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مساع دولية ملعاجلة األبعاد اإلقليمية «لل ُعقدَة»! أسود وصل اىل اوسرتاليا استقالة لوك فولي من زعامة
ٍ
املعارضة يف نيو ساوث ويلز
ْ
السنّة من حصة
املخ َرج املقترََح :وزير ميث ّل النواب ُ
على خلفية حترش جنسي
عون ..وحزب اهلل يدفع حبلفائه إىل الواجهة
النائب زياد أسود لدى وصوله وعقيلته اىل مطار ملبورن

وصل عضو تكتل «لبنان
القوي» النائب زياد أسود
وزوجته مليا ،أمس االول
اخلميس ،إىل مطار ملبورن
يف اوسرتاليا.،
كان يف استقباله قنصل
ملبورن العام الدكتور زياد
عيتاني والرئيس الفيدرالي

الرئيس عون خالل استقباله الوفد الربيطاني
ماذا يف األفق ،بعد مرور
ما يقرتب من أسبوعني
على بروز مطلب توزير
أحد «النواب السنة الستة»
عن أحد املقاعد السنية
العتيدة،
احلكومة
يف
والذي حتول إىل عقدة،
تبدو كأنها كأداء  ،أو
عقدة مأزق حتتاج وفقًا
للنائب وائل أبو فاعور،
إىل مبادرة روسية جتاه

لبنان ،قد حترك الركود
يف تأليف احلكومة ،وفقًا
ملا اشارت إليه «اللواء»

يف عددها أمس االول ،أو
إىل «مساهمة فعالة» من

التتمة صفحة 31

العالناتكم

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

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

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

للتيار يف اسرتاليا شربل
راضي ومسؤول التيار
يف ملبورن مارون اخلوري
واعضاء من هيئة التيار يف
الوالية.
وسيقوم النائب أسود
أداليد
تشمل
جبولة
وكانبريا وسيدني.

ترامب يتباهى بـ «جناح هائل»...
وحي ّذر الدميوقراطيني من فتح ملفات
التفاصيل صفحة 31

مطلوب للعمل
مطلو ب
شخص للعمل
يف ملحمة
الخربة
ضرورية

لالتصال:
0414 938 121

نائب زعيم املعارضة السابق مايكل دالي الذي من املرجح ان
يخلف لوكي فولي

قدم السيد لوك فولي
زعامة
من
استقالته
املعارضة يف نيو ساوث
ويلز بسبب مزاعم خطرية
أدلت بها صحفية يف شبكة
تلفزيون آي بي سي.
فزعيم حزب العمال السابق
يف الوالية ،الذي كان له
حظ ال بأس به يف أن

الوالية
رئيس
يصبح
املقبل ،تنحى من زعامة
احلزب بسبب مزاعم ملسه
صحافية بشكل غري مالئم.
فقد انهار زعيم حزب
العمال بعد ظهر امس االول
اخلميس بعد عدة ساعات

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 :
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لـبنانيات

املكتب االعالمي حلاصباني :حل عقدة إدارة
مستشفى شبعا املشلول أتى بسبب عدم قدرة جابر :يهمنا تفعيل العالقات بني جملسي
اإلدارة السابقة على تسيري هذا املرفق العموم واللوردات وجملس النواب اللبناني
باسيل استقبل وفد جلنة الصداقة اللبنانية الربيطانية

الوزير باسيل مستقبال الوفد

املفتي دريان مستقبال الوفد
صدر عن املكتب االعالمي
لنائب رئيس جملس الوزراء
يف
العامة
الصحة
وزير
حكومة تصريف االعمال غسان
حاصباني البيان التالي:
«استمرارا ملسلسل االخبار
املضللة وغري الدقيقة ،تصور
جريدة «االخبار» يف مقال
بعددها الصادر اليوم اخلطوات
بشأن
الواضحة
االصالحية
احلكومي
شبعا
مستشفى
وكأنها عمل خفافيش الليل،
بينما القرار الذي صدر عن
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الصحة العامة غسان
حاصباني بتعيني جلنة ادارية
جديدة ملستشفى شبعا حصل
يف وضح النهار ومت توزيعه
لالعالم كما مت تبليغه اىل
اجلهات املعنية مبن فيها جملس
والتفتيش
املدنية
اخلدمة
املركزي.
وهذا القرار أتى حال لعقدة
إدارة املستشفى املشلول

بسبب عدم قدرة اإلدارة
السابقة على تسيري هذا
املرفق الصحي املهم جدا ألبناء
شبعا والعرقوب وذلك بعد
مفاوضات جدية مع اإلمارات
العربية املتحدة .اذ كانت دولة
اإلمارات قد وهبت املستشفى
للبنان وأناطت ادارته جلمعية
خاصة لكن االخرية مل تتمكن
من تسيري املرفق بالطريقة
املطلوبة إلجناحه ،وما تعيني
جلنة الدارته سوى خطوة
انقاذية موقتة اىل ان يعني
جملس إدارة مبرسوم يصدر عن
جملس الوزراء.
وبانتظار هذه اخلطوة ،ال بد من
اختاذ خطوات الطالق العمل بهذا
املرفق بشكل متكامل والتأكد
من استمراريته يف هذه احلالة
االستثنائية .فهل املطلوب
ان يبقى املستشفى مقفال ام
االجدى هو أخذ املبادرة كونه
مؤسسة عامة ،وإصالح أوضاعه
خلدمة أهل اجلنوب؟!

قائد اجليش استقبل جابر ووفد جملس العموم
الربيطاني ورئيسة مستشفى اجلعيتاوي
استقبل قائد اجليش العماد
جوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،النائب ياسني جابر
يرافقه وفد من جملس العموم
البحث
وتناول
الربيطاني،
األوضاع العامة يف لبنان

واملنطقة.
واستقبل رئيسة مستشفى
اجلعيتاوي األخت هاديا أبي
شبلي ،يرافقها الربوفيسور
بيار يارد ،وجرى التداول يف
شؤون خمتلفة.

اخلارجية
وزير
استقبل
واملغرتبني يف حكومة تصريف
األعمال جربان باسيل وفدا
من جلنة الصداقة اللبنانية
 الربيطانية ،يرافقه النائبياسني جابر ،الذي قال بعد
اللقاء« :إن وفد جلنة الصداقة
اللبنانية  -الربيطانية يف جملسي
العموم واللوردات ،الذي يزور
لبنان بدعوة من اجمللس النيابي
اللبناني يضم خمتلف االحزاب
الربيطانية ،وهو قام بزيارة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ورئيس جملس النواب
نبيه بري وقائد اجليش العماد
جوزاف عون والوزير جربان
باسيل .وستكون له لقاءات
مع القطاع اخلاص يف غرفة
التجارة والصناعة .ما يهمنا هو
تفعيل العالقات الديبلوماسية
الربملانية بني جملسي العموم
واللوردات واجمللس النيابي
اللبناني .وكما تعلمون ،إن
العالقات ممتازة بني بلدينا ،ال
سيما أن بريطانيا تؤمن الدعم
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على اجلميع بذل ما لديهم
لتسهيل والدة احلكومة

املفتي دريان مستقبال الوفد
اجلمهورية
مفيت
إستقبل
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى وفدا
من النواب ،ضم :عبد الرحيم
مراد وقاسم هاشم وعدنان
طرابلسي والوليد سكرية ،ومت
التداول يف الشؤون اللبنانية.
اإلعالمي
املكتب
وأفاد
يف دار الفتوى ان «مفيت
اجلمهورية استمع من النواب
اىل وجهة نظرهم وآرائهم
حول املستجدات على الساحة
اللبنانية ومطالبتهم بالتوزير
يف احلكومة العتيدة ،شارحني
له أن حتركهم يأتي يف إطار
التشاور والتواصل وختفيف
االحتقان السياسي خاصة يف
الظروف الصعبة اليت مير بها
الوطن».
ومن جهته ،أكد املفيت دريان
ان «دار الفتوى أبوابها مفتوحة
جلميع اللبنانيني وال تفرق بينهم
بل تعزز وحدتهم وتضامنهم
وتالقيهم وحوارهم ونبذ اخلالف
والتباين فيما بينهم فمصلحة
الوطن فوق اجلميع» ،آمال «أن

تشكل احلكومة بدعم مجيع
القوى والقيادات السياسية
يف لبنان وهناك جملس نيابي
منتخب من مهامه التشريع
وحماسبة احلكومة على ادائها
وهنا يكون التكامل يف العمل
بني من هم داخل احلكومة
ومن هم يف اجمللس النيابي
وبالنتيجة اجلميع يكون مشاركا
يف خدمة الوطن» ،متمنيا على
اجلميع «بذل اقصى ما لديهم
لتسهيل والدة احلكومة النهم
من نسيج هذا اجملتمع اللبناني
الذي يريد حكومة وطنية تنهض
بالوطن وباملواطن».
وبعد اللقاء ،قال هاشم باسم
الوفد»:اللقاء مع مساحته من
أجل اخلري العام ،فهذه الدار
دار الوحدة الوطنية ،وهو لقاء
تشاوري للتأكيد على دور هذه
الدار اجلامعة يف كل املناسبات
ويف كل األزمات وايا تكن هذه
التحديات والتعددية والتنوع
داخل مكوننا فإننا دائما
متكاملون ملا فيه املصلحة
الوطنية العليا».

النواب الطبش ومجالي واملرعيب أعلنوا يف مؤمتر صحايف  3اقرتاحات قوانني من كتلة املستقبل عن الضرائب واملرأة
كتلة
عن
النواب
عقد
«املستقبل» :روال الطبش ،دميا
مجالي وطارق املرعيب ،مؤمترا
صحافيا يف جملس النواب،
اعلنوا خالله عن ثالثة اقرتاحات
قوانني تقدمت بها الكتلة.
وقالت الطبش« :تقدمت الكتلة
خالل تشرين االول وتشرين
الثاني بثالثة اقرتاحات قوانني
ومثة اقرتاحان يتعلقان مبوضوع
الضرائب ،والتخفيف من االعباء
عن املواطنني القائمة عن صرخة
املواطن واملساواة بني اجلميع،
يف ما يتعلق بالتكيف .والثالث
يتعلق باملراة ورفع حتفظ لبنان
عن اتفاق القضاء على كل
اشكال التمييز ضد املراة ومثة
طبعا اسباب موجبه لكل قانون
تقدمنا به وهو اعفاء الرسم
املقطوع عن الشركات».

املرعبي

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق

للبنان يف اجملالني العسكري
والرتبوي ويف جماالت أخرى».
أضاف« :وجه الوفد دعوة
إىل الوزير باسيل للمشاركة
يف املؤمتر االقتصادي اخلاص
بلبنان ،الذي سيعقد الشهر
املقبل يف بريطانيا بهدف
تفعيل العالقات االقتصادية،
خصوصا أن لبنان اليوم يستعد
الطالق حركة دولية يف اجملال
االقتصادي ،بعد أن مت حتضري
كل القوانني اليت تسمح
للشركات الكربى باملشاركة يف
لبنان من خالل قانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص،
وقانون األسواق املالية اجلديد
الذي صدر ،وكذلك من خالل
كل القوانني املتعلقة مبؤمتر
سيدر».
بدوره ،أشار رئيس الوفد
الربيطاني جون هايز إىل أن
«هذه الزيارة تهدف اىل اإلطالع
على الوضع يف لبنان والعمل
على توطيد العالقات بني
البلدين يف األصعدة كافة».

دريان إلتقى نوابا سنة مستقلني:

وقال النائب املرعيب من جهته:
«ان االقرتاح يرمي اىل الغاء
الرسم السنوي املقطوع وهو اي
الرسم املنصوص عليه باملادة
 29من القانون 2000/173
واحلقيقة علينا ان نتحدث
باالسباب املوجبه ،وهي اوال
خفض الغرامات املتوجة على
عدد من الضرائب ،والرسوم
وعدم خفض الغرامات وزيادات

التاخري املرتتبه على متاخرات
صندوق الضمان االجتماعي،
وثالثا متديد مهل االغرتاض
والرسوم اليت حتققها مديرية
املالية العامة ،ورابعا تسوية
التكاليف املتعلقة بالضريبة على
الدخل والضريبة على القيمة
املضافة املفرتض عليها امام
جلان االعرتاضات واليت مل يتم
البت بها».
واضاف« :بالنسبة الينا وإىل
االوضاع االقتصادية يف البالد،
ال ميكن ان حتمل املواطن
اعباء جديدة وضرائب ورسوم
جديدة ،وخباصة نسبة الرسم
املقطوع الذي يطاول املهن
احلرة واملؤسسات الصغرية
سائر
وحتى
واملتوسطة،
املؤسسات ان كانت حمدودة
املسؤولية ،وعندها رسم معني،
او كانت شركات مالية او
مساهمة ايضا لديها رسم اعلى
واكرب .وما يهمنا ان على املهن
احلرة الرسم املقطوع ،سواء كان
مثة عمل ام ال ،وهذا االقرتاح
لقي الدعم من الرئيس سعد
احلريري لنتقدم به على امل ان
يلقى تاييدا من الزمالء والنواب
يف اهليئة العامة».

جمالي

وقالت النائب مجالي من جهتها:

خالل املؤتمر

«لالسباب املوجبة اليت حتدث
عنها الزميالن روال وطارق تقدمنا
بهذا االقرتاح املعجل املكرر
الذي يرمي اىل متديد لغاية اواخر
العام واملهل اجملددة لالستفادة
من االحكام املنصوص عليها يف
هذا االقرتاح؟».
وأافت« :الن ظروف البلد فقد
اعطينا مهلة اضافية تسهيال
للذين لديهم حاالت استثنائية
لكي يتمكنوا من االستفادة من
هذا االقرتاح».

الطبش

وقالت الطبش ان «كل ذلك
يصب يف مصلحة املواطن،
ففي املوازنة صدرت اعفاءات
والضمان
بالبلديات
تتعلق
االجتماعي وتسوية الغرامات.
وكان من االجدر اليوم وخباصة

للمواطنني الذين مل يتمكنوا من
سداد الغرامات ،أن يبادروا إىل
ذلك .لذا فقد طالبنا وزير املالية
مشكورا ،بتمديد املهلة».
وتابعت« :يف ما يتعلق باملراة،
فهذا املوضوع ،كما واملساواة
بني املرأة والرجل ،وحقوق
املرأة ،من االولويات كتلة
املستقبل ،والرئيس احلريري
هو من اول الداعمني ،ويطالب
دائما مبساواتها ولدينا عنوان
كبري هو اعطاء املراة اللبنانية
اجلنسية الوالدها؟ من هذا
املنطلق ،وإىل حني عرضنا
مشروع القانون الذي تقدمنا به
ككتلة مستقبل للرئيس باعطاء
اجلنسية الوالدها كان من االجدر
ان نعزز االقرتاح بنص االتفاق
الذي انضم اليه لبنان».
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لبنانيات

استقبل وفدا من جملسي العموم واللوردات يف بريطانيا مستطلعا جماالت دعم لبنان

عـون :تـقديم املـساعدات للـنازحني فـي بالدهم يـشجعهم على الـعودة
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون انه «بعدما حتقق
االستقرار االمين يف لبنان،
فإن اجلهد سينصب على
تطوير الوضع االقتصادي الذي
تأثر سلبا باحلروب اليت دارت
حوله وقطعته عن التواصل عن
املنطقة احليوية اليت متتد اىل
مجيع الدول العربية».
وشدد الرئيس عون على ان
«لبنان بلد منفتح اقتصاديا على
البلدان الشقيقة والصديقة،
وهو يرحب باالستثمار فيه يف
كل القطاعات ،ال سيما التنقيب
عن النفط والغاز وخصوصا بعد
صدور قانون الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص».
اجلمهورية
رئيس
واعترب
ان «تقديم اجملتمع الدولي
املساعدات للنازحني السوريني
بعد عودتهم اىل بالدهم،
يشجعهم اكثر على العودة
اليها» ،جمددا دعوته اىل «عدم
انتظار احلل السياسي من اجل
حتقيق العودة االمنة».
مواقف الرئيس عون جاءت
خالل استقباله قبل ظهر امس
االول اخلميس يف قصر بعبدا،
يف حضور النائب ياسني جابر،
وفدا من «جمموعة الصداقة
مع لبنان» يف جملسي العموم
واللوردات الربيطانيني برئاسة
رئيس «جلنة الصداقة مع
لبنان» يف الربملان الربيطاني
الوزير السابق والنائب جون
هايز.

جابر

يف مستهل اللقاء ،شكر
النائب جابر الرئيس عون على
استقبال الوفد الربيطاني،
الذي يضم اعضاء يف جملسي
اللوردات والعموم من خمتلف
االحزاب الربيطانية ،وهم جزء
من جلنة الصداقة داخل الربملان
الربيطاني .وكشف عن عمل
سفري لبنان يف لندن رامي
مرتضى ،على حتضري مؤمتر
اقتصادي لبناني الشهر املقبل
يف بريطانيا.

هايز

ثم حتدث النائب هايز ،فثمن
«عالقات الصداقة اللبنانية
 الربيطانية» ،واشار اىلان «اهلدف من الزيارة هو
استكشاف ما ميكن فعله من اجل
دعم لبنان ،والبناء على العمل
املمتاز الذي حتقق على خمتلف
االصعدة ويف اطار العديد من
الوزارات الربيطانية ،من اجل
تطوير العالقة بني البلدين اىل
حدها االقصى وحتقيق املزيد
من التنمية االقتصادية للبنان،
مع احلرص على احلفاظ على
عالقات سياسية وديبلوماسية
ممتازة».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
معربا عن سروره ب»الزيارة
حتسن العالقات بيننا وبني
اليت
ِّ
الشعب الربيطاني» .وتوجه
بالشكر اىل «احلكومة الربيطانية
على مساعدتها اجليش اللبناني
يف بناء أبراج عسكرية على

سهلت عملية
احلدود الشرقية،
َّ
مراقبة أي تسلل اىل االراضي
اللبنانية وساعدت كثريا يف
خالل احلرب ضد االرهاب
والقضاء يف ما بعد على خالياه
النائمة».
وقال« :بعد جناحنا يف حتقيق
االستقرار االمين ،بات علينا
اآلن تطوير وضعنا االقتصادي
الذي تأثر كثريا باحلروب اليت
جتري حولنا ،واليت جعلت لبنان
مطوقا باحلديد والنار من حدود
تركيا اىل املغرب العربي،
ومنقطعا عن التواصل مع
املنطقة احليوية اليت متتد شرقا
اىل مجيع الدول العربية» ،وأكد
«حاجة لبنان اىل املساعدة،
خصوصا يف ظل وجود مليون
ونصف مليون نازح سوري على
ارضه ،اضافة اىل الالجئني
الفلسطينيني ،ما يشكل حنو
 %50من عدد الشعب اللبناني
ويرفع الكثافة السكانية يف
لبنان اىل  600شخص يف
الكيلومرت املربع».
واكد «اصبحنا اليوم يف وضع
حرج ،ألن اخلدمات االجتماعية
اليت نقدمها للنازحني هي
جزء من املساعدات الدولية
غري الكافية لتغيطة حاجاتهم.
لذلك لدينا مشاكل اجتماعية
يف املدارس واملستشفيات،
تضاف اىل ارتفاع كبري يف
نسبة البطالة اليت تتسبب بها
اليد العاملة السورية ،وكذلك
ارتفاع نسب اجلرائم املرتكبة
فوق االراضي اللبنانية وضد
اللبنانيني بنسبة .»% 30
يف
عون
الرئيس
وأمل
«مساعدة بريطانيا يف اعادة
النازحني اىل بالدهم ،خصوصا
ان الوضع االمين احلالي يف
سوريا يسمح هلم بالعودة
اآلمنة ،حيث باالمكان يف هذه
احلال تقديم املساعدة هلم يف
بالدهم ما يشجعهم اكثر على
العودة اليها».

حوار

ثم دار حوار بني الرئيس عون
وزواره الربيطانيني ،متحور حول
«االوضاع االقتصادية واالمنية
يف لبنان ومشكلة النازحني
السوريني».
وعن رسالته اىل املستثمرين
الربيطانيني من اجل دفعهم
لالستثمار يف لبنان ،قال:
«حنن ،كبلد منفتح اقتصاديا
الشقيقة
البلدان
على
والصديقة ،نرحب باالستثمار يف
خمتلف القطاعات .وقد وقعت
مؤخرا على قانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص
بامكان املستثمرين االستفادة
منه .ونرحب خصوصا مبشاركة
الشركات الربيطانية يف التنقيب
عن النفط يف بلدنا».
وعما ميكن فعله لتشجيع
النازحني السوريني على العودة
اىل بالدهم ،أكد الرئيس عون أن
«قسما ضئيال جدا منهم قد عاد
فعال اىل بالده ،بسبب شعوره
ان عودته آمنة ،فيما اآلخرون
ما زالوا مهتمني باملساعدة

الركن جان نهرا.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال وفد مجلسي العموم واللوردات الربيطاني
اليت حيصلون عليها من االمم
املتحدة يف لبنان ،اضافة اىل
االعمال اليت يقومون بها ،لذلك
ذكرت اكثر من مرة انه يف
حال قيام االمم املتحدة بتقديم
املساعدات هلم يف سوريا ،فان
نسبة تصل اىل  % 90منهم قد
تعود اىل بالدها» .وشدد على
انه «اىل اليوم مل تصلنا اي
معلومات عن اضطهاد يتعرض
له العائدون اىل بالدهم».
وعن كيفية الدفع من اجل احراز
يسرع
حل سياسي يف سوريا
ِّ
عودة النازحني ،اكد الرئيس
عون انه «ال جيب انتظار احلل
السياسي من اجل حتقيق عودة
آمنة للنازحني» ،مذكرا يف هذا
االطار ب»جتربيت الشعبني
القربصي والفلسطيين اللذين
ما زاال ينتظران احلل السياسي
منذ عقود».
ودعا رئيس اجلمهورية يف
اخلتام بريطانيا اىل «مواصلة
مساعداتها االمنية للبنان»،
وقال« :قد يكون امرا جيدا
كذلك ان تقدموا لنا مساعدات
يف جماالت اخرى ،وخصوصا
على الصعيد االقتصادي ويف
جمال االستثمار».

عطاهلل

سياسيا ،استقبل الرئيس عون،
عضو تكتل «لبنان القوي»
النائب جورج عطاهلل الذي عرض
معه الوضع السياسي العام يف
البالد وحاجات منطقة الكورة من
مشاريع تنموية وبنى حتتية.
واشار النائب عطاهلل اىل
انه اطلع الرئيس عون على
التحضريات اجلارية لعقد «املؤمتر
البلدي االول يف الكورة»،
الذي سيتم فيه وضع خريطة
طريق امنائية ،وذلك يف مبنى
جملس امناء الكورة يف  8كانون
االول املقبل ،مبشاركة ممثلني
عن وزارات الطاقة واالشغال
وجملس االمناء واالعمار ،اضافة
اىل بلديات الكورة واجلهات
املاحنة اليت سبق ان ساهمت
يف متويل مشاريع امنائية يف
القضاء.
ولفت اىل ان «اجلهد قائم
النشاء «بيت الزيت اللبناني»
ان
مؤكدا
الكورة»،
يف
«الرئيس عون يولي مطالب

قضاء الكورة االمنائية كل عناية
واهتمام».

الجمعية اللبنانية للتوليد
واالمراض النسائية

واستقبل الرئيس عون الدكتور
انطوان ابو موسى على رأس
وفد من «اجلمعية اللبنانية
لالمراض النسائية والتوليد»،
الذي شكره على منحه الرعاية
الثاني
للمؤمتر
الرئاسية
والعشرين للجمعية الذي يعقد
من  8ولغاية  10الشهر اجلاري
يف فندق «حبتور» ،الفتا اىل
ان «املؤمتر الذي يعقد سنويا
يعترب من اكرب مؤمترات االمراض
النسائية والتوليد ليس يف
لبنان فحسب ،بل يف املنطقة
ككل ،حيث يشارك فيه حواىل
 500طبيب لبناني وعدد من
االطباء العرب ،كما حياضر فيه
اطباء اوروبيون وامريكيون على
مدى ثالثة ايام.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مؤكدا تشجيعه «عقد املؤمترات
اليت تتيح الفرص لتبادل اخلربات
والعلوم واحدث االكتشافات
يف خمتلف امليادين عامة،
والدولية منها ،اليت يشارك
فيها اصحاب االختصاص من
دول اوروبية وامريكية بشكل
خاص» ،مشددا على «اهمية
مواكبة اصحاب االختصاص
للتطور احلاصل على كافة
االصعدة».
اجلمهورية
رئيس
ونوه
ب»االمن واالستقرار اللذين
يتمتع بهما لبنان ما يشجع
املؤمترين على عقد مؤمتراتهم
على ارضه» ،معتربا انه «من
االهمية مبكان احملافظة عليهما
وعكس صورتهما اىل اخلارج
ليبقى لبنان مقصدا للنشاطات
على
الدولية
واملؤمترات
انواعها».

تكريم محاسب

على صعيد آخر ،قلد رئيس
نادين
السيدة
اجلمهورية
االستحقاق
وسام
حماسب
«تقديرا
الفضي
اللبناني
ملسريتها احلقوقية وجهودها
يف خدمة احلق والعدالة يف
لبنان ،ووطنيتها املميزة اليت
عربت عنها يف دعم املؤسسة
العسكرية» ،وذلك يف احتفال

جرى للمناسبة يف القصر
اجلمهوري قبل الظهر ،حضره
اىل احملتفى بها وعائلتها عدد
من املدعوين ،بينهم نائب
رئيس االركان للتجهيز العميد
الركن ميالد اسحق والعميد فاتك
السعدي من مديرية املخابرات،
وقائد الفوج اجملوقل العميد

وقد شكرت السيدة حماسب
الرئيس عون على مبادرته
هذه ،وقالت« :حنن قدمنا مواد
اولية يف حني قدم اجليش
اللبناني شهداء بذلوا دماءهم
يف سبيل منعة لبنان .انا من
جهيت ،خصصت بعضا من وقيت
خلدمة هذه املؤسسة الوطنية
اليت فيها ابناء قدموا حياتهم
من اجلنا .فكيف نكافئهم؟».
ورد الرئيس عون بكلمة شدد
فيها على «التقدير الذي يكنه
اىل كل من يقف اىل جانب
املؤسسة العسكرية ،خصوصا
يف املراحل الصعبة» .وقال:
«لقد اعطيت جمانا ،طوال
حياتك للجيش اللبناني ،من
دون اي هدف آخر سوى تقديم
املساعدة .حنن نقدر امثالك
ونرحب بهم على الدوام».

مصبونجي

ويف قصر بعبدا ،الرئيس
الفخري لـ «مجعية الصحافة
االجنبية» يف فرنسا ايلي
مصبوجني.

حسن اكد استمرار الوزارة يف تطبيق القانون

احلاج :اقفال  79مصنعا غري مرخص وتنبيه
 72مؤسسة لتسوية اوضاعها
اعلن وزير الصناعة يف حكومة
تصريف االعمال الدكتور حسني
احلاج حسن ،يف مؤمتر صحايف
عقده قبل ظهر اليوم ،يف
حضور املدير العام للوزارة
داني جدعون« ،قرارا باقفال 79
مؤسسة صناعية غري مرخصة،
وتنبيه  72مؤسسة مرخصة
بغية الزامها بشروط الرتخيص
القانوني والبيئي والصحي حتت
طائلة االقفال».
وجاء يف وقائع املؤمتر «يف
اطار القيام مبهامها يف تعزيز
دور القطاع الصناعي من جهة
واحلفاظ على البيئة والصحة
العامة وال سيما يف ما يتعلق
بصيانة نهر الليطاني وابقائه
نظيفا وحمميا من اي تلوث،
وبعد قيام الوزارة باعطاء
تنبيهات لعدد من املصانع
املرخصة او اليت تعمل من دون
ترخيص قانوني ،وبعد قيامنا
باالجتماع بعدد من اصحاب
هذه املؤسسات والطلب منهم
املبادرة اىل تسوية اوضاعهم
او التقدم من الوزارة مبلفات
ترخيص ،وبعدما اكدنا على هذه
الدعوة يف االعالم انطالقا من
حرصنا على استمرار عمل هذه
املصانع وفق القانون وضمن
شروط احرتام البيئة والسالمة
العامة ،وحيث ان عددا من
اصحاب هذه املصانع قد تقدم
بطلب تسوية اوضاع او بطلب
ترخيص وفق األصول وقد حصل
على هذا الرتخيص وهو يعمل
حاليا بصورة نظامية وحيرتم
املعايري البيئية والصحية.
ولكن لألسف فان عددا آخر

من اصحاب هذه املصانع وهم
موضوع املؤمتر الصحايف اليوم
فانهم استمروا بالعمل بطريقة
غري قانونية او مبخالفة الشروط
البيئية والصحية واملساهمة
بتلويث نهر الليطاني رغم كل
التنبيهات».
واضاف« :ومن منطلق مسؤولية
وزارة الصناعة عن تطبيق
القانون وعن قطاع الصناعة
وعن محاية البيئة عموما ونهر
الليطاني خصوصا ،أصدرت
وزارة الصناعة قرارات باقفال
 79مصنعا غري مرخصة كلها
خمالفة وهي من أصل 117
مصنعا وجهت اليها قرارات
للتقدم بطلبات تسوية اوضاعها،
البيئي
بالتلويث
وتساهم
عامة وبتلويث نهر الليطاني
خصوصا .ما يعين ان هناك 38
مصنعا تقدموا بطلبات ترخيص
وتسوية اوضاع .وجيري حتضري
قرار تنبيه ومتابعة للمصانع
املرخصة اليت جرى تنبيهها
ومل تلتزم نهائيا مبا طلب منها
وعددها حتى تارخيه  72مصنعا
من اصل  261مصنعا مت توجيه
التنبيهات اليها .ما يعين وجود
 189مصنعا تقوم حاليا بتسوية
اوضاعها .وأعطي أصحاب
املؤسسات ال 72مهلة اللزامهم
بشروط الرتخيص القانوني
والبيئي والصحي حتت طائلة
االقفال.
وختم احلاج حسن قائال« :ان
وزارة الصناعة مستمرة يف
دورها بتطبيق القانون وتعزيز
الصناعة ومحاية البيئة بشكل
متناغم».
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لـبنانيات

زارت مركزين للجيش يف بعلبك ورياق

كاردل :إدارة احلدود أساسية
لبسط سلطة الدولة و سيادة لبنان
على كل اراضيه
زارت املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان باالنابة برنيل
دايلر كاردل امس االول
اخلميس ،قيادة فوج احلدود
الربية الرابع للجيش اللبناني
يف بعلبك وقاعدة اجليش
اجلوية ومركز التدريب املركزي
إلدارة احلدود يف رياق.
وأكد بيان ملكتب كاردل
أنها «حبثت مع ممثلي اجليش
اللبناني التقدم اجلاري لتعزيز
أمن احلدود وبسط سلطة
الدولة على طول احلدود
الشرقية ،مشرية إىل التقدم
امللموس الذي أحرزه لبنان
مع إنشاء أربعة أفواج حدودية
على طول احلدود الشمالية
الشرقية ،الفتة إىل أن إدارة
احلدود أساسية لبسط سلطة
الدولة وسيادة لبنان على كل
األراضي اللبنانية ،وقالت:
«كان واضحا من زيارتي
اليوم أن اجليش اللبناني خيطو
خطوات كبرية يف هذا االجتاه
من خالل نشر أفواج احلدود
الربية وإنشاء أبراج مراقبة
تستخدم يف سياق عمليات
واسعة النطاق ملكافحة اإلرهاب

ومكافحة التهريب».
وأشار إىل أنه «خالل زيارة لربج
للمراقبة احلدودية يف بعلبك،
الذي مت تشييده أخريا بدعم من
اململكة املتحدة ،أقرت كاردل
بإجنازات اجليش ،ولكن أيضا
باحلاجات اللوجستية والعسكرية
املتبقية ،مشجعة على تشكيل
حكومة توافقية يف أقرب وقت
ممكن حتى يتمكن لبنان من
االستفادة الكاملة من الدعم
الدولي املنسق للجيش اللبناني
واألجهزة األمنية األخرى من
أجل أمن لبنان واستقراره
على املدى الطويل ،وقال:
إن إحدى أولويات احلكومة
اجلديدة ستكون تأييد مشروع
اسرتاتيجية متكاملة إلدارة
احلدود».
وأشادت كاردل ب»العمل
يف مركز التدريب املركزي
إلدارة احلدود يف رياق الذي
أنشىء يف أيار  ،2018بدعم
من الشركاء الدوليني كندا
واالحتاد األوروبي واململكة
املتحدة والواليات املتحدة،
البشرية
القدرات
لتعزيز
للجيش اللبناني».

قبالن التقى وفدا علمائيا ايرانيا:

القرآن دستور االمة االسالمية
ومصدر منعتها وقوتها

موسى بعد اجتماع هيئة حقوق االنسان:

خمزومي زار عربيد :اجمللس االقتصادي
واالجتماعي هو املكان الوحيد للقاء املواطن ابدينا استعدادنا للتعاون مع اهليئة الوطنية
ورب العمل والدولة حول مشروع واحد حلقوق االنسان وتقديم االفكار واالقرتاحات

خالل الزيارة
زار وفد من «حزب احلوار
الوطين» برئاسة النائب فؤاد
خمزومي ،اجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،وتناول البحث
امللفات اليت عمل عليها اجمللس
من خالل جلانه .وبعد ترحيبه
بالوفد املرافق ،أكد عربيد
«ضرورة التواصل مع اللجان
النيابية ،عمال بتوصيات الرئيس
نبيه بري» ،الفتا اىل أن «الشق
االجتماعي هو هم متبادل بني
اجمللس وحزب احلوار الوطين،
وشكل جزءا اساسيا من احلوار
اليوم ،اضافة اىل عرض للواقع
االقتصادي ،واطالع الوفد على
ما عملت عليه جلان اجمللس من
ملفات ودراسات».
وأضاف عربيد أن «العمل مع
حزب احلوار الوطين يف املرحلة
املقبلة سيكون لتبادل االفكار
للوصول اىل منتج اقتصادي
واجتماعي وبيئي» ،مشددا
على «دور املرأة االساسي ،وال
سيما يف اجمللس االقتصادي
واالجتماعي من خالل مساهمتها
يف جماالت العمل كافة».
بدوره أثنى خمزومي على
العمل الذي قام به اجمللس

برئاسة عربيد« ،من خالل
وضع رؤية واضحة وخارطة
طريق لالمور االساسية اليت
تهم الوطن واملواطن» ،الفتا
اىل أن «اجمللس االقتصادي
واالجتماعي هو املكان الوحيد
الذي يلتقي فيه املواطن ورب
العمل والدولة اللبنانية ويتحدوا
حول مشروع واحد».
وأضاف« :ما يهم حزب احلوار
الوطين هو من أولوية عمل
االجتماعي
كاهلم
اجمللس،
والتعليمي والثقايف ،واالسكان
والصحة ،واجياد فرص عمل
للشباب ،وإيالء اهمية للشأن
البيئي» ،مشريا اىل إمكان
التعاون بني اجمللس وحزب
احلوار الوطين يف هذا اجملال،
من خالل تكليف شخصية من
احلزب التنسيق الدائم مع
اجمللس.
ووعد خمزومي بطرح املواضيع
اليت نوقشت مع اجمللس ،يف
اجللسة العامة جمللس النواب
املقررة يوم االثنني املقبل.
ويف ختام الزيارة دون كلمة
يف سجل اجمللس لكبار
الشخصيات.

خالل اجتماع الهيئة
التقت جلنة حقوق االنسان
النيابية بعد ظهر امس االول
اخلميس ،أعضاء اهليئة الوطنية
حلقوق االنسان املتضمنة جلنة
الوقاية من التعذيب ،برئاسة
النائب ميشال موسى وحضور
مقررة اللجنة رىل الطبش
واالعضاء النواب سيمون ابي
رميا ،نواف املوسوي وابراهيم
املوسوي.

موسى

اثر اجللسة ،قال موسى»:اجتمعت
جلنة حقوق االنسان اليوم مع
اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق
االنسان واملتضمنة مناهضة
التعذيب ،وحنن نعرب عن سرورنا
ان هذه اهليئة الوطنية حلقوق
االنسان قد ولدت بعد اقرار
القانون منذ حوالي السنتني
والذي اقره جملس النواب من
اجل خلق هذه اللجنة املستقلة
اليت تتابع مواضيع حقوق
االنسان من موقع املستقل،
وبالتالي حصل تعيني يف
اخر جلسة جمللس الوزراء قبل

استقالة احلكومة واليوم هم
بانتظار اقرار القانون املالي
والنظام الداخلي وعرضه على
جملس الوزراء ،وهذه اهليئة
بانتظار تشكيل احلكومة من اجل
اقرار هذه القوانني وبالتالي
الشروع يف العمل ،وان يكون
هناك تطبيق هلذا القانون امر
مهم جدا ،وان تقوم هذه اهليئة
مبا يتوجب عليها».
اضاف« :حنن يف جملس النواب
ابدينا سرورنا بلقائنا معهم
وهي اول هيئة حلقوق االنسان
مستقلة يف لبنان تطبيقا
للقانون وابدينا كل التعاون
مع احلفاظ والتشديد حسب
نصوص القانون ان يكون
موقعهم هو موقع املستقل مع
االستعداد للتعاون يف تقديم
االفكار واالقرتاحات ،اضافة
اىل التعاون يف مواضيع حقوق
االنسان بكل اجملاالت ،واشدد
على التعاون مع احلفاظ على ان
يكون عمل اهليئة مستقال يف
قرارهم ونتمنى هلم التوفيق».

املشنوق من دار الفتوى :احلريري لن يعتذر والسنة املستقلون
دخلوا من الباب اخلارجي
الشيخ قبالن مستقبال الوفد
استقبل رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمري قبالن امس االول ،يف
مقر اجمللس ،وفدا علمائيا من
«اجملمع العاملي لتفسري القرآن
الكريم» ،من احلوزة العلمية
يف قم ،برئاسة السيد مري
مرتضى بركتولي ،يف حضور
نائب رئيس اجمللس العالمة
الشيخ علي اخلطيب وامني عام
اجمللس نزيه مجول ،ومت البحث
يف القضايا والشؤون الدينية
وال سيما العلوم القرآنية ،ويف
سبل تطوير برامج التدريس
يف احلوزة العلمية وضرورة
مواكبتها العلوم احلديثة مبا
يطلق حركة االجتهاد العلمي
يف خمتلف اجملاالت العلمية
واملعرفية.
ورحب قبالن بوفد علماء الدين
يف مقر اجمللس الذي «يدعم

كل اجلهود العلمية والدينية
اليت تعزز مسرية العلم
واالميان» ،مثنيا على «الدور
الكبري الذي تقوم به اجلمهورية
االسالمية يف ايران من نشر
والعصرية
الدينية
العلوم
وحفظ الرتاث الديين ودعم
الدينية
واملراكز
احلوزات
والعلمية».
وشدد على «ضرورة ان
يعود املسلمون اىل تعاليم
القرآن اليت تشكل مصدرا
علميا ومعرفيا وتشريعيا يكفل
االلتزام به سعادة الدنيا
واالخرة ،وعليهم أال يهجروا
مبضامينه
فيعملوا
القرآن
وتعاليمه ويدرسوا تفسريه
ويتقنوا جتويده ويتدبروا يف
آياته» ،مؤكدا ان «القرآن
دستور االمة االسالمية ومصدر
منعتها وقوتها».

أكد وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق بعد زيارته مفيت
اجلمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان أن «دار اإلفتاء هي
ضمري السنة يف لبنان ،وهي
دار احلوار واالعتدال اليت
اللبنانيني».
كل
تستقبل
وشدد على أن «الرئيس سعد
احلريري لن يعتذر ،وسيشكل
احلكومة ،وال حنن نقبل وال هو
يف وارد االعتذار على اإلطالق،
هو مكلف وهذا حقه يف
الدستور ،وسيشكل خالل أيام
أو أسابيع ،علما أن حكومات
كثرية استلزمت شهورا طويلة
يف ظروف أفضل ،ومع الرئيس
متام سالم اسلتزم التأليف
عاما كامال ،ومع الرئيس جنيب
ميقاتي  11شهرا ،وليس يف
جونا السياسي أو بيئتنا من
يقبل اعتذاره أو بني القوى
السياسية من يسعى إليه».
وقال ردا على سؤال عن
النواب السنة أن «بعض الزمالء
النواب استعملوا الباب اخلطأ،
ودخلوا من باب خارجي وليس
من الباب الداخلي ،وليس هو

املدخل املناسب» .وطالب
«بالتعامل بهدوء وحكمة ،وحتى
لو احتاجت املسألة اىل أسابيع،
إال أن احلكومة ستتشكل
باملعايري الوطنية اليت يراها
الرئيس احلريري ،وقاعدتها
التفاهم واحلوار مع اجلميع،
وليس توزير اجلميع».
وردا على سؤال ،قال املشنوق
إن عالقته باحلريري «جيدة جدا،
وعادية ،وحنن على اتصال
دائم .ومن البداية قلت إنين
أحتاج إىل فرتة نقاهة طويلة،
وكنت أمتنى تشكيل احلكومة
لتكون نقاهة مبكرة ،لكنين
أعلنت أنين لست انقساميا».
وسئل عن غياب احلريري عن
لبنان ،فأجاب« :األزمة ال حتتاج
إىل تشاور يومي ،وهي مسألة
أيام ويعود ،وتعود االتصاالت
إىل ما كانت عليه حملاولة إجياد
خمرج».
وعن احلملة اليت تستهدفه أخريا
قال إنها «مفتعلة وال أهمية
هلا ،وهي غري جدية ،وافتعاالت
لروايات مكررة سابقا».
وأجاب ردا على سؤال عن

املفتي دريان مستقبال املشنوق

«#املشنوق_ضمري_
هاشتاغ
السنة»« :دار الفتوى هي
دار ضمري السنة ،ومساحته
هو عمامتنا مجيعا وضمرينا
مجيعا».
وأضاف« :صاحب السماحة له
رؤية حمددة وبسيطة ومعلنة
مسبقا حول األزمة احلكومية
ويف املوضوع االقتصادي،
واألهم لديه هو الناس ألن
االقتصاد حيتاج إىل جرعة ثقة
بتشكيل احلكومة ،مبا يساعد
على حتمل أكالف احلياة يف
هذه األوقات الصعبة».

وتابع« :سياسيا ،هذه الدار
مفتوحة لكل الناس ،واملفيت
حاضر لبذل كل جهد لتسهيل
األمور ،من خالل اتصاالته،
وهو على اتصال دائم بغطبة
الراعي،
بشارة
البطريرك
وبالرئيس احلريري وآخرين،
وثقته كبرية حبكمة الرئيس
احلريري وقدرته على التعامل
مع الوقائع اجلديدة بشكل
منفتح وهادىء ،دون أن
يعين ذلك التزاما بالقبول أو
املوافقة ،لكن أن تكون القاعدة
هي احلوار ال املواجهة».
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :متثيل السنة املستقلني مسؤولية الرئيس
املكلف وحنن ملتزمون بدعم حقهم ومطلبهم

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري
مبقرها يف حارة حريك ،برئاسة
النائب حممد رعد ،أن «املنطقة
والعامل يشهدان بعض االحداث
والتطورات اليت قد تشري اىل
امكان حصول بعض التغريات يف
سياسات عدد من دول املنطقة
والعامل».
وأشارت اىل أنه «منذ جرمية
القنصلية السعودية يف اسطنبول
والتداعيات اليت أحدثتها لدى
الرأي العام الغربي عموما او لدى
بعض الدول االقليمية والغربية،
مرورا بنتائج االنتخابات النصفية
يف جملسي النواب والشيوخ
بالواليات املتحدة االمريكية ،ومن
قبل بدء سريان قانون العقوبات
االحادي اجلانب الذي مل تالقه
العديد من الدول كما كان يرغب
به ترامب ضد ايران ،وصوال اىل
العجز الذي بلغه حتالف العدوان
االمريكي  -السعودي عن حتقيق
اجناز ميداني وازن يف اليمن
ضد ميزان القوى الذي مييل
بوضوح ملصلحة اجليش واللجان
الشعبية هناك ،فضال عن تعثر
صفقة القرن وفشل تسويقها أو
فرضها على اجلانب الفلسطيين
عموما ،كل هذه املؤشرات
تفرتض تبدالت جزئية او كبرية
سوف تظهر تباعا يف املواقف
والسياسات لدى العديد من
الدول النافذة يف املنطقة
والعامل ،وهو ما سينعكس يف
مقاربات جديدة جتاه فلسطني
وايران وسوريا واليمن والعراق،
ستعزز بالضرورة ولو نسبيا
موقع تلك الدول ورؤية شعوبها
املمانعة يف املرحلة املقبلة .أما
لبنان فتغدو فيه اولوية تشكيل
احلكومة اجلديدة يف غاية األهمية
لتحديد املسارات اآلمنة اليت

يرتتب على لبنان ان ميضي
فيها ليحفظ أمنه واستقراره من
جهة وليعاجل أوضاعه ومشاكله
الداخلية من جهة اخرى».
ولفتت اىل أنها «إذ عقدت
اجتماعها قبيل مناسبة يوم
الشهيد يف حزب اهلل واملقاومة
االسالمية ،تؤكد استلهامها
لتضحياتهم ولدمائهم الزكية
اليت حفظت الوطن وحققت
االمن واالستقرار لكل اللبنانيني
ومحت السيادة» ،متوجهة اىل
«كل عوائل الشهداء بكل اكبار
واعتزاز ،مقرة هلم بعظيم عطائهم
وجليل مواقفهم».
وخلصت الكتلة بعد التداول يف
خمتلف التطورات واملؤشرات
الواقعية ،اىل أن «احلكومة
املكونات
ملعظم
اجلامعة
السياسية يف البالد هي االطار
ملواجهة
واملطلوب
الصحيح
التحديات احملتملة على الصعيد
الداخلي او اخلارجي» ،معتربة أن
«إلغاء متثيل أي مكون سياسي
ورفض مشاركته يف احلكومة ال
خيدم املصلحة الوطنية اطالقا وال
خيدم حسن سري عمل احلكومة
أيضا» ،مشرية اىل أن «متثيل
السنة املستقلني هو مسؤولية
تقع على عاتق الرئيس املكلف
اساسا ،وعلى القوى الوازنة
يف البالد التعاون لتحقيق هذا
االمر».
وشددت على أن «االلتزام
بدعم حق ومطلب النواب السنة
مشاركتهم
يف
املستقلني
باحلكومة ،هو التزام اخالقي
وسياسي معا» ،مشرية اىل أنها
ال ترى «أي مربر مينع االستجابة
هلذا احلق واملطلب».
واعتربت ان «التهافت املريب
لالنظمة العربية اليت تتسابق
اليوم وبشكل علين لتظهري

عالقاتها الكامنة مع الكيان
الصهيوني الغاصب لفلسطني،
هو تنصل وقح من االلتزامات
جتاه القضية الفلسطينية العادلة
وتنكر لئيم حلقوق الشعب
الفلسطيين املشروعة».
ورأت أن «تسابق االنظمة العربية
اليوم للتطبيع الرمسي مع الكيان
الصهيوني اللقيط يظهر بوضوح
اخلداع املزمن الذي مارسته هذه
االنظمة على مدى السنوات
املاضية ،كما يدل على النهاية
احلتمية البائسة للرهانات العقيمة
اليت كانت تسوقها لدى شعوب
املنطقة حول امكانية التسوية
السلمية مع العدو الصهيوني».
وأشارت اىل ان «احلكم السياسي
الذي اصدرته سلطات البحرين
مؤخرا حبق مساحة الشيخ علي
سلمان دون اي وجه حق ،يكشف
عن مستوى االستبداد الذي
يرزح حتت وطأته شعب البحرين
املظلوم» .ودانت «هذا احلكم
اجلائر» ،ووضعته «برسم كل
منتديات القانون يف العامل»،
ورأت انه «يكشف عن بؤس
احلكم يف البحرين ومدى معاندته
للحق والعدل».
وجددت الكتلة دعوتها اىل
«وجوب وقف العدوان االمريكي
السعودي على اليمن» ،مؤكدة
ان «استمرار هذا العدوان املدان
هو عار تارخيي فظيع قد تلبس
به املعتدون بأطرافهم كافة،
وأصابت آثامه هيئة األمم املتحدة
وجملس األمن الدولي».
ودانت قانون العقوبات االمريكي
االسالمية
اجلمهورية
ضد
االيرانية ،ورأت فيه «عدوانا
ظاملا ضد الشعب والدولة يف
ايران ،ومصادرة استبدادية
وقحة للمؤسسات الدولية بل
إلغاء هلا ولدورها».

تيمور جنبالط التقى بوغدانوف يف موسكو وتأكيد روسي على القيام
باالتصاالت الالزمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية
التقى رئيس «اللقاء الدميقراطي»
النائب تيمور جنبالط يف موسكو،
نائب وزير اخلارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف ،حبضور
مسؤول ملف لبنان وسوريا
وفلسطني أندريه بانوف والنائب
وائل أبو فاعور والدكتور حليم بو
فخر الدين ،ومت البحث يف آخر
التطورات.
وأوضح بيان للحزب التقدمي
االشرتاكي أن «جنبالط شكر
خالل اللقاء ،اجلانب الروسي
على جهوده اليت أدت اىل إطالق
الدفعة االوىل من املختطفني
واملختطفات لدى تنظيم داعش
يف منطقة السويداء .وجدد
ثقته بهذه اجلهود الستكمال
حترير باقي املختطفني .كما مت
استعراض الوضع يف املنطقة
بشكل عام ويف لبنان بشكل
خاص يف ظل استمرار املراوحة
يف تشكيل احلكومة ،حيث أكد
بوغدانوف استعداد روسيا للقيام
بكل االتصاالت الالزمة ألجل السري
قدما يف تشكيل احلكومة ملواجهة
كل االستحقاقات االتية حبكومة
وحدة وطنية متثل اجلميع وحتمي
اإلستقرار الداخلي ،كما أكد
حرص روسيا على لبنان .وأكد
جنبالط لبوغدانوف اإلستمرار يف
مسار تكريس وتعزيز العالقات
التارخيية مع الدولة الروسية».
من جهة أخرى ،صدر عن وزارة
اخلارجية الروسية بيان حول
اللقاء ،جاء فيه« :مت خالل اللقاء
تبادل اآلراء بشكل مفصل حول
تطور الوضع يف لبنان ،مع
الرتكيز على ضرورة تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة
رئيس الوزراء الشيخ سعد
احلريري يف اقرب فرصة.
وأكد اجلانب الروسي موقفه
الثابت الداعي لدعم سيادة لبنان

املتعدد الطوائف ،واستقالله
ووحدة أراضيه وعدم السماح
بالتدخل اخلارجي يف شؤونه

الداخلية.
وتطرق الطرفان اىل مناقشة
الوضع يف سوريا اجملاورة.

فرجنيه استقبل وفدا من جامعة اللويزة

فرنجيه مستقبال الوفد

إستقبل رئيس «تيار املرده»
سليمان فرجنيه يف بنشعي،
وفدا من جامعة سيدة اللويزة
برئاسة األب بيار جنم ،يرافقه
نائب رئيس اجلامعة للشؤون
اإلدارية األب مسري غصوب ومدير
الشؤون العامة والربوتوكول ماجد
بو هدير ،يف زيارة تعارف ،ختللها
اجتماع حبضور النائب طوني
فرجنيه ورميا فرجنيه وريبيكا
احلصري وأنطونيو فرجنيه.
ومت البحث يف الشؤون الرتبوية
والوطنية العامة ،والتحديات اليت
تواجه الشباب بشكل عام ،إن
على صعيد إجياد فرص عمل أو
غريها ،مع التأكيد على ضرورة
املطلوبة،
باخلطوات
القيام

خصوصا يف ما يتعلق بالتوجيه
اليت
اإلختصاصات
إلختيار
حيتاجها سوق العمل بعد القيام
باألحباث والدراسات املالئمة.
وأثنى الوفد على «أجواء املصاحلة
والتقارب اليت سادت يف اآلونة
األخرية» ،ووجه دعوة لفرجنية اىل
«املشاركة يف العشاء اإلحتفالي
الرمسي لالعالن عن نيل اجلامعة
اإلعتماد العاملي الصادر عن
.»NEASC-NECHE
كما مت البحث مع رئيسة «مجعية
امليدان» رميا فرجنيه يف آفاق
التعاون مع مركز الشمال للتوحد،
حيث رحبت السيدة فرجنيه «بكل
مبادرة تساهم يف نشر املزيد من
التوعية حول موضوع التوحد».

الرياشي إستقبل وفد ديوان أهل القلم

استقبل وزير االعالم يف حكومة
تصريف االعمال ملحم الرياشي
بعد ظهر امس االول وفدا
من ديوان أهل القلم برئاسة
الدكتورة سلوى االمني اخلليل،
باليكي،
جورج
ويضم:االب

وارف قميحة ومنصور اخلوري.
ومت البحث يف مهرجان املبدعات
العربيات الذي سيقيمه الديوان
يف  19و 20و 21كانون االول
املقبل ،كما جرى تسليط الضوء
على املرأة العربية وإجنازاتها.
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لـبنانيات

اجلميل :طاملا احلريري وعون متفقان فليشكال حكومة
لسنا املأزومني امنا البلد يعيش ازمة
قال رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل يف حديث
حملطة تلفزيون «ام.تي.يف»
«هدفنا لبنان وان يعيش
أبناؤنا يف بلد يليق بهم وان
نبين بلدا حقيقيا».
ورأى انه «من املفيد أن
نطرح طريقة جديدة يف العمل
السياسي ومشروعا للمستقبل
وان نرسي قواعد حياة سياسية
حقة ،وال ميكن ان نؤجل بناء
الدولة ،وان الدخول يف النظام
احلالي والتماشي معه يعين
تأجيل املشكلة».
واوضح اجلميل« :لقد أعطينا
فرصة للعهد ولكن بعد سنتني
هناك أمر ما جيب ان يتم العمل
عليه ،فالنهج نفسه من خالل
احملاصصة جيعل البلد يرتاجع
على كل املستويات ،فالسيادة
منقوصة والقرار خمطوف»،
معتربا «ان مشكلتنا ليست مع
أشخاص امنا مع النهج الذي
اوصل البلد اىل ما وصل
اليه».
اضاف« :االولوية كانت للحفاظ
على سيادة لبنان ،وكنا يف
موقع مقاومة ،واليوم حنن
يف موقع بناء الدولة ،ذلك أن
هناك مشاكل كبرية تتعلق ببناء
الدولة وطريقة إدارة البلد ،لقد
أخذت قرارا بأن أمارس السياسة
بطريقة خمتلفة عن املاضي،
والكتائب جيب ان تعود لتمثل
انتفاضة على الواقع ال جزءا من
نظام قائم ،وقد أختذنا قرار
املواجهة والعمل السياسي
بطريقة خمتلفة».
وسأل يف موضوع تشكيل
البهدلة
هذه
احلكومة»:ما
احلاصلة من خالل احملاصصة
القائمة»؟ وقال« :لقد عرض
علينا العهد الدخول اىل احلكومة
ورفضنا،افهم مبادرة الرئيس
عون وفريقه السياسي جتاهنا
واملبادرة مشكورة ولكننا لسنا
مقتنعني حبكومة طبق االصل
عن السابقة ،حكومة تناقضات،
لدينا حلفاء من مستقلني وكان
ميكننا ان «نركب» كتلة للدخول
اىل احلكومة ،ولكن هل جيوز يف
بلد فيه  100حتد اال يكون هناك
اي نقاش مبا جيب ان نقوم به
بعد تشكيل احلكومة وكيفية
النهوض بالبلد؟ حتى اليوم
ليسوا متفقني على اي شيء
وهم خيتلفون ويتفقون على
املصاحل واحملاصصة ،حكومة
«بزق ولزق» هجينة وستكون
حكومة خالفات ،وعندها على
البلد السالم».
ورأى النائب اجلميل «ان
أفرزت
النيابية
االنتخابات
اهلل،
حزب
لدى
أكثرية
واحلكومة اآلتية سيكون للحزب
اليد الطوىل بتشكيلها كما
يقرر عن اللبنانيني ونتمنى ان
يكمل عون واحلريري بتشكيل
سد منيع وطاملا هما متفقان
فليشكال حكومة».
اضاف« :عندما ترشح عون
كان
الرئاسية
لالنتخابات
حزب اهلل الوحيد اىل جانبه،
والحقا سار اجلميع به فحزب

اهلل يفرض رأيه يف امللفات
املطروحة .اتوجه اىل حزب اهلل
والتيار واالطراف املوجودة يف
احلكم واىل شبابنا واألصدقاء
يف اجملتمع املدني واالطراف
اجلميع
وادعو
التغيريية
للتفكري يف ما إذا كان البلد
يسري بالشكل الطبيعي اليوم،
فإذا كانوا مقتنعني فلنكمل
بالسياسة عينها واذا مل
يكونوا مقتنعني فعلينا القيام
مبا هو استثنائي إلنقاذ البلد.
أدعو احلريري إىل االقالع عن
والقيام
الرتقيع،
سياسة
بتغيري يف العمق .فليشكل
احلريري حكومة اختصاصيني
ويضع االزمات على الطاولة
ويضعوا خطة انقاذية للواقع
االقتصادي االجتماعي وجنتمع
يف جملس النواب لبناء لبنان
خمتلف ونضع على الطاولة
كل ما يعيق بناء البلد ،لنجتمع
بشكل مواز حول طاولة حلل
االمور السياسية العالقة بعيدا
عن سياسة الرتقيع والتأجيل.
رئيس احلكومة مبوافقة رئيس
اجلمهورية خيتار االختصاصيني
وحنن املعارضة احلقيقية واذا
كان الرئيس عون مستعدا
لضرب يده على الطاولة
وتنفيذ سياسته فلديه االكثرية
باالتفاق مع سعد احلريري».
واشار اىل انه «يف الستينات
كان لبنان جنة ولألسف بعد
نهاية احلرب نكمل بطريقة حرب
وطريقة تشكيل احلكومة حرب
أهلية مستورة».
وردا على سؤال قال« :وضعنا
القفال
بالتصرف
انفسنا
ملف املفقودين ويف امللفات
احلياتية واالجتماعية سنكمل
اىل النهاية».
وردا على سؤال آخر قال« :لو
كان لدي ما هو ملموس كوثيقة
او رقم حساب لالشارة اىل
الفساد ما كنت ألسكت ،لكن
يف موضوع «سوكلني» على
سبيل املثال كانت لدي الوثائق
فذهبت بها اىل القضاء».
وسأل »:ملاذا أراد حزب اهلل
القانون النسيب؟ أليس اهلدف
منه وصول سنة  8آذار إىل
جملس النواب ،حزب اهلل فعل
كل شيء إليصال سنة  8آذار
اىل جملس النواب وبالتالي اىل
احلكومة ،فلماذا تتفاجأون مبا
حيصل اآلن مع تشكيل احلكومة
ومبا يسمى عقدة سنة  8آذار؟
فما حيصل هو نتيجة التسوية،
لقد عارضنا التسوية وما زلنا
ولكن سنتكلم مع اجلميع من
دون تغيري قناعاتنا فاملسألة
ليست شخصية مع أي فريق،
السياسية
للحياة
مفهومي
خمتلف عما هو قائم اليوم
وال اريد السري بهذا املنطق
ومفهوم احملاصصة ال يقنعين
وخرجت منه ألنين غري مقتنع
به».
واوضح النائب اجلميل« :هديف
بناء البلد ال حتقيق مصاحل خاصة
وعملي ينصب على خلق تغيري
بنيوي يف لبنان يبدأ بالعقلية
وطريقة التفكري وصوال اىل

اليومي

يف

النظام واالداء
احلياة السياسية».
واعترب ان «النسبية هي اليت
أدخلت املعارضة السنية اىل
اجمللس النيابي وحزب اهلل بذل
املستحيل من اجل ايصاهلم اىل
اجمللس».
وردا على سؤال مفاده مل ال
ينشر حزب الكتائب حساباته
املالية قال اجلميل« :نفكر
بذلك ،ولكن بكل فخر أقول:
إن وضعنا املالي غري مريح
وحساباتنا واضحة».
وعن الوضع البيئي يف املنت
قال»:املنت الشمالي وبرج محود
ليسا «محاما» ومثة حلول كثرية
بديلة عن املكب ،لست واثقا
من القدرة على انشاء حمرقة
يف بريوت وادارتها بشكل
سليم وكل ما نعيشه اليوم
يف البلد حذرنا منه والشعب
اللبناني يعرف من كان على حق
ومن اخطأ حبق لبنان».
ورأى ان «املشكلة يف لبنان
أال ثقة لدينا بدولة قادرة على
ضبط الفساد ،لطاملا اتهمونا
بالشعبوية يف ملف النفايات
والضرائب وغريها من امللفات
وقد رأينا ورأى الناس أننا كنا
على حق وسنبقى نقول احلق
ولو اتهمونا بالشعبوية وما نراه
اليوم حذرنا منه سابقا .نسبة
الفرز ال تتخطى  %7وما ارتكب
جرمية حبق لبنان املستقبل
وصحتنا اليوم ،والبديل موجود
فقد طرحنا حال موقتا اىل حني
بناء مصانع ذات معايري بيئية
بنقل النفايات اىل مكان ناء
الشرقية.
كالسلسلة
بعيد
نسب السرطان اىل ارتفاع
يف لبنان وحتديدا يف املناطق
االكثر اكتظاظا واملنت على
سبيل املثال ،بسبب املكبات
واملطامر».
قال:
الدولة
عجز
وعن
«االيرادات اخنفضت ومصروف
الدولة ارتفع كما العجز
ولألسف حنطم ارقاما قياسية
بسبب غياب التخطيط وحصول
اجلشع فهم صرفوا بطريقة
عشوائية خلوض االنتخابات،
حيث استعملت الوزارات واحذر
من انهيار الدولة».
اضاف »:ال أرى ذهنية إصالح
يف حكومة حماصصة كما هو
حاصل اليوم واقرتح وقف
اهلدر يف قطاع الكهرباء عرب
انشاء معامل بالشراكة مع
القطاع اخلاص .اقرتح أيضا
تنظيف االدارات من الرواتب
الوهمية والتوظيف العشوائي
واحملاصصة.
واحملسوبيات
أقرتح ثالثا ضبط التهرب
الضرييب الكبري أقله ضبط
نصفه عرب توفر االرادة،
هناك شخص امسه زياد حايك
مسؤول عن اخلصخصة جيب ان
يسمح له بالقيام بعمله .أقرتح
رابعا تشجيع القطاعات املنتجة
وفتح اجملال امام القروض ،ال
جيوز ايقاف قروض االسكان
وقروض املصانع والشركات
اجلديدة ،وأمحل املسؤولية
لطريقة االدارة اخلاطئة ،أعرتف

أن لدي عمال كبريا ألقوم
به وأخطاء جيب تصحيحها،
والكتائب ال تقاس بعدد النواب
امنا بالدور الذي تقوم به ،لقد
ارتكبنا أخطاء حبق أنفسنا ال
حبق البلد وفكرت كثريا وقمت
مبراجعة داخل احلزب واخلالصة
اليت خرجت بها اننا لسنا حنن
املأزومني امنا البلد الذي
يعيش أزمة ،طريقة ادارة البلد
أوصلتنا اىل ما حنن عليه فالبلد
جامد ومتوقف ولو مسعوا كالمنا
ملا انتظروا تقرير البنك الدولي
الذي جاء مطابقا ملا كنا نقوله،
«البهدلة» اليت يعيشها لبنان
يف االقتصاد أوصلت البطالة
اىل  % 35واهلندسات املالية
اليت حصلت هي تراكم لسياسة
خاطئة اوصلتنا اىل ما حنن عليه
اليوم».
واشار اىل اننا «عندما اخذنا
قرار عدم السري بالتسوية
وطرحنا املوضوع يف املكتب
السياسي كان القرار ان
الكتائب ال تعود الكتائب
اذا رحبت العامل كله وخسرت
نفسها ،ويف تلك اللحظة دخلنا
يف النفق وبالنسبة إلي كانت
الطريقة الوحيدة لنحافظ على
ذاتنا والقضية ودماء الشهداء،
كانت االولوية بالنسبة إلي ان
تبقى قضية الكتائب قائمة من
دون ان التفت اىل عدد النواب،
انا اعيش االمل والتحدي الذي
يعيشه املواطن».
وقال اجلميل عن اخليار بني
املولدات والبواخر« :هل ميكننا
أال خنتار بني مافيا ومافيا بل
خنتار الدولة؟ لو أقرت صفقة
البواخر لذهبت اىل القضاء
ولكنها مل تقر ألننا وقفنا يف
وجهها فأوقفت».
وردا على سؤال قال »:كنت
وشباب التيار الوطين احلر يف
اخلندق نفسه وأحرتم اجلنرال
ولكن اختلف معه يف السياسة،
ويف ملف البواخر مثة اخطاء
وهدر ومن واجيب كنائب ان
اشري اىل الفساد احلاصل ،كل
املبادئ اليت ناضلنا من اجلها
مهددة ،وخياري بني ان احافظ
على معنى وجود الكتائب او ان
تكون جزءا من السياسة القائمة
واحتمل مسؤولييت اىل جانب
الناس لتصبح احلياة السياسية
على صورتنا ال العكس».
ورأى ان «مثة كارتيل برعاية
حزب اهلل حيول البلد اىل مغامن
وحصص».
وقال« :أمد يدي اىل كل
الناس الذين لديهم النية لبناء
الدولة،انا اليوم مع كل اجليل
الكتائيب نريد ان نبين الدولة
وان نضع يدنا بيد كل من
يرغب بناء الدولة الن العيش
يف املاضي ال يبين دولة».
وردا على سؤال قال رئيس
حزب الكتائب»:أخضع للمحاسبة
واملساءلة يف حزبي كما يف
جملس النواب ،ومثة مساحة
دميقراطية يف االنتخابات و
داخل الرتكيبة احلزبية ،ولكن
عندما نأخذ قرارا جيب على
اجلميع االلتزام به».

بري عرض وخوري موضوع املولدات

الفرزلي :أناشد باسيل التحرك
للمساهمة يف حل العقدة احلكومية

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،امس االول اخلميس
نائب رئيس اجمللس ايلي
الفرزلي ،وجرى البحث يف اجللسة
التشريعية املقبلة والورشة
التشريعية بصورة عامة ،وتطرق
اىل الوضع احلكومي.
وقال الفرزلي بعد اللقاء:
«تناول اللقاء مع دولته املسائل
النيابي
باجمللس
املتعلقة
وتوجيهاته جلهة تأكيد ضرورة
االستمرار بالورشة التشريعية
وعمل اللجان املشرتكة املمهد
الجتماعات اهليئة العامة اليت
ستنعقد يوم االثنني املقبل ويف
ما بعد ،وتتناول املشاريع كافة
املتعلقة بالورشة التشريعية
للمجلس .وكانت ايضا مناسبة
للنقاش يف مسألة احلكومة
واالشكال الذي تعيشه اليوم
عملية تأليفها ،وسبل مقاربة
هذا املوضوع والوصول اىل
النتائج املرجوة من اجل تشكيل
احلكومة اليت يرى دولة الرئيس
بري انها حاجة ملحة جدا ملصلحة
البالد العليا يف أسرع وقت،
واليوم قبل الغد ،وكانت
توجيهات دولته واضحة يف هذا
الشأن».
وأضاف« :يف املناسبة ،انا
شخصيا ،اآلن ومن على هذا
املنرب بالتحديد ،أتوجه بنداء اىل
معالي وزير اخلارجية واملغرتبني
االستاذ جربان باسيل ليقوم
كزعيم كتلة برملانية بتحرك مباشر
ليساهم املساهمة الفعالة ،ان
مل تكن احلامسة ،يف حل عقدة
واشكال تأليف هذه احلكومة،
ووضع البلد على الطريق الذي
جيب أن يوضع فيه».

هايز

ثم استقبل بري جمموعة الصداقة
مع لبنان يف جملسي اللوردات
والعموم الربيطانيني برئاسة
جون هايز ،يف حضور رئيس
جلنة الشؤون اخلارجية وجلنة
الصداقة الربملانية اللبنانية-
ياسني
النائب
الربيطانية
جابر ،وتناول احلديث االوضاع
يف لبنان واملنطقة والتعاون
الربملاني بني البلدين.
وقال جابر بعد اللقاء« :تشرفنا
برفقة جلنة الصداقة مع لبنان
يف جملسي اللوردات والعموم
الربيطانيني بزيارة دولة الرئيس
بري ،وزرنا ايضا فخامة الرئيس
وقائد اجليش وسيكون هناك
زيارات اخرى اليوم وغدا .اننا
نعمل بتوجيهات الرئيس بري
على تعزيز الديبلوماسية الربملانية
باالنفتاح على برملانات العامل،
وخصوصا مع الدول اليت للبنان
مصاحل اساسية معها .ونعلم أن
بريطانيا يف السنوات املاضية
كانت من الداعمني االساسيني

للجيش اللبناني كما كانت
داعمة للقطاع الرتبوي يف لبنان،
خصوصا مع وجود هذا العدد
الكبري من النازحني السوريني.
إن أهمية وجود وفد كهذا ان
لبنان يتمكن من عرض قضيته
ويصبح برملانيون كهؤالء سفراء
للبنان يف اجملالس النيابية اليت
ميثلونها».
أضاف« :ألن لبنان استطاع
ان يؤمن امنه وان يتخلص
من االرهاب ،جيري العمل
اآلن على اجلبهة االقتصادية.
ويقوم سفري لبنان يف لندن
بإعداد مؤمتر اقتصادي سيعقد
يف الشهر املقبل يف لندن.
وسيكون هناك غدا اجتماع للوفد
مع غرفة التجارة والصناعة من
أجل تنسيق االمور .لبنان اليوم
كما عرب دولته بعد ان انتهى من
االمور االمنية هو حباجة اىل دعم
اقتصادي وبعد ان قام اجمللس
النيابي باقرار قانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص
واقرار كل القوانني اليت حيتاجها
مؤمتر سيدر حباجة اىل ان تأتي
الشركات العاملية ،وتشارك يف
موضوع النهضة االقتصادية يف
لبنان ،وهذا هو طموحنا للمرحلة
املقبلة»
.خوري
واستقبل بري بعد الظهر وزير
االقتصاد رائد خوري الذي
قال بعد اللقاء« :حبثنا كالعادة
يف االمور االقتصادية العامة
واملعاجلات اليت ميكن القيام بها
يف غياب حكومة فاعلة ،ليست
حكومة تصريف االعمال .هذا
هو السبب االساسي لالجتماع،
وطبيعي أن نتطرق خالل االجتماع
اىل احلدث اليوم الذي هو موضوع
املولدات .الرئيس بري كان وما
زال داعما للقرارات اليت اختذناها
يف وزارة االقتصاد لتنظيم هذا
القطاع ،وهو ليس فقط يوافق
بل يشد على يدنا لكي نستعمل
كل الوسائل القانونية املتاحة
لكي نفرض هيبة الدولة على
كل االراضي اللبنانية ،وهو
مسرور للغاية بالنتائج اليت
حتققت وحاضر ألي مساعدة اذا
ما طلبنا منه املساعدة».
سئل :باالمس وزع أصحاب
املولدات بيانا انهم قاموا بوقفة
تضامنية وان لديهم موعدا مع
الرئيس بري ،وبعد دقيقة صدر
عن مكتب دولته بيان ينفي
وجود اي موعد معهم ،هل كانوا
حياولون اللجوء اىل أخذ غطاء من
الرئيس بري؟
اجاب« :يبدو ذلك ،وكان
الرئيس بري واضحا متاما أنه ال
يرغب يف لقائهم وال يرغب يف
التفاوض معهم ،وهو مع تطبيق
القانون للنهاية».

ريفي مغردا :سأدعي على عليق الختالقه رواية كاذبة
قال الوزير السابق أشرف
ريفي يف تغريدة عرب حسابه
على «تويرت»:
«سأدعي على الصحايف

حسن عليق الذي اختلق رواية
كاذبة مدعيا أنين تواصلت
مع فصائل فلسطينية إلثارة
فتنة».
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مـقاالت وتـحقيقات

البلديات تدخل يف املواجهة بني الدولة وأصحاب املولدات
ماهر الخطيب
دخل الصراع بني وزارة اإلقتصاد
املولدات
والتجارة وأصحاب
اخلاصة ،يوم أمس ،مرحلة جديدة،
ال سيما بعد تنفيذ التهديد السابق
بـ «العتمة» ملدة ساعتني ،اعرتاضًا
على سوق بعض أصحابها إىل
التحقيق بطريقة مهينة ،ما دفع
بعض البلديات إىل التحرك لتسطري
حماضر ضبط بالذين إلتزموا قرار
قطع الكهرباء عن املواطنني ،على
أساس إمتناعهم عمدًا عن تأمني
خدمة عامة ،يف حني فضلت بلديات
أخرى اإلبتعاد عن الدخول يف هذه
األزمة ،واضعة القضية يف عهدة
الوزارة ،األمر الذي تطرح حوله
الكثري من عالمات اإلستفهام.
يف مجيع األحوال ،يدفع املواطن
مثن هذا الصراع ،يف حني تبدو
الدولة عاجزة عن تأمني الكهرباء
بشكل كامل يف املدى القريب،
بينما يتحجج أصحاب املولدات
بأنهم أصحاب مصاحل يستطيعون
إقفاهلا عندما يشعرون أنها
خاسرة ،حبسب ما تؤكد مصادرهما
لـ:النشرة» ،وبالتالي ال ميكن
التعامل معهم كـ»جمرمني» ،بينما
تؤكد مصادر وزارة اإلقتصاد
والتجارة ،لـ «النشرة» ،أن ال
عودة عن قرار تركيب العدادات،
حتت طائلة تسطري حماضر ضبط
حبق املخالفني ،ومن ثم مصادرة
املولدات.
يف هذا السياق ،كانت بلدية
احلدت أول من أقدم على أخذ
املبادرة ،من خالل املسارعة إىل
تسطري حماضر ضبط حبق أصحاب
املولدات الذين عمدوا إىل قطع
الكهرباء عن املواطنني .ويؤكد
رئيس البلدية جورج عون ،يف
حديث لـ «النشرة» ،أنها طبقت
القانون ،متسائ ًال« :كيف ميكن
السكوت عن قطع التيار الكهربائي
عن مريض حباجة ماسة إىل الكهرباء
أو عن طالب لديه فروض مدرسية
لتقدميها يف اليوم التالي».
ويف حني يلفت عون إىل أن
املولدات اخلاصة أمر واقع بسبب
غياب كهرباء الدولة  24على ،24
يشدد على أن «هذا ال يعطي احلق
ألحد مبخالفة القانون» ،مشريا
اىل ان «تكرار املخالفة سريفع
من مبلغ الضبط الذي ستسطره
البلدية يف حق صاحب املولد
املخالف ،يف حني أن املخالفة يف
املرة الثالثة ستعطي احلق للبلدية
مبصادرة املولد».بالنسبة إىل
مدينة الشويفات ،توضح مصادر
مطلعة يف البلدية ،عرب «النشرة»،
أن ال مشكلة لديها على هذا
الصعيد ،حيث مل حيصل أي قطع،
يف الفرتة اليت حددها أصحاب
املولدات ،مؤكدة أن البلدية مل
تتلق أي شكوى على هذا الصعيد
من أي مواطن.
وعلى الرغم من تأكيد املصادر
أن ليس مجيع أصحاب املولدات
التزموا بقرار تركيب العدادات،
توضح أن هذا األمر يعود إىل
العالقة بني أصحاب املولدات
واملشرتكني ،حيث أن بعض
املواطنني فضلوا عدم الذهاب إىل
هذه اخلطوة ،مشددة على أن هناك
تنسيقًا يوميًا مع أصحاب املولدات
يف املدينة والعالقة ممتازة معهم.
باإلنتقال إىل مدينة بعلبك ،يوضح

رئيس البلدية حسني لقيس ،يف
حديث لـ «النشرة» ،أن القسم
األكرب إلتزم بقرار القطع ،يف حني
أن أعداد قليلة هي اليت التزمت
بقرار تركيب العدادات ،الفتًا إىل
أن ليس هناك من صاحب مولد
أقدم على تركيب العدادات جلميع
املشرتكني حتى اآلن.
بالنسبة إىل اإلجراءات اليت قد
تقوم بها البلدية على هذا الصعيد،
يضع لقيس املوضوع عند وزارة
اإلقتصاد والتجارة ،اليت يؤكد
التعاون معها لتنفيذ قرارها ،لكنه
يشري إىل أنه ال يستطيع أن يقوم
بإجراءات يف الوقت نفسه الذي
تقوم به الوزارة بتسطري حماضر
ضبط حبق املخالفني ،ألنه عند ذلك
يكون هناك خمالفة قانونية ،لناحية
احملاسبة على الذنب نفسه مرتني.
من جانبه ،يوضح رئيس بلدية فرن
الشباك رميون مسعان ،يف حديث
لـ»النشرة» ،أن اإللتزام بقرار جتمع
أصحاب املولدات مل يكن شام ًال،
حيث اختار بعض أصحاب املولدات
اإلستمرار يف العمل دون قطع
التيار الكهربائي عن املواطنني.
ويف حني يشري مسعان إىل أنه ال
يريد الدخول يف أي خالفات مع
أي جهة ،يكشف أن البلدية سوف
تقدم على تسطري حماضر حبق من
ال يلتزم من أصحاب املولدات بقرار
وزارة اإلقتصاد ،كما أنه سيسمح
برتكيب مولدات جديدة يف األحياء
اليت يعمل فيها املخالفون.
يف طرابلس القطع مل يكن شام ًال،
حبسب ما يؤكد نائب رئيس البلدية
خالد الولي لـ»النشرة» ،لكنه
يشري إىل أن البلدية ال تتدخل يف
املوضوع إال إذا كان هناك خمالفات،
الفتًا إىل أن هناك من يلتزم بقرار
تركيب العدادات ومن ال يلتزم ،إال
أنه يكشف عن أن هناك من يستغل
عدم إلزامية القرار ،أي أن املوضوع
يتوقف على إرادة املشرتك.
ويعترب الولي أن املنطقي أن يطبق
القرار على اجلميع دون إستثناء ،ال
سيما أن بعض أصحاب املولدات
جيربون املشرتكني على القول أنهم
ال يريدون تركيب العدادات ،بينما
األفضل تستلم الدولة ملف الكهرباء
بشكل كامل.
يف مدينة صيدا ،أمثرت اجلهود اليت
بذهلا رئيس بلدية حممد السعودي مع
«جلنة أصحاب املولدات الكهربائية»
بأن يكون القطع ملدة ساعة واحدة
ال ساعتني.
ويكشف السعودي ،يف حديث
لـ»النشرة» ،أن أصحاب املولدات
جتاوبوا مع التمين ،الفتًا إىل أننا
«نسري إىل االمام يف تنظيم العمل،
حيث االتفاق مع وزير االقتصاد
برتكيب عدادات وأي مواطن ال
يرغب عليه التوقيع على ورقة
ووضع امسه ورقم هاتفه ،على
أن ستقوم البلدية باالتصال بكل
شخص للتأكد منه ،ثم التوقيع
عليها ،ما يعين أن هذا اختيار
املواطن نفسه».
يف احملصلة ،قرر أصحاب املولدات
اخلاصة الذهاب إىل التصعيد،
متحدين قرار وزارة اإلقتصاد
والتجارة ،يف حني كان الرد الوزير
حامسًا يف التعامل مع هذا التطور،
فهل يدفع املواطن «العتمة»
مثنًا مرة جديدة أم تكون إجراءات
السلطات املعنية رادعة؟

عب النازحني...
املرعيب ُير ِ
طوني عيسى

هناك تساؤالت حقيقية حول املعلومات اليت أوردها وزير
الدولة لشؤون النازحني معني املرعيب ،عن ممارسات
ني العائدين منلبنان
تعرض هلا بعضالنازحني السوري 
َّ
إىلسوريا .فكالم املرعيب ُي ِ
رعب النازحني واملؤسسات
يقدم دالئل إىل مدى ّ
دقة
الدولية الراعية ...ولكنه ال
ّ
هذه املعلومات .فهل معلومات املرعيب موثوق فيها؟
أن هناك َمن أراد إمرارها إىل املسؤولني اللبنانيني
أم ّ
ليقعوا ضحيتها؟
إن «النظام السوري ميارس أعمال قتل
يقول املرعيب ّ
وانتقام وتهجري حبق نازحني سوريني عائدين» .ويشري
إىل «مقتل  3سوريني عادوا قبل  8أشهر من لبنان إىل
البالوحة يف سوريا عرب معابر غري شرعية ،وهم ليسوا
مسجلني لدى األمن العام».
َّ
ً
وحيدد أنهم ُ
أن أقرباء
ا
علم
اإلثنني،
األحد
«قتلوا ليل
ِّ
ّ
هلم كانوا قد ُقتلوا سابقًا» .ومل َيصدر عن أي جهة
أخرى ما يؤكد أو ينفي املعلومات اليت أوردها املرعيب
يف هذا الشأن.

ّ
بدقة ،وملاذا مل تعلنها جهات أخرى معنية
فلماذا ال يعلنها
وتبلغها اىل املسؤولني اللبنانيني؟ وهل املؤسسات الدولية
املعنية ّ
تلقت هذه املعلومات أيضًا ،وملاذا مل ُتعلنها ،خصوصًا
أنها تبدي دائمًا حرصها الشديد على سالمة النازحني؟
أن الوزير وقع ضحية معلومات مدسوسة ،مصدرها
فإذا َثُب َت ّ
معينة ،فيجب إيضاحها وطمأنة
جهات
من
السوري،
الداخل
َّ
تستمر يوميًا ،ولو بأعداد
اليت
العودة
سالمة
إىل
النازحني
ّ
قليلة ،حبيث ال تؤدي هذه املعلومات املدسوسة إىل كبح مجاح
العودة.
َ
أن معلومات الوزير صحيحة ،فعليه أن يضع اجلميع
ت
ب
ث
أما إذا ُ َ ّ
ّ
يف أجوائها وحيثياتها الختاذ موقف مشرتك.
ويف أي حال ،ومبعزل عن األجوبة ،مثة َمن يطرح السؤال اآلتي:
إن هناك َمن حياول تعطيل عودة النازحني ألنه يستفيد
هل ّ
ان هناك طرفًا آخر يريدهم ألاّ يعودوا إىل
أم
هنا؟
بقائهم
من
ّ
متضرر من وجودهم هناك؟
ألنه
سوريا،
ِّ
يف املبدأ ،جيوز الوجهان لبنانيًا وسوريًا...

ويثري كالم املرعيب خماوف العائدين إىل سوريا من
خالل معابر غري شرعية ،ومن دون التنسيق مع األمن
أن غالبية النازحني العائدين من لبنان يف
العام ،علمًا ّ
ويقدرهم املرعيب بـ 55ألفًا ،إستخدموا
األخرية،
األشهر
ّ
هذه الطريقة.
ولكنّ ،
مثة من يسأل عن توقيت كالم املرعيب فيما 
ماض يف فتح خط آمن لعودة

ي
اللبنان
العام
األمن
ٍ
تتم طوعًا وبالتنسيق مع مفوضية
حبيث
النازحني،
ّ
يتحمل لبنان أي مسؤولية عن أي
شؤون الالجئني ،لئال
ّ
ثغرة قد تعرتيها .فكيف للمرعيب أن ميتلك املعلومات
اليت أذاعها ،وحده من دون سواه؟
تقدم
عن
العام
األمن
فكالم املرعيب يتزامن مع إعالن
ّ
قدر عدد النازحني العائدين
ملموس يف ملف العودة ،إذ َّ
من لبنان إىل سوريا ،منذ متوز الفائت ،بنحو  87ألف
شخص .ويتوقع املدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم أن يصل العدد إىل حنو  100ألف مع نهاية
السنة اجلارية.
ميثل إجنازًا مقبو ً
وهذا الرقم ّ
ال ،قياسًا إىل ضخامة امللف.
فعلى قارعة االنتظار يف لبنان ما يفوق املليون ونصف
مسجل رمسيًا يف مفوضية النازحني
مليون نازح ،بني
َّ
مسجل.
وغري
َّ

«داون تاون» مفتوح لـ«الناس
العاديني» ...مرحبا «بريستيج»!

ويراهن املعنيون بامللف يف لبنان على أن يؤدي
إصدار عفو عام يف سوريا إىل تسهيل عودة قسم
تطور مسار
كبري من النازحني .لكن هذا العفو ينتظر
ّ
التسوية السياسية يف سوريا .والتسوية ال تبدو
حدة
وشيكة ،خصوصًا يف ظل تضارب املصاحل وارتفاع ّ
التجاذبات بني احملاور اإلقليمية والدولية.
ووفق املناخ الذي يرشح عن الراعي الروسي لعملية
فإن ملف النازحني يبدو اليوم يف
عودة النازحني،
ّ
مرحلة تقطيع الوقت و»تصريف أعمال» ،ال أكثرّ .
ومثة
جتاذب حاد بني القوى الدولية واإلقليمية حول مستقبل
التسوية السياسية يف سوريا.
ويف العمق ،ال ترى موسكو فرصة لتحقيق خروقات
حقيقية ووافية يف ملف عودة النازحني ،ما مل ُت َ
فتح
قنوات االتصال والتنسيق بني الدول اليت تستضيفهم
ونظام الرئيسبشار األسد .وطبعًا ،يرفض الروس أي
تسوية سياسية تقود إىل تغيري األسد.
بأن هناك شيئًا ما سيقوم به لبنان
ولكن ،مثة توقعات ّ
الرمسي ،يف ملف النازحني ،عندما تولد احلكومة (بعد
عمر طويل) .يؤكد ذلك املناخ الذي يرشح عن األطراف
املعنية بامللف حاليًا :موسكو« ،حزب اهلل» ،دمشق
ن الذي جيزم أن ال جمال ملعاجلة
والرئيس ميشال عو 
امللف من دون التنسيق مع سوريا.
ولذلك ،سيكون مفيدًا للبنان أن ميضي يف استثمار
الوقت الضائع لتكريس العودة ،وفق املسار الذي
يشرف عليه األمن العام ،إىل أن تنطلق مسارات
أخرى.
وحتى وإن كان مردود مسار األمن العام حمدودًا -
قياسًا إىل احلجم اهلائل للنازحني يف لبنان  -فإنه يبقى
أي طريق آخر.
األكثر واقعية وعمالنية ،يف غياب ّ
ولكن ،يف أي حال ،مثة ما يستدعي اإليضاح يف كالم
املرعيب :كيف للوزير املعين بإعادة النازحني أن يطلق
الرتدد ،من
الكالم الذي يثري خماوف هؤالء ويدفعهم إىل
ّ
صحته
تثبت
دون أن يرفق هذا الكالم برباهني ووثائق
ّ
وحتدد مصادره؟ وإذا كانت هذه الرباهني موجودة

هادي أحمد
«األركيلة بـ  5000لرية» يف قلب «سوليدير»! هكذا« ،جنحت»
األزمة االقتصادية يف إعادة «الناس» إىل وسط بريوت ،وهو ما
مل تفلح فيه إعادة اإلعمار ،بعدما ُأريد لقاصدي املكان أن يكونوا
من «لون» اجتماعي واحد.
يف مقاهي الـ»داون تاون» اليوم «ألوان» متعددة :رجال أعمال
«سيدات جمتمع» ،وشبان ما كان ميكن أن يكونوا هنا
بربطات عنق،
ّ
لو أن مثن «راس األركيلة» ال يزال يالمس الـ  15دوالرًا .بعيدًا
ّ
التشفي ،هكذا يكون «وسط املدينة» يف كل مدن العامل اليت
من
نرطن بلغاتها يف «وسطنا».
ّ
تظل هي «البلد» .قد
يتبدل ،وكأن قدر تلك املنطقة أن
بدأ املشهد
ّ
نكون أمام مرحلة عابرة ،قبل أن تعود األمور إىل سابق عهدها .لكن
مرت على «نشفان» تلك الشوارع والرتجيحات
السنوات الطوال اليت ّ
التبدل
تعزز احتمال أن
املتصاعدة مبزيد ِمن التأزم االقتصادي،
ّ
ّ
ليس ّ
مؤقتًا ،أو على األقل لن يكون لفرتة قصرية.
ً
تتحرج من
مل يعد الـ»بريستيج» مهما .أفخم املقاهي واملطاعم ال
ّ
اجلهر بـ»عروضاتها» الجتذاب الزبائن« :بيتزا  +بيبسي بـ10000
لرية» و»شاورما عالصاج  +بطاطا  +بيبسي بـ 10000لرية»!
أصحاب مطاعم الوسط ومقاهيه اتفقوا على خفض األسعار بعدما
انتظروا طوي ًال ،من دون طائل ،عودة «عجقة» ما قبل سنة .2005
يف تلك احلقبة كان أبناء «األطراف» ُيراقبونِ ،من بعيد ،أحوال
ّ
املرفهني هناك.
ً
جملرد التجوال،
َمن كانت أحواله «على قده» ويزور املنطقة ،فغالبا
ّ
جوالو
ملعاينة منط حياة خمتلف ،أو ملشاهدة كيف يعيش األثرياءّ ...
األمس باتوا اليوم جيلسون يف أفخم املقاهي ،ينفثون دخان
«األراكيل» ،ويرتشفون ،بثقة املنتصر ،القهوة اليت كان ُيضرب
املثل بغالئها.
«رجع السوق ميشي» ،يقول سامر ،مدير أحد املقاهي .لكنه ال
يبدو سعيدًا متامًا .فـ»الزبائن اآلن غري الزبائن السابقني .قدراتهم
ّ
حمق يف ذلك .إذ تغيب العباءات البيضاء
الشرائية اختلفت» .وهو
ّ
تسيدت املكان قبل  .2005زبائن اليوم جلهم ِمن
اليت لطاملا
ّ
اللبنانيني.
بيارتةِ ،من قلب بريوتِ ،
«الطبقية» لـ
اهلوية
ومن الضواحي أيضًا.
ّ
ّ
جذريًا بالتأكيد ،فاملنطقة مل
«الوسط» تتغيرّ إىل حد ما ،وإن ليس
ّ
تصبح «شعبية» بعد ،وهذه أمور ال حتصل بني ليلة وضحاها.
السياح األجانب ،على قلتهم ،ما زالوا يأتون ،وبعض «امليسورين»
ّ
أن هؤالء ما عادوا هم أسياد تلك الكراسي املنتشرة
كذلك .إال ّ
يف تلك األزقة الفاخرةّ .
مثة من جاء ُيشاطرهم املكان ،كما كانت
االقتصادية
األهليةَ .من قال إن ليس لألزمات
احلال قبل احلرب
ّ
ّ
إجيابيات؟
تظاهرات ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء بعد اغتيال رفيق
احلريري ،واعتصام املعارضة املفتوح أواخر عام  ،2006كانت بداية
التحول يف ظاهرة الـ»داون تاون».
ّ
أن فؤاد السنيورة مل يسقط ِمن رئاسة احلكومةّ ،
لكنه كان
صحيح ّ
يوميًاِ ،من شّباك مكتبه يف السراي خلو شوارع «سوليدير»
ُيشاهد،
ّ
إال ِمن الغاضبني.
السياحية ،يف تلك املرحلة ،أصيبت بـ»نشفان»،
التجارية ــــ
احلركة
ّ
ّ
الثرية ،ومل ُيبادر الفقراء،
بهوية الطبقة
لكن املنطقة بقيت حتتفظ
ّ
ّ
ّ
«العاديون» عمومًا ،لغزوها كزبائن.
أو
ّ
هذا حيصل اآلن ،بعد يأس أصحاب احملال هناك من «رزقة» الذين
ما عادوا يأتون.
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مـقاالت وتـحقيقات

تهريبة حلاصباني يف مستشفى شبعا احلكومي «شرق الفرات» السوري يف خطط تركيا« :عفرين؟
صهيب عنجريني

رىل إبراهيم
استغالل
يف
تصريف
لفرتة
األعمال احلكومية،
هرب وزير الصحة
ّ
حاصباني
غسان
املاضي
الشهر
قرارًا بتعيني جلنة
لإلشراف «مؤقتًا»
مستشفى
على
احلكومي،
شبعا
خالفًا للقانون الذي
موافقة
يقتضي
احلكومة على تعيني
إدارة
جمالس
ا ملستشفيا ت .
ليست هذه كل
القصة .إذ إن
اخلمسة
األعضاء
ّ
تتشكل
الذين
تعد
منهم اللجنة،
ّ

يحتاج تعيني مجلس إدارة اىل قرار حكومي ال من الوزير وحده (مروان طحطح)

عضويتهم خمالفة للقانون أيضًا ،بصرف النظر
عن قانونية التعيني من عدمها!
يف  24تشرين األول  ،2018أصدر وزير الصحة
غسان حاصباني قرارًا بتكليف جلنة لإلشراف
مؤقتًا على إدارة «مستشفى الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان» يف شبعا .محل القرار الرقم
وعني مبوجبه كل من :الدكتور حممد
ُ 1/2133
عبد اهلل ماضي رئيسًا ومديرًا للمستشفى ،راغد
نديم العدس وعادل إبراهيم اخلماسي والياس
مارون الكسرواني أعضاء ،والدكتورة ندى حممد
محد مفوضًا للحكومة لدى املستشفى.
ومعلوم أن مستشفى شبعا هو مستشفى
حكومي ،عقد وزير الصحة السابق وائل أبو
فاعور اتفاقًا مع دولة اإلمارات ممثلة بسفريها
يف لبنان إلدارته وتشغيله ،يف خمالفة للقوانني
واألنظمة الراعية للمستشفيات احلكومية ولقرار
جملس الوزراء الرقم  )2012/1/5( 49الذي
أكد على ضرورة «إنشاء مؤسسة عامة» إلدارة
ّ
املستشفى .يف موازاة ذلك ،ومن دون املرور
أيضًا بأي جهة لبنانية رمسيةُ ،وقعت اتفاقية
ثانية بني السفري اإلماراتي ومجعية املقاصد
اخلريية اإلسالمية ،تعهدت اإلمارات مبوجبها
بدفع مليون دوالر سنويًا لـ»املقاصد» إلدارة
املستشفى ملدة عشر سنوات ،ما يعين أن
املستشفى احلكومي بات يف عهدة سفارة أجنبية
ومؤسسة خاصة ،فيما خصصت له وزارة الصحة
سقفًا ماليًا بقيمة  950مليون لرية ،علمًا بأنه
ليس هناك أي عقد بني الوزارة واملستشفى
الذي مل يستحصل من «الصحة» ،أص ًال ،على
رخص لتشغيل أقسامه! (راجع األخبار األربعاء
 10تشرين األول .)2018
بدل أن يصلح وزير الصحة غسان حاصباني هذا
اخللل ،اختار السري على خطى أسالفه يف ضرب
مؤسسات الدولة وإضعافها .إذ إن تعيني جمالس
إدارة املستشفيات احلكومية يقتضي موافقة
جملس الوزراء ،ال قرارًا من الوزير نفسه .وإذا
سلمنا جد ً
ّ
بتذرع حاصباني بأن اللجنة مؤقتة
ال
ّ
ريثما يتم تعيني جملس إدارة مبرسوم يصدر عن
احلكومة اجلديدة ،فإن ما ليس مفهومًا هو أن
خيتار وزير الصحة أعضاء اللجنة غري القانونية،
بشكل خمالف للقانون أيضًا!
فالعدس خبري حماسبة جماز لدى احملاكم .ووفقاً
للمادة  15من قانون تنظيم مهنة خرباء احملاسبة
اجملازين يف لبنان« ،حيظر على اخلبري أن جيمع
بني مهنته كخبري حماسبة جماز وبني الوظائف
العامة على إطالقها ،مبا يف ذلك املؤسسات
العامة والبلديات» .كما أن مكتب العدس
وصّنف كخبري مؤهل
معتمد يف وزارة املال
ُ
للقيام مبهمات التدقيق الداخلي للمؤسسات
واملرافق العامة ،ما يثري شبهة تضارب املصاحل
واستغالل السلطة.
أما اخلماسي فقد كان عضوًا يف جملس إدارة
مستشفى حاصبيا احلكومي الذي وجد التفتيش
سجالته
املركزي (القرار الرقم  )2011/78يف
ّ

أعما ً
ال «خمالفة للقوانني» ،وتالعبًا بالفواتري
واملستندات والتسبب يف عجز املستشفى
وانهياره املالي .وقد تقرر ،إثر ذلك ،إحالة مدير
املستشفى أمام اهليئة العليا للتأديب وإحالة
رئيس جملس اإلدارة وأحد األعضاء (اخلماسي)
أمام ديوان احملاسبة .وأوصى تقرير التفتيش
املركزي بتعيني جملس إدارة جديد ،على أال يضم
الرئيس واألعضاء احلالينيُ ،
وأبلغ هذا القرار
اىل إدارة املستشفى والنيابة العامة التمييزية
واهليئة العليا للتأديب وديوان احملاسبة ووزارة
الصحة وجملس اخلدمة املدنية.
العضو الثالث الياس مارون الكسرواني يشغل
منصب عضو اختياري يف قضاء مرجعيون،
ّ
حيل مكان املختار يف غيابه ،وينطبق عليه
وهو
ينص على أنه «ال ميكن اجلمع بني
الذي
القانون
ّ
وظيفة خمتار ووظيفة عضو جملس بلدي أو عضو
جملس إدارة أو أي وظيفة عامة .وإذا اتفق
أن اجتمعت الوظيفتان ألحد ،مينح املنتخب مهلة
سبعة أيام ليختار إحداهما .وإذا انقضت هذه
املهلة ومل يفعلُ ،يعد متخليًا حكمًا عن الوظيفة
األقدم تارخيًا».
ندى حممد محد هي أيضًا موظفة متعاقدة مع
وزارة الصحة ،فيما
شروط
تفرض
مفوض
منصب
لدى
احلكومة
أن
املستشفى
يكون من ضمن
املوظفني.
مالك
فض ًال عن أنها أص ًال

حد األعضاء
املعينني يف اللجنة
«املؤقتة» أحيل
سابقاً على ديوان
املحاسبة

تشغل منصب طبيبة قضاء خالفًا للقانون الذي
حيتم على الطبيب أن يكون رئيسًا لقسم الصحة
يف القضاء.
ختام مسك مستشفى شبعا مع رئيسه ومديره
حممد عبد اهلل ماضي الذي ال يتمتع مبؤهالت
املنصب ،ومنها ثالث سنوات خربة يف إدارة
املستشفيات .ومعلوم أن ماضي ينتمي اىل
تيار املستقبل (رئيس اللجنة السابقة كان تابعًا
أيضًا للتيار نفسه) الذي يصر على اإلمساك
مبستشفى شبعا .وهو ،فور تعيينهّ ،
رتب جولة
يف املستشفى ملرشح املستقبل اخلاسر يف
االنتخابات النيابية رجل األعمال عماد اخلطيب،
من دون توضيح صفة األخري للقيام باجلولة.
الثابت الوحيد أن األطراف السياسية املعنية
تعطي أولوية للتحاصص على حل أزمة
ّ
املعطل .ويبدو واضحًا أن وزير
املستشفى
الصحة القواتي ،ومعه تيار املستقبل واحلزب
التقدمي االشرتاكي (برعاية السفري اإلماراتي
رمبا) ،مل يعنهم القانون بقدر ما يعنيهم
«ترتيب» األمور على عجل خالل فرتة تصريف
األعمال ،ولو خالفًا للقانون ،من دون اعتبار
لصفة «املؤقت» ...يف بلد كل مؤقت فيه
دائم.

بني شد وجذب ،تتواىل مؤشرات التصعيد
ً
مستهدفة يف هذه
الرتكي يف مشال سوريا
املرحلة الشريط احلدودي «شرق الفرات».
وتشري معلومات «األخبار» إىل أن التصعيد
ُمربمج سابقًا يف إطار «خطة بعيدة املدى»،
ظاهريًا إىل «احتواء ارتدادات احلرب»،
تهدف
ّ
السورية.
وفعليًا إىل قضم مزيد من األراضي
ّ
ّ
«منطقة عازلة على امتداد الشريط احلدودي».
هذا هو اهلدف الذي وضعته أنقرة للمرحلة املقبلة
ّ
يرتكز االهتمام
من اخنراطها يف امللف السوري.
السياق على مناطق «شرق
الرتكي ضمن هذا
ّ
عد السعي إىل
وي ّ
الفرات» يف الدرجة األوىلُ ،
حتقيق اهلدف املذكور ثالث اخلطوات يف إطار
ّ
«خطة بعيدة املدى تنشد احتواء ارتدادات احلرب
اإلرهابية» على ما
السورية ،وحماربة التنظيمات
ّ
ّ
ّ
أن
تؤكده مصادر
تركية لـ»األخبار» (من املعلوم ّ
ّ
«حماربة اإلرهاب» يف موازين أنقرة تعين يف شكل
خاص امللف الكردي) .وكانت اخلطوة األوىل قد
ّ
حتققت على مرحلتني منفصلتني ّ
مثلتهما عمليتا
«درع الفرات» و»غصن الزيتون» اللتان ضمنتا
احتال ً
ال مباشرًا للمناطق املمتدة بني جرابلس
و»ميدان إكبس» على الشريط احلدودي ،وبني
األخرية و»دير بلوط» مبحاذاة لواء إسكندرون.
ّ
ومتثلت اخلطوة الثانية بـ»ترتيب أوراق إدلب مبا
ً
(مرحليا على األقل).
الرتكية»
يضمن املصاحل
ّ
ّ
وتطمح اخلطوة الثالثة إىل «إنشاء منطقة
عازلة يف اإلطار اجلغرايف املمتد بني جرابلس
والقامشلي» ،وسواء ّ
«مت ذلك مبوجب اتفاقات
مثنها» ،وفقًا
عمليات
أو عقب
أيًا يكن ُ
عسكرية ّ
ّ
ّ
للمصادر عينها.
أن التصعيد الرتكي األخري يف
وعلى رغم ّ
فإن
مناطق «شرق الفرات» ليس جديدًا،
ّ
ّ
َ
كونها
املرة تتجاوز بكثري
املتوخاة هذه
أهدافه
ّ
عامة ،على ما
جمرد ضغوطات يف سياقات
ّ
ّ
توحي به املؤشرات املتوافرة .وجريًا على العادة
ّ
الشق
الرتكية مل يقتصر التصعيد األخري على
ّ
امليداني ،بل اشتمل أيضًا على تكثيف الفت
تستحضر
لتصرحيات الساسة األتراك ،وبصورة
ُ
بدايات التحضري لغزو عفرين .يف املقابل ،تبدو
ّ
(ظاهريًا
مطمئنة
الدميوقراطية»
«قوات سوريا
ّ
ّ
ّ
أن الظروف يف «شرق الفرات»
على األقل) إىل ّ
سيما
مغايرة متامًا ملا كانت عليه يف عفرين ،ال ّ
جلهة احلضور العسكري األمريكي الذي أنشأ
عدة يف مناطق سيطرة «قسد».
قواعد احتالل ّ
وعزز تسيري «دوريات مشرتكة» يف املناطق
ّ
وقوات «قسد»
احلدودية بني اجليش األمريكي
ّ
بأن واشنطن ليست يف وارد
من ثقة األخرية ّ
أن قراءة
غض النظر عن اخلطط
الرتكية .على ّ
ّ
أن ليس
معمقة للمعطيات ستكون كفيلة بتبيان ّ
ّ
لدى واشنطن ما ختسره إذا ما أفلحت أنقرة يف
أن «قسد»
حتقيق خطوتها الثالثة .وعلى رغم ّ
قد أرسلت إشارات حول إيقاف العمليات ضد
فإن تلك
«داعش» إذا
استمر التصعيد الرتكيّ ،
ّ
إبان الغزو الرتكي
العمليات سبق هلا أن توقفت ّ
لعفرين من دون أن يحُ دث ذلك فارقًا ملموسًا.
كليًا ال
أن مسألة تصفية «داعش»
عالوة على ّ
ّ
حقيقية .وعلى
أمريكية
تبدو حتى اآلن أولوية
ّ
ّ
امتداد السنوات املاضية أدارت واشنطن لعبة
األطلسية و»قسد» ،مبا يضمن
العداء بني أنقرة
ّ
إبقاء خيوط اللعبة يف قبضتها ويتيح هلا اإلفادة
ألولويات ّ
كل مرحلة.
من النقيضني وفقًا
ّ
تركية للوضع يف «شرق
وترى تقديرات
ّ
أن األمريكيني «لن ميانعوا الوصول
الفرات» ّ
ٍ
تسوية ما ،يف نهاية املطاف» .يف الوقت
إىل
أي
نفسه تستبعد التقديرات معارضة موسكو ّ
سيما ّ
أنها «تستند
خطوة من هذا النوع ،ال
ّ
اتفاقية أضنة املربمة
شرعية تتيحها مالحق
إىل
ّ
ّ
مع دمشق» .وتضع أنقرة يف مجلة خياراتها
احتمال القبول بـ»منطقة منزوعة السالح» داخل
األراضي السورية على طول احلدود بصورة
تستحضر اتفاق «سوتشي» اخلاص بإدلب .على
أن استنساخ هذا السيناريو يف شكل «شرعي»
ّ
ال يبدو أمرًا متاحًا يف ظل انعدام ُفرص وجود
تفويض سوري لواشنطن ،على غرار التفويض
ّ
تتسلح به موسكو .ويقول مصدر سوري
الذي

إن «الوضع يف تلك املناطق
بارز لـ»األخبار» ّ
قوات
غري
برمته ،فالقوات األمريكية هي ّ
شرعي ّ
ّ
احمللية املتعاونة معها هي
والقوات
احتالل،
ّ
ّ
قوات غزو واحتالل
والقوات
أدوات،
الرتكية ّ
ّ
ّ
ّ
يتعلق
أي قلق يف ما
بدورها» .ال ُيبدي املصدر ّ
ّ
أن
السورية»،
بـ»مستقبل اجلغرافيا
ويؤكد ّ
ّ
«العلم السوري سيعود إىل ّ
كل شرب سوري
ّ
يف نهاية املطاف ،وعلى ّ
يشكك بهذه
كل من
النتيجة أن ينظر إىل اخلريطة كيف كانت قبل
عامني وكيف أصبحت اليوم».

«قسد» :ثقة حذرة

حتضر يف كالم الناطق الرمسي باسم «قسد»
ٌ
حذرة لدى الدخول يف
كينو غابرييل ثقة
أن مقاربة
التفاصيل .يؤكد لـ»األخبار»
ّ
الرتكية ال جيب أن تتم من خالل
التهديدات
ّ
ألن األساس «هو
تقييم مدى
جدية األتراكّ ،
ّ
الصفقات والتفاوضات اليت حتصل بني القوى
واإلقليمية .وقد رأينا سابقًا كيف مت
العاملية
ّ
استبدال الغوطة مبنطقة عفرين ،وقبلها مناطق
من محص وغريها مبناطق جرابلس والباب،
بصفقات بني روسيا وتركيا» .يستبعد الناطق
قيام «الواليات املتحدة بصفقات مماثلة ،ألن
قوات سوريا الدميوقراطية أثبتت أنها القوة
الفعالة الوحيدة يف مواجهة إرهاب داعش،
فيما فشل ما يسمى اجليش احلر الذي ّ
تبنته
تركيا» .يضع غابرييل التصعيد الرتكي يف
سياق «حماوالت لتغطية املشكالت والتناقضات
الداخلية اليت تعيشها ،وقد حصل أمر مماثل بعد
االنقالب الرتكي الفاشل».
ُن ّ
ذكر الناطق بتصرحيات مشابهة سبق أن
عشية الغزو الرتكي
صدرت عن «قسد»
ّ
لعفرين ،ونسأل« :هل تعولون فقط على أن
ّ
يتحفظ عن اخلوض يف
األمريكيني خمتلفون».
مقارنات بني واشنطن وموسكو ،ويضع ذلك
يف إطار «املهاترات» غري اجملدية.
يقول« :كل الظروف خمتلفة بني املنطقتني
وبني املرحلتني» ،ويضيف« :حنن نستبعد
حصول هجوم فعلي ،ولكن هذا ال يعين أنه
مستحيل ،وال يعين أننا غري مستعدين وأننا لن
نقوم بالدفاع عن شعبنا وأرضنا بكل ما لدينا من
قوة وإمكانيات كما فعلنا يف عفرين ،والنتيجة
ستكون رهنًا باملعارك وجمرياتها ،إن حصلت».

فلتزوّدنا الدولة السوريّة بدفاع جوي

يف إطار إجاباته عن أسئلتنا ،يبدو الفتًا حرص
الدميوقراطية»
«الرئيس املشرتك جمللس سوريا
ّ
رياض درار على استخدام توصيفي «الدولة
عدة.
السورية» ،و»احلكومة
مرات ّ
ّ
ّ
السورية» ّ
مستمرة للدفاع عن
أن «حتضرياتنا
يشري إىل ّ
ّ
مناطقنا .وقد بدأت قوات التحالف بالرد على
التهديدات من خالل مشاركتها يف دوريات على
احلدود مع قوات سوريا الدميوقراطية ،وهذا
بداية نظرة جديدة للمنطقة» .ويؤكد وجوب «عدم
التسرع يف احلكم على النتائج» .يقول« :طالبنا
الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها من قبل يف
عفرين واليوم يف هذه املناطق» ،ويضيف:
«من مسؤوليات الدولة السورية مساعدة قوات
سوريا الدميوقراطية يف الدفاع عن املناطق،
وتزويدها بالوسائل الدفاعية وخباصة وسائل
الدفاع اجلوي يف حال بدأت حتضريات معارك
أن هذا األمر يف حال حدوثه
حقيقية» .يرى ّ
سيعين «إشارات إجيابية الستمرار التفاوض
بيننا وبني احلكومة السورية من أجل مزيد من
التقدم يف التفاهمات حول املنطقة وباجتاه احلل
أن احملادثات مع
السياسي النهائي» .ويوضح ّ
ّ
«توقفت بعد اللقاء الثاني ،ولكننا ما
دمشق
زلنا راغبني باستمراره يف شكل هادئ وعرب جلان
صغرية من أجل فتح باب حلل املشكالت اآلنية
وفتح باب آخر لتفاهمات حول امللف اخلدمي».
متمنيًا وجود «سعي جاد من قبل
خيتم درار
ّ
احلكومة ،ال على أساس الفرض واإلخضاع ،وإمنا
على أساس التفاهمات ألن هناك رغبة شديدة
من قبل جملس سوريا الدميوقراطية ومن ّ
ميثلهم
يف الوصول إىل حل إجيابي».
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الشك يلف اختيار برنابي جويس للمنافسة
يف مقعد نيو اينغالند

مالحظاته تتناقض مع آراء كبار وزرائه

موريسون يشن هجوما شديدا على
حكومة فيكتوريا لتوقيعها اتفاقية مع
الصني دون استشارة الكومنولث

برنابي جويس

يواجه اختيار بارنابي جويس
ملنافسة يف االنتخابات املقبلة
معركة داخلية قبيحة من قبل
اعضاء يف احلزب الوطين
يرفضون تأييد ترشحه.
وقد تقدم نائب رئيس الوزراء،
زعيم احلزب الوطين ،السابق
بطلب للمنافسة يف مقعده نيو
إنغالند يف نيو ساوث ويلز.
وذكرت قناة سكاي نيوز ان
جلنة اإلختيار املؤلفة من مثانية
أعضاء وصلت إىل طريق مسدود
ومل تستطع التوصل المجاع يف
دعم ترشيحه.
ويتخوف عضوان على األقل من
أن لدى السيد جويس «هياكل
عظمية أكثر يف اخلزانة» وأن
أوراقه قد ال تكون صحيحة.
ففي تنافسه يف انتخابات 2016
فشل السيد جويس يف الكشف
عن عالقته مع املوظفة السابقة
فيكي كامبيون أو حقيقة أنها
كانت حامال منه.
ويف شهر شباط ،أجرب الكشف
العلين عن هذه القضية السيد
جويس على االستقالة من
منصب زعيم احلزب الوطين.
وأجنبت السيدة كامبيون ولدهما
سيباستيان يف شهر نيسان.
وقال كريان جيلربت من
سكاي« :هذه خطوة غري عادية
ضد عضو يف اجمللس ونائب
لرئيس الوزراء السابق».
إذا مل يكن باإلمكان كسر
اجلمود  ،فسيتعني على اللجنة
التنفيذية للحزب الوطين اختاذ
القرار النهائي بشأن ترشيح
السيد جويس.
يوم
وقال السيد جويس
األربعاء «أنا سأحكم نفسي من
خالل أكرب حتول يف أسعار السلع
الزراعية يف التاريخ األسرتالي..
سأحكم نفسي عن طريق السكك
احلديدية الربية ..سأحكم على
نفسي من خالل عملي يف ازمة
اجلفاف ..سأحكم على نفسي
يف الالمركزية .سأحكم على
نفسي يف العمل بال كلل من
أجل اجملتمع».
وتابع قائال «وإذا أراد أي شخص
آخر احلكم على حياتي الشخصية
فهذا خياره».
وأصدر الرجل الذي خلفه يف
زعامة احلزب الوطين ،مايكل
ماكورماك ،بيانا يدعم عملية
االختيار األولي ،لكنه مل يؤيد
صراحة السيد جويس.
«عمليات
ماكورماك:
وقال
االختيار املسبق هي نفسها جلميع
املرشحني الفيدراليني للحزب»،
مضيفا «إن أعضاء القاعدة

الشعبية خيتارون مرشحينا وهذا
هو ما حيدث هنا».
وقال وزير اخلزانة جوش
االحراري
النائب
فريدنربغ،
الفيكتوري إن االختيار التمهيدي
لالئتالف مسألة ختص الفروع
احمللية.
وصرح فريدنربغ لشبكة سكاي:
«كان بارنابي جويس عضوا
نشطا وفعاال يف نيو إنغالند فقد
ً
ساحقا يف االنتخابات
ً
فوزا
حقق
الفرعية العام املاضي ..وهو
يقوم بعمل جيد بالفعل كمبعوث
املنكوبة
للمجتمعات
خاص
باجلفاف».
وقد يكون الشك يلف اختيار
السيد جويس اآلن ،ولكن يف
الشهر املاضي كانت هناك
تكهنات بأنه قد يعود إىل
القيادة.
وقال جويس إنه ال يقوم حبملة
ليحل حمل ماكورماك كنائب
لرئيس الوزراء ،ولكنه مستعد
لقبول أي عمل يطلب منه زمالؤه
القيام به.
وكشف جويس عن انه «مل أقم
بإجراء مكاملة واحدة مع زميل
لطلب التصويت ..ومل تكن هناك
اجتماعات سرية يف غرفيت  ،وال
توجد جمموعة ،WhatsApp
وال توجد حمادثات عشاء يف
مطعم».
وقال «من السخافة القول انك
سرتفض وظيفة ما اذا عرضت
عليك .هذه سخافة ومحاقة».
واوضح قائال «إذا عرضت
علي وظيفة فستآخذها  ،لكنين
ّ
ال أسعى اليها ،فأنا ال أمجع
األعداد».
وقد حاول السيد ماكورماك
التقليل من شأن التكهنات ،قائال
«أنا ال أنوي التنحي جانبًا .لدي
دعم غرفة احلزب وهذا يكفي..
لدي دعم قوي مطلق».
وقال ان «أعضاء احلزب الوطين
ال يتحدثون عن القيادة .إنهم
يتحدثون عن األشياء املهمة ً
حقا
لألشخاص الذين ميثلونهم».
وتدخلت الباحثة لورا غايز قائلة
ان القول بان نواب احلزب
الوطين ال يفكرون يف القيادة
«غري صحيح».
غري ان ماكورماك يقول «مل
يأتين أي عضو يف احلزب الوطين
راض عن الوظيفة
ليقول إنه غري
ٍ
إلي
اليت أقوم بها .لقد جاءوا ّ
وقدموا لي دعمًا قويًا».
واضاف «الناس ال حيبون أن
نركز على أنفسنا .انهم ال حيبون
هذا االستبطان .ما يريدون منا
القيام به هو متثيلهم».
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سكوت موريسون

هاجم رئيس الوزراء سكوت
موريسون حكومة فيكتوريا
بشدة لتوقيعها اتفاقية بنية
حتتية مع الصني دون استشارة
الكومنولث.
وكانت احلكومة الفيكتورية قد
وقعت اتفاقا سريا حول مشروع
البنية التحتية املثري للجدل مع
بكني أواخر الشهر املاضي.
ويشعر رئيس الوزراء بالغضب
لعدم اطالعه املسبق على
االتفاق.
موريسون
السيد
وقال
للصحفيني يف والية كوينزالند
«لقد فوجئت بذهاب حكومة
فيكتوريا يف هذا الرتتيب دون
مناقشات مع حكومة الكومنولث،
أو اختاذ أي نصيحة منها على ما
هو شأن العالقات الدولية».
واوضح قائال «إنها مسؤوليات
حكومة الكومنولث وكنت أمتنى
أن تكون حكومة فيكتوريا قد
ً
تعاونا يف هذه
نهجا أكثر
اتبعت
ً
العملية».
ومع ذلك ،فإن مالحظات السيد
موريسون احلادة تتناقض مع
ردود العديد من كبار وزرائه.
وقالت وزيرة الشؤون اخلارجية
الواليات
إن
باين
ماريز
بانتظام
تعقد
واملقاطعات
مثل هذه الرتتيبات مع الدول
اجملاورة.
وصرحت لـ لراديو اي بي
سي« :إننا نشجع الواليات
توسيع
على
واملقاطعات
الفرص مع الصني» ،مضيفة
«أي ترتيبات على مستوى
املعاهدات ،بطبيعة احلال ،تتم
على مستوى الكومنولث».
وقال وزير التجارة الفيدرالي
سيمون برمنغهام ،املوجود
يف شنغهاي حلضور مؤمتر
للتصدير  ،إن أسرتاليا ستعمل
على مشاريع البنية التحتية مع
الصني على أساس كل حالة
على حدة.
ورد رئيس والية فيكتوريا
ّ
دانيال أندروز على نقد رئيس
الوزراء ،وقال للصحفيني:
«أعتقد أن موريسون قد حيتاج
إىل حمادثة  ...ينبغي على
رئيس الوزراء األخري التحدث
إىل وزير التجارة األخري بشأن
سياساتهما».
واضاف يقول «إذا كان السيد
موريسون يريدني أن أعتذر عن
التأكد من حصول الشركات

الفيكتورية على أفضل الفرص
من أفضل عالقات أسرتاليا مع
الصني  ،الشراكة بني فيكتوريا
والصني ،اذا ،فلن أفعل
ذلك».
وأصبحت السيناتورة باين هذا
األسبوع أول وزير خارجية يزور
الصني منذ ما يقرب من ثالث
سنوات ،مما يشري إىل حتسن
مع
الدبلوماسية
العالقات
بكني.
وتأتي زيارة الوزيرة يف الوقت
الذي تتعرض فيه عالقة الواليات
املتحدة والصني لضربات حول
تبادل التجارة وسرقة امللكية
الفكرية وحبر الصني اجلنوبي.
وقالت السيناتورة باين إن
استقرار املنطقة يعتمد على
العالقات بني القوتني العظميني
اللتني تعتربهما أسرتاليا أهم
شركائها.
وتعتزم باين مناقشة توسيع
الوصول إىل األسواق ملقدمي
والصحة
العالي
التعليم
األسرتاليني  ،فض ًال عن محاية
امللكية الفكرية يف الصني.
وتعتزم الوزيرة أيضًا التعبري
عن «خماوف جدية» بشأن
األسرتاليني مع أفراد عائالتهم
يف ما يسمى «معسكرات
التدريب املهين» يف أقصى
غرب الصني.
ومت احتجاز ما ال يقل عن ثالثة
أسرتاليني وإطالق سراحهم من
املخيمات يف شينغيانغ اليت
تضم ما يصل إىل مليون مسلم
من اليوغور وأعضاء من أقليات
عرقية أخرى.
وأعربت عضوة جملس الشيوخ
عن حزب العمال جيين ماكاليسرت
عن سرورها بتخفيف التوترات
الدبلوماسية لكنها تقول إن
احلظر الذي فرضته بكني أبرز
احلاجة إىل احلفاظ على االنضباط
واالتساق يف تعامالتها مع
الصني.
وصرحت ماكاليسرت لسكاي
نيوز« :لسوء احلظ ،ما حدث
على مدى السنوات القليلة
املاضية هو أن احلكومة أفسدت
األمر فع ًال».
وقالت «لقد كان لديهم نواب
يف املقاعد االمامية يبيعون مجيع
جدا حول
أنواع الرسائل املختلفة ً
ماهية موقفنا جتاه الصني ،ومن
غري املفاجئ أنه مت تلقيها بشكل
سيئ للغاية».

مفوضية املنافسة واملستهلك جتيز دمج القناة
التلفزيونية التاسعة مع فريفاكس ميديا
املنافسة
مفوضية
أعلنت
واملستهلك األسرتالية أنها لن
تعارض دمج القناة التلفزيونية
التاسعة مع مؤسسة فريفاكس
االعالمية.
وسيتم الدمج حبدود العاشر من
كانون االول املقبل.
وتضمن حكم املفوضية ما
يلي:
* ال معارضة لالندماج.
* على الرغم من أنه (الدمج)
«من املرجح أن يقلل» املنافسة
يف سوق احملتوى اإلخباري
األسرتالي ،فإنه «ليس من
املرجح أن يقلل التنافس إىل
حد كبري يف أي سوق يف خرق
لقانون املنافسة واملستهلك».
* بعد االندماج ،ستصبح
كل من  Nine-Fairfaxو
 News-Skyو Seven West
 Mediaو  ABCو  SBSو
Australian Associated
 Pressهم أرباب العمل
احملليني الرئيسيني لصحفيي
واعالميي اإلخبار يف أسرتاليا.
* إن «قيود املنافسة» يتم
توفريها من قبل منافذ أخرى
مثل  The Guardianو The
 New Dailyو Buzzfeed
و  Crikeyو The Daily
.Mail
* ال تتنافس عمليات القناة
التلفزيونية التاسعة واألصول
يف
الرئيسية
اإلعالمية
فريفاكس بشكل وثيق مع
بعضها البعض ،باستثناء قطاع
األخبار على اإلنرتنت.
* أثريت خماوف حول دمج
غرف األخبار يف منطقة هنرت/
نيوكاسل يف نيو ساوث ويلز

لكن املفوضية وجدت أن
شركة فريفاكس وشركة ناين
ٍ
كاف مع
ال تتنافسان بشكل
بعضهما البعض.
* فيما يتعلق باحملتوى اإلعالني
وغري اإلخباري  ،وجدت املفوضية
أن القناة التاسعة وفريفاكس
ال تتنافسان بقوة ضد بعضها
البعض وستستمران يف مواجهة
جمموعة من القيود التنافسية
اليت تتجاوز االندماج.
* القناة التاسعة هي شركة
إعالمية وترفيهية أسرتالية
مدرجة يف  ،ASXمع أعمال
تلفزيونية جمانية ،وأصول
نشر رقمية ،وخدمات فيديو
حسب الطلب (مبا يف ذلك
حصة بنسبة  50يف املائة يف
 )Stanوإنتاج وتوزيع احملتوى
التلفزيوني.
* فريفاكس هي شركة
مع
البورصة
يف
مدرجة
جمموعة من األصول اإلخبارية
والسوقية والرتفيه .مبا يف
ذلك Sydney Morning
 Heraldو  The Ageو
Australian Financial
 Reviewوجمموعة من الصحف
واملواقع اإللكرتونية األخرى.
* متلك فريفاكس أيضا حصة
بنسبة  59.4يف املائة يف
 ، Domainوحصة بنسبة
 54.5يف املائة يف شركة
البث اإلذاعي Macquarie
 ،Mediaوحصة نسبتها 47
يف املائة يف وكالة الصحافة
(Australian
االسرتالية
 ،)Associated Pressوهي
شريك بنسبة  50يف املائة يف
( Stanمع .)Nine

خرب سعيد لسائقي السيارات
يستعد املزيد من السائقني
األسرتاليني لشراء وقود بسعر
أرخص بعد أن قررت سلسلة
متاجر «وولورث» بالشراكة مع
«كالتيكس» مد نطاق عرض
خصم  4سنتات لكل لرت إىل
عشرات احملطات على امتداد
أسرتاليا.
املشرتون الذين ينفقون 30
دوالرا أو أكثر داخل وولورث
يستحقون اخلصم الذي يأتي يف
وقت تتزايد فيه أسعار البنزين
بشكل مستمر حتى أنها بلغت
أعلى معدل هلا يف  10سنوات
يف بعض املناطق مما أرهق
جيوب أصحاب السيارات.
ويبلغ متوسط سعر لرت البنزين
اخلالي من الرصاص 156.1
سنتا.
بيد أن خطوة وولورث من
املتوقع أن تشغل حرب أسعار
مع سالسل الشركات املنافسة
مما قد يصب يف صاحل
اخنفاض سعر البنزين يف أرجاء
أسرتاليا.
ومدت وولورث نطاق عرضها
لتشمل  125حمطة خدمات جديدة
باإلضافة إىل  104حمطة مشلها
العرض األصلي.
من جانبه ،قال ريتشارد
التنفيذي
املدير
بريسون،
لقطاع التجزئة بـ»كالتيكس»:

«حنن ملتزمون بتقديم القيمة
األفضل لزبائننا وهذه الشراكة
اجلديدة مع وولورث سوف
تساعد األسرتاليني على توفري
األموال.
لكن مثة شرط وحيد وهو أن
يكون املستمتعون بالعرض
أعضاء يف برنامج املكافآت
الذي تطبقه وولورث مع فحص
بطاقاتهم عند تسجيل اخلروج.
ويأتي إعالن وولورث وكالتيكس
يف أعقاب إبرام اتفاق تعاون
ملدة  15عاما بني الشركتني
العام املاضي.
يستطيع
االتفاق،
ومبوجب
أعضاء برنامج املكافآت لـ
وولورث الفوز بنقاط يف أكثر
من  680موقع جديد لكالتيكس
على امتداد أسرتاليا.
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اسرتاليا يف أسبوع
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مارك اليثم ينضم إىل حزب «بولني هانسن أمة واحدة»

بولني هانسون
أعلن مارك الثام ترشحه
للمجلس التشريعي يف نيو
ساوث ويلز.
فقد قال السيد اليثم يوم
األربعاء إنه سعيد بدعوة بولني
هانسون له ليصبح زعيم «امة
واحدة» يف نيو ساوث ويلز
ورئيسا للمجلس التشريعي
ً
للحزب.
وصرح السيد اليثم لراديو
».2GBأنا أفعل ذلك لسبب أن
حزب امة واحدة لديه سياسات
وأن نيو ساوث ويلز حتتاج
بالتأكيد إىل خيار ثالث .حزب

العمال واألحرار متشابهان
حتى عندما تتحدث عن قضايا
مثل اهلجرة واالزدحام والتنمية
يف سيدني والفشل يف نظام
التعليم والتصويب السياسي
وسياسات اهلوية االنقسامية
وارتفاع أسعار الكهرباء».
واضاف يقول «مجيع هذه
القضايا الرئيسية اليت يتم
االعتماد عليها يف نيو ساوث
ويلز مل تتم معاجلتها من قبل
األطراف الرئيسية وأريد أن
خيارا».
أقدم للناس
ً
كما قال اليثم إنه سيكافح

بولني هانسون

من أجل «القيم الثقافية»
لألشخاص مبا يف ذلك حرية
اجلدارة
واختيار
التعبري
واملرونة وحب البالد .زاعما ان
«جنون الكمبيوتر» هو حماولة
لتفكيك اجملتمع األسرتالي.
وتابع يقول «هذه حماولة
حقيقية ...للتحكم بلغتنا
ومشاعرنا وسلوكنا وتغيري
بشكل
أسرتاليا
طبيعة
أساسي ...للتمييز الفعلي
ضد املسيحيني ،ضد البيض،
ضد الرجال واألوالد».
وصرح كل من اليثم وهانسون
لراديو  2GBأنهما خيططان
للعمل على «حلوهلما العملية
واملشرتكة» عرب سياسات
احلكومة الفيدرالية وحكومة

سياسات

الوالية لتطبيق
«األمة الواحدة».
وقالت السيناتورة بولني
هانسون لراديو « 2GBانا يف
الساحة الفيدرالية ومارك هنا
يف الوالية يقود فريق احلزب
ويرأس بطاقته يف نيو ساوث
ويلز .هذا يعين أن األحزاب
السياسية الرئيسية (العمال
واالحرار)هنا لن يكون هلا
طريقها اخلاص بها ،وسوف
جنعلها تعمل بالفعل من أجل
شعب هذه الوالية».
وقالت« :أنوي أن أتوىل
أمره (الشعب) لدى احلكومة
يف
ومارك
الفيدرالية،
الوالية ،فلنجعل هذا البلد
يتحرك».

دراسة :إباحة القنب ألغراض
ترفيهية توفر ألسرتاليا  5مليارات باألرقام ..العسل املغشوش يغرق أسرتاليا
دوالر سنويا

داتون حيذر بلديات نيو ساوث ويلز
اعلن وزير الشؤون الداخلية
بيرت داتون إنه ستتم معاقبة أي
جملس بلدي حياول تغيري مراسم
املواطنة يف يوم أسرتاليا من
 26كانون الثاني.
وقد هددت احلكومة الفيدرالية
بتجريد العديد من جمالس نيو
ساوث ويلز من حق إقامة مراسم
املواطنة يف يوم أسرتاليا وسط
خطط الحتجازهم قبل يوم.
بلدية
أن
تقارير
وتفيد
هوكسبريي تفكر يف إقامة
احتفاالتها مساء يوم  25كانون
الثاني بسبب احلرارة أثناء
النهار ،وكذلك  Kempseyو
 Bellingen shireلديهما
خطط مماثلة ،وفقا ملاكواري
ميديا.
واقرتح وزير الشؤون الداخلية
بيرت داتون أن ال تكون هذه
اخلطوة سياسية وليست متعلقة
بالطقس وحذرهم من تغيري
هذا اليوم ،وصرح يف لراديو
 2GBامس االول اخلميس «أنا
ال أهتم إذا كان الناس يسعون
إىل نقله بطريقة واضحة أو

ملاذا خيتلف طول البشر؟
ملاذا ختتلف املقاييس اجلسدية
بني الناس؟
كان هذا سؤال لطفل أسرتالي
يف السادسة من عمره من
بريزبن يدعى أندريه.

ذات يوم ،نظر السري فرانسيس
جالتون إىل أصدقائه ورأى
أن معظم أصدقائه األطول
قامة لديهم آباء ميلكون نفس
امليزة.

هل تجمد العسل يعني انه مغشوش

كشفت دراسة حتليلية أجرتها
شركة املعلومات «نيو فرونتري
داتا» إن إباحة استخدام القنب
ألغراض ترفيهية يف أسرتاليا
خطوة إذا حدثت ستضخ يف
السوق سنويا أكثر من 5
مليارات دوالر.
وحبثت الدراسة يف االستخدام
غري املشروع للقنب يف الوقت
احلالي بأسرتاليا ،وعقدت مقارنة
مع جتربة إباحة املارجيوانا.
يذكر أن القنب هو املخدر
األكثر استخداما يف أسرتاليا
حيث ذكرت تقارير أن %12
استخدموه خالل العام املاضي.
ويف الوقت احلالي ،تساوي
السوق السوداء للقنب 4.5
مليار دوالر سنويا على األقل يتم
ضخها مجيعا يف جيوب جمرمني
وعصابات منظمة حبسب تقرير
(Oceania Cannabisقنب
أوقيانوسيا).
مثة مطالبات متزايدة تطالب

بإباحة القنب ألغراض ترفيهية
يف أسرتاليا على خلفية منوذج
طبقته بالفعل العديد من
الواليات األمريكية والكندية.
وإذا سارت أسرتاليا على ذات
اخلطى ،فإن السوق بأكمله،
والذي يشمل االستخدام الطيب
والرتفيهي ومعا سوف جيلب
سنويا  5.5مليارات دوالر.
وبعد ضغوط ناجحة ،متت إباحة
املارجيوانا لالستخدام الطيب
هلؤالء الذين يعانون من آالم
وأمراض مزمنة.
ولكن جراء التكاليف املرتفعة
والضوابط
األقل
واإلتاحة
الصارمة ،كان الطلب باهتا،
وفقا لتقرير فرونتري داتا.
وحبلول سبتمرب  ،2018بلغ
عدد املرضى املسجلني الذين
يتناولون القنب  1000شخص.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

منه أكثر من نصف العينات
املغشوشة.
وجتري املفوضية األسرتالية
للمنافسة ومحاية املستهلك
حتقيقا عاجال بشأن خمالفات
العسل املستورد.
مثة شيء مقلق كشفته دراسة
جامعة ماكواري األسرتالية يتمثل
يف أن  %18من عينات العسل
أسرتالية الصنع مغشوشة أيضا.
وحتى عسل «مانوكا» باهظ
الثمن مل يسلم من الشبهات
حبسب الدراسة.
أحد
تايلور،
الربوفيسور
املشرفني على الدراسة ،قال
إن إمجالي مبيعات عسل مانوكا
تزيد حوالي  10مرات عن إنتاجه
الفعلي مما يؤكد حدوث عمليات
غش.
ولفت إىل وجود عدم متاثل
كبري بني كميات عسل مانوكا
اليت يتم إنتاجها يف نيوزيلندا
سنويا( 1700طن) وبني  10آالف
طن يتم بيعها.
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ممارسة األلعاب -فاهلدف واضح
للغاية ..األسرتاليون ال يرغبون
يف ممارسة اجملالس البلدية
السياسة يف هذه القضايا».
وقال داتون إن دافعي الضرائب
يتوقعون أن يكون يوم أسرتاليا
«حمرتمًا» ألولئك املواطنني
اجلدد الذين يعتربون ذلك أحد
األيام األكثر فتخرا حبياتهم.
وقال« :لن نتعطل بسبب هذا
اهلراء ..القواعد واضحة جدا..
إذا مل يلتزموا به ،فسيجدون
أنفسهم دون القدرة على إجراء
االحتفال».
ويف الشهر املاضي ،تراجعت
بلدية  Byron Shireعن
خطتها لنقل مراسم املواطنة
من  26كانون الثاني بعد
تهديدات رئيس الوزراء سكوت
موريسون.
وكتب وزير املواطنة ديفيد
كوملان الحقًا إىل مجيع رؤساء
البلديات لتعزيز أن تكون
مراسم املواطنة غري سياسية
ومن احلزبني وغري جتارية
وعلمانية.

طفل أسرتالي يسأل:

قبل  150عاما ،كان هناك
شخص شديد الفضول ،وجه
نفس السؤال ،وهو السري
فرانسيس جالتون.

كشفت تقديرات أن ممارسات
الغش الغذائي يكلف خزينة
العامل سنويا حوالي  49مليار
دوالر.
وبات الكثري من األسرتاليني
خيشون شراء العسل املستورد
على وجه اخلصوص بعد أن تبني
هلم تعرضه ملمارسات احتيالية
مثل خلطه بإضافات رخيصة مثل
الشراب املركز.
املنتجات
تلك
وتستطيع
االختبارات
خداع
املغشوشة
البدائية غري املتقدمة اليت
جتريها احلكومة األسرتالية على
الواردات.
اختبار العسل الوحيد الذي
تطبقه احلكومة يتم باستخدام
سكر أساسي «سي  »4لكنه
ال يستطيع اكتشاف إضافات
الشراب املركز.
وأشارت دراسة شاملة أجرتها
جامعة ماكواري على  100عينة
من العسل املستورد واألسرتالي
إىل أن قارة آسيا ،ال سيما دولة
الصني ،هي املصدر اليت يأتي
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كما الحظ جالتون أن معظم
أصدقائه قصار القامة لديهم
آباء ميلكون نفس الصفة.
يذكر أن فرانسيس جالتون
كان أحد أوائل العلماء الذين
أجروا اختبارات ملعرفة أسباب
ذلك ،ونشر نتائجه يف كتاب.
ورغم أن بعض
تكن صحيحة بل
لكنه على األقل
ما يسمى بـ «علم
«الوراثة».

أفكاره مل
خاطئة جدا،
وضع بداية
اجلينات» أو

ويعين ذلك ببساطة األبناء
أصحاب الشعر البين لديهم آباء
بشعر بين.
كما أن األطفال الذين ميلكون
قدرات جيدة يف اجلري يفرتض
أن ميلك آباؤهم نفس امليزة،
وكذلك فيما يتعلق باخلجل.
كما يفرتض أن يوجد تشابه
وراثي بني األشقاء والشقيقات
على غرار احلال بني اآلباء

واألبناء.
السبب وراء ذلك يتمثل يف
محض النووي الرييب منقوص
األكسجني الشهري باسم «دي
إن إيه» أو الشفرة الوراثية
اليت تتباين بني شخص وآخر.
وحيمل كل شخص ما يشبه
كتاب تعليمات وراثية بشفرة
خاص جدا.
ورغم أن أعيننا عاجزة عن قراءة
تلك الشفرة لكن أجسادنا قادرة
على فعل ذلك حيث تأمره مبا
ينبغي عليه أن تفعل.
فعلى سبيل املثال ،تصدر
الشفرة أوامر للشعر للنمو
بشكل جمعد أو مستقيم ،أو
جعل أعيننا أو زرقاء مثال.
وعالوة على ذلك ،تشمل
التعليمات املدى الذي يتوقف
فيه منو اإلنسان أو يستمر.
اجلدير بالذكر أن كل شخص
ميلك شفرة وراثية خاصة به به
ختلف عن باقي العام باستثناء
التوائم املتماثلة.
بيد أن مثة تشابه كبري بني
الشفرات الوراثية لألبناء واآلباء
البيولوجيني ألنهم ببساطة
ميررون إليك جيناتهم الوراثية
حبيث يكون نصفها من األب
والنصف اآلخر من األم.
لذلك ،فإن شفرتك الوراثية
تطلب من جسدك النمو على
حنو يشبه الوالدين ،باستثناء
الطفرات الوراثية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع

دراسة :أصابع السمك األكثر
موثوقية يف أسرتاليا

أوصت دراسة بريطانية جديدة
بضرورة تناول أصابع السمك
الذي يعد النوع األكثر موثوقية
بني كافة األطعمة البحرية اليت
تباع يف األسواق.
وكشفت مجعية احلفاظ على
احلياة املائية اخلريية أن 85
 %من أصابع السمك املباعة
يف  48متجر جتزئة خمتلف تأتي
من مصادر موثوقة.

ألصابع السمك تشمل كال من
«أتالنتك كود» و»باسيفيك
بولوك»
و»أالسكا
كود»
و»هادوك».

وتفوقت سلسلة متاجر أسدا
فيما خيص درجة املوثوقية
حيث احتلت املركزين األول
والثاني ،فيما تبوأت Iceland
املركز الرابع يف التصنيف.
اجلمعية املذكورة قالت إن
نقص التوصيف الواضح على
املنتجات األخرى يعين أنه من
املستهلكني
على
الصعب
معرفة املصدر الذي تأتي منه
األمساك.

وقامت اجلمعية اخلريية بتحليل
كميات األمساك يف  48منفذ
بيع خمتلف ووجدت أن كال من
«أسدا» و  Co-opوIceland
تتبوأ املراكز الثالثة األوىل يف
قائمة أكثر األنواع موثوقية.

مثة

أربعة

مصادر

Australian News

سليم مهاجر :مرض نفسي وراء
حفل زفايف الشهري

خبري تسونامي حيذر
األسرتاليني :استعدوا لألسوأ

صورة من حفل زفاف سليم مهاجر املثري للجدل

تشري األدلة العلمية إىل أن أسرتاليا لديها تاريخ من االضطرابات
الناجمة عن تسونامي  ،أحدثها منذ أكثر من  500عام 1491

وأشارت اجلمعية إىل أنها تأمل
أن يؤدي دليل أصابع السمك
اجلديد إىل زيادة إدراك الناس
مبوثوقية مثل هذه األنواع.
من جانبها ،قالت الباحثة راجينا
جورونج اليت قامت بتأليف
الدليل املذكور « :رمبا ال يدرك
املستهلكون أن أغلبية األمساك
يف متاجر التجزئة وحمالت بيع
أصابع السمك منبعها مصادر
موثوقة».

معروفة

قال محامي مهاجر إنه من املستحيل معرفة املدة الزمنية إلصابة موكله باملرض

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني
زلزال قوي بلغت شدته  6.2ريخرت ضرب إندونيسيا صباح الثالثاء.

دراسة 1.2 :مليون صيين يعيشون
يف أسرتاليا
ليس هناك مفاجأة يف أن
الصينيني هم أكرب جمموعة
عرقية منوا سكانيا يف أسرتاليا،
ضواحيها
يف
وينتشرون
املختلفة.
وكشفت دراسة حبثية جديدة
أن النماذج السكانية للمهاجرين
الصينيني يف أسرتاليا باتت
أكثر تنوعا وانتشارا.
ويعود تواجد الصينيني يف
أسرتاليا لفرتة أطول من
الكومنولث نفسه ،حيث حدثت
املوجة األوىل من اهلجرة
املرتبطة بهم يف القرن التاسع
عشر.
ويف العقدين الثامن والتاسع
من القرن العشرين ،توافد
الصينيون من هونج كونج
و»نانيانغ»
وتايوان
إىل
وماليزيا
وسنغافورة
مهاجرين
جبانب
أسرتاليا
آخرين من جنوب الصني إىل
أسرتاليا.
ومنذ عام  ،2000أصبح
يف
الصينيون
املهاجرون
أسرتاليا أكثر تنوعا جغرافيا،
مميزات
على
وحصلوا
واجتماعية
اقتصادية
أكثر
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وتعليمية.
وباتت أسرتاليا اآلن وطنا ألكثر
من  1.2مليون شخص من ذوي
اجلذور الصينية ،بينهم %41
ولدوا يف وطنهم األم الصني.
املهاجرين
وجود
ويرتكز
الصينيني يف املدن الكربى
مثل سيدني وملبورن.
بيد أن هناك اجتاه واضح من
املهاجرين الصينيني لالنتشار
يف الضواحي السكنية.
يف الكتاب التارخيي الشهري
«الدولة احملظوظة» ،وصف
املؤلف دونالد هورن أسرتاليا
باعتبارها الدولة األوىل يف
الضواحي السكنية.
وبعد مرور نصف قرن ،أصبح
اللقب أكثر حقيقة عن السابق.

وتشري اإلحصائيات إىل أن
 %64من سكان أسرتاليا
يعيشون يف أكرب  5مناطق
يتواجد بها املرتو.
وعالوة على ذلك ،فإن أكرب
منو سكاني يقع يف الضواحي
اهلامشية احمليطة باملناطق
احلضرية.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

حذر بريندان كراول ،الباحث
والعامل بشبكة الزالزل مبنطقة
الشمال الغربي من أن أسرتاليا
تقبع يف دائرة اخلطر من إمكانية
إصابتها بتسونامي حمتمل،
مطالبا بضرورة االستعداد
لألسوأ.

اعتاد مهاجر استعراض ثروته ويبدو يف الصورة مع املالكم فلويد مايويذر جونيورل

قام املطور العقاري سليم
مهاجر مبحاولة أخرية لتأمني
خروجه من السجن قبل عيد
امليالد.
وظهر مهاجر داخل حمكمة نيو
ساوث ويلز العليا اخلميس ،عرب
كامريا فيديو من حمبسه بسجن
كوما ،حيث ادعى حماميه أن
موكله البالغ من العمر  32عاما
يعاني من مرض نفسي حيمل
اسم «اضطراب ثنائي القطب»
يصيبه بنوبات من الوهم.
وقال مهاجر إن «اضطراب
ثنائي القطب» كان الدافع
وراء حفل زفافه املسرف قبل
ثالثة أعوام.
يذكر أن هذا احلفل كان
السبب وراء تسليط الضوء
على مهاجر ،نائب رئيس بلدية
أوبرن السابق .
ومت إخبار احملكمة بأن مهاجر
كان يعاني من «اهلوس
املفرط» عام  2015الذي شهد

حفل زفافه املثري للجدل.
وبلغت تكاليف ما أطلق عليه
«زفاف القرن»  25مليون
دوالر حينما تزوج مهاجر عيشة
لريمونث الذي أصبحت حاليا
زوجته السابقة.
وتقدم مهاجر بطلب للخروج
بكفالة على خلفية إدانته
وسجنه  11شهرا يف اتهامات
تتعلق بالغش االنتخابي.
وقال حمامي مهاجر مايكل
فينان إنه من املستحيل التحديد
الدقيق لزمن إصابة موكله
باضطراب ثنائي القطب.
وتابع مشريا إىل مهاجر« :هذا
الرجل يعاني من مرض عقلي»
لكن جينيفر سينجل ممثلة
النيابة قالت إنه ال يوجد
أي دليل على إصابة مهاجر
باملرض النفسي خالل ارتكابه
جرمية الغش االنتخابي.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

وقد يتم استهداف الساحل
الشرقي األسرتالي مبوجات
تسونامي جراء تغيريات كربى
على امتداد حدود «توجنا-
كرماديتش» ،أو بسبب زلزال
يضرب إندونيسيا.
حاالت
أن
اخلبري
وتابع
التسونامي السابقة يف اليابان
أظهرت أن املوجات ميكن أن
خترتق مساحات كبرية من
الداخل.
كما حذر كراول من أن
إندونيسيا هي األخرى ميكن
أن تتعرض لتسونامي مدمر
جراء النشاط الزلزالي املستمر
هناك.
ويأتي التحذير يف أعقاب
والعميق
القوي
الزلزال
الذي بلغت شدته  6.2رخيرت
واستهدف إندونيسيا صباح
الثالثاء املاضي.

ورغم اعتقاد اخلبري
موجات
مهامجة
ألسرتاليا أقل من
لكن األوىل ليست
وجهة نظره.

أن احتمال
تسونامي
نيوزيلندا،
حمصنة من

ورأى عامل الزالزل أن أسرتاليا
تقبع يف خطر موجات تسونامي
تنشأ يف مشال إندونيسيا.
تشري األدلة العلمية إىل
أن أسرتاليا لديها تاريخ
من االضطرابات النامجة عن
تسونامي  ،أحدثها منذ أكثر من
 500عام يف .1491
كما سجلت سيدني عام 1960
موجات حدثت بسبب زلزال
قوي ضرب تشيلي يف تلك
الفرتة.
وبشكل دقيق ،مت تسجيل
وجود موجات بارتفاع  84سم
يف فورت دينيسون مبيناء
سيدني يف ذلك الوقت.
ويف مارس  ،2011ضرب
زلزال بقوة  9رخيرت مشال
اليابان حمفزا تسونامي مدمر
وصل إىل  10كم بالداخل يف
مدينة سينداي اليابانية.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل الـتجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتـحقيقات

 AUBأمـريكيّة ...أكـثر مـن األمـريكيني
هديل فرفور

باتت الجامعة أكثر تسامحاً يف استضافة أساتذة ومُشرفني يجاهرون بتأييدهم إلسرائيل (مروان طحطح)
قبل سنةّ ،
تبنت إدارة اجلامعة األمريكية يف بريوت ما مسته
«سياسة االمتثال لربامج العقوبات االقتصادية األمريكية» .كان
توصلت إليها مع وزارة العدل األمريكية على
ذلك نتيجة تسوية
ّ
خلفية استضافة األوىل صحافيني يعملون يف مؤسسات إعالمية
تابعة حلزب اهلل .اعتذرت إدارة اجلامعة اليت تقدم نفسها كـ»مساحة
للحريات» عن «فعلتها الشنيعة» ،ووعدت بعدم تكرارها .فيما
يبدو أنها ذاهبة يف «االمتثال» إىل حد االنبطاح .فإىل جانب
التضييق على الكادر التعليمي والنشاط الطالبي للحؤول دون
أي «تطبيع» مع جهات ال ترضى عنها واشنطن ،ختشى مصادر
يف اجلامعة من أن تطال سياسة االمتثال غري املشروط املنح
الدراسية للطالب الذين حُيسبون على «بيئة املقاومة».
التوصل اىل تسوية
يف آذار  ،2017أعلنت وزارة العدل األمريكية
ّ
مع اجلامعة األمريكية يف بريوت ،تدفع األخرية مبوجبها  700ألف
دوالر و»تعتذر عن فعلتها» ،بسبب استضافتها صحافيني من
تلفزيون «املنار» وإذاعة «النور» يف ورشات عمل تدريبية بني
عامي  2007و ،2009وإلدراجها اسم «مؤسسة جهاد البناء» على
ّ
املنظمات غري احلكومية التابعة هلا .هذه «الفعلة» اعتربتها
الئحة
ً
اخلاصة باجلامعة ،باعتبار
الدعم
التفاقات
ا
خرق
حينها
العدل
وزارة
ّ
أن هذه املؤسسات مدرجة على الئحة «قائمة املواطنني امللحوظني»
( )SDNضمن قائمة « »OFACللعقوبات األمريكية.
التسوية اليت عقدت مع ُ
امل ّدعي العام يف مانهاتن جون كيم قضت
بإقرار اجلامعة بـ»سلوكها» غري املقبول ،وبـ»اختاذ االحتياطات
املناسبة لضمان عدم تكراره» ،وفق ما نقلت وكالة «رويرتز»
يومها .وبالفعلّ ،
تبنت اجلامعة يف  17آذار « 2017السياسة
ّ
املتعلقة باالمتثال لربامج العقوبات االقتصادية األمريكية»،
ونشرت إدارتها «ورقة» تتضمن «املبادئ العامة» هلذه السياسة
اليت ينبغي احرتامها.
قررت
اجلامعة
إدارة
إن
لـ»األخبار»
قالت
«األمريكية»
مصادر يف
ّ
ّ
إجراءات «تذهب بعيدًا يف التمادي» يف تطبيق هذه السياسة،
الفتة اىل أن هذه االجراءات ،يف إطار العقوبات األمريكية املرتقبة،
قد تطال املساعدات املالية اليت متنحها اجلامعة لبعض الطالب.
ومعلوم أن الطلبات يف هذا الشأن تنظر فيها جلنة تابعة ملكتب
ُ
تضم إداريني وعددًا من
املساعدات املالية يف اجلامعة .وهي
ّ
أعضاء هيئة التدريس وموظفني لبنانيني وأمريكيني .وختضع
دراسة الطلبات جملموعة من املعايري اليت تتبعها اإلدارة ،على
أن ُترفق الطلبات بأوراق رمسية ُتفيد باملدخول الوظيفي لألهل
سجلة بامسهم ،ويؤخذ يف االعتبار عدد أفراد ُ
واألمالك ُ
األسرة
امل ّ
وإذا ما كان األهل يتقاضون بدل أقساط مدرسية من املؤسسات
اليت يعملون فيها وغريها .وتقتضي القواعد اليت حتكم دراسة
ّ
غض النظر عن أية اعتبارات
الطلبات ،وفق املصادر نفسها،
سياسية أو دينية أو جغرافية.
ّ
أن أي تغيري مل يطرأ على قواعد
د
قربة من اللجنة
تؤك ّ
مصادر ُم ّ
دراسة الطلبات ومل ُتضف أي معايري جديدة «مكتوبة» .لكنها
ُتشري اىل أن اللجنة ،يف سياق «سياسة االمتثال» غري املشروط
احلد من
يطبقها رئيس اجلامعة فضلو خوري ،قد تعمد اىل
اليت
ّ
ّ

املنح اليت تعطى لطالب حمسوبني على جهات ال ترضى عنها
واشنطن.
«األخبار» نقلت هذه اهلواجس إىل اإلدارة اليت اكتفت مصادرها
تام ألي توجه اىل احلد من اعطاء املنح الدراسية كما يشمل
بنفي ّ
احلديث عن «مبالغة» إدارة اجلامعة يف تطبيق قانون العقوبات
املالية.
توجه كهذا يف وقت
تطبيق
صعوبة
اىل
أخرى
مصادر
ولفتت
ّ
يستهدف برنامج ُ
املساعدات املالية األمريكية  usaidطالبًا متفوقني
يف املدارس الرمسية ومنها تلك الواقعة جغرافيا يف بيئة حزب
اهلل .وتؤكد أن اجلامعة ملزمة بقبول هؤالء الطالب الذين قد
ُي ّ
صنفون ضمن الفئات غري املرغوب بها أمريكيًا.
من جهة أخرى ،عمدت إدارة اجلامعة أخريًا اىل التضييق على
األساتذة الذين يعقدون
شراكات مع جهات وأشخاص
آخرين بهدف القيام بأحباث
ّ
للتأكد من عدم
أكادميية
تأييد هذه اجلهات ألي
طرف أو كيان يندرج يف
الئحة احلظر األمريكية.
من جهة أخرى ،باتت
إدارة «األمريكية» أكثر
«تساحمًا» يف استضافة
ومشرفني جياهرون
أساتذة ُ

التزام AUB
بالعقوبات «بديهي»
يف ّ
ظل انصياع
الدولة اللبنانية
نفسها للقوانني
األمريكية

بتأييدهم إلسرائيل (كاستضافة الباحث األمريكي يف جامعة
أوكسفورد ،مستشار كلية الفلسفة يف اجلامعة العربية يف القدس
احملتلة ،جيف مكماهان األسبوع املاضي) ،من دون مراعاة مبدأ أن
إسرائيل دولة عدو وفق قوانني البلد الذي تعمل اجلامعة فيه.
حد االمتثال للسياسات األمريكية ،من
هذا «التسامح» يقف عند ّ
وتقدم نفسها
دون مراعاة املبدأ الذي يفرتض أن اجلامعة تعتمده
ّ
على أساسه كـ»مساحة للحريات» .وهذا ما حدث عندما رفضت
اإلدارة ،يف آذار املاضي ،مشاركة األستاذ يف جامعة طهران
ّ
تنظمها قناة «بي بي
حممد مرندي يف ندوة كان من املقرر أن
سي» الربيطانية يف اجلامعة حول «تأثريات الصراع اإليراني ــــ
السعودي» التزامًا «بالقوانني األمريكية».
ّ
وختشى املصادر من أن هذا «االمتثال التام» ُيؤثر على احلريات
ّ
تتغنى بها اجلامعة بوصفهًا صرحًا
األكادميية اليت لطاملا كانت
تعليميًا متنوعًا ومتاحًا أمام الفئات املختلفة.

انصياع الجامعة من انصياع الدولة

طراف اىل
ُيشري
ّ
املتخصص يف الشؤون املالية الدكتور حسني ّ
أن اجلامعة األمريكية يف بريوت «مؤسسة أمريكية ختضع للقوانني
«تنص على
األمريكية» .لكن العقوبات اليت تفرضها واشنطن
ّ
منع التعامل ماليًا مع مؤسسات أو أشخاص ينتمون اىل حزب اهلل،
وهذا ليس من طبيعة عمل اجلامعة» .ويلفت اىل أنه «ال نصوص

تفرض على اجلامعة األمريكية عدم التعاطي مع أساتذة من دول
فإن اجلامعة تعمل
ُمستهدفة بالعقوبات .لكن ،كما هو معروف،
ّ
بالروحية نفسها اليت تعمل بها اإلدارة األمريكية جلهة االستنسابية
يف مقاربتها لألمور».
ولكن ،أليس من واجب اإلدارة احرتام قوانني البلد الذي تعمل
ّ
«يتطلب تدخ ًال
فيه وظروفه؟ يؤكد طراف لـ»األخبار» أن ذلك
جديًا من الدولة ُ
املضيفة .لكن احلال أن الدولة اللبنانية
وتعاطيًا ّ
ّ
ّ
يتعلق األمر بالواليات
تغض النظر عن كثري من التجاوزات عندما
املتحدة» .لذلك ،يغدو التزام اإلدارة بسياسة العقوبات األمريكية
ّ
«طبيعيًا» و»بديهيًا» يف ّ
ظل انصياع كبري ُتبديه الدولة اللبنانية
نفسها للقوانني األمريكية ،ويف وقت تغالي فيه املصارف
اللبنانية يف مسألة تطبيق العقوبات .فهل يغدو التزام اجلامعة
ٌ
مصرف لبناني نائبًا لبنانيًا من فتح
ُمستغربًا يف وقت مينع فيه
يصح احلديث عن احرتام اجلامعة
وهل
حساب مصريف مث ًال؟
ّ
لسيادة الدولة اليت تعمل فيها يف وقت ُتطأطئ فيه هذه الدولة
رأسها أمام األوامر األمريكية؟

عالمَ تنصّ سياسة االمتثال؟

تنص ورقة «سياسة االمتثال لربامج العقوبات االقتصادية
ّ
«ملتزمة مببدأ تكافؤ الفرص يف
األمريكية» على ّ
أن اجلامعة ُ
التعليم والعمل ويف إدارة سياسات التعليم والقبول والتوظيف
اخلاصة بها ،وغريها من الربامج واألنشطة اجلامعية .وأن اجلامعة
ال تمُ ّيز على أساس العرق ،اللون ،الدين ،اهلوية ،اهلوية القومية
أو العرقية ،اجلنس أو اهلوية اجلنسية ( )...أو االنتماء السياسي
( )...واجلامعة ،كمؤسسة تعليمية أمريكية ،تعرتف بأنه جيب أن
تلتزم جبميع القوانني املعمول بها يف الواليات املتحدة وكذلك
قوانني لبنان ،البلد الذي تعمل فيه».
وتنص الورقة على التأكد من «عدم إدراج أعضاء هيئة
ّ
التدريس واملوظفني واملقاولني والبائعني واملوردين ،واألفراد
غري املرتبطني أو األفراد املدعوين إىل اجلامعة األمريكية يف
بريوت لتلقي التدريب أو مشورة اخلرباء أو املساعدة ،على
ً
شرية إىل «توفري تدريب منتظم
الئحة احملظورين (ُ ،»)SDNم
للموظفني اإلداريني واألكادمييني بشأن االمتثال لربامج العقوبات
االقتصادية» .كما تنص على «عدم السماح ألي فرد باحلصول
على تدريب أو مشورة أو مساعدة من اخلبري يف اجلامعة األمريكية
يف بريوت يف حال مالحظة اجلامعة أن هذا الفرد يتلقى مشورة
أو مساعدة خبري بصفته عضوًا أو ممث ًال عن كيان مدرج يف قائمة
ً
إضافة إىل عدم السماح بإدراج أي كيان مدرج يف قائمة
احلظر،
احلظر يف قاعدة بيانات املنظمات غري احلكومية التابعة للجامعة ،أو
أي قاعدة بيانات أو أداة أخرى حتتفظ بها أو حتت سيطرة اجلامعة
األمريكية يف بريوت ،ويكون غرضها أو وظيفتها أو تأثريها
املعروف وضع األفراد على اتصال مع املنظمات غري احلكومية».
أخريًاُ ،تشري الورقة اىل «إشراك ُمدقق خارجي ملراجعة امتثال اجلامعة
األمريكية لقوانني العقوبات االقتصادية األمريكية ولوائحها ،مبا
يف ذلك اإلجراءات املوضحة يف هذه السياسة املتعلقة باالمتثال
لربامج العقوبات االقتصادية األمريكية (.»)...
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مـقاالت وتـحقيقات

التغذية بالتيار ترتاجع :العتمة أو السلفة؟
إيلي الفرزلي
بدأت معدالت التغذية
بالتيار الكهربائي تنخفض
يف عدد من املناطق .ليس
السبب صاعقة أو عط ًال
يف املعامل ،إمنا إجراءات
بدأت مؤسسة كهرباء لبنان
تنفيذها خلفض اإلنتاج،
وبالتالي خفض استهالك
احملروقات .وهي عملية
قد تؤدي إىل إطفاء مجيع
املعامل ،على ما تؤكد
مصادر املؤسسة ،اليت
تشري إىل أن السلفة اليت
حصلت عليها يف املوازنة
استنفدت بكاملها ،بسبب
زيادة أسعار النفط عامليًا.
ما العمل؟ على جدول أعمال
جملس النواب بند ينص
على إعطاء املؤسسة سلفة
إضافية ،أما إذا مل تعقد
اجللسة فكل االحتماالت
مفتوحة.
لبنان مهدد بالعتمة الشاملة .عبارة
ازداد تردادها مؤخرًا ،ربطًا باستنفاد
مؤسسة كهرباء لبنان كامل سلفة
اخلزينة اليت حددت قيمتها يف موازنة
 2018بـ 2100مليار لرية .لكن هل
فع ًال سيتم إطفاء كل املعامل لعدم
توفر احملروقات؟
يؤكد مصدر مسؤول يف «كهرباء
لبنان» أن السلفة اليت أعطيت
تأمني
يف
ساهمت
للمؤسسة
احملروقات الالزمة لإلنتاج لغاية 20
تشرين األول الفائت .ومنذ ذلك
احلني ،تستنفر املؤسسة كل قدراتها
ومواردها لتجنب القطع الكامل ،أو
تأخريه على األقل .وعليه ،بدأت
إجراءات تقنية لفصل بعض جمموعات
اإلنتاج يف الزوق واجلية ،لتخفيف
احلاجة إىل الفيول .كما ختطط ملزيد
من اإلجراءات التصاعدية ،من دون
أن تنفي احتمال أن تصل إىل إطفاء
كل جمموعات االنتاج ،ووقف توزيع
الطاقة نهائيًا.

وعلى أثر إطفاء جمموعة احلريشة
اليت تنتج حنو  45ميغاواط ،تكون
املؤسسة ّ
خفضت معدل اإلنتاج من
 1850ميغاواط إىل  .1500إال أن
كل املؤشرات تؤكد أن هذا املعدل
سينخفض تباعًا ،مبا يتناسب مع
خمزون احملروقات املتبقي لدى
املؤسسة.

األزمة ليست مفاجئة بالنسبة لـ
«كهرباء لبنان» أو لوزارة الطاقة،
وهي تعود إىل تاريخ مناقشة املوازنة
ثم إقرارها ،ومن ضمنها بند يتعلق
بإعطاء سلفة خزينة للمؤسسة .حينها
طلبت وزارة الطاقة  2800مليار
لرية سلفة ،هي حاجة املؤسسة
للعام  ،2018إال أن جملس الوزراء
مل يستجب للطلب ،وأبقى على قيمة
السلفة اليت سبق أن أقرت يف 2017
كما هي ،أي  2100مليار لرية.

كان يـُفرتض بمؤسسة الكهرباء أن
تنظم ميزانيتها بما يتوافق مع األموال
املرصودة
حتمل مصادر مطلعة املؤسسة
ّ
مسؤولية األزمة املستجدة ،مشرية
إىل أنه كان ُيفرتض بها أن تنظم
ميزانيتها مبا يتوافق مع املبلغ الذي
فتوزع العبء على
حصلت عليه،
ّ

لبنان مه ّدد بالعتمة أيضاً:

السلطة ضائعة ...املافيا
حتكم!
ابراهيم األمني

كهرباء لبنان تفصل مجموعات إنتاج ..والتغذية تنخفض  350ميغاواط (أرشيف)
كل أشهر السنة ،وليس انتظار آخر
شهرين للقيام بإجراءات ستكون
نتائجها قاسية على املواطنني.
أضف إىل ذلك ،أن وزارة املالية
نبهت «كهرباء لبنان» اىل
كانت ّ
ضرورة اختاذ التدابري الالزمة لعدم
جتاوز قيمة السلفة املالية املقررة هلا
مبوجب قانون املوازنة العامة.
مل تغيرّ مؤسسة كهرباء سياستها
االنتاجية ،على افرتاض أن األمور
ستعاجل الحقًا .ومل تضع أي خطة
طوارئ ،بل استمرت باالنتاج كما
املعتاد ،ال بل ازداد استهالكها
للمحروقات مع انضمام الباخرة
«إسراء» إىل سلسلة اإلنتاج ،يف
متوز املاضي .ويف أيلول ،تقدمت
بطلب سلفة بقيمة  642مليار لرية
بد ً
ال من  700مليار سبق أن طلبتها،
مشرية يف األسباب املوجبة إىل أن
هذا املبلغ سيؤمن احتياجات املعامل
من احملروقات خالل الفصل الرابع
من  ،2018أي أنه سيؤمن عدد
ساعات تغذية يومية حبوالي  21ساعة
ملنطقة بريوت و 18ساعة للمناطق
خارج بريوت اإلدارية.
بالنسبة لـ «كهرباء لبنان» ،العجز
الفعلي مل يرتبط بزيادة الطلب على
احملروقات فحسب ،إمنا بزيادة أسعار
الطاقة عامليًا .إذ أن السلفة أعطيت
هلا على أساس  60دوالرًا لسعر
برميل النفط ،بينما وصل حاليا إىل
 85دوالرًا ،ما ساهم يف صرف مبالغ
إضافية لتغطية الفارق بالسعر.
وبالفعل ،فإن املرسوم صار أمرًا
واقعًا ونشر يف اجلريدة الرمسية
بتاريخ  18تشرين األول ،2018
ووقعه الرئيسان ميشال عون وسعد
احلريري ،إضافة إىل الوزيرين علي
حسن خليل وسيزار أبي خليل .وينص
املرسوم على أن تعطى مؤسسة
كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 642
مليار لرية ،الغاية منها هي االستمرار
يف تأمني تسديد مثن احملروقات.
هذا املرسوم ليس كافيًا بالنسبة
لوزارة املالية حتى تصرف املبلغ
ُ
املشار إليه» .بالنسبة هلا ،فإن
املرسوم هو اخلطوة التنفيذية
الضرورية لدفع السلفة ،إال أنها
خطوة ينقصها الغطاء القانوني،
أي تصديق جملس النواب .ولذلك
حتديدًا ،يتضمن جدول أعمال اجللسة
التشريعية املقبلة بندًا يتعلق بتعديل

املادة  13من قانون املوازنة العامة
للعام  ،2018أي املادة اليت نصت
على إعطاء املؤسسة سلفة خزينة
طويلة األجل بقيمة  2100مليار لرية
لتسديد عجز احملروقات .املطلوب،
حبسب التعديل املقرتح ،زيادة مبلغ
السلفة من  2100مليار إىل 2740
مليارا (أي بزيادة الـ 640مليار لرية
اليت تطلبها كهرباء لبنان لتأمني
احتياجاتها من احملروقات).
وبالرغم من أن هذا املخرج هو الوحيد
املطروح لصرف السلفة ،إال أن مثة
من يشري إىل أنه ليس ضروريًا،
وميكن لوزارة املالية أن تصرف
السلفة اعتمادًا على املرسوم ومن
دون العودة إىل جملس النواب.
هؤالء يستعيدون قرار متديد عقد
شركة «كارباورشيب» ،الذي يتضمن
دفعة مسبقة بقيمة  65مليار لرية،
ليقولوا إنه صرف كسلفة خزينة من
دون احلاجة إىل قانون.

سلفة الـ 640ملياراً تنتظر الجلسة
التشريعية ..ومساع إلقرارها بعيداً عن
املجلس

كذلك تشري املصادر إىل أن إقرار
املرسوم يفرض على وزارة املالية
صرف السلفة من موجوداتها اليت
تبلغ حنو  3000مليار لرية ،مؤكدًا
أن الوزارة كان جيب أن تعرتض
على املرسوم قبل إقراره ،ألن
قانون احملاسبة العمومية ينص على
أن تتثبت وزارة املالية من قدرة
املستفيد من السلفة على التسديد،
قبل إقرارها.
وإذا كان املرسوم ينص يف مادته
األوىل على أن مدة السلفة سنة
واحدة ،فيما تشري املادة الثانية إىل
أن جمرد استعمال السلفة هو إقرار
من اجلهة املستلفة بالقدرة على
التسديد ،فإن ذلك يعين أن املرسوم
هو عبارة عن نص غري قابل للتنفيذ،
ببساطة ألنه ال قدرة لكهرباء للبنان
على التسديد خالل عام أو أكثر ،ومع
ذلك فهي ستستعمل السلفة عندما
حتصل عليها .لذلك ترى مصادر
أخرى أن العودة إىل جملس النواب أمر
حتمي ألخذ موافقته على سلفة خزينة
مدتها تتعدى السنة الواحدة («طويلة
األجل» حبسب موازنة  ،)2018وميكن
أن تدفع عرب اعتمادات ترصد يف
املوازنة املقبلة.

كما هي احلال مع مافيات األسواق
املالية ،واألسواق العقارية ،ومافيات
األدوية واملستشفيات واالتصاالت
والتعليم ،هناك مافيا كبرية ،متتد
جذورها عميقًا يف مؤسسات النظام
اللبناني ،بكل طبقاته الرمسية
والطائفية،
والسياسية
واملالية
وصو ً
ال اىل مافيات األحياء حيث
تنتشر املولدات.
إنها مافيا النفط يف لبنان!
صحيح مئة يف املئة ،أن تأخري تأليف
احلكومة له انعكاساته على كل شيء
يف إدارة شؤون الناس ،مبعزل عن
كفاءة هذه الطبقة يف رعاية أمور
البلد .لكن الصحيح ،أكثر ،أن مرحلة
تصريف األعمال ليست باألمر
املضر
ّ
ملصاحل الطبقة احلاكمة ،حيث االنتفاع
يعمل بنجاح منقطع النظري ،وبرقابة
أقل .فكيف تكون احلال مع املافيات
اليت ال تتوقف
حمركاتها عن العمل
ّ
حلظة واحدة؟
يف األيام القليلة املاضية ،دخل لبنان
مرحلة التعتيم التدرجيي .ليس احلق
على الطبيعة أو على عطل يف املعامل
أو يف شبكة التوزيع .هذه املرة،
احلديث يدور حول أكرب عملية ابتزاز
تتعرض هلا الدولة واللبنانيون على
يد شركات جتارية رحبت من جيوب
اللبنانيني مليارات الدوالرات خالل
العشرين سنة املاضية ،وهي مستمرة
يف
مص دماء الناس ،مستفيدة من
ّ
ِّ
مافيا السلطة
املعطلة حلصول الناس
على خدمة طبيعية للكهرباء ،وبأسعار
مشابهة ملا جيري يف كل العامل.
يف ّ
ظل عدم تأليف احلكومة ،وعدم
وجود عالج قانوني ،باتت مؤسسة
كهرباء لبنان يف حالة صعبة إزاء
تراجع موجوداتها املالية اليت تتيح
هلا شراء كميات الفيول املطلوبة
لتشغيل املعامل اخلاصة باإلنتاج ،ما
يعين أن صرف املخزون من الفيول
بدأ ينعكس تقليصًا يف اإلنتاج ،وهي
عملية ستزداد يوميًا اىل أن تالمس
َ
حدود
العتمة الشاملة .والسبب ،أن
مافيا النفط اليت تتوىل استرياد
الفيول اىل لبنان ،قررت منع تفريغ
محوالت بواخر موجودة يف البحر،
بسبب عدم صرف االعتمادات،
وهي ستطالب غدًا بغرامة التأخري
والتخزين .كل هذا جيري من دون
أن يتحرك أحد لطرد هذه الشركات
من البالد وحماكمة
القيمني عليها
ّ
وحبسهم كأقل عقاب .فكيف إذا
ّ
كان هؤالء يتالعبون،
ويتولون أدوارًا
ليست هلم ،وحيتالون ،ثم يكدسون
األموال ،ويصرفون ما يرحبون يف
مشاريع خمالفة للقوانني؟
وكيف ميكن للحكومة ان تقبل بأن
تكون عرضة البتزاز من قبل شركات
رحبت مئات املاليني من الدوالرات،
ومل تتخلف الدولة يوما عن سداد
مستحقاتها ،وهي ال تتحمل ان تتأخر
الدولة يف دفع مستحقاتها السابيع؟
وكيف ميكن للحكومة ان تعطل مشاريع
املناقصات املفتوحة وعدم ترك البالد
رهن شركة واحدة او اثنتني بينما

الشركات

العاملية

هناك عشرات
بأسعار منافسة؟
معروف أن لدى لبنان عقود استرياد
من اجلزائر والكويت .وهي عقود
من دولة اىل دولة،
وتقدم اجلزائر
ّ
أسعارًا تفضيلية للدولة اللبنانية.
لكن من يقوم باألمر هو شركات
خاصة .وحتى وقت قريب ،كانت
الشركة اململوكة من آل البساتنة هي
اليت تقوم باملهمة نتيجة اتفاق بينها
وبني الشركة اجلزائرية .صحيح أن ال
ّ
اتفاقات مثبتة
وموقعة ،لكن اجلميع
يف البالد يتعاملون مع األمر على
صورته احلقيقية .ميلك آل البساتنة
تارخيًا طوي ًال يف عامل النفط ،ويرد
اسم شركتهم يف كثري من امللفات
الغامضة ،ولديهم قدراتهم الكبرية
على النقل وعلى إجناز مجيع املعامالت
اخلاصة بعامل الفيول وحتميله من
أكثر من مكان .وتظهر حركة البواخر
الناقلة للفيول أويل اىل لبنان أنها
تأتي أحيانًا من أمريكا أو اليونان أو
مالطا أو أمكنة أخرى.
اجلديد ،أن مستثمرين كبارًا قرروا
الدخول على اخلط ،من بينهم األخوان
رميون وتيدي رمحة اللذان دخال اىل
عامل الطاقة يف لبنان أخريًا ،واشرتيا
حصة من شركة جديدة ستتوىل
بناء معمل دير عمار وتشغيله وفق
الشروط اجلديدة اليت أقرتها احلكومة
قبل االنتخابات .وعمل آل رمحة
يف جمال الفيول أويل كبري أيضًا،
ولديهم تعامالتهم يف كردستان
العراق وتركيا وسريالنكا وأمكنة
أخرى من العامل ،كما يرتبطون بأعمال
مع شركة النفط الوطنية اجلزائرية
(سومنرتاك) ،وقد عرضوا عليها
أخريًا أن يقدموا هلا األسعار املخفضة
اخلاصة بالدولة اللبنانية ،مقابل كمية
أكرب من النفط ،على أن يتوىل آل
رمحة تسويقها يف العامل نتيجة شبكة
أعماهلم الكبرية ،ما جعل العقد ينتقل
إليهم.
فعقدت
احتج آل البساتنةُ ،
ّ
تسوية جعلت آل رمحة يعطونهم حنو
 40يف املئة من العمل اخلاص بلبنان.
ّ
حصل ذلك مع العقد اجلديد
املوقع مع
الدولة اللبنانية منذ عدة أشهر ومدته
ثالث سنوات ،علمًا بأن كمية الـ 3
ماليني طن من النفط قد تزيد بسبب
حاجة بواخر الكهرباء الرتكية اىل فيول
إضايف ،وهناك تقدير برفع الكمية
أكثر مع بدء العمل يف مشروع دير
عمار.
اجلديد ،هو املعلومات اجلاري مجعها
واليت تتعلق باألرباح النامجة عن هذه
العمليات ،إذ إن ختفيض نسبة األرباح
كما تقول مصادر قريبة من آل رمحة
سيكشف عن الرقم الكبري الذي كان
آل البساتنة يرحبونه سابقًا ،علمًا بأن
وزير الطاقة سيزار أبي خليل حاول
مناقشة جملس الوزراء يف استدراج
عروض مناقصات جديدة على الكميات
اإلضافية ،لكن جرى إهمال األمر ألن
األسعار اليت ستقدم ستفضح حجم
األرباح احلالية ،وسيكون هناك تراجع
أكيد يف األسعار.
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مـقاالت وتـحقيقات

االنقسام السياسي والتحذير من صعود الفاشية يف أمريكا
رجاالت املؤسسة األمنية األمريكية أيضا حيملون مسؤولية التدهور
األمين خلطاب الرئيس ترامب الشعبوي واملفرط يف السطحية.
استضاف معهد األمن القومي التابع لكلية احلقوق يف جامعة جورج
مايسون ،بضواحي العاصمة واشنطن ،جلسة حوارية مطلع الشهر
اجلاري حول «التهديدات والتحديات أمام املؤسسات الدميوقراطية»،
شارك فيها املدير السابق لالستخبارات الوطنية ،جيمس كالبر ،ومدير
السي آي ايه األسبق ،مايكل هايدن .كالبر كأن أحد أهداف الطرود
املتفجرة.
متر أمريكا حبالة استقطاب «غري مسبوقة منذ عدة عقود» مبطالبة احلزبني
مؤيديهما من الناخبني بأوسع مشاركة يف جولة االنتخابات التشريعية
(النصفية) وبعض مناصب حكام الواليات :احلزب اجلمهوري أرخى
العنان للرئيس ترامب للمشاركة يف احلمالت االنتخابية مطلقًا وعوده
وتهديداته يف اجتاهات متعددة ،واحلزب الدميوقراطي ال يزال خطابه
حبيس هواجسه العدائية لروسيا ّ
علها تنقذ إخفاقاته السياسية يف
التصدي الفاعل لسياسات الرئيس ترامب .أما مجهور الناخبني فيمضي
حلشد وتنظيم معارضته للسياسات اإلقصائية متوعدًا مبعاقبة قاسية
للطبقة احلاكمة يف صناديق االقرتاع .بيد أن اجلمهور األمريكي ،بشكل
عام ،أرسل رسالة مدوية لصناع القرار حول حقيقة اخلطر والتهديد
القائم ،وضاق ذرعًا بعد تعرض زبائن مطعم حملي يف فلوريدا حلادث
اطالق نار دون مقدمات.
وكشفت يومية بوليتيكو ،وهي نشرة حمسوبة على تيار ميني الوسط
األمريكي ،عن نتائج استطالع رأي فور وقوع احلادثة املشار اليها
جاء فيه أن « %58من الناخبني اعتربوا ما جرى بأنه عنف سياسي»،
توزعت النسبة على ذوي امليول للحزبني الدميوقراطي واجلمهوري،
ومحلت أغلبية من الناخبني « %56منهم املسؤولية للرئيس ترامب»،
ّ
الستنهاضه خطاب العداء واإلقصاء وانقسام اجملتمع وخرق االتفاقيات
الدولية مما عاد بالعزلة على الواليات املتحدة.
النائبة عن احلزب الدميوقراطي ،ماكسني ووترز ،واليت كانت أحد أهداف
الطرود املتفجرة ،حفزت مجهور مؤيديها على «مواجهة أي مسؤول من
اإلدارة قد يرتاد مطعمًا أو متجرًا أو حمطة وقود ،وحماصرته حبلقة من
مؤيدين يتواجدون يف املكان وإبالغه رسالة مفادها أنه غري مرحب به
يف اي مكان بعد اآلن ».أما الرئيس ترامب فقد أشاد بتوجيه نائب
عن احلزب اجلمهوري لكمة مباشرة لصحايف معتربًا التصرف منوذجًا
«ميثلين».
املؤسسة اإلعالمية األكرب ،وهي شبكة سي أن أن للتلفزة ،اليت يكن
عداء يردده يف كل مناسبة ومن دون مناسبة،
هلا الرئيس ترامب
ً
علقت يف أحدى نشراتها اإلخبارية على أحداث العنف السياسي بالقول
إن «الرجل األبيض» املدجج بالسالح يشكل أكرب تهديد إرهابي على
الواليات املتحدة ،ووجهت النقد للجهات الرمسية لعدم «فرضها حظرًا
على الرجل األبيض» املسلح.
رجاالت املؤسسة األمنية األمريكية أيضا حيملون مسؤولية التدهور
األمين خلطاب الرئيس ترامب الشعبوي واملفرط يف السطحية.
استضاف معهد األمن القومي التابع لكلية احلقوق يف جامعة جورج
مايسون ،بضواحي العاصمة واشنطن ،جلسة حوارية مطلع الشهر
اجلاري حول «التهديدات والتحديات أمام املؤسسات الدميوقراطية»،
شارك فيها املدير السابق لالستخبارات الوطنية ،جيمس كالبر ،ومدير
السي آي ايه األسبق ،مايكل هايدن .كالبر كأن أحد أهداف الطرود
املتفجرة.
كالبر محل الرئيس ترامب املسؤولية املباشرة عن تنامي أحداث العنف
«نظرًا ألن مفردات خطابه هلا دور مباشر يف جتسيد نزعة التطرف
 ..وهي ليست بعيدة عما خربته يف التعامل مع تنظيمات مشابهة
كداعش ،الذي أتقن استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتجنيد
عناصره »،يف إشارة واضحة ملواقع التواصل اليت تروج للخطاب
العنصري والشعارات النازية يف الداخل األمريكي.
وأضاف ساخرًا من الرئيس ترامب «..استمرار العبقري املتزن يف
استنهاض نزعات من شأنها تأييد هذا النمط من التصرف ،تقود إىل
أننا مقبلون على تلقي مزيد من ذلك ،وانا مقتنع مبا أقول».
هايدن يف مداخلته شاطر زميله كالبر واستنتاجاته اليت ذهب إليها
يف « ..تطابق مطالب املتشددين مع خطاب ينسجه رئيس الواليات
املتحدة».
الدوائر الرمسية واملسؤولون األمريكيون شديدوا احلرص على نفي
وجود ظاهرة الفاشية يف اجملتمع ،خبالف بعض النخب واملفكرين
البارزين.
وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة ،مادلني اولربايت ،اصدرت كتابًا
منتصف الصيف املاضي بعنوان مثري ومباشر الفاشية :حتذير ،باللغتني
االنكليزية واألملانية يف وقت واحد ،استعرضت فيه مراحل صعود
الظاهرة وأفوهلا يف اوروبا يف القرن العشرين ،كتيار سياسي مؤثر
يتمتع بدعم شعيب داخل عدد من الدول الغربية مبا فيها «بريطانيا
والواليات املتحدة نفسها؛» حمذرة من عودة احلركة الفاشية لسابق
عهدها ،وأنه « ..ليس هناك ما مينع تدحرج األمور جمددًا إىل تلك اهلوة
ٍ
معاد
املظلمة ».ووصفت الرئيس ترامب وما ميثله بأنه «أول رئيس
للدميوقراطية يف التاريخ األمريكي بأكمله».
حتذيرات اولربايت وآخرين هلا ما يدعمها من وقائع حية يف جممل الدول
الغربية أبرزها «االنقسامات وحاالت االستقطاب  ..وتفاوت الفرص
واملنافع االقتصادية دون أفق لتقليصها حتى على املدى املتوسط».
وشددت يف حتذيرها على صعود «السياسيني الشعبويني إىل مواقع
السلطة» وخطابهم املؤثر «عرب التالعب واخلداع» وتوجيه األنظار حنو
«عدو متخيل» دون التقدم حبلول حقيقية لألزمات البنيوية.

تلوث الليطاني:

البنك الدولي «مش قابضنا»
آمال خليل

الحزب الجمهوري على أتم الجهوزية ليتحول إىل نسخة أمريكية عن حزب
(العدالة والقانون) البولندي الحاكم ،مستغ ً
ال نفوذه السياسي» الواسع
هلجة التحذير املشار إليها أخذت بعني االعتبار صعود رمز «ومبشر
الفاشية» يف اإلدارة األمريكية ،ستيف بانون ،الذي احتفظ بلقب
«مستشار رئاسي للشؤون االسرتاتيجية؛» ومضى لنشر افكاره يف
أوروبا ،بعد اعفائه من منصبه يف البيت األبيض ،عرب مؤسسة سياسية
وفكرية ،أمساها «احلركة »،ترمي إلطالق ثورة شعبوية ميينية حاضنتها
االحزاب اليمينية الراديكالية ،لتشجيع اليمني املتطرف يف اوروبا
الوصول إىل مراكز السلطة ،كانت أوىل مثارها صعود رئيس وزراء
مييين يف ايطاليا ،جوزييب كونيت.
التحذير من صعود الفاشية األمريكية تناوله اخلبري االقتصادي احلائز
على جائزة نوبل ،بول كروغمان ،يف مقال نشره يف يومية نيويورك
تاميز ،منتصف أيلول /سبتمرب  ،2018قائال «..إن احلزب اجلمهوري على
أمت اجلهوزية ليتحول إىل نسخة أمريكية عن حزب (العدالة والقانون)
البولندي احلاكم ،مستغ ًال نفوذه السياسي» الواسع .وأوضح أن
الواليات املتحدة يف نسختها السياسية الراهنة « ..تعاني من
نفس األعراض العنصرية البيضاء اليت جتتاح العامل ،والذي استطاع
تدمري الدميوقراطية يف دول غربية أخرى ،وحنن قريبون من نقطة
الالعودة».
التحذير جاء أيضًا على لسان أحد أبرز «مفكري» احملافظني اجلدد من
اليمني األمريكي ،روبرت كاغان ،يف غمرة محالت االنتخابات الرئاسية
املاضية قائ ًال « ..احلركات الفاشية ال تتجسد يف فراغ ما مل تتوفر هلا
ايديولوجية متماسكة  ..الفاشية ال تنجح (بالربامج) السياسية فحسب،
بل يف التفافها حول رجل قوي ،باستطاعته التغلب على أي تهديد
دون االضطرار إىل شرح كيف يتم ذلك( ».واشنطن بوست 18 ،أيار/
مايو )2016
لعل السؤال املنطقي عند هذا املفصل يتمحور حول مدى «جتاوب»
وتناغم مرشحي االنتخابات النصفية مع اخلطاب الفاشي .يف زمن
وفرة املعلومات وآليات التدقيق الفوري ال يستعصى على املرء
استكشاف تصرحيات متعددة ملرشحني «عن احلزب اجلمهوري» تفوح
منها العنصرية ومتجد «العنصر األبيض».
أحدهم مرشح ملقعد نيابي عن والية كارولينا الشمالية ،راسل ووكر،
أعلن أنه «ال ضري يف أن يكون املرء عنصريا( ».الوكالة الفرنسية،
 30متوز/يوليو  .)2018ولعل ما يضاعف منسوب القلق حضور املرشح
اجلمهوري عن والية ويسكونسن ،بول نيلن ،والذي من املتوقع أن
يتسلم منصب رئيس جملس النواب خلفًا لسلفه املتقاعد عن الوالية
عينها ،بول رايان ،يف حال احتفظ احلزب اجلمهوري بأغلبية مقاعد
جملس النواب.
نيلن يصنفه مؤيدوه ومناوئوه على السواء بأنه ركن موثوق لتيار
اليمني املتطرف – اليمني البديل ،ينتظر ممارسة دوره القيادي ليمنح
امتيازات عالية «للقوميني البيض» وتعيينهم يف مناصب سياسية
وثقافية حساسة .املرشح اجلمهوري لعضوية جملس الشيوخ عن
والية فرجينيا ،كوري ستيوارت ،أثنى على زميله نيلن ووصفه بأنه
«أحد ابطالي الشخصيني ».تزامن تقييم توجهات (نيلن) العنصرية
مع ارتفاع معدل حوادث استدعاء الشرطة من قبل «امريكيني بيض
 ..يشتكون فيها من حضور أفراد ذوي بشرة داكنة» وهم يقومون
بأداء اعمال اعتيادية ،أدت يف إحدى +املناسبات إىل اقتياد الشرطة
لشابني أسودين مكبلني بالسالسل من داخل مقهى «ستاربكس» كان
جيلسان فيه بوضعية عادية
علماء االجتماع األمريكي مولعون بنظرية «سرتاس – هاو العابرة
لألجيال» لتعقب االزمات والتكهن باملستقبل؛ واليت ترتكز على فرضية
أن التاريخ البشري يتحرك وفق أربع «حقبات متتالية» تشكل دائرة
كاملة من التطور .ما يهمنا يف هذا الشأن «احللقة الرابعة »،واليت
توصف حبقبة األزمات من خصائصها انتشار « ..الفوضى السياسية،
االنقسام ،التآكل االجتماعي واالقتصادي» مما حيفز فئات اجملتمع
األمريكي على التغول والتطرف .أما نهاية «األزمة» لن تتأتى إال بعد
نشوب نزاع شامل يؤدي باألمريكيني إىل التوحد «اضطراريا» وبناء
مستقبل أفضل
حالة االنقسام احلادة والتطرف املنتشرة يف مناخ االنتخابات «النصفية»
هلا ما يربرها وفق النظرية أعاله .فاملتشددون على جانيب التجاذب
السياسي سريفضون بقوة نتائج االنتخابات ،خاصة وان االتهامات
بالتزوير الحت بوادرها منذ الساعات االوىل لتطبيق «التصويت
املبكر »،يف عدد من الدوائر االنتخابية .وكلما كانت النتائج النهائية
متقاربة بني الفريقني ستتعزز فرص اندالع العنف واالقصاء حتصد
ضحايا جدد من كافة الفئات االجتماعية والتوجهات السياسية.

امليادين

املصلحة طلبت من القضاء التدقيق يف ادعاءات البلديات امللوِّثة بعدم
قدرتها املالية على حل مشكلة صرفها الصحي (أرشيف)

وكأن ال يكفي نهر الليطاني قرارات املهل اإلدارية اليت منحها وزير
الصناعة حسني احلاج حسن للمصانع امللوثة لتسوية وضعها ،وال
التغطية اليت منحتها احلكومة لكبار املصانع باإلستمرار يف تلويث
النهر إىل أن تنشئ حمطات تكرير ،حتى دخل وزير البيئة طارق
اخلطيب على «جمرى» النهر .من خارج صالحياته ،وجه اخلطيب يف
 31تشرين األول الفائت كتابًا إىل حمافظ البقاع كمال أبو جودة
يتضمن قرارًا مبنح «مؤسسة جرجورة لأللبان واألجبان» يف جديتا
(قضاء زحلة) مهلة ملدة شهر واحد «الختاذ اإلجراءات املطلوبة
لإللتزام البيئي من خالل تصريف املياه املبتذلة اىل حفرة صحية
مصممة بطريقة تضمن توافق املياه املعاجلة مع معايري البيئة ،حتت
طائلة اإلقفال املؤقت ثم اإلقفال النهائي يف حال عدم اإللتزام».
واملؤسسة وردت ضمن اإلخبار الذي قدمته املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني إىل النيابة العامة املالية ضد املؤسسات امللوثة للنهر،
بعدما بينّ مسح املصلحة أنها تنتج يوميًا  1500ليرت من املياه
العادمة تصب مباشرة يف شبكة الصرف الصحي لبلدة جديتا،
ثم يف جمرى نبع شتورا ثم الليطاني .والالفت بأن القضاء كان
قد منح املؤسسة نفسها مهلة مماثلة يف  10أيلول الفائت الختاذ
اإلجراءات ذاتها وحتت الطائلة نفسها! .وسألت مصادر مواكبة
عما إذا كانت لقرار اخلطيب عالقة بصلة قرابة تربط بني أصحاب
املؤسسة وموظف كبري يف الوزارة مكلف بتمثيلها يف جلنة اإلشراف
على رفع التلوث عن الليطاني!
قرار اخلطيب يأتي بعد مجلة قرارات مماثلة أصدرها وزير الصناعة
وأعطى مبوجبها مه ًال إدارية متكررة ألصحاب املصانع لتسوية
أوضاعهم .دور الوزارتني يف التغطية على مصادر التلوث
الصناعي ،صوبت عليه الرؤية اليت وضعتها املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني ملعاجلة مشكلة التلوث الصناعي يف الليطاني .إذ ختضع
شروط الرتخيص بإنشاء املؤسسات الصناعية واستثمارها ألحكام
املرسوم رقم  ،2002/8018وتصدر الرتاخيص عن وزير الصناعة
بعد أخذ رأي جلنة الرتخيص الصناعية يف احملافظة اليت تضم
مندوبني عن وزارات البيئة والصحة العامة والزراعة و املديرية
العامة للتنظيم املدني .ونصت الرؤية على أن محاية النهر تبدأ
بتطبيق املرسوم  2012/8471حول اإللتزام البيئي للمنشآت ووضع
الئحة باملصانع اليت تتطلب تدخ ًال سريعًا وطارئًا.
يأتي ذلك يف وقت يعقد البنك الدولي
لإلنشاء والتعمري ،اليوم وغدًا ،ورشة
عمل حول تنظيف الليطاني يف مقره
يف بريوت ،دعا إليها ممثلي الوزارات
واإلدارات املعنية والوكاالت الدولية
املنضوية يف مشاريع ختص النهر.

وزير البيئة يجدّد
مهلة ملؤسسة يف
شتورا بعد انتهاء
املهلة القضائية

إطار الورشة سيتمحور حول «النظر يف احللول إلدارة التلوث
ومناقشة اجملاالت احملتملة يف إطار احلد منه ومن تأثرياته على
البيئة والصحة العامة والقطاعات الرئيسية» كما جاء يف نص
الدعوة .وكان البنك الدولي أبرز ممولي دراسات ومشاريع الصرف
الصحي واحلد من التلوث طوال السنوات املاضية حني صرفت
مئات ماليني الدوالرات كهبات وقروض .لكن إينوس أزكوري كبري
اخلرباء البيئيني يف البنك ،دعا إىل الورشة بعد جولته على مسؤولي
بعض املؤسسات اليت متلك القرار يف محاية احلوض ووقف مصادر
التلوث .رئيس املصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية نقل
عن أزكوري تعليقه على أداء اإلدارات الرمسية جتاه ملف تلوث
الليطاني بأن «املمولني يبحثون عن شركاء حمليني ،إمنا جديون»!
اىل ذلك ،وجه علوية كتابًا إىل رئيس التفتيش املركزي القاضي
جورج عطية ،طلب منه «اختاذ اإلجراءات الالزمة وفتح حتقيق حول
قيام البلديات بتحويل الصرف الصحي لشبكاتها اىل جمرى الليطاني
وروافده ،وتكليف التفتيش املالي إجراء تفتيش حول أوجه انفاق
البلديات اليت تتذرع بعدم توفر اإلمكانيات لديها إلجياد حلول
لصرفها الصحي سوى نهر الليطاني ،ال سيما مع حتويل عائدات
الصندوق البلدي املستقل هلا».
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مــقاالت وتـحقيقات

كاتس يف مسقط :قوافل القبائل تسري على
«سكك السالم»
بريوت حمود
حطت يوم االثنني املاضي ،طائرة وزير
املواصالت واالستخبارات اإلسرائيلي،
يسرائيل كاتس ،يف عمان ،وقبل أن
يعرض خطته التجارية «للسالم» على
ُمضيفه السلطان قابوس بن سعيد،
جتول يف املسرح واملتحف الوطنيني
ّ
يف مسقط .لكن زيارته ليست لرتف
والتعرف إىل حضارة البلد
التفرج
ّ
ّ
وثقافته؛ وإمنا هي بدعوة رمسية
العاملي
للمشاركة يف مؤمتر االحتاد
ّ
للمواصالت ،الذي تستضيفه ُعمان
هذه األيام ،وهو يشارك فيه من
أجل طرح مشروع «سكك احلديد»
الذي سريبط بني إسرائيل واألردن
والسعودية وصو ً
ال إىل دول اخلليج.
املشاركة اإلسرائيلية يف املؤمتر
املنعقد يف أرض عربية ،تعبرّ عن دفء
العالقات وتنامي التطبيع مع تل أبيب؛
فهي تأتي بعد عشرة أيام على زيارة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ولقائه قابوس ،كما تتناغم
مع التوجيهات األمريكية اليت عبرّ عنها
صراحة ،املبعوث اخلاص للرئيس
األمريكي إىل املنطقة ،جيسون
غرينبالت ،من خالل دعم بالده الكامل
ملشروع «سكك السالم» ،حبجة أنه
يعزز احلوار يف املنطقة ويقوي تناغم
الدول (يف وجه إيران) .وهو ما اعتربه
كاتس «تبنيًا رمسيًا أمريكيًا خلطته،
وخطوة مهمة جدًا يف هذا املسار».
أما تربير وزير النقل واالتصاالت
ّ
العماني ،أمحد بن حممد الفطيسي،
ُ
يف حديث لإلعالم احمللي ،لوجود
كاتس على أراضيه بادعاء أن بالده
«اضطرت» لدعوة األخري للمشاركة
يف مؤمتر دولي للمواصالت ،فلم
يعد ذا قيمة ،بل يعزز أكثر حقيقة
الشراكة بني اجلانبني .ففي املؤمتر
عرض الوزير اإلسرائيلي خطة «سكك
حديد السالم» ،اهلادفة لربط الدول
العربية بدءًا من األردن وصو ً
ال إىل
اخلليج ،من أجل «حتقيق السالم
وتعزيز االقتصاد» وهو كما قال،
فإن «وجوده يف ُعمان مبهمة خاصة
من نتنياهو ،لعرض مبادرة ربط دول
اخلليج بإسرائيل والبحر املتوسط،
وذلك يف إطار اجلهود واملساعي
لتعزيز احملور املعادي إيران ،من خالل
تطبيع العالقات من منطلق القوتني
السياسية واالقتصادية».
طرح كاتس ليس جديدًا؛ إذ سبق أن
عرض خطته إلحياء «سكة احلجاز» قبل
عدة ،ومن املفرتض أن يبدأ يف
أشهر ّ
العام املقبل صرف امليزانية البالغة
قيمتها حواىل مخسة ماليني دوالر
أمريكي ،واليت خصصت للمشروع
الذي يربط بني قطار مرج ابن عامر
(اجلليل األسفل) ومعرب «الشيخ
حسني» احلدودي مع األردن .كل هذا
يف إطار املخطط اإلسرائيلي لربط
دول عربية ،عن طريق األردن ،مبيناء
حيفا ،بهدف «حتويل إسرائيل إىل مركز
إقليمي للنقل البحري» واالستفادة من
كل العوائد املادية اليت ستتدفق من
دول اخلليج.
وفيما جيري اليوم نقل البضائع من
األدرن عن طريق الشاحنات ،إىل
مينائي حيفا وأسدود ،فإن املشروع
اجلديد يتضمن إقامة حمطة شحن
ضخمة ،تستقبل البضائع اليت تصل
من األردن عن طريق «قطار املرج»
ونقلها مباشرة إىل ميناء حيفا.

عقدة «سنّة  8آذار» :ال حلول...
وال اشتباك بني احلزب والتيار
وفيق قانصوه

تحالف الحزب والتيار يحتاج إلسقاطه إىل أكثر بكثري من خالف على مقعد وزاري (هيثم املوسوي)

تجوّل كاتس يف املسرح واملتحف الوطنيني يف مسقط (عن الويب)
لصحيفة
سابق
تقرير
وحبسب
«يديعوت أحرونوت» ،فإن شركة
«قطارات إسرائيل» قد باشرت
ّ
شكلت طاقمًا للتخطيط
العمل ،بعدما
وإدارة للمشروع ،لرسم وإنشاء مسار
سكة احلديد ،وحمطة الشحن ،وحمطة
املسافرين .ومع استكمال سكة
احلديد سريتبط ميناء حيفا مباشرة
يسهل احلركة
باحلدود الشرقية ،حبيث
ّ
املتواصلة للتجارة بني شرق فلسطني
احملتلة وغربها بواسطة القطار الذي
سينقل البضائع برًا .لكن هذا ليس
ّ
سيمكن «قطار
إال بداية للمشروع الذي
مرج إبن عامر» من أن يصبح مستقَبالً
ممر املواصالت اإلقليمي حلركة
َّ
البضائع بني اخلليج والشرق األوسط.
وبتعبري كاتس ستشكل سكك احلديد
«رابطًا مع البحر املتوسط ،وجسرًا
للسالم ،من خالل ربط مينائي حيفا
وأسدود باألردن ،ومن هناك إىل
سواحل دول اخلليج؛ حيث تصبح
إسرائيل جزءًا من مسار التجارة البحرية
حول اجلزيرة العربية ،ومنها إىل أوروبا
عرب املتوسط».
كاتس كان قد عبرّ عن رؤيته ،قائ ًال
إن «ربط السعودية ودول اخلليج
واألردن بالبحر املتوسط عرب حيفا،
أمر جيعل من إسرائيل مركزًا إقليميًا
للنقل البحري .وهذا يعزز االقتصاد
أشارت
كذلك،
اإلسرائيلي».
الصحيفة إىل أن احلديث يدور حول
«مشروع إسرتاتيجي يسمح بتوسيع
حركة التجارة بني دول اخلليج وموانئ
البحر املتوسط ،وأن انتعاش التجارة
بني هذه الدول وبني إسرائيل له
دالالت واسعة تشكل رافعة اقتصادية
لتعزيز التجارة القائمة ،ورافعة
لتحقيق السالم االقتصادي يف الشرق
األوسط ،ومدخ ًال لتقوية العالقات
الدبلوماسية» .كما أن املشروع سيتيح
عبورًا بريًا آمنًا ،ويوفر على الدول
العربية على املستوى االقتصادي،
للوصول إىل شواطئ املتوسط؛ إذ
أن طول املسار البحري الذي يبدأ
من امليناء املركزي يف السعودية،
الدمام ،ليصل إىل البحر املتوسط عرب
قناة السويس ،يبلغ  6000كيلومرت،
بينما عن طريق اليابسة عرب إسرائيل
للوصول إىل ميناء حيفا ،يبلغ فقط

 600كيلومرت .األمر الذي يشكل ضربة
اقتصادية للقناة املصرية.
املشروع اإلقليمي لكاتس إذًا ،
خمطط له ،كما أشار الوزير نفسه
يف تصرحيات سابقة ،بالتعاون مع
الواليات املتحدة واليابان والصني
وتركيا ودول أوروبية ،وهو ليس
فقط من أجل تعزيز االقتصاد وتقويته
مبا يعود بالنفع على إسرائيل أو ً
ال
ودول اخلليج ثانيًا ،وإمنا ملا له فوائد
أخرى من الناحية األمنية االستخباراتية
«التعاون مع اجلميع ملواجهة خطر
ايران» ،كما قال كاتس.
قمة السعد
هذه التطورات ،تأتي يف ّ
الذي تعيشه إسرائيل هذه األيام،
والفضل فيه يرجع لدول اخلليج طبعًا،
عالنية
اليت مل تعد تستحي من إظهار
ّ
عالقاتها مع تل أبيب .فخالل شهر،
افتتحت أبو ظيب عاصمة اإلمارات،
َ
أبكت
«شهر العسل» مع إسرائيل،
وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية،
مريي ريغف ،من «هول» الفرحة.
الوزيرة اليت أغرقت عينيها الدموع،
تأثرًا بعزف نشيدها الوطين يف عاصمة
مرة ،عبرّ ت عن سعادتها
عربية ألول ّ
وهي تتجول يف مسجد «الشيخ زايد»
يف العاصمة ،بدعوة رمسية من سلطات
ولي العهد ،حممد بن زايد .نسي هؤالء
أنها هي نفسها من دفع «بقانون
اآلذان» للتصوت يف الكنيست ،حبجة
أن «نباح كالب حممد (أذان الصالة
يف املساجد كما وصفته)» ُيزعج
املستوطنني اإلسرائيليني.
ثم استكملت الدوحة ما بدأته جارتها،
وما بدأته هي نفسها بالسر ،فاستقبلت
علنًا وفدًا رياضيًا من إسرائيل ليلعب
على أراضيها «اجلمباز» ،بينما كان
أفراد الفريق أنفسهم جزءًا من
جيش يلهو بأجساد الفلسطينيني
بالقتل والقنص واالعتقال .بعد
ذلك ،استضافت ضباطًا إسرائيليني
للمشاركة يف مؤمتر سياسي ــ
أما مسقط ،فكانت حمط
اقتصاديّ .
رحال نتنياهو ،مبرافقة رئيسي جهازي
«الشاباك» و»املوساد» .وقبل أن
ُيعلن أن البحرين هي احملطة املقبلة
اليت ستكون يف استقباله ...فهل
نشهد مستقب ًال مراسم قص الشريط
الفتتاح سكة قطار احلجاز؟

املواقف على حاهلا من عقدة متثيل
ّ
جتمدت
«سنة  8آذار» حكوميًا .وفيما
ّ
كل خطوط التواصل إلجياد خمارج،
وبقي كل طرف على موقفه ،بدا
واضحًا حرص حزب اهلل والتيار الوطين
احلر على عدم تظهري التباين احلالي
كنقطة اشتباك سياسي تهز التحالف
القائم بينهما
«اجلميع بات فوق الشجرة .ال اقرتاحات
وال وسطاء وال حلول بعد» ملا بات
ُيعرف بـ»عقدة متثيل سنة  8آذار».
الرئيس املكلف سعد احلريري «قال
كلمته ومشى» برفض أي متثيل للنواب
السنة من خارج تياره يف حكومته،
متسلحًا بدعم رئيس اجلمهورية ميشال
عون له ،فيما حزب اهلل ثابت على
موقفه من منطلق الوفاء حللفائه الذين
لطاملا غمزوا من قناة ختليه عنهم عند
كل اتفاق مع تيار املستقبل.
ّ
معطلة يف انتظار عودة
ورغم أن اجلهود
احلريري من زيارته اخلاصة لباريس،
فإن غيابه يتيح اجملال أمام اجلميع
من أجل إجراء مراجعة هادئة للمخارج
س ّجل
املمكنة .ومع انقطاع الوساطاتُ ،
دخول «أصدقاء» على خط اجياد احللول
اليت مل تتضح معاملها بعد ،فيما ُعلم أن
االتصاالت «الروتينية» مل تنقطع بني
وزير اخلارجية جربان باسيل ورئيس
جلنة التنسيق واالرتباط يف حزب اهلل
وفيق صفا.
اىل ذلك ،بدا أن ك ًال من بعبدا وحارة
حريك حريصتان على عدم السماح
ألحد باالستثمار يف التباين احلالي،
وتظهريه كنقطة اشتباك بني حزب اهلل
والتيار الوطين احلر.
مصادر مطلعة على موقف بعبدا ّ
أكدت
أن إعالن عون يف مقابلته التلفزيونية
قبل يومني دعمه احلريري كان «تعبريًا
عن حرصه على سرعة التأليف ،وعن
أجواء رئيس احلكومة» .وبالتالي،
«املشكل ليس بني الرئيس وحزب
اهلل» ،مشرية اىل أن «الكالم عرب البث
املباشر قد يكون له أحيانًا وقع غري
ذاك الذي تعبرّ عنه البيانات املكتوبة»،
عمم
فيما علمت «األخبار» أن باسيل ّ
على التيار بضرورة التهدئة على مواقع
التواصل االجتماعي.
يف املقابل ،ترفض مصادر  8آذار حتى
إطالق وصف «االهتزاز» على املرحلة
احلالية من عمر تفاهم مار خمايل الذي
ينهي يف السادس من شباط املقبل
ّ
تذكر املصادر
عامه الثالث عشر.
بكالم األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل ،يف  4تشرين الثاني
 ،2016عن أن «من يسكن قصر بعبدا
جبل امسه ميشال عون ،رجل وقائد

وصادق وشجاع ووطين وشخصية
مستقلة ال ُيباع وال ُيشرتى» .وتؤكد
أنه بعد عامني متامًا من هذا الكالم...
ما من شيء تغري ،إذ إن الطرفني اخترب
أحدهما اآلخر يف حمطات أكثر صعوبة
ومفصلية :من عدوان متوز ،2006
مرورًا بأحداث  7أيار  ،2008ومشاركة
حزب اهلل يف القتال يف سوريا ،وليس
انتهاء حبملة التشكيك الضخمة يف
ً
حقيقة موقف احلزب من االستحقاق
الرئاسي والتباين يف االنتخابات
النيابية األخرية ،ويف املوقف من
كثري من امللفات يف احلكومة احلالية.
وبالتالي ،فإن حتالف احلزب مع عون
ودعمه للرئاسة مل يكونا من منطلق
الوفاء فحسب ،بل أيضًا ألن الرجل
«عصي على الضغوط اخلارجية».
ّ
تؤكد املصادر أن عالقة احلزب
بالرئيس والتيار «ممتازة» ،وليس
مطروحًا على االطالق أن تهتز بسبب
خالف تكتيكي .وحتالف الطرفني حيتاج
إسقاطه إىل أكثر بكثري من خالف على
مقعد وزاري ،إذ إنه ليس من طراز
تفاهم معراب الذي أسقطته خالفات
من نوع بواخر الكهرباء وتعيني مدير
عام جمللس إدارة التلفزيون .كما أن
الكالم عن «ثنائية عون ــــ احلريري»
يف مواجهة حزب اهلل أمر غري مطروح
لدى أي طرف.
متمسك مبطلبه
رغم ذلك ،فإن احلزب
ّ
ّ
السنة من خارج تيار
متثيل النواب
املستقبل حكوميًا ،بشكل مماثل
لتمسكه بتمثيل تيار املردة وتسليمه
وزارة األشغال .وهو ال خيشى من
ّ
سلف احلريري
اتهامه بالتعطيل ،ألنه
بالذات الكثري سابقًا ،باعرتاف الرئيس
املكلف نفسه ،وليس آخرها موقفه
الداعم إلقرار قوانني «سيدر» يف
جلسة تشريع الضرورة األخرية.
يف رأي املصادر ،املطلوب حوار هادئ
ّ
السنة املستقلني
وحماورة النواب
واالستماع اىل مطالبهم والبحث معهم
يف املخارج ،وسيقبل احلزب مبا يقبلون
به« .ويف نهاية املطاف ،احلكومة
ستتشكل عاج ًال أو آج ًال .املسألة مسألة
وقت» .إذا أخفق احلزب يف إيصال
حلفائه ،فهذا دليل على أنه ليس
يصور خصومه،
«حاكمًا مطلقًا» للبلد كما
ّ
وإذا جنح يكون قد وفى حللفائه الذين
وقفوا اىل جانبه لسنوات طويلة يف وجه
الفتنة املذهبية والداعشية السياسية.
ويف كل األحوال ،ال يعقل أنه فيما
تلفظ املنطقة بأكملها عقل حممد بن
سلمان وسياسته ،هناك يف لبنان من
ال يزال يريد االستمرار يف فرض هذه
العقلية اإلقصائية.
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مــقاالت وتـحقيقات

الصراع يشتد بني «االقتصاد» واملولدات :تقنني داخل التقنني!
ا .ف.
حمطة جديدة وصلها
الصراع بني وزارة
االقتصاد وأصحاب
هذه
املولدات.
املرة حتول التهديد
بالعتمة إىل واقع
مدته ساعتان .بني
اخلامسة والسابعة من
مساء أمس أطفئت
املولدات ،اعرتاضًا
على «سوق بعض
أصحابها إىل التحقيق
مهينة».
بطريقة
هذا سبب إضايف
لالعرتاض يضاف إىل
االعرتاضات األساسية
املتعلقة بقرار وزارة
تركيب
االقتصاد
العدادات .لكن اإلضراب مل يؤد
غايته .صارت الوزارة أكثر إصرارًا
على التحدي :سنصادر املولدات إذا
أطفئت ،ألن أحدًا ال ميكنه أن يوقف
خدمة عامة عمدًا .التحدي ارتفع من
اجلهة املقابلة أيضًا :سنحرق مولداتنا
قبل أن تصادروها .خالصة ما جرى
أمس أن على سكان لبنان أن يعتادوا
شك ًال جديدًا من الذل :تقنني داخل
التقنني.
اختلفت وزارتا الطاقة واملال على
سلفة اخلزينة اخلاصة بكهرباء لبنان،
فكان التهديد بالعتمة هو النتيجة.
اختلفت وزارة االقتصاد مع أصحاب
املولدات ،فكانت العتمة هي النتيجة
أيضًا .ويف احلالتني ،املواطن هو
املتضرر األول واألخري.
ساعتان أطفأ أصحاب املولدات ،أو
بعضهم ،مولداتهم ،بقرار مفاجئ
من «اللجنة املركزية لتجمع مالكي
املولدات» ،صدر قبل  3ساعات من
اإلطفاء .صحيح أن االلتزام مل يكن
شام ًال ،إال أن هذه اخلطوة فتحت باب
التصعيد على مصراعيه .أصحاب
املولدات قرروا التمرد على قرار وزارة
االقتصاد تركيب العدادات ،واألخرية
رفضت التهديد ،فأصرت على السري
قدمًا بتنفيذ قرارها حتى النهاية .وبني
اإلصرارين اللذين يرتبطان ،حبسب
كل طرف ،مبصلحة املواطن ،فإن ال
متضرر فعليًا إال املواطن القابع بني
تقصري السلطة يف القيام بواجباتها،
وأبسطها تأمني الكهرباء للناس،
وبني أصحاب املولدات ،الساعني إىل
التمسك مبكتسبات حققوها ،بعد أن
حتولوا إىل أمر واقع.
سبق أن أكد وزير االقتصاد أن
إطفاء املولدات خط أمحر وأن وقف
هذه اخلدمة العامة عمدًا سيؤدي إىل
مصادرة املولد .فعلها هؤالء .لكن
مصادر مسؤولة يف الوزارة تكرر
التهديد بلهجة أكثر حزمًا .تقول إن
«أي أفكار من هذا القبيل ستكون
نتيجتها مصادرة املولدات وتشغيلها
من قبل البلديات» .هنا ختتلف وجهات
النظر يف شأن قانونية خطوة كهذه.
لكن أصحاب املولدات يتخطون
اخلالف القانوني سريعًا :هذه خطوة
إن حصلت ستؤدي إىل قيام عدد
كبري من املعنيني حبرق مولداتهم،
يقول أحدهم ،مكم ًال حديثه باإلشارة
إىل أنه :يا ليتهم يسمعون ما يدور
يف االجتماعات ...كثر لن يسكتوا
عن قطع أرزاقهم وأبسط االحتماالت
نزوهلم مع عائالتهم وعائالت موظفيهم

التهدئة الداخلية يف انتظار
حزب اهلل
هيام القصيفي

(هيثم املوسوي)
إىل الشارع.
هو صراع تعتقد الوزارة أنه يقوم بني
هيبة الدولة ومافيا املولدات ،فيما
يرى الطرف الثاني أنه صراع بني
من أضاء بيوت الناس عندما غابت
الدولة وبني «القرارات التعسفية
والعشوائية» .صحيح أن مستوى
االعرتاض هو األكرب منذ بداية األزمة،
لكن يف الوزارة تعامل هادئ مع
األمر :يبدو رد فعل أصحاب املولدات
مفهومًا .كانوا يراهنون على غياب
هيبة الدولة ،فتلكأوا عن تركيب
العدادات ،قبل أن يكتشفوا أن القرار
ال عودة عنه وأن املخالفني كان
مصريهم التحويل إىل القضاء.
تلك نقطة أساسية يف املؤمتر الصحايف
الذي عقده أصحاب املولدات أمس.
واحد من أسباب التصعيد حبسب
البيان الصادر عن اجملتمعني هو
«االعرتاض على املعاملة املهينة
اليت متس الكرامات واليت تعرض هلا
أصحاب املولدات يف األيام القليلة
املاضية» .هؤالء اشتكوا من «اقتياد
العشرات إىل التحقيق لدى املباحث
اجلنائية وجهاز أمن الدولة بعد إحالة
احملاضر املسطرة حبقهم إىل القضاء
املختص ،حيث مورست بوجههم شتى
أنواع اإلهانات واستجوابهم لساعات،
كل ذلك حبجة خمالفة قرار الوزارة،
وكأنهم جمرمون أو لصوص أو جتار
خمدرات أو أمراء حرب» .أكثر من
ذلك ،يتحدث أحدهم عن إلزامهم على
توقيع تعهد يف أمن الدولة برتكيب
العدادات خالل  15يومًا.

أصحاب املولدات يعرتضون
على سوقهم إىل التحقيق بطريقة
مهينة واستجوابهم لساعات

األكيد أن املسألة بالنسبة هلؤالء
صارت مسألة كسر عظم .هم
يعتربون أن كل اإلجراءات اليت ّ
تتبع
غري قانونية .من القرار نفسه إىل
املعاملة املهينة إىل التهديد مبصادرة
املولدات ،ثم مسألة األسعار احملددة
للكيلواط ،واليت تقل ،حبسب رأيهم،
عن التكلفة ،وصو ً
ال إىل مسألة نوعية
العدادات نفسها .يؤكد أحدهم أن
السوق صارت مليئة بالعدادات غري
املطابقة للمواصفات ،واليت ال تعمل
بشكل منتظم كما يسهل التالعب بها.
هنا جيزم املصدر أنه فيما سارع أكثر
أصحاب املولدات إىل تركيب هذه
العدادات ،اعتقادًا منهم أنهم ينفذون
قرار وزارة االقتصاد ،فإن آخرين
من أصحاب املولدات يؤكدون أنهم

ّ
يركبوا هذا العداد ،الذي يؤدي
لن
إىل خسائر إضافية ،فيما ال وجود
للعدادات املطابقة للمواصفات اليت
وضعتها ليبنور (مؤسسة املقاييس
واملواصفات اللبنانية) يف السوق.
هؤالء مقتنعون أن مسألة فرض
العدادات مرتبطة بوجودها عند تاجر
واحد حمسوب على التيار الوطين احلر.
واألسوأ بالنسبة هلؤالء أن املصدر مل
يعد يستورد العدادات إال بناء على
الطلب ،ما يساهم مبزيد من التأخري
يف التنفيذ .إال أن األخري ،وهو فادي
أبي عقل ،الذي ال ينكر انتماءه للتيار
الوطين احلر ،جيزم أنه األكثر تضررًا من
الفوضى احلاصلة .ال يرتدد أبي عقل
بتحميل وزارة االقتصاد املسؤولية
األوىل عن هذه الفوضى ،بسبب
عدم تنفيذها قرارها املتعلق بضرورة
أن تكون مجيع العدادات اليت يتم
استريادها لرتكيبها لدى املشرتكني
مطابقة للمواصفات املعتمدة لدى
مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على
شهادة مطابقة صادرة عن معهد
البحوث الصناعية .أما بالنسبة لعدم
توافر العدادات ،فينكر ذلك متامًا،
جازمًا أنه باع حتى اآلن  20ألف عداد،
فيما ميلك حاليًا يف املستودعات 20
ألف عداد آخر ،وينتظر  30ألفًا يفرتض
أن تصل قريبًا .أال يؤكد ذلك وجود
توجه حلصر بيع العدادات به؟ يؤكد
أبي عقل أن األمر معاكس ،إذ إن
املشكلة ليست يف التزامه بالقانون
ّ
املرخصة ،بل يف
وبيعه للعدادات
عدم إقدام جتار آخرين على ترخيص
عدادات مستوفية للشروط ،فيما
الغالبية من أصحاب املولدات صارت
ّ
تفضل تركيب عدادات رخيصة الثمن
لكن غري مطابقة للمواصفات.
األكيد أن الفوضى صارت عامة.
وأن احلرب بني الطرفني صارت بال
هوادة .واألكيد أيضًا أن اعرتاض
أصحاب املولدات ،بغض النظر عن
الغاية منه ،يعبرّ عن واقع ملموس:
أليس هناك من يريد أن يعرف كيف
تسبب قطاع الكهرباء بإغراق الدولة
مبا يقارب نصف الدين العام؟ أليس
األوىل أن تتحرك األجهزة األمنية
والقضائية وإدارات الدولة بالتحقيق
ملعرفة كيف دفع اللبنانيون  50مليار
دوالر مثن الظلمة وانقطاع الكهرباء وما
زالوا يدفعون  3.5مليار دوالر سنويًا،
ملياران منها عن عجز املؤسسة ومليار
ونصف مليار خلدمة الدين املسحوب
باسم املؤسسة ،ناهيك عن تركة
املعامل املهرتئة؟

ّ
«سنة  8آذار»
اذا كانت مشكلة توزير
ال تزال من دون حل ،فإن التهدئة
بني حزب اهلل والتيار الوطين احلر
بدأت تأخذ مداها ،من دون أن يعلن
الطرفان تراجعًا عن مواقفهما .لكن
الكلمة الفصل تبقى للحزب بعدما
أصبحت الكرة يف ملعبه.
قبل أن يقول األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصراهلل كلمته ،نهاية
األسبوع اجلاري ،ال ينتظر أي من
املتابعني مللف التفاوض احلكومي أي
تطور ملموس على خط التأليف .فاأليام
خمصصة للتهدئة اليت بدأ
املقبلة
ّ
العمل بها ،إىل احلد األقصى ،وسحب
أي عنصر توتر من مسار التشكيل،
ليتعزز هذا اجلو أيضًا بغياب الرئيس
املكلف سعد احلريري.
ّ
«سنة  8آذار»
ال شك أن عقدة متثيل
طرحت إشكالية مل تثرها عقبة توزير
حدتها
القوات اللبنانية على رغم
ّ
وتأثريها السليب على العالقة بني
األخرية والتيار الوطين احلر .لكن ما
حيصل بني حزب اهلل واحلريري من
جهة ،وبني احلزب والتيار من جهة
أخرى ،يأخذ أبعادًا خمتلفة .فاألول
حيمل عناصر توتر سين ــــ شيعي على
رغم حماوالت النفي املتكررة ،والثاني
حيمل دالالت ُبين عليها الكثري يف األيام
املاضية ،يف شأن االتفاق السياسي
بني الطرفني ،على رغم سعي كليهما
إىل سحب أي تأثريات جانبية ملا
جرى على تفاهمهما ،حتت سقف أن
اخلالف ال يفسد للود قضية .واألبرز
أنها أتت يف توقيت حيمل التباسات،
بسبب العقوبات األمريكية ،والتوتر
اإلقليمي ،األمر الذي جعل منها مادة
دمسة لتأويالت يفرتض أن الطرفني
يف غنى عنها .فال احلزب الذي تتوجه
أنظاره إىل اخلارج ،ميكن أن يضاعف
من احملاذير الداخلية بسبب وزير ،وال
رئيس اجلمهورية يفرتض أن يكون
ميا ً
ال إىل خالف مع حلفائه.
ّ
مطلعون
مثة مالحظات خلص إليها
على التفاوض ،وهي أن احلزب الذي
ارتاح ألداء الرئيس املكلف كثريًا
وحصد إجيابيات منه على مدى شهور
التفاوض ،قد يكون «غامر» قلي ًال يف
االعتقاد بأن احلريري املتجاوب ميكن
أن يقبل بتوزير «سنة  8آذار».
وهناك ،يف هذا السياق ،من يقول
ّ
فضل عدم إحراج رئيس
إن احلزب
اجلمهورية العماد ميشال عون بهذا
الطلب ،فطلبه من الرئيس املكلف
بعدما نسج معه عالقة تفاوضية
جيدة.
موقف احلريري الرافض الذي أبلغه
للحزب مباشرة ،خلط األوراق .لكن
احلزب مل يعتقد يف املقابل ــــ وهو
يرفع سقف التفاوض حول التمثيل
السين ــــ أن الرد سيكون من جانب
رئاسة اجلمهورية ،وأن عون ميكن أن
يعلن موقفه عالنية .وعلى رغم أن
معلومات تتحدث عن أن احلزب تبلغ،
قبل املقابلة التلفزيونية ،بأن رئيس
اجلمهورية سريفض هذا الطلب علنًا،
إال أنه ظل الحقًا متكتمًا ــــ على عادته
يف إظهار «عتبه» ــــ على الشكل الذي
ظهر فيه رفض رئيس اجلمهورية.
ورمبا مل يكن املوقف ليثري كل هذا
االرتباك السياسي ،لوال أنه صدر عن
رئيس التيار الوطين احلر الوزير جربان
باسيل املكلف التفاوض واملواجهة

يف ملفات احلكومة ،قبل أن يتلقفها
جمددًا رئيس اجلمهورية كما حصل مع
قوى سياسية أخرى .ال سيما أن موقف
عون عزز موقف احلريري الذي ازداد
تصلبًا ،بعدما كانت عالمات إجيابية
طبعت عالقته بقنوات التفاوض مع
احلزب يف األسابيع األخرية.
مشكلة احلزب األوىل ،حبسب املطلعني
على عمليات التفاوض احلكومي ،أنه
ليس من السهل عليه اليوم الرتاجع
املفاجئ بعد تطورات األيام املاضية،
ال سيما أنه ظل يتعامل مع ملف توزير
ّ
السنة املؤيدين له ،كما يتعامل يف
ملفات أمنية ،أي عرب اخلطوط اخللفية
ومن دون وضوح يف املوقف العلين.
واملشكلة الثانية أن إخراج توزير
حلفائه السنة مل يكن موفقًا يف
الشكل ،فأعطى بذلك حجة ملنتقديه،
من احللفاء قبل اخلصوم .أما املشكلة
الثالثة فهي أن احللفاء الذين يدعمهم
مل يتصرفوا ويدافعوا عن حقهم يف
التمثيل على املستوى نفسه الذي
يدافع هو عنهم به .واألمثلة كثرية.
يبقى أن الثابت أن احلزب الذي يقف
إىل جانب هؤالء بعدما وقفوا إىل جانبه
يف حمطات سابقة ،لن يتخلى عنهم
بسهولة ،وهو اعتاد الوفاء مع حلفائه.
وإن كان هناك من يرى أن األمر
يتعلق باملستقبل وتوسيع القاعدة
املؤيدة للحزب يف البيئة السنية،
متهيدًا لالنتخابات املقبلة.

التيار الوطني ال يعترب أن ثمة
مشكلة جوهرية تمسّ تفاهمه مع
حزب اهلل

لكن واقعية احلزب تفرتض ،أيضًا،
اخلروج من األزمة بأقل األضرار
املمكنة ،وخصوصًا جلهة عالقته
برئيس اجلمهورية والرئيس املكلف،
اللذين تضامنا معًا ،إال إذا كان اهلدف
ــــ حبسب معارضيه ــــ مترير مزيد من
الوقت الضائع يف انتظار جالء تأثريات
القرارات األمريكية باملقاطعة وحصار
إيران وحزب اهلل معًا.
خبالف ذلكُ ،أعطي الوقت للمفاوضني
للتفتيش عن بدائل وخمارج لألزمة،
عرب اقرتاحات بديلة كمثل إعالن الفريق
السين نفسه عن تراجعه عن مطالبته
ملصلحة حكومة وطنية ميثله فيها
حلفاؤه ،أو توسيع قاعدة احلكومة
العددية ،حبيث ميكن استيعاب خلطة
مذهبية وطائفية تضم مجيع القوى
السياسية.
وإذا كانت رغبة احلزب يف التهدئة
وعدم توتري الوضع الداخلي قبل أن
حيسم خياره النهائي ،فإن التيار
الوطين أيضًا ال يذهب إىل التصعيد
وال يعترب أساسًا أن مثة مشكلة جوهرية
متس تفاهمه مع احلزب ،وإن كان ،هو
ّ
أيضًا ،مصرًا على موقفه ولن يرتاجع
عنه .وهو ّ
زخم اتصاالته مع احلزب
ورفع من حرارتها ،ألنه ينظر إىل األمر
من زاوية تتعدى توزير شخصية سنية
حليفة للحزب.
فالتشنج األخري مل يأخذ منحى سياسيًا
بل مذهبيًا ،والتيار يريد إزالة أي
ألغام وأفخاخ مسبقة تفجر احلكومة
املقبلة من الداخل .واملعادلة الداخلية
يفرتض أن تكون مبنية على أسس
وطنية ،واالجتاهات املذهبية األخرية
ال تساعد يف ختفيف عناصر االحتقان
الداخلي وتثبيت االستقرار.
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مـقاالت وتـحقيقات

فـضيحة الـقضاء واألمـن فـي جـرمية «وبـاء اآليـدز»!
رضوان مرتضى
أصدرت اهليئة االتهامية يف بريوت قرارًا برتك املدعى عليه
ريتشارد غ .املوقوف جبرم نشر مرض وبائي بعدما أبطلت قرار
بأن اجلرم املنسوب
تكونت قناعة لدى قضاة اهليئة ّ
توقيفه .فقد ّ
فإن «نصيحة» أمن الدولة عرب
إىل املشتبه فيه مل يتحقق .كذلك ّ
بيان لـ «زبائن مراكز التجميل اليت ِ
عمل فيها ريتشارد غ .بإجراء
فحوصات طبية» مل ِ
تأت بأي نتيجة .ومل يتبني وجود أي «ضحية».
ِ
ُ
وبالتالي مل تقع أي جرمية سوى تلك اليت ارتكبت حبق املوقوف.
َ
تتعاف مديرية أمن الدولة بعد من تبعات فضيحة توقيف املمثل
مل
ً
ُ
مفوض احلكومة لدى
املسرحي زياد عيتاني ،اليت حيمل ِوزرها أيضا ّ
احملكمة العسكرية بيرت جرمانوس ،حتى انشغل الرأي العام بفضيحة
جديدة بتوقيع أمن الدولة .فقد أوقفت جمموعة من أمن الدولة
بناء على إشارة القضاء .خابر
شابني بتهمة «نشر مرض وبائي»ً ،
أحد أفراد جهاز أمن الدولة احملامي العام االستئنايف يف بريوت
القاضي زاهر محادة ،وأبلغه بتوافر معلومات عن قيام شاب مصاب
مبرض اآليدز باستخدام آالت حادة داخل صالون تزيني نسائي يف
تلة اخلياط وتنفيذ عمليات وشم فيه .أشار محادة خبتم الصالون
حترك العناصر لتوقيف
وتوقيف املشتبه فيهم للتحقيق معهم.
ّ
املشتبه فيهم .حتى هذه اللحظة ،كانت جمموعة أمن الدولة تقوم
ِ
ِ
يكتف احملققون بالتدقيق
تنته القصة هنا .مل
بواجبها .لكن مل
يف املعلومات املتوافرة لديهم خلتم التحقيق ،إذ كان ُيفرتض
أي من
ختم امللف هنا بعدما تبني عدم وجود «نية جرمية» لدى ٍّ
إجناز ّ
ٍ
خمطط
متثل بـ «فضح
املوقوفنيُ .حِّولت القضية إعالميًا إىل
ٍ
لنشر مرض وبائي بني أفراد اجملتمع اللبناني» .مل تكن القضية
أن املوقوف الرئيسي يف القضية ريتشارد
ّ
كذلك أبدًا .فقد تبينّ
أن صديقه احلميم
غ .كان ضحية هو اآلخر .فقد كان قد اكتشف ّ
فإن صديقه هذا مل يكن على علم
قد نقل إليه العدوى .كذلك
ّ
بإصابته حتى .ومنذ علمهما بأنهما باتا حيمالن الفريوس ،باشرا
ّ
بتلقي العالج .وإن كان «جرم» ريتشارد هنا إخفاء معلومة إصابته
عن أصحاب املراكز اليت عمل فيها ،بنية احلفاظ على مسعته وعلى
العمل يف جمتمع يتعامل مع مرضى اآليدز كمجرمني ،وهدفه من
أن جهاز أمن
إخفاء إصابته مل يكن بطبيعة احلال نشر املرض ،غري ّ
يكتف بالسري يف القضية الواقعة بني يديه وفق ُ
ِ
األطر
الدولة مل
ً
العادية ،بل ذهب أبعد من ذلك .أصدر بيانا يطالب فيه زبائن
املراكز اليت ِ
عمل فيها املوقوف بإجراء فحوصات خمربية «حرصًا
على سالمتهم»!
سِّربت أمساء املوقوفني يف اإلعالم مع ما يستتبع ذلك من
كذلك ُ
تدمري مستقبل هذين الشابني اللذين ال ذنب هلما سوى ّ
أنهما
مصابني مبرض اآليدز .فقد خرج مدير مكتب بريوت يف أمن
الدولة العقيد بسام أبو فرح ليفضح سرية التحقيق خالل مقابلة
يعزز
تلفزيونية .مل يعبأ هذا الضابط بسرية التحقيقات ،وال بكونه ّ
وباء ،فيما صار
اجلهل بكيفية التعامل مع مرض اآليدز واعتباره
ً
املصاب به قادرًا على العيش بصورة طبيعية .حتدث الضابط عن
مبجرد ختم احملاضر وإصدار
تفاصيل التحقيقات ،كما لو أنها تنتهي
ّ
ِ
يكتف
بيان عن مديريته من دون أي اعتبار لتحقيقات القضاء .مل
بذلك فحسب .استسهل إطالق االتهامات واإلحياء باحتمال وجود
جهات خلف املوقوف املدفوع لنشر املرض! وحتدث عن «خمطط
إرهابي» حمتمل لنقل العدوى إىل اجملتمع اللبناني عرب ريتشي،
وعن «اعرتافات خطرية» .هذه االعرتافات اليت رأى الضابط الذي
نصب نفسه ومديريته حمكمة ،هي أن املوقوف يقضم أظفاره
ّ
ويزيل الشعر بالاليزر لزبائن مركز التجميل ،من دون التصريح
وأصر على احللول مكان وزارتي الصحة والعمل يف
عن مرضه!
ّ
احلديث عن انتقال املرض وخمالفة قوانني العمل بالرغم من بياني
األخريتني اللتني ُتناقض ما ورد لدى أمن الدولة .جتدر اإلشارة
أن املسؤولية هنا ال يتحملها جهاز أمن الدولة وحده .ورغم ّ
أنه
إىل ّ
ُيفرتض مساءلة قيادة اجلهاز عن سبب عدم ّ
كف يد ضابط ورتيب
تورطهما يف فضيحة عيتاني أو على األقل التدقيق
يشتبه يف ّ
يتحمل حصة
واإلشراف على التحقيقات اليت جيريانها ،فإن القضاء
ّ
رئيسية من الفضيحة اجلديدة .فاحملامي العام االستئنايف يف
بريوت القاضي زاهر محادة ،خالف القانون عندما أبقى املوقوف
 ١٤يومًا يف عهدة حمققي أمن الدولة ،فيما يفرض عليه القانون
ٍّ
كحد أقصى.
ختم التحقيق وإيداعه النيابة العامة بعد أربعة أيام
فإن التدقيق يف مسار التحقيق يفرض اإلشارة إىل عدة
كذلك
ّ
ُث َغر ،حبسب املطلعني على التحقيق ،وال سيما بعدما أصدرت
اهليئة االتهامية يف بريوت ،برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية
املستشارين بالل بدر وجوزيف أبو سليمان نتيجة االستئناف املقدم
من وكيل املوقوف احملامي علي الدبس ،قرارها برتك املوقوف
نتيجة قناعتها بعدم حتقق اجلرم وعدم وجود أي ضحية!
املسجل لدى القضاء ضد املوقوفني ريتشارد غ .وحممد ب.
االدعاء
ّ
وأن ريتشارد خالف
يشري إىل أنهما أقدما على نشر مرض وبائيّ ،
األنظمة والقوانني بالنسبة إىل إجازة العمل .ورغم تبينّ القاضي
أن املوقوف حممد نقل فريوس اآليدز إىل ريتشارد،
واحملققني ّ
أن القاضي محادة أشار برتكه واإلبقاء على ريتشارد .مبعنى
إال ّ

الوكالة الوطنية لالعالم
آخر  ،االدعاء كان يشمل «مشتبهًا فيهما» باجلرم نفسه ،فكيف
قرر القاضي ترك موقوف وأبقى اآلخر يف السجن؟ مسألة أخرى،
ُ
أن ُجرم املوقوف
إذا تبني لدى احملققني بعد التحريات اليت أجريت ّ
ال يعدو كونه خمالفة األنظمة والقوانني بالنسبة إىل إجازة العمل،
فهل يستدعي هذا «اجلرم» توقيفًا احتياطيًا خمالفًا للقانون ملدة
كأن القضاء يداري الفضيحة بإبقاء موقوف جبرم مبتدع
 ١٤يومًا؟
ّ
حتول إىل قضية رأي عام! النيابة
(إصابته مبرض اآليدز) ،بعدما ّ
العامة خالفت نص املادة  ٤٧من دون االدعاء عليه بأي جرم،
ما ُيبيح للموقوف االدعاء عليها جبرم حجز حريته ،وخاصة بعدما
أبطلت اهليئة االتهامية قرار قاضي التحقيق يف بريوت فؤاد مراد
واعتبار التوقيف واقعًا يف غري حمله القانوني .وعلى فرض صحة
فإن هذا اجلرم ال يستوجب التوقيف
عدم قانونية اجازة العمل،
ّ
االحتياطي بقوة القانون لكون العقوبة املقررة ال تتعدى ثالثة
إن وزارة الصحه ّ
أكدت عدم وجود أي خماطر
أشهر حبس .كذلك ّ
صحية من انتقال املرض ،فض ًال عن ّ
أنه مل جيِر التثبت من وجود

أي إصابة.
ُ
ارتكب
االنتهاك الذي
حبق املوقوف ال يقتصر
على حمققي أمن الدولة
بل
العام،
واحملامي
يتجاوزهم إىل كثر .فقد
رفضت موظفة عدلية (يف
دائرة قاضي التحقيق
يف بريوت فؤاد مراد)
اإلمساك بامللف الذي ّ
وقع
عليه املوقوف ريتشارد،

رفضت موظفة
عدلية اإلمساك
بامللف الذي و ّقع
عليه املوقوف خشية
إصابتها بفريوس
اآليدز!

مربرة ذلك خبشيتها من اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسبة!
كذلك ُ
انتهك حق املوقوف عندما جاءت حمامية ُتسلم العسكري إذن
زيارة ،فصرخ األخري على مسمع العسكر واملساجني« :جبلي هيدا
يلي معو آيدز عندو زيارة» .كذلك عمدت فنانة استعراضية شهرية
إىل إجبار أحد أصدقاء ريتشارد على اخلضوع لفحوصات خمربية
خلوه من املرض حتت طائلة فصله من العمل لديها!
للتثبت من ِّ
َّ
تتكشف
بـ»إجناز أمين» تحَ ّقق ،حتى
ينتشي
الدولة
أمن
ال يكاد جهاز
ٍ
ارتكابات وأخطاء اقرتفها ضباطه وعناصره ُت ِّ
هشم صورة اجلهاز
َّ
اعت ِقد ّ
ُ
أنها وصلت
مهشمة .املديرية اليت
األمين أكثر مما هي
إىل احلضيض أيام مديرها السابق اللواء جورج قرعة ال تحُ َسد
على وضعها اليوم .هذه املديرية ترتكب اخلطأ يف معِرض السعي
لتحقيق إجناز أمين ،وعندما حتاول التربير تغرق أكثر فأكثر .ورغم
أن الوضع
حديث عدد من ضباطها عن استهداف
تتعرض له ،إال ّ
ّ
القائم يفرض على جملس قيادتها إجراء مراجعة على مستوى العمل
فإن
األمين والضباط والعناصر العاملني يف التحقيق .وللعلم،
ّ
يتحملها القضاء أيضًا الذي ُي َع ّد
مسؤولية الفضيحة تلو األخرى
ّ

املسؤول األول عن كل أعمال التحقيق.
أن أحد رتباء التحقيق الضالعني يف هذه القضية،
وجتدر اإلشارة إىل ّ
سبق أن استدعى املوقوف ريتشارد منذ عدة سنوات إىل أحد مراكز
أمن الدولة وأبلغه ّ
أنه مشتبه فيه يف قضايا إرهاب وعالقة مع
أن االستدعاء على خلفية نزاع مالي مع
مطلوبني ،قبل أن يتبني ّ
شخص ُيدعى و .س .واحتجز الرتيب ريتشارد طوال النهار من
دون حمضر رمسي ،ثم طلب إليه دفع املال لصديقه!

شبهات وردود من القضاء واألمن

ردت مصادر قضائية وأمنية معنية بالتحقيق ،على التساؤالت
ّ
املثارة بشأن املخالفات اليت ُ
ارتكبت يف قضية ريتشارد .وإذ
وافقت املصادر على اعتبار إبقاء املشتبه فيه موقوفًا مدة ١٤
يومًا من دون ختم التحقيق خمالفة قانونية ،إال ّ
أن هذه
أنها رأت ّ
أن
املخالفة ال ُتلغي احملضر وال تبطل التوقيف .وذكرت املصادر ّ
متديد فرتة التوقيف فرضته طبيعة احملضر الذي ُق ِّسم إىل ثالثة
أقسام .حمضر اآلداب بشأن عالقة جنسية بني الشابني وحمضر
ورأت املصادر
نقل «مرض وبائي» ،والتثبت من إجازة العمل.
ّ
عد تغطية لكل الفرتة
أن إصدار قاضي التحقيق مذكرة توقيفُ ،ي ّ
ّ
السابقة اليت كانت ُ
ستعد فضيحة لو ُتِرك املوقوف حرًا! وقالت
املصادر لـ «األخبار» ّ
إنه مل جيِر توقيف املشتبه فيهما يف حمضر
اآلداب ،بل ُتركا بسند إقامة .ويف حمضر نقل املرض الوبائي،
ُتِرك الذي «نقل العدوى» ألن صديقه رفض االدعاء عليه .أما
عن استمرار توقيف ريتشارد قبل فسخ قرار التوقيف من قبل
ّ
تشكل خطرًا
أن «تصرفاته
اهليئة االتهامية ،فقد اعتربت املصادر ّ
على اجملتمع» .وكشفت عن إرسال ثالثة ُكتب إىل وزارتي الصحة
والعمل وحمافظ بريوت.
أن الكتاب الذي ُأرسل إىل وزارة العمل للتثبت
وأشارت إىل ّ
أن
أن إجازة العمل ألجنيب تستوجب فحصًا طبيًا ،مشرية إىل ّ
من ّ
الرد جاء باإلجياب بعد عشرة أيام ،متحدثًا عن وجوب إجراء فحص
لكن املوقوف مل ُيطلب منه إجراء فحص طيب،
سفلس واآليدز،
ّ
أن
لكون والدته لبنانية وحبوزته إقامة جماملة .وذكرت املصادر ّ
ير ّد احملافظ ،لكنه عاد وأصدر
وزارة الصحة مل تجُ ب .كذلك مل ُ
بيانًا ّ
بأنه سيقفل املركز الذي كان يعمل فيه ريتشارد.
وانطلقت املصادر من قرار القاضي متديد التوقيف بوجود احتمال
قوي لنقل العدوى ،فض ًال عن «اعتبار االختصاصيني أن هناك
إمكانية لنقل العدوى حبرب الوشم إذا انتقل الفريوس إليه»!
أن املوقوف ريتشارد كذب يف أحد
إضافة إىل اعتبار القاضي ّ
الطلبات اليت مألها يف مركز إلزالة الشعر بالاليزر ،إذ أجاب بالنفي
أن املاكينة اليت
عما إذا كان مصابًا باآليدز ،علمًا ّ
عن السؤال ّ
يستخدمها ُتستخدم على بقية الزبونات.
أن إجازة العمل اليت يف حوزته صادرة على اعتبار
وذكرت املصادر ّ
أنه يعمل يف شركة يف النبطية بصفة مزين نسائي ،لكنه مل يعمل
ّ
وعلقت املصادر ّ
سيمنح
يومًا فيها.
بأنه لو ُطِّبق القانون ،ملا كان ُ
إجازة عمل أص ًال.
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مـقاالت وتـحقيقات

اطلبوا العلم ولو يف« ...اهلنغارات»!

صفقة الرهبنة األنطونية  -ليسيه عبد القادر
فاتن الحاج

من اعتصام أهالي طالب ثانوية اآلباء األنطونيني ومعلميها ألثالثاء(األخبار)
بسرية تامة ،ومن دون اعتبار للطالب وأهاليهم،
تفاوضت إدارة ليسيه عبد القادر مع الرهبانية
األنطونية املارونية حول تأجري الثانية لألوىل
مبنى ثانوية اآلباء األنطونيني يف بعبدا .الرهبانية
محلت قانون سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية
ّ
«الضائقة» اليت متر بها ،فيما ليسيه عبد القادر
تعهدت بأن جتد بدي ًال من مركزها احلالي
كانت قد ّ
ضمن نطاق العاصمة.
يف احلالتني ،مستقبل تالمذة املدرستني على
احملك .طالب «اآلباء األنطونيني» مهددون
بالتشريد ،وطالب الليسيه قد ينتهي بهم األمر
بالتعلم يف « ...هنغارات»!
العام املاضي ،أبلغت إدارة ليسيه عبد القادر
أن املدرسة
يف منطقة البطريركية أهالي الطالب ّ
ستنتقل ،مع نهاية  ،2019إىل مكان جديد،
ألن صاحبة العقار هند رفيق احلريري مصممة
ّ
ّ
وأكدت أن «مؤسسة احلريري»
على اسرتداده.
والسفارة الفرنسية (املدرسة نتاج شراكة بني
الطرفني) حتاوالن إجياد بديل ضمن بريوت.
مذذاك ،بقي البحث عن املكان حماطًا بسرية تامة
عن اجلسم التعليمي واإلداري وجلنة األهل ،إىل
أن تبينّ أمس أن املكان اجلديد هو ثانوية اآلباء
األنطونيني يف بعبدا.
وقع القرار كان صاعقًا على أهالي الطالب يف
املدرستني .ففي بعبدا ،أحدث التداول بنية
الرهبانية األنطونية املارونية ،صاحبة رخصة
ثانوية اآلباء األنطونيني ،تأجري مبنى الثانوية
ملدرسة ليسيه عبد القادر ،صدمة كبرية جدًا يف
أوساط األساتذة وأهالي التالمذة .اخلرب الذي بدأ
ينتقل بالتواتر ،منذ االثنني املاضي ،حتدث عن
أن التنفيذ سيحصل خالل العام الدراسي اجلاري،
وأن التأجري ملدة  27عامًا سيكون للبناء فقط،
ّ
وليس هناك أي تصور الستيعاب الكادر التعليمي
والتالمذة ،ما يعين إقفال الثانوية وصرف حنو 52
معلمًا ،وتشريد  461تلميذًا!
إدارة املدرسة التابعة لألمانة العامة للمدارس
الكاثوليكية حاولت التخفيف من وطأة األزمة،
إن القرار مل يتخذ حتى اآلن .ودعت
بالقول ّ
املعلمني إىل عدم «االجنرار وراء الشائعات
املسيئة للمدرسة وااللتزام بالقوانني» ،بعدما
رفعوا كتابًا إىل اإلدارة طالبوا فيه بالعودة عن
القرار ،معلنني احتفاظهم حبقهم يف التعبري عن
رفضهم له بكل الوسائل املتاحة ،ومنها اإلضراب
املفتوح.
اجلواب مل يقنع املعلمني واألهالي ،باعتبار أن
اخلرب سرى يف الوقت نفسه يف ليسيه عبد
القادر ،فاعتصموا أمام بوابة املدرسة رفضًا
مسوه «االستخفاف» بهم وبأبنائهم .ولفت
ملا ّ
املعتصمون اىل أن املدرسة اليت تضم أقل من
 500تلميذ ال ميكنها استيعاب تالمذة ليسيه عبد
القادر الـ  ،1950مشريين اىل معلومات عن إنشاء
«هنغارات» لتأمني مقاعد هلؤالء!
وإثر االعتصام ،أصدرت إدارة املدرسة بيانًا
أعلنت فيه إقفال أبواب املدرسة اليوم .فيما زار
وفد من جلنة األهل الوزير مروان محادة الذي

مل ينف وجود قرار من هذا القبيل ،موضحًا أن
ألن هناك خالفًا حول
املفاوضات ال تزال جارية ّ
قيمة اإلجيار .وقال محادة إنه ينتظر ما سريشح
عن اجتماع اآلباء األنطونيني يف مار روكز اليوم.
اللجنة أعلنت من جهتها أنها ستنفذ اعتصامًا
ثانيًا ،التاسعة صباح اليوم ،تزامنًا مع االجتماع.
ودانت الرهبانية األنطونية يف بيان «ما صدر
من ردات فعل خمجلة» ،وأكدت حرصها «على
تالمذتها وافراد اهليئة التعليمية واملوظفني».
واوضحت ان املفاوضات مع ليسيه عبد القادر
جتري يف «ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية
واالزمة الرتبوية اليت افتعلتها الدولة اللبنانية
من خالل القانون رقم  ...64وحتى الساعة مل
تقدم على بيع او تأجري او اقفال اي مدرسة من
مدارسها».
على املقلب اآلخر ،التزمت جلنة األهل يف ليسيه
عبد القادر الصمت ورفض أعضاؤها التحدث اىل
أن «ما حيصل شأن داخلي بيننا
«األخبار» باعتبار ّ
وبني إدارة املدرسة»! إال أنه مت التداول يف بيان
استنكرت فيه اللجنة «املعلومات اليت تسربت بأن
إدارة املدرسة ستشرتي أو اشرتت ثانوية اآلباء
األنطونيني أو استأجرتها ،إن كانت صحيحة»،
وطالبت اإلدارة «بتوضيح فوري ،وخصوصًا ّ
أننا
تعبنا خالل السنوات اخلمس املاضية من الشائعات
واألكاذيب وعدم االستقرار الذي نعيشه خبطأ من
اإلدارة أو من صاحبة األرض (هند احلريري) ال
يهم .املهم أننا كأهل نقوم بالتزاماتنا على أكمل
وجه ونطلب منكم كإدارة فرنسية وكمؤسسة
احلريري ،أن تلتزموا معنا بالشفافية والصدقية».
أن
وطلبت اللجنة فتح باب احلوار ،وال سيما ّ
البعض «يتحدث عن إمكانية أو احتمال إغالق
أن
املدرسة نهائيًا ،وهذا ما نرفضه» .وتردد ّ
اللجنة مل توافق على االعتصام الذي دعا إليه
بعض األهالي ،السابعة والربع صباح اليوم ،أمام
الباب الرئيسي لليسيه.
وأعلن احتاد جلان األهل وأولياء األمور يف املدارس
اخلاصة يف لبنان تضامنه الواسع مع أولياء أمر
الطالب واهليئتني التعليمية واإلدارية يف مدرسة
اآلباء األنطونيني – بعبدا ،ملا يتعرضون له من
محلة تهجري تطاول الطالب ،وإضاعة فرص العمل
للموظفني واملستخدمني واألساتذة واملعلمني،
«لغايات جتارية ورحبية على حساب الرسالة
الرتبوية» .وأهاب بوزارة الرتبية القيام بدورها
ّ
التفلت احلاصل يف املدارس اخلاصة
لـ»ضبط
وتأمني مظلة احلماية الواجبة للطالب واملعلمني
واملوظفني».

ليسيه عبد القادر إىل «مول»؟

تردد أن العقار الذي تقوم عليه ليسيه عبد القادر
ّ
يف بريوت باعته هند رفيق احلريري لسياسي
لبناني ،وأن هناك نية إلقامة برج سكين أو «مول»
فيه ،علمًا بأن العقار يضم مبنى تراثيًا .مصادر
يف بلدية بريوت أكدت لـ»األخبار» احلرص على
عدم هدم املبنى حتى لو قرر املالك اجلديد للعقار
استثماره يف أهداف أخرى ،مشرية اىل أن قرار
اهلدم حيتاج إىل موافقة وزارة الثقافة.

 ...وال خيضع لالبتزاز :هم حوّلوا «التمثيل ُّ
السين» إىل عقدة
الطريقة اليت
بها
أدار
اهلل
حزب
ا ملفا و ضا ت
ا حلكو مية ،
سيما
وال
ّ
خص
يف ما
ّ
متثيل النواب
«السنة» من
ُّ
تيار
خارج
ا ملستقبل ،
وكالم بعض
ا ملسؤ و لني
يف  8آذار،
بأن
أوحيا
ّ
هذه العقدة
ا ستجد ت
ملنع تشكيل
لكن
احلكومة.
ّ

ليا القزي

«الســنة املستقلني» إلراحة الحريري (مروان طحطح)
اعتـُمد تكتيك السرية يف املُطالبة بتوزير
ُّ

بأن سعد احلريري
التأكيد
يتكرر داخل  8آذار ّ
ّ
امل ِّ
«تناسى» هذا املطلب ،والقوى ُ
شكلة للحكومة
تعاملت معه باستهتار.
منذ بداية املشاورات بشأن تشكيل احلكومة،
أن النواب
كان موقف فريق  8آذار السياسيّ ،
السنية ُ
املعارضني لتيار املستقبل،
من الطائفة ُّ
«بدن يتمثلوا ما يف جمال» ،وإال فاحلكومة لن
ّ
ُتبصر النور (ورد هذا املوقف ،يف تقرير ُنشر يف
«األخبار» بتاريخ  12حزيران ،نق ًال عن مصادر يف
امل ّ
« 8آذار») .فالرئيس ُ
كلف سعد احلريري« ،ال
غيب القوى األخرى ،أو يتغاضى عن
يستطيع أن ُي ّ
نتيجة االنتخابات .مبدأ اإللغاء مرفوض ،وجيب أن
ّ
يتمثل من ميلك حيثية ما» ،كما قيل يف حينه.
ّ
«احلق» نفسه ،اتفق عليه رئيس جملس
املطلب -
السيد
بري واألمني العام حلزب اهلل
ّ
النواب نبيه ّ
حسن نصراهلل ،خالل لقائهما يف أيار املاضي.
اهلدف منذ البداية ،كان تثبيت «مبدأ» توزير أحد
«السنة» العشرة ،بصرف النظر عن االسم
النواب
ُّ
ُ
املختار .وقد ُأبلغ هذا املوقف إىل ّ
كل القوى
أي
املعنية بتشكيل احلكومة .لذلك ،ال يمُ كن َّ
من املراجع ،تقديم نفسها حاليًا «خمدوعة» ،أو
السنة
تتصرف ّ
كأن حزب اهلل سحب ورقة «متثيل ُّ
ّ
املستقلني» فجأة بعد أن ُذ ّللت ّ
كل العقبات من
أمام تشكيل احلكومةُ .يدرك املسؤولون ،من
الرئيس ميشال عون واحلريري واألحزاب مجيعها،
أن حزب اهلل،
ذلك .ما حصل ،عدم «تصديقهم» ّ
قد يوقف فع ًال إعالن «اخلرب السعيد» من أجل 10
توحد ستة منهم يف  19حزيران ضمن ما
نوابّ ،
عزز من هذا االعتقاد،
سمُ ّ ي «اللقاء التشاوري»ّ .
وجود مسؤولني داخل « 8آذار» ،وحتديدًا حزب
يردون عند سؤاهلم عن متثيل «النواب
اهلل ،كانوا ّ
السنة املستقلني» ّ
جدي« ،ولكن من
بأنه مطلب ّ
ُّ
غري األكيد أن يتعرقل التشكيل من أجله ،وال
سيما إذا كانت بقية العقد قد ُحّلت» .فما الذي
ّ
«استجد» حتى يتحول األمر إىل عقدة تبدو حتى
ّ
احلل؟
الساعة عصية على
إن املطالبة بتمثيل هذه
تقول مصادر يف  8آذار ّ
الفئة «مل تكن عقدةّ ،
ألنه مل ُيطرح أص ًال من هذا
املنطلق .بل كان مطلبًا ُأبلغ به اجلميع .طريقة
تعامل القوى ُ
حولته إىل
املشكلة للحكومة معهّ ،
بأن «البعض قارب
عقدة» .تشرح املصادر أكثر ّ
املوضوع باستهتار واستخفافُ ،معو ً
أن
ال على ّ
ّ
سيحلها بطريقة أو بأخرى .يف حني
حزب اهلل
جديًا جدًا وال ُيطالب بتوزير واحد
أن األخري ،كان ّ
ّ
ّ
السنة من باب رفع العتب فقط».
من النواب
انطالقًا من هنا ،كانت الدعوة إىل النواب
املستقلني من أجل أن ينضووا يف تكتل واحد،
إلضفاء «مشروعية» على توزيرهم ،بعد أن ُوضع
ّ
لكل أربعة نواب .املعيار نفسه الذي
معيار وزير
ألجله كتلة للنائب طالل أرسالن ،حتى
«ر ّكبت» ْ
ُ
يتمكن من «منافسة» احلزب التقدمي االشرتاكي
على املقعد الثالث من املقاعد ُ
خصصة ُعرفًا
امل ّ
للدروز يف احلكومة .وقد جنحت خطة عون والتيار
احلر وأرسالن.
الوطين
ّ
ّ
يتعلق األمر فقط بـ»استخفاف» الطرف اآلخر
ال
«السنة املستقلني» ،أو اعتبار
بطلب متثيل
ُّ

ّ
البعض ّ
يتخطى
أنه «ميون» على حزب اهلل حتى
هذا الشرط .بل طريقة التفاوض اليت اعتمدها
«احلزب» ،وتعتيمه طوال الفرتة املاضية على
مطلبه ،ساهمت يف إسقاطه من حسابات رئيس
امل ّ
اجلمهورية ورئيس احلكومة ُ
ترد املصادر
كلفّ .
بأن «كان هناك تعميم بألاّ ُتثار ضوضاء حول
ْ
القصة ،اليت اعتربناها مسألة عادية يف مشوار
وستمر» .وطوال األشهر املاضية،
التشكيل
ّ
«كانت العقدتان املسيحية والدرزية ُمسيطرتني
على املشهد االعالمي .تظهري العقدة السنية أيضًا
يف اإلعالم كان سيؤزم العملية وسيخلط ردود
الفعل الشعبية بالسياسية من دون أي نتيجة».
ً
إضافة إىل ّ
أنه لو جلأ حزب اهلل إىل سياسة تفاوضية
علنية «لكان ذلك أحرج احلريري ،وأظهره ُمرغماً
على توزير واحد من النواب املستقلني.
ُ
اعتمد تكتيك السرية ،لتخفيف االحتقان وإراحة
لكن رئيس تيار املستقبل ،ما إن
احلريري».
ّ
وافقت القوات اللبنانية على العرض ُ
قدم هلا،
امل ّ
السنة املستقلني.
«تناسى مطلب توزير النواب ُّ
من غري املمكن أن يفرض تشكيلةُ ،متخطيًا مطلبًا
أساسيًا ،ويتوقع أن يتم القبول بها» ،تقول
املصادر.
ّ
تتعلق فقط «بالوفاء حللفاء حققوا
فالقصة ال
أرقامًا عاليًا ،يف ّ
ظل النسبية ،ومن دون ّ
منة
من أحد ،بل باحرتام املعايري اليت وضعها عون
وتضيف مصادر  8آذار ّ
واحلريري»ُ .
أنه «إذا
سلمنا جد ً
ّ
أن اثنني من النواب الستة هم أص ًال
ال ّ
يف كتل نيابية (قاسم هاشم والوليد سكرية)،
سنية ولديهم
يبقى أربعة نواب فازوا بأصوات ُ
حضورهم املستقل ،وحيق هلم بوزير».
أن حزب اهلل لن يرتاجع عن قراره
اخلالصة ّ
عدم تسليم أمساء وزرائه إن مل ُيلحظ متثيل
السنة» ،وال يعترب نفسه معنيًا
لـ»املستقلني
ُّ
قدم
بأي تنازل قد ُي ّ
والدة
لتسهيل
احلكومة حتى ولو ُّ
اتهم
بالتعطيل« .حزب اهلل
ُمتفاهم مع شخصيات،
وعدها ّ
بأنه لن ُيشارك

بري ونصراهلل اتفقا ــ
خالل لقائهما يف أيار
املاضي ــ على «حق»
حلفائهما السُّنة يف
التمثيل الوزاري

يف احلكومة إال معها» ،تقول املصادر .املطلوب
من رئاسة اجلمهورية ورئاسة احلكومة «االستماع
إىل النواب املستقلني واالتفاق معهم على خمرج،
كما حصل مع النائب السابق وليد جنبالط،
وسيقبل حزب اهلل مبا جيده احللفاء مناسبًا».
أن «احلزب» ُيريد وجود جملس
وعلى الرغم من ّ
وزراء حتى يبدأ بتطبيق برنامج عمله املتمحور حول
ّ
«ولكنه لن يرتاجع أو يسمح بأن
حماربة الفساد،
يكون عرضة لالبتزاز من خالل إثارة املشاكل
االجتماعية وارتفاع احلديث عن حتديات اقتصادية
تواجه البلد ،من أجل اإلسراع بتشكيل حكومة».
أما بالنسبة إىل رزمة العقوبات األمريكية اجلديدة
واع جدًا للموضوع،
ّ
ضد إيران وحزب اهلل« ،فاألخري ٍ
يزج احلكومة يف صراعه مع
وحريص على أن ال ّ
الواليات املتحدة األمريكية ،وسيكون ذلك واضحًا
داخل جملس الوزراء فور بدء العمل».
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مــناسبة

باربـكيو عـائلي ممـيز لـتيار املـردة فـي سـيدني

طوني ابو ملحم،حسان زهوة ،ايلي بو هارون وفادي ملو
ماكس عبداهلل ،ريتشارد طنوس ،فادي ملو ،د ,عماد برو ،بدوي احلج وطوني ابو ملحم

فادي ملو ،د .عماد برو ،ايلي بو هارون ،ايلي يزبك وايلي حرب
فادي ملو ،ريتشارد طنوس ،الياس جربايل ،رميون طيون ،بو رزق ،روكز بطرس ،بدوي احلج وحضور

باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا ،سيمون جنيم وعقيلته بربارة ،ايلي بو هارون وحضور

ريتشارد طنوس وعقيلته ريتا ،فادي ملو ،سيمون جنيم ،ايلي بو هارون وحضور

كعادته بني حني وآخر ،اقام تيار املردة يف سيدني حفل
باربكيو ،ظهر االحد املاضي يف بيت املردة يف غيلدفورد،
شارك فيه جلنة التيار واالعضاء وعدد من ابناء زغرتا
واألصدقاء.
وكان من احلضور املنسق السابق للتيار يف سيدني طوني ابو
ملحم ،رمزي فرجنية ،ايلي بو هارون وعقيلته ،الدكتور
عماد برو ،ريتشارد طنوس وعقيلته ريتا ،احلاج حسني
احلاج ،حسان زهوة وعقيلته ،الياس جربايل ،باخوس بو
فرنسيس وعقيلته ناديا ،سيمون جنيم وعقيلته بربارة،

الزميل انطونيوس بو رزق وعدد كبري من االصحاب.
وكانت هناك مأدبة غنية باملشاوي وخمتلف املأكوالت
اللبنانية اضافة اىل املشروبات واملرطبات.
وقد متيز الباربكيو باألجواء العائلية واالغاني اللبنانية
وأمضى اجلميع يوما مميزا.
وال شك ان مثل هذه اللقاءات تساهم يف ابقاء اواصر
الصداقة واملودة بني تيار املردة خاصة واهالي زغرتا
واالصدقاء عامة وهي ضرورية ونتمنى ان تعمم بني
سائر ابناء اجلالية.

ايلي بو هارون مع انطوان اجلعيتاني وحضور
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قــداس وجــناز

قداس وجناز األربعني لراحة نفس األب احلنون الفقيد جورج صوما
يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس الفقيد

املرحوم جورج ادمون صوما

من بلدة حصرون  -لبنان الشمالي
وذلك يوم األحد يف  25تشرين الثاني الجاري الساعة الـ  5،30من بعد الظهر.
الداعون:
يف أسرتاليا:
أرملته رانيا وابنتاه سـَلفيا وبادوفا صوما.
شقيقه طوني صوما وعائلته وابنه ادمون صوما وعائلته.
بنات شقيقه :جانني وميشلني وكريستني وعائالتهن.
عماه :جورج صوما وعائلته وموريس صوما وعائلته ،وعائلة عمه املرحوم جوزيف
صوما.
حميه شربل باخوس وامرأة حميه جوزافني باخوس.
ابنتا عمته جاكلني زعرور ولونا ديب وعائلتاهما.
يف لبنان:
شقيقاه :ادوار صوما وعائلته وكميل صوما وعائلته.
شقيقاته :ماري ،كاميليا ،نهاد وعائلتها ودانيا زوجة الشيخ بهجت طربيه وعائلتها.
عمته ايفون صوما شليطا وعائلتها.
عائلتا عمتيه املرحومتني ادال وليلى.
ابنتا حميه :روال زوجة جان كلود عنداري وعائلتها وجينيفر زوجة ميالد صليبا وعائلتها.
وجميع عائالت صوما وباخوس وطربيه وديب وزعرور وعنداري وصليبا وعموم ابناء
حصرون وسبعل يف الوطن واملهجر ..لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

الدعوة عامة

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  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
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الناشط

كـتابات

املرأة املسلمة املتعلمة النموذجية بني احلقيقة والتشبيه
إعداد :ابتسام الحلبي
من خالل تعليم فتاة ،ميكن العامل أن يضع
حدا للفقر والعنف واإلرهاب .هذا رأي
ً
شينيال خوجا موجلي يف كتابها «تشكيل
ّ
املتعلمة :صنع شخصيات
الفتاة املثالية
مرغوبة يف جنوب آسيا املسلم» الذي
املسيسة حول
تقدم فيه احلقيقة العاملية
ّ
موضوع الفتاة  /املرأة املسلمة وسياقها
الثقايف احمللي.

إيالف من بريوت :يف أحناء العامل ،يتصور
صانعو السياسة والصحافيون الفتاة
جمهز بأكثر
املسلمة املثالية كشخص
ّ
األدوات فعالية حملاربة جمتمعاتهم األبوية
ّ
التعلم .هنا،
وثقافاتهم احمللية القمعية -
تتدخل شينيال خوجا موجلي يف احلقيقة
املسيسة حول موضوع الفتاة /
العاملية
ّ
املرأة املسلمة وسياقها الثقايف احمللي.
ففي يف كتابها «تشكيل الفتاة املثالية
ّ
املتعلمة :صنع شخصيات مرغوبة يف
جنوب آسيا املسلم» Forging the Ideal
Educated Girl: The Production of
Desirable Subjects in Muslim South
ً
تارخييا
عرضا
تقدم خوجا موجلي
،Asia
ّ
ً
لاً
مفص للصورة املتغرية واملتعددة للفتاة
املسلمة املتعلمة يف جنوب آسيا من القرن
التاسع عشر حتى الوقت احلاضر.
نص ملهم ومبدع
هذا الكتاب مصنف ضمن «العلوم اإلنسانية
اإلسالمية» ،إال أنه مرتبط جبمهور واسع
النطاق .أي شخص لديه اهتمام وبعض
اخللفية يف الدراسات النسائية ما بعد
االستعمار ،والدراسات اجلندرية ،وتاريخ
جنوب آسيا ،والدراسات الرتبوية ،والتطور
النقدي و /أو الدراسات الدينية ،سيجد أن
نص خوجا موجلي عن جينالوجيا فوكو حول
ّ
املتعلمة املثالية
الفتاة  /املرأة املسلمة
«املصنوعة» ،نص ملهم ومبدع.
كما هي احلال مع أي من اجلينالوجيا
املستوحاة من ميشيل فوكو ،تؤكد خوجا
موجلي على أنها ال حتاول تزويد القارئ
ّ
بدقة .بدلاً من ذلك،
باستنتاجات حمبوكة
كما توضح ...« :حنن يف وسط قصص -
حتكي عن احلفاظ على االمتيازات الطبقية،
وتغيري قواعد االحرتام ،واستغالل عمل
املرأة ،والفئات اجلنسية املتغرية،
والنشاط السياسي والوكالة السياسية.
تستمر مع استمرار جمالي
هذه القصص
ّ
اجلنسني والتعليم كمجالني قويني
استطراديني ينظمان حياة كل من الرجال
والنساء .وبالتالي ،فإن مهمتنا تتمثل
ّ
اجملنسة واملشروعات
يف إخضاع الفئات
االجتماعية لتحقيق مستمر ألنها تبلور
عالقات بني املعرفة والسلطة».
خالل الفرتات اليت كانت فيها العقود
ً
حديثا مطروحة للنقاش،
اآلجلة املرغوبة
ّ
تتشكل من خالل شخصية
كانت اهلويات
املرأة والطفلة .تنقل خوجا موجلي بشكل
ّ
املتعلمة
مجيل تعقيدات الشخصيات
املتغرية واليت تعاد صياغتها باستمرار،
واهلويات الطبقية للمرأة  /الفتاة املسلمة
يف جنوب آسيا.
مثرية لإلعجاب
يتضمن الكتاب ستة فصول ،يقدم
ّ
كل منها نقطة خمتلفة وضرورية يف
جينالوجيا خوجا موجلي عن املرأة /الفتاة
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مالال يوسف زاي
ّ
املتعلمة املثالية .وهي تتناول
املسلمة
أولاً الطرائق املعاصرة اليت يستخدمها
األشخاص ،مبن فيهم الصحايف نيكوالس
كريستوف واألمني العام السابق لألمم
املتحدة بان كي مون ،من خالل ملخصات
السياسات واملقاالت واخلطابات ،لتصوير
ّ
املتعلمة املثالية شخصية تتحدى
الفتاة
ثقافتها القمعية احمللية.
باالستعانة بأمثلة مثل مالال يوسف زاي
والفتيات النيجرييات اللواتي اختطفتهن
مجاعة بوكو حرام ،فهم يبنون هوية
متجانسة للفتاة املسلمة املتعلمة اليت جيب
حرفيا من أجل احلصول
أن حتارب وتعاني
ً
على التعليم .توضح خوجا موجلي كيف أن
هذا املفهوم يتجاهل الطرائق اليت يتعامل
بها املسلمون أنفسهم مع أفكار املرأة
املتعلمة وقضايا اإلصالح.
املعلومات األرشيفية اليت جتمعها خوجا
موجلي يف مشروعها مثرية لإلعجاب .أن
املطالب اجلسدية وحدها يف إجراء البحوث
األرشيفية يف باكستان هائلة ومليئة
بالعقبات البريوقراطية .هناك حاجة كبرية
إىل احلفاظ على هذه الروايات عن النساء
يف جنوب آسيا االستعماري ،ما جيعل
مشروع خوجا موجلي أكثر أهمية ومشولاً .
يف الفصل الثاني« ،تشكيل الشخصيات
[احملرتمة]» ،تكشف خوجا موجلي قصص
أوائل القرن التاسع عشر والقرن
العشرين عن النساء املتعلمات يف اهلند
االستعمارية اللواتي تأثرن بالتجربة
االستعمارية املتميزة .وتركز على أهمية
الروايات التعليمية (مرآة العروس ،على
سبيل املثال) واجملالت الدورية باللغة
األردية يف تشكيل الشخصيات املتعلمة
خالل عصر اإلصالح (معظمها روايات
كتبها رجال) إلثبات حاالت تسييس املرأة
 /الفتاة املتعلمة.
فاشالت ومرغوب فيهن
تعرف خوجا موجلي قارئها على أعمال
ّ
القرن التاسع عشر والقرن العشرين اليت
كتبتها نساء على وجه التحديد يف اجملالت
الدورية والروايات التعليمية .كانت هذه
الكتابات على وجه اخلصوص مبثابة مواقع
استطرادية شاركت فيها النساء يف
تشكيل مشاريع اإلصالح الرتبوي والديين.
وتشري إىل أن الكتب اليت ّ
ألفتها النساء
قد ّ
مت إهماهلا يف التاريخ ،وهي كتب
توضح كيف تتناقش املرأة (احملرتمة)
يف شؤون االحرتام .وهكذا تكشف هذه
الكتابات أن املرأة كانت يف الواقع

ً
ناشطة،
وخالفا للمفهوم املبين والنمطي
عن املرأة املسلمة ،فهي ليست صامتة
ومعزولة.
يف الفصل الثالث« ،املواطنون الفاشلون
واملرغوب فيهم» ،ميكن النظر إىل الفتاة
 /املرأة املتعلمة كجزء من بناء الدولة
والتحديث وتطوير باكستان املستقلة
ً
حديثا .ومن املثري لالهتمام بشكل
خاص سلسلة من إعالنات اخلطوط اجلوية
الباكستانية الدولية ( )PIAاليت تبينّ أن
يقدمن
من الطبيعي بالنسبة إىل النساء أن ّ
الرعاية إىل األمة واجملتمع  -وهي خطوة
اختذتها شركة الطريان الوطنية لكي ال
تزعزع الوضع من خالل حتدي املعايري
أساسا.
اجلندرية السائدة
ً
يف الفصلني الرابع واخلامس ،ترسم خوجا
موجلي اخلطوط العريضة «لتمكني الفتاة»
من خالل العمل امليداني يف جمتمع أقلية
شيعية مسلمة يف باكستان ،وكذلك من
خالل املسلسالت التلفزيونية احلالية اليت
تعيد النظر يف روايات عهد اإلصالح يف
القرن التاسع عشر.
من خالل ذلك ،تقوم بالتحقيق يف
كيفية االعرتاض على االستخدام اجملازي
ّ
«املتمكنة»،
النيوليربالي ملفهوم الفتاة
وبالتالي املتعلمة ،وكيف يتم استعماله.
يف الفصل األخري ،ترسم خوجا موجلي
املتعددة
للصور
العريضة
اخلطوط
ّ
املتعلمة املثالية
للفتاة  /املرأة املسلمة
وتقاطعاتها مع الدين والعمل والسياسة
ومفاهيم االحرتام.
إسالم تراجعي وقمعي
نص الكتاب أداة لفهم كيف أن برامج
ّ
التنمية احلالية ترسم النساء والفتيات
ّ
املسلمات بضربة فرشاة واحدة،
وكلها
حباجة إىل حماربة ثقافة حملية قمعية
متجانسة .وتؤكد الكاتبة أن الصور
تتضمنها
واملفاهيم االختزالية اليت
ّ
القصص عن الفتيات املتعلمات اللواتي
خيالفن ثقافة «القمع» احمللية ،تتجاهل
بشكل صارخ األسباب البنيوية والتارخيية
للعنف القائم على اجلندر والفقر
واإلرهاب.
بدلاً من ذلك ،تتالءم االختزالية مع رواية
عن اإلسالم الرتاجعي والقمعي والعامل
اإلسالمي ،ويف الوقت نفسه ،تعيد تأكيد
أجندات التنمية عرب الوطنية .بعبارة أخرى،
جيب أن تطمح مجيع الفتيات املسلمات
إىل أن يتم متكينهن من خالل الوصول إىل
التعليم الرمسي من أجل قلب ثقافاتهن
رأسا على عقب .إن
القمعية و»املتخلفة»
ً
عمل خوجا موجلي هو االحنراف الالزم عن
هذا السرد املعاصر وأسالفه يف القرنني
التاسع عشر والعشرين.
جتادل خوجا موجلي قائلة« :من خالل
حدا
تعليم فتاة ،ميكن العامل أن يضع ً
للفقر والعنف واإلرهاب» ،وتضيف أن
هذا الوعد جزء من تاريخ بذل فيه الناس
جهودا إلصالح الدول واجملتمعات .ومبا
ً
ّ
املتعلمة املسلمة
أن املرأة  /الفتاة
ّ
تتشكل،
املثالية كانت وما ال تزال
دورا يف بناء الطبقات واملثل
فهي متلك
ً
الدينية واملساواة بني اجلنسني والدولة
ّ
التشكل من
القومية .إن تتبع مراحل هذا
خالل جينالوجيا فوكو هو جمرد مساهمة
واحدة من املساهمات الرئيسة املتعددة
اليت تقدمها خوجا موجلي يف نصها.
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مــلبورن

تريستي مدينة تتقاطع فيها حضارات القوميات األوروبية
يف كتاب «أم مثالية» لكاتري
سكاال ،تظهر مدينة تريسيت بوتقة
انصهار الثقافات .ومع مزيج
من الكتابات التارخيية املاضية
عنها ،تبدأ هذه املدينة وتنهي
قصة تربط برباعة تراث الصدمات
اجلماعية والفردية.
إيالف من بريوت :يف الثالث
من نوفمرب  ،1918رست السفينة
احلربية «أوداس» يف ميناء
تريسيت ،لتطالب حبق إيطاليا يف
امليناء احلر العاملي لإلمرباطورية
النمساوية اجملرية احملتضرة.
كانت املدينة األسطورية اليت
تقع على ساحل البحر األدرياتيكي
يف شرق مدينة البندقية ،وجبوار
احلدود مع سلوفينيا ،جتذب
الفنانني والغزاة .فقد قامت
شركات الشحن والتأمني ،من
مقارها الرئيسة على املوانئ،
بربط اإلمرباطورية بالعامل .فتوافد
إليها املنفيون األدبيون والبدو
الرحل ،وجعلوا تريسيت ً
ملكا هلم.
من سيسمعين
كتب جيمس جويس الذي ّ
علم
اإلنكليزية يف تريسيت قبل احلرب
كتابا بعنوان
العاملية األوىل،
ً
«لوحة للفنان يف شبابه» ،كما
ّ
ألف «ناس من دبلن» وأجزاء من
«يوليسيس».
كان صديقه وتلميذه إيتالو
سفيفو ،وهو مدير يهودي لشركة
عائلية تبيع الدهان ،وامسه
احلقيقي إيتوري مشيتز ،قد أطلق
روايته الكالسيكية «ضمري زينو»
يف املدينة الربجوازية املتساحمة
اليت حيبها.

على املنحدرات اجملاورة
يف عام  ،1912وأثناء إقامة
الشاعر صاحب الرؤية راينر
ماريا ريلكه مع راعيته
قلعة
يف
األرستقراطية
ً
صوتا يتساءل:
دوينو ،مسع
«إذا بكيت ،فمن سيسمعين
من املالئكة؟».
هكذا ،بقلم ريلكه ،ولدت
«مرثيات دوينو» (Duino
 )Elegiesاليت غيرّ ت مسار
الشعر األوروبي .وعاش
الشاعر اإليطالي العظيم
أومربتو سابا يف هذه املدينة،
حيث ّ
ألف كتًبا وأدار مكتبة.
أما داسا درنديك ،الروائية
اليت
البارزة
الكرواتية
توفيت يف وقت سابق من
هذا العام ،فاستكشفت أكثر
فصوهلا ظلمة يف زمن احلرب
يف روايتها «تريسيت».
قناع مجال للعنف
اآلن ،انضمت كاتري سكاال -
وهي مؤلفة أمريكية بريطانية
أصوهلا من فيينا  -إىل
هذه اجملموعة من املشاهري
املغرومني برتيسيت ،مع
روايتها األوىل «أم مثالية»
( A Perfect Motherهيكاري
مكونة من  224صفحة؛
برس؛ ّ
 15جنيه إسرتليين).
إن بوتقة انصهار الثقافات
هذه مع مزيج من الكتابات
التارخيية املاضية عنها ،تبدأ
وتنهي قصة تربط برباعة
تراث الصدمات اجلماعية
والفردية.

يبحث بطل رواية سكاال جاكوب،
ّ
مطلق من لندن
وهو صحايف
يف منتصف عمره ،يذهب يف
جده األكرب من أصل
حبث عن ّ
يهودي فييين ،الذي اختفى يف
تريسيت يف ثالثينيات القرن
املاضي.
بينما يسعى إىل «فتح جراح
أسالفه» ،يلتقي جاكوب امرأة
ّ
جذابة ومضطربة،
إنكليزية
شارلوت ،ويقع يف حّبها.
املآسي نصف املدفونة يف
حياتها  -طفولة قاسية ،ووفاة
طفلها بشكل مفاجئ – تتوافق
مع مزيج البهجة والرعب يف
مدينة تريسيت.
إن األفراد كأوطانهم ،حيملون
كليا من
ندوبا مل ختتف
ً
ً
«تقلبات السلطة والتشرد».
فاملدن ،حتى اجلميلة واملثقفة،
هي «كالعائالت ،كاألمم،
كالعشاق ،ليست جمرد أسطح
دوما
صلبة» ،بل تكمن فيها
ً
أسرار وقصص.
تنقل سكاال السحر املظلل
قصصا
هلذه األحجار اليت ختّبئ
ً
كثرية .إن مدينة تريسيت اليت
ّ
تتكلم سكاال عنها ،ليست فكرة
جتريديةّ ،
لكنها تصبح استعارة
قوية لقناع اجلمال الذي قد
يرتديه العنف.
مالذ للهائمني
وصفت كاتبة الرحالت جان
موريس تريسيت بـ «رأس
املال الطبيعي» لـ «أمة الال
ً
مالذا
مكان» ،اليت اعتربتها

لألرواح اهلائمة.
كانت املدينة اهلجينة «متناقضة
تارخييا» ،وانتقلت
عرقيا ،ومشوشة
ً
ً
من أيدي النمسا إىل إيطاليا ،ثم
سقطت حتت السيطرة األملانية
واليوغوسالفية واحللفاء ،ثم عادت
يف عام  1954إىل إيطاليا.
فإن «املزيج
كما قالت موريس،
ّ
السهل بني األعراق» الذي كان
يف عهد هابسبورغ ،تالشى.
ومشلت مرحلة وجيزة من القيادة
اليوغوسالفية يف العام  1945مذابح
بقيت موضع خالف .وما زالت
األقليات السالفية الكبرية تعيش
يف املنطقة.
ال ميكن لرواية واحدة أن تسرد
هذا املاضي .ومع ذلك ،فبعد قرن
من إرساء «أوداس» ،تبقى فكرة
«تريسيت» احلرة واملفتوحة فكرة
ّ
وحتث السيدة موريس
مغرية.
التوحد،
مواطين «الال مكان» على
ّ
إلي يف تريسيت،
وتضيف« :انضموا ّ
عاصمتكم».
وكما تظهر رواية سكاال بذكاء،
دائما مع
فإن الواقع ال يتطابق
ً
تصوت
املثاليات .يف هذه األيام،
ّ
منطقة تريسيت بقوة ملصلحة
رابطة الشمال اإليطالية املناهضة
للمهاجرين .ويف الوقت الذي
كان فيه السياسيون يسخرون
من «مواطين الال مكان» ،ال تزال
املنطقة احلاملة اليت أطلق عليها
جويس اسم «يوروبيكوال» ـ أي
أوروبا املصغرة ـ تلقي تعويذة
حزن.

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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ملــبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

Page 25

Saturday 10 November 2018

2018  تـشرين الـثاني10 الـسبت

Melbourne

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

والسيدة موني
فصيحة
مديرة لقسم
التسويق واالعالن
:لالتصال
0421 398 684

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

ملبورن

25 صفحة

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages *Commitments *Funerals
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria
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سـيارات

إتفاقية بني فورد وفولكس كيا سبورتاج وسورينتو  BMWالفئة الثالثة
واغن لتأسيس أكرب شركة وسيد سيحصلون على نسخ سيدان بتعديالت جديدة
كليا
هجينة
سيارات يف العامل

يف خطوة لتأسيس أكرب شركة سيارات يف العامل ،وقعت كل من
فورد وفولكس واغن مذكرة تفاهم لشراكة عميقة بني الشركتني.
االتفاقية تهدف اىل تطوير سيارات جتارية جديدة و»االستجابة
بشكل أفضل لالحتياجات املتطورة على الدوام للمستهلكني.
وقد أشار تقرير من جملة  Detroit Bureauأن هذه الشراكة قد
تتطور إىل اندماج كامل بني الشركتني طبقًا ملصادر مطلعة على
األمر ،ما سينتح عنه أكرب شركة سيارات يف العامل ،وهي خطوة
منطقية -إذا حدثت فع ًال ،-إذ ستستفيد فولكس واغن من خربة
ومكانة فورد القوية يف السوق األمريكي ،حتديدًا يف فئات البيك
أب والـ  ،SUVبينما سرتبح فورد من مساعدة فولكس واجن يف
أوروبا وأمريكا الالتينية والصني ،وهي كلها أسواق مل تتمكن
فورد من التفوق فيها حتى اآلن.
وقد تقوم الشركتان أيضًا مبشاركة منصاتهم الناجحة وتوسيع
اجملال احلالي للموديالت لكل منهما ،وكمثال ،فورد ستستفيد
من جهود فولكس واغن الواسعة يف تطوير املولدات الكهربائية
واهلجينة ،ويف املقابل فورد ستساعد الصانعة األملانية بتحسني
صورتها يف الواليات املتحدة عقب فضيحة انبعاثات الديزل األخرية
بتطوير بيك أب مشرتكة مبنية على رينجر.

دودج تطلق مناذج معدلة
من سيارات «»Ram

بهدف التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من
االحتباس احلراري احلاصل لألرض تعمل شركة كيا لزيادة أسطوهلا
من السيارات اهلجينة بالكابس الكهربائي.
وأشارت جملة  Autocarإىل أن الصانعة الكورية ستطرح نسخة
هجينة بالكابس الكهربائي للجيل األحدث من موديل كريد العام
القادم ،مع استخدام نفس مولد الطاقة يف نريو اهلجينة ،ما يعين
اجلمع بني حمرك برتولي سعة  1.6لرت بقوة  139حصان وموتور
كهربائي  59كيلووات وحزمة بطاريات  8.4كيلووات يف الساعة.
ولن تتوقف كيا عند ذلك ،إذ تنوي طرح نسخ هجينة مماثلة لسبورتاج
وسورينتو ،وقد صرح رئيس قسم التسويق لكيا ،أرتور مارتينز
بالتالي« :حنن حباجة الستخدام املزيد من املولدات الكهربائية يف
موديالتنا باملستقبل ،حيث ننوي تقديم مزيج من املوديالت اهلجينة
بنسب  %30-25لتحقيق أهداف االنبعاثات الكربونية».
قبل ظهور أي من هذه املوديالت اهلجينة يف األسواق ،ستقوم كيا
بالكشف عن سول الكهربائية اجلديدة بالكامل يف معرض لوس
أجنلوس للسيارات الشهر املقبل ،وستتوفر السيارة حبزم بطاريات
 34أو  60كيلووات يف الساعة ،األكرب منهم يتمتع مبجال سري
يقرتب من  500كيلومرت.
كما تعمل كيا أيضًا على موديل هيدروجيين جديد مشابه هليونداي
نيكسو ،ومن الغالب أن حيظى بتصميم مقارب لكيا سورينتو.

تعترب سيارة BMWالفئة الثالثة سيدان اجلديدة الناجحة عامليًا رمز
متعة القيادة يف فئة السيارات الفاخرة املتوسطة احلجم.
ويتميز اجليل السابع منها بطابع رياضي معزز إىل حد كبري
وبتصميم جديد وتعديالت مكثفة طرأت على مزاياها املرتفة
ّ
التحكم والتشغيل
ونظام مساعدة السائق الرائد إضافة إىل نظام
وتكنولوجيا االتصالية.
ُيعرض هذا الطراز للمرة األوىل يف العامل يف معرض Mondial de
وسيطرح يف السوق
 l’Automobileيف باريس يف أكتوبر 2018
ُ
ابتداء من  9مارس .2019
ً
وتزود السيارة بتكنولوجيا نظام نقل جديدة وطاقة أعلى إضافة
إىل قوة سحب أكرب وفعالية معززة .ستة أنواع حمركات متاحة منذ
اإلطالق :حمركات من  4اسطوانات تعمل بالبنزين والديزل إضافة
مكون من ست اسطوانات.
إىل حمرك ديزل
ّ
أما ديناميكيات القيادة فهي ملحوظة بفضل تكنولوجيا اهليكل
املخمد اجلديدة وبنية اهليكل األكثر متانة
احملدثة جدًا وتكنولوجيا
ّ
ّ
ومثبتات نظام التعليق ،واملسافة األكرب بني العجالت والوزن
ّ
ّ
املخفض ومركز الثقل املنخفض والتوزيع املتساوي للوزن.

تويوتا تعلن سحب أكثر من  2,4مليون سيارة هجينة
أعلنت شركة تويوتا اليابانية العمالقة
لصناعة السيارات اجلمعة أنها ستسحب
أكثر من  2,4سيارة هجينة بسبب عيب
ميكن أن يتسبب حبوادث تصادم وذلك بعد
شهر فقط على عملية سحب للنوع نفسه
من السيارات.
وكانت اجملموعة قد أعلنت يف سبتمرب إنها
ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من
أسواق يف أحناء العامل بعد الكشف عن
مشكلة فنية ميكن أن تتسبب حبرائق.

تعتزم شركة دودج عن إطالق مناذج قوية معدلة من سيارات
« »Ramالبيك آب الكبرية.
ويعترب أول منوذج من هذه السيارات املنافس األقوى لسيارات
« »Raptor 150-Fمن فورد ،وسيأتي مبحرك بـ  8أسطوانات بسعة
 6.2لرت ،قادر على توليد عزم يبلغ  520حصانا ،باإلضافة إىل
نظامي دفع خلفي ورباعي ،وعجالت كبرية الجتياز أكثر الطرق
وعورة.
أما النموذج األقوى من هذه السيارات فسيأتي مبحرك بـ 8
أسطوانات أيضا ،وسعة  7.0لرت ،قادر على توليد عزم يبلغ 717
حصانا ،باإلضافة إىل نظام دفع رباعي ،وأنظمة تعليق وعجالت
كبرية الجتياز الطرق الوعرة ،وممتصات صدمات معدنية متينة.
ومن املقرر أن يزود النموذجان بأحدث أنظمة القيادة والتحكم
بالسرعة ،وأنظمة منع االنزالق على الطرقات ،باإلضافة إىل قمرة
مزودة بشاشات متطورة ومنظومات مولتيميديا حديثة.

وعملية السحب األخرية تطال عدة طرازات
من السيارتني اهلجينتني بريوس واوريس
واليت مت إنتاجها بني أكتوبر  2008ونوفمرب
 2014مع أكثر من مليون سيارة يف
اليابان.

وتشمل عملية السحب أيضا  830ألف سيارة يف أمريكا الشمالية
و 290ألف سيارة يف أوروبا و 3آالف سيارة يف الصني والبقية
يف أحناء أخرى من العامل.
وأعلنت تويوتا يف بيان إن السيارات اليت طالتها إجراءات السحب
كانت مشمولة يف عملية سحب سابقة يف  2014و 2015لكن أعمال
«التصليح اليت أجريت آنذاك مل تتوقع الوضع اجلديد الذي مت
رصده يف عملية السحب احلالية».
وأضاف البيان إن املشكلة اجلديدة تنشأ عندما ال تدخل السيارات
يف «وضع فشل القيادة اآلمنة كما هو مقصود».
وأوضحت تويوتا «عندما حيصل ذلك ميكن أن يتعطل تشغيل
السيارة وتتوقف .وفيما يستمر عمل املقود واملكابح إال أن توقف

السيارة أثناء القيادة بسرعات مرتفعة ميكن أن يزيد خماطر حصول
حوادث تصادم».
وقالت وزارة النقل اليابانية إن تويوتا أفادت عن ثالثة أعطال
حمليا متعلقة باملشكلة لكن بدون أن تتسبب حبوادث .وأعلن عمالق
صناعة السيارات الشهر املاضي عن سحب  1,03مليون سيارة يف
أحناء العامل ملشكلة تتعلق باألسالك ميكن أن تتسبب حبرائق يف
السيارات.
وقد باعت تويوتا أكثر من  10ماليني سيارة هجينة تعمل بالبنزين
والكهرباء يف أحناء العامل بينها سيارة بريوس منذ  .1997يف
 2016أعلنت تويوتا سحب  3,37مليون سيارة من أسواق العامل
ملشكالت تتعلق بوسادات اهلواء ووحدة ضبط انبعاثات الوقود.
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بـيئة

ظاهرة السيول يف لبنان ...االسباب وطرق احلماية
محمد علوش

ل من الكوارث
تعتربالسيو 
تدمر
ألنها
الطبيعية
واملزروعات،
األرض
وتسبب اخلطر على حياة
اإلنسان .يف حزيران
املاضي شهدت منطقة 
رأس بعلبك «سيال جارفا»
أتى على كل ما وقف بوجه
من «حجر وشجر وبشر»،
وهذا الشهر
تكررت هذه
ّ
الظاهرة يف أمكنة اخرى،
مثلاللبوة ،فكانت اخلسائر
املادية كبرية جدا ،فما
ّ
هو سبب السيول وكيف
نواجهها؟.
عند احلديث عن السيول فال
بد من املرور على عوامل
أساسية تؤثر بها ،أبرزها
ّ
كمية االمطا ر املتساقطة
زمنية قصرية،
يف فرتة
ّ
تضاريس
جتمع املياه،
ّ
السيل
احندار
ودرجة
وسرعة املياه ،واالهم
النباتي
الغطاء
غياب
وعدم وجود خمالفات بناء
على جمرى السيل.
تزداد السيول عادة يف
ّ
ّ
اجلافة وشبه
املناطق
اجلافة
عندما تتساقط األمطار
الكثيفة على املنحدرات
هناك او ما يعرف بـ
«اجلرود» .ولكن بالنسبة
للمهندس املختص يف
«شؤون املياه اجلوفية»
علي رحال ،فإن طريق السيل تشكل «جمرى» يضم هذه
املياه ،واملشكلة تقع عندما يفيض اجملرى ،كما حصل يف
رأس بعلبك ،او عندما يتغيرّ اجملرى كما حصل يف اللبوة.
ويضيف رحال يف حديث لـ»النشرة»« :يف رأس بعلبك كانت
املشكلة بضيق اجملرى وعدم قدرته على استيعاب املياه،
خصوصا بظل غياب «الزرع» يف اجلرود ،كون وجودها يعين
جتليل األرض ،األمر ّ
الذي يساهم بتخفيف حدة احندار املياه»،
مشريا اىل أن احلل بهذه احلالة يكون من خالل استصالح
تكون الربك الكبرية
اجلردية ،بناءالسدو 
االراضي
د اليت تتيح ّ
ّ
اليت جتمع مياه االمطار وتساهم بنزوهلا اىل باطن األرض
بعملية بطيئة تغذي املياه اجلوفية ،وتنظيف جمرى السيول
ّ
الصغرية ،واحلرص على إبقائها نظيفة يف كل أيام العام
كون غيمة ضخمة واحدة يف أي وقت من أوقات السنة قد
تؤدي اىل كارثة.
اما بالنسبة للسيل الذي حصل يف منطقة اللبوة ،فيشري رحال
اىل أن السبب الرئيسي باالضافة اىل وجود «جرد» عال خال
من املزروعات ،وجود خمالفة بناء على جمرى السيل ،قام
ّ
بها أحد أبناء املنطقة الذي
فضل تغيري طريق منزله ،االمر
الذي غيرّ وجهة السيل باجتاه البلدة .ويلفت اىل أن احللول
متشابهة ،مع التشديد على احرتام جمرى السيول.
أي وقت ،وجيدر باملواطنني الذي
ّ
ألن الكوارث قد تقع يف ّ
ة
اجلبلي
املناطق
يسكنون
املعرضة خلطر السيول والفيضانات
ّ
ّ
ملمني بطرق
أن يكونوا
التصرف إبان هذه احلوادث .وهنا
ّ
ّ
حناول من خالل احلديث مع مسؤول يف جهاز الدفاع املدني
متعددة جيب االلتزام بها مبثل هذه
إلقاء الضوء على خطوات
ّ
«عدة
احلاالت ،اذ يشري اىل ان أوىل الواجبات هي وجود
ّ
إنقاذ» يف كل منزل يكون من ضمنها حقيبة إسعافات
اولية.
ّ
تبدل األحوال املناخية جيب على
يف فصل الشتاء أو عند ّ
املناخية ّ
األخبار
تتابع
أن
للسيول
سكان املناطق املعرضة
بدقة
ّ

ٌ
مقبل ،مما يساهم باحتمال ترك املنزل
لتكون على علم مبا هو
اهلامة اليت جيب
اإلجراءات
من
كذلك
اخلطر.
مبكرا يف حاالت
ّ
القيام بها« ،قطع التيارالكهربائي» عن املنزل ،عدم السباحة
يف مياه السيول ،عدم قيادة السيارة يف طريق السيل،
االبتعاد عن األماكن املنخفضة اليت قد تتعرض للغرق ،عدم
حماولة «قطع السيل» من جهة اىل أخرى.
من واجب الدولة محاية املنازل واملناطق
املعرضة للسيول،
ّ
ومن واجب املواطنني أيضا احرتام «جماري» املياه ،ألن
السيل لن يكون لطيفا.

اجلية :حشرات وتلوّث من دون
«مقابل»!
شكا أهالي منطقة اجلية من تكاثر حشرات غريبة وسامة ،قال
سكان املنطقة إنها «مؤذية وال تتأثر باملبيدات» .املشكلة،
على األغلب ،وليدة تراكم النفايات وخملفات معمل اجلية
احلراري ،إضافة إىل مياه الصرف الصحي اليت
تصب قرب
ّ
ميناء الصيادين يف املنطقة.
وأفاد أحد الصيادين أن مضخة تضخ املياه املبتذلة اآلتية من
بعض قرى إقليم اخلروب قرب امليناء ،بعدما ُحّول جمراها عن
املنتجعات السياحية.
ومع تزايد الشكاوى ،استحدثت بلدية اجلية ،كحل «مؤقت»،
ّ
بركة جلمع مياه الصرف الصحي
وضخها عرب أنبوب اىل مسافة
داخل البحر بعيدًا من امليناء.
يذكر أن اجلية تعاني من تراكم النفايات وارتفاع مستمر يف
ساعات التقنني ،ما حيوهلا إىل منوذج عما يسمى بـ»التلوث من
دون مقابل» يفرتض أن «تتقاضاه» البلدة جراء «استضافتها»
املعمل احلراري.

«غرينبيس» :هذه هي الشركات
املسببة للتلوث البالستيكي

من ضمن احلمالت الدولية على البالستيك هذا العام ،نشرت منظمة
«غرينبيس» ،أمس« ،استبيانًا عامليًا» كشفت فيه أمساء شركات
املنتجات االستهالكية املساهمة يف أزمة التلوث البالستيكي.
االستبيان ّ
ِّ
املصنعة للسلع االستهالكية
ركز على الشركات الكربى
السريعة التداول والسريعة االستهالك ،واليت تعترب املسؤولة االكرب
عن «أزمة التلوث البالستيكي» .وأكد بيان املنظمة «ان الشركات
اليت مشلتها الدراسة ال متلك خططًا لكبح اإلنتاج والتسويق املتزايد
للمواد البالستيكية ذات االستخدام األحادي» ،يف حني «أن احللول
اليت تعلن عنها لن تؤدي إال إىل إطالة أمد املشكلة».
وكشف االستبيان ان هذه الشركات تنطلق من االفرتاضات القائلة
بأنه «يف نهاية املطاف ميكن جتميع كل العبوات البالستيكية وإعادة
تدويرها لتحويلها اىل عبوات أو منتجات جديدة» ،مما يؤدي اىل
زيادة املشكلة بدل حلها.
الشركات األربع األوىل اليت مستها «غرينبيس» واليت حتقق أعلى
مبيعات للمنتجات البالستيكية ذات االستخدام األحادي ،هي «كوكا
كوال» و»بيبسي كوال» و»نستله» و»دانون» .وقد مت حتديدها من
خالل  239محلة تنظيف من التلوث البالستيكي يف  42دولة يف
العامل ،من بينها لبنان واملغرب.
االستبيان الذي محل عنوان «الراحة املفرطة :الشركات اليت تقف
وراء التلوث البالستيكي» ،ألقى الضوء على  11شركة كربى
ِّ
مصنعة للسلع االستهالكية السريعة التداول وهي ،إىل الشركات
املذكورة أعاله« ،كولغيت ــــ باملوليف» و»جونسون وجونسون»
و»كرافت هاينز» و»مارس» و»مونديليز» و»بروكرت اند غامبل»
و»يونيلفر».

«غرينبيس» :هذه هي الشركات املسببة للتلوث البالستيكي

من ضمن احلمالت الدولية على البالستيك هذا العام ،نشرت منظمة
«غرينبيس»« ،استبيانًا عامليًا» كشفت فيه أمساء شركات املنتجات
االستهالكية املساهمة يف أزمة التلوث البالستيكي .االستبيان
ّ
ِّ
املصنعة للسلع االستهالكية السريعة
ركز على الشركات الكربى
التداول والسريعة االستهالك ،واليت تعترب املسؤولة االكرب عن
«أزمة التلوث البالستيكي» .وأكد بيان املنظمة «ان الشركات
اليت مشلتها الدراسة ال متلك خططًا لكبح اإلنتاج والتسويق املتزايد
للمواد البالستيكية ذات االستخدام األحادي» ،يف حني «أن احللول
اليت تعلن عنها لن تؤدي إال إىل إطالة أمد املشكلة».
وكشف االستبيان ان هذه الشركات تنطلق من االفرتاضات القائلة
بأنه «يف نهاية املطاف ميكن جتميع كل العبوات البالستيكية وإعادة
تدويرها لتحويلها اىل عبوات أو منتجات جديدة» ،مما يؤدي اىل
زيادة املشكلة بدل حلها.
الشركات األربع األوىل اليت مستها «غرينبيس» واليت حتقق أعلى
مبيعات للمنتجات البالستيكية ذات االستخدام األحادي ،هي «كوكا
كوال» و»بيبسي كوال» و»نستله» و»دانون» .وقد مت حتديدها من
خالل  239محلة تنظيف من التلوث البالستيكي يف  42دولة يف
العامل ،من بينها لبنان واملغرب.
االستبيان الذي محل عنوان «الراحة املفرطة :الشركات اليت تقف
وراء التلوث البالستيكي» ،ألقى الضوء على  11شركة كربى
ِّ
مصنعة للسلع االستهالكية السريعة التداول وهي ،إىل الشركات
املذكورة أعاله« ،كولغيت ــــ باملوليف» و»جونسون وجونسون»
و»كرافت هاينز» و»مارس» و»مونديليز» و»بروكرت اند غامبل»
و»يونيلفر».
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أشهر  7أكاذيب يقوهلا الرجل للمرأة

الزواج يعين املسؤولية واحرتام الطرف اآلخر،
واملشاركة يف احللوة واملرة ،فيجب على الزوجة
أن تشجع زوجها ليكون األفضل ،وجيب على
الرجل أن يهتم بزوجته لتكون أمجل امرأة .وقد
مير بيت الزوجية ببعض اخلفقات اليت تؤثر على
العالقة بني شريك احلياة والطرف واآلخر كان
ينتاب الرجل مثال شعورا بالفشل.

الثقة أساس لنجاح العالقات الزوجية ،وعند
انعدامها بني الطرفني ينهدم احلب  ،وهنا
سيوضح لك األخصائيون أسباب أكاذيب الرجل
على املرأة وما يفكر فيه حقيقة عندما يكذب.
يتفق معظم الناس على أن للكذب ضرورة أحيانا
بني الطرفني وذلك لتجنب املشاحنات الصغرية
ولتسري عجلة احلياة بسالم.
وأكدت دراسات حديثة اختالف أكاذيب النساء
عن الرجال اختالفا جذريا ،فاملرأة عندما تكذب
غالبا ما تكذب جلعل االخرين سعداء أو على حنو
أفضل ،مثلما تكذب املرأة على جارتها مثال عند
زيارتها هلا وتقول هلا أن الطعام كان طيبا رغم
أنه مل يعجبها فى احلقيقة.
أما الرجال فالكذب يعترب جزء من شخصياتهم فى
األساس ،فالرجل يكذب غالبا لينجو بنفسه من
مأزق ما بأقل األضرار ،أو ليبنى لنفسه شخصية
أخرى أمام شريكته ،وهلذا فالرجال أكثر عرضه
للكذب عن النساء ،وبالتاىل قد تؤدى الكذبة إىل
انهيار العالقة مهما كانت تافهة أو صغرية.
« لقد خترجت األول على الصف»
هذه أبسط كذبة ميكن أن يقوهلا الرجل للمرأة،
ويهدف بذلك الظهار نفسه األفضل فى نظرها،
حيث يصعب على الرجل اعرتافه بالفشل وذلك
بسبب ثقافة جمتمعنا الذى حيتم على الرجل أن
يكون ناجحا.
هلذا يضطر الرجل غالبا الظهار نفسه ناجحا أمام
شريكته ،مثلما فعل أحد الكتاب املسرحيني مع
زوجته بعد عرض مسرحيه له ،حيث كان يكذب
عليها يوميا بأنه يكتب جزء من مسرحية جديدة كل
ليلة ،ولكنه فى احلقيقة مل يكن يكتب شيئا.
وهلذا إن استطعت بناء الثقة بينكما ستقل
أكاذيب الرجل وقد يعرتف بفشله فى العمل أو
فى أى شئ آخر ،ولكن إن مل يعرتف فعليك
بتوخى احلذر فيما بعد الزواج ألنه سريمى باللوم
عليك عند مواجهة أى مشكلة بينكما.
« بالطبع  ،يعجبنى أصدقائك»
قد يقوهلا الرجل لشريكته فى البداية للوقوع أكثر
فى حبه ،حيث قد أثبتت إحدى الدراسات احلديثة
أن الرجال مييلون أكثر للجمل اخلداعية واجملامالت
عن النساء.
مثل الرجل الذى جامل شريكته بأن قال هلا
أن طعامها أروع طعام قد تذوقه فى حياته،
وفى احلقيقة أمه كانت أكرب شيف مشهورة فى
املنطقة.

زوج يشعر بالفشل  ..كيف تتعامل معه املرأة؟

حتزنك من الغرباء ،لذا فمن األفضل قول احلقيقة
دائما بطريقة لطيفة ال تؤثر فى مشاعر الطرف
االخر.
« ال أفكر فى األخريات»
أغلب الرجال مييلون بطبعهم للنظر للنساء،
ومالحظة األشياء املتعلقة بهم كامللبس والشكل
واملاكياج ،لكنهم بالطبع ال يعرتفون بذلك وغالبا
ما يقول الرجل لشريكته أنه ال يفكر باألخريات
وال ينظر إال هلا.
« أنا أسف»
ال يطيق الرجل االعتذار خاصة لشريكته ،وعندما
يعتذر يكون السبب هو التهرب من املشكلة
ووقف املشاجرات ،وال يعرب ذلك غالبا عن اقتناعه
الداخلى باالعتذار.
« سوف أذهب مع األوالد إىل النادى عندما
يتحسن اجلو»
هذه أكثر أنواع الكذب اليت يتقنها الرجل،
ويعتربها غري مؤذية ،ويربر ذلك بأنه يتخلص من
طلبات زوجته التى ال تنتهى من وجهة نظره،
فيحاول التخلص منها خبلق أعذارا واهية مثل
أن يقول لزوجته « سوف أذهب مع األوالد إىل
النادى عندما يتحسن اجلو « ،وقد يكون اجلو
معتدال وقتها  ،ولكنه ال يريد اخلروج فيتهرب من
الطلب بأى مربر اخر.
كما أن هناك نوعا آخر من الكذب يضطر الرجل
اللجوء إليه ليخرج نفسه من مشكلة ما مل تكن فى
حسبانه ،فمثال عندما ينسى عيد ميالد شريكته
فيضطر للكذب عليها ويربر هلا ذلك بأنه كان
قد أعد هلا مفاجأة ،لكن الشركة املسئولة عن
توصيل اهلدايا قد نسيت امليعاد!
وأخريا فإن كانت تلك األكاذيب لتجنب املشاكل
البسيطة اليومية فيمكنك التنازل عنها ،وإن مل
تكن فعليك بالتحدث مع الشريك وحماولة تعزيز
العالقة بينكما مرة أخرى.

وجيب أن تتعامل الزوجة مع هذه املشكلة بتمهل
دون أن جترح الرجل أو تهني كرامته ،ويف نفس
الوقت جيب أن ترفع من معنوياته ليصبح رجال
ناجحا يشار إليه بالبنان.
قالت الدكتورة دعاء راجح االستشارية االجتماعية
واألسرية« :كانوا بيقولوا زمان وراء كل رجل
عظيم امرأة ،ألن النساء زمان كانت ذكية
وبتعرف تشجع جوزها وحتفزه على أنه يتقدم
ويتحسن ويتطور ،كانت بتبقى فاهماه كويس
وبتعرف تلقط نقاط القوة عنده ،وتكربها جواه
علشان يكتسب ثقة يف نفسه ،وبتعرف تلقط
نقاط الضعف الي خملياه فاشل ،وتوجهه برمحة
وحبب ومن غري ما تكسر مآديفه أو تقلل من
قيمته».
وأضافت راجح يف بدوينة هلا عرب فيسبوك:
«لألسف البنات دلوقت بتقعد تقطم فيه وتعايره
وحتسسه أنها مش راضية عن أداؤه ،وال راضية
عنه زي األمهات ما بتعمل بالظبط ،يعين مش
كفاية عليه أمه وعبارة «دي ذقين لو فلحت»
تيجي املدام وتكمل على بقيته».
وتابعت االستشارية االجتماعية« :والنتيجة شباب
متلقح يف األرصفة فاقد الثقة يف نفسه وإمكاناته
ومعتمد على اآلخرين ،دا غري اإلحباط واليأس الي
ماليه ،وقليل ملا تالقي حد فيهم فاحل».
وأوضحت راجح أن« :الرجل بيشوف نفسه يف
عيون مراته ،لو هي شايفاه كويس هيحس يف
قرارة نفسه أنه إنسان كويس ،ولو شايفاه
فاشل ومفيش منه رجا هيشوف نفسه كده برده،
والست الشاطرة هي الي تديله ثقة يف نفسه
بكرت املدح يف تصرفاته الي ممكن تعجبها».
ونصحت راجح الزوجة بتذكري الرجل «بلحظات
جناحه السابقة يف أوقات اإلحباط ..أنت حققت
كذا وكذا وكذا ،وقادر حتقق املزيد ،وتشجيعه
على أنه يتحسن ويتطور ،واإلميان بأنه قادر على
كده ..أنا متأكدة أنك هتقدر تنجح».
وشددت االستشارية األسرية على ضرورة

بـ  4وسائل  ..تقضني سهرة رومانسية مع زوجك

وهناك أنواع آخرى من الكذب كتلك التى يقوهلا
الرجل أحيانا ولكنه ال يشعر بها فى احلقيقة ،كأن
يقر بتقديره لعمل زوجته لكنه فى احلقيقة غري
مهتم به وال يعرتف به كعمل.

ِ
ِ
زوجك لكي برتك همومه
ميكنك أن تأسري قلب
جانبًا ،وأن تكوني بالنسبة إليه حمور حياته و
ِ
بإحتوائك حبنانه ،وذلك باتباع هذه األفكار
يقوم
لقضاء سهرة رومانسية ال تنسى.

وقد تؤدى تلك الكذبة فيما بعد ملشكلة كبرية
عندما تتعلق بانشغال الزوجة عن األطفال قليال،
أو عندما خيطط الرجل ألجازة فى نفس وقت
العمل اخلاص بزوجته ،فالعالقة الناجحة تعتمد فى
النهاية على املشاعر الصادقة.

ِ
لك يف هذه املقالة بعض األفكار
ونقدم
الرومانسية لقضاء ليلية ال تنسى مع زوجك:
األلعاب الرومانسية
ميكن أن جتربي بعض األلعاب الرومانسية املتاحة
بسهولة يف املتاجر املتخصصة ،أو أن تلعيب
ألعاب الورق أو جلسات اإلعرتاف اليت ميكن أن
تأخذ إجتاهًا محيميًا.

«التفكري معاه يف طرق التحسني والتطوير
واملساعدة إن أمكن ،واألهم من دا كله أنها
تكون راضية عن أدائه مهما كان مش على
املستوى املطلوب ،ألن ممكن تكون إمكاناته هي
كده ضعيفة ،وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها».
وأشارت راجح إىل أن «الست الشاطرة بتقدر
تعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا ،بس
املهم تتعلم تتواصل معاه بشكل أفضل إزاي».

 3عوامل تؤدي إىل جناح
الزواج

ذكرت الدكتورة دعاء راجح االستشارية االجتماعية
واألسرية ثالثة عوامل تؤدي إىل جناح الزواج،
وجيب التفكري فيها جيدا قبل إقرار الزواج.
وقالت راجح« :الزواج عدة مراحل؛ مرحلة االختيار،
ومرحلة االختبار ،ومرحلة التنفيذ» الفتة إىل أن
مرحلة االختيار «الزم تركز على نقطتني ،تركز
على نفسك أنت ووعيك بذاتك ومميزاتك وعيوبك
الي ممكن تأثر على اجلواز».
وطالبت راجح الشباب عرب تدوينة هلا على موقع
التواصل االجتماعي فيسبوك« :وما تقلش أنا
ناوي أتغري بعد اجلواز ،ولو عندك عادة سلبية
ممكن هتعمل مشاكل هذبها من دلوقت ،ما
تقعدش تقول الظروف اىلي حواليا هي الي
بتطلع احلاجة دي ،أو أنا هتجوز علشان مراتى أو
جوزي يساعدني على القضاء على العادة دي».
وأضافت راجح« :ألنك طول ما أنت برتمي
املسئولية على الي حواليك؛ هرتميها برده على
شريك حياتك مستقبال» ،ضبط نفسك علشان
تكون أنت نفسك أهل للزواج ،وبعدين حدد
بالظبط أنت عايز إيه مواصفات حمددة ،وما
ينفعش تقول متدينة وبنت حالل ..دي صفات
عامة جدا.
وفيما يتعلق مبرحلة االختبار ،أوضحت راجح
أنها تعين «مرحلة اخلطوبة ودي مرحلة هيبان
فيها إذا كان عندكم قابلية للتفاهم وال أل»،
ناصحة الشباب« :ما تقعدوش تلعبوا على مشاعر
بعض وتدلقوا عواطفكم كده من البداية ،شوفوا
هتقدروا تفهموا بعض وتتقبلوا بعض قبل احلب
ما ينمو وال أل».
أما املرحلة الثالثة ،يف مرحلة مهمة جدا ،وفق ما
وصفتها االستشارية األسرية« :هتشوفوا فيها
صفات بعض وقدرتكم على املشاركة والتعاون،
هل فيه واحد عايز يفرض رأيه على التاني

« ال أعرف أين سأكون وقتها»
تعترب هذه من األكاذيب احملزنة حيث يكون الرجل
قد فقد أحاسيس احلب فى تلك املرحلة ،لذا
جيب عليك اكتشاف احلقائق التى سببت ذلك،
عن طريق مالحظة حركة يديه ونربه صوته عند
التحدث ،فعند الكذب تكون نربة الصوت مهزوزة
أو عالية دون سبب.

املساج
واحدة من األفكار املثرية وهي عمل مساج للزوج
مع موسيقى هادئة مع اإلضاءة اخلافتة سينسى
ِ
ِ
ويعشقك أكثر.
زوجك متاعب يومه

الديكور
للديكور تأثري مهم فالضوء اخلافت والشموع
وبتالت الزهور ،كل هذا يضفي جو للرومانسية
على املكان ،وميكنك اجراء تغيريات بسيطة غري
مكلفة ولكنها تؤثر يف النفس.

« يعجبنى هذا الفستان كثريا»
قد يقول هذه الكذبة ليشعرك باهتمامه بك وبأنك
مجيلة فى نظره ،ولكن مع الوقت قد تتحول تلك
اجملاملة ملشكلة عندما تصطدمني حبقيقة قد

تغيري يف شكل املنزل
مثل تغري ورق غرفة النوم اخلاصة ِ
بك ،وتغيري
اإلضاءة مع الشموع املعطرة مع بعض بتالت
الورد على السرير وعلى األرض ،وال تنسي

ِ
عليك باألشياء البسيطة اليت تضفي رومانسية
ال تنسى ،كالعناق على األريكة ومشاهدة فيلم
رومانسي ومضحك معًا وإعداد عشاء شهي
يفضله زوجك.

ِ
زوجك.
إرتداء أكثر املالبس اليت حيبها

داميا وحيسسه أنه غلط ،هل فيه واحد بايع القضية
وحممل املسئولية كاملة على التاني ،ومدى تدخل
األهل واألصدقاء يف تقرير حياتكم».
وتابعت راجح« :هل فيه قدرة على الوصول
حللول وسط لو انتوا خمتلفني يف حاجة معينة،
هل عندكم القدرة على التنازل املتبادل بينكم،
هل بتقدروا حتلوا مشاكلكم واختالفاتكم من غري
خناق ،الفتة إىل أن «العوامل دي كلها مهم أنك
حتطها يف بالك قبل الزواج».
واختتمت راجح تدوينتها قائلة« :الزواج بطيخة
بس احنا الي بننقيها ،وجزء منها كبري بيتفتح
قبل اجلواز بس احنا الي مش بناخد بالنا منه ،أو
بنتجاهله أو بنمين نفسنا أنه هيتصلح بعد اجلواز،
لو ربنا وفقكم يف اخلطوات دي غالبا اجلواز بينجح
بعد كده بأمر اهلل».
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تكنولوجيا وعلوم

« ..»Otam 85 GTSخيت
فاخر جيمع بني الراحة واجلمال

عيب خطري يف حتديث هواتف «الكمبيوتر اخلارق» ..أول حاسب يف
التاريخ يكشف أسرار العقل البشري
«آيفون» اجلديد

كمبيوتر يكشف «أسرار العقل البشري» ..اخرتاعا جديدا سوف حيدث
طفرة كبرية يف عامل التكنولوجيا ،حيث تستعد جامعة بريطانية ،إىل
تشغيل أول كمبيوتر عمالق ،يتيح إمكانية حماكاة العقل البشري
بشكل غري مسبوق يف تاريخ البشرية.
«الكمبيوتر اخلارق» يتكون من مليون معاجل ،ويستطيع أداء ما
يقرب من  200تريليون عملية يف الثانية الواحدة ،وهذا يتيح
إمكانية حماكاة املزيد من اخلاليا العصبية البيولوجية يف الواقع،
حمققا تفوق على أي آلة أخرى مت بناؤها على اإلطالق.
الكمبيوتر اخلارق «سبيناكر»
وخيتلف «الكمبيوتر اخلارق» عن أجهزة الكمبيوتر التقليدية ،اليت
يتم االتصال به عن طريق إرسال كميات كبرية من املعلومات ،من
النقطة «إيه» إىل النقطة «بي» ،عرب شبكة قياسية ،بينما الكمبيوتر
اخلارق حياكي بنية التواصل املتوازي للدماغ البشرية ،وذلك من
خالل إرسال كميات صغرية من املعلومات إىل وجهات خمتلفة يف
وقت واحد.
«الكمبيوتر اخلارق» أطلق عليه اسم «سبيناكر» ،وخرج إىل النور،
بعد  12عاما من العمل ،وتبلغ تكلفته  15مليون دوالر ،وصممته
جامعة مانشسرت الربيطانية.
مميزات الكمبيوتر اخلارق «سبيناكر»
وقال ستيف فوربر ،أستاذ هندسة الكمبيوتر يف جامعة مانشسرت:
«أنشأنا آلة تعمل  -يف األساس  -بشكل يشبه الدماغ أكثر من
الكمبيوتر التقليدي ،وهو أمر مثري للغاية».
وأضاف فوربر« :هدفنا النهائي والدائم من هذا مشروع الكمبيوتر
اخلارق ،كان تكوين مليون نواة يف كمبيوتر واحد ،من أجل حماكاة
وظائف العقل البشري احلقيقي ،وهذا ما استطعنا حتقيقه ،فحقا
إنه أمر مدهش».
تصميم شبكات عصبية
وأشار إىل أن كمبيوتر «سبينماكر» يعد اخلطوة األوىل إلنشاء
منوذج مكون من مليار خلية عصبية يف الواقع ،بهدف توفري رؤية
«غري مسبوقة» عن كيفية عمل العقل البشري ،من خالل عرضه
حملاكاة واسعة النطاق ملناطق خمتلفة من الدماغ ،ومنها «بازال
غانغليا» ،وهي تلك املنقطقة املتأثرة مبرض باركنسون.
وأوضح أستاذ هندسة الكمبيوتر يف جامعة مانشسرت ،أن الكمبيوتر
«سبينماكر» ،يتميز بأنه يعمل كمحاكي عصيب واقعي ،يساعد علماء
تصنيع الروبوتات يف تصميم شبكات عصبية واسعة النطاق يف
روبوتات متحركة ،مما يوفر هلم إمكانية املشي والتحدث والتحرك
مبرونة وقوة منخفضة يف الوقت ذاته.

قابل كائنات غريبة..

رائد الفضاء «جوردن كوبر» يكشف
كواليس رحلته حول مدار األرض

جناح كبريا حققته شركة بناء اليخوت  ، Otamيف خيتها «Millenium
 ،»HT 80اآلن تكرر شركة  Otamجتربتها مع خيت فاخر جديد،
أطلقت عليه الشركة اسم « ،»GTS 85ويتميز بأنه جيمع بني األداء
وسهولة االستخدام.
خيت  GTS 85اجلديد ،مت تصميمه لتوفري أكرب قدر من الراحة
لصاحبه ،حيث أنتجت أوتام اليخت الذي يتميز باجلمع بني األداء
واجلمال والراحة يف آن واحد.
خيت  GTS 85اجلديد ،ميكنه الوصول إىل  45عقدة يف السرعة
القصوى  ،أي ما يعادل ما يقرب  83كم  /ساعة على األرض ،حيث
أنها مزودة مبحركي من  2600من اخليول.
مواصفات خيت GTS 85
أما تصميم خيت  GTS 85اجلديد ،فقد جاء غاية يف اجلمال ،حيث
ميكن ختصيصه من األلف إىل الياء ،من اجل احلصول على خيت
فريد من نوعه ،ويوفر كل سبل الراحة ملالكه.
خيت  GTS 85اجلديد جاء بطول  26.05مرت ،كما مت تصميمه مبواد
عالية اجلودة بهدف توفري مساحات معيشة فسيحة وعملية ملالكه،
وصممم بطريقة تتيح إنعكاس الضوء بشكل مجيل وجذاب على
كامل سطحه.

منذ أيام قليلة طرحت شركة «أبل» ،نسخة جديدة من حتديثها
«آي أو إس  »12.1ألجهزة «آيباد» و»آيفون» ،حيث يتيح مزايا
حمدودة ،من بينها املزيد من الرموز التعبريية «إميوجي» ،باإلضافة
إىل دعم استخدام بطاقيت «.»sim
وكانت املفاجأة ،حينما اكتشف اخلرباء األمنيون ثغرة خطرية يف
حتديث هواتف آيفون اجلديد ،وهو إمكانية ختطي قفل شاشة
اجلهاز بواسطة الغرباء ،وذلك دون احلاجة للولوج بواسطة «بصميت
اإلصبع أو الوجه» ،وهذا يعد اخرتاق خطري ألجهزة أبل ،حيث ميكن
من خالل ذلك الوصول إىل كل جهات االتصال ،واإلضطالع على
بيانات هواتف آيفون.
الثغرة األمنية اجلديدة يف هواتف آيفون ،تتبع اخرتاقا سابق يف
قفل شاشة «آيفون» ،يف التحديث السابق «آي أو إس ،»12.0.1
والذي كان يتيح سرقة الصورة من جهاز أبل.
الثغرة األمنية اجلديدة لتحديث هواتف «آيفون» تتيح أيضا الوصول
إىل جهات االتصال ،وذلك من خالل إجراء حمادثة مجاعية ،باستخدام
ميزة «فيس تايم جروب» بعد تشغيل وضعية «الطريان».
عيوب حتديث ايفون اجلديد
ووثق خبري أمين ،الثغرة األمنية اليت متكن من اخرتاق آيفون ،من
خالل فيديو عرب «يوتيوب» ،وضح فيه أن األمر استغرق ساعتني
فقط الخرتاق هاتف «آيفون» ،بعد حتميل حتديث «آي أو إس
.»12.0.1
هذان االخرتاقان يشكالن عيبا خطريا يف هواتف آيفون ،السيما يف
حال تواجد اهلاتف يف مكان عام ،أو من يتعرضون لسطو أو سرقة
يف منازهلم.
جتدر اإلشارة إىل أن شركة «أبل» متتلك تارخيا طويال من الثغرات
األمنية يف حتديثات نظام تشغيلها «آي أو إس» ،واليت تتعلق
غالبيتها باخرتاق «قفل الشاشة» ،إذ أتاح حتديث «آي او إس
 »6.1يف عام  2013للمخرتقني الوصول حبرية إىل سجالت اهلاتف
وجهات االتصال والصور.

تعرض رائد الفضاء
جوردن
األمريكي
كوبر ،ملوقف غريب
خالل رحلته الفضائية
اليت انطلق بها عام
 1950حول مدار
األرض.
مدار
حول
رحلة
األرض
وخالل رحلة رائد
الفضاء الذي حيمل
دكتوراه يف هندسة
الطريان  ،رصد
اهتزازات قوية يف
هيئة جسم متوهج
باللون األخضر يتجه
بسرعة حنو املكوك اخلاص به.
متكن املكوك اخلاص برائد الفضاء األمريكي من رصد اجلسم
وسرعته  ،إال أنه احنرف بشكل مفاجئ يف اجتاه أخر قبل أن
يصطدم باملكوك ،ثم اختفى نهائيا دون ترك أي أثار له.
جسم غريب يهدد حياة رائد الفضاء
تواصل كوبر مع فريق ناسا األرضي حملاولة فهم ما حدث ،إال
أنهم مل يتمكنوا من التوصل إىل حقيقة اجلسم الذي هدد حياة
رائد الفضاء.
وعقب عودة كوبر من رحلته ،خضع للتحقيق وقرر أن يكشف عن
الواقعة للرأي العام إال أنه تلقى حتذيرات من ناسا بعدم البوح مبا
حدث ألن ذلك قد يعرضه للمحاكمة العسكرية.
ومن ذلك احلني أغلق امللف نهائيا دون كشف املزيد من التفاصيل
عن هذه التجربة الغريبة.
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عـالقات زوجية

أحبك زوجي ..عاملين باحرتام اإلشباع والرضا العاطفي..محاية
نفسية للزوجني

ال شك أن االحرتام هو حاجة نفسية حيتاج إليها مجيع البشر؛ حيث
إنه دليل واضح على احلب واالهتمام والتقدير ،ال سيما يف العالقة
الزوجية ،والبشر بفطرتهم مييلون جملالسة األشخاص الذين يظهرون
هلم االحرتام والتقدير.
الزميلة «سيدتي» تواصلت مع املستشارة األسرية نسرين خباري؛
حتى ختربنا عن أهم العالمات اليت تدل على احرتام الزوج لزوجته.
عطاء الزوجة حبب
من أهم أسرار احرتام الزوج لزوجته ،هو عطاء الزوجة لزوجها حبب
وتقدير ،وقيامها بواجباتها الزوجية مع مراعاة اخلالق يف ذلك؛ فاحملبة
تساعد على إخفاء مجيع املساوئ ،وتفرض على الزوج االحرتام.
ثقة املرأة بنفسها وإظهارها للسعادة
مجيع دوائر االهتمام تلتقي يف نقطة مهمة ،أال وهي ثقة املرأة
بنفسها ،وقدرتها على إظهار السعادة ،التفاؤل ،لني اجلانب،
التعاون والتصاحل مع الذات؛ فالرجل غالًبا ما حيرتم املرأة الواثقة
اليت يستطيع شق طريقه يف احلياة برفقتها ،وتربية أبنائه معها
بسهولة.
احتواء الزوجة
بأن يستوعب الزوج زوجته ،ويتسع صدره جلميع املفارقات اليت
حتدث بينه وبينها ،وذلك يشمل النفقة عليها ،تبادل األفكار واحلديث
معها ،االهتمام مبشاعرها واالستجابة هلا ،سواء أكانت مشاعر فرح
أو حزن ،االستماع ملشاكلها مع حماولة حلها ،االعتذار هلا عند اخلطأ
حبقها ،وما إىل ذلك.
التالمس اجلسدي
فهو وسيلة فعالة للتعبري عن املشاعر وإظهار احلب واالحرتام بني
الزوجني ،كأن حيرص الزوج على اجللوس جبانب زوجته يف املناسبات
االجتماعية أو تشابك أيديهما أثناء السري.
مشاركة الزوجة يف القرارات العائلية
فطلب رأي الزوجة ،من أهم األشياء اليت جتعل الزوجة ترتبط بزوجها
أكثر ،لذلك جيب أن يستمع الزوج لزوجته بإصغاء وحمبة وود،
ويأخذ رأيها ليس فقط يف األشياء الفرعية؛ بل وحتى يف القرارات
املصريية العائلية ،عندها ستشعر بقيمتها عند زوجها ،وستكون
مقدرة له وحريصة على عالقتها الزوجية.

تتساءل بعض الزوجات عما حيدث للعالقة احلميمة بعد الزواج ،وهل
صحيح ما يقال إن احلب ميوت بعد الزواج ،وكيف ميكن أن يتغري
الزوج ويصبح إنسانًا أخر بعد إجناب األطفال؟ وتطلب كثريات من
الزوجات توضيح كيفية احملافظة على حرارة العالقة احلميمة بعد مرور
سنوات على الزواج ومحايتها من أن تصبح جمرد «عادة» أو «حتصيل
حاصل» ،خاصة وأن معظمهن يعانني من الربود العاطفي من قبل
الزوج ،األمر الذي يسبب هلن التوتر والقلق على مستقبل احلياة
الزوجية وعالقة أفراد األسرة مع بعضهم بعضًا.
احلالة:
السيدة ف.ب .تقول إنها متزوجة منذ مدة طويلة ،ولديها أربع بنات
رائعات يف مراحل التعليم املختلفة ،وتعيش حياة عادية مع زوج
ماديا،
يكربها حبوالي  12سنة ،ويعمل يف القطاع التجاري ومرتاح
ً
وتضيف ،إنها حياة قد جتعل العديد من احمليطني بهما حيسدونهما
عليها ،ولكن ال يعرف أحد؛ حتى أقرب املقربني من األسرة مدى ما
طرأ على عالقتها الزوجية وخاصة العالقة احلميمة واليت أصبحت جمرد
عادة يقومان بها؛ خاصة من جانب الزوج ،وتضيف :حاولت عدة مرات
لفت انتباهه إىل مدى حاجيت إىل العاطفة والتواصل احلميم؛ حتى
ولو مل يكن هناك عالقة جسدية ،وكنت أشرتي الكثري من املالبس
دائما ما أصدم برأي زوجي
احلميمة والعطور وأدوات الزينة ،ولكن
ً
ً
أحيانا أنين أتصابى
أنين رومانسية زيادة عن اللزوم ،أو ما يقوله
وجيب أن أوفر قيمة هذه األشياء ،أو أن أترك مثل هذه األمور لبناتي
ً
عميقا
أثرا
عندما يتزوجن ،كل هذه األمور والتعليقات اجلارحة تركت ً
يف نفسي ،وأصبحت فقط أليب طلباته احلميمة حتى ال أحتمل ً
إمثا،
متاما
ولكنين الزلت يف قمة احليوية اجلنسية ،ماذا أفعل وأنا أدرك ً
أنين لست كما يقول ،املرأة الرومانسية؛ فأنا واقعية والدليل على
مدى جدييت وحتملي للمسئولية ،أنه هو نفسه يصفين باألم الرائعة
وست البيت املمتازة ،هل ميكن أن أجد طريقة لالستمتاع بعالقيت
احلميمة مع زوجي؟ أم أنه فات الوقت إلصالح ما أفسده الدهر؟
اإلجابة:
أخيت السائلة :أو ً
ِ
ذكرته يف رسالتك ،أن العديد من
ال أؤكد ما
السيدات يعانني من هذه املشكلة دون أن يكون لديهن أي جمال
لطلب املساعدة؛ خاصة وأن اجملتمع يفرض على املرأة ً
ً
معينا
منطا
ً
وأيضا العاطفية؛ بل
من التعامل مع مشكالت الفراش الزوجية،
متاما كما
بالزوج
االستمتاع
وحيرمها احلق الذي كفله هلا الدين يف
ً
يستمتع هو بها.
أين املشكلة؟
القضية تعتمد يف الدرجة األوىل على نوع الثقافة اجلنسية املتاحة
للزوجني ،واالعتقاد اخلاطئ أن العالقة اجلسدية هي الغاية األهم
من اللقاء احلميم ،واحلقيقة العلمية تدل على أن اإلشباع والرضا
العاطفي ،أحد أهم عوامل احلماية ضد الكثري من األمراض واالضطرابات
العضوية ،وليست فقط احلماية النفسية للزوجني.
وال ينكر أحد مدى تأثري بعض املعتقدات اخلاطئة واملنتشرة بني مجيع
فئات الرجال؛ حتى املثقفني منهم ،واملتعلقة بتقسيم حياة املرأة
اجلنسية إىل مراحل ،مرحلة شهر العسل ،مرحلة اإلجناب واالعتناء
باألوالد ،ومرحلة االكتفاء اجلنسي والعاطفي ،وهو تقسيم غري
حقيقي ،وغري مبين على أية حقائق علمية.
وهذه بعض النصائح اليت ميكن أن تساعد على التقارب العاطفي يف
أثناء العالقة احلميمة مع الزوج:
 -1ابدأي يف تغيري طريقتك من ناحية االستجابة لطلبات الزوج
اخلاصة ،حاولي أن تكوني أنت املبادرة باألمر ،ووضحي له أن ذلك
برغبة منك ،وحاولي استخدام العبارات اليت تتمنني أن يستعملها
معك ،مثل :مناداته باسم حمبب له ،االستمتاع بذكريات شهر العسل
إذا كان لديكما ألبوم صور..
 -2أهديه مالبس نوم خاصة به ،وقومي بعمل محام لالسرتخاء لكما
معا ،فاالهتمام بالتدليك واملداعبة ،حيفز الرغبة والقدرة اجلنسية
ً
عند الرجل؛ حتى ولو مل يتقبلها يف املرة األوىل ،بالتأكيد سيطلبها
فيما بعد.
 -3اجعلي األمر «العالقة احلميمة» رحلة ممتعة لك بد ً
ال من النظر إليها
على أنها جمرد أداء واجب ،أحيب نفسك ودلليها يف وجوده ،وحتدثي
وعربي عن شعورك احلميم جتاهه؛ حتى ولو التزم الصمت يف أول
األمر؛ فلألسف معظم الرجال العرب خيجلون ،أو ال جييدون التعبري عن
بعيدا عن الفراش.
املتعة احلميمة
ً
 - 4اجعليه يشرتك معك يف مسئوليات البيت والبنات ،وحاولي
أال حتددي األدوار بينك وبينه ،اجعليه يشعر بالعائلة ومبا يدور؛
تفهما
حتى تتحرك املشاعر العامة جتاه األسرة ،وبالتالي يصبح أكثر
ً
للمشاعر احلميمة.
بعيدا عن البيت
 -5هل فكرت يف قضاء بعض الوقت مع الزوج
ً
واألوالد كما كنتما أيام شهر العسل؟ مثل هذه اإلجازة الصغرية هلا
مفعول إجيابي على احلياة الزوجية.
نصيحة:
العالقة بني اجلسد والعاطفة عالقة وثيقة ،ال ميكن أن نفصلها أو
نهمل جانًبا على حساب اآلخر؛ فال ميكن أن تكون العالقة احلميمة جمرد
التقاء اجلسد مع اجلسد ،وإال فما معنى املودة والرمحة بني األزواج!

 5خطوات للتأقلم مع
طباع زوجك غري احملببة

ٍ
وطباع ،كانت
بصفات
قد ُتصدم املرأة يف بداية اخلطبة أو الزواج
ٍ
ترفضها يف شريك العمر؛ كونها ال تناسب طبيعة شخصيتها وطريقة
تفكريها ،عندها تبدأ يف البحث عن حلول مناسبة لتغيري تلك الصفات
عنده.
ورأت املستشارة األسرية إميان كامل ،اختصاصية الرتبية السلوكية،
طباعا ال
أن فيه
أن َمن تتزوج أو ترتبط
ً
ٍ
برجل ،تعلم منذ البداية َّ
تعجبها ،وتعيش معه على أمل تغيريه ،جتين على نفسها؛ فال أحد
شب على شيء شاب عليه» ،وهذه الطباع
يتغيرَّ بسهولة؛ «فمن
َّ
والصفات قد تكون بسبب املوروثات اجلينية ،أو العادات والتقاليد،
أو الثقافة الرتبوية اليت نشأ عليها الرجل؛ لذا من الصعب ،إن مل
يكن مستحي ًال ،تغيري صفة ما يف الرجل طاملا أنه ال يرغب يف
تغيريها.
صفات ميكن التأقلم معها
الصفات تتنوع ،منها ما يدخل يف إطار العيب ،أو تكون صفات
عادية ،لكنها يف كل احلاالت ال تناسب املرأة ،كأن أن يكون الزوج
كثريا ،عكس الزوجة؛ فتسعى إىل أن
غري اجتماعي ،وال يتحدث
ً
ً
يصبح مثلها ،أو أن يكون خجو ً
شوقا لسماع
ال وال يغازهلا؛ فتحرتق
كلمات مجيلة منه.
يف مثل هذه احلاالت ،نطلب من الزوجة التأقلم مع صفات زوجها
بدل التفكري يف تغيريه ،وأن حترتم االختالف بينهما.
صفات معيبة
أما إذا كان َمن سرتتبط به فيه صفات َمعيبة؛ فعليها أال تتزوجه،
ً
ويتعمد إهانتها،
خائنا ،أو خبي ًال ،أو ال حيرتمها
كذابا ،أو
كأن يكون
ً
َّ
أو يتعدى عليها بألفاظ بذيئة ،أو يتجسس عليها وال تشعر معه
باخلصوصية ،هنا حتتاج املرأة إىل وقفة طويلة مع نفسها ،تفكر
فيها برفض إمتام هذه العالقة ،حتى إن كانت حتبه؛ لكيال تقع
َّ
أبدا من تغيري تلك
يف ورطة كبرية بعد الزواج؛ كونها لن
تتمكن ً
الصفات.
ِ
تناسبك يف زوجك:
طباع ال
كيفية التأقلم مع
ٍ
مجيعا خنتلف عن بعضنا
فنحن
االختالف؛
احرتام
مببدأ
 -1التعامل معه
ً
يف طباعنا ،وال بد أن يكون هناك طرف موجب وآخر سالب ليحدث
االجنذاب.
 -2اسألي نفسك أو ً
َّ
يتدخل زوجك يف صفة ،أو
ال :هل تفضلني أن
ِ
فيك؟ ثم قرري التدخل يف صفاته ،مثل :طريقة
طبع ما ال يناسبه
ً
ِ
خاصة أن األزواج حيبون املرأة الصبورة.
صربك؛
نقاشك ،ومدى
ِ
ِ
لكنك
يروقك،
طبع ما فيه ال
حول
زوجك
إىل
التحدث
 -3يف إمكانك
ٍ
ِ
طريقتك
كثريا
زوجك
سيحرتم
هنا
ا،
تدرجيي
معه
التأقلم
ستحاولني
ً
ً
يف لفت انتباهه إىل هذا األمر ،وقد يبادر إىل إصالحه.
طبع ما يف زوجكَّ ،
ِ
تذكري أن هناك
 -4كلما
شعرت بعدم الرضا من ٍ
رجا ً
ال لديهم صفات سيئة ،وعيوب قاتلة أكثر من هذا الطبع ،مثل:
كثرة السباب ،أو تعاطي املخدرات ،وستشكرين اهلل على أن زوجك
ال يشبههم.
ِ
أمرا سه ًال ،ولن حيدث بني
ليس
فالتكيف
بالصرب
االلتزام
عليك
-5
ً
يوم وليلة ،وبعد مرور عام على زواجكما ،ستعتادين على ما حيبه
زوجك وما يكرهه ،وسيحفظ كل واحد منكما اآلخر.
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استقالة لوك فولي...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ساعات قليلة من اتهام الصحافية اشلي رابر (،)Ashleigh Raper
املراسلة السياسية السابقة لتلفزيون ايه بي سي ،السيد فولي
بوضع يده يف مالبسها الداخلية.
ففي بيان صادر عن هيئة احملطة التلفزيونية العامة نيابة عنها،
زعمت السيدة رابر أن احلادث وقع بعد حفل رمسي مبناسبة عيد
امليالد عام  ،2016يف بار يف مارتن باليس ( )Martin Placeيف
سيدني.
كما كشفت الصحفية أن السيد فولي اتصل بها هاتفيًا مرتني يف
األسبوع املاضي ..مرة ليقول إنه عازم على االستقالة ومرة أخرى
ليقول إنه ينوي البقاء يف منصبه.
ففي تصريح خمتصر لإلعالم ،أصر السيد فولي على أن هذه املزاعم
«زائفة» وأنه ينوي بدء إجراءات التشهري.
وقال السيد فولي «على اي حال ،ال أستطيع القتال لتربئة امسي
واملنافسة يف االنتخابات يف الوقت نفسه ..ليس من املمكن القيام
باألمرين معًا».
واضاف يقول «لذلك ،اتقدم باستقاليت من زعامة حزب العمال اليوم
(امس االول) .وهذا من شأنه متكني زعيم جديد من القيام مبهمة
هزمية حكومة األحرار  -الوطين».
وسوف ينتقل السيد فولي اآلن إىل املقاعد اخللفية ،وقال إنه ينوي
البقاء كعضو ملقعد أوبرن.
وقالت السيدة رابر انه بعد حفل عيد امليالد يف مبنى الربملان قبل
عامني ،الذي حضره اعالميون وسياسيون وموظفوهم ،بقيت جمموعة
يف البار يف مارتن باليس.
وزعمت انه «يف وقت الحق من ذلك املساء ،اقرتب لوك فولي من
جمموعة من الناس ،مبن فيهم أنا ،ليقول ليلة سعيدة».
واضافت تقول «وقف جبانيب .وضع يده من خالل فجوة يف اجلزء
اخللفي من ثوبي وداخل السروال الداخلي .اسرتاحت يده على
مجدت متاما».
األرداف .لقد
ُ
واعلنت ان احلادث املزعوم شهده شون نيكولز ،الذي كان حمررا
سياسا يف صحيفة سيدني مورنينغ هريالد يف ذلك الوقت ،ويعمل
يف تلفزيون اي بي سي كمراسل يف فور كورنرز.
وقد مت الكشف عن هذا احلدث املزعوم ألول مرة يف الربملان الشهر
املاضي من قبل النائب األحراري ديفيد إليوت ..وهو تكتيك
سياسي انتقدته السيدة رابر.
وقالت« :أصبحت املسألة بعد ذلك قضية سياسية حكومية وفيدرالية
وأسفرت عن اهتمام إعالمي مكثف ..حدث هذا دون مشاركيت أو
موافقيت».
ففي برملان الوالية يف تشرين األول ،أثناء تبادل ناري ،قال السيد
إليوت« :مل أتناول أبدًا مشروبا أكثر من الالزم يف حفلة ومضايقة
أحدى الصحافيات يف تلفزيون آيب سي ،مل أقم بذلك أبدًا».
وعلى الرغم من أن املطالبة أصبحت علنية ،نفى متحدث باسم فولي
بشدة هذه املزاعم ،اليت كررها السيد فولي امس االول اخلميس،
حيث قال «إن أول شيء أود أن أقوله هو أن املزاعم اليت وجهت
إلي اليوم (امس االول) ،واليت نشرها تلفزيون إيه بي سي زائفة.
ّ
لقد احتفظت حبقي بتعيني حمامني ومستشارين كبار لتقديم املشورة
بشأن البدء الفوري يف إجراءات التشهري يف احملكمة الفيدرالية يف
أسرتاليا».
وقال متحدث باسم هيئة البث العامة إنه يوافق على تصريح السيدة
رابر وليس لديه أي تعليق آخر.
وكان مصدر كبري يف حزب العمال قد صرح يف وقت سابق ملوقع
 news.com.auأن موقفه ال ميكن الدفاع عنه وأن «اجلميع يريد
(السيد فولي) أن يذهب».
ورجح املصدر إن حيل مايكل دالي مكان فولي كزعيم حلزب العمال،
وقال ان «جناح اليسار» من املتوقع أن يقرر (منصب نائب زعيم
املعارضة)».
وتزعم السيدة رابر أن السيد فولي اتصل بها هاتفيا األحد املاضي
لالعتذار وقال إنه يعتزم االستقالة من منصب زعيم املعارضة يف
األيام القليلة املقبلة.
وقالت «أخربني أنه كان يريد أن يتحدث معي عن تلك الليلة يف
مناسبات عديدة خالل العامني املاضيني ،ألنه بينما كان يف حالة
سكر وال يستطيع تذكر كل تفاصيل تلك الليلة ،كان يعلم أنه فعل
ً
شيئا إلهانيت».
واضافت تقول انه «اعتذر مرة أخرى وقال لي :أنا لست من عشاق
التحرش ،أنا جمرد خممور أمحق».
واستطردت قائلة انه اتصل بها مرة أخرى يوم الثالثاء وتراجع عن
اقواله السابقة وقال انه لن يستقيل بعد كل هذا.
وقالت «كرر اعتذاره وقال لي انه مدين لي بالكثري من الندم..
أخربني أنه تلقى نصيحة قانونية بعدم االستقالة من منصب زعيم
املعارضة .وأشار إىل أنه ينوي اتباع هذه النصيحة».
وقالت السيدة رابر إنها قررت على مضض «اإلدالء ببيان اآلن من
أجل وضع األمور يف نصابها الصحيح وكشف سلوك السيد فولي
املزعوم ..ال ينبغي مناقشة حاالت مثل هذه يف الربملان من أجل
تسجيل النقاط السياسية .وأريد أن يتوقف هذا الشيء».
وستذهب والية نيو ساوث ويلز إىل االنتخابات يف  23آذار من
العام املقبل ،ويف استطالعات الرأي األخرية ،كان حزب العمال قد
كبريا على حكومة االحرار برئاسة غالديس برجييكيليان.
تقدما
حقق
ً
ً
وإذا استمرت هذه التوجهات ،فإن العديد من احملللني كانوا مييلون
إىل شبه تأكيد بأن يصبح السيد فولي رئيسا مقبال للوالية.

ترامب يتباهى...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
قدم الرئيس األمريكي دونالد ترامب قراءة مزدوجة لنتائج انتخابات
ّ
التجديد النصفي للكونغرس ،اذ اعترب أن حزبه اجلمهوري حقق
ّ
حمذرًا
«جناحًا هائ ًال» بعدما احتفظ بسيطرته على جملس الشيوخ،
سريد على
الدميوقراطيني الذين استعادوا جملس النواب ،من انه
ّ
أي حماولة لفتح ملفات تطاوله ،ودعاهم اىل «العمل سويًا».
يف املقابل ،اعترب الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما أن نتائج
ّ
تشكل «بداية» .جاء ذلك بعدما جنح احلزب الدميوقراطي
االنتخابات
يف إسقاط حصون الرئيس األمريكي يف جملس النواب ،لكنه فشل
يف اقتحام أسوار اجلمهوريني يف جملس الشيوخ.
وتثري استعادة الدميوقراطيني جملس النواب تساؤالت يف شأن
املسار الذي سيسلكونه يف التعامل مع ترامب واجلمهوريني ،وهل
ّ
يتجه اجلانبان اىل صدام ،أم ينجحان يف التوصل اىل توافق على
ملفات شائكة ،داخليًا وخارجيًا.
وسريأس الدميوقراطيون جلانًا يف جملس النواب قادرة على التحقيق
يف ملفات تطاول ترامب ،بينها عائدات الضرائب املتوجبة عليه
وتضارب حمتمل للمصاحل وعالقات حمتملة حلملته بروسيا خالل
انتخابات الرئاسة عام .2016
وستكون الغالبية يف جملس النواب كافية لعزل ترامب إذا ظهرت
أدلة على تواطؤ محلته االنتخابية مع موسكو ،أو على أنه عرقل
التحقيق يف «ملف روسيا» الذي يتواله روبرت مولر .ولكن ال ميكن
الثلثي يف جملس
الكونغرس إطاحة ترامب ،من دون تأييد غالبية
نْ
الشيوخ.
أعدوا سرًا
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن مساعدي ترامب ّ
منذ أسابيع للتعامل مع نتائج مشابهة لالنتخابات ،وعقدوا اجتماعات
لرسم اسرتاتيجيا اإلدارة ملواجهة الدميوقراطيني .وأشارت اىل أن
ترامب شارك يف بعض االجتماعات ،متحور خالهلا النقاش حول
وجوب تأليب األمريكيني ضد حتقيقات قد يفتحها الدميوقراطيون،
والرتويج اىل أنها تستهدف إحداث مجود يف الواليات املتحدة.
ووصف ترامب االنتخابات بأنها «يوم كبري ورائع» للجمهوريني ،اذ
«حتدى احلزب اجلمهوري التاريخ لتعزيز
قال خالل مؤمتر صحايف:
ّ
أكثريتنا يف جملس الشيوخ ،ويف الوقت ذاته أفشل مبقدار كبري
ّ
التوقعات يف جملس النواب» .وشدد على ان مشاركته النشطة يف
احلملة االنتخابية كبحت «املوجة الزرقاء» الدميوقراطية« ،إذا كان
هناك شيء من هذا القبيل».
ّ
يتمكن اجلمهوريون والدميوقراطيون من «العمل
وأعرب عن أمله بأن
سويًا ملواصلة حتقيق نتائج جيدة للشعب األمريكي ،على أن تشمل
النمو االقتصادي والبنية التحتية والتجارة وخفض كلفة األدوية».
ّ
وأضاف« :قد نتوصل اىل اتفاق وقد ال نتوصل ،ولكن جتمعنا
قواسم مشرتكة كثرية .هنا مسائل كثرية عظيمة ميكن أن ننجزها
معًا».وشدد الرئيس األمريكي على أنه «ليس قلقًا» من التحقيق
الذي يتواله روبرت مولر يف «تدخل» روسيا يف االنتخابات األمريكية
العام  ،2016ويف احتمال «تواطؤ» محلته االنتخابية مع موسكو.
واعترب أن التحقيق «خدعة» ،مستدركًا أنه لن يوقفه.
ّ
وحذر الدميوقراطيني من انتهاز سيطرتهم على جملس النواب لفتح
ً
حتقيقات تطاوله وإدارته ،الفتا اىل أنه سريد باملثل .وأكد أن
الدميوقراطيني ال ميلكون «شيئًا» ضده.
وأثارت االنتخابات ترقبًا يف العامل ،إذ أعلن الكرملني أنه ال يرى
«أفقًا لتطبيع» العالقات مع واشنطن ،لكنه أبدى «انفتاحًا على
حوار» معها ،فيما اعترب نائب رئيس املفوضية األوروبية فرانس
تيمرمانس ،ان الناخبني األمريكيني «اختاروا األمل بديل اخلوف».

املخرج املقرتح :وزير...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

قبل الوزير جربان باسيل ،جاءت املناشدة على لسان نائب رئيس
احلكومة ايلي الفرزلي من عني التينة.
توصي مطالبة الفرزلي ،وفقًا ملصدر نيابي ،بأن يأخذ فريق العهد
املبادرة بأن يكون الوزير املقرتح من حصته ،يف اطار التبادل مع
الرئيس املكلف سعد احلريري ،مرضي عنه قبل النواب الستة،
بعدما أعلن حزب اهلل ،عرب مصادر مطلعة على موقفه انه ليس
الوسيط ،أو املفاوض ،عن هؤالء النواب الذين بدأوا حتركًا ،قادهم
من دار الفتوى إىل بكركي يف إطار حترك لشرح موقفهم من طرح
توزيرهم..
لكن احلزب ،وعلى لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ،قال:
نعتقد بأن مفتاح احلل بيد الرئيس املكلف ،فهو الذي باستطاعته ان
ُينجز احلكومة غدًا ،وهو الذي يؤجل احلكومة إىل وقت آخر».
تيار «املستقبل» إىل الرد على الشيخ قاسم،
وسارعت مصادر يف ّ
وقالت الكرة موجودة فقط يف مالعب التعطيل ،مشرية اىل ان اجلهة
املسؤولة عن التعطيل معروفة لكل اللبنانيني.
واضافت مصادر املستقبل ان الرئيس املكلف يلتزم حدود الدستور
حيول تأليف احلكومة اىل ملعب تتبارى فيه العراقيل واملسؤولون
ولن ّ
عن العرقلة وهو أجنز مهمته يف تدوير الزوايا ،وعلى اآلخرين ان
يتوقفوا عن تدوير العقد.

املخرج

على ان أجواء الغموض والرتقب ،مل حتجب االهتمام بإجياد خمرج
فعلي الزمة توزير نواب  8آذار من السنة.
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ويف هذا اجملال ،كشف مصدر مطلع ان املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم توجه إىل باريس ،لعقد حمادثات مع الرئيس
املكلف ،تتعلق بإجياد حل وسطي ،بتوزير سين ،خارج النواب السنة
الستة ،على ان تكون من حصة الرئيس احلريري والشخصية مقربة
من الرئيس ميشال عون ،وغري حمسوبة عليه أو على الرئيس
احلريري..
ولدى جهات وازنة معلومات بان رئيس اجلمهورية اخذ على عاتقه جديا
اجياد حل ملشكلة توزير النواب السنة رغم اعرتاضه على توزيرهم
سابقا ،وهو اوعز اىل احد املقربني منه بالعمل على تقريب وجهات
النظر بني حزب اهلل الداعم االساس ملطلب توزير سنة املعارضة
وبني الرئيس احلريري وتسويق حل يقوم على توافق الرئيسني عون
واحلريري مع احلزب على تسمية شخصية سنية وسطية من خارج
كتلة اللقاء التشاوري اي من النواب االربعة الباقني «جنيب ميقاتي
اسامة سعد فؤاد خمزومي بالل عبداهلل».
واشارت مصادر مطلعة ان ما من جديد سجل يف ملف تأليف احلكومة
وال سيما على صعيد معاجلة العقدة املتمثلة مبشاركة النواب السنة
املستقلني يف احلكومة وتوقفت عما صدر عن دار الفتوى جلهة
التكامل بني من يعارض يف جملس النواب وبني من هو يف احلكومة
وهذا كالم اكثر من واضح .وكشفت املصادر ان وفد نواب السنة
املستقلني مل يطلبوا موعدا من القصر اجلمهوري لكنها اكدت ان
أبواب القصر اجلمهوري مفتوحة.
ومل تشأ املصادر التكهن عما سيقوله السيد نصر اهلل غدا السبت،
لكنها لفتت اىل ان لكالمه دائما تأثريه يف احلياة السياسية
الوطنية.
ويف سياق متصل اشارت اىل ان تأكيد رئيس اجلمهورية يف مواقفه
االخرية على الوحدة الوطنية رسالة يف هذا الظرف بالذات.
باملقابل قالت مصادر دبلوماسية ان العقدة اليت حتول دون إصدار
مراسيم احلكومة ،هي عقدة إقليمية ،حتديدًا مرتبطة بطلبات للنظام
يف سوريا ،باإلضافة إىل شروط إيرانية ذات صلة بالعقوبات
األمريكية على إيران ،وحزب اهلل واليت أعلن لبنان التزامه بها،
وعليه فاملعاجلة ختطت اإلطار الداخلي ،وتتجه األنظار إىل مؤمتر
باريس للسالم األحد (غدا) ،والذي ُيشارك فيه رؤساء الدول
الكربى ،كالرئيس فالدميري بوتني ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي
واملستشارة االملانية فض ًال عن  70دولة وحكومة ،حيث من املتوقع
ان يثار وضع لبنان ،ومساعدته على تذليل آخر العقد املتعلقة بتوزير
نائب سين من حصة الرئيس احلريري.
كما استقبل الرئيس عون قبل ظهر امس االول اخلميس يف قصر
بعبدا ،وفدا من «جمموعة الصداقة مع لبنان» يف جملسي العموم
واللوردات الربيطانيني برئاسة رئيس «جلنة الصداقة مع لبنان» يف
الربملان الربيطاني الوزير السابق والنائب جون هايز ،ومن ضمن
اهداف الزيارة البحث يف خمرج لتشكيل احلكومة.
وإذا صدقت املعلومات ،فإنه سيكون للبنان حكومة قبل عيد
االستقالل يف  22تشرين الثاني ،لتكون «عيدية» اللبنانيني ،حبسب
ما تصر مصادر يف  8آذار على تسميتها ،مشرية إىل ان هذه
«العيدية» تعمل عليها جهات إقليمية ودولية.
غري ان حمطة  O.T.Vالناطقة بلسان «التيار الوطين احلر» نقلت عن
مصادر «حزب اهلل» تشديدها على ان «ال وزير سنيًا إال من  8آذار»،
وال حكومة إال بتوزير سين من  8آذار ،رغم ان املصادر أكدت ان
احلزب ليس وسيطًا يف موضوع توزير سنة  8آذار ،وان «من يريد
الوساطة ان يتحدث مع سنة  8آذار مباشرة».
وعلم ان كتلة «املستقبل» ستعقد اجتماعًا استثنائيًا يوم االحد
املقبل لالطالع بشكل مفصل على املشاريع املدرجة على جدول أعمال
اجللسة التشريعية اليت ستعقد يومي االثنني والثالثاء املقبلني ،اال
ان الرئيس احلريري لن حيضر هذا االجتماع لوجوده يف العاصمة
الفرنسية ومشاركته يف مؤمتر السالم.

تحرك نواب السنة املستقلني

وسط ذلك ذكرت مصادر اللقاء التشاوري للنواب السنة املستقلني
ان االجتماع مع املفيت عبد اللطيف دريان ختلله شرح مفصل ملطلبهم
ال سيما جلهة ضرورة التنوع داخل الطائفة ،والتمثيل فريق واحد
للطائفة ال جيوز ال سياسيًا وال دينيًا ودستوريا ،وان هناك نسبة
كبرية من الناخبني السنة اختارتهم.

وعلم ان املفيت دريان عاتب النواب على عدم زيارته والتشاور
ُ
معه قبل اآلن ،ومتنى ان يتم اللقاء بني كل االطراف على احملبة
والتفاهم .واوضحت املصادر ان اللقاء طلب امس االول ،موعدا من
الرئيس ميشال عون ،وسيطلب ايضا مواعيد من الرئيس املكلف
سعد احلريري ومن رؤساء احلكومات السابقني الثالثة فؤاد السنيورة
وجنيب ميقاتي ومتام سالم.
وكان الفتًا لالنتباه البيان الذي صدر عن دار الفتوى ،بالنسبة
إىل استقبال النواب الستة ،إذ ان البيان مل يأت على ذكر «اللقاء
التشاوري» أو النواب السنة املستقلني ،وإمنا اقتصر على تسمية
النواب ،ويف ذلك إشارة إىل ان مفيت اجلمهورية استقبلهم بصفتهم
نوابًا يف الربملان وليس نوابًا سنة يف تكتل نيابي ،وتأكيده على
ان أبواب دار الفتوى مفتوحة امام أي نائب مهما كانت طائفته
وانتماؤه السياسي.
اما يف مضمون البيان ،فقد كانت الفتة كالم املفيت دريان من انه
ّ
تشكل احلكومة بدعم مجيع القوى والقيادات السياسية
يأمل يف ان
يف لبنان وهناك جملس نيابي منتخب من مهامه التشريع وحماسبة
احلكومة على ادائها وهنا يكون التكامل يف العمل بني من هم داخل
احلكومة ومن هم يف اجمللس النيابي وبالنتيجة اجلميع يكون مشاركا
يف خدمة الوطن».
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صـحة وغـذاء

اكتشاف خطر العمليات القيصرية على دماغ الطفل  6أمور جتعلك تبدو أصغر
من عمرك احلقيقي بـ10
سنوات

اكتشف علماء األحياء أن العملية القيصرية تؤثر
بصورة غري اعتيادية يف تشكل ومنو دماغ الطفل
بعد والدته ،بسبب موت جمموعة كبرية من اخلاليا
العصبية.
وتشري نانسي فورجر ،من جامعة جورجيا يف أتالنتا
بالواليات املتحدة يف مقال نشرته جملة ،PNAS
إىل أن “العديد من األطباء يربطون العملية
القيصرية باضطراب النوم والنمو العاطفي
للطفل ،وكذلك بنقص الرتكيز .ولكن متابعتنا
كشفت السبب احملتمل لذلك”.
وقد اتضح أن “االبتكارات احلضارية” املختلفة
اليت هلا عالقة باستمرار احلياة واإلجناب تؤثر يف
منو الطفل .وبينت الدراسات اليت أجريت يف
هذا اجملال أن تأثريها ليس إجيابيا دائما يف
منو الرضع.
فمثال ،أكدت العديد من الدراسات على فوائد
حليب األم وعملية الرضاعة للطفل ،خاصة وأنها
حتسن عمل جهاز املناعة ونبيت األمعاء وتزيد
من مؤشر الذكاء وجتعل الطفل أكثر تأقلما من
الظروف البيئية واحلياتية ،مقارنة بالرضاعة
االصطناعية.
كما اكتشفت فورجر وفريقها التأثري السليب
للعملية القيصرية اليت تعترب من “مثار احلضارة”،
وكيف تؤخر منو الدماغ وختلق مشكالت عديدة
للطفل بعد والدته.
وللتأكد من التأثري السليب للعملية القيصرية،
أجرى الفريق العلمي جتارب على إناث فئران
خمربية .وضعت هذه اإلناث بطريقة طبيعية
وبعضها أخضعت لعملية قيصرية .وقد ركز
الفريق العلمي اهتمامه على سرعة موت اخلاليا
العصبية “الزائدة” بعد الوالدة ،وكيفية تغري
عمل “مركز العدوى” يف منطقة ما حتت املهاد،
ردا على املوت اجلماعي للخاليا العصبية عند أول
اتصال بامليكروبات والفريوسات.
ووفقا للعلماء ،مباشرة بعد والدة الطفل ،تبدأ
اخلاليا العصبية باملوت ،وهذه مسألة طبيعية،
ويبدأ النشاط املفرط يف منطقة ما حتت املهاد.
وهذه العمليات ضرورية لتشكيل جهاز املناعة
عند الرضيع وتشكيل السالسل األولية للخاليا
العصبية.
ولكن التجارب على الفئران كشفت أن العملية
القيصرية تسبب استمرار موت اخلاليا العصبية
يف بعض أجزاء الدماغ لفرتة أطول مقارنة
بالوالدة الطبيعية.
وهذه االضطرابات أثرت يف سلوك الفئران ،حيث
تغري صوتها عند “البكاء” ،وبدأت تسمن بسرعة
مقارنة بالفئران اليت ولدت بصورة طبيعية .وهذا

األمر يالحظ أيضا بني األطفال حديثي الوالدة.
وأشارت فورجر إىل أن العمليات القيصرية جتري
يف بعض األحيان بناء على رغبة الزوجني وليس
لضرورتها .لذلك فإن نتائج الدراسة تدفع للتفكري
مبدى جدوى هذه العمليات من الناحية الطبية.

ضعف جهاز املناعة

إصابتك املستمرة باألمراض من املمكن أن تكون
مؤشرا على نقص الربوتينات يف اجلسم ،حيث إن
ً
تتكون من الربوتينات ودون
مجيع اخلاليا املناعية
ّ
كمية كافية من الربوتني ال تستطيع اخلاليا املناعية
التعايف والتكاثر بسرعة كافية ملكافحة البكترييا
اليت تهاجم اجلسم.
ضعف الرتكيز
يؤدي نقص الربوتينات باجلسم إىل ضعف الرتكيز
واضطراب احلالة املزاجية ،حيث إن مجيع النواقل
العصبية مثل السريوتونني والدوبامني كلها
مصنوعة من الربوتينات.
ّ
قلة النوم
إذا كنت ال تستطيعني النوم فمن املمكن أن يكون
هذا بسبب نقص الربوتينات يف جسمك ،حيث يؤثر
ذلك يف إنتاج اهلرمونات ويؤدي إىل حدوث خلل
يف التوازن ما يؤثر على النوم.
الشعور بالضغط العصيب
مُيكن أن يؤدي نقص الربوتني داخل اجلسم إىل
زيادة متزق العضالت واألنسجة وزيادة إفراز
هرمون التوتر ،وعدم وجود الربوتني يؤدي إىل عدم
تعويض األنسجة املتمزقة ،ما يؤدي إىل الشعور
الدائم بالضغط العصيب .لذلك جيب عليك سيدتي
االهتمام باحلصول على كمية الربوتينات املناسبة
جلسمك على مدار اليوم للتمتع بصحة جيدة.

أشارت دراسات حديثة بأن االبتعاد عن اإلجهاد
والتوتر ميكن أن جتعل االنسان يبدو أصغر من
عمره بـ  10سنوات ،إىل جانب منط احلياة الصحي
يف منتصف العمر خصوصًا فيما يتعلق بتقليل
اإلجهاد والتوتر واملواظبة على النشاط البدني،
واحلد من األطعمة غري الصحية ،تعد من أهم
أسباب مفاتيح الشيخوخة السعيدة.
إليك بعض الطرق السهلة لتخفيف التوتر:
* إذا كان التوتر بسبب مهام العمل ،ينصح
بكتابة قائمة باملهام املطلوبة وتوقيتها ،والعمل
على تنفيذها وفقًا للمنطق ومعطيات الواقع من
دون إضافة ضغوط على نفسك.
* ترتيب األولويات ،فهو يساعد على ختفيف
الضغوط وتقليل اإلجهاد ،فبعض األمور اليت
تبدو هامة تقل أهميتها عند إعادة تقييمها.
* اتباع بعض االجراءات اليت تساعد على االسرتخاء
وختفيف حدة التوتر مثل :مساع موسيقى هادئة،
أو القيام ببعض التمارين ،أو التحدث إىل
صديق.
* املشي اليومي ،ختصيص يومًا التنزه بشكل
دوري ،وأخذ عطالت والقيام برحالت ،والسباحة،
كلها أمور تساعد على خفض التوتر.
* احلرص على شرب املاء بانتظام وعدم جتاهل
ّ
املصنعة واملقالي،
العطش ،واالبتعاد عن األطعمة
وتناول الفواكه واخلضروات.
* اليوغا ،والتمارين الرياضية ،والتدليك

علماء يكتشفون «الطريقة
الصحية» لطهي األرز

لطاملا كان األرز طبقا دائما على كل املوائد
العربية والعاملية ،إال أن الناس دائما ما يتخوفون
من كثرة السعرات احلرارية فيه وما يسببه من
مسنة.
ويعتقد باحثون يف سريالنكا أنهم وجدوا طريقة
جديدة لطهي األرز ستقلل من السعرات احلرارية
بنسبة تصل إىل  50باملئة ،كما أنها توفر بعض
الفوائد الصحية املهمة األخرى.
وأوضح الباحثون أن احليلة اليت استندوا إليها
هي إضافة زيت جوز اهلند إىل املاء املغلي قبل
إضافة حبات األرز ،وأن ملعقة صغرية من الزيت
تقريبا كافية لكل نصف كوب من األرز.
واقرتح الباحثون أنه جيب ترك األرز يربد يف
الثالجة ملدة  12ساعة بعد الطهي ،ثم تسخينه يف
امليكروويف عندما يكون الشخص جاهزا لتناول
الطعام.
وأشاروا إىل أن إضافة زيت جوز اهلند وتربيد
األرز قبل استهالكه خيلص حباته من نصف
السعرات احلرارية ،مقارنة مع طهي األرز بالطريقة
التقليدية ،حسبما نشر موقع «بزنس إنسايدر»
يوم السبت.
ويسعى الباحثون اآلن لتكرار التجربة مع األطعمة
النشوية األخرى الطبيعية مثل اخلبز ملعرفة ما إذا
كانت النتيجة نفسها ميكن أن حتدث أم ال.
ويعرض كثري من الناس حياتهم إىل اخلطر
ّ
بسبب طريقة طهي األرز ،الذي ال غنى عنه يف
أي منزل تقريبا ،لكن بعض العلماء توصلوا إىل
أن إضافة مزيد من املاء يف القدر أثناء طهي
األرز أو حتى نقعه يف املاء قبل طهيه بليلة،
هي الطريقة املثلى للتخلص من مسوم الزرنيخ
املوجودة فيه.
وحسب صحيفة «تليغراف» الربيطانية ،فإن األرز
يتعرض للتلوث باملواد الكيماوية نتيجة للسموم
واملبيدات احلشرية اليت ميكن أن تظل يف الرتبة
لعقود.
ووفقا للتجارب العلمية ،ميكن أن تكون الطريقة
اليت يطهى بها األرز هي تقليل التعرض إىل هذا
السم القاتل.

* 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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صـحة وغـذاء

هك لنقص الربوتني يف دراسة صادمة تكشف خطرا حمدقا
 10أعراض تكشف أنك قد تكون  7إشارات ُتنبّ ِ
باألفراد يف منتصف العمر!
مصابا بالسرطان!
جسمك ..تع ّريف عليها!

كل واحد بني اثنني قد يصاب مبرض السرطان خالل حياته .هذا ما
كشفته دراسة بريطانية مؤخرا .ويف حال اكتشافها مبكرا ،تكون
معظم األورام قابلة للعالج .فمن يتعرف مبكرا على أعراض اإلنذار
األوىل ،قد ينقذ نفسه!
نصف الربيطانيني الذين ولدوا بعد عام ُ 1960معرضون لإلصابة
بالسرطان يف مرحلة ما من حياتهم .هذه النتيجة املخيفة توصلت إليها
مؤخرا دراسة بريطانية عن «أحباث السرطان يف اململكة املتحدة».
وقد نشر الباحثون نتائجهم يف «اجمللة الربيطانية للسرطان».
وكلما ازداد عمر اإلنسان كلما ارتفع احتمال إصابته بالسرطان.
لكن ،بني املخاوف املبالغ فيها والتجاهل التام ،جيب العثور على
نقطة توازن يف التعامل مع األعراض اليت تظهر يف جسم اإلنسان.
نقال عن موقع فوكوس األملاني ،تضع مجعية السرطان األمريكية
سبع مؤشرات حتذيرية للسرطان وهي:
 .1تغري يف الفضالت سواء على مستوى األمعاء أو املثانة ،ومن
ذلك مثال تغري لون البرُ از أو طبيعته ،التقلب بني اإلسهال واإلمساك،
وجود دم يف البول أو البرُ از.
 .2اجلروح اليت ال ُتشفى ،وهي جروح ملتهبة وفيها تقرحات ال
تتحسن مع الوقت بل يزيد أملها ونزيفها.
 .3نزيف أو إفرازات غري عادية ،مثال نزيف األعضاء التناسلية أو
حلمات الثديني .نزيف الدم لدى املرأة حتى بعد انقطاع الطمث
لديها.
 .4ظهور ُعقد .مثال تكتالت أو تورمات يف الثديني أو اخلصيتني أو
أعضاء أخرى .باإلضافة إىل ظهور كتل أو أورام حتت اجللد.
ُ .5عسر يف اهلضم أو صعوبة البلع وأيضا الشعور بالتخمة حتى دون
تناول الكثري من الطعام.
صحتك بني يديك  -الوقاية من السرطان ومواضيع أخرى
 .6ظهور تغريات يف الشامات اجللدية سواء من حيث اللون أو احلجم
والشكل واحلواف .مثال على ذلك ظهور ظالل لدرجات لون الشامة
على اجللد أو جتاوز حجمها خلمس إىل ست ميليمرتات.
 .7السعال وحبة الصوت .مثال أن يعاني اإلنسان من سعال مستمر
أو يتغري صوته باإلضافة إىل وجود دم يف اللعاب أو النخامة.
اجلمعية األمريكية توصي بالتوجه للطبيب إن كان الشخص يعاني
من إحدى هذه األعراض ألكثر من أسبوعني دون أن يكون هلا سبب
معني.
وباإلضافة إىل هذه األعراض ،توجد ،حبب موقع فوكوس ،بعض
العالمات األخرى اليت قد تكون مؤشرا كبريا على اإلصابة باملرض
اخلبيث مقارنة بأعراض أخرى ،وهي:
 .8فقدان الوزن غري املربر يتم ربطه عادة بسرطان الرئة،
أوالبنكرياس أو املريء أو املعدة.
 .9الشعور باألمل يف بداية املرض يتم ربطه بسرطان العظام،
وأوجاع الظهر مؤشر أحيانا على سرطان القولون سرطان الرحم.
 .10احلكة وميل لون اجللد إىل األصفر البين قد تدل على سرطان
الكبد ،ووجود امحرار على الثدي قد يعين سرطان الثدي.
ويضيف موقع تي أونالين األملاني أعراضا أخرى ال جيب االستهانة
بها كذلك وهي :تضخم الغدد اللمفاوية ،وآالم البطن اليت تدوم
ألكثر من أسبوع دون سبب واضح ،عالوة على الرغبة املتكررة يف
التغوط ،اإلرهاق املستمر.

كل واحد بني اثنني قد يصاب مبرض السرطان خالل حياته .هذا ما
كشفته دراسة بريطانية مؤخرا .ويف حال اكتشافها مبكرا ،تكون
معظم األورام قابلة للعالج .فمن يتعرف مبكرا على أعراض اإلنذار
األوىل ،قد ينقذ نفسه!
نصف الربيطانيني الذين ولدوا بعد عام ُ 1960معرضون لإلصابة
بالسرطان يف مرحلة ما من حياتهم .هذه النتيجة املخيفة توصلت إليها
مؤخرا دراسة بريطانية عن «أحباث السرطان يف اململكة املتحدة».
وقد نشر الباحثون نتائجهم يف «اجمللة الربيطانية للسرطان».
وكلما ازداد عمر اإلنسان كلما ارتفع احتمال إصابته بالسرطان.
لكن ،بني املخاوف املبالغ فيها والتجاهل التام ،جيب العثور على
نقطة توازن يف التعامل مع األعراض اليت تظهر يف جسم اإلنسان.
نقال عن موقع فوكوس األملاني ،تضع مجعية السرطان األمريكية
سبع مؤشرات حتذيرية للسرطان وهي:
 .1تغري يف الفضالت سواء على مستوى األمعاء أو املثانة ،ومن
ذلك مثال تغري لون البرُ از أو طبيعته ،التقلب بني اإلسهال واإلمساك،
وجود دم يف البول أو البرُ از.
 .2اجلروح اليت ال ُتشفى ،وهي جروح ملتهبة وفيها تقرحات ال
تتحسن مع الوقت بل يزيد أملها ونزيفها.
 .3نزيف أو إفرازات غري عادية ،مثال نزيف األعضاء التناسلية أو
حلمات الثديني .نزيف الدم لدى املرأة حتى بعد انقطاع الطمث
لديها.
 .4ظهور ُعقد .مثال تكتالت أو تورمات يف الثديني أو اخلصيتني أو
أعضاء أخرى .باإلضافة إىل ظهور كتل أو أورام حتت اجللد.
ُ .5عسر يف اهلضم أو صعوبة البلع وأيضا الشعور بالتخمة حتى دون
تناول الكثري من الطعام.
 .6ظهور تغريات يف الشامات اجللدية سواء من حيث اللون أو احلجم
والشكل واحلواف .مثال على ذلك ظهور ظالل لدرجات لون الشامة
على اجللد أو جتاوز حجمها خلمس إىل ست ميليمرتات.
 .7السعال وحبة الصوت .مثال أن يعاني اإلنسان من سعال مستمر
أو يتغري صوته باإلضافة إىل وجود دم يف اللعاب أو النخامة.
اجلمعية األمريكية توصي بالتوجه للطبيب إن كان الشخص يعاني
من إحدى هذه األعراض ألكثر من أسبوعني دون أن يكون هلا سبب
معني.
وباإلضافة إىل هذه األعراض ،توجد ،حبب موقع فوكوس ،بعض
العالمات األخرى اليت قد تكون مؤشرا كبريا على اإلصابة باملرض
اخلبيث مقارنة بأعراض أخرى ،وهي:
 .8فقدان الوزن غري املربر يتم ربطه عادة بسرطان الرئة،
أوالبنكرياس أو املريء أو املعدة.
 .9الشعور باألمل يف بداية املرض يتم ربطه بسرطان العظام،
وأوجاع الظهر مؤشر أحيانا على سرطان القولون سرطان الرحم.
 .10احلكة وميل لون اجللد إىل األصفر البين قد تدل على سرطان
الكبد ،ووجود امحرار على الثدي قد يعين سرطان الثدي.
ويضيف موقع تي أونالين األملاني أعراضا أخرى ال جيب االستهانة
بها كذلك وهي :تضخم الغدد اللمفاوية ،وآالم البطن اليت تدوم
ألكثر من أسبوع دون سبب واضح ،عالوة على الرغبة املتكررة يف
التغوط ،اإلرهاق املستمر.

وجد باحثو معهد  ،Wellcome Sangerالواقع بالقرب من كامربيدج،
أن حنو  %80من اخلاليا حتتوي على طفرات ميكن أن تسبب
السرطان ،حتى لو بدت سليمة حتت اجملهر.
واكتشف الباحثون أثناء فحص نسيح املريء لدى  9متوفني ،أن
الناس يف العشرينات لديهم بضع مئات من التحوالت يف بعض
اخلاليا .وميكن أن يرتفع هذا العدد إىل أكثر من  2000حتول
مع تقدمهم بالعمر ،ما يؤدي إىل أن تكون أنسجة سليمة «مليئة
بالطفرات».
وقال املعد الرئيسي ،الدكتور فيل جونز« :اكتشفنا أنه يف الوقت
الذي يصل فيه الفرد إىل منتصف العمر ،رمبا يكون لديه طفرات
أكثر من اخلاليا الطبيعية».
وأوضح جونز أن مجيع املتوفني اخلاضعني للدراسة ،كانوا بأعمار
ترتاوح بني  20و 75عاما عندما توفوا ،ومل يكن لديهم تاريخ مع
املرض أو مشاكل يف املريء .وحتت اجملهر ،بدا النسيج طبيعيا
متاما.
ثم قام الباحثون بتعيني جينات عينات األنسجة للدراسة اليت ُنشرت
يف جملة العلوم.
صدمنا عندما رأينا
وأضاف الدكتور جونز« :بعد دراسة علم الوراثةُ ،
املريء السليم مليئا بالطفرات».
ويرتبط أحد اجلينات املتغرية ،واملعروفة باسم  ،TP53بسرطان
وعثر عليه يف ما يصل إىل  %37من اخلاليا السليمة.
املريءُ ،
[حتذير من خطر قاتل يفوق السرطان والسكري!] حتذير من خطر
قاتل يفوق السرطان والسكري!
كما تغري اجلني الذي يتحكم يف االنقسام اخللوي ،ويسمى
 ،NOTCH1يف حوالي  %80من اخلاليا ،وهو معدل تغري أعلى مما
هو مالحظ يف سرطانات املريء.
ويعتقد الباحثون أن هذه الطفرات ميكن أن حتمي من األمراض
املرتبطة بالعمر ،مثل السرطان ،يف «عامل خفي من الطفرات».
وقال املعد الرئيسي ،إنيغو مارتنكورينا ،إن الدراسة ميكن أن
تساعد الباحثني على حتديد كيفية تغري اخلاليا وتطورها الستعمار
األنسجة ،مع تقدمنا بالعمر.
يذكر أن مرض السرطان يصيب اإلنسان بسبب طفرات جينية،
ميكن أن تكون موروثة أو ناجتة عن التدخني أو التعرض لإلشعاع أو
السمنة أو الفريوسات.

خرباء التغذية حيذرون من هذه
األطعمة!
نشر خرباء التغذية قائمة باألطعمة الضارة بالصحة ونصحوا املستهلكني
بعدم شرائها ملا فيها من مواد ضارة على صحة البشر.
وذكرت صحيفة « ،»MedDailyأن اخلرباء وضعوا منتجات اللحوم
املصنعة كالنقانق واملرتديال يف قائمة أكثر املواد الغذائية ضررا
على الصحة .كما أنه كلما كانت هذه األطعمة أرخص ،تضاعفت فيها
املواد السامة املسرطنة.
وجاءت املواد الغذائية املدرجة حتت تصنيف «نصف مصنعة» يف
الرتتيب الثاني ألسوأ املواد الغذائية ،كمنتجات األجبان الرخيصة
املصنوعة من مواد رخيصة من زيوت ودهون معاجلة ،والحتوائها على
نسبة عالية من املواد احلافظة كالفوسفات.
واحتلت املواد الغذائية املعلبة املرتبة الثالثة للمواد الغذائية الضارة،
وهنا يلعب سعر املنتج دورا هاما ،فكلما كانت علبة الغذاء أرخص،
كان ضررها أكرب ،وأكثر ما يشاهد هذا الصنف «السام» يف األمساك
املعلبة بسبب تأكسد العلب.
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Voters ‘don’t care’ about dumping Malcolm Turnbull

NSW to make the biggest changes to stamp duty in 30 years

The Berejiklian government
will make the biggest overhaul to stamp duty in 30
rison in Queensland years delivering a tax break
to future home buyers that
are rarer than sightings will grow over time.
of Migaloo the white Under the changes the sevwhale.”

NSW DELIVERS MORE FUNDING FOR PUBLIC SCHOOLS, SIGNS UP TO GONSKI 2.0

Former PM Malcolm Turnbull (left) and party-elected Prime Minister
Scott Morrison.Source:Supplied

A COALITION MP won’t
say whether the Government is better off under Scott Morrison, as
the Prime Minister prepares to kick off a road
trip throughout Queensland.
CABINET Minister Steve
Ciobo has refused to say
whether the Coalition
government is better off
under Scott Morrison,
as the Prime Minister
prepares for a blitz of
key marginal seats in
Queensland.
Mr Morrison will visit the
Gold Coast on Monday
as he kicks off a road
trip throughout the Sunshine State.
“Lower taxes, more
jobs, lower electricity
prices, economy building and congestion
busting infrastructure,
AAA balanced budgets.”
Mr Ciobo, who voted for
fellow Queenslander Peter Dutton in August’s
Liberal leadership spill,
says voters in his home
state don’t care about
the dumping of Malcolm
Turnbull.
“I’m not going to get
into the history of what
happened there. I don’t
think it serves anyone’s
purpose,” he told Sky
News on Sunday.
“I also don’t think,
frankly, that Queenslanders or indeed Australians more generally
care about what’s happened.” The defence
industry minister said
people recognised the
change of prime minis-

ters but had moved on.
“I understand that there
is a fascination to keep
revisiting and raking
over the coals of past
events,” Mr Ciobo said.
“What I’m saying very
clearly though is that’s
not my focus - I’m not
stuck in the past - what
I’m looking forward to
is the future.” Veterans’
Affairs Minister Darren
Chester has also cautioned against focusing
on festering leadership
frictions within the Liberal and National parties, with less than six
months left until the
next election “We can’t
spend the rest of this
parliamentary term looking in the rear-view mirror,” he told the ABC.
Mr Morrison will tour
several key seats
throughout Queensland
this week. Success in
the Sunshine State will
be critical to his electoral fortunes. On Sunday,
he kick-started the trip
by announcing a multimillion dollar pipeline to
secure Townsville’s water supply.
Senior Labor MP Wayne
Swan said the prime
minister had a deplorable record in Queensland.
“It is one of savage cuts
to health, to education,
of cuts to penalty rates,”
Mr Swan told reporters
in Brisbane.
“Mr Morrison’s visits to
Queensland have been
brief and far between
... Sightings of Mr Mor-

NSW has provided extra
funding to public schools
as it signs up to the Gonski agreement, ensuring
the principles of truly
needs-based, sector-blind
funding for all students
remain across the State.
Premier Gladys Berejiklian, Education Minister
Rob Stokes and Treasurer Dominic Perrottet
announced today that a
school funding agreement
had been reached with
the federal government
and that the NSW Government would fund an
additional $6.4 billion to
2027 for schools across
the State from next year,
bringing the State’s total
investment to $148 billion
for government and nongovernment schools.
NSW schools will receive
more than $226 billion to
2027. The deal ensures
that Catholic and independent schools across
the State will receive their
additional funding promised recently by the federal government.
The record funding boost
by the NSW Liberals & Nationals Government also
includes an additional
$712 million in a NSW Equity Fund for government
schools – to complement
the federal government’s
$1.2 billion Choice and
Affordability Fund – to
ensure all students are
treated fairly, no matter
where they go to school.
“This is an historic day
for NSW setting up our
students for a stronger,
better future,” Ms Berejiklian said.
“Every child, no matter
where they live, their family’s circumstances or the
school they attend, must

be given every opportunity to be their best.
“This extra funding will
go to those students who
need it most and will allow
them to thrive at school.”
Mr Stokes said that the
agreement ensures all
schools are funded fairly,
with the NSW Government
stepping in to provide additional funding for public
education.
“Today’s announcement
means all our government, Catholic and independent schools across
NSW now have funding
certainty for 2019 and beyond,” Mr Stokes said.
“We urged the federal
government to provide
fair funding through their
Choice and Affordability
fund to every school in
NSW.
“In the absence of this,
the NSW Government has
stepped in to provide additional funding to government schools to ensure this historic funding
agreement treats all NSW
students fairly.”
Mr Perrottet said the NSW
Liberals & Nationals’
strong economic management meant this unprecedented investment
in the State’s schools was
possible.
“It is only because we
manage the State’s finances well that this government can make significant investments in the
things that matter most
- like better opportunities
for our children.
“While we have the capacity to build record
numbers of new schools
across the State, Labor
are only able to talk about
the projects they would
cancel.”

en price bands, or brackets, which determine how
much stamp duty is paid by
home purchasers will start
to rise with inflation from
the middle of next year.
The brackets have remained largely unchanged
since 1986 despite the increase in property prices
since then.
The government says the
changes will cut the average amount of stamp duty
per property transaction by
around $500 by 2021 but
the savings will rise over
time.
NSW Treasurer Dominic
Perrottet labelled it the
most significant reform to
the stamp duty system “in
a generation” and said it
would deliver a fairer, more
efficient system.
“The savings in the short
term are modest but over
the long term they will be
substantial,” he said.
The tax reform will cost the
state budget about $185
million in the three years
after the changes take effect on July 1 next year.
NSW will be the first state
to index stamp duty brackets to the consumer price
index.
Stamp duty is levied on residential property purchases
using price brackets and
rates that rise from 1.25 per
cent under $30,000 to 5.02
per cent over $3 million.
During the past 15 years
the median house price in
Sydney has climbed from
around $400,000 to just
over $1 million. As a result, stamp duty “bracket
creep” caused by property
price inflation has pushed
up the average rate of duty
payable from 3.37 per cent
to 4.05 per cent.
The changes to be announced on Monday will
reduce, although not eliminate, the effects of stamp
duty bracket creep.
To illustrate, Mr Perrottet
said that if the state’s
stamp duty brackets had
been indexed when they
were introduced in 1986
someone purchasing a
$1 million property today
would pay around $8,000
less in stamp duty.
“Anything we can do to

reduce the impediment for
people to move home or
downsize is good reform
and this will do that,” he
said.
The indexation of stamp
duty brackets will only apply to residential property
transactions.
The stamp duty reforms
come amid a downturn in
the Sydney property market. Dwelling values in the
city have fallen around 8
per cent since their peak
in July 2017, Corelogic figures show.
But there is still widespread
voter concern about housing affordability, especially
in Sydney, and the cost of
housing remains a key political challenge for the Berejiklian government.
Mr Perrottet said the stamp
duty changes would help
make it “easier for people
to realise the dream of
owning a home”.
The stamp duty reform is
modest compared with recommendations made by
the commission of audit
conducted when the Coalition won government in
2011.
The audit, by former NSW
treasury secretary Michael
Lambert, said stamp duty
is the “most inefficient of
NSW state taxes”. It recommended a ‘Stamp Duty Replacement Tax’ be phased
in to replace all property
transfer duties. The proposed replacement tax
would be based on land
values rather than market
values of properties and
would be payable annually
instead of when properties
change hands. The report
said that change would deliver an annual welfare gain
to the state of $2.3 billion.
Separate private sector
modelling in 2016 found
the NSW economy would
get a $5 billion-a-year boost
and add thousands of jobs
if stamp duty was replaced
by a broad-based land tax.
Mr Perrottet said he was
open to further reform of
property-related taxes but
that substantial changes
would require the co-operation of the Commonwealth
government and other
states and territories.
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‘Not impressed’: Bob Katter threatens Mor- Drastic dual election plan considered as
rison government with High Court referral government tries to regain ground

Crossbench MP Bob Katter says he is considering referring Liberal MP Chris Crewther to the High Court.
Credit:Alex Ellinghausen / Fairfax Media

Independent MP Bob Katter has threatened to
plunge the Morrison government further into minority by supporting the
referral of Liberal MP Chris
Crewther to the High Court
to determine the Victorian
backbencher’s eligibility
to sit in Parliament.
Declaring he was “not impressed” with the government and accusing it of
“running around pork-barrelling”, Mr Katter gave a
clear sign his reliable support for the Coalition was
now in doubt.
And in a further complication for Prime Minister
Scott Morrison’s relationship with the powerful
and enlarged crossbench,
newly elected MP Kerryn Phelps indicated she
was open to referring Mr
Crewther and Home Affairs Minister Peter Dutton
to the High Court, pending
legal advice.
Mr Crewther, a first-term
MP who holds the seat of
Dunkley south-east of Melbourne, faces referral over
his shareholding in biotech firm Gretals Australia,
which has received grants
and funding from the Commonwealth.
Section 44 of the constitution prohibits MPs from
holding a direct or indirect
pecuniary interest in any
agreement with the federal
government.
Labor has demanded Mr

Crewther’s fate be determined by the High Court,
and Mr Katter’s announcement on Monday means
the Liberal MP faces the
very real likelihood of referral.
“I’m considering my position in regards to Chris
Crewther MP for Dunkley,
I think that the
issues here are a lot different to those in the Dutton
case,” Mr Katter said.
“I’m not impressed with
the government in their
three months in office
[since Mr Morrison became
PM on August 24] running
around pork-barrelling.
“I’m not saying that they
can deal with their seven
or eight life and death issues in North Queensland
in this short period, but
they are not dealing with
any of them.
“It seems that there is little
point in working with a
government that has had
three months to do
something for the north
when all they are interested in is pork-barrelling to
secure votes.”
Mr Morrison maintains he
has no concerns about
Mr Crewther’s eligibility.
On Monday, the PM began a four-day bus tour
of Queensland looking to
shore up support in crucial battleground seats.
Since the loss of Malcolm
Turnbull’s former seat
to Dr Phelps, the Morri-

son government has just
75 seats in the 150-seat
chamber - with one of its
number on the floor lost to
the Speaker, Tony Smith.
If Mr Crewther were referred to the High Court,
the government would
have just 73 seats in the
House of Representatives.
A byelection in Dunkley could be disastrous
for the Coalition, with Mr
Crewther holding the seat
on a margin of just 1.43
per cent.
It would also dramatically
increase the chances of
an early general election.
Earlier on Monday, with
the Australian Electoral
Commission
officially
declaring her victorious
in the Wentworth byelection, Dr Phelps said she
was considering voting
to refer Mr Crewther and
Mr Dutton, who also has a
question mark over his eligibility related to financial
interests.
“Evidence is the most important thing initially and I
would have to get a comprehensive briefing on
those two cases,” she told
ABC Radio National. “I will
be seeking that as soon as
I possibly can.”
Dr Phelps said she was
satisfied there was no constitutional cloud over her
own eligibility as a result
of her work as a general
practitioner or as a City of
Sydney councillor.

Australian voters would
cast their ballots in two
federal elections in a single year under a drastic
option being canvassed
within the Morrison government to gain more
time to restore community support and defeat
Labor.
While a May election remains the most likely
scenario in the government discussions, some
MPs are open to the idea
of holding a Senate election early in the year
while going to a separate
election for the House of
Representatives several
months later.
The option would give the
government more scope
to deliver a federal budget early in the year to
rebuild its stocks after
a slump in the opinion
polls during over the two
months since the Liberal
Party’s brutal coup to remove Malcolm Turnbull
as prime minister.
Another option, which
was considered before Mr
Turnbull’s removal and
remains a possibility, is to
call an election soon after
Australia Day on January
26 to hold a simultaneous
election for both houses
of Parliament in early
March.
Advertisement
Prime Minister Scott Morrison has launched a pitch
to Queensland voters this
week with a bus tour from
the Gold Coast to Townsville, announcing new
visa rules to help farmers
hire foreign workers and
new funding for a light rail
project from Broadbeach
to Burleigh Heads.
Asked whether his bus
tour was the start of an
election campaign, Mr
Morrison said: “This is me
doing what I do - I’m out,
I’m listening, I’m hearing and I’m doing. That’s
what I’m doing as a Prime
Minister.”
Government sources have

dismissed the idea of an
early election this year
on the grounds it is too
soon after the leadership
change on August 24.
The last date for a simultaneous election for the
House of Representatives and half the Senate
is May 18, according to
an analysis by the Parliamentary Library, and this
is considered the leading
option.
The May election would
ensure the Morrison government goes to the polls
after the NSW Liberal
government of Premier
Gladys Berejiklian, which
must be held on March
23.
An earlier election, such
as the Australia Day option, would invite political danger by ensuring
the federal campaign for
an election in early March
would overlap with the
state campaign.
The latest date for a standard half-Senate election
is May 18 but the election
for the House of Representatives does not need
to be held until November
2, according to the Parliamentary Library analysis.
While Australians have
gone to simultaneous
elections for both houses
of Parliament for decades,
the process was “out of
sync” throughout the
1960s when voters went
to elections for the lower
house in 1966, 1969 and
1972 while casting ballots for the upper house
in 1964, 1967 and 1970.
Political leaders have
tried to keep the two
houses
synchronised
since the early 1970s out
of concern at a backlash
from voters who object to
being forced to the polls
too often, a factor that led
some Liberals to dismiss
the option to Fairfax Media on Monday. Others
did not rule out the idea.
The discussion about
election dates has intensi-

fied in recent days as the
government gets closer
to releasing the calendar
for sittings of Federal Parliament next year, offering an insight into when it
expects to hand down the
federal budget and when
it might go to the polls.
One source acknowledged the published calendar is likely to be “fiction” because the date of
the budget is likely to be
in early May but can be
adjusted by the government as needed.
Two years ago, for instance, the government
scheduled the federal
budget on May 10 but
brought it forward to May
3 in a sudden decision to
prepare for a double dissolution election of the
full Senate as well as the
House of Representatives
on July 2.
The government has full
scope to adjust the timing
of the budget. One of the
options being considered
within the Morrison government, similar to considerations in the Turnbull government, is to
issue an economic statement at the beginning of
the campaign in lieu of a
full budget.
This would echo the approach taken by Labor
in 2013 when then prime
minister Kevin Rudd and
then treasurer Chris Bowen issued an economic
statement at the start of
the campaign for the September election.
Mr Morrison has played
down the prospect of an
early election and insisted
the government can hold
power in the lower house
despite only having 75 of
the 150 seats after losing
the Wentworth byelection.
“Australian people expect
governments to serve their
term. We are elected to
serve our term and that is
what we are going to do,”
he said on October 21.
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After a fortnight of counting, Kerryn Phelps to be de- Renters now in the majority in over
40 per cent of Sydney: report
clared Wentworth victor

Prime Minister Scott Morrison and Malcolm Turnbull in Parliament Credit:Alex Ellinghausen

Dr Kerryn Phelps will be declared the winner of the Wentworth byelectionCredit:Nick Moir

Kerryn Phelps will be declared the winner of the
Wentworth byelection,
pushing the Coalition into
minority government after
a fortnight of counting.
The result, to be announced by the Australian Electoral Commission on Monday, will see
Dr Phelps narrowly come
out ahead of Liberal candidate Dave Sharma by
1851 votes.
The independent’s win
comes on the back of a
historic 19 per cent swing
against the government
following the ousting of
former prime minister
Malcolm Turnbull and his
resignation from the blueribbon seat.
Dr Phelps was helped
over the line by preferences from Labor and the
Greens after she attracted
29.2 per cent of the primary vote to Mr Sharma’s
43.1 per cent. Dr Phelps
will win the seat with 51.2
per cent on a two-party
preferred basis.
Overall postal votes, some

of which were still being
counted up until the weekend, favoured Mr Sharma,
making it a much tighter
contest than anticipated
on election night but not
enough to get the former
ambassador to Israel to
Canberra.
It is the first time since the
seat was established in
1901 that it has not been
held by the Liberal Party or one of its predecessors
- and is one of the largest
swings against a sitting
government in history.
Resentment at the treatment of Mr Turnbull was
the most important factor in the loss however on
Sunday Defence Industry
Minister Steve Ciobo said
he believed voters no longer cared about August’s
spill.
“I’m not going to get into
the history of what happened there. I don’t think
it serves anyone’s purpose and I also don’t
think, frankly, that Queenslanders or indeed Australians more generally care

about what’s happened,”
Mr Ciobo said.
The Queensland MP, who
voted for Home Affairs
Minister Peter Dutton, refused to say if the Coalition was performing better
under Mr Morrison, arguing the government and
voters had put the change
“behind [them].”
“I’m not stuck in the past,
what I’m looking forward
to is the future and the
challenges that Australia
will face,” Mr Ciobo told
Sky News on Sunday.
An announcement by
Prime Minister Scott Morrison in the midst of the
byelection that he would
consider moving the Australian embassy to Jerusalem exposed the first
signs of tension between
the former PM and his
successor. The move was
designed to appeal to the
large Jewish minority in
the seat of Wentworth.
Mr Morrison sent Mr Turnbull as the Australian
envoy to an Indonesian
oceans summit last week,

where he discussed the issue with the leader of the
Muslim-majority country
Joko Widodo, along with
other trade issues.
His comments that Indonesia was unhappy with
the proposal earned him
a public rebuke from Mr
Morrison, who said Mr
Turnbull should keep out
of politics and would not
be representing Australia
at any more international
meetings.
Veterans Affairs Minister
Darren Chester denied
there had been a breakdown in the relationship.
“They’ll work their way
through it. We can’t spend
the rest of this parliamentary term looking in the
rear-view mirror,” he told
the ABC’s Insiders on
Sunday.
The Nationals MP said
the Coalition could beat
expectations at the next
election. A Fairfax/Ipsos
Poll in September has the
government facing defeat,
trailing Labor 47-53 in
two-party preferred terms.
“I think we’re going to
do very well,” Mr Chester
said.
“I think we’re going to
surprise a few of the pundits in that regard if we remain focused on the great
things we are doing right
across regional Australia.”
Independent
Kerryn
Phelps gave thanks for
her win in the Wentworth
byelection, saying the
“people of Wentworth
have spoken”.
Mr Morrison will campaign
throughout Queensland
this week as he looks to
shore up crucial marginal
seats ahead of an expected May election.
The Prime Minister will
now have to rely on six
crossbenchers to guarantee the confidence and
supply in the House of
Representatives needed
to form government up
until the next federal poll.

More than 40 per cent of
neighbourhoods across
Greater Sydney now have a
majority of renters, making
tenants a growing electoral
force in NSW.
That’s the conclusion of
a report by lobby group
the Committee for Sydney
which maps how renting is
on the rise in the city.
The neighbourhood with
the highest share of renters
in Sydney was ParramattaRosehill (70 per cent) followed by Warwick Farm (67
per cent).
But a swag of inner-city
neighbourhoods were also
among the ten suburbs
with the biggest proportion of renters. They include Redfern-Chippendale
(65 per cent), Potts PointWoolloomooloo (65 per
cent) and Pyrmont-Ultimo
(64 per cent).
Advertisement
Eamon Waterford, Director of Policy, Committee
for Sydney, said political
parties cannot ignore the
needs of Sydney’s growing
band of renters.
“Whilst housing affordability is already a major political issue in NSW in relation
to buying property, ‘Generation Rent’ are becoming
a major electoral force,” he
said.
“Renters are increasingly
likely to look for assistance
from government – especially to provide greater
certainty and protection.
The current state election in
Victoria has seen enhanced
rights for renters, such as
more secure tenancies and
ability to keep pets, debated widely.”
The report showed Sydney’s most economically
dynamic regions – those
suburbs with the highest
proportion of high-value
knowledge jobs and high
job density - coincide with
high rates of renting.Add to
shortlist
The committee’s report
says wealthier professionals are increasingly opting
to rent in places with good

access to jobs, transport
and services rather than
buying homes in locations
with fewer amenities or
close proximity to jobs.
“The rise of the wealthy
renter mirrors a similar
trend in the US, where
within cities of more than a
million residents a growing
number of renting households are earning more
than 120 per cent of median income,” it says.
At the same time, a growing
share are renting out of necessity rather than choice.
“There are a growing proportion of rental properties
in Sydney’s fringe suburbs
which act to service lower
income renters,” said the
committee’s report which
was produced in collaboration with OneMap, a mapping company.
“These groups have been
pushed away from inner
city areas as wealthier tenants enter the rental market
and use their purchasing
power to absorb the betterplaced rental stock.”
Older, more established
parts of Sydney have the
highest outright ownership, especially the northern suburbs and parts of
the south.
Large areas of Sydney’s
outer west and southwest
had a majority of mortgaged homes suggesting
those regions are most at
risk of financial hardship
should interest rates start
to rise.
The report’s mapping analysis showed 42 per cent
of neighbourhoods across
Greater Sydney have a majority of renters.
The Sydney neighbourhoods with the lowest share
of renters were Woronora
Heights (5 per cent) and
Illawong-Alfords Point (7
per cent) in the city’s south
and Glenhaven (6 per cent)
in the northwest.
The 2016 census revealed
the share of renters in Sydney is now higher than
those who own their home
outright.
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Barnaby Joyce’s preselection for New England in doubt

Barnaby Joyce in Parliament
RamageSource:News Corp Australia

BARNABY Joyce is facing an ugly internal battle
to run for the Nationals
at the next election, with
some party members
refusing to endorse his
candidacy.
The former deputy prime
minister and National
Party leader has applied
to recontest his northern
NSW seat of New England.
But an eight-member selection committee has
reached a deadlock and
is unable to unanimously
support his candidacy,
Sky News reported on
wednesday morning.
At least two members are
holding out, fearing Mr
Joyce could have “more
skeletons in the closet”
and that his paperwork
might not be correct.
Last time Mr Joyce stood
for the seat, in 2016, he
failed to disclose his affair with former staffer
Vikki Campion or the fact
she was pregnant with
his child.
In February, the public
revelation of that affair
forced Mr Joyce to resign
as leader of the Nationals.
Ms Campion gave birth to
the couple’s son Sebastian in April.
“This is an extraordinary
move against a sitting
member and former deputy prime minister,” Sky’s
Kieran Gilbert said.
If the deadlock cannot be
broken, the National Party’s national executive
will have to make the final
decision on Mr Joyce’s
candidacy.
“I’ll judge myself by the
largest turnaround in
agricultural commodity

House.

Picture:

Gary

prices in Australian history,” Mr Joyce told The
Australian on wednesday.
“I’ll judge myself by inland rail. I’ll judge myself by my work on the
drought. I’ll judge myself
on decentralisation. I’ll
judge myself on my tireless work for the community.
“And if any other people
want to judge me on my
personal life, that’s a
choice for them.”
The man who replaced
him as Nationals leader,
Michael McCormack, issued a statement supporting the preselection
process but not explicitly
endorsing Mr Joyce.
“Pre-selection processes
are the same for all federal Nationals candidates,”
Mr McCormack said.
“The grassroots members of the Nationals get
to pick our candidates
and that’s what’s happening here.”
Treasurer Josh Frydenberg, a Victorian Liberal
MP, said Coalition preselections were a matter for
local branches.
“That being said, Barnaby Joyce has been a
hardworking and effective member for New England, he had a thumping
victory in the by-election
last year,” Mr Frydenberg
told Sky.
“And he is doing some really good work as a special envoy for droughtstricken communities.”
Mr Joyce’s preselection
might be in doubt now,
but last month there was
speculation he could even
return to the leadership.

He said he wasn’t campaigning to replace Mr
McCormack as deputy
prime minister, but was
ready to accept any job
his colleagues asked him
to do.
“I have not made one call
to one colleague asking for a vote,” Mr Joyce
said.
“There’s been no secret
meetings in my room,
there’s no WhatsApp
group, there’s no dinner conversations going
away to a restaurant.
“It is faux modesty to say
if you’re offered a job,
you’d turn it down. That
is garbage,” he said.
“If it was offered to me I’d
take it, but I’m not touting
for it, I’m not collecting
the numbers.”
Mr McCormack, meanwhile, tried to hose down
the speculation.
“I don’t intend to stand
aside. I’ve got the support
of the party room and
that’s that,” he said.
“I’ve been given nothing
but support, nothing but
absolute solid support.
“National Party members
aren’t talking about the
leadership. They’re talking about the sorts of
things that are really important to the people they
represent.”
Interviewer Laura Jayes
interjected, saying suggestions National MPs
were not thinking about
the leadership were “just
not true”.
“Obviously we’re not
making it up,” she said.
“No National Party member has come to me and
said, ‘I’m not satisfied
with the job you’re doing.’
They’ve come to me and
they’ve offered me solid
support,” Mr McCormack
insisted.
“I appreciate that these
insider Canberra games
are played.
“People don’t like us being focused on ourselves.
They don’t like this introspection. What they want
us to do is represent
them.”

Morrison lashes Victoria over China deal

Prime Minister Scott Morrison has torn into the
Victorian government for
signing an infrastructure
deal with China without
consulting the commonwealth.
Scott Morrison has savaged Victoria for signing
onto China’s Belt and Road
Initiative without consulting the Commonwealth.
The Victorian government
struck a confidential agreement on the controversial
infrastructure project with
Beijing late last month.
Now, the prime minister is
furious he was kept in the
dark.
“I was surprised that the
Victorian government went
into that arrangement
without any discussions
with the Commonwealth
government at all, or taking what would seem any
advice from the Commonwealth government on what
is a matter of international
relations,” Mr Morrison told
reporters in Queensland on
Tuesday.
“They’re the responsibilities of the Commonwealth
government, and I would
have hoped that the Victorian government would have
taken a more cooperative
approach to that process.”
However, Mr Morrison’s
blistering remarks are at
odds with responses from
several of his senior ministers.
Foreign Affairs Minister
Marise Payne said the
states and territories regularly struck such arrangements with regional neighbours.
“We encourage the states
and territories to expand
opportunities with China,”
Senator Payne told the
ABC.
“Any treaty-level arrangements, of course, are made
at the Commonwealth level.”
Federal Trade Minister Simon Birmingham, who is
in Shanghai for an export
conference, said Australia
would work on infrastructure projects with China
on a case-by-case basis.
Victorian Premier Daniel
Andrews struck back at
the prime minister’s criticism.
“I think Mr Morrison might

need to have a chat ...
the latest prime minister
should talk to the latest
trade minister about their
policies,” Mr Andrews told
reporters.
“If Mr Morrison wants me
to apologise for making
sure that Victorian businesses get the best opportunities out of Australia’s best relationship with
China, the Victoria-China
partnership, well then I
won’t be doing that.”
Senator Payne will this
week become the first foreign minister to visit China
in almost three years, signalling a thaw in diplomatic relations with Beijing.
The minister’s visit comes
as the United States and
China exchange blows
over trade, intellectual
property theft and the
South China Sea.

Senator Payne said the stability of the region depends
on relations between the
two superpowers, which
Australia considers its
most important partners.
She plans to discuss expanding market access
for Australian higher education and health providers, as well as intellectual
property protections in
China.
The minister also intends
to air “serious concerns”
about Australians with
family members in socalled “vocational training” camps in far west
China.
At least three Australians
have been detained and
released from the camps
in Xinjiang, which hold
up to one million Muslim
Uighurs and members of
other ethnic minorities.

ACCC gives Nine, Fairfax merger the tick

The Australian Competition and Consumer Commission says it won’t oppose the merger of media
giants Fairfax and Nine.
THE ACCC VERDICT
ON THE FAIRFAX-NINE
MERGER
* It’s not opposed to the
merger.
* While itr will “likely reduce” competition in the
Australian news content
market, it’s “not likely to
substantially lessen competition in any market in
breach of the Competition
and Consumer Act”.
* After the merger, NineFairfax, News-Sky, Seven
West Media, ABC, SBS
and Australian Associated Press will be the key
local employers of news
journalists in Australia.
* The ACCC says “competition constraint” is being
provided by other outlets
such as The Guardian,
The New Daily, Buzzfeed,
Crikey and The Daily Mail.
* Nine’s TV operations
and Fairfax’s main media assets generally do
not compete closely with
each other, apart from the
online news sector.
* Concerns were raised
about the combining of
newsrooms in the NSW
Hunter/Newcastle region
but the ACCC found Fair-

fax and Nine do not compete sufficiently closely
with each other there.
* In relation to advertising
and non-news content,
the ACCC found Nine and
Fairfax do not currently
compete strongly against
each other and would
continue to face a range
of competitive constraints
beyond the merger.
* Nine is an ASX-listed
Australian media and entertainment
company,
with a free-to-air television
business, digital publishing assets, on-demand
video services (including a 50 per cent share in
Stan) and TV content production and distribution.
* Fairfax is an ASX-listed
company with a portfolio
of news, marketplace and
entertainment assets. including the Sydney Morning Herald, The Age, The
Australian Financial Review and a range of other
daily newspapers and
websites.
* Fairfax also has a 59.4
per cent shareholding in
Domain, a 54.5 per cent
interest in radio broadcaster Macquarie Media,
a 47 per cent shareholding in Australian Associated Press, and is a 50 per
cent joint venture partner
in Stan (with Nine).
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Liberal Party funding blitz aims Scott Morrison splashes cash in the Pacific as China fears loom
to fill Turnbull donations gap
The Liberal Party has
launched a funding blitz to
fill its coffers for the federal
election campaign amid
signs that some donors are
reluctant to help after the
sudden removal of Malcolm
Turnbull as Prime Minister.
The party is asking corporate Australia to come to its
aid in the wake of the federal government’s leadership spill in August, charging $12,500 for lobbyists
and executives to attend a
policy exchange later this
month.
The effort is crucial to filling the gap in the party’s
finances from the departure
of Mr Turnbull, who contributed $1.75 million to the
2016 election campaign but
is now estranged from the
party.
Liberals are increasingly
anxious about Mr Turnbull’s
appearance on the ABC’s
Q&A program on Thursday
night, not knowing if he will
criticise government policy
or blame Prime Minister
Scott Morrison for any part
of the leadership spill.
One source said the party
was low on cash and was
having trouble keeping
some of its longstanding
donors after the turmoil in
August, while another said
business was less willing to
help after seeing the leadership turmoil.
“I’ve said no and I know
of others who’ve said no,”
said one supporter of the
party.
“It’s just dire. It’s not just
dire due to chaos and
change. Don’t underestimate how dire it is due to
policy as well.”
One issue for business is
the government’s willingness to take a hard line on
interventionist policy ideas,
such as regulations for energy companies or the financial services sector.
One Liberal said he was not
encountering any problems
in fundraising after the transition to Mr Morrison, while
another said there was
enough cash for some of
the key campaigns in marginal seats.
The state of the party fi-

nances is a closely-guarded
secret but the Liberals depended heavily on Mr Turnbull in the last campaign,
with his personal donations
helping in the final weeks of
a cliff-hanger result.
The Liberal Party’s business
policy exchange will be held
in Sydney on November
20 at a cost of $12,500 for
each executive, a figure that
is just below the $13,000
disclosure threshold to the
Australian Electoral Commission.
A similar Labor program collected an estimated $1 million in August by attracting
more than 100 lobbyists to
a day of meetings with Opposition Leader Bill Shorten
and his frontbench.
One industry executive said
corporate Australia was assuming a change in government at the election and
was willing to attend Labor
events to prepare for the
shift.
In one example, Labor
charged $5000 per head
in recent weeks for executives to have lunch with Mr
Shorten.
The invitation for the Liberal event on November 20
shows the function includes
a lunch with members of the
ministry, a program of meetings with individual cabinet
ministers and a “cabinet
dinner” attended by Mr Morrison and his colleagues.
Fairfax Media was told there
were more registrations for
the Liberal exchange this
week than there were in August, when the event was
meant to be held but had to
be rescheduled because of
the spill.
“The Federal Business
Policy Exchange is an
important
opportunity
for dialogue between the
Liberal Party and the Australian business community, including discussion
about the government’s
economic plan, which is
delivering record job creation, falling unemployment, a budget returning
to balance, and tax relief
for hard-working Australians,” said a Liberal Party
spokesman.

Prime Minister Scott Morrison will pledge $3 billion
towards much-needed infrastructure in Pacific nations
as part of a frank admission
Australia has sometimes
taken its neighbours for
granted and amid concerns
that China is building its influence on Australia’s doorstep.
In what he badges a “stepup to the Pacific”, Mr Morrison will on Thursday also
announce the establishment
of an Australian Defence
Force mobile training team
that can travel to Pacific nations to help them with skills
including infantry fighting,
peacekeeping and disaster
response.
The announcements in a
speech to soldiers in Townsville will be widely read as
aiming to edge out growing Chinese infrastructurebuilding in Pacific nations
and will come shortly after
Foreign Minister Marise
Payne arrives in Beijing for
talks that signal a thaw in
the year-long diplomatic
frostiness between the two
countries.
“Australia has an abiding
interest in a south-west Pacific that is secure strategically, stable economically
and sovereign politically,”
Mr Morrison says, according
to speech notes provided by
his office.
Raising questions about
sovereignty have in the
past been a way for Western
leaders to express concern
that China is loading developing countries up with
infrastructure-related debt
they cannot handle, making
them politically beholden to
Beijing, though Mr Morrison
stresses Australia will cooperate with other countries
including China.
In surprisingly blunt remarks, Mr Morrison says
Australia has in the past taken the Pacific for granted.
“While we have natural advantages in terms of history,
proximity and shared values,
Australia cannot take its influence in the south-west
Pacific for granted, and too
often we have,” he says.
He says the Pacific is estimated to need $US3.1 billion
($4.3 billion) a year in investment through to 2030.

He will announce the creation of an Australian Infrastructure Financing Facility,
which will make available $2
billion for grants and longterms loans to support infrastructure in the Pacific
and Timor Leste, prioritising telecommunications,
energy, transport and water
projects.
Mr Morrison says this money will “stretch our aid dollars further”. But he does
not say whether any of the
money will come from within the existing aid budget or
from budget savings elsewhere.
He will also commit an extra
$1 billion to Australia’s export credit agency - called
Efic - which helps Australian companies invest and
expand overseas by giving
them loans and guarantees.
Mr Morrison says this funding will “support investments in the region which
have a broad national benefit for Australia”. Australia
and like-minded countries
such as the US are keen to
attract more private capital
into the Pacific.
His comments come ahead
of the APEC meeting in
Papua New Guinea, where
Chinese President Xi Jinping will make his attendance part of a full-blown
state visit and will convene
his own separate meeting
with Pacific leaders.
PNG has been among the
biggest recipients of Chinese-funded infrastructure
and has signed up to the
controversial “Belt and
Road Initiative”, which is
widely seen as a strategic
play by Beijing.
Both sides of politics have
dramatically
sharpened
their focus on the Pacific
nations this year amid concerns from intelligence and
security officials about Chinese activity.
Last week, Opposition Leader Bill Shorten said a Labor
government would set up a
government-backed infrastructure investment bank
to provide concessional
loans for the Pacific.
Mr Morrison says a new
ADF Pacific “mobile training team”, to be based
in Australia, will travel to
Pacific countries when in-

vited to help those countries forces learn skills in
“humanitarian and disaster
response, peacekeeping,
infantry skills, engineering
and logistics”.
The Royal Australian Navy
will also carry out more
missions to the Pacific for
training and exercises. Australia is giving its neigh-

bours 21 new naval patrol
boats, which are being built
now.
In a so-called “soft power”
diplomacy gesture, Mr Morrison will also announce
that the government will
work with Australian media companies to get more
Australian content on Pacific televisions.

Mark Latham Joins Pauline
Hanson’s One Nation Party

Mark Latham will run for the NSW Legislative Council for One Nation.
Image: AAP.

Mark Latham has announced he will be running for the NSW Legislative Council.
Latham said on Wednesday he was pleased to
take Pauline Hanson’s
invitation to be the NSW
One Nation party’s leader
and to head up the One
Nation Legislative Council ticket.
“I am doing that for the
reason that One Nation
has the policies and NSW
certainly needs a third
choice. Labor and Liberal
are on the nose so when
you talk about issues like
immigration, congestion
and over development
in Sydney, failings in the
education system ... and
political correctness, divisive identity politics,
the electricity prices have
gone though the roof,”
Latham told 2GB.
“These are all major issues that are banking
up in NSW. They haven’t
been addressed by the
major parties and I want
to provide people with a
choice.”
Latham also said he
would fight for people’s
“civilise-ational values”
including free speech,
merit selection, resilience

and love of country. He
claimed “PC madness” is
an attempt to dismantle
Australian society.
“... this is a real attempt ...
to control our language,
our feelings, our behaviour and fundamentally change the nature
of Australia ... to actually discriminate against
Christians, against white
people, against men and
boys,” he said.
Latham and Hanson told
2GB they plan to work together with their “practical, common sense solutions” across federal and
state politics to implement
One Nation’s policies.
“With myself in the federal arena and Mark here in
the state leading the team
and Mark will be heading the ticket in NSW.
That means these major
political parties here will
not have their own way
and we will actually make
them work for the people
of this state,” One Nation
leader Pauline Hanson
told 2GB.
“i intend to take it up to
them in the federal, Mark
will take it up to them in
the state and let’s get this
country moving,” she
said.
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