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مل يكن اللقاء الذي انعقد 
قبيل جلسة جملس الوزراء 
اجلمهورية  رئيس  بني 
العماد ميشال عون ورئيس 
سعد  الوزراء  جملس 
لتكريس  سوى  احلريري 
االنطالق  على  االتفاق 
املوازنة  مشروع  مبناقشة 
واالسراع   ،2019 للعام 
يف اقرارها متهيدًا الحالتها 
وهذا  النواب،  جملس  إىل 
بعض  أزال  ذاته  اللقاء 
مناخًا  وخلق  االلتباسات 
للنقاش، مع العلم ان ملف 
القسم  يف  طرح  املوازنة 
من  اجللسة  من  األخري 
زاوية حتديد موعد اجللسات 
املقاربة  وإظهار  املتتالية 
الرئاسية منه، حتى وإن مل 
يظهر وجود توافق سياسي 
السياسية  املكونات  بني 
ما  وهو  املشروع.  على 
احلريري  بالرئيس  دفع 
مستمر  بأنه  التلميح  إىل 

من  الزوايا  تدوير  يف 
موعد  تسبق  لقاءات  خالل 
انعقاد جلسة املوازنة يوم 

الثالثاء.
املوازنة يف الجلسة

املتوافرة  املعلومات  ويف 
قال  عون  الرئيس  ان 

داخل جلسة جملس الوزراء 
املوازنة  موضوع  ان 
به،  نباشر  ان  يفرتض 
وكل موازنة تفرتض وجود 
الواردات  يتضمن  جدول 
وضع  ولدى  والنفقات، 
مراعاة  من  بّد  ال  املوازنة 
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عون:احلوار يف االمم املتحدة سالم على الورق وال سالم من دون حوار الشعوب

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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 Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

جملس الوزراء: جلسات متتالية بدًءا من الثالثاء 
لدرس املوازنة بعد توزيعها على الوزراء

حيصل  كي  املعادلة  هذه 
بني  اإلمكان  قدر  توازن 

بوتني خالل استقباله كيم جونغ اون: من حّق كوريا 
الشمالية احلصول على ضمانات لنزع سالحها النووي

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية العماد عون

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

طهران تكشف عن 3 صواريخ جديدة: لن نسمح 
ألّي دولة باحللول مكاننا يف أسواق النفط

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل 

لالتصال: 042 600 0414

الروسي  الرئيس  أشاد 
خالل  بوتني،  فالدميري 
بينه  انعقدت  اليت  القمة، 
الكوري  الزعيم  وبني 
اون  جونغ  كيم  الشمالي 
بدور  فالديفوستوك،  يف 
الشمالّي  الكورّي  نظريه 
اجلزيرة  شبه  استقرار  يف 
بيونغ  حّق  مؤكدا  الكورية 
على  باحلصول  يانغ 
ضمانات أمنية لنزع سالحها 

النووي.
الروسي  الرئيس  نقل 
فالدميري بوتني عن الزعيم 
الكوري الشمالي رغبته يف 
ولكن  النووي  السالح  نزع 

مقابل ضمانات.
لقائه  وبعد  بوتني  وقال 
يف  اون  جونغ  كيم 
أقصى  فالديفوستوك 
الشرق الروسّي أّن الزعيم 
نقل  إليه  طلب  الكوري 
إىل  يانغ  بيونغ  موقف 

األمريكيني.
الروسي  الرئيس  وأكد 

ستساهم  الزيارة  هذه  أّن 
بني  العالقات  تعزيز  يف 
على  »أنا  وقال  البلدين، 
لروسيا  زيارتكم  أن  يقني 
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التفاصيل ص 21

تظاهرات حاشدة يف السودان للمطالبة 
بتسليم السلطة ملدنّيني

التفاصيل ص 21

عالقاتنا  بتعزيز  ستساهم 
الكورية  التسوية  وسنبحث 

خالهلا«.

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

االثنني من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. 
من الثالثاء حتى األحد من الـ 5 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده
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جلسته  يف  الوزراء  جملس  قرر 
اليت عقدها قبل ظهر امس االول 
رئيس  برئاسة  بعبدا  قصر  يف 
العماد ميشال عون،  اجلمهورية 
املقبل  الثالثاء  يوم  جلسة  عقد 
يف بعبدا لدرس مشروع املوازنة 
العامة، على ان تتبعها جلسات 

متتالية حتى اقرار املوازنة.
حسن  علي  املال  وزير  وأكد 
خليل بعد انتهاء اجللسة ان »كل 
مشروع  مضمون  حول  اشيع  ما 
وباالخص  غري صحيح،  املوازنة 
الرواتب  يتعلق مبسأليت  ما  يف 

والتقاعد«.
اجللسة  عون  الرئيس  واستهل 
عموما  اللبنانيني  بتهنئة 
بعيد  خصوصا  واملسيحيني 
اىل  الوزراء  داعيا  الفصح، 
هو  ما  إلجناز  اجلهد  »مضاعفة 
من  املرحلة  هذه  يف  مطلوب 
الذي  التأخري  بعد  مشاريع، 

حصل«.
كذلك هنأ رئيس جملس الوزراء 
بدأ  ثم  باالعياد،  احلريري  سعد 
جدول  مناقشة  الوزراء  جملس 

االعمال.
خليل

حتدث  اجللسة،  انتهاء  وبعد 
الصحافيني  اىل  خليل  الوزير 
الوزراء  جملس  »عقد  فقال: 
فخامة  برئاسة  اليوم  جلسته 
الرئيس وناقش جدول االعمال 
الوارد اليه، واملتضمن 37 بندا 
االخرى  التفاصيل  بعض  مع 
املتعلقة باهلبات والسفر، وأقر 
حصل  نقاش  بعد  البنود  معظم 
بعد  أنه  واالهم  بعضها.  حول 
االنتهاء من دراسة اجلدول، مت 
االتفاق على عقد جلسة خمصصة 
يوم  العامة  املوازنة  ملناقشة 
االنتهاء  بعد  صباحا،  الثالثاء 
من عطلة االعياد املباركة، على 
متتالية  جبلسات  تستكمل  ان 
باعتبار  اخلميس،  يوم  من  بدءا 
عطلة  يوم  هو  االربعاء  يوم  ان 
وذلك  العمال،  عيد  ملناسبة 
إقرار مشروع  من  االنتهاء  حتى 

املوازنة«.
مشروع  توزيع  مت  هل  سئل: 

املوازنة على الوزراء؟
اجاب: »لقد طلب دولة الرئيس 
من االمانة العامة لرئاسة احلكومة 
ان يتم توزيع املشروع املعدل 
للموازنة اليوم قبل االعياد، كي 
االطالع  الوزراء  للسادة  يتسنى 
على تفاصيله واالستعداد لبدء 

مناقشته يوم الثالثاء«.
سئل: هل مت إقرار دفع سلسلة 
من  لعدد  والرواتب  الرتب 

القطاعات؟
اجراء  اقرتاح  مت  »لقد  اجاب: 
من االدارات والوزارات املعنية 
سبق  الذي   46 للقانون  تطبيقا 
أن صدر، واملتضمن الطلب اىل 
اعداد  العامة  املؤسسات  كل 
مشاريع السالسل على اساسه. 
وقد شرح معالي وزير االشغال 
بالتفصيل،  الذي تثريونه  االمر 
وقد  نقاش خبصوصه.  وحصل 
التزام  تأكيد  ذلك  أثر  على  مت 

املرتبط   46 القانون  نص 
بالزيادات وفقا للسلسلة«.

البدء  يتم  مل  ملاذا  سئل: 
بنقاش املوازنة ما دام املشروع 

جاهزا؟
تقدمنا  الذي  »املشروع  اجاب: 
جدول  على  وضعه  يتم  مل  به 
مضمونه  حيدد  الذي  االعمال 
ودولة  الرئيس  فخامة  من  كل 
على  معا  اتفقا  وقد  الرئيس، 
الثالثاء  يوم  اجللسة  تكون  ان 

املقبل«.
سئل: هل االمر مرتبط مبا يتم 
تناقله عن انتظار رئيس احلكومة 
اجوبة معينة وحتديدا من »حزب 

اهلل«؟
اجاب: »إن دولة رئيس احلكومة 
كان يبذل جهدا بلقاءات ثنائية 
املعنيني  والوزراء  االطراف  مع 
ومع جهات سياسية. واملوضوع 
مبعنى  اهلل  حبزب  مرتبطا  ليس 
انه تأخر يف اعطاء االجوبة، فقد 
مت التشاور معه كأي طرف آخر. 
الفساح  فهو  الرتيث  سبب  اما 
النقاش  تسهيل  امام  اجملال 
واليوم،  الوزراء.  جملس  داخل 
على  اصبحت  القوى  كافة  فإن 
املطروحة.  القضايا  بكل  معرفة 
واغتنم املناسبة ألقول ان هناك 
عشرات من الشائعات واالقاويل 
حول ما تتضمنه هذه املوازنة غري 
سيما  ال  صحيحة،  وغري  دقيقة 
ما يتعلق منها مبسائل الرواتب 
التقاعد.  ومعاشات  واالجور 
هناك الكثري من الكالم يف البلد 
ال اساس له. وإذا كانت هناك 
اساس،  هلا  اليت  االمور  بعض 
متاما  مغاير  عرضه  يتم  فما 
ستكون  اليت  احلقيقية  للوقائع 
موضع نقاش يوم الثالثاء. وقد 
»نعيد«  ان  بعض  مع  تفاهمنا 
الفرتة  هذه  خالل  الكالم  عن 
الثالثاء يف  يوم  حتى  الفاصلة 

موضوع االرقام«.
على  الصرف  مت  ملاذا  سئل: 
عشرية  االثين  القاعدة  أساس 
ما دامت املوازنة ستناقش بعد 

أيام؟
يسمح  قانون  »هناك  اجاب: 
هذه  اساس  على  بالصرف  لنا 
االتفاق  مت  ما  وكل  القاعدة، 

 خليل: جلسة الثالثاء تتبعها جلسات متتالية إلقرار املوازنة
رئيس اجلمهورية يف جملس الوزراء:

ملضاعفة اجلهد وإجناز املطلوب من مشاريع

عليه هو نقل اعتماداته لالنفاق 
الدولة  على  بالتزامات  املرتبط 
احكام  إما  تأخريها،  ميكن  ال 
منها  يتعلق  ما  وإما  قضائية 
او  الدارات  واجور  برواتب 
يف  يتم  ومل  خمتلفة.  قطاعات 
ميكن  انفاق  اي  اقرار  اجللسة 

تأجيله«.
بعض  إحلاق  عن  ماذا  سئل: 
الرتب  بسلسلة  املوظفني 
يف  موظفون  ومنهم  والرواتب 
أال  يعملون؟  ال  احلديد  سكك 
يعين ذلك املضي يف الصرف؟

موقع  يف  لست  »انا  اجاب: 
وعرضته  رأيي  ولدي  الدفاع، 
ضمن املوازنة وستتم مناقشته 
حصل  الذي  لكن  حينه.  يف 
اليوم، مثلما شرحه معالي وزير 
لقانون  تنفيذ  هو  االشغال، 
ننفذه.  ان  واجبنا  ومن  صادر 
اجراء،  اي  فإن  املقابل،  ويف 
غريه،  أم  خبفض  يتعلق  اكان 
مبا  لكن  كسواه.  درسه  سيتم 
فقد  طرح،  قد  املوضوع  ان 
وددت نقل ما قاله معالي وزير 
االشغال حول القضية املطروحة، 
وانا  احلديد.  بسكك  يتعلق  وما 
اقول دائما ان هناك العديد من 
ان  نعرف  ان  وعلينا  االدارات، 
وقد  عامة،  مؤسسة   93 هناك 
قانون  تضمني  على  حرصنا 
يؤكد  نصا   2018 العام  موازنة 
ضرورة اعادة النظر يف أوضاع 
لدجمها  متهيدا  املؤسسات  هذه 
مع بعض او الغاء تلك اليت ال 
وانا شخصيا  بالعمل.  هلا  حاجة 
او  ثالث  الغاء  باقرتاح  تقدمت 
باختاذ  وبدأنا  مؤسسات  اربع 
االجراءات التنفيذية لتطبيق هذه 
القوانني، هذا ما ستتم مناقشته 
وزير  لكن  املوازنة.  عرض  عند 
االشغال اوضح ان كل النقاش 
حول سكة احلديد يتعلق بتسعة 
اعداد  بأعمال  يقومون  موظفني 
امللفات حول املخالفات اليت تقع 
على السكة. وهو تقدم بتقرير 
ذكر فيه انه خبصوص معاشات 
هؤالء املوظفني التسعة، فما مت 
توفريه بفضلهم على الدولة من 
دعاوى ومنع االعتداءات ببعض 
اكثر مما سيتم  االماكن يعادل 

قبضه من قبلهم. وبغض النظر 
عن هذا االمر، فإن رأيي املبدئي 
ادارة  اي  ان  اعتبار  على  يقوم 
موظفوها،  يعمل  ال  مؤسسة  او 
ترتيب  دون  ومن  للدولة  ميكن 
عليها،  جديدة  توظيف  اعباء 
نقلهم اىل مؤسسات اخرى وهو 
مادة  وهناك  فعله.  جيب  ما 
واضحة بهذا اخلصوص باملوازنة 
يتعلق بالزامية تطبيقه من قبل 

الوزراء«.
بدل  يف  البحث  مت  هل  سئل: 
اجمللس  أقر  وهل  السفر؟ 

تعيينات يف اجللسة؟
اجاب: »إن موضوع بدل السفر 
النقاش.  اخذ مساحة كربى من 
وكان جملس الوزراء كلف االمني 
واملدير  الوزراء  جمللس  العام 
إعداد  اجلمهورية  لرئاسة  العام 
املرتبطة  اآللية  كل  عن  تقرير 
السادة  اىل  وارسالها  بالسفر، 
اليت  املالحظات  البداء  الوزراء 
بدأت ترد اليهما. وسيكون هذا 
جملس  اعمال  جدول  على  االمر 
الوزراء مباشرة بعد االنتهاء من 
للموازنة،  املخصصة  اجللسات 
على  االتفاق  سبيل  يف  وذلك 
بدل  ملوضوع  حقيقي  ترشيد 
مت  ما  فإن  ولألسف،  السفر. 
موضع  وكان  اليوم-  اقراره 
سبيل  على  كله  كان  حتفظ- 
التسوية. واالهم انه صدر قرار 
مينع  الوزراء  جملس  عن  اليوم 
عملية سفر  اي  تغطية  او  دفع 
باستثناء  التسوية،  سبيل  على 
السياسية  بالقضايا  يتعلق  ما 
بفخامة  املرتبطة  الطارئة 
الرئيس ودولة الرئيس او حالة 
استثنائية يرتئي فخامة الرئيس 
ودولته انها قد حتتاج اىل سفر 
وزارات  تقوم  ان  اما  سريع. 
باجراءات سفر ومن  ادارات  او 
سبيل  على  ملفات  ترسل  ثم 
التسوية، فاجمللس كان واضحا 

أنه لن يقبل بها«.
بني  خلوة  اجللسة  سبق  وكان 
الرئيس عون والرئيس احلريري 
االتصاالت  عرض  خالهلا  مت يف 
اجل  من  جترى  اليت  واللقاءات 
مشروع  إقرار  يف  االسراع 

املوازنة. 

الرئيس عون يرتأس الجلسة

 استقبل رئيس جملس الوزراء 
امس  ظهر  بعد  احلريري،  سعد 
الوسط«،  »بيت  يف  االول، 
وزير التجارة والصناعة الكوييت 
الروضان،  خالد ناصر عبد اهلل 
عبد  الكوييت  السفري  يرافقه 

العال القناعي.
الروضان  أوضح  اللقاء،  بعد 
العالقات  تناول  »البحث  أن 
وزيادة  البلدين  بني  الثنائية 
حجم التبادل التجاري، خصوصا 
أن األرقام احلالية ليست على 
الدولتني«،  طموح  مستوى 
فريق  هناك  »سيكون  وقال: 
كيفية  يف  للبحث  اقتصادي 
القائم  التبادل  حجم  تعزيز 
بني بلدينا، خصوصا أن لبنان 
عالقات  تربطهما  والكويت 
أخوية ومصاحل ومواقف والكثري 

من القواسم املشرتكة«.
جريجيان

احلريري  الرئيس  استقبل  كما 
للسياسات  بيكر  معهد  مدير 

العامة يف جامعة رايس السفري 
إدوارد  السابق  األمريكي 
جريجيان، الذي قال على األثر: 
»لقد كان لنا لقاء مثمرا للغاية 
البحث خالله على الوضع  تركز 
يف املنطقة والعالقات اللبنانية 
- األمريكية اجليدة، إضافة إىل 
ما يواجهه لبنان على املستوى 
الرئيس  وخطط  االقتصادي، 
احلريري ملواجهة هذه األعباء«.

سفرية أسرتاليا
احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
ريبيكا  أسرتاليا  سفرية 
معها  وعرض  غريندالي، 
العالقات الثنائية بني البلدين.

سفراء لبنان
كما التقى على التوالي سفراء 
علي  أوكرانيا  يف:  لبنان 
حسن،  حممد  اجلزائر  ضاهر، 
واطلع  عطاهلل،  زياد  واملغرب 
اجلاليات  أوضاع  على  منهم 
بالتوجيهات  وزودهم  اللبنانية 

الالزمة.

احلريري استقبل وزير التجارة الكوييت وسفراء 
وعرض مع جريجيان ما يواجهه لبنان اقتصاديا

الرئيس الحريري مستقبال الوزير  الكويتي الروضان

طائفة  عقل  شيخ  استقبل 
نعيم  الشيخ  الدروز  املوحدين 
يف  الطائفة  دار  يف  حسن، 
»لبنان  تكتل  عضو  بريوت، 
عون  ماريو  النائب  القوي« 
دسوم،  رمزي  احملامي  يرافقه 
القضايا  وجرى عرض عدد من 

واملوضيع العامة.
خالل  حسن،  الشيخ  وشدد 
سعي  »ضرورة  على  اللقاء، 
لرتسيخ  االفرقاء  مجيع 
يف  الوطنية  املصاحلة  وتثبيت 
العيش  أواصر  ومتتني  اجلبل 
وااللتقاء  والواحد،  املشرتك 
اليت  املشرتكة  القواسم  حول 
بالدرجة  كمواطنني  تربطهم 
املسؤولني  وحتلي  األوىل، 
اليت  والتصرحيات  باملواقف 
األجواء  توتري  عدم  شأنها  من 
والتمسك  النفوس،  وشحن 
بلغة احملبة والتسامح والتالقي 

والتواصل«.
النائب عون:  اللقاء قال  وبعد 
بدأناها  اليت  جولتنا  »استكملنا 
بشارة  البطريرك  غبطة  مع 
متعلق  موضوع  حول  الراعي 

بزراعة القنب ألغراض صيدالنية 
وطبية حبتة، واليوم حتدثنا مع 
كي  حسن  نعيم  الشيخ  مساحة 
نستأنس برأيه أيضا حول هذا 
كثريا  يهمنا  الذي  املوضوع 
تستوجب  مسألة  هكذا  باعتبار 
أيضا  الروحي  الغطاء  من  نوعا 
واننا  الزمين،  فقط  وليس 
اهلل  انشاء  قريبا  جوابه  بانتظار 

حول هذا املوضوع«.
وأضاف: »كانت فرصة حتدثنا 
ثانية وال  أمور  مع مساحته يف 
اللبناني  الوضع  منها  سيما 
الراهن، حيث استفدنا من أفكاره 
النرية، اىل جانب أوضاع منطقة 
اجلبل واجواء التعايش احلاصل 
وجه  على  املنطقة  هذه  يف 
وجهات  كانت  وقد  اخلصوص، 
النظر متفقة جدا حول ما جيري 
يف  حتسينه  ميكن  وما  حاليا 
أيضا  كنا  املقبلة، كما  املرحلة 
املواضيع  جممل  حول  متفقني 

اليت طرحت يف اللقاء«.
ثم استقبل الشيخ حسن وفدا 
ماراثون«  »اجلبل  مجعية  من 

برئاسة بهاء الزغري.

حسن التقي ماريو عون ومجعية ماراثون

الشيخ حسن مستقبال النائب ماريو عون
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جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل 
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.

لدينا مكيفات  هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات 

اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

 2019 نــيسان   27 Saturday 27  April 2019الـسبت 
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لـبنانيات

 2019 نــيسان   27 Saturday 27  April 2019الـسبت 

اللبنانية«  »القوات  حزب  نظم 
اإلبادة  ذكرى  يف  احتفاال 
يف  »سيفو«،  وجمازر  األرمنية 
مقره العام مبعراب، حتت عنوان 
يف  ربيعا«،  أزهرت  »جلجلة 
ميشال  الرئيس  ممثلة  حضور 
أليس  السابقة  الوزيرة  سليمان 
األرمن  بطريرك  ممثل  شبطيين، 
آرام  كيليكيا  لبيت  األرثوذكس 
املونسنيور  كيشيشيان  األول 
بطريرك  فارتانيان، ممثل  بارين 
غريغوار  الكاثوليك  األرمن 
غابرويان  العشرون  بدروس 
اسادوريان،  كيفورك  املطران 
أواديس  السياحة  وزيري 
اإلجتماعية  والشؤون  كيدانيان 
أرمينيا  قيوجميان، سفري  ريشار 
النواب:  اتاباكيان،  فاهاك 
»الطاشناق«  حزب  عام  أمني 
الكساندر  بقرادونيان،  هاكوب 
طالوزيان،  جان  ماطوسيان، 
حواط،  زياد  نصار،  أنيس 
الدكاش،  شوقي  واكيم،  عماد 
ممثلة  اللمع،  أبي  إيدي  وماجد 
رئيس حزب »الكتائب اللبنانية« 
عضو  اجلميل  سامي  النائب 
الدكتورة لينا  املكتب السياسي 
»اللقاء  رئيس  وممثل  اجللخ، 
تيمور  النائب  الدميقراطي« 

جنبالط طانيوس الزغيب.
السابقون:  النواب  أيضا  وحضر 
رئيس جملس األمناء يف اجلمعية 
أغوب  »تيكيان«  الثقافية 
جنجنيان  شانت  قصارجيان، 
وأنطوان أبو خاطر، مطران الدائرة 
الكاثوليك  للسريان  البطريركية 
مار ميتاس شارل مراد، املطران 
جورج كيفورك خزوميان، رئيس 
إحتاد الكنائس اإلجنيلية األرمنية 
يف الشرق األدنى مكرديتج قره 
كوزيان، رئيس »إحتاد األشوري 
ماروكيل،  سارغون  العاملي« 
السرياني«  »اإلحتاد  رئيس 
ليلى  نائبته  ممثال  مراد  إبراهيم 
»اهلانشاك«  حزب  رئيس  لطي، 
حزب  ورئيس  قالبكيان،  سيبوه 

»الرامغفار« سيفاك اغوبيان.
كما حضر رئيس بلدية برج محود 
مارديك بوغوصيان، نائب رئيس 
اندكيان،  نظرت  عنجر  بلدية 
»اراراد«  جريدة  حترير  رئيسة 
زاريه  املخاتري:  يربميان،  آني 
كاالجيان، هاروتيون الكيسيان، 
سركيس  قلوشيان،  واسكن 
سقايان  سريوب  ايكيزيان، 
رئيس  خزارجيان،  وسرتاك 
ل«اجلمعية  اإلقليمي  اجمللس 
اخلريية العمومية األرمنية« جريار 
توفنكجيان، رئيس مجعية »يسوع 
كيشيشيان،  فانا  احلياة«  خبز 
لطائفة  اخلريية  »اجلمعية  رئيس 
كمال  الكاثوليك«  السريان 
من  عدد  إىل  إضافة  سيويف، 
السابقني  البلديات  رؤساء 
البلديات  جمالس  من  واعضاء 
عدد  السابقني،  واملخاتري 
اإلدارية  اهليئات  اعضاء  من 
»الطشناق«،  أحزاب  يف 
و«الرامغفار«،  »اهلانشاك« 
وحشد من الفاعليات االجتماعية، 
االقتصادية، اخلريية واإلعالمية.

جعجع
فيها:  قال  كلمة  جعجع  وألقى 
املناسبة  هذه  أفضل يف  »كنت 
أال اتكلم باعتبار أن كل ما ميكن 
من  بكثري  أقل  يبقى  يقال  أن 
جلجلة  ارتكبت.  اليت  الفظاعات 
فعذابات فمقاومة فقيامة. معاناة 

وانتصار خيتصران مسرية شهداء 
سيفو.  وجمازر  األرمنية  اجملازر 
أزهر  واجدادكم  آبائكم  أمل  من 
جراحاتهم  عمق  ومن  ربيعكم، 
ومن  براعمه،  تفتحت  ومعاناتهم 
املبارك  وزرعهم  نضاهلم  عرق 
هذه  إن  وفريا.  احلصاد  كان 
الزرع  ذلك  من  الصاحلة  الثمار 
ومرعش،  أرمينيا  يف  املقدس 
وسنجق  وسيس،  وكيليكيا، 
وشرشبوك وآراكس وطور عبدين 
إن  وماردين،  والرها  بكر  وديار 
هذه األشبال من تلك األسود«.

ال104  الذكرى  »يف  أضاف: 
سيفو  وجمازر  األرمنية  للمجازر 
الشعوب  حبق  حصلت  اليت 
السريانية واألشورية والكلدانية، 
احلق  104 حتيات وحتية لشهداء 
والواجب واإلنسانية. 104 حتيات 
وحتية من مقر القوات اللبنانية، 
عرفت  لبنانية  منطقة  كل  ومن 
والشهادة  النضال  معنى  مثلكم 

والبطولة واحلرية.
وتابع: »نلتقي اليوم هنا كما يف 
كل سنة، ال لنحيي ذكرى اجملازر 
فحسب، بل لنجدد الوالء للقضية 
السريانية  والقضية  األرمنية 
مل  اليت  والكلدانية  واألشورية 
السنني  رغم  متوت،  ولن  متت 
مل  أنها  فخرا  يكفيها  والعقود. 
ترتو من اخللود واجملد والذكرى، 
بينما  السنني،  عشرات  رغم 
وبالء  موتا  يشبعوا  لن  اجملرمون 
يكفي  اآلبدين.  ابد  اىل  ولعنات 
عادت  أنها  فخرا  القضية  هذه 
وتزينت مؤخرا بأيقونة املطرانني 
ابراهيم  ويوحنا  اليازجي  بولس 
ولن تنزعها قبل إطالق سراحهما 
أو الكشف عن مصريهما. يكفيها 
شعوبكم،  مثل  شعوبا  أن  فخرا 
من  كبرية  جمموعة  إليها  تضاف 
هذا  حتمل  الصديقة،  الشعوب 
وهذا  الصالبة  وهذه  اإلميان 
القضية  تلك  تتبنى  االلتزام 
أيقونة  وحتفظها  حية  وتبقيها 
مقدسة يف قدس أقداسها على 

مر األجيال«.
وأردف: »إن كل ليل حيمل يف 
طياته بذور فجره ونهاره، وكل 
بذور  ذاته  يف  حيمل  استشهاد 
جلجلة  وكل  وانتصاره،  قيامته 
ربيعها، وكل  بذور  بذاتها  حتمل 
وأجدادكم  آبائكم  من  شهيد 
األمل  بذور  بدمائه  لكم  محل 
والرجاء بغد أكثر إشراقا، وعدالة 
شهداء  أن  صحيح  وإنسانية. 
لكنهم  حياتهم،  خسروا  اجملازر 
رحبوا خلود ذكراهم. صحيح أنهم 
وممتلكاتهم،  أراضيهم  خسروا 
لكنهم رحبوا شرفهم وكرامتهم. 
أنواع  كل  قاسوا  أنهم  صحيح 
القهر والعذابات بسبب قناعاتهم 
وإميانهم، لكنهم أقبلوا على محل 

صليبهم بفرح عظيم«.
وقال: »ال تبكي يا أرض أرمينيا 
التارخيية ويا أرض مذابح سيفو 
بل  األبرار،  شهدائك  ذكرى  يف 
بأبنائهم  اليوم  وهللي  افرحي 
وأحفادهم األحياء الذين صمدوا، 
وكفكفوا  جراحاتهم  ضمدوا 
ذكرياتهم  ومللموا  دموعهم، 
املبعثرة، وتسلحوا بإميان يزحزح 
وطنهم  حمبة  ومحلوا  اجلبال، 
والقضية يف قلوبهم حيثما حلوا، 
يتذوقوا  حتى  املسرية  وأكملوا 
يكونوا  أو  حني،  بعد  ولو  نصرا 
عرس  املوت  حيث  للحق  شهداء 
صرب  النصر  إمنا  لألبطال.  فخر 

جعجع خالل احياء ذكرى اإلبادة األرمنية يف معراب: السعي حنو مجهورية فعلية قوية هو سعي وطين جامع شامل وليس هدفا حزبيا ضيقا

ساعة، وانتصار قضية الشعوب 
سيكون  املقهورة  املشرقية 
مدويا وحامسا ونهائيا ألنه صرب 

أجيال وأجيال«.
وتوجه إىل شهيد اجملازر بالقول: 
فنم  اجملازر  شهيد  يا  أنت  »أما 
تعد  مل  فأنت  العني،  قرير 
شهيد  بل  فقط،  شعبك  ملك 
اإلنسانية،  وكل  الشعوب  كل 
والبشرية مجعاء. من قرير العني 
يا شهيد املذابح والظلم والقهر 
الكربى  أرمينيا  من  والتجويع 
بينهما،  وما  الكبري  لبنان  اىل 
فالذين يتابعون مسريتك حراس 
إرثك  على  مؤمتنون  ساهرون 
رح  وما  ونضالك،  وتضحياتك 
ينعسوا احلراس. من قرير العني 
الشعوب  وحدت  فتضحياتك 
والوجدان  املعاناة  املشرقية يف 
إحساسها  ووحدت  واالستشهاد 
وقربت  املشرتك  باملصري 
املسافات بينها. من قرير العني 
وال تقلق ألن القضية اإلنسانية 
لواءها  محلت  اليت  العظمى 
ستزهر حرية ودميوقراطية وعدالة 
املشرقي  الرتاب  فوق  ومساواة 
ودموعك  بعرقك  جبل  الذي 
ودمائك، وقد بدأت تزهر فعال. 
هذا هو وعدنا وعهدنا لك اليوم 
قرير  من  الدهور.  انقضاء  وحتى 
الذين  اجملرمني  ألن  العني 
الشعوب  بإخراجهم  أن  اعتقدوا 
واالشورية  والسريانية  األرمنية 
والكلدانية من اجلغرافيا حيجزون 
هلم مكانا يف التاريخ، قد نبذهم 
تاريخ.  أي  بالذات قبل  تارخيهم 
خطيت  فبدمائك  العني  قرير  من 
باألحرف  العريضة  العناوين 
اإلنسان،  حقوق  لشرعة  األوىل 
ووضعت ضوابط أخالقية وقيمية 
يف التعاطي اإلنساني، حتى ولو 
هنا  من  بقرونه  يذر  الشر  بقي 
بوجوده  تذكرينا  ليعيد  وهناك 
فعل  كما  واحلني.  احلني  بني 
وسريلنكا.  نيوزيلندا  يف  مؤخرا 
خترت  مل  ألنك  العني  قرير  من 
اهلوان ومل ترضخ ملنطق الذمية 
بل  واالستسالم،  واالنهزام 
قاومت، وباستشهادك انتصرت، 
ب  رحيلك  بعد  من  لنا  واختزنت 
الشموخ  من  فائضا  أعوام   104
مئات  يكفينا  والعنفوان  والعزة 
الطاهرة  روحك  فإىل  السنوات، 

الف حتية وحتية وسالم«.
هي  األهم  »اللقاءات  أضاف: 
الروح  مستوى  على  اليت حتصل 
واألفراد،  الشعوب  التقاء  قبل 
وبني »القوات اللبنانية« وبينكم 
التقاء روحي عميق عمره من عمر 
يف  احملقة  املشرقية  املقاومة 
هذه األرض، حتى قبل أن يهجر 
اجدادكم اىل لبنان ويتالقون يف 
اجلرية واجلغرافيا مع اللبنانيني، 

وقبل أن حتمل املقاومة اللبنانية 
اللبنانية«  »القوات  اسم 

احلالي«.
الشعوب  قضية  »إن  وتابع: 
واألشورية  والسريانية  األرمنية 
القرن  اواخر  تبدأ  مل  والكلدانية 
اوائله  يف  وتنته  عشر  التاسع 
مع  بدأت  هي  وإمنا  فحسب، 
قايني وهابيل، واستمرت مع كل 
كرامة إنسانية منتهكة وكل حق 
مغتصب وكل حرية مسلوبة. وإن 
مقاومة هذه الشعوب املشرقية ال 
تنحصر عند حدود اجملازر األرمنية 
وجمازر سيفو فحسب، بل تشمل 
ومظلوم يف  كل شعب مضطهد 

كل مكان وزمان«.
وحشية  أن  »صحيح  وأردف: 
السلطنة طالت األرمن والسريان 
بشكل  والكلدان  واألشوريني 
أساسي، لكنها مل توفر يف طريقها 
والشعوب  العرب  القوميني 
فتساوى  واللبنانيني،  العربية 
اجلميع، مسلمني ومسيحيني، يف 
عصبية  كل  وتالشت  املظلومية، 
دينية أمام هول الوحشية وأمام 
من  اإلنسانية.  القضية  وحدة 
أرمينيا اىل لبنان مرورا بسوريا، 
واحدة،  معاناة  واحد،  إنسان 
قضية واحدة. صحيح أن العدالة 
والسياسي  القضائي  مبفهومها 
مل تتحقق لكم بعد، إال أن بعضا 
من حقوقكم املعنوية قد وصلكم 
بأكملها،  أن شعوبا وأمما  مبجرد 
ومنها الشعب اللبناني، قد تبنى 
وآمن  معكم  وتضامن  قضيتكم 
أهدافكم.  ومشروعية  بأحقية 
املعنوية  حقوقكم  من  بعضا  إن 
أن  مبجرد  ايضا،  وصلكم  قد 
دولية  وسياسات  وأمما  شعوبا 
تعامت عن آالمكم وصمت آذانها 
وأقرت  وعادت  اوجاعكم،  عن 
النهاية.  حبقوقكم املشروعة يف 
عمل  والنهاية  البداية  بني  وما 
والتزام  أكرب،  وإصرار  كبري، 
وأكرب  أكرب  قبلكم  من  وصمود 
هذا  كل  لكم  فهنيئا  وأكرب. 
اإلعالمي  التعتيم  إن  اإلميان. 
وحماولة إخفاء معامل اجلرمية الكربى 
رافقت  اليت  الالمباالة  وسياسة 
الشعوب  جلجلة  مراحل  وتلت 
املشرقية، عادت وتفجرت اليوم 
واخنراطا  كبرية  إعالمية  تغطية 
على مستوى املنظمات احلقوقية 
أعاد تظهري فصول هذه املعاناة 
العام  الرأي  لدى  واستحضارها 
من  قرن  بعد  ولو  الدولي، 
يصح  لن  النهاية،  ففي  الزمن. 

إال الصحيح وها هو قد صح«.
اإلبادة  شهداء  »إن  وقال: 
ليسوا  سيفو  وشهداء  األرمنية 
املشرقية  املسيحية  شهداء 
فحسب، بل شهداء كل الشعوب 
اإلسالم  وشهداء  املشرقية، 

خصوصا  يناضل  الذي  املعتدل 
اليوم بدوره أيضا حتى تعم روح 
احملبة واإلخاء والسالم واملساواة 

يف هذا الشرق«.
اليوم  أننا  »صحيح  أضاف: 
للمجازر  ال104  الذكرى  حنيي 
األرمنية وجمازر سيفو، لكننا يف 
الوقت ذاته حنيي الذكرى ال25 
العتقال رئيس »القوات« وحلها 
واضطهاد مناصريها، وإذا كانت 
املناسبتان حتمالن إلينا ذكريات 
تزامنهما  أن  إال  حمزنة،  أليمة 
القيامة  اسبوع  مع  السنة  هذه 
أن  ثانية  تذكرينا من جهة  يعيد 
النصر هو دائما حليف املقاومني 
املثابرين امللتزمني، والقيامة هي 
دوما قدر املؤمنني، مهما كانت 
والصليب  طويلة  اجللجلة  درب 
ال  ختافوا،  وال  فاطمئنوا  كبريا، 
املصري.  على  وال  الوجود،  على 
اللبنانية« اليت هي  إن »القوات 
امتداد طبيعي للمقاومة اللبنانية 
يف  ختتزن  الزمن  عرب  التارخيية 
الشعوب  معاناة  كل  ذاكرتها 
الشعوب  هلذه  وحتجز  املشرقية 
وجدانها،  يف  جدا  متقدما  مكانا 
هذا  يف  بها  نتلفظ  كلمة  وكل 
الوجدان  هذا  من  تنبع  االحتفال 
والروح  القلب  ومن  بالذات 
إن  واملعاناة.  القضية  ووحدة 
األرمنية  الطوائف  من  رفيق  كل 
والسريانية واألشورية والكلدانية 
يف »القوات اللبنانية« هو قيمة 
من  يتحدر  ألنه  هلا،  مضافة 
نضاهلم  يف  كانوا  واجداد  آباء 
قواتا،  وبطولتهم  ومقاومتهم 
ولو يف مكان آخر وزمان آخر. إن 
واألشوريني  والسريان  األرمن 
والكلدان بشكل عام، هم قريبون 
من القوات بالفطرة ألنهم بشكل 
عام حيملون يف عقلهم ووجدانهم 
التجربة  وحلمهم  ودمائهم 
واملعاناة  نفسها،  التارخيية 

نفسها والقضية نفسها«.
وتابع: »اما عن شهداء املقاومة 
اللبنانية من السريان واألشوريني 
فيطول  والكلدان،  واألرمن 
الباهظة  األمثان  وكأن  الكالم، 
واجدادكم  آباؤكم  دفعها  اليت 
احلرية  عن  دفاعا  أزمانهم  يف 
فقررمت  تكفكم،  مل  واإلنسان 
ونضالكم  وصمودكم  بدمائكم 
فوق  تضيفوا  أن  وتضحياتكم 
مئات  أزمنتنا،  يف  وزناتهم، 
كرم  من  والوزنات.  الوزنات 
والسد  السريان  وحي  الزيتون 
وبرج محود والفنار اىل انطلياس 
وكل  والبقاع،  وزحلة  والنقاش 
كلم  ال10452  من  تراب  حبة 
املقاومة  أعطوا  ابطال  مربع، 
اللبنانية بعدها املشرقي اجلامع، 
واحتدت دماؤهم بدماء رفاق هلم 
من األشرفية وعني الرمانة وزحلة 
وشكا،  السيمان  وعيون  وقنات 
ليصح فعال القول: قضية واحدة 

يف كل زمان ومكان«.
األوضاع  إىل  جعجع  وتطرق 
بالسيف  »ليس  فقال:  العامة 
بكل  بل  اإلنسان،  ميوت  وحده 
يؤدي اىل إضعاف دولته،  عمل 
وبالتالي وجوده. إن هذه املرحلة 
عن  االبتعاد  تتطلب  الدقيقة 
التفرد  سياسة احملاور وسياسة 
يف اختاذ القرارات خارج اإلمجاع 
القرار  مصادرة  إن  احلكومي. 
يف  تؤدي  للدولة  االسرتاتيجي 
نهاية املطاف اىل خراب البصرة. 
من  اآلالف  مبئات  إغراقها  إن 

تذويبها.  اىل  يؤدي  النازحني 
يؤدي  الدولة  إدارة  سوء  إن 
إىل فقدانها ملناعتها واهرتائها. 
سيما  ال  الفساد،  انتشار  إن 
يف  السياسية  املستويات  على 
وينهش  الدولة  يعطل  الدولة، 
لبنان  يف  وحنن  مواطنيها.  حلم 
الظواهر  هذه  نعيش  ولألسف 

ونعاني منها كلها«.
وتابع: »حنن يف القوات اللبنانية 
األليم،  الواقع  متاما هلذا  واعون 
تلك  ضد  صراعنا  وسنكمل 
األمراض كلها حتى النهاية. لن 
نرتاجع أمام اي تهديد، وسنكمل 
نستكني  لن  وحدنا.  بقينا  ولو 
قبل بلوغ اهلدف املنشود: دولة 
لبنانية بكل ما للكلمة من معنى، 
بيدها وحدها قرار السلم واحلرب. 
حبسن  قوية  قوية.  مجهورية 
مسؤوليها.  ونظافة  إدارتها 
مجهورية بتصرف شعبها، تسهر 
على  أمنه،  على  مصاحله،  على 
مجهورية  ال  أوالده،  مستقبل 
لآلخرين،  قرارها  تسلم  شكلية 
يف  ويعشعش  الفساد،  ينخرها 
زواياها الفشل. ولكي نبلغ اهلدف 
مساعدة  إىل  حنتاج  املنشود، 
حنو  فالسعي  اللبنانيني،  مجيع 
سعي  هو  قوية  فعلية  مجهورية 
وطين جامع شامل، وليس هدفا 

حزبيا ضيقا«.
صرخة  من  جزءا  جعجع  واقتطع 
عنها  عربت  اليت  األرمنية  األمل 
»اين  باموجبيان  هاروت  اغنية 
فيها:  يقول  اليت  اهلل«  يا  كنت 
تالشى  ملا  اهلل،  يا  كنت  »أين 
يا  كنت  اين  ومناشدتنا،  امياننا 
اهلل ملا دمروا هذا البلد اجلميل، 
جعلنا  يطاق  ال  الذي  األمل  ملا 
يا  كنت  اين  آمني...  نتضرع 
اهلل ملا صرخاتنا من أجل اخلالص 
يا  السماء... كنت صامتا  هزت 
اهلل، ملا كنا معلقني على الصليب 

وحنن نصلي آمني...«.
أعادتين  الكلمات  »هذه  وختم: 
الزنزانة  سنوات  إىل  بالذاكرة 
األعمى،  والظلم  واالعتقال 
قوس  أمام  قلته  ما  وتذكرت 
»ال   :1998 عام  يف  احملكمة 
يعتقدن معتقد أن اهلل قد مات أو 
أنه ال يتدخل يف التاريخ، ومهما 
يكن من أمر فأنا كلي إميان، ال 
بل أعمق وأبعد من االميان بعد، 
طويلة  الطريق  تكن  مهما  بأنه 
فإنه  ومتعرجة،  شاقة  وصعبة، 
إال  تكون  لن  املطاف  نهاية  يف 
مشيئته، وكما يف السماء كذلك 

على هذه األرض«.
كلمات

تكتل  لعضو  كلمة  كانت  كما 
النائب  القوية«  »اجلمهورية 
حزب  ورئيس  طالوزيان  جان 
سيفاك  لبنان  يف  »الرمغافار« 
اللجنة  ورئيس  اكوبيان 
»اهلنشاك« يف  التنفيذية حلزب 
لبنان سيبوه قالباكيان واملعاون 
الكاثوليك  للسريان  البطريركي 
ووزير  مراد  شارل  املطران 

السياحة أفيديس كيدنيان
حزب  كرم  احلفل  ختام  ويف 
بول  من  اللبنانية« كال  »القوات 
غرياغوسيان )رمحه اهلل( بشخص 
 - paul guiragossian foundation
وقد قدم د. جعجع البنته مانويال 
هاديشيان  وزافني  غرياغوسيان 
داريا  ابنته  اهلل( بشخص  )رمحه 
وجون  إجنا  ولويس  هاديشيان 

أمحارانيان.

جعجع يلقي كلمته
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لـبنانيات

عقدت جلنة املال واملوازنة جلسة 
كنعان  ابراهيم  النائب  برئاسة 
والتعاقد  التوظيف  ملف  ملتابعة 
واملؤسسات  االدارات  يف 
نقوال  النواب  العامة، يف حضور 
حكمت  عون،  سليم  حناس، 
روكز،  عون، شامل  االن  ديب، 
سيزار ابي خليل، هنري شديد، 
الصمد،  جهاد  اللمع،  ابي  ادي 
اهلل،  عبد  بالل  البستاني،  فريد 
فتفت،  سامي  اخلليل،  انور 
ايوب محيد، دميا مجالي، ميشال 
امني  زعيرت،  غازي  معوض، 
عدنان  فرجنية،  طوني  شري، 
علي  املرعيب،  طارق  طرابلسي، 
رئيس  هاشم،  وقاسم  بزي 
امحد  القاضي  احملاسبة  ديوان 
التفتيش  هيئة  رئيس  محدان، 
عطية،  جورج  القاضي  املركزي 
املدنية  اخلدمة  جملس  رئيسة 
العام  املدعي  الصايغ،  فاطمة 
القاضي فوزي  لديوان احملاسبة 
ديوان  يف  املستشار  مخيس، 
اخلوري  افرام  القاضي  احملاسبة 
ديوان  يف  العامة  النيابة  وعن 

احملاسبة القاضي بسام وهيب.
كنعان

النائب  حتدث  اجللسة،  عقب 
اليوم  »جلسة  فقال:  كنعان 
اللمسات  لوضع  خمصصة  كانت 
األخرية على كل ما قمنا به خالل 
االشهر املاضية يف ملف التوظيف 
 ،2018 األول  تشرين  منذ 
التفتيش  اىل  االستماع  بعد 
املدنية  اخلدمة  وجملس  املركزي 
لتحديد  واإلدارات  والوزارات 
يف  واعدادها  املخالفات  ماهية 
العامة  واملؤسسات  الوزارات 
اىل  استمعنا  وقد  والبلديات. 
خمتلف املعنيني، باستثناء بعض 
الوزارات اليت سنستدعيها جمددا 

اذا ما وجدنا حاجة لذلك«.
صورة  لدينا  »باتت  وأكد 
واضحة ووقائع متكاملة حول ما 
جلسات  مبدئيا  وسنقفل  حصل، 
االستماع، ونبدأ بتحضري التقرير 
»استوضحنا  وقال:  النهائي«، 
ديوان احملاسبة اليوم حول آلية 

عمله يف متابعة هذا امللف«.
رأي  من  يسأل  »اجلميع  اضاف: 
سنصل؟  اين  ومسؤولني  عام 
وجوابنا أننا قد حددنا اليوم بكل 
وبعد  املوضوع  هذا  أن  وضوح 
االنتهاء من عملنا، بات مسؤولية 
ديوان احملاسبة، ال كجهة رقابية، 
الشعب  باسم  كمحكمة حتكم  بل 

اللبناني وقراراتها ملزمة«.
يف  تأكيد  هناك  »كان  وتابع: 
اللبنانيني،  اىل  أنقله  اجللسة 
يف  والتشدد  مثني  الوقت  أن 
ضروري،  من  أكثر  امللف  هذا 
اىل  بوصولنا  األوىل  املرة  ألنها 
اعطت  قد  الرقابة  تكون  نتائج، 
القضائية  واجلهة  عمليا،  مفعوال 
الرقابية  اجلهة  مع  تكاملت 
الربملانية، وهو ما يشكل رسالة 
لالدارة واملسؤولني ان احملاسبة 

ممكنة«.
»تزويد  اىل  كنعان  واشار 
املستندات  بكل  الديوان 
واملراسالت حول ملف التوظيف، 
عن  واضحة  صورة  لديه  وباتت 
من   21 املادة  وفق  املخالفات 
القانون 46، وننتظر من الديوان 

على  اننا  خصوصا  االسراع، 
ابواب اقرار موازنة العام 2019، 
القرارات  اختاذ  املفروض  ومن 
بوارد  ولسنا  االعتمادات،  قبل 
بيع الناس احلكي، ألن مصداقية 
الدولة واجمللس النيابي والقضاء 
احملك،  على  احملاسبة  وديوان 
يف  القرارات  اختاذ  واملطلوب 
اي  دون  من  املناسب  الوقت 

تدخل سياسي«.
ان  املفرتض  من  »كان  وأوضح 
حتال العقود منذ العام 2017 اىل 
املادة  مبوجب  احملاسبة  ديوان 
الديوان،  تنظيم  قانون  من   86
وهو ما مل حيصل، وهذه التجربة 
ستكون مفيدة للجميع من جملس 
وديوان  رقابة  واجهزة  نيابي 
حماسبة، بعدما قامت جلنة املال 
عملها  وستتابع  كاملة  بواجباتها 
الشامل،  املسح  اىل  بالذهاب 
ملف  اي  فتح  يف  نقصر  ولن 
باملال  يتعلق  باملستندات  مرفق 
ومصداقية  لبنان  اجل  من  العام 

الدولة واستعادة الثقة بها«.
واكد »سنحمل السلطة السياسية 
وللمجلس  املسؤولية  املخالفة 
وسنقوم  بذلك،  احلق  النيابي 
بتسمية املخالف كائنا من كان، 
وشامال  حازما  سيكون  وتقريرنا 
ومبتناول  وبشفافية  وكامال 

اجلميع«.
بوضع  »البدء  اىل  واشار كنعان 
سيعرضها  للتقرير  مسودة 
حبلتها  ويصدرها  اللجنة  على 
كل  »على  وقال:  النهائية«، 
ينتبه،  ان  التمييع  سيحاول  من 
يف  بعمله  يقوم  القضاء  اتركوا 
الدولة ان  التوظيف، وعلى  ملف 
تثبت ولو ملرة واحدة انها دولة 
املزارع  حتتها  ختتبىء  صورة  ال 

واجلميع بات على احملك«.
واذ شدد على انه »حان الوقت 
بعد كل الكالم عن مكافحة الفساد 
والوعود ان يتم تبين ملف معاجلة 
ال  وأن  العشوائي  التوظيف 
يعرقله أحد، كما نريد احلسابات 
املالية متكاملة، وال شيء امسه 
حسابا جمتزأ، فاحلسابات تراكمية 
ان  وجيب   ،1997 العام  منذ 
قال:  االستثناءات«،  من  ننتهي 
بانفاقها  شفافة  الدولة  »اما 
نفسها  على  باحملاسبة  وحازمة 
احلكي،  بيع  فليتوقف  او  أوال، 
واذا كانت من نية لالصالح فهو 
وليأخذ  لذلك  املناسب  الوقت 

كنعان اعلن البدء بالتقرير النهائي عن التوظيف:
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القضاء املوقف املالئم يف ضوء 
القوانني املرعية«.

سئل: هل سيبدأ ديوان احملاسبة 
ما  اىل  يستند  او  جديدا  حتقيقا 

قامت به جلنة املال؟
أجاب كنعان: ديوان احملاسبة بدأ 
يف  التوظيف  ملف  يف  حتقيقاته 
8 تشرين االول 2018، وقد بدأ 
امللفات واختذ  بالنظر يف بعض 
القرار يف بعضها، وتأكد لي ان 
االنتهاء  وجيب  مستمر  التحقيق 

يف اسرع وقت«.
وعن امكان اختاذ الديوان القرار 
كنعان:  قال  التعاقدات،  بانهاء 
»ال ميكن ان استبق رأي الديوان 
وقراراته، ولكن القانون واضح، 
فإما ان يبقي الديوان على العقود 
الصحيحة او يوقف املخالف منها، 
اإلطار،  هذا  يف  ثالثا  حل  وال 
واذا  القانون،  تطبيق  وجيب 
تبني بعد دراسة املالكات وجود 
شغور، فملء احلاجة يكون حبسب 
القانون واألصول ووفق مباريات 
جملس اخلدمة املدنية. اما ما هو 
مطروح اليوم، فهو تطبيق وقف 
املخالفة  العقود  على  النفقة 
السياسية  السلطة  واحالة 

املخالفة حملاسبتها«.
النية لدى  اذا ملس غياب  وعما 
النهاية  اىل  بالذهاب  طرف  اي 
يف هذا امللف، قال: »يف ضوء 
ورغم  كتوما.  صرت  التجارب 
فانين  االصالح،  بامكانية  امياني 
أحذر من مغبة عدم حتقيق ما يعد 
به املسؤولون الناس. واذكر يف 
رئيس  ذكره  مبثل  السياق  هذا 
مرة  بري  نبيه  النيابي  اجمللس 
يدخل  القانون  أن  وهو  امامي، 
كخنزير  النيابي  اجمللس  اىل 
ولكنين  كمقانق.  منه  وخيرج 
مهيئة  العامة  االجواء  ان  اشهر 
هذه املرة لالصالح، لكنين احذر 
به  يعد  ما  مغبة عدم حتقيق  من 
املسؤول، ألن الدولة ال حتتمل، 
والثقة باتت شبه معدومة، وهناك 
مصلحة للجميع. وقبل احلديث عن 
ختفيض الرواتب، فلتكن البداية 
اهلدر،  ثم  العشوائي،  بالتوظيف 
طعام،  الئحة  ليس  فاالصالح 
وضع  وجيب  متكامال،  يكون  بل 
معايري  ووضع  لالستدانة،  حد 
عملي  حد  ووضع  للجمعيات، 
وجدي لالبنية املستأجرة وسواها 
اختاذ  جيب  اليت  املسائل  من 

القرار املناسب يف شأنها«. 

النائب كنعان

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد   
يف  »احلوار  ان  عون  ميشال 
ألنه  ينفع  ال  املتحدة  االمم 
يقيم السالم على الورق فقط، 
الشعوب  بني  حوار  دون  فمن 
سالم«،  اىل  التوصل  ميكن  ال 
الفتا اىل ان »من شأن تطبيق 
اهداف مشروع انشاء »اكادميية 
االنسان للتالقي واحلوار« تعزيز 
السالم  وارساء  الدميوقراطية 

بني الشعوب«.
كالم الرئيس عون جاء يف خالل 
االول  امس  ظهر  قبل  استقباله 
يف قصر بعبدا، رئيسة املنتدى 
العاملي لالديان واالنسانية جويل 
وفد  رأس  على  جرب  اهلل  رزق 
 FREUNDE منظمة  من  املاني 
ابراهيم  اصدقاء   ABRAIHAMS
اطلع  حيث  املنتدى،  واعضاء 
الوفد عون على النشاطات اليت 
الصعيد  على  املنظمة  بها  تقوم 
بني  احلوار  جمال  يف  العاملي 

االديان واالنفتاح على اآلخر.
حتدث  اللقاء،  مستهل  يف 
اجلمهورية  رئيس  مستشار 
ناجي  الدكتور  احلوار  لشؤون 
اخلوري، فأوضح ان »املنتدى هو 
مجعية تتألف ادارتها من اشخاص 
ينتمون لطوائف عدة تعمل على 
خالل  من  الثقايف  التنوع  تعزيز 
مع  وتتواصل  واسعة  نشاطات 
مجعيات خارج لبنان، منها منظمة 
تتألف  اليت  ابراهيم«  »اصدقاء 
من اكادمييني ومثقفني يسعون 
االديان  بني  احلوار  ثقافة  لنشر 
وسائر  وبينها  االبراهيمية، 
االطراف من خالل زيارة بلد يف 
ثقافته«،  على  لالطالع  عام  كل 
الفتا اىل ان »زيارة الوفد للبنان 

اليوم تأتي يف هذا السياق«.
ثم حتدث ستيفان فيمر، فشكر 
الوفد،  استقباله  عون  للرئيس 
الفتا اىل ان »منظمة »اصدقاء 
ابراهيم« تأسست منذ 18 عاما 
يف جامعة ميونيخ وتهتم بتاريخ 
املنطقة والديانات فيها، فضال 
قبل  السياسي  تارخيها  عن 
ان  معتربا  الديانات«،  انتشار 
من شأنه  التاريخ  هذا  »دراسة 
اجلسور  بناء  على  يساعد  ان 
وفهم  واحلاضر  املاضي  بني 
يف  سيما  ال  راهنا  حيصل  ما 

اوروبا«.

ثم حتدث حممد صاحل ليشري اىل 
جتربته يف املانيا اليت هاجر اليها 
يف العام 1982 إلكمال مسريته 
فيها رغم بقاء حنينه اىل الوطن، 
مؤكدا ان هاجسه اليوم »تعريف 
ال  كثب  عن  لبنان  على  الناس 
باحلوار  منهم  املهتمني  سيما 
الوفاق«،  ونشر  اآلخر  وفهم 
لبنان  »بأن  قناعته  عن  معربا 
سينعم مبستقبل افضل يف عهد 
للعامل  الرئيس عون ألنه منارة 
يف جمال احلوار بني احلضارات 

واالديان«.
مرحبا  اجلمهورية  رئيس  ورد 
باستقبال  سعادته  عن  ومعربا 
يقوم  »ما  اىل  الفتا  الوفد، 
لتوسيع  متواصل  جهد  من  به 
اطار احلوار يف العامل من خالل 
املشروع الذي تقدم به من على 
منرب االمم املتحدة العام املاضي 
االنسان  »اكادميية  بإنشاء 
لبنان  يف  واحلوار«  للتالقي 
الدولية  املنظمة  رعاية  حتت 
عليه  التصويت  سيتم  والذي 
اجلمعية  قبل  من  اجلاري  العام 

العمومية«.
هذا  لطرح  دافعي  »ان  وقال: 
الدافع  يكون  قد  املشروع 
ما  ان  غري  ملشروعكم،  نفسه 
االكادميية  ان  يف  يكمن  مييزه 
قدرة  تتجاوز  عاملية  ستكون 
املؤسسات احملدودة االمكانيات 

والتحرك«.
املنظمات  »كل  ان  اىل  ولفت 
يف  للسالم  سعت  الدولية 
العامل، بدءا من عصبة االمم يف 
العام 1925، وصوال اىل منظمة 
االمم املتحدة اليت حاولت نشر 
املمتدة بني  الفرتة  السالم يف 
االوىل  العاملية  احلرب  انتهاء 
الثانية  العاملية  احلرب  وانتهاء 
احلروب،  ان  اال   ،1945 العام 
هي  كما  تزايدت  االسف،  مع 
بني  للمشاكل  بالنسبة  احلال 
يف  لنقص  وذلك  الشعوب 
التعارف والتواصل واحلوار يف 

ما بينها«.
يف  »احلوار  ان  عون  واعترب 
االمم املتحدة ال ينفع ألنه يقيم 
الورق فقط، فمن  السالم على 
دون حوار بني الشعوب ال ميكن 
التوصل اىل سالم«، مشريا اىل 
»ما عانته منطقة الشرق االوسط 

عون استقبل رئيسة املنتدى العاملي لالديان مع وفد أملاني:

احلوار يف االمم املتحدة سالم على الورق وال 
سالم من دون حوار بني الشعوب

من ارهاب اخريا ال تزال تداعياته 
ماثلة حتى اليوم، وقد ارتد على 
فعل  ردة  مبثابة  فكان  اوروبا 
رجعية على مآس سبقت مراحل 

ظهور االديان السماوية«.
على  »لبنان  ان  اىل  وأشار 
اتصال اليوم مع خمتلف الدول ال 
سيما االوروبية املؤيدة ملشروع 
االكادميية، واىل ان اهلند ايدت 
ان الصني سرتد  املشروع كما 

باالجياب«.
ألن  مشروعنا  »طرحنا  وقال: 
باالضافة  اخرى  ديانات  هناك 
يف  االبراهيمية  الديانات  اىل 
العامل كالبوذية واهلندوسية كما 
ان هناك اثنيات واعراق خمتلفة 
وعاداتها«.  بتقاليدها  تتميز 
ولفت اىل ان »اهلدف من قيام 
ثالثة  مبادىء  حتقيق  االكادميية 
املعتقد  حرية  احرتام:  جلهة 
بني  االختالف  حق  لآلخر، 
وابداء  التعبري  وحرية  الناس، 
تطبيق  اىل  والتوصل  الرأي، 
تعزيز  شأنه  من  املبادىء  هذه 
السالم  وارساء  الدميوقراطية 

بني الشعوب«.
أضاف: »إن احرتام حق االختالف 
االفراد  بني  فقط  يكون  ال 
من  احلضارات  بني  كذلك  بل 
ضمن مبدأ احرتام حرية املعتقد 
عاملية  دعوة  ذلك  ويف  لالخر، 
التعارف  خالل  من  تتم  للسالم 
على  مشددا  الشعوب«،  بني 
ضرورة ان تكون هناك مبوازاة 
االكادميية مراكز عاملية للحوار. 
كما شدد على ما مييز لبنان من 
تنوع وثقافة تؤهله ليكون مركزا 
لالكادميية، »فهو باالضافة اىل 
املذاهب  يعتنقون  افراده  ان 
عاش  واالسالمية،  املسيحية 
بارادتهم  وغادروه  يهود  فيه 
تاليا  وهو   ،1967 العام  يف 

يعرف عاداتهم وتقاليدهم«.
لبنان  »ان  بالقول:  عون  وختم 
يرغب بتوسيع رقعة ثقافة احلوار 
اناس  خالل  من  الشعوب  بني 
احلضارات،  بدرس  يقومون 
ولرمبا تكون نتيجة هذه املبادرة 
إقامة منشآت تربوية واكادميية 
يف خمتلف البلدان ليكون بذلك 
قد حقق مبتغاه يف خدمة نفسه 
وجه  على  االنسانية  وخدمة 

العموم«.

رئيس الجمهورية مستقبال الوفد
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خالل اطالق املشروع

العماد  اجليش  قائد  ترأس   
الشيخ  منطقة  يف  عون  جوزف 
طابا - عكار، حفل إطالق مشروع 
اخلاصة«  القوات  تدريب  »مركز 
املمول من بنك عوده، يف حضور 
املدير العام التنفيذي مسري حنا 
وشخصيات رمسية وفاعليات من 
املنطقة وعدد من كبار الضباط.

النشيد  بعزف  احلفل  استهل 
اللبناني، وإزاحة الستار  الوطين 
ألقى  ثم  التذكارية،  اللوحة  عن 
اخلاصة  القوات  مدرسة  قائد 
أهمية  إىل  فيها  تطرق  كلمة 
املركز يف إعداد وحدات النخبة، 
مبادرته  على  عوده  بنك  شاكرا 
إىل متويل إنشاء املركز وتعاونه 
الكامل مع املؤسسة العسكرية.

قال  كلمة  عون  العماد  وألقى 
السياسات  عجزت  »حيث  فيها: 

قائد اجليش يف إطالق مشروع مركز تدريب القوات اخلاصة يف الشيخ طابا:

بإرادتنا الصلبة نواجه كل التحديات احمليطة

املتعاقبة  للحكومات  املالية 
اليت  احلصة  اجليش  منح  عن 
نتيجة  املوازنة،  من  يستحق 
املرتاكم،  االقتصادي  العجز 
وإمياننا  الصلبة  إرادتنا  تبقى 
برسالتنا، سالحنا الذي نواجه به 
التحديات احمليطة مهما كرب  كل 
جيش  بناء  عملية  وإن  شأنها، 
على  تقتصر  ال  ومتطور  حديث 
تتخطى  بل  فحسب،  التسليح 
يوازيه  الذي  التدريب  اىل  ذلك 
أهمية، ال بل يتفوق عليه أحيانا، 
خصوصا يف املهمات العسكرية 
استخدام  تنفيذها  يتطلب  اليت 

وحدات النخبة«.
يف  اليوم  »وجودنا  وأضاف: 
إطالق  من جمرد  أبعد  هو  عكار، 
للقوات  تدريب  مركز  مشروع 
جديدة  اخلاصة. هو رسالة حمبة 

حلامي  اللبناني  الشعب  من 
بنك  اليوم  عنها  عرب  سيادته 
املقابل  يف  أنه  كما  عوده، 
إىل  اجليش  قيادة  من  رسالة 
اليت  اخلاصة  الوحدات  عسكريي 
تعرب عن قرارها احلاسم بتحقيق 
التدريب،  تقدم نوعي يف جمال 
واملنشآت  املساحات  توفري  عرب 
بالتقنيات  اجملهزة  الالزمة، 
قبل  من  املستخدمة  احلديثة 

أفضل اجليوش«.
من جهته اعترب حنا أن »املصرف 
جانب  إىل  بوقوفه  يتشرف 
لكونه  ودعمه،  اللبناني  اجليش 
والضامن  املؤسسات  حامي 

األول للسلم األهلي«.
ويف اخلتام عرض فيلم وثائقي 
يف  غداء  وأقيم  املركز،  عن 

املناسبة. 

متنى النائب سامي اجلميل، يف 
مؤمتر صحايف مشرتك مع النائبة 
جملس  يف  يعقوبيان،  بوال 
النواب، »أن يقر إقرتاح قانون 
رفع السرية املصرفية يف أسرع 
وقت لوقف املزايدات«. وقال: 
رفع  قانون  باقرار  التزمنا   «
السرية املصرفية ولكن القانون 

الذي تقدم ولد ميتا«.
اجلميل  رأى  ثانية،  جهة  من 
اىل  »وصل  النفايات  ملف  ان 
كارثة كبرية وأي عملية توسيع 
ان  وأكد  جرمية«.  هي  للمطامر 
يعقوبيان  النائبة  مع  »التعاون 

االصالحات،  كل  يف  سيستمر 
املصدر  من  الفرز  ومعركة 
اسفه  عن  معربا  مشرتكة«، 
سيصل  النفايات  ملف  الن 
وان  اىل كارثة كبرية ال سيما 

الوعود بالالمركزية مل تطبق«.

يعقوبيان
وأعلنت النائبة يعقوبيان، »اننا 
نتقدم مبشروع إصالحي لتعزيز 
رفع السرية املصرفية وملكافحة 
الفساد«، مؤكدة انه ال بد من 
»إقرار قانون فرز النفايات من 

املصدر«. 

اجلميل ويعقوبيان: القرار اقرتاح رفع السرية 
املصرفية وقانون فرز النفايات من املصدر

النائبان الجميل ويعقوبيان

رأى نائب رئيس جملس النواب 
»النقاش  أن  الفرزلي  إيلي 
وأرقامها  املوازنة  حول  الدائر 
وهو  سلبية  نتائج  اىل  يؤدي 
مفتعل من قبل من يطلقون آراء 
خاطئة ومل  أنها  ثبت  ونظريات 

تبت من قبل احلكومة«.
»صوت  اىل  حديث  يف  وقال 
نقاش  أي  »إن   :»93,3 لبنان 
فيه  تصل  مل  باملوازنة  يتعلق 
احلكومة اىل مشروع قانون يطرح 
يف جملس النواب هو نقاش ال 

خيدم القضية الوطنية«.

ومحل املسؤولية »كل من يتجه 
متهما  وهمي«،  نقاش  اىل 
إقتطاع يف  عن  حتدثوا  »الذين 
الرواتب وغريها من االمور بسوء 
النية اذ ثبت عدم صحتها وأنها 

أفكار مل يصر اىل عرضها«.
وسأل الفرزلي يف معرض رده 
على ما وصفه باملغالطات حول 
هي  »أين  املوازنة:  مشروع 
حيكى  اليت  التقشفية  الورقة 
عنها، علما انه ال يوجد أي ورقة 
اليها  اإلستناد  ميكن  رمسية 

للنقاش يف البلد«.

الفرزلي: أي نقاش يتعلق باملوازنة مل تصل فيه احلكومة 
اىل مشروع قانون هو نقاش ال خيدم القضية الوطنية

 أكد نائب رئيس جملس الوزراء 
اىل  حديث  يف  حاصباني  غسان 
 »93,3  - لبنان  »صوت  اذاعة 
بالتحصيالت  البدء  »علينا  أنه 
والقيام  واجلمركية،  الضريبية 
قطاع  يف  املطلوبة  باإلصالحات 
يدر  ما  واالتصاالت  الكهرباء 

أمواال طائلة على الدولة«.
هيكلة  الضروري  »من  وقال: 
فائضا  اليت تسبب  األمور  بعض 
كقوات  ولدينا  املصاريف،  يف 
أشهر،  منذ  منشورا  رأيا  لبنانية 

بأي  رأينا  تبليغ  علينا  وليس 
ورقة، وال ورقة معينة، بل هناك 
العامة،  األمور  بعض  عن  حديث 
وال مانع أن يكون هناك نقاشات 
»مقاربتنا  موضحا  وقرارات«، 
جملس  طاولة  على  واضحة 
الدستوري  املكان  ألنه  الوزراء، 
والصحيح ملناقشة امللفات. هناك 
أمور كثرية ميكن العمل عليها من 
اصالحات بنيوية يف املوازنة يف 
كافة اجملاالت من اجلباية اىل رفع 

العائدات وغريها«. 

حاصباني: الصالحات بنيوية يف املوازنة

الداخلية  وزيرة  عرضت 
والبلديات ريا احلسن العالقات 
اللبنانية الدمناركية مع سفرية 
مرييت  لبنان  يف  الدامنارك 
مت  مناسبة  وكانت  غوهيل، 
يف  لالوضاع  فيها  التطرق 
واملساعدات  واملنطقة،  لبنان 
عرب  الدامنارك  تقدمها  اليت 
لالمم  التابعة  الدولية  الربامج 
املتحدة واجلمعيات الدامناركية 
للنازحني السوريني وللمجتمعات 

املضيفة هلؤالء النازحني.
النائب  أيضا،  احلسن  والتقت 
البحث  ومت  افرام  نعمة 
مبنطقة  تتعلق  شؤون  يف 
كسروان على الصعد االمنائية 

واخلدماتية.
ثم حبثت مع وفد من مشاريخ 
آل القنطار شؤونا عامة وأمورا 
خدماتية تتعلق مبنطقة اجلبل. 

احلسن التقت 
سفرية الدامنارك 

وأفرام ووفدا 
من مشايخ آل 

القنطار

السابق  الوزير  مكتب  أوضح 
يف  ريفي  أشرف  اللواء 
مواقع  على  »ورد  أنه  بيان 
بيان  اإلجتماعي  التواصل 
اإلعالمي  املكتب  إىل  منسوب 
جمللس القضاء األعلى يتضمن 
تعقيبا على ما ورد يف املؤمتر 
ريفي.  أشرف  للواء  الصحايف 
القضاء  جملس  على  نتمنى 
أن  وحنرتم  جنل  الذي  األعلى 

يتخذ موقفا واضحا أمام الرأي 
هذا  نفي  أو  تبين  جلهة  العام 
تضمن  أنه  سيما  وال  البيان 
يشكل  ما  للوقائع،  تزويرا 
أن  سيما  وال  خطرية،  سابقة 
اجمللس  أن  تفيد  معلوماتنا 
القرار،  هذا  عنه  يصدر  مل 
بتعميمه  ما  جهة  قامت  إمنا 
بإمسه  التواصل  وسائل  عرب 
وبشكل خمالف لكل األصول«. 

مكتب ريفي: نتمنى على جملس القضاء األعلى اختاذ 
موقف من بيان نسب إليه يتضمن تزويرا للوقائع

وجه النائب شامل روكز سؤاال 
اىل احلكومة عن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة، آمال إحالته للجواب 

عنه ضمن املهلة القانونية.
إتفاقية  »أقرت  فيه:  وداء 
»حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة« 
اللذان  االختياري،  وبروتوكوهلا 
عام  لبنان  يف  عليهما  صدق 
اإلحتياجات  ذوي  حبق   2007
بهم  واإلعرتاف  بالعمل  اخلاصة 
على قدم املساواة مع اآلخرين 

أمام القانون.
وقد نص الدستور اللبناني يف 
مقدمته يف الفقرة »ج« بوضوح 
احلقوق  يف  »املساواة  على 
والواجبات بني مجيع املواطنني 
دون متايز أو تفضيل«. وتنص 
»كل  أن  على  منه   7 املادة 
القانون  لدى  سواء  اللبنانيني 
 12 املادة  تنص  كما   ،»)...(
منه على أنه »لكل لبناني احلق 
ال  العامة  الوظائف  تولي  يف 
ميزة ألحد على اآلخر إال من حيث 

االستحقاق واجلدارة )...(«.
اإلتفاقية  لنصوص  وتطبيقا 
ذوي  األشخاص  »حقوق 
النواب  جملس  أقر  اإلعاقة«، 
املتعلق   220 رقم  القانون 
ذوي  األشخاص  »حبقوق 
 ،2000/5/29 بتاريخ  اإلعاقة« 
متقدما  قانونا  يعترب  الذي 
العربية،  القوانني  مع  مقارنة 
كونه يتضمن إىل حد ما، أحكاما 
وكرامة  سالمة  حتقق  مفصلة 
اإلحتياجات  أصحاب  ورفاهية 

اخلاصة يف جمتمعه.
قانون  وجود  من  الرغم  على 
متطور لذوي اإلحتياجات اخلاصة 
ما  حقوقهم  فإن  لبنان،  يف 
زالت يف أدنى سلم األولويات 
اإلجتماعية لدى احلكومة، بسبب 

السجاالت السياسية.
عمل  فرص  توفري  أن  علما 
اخلاصة  اإلحتياجات  ألصحاب 
احلياة  يف  بإخنراطهم  يساهم 
اإلجتماعية، ويوفر هلم إستقالال 
ماديا ومعنويا، كما ميكنهم من 
وحمرتم،  الئق  بشكل  العيش 
مع  املساواة  قدم  وعلى 

اآلخرين.
يتم  ال  أنه  أحد،  على  خيفى  ال 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  قبول 
فعلي  بشكل  العمل  سوق  يف 
ال  فإنهم  قبلوا  وإن  وكاف، 
يعاملون على قدم املساواة مع 
غريهم من املوظفني، ما جيعلهم 
اقتصادية  ظروفا  يعيشون 
تشعرهم  صعبة،  واجتماعية 
بأنهم غري فاعلني يف جمتمعاتهم 

وعالة على بيئتهم.
أما على الصعيد القانوني، فإن 

النصوص القانونية اليت أقرت، 
يف  احلقيقية  اإلرادة  ينقصها 
يضاف  واملساءلة،  التطبيق 
إليها غياب التعاون بني األجهزة 
املعنية من أجل تنفيذ القانون.

وألن اإلعاقة يف الفكر وليست 
والدعم  وباحلماية  اجلسد،  فى 
والتحدي ميكن لذوي اإلحتياجات 
اخلاصة أن يصنعوا من إعاقتهم 
نافذة تطل بهم حنو املستقبل، 
قيودهم  يكفيهم  ال  كأنهم 
اجلسدية، فتأتي الدولة لتقيدهم 

إجتماعيا مرة أخرى.
للحكومة  نتوجه  سبق  ما  ولكل 

باألسئلة التالية:
العمل  وزارة  قامت  هل   -1
من  كل  ومساءلة  مبراقبة 
لإلستخدام  الوطنية  املؤسسة 
للضمان  الوطين  والصندوق 
كونها  من  انطالقا  اإلجتماعي، 
باملواضيع  وصاية،  سلطة 

التالية:
أ- إذا إختذت املؤسسة الوطنية 
الضرورية  اخلطوات  لإلستخدام 
لذوي  عمل  إجياد  بغية 
وتأهيل  اخلاصة،  اإلحتياجات 
ورعايتهم مهنيا ليمارسوا مهنة 
وقدراتهم  طاقاتهم  مع  تتالءم 

ووضعهم الصحي؟
ب- ملاذا يقوم الصندوق الوطين 
للضمان اإلجتماعي بإعطاء براءات 
واملؤسسات  للشركات  الذمة 
وجوب  عن  متتنع  اليت  اخلاصة 
اإلحتياجات  أصحاب  توظيف 
 74 املادة  لنص  خالفا  اخلاصة 
رقم  القانون  من  »ه«  فقرة 
الصندوق  على   »:2000/220
االجتماعي  للضمان  الوطين 
التحقق من حسن تطبيق موجب 
ارباب العمل بتوظيف املعوقني، 
ويتوجب عليه عدم اصدار براءة 

ذمة لرب العمل املخالف«؟
التفتيش  يقوم  ال  ملاذا  ت - 
للضمان  الوطين  الصندوق  يف 
مراقبة  يف  بدوره  اإلجتماعي 
اخلاصة  واملؤسسات  الشركات 
للتأكد ما إذا كانت تلتزم بالكوتا 
وفرض الغرامات املناسبة وفقا 
ملا نصت عليه املادة 74 فقرة 
»ج«: يلزم صاحب كل عمل او 
مؤسسة ال ينفذ املوجب املرتتب 
عليه خالل مهلة سنة من اقرار 
هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي 
قدره ضعفي احلد االدنى لالجور 
مستخدم،  غري  معوق  كل  عن 
اىل  العمل،  وزارة  اىل  يسدد 
او  العمل  صاحب  يسوي  ان 

املؤسسة وضعهم«؟
من  املوظفني  عدد  هو  ما   -2
ذوي اإلحتياجات اخلاصة الذين 
دخلوا الوظيفة عرب جملس اخلدمة 
ممارسة  لنا  ليتسنى  املدنية 

دورنا الرقابي؟
يصدر  مل  ملاذا  إستطرادا،   -3
الصحة  ووزراء  الوزراء،  جملس 
والشؤون اإلجتماعية والصناعة، 
القرارات  أو  املراسيم  من  أي 
املواد  يف  الواردة  التطبيقية 
 ،54،60،67،83،84 ،30،49 ،29
القانون  وتنفيذ  تطبيق  لتأمني 

رقم 220 تاريخ 2000/5/29؟
بالرغم من تسمية  النهاية،  يف 
يف  اإلعاقة«  ذوي  »األشخاص 
والقانون  والربتوكول  اإلتفاقية 
أننا  إال  ذكرهم،  السابق 
ذوي   « تسميتهم  على  نصر 

اإلحتياجات اخلاصة«.

سؤال لروكز اىل احلكومة عن حقوق ذوي 
االحتياجات اخلاصة
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سعد  الوزراء  جملس  رئيس  اعّدها  ورقة  كشفت 
يف  االساسية  القوى  على  ووزعها  احلريري 
احلكومة، ان طرح ختفيض االجور ومعاشات التقاعد 
والتقدميات االجتماعية هو طرح جّدي، ويكاد يكون 
الطرح اجلّدي الوحيد الذي تدرسه احلكومة لتخفيض 
املسؤولني  تصرحيات  خيالف  وهذا  املالي.  العجز 
يف االيام القليلة املاضية، اليت حاولت ان تطمس 
جّدية هذا الطرح، او تتملص منه، كما فعل وزير 
الوقت«  »صار  برنامج  املال علي حسن خليل يف 
على MTV، او ان تصّوره »حكي جرايد«، كما قال 
االخرية.  النواب  جلسة جملس  نفسه يف  احلريري 
حتمل  »األخبار«  عليها  حصلت  اليت  الورقة  هذه 
اعتمادها  الواجب  واالجراءات  »السياسات  عنوان 
العامة  املالية  لعجز  واجلذرية  الفورية  للمعاجلة 
من  »بدءا  تنفيذها  وتقرتح  االيرادات«،  وتعزيز 
العام 2019«، وتزعم انها بهدف »حتقيق االستقرار 
املالي والنقدي«. وتنص على »جتميد« 15% من 
واملتعاملني  واالجراء  واملتعاقدين  املوظفني  اجور 
واملياومني ومعاشات املتقاعدين، ملّدة 3 سنوات، 
 ،2022 العام  من  بدءا  »تباعا«  تعاد هلم  ان  على 
مع زيادة توازي نسبة التضخم احملققة بني عامي 
والغاء  بل  فحسب،  هذا  ليس  و2021.   2019
وختفيض  واملكافآت  كلها  االضافية  االعمال 
تعويضات النقل وغريها من التعويضات، وختفيض 
املخصصات االجتماعية للعاملني يف القطاع العام، 
يف  الدولة  ومساهمات  اشرتاكات  وختفيض 
التعاضد )بنسبة 14%(. هذه االجراءات  صناديق 
دخل  خفض  اىل  الورقة،  وفق  ستؤدي،  القاسية 
االسر املتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار 
لرية باملقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار 

لرية باملقارنة مع االجور املتوجبة يف عام 2019.

من   %15 خفض  على  الورقة  تنص  املقابل،  يف 
خدمة الدين العام، من دون حتديد االلية، وتقول 
ان هذا االجراء سيخفض االنفاق العام بقيمة 838 
الفوائد  على  الضريبة  زيادة  وتطرح  لرية،  مليار 
من 7% اىل 10% لثالث سنوات فقط، مع اعطاء 
الضريبة  من  الضريبة  هذه  حسم  حق  املصارف 
على االرباح، اي اعفائها جمددا من موجب تسديد 

الضريبة على ربح الفوائد.
على  حريصة  انها  تظهر  ان  الورقة  حتاول  طبعا، 
توزيع الكلفة بني املوظفني والدائنني واملودعني، 
املوظفني  غري  اىل  بوضوح  مييل  امليزان  ان  اال 
حتّمل  عليهم  سيفرض  فهؤالء  واملتقاعدين، 
يف  لرية،  مليار   1900 بقيمة  مداخيلهم  ختفيض 
ان  اذ  كلفة،  اي  يتحّملوا  لن  الدائنني  ان  حني 
العام  الدين  خدمة  ختفيض  صعيد  على  املتداول 
ليس سوى »هندسة مالية« جيريها مصرف لبنان 
ملصلحة احلكومة. اّما اعادة »حق احلسم« يف جمال 
الضريبة على ربح الفوائد فسيقلص حجم االيرادات 
املتوقعة من هذه الضريبة. مل تكتف الورقة بهذه 
اخلدعة، بل استخدمتها ايضا كي تربر طرح اعطاء 
اذ  املال،  راس  الصحاب  املكاسب  من  املزيد 
القمح  واهراءات  االتصاالت  خصخصة  على  تنص 
واقرار  لبنان،  وكازينو  ايست  وامليدل  والرجيي 
قوانني التسوية الضريبية وتسوية خمالفات البناء 
البحرية  العامة  االمالك  على  التعديات  وتسوية 
ومواصلة العمل باالعفاءات واحلوافز. ويف مقابل 
سعر  بزيادة  االسر  الورقة  تعد  املكاسب،  هذه 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  وزيادة  احملروقات 
اعتبارا  التقاعدية  احلسومات  وزيادة   %15 اىل 
السعار  الدعم  بإلغاء  تعدهم  كما   ،2021 عام  من 

الكهرباء بني عامي 2019 و2021.

يف ما يأتي نص الورقة:

اواًل، يف خفض النفقات:
إىل  وصوال  لبنان  كهرباء  مؤسسة  عجز  خفض   *
العام 2021. ووضع سقف قدره  الغائه كليًا يف 
حلني  لبنان  كهرباء  ملؤسسة  كسلفة  مليار   1500
تنفيذ خطة الكهرباء؛ حتسني اجلباية وخفض اهلدر 
التقين وغري التقين؛ والبدء بتنفيذ خطة الكهرباء. 
 1,262 حوالي  خفض  إىل  سيؤدي  االجراء  وهذا 

 ورقة احلريري: خفض الرواتب ورفع الـTVA وضريبة 
على البنزين... واخلصخصة

مليار لرية يف موازنة 2019.
* خفض النفقات االستهالكية يف مشروع املوازنة 
العامة مبا ال يقل عن 20% لبند املواد االستهالكية 
إىل  يؤدي  ما  االستهالكية،  اخلدمات  لبند  و%21 
 2019 موازنة  نفقات  من  مليارات   209 خفض 

وحوالي 142 مليارًا من موازنة 2018.
واملنافع  واألجور  الرواتب  على  اإلنفاق  خفض   *

االجتماعية عرب:
- خفض خمصصات السلطات العامة واملستشارين 

بنسبة %50.
املوظفني  وأجور  رواتب  من   %15 جتميد   -
واملياومني  واملتعاملني  واألجراء  واملتعاقدين 
إىل  تعاد  أن  على   2019 من  بدءًا  سنوات  لثالث 
املستوى اليت كانت عليه تباعا بدءًا من 2022 مع 
 2019 بني  احملققة  التضخم  نسبة  توازي  زيادة 

و2021.
تعويضات  وخفض  اإلضافية  األعمال  كل  إلغاء   -
النقل وغريها لثالث سنوات بدءًا من العام 2019.

 1,068 حوالي  خفض  اىل  االجراءات  هذه  وتؤدي 
 903 حوالي  وخفض   2019 موازنة  من  لرية  مليار 

مليارات عن موازنة 2018.
* خفض املنافع االمجاعية عرب:

وتعويضات  التقاعد  معاشات  من   %15 جتميد   -
الصرف لثالث سنوات بدء من العام 2019 على أن 
على أن تعاد إىل املستوى اليت كانت عليه تباعا 
وعلى مراحل بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي 

نسبة التضخم احملققة بني 2019 و2021.
- خفض خمصصات اجتماعية للعاملني يف القطاع 
الدولة يف  اخلاص وخفض اشرتاكات ومساهمات 
بدءًا   %14 عن  تقل  ال  بنسبة  التعاضد  صناديق 
من موازنة العام 2019 وعدم زيادتها لعامي 2020 

و2021.

    خفض دعم فوائد القروض 
االستثمارية الزراعية والصناعية 

والسياحية والتكنولوجية بنسبة %20

عن  تقل  ال  بنسبة  للعطاءات  االحتياطي  خفض   -
العام 2019 وعدم زيادتها  50% بدءًا من موازنة 

لعامي 2020 و2021.
 823 حوالي  خفض  إىل  االجراءات  هذه  وتؤدي 
مليارا يف موازنة 2019 وخفض حوالي 750 مليار 

عن موازنة 2018.
* خفض التحويالت اىل القطاعني العام واخلاص 

عرب:
- جتميد 15% من مساهمة الرواتب واألجور للقطاع 
العام لثالث سنوات بدءا من 2019 على أن تعاد 
إىل املستوى الذي كانت عليه تباعا وعلى مراحل 
نسبة  توازي  زيادة  مع   ،2022 العام  من  بدءا 

التضخم احملققة بني 2019 و2021.
- خفض املساهمات للنفقات اجلارية والتشغيلية 

بنسبة ال تقل عن %20.
وأبرزها  العام  القطاع  لغري  املساهمات  خفض   -
 %30 بنسبة  الربح  تتوخى  ال  مجعيات  مساهمات 

ضمن سياسات ومعايري موحدة.
- خفض دعم فوائد القروض االستثمارية الزراعية 

والصناعية والسياحية والتكنولوجية بنسبة %20.
اعتماد هذه االجراءات سيسمح خبفض 423 مليار 
عن  مليار   370 حوالي  وخفض   2019 موازنة  يف 

موازنة 2018.
* خفض النفقات املختلفة عرب:

- خفض النفقات السرية بنسبة %20.
- خفض نفقات االستشفاء بنسبة %10

- خفض بدالت النقل واالنتقال يف الداخل واخلارج 
الدراسات  ونفقات  واملؤمترات  الوفود  ونفقات 

وغريها بنسبة %50.
هذه االجراءات تسمح خبفض حوالي 78 مليارا من 
موازنة 2019 وخفض حوالي 67 مليارا عن موازنة 

.2018
ما  اي   %50 بنسبة  املوازنة  احتياطي  خفض   *

يعادل مبلغ 240 مليارًا.
بنسبة  والتجهيزات  املفروشات  نفقات  خفض   *

بتمويل  القائمة  تلك  عدا  )ما  واالنشاءات   %50
خارجي( والصيانة بنسبة 20% ما يؤدي إىل خفض 
حوالي 210 مليارات من موازنة 2019 و77 مليارا 

عن موازنة 2018.
* إعادة جدولة نفقات قوانني الربامج 50% تلك 
الواردة يف موازنة 2019، ما يؤدي اىل خفض 578 
عن  مليارا   128 وخفض   2019 موازنة  من  مليارًا 

موازنة 2018.
* خفض خدمة الدين العام بنسبة 15% من جمموع 
خدمة الدين فوائد على سندات خزينة داخلية، من 
خالل آليات بني مصرف لبنان واملصارف واحلكومة 
للسنوات الثالث املقبلة، ما يسمح خبفيض خدمة 

الدين حنو 838 مليارًا من موازنة 2019.
* الغاء تدوير االعتمادات غري املعقودة واالعتمادات 
املعقودة اليت مل ترتتب عليها حقوق للغري أو تلك 

اليت مل يبدأ تنفيذها.
مليار   5,016 يسمح خبفض  االجراءات  هذه  جممل 

لرية.

ثانيا، زيادة اإليرادات:
- فرض ضريبة على األفراد مبعدل 25% على شطر 

الدخل الذي يفوق 225 مليون لرية.
الضريبية وقانون تسوية  التسوية  إقرار قانون   -

خمالفات البناء.
- تسوية خمالفات األمالك النهرية والتعديات على 

األمالك العامة.
الشركات  أصول  تقييم  إلعادة  قانون  إقرار   -
التجارية مع قيود على بيعها مقابل ضريبة بنسبة 

.%5
 %10 إىل   %7 من  الفوائد  على  الضريبة  رفع   -

لثالث سنوات.

    خفض النفقات السرية بنسبة %20 
ونفقات االستشفاء بنسبة %10

- إقرار قانون الضريبة املوحدة على الدخل.
- إلغاء مبدأ اإلعفاء اجلمركي لكافة املستفيدين منه 

مبن فيهم النواب باستثناء اهليئات الدبلوماسية.
- ضبط احلدود واحلد من التهريب.

- متديد العمل باالعفاءات واحلوافز اليت أقرت يف 
موازنات 2017 و 2018.

- خصخصة شركات االتصاالت، واهراءات القمح، 
والرجيي، وشركة طريان الشرق األوسط، وكازينو 

لبنان...
* بدءًا من العام 2021:

- إعادة فرض الضريبة على القيمة املضافة ورسم 
االستهالك على املازوت.

- زيادة رسم االستهالك على مادة البنزين مببلغ 
5000 لرية. - خفض املبالغ املسرتدة واالستثناءات 

من ضريبة القيمة املضافة.
- زيادة الضريبة على القيمة املضافة إىل %15.

- زيادة احلسومات ومساهمة املوظفني يف تعاونية 
موظفي الدولة.

واقتطاع  التقاعد  معاشات  على  ضريبة  -فرض 
مساهمة لتعاونية موظفي الدولة منها.

ثالثا، حتديث القوانني الضريبية واملالية
موازنة  من  بدءًا  مالي  اقتصادي  إطار  وضع   -

:2019
- إقرار قانون ضريبة حديث للوصول تدرجييا إىل 
الضريبة املوحدة على الدخل ونظام ضريبة مبسط 

لألعمال الصغرية واحلرفيني.
مبا  الضريبية  اإلجراءات  قانون  وتطوير  حتديث   -

حيقق تبسيط اإلجراءات وإعادة النظر بالغرامات.
مجيع  فيه  تودع  للخزينة  موحد  حساب  إنشاء   -

األموال العامة لتأمني رقابة وإدارة فعالتني.
- إقرار قانون جديد للجمارك.

- إقرار قانون حديث للمشرتيات العامة مع دفاتر 
شروط منوذجية.

- تطوير قانون ديوان احملاسبة وتفعيل دوره يف 
ما يتعلق بالرقابة الالحقة.

»االخبار«

»عملُت جمانًا لستة أشهر، كان خالهلا صاحب مكتب 
عائلة  إىل  مرًة  كهدية.  آخرين  إىل  َيَهُبين  االستقدام 
خطيبة ابنه، ومرًة إىل ابنته وعائلة زوجها )...( إنها 
حياة أشبه بالسجن«. ختتصر شهادة بانشي، العاملة 
مثاني  قبل  لبنان  اىل  أتت  اليت  اإلثيوبية  املنزلية 

سنوات، واقع غالبية عامالت املنازل يف لبنان.
بانشي واحدة من 32 عاملة منزلية وّثقت منظمة العفو 
الدولية شهاداتهن يف تقرير »بيتهم سجين: استغالل 
أطلقته  الذي  لبنان«  يف  املهاجرات  املنازل  عامالت 
اجلسيمة  االنتهاكات  على  الضوء  يسّلط  وهو  أمس. 
حلقوق اإلنسان اليت تتعّرض هلا هؤالء، ويوّثق حاالت 
منظومة  اىل  ويلفت  بالبشر،  واالجتار  اجلربي  العمل 
لبنان  املنزلي يف  العمل  آلية  اليت حتكم  التشريعات 
وجتعل غالبية العامالت عرضة لالستغالل ولالنتهاكات. 
وليس جلوء بعض البلدان امُلصّدرة للعمالة كالفيليبني 
لبنان  وإثيوبيا اىل حظر سفر مواطنيها اىل  والنيبال 

اال تأكيدًا لذلك.
والعمل  االجتار  حاالت  كل  يف  أنه  التقرير  يوضح 
اجلربي، مل تستطع العامالت ترك وظائفهن ألنهن كن 
خيشني عواقب تركه. أّما السبب، فهو نظام الكفالة 
الذي ينّص على أنه يف حالة انتهاء عالقة العمل، حتى 
يف حاالت إساءة املعاملة، تفقد العاملة صفة اهلجرة 
القانونية، وال تستطيع تغيري صاحب عملها من دون 
موافقته، »األمر الذي يسمح له بإرغامها على القبول 
رفضت  وإذا  االستغالل...  على  تقوم  عمل  بشروط 
موافقته، تصبح عرضة  ترك عملها من دون  وقررت 

لفقدان صفة اإلقامة واحتجازها وترحيلها«.
من هنا كانت محلة »ضعوا حّدًا لنظام الكفالة: العدالة 
املنظمة  أطلقتها  اليت  املهاجرات«  املنازل  لعامالت 
بالتعاون مع حركة مناهضة العنصرية، أمس، بالتزامن 

مع إطالق التقرير.
مديرة املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا 
يف منظمة العفو هبة مرايف لفتت اىل أن نظام الكفالة 
ل املنازل اخلاصة يف العديد من احلاالت إىل أكثر  »حوَّ
صادم  بازدراء  يعاملن  اللواتي  للعامالت  سجون  من 
املّروعة  »الشهادات  أّن  وأوضحت  بالغة«.  وبقسوة 
يف التقرير ُتظهر كيف مينح هذا النظام أصحاب العمل 
إىل  ويؤدي  العامالت  حياة  على  كاملة  شبه  سيطرة 
ما  العمل،  أصحاب  على  اعتمادهن  ويضمن  عزهلن 

ل وقوع االستغالل وغريه من االنتهاكات«. ُيسهِّ
ويتضّمن التقرير مقابالت مع 32 من عامالت املنازل 
يف فرتة 2018 - 2019 أظهرت وجود أمناط ُمّتسقة من 
إساءة املعاملة، من بينها إرغامهن على العمل لساعات 
طويلة، وحرمانهن من احلصول على أيام إجازة، وعدم 
دفع رواتبهن أو اقتطاعها، وفرض قيود مشددة على 
تنقالتهن واتصاالتهن، وحرمانهن من الطعام والسكن 
الالئق والرعاية الصحية، وتعريضهّن إلساءة املعاملة 

اللفظية والبدنية.
19 من هؤالء قلن إنهن أرغمن على العمل ملدة تزيد 
على 10 ساعات يوميًا، وُسح هلن بفرتة اسرتاحة تقل 
منهن   14 أشارت  فيما  متواصلة،  ساعات  مثاني  عن 
اىل أنهن حرمن من أيام إجازاتهن األسبوعية على رغم 
خمالفة ذلك لعقود العمل. وقالت مخس عامالت فقط 
وأفادت  سفرهن،  جبوازات  باالحتفاظ  هلّن  ُسح  إنه 
عشر منهن بأن أصحاب العمل مل يسمحوا هلن مبغادرة 
أفادت  فيما  بعضهن،  على  االبواب  وأقفلوا  املنازل 

أربع منهن فقط بأنهن حيظني بغرف خاصة بهن.
وذكرت غالبية اللواتي قابلتهن املنظمة أنهن تعّرضن 
أيدي  على  اإلنسانية  بالكرامة  وحاّطة  مهينة  ملعاملة 
وأكدت ست  األقل.  على  واحدة  مرة  العمل  أصحاب 
إن  معظمهن  وقال  جسدية،  إلساءة  تعّرضن  منهن 
أصحاب العمل مل يوفروا هلن رعاية طبية مناسبة عندما 

كّن حباجة اليها.
فيها  تتسّبب  اليت  النفسية  التداعيات  إىل  ونظرًا 
إجراءات االستغالل وسوء املعاملة، أشارت ست نساء 
من العامالت الـ 32 اىل أن افكارًا انتحارية راودتهن 

أو حاولن االنتحار نتيجة ظروف عملهن.
هذه املعطيات تنسجم ونتائج دراسات ملنظمة العفو 
الدولية أشارت اىل أن حنو 94% من أصحاب العمل 
 %22 وأن  لديهن،  العامالت  سفر  جوازات  حيتجزون 
من هؤالء يعمدون اىل احتجاز العاملة نفسها. ولفتت 
اىل أن 40% من العامالت تعّرضن للصراخ من قبل 
و%2  اجلسدية،  لإلساءات  و%11  العمل،  أصحاب 
إلساءات جنسية، فيما نصف العامالت ال ميتلكن غرفًا 

خاصة بهن.
العامالت املنزليات يف لبنان بأكثر من  وُتقّدر أعداد 
250 ألفًا، فيما ُتفيد أرقام وزارة العمل بوجود 186 
ألفًا و429 عاملة حيملن تصاريح عمل جديدة أصدرتها 
الشرحية  هذه  املاضي.  الثاني  تشرين  يف  الوزارة 
الكبرية من امُلقيمني يف لبنان تستدعي إجراءات من 
وزارة العمل، على رأسها إلغاء نظام الكفالة، السبب 

األول لكل االنتهاكات.

توثيق جديد لالنتهاكات حبق عامالت املنازل 
املهاجرات: بيوت اللبنانيني... سجوننا

هديل فرفور
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شرطي  مباغتة  على  رجل  أقدم 
ظهره،  يف  وطعنه  أسرتالي 
وذلك  صيد،  خنجر  باستخدام 
املركزية  القطارات  حمطة  يف 

مبدينة سيدني.
الشرطي،  على  اهلجوم  وجرى 
مت  أن  بعد  إدواردز،  هايدن 
عراك  حادثة  إثر  استدعاؤه 
نشبت يف حمطة للقطارات، يف 
كان  حيث  اجلاري،  أبريل   19
حلظة  الشهود  أحد  إىل  يتحدث 

تعرضه للهجوم املفاجئ.
وقال شهود عيان إن الشرطي 
سقط أرضا إثر اهلجوم الوحشي، 
قبل أن ينزف بغزارة من ظهره، 
بينما هدد املهاجم ثالثة عناصر 
يصعق  أن  قبل  آخرين  شرطة 
مبسدس كهربائي ويتم القبض 

عليه.
على  الضحية  إسعاف  وجرى 
حيث  املستشفى،  إىل  عجل 
كما  جراحي طارئ،  لعمل  خضع 
الشرطة  يف  رمسي  مصدر  أكد 

رجل يباغت شرطيا ويطعنه أمام الناس!
األسرتالية أن حالته قد أصبحت 

مستقرة.
أن  الرمسي  املصدر  وأضاف 
مربر  غري  لسبب  شرطي  طعن 
يعد مسألة خطرية جدا، ومقلقة 
العمل  أن  أكد  كما  للجميع، 
»لعبة  يعد  الشرطة  سلك  يف 
يعد  الشرطي  وأن  خطرة«، 
تكن  مل  إصابته  ألن  حمظوظا 

أشد خطورة مما هي عليه.
األسرتالية  السلطات  وجهت 
تهما عدة للمهاجم، تتلخص يف 
بضرر  التسبب  بقصد  »اجلرح 
سالح  استخدام  خطري،  جسدي 
حملاولة  التصدي  يف  هجومي 
ممانعة  الشرعي،  اعتقاله 
االعتقال، وكذلك حيازة سكني 

يف مكان عام«.
عن  اإلفراج  القضاء  رفض  كما 
وسيبقى  مالية،  بكفالة  املتهم 
رهن االحتجاز حتى بدء حماكمته، 

يف 18 يونيو القادم.
 RT :املصدر

بطلة هذه القصة ليست حارسة 
السجن التقليدية اليت نشاهدها 
بدوام  تعمل  فهي  األفالم،  يف 
جزئي يف عرض مالبس السباحة 
وتسعى للعمل يف جمال التمثيل 
ابنة  بروكس،  تارا  هي  كذلك. 
واليت  عامًا  وثالثني  األربعة 
خسرت عملها يف السجن وصدر 
حبقها حكم قضائي نظرًا لتورطها 
يف عالقة غرامية مع أحد السجناء 

ويدعى حسن زريقة.
أعلنت  اليت  املعلومات  ووفق 
بروكس  فإن  الشرطة،  عنها 
حسن  بامتالك  علم  على  كانت 
مبا  زنزانته  يف  نقال  هلاتف 
خيالف القواعد الصارمة للسجن 
ولكنها تغاضت عن ذلك بسبب 
جتمعهما،  كانت  اليت  العالقة 
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة 
جنسية،  لعالقة  إقامتهما  على 
غرامية  على رسائل  ُعثر  أن  إال 
عيد  مبناسبة  معايدة  وبطاقة 
احلب خبط يد تارا يف الزنزانة.

منشأة  من  حسن  انتقال  ومنذ 
لرقابة  ختضع  اليت  السجن 
مكثفة إىل أخرى أقل تشددًا يف 
كانون األول ديسمرب من العام 
2018 وحتى كانون الثاني يناير 
)مسجون  حسن  كان   ،  2019
لتهم تتعلق باإلجتار باملخدرات( 
يتصل بعارضة األزياء الصاعدة 
إىل  غرامية  رسائل  هلا  ويرسل 
صندوق بريد استخدمت له امسًا 

مستعارًا.

نفسي  لفحص  خضوعها  وبعد 
تبني  احملاكمة،  جمريات  ضمن 
أن تارا تعاني من نقص ما سبب 

هلا شعورًا باإلحباط والتعاسة.

تضمنت  الشرطة  حتقيقات 
ورد  ما  بكل  تارا  اعرتافات 
اليت  العالقة  عن  معلومات  من 
ربطتها حبس، وعربت عن ندمها 
على ما اقرتفته مدركة متامًا أنها 
جتاوزت احلدود وخالفت اللوائح 
أن  كاد  بشكل  والتعليمات 

يعرض أمن السجن للخطر.

وإضافة إىل خسارة لعملها، حكم 
القاضي على تارا بإطالق سراح 
مشروط ملدة عامني حبيث يكون 
مصريها السجن يف حال خالفت 
املفروضة. الشروط  من  أي 
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إدانة حارسة سجن يف سيدني بعد كشف عالقتها 
الغرامية مع سجني من أصل عربي

زعيمة » أمة واحدة« ال تريد 
رؤية الربقع وتتهم موريسن 

وشورتن »باحلمقى«

واحدة  أمة  حزب  زعيمة  علقت 
بولني هانسون على األنباء عن 
ابناء الداعشي األسرتالي  عودة 
البالد  إىل  خالد شّروف  االشهر 
عرب تغريدة على تويتري انتقدت 
سكوت  الوزراء  رئيس  فيها 
املعارضة  وزعيم  موريسون 
قالت  شورتن  بيل  العمالي 
شورتن  بيل  أراد  إذا   « فيها 
السماح  موريسون  وسكوت 
البلد  هذا  يف  النازفة  للقلوب 
باختاذ قرارات بشأن أمن البالد 
املستقبلي ألمتنا ، فإنهما محقى 
أكثر مما كنت أعتقد. هذه جتربة 
يف  أرغب  ال  واحدة  اجتماعية 
اختبارها على شواطئنا. األمر ال 

يستحق العناء«.
وتأتي هذه التصرحيات بعد أن 
 FouR CoRneRS رافق برنامج
على شبكة اآلي بي سي االخبارية 
اجلدة األسرتالية كارين نيتيلتني 
إىل خميم اهلول يف مشال شرق 
سوريا يف رحلة جديدة ويائسة 
ابناء  احفادها  على  للعثور 

الداعشي شّروف.
»إذا  بالقول  هانسون  وتابعت 
رأيتم تقرير شبكة اآلي بي سي 
ستجدون  باألمس،  االخبارية 
أطفال  إعادة  قرووا  أنهم 
هم  هؤالء  الشروف،  عائلة 
رؤوس  محلوا  الذين  األطفال 
يد  على  قتلوا  أشخاص  سبعة 

داعش«.
طالبوا  »أجدادهم  وأضافت 

بعودتهم فقط ألنهم مشتاقون 
هلم وبإعادتهم وإعادة تأهليهم، 
كن  هن  ذلك،  أرى  ال  حسنا 
وأيديهن  بالربقع  مغطات 
اعتقد  جيعلين  وهذا  مغطاة.. 
بأن لديهن النية الرتداء الربقع 
يف اسرتاليا وأنا ال أريد رؤيته 

هنا«.
األطفال  جلدة  سؤال  ووجهت 
أجدادهم  كان  إذا   « قائلة 
ومل  سالمتهم  حول  قلقني 
يروهم منذ أكثر مخس سنوات، 
يشكلون  ال  أنهم  تعلمون  كيف 
وال  اسرتاليا  على  خطرا 
داعية  هذا«  ضمان  تستطعون 
أحفادها  مع  العيش  إىل  اجلدة 
يف بلد يناسب معتقداتهم على 

حد قوهلا.
أريد  هل  بالقول«  وأردف 
إذا  ال؟  باسرتاليا  األمن  تهديد 
جلبنا هؤالء األطفال سيأتي 70 
داعش  مقاتلي  أبناء  من  آخرين 

للبالد«.
نرسل  أن  نريد  أنها  وأوضحت 
وقاتلت  ذهبت  إذا  رسالة« 
الغربية  ثقافتنا  وأسلوب  ضدنا 
أن  منا  تتوقع  ثم  ومن  وختسر 

نستقبلط بأذرع مفتوحة«.
تسمحوا  ال   « بالقول  وختمت 
بالعودة  األطفال(   ( هلم 
موريسون(  وزرائنا)  كرئيس 
الضعيفني  شورتن  وبيل 

والبائسني«.
SBS :املصدر
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على مقربة من موعد إالنتخابات تزداد اإلحصاءات واستطالعات الرأي 
اليت ترصد أراء الناخبني والتغيريات يف األولويات بني اإلنتخابات 
السياسية  التحليالت  مهنة  وتزدهر  القادمة  واإلنتخابات  السابقة 

حتى حيني موعد يوم احلسم اإلنتخابي.
وأجندتهم  اخلاصة  أولوياتهم  هلم  السياسيني  أن  الواضح  من 
الناخبني  جلذب  بها  اإللتزام  حياولون  اليت  واإلنتخابية  السياسية 
يتجنب  وأولوياتهم.  الناخبني  إهتمامات  عن  بعيدًا  كثرية  وأحيانًا 
السياسيون اخلوض يف التفاصيل ألنه وكما يقال الشيطان يكمن 
يف التفاصيل منعًا ألي تأويل أو سوء فهم تنتظره وسائل اإلعالم 
املتعّطشة إىل خرب ما بغّض النظر عن أهميته مللء الفراغ بالكلمات 

املناسبة وحتى غري املناسبة.
صحيفة الصن هريالد ويف عددها الصادر األحد 2019/4/21 نشرت 
ألولويات  فيه  تعرض  أبسوس  مؤسسة  أجرته  حصريًا  إستطالعًا 
العام  منذ  وآرائهم  مزاجهم  على  طرأت  اليت  والتغيريات  الناخبني 
او السياسات اليت حصلت منذ اإلنتخابات  2016 معتمدة األحداث 
األخرية. وقد ختارت املؤسسة عّينة من األسرتاليني إلختيار املسائل 

والقضايا اليت تشّكل األولويات الثالث لديهم.
تقّدم اإلهتمام بالصحة حيث أن 32% من املستطلعني إعتربوا أن 
الفئة  تتقدمهم  أولوياتهم  سلم  يف  األوىل  املرتبة  حتتّل  الصحة 
العمرية فوق ال55 سنة. وجاءت كلفة املعيشة ثانية 31% متقّدمة 
على ما عداها من املواضيع األخرى خصوصًا لدى الفئة العمرية دون 
اإلهتمام بشكل  تقّدم  مهّم حيث  تطور  برز  ال55 سنة، وقد  سن 
ملفت للنظر بقضية اإلحتباس احلراري وإعترب 23% من املستطلعني 
أن قضايا التغيريات املناخية هلا اولوية لديهم مقارنة مع 14 % 
املرتبة  كانت يف  أن  بعد  الرابعة  املرتبة  إىل  وتقّدمت   2016 عام 
التاسعة عام 2016، وأبدى الشباب من الفئة العمرية حتت سن ال 
25 قلقهم من الظاهرة وحتى أن النسبة ارتفعت لدى املتقّدمني 
الريفية  املناطق  بني  متساوية  اإلهتمام  نسبة  وكانت  العمر،  يف 
واحلضارية، ويف إستطالع سابق حول املوضوع تبنّي أن 46% من 
األسرتاليني يعتقدون أن سبب اإلحتباس احلراري هي النشاطات 

اليت يقوم بها اإلنسان.
تقّدم  حيث  أيضًا  ارتفاع  إىل  كان  اهلجرة  بقضايا  اإلهتمام  مؤشر 
من املرتبة الثامنة إىل السادسة على سلم أولويات الناخبني خالل 

السنوات الثالث االخرية.
واعترب 25% إن مكافحة اجلرمية من أهم األولويات لديهم. وجاءت 
قضايا اإلسكان، البطالة، الفقر واملخدرات يف املرتبة العاشرة على 
الرغم من أن قضية اإلسكان كانت واحدة من املسائل األكثر أهمية 

لدى الشباب، باإلضافة إىل سكان مدينة سدني.
الناخبون اعتربوا أن حزب العمال أكثر قدرة على إدارة امللف الصّحي 
وقضايا اإلسكان والوظائف، بينما اعتربوا أن التحالف ) األحرار - 
الوطين( أكثر قدرة على إدارة امللف اإلقتصادي واهلجرة وقضايا 

اجلرمية.

احلملة  من  األول  األسبوع  يف  األولويات  هذه  كانت  أين  إذن، 
االنتخابية؟

برز بشكل الفت تركيز احلزبني الرئيسيني على قضايا التخفيضات 
الضريبية وكان اإلستطالع قد أظهر أن املوضوع الضرييب ال يشكل 
هاجسًا او اولوية لدى الناخبني حيث اعترب 8% من الناخبني فقط 
اليت حتظى  األوىل  الثالث  املسائل  من ضمن  تأتي  الضرائب  أن 

باألهتمام بينما كانت النسبة 10% عام 2016.
على  اإلنتخابية  احلملة  البارزة يف  اإلقتصادي حصته  للوضع  كان 
الرغم من أنه جاء يف املرتبة اخلامسة من إهتمام الناخبني وتراجعت 

النسبة املئوية من العام 2016 حيث كانت 30% إىل 23% حاليًا.
قد حتمل األسابيع املتبّقية من احلملة اإلنتخابية بعض الرتكيز على 
هل  هو  املهم  السؤال  لكن  الناخبني،  لدى  أهمية  األكثر  القضايا 
سيخرج السياسيون من احلّيز اآلمن ويضعون أولويات الناخبني قبل 

أولوياتهم ؟
اجلواب، احلذر ما زال سيد املوقف وستبقى الزمة العدالة اإلجتماعية 
عنوان احلملة اإلنتخابية حلزب العمال بعيدًا عن االتفاصيل كما ذكرنا 
من  احلد  لكيفية  خطة  لديهم  العمال  فإن  احلكومة  وبعكس  آنفًا، 

االنبعاث احلراري.
احلكومة ورئيس وزراء تصريف األعمال سكوت موريسن سيستمر 
اإلقتصاد،  إلدارة  أكثر  تثقون  مبن  اإلنتخابية  الزمته  ترداد  يف 
وعلى ما يبدو أن األحرار لن خيوضون كثريًا يف البحث يف موضوع 
االنبعاث احلراري وأسعار الطاقة النه يعيد تذكري الناخبني بالفوضى 
السياسية اليت رافقت املوضوع، وادت اىل اإلطاحة مبالكوم ترينبول 
من زعامة احلزب واليت كان هلا ردة فعل سلبية لدى الناخبني، وإن 
كان طوني أبوت رئيس الوزراء األسبق تراجع عن مواقفه السابقة 

واليت كانت تنفي وجود ظاهرة االحتباس احلراري.

بعض  مع  تبدياًل  يبدال  لن  واحلكومة  املعارضة  أن  أعتقد  أخريًا، 
اإلضافات التجميلية بني احلني واآلخر والوعود بإنفاق بضعة ماليني 

من الدوالرات هنا وهناك وصواًل إىل يوم احلسم اإلنتخابي. 

 أولويات السياسيني وأولويات 
الناخبني

فوزه  حال  العمال  حزب  وعد 
عملية  بتسهيل  باالنتخابات 
على  املهاجر  والدي  حصول 
وختفيض  الزيارة  تأشرية 

تكلفتها.
سينهي  أنه  احلزب  وأضاف 
احلالي،  »القاسي«  النظام 
والذي جيرب العائالت األسرتالية 
على اختيار عدد حمدد من أفراد 
تأشرية  على  للحصول  العائلة 

للزيارة ومينع الباقي.
العمال  حزب  زعيم  وقال  هذا 
بيل شورتن يوم االثنني »كثري 
مّل  يريدون  املسنني  اآلباء  من 
عليهم  لكن  أسرهم  مع  مشلهم 
أسرتاليا كسائحني،  إىل  السفر 
ومرهق  وحمبط  مكلف  أمر  وهو 

أثناء السفر بني الدول«. 
وأضاف السيد شورتن يقول »إن 
الشرط األكثر قسوة الذي فرضه 
العائالت  اجبار  األحرار هو  حزب 
الزوج  على االختيار بني والدي 
الزوجة، بسبب قصر  والدي  أو 
التأشرية على جمموعة واحدة من 

اآلباء لكل أسرة«.
حال  يف  العمال  حزب  وخيطط 
املقبل  أيار  انتخابات  يف  فوزه 

عباس علي مراد

لألهل  تسمح  تأشريات  لطرح 
باملكوث لفرتة طويلة، والتخلص 
من احلد األعلى هلذه التأشريات 
وهو 15 ألف تأشرية سنويًا يف 
الوقت احلالي وجعله مفتوحا )اي 

دون حتديد العدد(.
التكلفة  ختفيض  أيًضا  سيتم 
على  للحصول  دوالر   5000 من 
إىل  ثالث سنوات  ملدة  تأشرية 
1250 دوالًرا، ومن 10000 دوالر 
للتأشرية ملدة مخس سنوات إىل 

2500 دوالر.
واجلدير بالذكر أيضًا أنه ال ميكن 
الوالدين  تأشريات  جتديد  حالًيا 
املؤقتة من داخل أسرتاليا، لكن 
هذه  بتغيري  يعد  العمال  حزب 
للمهاجرين  والسماح  القاعدة، 
أثناء  الوالدين  بتجديد تأشريات 

تواجدهم يف البالد.
»يعرف  شورتن:  السيد  وقال 
حزب العمل أن أسرتاليا احلديثة 
وأسرتاليا متعددة الثقافات هما 
نفس الشيء - وهذا هو السبب 
األسر  تتمكن  أن  نقّدر  أننا  يف 
مًعا  الوقت  بعض  قضاء  من 

ومساعدة بعضنا البعض«.
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حزب العمال َيِعد املهاجرين خبفض 
تكلفة تأشريات الوالدين

املزارعني  بأن  تقارير  أفادت 
من أصحاب املاشية يف املنطقة 
أسرتاليا  مشالي  االستوائية 
يستخدمون احلمري بشكل متزايد 
الكالب  من  جمموعات  لتخويف 

الربية اليت تهاجم قطعانهم.

اليت  الوحشية  الكالب  وكانت 
خطفت  قد  الغابات  يف  تعيش 
العجول  من  العديد  السابق  يف 
أي  تقع  مل  ولكن  املزارع،  من 
املزارعون  بدأ  أن  منذ  خسائر 
قطعانهم،  مع  احلمري  وضع  يف 
اإلذاعة  هيئة  ذكرت  حسبما 

األسرتالية .

سيلفسرت،  إيان  املزارع  وكان 
تركض  محارا   17 ميلك  الذي 
يف  املاشية  من  رأسا   120 مع 
بعد  على  كوران  مبدينة  مزرعته 
بريسبان،  مشال  كيلومرتا   142
الكالب  لصاحل  عجال  فقد  قد 
بها  يكن  مل  حظرية  يف  الربية 
من  أيا  يفقد  مل  ولكن  محري، 
حتتوي  اليت  احلظائر  ماشية يف 

على احلمري.

اإلذاعة  هليئة  وقال سيلفسرت   
)احلمري(  »يسريون  األسرتالية: 
املاشية  مع  الطريق  على 
فضوليون  إنهم  ويالزمونها، 
يتقاعسون  ال  فهم  لذا  للغاية، 
عن التقدم ومطاردة شيء ما«.

ويشري إىل أنه ليس متأكدا ما 
إذا كان نهيق احلمري أم ركضها 
خييف  الذي  هو  الكالب  حنو 

احليوانات املفرتسة.

املنسق  ميفسود،  جريج  وذكر 
املعين بشئون الكالب الربية يف 
أن  الغازية،  األنواع  حلول  مركز 
متزايد  بشكل  تستخدم  احلمري 
لردع هجمات الكالب، لكنه أشار 
إىل أن بعض احلمري هم حراس 

أفضل من غريهم.

اإلذاعة  هليئة  ميفسود  وقال 
جييد  »البعض  األسرتالية: 
بينما  املاشية،  محاية  للغاية 
يفضل البعض اآلخر التسكع مع 
خاصة  بأشياء  والقيام  أنفسهم 

بهم«.

احلمري تثبت جدارتها يف حراسة 
قطعان املاشية ضد الكالب الربية

تدعى  سعودية  رضيعة  توفيت 
على  شهران،  وعمرها  فرح 
منت طائرة متجهة من العاصمة 
مدينة  إىل  كواالملبور،  املاليزية 
بريث يف اسرتاليا، بعدما دخلت 
بال  شديدة  بكاء  نوبة  يف  فجأة 
يف  أطباء   4 وفشل  توقف، 

إنقاذها.
ووفقًا ملوقع العربية نت، حاول 
أكثر من ساعتني  األطباء طوال 
معرفة سبب بكائها دون جدوى 
حتى توفيت وهي حبضن مسافرة 
أيضا  حاولت  مسلمة  أسرتالية 
التمريض  المتهانها  مساعدتها، 

سابقا.
بريينز  ناديا  املسافرة  وقالت 
تبكي  بدأت  الرضيعة  »أن 
فتقدمت  الطائرة،  أقلعت  منذ 
املساعدة  لعرض  لوالديها 
كانا  والديها  أن  والحظت 

فوضعتها  ومتوترين،  مرتبكني 
يف حضين وبدأت أقرأ الفاحتة، 
وملا انتهيت شعرت بها ترتاخى 
ثم لفظت آخر أنفاسها، وكان ما 
حدث هو األكثر إيالما يف حياتي 

لآلن«.
 Air»الطريان شركة  وأصدرت 
لوفاة  فيه  تأسف  بيانا   ASiA
فرح، وأضافت إن طاقم الطائرة 
وفر املتاح من املساعدة الطبية، 
ذلك،  من  أكثر  تعلق  لن  وإنها 
إن  بامسها  متحدث  قال  فيما 
من  وآخرين  الشرطة  من  أفرادا 
سلطات مطار »بريث« الدولي، 
أحاطوا بالطائرة حني هبوطها يف 
االثنني،  فجر  والنصف  اخلامسة 
حدث،  ما  يف  بالتحقيق  وبدأوا 
سيستند  تقرير  إلعداد  متهيدا 
أيضا إىل التشريح ملعرفة سبب 

الوفاة.

إجالء املئات بعد تسرب غاز يف 
دار أوبرا بسيدني

وفاة رضيعة سعودية على منت طائرة 
متجهة إىل مدينة بريث

حوالي  إن  إطفاء  رجال  قال 
500 شخص مت إجالؤهم، اليوم 
أوبرا  دار  مبنى  من  الثالثاء، 
اجملاورة  واملطاعم  سيدني 
كانوا  حيث  للغاز،  تسرب  بعد 
يف  الغاز  مستويات  يراقبون 

اجلو.
واإلنقاذ  احلريق  هيئة  وذكرت 
على  ويلز  ساوث  نيو  يف 
الغاز  شركة  عمال  إن  »تويرت« 

يقومون بإصالح املشكلة.
أخرى  معلومات  أي  تقدم  ومل 
سبب  أو  الغاز  نوع  حول 

التسريب.

أن  سيدني  أوبرا  دار  وأعلنت 
إلصالح  جاريا  زال  ما  العمل 

املشكلة.
من جانبها ذكرت صحيفة »ذي 
حدث  التسرب  إن  أسرتاليان« 
الغاز  مصدر  أصيب  عندما 
الرئيسي ذي الضغط املنخفض 
أثناء أعمال بناء يف املكان. ومل 

يتم اإلبالغ عن إصابات.
يف  املدرجة  األوبرا،  دار  تعد 
قائمة الرتاث العاملي، بأسطحها 
من  واحدة  الشراع،  تشبه  اليت 
العامل،  يف  متيزا  املباني  أكثر 

وهي أشهر معامل أسرتاليا.
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فابحثوا  الحدود،  موقفنا من ترسيم  يعجبكم  لم  إذا 
عن وسيط آخر

ساترفيلد يناقض بومبيو: ربط عودة النازحني بالحل 
السياسي قرار أممي

يف اجتماع وفد لبناني يف واشنطن مع ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير 
الوفد  أمام  وقاحة ال حدود هلا.  األخري عن  عبرّ  األمريكي،  اخلارجية 
الذي ضمرّ النائبني إبراهيم كنعان وياسني جابر، ومستشار رئيس 
جملس النواب علي محدان، مسح املسؤول األمريكي لنفسه بالتدخل 
على  »التعليق«  عن  السؤال  إىل  وصواًل  اللبنانية،  التفاصيل  يف 
ج له عن إجيابيات زيارة  خطوط الكهرباء! مواقفه نسفت كل ما ُروِّ
توحيد موقف  بعد  ث  يتحدرّ إنه  لبريوت. قال ساترفيلد  بومبيو  مايك 
اخلارجي  الدعم  للنقاش:  قابل  غري  »دفرت شروط«  فوضع  إدارته، 
اجلنوبية مشروط  احلدود  ترسيم  اهلل؛  حزب  مواقف  بتغيري  مشروط 
بالقبول بالواليات املتحدة وسيطًا وحيدًا وخبط هوف )ما يعين التنازل 
عن حنو 360 كلم مربع من املياه اللبنانية(، وبفك الربط بني احلدود 
ة، االطالع  البحرية واحلدود البية. وقاحته بلغت أن يرفض مثاًل، حبدرّ
على دراسة قانونية عن احلدود. قال بوضوح: اقبلوا برؤيتنا، وإال 
فاحبثوا عن وسيط آخر! نطق باسم إسرائيل، ليفرض شروطها، لكنه 
ًا عن رفض »التفاوض على  م نفسه وسيطًا! ردرّ عليه محدان معبرّ قدرّ
كرامة لبنان«. لكن مفاجآت ساترفيلد مل تقف عند هذا احلد. ففي 
ملف النزوح السوري، تراجع عن موقف بومبيو األخري، ليعود ويربط 
عودة النازحني باحلل السياسي! أما األخطر، فهو اإلصرار على إدخال 
لبنان يف شراكة مع العدو يف ملف النفط )ظهر املوقف نفسه يف 
يوم  »األخبار«  ــ  لبنانيني  مسؤولني  مع  بلنغسلي  مارشال  لقاءات 

اجلمعة الفائت(. 
اخلارجية  وزير  مبساعد  اللبناني  النيابي  الوفد  اجتماع  املوضوع: 

األمريكي لشؤون الشرق األدنى بالوكالة السيد دايفيد ساترفيلد
النيابي  الوفد  اجتمع  الظهر،  قبل   11 الساعة   2019/4/12 بتاريخ 
املؤلف من رئيس جلنة الشؤون اخلارجية النيابية النائب ياسني جابر، 
ورئيس جلنة املال واملوازنة النائب إبراهيم كنعان، ومستشار دولة 
اخلارجية  وزير  مبساعد  محدان،  علي  األستاذ  النواب  جملس  رئيس 
األمريكي لشؤون الشرق األدنى بالوكالة السفري دايفيد ساترفيلد، 
نائب  األمريكي  اجلانب  عن  وحضر  األمريكية.  اخلارجية  وزارة  يف 
واملبعوث  األدنى  الشرق  لشؤون  األمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد 
الزميالن املستشاران  الوفَد  ورافق  رايبورن.  اخلاص لسوريا جويل 

وائل هاشم وبشري طوق.
تضمن االجتماع مواقف مهمة متعلقة بالوساطة األمريكية بشأن احلدود 

اجلنوبية.
اإلصالحات املرتقبة لحّث املجتمع الدولي على االستثمار يف املشاريع، يف 

CEDRE ضوء مؤتمر
لبنان مبرحلة صعبة وأوضاع  مرور  احلديث عن  جابر  النائب  استهل 
تطبيق  يف  اإلسراع  على  اللبنانية  احلكومة  حيثرّ  ما  دقيقة،  مالية 

برناجمها اإلصالحي.
ردرّ السفري ساترفيلد بأن هناك سلتني مهمتني يف عملية اإلصالح: 
الكهرباء واالتصاالت، وسأل عن اخلطوات التالية يف كلرّ من هذين 

القطاعني.
قال النائب جابر إنه يف قطاع الكهرباء ُأِقرَّت خطة يف جملس الوزراء، 
ونباشر حاليًا باخلطة القصرية املدى بهدف توفري التيار الكهربائي 24 
ساعة، يف ظلرّ ضعف شبكات التوزيع غري القادرة على إيصال التيار 
من معامل اإلنتاج الكبرية إىل بعض املناطق، كالنبطية على سبيل 
املناطق  يف  صغرية  توليد  حمطات  إنشاء  إىل  نضطر  وقد  املثال، 

للتعويض عن ضعف الشبكة.
ا إذا توصلت احلكومة اللبنانية إىل التوافق  سأل السفري ساترفيلد عمرّ
على احلد من انتشار املولدات اخلاصة وفرض اجلباية الصحيحة يف كلرّ 
املناطق ومكافحة التعليق وسرقة الكهرباء ورفع الدعم عن األسعار، 
ا إذا سيكون من املمكن اجلباية يف الضاحية اجلنوبية  وتابع سائاًل عمرّ

لبريوت، واجلنوب حتديدًا.
أجاب النائب جابر بأنرّ املرحلة السابقة شهدت فشاًل يف السياسات، 
ختصيص  دون  أنشئت  املناطق  تلك  يف  املباني  بعض  أن  لدرجة 
مكان لعدادات الكهرباء. وتابع بأن هناك جمموعة عمل برملانية لوضع 
اإلصالحات البنيوية املقرة بقوانني عام 2002 موضع التطبيق وجلعل 

الوزارات حتت رقابة هيئات ناظمة.
أكد األستاذ علي محدان أن هناك توافقًا سياسيًا على اإلصالح يف 
ملف الكهرباء، وأن جلسة جملس الوزراء اليت انعقدت برئاسة فخامة 
رئيس اجلمهورية شهدت إمجاعًا تامًا على خطة وزيرة الطاقة واملياه 

ندى بستاني.
من  واملنظور  والعلين  الواضح  التطبيق  أن  ساترفيلد  السفري  رأى 
لزيادة مداخيل  للغاية، ألن هناك حاجة خلطوات عملية  اجلميع مهم 

»واشنطن ليكس« ــ 2 ساترفيلد مهدداً لبنان:

الـشراكة مـع إسـرائيل يف الـغاز... أو الـخسارة

ساترفيلد: الحكومة تعمل ببطء ومن دون فعالية )هيثم املوسوي(

اخلزينة العامة. وتابع بأنه لن يكون هناك من دعم خارجي من الالعبني 
اإلقليميني و/أو األوروبيني فيما لو مل ُتتخذ تدابري حكومية واضحة.

د النائب جابر على احلاجة ملوازنة تقشفية أيضًا. شدرّ
رأى السفري ساترفيلد أنرّ احلكومة اللبنانية اجلديدة اليت تطلبت فرتة 

طويلة لتولد تعمل ببطء شديد ودون فعالية.
وأوضح النائب كنعان أن املسألة ال تقتصر على موازنة السنة املالية 
اجلديدة، بل إننا بدأنا العمل يف جلنة املال واملوازنة منذ عام 2009، 
وطبقنا آلية جديدة للعمل على املوازنة العامة واحلسابات العمومية، 
ين العام. وقد باتت السلطة  وقد أقررنا 39 إصالحًا متعلقًا مبعاجلة الدَّ
التنفيذية تشعر بالضغط، وأجنزنا املهمة وفق صالحياتنا يف اجمللس 

النيابي.
حتدث النائب جابر عن قطاع االتصاالت، وأوضح أن أحد أوجه اإلصالح 
ُأقررّ عام 2011، ومضمونه حتويل أوجريو OgerO إىل ليبان تليكوم 
Liban TeLecOm ووقف اهلدر فيها، حيث يبلغ راتب رئيس هيئة 
قطاع  إن  قائاًل  وتابع  اجلمهورية.  رئيس  راتب  أضعاف   4 أوجريو 
ل نسبة عالية من الواردات للخزينة العامة، وقد أقررنا  االتصاالت يدخرّ
قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص PPP لتشجيع الشركات 

اخلاصة على االستثمار يف خمتلف القطاعات.
مواضيع  يف  سيما  وال  الوطين،  اإلمجاع  أهمية  كنعان  النائب  أكد 

اخلصخصة.
ملف النزوح السوري

النازحني  رؤية  تتمنى  املتحدة  الواليات  أن  ساترفيلد  السفري  أكد 
السوريني يعودون إىل ديارهم، وتتفهم األعباء الكبرية اليت تتحملها 
ر بشروط العودة من وجهة النظر  الدول املضيفة، وبينها لبنان. وذكرّ
األمريكية: آمنة وإرادية، وأن تبادر احلكومة السورية بتقديم ما يؤكد 

أنها تريد أن يعود مواطنوها إىل ديارهم.
تابع ساترفيلد بأن الواليات املتحدة ناقشت مع الروس والشركاء 
الدوليني مبسألة العودة، وخالصة املوقف أن روسيا أنقذت النظام 
السوري، ولديها الكثري من النفوذ عليه، وهي اختارت أال تستخدم 
هذا النفوذ، وتتعمد ذلك ملمارسة املزيد من الضغط علينا وعليكم 
إىل  الالجئني  انتقال  من  املتخوفني  األوروبيني  وعلى  خاللكم  ومن 

أوروبا إلمرار األجندة السياسية الروسية يف املنطقة.
   قلقون من تطوير حزب اهلل صواريخ دقيقة بمساعدة إيران

إىل جهود املصاحلة يف جنوب  النظر  لدى  إنه  رايبورن  السيد  قال 
االستقرار  لتحقيق  نية  هناك  أن  األوىل  للوهلة  بدا  سوريا،  غرب 
وعودة الالجئني، إال أنه وردنا تقرير عن أن النظام السوري أوقف 
برعاية  العائدون  ل  ُسجِّ بعدما  عادوا،   1000 أصل  من  700 شخص 
روسية، وأن النظام بدأ باعتقاهلم بعد إمتام املصاحلات معهم وبعد 
الالجئني  من  أحدًا  األفعال ال تشجع  ومثل هذه  عودتهم.  من  فرتة 

على العودة.
أجاب السفري ساترفيلد بأنرّ هذه السياسة املتضمنة عدم العودة قبل 
حتقيق احلل السياسي ليست سياسة أمريكية، بل هي سياسة أممية 

شاملة مقبولة ومعتمدة من منظمة األمم املتحدة.
املتعلقة  احلالية  املتحدة  الواليات  بسياسة  كنعان  النائب  قارن 
احلدود  على  العازل  احلائط  بناء  إىل  والالجئني، مشريًا  باملهاجرين 
مع املكسيك، ورأى أنرّ من حق الواليات املتحدة أن تطبق سياسة 
اهلجرة واللجوء اليت تناسبها بصفتها سيدة على أراضيها، وكذلك 

حيق للبنان أن يكون له اخليار نفسه.
رأى األستاذ محدان أنه جيب على املفوضية العليا لشؤون الالجئني 

أن تقوم بعملها بطريقة صحيحة بهذا الشأن.
ا ورد يف جلسة استماع يف جملس الشيوخ  سأل املستشار هاشم عمرّ
بشأن  األردن  مع  مفاوضات  إطالق  حول  بومبيو  الوزير  لسان  على 

ُتقام فيها خميمات لالجئني السوريني بضمانة  مناطق حدودية آمنة 
األمم املتحدة ومحايتها وعن مشاركة األمم املتحدة وإمكانية انطباق 

ذلك على النازحني السوريني املوجودين يف لبنان.
أجاب السفري ساترفيلد بأن ال حبث يف املناطق اآلمنة يف املرحلة 
احلالية، وأن سياسة الواليات املتحدة جتاه الالجئني السوريني واحدة 
يف لبنان واألردن وتركيا وسواها من الدول، وكذلك شروط العودة 

واحدة.

احلدود اجلنوبية - الوساط األمريكية - مشاركة األمم املتحدة
سأل رئيس جلنة الشؤون اخلارجية النيابية النائب ياسني جابر عن 

مدى التقدم يف الوساطة األمريكية يف ملف احلدود اجلنوبية،
قال السفري ساترفيلد إنه حتدث إىل وزير اخلارجية األمريكي مايك 
السيد جاريد  ترامب،  الرئيس دونالد  بومبيو وإىل كبري مستشاري 
اإلدارة األمريكية من ملف احلدود،  باسم  لتوحيد املوقف  كوشنري، 
وذلك بعد االطالع على آخر التطورات يف املوقف اإلسرائيلي خالل 

زيارته األخرية إلسرائيل، واختصر املوقف األمريكي باآلتي:
- إن املضيرّ قدمًا يف الوساطة األمريكية يتطلب قرارًا من جملس 
الوزراء اللبناني إلطالق املفاوضات بشأن النقاط احلدودية املتنازع 

عليها؛
وإسرائيل( يف ظل  )لبنان  الطرفان  عليه  يوافق  توافر طلب  إذا   -
علم األمم املتحدة وحبضور رمسيني من املنظمات الدولية، أنا أتفهم 
ًا وما  الواضحة جدرّ الواليات املتحدة  إدخال األمم املتحدة، إمنا رؤية 
فهمناه على أرفع املستويات من األمم املتحدة يف نيويورك أن دور 
املنظمة سيكون حمددًا باالستضافة اللوجستية للمفاوضات وأنها لن 

تقوم من تلقاء ذاتها برسم خط حدودي وفرضه.
ا إذا كان املقصود بتحديد اخلط احلدودي أنه  سأل النائب جابر عمرّ

سيكون على خباء غري تابعني لألمم املتحدة.
أجاب السفري ساترفيلد باآلتي:

- سيكون متاحًا أمام كل من الطرفني أن يعرض ما يراه مناسبًا على 
طاولة املفاوضات.

من  وإسرائيل،  لبنان  الطرفني،  كال  يطلب  الراهن،  الوقت  يف   -
الواليات املتحدة:

من  املرسوم  اخلط  من  أقرب  مكان  إىل  احلدودي  اخلط  نقل  أواًل: 
جانبه؛

ثانيًا: أو رسم خط جديد يالئم ويقارب مطالبه أكثر؛
وتردد الواليات املتحدة أنها لن ترسم خطًا جديدًا ألنه سبق هلا أن 

رمست خطًا يف السابق )خط هوف( ولن تكرر هذه التجربة.
ثالث  طرف  تكليف  وإسرائيل(  )لبنان  الطرفني  لكال  يظل ممكنًا   -

برسم احلدود إن ُوجد؛
- كذلك يظل ممكنًا التحفظ، بناًء على السيادة الوطنية، من رسم 
يف  الدخول  على  واالتفاق  احلالية  املرحلة  يف  للحدود  نهائي  خط 
عملية إنتاج مشرتك من خالل الشركات امللتزمة، مع تعليق التباحث 
يف احلدود السيادية ملرحلة الحقة، وهو احلال بني العديد من الدول 
إمنا تعرف كيفية االستفادة من مواردها  اليت تتنازع على احلدود، 

االقتصادية، وبينها حاالت مماثلة بني الواليات املتحدة وجريانها.
محدان،  علي  األستاذ  النواب  جملس  رئيس  دولة  مستشار  ر  ذكرّ
ووزير  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  دولة  بني  األخري  باالجتماع 
حيث  بريوت،  يف  املاضي  الشهر  بومبيو  مايك  األمريكي  اخلارجية 
اخلط  حتديد  يريدون  االسرائيليني  أن  إىل  االجتماع  خالصة  ذهبت 
احلدودي البحري. وتابع بأن لبنان يتوقع من اجلانب األمريكي اليوم 
أن تبادر الواليات املتحدة األمريكية بتحريك امللف، وفق املتفق عليه 
يف االجتماع مع الوزير بومبيو، وأن يكون هناك دور ملنظمة األمم 
املتحدة يف املفاوضات وإضافة هذه النقطة إىل حمضر االجتماع. وقد 
قام األستاذ محدان خالل هذا األسبوع بزيارة نيويورك حيث التقى 
مبسؤولتني يف األمم املتحدة )روزماري دي كارلو وسوزان ...(، 

وقد مسعتا املضمون نفسه، أن االسرائيليني باتوا جاهزين.
تابع السفري ساترفيلد بأن ما فهمه أن الرئيس بري ما زال يعتقد أن 

األمم املتحدة سرتسم خط احلدود.
ق األستاذ محدان بأن دولة الرئيس بري يدرك دور األمم املتحدة،  علرّ
وهو يريد ترسيم اخلط األزرق على احلدود البية واخلط األبيض على 

احلدود املائية.
أجاب السفري ساترفيلد بأن هناك نقطتني غري واضحتني بالنسبة إىل 

الواليات املتحدة واألمم املتحدة يقتضي توضيحهما:
لن  املتحدة  األمم  أن  بري  الرئيس  دولة  لدى  واضحًا  يكون  أن   -
)املقرر   raPPOrTeurالـ دور  سنؤدي  وأننا  احلدود،  خط  ترسم 

مبعنى واضع احملضر(؛
- بالنسبة إىل اخلط األزرق )احلدود البية اجلنوبية(، ترغب الواليات 
املتحدة يف التوصل إىل نتيجة للمفاوضات، وال سيما نقطة التحفظ 
احلدود  موقع  على  الناقورة(  )يف  اخلالف  حيث   m1-b1 اللبنانية 
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آمال خليل

 حمطة سينيق للصرف الصحي: 
مليون دوالر مقابل »ال تكرير«!

حمطة تكرير املياه املبتذلة يف سينيق، جنوب صيدا، ال تعمل منذ 
لقاء  السائل  عن  احلمأة  فصل  على  إال   2010 عام  تشغيلها  بدء 
اإلمناء واإلعمار  املتعهدة من جملس  مليون دوالر سنويًا للشركة 
)سابا خملوف للتجارة واملقاولة(، فيما »ال تتعدى كلفة تشغيلها 

احلقيقية 250 الف دوالر«!
هذه »احلقيقة املرة« كاشف املدير العام ملؤسسة مياه لبنان اجلنوبي 
وسيم ضاهر الصيداويني بها، خالل ندوة حوارية نظمتها مجعية 
متخرجي املقاصد اإلسالمية يف صيدا اخلميس املاضي. وأوضح 
أن احملطة تضخ السائل حنو البحر بعمق 1800 مرت وترمي احلمأة 
يف البحرية اجملاورة للمحطة ومعمل فرز النفايات عند شاطئ البحر. 
لكن األمور ال تنتهي هنا. إذ أن التيار اهلوائي يف صيدا مشالي 
الوجهة. لذلك، تدفع األمواج املياه اآلسنة اليت تضخ قبالة سينيق، 

إىل كامل الشاطئ الصيداوي ومن ضمنه املسبح الشعيب.
العمل يف احملطة ملعاجلة  تطوير  إمكانية  مع اجمللس  حبث ضاهر 
الصرف الصحي. اقرتح هدم احملطة )مساحتها 16 ألف مرت مربع( 
احملطة  )تستلزم  مساحة  أكرب  آخر  موقع  يف  معاجلة  حمطة  وبناء 
احملّدثة 70 الف مرت(، تشمل قسمًا ملعاجلة احلمأة »يف إطار مشروع 
يكلف أقل من التكلفة الباهظة اليت تنفق منذ تسع سنوات من دون 
الدولة ال تزال تسدد  فائدة«. لكن اجمللس رفض االقرتاح ألن 
قرض بناء احملطة لصندوق التعاون اخلارجي الياباني )قيمته 38 

مليون دوالر وفرتة سداده متتد حتى 2022(.
قبل أقل من شهر، خصص ضاهر واجمللس لقاء للبحث يف خمارج 
أزمة حمطة سينيق. وفق ضاهر، »رفض اجمللس هدم احملطة، فيما 
رفضت املؤسسة تشييد حمطة بديلة على الواجهة البحرية اجلنوبية 
املردومة حفاظًا على شكل الشاطئ«. آخر املخارج املطروحة، ردم 
جزء من الواجهة البحرية قبالة املدينة الصناعية يف سينيق ضمن 
بإجراء  يونانية  شركة  كلفت  وقد  لغازية.  لبلدة  العقاري  النطاق 

الدراسات.
برغم طمأنة  الوحيد.  الصيداوي املائي  ليست حمطة سينيق اهلم 
ضاهر إىل أن املدينة مكتفية مائيًا، لكنه أكد بأن شبكة التوزيع 
القساطل  من  عامًا   50 قبل  أنشئت  »الشبكة  تأهيل.  إىل  حتتاج 
خطرية«.  أمراضًا  يسبب  الذي  اإلسبستوس  معدن  من  احلديدية 
بوضع  املؤسسة  باشرت  وقد  دوالر  ماليني   10 يكلف  وتأهيلها 
والسطحية  اجلوفية  املياه  تلوث  اإلضايف  التحدي  الدراسات. 
جرثوميًا. معاجلتها يف حمطات الضخ قد يتحول إىل نقمة يف حال 
تسرب إليها الصرف الصناعي الكيميائي الناجم عن معاصر الزيتون 
وحمطات الوقود. إذ إن مادة الكلور املستخدمة يف تكرير املياه، 
تتفاعل مع املواد الكيمائية املوجودة يف الصرف الصناعي وتسبب 

أمراضًا سرطانية.
جمددًا، جزم ضاهر بأن محاية املياه مرتبطة مبعاجلة الصرف الصحي 
والصناعي. »عندما متطر، حكمًا تتلوث اآلبار اجلوفية«. لكن »95 
يف املئة من حمطات التكرير يف اجلنوب ال تعمل ومجيعها ليست 
جمهزة مبركز ملعاجلة احلمأة باستثناء صور اليت مل تشغل بعد«. أكد 
على ضرورة تشغيل احملطات مجيعها »ألن منظومة املياه اجلوفية 
يف اجلنوب واحدة. تلوث مياه شبعا سينتقل يف غضون ثالثة أيام 

إىل مياه الساحل بسبب طبيعة الصخور«. 
هذه املنظومة ال تنقل التلوث فقط، بل تؤمن وفرًا متوازنًا بني 
الوزاني،  ضخ  حمطة  »تطوير  املياه.  كميات  يف  اجلنوب  مناطق 
تستفيد  اليت  املياه  كميات  زيادة  مباشر يف  غري  بشكل  يساهم 

منها صيدا«.
 ويف هذا اإلطار، سقوم املؤسسة بسحب 36 مليون مرت مكعب من 
حوض احلاصباني وتزيد الكميات اليت تضخ من نبع الوزاني من أقل 

من مليون مرت مكعب إىل حوالي أربعة ماليني.

رىل ابراهيم

 أعطال معمل اجلية: إهمال أم 
تقادم أم سرقة فيول؟

مّر شهران ونصف شهر على حتقيقات التفتيش املركزي ودائرة 
الرقابة العامة يف مؤسسة كهرباء لبنان يف حادثة دخول كميات 
من املياه إىل خزان الفيول اليومي يف معمل اجلية، ما أدى إىل 
انفصال جمموعتني عن الشبكة الكهربائية. التأخري يثري تساؤالت، 
ُوجهت يف كتب رمسية تشري إىل شبهات  اتهامات  أن  خصوصًا 
تنفيه  ما  وهو  وظيفي،  إهمال  بوجود  أو  الفيول  بسرقة  تتعلق 

الشركة.
من  ميغاواط   45( الرابعة  اجملموعتان  توقفت   ،2019/1/26 يف 
الساعة 10 صباحًا حتى 12 لياًل( واخلامسة )55 ميغاواط من الساعة 
10 صباحًا حتى 10,45 لياًل( يف معمل اجلية احلراري عن العمل. 
التحقيق يف العطل، حبسب تقرير أرسله رئيس التفتيش املركزي 
جورج عطية إىل مؤسسة كهرباء لبنان يف 18 شباط 2019 )حصلت 
»األخبار« على نسخة منه(، كشف »وجود كميات كبرية من املياه 
)عشرات األطنان( يف اخلزان رقم 1 الذي يغذي حّراقات هاتني 
اجملموعتني مبادة الفيول أويل، ما أدى إىل انفصاهلما عن الشبكة 

الكهربائية«.
كيف حّلت املياه حمل الفيول أويل؟ ال يفّسر التقرير كيف وصلت 
املياه إىل اخلزان، وال ما إذا كانت احلادثة األوىل من نوعها، أو 
إن كانت ناجتة من خلل فين، أو بسبب إهمال وظيفي أو أي سبب 
آخر. لكنه أشار إىل أن »املفتشية العامة اهلندسية كشفت ميدانيًا 
على اخلزانات وبرك الرتسب فيها )...( وتأكدت من املسؤولني 
يف املعمل أنهم قاموا بانتظام بعملية تفريغ اخلزان من الشوائب 
التقرير  وخيلص  الوظيفي.  اإلهمال  استبعاد  يعين  ما  واملياه«، 
إىل الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان العمل على التحقيق مبوضوع 
على  »للحصول   1 رقم  اخلزان  داخل  املياه  طبقة  مستوى  ارتفاع 

نتائج حمددة واستخالص العرب لعدم تكرار هذه احلادثة«.
انتهاء  قبل  حصل  ما  تفسري  ميكنه  ال  أنه  لـ«األخبار«  أّكد  عطية 
التحقيقات، الفتًا إىل أنه استحصل يف ضوء التقرير على »معلومات 
ما يتطلب  التأكد من صحتها،  جديدة قد تكون خطرية ويفرتض 
العام  للمدير  اإلعالمي  املكتب  أشار  فيما  التحقيق«.  التوسع يف 
ملؤسسة كهرباء لبنان إىل أن »دائرة الرقابة العامة حّققت باألمر 
استنادًا إىل كتاب التفتيش، وال ميكن اإلفصاح عن النتائج قبل 

أن حُتّول إىل التفتيش«.
إال أن كتابًا رفعه املهندس علي شرف الدين، من دائرة متابعة 
األداء يف معمل اجلية، إىل رئيس املعمل، لفت إىل أسباب أخطر، 
ملّمحًا ضمنًا إىل سرقة الفيول وهدر املال العام. إذ يشري الكتاب 
إىل »حركة نقل فيول أويل مريبة وغري اعتيادية من اخلزان رقم 
1 إىل اخلزان رقم 3 )370 طنًا( بتاريخ 1/27 ومن اخلزان رقم 3 
إىل اخلزان رقم 1 )600 طن( بتاريخ 2/20«. وأوضح أنه بتاريخ 
2019/1/26 )يوم توقف اجملموعتني الرابعة واخلامسة( مل جيِر ربط 
اجملموعتني على الشبكة إال بعد نقل تلك الكميات من اخلزان رقم 
من  كانت  الكمية  هذه  معظم  أن  يعين  ما   ،3 رقم  اخلزان  إىل   1

املياه.

    رئيس التفتيش املركزي يتحدث عن »معلومات قد تكون خطرية«
صعوبة  »األخبار«  الـ  للـزميلة  أّكدت  الكهرباء  مؤسسة  مصادر 
حصول سرقة ملادة الفيول أويل، ناهيك عن صعوبة تصريف هذه 
املادة، لكونها ال تستخدم إال يف املعامل الكبرية كمعامل اإلمسنت 
ملصاحل  التقين  العطل  و«استغالل  »تضخيم«  إىل  ولفتت  مثاًل. 
حيتوي  الفيول  أن  إىل  اخلزان  يف  املياه  وجود  وعزت  معينة«. 
على نسبة قليلة من املياه تصّرفها اخلزانات عرب فلرت خاص. لكن 
جتّمع الرواسب النفطية يف قعر اخلزان منع انسياب املياه طبيعيًا 
عرب الفلرت، ما أّدى إىل وصول املياه إىل األنبوب الذي يضخ يف 
اخلزان اليومي، ما أدى إىل توقف احلّراقات وانفصال اجملموعتني 

عن الشبكة الرئيسية«.
ولكن، أال ُيَعّد ذلك إهمااًل؟ تؤكد املصادر أن »تفريغ اخلزان حيصل 
بواسطة  السكر  اجلمارك  بعدها  وختتم  مراقبة  7 شركات  بإشراف 
رصاصة، ما ينفي أي إمكانية للسرقة أو اإلهمال«. وتوضح أن 
»املعمل عمره 47 عامًا، وأصبحت آالته قدمية، ما يؤدي إىل مثل 
هذه األعطال«. مصادر يف املؤسسة تلّمح إىل »أسباب شخصية« 
وراء كتاب شرف الدين الذي »يريد إطاحة رئيس معمل اجلية ليحّل 
توحي  تقارير  فيها  يقدم  اليت  األوىل  املرة  ليست  وهي  مكانه، 
حبصول أعمال سرقة وهدر«. إال أن مصادر أخرى تؤكد أن شرف 
الدين »وّثق كالمه بصور ومستندات رمسية«. »األخبار« اتصلت 
التصريح من  إذ ال ميكنه  التعليق،  امتنع عن  الذي  الدين  بشرف 
دون إذن رمسي. واكتفى بالقول إن »التحقيق كفيل بتبيان من 

على حق. إما حُناسب أو حُياسبوا«.
قد  النهائي  التفتيش  تقرير  يكن  مل  السطور،  هذه  كتابة  حتى 
صدر بعد، علمًا أن التحقيق يعود إىل نهاية الشهر األول من العام 
اجلاري، أي منذ حنو شهرين ونصف شهر، وهذا ما يثري، بدوره، 
تساؤالت عن التأخري يف كشف مالبسات حادثة من هذا النوع يف 

واحد من أكرب معامل إنتاج الكهرباء يف لبنان!

عمل املحطة يقتصر على فصل السائل عن الوحول من دون معالجة )علي 
حشيشو(

80 مرتًا، ويف حال عدم التمكن من االتفاق على هذه النقطة، فإن 
اإلسرائيليني سيعلقون البحث يف املوضوع. فهم يودون االنتهاء من 
هذه املسألة، ولبنان سيكسب آالف الدومنات يف أكثر من منطقة 

خالفية وسيكسب عند التوافق على احلدود الربية تقديرًا دوليًا.
عرض األستاذ محدان خرائط وصورة جوية للنطقة B1 تظهر أهميتها 

وخريطتني تظهران سلتني )أ( و)ب( باللونني األخضر واألمحر.
أجاب السفري ساترفيلد بأنه جيب أن تدرك مجيع األطراف يف لبنان 
أن ليس هناك من عالقة يف القانون الدولي بني النقطة احلدودية 
الربية B1 ورسم خط احلدود البحري، وليس مبقدور الواليات املتحدة 
للجيش  التابع  التقين  احلدوديني  املهندسني  فريق  أو  إسرائيل  أو 

اللبناني الربط بينهما.
تابع األستاذ محدان بأن األمر موثق من قبل األمم املتحدة والفرنسيني 
ساترفيلد  السفري  لتزويد  االستعداد  وأبدى  القدمية،  اخلرائط  يف 

بدراسة قانونية تثبت صحة وجهة النظر اللبنانية.
أية  على  لالطالع  استعداد  على  ليس  بأنه  ساترفيلد  السفري  أجاب 
هذا  ألن  أعاله،  املتحدة  الواليات  لنظرية  خمالفة  قانونية  دراسات 
املوضوع حمسوم بالنسبة إىل الواليات املتحدة، وتابع بأنه مضطر إىل 
اإلجابة حبدة بأنه لن يقرأ الدراسة فيما لو وردته، وأن اخلط احلدودي 
املائي جيب أن يرسم انطالقًا من نقطة تقع على بعد 6 أميال حبرية، 

ال من نقطة على احلدود الربية...
 TekheleT سأل األستاذ محدان إذا كان املقصود االنطالق من صخرة

)تعتربها إسرائيل جزيرة(؛
ثم عرض السفري ساترفيلد آلية إطالق املفاوضات من وجهة النظر 
األمريكية احلالية بعد التشاور بني عناصر اإلدارة األمريكية وبناًء على 

ما مسعه الشهر املاضي يف زيارته إلسرائيل:
حول  املفاوضات  استئناف  بطلب  املرة  هذه  إسرائيل  تبادر  لن   -
احلدود، إمنا أبدى اإلسرائيليون االستعداد للمباشرة فور ورود الطلب 

الرمسي من اجلنرال فرحات )اللجنة الثالثية( إىل اليونيفيل؛
علق األستاذ محدان سائاًل: ملاذا ال يرد الطلب من اجلانبني معًا؟

    روسيا تستغل النازحني لتمرير أجندتها يف املنطقة
أجاب السفري ساترفيلد بأن إسرائيل تشك يف أن هناك خلطًا لدى 

دولة الرئيس بري بني النقطة B1 وبني اخلط احلدودي البحري؛
تابع ساترفيلد بأنه إذا رغب لبنان يف عدم االنتهاء من رسم احلدود 
احلدود  ببحث  واالكتفاء  امللف  هذا  وجتميد  األزرق(  )اخلط  الربية 
البحرية وحدها من دون ربط البحث مبوقع النقطة B1، فإننا نضمن 

أن توافق إسرائيل على البحث باحلدود البحرية فقط؛
علق األستاذ محدان بأن األمر يبدو كفرض شروط مسبقة؛

تابع السفري ساترفيلد بأن املوضوع جمرد قانوني؛
أضاف السفري ساترفيلد بأن الواليات املتحدة األمريكية تشجع لبنان 
أنابيب غاز شرق املتوسط  على املباشرة فورًا ببت امللف ألن خط 
easT MediTerranean Gas PiPeline قد انطلق وهو سيصبح 
واقعًا قائمًا قريبًا، بينما مل ينضم إليه لبنان مع كل ما سيخسره البلد 

من فرص وأرباح وتأخري من جراء إقصاء نفسه.
عّلق األستاذ محدان بأن أحدًا لن يفاوض على كرامة لبنان، ال فخامة 
النواب وال دولة رئيس  اجلمهورية وال دولة رئيس جملس  رئيس 
جملس الوزراء، وأن القراءة خالل زيارة بومبيو كانت خمتلفة جدًا عما 

نسمعه اليوم حيث بتنا نرى ثالثة شروط.
أجاب السفري ساترفيلد بأنه ميكنكم أخذ ما يناسبكم وإذا وجدمت دولة/ 
بأن  وتابع  إليها.  فاذهبوا  بالوساطة  القيام  على  قادرة  أخرى  جهة 
ليس يف اآللية من مشروطية أو فرض من قبل الواليات املتحدة، بل 
إن املوضوع جمرد مسألة قانونية، كذلك مل تضف الواليات املتحدة 
أي شروط جديدة يف اآللية املقرتحة على تلك اليت جرى احلديث عنها 
اللبنانيني،  املسؤولني  مع  بريوت  يف  بومبيو  الوزير  لقاءات  خالل 
واملوضوع ليس بشروط مسبقة PrecondiTion، بل جمرد بيان 
 sTaTeMenT of inTernaTional للمبادئ الدولية املعمول بها

PrinciPles؛
فوريًا  قبواًل  تضمن  املتحدة  الواليات  أن  ساترفيلد  السفري  وأكد 
وإجيابيًا من اجلانب اإلسرائيلي فور ورود الطلب اللبناني بناًء على 
موافقة جملس الوزراء اللبناني عرب اجلنرال فرحات إىل اللجنة الثالثية، 
واعتقد أن املوقف اإلسرائيلي سيكون بالرتحيب فيما لو قرر لبنان 

حصر البحث باحلدود البحرية.
توضيح املوقف األمريكي من حزب اهلل ومن املواقف الرسمية اللبنانية 

من الحزب
رغب السفري ساترفيلد يف ختام اللقاء بتوضيح مسألة متعلقة حبزب 
اللبنانيني ومسعنا  املسؤولني  من  دومًا  نسمع  إننا  قال  حيث  اهلل، 
يف خالل زيارة الوزير بومبيو األخرية لبريوت أن حزب اهلل جزء من 
النسيج االجتماعي اللبناني ومن احلكومة واملؤسسات اللبنانية، وهنا 

أود أن أوضح اآلتي:
الثوري  واحلرس  إيران  مع  اهلل  حزب  التزام  من  جدي  قلق  لدينا   -
احلزب  قبل  من  دقيقة  صواريخ  تطوير  لناحية  سيما  وال  اإليراني، 
سليماني  قاسم  رياح  مهّب  يف  لبنان  جيعل  ما  إيران،  مبساعدة 

املهددة؛
- ال يلتزم حزب اهلل بصفته ممثاًل يف احلكومة اللبنانية سياسَة احلكومة 
بالنأي بالنفس، وإن مثل هذه املواقف جتعل احلكومة اللبنانية يف 

معرض خسارة الدعم املوعود من اجملتمع الدولي؛
اهلل  حزب  مشاركة  إشكالية يف  من  املتحدة  الواليات  لدى  ليس   -
احلزب  يفعله  ما  اإلشكالية يف  إمنا  اللبنانية،  السياسية  احلياة  يف 

بالتعاون مع إيران من خطوات غري مشروعة.
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الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 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

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818
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مـقاالت وتـحقيقات

فاز وزير املال علي حسن خليل بعضوية حزب 
كارهي الدولة. جبدارة، ربح هذا املنصب، بعد 
غامن  مرسال  معه  أجراها  اليت  الناجحة  املقابلة 
املاضي.  اخلميس  يف«  تي  »ام  شاشة  على 
والنيابة  والوزارة  املقابلة  إىل  اآلتي  خليل، 
احنيازًا جديدًا  بدا كمن يعلن  أمل،  ممثاًل حلركة 
له يف السياسة. والسياسة هنا ليست باملعنى 
حول  االنقسام  جلهة  للكلمة،  عليه  املتعارف 
واإلقليمية  العربية  والتحالفات  املقاومة  سالح 
االقتصادي  مبعناها  السياسة  بل  والدولية. 
واملالي. فحركة أمل متّثل جزءًا من نظام ما بعد 
الطائف، بآليات توزيع الثروة فيه وإدارة املال 
العام والدولة ودورها يف خمتلف القطاعات. من 
مكافحة  عنوان  وحتت  خليل،  بدا  املنطلق،  هذا 
ومواجهة  املوازنة  يف  االنفاق  وخفض  اهلدر 
الفساد يف اإلدارات العامة، بدا كمن يعّب عن 
ادق،  بتعبري  او  أخرى،  إىل  ضفة  من  االنتقال 
من نظام إىل آخر. يف »النظام اجلديد«، الدولة 
اهلدر،  هي  الفساد،  هي  املطلق،  الشر  هي 
من  الشهري  راتبه  يتقاضى  الذي  املوظف  هي 
يفوق  إضايف  بدل  على  ثم حيصل  العام  املال 
وزير  بعمله. كشف  القيام  لقاء  بأضعاف  راتبه 
وجود  وعن  النوع،  هذا  من  فضائح  عن  املال 
بتصرف  موضوعة  خلوي  هاتف   4000 من  اكثر 
إضافية،  واردات  من  اخلزينة  ما حيرم  موظفني 
رواتب  يتقاضون  الذين  املوظفني  مئات  وعن 
نواب  وعن  اجلمهورية،  رئيس  راتب  من  أكثر 
حيصلون  موظفني  وعن  راتبني،  على  حيصلون 
على رشى من أجهزة أمنية وعن ان الدولة تدفع 
إجيارات غري مبرة... ببساطة، كشف علي حسن 
خليل عن كل ما كشفته سابقًا الصحافة ونواب 
ومسؤولون وحزبيون ومغّردون... قال ما سبق 
أن قيل أكثر من مرة، فالقى تصفيقًا حارًا من 

اجلمهور يف استديو برنامج »صار الوقت«.
من  ونصف  ساعة  حنو  اخلالصة؟  ما  حسنًا،   
القطاع  حتميل  يف  املال  وزير  قضاها  الوقت 
البالد، وكاد  العام مسؤولية األزمة املالية يف 
أن  اخلالصة  النقدية.  االزمة  مسؤولية  حيّمله 
كل  من  تطّهره  يعلن  كمن  بدا  اجلنوبي  النائب 
العام 1992.  الدولة، منذ  سياسات حركته يف 
ُتتهم  ما  بـ«السياسات«  هنا  املقصود  وليس 
به حركة امل من مشاركة يف نظام احملاصصة 
يرى يف  نظام  من  جزء  أنها  بل يف  والفساد، 
والناظم  لالقتصاد،  االول  احملرك  الدولة 
حلركته، وصاحب النصيب األكب من االستثمار 
كأن  للسكان.  األساسية  اخلدمات  قطاعات  يف 
علي حسن خليل قال يف مقابلته إنه ترك هذه 
الضفة، واجته صوب الضفة املقابلة، إىل حيث 
سبقه جبان باسيل، وحيث يقف تيار املستقبل 
وأصحاب املصارف ورياض سالمة وحممد شقري 
ونقوال مشاس وياسني جابر وباقي أعضاء حزب 
كارهي الدولة. احلزب الذي ال يزال يصّر على 
اخلصخصة بصفتها حاًل وحيدًا، ومتّكن أخريًا من 
إلغاء أي دور للدولة يف االستثمار بقطاع إنتاج 
بعدما  ذلك  جرى  )للمفارقة،  الكهربائية  الطاقة 
يف  للدولة  استثماري  مشروع  آخر  خليل  أحبط 

جمال انتاج الطاقة - مشروع دير عمار 2(.
كمحلل أو »ناشط« يهوى »السبق الفضائحي«، 
)على  غصن  جاد  ذّكره  كان.  مال  كوزير  ال 
بأنه  اجلمعة(  يوم  أخبار  نشرة   - »اجلديد«  قناة 
تباهى مبنع صرف االعتمادات املخصصة للشركة 
الفائزة مبناقصة بناء معمل دير عمار 2، بذريعة 
على  الضريبة  ستدفع  اليت  اجلهة  على  اخلالف 
نقل  إىل  النهاية  أدى يف  )ما  املضافة  القيمة 
املشروع من القطاع العام إىل القطاع اخلاص(. 
وذّكره آخرون بأنه حجب أموال النفقات السرية 
عن املديرية العامة لقوى االمن الداخلي، بسبب 
ذّكرنا  نفسه  وخليل  تعيني ضابط!  على  خالف 
يف مقابلته بانه قرر، خالفًا للقانون، وقف عقد 
النفقات خارج الرواتب واالجور، إىل حني إقرار 
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موازنة العام 2019. لكنه يف »الفضائح« اليت 
»كشفها«، بدا منزوع الصالحية عاجزًا عن كبح 
االنفاق غري املبر! فات حماوره أن يسأله عن 
الوفر الذي ستحققه الدولة يف حال اختذت قرارًا 
اجملدي«.  »غري  واالنفاق  »اهلدر«  كامل  بوقف 
هل يزيد عن واحد يف املئة من إمجالي املوازنة؟ 
واجب  من  يكن  أمل  املئة؟  5 يف  املئة؟  3 يف 
الوزير أن يكشف عن أثر ما وعد به على العجز؟

    الهدف الحقيقي لخفض اإلنفاق 
والعجز هو »استدامة الدين العام«

ويف مقابل شراسته ضد القطاع العام، بدا علي 
اتى على ذكر  عندما  مهادنًا  لطيفًا  خليل  حسن 
»اخللط احلقيقي بني السياسات النقدية واملالية 
التحريض  لغة  جانبًا  وضع  واالقتصادية«. 
النظر  إعادة  »جيب  اهلدوء:  ليحضر  والشراسة، 
ما  املنظرين  بعض  و«حتى  اخللط«.  هذا  يف 
الذي  الوحيد  السبب  هو  )هذا  غافل«  يعتبوه 
ما  واحدة  عبارة  يف  خليل  اختصر  عنه(،  اعلن 
من  للخروج  تفعله  أن  املصارف  على  ينبغي 
ديننا  إدارة  كيفية  يف  البحث  »جيب  األزمة: 
املركزي  واملصرف  املصارف  ومساهمة  العام 

فيه...«. شكرًا معاليك!
ما الذي يفعله وزير املالية؟ يتصّرف مع باقي 
احلكوميني، كمحاسبني  والشركاء  الدولة  أركان 
يريدون »ضبط الدفاتر«، ال وضع سياسة مالية 
ليست  العامة  فاملوازنة  اقتصادي.  هدف  هلا 
سياسة  عن  تعّب  هي  بل  دكانة«.  »حسابات 
مالية هلا أهداف اقتصادية. واهلدف األول هو 
حتريك عجلة االقتصاد، ومراكمة الثروة وحتديد 
ليس  اليوم  ُيطرح  ما  لكن  توزيعها.  كيفية 
سوى سياسة تقّشف على حساب القطاع العام 
سنوات  يف  الثروات  راكم  من  حساب  على  ال 
الناس  يصارح  منهم  أحد  ال  األزمة«.  »صعود 
بأن هذه السياسة التقشفية ستؤدي إىل املزيد 
جتري  انها  وخاصة  االقتصادي،  االنكماش  من 
السياسات  على  سالمة  رياض  سيطرة  ظل  يف 
النقدية،  تلك  جانب  إىل  واالقتصادية،  املالية 
الودائع  مليار دوالر من  وحجزه ألكثر من 130 
على  احلفاظ  بذريعة  املركزي،  املصرف  يف 
ليل اخلميس  املالية  انتظرنا وزير  اللرية.  سعر 
من  حتقيقه  املراد  اهلدف  عن  ليخبنا  الفائت، 
عبارة  غريه،  كما  يكرر،  به  فإذ  املوازنة،  هذه 

كأنها إجابة سحرية: خفض العجز.
أشارت  أن  سبق  اهلدف  ذلك؟  من  اهلدف  ما   
وكاالت  من  وغريهما  و«فيتش«  »موديز«  إليه 
عندما  الدولية.  املالية  واملؤسسات  التصنيف 
حُيكى عن انهيار يف لبنان، ال ترى تلك املؤسسات 
خطرًا يف جوع السكان او تراجع اخلدمات وتدمري 
االقتصاد. ما يهّمها ويهم غالبية مكونات احلكومة 
والطبقة احلاكمة بصورة عامة، هو اخلطر احملدق 

بـ«استدامة الدين العام«. 
حتدد  التصنيف  ووكاالت  الدولية  املؤسسات 
الدولة  عجز  إىل  سيؤدي  االنهيار  علنًا:  ذلك 
الدين  هذا  مراكمة  دينها، وعن  عن دفع كلفة 
لبنان  ينبغي على  أجل ذلك،  و«جتديده«. ومن 

ان خيفض عجز موازنته.
من  بد  ال  الدين«،  »استدامة  هدف  ولتحقيق   
خفض االنفاق على القطاع العام، ولو أتى ذلك 
ذلك  أدى  ولو  األسر،  آالف  مئات  حساب  على 
تراجع  ولو  االقتصاد،  انكماش إضايف يف  إىل 
وزير املال عن تصرحيه اليتيم عن »إعادة هيكلة 

الدين العام«.
قبل أسابيع، قال وزير االقتصاد السابق رائد 
»إىل  ديونها  بتسديد  ملتزمة  الدولة  إن  خوري 
ين العام صفة إهلية:  األبد«. كان خوري مينح الدَّ
بقيت  لكن  احلكومة،  من  خوري  خرج  األبد.  إىل 
ال  خليل،  حسن  علي  أن  هو  اجلديد  »أفكاره«. 

حممد شقري، هو من محل الراية بداًل منه.

وزير املال والتقّشف وحزب 
كارهي الدولة

حسن عليق
املقولة،  هذه  تنطبق  ذهبًا.  يلمع  ما  كل  ليس 
إحدى  اليها  توصلت  اليت  النتائج  على  حرفيًا، 
بّينت  إذ  الذهب،  قطاع  يف  العاملة  املؤسسات 
فحوصات أجرتها على عينة من القطع الذهبية أن 
عيارها،  ومتالعب يف  مغشوشة  منها   %34 حنو 
أو ال أثر للذهب فيها. ومبعزل عن طبيعة العينة 
وإمكانية تعميمها، فإّن املعطيات والوقائع ُتنبئ 
بوجود خلل ممنهج حيكم قطاع الذهب يف لبنان، 
ويطرح تساؤالت حول حجم الرقابة املمارسة على 
مليون   600 بنحو  حجمه  يقّدر  الذي  السوق  هذا 

دوالر سنويًا.
املعلومات  شعبة  أوقفت  املاضي،  شباط  أواخر 
»عصابة« من شخصني  الداخلي  األمن  قوى  يف 
من  كيلوغرامات  ثالثة  حوزتهما  يف  ضبطت 
»اجملوهرات املشبوهة«، و48 لرية ذهبية ُمزّيفة، 
إضافة اىل أختام ودفاتر إيصاالت بأمساء حمال 
بيان  وفق  معهما،  وبالتحقيق  وهمية.  جموهرات 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي، اعرتفا بأنهما 
املزرعة  حمليت  جموهرات يف  حمال  أصحاب  باعا 
والطريق اجلديدة ما يزيد على 700 لرية ذهبية 
من عيار 18 قرياطًا، على أساس أنها من عيار 
21 قرياطًا. وأقّر املوقوفان بأنهما استحصال على 
»اللريات املزّورة« من أحد املصانع يف طرابلس. 
وسبقت هذا اخلب، عشرات األخبار املماثلة حول 
ضبط كميات من الذهب املزّيف أو امُلتالعب يف 

عياراته.
»األخبار«  لـ  أّكدت  الذهب  مبلف  معنية  مصادر 
أن هناك مئات مّما ُيسّمى »مصانع ذهب« تعمل 
يف لبنان من دون حسيب أو رقيب، ووصفت 
تؤّكده  ما  وهو  بـ«الفوضوي«.  الذهب  سوق 
األمان«  »مؤسسة  أجرتها  فنية  فحوصات  نتائج 
تعمل  اليت  املؤسسة  الذهب.  جتارة  العاملة يف 
يف هذا القطاع منذ عام 2008، استحدثت مطلع 
يستخدم  الذي  الفين  التحليل  »قسم  العام  هذا 
القطع  عيار  دّقة  لفحص  التكنولوجيات  أحدث 
الذهبية« اليت يأتي بها الزبائن بهدف بيعها أو 
رهنها، وفق مديرها التنفيذي حممد بيلون. األخري 
أوضح أن من بني 64 عّينة خضعت للفحص خالل 
 )%34 )حنو  منها   22 أّن  تبنّي  الفائت،  شباط 
»مغشوشة« و«متالعب يف عياراتها«، وأن سّتًا 
للذهب!  أثر  أي  من  ختلو  املغشوشة  القطع  من 
واشار اىل أن فحوصات االشهر األربعة املاضية 
أظهرت »أن هناك عشرات القطع امُلزّورة جزئيًا، 
حرفيًا،  وهي،  كليًا  مزّيفة  قطع  هناك  وأحيانًا 
عبارة عن تنك«. بيلون لفت اىل أن الغّش يشمل 
البعض  لدى  تشّكل  اليت  واألونصات  »اللريات 
وسيلة لالّدخار، وهنا اخلطورة«. واعتب أن أعداد 
يف  املؤسسة  اكتشفتها  اليت  املغشوشة  القطع 
األشهر املاضية »ُتنبئ حتمًا بواقع مأزوم، وتطرح 
السوق«.  على  الرقابة  فعالية  حول  تساؤالت 
وهذا يعين عمليًا، وفق بيلون، »وجود أعمال غّش 

ممنهجة تقودها جهات وشبكات منّظمة«.
ينسجم ذلك ومضمون دراسة أعّدها قسم البحوث 
يف »بلوم بنك«، مطلع عام 2016، بعنوان »سوق 
الذهب اللبناني: ُمشع ولكن غامض«، خلصت إىل 
إىل  ُمنّظمة  »غري  اللبنانية  أن صناعة اجملوهرات 
حّد كبري وتفتقر اىل الشفافية«، إذ »خيلط بعض 
كما  العنصر  ويبيعون  بالزركون  املاس  الصاغة 
لو كان مصنوعًا من املاس فقط«، كما »يبيعون 
حجمه  أن  إىل  تشري  شهادة  مع  للعمالء  املاس 
الدراسة  وأوضحت  بالفعل«.  عليه  هو  مما  أكب 
أنه نظرًا اىل عدم وجود عوائق رادعة، »ميكن ملن 
ليس لديهم تعليم مسبق أو خبة يف اجملوهرات 
السوق«  إىل  االنضمام  الكرمية  األحجار  ونوعية 
الذي »جيري إغراقه أحيانًا بأحجار ُمزّيفة أو حبلي 
منسوخة أو مصّنعة بطريقة سيئة«. الدراسة لفتت 
اىل أن »املعنيني يف القطاع دائمًا ما يقرتحون 
ُيطمئن  أن  مُيّكن  الصاغة خمتبًا  نقابة  ُتنشئ  أن 

العمالء اىل جودة احللي اليت يشرتونها«.
أن  يف  املصادر،  حبسب  تكمن،  ذلك  أهمية 

»الوسائل التقليدية لفحص الذهب تكون قاصرة 
يف كثري من األحيان عن الكشف على طبيعة املعدن 
الفعلي للقطع... فعلى سبيل املثال، حّك احلجر 
احيانًا رمبا يوحي بأن القطعة ذهبية فيما قد تكون 
يف الواقع مغّلفة بالذهب فقط«. ولفتت إىل أن 
النقابات املعنية بهذا القطاع »ليست فاعلة وال 
ختدم اهلدف الذي ينشده كل من الزبون والتاجر، 
إذ إّن كليهما يقعان ضحية الغش«، فيما ُيشري 
بيلون اىل أن اخلسارة »أحيانا تكون على التاجر 
أكثر بكثري، وبالتالي مطلب ضبط السوق مطلوب 

من اجلميع«.
رئيس نقابة جتار الذهب واجملوهرات نعيم رزق 
النقابة حتّول  إن  »األخبار«،  مع  اتصال  قال يف 
اجلهات  اىل  مزيفة  بضائع  حول  يردها  إخبار  أي 
أو  االقتصاد  وزارة  مع  التواصل  عب  املعنية 
القوى األمنية، الفتًا اىل أن النقابة »تقوم بشكل 
دوري بالرقابة على التجار جلهة االلتزام باألسعار 
على  تبقى  األساسية  املسؤولية  أن  إاّل  وغريها، 
عاتق وزارة االقتصاد«، فيما نفى رئيس نقابة 
بضائع  وجود  مغين  انطوان  واجلوهرجية  الصاغة 
هذا  إثارة  أن  اىل  الفتًا  السوق،  يف  مغشوشة 
سوق  على  تؤّثر  أن  شأنها  ومن  »خطرية،  األمر 
الرقابة  مبسؤولية  ملقيًا  أصاًل«،  الواقف  الذهب 

على وزارة االقتصاد أيضًا.
يف  املعنيني  مع  التواصل  حاولت  »األخبار« 

الوزارة، إال أنها مل تلَق ردًا.
اجلدير ذكره أن الذهب املغشوش، خالفًا للسائد، 
إذ  الدخل،  املتوسطة  الفئات  كبري  بشكل  يطال 
ُتظهر دراسة »بلوم بنك« أن سوق اجملوهرات يف 
لبنان »سوق كبري وتنافسي وُيقّدر حجمه بـ600 
جمموعات  ثالث  اىل  ُمقّسم  وهو  دوالر.  مليون 
لكل منها زبائن حمّددون. األوىل، وهي الناشطة 
يف استهداف الزبون النهائي الذي ُينفق القيم 
األدنى لشراء الذهب، والثانية تستهدف الزبون 
الذهب،  لشراء  املتوسطة  القيم  ينفق  الذي 
ينفق  الذي  الزبون  تستهدف  )األقل(  والثالثة 
أن  اىل  وأشارت  الذهب«.  لشراء  العالية  القيم 
70% من املبيعات تتم مع عمالء حمليني و%30 
حمليًا  تنتج  اجملوهرات  من   %75 فيما  لألجانب، 

ويتم استرياد الـ25% املتبقية.
هيمنة  جلهة  الدراسة  اليه  تشري  ما  هو  الالفت 
إياها  واصفة  اجملوهرات،  صناعة  على  السرية 
بـ«املبهمة«، وهي »على مستوى عال من السرية 

داخل الشركات املصنعة«.

لبنان خامس أكرب مصدّر اىل أوروبا
الذهب عام 2015  لبنان من  بلغ جمموع واردات 
حنو 738,03 مليون دوالر، 70% منها عبارة عن 
سبائك ذهبية، فيما يستورد حنو 25% من اللؤلؤ 
واألحجار الكرمية واملعادن من األملاس لالستخدام 
غري الصناعي. وُتعتب صادرات لبنان من اللؤلؤ 
واألحجار الكرمية واملعادن، وفق دراسة »بلوم«، 
ماليني   407,26 )حنو  لبنان  أهم صادرات  ثاني 
دوالر(. أبرز األسواق الرئيسية اليت ُيصّدر اليها 
لبنان هي جنوب أفريقيا )44%(، اإلمارات العربية 
اململكة   ،)%13( سويسرا   ،)%25( املتحدة 
 .)%3( كونغ  وهونغ   )%5( السعودية  العربية 
كما يعّد لبنان خامس أكب مصدر للمجوهرات إىل 

أوروبا.
62,5 دوالرًا كلفة ساعة إنتاج اجملوهرات

وفق دراسة »بلوم«، يتمّتع لبنان نسبيًا مبيزة يف 
إنتاج اجملوهرات مقارنة بالدول األوروبية، عازية 
األمر اىل مجلة من األسباب املتّصلة بكلفة اإلنتاج، 
إذ إن ساعة عمل واحدة يف صناعة اجملوهرات يف 
ُتقّدر بـ100 يورو، بينما  بلدان االحتاد األوروبي 
ُتكّلف يف لبنان حنو 62,5 دوالرًا. ولفتت اىل أن 
اللبناني تؤدي اىل  السوق  العالية يف  املنافسة 
مهم،  عامل  عن  فضاًل  نسبيًا،  األسعار  اخنفاض 
املكتملة  غري  واملعادن  الكرمية  األحجار  أن  وهو 

امُلستوردة ال ختضع للضرائب.

 صناعة سرية تسودها الفوضى والتالعب:
ليس كل ما يلمع ذهباً... وجموهرات!

هديل فرفور
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رجل األعمال بسام دكان يشكر

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

االثنني من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. 
من الثالثاء حتى األحد من الـ 5 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

يتقدم رجل االعمال بسام دكانه وأخوته والعائلة بجزيل 
الشكر من كل عاده يف مستشفى بانكستاون من 

سياسيني ورجال اعمال وأهل وأصدقاء وكل من اتصل 
به لالطمئنان عن صحته سواء من لبنان او امريكا او 

الواليات االسرتالية.
وقال السيد بسام دكان انه يشكر الجميع على 

عواطفهم النبيلة التي ان دلت على شيء فانها تدل 
على الحس االنساني الكبري  لديهم ويطلب من اهلل ان 

تبقى حياتهم زاهرة بالصحة والسالم والسعادة.
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كشفت مصادر فلسطينية لـ »النشرة«، ان 
ُأبلغت،  لبنان  الفلسطينية  يف  بعض  القوى 
مع  التعامل  بشان  جديد  قرار  اختاذ  مت  انه 
منطقة  يف  ومّية  املّية  خمّيم  يف  الوضع 
صيدا، وسيطّبق يف وقت قريب جلهة إنهاء 
واالستقرار  االمن  وحفظ  املسلحة،  املظاهر 
أمالك  اللبناني، ومتهيدا إلعادة  فيه واجلوار 
اللبنانيني اىل أصحابها، كخيار بديل عن بناء 
جدار إمسنيت كما فعل يف  خميم عني احللوة  

يف العام )2017–2018(.

مدعومة  »خطة«  اطار  القرار يف  هذا  ويأتي 
من أعلى مراكز السلطة السياسّية، لتفكيك 
االلغام داخل املخّيم نفسه من جهة، وتنفيس 
االحتقان الذي ساد منطقة اجلوار اللبناني من 
حصلت  اليت  االشتباكات  بعد  أخرى،  جهة 
فيه، بني حركيت »فتح« و« أنصار اهلل «، يف 
تشرين األول من العام 2018، وأوقعت أربعة 
قتلى وحنو 30 جرحيا، فضال عن اضرار مادّية 
تأثري سليب  من  رافقها  وما  املمتلكات،  يف 

على بلدة املّية ومّية.
أن  الفلسطينية،  املصادر  وأوضحت 
سلسلة  عقدوا  أمنيني،  لبنانيني  مسؤولني 
املاضية،  االسابيع  خالل  متالحقة  اجتماعات 
مع ممثلني عن حركة »فتح« و« قوات االمن 
لبنان  قائدها يف  الفلسطيين « ضّم  الوطين 
اللواء صبحي ابو عرب ومسؤول املالّية اللواء 
برئاسة  »محاس«  حركة  وعن  محزة،  منذر 
أمحد  الدكتور  لبنان  السياسي يف  مسؤوهلا 
» انصار  حركة  وعن  ياسر(  )أبو  اهلادي  عبد 
اهلل « نائب أمني العام الفاّر ماهر عويد، حيث 
ُعرض خالل االجتماع االوضاع االمنّية واخلطة 
املقرتحة بني خياري: جعله »منزوع السالح« 
أو »انهاء املظاهر املسلحة«، على ان يعقد 
اجتماع موسع يف وقت قريب جيمع االطراف 

ذاتها حلسم أحد من اخليارين.
السياسّية  املذكور  املخيم  مبعادلة  ويتحكم 
فصائل  ثالثة  رئيسي  بشكل  واألمنّية 
فلسطينية هي »فتح«، و«محاس« و«انصار 
السيطرة  »فتح«  حركة  أحكمت  وقد  اهلل«، 
اليت  األخرية  االشتباكات  اعقاب  يف  عليه 
خلصت اىل »تسوية« هرب على اثرها االمني 
سليمان  مجال  اهلل«  »أنصار  لتنظيم  العام 
الثاني 2018( برفقة حنو  املخيم )7 تشرين 
وأوالده  زوجاته  عائلته، هم  20 شخصا من 
املشهد  عن  ليغيب  الشخصيني  ومرافقيه 

السياسي عن املخّيم.

نزع أو انهاء
لـ  فلسطينّية  مصادر  أّكدت  وفيما 

 

النشرة«، أّن  اجليش اللبناني  يّتجه اىل جعل 
مسبق  اّتفاق  وفق  السالح  منزوع  املخيم 
من  له  التمهيد  بدأ  الفلسطينّية  القوى  مع 
املسؤول  أوضح  السابقة،  االجتماعات  خالل 
السياسي حلركة »محاس« يف منطقة صيدا 
ان  لـ«النشرة«،  شناعة،  أمين  الدكتور 
»املطروح هو منع الظهور املسلح يف املخيم 
يف اطار خّطة حلفظ االمن واالستقرار ومنع 
»لقاءات عقدت  ان  االستفزاز«، مشريا اىل 
مع خمابرات اجليش يف »اليزرة« و«صيدا«، 
على  العامة  بالعناوين  التداول خالهلا  وجرى 

أن يعقد لقاء آخر يتناول التفاصيل«.
الظهور  »منع  عملييت  بني  شناعة  ومّيز 
املخّيم،  يف  السالح«  »نزع  وبني  املسلح« 
قائال مثة فرق شاسع بينهما، فاألوىل تساهم 
تعين  والثانية  االمين،  الوضع  ضبط  يف 
التعامل  كيفّية  يف  اللبنانّية  املعادلة  تغيري 
التوقيت  هذا  الفلسطينّية يف  املخّيمات  مع 
السياسي، وهي حتتاج اىل إمجاع فلسطيين 
وال تقتصر على موافقة »فتح« أو »محاس، 
او »أنصار اهلل«، ولذلك كنا ومازلنا نطالب 

خميم »املية ومية« بني خياري:

»السالح املنزوع« وإنهاء »املظاهر املسلحة«
بعقد »هيئة العمل الفلسطيين املشرتك« يف 
لبنان، كاطار جامع لكل القوى السياسّية يف 
لبنان وهي املرجعّية اّليت تتّخذ أّي قرار بشأن 

مصري املخّيمات.

 24 يف  متوضع  قد  اللبناني  اجليش  وكان 
تشرين األول العام 2018 عند مدخل املخّيم، 
الوطين«  االمن  »قوات  حاجز  تسلم  حيث 
مع   االتفاق  بعد  الغربية  اجلنوبّية  اجلهة  من 
حركة »فتح «، ومتركز يف مقر »القوة االمنية 
املشرتكة« ونفذ عملية انتشار يف حميطهما، 
باشراف عدد من كبار الضباط العسكريني يف 
اجليش وقائد االمن الوطين الفلسطيين  اللواء  
صبحي ابو عرب، وهي املرة األوىل منذ أكثر 
من 15 عاًما، وذلك يف اعقاب يوم واحد على 
اللبناني إىل املخيم،  دخول قّوة من اجليش 
تنسحب  أن  قبل  ساعات،   3 حوالي  مكثت 
عائدة إىل ثكنتها يف مدينة صيدا اجملاورة، 
حيث قرأت على انها رسالة مزدوجة اىل مجيع 
االنسحاب  بضرورة  املنتشرين  املسّلحني 
وعدم اإلخالل باألمن مرة أخرى، وأيضا رسالة 
تطمني الفلسطينيني يف املخّيم وأهالي قرية 

»املّية ومّية« اجملاورة.
قرأت  واالستقرار،  االمن  حفظ  جانب  واىل 
خطوة  بأنه  األمين  القرار  فلسطينية  أوساط 
متهد الطريق لتسوية العادة أمالك اللبنانيني 
جدار  بناء  عن  بديل  كخيار  اصحابها،  اىل 
إمسنيت كما فعل يف خمّيم عني احللوة، )على 
عن  بالتعويض  املهجرين  يقوم صندوق  أن 
الالجئني املقيمني يف أمالك لبنانّية بنحو 6 
االف دوالر امريكي أسوة باللبناني(، وذلك 
سكان  من  اللبنانيني  احتجاج  الستيعاب 
باستعادة  مطالبتهم  جّددوا  الذين  البلدة، 
أمالكهم من بيوت وعقارات هلم ضمن نطاق 
أبرشية  راعي  قضيتهم  تابع  وقد  املخيم، 
صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران 
األب  ومّية  املّية  رعية  وكاهن  حداد،  إيلي 
رفعات  البلدية  ورئيس  غريغوار،  ساسني 
والقوى  جهة،  من  اجليش  وقيادة  بوسابا، 

الفلسطينية يف املخيم من جهة ثانية.
ومع بدء اجليش اللبناني بوضع كتل إمسنتّية، 
من  للمخّيم،  الشرقّية  الشمالّية  احلدود  عند 
جهة البلدة، اثار القرار احتجاج األهالي الذين 
حرمانهم  هذا  يكرس  أن  من  ختوفهم  أبدوا 
من أمالكهم، كونه يبقي بعض هذه البيوت 
نطاق  ضمن  للبلدة  العائدة  والعقارات 
املخيم. فدعا كاهن رعّية املّية ومّية ساسني 
غريغوار إىل مؤمتر صحايف ألصحاب األمالك 
ومية ،  املية  نطاق  خميم  خارج  املتضررة، 
 ،1992 العام  من  املستمرة  لشرح قضيتهم 
قام  عاجلة،  ومساٍع  اتصاالت  استدعى  ما 
بها املطران حداد مع قيادة اجليش، وحصل 
مبوجبها األهالي على تطمينات بأن هذا التدبري 
موّقت، وميكن إزالتها )اّي الكتل االمسنيتة( 
املؤمتر  إلغاء  مت  عليه،  وبناء  حلظة،  أّي  يف 
فيه:  جاء  ببيان  عنه  واستعيض  الصحايف، 
»بناًء على مناشداٍت خملصة وتدخالت طّيبة، 
أصحاب  وخصوصًا  ومّية،  امّلية  أهالي  قرر 
إرجاء  األمالك املتضررة خارج نطاق املخيم، 
املساعي  أمام  اجملال  يف  إفساحًا  حتركهم 

اخلرّية«.
من  السالح  نزع  على  التوافق  مت  حال  ويف 
لبنان  يف  خمّيم  ثاني  يصبح  فاّنه  املخّيم، 
يف  البارد«  »نهر  خمّيم  بعد  السالح  منزوع 
املعارك  اعقاب  يف  جرى  والذي  الشمال، 
اللبناني  اجليش  بني  دارت  اليت  الضارية 
برئاسة  االسالم«  »فتح  االرهابي  والتنظيم 
شاكر العبسي، ففي 20 أيار 2007، استمّرت 
حنو ثالثة أشهر، إىل أن سقط بعد عملّية فرار 
»فتح اإلسالم«  تبقى من فلول  مجاعّية ملن 

يف الثاني من أيلول 2007.

بها،  خرجت  اليت  اهلزيلة  الصورة  رغم  على 
اليت  األخرية  الفرعية   أفرزت  االنتخابات 
صورة  الشمال  طرابلس   عاصمة  شهدتها 
خمتلفة عن الواقع السياسي العام ليس يف 
بعدما  لبنان ككّل،  بل يف  املدينة فحسب، 
خاضها جنبًا إىل جنب معظم الزعماء والقادة 
احلريري ،  احلكومة  سعد  رئيس  من  السّنة، 
ميقاتي ،  األسبق  جنيب  احلكومة  رئيس  إىل 
و حممد  ريفي   السابقني  أشرف  والوزيرين 

الصفدي  وغريهم.

يف  توّحد  »السين«  التكتل  هذا  كان  وإذا 
يف  األساس،  من  متكافئة  تكن  مل  معركٍة 
وخصوصًا  جّدي،  خصٍم  أّي  توافر  عدم  ظّل 
بعد قرار قيادة »8 آذار« عدم الدخول على 
خط املنافسة، بل جتاهل االستحقاق وكأّنه 
عّما  ُتطرح  استفهاٍم  عالمات  فإّن  يكن،  مل 
لوالدة  التأسيس  شأنه  من  ذلك  كان  إذا 
للخالفات  عابرة  الوطن،  حبجم  سّنية  جبهة 
واالصطفافات، أم أّنه ال يعدو كونه حتالفًا 
مفعوله سريعًا، شأنه يف  انتخابيًا سينتهي 
ذلك شأن الكثري من التحالفات اليت خيضت 

االنتخابات النيابية األخرية على أساسها.

املصلحة أواًل
وميقاتي  احلريري  التقاء  جمّرد  يكون  قد 
ولو  واحٍد،  حلٍف  يف  والصفدي  وريفي 
مستغَربًا  أمرًا  موقتًا،  وظرفيًا  انتخابيًا  كان 
لكثريين، خصوصًا أّن ملعظم هؤالء صوالت 
ال  اليت  واالشتباكات  املعارك  من  وجوالت 
حصلت  اليت  »القطيعة«  غرار  على  ُتنسى، 
بني احلريري وميقاتي بعد موافقة األخري على 
ترؤس ما يعتربها » تيار املستقبل «، حكومة 
»الشيخ سعد«، أو محالت  »االنقالب« على 
»التخوين« املتباَدلة اليت دارت بني احلريري 
وريفي، ومل تنتِه سوى على طريقة تفادي 

معركة انتخابية ضروس جديدة بينهما.

لكن، أبعد من الوقائع السياسية اليت حتمل 
»املصلحة«  تبقى  ما حتمل،  التناقضات  من 
القوى  هذه  كّل  خيارات  يف  األساس  هي 
رمبا  حتالفها  يف  وجدت  اليت  السياسية، 
جتنيها  أن  ميكن  اليت  تلك  تفوق  »مصلحة« 
من املواجهة االنتخابّية، سواء ضمنت الفوز 
يسعى  الصفدي  كان  فإذا  تفعل.  مل  أم 
الذي تكّرس  احلريري  إىل تعزيز حتالفه مع 
زوجته  توزير  وبعد  األخرية،  االنتخابات  يف 
ميقاتي  فإّن  احلكومة،  اهلل يف  فيوليت خري 
من جهته، وجد يف التحالف االنتخابي فرصة 
ممثل  بتوزير  تكّرس  الذي  التعاون  لتعزيز 
له يف احلكومة، فضاًل عن أّن ميقاتي يعترب 
ما  األخرية  النيابّية  االنتخابات  حّقق يف  أّنه 
يف  مطلقة«  »زعامة  وكّرس  حتقيقه،  يريد 
عاصمة الشمال، ليس حباجة اليوم إىل إعادة 

تثبيتها.

ولعّل »املصلحة« هي أيضًا اليت غّلبت خيار 
ريفي التحالف مع احلريري، بدل خوض مواجهة 
انتخابّية جديدة معه، خصوصًا أّن األخري الذي 
كان أعلن نّيته الرتشح إىل املعركة االنتخابّية 
أّن  نفسه  قرارة  يف  يدرك  كان  الفرعّية، 
ذهابه حّتى النهاية يف مثل هذا املشروع قد 
»انتحاٍر سياسي«، خصوصًا يف  إىل  يؤّدي 
حال خسارته أمام مرّشحة تقّل عنه يف اخلربة 
اهلزمية  ما سيجعل  مجالي،  كدميا  السياسّية 
مضاعفة بعد تلك اليت مين بها يف االنتخابات 
خيار  فّضل  أن  إال  منه  كان  فما  األخرية، 
أبوابه  طرق  حياول  كان  الذي  »املصاحلة«، 
الذي  القبول  جيد  أن  دون  من  فرتة،  منذ 

وّفرته االنتخابات الفرعّية.

هل تؤّسس طرابلس لـ«جبهة 
سّنية« عابرة للخصومات؟

أين الرتجمة؟!
من  أّن  وجد  املستقبل«  »تيار  كان  وإذا 
مصلحته التحالف مع كّل خصومه التارخييني 
والتقليديني يف طرابلس، مبا ميكن أن يسهم 
عن  والتوتر  التشنج  من  الكثري  ختفيف  يف 
معركة يرى أنه مل يكن هلا لزوم من األصل، 
االنتخابات  مّرت  إذ  بالفعل  حصل  ما  وهو 
بيسر ومن دون ضربة كّف، مّثة يف املقابل 
»األزرق«  التيار  من  إقرارًا  ذلك  يعترب  من 
للتحالف  وحاجته  بعيد،  حّد  إىل  بأفول جنمه 
لضمان  أخرى  أساسّية  سّنية  شخصيات  مع 

فوزه، وهو ما مل يكن حيصل يف السابق.

عن  يسأل  من  مّثة  هنا،  من  وانطالقًا 
»الرتمجة« املنتظرة للتحالف السيّن املستجّد 
كان  إذا  وما  العام،  السياسّي  الواقع  يف 
يقّدم  أن  مبوجبه،  املستقبل«  »تيار  على 
السيّن  الصحن  من  التنازالت،  من  املزيد 
خصوصًا  اجلدد،  حلفائه  لصاحل  املّرة،  هذه 
أّنه لن يكون بإمكانه اّدعاء »احتكار« التمثيل 
واالستحواذ  اليوم،  بعد  بامُلطَلق  السيّن 
يلجأ  هو  فيما  مثاًل،  كاملًة  التعيينات  على 
آخرين  وزعماء  شخصّيات  مع  التحالف  إىل 
أن  االنتخابات، وسيكون من حّق هؤالء  يف 

يطالبوا حبّصتهم.

ويف السياق نفسه، مّثة من يلّمح إىل أّن هذا 
احللف، إذا ما توّسع، وبالتالي تعّمم حتى ال 
يستهدف  فقط،  طرابلس  على  حكرًا  يصبح 
بهذا  وهو  آذار«،   8« األوىل، سّنة  بالدرجة 
املعنى، قد يكون ردًا على » اللقاء التشاوري  
 « املستقبل«،  »تيار  يتهم  الذي  السين« 
أّن  علمًا  وراءه،  يقف  من  بأّنه  اهلل «  حزب 
هذا  إىل  االنضمام  رفض  أن  سبق  ميقاتي 
على  مشّددًا  العلن،  يف  وانتقده  »اللقاء« 
رفضه االنضمام ألّي لقاء طائفي، يف حني 
أّن ريفي مثاًل جيد نفسه أقرب إىل احللف مع 
احلريري من أّي حلٍف مع فريق حمسوب على 

»حزب اهلل« بطبيعة احلال.
أّن هذا احللف  ويف حني يشري البعض إىل 
يأتي ليخدم احلريري أيضًا، من خالل تصوير 
وجود التفاٍف ُسيّن قوّي حوله، وهو ما كان 
مع  احلكومة،  تأليف  مرحلة  خالل  أصاًل  بدأ 
تصدر  كانت  اليت  والتضامن  الدعم  بيانات 
عن رؤساء احلكومات السابقني، ومن بينهم 
ميقاتي، مّثة من يعتقد أّن مثل هذا احللف لن 
يصمد طوياًل، خصوصًا يف ظّل »الصراع على 
الزعامة« بني مكّوناته، ما جيعل دميومته أمرًا 
والتحالفات  التفاهمات  وما  مستحيل،  شبه 
اللبنانية  الساحة  شهدتها  اليت  واملصاحلات 
مع  وخرجت  املاضية،  القليلة  األعوام  يف 

الريح، سوى خري دليٍل على ذلك.

»االفرتاق« مجدّدًا؟!
يف  األخرية  الفرعّية  االنتخابات  أّن  صحيح 
طرابلس مل خترج بأّي نتيجة خمالفة للتوّقعات، 
املستقبل«  »تيار  مرشحة  فوز  جلهة  سواء 
فيها، أو جلهة ضعف اإلقبال على التصويت، 
إال أّنها يف املقابل، كّرست حلفًا سنيًا عابرًا 
عاصمة  تشهده  مل  والزعامات،  للخالفات 

الشمال يف االنتخابات النيابية األخرية.

فرضت  اليت  هي  »املصلحة«  كانت  وإذا 
هذا التحالف اليوم ويف هذا التوقيت، فإّن 
»املصلحة«  هذه  أّن  على  كثرية  الرهانات 
أيضًا هي اليت ستفرض »االفرتاق« من جديد 
بني زعماء طرابلس، عاجاًل أم آجاًل، وهو ما 
التحّديات  ظّل  يف  قريبًا،  حيصل  أن  يرّجح 
تنتظر  اليت  البسيطة  غري  واالستحقاقات 

عاصمة الشمال، ولبنان عمومًا...

حسني عاصي
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The heroism, courage and sacrifice of our  
ANZACs helped shape the identity of our  
great nation, and continues to inspire us  
as individuals and a community today.

On behalf of the City of Canterbury Bankstown,  
I acknowledge and thank all Australian  
servicemen and women who were  
or are involved in wars, conflicts and  
peacekeeping operations. ANZAC Day  
is an important time to remember  
their sacrifice.

Clr Khal Asfour 
Mayor 
City of Canterbury Bankstown
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27 MARCH 2019 
 
 
The First Annual Festival of Diversity - #1Community 
Hosted at St Charbel’s College Grounds 
27 April 2019 
 
 
St Charbel’s Mission has become a national sanctuary for devotees of St Charbel, from 
across various communities in Australia. 
 
To celebrate this rich culture and our harmonious society, we have planned the first annual 
Festival of Diversity, to confirm that Australia is one community.  
 
Event host Rev Fr Louis Ferkh of St Charbel’s says, “Let us come together, as families 
and friends, to showcase our diverse society through art, music, dance and food. With 
different backgrounds, cultures and beliefs, we are united as one community, to celebrate 
our society’s unique richness.”   
 
Entry is Free. 
Date: Saturday 27 April 2019  
Time: 12 midday to 4:00pm  
Location: St Charbel’s College, located at 142 Highclere Ave Punchbowl.   
 
Event promotional ad enclosed. #1Community 
 
-ends- 
 
CONTACT 
For further information contact:   
Pauline Dib   
pdib@stcharbel.nsw.edu.au 
  02 9740 0919 
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 اللبنـانيـةلقـوات ابـرعـايـة رئيـس حـزب 
 الـدكتـور سميـر جعجـع

 

 ممثـال بسعـادة النـائـب
 الـمهندس جوزاف اسحق

 

 يـدعـو
 مـركـز سيـدنـي -حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا 

 

 للمشـاركـة فـي
 السنـوي لقـاء المقـاومـة

 

 2019/  5/  10وذلـك مساء الجمعة في 
 :علـى العنـوان التـالـي" السـاعـة الثـامنـة مسـاء

Lantana Venues 
130 Edensor Rd. Bonnyrigg NSW 2177 

 لـالستعـالم والحجـز االتصـال علـى
0404 511 115 
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مـناسبة

 2019 نــيسان   27 Saturday 27 April 2019الـسبت 

واملياه  للبيئة  الظل  وزير  أقام 
الثقافية نائب  والجنسية والتعددية 
طوني  الفيدرالي  واتسون  مقعد 
سياسة  لشرح  فطور  حفل  بورك 
للمصالح  بالنسبة  العمال  حزب 
 Small Business( الصغرية 
االربعاء  Breakfast( وذلك صباح 
من االسبوع الحالي يف مطعم راشاي 

يف برودواي بالزا يف بانشبول.
وزير  مساعد  الحفل  ضيف  وكان   
الخزانة للظل وزير الظل لالنتاجية 
الربحية  غري  واملنظمات  واملنافسة 

النائب الفيدرالي أندرو لي.
صويف  النائب  الحفل  حضر 
جوزيف  االعمال  رجل  كوتسيس،  
بلدية  رئيس  نائب  عساف، 
صالح،  خضر  السابق  كانرتبري 
من  حايك  وبالل  حريقة  راشيل 

النائب بورك يقيم حفل فطور لشرح سياسة حزب العمال للمصاحل الصغرية

بلدية كانرتبريي بانكستاون، مدير 
والسفر  للسياحة  الكمبا  شركة 
الضنية  ابناء  جمعية  رئيس  نائب 
ياسني،  عمر  املستشار  الخريية 
لغرب  التجارية  الغرفة  رئيس 
من  والعديد  مهنا  والي  بانكستاون 
والزمالء  الصغرية  االعمال  اصحاب 
الزميلة  من  وهبه  وريمي  والي 
من  رزق  بو  وانطونيوس  التلغراف 

امليدل ايست هريالد.
بالحديث  الحفل  بورك  النائب  بدأ 
عن نشأته يف عائلة تمتلك مصلحة 
صغرية ومن ثم بدء العمل بمصلحة 

صغرية خاصة به.
وقال ان اعمالكم تبقي املجتمع واقفا 
تقدمون  انكم  حيث  رجليه  على 
نحتاجها  التي  والخدمات  السلع 
ونحن نشكركم على ما تقومون به.

طور  العمال  حزب  ان  واوضح 
واملصالح  االعمال  تجعل  سياسات 

أسهل.
الصغرية  املصالح  قطاع  ان  وقال 
يف  دوالر  مليار   40 بـ  يساهم 
اكثر  وهناك  الوطني  االقتصاد 
صغرية  اسرتالية  مصلحة  مليوني 
ومتوسطة تمثل 97،5 يف املئة من 

املصالح والشركات االسرتالية.
العمال  حزب  ان  يقول  واضاف 
االسرتالية  للمصالح  اهتماما  يولي 
تستحق  انها  ويؤمن  الصغرية 
يف  الوظائف  وخلق  للمنافسة 

االقتصاد الحديث.
وتابع النائب بورك يقول ان  حزب 
بالحكم،  فاز  اذا  سيضمن،  العمال، 
اعلى  على  الهام  القطاع  هذا  تمثيل 
مستوى يف دوائر صناعة القرار يف 

الكومنولث.
برئاسة  عمالية  حكومة  ان  وقال 
شورتن ستقوم بتخفيض الضرائب 
واملتوسطة  الصغرية  املصالح  على 
القطاع  هذا  استمرارية  وضمان 

بطريقة مالية مسؤولة.
يف  انه  عن  بورك  السيد  وكشف 
مصلحة  اي  فان  عمالية  حكومة  ظل 
سيتم  االجمالي  السنوي  مدخولها 
 25 اىل  عليها  الضرائب  تخفيض 
يف املئة بحدود العام املالي 2021 

.2022 -
ظل  يف  انه  بورك  السيد  واعلن 
رفع  يتم  لن  فانه  عمالية  حكومة 
وانه  مصلحة  اي  على  الضرائب 
سيكون بمقدور املصالح ان تخطط 

وتستثمر بكل ثقة.
وقال عن  ان حكومة عمالية ستقدم 

التي  نفسها  الضريبية  التخفيضات 
يقدمها االئتالف للمصالح الصغرية 
واملتوسطة ولكن دون اقتطاع اموال 
زيادة  او  واملستشفيات  املدارس 

الدين الوطني.
املصالح  سيحمون  العمال  ان  وأعلن 
غري  العقود  بنود  بجعل  الصغرية 
وخاضعة  قانونية  غري  العادلة 
المكانية القصاص والعقاب بغرامات 

تصل اىل 10 ماليني دوالر.
العمال  حزب  لسياسة  وبالنسبة 
تأشرية  ان  قال  العائالت  للم شمل 
االكثر  طويلة  لفرتة  االهل  بقاء 
تسمح  سوف  العمال  لحزب  عدال 
لالهل  باعادة االجتماع مع عائالتهم 
مع  ممتع  وقت  بقضاء  ولالجداد 

احفادهم.
سياسة  بموجب  يقول  واضاف 

حزب العمال بامكان العائالت اعادة 
دوالر   2500 بكفالة  االجتماع 
مقابل  للتأشرية  سنوات   5 لفرتة 
سياسة  بموجب  دوالر  آالف   10
دوالر  و1250  الحالية،  الحكومة 
لثالث سنوات مقابل 5 آالف دوالر 
حاليا  بها  املعمول  السياسة  حسب 
ويمكن تجديد التأشرية يف اسرتاليا 
االئتالف  سياسة  بموجب  بينما 

يجب تجديدها يف الخارج.
وزير  ملساعد  وافية  كلمة  كانت  ثم 
الظل للخزانة النائب اندرو لي حول 
االقتصادية  العمال  حزب  سياسة 
وخاصة بالنسبة للمصالح الصغرية 

واملتوسطة.
الصور  التقاط  بعدها  وجرى 
النائبني  مع  للحضور  التذكارية 

طوني بورك وأندرو لي.

النائبان بورك ولي وخلفهما بعض الحضور النائب الفيدرالي أندرو ليالنائب الفيدرالي طوني بورك

النائبان بورك ولي يتوسطان خضر صالح وعمر ياسني النائبان بورك ولي يتوسطان النائب صويف كوتسيس وبعض السيدات

النائب صويف كوتسيس مع بعض السيدات النائبان بورك ولي يتوسطان مع النائب صويف كوتسيس وانجيال سونغ
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كـتابات

 2019 نــيسان   27 Saturday 27  April 2019الـسبت 

 بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي 
وخادم كلمة اهلل البشارة الحسنى 
 سدني اوسرتاليا بتاريخ 3-3٠-٢٠1٩

وينك تايه يا انسان
وينك تايه يا انسان 

    وضايع عن درب االميان
 وناسي ربك شو برييد

     وعن كالمو مش سئالن
واخطاءك بتضل تعيد 

          وبتّزعل كل اخلالن
والعداوة ّعم بتزيد 

       ضـد اخلالق واالنسان
توب وال جّترب تعيد

     ترجع عا درب العصيان
اطلب منو بهالعيد 

        يعطيك الوزنة أوزان
الضحى بدمو حتى يبيد

      عن روحك كل االحزان
اركع آمن بالتأكيد  

          بأنـو وحـدو الديان
وعن دربو ّملي ال حتيد 

        وحدو اخلالق واحلّنان
وبامسو العامل بيشيد

    وحدو اللي قام االنسان
جايي تا خيّلص ويريد 

        كل واحد عندو إميان 
بيسّجلك عمر جديد 

      وبتكسب توب الغفران
وبيباركلك بالتجديد 

      وبيحميك من الشيطان
اطلب منو شو برتيد 

 وحدو اللي بريوي العطشان
تاجو هدية للبرييد 

     خصوصي اللي عندو إميان
 حمّيك من حبو الفريد

      بـدله وعـليها الـعنوان
معنونها بعنوان جديد

      ضـحى بـدمو والقربان
شفنا عنوانو الصليب 

       تا حتى يـفدي الـخالن
 شفنا موتو والتعذيب 

      تا حتى يقيم االنسان

يظنَّ  أن  للمرء  جيوز  »ال  فرويد:  يقول  استهالاًل 
الكوني  نظامهم  خلق  إىل  اندفعوا  قد  البشر  بأن 
األول جملرد الشغف اجلزايف باملعرفة. فال بدَّ من 
م بالعامل نصيٌب من  أن يكون للحاجة العملية للتحكُّ

هذا اجملهود«.
ضمن  وإدراجها  الطبيعة  على  بالسيطرة  فالرغبة 
الكثري  وراء  تقف  بها،  والتحكم  العقلي  نظامنا 
أيضًا  هنا  ومن  العلمية.  وفتوحاتنا  إجنازاتنا  من 
»السحر«  ى  املسمَّ الثنائي  بالتكنيك  القدماء  جاء 
احملاوالت  من  اجملموعة  تلك  أي  و«الشعوذة«، 
األوىل للسيطرة على البشر واحليوانات واألشياء 
أرواحهم،  على  يعتقد-  كان  -وكما  باألحرى  أو 
أن  اعتبار  على  وتسيريها،  إخضاعها  وحماولة 
هاتني االسرتاتيجيتني اللتني كانتا لدى اإلنسان 
هلذه  فعالية  األكثر  األداتان  هما  »األرواحي« 
اإلنسان  نظر  وجهة  من  األقل  على  السيطرة؛ 
كمفهوم  الشعوذة  إن  الفرتة.  تلك  يف  البدائي 
النفسانية  والطرائق  املمارسات  من  هي جمموعة 
حيث  اإلنسان،  عمق  تستهدف  واليت  املبتذلة 
بـ«الروح«  ى  ُيسمَّ ما  مع  فيها  املشعوذ  يتعامل 
استمالته  خالل  من  اخَلِطر!  احلّي  للكائن  معاملته 

وترويضه، بغية السيطرة عليه.
وبكلمة أخرى فإن الشعوذة هي فّن التأثري على 
اإلحيائي  التنويم  ظلَّ  السبب  وهلذا  األرواح. 
)املغناطيسي(، وخاصة مرحلته الثالثة »السرمنا«، 

ُيعدُّ شكاًل من أشكال الشعوذة برأي كثريين.
كّليًا،  خمتلفًا  السحر  مفهوم  اعتبار  ميكننا  بينما 
بعد أن نغّض النظر عن حكم القيمة املرفق به، 
احلوادث  إخضاع  املتعّددة  اإلنسان  فهو حماوالت 
ى  شتَّ ختدم  وجعلها  البشرية  لإلرادة  الطبيعية 
غاياته يف محايته من اخلطر ومنحه القوة الالزمة 
يظنُّ  عندما  وباملختصر،  بأعدائه.  األذى  إلحلاق 
اإلنسان بأنه قد قام بطرد »روح شريرة« بالصراخ 
والصخب، فتلك هي الشعوذة البحتة. بينما عندما 
امتلك  قد  ألنه  املغادرة  على  يرغمها  بأنه  يظنُّ 
أهمية  تأتي  هنا  ومن  السحر.  هو  فذلك  امسها، 
األقوام  كانت  حيث  اإلنساني  التاريخ  االسم يف 
آخر  باسم  ى  املتوفَّ اسم  باستبدال  تقوم  القدمية 
ى! وهذه داللة واضحة  خوفًا من إيقاظ روح املتوفَّ
الشخصية  من  جزءًا  واعتباره  االسم  أهمية  على 

والروح.
اجملتمعات  بعض  لدى  جند  هذا  يومنا  وحتى يف 
بعضًا من رواسب هذا التقليد، فبعد موت شخٍص 
ما، امسه فالن مثاًل، يصبح امسه بعد وفاته »حياة 
فالن«، للداللة على أنه مّيت. ناهيك عن الكابوس 
ى بقوة االسم والرقم املكّون  احلديث، أو ما ُيسمَّ
له! وال بدَّ من اإلشارة هاهنا إىل أنَّ السحر ليس 
وال  آخر،  إىل  مكان  من  حجٍر  حتريك  على  القدرة 
اه فريزر  ما مسَّ به  ُيقَصد  بل  العني.  حتى خبداع 
أن تصنع  هو  ذلك  على  مثال  وأقرب  باحملاكاة. 
تها- وكل ما تفعله  صورًة عن عدّوك -أيًا كانت مادَّ
بهذه الصورة سيصيب صاحبها! وخري من عبَّ عن 
تلك العقلية لدى البدائي هو، أيضًا، فريزر عندما 
عرَّف هذه احملاكاة بأنها »أخذ البشر اخلاطئ لنظام 
لوا بأن  أفكارهم بداًل من نظام الطبيعة، ولذلك ختيَّ
أو اليت من املمكن أن  السيطرة اليت حيوزونها، 
جيّربوا  بأن  هلم  تسمح  أفكارهم،  على  حيوزوها، 

سيطرًة مماثلًة على األشياء«.
السحر  أو  احملاكاتي  بالسحر  فريزر  ُيسّميه  أيضًا 
التلقيحي، ونستطيع التماس بقايا هذه املمارسات 
السحرية يف الكثري من الطقوس الدينية كـ »صالة 

االستسقاء« على سبيل املثال.
هي  الذكر  آنفة  واملعتقدات  املمارسات  وهذه 
بعض  يقّوي  الذي  احلقيقي  السيكولوجي  اجلذر 
اليوم.  ى  حتَّ بيننا  تعيش  تزال  ما  اليت  اخلرافات 
وهي بالتأكيد امتدادها التأسلي إن صحَّ التعبري. 
فال يهتّم الكثريون، اليوم، أين هو العلمي وأين 
هم  متدُّ اخلزعبالت  هذه  دامت  ما  اخلزعبالت،  هي 
بالسيطرة  وُتشعرهم  الذات،  عن  الرضا  بشعور 
على األشخاص واجملهول واملستقبل؛ متامًا كمن 
كان يؤمن )يف مصر القدمية( بأنَّ العاصفة سببها 

صراٌع بني اإلله رع والشياطني، وأنَّ
وعودته  رع  اإلله  انتصار  سببه  الشمس  شروق 
رًا، وليس ألن األرض تدور. فاألهم عندهم  مظفَّ
هو أنَّ هذا املعتقد ُيشعرهم بالسيطرة على ما هو 

خارج إرادتهم.
 باحث سوري يف علم النفس التحليلي

الشعوذة والسحر يف املنظور السيكولوجي
هايل شرف الدين - ايالف

ال جتث .. ال ترتكنا.. ال تصغ ..ال تستسلم 
 ..

ألصابتها  قصيدة  يف  توفرت  لو  إمالءات 
إىل  بها  وقذفت  اهلادفة  غري  اجملة  باخلطابة 

الّدرك األسفل يف هباء الال شاعرية ..
يف   الّنصي  كائنها  بوبو  رماح  ارتكبت  فهل 
الّسحر  أّنه  أم   ! الرؤية  وبعد  املعنى  غفلة 
املغاير للمألوف واهلدم اخلالق لبناء لغٍة بعيدة 
يف  تدخل  لغٍة   .. والثوابت  احملاكمات  عن 

النقيض وخترج بالوميض ؟
يقال  أن  ما جيب  أقول  أن  النص قبل  لنقرأ 

..
ال جتث.

ركبتاك اللينتان سنبلتان 
ودمك 

حٌب مل ينجز كل لوزه بعد
مرقت  

كسهم مغرق بالوميض
و سبقت احلرب خبطوة .

ال ترتكنا 
ناياٍت وحيدة

فتستفرد بنا أشواك الباري  الضارية 
و تنزُّ من أغانينا شياه مبتورة الّثغاء 

ال تصِغ
ستنتهي  الوشوشات  استباح  الذي  احلارس 

نوبته عما قريب 
و لنا هنا وعد اخلوامت.

لنا مخرية الّدم املسفوح 
لنا ما مل نقله ألن الّريح صفراء..صفراء 

ال تستسلم .. 
فيدا الغروب ما زالتا خلف ظهره 

وأنا مل أزل 
أحبث لنا عن رصيٍف
ال يقايضنا   هويًة

بقبلة!.

رماح بوبو

/ال/  كل  بعد  مجل  من  ورد  فيما  تأملنا  إذا 
يف هذا النص جند أن الشاعرة هنا مل تكتف 
بالرتكيب اللفظي بإنشاء عالقات بني اجلمل أو 
بإنشاء أفكار وإبداع صور ..بل إنها أتت من 
خارج الشعر فرادة تستدعي مشاعرنا وأفكارنا 
بقانون  العامل  يفسر  أن  وظيفته  فضاء  إىل 
الباطنية  اللغة   .. املغايرة  الشعرية  اللغة 
املفتوحة على العامل بشقيه الثابت واملتحول 
بكل  بكل  هي   .. الساردة  اللغة  وليست   ..
طريقة  على  املقدس  وصايا  تكتب  بساطة 
العبارة  الفكرة ضاقت  اتسعت  /كلما  النفري 
العبارات قليلة  النص كانت  / وهنا يف هذا 
لكنها موحية بإشارات أكثر عمقا وفاعلية ..حب 
و لوز ودم .. ثالوث مقدس وشاعرة واحدة 

آمني ..
وعد اخلوامت ومخرية الدم وما مل نقله .. 

هل مل تقل الشاعرة يف هذه الثالثية .. أم 
هو إخراج اللغة عن مسارها اخلطي إىل مسار 
القراءات السيميائية اليت  غري مكتوب متعدد 
تقوم على مبدأ التجاوز والتداعي والتخطي بني 
اليت  أن  ؟أعتقد  حبي  هو  ما  وبني  البياض 
تبحث عن رصيف ال يقايض هوية بقبلة هي 
سيدة البياض املشاغب ومهندسة احلداثة أبهى 
جتلياتها .. هي سيدة الطقس الشعري اآلتية 
الذاكرة  مطر  واحلاضرة يف  الداللة  غمام  من 
األدبية .. هي رماح بوبو إشارة الضوء اخلاطف 

وعنوان التأمل البعيد يف بياض النص ..
حولته  أن  إىل  النص  هذا  الوصايا يف  جتلت 
إىل سفر مقدس .. وعلينا اآلن أن نذهب يف 

صالة البياض إىل أبعد فضاء ..
وسنلتقي معا على مذهب الشعر ..

حممد عامر األمحد  - سورية

وصايا البياض 

أحد القيامة
*«إّنه قام كما قال...!«*

لتفرح الّسماوات حبّق، وتبتهج األرض. وليعّيد 
العامل كّله، ما ُيرى وما ال ُيرى، ألّن املسيح 

الّسرور األبدّي قد قام.
هلّموا نشرب شراًبا جديًدا غري مستخرج مبعجزة 
من صخرة صّماء، بل تفّجر من جنب *امليت- 
من  اخلارج  والّنور  احلياة  إىل  هلّموا  احلّي،* 
القب املفيض ينبوع اخللود، قب املسيح الذي 

به نتشّدد ملواعيد األبدّية...
فلنقم من وهدة خطايانا ولندحرج حجر الّتعالي 
فنحّيا  لنصفح  والغفران  املصاحلة  عدم  يف 

سالم القيامة آمني.
إّذاك نهتف قائلني:

ا قام...*  *حقًّ
*باملغفرة والّرمحة قام...* 
ليكن الّصليب رمًزا لإلفتخار
ليكن القب نهاية اإلنكسار
لتكن القيامة هى اإلنتصار
ليكن  املسيح سّيد القرار

الصحافة  رجل عين يف  البيت.  أهل  من  شهادة 
وبوابتها  غارديان  صحيفة  رفع  املكتوبة 
واملواقع  الصحف  أكثر  من  لتكونا  اإللكرتونية 
قراءًة يف العامل، يتحدث عن شكل الصحافة يف 

عصر التقانة احلديثة.

يف عام 1976، بعد أسبوع على خترج آالن َرسبجير 
الكلية بشهادة يف األدب اإلنكليزي، انضم  من 
وهي  كامبيدج،  يف  نيوز  إيفننغ  صحيفة  اىل 
أكثر من 70  صحيفة بريطانية حملية يعمل فيها 

صحفًيا. 
يوم  كل  بالعودة  مهماته  يعرف  َرسبجير  كان 
اىل يوميات حيتفظ بها حمرر األخبار على مكتبه، 
وجلانها،  احمللية  اجملالس  عن  مواضيع  متضمنة 
عن الصحة واحلرائق، عن املاء واخلدمات األخرى، 

...إخل. 
إيفننغ  االقتصادية لعمل صحيفة  اجلوانب  كانت 
نيوز تأتي مبرتبة ثانوية. فأقل من 50 ألف شخص 
يف اليوم كانوا يشرتون الصحيفة وكانت شركات 
املدينة تنشر فيها بعض اإلعالنات البارزة. كما 
من  فيها  ُينشر  ما  الصحيفة  إدامة  يف  أسهم 

إعالنات مبوبة حتقق هلا رحًبا. 
عقود  أربعة  الصحفي  العمل  َرسبجير يف  استمر 
 ،1995 عام  ويف  مرموًقا.  صحفًيا  خالهلا  أصبح 
عندما  غارديان.  صحيفة  حترير  رئاسة  توىل 
استقال يف عام 2015 كانت الطبعة االلكرتونية 
لصحيفة غارديان من أكثر املواقع متابعة وقراءة 

باللغة اإلنكيزية يف العامل.  

كما  الصحيحة«  »لألخبار  التجاري  األمنوذج  لكن 
عاجل:  »خب  اجلديد  كتابه  يف  راسرجير  يسميها 
اآلن«  مهًما  يكون  وملاذا  الصحافة  صنع  إعادة 
 Breaking News: The Remaking of Journalism
صفحة،   464(  and Why It Matters Now
اسرتلينًيا(،  جنيًها   20 كانونغايت،  منشورات 
يف  نيويوركر  جملة  تقول  كما  مستنقًعا،  أصبح 

مراجعتها للكتاب. 

يبدو أن صحيفة غارديان برزت بوصفها حالة نادرة 
يف دراسة األمل شقت طريقها بشكل غري معهود 
ومجهورها  املبدعة  صحافتها  يصون  امللكية  من 
ملشاهدة  احملركة  القوة  يعتب  الذي  الواسع 
من  الصحيفة  وعائدات  اإلنرتنت  على  صفحاتها 

اإلعالن وأمنوذج انتساب يعتمد على التبعات. 

فصيلة نادرة
بقلم  شيقة  صحفية  مذكرات  راسرجير  كتاب 
رئيس حترير كان له دور يف عدد من أكب قصص 
الصحافة االستقصائية، مبا يف ذلك رفع النقاب 
عن املراقبة اليت متارسها حكومة الواليات املتحدة 
على مواطنيها والعامل، كما كشفتها الوثائق اليت 

سربها إدوارد سنودن.

هذا من جهة، لكن كتاب »خب عاجل« يعتب من 
اجلهة األخرى كتاًبا مدرسًيا يزخر باألفكار املثرية 
لالهتمام عن الشكل الذي جيب أن تتخذه الصحافة 
صحيفة  لتجارب  شروح  مع  الرقمي،  العصر  يف 
غارديان باستخدام املدونات احلية ونظريتها يف 
»الصحافة املفتوحة« القائمة على تشجيع مساهمة 

القارئ ومشاركته. 

صورة راسرجيدر اليت تظهر من قراءة كتابة هي 
صورة أندر الفصائل املوجودة يف غرفة األخبار: 
والتزام ال  مهنية حقيقية  صحفي صاحب كفاءة 
أيًضا من حب  الثابتة، لديه  يتزعزع بقيم املهنة 
التغيري  االستطالع وسرعة اخلاطر واالنفتاح على 
الالزم ما ميكنه من التعاطي مع التحديات الصعبة 
اإلعالمية  الشركات  تنتظر  اليت  واملتواصلة 

اليوم. 

وحبسب جملة نيويوركر، ليس من املبالغة القول 
إن عافية اجملتمع تعتمد يف جانب منها على ظهور 
صحفيني مثل راسرجير يف املستقبل، ألخذ زمام 

أمور املؤسسات اإلعالمية بأيديهم.

خرب عاجل: شكل الصحافة 
يف عصر التكنولوجيا

ترجمة عبداالله مجيد
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Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا
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وألّنهم  األضواء،  حتت  ألّنهم 
على  التصّرف  يستطيعون  ال 
الرتداء  ويضطّرون  سجّيتهم، 
أقنعة تشبه الصورة اليت رمسوها 
مجاهريهم  أعني  يف  ألنفسهم 
احلقيقّية،  صورتهم  وليس 
لالضطرابات  عرضة  األكثر  فهم 

النفسّية.
يعيشون  الذين  النجوم  إّنهم 
احلروب  بني  متناقضة،  حياًة 
فين  وسط  يف  خيوضونها  اليت 
أن  هاجسهم  وبني  يرحم،  ال 
يظهروا بأفضل صورة حتى وهم 
يتأّلون من الداخل، وبني حروب 
فقدان  من  واخلوف  الشائعات 

النجومية واحنسار األضواء.
النفسّية  الدراسات  بعض  تؤّكد 
من  يعانون  النجوم  معظم  أّن 
التوتر،  سببها  نفسية  أمراض 
اإلحساس  وانعدام  واخلوف، 
باألمان، والضغط الستمر، بينما 
يعيشون  أّنهم  كثريون  يعتقد 

حياة رفاهية ودالل.
أّنهم  اعرتفوا  الفنانني،  بعض 
للعالج،  نفسيني  أطباء  زاروا 
يزور  أّنه  اعرتف  اآلخر  والبعض 
طبيبًا منذ سنوات وأّن الهّدئات 
أصبحت جزءًا من حياته اليومّية.

جتارب  بعض  نستعرض  هنا 
النفسي،  العالج  مع  الفنانني 
بعضهم شفي، وبعضهم ال زال 
حياول الشفاء وبعضهم ختّلى عن 

العالج.
بالصحّة  لالهتمام  إليسا... 

فنانون يف حضرة الطبيب النفسي...
 من حال الرتك إىل يسرا وإليسا جتارب تستحق أن ُتروى

ماريانا حرب - سيدتي

قالت الفنانة جنوى كرم يف دردشة مع الزميلة 
أبو  »ملعون  كليب  جناح  على  تعليًقا  »سيدتي« 
العشق«، سرت مثلي مثل كل الناس، وكنت أريد 

أن أدبك يف الساحة وكأنين شخص عادي«.

وتابعت: »رفضت خالل التصوير أن يكون هناك 
مكربات صوت مثلما حيصل كل مرة يف أّي عمل 
ورقصت  فجأة  سيارتي  من  وترجلت  نصوره، 
الدقيقة  ونصف  دقائق   3 بـ  األغنية  وصورت 

فقط«.

وعن عودة التعاون بينها وبني الشاعر واللحن 
قالت  حلو«،  »كتري  بأغنية  الدين  مشس  عماد 
مجيلة  كانت  واخلطوة  حلوة  كتري  رجعتنا  جنوى: 
»أفشاته«  له  »عماد  وتابعت:  هلقد،  وكتري 
وأؤمن أننا توأمان وننجح مًعا مثلما جنحنا بـ »ما 
بسمحلك، وحكم القاضي، وروح روحي« وغريها 

الكثري من األغنيات.

وما هي الفاجآت اليت وعدِت اجلمهور بها؟
ال  ولن  حيبونين  للذين  وقلت  مفاجأة  -هناك 
والكل  الفاجآت،  شهر  هو   4 شهر  أّن  حيبين، 
انتظر ألبوًما وأغاني جديدة ، ووعدت اجلميع أنين 
سأفجر مواهيب اليت مل أقم بها خالل األربع سنوات 

الاضية اليت اكتفيت فيها بإصدار »سينغل«.

بورد«...هكذا  أون  »ستارز  باخرة  إنطالق  قبل 
كانت أجواء الفنانني يف بريوت

الشخصي  عرب حسابها  تغريدة  نشرت جنوى  كما 
على »تويرت«، كشفت فيها عن إطالق عطر حيمل 
امسها يوم االثنني القبل يف ٢٢ أبريل، يف متجر 
عود ميالنو يف وسط بريوت، بني الساعة ٥ والـ 
٦ مساًء . كما حتدثت مصادر صحافية عن تصوير 
االتصال،  شركات  إحدى  لصاحل  إعالًنا  جنوى 
الوهاب.  عبد  الفنانة شريين  اإلعالن  ويشاركها 
ومّت تأكيد هذا اخلرب من خالل انتشار صورة جتمع 
بني شريين وشقيق جنوى، طوني أبي كرم الذي 

بات يرافقها مؤخًرا يف الكثري من الناسبات.

جنوى كرم: صورت 
»ملعون أبو العشق« بـ 3 

دقائق ونصف فقط
علي حاّلل - سيدتي

برناجمها  يف  التلفزيون،  شاشة  على  الأل  على 
»بال حدود«.

وكانت سريين يف مقابلة مع الزميلة »سيدتي« 
قبل سنوات، قد أّكدت مقولة إّن معظم الفنانني 
والمثلون  »نعم  فقالت  بانفصام،  مصابني 
حتديدًا، كلنا بالنهاية ممثلني، لكن بالنهاية كل 
الفنانني ال يستطيعون أن يكونوا على طبيعتهم، 
إذ ا كنت متضايقة على سبيل الثال ال أستطيع 
أن أترك العنان لنفسي أمام اآلخرين، ألن الفنان 

مرغم على حتصني ذاته.«.
غادة عبد الرازق... عالج منذ 12 عامًا

عندما انتشر الفيديو الذي كشف عن أجزاء محيمة 
من جسد غادة عبد الرازق أثناء إطاللتها »اليف« 
على »انستقرام«، اضطرت الفنانة لالعرتاف أّنها 
كانت حتت تأثري أدوية مهّدئة، ومل تكن واعية 

لا حصل معها.
وأّكدت أنها تزور الطبيب النفسي منذ 1٢ عامًا 
وأن ما أّدى بها إىل االستعانة بالطبيب، حروب 
الهّدئات،  لتناول  دفعتها  اليت  الفين  الوسط 

وخيانة صديقة مقربة هلا.
يسرا... 4 ساعات يف حضرة طبيبة نفسية

كشفت الفنانة الصرية يسرا أنها مرت بفرتات 
من  اثنني  فقدت  أن  بعد  خاصة  نفسية صعبة، 
خاالتها، وقالت إنها ظلت تفكر يف الوت كثريًا، 
كما أنها كانت تتخيل كيف سيكون مصري حمبيها 

بعد رحيلها.
واعرتفت أنها جلأت لطبيبة نفسية يف أمريكا عام 
تبكي،  وهي  أسئلتها  عن  جتيب  وظلت   ،198٢
سألتها  األسئلة  عن  اإلجابة  من  انتهت  وعندما 
معها،  قضتها  ساعة  كم  تعتقد  بأنها  الطبيبة 
لكن  فقط،  واحدة  ساعة  بأنها  يسرا  فأخربتها 
الطبيبة أخربتها بأنها ظلت تبكي لدة 4 ساعات 

متواصلة.
وكشفت يسرا أنها مل تكرر الذهاب إىل الطبيبة 

النفسية مرة أخرى.

حال الرتك... انعدام اإلحساس باألمان

النفسيّة
كشفت الفنانة إليسا أنها جلأت للطبيب النفسّي، 
خالل فرتة مرضها، لساعدتها على ختّطي مرحلة 
الرض وإصابتها بسرطان الّثدي، وإعادة الراحة 

النفسية هلا.
وأكدت إليسا أن العالج النفسي ساعدها، وعادت 
إىل  للتنّبه  »تويرت«  على  متابعيها  لتدعو  اليوم 
أهمية الصّحة النفسية، وللخضوع الدوري للعالج 

النفسي.
ما  متل  للمجانني  منا  النفسية  الصحة  وكتبت 
قالولنا. الطبيب النفسي متل حكيم األسنان الزم 
نزورو دوريا لنكون مرتاحني وبعاد عن االكتئاب 
واالنهيار. كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة 

النفسية«.
شريين عبد الوهاب... وسواس قهري

يف احللقة اليت عرضت مساء االثنني من برنامج 
الوهاب  عبد  الفنانة شريين  اعرتفت  »ختاريف«، 
أّنها مصابة بوسواس قهري، وأّنها تقصد طبيبًا 

نفسيًا للعالج.
من  الزواج  تتمنى  كانت  أنها  شريين  وكشفت 
طبيب نفسي، ألنها تعاني »الوسواس القهري«، 
ا تعالجَ  وذهبت ألكثر من طبيب ليعاجلها، وحاليًّ
مؤكدة  مبرتجم،  وتستعني  أمريكي  دكتور  عند 
أنها تستعني بطبيب ألنها ال تؤيد أن تتحدث مع 

أصدقائها عن أسرار يستغلونها يف ما بعد.
كما حتّدثت عن أنها أخذت أدوية حملاربة الوسواس 
القهري الذي عانته بعد إجنابها ابنتيها مريم وهنا، 
وأنها تتخّيل أشياء ال حتدث يف احلقيقة، مشرية 
ما  ولكنها  الوسواس،  هذا  من  تعافت  أنها  إىل 

زالت ختضع للعالج.
مرة،  من  أكثر  االنتحار  حاولت  أنها  واعرتفت 
جتربة  وهي  ويغفرلي،  يساحمين  ربنا  وقالت: 

صعبة أمتنى أن ال جيربها أّي شخص.
-سريين عبد النور... االنفصام مرض املمثلني

سريين عبد النور من الفنانات اللواتي مل خيفني 
يومًا رغبتهّن بزيارة طبيب نفسي، بل أعلنت األمر 

كشف حممد الرتك والد الفنانة حال الرتك، أّن هذه 
األخرية وشقيقيها الطفلني عانوا من اضطرابات 
مرة  استعادتهم  رغبة طليقته يف  نفسية بسبب 

أخرى حلضانتها.
وقال إّنهم وبسبب رفضهم االنفصال عن والدهم، 
وهو ما يرفضه األبناء، وبالتالي ما كان عليه إال 

متابعة حالتهم مع أحد األطباء النفسيني.
ولدى الكشف عن زيارتها الطبيب النفسي، انهارت 
حال بالبكاء، وحصل هذا يف برنامج تلفزيوني قبل 
سنتني، انتقلت بعدها حال وشقيقاها إىل حضن 

والدتها لتؤكد أنها تعيش استقرارًا نفسيًا.

حال الرتكاليسا

شريين عبد الوهابسريين عبد النور

يسرا

غادة عبد الرازق
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تتـمات

جملس الوزراء: جلسات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الواردات والنفقات، كذلك علينا ان حندد مصادر الواردات سواء 
موارد  خالل  من  أو  املوجودة  والرسوم  الضرائب  خالل  من  كانت 

أخرى.
الوزراء جداول مبشروع  ترفع إىل جملس  ان  الرئيس عون  وطلب 
هو  وما  واردات  من  متوقع  هو  ما  بوضوح  تبني  اجلديدة  املوازنة 
حمدد من نفقات ليصار على ضوء هذه اجلداول مقاربة ما ستتضمنه 

املوازنة اجلديدة من أرقام.
وعلم ان الرئيس احلريري أّكد ما قاله الرئيس عون، وحتدث وزير 
املال علي حسن خليل، فقال انه وضع كل السيناريوهات، معتربا 
ان ما قاله الرئيس عون أمر طبيعي وجيب ان يتوافر، ووزارة املال 

اعدت تفاصيل لكل بند من بنود املوازنة.
ولفت إىل انه جاهز بشكل كامل لعرض املشروع واألرقام ستكون 
ورئيس جملس  اجلمهورية  رئيس  ُيقّرر  حتى  وانه  للنقاش،  قابلة 
نفقات  جاهزة جلهة  األجوبة  للجلسة، ستكون  موعد  الوزراء حتديد 

املوازنة ووارداتها والتخفيض أو الزيادة.
لكل  املوازنة  توزيع  إىل  سُيصار  انه  فأكد  احلريري  الرئيس  اما 
الوزراء ليتسنى هلم االطالع عليها يف األيام املقبلة، مقرتحًا أّول 
جلسة الثالثاء املقبل يف القصر اجلمهوري، وتليها جلسات متتالية 

بدءًا من اخلميس من دون اغفال إمكانية عقد جلسة يوم األحد.
ثم أّكد الوزير خليل ان املوازنة تقع يف 1200 صفحة فولسكاب، 
وتضم تقريرًا عن موازنات الدولة معتربًا ان كل ما يصدر يف اإلعالم 
من معلومات عن رواتب املوظفني والتقشف غري دقيق، وهنا، أّكد 
رئيس اجلمهورية أو ما مسعتموه من كالم حول املوازنة يف وسائل 
اإلعالم ال ينطبق مع الواقع، وال ُيكن احلديث عن  املوازنة اال بعد 
الوزراء ويقرها وكل ما عدا ذلك ال ُيكن  ان تعرض على جملس 

الركون إليه.
إىل ذلك، علم من مصادر قواتية ان وزير الشؤون االجتماعية ريشار 
باملفقودين  انساني يتصل  يريد طرح موضوع  انه  قيوجميان قال 
اللبنانيني يف السجون السورية، مقرتحًا إعادة تكليف األمن العام 
التنسيق مع األجهزة السورية لتحريك هذا املوضوع لعله يف اإلمكان 
الوصول إىل معرفة أمر يساهم يف مواساة األهالي الذين ينتظرون 

أي خرب وال يعرفون.
مشادة

اذًا، جلسة جملس الوزراء شهدت نقاشات واستفسارات حول عدد 
من بنود جدول األعمال ختللتها مشادة بني وزير االشرتاكي وائل 
أبو فاعور ووزراء »التيار الوطين احلر« على خلفية إثارة أبو فاعور 
وموظفني  اللقيس  حسن  الزراعة  وزير  من  مكون  وفد  سفر  لبند 
باولو يف  ساو  إىل  وموظفني  مراد  حسن  اخلارجية  التجارة  ووزير 
على  البند  هذا  وكلفة  اللبناني  الطبخ  يوم  للمشاركة يف  الربازيل 

اخلزينة.
ويف حني لفت وزير الزراعة إىل انه لن ُيشارك يف املناسبة، أنربى 
وزراء التيار للدفاع عن اهلدف من الرحلة ووجه وزير الدفاع الوطين 
الياس بوصعب كالمًا قاسيًا إىل أبو فاعور قائاًل له: »إقرأ البنود 
يلي  أنت  »مش  فاعور:  أبو  فأجابه  بكالمك«،  تدلي  ان  قبل  جيدًا 

بتعلمين أقرأ«، عندها تدخل الرئيس احلريري لرتطيب األجواء.
اثار  لبنان  خارج  ومؤمترات  اجتماعات  يف  املشاركة  بند  وكان 
الوزراء ولوحظ حتفظ وزراء االشرتاكي و«حزب  حتفظات عدد من 
اهلل« و«القوات« وكذلك كان نقاش يف موضوع نفقات السفر على 
الكبرية اليت ترافق املسؤولني والوزراء،  سبيل التسوية والوفود 

واشتكى وزراء من قرار السفر قبل العودة إىل جملس الوزراء.
وبرز كالم حول ضرورة وضع آلية، علمًا ان موازنة نفقات السفر لكل 
الوزارات تأتي بطلب من وزارة اخلارجية بإستثناء وزارتي الرياضة 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  ان  وزارية  مصادر  وقالت  واإلعالم. 
جربان باسيل أعلن داخل جملس الوزراء انه لن يوافق على صرف 
اعتمادات لسفر موظفني على سبيل التسوية، وأصّر على ضرورة 
وجود موافقة مسبقة جمللس الوزراء وفق اآللية اليت يتم اعدادها 
لرئاسة  العام  الوزراء واملدير  العام جمللس  وقد كلف بها األمني 
اجلمهورية، ومعلوم أيضًا ان هناك مهمات طارئة تستوجب السفر 

وهي ُتستثنى من اآللية.
نقاش يف األجور

وقالت املصادر نفسها ان جملس الوزراء خاض يف نقاش موسع 
يف بنود رفع احلد األدنى لالجور ملوظفي مؤسسة احملفوظات الوطنية 
ومرفأ طرابلس وسكك احلديد، وشرح وزير االشغال العامة والنقل 
يوسف فنيانوس بالتفصيل أحقية مساواتهم مبوظفي القطاع العام 
الذين نالوا سلسلة الرتب والرواتب، وفيما تطرق الوزراء إىل ما 
اثري يف االعالم عن هذه املسألة، كان تأكيد على أحقية مطالبهم، 
ولفت الوزير فنيانوس إىل ان 9 موظفني من مصلحة سكك احلديد 
رفعوا عائدات املصلحة والبالغة يف السنتني املنصرمتني مليارين 
و138 مليون لرية جّراء ضبطهم التعديات إىل اخلزينة، مشريا إىل 
ان ال ذنب هلم ان مل يطبق قانون السلسلة عليهم وبالتالي موضوع 

التأخري يف احلصول على مطالبهم ال يتحمله املوظف.
النقل  خطة  إىل  ليصل  تشعب  البنود  هذه  النقاش يف  ان  وعلم 

العام.
وكان وزير املال أوضح أحقية املطلب متحدثًا عن وجود 4 مصاحل 
إدارة السري  مل حتصل على السلسلة منها املركز الرتبوي وهيئة 
واملركز الرتبوي وقد رفعت بنود بذلك إىل جملس الوزراء، وجرى 
املوازن جلهة  يتخذ مبوجب  اجراء  أي  ان  اجللسة على  داخل  تأكيد 
خفض الرواتب ينطبق على موظفي القطاع العام، وان املوظفني مل 

يتقاضوا من السلسلة بفعل عدم تأليف احلكومة. وافيد ان إحدى 
املصاحل طالبت مبفعول رجعي من العام 1988 لكنها مل حتصل على 

مرادها.
فنيش  حمّمد  الوزيرين  ان  نفسها  املصادر  من  »اللواء«  وعلمت 
وحممود قماطي طلبا اعداد تقرير حول البند املتصل بتمويل مشروع 
الضنية وكيفية  منطقة  والري  يف  الشرب  املياه ألغراض  توفري 
واالستعانة  لذلك  غري صاحلة  األرض  ان  ثبت  بعدما  السد  اختيار 
بإستشاري لتحديد ما إذا كانت األرض صاحلة أم ال وسبل معاجلتها، 

علمًا ان البند أقر مع مطلب رفع تقرير من جملس اإلمناء واالعمار.
اما بالنسبة إىل البند املتصل بطلب وزارة الداخلية والبلديات تسديد 
مستحقات شركة NTCC متعهد مجع ونقل النفايات من نطاق احتاد 
بلديات منطقة جّزين املرتتبة جّراء العقد الرضائي املوقع معه ملدة 
سنة وذلك من الصندوق البلدي املستقل، فقد أفادت املصادر انه 
طلب من البلديات عدم التلزيم يف النفايات وفق عقود بالرتاضي 
ريثما ُينجز خمطط النفايات. وكانت بنود اهلبات قد أثارت تساؤالت 

عدد من الوزراء.
الوزير خليل

الصحافيني فقال:  الوزير خليل اىل  اجللسة، حتدث  انتهاء  وبعد   
فخامة  برئاسة  االول(  )امس  اليوم  جلسته  الوزراء  جملس  »عقد 
الرئيس وناقش جدول االعمال الوارد اليه، واملتضمن 38 بندا مع 
بعض التفاصيل االخرى املتعلقة باهلبات والسفر، واقر معظم البنود 
بعد نقاش حصل حول بعضها. واالهم انه بعد االنتهاء من دراسة 
اجلدول، مت االتفاق على عقد جلسة خمصصة ملناقشة املوازنة العامة 
يوم الثالثاء صباحا، بعد االنتهاء من عطلة االعياد املباركة، على ان 
ُتستكمل جبلسات متتالية بدءا من يوم اخلميس، على اعتبار ان يوم 
االربعاء هو يوم عطلة ملناسبة عيد العمال، وذلك حتى االنتهاء من 

اقرار مشروع املوازنة«.
وأوضح أن الرئيس احلريري طلب من االمانة العامة لرئاسة احلكومة 
كي  االعياد،  قبل  اليوم  للموازنة  املعّدل  املشروع  توزيع  يتم  ان 
مناقشته  لبدء  واالستعداد  تفاصيله  على  االطالع  الوزراء  يتسنى 

يوم الثالثاء«.
من  لعدد  والرواتب  الرتب  سلسلة  دفع  اقرار  مت  هل  سئل: 

القطاعات؟
اجاب: »لقد مت اقرتاح اجراء من قبل االدارات والوزارات املعنية 
تطبيقا للقانون 46 الذي سبق وصدر، واملتضّمن الطلب اىل كل 
وقد  اساسه.  على  السالسل  مشاريع  اعداد  العامة  املؤسسات 
شرح وزير االشغال االمر الذي تثريونه بالتفصيل، وحصل نقاش 
خبصوصه. وقد مت على إثر ذلك التأكيد على االلتزام بنص القانون 

46 املرتبط بالزيادات وفقا للسلسلة«.
سئل: ملاذا مل يتم البدء بنقاش املوازنة طاملا ان املشروع جاهز؟

أجاب: »املشروع الذي تقدمنا به مل يتم وضعه على جدول االعمال 
الذي حيدد مضمونه كل من الرئيس عون والرئيس احلريري، وقد 

اتفقا معا على ان تكون اجللسة يوم الثالثاء املقبل«.
انتظار رئيس احلكومة  تناقله عن  االمر مرتبط مبا يتم  سئل: هل 

اجوبة معينة وحتديدا من حزب اهلل؟
مع  ثنائية  بلقاءات  جهدا  يبذل  كان  احلكومة  رئيس  »إن  اجاب: 
االطراف والوزراء املعنيني ومع جهات سياسية. واملوضوع ليس 
مرتبطا حبزب اهلل مبعنى انه تأخر يف اعطاء االجوبة، فقد مت التشاور 
امام  اجملال  الفساح  فهو  الرتيث  سبب  اما  آخر.  طرف  كأي  معه 
القوى  كافة  فإّن  واليوم،  الوزراء.  داخل جملس  النقاش  تسهيل 
اصبحت على معرفة بكل القضايا املطروحة. واغتنم املناسبة ألقول 
ما تتضمنه هذه  الشائعات واالقاويل حول  ان هناك عشرات من 
املوازنة غري دقيقة وغري صحيحة، ال سيما ما يتعلق منها مبسائل 
الكالم يف  من  الكثري  هناك  التقاعد.  ومعاشات  واالجور  الرواتب 
البلد، والذي ال اساس له. وإذا كانت هناك بعض االمور اليت هلا 
اساس، فما يتم عرضه مغاير متاما للوقائع احلقيقية اليت ستكون 
موضع نقاش يوم الثالثاء. وقد تفاهمنا مع بعض ان »نعّيد« عن 
موضوع  يف  الثالثاء  يوم  حتى  الفاصلة  الفرتة  هذه  خالل  الكالم 

االرقام«.
سئل: ملاذا مت الصرف على اساس القاعدة االثين عشرية طاملا ان 

املوازنة ستناقش بعد ايام؟
اجاب: »هناك قانون يسمح لنا بالصرف على اساس هذه القاعدة، 
وكل ما مت االتفاق عليه هو نقل اعتماداته لالنفاق املرتبط بالتزامات 
على الدولة ال يكن تأخريها، إما احكام قضائية وإما ما يتعلق منها 
اجللسة  يتم يف  ومل  قطاعات خمتلفة.  او  الدارات  واجور  برواتب 

اقرار اي انفاق يكن تأجيله«. )مزيد من التفاصيل ص2(.
عون

اىل ذلك أكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ان »احلوار يف 
فمن  فقط،  الورق  على  السالم  يقيم  ألنه  ينفع  ال  املتحدة  االمم 
دون حوار بني الشعوب ال يكن التوصل اىل سالم«، الفتا اىل ان 
»من شأن تطبيق اهداف مشروع انشاء »اكاديية االنسان للتالقي 

واحلوار« تعزيز الديوقراطية وارساء السالم بني الشعوب«.
كالم الرئيس عون جاء يف خالل استقباله قبل ظهر امس االول يف 
قصر بعبدا، رئيسة املنتدى العاملي لالديان واالنسانية جويل رزق 
 FREUNDE ABRAIHAMS اهلل جرب على رأس وفد املاني من منظمة
على  عون  الوفد  اطلع  حيث  املنتدى،  واعضاء  ابراهيم  اصدقاء 
العاملي يف جمال  النشاطات اليت تقوم بها املنظمة على الصعيد 

احلوار بني االديان واالنفتاح على اآلخر.
العامل،  للسالم يف  الدولية سعت  املنظمات  »كل  ان  اىل  ولفت 
االمم  منظمة  اىل  وصوال   ،1925 العام  يف  االمم  عصبة  من  بدءا 
انتهاء  بني  املمتدة  الفرتة  يف  السالم  نشر  حاولت  اليت  املتحدة 

احلرب العاملية االوىل وانتهاء احلرب العاملية الثانية العام 1945، 
اال ان احلروب، مع االسف، تزايدت كما هي احلال بالنسبة للمشاكل 
بني الشعوب وذلك لنقص يف التعارف والتواصل واحلوار يف ما 

بينها«.
واعترب عون ان »احلوار يف االمم املتحدة ال ينفع ألنه يقيم السالم 
على الورق فقط، فمن دون حوار بني الشعوب ال يكن التوصل 
اىل سالم«، مشريا اىل »ما عانته منطقة الشرق االوسط من ارهاب 
اوروبا  على  ارتد  وقد  اليوم،  حتى  ماثلة  تداعياته  تزال  ال  اخريا 
فكان مبثابة ردة فعل رجعية على مآس سبقت مراحل ظهور االديان 

السماوية«.
وأشار اىل ان »لبنان على اتصال اليوم مع خمتلف الدول ال سيما 
االوروبية املؤيدة ملشروع االكاديية، واىل ان اهلند ايدت املشروع 

كما ان الصني سرتد باالجياب«. )مزيد من التفاصيل ص5(

بوتني خالل استقباله...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأضاف »سنبحث ماذا يكن أن تفعل روسيا لدعم العمليات اإلجيابية 
يف شبه اجلزيرة الكورية«.

من جهته، قال الزعيم الكوري الشمالي إنه يتطلع لتعزيز »العالقات 
التقليدية« مع روسيا.

سيتم  إّنه  قال  أوشاكوف  يوري  الروسي  الرئيس  مساعد  وكان 
والدبلوماسي  السياسي  احلل  مسألة  على  احملادثات  يف  الرتكيز 

للقضية النووية.
وذكر أن اجلزء األول من »خريطة الطريق« حلل مشاكل شبه اجلزيرة 
مت  قد   ،2017 عام  يف  والصني  روسيا  اقرتحته  الذي  الكورية، 
الوقت  الشمالية جتاربها يف  »أوقفت كوريا  بالفعل، فقد  تنفيذه 
الذي ختلت فيه الواليات املتحدة األمريكية مع كوريا اجلنوبية عن 

إجراء مناورات عسكرية مشرتكة«.

طهران تكشف عن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أرض( جديدة  كشفت وزارة الدفاع اإليرانية عن 3 صواريخ )جو – 
 8 بني  ما  مداه  يبلغ  الذي  »حيدر«،  أوهلا صاروخ  الصنع،  حملية 
كيلومرتات و 12 كيلو مرتًا، ويكن تزويده بأنواع أنظمة البحث من 

أجل االستخدام يف مجيع أحوال الطقس.
يتلك  الذي  هاشم«  بين  »قمر  فهو صاروخ  الثاني  الصاروخ  أما 

قدرًة توجيهيًة بالليزر ويبلغ مداه 8 كيلومرتات.
الصاروخ الثالث هو صاروخ »دهالويه هوابايه« وهو يستخدم ضد 
األهداف املدّرعة على حنو دقيق، كما لديه قدرة على االخرتاق لنحو 

مرت وعشرين سنتيمرتًا.
القوة  كل  لديها  بالده  أن  أكد  حامتي  أمري  اإليراني  الدفاع  وزير 

الضرورية حلماية مصاحلها يف مضيق هرمز.
على  إيران  إّن  حامتي  قال  اليوم«  »روسيا  قناة  مع  مقابلة  ويف 

استعداد الستخدام أسلحتها إذا لزم األمر.
أبو  العميد  اإليرانية  املسلحة  القوات  باسم  املتحدث  أكد  بدوره 
الفضل شكارجي، أّن أّي احتياطيات خيّزنها االستكبار العاملي يف 
السعودية ستقع يف املستقبل يف أيدي جماهدي املنطقة، حبسب 

تعبريه.
أن  »أم داعش واإلرهاب«، مؤكدًا  بأنها  أمريكا  ووصف شكارجي 

قوة إيران الدفاعية هي لكل البلدان.
وكانت اخلارجية اإليرانية دانت موقف حكوميت السعودية والبحرين 
حيث  اإليرانية،  النفط  صادرات  على  األمريكية  للعقوبات  الداعم 
السعودية  أن  إىل  موسوي  عباس  اخلارجية  باسم  املتحدث  أشار 

تستخدم سياسة التحريض يف املنطقة بدعم أمريكي.
مكانها يف سوق  يأخذ  بأن  بلد  ألي  تسمح  لن  إيران  أن  وأضاف 
النفط، حمذرًا يف الوقت نفسه الدول املذكورة وأمريكا من عواقب 

أفعاهلا.

تظاهرات حاشدة يف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العاصمة  سيما  وال  السودانية،  املناطق  من  الكثري  يف  انطلقت 
اخلرطوم، تظاهرات حاشدة تلبيًة لدعوة املعارضة لتنظيم مسريات 

مليونية حتت شعار »تسليم احلكم لسلطة مدنّية«.
وكان قضاة سودانيون قد أعلنوا أنهم سيخرجون يف مسرية  من 
احملكمة العليا يف اخلرطوم إىل مقر االعتصام خارج وزارة الدفاع 

لينضّموا للمرة األوىل إىل االحتجاجات.
واتفقت قوى إعالن احلرية والتغيري مع اجمللس العسكرّي االنتقالّي 
يف السودان على تشكيل جلنة مشرتكة من ممثلي اجمللس والقوى 

ملناقشة القضايا اخلالفية العالقة.
كما قررت قوى احلرية والتغيري تأجيل إعالن أمساء مرشحيها للسلطة 
للمجلس  بطلب  تقدمت  أنها  بيان  يف  معلنًة  االنتقالية،  املدنية 
الكفاح  حركات  قادة  حّق  يف  اجلائرة  األحكام  إلسقاط  العسكرّي 
املسلح واإلفراج عن األسرى، ورّد اجمللس بأنه شرع فعليًا يف هذه 

اإلجراءات عرب جلنته القانونية اليت ستفرغ من عملها خالل أيام.
إىل ذلك حّذر زعيم حزب األمة السوداني املعارض الصادق املهدي 
من انقالب مضاّد إذا مل يتوّصل اجمللس العسكري واملعارضة إىل 

اتفاق بشأن تسليم السلطة.
من  اخلروج  حالة  يف  للمدنّيني  السلطة  تسّلم  أن  املهدي  ورّجح 
املأزق، وقال إنه سيرتّشح للرئاسة يف حال إجراء انتخابات ال خالل 

الفرتة االنتقالية.

 2019 نــيسان   27 Saturday 27 April 2019الـسبت 
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
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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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood
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مــلبورن

 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

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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قبل أسبوع، طمأن رئيس احلكومة 
سعد احلريري، املوظفني إىل أن 
إجراءات خفض العجز لن تكون 
رواتبهم  وحساب  حسابهم  على 
حاكم  عنه  ونقل  وحقوقهم. 
للمصارف  طمأنة  لبنان  مصرف 
لن  الضريبية  الزيادات  أن  إىل 
تشملها، وأنها لن تكون جمربة 
بفوائد  الدولة  إقراض  على 
إعفاء  عمليًا  يعين  ما  منخفضة، 
املصارف من املشاركة يف حتّمل 

كلفة خفض عجز املوازنة.
الوزراء  جملس  يناقش  مل 
العامة.  املوازنة  االول  امس 
غاب  قد  يكون  أن  يتوقع  لكن 
املالية  اإلجراءات  موضوع 
املفرتضة عن اجللسة اليت يضم 
عاديًا.  بندًا   38 أعماهلا  جدول 
موقفه  عون  ميشال  الرئيس 
النقاش  نقل  بضرورة  واضح 
الدستورية،  املؤسسات  إىل 
ولكن  الوزراء.  جملس  إىل  أي 
األمر  أن  احلكومة  رئيس  يدرك 
عدم  حال  يكون سهاًل، يف  لن 
من  األدنى  احلد  على  االتفاق 
البدء  قبل  املطروحة،  األفكار 
جملس  على  املشروع  بعرض 
الوزراء. وعليه، يتوقع أن يبدأ 
بدءًا  مسؤوليته  بتولي  اجمللس 
من األسبوع املقبل، على قاعدة 
أساسية عنوانها ختفيض العجز 
من ما يساوي 11.5 يف املئة من 
الناتج احمللي اإلمجالي إىل 9 يف 
املئة، أي إىل املعدل الذي كان 
متوقعًا يف العام احلالي، والذي 

 سالمة نقالً عن احلريري: ال ضرائب على املصارف!
إىل  طلب مؤمتر سيدر ختفيضه 
مخس  غضون  يف  املئة  يف   4

سنوات.
نقطتني  بنسبة  العجز  خفض 
صعبًا،  يكون  لن  مئويتني 
اليت  التخفيض  آلية  تبقى  لكن 
 5000 زيادة  أن  حمسومًا  صار 
الضريبة  وزيادة  البنزين  على 
تكونا  لن  املضافة  القيمة  على 
ذلك،  إىل  وإضافة  منها.  جزءًا 
أسهمت حركة االعرتاض النقابية 
وزارة  بثين  واإلعالمية  واحلزبية 
عن  احلكومة  ورئاسة  املالية 
السري حبسم شامل على الرواتب 
أن  إال  املئة.  يف   15 بنسبة 
االنتقال باالقرتاح من الشمولية 
إىل حصر احلسم بالرواتب اليت 
أو  الثالثة  أو  املليونني  تفوق 
لرية،  ماليني  الستة  أو  األربعة 
هو اقرتاح من شأنه أن يضرب 
ضربه  إىل  إضافة  املساواة، 
الذين وصلت  حلقوق املوظفني 
املستويات  هذه  إىل  رواتبهم 
بعد عشرات السنوات من العمل 

يف القطاع العام.
برزت  األخرى،  الضفة  وعلى 
حاكم  بقيادة  مصرفية،  حماولة 
دفة  لتعديل  لبنان،  مصرف 
اإلجراءات  على  االعرتاض 
واليت  املوازنة،  يف  املتوقعة 
من  بعضًا  أنها ستطاول  يرتدد 

أرباح املصارف.
مصرفية  مصادر  وقالت 
مصرف  حاكم  إن  لـ«األخبار« 
لبنان رياض سالمة، أبلغ مجعية 

احلكومة  رئيس  أن  املصارف 
»لن  أْن  له  أّكد  احلريري  سعد 
زيادة ضريبية  أي  هناك  يكون 
عام  موازنة  يف  املصارف  على 
اللقاء  يف  ذلك  جاء   .»2019
مصرف  حاكمية  بني  الشهري 
على  الرقابة  وجلنة  لبنان 
إدارة  جملس  وبني  املصارف 

اجلمعية.

    رئيس احلكومة: من غري الوارد 
إجبار املصارف على االكتتاب بصفر 

باملئة فائدة
رئيس  سؤال  على  سالمة  ورّد 
اجلمعية جوزف طربيه عن احتمال 
رب املصارف على االكتتاب  أن تجُ
سندات خزينة بفائدة منخفضة، 
وارد«،  غري  أمر  »إنه  بالقول: 

إقرار  أجل  بالضغط من  متعهدًا 
ختفيض  على  تقوم  موازنة 

اإلنفاق، ال رفع الضرائب.
عن  سالمة  نقله  ما  صح  وإذا 
احلريري، يكون احلريري قد أعلن 
من  األول  متناقضني،  موقفني 
جملس النواب، وأشار فيه إىل 
مسؤولية  عليها  »املصارف  أن 
وتساهم  تتحمل  ألن  ومستعدة 
والثاني  العجز«،  ختفيض  يف 
للمصارف مطمئنًا إياها إىل أنها 

عفاة من أي مساهمة! مجُ
بعد  سالمة  موقف  ويأتي 
املعلومات املتداولة عن تضمني 
على  زيادة  املوازنة  مشروع 
ضريبة ربح الفوائد من 7% إىل 
املصارف  أن  واملعروف   .%10
الضريبة  هلذه  ختضع  بدأت 

بعدما   ،2017 عام  من  اعتبارًا 
عفاة منها منذ إقرارها يف  كانت مجُ
عام 2002. وتعرتض املصارف 
الضريبة  بهذه  تكليفها  على 
الضرييب«،  »االزدواج  بذريعة 
إذ باتت تدفع الضريبة على ربح 
الفوائد اليت حتققها، وحتتسبها 
عند  تنزيلها  ميكن  كنفقات 
األرباح،  الضريبة على  احتساب 
فيما كانت حتتسبها يف السابق 
الضريبة  من  مسددة  كسلفة 

على األرباح.
وكان احلريري قد طرح استثناء 
الضريبة  زيادة  من  املصارف 
أن  إال  الفوائد،  ربح  على 
أوضحت  مطلعة  وزارية  مصادر 
املوازنة  مشروع  أن  لـ«األخبار« 
الذي رفعه وزير املال علي حسن 
خليل إىل رئاسة جملس الوزراء 

ال يتضمن مثل هذا االستثناء.
    بري: اجمللس النيابي سيتصدى 

ألي طرح يستهدف ذوي الدخل 
احملدود

قيمة  أن  باإلشارة  واجلدير 
ربح  على  الضريبة  إيرادات 
مليار   1.1 حنو  بلغت  الفوائد 
ومن   ،2018 عام  يف  دوالر 
 1.7 إىل  ترتفع  أن  املتوقع 
مليار دوالر يف هذا العام، يف 
هذه  معّدل  زيادة  تطبيق  حال 
األشهر  إىل 10% يف  الضريبة 
أن  والالفت  األخرية.  الستة 
أي  برفضه  جازمًا  كان  سالمة 
غرار  على  للمصارف  مساهمة 
مساهمتها بعد مؤمتر باريس 2، 

عندما اكتتبت بنحو 3.7 مليارات 
دوالر يف سندات الدين بفائدة 
السياق،  هذا  ويف  صفر. 
أن  الوزارية  املصادر  أوضحت 
يتضمن  ال  املال  وزير  مشروع 
ين  للدَّ هيكلة  إعادة  أي  بدوره 
ين  الدَّ خدمة  ارتفعت  إذ  العام، 
أكثر  إىل   2019 عام  يف  العام 
من 5.5 مليارات دوالر، أو حنو 
العام،  اإلنفاق  35% من جممل 
َضت بقية أبواب اإلنفاق  فِّ فيما خجُ
اإلنفاق  يف املوازنة، وال سيما 

االستثماري.
إىل ذلك، ازدادت جبهة الدفاع 
عن رواتب موظفي القطاع العام، 
الرافض  موقفها  تثبيت  يف 
للمّس برواتب صغار املوظفني. 
وأكد رئيس جملس النواب نبيه 
بري، يف لقاء األربعاء النيابي، 
اإلطالق  على  استهداف  »ال  أن 
الدخل  وذوي  الفقرية  للفئات 
املتوسطة،  والفئات  احملدود 
يف  ينشر  أو  يقال  ما  وكل 
إطار  يف  يندرج  الصدد  هذا 
أن  التأكيد  وجدد  التأويالت«. 
النيابي خالل مناقشة  »اجمللس 
هذه  ملثل  سيتصدى  املوازنة 
مع  واإلجراءات،  الطروحات 
التأكيد مرة أخرى أن هذا األمر 
على  وشدد  مطروح«.  غري 
اجلميع  يساهم  أن  »ضرورة 
الوضع  من  البلد  إنقاذ  يف 
مؤكدًا  الصعب«،  االقتصادي 
أهمية خفض العجز »لتجاوز هذا 

الوضع املتأزم«.



Page 24صفحة 24     

فــن

يف عمر الـ12 بدأت كارول اخلوري الكاتبة املقيمة 
يف كندا توثيق أرشيف جنوم الفن اجلميل، تقول 
»انا من هواة مجع األرشيف الصحفي ال بل هي 

أهم هواياتي، ومنذ سن املراهقة«.
اليت  صباح  الشحرورة  أرشيف  مع  كانت  البداية 
على  صفحة  هلا  أسست  واليت  كارول،  تعشق 
مبتناول  يكون  كي  األرشيف  لنشر  الفايسبوك 
اجلميع، أرشيف اشتغلت عليه سنوات طويلة، ثم 
لديها  فبات  النجوم،  أهم  أرشيف  لتجمع  انتقلت 
خمزون يكفي لكتابة تاريخ جنوم الزمن اجلميل، من 

ألفه إىل يائه.
لدى كارول إىل جانب أرشيفها الغين، كنز يتمّثل 
وفاتها،  يوم  امسهان  مع  غرق  الذي  باملصحف 
ترويها  اليت  اجلميل،  الفن  جنوم  أهم  وبأسرار 

لسيدتي يف هذا احلوار:

- متلكني أرشيفًا نادرًا لنجوم الفن اجلميل أي سنة 
بدأت جبمعه؟

بدأت يف الثانية عشرة من عمري، من خالل اجملالت 
والدتي  كانت  واليت  البيت  أجدها يف  كنت  اليت 
الشحرورة  تعشق  بدورها  كانت  وهي  تتابعها، 
هذه  يف  الشحرورة  بصور  انبهر  كنت  صباح. 
اجملالت، ومع الوقت أصبحت أسعى وراء أي جملة 
فيها ولو خرب صغري عنها، وأوصي بائع اجملالت 
أو املكتبة القريبة من بييت أن حيجز لي أي جملة 

فيها أي خرب عنها.
وبعد سنوات مل أعد أكتفي باإلصدارات األسبوعّية 
البحث عما فاتين من أرشيف قديم  اآلنّية وبدأت 
منذ بدايات صباح باألربعينيات وما زلت أحبث عنه 
لغاية اليوم يف كافة األقطار العربية حتى وصلت 
عديدة  نشاطات  للصبوحة  كان  حيث  باريس  إىل 
يف كافة احلقبات ووجدت بعض اجملالت الفرنسية 
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كارول اخلوري تكشف عن أرشيفها النادر
مصحف امسهان الذي غرق معها وصور تؤرخ أسرار الصبوحة وأم كلثوم ووردة

اليت حتدثت عن هذه األنشطة.

- ما اهلدف من هذا األرشيف؟ ملتعة شخصية أو 
ال  كي  التاريخ  هذا  على  اإلضاءة  يف  منك  رغبة 

يندثر؟
وتعّمق  حبث  إىل  حتّول  ثم  شخصية  ملتعة  بدأ 
هذا  حيمله  الذي  اهلام  التاريخ  هذا  وتوثيق 
الشحرورة صباح،  تاريخ  خاص  وبشكل  األرشيف 
وهنا أعين التاريخ مبفهومه الشامل مبا حيمله من 
وثقافّية  واقتصادّية  وسياسّية  تارخيّية  أحداث 
واجتماعّية وغريها. فقد اخنرط هؤالء الفنانني بقّوة 
كٌل يف جماله  واألحداث  التفاصيل  هذه  كل  يف 
نكبة  مثل  واملسرح،  والسينما  واحلفالت  كالغناء 
فلسطني مثاًل اليت جالوا من أجلها القطر املصري 
القطارات اليت أطلق عليها قطارات  كله بواسطة 
الرمحة ومجع اإلعانات للشعب الفلسطيين وكانوا 
الشوارع حلثهم على  للناس يف  يقيمون احلفالت 
الترّبع، ثم اخنراطهم يف الغناء لثورة يوليو سواء 
برضاهم أو جماراة لألجواء والظروف السائدة. ومن 
معرفة  اكتسبت  قد  فإنين  ذكرت،  ما  كل  خالل 
فقط  وليس  وسياسية  تارخيية  وثقافة  اضافية 

ثقافة فنية .

- ما هي أغلى صورة أو مقال حتتفظني به؟ وملاذا 
تعتربينه األغلى؟

كل صورة عندي غالية وكل مقال غاٍل، وأرشيفي 
أرشيف  وخاصة  األغلى،  ثروتي  اعتربه  كله 

الشحرورة صباح.
لكيّن أعتّز جدًا باقتنائي للمصحف اخلاص بالفنانة 
حقيبتها  كان يف  والذي  امسهان  الراحلة  الكبرية 
وحلسن  حتفها  ولقيت  الرتعة  يف  غرقها  ساعة 
احلظ مل تطله املياه، إضافة إىل نسخة عن بعض 

وجمموعة  يدها  املكتوبة خبط  ومذكراتها  خواطرها 
صور نادرة وصورة عن جواز سفرها الصادر عن 
سلطات االنتداب الفرنسي يف سوريا، وقد أهداني 

إياها ابن شقيقها األمري فيصل االطرش.

- بالعودة إىل ملهمتك الصبوحة، ما هي املعلومة 
اليت ال يعرفها كثريون عن صباح وتكشفينها من 

خالل أرشيفك؟
صباح كانت دائمًا كتابًا مفتوحًا للناس كما ُكِتَب 
عنها الكثري، وقيل عنها الكثري، وبالتالي الناس 
الناس  من  الكثري  ولكن  عنها،  الكثري  تعرف 
يعتقدون أّن صباح شخصية خفيفة سطحّية حياتها 
كلها ضحك ومزاح، وانها مزواجة وتتسّلى بالزواج 
كما  فالن،  أنف  لتكسر  او  بفالن  نكاية  وتتزوج 
الصفراء.  واملواقع  الصحف  بعض  وترّوج  رّوجت 
شخصية صباح عكس ذلك متامًا، فهي وقت اجلد 
وهلا  جدًا  وعميقة  مثقفة  انسانة  وهي  جدًا  جدّية 
من  استمّدتها  احلياة  شؤون  يف  تدّرس  فلسفة 
حترتم  وصباح  ومّرها،  حبلوها  احلياة  يف  جتاربها 
قدسية الزواج وكانت حترتم أزواجها جدًا وضّحت 
يف زجياتها كثريًا وعانت وحتملت الكثري مع أزواجها 
أّما  وصربت سنني طويلة تفاديًا لفشل زجياتها. 
سبب تعدد زجياتها فهو قلة احلظ والظروف اليت 
وكثرة  الرجال  حتب  ألنها  وليس  ضدها  عملت 
الزواج أبدًا وكما يرّوج ظلمًا ولو حالفها احلظ مع 

أي زوج بعده لبقيت معه آلخر العمر.

كنت بصدد كتابة سرية حياة الصبوحة ضمن كتاب 
استنادًا اىل ارشيفك، أين أصبح املشروع؟

نعم وهذا ما عكفت عليه فعليُا منذ العام 2014، 
العام  وسّلمت تاريخ صباح مؤرخًا يومًا بيوم منذ 
1944 اىل العام 1989 ألحد األشخاص هلذه الغاية 

وكان عماًل فريدًا وشاقًا استغرق مين حوالي عامني 
بالتحّدث  أرغب  ال  أمور  حدثت  ولكن  نهار،  ليل 
عنها حاليًا وأتركها إىل حينها ن كل شيء بأوان. 
ولكن بعدما حصل من مستجدات قمت بنشر هذه 
أثبت  لكي  الفيسبوك  على  صفحيت  يف  امللفات 
مؤرخة  ملفات  اآلن  ولدّي  فيها،  األدبي  حقي 
وموثقة تصلح لكتابة اكثر من عشرة كتب وليس 
وبأفكار ومضامني وحمتويات خمتلفة  واحدًا  كتابًا 
أكشف  ولن  تقليدية  وغري  ومميزة  شّيقة  وافكار 

عن هذه األفكاراآلن.

خيبىء  ماذا  اإلعالم  عن  بعيدة  فريوز  السيدة   -
أرشيفها وملاذا ابتعدت برأيك؟

زوجها  عن  انفصاهلا  وقبل  فريوز  السيدة 
عن  بعيدة  أبدًا  تكن  مل  الرحباني  عاصي  الراحل 
الصحافة واإلعالم، كانت أكثر ظهورًا يف اللقاءات 
التلفزيونية واإلذاعية كما كانت حاضرة اكثر يف 
الصحافة وخاصة اللبنانية واملصرية وهلا لقاءات 
صحفية وإن مل تكن كثرية ، وكانت أيضًا حتضر 
اخلاصة  سواء  االجتماعية  املناسبات  من  الكثري 
بالعائلة أو املناسبات الفنية. لكن كما الحظت من 
خالل أرشيفها بعد انفصاهلا عن زوجها ثم وفاته، 
واملناسبات  والصحافة  اإلعالم  عن  كليًا  ابتعدت 

الفنية واالجتماعية كافة.

- لديك أرشيف كبري عن الفنانة وردة، ما هي أبرز 
معلومة يتجاهلها االعالم العربي عن وردة؟

الراحلة وردة فنانة قديرة وعظيمة وأحب فنها جدًا، 
بشكل  وأحرص  حرصت  اليت  الفنانات  من  وهي 

خاص على اقتناء أرشيفها.
فعّدة  وردة،  عن  العربي  اإلعالم  جتاهله  ما  أما 

اسمهان مع الرئيس شارل ديغولوردة يف كواليس حفل االوملبيا 1979

ام كلثوم يف الربدوني - لبنان بدعوة من سعيد  فريحةالرئيس شارل حلو وزوجته نينا واخرون يف حفل تكريم ام كلثوم يف تموز 1970
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منها مثاًل معاناتها الكبرية واملؤملة مع ابنتها وداد 
جدًا يف  به  ومبالغًا  جدًا  كبريًا  الرتكيز  كان  فيما 
حالة الشحرورة وابنتها . وأيضًا وقوفها بشهامة 
ووفاء وحب اىل جانب املوسيقار بليغ محدي وكان 
طليقها آنذاك، خالل األزمة اخلطرية اليت مر بها 
املغربية مسرية  الفنانة  اتهامه بقضية مقتل  بعد 
املليان يف شقته واضطراره إىل اهلروب من مصر 
الراحلة وردة  باريس ثم مرضه. وقد كانت  اىل 
إىل جانبه دائمًا، معنويًا وماديًا ومل تدعه حيتاج 
أحدًا رغم أّنها كانت قد تطّلقت منه، وكانت دائمًا 
األصدقاء  بعض  مع  باريس  إىل  املال  له  ترسل 
باستثناء  ذلك  يعلم  أحد  يكن  ومل  الفنانني 
بهذه املهمة وهم  الذين كانوا يقومون  الفنانني 
قلة طبعا وهم من كشفوا هذه األمور فيما بعد . 
كما عملت جاهدة إلعادته اىل مصر ومل ترتكه يف 

أزمته ومرضه حلظة واحدة.

هل  احلناوي،  وميادة  وردة  صراع  على  -أضأت 
عليه  هي  مما  أقسى  أيامها  الفن  خالفات  كانت 

اليوم؟
كانت هلم  أبطاهلا  ألّن  برأيي،  أقسى  كانت  نعم 
امساء كبرية هلا وزنها، إضافة إىل تدّخل السلطة 
واألزمات.  اخلالفات  هذه  األحيان يف  بعض  يف 
خالف وردة وميادة احلناوي اجلميع يعرف أّن سببه 
كموسيقار  محدي  بليغ  املوسيقار  على  الصراع 
وكرجل ولكن من حيث الصراع الفين كان يقال 
إّن الراحلة وردة كانت تغار وتغضب عندما كان 
إىل  الغرية  انتقلت  ثم  أحلانًا،  ميادة  يعطي  بليغ 
النواحي الشخصية وال أريد أن أخوض يف األمور 

اخلاصة.

- حّلت ذكرى وفاة أم كلثوم قبل يومني، ما أبرز 
ما حتتفظني به عنها؟

طبعًا أم كلثوم سيدة الغناء العربي وفنانة عظيمة 
من  كبرية  مبجموعة  هلا  وأحتفظ  تتكرر،  ولن  ال 
الصور النادرة جدًا واليت رمبا الصحافة ال متلكها، 
منها يف صفحيت يف  بسيطًا  جزءًا  شاهدمت  وقد 
بأرشيف  أيضًا  عنها  وأحتفظ  أيام.  منذ  ذكراها 
صحفي كبري وهام جدًا، وأهّميته تكمن ليس فقط 
بتوثيق أجمادها الفنية وتارخيها وإرثها. وامنا أيضًا 
والبعيدة  هلا  احلقيقّية  الشخصية  يكشف  أّنه  يف 
عن الصورة املثالية البحتة ونادرًا ما يتم الرتكيز 
على هذه الناحية السلبّية يف شخصيتها واليت مّت 
التعتيم عليها كليًا يف املسلسل الذي قّدم عن 
أو  الزوجية،  أو  العاطفية  حياتها  سواء  سريتها، 
عالقتها مع زمالئها الفنانني، مثل املوسيقار حممد 

امسهان  رحيل  بعد  منه  انتقمت  الذي  القصبجي 
ورفضت أن تغيّن من أحلانه بسبب غضبها منه النه 
كان يعطي امسهان أحلانا مجيلة وعظيمة، ولكي 
تذّله أكثر جعلت منه عازفًا عاديًا يف فرقتها ما 
أصابه باالكتئاب واملرض. كما دخلت يف خصام 
مع املوسيقار زكريا أمحد دام 12 عامًا وامتنعت 
عن الغناء من أحلانه ألنه طالبها حبق األداء العلين 
اجلنيهات  االف  عليها  تدر  كانت  اليت  ألغانيه 
أنها  متحّججة  واحدًا  مليمًا  له  تدفع  أن  ورفضت 
تدفع له مثن اللحن وهذا يكفي، ووصل اخلالف 
الفنان  ببكاء  مرة  تسّببت  أّنها  كما  احملاكم.  إىل 
جنيب الرحياني بسبب سخريتها منه بطريقة علنية 
فريد  املوسيقار  مع  مرة  فعلته  ما  اجلميع،  امام 
األطرش الذي قالت له أمام اجلميع: يا ريتك كنت 

أخرس مش اطرش.

فــريوز مع نجيب حنكش تشاهد العرض االول لفيلمها سفر برلك 1967

صباح يف ندوة نادي ليونز يف كانون الثاني 1984 زياد مع والديه عاصي وفريوز عام 1957

فريوز يف اذاعة الشرق االدني يف منتصف الخمسينات يف باريس 1979 يف كواليس حفل وردة باالولبيا
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الذكري  العضو  من  يتكون  الذي  للرجال  التناسلي  اجلهاز  يعترب 
واخلصيتني أهم األجهزة اليت حتتوي عليها أجساد الرجال وأكثرها 
رعاية واهتمامًا من مجيع الرجال حوال العامل ولكن يف بعض األحيان 
يقوم العضو الذكري ببعض األمور اليت قد تصيب الرجال بالدهشة 

واحلرية. 
 لذلك يتيح لك هذا التقرير التعرف على بعض هذه التصرفات اليت 

قد تيدو لك غري مفهومة.

1- بعض النقاط يف وقت متأخر
عدة  بعد  القضيب  من  املنوي  السائل  نقاط  بعض  تتساقط  قد 
دقائق من انتهاء العالقة اجلنسية وعملية القذف وهو األمر الذي 

االنكماش وأزمة الصباح.. 7 مشاكل جنسية يواجهها الرجال

العاطفية  واملرأة  الرجل  احتياجات  اجلنسية  العالقة  تليب  مثلما 
واجلنسية، إال أنك قد تتسبب ببعض األضرار واإلصابات املزعجة 

لزوجتك أثناء ممارسة العالقة اجلنسية. 
فاإلصابات واألضرار واردة احلدوث أيضًا يف العالقة اجلنسية، لذا 
يكشف لك هذا التقرير أهم تلك اإلصابات وطرق تالفيها؛ حتى ال 

تتحول العالقة اجلنسية إىل كابوس مزعج بالنسبة إىل زوجتك.

1- انتبه إىل حليتك
قد ال يبدو األمر مهمًا بالنسبة إليك، ولكن قد تسبب اللحية يف 
حدوث الكثري من االلتهابات جللد زوجتك إذا كانت تتمتع ببشرة 
حساسة، لذلك إذا أردت جتنب هذا األمر ليس أمامك سوى خيارين 
أوهلما أن تتأكد من أنك قمت حبالقة شعر حليتك جيدًا قبل ممارسة 

اجلنس. 
أما اخليار الثاني فهو ترك شعر حليتك حتى يصبح طوياًل وناعمًا، 
حتى يصبح ملمس وجهك ناعمًا ومقبواًل بالنسبة إىل زوجتك أثناء 

تبادل القبالت أو ممارسة اجلنس الفموي. 

2- أشعر مبا تشعر به 
عليك أن تدرك عناء بعض األوضاع اجلنسية اليت تتسبب باألوجاع 
العضو  دخول  زاوية  بسبب  وذلك  املرأة،  إىل  بالنسبة  الرهيبة 
التناسلي  اجلهاز  عضالت  تشنج  بسبب  أو  املهبل  داخل  الذكري 
للمرأة نتيجة التوتر أو االفتقار إىل اللياقة البدنية اليت قد يتطلبها 

الوضع اجلنسي الذي يفضله الزوج. 
ولتاليف هذه املشكلة قم بتغيري الوضع اجلنسي باستمرار، واجعل 
عملية االتصال اجلنسي يتخللها بعض فرتات الراحة؛ حتى تلتقط 
زوجتك أنفاسها وتقوم بتعديل وضعيتها، وأخريًا حاول أن تقلل 

من قوة الدفع جلسمك أثناء عملية اإليالج. 

3- الكدمات
قد تبدو جتربة األوضاع اجلنسية العنيفة اليت تعتمد على االحتكاك 
العنيف بني العضو الذكري واملهبل، أمرًا ممتعًا للمتزوجني حديثًا 

من الشباب بسبب شعور الطرفني بأقصى حدود املتعة اجلنسية.

ولكن بالنسبة ملن هم يف األربعينيات من العمر قد تتسبب هذه 
األوضاع بكدمات شديدة يف عنق الرحم بالنسبة إىل الزوجة بسبب 

حساسية األنسجة املكونة لعضالت الرحم يف هذه السن.
لذلك عليك أن ختتار األوضاع اجلنسية اليت تتوافق مع العمر واحلالية 

الصحية لك ولزوجتك. 

4- إصابات الرقبة 
الذي  العنيف  اجلنس  ممارسة  إىل  والنساء  الرجال  بعض  مييل 
يقوم فيه الرجال بسحب شعور زوجاتهن إىل اخللف أثناء االتصال 
اجلنسي، وعلى الرغم من أن هذا األمر يضفي الكثري من اإلثارة 
واملتعة إىل العالقة اجلنسية عليك احلذر عند استخدام هذه الطرق؛ 

حتى ال تتسبب مبشاكل يف فقرات الرقبة لزوجتك.

العالقة اجلنسية مع زوجتك قد 
تتحول ملعركة ينتج عنها إصابات!

حديَثي الزواج وفسر األطباء هذا األمر بإنه ناتج عن التوتر والضغط 
النفسي  واملشاكل اليت حتيط بالرجال سواء يف اجملال العملي أو 

اأُلسري. 
 لذلك إذا فاجأك هذا األمر ال تشعر بالصدمة أو اجلزع واعلم فقط 

أنك حتتاج إىل املزيد من اهلدوء وصفاء الذهن.

حيتوي عامل العالقات اجلنسية اليت جتمع بني حديثي الزواج الكثري من 
األسئلة اليت ال جيد هلا طرفا العالقة أي إجابات أو ردود بسبب حداثة 

معرفتهما باجلنس وأسراره. 
اليت  الشائعة  األسئلة  أهم  على  تتعرف  سوف  التالي  التقرير  ويف 

تراود عقول كل من الرجل واملرأة حديثي الزواج . 

1- ماذا العمل إذا كان أحد الزوجني يرغب يف ممارسة اجلنس بشكل 
دائم على عكس الشريك ؟

تعد ممارسة العالقة اجلنسية هي حجر األساس يف أي زواج ناجح، 
فممارسة اجلنس تعمق صالت احلب والرتابط بني الزوجني لذلك إذا 
كانت زوجتك ال تريد ممارسة اجلنس باملقارنة برغبتك يف ممارسته 
فحاول أن تشعرها بأنها دائمًا مجيلة، وأنها مرغوبة من جانبك على 

الدوام. 

2- أنت ال ترغب يف ممارسة اجلنس، ولكنها تريد فهل من الصحيح 
أن جترب؟

بالتأكيد عليك البدء يف ممارسة اجلنس، ففي الكثري من األحيان تأتي 
الرغبة اجلنسية بعد شعورك باالستثارة اجلنسية، لذلك ال تكن كسواًل، 
واكسر روتني احلياة الزوجية اململ، وأضف إليها بعض املتعة برفقة 

زوجتك . 

3- متى تبدأ يف ممارسة العالقة اجلنسية مع زوجتك بعد اإلجناب ؟ 
يف احلقيقة أن األطباء هم الوحيدون املخول هلم إعطاء النصائح، فيما 
عن  امرأة خيتلف  لكل  والبدني  النفسي  فالتكوين  األمر،  هذا  خيص 
األخرى؛ لذلك ُينصح بالذهاب إىل الطبيب قبل البدء يف أول عالقة 

جنسية بعد اإلجناب. 

4- ملاذا تشعر أنها ال تستجيب معك ؟
جيب أن تعلم أن اجلنس بالنسبة للمرأة له طقوسه اخلاصة على عكس 
الرجال، فاالتصال اجلنسي وعملية اإليالج تأتي يف آخر أولويات املرأة، 
فقبل هذا األمر جيب أن تغرق زوجتك بالكالم الرومانسي، وتوجه هلا 

الكثري من املديح ألجزاء جسمها اليت تفضلها أنت يف زوجتك. 

األمان  بالكثري من  والعناق، فاملرأة تشعر  القبالت  أن تهمل  وإياك 
والراحة النفسية عندما يعانقها زوجها بصدق، وهو األمر الذي جيعلها 

مستعدة ملمارسة العالقة اجلنسية معك. 

5- تشعر بامللل من اجلنس؟ 
إن احتمالية شعور الزوج بامللل من العالقة اجلنسية أمر وارد احلدوث، 
وإن كنت تشعر بامللل من الروتني الذي جيتاح عالقتكما اجلنسية فقم 
بتغيري املكان الذي تتم فيها ممارسة اجلنس، فليس من املفرتض أن 

تتم العالقات اجلنسية كافة داخل غرفة النوم . 
وحاول أن تقوم بتغيري األوضاع اجلنسية يف كل مرة قدر املستطاع، 
ولكن احرص على أن تكون تلك األوضاع مناسبة ملعدل اللياقة البدنية 

لك ولزوجتك. 

6- هي ال تفهم احتياجاتك اجلنسية وأنت أيضًا ال تفعل؟ 
ال بديل لكما سوى التحدث والتواصل من أجل اإلفصاح عن رغباتكما 
اللفظي  التواصل  اجلنسية واألشياء اليت يفضلها كل منكما، فعدم 
الصريح بني الزوجني؛ من أجل مزيد من فهم كل طرف ملفاتيح اآلخر 
لدى  وخاصًة  الطرفني،  لدى  الكابوس  مبثابة  اجلنسية  العالقة  جيعل 

الزوجة. 

7- ملاذا قل معدل ممارستك للعالقة اجلنسية؟ وهل هذا طبيعي؟ 
بالتأكيد يعترب هذا األمر من األمور الطبيعية اليت حتدث جلميع األزواج 
حول العامل، فمشاكل احلياة وضغوطها اليومية كفيلة بأن تقلل من 

عدد مرات التواصل اجلسدي بينكما.

أكثر األسئلة شيوعاً عن اجلنس بني املتزوجني

يثري القلق لدى معظم الرجال بكل تأكيد، فالبعض منهم سيصاب 
بالشكوك حول ما إذا كان ُمصاب باألمراض الفطرية أم ال.

واشار أطباء الذكورة والُعقم أن تفسري هذا األمر بسيط جدًا، حيث 
إن اللزوجة املوجودة بالسائل املنوي أكرب بكثري من لزوجة البول، 
ولذلك ال يستطيع القضيب إخراج كل كمية السائل املنوي أثناء 
من  دقائق  بعد  خترج  بسيطة  قطرات  بضع  وتتبقى  القذف  عملية 

العالقة اجلنسية.

2- أين هو
بالطبع يسأل أنفسهم كثريًا هذا السؤال، خصوصًا يف فصل الشتاء 
بسبب انكماش كيس الصفن والقضيب بشكل ملحوظ، مما يتسبب 

يف قصر العضو الذكري. 
ويقول أطباء أمراض الذكورة والعقم إن هذا االنكماش سببه حماولة 
املنخففضة،  احلرارة  درجات  من  املنوية  احليوانات  ومحاية  احلفاظ 
فاحليوانات املنوية موجودة خارج اجلسم، ألنها حتتاج إىل درجات 

حرارة معينة من أجل إنتاج حيوانات منوية سليمة.

وهذا ما يفسر انكماش العضالت السفلية للقضيب واليت تتحكم 
يف كيس الصفن أيضًا، وبالتالي يظن معظم الرجال أنهم يعانون 

من مشاكل جنسية.

3- مشكلة كل صباح
يواجه معظم الرجال إن مل يكن مجعيهم  كل صباح مشكلة االنتصاب 
املفاجئ، وهو األمر الذي جيعل الكثري منهم يتساءل ملاذا يتكرر 
هذا املوقف الذي يأخذ من وقتهم بعض الدقائق لكي يستطيعوا 

النهوض من الفراش. 

واحلقيقة أن هذا األمر ورغم أنه قد يكون مزعجًا بعض الشيء إال 
أنه يدل على نشاط دورتك الدموية ومتتعك بنسبة رائعة من هرمون 

التستوستريون وهو هرمون الذكورة. 

4- األحالم املبللة 
األمور  من  املراهقني  وخاضًة  الرجال  لدى  االحتالم  ظاهرة  تعترب 
ال  الذين  الرجال  بعض  وهناك  اخلاص،  الرجال  عامل  الشائعة يف 
أنهم  من  الرغم  على  املتكرر  االحتالم  حدوث  السبب يف  يعلمون 

ختطوا سن املراهقة منذ زمن.
وتفسري هذا األمر يكمن يف ارتفاع نسب هرمون التستوستريون 
لفرتات  اجلنسية  العالقة  ممارسة  عدم  نتيجة  اخلصية  تنتجه  اليت 

طويلة. 

5- القطرات املتفرقة
أثناء عملية التبول بعد ممارسة الرجال للعالقة اجلنسية مع زوجته ال 
خترج البول بشكل مستقيم واجتاه واحد، بل يتفرق يف عدة اجتاهات 

وهذا األمر يثري حرية الكثري من الرجال خصوصًا الشباب.
 ولكن إذا عرف السبب بِطل العجب، فلقد أشار األطباء إىل أن هذا 
األمر حيدث بسسب وجود بعض قطرات من السائل املنوي العالقة 

يف جمرى البول، وهذا ما يتسبب خبروج البول بهذا الشكل. 
ويف حالة عدم رجوع عملية التبول إىل طبيعتها يف وقت قصري  حذر 
اإلطباء الرجال من  أن هذا األمر من املمكن أن ُيعترب مؤشرًا على 
اإلصابة  باألمراض اجلنسية اليت تنتقل عن طريق إقامة العالقات 

امُلرمة. 

6- عالقة اللون بالطعام والشراب 
يف بعض األحيان تتأثر درجة اصفرار لون البول حبسب ما نقوم 
بتناوله من طعام أو ما نشربه من مشروبات بسبب احتواء البول على 

مادة تسمى اليوربلني املسؤولة عن هذا األمر. 
وتستطيع أن تعرف ما إذا كنت تتبع نظامًا صحيًا أم ال من خالل لون 
اللون الصايف الشفاف متتعت بصحة  البول، فكلما مال لونه إىل 

جيدة ورائعة. 

7- الصدمة 
بعض  منهم  املتزوجني  وخاصًة  الرجال  يواجه  األحيان  بعض  يف 
املشاكل املفاجئة واليت تتلخص يف ضعف االنتصاب املفاجئ أثناء 

العالقة اجلنسية. 
خصوصًا  الرجال،  معظم  لدى  بالصدمة  يتسبب  الذي  األمر  وهو 
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قداس وجناز السنة لراحة نفس

 الفقيد الشاعر 
جوزيف عقيقي

لراحة نفس  السنة  وجناز  قداس  يقام 
الفقيد

 الشاعر جوزيف عقيقي
ــك يــوم االحــد املــوافــق 12 أيار   وذل
مار  كنيسة  يف  صباحا   11 الساعة 

شربل يف بانشبول.
الداعون: أرملته جاندارك عقيقي.

طول  بعده  من  ولكم  الراحة  لنفسه 
البقاء.

الدعوة عامة

 2019 نــيسان   27 Saturday 27 April 2019الـسبت 

عن  اإلقالع  أن  حديثة  طبية  دراسة  كشفت 
يستنشق  عندما  أسهل  يكون  رمبا  التدخني 
أو  النعناع  مثل  هلم  حمببة  روائح  املدخنون 

الشوكوالتة.

النفس  علم  دورية  يف  الباحثون  وذكر 
الذين  املدخنني  نصف  حنو  أن  الالقياسي، 
حاولوا اإلقالع عن التدخني عادوا إليه جمددا 

يف غضون أسبوعني.

املتخصص  الباحث  ساييت،  مايكل  وقال 
يف علم النفس جبامعة بيتسربغ وقائد فريق 
البحث: »يلجأ الناس ألساليب كثرية لإلقالع 
النيكوتني  منتجات  كاستخدام  التدخني،  عن 
)مثل علكة النيكوتني وملصقات النيكوتني(، 
وتناول العقاقري واتباع منهج سلوكي كالعالج 

السلوكي املعريف والتأمل«.

وأضاف: »لكن اإلقالع عن التدخني يظل حتديا 
شديد الصعوبة وهناك حاجة ماسة الستخدام 
إىل  أو  وحدها  كانت  سواء  جديدة  أساليب 

جانب األساليب املعروفة«.

يف  يتمثل  جديدا  أسلوبا  الدراسة  واختربت 
ومت  معينة  لروائح  املدخنني  ميل  استغالل 
تطبيق ذلك على 232 مدخنا ممن مل حياولوا 
اإلقالع أو استخدموا منتجات أخرى بديلة للتبغ 
مثل علكة النيكوتني أو السجائر اإللكرتونية.

اخلاضعني  املدخنني  من  الباحثون  وطلب 
مثاني  ملدة  التدخني  عن  االمتناع  للدراسة 
بعلبة  معهم  واالحتفاظ  التجربة  قبل  ساعات 

من سجائرهم املفضلة وقداحة.

أوال  املدخنون  استنشق  وصوهلم  ولدى 
بشكل  طيبة  تعترب  اليت  الروائح  من  جمموعة 
والنعناع  والتفاح  الشوكوالتة  مثل  عام 
أي  ترتيب  الباحثون  منهم  وطلب  والفانيليا 

الروائح حمببة إليهم أكثر.

مادة  مثل  طيبة  غري  روائح  استنشقوا  كما 
كيماوية مستخلصة من عش الغراب، وكذلك 
التبغ  أوراق  من  مستخلصة  واحدة  رائحة 
أجل  من  حمايد  كعامل  الرائحة  عديم  ومنتجا 

املقارنة.

إشعال  املشاركني  من  الباحثون  طلب  ثم 
سيجارة واإلمساك بها لكن دون تدخني.

دراسة تتوصل لـ«حل غريب« قد يساعد على 
اإلقالع عن التدخني

هل من املمكن أن يكون طعامنا قاتاًل لنا؟ ما هي 
األخطاء اليت جيب أن نتجنبها أثناء اختيار أغذيتنا 
األطعمة  أنواع  بعض  تأثري  مدى  وما  اليومية؟ 
على صحة أجسامنا بشكل عام؟ بعض اإلجابات 

بإشراف أخصائي يف املوضوع التالي:
ميوت شخص واحد من بني كل مخسة أشخاص 
التغذية.  بسوء  متعلقة  ألسباب  العامل  حول 
اجمللة  يف  نشرت  جديدة  دراسة  أشارت  فقد 
يف  اإلفراط  أن  إىل   »The Lancet« العلمية
استهالك اللحوم احلمراء واللحوم املعاجلة وامللح 
الفواكه  من  كافية  كمية  تناول  وعدم  والسكر 
واخلضروات والبقوليات يشكل السبب الرئيسي 
أن  بالذكر  القلب والسرطان. واجلدير  ألمراض 
حوالي 11 مليون حالة وفاة على مستوى العامل 
يف عام 2017 تعود أسبابها إىل أمراض القلب 
ناجتة  تكون  ما  غالبًا  واليت  الدموية،  واألوعية 
التغذية،  وسوء  السمنة  بسبب  تتفاقم  أو  عن 

وبشكل خاص اإلفراط يف استهالك امللح.
الغذائي  نظامنا  ينطوي  قد  للباحثني،  ووفقًا 
اليومي على خماطر أكرب من أي عامل آخر مبا يف 

ذلك تدخني السجائر.

سوء التغذية:
الذي  األملاني  الباحث  لوركوفسكي،  شتيفان 
أشار يف   ،»The Lancet« تقرير يف  شارك 
حوار مع DW إىل أن سوء التغذية خيتلف من بلد 
التغذية  فسوء  الشرائية.  القدرة  باختالف  آلخر 
هو اخنفاض نسبة اخلضروات والفواكه واأللياف 
واحلبوب واالعتماد شبه الكلي على أطعمة حتتوي 
على نسب عالية من النشويات والدهون، إذ مييل 
السريعة  الوجبات  تناول  إىل  األشخاص  معظم 
واالعتماد على املذاق يف اختيار الطعام وليس 
وخصوصًا  غذائية،  عناصر  من  حتتويه  ما  على 
عند التقدم بالعمر. لذلك نالحظ ارتفاعًا يف عدد 

األشخاص الذين يعانون من البدانة.
احلبوب  هو  غالبًا  الغذائي  نظامنا  يفتقده  وما 
والسكر  امللح  استهالك  واالعتدال يف  الكاملة 
والتوازن بني أنواع األغذية. فبحسب الدراسة، 
فإن أكثر من 50 يف املائة من مجيع الوفيات 
ناجتة عن عدم تناول ما يكفي من احلبوب الكاملة 
والفواكه، وتناول كميات كبرية من الصوديوم 
)امللح(. على الرغم من معرفة أن تناول احلبوب 
ضد  وقاية  اجلسم  مينح  قد  واأللياف  الكاملة 
النوع  الدموية وسكري  القلب واألوعية  أمراض 
فيما  واملستقيم،  القولون  وسرطان  الثاني 
يرتبط استهالك امللح والسكريات بزيادة خطر 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض 

السكري.

عادات غذائية قاتلة أكثر 
من التدخني .. ما هي؟

وبعد عشر ثوان رّتب املشاركون مدى حاجتهم 
للتدخني على مقياس من واحد إىل مئة قبل 

أن يطفئوا السيجارة ويلقوها يف منفضة.

وفتح املشاركون عبوة حتوي إما الرائحة اليت 
املنتج عديم  أو  التبغ  أورائحة  أكثر  أعجبتهم 
تعرب  درجة  وضعوا  ثم  واستنشقوها  الرائحة 

عن مدى حاجتهم للتدخني.

العبوة  من  االستنشاق  املشاركون  وواصل 
وطلب  دقائق  خالل مخس  أعطيت هلم  اليت 
منهم أن حيددوا درجة تعرب عن مدى حاجتهم 

للتدخني كل 60 ثانية.

وكانت درجة التلهف على التدخني بعد إشعال 
هذه  اخنفضت  ثم  نقطة   82.13 السيجارة 
الدرجة لدى مجيع املشاركني بعد االستنشاق 
من العبوة بغض النظر عن الرائحة اليت احتوت 
التدخني  على  اللهفة  أن متوسط  إال  عليها، 
بني من استنشقوا روائح حمببة كان منخفضا 

بوضوح، وفق ما ذكرت وكالة »رويرتز«.

وتراجعت حدة الرغبة بالتدخني بعد استنشاق 
املتوسط  يف   19.3 بدرجة  احملببة  الرائحة 
 11.7 التبغ  رائحة  استنشاق  بعد  واخنفضت 
نقطة وبعد تشمم املنتج عديم الرائحة 11.2 

نقطة.

وقال ساييت تعليقا على نتائج الدراسة: »من 
السابق ألوانه معرفة تأثري حاسة الشم على 
املرضى بشكل قاطع نظرا ألن املشاركني مل 
لكننا  التدخني،  عن  اإلقالع  حياولون  يكونوا 
وتدعم  لالهتمام  مثرية  النتائج  أن  نعتقد 
احلاجة ملواصلة البحث ملعرفة السبب يف أن 
حاسة الشم قد تكون مؤثرة ملن يريد اإلقالع 

عن التدخني«.
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The Queensland govern-
ment has dismissed Co-
alition attempts to blame 
it for a highly controver-
sial water buyback, say-
ing a deal it proposed 
was vastly different and 
would have delivered 
twice as much water as 
that signed by then cabi-
net minister Barnaby 
Joyce.
The Morrison govern-
ment and its bureaucrats 
are under the microscope 
over the 2015 purchase 
of water from two Queen-
sland properties owned 
by Eastern Australia Ag-
riculture under the Mur-
ray Darling Basin Plan.
It has since emerged that 
a parent company, East-
ern Australia Irrigation, 
was domiciled in the Cay-
man Islands, a known tax 
haven. Energy Minister 
Angus Taylor co-founded 
the parent company and 
directed it until he was 
elected to Parliament in 
2013, but denies benefit-
ing from the transaction.
Critics say the deal was 
poor value for money and 
will deliver few environ-
mental benefits.
The issue flared up on 
Monday evening when Mr 
Joyce, who signed off on 
the deal, gave an explo-
sive interview in which 
he said it was “not my 
job” to know who would 
benefit from the deci-
sion, because he relied 
on expert advice from his 
department, and that the 
Queensland Labor gov-
ernment had pushed for 
the purchase.
In the heated interview 
on ABC Radio, Mr Joyce 
said unless the Queen-
sland government were 
“morons” or “asleep”, he 
assumed their proposal 
meant the deal he signed 
was sound.
In November 2015, the 
Queensland Labor gov-
ernment’s Minister for 
State Development, 
Natural Resources and 
Mines, Anthony Lynham, 

Queensland rubbishes Barnaby Joyce defence over 
water buybacks, as government announces audit

proposed that the federal 
government buy water 
entitlements from East-
ern Australia Agriculture.
However Dr Lynham on 
Tuesday said the deal 
he proposed was “very, 
very different” to the one 
signed off by Mr Joyce 
two years later.
Dr Lynham had suggest-
ed the Commonwealth 
buy the two cotton prop-
erties in their entirety, 
including almost 56,000 
megalitres of water en-
titlements, infrastructure 
and the farm enterprises. 
He said a desktop as-
sessment by his gov-
ernment suggested the 
assets were worth $123 
million.
Under the deal signed by 
Mr Joyce, the Common-
wealth received about 
29,000 gigalitres of over-
land water flows – avail-
able only after rare flood 
events – for $79 million. 
This deal did not involve 
buying the farms or asso-
ciated infrastructure.
Dr Lynham told ABC Ra-
dio that Mr Joyce, as the 
federal minister, was also 
responsible for conduct-
ing due diligence on the 
deal and ensuring the 
price was fair, adding the 
Queensland’s role was 
“administrative” and in-
volved only the transfer 
of water rights.
He said while the 2015 
proposal was “a good 
deal for Queensland”, 
the federal government 
abandoned discussions 
around the time Mr Joyce 
took the water portfolio.
“It was a wasted oppor-
tunity … It was Barnaby 
Joyce’s decision to sub-
sequently buy the un-
reliable overland flow 
of 28,000 megalitres in 
2017 and it was his deci-
sion to pay $80 million,” 
Dr Lynham said.
“There are some serious 
questions to be answered 
by Barnaby Joyce here.”
Meanwhile, the Morrison 
government has asked 

the Auditor-General 
to examine a decade’s 
worth of water buybacks 
amid sustained pressure 
on the Coalition over the 
$79 million deal.
Agriculture Minister 
David Littleproud has 
requested the Auditor-
General review all water 
purchases since 2008, in-
cluding under the former 
Labor government,”to 
make sure the commu-
nity can continue to have 
confidence in the Murray-
Darling Basin Plan”.
Water buybacks are a 
central feature of the Mur-
ray Darling Basin Plan, 
which seeks to recover 
water from irrigators and 
return it to the environ-
ment.
Mr Littleproud said he 
has “confidence all 
things from all parties 
were done properly” in 
relation to the deal, and 
the review would “make 
sure all governments of 
all political persuasions 
since 2008 have done 
the right thing”.
Mr Littleproud said he 
didn’t “see any evidence 
to support a royal com-
mission” – a move that 
Labor has not ruled out if 
it wins office in May.
The auditor-general has 
the power to direct peo-
ple to provide informa-
tion to its inquiries and 
hold judicial proceedings 
where it can compel wit-
nesses to give evidence.
However Labor leader 
Bill Shorten on Tuesday 
ramped up the party’s 
rhetoric on the need for a 
federal royal commission 
into the basin plan.
“Every day goes by, 
the suspicions grow,” 
he said, warning Prime 
Minister Scott Morrison 
against an inadequate 
“tick box review”.
Mr Shorten said a judi-
cial inquiry would have 
the power to compel 
“get to the bottom” of 
questions over the ar-
rangement.

Gay conversion therapy 
could be outlawed in Aus-
tralia if Bill Shorten wins 
next month’s election, 
with Labor promising 
to impose a nation-wide 
ban on the “dangerous 
and discredited” prac-
tice.
Mr Shorten will also an-
nounce a dedicated LG-
BTI human rights com-
missioner, $10 million 
annually in HIV funding 
and the scrapping of dis-
criminatory clauses in 
federal laws such as the 
Fair Work Act, which cur-
rently fails to protect trans 
and intersex employees 
against adverse action.
Labor’s pledge to “end 
the practice of so-called 
LGBTIQ conversion ther-
apy” paves the way for a 
potential showdown with 
some faith-based groups 
who are likely to view it 
as another attack on reli-
gious freedom.
But it could also prove 
politically sensitive for 
Prime Minister Scott Mor-
rison, a Pentecostal dev-
otee who said last year 
gay conversion therapy 
was “not an issue” for 
him to debate.
Gay conversion therapy 
is an umbrella term given 
to any attempt to change 
someone’s sexual orien-
tation or gender identity, 
and takes many forms, 
including counselling, 
prayers and exorcisms,  
and online courses.
Victoria recently be-

‘Dangerous and discredited’: Labor pledges 
to ban gay conversion therapy

came the first state to 
announce plans for a 
legislated ban, after a 
state-wide inquiry by its 
Health Complaints Com-
missioner found “over-
whelming evidence” that 
it does serious and long-
term harm to those who 
receive it.
Federal Labor’s an-
nouncement is the first 
time a federal party vy-
ing for government has 
made such a commit-
ment, although much of 
the detail is yet to be de-
veloped.
Policy documents to be 
released on Tuesday 
show that a Shorten gov-
ernment would work with 
survivor groups and the 
states and territories to 
develop strategies to 
end so-called conversion 
practices - including a 
nation-wide ban.
It is understood that 
Labor supports crimi-
nalising some forms of 
conversion therapy, but 
is aware of the need to 
strike a balance between 
enforcement and educa-
tion.
Banning gay conversion 
would require parliament 
to pass legislation, and 
approval from the Coun-
cil of Australian Govern-
ments.
It could also face a back-
lash from the Australian 
Christian Lobby, whose 
chief executive Mar-
tyn Iles previously de-
scribed the prospect of 

laws against conversion 
therapy as “a dangerous 
policy for parents, coun-
sellors and even medical 
practitioners with a faith 
identity”.
Although the notion that 
homosexuality can be 
“cured” has been dis-
credited globally, an Age/
Sydney Morning Herald 
investigation revealed 
last year that its ideology 
still exists in Australia.
Recent research by La 
Trobe University and the 
Human Rights Law Cen-
tre found at least 10 op-
erations in Australia and 
New Zealand advertising 
the provision of con-
version practices, but 
warned that criminalisa-
tion alone would merely 
force proponents further 
underground.
As part of a broader LG-
BTI package to be an-
nounced today, Labor 
will also recommit to re-
moving exemptions al-
lowing religious schools 
to discriminate against 
students and staff on the 
grounds of their sexual-
ity.
Equality Australia chief 
executive Anna Brown 
welcomed the proposed 
ban.
“It’s fantastic to see fed-
eral Labor commit to 
playing a leadership role 
in tackling the lasting 
harm caused by these in-
sidious practices in faith 
communities across the 
nation,” she said.

A federal Labor government would ban gay conversion therapy and introduce a dedicated LGBTI human 
rights commissioner.CREDIT:ANDREW MEARES
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Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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 Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة
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Bill Shorten has denied mis-
leading a Queensland work-
er by claiming he would 
“look at” tax cuts for people 
earning more than $250,000 
a year, even though Labor is 
going to an election with a 
plan to add a 2 per cent levy 
on the same workers.
In a political dispute over 
trust on the campaign trail, 
Mr Shorten was asked about 
a conversation with a group 
of workers in Gladstone 
where one of them told him 
it would be good to see a 
tax break. 
The worker told Mr Shorten 
some of the group earned 
$250,000 a year because 
they worked at night.
In a part of the conversation 
picked up by television mi-
crophones, Mr Shorten re-
plied: “We’re going to look 
at that.”
The Labor policy at the May 
18 election is to block tax 
cuts for workers earning 
more than about $126,000 
a year over the forward es-
timates, after Mr Shorten 
and Labor treasury spokes-
man Chris Bowen ruled out 
supporting the second and 
third stages of the govern-
ment’s $158 billion budget 
plan to cut taxes.
The Labor stance means 
workers earning more than 
about $90,000 a year would 
gain a bigger tax cut from 
June 2022 under the Coali-
tion policy compared to the 
Labor alternative.
Labor offers a bigger tax cut 
for workers earning up to 
$48,000 a year and match-
es the Coalition’s $1080 
tax offset, which is phased 
out once a worker earns 
$126,000.
As well, Labor intends to 
legislate a budget repair 
levy on workers earning 
more than $180,000 a year, 
adding 2 percentage points 

to the 45 per cent marginal 
tax rate on earnings over 
that level.
Mr Shorten has said in the 
past that he would be open 
to making other tax cuts for 
workers on higher incomes, 
if and when the budget was 
in a position to pay for the 
changes.
Mr Shorten was asked on 
Wednesday if he had misled 
the Gladstone worker.
“No, we’ve actually said, 
previously … that we will take 
off the budget repair levy in 
2022-23,” Mr Shorten said.
“Beyond that, we’ve said 
that when we can afford to 
lower income taxes in this 
country we will.
“But what we won’t do is 
rob Peter to pay Paul. What 
we won’t do is deny three 
and four-year-olds univer-
sal kindergarten because of 
unfunded tax cuts to the top 
end.”
The dispute over his re-
marks came one week af-
ter Mr Shorten was asked 
whether he intended to in-
crease taxes on superan-
nuation and answered with-
out mentioning his policy to 
raise $30 billion over a de-
cade by changing tax rules 
on super.
Mr Shorten said on Wednes-
day that he would like to do 
more to cut personal in-
come tax, an argument in 
line with his remarks to the 
Gladstone worker.
“We would like to do more 
on tax,” he said. “The point 
is we have also said on the 
budget repair levy, that 2 
per cent, that we would like 
to remove it in 2022-23,” he 
said. This would depend on 
the state of the budget.
Mr Shorten said the govern-
ment was “shovelling truck-
loads of money to the top 
end” without being able to 
pay for it.

Bill Shorten denies misleading voter over 
tax increase for earners on $250k a year
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“What I won’t say to work-
ers is I’ll give them a tax cut 
and cut their hospitals and 
schools at the same time,” 
he said.
Prime Minister Scott Morri-
son said Mr Shorten had not 
told the truth to the worker 
by failing to mention the La-
bor tax policy.
“He didn’t tell him that on 
the first of July he was go-
ing to increase his taxes. He 
didn’t tell him that at all.
“No, he’s going to increase 
their taxes on the first of 
July of this year. He forgot 
his own income tax policy.
“Last week he forgot his su-
perannuation tax policy. The 
week before that he couldn’t 
tell, and he still can’t tell to 
this day, tell Australians 
what the impact is of his 
carbon emissions reduction 
policy.”

Labor leader Bill Shorten speaks to workers during a visit to Gladstone 

Ports on Tuesday. CREDIT:AAP

Australia’s Reserve Bank 
governor, Philip Lowe, has 
presided over 28 meetings 
of the central bank’s board 
since taking the helm in 
2016.
On each occasion, the con-
sensus has been to leave 
interest rates on ice.
Next month could be differ-
ent.
Minutes from this month’s 
board meeting, released 
last week, revealed Lowe 
and his board explicitly 
discussed the case for an 
interest rate cut.
They concluded that, in a 
scenario “where inflation 
did not move any higher 
and unemployment trend-
ed up”, an interest rate cut 
would be “appropriate”.
Wednesday’s unquestion-
ably weak reading on infla-
tion certainly satisfies the 

first part of that equation; 
although the second part – 
an uptick in joblessness – 
is missing.
But that’s not to say there 
are other scenarios in 
which an interest rate cut 
could be judged appropri-
ate by the board.
Inflation in Australia is un-
questionably low. And it 
is the Reserve Bank’s job 
to keep consumer prices 
rising within a target band 
of 2 to 3 per cent, on aver-
age, over the medium term. 
If inflation persistently has 
a “1” in front – as it does - 
that may start to feed into 
expectations.
The key question for policy 
makers to consider is to 
what degree inflation can 
be expected to pick up in 
coming quarters?
One-off factors are partly 

Weak inflation report: the case for an 
interest rate cut

to blame for Wednesday’s 
weaker inflation picture. 
Petrol prices have since re-
bounded.
But there are also signs the 
weakness in prices could 
be sustained. Most impor-
tantly, price measures to 
do with housing – which 
make up about 15 per cent 
of the weight of the basket 
of goods and services mea-
sured - were particularly 
weak.
The sale price of estab-
lished dwellings is ex-
cluded from the CPI, but 
the measure does track 
the cost of newly-built, 
mostly detached housing 
in the outer suburbs. Amid 
a property downturn, sell-
ing prices and construction 
costs have cooled. That’s 
not surprising in itself. But 
prices have cooled quicker 
than expected. And there’s 
little reason to expect a re-
bound.
Rents, too, remain sub-
dued, amid the new supply 
of apartments, in particu-
lar.
Meanwhile, governments 
are on campaigns to ease 
the cost of living squeeze 
for families. The cost of 
participating in sports and 
arts programs is weaker, 
particularly in NSW, where 
discount vouchers are 
available.
And retail competition con-
tinues to keep a lid on gro-
cery costs.
Another question for policy 
makers is whether inter-
est rate cuts would help 
to stimulate activity and, 
hence, prices. Given the 
housing market, borrowers 
are unlikely to go on a bor-
rowing spree.
But rate cuts would help 
to put extra cash in bor-
rower’s pockets and lead to 
a lower dollar, which helps 
exporters.
The robust state of Aus-
tralia’s jobs market still 
argues against an immedi-
ate interest rate ease when 
the Reserve Bank’s board 
meets for a 29th time under 
governor Lowe on the first 
Tuesday of May.
But a weaker inflation re-
port gives them cover to 
cut. It’s not inconceivable 
they might use it.

Labor has promised to 
hold an inquiry into the 
Brisbane to Melbourne in-
land rail project if it wins 
government.
An elected Labor govern-
ment would launch an 
inquiry into the federal 
government’s $10 billion 
Melbourne to Brisbane in-
land rail line.
But Deputy Prime Minis-
ter Michael McCormack 
argues the opposition’s 
concerns about the proj-
ect amount to “cheap fear 
mongering”.
Labor’s infrastructure 
spokesman Anthony Al-
banese says the opposi-
tion supports the inland 
rail line but wants to put 
the blowtorch on the route 
selection process and fi-
nancing arrangements.
“This is appalling. The 
government has botched 
this from day one,” he told 
2GB on Tuesday.
“It is very clear the gov-
ernment has failed to 
consult properly. It’s very 
clear that there are real is-
sues with the route going 
through prime agricultural 
land, that the locals aren’t 
being listened to.”
Farmers across NSW and 
Queensland are among 
those who have raised 

concerns about the lack of 
transparency associated 
with picking the route.
The 1700km project in-
cludes upgrades to 
1100km of existing track 
and is mooted to start op-
erating in 2024/25.
Mr Albanese said the gov-
ernment’s route stopped 
38km short of Brisbane’s 
port rather than extend-
ing through a major urban 
area at considerable extra 
expense in order to “bodgy 
up” the commercial viabil-
ity of the project.
Inland rail is funded by an 
off-budget equity injec-
tion into the Australian 
Rail Track Corporation, a 
model which requires net 
economic benefit to Aus-
tralia.
A Shorten Labor govern-
ment’s inquiry would be 
led by an “eminent Aus-
tralian” who would get 
access to Infrastructure 
Australia and other depart-
ments, including Finance 
and Treasury.
Mr McCormack is deeply 
skeptical of Labor’s moti-
vations.
“Labor’s cheap fear mon-
gering on inland rail is 
nothing more than an at-
tempt to spread uncertain-
ty and doubt amongst our 

Labor promises to hold inland rail inquiry
rural and regional commu-
nities,” he said in a state-
ment on Tuesday.
The Nationals leader says 
regional farmers are eager 
to take advantage of the 
cheaper transport costs 
that will come with the 
project - which could save 
them up to $92 per tonne - 
as quickly as possible.
“When farmers hear that 
the feedback is ‘get on 
with it’.”
Community feedback into 
the design of the inland 
rail is being sought at the 
moment, after which the 
federal government will 
submit its environmental 
impact statement to the 
state government for ap-
proval.
The Australian Logistics 
Council says Labor’s pro-
posed inquiry must not 
delay construction on the 
project.
“By 2030, we will need to 
move more than 32 million 
tonnes of freight along 
Australia’s east coast,” 
ALC CEO Kirk Coningham 
said in a statement.
“We must find ways to do 
that which are safe, and 
which don’t add to road 
congestion and other ex-
isting bottlenecks in the 
freight network.”



العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.comTel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

WORLD FRUIT
بـإدارة السيد  الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

ماندارين )1 كيلو( بـ 2,50  $

لـيمون )1 كيلو( بـ 0,99 $

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

نبيع بالجملة 
واملفرّق.. 

نؤمـّن طلبات 
املطاعم.. 

نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت
 بـ $15,00

وموجودات أخرى بأسعار خيالية
عـسل بـلدي

هذا العرض
 صاحل لغاية  

يوم
 اجلمعة
2 أيــار

زيت بلدي اسرتالي 
  ..)Extra Virgin(

حلويات مشكـّلة 
مستوردة من دبي

زيت بذر القطن )تنكة 20  كيلو( بـ 38 $جـبنة  )Family Size( بـ  5,99  $

خـس لبناني )الـخسة(  بـ 1,50 $

خيار لبناني )1 كيلو( بـ 1,99 $

جــوز )1 كيلو( بـ  11,99  $

مــوز )1 كيلو( بـ  1,49  $

مسحوق غسيل درايف)11  كيلو(  بـ 38,99 $

بـندوة )1  كيلو( بـ 1,99 $

نتـقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح املجيد.. فصح مبارك للجميع
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