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بري أثار سرقة اسـرائيل «ثروتنا النفطية» مع كونيت و «سأثريها» مع ماكرون

عون نوه بسرعة إقرار البيان الوزاري..
واحلريري :ملزيد من التضامن احلكومي
أقر جملس الوزراء يف
جلسته اليت انعقدت ظهر
امس االول ،يف قصر
رئيس
برئاسة
بعبدا،
اجلمهورية العماد ميشال
الوزاري
البيان
عون،
الذي كانت اجنزته باالمس
اليت
الوزارية
اللجنة
شكلها اجمللس ،وذلك
بعد ثالثة ايام فقط على
بدء اجتماعاتها.
ونوه الرئيس عون بـ
«السرعة اليت مت فيها
الوزاري
البيان
اجناز
والذي غطت بنوده كل

النواب».
ودعا رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري الوزراء اىل
التضامن
من
«مزيد
احلكومي وعدم التلهي
باجلدل السياسي النه ال
ميكن ان نتفق على كل

التتمة صفحة 21

املواضيع

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
االساسية»،

داعيا اىل «الرتكيز على

خفض التصعيد.
املتحدثة
طالبت
وإذ
ماريا
اخلارجية
باسم
زاخاروفا تركيا «الوفاء
بالتزاماتها يف ادلب»،

حتدثت عن معلومات حول
خمطط للمسلحني إلنشاء
غرفة عمليات موحدة يف
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 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

العراق :جلنة من حتالف «اإلصالح»
و«الـبناء» السـتكمال الـحكومة

اإلصالح
«حتالف
أكد
واالعمار» أمس االول،
عدم وجود اتفاق مع
«حتالف البناء» الستبدال
مرشح وزارة الداخلية فاحل
الفياض مبرشح تسوية
ولفت إىل أن االجتماع
األخري ركز على موضوع
وجود القوات االمريكية
يف العراق.
وكانت تقارير اعالمية
حتدثت عن صفقة بني
اكرب كتلتني يف الربملان
«اإلصالح»
العراقي،

بزعامة رجل الدين مقتدى
الصدر ،و»البناء» بقيادة
هادي العامري ،بتسمية
لألمن
وزيرًا
الفياض
الوطين وترشيح بدي ًال منه
إىل الداخلية.
من
مصدر
وقال
«االصالح» ان «الكتل مل
تتوصل إىل اتفاق نهائي
حول منصب وزارة الداخلية
وما اثري يف وسائل االعالم
جمرد اقرتاحات لبعض
االطراف».
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ترامب يصف إيران بـ«الديكتاتورية الفاسدة»..
ويؤكد منعها من احلصول على سالح نووي

روسيا تتهم «اإلرهابيني» يف إدلب بتخزين املواد السامة

حذرت اخلارجية الروسية
ّ
من أن اإلرهابيني يف
إدلب يواصلون ختزين
بهدف
السامة
املواد
منطقة
على
السيطرة

وله مكافأة مالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

Hanan Abou Rass
يرجى ممن جيده االتصال على الرقم:
0449 288 776

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

االعمال
جدول
درس
واالقالل من املداخالت
السياسية واجلدال الذي
ال يعطي نتائج اجيابية وال
خيدم املصلحة الوطنية،
علما ان للنقاش السياسي
ساحات اخرى مثل جملس

ألقى الرئيس األمريكي
دونالد ترامب أمام أعضاء
الكونغرس ،أمس االول،
خطاب حال االحتاد ،تطرق
خالله إىل قضايا داخلية
رأسها
على
وعاملية،
اجلهود األمريكية ملنع إيران
من احلصول على السالح

النووي ،والعالقات مع
روسيا وكوريا الشمالية،
واملساعي احلالية للوصول

إىل سالم يف أفغانستان،
إىل جانب ملف فنزويال.
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لإليجار ()Granny Flat
مؤلفة من غرفة نوم ومطبخ
وحمام وغرفة جلوس واسعة
للـبيع بداعي التقاعد وغريها ..كلها مجددة بالكامل..
يف منطقة غيلدفورد.
مـحالت الـعرجة للـخضار والـسمانة
العربية يف بانشبول
لالتصال0413 222 622 :
 45سـنة فـي خـدمة الـزبائن..
عقد ايـجار  ..3x3سـعر مغري.

للراغبني يرجى االتصال بـ كمال على الرقم:

0424288432

العالناتكم

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لــبنانيات

رئيس اجلمهورية استقبل رئيس احلكومة االيطالية جيوسيب كونيت:

لتفهم موقف لبنان الداعي اىل تسهيل العودة
اآلمنة للنازحني السوريني

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال رئيس الوزراء االيطالي كونتي
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون حرص لبنان على
تعزيز العالقات املميزة اليت
جتمع بني لبنان وايطاليا يف
اجملاالت كافة ،منوها خالل
استقباله GIUSEPPE CONTE
قبل ظهر امس االول يف قصر
بعبدا ،بالتعاون القائم بني
البلدين على خمتلف املستويات
السيما منها املساهمة االيطالية
يف حفظ االمن واالستقرار يف
لبنان من خالل املشاركة يف
قوات «اليونيفيل» ،اضافة
اىل برامج التدريب يف اجليش
اللبناني ولواء احلرس اجلمهوري،
االقتصادية
والعالقات
والثقافية والتجارية.
ولفت الرئيس عون اىل ان
لبنان واجه االرهاب الذي
استهدف ارضه وحدوده ومتكن
من القضاء على التنظيمات
االرهابية ،مشريا اىل ان لبنان
ال يتدخل يف النزاعات بني
الدول.
واكد الرئيس عون ان احلكومة
سوف تعمل بذهنية جديدة
للخروج من االزمة االقتصادية
اليت نتجت عن عوامل عدة
منها تداعيات النزوح السوري،
داعيا الدول االوروبية اىل
تفهم موقف لبنان الداعي اىل
تسهيل العودة االمنة للنازحني
السوريني اىل املناطق املستقرة
يف سوريا ،وتقديم املساعدات

للسوريني يف بلدهم الن ذلك
يشجعهم على العودة اليها
واملساهمة يف اعادة اعمارها.
واشار الرئيس عون اىل ان
لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701
وينسق مع قوات «اليونيفيل»
للمحافظة على االستقرار واالمن
يف اجلنوب وزرع الطمأنينة يف
نفوس السكان.
وعرض رئيس اجلمهورية لرئيس
وزراء ايطاليا لالهداف اليت
دفعت لبنان اىل العمل النشاء
« اكادميية االنسان للتالقي
واحلوار» اليت باتت حتظى بدعم
عربي ودولي ،النها تهدف اىل
تفعيل احلوار بني الشعوب
واالعراق والطوائف واحلضارات
وتعميم هذه الثقافة.
ومحل الرئيس عون الرئيس
ّ
كونيت حتياته اىل الرئيس
االيطالي سريجيو ماتاريلال
متمنيا له التوفيق.
وكان رئيس الوزراء االيطالي
اعرب عن سعادته لزيارة
لبنان مؤكدا على اهمية تطوير
العالقات بني البلدين يف
اجملاالت كافة السيما وان مثة
قيما واهدافا مشرتكة جتمع بني
البلدين.
واكد ان ايطاليا تقف دائما اىل
جانب لبنان انطالقا من القواسم
املشرتكة بني البلدين .وهنأ
الرئيس كونيت الرئيس عون
اجلديدة،
احلكومة
بتشكيل

مشددا على ان بالده ستواصل
دعمها لالمن واالستقرار يف
اجلنوب من خالل مشاركتها يف
«اليونيفيل» ،مبديا االستعداد
الي دور يطلب من ايطاليا
لتعزيز احلوار الوطين اللبناني
بعيدا عن التدخالت اخلارجية.
ونوه الرئيس كونيت مبشروع
انشاء «اكادميية االنسان للحوار
والتالقي» يف لبنان معتربا ان
احلوار هو احلل الوحيد للمشاكل
كافة السيما االرهاب خصوصا
ان لبنان هو بلد التسامح
واالنفتاح واملكان الطبيعي
هلكذا حوار.

سجل الشرف

دون الرئيس
وبعد اللقاء،
ّ
كونيت الكلمة التالية يف سجل
الشرف للقصر اجلمهوري:
«يسرني ان اشكركم ،فخامة
الرئيس العزيز ،على االستقبال
احلار واحملادثات البناءة اليت
اجريناها اليوم يف قصر بعبدا.
واود ان اتقدم منكم بالتهنئة
على تشكيل احلكومة اجلديدة،
وعلى الدور الفاعل الذي قمتم
به ،صاحب الفخامة ،يف سبيل
حتقيق هذا االجناز.
مما ال شك فيه ان حمادثاتنا
اتاحت لي جتديد االلتزام
العالقات
توطيد
مبواصلة
واواصر الصداقة
املمتازة
التارخيية بني ايطاليا ولبنان،
ً
خدمة لرفاهية شعبينا.
وذلك
مع عميق مودتي وامسى عبارات
تقديري».

استقبل رئيس حكومة ايطاليا

بري :سـأثري مع الرئيس الفرنسي السعي لسرقة
ثروتنا النفطية وسالم :جمللس وزراء فاعل متضامن

أثار رئيس جملس النواب نبيه
بري مع رئيس احلكومة االيطالية
جيوسييب كونيت خالل استقباله
يف عني التينة بعد ظهر امس
االول ،التعدي االسرائيلي على
البلوك  9النفطي والتلزيم
يف حماذاة احلدود اجلنوبية
اللبنانية البحرية ،وتناوال أيضا
العالقات الثنائية والتطورات
يف املنطقة.
وكان بري استقبل كونيت
والسفري
املرافق
والوفد
االيطالي ماسيمو ماروتي عند
مدخل مقر الرئاسة الثانية يف
عني التينة ،وأدت له ثلة من
شرطة اجمللس التحية.
وبعدما ودع ضيفه االيطالي
عند مدخل مقر الرئاسة الثانية،
سئل بري عن قوله يف لقاء
االربعاء النيابي إنه سيثري مع
رئيس الوزراء االيطالي موضوع
االعتداء االسرائيلي بتلزيم
شركتني للنفط يف املنطقة
اللبنانية
للحدود
احملاذية
اجلنوبية البحرية ،فأجاب« :هذا
اكثر املواضيع اليت كانت موضع
حبث بيننا وبني دولة الرئيس
الذي ابدى كل االستعدادات
شتى
يف
لبنان
ملؤازرة
امليادين وخصوصا يف امليدان
السياسي االقتصادي الذي
يتمثل مبوضوع البلوكات».
سئل :كف تشرح لنا موضوع
االعتداء االسرائيلي؟
اجاب« :باختصار هناك أحواض
مشرتكة بني دولتني .هناك
بيننا وبني فلسطني حوض
مشرتك وأكثر من مثانني باملئة
منه يف املياه اللبنانية .كان
االسرائيليون بعيدين ما بني

الرئيس بري مستقبال الرئيس سالم
 20و 30كيلومرتا ،وكذلك حنن
ايضا يف البلوك  .9وحديثا
لزموا شركتني ،شركة نوبل
وشركة اسرائيلية يف حماذاة
احلدود ،أي أنهم يأخذون جزءا
من هذه احلوض وحيفرون فيه،
واعطوا الشركتني مهلة اقصاها
نيسان 2020لبدء احلفر ،ويكون
لبنان يف هذه الفرتة مل يبدأ
احلفر ،وبالتالي يسرقون جزءا
كبريا من ثروتنا النفطية.
لذلك من الضروري ان حنذر
الشركات ومن بينها شركة
«إيين» وغريها».
وأضاف« :هذا املوضوع سأثريه
يف فرنسا مع الرئيس الفرنسي،
وان شاءاهلل الوزارات ستقوم
بواجبها يف هذا اجملال».
شركات مالية
وبعد الظهر ،استقبل الرئيس
شركات
من
وفدا
بري
«جيفريز»« ،وجي بي مورغان»،
و»غولدمان ساكس-اموندي»
املالية ،وكانت جولة افق حول
الشؤون املالية.
خريجو املقاصد
ثم استقبل اهليئة االدارية
املقاصد
متخرجي
جلمعية
رئيسها
برئاسة
االسالمية
مازن شورجبي الذي نقل اليه
هواجس املخرجيني ،مشيدا
مبواقفه الوطنية ،وقال« :لقد
استطعتم مع بعض القيادات
السياسية ان حتموا الوطن
من آتون احلرائق املشتعلة
حوله.»...
وهنأه على «إقرار جملس النواب
القانون االنتخابي على اساس
النسبية ،امال بإجراء تقييم هلذه
التجربة وتطوير القانون جلهة

وفد كتائيب حبث مع اهلانشاك يف اقرتاح قانون جلعل  24نيسان
يوما وطنيا إلحياء ذكرى اإلبادة األرمنية
رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
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زار النائب الياس حنكش
وأمني عام الكتائب نزار
املكتب
وعضو
جناريان
السياسي بيار جلخ امس
االول مركز «اهلانشاك» يف
مدرسة ساهاكيان ،للبحث يف
إقرتاح قانون ،لتثبيت تاريخ
 24نيسان من كل عام كيوم
وطين يتذكر فيه كل اللبنانيني
اجملازر واإلبادة واجملاعة اليت

تعرض هلا جبل لبنان واألقليات
سريان،
كلدان،
(ارمن،
اشوريني وموارنة).
وبعد اللقاء قال حنكش:
«إستكماال جلولتنا على الفرقاء
ملناقشة املشروع الذي نريد
تقدميه ،تشرفنا بزيارة مركز
اهلانشاك ،وأطلعناهم على
هذا املشروع الذي نريد تقدميه
أال وهو أن يكون يوم الـ 24

من نيسان يوما وطنيا إلحياء
ذكرى اإلبادة األرمنية واجملازر
السريانية الكلدانية واآلشورية.
وعلى هذا االساس رغبنا أن
نطلع على رأي اهلانشاك
للوقوف على مالحظاتهم ،لكي
نقدمه اىل جملس النواب،
آملني ان يقر لنحيي يف الرابع
والعشرين من نيسان املقبل
هذه الذكرى».

زيادة اللحمة بني ابناء الوطن
مع حسن متثيلهم».
وقال« :االمل معقود عليكم
يا دولة الرئيس بابتكار
لتأمني
الضرورية
االليات
استمرار دور جملسكم الكريم
بالرقابة واحملاسبة خصوصا
بعد تشكيل احلكومة .ونأمل
منكم حث اللجان النيابية على
االسراع يف تقديم مشاريع
القوانني املطلوبة من الدول
املاحنة للهبات والقروض خالل
مؤمتر سيدر ،وحتديث القوانني
اخلاصة باحلريات العامة ولكن
ضمن ضوابط».
الرئيس سالم
واستقبل الرئيس بري عند
الثالثة بعد الظهر ،الرئيس متام
سالم ،وعرض معه لالوضاع
الراهنة.
وقال الرئيس سالم بعد
اللقاء« :لقائي اليوم مع
دولة الرئيس بري يأتي يف
سياق التطورات االجيابية اليت
تشهدها الساحة اليوم خصوصا
يف ما يتعلق باحلكومة اجلديدة
والدور املطلوب ملواكبة كل
االستحقاقات.
يعلم اجلميع انه يف االشهر
املاضية كان هناك تعثر
وتراجع وقد رمينا ذلك وراء
ظهرنا وحنن مقبلون على ورشة
كبرية تتطلب جهدا وعطاء من
اجلميع بعيدا عن املناكفات
واحلساسيات والصغائر.
وتابع لبنان حباجة اىل كل
جهد من كل الناس فكيف من
احلكومة ومن اجمللس النيابي؟
من هنا مناشدتي للجميع من
اجل املضي يف مسرية التعاون
ومسرية التعاضد العطاء البلد
ما يستحق من ثقة ،فالثقة
فقدت منذ زمن ومثنها غال
جدا اقتصاديا وماليا ومعنويا.
اذا جيب ان يكون هناك جملس
وزراء فاعل متضامن الختاذ
املواقف يف مواجهة كل ذلك
وان يكون التعاون ايضا شامال
بني الوزراء يف كافة القضايا،
وان تكون املساءلة واحملاسبة
من قبل السلطة التشريعية
الغناء املسرية واعطاء كل
موضوع ما يستحق من عناية
لتأتي النتائج فيها خري للبنان
واللبنانيني».
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احلريري استقبل وفدا من «الدميوقراطي»

شهيب :مستمرون بالعمل معا على تفعيل مؤسسات
الدولة والتباين ال يفسد يف الود قضية

رئيس الحكومة مستقبال الوفد
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،مساء امس
االول يف «بيت الوسط» وفدا
من اللقاء الدميوقراطي ضم
الوزيرين أكرم شهيب ووائل
أبو فاعور والنائبني فيصل
الصايغ وهادي أبو احلسن ،يف
حضور الوزير السابق غطاس
خوري.
بعد اللقاء ،قال شهيب:
«العالقة مع هذا البيت الكريم
عالقة تارخيية تربط املختارة
به .وهذه العالقة شهدت دائما
ظروفا صعبة مر بها البلد،
وأكدت على التحالف والعالقة
املشرتكة من أجل هذا الوطن.
دولة الرئيس حريص بالتأكيد،
كما حنن ،على اتفاق الطائف،
وهذا ما مت تأكيده يف مقدمة
البيان الوزاري الذي أقر اليوم
يف جملس الوزراء وسيناقش
باجمللس النيابي يومي الثالثاء
واألربعاء إن شاء اهلل .مستمرون
بالعمل معا على تفعيل مؤسسات
الدولة واستنهاض الوضع
االقتصادي من أجل الناس
وجوعهم ،يف هذا الظرف الذي
مررنا به على مدى تسعة أشهر
قبل تشكيل احلكومة».
وأضاف« :صحيح هناك تباين
يف ملفات عديدة ،اقتصادية
وغري اقتصادية ،إمنا لقاؤنا
هو بالتأكيد على املسلمات
الوطنية الكربى ،ويف املوضوع
اإلقليمي حنن ودولة الرئيس
يف موقع مشرتك وواحد يف ظل
الظروف اليت متر بها املنطقة.
من الطبيعي أن هناك خالفا يف
بعض امللفات االقتصادية،
والتباين موجود فيها ،فنحن
لنا ثوابت يف احلزب التقدمي
وتعزيز
حبماية
االشرتاكي

القطاع العام واحلفاظ عليه،
وهناك رأي آخر يف البلد حنرتمه
وإمنا ال نلتقي معه .إمنا كل هذه
التباينات ال حتل إال باحلوار .حنن
يف احلزب التقدمي االشرتاكي
نركز دائما على تعزيز الدور
الرعائي للدولة ،وأمامنا مشوار
طويل يف هذا الظرف من أجل
النهوض على كل املستويات
والعودة باقتصاد متني يف
مواجهة األخطار اليت حتدق بهذا
البلد».
وختم قائال« :التباين ال يفسد
يف الود قضية .اللقاء اليوم
كان وديا جدا ،والعالقة عادت
إىل ما كانت عليه وأثبت».
سئل :النائب وليد جنبالط
حتدث قبل أيام عن أحادية
مارسها الوزير جربان باسيل يف
تشكيل احلكومة ،فهل حتدثتم
يف هذا املوضوع اليوم؟
أجاب« :أعتقد أن احلكومة
تشكلت ،وغدا أمامنا الثقة يف
جملس النواب ،وبات هذا من
املاضي».
بني
العالقة
لكن
سئل:
الرئيس احلريري والوزير باسيل
مستمرة؟
أجاب« :العالقة بني اجلميع
مستمرة ويفرتض أن تستمر
على طاولة جملس الوزراء من
أجل اخلري العام».
سئل :ما الذي تغري بني األحد
بعد الظهر يف كالم النائب
السابق وليد جنبالط وبني
اليوم؟
أجاب« :أعتقد أن املصلحة
املشرتكة بالعالقة املشرتكة
من أجل هذا البلد .هناك
مصلحة مشرتكة من أجل
الناس واملؤسسات وجناح هذه
احلكومة».

قيوجميان زار رئيس احتاد الكنائس االجنيلية
االرمنية يف الشرق االدنى

حاصباني :القوات ستواصل لعب
دورها الرقابي والدولة جيب أال
تعرتف بغيابها يف البيان الوزاري

وصف نائب رئيس احلكومة
غسان حاصباني «أجواء جلسة
البيان الوزاري باإلجيابية»،
وقال« :لقد أبدينا تعاونا
يف البيان الوزاري ،وأعطينا
مالحظاتنا ،وسنعمل بإنتاجية
لن
لكن
احلكومة،
داخل
نقبل بتمرير األمور حتت راية
العجلة».
وأشار إىل أن «الضمانات تكون
يف املراقبة واحملاسبة ،ووضع
املالحظات ،يف حال كانت هناك
أخطاء ،وجلنة البيان الوزاري
أمتت واجبها ،وكانت هناك
نقاط جوهرية اعرتضنا عليها»،
وقال« :إن القوات اللبنانية
ستواصل لعب دورها الرقابي
اإلجيابي أي الدور املعتاد ألي
وزير».
ولفت حاصباني يف حديث
اىل «إذاعة لبنان احلر» ضمن
برنامج «حوار بريوت» ،إىل
أن «الدولة جيب أال تعرتف
بغيابها يف البيان الوزاري»،
وقال« :على الدولة أن حتافظ
على مقوماتها ،وهي اجليش،
الشعب ،واملؤسسات».
أضاف« :إذا أراد الشعب
مشاركتها يكون ذلك من خالل
هذه املقومات وحدها ،وأي قرار
جيب أن يؤخذ من خالل الدولة،
فهي الشرعية الوحيدة .لقد
اقرتحنا أن يكون حترير االراضي
من ضمن اطار الدولة ،لكن
هذا االمر مل يتم االخذ به يف
البيان الوزاري .ولذلك ،أبدينا
اعرتاضنا».
وأشار إىل أن «البيان الوزاري
أعطى دورا أساسيا لنائب
الرئيس يف معاونة رئيس
احلكومة ومتابعة االجتماعات
وتنفيذ القرارات اليت ستتضاعف
وتريتها يف هذه الفرتة،
خصوصا مع مؤمتر سيدر»،

وقال« :إن ملفات سيدر هي
منظومة عمل متعددة يف حاجة
إىل جلان تنسيق مع اجلهات
املمولة واملمولة ،وإن لنائب
رئيس احلكومة دورا فيها».
كما حتدث حاصباني عن
«بعض بنود البيان الوزاري
الذي سيتضمن خفض العجز
يف املوازنة من خالل وسائل
شتى ،إن من خالل الكهرباء أو
االتصاالت أو غريها» ،وقال:
«حبسب وزير املال علي حسن
خليل ،سيتم إجناز قطع احلساب
يف املوازنة يف أسرع وقت
خالل هذه السنة .كما ستجمد
التوظيفات بكل أشكاهلا ويعاد
النظر بربامج التقاعد وغريها».
وعن ملف االتصاالت ،قال
حاصباني« :إن البيان يوصي
بإنشاء هيئة ناظمة هلذا القطاع
وشركة  ،Liban telecomتطبيقا
لقانون وزارة االتصاالت».
ولفت إىل أن «البيان الوزاري
حيوي فقرة خاصة بالتنمية
املستدامة حبسب األهداف ال17
اليت وضعتها األمم املتحدة
اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا،
وطنية،
اسرتاتيجية
لوضع
بالتعاون مع القطاع اخلاص
واجملتمع املدني الذي سبق
وأشاد فيه اجملتمع الدولي».
وردا على السؤال ،قال
حاصباني« :احلملة اليت شنت
على وزارة الصحة كانت ممنهجة
وهلا عالقة باملفاوضات اليت
رافقت تشكيل احلكومة وعمد
بعض الصحف على تضليل
الناس من خالل نشر معلومات
مغلوطة ،لكن لبنان اليوم
باملرتبة  23عامليا ،واالول عربيا
من ناحية اخلدمات الصحية،
وهذا أكرب رد على االفرتاءات
كافة».

خوري مغردا :أمتنى اقرار خطة لبنان
االقتصادية للنهوض احلقيقي باالقتصاد
غرد وزير االقتصاد السابق
رائد خوري عرب حسابه على
موقع «تويرت» وكتب« :شكرا
اىل كل مواطن آمن بعملنا
ودعمنا منذ استالمنا وزارة
االقتصاد والتجارة ،وشكرا اىل
كل االدارات واملوظفني يف

الوزارة الذين عملوا جاهدين
لتحقيق كل النجاحات اليت
سجلناها ،سأبقى على النهج
واملسرية نفسها خبدمة لبنان
وشعبه ،وأمتنى اقرار خطة لبنان
االقتصادية للنهوض احلقيقي
باالقتصاد».

أبي رميا التقى السن والزاريين:

لتعزيز برامج دعم الشباب
اللبناني وتثبيته يف ارضه

ابي رميا مجتمعا بالزاريني
التقى عضو تكتل «لبنان
القوي» النائب سيمون أبي
رميا ،رئيسة بعثة االحتاد
االوروبي اىل لبنان السفرية
كريستينا السن ،وجرى عرض
جماالت التعاون مع االحتاد
االوروبي ،إضافة اىل الربامج
التنموية اليت يقوم االحتاد
االوروبي بتنفيذها يف جماالت
التنمية والبيئة والشباب.
كما التقى ابي رميا ،املنسق
العمالنية
لالنشطة
املقيم
التنموية ملنظمة االمم املتحدة

يف لبنان نائب املمثل اخلاص
لالمني العام لالمم املتحدة
فيليب الزاريين ،واستعرض
معه عمل املنظمة وخمتلف
الربامج التنموية اليت تنفذها يف
لبنان.
ومتنى ابي رميا خالل لقائه
السن والزاريين «زيادة الدعم
الذي تقدمه املؤسسات الدولية
للشباب اللبناني من خالل تعزيز
الربامج التنفيذية اليت من شأنها
دعم الشباب اللبناني وتثبيته
يف ارضه».

املؤسسة العامة لالسكان حددت
اصول تقديم الطلبات
أعلنت املؤسسة العامة لالسكان
يف بيان ،أنها «تلبية لرغبات
املواطنني وردا على سلسلة
املراجعات اليت تلقتها املؤسسة
من طاليب القروض السكنية
يف اعقاب صدور التعميم
اجلديد عن حاكم مصرف لبنان
(تعميم وسيط  )515املوجه اىل
املصارف واملؤسسات املالية
بتاريخ  30كانون الثاني 2019
والذي اطلق مبوجبه رزمة جديدة
من القروض السكنية ،يهمها
ان تلفت اىل ما يلي:
 عدا عن التعديل الذي طرأعلى فائدة القرض والبالغة 5،5
 %وفق التعميم اجلديد ملصرف
لبنان ،مل تتبدل اي من الشروط
القانونية واإلدارية والعقارية
والشخصية اخلاصة بالقروض

السكنية وهي ما زالت وفق ما
كان معمول بها من قبل مبا فيه
سقف القرض احملدد بـ 270
مليون لرية لبنانية.
 ان املؤسسة العامة لالسكانمستعدة لقبول طلبات املواطنني
الراغبني باحلصول على القروض
السكنية لكنها ويف الوقت نفسه
تلفتهم اىل ضرورة ان يوفروا
مسبقا باإلضافة اىل املستندات
اخلاصة بطلب القرض ،ما
يضمن موافقة املصرف على
اعطائهم القرض وتأمني املبلغ
احملدد مبوجبه وفق الشروط اليت
حددها تعميم مصرف لبنان .كما
تنصح اصحاب الطلبات اجلديدة
بعدم اإلرتباط بدفعة اوىل مع
البائع إال على مسؤوليتهم
الشخصية».

اجلراح أعلن إقرار البيان الوزاري :التعديالت كانت فقط لغوية

زار وزير الشؤون االجتماعية
ريشار قيوجميان رئيس احتاد
الكنائس االجنيلية االرمنية يف
الشرق االدنى القس مكرديتج
قره كوزيان ،وذلك يف اطار
اجلولة اليت يقوم بها على

املرجعيات الدينية االرمنية ألخذ
الربكة االبوية .وأكد قيوجميان
لكوزيان أنه سيمثل «الطائفة
االرمنية خري متثيل وسيعمل يف
الوزارة من دون تفرقة او متييز
بني اللبنانيني».

أعلن وزير االعالم مجال اجلراح،
خالل تالوة مقررات جلسة احلكومة
املخصصة القرار البيان الوزاري،
ان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون نوه بإجناز البيان
الفتا اىل وجود  17نقطة فيه،
وأمل أن يصار الجناز هذه االفكار
ألنها ضرورية وتتصل حباجات
الشعب ،للرتكيز على درس
جدول االعمال واقرار املداخالت
السياسية واجلدال ،علما أن
للنقاش السياسي ساحات أخرى
مثل جملس النواب».

وأشار إىل أن «احلريري بدوره،
قال أن االسراع يف اجناز البيان
الوزاري كان الفتا خالل  3ايام
ودعا اىل مزيد من التضامن
احلكومة وعدم التلهي باجلدل
السياسي ،واللبنانيون ينتظرون
منا الكثري ،وينتظرون االجناز
يف بعض املواضيع احلياتية
املهمة».
وأوضح أن «معظم التعديالت
لغوية اليضاح البند أو املوضوع،
وال شيء يف اجلوهر ،مت اضافة
فقرة متعلقة باإلرث الثقايف،

إذ حصلت فقط تعديالت لفظية

ولغوية».
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رامبلنغ :بريطانيا تريد للبنان أن يصبح أكثر جتمع العلماء :ليكن إقرار البيان الوزاري
ثراء واستقرارا وسيادة وأمنا
دافعا النطالق العمل لتحقيق مطالب الشعب

كتب السفري الربيطاني كريس
رامبلنغ يف مدونته حتت عنوان
«إحتفاالت ومسؤوليات» ،عن
االحتفاالت يف السفارة خالل
األسابيع األخرية.
وقال« :حضرنا زفاف زميلة
لنا ليلة السبت ،حيث تألق
العروسان ،وكان احلفل صاخبا
باحلياة اللبنانية.
كما أعطت جاللة امللكة يف مطلع
العام اجلديد وسام اإلمرباطورية
الربيطانية تقديرا لآلنسة ليا
بارودي من منظمة مارش March
غري احلكومية ،امللهمة يف جمال
صنع السالم وبعث األمل وإجياد
الفرص يف طرابلس وبريوت.
وابتهج الكثريون منا عند ترشيح
«كفرناحوم» جلائزة أوسكار،
وهو فيلم استثنائي تناول
مواضيع مثرية لالهتمام .ألف
مربوك نادين لبكي وحظا موفقا
يف  24شباط.
ويف آخر ليلة من شهر كانون
الثاني ،احتفلنا من جديد :شكل
لبنان حكومة جديدة ،حكومة زاد
التمثيل النسائي فيها عما سبق،
ومنه أول وزيرة للداخلية ،ليس
يف لبنان فحسب وإمنا يف العامل
العربي ككل.
كانت األشهر القليلة املاضية
مقلقة للمواطنني اللبنانيني
وأصدقائهم ،لذا على االحتفال
اليوم أن يرتافق باملسؤولية.
فبقدر ما كان اخلميس املاضي
مصدرا لإلنفراج والسرور ،بقدر
ما ستتطلب الطريق املثابرة
واملهارة السياسية وستتطلب
العمل مبسؤولية .إذ غرد رئيس
الوزراء قائال« :إىل العمل»،
وهو حمق.
اخلطة االقتصادية اليت مت
االتفاق عليها يف نيسان املاضي
يف باريس خالل مؤمتر «سيدر»
ما زالت قائمة ،والتزام رئيس
الوزراء والوزراء السابقني كان
ممتازا ،مبا يف ذلك خالل املنتدى
لألعمال
اللبناني-الربيطاني
واالستثمار الذي أقيم يف
لندن .ولكن االلتزام منفردا ال
يصلح االقتصاد حيث يبقى يف
ظل هذا الوضع الدقيق موضوع
األمن والسيادة مطروحا .فكيف
ميكن للبنان أن حيافظ على
استقرار طويل األمد يف خضم
الصراع اإلقليمي؟
ستبقى اململكة املتحدة إىل
جانب الشعب اللبناني خالل
خوضه هذه املسارات داعمة
ومدافعة .وسنستمر يف دعم
اجليش اللبناني وقوى األمن
الداخلي ملساعدة دولتكم على
اإلمساك بأمنكم .وسوف نكثف
عملنا يف قطاع التعليم ونستمر
يف اإلصغاء إىل احتياجات
املواطنني واالستجابة هلا يف
أكثر من  220بلدية (فقد بينت
زيارتي ملركز بعلبك الصحي
األسبوع املاضي مدى ما ميكن
حتقيقه جملرد وجود الفكرة
والقليل من اإلرادة) .وسنعمل
مع النائبات اللبنانيات ،كما
فعلنا األسبوع املاضي يف أدنربه
ولندن.
سنزيد دعمنا يف جمال التطوير

تجمع العلماء خالل اجتماعه

السفري رامبلنغ

االقتصادي عرب تأمني حوالي
 100مليون دوالر وتوفري املنح
وإمكان االستعانة خبربتنا حيث
تدعو احلاجة .فمن خالل عملنا
مع شركائنا اللبنانيني سنكثف
التجارة واالستثمار بني البلدين.
كما أننا سنستمر وسنعزز
التزامنا مبوضوع الالجئني يف
لبنان ،وذلك من خالل ختفيف
العبء (الضخم) احلالي.
ولكن يف نهاية املطاف ،فإن
الدول
وليس
اللبنانيني،
املاحنة ،هم الذين سيحددون
النجاح .ال ميكن ألصدقائكم
مترير القوانني أو املوافقة على
اإلنفاق أو معاجلة الفساد أو
القيام بالتعيينات .ال ميكننا أن
منثلكم يف اخلارج .تريد اململكة
املتحدة جناح لبنان ،وتريده
أن يصبح أكثر ثراء واستقرارا
وسيادة وأمنا .ولكن ال ميكننا
أن نقرر عنكم كيفية القيام
بذلك.
اختذت
فقد
ناحيتنا،
من
اململكة املتحدة قرارنا اخلاص
باخلروج من االحتاد األوروبي.
ونستذكر خالل تنفيذ هذا
التصويت صعوبة التوصل إىل
توافق والتحدي الذي تطرحه

املساومات ،إذ غالبا ما تكون
أهم القرارات اليت تواجه بلدا
ومواطنيه هي األكثر صعوبة،
ولكن من واجب احلكومات أن
تتوصل اىل كيفية القيام بذلك.
لذا لن تتنازل احلكومة الربيطانية
احلالية عن تلك املسؤولية ،وال
ينبغي هلا ان ترغب يف ذلك.
وحدها احلكومات حتكم.
تتخذ اململكة املتحدة اليوم
خيارات سياسية صعبة خبصوص
مستقبلها وشكلها االقتصادي
كما هو حال لبنان .ولن تكون
أي من هاتني العمليتني بهذه
السهولة ،لكن كلتيهما ضروري.
وحنن القادرون فقط على تقرير
مستقبلنا.
وبينما يتصارع كالنا يف اختاذ
هذه اخليارات احلامسة ،ولكن
اململكة
ستظل
األساسية،
املتحدة إىل جانب لبنان ،تقوي
عالقتنا يف جماالت األمن وتوفري
اخلدمات واالقتصاد والتجارة
وعالقة شعبينا .سننفق يف
العام  2019أكثر مما أنفقنا يف
لبنان خالل العام  .2018وسوف
نساعدكم يف صناعة املستقبل
األفضل واألكثر إشراقا الذي
تستحقونه».

القومي :موقف احلزب معلن وثابت
برفض مبادرة السالم العربية

رفض احلزب السوري القومي
االجتماعي يف بيان« ،الكالم
الذي صدر عن وزير اخلارجية
جربان باسيل ،بشأن السالم
مع العدو الصهيوني وحق
هذا العدو باألمن» ،معتربا أن
«مثل هذا الكالم وتكراره يف
غري مناسبة ،خيالف القوانني
اللبنانية وميس املشاعر والقيم
الوطنية والقومية».
وأعرب عن استنكاره «الشديد
لزج امسه يف خانة مؤيدي
مبادرة السالم العربية» ،معتربا
أن «هذا التعبري ملسؤول لبناني
غري مربر ،خصوصا أن احلزب
السوري القومي االجتماعي يف
عقيدته ومبادئه ومواقفه ،ال
يعرتف بوجود كيان العدو من
عني اصله ،ألنه كيان غري

شرعي قام على االغتصاب
واالحتالل ،كما أن موقف احلزب
معلن وثابت برفض مبادرة
السالم العربية».
وأكد احلزب أن موقفه «رافض
باملطلق للمبادرة املذكورة وهي
حمل ادانة ،واألحداث والتطورات
اليت اعقبتها اسقطتها ،كما
سقط اتفاق  17أيار ،ولذلك
ال مربر لبنانيا للحديث عنها ال
سيما وأن واضعيها استعاضوا
عنها بصفقة القرن».
وشدد على أن «إقحام اسم
احلزب القومي بأمور ختالف جوهر
عقيدته ،هو تناول غري مربر،
خصوصا أن مفهومه للسلم
قائم على معادلة ثابتة راسخة
ال تتغري ،وهي أن يسلم أعداء
األمة لالمة حبقها كامال».

عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» اجتماعها
األسبوعي ،تدارست خالله،
حسب بيان صدر ،يف األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة،
واملت أن «يكون إقرار البيان
الوزاري للحكومة اللبنانية بالرغم
من االنتقادات على بعض مواده
دافعا النطالقة العمل لتحقيق
مطالب الشعب اللبناني يف
العيش الكريم وتأمني حاجياته
الدوائية والغذائية والصحية من
خالل وضع حل جذري ملوضوع
النفايات وتأمني الكهرباء دومنا
حاجة لتلويث األجواء من خالل
معامل تنتج الطاقة باستعمال
الغاز بدال من الفيول ،إىل ما
هنالك من أمور حيتاجها الشعب
اللبناني ومل تؤمنها له احلكومات
املتعاقبة».
واعترب أن «اعرتاض البعض
على الصيغة املتعلقة باملقاومة
ال ينطلق من مصلحة الوطن وال
الشعب وال السيادة واالستقالل،
وإمنا هو إذعان ملطالب خارجية
حتديدا
صهيونية
أمريكية
بالتضييق على املقاومة ،ولو
كان الثمن جعل الوطن عرضة

لالنتهاكات الصهيونية سواء
على أرضه أو مسائه أو على
التطاول مبد اليد على ثروته
النفطية يف البحر».
وأيد التجمع «ما ورد يف كلمة
أمني عام حزب اهلل السيد حسن
نصراهلل من استعداده للتوسط
مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
لتأمني الدواء بأسعار مناسبة
وكذلك تأمني الكهرباء 24
ساعة وأيضا بناء األنفاق حلل
مشكلة زمحة السري خلمسني
عاما ،وكذلك تأمني سالح دفاع
جوي وما حيتاجه اجليش اللبناني
ليصبح أقوى قوة عسكرية يف
املنطقة ،ما يضمن محايته من
أي عدوان صهيوني ،متوجها
للقوى السياسية املوجودة يف
احلكومة باملوافقة على ذلك،
وحنن بدورنا نعترب أن هذا
اإلعالن يلزم احلكومة اللبنانية
باملوافقة عليه إن كانت حريصة
على مصلحة الوطن ولديها
االستقالل والسيادة احلقيقيان
اللذان خيوالها تأمني مصاحلها
للضغوطات
اإلذعان
دومنا
اخلارجية».
العدو
«إقدام
واستنكر

الصهيوني على إطالق النار
بشكل مكثف باجتاه املواطنني
شرق خان يونس جنوب قطاع
غزة».
واعترب ان «زيارة بابا الفاتيكان
فرانسيس لالمارات العربية
املتحدة وتوقيع وثيقة «اإلخوة
اإلنسانية» خطوة كان ميكن أن
تكون ذات معنى أكرب ومغزى أهم
لو أنها حتدثت عن املواقع اليت
تتعرض فيها اإلنسانية للخطر
سواء يف فلسطني وما حيصل
للشعب الفلسطيين يف الداخل
واملشرد يف العامل ،أم يف
اليمن اليت تنتهك فيه اإلنسانية
بكل أشكاهلا ،أو يف مينامار
اليت يشرد أهلها من أوطانهم
أو يبادون مبجازر بشعة ،لذلك
فإننا ندعو إىل حتويل العناوين
العامة اليت تضمنها امليثاق إىل
مواد تنفيذية حمدد تكون نواة
لعمل أممي كبري».
واستنكر التجمع «استمرار احلملة
األمريكية على فنزويال والتهديد
بالتدخل العسكري والضغط
على قادة اجليش لالنقالب على
الرئيس الدستوري نيكوالس
مادورو».

تيمور جنبالط عرض االوضاع مع رامبلنغ والتقى وفد
مفوضية الشؤون النسائية يف التقدمي
«اللقاء
رئيس
إستقبل
الدميقراطي» النائب تيمور
جنبالط يف مكتبه يف كليمنصو،
بعد ظهر امس االول السفري
الربيطاني يف لبنان كريس
رامبلنغ يف حضور نائب رئيس
احلزب التقدمي اإلشرتاكي
للشؤون اخلارجية دريد ياغي،
اخلارجية
الشؤون
مفوض
زاهر رعد ومستشار النائب
جنبالط حسام حرب ،ومت عرض
التطورات السياسية يف لبنان
واملنطقة.
وفد مفوضية الشؤون النسائية
كما التقى جنبالط مفوضة
الشؤون النسائية يف احلزب
التقدمي االشرتاكي رئيسة
االحتاد النسائي التقدمي منال
سعيد على رأس وفد ضم
أعضاء جهاز املفوضية وأعضاء
اهليئة التنفيذية يف اإلحتاد،
حبضور مستشار النائب جنبالط
حسام حرب.

تيمور جنبالط مستقبال الوفد
وأوضح بيان للتقدمي أن
القضايا
تناول
«البحث
احلقوقية واالجتماعية االساسية
اليت يتم العمل عليها يف
إطار املفوضية واالحتاد ،حيث
عرضت سعيد بشكل خمتصر
اليت
واالنشطة
للحمالت
نظمها االحتاد مؤخرا ،وطرحت
العناوين العريضة السرتاتيجيته
املستقبلية ،وتطرقت احلاضرات

العامة
التحديات
لبعض
واخلاصة اليت تواجه عملهن
بشكل تفصيلي .بدوره أصغى
النائب جنبالط ملداخالتهن ووعد
بتنظيم لقاءات مشابهة مع
اعضاء الكتلة واملعنيني بهدف
تعزيز الدعم التشريعي للقضايا
وتفعيل وتعزيز احلضور النسائي
يف كافة ميادين العمل احلزبي
واالطار الوطين العام».
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لـبنانيات

روكز تقدم باقرتاح إنشاء نيابة عامة ملكافحة الفساد :لوقف االعتداء على األموال العامة

عقد عضو «تكتل لبنان القوي»
النائب شامل روكز مؤمترا
صحافيا يف جملس النواب،
تقدم خالله باقرتاح قانون إنشاء
نيابة عامة ملكافحة الفساد.

نص االقرتاح

وتال نص االقرتاح الذي جاء
فيه« :للفساد بصورة عامة
جمموعة من اآلثار السلبية،
تنعكس بصورة مباشرة على
اجملتمع من خالل حاالت الفقر
االجتماعية.
العدالة
وتراجع
وعلى مالية الدولة من خالل هدر
وسرقة أموال الدولة اليت ميكن
استغالهلا يف اقامة املشاريع اليت
ختدم املواطنني .وعلى النظام
السياسي من خالل فقدان الثقة
يف النظام االجتماعي السياسي،
وبالتالي فقدان شعور املواطنة
واإلنتماء ،اىل جانب هجرة
العقول والكفاءات واليت تفقد
األمل يف احلصول على موقع
يتالءم مع قدراتها ،مما يدفعها
للبحث عن فرص عمل وجناح
يف اخلارج ،وهذا له تأثري على
اقتصاد وتنمية اجملتمع عموما.
والفساد يف لبنان ليس حديث
العهد أو وليد الساعة إمنا يعود
جبذوره اىل مراحل مضت من
تارخيه .إمنا اليوم بلغ الفساد
درجة إستثنائية ،وهذا ما أكدته
املؤشرات العاملية ،فوفقا ملؤشر
مدركات الفساد الذي أصدرته
منظمة الشفافية الدولية العام
 2016املعنية مبكافحة الفساد،
يأتي لبنان يف املرتبة  136على
قائمة  175دولة ،ويف املرتبة
 13من أصل  19دولة يف
املنطقة العربية ،مما يدل على
أن نسبة الفساد مرتفعة فيه
ومبستويات كبرية.
وحيث أن االنتماء إىل األسرة
الدولية ال متليه فقط االعتبارات
االقتصادية،
أو
السياسية
إمنا حتدده املعايري القانونية
املتصلة بوجود نظام قانوني
عادل وفعال.
وحيث أن لبنان قد أبرم «اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفاسد»
 ،2008وبناء على أحكم االتفاقية
يتبني أنها قد ناطت بسلطات
أو ادارات أو هيئات متخصصة،
مهمة مكافحة الفساد.
لذلك ،وحملاربة هذه الظاهرة
اليت تتسلل يف اإلدارات العامة
واحلد من آثارها السلبية ال بد
من جهاز قضائي متخصص
ومستقل.
ويف ظل واقع تتعدد فيه اجلهات
القضائية اليت من صالحياتها
النظر يف عدد من جرائم الفساد
 األمر الذي يشتت ويضعفويطيل عملية حماربة الفساد-
أصبح حصر عملية مكافحة
الفساد يف جسم قضائي واحد
متخصص ،حاجة ملحة وضرورة
متليها مقتضيات الفعالية يف
املالحقة واملعاقبة.
لذا جرى إعداد اقرتاح القانون
املرفق ،إلنشاء نيابة عامة
ملكافحة الفساد تتضمن قضاة
متخصصني يتعاونون بشكل
مباشر مع اهليئة الوطنية ملكافحة
الفساد ،تهدف إىل مكافحة
الفساد ووقف اهلدر واإلعتداء
على األموال العامة وإختالسها.

لذلك نتقدم من جملسكم الكريم
باقرتاح القانون املرفق راجني
إقراره.

املادة األوىل:
يضاف اىل املرسوم اإلشرتاعي
رقم  150تاريخ ( 91983/16
قانون القضاء العدلي):
ينشأ لدى النيابة العامة حملكمة
التمييز نيابة عامة ملكافحة
الفساد ختضع لسلطة النائب
العام لدى حمكمة التمييز.
املادة :2
تضاف فقرة إىل نص املادة
 11من قانون أصوال احملاكمات
اجلزائية:
يتوىل مهام النيابة العامة
ملكافحة الفساد نائب عام
يعاونه حمامون عامون.
املادة :3
يعني النائب العام من بني
القضاة العدليني من الدرجة
احلادية عشرة وما فوق،
ويعاونه ثالثة حمامني عامني من
بني القضاة العدليني من الدرجة
التاسعة وما فوق ،مبرسوم يتخذ
يف جملس الوزراء بناء على
اقرتاح جملس القضاء األعلى
وموافقة وزير العدل.
املادة :4
يتمتع النائب العام ملكافحة
الفساد ،يف حدود املهام احملددة
له يف هذا القانون ،بالصالحيات
العائدة للنائب العام التمييزي،
وتشمل هذه الصالحيات مجيع
االراضي اللبنانية.
املادة :5
يتوىل احملام العام ملكافحة
الفساد مهام املالحقة يف
اجلرائم اآلتية:
 كل جرمية فساد منصوصعليها يف القوانني اللبنانية
تتعلق بفعل فساد.
 اجلرائم الواقعة على اإلدراةالعامة واملنصوص عليها يف
الفصل األول من الباب الثالث
من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات ما خال النبذة الرابعة
منه ،واإلثراء الغري مشروع
وأفعال الفساد اليت ترد يف
اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية
اليت انضم إليها لبنان واليت
تعنى مكافحة الفاسد.
 نيل االلتزامات أو سوء تنفيذهاأو االستحصال على الرخص من
احد أشخاص احلق العام جلبا
للمنفعة اخلاصة إذ حصل أي
منها خالفا للقانون
 استخدام األموال العامة،ووسائل الدولة وسائر أشخاص
احلق العام ،خالفا للقانون جلبا
ملنفعة خاصة.
 شراء أو بيع شخص ما ألموالمنقولة أو غري منقولة إذا حصل
بناء على معلومات غريمتاحة
للعموم وسابقة للشراء أو للبيع
بأن قيمتها سرتتفع أو تنخفض
بسبب قوانني أو أنظمة قيد
اإلصدار أو مشاريع خمطط القيام
بها ،حصل عليها هذا الشخص
حبكم وظيفته أو سلطته أو صلة
قرابته أو شراكته أو عمله أو
خدمته وادت اىل كسب حمقق.

خالل اللقاء
املادة :6
تطلع النيابة العامة ملكافحة
الفساد على اجلرائم بوسيلة أو
أكثر من الوسائل التالية:
 التحقيقات اليت جتريهابنفسها.
 التقارير اليت تردها من اهليئةالوطنية ملكافحة الفساد ،ومن
السلطات أو االدارات الرمسية،
أو من موظف علم بوقوع جرمية
فساد يف أثناء القيام بوظيفته،
أو يف معرضها ،أو مبناسبة
قيامها.
 الشكاوى واإلخبارات اليتتردها مباشرة ،أو بواسطة النيابة
العامة التمييزية أو مساعديها.
 اإلستقصاءات األولية اليتتقوم بها الضابطة عند تكليفها
بتقصي اجلرائم ،واحملاضر اليت
تضعها عند علمها بوقوعها.
 أية وسيلة مشروعة تتيحهلا احلصول على معلومات عن
اجلرمية أو عن احلالة أو القضية
املشتبه إنطواؤها على جرمية
الفساد.
املادة :7
ترسل اهليئة الوطنية ملكافحة
الفساد إىل النائب العام ملكافحة
الفساد تقريرا شهريا بالقضايا
اليت وردت إليه جبرائم الفساد
املنصوص عنها يف املادة .5
املادة :8
ميسك يف اهليئة الوطنية
ملكافحة الفساد سجل خاص
تدون فيه املالحقات واألحكام
اجلزائية الصادرة حبق األشخاص
الطبيعيني أو املعنويني يف
جرائم الفساد.
املادة :9
على رؤساء األقالم يف احملاكم
املختصة إبالغ اهليئة الوطنية
ملكافحة الفساد عن كل حكم
جزائي مربم صدر يف حق أي
شخص من أجل تدوينه يف
السجل اخلاص املشار إليه يف
املادة  ،8وذلك خالل ثالثة
أشهر من تاريخ ابرامه.
املادة :10
تنشأ ضابطة مكافحة الفساد
حيدد أعضائها وتنظيم عملها
مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء
بناء على اقرتاح وزير العدل،
ويكون هلا صفة الظابطة العدلية
يف ما يتعلق جبرائم الفساد،
وهي ختضع يف ممارسة مهامها
إلشراف النائب العام ملكافحة
الفساد.

املادة :11
يضاف اىل نص املادة  51من
قانون أصول احملاكمات اجلزائية
النص اآلتي:
يكلف قاضي التحقيق األول،
قاضي حتقيق من دائرته ،لينظر
حصرا أو بصورة متفرغة ،بقضايا
جرائم الفساد.
املادة :12
تنشر األحكام والقرارات املربمة
الصادرة يف قضايا الفساد يف
صحيفتني حمليتني مبا فيها
القرار حبفظ الدعوى.
املادة :13
يضاف اىل بند  3من املادة 54
من املرسوم اإلشرتاعي رقم
 150تاريخ ( 1973/9/16قانون
القضاء العدلي) النص اآلتي:
تضاف مادة قوانني مكافحة
الفساد إىل مواد التدريس يف
معهد الدروس القضائية.
املادة :14
تلغى الفقرة «ه» من املادة
 19من قانون قانون أصوال
احملاكمات اجلزائية رقم 328
تاريخ .2001/8/2
املادة :15
حتول امللفات والدعاوى العالقة
أمام احملاكم إىل النيابة العامة
ملكافحة الفاسد ،إداريا أو بناء
على طلب صاحب العالقة.
املادة :16
حتدد دقائق تطبيق هذا القانون
مبراسيم تتخذ يف جملس الوزراء
بناء على اقرتاح وزير العدل.
املادة :17
يعمل بهذا القانون فور نشره
يف اجلريدة الرمسية.

حوار

سئل روكز عما اذا كانت
ستوضع عوائق يف وجه هذا
االقرتاح ،فأجاب« :ممكن ،على
خلفية التساؤل ملاذا ال تكون
هناك حمكمة عادية او نيابة
عامة عادية تتابع هذا املوضوع،
امنا نتيجة املمارسة اليت حصلت
هناك ثغرات كبرية وخصوصا
يف تطويق موضوع الفساد،
وكما الحظنا انه مل يتم من قبل
وضع اليد على ملف الفساد،
ال من خالل التفتيش املركزي
وال من خالل ديوان احملاسبة
وال من خالل اجمللس التأدييب،
وال اهلدر بشكل عام ،اذا حناول
قدر املستطاع تقديم اقرتاحات

قوانني تتعلق بهذا الشأن ،حتى
ال تبقى ثغرة للنفاذ منها ،وكما
تالحظون ال احد أمكنه وضع
يده على ملف الفساد بطريقة
صحيحة .ومن الواضح أن اولئك
الذين لديهم اموال منظورة امنا
غري معروفة املصدر ،قد سرقوها
من الدولة وهم موظفون يف
الدولة ،ان كانوا ضباطا او
قضاة او مديرين عامني او او
موظفني عاديني ،هناك ظن بهم
بطريقة صحيحة امنا ال تأخذ األمور
املسار الذي جيب ان تأخذه».
وردا على سؤال قال« :كل
التفاصيل موجودة يف اقرتاح
القانون ،وكل امور الفساد،
وهناك ما هو متعلق بديوان
احملاسبة والنيابة العامة املالية
او العكس ،املهم ان يكون هناك
تكامل بني املؤسسات ،وتأكدوا
ان اهليئة الوطنية ملكافحة
الفساد ،وفق الصالحيات اليت

ستعطى هلا خالل مناقشتها يف
اللجان النيابية ،سوف تكون
فعالة وتستكمل منظومة مكافحة
الفساد بطريقة صحيحة».

وسئل :هل تشكيل اهليئة
الوطنية ملكافحة الفساد هو
السبب وراء إلغاء وزارة مكافحة
الفساد؟ اجاب« :ال عالقة
بينهما .ومع تقديري ملا قامت
به وزارة مكافحة الفساد اليت
مل متلك اهليكلية ،امنا اهليئة
الوطنية سيكون لديها اهليكلية
والقدرة لتستقصي االجهزة
االمنية والضابطة العدلية اليت
ميكن ان تتحد ملكافحة الفساد
وجتمع املعلومات الكافية دون
ان يعلم احد ماذا تشتغل ،ثم
حتوهلا يف الوقت عينه للنيابة
العامة ملكافحة الفساد ،والربط
امر اساسي ألنه الطريق االسرع
لوضع االمور يف نصابها».

لقاء يف دارة أرسالن وحبث يف ملف النازحني
استقبل النائب طالل أرسالن،
يف دارته خبلدة ،مسؤول
ملف النازحني يف «حزب اهلل»
النائب السابق نوار الساحلي
على رأس وفد ،حبضور وزير
الدولة لشؤون النازحني صاحل
الغريب ومدير الداخلية يف
احلزب الدميقراطي لواء جابر،
ومت عرض آخر التطورات ،مبا
فيها ملف النازحني.
وبعد اللقاء ،قال الساحلي
«إن موضوع النزوح السوري
ال يتعلق بفئة من اللبنانيني أو
بطائفة ،بل يعين كل الشعب
اللبناني ولبنان ،وهو موضوع
وطين بامتياز ،وجيب العمل
عليه بالتنسيق مع الدولة
السورية واحلكومة السورية،
وطبعا مع االمم املتحدة».
وتابع« :هناك املبادرة الروسية
اليت تناقشنا فيها مع االمري
طالل والوزير الغريب ،وجيب

تفعل ،امنا بعد استالمه
ان
ّ
الوزارة».
من جهته ،قال الوزير الغريب:
«اجتمعنا اليوم حول موضوع
ملف النازحني ،ونأمل من كل
األطراف السياسية إخراج هذا
امللف من التجاذبات السياسية،
وباذن اهلل ستكون لنا يف وقت
قريب رؤية موحدة لكيفية
مقاربة هذا امللف .وحتما ،لن
حيل ملف النازحني ما مل يكن
هناك تنسيق وتواصل بني
الدولني اللبنانية والسورية».
وردا على سؤال إن كان مثة
تنسيق مع املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم،
قال الغريب« :مل نستلم
الوزارة بعد ،ففي القريب
العاجل سنستلمها .وحتما،
سيكون هناك تنسيق معه
وسنستفيد من خربته وجتربته
يف هذا امللف».

شدياق مغردة :ستظل ضحكيت رنانة
واحلاقد هو من يكتب الكالم احلاقد
غردت وزيرة التنمية االدارية
مي شدياق عرب حسابها على
«تويرت» قائلة« :بدأت األحقاد
تطفو على السطح ،حرام!
للسفاهة وللسخافة حدود».
أضافت« :شفقت على من
أصابته اجللطة عند مساعه
صوتي ،أمتنى له الشفاء
العاجل ،على فكرة ،ستظل
ضحكيت رنانة كما بقيت حتى
وأنا يف املستشفى بعد حماولة

إغتيالي».
وتابعت« :أما عن املناسبة،
فهي تأتي يف إطار تلبية
دعوات وجهت لي كصحافية من
سيدات جمتمع اىل خمتلف مناطق
لبنان تكرميا للسيدة اندريه
حلود ،ألننا يومها كنا نأمل خريا
بإنتخاب قائد اجليش رئيسا
للجمهورية قبل أن تنكشف
احلقائق ،وباملناسبة احلاقد هو
من يكتب الكالم احلاقد.

مكاري مغردا :املهم أال يكون يف البلد سالح
غري سالح اجليش والدولة

غرد نائب رئيس جملس النواب
السابق فريد مكاري عرب حسابه
على «تويرت» وكتب :مشكور
السيد حسن نصراهلل على
عرضه السخي بتزويد اجليش
منظومة دفاع جوي من صنع
إيراني ،ولكن ،يا سيد حسن،

ليس املهم من أين يأتي
اجليش بالسالح ،بل املهم
أال يكون يف البلد سالح غري
سالحه وسالح الدولة ،وأن
يكون قرار استعمال السالح أو
عدم استعماله يف أيدي الدولة
وحدها».
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مـقاالت وتـحقيقات

وقائع ليلة القصف األعنف ض ّد منظومات الدفاع اجلوي

دمـشق تـستع ّد لـ«ردود نـوعية» عـلى اعـتداءات الـعدو
حسني األمني

إىل ذروة ما دون احلرب ،وصل التصعيد العسكري اإلسرائيلي ضد
«الوجود» اإليراني يف سوريا .مطلع األسبوع الفائتّ ،
شكلت جولتا
متقدمة
القصف اإلسرائيلي العنيف على دمشق ،وجنوبها ،قفزة
ّ
حدة .وبعدما كانت
يف عمق الصراع الذي بدأ يأخذ شك ًال أكثر ّ
إسرائيل تتبع شك ًال «هجينًا» يف مواجهتها حلفاء دمشق ،داخل
األراضي السورية ،عرب توجيه ضربات من دون ّ
تلقي ردودّ ،
يتجه
تقليديًا أكثر ،عرب جوالت من القصف
شكل املواجهة اليوم ليصبح
ّ
ثبت فيها قواعد اشتباك جديدة ،من دون إهمال إمكانية
املتبادلُ ،ت َّ
انزالق األمور إىل ما هو أكثر من ذلك.
يرتبط التصعيد األخري يف سوريا بعوامل سياسية أكثر منها عوامل
تقنية .ومن أهمها القرار الذي خّ
اتذه الرئيس األمريكي
ميدانية أو
ّ
دونالد ترامب ،أواخر العام املنصرم ،بسحب القوات األمريكية
من منطقة شرق الفرات .القرار األمريكي املفاجئ ،أحدث اهتزازًا
توزع قوى األطراف املنخرطة يف الصراع يف سوريا،
حقيقيًا يف ّ
ّ
حتسس اخلطر الذي ينطوي عليه القرار األمريكي ،هو
ولعل أبرز من
ّ
قيادة العدو .إذ أن انسحاب القوات األمريكية من شأنه أن يعزز
نفوذ اإليرانيني وانتشارهم يف سوريا .لذلك ،خرج رئيس احلكومة
ستصعد عملياتها ضد القوات
متوعدًا بأن «إسرائيل
بنيامني نتنياهو
ّ
ّ
املتحالفة مع إيران يف سوريا بعد انسحاب القوات األمريكية» ،ليبدأ
بعدها سلسلة لقاءات مع املسؤولني يف واشنطن لبحث التطور
ّ
املتمثل بقرار ترامب.
يف اليوم األول من العام اجلاري ،التقى نتنياهو يف الربازيل وزير
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو .بعد اللقاء ،قال األخريّ ،
معلقًا على
أي شيء تفعله هذه اإلدارة
بأي حال َّ
ّ
قرار ترامب ،إنه «ال يغيرّ
(األمريكية) إىل جانب إسرائيل» .وأضاف« :جهودنا ملواجهة
العدوان اإليراني والتزامنا جتاه استقرار الشرق األوسط ومحاية
إسرائيل هي نفسها كما كانت عليه قبل اختاذ هذا القرار» .أما
«تقدر بشدة الدعم القوي ...الواضح
نتنياهو ،فأكد أن إسرائيل
ّ
الذي قدمه بومبيو جلهود (إسرائيل) يف الدفاع عن النفس».
بعد ذلك بأيامّ ،
حط مستشار األمن القومي األمريكي ،جون بولتون،
يف تل أبيب ،حام ًال تطمينات حول «ضمان أمن إسرائيل» .امللف
تسميه
األساسي الذي حبثه بولتون مع نتنياهو وقادة الكيان ،هو ما
ّ
إسرائيل «التمركز اإليراني» يف سوريا وسبل مواجهته ،وهو ما
لقي موافقة املسؤول األمريكي .وهذا ما برز يف تصرحياته ويف
التسريبات اليت واكبت الزيارة .إذ أشار بعد لقائه نتنياهو إىل أنه
القوات األمريكية ( )...االنسحاب سيتم من
«قد ال يتم سحب مجيع
ّ
مشال سوريا ،وقد تبقى بعض القوات يف اجلنوب يف قاعدة التنف
ضمن جهود مواجهة الوجود اإليراني».
عمد نتنياهو ،إذًا ،إىل استغالل القرار األمريكي وجتيريه ملصلحة
إسرائيل ،وملصلحته شخصيًا  -وهو املقبل على انتخابات قريبة،
فض ًال عن أنه مأزوم قضائيًا  -ولكسب املزيد من الدعم األمريكي
والدولي جلهود تل أبيب العسكرية يف سوريا يف إطار مواجهة إيران
وحلفائها .ويرى مراقبون أن التعويض األمريكي على تل أبيب ،بعد
لعملياتها ضد حلفاء دمشق يف
قرار ترامب ،كان منحها سقفًا أعلى
ّ
سوريا .ويف هذا السياق ،ميكن اعتبار جولة القصف العنيف األخرية،
مبثابة «رسالة بالنار» أرادها رئيس حكومة العدو أن تكون صاخبة،
وتعبرّ عن عدم ّ
تأثر إسرائيل باالنسحاب األمريكي ،وأنها قادرة على
التعامل  -وحدها  -بقوة مع تهديدات حلفاء دمشق.

عملية قصف «واسعة»

بدأ األمر يوم العشرين من الشهر املاضي ،عندما أطلقت طائرات
فتصدت
إسرائيلية صوارخيها باجتاه أهداف جنوبي العاصمة دمشق،
ّ
هلا منظومات الدفاع اجلوي السوري وأسقطتها مجيعًا .أعلن جيش
العدو بعد وقت قصري عن إسقاط منظومة «القبة احلديدية» ،صاروخ
أرض – أرض انطلق من املنطقة اجلنوبية يف سوريا ،وحتديدًا من
ّ
احملتلة
اجلزء الشمالي من حمافظة القنيطرة احلدودية ،حنو األراضي
يف منطقة جبل الشيخ .عند الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف
شن العدو جولة أوىل من القصف اجلوي بالصواريخ
تلك الليلة
ّ
ادعى أنها «خمازن إيرانية» ،قرب املبنى
على أربعة
مبان صغرية ّ
ٍ
الزجاجي يف الناحية اجلنوبية من حرم مطار دمشق الدولي .فيما
كانت طائرات معادية تهاجم يف الوقت نفسه موقعًا عسكريًا يف
الدمياس جنوبي دمشق ،قال العدو إنه معسكر لقوات إيرانية .كما
أعلن أنه «يقوم بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس اإليراني داخل
ّ
وحذر «النظام السوري من حماولة استهداف
األراضي السورية»،
األراضي اإلسرائيلية أو قواتنا».
التصدي
يف اجلولة األوىل ،حاولت دفاعات اجليش السوري
ّ
للصواريخ اإلسرائيليةّ ،
لكنها مل تنجح بذلك «نسبيًا» .هنا ،يقول
مصدر عسكري سوري رفيع لـ»األخبار»« ،كان العدو يبحث عن
ذريعة ـــ على غري العادة ـــ لضرب مواقع الدفاع اجلوي السوري ألنه
كان ينوي توجيه ضربة مباشرة وواسعة ،لذا أرسل حتذيرًا علنيًا،
ّ
تصرف على هذا
وملا حاولت الدفاعات اجلوية التصدي لصوارخيه،
ّ
األساس مباشرة».
بعد وقت قصري ،عادت الطائرات اإلسرائيلية ،مصحوبة بصواريخ
معدة للتفجري ،وبدأت جولة ثانية من
موجهة ،وطائرات مسرية
ّ
ّ

االستهداف للدفاعات اجلوية السورية يف
املنطقة اجلنوبية ،وصو ً
ال إىل العاصمة دمشق.
بداية ،استهدفت الصواريخ رادارًا سوريًا من
طراز « ،»27 - JYجنوب غرب مطار دمشق يتبع
لـ»اللواء  29دفاع جوي» املوكل محاية املطار.
معدة للتفجري آلية
واستهدفت طائرة مسرية
ّ
دفاع جوي من طراز «بانتسري» الروسية (-SA
 )22جنوب املطار العسكري ،تابعة للواء نفسه.
وجنوبًا ،استهدفت صواريخ موجهةُ ،أطلق
بعضها من األراضي احملتلة ،قواعد ومواقع
الدفاع اجلوي املنتشرة يف شرق درعا وصو ً
ال
إىل السويداء ،وهي تتبع لـ»اللواء  38دفاع
ُ
واستهدفت قاعدة الدفاع اجلوي يف
جوي».
مدينة إزرع يف ريف درعا الشمالي الشرقي.
ورادارات يف مطار الثعلة العسكري ،ويف قرية
الدور ،وراداران يف تل القينة وتل الصحن يف
ريف السويداء« .العملية كانت واسعة ،ومل
تكن استهدافًا موضعيًا ،مثة الئحة أهداف كانت
ّ
معدة مسبقًا ،ومدروسة
ّ
بدقة ،ومل تكن تعبرّ

حدة من منظومة الدفاع الجوي السوري «سام ( »6وزارة الدفاع)

ّ
يعلق املصدر العسكري
عن ردة فعل .كان هجومًا جويًا واسعًا»،
السوري.
ّ
خيص طبيعة
شكل اهلجوم اإلسرائيلي األخري نقلة نوعية يف ما
ّ
األهداف وانتشارها ،وحتى نوعية الصواريخ املستعملة .هذا التطور
يف طبيعة الصراع وشكله ،فرض على دمشق وحلفائها النظر إىل
حتول ال ميكن جتاوزها
األمر من زاوية خمتلفة ،واعتباره «نقطة
ّ
وال تندرج يف سياق ما سبقها من جوالت» ،حسب ما ّ
علق مصدر
عسكري من حلفاء دمشق .إذ عمدت إسرائيل إىل حماولة االلتفاف
على قواعد االشتباك اليت رمستها حادثة استهداف مطار «تي فور
( »)T4العسكري يف ريف محص اجلنوبي ،يف نيسان العام املاضي،
وأدت إىل مقتل عدد من املستشارين العسكريني اإليرانيني ،األمر
ّ
ردًا صاروخيًا من «حمور املقاومة» ضد مواقع احلافة
الذي استدعى ّ
األمامية اإلسرائيلية يف اجلوالن احملتل .وهو ما أرسى يف حينه
قواعد اشتباك جديدة.
اجلولة األخرية ،هدفت إىل حماولة تثبيت قواعد اشتباك جديدة،
حد يستجلب الرد.
وتنفيذها بشكل ال يحُ رج دمشق وحلفاءها إىل ّ
لكن ما حصل يف اجلولة األخرية استدعى رؤية خمتلفة عند حمور
دمشق وإيران وحلفائهما .اجلديد اليوم ،هو أن دمشق ،تدرس
ّ
وتؤكد
خيارات تصعيدية أيضًا ،يف حال تكرر العدوان بهذا الشكل.
مصادر رفيعة يف اجليش السوري أن «العدوان األخريّ ،
شكل دافعًا
قويًاّ ،
أقله لدى القادة العسكريني ،إلعادة حبث اخليارات التصعيدية
اليت ميكن اخلوض فيها ملواجهة التصعيد اإلسرائيلي ،حبال اضطررنا
لذلك ،بالتعاون والتنسيق مع حلفائنا».

ورده
بعض التدابري املخطط هلا مسبقًا لردع الكيان الصهيوني،
ّ
بصورة حامسة» .كذلك ،نقلت وكالة «تسنيم» اإليرانية عن املعلم
قوله إن املستشارين العسكريني اإليرانيني يوجدون يف سوريا
«تعد نفسها ّ
مكلفة احلفاظ على أمن
بدعوة من احلكومة ،وإن دمشق
ّ
القوات اإليرانية املوجودة على األرض السورية».

برنامج زيارة الفنان اللبناني
املعروف رودي رحمة يف سيدني

اسرتاتيجية العدو الجديدة :تصفية املستشارين اإليرانيني

مع التوجه الذي يظهر أنه بدأ يطغى على خيارات «حمور املقاومة»،
وهو العمل على تثبيت قواعد اشتباك جديدة عرب الرد على االعتداءات
تصعيدي ،يرتاجع هامش احلرية اإلسرائيلية يف التحرك
يف مسار
ّ
ضد أهداف يف سوريا ،وبالتالي تضيق اخليارات أمام جيش العدو،
إال إذا كان ينوي اخلوض يف جوالت غري حمسومة النتائج ،وهو
ما ليس متوقعًا ،إال إذا أخطأ التقدير .مع هذا ،فإن اخليارات
اإلسرائيلية ال تقتصر على العسكرية الصاخبة .إذ تشري تقارير
أمنية خاصة اىل أن يف إسرائيل من خيطط لـ»تنفيذ عمليات اغتيال
ملستشارين عسكريني وضباط إيرانيني على األراضي السورية،
سواء عرب القصف بالطائرات ،أو عرب عمليات أمنية دقيقة ونظيفة»،
حسب مصادر مطلعة .املصادر نفسها تؤكد لـ»األخبار» أن لدى
«يعد خططًا ملواجهة سيناريوات
دمشق وحلفائها ،يف املقابل ،من
ّ
كهذه ،يف املرحلة املقبلة» .وتتحدث عن أن «روسيا تعمل على
مبادرة لتقديم ما يشبه الوساطة ،خلفض التوتر ،واحلؤول دون
تطور األمور اىل مواجهة عسكرية .وهي ملست استعدادًا واضحًا
لدى دمشق وحلفائها للتصعيد ،وقد أبلغت تل أبيب باألمر» .وهنا،
تشري املعلومات اىل «تغيرّ حيصل يف خريطة انتشار املستشارين
والضباط اإليرانيني يف سوريا ،متهيدًا ألمر ما .قد يكون هذا األمر
يف سبيل تهدئة ما ،ولكنه قد يكون خطوة استباقية لعمل قادم
أيضًا».

شمخاني مستقب ً
ال املعلم :سنردّ بحسم

التقى وزير اخلارجية السوري ،وليد املعلم ،أمس ،أمني اجمللس
األعلى لألمن القومي اإليراني ،علي مشخاني ،ومسؤولني آخرين
خالل زيارته طهران .ونقلت وكالة «إرنا» عن مشخاني قوله ،خالل
لقائه املعلم ،إن «استمرار اعتداء الكيان الصهيوني على األراضي
السورية ،وإجراءاته ضد اجليش وقوات املقاومة ،مرفوض».
وأضاف أنه «يف حال استمرار هذه اإلجراءات ،فسيجري تفعيل

تتشرف الرابطة املارونية يف أسرتاليا بدعوة اجلالية اىل
لقاء الفنان اللبناني الزائر رودي رمحة املعروف بإبداعه
حنتًا وشعرًا وثقافة ،وذلك يف املناسبات التالية:
 مؤمتر صحايف ولقاء تعارف اخلميس  21شباط 2019الساعة السادسة والنصف مساء يف صالة كاتدرائية
سيدة لبنان هاريس بارك.
 حفلة الرابطة املارونية السنوية اجلمعة  22شباط 2019يف الدولتون هاوس دارلينغ آيلند وورف بريمونت.
 أمسية ثقافية شعرية للفنان رودي رمحة تقام بدعوة منالرابطة املارونية وبدعم من اجمللس املاروني األسرتالي
للمهنيني  AMPCالثالثاء  26شباط  2019الساعة السابعة
مساء يف صالة كاتدرائية سيدة لبنان هاريس بارك
 معرض ألعمال رودي رمحة النحتية الرائعة .حفلاألفتتاح اجلمعة  1اذار  2019الساعة السابعة مساء
ويستمر املعرض طوال يومي السبت واألحد  2و 3أذار
يف قاعة مجعية بشري على العنوان
3/ 14 Coronation Parade Enfield
للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال برئيس الرابطة
املارونية يف اسرتاليا أنطوني سعيد اهلاشم على الرقم
أو أمني السر جوزيف املكاري على
0412334443
الرقم0414675237
أهال وسهال باجلميع
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مـقاالت وتـحقيقات

اخلالف الروسي ــ اإليراني ...رهان على سراب؟ املؤشرات املالية يف  :2018فجوة االختالالت تتض ّخم
محمد وهبة

فراس الشويف

قبل  12عامًا ،يف تشرين األول  ،2007حنت
الزعيمان الروسي فالدميري بوتني واملرشد األعلى
للثورة اإلسالمية علي خامنئي ،حتالفًا اسرتاتيجيًا
خصمني لدودين للواليات املتحدة.
عميقًا بني
َ
املصمم على صعود روسي يف العامل،
بوتني
ّ
اختصر اللقاء بالقول إنه مساحة لنقاش مخسني
عامًا من القضايا واهلموم املصريية املشرتكة
ولتعميق عالقة راسخة بني البلدين ال يقطعها
متغيرّ .
التقى بوتني وخامنئي ثالث مرات بعدها ،أبرزها
يف تشرين الثاني  ،2015بعد شهر من التدخل
العسكري الروسي إىل جانب قوات اجليش السوري
وحلفائه يف حزب اهلل واملستشارين اإليرانيني،
ضد مئات اآلالف من اإلرهابيني املدعومني من
حلف الناتو بقيادة الواليات املتحدة ودول اخلليج.
اهلدية الرمزية اليت محلها بوتني إىل خامنئي
ولعل
ّ
خطية للقرآن يف روسيا) ،ترسم
(أقدم نسخة
ّ
أبعادًا تارخيية فلسفية ومصلحية بني البلدين،
ونفسية ــ سياسية ذات ُبعد أخالقي ،مرتبطة
الزعيمني جتاه قضايا بلديهما يف مواجهة
بنهج
َ
أدوار
االستبداد العاملي األمريكي ،والسعي للعب
ٍ
إقليمية وعاملية ،على عكس األحادية األمريكية،
املتحررة من أي وعاء أخالقي وتارخيي.
ّ
ّ
درة املواجهة بني نهجني عامليني،
مثلت سوريا ّ
ّ
ً
فاصطف اإليرانيون والروس تلقائيا إىل جانب
الرئيس ّ
بشار األسد ،ليس دفاعًا عن سوريا
فحسب ،مّإنا بالقدر ذاته دفاعًا عن طهران
ضباط اجليش الروسي العاملني
وموسكو .أحد
ّ
يف سوريا ،يقول لـ»األخبار» إن ما حصل يف
سوريا ،كان إنذارًا لروسيا وحلفائها« ،لو سقطت
دمشق بيد إرهابيي حلف الناتو ،لتهاوت بعدها
طهران ودول البلقان وأوروبا الشرقية كأحجار
الدومينو ،وصو ً
ال إىل موسكو».
اليوم ،مع اقرتاب احلرب السورية من نهايتها،
يشتد الرهان
بانتصار واضح لألسد وحلفائه،
ّ
الغربي  -اإلسرائيلي على صراع روسي  -إيراني
على األرض السورية ،لتعويض هزمية سنوات
من الرهان على إسقاط الدولة السورية ودعم
اجلماعات اإلرهابية باملال والسالح والرجال
واإلعالم.
املعنيون مبلفات
يف طهران وموسكو ،يسخر
ّ
التعاون بني البلدين من «الرهان على سراب».
قبل أشهر ،وخالل جلسة خلامنئي مع ضباط
وجه مرشد الثورة
من احلرس الثوري اإليرانيّ ،
اإلسالمية ضباطه إىل «إزالة كل الشوائب يف
العمل املشرتك مع القوات الروسية يف سوريا»،
ّ
يؤكد لـ»األخبار» مصدر إيراني ّ
مطلع على
كما
أجواء اجللسة أن كالم قائد الثورة كان مبثابة
للتنبه من النيات
إشعار للعاملني يف سوريا،
ّ
ّ
والضخ اإلعالمي الكثيف،
الغربية واإلسرائيلية
ودعوة لرفع مستوى التعاون التكيت املشرتك
انسجامًا مع التحالف االسرتاتيجي.
ّ
يؤكد دبلوماسي روسي لـ»األخبار» أن التعاون
الروسي  -اإليراني يشمل مروحة واسعة من
التعاون االقتصادي ومواجهة العقوبات األمريكية،
إضافة إىل مواجهة سياسة واشنطن يف ملفات
أفغانستان وأرمينيا وغالبية بقع أوراسيا .وتسعى
ّ
التوتر بني إيران والسعودية،
موسكو إىل ختفيف
و»حماولة العمل على أرضية مشرتكة بني البلدين
الستعادة االستقرار يف اخلليج واملنطقة وجلم
الصراع اإليراني  -السعودي».
وفيما ّ
يتهم املصدر األمريكيني بتأجيج الصراع
ّ
يؤكد أن زيارة مدير االستخبارات
بني الطرفني،
اخلارجية الروسية سريغي ناريشكني إىل السعودية
األسبوع املاضي ولقاءه ولي العهد حممد بن
سلمان «تتمحور حول ثالثة عناوين :سوريا واليمن
والعالقة مع إيران» ،مشريًا إىل أن «روسيا تعمل
على فتح قناة اتصال غري علنية بني اإليرانيني
والسعوديني».
منذ اللحظة األوىل للتدخل الروسي يف سوريا،
حدد الروس أهدافهم التكتية واالسرتاتيجية:
ّ
إحلاق اهلزمية باإلرهابيني ،دعم الدولة السورية
الستعادة عافيتها وسيطرتها على كامل اجلغرافيا
السورية ،إخراج كل القوات األجنبية اليت تدخلت
من دون تنسيق مع احلكومة السورية ،حتقيق

املصاحلة ودعم العملية السياسية مبا ينتج ح ًال
سوريًا ــ سوريًا .وتلك األهداف ،تتقاطع تقاطعًا
دقيقًا ،مع األهداف اإليرانية خلف دعم اجليش
السوري واألسد .فال روسيا أعلنت نفسها جزءًا
من حمور املقاومة املمتد من طهران إىل بريوت،
الذي ّ
نيتها
متثل دمشق قلبه ،وال إيران أعلنت ّ
تدمري إسرائيل انطالقًا من سوريا .وما التسوية
اليت رعتها موسكو يف جنوب سوريا ،واليت نتج
عنها انهيار كامل للجماعات اإلرهابية يف اجلنوب
أمام تقدم القوات السورية ،والرتاجع اإلسرائيلي
ـ األردني عن دعم املسلحني ،يف مقابل إعالن
انسحاب إيراني من اجلنوب السوري على لسان
بوتني وأكثر من مسؤول إيراني ،سوى منوذج عن
عمق التنسيق االسرتاتيجي بني اإليرانيني والروس
لضمان استعادة سوريا موقعها ودورها.
ويبدو تعليق رئيس معهد دراسات «األمن القومي»
يف جامعة تل أبيب ،اللواء احتياط عاموس يالدين
قبل أيام ،التعبري األوضح عن مدى الشعور
اإلسرائيلي بعمق التحالف الروسي ـ اإليراني ،إذ
قال يف خطاب له« ،لألسف ،الروس واإليرانيون
لديهم مصاحل مشرتكة أكثر وأقوى وأوضح من
املصاحل املتعارضة ،وهي إزالة الواليات املتحدة
من سوريا ودعم األسد يف السلطة» ،مشريًا إىل
أن «التنسيق (اإلسرائيلي) مع الروس خبصوص
سوريا ممتاز على املستوى التكتيكيّ ،
لكنه معيب
من الناحية االسرتاتيجية».
فعلى الرغم من أن االهتزاز الكبري الذي أصاب
التنسيق الروسي ــ اإلسرائيلي العسكري واتفاقية
«عدم التصادم» بني اجليشني ،على خلفية سقوط
الطائرة الروسية فوق الالذقية قبل أشهر ،جرى
جتاوزه ،إلاّ أن الذهاب الروسي بعيدًا يف تسليم
سوريا منظومات أس  ،300 -وتطوير الدفاعات
اجلوية السورية وإنشاء شبكة مرتابطة من أنظمة
ّ
احلماية واإلنذار املبكر وتدريب أطقم الدفاعات
اجلوية السورية على حتقيق أفضل النتائج،
ّ
التفوق
يشكل تهديدًا عسكريًا اسرتاتيجيًا على
ّ
اجلوي اإلسرائيلي
سوريا
أمام
ولبنان ،بعد انهيار
املدرعات
سالح
اإلسرائيلي
أمام
الغربي
صواريخ الكورنيت
الروسية ،يف حرب
متوز .2006

موسكو تلتزم
حماية الدولة
السورية :تفعيل
منظومة أس ــ
 300بعد شهر

وال تضطلع روسيا ،مع التزامها العلين بـ»أمن
إسرائيل» ،مبهمة الدفاع عن الوجود العسكري
اإليراني يف سوريا ،الذي تعمل ماكينة الدعاية
اإلسرائيلية على تعظيمه ،فيما يلتزم اإليرانيون،
يف األدبيات وعلى أرض الواقع ،حصره باملهام
االستشارية .بل تذهب بعيدًا ،إىل تعزيز الدور
السوري ،العسكري والسياسي الستعادة سوريا
موقعها اإلقليمي ،مبا يردع إسرائيل عن خرق
السيادة السورية ويعيد اللعبة إىل ما قبل آذار
ّ
تؤكد مصادر عسكرية روسية
 .2011وفيما
لـ»األخبار» ،أن زيارة الوفد الروسي إىل كيان
العدو قبل أيام ،على
رأسه املبعوث اخلاص
الروسي
للرئيس
سوريا
لشؤون
ألكسندر الفرانتيف
ونائب وزير اخلارجية
سريجي فريشينني،
احتجاجًا
«محلت
روسيًا على استمرار
بعرقلة
إسرائيل

خامنئي لضباط
الحرس :أزيلوا
ّ
كل الشوائب
يف العمل مع
الروس يف
سوريا

االستقرار يف سوريا» ،مع اإلشارة هنا إىل إعالن
موسكو رمسيًا أنه مت إبالغ مجيع األطراف مبا يف
ستفعل عمل منظومة
ذلك إسرائيل بأن سوريا
ّ
أس  300-يف آذار املقبل ،وهو ما ينذر بتصعيد
عسكري يف حال استمرار إسرائيل باستهداف
سوريا.

يف نهاية  2018أظهرت املؤشرات املالية
عجزًا متزايدًا يعكس ارتفاع درجة املخاطر
سجل ميزان املدفوعات عجزًا
االئتمانية .فقد ّ
بـ 4.8مليارات دوالر بالتزامن مع نزف يف
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية
منو
س ّجل معدل ّ
بـ 2.3مليار دوالر .كذلك ُ
الودائع  ،%3.7أي ّ
أقل من معدالت الفائدة
السوقية بأكثر من نقطتني مئويتني.
تورم
هذه املؤشرات تشري إىل املزيد من ّ
االختالالت يف بنية النظام املالي.
من املرتقب أن يأتي إىل لبنان ،خالل أيام،
وفد من وكالة التصنيف «ستاندر أند بورز»
من أجل تقييم درجة املخاطر وإصدار نتيجة
التصنيف .التوقعات ال تشري إىل أن هذه

نموّ الودائع يف  2018بلغ  6.6مليارات دوالر ،فيما كان
يجب أن يبلغ  10.7مليارات (هيثم املوسوي)

الوكالة تنوي خفض التصنيف على غرار ما قامت
به وكالة «موديز» ،بل ستعطي احلكومة فرصة
للتقدم حنو اإلصالحات املالية ،قبل أن تصدر
ّ
قرارها خبفض التصنيف .هذه الفرصة مبنية
على والدة احلكومة بعد  9أشهر من املراوحة
واملناكفات السياسية حول توزيع احلصص
واحلقائب ،إال أن هذا األمر ال يلغي تداعيات
التطورات اخلطرية يف الوضع املالي واالقتصادي
ّ
اليت تبقى قائمة باالستناد إىل املؤشرات املالية
يف نهاية  ،2018اليت أظهرت أن االختالالت
التورم الناتج
املالية يف لبنان تتعرض ملزيد من
ّ
من النزف احلاصل يف العمالت األجنبية بسبب
قلق املودعني وتدهور ثقتهم بالوضع املالي.
يف الواقع ،إن ارتفاع درجة املخاطر االئتمانية
للبنان يأتي رغم التطورات السياسية األخرية،
أي تأليف احلكومة اليت خلقت نوعًا من االستقرار
ّ
اهلش يف انتظار ما ستقوم به من خطوات
الظريف
بعد إعداد البيان الوزاري ونيلها الثقة يف جملس
النواب.
وهذه املخاطر تظهر بوضوح يف املؤشرات املالية
اليت صدرت أخريًا عن أرقام عام  .2018فقد
سجل عجزًا بقيمة 4.8
تبينّ أن ميزان املدفوعات ّ
ً
مقارنة بعجز
مليارات دوالر يف نهاية ،2018
بقيمة  155.7مليون دوالر يف  .2017وهذه
القيمة أعلى بنحو  3.5مليارات دوالر من قيمة
العجز املعلن ،باالستناد إىل املنهجية احلسابية
املعدلة اليت اعتمدها مصرف لبنان منذ تشرين
ّ
الثاني من العام املاضي ،اليت أدرج فيها ما
حيمله من سندات دين احلكومة اللبنانية بالعمالت
األجنبية (يوروبوندز) خالفًا للمنهجية السابقة
املعتمدة يف معظم البلدان األخرى.
على أي حال ،بدأ عجز ميزان املدفوعات يف عام
واستمر للسنوات الالحقة ،باستثناء عام
،2011
ّ
 2016حني نفذ مصرف لبنان هندسات مالية
واسعة ،إال أنه رغم ذلك ،بلغت قيمة العجز
املرتاكم  14.8مليار دوالر ،أي إنه خالل 8
سنوات خرجت مبالغ من لبنان تفوق تلك اليت
دخلت إليه بقيمة  14.8مليار دوالر.
تعد حيوية لتغذية النموذج
حاجة لبنان هلذه األموال ّ
متول االسترياد
االقتصادي .فهذه األموال
ّ
ومتول عجز اخلزينة أيضًا ،أي
بالعمالت األجنبية،
ّ
متول االستهالك العام واخلاص يف الوقت
إنها ّ
ّ
يتمكن النموذج من استقطاب
نفسه ،فإذا مل
املزيد من الدوالرات لتمويل االستهالك بشقيه،
فإن مصرف لبنان يستعمل احتياطاته بالعمالت
األجنبية كبديل للتمويل.
يفسر األرقام الصادرة عن مصرف لبنان
هذا األمر
ّ
حول موجوداته بالعمالت األجنبية اليت تراجعت
بقيمة  2.3مليار دوالر بني كانون األول 2017
وكانون األول  .2018وكانت هذه االحتياطات
وسجلت
قد بلغت سقفها األعلى يف أيار 2018
ّ
 45.3مليار دوالر ،إال أنها منذ ذلك الوقت عادت
إىل منحى تراجعي لتبلغ  39.67مليار دوالر يف
نهاية .2018
واملوجودات اإلمجالية بالعمالت األجنبية لدى
مصرف لبنان تتألف من االحتياطات بالعمالت
ّ
املوظفة بالعمالت
األجنبية واألوراق املالية
األجنبية .الالفت أن االحتياطات كانت تبلغ يف
نهاية كانون األول  2017ما قيمته  35.8مليار

دوالر ،ثم اخنفضت إىل  34.64مليار دوالر يف
أيار ،وبلغت  32.5مليار دوالر يف نهاية كانون
األول .2018
أما حركة األوراق املالية لدى مصرف لبنان ،فقد
تغيرّ ت انسجامًا مع التذبذبات يف حجم االحتياطات.
كانت تبلغ يف كانون األول  2017ما قيمته 6.1
مليارات دوالر ،ثم ارتفعت إىل  10.63مليارات
دوالر يف أيار  ،2018ثم اخنفضت إىل 7.1
مليارات دوالر يف نهاية كانون األول .2018
املشكلة أن عجز ميزان املدفوعات يعكس حركة
ّ
ويؤشر
انسحاب الودائع من القطاع املصريف،
على وجود طلب على الدوالر أيضًا .وقد تبينّ أن
منو الودائع بلغ  %3.63يف نهاية ،2018
ّ
معدل ّ
إذ ارتفعت الودائع بالدوالر بقيمة  8.5مليارات
دوالر ،فيما اخنفضت الودائع باللرية بقيمة 1.9
مليار دوالر ،أي إن النتيجة اإلمجالية زيادة
يف الودائع بقيمة  6.6مليارات دوالر .ويعود
هذا التفاوت إىل وجود حتويالت من اللرية إىل
الدوالر ،أي إن هناك قسمًا من املودعني شعر
وقرر أن
بالقلق على أمواله املودعة باللرية،
ّ
أدى إىل رفع نسبة الدولرة
حيوهلا إىل الدوالر ،ما ّ
ّ
يف الودائع من .%69.83
لكن ليست هذه هي املالحظة الوحيدة على معدل
منو الودائع .فقد
ّ
النمو
أن
تبينّ
ّ
يف الودائع سواء
باللرية أو بالدوالر
أقل من معدالت
املطبقة
الفائدة
املصارف
لدى
التجارية .فبحسب

احتياطات مصرف
لبنان بالعمالت
األجنبية انخفضت
 2.3مليار دوالر
خالل سنة

إحصاءات مصرف لبنان ،إن معدل الفائدة على
الودائع باللرية بلغ  ،%8.3مبا فيها احلسابات
اجلارية واحلسابات اجملمدة والودائع حتت الطلب.
معدل الفائدة على الودائع بالدوالر ،فقد بلغ
أما ّ
 .%5.16وباالستناد إىل معدالت الفوائد هذه،
كان يفرتض أن تزيد ودائع املصارف باللرية
مبا قيمته  4.3مليارات دوالر ،والودائع بالدوالر
مبا قيمته  6.3مليارات دوالر ،أي ما جمموعه
 10.7مليارات دوالر .لكن الزيادة يف الودائع
بالعملتني ،بلغت  6.6مليارات دوالر ،أي أقل
بنحو  4.1مليارات دوالر.
ببساطة ،هذا يعين أن هناك انسحاب ودائع
منو الودائع ليس كافيًا
من لبنان ،وأن
ّ
معدل ّ
حيولون أمواهلم
لتلبية الطلب احمللي .املودعون ّ
حيول
من اللرية إىل الدوالر ،وهناك قسم منهم ّ
ودائعه إىل اخلارج ،وقيمة هذه األموال أعلى من
ّ
يشكل ضغطًا على
األموال اليت تأتي كودائع ،ما
احتياطات مصرف لبنان ويستنزفها .ال يعين ذلك
أن هناك انهيارًا يف سعر الصرف ،ليس على
األقل يف املدى املنظور ،إذ إن هناك إجراءات
أخرى اختذها مصرف لبنان جتعل االنهيار خارج
احلسابات لفرتة وجيزة ،فهو ّ
متكن من إطالة عمر
وامتص السيولة
الودائع إىل أكثر من  5أشهر،
ّ
أدى إىل جتفيف األسواق منها
بنحو واسع ،ما ّ
وخلق حالة مجود ختنق االسترياد واالستهالك
احمللي ،وترفع أسعار الفوائد بوترية متسارعة
وكبرية.
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«أمة واحدة» يدفع مبرشحة مسلمة رفض منح اجلنسية مللياردير صيين تربع
من أصول لبنانية تدعو إىل حظر حلزبي العمال واألحرار بـ  2.7مليون دوالر

مارك الثام يتعهد حبظر الربقع

الربقع يف أسرتاليا

هوانغ مع رئيس الوزراء األسرتالي السابق مالكولم ترينبول أثناء
احتفاالت السنة الصينية الجديدة عام 2016

مارك الثام

هوانغ مع رئيس الوزراء السابقة غيالرد ،والعمالي سام داستياري

أصبح من املقرر أن ترتشح
امرأة مسلمة يف انتخابات نيو
ساوث ويلز املقبلة كمرشحة
عن حزب «أمة واحدة».
املثري للدهشة هو أن تلك
املرشحة املسلمة تؤيد بقوة
دعوة احلزب إىل حظر الربقع
الفتة أن هناك حاجة إىل كشف
الناس وجوههم.
وقد نشأت سيدة األعمال
البالغة من العمر  39عاما وابنة
عائلة مهاجرة لبنانية غرب
سيدني وتدير مشروعات تتعلق
بالبناء واملضخات.
ويف مقابلة حصرية ،قالت
إروس إن العديد من من
النساء مينحن «أعذارا واهية»
لتربير ارتداء الزي اإلسالمي
التقليدي.
وأضافت« :أنا مؤمنة بضرورة
كشف الوجه» ،يف تأييد
لسياسة مارك الثام اجلديدة
الداعية إىل حظر الربقع يف
والبنوك
احلكومية
املباني
واملطارات.
ومضت تقول :يف مبنى حكومي
أو أي شيء من هذا القبيل
ينبغي أن يقوم الشخص
بالكشف عن هويته وخلع
الربقع».

يذكر أن إروس نفسها صاحبة
ميول سياسية ليربالية لكنها
تشعر أن احلزب الليربالي أصبح
ال خيتلف عن حزب العمال.
وتشتهر إروس مبعارضتها
وتلقت
والنقاب
للربقع
تهديدات بالقتل يف سبيل
موقفها حتى أن أحدهم وجه هلا
حتذيرات بالشنق.
وانتقدت إروس تربيرات بعض
النساء الرتداء النقاب والربقع
بأنه مينع اهتمام الرجال غري
وجيعلهن
بهن
املرغوبني
يشعرن بقدر أكرب من اإلميان
واصفة إياها بالواهية.
وإروس ،والدة لطفلني مت
ترشيحها خلوض انتخابات مقعد
هورنسيب يف حماولة من حزب
«أمة واحدة» جلذب ناخبني
حمافظني بعيدا عن حكومة
غالديس برجكليان الليربالية.
وتابعت« :البعض يقول إن
هذا الزي يقربين من اهلل ،لكين
آسفة حيث أن اهلل يف كل
مكان وال حاجة لتغطية الوجه
للتقرب منه».

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

رفضت السلطات األسرتالية
منح اجلنسية مللياردير صيين
تربع للحزبني العمالي والليربالي
بأكثر من  2.7مليون دوالر كما
مت إلغاء إقامته.
امللياردير الصيين هوانغ
زيانغمو كان باخلارج عندما
مت إخطاره بفشل حلمه يف أن
يصبح مواطنا أسرتاليا.
هوانج ،الذي ميلك منزال بقيمة
 13مليون دوالر يف «مومسان»
بسيدني مت رفض طلبه للحصول
على اجلنسية األسرتالية استنادا
إىل عدة أسباب تتضمن السمات
الشخصية وفقا لفريفاكس.
وذكرت تقارير أن أسباب
رفض منحه اجلنسية تتعلق
مبخاوف بشأن مصداقية إجاباته
يف مقابالت مع السلطات
منظمة
مثل
األسرتالية
االستخبارات األمنية «أسيو»،
وفقا ملا نقلته فريفاكس عن

مصدر حكومي.
يشار إىل أن عالقة الرجل مع
احلزب الشيوعي الصيين يف
كل من الصني وأسرتاليا،
وخلفيته يف جمال األعمال
كانت حمل تركيز حتقيقات
«أسيو» ومسؤولي اهلجرة على
مدار العامني املاضيني.
وما زال احلزبان الليربالي
والعمالي يتباحثان بشأن ماذا
ينبغي أن حيدث جتاه األموال
اليت تربع بها امللياردير
الصيين.
وكان هوانغ خيوض معركة
للعودة إىل سيدني اليت عاش
فيها مع زوجته وأطفاله منذ
.2011
وتقرب هوانغ من شخصيات
سياسية أسرتالية كبرية على
أمل مساعدته يف احلصول على
اجلنسية.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

اقرتاح جديد يقلل فواتري الطاقة يف
أسرتاليا  ٤٤٠دوالرا سنويا
العائالت
بإمكان
سيكون
األسرتالية توفري حوالي ٤٤٠
دوالرا يف فواتري الطاقة
السنوية حتت مظلة سعر قومي
موحد تفرضه هيئة رقابية وفقا
لدراسة جديدة نشرت اإلثنني.
بيد أن هؤالء الساعني للحصول
على عروض خمفضة قد جيدون
صعوبة يف تأمني ذلك إذا مت
فرض سعر موحد.
اجمللس
تقرير
وكشف
األسرتالي للخدمات االجتماعية
االقرتاح
يستطيع
كيف
احلكومي بوضع سعر كهرباء
موحد تقليص أسعار فواتري
الكهرباء بنسبة ترتاوح بني
 ٪٣٠إىل .٪٤٠
كوني لينيربج ،املدير التنفيذي
ملنظمة «براذرهود أوف إس
تي لورانس» الذي شارك يف
إعداد الدراسة قال« :يظهر

حتليلنا أن وضع سعر كهرباء
عادل عن طريق جهة إشرافية
من شأنه أن يقلص فواتري
الطاقة مئات الدوالرات سنويا
هلؤالء الذين يعانون من عروض
سيئة.
وقالت املفوضية األسرتالية
متوسط فاتورة
للطاقة إن
الطاقة السنوية يف نيو ساوث
ويلز يبلغ حنو  ١٢٩٥دوالرا يف
السنة املالية  19/2018و١٣٧٥
دوالرا يف كوينزالند ،و١٠٩٦
دوالرا بوالية فيكتوريا.
بيد أن التقرير يتوقع ادخار
العائالت  ٣٧٨دوالرا سنويا
بوالية نيو ساوث ويلز ،و٤٣٦
دوالرا سنويا يف فيكتوريا،
و ٣٠٦دوالرا يف كوينزالند إذا
مت وضع سعر موحد.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

بولني هانسون ارتدت الربقع تحت قبة الربملان

من املقرر أن ميارس مرشح
حزب «أمة واحدة» مارك الثام
ضغوطا حلظر الربقع يف البنوك
املباني
وكافة
واملطارات
احلكومية إذا فاز يف انتخابات
جملس الشيوخ بوالية نيو
ساوث ويلز يف اذار املقبل.
قائد حزب العمال الفيدرالي
السابق الذي يرتشح اآلن
لصاحل حزب «أمة واحدة' يف
نيو ساوث ويلز قال إن حظر
الربقع يتعلق بالقدرة على
االندماج االجتماعي والقلق
األمين بالنسبة للعامة.
وأردف الثام أن سياسة احلظر
اليت يعتزم تطبيقها سوف
تتطلب نزع الربقع كجزء من
إجراءات املسح األمنية يف
املطارات وقبل دخول البنوك
على غرار ما حيدث مع خوذة
الدراجات النارية.
وتابع « :إذا كان القانون
يلزم األشخاص خبلع الكابات
والقبعات واخلوذات ،لذلك
ينبغي نزع غطاء الرأس
والوجه».
النساء
«أقارب
وواصل:
املرتديات هذا الزي جيربوهن

على فعل ذلك ملنع اآلخرين من
النظر إىل أجسادهن».

ويف وقت سابق ،اقرتح الثام
إجراء تعديالت على القوانني
املناهضة للتمييز مبا يسمح
بالفصل بني الناس على
أساس العرق واجلنس والنوع
والدين يف األماكن العامة.
ساحات
االقرتاح
ويتضمن
اجلامعات وأماكن تعليم السباحة
للنساء اليت تشهد وجود ستار
خصوصية.
يذكر أن السياسية املثرية
للجدل بولني هانسون زعيمة
حزب أمة واحدة سبق هلا ارتداء
الربقع حتت قبة جملس الشيوخ
يف  ٢٠١٧كوسيلة لالحتجاج
عليه ،ال سيما وأنها بني أبرز
املطالبني حبظره.
الثام
مارك
واستشهد
اخلارجية
وزير
بتصرحيات
بوريس
السابق
الربيطاني
جونسون اليت شبه فيها النساء
اللواتي يرتدين الربقع بصناديق
الربيد ولصوص البنوك.
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اسـرتاليات

قاضية ملتهمة
ترتدي شورت:
اسرتي نفسك

Australian News

قاض يطالب املسلمني بالتنصل موريسون يستبعد إجراء انتخابات
من بعض آيات القرآن
مبكرة إذا م ّر تشريع الالجئني
«الغيب» يف جملس النواب

ديسموند فيغان ،قاضي املحكمة العليا بنيو ساوث ويلز

املتهمة التشيلية ارتدت شورت داخل املحكمة

دعا قاضي احملكمة العليا بنيو
ساوث ويلز ديسموند فيغان،
املسلمني إىل التنصل مما وصفه
باآليات القرآنية اليت تدعو إىل
العنف واليت يستغلها املتطرفون
اإلسالميون لدعم اإلرهاب يف
أسرتاليا على حد زعمه.
وأضاف أن «الرسائل القاتلة»
اليت تنتقل من خالل ما زعم
أنها أجزاء عدائية بالقرآن ال يتم
التصدي هلا على حنو فعال.
وتابع قاضي احملكمة العليا:
«التحريض على العنف الذي
يستشهد به اإلرهابيون ال ميكن
أن يتجاهله العديد من املؤمنني
بها الراغبني يف التوافق مع
اجملتمع».
وأردف أن يف بعض األحيان
الغربية
اجملتمعات
تتلقى
تأكيدات مفادها أن اإلسالم
دين سالم لكن ذلك يتناقض مع
غياب التنصل العام من اآليات
املعربة عن العنف اليت يستخدمها
اجلهاديون.

وأشرف القاضي األسرتالي على
العديد من القضايا اليت تتعلق
باإلرهاب.
وأشار إىل أنه يف غياب النبذ
واسع النطاق لتلك اآليات،
تتزايد جرأة اإلرهابيني ويعتربون
أنفسهم رأس احلربة للدين
اإلسالمي.
لكن قيصر طراد ،مؤسس مجعية
الصداقة اإلسالمية األسرتالية
قال إن األئمة يواصلون التنصل
من التفسريات العنيفة لبعض
أجزاء القرآن.
وتابع «نواصل بصوت مرتفع
مناهضة ذلك وكلما سنحت
لنا الفرصة لتوضيح السياق
الصحيح هلا ،نقوم بذلك».
بيد أن القاضي ديسموند فيغان
أن الشرطة والقضاء
يرى
األسرتالي ال تستطيع أن تزجر
تلك االستشهادات بشكل فعال
حيث ينبغي أن تنبع من اجملتمع
اإلسالمي نفسه.
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كم يبلغ عدد املسلمني يف أسرتاليا؟

مالبس املرأة أثارت غضب القاضية
انتقدت قاضية يف سيدني
اختيار متهمة ملالبسها بعد
ارتداء «شورت» قصري جدا يف
قاعة احملكمة.
وسألت قاضية حمكمة سوثرالند
احمللية جيان كارني املرأة
التشيلية ديانا فاسكونسيلو
كارديناس ٣٧ ،عاما إذا ما
كانت متلك سرتة لربطها حول
وسطها لتغطية جسدها.
ومثلت املتهمة التشيلية أمام
القاضية األربعاء املاضي يف
اتهامات تتعلق بقيادة سيارة
حتت تأثري اخلمور.
وقالت القاضية من خالل
مرتجم إسباني « :ليس مالئما

باملرة ارتداء شورت يكشف
فخذيها داخل قاعة احملكمة'.
واستطردت القاضية « :أنا
متساحمة جدا مع كافة أنواع
املالبس لكن ما ترتديه مالبس
شاطئ .هل تقدرين أنك داخل
قاعة حمكمة؟».
ومل يكن مع املتهمة سرتة تلفها
حول وسطها واستمرت اجللسة
بشكل طبيعي وأقرت املتهمة
بالقيادة حتت تأثري اخلمور
وقررت القاضية تغرميها ٤٠٠
دوالر وحرمانها من القيادة ٣
شهور.
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يعد اإلسالم الدين األسرع منوا
ويتوقع أن يكون عدد معتنقيه
األكرب يف العامل قريبا.
ووفقا لتقرير نشرته وزارة
اهلجرة ،أصبح الدين اإلسالمي
جزءا رئيسيا أو يقرتب أن يكون
كذلك من احلياة السياسية
واالجتماعية األسرتالية.
ويف البداية ،كانت املسيحية
متثل أغلبية كاسحة من سكان
أسرتاليا لكن التعداد السكاني
 ٢٠١٦يظهر حدوث تغيري يف
نسب التنوع الديين داخل
الدولة.
وبشكل خاص ،حدثت زيادة يف
أعداد امللحدين أو «الالدينيني'
حيث صعدت نسبتهم إىل ٪٣٠
من سكان أسرتاليا يف ٢٠١٦
رغم أنها مل تكن تتجاوز ٪١٩
عام  ٢٠٠٦بزيادة  ٢.٢مليون
نسمة.
وعالوة على ذلك ،زادت نسبة
املسلمني يف أسرتاليا من
 ٪١.٧عام  ٢٠٠٦إىل ٪٢.٦
عام  ٢٠١٦مما يعين وجود ٦٠٤
ألف مسلم.
كما كشف التقرير أن ١١٤٠
مسلم يف أسرتاليا ينتمون
األصليني
أسرتاليا
لسكان
(األبورجينز أو سكان جزر مضيق

توريس).
يشار إىل أن هناك اثنني من
حيظيان
األبورجينز
مسلمي
بشهرة خاصة وهما أنطوني
موندين الذي حتول إىل اإلسالم
عام  ، 1999وإيدن سيزار
العب «كانبريا ريدرز» الذي
تنتمي والدته لسكان أسرتاليا
األصليني.
وقال موندين عام :2012
«أنا ثالثة أشياء ال يقبلها هذا
اجملتمع ،فأنا مسلم وأسرتالي
أصلي وصريح».
وكشف تقرير أعده مركز أحباث
بيو ريسريش أنه هناك 1.8
مليار مسلم يف العامل ،وأن
العدد سيزيد إىل حوالي 3
مليارات مسلم عام .2060
ويبلغ عدد املسلمني يف إجنلرتا
حوالي  2.6مليون مسلم بنسبة
 %5.02من السكان ،بينما تبلغ
النسبة يف الواليات املتحدة
 %1.1بتعداد  3.45مليون
نسمة.
وتقول تركيا إن  %99.8من
سكانها مسلمون ،لكن إندونيسيا
متلك أكرب عدد من مسلمي العامل
مبقدار  225مليون نسمة.
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استبعد رئيس الوزراء سكوت
موريسون إجراء انتخابات مبكرة
إذا تعرضت حكومته هلزمية يف
الربملان بشأن ما أمساه مشروع
قانون «غيب» حول الالجئني.
وبتصرحيه هذا ،ينفي موريسون
تكهنات بأن احلكومة ميكن أن
تستخدم دعم حزب العمال
ملشروع القانون لالنتقال فورًا
إىل انتخابات تكون مبثابة
استفتاء على احلماية القوية
للحدود.
ومن املرجح أن يذهب مشروع
القانون ،الذي مر يف جملس
الشيوخ بالفعل ،إىل التصويت
يف جملس النواب األسبوع
املقبل إذا استطاعت املعارضة
مع النواب املستقلني ونواب
االحزاب الصغرية السيطرة على
جدول أعمال الربملان.
ويف حال خسرت احلكومة
التصويت ومت مترير التشريع
ً
قانونا ،فستكون هذه
ليصبح
هي املرة األوىل منذ عام 1929
ً
تصويتا على
تفقد فيها احلكومة
تشريع.
ومع ذلك ،فليس من الواضح
أن هذا من شأنه أن يؤدي إىل
أزمة دستورية ،وقال موريسون
لشبكة سكاي نيوز مساء الثالثاء
إنه لن يستخدم هذا احلادث
كمحرك إلجراء انتخابات مبكرة،
قائال «إذا فقدنا هذا التصويت
األسبوع املقبل  ،فليكن ..لن
نذهب إىل صناديق االقرتاع».
واضاف يقول «االنتخابات يف
أيار ..سأجتاهل النتيجة ببساطة
وسنواصل القيام بعملنا».
واتهم حزب العمال بانه «يريد
تفكيك نظام حلماية احلدود
الذي كانت لي اليد الرئيسية
يف بنائه».
ّ
وسيمكن مشروع القانون  -الذي
تقدمت به النائبة املستقلة كريين
فيلبس ،اليت خلفت تورنبول يف
مقعد وينتوورث  -الالجئني ،يف
حال اقراره ،يف جزيرتي مانوس
وناورو من القدوم إىل أسرتاليا
لتلقي العالج الطيب إذا أوصى
طبيبان بهذا اإلجراء.
وحاليا ،يتم التحكم يف هذه
القرارات من قبل األنظمة
الصحية يف اجلزيرتني ووزارة
الشؤون الداخلية ،اليت لديها
فريق صحي خاص بها بقيادة
كبري األطباء.
ومبوجب اقرتاح فيلبس ،ستكون
لدى وزير اهلجرة قدرة حمدودة
على منع هذا النقل الطيب
ألسباب أمنية.
وتقول احلكومة إن مشروع
القانون ،إذا جنح ،من شأنه أن
يقوض عملية السيادة للحدود.
وقال السيد موريسون «أنت
فقط حباجة إىل طبيبني على
سكايب يقوالن :ال أستطيع أن
أرى من هنا لذا جيب أن يتم
إحضارك إىل أسرتاليا حتى
أمتكن من رؤيتك هنا ..وهكذا
سيأتي أربعمائة شخص من
جزيرة مانوس [و] ناورو حيث
ستمألون مراكزنا لالحتجاز».
واضاف رئيس الوزراء يقول

موريسون

«سيكون علينا إعادة فتح
كريسماس ايالند ..سيتعني
علينا إعادة فتح مراكز االعتقال
اليت متكنا من إغالقها بسبب
حلماية
القوية
سياساتنا
احلدود».
وكشف موريسون أيضا بأنه ال
توجد قدرة مبوجب التشريع على
رفض أحد الوزراء نقل شخص
ما بناء على صفات شخصية،
شخصا لديه هوس
موضحا «إن
ً
بالتحرش باألطفال واغتصابهم،
أيا من هذه
ارتكب جرمية قتل ً -
اجلرائم األخرى  -ميكن نقله (اىل
اسرتاليا) بناء على رأي بعض
األطباء بواسطة سكايب».
وقال انه «تشريع غيب .كتب
من قبل أشخاص ليس لديهم
أدنى فكرة عن كيفية عمله».
ويف حماولة لتجنب اهلزمية يف
مشروع القانون ،عرض السيد
موريسون إنشاء جلنة طبية
مستقلة لإلشراف على قرارات
وزارة الشؤون الداخلية بشأن
التحويالت الطبية.
بالتدقيق
اللجنة
وستقوم
بالقرارات ولكن ليس لديها
القدرة على جتاوزها .ورفضت
الدكتورة فيلبس وغريها من
أنصار التشريع املقرتح ذلك
على أنه غري مرض.
يف عام  ، 1929عندما خسر
ً
تصويتا على التشريع،
احلكومة
دعا رئيس الوزراء آنذاك ستانلي
بروس على الفور إىل إجراء
انتخابات ..وقد خسرها .ومع
ذلك  ،قالت الدكتورة فيلبس
إنها ال تعترب مشروع القانون
اخلاص بها مبثابة تصويت على
الثقة حبكومة موريسون.
وال تزال هناك عالمة استفهام
حول ما إذا كان مشروع القانون
سيحصل على ما يكفي من دعم
النواب املستقلني للنجاح ،ألن
النائبة املستقلة كاتي ماكغوان
مل حتسم أمرها بعد بشأن
التصويت.
وأشار نواب يف حزب العمال
إىل أنه ليس هناك مزاج يف
احلزب للتخلي عن دعم مشروع
قانون فيلبس ،حتى لو واجه
محلة حكومية شرسة بشأن محاية
احلدود.
وردا على سؤال حول القضية
يف مؤمتر صحفي يوم الثالثاء،
أكد زعيم حزب العمال بيل
شورتن أن حزبه سيصوت
لصاحل مشروع القانون قائال
«هذا هو موقفنا».
ومن املتوقع أن يتم عرض األمر
على الربملان خالل اول جلسة
لعام  2019األسبوع املقبل.
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مـقاالت وتـحقيقات

جنبالط قرر املواجهة :دفاع عن
الطائف أم عن الدور املرتاجع؟
ماهر الخطيب

حكومة لبنان ...وإتهامات با ُ
جلملة!
ناجي س .البستاني

عملية تشكيل
كان من املتوقع أن تستمر السجاالت اليت رافقت
ّ
احلكومة يف املرحلة املقبلة ،خصوصًا أن الكثري من األفرقاء كانوا
دستورية مقبلة ،مثل اإلنتخابات
يضعون نصب أعينهم إستحقاقات
ّ
أن
النيابية املقبلة وأيضًا اإلنتخابات
الرئاسية يف العام  ،2022إال ّ
ّ
ّ
املستغرب أن تكون الشرارة األوىل من رئيس احلزب «التقدمي
اإلشرتاكي» النائب السابق وليد جنبالط ،خصوصًا ّ
موجهة
أنها
ّ
بشكل أساسي ضد رئيس احلكومةسعد احلريري.

مع كل ُحكومة جديدة يفلبنان ،خترج أصوات من اجلهات الصديقة
العدوة على السواءُ ،ت ّ
صنفها ضمن هذا احملور أو ذاك،
وتلك
ّ
أحزابا ودو ً
ال بالسيطرة عليها .ومع تشكيل ُ
احلكومة اجلديدة
وتتهم
ً
تتحدث عن
وإقليمية
داخلية
باألمس القريب ،بدأت تصدر مواقف
ّ
ّ
ّ
سيطرة «حزب اهلل» عليهاُ ،وصو ً
ال حتى إىل احلديث عن سيطرة
ُ
اإلسرائيلية بنيامني
كومة
احل
ن عليها–حسبما زعم رئيس
إيرا 
ّ
نتانياهو .فهل هذا األمر صحيح؟.

النيابية
املتشدد ،خالل مرحلة اإلنتخابات
على الرغم من موقفه
ّ
ّ
قرر خوض
األخرية ،يف وجه كل من «التيار الوطين احلر» ،الذي ّ
ضده يف دائرة الشوف-عاليه ،وتيار «املستقبل» الذي
مواجهة
ّ
كان حليفًا له يف أكثر من دائرة ،كان رئيس «اإلشرتاكي» أول
املبادرين إىل تقديم التنازالت يف مرحلة تأليف احلكومة ،خصوصًا
الدرزية ،عرب املوافقة على مبادرة تقديم الئحة
لدى بروز العقدة
ّ
بعدة أمساء ،إىل جانب رئيس «احلزب الدميقراطي اللبناني» النائب
ّ
طالل أرسالن.

وزيرا (من
أن  10وزراء من أصل 30
بداية ،ال ُبد من اإلشارة إىل ّ
ً
«تيار ُ
ضمنهم رئيس ُ
ّ
ُ
املستقبل»
من
كل
إىل
ينتمون
احلكومة)
ّ
أن ُثلث وزراء ُ
احلكومة هم خارج
يعين
ما
ة»،
اللبناني
ات
«القو
وحزب
ّ
ّ
ّ
علما
السوري احلاليً ،
أي حتالف حُمتمل إن مع إيران أو مع النظام ُ
ُ
و»القوات» يذهب حتى إىل إتهامهما
«املستقبل»
أن بعض ُخصوم
ّ
ّ
ّ
متاما إليران ،ويضعانهما
ناهضة
م
ة
ولي
ود
ة
إقليمي
بسياسات
بالتأثر
َ
ً
ّ ُ
ّ
أيضا ُ
ً
ضمن أحالف مناقضة ،منها سعودي ومنها أمريكي وغريها!
ُ
و»التيار
ة»
مهوري
اجل
«رئيس
من
كل
وزراء
ة
حص
إىل
وبالنسبة
ّ
ّ
ّ
الوطين ُ
ّ
النهائية لوزير أو
»–وبغض النظر عن وجهة التصويت
احلّر
ّ
ُ
وسطية
خانة
يف
األوقات
أغلب
يف
تصب
فهي
منها،
ض
من
لوزيرين
ّ
ّ
«التيار» يرفض
أن
ا
علم
واحد،
آن
يف
طرف
من
أكثر
راعاة
م
ً ّ
تحُ اول ُ
ّ
كل أنواع اإلتهامات اليت ُتالحقه واليت تنسبه إىل حمور دون سواه،
ُ
ّ
ستقل فقط ال غري.
وامل
ي
أن إنتماءه هو للبنان القو 
صر على ّ
ُ
وي ّ
إن حجم وزراء «حزب اهلل» ومعه كل الوزراء
األحوال،
كل
ويف
ّ
ُ
امل ّ
فعليا ،ال يبلغ ثلث أعضاء
صنفني يف خانة قوى « 8آذار»
ً
ُ
احلكومة ،وهو يرتفع إىل  18وزيرا يف حال تصنيف كل وزراء
«التيار» والرئيس إىل جانبه.
ّ

ّ
يتم إختيار الوزير
لكن جنبالط ،على ما يبدو ،مل يكن
يتوقع أن ّ
املقدمة من أرسالن ،وال أن توكل إىل
الدرزي الثالث من الالئحة
ّ
هذا الوزير،صاحل الغريب ،وزارة الدولة لشؤون النازحني.
يف العلن ،يرفع رئيس «اإلشرتاكي» يف املواجهة اليت قرر الدخول
فيها لواء احلفاظ علىإتفاق الطائف ،مبديًا احلرص على هذا اإلتفاق
نتيجة ما يعتربه جتاوزات إنطالقًا من فرض أعراف جديدة ،إال أن
سياسية ّ
أن مشكلة جنبالط هي يف مكان آخر،
مصادر
مطلعة تعترب ّ
ّ
ً
ّ
أن
تتعلق بشكل أساسي بدوره يف املعادلة
احمللية ،خصوصا ّ
ّ
واحلزبية إىل جنله رئيس
العائلية
الرجل يف مرحلة نقل الزعامة
ّ
ّ
«اللقاء الدميقراطي» النائب تيمور جنبالط ،مع العلم أن األخري مل
يظهر حتى الساعة جناحًا الفتًا يف ّ
املسؤولية ،األمر الذي
تولي هذه
ّ
يفرض على والده خوض املواجهات بشكل مباشر.
يتقبل حتى
أن رئيس «اإلشرتاكي» مل
وتشري هذه املصادر إىل ّ
ّ
«التيار
الرئاسية بني
اآلن التحول الذي حلق بدوره بعد التسوية
ّ
ّ
وتيار «املستقبل»ّ ،
قرر متأخرًا اإللتحاق بها
الوطين احلر»
ّ
الذي ّ
ن يف اإلنتخابات
عرب التصويت لرئيس اجلمهورية العمادميشال عو 
النيابي نبيه بري
الرئاسية ،على عكس موقف رئيس اجمللس
ّ
ّ
ّ
تيار «املردة»
وباقي األفرقاء الذين كانوا
يفضلون خيار رئيس ّ
فرجنية ،وتوضح أن جنبالط كان قبل هذه
النائب السابق سليمان
ّ
املمتدة
القبان» ،بينما هو يف املرحلة
التسوية يلعب دور «بيضة
ّ
ّ
من العام  2005حتى أحداث السابع من أيار من العام  2008كان
يقود «ثورة األرز».
ّ
أن جنبالط يعاني من أزمة
يف هذا اإلطار،
تؤكد هذه املصادر ّ
احمللية ،نتيجة التوازنات اجلديدة اليت
تراجع دوره يف الرتكيبة
ّ
السياسية يف البالد ،األمر الذي يفرض عليه رفع
حتكم اللعبة
ّ
السقف عاليًا.
أن الرجل يعتقد أن هناك مواجهة
لكنها ترى من جهة ثانية ّ
أي اجلبل ،خصوصًا بعد بروز
تفرض عليه يف معقله األساسيّ ،
«التيار الوطين
نيابية برئاسة النائب أرسالن ،بالتحالف مع
كتلة
ّ
ّ
وزارية تتمثل يف وجود وزيرين يف
احلر» ،باإلضافة إىل كتلة
ّ
احلكومة اجلديدة ،من الدائرة نفسها ،من خارج ّ
السياسي،
خطه
ّ
املهجرين غسان عطاهلل
هما ،باإلضافة إىل الغريب ،وزير شؤون
ّ
ّ ،
النيابية معركة يف وجه مرشح «اللقاء
الذي خاض يف اإلنتخابات
ّ
الدميقراطي» النائب نعمة طعمة.
ّ
أن
السياسية
على الرغم من ذلك ،تلفت املصادر
املطلعة إىل ّ
ّ
إقليمية بالدرجة
املعركة األبرز اليت تقلق رئيس «اإلشرتاكي»
ّ
يروج هلا من خالل الرتكيز على الدور السوري
األوىل ،وهو نفسه ّ
يف ّ
كلمواقفه ،ال سيما مع عودة العالقة بني أرسالن ورئيس حزب
اجلاهلية،
«التوحيد العربي» الوزير السابقوئام وهاب بعد حادثة
ّ
أن ُترَتجم عرب مشروع سياسي معارض حيمل اسم
واليت من املتوقع ْ
«لقاء خلدة».
وتشري إىل أن تركيز جنبالط على الوزارة اليت حصل عليها ممثل
رئيس «الدميقراطي اللبناني» يف احلكومة ،شؤون النازحني ،يعود
ختوفه من أن تكون بابًا أمام الدروز اللبنانيني حنوسوريا.
إىل ّ
قرر جنبالط ،على ما يبدو ،الدخول يف مواجهة
يف
ّ
احملصلةّ ،
مفتوحة ،عنوانها املعلن الدفاع عن ّ
أن هدفها
إتفاق الطائف ،إال ّ
أن شعر
األساسي هو احلفاظ على دوره يف احلياة
السياسية ،بعد ْ
ّ
َ
أن أملح إىل ذلك ،عرب وسائل التواصل
بأنه بات وحيدًا ،وهو
سبق ْ
«التيار الوطين احلر» على التمثيل يف
اإلجتماعي ،عند خالفه مع
ّ
احلكومة.

أن ُ
امليدانية هي اليت
السياسية
املمارسة
ويف النهاية ،األكيد ّ
ّ
ّ
أن توازنات ُ
احلكومة السابقة مل
ا
علم
لبنان،
ستحكم على ُحكومة
ً ّ
ُ
احلالية ،مع تسجيل تراجع
كومة
احل
توازنات
عن
كثريا
تكن خُمتلفة
ً
ّ
عددي طفيف يف متثيل اجلهات احملسوبة على قوى « 14آذار»
ّ
واقعيةّ ،
ألنها كانت
احلالية غري
أن اإلتهامات
السابقة ،ما يعين ّ
ّ
ّ
لترتجم خالل فرتة ُحكم ُ
ُ
كثريا من
احلكومة السابقة اليت ال ختتلف
ً
حيث الشكل واملضمون عن ُ
لتتظهر خالل
احلكومة احلالية ،وكانت
ّ
ممُ ارسة ُ
أن ما حدث يف املاضي القريب ،من البيان
احلكم،
علما ّ
ً
الوزاري السابق حتى تاريخ إنتهاء فرتة حكم ُ
احلكومة السابقة ،أظهر
الداخلية ملبدأ النأي
غري ذلك ،على الرغم من بعض التجاوزات
ّ
ولية.
بالنف 
س ولتفاصيل بعض القرارات َ
الد ّ
ّ
السياسية يف لبنان إزاء
اجلهات
رأي
أن
بسر
ليس
ه
أن
ُيذكر
ّ ّ
ّ
تيار
أو
حزب
وكل
د،
وح
م
غري
ة
اإلسرتاتيجي
وتلك
الكربى
القضايا
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
اإلقليمية وبتفاهماته
الداخلية وبتحالفاته
يتأثر بتموضعاته
أو طرف
ّ
ّ
حد ما عرب بعض القوى
ولية ،وبالتالي ُ
َ
النفوذ اإليراني حاضر إىل ّ
الد ّ
ُ
إقليمية
لقوى
فوذ
ن
مع
تتماهى
أخرى
قوى
أن
كما
ة،
السياسي
ّ
ّ
ّ
ً
أن مواقف وزراء كل من رئيس
بسر
ودولية أخرى .وليس
أيضا ّ
ّ
ّ
و»التيار الوطين ُ
احلّر» على طاولة
ن
اجلمهورية العماد ميشال عو 
ّ
ست ّ
جملس الوزراء ُ
شكل اإلجابة الواضحة على كل اإلتهامات اليت
ً
ُ
ّ
ألن ثقل هؤالء الوزراء كفيل
ة،
اللبناني
كومة
احل
حبق
جزافا
ُتلقى
ّ
ّ
بتثبيت املوقف اللبناني احليادي ،أو مبيل ّ
كفة امليزان لصاحل هذا
احملور أو ذاك.
ّ
السياسية على طاولة جملس
فإن التحالفات
التوقعات
وحبسب
ّ
ّ
ّ
امللفات املطروحة بالنسبة
جدا حبسب
تبدلة ً
الوزراء اللبناني ستكون ُم ّ
ُ
واملالية
اإلقتصادية
واحلكم والشؤون
الدولة
إىل تسيري شؤون َ
ّ
ّ
امل ّ
واحلياتية ،إخل .حيث من ُ
توقع أن نشهد حتالفات «على القطعة»
ّ
التقليدية– إن
السياسية
–إذا جاز التعبري ،تتجاوز اإلصطفافات
ّ
ّ
احلساسة ،مثل
أما بالنسبة إىل املواضيع
الداخلية منها أو
اخلارجيةّ .
ّ
ّ
ّ
العالقات ُ
ورية
الس
احلرب
من
واملوقف
،
ا
سوري
و
لبنان
بني
ة
نائي
ُ ّ
الث ّ
والنظام السوري ،واملوقف من الصراع اإلقليمي بني إيران من
اخلليجية من جهة أخرى ،وغريها من
العربية
الدول
جهة وبعض ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتسبب
أن
إىل
حة
رش
م
فهي
اإلسرتاتيجي،
عد
الب
ُ
ّ
امللفات ذات ُ
بعمليات «شد
وكذلك
ة،
التنفيذي
لطة
الس
ستوى
م
على
بإنقسامات
ُ
ُ
ّ
ّ
حبال» ُمتبادلة لكن من دون أن يكون ألي طرف ُ
القدرة على حسم
عمليا إتهامات
خيارات الدولة يف لبنان يف إجتاه أو آخر ،ما ُيسقط
ً
سلمنا جد ً
اللبنانية–هذا إذا ّ
سيطرة أي طرف أو جهة على ُ
ال
احلكومة
ّ
امل ّ
ُ
أن كل األطراف ُ
اللبنانية ينتمون إىل حماور
كومة
احل
مثلني يف
ّ
ّ
ُمتضاربة.
إن َ
يف ُ
وح ًدا إزاء القضايا
املوقف اللبناني مل يكن
اخلالصةّ ،
تارخييا ُم ّ
ً
ُ
دائما حاضرة على الساحة
كانت
التجاذبات
أن
حيث
ربى،
الك
ّ
ً
أن تهمة
األكيد
لكن
اليوم،
حتى
اإلستقالل
منذ
ة
الداخلي
ة
اللبناني
ّ
ّ
ّ
ّ
سقوط ُ
اللبنانية بكاملها يف يد حمور كامل غري صحيحة،
احلكومة
ُ
ّ
احلالية،
الداخلية
وهي أص ًال تهمة غري قابلة للتطبيق وفق التوازنات
ّ
ّ
بغض النظر عن تراجع ُنفوذ بعض ُ
ّ
تقدم ُنفوذ قوى أخرى.
القوى أو ّ
حبق ُ
الداخلية ّ
احلكومة تدخل يف سياق تصفية حسابات
واإلتهامات
ّ
اخلارجية تدخل يف
ضيقة ،بينما اإلتهامات
وحزبية
داخلية
سياسية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

اإلسرائيلية
والنفوذ اإلقليمي ،واإلتهامات
سياق لعبة املصاحل
ُ
ّ
الضحية
دور
إسرائيل
ولعب
إيران
مع
الصراع
تدخل يف سياق
ّ
ُ
ضمن منطقة ُمعادية هلا.

حكومة « ألف ملف وملف» وتوازن
النجاح والفشل
الهام سعيد فريحة
انها «حكومة ألف ملف وملف» ،ليس على غرار «ألف ليلة وليلة» وال
على غرار َ
بطلي القصة « شهريار وشهرزاد» والقصص االسطورية
يف الكتاب ،بل نتحدث عن «الف ملف وملف» حقيقية ،وإذا كانت
«شهرزاد» تتوقف عن «الكالم املباح» ،فإن يف كتاب «ألف ملف
وملف» ال جيوز التوقف عن الكالم املباح بل جيب قول كل شيء.
***
ليس من باب املبالغة والتضخيم القول ان هناك فعلاً أكثر من الف
رقم ضخم لكن ال بد
ملف تنتظر وزراءاحلكومةاجلديدة ،صحيح انه
ٌ
من ترتيب هذه امللفات وفق األولوية واألهمية وعالقتها بالناس،
ألنه يبدو ان هذه احلكومة سيكون عمرها طويلاً  ،وال بد هلا من
وضع خارطة طريق جلدولة هذه امللفات وترتيبها وفق االولويات
املطلوبة.
***
عمليا ،ليس هناك من ملفات مفاجئة ،وليس هناك من وزراء
ً
آتني مناملريخ ،كل شيء معروف وال داعي إىل الدهشة ،فالذين
اختاروا الوزراء ًهم يف السلطة « منذ أكثر من عشر سنوات على
أحد منهم
فتض ان يكون
األقل» ،ويعرفون ملفات البلد وال ُي رَ
ٌ
ً
متفاجئا.
***
اذا أخذنا ملف الكهرباء فإن وزيرة الطاقة واملياه ندى بستان 
ي
خوري متمكنة من هذا امللف فهي يف وزارة الطاقة منذ العام
 2010كمستشارة لوزير الطاقة آنذاك جربان باسيل ثم استمرت
يف الوزارة كمستشارة للوزيرسيزار ابي خليل ،بهذه الصفة فهي
تعرف الشاردة والواردة يف وزارة الطاقة ويف ملف الكهرباء
ويف األزمة احلقيقية لمؤسسة كهرباء لبنان ،وعليه ال حتتاج هذه
عاما إىل فرتة مساح ،أو إىل املئة
الوزيرة ،ابنة الستة والثالثني ً
عرف
لي
باسيل،
الوزير
حددها
واليت
يوم األوىل من عمر احلكومة
ُ َ
جناحها من فشلها.
مطلوب من الوزيرة ندى بستاني ان تعطي أجوبة للبنانيني عن
اربعا وعشرين ساعة يف
املدة اليت تستلزمها ليكون عندنا كهرباء
ً
اليوم .ومتى نتخلص من االعتماد على البواخر؟
***
د اجلديد منصور بطيش.
وهناك ملف كبري عند وزير االقتصا 
غريبا عن أورشليم ،فهو يف صلب العمل
الوزير بطيش ليس
ُ
أعد دراسة ضخمة كانت جاهزة منذ متوز
الذي
االقتصادي ،وهو
َّ
 2017حتت عنوان« :ورقة عمل اللجنة اإلقتصادية .إجراءات فورية
وتوجهات على املدى املتوسط» .هذا التقرير يقع يف ستني صفحة
ليقدم يف العام .2017
واستغرق ألعداده منذ العام 2016
ّ
ً
ً
إذا الوزير بطيش يأتي حاملاً مشروعه ،وال بد ان ُي ِ
أيضا ما
كمل
ِّ
املولدات.
ي وال سيما يف قضية
كان بدأه سلفهرائد خور 
***
وهناك ملفالبيئة الذي اصبح يف عهدة وزير شاب ٍ
آت من عائلة
مشهود هلا يف تقديم الكثري للوطن ،فوالده القاضي جوزيف
ٍ
لعقد من
عاما للرئاسة اجلمهورية
مديرا
جريصاتي الذي اصبح
ً
ً
الزمن ،ووالدته القاضية أرليت جريصاتي اليت خدمت يف السلك
عاما ،وهي اليوم رئيسة اللجنة القانونية لدى
القضائي ألربعني ً
اهليئة الوطنية لشؤون املرأة.
وقضائيا ،فبالتأكيد
لبنانيا
وزير من هذه البيئة النظيفة
حني يكون
ً
ً
ٌ
سيرتك بصمة يف ملف البيئة حيث النفايات والتلوث قنبلة
موقوتة؟
***
ً
مسبقا،
هذا غيض من فيض من «الف ملف وملف» ،لن حنكم
وسنواكب النجاح والفشل يف هذه احلكومة.
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مـقاالت وتـحقيقات

زيارة البابا اىل االمارات بني احلسرة عمر احلكومة ...طويل أم قصري؟ عون :احلمدهلل على الســـالمة!
اللبنانية والشوق املسيحي الشرقي

عباس ضاهر

عماد مرمل

اتفق اجلميع على وصف الزيارة اليت يقوم بها قداسة البابا
س اىل دولة االمارات العربية املتحدة بأنها «تارخيية»،
فرنسي 
وهي بالفعل كذلك كونها االوىل لبابا فاتيكاني اىل اخلليج
العربي.

مل يعد تأليف احلكومات يف لبنان أمرًا سه ًال .يقضي رئيس 
ّ
املكلف أشهرًا طويلة ينتظر تسهيل القوى لعملية
احلكومة
ّ
الكل بعد إستنزاف يطال املعنيني بالشركة
التأليف ،ثم يتعب
ُّ
في ّ
احلل بني ليلة وضحاها ،مسبوقًا بإشارات
طل
احلكوميةُ ،
خارجية تستعجل ،أو حتث ،أو تدفع الوالدة احلكومية يف لبنان.
يتكرر هذا املشهد ،كل ثالثة اعوام أو اكثر أو أقل.

لن حتظى احلكومة اجلديدة بـ «مهلة السماح» اليت تمُ نح يف العادة
للحكومات بعد تشكيلها ،فال الوقت الطويل الذي ّ
إهداره على
مت
ُ
التأليف ،وال ضغط األزمات املرتاكمة ،يسمحان بـ «ترف» اخلوض
يف االختبارات أو املرور مبرحلة «الروداج» .وعليه ،سيجد الوزراء
ّ
والتسلم» ،خصوصًا
أنفسهم حتت اجملهر منذ حلظة «التسليم
َ
ُ
ّ
حيوية وأساسية.
حقائب
فوا
ل
ك
الذين
أولئك
َ
ّ

مرد التأخري لعوامل خارجية ،بقدر ما هي
لكن املعنيني مل جيدوا ّ
نتيجة سباق على احلصص بني القوى السياسية ،تتخذ احيانا
غالفات الطائفية او املذهبية او املناطقية او احلزبية شعارات
حلسابات املكاسب.

أن األشهر التسعة اليت
يعرف رئيس اجلمهورية ميشال عون ّ
ضاعت يف بازار التفاوض حول احلصص تركت ندوبًا على جسم
العهد واستنزفت جزءًا من رصيده.

طوني خوري

صحيح ان البابا احلالي وغريه ممن سبقوه قاموا بزيارات
اىل دول اسالمية منها مصر واالردن ...لكن الزيارة اىل
االمارات كونها دولة خليجية ،يف هذا الوقت بالذات هلا طابعها
اخلاص.
ولكن قبل التطرق اىل الزيارة ،ال بد من التوقف او ً
ال عند
بعض ما يدور يف االروقة اللبنانية من «عتب» على البابا
لعدم زيارته لبنان ،وتفضيله االمارات ،خصوصًا وانه ذهب
اىل هناك للمشاركة يف لقاء «االخوة «االنساني».
ويرى «العاتبون» انه كان ميكن للبابا ان يزور لبنان لدعمه
جيسد العيش
على اكثر من صعيد ،خصوصًا انه البلد الذي
ّ
املشرتك والرسالة لشعوب العامل من خالل ضمانه تسلم
املسيحية واالسالمية املناصب االعلى يف الدولة ،على
الطوائف
ّ
عكس باقي الدول ،كما انه يسعى ليكون مركزًا دوليًا حلوار
احلضارات واالديان ،ناهيك عن استضافته ماليني النازحني
والالجئني على ارضه رغم صغر مساحته اجلغرافية.
هذا «العتب» لن يغيرّ يف االمور شيئًا ،النه من وجهة نظر
شاملة ،فإن اكثر من بابا زار لبنان وباالخص يف السنوات
املاضية حيث زاره بابوان متتاليان (القديس يوحنا بولس
ّ
حمطة شبه
الثاني وخلفه بنديكتوس السادس عشر) ،كما انه
دائمة يف افكار واقوال وصلوات البابوات ،وعليه فإنه حاضر
ن بزيارة للبابا احلالي او من دونها.
دائمًا يفالفاتيكا 
ولكن الزيارة اىل دولة خليجية تكتسب معنى امشل ورسالة
جتسد االنفتاح املسيحي-االسالمي يف وقت احوج
اكرب ،وهي
ّ
ما نكون فيه اىل ذلك للوقوف سدًا منيعًا يف وجه الصورة
اليت انطبعت يف ذهن العديد من الغربيني عن االسالم بفعل
تصرفات «داعش» واخواتها يف االرهاب ،وهي مبثابة جسر
جديد يبنى بني الديانتني يف اكثر من مكان يف العامل.
صحيح ان اللقاء مع شيخ االزهر امحد الطييب ليس االول،
خليجية،
ولكنه يف ظل املناسبة املعلن عنها ،وكونه على ارض
ّ
ستكون املسألة اهم بكثري.
ويف حني تستضيف االمارات مليون مسيحي على اراضيها
االسيوية اليت تهافت حاملوها للعمل
اجلنسيات
غالبيتهم من
ّ
ّ
فيها ،اال انه يبقى من الغامض سبب اختيار البابا هلا دون
غريها من دول اخلليج وعلى سبيل املثال ،ال احلصر،الكويت او
قطر حيث يتواجد مسيحيون بنسب مقبولة وميارسون شعائرهم
الدينية يف كنائسهم بشكل تام .وقد يكون استبعاد قطر
بسبب ازمتها مع دول اخلليج االخرى ،اما الكويت فهي كانت
دائمًا اقرب اىل احلياد يف املشاكل اليت تشهدها املنطقة.
وعليه ،قد حتمل زيارة البابا اىل االمارات اكثر من طابع وقد
ّ
سياسية بضرورة
الشق الديين ،بل رسالة
ال تقتصر فقط على
ّ
اجياد ّ
ن بشكل سريع (وهو موضوع تطرق
حل للحرب يف اليم 
اليه البابا قبيل سفره اىل االمارات) ،كما ان البعض يرى
فيها متهيدًا لزيارة (قد يقوم بها البابا فرنسيس او خلفه) اىل
السعودية ،بفعل العالقات الوطيدة اليت حتكم هذين البلدين
ّ
يروج هلا ولي العهد السعودي حممد
ووسط موجة االنفتاح اليت ّ
بن سلمان.
«وصية» بقاء
ويف كل زيارة لبابا اىل الشرق ،تكون
ّ
املسيحيني يف مكانهم واراضيهم ،هي االساس ،وتأـيت الزيارة
لتشكل حافزًا هلم للبقاء وعدم اهلجرة ،خمافة تفريغ الشرق
من املسيحيني وهو هاجس أقلق الفاتيكان منذ سنوات بفعل
املسيحيون اخريًا ،ودفعت
تعرض هلا
املمارسات
ّ
ّ
الوحشية اليت ّ
بالكثريين منهم اىل اهلجرة وعدم العودة.
يسري البابا فرنسيس على خطى القديس يوحنا بولس الثاني
يف االنفتاح على اجلميع ،فهل سنشهد قريبًا جناح أحد أهدافه
ّ
املتمثلة بعودة املسيحيني اىل الشرق بعد ان غادروه طلبًا
للحماية واالمان؟
العربية اكثر انفتاحًا على احلوار ،لتسقط
وهل ستكون الدول
ّ
بذلك كل اسباب وركائز خطر قيام «داعش» جديد يف السنوات
القريبة؟.

اما وقد ّ
تألفت احلكومة ،هل تتآلف فيما بينها؟ سؤال يفرض
السياسية ،خصوصا انها مليئة بالتناقضات،
الكواليس
نفسه يف
ّ
يف صورة تعكس واقع املشهد اللبناني .اذا كانت اخلالفات
السياسية طبيعية يف اطارها الدميقراطي ،وليست جديدة ،وال
طارئة على لبنان ،فهل تنعكس على انتاجية احلكومة؟.
ّ
جراء مؤمتر
سيحل اخلالف حول
ّ
كيفية تنفيذ املشاريع اآلتية ّ
«سيدر» ،والتعيينات يف املراكز الشاغرة الكثرية ،وحول
معاجلة ازمات يف الكهرباء مثال .سنعود اىل التباينات .تلك
مسائل اعتاد عليهااللبنانيون.
لكن ،مل يعد املواطن قادرا على حتمل املماطلة وال تأخري
املعاجلات .ال يكفي رمي املسؤوليات يف مالعب بعضهم
ألنالوضع
البعض .ما يطلبه اللبنانيون هو املعاجلة السريعةّ ،
ي ال حيتمل التأخري .فاألزمات تتالحق على كل
االقتصاد 
صعيد.
هل يعود اخلالف بني حزبي «القوات» و»الوطين احلر» حول
تبدل السيناريو .املشهد هو
البواخر؟ مل تتغري الصيغة ،وال ّ
ذاته الذي كان حاضرا يف احلكومة السابقة .املهم :أين ستكون
االصطفافات؟ ال يبدو ان توزيع احلكومة يعين غلبة فريق على
آخر.
فالتحالفات متشابكة ،و»عالقطعة» .قد يتفق وزراء «حزب
اهلل» مع وزراء «القوات» ضد رأي «الوطين احلر» مثال .او قد
يتباين رأي وزراء حركة «أمل» مع «التقدمي االشرتاكي» ،رغم
التفاهم السياسي العملي بني قيادتيهماَ .
مل ال ؟ كل شيء
وارد يف احلكومة العتيدة.
الشعبية ،فيما االمكانات
مل يعد بإمكان األحزاب تأجيل املطالب
ّ
حمدودة.
فإذا كانت الرغبة بتحقيق االصالح سريعة ،فإنجملس الوزراء
االدارية،
الوظيفية ،وامتام التعيينات
قادر على ملء الشواغر
ّ
ّ
وجتديد جمالس االدارة بدءا منمؤسسة كهرباء لبنان .والتفرغ
د من اعلى اهلرم ،اىل اسفله .فهل
ملعاجلة اهلدر ومكافحة الفسا 
نشهد على حماسبة مسؤول؟ او فرض اعادة اموال مهدورة اىل
خزينة الدولة؟.
هل جتري مساءلة موظف عالي املقام :من أين لك كل هذا؟.
ّ
ألن احلكومة ستكون مضطرة اىل
لن تنفع أي إجراءات
أقلّ .
شعبية ،لتغذية اخلزينة بإيرادات بعد ازدياد
املضي بتدابري غري
ّ
العجز املالي.
فإذا اختذت تلك التدابري من دون خطوات يرضى عنها الشعب،
بدءا من وقف اهلدر ،ومنع التهرب اجلمركي والضرييب ،لن
يضمن أحد ّ
ردات الفعل.
توقع ّ
تعول على حجم التمثيل السياسي للحكومة،
واذا كانت قوى
ّ
بإعتبارها ّ
متثل معظم االحزاب والتيارات يف البلد القادرة على
جراء
اللبنانيون،
اليه
ج
يتدر
الذي
ر

الفق
فإن
مجاهريها،
ضبط
ّ
ّ
ّ
ّ
قلة فرص العمل وارتفاع نسبةالبطالة وعدم قدرة السوق العربي
على استيعاب اليد العاملة اللبنانية ،كما كان حيصل سابقا،
مقابلالغالء املعيشي ،واقفال املؤسسات ألبوابها ،او ختفيض
ّ
ستؤدي اىل االنفجار الشعيب ،كما
املوظفني .كلها عوامل
اعداد
ّ
عدة ،ومن بينها حراك «السرتات الصفر» يف
حصل يف دول ّ
فرنسا ،حيث ال احزاب وال نقابات قادت التحركات.
حيدد بقاءها او
عندها سيكون عمر احلكومة قصريا ،ألن من
ّ
الشعبية بشأنها .ويف حال
وردات الفعل
استقالتها هو عملها
ّ
ّ
االستمرارية حتى موعد 
ستضمن
اجنازات،
استطاعت حتقيق
ّ
النيابية بعد ثالث سنوات وثالثة أشهر ،تالزم العهد
االنتخابات
ّ
املتبقية.
مسريته
كل
يف
الرئاسي
ّ

أن تشكيل
ولذلك ،يوحي عون أمام بعض زواره يف قصر بعبداّ ،
ومكلف كاد يستغرق عامًا ،ال يستحق
احلكومة بعد انتظار مرير ُ
اإلحتفال بل اإلعتذار ،وعندما يبادر املسرورون بوالدة احلكومة
مصححًا« :ال تقولوا
اىل تهنئته ،قائلني له «مربوك» ،جييب عون
ِّ
مربوك ،بل احلمداهلل على السالمة»..
يسكن هاجس حماربة الفساد «خاليا» عون النائمة واملستيقظة
يعد
يف هذه األيام ،وهو أبلغ اىل قريبني منه ّ
«أن الوضع مل ُ
يعول على احلكومة اجلديدة والقضاء «لتحقيق
يتحمل» ،وأنه
ّ
ّ
«أن كل وزير
نقلة نوعية يف معركة مكافحة الفساد» ،معتربًا
ّ
أن
سيكون معنيًا خبوض هذه املعركة يف وزارته» ،ومشريًا اىل ّ
سيعقد قريبًا «يشكل حمطة اساسية يف
املؤمتر القضائي الذي ُ
اتجّ اه تفعيل أدوات اإلصالح».
متسك باإلبقاء على حقيبة وزارة العدل ضمن حصته
وعون الذي ّ
ورفض جتيريها اىل «القوات اللبنانية» ،يراهن على أن ينجح
الوزير «الربتقالي» الربت سرحان يف إدارة الوزارة« ،بطريقة
تلبيّ متطلبات املواجهة الصعبة ضد الفساد ورموزه».
ولكن ماذا يقول سرحان عن هذه املهمة الدقيقة ،وهل هو
جاهز خلوضها؟
لتحمل
جهوزيته
يؤكد وزير العدل اجلديد للزميلة «اجلمهورية»
ّ
ّ
إلغاء وزارة الدولة لشؤون
«أن
أعباء هذا التحدي ،الفتًا اىل
ّ
َ
ٌ
مرتبط بعدم وجود هيكلية أو صالحيات هلا،
مكافحة الفساد
أن العهد ّ
ختلى عن مشروعه اإلصالحي ،بل هو
وال يعين بتاتًا ّ
«أن رئيس
أي وقت مضى»،
ّ
متمسك به أكثر من ِّ
مشددًا على ّ
ّ
ان كل وزير مسؤول عن مكافحة الفساد يف
اجلمهورية يعترب ّ
وزارته».
ويوضح سرحان أنه سيلجأ اىل تفعيل دور وزارته ،جلهة اإلحاالت
اىل النيابات العامة وتعزيز التعاون والتنسيق مع أجهزة الرقابة
أن هناك مصاعب تواجهنا وسنحاول
واألجهزة االمنية« ،علمًا ّ
ّ
يتلطى خلفها
تذليلها ،من قبيل احلصانات الوظيفية اليت
الفاسدون واملرتكبون نتيجة رفض املسؤولني عنهم إعطاء
أن هناك شواغر موجودة وأخرى مرتقبة
اإلذن مبالحقتهم ،كما ّ
يف الوزارة والقضاء سنسعى اىل ملئها باالشخاص املناسبني
واملدعي العام
إن املدير العام
ّ
حتى ننطلق بطريقة صحيحة ،إذ ّ
سيحالون تباعًا اىل التقاعد
التمييزي ورئيس جملس الشورى
ُ
قريبًا ،كذلك يوجد شغور منذ فرتة يف بعض املراكز»..
أن وزارة العدل موجودة حتت اجملهر،
ويلفت اىل أنه يعرف ّ
وسأؤدي واجباتي كما ميليها
سأحتمل مسؤولياتي كاملة
«وأنا
ّ
ّ
أي جهة
أي ضغط سياسي من ِّ
علي ضمريي ،ولن أخضع اىل ِّ
أتى».
اكتسبت
«لدي خربة  40عامًا يف العمل القضائي،
ويضيف:
ُ
ّ
خالهلا مناعة ضد التدخالت السياسية ،ولذلك لن أتأثر بالضغوط
أيًا كانت أنواعها».
ّ
يشدد كذلك على «ضرورة التمييز بني الشجاعة
لكن سرحان
ّ
ّ
والتهور» ،مشريًا اىل أنه اكتسب من خالل جتاربه ما يكفي
ّ
ليت َ
ٍ
ّ
من احلكمة ّ
وليتحرك بني النقاط
ومتزنة
خطوات مدروسة
خذ
ّ
وااللغام ،وصو ً
املرجوة يف نهاية املطاف،
ال اىل حتقيق االهداف
ّ
ّ
ومؤكدًا انه ُي ّ
غلب يف عمله املعايري القضائية واملهنية على ما
عداها.
يعتز بعالقته مع القضاة والقائمة على
وإذ يوضح سرحان أنه
ّ
املتبادلة ،يلفت اىل أنه «ستكون لديهم كل االستقاللية
الثقة
َ
ّ
أتدخل يف تفاصيل ملفاتهم وأحكامهم ،بل سأتركهم
واحلرية ولن
أتهاون إذا
يشتغلون ،لكنين سأمارس الرقابة واحملاسبة ولن
َ
تلقيت بعد
وقع خلل أو ارتكاب ،وهم يعرفونين جيدًا وقد
ُ
تعييين وزيرًاّ ،
أنفسهم يف
إتصاالت من قضاة كثر وضعوا
َ
تصرف وزارة العدل».
ّ
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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

التأليف و َقبضوا على احلكومة
أَف َرجوا عن
ِ
سجعان قزي

حزب اهللَ ،ي ّ
ِ
تعذ ُر على اآلخرين أن
باستثناء
ِ
ُي ْ
ِ
ِ
مبناسبة
النارية
األسهم
قوا
طل
وي
دوا
زغِر
َ
ّ
ُ
َ
ِ
ِ
وحده مسري جعجع
الثينية.
الث
احلكومة
والدة
َ
ّ
َ
إعالن احلكومة،
ومتعاليا لدى
اجلأش
رابط
كان
ِ
ِ
ً
ِّ
َ
عزل
عمليَة
ا،
وحيد
ق،
و
ط
ممكن
ضرر
وبأقل
ِ
ً
ّ
ٍ
ّ
ووحده وليد جنبالط َر َ
القو ِ
بط
اللبنانية.
ات
َ
ّ
ّ
الدعم بالثوابت.
َ

ُ
املثال
الرئيس متام سالم ( 2014ــــ )2016
جمللس
ي ُّق
الساطع.
أي مدى حَ ِ
لكن ،إىل ِّ
ْ
ِ
ِ
بنفسه
مركز القرار ،أن َينأى
الوزراء ،وهو
ُ
السيما يف هذه املرحلة؟
الوطنيِة،
عن القضايا
ّ
ّ
َأ ُت ُ
الواقع
ر
األم
لقوى
الكربى
القرارات
رتك هذه
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجود
مربر
األجنبية؟ ما
والدول
والطوائف
ِ
ّ
ُ
«اتفاق الطائف»؟.
احرتام
وأين
دولة؟
ِ
ُ

ِ
املمتد
املشه َد
كم ُل
احلكومة
تكوين
َّ
َ
ُ
اللبنانية ُي ّ
ّ
من العراق وسوريا وصولاً إىل لبنان ،حيث
ِ
ِ
ملصلحة إيران
حاليا
راج ٌح
القوى
ميزان
ِ
ُ
َّ
ِ
وحلفائها.

ٌ
ٍ
مرحلة
عادي ٌة يف
حكومة
على العموم هذه
ّ
َ
ِ
استثنائيٍةَ .ت ِ
صورة
وزرائها
بنوعيِة
س
عك ُ
ّ
ّ
َ
ِ
الطبقة
صورة
وحتديدا
احلروب،
بعد
ِ
لبنانيي ما َ
ً
ّ
اللبنانيُة أصبحت منذ
فالدميقراطيُة
السياسية.
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
الطبقة
باسم
السياسيِة
الطبقة
حكم
التسعينات
َ
ِ
ّ
ِ
السياسية.
الطبقة
أجل
من
السياسيِة
ّ
ّ

ِ
سّل َم املسؤولون
التسوية
منذ
الرئاسيِة َ
ّ
ٍ
المباالة
وس َط
ج
املتدر
الواقع
بهذا
ون
اللبناني
ْ
ِّ
ِ
ّ
مبصري
منه ِمكون
العرب
ودولية:
عربيٍة
َ
ِ
ُ
ّ
ّ
الفاتهم ،وأمريكا ُت ِّ
وخ ِ
أنظمتهم ِ
ِ
ٍ
عقوبات،
لق ُمنا
ض عن َت ّ
عو ُ
ِ
ِ
َّ
سياستها
قل ِب
وكأنها
بالعقوبات ُت ّ
ّ
ُ
ُ
وجه الشرق.
غ
وت
ها
انسحاب
ي
غط
وت
َ
َ
يرِّ
ُ
ِ
مصري
املراهنة على
اللبنانيُة
القوى
هكذا
ِ
ّ
َ
ُ
الل ِ
ِ
عبة
طبيعة
املنطقة َأدركت
الصراع يف
ِ
وتصنيف لبنان فيهاُ ،
َ
فأ ِ
حزب
علنت احلكومة:
َ
ُ
ارتفاع مستوى
توجسوا من
اهلل وحلفاؤه
َّ
ِ
ِ
ِ
غاراتها على سوريا،
ونوعيِة
إسرائيل
تهديد
ّ
األمريكي ِ
وتعديل
ض َّد إيران
التجييش
ومن
ِ
ِ
ِّ
ِ
موقف روسيا منها.
ً
ِ
أما ِ
لواء 14
منضوية حتت
القوى اليت كانت
األمريكي هلا بعد
الدعم
حدود
فت
فعر
آذار
َ
ِ
ِّ
َ
االنسحاب من سوريا وأفغانستان،
ترامب
قرار
َ
ِ
العربية وزيارة دايفيد هيلَ .
وبعد ِ
ظن
الق ّمِة
َ
أت ُّ
ّ
أمريكا ّ
جذوره
حزب اهلل من
ستقتلع
أنها كانت
ُ
َ
ِ
َ
ِ
يسيطر
ن
وم
ة؟
ح
الص
وزارة
حقيبة
عنه
لو َح َجبت
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
السياديِة وعلى البلد؟
الوزارات
ة
أكثري
على
ّ
ّ

نظري َأ َ
«الثالث َ
ُ
ماء
تقسيم
عشرات»
لذا،
نقذ َ
ٌّ
ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
والدة احلكومة.
أجل
الساخطة
الوجوه
بصمت من ِ
َ
َ
احلكومة َت ُ
أكثريتني:
ض ُّم
أن
لكن
احلقيقة َّ
َّ
ّ
َ
ٌ
ٌ
ٍ
حول
آنيٍة
ات
أكثري
من
ن
تتكو
ة
مصلحي
ة
أكثري
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َم ّ
واقتصادية،
وإداريٍة
وإمنائيٍة
ماليٍة
لفات
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
َ
اإلمجاع
حد
ة
املصلحي
ة
األكثري
هذه
بلغ
ت
وقد
َّ
ِ
ّ
ّ
حد ُ
نخف ُ
ً
ً
أحياناَ ،
وت ِ
الث ِ
أحيانا
لث وأدنى
ض إىل ِّ
أخرى.

ُ
َ
عشر
مثانية
يتعايش فيها
سياسي ٌة
وأكثري ٌة
ّ
ّ
َ
َ
ِ
حزب
(وزراء
حزب اهلل
هم
موقف
م
س
وي
وزيرا
ِ
حَ
ُ
ُ
ُ
ً
ِ
ِ
ّ
واللقاء
واملردة
احلر
الوطين
ار
والتي
وأمل
اهلل
ّ ِ
ّ
ِ
ِ
احلكومة
تأليف
التشاوري) مثلما َح َسمه يف
ِ
ِ
واملوقف من سوريا
االنتخابات
وقانون
األوىل
ِ
َ
ٍ
سياسيٍة َيلوذ
ة
أقلي
مقابل
إخل...
والسالح،
ّ
ّ
َ
(وزراء
باحلد األقصى
وزيرا
عشر
إليها اثنا
ِّ
ُ
ً
والتقدمي
ة
اللبناني
ات
والقو
املستقبل
ّ
ّ
ِّ
االشرتاكي والرئيس ميقاتي).
ِّ
ِ
األكثريِة
احلربة يف
رأس
حزب اهلل
وإذا كان
َ
ُ
ّ
ِ
اللبنانية ،على
ات
القو
فحزب
ة،
السياسي
ّ
ُ
ّ
ّ
ِ
األقليِة
يف
احلربة
رأس
سيكون
األرجح،
َ
َ
ّ
التقدمي
احلزب
من
سخي
بدعم
ة
السياسي
ِ
ٍ
ّ
ِّ
ٍّ
وبعْو ٍن ُم َّ
قنن من َت ّيار املستقبل.
االشرتاكي
َ
ّ
ِ
ِ
احلكومة
ثبات
يُّد من
التكوين
هذا
ُ
ُّ
االضطراري حَ ُ
ِ
تأمني
شعار
حتت
دت
ل
و
اليت
هي
ها،
واستقرار
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
فكلما
الوضع النقدي.
ثبات
أجل
االستقرار من ِ
ِ
ِ
ُ
أكثريِة الـــــ  18لتقريِر
احلكومة إىل
احتكمت
َ
ّ
ِ
ِ
وامليثاقية
ة
والدفاعي
ة
السياسي
القضايا
ّ
ّ
ّ
تعر ُ
فالتعطيل فالسقوط.
لالنقسام
ض
ِ
ِ
َت ّ

فت ْ
ِّ
ِ
املستويات
مجيع
ش جتد :يف هذه احلكومة
ُ
ِ
ِ
ِ
الطبقات
ومجيع
والوطنية
ة
والثقافي
ة
احلضاري
ُ
ّ
ّ
ّ
واإلخصائيون.
السياسيون
االجتماعية .فيها
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
َ
ِ
ومحلة
املد ّقق فيها
هادات
الش
محلة
فيها
َ
ِ
الوزراء
قيد التدقيق .فيها
الشهادات
َ
ُ
اآلتون
والوزراء املوعودون .فيها
الواعدون
َ
ُ
ِ
دلع القلب .فيها
من
واآلتون
الوطن
لوعة
من
َ
ِ
ِ
إرث الشهداء والوافدون من
املؤتمَ نون على
ِ
وأصحاب
القضيِة
أصحاب
إرث العائالت .فيها
ُ
ُ
ّ
القضايا.
يؤت بهم ُ
وأمساء
قبل،
ـم مل
فيها
َ
أمساء َت َ
ُ
ُ
ندم ِل َ
اخلرباء ّ
ِ
است ِ
ُ
الذين
قدموا اليوم .فيها
ـم
ل
ب
عج
َت َ
ُ
َ
جَنحوا يف ِم َه ِنهم واملخبرِ ون ّ
الذين َأ ْبـــلوا يف
ُ
األمن
الساهرة على
العني
هم ِتهم .فيها
ُ
ِ
ُم َّ
ُ
املضيئة بالكهرباء .فيها حزب اهلل
والعني
ُ
وخري اهلل.
ُ
َ
احلكومةَ ،
ِ
وت ِ
حبكومة
نفسها
ص ُف
لكن هذه
َّ
َ
َ
متثيل حنو  %52من
الوطنية»َ ،غ َّيبت
حدة
«الو
ِ
ّ
ِ
النيابيَة
االنتخابات
الشعب اللبناني قاطعوا
ِ
ّ
َ
َ
«األكثرية
أن هذه
الشعبية»
األخرية .بيد َّ
ّ
ِ
تطل ِ
أداء احلكومة
سن
ح
يف
ها
عات
قد تجَ ُد
ُ
ِ
الوزراء ُ
ِ
ِ
اجل ِ
ٍ
نساء
دد
عدد من
وبسلوك
اجلديدة
ً
َ
ِ
بوجود
االعرتاف
توجب
ورجالاً ؛ فاملوضوعية
ِ
ِ
ٍ
أعضاء احلكومة .املهم أن
جيد ٍة بني
طاقات
ّ
«ي ِّ
ـمكنوهم».
ُ
ِ
ري بنا
يف
املعارضة كنا أو يف املواالةَ ،ح ٌّ
َ
ً
فرصة ،حتى لو كان
احلكومة
نح
مجيعا ْ
ً
أن نمَ َ
لدغ من ُ
«املؤم ُن ال ُي ُ
ِ
مرات.
اجلحِر مرتني» ،بل ّ
ً
فورا إىل:
تبادر
أن
ا
أيض
باحلكومة
وحري
ٌّ
َ
ً
ٍ
وزارة
حال كل
واقع
تقارير عن
وضع
)1
ِ
ِ
ِ
َ
االصالحيِة يف ِّ
كل
باملشاريع
زمين
جدول
مع
ٍ
ِ
ّ
ٍّ
ِقطاع.
ٍ
تنفيذيٍة لقطاعات
خطط
وضع
اإلسراع يف
)2
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
واالتصاالت واملواصالت.
والنفايات
الكهرباء
ِ
ِ
اآلتية من
املساعدات والقروض
حتويل
)3
ِ
ٍ
وإنتاجيٍة
ة
إمنائي
مشاريع
إىل
سيدر»
«مؤمتر
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ِ
ِ
اللبنانية ال النازحني
العاملة
اليد
عمل
توفُر
ّ
السوريني كما تريد الدول املاحنة.
ّ
ِ
ِ
السوريني
إلعادة النازحني
األولويِة
إعطاء
)4
ّ
ّ
ِّ
َّ
ِ
االجنازات
كل
ألن
القانونيِة
الوسائل
بكل
ِ
َّ
ّ
مليون و ِ 700
ألف
دمج حنو
درا مع
ٍ
ِ
َتذهب َه ً
سوري يف لبنان.
نارح
ٍ
ٍّ
ِ
العربيِة
صداقات لبنان
استنهاض
)5
ِ
ّ
ٍ
ِ
ديبلوماسيٍة
محلة
عرب
ة
والدولي
ة
واإلقليمي
ّ
ّ
ّ
كربى.

َ
ّ
َ
واكتفت
الوطنيَة
اجتنَبت القضايا
وكلما
ّ
مرها .فكما ّ
ِ
ِ
تألفت
ع
ر
ج
ر
ج
ة
املصلحي
ة
باألكثري
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
ُ
ُ
ِ
وإقليميٍة
عربيٍة
أضواء
التقاء
احلكومة بعد
َ
ّ
ّ
ُ
ِ
قدها.
ي
األضواء
هذه
افرتاق
ة،
ودولي
فر ُط ِع َ
ّ
َ ُ

ٍ
جبوالت
اجلمهوريِة واحلكومة
رئيسي
قيام
)6
َ
ِ
ّ
ِ
ِ
وعقد
واحلوار مع الناس
ة
اللبناني
املناطق
يف
ِ
ِ
ّ
ِ
جملس الوزراء يف احملافظات.
جلسات
بعض
ِ
ِ

ِ
ِ
حكومة الرئيس سعد احلريري
إسقاط
ولنا يف
َ
ِ
ِ
حكومة
تعطيل
حماوالت
سنة  ،2011ويف
ِ

َ
ُ
ِ
حكومة
تحو ُل
الطبقة
حكومة
هكذا
السياسية َت ّ
ّ
الشعب اللبناني.
ِ

كبار املسؤولني كانوا ينتظرون «انفتاحا ماليا» بعد إعالنها

مقاربتان خارجيتان يف النظرة إىل حكومة لبنان
واملواقف العربية تنتظر تقييم مدى تأثري «حزب اهلل»
وليد شقري
يرصد بعض األوساط السياسية اللبنانية املواقف
اخلارجية من إعالن احلكومة اللبنانية ،خصوصا أن
العديد من الدول كان رهن تعاطيه مع لبنان
وفقا لرتكيبتها والتوازنات اليت ستطبع احلصص
فيها .وتشري إىل تعدد املقاربات اخلارجية لصيغة
احلكومة بنسختها النهائية.
ولفت بعض هذه األوساط إىل أن ردود
الفعل حتى األمس كان مبعظمها دوليا ومرحبة
باإلعالن عنها ،وأن التعليقات العربية اقتصرت
على اجلانبني القطري والفلسطيين ،لكن الدول
الرئيسة ،وال سيما اخلليجية منها كانت شبه غائبة
عن احلدث احلكومي ،على رغم أن بعضها كان
يرتقبه.
وتشري أوساط سياسية راقبت املواقف الصادرة
إىل أن ردود الفعل الغربية متيزت بالرتحيب وإن
اختلفت النربة بني دولة وأخرى يف التعبري عن
الرغبة يف التعاون مع احلكومة اجلديدة ،لكن
معظم ردود الفعل هذه ركز على الوفاء بالتزامات
لبنان.
وجرى التذكري يف هذا السياق إما بسياسة النأي
بالنفس( ،واشنطن وباريس) أو بإعالن بعبدا
(األمم املتحدة) أو بتعهدات لبنان يف املؤمترات
السابقة الداعمة له (االحتاد األوروبي) كداللة إىل
ما ينتظره اجملتمع الدولي من احلكومة.
وتسجل األوساط إياها أنه يف وقت أبدت واشنطن
القلق من «تولي حزب اهلل مناصب وزارية» ،فإن
رد الفعل الفرنسي متيز عنها على رغم التقارب
األخري بني الدولتني يف النظرة إىل احلزب ،إذ
أن تشدد اجلانب األمريكي حيال «حزب اهلل» بات
يقتصر على مراقبة مدى إفادته من املناصب
الوزارية من أجل توفري موارد مالية لنشاطاته
اليت فرضت العقوبات عليه بسببها ،ومل يعد
يتناول توزير أو عدم توزير منتمني إىل احلزب
وتسلمه حقيبة الصحة ،بعد أن كانت واشنطن
هددت حبجب املساعدات يف حال آلت الصحة إىل
من يسميه احلزب.
ومع أن اإلدارة األمريكية ما زالت تراهن على
دعم مؤسسات الدولة وتطويرها ،وال سيما
األمنية منها ،على أنها قادرة على اإلمساك بزمام
الوضع األمين يف البالد حبيث ال ترتك الساحة
ل»حزب اهلل» ،فإن عني واشنطن تبقى على
املقاربة اإلسرائيلية اليت عرب عنها رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو أمس بقوله إن
«حزب اهلل» يسيطر على احلكومة اللبنانية ،معتربا
أن ذلك يعين «أن إيران تسيطر على احلكومة
اللبنانية».
وذكرت هذه األوساط أن موقف فرنسا يف إطار
اجملموعة األوروبية بضرورة قيام آلية مستقلة
للتبادل التجاري مع إيران ،لتجنب العقوبات
األمريكية على األخرية ،واليت مت التوصل إليها
عشية تشكيل احلكومة ،لعب دورًا يف تشجيع
احلزب على األخذ بالنصائح الفرنسية بوجوب
وقف عملية تعطيل والدتها ،وببذل جهود من
أجل التوصل إىل املخرج املتعلق بتمثيل «اللقاء
التشاوري» للنواب السنة الستة حلفاءه يف
احلكومة.
وهذا ما دفع قياديني من «تيار املستقبل» بإبداء
االرتياح إىل الدور الذي لعبه احلزب يف تسهيل
إجناز احلكومة ،إذ كان رئيسها على تواصل مع
قيادته هلذا الغرض.
وتذكر األوساط نفسها ،واليت تتابع عن كثب
املوقف الدولي ،أن «حزب اهلل» تلقى نصائح

ورسائل عدة سواء مباشرة أو عرب إيران بوجوب
تهدئة املوقف يف لبنان وتثبيت االستقرار يف
اجلنوب ،على إثر اكتشاف األنفاق اليت اعرتف
أمينه العام السيد حسن نصراهلل ،بأنه كان حفرها
منذ زمن .فالدول املعنية ،ومنها باريس ،كانت
طالبت تل أبيب يف املقابل ،باالمتناع عن شن أي
عدوان على لبنان بسبب التوتر مع إيران وأدواتها
يف لبنان ويف سورية.
وتعترب األوساط نفسها أن احلزب كان مييل إىل
عدم تصعيد املوقف بدليل تأكيده أنه يقف وراء
اجليش يف مسألة األنفاق.
وتالحظ هذه األوساط أن املقاربة اليت ترى أن
مساهمة «حزب اهلل» يف اإلفراج عن احلكومة
بتدويره الزوايا بني «اللقاء التشاوري» والوزير
جربان باسيل حول املخرج املركب لتموضع ممثل
«اللقاء» ،تعترب أنه جاء يف مناخ إقليمي يظلله
احلرص الدولي على االستقرار اللبناني .وتلفت
يف هذا السياق إىل تأكيد وزير الصحة املسمى
من قبل احلزب الدكتور مجيل جبق على التأكيد
أنه غري حزبي ،ونفيه ملا أشيع عن نيته استرياد
أدوية إيرانية إىل لبنان .فهذا كان مبثابة تطمني
للقوى الغربية إزاء التلويح األمريكي بقطع
املساعدات.
أما املقاربة الثانية يف النظرة إىل تركيبة احلكومة
اجلديدة واليت تشمل عددا من الدول العربية
الرئيسة فتشري إىل أن هذه الدول تأخذ وقتها
يف تقييم التوازنات اليت رست عليها .فبعضها
ينتظر البيان الوزاري الذي ستطلب ثقة الربملان
على أساسه ،من أجل التأكد من أنه سيعيد التزام
سياسة النأي بالنفس عن صراعات املنطقة
واألزمة السورية ،وحول موضوع السالح .وتقول
هذه األوساط إن دوال عربية شارك مسؤولون
منها يف القمة العربية االقتصادية يف بريوت
يف  20كانون الثاني املاضي كانوا واضحني
أمام فرقاء لبنانيني التقوهم ،يف التعبري عن
رفضهم تفلت احلزب من سلطة الدولة حبكم
امتالكه السالح ،ومن دوره يف سورية ،وتدخالته
على الصعيد اإلقليمي .ودعوا هؤالء الفرقاء إىل
الضغط لوضع حد لذلك.
كما أن ممثلي بعض هذه الدول نصح مسؤولني
لبنانيني بينهم وزير اخلارجية جربان باسيل
بوجوب ختفيف محاسته الستعادة العالقة مع
النظام السوري ،يف وقت تتمهل الدول العربية
يف هذا التوجه الذي يتطلب إذا اختذ قرار يف
شأنه ،خطوات ال جيوز حرق املراحل قبل إجنازها،
على وقع املوقف الدولي من هذه املسألة.
وهذه الدول على تواصل مع موسكو وواشنطن
والدول األوروبية ومن غري املنطقي أن يستعجل
لبنان االنفراد يف العالقة يف وقت لديه سفارة
يف دمشق بينما الدول األخرى كانت سحبت
سفراءها أو طواقمها الديبلوماسية ،وتتطلب
إعادتها شروطا ومناخا خمتلفا عما هو حاصل
اآلن.
وتنتهي األوساط اليت ترى أن للدول العربية
مقاربة متيل إىل الرتيث يف التعليق على إعالن
احلكومة اجلديدة ،إىل القول أن بعض كبار
املسؤولني كان يتوقع خطوات مالية يف اجتاه
لبنان ،تساهم يف إنعاش أسواقه (إما ودائع أو
استثمارا يف سندات الدوالر ويورو بوند مببالغ
عالية) ،وانفتاحا اقتصاديا عليه بعد التأليف ،قد
يتحقق جزء منه من خالل مشاريع حمددة ،لكن ال
بد من االنتظار ملعرفة املدى الذي سيذهب إليه.
إذ أن لدى هذه الدول حسابات ومعايري حول مدى
فرض «حزب اهلل» سياسات على هذه احلكومة
لتقرر يف ضوئها درجة انفتاحها.
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مـقاالت وتـحقيقات

االحتالل األمريكي للعراق :الصدر يعلن معركة التحرير ...بالقانون أين عادل عبد املهدي؟
أنور أيوب
واضحًا كان دونالد ترامب يف تصرحيه األخري.
ّ
أكد بقاء قواته يف العراق لـ «مراقبة إيران».
«استفز» القوى السياسية العراقية.
التصريح
ّ
قانون
جمددًا بتحركها الربملاني إىل إصدار
دفع ّ
ٍ
يفرض على احلكومة االحتادية إخراج القوات
ٌ
جدول يّ
حراك
زمن حمدد.
األجنبية من البالد ،يف
ٍ
ٍ
تتنصل من
«مقاومة دبلوماسية»،
يأخذ طابع
ّ
ٍ
مبواجهة ميدانية،
التزام
خالله القوى من أي
ٍ
رغم احتفاظ فصائل املقاومة ّ
حبقها يف مقاومة
ً
مؤجال،
االحتالل األمريكي« .قرار املواجهة ما زال ّ
ّ
لكنه خيار مطروح» ،تقول تلك القوى اليت ترمي
يف خطوتها «الكرة يف ملعب» عادل عبد املهدي،
ً
حتدي «حسم التموضع»،
إياه أمام
ّ
واضعة ّ
واضح منها خلطوة إمساك «العصا
رفض
يف
ٍ
ٍ
من الوسط» ،وتكرار سيناريو حيدر العبادي،
الرافص لـ»املساس» باالنتشار األمريكي.
يف الثالث من آذار املقبل ،يفتح الربملان
جمددًا ،مطلقًا بذلك «الفصل
العراقي أبوابه
ّ

العراق ،وبعد انتصاره على تنظيم «داعش» ،لم يعد يحتاج إىل أيّ وجودٍ أجنبيٍّ ،مع تنوّع
تشكيالته العسكرية (أ ف ب )

حتديات «باجلملة» أمام ممثلي
األول.
ٌ
التشريعي الثاني» من عامه ّ
الشعب الـ ،328أبرزها االحتالل العسكري األمريكي .بات هذا
األمر االستحقاق الرئيس للكتل الكربى عمومًا ،وخصوصًا كتليت
«التيار الصدري مقتدى الصدر
«سائرون» املدعومة من زعيم
ّ
( 54نائبًا) ،و»الفتح» بزعامة األمني العام لـ»منظمة بدر» هادي
العامري ( 49نائبًا) ،إىل جانب حلفاء األخري يف «حتالف البناء»
من «ائتالف دولة القانون» بزعامة نوري املالكي ،و»املشروع
العربي» بزعامة مخيس اخلنجر ،وآخرين (يبلغ عدد هؤالء أكثر من
ٍ
كاف لطرح
عدد
 40نائبًا) .جمموعهم يبلغ أكثر من  140نائبًا ،وهو
ٌ
قانون ومن ثم مناقشته فإقراره الحقًا ،وهذا ما برز أمس ،مع
ٍ
توقيع نيابي ،لتشريع قانون
إعالن «سائرون» عن «مجع 100
ٍ
القوات األجنبية خالل اجللسات األوىل ،من الفصل التشريعي
إخراج
ّ
الثاني» ،ودعوة الكتل إىل «اإلسراع يف هذه اخلطوة ،بعيدًا عن
الضغوطات اخلارجية والداخلية».
تصدرت احلراك النيابي القائم إلخراج القوات األجنبية
«سائرون»
ّ
املنتشرة على طول اجلغرافيا العراقية .عديد تلك القوات يربو
ٍ
تقديرات ميدانية حكومية وغري حكومية ،غري
على  20ألفًا ،وفق
أن بغداد تلتزم بإعالن واشنطن أن عديد القوات املنتشرة حتت
عنوان «التحالف الدولي» (على اختالف جنسياتها) ،ال يتجاوز 10
«حصة األسد» منها
آالف عسكري ،للواليات املتحدة األمريكية
ّ
بأكثر من  6آالف جندي .هذا احلراك ،سبق أن أعلن عنه رئيس
بيان أوضح فيه
الكتلة صباح الساعدي ،أواخر الشهر املاضي ،يف
ٍ
مقرتح القانون املرفوع إىل رئيس الربملان حممد احللبوسي .يدعو
املقرتح إىل «إنهاء االتفاقية األمنية (صوفا ،املعنية بتنظيم عملية
االنسحاب األمريكي من العراق) ،وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية
اإلطار االسرتاتيجي (املعنية بتنظيم عملية التعاون العسكري
واألمين بني العراق وأمريكا) املوقعتني بني العراق والواليات
املتحدة» عام .2008
املقدم من «سائرون»
القانون
أن
املاضيني
اليومني
سّرب خالل
ّ
ما ُ
يتضمن  9مواد؛ تلزم املادة األوىل بـ»تبليغ خطي إلنهاء العمل
باالتفاقية األمنية فور نفاذ القانون» ،فض ًال عن «إلغاء القسم
الثالث من اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي ،وتتخذ احلكومة كافة
حيز التنفيذ خالل عام من
اإلجراءات املناسبة إلدخال هذا اإللغاء ّ
تاريخ نفاذ القانون» .كذلك ،ألزم مشروع القانون احلكومة العراقية
بـ»إخالء القوات األمريكية جلميع القواعد العسكرية ،وتسلمها ،ومنع
إجياد أي قواعد عسكرية أجنبية يف العراق».
األيام املاضية على التأكيد أن «الفصل
«سائرون» ،حرص طوال ّ
التشريعي الثاني» سيشهد والدة قانون إخراج القوات األمريكية،
الرتباطه بأمرين أساسيني:
متسك «سائرون» ،ومن خلفها الصدر ،مبوقفها من قضية
-1
ّ
االحتالل األمريكي والعداء له ،ألنها الثابتة األوىل يف رؤية الصدر
السياسية.
 -2التزام «سائرون» بكافة الربامج والشعارات املرفوعة سابقًا،
أول
تكريسًا ملصداقيتهم أمام اجلمهور ،وذلك أن املقرتح كان ّ
عناوين «أجندة» الكتلة (كان لـ»الفتح» دعوات مماثلة يف التوقيت
عينه) ،قبيل تكليف عادل عبد املهدي بتشكيل حكومته.
ما زاد من «زخم» الدعوة إىل إنهاء االحتالل الزيارة اخلاطفة للرئيس
األمريكي دونالد ترامب إىل «قاعدة عني األسد اجلوية» يف األنبار،
أول من
يف  26كانون األول /ديسمرب املاضي ،ومن ثم تصرحياته ّ
أمس ،وتأكيده اإلبقاء على انتشار قواته يف العراق ،بهدف «مراقبة
إيران» ،واإلعالن عن «انضمام بعض اجلنود األمريكيني املنسحبني
من سوريا إىل القوات األمريكية املوجودة يف العراق».
كرر أمس دعوته ،معتربًا إصدار القانون «ضرورة
الساعديّ ،
وطنية بعد تصرحيات ترامب األخرية» ،ألن اهلدف منه «احلفاظ
على السيادة الوطنية ،اليت تنتهك مرارًا بسبب ممارسات القوات
األمريكية ووجودها».

ٍ
خطوة مماثلة.
أما «البناء» ـــ وحتديدًا «الفتح» ـــ فليس بعيدًا عن
مصادره ،يف حديثها إىل «األخبار»ّ ،
يعدون قانونًا
تؤكد أن «نوابه ّ
تنص «ديباجته»
املقدم من ِقبل سائرون» ،إذ
مماث ًال يتالقى مع
ّ
ُّ
على أن العراق ،وبعد انتصاره على تنظيم «داعش» ،مل يعد
ٍ
تنوع تشكيالته العسكرية اليت
أجنيب ،مع
وجود
أي
حيتاج إىل ّ
ّ
ٍّ
ّ
صد هجمات إرهابية ،ومحاية
«تتمتع باخلربات الالزمة ،والقدرة على
ّ
تتطرق تفاصيله إىل اآلتي:
السيادة الوطنية» ،فيما
ّ
دقيق ملعرفة
مسح
 - 1يدعو القانون احلكومة االحتادية إىل إجراء
ٍ
ٍ
أرقام العسكريني األجانب العاملني يف العراق ،إىل جانب أماكن
انتشارهم.
ّ - 2
زمين ّ
ينظم عملية انسحاب القوات
جدول
وضع
القانون
يؤكد
ٍ
ٍّ
ٍ
مدة ال تتجاوز سنة
األجنبية ،يف
واحدة.
 - 3يدعو القانون إىل خروج القوات
ً
ٍ
عدد
كافة ،واإلبقاء على
األجنبية
بطلب من احلكومة االحتادية،
حمدود
ٍ

يعدُّ نوّاب «الفتح»
قانوناً مماث ً
ال يتالقى
مع املقدّم من قِبل
«سائرون»

ّ
املسلحة.
وفق «احلاجة الفعلية» للقوات
ٍ
سيناريوات عديدة أسوأها «مماطلة»
يف جعبة هذه املصادر
احلكومة يف تنفيذ القانون .احلديث عن إقراره بات «حتصيل
ً
«األيام املقبلة ستشهد تقاربًا
مشرية إىل أن
حاصل» بتعبريها،
ّ
مبشروع مشرتك» .أما
بني البناء وسائرون لتوحيد اجلهود ،واخلروج
ٍ
«املماطلة» ،اليت خياف منها ،فهي تكرار عبد املهدي سلوك سلفه
ٍ
خطوة مماثلة .العبادي ،وفق املصادر،
حيدر العبادي ،يف «متييع»
قانون من شأنه إعادة
رفض يف آذار  2018املضي قدمًا يف أي
ٍ
النظر يف انتشار القوات األمريكية.
يّ
يؤزم العالقات بينه وبني
تبن عبد املهدي خطوة مماثلة ،قد
ّ
خاصًة أن التوجه احلالي هو
القوى الداعمة له ،كما تقول املصادر،
ّ
«االتفاق على حل قانوني إلنهاء الوجود األجنيب يف البالد» ،كما
قال األمني العام لـ»عصائب أهل احلق» قيس اخلزعلي ،وتشديد
ٍ
أن املوضوع «مل يعد مناورة ،بل مواجهة سياسية»،
أوساط متابعة ّ
ٍ
مواجهة
حد
مع االلتفات إىل إمكانية تدحرج «كرة النار ...فتصل ّ
ميدانية ـــ مباشرة ،بني فصائل املقاومة والقوات األمريكية»،
بتعبري مصادر «البناء».

صالح لرتامب :ال تثقلوا العراق بقضاياكم

صرح الرئيس العراقي برهم صاحل ،أمس ،بأن نظريه األمريكي
ّ
دونالد ترامب ،مل يطلب إذنًا من العراق ،لتقوم القوات األمريكية
املوجودة على أراضيه «مبراقبة إيران» .وأضاف الرئيس العراقي
أن القوات األمريكية يف بالده موجودة مبوجب اتفاق بني البلدين،
وهلا مهمة حمددة ،هي مكافحة اإلرهاب ،مشريًا إىل أنه يتعينّ
عليها التزامها.
وقال صاحل« :ال تثقلوا العراق بقضاياكم .الواليات املتحدة قوة
كربى ،لكن ال تسعوا وراء أولويات سياساتكم ،فنحن نعيش هنا».
وأكد صاحل أن «من مصلحة العراق األساسية أن تكون له عالقات
طيبة مع إيران» ودول اجلوار األخرى.
يف غضون ذلك ،أشار املفتش العام يف وزارة الدفاع األمريكية إىل
أن «تنظيم داعش ال يزال مجاعة نشطة ،ويستعيد نشاطه وقدراته
يف العراق بسرعة أكرب منه يف سوريا» .وأفاد تقرير صادر عن
املرجح أن يعود
البنتاغون بأنه «يف غياب الضغط املتواصل ،من
ّ
تنظيم داعش للصعود جمددًا يف سوريا ،يف غضون ستة أشهر
إىل  12شهرًا ،ويستعيد مناطق حمدودة» .وذكر التقرير ،نق ًال عن
سيصور
معلومات من القيادة املركزية األمريكية ،أن «داعش»
ّ
ويشن هجمات على العسكريني
االنسحاب على أنه «انتصار»،
ّ
األمريكيني خالله.

تتفاءل الكتل النيابية ،املتبنية لقانون إخراج القوات األجنبية
بإمكانية إصداره .من التشريع إىل التنفيذ ،مثة
من العراق،
ّ
ً
حزمة من األسئلة ،أبرزها ما هو موقف
ضبابي يطرح
مسار
ٌّ
ٌ
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي .اإلجابة ،طبعًا ،ستكون يف
إطارها النظري.
خاصًة أن
يتبدل املوقف،
عمليًا ،وحتى إقرار القانون ،قد
ّ
ّ
ّ
ً
«عادة» ما تقلب موازين العملية السياسية
الضغوط اخلارجية
يف «بالد الرافدين».
سيناريوات عديدة من شأنها أن حتسم صورة عبد املهدي،
املتصف بسياسة «إمساك العصا من الوسط» ،على قاعدة
اللعب على التوازنات /التناقضات بني طهران وواشنطن يف
احللبة العراقية .القوى السياسية ،يف أحاديث مسؤوليها،
القضية خصوصًا ،لتحسم
ترتقب موقف عبد املهدي إزاء هذه
ّ
حددت
استمرار دعمها له يف السنوات األربع املقبلة ،بعدما ّ
ٍ
واحد
بعام
مدة الدعم /مراقبة األداء احلكومي
ـــ مسبقًا ـــ أن ّ
ٍ
فقط.
بشكل تلقائي ،يف
أول هذه السيناريوات ،مضي عبد املهدي،
ٍ
تنفيذ القانون الصادر عن الربملان .الثمن لن يكون سه ًال،
ٍ
خلطوة كهذه يعين أن الرجل قد
خاصًة أن التفسري السياسي
ّ
حسم خياره «االستقاللي الوطين».
لكن ذلك سيدفع بالواليات املتحدة وحلفائها إىل اتهامه
أمر
باإلنضمام إىل معسكر إيران وحلفائها العراقيني ،وهو
ٌ
«ال يريده إطالقًا» ،وفق مصادر متابعة حلراكه .هذا االنتقال
ٍ
ٍ
سياسية
مبواجهة
من الوسط إىل املقلب اإليراني ،قد يدفع
ٍ
حام» بدأت
ـــ ميدانية ضده ،خصوصًا أن التوقعات
بـ»صيف ٍ
تسري «همسًا» يف أحاديث القوى السياسية ،من دون إغفال
إمكانية حتريك خاليا تنظيم «داعش» النائمة ،يف املناطق
الشمالية ،والغربية وصو ً
ال إىل احلدود السورية.
سيكسب عبد املهدي دعم فريق واسع من القوى
وتنفيذ القانون ُ
ٍ
مواجهة ناعمة
السياسية العراقية ،إال أنه سيكون مبثابة شرارة
بينه وبني السفري األمريكي القادم إىل العاصمة بغداد قريبًا،
ّ
التوقع أيضًا أن إسناده منصبًا كهذا يعين أن
ماثيو تولر ،حيث
منحى
املواجهة بني واشنطن وطهران ،على أرض بغداد ،ستأخذ
ً
تصاعديًا أكثر من حقبة سلفه دوغالس سيليمان.
ّ
أما السيناريو الثاني ـــ الذي «ختشاه» القوى السياسية صاحبة
اقرتاح القانون ـــ فأن يعيد عبد املهدي جتربة سلفه حيدر
ّ
َ
ٍ
موقف
يتمكن من حسم
ومراوحة من دون أن
مماطلة،
العبادي:
َ
«امتعاض» من طهران أو
إلحراج مع واشنطن ،وخوفًا من
جتنبًا
ٍ
ٍ
حد سواء.
حلفائها على ٍّ
التوجه «األكثر
وإن كان هذا
ّ
«تفهم»
توقعًا» ،مع ترجيح
ّ
ٍ
دوائر القرار يف إيران
خلطوة
مماثلة ،إال أن القوى السياسية
ٍ
خبطوة كهذه ،واليت
لن تقتنع
من شأنها ضرب «الثقة» بشخص
عبد املهدي ،ألن التصويت لصاحل
تكليفه جاء على «مضض» .وعليه،

توقعات
حام»
بـ«صيفٍ ٍ
بدأت تسري
«همساً» يف
أحاديث القوى
السياسية

حجة اهلجوم على أدائه سيقدمها الرجل باجملان إليهم،
فإن ّ
السر إىل العلن ،على قاعدة
من
خطابهم
يف
بذلك
منتقلني
ّ
ٌ
يتبوأ مثله
رجل ضعيف ،وليس باإلمكان أن
أن «عبد املهدي
ّ
منصب رئيس الوزراء».
ٍ
مواجهة داخلية مع أكثر من طرف،
مثة سيناريو ثالث يقود إىل
ّ
«التيار الصدري» و»الفتح» ،وغريهما من الكتل
لعل أبرزها
ّ
اليت تنتظر ّ
زلًة من عبد املهدي للهجوم عليه :أن يرفض رئيس
الوزراء تنفيذ القانون ،منتق ًال إىل املقلب األمريكي ،على
قاعدة احتواء «غضب» واشنطن ،واحلفاظ على العالقة معها،
بـ»التنسيق» املسبق مع طهران.
ٍ
خطوة كهذه لن تكون أقل من نتائج سياسة العبادي،
ارتدادات
إذ سيشرتي عبد املهدي الكثري من اخلصوم الذين سيستثمرون
يف خطوته على كافة املستويات ،وأبرزها مستقبله السياسي.
التحدي أمام عبد املهدي ،يف املرحلة املقبلة ،يكمن يف إثبات
أو ً
ال ،والقوى السياسية ثانيًا .لكن
وطنيته أمام اجلمهور ّ
موجهاً
السؤال ـــ وبعد أن يتخذ عبد املهدي خطوته ـــ سيكون
ّ
يف اجتاهات ثالثة :األول إىل النجف ،والثاني إىل طهران،
والثالث إىل واشنطن.
ما هو موقف «املرجعية الدينية العليا» (آية اهلل علي
السيستاني)؟ ومن ثم كيف ستتعامل دوائر القرار يف طهران
أيًا كان؟
مع قرار عبد املهدي ّ
وهل ستتمكن من ضبط حلفائها؟ وهل واشنطن ـــ ومعها
مد خطوطها مع الشرائح
الرياض الناشطة حاليًا يف إعادة ّ
قرار
االجتماعية العراقية ـــ سرتضى بأن يكون العراق صاحب
ٍ
ميلك احلد األدنى من االستقاللية ،ويراعي مصاحل اجلرية مع
إيران ،وحجمها ،من دون أن يقود ذلك إىل «فتنة»؟
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مـقاالت وتـحقيقات

عون ــ احلريري:

حـكومة الـتخلّص مـن األحـمال الـثقيلة
نقوال ناصيف
احلكومة
تكون
قد
اجلديدة ،بإضعاف أحجام
كبرية ،والثلث ،1+
اخلالفات
وتداعيات
اليت جنمت عنها ،ونربة
املواجهة اليت يظهر فيها
رئيسها ،افضل تعبري
متأخر عما رامه رئيس
اجلمهورية على اثر اعالن
مراسيم حكومته االوىل
يف كانون االول .2016
على اثر تأليف حكومة
رئيس
قال
،2016
اجلمهورية ميشال عون -
وهو يضع هلا مهمة حمددة
 انها حكومة االنتخاباتاال
فحسب،
النيابية
انها استمرت سنتني

الحكومة الجديدة تحيل جنبالط من العب مؤثر اىل أحد مكوناتها العادية (هيثم املوسوي)

يعدها يومًا حكومته
و 12يومًا .مل
ّ
االوىل ،رغم انصرام اكثر من ثلث
الوالية معها .على صورة التسوية
الرئاسية عامذاك ،بغية اختبار
تعاون رئيسي اجلمهورية واحلكومة
والتحقق من جدية الرهان على
تعهدات احدهما لآلخر ،بدا افرقاء
ّ
احلكومة االوىل غداة تأليفها فريقًا
واحدًا :الذين انتخبوا عون ،والذين
ارغموا ذواتهم على االقرتاع له،
والذين عارضوه.
بيد انهم ليسوا شركاء يف
التسوية تلك ،وال على قدم
املساواة بازائها.
تدرجيًا ،منذ صدور مراسيمها،
ترسل احلكومة الثانية قبل ان
ينقضي اسبوع على تأليفها،
اشارات صرحية اىل انها احلكومة
االوىل.
بعض تلك االشارات:
 - 1تأكيدها ان التسوية الرئاسية
املربمة عام  2016ليست مستمرة
النفاذ فحسب ،بل انتقلت اىل
مرحلتها الثانية بعدما ّ
ختلصت  -او
تكاد  -من بعض اثقال املرحلة
االوىل.
مفارقة انزال االثقال تلك عن
االكتاف ان الفريقني املؤسسني
لتسوية  ،2016الرئيسني ميشال
ّ
ختلص
عون وسعد احلريري،
كل منهما من حليف كان يتكئ
ويعول  -وإن يف الظاهر
عليه،
ّ
 على حتالفه معه :اضعف رئيساجلمهورية حليفه مسري جعجع كي
ينزع عنه فكرة الشراكة املتكافئة
يف السلطة ،فأضحى متثيل حزب
جعجع يف احلكومة اربع حقائب
نصفها حقائب دولة ،واحدى
هاتني نيابة رئاسة احلكومة اليت ال
تغين وال تسمن ما مل تكن يف ظل
رئيس اجلمهورية ،يف مقابل حصة
الفريق املسيحي اآلخر  11وزيرًا.
اجراء معتادًا ومألوفًا ،ورمبا
ليس
ً
ليس طبيعيًا ،ان يضم الثلث- 1+
يف ظل حرارة التحالف بني احلريري
وباسيل  -وزيرًا ّ
سنيًا مناوئًا لرئيس
احلكومة ،زائدًا وزيرًا درزيًا مناوئًا
للنائب السابق وليد جنبالط.
االول اصر عليه حزب اهلل ،والثاني
متسك به رئيس اجلمهورية .كالهما

حليفان للحزب وصوتان اضافيان
له ،وخصمان للحريري الذي يعرف
ايضًا ان التوصل اىل تفاهم على
ّ
كلفه ستة من االشهر
توزيرهما
الثمانية للتكليف.
بدوره رئيس احلكومة اضعف حليفه
جنبالط الذي كان ختلى لرئيس
اجلمهورية عن املقعد الدرزي
الثالث.
مل يشأ احلريري االخنراط يف
املواجهة مع جنبالط سوى يف
الساعات القليلة اليت سبقت
صدور مراسيم احلكومة.
اال ان ردود فعله املتصلبة الالحقة
بدءًا بدعوة َمن يناوئه  -كجنبالط -
اىل التنحي ،دليل اضايف على ان
ال حاجة للحريري بعد اليوم اىل
حلفاء االمس ،وان يف وسعه قيادة
قطار ال يصعد فيه الزعيم الدرزي.
ليست املرة االوىل خيتلفان ،اال
انها املرة االوىل يتحدثان مبفردات
ال ختفي فكرة الطالق وسهولة
استغناء احدهما عن اآلخر.
 - 2مل تبصر النور سوى احلكومة
اليت يريدها رئيس اجلمهورية
باملواصفات واالحجام اليت حددها
هلا منذ اليوم االول للتكليف ،ثم
مع اصداره يف ايلول الفائت بيان
معايريه تأليفها ،رافضًا اوىل
مسودات الرئيس املكلف آنذاك.
ما دام الوزير جربان باسيل
هو املفاوض الرئيسي لرئيس
اجلمهورية ،فإن كل ما اشرتطه
حتقق كالثلث  1+وحصة رئيس
اجلمهورية وتقليص حصة القوات
اللبنانية وانتزاع احلقائب منها
بالتقسيط وكذلك منع جنبالط
من احلصول على املقعد الدرزي
الثالث.
شروط مسعها كثريون من زوار
الرئيس قبل ان يتوىل باسيل
فرضها يف مرسوم التأليف بتفاهم
صريح مع احلريري.
عون والحريري ينتقالن بتسوية
 2016إىل مرحلتها الثانية
مغزى ذلك ان ما اشرتطه جنبالط
وجعجع للمشاركة يف احلكومة
مل يتحقق متامًا .مل يغامرا كثريًا
بالتهويل بعدم االنضمام اليها،
وليسا يف وارد تركها يف اي

وقت .االكثر ايالمًا انهما مل يعثرا
يف الشهرين االخريين للتكليف
ً
وصوال اىل الساعات االخرية على
حليفهما التقليدي احلريري اىل
جانبهما.
ً
يتحول جنبالط ،وبدرجة
ا
تدرجي
- 3
ّ
اقل بكثري جعجع ،من العب ال غنى
عنه وقادر على قلب التوازنات
الداخلية والتأثري فيها ،على غرار
الدور الذي اضطلع به ابان والية
الرئيس ميشال سليمان ،اىل احد
املكونات العادية يف السلطة،
شأن افرقاء آخرين غري مقررين.
ليس يف قلب دائرة القرار ،وال
ويدعى فقط اىل
يسأل رأيه،
ُ
تلقف الصدمات.
ً
استكماال ملقتضيات التسوية
- 4
الرئاسية ونتائجها احلتمية ،اذ
محلت باسيل داخل حزبه على
ابعاد معظم مناوئيه واقصائهم،
ِ
يكتف احلريري باعادة النظر
مل
يف حتالفات متينة كان قد ارساها
منذ عام  ،2005وخصوصًا مع
جنبالط رأس حربة املرحلة تلك،
بل انقلب على الذات ايضًا واخرج
من حوله ،يف االنتخابات النيابية
ثم اآلن يف احلكومة احلالية ،طاقم
والده الرئيس رفيق احلريري الذي
احاط به لسنوات ،كالرئيس فؤاد
السنيورة والوزير السابق نهاد
املشنوق ،بعدما كان ابعد بنفسه
فريقًا من مستشاريه هو بالذات
بعد حمنة الرياض يف تشرين
الثاني .2017
يتصرف رئيس احلكومة كأن
ّ
زمن رجاالت والده وىل ،وكذلك
سياساتهم وحججهم ،وهو حيتاج
يف مرحلة حتالفه مع رئيس
اجلمهورية اىل آخرين يشجعونه على
املضي يف خطته ،وي ّربرون حتالفه
مع باسيل ،اجلسر املأمون الذي
يصله حبزب اهلل من دون ان يعرب
عليه بالضرورة .ليس غريبًا ايضًا
ان احلريري الذي محل منذ التكليف
سلة فيتوات ،راح تدرجيًا يفرغها
واحدًا بعد آخر اىل ان انتهى به
املطاف اىل آخر مناوراته املتعثرة،
ّ
السنة
عندما رفض توزير النواب
ّ
يسلم بتخليه عن
الستة قبل ان
هذا الشرط وتوقيعه توزير ابن احد
ألد خصومه يف البقاع الغربي.

هكذا اخنفضت فاتورة احملروقات
يف اجليش
محمد وهبة

ّ
والتسلم يف وزارة
خالل التسليم
الدفاع ،قال الوزير السابق يعقوب
ّ
يسلم وزارة الدفاع
الصراف ،إنه
للوزير الياس بو صعب بعدما حقق
وفرًا ماليًا على أكثر من صعيد،
أبرزها فاتورة استهالك احملروقات
يف اجليش اليت تراجعت بنسبة
 .%20سبب الوفر أن الصراف
اشرتى املازوت األخضر من
منشآت النفط ،وليس من كارتيل
مستوردي النفط.
ّ
والتسلم يف
أثناء حفل التسليم
الوزارة مع خلفه الوزير الياس بو
صعب ،أعلن وزير الدفاع السابق
يعقوب الصراف ،حتقيق وفٍر يف
فاتورة احملروقات للجيش اللبناني
بنسبة  .%20مل يدخل الصراف يف
تفاصيل هذا الوفر وال يف قيمته
وال يف نتائجه ،ال بل إن كالمه
يف هذا األمر مل يرد يف البيانات
املوزعة عن حفل التسليم
الرمسية
ّ
والتسلم ،ما يرتك جما ً
ّ
ال واسعًا
للتأويل.
يف الواقع ،تشري مصادر مطلعة
إىل أن الوفر احملقق يف فاتورة
احملروقات للجيش اللبناني ،يعود
إىل إجراء تغيري يف مصادر توريد
املشتقات النفطية من القطاع اخلاص
إىل القطاع العام .فاجليش كان
يشرتي املازوت األخضر والبنزين
ووقود الطائرات عرب مناقصات
سنوية فازت بها شركة «مدكو»
اململوكة من مارون ّ
مشاس ،على
مر السنوات العشر األخرية.
ّ
كان الفتًا أن هذه الشركة هي
وحدها اليت تفوز بهذه املناقصات.
تبي أن هناك
فبحسب املصادر،
نّ
ثغرات واسعة يف دفاتر شروط
تسهل فوز هذه
هذه املناقصات
ّ
الشركة اليت مل تكن جتد أي منافسة
جدية على الفوز باملناقصة.
ّ
وضع الوزير الصراف يده على
هذا امللف يف النصف الثاني من
السنة املاضية .يومها ،كان اجليش
يشرتي املازوت األمحر من مديرية
منشآت النفط نظرًا لكونها شركة
حكومية متلك حصرية استرياد
املازوت األمحر ،وكان يشرتي باقي
املشتقات النفطية من «مدكو».
وعندما أصدرت وزارة الطاقة
قرارًا متنع فيه استرياد املازوت
ّ
احمللي ،وحصرت
األمحر لالستهالك
االسترياد باملازوت األخضر ذي
املواصفات األعلى بيئيًا ،اضطر
اجليش إىل أن يستبدل بكميات
املازوت األمحر اليت كان حيصل
عليها من منشآت النفط ،مازوتًا
تبي أن منشآت
أخضر .يومها
نّ
النفط ميكنها أن تبيع اجليش مازوتًا
أخضر بسعر أقل بكثري مما كانت
حتصل عليه من القطاع اخلاص.
وبعد أسابيع من املفاوضات بني
وزارة الدفاع وقيادة اجليش من
جهة ،ومنشآت النفط من جهة
ّ
ختلى اجليش عن مناقصة
ثانية،
توريد املازوت األخضر مع القطاع
ّ
ووقع عقدًا لشراء هذه
اخلاص
السلعة مع منشآت النفط بوفر ال
يقل عن مليوني دوالر.
ي ّربر مشاس لـ»األخبار» هذا
االخنفاض يف السعر باإلشارة إىل

أن منشآت النفط اململوكة من
الدولة اللبنانية لديها القدرة على
البيع بسعر الكلفة .كذلك ميكن
املنشآت أن ختفف من أكالف واسعة
تدخل ضمنها كلفة فتح االعتمادات
والكفاالت املصرفية وسواها.
هذا األمر يستوجب التدقيق.
صحيح أن منشآت النفط ميكنها أن
تبيع بسعر الكلفة ،إال أنه حبسب
حددت
املعطيات ،فإن املنشآت
ّ
سعر الطن للجيش باالستناد إىل
دراسة أكالفها التشغيلية باإلضافة
إىل هامش ربح بسيط .ما حصل
عليه اجليش من خالل العقد مع
املنشآت كان ميكن أن حيصل على
ما مياثله مع فرق بسيط يف الكلفة
من خالل حتفيز املناقصات بصورة
تتوافر فيها عناصر املنافسة بني
الشركات.
لو حصل هذا األمر منذ  10سنوات،
لكان الوفر احملقق يف فاتورة
احملروقات قد وصل إىل نسبة ال
بأس بها من أصل فاتورة حمروقات
تصل إىل  1000مليار لرية يف
السنوات العشر األخرية.
وهذا الوفر ميكن أن يكون أكرب
استمر وزير الدفاع يف
بكثري إذا
ّ
املسار نفسه .فالوفر احلالي من
الفاتورة اإلمجالية مصدره شراء
املازوت األخضر فقط ،لكن فاتورة
احملروقات تضم بنودًا أخرى،
قيمتها أكرب من قيمة املازوت ،مثل
البنزين.
فما يستورده اجليش من املازوت
األخضر يصل إىل  15ألف طن
سنويًا ،فيما يستهلك اجليش أكثر
من  45ألف طن من البنزين ،أي ما

الجيش تعاقد مع منشآت النفط،
بد ً
ال من «مدكو» يف توريد املازوت

ّ
ميثل ثالثة أضعاف كمية املازوت
األخضر املستهلك ،وما يزيد على
ثالثة أضعاف املبالغ املدفوعة.
وحبسب املصادر ،طلب اجليش من
منشآت النفط أن تبيعه البنزين
وزيوت احملركات ،ما يعين أن
الوفر سيكون أكرب بكثري إذا وصلت
املفاوضات إىل نتائج إجيابية بني
اجلانبني.
ّ
تدل على
عينة
ه
عد
ميكن
ما جرى
ّ
ّ
أن توجهات مكافحة الفساد و
«التقشف» يف إنفاق الدولة ،ميكن
أن تؤتي نتائج إجيابية ،من دون
املس حبقوق موظفي القطاع العام،
ّ
املس بالقطاع العام
ومن دون
ّ
نفسه.
بل على العكس ،إن هذه التجربة،
ّ
تشكل
رغم انها ال تزال حمدودة،
منوذجًا لتعزيز عمل القطاع العام
فيما
مث ًال)،
النفط
(منشآت
السردية السائدة يف البالد منذ
ّ
تنظر للخصخصة
أكثر من عقدين
بصفتها طريقًا للوفر والفعالية.
ومن الضروري أن تسري اإلدارات
ّ
املستقلة املدنية
العامة واملؤسسات
والعسكرية على املسار نفسه ،علمًا
بأن فاتورة املشتقات النفطية يف
الدولة اللبنانية تتجاوز  200مليار
لرية سنويًاّ ،
ميثل استهالك اجليش
حنو  %60منها.
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اعــالنات

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $165
)DULUX (Wash&Wear
15 L : $185

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

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

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

Bargain Warehouse
Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90
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كــتابات

مـا هـو طـيف الـتوحد؟
اضطراب طيف التوحد هو حالة مرتبطة بتطور
الدماغ ،تؤثر على كيفية إدراك الشخص لالختالط
مع اآلخرين ،وتسبب له مشاكل يف التفاعل االجتماعي
والتواصل ،كما يشكل االضطراب أيضاً أنماط سلوكية
محدودة ومتكررة ،ويشري مصطلح “الطيف” يف طيف
التوحد إىل مجموعة واسعة من األعراض.
يبدأ اضطراب طيف التوحد يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،على سبيل املثال ،غالباً ما يظهر األطفال أن
لديهم أعراض التوحد خالل السنة األوىل ،ولكن هناك
عدد قليل من األطفال تمر عليهم السنة األوىل بشكل
طبيعي ،ثم تظهر فرتة الرتاجع ما بني  18إىل 24
شهراً من العمر ،إن اكتشاف وتشخيص طيف التوحد
مبكراً ،يساعد على العالج بصورة أفضل
أسباب طيف التوحد
إن اضطراب طيف التوحد ليس له سبب واحد
معروف ،والحقيقة أن حتى األعراض وشدة الحالة
تختلف ،ولكن هناك تصنيفان من األسباب له ،حيث
تلعب كل من الجينات والبيئة دوراً ،وذلك كما يلي:
الجينات
يبدو أن العديد من الجينات املختلفة تشارك يف
اضطراب طيف التوحد ،وبالنسبة لبعض األطفال،
يمكن أن يرتبط طيف التوحد مع اضطراب وراثي،
مثل متالزمة ريت ،أو متالزمة  Xالهشة ،بالنسبة
ألطفال آخرين ،قد تُزيد الطفرات الجينية من خطر
طيف التوحد ،والجدير بالذكر أن بعض الطفرات
الجينية تبدو موروثة ،يف حني أن البعض يحدث
بشكل تلقائي.
العوامل البيئية
يكتشف الباحثون يف الوقت الحالي ما إذا كانت عوامل
مثل العدوى الفريوسية ،أو األدوية ،أو املضاعفات

أثناء الحمل ،أو ملوثات الهواء ،تلعب دوراً يف إثارة
اضطراب طيف التوحد.
والجدير بالذكر أنه ال توجد عالقة بني اللقاحات
والتطعيمات التي يأخذها الطفل وبني طيف التوحد،
حيث ُأثري الجدل حول هذا املوضوع ،ولكن على الرغم
من األبحاث املكثفة ،لم تُظهر أي دراسة موثوقة
حتى اآلن وجود صلة بني طيف التوحد وأي لقاح أو
تطعيم.

أعراض طيف التوحد
تتعدد األعراض الخاصة باضطراب طيف التوحد،
حيث يكون بعضها متعلقاً بالتواصل االجتماعي،
والبعض اآلخر بأنماط السلوك املختلفة ،وذلك كما
يلي:
أعراض متعلقة بالتواصل االجتماعي والتفاعل
ال يرد الطفل على إسمه ،أو يتظاهر بأنه ال يسمعه.
يقاوم االختالط ويفضل اللعب بمفرده ،ويرتاجع
إىل عامله الخاص .يفتقر إىل تعابري الوجه والتواصل
عن طريق العني .ال يتحدث أو يعاني من التأخر يف
الكالم ،وال يمكنه البدء بالحديث .يتحدث بلهجة أو
إيقاع غري طبيعي .يكرر الكلمات والعبارات الحرفية،
ولكن ال يفهم متى يستخدمها .ال يعرب عن العواطف
واملشاعر ،ويبدو غري مدركاً ملشاعر اآلخرين
أعراض متعلقة بأنماط السلوك
القيام بحركات متكررة ،مثل االهتزاز أو رفرفة اليدين.
أداء األنشطة التي يمكن أن تسبب األذى الذاتي ،مثل
العض أو خبط الرأس .يقوم بروتني وطقوس معينة،
ويشعر باضطراب عند أدنى تغيري .يكون مفتوناً
بتفاصيل أي شئ ،مثل العجالت الدوارة للسيارة
اللعبة ،ولكنه ال يفهم الغرض الكلي لوظيفتها .يكون
لديه حساسية بشكل غري طبيعي للصوت ،والضوء،

واللمس .لديه تفضيالت غذائية محددة ،مثل تناول
عدد قليل من أصناف األطعمة فقط.
عالج طيف التوحد
ال يوجد عالج بعينه الضطراب طيف التوحد ،كما
ال يوجد عالجاً مناسباً لجميع الحاالت ،الهدف من
العالج هو الحد من أعراض اضطراب طيف التوحد
ودعم التطوير والتعلم ،يمكن للتدخل املبكر خالل
سنوات ما قبل الدراسة أن يساعد الطفل على تعلم
املهارات التواصلية والسلوكية ،لذلك يجب التحدث
مع األطباء والخرباء حول كيفية وضع اسرتاتيجية
عالجية لتلبية احتياجات املريض ،وتشمل خيارات
العالج ما يلي:
العالج التواصلي والسلوكي
تتعامل العديد من برامج العالج مع مجموعة من
الصعوبات االجتماعية والسلوكية املرتبطة باضطراب
طيف التوحد ،تركز بعض الربامج على الحد من
السلوكيات السلبية ،وتعلم مهارات جديدة ،كما تركز
الربامج األخرى على تعليم األطفال كيفية التصرف يف
املواقف املختلفة ،والتعامل بشكل أفضل.
العالجات التعليمية
غالباً ما يستجيب األطفال املصابون باضطراب طيف
التوحد للربامج العالجية التعليمية املنظمة للغاية،
تتضمن الربامج الناجحة غالباً فريق من املختصني،
ومجموعة من األنشطة لتحسني املهارات االجتماعية
والتواصل ،والسلوك أيضاً ،من خالل نظام التحفيز
القائم على املكافئات.
العالجات األسرية
يمكن ألولياء األمور وأفراد العائلة تعلم كيفية
اللعب والتفاعل مع أطفالهم املصابون بطيف التوحد

اختصاصي طب األطفال الدكتور

سـام (أسـامة) نصــّار

بطريقة معينة ،تعزز من مهارات التفاعل االجتماعي،
وتُعلم مهارات املعيشة اليومية.
عالجات أخرى
اعتماداً على احتياجات الطفل املصاب ،قد يكون عالج
النطق على سبيل املثال طريقة لتحسني مهارات
التواصل ،كما يمكن العالج املهني لتعليم األنشطة
اليومية ،والعالج الطبيعي لتحسني الحركة والتوازن،
كما يمكن لطبيب نفسي متابعة عالج السلوك
السلبي.
هل يمكن عالج طيف التوحد باألدوية؟
ال يمكن ألي دواء أن يزيل األعراض األساسية لطيف
التوحد ،لكن يمكن وصف بعض األدوية بطريقة
محددة ومتخصصة ،على سبيل املثال ،تُستخدم
األدوية املضادة لـ الذهان لعالج املشاكل السلوكية
الشديدة ،كما يمكن وصف مضادات االكتئاب للقلق،
ولكن يجب التحدث مع املختصني لالتفاق على الدواء
والجرعة.
اقرأ املحتوى األصلي على موقع كل يوم معلومة طبية:
https://www.dailymedicalinfo.com/viewA%D8%-81%8A%D9%D9%B7%article/%D8
%AD%D8%D8%88%AA%D9%D8%84%D9%7
/AF

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة
ألصحاب اخلربة يف جمال
صناعة احللويات العربية

احملل جمهز بكامل التجهيزات الالزمة
لالتصال0414 600 042 :
مـطلوب للعمل
مـطلوب شـخص للعمل يف أفران

للـبيتزا واملـناقيش واللـحم بـعجني وغريها من املعجنات..
اخلربة ضرورية.
لالتصال97911321 :
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بديال لوزارة الثقافة او مرادفا هلا

ملاذا يطالب املثقفون العراقيون بتأسيس جملس اعلى للثقافة والفنون؟!
عبد الجبار العتابي  -ايالف
منذ سنوات طويلة واملثقفون واالدباء يطالبون
بتأسيس جملس اعلى للثقافة والفنون يف العراق،
ال متر مناسبة اال ومت التطرق اىل االمر وتطايرت
من خالله الكثري من االسئلة مع اجوبتها اليت حيرص
املثقفون على ان تكون مفعمة باالقناع من اجل
املصلحة العامة للثقافة يف العراق ومن اجل التطور
والتقدم واحاطة االدب��اء العراقيني بكل اشكال
الدعم ليكونوا عالمات مهمة يف الثقافة العاملية
،وأزاء اية فكرة عن هذا اجمللس يتم التأكيد على
انه (مشروع مؤسسي متقدم) وانه (شكل اداري
تنظيمي ومالي وقانوني الدارة وتوجيه اجلهد
الثقايف) مع تأكيد ضرورة انه (يسهم يف حتسني
األحوال االقتصادية واالجتماعية لألدباء والكتاب
العراقيني)  ،والطريف ان االصوات تتعاىل من
اجل هذا اجمللس مع أي تشكيل حلكومة جديدة
،ويتصاعد مع املهرجانات الشعرية وتكون وجهات
النظر بني الغاء وزارة الثقافة او تأسيس اجمللس
لتحتفظ وزارة الثقافة باالمور الربوتوكولية  ،ولكن
هذا ال يثري عن احلكومة شيئا او مثلما يقول البعض
(انها ماضية يف عدم مساع صوت املثقفني) .
من هنا ال بد من مناقشة املوضوع مع من يهمه
االمر من االدباء الذين جيدون يف اجمللس خطوة
حنو حتقيق طموحات االدباء العراقيني والفنانني
ايضا .
اجمللس ..ضرورة
فقد اكد االمني العام الحتاد االدب��اء والكتاب
يف العراق الشاعر ابراهيم اخلياط  ،على ضرورة
تأسيس جملس من املثقفني حصرا ،وقال  :بعد
األداء السيء لوزارة الثقافة وعدم تلبيتها مطالب
املشهد الثقايف العراقي وبعد أن صار وزير الثقافة
وزي��را ملوظفي وزارة الثقافة ،شعر املثقفون
مبسيس احلاجة اىل جملس أعلى للثقافة.
ِ
يأت تشبهها ببلدان
واض��اف :هذا الطلب مل
أسست جمالس مماثلة مثل الكويت ومصر بل
أتى لوجود جمالس مماثلة يف العراق وان هي
الختصاصات أخرى.
وتابع  :ففي حقل الرياضة نرى وجود اللجنة
تتكون من الرياضيني حصرا وتهتم
األوملبية اليت
ّ
بالدوري العراقي لشتى األلعاب وتنظم الدورات
التأهيلية لالعبني واحلكام ،وتضبط مشاركات
العراق يف البطوالت العربية واإلقليمية والعاملية
وختتار املتميزين وتوزع اجلوائز عليهم ،مع وجود
تقدم الدعم املالي
وزارة الرياضة والشباب اليت ّ
واللوجسيت وتتابع املالعب وتقوم باصالح بعضها
وبناء أخرى حسب احلاجة.
وأوض���ح  :يف ش��أن آخ��ر ،ن��رى وج��ود جملس
يتكون من القضاة حصرا
القضاء األعلى ال��ذي
ّ
ويربط احملاكم واحل��ك��ام به وه��و امل��س��ؤول عن
وتطور
خيرج القضاة اجلدد،
ّ
املعهد القضائي الذي ّ
مهارات القضاة بدورات وايفادات ،وتتابع األحكام
وتشرف على االستئناف والتمييز حتى ،ويكون عمل
وزارة العدل هو تقديم الدعم املالي واللوجسيت
ومتابعة بنايات احملاكم والسجون وإصالح بعضها
وبناء أخرى حسب احلاجة.
واضاف ايضا :من هاتني التجربتني فلنتعلم،
يتكون من املثقفني
ولنؤسس جملسا أعلى للثقافة
ّ
حصرا ،ويهتم باملشهد الثقايف العراقي لشتى
األجناس واحلقول االبداعية ،ويتابع تفرغ املبدعني،
ويتابع مشاركات العراق يف املسابقات العربية
واإلقليمية والعاملية ،ويطلق اجلائزتني املهمتني
التقديرية والتشجيعية ،مع وجود وزارة الثقافة
تقدم الدعم املالي واللوجسيت
ال�تي عليها أن
ّ
وتتابع األطر واملنشآت الثقافية وتقوم باصالح
بعضها وبناء أخرى وكم حنن حباجة اىل بناء دور
السينما واألوب��را والكالرييهات وقاعات خاصة
للقراءات الشعرية وللمهرجانات.
الغربة داخل وزارة الثقافة !!
من جهته اعرب الشاعر منذر عبد احلر  ،ان املثقف
العراقي يشعر بالغربة دخل وزارة الثقافة ،وقال
 :الدعوة للبديل سببها عجز وزارة الثقافة يف
ّ
يستظل بها املثقفون  ,وذلك
أن تكون مؤسسة
ألن تنصيب إدارتها ال يأتي العتبارات ثقافية ,
بل لتحقيق اتفاقات سياسية بني األحزاب والكتل
احلاكمة  ,مما أدى إىل إحساس املثقف العراقي

ّ
تطلع ألن
بغربة حقيقية داخل الوزارة اليت يا ما
معنية به وبقضاياه وهمومه .
تكون
ّ
واضاف :لذلك التجأ املثقفون لبدائل وناشدوا
احلكومات لتحقيق مبتغاهم وهدفهم يف أن تتناسب
إدارات الوزارة مع قيمة املثقف والثقافة العراقية
األصيلة الرصينة يف كل جماالت اشتغاالتها.

التخلص من هيمنة وزارة الثقافة
ام��ا الشاعر ري��اض الغريب فقال  :للالسف
الشديد حتولت وزارة الثقافة بعد العام 2003
من وزارة منتجة للثقافة اىل وزارة خدمية معنية
بشؤون موظفيها وهي ترعى الدوائر التابعة هلا
فقط وترعى مهرجان هنا او هناك رعاية خجولة
واص��ب��ح��ت يف االه��م��ي��ة يف تشكيل احلكومات
العراقية يف االدن��ى وحت��ول وزي��ره��ا اىل وزير
يقدم اخلدمات ملوظفيه فقط وهذه نقطة اخلالف
واالختالف مع املثقفني العراقيني الذين دعوا اىل
انشاء جملس اعلى للثقافة والفنون تقع على عاتقه
رعاية الثقافة بشكلها الذي تعارفت عليه االوساط
الثقافية يف العامل ويكون هذا اجمللس متكونا
من منتجي الثقافة يف البالد والخيضع للتجاذبات
السياسية او املصاحل احلزبية الضيقة وايضا
يتحمل مسؤولية اقامة واجياد مؤسسات حقيقية
معنية بالنتاج الثقايف والفين وبدون ذلك نعتقد
ستبقى الثقافة يف اخر السلم والميكن ان نكون
كون الثقافة هي متثل اللحظة واملستقبل كصناعة
قادرة على اجياد احللول احلقيقية ملعظم مشاكلنا
على املستوى الفكري واالجتماعي .
واضاف  :اعتقد احلل هو بانشاء هذا اجمللس
والتخلص من هيمنة وزارة الثقافة على املشهد
الثقايف العراقي ه��ذه ال���وزارة ال�تي مل تستطع
طيلة السنوات املاضية ان ترمم مسرحا واحدا او
تضع خططا شاملة لبناء مؤسسات حقيقية منتجة
للثقافة.
االبتعاد عن النفوذ احلزبي
اىل ذلك اختصر الشاعر زاهر موسى االسباب
وراء املطالبة بتأسيس جملس اعلى للثقافة ،وقال
 :املشكلة تكمن يف وزارة الثقافة فهي حتمل يف
بريوقراطيتها روحا بعيدة عن الدميقراطية ومنطا
كالسيكيا يف التعامل احلكومي مع الثقافة واجمللس
االعلى للثقافة ان كان هيئة مستقلة مثل مفوضية
االنتخابات وحقوق االنسان واملساءلة سيكون
اقرب لالستقاللية وابعد عن النفوذ احلزبي.
جمرد وزارة عاطلة متاما
وللشاعر والصحفي قاسم وداي الربيعي رأي
يف ذلك  ،وقال  :من املؤمل جدا أن تقف وزارة
الثقافة موقف املتفرج على األنشطة الثقافية
والفنية ومل ت��ق��دم ال��دع��م هل��ا وه��ي يف نظر
املثقفني واألدب��اء على وجه اخلصوص هي جمرد
وزارة عاطلة متاما  ,مما دفع العديد من التجمعات
الثقافية أقامة األنشطة على دعمهم الذاتي  ,وهذا
ما هو حاصل بالنسبة للفنانني أيضا  ,فكثري من
املعارض للفن التشكيلي تقام دون أن تتدخل
وزارة الثقافة بالدعم وهذا يشمل املسرح أيضا
فكثري من املسرحيات تعرض على مسارح مؤجرة
.
واضاف :هلذه األسباب وغريها دعا بعض األدباء
لتشكيل إحتاد مرادف لإلحتاد احلكومي كي يقوم
مبساعدة األدباء لكن هذا املشروع وجد معارضة
من قبل الدولة  ,كما رغب األدباء بتأسيس جملس
أعلى للثقافة والفنون كي حيل حمل وزارة الثقافة
العاطلة كما أسلفت لكن سيواجه بالرفض أيضا
.
وت��اب��ع :وه��ك��ذا تبقى رغبة األدي���ب العراقي
والفنان العراقي ملؤسسة تدعم نشاطه وتشرف
على ثقافة متزنة ال يشوبها التخبط ج��راء كثرة
املؤسسات اليت تدعي بأنها راعية للمثقف العراقي
هي احللم الذي يصبو إليه اجلميع .
وختم بالقول  :ما أمتناه أن تعيد وزارة الثقافة
دورها الريادي يف دعم احلركة الثقافية والفنية
يف ال��ع��راق كما ه��ي يف ال���دول اجمل���اورة وغري
اجمل��اورة  ,علما أن الثقافة العراقية اليوم هلا
دورها اإلقليمي والعربي يف رفد الشارع الثقايف
بعشرات املبدعني يف خمتلف الفنون واآلداب.

هل نستطيع بأن نرى عظمة
اهلل يف خملوقاته اليت ال
حتصى وال تعّد

السؤال هل هناك عنصرية تكوينية
بني خملوقات اهلل اهلائلة يف اإلعداد
واألشكال ،يف تكوينها اخللقي وطبيعتها
الثابتة وعملها
احملدودة وغريزتها
الدؤوب.
عندما نبحث عن أمور غامضة بالنسبة
لنا وندرس يف اجلامعات األكادميية
والعلمية واإلهوتية الكربى وغريها عن
هذه الطبيعة وعن علوم الطبيعيات نرى
خطأ ظاهر يف هذه التسمية علوم عن
الطبيعة او الطبيعيات ولكن احلقيقة
الظاهرة يف هذه التسمية ليست صحيحة
،ألنه عندما نقول طبيعة هذا االسم
خطري جدًا يعين نكران وجود اخلالق
َ،اي وجود اهلل الكائن ّ
احلي واحمليي ،
ولكن التسمية الصحيحة هلذه االرض
َاي الكوكب السابح يف فضاء امللكي
واي ،يسمى تكوين َاي جزء صغري من
كونه اهلل على حسب
باقي الكون الذي ّ
مشيته وإرادته الغري حمدودة ،وأسراره
ّ
الغامضة وعظمته اهلائلة يف تكوين هذا
الكون واملعطي احلياة لكل خملوق على
هذه البسيطة ليعمل عمله على حسب
ّ
غريزته وتكوينه
اخللقي وليتمم إرادة اهلل
كما جيب.
على سبيل املثال مالين من األمساك
تعيش يف البحور وإعدادها باملاليني
وأصنافها باملاليني أيضًا وكل نوع
يقوم بواجبه لكي ّ
ينظف مياه البحر من
األمراض واجلراثيم اليت فيه ،وكل صنف
من األمساك يأكل نوعا من البكترييا خاصا
به  ،او اجلراثيم ،وكذلك العصافري تأكل
اجلراثيم والدود من على زهور االشجّار
املثمرة.
أيضًا بالنسبة اىل الدودة اللحمبة اليت
جندها عندما حنفر االرض لنزرع فيها
فكيف تعيش هذه الدودة او االسم
ّ
الفخار او النكريش
اآلخر هلا السل يأكل
ليحوله اىل تراب للزراعة.
يقولون بعض العلماء انه ان مل يكن
موجود هذا السل او الدودة اللحمية
اليت يبلغ طوهلا  ٥اىل  ٧سنتمرت ملا
كان الرتاب موجود على سطح االرض
ومجيع املخلوقات هلا مربرها اخلاص،
لوجودها وعملها النافع والرائع مث ًال
احلوم والنسور يقتلون االفاعي لكي
ّ
ّ
يلقح الزهور بواسطة
يأكلوها ،والنحل
فمه يأخذ من زهرة الذكر ويعطي اىل
زهرة األنثى ومجيع املخلوقات تعمل
من اجل منفعة وتنظيف االرض والبحر
واهلواء ،ونطلب من كل انسان بأن
يتفهم حقيقة مجيع باقي املخلوقات
الكائنة اليت تعمل جمانًا من اجل حياة
أفضل وهواء أنقى وخضار انفع وفواكه
جيدة وأشجار خضراء ،وأرض وبلدان
مجيلة يف كل أحناء الكون.
ّ
شكرا هلل على عظمته وشئنه
وخلقه
يف هندسة هذا الكون اجلميل ،وعلى
عظمته يف مجيع خملوقاته اليت ال حتصى
تعد ،ونطلب من كل شخص راقي
وال ّ
وانساني ،بأنه يشعر كل الشعور ليس
هو وحده املخلوق على هذه االرض،
زين االرض والسماء يف مجيع
ألن اهلل ّ
باقي املخلوقات اجلميلة املنظورة والغري
منظورة ،والنافعة لنا على مدى الدهور ،
وشكرًا للجميع ،

بقلم نوفل حنا نوفل خادم كلمة اهلل
وإنجيل املسيح ٢٠١٩-٢-٢

من أعالي الشعر
قصائد محكية
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2019 االفـالم املـرشـحة لـ اوســكار
 سيدتي- هدى زين

Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
جائزة األوسكار ألفضل
:موسيقى تصويرية
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could
Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
جائزة األوسكار ألفضل
:مونتاج صوتي
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
جائزة األوسكار ألفضل

:خلط أصوات
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born

جائزة األوسكار ألفضل فيلم رسوم متحركة
:قصري
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
:جائزة األوسكار ألفضل فيلم حي قصري
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence
:جائزة أوسكار ألفضل سيناريو أصلي
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
:جائزة األوسكار أفضل تصوير سينمائي
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
:جائزة األوسكار ألفضل تأثريات بصرية
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story

Mary Poppins Returns
Roma
:جائزة األوسكار أفضل فيلم أجنيب
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
:جائزة األوسكار ألفضل فيلم رسوم متحركة
2 Incredibles
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
:جائزة األوسكار ألفضل فيلم وثائقي
Free Solo
Hale County This Morning
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
:)جائزة األوسكار ألفضل فيلم وثائقي (قصري
Black Sheep

:جائزة األوسكار ألفضل كتابة لسيناريو مقتبس
The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me؟
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
:جائزة األوسكار ألفضل مكياج وتصفيف شعر
Border
Mary Queen of Scots
Vice
:جائزة األوسكار ألفضل أغنية أصلية
Black Panther  منAll The Stars
RBG  منI’ll Fight
Mary  منThe Place Where Lost Things Go
Poppins Returns
A Star Is Born  منShallow
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings
The Ballad من
of Buster Scruggs
:جائزة األوسكار ألفضل تصميم إنتاج
Black Panther
First Man
The Favourite

ينتظر العامل بأسره بعد أيام احلفل األهم واألبرز
 والذي يعترب من أهم االجنازات،يف هوليوود
،اليت حيلم بها أي ممثل أو خمرج أو فريق عمل
.أال وهو حفل األوسكار
وقد أعلنت األكادميية عن ترشيحات جوائز
 حيث،91 يف دورتها الـ2019 األوسكار لعام
،من املقرر أن يبدأ التصويت النهائي يف فرباير
.ويستمر ملدة مثانية أيام
يشار إىل أن حفل توزيع جوائز األوسكار سيقام
 لن، وألول مرة منذ ثالثة عقود، فرباير25 يف
.يكون هناك مقدم للحفل
:وهذه قائمة مفصلة بالرتشيحات
:جائزة األوسكار ألفضل فيلم
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
:جائزة األوسكار ألفضل خمرج
» «روما،ألفونسو كوارون
»BlacKkKlansman« ،سبايك لي
»Vice« ،آدم مكاي
Cold War« ،بافل بافليكوفسكي
»The Favorite« ،يورجوس النثيموس
:جائزة األوسكار ألفضل ممثلة
»Roma« ،ياليتزا أباريسيو
»The Wife« ،غلني كلوز
»The Favourite« ،أوليفيا كوملان
»A Star Is Born« ،ليدي جاجا
Can You Ever Forgive «؟،ميليسا مكارثي
»Me
:جائزة األوسكار ألفضل ممثل
« Vic« ،كريستيان بايل
»A Star Is Born« ،برادلي كوبر
« At Eternity’s Gate« ،ويليم دافو
« Bohemian Rhapsody« ،رامي مالك
« Green Book« ،فيجو مورتنسن
:جائزة األوسكار ألفضل ممثلة مساعدة
Vice ،إميي أدامز
Roma ،مارينا دي تافريا
If Beale Street Could Talk ،رجيينا كنج
The Favourite ،إميا ستون
The Favourite ،راشيل وايز
:جائزة األوسكار ألفضل ممثل مساعد
Green Book ،ماهرشاال علي
BlacKkKlansman ،آدم درايفر
A Star Is Born ،سام إليوت
Can You Ever Forgive ،ريتشارد إي جرانت
Me
Vice ، سام روكويل
:جائزة األوسكار ألفضل تصميم أزياء
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
:جائزة األوسكار ألفضل مونتاج
BlacKkKlansman

صفحة 20

Saturday 9 February 2019

الـسبت  9شـباط 2019

Page 20

مـقاالت وتـحقيقات

مـهنة الـبحث عـن «كـل شـيء»

أطفال نازحون يعتاشون من احلاويات

«تسربت من املدرسة
عن املطلوب ليكفي بها حاجيات عائلته.
ّ
يف سوريا ملعاونة أهلي يف العمل .بعد احلرب انتقلنا إىل لبنان
وبدأت العمل جبمع احلديد والتنك وغريه» .ينتمي ابراهيم إىل
العدلية.
«فريق» من األطفال يعمل بني ساحة ساسني ومستديرة
ّ
ّ
لرتؤس الفريق الذي جتمع
تؤهله
شقيقه صاحل يكربه خبمسة أعوام ّ
ّ
تغطي
أعضاءه صالت قربى عائلية أو مناطقية .مثة جمموعات أخرى
مناطق أخرى :السوديكو ،امللاّ  ،بشارة اخلوري وسواها من شوارع
العاصمة.
ينتمي حممد اىل اجملموعة نفسها .إبن الـ  14عامًا حيلم بأن يصبح
ّ
يغطي جبهته
اجملعد الذي
«العب كرة قدم حمرتفًا» .شعره األشقر
ّ
العامليني .احرتاف كرة القدم هو حلمه
مينحه «ستايل» العيب الكرة
ّ
ّ
تسرب من املدرسة للظروف عينها
الراهن.
«املتوفر» يف الوقت
ّ
اليت أجربته على العمل يف مجع القمامة .يذكر ّ
أنه كان «جيدًا يف
مادة اللغة العربية» ،قبل ترك املدرسة يف سوريا والبدء بـ»معاونة
والدي يف مجع البالة هناك» .احلرب أجربته الحقًا على النزوح إىل
حولته من عامل معاون إىل «صاحب عملي اخلاص».
لبنان لكنها ّ
بعامني ويسكنان مع
يصغره
الذي
از
فو
شقيقه
مع
يعمل حممد
ّ
َ
«خميم الربج إىل جانب أوالد عمومتنا» .ال ختلو مهنة
العائلة يف
ّ
البحث يف حاويات النفايات عن مواد «صاحلة للبيع» من املتاعب.
والتحري يعرتضوننا ويطرحون األسئلة» يقول
البلدية
«شرطة
ّ
ّ
األطفال .كذلك «الدراجون على البسيكالت» (شرطة الدراجات
اهلوائية يف الكورنيش البحري لبريوت) .أما الناس «الذين نعمل
يف شوارعهم فال يقولون شيئًا .وال مرة حدا قال شي .البعض
حيدثنا حول عملنا ،لكن ال أحد
يضايقنا».
ّ
الغلة يف عربات
جيمع األطفال
مصنوعة من حديد أو يف مستوعبات
وجيرونها
بالستيكية يربطونها حببال
ّ

«املئة كيلو تساوي
 25ألف لرية» ،هكذا
يحسبها كي ال ّ
تقل
«يوميـّته» عن املطلوب

خلفهم .ينتهي يوم العمل الطويل مبرور «بيك آب» صغري جيمع
منهم ما مجعوه خالل اليوم .يضطرون أحيانًا ،يف حال تأخر «البيك
جتمع أخرى،
جر عرباتهم إىل مناطق ّ
أب» عن املوعد ،إىل متابعة ّ
ّ
احملطة النهائية يف «بورة صربا» جلمع اخلردة.
قبل الوصول إىل
مثة بؤر أخرى منتشرة يف بريوت ،تعمل لصاحلها جمموعات أخرى
ّ
يشكلون جمموعة يف منطقة
من األطفال .محودي وحممد وخالد
زقاق البالط وجيمعون اخلردة لصاحل «بورة» يف املنطقة نفسها.
يقسمون العمل يف
ترتاوح أعمار األطفال الثالثة بني  10و 12سنة،
ّ
ما بينهم .اثنان جيمعان التنك ال سيما عبوات املشروبات الغازية
الفارغة ويبيعان «الكيلو منها بـ 750لرية» ،بينما جيمع الثالث ما
توافر من حديد ومعادن ويبيع الكيلو منها بـ 100لرية .هكذا يؤدي
أطفال نازحون ،كغريهم من العاملني يف مجع اخلردة ،قسطهم من
فرز نفايات العاصمة اليت مل تبدأ بعد بالفرز من املصدر .ينقل
ّ
هؤالء ّ
ويسلمونها
كل يوم مئات الكيلوغرامات من اخلردة إىل البؤر
بأسعار زهيدة .من البؤر الصغرية تنتقل اخلردة إىل «بورة» أكرب،
مصدري اخلردة الكبار ،وعددهم ال يتجاوز
لتنتهي عند واحد من
ّ
املعدنية) إىل اخلارج.
يصدرون «السكراب» (اخلردة
السبعة ،ممن
ّ
ّ
ومصدر «السكراب» رشيد كسرواني ،خيضع القطاع
حبسب تاجر
ّ

عباس الصباغ
ينتظر احلكومة اللبنانية الكثري من املهمات الداخلية واخلارجية.
تضم معظم القوى السياسية ستحظى بثقة
فاحلكومة اليت
ّ
عريضة من الربملان يف جلسات مناقشة البيان الوزاري منتصف
الشهر احلالي حبسب ما تؤكده أوساط سياسية.

إيلده الغصني
العمل يف مجع اخلردة أو «مهنة الذين ال
مهنة هلم» ،كما يصفها أصحاب الكار،
حتولت إىل مصدر
ليست جديدة ...لكنها
ّ
يتوزعون يف شوارع بريوت،
«رزق» ألطفال
ّ
و»ينغلون» يف حاويات القمامة حبثًا عن «كل
شيء صاحل للبيع».
«نشتغل يف مجع الزبالة» ،يقوهلا إبن األعوام
الثالثة عشر .ال عطلة نهاية أسبوع يف «وظيفة»
ابراهيم اليت تبدأ مع ساعات الصباح وال تنتهي
ّ
إال حبلول املساء .جيمع الطفل السوري النازح
ّ
من حاويات النفايات يف بريوت «كل شيء»...
املؤجلة واألحالم املعطوبة.
ما عدا الراحة
ّ
قبل ثالث سنوات امتهن ابراهيم مجع اخلردة
من حاويات النفايات املفتوحة على جوانب
الطرقات يف العاصمة وبيعها لصاحب «بورة»
لتجميع اخلردة يف منطقة صربا .جيمع ما
توافر من «بالستيك ،حديد ،تنك ...زبالة»،
وكل ما تقع عليه يداه الصغريتان من أشياء
ميكن أن تزيد من ثقل «النقلة»« .حتى األحد
منشتغل» .إذ عليه أن جيمع مئة كيلوغرام على
األقل يف اليوم ،ألن «املئة كيلو تساوي 25
ألف لرية» .هكذا حيسبها كي ال ّ
«يوميته»
تقل
ّ

حكومة احلريري تؤكد على حق
املقاومة بتحرير األراضي احملتلة

ترك تأليف احلكومة يف لبنان ارتياحًا الفتًا على الرغم التباعد
الراهن بني تيار املستقبل برئاسة رئيس احلكومة سعد احلريري
واحلزب التقدمي االشرتاكي برئاسة وليد جنبالط.
لكن التوافق السياسي العريض الذي جنح يف تأليف احلكومة
بعد حنو  9أشهر على تكليف احلريري سيمنح تلك احلكومة
دعمًا الفتًا لتنفيذ الكثري من املشاريع احلياتية واالقتصادية،
عدا عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أكد ّ
أنه «بعد
تشكيل احلكومة اجلديدة ،اصبح الدوالر معروضًا يف السوق
احمللية لشراء اللرية اللبنانية ،وهذا يعيد تعزيز دور العملة
الوطنية يف االدخار ،وكذلك شهدت اسعار سندات اليورو
بوندز ارتفاعًا ما اعاد اىل هذه االسعار زيادة نسبتها  10يف
املئة قياسًا اىل االسعار اليت كانت بلغتها».

يتقاسم األطفال أحياء العاصمة يف ما بينهم (مروان طحطح)
«للبورصة
العاملية وختتلف أسعاره معها .نستلم الطن الواحد من
ّ
السوق بنحو  200دوالر حسب نوعيته ،ومع احتساب كلفة النقل
والتجميع والتصدير والفارق الزمين بني هذه العمليات وتاليًا
نصدر الطن بنحو  250دوالرًا» خصوصًا
هامش تغيرّ البورصة،
ّ
ّ
التوقف
إىل تركيا قبل أن تقرر األخرية يف تشرين الثاني املاضي
عن استرياد «السكراب اللبناني» .يوضح كسرواني لـ «األخبار»
ّ
يشكل النسبة األكرب من
أن «القطاع ( 300ألف طن يف السنة)
الصادرات اللبنانية إىل تركيا ،أي ما يعادل حنو  90مليون دوالر
من جممل صادراتنا إليها».
ال يعرف ابراهيم أن ما جتمعه يداه الصغريتان من حاويات ساسني
ويتحول جزءًا من مضاربات بورصة عاملية .كل ما
ينتهي يف تركيا
ّ
يعنيه أن جيمع يف اليوم الواحد  100كيلو من اخلردة .ال يستعني
يلحق حفظه يف سنوات التعليم القليلة اليت
جبدول الضرب الذي مل ّ
ّ
العملية بسيطة وال حتتاج إىل حسابات كبرية:
تلقاها يف سوريا.
ّ
«مئة كيلو بـ 25ألفًا ،مئتا كيلو تساوي  50ألفًا ،والثالمثئة كيلو
ّ
«الغلة األكرب» يف أفضل أيام العمل،
تساوي  75ألفًا .»...وهذه
ّ
يقل عادة
همة كل أفراد «الفريق» الذي ال
إال أن مجعها حيتاج إىل ّ
عن عشرة أطفال.

السوق الرتكي املقفل ...األكثر ربحية

يف تشرين الثاني املاضي ،قررت وزارة التجارة الرتكية منع
استرياد حديد اخلردة من لبنان «الحتوائها على إشعاعات ضارة».
إال أن القرار ُوضع يف إطار «الرد باملثل» على قرار لبناني (أيار
املاضي) مبنع استرياد بعض البضائع الرتكية« .الرد» الرتكي
وأدى اىل اعتصامات للعاملني
انعكس سلبًا على جتارة اخلردةّ ،
يف القطاع يف شتورة وطرابلس وسواهما ،واىل اجتماعات متابعة
من اجلانب اللبناني منها اجتماع عقد يف السراي احلكومي جرى
التأكيد خالله على «أن حديد اخلردة خيضع ملراقبة وفحص إشعاعي
بإشراف اهليئة الوطنية للطاقة الذرية  ،LAECوهو فحص إلزامي
يتم بواسطة أحدث املعدات وفقًا للمعايري الدولية».
ّ
ومصدرو «السكراب» لزيارة تركيا واالجتماع بوزيرة
يتحضر جتار
ّ
الرتكية روهصار بكجان للبحث يف تداعيات القرار وإمكان
التجارة
ّ
العدول عنه .اللقاء ُح ّدد اخلميس املقبل ،بالتنسيق مع وزير
االقتصاد والتجارة (السابق) رائد خوري ،لكن «تشكيل احلكومة
ّ
وتسلم الوزير اجلديد منصور بطيش مهامه اليوم ،أي قبل يومني
ومصدر السكراب
من املوعد ،قد يؤدي إىل تعديله» ،حبسب تاجر
ّ
رشيد كسرواني .األخري لفت اىل أن القرار الرتكي «ال يزال ساريًا
رغم تراجع لبنان عن قرار منع استرياد بعض البضائع الرتكية».
وعزا القرار اىل «ازدياد حجم الصادرات اللبنانية من السكراب بنحو
 20يف املئة ،ورمبا جرى ربط هذه الزيادة بتهريب السكراب من
العراق وسوريا إىل لبنان ومن ثم تصديره إىل تركيا خصوصًا أن
األخرية متنع االسترياد من هذين البلدين الحتواء السكراب فيهما
على إشعاعات ،علمًا أن ازدياد حجم الصادرات مرتبط بازدياد
أعداد السيارات يف لبنان وأعداد النازحني» .يلفت كسرواني اىل
أن ال معامل يف لبنان تعنى بصهر هذه املعادن ،فيما «األسواق
سيما السوق املصري إذ إن األسعار متدنية
األخرى غري مرحبة ،ال ّ
وكلفة التصدير مرتفعة».

إىل ذلك علم أن توافقًا أجنز فور تHليف احلكومة على إعتماد
الفقرة اخلاصة باملقاومة يف البيان الوزاري للحكومة العتيدة
وفق الصيغة اليت جاءت يف البيان الوزاري للحكومة السابقة
«أما يف الصراع مع العدو اإلسرائيلي
وتتضمن ما حرفيته:
ّ
فإننا لن نألو جهدًا ولن نوفر مقاومة يف سبيل حترير ما تبقى
أراض لبنانية حمتلة ومحاية وطننا من عدو ملا يزل يطمع
من
ٍ
بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استنادًا اىل مسؤولية
الدولة ودورها يف احملافظة على سيادة لبنان واستقالله
ووحدته وسالمة أبنائه ،تؤكد احلكومة على واجب الدولة
وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتالل كفرشوبا واجلزء اللبناني من
قرية الغجر ،وذلك بشتى الوسائل املشروعة .مع التأكيد على
حق املواطنني اللبنانيني يف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ورد
اعتداءاته واسرتجاع األراضي احملتلة».
ولكن تلك الصيغة ستواجه حتفظ بعض الوزراء وال سيما
وزراء القوات اللبنانية الذين سيسجلون ذلك التحفظ من دون
أي عائق يف طريق إقرار البيان الوزاري حلكومة
أن يشكلوا ّ
احلريري الثانية خالل والية الرئيس العماد ميشال عون.
أما البند الثاني االبرز يف البيان الوزاري فسيكون معاجلة
ّ
قضية النزوح السوري ومتسك لبنان بضرورة عودتهم إىل
ديارهم حيث ستؤكد احلكومة التزامها مواصلة العمل مع اجملتمع
الدولي ملواجهة أعباء النزوح السوري واحرتام املواثيق الدولية،
وأن لبنان مل يعد يستطيع وحده حتمل هذا العبء الذي أصبح
ضاغطًا على وضعه االجتماعي واالقتصادي والبنيوي بعد أن
وصل عدد النازحني اىل أكثر من ثلث جمموع سكان لبنان.
وستطالب احلكومة اجملتمع الدولي بتحمل مسؤوليته جتاه
التداعيات اليت أصابت شرايني اخلدمات والبنى التحتية من
كهرباء وماء وطرقات ومدارس ومستشفيات وغريها اليت مل
تعد تستوعب ،والوفاء بالتزاماته اليت أعلن عنها يف املؤمترات
املالحقة خصوصًا يف ما خيص دعم وتطوير هذه البنى.
لتخلص إىل أن احلل الوحيد ألزمة النازحني هو يف عودتهم
اآلمنة اىل بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو
إدماجهم يف اجملتمعات املضيفة واحلرص على أن تكون هذه
املسألة مطروحة على رأس قائمة االقرتاحات واحللول لألزمة
السورية.
أما الالفت فسيكون تبنى املبادرة الروسية إلعادة النازحني
ّ
السوريني إىل بالدهم وهو ما سيشكل دفعًا جديدًا للبنان
على طريق إنهاء معاناة النازحني ال سيما أن وزارة شؤون
النازحني إنتقلت من تيار املستقبل الذي كان يتحفظ على
إعادة النازحني ،إىل احلزب الدميوقراطي اللبناني املقرب
من دمشق ،ويف السياق أكد وزير شؤون النازحني صاحل
الغريب أن «معاجلة مسألة النزوح ستسلك طريقًا مغايرًا ملا
كان سائدًا يف املرحلة السابقة ،وأن العالقة اجليدة مع دمشق
ستسمح بتسهيل عودة النازحني ،عدا أن عودة النازحني باتت
ممكنة يف ظل إستعادة احلكومة السورية السيطرة على معظم
أراضيها»>
ولفت إىل أن «العالقة املتينة اليت تربط رئيس احلزب
الدميوقراطي النائب طالل إرسالن بدمشق ستساعد يف تسهيل
عودة النازحني».
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تتـمات

العراق :جلنة من حتالف...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأشار إىل ان «حتالف االصالح يرفض ايضًا ان بتولي الفياض
مناصب اخرى مثل وزير االمن الوطين او نائب رئيس الوزراء
لشؤون االمن كما يشاع حاليًا ،النها مناصب امنية».
ولفت إىل ان «اتفاق تشكيل احلكومة يف االساس كان يقضي بأن
تكون هذه املناصب للشخصيات املستقلة» ،وكشف ان «حتالف
البناء اقرتح مترير الفياض مقابل مناصب اخرى مهمة لتحالف
االصالح لكننا طلبنا ترشيح اكثر من اسم إىل الداخلية».
وعن اجتماع االربعاء املاضي ،اوضح ان «االجتماع ركز على موضوع
وجود القوات االمريكية يف العراق وضرورة وضع حد لتجاوزاتها
لالتفاق االمين املوقع بني البلدين ،على ان يكون هناك اجتماع
قريب لبحث استكمال تشكيل احلكومة».
وكانت الكتل املنضوية يف حتالفي «اإلصالح» و»البناء» عقدت
االربعاء املاضي ،اجتماعًا مشرتكًا هو االول منذ أشهر ملناقشة
االوضاع الراهنة ،وكشفت وسائل اعالم حملية عن توصلها إىل
اتفاق يقضي برتشيح شروان الوائلي عضو «حتالف الفتح» إىل
وزارة الداخلية بد ً
ال من الفياض.
وكان القيادي يف «سائرون» نصار الربيعي أعلن عقب اجتماع اول
من امس ،عن التفاهم بني «الفتح» و»سائرون» على تشكيل جلنة
عليا مشرتكة الستكمال تشكيل احلكومة.
وأفاد النائب منصور املرعيد ،عن «البناء» ،ان «الفياض هو
املرشح الوحيد والرمسي لرئيس الوزراء عادل عبد املهدي إىل
حقيبة الداخلية وحنن يف حتالف البناء متمسكون وندعم قرار عبد
املهدي».
ولفت إىل أن «القرار واضح بأن يتم اعتماد اآللية اليت مت اتباعها
يف احلقائب الوزارية األخرى من خالل طرح اسم املرشح وترك
اخليار ألعضاء الربملان بقبوله أو رفضه فيتم حينها تقديم اسم
مرشح آخر».
وتابع أن «الرضوخ لرغبة طرف معني يف إلغاء ترشيح الفياض
يف حال قبلنا به من دون اعتماد اآلليات اليت اتبعت مع مجيع
احلقائب الوزارية األخرى سيكون عرفًا سياسيًا جديدًا قد يتم
تكراره مستقب ًال بأي حقيبة وزارية أو مرشح إىل مؤسسة أو هيئة
مستقلة أو غريها».

ترامب يصف ايران...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وعن العالقات مع إيران وانسحاب الواليات املتحدة من االتفاق
النووي ،قال ترامب« :إيران ديكتاتورية فاسدة ولن حتصل على
السالح النووي» ،مضيفًا أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام
ينادي باملوت ألمريكا.
وأضاف أن أمريكا تصدت للنظام الراديكالي اإلرهابي يف إيران،
مؤكدًا أن «الواليات املتحدة لن تسمح إليران بامتالك السالح
النووي».
وبالنسبة لألوضاع يف منطقة الشرق األوسط ،قال ترامب« :جنودنا
الشجعان يقاتلون اآلن يف الشرق األوسط منذ حنو  19عامًا،
ويف أفغانستان والعراق ضحى حنو  7000من األبطال األمريكيني
حبياتهم ،وأصيب أكثر من  52000أمريكي جبروح بالغة ،وأنفقنا
أكثر من  7تريليونات دوالر يف الشرق األوسط».
وأضاف« :عندما كنت مرشحًا ملنصب الرئيس ،تعهدت بصوت عال
بنهج جديد ،فالدول العظمى ال ختوض احلروب اليت ال نهاية هلا».
وأردف« :عندما توليت السلطة ،كان داعش سيطر على أكثر من
 20ألف ميل مربع يف العراق وسورية ،واليوم قمنا بتحرير كل تلك
األرض تقريبًا من قبضة هؤالء الوحوش ،واآلن نعمل مع حلفائنا
لتدمري فلول داعش ،ولقد حان الوقت ملنح حماربينا الشجعان يف
سورية استقبا ً
ال حارًا يف البالد».
ً
وقال ترامب إنه جيب اختاذ سياسة خارجية تضع أمريكا أوال،
مشريًا إىل أنه مستعد للعمل مع أعضاء الكونغرس «لتحقيق أهدافنا
وإجياد نظام للهجرة لضمان مستقبل األمريكيني» .وقال« :نعمل
على جعل اجملتمع األمريكي أكثر أمنًا ،وإدارتي حققت ازدهارًا غري
مسبوق ألمريكا واألمريكيني».
وتابع« :قضينا على برنامج أوباما للتأمني الصحي الذي ال حيظى
بشعبية» ،مؤكدًا أن الواليات املتحدة «متر مبعجزة اقتصادية ال
توقفها سوى احلروب والتحقيقات السخيفة» ،يف إشارة مباشرة
منه إىل التحقيق يف شأن التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة
األمريكية.
وقال ترامب إن أمريكا ملتزمة بالتصدي للهجرة غري الشرعية
واملخدرات ،مضيفًا أنه أمر بنشر  3750جنديًا إضافيًا على حدود
الواليات املتحدة اجلنوبية.
واستطرد ترامب« :نرحب باملهاجرين القادمني إلينا بالطرق
القانونية ،واملهاجرون النظاميون مرحب بهم ألنهم يعززون اجملتمع
األمريكي».
وبشأن اجلدار احلدودي مع املكسيك ،قال« :سأعمل على بناء
جدار عازل على حدود الواليات املتحدة مع املكسيك».
وعن احلرب التجارية مع الصني ،قال ترامب« :الصني استهدفت
الصناعات األمريكية وسرقت حقوق امللكية الفكرية لسنوات،
ونعمل من أجل التوصل إىل اتفاق عادل».
وعن سياسة الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية ،قال الرئيس
ترامب إنه عمل خالل السنتني املاضيتني على إعادة بناء اجليش
األمريكي.

وعن انسحاب واشنطن من اتفاق حظر األسلحة النووية ،قال ترامب:
«روسيا انتهكت مرارًا بنود اتفاق الصواريخ النووية املتوسطة»،
مشريًا إىل أن عالقته جيدة بزعيم كوريا الشمالية وإنه سيلتقيه
جمددًا يف فيتنام يف  27من اجلاري.
وعن فنزويال والقدس ،قال ترامب« :ندعم السعي إىل احلرية يف
فنزويال وندين سياسة مادورو اهلمجية» ،مشريًا إىل «أننا اعرتفنا
بالعاصمة احلقيقية إلسرائيل وافتتحنا السفارة يف القدس».
وعن أفغانستان ،قال« :نبحث عن حل سياسي إلنهاء الصراع
الطويل والدموي يف أفغانستان ،وإدارتي جُتري حمادثات ّ
بناءة مع
األفغانية ،بينها طالبان».
عدد من اجلماعات
ّ

روسيا تتهم «االرهابيني»...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املنطقة.
ورجحت زاخاروفا عقد لقاء لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا يف
الرابع عشر من اجلاري يف سوتشي.
ويف موجز صحفي ،قالت املتحدثة باسم اخلارجية ،ماريا زاخاروفا:
يفعل شركاؤنا األتراك جهودهم من أجل تغيري الوضع
«نأمل أن
ّ
جذريا يف نهاية املطاف ،وأن ينفذوا االلتزامات اليت أخذوها على
عاتقهم ضمن االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف سوتشي يوم
17أيلول /سبتمرب  2018حول إدلب» ،مبا يف ذلك إنشاء منطقة
منزوعة السالح» هناك.
وأشارت املتحدثة إىل أن لدى موسكو معلومات تدل على حتضري
تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي لشن هجوم كبري يف إدلب يف
سعيه إىل بسط سيطرته على منطقة خفض التوتر هناك.
وقالت« :حبسب املعلومات الواردة فإن النصرة دعت ،أواخر
الشهر املاضي ،حلفاءها املزعومني من اجملموعات العاملة يف
إدلب ،للتعاون يف التحضري لشن عملية عسكرية كبرية حمتملة..
ومن البديهي أن هدف اإلرهابيني النهائي هو بسط السيطرة على
منطقة خفض التوتر يف إدلب بأسرها».
وكان وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو أعلن رفضه إقامة
منطقة آمنة يف سوريا حيتمي فيها «اإلرهابيون».
وكان املتحدث باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم كالني أعلن التوصل
إىل تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق املتعلقة مبنبج يف
سوريا ،معتربًا أنه جيب أن تكون املنطقة األمنية حتت سيطرة
أنقرة |لنتمكن من تطبيق منوذج جرابلس والباب وعفرين على منبج
وشرق الفرات».
ضد تنظيم داعش أنه ال
األمريكي
التحالف
أعضاء
يف املقابل ،أكد
ّ
ّ
حل عسكريا للحرب يف سوريا.
وبعد اجتماع وزراء خارجية دول التحالف يف واشنطن أصدر وزراء
خارجية الواليات املتحدة ومصر وفرنسا وأملانيا واألردن والسعودية
شدد على دعم جهود األمم املتحدة يف ضوء قرار
وبريطانيا بيانًا ّ
جملس األمن الدولي  2254والقرارات الدبلوماسية والدولية.
يؤدي إلاّ إىل تصعيد
أن السعي إىل حل عسكري لن ّ
كما أكد البيان ّ
التوتر يف املنطقة وسيزيد من خماطر الصراع.
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اجل إيضاح بعض البنود واملواضيع .كما مت اضافة فقرة متعلقة
بالثقافة وكيفية احلفاظ على االرث الثقايف ،اما الباقي فلم يشهد
تغيريا عن البيان الذي اجنزته اللجنة الوزارية باالمس».
سئل :هل اتفقتم على موعد اجللسة االوىل بعد نيل الثقة؟
اجاب« :علينا انتظار ما اذا كانت احلكومة ستنال الثقة ام ال».
سئل :هل هناك من حتفظات سجلت؟
اجاب« :التحفظ مسعتموه باالمس من ممثلي القوات اللبنانية وهو
حول دور الدولة يف مسألة التحرير ،وبقي البيان كما مت اجنازه

باالمس يف ما خص هذه النقطة».بري
اىل ذلك أثار رئيس جملس النواب نبيه بري مع رئيس احلكومة
االيطالية جيوسييب كونيت خالل استقباله يف عني التينة بعد ظهر
امس االول ،التعدي االسرائيلي على البلوك  9النفطي والتلزيم
يف حماذاة احلدود اجلنوبية اللبنانية البحرية ،وتناوال أيضا العالقات
الثنائية والتطورات يف املنطقة.
وكان بري استقبل كونيت والوفد املرافق والسفري االيطالي
ماسيمو ماروتي عند مدخل مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة،
وأدت له ثلة من شرطة اجمللس التحية.
وبعدما ودع ضيفه االيطالي عند مدخل مقر الرئاسة الثانية ،سئل
بري عن قوله يف لقاء االربعاء النيابي إنه سيثري مع رئيس الوزراء
االيطالي موضوع االعتداء االسرائيلي بتلزيم شركتني للنفط يف
املنطقة احملاذية للحدود اللبنانية اجلنوبية البحرية ،فأجاب« :هذا
اكثر املواضيع اليت كانت موضع حبث بيننا وبني دولة الرئيس
الذي ابدى كل االستعدادات ملؤازرة لبنان يف شتى امليادين
وخصوصا يف امليدان السياسي االقتصادي الذي يتمثل مبوضوع
البلوكات».
سئل :كف تشرح لنا موضوع االعتداء االسرائيلي؟
اجاب« :باختصار هناك أحواض مشرتكة بني دولتني .هناك بيننا
وبني فلسطني حوض مشرتك وأكثر من مثانني باملئة منه يف املياه
اللبنانية .كان االسرائيليون بعيدين ما بني  20و 30كيلومرتا،
وكذلك حنن ايضا يف البلوك  .9وحديثا لزموا شركتني ،شركة
نوبل وشركة اسرائيلية يف حماذاة احلدود ،أي أنهم يأخذون جزءا
من هذه احلوض وحيفرون فيه ،واعطوا الشركتني مهلة اقصاها
نيسان 2020لبدء احلفر ،ويكون لبنان يف هذه الفرتة مل يبدأ
احلفر ،وبالتالي يسرقون جزءا كبريا من ثروتنا النفطية .لذلك من
الضروري ان حنذر الشركات ومن بينها شركة «إيين» وغريها».
وأضاف« :هذا املوضوع سأثريه يف فرنسا مع الرئيس الفرنسي،
وان شاءاهلل الوزارات ستقوم بواجبها يف هذا اجملال»( .مزيد من
التفاصيل على الصفحة .)2

إيران تكشف صاروخاً جديداً
يبلغ مداه  1000كلم

عون نوه بسرعة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

شيء يف السياسة» ،مشددا على انه «على اجمللس ان يعمل ،بعد
نيل الثقة ،على مواضيع اساسية مهمة ينتظرها اللبنانيون».

خلوة

وكان سبق اجللسة ،خلوة بني رئيسي اجلمهورية وجملس الوزراء،
مت خالهلا عرض اهم النقاط املدرجة يف البيان الوزاري.

الجراح

وبعد انتهاء اجللسة ،صرح وزير االعالم مجال اجلراح« :عقد جملس
الوزراء جلسة ظهر اليوم (امس االول) برئاسة فخامة رئيس
اجلمهورية وحضور دولة رئيس جملس الوزراء والوزراء الذين غاب
منهم الوزيران منصور بطيش وحسن مراد .وخصصت اجللسة
لدرس مشروع البيان الوزاري».
أضاف« :يف مستهل اجللسة ،نوه فخامة الرئيس بإجناز البيان
الوزاري بسرعة ،الفتا اىل وجود  17نقطة فيه غطت كل املواضيع
االساسية .واضاف فخامته :نأمل ان يصار اىل اجناز هذه االفكار
النها ضرورية وتتصل حباجات اللبنانيني الذين ينتظرون منا
الكثري وال جيب اضاعة الوقت اكثر .ودعا فخامة الرئيس الوزراء
اىل الرتكيز على درس جدول االعمال واالقالل من املداخالت
السياسية واجلدال الذي ال يعطي نتائج اجيابية وال خيدم املصلحة
الوطنية ،علما ان للنقاش السياسي ساحات اخرى مثل جملس
النواب».
وتابع« :حتدث دولة الرئيس سعد احلريري فقال إن السرعة يف
اجناز البيان الوزاري كانت الفتة ،اذ انه مل يستغرق سوى ثالثة
ايام للتوافق عليه واجنازه .ودعا اىل املزيد من التضامن احلكومي
وعدم التلهي باجلدل السياسي النه ال ميكن ان نتفق على كل
شيء يف السياسة ،واللبنانيون ينتظرون منا الكثري ،وان نعمل
على اجناز بعض املواضيع احلياتية واالساسية املهمة ،وعلى
جملس الوزراء بعد نيل الثقة العمل على هذه املواضيع».

حوار مع الصحافيني

ثم دار بني اجلراح والصحافيني احلوار االتي:
سئل :ما هي اهم التعديالت اليت اضيفت اىل البيان؟
اجاب« :معظم التعديالت كانت لغوية وليست جوهرية ،وذلك من

كشف احلرس الثوري اخلميس عن صاروخ كروز جديد يبلغ مداه
 1000كلم ،حبسب وكالة األنباء التابعة لقوة النخبة يف إيران.
وقال العميد أمري علي حاجي زاده قائد قوة الطريان التابعة للحرس
الثوري ،إن الصاروخ اجلديد «دزفول» هو منوذج أكثر حداثة من
طراز «ذو الفقار» الذي يبلغ مداه  700كلم ،حبسب الوكالة.
وكانت ايران قد اعلنت بالفعل السبت جناح اختبار اطالق صاروخ
كروز من نوع «حويزة» البالغ مداه  1350كلم ،تزامنا مع الذكرى
األربعني للثورة اإلسالمية.
ومت الكشف عن الصاروخ اجلديد من قبل حاجي زاده وقائد احلرس
الثوري اللواء حممد علي اجلعفري يف مصنع إلنتاج الصواريخ مل
حتدد مكانه الوكالة.
وتثري الربامج البالستية االيرانية قلق الغربيني الذين يتهمون
إيران بانها تريد زيادة مدى صوارخيها وزعزعة استقرار الشرق
األوسط وإسرائيل.
وغالبًا ما يعلن بعض الضباط اإليرانيني بشكل عام أنهم يرغبون
يف تدمري اسرائيل.
وتكرر إيران أن براجمها الصاروخية تتعلق مبسألة األمن القومي،
وأن اهدافها دفاعية .كما تؤكد أن هذه املسالة غري قابلة
للتفاوض.
وأواخر كانون الثاني ،هدد وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف
لو دريان إيران بفرض عقوبات إذا مل تتخل عن برناجمها
الصاروخي.
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ملبـورن

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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مــلبورن

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

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
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

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
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مـجتمع ونـجاح

خطة أسبوعية حلل املشاكل عالمات حب الرجل للمرأة للبنات ..كيف تصبحني شخصية
قيادية وناجحة
جبنون
الزوجية

مما ال شك فيه أن اخلالفات بني األزواج أمر وارد الوقوع يف أي
البد من إجياد الطرق أو
وقت خالل احلياة الزوجية ،لذلك كان
ّ
السبل حلل املشاكل الزوجية بروية وتعقل وبعيدًا عن العصبية،
ُ
وعدم السرعة يف اختاذ أي قرار حتى ال تتفاقم وتتحول مع
الوقت اىل مشاكل أكرب تؤدي اىل إنكسار التواصل النفسي
والروحي بني الزوجني ،ورمبا وصلت بهم يف نهاية املطاف إىل
اإلنفصال ،فهل ميكن عمل خطة أسبوعية لرتميم وحتسني العالقة
الزوجية؟
الزميلة «سيدتي» تواصلت مع االختصاصية االجتماعية
األسرية دعاء زهران حتى ختربنا بذلك.
واملستشارة
ّ
إجيابيات املشكالت
أكدت «زهران» بأن املشاكل بني األزواج هي بهارات احلياة،
ّ
وجيب عليهم أن يتخذوا منها وسيلة للتعرف على شخصيات
بعضهم البعض ،فاملواقف واخلالفات تكشف وتوضح للطرف
األخر طبيعة شريكه يف احلياة وأسلوبه يف حل املشكلة ،باإلضافة
لنمط تفكريه .لذلك فإن تلك الطريقة اإلجيابية ستسمح باستثمار
وتطوير احلياة بينهم بطريقة أفضل.
هل ميكننا عمل خطة أسبوعية لرتميم العالقة الزوجية ؟
أجابت «زهران» نعم ميكن ذلك ولكن بشروط:
• أن تكون هناك رغبة صادقة يف حتسني العالقة بني الزوجني.
• جيب على ك ًال منهما إعطاء النفس املدة الكافية حتى تثبت قدرتها
على التغيري (الصرب).
• تقسيم املشكالت إىل مراحل ويف كل مرحلة هناك خطوات جيب أن
يتبعها الفرد حتى ينتقل للمرحلة اليت تليها.
كيف ذلك:
• إذا فكر أحد الزوجني حبل مشكلة معينة يف حياته الزوجية عليه أن
ينشئ جدو ً
عدة خانات يذكر فيها:
ال من ّ
 /1إجيابياته وسلبياته ،على أن يكون صادقًا مع ذاته ويذكر
عيوبه دون خجل.
 /2أكثر العوامل املؤدية للخالفات.
 /3احتياجات شريكه ،حلياة أكثر استقرارًا وهدوء.
• ثم يبدأ باملشكالت أألكثر صعوبة إىل األقل ثم األسهل تعقيدًا،
وأن يضع مدة تقريبية وطريقة للتخلص من هذه العادة أو األسلوب
املعيشي اخلاطئ املسبب للخالفات ،وحياسب نفسه عن مدى
تقبل الطرف األخر له.
رضاه بالتغري ومدى ُ
• كل مرحلة حتتاج من  14إىل  20يوم تقريبًا حتى جيد الزوج أو الزوجة
حصاد ما قام بتغيريه.
مثال ذلك:
تقول املستشارة األسرية دعاء زهران :إذا كانت مشكلة الزوجة
األساسية مع زوجها هي (عدم استماعه وانصاته هلا) ،هنا جيب
على الزوج أن جيعل يوم أو وقت معني يف األسبوع للمناقشة
واحلوار بينه وبني زوجته ،على أن يسمح هلا بالبوح والتصريح
بأرحيية كاملة ،وعلى الزوجة أن ُتقدر عدم مقدرة الزوج يف
االستماع والرتكيز يف حال كثر الكالم عن احلد املعقول ،كذلك
عليها أن حتاول أن ختتصر ما يويف احتياجها فيما خيصها وخيص
األبناء واملنزل.
يف األسبوع األول سيطول احلديث ألنها لن تصدق أنه بدأ بالفعل
ينصت هلا؛ ولكن يف األسبوع القادم ستشعر الزوجة أن زوجها
بدأ يستمع وحياور؛ وعليه ستقل رغبتها يف كثرة النقاش ،وهنا
ستنتهي أكرب عقبة تواجههم يف حياتهم الزوجية.
وأخريًا فإن استشعار الزوجني بانتظام حياتهم وهيكلتها بطريقة
مجيلة ،باإلضافة لدعم أحدهم لألخر سيكون أكرب دافع هلم للتغيري
حبماس وجدية أكثر.

ٌ
شخص إىل
جمموعة من املشاعر اإلجيابية ،يسعى أي
احلب،
ٍ
االستمتاع بها يف حياته باحلصول على
حبيب ،يشاركه العمر
ٍ
كله ،حبلوه ومره ،وعندما حيظى بهذا احلبيب ،جيتهد يف إرضائه،
ويغار عليه من «نسمة اهلواء» ،بل ويهتم بأدق التفاصيل يف
حياته مهما كانت صغرية ،ويفكر به طوال اليوم ،ولدى اللقاء
يقوم بتصرفات لطيفة تدل على مدى حبه.
هذه ما أكدته لـ»سيدتي نت» نسرين خوري ،استشارية العالقات
الزوجية واألسرية ،اليت ذكرت للجنس الناعم جمموعة من األمور
ً
اليت تدل على حب أزواجهن هلن،
خاصة أن مجيع الزوجات يبحثن
عما يربهن هلن على أنهن «احلبيبة األوىل واألخرية» يف حياة
الزوج.
تقول نسرين« :شخصيًا ومهنيًا ،أرى أن احلب واالحرتام من
حتمل ومواجهة
أهم األمور الواجب توافرها حتى يستطيع الزوجان ُّ
ضغوط احلياة بصدر رحب ،وتعاون كبري؛ حفاظًا على عالقتهما
الزوجية ،وتفاديًا للخلل وانهيار العالقة اللذين يحُ دثهما فقدان
احلب».
وأضافت :هناك عديد من العالمات اليت تدل على حب الرجل
للمرأة ،على أن نسبتها وقوتها ختتلفان بني األزواج ،ومن
أهمها:
 -1وجود الثقة املتبادلة.
 -٢افتخاره ِ
بك دائمًا أمام أوالدكما وعائلتكما وأصدقائكما،
ِ
ِ
ِ
ِ
مسؤولياتك يف املنزل.
وأدائك
وإجنازاتك
أفعالك
ومدح
ِ
ِ
مشاركتك يف غالبية
-٣
نشاطاتك ،مثل الرياضية واالجتماعية،
ِ
معك.
إضافة إىل النشاطات الدينية ،وقضاء وقت فراغه
ِ
ِ
ِ
ِ
معنوياتك يف
وتشجيعك دائمًا ،ورفع
دعمك
-٤
ظروفك الصعبة،
ِ
ِ
ِ
تطويرك وحتسني
وانتقادك بصورة إجيابية بهدف
شخصيتك
ِ
ِ
دون
شأنك.
إحباطك ،أو التقليل من
وتقب ِ
ِ
ِ
لك كما
مقارنتك مع السيدات األخريات،
 -٥عدم
أنت
ُّ
ِ
ِ
وسلبياتك ،وتأكيد رضاه عن زواجكما.
بإجيابياتك
ِ
ِ
احرتامك ،وعدم
-٦
خيانتك مع امرأة أخرى وإن أتيحت له
الفرصة.
ِ
ِ
منحك احلرية ،واملساحة اخلاصة الختاذ
-٧
قراراتك دون تدخل
ِ
مبوافقتك.
منه إال
ِ
قصة
شعرك،
 -٨مالحظة األشياء اليت تغريينها يف مظهرك ،مثل َّ
وامتداحها بكل حب.
ِ
ِ
مينحك
-٩
وقتك اخلاص املستقل ملمارسة ما تريدينه ،ويبدي
ِ
املنزلية،
األعمال
يف
مساعدتك
يف
رغبته
وحتمل مسؤولية
ُّ
ِ
ِ
معك مبتابعة دروسهم والبقاء يف املنزل أثناء فرتة
األبناء
غيابك
القصرية.
ِ
ِ
عليك ،وال يستغل
 -10ال يكون أنانيًا ،وال يقدم نفسه
جسدك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وفكرك
ووقتك
وجهدك
وراتبك.
وعاطفتك
ِ
 -١١يتذكر املناسبات اخلاصة بكما ،وحيتفل
حب.
بكل
معك
بها
ٍّ
ِ
يعب عن حبه ِ
رأيك يف العديد من أموره
لك ويأخذ
-١٢
رِّ
الشخصية.
ِ
يساعدك وخيفف ِ
ِ
ِ
مرضك
عنك أثناء
-١٣
وتعبك ،كما حياول تغيري
ِ
ِ
ِ
مزاجك السيئ ،والرتفيه عنك ومواساتك باستمرار.
ِ
ِ
عائلتك
 -14حيرتم
وأصدقاءك ويساعدهم ،وال يتدخل يف
ِ
ِ
وأسرارك اخلاصة معهم.
خصوصياتك
ِ
ِ
معك ،وكذلك حاجياته
 -15يشرتي مستلزمات املنزل
وحاجياتك،
ِ
ِ
ويشرتي ما حتبينه ِ
ويفاجئك بها.
سؤالك،
لك دون

يوجد الكثري من األشخاص الذين يتمتعون بقدرة على التأثري
يف من حوهلم ،وترك طاقة إجيابية يف كل شيء يتعاملون معه
فهم قادة ناجحني يف معظم شؤون حياتهم ،ويف املقابل حنن
كذلك نستطيع أن حنفز هذه الطاقة يف داخلنا وأن نتحرر من
التبعية ونصبح قياديني وذلك عرب تنمية جمموعة من الصفات يف
شخصياتنا جتيب عن تساؤلك كيف أكون قياديا.
فهل ترغيب بأن تكوني قائدة يف حياتك؟ إذن هذا ما عليك فعله
حتى تصبحي قيادية وناجحة:
بي املدرب واملستشار اإلداري سعود فقيها ،بأن النجاح يف
نّ
احلياة يعتمد على حتديد األهداف ومن ثم السعي لتحقيقها،
وذلك حتى يصل املرء إىل تقدير ذاته وتعزيز ثقته بنفسه.
وحتى تكوني قائدة ناجحة يف حياتك عليك اتباع ما يأتي:
• السعي الكتساب املعرفة:
وذلك يعين االلتزام بالتعليم املستمر والتطوير الشخصي
واملهين ،ولكن جيب أن يكون السعي بهدف االكتشاف والتطوير
واختبار األشياء اجلديدة ،ألن ذلك جيدد الدوافع باستمرار ،أما إن
جاء الرتكيز على النتائج فقط فإن الدوافع سوف تتالشى.
• التحلي بالثقة بالنفس واحرتام الذات:
فالسيدة الرائدة متتلك ثقة يف نفسها ،وواضحة يف قراراتها
واختياراتها وتستطيع رسم مسار حياتها بنفسها ،كما أنها
شخصية عاقلة تستطيع البحث يف النتائج.
• االستمتاع برحلة احلياة:
عليك أن تؤمين بأن احلياة لعبة شيقة حتى تستطيعني مقاومة
ضغوط أعبائها ،واعلمي أن القادة ال يتوقفون عن احلماس
واالستماع الذي جيلب النجاح.
• القدرة على حتمل املسؤولية كاملة:
فالقيادة تعين حتمل املسؤولية ،والقدرة على حل املشكالت
واألمور الشائكة اليت تواجه الفرد يف حياته بد ً
ال من التذمر وإلقاء
اللوم على اآلخرين.
• التخلص من األفكار السلبية:
تتحكم األفكار يف املشاعر اليت تتحكم بدورها يف رؤية االجنازات،
وكل انسان لديه الكثري من األفكار ،بعضها مليء باحلماس
والتطوير وبعضها حيمل اخلوف والقلق ،ووحده الشخص ميتلك
اخليار يف اختياره أفكاره اليت ستتحكم مبجرى حياته.
• التوقف عن اخلوف:
حني يكتسب الشخص الثقة تتقلص األفكار السلبية لديه ويتوقف
عنده الشعور باخلوف ،وعند ذلك تسري األمور بطريقة جيدة ألن
الطاقة اإلجيابية ستمأل الروح وتنعشها وتدفعها لإلجناز.
• التخلص من التشتت:
من الضروري أن يتخلص الفرد من مجيع األمور التافهة
واملشتتات ستتواجد دائمًا يف طريقه وتعرقل ُمضيه قدمًا حنو
حتقيق أهدافه القيمة ذات املعنى اليت تعين جناحه.
• التخطيط:
جيب االلتزام بتسجيل األهداف وطريقة حتقيقها واحلرص على
متابعة ذلك بصورة دورية ،وبالتالي إضافة التعديالت على
األهداف اليت مل تتحقق ،وجيب أن تعلمي بأنك لن تكوني قائدة
بدون حتقيق أهدافك.
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مـتفرقات

العامل يقضي « 1.2مليار
سنة» أمام اإلنرتنت

تعرف على أقدم كنيسة يف
اإلمارات

مل تتوانى امرأة يف البحث ملدة  12عاما عن خامتها املفضل بعد
أن أضاعته ،لتعثر عليه مؤخرا بطريقة غريبة جدا ،ويف مكان «ال
خيطر على البال».
وكانت خبرية التجميل أبيغيل تومبسون ،وهي من منطقة ويست
يوركشاير يف بريطانيا ،قد فقدت اخلامت الذي قدمته هلا والدتها
يف عيد ميالدها الثامن.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن الشابة البالغة من العمر 20
عاما ،الحظت خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها «نوبة عطس»
شديدة وهي يف منزهلا ،ليتضح الحقا أنه اخلامت الذي فقدته عام
.2007
واكتشفت تومبسون اخلامت يف املخاط الذي خرج من أنفها ،وفق ما
ذكرت صحف «ديلي ميل» و»ذي صن» و»مريور» الربيطانية.
وأشارت إىل أنها الحقا استنتجت أن اخلامت رمبا علق يف أنفها
«بينما كانت تنظف أنفها بإصبعها».
وكانت تومبسون قد افرتضت أن اخلامت تعرض للسرقة بعد شهور
قليلة من حصوهلا عليه ،لكنها قالت اآلن« :مل ولن خيطر على بالي
حتى بعد مليون سنة أن اخلامت علق يف أنفي».
وحول هذا األمر ،قال جراح التجميل نافني كافالي إن مثل هذا
األمر شائع يف الواقع ،مشريا إىل أنه «غري متفاجئ» من احلالة،
وأن القصة عادية.
وأوضح الطبيب أن الكثري من الناس يعثرون على بعض األلعاب
الصغرية أو اخلرز يف األنف ،ويف هذه احلالة فإنه مع العمر يكرب
األنف ،لذا أصبحت املساحة داخله أكرب من اخلامت ،فخرج عن طريق
العطس.

مدينة إيطالية تعلن حاجتها عن
سكان مقابل  10آالف

أظهر تقرير حديث أن  57باملئة من سكان العامل لديهم اتصال
باإلنرتنت ،وأن سكان جنوب شرق آسيا ميثلون الكتلة األكرب على
وجه الكرة األرضية من حيث عدد ساعات استخدامهم للشبكة
العنكبوتية ،مقارنة بأي منطقة أخرى.
وحسب التقرير الذي سلطت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية الضوء
عليه ،احتلت اإلمارات صدارة قائمة الدول فيما يتعلق باستخدام
مواقع التواصل االجتماعي.
وتنبأ التقرير بأن الوقت الذي سيقضيه مستخدمو العامل الرقمي
على اإلنرتنت يف  ،2019سيوازي  1.2مليار سنة.
ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه قاطنو  3من بلدان منطقة جنوب
شرق آسيا عرب اإلنرتنتأكثر من  8ساعات يف اليوم.
وتصدرت القائمة الفلبني اليت يقضي فيها الفرد حنو  10ساعات
ودقيقتني أمام اإلنرتنت كل يوم ،وفقا للتقرير اجلديد.
وانضمت تايالند إىل املراكز اخلمسة األوىل ،حيث وجد أن متوسط
الوقت الذي يستخدم فيه الفرد اإلنرتنت يبلغ  9ساعات و11
دقيقة ،بينما سجلت إندونيسيا  8ساعات.

وأظهر التقرير أن اليابانيني يقضون أقل وقت على اإلنرتنت،
مسجلني  3ساعات و 45دقيقة ،وجاء بعدهم الصينيون.

وبقرار من الشيخ زايد آل نهيان ،نقلت الكنيسة ملوقعها احلالي
يف منطقة املشرف يف أبوظيب يف  ،1981ومتت توسعتها بافتتاح
املبنى اجلديد الذي يتسع لـ 1500شخص.

واستعانت الدراسة باألرقام اليت توفرها كل من موقعي
« »HootSuiteو» ،»We Are Socialومزجت بني الوقت الذي يقضيه
املستخدمون أمام اإلنرتنت عرب أجهزة الكمبيوتر واهلواتف اجلوالة.

ووضعت البلدة شروطا للعيش هناك وهي أن تكون العائلة
املتقدمة للعيش لديها طفل ،وأن يكون الدخل السنوي للعائلة
ال يقل عن  8650يورو.
جدير بالذكر أن عدد السكان يف املدينة تناقص من  7000نسمة لـ
 1500نسمة ،ويعود السبب يف تناقصهم يف تلك املدينة ،هو حبث
السكان عن مصانع كربى يف مدينة تورينو للعمل بها ،باإلضافة
إىل تزايد عدد الوفيات.

وتعد الكنيسة هي األقدم يف دولة اإلمارات ،كما أنها تعترب من
بني أقدم الكنائس يف منطقة اخلليج ،ومنذ تأسيسها عام 1965
وحتى اليوم ،باتت كنيسة سانت جوزيف مقصدا رئيسيا ألبناء
الديانة املسيحية يف الدولة.
ووفقا للموقع الرمسي للكنيسة ،فإن خطة إنشاء الكنيسة طرحت
يف  ،1962فيما مت وضع حجر األساس يف فرباير  ،1964يف
منطقة كورنيش أبوظيب ،على أرض أهداها الشيخ طحنون آل نهيان
للمسيحيني ،حيث آمن ،مثله مثل مجيع حكام اإلمارات ،بضرورة
جتانس السكان بصرف النظر عن دياناتهم ،ونشر قيم تسامح
األديان على أرض الدولة.

ويقضي األشخاص يف اململكة املتحدة ما يقرب من  8ساعات عرب
اإلنرتنت ،بينما ميضي األمريكيون  8ساعات و 31دقيقة.

أعلن عمدة مدينة «لوكانا» االيطالية ،واليت تقع بني سويسرا
وفرنسا ،أنه يف حاجة لسكان ومن يقرر االنتقال مع عائلته هلذه
البلدة سيكون له راتب شهري يقدر بـ  10آالف يورو على مدار 3
سنوات ،حبسب ما نشر موقع «سي إن إن «األمريكي.

حرصت دولة اإلمارات منذ تأسيسها على احرتام األديان ،وتشييد
دور العبادة للسكان من أجل ممارسة شعائرهم الدينية أيا كانت
حبرية ،ومن أبرز تلك الصروح كنيسة سانت جوزيف يف العاصمة
أبوظيب.

وتبعت الفلبني جنوب إفريقيا وكولومبيا والربازيل من حيث
الساعات اليومية اليت يقضيها الفرد يف استخدام اإلنرتنت على
أجهزة الكمبيوتر.
ويكشف التقرير الذي يسلط الضوء على استخدامات اإلنرتنت لعام
 ،2019أن  57باملئة من سكان العامل متصلون اآلن باإلنرتنت،
ويقضون يف املتوسط  6.5ساعة على اإلنرتنتيوميا.
ووجد أن معظم الوقت الذي يقضيه املستخدمون عرب اإلنرتنت يتم
عرب األجهزة احملمولة ،مثل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
والبلدان األقل استخداما لوسائل اإلعالم االجتماعية هي نيجرييا،
حيث يستخدمها  16باملئة من السكان ،تليها كينيا بنسبة 12
باملئة.

وتعد الكنيسة اليوم صرحا مهما ألكثر من  100ألف مسيحي
كاثوليكي يعيشون على أرض اإلمارات ،وتقيم الكنيسة القداسات
بلغات عديدة ،من ضمنها العربية واإلنكليزية والفرنسية ،والتغالوغ
املنتشرة يف الفلبني ،واملاالياالمية والكونكانية اليت يتحدثها
مواطنو اهلند ،والسنهالية والتاميلية املنتشرتني يف سريالنكا،
واألوردية اليت يتحدثها عدد كبري من سكان باكستان واهلند.
وعلى بعد خطوات من الكنيسة العريقة ،يقع مسجد «مريم أم عيسى
ّ
مصل ،مما يعين تشارك
عليها السالم» ،الذي يتسع ألكثر من ألفي
املسلمني واملسيحيني ملواقف السيارات واملرافق املشرتكة يف
املنطقة ،يف مشهد عفوي للتسامح على أرض اإلمارات.
وتقف كنيسة سانت جوزيف اليوم شاخمة ،فهي األوىل من بني
قرابة  45كنيسة يف اإلمارات وواحدة من أقدم دور العبادة املتنوعة
على أرض الدولة ،اليت أتاحت لسكانها ممارسة شعائرهم الدينية،
وأقرت القوانني اليت جترم الكراهية ،ونظمت مؤمترات التسامح،
وأعلنت  2019عاما هلذه القيمة النبيلة.
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مـن هـنا وهـناك

أرسلت عارضة الختبار صديقها..
فانتهت األمور بأسوأ ما ميكن براد بيت يعيش قصة حب جديدة
بعد عامني من انفصاله عن أجنلينا جولي

ارادت فتاة أن ختترب إخالص صديقها الذي شعرت أنه سيتقدم
خلطبتها بعد أن الحظت حبثه عرب اإلنرتنت عن خوامت للخطوبة.
وحسب صحيفة «مريور» الربيطانية ،قررت الفتاة االستعانة بقناة
شهرية على يوتيوب تدعى « »To Catch A Cheaterأي اكتشاف
اخلائنني ،وتقوم هذه القناة بإرسال عارضة حسناء إىل الرجل
الضحية الكتشاف استعداده للخيانة ،وتصور املشهد وتنشره على
يوتيوب.
وبالفعل ،ذهبت تلك العارضة ،إىل صديق الفتاة عندما كان جيلس
يف مقهى ،وبدأت بالتعرف عليه واحلديث معه ،يف وقت كانت
صديقته تشاهد من بعيد وتستمع إىل احلوار ،إال أن الشاب مل
ينجح يف االختبار وسارت األمور بشكل سيئ جدا ،ولكن ليس كما
قد تعتقدون.
إذ بدأ احلديث عندما سألته العارضة عن وظيفته ،فأجابها أنه طباخ،
ثم حتدثت له عن معاناتها مع الدهون يف جسمها ،واستمر احلديث
إىل أن تبادال حساباتهما على إنستغرام ،ثم أديا رقصة سريعة على
مرأى من صديقته ،لكن القضية مل تنته هنا.
فعندما أخربته العارضة «املمثلة» أنها ال متلك صديقا يف حماولة
الختباره ،أجابها بأنه مرتبط بفتاة أخرى منذ سنتني وهي حامل،
وينوي التقدم خلطبتها.
لكن املفاجأة أن الفتاة اليت حتدث عنها الشاب ،ليست صديقته
اليت تصور املشهد ،بل فتاة أخرى كان مرتبطا بها يف نفس
الوقت.
ولتكتمل صدمة الفتاة اليت قررت اختبار صديقها ،جاءت صديقته
احلامل اليت حتدث عنها ،وكان بانتظارها يف املقهى.
وكان هذا املشهد ،الذي نشرته القناة على يوتيوب ،كفيال ليسدل
الستار على عالقة الفتاة املخدوعة بصديقها اخلائن.

كشفت تقارير إعالمية أن النجم العاملي براد بيت يعيش قصة حب
جديدة بعد عامني من انفصاله عن زوجته السابقة النجمة أجنلينا
جولي.
وأفادت صحيفة «ذا صن» الربيطانية أن النجم العاملي براد بيت
البالغ من العمر  55عاماُ ،يواعد النجمة العاملية تشارليز ثريون 43
عاما منذ شهر تقريبا.
وأكد مصدر للصحيفة أن عالقة احلب بني براد وتشارليز ظهرت
خالل حضورهما عرض فيلم «روما» ،األسبوع املاضي.
وأشار املصدر إىل أن تشارليز كانت حتتسي املشروبات الكحولية
يف زاوية امللهى ،بينما اقتصر مشروب براد على املاء ،وذلك ّ
ألنه
توقف عن تناول املشروبات الكحولية منذ طالقه من أجنيلينا جولي،
كما أضاف ّ
بأنهما كانا يف غاية االنسجام مع بعضهما ،فكان ُهناك
ٍ
بعض ّ
حلظة من
التالمس ووضع براد يده خلف ظهرها ،وغمزها يف
اللحظات.
وشهدت السنوات األخرية من حياة الفنان الكثري من املشاكل
واألزمات بعد انفصاله عن أجنلينا جوىل ،حيث ترك املمثل األمريكي،
بكتابة وصية كل أمالكه ألوالده الستة ،والزوجة السابقة أجنلينا
جولي لن حتصل على أي شيء.
وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطالق ،يف سبتمرب /أيلول املاضي،
أمام احملكمة العليا يف لوس أجنلوس ،مستشهدة كما تشري وثائق
احملكمة خبالفات يصعب حلها ،واتهمت أجنلينا براد بأنه يسيء
معاملة أبنائه ،وهي التهمة اليت متت تربئته منها يف نوفمرب /تشرين
الثاني ،وتقدم بيت بطلب إىل احملكمة للحصول على وصاية
مشرتكة على األبناء ،وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على األبناء
مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها مل تطلب نفقة زوجية.
وكان النجمان قد تزوجا عام  2014بعد عالقة دامت عشر سنوات،
وحدث االنفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على منت طائرة خاصة
تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من
أبنائهما الستة.

قرار صادم من رونالدو لصديقته جورجينا رودريغيز
كشف النجم الربتغالي كريستيانو رونالدو ،العب يوفنتوس
اإليطالي ،حقيقة األخبار املتدوالة بشأن نيته الزواج من صديقته
جورجينا رودريغيز.

نهاية مأساوية لـ «فتاة
البكيين» فوق اجلبل

بعد أن اشتهرت بالتقاط الصور لنفسها على قمم اجلبال مرتدية
مالبسالسباحة ،لقيت التايوانية جيغي وو مصرعها بسبب الربودة
الشديدة ،أثناء مغامرة فوق جبل يف بلدها.
وأكدت تقاريرصحفية حملية أن صاحبة الـ  36عاما عثر عليها ميتة
على ارتفاع حنو  1700مرت ،بعد سقوطها من علو داخل فجوة يف
جبل مابوالسي يف مقاطعة نانتو غربي تايوان.
ووفقا ملوقع «تايوان نيوز» ،استخدمت وو هاتفها لطلب املساعدة،
بعد أن تعرضت إلصابات أثناء سقوطها.
لكن رجال اإلسعاف مل يتمكنوا من حتديد موقعها بعد  3حماوالت
استخدمت فيها طائرات مروحية ،بسبب سوء األحوال اجلوية.
ويف النهاية عثر على جثة وو قرب املكان الذي أرسلت منه
االستغاثة ،بعد استئناف عملية البحث سريا على األقدام.
ويف الرسالة اليت بعثتها وو ،قالت إنها أصبحت حماصرة بسبب
سقوطها.
ويعتقد أن وو توفيت بعد تعرضها حلمى شديدة ،بينما كانت عالقة
يف منطقة شديدة الربودة ،حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.
وجذبت وو آالف املعجبني عرب اإلنرتنت ،من خالل مشاركة صور
هلا على قمم جبال تايوان وهي ترتدي مالبس السباحة «البكيين»،
خالل  100رحلة تقريبا على مدار  4سنوات.
وبدأت وو حتدياتها بعد أن خسرت رهانا مع صديق هلا ،وكانت
العقوبة املقررة عليها هي التقاط صور مبالبس السباحة على قمة
أحد اجلبال.

إليسا تتعرض ملوقف حمرج يف القاهرة
وترطب اجلو مبمازحة اجلمهور

وظهر رونالدو برفقة جورجينا يف كنيسة غران مادري دي ديو يف
تورينو ،مما أدى إىل شائعات بأنهما يقرران عقد قرانهما قريبا،
وفقا لصحيفة «ذا صن».
وذكرت صحيفة «ال جازيتا ديللو سبورت» اإليطالية ،أن النجم
الربتغالي كريستيانو رونالدو ال يضع الزواج بصديقته جورجينا،
على األقل يف الوقت احلالي ،نصب عينيه.
وقال رونالدو ( 33عاما) يف تصرحيات نقلتها الصحيفة« :ال أعرف
ماذا سيحدث يف املستقبل ،لكنه (الزواج من جورجينا) ليس ضمن
خططي يف الوقت احلالي».
وتابع رونالدو« ،أنا أذهب إىل الكنيسة كل أسبوع ،أنا كاثوليكي
وأذهب ألشكر اهلل على كل شيء يعطيين إياه».
وأضاف« ،أنا ال أطلب أي شيء ،واحلمد هلل لدي كل شيء ،أنا
ببساطة أشكره على محاية عائليت وأصدقائي»
وأردف« ،أذهب إىل كنيسة خمتلفة كل أسبوع ،ألن يف تورينو
هناك الكثري من الكنائس ،رآني مصور فظن أنين سأتزوج».
وأشار الدون الربتغالي« ،يف املستقبل ال أعلم ما إذا كان سيحدث

أم ال ،لكنه ليس يف خططي اآلن».

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا ملوقف حمرج على املسرح أثناء
إحيائها إحدى حفالتها الغنائية يف العاصمة املصرية القاهرة.

والتقى رونالدو وجورجينا رودريغيز ألول مرة يف مدريد ويتواعدان
منذ عام  ،2016كما أنه أجنب منها طفة تدعى «أالن مارتينا»،
واليت ولدت يف نوفمرب/تشرين الثاني .2017

فأثناء أداء إليسا أغنية «أسعد واحدة» ،انقطع التيار الكهربائي عن
صالة احلفل يف فندق هيلتون هيليوبليس.

وقد خاض كريستيانو رونالدو األحد املاضي مباراة قوية مع فريقه
يوفنتوس ضد التسيو يف اجلولة الـ  21من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.

ولكنها استطاعت تدارك املوقف بتسلية اجلمهور قائلة« :ما هذا
اجلو اجلميل لقد انقطعت الكهرباء ،هنا أيضا تنقطع ،وليس يف
لبنان فقط».
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صـحة وغـذاء

قداس وجناز األربعني
للمرحوم

جورج يعقوب احللو

يقام قداس وجناز االربعني لراحة
نفس الوالد الحنون

جورج يعقوب الحلو
من كفرصارون وذلك يوم االحد
املوافق يف 2019 / 2 / 10
الساعة السادسة مساء يف كنيسة
مار نقوال  -بانشبول.
الداعون:
أرملته سهام.
أوالده :ريمون ،سامي ،جان ،آدي
وجورج وعائالتهم.
ابنته دورين زوجة أنطون عبد اهلل
وعائلتها.
شقيقه ادمون وعائلته.
عائالت أشقائه املرحومني :بهيج
ونصر وميشال وفايز.
عائالت شقيقاته املرحومات سيدة
وثريا وأولغا.
وعموم عائالت الحلو وعبد اهلل
وابراهيم وناصيف وجريج
وروادي يف الوطن واملهجر وجمعية
كفرصارون الخريية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء.
الدعوة عامة

الشوكواله ملعاجلة السعال

خرب جيد حمليب الشوكواله ،فقد كشفت دراسة
أمريكية أن الشيكوالتة قادرة على تهدئة النهايات
العصبية يف البلعوم جراء تهيجها بنزالت الربد.
فهل ميكن أن تعوض عن أدوية السعال؟
حني ُيصاب الواحد منا بنزلة برد يبدأ البحث مضنيًا
عن أفضل وسيلة للتخلص من السعال ،وتقدم
الصيدليات الكثري من أدوية السعال اجليدة ،لكنها
على اختالفها تشرتك يف صفة واحدة ،وهي طعمها
السيئ .كشفت دراسة جديدة عن خرب سار لكل
من ميقتون طعم أدوية السعال السيئة عن بديل
ألذ ،كما يعد الباحثون يف جامعة هل بيوركشاير
األمريكية :إنها الشيكوالتة معشوقة الكثري من
البشر.
وحبسب الدراسة األمريكية فإن الشوكواله ال تتميز
بطعمها اجليد فقط ،وإمنا بقدرتها على معاجلة أكثر
فاعلية للسعال مقارنة باألدوية التقليدية .وشارك
يف الدراسة  163مريضًا بالسعالُ ،أعطي نصفهم
أدوية سعال حتتوي على مستحضر الكودين ،بينما
حصل النصف اآلخر على عالج «روكوكو» املصنوع
من الشيكوالتة .وحبسب موقع «أم أس أن»
بنسخته األملانية ،فقد شعرت اجملموعة اليت ُعوجلت
بالشيكوالتة بتحسن أكرب من تلك اليت تناولت
الدواء احملتوي على الكودين لعدة أيام.
ويعتقد الباحثون أن القوام الغليظة للشوكواله
تكون طبقة حامية أفضل تغطي النهايات العصبية
يف البلعوم مقارنة بأدوية السعال السائلة األخرى.
كما يقول الباحثون إن الشيكوالنتة حتتوي على مادة
الثيوبرومني اليت تعمل  -كما هو احلال يف مستحضر
الكودين -على وقف الشعور باحلاجة للسعال ،من
خالل إيقاف نشاط النهايات العصبية .وحبسب
الدراسة فإن الشوكواله السوداء حتتوي على نسب
كبرية من مادة الثيوبرومني ،وكلما زادت نسبة
الكاكاو فيها زادت فعاليتها .ويؤكد الباحثون أن
الشوكواله احملتوية على أكثر من  70باملائة من
الكاكاو تقلل أعراض السعال بشكل ملحوظ.
املزية األخرى اليت ينطوي عليها العالج بالشوكواله
هي أنها مادة طبيعية ،وبالتالي فإنها ال تتسبب إال
بقدر قليل جدًا من األعراض اجلانبية مقارنة باألدوية
التقليدية احملتوية على الكودين ،واليت ميكن أن
تتسبب باإلدمان ،وهو ما يدفع األطباء إىل نصح
مرضاهم بعدم تناول أدوية الكودين لفرتة طويلة.
كما تعد هذه األدوية خطرًا على سائقي السيارات
ألنها جتعلهم يشعرون بالتعب.
لكن رغم كل هذه املزايا فإن العالج بالشوكواله
ليس سحريًا ،فصحيح أنه يعمل على التقليل من
أعراض السعال مقارنة باألدوية األخرى ،لكنه ال
يعاجل سبب السعال .هلذا ينصح الباحثون باالعتماد
على االثنني معًا كعالج مناسب ،خصوصًا يف حاالت
السعال املزمن .إذن فعليك تناول دوائك مع قطعة
شيكوالتة تغري طعمه وتؤثر بشكل إجيابي ملموس
على حتسس األعصاب يف البلعوم.

سبب مرض ألزهامير قد يعيش داخل فمك!

وجد العلماء ألول مرة أن البكترييا املسببة
لنزيف اللثة ميكن أن تنتقل من الفم إىل
الدماغ ،وبالتالي تزيد من خطر اإلصابة مبرض
ألزهامير يف مرحلة الحقة من احلياة.
وعثر العلماء على عالمات هذه البكترييا املسببة
ألمراض اللثة يف أدمغة  51مشاركا من أصل
 53يعانون من مرض ألزهامير.
وتشري النتائج إىل أن الذين يقومون بتنظيف
أسنانهم بشكل صحيح ميكن أن يقللوا من خطر
اإلصابة باخلرف.
ووجدت الدراسة أن بكترييا «Porphyromonas
 ،»gingivalisوهي السبب الرئيس ملرض
اللثة ،قادرة على الوصول إىل أدمغة الفئران
بعد ستة أسابيع فقط من اإلصابة بها.
وميكن للضرر املوجود يف مراكز ذاكرة الدماغ
هلذه الفئران أن يشرح أدلة سابقة على أن
املصابني مبرض اللثة طويل األمد ،أكثر عرضة
بنسبة  %70لإلصابة باخلرف.

ويعتقد العلماء اآلن أن البكترييا ميكن أن
تسبب مرض ألزهامير لدى البشر ،بعد أن
عثروا على اإلنزميات السامة اليت تنتجها يف
الدماغ والسائل الشوكي ولعاب القوارض
اليت مت تشخيصها باملرض.
وقادت الدراسة شركة « »Coretxymeاألمريكية
اليت تقول إن بكترييا «Porphyromonas
 »gingivalisتلعب «دورا مركزيا» يف تطور
مرض ألزهامير.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ،كيسي
لينش« :هذه الدراسة هي إجناز مهم يف
فهم كيفية حتفيز مرض ألزهامير ومسار جديد
للعالج».
وقد مت ربط التهاب اللثة ،الذي يسبب رائحة
الفم الكريهة ونزيف اللثة ،مبشاكل صحية
مزمنة مبا يف ذلك أمراض القلب.
وكان يشتبه يف أن بكترييا الفم ميكن أن
تنتقل عرب جمرى الدم ،خمرتقة اخلاليا اليت
يفرتض أن حتمي الدماغ وتنتشر خالله على
مدى عدة سنوات.
وأظهر العلماء اآلن أن «Porphyromonas

 »gingivalisميكنها بالفعل االنتقال من الفم
إىل الدماغ يف الفئران.
ومبجرد إصابتها مبرض اللثة ،أظهرت هذه
احليوانات تلف خاليا الدماغ يف منطقة قرن
آمون ،وهي منطقة الدماغ احلامسة يف
الذاكرة.
وأظهرت الفئران أيضا تراكم أميلويد بيتا،
أحد الربوتينات املدمرة يف الدماغ ويعتقد أن
تراكمه يسبب اخلرف.
وقال الدكتور ديفيد رينولدز ،كبري املسؤولني
العلميني يف جامعة ألزهامير لألحباث باململكة
املتحدة« :نعلم أن أمراضا مثل ألزهامير معقدة
وهلا عدة أسباب خمتلفة ،لكن الدالئل اجلينية
القوية تشري إىل أن عوامل أخرى غري العدوى
البكتريية تعترب أساس تطوير مرض ألزهامير،
لذا جيب أن تؤخذ هذه النتائج يف سياق هذا
البحث احلالي».

تعرف على خماطر امللح على صحتك
قالت خبرية التغذية األملانية شتيفاني ريب إن
اإلفراط يف تناول امللح يشكل خطرًا جسيمًا
على الصحة ،حيث إنه يؤدي إىل ارتفاع ضغط
الدم ،الذي ميهد الطريق لإلصابة باألزمات
القلبية والسكتات الدماغية .وأضافت ريب أن
ارتفاع مستوى الصوديوم يف اجلسم الناجم
عن اإلفراط يف تناول امللح يقرتن دائمًا
بفقدان الكالسيوم بشكل متزايد ،ما يتسبب
يف اإلصابة بضمور وهشاشة العظام.
وباإلضافة إىل ذلك ،يؤدي اإلفراط يف تناول
امللح إىل تقليص بكترييا محض اللبنيك يف
األمعاء ،واليت تعد مفيدة لفلورا األمعاء.
ولتجنب هذه املخاطر ال جيوز لألصحاء تناول
امللح بكمية تزيد عن  5غرامات يوميًا ،وذلك
وفقًا لبيانات منظمة الصحة العاملية.

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

AL - MUSTAQBAL - Monday November 14 - 2016

(Ö©°U iƒà°ùe)

6

ƒchOƒ°S

8
2
7

3

8

3

6

6
2

9

8

4

4

3

1
3

7

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG
11

4

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1

1

2

8

2

3

8

4

9
3

5

2

5

6

6

1

7
7

1

6

7
1

``g 1438 ôØ°U 14 ``` 2016 ÊÉãdG øjô°ûJ 14 ÚæK’G ``` πÑ≤à°ùŸG

5

7
1

3

12

28 صفحة

2019  شـباط9 الـسبت

(§°Sh iƒà°ùe)

4

9

6

9

á«∏`` ` ` ` ` ` تــسلية
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ùJ
ƒchOƒ°S

7

1
2

9

5

4

3

2

6

4

6

5

8

7

9
10

√òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG º°ù≤e
É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
q
§N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9 ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG
.…OƒªYh »≤aCG

º¡°Sh IQƒ°U

11

:kÉjOƒªY *

äÉeƒ∏©e

:kÉ«≤aCG *
’h óYQ ÓH ¿ƒµ°S ‘ Ωhój ô£e ` ` 1
.á°ù«æµdG ΩOÉN - ¥ôH
º«gGôHG êQƒ÷ á°üb ` ` ¬fhÉ©j ` ` 2
.kÉª∏«a â∏ªY …QƒÿG
.á«Hô¨e áæjóe ` ` øY ∫Ée ` ` 3
A»°ûdG ™£b ` ` á«HôY AÉÑfCG ádÉch ` ` 4
.IÒ¨°U Ék ©£b
.∑QOG ` ` ¢Sô÷G ´ô≤f ` ` 5
.á«°ùfôa áæjóe ` ` á«ÑæLC’ÉH º©f ` ` 6
.¿Óa O’hCG ` ` 7
.…óéHCG ±ôM ` ` 8
` ` á«fÉæÑd Ió∏H ` ` ájôëH áØ°UÉY ` ` 9
.á«ÑæLC’ÉH IQÉ«°S
` ` IQƒ°üdG ÖMÉ°U …Qƒ°S πã‡ ` ` 10
.ôëH
.πMGQ …ô°üe πã‡ ` ` 11

á¶aÉﬁ IóYÉb á«°ùfôa áæjóe ` ` 1

.OƒLƒdG QOÉf ¿Gƒ«M ` ` QhO äƒc

:ÉfÉjQÉe

.ñÉØàfG ` ` OÓÑdG ¿hQOÉ¨j ` ` 2

‘ ÊÉcôH π«ÑNQCG

¿hRÉeC’G óYGƒ°S øe hÒÑdG ‘ ô¡f ` ` 3

,ÚÑ«∏«ØdG »bô°T É«fÉ«bhG
,Éjõ«fhôµ«e QõL øe

.¿É¡HÉ°ûàe ` ` iÈµdG

øe ∞dCÉàj .ΩGƒZ GóY

.∞«°ùdG π≤°U ` ` ™«‚ ` ` 5

áÁõg .¿É«HÉ°S ¬àª°UÉY

.√hCÉà∏d ` ` 7

.º°ùL ` ` ≈NÎ°SG ` ` 4

.¿19,000 ,2ºc401

.∂ØJ ` ` Ö∏Z ` ` 6

,ÉJhQ ,¿É«æ«J ,¿É«HÉ°S

Ú«cÒeC’G ΩÉeCG á«fÉHÉj

.¿ÓØH ¢ü sHôJ ` ` ∂YOh ∑ôa ` ` 8

ájÉ°UƒdG ™ÑJ .1944

.≥HÉ°S …óædƒH ¢ù«FQ ` ` 9

– 1947 á«cÒeC’G

.ÖZôj ` ` CÓc ` ` á«≤«°Sƒe áJƒf ` ` 10

≥ªYCG ¬Hôb .1986

.á«≤«°Sƒe áJƒf ` ` á«bGôY Ió∏H ` ` 11

,⁄É©dG ‘ ájôëH Iƒq g

.Ω11,516

á©FÉ°†dG áª∏µdG

***
:¬«fR’ »µ°ùfÉjQÉe

,É«ª«gƒH ÜôZ ‘ áæjóe

á«fó©e √É«e .¿25,000

.IQÉM

***
:QƒÑjQÉe

≈∏Y É«æ«aƒ∏°S ‘ áæjóe
.¿105,000 ,ÉaQGO

á¶MÓŸG ábO

¢S

ê

G

`g

∫

G

Ü

`g

¢T

h

Q

Ω

Ü

¢U

¿

G

´

G

ä

h

…

¥

ì

∫

R

h

Q

O

∫

G

Q

¥

¢V

G

ì

Q

±

…

I

¥

ì

Ü

G

G

±

´

ä

G

R

Q

•

Ω

¢U

´

A

®

I

…

´

G

Q

R

G

¥

O

G

I

¢U

´

•

h

Q

…

∑

h

I

¿

¥

h

G

¿

¢S

Q

O

ñ

∫

¢U

Ü

¢T

±

h

h

h

I

¿

…

O

Ω

h

®

∫

¥

¢S

¥

G

Ü

•

G

±

¿

Ω

G

∫

¢S

h

…

O

G

A

…

ê

á«∏gÉ÷G ‘ ô¡à°TG ¥ƒ°S :±hôM á©Ñ°S øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH
º¡°Sh IQƒ°U

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

7
2
9
1
3
5
6
8
4

8
4
5
6
9
7
1
3
2

1
6
3
2
8
4
5
9
7

3
1
2
9
7
6
4
5
8

4
5
6
3
2
8
9
7
1

9
8
7
5
4
1
3
2
6

5
9
4
7
6
2
8
1
3

2
3
8
4
1
9
7
6
5

6
7
1
8
5
3
2
4
9

¢ûb

äÉYÉæ°U

¿GAÉ°†b

IóYÉb

AGójƒ°ùdG

Ö°übh

á«aôM

óî∏°U

á¶aÉﬁ

áæjóe

¿ƒ∏e

±ƒ°U

ÉÑ¡°Th

πÑL

‘

äGRô£e

ôjôM

¥ƒ°S

RhQódG

ÜƒæL

Qƒ£Y

¥ÉÑWG

á«YGQR

É¡d

ÉjQƒ°S

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

3
9
7
4
8
5
6
2
1

2
8
6
1
9
7
5
4
3

4
1
5
6
2
3
7
9
8

5
7
8
9
1
4
3
6
2

9
6
4
3
5
2
8
1
7

1
3
2
7
6
8
4
5
9

6
2
3
5
7
1
9
8
4

8
4
9
2
3
6
1
7
5

7
5
1
8
4
9
2
3
6

:kÉ«≤aCG *
hôfƒe ` ` 3 .ÜG ` ` øjódG ¢ùª°T ` ` 2 .ÉÑY ` ` »∏Y óªﬁ ` ` 1
` ` 7 .QÉe ` ` ÖL ` ` 6 .πÑc ` ` ΩG ` ` 5 .ød ` ` Oô°T ` ` 4 .¿ój’ ` `
.¿Góæ°S ` ` OGOh ` ` 10 .ÖZ ` ` Éæ«fôH ` ` 9 .º∏Y ` ` 8 .hh ` ` πjh
.…ôHÎæc ` ` ø©d ` ` 11
:kÉjOƒªY *
Ωóæ°ùe ` ` 3 .´OQ ` ` »HGQƒªM ` ` 2 .∫ƒÑfƒL ` ` ¢ûª°ûe ` ` 1
` ` π«j ` ` 7 .ø°SG ` ` ód ` ` 6 .ƒ∏Y ` ` 5 .ój ` ` QGO ` ` 4 .¿ÉæÑd ` `
` ` ∫hÉH ¿OÉH ` ` 10 .ÜÉÑY ` ` ºµ∏j ` ` 9 .QóZ ` ` Éf ` ` 8 .âf
.»ehôdG øHG ` ` 11 .ôf

á©FÉ°†dG áª∏µdG

´ô≤æe

≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M

12

Saturday 9 February 2019

Page 28

صفحة 29

Saturday 9 February 2019

الـسبت  9شـباط 2019

Page 29

صـحة وغـذاء

مـشروبات سـحرية وفـعالة حلـرق الـدهون يف اسـبوع
األعشاب من أفضل املشروبات الصحية ليس فقط لتحسني صحة
اجلسم ،لكنه يساعد كذلك على خسارة الوزن الزائد .وحرق الدهون
فيحتوي شاي األعشاب الطبيعية على مضادات األكسدة اليت
تساعد على الوقاية من أمراض السرطان .كما أنه من املشروبات
املفيدة لتحسني صحة القلب والوقاية من أمراض القلب واألوعية
الدموية .باإلضافة إىل ذلك ،فهو من أفضل الوسائل الطبيعية
للتخلص من الوزن الزائد .فما رأيك بتحضري شاي القرفة مع
الزجنبيل الصحي بطريقة بسيطة ,وكذالك خل التفاح مع العسل ،
واملاء والليمون مجيعها هلا دور فعال يف حرق الدهون

احتقان احللق عالمة ختفي
مرضا خبيثا

دعونا نتعرف اوال على الدهون ،
الدهون هي جمموعة من املركبات الكيميائية اليت حتتوي على
األمحاض الدهنية ،الدهون هي جزء من الطعام الذي حيتوي على
النكهة ،ويوجد الكثري من انواع الدهون اليت حتدد مذاق الطعام
حيث أنه يأتي من جزيئات الدهون املوجودة فيه وعندما يقوم
اجلسم بتخزين الطاقة فإنه خيزنها على شكل دهون ،وكلنا نعرف
الدهون الشائعة اليت حتتويها األطعمة املختلفة فاللحوم حتتوي
على دهون ومعظم املخبوزات والفطائر حتتوي على الزيوت النباتية
واألطعمة املقلية يتم طهيها يف الزيوت الساخنة.
ما هي انواع الدهون ؟
انواع الدهون هي مشبعة وغري مشبعة ،واملشبعة هي اليت حتتفظ
بصالبتها يف درجة حرارة الغرفة ،أما الغري مشبعة فهي اليت
تكون يف احلالة السائلة يف درجة حرارة الغرفة ،والزيوت النباتية
هي أفضل مثال للدهون غري املشبعة .معظم الدهون حتتوي على
النوعني معًا مشبعة وغري مشبعة مثل زيت الزيتون فزجاجة الزيتون
حتتوي على نوعني معًا ولكن الدهون املشبعة تكون سائلة يف
الدهون الغري مشبعة ولكي نقوم بفصلهم ميكنك وضع الزيت يف
الثالجة فتتصلب املشبعة وترتسب وتبقى الغري مشبعة سائلة،
والدهون الغري مشبعة يعتقد أنها أكثر صحية من الدهون املشبعة.
الدهون اليت نتناوهلا تدخل إىل اجلهاز اهلضمى وتتقابل مع إنزيم (
 )lipaseويقوم اإلنزيم بتكسري الدهون إىل أجزائها وهي اجليسرول
واألمحاض الدهنية وهذه املواد يعاد جتميعها مرة أخرى بتكوين
(  )triglyceridesليتم نقله من خالل جمرى الدم .اخلاليا العضلية
والدهنية تقوم بامتصاص هذا املركب أما لتخزينه أو حلرقه كوقود
هلا.
ما هي أسباب تناول الدهون؟
توجد عدة فيتامينات تذوب يف الدهون ولذلك فإن السبيل
الوحيد لإلستفادة من هذه الفيتامينات هي أن نأكل الدهون
وهي فيتامينات (  .) A ،B ،E ،Kوكما يوجد أمحاض أمينية
ضرورية يوجد أيضًا أمحاض دهنية ضرورية ال يستطيع اجلسم
تصنيعها وجيب تناوهلا يف الطعام مثل ( ) LINOLEIC ACID
الذي يستخدم يف بناء أغشية اخللية .أن الدهون تعد مصدر جيد
جدًا للطاقة فهي حتتوي على ضعف السعرات احلرارية املوجودة
يف الربوتني والكربوهيدرات وميكن أن حيرق اجلسم هذه الدهون
يف هيئة وقود حني احلاجة إليها.

مشروبات لحرق الدهون
مشروب الزجنبيل والنعناع
قومي بغلي ثالث مالعق من الزجنبيل األخضر املبشور يف مقدار
كوب من املاء ،بعد  10دقائق أضيفي أوراق من النعناع ملدة
دقيقتني إضافيتني فقط ..ارفعي الوعاء عن النار واتركي املزيج
حتى يربد ثم صفيته وتناوليه بعد كل وجبة ملدة ثالثة أيام لنسف
الدهون والسعرات احلرارية الزائدة.
مشروب خل التفاح والعسل األبيض
قومي مبزج ملعقة من العسل األبيض مع ملعقة من خل التفاح
وأضيفي املزيج ملقدار كأس من املاء الفاتر .تناولي هذا املزيج
قبل الوجبات الرئيسية ملدة ثالثة أيام للتخفيف من الشهية والرغبة
يف تناول الطعام.
مشروب القهوة السوداء
تتميز القهوة السوداء ايضًا بقدرتها فى حتفيز عملية حرق الدهون
وإنقاص الوزن كما انها تقلل من الشعور باجلوع وتعطى الشعور
بالشبع لفرتات طويلة على مدار اليوم لذا فإن تناول كوبني من
القهوة السوداء يوميًا سوف يساعد على إنقاص الوزن فى اسابيع
قليلة.
مشروب املاء والليمون
امزجي كوب من عصري الليمون الطازج مع كوبني من املاء الفاتر،
ضعي املزيج يف زجاجة وتناولي منها مقدار كوب ملدة ثالثة أيام
وكل صباح على الريق.
مشروب القرفة
يعد من اكرب املشروبات الفعالة للتخلص من الدهون وزيادة

معدالت احلرق باجلسم ،حيث تساعد أعواد نبات القرفة على زيادة
معدل احلرق باجلسم وميكنكم تناوهلا من خالل غليها وشربها بشكل
جدا.
يومي ومنتظم كما ميكن إضافتها على الطعام فهى فعالة ً

العلم حيذر من «اخلطأ الفادح»
قبل طهو الدجاج

توصلت دراسة حديثة إىل أن التهاب احلنجرة املصحوب بضيق
التنفس ومشاكل يف البلع أو األذن ،يعد عالمة حتذير من سرطان
احلنجرة أكثر خطرا من البحة.
وجدت دراسة أجريت على أكثر من  800مريض مصاب بسرطان
احلنجرة ،أن أكثر من  %5من خطر اإلصابة بالسرطان حتقق عند ظهور
هذه األعراض ،مقارنة بنسبة  %2.7بسبب البحة وحدهاوتوصي
املبادئ التوجيهية للمعهد الوطين للصحة والرعاية املمتازة ()Nice
مبتابعة البحة املستمرة أو التورم غري املفسر يف الرقبة.
ولكن النتائج اليت توصلت إليها جامعة إكسيرت ،تعطي نظرة أعمق
على جمموعة األعراض اليت جيب على األطباء أخذها بعني االعتبار،
عند حتديد من جيب التحقق من إصابته بالسرطان.
وقال الربوفيسور ويلي هاملتون ،الذي شارك يف كتابة الدراسة،
وهو املسؤول عن إعداد التوصيات احلالية للمعهد الوطين للصحة
والرعاية املتميزة« :هذا البحث مهم ،ألنه عندما أصدر املعهد
توصيات خبصوص فحص السرطان ،مل تكن هناك أدلة لدى
األطباء املمارسني ،كما مل تتوافر هلم أي أدلة».

حيظى الدجاج بشعبية كبرية على موائد العامل أمجع تقريبا ،ألنه
مصدر صحي ورخيص للربوتني مقارنة باللحوم األخرى ،لكن
االنتباه إىل عادة خاطئة قبل طهي الدجاج يعد ضروريا.
فإذا كنتم ممن حيرصون على غسل الدجاج الينء حرصا على
تنظيفه و»تطهريه» ،عليكم التوقف عن ذلك فورا ألن هذه
العادة ،رغم أنها تبدو سليمة ،تنذر مبشاكل صحية خطرية تصل
إىل حد التسمم الغذائي.
وحبسب موقع هيئة الصحة الوطنية يف بريطانيا ،فإن سكب املاء
على الدجاج النيئ من شأنه أن ينقل أنواعا خمتلفة من البكترييا
الضارة إىل اليدين واملالبس ومعدات الطهي القريبة.
وبإمكان قطرة املاء الواحدة اليت تتطاير من غسيل الدجاج أن تتحرك
ملسافة تبلغ نصف مرت ،وحني جترف بكترييا الـ»كومبيلوباكرت»
املوجودة يف الدجاج ،وتزداد فرص اإلصابة باألمراض.
وتوضح إرشادات اهليئة الربيطانية ،أن بعض أنواع البكترييا قد
تسبب التسمم الغذائي حني تنتقل إىل اإلنسان ،ولذلك ،فإن
الوقاية هي احلل.
وتعد بكترييا «كومبيلوباكرت» من أبرز عوامل اإلصابة بالتسمم
الغذائي يف بريطانيا ،وتشري األرقام إىل أن  50باملئة من الدواجن
اليت تباع يف البالد حتمل البكترييا.
وتسبب هذه البكترييا آالما يف املعدة فضال عن إسهال حاد
ونوبات من الغثيان ،قد ترتاوح بني اثنتني و 5يف اليوم الواحد.
ويوصي خرباء الصحة باتباع عدد من النصائح لتفادي املشكلة
النامجة عن البكترييا ،وتقتضي أول خطوة ،وضع الدجاج يف أسفل
الثالجة حتى ال يقطر على باقي األطعمة.
ويف املنحى نفسه ،يتوجب على الناس أن حيافظوا على الدجاج
يف درجة حرارة متدنية ،أما البكترييا املوجودة فستموت ال حمالة
خالل عملية الطهو على نار ساخنة.
ولتفادي انتقال البكترييا بعد الطبخ ،ينصح اخلرباء باستخدام املاء
والصابون لغسل كل األماكن واملعدات اليت استخدمت أثناء عملية
طهو الدجاج.

وتكمن أهمية الدراسة يف اكتشاف أن حبة الصوت مهمة يف
تشخيص سرطان احلنجرة ،لكن النتيجة األهم هي أن خطر هذا
النوع من السرطان يزداد عندما يقرتن باحتقان احللق املتكرر.
وأكد هاملتون أن أهمية هذه الدراسة «تكمن يف أنها تثبت أن
اخلطورة اليت ينطوي عليها اجتماع هذه األعراض أكرب مما كان
يعتقد البعض» ،مشريا إىل أن اجتماع األعراض املزمنة اليت تتضمن
احتقان احللق وخشونة الصوت وصعوبة التنفس ومشكالت البلع
قد يكون من اإلشارات التحذيرية لإلصابة بسرطان احلنجرة.

حتذيرات طبية ..قبلة على فم
رضيعة كادت أن تقتلها

دعت أم بريطانية األهالي ليأخذوا حذرهم جيدا ،بعدما كادت قبلة
على فم رضيعتها أن تودي حبياتها.
وجرت احلادثة عندما قامت قريبة للرضيعة ،كايال مرييت (سنة)،
بتقبيلها على فمها ،بينما كانت األوىل تعاني من «قرحة برد»،
لتتدهور حالة الرضيعة بسرعة غري متوقعة.
وبداية ،الحظت األم ظهور بقع أرجوانية عديدة على بشرة
رضيعتها ،بينما كانت تغسل جسمها ،يف حني أخذ قلب الرضيعة
خيفق بسرعة كبرية.
ومع حدوث ذلك ،ذعرت األم وظنت أن ابنتها تعاني من التهاب
السحايا ،املرض الذي تعرضت له يف املاضي ومتكنت من الشفاء
منه.
ومع اشتداد األمل على كايال واستمرارها بالبكاء دون توقف ،قام
والداها بإسعافها على الفور إىل مشفى يف مدينة دارلينغتون
الربيطانية ،القريب من مكان سكنهم.
وشخص األطباء حالة الرضيعة الغريبة وتوصلوا إىل أنها مصابة
مبرض جلدي خطري يدعى « ،»eczema herpeticumيعد فريوس
«اهلربس» مسؤوال عن نقله بني املصابني.
وبقيت الرضيعة  4أيام يف املشفى حتت عناية ورقابة طبية
مشددتني ،بينما أعطيت العديد من املضادات احليوية واملراهم
املوضعية واألدوية ،حتى استقر وضعها الصحي نسبيا.
وأكد األطباء أن الرضيعة الصغرية كانت لتفارق احلياة لوال تلقيها
العناية الطبية يف الوقت املناسب ،يف حني قرر املشفى نشر
تعميم حيذر من حوادث مشابهة.
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Labor and Coalition will continue to ac- ‘Shock treatment’: Turnbull admits banking royal
commission should have been called earlier
cept political donations from banks

Commissioner Kenneth Hayne and Josh Frydenberg at a photo opportunity on Friday.Credit:AAP

Both Labor and the Liberal Party have confirmed they will continue
to accept donations from
banks, a day after the
banking royal commission’s final report recommended a radical overhaul of the sector.
Two of the major banks
have been referred to
regulators for likely
criminal conduct, raising
questions about whether
the major parties should
continue to accept nearly
$1 million in political donations ahead of a federal election in which
former High Court judge
Kenneth Hayne’s report
will be a crucial battleground.
“[Banks] should be allowed, like any other
legal institution in our
community, to support
political parties,” Treasurer Josh Frydenberg
said on Tuesday.
“Don’t think it’s the Liberal Party that is receiving financial donations
from the banks and not
the Labor Party.”
According to the Australian Electoral Commission’s 2017-18 release
of political donations,
the major banks donated
slightly more funds to the
Coalition than to Labor.
Shadow treasurer Chris
Bowen said his party
would also continue to
accept political donations from banks.
“The important thing is
to ensure that no dona-

tion influences policy,”
he said.
“Nobody could suggest
that any donation from a
bank has influenced the
Labor Party... and that will
continue to be the case.
Banks donate to all sorts
of political parties, as is
their right. We believe in
greater transparency, we
believe in more relevant
disclosure, time-wise.”
Last year, a Greensdominated Senate select
committee suggested the
government should ban
political donations from
banks, as well as mining,
tobacco and gambling
companies.
Both Labor and the Liberal Party no longer accept donations from the
tobacco industry.
Banks dominated the list
of 2017-18 corporate donors, according to last
week’s release of the
Australian Electoral Commission’s annual audit of
political donations.
Over $1 million was donated to the major parties
by the Commonwealth
Bank, Westpac, Macquarie, ANZ and financial services lobby groups.
Westpac gave the Coalition $107,000 and Labor
$70,000, up from the
$146,000 it donated the
year before.
The Commonwealth Bank
increased its spend by 65
per cent on its 2017 figures, handing $85,340 to
the Coalition and $72,000
to Labor.

ANZ cut its donations
by $100,000 last financial year, but still handed
over the largest contributions of the big four, giving both Labor and the
Coalition $100,000 each.
National Australia Bank,
whose chief executive
Andrew Thorburn and
chairman Ken Henry were
heavily criticised in the
royal commission’s final
report, donated nothing
over the same time period, after it declared it
would “go clean” to improve its public perception.
ANZ defended its political donations scheme by
saying it donates equal
amounts to the two major
parties.
The CBA said its donations were cover charges
for political events.
“Our policy explicitly
precludes the bank from
making political donations. However, we pay
to attend some political
events attended by the
business community,” a
CBA spokesman said.
Westpac shares the
CBA’s position.
In his final report, Commissioner Hayne recommended
sweeping
changes for the banking, superannuation and
home loan sectors following months of public
hearings.
Both Labor and the Liberal Party said they would
work on all 76 recommendations.

Former prime minister
Malcolm Turnbull has
admitted his government
should have started the
royal commission into the
banks up to 18 months
earlier than it did, as the
Morrison government faces calls to apologise for
the delay.
Mr Turnbull said the commission report was like
“shock treatment” for
the banking sector after
an inquiry that surprised
him with the scale of the
malpractice that hurt customers.
“You can make a very
good case for saying it
was started perhaps a
year later than it should
have been, or 18 months
later than it should have
been,” he told Sky News
on Tuesday morning.
Former Prime Minister
Malcolm Turnbull said the
government should have
called the Banking Royal
Commission earlier.
The comment came as
Treasurer Josh Frydenberg was called an “apologist” for the banks on
breakfast television and
had to fend off questions
about whether the government had been betrayed
by the banks.
Opposition Leader Bill
Shorten called for a royal
commission into financial
services in April 2016 but
the government rejected
the idea ahead of the
federal election that year
and did not relent until
November 2017 when it
named former High Court
judge Kenneth Hayne to
head the inquiry.
“I believe, with the benefit
of hindsight, we should
have held the royal commission earlier, but I think
what the royal commission has done is provided
something of a shock, a
shock treatment, to really
ram home the need for
that cultural change,” Mr
Turnbull said.
“So I think that’s going to
be very important because
you’ve got to restore faith
and confidence.”
Mr Turnbull said one reason the government had

not launched the royal
commission earlier was
that it wanted to put a
priority on tougher regulation and compensation
for victims, something
that had to be put on hold
while the inquiry was underway.
“This is the point Scott
Morrison and I used to
make about the royal
commission - because
royal commissions can’t
provide compensation. All
a royal commission can
do is enquire and write a
report, which is what they
did.”
“We were well advanced
with a compensation
scheme to deal with the
victims of various bank
malpractices, I suppose is
the best way to describe
it, and that was put on
hold when the royal commission was set up.”
“So I would expect that
Scott Morrison would dust
that off and get that back
out there because it is vitally important that people
are compensated.”
“But I was coming at it
and Scott was coming at
it from a different position.
We weren’t seeking to
protect the banks - quite
the contrary. I know that’s
what the Labor Party says
but that wasn’t our approach.”
“Our approach was to act
as swiftly as we could to
ensure that people who
had been wronged were
compensated,
people
who had done the wrong
thing were held to account and, if appropriate, prosecuted, and that
changes were made as
quickly as possible.”
Prime Minister Scott Morrison was treasurer at the
time the government voted in Parliament against
having a royal commission.
“The nature of political
events means the national economic interest
is now served by taking
what I describe as a regrettable but necessary
action,” he said in November 2017 when announcing the inquiry.

“Politics is doing damage
to our banking and financial system, and we are
taking control as a government to protect the
strength of our banking
system through a properly constituted inquiry.”
Asked about the issue in
September last year as
Prime Minister, Mr Morrison told Parliament the
hurt felt by Australians
from banking misconduct.
“So I regret that we did
not do it earlier. I am
pleased it is happening
now,” he said.
Mr Frydenberg, who also
voted against the royal
commission in Parliament, has faced questions in a press conference and on ABC Radio,
Sky News, ABC TV, the
Seven Network and the
Nine Network about
whether he was wrong or
apologised for not calling the royal commission
sooner.
“Do you personally feel
betrayed? Do you feel
conned because you’ve
been an apologist, a defender for the banks?”
Seven Network host
David Koch asked Mr
Frydenberg on Tuesday
morning.
“I’ll just pull you up there,
Kochie, I think that’s a ridiculous statement,” the
Treasurer replied.
“Let me point out that
when Labor was in power they had the financial
scandals of Trio and
Storm and they did nothing,” he said, referring to
the collapse of Trio Capital and Storm
Labor responded to those
collapses with a parliamentary inquiry and a reform to the commissions
paid for financial services
in a reform called the Future of Financial Advice,
or FOFA.
Labor legislated the plan
under Julia Gillard as
prime minister to stop
commissions and scale
back remuneration but
the Coalition sought to
scale back the reforms in
2014 under Tony Abbott.
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‘I will simply ignore it’: Scott Morrison rules out
snap election if defeated on ‘stupid’ refugee bill

Prime Minister Scott Morrison, pictured in Townsville on Tuesday, ruled out
a snap election over the refugee vote.Credit:AAP

Prime Minister Scott Morrison has ruled out calling a
snap election if his government suffers a humiliating
defeat on the floor of Parliament on what he called a
“stupid” bill on refugees.
In doing so he dismissed
speculation the government could use Labor’s
support for the bill to go
immediately to an election
it would frame as a referendum on strong border
protection.
The bill, which has already
passed the Senate, is likely
to go to a vote in the lower
house next week if the opposition and the crossbench can lock in enough
votes to seize control of
the parliamentary agenda.
If the government then lost
the substantive vote and
the bill passed into law,
it would be the first time
since 1929 that a sitting
government has lost a vote
on legislation.
However, it is not clear
that this would trigger a
constitutional crisis, and
Mr Morrison told Sky News
on Tuesday night he would
not use the incident as a
trigger for a snap election.
“If we lose that vote next
week, so be it. We won’t be
going off to the polls,” he
said.
“The election is in May. I
will simply ignore it and
we’ll get on with the business.
“But I’m not going to be
howled down by the Labor Party who want to dismantle a border protection
system I had a key hand in
building.”
The bill - brought by independent MP Kerryn
Phelps, who replaced Malcolm Turnbull in the seat
of Wentworth - would enable refugees on Manus

Island and Nauru to come
to Australia for medical
treatment if that course of
action is recommended by
two doctors.
Currently, those decisions
are controlled by the health
systems on the two islands and the Department
of Home Affairs, which has
its own health team led by
a chief medical officer.
Under the Phelps proposal, the Minister for Immigration would have a limited ability to block such a
medical transfer on security grounds.
The government argues the
bill, if successful, would
undermine Operation Sovereign Borders.
“You just need two doctors
on Skype who say ‘I can’t
really see from here so
you need to be brought to
Australia so I can see you
here’,” Mr Morrison argued
on Tuesday night.
“Four hundred people will
come - single males - from
Manus Island [and] Nauru
... which will overwhelm
our detention centres.
“We’ll have to reopen
Christmas Island. We’ll
have to reopen detention
centres that we were able
to close because of our
strong border protection
policies.”
Mr Morrison also said there
was no capacity under the
legislation for a minister to
reject a transfer for someone based on character
grounds.
“Someone who’s a paedophile, who’s a rapist, who
has committed murder any of these other crimes
- can just be moved on the
say-so of a couple of doctors on Skype,” he said.
“This is a stupid bill. It’s
written by people who
haven’t got the faintest

idea how this works.”
In a bid to head off defeat
on the bill, Mr Morrison
had offered to create an
independent medical panel
to oversee Department of
Home Affairs decisions on
medical transfers.
The panel would scrutinise
decisions but would not
have the ability to override
them. Dr Phelps and other
proponents of the proposed
legislation dismissed that
as unsatisfactory.
In 1929, when a government last lost a vote on
legislation, then prime minister Stanley Bruce immediately called an election which he lost. However, Dr
Phelps has said she does
not regard her bill as a vote
of confidence in the minority Morrison government.
A question mark lingers
over whether the bill has
enough crossbench support to succeed, because
independent MP Cathy
McGowan has not committed her crucial vote either
way.
In a blog post on Tuesday,
constitutional law professor Anne Twomey suggested passing the bill could
be slightly easier than
first thought. She argued a
standing order in the lower
house that requires an absolute majority to overturn
the agenda could in fact be
unconstitutional.
That would mean a simple
majority of 75 or fewer out
of 149 (the Speaker does
not vote except in a tie)
could disrupt the order of
business and bring on a
vote on Dr Phelps’ bill.
Labor MPs indicated there
was no mood in the party
to abandon support for the
Phelps bill, even in the face
of a ferocious government
campaign on border protection.
Asked about the issue at
a press conference on
Tuesday, Labor leader Bill
Shorten affirmed his party
would still vote for the bill.
“That’s our position,” he
said.
The matter is expected to
come before the Parliament during its first sitting session of 2019 next
week.
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Morrison can win election: Turnbull

Former prime minister
Malcolm Turnbull says the
coalition can win the next
election.
The man Scott Morrison
replaced says the coalition can win the election
and wishes the prime minister all the best.
Former prime minister
Malcolm Turnbull, surprised by television cameras at Melbourne Airport
on Tuesday, said every
election could be won
when asked about his
successor’s chances.
“Australian elections are
close - they’re two-horse
races, right?” he said.
“Of course he’s in with a
chance but it’s a matter
for the people.”
Mr Turnbull had lifted the
coalition’s standing in the
polls to be behind by just
two points, 51-49, when

the Liberal Party dumped either when pressed on
him as leader in August. the upcoming fight for
Flinders.
The most recent Newspoll, “What I know is Greg Hunt
released a week ago, had has been serving his comLabor leading the govern- munity since 2001,” he
told reporters in Townsment 53-47.
Pushed further for his ville.
thoughts on the govern- “He’s done an extraordiment’s direction, Mr Turn- nary job and he’s a great
bull deflected, saying, “I local member and he’s a
have to remind you that fantastic minister and I’m
I’m not retired, but I am re- so pleased to have him as
tired from politics”.
my team, and that’s why
But he did praise Liberal- he’ll be back as part of my
turned-independent MP team after the next elecJulia Banks, who is pre- tion.”
paring to stand against The prime minister deHealth Minister Greg Hunt, scribed the general elecsaying she was an “out- tion as a contest over the
standing parliamentarian” national economy and
and the race between the Labor’s “arrogant” plan
two would provide the to remove cash payments
constituents of Flinders for excess franking credwith a stimulating contest. its.
Mr Morrison insisted he “If they’re this arrogant
wasn’t a commentator to you before an election
imagine what Bill Shorten
would be like if he actually won one,” Mr Morrison
said.
that is leading the charge “He thinks he’s already
against Labor policies,” he got it in the bag.”
Campaigning in southern
said.
“That is highly unethical NSW, Mr Shorten said the
election was about trust,
and it taints the inquiry.”
However, Mr Wilson is un- especially following the
banking royal commission
repentant.
“What’s unethical is you which the coalition failed
and Bill Shorten trying to to back until the pressure
rig the law to smash retir- became too much.
ees and steal their over- “I’m saying to Austrapaid tax unless they join a lians, who do you trust to
Labor-linked union super keep the banks in line?”
fund stacked with your
mates,” he tweeted to Mr he said.
“Nothing will happen if
Thistlethwaite.
“At every point Labor has this mob get re-elected.”
been doing the bidding Treasurer Josh Frydenof their mates against the berg is facing a challenge
from another former LibAustralian people.”
The economics committee eral member, Oliver Yates,
is holding public hearings in his blue-ribbon Melacross the country on La- bourne seat of Kooyong.
bor’s plan to remove cash Mr Yates is urging voters
payments for excess frank- to turf Mr Frydenberg out
ing credits.
for his inability as energy
Unusually, there are no minister to convince colformal witnesses scheduled for most of the hear- leagues to act on climate
ings. Instead, members of change.
the public are given three Mr Frydenberg played
minutes each to vent their down the electoral threat.
“I have a good, strong lofeelings.
Hundreds of self-fund- cal track record and I’ll
ed retirees have shared be making the case to the
concerns about what the people of Kooyong beproposed changes might tween now and the next
mean for their incomes.
election.”

Liberal MP urged to quit
Labor tax inquiry

Liberal MP Tim Wilson has
been urged to step down
as chairman of a parliamentary inquiry investigating Labor’s changes to
franking credits.
A Liberal MP chairing a
controversial inquiry into
Labor’s proposed changes
to franking credits is being
urged to resign over “highly unethical” behaviour.
Tim Wilson has been under
fire for including a Liberal
petition against the policy
on a website promoting
the committee’s work and
allowing his colleagues to
hand out party membership forms at public hearings.
It has now been revealed
Mr Wilson holds shares in
a fund management firm
leading the charge against
Labor’s changes and is related to its chairman.
Labor’s Matt Thistlethwaite
told the Sydney Morning
Herald that Mr Wilson must
resign, arguing he has a
clear conflict of interest
and abused parliamentary
processes.
“Not only did he create a
blatantly partisan website
but it now appears he has
an interest in a company

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

WORLD FRUIT

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

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

 1( Peachesكيلو) بـ $ 1,49

لـوز نـيء ( 1كيلو) بـ $ 11,99

 5(Washed Potatoكيلو) بـ $ 2,99

عــنب ( 1كيلو) بـ $ 2,99

خــوخ  1( Plumsكيلو) بـ $ 1,99

بــندورة ( 1كيلو) بـ $ 1,49

لـنب ( 2كيلو) بـ $ 4,99
بـطيخ بدون بذر ( 1كيلو) بـ $ 0,99

نبيع بالجملة
بزورات مشكـّلة
نؤمـن
ورق تواليت عدد  48بـ  $ 7,99واملفرّقّ ..
طلبات املطاعم..
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت
بـ $15,00
نفتح  7أيام يف
وموجودات أخرى بأسعار خيالية
األسبوع

عـسل بـلدي

هذا العرض
صاحل لغاية
يوم
اجلمعة
 15شـباط

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

لـيمون حـامض ( 1كيلو)
بـ $ 3,99

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

