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عون استقبل األمرية صويف  :ملساعدة بريطانيا وفرنسا
على عودة النازحني ولبنان يرفض اي حماولة للتوطني

حيث تناول اللقاء االوضاع
الراهنة ،واكد الوفد «دعم
اململكة املتحدة املستمر

التتمة صفحة 21

االعـتداء عـلى ناقـليت نـفط فـي خـليج ُعـمان

تعرضت ناقلتا نفط يف
خليج ُعمان صباح امس
االول اخلميس ،العتداء
ُأ ُ
ألمن
استهدافا
عترب
وحرية
البحرية
املالحة
التجارة العاملية ،خصوصًا
أن احلادثة وقعت يف
املياه الدولية ،مشريين
يف حديثهما ،حيث اشار
خبريان إىل أن إيران هي
الدولة املستفيدة من هذا
اهلجوم.

وسجل خليج ُعمان امس
الثانية
احلادثة
االول
يف االعتداء على السفن

بعد
النفط،
وناقالت
االعتداء على أربع سفن

التتمة صفحة 21

السيد خامنئي لرئيس الوزراء الياباني:

ترامب ال يـستحق رسالة منا

أفادت وكالة أنباء فارس
املرشد
بأن
اإليرانية
األعلى السيد علي خامنئي

أبلغ رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي الذي استقبله

التتمة صفحة 21

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

الرئيس العماد عون مستقبال األمرية صويف
الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية سليم جريصاتي
وسفري بريطانيا كريس
رامبلنغ ،االمرية صويف
هيلني ريز جونز زوجة

اصغر ابناء امللكة اليزابيت
الثانية االمري ادوارد ايرل
وسكس يرافقها وزير
الدولة الربيطاني اللورد
امحد اوف ومبلدون ووفد.

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة
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ارتياح لـ «تفاهم» رئيسي اجلمهورية واحلكومة حول التعيينات

دعا رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون بريطانيا
اىل «املساعدة على عودة
النازحني السوريني اىل
اصبح
بعدما
بالدهم،
القسم االكرب منها آمنا»،
مقدرا للمملكة املتحدة
«مساعيها يف جمال االمناء
مؤمتر
يف
ومشاركتها
«سيدر» الذي سيبدأ لبنان
بتطبيق مقرراته بعد اقرار
املوازنة».
وشدد الرئيس عون على
«اهمية املبادرة اليت تقدم
بها اىل االمم املتحدة
من اجل انشاء «اكادميية
االنسان للتالقي واحلوار»،
معتربا انه «فقط بالثقافة
واحلوار بني الشعوب يتوطد
السالم يف العامل».
عون
الرئيس
مواقف
جاءت يف خالل استقباله
قبل ظهر امس االول يف
قصر بعبدا ،حبضور وزير
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www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

لاليجار Granny Flat
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة
جلوس وغرفة سفرة وغريها
بحالة ممتازة
لالتصال:
0413 222 622
0412079757

مـعاملة جيدة

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

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

كنعان بعد جلنة املال :اي شطب اليرادات
يقابله اقرتاحات عملية لبدائل وكل املواد
املرتبطة بالتقاعد ستبحث ضمن رؤية موحدة

عقدت جلنة املال واملوازنة
جلسة برئاسة النائب ابراهيم
كنعان ،تابعت يف خالهلا
دراسة واقرار بنود مشروع
موازنة العام  ،2019يف
حضور وزير املالية علي حسن
خليل ،والنواب :نقوال حناس،
االن عون ،سليم عون ،ادي
معلوف ،مجيل السيد ،سليم
سعادة ،حكمت ديب ،فريد
البستاني ،حممد اخلواجة ،حسن
فضل اهلل ،هادي ابو احلسن،
قاسم هاشم ،دميا مجالي ،جهاد
الصمد ،زياد حواط ،سيزار
ابي خليل ،الوليد سكرية ،بالل
عبد اهلل ،هنري حلو ،عدنان
طرابلسي ،ادكار طرابلسي،
أمني شري ،ادي ابي اللمع،
ياسني جابر ،فادي سعد ،روال
الطبش ،علي عمار ،ابراهيم
املوسوي ،هادي حبيش ،هنري
شديد ،هاني قبيسي ،علي
فياض ،اسطفان الدويهي،
غازي زعيرت ،جان طالوزيان،
أنور اخلليل ،وهبه قاطيشا،
جوزف اسحق ،سامي فتفت،
علي بزي ،سامي اجلميل ،البري
منصور ،طارق املرعيب وايهاب
محادة ،املدير العام للمالية
االن بيفاني ،مستشار وزيرة
الداخلية والبلديات العميد
فارس فارس ،مديرة احملاسبة
يف وزارة املالية رجاء الشريف،
مدير الواردات يف وزارة املالية
لؤي احلاج شحادة ،مديرة
مكتب وزير املالية رانيا خليل
وامني السر اخلاص لوزيرة
الداخلية والبلديات الرائد امين
مشموشي.
عقب اجللسة ،قال كنعان:
«استكملنا نقاش املوازنة
واقرار بعض املواد ،وكنا قد
وصلنا اىل املادة  41املتعلقة
بالتسوية على الضرائب وهي
كانت ترد يف موازنات سابقة،
وجرى الطعن بها أمام اجمللس
الدستوري يف العام .2018
وقد رفعت بصياغة خمتلفة
حبسب وزارة املالية لتفتح
اجملال للمعرتضني الذين سجلوا
اعرتاضهم وال امكانية لديهم
لدفع املبالغ املكلفني بها،
باعطائهم مهلة معينة لتسديد

 %25ومنحهم حسما يصل اىل
 .%50وهو ما يسهل األمور
على املواطن حبسب وجهة نظر
وزارة املالية ويفتح اجملال
اليرادات اضافية».
اضاف« :املشكلة حبسب ما
تبني لنا بالنقاش ،انها ختلق
عدم مساواة مع من سبق
هلم ان سددوا ما عليهم.
لذلك ،طالبنا بتفعيل اجلباية،
وتوصيتنا ستكون بعدم القبول
مبثل هذه االعفاءات يف موازنة
العام  ،2020ألن ذلك يتسبب
خبفض لاليرادات من جهة،
وخيلق حالة من عدم املساواة
بني الناس ،والرسالة جيب ان
تكون واضحة من قبل االدارة
والدولة بأن االعفاءات لن
تستمر اىل ما شاء اهلل».
وتابع« :اما بالنسبة اىل
املادة  42اليت هلا عالقة
بشطب الشركات واملؤسسات
التجارية من السجل اخلاص،
فهناك مؤسسات وشركات
ال تزاول اي عمل ،ما يؤدي
اىل انعكاسات سلبية مالية يف
الكثري من األحيان على اكثر
من صعيد ،لذلك ،هناك آليات
عدة اقرتحت لتحول دون هذه
املشكالت وتؤدي اىل الشطب
يف حال توافرت الشروط ،على
ان ال يؤدي ذلك اىل اكالف
اضافية على اصحاب هذه
الشركات».
واردف« :اما بالنسبة اىل
املادة  43املرتبطة بفرض
رسوم على الشقق السكنية
والغرف الفندقية ،فقد جرى
التصويت على اسقاطها بعد
نقاش طويل .ولكن ،بناء على
طلب الزمالء النواب ،سنستمع
والعمل
السياحة
لوزراء
واالشغال البداء وجهات نظرهم
يف هذا املوضوع».
واشار اىل أننا «ضد ختفيض
االيرادات مبا يؤثر سلبا على
العجز ،واي شطب حيصل،
نضعه يف مقابل تأمني
ايرادات توازي ما شطب من
خالل دراسة اقرتاحات عملية
يتقدم بها الزمالء النواب
من كتل خمتلفة» ،وقال:
«بالنسبة للقطاع السياحي

يف لبنان ،فهو حيتضر وحيتاج
لتحفيز ،والسواد األعظم من
املؤسسات السياحية تعاني
يف خمتلف املناطق .والتدابري
املتخذة ال تأتي مبردود كبري
على غرار املادة  43اليت تؤمن
 9مليارات لرية يف السنة ،وال
تزال هناك امكانية على رغم
التصويت باسقاطها ،العادة
النظر بها يف ضوء االستماع
لوزير الساحة».
واوضح النائب كنعان «ان
املادة  44املرتبطة بتعديل
رسوم السري للمركبات اآللية
اقرت
النارية،
والدراجات
مع اقرتاح ببحثها مع وزارة
سيارات
لشمول
الداخلية
بالالئحة
معينة
مبواصفات
لزيادة االيرادات املتوقعة
وتبلغ  20مليار لرية حبسب
وزارة املالية».
ولفت اىل ان «املادة 45
اليت
بالرسوم
املتعلقة
العمل،
وزارة
تستوفيها
اقرت من دون اي استثناء
والسوريني،
للفلسطينيني
وهي تشمل كل من له احلق من
األجانب بالعمل يف لبنان».
وحول املادة  46املتعلقة
على
املفروضة
بالغرامات
عائالت األجانب من فئات
معينة حبسب قانون العمل،
أوضح كنعان« :هناك بعض
الرسوم اليت وضعت واآلليات
اليت جرى اقرارها».
وحول املادة  47املرتبطة
برسوم املطار ،أعلن كنعان
«اقرارها وتعليق البند املرتبط
الوطنية
الشركات
باعفاء
ريثما يتم االستماع اىل وزير
االشغال».
واوضح أن «املادة  48املرتبطة
بضريبة الدخل وقد اختذ قرار
مبناقشتها ضمن سلة واحدة مع
املادة  22اليت علقت مع توجه
استثناء املتقاعدين واملادة
 ،49لتكون هناك نظرة خاصة
لوضع املتقاعدين ضمن رؤية
متجانسة».
واشار كنعان اىل «البدء بنقاش
خمصصات النواب والوزراء
والرؤساء وسيستكمل النقاش
يف اجللسة املسائية».

الرئيس عون استقبل رؤساء حماكم التمييز املشاركني يف
مئوية حمكمة التمييز ومنح لوفيل وسام االرز:

تبادل اخلربات مهم لتطوير اجلسم القضائي

اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «اهمية تبادل
يف
واملعلومات
اخلربات
التشريعات القضائية بني
لبنان والدول الفرانكوفونية
ملا فيه مصلحة هذه الدول
مجيعا» ،مشددا على «اهمية
هذا االمر يف تطوير وتعزيز
اجلسم القضائي يف كل بلد
من الدول املنتسبة اىل املنظمة
الفرانكوفونية».
موقف الرئيس عون جاء خالل
استقباله بعد ظهر امس االول
يف قصر بعبدا يف حضور
وزير الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية سليم جريصاتي
ووزير العدل الربت سرحان
ورئيس جملس القضاء االعلى
القاضي جان فهد ،وفد رؤساء
حماكم التمييز العرب واالجانب
الذين شاركوا يف احتفال
الذكرى املئوية حملكمة التمييز
يف لبنان.

القاضي فهد

بداية ،حتدث القاضي فهد
وقال« :يشرفنا استقبالكم لنا
اليوم فخامة الرئيس ،وال شك
ان رعايتكم وحضوركم االحتفال
بالذكرى املئوية حملاكم التمييز
يف لبنان ،اضافة اىل تقليدكم
وساما لرئيس جملس القضاء
االعلى الفرنسي ،دليل على
االهمية اليت تولونها للقضاء
والدعم الذي توفرونه له».
اضاف« :يستضيف لبنان هذا
االسبوع مؤمتران االول يتعلق
بنشر فلسفة التشريع على
مواقع االنرتنت ،والثاني حول
العالقة بني السلطة القضائية
والسلطة السياسية واليت
تتمتع من جهة باستقاللية،
ومن جهة ثانية بالرقابة
والتفاعل ،الن االستقاللية
من دون رقابة من شأنها ان
حتمل تأثريا سلبيا كما نشعر
حاليا يف حالة القضاء اللبناني
اليوم ،لذلك جيب اجياد هذا
التوازن بني استقاللية القاضي
واحاطته بنظام يؤمن مراقبته
وحماسبته».
باتوكو ثم حتدث رئيس حمكمة
التمييز يف بنني ورئيس منظمة
حماكم التمييز يف الدول اليت
تتحدث اللغة الفرنسية القاضي
عثمان باتوكو ،فشكر «الرئيس
عون على احلفاوة اليت مت بها

استقبال اعضاء الوفود يف
لبنان ،واالجواء اليت امنها
هذا البلد من اجل اجناح اعمال
املؤمتر الذي شارك فيه عدد
من الدول ،كما حيا اجلهود
اليت يقوم بها الرئيس عون
من اجل استقرار لبنان والعمل
على اعادة نهوضه».
كامارا
وتوجه رئيس احملكمة العليا يف
السنغال القاضي مامادو بايو
كامارا ب»الشكر اىل الرئيس
عون ولبنان على االستقبال
الذي احاطوا به رؤساء الوفود
القضائية من دول العامل
الذين شاركوا يف املؤمتر،
والذي يعكس االهمية اليت
يوليها لبنان للشأن القضائي
وتطويره».

الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالوفد
وبالتعاون القائم بني اجلسم
القضائي يف لبنان ويف
باقي الدول الفرانكوفونية،
وقال« :لقد لعبت التشريعات
القانونية الفرنسية دورا مهما
يف تكوين منظومة العدالة يف
لبنان ،ومصدر اهلام للقضاة
نظرا اىل اخلربة الفرنسية يف
اجملال القضائي منذ الثورة
عام  .1789ومن املهم جدا

تبادل اخلربات واملعلومات
وفلسفة التشريعات ،ملا فيه
مصلحة اجلميع».

وسام االرز لرئيس محكمة التمييز
الفرنسية

وكان الرئيس عون قد منح،
يف حضور الوزيرين جريصاتي
فهد،
والقاضي
وسرحان
الرئيس األول حملكمة التمييز
الفرنسية رئيس جملس القضاء
األعلى الفرنسي القاضي برتران
لوفيل  ،Bertrand Louvelوسام
األرز الوطين من رتبة ضابط
تقديرا لعطاءاته على الصعيد
القضائي وللتعاون القائم
بني حمكمة التمييز اللبنانية
ونظريتها الفرنسية ،وعربون
شكر ملشاركته يف مئوية
حمكمة التمييز اللبنانية.
ورد القاضي لوفيل شاكرا
الرئيس عون على مبادرته
يف تكرميه ،حمييا «اجلهود
اليت يبذهلا للوصول بالسفينة
اللبنانية إىل شاطئ األمان».
واعترب أن «وجوده يف بريوت
هو لتعزيز التعاون القائم بني
البلدين يف اجملال القضائي»،
الفتا إىل «أهمية التنسيق
بني لبنان وفرنسا يف منظمة
الفرانكوفونية».

شري وطليس أكدا وقوف أمل وحزب اهلل جبانب عناصر
الدفاع املدني يف مطالبتهم بتنفيذ قانون تثبيتهم
«الوفاء
كتلة
عضو
أكد
للمقاومة» أمني شري ومسؤول
البلدية
الشؤون
مكتب
واالختيارية املركزي يف حركة
«أمل» بسام طليس يف بيان،
«وقوف احلركة وحزب اهلل اىل
جانب عناصر الدفاع املدني
اللبناني يف مطالبتهم بتنفيذ
قانون تثبيتهم».
وشددا بعد لقاء عقد يف مكتب
البلديات املركزي ل»أمل»،
طليس
احلركة
عن
ضم
ومفوض الدفاع املدني يف
كشافة الرسالة االسالمية ،وعن
حزب اهلل النائب شري ومعه
مسؤول يف اهليئة الصحية
املتابعة
وجلنة
االسالمية،
لقضية املتطوعني يف الدفاع
املدني ،على «ضرورة تنفيذ
هذا القانون بشكل عاجل».

ومت خالل اللقاء تأكيد «حصول
املتطوعني على كامل حقوقهم،
ورفض الكالم عن إقفال
مراكز للدفاع املدني ،واالتفاق
على القيام جبولة على الكتل
النيابية من أجل إدخال هذا
امللف األساسي يف النقاش
الدائر يف جلنة املال حول
املوازنة العامة».
ومتنى طليس وشري باسم
«أمل» و»حزب اهلل» على
عناصر الدفاع املدني «عدم
التقصري حبق الناس ومتابعة
كل االستغاثات اليت يتلقونها
يف كل املناطق اللبنانية،
خصوصا أن عملهم بدأ بشكل
تطوعي ويهدف أوال وأخريا إىل
خدمة املواطنني ،الذين جيب أن
يبقوا اىل جانبهم يف قضيتهم
احملقة».
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لـبنانيات

احلريري يف مؤمتر رؤساء احملاكم يف الدول الفرنكوفونية:

جيب أال يكون هناك تدخل سياسي يف النظام القضائي
اعترب رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري انه «جيب أال
يكون هناك تدخل سياسي
يف النظام القضائي ،وعلينا
كمسؤولني سياسيني ان نؤمن
العدالة احلقيقية لشعبنا».
وقال خالل حضوره جانبا من
اعمال املؤمتر الرابع لرؤساء
احملاكم العليا يف الدول
الفرنكوفونية حول موضوع
«نشر اجتهاد احملاكم العليا
يف زمن االنرتنت» ،الذي
عقد برعايته يف السراي« :أنا
سعيد جدا واتشرف بوجودكم
يف السراي الكبري هذا الصرح
الذي قال فيه القاضي فهد اننا
نقوم به بكل األعمال منذ العام
 .1840انا سعيد بأن لبنان احد
األعضاء الفرنكوفونيني .والدي
كان يؤمن جدا بالفرنكوفونية
وانا كذلك ،واعتقد ان هناك
الكثري من األمور اليت علينا
العمل والقيام بها معا.
واملواضيع اليت تبحثونها مهمة
جدا بالنسبة اىل لبنان والعامل،
خصوصا مع اإلنفتاح احلاصل
عرب اإلنرتنت ،وكل ما حيصل
عرب املعلوماتية .الكل لديه
اوالد وعائالت ،ونريد ان يكون
اوالدنا وعائالتنا مثقفني على
غرار ما تعلمنا ،وأفضل .ولكن
املشكلة اليوم ان اإلنرتنت يتم
استخدامه بأساليب خمتلفة متاما،
خصوصا بالنسبة اىل املتطرفني
الذين يتكاثرون يف كل العامل،
واذا متكنت الدول الفرنكوفونية
من اجياد حل هلذه املسألة فقد
نستطيع ان نتفاعل باجتاه هذه
املشكلة».
أضاف« :أما املوضوع الثاني
فهو التدخل السياسي يف
النظام القضائي .وبالنسبة
الي جيب اال يكون هناك تدخل
سياسي يف النظام القضائي،
وهذه مشكلة يواجهها العامل
العربي ودول أخرى تعاني
ذلك ،ويف نهاية املطاف حنن
كمسؤولني سياسيني علينا ان
نؤمن العدالة احلقيقية لشعبنا
وألوالدنا وللمستقبل .وأمتنى
النجاح يف كل ما تقومون به،
وأنتم مرحب بكم دوما يف لبنان.
رمبا هذه املرة األوىل يأتي
البعض منكم يف لبنان ،وآمل
أن تكتشفوا لبنان كما هو ،هذا
البلد الذي يتمتع باحلضارات
ويضم  19طائفة تعيش معا
بطريقة جيدة .وأعتقد أن قوتنا
يف لبنان هي قدرتنا على محاية
كل الطوائف من خالل دستورنا،
وهذا ليس موجودا يف العامل
العربي ،ولدينا قانون حيمي
هذا املوضوع .ليس هناك
أقليات .كلنا أقليات وكلنا
لبنانيون ،أعتقد أن بإمكان
لبنان أن يكون رسالة ،وهو
كذلك ،وعلينا االستفادة من
ذلك».
وكان املؤمتر افتتح أعماله عند
العاشرة قبل ظهر اليوم يف
السراي احلكومي جبلسة افتتاحية
حتدث فيها وزير العدل البريت
سرحان ممثال احلريري ،رئيس
جملس القضاء األعلى القاضي

رئيس مجهورية ايرلندا استقبل باسيل واشاد
بكرم لبنان الستضافته النازحني السوريني

الرئيس الحريري يلقي كلمته
جان فهد ،رئيس جملس القضاء
األعلى يف بنني عثمان باتوكو،
وممثل األمينة العامة للمنظمة
الفرنكوفونية ميشال كاريه
واألمني العام جلمعية احملاكم
العليا يف الدول الفرنكوفونية
جان بول جان.

فهد

بداية ،ألقى فهد كلمة قال
فيها« :اهال وسهال بكم مرة
ثانية يف لبنان ،وحنن يف
هذا القصر الرائع الذي يعود
تارخيه لسنة  1840والذي
خيرب عن جزء مهم من تاريخ
لبنان ،وفيه يتم اختاذ اجلزء
األكرب من القرارات اليت تدير
الشأن العام يف البلد ،وحنن
ممتنون لرئيس الوزراء سعد
احلريري الستقبالنا هنا ،وننقل
اليه شكرنا .املوضوع الذي
نناقشه آني ،وهو نشر األحكام
القضائية يف زمن اإلنرتنت
ومنافعه ،وهي عديدة ،اذكر
منها الشفافية اليت تساعد على
استعادة ثقة املتقاضني يف
السلطة القضائية بسبب النشر
الفوري لألحكام ،اضافة اىل
البعد الرتبوي يف عمليه النشر
هذه اليت ستمكن القضاة من
معرفة القرارات بشكل افضل،
واالطالع على قرارات جملس
القضاء األعلى بشكل افضل،
وهذا سيمكن اجمللس ايضا من
ممارسة دروه املوحد واجلامع».

سرحان

وألقى سرحان كلمة قال فيها
إن «لبنان يستقبل باهتمام كبري
املؤمتر الرابع جلمعية احملاكم
العليا يف الدول الفرنكوفونية.
اهال وسهال بكم يف لبنان يف
السراي احلكومي ،مقر احلكم
الذي جيسد منذ العام 1840
سلطة الدولة .وعلى غرار الثورة
الصناعية يف القرن الثامن
عشر اليت قلبت أسس النظام
اإلقتصادي يف اوروبا ووجهها
السياسي ،فإن الثورة الرقمية
زعزعت النماذج اإلقتصادية
التكنولوجية واإلجتماعية وحتى
السياسية يف يومنا هذا».
واعترب ان «العامل الرقمي يرتكز
بشكل اساسي على البيانات
الشخصية .وان املقدرة يف
مجع البيانات اجليدة ومقارنتها
هي اساس لظهور اإلبتكارات
واخلدمات الرقمية اجلديدة.
احلسابية
احللول
وبفضل

األكثر تطورا املعتمدة يف
معاجلة البيانات الشهرية أصبح
باألمكان الوصول اىل مناذج
عدالة االنتقائية».
وأضاف« :امليدان القضائي مل
يسلم من هذه اخلوارزميات.
فقد أصبحت شركات ناشئة
عاملة يف جمال القانوني
منتشرة يف سوق ما يسمى
العدالة التنبؤية .وهي يف
الوقت احلاضر تقدم خدمات
تتمثل بتقدير العطل والضرر أو
النفقة وتوفري احصاءات حول
حظوظ الفوز بدعوى معينة أو
االفادة عن وضع خالف حمدد
أو احلجج األكثر استخداما.
واذا كانت العدالة ال تزال
انسانية لغاية اآلن فالسؤال
املطروح هو هل ستظل كذلك
يف املستقبل؟ .وان القانون
هو حمرك هذه اآللة ،وان مجع
ومعاجلة هذا اجلزء الكبري من
البيانات واملعطيات الرقمية
ميكن ايضا من التعرض للحياة
اخلاصة لألشخاص».
واعترب أن «حق محاية املعلومات
والبيانات الشخصية هو حق
أساسي وبنيوي ،مبعنى انه
ميكن يف البيئة الرقمية من
ممارسة احلقوق األخرى .ويعود
اليكم انتم العاملني األساسيني
يف العدالة ان حتددوا مالمح
واطر نشر األحكام اليت ختدم
القانون من دون التعرض
للبيانات اخلاصة وللحريات
الشخصية».

باتوكو

أما باتوكو فاعترب أن «أحد
أبرز متطلبات املواطنني من
املؤسسات القضائية هو األمن
القضائي والقانوني ،وليس
غريبا يف افريقيا ان يكون
هناك تفسري خمتلف لقاعدة
قانونية بني غرفتني او بني
حمكميت استئناف .وإن احكام
وقرارات جمالس القضاء األعلى
ال ميكن ان تأخذ كامل ابعادها
يف الدميوقراطيات من دون ان
توضع يف متناول اجلميع من
قضاة ومشرعني وحقوقيني
وباحثني وحمامني».
ورأى أن «مستلزمات األمان
القانوني تفرض على العدالة ان
تكون واضحة ومفهومة وقادرة
على االستشراف» .واعترب أن
«اإلنرتنت وسيلة حتتم علينا
نشر األحكام للوصول اىل أكرب

عدد ممكن من املواطنني.

كاريه

ونقل ميشال كاريه حتيات األمينة
العامة للمنظمة الفرنكوفونية لويز
ميشيكوابو «اليت تتابع باهتمام
كل املبادرات اليت تهدف اىل
توطيد دولة القانون وحماربة
التفلت من العقاب ونشر عدالة
قوية ومستقلة يف الدول األعضاء
للمنظمة الفرنكوفونية ،وتفعيل
التبادل والتفكري القانوني يف
املساحة الفرنكوفونية ،ونقل
التصميم على احنراظ املنظمة
الفرنكوفونية بقوة اىل جانب
وحكوماتها
االعضاء
الدول
ومؤسساتها ومواطنيها للعمل
على تقوية الوصول اىل العدالة،
العدالة املوثوقة واملستقلة
ضامنة لدولة القانون وللحقوق
وللحريات».
وأعلن أن «املنظمة تتمنى ان
يشكل مؤمتر بريوت مساحة
للتبادل بني القضاة واملشرعني
واحلقوقني للوصول اىل مقاربة
واحدة لكيفية نشر األحكام
األنرتنت».
على
القضائية
وشدد على اهمية انعقاد املؤمتر
يف بريوت «عاصمة الثقافة
والتنوع املتطابقة مع اإلبداع
الفرنكوفوني».

جان

وشدد األمني العام جلمعية
رؤساء احملاكم العليا يف
الدول الفرنكوفونية جان بول
جان على «جتدد العالقات بني
لبنان وفرنسا من خالل الطالب
الفرنكوفونيني» ،وقال« :عندما
اقرتح علينا القاضي جان فهد
عقد مؤمترنا يف بريوت قبلنا
فورا ،ألن لبنان خمتلف بالنسبة
الينا ،وهناك منظومة قيم جتمعنا
وحنن فخورون بذلك وبالعمل
معكم».
واعترب أن «أبرز نقاط قوة هذا
املؤمتر هو املشاركة الكبرية
للقضاة ،وهذا ما ملسناه يف
افتتاح املئوية األوىل حملكمة
التمييز باألمس .إن القضاة يف
كل العامل يساهمون يف بناء
دولة القانون ،ونشر األحكام
القضائية الذي هو عنوان مؤمترنا
يربز الدور املميز للقاضي الذي
يطبق القانون الذي يضعه
والسياسيون،
املشرعون
باالستناد اىل قيم اساسية
مشرتكة لإلتفاقيات الدولية
اليت أبرمتها الدول».

مصافحة بني باسيل وهيغنز

استقبل رئيس مجهورية ايرلندا
مايكل دي هيغنز وزير اخلارجية
باسيل،
جربان
واملغرتبني
وكان اللقاء ممتازا ختلله عرض
تارخيي للعالقات اليت جتمع
لبنان بإيرلندا ومساهمة االخرية
يف قوات الطوارىء العاملة يف
جنوب لبنان «اليونيفيل»
االيرلندي
الرئيس
وعرض
لألوضاع يف املنطقة مشددا
على «أهمية تطبيق القانون
الدولي حول الصراع العربي -
االسرائيلي» ،مشيدا ب»كرم
لبنان الستضافته النازحني
السوريني ،وسيذكر التاريخ دور
لبنان يف لفتته االنسانية جتاه
شعب عانى بسبب احلرب».
بدوره أكد باسيل على «العالقة
اليت جتمع لبنان بإيرلندا ووجوب
تطويرها وتعزيزها اقتصاديا
السنوات
يف
وسياسيا
املقبلة».
وكان إستهل وزير اخلارجية
باسيل
جربان
واملغرتبني
زيارته اىل ايرلندا بلقاء مع
اعضاء جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع والتجارة يف الربملان
حوار
االيرلندي ،حيث جرى
ٌ
موسع حول قضايا املغرتبني
وعالقتهم بوطنهم األم وحقهم
يف املشاركة يف اإلنتخابات
ويف احلصول على اجلنسية ،
وهذه قضايا مشرتكة بني لبنان
وايرلندا اذ يتشابهان من حيث
اهلجرة اليت تشكل بالنسبة هلما
قوة إغرتابية وازنة.
كذلك جرى البحث يف موضوع
قوات الطوارىء العاملة يف جنوب
لبنان ،حيث شكر الوزير باسيل
ايرلندا ،اليت يشارك جنودها
يف هذه القوات ،والذين اقاموا
عالقات إجتماعية وإنسانية مع

السكان .وقال باسيل حملدثيه:
«اشعر بالتعاطف معكم واقدر
تضحيات جنودكم وكذلك هو
االمر بالنسبة اىل اللبنانيني
مجيعا».
ويف خالصة االجتماع مت اإلتفاق
على فكرة إنشاء جلنة صداقة
برملانية والعمل على تعزيز
التبادل التجاري.
ويف نهاية اللقاء جال باسيل
على جملسي النواب والشيوخ،
حيث كانت جتري جلسات مساءلة
قطعها رئيسا اجمللس للرتحيب
بالوزير باسيل ك»ضيف عزيز»
على حد تعبريهما.
بعد ذلك توجه باسيل اىل مقر
غرفة التجارة العربية االيرلندية
حيث إجتمع مع ممثلي جتمع رجال
االعمال االيرلنديني ومؤسسات
واملؤسسة
اإلستثمار
دعم
الصناعات
عن
املسؤولة
الغذائية .وتقرر إنشاء آليات
تعاون مع اجلهات املختصة
يف لبنان للتعرف على الفرص
املتاحة من اجل القيام بشراكة
بني اجلانبني ،والسيما يف جمال
الصناعات الغذائية ،إذ ميكن
للبنان ان يستفيد من خربة
اجلانب االيرلندي وما ميلكه من
قيمة مضافة يف هذا اجملال.
وبعد ذلك توجه باسيل اىل
نصب جنود اجليش االيرلندي
الذين سقطوا يف خالل الواجب
يف دبلن ،حيث إستقبله وزير
الدفاع االيرلندي ،ووضع اكليال
على النصب التذكاري ختليدا
االيرلنديني
اجلنود
لذكرى
الذين إستشهدوا يف لبنان
خالل عملهم يف قوات الطوارىء
وعددهم  .47وقد عزفت
موسيقى اجليش مقطوعات
خاصة باملناسبة.

مجالي يف اجمللس الدستوري لتقدم جوابها على
الطعن بفوزها يف االنتخابات
من املقرر ان تكون زارت النائبة دميا مجالي ،برفقة وكيلها،
اجمللس الدستوري ،عند العاشرة من قبل ظهر امس اجلمعة ،لتقديم
جوابها على الطعن املقدم بفوزها بانتخابات طرابلس وسيكون هلا
تصريح فور خروجها ،من امام اجمللس الدستوري ،تتناول فيه
الطعن وامور خمتلفة.
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لـبنانيات

اجتماع يف وزارة املالية خصص حلل أزمة اجلامعة اللبنانية نعيم قاسم :سنعمل كي ال تفرض ضريبة ال  % 2على اإلسترياد
خليل :اخلالصة اجيابية جدا ..شهيب :نقوم بكل
جهدنا لتعزيز دورها
عقد يف وزارة املالية اجتماع
خصص حلل أزمة اجلامعة
اللبنانية ،ضم إىل وزير املال
علي حسن خليل ،وزير الرتبية
والتعليم العالي أكرم شهيب،
النائبة بهية احلريري ،رئيس
اجلامعة اللبنانية فؤاد ايوب،
رئيس اهليئة التنفيذية لرابطة
االساتذة املتفرغني يف اجلامعة
اللبنانية يوسف ضاهر وممثلني
عن االساتذة.
بعد اللقاء ،قال خليل« :إن
امللف املطروح اليوم يهم كل
اللبنانيني الذين اطلعوا يف
االسبوع املاضي على املشكلة
الناجتة من اضراب اساتذة
اجلامعة اللبنانية وانعكاس
هذا االمر على حواىل  80الف
طالب .لقد بذل مع وزير الرتبية
ورئيس
املعنية
واالطراف
اجلامعة ورئيس الرابطة جهد
كبري يف االيام املاضية ،وكنا
على تواصل مباشر ويومي مع
وزير الرتبية للتوصل اىل تفاهم
حول كل القضايا املطروحة،
واليت توصلنا يف النهاية اىل
استئناف الدراسة يف اجلامعة
وانهاء العام الدراسي ايضا
باقل قدر ممكن من األضرار».
أضاف« :أعتقد اليوم ،وبقراءة
سريعة مع وزير الرتبية الذي
سيتحدث عن هذا املوضوع،
هذه
لنطوي
وصلنا
أننا
الصفحة ،صفحة االضراب ألن
يف اللقاء ،كل املعنيني أكدوا
أولوية احلفاظ على اجلامعة
اللبنانية وتأمني كل مقومات
استمرارها وبقوة ايضا ودعمها
بأقصى ما ميكن من دعم.
وإن األمور املتعلقة باملوازنة،
كنا واضحون وصرحيون أننا
منحازون بشكل مباشر للمطالب
فيها ،وأعتقد أننا مل نكن نتكلم
على املوجة نفسها .أما اليوم
فنتكلم على املوجة نفسها،
وبالتالي تبني الكثري من االمور
اليت كانت تعيق التوصل اىل
اتفاق .اخلالصة اليوم هي
خالصة اجيابية جدا ،وجيب أن
نكون أمام مرحلة جديدة مع
مطلع االسبوع ،والطالب جيب
أن يعودوا اىل جامعتهم وينهوا
امتحاناتهم ،ويف الوقت نفسه
الذي نتابع به عملنا يف جلنة
املال واملوازنة».
وأكد أن «االساتذة الذين مل
يكملوا  25سنة وفق املادة 90
من املوازنة ،حيتفظون حبقهم
يف التقاعد».

شهيب

من جهته ،قال شهيب« :من
موقع املسؤولية املشرتكة،
التقينا اليوم يف مكتب وزير
املالية مشكورا ،وزارة املالية
ووزارة الرتبية واجلامعة اللبنانية
ورابطة االساتذة وجلنة الرتبية
النيابية .وبالتالي ،هذا االجتماع
كان نتاج اجتماعات عديدة بدأت
حنن والرابطة ووزير املالية
والنائبة بهية احلريري ،وأيضا
تواصلنا يوميا مع رئيس اجلامعة
اللبنانية الذي كان يتابع هذا

خالل االجتماع
املوضوع ،وقمنا بزيارة لرئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة
ورئيس جملس النواب ،وكان
التوافق لنلتقي اليوم مع وزارة
املالية ونبحث يف التفصيل
بكل املطالب اليت كانت رابطة
االساتذة قد تقدمت بها وحصل
االضراب على اساسها ،منها
ما هو مرتبط باملوازنة وميكن
تصحيحه ،ومنها ما ليس له
عالقة باملوازنة ،ومنها مطالب
مشروعة ميكن حتقيق بعضها،
ومنها ما حيتاج اىل اقرتاح
قوانني عادية ،وليس اقرتاح
قانون معجال مكررا حتى تأخذ
مسارها داخل جملس النواب.
املهم أننا توصلنا اليوم إىل
قواسم مشرتكة حول بعض
النقاط ،ووعود بالنقاط الباقية
وبأن تبحث وتستكمل يف فرتة
زمنية الحقة ،خصوصا يف هذا
الظرف الذي تتناقش فيه
املوازنة مبجلس النواب».
اللبنانية
«اجلامعة
أضاف:
ليست أبنية ،بل هي إدارة
وأساتذة وطالب ،وإذا ما تكامل
الثالثة مع بعضهم ،ال ميكن إال
أن تكون لدينا جامعة وطنية هلا
املوقع االهم يف وزارة الرتبية،
وايضا يف وزارة املالية مع
كل املوجودين هنا اليوم يف
جلنة الرتبية النيابية ،تبقى
اجلامعة اللبنانية االساس وهي

املوقع الوطين االول بالنسبة
إىل وزارتنا ،وحنن نقوم بكل
جهدنا لتعزيز دورها ،بالتنسيق
والتعاون مع األطراف الثالثة
اليت ذكرتها».
شارف
«املوسم
وتابع:
على نهايته ،والطالب اليوم
حيتاجون إىل التخرج ،فهناك
فريق موجود يف كلية الرتبية
سيدخل اىل التعليم الرمسي.
واذا مل يتخرج سيكون لدينا
نقص يف التعليم الرمسي يف
السنة املقبلة .ولذا ،حنن يف
أمس احلاجة إىل إنهاء هذا
الوضع ،حقهم الدميوقراطي
عربوا عنه بشكل واضح اليوم.
وبواسطة هذا اللقاء ،توصلنا
اىل نقاط تفاهم مع الدكتور
يوسف ضاهر ،الذي سيلتقي
اليوم باألساتذة ،والتقيتهم
انا اليوم يف وزارة الرتبية،
وسينقل هلم هذه الصورة
االجيابية وهذا التوافق بني كل
االطراف حتى ننهي االضراب
ونقوم
التعليم
ونستكمل
بتحضري االمتحانات لطالبنا
الذين يستحقون أن يتخرجوا
هذه السنة».
وختم« :أشكر وزير املالية
اللبنانية
اجلامعة
ورئيس
والقرار
احلريري،
والنائبة
النهائي يعود إىل رابطة اساتذة
اجلامعة اللبنانية».

العام
األمني
نائب
اشار
ل»حزب اهلل» الشيخ نعيم قاسم
خالل حفل تأبيين يف روضة
الشهيدين ،اىل اننا اليوم يف
لبنان مشغولون بدراسة املوازنة
للعام  2019يف اجمللس النيابي
بعد أن رفعها جملس الوزراء،
أول موازنة رمبا منذ
وهذه َ
اإلستقالل حتى اآلن تناقش
بهذه السعة وبهذه التفاصيل،
وتعترب موازنة مفصلية يف تاريخ
الوضع اللبناني .لكن ال يستطيع
أحد أن يدخل إىل هذه املوازنة
حتت عنوان مصلحة املالية العامة
ولو أدى ذلك إىل اإلضرار
باملواطنني ألن املالية العامة هي
خلدمة الناس ،وليسوا أعمدة من
رمز امسه موازنة البلد حتى
أجل ٍ
ولو انهار الناس وانهار وضعهم
املالي واإلقتصادي».
اضاف« :من هنا حرصنا أثناء
النقاشات يف جملس الوزراء
أن نسهل هذه املوازنة ووضعنا
ضابطة أساسية مركزية هي
عدم فرض ضرائب جديدة على
املواطنني ،وجنحنا يف عدم إقرار
احلسم على الرواتب بنسبة تصل
إىل  %15بالتعاون مع اآلخرين
طبعا ،وهذا يعترب إجنازا مهما
لكن تبقى أمامنا مسألة حساسة
هلا عالقة بضريبة مقدارها %2
على كل الواردات اليت تأتي
من اخلارج مبعزل عن الضريبة
اجلمركية أو الضرائب األخرى
املفروضة على هذه السلع .حنن
كحزب اهلل نعترب أن هذه الضريبة
هي ضريبة على القيمة املضافة
َ
مغلفة حتت عنوان
بطريقة
اإلسترياد ،وهذه الضريبة ال حتمي
الصناعة اللبنانية وهذه الضريبة
اهلدف منها زيادة اإليرادات،
أال ميكن أن تزاد اإليرادات
بطريقة خمتلفة ؟ بأبسط حساب
إذا كانت هذه الضريبة تعطي
اخلزينة  300مليار لرية لبنانية
فبكل سهولة إذا أوقفت شركتا
اخللوي املساعدات إىل اجلمعيات
واإلحتفاالت وملكات اجلمال
والتنافس بالرغيف اللبناني
واحلمص اللبناني وما شابه من

معوض :لن نقبل بإقرار أي موازنة من دون مناقشة قطع احلساب

اكد رئيس «حركة االستقالل»
النائب ميشال معوض ،يف مؤمتر
صحايف مشرتك مع النائب فريد
البستاني عن املوازنة ونقاشاتها،
«اننا ضد التأخري يف املوازنة،
لكننا نرفض يف جملس النواب
ان نكون صندوق بريد او نبصم
على املوازنة ،ألننا منتخبون من
الشعب وندين له ،ولنا رأينا يف
كل النقاط والبنود املعروضة
يف املوازنة ونعمل ليال ونهارا
يف هذا اجملال».
واعتذر معوض من «التقصري حبق
الناخبني» ،مؤكدا ان «الرتكيز
منصب اليوم على اقرار املوازنة
اليت تشكل االنطالقة لتحسني
االوضاع االقتصادية».
وأعلن أنه يطمح «لعودة احلياة
الدميقراطية الطبيعية عرب وجود
سلطة حتكم ومعارضة تعارض،
لكن وبسبب عدم إمكانية حتقيق
ذلك بسبب وجود حكومات وحدة
وطنية ،فال جيب زيادة هذه
االزمة بتعطيل هذه املساءلة

واحملاسبة ،اذ ان التعطيل جزء
أساسي ملا وصلنا اليه».
وقال معوض« :مصرون على
لعب دورنا كنواب من اجل اعادة
االعتبار اىل اجمللس والدستور
والقوانني واملؤسسات الرقابية
والقضاء ،ولن نقبل بإقرار أي
موازنة من دون مناقشة قطع
احلساب قبل ذلك وسنحارب من
اجل هذا االمر».
ولفت اىل ان «حماربة الفساد
واإلصالح تتطلب العودة اىل
الدستور والقوانني ،اما كل
الباقي فهو كالم اعالمي» ،وقال:
«سنقارب املوازنة انطالقا من
القناعة االقتصادية اإلصالحية
بغض النظر عن أي اعتبار
سياسي ،وواجبنا ان نناقش
ونسائل وان حناول اإلصالح،
لكن يف الوقت ذاته حنذر من
ان نقع بالشعبوية .وجيب ان
نعي اننا يف ظرف دقيق يتطلب
إصالحات وتضحيات ،وبالتالي
ال جيوز اعتماد الشعبوية يف

هذا امللف ،وال ميكن حتت إطار
املزايدات ان نلغي اإليرادات ما
يرفع العجز».
ولفت اىل ان أي «الغاء لواردات
جيب ان يؤمن البديل اجلدي عنه
باألرقام من دون مزايدات،
وأقول ذلك بكل ضمري مرتاح
الن اجلميع يعرف اننا مل مند يدنا
يف أي يوم من األيام على املال
العام».
وأكد «مقاربة املوازنة انطالقا
من باب استكمال العودة اىل
املؤسسات متهيدا إلقرار موازنة
 2020حسب األصول وضمن
املهل».
وقال« :اللبنانيون يعرفون اآلن
أهمية إقرار املوازنة ،وان كل
قرار نتخذه يؤثر على الوضع
ولقمة
واالقتصادي
املالي
عيش اللبنانيني وفرص عملهم
وغريها ،ولذلك جيب اكمال
املسار بإصدار موازنات حسب
األصول ،وذلك يتم عرب اإلصرار
على قطع احلساب أوال ،وحضرنا

مدفوعات ال معنى هلا باإلضافة
إىل اإلعالنات ألمكننا أن نوفر
فقط من اإلتصاالت  300مليار
تكون مقابل ال  %2اليت ميكن
حتصيلها من الواردات واليت
تنعكس على املواطنني غالء يف
املعيشة بشكل أو بآخر».
وتابع« :إضافة إىل ذلك ليس
صحيحا أن يتم التعامل مع هذه
املوازنة أنها حمطة ملستقبل
لبنان ،يعين حبيث أن كل شي
علينا أن نضعه يف املوازنة،
ومازال هناك موازنة سنة ،2020
وهناك سياسات إقتصادية جيب
دراستها ،ونقاشات جيب أن
تناقشها احلكومة من أجل أن
تصل إىل معاجلات إقتصادية
وسياسية يف البلد .ولذلك حنن
كحزب اهلل سنعمل بكل جهد من
أجل إقناع الكتل النيابية املختلفة
والتعاون معها كي ال تفرض
ضريبة ال  %2على اإلسترياد
وأن تستبدل مبداخيل أخرى ميكن
أن تتوفر من هنا ومن هناك».
واشار اىل انه «مل يعد املواطن
اللبناني يتحمل ضرائب إضافية،
واملسألة ليست يف إطار التنافس

الشعيب ،كال ،املسألة يف إطار
إفساح اجملال أمام الناس
ليتمكنوا من أن يصرفوا أمواال
ليعيشوا حياة عادية ويتمكنوا من
أن يعلموا أوالدهم وأن يأكلوا
وأن يسكنوا كي يتمكن البلد من
أن ينهض وأن ينتقل من مرحلة
إىل مرحلة .حنن نؤكد على أهمية
أن يكون املواطن هو اهلدف
وليس املال الذي يرتكز يف
أيدي فئة قليلة هو اهلدف ،وإال
ناقشوا املال املوجود يف أيدي
هذه الفئة القليلة ،هل تأخذون
الضرائب الكافية من أصحاب
الثروات الكربى؟ هل تأخذون
الضرائب الكافية من أصحاب
الثروات اليت حيصلون عليها
من خالل التزامات يأخذونها
من الدولة تكون مسبقة األرباح
املرتفعة قبل أن يبدأوا؟».
وختم« :حنن نؤكد بأننا نريد
موازنة تنقلنا من مرحلة إىل
مرحلة أخرى لنتابع اخلطوات
التالية من دون ضرائب جديدة
مغلفة أو مكشوفة على املواطنني
اللبنانيني ،من أجل الوصول إىل
حلول معقولة ومنطقية».

احلريري عرض االوضاع مع السنيورة والرياشي
وابراهيم والتقى وفدا فرنسيا
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري مساء امس االول
اخلميس ،يف السراي احلكومي،
الرئيس فؤاد السنيورة ،وعرض
معه األوضاع العامة والتطورات.

الرياشي

وكان الرئيس احلريري قد
استقبل الوزير السابق ملحم
الرياشي ،موفدا من رئيس حزب
«القوات اللبنانية» الدكتور مسري
جعجع ،يف حضور الوزير السابق
الدكتور غطاس خوري.
بعد اللقاء ،أوضح الرياشي أن
«البحث تناول خمتلف األوضاع
يف البالد ،والظروف احمليطة
بإقرار املوازنة ،وأهمية احلفاظ
دراسة حول هذا املوضوع».
وأكد ان «احلكومة جمربة على
تقديم قطع احلساب اىل اجمللس
النيابي ولسنا مضطرين اىل
انتظار تقرير ديوان احملاسبة
كي نأخذ القرار الالزم يف قطع
احلساب» ،مشددا على اننا لن
نقبل اقرار اي موازنة من دون
مناقشة موضوع قطع احلساب
قبل ذلك»..
واشار اىل « ما يعرف بـ»فرسان
املوازنة» ،اليت تدخل باملوازنة
وال عالقة مبشارة هلا باملالية
العامة بل باعادة هيكلة اوتنظيم
او اصالح ما يف الدولة.
واملوازنة اليت وصلت من
احلكومة ممتلئة بهذا النوع من
القوانني ،وهذا موضوع غري
دستوري» ،مع العلم ان الكثري
من القوانني ومن الفرسان هي
ضرورية» ،وقال« :ان اقرتاحنا
هو اكمال مناقشة هذه الفرسان
لالتفاق عليها ،ولكن إخراجها من
املوازنة وإقرارها يف اول جلسة
تشريعية بصفة املعجل وذلك
يضمن العودة للدستور وعدم
تعريض املوازنة للطعن».

على االستقرار والنأي بالنفس
عن كل األحداث اإلقليمية»،
مشريا إىل أن «البحث سيتواصل
يف األيام املقبلة».

إبراهيم

والتقى رئيس جملس الوزراء
املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،وعرض معه
األوضاع األمنية يف البالد.

وفد فرنسي

كما استقبل رئيس منطقة جنوب
فرنسا رونو موزولييه على رأس
وفد ،يف حضور السفري الفرنسي
يف لبنان برونو فوشيه.
بعد اللقاء ،قال موزولييه:
«إن اللقاء مع الرئيس احلريري
يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لي
وللوفد ،ليس فقط ألني كنت
وزير خارجية يف عهد الرئيس
الراحل جاك شرياك ،وقد كربت
يف هذه العاطفة الكبرية اليت كان
حيملها الرئيس شرياك وفرنسا
جتاه لبنان وعائلة احلريري ،وإمنا
أيضا لكوننا وفدا من منطقة
مارسيليا ،اليت تربطها عالقة
وثيقة وقدمية مع بريوت».
أضاف« :حبثنا خالل اللقاء
يف سبل التعاون الدبلوماسي
املباشر بني منطقة مرسيليا
وعدد من املناطق اللبنانية مثل
جزين وصور ،كالتوأمة واتفاقات
املشاركة يف احلدائق الطبيعية،
وكذلك األعمال اليت نقوم بها
على صعيد تأهيل الشرطة
البلدية حتت إشراف وزارة
الداخلية ،باإلضافة إىل التعاون
على صعيد الطالب واألطباء
بني لبنان وفرنسا .كما حبثنا
يف التعاون االقتصادي بني
البلدين ،خاصة بالنسبة ملقررات
مؤمتر سيدر ،مبا ميكننا من العمل
على تنمية بلدينا املتوسطيني،
واللذين جتمعهما عاطفة كبرية
جدا وصداقة متينة».
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لــبنانيات

باسيل غادر لندن اىل دبلن :كيف نعرب عن
استقبل االمرية صويف ورئيس مقاطعة االلب الكوت دازور:
حمبتنا للبنان ونفضل عليه جنسيات أخرى؟ رئيس اجلمهورية :ملساعدة بريطانيا وفرنسا على
عودة النازحني ولبنان يرفض اي حماولة للتوطني

باسيل خالل لقائه مع الطالب
غادر وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل لندن صباح امس
االول متوجها اىل العاصمة
االيرلندية دبلن ،يف زيارة
رمسية التقى خالهلا رئيس
اجلمهورية مايكل هيغينز وكبار
املسؤولني االيرلنديني.
وكان باسيل قد إلتقى يف
لندن اكثر من  80طالبا وطالبة
جامعيني لبنانيني وأجرى معهم
حوارا حول مستقبلهم وعالقتهم
بلبنان ،فأبلغهم ان وزارة
اخلارجية ستنظم مؤمتر الطاقة
االغرتابية للشباب خصوصا
كمكون اساسي ،وتوجه اليهم
قائال« :ندعوكم من اآلن اىل
مؤمتر الطاقة االغرتابية عام
 2020يف بريوت».
واجتمع باسيل خالل زيارته
العاصمة الربيطانية بأعضاء من
جملس اللوردات الربيطاني حيث
أعلن أنه «بعد انتخاب الرئيس
ميشال عون وتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية واثر انتخاباتنا
وجدت
االخرية،
النيابية
بالدنا طريقها حنو االستقرار
املؤسساتي والدستوري».
وأضاف« :متكنا من هزمية داعش
والنصرة ،ولبنان أصبح اول بلد
يف املنطقة حيقق ذلك من دون
ان يعين االمر إلغاء التهديد،
املتطرفة
االيديولوجيا
ألن
موجودة ،وحنن ملتزمون قرارات
االمم املتحدة ،واحلدود اجلنوبية
وفق ما نسمعه من االمم املتحدة
بذاتها هي االكثر استقرارا يف
املنطقة».
وتابع باسيل« :كنا دائما يف
حال دفاع عن النفس ،ولبنان
لن يرتاجع عن حقه الربي
والبحري ،وحنن لسنا معنيني
بأي توتر غري ضروري ،ونعتقد
انه ميكن الوصول اىل ترتيبات
مناسبة إذا اعتمدت القنوات
الصحيحة واالسس املناسبة».
ويف موضوع النزوح السوري
اكد «ان لدينا  200نازح سوري
يف الكلم املربع الواحد ،كما ان
اعداد الالجئني الفلسطينيني
والسوريني باتت اكثر من نصف
عدد اللبنانيني ،ويأتي من يقول
لنا ان ال حل إال يف انتظار احلل
السياسي يف سوريا ،وهذا ما
نرفضه.
اما بالنسبة اىل اقتصادنا فهو
يعاني لكوننا عملنا مطوال بذهنية
إدارة ازمات عوض التصدي

للمشكالت».
وعن الودائع يف املصارف
اللبنانية ،قال باسيل إنها
تفوق ال  200مليار دوالر،
اي اربع مرات قيمة الناتج
القومي و % 80منها للبنانيني
املقيمني .كما هناك خطة اقرت
للكهرباء ،واملوازنة يف طريقها
اىل االقرار ،وقد خفضت العجز
بنسبة  ،% 4وهذا امر مهم
جدا».
وتناول السياسة اخلارجية،
فأكد «أننا ال ننحاز يف سياستنا
اخلارجية ألي حتالف يف املنطقة،
بل ننأى بأنفسنا وبلبنان عن
الصراعات ،وال اعين طبعا
الصراع العربي  -االسرائيلي.
حنن نعمل لسياسة خارجية فاعلة
وإجيابية ومستقلة وغري منحازة
بشكل تلقائي ألي جهة اساسها
املصلحة الوطنية».
ودعا السوريني اىل «حتديد
مستقبلهم وهوية قادتهم»،
معتربا أن «حل ازمتهم يكون
وفق إرادة الشعب السوري وان
امتام املصاحلة جيب ان حيصل
عرب عودتهم اىل سوريا حلفظ
التنوع ،ثم إجراء االنتخابات
وإعادة االعمار».
ورأى ان «اجلميع يتدخل يف
املنطقة وسوريا كانت آخر
مثال .اما وقف املوضوع فيكون
باحرتام القوانني الدولية ،وهذا
ليس ما حيصل يف سوريا
والعراق واليمن وليبيا ،ومن
يريد اعطاء الدروس لغريه
بعدم التدخل جيب ان يطبقها
على نفسه اوال».
وقال باسيل« :مل نعد قادرين
على حتمل عبء النازحني.
فاملساعدات اليت تذهب هلم
تسهم يف إبقائهم عوض
إعادتهم ،وهذا ما يؤدي اىل
توتري االجواء .واليوم بالذات
اوقف جيشنا نازحني حياولون
العبور عرب البحر اىل اوروبا،
فاىل اين يذهبون إذا مل يعودوا
اىل بالدهم؟».
وأكد انه «مل يستشرنا احد
يف ما يسمى خطة سالم ،وال
معلومات رمسية لدينا عنها،
لكن ما نسمعه غري مشجع ،وحل
الدولتني وفقا للقرارات الدولية
هو االنسب».
واشار اىل وجود قرار دولي
العودة
حق
عن
يتحدث
للفلسطينيني «وحنن مع هذا

احلق ونرفض التوطني وفق
دستورنا ،وعودة النازحني
السوريني ممكنة لكن الغرب ال
يشجعها ،وحنن نطالبه بذلك».
ثم كان لباسيل لقاء آخر مع
اجلالية اللبنانية يف لندن بدعوة
من السفري رامي مرتضى حيث
بادر احلاضرين بالقول« :تعلمنا
الكثري عن احلياة السياسية هنا،
ولبنان لديه فرصة جتديد عالقته
مع بريطانيا يف ظل الظروف
اجلديدة مع مسار خروجها من
االحتاد االوروبي».
وأضاف« :نريد مجع اللبنانييني
بالشراكة ،وهذه مناسبة لتعزيز
عالقتنا السياسية واالقتصادية.
حنن يف صدد حبث اتفاق جتارة
جديد يسمح بوصول منتجات
لبنانية اكثر اىل انكلرتا»،
داعيا اياهم اىل «مساعدة
لبنان من خالل تشجيع املنتجات
اللبنانية».
وتابع« :دائما خيتلقون لنا
املشاكل وال يستطيعون تقبل
اي تفاهم ملصلحة لبنان ،وهذا
ما فعلوه بالنسبة اىل عالقاتنا
مع الرئيس سعد احلريري الذي
أعطينا معه هنا تلك الصورة
اجلميلة عن لبنان .وحنن نؤكد
ان وحدتنا احلقيقية هي ان
نكون معا الجل لبنان».
وسأل« :كيف نعرب عن حمبتنا
للبنان ونفضل عليه جنسيات
أخرى؟ املواطنية تقتضي ان
حنب ابناء وطننا .لقد دفعكم
عدم وجود فرص عمل يف لبنان
اىل اهلجرة ،يف املقابل جيب ان
نوفر للمواطنني الذين ما زالوا
يف لبنان فرص عمل واستثمارات
وحنافظ على عالقات جيدة مع
سائر الدول».
وأكد باسيل ان «وحدتنا
احلقيقية هي يف متاسكنا مع
بعضنا البعض ،وتيار املستقبل
قال باالمس انه هو عصب
الوطنية ،وحنن ال نريد سوى
ذلك ،اي مجع اللبنانيني على
الشراكة كي نعيش الشراكة
املسيحية-االسالمية ،اللبنانية -
اللبنانية ،ويكون لبنان اوال وال
يكون إنتماؤنا إال اىل لبنان».
وختم« :أنتم صورة لبنان
املشرقة واللقاء معكم يثبت
لنا مقدار تعلق اللبنانيني يف
اخلارج بوطنهم .ونأمل العمل
على بقاء اسم االنتشار اللبناني
يف العامل مرفوعا».

دعا رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بريطانيا اىل
«املساعدة على عودة النازحني
السوريني اىل بالدهم ،بعدما
اصبح القسم االكرب منها آمنا»،
مقدرا للمملكة املتحدة «مساعيها
يف جمال االمناء ومشاركتها يف
مؤمتر «سيدر» الذي سيبدأ
لبنان بتطبيق مقرراته بعد اقرار
املوازنة».
وشدد الرئيس عون على
«اهمية املبادرة اليت تقدم بها
اىل االمم املتحدة من اجل انشاء
«اكادميية االنسان للتالقي
واحلوار» ،معتربا انه «فقط
بالثقافة واحلوار بني الشعوب
يتوطد السالم يف العامل».
مواقف الرئيس عون جاءت يف
خالل استقباله قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،حبضور
وزير الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية سليم جريصاتي
كريس
بريطانيا
وسفري
رامبلنغ ،االمرية صويف هيلني
ريز جونز زوجة اصغر ابناء
امللكة اليزابيت الثانية االمري
ادوارد ايرل وسكس يرافقها
وزير الدولة الربيطاني اللورد
امحد اوف ومبلدون ووفد .حيث
تناول اللقاء االوضاع الراهنة،
واكد الوفد «دعم اململكة
املتحدة املستمر للبنان حكومة
وجيشا».

رئيس الجمهورية

يف مستهل اللقاء ،رحب
الرئيس عون باالمرية صويف
يف القصر اجلمهوري ،ومحلها
حتياته اىل امللكة الربيطانية
اليزابيت الثانية» ،وقال« :اود
أن اثين على عالقات الصداقة
اليت جتمعنا بربيطانيا اليت تقدم
لنا مساعدات يف جمال التدريب
للجيش واقامة ابراج مراقبة
على حدودنا».
اضاف« :ان عالقاتنا ببالدكم
قدمية وهي عالقات صداقة
وتعاون يف جماالت خمتلفة.
وحنن نقدر مساعيكم ملساعدة
لبنان ،خصوصا يف جمال االمناء،
ومشاركتكم يف مؤمتر «سيدر»
الذي سنبدأ بتطبيق مقرراته بعد
اقرار املوازنة».
واكد رئيس اجلمهورية ان
«مواقف لبنان واضحة من
مواضيع العنف واالرهاب الذي
حاربه عسكريا بكل تصميم يف
الشمال وعلى احلدود الشرقية.
حنن ضد االرهاب وضد العنف
بشكل عام ،وحنب السالم
ونسعى دائما اىل تغليب احلوار.
ومن هنا كانت مبادرتنا اليت
تقدمنا بها اىل االمم املتحدة من
اجل انشاء «اكادميية االنسان
لتعزيز
واحلوار»،
للتالقي
احلوار بني االديان واحلضارات
واالثنيات من اجل حتقيق
السالم بني البشر».
واشار اىل «فشل املؤسسات
الدولية اليت تنص شرعتها
على حتقيق السالم يف حتقيق
مبتغاها ،النه فقط بالثقافة

الرئيس عون مستقبال االمرية صويف
واحلوار بني الشعوب يتوطد
السالم يف العامل» ،ولفت اىل
«النموذج الذي يشكله لبنان
يف العامل للحياة املشرتكة
بني مكوناته ،وذلك لتميزه
بالتعايش بسالم بني خمتلف
طوائفه االسالمية واملسيحية،
يف ظل نظامه القائم الدارة
البالد والتعاطي السياسي بني
هذه املكونات».
واوضح ان «من هاجر من
اللبنانيني اىل خمتلف دول العامل
عاش مع مواطين تلك البلدان
على تنوع مذاهبهم وطوائفهم
بسالم ومتكن من االندماج يف
تلك اجملتمعات وتعلم لغاتها
ما اكسبه جتربة خاصة لفهم
اجملتمعات البشرية على تنوعها،
فبات يشكل منوذجا لالكادميية
اليت نعمل على تأسيسها».
وتطرق رئيس اجلمهورية اىل
مسألة النزوح السوري ،فتمنى
«ان تساعد بريطانيا لبنان اىل
جانب غريها من الدول كي
يتمكن من مواجهة اعبائها،
بعدما بلغ عدد النازحني املليون
ونصف املليون» ،واصفا هذه
االعباء ب»الضخمة نسبة حلجم
لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4
ماليني ونصف وتعجز عن حتملها
العديد من الدول» ،كما متنى
«مساعدة بريطانيا على عودة
النازحني اىل بالدهم بعدما
اصبح القسم االكرب منها آمنا».

االمرية صويف

ثم حتدثت االمرية صويف،
فقالت« :يسرني كثريا ان
اكون هنا وان امثل ملكة بالدي،
خصوصا انه مضى اكثر من 30
سنة منذ ان قام احد افراد العائلة
املالكة بزيارة بلدكم .واستنادا
ملا رأيته حتى اآلن ،جيب ان
اعود قريبا لزيارة لبنان جمددا.
ويف خالل الساعات املاضية،
ركزنا عملنا على بعض املسائل
الثنائية ونظرنا يف كيفية
تأمني املساعدة والدعم بطريقة
فاعلة من اجل منع العنف ودعم
اجملتمع املدن».
ولفتت اىل ان «احلكومة

الربيطانية مسرورة جدا بالدعم
الذي تقدمه للجيش اللبناني،
واود أن اقدم تعزييت باجلنود
الذين سقطوا مؤخرا يف
الشمال».
اضافت« :اننا فخورون كدولة
الننا حاولنا مساعدتكم يف
مساعيكم وما تقومون به .انتم
مثال رائع للعامل مما يرتجم
سعيكم النشاء اكادميية احلوار
اليت نعتربها مثاال آخرا على
كيفية عملكم مع كل االديان
وكيفية تعايش االديان املختلفة
بصورة طبيعية» ،ومتنت النجاح
لالكادميية اليت اعربت عن
اعتقادها ان «تأثريها سيكون
على مستوى العامل ككل».

اللورد ومبلدون

والقى اللورد ومبلدون كلمة،
لفت غيها اىل ان «اهلدف
من هذه الزيارة ،التشديد
على قوة العالقة بني بلدينا»،
وقال« :لقد اطلعنا حتى اآلن
على بعض املشاريع املمتازة،
ونتطلع اىل رؤية املزيد من
املشاريع خالل االيام املقبلة.
واود ان اؤكد تركيزنا على
دعم لبنان يف جمال االمن
واالستقرار واالزدهار خالل
السنوات املقبلة».
واوضح انه ضمن مهامه
«دورين اضطلع بهما ،االول
هو انين ممثل وزير اخلارجية من
اجل الوقاية من العنف اجلنسي،
والثاني هو انين املوفد الشخصي
له من اجل حرية املعتقد والرأي.
واليوم اتطلع اىل مقابلة ممثلني
عن خمتلف الطوائف اللبنانية
ألرى كيف متكن لبنان يف
هذا احمليط املليء بالتحديات
من احلفاظ على متثيل خمتلف
الطوائف واملعتقدات وتطوير
هذا التمثيل».
املسائل
«هناك
اضاف:
والتحديات املرتبطة بالتطرف
واليت تهدد االديان وتسيء
متثيلها يف كل احناء العامل،
الرتكاب اسوأ انواع اجلرائم
باسم الدين .لذا حنن نقف اىل
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مـقاالت وتـحقيقات

رئيس اجلمهورية :ملساعدة...
جانب لبنان ملواجهة هذا التحدي.
كما نقدر له استضافته العدد
الكبري من النازحني ،فكل دين
يعلم االنسانية ،وسهل جدا ان
نتحدث عن هذه االنسانية اال ان
اظهارها هو حتد كبري وقد قام
لبنان بذلك جبدارة».
واذ اكد اللورد ومبلدون
«الوقوف اىل جانب لبنان يف
العمل الذي يقوم به من اجل
دعم النازحني السوريني»،
وقال« :نواصل دعمنا ملبادرات
اجملتمع املدني اللبناني ولتعزيز
واالزدهار
واالمناء
التطور
ضمن اجملتمعات احمللية .وحنن
نشاطركم هدفكم ورؤيتكم الننا
نريد ان نرى النازحني يعودون
اىل بلدهم حني يستتب االمن
والسالم واالستقرار عرب احلدود،
وسنواصل العمل معكم من اجل
هذا اهلدف النهائي».

رئيس مقاطعة االلب  -الكوت
دازور

اىل ذلك ،عرض الرئيس عون
سبل التعاون اللبناني  -الفرنسي
مع رئيس جملس مقاطعة االلب
الكوت دازور الفرنسية الوزيرالسابق رينو موسولييه على
رأس وفد من جملس املقاطعة،
رافقهم السفري الفرنسي برونو
فوشيه ،يف حضور وزير الدولة
لشؤون رئاسة اجلمهورية سليم
جريصاتي ،مستشار رئيس
اجلمهورية للشؤون السياسية
الوزير السابق بيار رفول واملدير
العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور
انطوان شقري واملستشارين
رفيق شالال واسامة خشاب.

موسولييه

يف مستهل االجتماع ،اعرب
موسولييه عن سعادته لوجوده
يف بريوت «للبحث يف التعاون
بني املقاطعة اليت أترأسها
واملؤسسات واهليئات اللبنانية
يف جماالت الرتبية والبيئة
والطب والنشاطات الثقافية»،
الفتا اىل ان «الشؤون البلدية
هي ايضا من املواضيع اليت
حتظى باهتمام املقاطعة».
وركز موسولييه على «تعاون
البلديات يف الدول الواقعة على

حوض البحر املتوسط ،واهمية
املشاريع املشرتكة بينها ،ال
سيما يف جمال البيئة».

العريضي :نريد احلفاظ على التوازنات والتنوع

رئيس الجمهورية

ورحب الرئيس عون مبوسولييه
شاكرا
املرافق،
والوفد
«االهتمام الذي يلقاه لبنان
لدى املسؤولني الفرنسيني،
سواء على مستوى الدولة ككل
او املقاطعات والبلديات من
خالل التعاون الثنائي».
اجلمهورية
رئيس
وعرض
التنسيق يف اجملاالت البيئية،
فاعترب ان «كل تعاون يساهم
يف جتذير عالقات الصداقة اليت
تربط لبنان وفرنسا» ،وشرح
للوزير السابق موسولييه ،وهو
عضو يف الربملان االوروبي،
«موقف لبنان من التطورات
يف املنطقة وملف النازحني
السوريني وضرورة عودتهم اىل
بالدهم واحلديث املتجدد عن
توطني الفلسطينيني» ،معلنا
«رفض لبنان الي خطوة من
هذا القبيل» ،مشددا على «حق
العودة وعلى اجياد حل عادل
وشامل للقضية الفلسطينية».
وردا على سؤال حول تعثر
اعادة النازحني السوريني اىل
بالدهم ،لفت الرئيس عون
اىل انه «ال جيوز انتظار احلل
السياسي لالزمة السورية الذي
قد يطول ،وبالتالي على الدول
التجاوب مع رغبة لبنان يف
عودة هؤالء النازحني».
وجدد الرئيس عون «متسك
لبنان بتطبيق القرار ،»1701
شاكرا «املشاركة الفرنسية
يف القوات الدولية العاملة يف
اجلنوب ال»يونيفيل».

موسولييه

بدوره ،اكد موسولييه وقوف
بالده اىل جانب لبنان« ،انطالقا
من الصداقة اللبنانية-الفرنسية
والشراكة الدائمة من اجل
تعزيز االستقرار فيه وتفعيل
اقتصاده» ،معربا عن سعادته
«باملشاركة يف االحتفاالت
اليت ستقام خالل العام 2020
ملناسبة مئوية االعالن عن دولة
لبنان الكبري».

ميقاتي إستقبل فيصل كرامي وتسلم
مذكرة مبطالب احملاربني القدامي

ميقاتي مستقبال كرامي

إستقبل الرئيس جنيب ميقاتي
النائب فيصل كرامي يف دارته
يف طرابلس ،امس االول
وعرض معه التطورات الراهنة
وشؤونا طرابلسية ومشالية.
كما استقبل وفدا من «اهليئة
الوطنية للمحاربني القدامى

دريان تابع االوضاع مع زواره
فضل اهلل :ماضون يف مكافحة الفساد
احلجريي :السالح املستخدم يف املنطقة خميف وأولويتنا يف املوازنة محاية الفقراء

 منسقية الشمال وعكار»،برئاسة العميد الركن املتقاعد
الدكتور علي عمر ،وضعه يف ما
وصفوه بـ «أجواء البنود اجملحفة
حبق العسكريني املتقاعدين يف
موازنة  ،»2019وسلموه مذكرة
مبطالبهم».

املفتي دريان مستقبال العريضي
إستقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،الوزير السابق غازي
العريضي الذي قال بعد اللقاء:
«كالعادة الوقوف على خاطر ورأي
صاحب السماحة هو واجب ألننا يف
كل جلسة نستنري مبواقفه ونستند
اىل حكمته ،ال سيما واننا استمعنا
اليه مؤخرا يف خطبة العيد الذي
نتمناه جمددا عيدا مباركا للجميع،
وان يعود على اللبنانيني بكل
األيام املقبلة بوضع افضل مما
هم عليه اآلن بسبب سوء اإلدارة
يف لبنان ،واعتماد النهج اخلاطئ
يف إدارة شؤونه ،والتوترات اليت
شهدتها وتشهدها البالد».
وتابع« :كالم صاحب السماحة
كان كالما دقيقا ،وهو معروف
عنه انه خيتار كلمته يف كل مناسبة
يقوهلا ،كان كالما معربا عما جيول
يف خواطر اللبنانيني الذين
يشعرون بقلق كبري على واقعهم
ومستقبلهم نتيجة نهج استئثار او
حتكم او إصرار على قرار يف مكان
معني خارج اطار الكتاب الذي
جيمع اللبنانيني الذي هو اتفاق
الطائف «دستور البالد» .أمتنى
بعد احملاوالت اجلارية اآلن  -وان
كنت شخصيا لست كثري التفاؤل
 ان يعود املعنيون اىل رشدهم،اىل عقوهلم ،اىل الكتاب ،اىل
االستفادة من جتارب ودروس
املاضي ،من العرب املستخلصة.
مر رؤساء ،ومر حكام ،وقامت
حكومات ،وذهب رؤساء ،وسقطت
حكومات ،وتغريت أمور كثرية يف
البالد ...ال شيء يدوم ألحد،
ما نريده هو ان يبقى االستقرار
يف لبنان قائما ،حمافظني على
التوازنات ،وعلى التنوع يف
لبنان ،دون ان يدعي احد  -مع
االحرتام والتقدير للجميع  -انه
حيتكر ولديه ليس فقط االحتكار،
بل الوكالة احلصرية باألخالق
واملعرفة والقدرة على إدارة
شؤون البالد والثقافة والعلم
واآلدمية والنزاهة واألخالق،
وكل اآلخرين يف مكان آخر ،ومن
ال يفهم موقف هؤالء فهو فاقد
كرامة .هذا امر ال جيوز ،وهذا
امر غري مقبول يف التخاطب بني
بعضنا البعض كلبنانيني .آمل ان
نضع حدا ملثل هذا األسلوب يف
التعاطي وان نتصرف بانفتاح
حبوار جدي حول االزمة اخلطرية
اليت يعيشها لبنان لكي نتمكن
معا من إخراجه منها».
وختم العريضي« :املنطقة يف حالة
غليان ،وحنن ال نعيش يف جزيرة،
حنن نتأثر بكل ما جيري حولنا،
فدون أي ادعاء ودون مكابرة،

فلنذهب اىل نقاش جدي بني
بعضنا البعض ملواجهة انعكاسات
ما جيري يف املنطقة .هذا امر
خطري جدا ،والواجب يقضي بأن
نفكر بهذه الطريقة».
الحجريي
واستقبل مفيت اجلمهورية النائب
بكر احلجريي الذي قال بعد اللقاء:
«زيارتنا لسماحة املفيت هي
ملعايدته بعيد الفطر املبارك ،كما
تضمنت زيارتنا له مواضيع خاصة
ببلدة عرسال ووضعها اإلسالمي،
ومواضيع أساسية وهامة تتعلق
مبنطقة بعلبك -اهلرمل واالشكاالت
احلاصلة فيها ،واالمكانات ملساعدة
تهدئة هذه املنطقة كأي جزء من
البلد .كان هناك اقرتاحات عديدة
تتعلق بالقوى السياسية املوجودة
على األرض ودورها احلالي،
واهمية دورها احلالي ان تكون
على األرض ومع الناس حتى
تهدىء النفوس فعال وليس على
طريقة تقتلين والدم جير الدم على
طريقة العشائر والثأر».
أضاف« :تطرقنا أيضا ملوضوع
بناء املستشفى احلكومي املقر
منذ العام  2014حتى متويال
وقرارا ،واملستشفى سيكون بعد
زيارة وزير الصحة هلا واالطالع
على املوقع ،من املمكن ان يكون
مستشفى جامعيا يشمل ليس فقط
بلدة عرسال بل املنطقة اجملاورة
كاملة مبواصفات جيدة وراقية،
وبكادر طيب حيل مشاكل أبناء
املنطقة الذين يتعرضون خاصة
يف هذا الزمن ويف هذا الوضع
االقتصادي الضاغط اىل مشاكل
وامراض كبرية ،كي ينتقلوا من
هناك اىل بريوت ليدخلوا اىل
مستشفى يضمنوا فيها الطبابة
الصحيحة.
واؤكد على أهمية وجود القوى
السياسية املؤثرة على األرض
مع الناس ،واال تبقى األمور
تصرحيات صحافية ومراجل واخذ
ورد وسفك دماء ومن اقوى...
السالح املستخدم يف املنطقة
سالح خميف ،سالح متوسط
وثقيل ،صواريخ كبرية مع األسف
وكان من املفرتض ان تكون
مدخرة ملواقع أخرى وأماكن أخرى
وليس ان تكون مستعملة بني
أهالي املنطقة الواحدة».
كذلك ،استقبل املفيت دريان وفدا
من احملاكم اليمنية برئاسة رئيس
احملكمة العليا القاضي محود بن
عبد احلميد اهلتار يرافقهم سفري
اليمن يف لبنان عبد اهلل عبد
الكريم الدعيس ،وجرى البحث يف
شؤون قضائية وسبل التعاون
بني البلدين يف هذا اإلطار.

نظمت مجعية املعارف اإلسالمية
الثقافية واملؤسسة اإلسالمية
للرتبية والتعليم ومركز األحباث
والدراسات الرتبوية ،ملناسبة
اخلامسة
السنوية
الذكرى
لرحيل العالمة الشيخ مصطفى
قصري العاملي ،برعاية النائب
حسن فضل اهلل ،حفل إطالق
اإلصدار األول لكتاب «األخالق
اإلسالمية» للعالمة الراحل.
أقيم احلفل يف جممع اإلمام
اجملتبى ،وحضره معاونا رئيس
اجمللس التنفيذي يف «حزب
اهلل» سلطان أسعد وعبد اهلل
قصري ،رئيس مجعية املؤسسة
اإلسالمية للرتبية والتعليم
حسني يوسف ،املدير العام
لقناة «املنار» إبراهيم فرحات،
مسؤول وحدة اآلثار الدينية علي
زريق ،مسؤول وحدة شؤون
األفراد أبو علي الرضا يزبك،
مسؤول وحدة األنشطة اإلعالمية
الشيخ علي ضاهر ،مدير املركز
اإلسالمي للتوجيه والتعليم
العالي علي زلزلي ،ممثل مجعية
املربات اخلريية إبراهيم عالء
الدين ،ممثل مؤسسات «أمل»
الرتبوية رضا سعادة ،النائب
السابق نزيه منصور ،مسؤول
العالقات العامة يف مجعية
املعارف اإلسالمية الثقافية
الشيخ حممد يونس ،الدكتور
أمحد ملي ،وفاعليات.
افتتح االحتفال بقراءة آيات من
الذكر احلكيم ،ثم كلمة للشيخ
حممد يونس حتدث فيها عن
العاملي وميزاته .وقال إنه يرى
يف كتاب «األخالق اإلسالمية»
وجه «عالقة بني الكاتب
والكتاب».
تاله راعي احلفل النائب فضل
اهلل الذي شدد على أن «مساحته
كان يفكر دائما باألجيال اآلتية
ويركز على الشباب واالطفال
ألنهم جيل املستقبل ،ولو
كان مساحته بيننا لكان أحب

عمل على قلبه هو نشر كتاب
األخالق اإلسالمية الذي يتطرق
إىل آدابنا اإلسالمية بعيدا عن
التفكري الذي أساء إىل ديننا»،
مؤكدا أن «مساحته كان يعترب
أن أفضل جهاد هو جمال الرتبية
والتعليم والتثقيف الذي عمل
عليه يف املؤسسة اإلسالمية
للرتبية والتعليم حيث كان ميزج
العلم بالعمل ،وألن العلم مرتبط
بالعمل فإن مسرية املقاومة
حتاول أن تقرنهما».
وأشار اىل أن «علينا أن نقدم
النموذج الصاحل سواء يف
السياسة أو العلم وهذا ما حتاول
املقاومة يف مسريتها السياسية
واجلهادية أن تقدمه .أما يف
الشأن الداخلي فقال« :إن
حزب اهلل يتوخى يف نقاشات
مشروع املوازنة عدم املساس
بالفقراء وذوي الدخل احملدود.
حنن ماضون يف نقاشاتنا وفق
مبادئ وأولويات عنوانها محاية
الفئات الشعبية ،وهناك جهد
كبري يبذل لكي ال متس هذه
الفئة بضريبة وال مبكتسبات.
أهم ملف يف الدولة اللبنانية
ملكافحة الفساد واحلد من
اهلدر هو املوازنة ،أجلنا بعض
امللفات ،ألننا كنا نناقش على
مستوى حزب اهلل بالتفصيل
بنود املوازنة ،اليت تبدأ من حبة
الدواء اىل حبة الزفت والرواتب
وكل شيء».
ويذكر أن احلفل قدمه ممثل
واألحباث
الدراسات
مركز
الرتبوية الشيخ عباس كنعان،
مشيدا يف كلمته بدور الشيخ
الراحل الرتبوي واألخالقي يف
بناء األجيال.
ويف نهاية احلفل قدمت مجعية
املعارف اإلسالمية الثقافية
نسخا من اإلصدار األول ضمن
سلسلة مؤلفة من  24إصدار
حول العالمة الراحل مرفقة
بقرص مدمج.

خزومي  :صورة لبنان بدأت تهتز اذا مل
تبادر احلكومة اىل تنفيذاصالحات طلبتها
مؤمترات سيدر

يزور رئيس «حزب احلوار
الوطين» النائب فؤاد خمزومي
باريس ،بدعوة من رئيس
جتمع رجال األعمال اللبنانيني
 الفرنسيني أنطوان منسى.وأكد لربنامج «حوار» أن «صورة
لبنان بدأت تهتز لدى العامل
إذا مل تبادر الدولة إىل تنفيذ

اإلصالحات اليت طلبت منها يف
مؤمترات «سيدر» ما سيؤدي
إىل مشكلة كبرية مع االحتاد
األوروبي ،ومع تفاقم أوضاع
النازحني السوريني».
وأشار إىل أنه «ليس للبنان أي
رؤية واضحة لتأهيل النازحني
املوجودين على أراضيه».
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اسـرتاليات

«هناك أشخاص ال حيرتمون الزي األمين»

أكثر مناطق سيدني خطورة على الشرطة

املتهم روري كونستانتينو اىل اليمني وعنصر الشرطة جاكوب فيال اىل اليسار

عنصر شرطة يف املكان الذي جرى فيه طعن الكونستبل فيال يوم الثالثاء املاضي
تعد ليفربول ،حيث ُزع���م أن
عنصر شرطة يبلغ من العمر 24
عاما تعرض للطعن و»اجلرح» يف
ً
الرقبة من قبل رجل القي القبض
عليه ي��وم ال��ث�لاث��اء املاضي،
واحدة من أكثر املناطق خطورة
على الشرطة يف سيدني.
فقد ذهب الكونستبل جاكوب
ف��ي�لا وش��ري��ك��ه إىل م��ن��زل يف
ضاحية س��ادل�ير ،جنوب غرب
س���ي���دن���ي ،م���ع أم����ر قضائي
بالقبض على ريك كونستانتينو،
 58عاما ،صباح ي��وم الثالثاء
املاضي ،عندما ُزع��م أنه طعن
و»جرح يف الرقبة» على
يف يده
ُ
يد ابن الرجل املطلوب .وقالت
الشرطة إن روري كونستانتينو،
«سالحا يدوي
عاما ،استخدم
ً
ً 27
الصنع» يف اهلجوم.
يتعلق األمر بإخفاق مزعوم يف
املثول أمام احملكمة.
ووج��ع��ت ال��ش��رط��ة إىل روري
ك��ون��س��ت��ان��ت��ي��ن��و ت��ه��م��ة إصابة
ش��خ��ص ع���ن س���اب���ق اص����رار
وتصميم وم��ق��اوم��ة التوقيف،
وإصابة عنصر شرطة وهو يقوم
بالواجب «واحلاق األذى اجلسدي
الفعلي» ،وعرقلة عنصر شرطة
عمدا يف تنفيذ واجبه ،وتهمتني
باالعتداء على عنصر شرطة وهو
يقوم بواجبه وتهمتني يف مقاومة
عنصر شرطة يف أداء واجبه.
ومت توجيه االت��ه��ام إىل ريك
كونستانتينو باستخدام سالح
هجومي ملنع التوقيف القانوني،
واالعتداء على عنصر شرطة أثناء
قيامه بواجبه.
وجرى رفض الكفالة حيث مثال
أم���ام حمكمة ليفربول احمللية
صباح األربعاء املاضي.
وقالت الشرطة ان رجال مسنا

اخر كان داخل املنزل وقت وقوع
احلادث كان يتحدث مع احملققني
مساء الثالثاء املاضي.
ويأتي هذا االعتداء يف الوقت
ال���ذي ت��ع��رض فيه امل��زي��د من
عناصر الشرطة ل�لاع��ت��داء يف
حادثني منفصلني يف سيدني
يوم الثالثاء املاضي .واتهمت
فتاة 14( ،عاما) ،بلكم ضابطة
شرطة على رأسها وساقها يف
مركز جتاري يف هورنزبي ،بينما
مت القبض على ام��رأة تبلغ من
عاما مطلوبة يف عدد
العمر ً 37
من أوامر التوقيف بزعم االعتداء
على الشرطة يف موقع حريق
منزل يف جنوب وينتورثفيل.
وتظهر إحصاءات وحبوث مكتب
إحصاءات اجلرمية يف نيو ساوث
ويلز أن هناك  2452تهمة اعتداء
على الشرطة يف نيو ساوث ويلز
يف العام حتى اذار .2019
من بني ه��ذه االت��ه��ام��ات56 ،
ت��ه��م��ة ح���دث���ت يف ليفربول
وضواحيها و 295تهمة يف مدينة
سيدني و 132يف بالكتاون و77
يف كامبلتاون و 65يف باراماتا
و  83يف بنريث.
وخ����ارج س��ي��دن��ي وضواحيها،
كانت هناك  55تهمة االعتداء
على الشرطة وقعت يف دابو
وضواحيها و 122يف السنرتال
كوست.
وق���ال ب��ي�تر ث��ورت��ي��ل ،مساعد
م��ف��وض ال��ش��رط��ة يف منطقة
جنوب غرب سيدني« ،إنها مهنة
خطرية ،لكنها خطرية فقط ألن
أشخاصا ال حيرتمون زي
هناك
ً
الشرطة ويعتقدون أنه من اجليد
عدم احرتام زي الشرطة».
واضاف يقول «ليس كل شيء
على ما يرام وسنتخذ إجراءات

قوية كلما واجهنا مرتكيب جرائم
عنف».
ويتعافى الكونستابل فيال يف
مستشفى ليفربول وأسرته إىل
جانبه.
وقال ثورتيل «لقد حتدثت إىل
عائلة الضابط ال��ش��اب الذي
أص��ي��ب جب���روح وه���و ع��ل��ى ما
يرام ..حتدثت إىل شريكته وهي
على ما ي��رام ..لكن من واجبنا
ضمان أن يظال على هذا النحو
وأن حيصل عنصرنا الشاب على
الدعم الذي حيتاج إليه».
وق���ال رئ��ي��س احت���اد الشرطة
طوني كينغ إن احل��ادث أظهر
خماطر الشرطة.
واضاف يقول « املسألة تتعلق
ب��االح�ترام ..إن الشرطة تقوم
بعملها ،وعلى اجملتمع إظهار
بعض االح�ت�رام للزي الرمسي
ول��ع��ن��اص��ر ال��ش��رط��ة الذين
يرتدونه».
وق���ال «إن��ه��م حب��اج��ة إىل أن
يتذكروا أن رجال ونساء قوات
الشرطة هم أعضاء يف اجملتمع،
وه��م أن��اس حقيقيون يقومون
بعمل رائع».
وفيما يلي النسب االعلى يف
حكومات سيدني احمللية اليت
حصلت فيها اع���ت���داءات على
الشرطة:
 .1مدينة سيدني2952 :
 .2بالكتاون1323 :
 .3بنريث834 :
 -4كامبلتاون775 :
 .5باراماتا656 :
 -6كانرتبري بانكستاون627 :
 -7ليفربول568 :
 .8الشواطئ الشمالية469 :
 .9بايسايد45 :
 .10راندويك:
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مليارات من املدخرات املقرتحة ألسعار النقل العام يف نيو
ساوث يلز مع ارتفاع التكاليف

تأخذ حكومة نيو ساوث ويلز يف
االعتبار رفع أسعار النقل العام
وبيع أو إع��ادة تطوير املئات
من العقارات اململوكة للوالية
وإص�لاح ال��رس��وم والضرائب
على الطرق من بني التدابري
ال�تي يتم النظر فيها لتأمني
 7مليارات دوالر من املدخرات
السنوية حبلول نهاية العقد
املقبل لتجنب حدوث انفجار يف
تكاليف النقل يف نيو ساوث
ويلز .
ويكشف برنامج «إصالح النقل»
يف نيو س��اوث ويلز ال��ذي مت
إعداده للحكومة وحصلت عليه
صحيفة هريالد مبوجب قوانني
حرية املعلومات ،أن الوكالة
ً
طرقا خلفض ما يصل
تقرتح
سنويا من
دوالر
مليار
1.9
إىل
ً
تكاليف املوظفني يف غضون
 10سنوات.
وحت��دد الوثائق «احلساسة»،
املؤرخة يف آذار من هذا العام،
اخليارات الصارمة اليت يتعني
مواجهتها م��ن قبل سلطات
النقل وحكومة الوالية :إنفاق
أموال أكثر من أي وقت مضى
على خ��دم��ات النقل ،لكن ما
تعوضه احلكومة عن األسعار
ورسوم أخرى ال يواكب ذلك.
وتظهر الوثائق أن اسعار النقل
العام يف الوالية تريد زيادة
مستويات اخلدمة ،ولكنها ً
أيضا
تتعرض لضغوط للعثور على
املليارات من امل��دخ��رات على
املدى الطويل.
وحتذر الوثائق من أنه «بدون
اخت��اذ إج��راء»  ،فإن «الدعم»
السنوي من احلكومة لتغطية
تكلفة النقل سريتفع من 5.8
مليار دوالر يف العام املاضي
إىل  9.6مليار دوالر يف عام
.2028
وحبلول عام  ، 2028من املتوقع
أن تغطي املبالغ اليت حتصلها
الوكاالت من الرسوم وغريها
 27يف املائة فقط من التكلفة
اإلمجالية للخدمات ،مقارنة بـ
 32يف املائة العام املاضي.
وتقول الوثائق انه «من املتوقع
أن تتطلب التكاليف املرتفعة
مزيدا من
والعائدات الراكدة
ً
الدعم احلكومي».
وبيع أو إع��ادة تطوير املئات
من العقارات اململوكة للوالية
هي من بني التدابري اليت جيري
النظر فيها لضمان  7مليارات
دوالر من امل��دخ��رات السنوية
حبلول نهاية العقد املقبل.
وق��ال سكرتري النقل يف نيو

ساوث ويلز رود ستايبلز إن
ال��وك��ال��ة حت��دث��ت إىل حكومة
بريجييكليان ح��ول الضغوط
املالية ،لكنه أكد أنه مل يتم
اختاذ أي قرارات سياسية.
واوضح انه «فيما يتعلق بأي
قرار سياسي رئيسي ،يتعني
بناء على
علينا القيام بذلك
ً
جدارته وسأفعل ذلك بالتشاور
مع الوزراء ورئيسة الوالية»
ورف���ض وزي���ر ال��ن��ق��ل أن���درو
كونستانس حتديد املقرتحات
املقدمة من وكالة النقل اليت
من احملتمل أن تتبناها احلكومة،
لكنه قال إن الركاب ميثلون
األول��وي��ة األوىل ل��ه ويتوقع
إدخ��ال حتسينات على خدمات
العمالء يف اخلطوط األمامية.
وتكشف الوثائق أن مسؤولي
النقل يقدرون توفري ما يصل
سنويا
إىل  2.1مليار دوالر
ً
حتى عام  2028من «إصالح»
رس���وم ال��ط��رق والضرائب،
والتغيريات يف مزايا وامتيازات
النقل العام واألسعار املتدرجة
لتعكس «إطار دفع للمستخدم
أكثر إنصافا».
كما ميكن حتقيق دفعة أخرى
بقيمة  2.3مليار دوالر لتمويل
النقل خالل العقد املقبل من
بيع أو إع��ادة ش��راء أو تطوير
عقارا «مع
أو حتسني حنو 350
ً
إمكانات جتارية قوية»  ،ومن
ترخيص استخدام املساحات
اإلع�لان��ي��ة وامللكية الفكرية
والبيانات.
وميكن أن يأتي ما يصل إىل
 1.9مليار دوالر من املدخرات
كل عام حتى حلول عام 2028
من جتديد قوتها العاملة البالغ
عددها  28000فرد «مع االحتفاظ
بعدد املوظفني الثابت إىل حد
كبري عند مستويات  ،2018مع
تبين مهارات جديدة وتكنولوجيا
جديدة وحتسني خدمة العمالء
واسرتداد التكاليف».
وال توضح الوثائق بالتفصيل
اإلج���راءات ال�تي ستستتبعها،
مثل إص�لاح رس��وم الطرق أو
التغيريات يف امتيازات النقل
العام.
وق����ال ال��س��ي��د س��ت��اي��ب��ل��ز إن
الوكالة ستتوىل قيادة احملكمة
املستقلة للتسعري وتنظيم
األس��ع��ار ،ال�تي ت���درس إجراء
إص�لاح شامل لتذاكر أوبال
 Opalللنقل العام.
وق����ال «س��ن��ن��ت��ظ��ر ح��ت��ى يتم
االنتهاء من عمل .»IPART
واضاف يقول «إنها حالة تقول

للحكومة ،إذا كنت تعانني من
ضغوط مالية ،وكنت تبحثني
ع��ن امل��زي��د م��ن العائدات،
فهناك خيارات متاحة لك للنظر
فيها».
وتابع يقول إن نسبة كبرية من
القوى العاملة يف املواصالت
العامة سوف تتقاعد أو تغادر
على مدار العقد املقبل ،لكن
حقيقة أنها ستحتفظ بأعداد
املوظفني احلاليني مشريا إىل
أنه «سيكون لدينا املزيد من
تقديم اخل��دم��ات» م��ع توسيع
ش��ب��ك��ة امل����واص��ل�ات .وق���ال
«س��ي��ك��ون ل��دي��ن��ا امل��زي��د من
األصول للمحافظة عليها ،لكننا
حناول القيام بذلك بعدد مماثل
م��ن النفقات وه��ذا يوفر لنا
مدخرات».
ويف ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء على
الضغوط املالية  ،تصف الوثائق
الوظائف املركزية للنقل بأنها
«غري فعالة ومكررة».
كما حت��ذر م��ن أن «املكاسب
الكبرية يف رض��ا العمالء هي
منبسطة» كرتكيز على أوضاع
حم����ددة ،م��ث��ل ال��ق��ط��ارات أو
احل��اف�لات ،مما حيد من قدرة
النقل على «تلبية توقعات
العمالء املتغرية».
توقعات
التحديات
وتؤكد هذه
ُ
بأن رحالت الركاب على شبكة
ال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة سرتتفع
بنسبة  21يف املائة على مدى
السنوات الثالث املقبلة.
واس��ت��أج��رت دائ���رة النقل يف
نيو س��اوث ويلز مستشارين
م��ن ش��رك��ة  BCGق��ب��ل عدة
أشهر إلجراء مراجعة ملدة أربعة
أسابيع لنموذج جديد لوكالة
النقل الرائدة التابعة للوالية
وت��ل��ك ال�ت�ي ت��ق��ع حت��ت مظلة
مثل سيدني للقطارات والطرق
واخلدمات البحرية.
وأدت عملية إع���ادة التنظيم
منذ ذل��ك احل�ين إىل فقدان
 RMSوضعها كوكالة مستقلة،
ويتم دمج وظائفها وموظفيها
يف أقسام جديدة من النقل
وامل��واص�لات يف نيو ساوث
ويلز.
ً
أيضا
وح����ددت امل��س��ت��ن��دات
حوالي مليار دوالر من املدخرات
السنوية حبلول عام  2028من
دم��ج القوة الشرائية لشركة
النقل لتحقيق «سلع وخدمات
أفضل بتكاليف أقل» وإنشاء
شبكة نقل متكاملة من خالل
االستفادة من أوضاع وأنظمة
رقمية وبيانات جديدة.
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اسـرتاليات

البانيزي طالبه باالستقالة وأيده أندروز

سيتكا لن يتنحى ملقيا باللوم يف غضب باتي على «سياسة حزب العمال القذرة»
طالب زعيم املعارضة أنطوني
ألبانيزي بطرد الزعيم النقابي
املثري للجدل ج��ون سيتكا من
ح���زب ال��ع��م��ال ،ل��ك��ن سكرتري
 CFMMEUالفيكتوري رفض
االستقالة من منصبه النقابي.
ف��ق��د أع��ل��ن ال��س��ي��د ألبانيزي
صباح الثالثاء املاضي أنه يريد
طرد السيد سيتكا من احلزب،
قائال «ال أريده يف حزبنا .بكل
بساطة».
وتلقت دعوته هذه دعم رئيس
والية فيكتوريا دانيال أندروز،
ال���ذي خ��رج ع��ن صمته بشأن
النقابي السيد سيتكا املثري
للجدل بعد ذلك بفرتة وجيزة
ليقف خلف ألبانيزي.
غ�ير ان سكرتري نقابة البناء
يف  CFMMEUالسيد سيتكا،
يقول إنه لن يتنحى من منصبه
النقابي بسبب التعليقات اليت
أدىل بها ع��ن القائمة حبملة
العنف العائلي روزي باتي.
وق���ال إن��ه ل��ن ي�ترك وظيفته
إال إذا طلب منه أعضاء الفرع
الفيكتوري للنقابة االستقالة،
ويعتقد أنه ال يزال حيظى بدعم
كبري من شخصيات نقابية رفيعة
املستوى.
وسيؤدي رفض السيد سيتكا
ترك وظيفته النافذة إىل مواجهة
الشهر املقبل بني حزب العمال
وال��ف��رع ال��ف��ي��ك��ت��وري للنقابة
ذات الياقات الزرقاء القوية،
ً
كبريا للحزب
ماحنا
واليت كانت
ً
ونشطة يف احلمالت االنتخابية
ومؤثرة يف االختيارات املسبقة
للمقاعد الرئيسية.
وفيما يظل السيد سيتكا يف دور
كبري ،إال أن الروابط الرمسية
بني نقابته وبني حزب العمال ال
تزال يف حالة من التغري ،حسبما
قالت مصادر مطلعة ،واضافت
تقول ان القضية اليت ُجر اليها
احلزب قد تضطره إىل قطع أو
تعليق الروابط مع النقابة.
وبصفته زعيمًا نقابيًا منتخبًا
دميقراطيًا ،سيكون من الصعب
إقالة السيد سيتكا من منصبه،
ومن احملتمل أن تتطلب إزاحته،
إذا رف��ض االستقالة ،عملية
داخلية طويلة.
وال يتمتع ح��زب العمال بأي
سلطة على النقابة إلجبار قادتها
املنتخبني على التنحي.
التنفيذية
اللجنة
وستجتمع
الوطنية حل��زب العمال ،يف 5
متوز املقبل للبت يف املسألة.
فقد تصاعدت الضغوط على
السيد سيتكا لالستقالة منذ
أن ذك��رت صحيفتا «االيدج»
و»سيدني مورنينغ هريالد» أنه
نقابيا يوم األربعاء
اجتماعا
أبلغ
ً
ً
م��ن االس��ب��وع امل��اض��ي ب��أن ما
قامت به السيدة باتي قد أدى
إىل متتع الرجال حبقوق أقل،
وظل متمسكا مبوقفه املتحدي
بعد ظهر يوم الثالثاء املاضي.
وقال السيد سيتكا لصحيفة نيو
دايلي بعد ظهر يوم الثالثاء «لن
أتنحى جراء األكاذيب اليت يقوم
بها البعض».
واض���اف ي��ق��ول «ل��ق��د انتخبت
م��ن قبل أع��ض��اء النقابة .هم

النقابي البارز جون سيتكا
رؤسائي .إذا أرادوا أن أغادر
فسأستقيل غدًا».
سيتكا
السيد
وقد رفض
مرارا
ً
التحدث إىل صحيفيت «االيدج»
و»س��ي��دن��ي مورنينغ هريالد»
اللتني تناولتا بالتفصيل سلوكه
املثري للجدل يف سلسلة من
املقاالت خالل الشهر املاضي.
والشهر املاضي ،أخ�بر سيتكا
إح��دى احملاكم الفيكتورية أنه
سيدان باستخدام خدمة النقل
ملضايقة امرأة يف حادث مزعوم
العام املاضي.
وبينما أخذ إجازة من منصبه أثناء
مواجهته تهما جنائية ،أفادت
صحيفتا «االي��دج» و»سيدني
مورنينغ هريالد» يوم الثالثاء
بأن السيد سيتكا تلقى راتبه
الكامل واستحقاقاته ملدة ستة
أشهر مل يكن يعمل فيها.
وسيعود إىل احملكمة يف 26
ح��زي��ران احل��ال��ي حلضور جلسة
استماع.
وحتى ي��وم االرب��ع��اء املاضي،
كانت احلركة النقابية وحزب
ال��ع��م��ال م��ت��ح��ف��ظ�ين للمضي
قدمًا يف ازاحة السيد سيتكا،
الرقم القوي واملؤثر ،مما دفع
شخصيات ب��ارزة يف االئتالف
إىل اتهام املعارضة بالنفاق.
وق��د رف��ض ك��ل م��ن ألبانيزي
والسيد أندروز وزعيمة ACTU
سالي مكمانوس التعليق على
نية السيد سيتكا يف اإلقرار
بالذنب ،قائلني إن��ه ال يزال
أمام احملاكم.
ي���وم األح����د امل���اض���ي ،قامت
ال��وزي��رة الفيدرالية لشؤون
املرأة ماريز باين بتغريدة قالت

املرده والقوات :ان ِفتاح يلغي األحقاد
املهندس بدوي الحاج – سيدني  -الحوارنيوز خاص

بعد  40سنة ،من القطيعة السياسية والشخصيةَّ ،
متت
ُ
املصاحلة بني تيار امل��رده وح��زب القوات اللبنانية.
حتديدًا ،بني رئيس املرده سليمان فرجنية وقائد القوات
مسري جعجع .
َ
«القطيعة» كانت هلا أسبابها ،ال بل سببها األول واألعظم
كان فداحة جمزرة إهدن ،اليت اغتيل فيها النائب والوزير
طوني فرجنية وعائلته وثالثون من أهل زغرتا-إهدن
األبرياء ،غدرًا ،على أيادي عناصر من ميليشيا القوات
اللبنانية ،بتاريخ .1978/6/13
ُ
«املصاحلة» هلا أسبابها أيضًا ،أهمها طي صفحة من

انطوني البانيزي وكريستينا كينيلي

فيها أن ح��زب العمال يستمر
يف الوقوف إىل جانب السيد
سيتكا.
بدوره قال السناتور إريك أبيتز
يوم الثالثاء املاضي إن دعوة
السيد ألبانيزي للطرد «طال
انتظارها» وأن��ه جيب عليه أن
ينظر إىل مسؤولني آخرين يف
االحت���اد ( )CFMMEUتلفهم
السحب.
وف� ً
��ق���ا ل��ت��ق��ري��ر The New
 ،Dailyأق���ر ال��س��ي��د سيتكا
بأنه أدىل بالتعليقات يف وسط
ضجة يوم الثالثاء ،لكنه أشار
إىل أنها قد أخرجت من سياقها،
حيث كان لديه «أقصى درجات
االحرتام لروزي باتي».
أش��ادت السيدة باتي بالزعيم
ال��ع��م��ال��ي أن��ط��ون��ي ألبانيزي
ورئيس والية فيكتوريا دانيال
أن����دروز لتحدثهما ع��ل� ً�ن��ا ضد
ص��اح��ب ال��ن��ف��وذ يف االحت���اد
واملطالبة باستقالته وطرده.
قالت السيدة باتي إن هناك
اآلن فرصة «لقيادة حقيقية
لدفع النقابة إىل األم��ام» وأن
املسألة الكاملة لسلوك السيد
سيتكا كانت «مدمرة بشكل ال
يصدق».
وقالت« :ال أحد ميتلك احلق يف
االع��ت��داء والتهديد وال جيب
أن يكون أي شخص يف موقع
قيادي يف هذه احلالة».
وق��د اعلن زعيم ح��زب العمال
أنطوني ألبانيزي إن��ه ال يريد
جون سيتكا رئيس نقابة عمال
البناء يف احلزب بعد التعليقات،
اليت ُذكر انه ادىل بها عن روزي
باتي الناشطة املناهضة للعنف.
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ويف أع���ق���اب إع��ل�ان السيد
ألبانيزي ،قال السيد أندروز إنه
ً
مضيفا أنه
يؤيد هذه اخلطوة،
كان خيطط إلقالة زعيم النقابة
م��ن جملس صناعة البناء يف
حكومة الوالية.
وقال السيد أندروز إنه استهجن
رفض السيد سيتكا االعتذار عن
تصرحياته عن السيدة باتي.
وتابع السيد أندروز يقول« :إن
روزي باتي شخص يتمتع بشجاعة
جذريا الطريقة اليت
وغي
كبرية
ً
رّ
ينظر بها بلدنا ويتصرف بشأن
العنف األسري».
واعلن ان «التعليقات اليت أدىل
بها السيد سيتكا عنها (السيدة
باتي) مشينة ورفضه االعتذار
عنها مروع».
وقال السيد اندروز انه «ال ميكن
الدفاع عنها (التعليقات) يف أي
سياق وأؤيد اإلجراءات اليت قام
بها أنطوني ألبانيزي».
وقالت عدة نائبات يف الصفوف
االمامية من حزب العمال يوم
الثالثاء إنه جيب على سيتكا أن
يستقيل.
وق��ال��ت ال��س��ن��ات��ور كريستينا
كينيلي إنه يتعني على سيتكا
«إلقاء نظرة طويلة وقوية على
نفسه يف امل���رآة وال��ن��ظ��ر يف
موقفه».
وقالت شارون كاليدون ،رئيسة
جلنة املرأة يف حزب العمال ،إن
موقف السيد سيتكا «ال ميكن
ال��دف��اع عنه» ،يف ح�ين قالت
املتحدثة باسم البنية التحتية
للحزب ك��اث��ري��ن كينغ إن��ه ال
يوجد مكان يف احلركة العمالية
لوجهات نظر سيتكا.

التشنج والقطيعة اإلنسانية واإلجتماعية بني مكونات
ِ
اإلنفتاح الذي
بيئة هي واح��دة باألساس ،وبعد قرار
خَّ
اتذه الوزير فرجنية على الصعيد اللبناني بشكل عام،
واملسيحي بشكل خاص ،مبا يعزز لغة التوافق واإللتفاف
حول مشروع الدولة املوحدة يف ظروف إقليمية مصريية
متر بها منطقتنا العربية ،دون أن نغفل أهمية حشد
العالقات السياسية يف سبيل إستحقاقات مقبلة.
ِ
عاتقه
سبب آخر للمصاحلة هو أن تيار املرده أخذ على
َّ
التمدد على كامل األراضي اللبنانية ،تمَ اشيًا مع القيادة
ّ
الشابة اليت يمُ َ ثلها النائب طوني فرجنية ورغبته يف
وم ّد اجلسور
التعاون الدائم مع الكتل النيابية األخرى َ
أروقة الربملان السياسية .
وخلق تفاهمات جديدة يف ِ
كذلك فإن سليمان فرجنية ،األبُ ،يريد من طوني،
اإلبن ،أن يبدأ حياته السياسية دون ذاك اإلرث الدموي
الثقيل ،الذي محله هو وعانى منه ِ
ولـسنني طويلة .
مج��ة ،منها تنظيم
َفعلى النائب الشاب مسؤوليات
ّ

مناصريه بشكل أفضل واإللتفات إىل تيار املرده والعمل
مع ك��وادره على تأسيس نظام داخلي عصري َيليق
ِ
«انفالشًا» وطنيًا
بتطلعات الشبيبة الواعية اليت تتوقع
فيصبح للمرده ُمرشحون يف
(على كل مساحة الوطن)ُ ،
كافة املناطق اللبنانية .
َفـطوني بيك يؤكد« :جيب أن يكون لنا موقع هام يف
الرتكيبة السياسية ،هناك شباب مثقف وينخرط يوميًا
يف احلياة السياسية يف كل لبنان .هناك طاقات جيب
ِ
اإلستفادة من هذه القوى
أن ال تذهب ه��درًا ،جيب
الشبابية الصاعدة والواعدة».
اليوم ،مع القوات اللبنانية ،األمور تأتي «بطيئة» ولكن
على طبيعتها وهناك ارتياح سائد ما بني الطرفني ،حيث
أن تيار املرده يلتقي مع القوات يف الداخل اللبناني على
خدمة الناس وإلمناء املناطق والسعي اجلدي لبناء دولة
الرعاية والتعاون على مستوى الوزارات والتشريع ،ولعل
النقطة األهم هي يف إحرتام نقاط اإلختالف السياسي
يف بعض امللفات السياسية الداخلية واإلقليمية.
َّ
ِ
اإللتقاء بني امل��رده والقوات
املؤكد بأن مساحة
من
ِ
سها صادقة.
ليست
أس ُ
شاملة ولكن ُ
أن فرجنية اإلب��ن لديه طموحات كثرية ،كما
ال شك َّ
العديد من النواب الشباب الذين تقدموا بربامج انتخابية
بأن عليهم اخلروج
«حديثة» ،ولكنهم اكتشفوا فيما بعد َّ
ً
أوال ،قبل الدخول يف خطوات
من هذا النظام املهرتئ،
ِ
ّ
تتبناه
والسعي إىل نظام علماني،
االنفتاح والتجديد
َّ
الدين عن الدولة،
فيها
ل
فص
ي
راقية،
علمانية
دولة
ّ
ُ َ
ً
نسيب عصري يعتمد البلد كدائرة
إضافة إىل قانون
ّ
واحدة .
ُ
متت ،وبرعاية بكركي وبطركها ،لكن ِ
«املصاحلة» َّ
العربة
ملحُ
وصْون رمزيتها والعمل على
عليها
افظة
ا
يف
بقى
َت
َ
تفعيلها ِل َ
ـتشمل كافة القوى السياسية يف الداخل
اللبناني.
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مـقاالت وتـحقيقات

مجهوريتا بعبدا واحلازمية« :نزاع حدودي» مفتوح
قبل أن تصبح كل منهما كيانًا «مستق ًال»،
كانت احلازمية حيًا من أحياء بلدة بعبدا .بقيت
ّ
«انشقت»
احلال كذلك حتى العام  ،1970عندما
احلازمية وباتت هلا بلدية مستقلة .منذذاك،
بدأت اخلصومة اليت استعرت عام  ،1999مع
قرار وزير الداخلية آنذاك ميشال املر «سلخ»
بعض األراضي من بعبدا وضمها إىل احلازمية.
اليوم ،بعد  20عامًا« ،استعادت» بعبدا ،على
بقرار من جملس
الورق ،أراضيها «السليبة»
ٍ
شورى الدولة ،فيما التنفيذ ال يزال عالقًا بانتظار
«القرار السياسي».
ٍ
الفتات
«بعبدا كيان واحد إىل األبد» .على
عمالقةُ ،كتبت هذه العبارة ُ
ونشرت على طول
الشارع الرئيسي يف منطقة بعبدا  -اللويزة،
وعلى مداخلها الرئيسية .مل تكن العبارة لتقول
شيئًا للعابرين بقلب بعبدا  -إذ ال حتمل الكثري
ٍ
خالصة ما .لكن،
من اإلشارات اليت قد تقود إىل
ّ
احلق اللي راجع» ،على
بالنسبة ألهلها هي «فرحة
ما يقول رئيس البلدية احملامي أنطوان الياس
احللو .فقد «انتظر أهالي بعبدا عشرين عامًا»
قبل أن يصدر قرار جملس شورى الدولة احلاسم
والقاضي باسرتداد «بلدية بعبدا  -اللويزة
وضمت
املناطق اليت سلخت منها عام 1999
ّ
إىل بلدية احلازمية مبوجب قرار صادر عن وزير
الداخلية والبلديات األسبق ميشال املر» .وكان
سبق هذا القرار قرار آخر لـ»الشورى» عام ،2008
أن «رئيس جملس
نص على املضمون نفسه ،إال ّ
ّ
الشورى ،يف حينها ،القاضي شكري صادرّ ،
علق
تنفيذه» ،يقول احللو.
اليوم ،بعد أشهٍر على القرار الذي صدر يف
آب املاضي ،استحصلت البلدية على نسخة من
ّ
وعلقتها على
اجمللس صاحلة للتنفيذ الفوري،
الالفتات ،يف حماولة لـ»تذكري الدولة حبكم
القضاء» ،داعية الوزارة الوصية  -وزارة الداخلية
والبلديات  -اىل التنفيذ وإعادة «النقاط الست»
إىل نطاق البلدية ،وهي «حارة اجملادلة (حيث
السييت سنرت ومستشفى جبل لبنان) ومار تقال
والرحيما واملومنية واحلمي وقناطر زبيدي».
لكن هذه الدعوة العاجلة مل تلق صداها يف الوزارة
اليت حتتاج بعض الوقت كي تدرس ملفًا عمره
سنوات طويلة .يف انتظار ذلك ،تبقى «املواجهة
احلدودية» مفتوحة بني البلديتني .ففي وقت
ّ
تتسلح بلدية بعبدا حبكم القضاء املربم ،مسنودة
إىل خريطة صادرة عام  1970عن وزير الداخلية
حدد مبوجبها نطاق كل من
آنذاك ،كمال جنبالطّ ،
تصر بلدية احلازمية على رفض احلكم.
البلديتني،
ّ
وتستند يف ذلك إىل اخلريطة نفسهاّ ،
معللة األمر
بأن «جنبالط نفسه شطب توقيعه عن اخلريطة بعد
حدوث جدل حوهلا ،قائ ًال يف حينها إنه مل يكن
يرمي إىل اقتطاع أي أرض من البلديات األخرى
اجملاورة وإمنا إبراز نقاط احلدود» ،على ما يقول
رئيس بلدية احلازمية جان األمسر.
إذًا ،تعود جذور «املواجهة احلدودية» بني احلازمية
وبعبدا  -اللويزة إىل عهد «داخلية» كمال جنبالط،
حتديدًا إىل العام  1963عندما أصدر األخري قرارًا
قضى بفصل احلازمية عن بلدية بعبدا ،بعدما كانت
ّ
تشكل أحد أحيائها .عام  ،1970أحلق قراره
تارخييًا
خبريطة حددت نطاق كل بلدية ،وأثارت يف ذلك
الوقت جد ً
ال بني البلديات احمليطة اليت اعتربت
أنها «جمحفة وقضمت مساحات من بلديات أخرى
وضمتها إىل بعبدا» ،على ما يقول أحد رؤساء
البلديات يف احتاد بلديات ساحل املنت اجلنوبي.
ويف هذا اإلطار ،يقول األمسر إن «جنبالط ألغى
توقيعه على اخلريطة بعد اإلعرتاضات وأودعها
التفتيش املركزي».
مع ذلك ،مل يتغيرّ شيء يف احلدود وبقيت األمور
على حاهلا حتى عام  ،1999عندما أصدر وزير
الداخلية ميشال املر قرارًا بإعادة حتديد نطاق
و»ضم مساحات
بلدييت احلازمية وبعبدا  -اللويزة.
ّ
إضافية عن خارطة العام  1970إىل بلدية احلازمية،
من دون موافقة اجمللس البلدي» ،يقول احللو.
قرار آخر من الوزير
يومها ،صدر ذلك القرار بعد
ٍ
نفسه قضى بـ»تأجيل االنتخابات البلدية يف بعبدا
ملدة عام إلهداء بلدية احلازمية حدودًا يعرف مسبقًا

راجانا حمية

أنها ليست جمانية»،
يقول بعض جمايلي
تلك املرحلة .وهو ما
أقام الدنيا ومل يقعدها
يف حينها ،خصوصًا أن
القرار نسف روح املادة
 51من قانون البلديات
اإلشرتاعي
(املرسوم
 )118اليت تنص على
وجوب موافقة اجمللس
البلدي على «تغيري
حدود البلدة (…) ويف
حال عدم موافقة اجمللس
البلدي وإصرار السلطة
املختصة على اختاذ تدبري
خمالف ،يعرض املوضوع
على جملس الوزراء عن
طريق الوزير املختص لبته بالصورة النهائية».
هذا ما مل يفعله املر .ويف الوقت الذي متتنع
فيه بلدية احلازمية عن أي تصريح ،يتحدث على
الطرف اآلخر ممن عايشوا قرار املر عما جرى تلك
الفرتة ،مشريين إىل أن املر «عمل مشروع خارطة
وفرجانا ياها ،قال رح نعطي هيدا القسم للحازمية
(حارة اجملادلة حيث السييت سنرت ومستشفى
ملون حمل املستشفى
جبل لبنان) وكان يومها ّ
بإيدو» .هكذا« ،كانت أشبه جبائزة ترضية لبلدية
احلازمية وآلل غاريوس ،مالكي مستشفى جبل
لبنان وصهر العائلة أنطوان غاريوس الذي ميلك
عالقات متينة مع رئيس بلدية احلازمية» .يستذكر
البعض هذه احلادثة ،ومعها حكاية منطقة الزعرور
بقرار من «الداخلية» إىل
«ضمها» املر أيضًا
اليت
ّ
ٍ
منطقته بتغرين ليعيدها جملس شورى الدولة
إىل كنف بلدة املتني .ويربط هؤالء تلك احلكايا
بشخصية املر اليت «يسيطر عليها طموح األخري
حنو السلطة مسنود بعالقاته الشخصية».
منذ ذلك القرار الشهري ،بدأت املواجهة بني
اجلارتني تسلك جمراها القضائي ،عندما تقدمت
بلدية بعبدا مبراجعة أمام جملس شورى الدولة
ٍ
سنوات ،قبل
للطعن يف قرار الوزير .انتظرت تسع
أن يأتي قرار «الشورى» بقبول الطعن واملطالبة
بـ»إعادة العمل وفق القرار رقم  677الصادر عام
 1970عن الوزير كمال جنبالط ،والذي حدد مبوجبه
نطاق بلدييت بعبدا واحلازمية» .غري أن احلكم مل
ّ
ينفذ ،وبقي حربًا على ورق.
عام  ،2013خرق حكم «الشورى» بقرار لوزير
الداخلية والبلديات مروان شربل ّ
أكد أن «النقاط
الست جزء من أراضي بلدية احلازمية» ،ليعود
جملس شورى الدولة وحبسم اجلدل باحلكم

سابقة املتني ــ بتغرين« :البطل» واحد!

(هيثم املوسوي)
أمام الشورى بطلب الرجوع عن القرار ،غري أن
األخري أعاد التأكيد على ما حكم به :النقاط الست
لبعبدا .مع ذلك ،مل تنته املواجهة بني اجلارتني.
تصر بلدية بعبدا على احلق املشفوع برخص بعض
تسجل يف بعبدا.
املناطق املسلوخة اليت ال تزال
ّ
يتحدث احللو على أن «رخصة السييت سنرت
وهنا،
ّ
تصب أموال
مقطوعة من بعبدا» ،ويأسف أن
ّ
اجلباية يف غري موضعها ،الفتًا إىل «أن حتصيالت
اجلباية من السييت سنرت وحده تبلغ  4مليارات
لرية ،تضاف إليها أموال اجلباية من مستشفى
جبل لبنان» .وفيما ختسر بعبدا تلك «اجلبايات»،
تتكبد مصاريف إضافية كونها مركز ثقل حيث
يقع يف حميطها القصر اجلمهوري ووزارة الدفاع
والعدلية و 14سفارة أجنبية .باألرقام ،واستنادًا
يتحدث احللو عن عائدات
إىل اجلبايات «املسلوخة»،
ّ
الصندوق البلدي املستقل اليت تظلم بعبدا ،ففي
وقت تتقاضى بعبدا مليارًا و 900مليون لرية
لبنانية من عائدات الصندوق ،تتقاضى احلازمية
مليارين و 700مليون لرية .وهناك من يقول أنه
«لو أن األمر حيتسب على أساس ملن اجلباية؟
لكانت حصة احلازمية  600مليون لرية فقط».
إىل اآلن .ال حسم .أمر واحد قد حيسم مخسني
عامًا من اجلدل ،هو ما يفرتض أن تقوم به وزارة
الداخلية .لكن ،إىل اآلن« ،ال بشرى خري» تأتي
من هناك .خياف أهالي بعبدا بعد التجربة اليت
مروا بها مع ثالثة وزراء تعاقبوا على رأس الوزارة
من تكرارها للمرة الرابعة .هم يعرفون ،وجريانهم
أيضًا ،أن تنفيذ قرار جملس شورى الدولة يعوزه
«القرار السياسي» .علمًا أن هذا «القرار» هو
نفسه من بذر العداء بني البلدتني اجلارتني.

تشبه حكاية املواجهة بني بلدييت بعبدا واحلازمية
تلك اليت دارت على مدى اربعني عامًا بني بلدتي
املتني وبتغرين املتنيتني جلهة اخلالف على
احلدود ،وجلهة لعب «بطل» واحد دور البطولة
يف احلالتني .يف األوىل كان ميشال املر هو
وزير الداخلية الذي أصدر قرارًا ( )1999قضى
أراض من بلدية بعبدا وضمها إىل احلازمية
بسلخ
ٍ
ً
لتوها .ويف الثانية
بلدية
استحدثت
قد
كانت
اليت
ّ
قرار (العام
لتمرير
نفوذه
نفسه
املر
استخدم
ٍ
أراض تابعة لبلدة املتني إىل
 )1978يقضي بضم
ٍ
بلدته بتغرين .سنوات الصراع األربعون أنهاها يف
الثامن من شباط من العام املاضي ،قرار جمللس
شورى الدولة قضى باسرتجاع بلدية املتني عشرة
تسمى منطقة
ماليني مرت مربع من األراضي اليت
ّ
الزعرور من بلدية بتغرين ،يف ما اعترب يومها
أقوى ضربة يتعرض هلا املر يف تارخيه السياسي
بعدما بقي لسنوات طويلةحاكمًا بأمره يف املنت.
يروي رئيس بلدية املتني زهري بو نادر قصة
مقسمًا «الرواية» إىل مراحل.
املاليني العشرة،
ّ
بدأت املرحلة األوىل يف العام  ،1968عندما
تفتحت شهية املر على أراضي منطقة الزعرور
اليت بدأ بشراء العقارات فيها .الحقًا ،أبرم اتفاقًا
مع دير مار خمايل (الذي كان عقارات واسعة يف
املنطقة) قضى مببادلة الدير جزءًا من عقاراته
مقابل أن يعمل املر على ّ
شق طريق يف املنطقة.
مطلع السبعينيات ،كان املر قد امتلك مليوني
مرت مربع من األراضي ،واستحصل على تراخيص
من بلدية املتني إلنشاء مشروع سياحي ومركز
للتزجل يف افتتحه عام  .1973افتتح املر املرحلة
الثانية عندما استخدم نفوذه ،إبان «والية» وزير
الداخلية صالح سلمان عام  ،1978الختاذ «قرار
بإنشاء بلدية يف املتني ،علمًا أن وجود البلدية
سابق هلذا القرار ،بدليل أن املر نفسه استحصل
على تراخيص ملشروعه السياحي من هذه البلدية،
اضافة إىل أن هناك مرسوما اشرتاعيا صادرا منذ
العام  1935يؤكد حدود البلدية» ،يقول أبو نادر.
هذا القرار كان فاحتة «لسلخ األراضي اليت ضمت
بقرار ومن دون علم املتينيني إىل بلدية بتغرين».
بقي القرار ساري املفعول  40عامًا ،قبل أن يدخل
إىل القضاء من باب املراجعة اليت تقدمت بها
بلدية املتني أمام جملس شورى الدولة عام 2007
مطالبة بإبطال قرار وزير الداخلية الذي قضى
بسلخ األراضي.
بعد  11عامًا على املراجعة ،أصدر جملس شورى
الدولة حكمه الذي أنصف فيه املتينيني وأعيد
ضم الزعرور إىل منطقة املتني اليت تبلغ مساحتها
 100مليون مرت مربع.

الصادر ،بالتأكيد على مضمون قراره
السابق .على أساس ذلك ،استحصل
جملس بلدية بعبدا على نسخة من احلكم
صاحلة للتنفيذ فورًا وباشر تعليق
الالفتات يف املناطق اليت يفرتض أنها
تعود إليه .غري أن األمور مل تسر كما
«متنتها» بلدية بعبدا .كانت الالفتات
أول مواجهة «بالدم» بني البلديتني ،يف
تعرض عناصر
تشرين األول  ،2016عندما ّ
شرطة بلدية احلازمية لعمال تابعني لبلدية
بعبدا  -اللويزة أثناء تعليق يافطة تكليف
املواطنني بدفع الرسوم البلدية يف
منطقة السييت سنرت ،ما أدى اىل سقوط
عدد من اجلرحى .دفع ذلك بوزير الداخلية
السابق ،نهاد املشنوق ،إىل إبقاء احلال
على ما هي عليه ،وإحالة امللف إىل
جملس الوزراء .غري أن بلدية بعبدا مل
تستطع «بلع» قرار املشنوق ،فطعنت به
أمام جملس شورى الدولة ،واستحصلت
على «قبول الشورى بالطعن».

عام  1999افتتح وزير الداخلية ميشال
املر املواجهة بضم أراض لبعبدا إىل الحازمية

بعد شهٍر واحد ،تقدمت بلدية احلازمية

قناطر زبيدي إحدى «النقاط الست» موضع النزاع بني البلدتني (مروان طحطح)

صفحة 11

Saturday 15 June 2019

الـسبت  15حـزيران 2019

Page 11

مـقاالت وتـحقيقات

صراع اهلويات يف إسرائيل املقبلة« :حريديم» أكثر ...علمانيون أق ّل صراع اهلويات يف إسرائيل :امل ّ
آت
د «احلريديم» ٍ
يحيى دبوق

أثبتت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخرية ،واألزمة
اليت أعقبتها ،ثقل أحزاب املتدينني ــــ على اختالفها
ــــ وتأثريها يف احلياة السياسية إلسرائيل .وهي
تأثريات تتجاوز حدود املعركة التقليدية على إثبات
ترسخ ديين
الذات والدفاع عن املصاحل اخلاصة ،إىل ّ
أكرب يف الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي،
مبا ميثل تهديدًا هلوية إسرائيل وطابعها ،ورمبا أيضًا
أن التزايد العددي للمتدينني
وجودها ،خصوصًا ّ
يضاعف مفاعيل وجودهم ،ليس فقط جمتمعيًا ،بل
أيضًا على قرار إسرائيل السياسي الداخلي واخلارجي.
انطالقًا من ذلك ،بدأت املراكز البحثية تكثف اشتغاهلا
على دراسة مستقبل الدولة اإلسرائيلية املقبلة يف
ضوء تلك املعطيات ،مبا يتجاوز جمرد البحث يف
خلفيات املوقف الديين من الدولة ،علمًا أن أغلبية
الرافضني للدولة ألسباب دينية ،هم ــــ للمفارقة ــــ
جزء ال يتجزأ منها .يف ما يأتي ،احللقة األوىل من
سلسلة مواضيع تنشرها «األخبار» ،تتناول أوضاع
املتدينني احلالية واملستقبلية ،وتأثرياتها احملتملة
على إسرائيل.
تعود العالقة بني املتدينني والدولة اإلسرائيلية إىل
ما قبل عام  ،1948لكن الواقع احلالي يغاير ما كان
قائمًا يف املاضي .إذ مل َي ُعد مبنيًا على االنقسام
التقليدي يف املوقف من إسرائيل الدولة بني القبول
تطور إىل خلطة هجينة من األمرين ،بل
والرفض ،بل ّ
إىل حماولة السيطرة على الدولة وقرارها واستغالل
مواردها ،من دون أي تغيري مقابل يف كيان
اجلماعات املتدينة ،اليت ال تزال تسعى إىل تعزيز
انفرادها ومتايزها عن الشرائح اليهودية األخرى،
وحتديدًا العلمانيني ،الذين يشكلون نواة إسرائيل
الدولة وأكثريتها احلالية.
هنا ،تربز انتهازية املتدينني ،اليت
تتمدد لتؤثر
ّ
بنيويًا يف الدولة نفسها واقتصادها ومعادلة
الواجبات واحلقوق بني أفرادها .فالشرحية املتدينة،
ّ
ُ
تتلقى
سماة «احلريديم» ،ال تعمل مبعظمها ،لكنها
امل ّ
عائدًا ماليًا ضخمًا وخدمات من الدولة من دون أي
مقابل ،فقط الستحقاقها العددي ونفوذها السياسي
ّ
املبين عليه ،ومشاركتها شبه الدائمة يف احلكومات
اإلسرائيلية ،واشرتاطها املكاسب واحملافظة عليها
لقاء هذه املشاركة والثقة اليت متنحها لتلك احلكومات
يف الكنيست.
املتزمتني االمتناع عن
املتدينني
لدى
ويربز أيضًا
ّ
اخلدمة العسكرية عرب االبتزاز السياسي ،وكذلك
الدعم املادي للعائالت اليت يكون عدد أفرادها كبريًا
(وهو ما يتميزون به عن العلمانيني) ،وكذلك متويل
الدولة مؤسساتهم التعليمية من خزينتها من دون أن
تكون مشرفة على براجمها املغايرة ملنهاج التعليم
الرمسي ،إذ حتافظ مدارسهم على طابع الدراسة كما
كانت عليه يف القرون الوسطى ،مع حتريم دراسة
الرياضيات واملواد العلمية عمومًا ،لكونها معادية
للشريعة اليهودية.
وترفض هذه الشرحية أي تغيري يف اتفاق الوضع
ُ
قر منذ قيام الدولة مع
القائم (الستاتيكو) الذي أ ّ
ً
املؤسسني ،وإن جرى تعديله تباعا بعد
العلمانيني
ِّ
ورد يف املاضي ال يزاالن موجودين إىل اآلن.
أخذ ّ
ويتعلق هذا االتفاق بتليني موقف «احلريديم» من
إسرائيل الدولة ،لقاء إعفاءات من اخلدمة العسكرية،
وتلقي موارد إضافة ،ومنحهم السلطة يف ما يرتبط
بقوانني األحوال الشخصية وقوانني الطابع اليهودي
والتهود وغريها .إال أن مسعى «احلريديم» ال
ّ
يقتصر على احملافظة على املكاسب كما ورثوها منذ
صد
عشرات السنني ،والعمل قدر االستطاعة على
ّ
يتعداها إىل حماولة
حماوالت إلغائها أو تعديلها ،بل
ّ
احلد الذي يطبع
ترسيخها ،وطلب املزيد منها ،إىل
ّ
الدولة اليت ُأريد هلا أن تكون علمانية بطابع ديين
متزمت يتساوق مع الشريعة اليهودية.
ّ
وخيتلف الباحثون يف إسرائيل حول مآالت الكيان
األعم األغلب منهم
بعد عقود من اآلن ،وإن كان
ّ
متشائمني؛ ربطًا بتزايد نسبة املتدينني من العدد
أن الزيادة العددية تعين
الكلي لليهود ،على قاعدة ّ
الزيادة يف القدرة على التأثري وفرض اإلرادات.
وعلى رغم أن الغالبية تعتقد أن أفضل السيناريوات
ستكون قاتلة إلسرائيل ،إال أن باحثني آخرين يرون
أن األمر قد ال يكون بهذا املستوى من اخلطورة،
ّ
يظل اإلنذار
وإن كان التهديد قائمًا .مع ذلك،
واحدًا ،وإن تباينت مستوياته يف هذه املرحلة .وهو
يستدعي من تل أبيب العلمانية اسرتاتيجية مواجهة
وقائية استباقية ،ال يبدو أنها قادرة على بلورتها
وتطبيقها نظرًا مليزان القدرة واملكانة السياسية بني
األطراف ،األمر الذي مينع احلؤول دون األسوأ ،الذي

هو تغيري طابع إسرائيل العلمانية إىل طابع
متزمت
ّ
وفقًا ألحكام الشريعة اليهودية ،علمًا أن األخرية ال
تصور تنفيذها عمليًا الستحالة التوفيق بينها
ميكن
ّ
وبني الواقع.
قدر عدد املتدينني يف إسرائيل
بلغة األرقامُ ،ي َّ
بـ ،%18فيما تذهب بعض التقديرات إىل نسبة
تتجاوز  ،%20مع شبه تعادل بني احلريديم
املتزمتني واملتدينني القوميني ،أصحاب املوقف
ّ
مرشحة للتزايد
املؤيد للصهيونية .ونسبة احلريديم
يف العقود القليلة املقبلة ،األمر الذي من شأنه
انتزاع األغلبية العددية من العلمانيني .وهو واقع قد
يكون قات ًال ملستقبل إسرائيل ووجودها؛ ربطًا بطابع
«احلريديم» وحمرماتهم وانتهازيتهم االقتصادية
والسياسية ،ورفضهم العمل واإلنتاجية واخلدمة
العسكرية والقوانني العلمانية ،بل وأيضًا املناهج
الرتبوية ومسات احلداثة والتطور التكنولوجي.
يف هذا اإلطار ،تشري تقديرات «املركز الوطين
أن من
لإلحصاء» ،وهو مركز إحصائي رمسي ،إىل ّ
املتوقع أن ترتفع نسبة «احلريديم» من  ٪11من
إمجالي السكان يف إسرائيل إىل  ٪20يف عام
 ،2040وإىل  ٪32يف عام  .2065لكن يف ما يتعلق
باليهود دون غريهم ،من املتوقع أن ترتفع نسبة
«احلريديم» من  ٪14إىل  ٪24عام  ،2040و٪40
عام .2065
يعين ذلك أن نسبة كبرية جدًا من اليهود يف إسرائيل
لن تسارع يف املستقبل غري البعيد إىل العمل
واإلنتاجية .فإذا كان «الستاتيكو» احلالي لإلعانات
احلكومية يتيح لـ %70من «احلريديم» االقتصار على
دراسة التوراة من دون أي عمل ،فإن قدرة التأثري
السياسي الالحقة ــــ قياسًا بالثقل العددي املتوقع
ــــ ستتيح هلم قدرة أكرب على االبتزاز املالي ،ومن ثم
االبتعاد أكثر عن العمل وعدم املساهمة يف الدورة
ّ
املبين على
اإلنتاجية لالقتصاد .ويف هذا االبتزاز
املكانة السياسية لألحزاب الدينية ،وقدرتها على
فرض إرادتها عرب االتفاقات االئتالفية يف احلكومات
اليت تشارك فيها ،متكن اإلشارة إىل خالصة الدراسة
املشرتكة الصادرة عن «معهد إسرائيل للدميقراطية»
و»معهد القدس للعالقات العامة» (كانون األول/
ديسمرب ،)2017إذ تفيد بأنه يف الفرتة ما بني
عامي  2002و ،2015وهي الفرتة اليت شهدت إخراج
َ
األحزاب الدينية من حكومة بنيامني نتنياهو الثالثة
( ،)2013ارتفع عدد العاملني من الرجال «احلريديم»
من  ٪35إىل  ،٪52لكن منذ عام  2015تراجعت
هذه الزيادة ألسباب عدة ،على رأسها عودة سياسة
ّ
الضخ املالي واإلعفاءات يف حكومة نتنياهو الرابعة،
لت ّ
ُ
قلص من جديد حوافز التوجه إىل العملُ ،
فعل
وت ّ
ً
نسبة كبرية
االكتفاء بدراسة التوراة .من هنا ،ميكن
جدًا من اليهود اإلسرائيليني يف املستقبل أن خترج
من دورة اإلنتاج يف االقتصاد اإلسرائيلي ،ليكون
على الباقني من العلمانيني وغريهم من الفئات
اليهودية األخرى إعالة
األولني يف سياق اإلذعان
ّ
سن
لالبتزاز ،فض ًال عن استطاعة املتدينني فرض
ّ
القوانني وتنفيذها ،مبستوى ال ُيقارن مبا هو قائم
اليوم.
كذلك ،تشري دراسة صدرت أخريًا عن معهد
«شوريش» لألحباث االقتصادية واالجتماعية ،التابع
جلامعة تل أبيب ،إىل أن املرأة «احلريدية» كانت تلد
 6.05مواليد عام  ،1980وأن هذا املعدل ارتفع إىل
 7.07مواليد عام  ،1990ثم إىل  7.42مولودًا عام
َ
تراجع بسبب
الزيادة
 .2000وإن كان قد أعقب تلك
ٌ
تراجع العطاءات وخمصصات اإلعانة االجتماعية نتيجة
اللعبة السياسية وبقاء «احلريديم» خارج تشكيلة عدد
من احلكومات ،إال أن معدل الوالدات عاد لالرتفاع
أخريًا ــــ بعد عودة الدعم املالي ـــــ إىل أكثر من 7
مواليد لكل امرأة «حريدية» ،مقابل نسبة مواليد تصل
إىل  2.3مواليد لدى املرأة اليهودية العلمانية .يف
الدراسة نفسها ،يتبني أن «احلريديم» يشكلون ٪7
فقط من أبناء  20عامًا فما فوق من اإلسرائيليني،
«حريديي» املستقبل القريب ـــــ
لكن أوالدهم ــــ أي
ّ
يشكلون  ٪20من الفئة العمرية ما دون  14عامًا.
بناء على ما تقدمُ ،يطرح السؤال اآلتي :هل حتمل
ً
ّ
مركباتها االجتماعية عوامل إضرارها
إسرائيل يف
الذاتي؟ زيادة الثقل العددي للمتدينني تنبئ
باحتمال تغيرّ طابع الدولة نفسها ،خاصة إن واصل
«احلريديم» سياسة التقوقع ،ورفض االندماج يف
سوق العمل ،واالكتفاء باستهالك اقتصاد يبنيه
اآلخرون .املؤكد أن مستقبل إسرائيل سيكون مرهونًا
بالشرحية اليهودية «احلريدية» بعد عدة عقود ،مع
ومن فيه.
إمكان التهديد الفعلي للهيكل َ

ليس املتدينون اإلسرائيليون
كتلة واحدة ،بل خترتقهم
انقسامات على مستويات
متعددةُ ،ت ّ
صنفهم إىل اجتاهات
وتيارات .املذهبان الرئيسان
فيما بينهم :األرثوذوكس
والقوميون
املتزمتون
املتدينون .حبسب األرقام
ّ
األولون،
يتجه
واملعطيات،
ّ
املعروفون بـ»احلريديم» ،إىل
أن يضحوا الشرحية األكرب،
قياسًا بالشرائح مجيعها ،وهو
ما يضع إسرائيل أمام مجلة
أسئلة وحتديات.
يرفض «الحريديم» ّ
كل ما من شأنه إعطاء الشرعية الدينية إلسرائيل ،وإن
النظرة األوىل إىل املتدينني يف
كانوا يرتبطون معها باتفاق (أ ف ب )
إسرائيل تظهر هؤالء مجهورًا
ً
بناء على شبه انتفاء
احلد األدنى،
لكن نظرة أعمق ُتبينّ وجود
تهدد اإلنسان
ّ
ّ
واحدًا ال متايز بني عناصرهّ ،
ً
ّ
انقسامات قد
حد التكفري اليهودي جراءه ،والقدرة على احتواء التهديدات يف
يتعذر حصرها ،تصل إىل ّ
الديين .إال أنه ميكن رصد اجتاهني دينيني أساسيني حال وجودها.
يف املوقف من الصهيونية والدولة اإلسرائيلية ال خيتلف اجلانبان على «يهودية» األرض وأولوية
(تتفرع منهما مذاهب وتيارات) ،يف تقسيم يبدو هو طرد سكانها منها واالستيالء عليها ،سواء كانت
ّ
األجنع يف فهم هذا الواقع :األرثوذوكسية اليهودية فلسطينية من النهر إىل البحر ،أو عربية ما وراء
املتزمتة اليت ُتعرف بـ»احلريديم» ،وهي املعادية ذلك ،لكن اخلالف يتعلق بالتوقيت ،ومنسوب
ّ
حد
أو الرافضة للصهيونية ،واالجتاه القومي الديين التهديد الذي يرى «احلريديون» أنه وصل ّ
املتوافق مع الصهيونية ،املعروف أيضًا بالصهيونية الصفرية أخريًا ،ما ّ
مكن اجلانبني من التقارب.
وهما ،عالوة على ذلك ،يشرتكان يف جزء واسع
الدينية (داتي).
ّ
أقل انفتاحًا على التغيري ،وهم من املصاحل واألهداف ،فكالهما يدفعان إىل تهويد
عد «احلريديم»
ُي ّ
ّ
يفضلون العيش يف جمتمعات مغلقة ،فيما يرفع القوانني واألنظمة ،ويرفضان القوانني ذات الطابع
املتدينون القوميون راية االندماج يف اجملتمع العلماني املغاير مبجمله للتوراة وأحكامها ،وإن كان
اإلسرائيلي ومع اآلخر اليهودي .اخلالف األساسي «احلريديم» أكثر تشددًا يف هذا األمر من املتدينني
بني اجلانبني يكمن يف حتريم «احلريديم» الفعل القوميني املتفاعلني مع اآلخر اليهودي وقوانينه،
ُّ
«تعذر التغيري» كما يرونها.
اإلنساني يف إقامة الدولة اليهودية ،ومطالبتهم يف مرحلة
ّ
املخلص إلقامتها .مستندهم يف ما يتصل بالثقل العددي لـ»احلريديم» واملتدينني
بضرورة انتظار املسيح
الفقهي التوراتي يف ذلك ،واجب التسليم للسياق الصهاينة ،يشار إىل نسبة متقاربة بني  %12و
قرر من اخلالق لظهور املسيح ،وعدم ّ %14
الزمين ُ
لكل من التيارين من العدد الكلي لليهود يف
امل ّ
التعدي على هذا احلق اإلهلي يف إقامة فلسطني احملتلة .لكن التقديرات السكانية الطويلة
التطاول أو
ّ
الدولة .تشرتك مذاهب «احلريديم» يف هذا التحريم ،األجل تتنّبأ بغلبة تيار على اآلخر لعوامل عدة ،ال
وإن باتت ّ
تشددًا مما كانت عليه يف املاضي ،تقتصر على تباين نسبة املواليد ،اليت تبلغ لدى
أقل
ّ
باستثناء أقلية ترفض بتطرف الدولة اإلسرائيلية .املرأة «احلريدية»  7والدات ،فيما ال تتجاوز لدى
يف املقابل ،يرى التيار الديين القومي أن الفعل الدينية القومية  .4.2وإذا كانت نسبة «احلريديم»
اإلنساني يف إقامة دولة يهودية ال يتعارض مع من التعداد السكاني لليهود ستصل إىل  %40خالل
قصد اإلرادة اإلهلية يف إقامة الدولة على يد املسيح عقود ،كما تظهر توقعات «املكتب املركزي لإلحصاء»
ّ
جيوز تبعًا لذلك الدفع حنو ترتيب لعام  ،2069فإنها ستبقى تقريبًا على حاهلا خالل
املخلص ،وهو ّ
تنظيمي (دولة إسرائيل) ،بوصفه توطئة للدولة املدة نفسها للمتدينني القوميني .كذلك ،يتلقى
نصف أبناء املتدينني القوميني علومهم يف املدارس
اليهودية املقبلة يف آخر الزمان.
اليت تتبع املنهاج الرمسي للتعليم يف إسرائيل ،يف
هذا االنقسام ينعكس
اختالط واسع مع اآلخر اليهودي ،األمر الذي يعين
نسبة
.
مواقف وفتاوى وأفعا ًال
وحتوهلم إىل العلمانية بنسبة
تسرب األبناء
إمكانية
ّ
ّ
«الحريديم» من
فـ»احلريديم» يرفضون ما
معتد بها ،ما يعين أن شرحية املتدينني الصهاينة
ّ
من شأنه إعطاء الشرعية التعداد السكاني
مقبلة على التقلص.
الدينية إلسرائيل ،وإن لليهود ستصل إىل يف األرقام أيضًا ،يتبني وفق معطيات معهد
«مسكار» املختص بأحباث القطاع الديين يف
كانوا يرتبطون معها  %40خالل عقود
حتولت إىل
إسرائيل لعام  ،2017أن الفئة العمرية األصغر لدى
باتفاق ،بعدما ّ
«احلريديم» نسبتها أعلى من الفئة العمرية األكرب ،إذ
دولة ُت ّ
عد األكثر أمانًا لليهود ما قبل ظهور املسيح .تصل األوىل (بني  20و 29عامًا) إىل  ،%35.7مقابل
فمنهم ،بل معظمهم ،يرفضون أداء اخلدمة العسكرية  %24.6مِ َ
لن تراوح أعمارهم بني  30و .39أما لدى
حيرم االندماج أو التوظيف يف املتدينني القوميني ،فتكاد تكون متعادلة ،وهي
يف اجليش ،وبعضهم ّ
مؤسسات الدولة ،بل إن حزب «يهودت هتوراه»  %22.2للفئة العمرية ما بني  30و ،39و %22.8
«احلريدي» يرفض تولي منصب وزير يف احلكومات ،ملا بني  20و .29هذا يعين أنه بعد عقود قليلة،
وإن كان جزءًا من االئتالف فيها ،ويكتفي يف ّ
حد ومع وصول نسبة «احلريديم» إىل ما يقارب ،%40
أقصى بنائب وزير ،فيما جتد املسألة لدى «شاس» ستبقى نسبة املتدينني الصهاينة على حاهلا ما بني
جيوز تولي هذا  %12و  ،%14أو قد ّ
ــــ «احلريدي» أيضًا ــــ خمرجًا فقهيًا ّ
تقل إىل ما دون ذلك.
تعززها دراسة حبثية أخرى تؤكد أن اجلمهور
املنصب .أما املتدينون القوميون ،أي املتدينون نتيجة ّ
ً
نسبة إىل العدد الكلي لليهود،
الصهاينة ،فيؤدون اخلدمة العسكرية انطالقًا الديين القومي ال ينمو
من كونها واجبًا وضرورة ،ويعملون جاهدين على وإن كانت والداته أكثر من والدات العلمانيني.
التغلغل يف مؤسسات الدولة ،وال جيدون حرجًا حتى الدراسة الصادرة عن منظمة «حوتام» (نيتسان ــــ
يف العيش والسكن جنبًا إىل جنب مع العلمانيني .جنوب فلسطني احملتلة) عاينت معطيات «املكتب
وهم ،انطالقًا من ذلك ،يعلون من شأن األرض ،املركزي لإلحصاء» بني  2002و  ،2012لتخلص إىل
ويقدسون مسألة «اسرتجاعها» من األغيار ،أي من أن نسبة املتدينني الصهاينة شبه ثابتة بال تغيري
ّ
التضحية
الثمن
كان
وإن
حتى
والعرب،
الفلسطينيني
تسرب كبري من هذه الشرحية
عن
متحدثة
يذكر،
ّ
بدماء يهودية .وعلى هذه اخللفية ،يركز أتباع هذا يصل إىل  %50باجتاه القطاعات السكانية األخرى.
التيار نشاطهم وسياساتهم على تعزيز االستيطان لكن ،هل هذا يعين نهاية مكانة املتدينني القوميني
يف الضفة والقدس احملتلتني ،اللتني يرفضون وتأثريهم؟ الواضح أن ّ
تقلص املكانة غري مستبعد،
التنازل عنهما أو االنسحاب منهما ،األمر الذي كان وإن كان التأثري سيبقى قائمًا يف موازاة ثقلهم
يدفعهم إىل رفض اتفاقات التسوية على اختالفها .العددي املتوقع أن يبقى ثابتًا نسبيًا مبا يزيد قلي ًال
أما التيار «احلريدي» ،فيشدد على ضرورة حترير على  %10من اليهود .وجلهة احلريديم ،ستكون
اإلنسان أو ًال ،ثم انتظار املسيح لـ»حترير األرض» ،النسبة هي األعلى قياسًا بكل الفئات اليهودية مبا
علمًا أن هذا املوقف شهد تليينًا يف السنوات فيها العلمانية ،األمر الذي يثري تساؤالت كثرية عن
وم َنعته أمام هذا التغيري.
األخرية جلهة قبول االستيطان أو عدم معارضته يف مستقبل الكيان َ
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

حرمان املئات من التقدم لالمتحانات اليوم:

لـنصـابي املـدارس والـوزارة
 1700ضـحية ّ
فاتن الحاج

انطلق ،األربعاء املاضي ،أعمال الدورة األوىل
لالمتحانات الرمسية للشهادة املتوسطة وسط
حرمان مئات الطالب من التقدم اىل االمتحانات
ّ
ختلف ادارات مدارسهم املنضوية يف
بسبب
شبكة «دكاكني التعليم اخلاصة» عن تقديم
طلبات ترشيحهم خالل املهلة القانونية .قرار
مواجهة هذه الشبكة كان ينبغي أن يتخذ منذ
زمن طويل ،ولكن ليس على حساب الطالب
الذين مل يتورع أصحاب املدارس  -الدكاكني
الثالثاء املاضي عن استخدامهم وقودًا يف
املواجهة مع وزارة الرتبية.
مرة جديدة ،وقع مئات الطالب يف شهادتي
الربيفيه والثانوية العامة ضحايا شبكة «دكاكني
التعليم اخلاصة» واملوظفني املتواطئني معها
يف مصلحة التعليم اخلاص يف وزارة الرتبية.
فجأة ،وجد مرشحو حنو « 14مدرسة خاصة»،
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت والبقاع ،أنفسهم
عشية االمتحانات بال بطاقات ترشيح ،رغم أن تعمل شبكة املدارس  -الدكاكني بالتكافل والتضامن مع مصلحة التعليم الخاص يف الوزارة (مروان طحطح)
أهاليهم سددوا كل ما عليهم من متوجبات مالية .مشكلة هؤالء
ال تشبه مشكلة املرشحني الذين حتجز إدارات مدارسهم بطاقاتهم
إن
بهدف ابتزاز أهاليهم الذين ختلفوا عن دفع األقساط ،بل ّ
املدارس هنا هي اليت ختلفت عن تقديم طلبات الرتشيح خالل
املهلة القانونية.
يف العادة ،كانت هذه املدارس  -الدكاكني تنال موافقات
استثنائية كونها ال حتمل رخصًا قانونية ،وكانت هذه املوافقات
«تغطي تزوير أصحاب املدارس للوائح الطالب ولإلفادات وتسجيل
الطالب الوهميني منهم وترفيع الراسبني لقاء مبالغ مالية.
بناء على اقرتاح
وكان وزراء الرتبية السابقون مينحون املوافقات
ً
من رئيس مصلحة التعليم اخلاص يف الوزارة عماد األشقر ،حبجة
أن الوزارة تأخرت يف معاملة الرخصة ،على أن تتعهد املدرسة
باإلقفال يف حال عدم إمتام مستنداتها .إال أن املوافقات كانت
جتدد تلقائيًا بال حسيب أو رقيب ،ومن دون احلاجة إىل نيل
ترخيص».
لكن اجلديد ،هذا العام ،أن شبكة املدارس  -الدكاكني فشلت
يف نيل املوافقات االستثنائية على غرار السنوات السابقة ،وهو
أمر كان جيب أن حيصل منذ زمن ،ولكن مع عدم حتميل الطالب
وزر الصفقات والسمسرات اليت يعقدها أصحاب هذه «الدكاكني»
مع مصلحة التعليم اخلاص يف الوزارة .كما كان على وزير الرتبية
الذهاب أبعد من حجب املوافقات االستثنائية ،إىل اختاذ إجراءات
قانونية حبق أصحاب املدارس الوهمية الذين يتالعبون مبستقبل
الطالب ،وحتويل املوظفني املرتكبني يف الوزارة إىل النيابة العامة
املالية وكشف من يدير اللعبة ويصدر فتاوى قانونية لتمرير
امللفات وقبض الرشاوى .إذ أن هؤالء مجيعًا متورطون يف ما
اصطلح على تسميته بـ»امللحق» ،وهو أحد أساليب التحايل عرب
تأخري رفع اللوائح االمسية إىل الوزارة حتى نهاية العام الدراسي.
إذ ميكن ألي تلميذ خياف من رسوبه يف مدرسة خاصة أو رمسية،
بعد فشله يف فصلني من العام الدراسي ،أن يلجأ هلذا النوع من
املدارس ،فتقوم املدرسة جبمع األمساء ضمن ملحق ،حبجة التأخري
وتقدمه إىل وزارة الرتبية يف مقابل مبلغ
يف تأمني املستندات،
ّ
مالي يسدده أهل التلميذ هلا ،وتضمن جناحه وترفيعه يف السنة
الدراسية املقبلة.
عرابي شبكة املدارس  -الدكاكني يعلنون أنهم يعملون
ومبا أن ّ
حتت غطاء سياسي ،علمت «األخبار» أن وزير الرتبية أخذ أمس
ضوءًا أخضر من رئيس جملس النواب نبيه بري باختاذ القرارات
اليت يراها مناسبة .إال أن هؤالء ،وبإيعاز من مصلحة التعليم اخلاص
يف الوزارة نفسها ،مل يرتددوا ،أمس ،يف استخدام ضحاياهم
الطالب وأهاليهم وقودًا يف معركتهم مع الوزارة .فطلبوا منهم
النزول إىل الشارع ملواجهة وزير الرتبية أكرم شهيب بشعار «يا
وزير األجبدية وقفلي هالطائفية» ،يف حماولة لإلحياء بأن من حجبت
بطاقاتهم هم من منطقة حمسوبة على طائفة واحدة! بعض األهالي
الذين شاركوا يف اعتصام أمام وزارة الرتبية كانوا يف جو هذه
«اللعبة» ،إال أن أهالي كثرًا صدموا حبجب البطاقات ،فسألت
إحدى األمهات« :إذا سلمنا بأن اإلدارات فاسدة ،ما ذنب األوالد
الذين تعبوا يف املدرسة ويف املعاهد اخلصوصية طيلة العام؟ من
أعطاهم احلق أن حيرموهم سنتهم؟» .وقال والد إحدى الطالبات يف
الثانوية العامة إن لديه ابنتني مسجلتني يف املدرسة نفسها منذ
 12سنة ،وقد خضعتا يف وقت سابق المتحانات رمسية .وأكد أنهم
سيتابعون التحركات ولن يقبلوا بالدورة الثانية لشهادة الثانوية
العامة مبا أن هناك متسعًا من الوقت إلجناز بطاقات الرتشيح.
االعتصام جتدد يف ساعات بعد الظهر ،وبرز تلويح بإقفال األهالي
لبعض مراكز االمتحانات اليوم يف حال مل تستجب الوزارة لطلب

شهيب بإعطاء
تسليم بطاقات الرتشيح .ورفض املعتصمون قرار
ّ
أبنائهم فرصة التقدم اىل الدورة الثانية وعدم مساواتهم بزمالئهم
باعطائهم فرصة اخلضوع لدورتني اوىل واستثنائية.
احلملة لقيت أصداء واسعة على مواقع التواصل االجتماعي أيضًا،
حييد الناشطون أصحاب املدارس ،مستنهضني
إال أنه كان الفتًا أن ّ
الرأي العام «ملواجهة قرار الوزير التعسفي بعدم تسليم البطاقات»
فحسب .كما انطلقت محلة على «تويرت» قادتها صفحة «طالب
لبنان» حتت هاشتاغ  #وزير _بال تربية!
مصادر يف دائرة االمتحانات الرمسية قالت لـ «األخبار» إن الوزير
رفض سابقًا اللوائح االمسية اليت تقدمت بها «مدارس خاصة»
ال متلك إجازات للعمل ،لكنه وافق على قبول طلبات الرتشيح
لالمتحانات الرمسية فقط على خلفية «ما بدنا يكون الطالب ضحايا
للتجار ،وحسابنا مع املدرسة» .وبناء عليهُ ،أعدت الئحة مقفلة من
أكثر من  300مرشح لالمتحانات« ،لكن ما حصل أن الطلبات راحت
تهبط على الوزارة من كل حدب وصوب ،وبعضها وصل إلينا يف
نهاية أيار املاضي» .وفيما ال متلك الوزارة احصاءات عن عدد
املتقدمني لالمتحانات خارج املهلة القانونية ،حتدث األهالي عن حنو
 1700تلميذ .وقد رفضت وزارة الرتبية طلب أصحاب املدارس أن
خيصص هلؤالء الطالب مركز خاص بهم ميتحنون فيه على غرار ما
كان حيصل يف السنوات السابقة.
وكان شهيب أصدر ،يف نيسان
املاضي ،مذكرة طلب فيها من
املوظفني املعنيني بطلبات فتح
املدارس اخلاصة توجيه كتاب
إىل احملافظ املختص إلقفال
املدرسة املخالفة إقفا ً
ال إداريًا

اتهم اصحاب املدارس
ــ الدكاكني وزير الرتبية
باتخاذ قراره على خلفيات
طائفية

عند نهاية العام الدراسي ،وإبالغ من فتح املدرسة بتعليق إجراءات
دراسة الطلب ،وبأن الوزارة ستقرتح على جملس الوزراء أن
يوافق على اختاذ وزير الرتبية قرارًا برفض طلبه يف ضوء املخالفة
املرتكبة .يومها ،دعا شهيب املوظفني إىل توجيه كتاب إىل هيئة
لالدعاء ضد من أقدم على فتح املدرسة
القضايا يف وزارة العدل
ّ
خالفًا للقانون جبرم خمالفة القوانني واألنظمة النافذة وفقا ألحكام
املادة  770من قانون العقوبات املعدلة بالقانون رقم  239تاريخ
 .1993/5/27ورفض حتميل التالمذة مسؤولية املخالفة املرتكبة
باستالم املنطقة الرتبوية للوائح ،والتدقيق فيها وتربير اسم كل
تلميذ مدرج يف هذه اللوائح يثبت استيفاء تسجيله يف الصف
املنتسب اليه بالشروط احملددة قانونا هلذا االنتساب.

أطفالنا رهائن

تعليقًا على حجب بطاقات الرتشيح لالمتحانات الرمسية ،رأى احتاد
أن «أطفالنا جيدون
جلان األهل وأولياء األمور يف املدارس اخلاصة ّ
وضع ليس هلم فيه أي ذنب غري أنهم
يف كل مرة أنفسهم رهائن
ٍ
تسجلوا يف احدى املدارس اخلاصة اليت ال تعرف ادارتها اإلنسانية
ّ
ومعنى االلتزام بالقوانني فاستغلت فساد بعض املوظفني يف
سبيل حتقيق األرباح»!
ووصف االحتاد ما ذهب إليه وزير الرتبية أكرم شهيب بـ»التعسف
والبطش بالتالمذة كوسيلة لتفسري وتنفيذ القانون بينما كان من
واجبه محاية هؤالء األطفال وقبول ترشيحهم مع اختاذ اشد العقوبات
حبق املدارس وأصحابها ومديريها واملوظفني املتعاونني معهم».
وناشد االحتاد شهيب بـ»الرجوع فورًا عن اخلطأ الفادح الذي وقع
فيه وإعطاء األمر حتى ولو لي ًال بإصدار بطاقات الرتشيح وإدخال
األطفال إىل مراكز االمتحانات لتقديم امتحاناتهم».

نـعم ..شـكراً باسـيل
طنـّوس فرنسيس – من منتدى الحوار االسرتالي اللبناني
أن هذه الـ «شكرًا» حمدودة ومشروطة .حمدودة
أسارع اىل القول ّ
بتصرحيه األخري حول انتخابات املغرتبني ،ومشروطة بأن ُيقرن
يصح فهمي ملا قصده الوزير بذلك
الوزير قوله بالفعل وبأن ّ
التصريح.
مل موضوع اإلنتخابات ّ
( أنصح من ّ
أال يتابع القراءة).
انعقد مؤخرًا يف بريوت «مؤمتر الطاقة اإلغرتابية» السادس وكان
فيه للوزير باسيل تصريح حول انتخابات املغرتبني جدير بالتوقف
عنده ال بل جدير بأن ُيشكر عليه.
ّ
«تذكروا انه سيكون لكم
قال باسيل موجهًا كالمه للمغرتبني:
وألول مرة بتاريخ لبنان ستة نواب ميثلون
يف االنتخابات املقبلة،
ّ
االنتشار اللبناني بكافة قاراته -كونوا كثرًا مبئات اآلالف لكي نعمل
على مضاعفة هذا العدد.
ال ميكن للبناني املنتشر ان يعيش يف حالة انفصام فيكون دميقراطيًا
مربعه يف الداخل – انها مسؤوليتكم يف
مدنيًا يف اخلارج ويعود اىل ّ
التغيري ويف تطوير النموذج اللبناني على شاكلتكم».
«مربع» يف اللغة السياسية املتداولة راهنا يف لبنان تعين
كلمة
ّ
فيصبح ّ
إذاك
ّ
مربع الطائفية والعشائرية والقبلية وما شابه ُ
باإلمكان قراءة التصريح على الشكل التالي« :ال ميكن للبناني
املنتشر ان يعيش يف حالة انفصام فيكون دميقراطيًا مدنيًا يف
مربعه الطائفي والعشائري والقبلي يف الداخل
اخلارج ويعود اىل ّ
– انها مسؤوليتكم يف التغيري ويف تطوير النموذج اللبناني على
شاكلتكم».
وي َش َكر عليه .ملاذا؟
كالم الوزير متقدم ُ
 .1باألساس يتمسك الوزير مبقاعد املغرتبني خبالف الكثريين من
أطراف الطبقة املسيطرة – ومن اليساريني العلمانيني أيضا ،بدون
مؤاخذه – الذين يريدون تشتيت الصوت اإلغرتابي يف زواريب
القرى وأحياء املدن جبعل املغرتبني ينتخبون مرشحي الداخل بدل
أن ينتخبوا مرشحني من بينهم ملقاعد خاصة بهم.
 .2قول الوزير املشار إليه أعاله صحيح متاما وال ينطبق فقط على
اجملال السياسي بل على كل اجملاالت اإلدارية واإلجتماعية والبيئية
والقانونية ....فاملغرتب الذي اعتاد ممارسة منط معني يف اخلارج
يف اجملاالت املذكورة أعاله تراه يعاني إنفصاما يف الداخل عندما
واجه بفوضى السري والرشوة يف اإلدارة وانتهاك البيئة وشيوع
ُي َ
احملسوبيات ....اخل ،هل يعود إىل مربعه (الطائفي والعشائري
والقبلي) أم حيافظ على ما اكتسبه يف اخلارج وينقله إىل الداخل؟
هذا ما أشار إليه الوزير مشكورا وفتح أمامنا باب التغيري ال بل
حتدانا بقوله« :إنها مسؤوليتكم يف التغيري ويف تطوير النموذج
اللبناني على شاكلتكم» .فهل نشتمه؟! هل نقفز فورا إىل اتهامه
بالنفاق والتناقض ما بني قوله والفعل تهربا من مسؤوليتنا؟!
ّ
اجملاني ولكن من باب التعاطى مع قول
 .3بعيدا عن خطاب املدح
الوزير بإجيابية أو على األقل بواقعية ،نقول:
أ .ما قاله الوزير قد يكون جديدا عنده لكنه ليس جديدا عندنا فمنذ
ما قبل اإلنتخابات النيابية اإلخرية رفعنا الصوت وقلنا إذا كان
من غري املمكن الذهاب فورا إىل دولة علمانية مدنية دميقراطية
يف لبنان – على شاكلة األنظمة اليت نعيش يف أفيائها -ما ّ
جينبنا
اإلنفصام ،فعلى األقل لتكن مقاعد املغرتبني خارج القيد الطائفي
لنخفف من ذلك اإلنفصام .وقول الوزير – لو صفت النوايا  -ميكن
تصنيفه كاستجابة ملا كنا نطالب به .فهل نشتمه أم نشكره؟!
ب .لو دققنا قليال يف تصريح الوزير ّ »:
تذكروا انه سيكون لكم
وألول مرة بتاريخ لبنان ستة نواب ميثلون
يف االنتخابات املقبلة،
ّ
االنتشار اللبناني بكافة قاراته »...لوجدنا ّ
أنه مل يذكر الطوائف
أي مل يقل مثال ميثلون االنتشار اللبناني بكافة قاراته وطوائفه أو
أن القانون الساري املفعول ينص على أن
طوائفه الرئيسية رغم ّ
تتوزع مقاعد املغرتبني على الطوائف الست الكربى .ال أريد أن
قبة» لكن يف سياق التصريح ككل ليس من غري
أجعل من « احلبة ّ
املنطقي إفرتاض غياب «الطوائف» عمدًا ال سهوًا.
ت .إقرتاحي للجميع ،يف اسرتاليا والعامل ،دعونا نالقي الوزير يف
منتصف الطريق ،ونعيد الكرة اىل ملعبه وملعب سواه بقولنا هلم:
خيارنا هوالدولة العلمانية املدنية الدميقراطية وإذا كان األمر غري
تدعون – ولن نناقش هذا األمر اآلن -فعلى األقل،
ممكن اآلن كما ّ
إن كنتم صادقني ،اتركوا مقاعد املغرتبني خارج القيد الطائفي
كخطوة بسيطة يف ذلك اإلجتاه ختفيفا من حالة «اإلنفصام» عند
املغرتب.هكذا نعرف من معنا ومن ضدنا ومن يكذب علينا ومن
هو صادق معنا.
 .4كالم الوزير أيضا مل يقتصر على موضوع املدنية والدميقراطية
بل تطرق إىل عدد مقاعد املغرتبني وقال بوضوح « كونوا كثرًا
مبئات اآلالف لكي نعمل على مضاعفة هذا العدد ».أي ضاعفوا
التسجيل واإلنتخاب لنضاعف العدد .وهذا أيضا كان أحد مطالبنا.
املعادلة واضحة وبسيطة واملسؤولية بالكامل علينا إذا كنا نرغب
فعال باملشاركة يف إنقاذ بلدنا (األول) خاصة وأن إجراءات إضافية،
ُيشكر عليها الوزير أيضا قد اتخُ ذت بفضله ،أو يف طريقها إىل
التنفيذ من شأنها تسهيل عملية التسجيل وكانت تلك اإلجراءات
يف أغلبها أيضا من مطالبنا.
بناء على ما تقدم ،هل نشتم الوزير أم نشكره؟! ال طبعًا نشكره.
ً
املرء أو ُيهان.
كر ُم
ُ
ويف كل األحيان ،عند اإلمتحانُ ،ي َ
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إعــالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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.
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مـقاالت وتـحقيقات

اقرتاح «البيئة» لقطاع النفايات :خارطة طريق حنو« ...مكانك راوح»!  32.2مليون دوالر فائتة على اخلزينة من «اإلنرتنت
حبيب معلوف
غري الشرعي»

حتت ضغط بلوغ مطمر اجلديدة طاقته االستيعابية
قدمت وزارة البيئة اىل
القصوى خالل شهرّ ،
رئاسة جملس الوزراء «خارطة طريق» لإلدارة
املتكاملة للنفايات ،هي عبارة عن خطة طوارئ
ّ
جديدة ال تستند اىل اسرتاتيجية واضحة،
وتتبنى
توسيع مطمر اجلديدة ،وإعادة فتح مطمر الناعمة
بعد تأهيله ،وإنشاء مطامر جديدة يف خمتلف
املناطق ،وصو ً
ال إىل إنشاء حمارق.
مرة جديدة ،تفشل وزارة البيئة يف اقرتاح
اسرتاتيجية متكاملة إلدارة النفايات وخطط
مسته «خارطة طريق
تنفيذها ،مكتفية بإرسال ما ّ
 2019ــ  2030لقطاع االدارة املتكاملة للنفايات
الصلبة» اىل رئيس احلكومة ،إلدراجها على جدول
أعمال اجللسة املقبلة جمللس الوزراء..
أول مؤشرات الفشل هو التخبط يف عرض
توجهات مل تأت بأي جديد عما كان متداو ً
ال يف
ّ
السنوات االخرية ،ال سيما منذ عام  ،2010تاريخ
خروج جملس الوزراء للمرة األوىل من تقسيماته
املعهودة للمناطق اخلدماتية واالعتماد يف اخلطط
على املطامر ،واقرتاح إمكانية االجتاه حنو احملارق.
اال أن األهم هو أن «خارطة الطريق» هذه تستند
اىل قانون ( )2018/80حيتاج اىل تعديل ،واىل
«مسودة» اسرتاتيجية مل تنجز بعد ومل تعرض على
جملس الوزراء ،وليس معروفًا ما
تتضمنه ،علمًا
ّ
بأن االسرتاتيجية ــ كما هو مفرتض ــ أهم بكثري
من أي خارطة ،إذ إنها حتدد السياسات املستقبلية
ملا ال يقل عن  20إىل  25عامًا!
ُر ّب قائل إن الوزارة ملزمة (مع اقرتاب مطمر برج
محود ــ اجلديدة من الوصول اىل سعته القصوى
بعد شهر تقريبًا ،وجوابًا على الكتب املوجهة من
رئاسة احلكومة وجملس االمناء واالعمار بهذا الشأن)
ّ
تصور ما
بتقديم
للحل .إال أن ذلك ال خيفف من
ّ
تقصريها يف املباشرة بدرس االسرتاتيجية فور
إقرار خطة الطوارئ (عام  )2016اليت جيمع
الكل على سوئها! وبالتالي ،فإن أي «خارطة
طريق» ينبغي ان توضع للوصول اىل مثل هذه
االسرتاتيجية ال إىل خطة طوارئ جديدة!
تتألف «خارطة الطريق» اليت رفعها وزير البيئة
فادي جريصاتي اىل رئاسة جملس الوزراء يف
 2019/6/3من صفحتني فقط ،وهي مرفقة
مبستندات تتعلق مبشروع قانون األحكام املالية،
والئحة باملراسيم والقرارات التطبيقية للقانون
 ،2018/80وخريطة املطامر الصحية املقرتحة،
وخريطة أخرى مبعامل الفرز واملعاجلة املتوافرة
وتلك اليت هي قيد اإلنشاء ،إضافة اىل أسس
املناقصات املقرتحة لتشغيل معامل الفرز
واملعاجلة القائمة وتلك اليت هي قيد اإلنشاء.
تغطي اخلارطة الفرتة  2019ــ  ،2030ويفرتض
أن تقفل املكّبات العشوائية خالهلا ويعاد تأهيلها
وفق األولويات .وهي ُق ّسمت إىل مرحلتني ،تبدأ
األوىل فور إقرار احلكومة للخارطة ( 2019ــ )2020
ألعمال الطمر الصحي عوضًا عن
الكب العشوائي،
ّ
وتشغيل معامل الفرز واملعاجلة القائمة وتأهيلها،
والثانية ( 2021ــ  )2030إلعداد دراسات تقييم
األثر البيئي لتقنية التفكك احلراري أو احملارق
( 2019ــ  )2020وإعداد املناقصات والتلزيم
( )2021واإلنشاء ( 2022ــ  )2024والتشغيل
والصيانة واملراقبة ( 2025ــ  .)2030مع املالحظة
أن فرتة تشغيل احملارق ( 6سنوات) قصرية جدًا
قياسًا بالكلفة املتوقعة إلجناز الدراسات واالنشاء
والتشغيل واملراقبة ،وهذا اذا ما مت االلتزام بدفاتر
شروط قاسية ،وهو امر مستحيل يف بلد فوضوي
كلبنان ،ما يشري اىل أن واضعي اخلارطة إما أنهم
عما يتحدثون ،أو انهم غري مقتنعني
ال يعرفون ّ
متامًا بإمكان حتقق خيار احملارق يف لبنان!

توسيع مطمر الجديدة

املرحلة األوىل ،كما هو مقرتح يف اخلارطة ،تنطلق
من أمر «طارئ» (كان معروفًا) يتعلق بنهاية
القدرة االستيعابية ملطمر اجلديدة يف متوز املقبل،
ومطمر «كوستابرافا» يف كانون الثاني ،2022
اضافة اىل وجود  941مكبًا عشوائيًا يف املناطق
(وفق مسح عام  .)2016وكما كان متوقعًا ،فإن
وزارة البيئة مل تقم بأي مراجعة (من أجل احملاسبة)
ألسباب فشل تطبيق اخلطة الطارئة للعام 2016
وحجم االنبعاثات والعصارة اليت أنتجتها ،وملاذا
انتهت القدرة االستيعابية للمطامر قبل أوانها،
وكيف هدر املال العام واألمالك العامة .كما مل
تتطرق إىل سبب تأجيل خيار توسيع مطمر اجلديدة
ّ
(مع توسيع «كوستابرافا») قبل االنتخابات النيابية

االخرية ،وكيف سيصبح مقبو ً
ال اليوم ما كان
مرفوضًا باألمس؟
أكثر من ذلك ،تشري اخلارطة اىل أن وزير البيئة
ّ
احلالي
يتبنى سياسة سلفه جلهة اإلعالن عن عجز
البلديات عن إجياد حلول ذاتية ملشكلة النفايات
(لالستغناء عن خطط الطوارئ) ،من دون مراجعة
أسباب الفشل ،رغم إدراك اجلميع أن العلة ليست
يف البلديات ،بل يف السلطة املركزية اليت مل تعرف
بعد كيف تضع اسرتاتيجية وخططًا المركزية حتدد
فيها أدوار البلديات من ضمن خطة متكاملة.

مطامر جديدة

تطالب اخلارطة جملس الوزراء بتكليف جملس
االمناء واالعمار تلزيم إنشاء مطامر صحية جديدة
وفق اآلتي:
 عكار ولبنان الشمالي :إنشاء مطمرين يف ديرعمار (الضنية) وجمدليا (زغرتا) يضافان اىل
مطمري سرار وطرابلس القائمني حاليًا.
 بعلبك ــ اهلرمل :مطمران يف اهلرمل وبتدعي(دير االمحر) اىل مطمر بعلبك.
 البقاع :ثالثة مطامر يف زحلة وبر الياس وجبجنني تضاف اىل مطمري قوسايا وجمدل عنجر.
 كسروان ــ جبيل ــ املنت ــ قسم من بريوت:توسيع مطمر برج محود ــ اجلديدة (مكان مرفأ
الصيادين) ليضاف اىل مطامر حبالني وغسطا.
 بعبدا ــ الشوف ــ عاليه ــ القسم املتبقي منبريوت :مطمران يف بعاصري وضهر املغارة (اجلية)
يضافان اىل الغدير ،مع إعادة فتح مطمر الناعمة.
 لبنان اجلنوبي والنبطية :إنشاء مطامر يف شقراــ برعشيت (بنت جبيل) ومزرعة بصفور (النبطية)
واجمليدية (حاصبيا) واملروانية (صيدا) ،تضاف
اىل مطمر الكفور (النبطية).
كما تطلب اخلارطة تكليف جملس االمناء واالعمار
بإعداد دفاتر شروط تشغيل املعامل القائمة،
وتأهيل معامل أخرى للفرز والتسبيخ السرتداد
الطاقة والتخمري الالهوائي واملعاجلة احلرارية
واحلرق والطمر (خالل مهلة  3أشهر) ،وإعداد
دراسيت تقييم أثر بيئي إلنشاء معملي تفكك حراري
يف موقعني على الساحل ،أحدهما جنوب بريوت
(اجلية أو الزهراني) والثاني يف دير عمار.
ويف ما يتعلق بالتمويل ،تقرتح وزارة البيئة حتديد
سقف ألي نسبة تقرر احلكومة اقتطاعها من عائدات
البلديات من الصندوق البلدي املستقل ،تقسيطًا
لقيمة عقود ادارة النفايات الصلبة املوقعة منذ
عام  1997بني الدولة والشركات املشغلة،
بأربعني يف املئة من قيمة هذه العائدات .كما
تطلب أن جياز للحكومة اسرتداد كلفة متويل ادارة
النفايات عن طريق رسوم مباشرة لإلدارة احمللية
(للجمع والنقل) وغري مباشرة للخزانة لتغطية كلفة
املعاجلة النهائية ،إضافة إىل رسوم على املنتجات
املستوردة اليت تصبح نفايات بعد استخدامها،
وضرائب (حول مسؤولية املنتج) وحوافز مالية
بقيت غامضة ومل يتم حتديدها.
والالفت أن اخلارطة تضع مسؤولية «التخفيف»
من النفايات على األفراد ،ما يعين ان الوزارة مل
تدرك معنى مبدأ التخفيف الذي تبنته يف مسودة
االسرتاتيجية .فوفق هذا املبدأ ،يفرتض أن تكون
لـ»التخفيف» أولوية على مبدأ «امللوث يدفع»،
وبالتالي ليست الضريبة سبي ًال السرتداد كلفة
املعاجلة (اليت يفرتض أن تتضاعف إذا كان احلرق
خيارًا مطروحًا) ،بل هي وسيلة ضغط لتخفيف
إنتاج النفايات أساسًا.
يبدو واضحًا أن تأجيل النقاش االسرتاتيجي
حول كل القضايا ،وال سيما النفايات واملياه،
بات مقصودًا لتمرير مشاريع كربى حتتاج اىل
كثري من التمويل والديون ،فيما تستند «خارطة
الطريق» املطروحة اىل «مسودة» اسرتاتيجية،
ّ
حصلت «األخبار» على نسخة منها،
تتألف من 59
صفحة ،مل تدخل يف تفاصيل
مكونات النفايات
ّ
وكيفية منع تولدها .وهي ،على العموم ،ال تزال
حتتاج اىل كثري من النقاش قبل أن تصبح جاهزة
لعرضها على جملس الوزراء .إال أن ذلك ال ي ّربر
طرح خطط طوارئ جديدة حتت ضغط بلوغ مطمر
اجلديدة أقصى طاقته االستيعابية .رغم ذلك ،ال
يتوقع أن يكون إقرار هذه اخلارطة سه ًال يف ظل
االعرتاضات داخل احلكومة وخارجها ،وهو ما بدأت
طالئعه مع يف منطقة اقليم اخلروب مع الرفض
املتوقع إلعادة فتح مطمر الناعمة وانشاء مطمر
يف اجلية ومعمل تفكك حراري مكان حمطة توليد
الكهرباء.

محمد وهبة

عقد يوم الثالثاء املاضي يف وزارة االتصاالت
يسمى اإلنرتنت غري
اجتماع ُخصص ملناقشة ما
ّ
الشرعي .تبينّ أن هذا التعبري حمصور بشركات
ّ
مرخص هلا من وزارة االتصاالت وعددها يفوق
 120شركة تستأجر سعات دولية من وزارة
توزع اإلنرتنت عرب شبكة
االتصاالت ،إال أنها
ّ
تصرح للوزارة عن عدد زبائنها،
غري شرعية وال
ّ
وال تدفع الرسوم املستحقة عليها واملقدرة بنحو
 32.2مليون دوالر سنويًا .هذه املبالغ تذهب
ّ
وتشكل منافسة سوقية غري
إىل جيوب الشركات
عادلة.
منذ سنوات ،تتلكأ وزارة االتصاالت عن مكافحة
ظاهرة اإلنرتنت غري الشرعي .يف السنوات
املاضية كان احلديث عن هذه الظاهرة حمصورًا
بشركات ّ
مرخص هلا من وزارة االتصاالت تستقدم
سعات دولية من اخلارج بنحو غري شرعي ،إال
أن األمر انكشف ثم ُطمست وقائعه .أما اليوم،
فبات املقصود باإلنرتنت غري الشرعي ،الشركات
وتتهرب من
نفسها املرخص هلا من الوزارة
ّ
التصريح عن الزبائن وتسديد الرسوم املستحقة
عنهم واملقدرة بنحو  32.2مليون دوالر.
حبسب التقديرات الرمسية اليت أفرج عنها املدير
العام لالستثمار والصيانة يف وزارة االتصاالت
باسل األيوبي يف اجتماع عقد الثالثاء املاضي
يف وزارة االتصاالت لدرس آليات مكافحة
هذه الظاهرة ،هناك أكثر من  450ألف مشرتك
حيصلون على اإلنرتنت عرب شبكات غري شرعية ،ما
التهرب
توزع عليهم اإلنرتنت
يتيح للشركات اليت ّ
ّ
من تسديد  9000لرية وسطيًا عن كل مشرتك
شهريًا ،أي ما يوازي  4مليارات لرية شهريًا أو
 48.6مليار لرية سنويًا ( 32.2مليون دوالر).
يتوزع على أكثر من  120شركة
هذا الرقم
ّ
ّ
رخصت وزارة االتصاالت لغالبيتها العمل يف
توزيع اإلنرتنت أيام الوزير السابق بطرس حرب
واملدير العام السابق لالستثمار والصيانة عبد
املنعم يوسف .لكن اإلحصاءات تشري إىل أن
ست شركات تستأجر
تتوزع على
احلصة األكرب
ّ
ّ
ّ
سعات من الدولة مبا يوازي  50جيغابيت /ثانية،
أي ما يعادل استهالك  175ألف مشرتك .كذلك
تشري اإلحصاءات إىل أن  15شركة تستأجر سعات
دولية تفوق  1جيغابيت /ثانية لكل منها ،أصغرها
(إيكونت وماتريكس) ويصل أكربها (غلوبال
فيجني) إىل  18جيغابيت /ثانية .جممل السعات
اليت تستأجرها هذه الشركات من الوزارة يبلغ 60
جيغابيت /ثانية ،أو ما يعادل  235ألف مشرتك،
تقدر قيمته بنحو  2.1مليار لرية شهريًا
أي ما
َّ
تصرح عن 370
( 1.4مليون دوالر) ،بينما هي
ّ
مشرتكًا فقط.
ّ
يف املقابل ،هناك مخس شركات مرخص هلا من
وتصرح عن زبائنها للوزارة
وزارة االتصاالت
ّ
وتدفع الرسوم املستحقة عن مشرتكيها .وهذه
الشركات تستأجر من الوزارة بنحو  50جيغابيت/
وتصرح عن  90ألف مشرتك وتدفع رسومًا
ثانية
ّ
تفوق  9.2مليارات لرية سنويًا.
وحبسب مشاركني يف االجتماع الذي عقد الثالثاء
املاضي ،فقد ُّ
اتفق على تغريم الشركات املخالفة
ومنحها مهلة لربط املشرتكني على الشبكة
الرمسية ،وتدفيعها الرسوم عن املشرتكني وفق
التقديرات الرمسية احملتسبة على أساس معدالت
املشرتكني السوقية قياسًا على كل جيغابيت/
ثانية.
الالفت أنه يف السنوات املاضية مل تكن وزارة
تقدم أي م ّربر لعدم مكافحة هذه
االتصاالت
ّ
تغض النظر ،عمدًا أو إهما ً
ّ
ال،
الظاهرة ،بل كانت
عن تهريب السعات الدولية من اخلارج وعن عدم
التصريح عن الزبائن ،رغم أنها ّ
رخصت للشركات
وتهربت من التصريح
هربت السعات الدولية
ّ
اليت ّ
عن الزبائن .الذريعة اليت استخدمتها الوزارة منذ
ذلك الوقت إىل اليوم ،أنها ال متلك القدرة
التقنية على مراقبة وضبط القطاع غري الشرعي.
وهي بذلك جتاهلت تطبيق املرسوم  956الذي
يفرض عليها مراقبة ضبط هذا القطاع عرب ثالث
نقاط أساسية:
 -ال حيق ملزودي خدمة اإلنرتنت إعادة بيع السعات

املستأجرة من الوزارة إىل أي طرف ثالث موزع
للخدمات حتت طائلة دفع غرامة حتددها الوزارة
يف قرار تأجري اخلطوط ،وذلك وفقًا للمادة 289
من املرسوم االشرتاعي  126تاريخ .12/6/1959
 يتعهد مزود خدمة اإلنرتنت بتوزيع خدماته عربشبكة مرخصة قانونًا وختضع ملعايري تقنية تضعها
الوزارة ،حتت طائلة دفع غرامة أو إلغاء قرار
السعات.
 يقدم مزود خدمة اإلنرتنت  ISPإىل الوزارةمزودي خدمة
كشفًا فصليًا بالفواتري
ّ
املسددة إىل ّ
نقل املعلومات  DSPمن ضمن إجراءات رقابية
 control procedureتضعها الوزارة.
وتقول املصادر إنه من دون أي استثناء ،تعمد
مجيع شركات توزيع اإلنرتنت إىل خمالفة الفقرة
األوىل املتعلق بإعادة بيع السعات لطرف ثالث،
تتهرب عن عدد حمدود من الزبائن،
ما جيعلها
ّ
لكن الشركات املرخصة حديثًا (منذ  )2014هي
وحدها ختالف الفقرتني الثانية والثالثة بشكل
كامل.
يف الواقع ،إن مسألة ربط املشرتكني بالشبكة
الشرعية تنطوي على أبعاد سوقية أكرب مما
تبدو عليه .تقول مصادر الشركات :صحيح أن
تتكبد أكالفًا
تصرح عن الزبائن
الشركات اليت
ّ
ّ
ليست موجودة يف ميزانيات الشركات اليت ال
تصرح عن الزبائن وتستعمل شبكة غري شرعية
ّ
لتوزيع اإلنرتنت (غالبيتها شبكات ممددة يف
اهلواء وعلى األعمدة) ،وبالتالي إن وقف ظاهرة
استعمال الشبكة غري الشرعية سيؤمن املنافسة
بني هذه الشركات ،إال أن جوهر املسألة مرتبط
أيضًا بالصراع على احلصص السوقية خلدمة توزيع
اإلنرتنت واخلدمات اإلضافية اليت ستكون متاحة
مع إجناز شبكة الفايرب أوبتيك .هذه الشبكة ،اليت
ال تزال قيد التنفيذ حاليًا ،تتيح نقل الصوت
باحلد األدنى
والصورة والداتا .ثالث خدمات
ّ
ّ
تشكل فرقًا كبريًا يف أرباح الشركات.
ميكنها أن
اجلهة ،أو الشركة اليت تسبق غريها يف استعمال
شبكة الفايرب أوبتيك ،سيكون مبقدورها التنافس
احلصة السوقية األوسع.
على
ّ
وحبسب هذه املصادر ،إن وقف ظاهرة الشبكات

الشرعية
غري
عن
والتصريح
الزبائن للدولة،
ّ
أول الغيث،
هو
حتماً
وستليه
اندماج
عمليات
بني
واستحواذ
الشركات من أجل

 450ألف
مشرتك يحصلون
على اإلنرتنت
عرب شبكات غري
شرعية

جتميع قدراتها االستثمارية للمنافسة مع أوجريو.
وهذا األمر قد بدأ فع ًال مع استحواذ شركة
ترايسات على  %70من أسهم غلوبال فيجن
وإبداء استعدادها يف االجتماع الذي ُعقد أمس
يف وزارة االتصاالت لشرعنة شبكتها والتصريح
عن الزبائن ،فض ًال عن شرائها شركات أخرى
صغرية احلجم .كذلك يظهر هذا األمر بوضوح
يف التحضريات اليت تقوم بها شركة  IDMمن
أجل بدء تقديم خدمات الصورة (تأمني خدمة ّ
بث
حمطات التلفزة للمشرتكني عرب شبكة االتصاالت
الرمسية) باالتفاق مع شركة مسا (مملوكة من
اجلهة نفسها اليت متلك ترايسات) اليت متلك
حقوق ّ
بث حمطات  BEINوشركات أخرى متلك
حقوق نقل تلفزيونية.
مبعنى آخر ،إن الشركات تتطلع على املنافسة
األوسع ،ما جيعل املنافسة أكيدة على شبكة
الفايرب أوبتيك .عند هذه النقطة تبدو «أوجريو»
قوية من جهة وضعيفة من جهة ثانية .فهي
احلصة السوقية األكرب يف سوق اإلنرتنت
متلك
ّ
والبالغة  %67من جممل املشرتكني املربوطني
واملقدر عددهم بنحو 370
على الشبكة الشرعية
ّ
ألف مشرتك ،وهي اجلهة اليت تشرف على تنفيذ
مقيدة
مد شبكة الفايرب أوبتيك ،لكن تعرفاتها
ّ
ّ
مبراسيم تصدر عن جملس الوزراء جتعل أسعارها
أعلى من أسعار الشركات يف القطاع اخلاص بنحو
.%30
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وســام

خضر صاحل حيصل على ميدالية أسرتاليا
يف عيد امللكة اليزابيت الثانية

نائب رئيس بلدية
حصل
كانرتبري السابق والقيادي
يف حزب العمال االسرتالي
خضر صاحل على وسام
االستحقاق الوطين االسرتالي
من الدرجة االوىل وميدالية
اسرتاليا  OAMيف ذكرى
ميالد امللكة اليزابيت الثانية
يف العاشر من شهر يونيو
 ،2019وأعلن احلاكم األسرتالي
العام بيرت كوسغروف منح
الوسام خلضر صاحل تقديرا
لدوره يف دعم اجلاليات
املتعددة االديان والثقافات
يف اجملتمع االسرتالي.
واعرب صاحل عن شكره
للحاكم االسرتالي العام وقال
ان هذا التكريم أدخل سعادة
من نوع آخر على قليب وقلب
عائليت وعمدني بفرح وتواضع
واعتزاز ال حدود له النين
ارى به رسالة تقدير وتكريم
جلاليتنا اللبنانية والعربية
ووطين االم لبنان من وطين
الثاني اسرتاليا وانا بدوري
أهديه لعائليت ومجيع من
عملت معهم من مؤسسات
وقادة جمتمع وافراد يعود
هلم الفضل بعد اهلل تعاىل يف
حصولي على هذا الوسام.
ويعترب الوسام أعلى وسام
اسرتالي رمسي مينح مبناسبة

يوم اسرتاليا وميالد امللكة
ملكة
الثانية
اليزابيت
رابطة
ورئيسة
اسرتاليا
دول الكومنولث اليت تقودها
بريطانيا وتضم يف عضويتها
 53دولة.
خضر صاحل هو
يذكر ان
كاتب وسياسي اسرتالي واب

الربعة ابناء هاجر اىل اسرتاليا
من لبنان قبل  35عاما وحاصل
على عدة اومسة وتقديرات
اسرتالية واجنبية وهو رئيس
ومؤسس جمموعة التناغم
(هارموني غروب) ومنتدى
حوار االديان والثقافات يف
مدينة كانرتبري بانكستاون.

Eid Mubarak
“Wishing
the Muslim
communities
a very happy
Feter full
of peace,
health and
”prosperity

Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

«نـتمنى لـجميع الـجاليات االسـالمية عـيد فـطر
سـعيد ملـيء بالـسالم ،الـصحة واالزدهـار ».
عـيد مـبارك
For help with State Government Issues

Suite1,Level3, 402- 410 Chapel Rd, Bankstown
Bankstown@parliament.nsw.gov.au- Ph; 9708 3838 - Fax; 9708 3960

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

صفحة 17

Saturday 15 June 2019

الـسبت  15حـزيران 2019

Page 17

مـناسبات

فروع حزب العمال يف بيكسلي وبراينت وروكدايل يقيمون حفال لدعم
ترشح النائب كريس مينس لزعامة حزب العمال يف نيو ساوث ويلز

النواب كريس مينس وتانيا ميهايلوك وجو هايلن وستيف كامرب مع بعض الحضور

النائب كريس مينس يلقي كلمة

علي كرنيب ،طارق ابراهيم ،جو عواضة والنائب جو هايلن

مينس وميهايلوك مع السيناتور مسلماني وجو عواضة وطارق ابراهيم

النواب مينس وميهايلوك وهايلن وكامرب والسيناتور مسلماني

مينس وميهايلوك مع السيناتور مسلماني والشاعر شوقي مسلماني وحضور

مينس ،ميهايلوك ،كامرب ،مسلماني مع جو عواضة وعقيلته ناريمان وبناتهما

النائبان كريس مينس وستيف كامرب مع جو عواضة ولؤي مصطفى وحضور

أقام فروع حزب العمال يف بيكسلي وبرايتن
وروكدايل اجتماعا لدعم حملة النائب كريس مينس
لزعامة حزب العمال يف نيو ساوث ويلز وذلك
مساء يوم الجمعة من االسبوع املاضي يف مدرسة
بيكسلي للفنون.
شارك يف الحفل عضوا املجلس التشريعي يف
الوالية املحامي شوكت مسلماني ومارك باتاغيغ،
النواب ستيف كامرب وتانيا ميهايلوك وجو هايلن،
رئيس بلدية بايسايد بيل سارافينوفسكي ونائب
الرئيس جو عواضة وعضوا البلدية طارق ابراهيم
وادوارد ماكدوغل ،نائب رئيس بلدية ليفربول
رئيس مجلس الجالية اللبنانية علي كرنيب وبعض
اعضاء البلديات ،الناشط يف حزب العمال يف
منطقة سانت جورج لؤي مصطفى الذي شارك
يف تنظيم الحفل ،اضافة اىل عدد كبري من اعضاء
حزب العمال يف هذه الفروع واصدقاء الحزب.
بدأ الحفل بتقديم من عضو املجلس التشريعي

يف الوالية مارك باتاغيغ الذي تحدث عن صفات
املرشع كريس مينس ورأى فيه الشخصية املثلى
لقيادة حزب العمال يف نيو ساوث ويلز لتحقيق
الفوز يف انتخابات العام .2023
ثم تحدث النائب كريس مينس الذي قال ان
رجال اشعل الفحم للتدفئة يف كابراماتا النه عاجز
عن دفع فاتورة الكهرباء وان اوالده الثالثة نقلوا
اىل املستشفى يف حالة اختناق جراء تنشقهم
غاز الكربون السام وقد تم انقاذ حياتهم يف آخر
لحظة.
واعرب املرشح مينس عن تأييده لخصخصة
الكهرباء الن ذلك يؤدي اىل مزيد من املنافسة مما
ينعكس تخفيضا كبريا يف فواتري الطاقة ،كما قال.
وقال ان الحكومة خصخصة اربعني مؤسسة
يملكها شعب نيو ساوث ويلز مثل بورت كامبال،
بورت بوتاني ،اوزغريد ،ترانسغريدBIRTH,( ،
.)DEATH & MARRIAGE

وقال ان رسوم الطرق السريعة ( )Tollهي االعلى
يف العالم ،هذا ما حصلنا عليه يف ظل حكومة
ائتالف االحرار والوطني ،وان كل شخص ،يف حال
استخدمها يوميا ،سيدفع طيلة حياته حواىل 500
ألف دوالر.
وقال اعتقد ان ما يريده شعب نيو ساوث ويلز منا
ومني شخصيا ،يف حال فزت بزعامة حزب العمال،
هو كشف مكامن الخلل والخطأ وشرح انعكاس
ذلك على سكان نيو ساوث ويلز وخلق نظرة بديلة
الن مهمتنا ليست فقط انتقاد سياسات الحكومة
بل تقديم البدائل ووضع خطة ايجابية وواعدة
لسكان الوالية.
واضاف يقول :يجب اال نبقى صامتني وننتقد
سياسات الحكومة فقط خالل االربع سنوات
املقبلة بل علينا ان نضع سياسات بديلة وان نقارع
الحكومة ونكشف اخطاءها ونقنع الشعب بصوابية
سياستنا ورؤيتنا املستقبلية.

وتابع يقول انه ال يعتقد انه بعد  12عاما يف
املعارضة لم نستطع الفوز ،يجب ان نبدأ العمل
من االساس وان نضع خطة يقتنع بها سكان نيو
ساوث ويلز ويصوت لحزب العمال وليس فقط
ضد االئتالف ..نريد تصويتا ايجابيا لصالحنا.
وتحدث النائب مينس عن النقل العام وعن املدارس
التي قال عنها انه اصبحت اشبه بسجون حيث تخلو
يف كثري من االحيان من املالعب واحواض السباحة
ووسائل الرتفيه.
كما تطرق اىل القطاع الصحي فقال ان بناء
مستشفيات جديدة او توسعة املستشفيات
الحالية شيء مهم ولكن االهم تزويدها بالكادر
الطبي والتمريضي الالزم لتقليص حاالت االنتظار
للمرضى.
واخريا شدد املرشح مينس على ضرورة التغيري
وقال انه يمثل جيل التغيري.
وكان هناك باربكيو وحلويات لبنانية وقهوة.
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كـتابات

جواسيس بال بلد :مستعربون ساعدوا يف نشوء إسرائيل
مليس فرحات  -ايـالف
يهود مستعربون ،خدموا إسرائيل عند قيامها،
وتوزعوا يف الدول العربية جواسيس لصاحل
دولتهم الفتية .يوثق ماتي فريدمان حيوات أربعة
صغريا يف بريوت.
متجرا
منهم ،افتتحوا هلم
ً
ً
بعد فرتة وجيزة من قيام دولة إسرائيل يف مايو
 ،1948أنشأت جمموعة صغرية من اجلواسيس
صغريا يف بريوت ،ليكون نواة
متجرا
اليهود
ً
ً
أول مركز استخبارات إسرائيلية يف دولة عربية.
بالنسبة إىل املواطنني اللبنانيني ،ما كان الرجال
يف متجر املرطبات إىل جانب مدرسة الثالثة أقمار
االبتدائية يثريون الريبة .ففي كل صباح ،كانوا
يبيعون أقالم الرصاص واحللوى والسندويشات.
بنفس القدر من األهمية ،بدا أصحاب املتجر (وهم
جواسيس يهود) مثل أي من زبائنهم ،ومل يعلم
أحد أنهم على اتصال باحلكومة أو اجليش .هؤالء
اليهود املنحدرون من العامل العربي  -سورية
أو اليمن  -عمالء إسرائيليون ،درسوا العاملني
اإلسالمي واملسيحي حتى يتمكنوا من االندماج
واحلصول على املعلومات االستخباراتية ونقلها
إىل رؤسائهم.

حيوات سرية

يف كتابه اجلديد «جواسيس بال بلد :حيوات سرية
يف والدة إسرائيل» SPIES OF NO COUNTRY:
 248( Secret Lives at the Birth of Israelصفحة،
دوالرا) ،يروي ماتي
منشورات ألونكوين27 ،
ً
فريدمان أنهم مل حيضروا حفالت العشاء الباذخة
أو يتصلوا بالسلطة يف لبنان .كانوا مثل العمالء
الروس ،جيمعون املعلومات من الرصيف أمام
املدرسة العامة يف كوينز وليس من أمام الكابيتول
هيل أو وول سرتيت.
لكن اجلواسيس كرهوا وصف أنفسهم مبثل هذا
مصطلحا
الوصف االصطالحي الشرير .وفضلوا
ً
عربيا آخر« :مستعربون».
ً
وكأي تأريخ مكتوب عن إسرائيل وفلسطني،
ميكن كتاب «جواسيس بال بلد» أن يثري غضبك...
اعتمادا على منظورك السياسي .إذا
أو إعجابك،
ً
مؤيدا إلسرائيل ،فإن كتاب فريدمان يقدم
كنت
ً
جمموعة من الشخصيات املتواضعة والعمل الدؤوب
والشجاع ألشخاص تغلبوا على األحكام املسبقة يف
أوطانهم القدمية واجلديدة من أجل قضية أكرب أي
اليهودية .لكن ،إذا ما كنت
مؤيدا إلسرائيل ،فقد
ً
تشعر أن الكتاب عمل آخر جيسد تاريخ اجليش
اإلسرائيلي وجهاز املوساد.

ضحايا سلبيون

ً
أيضا قراءة «جواسيس بال بلد»
من املستحيل
من دون مراعاة خلفية مؤلفه .تسبب فريدمان،
الصحفي السابق يف أسوشيتد برس الذي يعيش
يف القدس ،يف بلبلة قبل مخس سنوات ،عندما
ً
علنا باللوم على وسائل اإلعالم بالتسبب
ألقى
بـ»اهلوس العاملي بشأن األعمال اإلسرائيلية» ،مبا
متهما الصحافة
يف ذلك صاحب عمله السابق،
ً
بتغطيتها العدوانية للجيش اإلسرائيلي.
واعترب أن الفلسطينيني «ضحايا سلبيون».
(تسببت مقاالت فريدمان بضجة عارمة إىل درجة
أن وكالة أسوشيتد برس أصدرت ً
بيانا مطولاً تنتقد
فيه حججه عن «تشوهاتهم ،وأنصاف حقائقهم،
وأخطائهم»).
لكن يف كتابه األحدث ،يركز فريدمان ،وهو كاتب
رأي مساهم يف صحيفة نيويورك تاميز ،على
صراعات إسرائيل املبكرة مع املسلمني ،بقدر
تركيزه على مشكالت إسرائيل مع نفسها.
«جواسيس بال بلد» قصة أربعة رجال فروا من
أوطانهم العربية لالنضمام إىل بلد جديد كان
يتألف مبعظمه من اليهود األوروبيني يف البداية،
ويف أكثر األحيان نظروا بدونية إىل يهود العامل
اإلسالمي.

أغراض أكرب

جواسيس فريدمان األربعة هم :مجيليل كوهني
وإسحاق شوشان املولودان يف سوريا؛ وهافاكوك
كوهني من اليمن؛ وياكوبا كوهني الربيطانية من
مواليد فلسطني.
يروي الكتاب مآثر الرباعي اجلريئة ،كالوقت الذي
حاول فيه شوشان وآخرون يف اجليش اليهودي
اغتيال شيخ مشهور يف مدينة حيفا الساحلية ،أو
ً
خامسا،
رفيقا
يف وقت آخر عندما ساعد بعضهم
ً
ً
قدما كان ملكا
إلياهو ريكا ،لتفجري خيت طوله ً 443
ألدولف هتلر قبالة بريوت يف أواخر عام .1948
لكن ،على حنو مثري لإلعجاب ،يبدو أن فريدمان

يروي هذه القصة ألغراض أكرب مما يعلن .يريد
تسليط الضوء على جمموعة من الناشطني العرب
الذين يتم التعتيم عليهم يف كثري من األحيان يف
القصص اليت رافقت تأسيس إسرائيل.
على نطاق أوسع ،على الرغم من ذلك ،يريد
فريدمان مساعدة الغربيني على فهم أن الرتكيبة
السكانية إلسرائيل تغريت بشكل كبري مع مرور
الوقت .يكتب أن حوالي نصف السكان اليهود
لديهم «جذور يف العامل اإلسالمي» .يف تعبريه،
مل ير قادة إسرائيل األوائل أو يقدروا املوجة
املتزايدة من الرجال مثل اجلواسيس الذين ظهروا
يف هذه القصة.

يهود أسطوريون

عاش اليهود على مدى قرون ،وبشكل سلمي ،يف
العامل اإلسالمي ،من مشال إفريقيا إىل العراق.
لكن ،عندما مت تأسيس إسرائيل ،تعرض اليهود
يف تلك الدول للتهديد ،أو مت جتميد أصوهلم
البنكية ،أو األسوأ من ذلك.
مجاعيا إىل إسرائيل ،كما يالحظ
لذلك ،فروا
ً
فريدمان ،مبساعدة «وكالء اهلجرة السريني»
الذين وضعوهم على السفن أو الطائرات .يف
معسكرات اهلجرة اإلسرائيلية ،توارت األصوات
العربية .ساعد اليهود العرب يف بناء الدولة
وأصبح هلم تأثري كبري على الثقافة اإلسرائيلية.
ويشري فريدمان إىل أن املوسيقيني الرئيسيني
يف إسرائيل «يغنون اآلن بالعربية والفارسية».
مييل اليهود الذين أسسوا إسرائيل إىل أن يكونوا
أسطوريني ،كأولئك الذين انطلقوا من أوروبا
روادا يف الكيبوتسات.
وعملوا
ً
كما يقول فريدمان ،فإن مؤسسي البالد األوائل
جتاهلوا أو رفضوا مساهمات يهود العامل العربي:
«كان على الناس الذين حياولون تشكيل دولة
يهودية يف الشرق األوسط أن يروا أن يهود
الشرق األوسط ميكن أن يساعدوهم .رمبا متت
دعوة القادمني اجلدد للعمل شركاء متساوين يف
إنشاء هذا اجملتمع اجلديد ،لكنهم مل يكونوا كذلك.
بدلاً من ذلك ،مت التنازل عنهم وتهميشهم .كانت
واحدة من أسوأ األخطاء اليت ارتكبتها الدولة،
واليت ال نزال ندفع مثنها».

غرائز بدائية وحشية

أحد األمثلة البغيضة اليت وجدها فريدمان هي
مقالة نشرت يف أبريل  1949يف صحيفة «ديلي
هآرتس» اليت أرسلت مراسلاً إىل معسكر يضم
اليهود الناطقني بالعربية من مشال إفريقيا.
كتب الصحفي ،أريه جيلبوم ،أن الوافدين اجلدد
كانت لديهم «غرائز بدائية وحشية» و»عدم
القدرة على فهم أي شيء فكري ...مستوى أقل
من مستوى العرب الفلسطينيني».
يصري الكتاب أكثر جاذبية عندما يلتصق فريدمان
بشخصية واحدة ،خبط زمين واحد ويف مشهد
واحد .لكن ،يف كثري من األحيان ،يتحول كتاب
«جواسيس بال بلد» من جدول زمين إىل آخر ومن
جاسوس إىل آخر ،ومن الصعب تتبع من يقوم
خصوصا أن كلاً من اجلواسيس األربعة
مباذا ومتى،
ً
مستعارا يستخدمه فريدمان ً
أيضا.
امسا
حيمل ً
ً
يف منتصف الكتاب ،قمت بتمزيق صفحة مبكرة
تسرد أمساءهم احلقيقية واملزيفة وصورهم
وألصقتها على احلائط كمرجع متس احلاجة إليه.
نفسيا).
جاسوسا
(وبهذه الطريقة ،شعرت كأنين
ً
ً

حياة معقدة

يعتمد فريدمان غالًبا على املقابالت اليت أجراها مع
أحد اجلواسيس ،شوشان ،الذي ال يزال على قيد
احلياة؛ يف حني لقي الثالثة اآلخرون حتفهم .تعني
على فريدمان اللجوء إىل القصص اليت قدموها
وعلى احملفوظات العسكرية.
على الرغم من العقبات العدة ،ميثل كتاب فريدمان
جتربة فريدة .عندما تنتهي من قراءته ،لن تستطيع
التوقف عن التفكري يف الرجال داخل ذلك الكشك
يف بريوت ،حيث كانوا يبيعون احللوى وأقالم
سرا
الرصاص لتالميذ املدارس يف أثناء إصغائهم ً
إىل راديو ترانزيستور مدسوس يف اخللف ،يف
حماولة اللتقاط أخبار إسرائيل.
وصف شوشان ،الشخصية الرئيسية لفريدمان،
احلياة املعقدة للجواسيس اليهود العرب« :داخل
املتجر كان اسرتاتيجي بالنسبة إلينا ،فمن اخلارج
ال ميكن رؤية ما حيدث يف الداخل ،ويف الوسط
قسم من اخلزائن ميكن خلفه تنظيم العديد من
األشياء وإخفائها من دون أن يرانا أحد».

مسرحية رأس بريجينت يف ستوكهومل
عصمان فارس  -ايالف
املسرح امللكي يف مدينة ستوكهومل مسرحية
بريجينت للكاتب النروجيي هنريك أبسن ،
واملخرج االملاني مايكل تاهلامير واحد من أبرز
وأملع خمرجي احلداثة يف املسرح االوروبي
سبق له أن أخرج مسرحية فاوست يف املسرح
امللكي  ،بريجينت مايزال يبحث عن ذاته من
خالل رحالته ومغامراته وفق لعبة ماراثونية وهو
يهرب من سعادته  ،تعد من أشهر مسرحيات
ابسن كتبت بلغة نثرية وشعرية بلغة الدراما
واحلركة ،كتب ابسن مسرحية بريجينت سنة
١٨٦٧يف جزيرة إيشيا االيطالية ،حاول املخرج
االملاني إعداد النص بعنوان يف رأس بريجينت
خللق عامل اخليال وكسب اجلمهور  ،املسرح
عبارة عن منصة من املكعب وبريجينت ميارس
لعبته فوقها املمثل إريك أهن ويف اخللف عدد
من القضبان الطويلة  ،يقول املخرج االملاني
مايكل تاهلامير «لغة إبسن غنية للغاية لدرجة
أنها ختلق الصور على الفور .لذلك مل أكن
أرغب يف تصوير القصة باستخدام السيناريو
 .بد ً
جدا حبيث ميكن
ال من ذلك  ،يتم جتريده ً
للجمهور ختيل أن ما نشهده هو داخل رأس
بريجينت  .حيلم حبياته وكل ما حيدث دون
حتريك .املشهد رائع  ،لكن قصة بريجينت
حتدث بالفعل على سطح مرت مربع «،أما املمثل
إريك أهن وهو ميثل شخصية بريجينت يقول
«التحدي هو أنها تتطلب جهدا بدنيا  .انها مثل
ماراثون نصف لسحب كل شيء .جيب أن أكون
وجسديا.
عقليا
يف حالة جيدة  ،وعلى رأسه
ً
ً
ثم أعتقد أن الغرف اليت خيلقها تاهلامير مع
صوره هي ميزة كبرية .املكعب الذي أقف
عليه هو عاملي كله .يقول إهن إنه أحد األصول
أكثر من جمرد قيود ،أما تاهلامير يؤكد جيب
أن أقول أنين أحب هذه الطريقة يف العمل.
حمدودا من اخلارج ،
أفهم أنه ميكن اعتباره
ً
لكنين ال أشعر بذلك .أشعر حبرية كبرية .تقع
ً
أيضا  ،أال نقول
على عاتقنا مسؤولية كبرية
«ليس لديك مشهد وجدران ومنازل والكثري
من املالبس املضحكة اليت تبدو خمتلفة .لديك
أنفسكم وغرفة لساعتني ونصف .أخرب القصة».
أعتقد أنه املسرح باختصار إنها فرصة رائعة
لطرح هذه املسرحية يف الدول االسكندنافية
 ،ألن هذا هو املكان الذي تنتمي إليه .من
مبدعا للغاية ،
احملتمل أن يكون «بريجينت»
ً
حيث أنه متجذر يف األساطري  ،ليأتي ً
حقا يف
أملانيا حيث تشبه الشخصيات الكالسيكية يف
«فاوست»  -الواقعية.طوال حياته  ،يبحث
بريجينت عن «نفسه» .إنه يكذب وينفخ نفسه
إمرباطورا  ،ويسافر
 ،ويسعى جاهدًا ليصبح
ً
ونبيا للرقيق
تاجرا
حول األرض  ،ويصبح
ً
ً
بريجينت مابني احلياة واملوت  ،املمثل إريك
أهن وشخصية بريجينت ،املخرج االملاني مايكل
تاهلامير ومسرحية فاوست واليت تتناسب مع
ذوق اجملتمع االوروبي وهذه املرة مع إعداد
ملسرحية هنريك إبسن ومسرحية يف رأس
بريجينت ،هل تنسجم مع ذوق وتروق اىل
اجلمهور االسكندنايف؟ نادرًا ما يستحوذ األداء
على املشهد الدرامي الكبري بقوة مثل اجتاه
املخرج تاهلامير  .تظهر رفوف الظفر من مشهد
املنعطفات  ،وهي مضاءة باللون األبيض أو
الذهيب .يف املقدمة  ،ترتفع دعامة مربعة ،
يسحبها إريك اهن بدور بريجينت ويزحف
إليها.خالل األداء الكامل بالكامل  ،جيد نفسه
يف هذه الدعامة حيث حيتدم وحيتقر ويصرخ
ويبكي وحين ويتحدث عن القصص .أداء اهن
رائع واملعركة الكربى  ،جسديا وعقليا .ميكن
أن يهمس الصوت ويصرخ ويغمغم ويتعاطف
مع رواية القصص .املنظرعلى العمود  ،يأتون
مجيعا  ،األم سيس  ،سولفيج  ،إنغريد  ،املرأة
ً
ذات الغطاء األخضر  ،القزم  ،دوفريغوبن ،
كوتون ونوابستوبارين .ميرون عرب غابة األنابيب
عرب الظالم  ،ويتم لعب املشاهد يف املسرح
مع عرش بريجنت.اللعبة معربة  ،والكثافة
عالية  ،والعواطف الكبرية تتغري بسرعة .إنه
بري جينت على احلياة واملوت  ،والذي حيافظ

على االنتباه من األول والثاني إىل األخري ،
عندما ينام يف أرض احلدود من املوت يف
أحضان سولفيج .إذن ما هو الشيء املميز هنا
؟ ومن هو هذا بري جينت ؟ من املعروف أن
إبسن كان لديه قصة غوته كنوع من الرحيل
 ،وميكن القول إنه يتحول إىل موضوع اآلية
األملانية .يرفض بريجنت كل شيئ ر  ،فهو
رجل علماني بالكامل  ،ودينه الوحيد املمكن
هو الكلمات واخليال  .الكلمات ليست سوى
اهلواء  ،كما ادعى كل من املفكرين القدامى
والعصور الوسطى .يستخدم الشعراء مواد
من العامل  ،لكنهم يتوسعون ويضغطون
حتى تصبح هذه املخلوقات اهلوائية عاملهم
اخلاص  ،عامل اخليال والقصص.مجيع املشاعر
اليت تضيء الدراما ليس هلا اي ادعاءات
ميتافيزيقية  .العواطف هي الكلمات واهلواء
 ،ولكن يف شكل خيالي حقيقي جدا ،تصبح
قصصا سولفيج نظرياته تعيش يف
الكلمات
ً
معا
بداية املسرحية  ،تكمن حكاية بريجينت
ً
يف قصة ليسي  ،يغوي روحها واملمثلة ستينا
إيكبالد تضفي عليها احلياة حبركة إبداعها
املشرتك .هلا الرغبات واليأس مع التعاطف
تسيطر عليها حيث يتم قطع العواطف كما
منحوتة .إريك إهن هو األكثر إثارة لإلعجاب هنا
 ،لكن من دون زمالئه من املمثلني سيكون
األمر مبثابة مونولوج درامي .يعرف أندرياس
روثلني سفنسون كيفية إعطاء شخصية جلميع
شخصياته البغيضة إىل حد ما (املتصيدون
 ،أطفال القزم  ،إبريكوبف  ،إخل ، ).ريبيكا
هيمز ميكنها أن جتعل سولفيج بريئة تتوق إىل
التلميذ أو تشعر بامللل يف سن املراهقة يف
صورة أنيرتا .بريجينت هي دراما مغامرات ،
متت كتابتها بروح مرحة للغاية ومفارقة يف
الكثري من مسرحيات ابسن مع لغة شجاعة.
يعد بريجينت أحد أشهر أعمال إبسن .فهو
جيمع بني قصة مغامرة النثر  ،واللغة الشعرية
واحلوار الدرامي واحلركة .الدراما أطول بكثري
من املعتاد يف األعمال الدرامية  ،ولكن مت
إعدادها بانتظام يف شكل خمتصر ؛
وقد مت تصوير بريجينت على أنه حامل غري
بعيدا عن ظروف
مسؤول ومتواضع  ،يتخيل
ً
الطفل احلدودية  ،والذي يف وقت الحق ،
أدوارا
يف حياة متغرية ومغامرة  ،يرتدي
ً
خمتلفة  ،يفشل يف كل شيء ويفشل اجلميع
يف مصلحتهم .الند ال يريد حتمل أي مسؤولية
 .إنه يعيش على يد بريجكونج ديفيز « :القزم
 ،كن نفسك مبا فيه الكفاية!»  ،على عكس ما
جيب على الرجل أن يناضل من أجله« :الرجل ،
كن نفسك!» عندما يعود  ،كرجل عجوز  ،إىل
منزله إىل جودبراندسدين  ،جيتمع مع املوت ،
الذي يهدده بالذوبان ويصب عليه ألنه« :لقد
حتدى احلكم حبياته  .يتم حفظه فقط من اخلراب
مبساعدة حب سولفيج  ،الذي واليت كانت
تنتظر بريجينت طوال حياتها واحلفاظ على
صورة يف داخلها  .حكاية بريجينت هو رجل
مزرعة نروجيي يضيع وقته يف احللم الكسول
والتباهي واملراوغة  -وهو رمز للرجل الذي
يلون احلقيقة واحلقيقة يف تنازالت بالتمين
ّ
والتهرب واإلنانية .أسه والدته العجوز ،
تدينه بسبب إهماله للمزرعة .أجابها« :حبييب
 ،األم الصغرية القبيحة  ،أنت على صواب يف
صبورا ...
كل كلمة  ...ال تقاطع فقط كن
ً
يف يوم من األيام سأكون قيصر!» إنها تذكره
بأن كسلته قد كلفته عروسة  ،ابنة هجستاد
 ،اليت هي على وشك الزواج .األقران يقرر
حبضور حلضور حفل الزفاف وتفتيت .لقد
انطلق بعد جثم أمه احملتجزة على السطح
يف حفل الزفاف  ،يتم استهتار بريجينت
بسبب اخلرق وأكاذيبه من قبل مجيع الشركات
 باستثناء فتاة واحدة  ،سولفيج  ،الوافداجلديد  ،وحتى أنها تتجنبه عند اكتشاف مسعته.
بناء على
مشاعره تتأمل  ،ويغمره  ،ويذهب ً ،
مناشدة العريس  ،إلحضار العروس من خمزن
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إعـالنات

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية.

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

نفتح  7أيام يف األسبوع:

االثنني من 5
صباحا 5 -
بعد الظهر

من الثالثاء
حتى األحد
من الـ 5
صباحا -
الـ 10ليال

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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مسرحية رأس
تتمة املنشور على الصفحة 18

حيث أقفلت نفسها فيه .ويف الوقت نفسه  ،تصل والدته
مسلحة بعصا إلعطاء بري «دبلجة حياته» « .فجأة  ،يرى الضيوف
بري جينت وهو
يهرب من اجلبل مع العروس فوق كتفه أيس تبكي « :آمل أن
تسقط وتكسر  -اعتين بقدميك يا طفل
اآلن مسرحية بريجينت تشرع يف سلسلة رمزية من املغامرات
الرائعة  .التخلي عن العروس املسروقة  ،يذهب عميقا يف
الربية وهناك يتزوج  -والصحارى  -ابنة امللك العفريت .يف
الربية يأتي على غريت بوي  ،وحش ال ميكن تفسريه وبال شكل
وتكرارا العثور على
مرارا
من األشكال مثل لغز الوجود .حياول
ً
ً
ممر عرب الوحش للوصول إىل قمة اجلبل .يف اليأس يتحدى بويغ
للمعركة .جييب :ينتصر  ،لكنه ال يقاتل»  ،ووخيسرالنظري
أخريا على األرض .إنه على وشك أن تلتهمه سحابة من
املنهك
ً
الطيور عندما تسمع أصوات النساء وأجراس الكنائس عن بعد.
جدا بالنسبة لي .كانت
قويا ً
يستسلم بوي بالكلمات« :لقد كان ً
هناك نساء وراءه ملساعدته يف القتال!»يقوم «بري جينت»
ً
كوخا يف الغابة  ،وهنا تأتي»سولفيج» ملشاركة
ببناء لنفسه
منفاه اخلارج عن القانون .أخربته« :هذا هو املكان الذي أنتمي
إليه  ...وسارعت هنا على حذائي  ،وعندما سألوني »:إىل أين
أنت ذاهب؟ « أجبته« :أنا ذاهب إىل املنزل»« .قريبًا يأتي
بري جينت مرة أخرى إىل ابنة ملك العفريت وطفلهما القبيح .ال
ميكن طرد االثنني  ،وقرر بريجينت الذي أخذ مرة أخرى دورة
«التقاطع»  ،املغادرة .تقول سولفيج فقط« :ال تذهب بعيدا
بعيدا أو قريًبا  ،جيب
 ،يا عزيزي» .أجاب « :كن يف طريقي
ً
االنتظار»يذهب لتوديع والدته وجيدها متوت يف السرير حيث
كان ينام كصيب صغري  -حيث لعب هو و هي ذات مرة أن
السرير كان مزلقة وسرعت يف اهلوى إىل «القلعة غرب القمر و
القلعة شرق الشمس « .يأخذ بري جينت أمه بني ذراعيه ويبدأ
يف إخبارها بقصة خرافية لتهدئة خماوفها .أخربها أن امللك
يعطي وليمة يف القلعة  -إنها يف الواقع مدعوة ؛ أن الرنني يف
أذنيها ليس سوى صوت الزالجات  ،ضجيج التسرع هو الريح
يف الصنوبر  ،والضوء الذي تراه من بعيد يأتي من قصر امللك.
وذكر أنه مت الرتحيب بهم بشرف كبري  ،مع الكعك والنبيذ ،
وأنه حيثها على رعاية القديس بطرس .ثم يغلق عينيها امليتة
 ،قائ ًال« :آه  ،لقد انتهت الرحلة اآلن  ...طوال كل أيامي ،
أشكركم على ضرباتكم وتهويداتكم ».يضغط خده على فمها.
«هناك  ،كان هذا أجرة السائق»  ،يتذمراآلن بريجيتننت مطفأ
مرة أخرى  ،للتجول يف مجيع أحناء العامل .يبيع العبيد يف
أمريكا  ،واألوثان يف الصني  ،وكذلك الروم واألناجيل .لقد
تعرض للسرقة  ،لكنه استعاد خسارته من خالل وضع نفسه
نيب عربي على حافة الصحراء األفريقية .يهرب مع أنيرتا ،
فتاة ترقص .عندما يتوقفون عن الراحة  ،حياول أن يثبت «أن
قادرا على االحنناء مثل اجلحش الصغري»
نبيكم القديم ال يزال
ً
 ،ويبدأ رقصة شاقة .وبينما يتم امتصاصه يف غرائزه  ،فإنها
تستحوذ على حقيبته النقدية وتنطلق على حصانهوهكذا يصارع
بري جينت حياته غري املخططة .لقد توج مبلك اجملانني يف ملجأ
جمنون  ،وأصبح عامل آثار قبل متثال أبو اهلول  ،ويف النهاية
وجد نفسه على منت قارب متجه إىل النرويج .السفينة حمطمة.
يتشبث بريجينت وطباخ السفينة بآلية هشة  ،كبرية مبا يكفي
فقط إلنقاذ واحدة .يقوم النظري بتوجيه الطاهي إىل البحر
وينقذ نفسه .يف النهاية وصل النروجياآلن كان لديه ما يكفي
من املغامرة وآمال يف سن مسن هادئ يف املنزل .لكن على
اجلانب اآلخر يلتقي مع «لقد ُأرسلت من أجلك  ...عليك أن
تذهب إىل مغفليت  ...جيب أن أذوبك» .حيتج «بري جينت» على
أن تفقد روحه وهويته ونفسه ليست عادلة« .أنا لست ً
حقا
روحا سيئة .يف أسوأ األحوال  ،ميكنك أن تدعوني أعباء  ،لكن
ً
بالتأكيد لست ً
أخريا إىل والدة والدة اإلله
آمثا»  ،يتوسلويعود
ً
 ،إىل سولفيج اليت ظلت مغرمة به ويف انتظاره ,معها يكتشف
بريجنت أخريًا ان احلب قد يكون سببًا للعيش وهدفًا للحياة
فريق التمثيل والكادر الفين يف مسرحية يف رأس بريجينت
إريك إهن بدور بري جينت،ستينا إكبالد بدور اوسى،ريبيكا
هيمس بدور سولفيج وانيرتا،كارل ماغنوس بدور قائد نروجيي
،كبري السن،أندرياس روثلني سفينسون بدور رجل  / ٢العريس
 /القزم ،٢توماس هانزون بدور رجل  / ١دوفريغوبني  /راكب
جمهول.تصميم اإلضاءة مايكل غوك ،موسيقى بريت وريد
املخرج االملاني مايكل ثاهلامير
مواليد  ١٩٦٥يف فرانكفورت .لديه خلفية باعتباره اإليقاعي
واملمثل .معروف بالتعبري البسيط .غالًبا ما يصمم املهندسون
جمموعاتهم يف غرف كبرية جمردة  -غالًبا بالتعاون مع مصمم
املسرح أوالف ألتمان .وقد نشط يف مسرح تاليا يف هامبورغ ،
ومسرح دويتشيز يف برلني  ،ومسرح بورغ يف فيينا واملسرح
امللكي يف كوبنهاغن.بريجينت هي رابع مسرحية من إخراجه يف
املسرح امللكي يف ستوكهومل بعد مسرحية فاوست،كازميري
وكارولينا ومسرحية فويتسك.

طـفلة الـحنّاء

ٌ
ّ
احلناء وقت غروبها
شفق من
كالصالة
والدمع ينهد
ّ
ّ
ّ
كأنها
ذرفت تسابيح ّ
ماء
الس ْ
الطفولة يف ّ
الشفقي خلف نشيجها
املتعبد
أنثاي يف
ّ
ّ
تصغي إىل جرس األفول
جاء
الر ْ
وقد أتى بالوقت مطعون ّ
النحيب
أنثاي تصعد يف
ِ
الكئيب
مدارج الليل
ِ
وتنتهي بالغيمة العطشى على طرف
املساء
ْ
وتقول لي ..
غبشها التوجع
هي طفلة احلناء ّ
وسط
وانقضى نيسان
الرؤية الشوهاء
ْ
ّ
الفناء
وانتبه
ْ
إنك للفناء وأنت من ٍ
 من قال ّحاء
وباء ؟
ْ
ً
متتد منذ حليبها ّ
الشفاف
طفلة
يا
ُّ
يف نهد البقاء إىل ضفائر مائها
األزلي
ّ
ّ
تعلمنا ّ
يف رحم األلوهة كي
التجاوز حني
احلداء
يشتعل
ْ
اخلضراء أهرقها ّ
حيب
من قال إن غصونك
َ
الن ُ
ومن رأى ّ
احلناء تأخذ بالفتاوى عندما األلوان
للعماء
تذهب
ْ
ً
ً
وردة ..يا بنت أوالدي
طفلة ..يا
يا
القصائد ..أغلقي التعب ال تكاثر يف
ّ
النوافذ
ٍ
بالغناء
تلوح
وامسحي
ْ
لنوافذ أخرى ّ
أعلم ّ
يا طفليت اخلضراء
أنك األوىل بتفسري
ُ
اهلواء وأعلم األمداء تعوي بالغبار
ّ
طرق
وأعرف احلوالء من
تولف شوكها
ٍ
األنقياء
العبثي جرحًا حسب سري
ْ
ّ
زنبق
الروح زهرة
ٍ
فتمددي يف ّ
ّ
رئيت
ولتزرعي قدميك يف
اهلواء..
عطرا كي يسامرني
ْ
محمد عامر األحمد  -سورية

هل حتولت بعض دول العامل
الثالث اىل غابات العصر احلجري
هل حتولت بعض دول العامل الثالث اىل غابات العصر
احلجري وهل اصبحت األنانية اكرب فريوس يقتل الناس
دون سبب؟
ملاذا القتل والتهجري واالجرام باسم الدين ،او بأسم احلزب،
او بأسم القبيلة  ،او باسم البلد؟
كنا نعيش سابقًا على أعصابنا من اخلوف الكبري من العدو
ّ
االول الذي اخرتعوه لالمة العربية ،فمما يقارب اخلمسني
عاما مضت وحنن نعيش يف اخلوف من الفوبيا االسرائيلية
والنظام اليهودي املتصهني ..ولكن بعد الفحص والتدقيق
وجدنا الواقع عكس مما حنن ّ
كنا عليه ،والذي حيصل يف
هذه االيام من نكبات وغزوات عربية عربية او عربية إيرانية
من دون َاي سبب او مربر هلا ..وعلى سبيل املثال اذا اردنا
اجراء مقارنة بني إسرائيل وما بيننا حنن الدول العربية،
ومن هو سفاك الدماء االول يف دول املنطقة فأننا سنجد
ان بعض الدول العربية متفوقة على اليهود بكثري من حيث
القتل والذبح واالجرام واالغتصاب والتشريد وبيع النساء،
وبيع الغلمان وبيع اآلثار والغنائم ،هذا هو الذي حيصل فيما
بيننا ،نقتل اه ًال وأخوة لنا يف العروبة واألوطان والدين،
ونفجر ونهدم بيوتهم ومدنهم بيد عربية وقوة عربية عربية ،
بدون رمحة او شفقه على احد ،وبيد أناس منا وفينا.
فلماذا نعتب على امريكا وروسيا وفرنسا وانكلرتا وإسرائيل
واوروبا  ،ان ّ
كنا حنن العدو االول ألكثر الدول القريبة
والبعيدة ،ونقاتل من غري أي هدف أساسي او اسرتاتيجي،
وال نقاتل من اجل احلرية ،وال نقاتل من اجل بناء املدارس،
وال نقاتل من اجل بناء اجلامعات وال نقاتل من اجل بناء
املستشفيات وال نقاتل من اجل ثورة احلرية والثورة الثقافية،
وال نقاتل من اجل بناء االنسان املتخلف واملهزوم على مجيع
االصعدة العلمية واالجتماعية والثقافية ،فلماذا نقاتل وما هو
اهلدف وما هو السبب من هذا القتال املشني؟
واذا انتصرنا سننتصر على من؟ فجميعنا أمة عربية لغة
واحدة تاريخ واحد ارض واحدة فما هو الفرق فيما بيننا،
ان كان اهلل واحدا ،الذي خلقنا متساوين يف كل شيء،
ومجيعنا نعاني من صعوبات ومتطلبات احلياة ذاتها ،فاألمل
واحد ،والشعور واحد ،واجملتمع واحد ،ومجيعنا نعيش يف
سفينة واحدة  ،كل شيء ينعكس علينا وعلى جمتمعنا يف
آن واحد.
ِ
نعم حنن بأمس احلاجة للثورة ،نريد ثورة لنهز شعور ومشاعر
حكّام شعوب العامل الثالث ،وبعض الدول العربية اجملاورة
اليت عاشت وتعيش غيبوبة دائمة ،هذه الدول هي األبعد عن
كل انواع احلضارات اليت ترفع مستوى االنسان اىل القمة
واجملد والعيش بسالم واملساواة فيما بينها.
الشيء املؤسف الذي نراه يف هذه االيام هو قتل اجلنود
األبطال يف مراكزهم  ،ملاذا كل هذا الغباء والتخلف ،اجلندي
الذي يؤدي رسالته ويضحي بدمه يف احلروب من اجلك
كمواطن ،هو الذي خيدم وينفذ اعظم رسالة عند الشعوب
الراقية  ،ابن الوطن الذي حيمي حدود الوطن ،اجلندي الذي
حيمي االرض والعرض من كل من تسول له نفسه االستيالء
على بيتك وعرضك ومالك.
فنحن من هنا ومن بالد االغرتاب اوسرتاليا نؤدي ونرفع
التحية اىل مجيع جنود الوطن ،ونطلب الرمحة للجنود الذين
سقطوا وماتوا يف سبيلنا وسبيل الوطن وكل مواطن
شريف ،وايضًا نطلب هلم الراحة االبدية ،وبأن يكونوا من
ابناء القيامة اجمليدة.
عمل اجليش يف طبيعته عمل مقدس ..تضحية ووفاء،
ليحمي حقوق االنسان املواطن من املستعمر واملغتصب،
ولكنه اصبح سلعة رخيصة وقتله حالل عند بعض األحزاب
واهلراطقة املأجورين.
من هنا جيب بأن نعلم بأن االنسان العربي هو أرخص انسان
لدى أنظمته احلاكمة ..يهدرون دمه ،يأكلون حقوقه ،يطردونه
من وظيفته ،يبيعونه او يشرتونه يف بعض األحيان ،حيث
يعيش اكثر الناس حتت خط الفقر وحتت ضغوط وأنظمة
صعبة للغاية ال فرق لديها ما بني احلياة او املوت ،وال معنى
وال قيمة للحياة عند البعض منهم.
وقبل ان اختم مقاليت هذه يطيب لي ان اردد هذا القول،
كل ما حتت السماء باطل األباطيل رأس احلكمة خمافة اهلل.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد
روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
بتاريخ ٢٠١٩-6-6
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تتـمات

عون مستقبال األمرية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للبنان حكومة وجيشا».يف مستهل اللقاء ،رحب الرئيس عون
باالمرية صويف يف القصر اجلمهوري ،ومحلها حتياته اىل
امللكة الربيطانية اليزابيت الثانية» ،وقال« :اود أن اثين على
عالقات الصداقة اليت جتمعنا بربيطانيا اليت تقدم لنا مساعدات
يف جمال التدريب للجيش واقامة ابراج مراقبة على حدودنا».
اضاف« :ان عالقاتنا ببالدكم قدمية وهي عالقات صداقة
وتعاون يف جماالت خمتلفة .وحنن نقدر مساعيكم ملساعدة
لبنان ،خصوصا يف جمال االمناء ،ومشاركتكم يف مؤمتر «سيدر»
الذي سنبدأ بتطبيق مقرراته بعد اقرار املوازنة».
واكد رئيس اجلمهورية ان «مواقف لبنان واضحة من مواضيع
العنف واالرهاب الذي حاربه عسكريا بكل تصميم يف الشمال
وعلى احلدود الشرقية .حنن ضد االرهاب وضد العنف بشكل
عام ،وحنب السالم ونسعى دائما اىل تغليب احلوار .ومن هنا
كانت مبادرتنا اليت تقدمنا بها اىل االمم املتحدة من اجل انشاء
«اكادميية االنسان للتالقي واحلوار» ،لتعزيز احلوار بني االديان
واحلضارات واالثنيات من اجل حتقيق السالم بني البشر».
واشار اىل «فشل املؤسسات الدولية اليت تنص شرعتها على
حتقيق السالم يف حتقيق مبتغاها ،النه فقط بالثقافة واحلوار
بني الشعوب يتوطد السالم يف العامل» ،ولفت اىل «النموذج
الذي يشكله لبنان يف العامل للحياة املشرتكة بني مكوناته،
وذلك لتميزه بالتعايش بسالم بني خمتلف طوائفه االسالمية
واملسيحية ،يف ظل نظامه القائم الدارة البالد والتعاطي
السياسي بني هذه املكونات».
واوضح ان «من هاجر من اللبنانيني اىل خمتلف دول العامل
عاش مع مواطين تلك البلدان على تنوع مذاهبهم وطوائفهم
بسالم ومتكن من االندماج يف تلك اجملتمعات وتعلم لغاتها
ما اكسبه جتربة خاصة لفهم اجملتمعات البشرية على تنوعها،
فبات يشكل منوذجا لالكادميية اليت نعمل على تأسيسها».
وتطرق رئيس اجلمهورية اىل مسألة النزوح السوري ،فتمنى
«ان تساعد بريطانيا لبنان اىل جانب غريها من الدول كي
يتمكن من مواجهة اعبائها ،بعدما بلغ عدد النازحني املليون
ونصف املليون» ،واصفا هذه االعباء ب»الضخمة نسبة حلجم
لبنان الذي يبلغ عدد سكانه  4ماليني ونصف وتعجز عن حتملها
العديد من الدول» ،كما متنى «مساعدة بريطانيا على عودة
النازحني اىل بالدهم بعدما اصبح القسم االكرب منها آمنا».
(مزيد من التفاصيل ص )2

ارتياح لتفاهم عون والحريري

يف هذه االثناء ،مل يتحدد بعد موعد جللسيت جملس الوزراء
األسبوع املقبل ،وان كانت بعض املعلومات ُتشري إىل احتمال
انعقاد جلسة الثالثاء يف القصر اجلمهوري ،وجلسة اخلميس يف
السراي احلكومي ،ولكن مل يتأكد شيء رمسي بهذا اخلصوص،
سوى انه جيري حتضري جدول أعمال اجللسة األوىل ،وانه
سيكون حاف ًال بالبنود نظرًا لتعذر انعقاد جملس الوزراء منذ
أكثر من شهر وتراكم املواضيع.
وكشفت مصادر وزارية يف هذا السياق ،عن ان الوزراء
الذين انشغلوا عن أمور وزاراتهم بسبب انهماكهم يف جلسات
درس املوازنة ،يعملون حاليًا ،كل يف وزارته ،على حتضري
ملفاته واملواضيع املتعلقة بشؤون عمله من أجل عرضها
على األمانة العامة جمللس الوزراء ،لتحضريها وادراجها على
جداول أعمال اجللسات املقبلة ،حبسب األولويات ،خصوصًا
وأن التوقعات ُتشري إىل ان احلكومة سيكون يف صدارة عملها
موضوع التعيينات ،قبل ان تتحضر الحقًا لدرس مشروع موازنة
العام  2020فور احالته من قبل وزارة املال يف املوعد احملدد
طبيعيًا ،أي خالل الشهرين املقبلني.
واعربت مصادر وزارية عن ارتياحها ملا تفاهم عليه رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس جملس الوزراء سعد
احلريري االربعاء املاضي وقالت ان هناك انتظارا لرتمجة
مفاعيل هذا اللقاء من خالل ما ميكن ان تنجزه احلكومة الفتة
اىل ان ملف التعيينات يعد من اولوية احلكومة وكذلك تعيني
رؤساء جمالس ادارات لبعض املؤسسات ،لكن مل يعرف ما
اذا سيدرج يف جلسة األسبوع املقبل او الذي يليه ،وحتدثت
املصادر نفسها عن تعيني ملح والسيما ذلك الذي يشمل وزارة
العدل اي مدير عام الوزارة ،ومدعي عام التمييز ونواب حاكم
مصرف لبنان ،وكذلك رئيس جملس شورى الدولة ومراكز
اخرى ،علمًا ان مثة  ٣٦مركزًا شاغرًا يف ادارات الدولة.
ورأت املصادر ان هناك ملفات مؤجلة من جلسات سابقة
وتنتظر البت ،منها املخطط التوجبهي للمقالع والكسارات
واخرى تتصل بوزارة الطاقة .واشارت اىل ان اجلو يف اإلمجال
هو جو عودة انتظام عمل املؤسسات والسيما جملس الوزراء،
ولفتت اىل ان موضوع التعيينات على وجه اخلصوص لن
يكون سهال مع بروز وجهة نظر احد املكونات يف احلكومة اي
«القوات اللبنانية» بالنسبة اىل اجياد آلية واضحة يف هذا
الشأن وبالتالي سيكون من الضروري تأمني ارضية تفاهم او
توافق من اجل إصدار هذه التعيينات ،وحتديدًا يف ما خيص
املراكز املسيحية.
ويف تقدير مصادر املعلومات ان موضوع التعيينات يتجاذبه

األول ان يتم ضمن ّ
سلة واحدة لكل املراكز الشاغرة،
خيارانّ ،
والثاني ان يتم بالتدرج ،مبعنى األهم على املهم ،وحبسب
املراكز اليت يفرتض ان تكون أولوية مثل منصب مدعي عام
التمييز بعد إحالة القاضي مسري محود على التقاعد يف
األول
ّ
أيار ،ونواب حاكمية مصرف لبنان ،وحصة احلكومة يف
من ّ
اجمللس الدستوري.
وحبسب هذه املصادر ،فإن موضوع التعيينات مل ينضج بعد،
وان كان وضع على النار ،رمبا بانتظار مشاورات رئيس احلكومة
مع القوى السياسية لتحقيق التوافق املسبق حوهلا ،كما أعلن
يف مؤمتره الصحايف األخري ،وسجل على هذا الصعيد لقاء
مجع الرئيس احلريري والوزير السابق ملحم رياشي موفدا من
رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع ،متيل املعلومات
إىل انه تناول بشكل خاص موضوع التعيينات يف ضوء املوقف
الذي أعلنه جعجع قبل يومني ،واقرتح فيه العودة إىل اعتماد
آلية للتعيينات منعًا للمحاصصة ،وان حيتكر «التيار الوطين
احلر» املراكز املسيحية لوحده ،واألمر نفسه بالنسبة لتيار
السنية.
«املستقبل» للمراكز املخصصة للطائفة
َّ
لكن رياشي مل يتطرق إىل هذا املوضوع ،واكتفى باالشارة إىل
ان البحث تناول خمتلف األوضاع يف البالد ،والظروف احمليطة
بإقرار املوازنة وأهمية احلفاظ على االستقرار والنأي بالنفس
عن كل األحداث اإلقليمية ،مشريا إىل ان البحث سيتواصل
يف األيام املقبلة.
غري ان النائب الكتائيب الياس حنكش خالف التوقعات باحتمال
حصول شد حبال وصراع بني أفرقاء السلطة على التعيينات،
فغرد عرب «تويرت» ،متوقعًا ان «نشهد قريبًا فص ًال جديدًا
من املصاحلات والتسويات مبنية على «مصلحة عليا» ،وهي
التعيينات وكيفية تقسيم اجلبنة» ،وارفق حنكش تغريدته
بصورة لقالب مقطع من اجلنب.

املوازنة

اىل ذلك ،كشفت مصادر نيابية متابعة لعمل جلنة املال
واملوازنة بأن مجيع أعضاء اللجنة يبذلون أقصى جهودهم
لالنتهاء من دراسة مشروع القانون احملال من احلكومة يف
أسرع وقت ممكن ،ألن هذا األمر مطلوب من كافة القوى
السياسية يف البلد ،نظرًا ألهمية ودقة بنود املشروع.
وأضيف إىل هذه األهمية ،عامل جديد طرأ على صعيد األوضاع
يف املنطقة ،يتعلق بالتصعيد احلاصل يف اخلليج مع احتمال
اندالع حرب أو حروب الواسطة ،بني واشنطن وطهران ،ما
دفع برئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط إىل
إبداء نصيحة عرب تغريدة «تويرت» رأى فيها انه «من األفضل
ان تنجز املوازنة بسرعة من دون
التعرض لالجور ،بل ضبط
ّ
القطاعات األخرى اليت جرى اغفاهلا أو التهرب منها ،وذلك
حتسبًا لالسوأ».
وقال جنبالط يف تغريدة أخرى ان «الضريبة على معاشات
قمة الظلم واالحتقار حبق املوظفني وأفراد
املتقاعدين هي ّ
القوات املسلحة والكادحني يف خدمة املواطن طوال حياتهم
من قبل هذه الطبقة املالية احلاكمة احلديثة النعمة من اخلواجات
اجلدد ومن لف لفهم من السماسرة يف الدوائر العليا».
ومن جهتها ،أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها
الدوري أمس االول ،بأنها «حترص على املساهمة اجلادة
الفاعلة خلفض العجز يف املوازنة وزيادة اإليرادات ووقف
اهلدر واالنفاق غري اجملدي ،وعدم املس برواتب املوظفني،
وعدم تكليف املواطنني من ذوي الدخل احملدود أعباء ضريبة
جديدة تزيد من معاناتهم املعيشية الضاغطة» ،وأعربت عن
تقديرها بأن هذه املوازنة رغم اجلهود اليت بذهلا وزير املال اال
انها مل خترج عن املألوف يف املوازنات السابقة ،ما خال بعض
التحسينات واملقاربات ألمور مل تكن تلحظ يف املاضي.
ولوحظ ان بيان الكتلة ،غمز من قناة الرئيس احلريري بالنسبة
ملسألة النأي بالنفس ،وشد عصب الشارع ،مبا يشبه الرد على
ما جاء يف مؤمتره الصحفي األخري ،حيث أكدت «الكتلة» ان
«حماوالت شد العصب الفئوي يف الشارع ال تصلح يف إدارة
شؤون البالد» ،ونصحت مبا وصفته «عدم التشاطر يف مسألة
سياسية النأي بالنفس اليت اعتمدتها احلكومة» ،مؤكدة بأن
من حق القوى السياسية ان تعرب عن قناعاتها بكل وضوح
وليس من حق احلكومة ان تصادر تلك القناعات.
وكانت اللجنة اليت ألغت اجتماعها الي ملصادفته يوم اجلمعة،
على ان تواصل جلسات مناقشة بنود املوازنة يوم االثنني
املقبل ،قد أمجعت على ان ال نية لدى النواب بتخفيض
اإليرادات أو املس بنسبة العجز ،وأكدت ان أي شطب
لاليرادات سيقابله اقرتاحات عملية ،رغم تعليق بعض البنود
املتعلقة بالضرائب مع ابقائها ضمن امللف املتعلق بضريبة
الدخل بالنسبة للمتقاعدين بانتظار السلة الكاملة.
وأقرت اللجنة املادة  45املتعلقة بالرسوم اليت تستوفيها
وزارة العمل من العمالة األجنبية دون أي استثناء للفلسطينيني
والسوريني ،وجرى التصويت على إسقاط املادة  43املرتبطة
بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية ،لكن بناء
على طلب النواب سيتم االستماع إىل وزراء السياحة والعمل
أقرت املادة  44املرتبطة
واالشغال إلبداء وجهات نظرهم ،كما ّ
بتعديل رسوم السري للمركبات األمنية والدراجات النارية.
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أقر يف اجللسة املسائية هي املواد املتعلقة مبكافحة
وأبرز ما ّ
التهرب الضرييب ،وبإلزام البلديات بالتصريح عند ترخيص
بإشغال عقاري لشركات ومؤسسات جتارية وبإجراء مسح
ميداني مبن يتواجد ضمن نطاقها مع أو من دون ترخيص ،كما
عدلت املادة املتعلقة بالرسم على النارجيلة وبات على األماكن
املخصصة للتدخني.

االعتداء على ناقيت نفط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

خالل شهر أيار املاضي ،أمام شواطئ الفجرية يف اإلمارات.
وقال احمللل السياسي الدكتور أمحد االنصاري« :إن املستفيد
من تلك احلوادث اليت حتدث يف خليج ُعمان هي إيران ،اليت
تعمل على تهديد مجيع دول املنطقة من خالل األعمال اإلرهابية
باستهداف السفن وناقالت النفط بعد تطبيق عقوبات اقتصادية
يف حقها ،لذا فمن املتوقع أن تتواىل الضغوط الدولية على
طهران ،السيما االقتصادية».
ً
ً
واستبعد األنصادري ،أن يكون هنالك ردا عسكريا على إيران
يف الوقت الراهن ،وقال« :يف حال كان هنالك ردًا عسكريًا
فسيكون قويًا وحامسًا ،وإيران منذ فرض عقوبات اقتصادية
عليها تعمل على استفزاز دول اخلليج العربي ،خصوصًا
السعودية واإلمارات ،وتهدف من عملياتها اإلرهابية اىل سحب
دول املنطقة حلرب عسكرية ،السيما الرياض وأبوظيب ،حيث أن
العمليات اإلرهابية تستهدف أمن السعودية يف املقام األول،
من خالل تفجري سفن سعودية يف الشهر املاضي ،إضافة إىل
ُ
استهدافها أنابيب نفط وسط السعودية ،كما
استهدف مطار
أبها من خالل أذرعها يف املنطقة ،واليوم تستهدف ناقليت
نفط ،إحداهما حمملة من ميناء اجلبيل شرق اململكة».
وأضاف« :ردة الفعل عامليًا كانت قوية ضد إيران ،بعد
استهداف ناقليت نفط يف خليج ُعمان اليوم ،السيما من
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا والدول األوروبية ،ومن
املتوقع أن تكون هنالك رود أفعال على هذه اهلجمات من بقية
دول العامل وجملس األمن».
وتابع األنصاري قائ ًال« :من املتوقع أن يكون هنالك ردًا من
الواليات املتحدة األمريكية ضد املتسبب يف احلادثة ،ومجيع
أصابع االتهام تتجه إىل إيران ،باعتبارها املستفيد الوحيد
من تلك اهلجمات» ،مشريًا إىل تاريخ طهران يف استهداف
املالحة البحرية الدولية يف مثانينات العقد املاضي أثناء احلرب
العراقية  -اإليرانية.
بدوره ،أشار اخلبري االقتصادي الدكتور عبداهلل املغلوث ،إىل
أن احلوادث اإلرهابية اليت تستهدف الناقالت النفطية سيكون
هلا آثار سلبية على القطاع النفطي ،ومن املتوقع أن تتسبب
يف ارتفاع أسعار النفط وأسعار الشحن والتأمني على السفن،
األمر الذي سيشكل عبئًا على الدول املنتجة للنفط الواقعة يف
اخلليج العربي ،وحتديدًا دول اخلليج العربي».
وأعربت احلكومة الربيطانية عن قلقها العميق إزاء التفجريات
اليت إستهدفت ناقليت نفط يف خليج عمان.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء الربيطانية يف بيان بهذا
الصدد« :حناول معرفة حقيقة ما حدث يف خليج عمان يف أسرع
وقت ممكن».
وأعلنت املنظمة البحرية الربيطانية للعمليات التجارية ،عن إنها
شرعت يف التحقيق عن مالبسات احلادثتني بعد تسلم نداءات
استغاثة من الناقلتني.

السيد خامنئي لرئيس...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

امس االول اخلميس بأن طهران لن تتفاوض مع أمريكا ،مشريًا
إىل أن الرئيس دونالد ترامب ال يستحق رسالة من إيران.
وقال السيد خامنئي إن األمريكيني ليسوا أه ًال للتفاوض يف
ظل احلرب االقتصادية اليت يشنونها ،مكررًا تأكيده أن «ترامب
ال يستحق أن نرد عليه اآلن وال الحقًا».
من جهته اكد رئيس الوزراء الياباني أن األمن يف املنطقة
ضروري لكل العامل وخيدم املصلحة اإليرانية أيضًا ،قائ ًال
«سأحاول جاهدًا وضع حد هلذا التوتر  ..هذا هو سبب جميئي..
ال نريد حربًا جديدة يف الشرق األوسط وزيارتي هذه هي خطوة
أوىل حنو السالم».
أبلغين
اإليراني
وقال آبي «املرشد
نية لدى طهران لصنع
بأال
ّ
أسلحة نووية أو استخدامها».
ويواصل آبي زيارته لطهران ،حيث التقى الرئيس حسن
روحاني .ودعا آبي إىل ضرورة التصدي ألي اشتباك عسكري
َ
حمتمل يف َ
املنطقة ،فيما قال روحاني إن بالده لن
تبدأ أي
َ
ّ
حمذرًا من أنها «سرتد حبزم إذا فرضت عليها».
حرب،
ورأى روحاني أن «التوتر يف املنطقة هو بسبب احلرب
االقتصادية اليت تفرضها واشنطن علينا وإذا توقفت فسنشهد
ً
حتوال إجيابيًا جدًا يف املنطقة» ،آم ًال أن تكون زيارة رئيس
الوزراء الياباني إىل طهران هذه التحوالت.
وبالتزامن ،أعلنت اخلزانة األمريكية فرض عقوبات على شركة
عراقية بتهمة التعاون مع حرس الثورة اإليراني.
اجلدير ذكره أن رئيس الوزراء الياباني بدأ زيارة رمسية لطهران
هي األوىل لرئيس حكومة ياباني منذ أكثر من أربعني عامًا.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

 AMARتستعيد عمالق النهضة الثانية يف ثالث أسطوانات :حميي الدين بعيون ...بلبل بريوت

من كنوز مكتبتها املوسيقية
أرشيفها
ونوادر
اهلائلة
الصوتي الثمني ،خرج
جديد
ُ
ّ
«مؤسسة التوثيق والبحث يف
املوسيقى العربية .»AMAR
إنه اإلصدار الثامن يف كاتالوغ
املؤسسة (إذا استثنينا تسجي ًال
حلفلة فؤاد زبادي يف بريوت
وأسطوانة ملصطفى سعيد
«بردة»)
وفرقة «أصيل» بعنوان ُ
وحيمل عنوان« :الطنبوري حميي
الدين بعيون — بلبل بريوت».
إنها علبة حتوي ثالثة أقراص،
حتتوي بدورها على جمموعة
من تسجيالت هذا الرمز الفين
اللبناني /العربي الذي كان
أحد األمساء الكبرية يف عصر
النهضة املوسيقية الشرقية
الثانية اليت شهدها الثلث
األول من القرن العشرين.
لطاملا قيل ويقال إننا نعيش يف
عصر الصورة .والصورة تعين،
مما تعين ،الشكل اخلارجي أو
ً
الغالف الذي يغطي
مادة أو
ً
سلعة ما .وكما نعلم ،غالبًا ما

ال يعكس هذا الغالف حقيقة
أمينة .أحيانًا يقتل الشكل
الرديء مضمونًا دمسًا ،وأحيانًا
أخرى
جيمل الشكل مضمونًا
ِّ
فارغًا .من هذا املنطلق،
جيب اإلشادة بالتصاميم اليت
تعتمدها هذه املؤسسة يف
إصداراتها ،بدءًا من اخلطوط
وصو ً
ال إىل األلوان مرورًا بأناقة
التغليف .أهمية هذا األمر أنه
أو ً
ال ،يفتح الشهية على السمع،

يقرب هذه املادة،
ثانيًا،
ّ
«الغريبة» نوعًا ما عن زمننا
فنيًا ،من اجليل اجلديد الشديد
احلساسية جتاه ظاهر األمور.
وثالثًا ،يعكس هذا االهتمام
بـ»اللباس» الذي ستظهر به
هذه املادة املوسيقية أمام
التاريخ واجملتمع ،من جهة،
نوعًا من احرتام للفن وصانعيه
وتارخيهم وإرثهم ،ومن جهة
أخرى،
همًا نبي ًال يقوم على
ّ
ضرورة ألاّ تعرقل الشكليات
وصول هذا اجلمال إىل من
يبحث عنه.
ُ
لنقم اآلن خبطوة واحدة حنو
الداخل .أي إىل املنطقة الواقعة
واملوسيقي:
الغالف
بني
الكتيب .ببساطة ،مل تشهد
ِّ
ديسكوغرافيا املوسيقى العربية
(وباألخص منذ والدة األقراص
املدجمة) هذا املستوى من
االهتمام بالنصوص املرافقة
للمادة
املسجلة :سرية الفنان،
ّ
حتليل تارخيي وموسيقي ،تبويب
شامل للعناوين ولسنة التسجيل
وأمساء املوسيقيني… فإذا
استثنينا وجود بعض األخطاء
ّ
يف الطباعة،
تشكل املادة
اإلصدار
هذا
املكتوبة يف
(نص
ٌ
للمؤرخ عبد اللطيف فاخوري
وآخر للموسيقي والباحث ومدير
املؤسسة مصطفى سعيد،
باإلضافة إىل دراسة حتليلية
حميي
بتسجيالت
وجدول
الدين بعيون لفرح
قدور)
ّ

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

«مقب ًال» إضافيًا للسمع .يف
ِّ
هذا السياق ،نشري إىل أن
َ
النصوص ِ
أرف َقت
برتمجتني إىل
َ
اللغتني الفرنسية واإلنكليزية
ملا لألمر من أهمية يف إيصال
«الفكرة» (أي إرثنا املوسيقي
وجذورنا الفنية) إىل الغرب
الذي جيهل تارخينا الثقايف أو
لديه صورة استشراقية (اقرأ:
مغلوطة وسطحية) عنه .هذا
اجلانب جنده يف مجيع إصدارات
«مؤسسة التوثيق والبحث يف
العربية».
املوسيقى
علمًا
حظي
بأنه
بتوسع شامل يف
ُّ
َ
(سامي
ني
حالت
الشوا ويوسف
ّ
املنيالوي) حيث أضيف إىل
ّ
(أو ّ
حمل)
حل
الكتيب املعتاد
ِّ
كتاب
مرجعي شامل ومستقل
ّ
عن اإلصدار.
نصل إىل بيت القصيد :حميي
الدين بعيون .هو مطرب لبناني
من طراز العمالقة وعازف بارع
على الطنبور البغدادي (أي
البزق) .لقبه «بلبل بريوت»
ُ
وينادى أيضًا بـ»أبي سعيد».
ولد يف أسرة بريوتية عام 1868
(بعض املصادر تقول إنه ولد
عام  ،1885وهذا ما مل يستطع
اجلزم به الباحثون يف «مؤسسة
التوثيق والبحث يف املوسيقى
العربية»)،
ويرجح أن يكون
َّ
ورث اسم العائلة (بعيون أو
باعيون) عن أحد أجداده الذي
َ
رمبا كان كبري
العينني أو واسع
سواد العينني .حفظ بعيون

ّ
القرآن ّ
وتعلم
ورتله يف صغره،
العزف على العود
والبزق ،اآللة
ُ
اليت كان أول من أدخلها إىل
التخت الشرقي .زار مصر
والعراق وفلسطني والشام
وأقام يف حلب مدة طويلة
ّ
وغنى على مسارحها .كما زار
بلدان املغرب العربي ،حيث
أصيب مبرض أدى إىل احنباس
صوته ،فلم يعد يغين إال يف
ّ
جلسات خاصة ،قبل أن
يتوقف
نهائيًا عن الغناء ويتابع يف
العزف فقط .إذ
سجل جمموعة
ّ
من املقطوعات على البزق عام
 .1927عام  ،1934رحل حميي
الدين بعيون يف بريوت ،بعدما
عاش سنواته األخرية يف
حالة من املرض والعوز .بني
عامي  1912و،1927
سجل
ّ
َ
جمموعة كبرية من األعمال
ً
الغنائية واآلالتية،
بداية لصاحل
احلملة
(خالل
«غراموفون»
الرابعة واألخرية اليت قامت
بها الشركة إىل بالد الشام
عام  1912قبل اندالع احلرب
العاملية األوىل عام  )1914ثم
لصاحل شركة «بيضافون» اليت
تعاقدت معه لتسجيل جمموعة
من األسطوانات وإقامة احلفالت
والسهرات الغنائية يف القاهرة
( )1921وبريوت ( )1924من
ثم يف القاهرة ( )1925فبريوت
أخريًا ( 1927أو مطلع .)1928

اشتهر بأداء القصائد واملواويل

البغدادية واحللبية واحلمصية واملصرية
والبريوتية

ّ
غنى حميي الدين بعيون القليل
ّ
من
املوشحات واألدوار اليت
كانت رائجة يف ذاك الزمن.
لكنه اشتهر بشكل خاص بأداء
القصائد واملواويل البغدادية
واحللبية واحلمصية واملصرية
والبريوتية .بالتالي ،معظم ما
تركه لنا مرسل اإليقاع (ال يتبع
دورة إيقاعية ثابتة) وغري مسبق
التلحني .مبعنى أنه ميكن إضافة
صفة
ملحن على بعيون الذي
ّ
كان خيتار املقام ويرجتل على
أساسه حلنًا حرًا يسيرّ ه شكل
املوال واملعاني الشعرية .يف
ّ
هذه األعمال رافقه غالبًا «ختت
سامي
الشوا» ،أمري الكمان
ّ
احلليب ،الذي كان يضم زاكي
(أو زكي) القانوجني بشكل
أساسي ،وأحيانًا حممد عمر
وحممد حسين وبرتو
العواد
ّ
الناياتي
درويش
وعلي
وغريهم .فمعظم املواويل
ّ
التقاسيم
وكذلك
ستهل
ُت
بـ»دوالب»
(مقدمة موسيقية
ّ
متهيدية ثابتة تستخدم يف أكثر
من عمل) ويتخللها جوابات
وتقاسيم ،باألخص تلك اليت
يضيفها املذهل سامي
الشوا.
ّ
يف بعض التسجيالت ،كان
بعيون يشارك يف العزف على
البزق ،لكنه مل يكن يرافق
ُ
سمع عزفه على
نفسه ،بل كان ُي َ
شكل فواصل بني وصلتيَ غناء

(نظرًا إىل حمدودية اإلمكانات
التقنية يف التسجيل) .بعدما
بدأت تنحسر قدراته الصوتية،
اجته «بلبل بريوت» إىل العزف
فقط،
فسجل جمموعة من
ّ
التقاسيم،
مهمشًا األعمال
ّ
املكتوبة (من تلحني غريه)،
باستثناء مساعي بياتي واحد
أداه ضمن آخر تسجيالته عام
.1927
إذًا ،ثالثة عناوين قبل احلرب
بعدها،
والباقي
العاملية،
نسمعها يف أسطوانتني من
العلبة اجلميلة ،يف حني ُح ِجزت
الثالثة لتقاسيم وعزف الطنبوري
حميي الدين بعيون ،وفيها
َ
مجيعها نسمع
املط َّيباتي ،الذي
كان
يعرف باملطرب وبشركة
ّ
التسجيل يف مطلع األسطوانة،
مأخوذًا يف حاالت من الطرب
ّ
مرددًا« :يا سالم
سلم»« ،يا
حبييب»« ،يا روحي»« ،يا
عيين»« ،أيوا أيوا»« ،امساهلل
عليك» ،وآهات ال تنتهي ردًا
ب باألطنان ومهارات
على ُعَر ٍ
استثنائية يف اخلروج عن
املقام والرجوع إليه ويف تنفيذ
اجلمل البهلوانية ،وطاقات
ال
حيدها سوى احلظ العسري
ّ
يف أن تعيش حنجرة من هذا
الطراز النادر يف زمن بدايات
التسجيل املتواضع القدرة على
نقل «الصورة» ،اليت ،رغم
ذلكُ ،تبينِّ أننا أمام صوت من
فئة اخلوارق.
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فــن

ابنة هيفاء وهيب ترفض
تشبيهها بوالدتها وتتحدث
عن احلجاب!

مدير أعمال هيفاء وهيب
حيسم اجلدل حول حقيقة
إصابتها مبرض يف الكبد

نشرت زينب فياض ،ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهيب ،عدة
لقطات مصورة ،عرب حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور
والفيديوهات «إنستجرام».
وتفاعل العديد من متابعيها مع املقطع الذي حقق حنو 35.000
مشاهدة.
وبات البعض يشيد جبمال مالحمها وطلتها ،حتى شبهها البعض
بوالدتها ،معلقني« :كلك والدتك ،نفس الشكل واحلركات».
ورمبا مل تسر زينب بتشبيبها بوالدتها ،فرفضت الرد على تلك
التعليقات ،يف حني ردت إحدى املتابعات« :خلوها حباهلا ال
تضايقوها بتشبيهاتكم ،هي تشبه حاهلا وبس» ،لرتد األخرية عليها
بـ»اميوشن امتنان وقلوب».
وسألتها إحدى املتابعات عن سر ارتداءها احلجاب ونزعه ،لرتد
«ابنة هيفاء»« :للمرة املليار مل ارتدي احلجاب».
يذكر أنه يف عيد األم املاضي ،نشرت زينب ،عرب خاصية
«االستوري» ،قائلة« :بعض األمهات حرام فيهم كلمة أم ،ألن
كلمة أم حبد ذاتها مسؤولية ونعمة من ربنا ،حرام تعطى لنساء
فقط ألنهن أجننب».
وتابعت« :اللي عنده أم بكل ما حتمل كلمة أمومة من مشاعر
مقدسة ،ما يتأخر حلظة ،من إن يفديها بقلبه لو طلبت ..واللى
انكتب عليه يكون عنده أم باالسم فقط ،ألنها امتلكت شرف
إجنابه ،وما قدرت قيمة ها الشرف ما يتأخر من إن يشكيها لرب
السماء ،ويتجنبها بكل تفاصيل حياته ..الدنيا عمرها ما وقفت
على شخص ،السعادة والراحة النفسية احلقيقية تكمن فى البعد،
وباآلخر لو كان خري لبقى ،كل حد أمه على قيد احلياة يروح يبوس
إيدها ،وحيمد ربنا بكل صالة على نعمة وجودها حبياته ،واهلل ّ
خيلى
أمهاتكم وخيلى لكم أطفالكم ،وحيمى بناتى اللى أعطونى أكرب نعمة
باحلياة».
واعترب كثريون هذا الكالم إسقاطا واضحا على والدتها هيفاء
وهيب ،بسبب رفص األخرية ،أو عدم سعيها لرؤية ابنتها ،خاصة
مع احتفاالت هيفاء وهيب املستمرة منذ  10آذار بعيد ميالدها برفقة
أصدقائها ويف باريس.
وكانت «هيفاء» صرحت من قبل ،أنها حرمت من رؤية ابنتها ،عقب
تركها لزوجها األول ،واهلروب إىل لبنان ،للعمل مبجال اإلعالنات.

ما زالت أخبار مرض الفنانة هيفا وهيب ،ودخوهلا املفاجئ إىل إحدى
مشايف بريوت للعالج ،مثار حديث الشارع والصحافة الفنية ومواقع
التواصل االجتماعي.
وحسب وسائل إعالم فإن عائلة هيفاء تتكتم على طبيعة الوعكة
الصحية اليت أملت بها ،مكتفية بالقول إنها يف حالة حتسن
مستمر.
املقربني يراسل
ونقلت املصادر نفسها أن أحد أصدقاء الفنانة
ّ
ّ
املتوقع نقلها إىل إحدى العواصم األوروبية
األطباء خارج لبنان ،ومن
يف حال موافقتها على ذلك.

زوجي ال يقول لي أحبك

كشفت املمثلة نادين نسيب جنيم ضمن مقابلة اجرتها مع املذيعة
املصرية بوسي شليب ،عن تفاصيل من حياتها املهنية والشخصية،
وحني مت سؤاهلا عما إذا تعيش يف منزهلا الرومانسية اليت تعيشها
يف مسلسل :مخسة ونص :قالت جنيم« :زوجي ال يقول لي
أحبك...يقول لي أموت فيكي».

نادين نسيب جنيم :زوجي أغرم بعيين
حني شاهدني على الشاشة

وحسم مدير أعمال النجمة اللبنانية حممد وزيري اجلدل حول حقيقة
مرضها يف الكبد وذلك بعد األخبار والتكهنات اليت انتشرت حول
صحتها.
صحية
وأكد وزيري يف تغريدة على «تويرت» ،أن هيفاء متر بظروف
ّ
صعبة إال أن حالتها تتحسن كل يوم.
وكتب وزيري« :توضيح بسيط حالة هيفا وهيب مفيهاش كالم
كتري ،نعم بتمر حبالة صعبة وهي أحسن دلوقيت» ،وأضاف:
الصحية صعبة وكل يوم يف حتسن».
«ظروف هيفا
ّ

رامي عياش يكشف من يتابع على
«السوشال ميديا» واستخدامه
للفوتوشوب!

إيلي باسيل يكشف عن مرض هيفاء
وهيب… «دعوهلا بالشفاء»!
ضجت مواقع التواصل االجتماعي خالل األيام املاضية خبرب مرض
الفنانة هيفا وهيب ودخوهلا إىل املستشفى ،هذا اخلرب أكده اليوم
الصحايف إيلي باسيل حيث غرد عرب تويرت قائ ًال« :لألسف هيفاء
ّ
مكثف ...دعوهلا
فعلاً مريضة ...كبدها تعبان كتري وحباجة لعالج
بالشفاء».
التغريدة القت ردود أفعال متباينة بني من صدق اخلرب وتعاطف
مع الفنانة اللبنانية وبني من كذب اخلرب على اعتبار أن باسيل روج
سابقًا ألخبار تبني أنها غري صحيحة.
أي نشاط فين أو ظهور
وإعتذرت وهيب عن عدم املشاركة يف ّ
إعالمي خالل عيد الفطر بسبب إصابتها بعارض صحي.
ومل تكشف املغنية واملمثلة اللبنانية عن وضعها ،مكتفية بالقول
يف تغريدة نشرتها على صفحتها على تويرت «غيابي سببه وعكة
صحية أتعرض هلا منذ أكثر من شهر .خلوني بصلواتكم».
هذه التغريدة فتحت باب التساؤالت حول حالة جنمة «بوس
الواوا» .ولفتت بعض املواقع الفنية إىل أن هيفا نقلت إىل أحد
مستشفيات بريوت قبل أيام وال تزال تتلقى العالج هناك .يذكر
أن جنمة «رجب» غابت عن السباق الدرامي يف شهر رمضان،
وإكتفت بالظهور ضيفة شرف يف إحدى حلقات مسلسل «الواد
سيد الشحات» (اخراج أمحد اجلندي وتأليف إبراهيم خطاب) الذي
لعبت بطولته جمموعة من املمثلني املصريني من بينهم :أمحد فهمي
وهنا الزاهد.

نادين نسيب جنيم:

أطل البوب ستار رامي عياش يف لقاء حصري مع قناة اجلديد،
وبعد احلديث عن أغنيته اجلديدة «يا سكاكر السكر» ،واليت أطلقها
على طريقة الفيديو كليب مبشاركة الفنانة فيفي عبده.
حتدث عياش عن عدة مواضيع منها السوشال ميديا ،والفوتوشوب
واغنيته املفضلة.
وقال البوب ستار إنه ال يتابع السوشال ميديا كثريًا ،حتى إنه
ال يتابع نفسه وحيب تويرت ألنه ال يزال مهذبًا وال يهتم بالصور
والفيديوهات.
وخبصوص األغنيات قال إنه يعترب أن أغنية «جربان» و»أمري الليل»
من أصعب األغنيات اليت حلنها.
وكشف أن أغنيته املفضلة هي اعتزلت الغرام للفنانة الكبرية
ماجدة الرومي.
البوب ستار كشف أنه حريص على إخفاء بعض «العيوب» من
خالل «الفوتوشوب» ،وأكد أنه ال يهتم باملوضة بقدر اهتمامه
بالرتتيب.

حتدثت املمثلة اللبنانية نادين نسيب جنيم عن عالقة احلب مع
زوجها هادي األمسر ،حيث قالت« :عرفت من التظرة األوىل أنه
اإلنسان الذي سأرتاح معه ،واحلب أتى الحقًا (عاملعاملة) وملا
تعرفت إليه أكثر أحببته أكثر ،وهذا النوع من احلب يستمر ألنهة
مبين على القناعة والعقل والنضج».
وأشارت جنيم خالل مقابلة مع جملة نادين ،اىل أن « هادي
شاهدني يف مسلسل أجيال ،وكان سبق أن فتح حديث جولي حني
كان مع اصدقائه (فربط الشكل باإلسم) ،وسأل إن كان يوجد
أحد يف حياتي وعندما أتاه اجلواب نفيًا تقرب مين من خالل صديقة
صديقه ،اليت هي صديقيت يف الوقت نفسه وإلتقينا على (عشاء
وتعرفت اليه).
وأضافت «أخربني الحقًا أنه أغرم بعيين حني شاهدني على الشاشة،
وعرف شخصييت من خالهلنا ،وأنه مان متأكدًا من أنين سأكون
إنسانة طيبة وحمرتمة (وخرج تكون إم وست بيت).

الفنانة
السورية
نسرين
طافش تطلق
ألبومها
الغنائي
األول!

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن اغنيتها األوىل من
البومها اجلديد بعنوان «احللوة».
وكانت طافش نشرت على حسابها اخلاص عرب احد مواقع التواصل
االجتماعي صورة االعالن الدعائي لأللبوم ،وعلقت عليها قائلة:
««ألبومي األول بعنوان (احللوة) رح تبلش تنزل أغانيه على قناتي
الرمسية بيوتيوب غنيتني أو تالتة كل أسبوع ..أول غنية رح تكون
احللوة باللهجة املصرية ،دعوة للفرح ،واحلياة احللوة ،واألمل،
واحلب».
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مـن هـنا وهـناك

توزيع «الفياغرا» على السكان فهد يقتل طفالً صغرياً يف متنزه
ظاهرة غريبة ونادرة
جبنوب إفريقيا
حتصل مع طائرة قطرية ..بسبب قلة أعداد الطالب يف
مدرسة فرنسية!
ومصور أملاني يوثقها!

يف خطوة غري مألوفة ،اقرتح عمدة بلدة فرنسية طريقة مثرية
للجدل بغرض تشجيع األزواج على إجناب األطفال ،يف حماولة منه
إلنقاذ مدرسة البلدة من اإلغالق ،بسبب قلة أعداد الطالب.
وأصدر عمدة بلدة «مونتريو» يف مشال فرنسا ،جون ديبوزي،
قرارا بتوزيع حبات «الفياغرا» الصغرية الزرقاء على األزواج بني
 18و 40عاما.
وقال العمدة جون ديبوزي« :األولوية بالنسبة لي هي (إعادة
الرغبة) إىل سكان (مونتريو) الذين ترتاوح أعمارهم بني  18و40
عاما يف إجناب األطفال».
وأفادت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية بأن العمدة مل ينظر يف
اخلدمات اللوجستية ،إال أنه صرح بأنه إذا طلبت منه صناديق من
احلبيبات الزرقاء سينظر يف املوضوع ،مشددا على أن اهلدف هو
إنقاذ املدرسة.
وتابع عمدة بلدة «مونتريو» قائال« :مدرسة تغلق أي بلدة متوت».
جتدر اإلشارة إىل أن العمدة اجتمع بعدد من املسؤولني لتحديد
مصري املدرسة ،وتقدم باقرتاح آخر أكثر جدية ،وهو فتح منطقة
موازية للسكن ،الستدعاء وتشجيع سكان جدد على القدوم إىل
البلدة وبالتالي زيادة عدد التالميذ.

ُفقد يف رحلة غطس...
ليعثروا على جثّته يف فم
متساح طوله  3أمتار!

جنوبي احمليط اهلادئ،
وقع حادث حادث مأساوي يف جزر سليمان
ّ
ضحيته رجل خرج ليمارس هواية الغطس ،حبسب ما نقل
ذهب
ّ
موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «لينتا .رو».

تسببت ظاهرة نادرة ،مبشاهد مذهلة لطائرة قطرية وهي ترسم
قوس قزح أثناء طريانها ،يف حني غنم مصور أملاني بالفرصة
اللتقاط صور هلا.
وأوضحت «القناة العربية لشبكة تلفزيون الصني الدولية»،
أن الظاهرة الضوئية النادرة ،حتدث عندما تتشكل طبقة عادية
خمروطية قرب الشمس عرب زاوية خاصة ،حيث ميكن أن تعكس
الضوء املنبعث من أشعتها ،ما خيلق تأثري قوس قزح ملون.

وذكرت الصحيفة أن القرويني هبوا للبحث عن الرجل املفقود يف
الساعة  11مساء حسب التوقيت احمللي ،بعد أن تنبه أهله لغيابه
الطويل يف رحلة الغطس.
ومتكن رجال القرية من رؤية جثة الرجل يف فم متساح يبلغ طوله 3
أمتار ،حوالي الساعة الثانية صباحا.
وطلبت السلطات احمللية من السكان ،بعد احلادث ،االتصال
الفوري بالشرطة حال رؤيتهم التمساح القاتل.

إن فهدًا قتل طف ًال يبلغ من العمر عامني داخل جممع
قال مسؤولون َّ
مسور للموظفني يف متنزه كروغر الوطين جبنوب إفريقيا.
َّ
حسب صحيفة  The Guardianالربيطانية ،قال متنزه كروغر:
«كان الطفل يبلغ من العمر  30شهرًا ،وقد حتقق األطباء من موته
مبستشفى شونغوي بعد أن نقله أفراد من األسرة إىل هناك».
وهاجم الفهد الطفل ،مساء األربعاء  5حزيران ،بعد وصوله إىل
أماكن سكن املوظفني ،اليت يفصلها سياج مكهرب عن بقية
املتنزه.
إن فريقًا من الصيادين اصطادوا الفهد وأردوه
وقال املتنزه َّ
ُّ
لتجنب خطر تكرار ما حدث ،مضيفًا أنه رمبا يكون قد هاجم
قتي ًال
العتياده الشديد على التواصل مع البشر.
وقال املتنزه« :تتفاعل احليوانات املفرتسة ،يف منتزهات مثل
متنزه كروغر الوطين ،مع السياح واملوظفني ،وأحيانًا قد يؤدي
ذلك إىل اعتياد أنواع مثل الفهود على الناس وفقدان اخلوف
منهم».
وأضاف املتنزه« :وقد يؤدي التغيري يف السلوك الطبيعي إىل
وقوع حوادث مؤسفة مثل هذا احلادث».
إن اهلجمات خطر يواجه مجيع املوظفني وأفراد أسرهم
وقال املتنزه َّ
الذين يعيشون ويعملون يف املتنزه ،لكنها نادرة للغاية.
وقال فونديسيل مكيتيين ،رئيس املتنزهات الوطنية يف جنوب
إفريقيا ،وهو يقدم تعازيه ألسرة الطفل« :هذا خطر نتعايش
معه يوميًا بينما نساعد على احلفاظ عن أنواع حيواناتنا ملصلحة
اجلميع».
ويغطي متنزه كروغر قرابة مليوني هكتار ( 4.9مليون فدان)
وهو موطن ألكثر من  500نوع من أنواع الطيور و 147نوعًا من
الثدييات.
ووقع هذا اهلجوم بالقرب من خميم ( Crocodile Bridgeكوبري
التمساح) وهو خميم اسرتاحة للسياح بالقرب من احلدود اجلنوبية
للمتنزه.

فضيحة إباحية ...عرض مقطع فيديو
«فاحش» خالل اجتماع حكومي!
اصابت لقطات فيديو عرضت فجأة خالل اجتماع عرب الفيديو ضم
عشرات من املسؤولني احلكوميني وممثلني إقليميني يف اهلند
احلاضرين بالذهول والصدمة.
وخالل اجتماع عرب الفيديو ضم أركان حكومة والية راجستان ،هي
أكرب واليات اهلند مساحة ،فوجئ املسؤولون بلقطات فيديو إباحي
استمر عرضها لنحو  30ثانية.
جاء ذلك خالل االجتماعي يف يف مقر حكومة الوالية مبدينة جايبور،
عاصمة الوالية اليت تقع يف مشال غربي اهلند ،األسبوع املاضي
حسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» الربيطانية.
ورأس االجتماع رئيسة دائرة الغذاء يف الوالية ،موغدها سينغ،
اليت قالت لوكالة برست ترست اهلندية «خالل االجتماع ،بدأ تشغيل
مقطع فاحش على الشاشة ..فاتصلت على الفور باملدير وطلبت
منه التحقيق يف األمر ورفع تقرير بشأنه».
وأضافت سينغ أن  10مسؤولني حكوميني وممثلني عن املركز
الوطين للمعلومات يف اهلند ،وهو اجلهة املسؤولة عن تأمني
االتصاالت ،كانوا بني احلضور يف غرفة االجتماعات ،باإلضافة إىل
مسؤولني عن اإلمدادات من  33مقاطعة كانوا مشاركني يف املؤمتر
عرب الفيديو.
وعقد االجتماع ملراجعة اخلطط والربامج العديدة املتعلقة بالغذاء
يف الوالية ،وفجأة ومن دون سابق إنذار ظهرت صور فاحشة
وأصوات بذيئة من أحد أجهزة الكمبيوتر احملمولة املرتبطة باالجتماع
عرب الفيديو.
وقالت سينغ« :سيتم اختاذ قرار بشأن اإلجراء املتعلقة باألفراد
املتورطني على أساس تقرير مدير مركز املعلومات الوطين».
وحتى بعدما متكن فريق تقنية املعلومات من العثور على املقطع
وإيقافه ،فقد جلس املسؤولون يف صمت وحالة من الذهول
واخلجل.
وكشف التحقيق األولي أنه مت توريد بعض «أجهزة الكمبيوتر احملمولة
اململوكة للقطاع اخلاص للمؤمتر» ،حبسب ما ذكرت الوكالة.
وعن طريق اخلطأ ،بدأ أحد هذه األجهزة احملمولة يف تشغيل
اللقطات اإلباحية اليت نقلت إىل الشاشة العمالقة واستمر عرضها
 30ثانية ،قبل أن يتم قطع البث عن الشاشة الكبرية ،لكن عرض
لقطات الفيديو خارج الشاشة استمر أكثر من دقيقتني قبل أن
يتمكن الفريق الفين من إيقافه.
من جهته ،قال املدير الفين يف مركز املعلومات الوطين ناريش
ً
حتقيقا يف احلادث» كما تعهد بالعثور على
غوبتا «لقد بدأنا
املسؤول عنه ومعاقبته.
يشار إىل أن احلكومة الفيدرالية يف نيودهلي بدأت أخريًا محلة
ملنع الوصول إىل احملتوى اإلباحي يف اهلند عن طريق حظر مئات
املواقع.
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جــنس

رجال يروون معاناتهم بسبب اخلتان...

عدم إستطاعة ممارسة اجلنس وإنتصاب غري مرغوب!

أشارت «بي بي سي» يف تقرير نشرته ،إىل ّ
أنه على الرغم من
انتشار ختان الرجال ،إال ّ
أنه نادرًا ما يتحدث الناس عنه علنًا .ولكن
عندما روت أم مكلومة يف بريطانيا قصة ابنها الذي انتحر بعد
ختانه ،دعا ذلك الكثري من الرجال لنشر قصصهم وجتاربهم.
«قرأت قصتك هذا الصباح وبكيت ساعات».
«األمر ذاته حدث معي ...ال أعرف ملاذا أقول هذا .أنا آسف».
«هذا املقال جعلين أشعر مبزيج غريب من احلزن واإلحباط
والراحة».
«أخريًا ميكنين أن أفهم جتربيت بصورة ما».
كانت هذه جمموعة على التعليقات على قصة انتحار أليكس هاردي،
الذي اختنت بعد املعاناة سرًا من ضيق القلفة على مدى أعوام.
أن اخلتان خلف له الكثري من األمل اجلسدي والنفسي
شعر أليكس ّ
وانتحر بعد ذلك بعامني.
وقال بعض القراء ّ
إنهم مل يتحدثوا عن مشاكلهم قبل ذلك قط.

«كنت أظن ّ
أنه من الطبيعي أن أكون على هذه الدرجة من
احلساسية».

أن بعض األطباء ينصحون باخلتان
السرتويد ،ويشعر بالقلق من ّ
من دون أن تستدعي الضرورة ذلك.

اختنت جون يف فرتة بني السادسة والثامنة من العمر ،وال يعرف
السبب هلذا القرار.

ألن الطبيب نصح خبتان ابنه بد ً
ال استخدام دهان
وهو يقول ذلك ّ
السرتويد.

يقول« :بالنسبة لي كان أمرًا اتفقت أمي والطبيب على أنه جيب
أن حيدث .أتذكر بصورة غري واضحة ّ
أنين كنت أشعر بصعوبة يف
التبول يف هذه الفرتة».

وقال مارفني« :كنت أعاني من ضيق القلفة وأنا طفل ومع اقرتاب
فرتة املراهقة ،ذهبت للطبيب ،الذي وصف لي دهان السرتويد
الذي عاجل املشكلة سريعًا».

كما يتذكر جون الشعور ببعض األم بعد اجلراحةّ ،
وأنه أصبح أكثر
حساسية مما سبق.

ومل تنسحب قلفة ابنه عندما بدأ يكرب ،وهلذا اصطحبه للطبيب عندما
كان يف احلادية عشر ،ثم أحاله الطبيب إىل أخطائي يف مستشفى
لألطفال.

وقال« :بدأ حيدث انتصاب بعيد اخلتان».
«ال أعرف مدى طبيعية أن حيدث انتصاب مع طفل يقل عمره عن
العاشرة ،ولكن انتصابي أصبح كثريًا».
«كان حيدث االنتصاب والقذف وأنا يف املدرسة االبتدائية ،وكنت
أشعر باخلوف ّ
ألنين مل أكن أعرف ما هذا».

هذه جمموعة من جتاربهم ،مت تغيري بعض األمساء.

«مل يكن هناك إنرتنت ومل يكن هناك من أحتدث إليه .مل أكن
ّ
ولكنها كانت ما أقوم به .كانت
أعرف ما هي العادة السرية،
الطريقة الوحيدة اليت أشعر بها على بعض الراحة».

أصيب كريتس 21 ،عامًا ،باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة لألمل
احلاد الذي شعر بسبب العدوى النامجة عن عملية اخلتان اجلزئي
اليت أجريت له.

أن صدمة اخلتان كانت عام ًال مؤثرًا عندما أصيب
ويعتقد جون ّ
بانهيار عصيب الحقًا.

«مل استطع قط ممارسة اجلنس»

إنه ال ميكنه ممارسة اجلنس أو ممارسة العادة السرية ّ
ويقول ّ
ألنه
«يشعر باخلوف من القضيب».
ويضيف كريتس ،الذي اختنت وهو يف السابعة من العمر« ،عندما
اختتنت ُأصبت بعدوى ،وهلذا بد ً
ال من أن أتعافى يف أسبوع،
استغرق األمر ستة أسابيع».
«نظرًا للعدوى اليت أصبت بها ،كان جيب تعقيم اجلرح ،وكان هذا
يتطلب محامات ماء بامللح يف بييت ،وكان هذا يتسبب لي يف أمل
بالغ ّ
ألنك تضع ملحًا على اجلرح».
«مل أستطع النوم بصورة جيدة أو السريّ ،
ألنه يف كل مرة كان
يالمس اجلرح ساقي ،كنت أشعر بأمل مربح فأتوقف عن السري.
وهلذا كانوا يضطرون إىل محلي من غرفة إىل أخرى».
ألن املالبس كانت حتتك
وكان النوم مشكلة بالنسبة لكريتس ّ
باجلرح.
ويتلقى كريتس جلسات للعالج حتى يتمكن من ممارسة اجلنس،
ويأمل يف ممارسة اجلنس ذات يوم.
وقال« :كان لي صديقة يف مرحلة ما ،وعندما كانت األمور تتجه
وأتصبب عرقًا ،وال
صوب اجلنس ،كانت ضربات قليب تتسارع،
ّ
استطيع مواجهة األمر».
وأضاف« :حتى أنا ال أستطيع ملس قضييب ،فكيف أتوقع من
شخص آخر أن يقوم بذلك؟».
«على مدى أعوام كنت عندما أغسل قضييب ،كنت أصاب بالغثيان
ّ
ألنين مل أستطع التعامل مع األمر».
«هذا ال حيدث اآلنّ .
إنها خطوات صغرية وانتصارات صغرية،
ّ
ولكنها انتصارات مل أحققها من قبل .وهلذا ميكنين رؤية أنين
أحتسن».
«انتصاب غري مرغوب فيه»
اختنت جون ،وهو اآلن يف أوائل اخلمسني ،يف مرحلة الطفولة.
وبعدها بدأ حيدث انتصاب يف أوقات غري مرغوب فيها.
وقال جون ّ
أن
إنه «تفهم على الفور» عندما قرأ حكاية أليكس عن ّ
مالمسة قضيبه ملالبسه الداخلية كانت تؤدي إىل استثارته.
وأضاف« :احلساسية املفرطة تعبري دقيق عن املشاكل اليت
واجهتها ولكن من دون أن أعرف سببًا لذلك».

أن هناك الكثري من العوامل اليت ال يأخذها الناس
وأضاف« :أعتقد ّ
يف احلسبان ،خاصة اجلانب العقلي والنفسي».
«لألمانة مل أحدث زوجيت عن األمر قط».
«أشعر بسعادة ألن لدي قلفة ضيقة»

وأضاف« :يف املقابلة مع الطبيب كانت اخليارات املطروحة إما
ترك األمر على حاله ومتابعة ما إذا كان سينصلح من تلقاء نفسه
أو اجلراحة».
«أعطانا الطبيب خيارين جراحيني :اخلتان أو إجراء قطع يف القلفة
وترقب ما إذا كان ذلك سيشفى ومينح القدرة الالزمة على انسحاب
القلفة».
ثم ذكر مارفني جتربته يف استخدام دهان السرتويد.
إن فرصة جناح هذا الدهان شبه معدومة،
قال الطبيب االستشاري ّ
ّ
ولكنه كان مستعدًا لوصفة ورؤية إذا ما كان سينجح .وبعد ذلك
بثمانية أسابيع ُحلت املشكلة».
«اجلنس أفضل بعد اخلتان»
اختنت روبرت دوسون 51 ،عامًا ،يف عمر متقدم بعد طلب املساعدة
الطبية عندما كان قضيبه ينزف أثناء ممارسة اجلنس .وندم على
ّ
إن اجلنس أصبح اآلن ممتعًا
اجلراحة يف بادئ األمر،
ولكنه قال ّ
بصورة أكرب.

وال يستطيع قارئ آخر ،وهو بيت ،سحب جلد القلفة ،ولكنه ال يرى
ذلك كمشكلة حتتاج إىل عالج.

وقال دوسون عن اجلراحة «كانت مؤملة للغاية .استغرقت حنو نصف
ّ
ولكنها كانت تسمع صراخي».
ساعة .وبقيت صديقيت يف اخلارج

ويقول بيت ،وهو يف اخلامسة والعشرين ويعيش يف إيلنغ يف
لندن« :أنا مثلي ،وهو أمر اكتشفته من الشركاء يف العالقات
اجلنسية يف العامني املاضيني».

وعندما كان روبرت أصغر سنًا كان يتمكن من سحب جلد القلفة،
ولكن مع تقدمه يف العمر ضاق جلد القلفة ومل يعد يتمكن من
ّ
سحبه.

«مل أكتشف ّ
أنين أعاني من ضيق القلفة إال بعد حديث مع شريك
جنسي ،قال لي ّ
إنين من املفرتض أن أستطيع الكشف عن رأس
قضييب».

وأدى ذلك إىل نزيف أثناء اجلنس عام  ،2017وهلذا ذهب ملقابلة
طبيب مسالك بولية نصحه باخلتان.

أن األمر برمته له اسم
«وبعد القليل من البحث على غوغل ،أدركت ّ
وأن الناس تنصح بالعالج منه».
طيب ّ
وقال بيت إنه شعر «بالقلق البالغ» يف البداية عندما علم حبالته.
«قرأت كيف يوصي األطباء بطرق لعالجه ،ولكن ،كما كان احلال
مع أليكسّ ،
أنهم حيولون أمرًا بسيطًا أو محيدًا ـ ويضخمونه ليصبح
أسوأ مبراحل».
وكان بعض شركاء بيت يف العالقات اجلنسية «ينتابهم الفضول
ّ
ألني خمتلف عن غريي من الرجال».
أن األمر أعاق حياتي كما قد حيدث للبعض».
وأضاف« :ال أشعر ّ
واستطرد موضحًاّ :
«إنها ال متثل عائقًا إال إذا كان الطرف اآلخر
أحكامًا ويعتقد ّ
أنين جيب أن أكون مثل اآلخرين».
وقال« :يشعرك األمر باحلرج عندما تشعر أنك تعاني من خلل ما،
أن نظرة الناس مشكلة أكرب».
أعتقد ّ
«أنا سعيد وراض كما أنا».
أن اخلتان أمر غري ضروري يف حاليت
وأضاف« :أشعر بقناعة ّ
وسيجعلين أتأمل وأنين سأندم على الفور».
«دهان السرتويد عاجل القلفة الضيقة»
وعوجل مارفن من القلفة الضيقة بنجاح وهو طفل باستخدام دهان

بأي عالج بديل للجراحة ،ولكن روبرت حبث على
ومل ينصح الطبيب ّ
وقرر املضي قدمًا مع اجلراحة.
اإلنرتنت
ّ
وأجرى روبرت اجلراحة يف فيتنام يف حزيران  ،2018حيث كان
يعمل هناك يف تلك الفرتة.
وأضاف« :كنت سعيدًا جدًا بشعوري أثناء ممارسة اجلنس .اآلن
رأس قضيب أصبح ظاهرًا وعدت أشعر بهذا الشعور اجلميل الذي
كنت أشعر به يف العشرينيات».

دواء جديد قد ميهّد لنهاية
«اإليدز» ومينع إنتقاله عرب اجلنس
بريطانيون إىل إبتكار عقاقري جديدة مضادة لفريوس
توصل باحثون
ّ
ّ
العلمية
املساعي
إطار
يف
عليه،
للقضاء
ا
متهيد
تكون
قد
«اإليدز»
ً
ّ
املستمرة لوضع نهاية هلذا املرض ،حبسب ما نقل موقع «روسيا
ّ
اليوم» عن صحيفة «غارديان».
أن ّ
التجارب اليت أجريت على ألف
الصحيفة
وذكرت
الربيطانية ّ
ّ
ّ
توصلت إىل مضاد
مصاب بهذا املرض يف خمتلف أحناء أوروبا،
ّ
متهد إلكتشاف
منو الفريوس أو جيعله يتباطأ ،وهذه خطوة قد ّ
مينع ّ
آخر جيعل نهاية هلذا املرض املعدي اخلطري.
مت ّ
أن العقاقري اليت ّ
وصل إليها
كذلك خلصت ّ
الدراسة إىل ّ
الت ّ
قادرة على منع إنتقال الفريوس عن طريق اجلنس.
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صـحة وغـذاء

علماء يتحدثون عن خطورة الوجبات دراستان :خماطر األغذية املصنعة «أسوأ مما تتخيل»

السريعة على األطفال

التناول املستمر للوجبات السريعة يؤدي إىل
تراكم املواد اخلاصة اليت تساهم يف تطور
احلساسية الغذائية يف اجلسم.

وغالبا ما تكون نسبة السكر والدهون والسعرات
احلرارية الفارغة من أي قيمة غذائية ،أكرب يف
األطعمة فائقة التصنيع.

وقال أطباء احلساسية اإليطاليون يف مؤمتر
 ESPGHANإن هذا ينطبق بشكل خاص على
األطفال وميكن أن يفسر ملاذا يعاني كل
عاشر شخص يف البلدان املتقدمة من مشكالت
مماثلة.
وقال روبرتو كاناني من جامعة نابولييتان يف
إيطاليا« :ال ميكن ألي نظرية أو منوذج موجود
أن يكشف عن سبب زيادة عدد حاملي احلساسية
الغذائية بشكل كبري يف السنوات األخرية .ميكن
لرتاكم عدد كبري من املنتجات النهائية من السكر
يف جسم عشاق الوجبات السريعة أن يفسر حدوث
هذا الوباء».
يف السنوات األخرية ،كشف العلماء العديد من
السمات السلبية للنظام الغذائي الغربي ،والذي
يتميز بعدد كبري من السعرات احلرارية واألطعمة
الدهنية .على سبيل املثال  ،قبل عامني ،
اكتشف العلماء أن األطعمة الدهنية تساهم يف
تطور مرض الزهامير وتغيري عمل الدماغ بطريقة
جتعل الشخص يأكل أكثر.
باإلضافة إىل ذلك ،اكتشف األطباء وخرباء التغذية
مؤخرا أن الوجبات السريعة جتعل الشخص ينسى
ً
ً
أيضا يف تطور العقم
أنه أكل بالفعل ويساهم
بني النساء ،ويضاعف احتمال فقدان اخلصوبة
تقريًبا مقارنة بالنظام الغذائي العادي.

خلصت دراستان كبريتان إىل أن الذين يتناولون
الكثري من األطعمة املصنعة ،يكونون أكثر عرضة
لإلصابة بأمراض القلب واملوت املبكر ،مقارنة
مبن يتناولون الطعام بشكله األصلي.

يعانون من احلساسية الغذائية لديهم اثنني من
السمات املشرتكة اليت تفصلهم عن املشاركني
اآلخرين يف الدراسة .لقد تناولوا كميات كبرية
من الوجبات السريعة ،واحتوت أجسامهم على
الكثري من الربوتينات واجلزيئات الدهنية املغطاة
بالكربوهيدرات.
ترتاكم هذه املركبات ،اليت ُتعرف باسم «املنتجات
النهائية للجليك» ،يف الطعام بكميات كبرية أثناء
املعاجلة احلرارية طويلة األجل إذا كانت حتتوي
على كميات كبرية من السكريات.
وهي تتحلل بشكل سيء ،ويعتقد العلماء منذ
فرتة طويلة أن تراكمها داخل جسم اإلنسان
ميكن أن يؤدي إىل تطور مرض السكري وتصلب
الشرايني ومرض الزهامير واألمراض األخرى
املرتبطة بالتهاب مزمن.
ويالحظ كاناني أن الربو والعديد من أشكال
ً
أيضا يف كثري من
احلساسية األخرى ،تتطور
األحيان يف احلاالت اليت يعاني فيها حامله
املستقبلي من مشاكل مماثلة.

اكتشف كاناني وزمالؤه مسة سلبية أخرى للحمية
الغربية بشكل عام والوجبات السريعة على وجه
اخلصوص ،حيث راقبوا صحة ستة عشر طف ًال يف
سن ما قبل املدرسة ويف سن املدرسة االبتدائية.
عانى بعضهم من احلساسية الغذائية ،يف حني أن
آخرين مل يكن لديهم مثل هذه املشاكل أو كانوا
مصابني بالربو.

هذا يقود العلماء اإليطاليني إىل افرتاض أن
املنتجات النهائية للجليكشنات وما يرتبط بها
من اضطرابات يف عمل اجلسم قد تكون أحد
األسباب الرئيسية لتطوير وباء عاملي للحساسية
الغذائية.

حاول العلماء اكتشاف ما أدى بالضبط إىل تطور
الشكل األول من احلساسية ،ومقارنة ما تناولته
كل اجملموعات الثالث من أطفال ما قبل املدرسة
وتالميذ املدارس ،والظروف اليت يعيشون فيها،
وكيف اختلفت حتليالتهم.
تشري هذه املقارنة إىل أن األطفال الذين

شيوعا بني
ويدعم ذلك حقيقة أن هذا املرض أكثر
ً
سكان الواليات املتحدة وكندا والدول األوروبية،
حيث متثل الوجبات السريعة حوالي نصف النظام
الغذائي اليومي ،ويف البلدان الفقرية يف آسيا
وإفريقيا ،حيث مل تتغلغل مطاعم الوجبات السريعة
بعد ،ال يوجد تقريبا.

وتناول الكثري من هذا الطعام مرتبط منذ وقت
طويل بزيادة خطر اإلصابة مبشكالت صحية
خمتلفة ،قد تؤدي إىل أمراض القلب أو البدانة
وارتفاع ضغط الدم والكوليسرتول والسرطان
واالكتئاب.
واآلن تقدم الدراستان اللتان نشرتا يف الدورية
الطبية الربيطانية (بي إم جي) ،دليال جديدا على
املخاطر الصحية لألطعمة فائقة التصنيع.
وربطت إحداهما تناول أكثر من  4حصص يوميا
من هذه األغذية بزيادة نسبتها  62باملئة خلطر
الوفاة املبكرة.
وربطت األخرى كل زيادة مقدارها  10نقاط
مئوية يف احلصة الغذائية املكونة من هذه
األغذية ،بزيادة قدرها املئة يف خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وقامت الدراسة املتعلقة بالعالقة بني األغذية
فائقة التصنيع والوفاة مبسح كل عامني للعادات
الغذائية لنحو  20ألف شخص ،معظمهم يف
إسبانيا ،وترتاوح أعمارهم بني  20و 91عاما،
بني سنيت  1999و.2014
وتويف  335شخصا خالل تلك الفرتة.
ووجدت الدراسة أن الذين تناولوا كميات أكرب من
الطعام املصنع ،أي أكثر من  5حصص يوميا يف
املتوسط ،مييلون للبدانة ومن املدخنني وحميب
الوجبات اخلفيفة بشكل متكرر ومن املعتادين
على مشاهدة التلفزيون ،وتزيد بينهم حاالت
اإلصابة بالسرطان وداء السكري وارتفاع ضغط
الدم وارتفاع مستوى الكوليسرتول واالكتئاب.
أما الدراسة اخلاصة بالعالقة بني الطعام فائق
التصنيع وأمراض القلب واألوعية الدموية،
فشملت مسحا لستة أنظمة غذائية لنحو 105
آالف بالغ يف فرنسا ،حيث تتبع الباحثون
املشاركني لنحو  5سنوات يف املتوسط منذ

كانت أعمارهم  43عاما.
وخالل الدراسة حدثت  1409مشاكل صحية
تتعلق بالقلب واألوعية الدموية للمرة األوىل،
مثل األزمات القلبية واجللطات.

نصائح غذائية لتجنب مشاكل
اجلهاز اهلضمي
يقول خرباء التغذية ان املعدة يف شهر رمضان
املبارك ،اعتادت على نظام طعام حمدد وهو
اإلمتناع عن الطعام والشراب لفرتة طويلة ،ثم
تناول وجبة اإلفطار ويليها السحور ،وبالتالي
عند انتهاء هذا النظام وتناول الطعام يف أي
وقت قد حتدث بعض اإلضطرابات اهلضمية
خالل أيام العيد ،ولتجنب هذه املشكالت ،جيب
إتباع اآلتى:
 -1تناول وجبة إفطار خفيفة يف الصباح الباكر
مكونة من اجلنب والطماطم والفول بالزيت
والليمون.
 -2عدم اإلفطار على حلوى العيد ألن هذه
احللوى ثقيلة على املعدة مايسبب إضطرابات
هضمية مزعجة.
 -3اإلكثار من تناول السوائل الدافئة واملياه
لتسهيل وتنظيم عملية اهلضم.
 -4عدم اإلفراط يف تناول حلوى العيد حيث
يكفى قطعتني من كل نوع على مدار اليوم
لألصحاء ،أما مرضى السكر والضغط والقلب
يكفى قطعة واحدة فقط.
 -5يف حالة تناول الرجنة والفسيخ كعادة
املصريون يف أول أيام العيد جيب اإلكثار
من تناول اخلضراوات واملياه والليمون لطرد
السموم من اجلسم وتنظيم عملية اهلضم.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Berejiklian government gives up $850m ‘There are people who don’t respect the uniform’:
Sydney’s most dangerous areas for police
in revenue for first-home owners

Sydney’s median house price has fallen by nearly 11 per cent in the
past year.Credit:Rob Homer

The Berejiklian government has forgone almost
$850 million in revenue in
two years to help an increasing number of firsthome owners enter the
weak property market.
New figures show the
share of first-time buyers purchasing homes in
the NSW property market
reached 25.3 per cent in
April - double the proportion two years earlier.
It comes as Treasury
data reveals that between
July 2017, when stamp
duty concessions for
first-home buyers were
introduced, and April,
59,900 first-home buyers
received stamp duty discounts worth more than
$846 million.
While the concessions
have benefited first-time
buyers in NSW, next Tuesday’s budget could highlight revenue pressures
and weaker economic
conditions in the state.
The housing affordability package includes no
stamp duty for first-home
owners buying new and
existing homes worth
less than $650,0000,
and stamp duty reductions for properties up to
$800,000.
The package also offers
$10,000 grants for firsthome buyers for new
homes up to $600,000.
In addition to the government’s assistance, firsthome buyers in NSW have
benefited from a housing
downturn which began
nearly two years ago. Sydney’s median house price
has fallen by nearly 11 per

cent in the past year.
There has been a marked
decline in investor demand which has also assisted first-time buyers.
The Treasury figures reveal first-home buyer
concessions for residential properties worth less
than $800,000 accounted
for about 6.4 per cent
of transactions during
2016/17.
But after the new package
was introduced, the firsthome owners’ share of the
market has risen to about
28.9 per cent for properties worth under $800,000,
the data shows.
Over the same time period
about 15,700 first-home
buyers have taken advantage of the first-home
owner grant, at a cost to
the government of more
than $181 million.
The maximum benefit
available for first-home
buyers under the package
is $34,360.
Treasurer Dominic Perrottet said the government’s concessions as
well as falling housing
prices and record low interest rates meant there
was more opportunity
for prospective first-time
buyers.
“There is no doubt that for
those with relatively modest savings and a steady
income it will make the
dream of owning home
easier,” Mr Perrottet said.
“A significant number of
first-home buyers had already taken advantage of
the NSW government’s
housing
affordability package and we have

seen tens of thousands of
people realise their dream
of buying a home.”
Mr Perrottet said he would
not be drawn into speculation about the property
market.
“What the government is
focused on is ensuring
we provide help for those
people looking to get a
start in home-ownership,”
he said.
But the property market downturn has taken
a heavy toll on stamp
duty revenue collected in
NSW.
In last year’s budget the
state government slashed
$6 billion from expected
stamp duty revenue over
four years. That was followed by a write-down of
$2.5 billion in December
and a further $750 million
in March this year.
The transfer duties collected by the NSW government (mostly residential
stamp duty) reached a record $9.7 billion in 201617 but the effects of the
property market slump as
well as stamp duty concessions for first-home
buyers mean that will be
just $7 billion next financial year, the latest forecast shows.
Stamp duty forecasts
could be downgraded
even further in next Tuesday’s state budget.
Since the government’s
first-home buyer stamp
duty concessions were
introduced in mid-2017
the share of first-home
buyers purchasing properties in NSW has climbed
from around 14 per cent
to just over 25 per cent
(not including home refinancing).
However, the first-home
buyer share in NSW was
still below the national
figure which reached a
six-and-a-half-year high
of 28.2 per cent in April. In
Victoria the share of firsthome buyers in April was
31 per cent.

Rory Constantino (right) is facing multiple charges after police officer Jacob Vella (left) was stabbed with a
“crude homemade” weapon (middle).Credit:NSW Police, Nine News

Liverpool, where a 24year-old police officer
was allegedly stabbed and
“slashed” in the neck by
the son of a man he had
gone to arrest on Tuesday,
is one of Sydney’s riskiest
areas for police.
Constable Jacob Vella
and his partner went to
a house in Sadleir, in
south-west Sydney, with
a court warrant to arrest
Rick Constantino, 58, on
Tuesday morning when
he was allegedly stabbed
in the hand and “slashed
in the neck” by the wanted man’s son. Police said
Rory Constantino, 27,
used a “crude, homemade
weapon” in the attack.
The warrant related to an
alleged failure to appear in
court after a Community
Corrections Order.
Police said Rory Constantino has been charged
with wounding person
with intent to resist arrest,
wounding police officer
executing duty “reckless
as to actual bodily harm”,
wilfully obstructing an officer in the execution of
their duty, two counts of
assaulting an officer in
the execution of their duty
and two counts of resisting an officer in execution
of their duty.
Rick Constantino has been
charged with using an offensive weapon to prevent
lawful detention, assaulting an officer in the execution of their duty, and the
charges on the outstanding warrant.
They have been refused
bail to appear at Liverpool

Local Court on Wednesday morning.
Police said another older
man, who was also inside
the house at the time of
the incident, was speaking with investigators on
Tuesday night.
It comes as more police
officers were attacked in
two separate incidents in
Sydney on Tuesday. A 14year-old girl is accused of
punching a female police
officer in the head and
kicking her in the leg at a
Hornsby mall, while a 37year-old woman wanted
on a number of outstanding warrants was arrested
after allegedly assaulting
police at the scene of a
house fire in South Wentworthville.
NSW Bureau of Crime
Statistics and Research
statistics show there were
2452 charges of assaulting police in NSW in the
year to March 2019.
Of those charges, 56 were
laid in the Liverpool Local
Government Area.
There were 295 such
charges in Sydney city,
132 in Blacktown, 77 in
Campbelltown, 65 in Parramatta and 83 in Penrith.
Outside of the city, there
were 55 charges of assaulting police laid in the
Dubbo Local Government
Area and 122 on the Central Coast.
“It’s a dangerous profession, but it’s only dangerous because there are
people out there who don’t
respect the police uniform
and think it’s OK to disrespect the police uniform,”

South West Metropolitan
Region Commander Assistant Commissioner Peter Thurtell said.
“It’s not all right and we
will take strong action
whenever we’re confronted by violent offenders.”
Constable Vella is recovering in Liverpool Hospital
with his family by his side.
“I’ve spoken to the family
of the young officer who
was injured and they’re
all right. I’ve spoken to his
partner and she’s all right,”
Mr Thurtell said. “But it’s
our job to ensure they stay
that way and our young officer is as supported as he
needs to be.”
Police Association president Tony King said the
incident demonstrated the
dangers of policing.
“It’s about respect. Police
are doing their job, and the
community needs to show
some respect for the uniform and the police that
wear it,” Mr King said.
“They need to remember
that the men and women
of the police force are
members of the community, they are real people
that do an incredible job.”
Dangerous beats
Top Sydney LGAs for assaulting police
1. Sydney City: 2952
2. Blacktown: 1323
3. Penrith: 834
4. Campbelltown: 775
5. Parramatta: 656
6. Canterbury-Bankstown:
627
7. Liverpool: 568
8. Northern Beaches: 469
9. Bayside: 45
10. Randwick: 45
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Setka won’t step down, blames ‘dirty ALP politics’ for Batty furore

Labor’s Home Affairs spokeswoman Kristina Keneally, with party leader Anthony Albanese.Credit:AAP

John Setka speaks to last year’s Labor Party conference in Adelaide.Credit:AAP

Opposition leader Anthony
Albanese has moved to
expel controversial union
leader John Setka from the
Labor Party but the defiant
Victorian secretary of the
CFMMEU has refused to
stand down from his union
role.
Mr Albanese announced
on Tuesday morning that
he wanted Mr Setka expelled from the party.
“I don’t want him in our
party. It’s that simple.”
His call was backed by
Victorian Premier Daniel Andrews, who broke
his silence over the Setka
controversy shortly afterwards to fall in behind Mr
Albanese.
But Mr Setka, the CFMMEU’s Victorian building
branch secretary, says he
won’t step down from the
union over comments he
made about domestic violence campaigner Rosie
Batty.
He said he would only leave
his job if the members of
the Victorian branch of the
union told him to quit - it
is believed he still has significant support from the
rank and file.
Mr Setka’s refusal to leave
his powerful job sets up a
showdown next month between the Labor Party and
the Victorian branch of the
powerful blue-collar union,
which has been a significant donor to the party, active in election campaigns
and influential in pre-selections for key seats.
While Mr Setka remains in

suggested they had been
taken out of context, as he
had the “utmost respect
for Rosie Batty”.
Ms Batty applauded Labor
Leader Anthony Albanese
and the Premier Daniel
Andrews for speaking out
against the union powerbroker and demanding his
resignation and expulsion.
Ms Batty said there was
now opportunity for “genuine leadership to take the
union forward” and that the
whole matter of Mr Setka’s
conduct had been “incredibly damaging”.
“The right to be abusive
and threatening - no one
has those rights, and no
one should be in a leadership position where that’s
the case,” she said.
Labor leader Anthony Albanese says he doesn’t
want construction union
boss John Setka in the
party after comments he
reportedly made about
anti-violence campaigner
Rosie Batty.
In the wake of Mr Albanese’s announcement, Mr
Andrews said he supported the move, adding that
he was planning to remove
the union leader from a
state government building
industry board.
Mr Andrews said he was
appalled by Mr Setka’s refusal to apologise for his
remarks about Ms Batty.
“Rosie Batty is a person
of great courage who has
fundamentally changed the
way our country views and
acts on family violence,”

a senior role, the formal
links between his union
and the ALP remain in a
state of flux, sources said,
and if the issue dragged on
the party might be forced
to cut or suspend links
with the union.
As a democratically elected union leader, Mr Setka
will be difficult to remove
from his position and dislodging him, if he refused
to stand down, would
probably require a lengthy
internal process.
The Labor Party has no
power over the union to
force its elected leaders
out.
Labor’s national executive,
which will decide the matter, meets on July 5.
Pressure had been mounting on Mr Setka to resign
since The Age and Sydney
Morning Herald reported he
told a union meeting last
Wednesday that Ms Batty’s advocacy work had led
to men having fewer rights
but he remained defiant on
Tuesday afternoon.
“I am not going to stand
down over innuendo and
lies people have made up,”
Mr Setka told The New Daily on Tuesday afternoon.
“I’ve been elected by the
union members. They are
my bosses. If they want me
to leave I will step down tomorrow.”
Mr Setka has repeatedly refused to speak to The Age
and the Sydney Morning
Herald, which has detailed
his contentious behaviour
in a series of articles over

the past month.
Last month, Mr Setka told
a Victorian court that he
would plead guilty to using
a carriage service to harass a woman in an alleged
incident last year.
While he took leave from
his position while facing
criminal charges, on Tuesday, The Age and Sydney
Morning Herald reported
that Mr Setka received full
pay and entitlements for
the six months he was not
working.
He returns to court on June
26 for a plea hearing.
Until today, the union
movement and the Labor
party have been reticent
to move on Mr Setka, an
influential power broker,
prompting senior figures in
the Coalition to accuse the
opposition of hypocrisy.
Both Mr Albanese and Mr
Andrews and ACTU leader
Sally McManus have refused to comment on Mr
Setka’s intention to plead
guilty, saying it was still
before the courts.
On Sunday, Federal Minister for Women Marise
Payne tweeted that Labor
continued to stand by Mr
Setka, while on Tuesday
Senator Eric Abetz said Mr
Albanese’s call for expulsion was “long overdue”
and that he should look
to other CFMMEU officials
under a cloud.
According to The New
Daily’s report, Mr Setka
conceded he made the
comments at the centre
of Tuesday’s furore, but

Mr Andrews said.
“The comments made
about her by Mr Setka are
disgraceful and his refusal
to apologise for them is
appalling.”
“They cannot be defended
in any context and I support
the actions that Anthony
Albanese has taken.”
Several senior female Labor MPs said on Tuesday
that Mr Setka should resign.

Senator Kristina Keneally
said Mr Setka should “take
a long, hard look at himself
in the mirror and consider
his position”.
Sharon Claydon, chair of
Labor’s Women Committee, said Mr Setka’s position was “untenable”, while
the party’s Infrastructure
spokeswoman Catherine
King said there was no
room in the labour movement for Mr Setka’s views.

The WA Liberal party denies Mike Nahan will quit
as opposition leader, but
the premier says the public deserves to know about
any deal with deputy Liza
Harvey.
West Australian opposition leader Mike Nahan denies he will quit the Liberal
party leadership and insists
no deal has been struck to
hand over the reins to his
deputy Liza Harvey.
On Tuesday, Dr Nahan rejected claims he had recently drafted a letter of
resignation, while Ms Harvey dismissed suggestions
of any discussions about
him stepping down.
Another possible leadership contender Sean
L’Estrange told reporters
Dr Nahan “should be leader
at the next election” and he
had heard no rumours of a
challenge.
But following a television
report of a deal being made
between Dr Nahan and
Ms Harvey, Premier Mark
McGowan said the Liberals

needed to be honest about
any agreement.
“People need to know
whether or not deals have
been done,” the premier
told reporters on Wednesday.
In a statement, Dr Nahan
said any outgoing leader
would not get to “hand
over” the role.
“It is a decision of the party
room as to who will lead the
party,” he said.
“The former leader gets
one vote in that decision,
the same as the most junior
member of the party room.”
The premier acknowledged
that after Labor won the
2017 election, Dr Nahan
took on the difficult task
of being opposition leader
when no one else wanted
the job.
“He had the courage to step
up when none of his colleagues would,” Mr McGowan said.
“While he has his flaws, like
all of us, at least he had the
strength to do it unlike the
other contenders.”

Nahan denies WA Liberal leadership ‘deal’

العامل الروحاني د .عالء العوادي

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار

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

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

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل

WORLD FRUIT

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

ماندارين ( 1كيلو) بـ $ 1,99

ليمون حامض (صندوق) بـ $ 9,99

تفاح ( 1( )Pink Ladyكيلو) بـ $ 1,99

لالتصال0414 600 042 :

بـإدارة السيد الـيان بولـس

لـيمون ( 1كيلو) بـ $ 0,99

خس لبناني (الـواحدة) بـ $ 0,99
بـطاطا حـلوة ( 1كيلو)) بـ $ 0,99

أطرميز مـخلـّل (مكدوس) بـ $ 3,99

جــوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

زيـتون بـلدي ()Home made
( 2كيلو) بـ $ 11,99

نبيع بالجملة هذا العرض
واملفرّق ..صاحل لغاية
نؤمـن طلبات
ّ
يوم
املطاعم..
اجلمعة
نفتح  7أيام يف
األسبوع  22حزيران

زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin
مشكـلة مستوردة من دبي
حلويات
ّ
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

بـندوة ( 1كيلو) بـ $ 1,49

