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باسيل :سنقدم قانون استعادة األموال املنهوبة ..و ُمهلة شهر ملطمر الكوستابرافا بومبيو :مستعد للذهاب إىل إيران للتفاوض

 3خـيارات إلنـقاذ املوازنة وترجيح عقد
جملس الوزراء يف السراي األسبوع املقبل

على الرغم من أن لقاء
بعبدا الذي مجع الرئيسني
عون واحلريري مل يؤت
مثاره جلهة اخلروج من
اليت
األزمة
تداعيات
فجرتها احداث اجلبل ،منذ
قرابة الشهر ،فإن االجتاه
لعقد جلسة قريبة جمللس
الوزراء ما زال قائمًا ،ولكن
ترك أمر حتديد موعدها
للرئيس احلريري ،تبعًا
لالتصاالت اليت سيجريها
خالل اليومني املقبلني
للتفاهم على املخرج الذي
اقرتحه جنبالط ويقضي
بضم حادثة الشويفات
إىل حادثة قربمشون لالحالة
على اجمللس العدلي،
على الرغم من رفضه من
رئيس احلزب الدميقراطي
النائب طالل أرسالن الذي
كان التقى صباحًا يف
خلدة وزير املال علي حسن
خليل مكلفًا من الرئيس

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس الحريري يف قصر بعبدا
بري ،الذي كان وجد
نبيه ّ
يف اقرتاح جنبالط فرصة
مناسبة لتحقيق اخرتاق يف
األزمة.
عني
أوساط
وحتدثت
التينة عن حراك جديد
يف خصوص ملف حادثة

قربمشون سيستكمل يف
الساعات املقبلة حول طرح
جديد يتم تسويقه للحل،
فيما ذكرت معلومات ان
أرسالن التقى أيضًا املدير
العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم الذي التقى

 Luxuryللسفر والسياحة

بدوره الرئيس عون.
وفيما ّ
مقرب
أكد مصدر
ّ
من الرئيس احلريري من

التتمة صفحة 21

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

اخلارجية
وزير
أعرب
األمريكي ،مايك بومبيو،
عن استعداده للذهاب
إىل إيران للتفاوض مع
احملليني،
املسؤولني
مشددا على تطلعه إىل
خماطبة الشعب اإليراني
مباشرة.
وقال بومبيو ،يف مقابلة مع
تلفزيون «بلومربغ» نشرت
ردا على سؤال حول
استعداده لزيارة إيران:
«بالطبع ،سيسرني الذهاب
إىل هناك حال وجود حاجة
إىل ذلك .سأرحب بأي
فرصة للتحدث مع الشعب
اإليراني مباشرة ،وأكدت
ذلك مرارا يف وقت
سابق».
وأشار بومبيو إىل أن
نظريه اإليراني ،حممد جواد
ظريف ،يتمتع بفرصة زيارة
نيويورك «ويتنقل يف
إحدى أبرز مدن الواليات
املتحدة ويتحدث لوسائل
اإلعالم وخياطب الرأي
العام األمريكي وينشر

التتمة صفحة 21

األمن األوكراني يعلن سبب إطالق
سراح طاقم الناقلة الروسية
التتمة صفحة 21

حممد الناصر رئيساً موقتاً لتونس بعد
وفاة السبسي
التتمة صفحة 21

حبرية بريطانيا تواكب سفنها يف مضيق هرمز
التتمة صفحة 21

لاليجار Granny Flat

مؤلفة من غرفة نوم وغرفة جلوس
وغرفة سفرة وغريها ..بحالة
ممتا ز ة
لالتصال:
0412079757 - 0413 222 622

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

الدعاية اإليرانية».
وأردف قائال« :أود أن

أمتتع بفرصة للذهاب إىل

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح 7
االثنني من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف
األسبوع :من الثالثاء حتى األحد من الـ  5صباحا  -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

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

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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اعـالنات

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.

لالتصال بـ :نوفل 0401440011 :أو ألن0418690009 :
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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لـبنانيات

باسيل إستقبل نظريه الباراغوياني:

نطلب دعم األصدقاء لئال يصيبنا شبح التوطني
ويصيب القضية

كاستغليوني :سنضمن حتقيق مصاحل لبنان

التقى مغبغب وشخصيات وترأس ورشة عمل لرابطة قنوبني للرتاث

الراعي :صحوة مطلوبة ملواجهة حتديات
تهديد اهلوية واالنتماء

البطريرك الراعي مستقبال مغبغب

الوزير باسيل مستقبال نظريه كاستغليوني
اخلارجية
وزير
استقبل
واملغرتبني جربان باسيل ،وزير
خارجية الباراغواي لويس الربتو
كاستغليوني ،وتناوال العالقات
الثنائية بني البلدين وسبل
تطويرها.
بعد اللقاء عقد الوزيران مؤمترا
استهله
مشرتكا
صحافيا
باسيل بالرتحيب بضيفه يف
زيارته االوىل للبنان ،شاكرا
للباراغواي «استقباهلا للبنانيني
منذ اكثر من مئة عام حيث
اندجموا مع أهلها وحافظوا على
خصوصيتهم».
وقال« :تطرقنا اىل العالقات
والثنائية،
السياسية
متفهمة
دائما
والباراغواي
واللبنانية
العربية
للقضايا
بسبب اجلالية اللبنانية الكبرية
املوجودة فيها ،خصوصا أن
زوجة الوزير الضيف والرئيس
الباراغوياني هما من أصول
لبنانية».
وأضاف« :وقعنا مذكرة تفاهم
بني وزارتي السياحة يف
البلدين ،ونأمل زيادة عدد
السياح بيننا ،وافتتاح خط
الطريان بني بريوت ومدريد هو
لتسهيل وصول اهالي أمريكا
الالتينية اىل بريوت .كما حبثنا
يف اتفاقية املركوسور اليت كنا
منذ سنوات قد وقعنا مذكرة
تفاهم حوهلا خالل زيارتي
ألمريكا الالتينية ،ومل تنجز
بعد».
واعترب باسيل أن «اتفاقية
املركوسور تنقل العالقة مع
الباراغواي والربازيل واالرجنتني
واالوروغواي اىل مكان آخر
من املتانة االقتصادية ،وتعزز
الصادرات اللبنانية يف اجتاه
هذه الدول وتشجع التبادل
التجاري .والوزير كاستغليوني
الذي تتسلم بالده رئاسة
املركوسور وعد ببذل اجلهود
الشخصية إلجناز هذه االتفاقية
من اآلن .وحتضر مواضيع ثنائية
وقضايا املنطقة على مائدة
الغداء حيث نطلب من الباراغواي
دعمها للبنان وقضاياه ،إذ إن
شبح التوطني لطاملا خيم علينا
منذ  71عاما ،مع مواجهتنا له

بقوتنا الذاتية ،اال اننا نطلب
دعم مجيع االصدقاء لئال يصيبنا
ويصيب القضية الفلسطينية،
كما ان البحث يتناول مواضيع
ذات صلة ،منها القدس
واجلوالن السوري واالراضي
اللبنانية احملتلة وضرورة تطبيق
القرارات الدولية.
كذلك حبثنا يف االزمة السورية
وال سيما تفهم اجملتمع الدولي
ملشكلة النزوح السوري يف
لبنان ،إذ ال مربر لبقائهم
بأغلبيتهم العظمى يف لبنان،
حيث ان مساحة االرض اليت
يسودها اهلدوء يف سوريا
تزداد ،لذا طالبنا باإلسراع يف
حتقيق العودة الكرمية واآلمنة
هلم تباعا اىل سوريا ،اىل
جانب البحث يف احلل السياسي
ومسارات جنيف وأستانا وحق
الشعب السوري يف تقرير
مصريه واختيار نظامه».

كاستغليوني

أما كاستغليوني فأعلن ان زيارته
االوىل لبريوت هي للتحضري
لزيارة رئيس مجهورية بالده
للبنان العام املقبل ،مذكرا بأن
الرئيس متحدر من اصل لبناني،
وأضاف« :فخورون باجلالية
اللبنانية الكبرية جدا واليت
تساهم يف نهضة الباراغواي
وتساهم أيضا يف تطوير
العالقات بني البلدين ،واليت
اتفقنا على تعزيزها .وتندرج
مذكرة التفاهم السياحية اليت
وقعتها اليوم مع وزير السياحة
اللبنانية اواديس كيدانيان يف
هذا السياق ،واليت ستتبعها
اتفاقية التجارة بني لبنان
واملركوسور.
وتعهدت للوزير باسيل ،كون
بالدي تتسلم رئاسة املركوسور
مطلع العام املقبل ،مبتابعة االمر
مع نظرائي يف بلدان املركوسور
لكي يتم اجناز االتفاقية بأسرع
وقت ممكن.
كما اني ابلغته أن الباراغواي
وقعت اتفاقية جتارية مع االحتاد
االوروبي وتتفاوض مع كل من
سنغافورة وكوريا وكندا للغاية
نفسها ،ومثل هذه االتفاقيات
تفتح اسواق هذه الدول امام

منتجاتنا ،وبالتالي امام لبنان
ما ان تنجز االتفاقية بني لبنان
واملركوسور».
وأضاف« :بالدي ستكون دوما
اىل جانب لبنان ،وهي تسعى
لتطبيق قرارات االمم املتحدة،
سيكون
الدولي
وسلوكنا
الضمان لتحقيق مصاحل لبنان،
وسيبقى تواصلنا مستمرا يف
هذا االطار على الصعيدين
الثنائي واملتعدد االطراف.
وندعم ما طلبه الوزير باسيل
بالنسبة اىل الالجئني».
وردا على سؤال ،اعترب باسيل
انه «يف الوقت الذي تهدم
يف
منازل
اسرائيل
فيه
الضفة الغربية وتهجر الناس
من أرضهم وبيوتهم ،جتهض
حق العودة من خالل صفقات
وخطط دولية ،وهذا أصبح
منطا اسرائيليا معتادا ،نشهد
عملية اهلاء كبرية عن احلقوق
االساسية ومنها حق العودة».
لقاءات ديبلوماسية
وكان باسيل التقى سفرية
الواليات املتحدة االمريكية
اليزابيت ريتشارد.
وتسلم رسالة من القيادة
القطرية.

املاروني
البطريرك
التقى
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي امس االول ،مندوب
صندوق النقد الدولي اخلبري
مغبغب،
اميل
االقتصادي
وكان عرض لنظرة اجملتمع
الدولي اىل الوضع االقتصادي
واالجتماعي يف لبنان .وأطلع
مغبغب بصفته مديرا للمبادرة
،cedars seeds
االستثمارية
الراعي على اجواء ما تقوم به
اجلاليات اللبنانية يف امريكا
الشمالية وبشكل خاص كندا،
جلهة تقديم املنح اجلامعية اىل
الطالب اللبنانيني املتفوقني،
واملشروع االستثماري احلالي
اهلادف اىل متويل املشاريع
االمنائية اليت يعدها الشباب
واليت تأتي يف اطار التنمية
لدعمهم
والعمل
املستدامة
وترسيخهم يف وطنهم لبنان
ليشكلوا فرقا على املستوى
االقتصادي واالجتماعي.

ابو خليل

بعد ذلك ،استقبل البطريرك
املاروني رئيسة احلزب احلاكم
يف كيبك  -كندا أليس ابو
خليل ،ترافقها ساميا عطية.
وأوضحت ابو خليل على االثر،
ان «احلديث مع البطريرك تناول
كيفية العمل على دعم اللبنانيني
للبقاء يف ارضهم وحث املغرتبني
على مساعدة اهلهم املقيمني

جنبالط ابرق معزيا بالسبسي

وجه رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط برقية تعزية
بالرئيس التونسي الباجي القائد السبسي اىل رئيس الربملان
التونسي حممد الناصر وحزب نداء تونس وسفري تونس يف لبنان
جاء فيها:
أتقدم من الشعب التونسي بأحر التعازي بوفاة الرئيس الباجي
القائد البسي ..لقد قاد الرئيس الراحل البالد يف مرحلة دقيقة
لكنها ناصعة مبعاني احلرية اليت انتزعها الشعب التونسي بثورته
اليت أطلقها الشهيد البو عزيزي ،وقد فتحت اآلمال مبستقبل أفضل
ورفعت شعارات احلرية والتحرر والتغيري.
وإننا إذ نتمنى استمرار تونس يف مسار الدميقراطية واحرتام احلريات
وحقوق املرأة ،فإن التحدي هو باحلفاظ على مكتسبات هذه الثورة
اليت أتت لتعيد لتونس تارخيها العريق يف جمال االنفتاح والتطور.
إن املسؤولية كبرية للحفاظ على هذا املسار يف حلظة سياسية
وتقدمًا متواص ًال
اقليمية تشهد تراجعًا مريبًا على كل املستويات
ّ
لالنظمة الديكتاتورية على حساب الشعوب العربية وحقوقها السياسية
واإلنسانية.
ختاما ،إذ نرجو أن تبقى تونس متثل ذاك األمل لباقي الشعوب العربية
يف احلرية والكرامة ،نتطلع أن حيافظ الشعب التونسي على مكتسبات
الثورة يف هذا املنعطف اهلام بعد وفاة الرئيس السبسي.

ودعمهم والتواصل الدائم
معهم» ،مشرية اىل ان «لبنان
بات يفتقد للطبقة الوسطى».
وأسفت «للحال االقتصادية
اليت تعيشها شرائح واسعة
من اجملتمع ،بالكاد تستطيع
تأمني قوتها اليومي» .وقالت:
«دعانا البطريرك اىل التضامن
الدائم يف ما بيننا ،والتواصل
املستمر من اجل مساعدة اهلنا
يف لبنان».

ناصر الدين

وظهرا ،استقبل رئيس فرع
معلومات االمن العام يف
الشمال العقيد خطار ناصر
الدين ،وعرض معه االوضاع
االمنية يف الشمال ،اضافة اىل
مراحل العودة الطوعية للنازحني
السوريني من الشمال اىل
الداخل السوري ،بإشراف االمن
العام اللبناني.
وقد أثنى الراعي على عمل
االمن العام واملساعي اليت
يقوم بها املدير العام اللواء
عباس ابراهيم .واستبقى ناصر
الدين اىل مأدبة الغداء.

ورشة عمل

وكان البطريرك املاروني ترأس
صباحا ،ورشة العمل اليت
نظمتها رابطة قنوبني للرسالة
والرتاث حول «جتديد احلياة
الروحية يف وادي قنوبني»،
يف املقر البطريركي بالدميان،
يف حضور املطارنة :مطانيوس
اخلوري ،إدغار ماضي ،جوزيف
نفاع ويوحنا رفيق الورشا،
اعضاء جملس امناء رابطة
قنوبني :االباتي انطوان ضو،
احملامي جوزيف فرح وجو رمحة
واآلباء :خليل عرب وطوني
اآلغا وجورج يرق .كما شارك
األبوان بنيامني عبود ودانيال
مشعون من بطريركية السريان
االرثوذوكس ،اىل عدد من
اخلرباء املعنيني بدراسات ترميم
وتأهيل عدد من الكنائس
واالديار واملواقع القائمة ضمن
امالك البطريركية املارونية يف
وادي قنوبني.
بعد صالة االفتتاح ،عرض امني
سر رابطة قنوبني الزميل جورج
عرب ورقة مسار املشروع اليت
تناولت ترميم وتأهيل دير مار
آبون وحمبسة مار سركيس
املتصلة به وبيت االنشطة
الروحية والثقافية بني ديري

سيدة قنوبني والقديسة مارينا،
وتأهيل بعض طرق املشاة
لتسهيل التواصل بني اجلماعات
املكرسة اليت ستقيم يف هذه
املواقع.
على
املشرفة
وحتدثت
اعمال دير مار آبون من قبل
املديرية العامة لالثار الدكتورة
جوان شحود عن احلفريات
االركيولوجية واملراحل اليت
قطعتها متهيدا للمراحل الالحقة،
مشددة على اهمية «العناية
باملوقع ومحايته واحملافظة
العمرانية
خصائصه
على
واالركيولوجية واعادته حمجة
روحية للمؤمنني» .وقدمت
عرضا وثائقيا حول املشروع.
كما عرض وثائقي قدمته
املهندسة تانيا مرعب حول
اشغال بيت االنشطة الروحية
والثقافية واملراحل اليت قطعتها
وحول مبنى كنيسة سيدة الكرم
ومبنى املدرسة املتصل بها.
واعترب الراعي املشروع «إجنازا
روحيا كبريا يليب تعطش
املؤمنني للعودة اىل ينابيعهم
الروحية االصيلة ،وجيسد دعوة
الكنيسة اىل هذه العودة».
وقال« :اننا نتطلع اىل جتديد
احلياة الروحية يف وادي قنوبني
يف سياق صحوة مطلوبة ملواجهة
التحديات املعاصرة اليت تهدد
اهلوية واجلذور واالنتماء ،وعلينا
مجيعا مضاعفة اجلهود وتوحيدها
جلعل قنوبني حمجة املؤمنني من
كل احناء العامل .ونعترب لقاء
اليوم الذي حضرته مشكورة
رابطة قنوبني للرسالة والرتاث
مبا ختلله من عروض مصورة
االنطالق
نقطة
ومداخالت،
العملية ملشروع جتديد احلياة
الروحية يف وادي قنوبني واليت
ستأخذ مداها التطبيقي فور اجناز
أمكنة إقامة األفراد واجلماعات
املكرسة الحقا».
بعد ذلك ،كان نقاش اتفق يف
نهايته على ان يقوم املطارنة
املشاركون يف ورشة العمل
جبولة على ارض الواجدي ملتابعة
اعمال دير مار آبون وبيت
االنشطة الروحية والثقافية
واملباشرة بإعداد االشخاص
املكرسني لالقامة فيهما ،على
ان يرفع تقرير كامل اىل الراعي
وجممع االساقفة املوارنة حول
املشروع.
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :ملعاجلة العمالة
احلريري تابع ملف اليد العاملة الفلسطينية الرئيس عون عرض مع احلريري نتائج
الفلسطينية وفق تسوية واقعية ترتجم
أبو سليمان :هناك وضع خاص لألجراء املشاورات ملواكبة تداعيات حادثة
املصاحل املشرتكة والتزام القوانني املنصفة
قربمشون وع ّزى بالسبسي
الفلسطينيني مقارنة بالعمال األجانب

الرئيس الحريري مستقبال الوزير ابو سليمان

عقد رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري بعد ظهر امس
االول يف السراي احلكومي،
اجتماعا مع وزير العمل كميل
ابو سليمان يف حضور رئيس
جلنة احلوار اللبناني-الفلسطيين
حسن منيمنة والوزير السابق
غطاس خوري ،وتناول االجتماع
موضوع اليد العاملة الفلسطينية
يف لبنان.
بعد االجتماع قال أبو سليمان:
«حبثنا يف تداعيات خطة
وزارة العمل على الالجئني
الفلسطينيني ،وهناك إقرار
بأن هناك وضعا خاصا لألجراء
الفلسطينيني مقارنة بالعمال
األجانب ،والقانون اللبناني
يعرتف بذلك .كما جرى البحث يف
سبل تسهيل املستندات الالزمة
حلصول االجراء الفلسطينيني
على إجازات العمل اليت يفرضها
القانون اللبناني ،وكان البحث

اجتماعا
وسأعقد
اجيابيا،
األسبوع املقبل مع فريق عمل
الوزارة واإلخوة الفلسطينيني
لنطلع على هواجسهم بالنسبة
اىل هذا املوضوع ،وتبسيط
االجراءات قدر املستطاع ضمن
سقف القانون اللبناني الذي ال
ميكن اخلروج عنه».

اجتماع الخليوي

وترأس احلريري عند االوىل
والنصف بعد ظهر اليوم يف
السراي ،اجتماعا للجنة الوزارية
املكلفة درس دفرت الشروط
اخلاص ملشروع عقد ادارة
اهلاتف اخلليوي ،يف حضور
نائب رئيس احلكومة غسان
حاصباني والوزراء حممد فنيش،
حممد شقري ،كميل ابو سليمان،
حسن اللقيس ،عادل افيوني
والنائب نقوال صحناوي ،تابعت
خالله درس املشروع ووضع
التعديالت املطلوبة عليه.

احلريري استقبل رئيس اجلامعة األمريكية
وكاستغليوني نقل إليه دعوة رئاسية لزيارة الباراغوي
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،عصر امس
االول ،يف السراي احلكومي،
وزير خارجية الباراغوي لويس
ألربتو كاستغليوني على رأس
وفد ،يرافقه سفري الباراغوي
اوزفالدو بيطار.
بعد اللقاء ،قال كاستغليوني:
«لقد عقدنا للتو اجتماعا مهما
للغاية مع الرئيس احلريري،
وكان لي الشرف أن أنقل له
حتيات رئيس الباراغوي ودعوته
له لزيارة البلد .كما أبلغته أن
اجلالية اللبنانية املوجودة لدينا
هي من أكرب اجلاليات وأفضلها،
تطوير
يف
ساهمت
وقد
الباراغوي وإمنائه .اللبنانيون
ناجحون على األصعدة كافة،
سواء االقتصادية أم االجتماعية
أم غريهما ،حتى أن الرئيس
احلالي للباراغوي هو من أصول
لبنانية ،وكذلك زوجيت ،وهذا
ما يدل على مدى قوة اجلالية
اللبنانية يف بلدنا .وهلذه
األسباب ،علينا كمسؤولني أن
نقوم بكل جهدنا من أجل تفعيل
التقارب بني بلدينا».
أضاف« :كذلك ،أطلعت الرئيس
احلريري على االجتماعات اليت
عقدتها مع الرئيس نبيه بري
والوزير جربان باسيل ويف
غرفة جتارة بريوت وجبل لبنان،
واألجواء املمتازة اليت صدرت
عن هذه االجتماعات .كما أكدت
ضرورة عقد اتفاقيات يف أقرب
وقت بني لبنان وجمموعة دول

الرئيس عون مستقبال الرئيس الحريري

اجلمهورية
رئيس
استقبل
العماد ميشال عون عند الرابعة
اال ربعا من بعد ظهر امس االول
يف قصر بعبدا ،رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،حيث جرى
عرض لالوضاع العامة يف البالد،
ونتائج املشاورات واالتصاالت
اجلارية ملواكبة تداعيات حادثة
قربمشون ،واقرار املوازنة يف
جملس النواب.
وبعد اللقاء ،اكتفى الرئيس
احلريري بالقول« :تفاءلوا باخلري

جتدوه».

تعزية بالرئيس السبسي

وكان الرئيس عون ابرق بعد
ظهر امس االول اىل الرئيس
املؤقت لتونس رئيس جملس
النواب حممد الناصر ،معزيا
بوفاة الرئيس القايد الباجي
السبسي ،مستذكرا «القيم اليت
محلها الراحل يف حياته وعمله
لقيادة تونس حنو االستقرار
واالزدهار وترسيخ اسس العمل
املؤسساتي».

أبي خليل :حفظ حق الناجحني يف مباريات جملس
اخلدمة املدنية شطب من املادة  79من املوازنة
أكد النائب سيزار أبي خليلن
يف تصريح له ،ان «العالقة
مع حركة أمل من جيد إىل
أفضل وهذا ما نطمح إليه مع
كل الفرقاء اللبنانيني ،وجيوز
االختالف يف بعض اآلراء
بني الطرفني لكن نسعى إىل
التقارب عرب التواصل واحلوار
ألننا لطاملا كنا دعاة التفاهمات
ومد اجلسور بني اجلميع».
وشدد أبي خليل يف حديث
ل»صوت احلرية» على أن
«حفظ حق الناجحني يف مباريات
جملس اخلدمة املدنية قد شطب
من املادة  79من املوازنة خالل
اجللسة العامة» ،مشريا إىل أن
«وروده هو بال شك خطأ سوف
يصحح».
وقال« :اننا كتكتل ندعو
جملس الوزراء إىل االجتماع
ألن هناك أعماال جيب أن يقوم
بها ومشاريع جيب تنفيذها وال
نريد تعطيل احلكومة» ،مضيفا:
« حنن نؤيد أي مسار قانوني

يؤدي إىل إجالء احلقيقة وإحقاق
العدالة يف ما خيص حادثة
قربمشون وحنن نقف إىل جانب
حليفنا األمري طالل إرسالن».
واعترب أن «قرار وزير العمل
يأتي يف سياق تطبيق قانون
العمل اللبناني ،وكنا وراء
حثه على تطبيقه بعدما قدم
وزير شؤون النازحني خطة
عمله وذلك يف إطار الدفاع عن
العمالة اللبنانية ،وحنن ندعمه
ونتمنى أال يرتاجع .ومن يشكك
يف موقفنا هو من يتخلى عن حق
عودة الفلسطينيني ما يتماشى
مع صفقة القرن».
ويف ما خص املوازنة قال ابي
خليل« :اعدنا االنتظام املالي
عرب املوازنة ونطمح إىل املزيد
من أجل مواكبة رؤية اقتصادية
سليمة ،وقد استطعنا سد
بعض مزاريب اهلدر ،ونطمح
إىل تفكيك كل احملميات
الفاسدة القائمة على منظومات
مصلحية».

املريكوسور ،خصوصا أن هذه
اجملموعة عقدت اتفاقية مع
االحتاد األوروبي ،وأي اتفاق
بني لبنان والباراغوي سوف
يأتي بنتائج إجيابية للغاية على
الدولة اللبنانية».
وختم« :كما أبلغت دولته ،أنها
الزيارة األوىل اليت أقوم بها
للبنان ،والتقيت خالهلا أيضا
البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي .كما إني سعيد للغاية
بأن الرئيس احلريري قبل
دعوتنا له .ويف العام املقبل،
يزور رئيس الباراغوي لبنان.
وبعدها ،نكون يف انتظار
الرئيس احلريري يف بلدنا».

بانو تلقى جوابا من احلكومة عن سؤاله بشأن مرفأ بريوت

وكان الرئيس احلريري التقى
رئيس اجلامعة األمريكية يف
بريوت الدكتور فضلو خوري،
يف حضور الوزير السابق
الدكتور غطاس اخلوري.
بعد اللقاء ،قال الدكتور فضلو
خوري« :إن الرئيس احلريري
عضو يف جملس أمناء اجلامعة،
وهو صديق لنا وللجامعة.
وعليه ،أردت أن أضعه يف
أجواء تأمالتنا من جهة ،وخماوفنا
من جهة أخرى ،جتاه السنة
الدراسية املقبلة .كما تباحثنا
يف الوضع االقتصادي ،وكيف
ميكن للجامعة أن تساعد كمية
أكرب من طالبها املتميزين ،لكي
يبقوا يف لبنان ويعملوا ويديروا
األعمال فيه».

والنقل سوف تتقدم خالل مهلة
زمنية تراوح بني شهر ونصف
شهر من تاريخ إقرار املوازنة
بدراسة قانونية-إدارية عن
وضع مرفأ بريوت ،تتضمن
اقرتاحا يقضي بتحويل مرفأ
بريوت إىل مؤسسة عامة أو
إىل شراكة قائمة بني القطاعني
العام واخلاص ،أو خصخصته
بالكامل.
وفور تلقيه اجلواب ،أكد بانو
حرصه على متابعة هذه الدراسة
اليت وعدت وزارة األشغال
العامة والنقل بعرضها ،إميانا
منه بأنه «حان الوقت لشرعنة
إدارة هذا املرفق الوطين العام
واستثماره كي ال يبقى جزيرة
مستقلة عن الدولة ومتفلتة من
أي رقابة».

خوري

أفاد النائب أنطوان بان ،يف
بيان ،أنه بعد املتابعة احلثيثة
مللف مرفأ بريوت واالتصاالت
املكثفة اليت أجراها يف مسعى
منه إلنهاء الوضع القانوني
اهلجني للمرفأ ،تقدم يف
تاريخ  13حزيران  2019بكتاب
من احلكومة ،سائال إياها عن
النصوص واألطر القانونية
الالزمة اليت من شأنها أن ترقى
مبرفأ بريوت إىل مؤسسة عامة
استنادا اىل قرار جملس الوزراء
الصادر يف جلسته املنعقدة
يف بعبدا يف تاريخ  22نيسان
.1997
لسلسلة
استكماله
وبعد
االتصاالت ،تلقى جوابا عن
كتابه من رئاسة جملس الوزراء
مفاده أن وزارة األشغال العامة

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك بعد ظهر امس
االول اخلميس ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها،
وأصدرت البيان اآلتي:
بطولة
الكتلة
«استحضرت
وابنائه
شعبنا
وتضحيات
خاضوا
الذين
املقاومني
معارك الشرف والكرامة يف
مثل هذه االيام من متوز العام
 2006وسطروا أروع انتصار
للوطن واألمة وأحلقوا بالعدو
الصهيوني شر هزمية نالت
من بنيته االمنية والعسكرية
وجبهته الداخلية كما من دوره
الوظيفي املستند اىل وهم
تفوقه يف املنطقة.
وتوجهت الكتلة بأزكى السالم
للشهداء القادة واجملاهدين
وأعطر التحيات للجرحى البواسل
وللمقاومني الشرفاء ولكل
شعبنا املضحي وجيشنا العزيز.
بعد ذلك عرضت الكتلة لالوضاع
املتوترة يف اخلليج فرأت أن
احلضور العسكري االجنيب ال
ميكن أن يوفر احلماية للمنطقة
اليت ينبغي لدوهلا وحدها أن
تأخذ على عاتقها هذه املهمة,
من أجل حفظ املصاحل الوطنية
هلا ولشعوبها دون أي تدخل
أجنيب.
ثم درست الكتلة عددا من
القضايا املطروحة وخلصت يف
املواقف اىل ما يأتي:
 -1إن إقرار املوازنة للعام
 2019وفق التعديالت اليت
قررتها جلنة املال النيابية وما
تضمنته من جمموعة حتسينات
ذات نكهة اصالحية ,سيسهم
من دون شك يف كسب بعض
االنفاس
والتقاط
الوقت
ملواصلة السري يف تقرير ما
يلزم لتفعيل السياق االصالحي
الذي تتبناه الكتلة.

ان تصويت الكتلة ملصلحة
املوازنة هذا العام ,اخذ بعني
االعتبار حجم الرتدي واملخاطر
اليت تتهدد الدولة والبالد,
مع احلاجة اىل اطالق إشارة
عملية واضحة اىل استعداد
نواب الكتلة للتعاون اجلدي مع
كل الكتل والقوى الستنهاض
الوضع على قاعدة رؤية
اصالحية تستلزم اوال ,وقف
اهلدر واالنفاق غري اجملدي,
والعمل القفال معابر الفساد
والتهرب الضرييب وهو ما بدأت
به هذه املوازنة ولو خبطوات
متواضعه ,ونأمل ان تستكمل
هذا املسار يف مشروع موازنة
العام  2020الذي جيب االسراع
يف اجنازه.
 -2إن احلل احلكومي املسؤول
ألزمة النفايات املتفاقمة يف
البالد يتطلب قرارات حامسة
جلهة اعتماد آلية حمددة
ونهائية ملعاجلة النفايات,
وااللتزام مبهل زمنية واقعية

وبتقديم حمفزات للبلديات من
اجل ان تساهم يف حتمل اعباء
املرحلة املوقتة وصوال اىل بدء
تنفيذ مرحلة املعاجلة النهائية
والدائمة يف موعدها املقرر
وفق املهل املعلنة مسبقا.
ان ترحيل احلل النهائي او
تأجيله من دون اي التزام
خبارطة طريق واضحة عمليا
وزمنيا ,,هو عمل غري مسؤول
فضال عن انه مكلف ماديا وبيئيا
وصحيا ,ولن يكون مقبوال منا
على اإلطالق.

 -3جتدد الكتلة دعوتها
للحكومة وللمؤسسات واالجهزة
الرمسية ,وخصوصا بعد اقرار
املوازنة للعام  ,2019اىل
اعتماد املناقصات العمومية
سبيال نزيها الرساء التعهدات
وااللتزامات ,ملا يف ذلك من
تأثري على خفض الكلفة ورفع
اجلودة واستشعار املتعهدين
للرقابة واملسؤولية القانونية.
وتدعو الكتلة لالسراع يف احالة
مشروع الصفقات العمومية من
احلكومة اىل اجمللس النيابي
ملناقشته واقراره وبدء العمل
مبوجبه.
 -4تدعو الكتلة اىل معاجلة
وضع العمالة الفلسطينية يف
لبنان وفق تسوية واقعية
املشرتكة
املصاحل
ترتجم
وااللتزام بالقوانني املنصفة
االنسان
حلقوق
واملراعية
واملعربة اجيابا عن تفهم
اللبنانيني ملعاناة ومشاكل
الفلسطينيني
الالجئيني
قضيتهم
مع
وتضامنهم
العادلة وحقوقهم املشروعة,
مع تفهم املسؤولني اللبنانيني
والفلسطينيني وحرصهم معا
على تطبيق االجراءات اليت
تؤمن املنافع املتبادلة.
 -5تدين الكتلة كل اخلطوات
التطبيعية مع العدو الصهيوني
من وعن أي جهة عربية او
اسالمية صدرت او تصدر,
وترى فيها تعبريا عن ختلف
يف الوعي السياسي واحلضاري
واخنراطا أهوج ضمن منظومة
االرهاب والتسلط والعدائية
ضد أمتنا ومنظومتها القيمية
واحلضارية ,فضال عن كونها
انهزاما طوعيا وخيانة للتاريخ
واحلاضر واملستقبل.
 -6حتيي الكتلة وقفة العز
والشموخ اليت تقفها اجلمهورية
بوجه
االيرانية
االسالمية
حماوالت االستكبار ومنظومته
النتهاك سيادتها واخضاع
ارادتها ودفعها للتخلي عن
دعم قضية فلسطني وقضايا
التحرر يف العامل.
ان الشعوب املستضعفة يف
العامل تتحفز ملالقاة وقفة
والتضامن
الشجاعة
ايران
مع شعبها املقدام عرب خمتلف
اشكال الدعم والنصرة».
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لـبنانيات

لقاءات صحية واجتماعية وجامعية يف بعبدا

جبق :مت التوافق على ادخال الدواء
اللبناني اىل العراق

الرئيس عون مستقبال الوزير جبق
عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون مع وزير الصحة
العامة مجيل جبق االوضاع
العامة يف البالد والتطورات
االخرية ومرحلة ما بعد اقرار
موازنة العام  .2019وتطرق
البحث اىل عمل وزارة الصحة
عموما وأوضاع املستشفيات
احلكومية خصوصا.
وبعد اللقاء ،صرح جبق
للصحافيني« :أطلعت رئيس
اجلمهورية على اإلجناز الذي
حققناه يف سياق توقيع مذكرة
التفاهم مع الدولة العراقية يف
ما يتعلق بالدواء واالستشفاء
يف لبنان ،حيث مت التوافق
مع العراقيني على إدخال كل
الدواء اللبناني اىل سوقهم
ضمن الشروط العراقية املرعية
االجراء واليت جتاوزوا فيها
كل البنود اليت كانت حتول
دون ذلك .وكما نعلم ،فإن
مستهلكة
العراقية
السوق
للدواء اللبناني حيث يقدر
عدد سكان العراق بـ 40مليون
نسمة ،اي عشرة اضعاف سكان
لبنان ،االمر الذي يشكل حافزا
للمصانع اللبنانية لتقوية إنتاجها
وحتسني االقتصاد اللبناني».
أضاف« :أطلعت الرئيس عون
ايضا على جو اعادة لبنان اىل
اخلريطة االستشفائية العربية
من خالل دخول العراقيني اىل
لبنان لالستشفاء حتت مظلة
وزارة الصحة اللبنانية ومحايتها
يف ظل ما كان يتعرضون له
من مشاكل نتيجة سوء املعاملة
واالستغالل ،وقد ضبطنا االمر
املستشفيات
مع
باالتفاق
اللبنانية .كما مت البحث يف
خالل اللقاء يف موازنة وزارة
الصحة وخاصة يف ما يتعلق
ببند االستشفاء يف موازنة
العام  2020اليت سنبدأ بدرسها
يف جملس الوزراء .وعربت عن
هواجسي جلهة ان بند االستشفاء
املوجود يف موازنة العام احلالي
غري كاف لتغطية حاجات كل
واقرتحت
اللبناني
الشعب
زيادة مبلغ معني ضمن موازنة
العام املقبل لتأمني ذلك».

فضل اهلل

واستقبل الرئيس عون العالمة
السيد علي فضل اهلل يرافقه
مدير مجعية املربات اخلريية
الدكتور حممد باقر فضل اهلل
ومدير مكتب العالمة فضل اهلل
السيد هاني عبد اهلل .ومت خالل
اللقاء تداول عدد من املواضيع
الوطنية،
والشؤون
العامة
ومسرية مجعية املربات بكل
مؤسساتها بعد رحيل املؤسس
املرجع السيد حممد حسني
فضل اهلل.
وشكر العالمة فضل اهلل
للرئيس عون اهتمامه باملربات
وبالرسالة «اليت حتملها وتعمل
لتجسيدها حمبة وتواصال بني
اللبنانيني» .كذلك شكره على
إيفاده ممثال له يف الذكرى
السنوية التاسعة لرحيل املرجع
السيد حممد حسني فضل اهلل.

الرئيس العام للرهبانية املريمية
ورئيس جامعة اللويزة

واستقبل الرئيس عون الرئيس
املارونية
للرهبانية
العام
املرميية االباتي مارون الشدياق
ورئيس جامعة سيدة اللويزة
االب بيار جنم وأمينة سر
جملس امناء اجلامعة السيدة
منى كنعان ونائب الرئيس
للشؤون االدارية االب مسري
الرئيس
ونائب
غصوب
للشؤون االكادميية الدكتور
ايلي بدر ومدير الشؤون العامة
والربوتوكول ماجد بو هدير.
وشكر االباتي الشدياق رئيس
اجلمهورية على االهتمام الذي
يوليه لشؤون جامعة سيدة
اللويزة ،فيما اطلعه االب جنم
على املراحل اليت قطعتها
املبادرة اليت اعلنتها اجلامعة
العام املاضي برعاية رئيس
حبملة
واملتعلقة
اجلمهورية
التوعية حول خماطر االدمان على
االنرتنت والتكنولوجيا .واشار
اىل أنه استكماال هلذه املبادرة،
مت تأسيس مركز «Institute
for Internet and Technology
 )Addiction» (INTAالذي
يهدف اىل تكوين أرضية وطنية
تظهر اخلربات يف جمال التوعية

والوقاية والبحوث املتعددة،
وتعزيز مستوى نشر املعرفة
املتعلقة باالنرتنت ،واالفراط
التكنولوجيا
استخدام
يف
واساءة استخدامها ،إضافة اىل
التوسع بالدراسات واالحباث
بشكل مستدام.
كذلك مت االتفاق على إطالق
محلة إعالنية شاملة بهذا
اخلصوص ،طيلة شهر آب .2019
واضاف أن اجلامعة تواصلت
مع أكثر من مخسني مرجعية
بغية تشكيل اهليئة الوطنية
« »National Consortiomالذي
سوف تتضافر معنا يف هذه
احلملة وهي تضم كافة الفئات
وغري
احلكومية
اجملتمعية
احلكومية ،العسكرية االكادميية
والشبابية واليت سوف يعلن
عنها يف القسم الثاني من شهر
آب املقبل.
ولفت االب جنم اىل أن اجلامعة
قررت اطالق مبادرتها للعام
 2019حتت عنوان «الدمج»
يف يوم عيد تأسيسها ،وهي
تهدف اىل تبين التنوع وتسهيل
الوصول الكامل لالشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة ،واملساواة
بني اجلنسني ،واحلد من مجيع
انواع التمييز وعدم املساواة،
املتساوية
الفرص
وتعزيز
للجميع ،على أن يصار بعد
ذلك اىل حتديد اجلهات املعنية
املختلفة لكل موضوع ،واىل
تعيني الباحثني من اجل مجع
احلقائق واالرقام على املستوى
الوطين والدولي ،واىل دعوة
الالعبني الرئيسيني اىل طاوالت
مستديرة حول كل موضوع،
واىل تنقيح نتائج البحوث ،علما
أن التاريخ املقرتح الحتفالية
إطالق هذه املبادرة هو يف
 7أيلول  2019ليلة عيد مولد
العذراء مريم ،وهو يصادف
ذكرى تأسيس اجلامعة.
وهنأ الرئيس عون اجلامعة على
مبادرتها ،متمنيا هلا التوفيق،
منوها حبمالت التوعية اليت
تنظمها ،حمذرا من خماطر
االدمان السيما على املخدرات
وغريها.

تيننيت :الوضع حاليا يف منطقة
عمليات اليونيفيل مستقر وهادئ
حتدث الناطق الرمسي لـ
«اليونيفيل» أندريا تيننيت يف
مكتبه مبقر «اليونيفيل» يف
الناقورة خالل مقابلة اجراها
معه مندوب «الوكالة الوطنية
لالعالم» حيدر حويال ،عن مهام
قوة «اليونيفيل» البحرية،
وقال« :إن اليونيفيل هي قوة
حفظ السالم الوحيدة اليت تضم
مكونا حبريا .ولقد مت نشر هذه
القوة البحرية بعد حرب ،2006
بناء على طلب رئيس احلكومة
يف حينه فؤاد السنيورة ،الذي
طلب من األمم املتحدة توفري
مكون حبري ملساعدة البحرية
اللبنانية يف منع دخول أسلحة
غري مصرح بها اىل املياه
االقليمية اللبنانية .وتعمل قوة
اليونيفيل البحرية ،بالتعاون
مع البحرية اللبنانية .وحاليا،
لديها  6سفن يف البحر بقيادة
امريال برازيلي ،وبالطبع حتت
قيادة رئيس بعثة اليونيفيل
وقائدها العام ستيفانو دل
كول ،وحنن نراقب كل املياه
اإلقليمية اللبنانية للتأكد من
عدم دخول أسلحة غري مصرح
بها اىل لبنان».
وردا على سؤال ،عما إذا
كانت قوة «اليونيفيل» البحرية
تستطيع ضبط أي سفينة
مشبوهة؟ ويف حال مت ضبط
أسلحة على منت هذه السفينة،
ما هي اإلجراءات اليت تقوم
بها؟ ،قال تيننيت« :كما قلت،
تعمل قوة اليونيفيل البحرية،
بالتنسيق الوثيق مع البحرية
صالحية
ولدينا
اللبنانية.
ملهاتفة السفن .ومنذ عام
 ،2006هاتفت هذه القوة أكثر
من  96ألف سفينة وأحالت
 14000منها على البحرية
اللبنانية للتفتيش .نستطيع
إحالة السفن املشبوهة على
البحرية اللبنانية ،وهي بدورها
تقوم بتفتيشها».
أضاف« :كما أذكر ،كانت
هناك حادثة أو اثنتان أحلنا
فيها سفنا ،وجدت البحرية
اللبنانية أسلحة على متنها يف
منطقة طرابلس يف عام ،2014
ولكن منذ ذلك احلني مل جند
غريها ،رغم أننا أحلنا سفنا
غريها على البحرية اللبنانية،
لكنها احلادثة الوحيدة اليت
أذكر فيها أنه وجدت أسلحة
على منت سفينة».
وتابع« :فضال عن مراقبة املياه
اإلقليمية اللبنانية ،نعمل بتنسيق
وثيق مع البحرية اللبنانية عرب
التدريب املشرتك ،وهذا االمر
نقوم به منذ عام  2006ونبذل
جهودا لتعزيز قدراتها .وأخريا،
زار رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري قوات اليونيفيل
البحرية يف مرفأ بريوت وأعرب
عن دعمه هلا ولقواتها البحرية،
وشكر البعثة على كل جهودها
حتى اآلن».
«اليونيفيل»
تقييم
وعن
للوضع حاليا برا وجوا وحبرا،
قال تيننيت« :إن الوضع حاليا
يف منطقة عمليات اليونيفيل

مستقر وهادىء .كما أن الوضع
يف اجلنوب هادىء أيضا ،وحنن
نواصل العمل بتنسيق وثيق مع

القوات املسلحة اللبنانية يف
اجلنوب والبحرية اللبنانية يف
البحر».

جعجع إلتقى وفد رؤساء مراكز وحمازبي
القوات يف بلدان اإلنتشار

التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،يف
معراب ،وفدا من رؤساء مراكز
وحمازبي «القوات» يف بلدان
اإلنتشار يف حضور األمني
اإلنتشار
لشؤون
املساعد
مارون سويدي.
ووضع جعجع ،احلضور يف
آخر تطورات جممل املواضيع

السياسية الراهنة ،كما حبث
معهم يف الشؤون اليت تعين
على
وحضهم
اإلغرتاب،
العمل بـ «جهد كبري من أجل
استقطاب أكرب عدد ممكن من
الرأي العام يف بلدان اإلنتشار
وإبقاء القواعد يف نشاط
دائم استعدادا لالستحقاقات
اإلنتخابية املقبلة».

عائلة الراحل فؤاد عبيد واصلت تقبل التعازي

واصلت عائلة الراحل فؤاد عبيد
امس االول ،تقبل التعازي يف
صالون كنيسة مار جرجس يف
وسط بيت بريوت.
ومن أبرز املعزين :رئيس
جملس النواب نبيه بري وعقيلته
رندة عاصي بري ،نائب رئيس
جملس النواب ايلي الفرزلي،
نائب رئيس جملس الوزراء
غسان حاصباني ،رئيس «التيار
الوطين احلر» الوزير جربان
باسيل ،رئيس «احلزب التقدمي
االشرتاكي» وليد جنبالط على
رأس وفد من احلزب ،والوزراء
علي حسن خليل ،البريت
سرحان ،مجال اجلراح ،وائل
ابو فاعور ،عادل افيوني ،مي
شدياق ،سليم جريصاتي.
كما وحضر النواب :بهية
احلريري ،علي بزي ،االن عون،
مروان محادة ،علي عمار ،حممد
الصفدي ،نديم اجلميل ،مجيل
السيد ،ميشال موسى ،حكمت
ديب ،الوليد سكرية ،أيوب
محيد ،حممد احلجار ،قاسم
هاشم ،امني شري ،نبيل
دو فريج ،غازي زعيرت ،فريد
البستاني ،بوال يعقوبيان ،اغوب
بقرادونيان ،سيمون ابي رميا
والبري منصور.
ومن املعزين ايضا مفيت
اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان على رأس وفد
من «دار الفتوى» ،مرتوبوليت
للروم
وتوابعها
بريوت
االرثوذكس املطران الياس
عوده ،حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،قائد
اجليش السابق جان قهوجي،
املدير العام السابق لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
اللواء علي احلاج ،حمافظ بعلبك
 اهلرمل بشري خضر.ويف عداد املعزين ايضا
الرؤساء :إميل حلود ،ميشال
سليمان ،حسني احلسيين ،متام
سالم ،والوزراء السابقون نهاد
املشنوق ،طارق اخلطيب ،زياد
بارود ،أشرف ريفي ،وئام
وهاب ،خالد قباني ،فوزي
حبيش ،كرم كرم ،طارق مرتي،
سليم الصايغ ،رمزي جريج،
بشارة مرهج ،باسم السبع،
عاصم قانصو ،طالل املرعيب

وعدنان عضوم.
فريد
السابقون:
والنواب
مكاري ،وليد الداعوق ،حممد
قباني ،هادي حبيش ،نزيه جنم،
غازي العريضي ،غطاس خوري،
سجعان قزي ،جهاد ازعور،
عدنان منصور ،فوزي صلوخ،
فارس بويز ،عمار حوري،
انطوان زهرا ،عاطف جمدالني،
جربان طوق ،منصور غامن البون،
امساعيل سكرية ،رياض رحال.
كذلك حضر لتقديم واجب العزاء:
رئيس «اجمللس االقتصادي
االجتماعي» شارل عربيد ،رئيس
لالعالم»
الوطين
«اجمللس
عبد اهلادي حمفوظ« ،نقيب
الصحافة» عوني الكعكي« ،نقيب
احملررين» جوزيف القصيفي،
«نقيب املمثلني» نعمة بدوي،
االمني العام جمللس النواب
عدنان ضاهر ،املدير العام لوزارة
الرتبية فادي يرق ،السيدة منى
اهلراوي ،السيدة ليلى الصلح
محادة ،االمني العام للهيئة
العليا لالغاثة اللواء حممد خري،
مديرة «الوكالة الوطنية لالعالم»
لور سليمان ،مدير مكتب
االعالم يف القصر اجلمهوري
رفيق شالال ،أمني سر حركة
«التجدد الدميقراطي» انطوان
حداد ،رئيس حركة «التغيري»
ايلي حمفوض ،السياسي دافيد
عيسى.
ومن السلك الديبلوماسي حضر
لتقديم واجب العزاء كل من:
السفرية األمريكية اليزابيت
ريتشارد ،السفري السوري يف
لبنان علي عبد الكريم علي،
السفري املصري نزيه النجاري
وسفري الكويت عبد العال
القناعي.
ومن املعزين ايضا املصمم
العاملي ايلي صعب ،الفنان
عاصي احلالني.
وتلقى النائب جان عبيد
اتصاالت تعزية أبرزها من
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ،ورئيس «حزب القوات
اللبنانية» مسري جعجع والنائب
سرتيدا جعجع ،البطريرك يوحنا
العاشر اليازجي ،فضال عن حشد
من أهل اإلعالم والشأن العام
والفن والشخصيات الروحية
والقضائية
والدبلوماسية
والعسكرية واالمنية والنقابية.

صفحة 6

Saturday 27 July 2019

الـسبت  27تــموز 2019

لـبنانيات

قاسم :ال خنشى تهديدات إسرائيل وكل يوم نزداد استعدادا
وجتهيزا ووزراؤنا ونوابنا عدلوا يف املوازنة مبا يناسب الناس

ألقى نائب األمني العام لـ
«حزب اهلل» الشيخ نعيم قاسم
كلمة خالل عشاء تكرميي أقامته
جامعة آل زعيرت ،قال فيها:
«حنن اليوم يف أجواء نصر
متوز  2006الذي أنقذ لبنان
من خارطة الشرق األوسط
اجلديد اإلسرائيلية ،ووضع
أسس صياغة منطقتنا على
قاعدة اإلستقالل ،املنعطف بعد
نصر متوز هو أن كل املنطقة
باإلستقالل
تلهج
بشعوبها
واملقاومة ،وكل مؤامرات أمريكا
وإسرائيل تتحطم وتنتكس ألن
أهل هذه املنطقة مجيعا لديهم
مسار عزة».
وأضاف« :انتقلنا يف لبنان من
سياسة التباكي والشكوى إىل
سياسة املقاومة والردع ،حتى
بات اإلسرائيلي مضطرا اىل أن
يستغين عن التهديد البسيط
املشفوع بالعدوان ليحل حمله
التهديد الصاخب الذي ميأل
اآلفاق كالقنابل الصوتية من
دون فعل لعجزه عن مواجهة
املقاومة ولبنان».
وتابع« :اليوم إسرائيل حتسب
ألف حساب إذا كانت تريد أن
تقوم بأي عمل ،ألنها مردوعة
وألنها تعلم أن املقاومة ال
تهادن ،مل تكن عملياتنا يوما
عمليات سياسية ،كانت دائما
عمليات مقاومة تريد أن حترر
األرض ،واإلسرائيلي يعلم
متاما أن جبهته الداخلية معرضة
بالكامل من دون استثناء
حتى ولو زاد التحصينات،
فالتحصينات ال تنقل املواقع
من مكان إىل مكان آخر،
واإلشارات اليت تنطلق منها
القذائف حددت املواقع بدقة،
كل هذا لن ينفعه ،عليه أن
يعلم هذا العدو أننا بثالثي
اجليش والشعب واملقاومة
أصبحنا يف موقع متقدم من
محاية استقاللنا وحترير أرضنا،
وبعد ذلك بربكة أهل بعلبك -
اهلرمل خصوصا وسواعدهم
عموما،
اجملاهدين
وكل
وللتعامل اللصيق والوثيق
مع اجليش اللبناني الوطين
استطاعت هذه املنطقة أن
تبطل وتسقط إمارة التكفرييني
إىل غري رجعة ،وبالتالي هذا
انتصار آخر من نتائج نصر متوز
ليكون معلما من معامل العزة
اليت نتمسك بها واليت سنتابع
على أساسها».
واكد اننا «ال خنشى تهديدات
إسرائيل ،ونعترب أن مسؤوليتنا
أن نبقى جاهزين يف امليدان،
وأقول لكم ،كل يوم مير نزداد
جتهيزا ونزداد دقة يف وسائلنا
وإمكاناتنا ،ونزداد استعدادا
ألننا نعتقد أن هذه الطريق هي
اليت حتمي وهي اليت توصل
إىل النتيجة الصحيحة».
وقال« :األمر الثاني يرتبط
باملوازنة يف لبنان ،ألول مرة
يف تاريخ «حزب اهلل» السياسي
ويف عمله النيابي والوزاري
يصوت على موازنة يف جملس
النواب باملوافقة عليها ،وكنا
سابقا ال نصوت على املوازنات
ألننا نعترب أن فيها إشكاالت
كثرية وأن قدرتنا على إجراء
ملصلحة
تعديالت
تغيريات
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الناس ضعيفة نسبيا ،لكن
يف هذه املوازنة استطاع نوابنا
ووزراؤنا أن يعدلوا فيها مبا
يتناسب مع مطالب الناس
قاعدتني
ضمن
وحقوقهم
محاية
األوىل
أساسيتني:
الناس من الضرائب اإلضافية،
والثانية عدم املس بالرواتب
واملكتسبات ،وهذا كان أمرا
مهما يف هذه املناسبة وجاهدنا
كثريا حتى وصلنا إىل هذه
النتيجة ،ويف ليلة التصويت
على املوازنة كنا أمام مطلب
ما زال عالقا هو فرض  2يف
املئة على السلع املستوردة،
حذرنا من أن اإلستمرار بهذه
النسبة يعين أننا سننزل إىل
الشارع ،فاستبدلوها خبيارات
أخرى لكنها مل تكن مرضية
بالنسبة إلينا .وعرض علينا
ليلة التصويت على املوازنة
أن جترى بعض التعديالت اليت
جتعلنا نقبل بالتصويت عليها،
وافقنا على هذه املعادلة ،فكان
اخليار أن تعفى املواد األولية
واألساسية والغذائية والدوائية
واملازوت ومواد أخرى مل تكن
مشمولة بضريبة ال  TVAمن
املستوردات ،واليت تساوي
تقريبا  40يف املئة من السلع
املستوردة مبا يعادل تقريبا 7
مليارات دوالر من اإلسترياد،
هذه كلها معفاة من نسبة ال 2
يف املئة .إضافة إىل ذلك وهذا
هو الشرط الذي كان لدينا إعفاء
البنزين من ضريبة ال  ،%2ألن
البنزين ميس كل الناس ويؤثر
على كل املسار ،عندما التزموا
معنا بهذا اإلجناز ووافقوا على
رفع سقف األعمال اليت يرتتب
عليها ضريبة ال  TVAمن 50
مليونا إىل  100مليون ،ألن ال
 50مليونا تعين كل صاحب
مصلحة حتى لو كان صغريا،
جيب أن يضع حماسبا ،ويستعد
دفعات
ويضع
للرشاوى،
إضافية ،ألن الضريبة على
األعمال  50مليونا ،احلمد هلل
وفقنا أن تصبح  100مليون.
وأضاف« :اإلجناز الثالث املهم
هو حق أساتذة اجلامعة اللبنانية
أن يستثنوا من منع التوظيف،
وأن يكون هناك قرار يف جملس
الوزراء الحقا بتوظيف مئات من
األساتذة ،وهذا مهم الستمرار
اجلامعة اللبنانية وبقاء هذه
اجلامعة الوطنية ،وحنن نعلم أن
بعضهم يف لبنان ال يريد هلذه
اجلامعة اللبنانية أن تكون ذات
شأن ،أما حنن فنريدها كذلك
ألنها جامعة الفقراء ،واألهم
أنها جامعة الوطن وحنن مع
جامعة الوطن أوال.
وتابع« :هلذه األمور الثالثة
األساسية مع األمور األخرى،
قررنا أن نصوت إىل جانب
املوازنة .هناك معنى آخر
جيب أن نلتفت إليه ،أن هذا
التصويت يعين دورا أساسيا
لـ»حزب اهلل» يف صناعة موازنة
لبنان واقتصاده وماليته ،وهذا
أمر طبيعي ألننا دعامة أساسية
من دعائم لبنان ،وبالتالي على
اجلميع أن يعلم أننا مستمرون
يف أن نساهم يف االستقرار
السياسي واملالي واالقتصادي،
ونساهم يف كل مفاصل قيام

الدولة القوية القادرة العادلة،
وسنعمل على مكافحة الفساد
على الرغم من الصعوبة الكبرية
يف هذه املكافحة ،لكن الطريق
الطويل يبدأ ببعض األميال،
حنن بدأنا وسنستمر».
وقال« :اآلن ،بعد إجناز هذه
املوازنة اليت كانت موازنة
وضع مالية لبنان على سكة
اإلستقرار وبداية املعاجلة ،ال
بد أن جتتمع احلكومة اللبنانية
زراعية
سياسات
وتضع
وصناعية وسياحية تؤدي إىل
معاجلة مشكلة البطالة يف
األطراف وخصوصا يف بعلبك
 اهلرمل وعكار على قاعدةأن احللول هناك ليست فقط
بإصالح البنى التحتية ،وهذا
ما يساعد عليه نوابنا ووزراؤنا
ويعملون عليه ليل نهار من أجل
توفري مقومات البنى التحتية،
لكن فرص العمل ال تأتي إال
من خالل السياسات الزراعية
والصناعية وسياسات اخلدمات
والتجارة وحماولة إجياد إنعاش
اقتصادي حتى تتولد فرص
عمل ،سنعمل بكل جهد من أجل
أن نثبت حق بعلبك  -اهلرمل يف
العناية االستثنائية واإلهتمام
اإلستثنائي وهنا أحب أن أقول
لكم :كل تقصري يف بعلبك -
اهلرمل ،كل مشكلة مرتاكمة
يف بعلبك  -اهلرمل تتحمل
مسؤوليته احلكومات املتعاقبة
اليت جاءت إىل لبنان ،أحيانا
ميكن أن نقوم جبهد ونشاط
لكن نوفق إىل بعض النجاحات،
هذا ال يعين أننا حنن الذين
نتحمل املسؤولية ،كال ،نتحمل
املسؤولية عندما ال نسعى،
وحنن نسعى ،نتحمل املسؤولية
عندما ال حنقق بعض اإلجنازات،
وحنن حنقق بعض اإلجنازات،
نتحمل املسؤولية إذا مل نكن
نصرخ يف احلكومة ويف املواقع
املختلفة ملصلحة بعلبك  -اهلرمل
وهذا ما نقوم به ،لكن مع تراكم
املشكالت حنتاج اىل مزيد من
اجلهد والصرب والتعاون ،وإن
شاء اهلل حنقق اإلجنازات ولو
بعد حني».
وختم« :اليوم إذا أراد أحد أن
يقارن البنى التحتية املوجودة
يف بعلبك  -اهلرمل اآلن سيجد
فرقا كبريا ،ولكن املشكلة هي
املشكلة اإلقتصادية اليت هلا
عالقة بفرص العمل ألن الناس
يف حاجة إىل هذه الفرص
وكفايات بعلبك  -اهلرمل
غري عادية ،بدليل النجاحات
واملواقع اليت يتسلمونها عندما
تتاح هلم الفرصة».

بري إلتقى وزير خارجية الباراغوي ورئيس بعثة البنك الدولي
وأبرق معزيا بوفاة الرئيس التونسي

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة وزير
خارجية الباراغوي لويس ألبريتو
كاستيغليوني ،يرافقه سفري
الباراغوي يف لبنان اوزفالدو
بيطار ووفد من رجال االعمال
وعدد من اركان اجلالية اللبنانية
يف الباراغوي.
بعد
كاستيغليوني
وقال
الزيارة« :كان اللقاء جيدا مع
رئيس جملس النواب اللبناني
وكانت مناسبة النقل حتيات
الشعب يف الباراغوي للرئيس
بري وللنواب الذين ميثلون
الشعب اللبناني وابلغته عن
عمق العالقة اليت تربط اجلالية
اللبنانية مع اجملتمع والشعب
الباراغوياني ،وبكل سرور ابلغته
ايضا عن عالقة املصاهرة اليت
تربطين شخصيا بلبنان».
أضاف»:الزيارة كانت مناسبة
لبحث العالقات بني البلدين
على خمتلف املستويات وسبل
السيما
وتعزيزها
تطويرها
سياسيا واقتصاديا وجتاريا
وثقافيا ،كما وضعنا دولته
يف اجواء االتفاقيات اليت
سنوقعها مع لبنان فضال عن
الزيارة اليت سيقوم بها رئيس
مجهورية الباراغوي للبنان العام
املقبل».وختم« :سررت جدا
بلقاء الرئيس نبيه بري».

بعثة البنك الدولي

واستقبل بري بعثة البنك الدولي
برئاسة ساروج كمارجاه ،حيث
مت تقييم ملسار املشاريع اليت
ميوهلا البنك يف لبنان ال سيما
يف قطاعات املياه ،البيئة
والزراعة وخاصة مشروع تنظيف
احواض الليطاني وجماري النهر
والسدود املائية.

تعزية بالرئيس التونسي

وأبرق بري لنظريه رئيس
جملس نواب الشعب يف تونس
حممد الناصر معزيا بوفاة رئيس

خمزومي :السبسي كان وطنيا بامتياز قاد
تونس يف أصعب مراحل حتوالتها

تقدم رئيس «حزب احلوار
الوطين» النائب فؤاد خمزومي
بالتعازي بوفاة الرئيس الباجي
قائد السبسي الذي كانت تربطه
به «عالقة أخوة وصداقة».
وقال« :إن السبسي كان رجال
وطنيا بامتياز ،قاد تونس يف
أصعب مراحل حتوالتها التارخيية،
وكان هدفه إحياء بلده بعيدا من

العصبيات ونهضة تونس اليت
نعتز مبسرية شعبها» ،راجيا اهلل
أن يغمره برمحته ويسكنه فسيح
جنانه.
وأبرق معزيا رئيس احلكومة
يوسف الشاهد ،ووزير اخلارجية
مخيس اجلهيناوي ،والسفري
التونسي يف لبنان كريم
بودالي.

الرئيس بري خالل استقباله الوفد

اجلمهورية التونسية الباجي قايد

السبسي.

تفقد الكلية احلربية يف الفياضية

قائد اجليش:الكفاءة هي املعيار
الوحيد املعتمد يف املؤسسة العسكرية

تفقد قائد اجليش العماد جوزاف
عون ،قبل ظهر امس االول،
الكلية احلربية ،حيث اجتمع
بتالمذة ضباط السنة الثالثة
الذين سيتخرجون يف األول
من آب ،وتوجه إليهم بالقول:
«الكلية احلربية عنوان العنفوان
والكرامة ومهد التنشئة للحياة
بالتعب
املليئة
العسكرية
والسهر والعطاء ،فاجليش
رسالة يؤديها رجال ارتضوا
التضحية من أجل الوطن
واملواطن .فمنذ اليوم األول
لدخول الكلية احلربية ،نضع
نصب أعيننا هدفا نبيال نسعى
إليه بالعلم والتدريب ،ليبدأ
مسار طويل وشاق خنوضه
بإرادة صلبة ال تنكسر».
واعترب العماد عون أن «النجمة
اليت حيملها الضابط املتخرج
على كتفه منذ اليوم األول
لتخرجه من الكلية احلربية،
تضعه أمام مسؤوليات كبرية

جتاه وطنه وجيشه ،فعليه أن
يكون على قدر هذه املسؤولية
وثقة اللبنانيني به» ،مشددا
على «ضرورة التقيد بالتعليمات
واألنظمة والقوانني انطالقا
من شرف الواجب وااللتزام
بالقسم».
وأكد قائد اجليش أن «الكفاءة
هي املعيار الوحيد املعتمد يف
املؤسسة العسكرية ،وخباصة
يف الكلية احلربية» ،مؤكدا
«عدم السماح ألحد بتشويه
ودعا
املؤسسة».
مسعة
«الضباط املتخرجني إىل مزيد
من املثابرة والعمل على تطوير
قدراتهم العسكرية والفكرية،
اليت هي السبيل الوحيد لتبوؤ
املراكز القيادية بعيدا عن أي
تدخالت يف شؤون املؤسسة
العسكرية ،والتحلي بصفيت
املبادرة،
وروح
القيادة
فيكونون بذلك مثاال حيتذى بهم
من قبل مرؤوسيهم».

الوزير السابق مروان شربل
يكشف بعض اخلفايا

كشف الوزير السابق مروان
شربل عرب برنامج احلدث العديد
من اخلفايا منها:
 مصرف لبنان لديه ١٨٥٠موظف يتقاضون رواتب ما بني
 ٤و  ٢٠مليون بالشهر ،وحيق
لكل موظف بقرضني للسكن،
كل قرض منهم بقيمة  ٢مليار
لرية ( ١،٣مليون دوالر) بفائدة
.٪٢
  ٤نواب مبصرف لبنان يعملونلفرتة  ٥سنوات ويتقاضى كل
واحد تعويض مليارين وثالمثية
مليون ( ١،٥مليون دوالر).
 مصرف لبنان جيب أن يقدم ٪٨٠من أرباحه للدولة ،واملبلغ
الذي مت تقدميه  ٦٠مليارا
بالوقت أن االرباح تقدر بـ ٤٠٠
مليار ..لكن ممنوع احملاسبة.
 األمن العام يشرتي الباسبورب  ١٠دوالرات يبيعه للمواطن
ب  ٣٠٠دوالر.
 -يف إذاعة لبنان يوجد ١٥٠

راتب،

٤٠

موظفا يتقاضون
منهم يعمل فقط.
 ملعب الغولف مساحته ٤٢٠ألف مرت ٢يف بريوت ،تتقاضى
الدولة اجاره بالسنة ١٥٠٠
لرية.
 الـ  ATCLمساحته  ٩٩ألفمرت ٢تتقاضى الدوله مبلغ ١
لرية بالسنة.
 يسجل  ١٠٠٠خمالفة سرعةباليوم قيمتها حوالي  ١٠٠مليون
( ٦٠ألف دوالر) يذهب أكثر من
نصفها للقضاة ومستشاريهم،
والباقي لوزارة الداخلية ،وال
تستفيد منهم اخلزينة بلرية
واحدة.
 أرباح كازينو لبنان كانت توزعبأغلبيتها على السياسيني..
أنا أعرف نواب كانوا يقبضون
 ١٠آالف دوالر بالشهر من
الكازينو..
البلد غري مفلس بل منهوب
لذلك تفضل شارك يف محايته
أفضل لك وألسرتك.
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مـقاالت وتـحقيقات

شـفافية املـناقصات الـعمومية فـي خـطر
محمد وهبة

تشتد احلملة على املدير العام إلدارة
ّ
املناقصات جان العلية بهدف «تأديبه»
ومنعه من إبداء املالحظات على دفاتر
املرة،
شروط الصفقات العمومية .هذه ّ
استندت احلملة إىل رأي صادر من هيئة
التشريع واالستشارات خيلص إىل أن
مراسالت العلية مع باقي اإلدارات جيب
متر عرب رئيس التفتيش املركزي
أن ّ
«تقيد مدير
الذي جيب أن حيرص على
ّ
املناقصات بالقوانني» ،وإال «اللجوء
إىل العقوبات التأديبية».
مل تنته فصول حماوالت كسر استقاللية
إدارة املناقصات وإخضاعها لسيطرة
رئيس التفتيش املركزي املباشرة يف
كل أعماهلا ،إذ عملت رئاسة جملس
الوزراء على استصدار رأي من هيئة
التشريع واالستشارات يف وزارة
العدل مينح رئيس التفتيش صالحيات
تقيد مدير املناقصات
«احلرص على
ّ
بالقوانني وعدم خمالفتها ،ومنها
أصول التخاطب مع باقي اإلدارات»،
وإال فإنه حيق لرئيس التفتيش
«اللجوء إىل العقوبات التأديبية حبق
مدير املناقصات».

العلية يخاطب الحكومة!

يف  28أيار  ،2018أي بعد بضعة أيام
على انفجار الصراع على الصالحيات
بني املدير العام إلدارة املناقصات
جان العلية ورئيس التفتيش املركزي
جورج عطية ،طلب املدير العام جمللس
الوزراء القاضي حممود مكية من هيئة
التشريع واالستشارات إبداء رأيها
بأصول التخاطب بني إدارة املناقصات
ومقام رئاسة احلكومة .وجرى تضمني
امللف مراسالت بشأن مناقصات عمومية
تعود إىل عام .2011
وأشار مكية إىل أن مراسالت العلية إىل
رئاسة جملس الوزراء تذهب مباشرة
من دون املرور عرب رئاسة التفتيش
املركزي .لذا ،فإن املطلوب «حتديد
الوضع الوظيفي واإلداري لرئيس
إدارة املناقصات من خالل اآلتي:
بيان ما إذا كانت هذه الوحدة من
وحدات التفتيش املركزي ،وبالتالي
ما إذا كان جيوز لرئيسها أن خياطب
مباشرة رئاسة جملس الوزراء أو أن
حييل إليها أي معاملة من دون املرور
عرب رئاسة التفتيش املركزي ،وما
ميكن اختاذه من تدابري إدارية يف
حال إصرار رئيس اإلدارة على خمالفة
أصول التخاطب اإلداري ،واجلهة
الصاحلة الختاذ هذه التدابري».

تسلسلية محدّدة للسيطرة

حبيثيات مقتضبة ،أشارت هيئة التشريع
واالستشارات املؤلفة من القاضي
حممد فواز ومن رئيس اهليئة باالنتداب
القاضي جويل فواز ،إىل املادة الثامنة
من مرسوم إنشاء التفتيش املركزي
تفوض إىل رئيس اهليئة ممارسة
اليت ّ
الصالحيات املالية واإلدارية ضمن
إدارته ،وعطفتها على املادة  22من
تنص
تنظيم التفتيش املركزي اليت
ّ
على أنه «تتوىل إدارة املناقصات
األعمال املتعلقة باملناقصات وفقًا
لألحكام القانونية والتنظيمية النافذة
ويرأسها موظف من الفئة األوىل».
وخلصت اهليئة إىل اآلتي« :باالستناد
إىل املادتني  8و  ،22فإنه يعود
لرئيس هيئة التفتيش املركزي
ممارسة صالحيات الوزير يف ما يتعلق
بتسيري أعمال اهليئة ،كما ويف ما
يتعلق باملوظفني كافة ،ومن ضمنهم
مدير املناقصات ،األمر الذي يقتضي
معه توصيف العالقة بني هذين
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نقل صالحية مراسلة اإلدارات إىل رئيس التفتيش يعني تعطيل دور إدارة املناقصات
(هيثم املوسوي)

األخريين بعالقة الرئيس باملرؤوس
مبفهوم نظام املوظفني».
بناء على هذا التأسيس ،اسرتسلت
اهليئة يف ما جيوز وما ال جيوز
للمرؤوس والعقوبات اليت ميكن أن
تفرض عليه« :ال مينع التخاطب بشكل
مباشر بني مدير املناقصات ومدير عام
رئاسة جملس الوزراء شرط أال يتم
التعرض يف هذه املراسالت إىل مبدأ
عام» .وتعريف املبدأ العام بالنسبة
للهيئة أنه« :يتناول كل ما من شأنه
التأثري على التوجهات الرئيسية لإلدارة
املعنية إن لناحية عالقاتها ومصاحلها
مع أشخاص احلق العام واخلاص أو
لناحية االلتزامات واملهام امللقاة على
عاتق هذه اإلدارة يف إطار حيز املرفق
العام الذي تسيرّ ه».

فروقات يف الشكل واملضمون

يف الواقع ،يشري خرباء يف القانون
اإلداري إىل أن رأي اهليئة أقرب
ليكون «غب الطلب» منه إىل رأي
قانوني قائم على حيثيات صلبة.
ففي الشكل ،إن الرأي الصادر عن
قضاة ،يفرتض أال يتضمن أخطاء يف
التسميات الوظيفية ،فهو ال يشري إىل
املدير العام إلدارة املناقصات ،بل
يتحدث عن «مدير للمناقصات» كما لو
أنه مدير من الفئة الثانية ال من الفئة
مرة أن العلية خاطب
األوىل .كما يقول ّ
رئاسة جملس الوزراء ،ومرة ثانية يزعم
مييز القضاة
أنه خاطب احلكومة(!) أال ّ
بني احلكومة وجملس الوزراء؟ فإذا
كانت هيئة استشارية عليا ال تدرك
الفرق بني مفهوم احلكومة ومفهوم
جملس الوزراء ،فهل يكون لرأيها قيمة
قانونية؟
أما يف املضمون ،فإنه كان على
القضاة التمييز بني هيئة التفتيش
وإدارة التفتيش املركزي ،علمًا بأن
رئيس إدارة املناقصات ليس عضوًا
يف هيئة التفتيش ،كما أن املادة
 22أناطت موضوع املناقصات حصرًا
بإدارة املناقصات.
أطرف ما يف األمر أن اهليئة خلصت
اىل نتيجة أن رئيس التفتيش يفرض
بناء
على املدير العام العقوبة ،إما
ً
على اقرتاح املدير العام إلدارة
بناء على اقرتاح
املناقصات ،وإما
ً
رئيس التفتيش!
واقعيًا ،جذور هذه الصالحيات املتنازع
عليها ال تتعلق بالشكل ،بل مبضمون
العلية لصالحيات املدير العام
ممارسة
ّ
إلدارة املناقصات واعرتاضاته على
بنود يف دفاتر شروط املناقصات
العمومية خمالفة للقانون ولقرارات
وجترئه على
جملس الوزراء ذات الصلة
ُّ

توثيق هذا األمر يف مراسالت رمسية.
واألمر هنا غري حمصور بدفرت شروط
واحد ،بل بدفاتر عديدة غري مطابقة
للشروط القانونية ولقرارات جملس
واستمرت إىل
الوزراء بدأت يف 2012
ّ
اليوم ،ومنها مناقصات مجع ونقل
نفايات احتادات البلديات ،ومناقصات
لوزارة العمل تتعلق بالبطاقات املمكننة
وإلغاء مناقصة جتهيزات املطار
بصيغتها األوىل ،وصو ً
ال إىل امليكانيك
والكهرباء… يف كل هذه املناقصات
ّ
املعلبة
العلية معرتضًا على البنود
كان
ّ
ليصبح عائقًا أمام الصفقات املريبة،
وبات «ترويضه» أمرًا مطلوبًا من أكثر
من جهة سياسية.
هكذا ُولد مشروع إخضاع إدارة
املناقصات لرئاسة التفتيش املركزي،
انطالقًا من تصحيح أصول التخاطب
بني إدارة املناقصات وباقي اإلدارات
متر حصرًا عرب رئاسة
اليت جيب أن ّ
هيئة التفتيش املركزي ،وهي بدورها
ستقوم بتحديد ما جيوز وما ال جيوز ،أي
إنها ستصبح حاجزًا أمام االعرتاضات
على دفاتر الشروط ،وهي اليت تفصل
يف النزاعات املتعلقة بتطبيق القوانني
والقرارات احلكومية.
عمليًا ،منح هذه الصالحية لرئيس
التفتيش جورج عطية ،معناه تعطيل
دور إدارة املناقصات ،متامًا كما
حيصل يف هيئة التفتيش املركزي
املعطلة منذ أشهر طويلة.

جان العليـّة هو العائق

يف أرشيف إدارة املناقصات آالف من
املوجهة من املدير العام
املراسالت
ّ
إلدارة املناقصات إىل املديرية العامة
لرئاسة جملس الوزراءّ .
كلها مل جير
االعرتاض عليها ،ألن املديرين العامني
كانوا «مساملني» .فعلى سبيل املثال،
إن إدارة املناقصات راسلت رئاسة
جملس الوزراء يف  26آذار 2009
لتصحيح خطأ يف قرار جملس الوزراء
رقم  ،48وأحال األمني العام جمللس
الوزراء املرحوم سهيل بوجي هذه
املراسلة إىل اجمللس.
وبوجي نفسه ،كان يراسل إدارة
املناقصات يف العديد من القضايا
املتعلقة بتلزميات طباعة واشرتاكات
اجلريدة الرمسية ومتديد عقود واعتماد
الدعوات احملصورة للمتعهدين… مل
يشتك بوجي من املدير العام إلدارة
املناقصات باإلنابة شكيب دويك ،وال
من املديرة العامة باإلنابة دالل بركات…
اشتكى حصرًا من جان العلية يوم بدأ
يعرتض على البنود املخالفة اليت جيري
تضمينها يف دفاتر الشروط ،وسار
على طريق بوجي اللذان خلفاه فؤاد
فليفل وحممود مكية.

جنبالط :طوَّقوني ...سأكمل ولو ُ
بقيت لوحدي
نقوال ناصيف
تذلل احالة حادثة قرب مشون اىل
احملكمة العسكرية الشق القضائي فيها
يف الظاهر ،وت ّربد سجاالتها قلي ًال ،وال
توصد ابواب احلوار ،من غري ان تعاجل
الشق السياسي الذي هو االصل،
املرتبط بالنزاع الدرزي  -الدرزي
واستعادة جملس الوزراء اجتماعاته
ليست مصادفة ان مشكلتني خمتلفتني،
يف ظروف متفاوتة ،بأبطال مغايرين،
ختلصان ليس اىل نتيجة واحدة فحسب،
بل اىل اخراج متناقض متامًا :اوشكت
حادثة قرب مشون ،وهي مشكلة نشأت
سياسية وحتولت للتو نزاعًا دمويًا كاد
ان تتسبب يف فتنة مزدوجة درزية -
درزية ومدرزية  -مسيحية ،اال ان جملس
الوزراء نأى بنفسه عنها .عطلته وشلت
اجتماعاته ،واصر رئيس احلكومة سعد
احلريري على معاجلتها خارج اجمللس.
مشكلة اخرى قانونية يف صلبها حتولت
جمددًا بفتنة
للتو ازمة امنية وانذرت
ّ
لبنانية  -فلسطينية جنمت عن اجراءات
اختذها وزير العمل كميل ابوسليمان
يف نطاق تطبيقه قوانني لبنانية نافذة.
بيد ان رئيس احلكومة سارع اىل وضع
يد جملس الوزراء على معاجلتها .كلتا
املشكلتني  -وإن بتفاوت  -اعادتا اىل
االذهان الطريقة اللبنانية يف اشعال
احلرائق وتعريض االستقرار ليس
لالهتزاز فحسب ،بل لالنهيار.
يف مشكلة قرب مشون اكثر من مفارقة
رافقت مراحلها ،بعضها بات معتادًا
كنزول مسلحني اىل الشوارع واحراق
إطارات وقطع طرق ،وبعضها يقع
يف احلسبان دائمًا هو تسعري التشنج
املذهيب او الطائفي وبث الرعب ،لكن
البعض الثالث يتدرج كي يصبح سابقة
مع انها ليست املرة االوىل حيدث ،هو
االمن بالرتاضي .يف حادثة الشويفات
قبل اشهر ُهِّرب احد املتهمني جبرمية
قتل اىل سوريا من طريق مرجعية
سياسية تولت تهريبه ،واعترب املوضوع
منتهيًا عند هذا احلد اىل حني أوان
املصاحلة الدرزية  -الدرزية اليت ال
تزال متعذرة .يف حادثة قربمشون مثة
فريق ّ
سلم عددًا من املتهمني باطالق
نار وابقى على آخرين قيد محايته،
فيما فريق آخر رفض تسليم متهميه
وشهوده الذين خيفيهم مجيعهم،
وبعضهم ضالع بدوره يف اطالق النار
يف  30حزيران .مع ان االجهزة االمنية
تعرف هؤالء ،ال تذهب اىل اعتقاهلم
وتوقيفهم ما داموا يستظلون حصانة
املرجعية اليت حتميهم ،يف هذا الفريق
او ذاك ،مع ان حادثة قرب مشون
افضت اىل ضحيتني وثالث يرقد يف
حال حرجة ،شأن ضحايا تسببت فيها
حادثة الشويفات.
بذلك تضيف حادثة قربمشون حجة
اضافية لتكريس االمن بالرتاضي،
وتحُ دث بدورها قضاء بالرتاضي ،حينما
تصر املرجعيات السياسية على محاية
مسلحيها ،ترفض تسليمهم ،ومتلي
على القضاء اي درجة من احملاكم
يقتضي امامها ان متثل اجلرمية او ال
متثل.
مع ان ملف احلادثة هذه احيل البارحة
اىل احملكمة العسكرية للنظر فيه ،اال
ان من غري املؤكد ان اجلانب القضائي
يف النزاع الدرزي  -الدرزي حيل اجلانب
السياسي الذي يصعد يف تشنجه اىل
حادثة الشويفات وانتخابات .2018
بالتأكيد ال مؤشرات واضحة بعد اىل
قرب املصاحلة بني الطرفني ،اضف
ان نزاعهما مكنهما من االنتقال به
اىل جملس الوزراء وتعطيل اجتماعاته،
بعدما اضحى لكل منهما مؤيدون يف

وجهة نظره .ال يزال النائب طالل
ارسالن يتمسك باالحالة اىل اجمللس
العدلي .برفضه هذا جيعل االحالة
اىل احملكمة العسكرية غري ذات قيمة
قضائيًا ،وترفع من وترية التصعيد
السياسي ،وقد ال يكون مؤكدًا اسرتجاع
جملس الوزراء جلساته قريبًا .ستكون
احملكمة العسكرية امام متهمني ماثلني
ومتهمني فارين.
حتى قبل اندالع حادثة قربمشون يف
 30حزيران ،كانت مثة آمال مبصاحلة
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد
جنبالط مع ارسالن لطي صفحة حادثة
الشويفات ،من ان تتوافر حينذاك
ادلة حسية على اكتمال هذا اهلدف.
بعض االتصاالت اليت توالها وسطاء
بينهما حينذاك اصطدمت بعقبات
كانت كفيلة بتعثر املصاحلة ،حتت
وطأة الشروط املتبادلة واصرار كل
منهما على احلل الذي يرضيه ،على حنو
مطابق ملا حيدث اآلن يف معاجلة حادثة
قربمشون .مع ان كليهما يف حاجة ملحة
اىل املصاحلة تلك .طلب ارسالن من
جنبالط التنازل عن احلق الشخصي يف
حادثة الشويفات ،مع استعداده دفع
دية ضحية الشويفات اذا اقتضى
ّ
االمر ،على ان ال يصري اىل توقيف
املتهم الرئيسي الفار امني السوقي
«وإن ليوم واحد».
رفض جنبالط املقايضة قبل ان
يصري اىل تسليم السوقي نفسه اىل
القضاء ،من ثم ُينظر يف اسقاط احلق
ويعد للمصاحلة الدرزية -
الشخصي ُ
الدرزية .مع تأكيده حينذاك انه ال
يريد «دمًا درزيًا يف الشارع» .وصلت
الفكرة اىل رئيس اجلمهورية ميشال
عون بعدما محل الوزيران اكرم شهيب
ووائل بوفاعور اقرتاح اسقاط احلق
الشخصي املشروط ،على ان يتوىل
القضاء التحقق من مسؤولية املتهم.
بوقوع حادثة قرب مشون على االثر -
مكم ًال للتشنج الدرزي
على حنو بدا
ّ
 الدرزي كأنه ينتظر شرارة ما بنيانصار الرجلني ،قبل ان تضاعف يف
وتفجره زيارة الوزير جربان
وطأته
ّ
باسيل لعاليه وتاليًا املواقف اليت
ادىل بها وصو ً
ال اىل تذكريه باحداث
 1840واالمري بشري الشهابي  -تيقن
جنبالط من ان مسلسل التصعيد ماضي
ضده .طوى صفحة املصاحلة احملتملة
يف الشويفات مع كل الرسائل املتنقلة
بينه وارسالن ،وبات امام واقع جديد.
خالفًا ملا فعل على ابواب حرب اجلبل
عام  ،1983عندما اقرن التهديد
الوجودي لطائفته من خصومها على
ارضها حبمل السالح ،معو ً
ال حينذاك
على ظهريين سوري وفلسطيين اتاحا
له ان يرسم حدود امارته ،استعاد
اخريًا فكرة التهديد الوجودي لكن بال
وغرد وال يزال،
سالح مأذون به .قال
ّ
انه حتت سقف القانون والقضاء،
ويكتفي باحتجاج شارعه .ال يزال
بعض احمليطني به يسمعونه يقول:
ّ
بكفيه ،يرسم
«طوقوني» .احيانًا،
َّ
صورة الطوق من حول عنقه« :لكنين
سأواجه .لو بقيت لوحدي سأكمل».
يصبح طبيعيًا عندئذ ان الرجل ،الذي
اضحى بال ظهري سوري وفلسطيين،
وبال ظهري سنيّ موثوق به خصوصًا
اعتاد عليه كما والده ،ال يسع احدا
بري،
ان يرتكه وحيدًا .ال الرئيس نبيه ّ
وال احلريري ظاهرًا يف الغالب ،بل
ايضًا حزب اهلل .كذلك فحوى ما عاد
به بوفاعور من زيارة الساعات القليلة
للرياض قبل أسبوعني ،ومقابلته مدير
املخابرات السعودية خالد محيدان.
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أسرتاليا تتجه إىل حظر حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت وسط ضغوط
عودة مواطنيها الذين
داخل احلكومة لزيادة التمويل
قاتلوا مع «داعش»

زعيم ح��زب العمل آن���ذاك ،من
على تلفزيون إيه بي سي يف 7
أيار « :إننا نقوم مبراجعة ليس
بنية ختفيض نيوستارت».
وردا على س��ؤال ح��ول م��ا إذا
كانت ستلتزم بزيادة يف الوالية
األوىل حلكومة عمالية ،قالت
السيدة بليبريسك «اننا ال نضع
إطارا زمنيا للعمل».
وقالت «حنن نقبل أن هذا املبلغ
ٍ
كاف وأننا ملتزمون بإجراء
غري

مراجعة».
واضافت تقول «لن أضع جدولاً
زمنيا لذلك ،لكنين أود أن أرى
ً
زيادة يف نيو ستارت ألني أعتقد
أن الناس يكافحون ً
حقا من أجل
تلبية احتياجاتهم».
وت��ق��در تكلفة س��ي��اس��ة حزب
اخلضر لزيادة نيو ستارت مببلغ
دوالرا يف األسبوع حبوالي
75
ً
 12مليار دوالر على مدار أربع
سنوات.

«احلظ العاطل» قاده اىل مركز الشرطة

زعيم املعارضة أنطوني ألبانيزي

تشريع جديد يمنح وزير الداخلية صالحية منع اإلرهابيني املشتبه بهم
من العودة إىل اسرتاليا

تعتزم اسرتاليا منع مواطنيها
ال��ذي��ن ق��ات��ل��وا يف صفوف
تنظيم «داعش» من العودة
إىل أراضيها لفرتة تصل إىل
سنتني وذلك مبوجب قوانني
جديدة نوقشت يف الربملان
اليوم الثلثاء.

طعون احملكمة العليا».
وي��ع��د ذك أح���د اإلج����راءات
العديدة املثرية للجدل اليت
يناقشها الربملان يف األسبوع
التشريعي األول له منذ إعادة
انتخاب احلكومة احملافظة يف
أيار (مايو).

وسيمنح ال��ت��ش��ري��ع اجلديد
املثري للجدل وزي��ر الداخلية
املتشدد بيرت داتون صالحية
تفعيل «أوام��ر إقصاء» ملنع
اإلرهابيني املشتبه بهم من
العودة إىل الديار.

وتتضمن املقرتحات األخرى
إلغاء قانون «ميديفاك» الذي
يسمح بنقل ط��ال�بي اللجوء
واملهاجرين املوقوفني يف
خميمات يف احمليط اهلادئ
إىل اسرتاليا للعالج.

ويستند التشريع إىل تشريع
م��ش��اب��ه مطبق يف اململكة
املتحدة ،يقوم مبوجبه قاض
ب��اخت��اذ ق����رار ح���ول مسألة
تطبيق أمر باإلقصاء.

وأب��دت املعارضة حتى اآلن
معارضتها إللغاء القانون،
وق���ال زع��ي��م ح���زب العمال
ان��ط��ون��ي ال��ب��ان��ي��زي لشبكة
سكاي نيوز الثالثاء إن��ه ال
يعتقد أن احلكومة قدمت حججا
مقنعة ،موضحا« :هناك قرابة
 90شخصا ُنقلوا إىل أسرتاليا
مبوجب قانون ميديفاك».
وأضاف قائال« :وهناك 900
نقلتهم احلكومة نفسها إىل
أسرتاليا قبل وجود القانون
ميديفاك».

وق��ال دات��ون أم��ام الربملان
يف مطلع مت��وز (يوليو) إن
ال���ق���ان���ون ي��س��ت��ه��دف 230
اسرتاليا توجهوا إىل سورية
والعراق للقتال يف صفوف
«داع������ش» ،وال ي����زال 80
منهم يف مناطق تشهد نزاعا
مستمرا.
وبرزت خماوف من أن يكون
امل���ق�ت�رح االس��ت�رال����ي غري
دستوري ومينح الوزير الكثري
من النفوذ ،وقد طالب حزب
العمال املعارض بإحالته إىل
جلنة االس��ت��خ��ب��ارات واألمن
الربملانية ملزيد من الدرس.
غري أن وزيرة الداخلية حبكومة
الظل كريستينا كينيلي قالت
يف بيان إن املعارضة ستؤيد
ال��ق��ان��ون لكنها ت��ري��د خطة
«دستورية حتافظ على أمن
االس�ترال��ي�ين وتصمد أمام

ودانت األمم املتحدة ومنظمات
حقوق االنسان سياسة كانبريا
امل��ت��ش��ددة إزاء ق��راب��ة 900
الجئ ال يزالون على جزيرة
ناورو وجزيرة مانوس التابعة
لبابا نيو غيين اجلديدة.
غري أن اسرتاليا دافعت عن
س��ي��اس��ات��ه��ا اإلن��س��ان��ي��ة يف
طبيعتها ،قائلة إن مئات
األش��خ��اص ق��ض��وا غ��رق��ا يف
البحر أثناء حماولتهم وصول
أراضيها ،وبأنها تسعى إىل
ردع الناس عن القيام مبثل
تلك الرحالت.

أقر حزب العمال سياسة جديدة
بشأن نيو ستارت Newstart
تدعو إىل زيادة إعانات البطالة
وإجراء حتقيق فوري للنظر يف
املعدل اجلديد ،وسط ضغوط
متزايدة داخل احلكومة لزيادة
التمويل.
ف��ق��د تبنى زع��ي��م املعارضة
رمسيا
قرارا
أنطوني ألبانيزي
ً
ً
م��ن قبل ن��واب ح��زب العمال
يوم الثالثاء بدعم زيادة نيو
ستارت ،يف خطوة هي األوىل
من نوعها منذ انتخابات 18
أيار.
لكن القرار مل يصل إىل حد
ارقام الزيادة اليت قد تكلف ما
يصل إىل  12مليار دوالر على
مدى السنوات األربع املقبلة.
ففي حني أن املؤمتر مل يقرر
حجم الزيادة يف التمويل ،فقد
أقر سياسة من مخس خطوات
تعين أن حزب العمال سيذهب
إىل االنتخابات املقبلة بوعد
حاليا مببلغ
برفع املبلغ ،احملدد
ً
دوالرا ك��ل أسبوع
555.70
ً
لشخص واحد بدون أطفال.
فقد ط��رح��ت املتحدثة باسم
اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة حلزب
ال��ع��م��ال ل��ي��ن��دا ب�يرن��ي هذه
السياسة يف اجتماع احلزب
صباح ي��وم الثالثاء لتعديل
ت��ع��ه��د ان��ت��خ��اب��ي ح��زب��ي كان
يهدف إىل مراجعة نيوستارت
دون وعد قابل للقياس بشأن
الزيادة.
النتيجة تعين أن حزب العمال
سيصوت ضد مشروع قانون
اخلضر ل��زي��ادة املبلغ مبقدار
دوالرا ك��ل أسبوعني
150
ً
على أساس أن املراجعة جيب
أن تأتي أو ً
ال لتحديد املبلغ
املناسب.
وق��ال متحدث باسم اجتماع
حزب العمال إن املوقف اجلديد
ي��ت��م��ث��ل يف دع����وة احلكومة
إىل «مراجعة زي���ادة» معدل
نيوستارت.
كذلك ،سيسعى حزب العمال
إلحالة قضية الزيادة املناسبة
إىل جلنة االقتصاد يف جملس
الشيوخ.

وس��ي��ت��م حت��دي��د أي موقف
مستقبلي بشأن دفعات معينة
قبيل االنتخابات وسيعتمد على
الوضع االقتصادي واملوازنة
يف ذلك الوقت.
وعندما سأل نائب يف االجتماع
احل��زب��ي مل��اذا مل يدعم حزب
العمال مشروع قانون اخلضر
اآلن ،قالت السيدة بريني إن
يسم أرقام
ح��زب العمال مل
ّ
ال���زي���ادة ب���ال���دوالر يف هذه
املرحلة.
كما أش��ارت السيدة بريني إىل
أن مشاريع ال��ق��وان�ين املالية
ليس هلا أي قوة إذا بدأت يف
جملس الشيوخ ،وهي عقبة أمام
أي جهد من جانب اخلضر لرفع
الدفوعات.
وج��اء ال��ق��رار يف اجتماع حزبي
نصح فيه ألبانيزي زم�لاءه يف
حزب العمال بالتحلي بالصرب يف
انتظار االنتخابات املقبلة.
وقال السيد ألبانيزي إنه سيأخذ
«نظرة طويلة» يف التكتيكات
يف الربملان.
ً
تعليقا من
وأيد السيد ألبانيزي
املتحدث باسم حقيبة اخلزانة
يف حكومة الظل جيم تشاملرز
ح���ول ال���ت���زام احل��ك��وم��ة بشرح
سياساتها.
وق��ال «بقدر ما أود أن تكون
األم����ور خم��ت��ل��ف��ة ،فنحن لسنا
احلكومة .حنن يف أحسن األحوال
ع��ل��ى ب��ع��د ث�ل�اث س��ن��وات من
تشكيل احلكومة».
مت أخذ هذا كرسالة مفادها أنه
ليس على حزب العمال أن يكون
م��ل��زم�ًا ب��اق�تراح رده على كل
شيء حيث ان االئتالف هو يف
احلكومة.
ً
أيضا يف
وقال السيد ألبانيزي
اج��ت��م��اع احل���زب إن على حزب
العمال «مقاومة التحريفات»
لسياسته م��ن ق��ب��ل االئتالف
وحزب اخلضر.
ففي ح�ين أن سياسة العمال
اجلديدة تشبه املوقف االنتخابي
اخلاص مبراجعة إعانات البطالة،
حتوط قادته خالل احلملة حول
فقد ّ
ما إذا كان املعدل سريتفع.
وقالت تانيا بليبريسك ،نائبة

سيارة فان تصطدم بسيارة شرطة
وبداخلها  200مليون دوالر من املخدرات

حققت الشرطة يف الضواحي
ال��ش��م��ال��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة لسيدني
نتيجة سهلة بعد العثور على
أك��ث��ر م��ن  200مليون دوالر
من خمدر امليثيالمفيتامني يف
س��ي��ارة اص��ط��دم��ت بسيارات
شرطة متوقفة خارج مركز ه يف
إيستوود.
وق����ال ك��ب�ير احمل��ق��ق�ين غلني
بايكر ،مدير اجلرمية يف قيادة
شرطة منطقة رايد ،إنها كانت
«واح����دة م��ن أس��ه��ل عمليات
ضبط املخدرات اليت قامت بها
شرطة نيو ساوث ويلز».
وقال للصحفيني يوم الثالثاء
«إن��ه��ا جمموعة استثنائية من
الظروف ..شيء ال يصدق على
االطالق».
ف��ق��د ُزع����م أن س���ي���ارة فان
حمملة ب��ـ  270كيلوغرامًا من
خمدر األيس بقيمة  200مليون
دوالر اصطدمت بسيارة شرطة
متوقفة.
وأظهرت لقطات كامريا املراقبة
واألم���ان ( )CCTVان «فان»
أبيض كان ينعطف اىل Ethel
بعيدا
 Streetقبل أن يتجه
ً
إىل اجلانب األمي��ن من الطريق
وي��ص��ط��دم ب��س��ي��ارات شرطة
متوقفة ه��ن��اك وذل���ك حوالي
الساعة  10:30من صباح يوم
االثنني املاضي.
وزع�����م أن ال��س��ائ��ق ف���ر من
ُ
مكان احل���ادث بسيارة الفان
ال�تي مت توقيفها وتفتيشها
بعد حوالي ساعة من قبل أحد
كبار املفتشني يف Church

 Streetيف رايد.
وقال كبري املفتشني غلني بايكر
إن املفتش «ف��وج��ئ للغاية»
بالعثور على  273كيلوغراما من
خمدر األيس ،الذي تقدر قيمته
يف السوق السوداء بأكثر من
 200مليون دوالر.
واض����اف ي��ق��ول «مت تفتيش
السيارة ،وبشكل ملحوظ ،كان
ً
داخ��ل��ه��ا  13ص��ن� ً
مغلقا
�دوق��ا
حيتوي ك��ل ص��ن��دوق على 21
كيسا من خمدر امليثامفيتامني،
ً
زنة كل منها كيلوغرام واحد،
حيث ُيرف باسم األيس.
وتابع يقول «ان العثور على
جمموعة كبرية م��ن ه��ذا احلجم
استوجب فتح حتقيق كبري...
ال ميكنك إال أن تفرتض أنها
نقطة توزيع لبيع كمية كبرية
من املخدرات».
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن
إحدى سيارات الشرطة أصيبت
بأضرار كبرية يف احلادث ولكن
مل يصب أحد بأذى.
ومت ال��ق��ب��ض ع��ل��ى السائق
عاما من
البالغ من العمر 26
ً
( )Beralaواقتيد إىل مركز
شرطة راي��د لتوجه إليه تهم
اإلم����داد ب��امل��خ��درات التجارية
الكبرية والقيادة املهملة وعدم
إعطاء تفاصيل للشرطة.
وقال كبري املفتشني بايكر إن
سبب احن��راف سيارة الرجل ال
ي��زال غ�ير واض��ح وأن��ه رفض
إجراء مقابلة معه.
واضاف« :هذا الرجل  ...كان
ً
سيئا للغاية».
بالتأكيد يومه
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قطعت رأس والدتها ووضعته قرب منزل اجلريان!

جيسيكا كاميلريي قطعت راس والدتها
ألقت قوات األمن األسرتالية
القبض على فتاة تبلغ من
العمر  25بتهمة قتل والدتها
وفصل رأس��ه��ا ع��ن جسدها
أمام حفيدها البالغ من العمر
 4سنوات.
وحب��س��ب م��ا اش����ارت «ارم
نيوز» فقد حضرت الشرطة
إىل م��ن��زل مبنطقة سانت
كلري يف غرب سيدني ،بعد
تلقيها مكاملة م��ن اجلريان
يف إح��دى الليالي ففوجئت
باملشهد ،حيث كانت جثة
س��ي��دة يف مخسينية تدعى
ري��ت��ا كاميلريي مم���ددة يف
املطبخ بدون رأس.
وتبني الحقًا للجهات األمنية
أن االبنة جيسيكا كاميلريي

أق��دم��ت على قتل والدتها
وقطع رأسها قبل أن حتمل
الرأس وتسري باجتاه الشارع،
وتضعها يف الطريق املؤدية
إىل منزل اجلريان.
وألقي القبض على املتهمة
يف ح��دي��ق��ة اجل��ي��ران ،كما
حت��ف��ظ��ت ال���ش���رط���ة على
السكاكني املوجودة باملنزل
إلجراء الفحص الطيب.
وقد بدت بعض اإلصابات
اخلفيفة على رأس الطفل
ال��ص��غ�ير ،ف��ت��م ن��ق��ل��ه إىل
مستشفى ويستميد لألطفال
لتقلي العالج ،كما سيحظى
مبتابعة نفسية.
اىل ذلك قال احملقق بريت
م��اك��ف��ي��د لصحيفة «ديلي

الشرطة تحفظت على السكاكني املوجودة باملنزل إلجراء الفحص الطبي
الشرطة تحفظت على السكاكني املوجودة باملنزل إلجراء الفحص الطبي
تلغراف» إن عناصر األمن
ال��ذي��ن اكتشفوا اجل��رمي��ة ،
سيخضعون بدورهم ملتابعة
نفسية ،ولقد مت إعداد عناصر
الشرطة ملواجهة كل احلاالت،
هذا ال مينع من أن األمر يتعلق
هنا باعتداء بشع.
ك��م��ا ذك���ر ب��ع��ض الشهود
املقربني من الضحية لصحيفة
«ديلي ميل» ،أن العالقة بني
األم و االبنة كانت جيدة ،
ومل تظهر بينهما خالفات إال
الليلة ال�تي سبقت اجلرمية

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس
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حيث كانتا تتجادالن بصوت
مرتفع.
فيما أك��دت إح��دى صديقات
األم ،أن االبنة كانت تعاني
من مشاكل عقلية  ،وقد خرجت
من مستشفى متخصص قبل
فرتة قصرية.
حاليا قيد
املتهمة
وت��وج��د
ً
االعتقال ،ولن يتم اإلفراج
عنها بكفالة  ،كما أنها مل
تطالب بذلك ،لكنها طالبت
مبساعدة طبية خالل اتصال
بالفيديو مع حمكمة باراماتا.

بنك ويستباك حيذر من هبوط السعر
الرمسي للفائدة اىل  0،5يف املئة
ح��ذر وس��ت��ب��اك م��ن أن أسعار
الفائدة الرمسية ستنخفض إىل
نصف يف املئة حبلول أوائل
العام املقبل ،حيث يكافح البنك
امل��رك��زي األس�ترال��ي م��ن أجل
خفض البطالة ،وس��ط خماوف
متزايدة بشأن حالة االقتصاد
العاملي واحمللي.
فقد قال كبري االقتصاديني يف
بنك  Westpacبيل إيفانز يوم
األربعاء من االسبوع احلالي إن
البنك املركزي األسرتالي ،الذي
خفض أسعار الفائدة الرمسية
إىل أدن���ى م��س��ت��وى هل��ا على
اإلطالق عند  1يف املئة ،سوف
يكافح من أجل حتقيق أهدافه
اخلاصة حول معدل البطالة ومنو
األجور دون مزيد من التسهيل
يف السياسة النقدية.
ق���ال ال��س��ي��د إي��ف��ان��ز إن���ه من
املرجح أن يبقي البنك املركزي
األسرتالي املعدالت يف اجتماعه
يف األس��ب��وع األول م��ن شهر
آب املقبل على حاهلا ،ولكن
فيما عدا ذلك ،يبدو أن هناك
اً
ضئيل ،يف جتنب مواصلة
خيارا
ً
تقطيع تكلفة املال.
واض��اف يقول انه من احملتمل
ان خيفض البنك املركزي سعر
الفائدة رب��ع نقطة مئوية يف
اجتماعه يف شهر تشرين االول
املقبل يليه ختفيض آخر مبعدل
ربع واحد يف املئة يف اجتماعه

يف ش��ه��ر ش��ب��اط م���ن العام
املقبل.
وقال «توقعاتنا للتضخم والبطالة
تؤكد مدى التحدي الذي يواجهه
البنك املركزي األس�ترال��ي يف
زي��ادة الطلب واألج��ور وحتقيق
هذه األهداف».
واض����اف ي��ق��ول «ن��ت��وق��ع أن
يعترب البنك املركزي األسرتالي
يف نهاية املطاف ان ختفيضا
واحدا آخر يف سعر الفائدة ،يف
تشرين االول املقبل ،استجابة
غري كافية».
ويعد  Westpacأول البنوك
ُ
الكربى اليت توقعت قيام البنك
املركزي بتخفيض سعر الفائدة
إىل نصف نقطة مئوية.
وقال السيد إيفانز إن سلسلة
من املسائل تزيد من صعوبة
خفض معدل البطالة ،ومن بينها
بقاء الدوالر األسرتالي أعلى من
املتوقع ،وإشارة بنك االحتياطي
الفيدرالي األم�يرك��ي إىل أنه
سيبدأ قريًبا يف خفض أسعار
الفائدة باإلضافة إىل ليونة ثقة
املستهلك ومنو العمالة.
املسألة األخ���رى ه��ي الطريقة
ال�تي جت��د بها البنوك صعوبة
أكرب يف مترير كامل التخفيضني
يف سعر الفائدة اللذين قدمهما
البنك املركزي األس�ترال��ي يف
شهري حزيران املاضي ومتوز
احلالي اىل العمالء.

Bargain Warehouse

Mould Resistance
Int + Ext

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

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

سـالمة يـعفو عـن الـتزوير واالخـتالس!
محمد وهبة

ماطل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بضعة أشهر قبل
أن يصدر تعميمًا مينع املصارف من منح القروض للشركات
تقدم بيانات مالية
واملؤسسات
املتهربة من الضريبة أو اليت ّ
ّ
تقدمها لإلدارة الضريبية.
غري متطابقة مع البيانات اليت
ّ
يسمى
املتورطني مبا
التعميم بدا كأنه مينح «عفوًا عامًا» لكل
ّ
ّ
«ظاهرة الدفرتين» املنتشرة يف القطاع اخلاص ،وميهلهم سنة
كاملة لتسوية أوضاعهم.
ّ
حيظر على
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة تعميمًا
واملؤسسات
املصارف إقراض أو جتديد القروض للشركات
ّ
املتهربة من تسديد الضريبة عرب إبراز «دفرتين» لبياناتها
ّ
احلد من
ونتائجها املالية .يفرتض أن يسهم التعميم يف
ّ
التهرب الضرييب للشركات وللمؤسسات اليت اعتادت أن
ّ
املقدمة لإلدارة الضريبية ،إال أنه يف
تزور سجالتها املالية
ّ
ّ
ذمة للمحتكرين عن األموال
الوقت نفسه ،جاء مبثابة براءة ّ
تهربوا من تسديدها للخزينة ،أي مبعنى قانوني وحماسيب،
اليت ّ
اختلسوها.

نصّ التعميم 521

ّ
حيظر فيه على
يوم اخلميس املاضي أصدر سالمة تعميمًا
املصارف واملؤسسات املالية «منح أو جتديد تسهيالت إىل أي
مؤسسة أو شركة حجم أعماهلا السنوي يساوي أو يزيد على
 1.5مليار لرية إال ضمن الشرطني التاليني جمتمعني:
 أن يكون قد مت االستحصال من املؤسسة أو الشركةعلى بيانات مالية مدققة وفقًا لألصول (امليزانية وحساب
األرباح واخلسائر وبيان التدفقات النقدية) حبيث تتم الدراسة
االئتمانية على أساس هذه البيانات.
 أن تكون هذه البيانات مطابقة لتلك املقدمة لإلدارةالضريبية».
كذلك أمهل التعميم «املصارف واملؤسسات املالية املخالفة
حدها االقصى  2020/9/30لتسوية أوضاع ملفات
مهلة
ّ
التسليفات العائدة لعمالئها .وعلى املصارف واملؤسسات
املالية طلب التسديد الفوري لكل قرض مل يتم تسوية
أوضاعه خالل املهلة املشار إليها أعاله ،وإال إيداع احتياط
خاص يف حساب جممد غري منتج للفائدة يف مصرف لبنان
بذات العملة املمنوح بها القرض ،مبا يوازي قيمته لغاية إمتام
تسوية أوضاعه».

ظاهرة الدفرتين

التعميم يعرتف بانتشار ظاهرة الدفرتين املستعملة بنسبة
واسعة من شركات القطاع اخلاص بهدف التهرب من تسديد
الضريبة الواجبة عن أرباحها الفعلية:
يقدم لوزارة املال  -اإلدارة الضريبية ،وهو
 الدفرت األولّ
مزور بشكل عام خيفي األرباح الفعلية احملققة من
دفرت
ّ
الشركة ،أو خيفي جزءًا منها عرب عشرات الطرق احملاسبية
وبنود اإلنفاق الوهمية من تضخيم للرواتب واألجور والنفقات
التشغيلية وسواها مما ال يكون حقيقيًا .ينطلي هذا الدفرت
على اإلدارة الضريبية أو توافق عليه من خالل ممرات الفساد
احملصلة تدفع الشركات ضرائب
املمنهج سياسيًا وماليًا ،ويف
ّ
أقل مما جيب أن تدفع.

نقوال شماس يرحـّب بالتعميم:
مكافحة االقتصاد األسود

تقدمه الشركات
 الدفرت الثانيّ ،للمصارف ،وهو بشكل عام
يكون خمتلفًا جذريًا .فاحلاجة إىل
احلصول على القرض املصريف
أو تسهيالت مصرفية مكشوفة،

املحتكرون
يتهرّبون من
تسديد الضريبة
ويجنون 9
مليارات دوالر

تصرح عن أرباح أعلى وأن تظهر
تفرض على الشركات أن
ّ
مدى جناحها يف كبح اإلنفاق والرواتب أو مدى جناح احتكارها
أو مدى فعالية أساليبها يف املبيعات أو أي شكل آخر يضمن
هلا احلصول على مواقفة اجلهات االئتمانية يف املصرف.

عفو عن املحتكرين

يف مقابل ترحيب رئيس مجعية جتار بريوت ،نقوال مشاس ،بهذا
التعميم انطالقًا من كونه يكافح «ظاهرتي التهرب والتهريب
يقوض االقتصاد
اللذين يشكالن مدماك االقتصاد األسود الذي ّ
الشرعي وخزينة الدولة» ،يرى الوزير السابق شربل حناس يف
التعميم نظامًا ممنهجًا للفساد :التعميم يتحدث عن ثالثة أطراف
معنية؛ العميل (الشركات واملؤسسات) ،ومدقق احلسابات،
واملصرف وجلنة الرقابة على املصارف املعنية بتطبيق تعاميم
يقدم للمصرف بيانات مدققة
مصرف لبنان .فإذا كان العميل ّ
غري تلك املقدمة لإلدارة الضريبية ،فمعنى ذلك أن العميل
ومدققي احلسابات مشاركون يف التزوير واختالس املال العام،
أي إنه جرمية يعاقب عليها القانون .وإذا مل يتمكن املصرف

كشف
من
أ فعا هلم ،
تتمكن
ومل
جلنة الرقابة
القيام
من
مبهمة مراقبة
ا لتسليفا ت
بشكل
فعال ،فهما
ّ
متورطان جبرم
ا إل هما ل . . .
فكيف احلال
كان
إذا
هناك اعرتاف
مصرف
من
لبنان بوجود
دفرتين؟ أال
يعين ذلك أن

تعميم سالمة يتضمّن اعرتافاً بوجود «دفرتين»
لدى شركات كثرية (هيثم املوسوي)

هناك مرتكبًا للجرمية؟ أال يستوجب األمر مساءلة طرف ما؟
«املشكلة أن التعميم مينح عفوًا عامًا لكل املتهربني من
الضريبة ،ال بل هناك وقاحة يف التعامل مع املسألة ،إذ
إن الفقرة األخرية من التعميم اليت متهل املصارف حتى
 2020/9/30لتسوية أوضاع ملفات التسليفات هي كمن يقول
إنه سيطبق القانون بعد هذا التاريخ ،وأن التزوير مسموح
حتى ذلك الوقت» يقول حناس.

املتهرّبون

امل َ
من هم ُ
عفون من االرتكابات السابقة؟ هم كبار احملتكرين.
فالدراسات اليت نشرها البنك الدولي قبل سنوات ،تشري
إىل أن األرباح الناجتة عن االحتكار توازي  %16من الناتج
احمللي اإلمجالي ،اي ما يوازي  9مليارات دوالر كان جيب
تسدد عليها ضريبة بقيمة  1.53مليار دوالر ،لكن كل
أن
ّ
إيرادات ضريبة االرباح بلغت  900مليون دوالر يف السنة
املاضية! واملصرفيون يشريون إىل أن ّ
سلة األرباح احملققة
يف االقتصاد الوطين تبلغ  25مليار دوالر ،أي إنه ،نظريًا
ميكن حتصيل  4.2مليارات دوالر ،فيما ميكن عمليًا بلوغ 3
كحد أدنى.
مليارات دوالر
ّ
املتهربني من الضريبة يف دراسة للبنك
هوية
وتتضح أكثر
ّ
الدولي أظهرت أن « %65من املقرتضني هم شركات متوسطة
وكبرية ،و %50من املقرتضني هم شركات صغرية» .لذا،
احلر ،هذا التعميم
فإنه حبسب مصادر يف التيار الوطين
ّ
املتهربني ،وميكن أن يزيد اإليرادات
«يصيب نسبة كبرية من
ّ
بقيمة مليار دوالر بشكل تدرجيي».

مماطلة رياض سالمة

التهرب الضرييب،
احلديث عن إصدار تعميم يسهم يف مكافحة
ّ
بدأ فعليًا قبل تأليف احلكومة مع إيفاد رئيس اجلمهورية
ميشال عون ،منصور بطيش (قبل تعيينه وزيرًا لالقتصاد)
إىل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،حام ًال ورقة تتضمن
سلسلة إجراءات ،من بينها إصدار تعميم يلزم املصارف
يقدمون بيانات
باالمتناع عن منح القروض للزبائن الذين
ّ
مالية لإلدارة الضريبية خمتلفة عن تلك اليت يقدمونها إىل
املصارف« ،لكن سالمة ماطل عدة أشهر قبل إصدار هذا
التعميم» تقول مصادر مطلعة .وصدور التعميم بالتزامن
مع انتهاء جملس النواب من التصويت على مشروع موازنة
ّ
التقشف والبحث عن إيرادات إضافية
 2019اليت كان عنوانها
للخزينة ،ليس له معنى فعلي ،بل «هو يأتي مباشرة بعد
االجتماع الذي عقده رئيس اجلمهورية ميشال عون مع فريقه
االقتصادي حبضور حاكم مصرف لبنان».

تعميم «صوريّ»

هناك الكثري من النقاشات بني املصرفيني عن تعميم رياض
سالمة األخري بوصفه «تعميمًا صوريًا» ،بدليل أن مفاعيله غري
واضحة بعد .فهو خيلو من إجراءات تنفيذية باملعنى املباشر،
نصت على أن تشرف جلنة الرقابة
رغم أن مسودته األوىل ّ
على املصارف على تطبيقه .كذلك يغفل التعميم أن الزبائن
املتهربني ،قد يرفضون طلب
غر املستوفني للشروط ،أي
ّ
املصرف تسديد القرض ،ما يعين أنه بات على املصرف
تصنيف القرض من مستوى «متابعة» إىل «مشكوك فيه»
إىل «متعثر» ...ويف احملصلة ،قد ينعكس األمر ارتفاعًا يف
ّ
املتعثرة ،املتنامية أص ًال ،واليت يرتتب
معدالت القروض
عليها تكوين مؤونات إضافة إىل الغرامات املفروضة مبوجب
التعميم.

تهجري مئات الفلسطينيني على طريق ض ّم الضفة
بريوت حمود

هجر االحتالل 500
يف جرمية هي األضخم منذ احتالل القدس عام ّ ،1967
فلسطيين من منازهلم ،بعدما هدم أكثر من مئة شقة يف  16عمارة سكنية
حي وادي ُ
احلمص يف صور باهر ،فيما تنتظر  250شقة أخرى املصري
يف ّ
املرة بقرب
نفسه .ومع ّ
أن العدو ال ينتظر ذريعة لنسف البيوتّ ،
حتجج هذه ّ
املنطقة من جدار الفصل العنصري الذي بناه بنفسه لفصل القدس عن
الضفة .أما املفارقة ،فهي أن هذه البيوت تتبع إداريًا وقانونيًا للسلطة
مقارها أص ًال.
الفلسطينية غري القادرة حتى على محاية
ّ
«إحنا مش طالعني من هون ،بدك تهدم؟ إهدم على راسنا! هون دارنا
وهون حياتنا .إمسع ...بدك تطلعين؟ طلعين بالقوة! عم بقلك أنا من هون
مش طالع .مش طالع» .هكذا صرخ أحد املقدسيني بوجه عناصر وحدة
«حرس احلدود» اإلسرائيلية اليت أتت جبرافاتها وكالبها البوليسية فجر
أمس ،لتهجري أكثر من  500فلسطيين من قرية صور باهر ،وهدم شققهم
احلي املعروف باسم وادي احلمص .اجلرمية اجلماعية
البالغ عددها مئة يف
ّ
ليست األوىل من نوعها ،لكنها األضخم يف تاريخ املدينة احملتلة منذعام
 .1967الذريعة هذه املرة تتجاوز «أذونات البناء» ،لتصل إىل «قرب
املنطقة من اجلدار األمين» .ومبا أن املنطقة تابعة للسلطة الفلسطينية
إداريًا وأمنيًا وقانونيًا (مناطق أ وب) ،كان من املفرتض أن تتحرك األخرية
حلماية مواطنيها ،لكنها كما حدث قبل بضعة أشهر يف نابلس ،باتت عاجزة
مقارها األمنية ،فكيف بالناس؟ وحتى التلويح بالشكوى إىل
حتى عن محاية
ّ
ير منه ُ
هجرون اجلدد شيئًا.
امل ّ
احملكمة اجلنائية الدولية مل َ
ومنعوا من محل أي
إذًاُ ،ترك أهالي وادي احلمص وحيدين يف معركتهمُ ،
ممتلكات معهم .وكما حدث قبل  71عامًا ،جع الناس يف ساحةُ ،
وأمروا
مُ ّ
حيهم الذي ُأعلن منطقة عسكرية مغلقة ،ثم ُر ّحلوا
بقوة السالح بأن يرتكوا ّ
إىل اجملهول .كان جنود االحتالل صرحاء معهم هذه املرة :غيبتكم ستطول
كثريًا ،وليست «يومًا أو اثنني ...وتعودون» .أما بيوتهم اليت كانت آمنة
هلم حتى فجر أمس ،فرتاءت هلم من بعيد تصارع ّ
فك اجلرافة اإلسرائيلية،
تفجر بعضها بفعل القنابل اليت زرعها
قبل أن تتحول إىل فتات ،فيما
ّ
اجلنود داخل اجلدران .املتضامنون معهم ُمنعوا أيضًا ،فحتى األجانب الذين
احلي ،مل يتمكنوا
«ناشدوا» االحتالل أكثر من مرة إيقاف خمططات اهلدم يف
ّ
من الوصول يف تلك الليلة .يف املقابل ،مل يقدر أحد من مئات اآلالف
الذين ناضلوا يف البلدة القدمية ضد البوابات اإللكرتونية يف الطريق إىل
احلي الذي بقي هادئًا
املسجد األقصى ،على إيقاف اجلرمية .على ما يبدو،
ّ
إىل أمس «مهم لنا فحسب» ،كما يقول أسامة العبيدي الذي هدم االحتالل
املكونة من سبعة أفراد .يبدو الرجل خالل حديثه مع
بيته وطرد عائلته
ّ
«األخبار» يف حالة من الصدمة والاليقني ،وال كلمة على لسانه سوى:
«احلمد هلل ،أهم شيء سالمة األهل والوالد».
هذه ليست املرة األوىل اليت يهدم فيها االحتالل منشآت وعمارات
احلي يقع يف منطقة يفرتض أنها تابعة
يف القدس ،لكن املختلف أن
ّ
للسلطة إداريًا وأمنيًا ،كما يقول مدير «مركز القدس للحقوق االجتماعية
واالقتصادية» ،زياد احلموري .ويضيف يف حديث إىل «األخبار» أن «ما
عد اجلرمية األشنع؛ لكونه هدمًا مجاعيًا استهدف مئات العائالت.
حدث ُي ّ
صحيح أننا شهدنا سابقًا هدم عشرات املنازل دفعة واحدة يف قلنديا،
لكن ما حدث اليوم (أمس) هو اجلرمية األضخم منذ احتالل املدينة» .اجلزء
ُ
وبناء
ستغرب» يف نظره أن «األهالي أخذوا تراخيص بناء من السلطة.
«امل
ً
َ
حمميني قانونًا من االحتالل الذي أكد مرة جديدة
عدوا أنفسهم
على ذلكّ ،
ّ
وزن لسلطة وال لغريها .يف نهاية املطاف ،لالحتالل خمطط
أنه ال يقيم أي
ٍ
كبري هدفه إفراغ القدس من الفلسطينيني واستبدال املستوطنني بهم».
ولذلك ،ما جرى يف صور باهر «ليس سوى جزء يسري من خمطط كبري
ومير بصور باهر وجبل املكرب ،ثم رأس
يبدأ من مستوطنة غيلو يف الضفة،
ّ
انتهاء إىل قلنديا حيث من املفرتض أن يربط هذه املناطق
العمود وسلوان،
ً
البين الذي سيقضم أراضي الناس إلنشاء قطار خفيف
ما ُيطلق عليه اخلط ُ
يربط املناطق بعضها ببعض ،وينتهي يف مستوطنة ستقام عند قلنديا تضم
 20ألف وحدة سكنية».
ّ
شكل صدمة لألهالي ،كما يقول مدير
احلدث ،وبالتحديد لناحية حجمه،
«مؤسسة التنمية للشباب املقدسي» ،مازن اجلعربي ،مضيفًا« :الوضع حاليًا
صعب جدًا ،فنحن نقف أمام أكرب عملية هدم وتشريد للسكان بعد هدم باب
املغاربة إبان النكسة العربية ُ
الكربى عام  .»1967أما حال السكان ،فهو
«مأساوي ...هم يف صدمة ويعيشون مصريًا جمهو ً
ال ،ألننا نتحدث عن
عملية تطهري عرقي أمام الكامريات والعامل ،وال نعرف بعد كيف سنتصرف
احلي نفسه».
مع هذه احلالة وحنن ننتظر مزيدًا من قرارات اهلدم يف
ّ
املتتبع خلريطة املشاريع االستيطانية ،واألماكن اليت تتسارع فيها وترية
اهلدم أخريًا ،يصل إىل خالصة مفادها أن االحتالل بات يف نهاية الطريق
لضم اجلزء األكرب من الضفة إىل املناطق اخلاضعة لسيادته ،وال سيما
ّ
املعروفة مبناطق «ج» اليت تضم  250ألف فلسطيين ،يرى االحتالل فيهم
عددًا «يسهل دجمه والسيطرة عليه» .وإن كان ُينتظر أن ُتعلن الواليات
ً
عامة والقدس
املتحدة بنود «صفقة القرن» ،فإن ما حيدث يف فلسطني
خاصة ،ما هو سوى تطبيق غري معلن لتلك البنود .وإذا ما استمرت احلال
على ما هي عليه ،فقد ال يبقى فلسطيين واحد يف القدس .ما الذي
قد يردع االحتالل ،خاصة أن أحياء مقدسية بكاملها ينتظرها مصري وادي
َ
هناك إشكالية كبرية
احلمص نفسه؟ يف رأي احلموري ،أثبتت «التجربة أن
يف التعويل على اجملتمع الدولي الذي مل يستطع وال مرة واحدة محاية
القرارات اليت اختذها يف شأن قضايا من هذا النوع» .يتابع« :قبل أيام،
زارنا هذا اجملتمع الدولي ممث ًال بوفود أجنبية من سفراء وقناصل ،وقد
أعطى هذا احلضور دفعة معنوية لألهالي ،لكن هؤالء مل يستطيعوا حتى
نعول على الفلسطيين نفسه ،وشعوب أمتنا وعلى
تأجيل اهلدم .لذلكّ ،
رأسها يف لبنان واليمن وتونس واجلزائر واملغرب ...اليت أثبتت أنها ال
تزال ترى فلسطني قضيتها األوىل»-.
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مـقاالت وتـحقيقات

من عاليه إىل الشوف :العودة «مؤقتة» أكثر من أي وقت مضى! «رسالة» بريطانية خترتق السيادة اللبنانية
من قضاء عاليه إىل الشوف ،تركت
حادثة البساتني  -قربمشون أثرًا سيئًا يف
األيام األوىل .تدرجيًا ،عاد الوضع إىل
طبيعته ،لكنه خلق تساؤالت عن حقيقة
املصاحلات ،والشائعات ،عن احلالة
املسيحية ،وعن السياسيني واملنافع
يف تأجيج األجواء وغياب الكنيسة ،وعن
األمن والثقة به.
على تلة مشرفة على ٍ
واد أخضر ،يرتبع
دير مار مارون جمدل املعوش (الشوف)
التابع للرهبانية اللبنانية املارونية ،يتهيأ
لالحتفاالت بعيد تالمذة مار مارون .عند
مدخل كفرحي ،ترتفع صورة البطريرك
الراحل مار نصر اهلل بطرس صفري،
عراب املصاحلة .يف بيت الدين ،تراتيل
ّ
عيد القديس شربل تصدح يف مساء
البلدة الشوفية ،على مقربة من القصر
التارخيي .يف عاليه وحبمدون والباروك
زمحة املطاعم شبه طبيعية .ويف دير
القمر باصات السياح متأل امليدان،
وكنيسة سيدة التلة تقرع أجراسها.
هذه املشاهد كانت ستختصر أيام
الصيف اجلبلي ،لوال حادثة البساتني
 قربمشون ( 30حزيران) اليت خلقتّ
وشلت احلركة
حالة جمانية من القلق،
ً
يف املنطقة ،قبل أن تعود تدرجيا ،من
دون أن تنسحب متامًا انطباعات األيام
التالية للحادثة.
ّ
مثل دير مار مارون الذي أعادت بناءه
الرهبانية ،وأحيت مدرسته املشهورة،
أوىل بشائر االطمئنان لعودة املسيحيني
إىل اجلبل بعد احلرب األهلية .هو الذي
حضن اهلاربني والعائدين ،كان وال يزال
حيج إليه سكان املنطقة
عنصر اطمئنان ّ
أي خطر .هكذا فعلوا أخريًا ،لكن الدير
عند ّ
أشاع أجواء االطمئنان .واحلديث فيه ال
يتعدى كلمة السالم ،ال شيء يوحي
بالقلق يف ذلك الدير اهلادئ والصامت.
حج البطريرك املاروني الكاردينال
إليه ّ
مار بشارة بطرس الراعي ،والسفري
البابوي جوزف سبتريي األسبوع املقبل،
يف توقيت الفت ،ما ضاعف من عوامل
التهدئة .يف الطريق إليه ،وسط لوحات
طبيعية خضراء نقية ،ال تزال معفاة من
التهشيم واملقالع والكسارات ،ترتفع
الفتات املهرجانات اليت تستقبلها قرى
املنطقة يف أيام األعياد املتتالية بني
شهري متوز وآب .على مقربة من الدير
تقع شوريت (الشوف) ،بلدة صغرية،
حيًا عن البلدات املهجرة -
متثل منوذجًا ّ
و»النصف عائدة» .حني انتهت احلرب،
عادت إليها قلة من أبنائها .رغم أن
مجيعهم تقاضوا «حصصًا» عادلة وأكثر
أن معظم
من صندوق املهجرين ،إال ّ
بيوتها ال تزال أعمدة ،وتلك املبنية
بال سكان ومعظم أراضيها مرتوكة،
وكنيسة مار يوسف جمرد قاعة .وحدها
مدافنها عادت إىل احلياة.
ارتد على البلدة.
ما حدث يف البساتني،
ّ
الشائعات اليت بدأت يف عاليه ،تشبه
تلك اليت انطلقت أيام احلرب .من ترك
حبمدون وعاليه ،وصو ً
ال إىل دير القمر
عامي  1977و ،1983سارع إىل توضيب
أغراضه وعاد إىل بريوت مطلع الشهر
اجلاري .وصلت الشائعة إىل البلدة،
وهي اليت مل يصل إليها الزفت لتعبيد
طريقها اليت انهارت بفعل سيول الشتاء
املاضي .من تركها هو من ال يعيش فيها
أص ًال ،بل يزورها يف عطلة األسبوع.
ومن بقي هو الذي يعيش فيها ،منذ أن
َ
انتهت احلرب ،ويصعب أن يرتكها مهما
كانت األسباب ،فكيف إذا كانت مفتعلة
وواهية .يف جمدل املعوش ،يقول أحد
أبنائها إن «بعض العائالت تركت ،لكن
حنن بقينا مع أوالدنا .لو كنا خائفني ملا
بقينا .ال شيء يدعو إىل القلق» .يضيف
آخر« :كل ما حدث هو بسبب التخويف

هيام القصيفي

الذي جرى عرب الشاشات التلفزيونية»!
يف األسبوعني اللذين تليا حادثة
السري
حركة
تراجعت
البساتني،
والشوف،
عاليه
يف
واملطاعم،
وانطفأت أنوار بيوت كثرية .أن يكون
احلزب التقدمي االشرتاكي قد أخطأ جتاه
الوزير جربان باسيل ،أو أن األخري أخطأ
مهمًا أيضًا
خبطابه ،مل يعد مهمًا .وليس
ّ
إن كانت املشكلة درزية  -درزية أو
درزية  -مسيحية .املهم كيف انفجر
عامل اخلوف فجأة ،وكيف تراجعت حركة
الناس ومن ربح يف هذا اإلشكال،
وكيف صارت «مصاحل املسيحيني» -
وال سيما يف قطاع املطاعم املنتشرة
يف اجلبال وعلى ضفاف أنهرها  -فارغة،
وملاذا ُألغيت حجوزات يف فنادق دير
القمر وبيت الدين؟ يسأل مسؤول أمين:
«ماذا ربح التيار الوطين من اإلشكال
مع وليد جنبالط ،إذا كان جنبالط قد
استعاد دوره عند الدروز ،وتعطلت
مصاحل املسيحيني؟».
يف دير القمر ال جمال للقلق .محاية
البلدة «منها وفيها» .أبناء الدير ،مل
يرتكوها سابقًا ،ولن يرتكوها اليوم،
وال تعنيهم أي حساسيات .لكن احلادثة
تركت ذيو ً
ال اقتصادية ،سلسلة احلوادث
الساحلية ويف الشوف ،أخافت الذين
يؤمونها عادة للسهر أو للمهرجانات أو
لإلقامة يف فنادقها .يقول أحد أبنائها:
«لوال اخلطب السياسية احلامية ،لكان
صيف الشوف رائعًا» .ال ميكن ميدان
مما كان عليه
دير القمر أن يكون أرحب ّ
وسط صخب العائدين إليه مراهقني
وسياحًا .دوريات اجليش تزيد عامل
االطمئنان ،وهواؤها الصيفي يلغي
إحساس القلق عند أهلها املنصرفني
إىل يومياتهم.
يف قصر بيت الدين مل تتوقف
املهرجانات ،بل كانت أحد أسباب تطبيع
الوضع ،وإن شاب احلضور بعض القلق.
السياح الغربيون جالوا يف القصر
التارخيي غري عابئني بهموم اللبنانني.
ويف بلدة بيت الدين ،كرم أهلها
ولطافتهم ،يبعدان كل تشنج سياسي.
وأبناء البلدة يتنقلون من بريوت وإليها
أي خوف .قد يكون عامل
من دون ّ
االطمئنان أيضًا مرده إىل أن املنطقة
حتت رعاية مشرتكة عسكرية  -جنبالطية
على السواء.
تتفاوت النظرة إىل ما حصل ،وختتصرها
ثالث عبارات :يقول أحد معارضي
التيار الوطين احلر« :لوال جربان باسيل
ملا حصل ما حصل» .ويسأل أحد
أبناء حبمدون يف املقابل« :هل حيق
ألي كان أن مينع مسؤو ً
ال ووزيرًا من
ٍّ
الكالم» .ويقول أحد العونيني« :كيف
حيق جلنبالط أن يفعل ما فعله؟»،
قبل أن يضيف يف املقابل« :حنن
عونيون .لكن ال نريد العمل السياسي
بهذه الطريقة .فنحن ال نريد أن نرتك
بيوتنا».

ليس أمراً هيـّناً أن يستسهل الناس
ترك بيوتهم

يف الشكل ،ال حرب وال سالح ،واحلزب
التقدمي سارع إىل احتواء املشكالت،
وأوفد ممثلني عنه للتواصل مع املقيمني.
أساسًا مل تشهد عاليه والشوف أي
حوادث ُتذكر بني مسيحيني ودروز
سابقة حلادثة البساتني .والتوتر الذي
وقع بني شبان من منصورية حبمدون
وآخرين من بتاتر يوم حادثة البساتني -
قربمشون ُطِّوق فورًا ،من دون أن ُيلغي
استمرار بعض املتورطني من فعاليات
وسياسيني بتأجيج النار .األكيد أن
بعض أبناء الشوف وعاليه طرحوا إمكان
بيع منازهلم والعودة إىل بريوت .لكن
الكالم شيء ،والواقع شيء آخر .بقي

أن أسباب املغادرة ال تتعلق حصرًا مبا
ّ
حصل ،أو مبسؤولية جنبالط أو باسيل
أو غريهما ،بل ألن املسيحيني ظهروا
وكأنهم يتعاملون مع عودتهم ،منذ
نهاية احلرب األهلية ،على أنها مؤقتة.
بعضهم يعترب أن ذلك بسبب غياب
الدولة فعليًا .ألن ارتباط اخلدمات
بالوالء للزعامات يعين أن أي زعيم قادر
على استخدام مناصريه ألتفه األسباب.
منهم من يتحدث عن غياب املستشفيات
واملستوصفات ،وعن شبكة طرق
تنهكها السيول كل شتاء وترتك من
دون صيانة ،وعن غياب اخلدمات
اليت تؤمنها الدولة ال الزعامات ،وعن
الكنيسة الغائبة إال عن دفع أموال لبناء
كنائس ورفع متاثيل يف قرى فارغة.
يضاف إىل ذلك أسباب خوف غري مربرة،
حتى لدى الذين مل يتعرضوا ألي خطر:
هل هي ذكريات ،أم جتييش طائفي
وسياسي ،أم أن األمن حيتاج دومًا
إىل محاية وتطبيع سياسي ،كما يف
كل مرحلة تارخيية حساسة؟ يقول أحد
أبناء املنطقة« :لو مل تكن حركة البيع
مقيدة ،لشهدنا حركة بيع كثيفة .ما
حيمي الوجود املسيحي يف اجلبل ال يزال
وقف حركة البيع» .أن يستسهل الناس
هينًا ،متامًا
ترك بيوتهم ،ليس شأنًا ّ
كما حصل يف اجلبل سابقًا .والسؤال
األكثر حساسية ،ويبقى بال جواب
حقيقي :ملاذا يبادر البعض إىل محاية
ّ
ويفضل اآلخرون تركها
نفسه وأرضه،
والتخلي عنها بسهولة؟ سؤال حيتاج
إىل أجوبة من مسيحيي اجلبل أنفسهم،
بقواهم السياسية ،وكنيستهم ،وقبل
كل هؤالء ،من الدولة .واإلجابة ليست
حمصورة يف العالقة بني الدروز
واملسيحيني ،وال باملصاحلة.

الجبل :خدمات عونية وتراجع حضور
القوات

علم مرفوع لتيار املردة وصورة للنائب
سليمان فرجنية ،ال يعبرّ ان ،يف اجلبل،
عن «الواقع املسيحي» الذي يتجاذبه
التيار الوطين والقوات اللبنانية .بعد
احلرب منت القوات بقوة .يف املقابل،
ارتفع حضور التيار الوطين احلر ،الذي
مل يشارك يف احلرب ،لكنه حتول
بعد انتهائها مناهضًا للحزب التقدمي
يسجل تراجع يف
االشرتاكي .حاليًا
َّ
احلضور القواتي امليداني ،ال السياسي،
يف ظل غياب اخلدمات .النائب جورج
عدوان يكتفي خبطبه يف اجمللس النيابي
وصورته املرفوعة يف دير القمر .خدمات
وزارة الصحة مع تولي غسان حاصباني
بقيت شبه معدومة .الوزير بيار بو
عاصي أسهم يف احتواء بعض مشكالت
هلا عالقة بوزارة الشؤون االجتماعية.
ومع حادثة البساتني  -قربمشون مل
ّ
يتوقع
حتضر القوات ميدانيًا كما كان
أنصارها وغريهم ،وال رفعت مستوى
تدخلها العلين لتطويق الذيول.
العونيون يستخدمون كل أدوات
العهد واحلكومة اخلدماتية واألمنية،
حتولوا
مع جتيريها ملناصريهم أو من
ّ
مناصرين هلم .منوذج شوريت كمثيالتها
من البلدات املهملة اليت تعيش على
وقع حمسوبيات ،كرتكيب أعمدة كهرباء
ومد شبكات
واستبداهلا كل سنتني،
ّ
مياه وهمية وبناء جدران دعم خاصة
من املال العام ،وترك مطالب أهل
القرى املوجودين فيها ،ومنهم عجزة،
من دون طريق وال ماء وال كهرباء.
علمًا أن نواب التيار حيضرون بقوة يف
القرى .لكن كل هذه احلركة انتكست
تصب يف تعزيز
يف حلظة ،النها مل
ّ
احلضور املسيحي .الدليل ،أن أول
الذين تركوا بلدتهم يوم احلادثة كانوا
مناصري التيار.

علي نصار

وجهتها إىل املسؤولني عن
يف رسالة ّ
«برناجمها» يف لبنان« ،أمرت» وزارة
التنمية الدولية الربيطانية هؤالء بالتقيد
بقرار «توسيع احلظر» ليشمل «كل» حزب
اهلل .تنقسم الرسالة إىل إطارين :األول،
قانوني  -سياسي ،يبدأ بالتحذير من أن
«عضوية هذه املنظمة (حزب اهلل) أو دعمها
جرمية يعاقب عليها القانون» الربيطاني.
ويلفت إىل «متدد نفوذ حزب اهلل يف
السنوات األخرية يف املنطقة» العربية،
يف حماولة لتربير «املوقف الربيطاني
الذي يقضي بأنه مل يعد باإلمكان التفرقة
بني جناحي احلزب» العسكري والسياسي،
حبيث باتت تهمة اإلرهاب تطاوهلما معًا.
اإلطار الثاني ،يف الرسالة املؤرخة بتاريخ
 29شباط املاضي ،خياطب اجلهات اليت
«تتعاون» معها وزارة التنمية الدولية
الربيطانية يف لبنان ،مثل «برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي» وبعض «الفرق
الشريكة» من اجلمعيات واملنظمات
احمللية واألجنبية .إذ يعد بـ»تأمني العناية
الواجبة لتعزيز برنامج» الوزارة مقابل
«ضمان التزام قرار بريطانيا مكافحة
متويل اإلرهاب» ،ويدخل يف تفاصيل
تنفيذ القرار ضد «اجلناحني».
تفيد الرسالة ،بوضوح،
بأن الوزارة
ّ
الربيطانية ستطّبق القرار ضد حزب اهلل،
من خالل «الربنامج» الذي تنفذه يف لبنان،
وتنّبه إىل أنها «ستقوم برتكيٍز واضح»
على احلزب .و»يشمل» هذا اجلهد العملي،
«اجتماع مديري برنامج الوزارة مع الفرق
الشريكة إلبالغهم بالتوجيه املناسب،
بهدف ضمان االمتثال من جانبهم للقرار
الربيطاني ضد احلزب ،فض ًال عن إمعان
النظر يف املخاطر الناجتة من حتويل
األموال إىل حزب اهلل»ُ .
وأرفقت بالرسالة
«الئحة األسئلة اليت سيتداول بها مديرو
الربنامج مع الفرق» املذكورة.
تكشف هذه الرسالة عن توجهات
ومنظورها
الربيطانية
الديبلوماسية
اإلمربيالي إىل عدد من القضايا احلساسة
اليت
متس باألمن السياسي اجملتمعي
ّ
والوطين ،بل وحتى مبسائل األمن
والتكامل اإلقليمي .وهي تؤلف وثيقة
مهمة للتعريف ببعض جوانب السياسة
الربيطانية يف لبنان خالل الفرتة الراهنة
وحتليلها .ويضاعف الظرف اإلقليمي -
الدولي الراهن من أهمية السياق التحليلي
هلذه الوثيقة.
حقوق السيادة واملواطنة يف «امليزان
الربيطاني»
تعتدي الرسالة على السيادة الوطنية.
هكذا ،من دون قفازات« ،تأمر بإطاعة»
القانون الربيطاني على األراضي اللبنانية،
وكأن اململكة املتحدة ال تزال تتمتع
باتفاقيات «االمتيازات األجنبية» مع
السلطنة العثمانية .وقد اختذت بريطانيا
قرارها الذي يتهم «كل» حزب اهلل
باإلرهاب ،بعد أقل من عشرة أشهر على
االنتخابات النيابية (أيار .)2018 ،وهو
يتحدى ،بوقاحة ،إرادة مجهور املقاومة
الوطنية الذي انتهز ظروف «الدميوقراطية
لي ْد ِخل يف السلطة
الطوائفية» يف لبنانُ ،
التشريعية مرشحي املقاومة ضد إسرائيل،
من حزب اهلل ومن أحزاب وشخصيات وطنية
متنوعة .وقرار حكومة بريطانيا ضد «كل»
حزب اهلل ،اعتداء بـ»القوة الناعمة»على
إرادة املواطنني الناخبني ،بل اتهام هلم
باإلرهاب أو بتأييد اإلرهاب.
وقد ُشحنت الرسالة بلغة غليظة فيها
كثري من االستعالء والتسلط السياسي
الكولونيالي
واألخالقي
والقانوني
واإلمربيالي .وهي تتوجه إىل «املتعاونني»،
زاعمة أن «الرتكيز على حزب اهلل» ال أبعد،
لإلحياء بأن مشكلة بريطانيا مع احلزب ومن
يدعمونه .وهذا املكر اإلنكليزي يف زرع
الفتنة الداخليةّ ،
حيط من كرامة املواطنني
مجيعًا ،ألنه يوحي بأن اللبنانيني الذين
«برأتهم» بريطانيا من تهمة اإلرهاب،
إمنا هم حفنة عمالء أو «مشاريع» عمالء

لربيطانيا وإسرائيل.

ٌ
بديل احتياطيٌ من إسرائيل

تفصح رسالة وزارة التنمية الدولية
عن رغبة بريطانيا يف أن تكون جزءًا
من النقاش اللبناني حول االسرتاتيجية
الدفاعية ضد إسرائيل .اتهام طليعة
املقاومة الوطنية بأنه حزب إرهابي ،ليس
سهوة ديبلوماسية وال إشكالية فنية.
وحترك الديبلوماسية الربيطانية يف لبنان
«بهدف ضمان االمتثال للقرار الربيطاني
املتخذ ضد احلزب» ،حبسب النص احلريف
للرسالة ،مسألة اسرتاتيجية تتعلق باألمن
الوطين .فاملقاومة الوطنية بفضل التحرير
غري املشروط لألراضي احملتلة منذ عام
 ،1978أسقطت العامل اإلسرائيلي نهائيًا
كعامل داخلي هدد الساحة اللبنانية
لعشرات السنني .طبعًا ،الدستور
املعدل (الطائف ،)1989 ،وضع األساس
السياسي والقانوني هلذه النهاية .أو ًال،
عدل توازنات النظام الطائفي،
حينما َّ
ثانيًاّ ،
ملا ثبت االسرتاتيجية الدفاعية
الثنائية القطب أساسًا للسياستني
الداخلية واخلارجية .دون ذلك ،ما انتهت
احلرب األهلية املزمنة ،وما دخل لبنان يف
مرحلة تارخيية جديدة .ويف هذا السياق،
فإن التحرك الربيطاني تعويض عن نقص
القوة اإلسرائيلية.
االسرتاتيجية الدفاعية الوطنية ضد
إسرائيل هي ،من الناحية العسكرية،
اسرتاتيجية ثنائية القطب ،تتألف من
تكون
اجليش واملقاومة .وهذه الثنائية يف ّ
القوى الدفاعية الوطنية ،بدأت يف أول
نص اتفاق
حرب فلسطني ( .)1948وقد َّ
رودس مع العدو الصهيوني (،)1949
على أن تدابري اهلدنة تشمل «القوات
النظامية (اجليش) والقوات غري النظامية
(املقاومة)» .وكل نقاش لبناني ،حصرًا،
يف االسرتاتيجية الدفاعية جيب أن حيمي
االنسجام بني هذين القطبني الدفاعيني
الوطنيني ويعززه.
إذًا ،ليست مسألة أموال ملكية بريطانية
جيب حرمان حزب لبناني إياها .بل إن
اتهام الكتلة املركزية يف املقاومة الوطنية
ٌ
اللبنانية باإلرهاب،
حتريض سياسي
وقانوني ومادي للقوى «احمللية» على
إعادة فتح اجلدل العقيم حول االسرتاتيجية
الدفاعية .وإجبار كيانات معنوية تعمل يف
لبنان على قبول هذا االتهام ،و»االمتثال
للقرار الربيطاني» ،حتت التهديد باملساءلة
القانونية ،ليس «ترشيدًا» لكيفية صرف
«املساعدات» امللكية ،بل مسار سياسي
ـ ديبلوماسي إمربيالي مفتوح ،من أجل
إعادة عقارب الساعة إىل الوراء.
لقد
كرس اتفاق الطائف االنسجام
ّ
بني قطيب املعادلة الوطنية :اجليش
واملقاومة ،ألول مرة منذ عام .1949
ويريد الربيطانيون ،جمددًا ،زرع االنقسام
داخل هذه املعادلة اليت نشأت وتطورت
يف خضم الصراع اللبناني  -الصهيوني،
والصراع العربي ـ الصهيوني ،خصوصًا،
يف إطار «معاهدة األخوة» مع اجلمهورية
العربية السورية.
هذه الرسالة توجب على اجلهات السياسية
والرمسية ،مبا يف ذلك القضاء ،أن تقرأ يف
قرار جملس النواب واحلكومة الربيطانيني،
اتهامًا باإلرهاب لكل املقاومة الوطنية
اللبنانية ضد االحتالل اإلسرائيلي،
وليس حلزب اهلل وحده .رغم أن نص
القرار حيصر التهمة باحلزب دون بقية
قوى املقاومة .وكذلك ،دون اجليش،
الضلع األول يف االسرتاتيجية الدفاعية
الثنائية القطب .ويوجب أيضًا على هذه
اجلهات حرمان بريطانيا أن تكون طرفًا يف
مناقشة االسرتاتيجية الدفاعية .فهذا حق
سيادي حصري ،ال ميكن محايته ،من دون
النظر إىل القرار الربيطاني و»تطبيقاته»
يف لبنان ،إال باعتباره مشروعًا بريطانيًا
 أطلسيًا لتفكيك االسرتاتيجية الدفاعيةالعسكرية اللبنانية .وهذا مقصد إسرائيلي
ال ميارى.
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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

«إجنازات» بلدية بريوت :رش مبيدات وعيادات ...وحديقة
مرت على انتخاب اجمللس البلدي يف بريوت.
ثالث سنوات ّ
ثالث سنوات عامرة باملشاريع «قيد التنفيذ» ،اليت ميكن أن
تدوم فيها األعمال ،قبل إجنازها ،سنوات عدة وتدخل ضمن
السجل الذهيب ألطول تلزميات يف الكوكب ،إن نفذت يف نهاية
األمر .ثالث سنوات يتغنى فيها اجمللس البلدي بـ»ترقيع»
احلفر يف الطرقات وتأهيل البنى التحتية وتبديل «ملبة» يف
نفق ،فيما يستقيل من دوره اإلمنائي  -االجتماعي احلقيقي
حبجة «الروتني اإلداري».
اجمللس البلدي ورئيسه من تهمة «الكسل» ،واقتصار عمله على
ّ
ورش
«الشغل التقليدي» للبلديات الريفية ،كالتزفيت والرتقيع
املبيدات وغريها ،أو العمل كماكينة انتخابية لتيار املستقبل عرب
توزيع املساعدات .فيما تغيب املشاريع «االسرتاتيجية» اليت
ّ
يتوقع من بلدية لديها إمكانات ضخمة القيام بها ،كأن تبادر،
مبان سكنية لذوي الدخل احملدود من أبناء
مث ًال ،إىل إنشاء
ٍ
املدينة ملساعدتهم على البقاء فيها بدل أن «يتشتتوا» بني
عرمون وبشامون ووادي الزينة والناعمة!

عيتاني :صالحياتنا محدودة!

لرئيس اجمللس مجال عيتاني ،رأي خمتلف يف هذا اجملال.
فالسلطة التقريرية شيء (اي اجمللس البلدي) والسلطة
التنفيذية (أي حمافظ بريوت) شيء خمتلف متامًا .لذلك« ،وظيفة
الرئيس واألعضاء هنا تعنى بالشؤون البلدية ،كإصالح احلفر
يف الطرقات ،وتزفيت الشوارع ،إصالح األرصفة ،اإلنارةّ ،
رش
املبيدات ،رفع مستوى اخلدمات وتأهيل البنى التحتية والتخطيط
عرب تقديم مشاريع استثمارية» ،يقول عيتاني لـ»األخبار» .أما
«ومير مبسار طويل يبدأ
تنفيذها ،فبعهدة احملافظ ،ويضيف:
ّ
بالداخلية فديوان احملاسبة ليصل إىل احملافظة ويبدأ العمل به
من دون إبالغنا أو معرفتنا إال اذا رأينا األعمال جتري بالعني
اجملردة».
ّ
ّ
«يوقع العقد ويدفع للمتعهد
فاحملافظ زياد شبيب هو الذي
ويراقب التنفيذ ويتسلم األشغال النهائية .وبعد خروج املشروع
من بني أيدينا ال تعود لنا صلة به ،مبا فيه إخالل املتعهد بأي
شرط أو عدم إجنازه األعمال املطلوبة ،فتلك أمور بيد السلطة
الريس ،وينبغي
التنفيذية» .هي آلية قدمية ومهرتئة ،حبسب
ّ
حتديثها .فض ًال عن أن جزءًا من تلك املشاريع ،بيد جملس اإلمناء
واإلعمار «الذي يتأخر بتنفيذها ،كمحطة تكرير مياه الصرف
صب املياه املبتذلة يف البحر.
الصحي ،وهو ما يؤدي إىل
ّ
وصلنا إىل ّ
حل مؤقت نعمل على تنفيذه حاليًا عرب إبعادها
قدر املستطاع عن الشاطئ إىل قلب البحر بواسطة أنابيب
تربع بها النائب فؤاد خمزومي» .ويشري عيتاني إىل مشاريع
أخرى «كاملكننة واملوقع اإللكرتوني للمجلس .األول عالق لدى
ّ
يشغله شخصيًا من دون أن نرى
احملافظ ،والثاني طلب أن
أي شيء بعد».
الريس من البطء يف مترير مشاريعه ،بعضها يأخذ سنة
يشتكي
ّ
ونصف سنة ما بني الداخلية وديوان احملاسبة واحملافظ طبعًا،
وبعضها حباجة ّ
حلل شامل ال ميكن بريوت وحدها تنفيذه ،كخطة
النقل العام اليت يفرتض أن تبدأ من طربجا .رغم ذلك« ،بوعد
الناس رح يكون يف باصات يف بريوت السنة اجلايي».
أما اإلجنازات اليت يعددها عيتاني ،فهي« -1 :مليون دوالر
سنويًا للجمعيات ،وبدأنا اآلن بتقديم مساهمات للبيارتة (على
السجل وليس السكان) الذين يعانون من فشل كلى أو
سرطان»،
-2عيادات للبيارتة يف بشامون.
 -3أجنزنا دفرت شروط الستقدام  12سيارة إسعاف جمهزة
كمستشفى متنقل.
 -4تأهيل للبنى التحتية يف رأس النبع وجان دارك.
 -5حديقة املرتوبوليت إلياس عودة وموقف للسيارات حتت
األرض (بدأ العمل عليها اجمللس السابق).
ّ -6
رش املبيدات ملكافحة احلشرات والقوارض (تدخل يف إطار
الصيانة الدورية)».
تلك هي «املشاريع» اليت انتهت األعمال بها ،فيما يسرد
الريس عشرات «املشاريع» قيد التنفيذ والتحضري اليت ال ميكن
ّ
ضمان انتهائها يف عهده ،نظرًا إىل البريوقراطية البطيئة اليت
حتدث عنها بنفسه.
أمام هذه «املشاريع ،إن كنت مواطنًا بريوتيًا ،هل تعيد
انتخاب هذا اجمللس ورئيسه؟»« ،نعم» ،جييب عيتاني « ،لكن
رمبا أعمل على تغيري بعض أعضاء اجمللس احلالي ،فلألسف
غالبيتهم باستثنائي أنا ونائب الرئيس غري متفرغني للعمل
يف البلدية ،فيأتون خالل االجتماع األسبوعي ليبدوا مالحظاتهم
ويرحلوا .يف حني أن املطلوب أن جيولوا يف املناطق وينقلوا
حاجاتها واملشاريع اليت من املمكن تنفيذها فيها».

البلدية تكتشف الفرز

كان ميكن التغاضي عن قلة املشاريع واإلجنازات لو أن البلدية
استغلت ،على سبيل املثال ال احلصر ،أزمة النفايات لتحويل

رىل إبراهيم

بريوت إىل مدينة صديقة
للبيئة ،وال سيما أن عشرات
اجلمعيات املدنية والبيئية
تنشط فيها .لكن اجمللس
البلدي اختار ما يربع به،
وهو ألاّ يفعل شيئًا ،وأال
يقدم حلو ً
ال ،باستثناء تلك
ِّ
اليت تنادي حبرق «األخضر
واليابس».
ّ
احلل النموذجي
فكانت احملرقة
بالنسبة إىل رئيس البلدية
وبعض األعضاء .وعند السؤال
عن الفرز ،يأتي اجلواب بأن
«الناس ال يريدون الفرز».
يستسهل أنصار احملرقة رمي
اإلجابة السريعة ،بد ً
ال من وضع
خطة حمفزة على الفرز وإجبار
شركة «رامكو» على التزام
عقدها أو ً
ال ،الذي حيتوي على
بنود خاصة بالفرز .أخريًا،
ّ
كلفت البلدية إحدى الناشطات
تشجيع
يف اجلمعيات املدنية
َ
حي واحد من أحياء بريوت
ّ
الكثرية على الفرز.
تتقاضى األخرية مبلغًا من
البلدية لقاء هذا العمل،
وتتقاضى أيضًا مبلغًا شهريًا
من السكان! املبادرة الوحيدة
اإلجيابية هنا ،انتباه اجمللس
البلدي إىل قدرته على
التخفيف من أكياس النايلون،
عرب منعها من «سوبرماركات»
استعمال
مقابل
بريوت
أكياس القماش ،علمًا أنه مل
يبدأ التطبيق بعد .فيما يعمل
حمافظ بريوت ،زياد شبيب،
بالتعاون مع اجلمعيات األهلية
ومتعهد مجع النفايات من
العاصمة ،أي «رامكو» على
التسويق لبدء الفرز يف بدارو.
إذًا ،الفرز ممكن ،وسكان
عندما
يتجاوبون
بريوت
يبادر أحد باجتاههم ،وليس

أخرياً اكتشف املجلس البلدي أنه يمكن فرز النفايات يف بريوت إذا توافرت اإلدارة الالزمة(هيثم املوسوي)

األمر بالصعوبة اليت تتحدث عنها بلدية بريوت لتربير كسلها
أو ً
ال ،وعدم رغبتها يف بذل
أي جمهود ثانيًا ،رمبا لتربير
جلوء البعض فيها إىل احللول
اليت ال حتتاج جملهود ،كحرق
تدر أموا ً
ال يف
النفايات ،واليت ّ
الوقت عينه.

البلدية بال مبنى موحـّد

أعضاء سابقون وحاليون يف
يعددون
جملس بلدية بريوت
ّ
رزمة قرارات بقيت حربًا على

يشكو الريّس من
البطء يف تمرير
مشاريعه التي تأخذ
عاماً كام ً
ال على
األقل بني الديوان
واملحافظ

ورق ،ال لشيء سوى أن البلدية ال تطمح إىل أن تكون أكثر من
جملس للمحاصصة على شكل السياسة العامة يف البلد.
لذلكُ ،ج ِّهز قرار بإنشاء شرطة خاصة ببلدية بريوت ،وكان قد
حصل على موافقة وزارة الداخلية اليت كلفت عميدًا لقيادة
الشرطة البلدية ،ثم أقالته بعد أشهر.
مثة من يربط عدم التنفيذ بأسباب طائفية ،أبرزها تسليم
رئاسة الشرطة للطائفة املسيحية من منطلق «التوازن» مع
منصبيَ قائد فوج اإلطفاء وشرطة بريوت التابعة لقوى األمن
الداخلي.
قرار آخر مل َّ
ينفذ يتعلق بإقامة مبنى البلدية املوحد يف منطقة
وي َع ّد أحد أهم املشاريع ،نظرًا لدجمه كل إدارات بريوت،
املدورُ ،
وتسهيله أمر املواطن عند إجراء املعامالت.
املنوي استعماهلا مؤجرة بالكامل لشركات،
أن األرض
علمًا ّ
ّ
ويتطلب إخراجها منها  5سنوات أو أكثر ودفع تعويضات
هائلة.

البلدية والوزارة« ...املَونة» ال القانون

يقول أعضاء يف اجمللس البلدي لبريوت إن وزارة الداخلية تقف

يف الكثري من األحيان عائقًا يف وجه إقرار بعض املشاريع اذا
ّ
سينفذ املشاريع ومل
مل يكن مثة اتفاق معها على املتعهد الذي
يكن حائزًا رضاها.
لذلك ينام بعض املشاريع سنة وسنتني اىل حني «سيسرة»
خص دور وزارة
األمور بالرتاضي« .القانون واضح يف ما
ّ
يدعي البعض» ،يشري أحد وزراء الداخلية
الداخلية خالفًا ملا ّ
السابقني ،إىل أن «مهمتها الرقابة فقط وال ميكنها بأي حال
من األحوال التدخل يف عمل البلدية» .وبلدية بريوت شخصية
معنوية مستقلة حتظى باستقالل مالي وإداري.
يضيف« :لوزارة الداخلية مهل زمنية حمددة للرقابة ،ومبجرد
ّ
ّ
معلل ،يعترب القرار
ختطيها هذه املهل من دون الرد بقرار
نافذًا .وحاالت املصادقة هي االستثناء .إال أن بعض اجملالس
َ
«املونة»،
البلدية ترتبط معنويًا بوزير الداخلية ،أي عن طريقة
وال تتخذ قرارًا بانتظار موافقته ،فيما ميكنها السري بقراراتها
باحلق الذي يكفله هلا القانون.
بت املشاريع» .أما احلديث عن الروتني
وهذا سبب للتأخري يف ّ
االداري اململ ،فهذه عبارة «مطاطة» ،ألنه جيب على رئيس
البلدية واألعضاء متابعة مشاريعهم إليصاهلا اىل خواتيمها
جدية من قبلهما شخصيًا،
السعيدة ،ويتطلب ذلك متابعة ّ
ألن القانون ألزم اإلدارات مبهل معينة؛ لكن يف حال عدم
املتابعة ،ميكن للمعاملة أن تأخذ عامًا أو أكثر يف غياب احلكومة
اإللكرتونية وكثرة اإلحاالت والتواقيع» .من جهة أخرى ،يقول
الوزير السابق إن «أي تأخري للمعاملة أو املشروع عند احملافظ
يتحمل مسؤوليته هو ،ألنه إجراء غري قانوني ويستحيل أن أقتنع
ّ
أنه ميكن حملافظ «تنويم ملف» فيما خيضع بشكل دائم لسلطات
الرقابة كديوان احملاسبة والتفتيش املركزي».
أي قرار إال ما
يوقف
وبنظره ،يدرك احملافظ هذا األمر جيدًا وال
ّ
يضر باألمن .غري أن احلساسية التارخيية بني احملافظ ورئيس
ّ
البلدية ترتب مواقف مسبقة تدخل يف غالبية االحيان يف إطار
تضارب الصالحيات.
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مـقاالت وتحـقيقات

مسؤول حكومي :ال بد من احملرقة ...يف الشويفات!

«كوستابرافا» مقفل يف وجه نفايات بريوت واجلبل
رىل ابراهيم
عام  2015غرقت شوارع لبنان
بالنفايات ،كان يفرتض يومها
ّ
حل دائم
االستنفار الجياد
لألزمة .اال أن «الرتقيع» أدى
اىل اعالن رئيس احتاد بلديات
الضاحية اجلنوبية حممد درغام
اقفال مطمر الكوستابرافا بوجه
بريوت وبعبدا وعاليه والشوف
بدءًا من يوم االربعاء من االسبوع
احلالي.
أعلن رئيس احتاد بلديات
الضاحية اجلنوبية حممد درغام،
الثالثاء (املاضي) ،انتهاء مهلة
األيام العشرة اليت أعطاها
االحتاد قبل اقفال مطمر
نفايات
أمام
الكوستابرافا
بعبدا والشوف وعاليه وجزء
من نفايات بريوت ،باستثناء
نفايات الشويفات والضاحية.
خرب سيئ بالتأكيد لكل البلديات
املعنية .األسوأ منه أن بلديات
قضاء بعبدا ،مث ًال ،اليت ّ
متكنت
الزميلة «األخبار» من التواصل
مع بعض رؤسائها ،مل تكن
تدري بأن النفايات ستبقى يف
شوارعها ابتداء من اليوم .إذ
لدى سؤال هؤالء عما سيفعلونه
بعد إقفال الـ»كوستابرافا»،
أتى اجلواب عليه بسؤال آخر:
«متى مت االعالن عن ذلك؟»،
سيباشرون
أنهم
مؤكدين
اتصاالتهم بدءًا «من صباح

لم يناقش املجلس البلدي لبريوت يف جلسته الثالثاء إقفال املطمر أمام نفايات العاصمة (مروان طحطح)

الغد» (االربعاء) .أما يف بلدية بريوت ،فلم يطرح األمر يف جلسة
اجمللس البلدي األسبوعية الثالثاء املاضي ،اليت انعقدت بعد انتهاء
املؤمتر الصحايف لدرغام .األخري كان قد عقد مؤمترًا صحافيًا على
مدخل الكوستابرافا ،يف  10متوز اجلاري ،أمهل فيه الدولة وكل
البلديات  10أيام الجياد حل ألزمة املطمر قبيل اقفاله أمامه.
رئيس احتاد بلديات الضاحية أشار اىل أن «كل اخلطط املؤقتة
اليت اقرت حتولت اىل خطط دائمة وأصبحنا خمزنا لنفايات الضاحية
وبعبدا وبريوت والشوف وعاليه ،وبكميات تزيد عما اقر يف جملس
الوزراء ( )...صربنا على امل الوصول اىل حل لكن ظهر لنا ان
ال خطط واقعية وال متابعة جدية» ،يف إشارة اىل استقبال املطمر
نص
حنو  1600طن من النفايات يوميًا رغم أن قرار جملس الوزراء ّ

على كمية ال تزيد على 1000
طن يوميًا.
وكان جملس بلدية بريوت
اقر ،أخريًا ،اتفاقًا بالرتاضي
مع «رامكو» ،الشركة املكلفة
أصال جبمع وكنس ونقل نفايات

رؤساء بلديات معنية
ليسوا على علم ببقاء
نفاياتهم يف الشوارع
بدءاً من يوم االربعاء

العاصمة .قضى العقد بنقل  200طن من النفايات اليومية للمعاجلة
يف أحد املعامل ،كبديل عن الكمية اليت تنقل اىل الكوستابرافا.
اال أن االتفاق حيتاج اىل حنو شهر لينفذ على ما تؤكد مصادر
يف البلدية ،ألن االتفاق يفرتض أن مير بوزارة الداخلية وديوان
احملاسبة قبل العمل به .وعن احلل الذي ستلجأ اليه البلدية يف
هذه الفرتة لعدم عودة النفايات اىل الشوارع ،أجابت املصادر:
«سنناقش احلل مع جملس االمناء واالعمار ،رمبا يتم تقسيم هذه
مطمري صيدا وبرج محود اضافة اىل الكميات اليت
النفايات على
ّ
تستقبلها أصال ،اىل حني».
وحتى يوم الثالثاء املاضي أيضا مل يكن حزب الطاشناق ميلك
جوابا واضحا عما اذا كان سيقبل باستقبال مطمر برج محود نفايات
اضافية من بريوت خصوصًا انه يشارف على بلوغ طاقته االستيعابية
القصوى بعد شهر .فيما أشارت مصادر يف جملس االمناء واالعمار
اىل «خطة قريبة التنفيذ متثل حال شامال للنفايات ،تعتمد على الفرز
والتسبيخ للتخفيف النفايات والتخلص من اجلزء األكرب منها ،وهي
تشمل العاصمة بسبب الصعوبات اليت تواجه انشاء حمرقة».
مسؤول حكومي أكد أن مشكلة رئيس احتاد بلديات الضاحية
«وهو على حق ،أن بريوت مل تأخذ الضاحية يف االعتبار عند حبثها
عن حل دائم لنفاياتها .فيما الضاحية تتحمل نفايات بريوت منذ

فرتة طويلة .لذلك فاض كأس درغام من االستخفاف بالضاحية
واستعماهلا كمكب للنفايات وعدم مراعاة هذا الوضع عند البحث
عن حلول».
شددت على أن «الفرز والتسبيخ ال يكفيان للتخلص
املصادر
ّ
من كل النفايات ،لذلك احملرقة حاجة بشرط معاجلة النفايات قبل
احلرق ،ال كما جاء يف دفرت شروط حمرقة بريوت حبرقها كلها.
أما املكان األنسب لوضعها اذا مت التوافق بني بريوت والضاحية
والشويفات على اجياد خمرج مناسب للجميع ،فهو الشويفات ألن
املنطقة هناك مصنفة صناعية وال حاجة لتعديل تصنيفها كما
بريوت» .ماذا عن اعالن رئيس بلدية الشويفات رفضه القاطع
لوضع حمرقة يف بلدته؟ «يتغري الوضع عندما يصبح احلل شامال
لبريوت والضاحية والشويفات وليس لبريوت وحدها .رفضه
منطقي ان اقتصر على بريوت ،فالبلدة غري جمربة على التضحية
حتى يستفيد غريها».

بلدية بريوت« :هايكون» رحلت واملحرقة «راجعة»؟

عادت احملرقة ،الثالثاء املاضي ،إىل جملس بلدية بريوت ،مع إقرار
البند اخلاص بتكليف شركة إلعداد دراسة جدوى اقتصادية وأثر
سجل ثالثة أعضاء
بيئي .وأقر هذا البند بأكثرية األصوات ،فيما
ّ
(غابي فرنيين وراغب حداد وايلي أندري) شرطًا على املوافقة،
بتحديد موقع إقامة املعمل .االتفاق سيجري بالرتاضي على طريقة
غالبية االتفاقات اليت باتت معتمدة يف بلدية بريوت ،من دون
ميس باألمن
أي توضيح لعدم إجراء مناقصة ،ما دام هذا البند ال
ّ
أعضاء يف اجمللس
وال حيمل طابع العجلة .ولدى سؤال «األخبار»
ً
البلدي عن جدوى الدراسة من دون حتديد موقع ،كان اجلواب أن
«الشركة ستأخذ باالعتبار  5أو  6مواقع يف بريوت وخارجها وجتري
دراستها على هذا األساس».
إىل ذلك ،قرر اجمللس البلدي ،باإلمجاع ،عدم التجديد لشركة
وريها يف
«هايكون» لصيانة املزروعات واألشجار وتأهيلها
ّ
وسطيات بريوت وحدائقها العامة ،بعدما انتهى عقدها يف 14
متوز اجلاري ،وبات التجديد هلا خمالفًا للقانون ،فض ًال عن السوء
الذي طبع أداءها العام املاضي ،رغم تقاضيها مثانية مليارات لرية
مقابل عملهاُّ .
واتفق على إعداد دفرت شروط جديد تليه مناقصة
هلذا الغرض .أخذ هذا البند نقاشًا طوي ًال داخل اجللسة ،من منطلق
أن عدم جتديد العقد سيرتك احلدائق والوسطيات من دون اهتمام،
ّ
احلل بالعودة إىل السلف املالية اليت
ريثما جتري املناقصة ،فكان
ال تتعدى مبلغ  20مليون لرية (وبالتالي ال حتتاج إىل موافقة ديوان
احملاسبة) لتسيري أمور العاصمة خالل األشهر املقبلة.

توسيع جزئي يطيل عمره سنة أخرى:

مطمر برج محود  -اجلديدة يتم ّدد
حبيب معلوف
يف انتظار عودة احلكومة إىل العمل واختاذ قرار بإجياد البديل
ملطمر اجلديدة املنتهية قدرته االستيعابية ،جيري تداول توسيع
متدد خدمات املطمر
خلية واحدة ّ
مطمر برج محود  -اجلديدة بإنشاء ّ
لسنة واحدة.
مع وصول مطمر برج محود  -اجلديدة إىل قدرته االستيعابية
القصوى (بني  1200و 1300طن يوميًا من نفايات كسروان
واملنت وقسم من بريوت)ّ ،
جار
أكدت مصادر متابعة أن العمل ٍ
على تسوية تقضي بتوسيع جزئي للمطمر عرب إنشاء خلية واحدة
تستوعب هذه الكميات ملدة سنة .وأوضحت أن حظوظ هذا االقرتاح
أكرب من حظوظ زيادة ارتفاع املطمر إىل أكثر من  13مرتًا.
وكان التوسيع قد ُطرح على احلكومة السابقة بردم املساحة املائية
الواقعة بني مطمري برج محود واجلديدة ،بعد نقل أنابيب شركات
النفط من هذه املنطقة إىل مكان آخر ،ونقل مرفأ الصيادين،
وإنشاء حاجز محاية حبري بطول  200مرت ،وإنشاء خاليا الستيعاب
مليون و 650ألف طن.
ويؤمن هذا اخليار ،وفق مقرتحات استشاري
ّ
ّ
جملس اإلمناء واإلعمار ،مساحة كافية لطمر النفايات ملدة ال
تقل
عن أربع سنوات إضافية ،اعتبارًا من أول آذار  2019يف حال
تشغيل معملي معاجلة النفايات العضوية يف الـ»كورال» و»كوستا
برافا» .إال أنه يبدو أن هذا اخليار استبعد ملصلحة توسيع جزئي
(خلية واحدة) بسبب الكلفة العالية اليت ّ
يرتبها نقل أنابيب النفط،
وكذلك نقل مرفأ الصيادين ُ
(قدرت كلفته بـ  13مليون دوالر).
رغم ذلك ،ال يزال خيار زيادة االرتفاع مطروحًا كأحد اخليارات
ّ
األسهل واألقل كلفة ،اليت ميكن أن تكسب
«املخططني» مزيدًا
مساحة
(على
من الوقت ،على قاعدة أن ارتفاع كل مرت
تقدر بـ200
َّ
ألف مرت مربع) يزيد القدرة االستيعابية للمطمر إىل ما ال يقل عن
ثالثة أشهر .وحبسب املصادر نفسها ،فإن معظم النفايات اليت
طمرت يف اجلديدة غري مفروزة ،وحتتوي على كمية كبرية من
أدى ذلك إىل هبوط مستوى املطمر ما ساعد
املواد العضوية .وقد ّ
يف زيادة سعته.
ّ
وأكدت املصادر للـزميلة «األخبار» أنه بعد تشغيل معمل الكورال
لتخمري املواد العضوية الذي جرى توسيعه ليستوعب  700طن
بد ً
ال من  300طن يوميًا ،فإن هذا اإلجراء مل يغيرّ شيئًا يف كمية
النفايات اليت تذهب إىل املطامر ،ألن أحدًا من املزارعني (وغري
املزارعني) مل يقبل بأخذ املواد
املخمرة ،لكون نوعيتها غري مطابقة
ّ
للمواصفات بسبب سوء الفرز يف املعامل! كذلك فإن معامل
الفرز ال ختفف أكثر من  %3من حجم النفايات ،ولذلك تصل
املطامر إىل قدرتها االستيعابية بسرعة ،مع العلم أننا ندفع أكالفًا
إضافية على الفرز والتخمري قبل الطمر!
قرار توسيع املطمر كان يفرتض أن يتخذ يف آخر جلسة عقدتها
احلكومة السابقة يف  ،2018/1/11إال أنها أرجأت إقراره ألسباب
انتخابية .وعليه ،على احلكومة احلالية اختاذ القرار الصعب  -بكل
املعايري  -لتوسيع اخلطة الطارئة السيئة ،فيما كان ُيفرتض بها
أن تكون قد وضعت خططًا مستدامة وبدأت تنفيذها .علمًا أن أي
توسيع للمطمر يتطلب ما ال يقل عن سنة ،إذا جرت عمليات الردم
ّ
وجتهيز خاليا الطمر بنحو مدروس ،وما ال
يقل عن  6أشهر إذا ما
جرت األعمال بعشوائية ،كما حيصل غالبًا!
وكان بني األفكار أيضا حلل مشكلة برج محود  -اجلديدة نقل قسم
من النفايات إىل «كوستا برافا» قبل أن يطالب احتاد بلديات
الضاحية أخريًا بالتزام قرار جملس الوزراء بأال تتعدى الكميات اليت
تذهب إىل هذا املطمر ألف طن يوميًا .وهذا يعين أن األمور تتجه
إىل
مير من دون
ّ
التأزم ،خصوصًا أن اقرتاح التوسيع اجلزئي لن ّ
ّ
اعرتاضات كبرية يف جملس الوزراء ويف البلديات.
يؤكد ذلك،
مرة أخرى ،أن احللول هلذه املشكلة ال ميكن إال أن تكون شاملة
ووطنية ومتكاملة ،وأن احللول واخلطط الطارئة مل تعد كافية إذا
مل تدمج باحلل الشامل .وهذا ما يفرتض أن تتلقفه اللجنة الوزارية
املكلفة اآلن مناقشة خريطة الطريق اليت وضعتها وزارة البيئة.
ُ
قرتح احللول لبريوت واملناطق؟
فبناء على أي قاعدة
وبناء
ست َ
ً
ً
على أي قاعدة ُق ِّسم لبنان إىل  12منطقة خدماتية و 25موقعًا؟
وهل يفرتض أن يكون لكل منطقة معاملها ومطمرها على سبيل
املثال؟ وملاذا يف بعض األقضية أكثر من مطمر وأقضية من
دون مطامر؟ ما الذي حيدد املناطق اخلدماتية؟ طبيعتها اجليولوجية
واإليكولوجية ،أم طبيعتها الطائفية؟
صحيح أن وزير البيئة كان قد وجه كتابًا إىل وزيرة الداخلية
بتاريخ  2019/5/13يطلب فيه إىل البلديات واحتادات البلديات
على كافة األراضي اللبنانية حتديد مواقع مناسبة إلنشاء مراكز
إلدارة النفايات (معامل ومطامر) ضمن مهلة شهر ،إال أن الكل
يعلم أن مثل هذه الكتب قد ُو ِّج َهت سابقًا ،وأن العلة كانت
دائمًا يف البلبلة اليت حتصل يف املناطق كلما اختري موقع ،ويف
انعدام الثقة باخلطط احلكومية ،وأن شيئًا جديًا مل يقدم الستعادة
هذه الثقة .وهذا ما يفسر شبه الفشل الذي رافق اجتماع اللجنة
الوزارية أمس ،كما سربت مصادر اجملتمعني .إذ ُأ ِّجل االجتماع إىل
األسبوع املقبل ،بعدما طغت على جدول أعماله قضية إقفال احتاد
بلديات الضاحية مطمر الكوستابرافا حلني االتفاق على إجياد بديل
عنه ،قبل نفاد قدرته االستيعابية بسرعة.

صفحة 15

Saturday 27 July 2019

الـسبت  27تــموز 2019

Page 15

اعــالنات

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

الدكتور

مجال ريفي

لـ «اهلريالد»:

مشروع روزانا انساني خريي استشفائي وال عالقة له بالسياسة
هدف اإلخبار النيل مين والتأثري على مواقف شقيقي اللواء أشرف ريفي الوطنية

من الناس من يمتهن الطب وسيلة للعيش والتكسب ..ومنهم من
يرى فيه رسالة انسانية قبل كل شيء النها تتعلق مباشرة بصحة
االنسان الجسدية والنفسية والعقلية ..والدكتور جمال ريفي من
هذه الفئة حيث يصح ان نطلق عليه الطبيب  -االنسان..
ولد الدكتور جمال احمد ريفي يف طرابلس عام  ،1959درس
يف ثانوية طرابلس  -امللعب الرسمية للبنني ،كان ناشطا يف املجال
الطالبي وانتخب رئيسا للعمل الطالبي يف طرابلس ،هاجر اىل
اسرتاليا عام  1984وتخرج من جامعة سيدني يف اختصاص الطب
العام.
وقال الدكتور جمال ريفي «افتخر باني شقيق اللواء أشرف ريفي،
افتخر بمواقفه وانجازاته ،بصالبته ورجولته ..اعلم ان هذه الحملة
موجهة ضده من خاللي .نحن من بيت طرابلسي اصيل نشأنا
وترعرعنا يف مدينة طرابلس ام الفقري ومربع الرجال ،قلب العروبة
وقلعة األحرار األبرار .ارضعتنا أم اشرف ..اطال اهلل عمرها ..ككل
أم يف طرابلس حب قضية فلسطني مع حليبها وعلمنا املرحوم أبو
* هل للدكتور مجال ريفي ان
يضعنا يف أجواء مشروع روزانا
واهلدف منه؟
تأسس مشروع روزانا عام ٢٠١٣وهو مشروع طيب انساني حبت
هدفه ختفيف املعاناة الصحية
ع��ن اب��ن��اء فلسطني وتقديم
االحتياجات الالزمة هلم وتوفري
اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة اهل��ام��ة غري
املتوفرة يف الضفة والقطاع.
ن���ش���أت ف���ك���رة امل����ش����روع يف
اس�ترال��ي��ا ،فهو جتمع انساني
ال سياسي ،ال مييز بني مسلم
ومسيحي ويهودي بل الغاية منه
تقديم اخلدمات الطبية لكل حمتاج
اليها وهو ممول من قبل متربعني
اسرتاليني وجملس ادارت��ه من
كافة األدي���ان السماوية ومن
خمتلف األع���راق فمنها العربي
وال�ترك��ي والفلسطيين الذين
ُيشهد هلم باملناقبية وبشفافية
عملهم وجتمع بينهم إنسانيتهم
ورفضهم للواقع الصحي احلالي،
وال��ع��م��ل إلجي���اد ح��ل��ول عملية
ل��رف��ع مستوى ال��ع�لاج الصحي
للفلسطينيني وجل ما نريد هو
تقديم امل��س��اع��دة العملية (ال
التنظريية) للمحتاجني اليها
دون س��ؤاهل��م ع��ن معتقداتهم
الدينية او انتماءاتهم الفكرية أو
السياسية.

* ما الذي يضمن شفافية مشروع
روزانا؟

 ال ميكن ألي مريض ان يستفيدمن خدمات مشروع روزانا اال بعد
احلصول على موافقة السلطة
الفلسطينية لتلقي العالج خارج
املستشفيات الفلسطينية ،حيث
ان ال احد خيرج من غزة لتلقي
العالج اال بعد مساح حركة محاس
له..
كما ان وزارة الصحة الفلسطينية
هي اليت تتوىل دفع كلفة عالج
هؤالء املرضى وهي تعلم متاما
وج��ل ما نقدمه حنن
كل ش��يءُ ،
تسهيل مواصالتهم جمانا مع
توفري بعض برامج تطوير املعرفة
الطبية ألط��ب��اء اخصائيني من
فلسطني ودفع تكاليف الدراسة
للمعاجلني النفسيني وتالمذة
الطب الفلسطينيني.
م��ش��روع روزان���ا خي��دم املرضى
ال��ذي��ن ه��م حباجة ماسة هلذه
اخلدمة وليس هناك من بديل
هلم اال إذا كانوا من األغنياء.

اشرف ان دعم قضية ال يكون بالقول فقط بل بالفعل،
مثلما يؤمن كل اخواني ابناء مدينتي وكل اإلنسانيني
الشرفاء يف العالم وخاصة يف اسرتاليا التي احمد اهلل أني
من سكانها».
وبالنسبة للضجة املفتعلة حول اشرتاكه وتشجيعه
ملشروع روزانا قال «ان هذه األكاذيب امللفقة من قبل
جريدة االخبار اللبنانية عرب الكاذبة ليا القزي ،ومن غريها
من األبواق الحمقاء يف اسرتاليا ومن يقف وراءهم من
املغرضني واصحاب النفوس الحاقدة والصحافة الصفراء
والباحثني عن الشهرة يف شبكات التواصل االجتماعي
وذلك عن طريق األكاذيب واألضاليل وترويج الشائعات
املغرضة ،لن تزيدني اال صالبة لالستمرار يف خدمة
املرضى الفلسطينيني وتخفيف معاناة اهلهم الطيبني.»..
ولتسليط الضوء على مشروع روزانا التقت «الهريالد»
الدكتور جمال ريفي يف مكتبه وكان لها معه هذا الحوار:

حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق

* ماذا عن اإلخبار بحقك يف املحكمة اكثر من  600ألف دوالر قدمناها
هبة اله��ال��ي غ��زة ع�بر مؤسسة
العسكرية يف لبنان؟
 ان هدف عبقريتهم القضائية افيدا األسرتالية.هو خلق بدعة سجن شقيقي عوضا * يدعون ان قسما من الرتعات
عين ملواقفه الوطنية الشريفة يذهب ملستشفيات اسرائيلية ،هما
حيث ان القاصي والداني يعلم صحة ذلك؟
ان قرار احملكمة العسكرية يؤخذ  -ان من يدعي ذلك هو كاذب،
م��ن قبل ح��زب اهلل ،وم��ن هنا حنن جنمع التربعات لدفع بدل
اق��ول مل��ن وق��ع ورق��ة احملكمة عالج املرضى فقط عندما تتوقف
العسكرية ملقاضاتي وسجين السلطة الفلسطينية ،لسبب من
بسبب زيارتي للقدس الشريف األس��ب��اب ،عن استمرار الدعم
«عار عليكم».
املالي لذلك املريض .حنن جنمع
لسجني
زيارة
اي
ان
قد ال تعلمون
ال��ت�برع��ات ل��دع��م ب��رام��ج تطوير
وال
بالسجن
ت�راف
�
االع
ال تعين
املعرفة الطبية الختصاصات غري
عناصر
أن
نعلم
ولكننا
بالسجان
متوفرة يف فلسطني ودائما يف
حزبكم اوقفت ع��ددا ال حيصى مستشفى املطلع Augusta
م��ن ال��ن��اش��ط�ين االجتماعيني  Victoriaومستشفى العيون
الشرفاء واوقفتم رئيس احد St John of Jerusalem
األح���زاب السياسية اللبنانية  Eye Hospitalاللذين حجب
يف مطار ب�يروت ودائما حبجة عنهما ترامب الدعم املالي مؤخرا
التعامل مع إسرائيل .ان كل واللذين يشرف عليهما جهاز
من ليس مثلكم عميال لـ إيران ط�بي فلسطيين مئة يف املئة
تتهمونه بالعمالة.
ومستشفى هداسا الذي انشئ
زي����ارة
ان
ت��ع��ل��م��ون
ق���د ال
عام  ١٩١٨ويعترب واحة لإلنسانية
فيه
والصالة
الشريف
األقصى
ويعمل فيه ما يقارب  ٣٠باملئة
هي فرض على كل مسلم وال من الفلسطينيني وهي مجيعها
غضاضة يف ذلك وان��ا أعلمكم مستشفيات خريية مستقلة ال
ان آالف املسلمني واملسيحيني حكومية.
األسرتاليني يزورون القدس بال
توقف تعظيما وتكرميا هلذه املدينة * هناك من يقول ان مشروع روزانا
املقدسة ،أوىل القبلتني وثالث هو غطاء للتطبيع ،فما ردك على
احلرمني ،وسأثابر على زيارتها ،ذلك؟
شئتم أم ابيتم ،وان حمكمتكم  -ان من يتهمنا بالتطبيع هو
العسكرية لن ختيفين ،فأنا يف ك��اذب وه��ذا م��ا أك��ده السفري
بلد حيمي كراميت كمواطن وأنتم الفلسطيين يف اس�ترال��ي��ا يف
حتت سلطة السالح اإليراني ال بيانه بعدما حرفت جريدة االخبار
كرامة لكم ..ذهبت اىل القدس م��ا ق��ال��ه ف��أض��ط��ر إىل كتابته
دعما لصمود أهلنا يف فلسطني وما عليكم اال س��ؤال األهالي
املستفيدين
وإلمياني يف إنسانية ما أقوم به الفلسطينيني
وأنتم تتاجرون بقضيتهم واحد م��ن مساعدتنا هل��م ع�بر تأمني
م��واص�لات��ه��م م��ن بيوتهم إىل
أسباب معاناتهم.
* هل هذه هي املرة االوىل التي املعرب فإىل املستشفى من قبل
تشارك فيها بعمل خريي الجل متطوعني فلسطينيني مسلمني
ومسيحيني ويهود.
الفلسطينيني؟
 غزة بالنسبة لي هي كمسقط وي���وم ال��س��ب��ت امل��اض��ي زرترأس��ي طرابلس ،هي يف قليب س��ف��ارة فلسطني يف كانبريا
وعقلي ووج��دان��ي .وقفت مع وش���ك���رت ال��س��ف�ير ع���زت عبد
أبنائها وما زلت..اشرتكت بكل اهلادي الظهاره اكاذيب احلملة
محالت التربعات اليت أقيمت من ض���دي ح��ي��ث أص����در اصحاب
اجلها يف اسرتاليا للتخفيف عنها الشأن املعنيون باألمر األخوة
وكنت من أولئك الذين قاموا الفلسطينيون بيانا يعلنون فيه
حبملة ال��ت�برع��ات ال��ك�برى اليت ان ما أقوم به يف مشروع روزانا
تبنتها اذاعة الصوت االسالمي هو عمل انساني حبت ال عالقة
يف مدينة سيدني يوم الضربة له بالتطبيع أو املطبعني فها
االوىل ع��ام  ٢٠٠٦حيث مجعنا هو سعادة سفري فلسطني يف

كانبريا السيد عزت عبد اهلادي
يعلن ومبنتهى الوضوح ان عملي
هو عمل انساني صحي حبت
يصب يف خانة املساعدة الطبية
الخواننا وابنائنا يف األراضي
الفلسطينية ثم تبع ذلك بيان
واض��ح صريح من ممثل منظمة
فتح يف اس�ترال��ي��ا السيد عبد
القادر قرانوح ال��ذي ايد كالم
سعادة السفري وش��رح املهمة
ال�تي أق��وم بها ون��أى بها عن
التطبيع ووصفها بانها خدمة
للشعب الفلسطيين.
وه��ن��ا أت��ق��دم بالشكر اجلزيل
واالمتنان العميق من كل من
وقف معنا وناصر موقفنا وفهم
قصدنا ومرامنا ،سائلني املوىل
تعاىل ان جيزيكم عنا كل خري
واعدين اياهم ان نتابع الطريق
ال��ذي��ن ارتضيناه النفسنا يف
خدمة احلق والعدالة اخلري.

* هل خلق مشروع روزانا اي
إشكال لك يف اسرتاليا خاصة بعد
اثارة القضية يف لبنان ووصلت اىل
املحاكم؟

ن��ع��م ،ه��ن��اك ب��ع��ض االب����واقال��ك��اذب��ة وال��ع��ق��ول املتحجرة
الضيقة اليت قامت حبملة تشويه
مس��ع��ة ض���دي وض���د املشروع
بشكل ع���ام ،حتى بعد تبيان
احلقيقة وتغاضيهم عما قاله
السفري الفلسطيين عبد اهلادي
وممثل حركة فتح يف اسرتاليا
عبد القادر قرانوح وغرهما من
االخوة الفلسطينيني يف اسرتاليا
واظهارهم ان مشروع روزانا هو
عمل حمض انساني خيدم القضية
الفلسطينية وليست له اي عالقة
ال بالتطبيع وال بالعدو ..رغم
ك��ل ذل��ك اص��رت ه��ذه االبواق
على تلفيقها االكاذيب وفربكة
ال��ش��ائ��ع��ات واث����ارة الكراهية
ضدي وتصويري على اني عميل
السرائيل.

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور الدكتور جمال ريفي
وأنا اآلن بانتظار جواب املدعي
ال��ع��ام لتسلك ه���ذه الشكوى
ويبنى على
طريقها القانوني
ُ
الشيء مقتضاه.
فالقانون ال بد أن يأخذ جمراه
وم��ن هنا رأي��ت أن رف��ع دعوى
قضائية امام اجلهات املختصة يف
اسرتاليا هو أمر ال بد منه لوضع
األمور يف نصابها وإلسكات هذه
األبواق النشاز اليت تعودت على
استعمال لغة التخوين ورمي
االتهامات جزافا بال برهان او
دليل آملني ان تتحقق ،عن
طريق القضاء األس�ترال��ي ،كل
العدالة ال�تي تنصفنا من ظلم
املوتورين.

القيام حبملة ت�برع جلمع املال
ملساعدة ه��ذه املستشفيات..
وقد متكنا من احلصول على عدة
أج��ه��زة لغسل الكلى وتدريب
الطاقم الطيب هناك على كيفية
استعماهلا وتقديم منحة دراسة
الحد اطباء القلب الفلسطينيني
تساعده على التخصص يف جراحة
القلب املفتوح ..اننا اآلن بصدد
القيام مبشروع مع وكالة غوث
الالجئني الفلسطينيني لتحسني
خدماتها لالجئني الفلسطينيني.
كما نعمل على نقل املصابني
الفلسطينيني بأمراض مزمنة اىل
املستشفيات دون اي تكلفة
مادية تقع على عاتقهم.

 اإلخبار كاذب وحيمل مواصفاتالتجين يف مجيع تفاصيله ..انا
ال ان��ك��ر زي��ارت��ي وص�لات��ي يف
املسجد االقصى الشريف الن
ذلك واجب ديين علي فهو ثالت
املساجد ال�تي تشد هلا الرحال
وه��ذا ما متناه السيد نصر اهلل
ِ
أخف
يف خطابه االخري ..وانا مل
زي��ارت��ي ل�لاراض��ي الفلسطينية
منذ ع��ودت��ي منها ع��ام ،2017
وق��د نشرتها الصحف العربية
يف اسرتاليا وان��ا فخور بعملي
االنساني لتحسني اجلهاز الطيب
واالستشفائي الفلسطيين.
لقد ك��ان��ت زي��ارت��ي لألراضي
احملتلة ذات شقني ..شق ديين
وش���ق ان��س��ان��ي ..ح��ي��ث زرت
املستشفيات ه��ن��اك واطلعت
على اوض��اع املرضى واحلاجات
اليت هم بأمس احلاجة اليها.

اوال :ان ك��ذب امل��ق��ال الذي
نشرته االخبار عن فشل عشائنا
اخلريي تدحضه حقيقة ان القاعة
كانت ممتلئة كما شاهد اجلميع
عرب شاشة تلفزيون  . SBSوهذا
الرابط يثبت كذبكم https://
www. sbs. com. au/
news/ an- australiancharity- is- helpingdoctors-treat-israeliand- palestinianchildren-with-ptsd
ثانيا :انين اشجع كل من حيمل
الباسبور األسرتالي ومجيع ابناء
اجل��ال��ي��ة يف اس�ترال��ي��ا لزيارة
األراضي املقدسة ،كنيسة القيامة
والقدس الشريف ،لتلمس معاناة
اهلنا يف فلسطني (كما ملسها
غبطة البطريرك الراعي) ولدعم
صمودهم وحتسني اقتصادهم
ع�ب�ر اإلق����ام����ة يف فنادقهم
والتبضع يف متاجرهم وتوفري
الدعم املعنوي هلم بإشعارهم
انهم ليسوا منسيني من قبلنا،
بالفعل وليس بالكالم فقط،
وهذا اقل ما ميكن ان ندعمهم
اقتصاديا من اسرتاليا.
ث��ال��ث��ا :ال اح���د يستطيع ان
يزايد علينا او خييفنا بافرتاءات
وتلفيقات من هنا ودعاوى من
هناك ولن نسمح للمصطادين
باملاء العكر ان يشوهوا صفحتنا
االس�لام��ي��ة العروبية الناصعة
اليت كتبناها عرب السنني باجلهد
والعرق والدموع ،وسنبقى على
العهد باذن اهلل.

* ماذا عن اإلخبار يف لبنان ،هل هو * هل من كلمة اخرية تود توجيهها؟
بسبب مشروع روزانا أم زيارتك  -اح��ب ان ات��ط��رق اىل ثالثاة
لالراضي املحتلة؟
امور:

* هل يتملكك أي تردد لزيارة لبنان
يف الوضع الراهن خاصة وان هناك
دعاوى مرفوعة ضدك؟

 ان م��ا ي��ؤث��ر ّيف ه��و عدم
استطاعيت زي��ارة بلدي ورؤية
والدتي اليت ختطت الـ  80عاما
* بما ان هذا تشويه سمعة ،هل م��ن العمر وه��ي ب��وض��ع صحي
دقيق وتنتظر رؤييت واحتضاني،
تنوي القيام بأي اجراء قانوني؟
 اكيد اذ ان القتل املعنوي ال وغري ذلك ال شيء.يقل اهمية عن القتل اجلسدي * ..هل هناك اي خطوات جديدة
ل��ذل��ك ق��ص��دت خم��ف��ر شرطة تقومون بها يف مشروع روزانا؟
كامبسي وادليت بافادتي مع  -كما يعلم اجلميع لقد اوقف
األدلة الدامغة اليت تثبت جتنيهم الرئيس االمريكي دونالد ترامب
علي وتقدمت بشكوى ضد هذه كافة املساعدات للجهاز الطيب
االب��واق ال�تي ال تعرفين اال من الفلسطيين يف الضفة الغربية
خالل وسائل التواصل االجتماعي وقطاع غ��زة وحن��ن اآلن بصدد
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Hate campaign directed at Muslim leader Jamal Rifi over Rifi fears hate campaign
charity with Jewish helpers
may take a nastier turn

A hate campaign inciting
violence and potentially
endangering the life of
one of Sydney’s most
prominent and respected
Muslim community leaders is being investigated
by NSW police.
Belmore GP Jamal Rifi
has been advised to vary
his routine and change
his place of worship after
it was revealed Muslim
community members in
Sydney have been inciting hatred and violence
against him for supporting a charity, which includes Jewish volunteers,
helping sick Palestinian
kids.
But the threats have also
included Muslims who attended Premier Gladys
Berejiklian’s Iftar dinner
in May and were seen
fraternising with Jewish
leaders.
Dr Rifi said he was forced
to call in the authorities
after being threatened,
verbally attacked on social media and labelled a
Zionist collaborator and
spy.
“People in Sydney are
scared about this behaviour. It is threatening to
tear apart the social cohesion of our religious
and ethnic communities,”
said Dr Rifi.
The doctor, who has Lebanese heritage, said information sent from Sydney
has resulted in a referral
to the Military Court in
Lebanon calling for his
prosecution and possible
imprisonment should he
return to that country to
visit his family.
Police have taken statements and have been given information about who
is behind the campaign
and responsible for sending information to the media and military police in
Lebanon.
A NSW Police spokesman
said officers from Campsie Police Area Command
were investigating the allegations.
“While the investigation

Dr Jamal Rifi says: “People in Sydney are scared about this behaviour.”
Picture: Tim Hunter.

remains with local police,
appropriate referrals have
been made to the Engagement and Intervention
Unit and Bias Crime Unit
within the Counter Terrorism and Special Tactics Command,” said the
spokesman.
“Police have zero tolerance towards all biasrelated crime and treat all
matters seriously.
“Anyone who believes
they have been a victim is
urged to report the matter
to police.”
A spokesman for the
NSW Government added:
“The NSW Liberals and
Nationals Government is
committed to promoting
and maintaining social
cohesion and community
harmony.
“The NSW Government
does not tolerate behaviour that puts community safety and harmony
at risk. Everyone in NSW
should be able to go
about their daily life without fearing for their safety. It is the diversity in our
community that makes us
stronger.
“Publicly inciting or
threatening
violence
against a person on the
grounds of their religious belief or affiliation
is appalling conduct now
punishable by up to three
years imprisonment and a
$11,000 fine.”
Former Racial Discrimination Commissioner Tim
Soutphommasane said
“if there is criminal conduct involved, the police
should investigate and
take action”.
“This is deeply disturb-

ing. Dr Rifi is a respected
leader who has worked
tirelessly for community
harmony and multiculturalism,” said Mr Soutphommasane.
“Members of our community should not be subjected to campaigns of
intimidation,
persecution or violence.
We should be celebrating
friendships across cultural and religious groups,
not condemning them.”
The hate campaign has
targeted prominent and
high-profile people who
supported a fundraising
dinner last week for the
charity known as Project
Rozana, which had David
Gonski AC and Lakemba
MP Jihad Dib as its patrons.
But it is understood to
be also targeting Muslim
community members attending the Premier’s Iftar
dinner last week, particularly those who sat with or
talked to Jewish leaders
who were also invited.
True Crime Australia has
been told there has been
a call for photographs
from the Premier’s dinner
to be collected and sent
to police/military authorities overseas.
Project Rozana helps sick
Palestinians in Gaza and
the West Bank, particularly children, get to hospitals in Jerusalem that
they would not otherwise
be able to access.
The Project, which was
started by Jewish businessman Ron Finkel, arranges both Palestinian
and Israeli drivers to get
the patients across the

checkpoints into hospital.
It also helps Palestinian
doctors to get training at
some of the best hospitals in Jerusalem.
Critics have also attacked
Dr Rifi and others for their
support of the project
claiming it “normalises”
the situation between
Palestine and Israel. Palestinian Ambassador in
Australia, Dr Izzat Abdulhadi, put out a statement
which said Project Rozana provides critical financial support for children
who have rare or complicated illnesses or injuries
and who need to be transferred to one of these
hospitals and for various
reasons, the Palestinian
Authority is unable to
support them financially.
Dr Abdulhadi said that
World Vision, an Australian civil society organisation, is a partner of the
Project and has provided
more than $400,000 in
contributions to strengthen the health sector in
Palestine.
“There is absolutely no
relationship between the
Israeli government and
the Project. There is no
reason, therefore, to fabricate a connection between a genuine Australian development project
and the Israeli occupation
or Israeli hegemony,” said
Dr Abdulhadi.
NSW was the first state
or territory in Australia
to make it unlawful for a
person, by a public act,
to incite hatred on the
grounds of race by threatening physical harm or
inciting others to threaten
such harm. The maximum
penalty is a $10,000 fine
or six months imprisonment for an individual —
$100,000 for a corporation.
New legislation known
as 93Z which toughed
up the laws around inciting violence was passed
last year and is yet to be
tested.
The Daily Telegraph , May 31

Prominent Lebanese-Australian doctor Jamal Rifi has
alerted police to a potential
threat to his life after an international campaign to stir
up hatred against him by
misrepresenting his work
with a charity for critically ill
Palestinian children.
In the past two weeks, media
outlets backed by the Iranian-aligned Hezbollah have
smeared him as an agent
of Israel and energised harassment of him in Sydney’s
southwest.
“To say that I’m working for
the Zionists is like saying I
am an enemy to my people,”
said Dr Rifi, a GP in western
Sydney. “That by itself puts
me at a greater risk.”
Dr Rifi’s struggles to stop
the Islamic State ideology
gaining a foothold in the
Lebanese- Muslim local
community saw him recognised as this newspaper’s
Australian of the Year in
2015; in taking this stand as
a moderate Muslim leader,
he made enemies.
This month Beirut-based
media outlet Al Akhbar
launched a campaign distorting his service with multifaith charity Project Rozana,
begun in Melbourne by businessman Ron Finkel.
The venture transports critically ill and injured Palestinian children to Israeli hospitals for treatment, drawing
on volunteers from both
sides and thereby building
trust, as well as training
Palestinian doctors, nurses
and therapists with an eye
to future needs of an independent Palestinian state.
“Any initiative like Project
Rozana is a threat to the
ideology (of Hezbollah in
Lebanon and their Iranian
controllers) because they
want everyone to feel that all
Israelis are the enemy
and devoid of any humanitarian qualities, and we all
know that is not the reality,”
Dr Rifi said.
The media campaign caricatured this project as “the
butcher being offered as a
treating physician to his victims”, and Dr Rifi was slandered as a supporter of the
“normalisation” of Israeli
occupation in Palestinian
territory.
He saw the same forces

behind paperwork signed
last week by Beirut lawyers
referring him to a military
court on charges punishable by death. Dr Rifi is described as a director of an
Israeli organisation, when in
fact he is one of nine board
members of Project Rozana,
a registered charity that has
no affiliation with Israel.
He suspected the only reason to refer him as a civilian
to a military court would be
because - Hezbollah, a force
on the rise in Lebanon’s
government, could control
the verdict. “The charge is
actually collaboration with
the enemy. If I go to Lebanon, I will be arrested,” he
said.
Dr Rifi had to put on hold
plans to return to his birth
country to visit his sick 86year-old mother.
He said the Al Akhbar campaign had been picked up
by similarly aligned media
outlets with an international
audience and echoed by
online “bullies” in Sydney,
who had also circulated the
military court referral.
He had chosen to ignore
this online abuse during his
fight against Islamic State.
“But after all these years of
being bullied, it’s about time
for me to put a stop to it, and
that’s why I talked to NSW
police officers … also, it’s affecting my family,” he said.
Dr Rifi worried that the lies
spread about him might stir
up the extremists who had
threatened his life in 2014.
“Unfortunately I’m actually
reliving the trauma of going
through that,” he said.
He kept his fears to himself
during Project Rozana’s first
big fundraiser in Sydney in
May, which brought together
320-plus Muslims, Jews and
others, raising $180,000.
Project Rozana takes its
name from four-year-old Rozana Salawhi, who suffered
lifethreatening injuries in
2012 after she fell from the
ninth floor of a Ramallah
apartment block.
Her quick-thinking mother,
Maysa Abu Ghannam, insisted she be ferried across
the checkpoint to the Israeli
Hadassah Hospital in Jerusalem.
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اعــالنات

Don't Miss This Show!

Australia’s Largest Animal Circus

أقوى عروض
STARDUST CIRCUS بهلوانية
للحيوانات يف اسرتاليا

Performing: Lions, Horses, Monkeys, Goats, Dogs, Pigs, Flying Trapeze, 12 Person Teeter Board Act, Clowns, Comedy, Acrobat & Much, Much More.

ROSEHILL RACECOURSE
CAR PARK NO:2, James Ruse Drive & Grand Ave
Show Times

stainless steel  قياسا ألسياخ الشك من الـ60 نصنع أكثر من
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

Fri 5th July 7.00 pm
Sat 6th July 3.00 pm & 7.00 Pm
Sun 7th July 11.00am & 3.00 pm
Tue 9th July 11.00 am
Wed 10th 11,00 am & 2.00 pm
Thur 11th July 11,00 am
Fri 12th July 7,00 pm
Sat 13th July 3.00pm & 7.00 pm
Sun 14th July 11,00am & 3.00pm
Tue 16th July 11,00 am
Wed 17th July 11,00am & 2.00pm
Thur 18th July 11.00am
Fri 19th July 7,00 pm
Sat 20th July 3,00 pm & 7,00 pm
Sun 21th July 11.00am & 3.00pm
Wed 24th July 7,00 pm

.نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت
صناعة اسرتالية
 سنوات على5 كفالة
مجيع مصنوعاتنا مبواصفات عالية اجلودة

األسعار ابتدا ًء من
 باملية10 حسم
 للسيخ الواحد$12.80 لدى شـراء دزينة

ً عصرا5  صباحاً حتى الـ9 نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ

UBD - Map
211 K4

Fri 5th July to Sun 28th July

Cash & Cards available
( Fees Apply) at CIRCUS
:للحجز واملعلومات

0418 247 287
0428 247 287

Book online
www.stardustcircus.com.au

أســعار الـتذاكـر
2 Years and under
Thur 25th July No Show
free if nursed
VIP
Ringside:
Adult
$45
Chid
$35
Fri 26th July 7,00 pm
Ringside:
Adult
$40
Chid
$30
Also
Ticket on sale
Sat 27th July 3,00am & 7,00 pm Elevated: Adult $35 - Chid $25
one hour before show
Sun 28th July 11,00am & 3,00pm

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

7 نفتح
.. بعد الظهر5 -  صباحا5 االثنني من
ايام يف
 ليال10 الـ-  صباحا5  من الثالثاء حتى األحد من الـ:األسبوع
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

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY
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بـيئة

 8مليارات لرية ألشجار بريوت!

حكم قضائي هو االول من نوعه...

«اجملتمع الدولي» يلوّث الليطاني!

املتعهد خالف غالبية بنود دفرت الشروط ولم يقم بأبسط األعمال كتشحيل األشجار (مروان طحطح)
على جدول أعمال جلسة
اجمللس البلدي لبريوت،
غدًا ،بند يتعلق بالتجديد
لشركة «هايكون» اليت تتوىل
صيانة األشجار والشتول يف
حدائق العاصمة ووسطيات
شوارعها .إدراج البند خمالف
للقانون ،ألن التجديد يأتي
بعد انتهاء العقد ،فض ًال عن
خمالفة الشركة ملعظم بنود
دفرت الشروط الذي التزمته
العام املاضي مقابل مثانية
مليارات لرية.
بريوت اليت ال يكاد ُيرى
«عرق» أخضرّ ،
فيها ِ
كلفت
صيانة األشجار واملزروعات يف حدائقها ووسطيات
شوارعها مثانية مليارات لرية العام املاضي (أكثر
من مخسة ماليني دوالر) ،وهو مبلغ كفيل ،حبسب
اخلرباء ،جبعل العاصمة حديقة كبرية يف ما لو مت
إنفاقه فع ًال على هذا امللف! األنكى أن على جدول
أعمال جلسة اجمللس البلدي ،غدًا ،بند للتجديد
لشركة «هايكون» سنة إضافية يف صيانة احلدائق
والوسطيات ،رغم إمجاع غالبية أعضاء اجمللس على
سوء أدائها .أما األسوأ من ذلك كله ،فهو أن
اجمللس البلدي سيناقش هذا البند بشكل خمالف
للقانون ،إذ إن عقد الشركة انتهى يف  14متوز
جيدد هلا قبل ذلك .أما
اجلاري ،وكان جيب أن ّ
اآلن ،فقد بات لزامًا إجراء مناقصة جديدة وفق
دفرت شروط جديد.

عقد الشركة انتهى يف  14الجاري وبات لزاماً
إجراء مناقصة جديدة وفق دفرت شروط جديد

و»هايكون» (ميلكها رجل األعمال عماد اخلطيب)
شركة تعنى باملقاوالت ،ارتأى اجمللس البلدي
تسليمها حدائق بريوت وأشجارها ووسطياتها
وريها! وكان مقررًا أن جيدد
لصيانتها وتأهيلها
ّ
عقدها يف اجللسة املاضية اليت عقدت قبل 14
متوز ،إال أن االعرتاضات اليت أبدتها غالبية أعضاء
اجمللس حالت دون ذلك .وأكد أعضاء بلديون
لـ»األخبار» أن املتعهد «خالف غالبية بنود دفرت
الشروط ،ومل يقم بأبسط األعمال ،كتشحيل
األشجار واملزروعات ،ال بل إن عدم معرفته
بهذه األمور أسهم يف قتل بعض الشتول بسبب
تشغيله عما ً
الري»،
ال ال يعرفون شيئًا عن تقنية
ّ
علمًا بأن ثالثة من املليارات الثمانية تذهب أجور
عمال ،فيما يذهب جزء معترب من املبلغ أجرة معدات
ّ
زراعية تؤكد مصادر مواكبة أن كلفة استئجارها
تفوق مثنها يف ما لو أرادت البلدية شراءها!
االعرتاضات حالت دون التجديد لـ»هايكون» يف
تلك اجللسة ،مع اقرتاح التمديد لعملها  3أشهر
حبجة «عدم موت املزروعات» .إال أن اخلطيب مل
يرض بهذا التمديد ،حبسب مصادر يف البلدية
أكدت انه «ميارس ضغوطًا سياسية للفوز بعقد
«قدم الئحة وعود
سنوي جديد» .وهو هلذه الغاية
ّ

جديدة ،من بينها شراء معدات كان يفرتض أن
يشرتيها العام املاضي ،والتعاقد مع شركة ذائعة
الصيت تعنى بالورود والشتول مقابل مليون
و 700ألف دوالر سنويًا» .املصادر لفتت اىل أنه،
«فض ًال عن أن االقرتاح بالتعاقد ،من الباطن ،مع
شركة متخصصة يعين اعرتافًا من اخلطيب بفشل
شركته يف عملها ،فإن األهم هو أنه ليس مفهومًا
ملاذا على البلدية تلزميه هذا امللف طاملا أنها
قادرة على التعاقد مع هذه الشركة مباشرة ومن
دون وسيط».
املصادر أشارت اىل ان «هايكون» اليت ّ
وظفت
 150ناطورًا على احلدائق واملساحات اخلضراء،
تضغط من خالل هؤالء لتجديد عقدها عرب حتميل
البلدية مسؤولية «قطع أرزاق  150عائلة» .لكنها
شددت على أن بند جتديد العقد «لن مير يف
ّ
اجللسة على األرجح ،بسبب املعارضة الكبرية اليت
يواجهها» ،فيما ّ
أكد «رئيس جلنة احلدائق العامة
يف البلدية غابي فرنيين لـ»األخبار» أن «املهل
القانونية لتجديد العقد انتهت ،وبات لزامًا إعداد
دفرت شروط جديد يفضل أن يكون فاص ًال بني
الصيانة والزرع ،إذ ال ميكن ملتعهد أن يعمل يف
اختصاص زراعي أو يف تطوير احلدائق وتشحيلها
من دون أن تكون لديه خربة يف هذا الشأن».

«هايكون» محظية لدى مجلس اإلنماء واإلعمار

رئيس جملس إدارة «هايكون» عماد اخلطيب
ّ
رشحه تيار املستقبل يف االنتخابات النيابية
األخرية يف قضاء مرجعيون  -حاصبيا ،هو أحد
رجال األعمال البارزين يف التيار األزرق يف
السنوات العشر األخرية ،وتلتزم شركته تعهدات
يف لبنان واالمارات ومصر والعراق .بعد خسارته
يف االنتخابات ،طرح امسه كمرشح لتولي إحدى
وزارات املستقبل ،قبل أن يسحب من التداول.
وتعد «هايكون» بني الشركات العشر األوىل
ّ
اليت تفوز دوريًا بعقود أشغال كبرية يف مشاريع
جملس اإلمناء واالعمار ،علمًا بأنها التزمت أعمال
مبنى وزارة الصحة العامة يف بئر حسن الذي
فاقت كلفته أربعة أضعاف تقديرات اخلرباء ،ومبنى
وزارة الرتبية يف االونيسكو ،وأشرف على بناء
مقر رئيس جملس النواب يف عني التينة.

الحكم ألزم مؤسسة مدعى عليها إنشاء محطة تكرير يف كل مخيم للنازحني
يف أول حكم من نوعه ،أصدر القاضي املنفرد
اجلزائي يف زحلة الرئيس حممد شرف ،يف التاسع
من اجلاري ،حكمًا ضد مؤسسة «الرؤية العاملية»
بتهمة تلويث الليطاني يف البقاع األوسط .واستنادًا
َ
قانوني املياه الرقم  63ورفع التلوث الرقم
إىل
 77الصادر عام  ،2008حبسب ما اشارت صحيفة
«االخبار».
وتابعت الصحيفة انه وانطالقًا من «تأهيل الوسط
املائي والنظام البيئي» ،قرر شرف إلزام املدعى
عليها «بإنشاء حمطة تكرير خمصصة لتنقية مياه
الصرف الصحي يف كل خميم من املخيمات اليت
أنشئت على أرضها محامات ضمن نطاق قضاء
زحلة خالل مهلة شهر حتت طائلة غرامة إكراهية
بقيمة عشرة ماليني لرية عن كل يوم تأخري».
كما قرر «تسطري مذكرة إىل وزارة الطاقة واملياه
الختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة يف ما خص
التعدي على األمالك النهرية لليطاني ونهر
الغزيل وروافدهما وإحالة امللف اىل النيابة العامة
ّ
االستئنافية يف البقاع إلجراء ما تراه مناسبًا يف ما
خص التعدي على األمالك النهرية من قبل خميمات
الالجئني».
وتابعت الصحيفة ان احلكم هو باكورة الشكاوى
قدمتها املصلحة الوطنية لنهر الليطاني ضد
اليت ّ
ثالث مجعيات («الرؤية العاملية»« ،التضامن
الدولية» و»أنرتسوس») بسبب «متديد شبكات
الصرف الصحي ملخيمات النازحني السوريني

يف قضاء زحلة باجتاه الليطاني أو تفريغ خزانات
احلمامات يف النهر وأحيانًا تركها من دون تفريغ،
فتفيض على املخيمات املالصقة للنهر وروافده».
وطلبت املصلحة «إقفال املنشآت وإزالة قساطلها
الصحية املمددة اىل النهر من دون أي مهلة،
ومصادرة هذه احلمامات على الفور».
وقد ثبت احلكم القضائي االتهامات املنسوبة اىل
اجلمعيات الدولية اليت تستغل النازحني وتساهم
يف تلويث البيئة .كما ثبت مفهوم القضاء
البيئي واجلرمية املائية بعد أحكام سابقة صدرت
عن شرف ،تلزم عددًا من أصحاب املؤسسات
الصناعية امللوثة رفع التلوث وتشجري الضفة اليت
تسببوا بتلويثها .ولفتت مصادر قضائية اىل أنه
كشف عن «اخللل يف إدارة ملف النازحني من قبل
َ
وزارتي الشؤون االجتماعية والداخلية والبلديات.
كما فضح تقصري وزارة الطاقة واملياه يف محاية
األمالك النهرية اليت خصصت منذ سنوات إلقامة
خميمات».
والالفت ،حبسب ما اشات «االخبار» أن القرار
غري قابل لالستئناف سندًا للمادة  ٢١٣من قانون
أصول احملاكمات اجلزائية .ولفت املدير العام
املدعى
للمصلحة سامي علوية اىل أن اجلمعيات
ّ
عليها «ليست وحدها املتهمة بتلويث الليطاني،
بل أيضًا عدد من املتعهدين الذين كانت ّ
تكلفهم
بإفراغ خزانات الصرف الصحي»ّ .
وأكد أن املصلحة
ّ
حتضر لالدعاء على هؤالء.
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كـتابات

فـي املـنتهى

ما هو السبب املؤثر ملنع هجرة الشعوب غري املرغوب
بها يف دول العامل الراقي

الوحي واألنبياء؟
فلماذا ال نعود اىل اجلذور ونعلم جليًا باننا شعب له تاريخ
جميد وحضارة عظيمة ومثلما قال الشاعر واألديب الفرنسي
المرتني :ابناؤك ايها اجلبل اخذوا الشموخ منك.

جيب بأن ننتصر
وسادتك  ..وما أنزل ّ
النوم بها
من عشب ..
سندسية
تركت من مساحة
وما
ْ
ّ
أرحب من ملكوت حلم ..
وسادتك  ..اليت تأخذ منتهاها
ً
اللذيذ  ..كلما سال رأسك
غفوة
غفوة إىل خالياها ..
خناعه
إىل
العامل
وأعاد
األبيض..
اجملرات على أهبة ّ
حيث
التماهي
ّ
مع ّ
النار  ..واملاء واهلواء ..
وحيث تولد املعارج من
شهادة جسدك على اختالجات
السرير!..
ّ
هناك يف كثافة مصابيحك ..
السماء نتوءات فيض..
تصبح ّ
ويضاعف البحر زغبه
ّ
وتقبض
على
الشراشف
رائحتك!..
ّ
كي تشحن العامل
باألجنة
املناسبة ألسئلة املعجزات ..
هناك املمر
السري لتأويل
ّ
صفحات احللم ..
ع َرب وسادة  ..وما يليها من
...
محمد عامر األحمد  -سورية

ما هو السبب املؤثر ملنع اهلجرة للشعوب غري املرغوب بها
يف دول العامل الراقي؟
االسباب عديدة ومتشعبة بالنسبة هلذه االمور والتصرفات
العقيمة والسمعة السيئة واألعمال الرببرية املخيفة ،والتهديد
غري الالئق عند بعض املهاجرين املشاغبني املعاكسني الذين
يظهرون صورة سيئة
ومشوهة عن بلدانهم ،ألنها تنعكس،
ّ
بشكل او بآخر ،على باقي املغرتبني وعلى مستقبل شعوب
الشرق االوسط وغريها من الشعوب اليت تطلب اهلجرة من
عدة بلدان عربية ألسباب كثرية مثل احلروب القاتلة وقلة
ّ
األشغال وعدم إعطاء احلقوق على مجيع اجملاالت واملستويات
واألصعدة ،مما جيعل اكثر الناس تطلب اللجوء او اهلجرة
اىل عدة بلدان اجنبية ،وهذا هو السبب شبه الوحيد يف
عدم موافقة دول مثل اوسرتاليا والبلدان االوربية وكندا
والواليات املتحدة االمريكية وغريها من البلدان الراقية
باللجوء او اعطائهم تأشرية دخول اليها.
املغرتبني
مجيع
من هنا من بالد االغرتاب ،نناشد
االعزاء
ّ
واألحباء بأن يتصرفوا مع سكان البالد األصليني بأحسن
وأمجل التصرفات وبأن نهتم بهم ونأخذهم بعني االعتبار
لنظهر هلم احملبة واالحرتام والوفاء واآلداب واإلخالص
واملعاملة احلسنة ،وكما قال املثل القائل« ،الغريب الزم
يكون أديب».
فاملهم هو االنتباه الشديد بأن ال
نشوه السمعة اجليدة لنا
ّ
وألوالدنا وأحفادنا وابناء األمة والوطن واللغة ،الن مسعتنا
اجليدة هي الرأمسال الوحيد يف دنيا االغرتاب جلميع املغرتبني
واوالدهم وأحفادهم ،ولعل اخطر ما يواجهنا هو عندما خنسر
مسعتنا وخنسر اعمالنا وخنسر احرتامنا ،لنزرع الكراهية يف
قلوبهم ،لكي يصنفونا كما يريدون ونصبح مغرتبني من
الدرجة الرابعة واخلامسة ،غري مرغوب بنا يف مجيع االعمال
واجملتمع ككل.
فلماذا كل هذا اإلهمال وعدم تقدير العواقب واملصري
املأزوم على اكثر من صعيد ؟ فما هى قيمة االنسان عندما
يصبح منعز ً
ال عن اجملتمع الذي هو فيه وعن وطنه االول
ووطنه الثاني ليكون ال وطن له وال احرتام وال قيمة وال
تقدير؟
ومن جهيت،امتنى بأن نأخذ هذه االمور املهمة واحلرجة
بعني االعتبار قبل فوات االوان لكي
نعوض السمعة اجليدة
ّ
ونكون أصحاب الدرجة االوىل متفوقني بكل معنى الكلمة،
لنوضح ونعطي األمثلة الصحيحة عن تارخينا وحاضرنا للعامل
الراقي لكي يروا املثل األعلى فينا ويدركوا اننا مهاجرون
عدة جماالت عمرانية وصناعية
منخرطون يف جمتمعاتهم يف ّ
وطبية وهندسية وجتارية ،وعلى مجيع االصعدة واملستويات
ّ
احملرتمة ،لكي نربهن للعامل من حنن ألننا احفاد الفنيقيني
والفراعنة والكلدان والسريان وآشور وبابل وارض جربان
وابن سينا
والصباح ،وغريهم الكثري من الفطاحل واملفكرين
ّ
العمالقة الكبار يف االوطان ويف اخلارج الذين هم من بالد
مهد احلضارات القدمية واملعاصرة ،والذين ملعت امساؤهم
عاليًا قو ً
ال وفع ًال يف كل بلدان العامل ويف شتى امليادين
واجملاالت ،واألوائل يف عدة اكتشافات ان كانت قدمية او
حديثة ..فلماذا ّ
حنطم مسعة وامساء أولئك املبدعني واملفكرين
الذين هاجروا من بالد ما بني النهرين او الذين ولدوا
واجتهدوا يف بالد االغرتاب ،وقد استطاعوا أن يتوصلوا
اىل اعلى مستوى من العلوم اجلامعية ،فهل يعقل يقرتف
البعض من ابناء شعبنا العديد من هذه االمور السيئة  ،وحنن
شعب كنا منبع ومعقل احلضارة والعمران واألصول ومهبط

جيب بأن ننتصر
من هو العدو الذي جيب بأن ننتصر عليه قبل فوات
االوان،؟!
العدو االول الذي يسحق ويدمر الكثري من الناس واهلاجس
األكرب هو اخلوف ..كيف نستطيع بان نتغلب على اخلوف
وعلى مصدره وأساسه؟
ينشأ اخلوف عند العديد من الناس منذ الوالدة ويرتعرع
ويعيش معهم يف احللم او يف اليقظة ،ولكنه فكر مزعج جدًا
ُيضعف االنسان ويأخذ طموحه يف َاي عمل ما يف البيت او
يف املدرسة او يف َاي مصلحة ،ألنه عندما خناف ننهار انهيارًا
خميفًا يف اكثر األحيان لكي نستسلم له فيدمرنا تدمريا كام ًال
ُ
على مجيع االصعدة ..لكنه ليس اكثر من فكر ضعيف
جدا
موجود يف اكثر الناس الضعفاء وليس عدوا آخر موجودا
خارج االنسان بل انه يعيش يف عقول وقلوب البشر.
عدة انواع واشكال فكرية منها اخلوف من الغد..
وللخوف ّ
اخلوف من االمراض ..اخلوف من األرواح الشريرة ..اخلوف
من املوت  ..اخلوف من االحزان ..اخلوف من الفقر والذل..
اخلوف من العدو القاتل ..اخلوف من احلروب الفتاكة ..اخلوف
من البشر املتطرفة ..اخلوف من الناس األشرار ..اخلوف من
الشياطني غري املنظورة ..اخلوف من شراء مصلحة مفيدة..
اخلوف من الليل ..اخلوف من النوم ..اخلوف من اخلطيئة
واألخطاء ..اخلوف من البشارة احلقيقية وإعالن خالص املسيح
يف كل أحناء العامل لكي يهزم اخلوف
واجملرب والعدو الذي
ّ
ّ
يعذب كل انسان بعيد عن خالص الرب املبارك الذي كل
انسان حباجة اليه لكي
ينجيه من الشرير واخلوف واالنهيار
ّ
واألحزان..
ولعل اخطر شيء يف حياة االنسان هو هاجس اخلوف الذي
يعيشه يف عقله الذي يعذبه وجيعله يعيش يف دوامة دائمة
أال وهو فكر يتأثر بأمور كثرية يصدم احلياة لكي ال يكون
لذلك االنسان اي راحة يف حياته بتاتًا ،بل انها فوبيا وخوف
دائم حيث من الصعب التخلص منه اال باالميان احلقيقي،
الذي يعطينا القوة والفرح والرجاء واالنتصار.
انت عندما تؤمن ال تبقى وحيدًا ،بل انك تصبح من ابناء اهلل
َّ
املخلصني ،انت عندما تؤمن حتصل على القداسة وحيل عليك
الروح القدس يف كامل اقانيمه املقدسة ،يقول الكتاب
املقدس ألنكم ال تصارعون حلمًا ودمًا بل أنكم تصارعون
ارواحا شريرة ومن املستحيل بأن ننتصر عليهم اال باالميان،
ولكن عندما نؤمن بالذي انتصر على العامل نستطيع بأن ننتصر
على ابليس ومالئكته والشياطني واألرواح النجسة ،وعلى
كل شيء وعلى كل األعداء الروحيني واألعداء اجلسديني.
ان امياننا بالرب يسوع املسيح وحده يخُ ِرج من افكارنا
األرواح الشريرة ونتغلب عليها ،ألنه اعطانا سلطانًا بأن خنرج
الشياطني منتصرين عليهم فوق كل رئاسة وسالطني له كل
اجملد  ،فيجب علينا بأن نتحد باملسيح لكي نتقوى وننتصر
ّ
ونعلم باقي البشر كيف يكون االنتصار احلقيقي على عدو
ً
االنسان بدءا من الذات وباقي البشر الذين يعيشون يف
بأمس احلاجة ملن ّ
خيلصهم من اخلوف
اخلوف املريع والذين ّ
الساحق واحملزن ..وكما قال لنا رب اجملد ،االميان باملسيح
يطرح اخلوف خارجًا ،والذين يف املسيح خليقة جديدة،
وتعرفون احلق واحلق حيرركم ،اين شوكتك يا موت واين
غلبتك يا هاوية ،ان كنت تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن،
اطلبوا جتدوا اقرعوا يفتح لكم ،اسألوا تعطوا اطلبوا ملكوت
اهلل وبره وكل شيء ُيزاد لكم.
ويقول لنا ايضًا ان اله هذا الدهر اعمى قلوب وعيون
وبصرية غري املؤمنني لكي ال تستنري هلم نور احلياة االبدية
ّ
وأنارة جمد وحمبة يسوع املسيح لكي
يشع يف قلوبهم
وحيرسهم من مجيع انواع اخلوف وحيميهم من جتارب الشرير
املخيفة اىل األبد امني.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

 3خيارات النقاذ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

انه على موقفه بضرورة دعوة احلكومة لعقد جلسة يف أسرع وقت
ممكن لتتمكن من مواجهة التحديات املعلومة من اجلميع ،أوضحت
مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا بأن لقاء ثالثة أرباع الساعة
بني الرئيسني عون واحلريري ،مل خيرج باتفاق على حتديد موعد
جللسة جملس الوزراء ،وانه على الرغم من اقتناعهما بأهمية عقد
جلسة حكومية ،إال أنهما توافقا على ان ظروف جناح أي جلسة حكومية
غري متوافرة بعد ،وهو تعبري دبلوماسي يعين ان الرئيسني مل يتفقا
على مسألة طرح ملف حادثة قربمشون على اجمللس العدلي يف
جدول أعمال اجللسة املتفق على عقدها ،وال على مسألة التصويب،
العتبارات عديدة فسرها الرئيس احلريري ومل يقتنع بها الرئيس
عون.
لكن املصادر نفت ان تكون مشاورات بعبدا انتهت إىل تشنج بني
الرئيسني ،على الرغم من ان احلريري خرج من دون اإلدالء بأي
تصريح ،مكتفيًا بالقول« :تفاءلوا باخلري جتدوه» ،يف إشارة إىل ان
املسألة ما زالت حباجة إىل اتصاالت ستجري يف اليومني املقبلني
حمورها القصر اجلمهوري وعني التينة والسراي ،طاملا ان اللقاء مل
خيرج مبعطى جديد ،سيما وان طرح موضوع اإلحالة على التصويت
مهما كانت النتيجة ما زال يصطدم برفض احلريري ومعه فرقاء آخرين
بري.
يف احلكومة يف مقدمهم الرئيس ّ
ولفتت املصادر إىل ان األمور غري مقفلة ،وان طرح املخرج الذي
يقضي بإحالة حادثيت قربمشون والشويفات إىل اجمللس العدلي
وارد ،وان احلريري اعتربه مبثابة كوة يف نفق األزمة ،يف حني سأل
عما إذا كان
الرئيس عون ،حينما طرح عليه احلريري خمرج جنبالطّ ،
هناك توافق حوله؟ فرد احلريري انه بإمكان اللواء إبراهيم ان يقوم
باتصاالت مع الفرقاء املعنيني من أجل حبث املخارج هلذه املسألة،
ومن بينها هذا املخرج ،غري ان املصادر أكدت يف الوقت نفسه ان
النائب أرسالن غري موافق عليه.
وأكدت ان االتصاالت اليت يقوم بها الرؤساء الثالثة تهدف إىل
استكمال األمور العالقة ،على ان هناك إمكانية ألن تعقد اجتماعات
مع األفرقاء املعنيني.

باسيل

اىل ذلك غرد وزير اخلارجية جربان باسيل عرب حسابه على موقع
تويرت قائال « :حنن كتيار مؤمتنون للحفاظ على البلد اكرب من ان
يبلع واصغر من ان يقسم  .بفكرنا الوطين الواسع الذي يواجهونه
مبحاوالت عزل املناطق والطوائف واالحزاب سنحارب التقسيميني
والتوطينيني وعليكم ان تتنبهوا هلم يف هذه الفرتة ألنهم واحد.
غدا سنقدم قانون استعادة االموال املنهوبة ونقول للجميع القونا
على جملس النواب لنعرف من يريد حماربة الفساد فعليا ومن يريد
ان يرد للدولة امواهلا».

جنبالط يحيد «حزب اهلل»

وفيما بقيت األمور متجهة حنو احللحلة يف حال ّ
مت إنضاج فكرة اإلحالة
املزدوجة إىل اجمللس العدلي ،غرد جنبالط عرب حسابه على «تويرت»
مبديًا اعتقاده بأن القضاء يستطيع ان حيسم قضييت الشويفات
النيات،
والبساتني وفق األصول املعروفة واملتبعة ،إذا ما صفت
ّ
وزاد على ذلك بإعطاء إشارات مطمئنة لـ»حزب اهلل» عشية إطاللة
السيد حسن نصر اهلل عصر اليوم يف مناسبة
األمني العام للحزب
ّ
مؤسسة «جهاد البناء» يف الضاحية اجلنوبية،
لتأسيس
الذكرى 31
ّ
واليت يفرتض ان ترسم خارطة طريق االجتاه الذي ستسلكه األزمة،
إذ اعترب جنبالط ،وفق أسلوبه الساخر ،بأن «اخلرائط اجلديدة
والدقيقة عرب األقمار االصطناعية ،أظهرت ان ال عالقة بني طريق
البساتني قربمشون ومضيق هرمز ،مشريًا إىل ان كل ما نتمناه من
وزير االشغال أو االعمار بأن يستطيع توسيع دوار قربمشون لتسهيل
املرور للسري الذي يزداد ازدحامًا يف إشارة إىل دخول أطراف أخرى
إقليمية على خط األزمة».
وقال أمني السر العام يف احلزب االشرتاكي ظافرناصر للـ «أم تي
يف» :ان تغريدة جنبالط بالدعوة لضم قضييت الشويفات والبساتني
للمجلس العدلي مبادرة جديدة وبدأت االتصاالت على هذا املستوى،
فيما كتب عضو «اللقاء الدميقراطي» النائب هادي أبو احلسن عرب
حسابه على «تويرت» قائال« :إن مبادرة جنبالط ترتكز اىل احلكمة
واملنطق واحلرص على الوحدة الداخلية ،وال ميكن لعاقل أو حريص
أن يرفضها».
وقال« :ننتظر مالقاة تلك املبادرة مبوقف جريء ومسؤول وعلى
املستوى نفسه .إنه صوت العقل ،إنه إمتحان النوايا احلقيقة».

إشكالية املوازنة

وعلى خط اخر ،برزت اشكالية عدم توقيع رئيس اجلمهورية قانون
موازنة العام  2019الذي ورد اىل رئاسة اجلمهورية ،بسبب ايراد
املادة اليت جرى التوافق على شطبها خالل مناقشات جملس النواب
واملتعلقة حبفظ حقوق الناجحني يف جملس اخلدمة املدنية ،واشارت
املصادر اىل ان احلريري طرح هذا املوضوع على الرئيس عون،
وان البحث تركز على خمرج للموضوع ،وان ثالثة اقرتاحات جيري
تداوهلا:
االول يقضي بكون املادة سقطت سهوا خالل الطباعة وبالتالي ميكن
تصحيح القانون باعتبارها خطأ مادي ميكن شطبه ،او بتقديم طعن
نيابي بها ،او بوضع اقرتاح قانون معجل مكرر يقضي بشطبها.
وأفادت معلومات بأن رئيس اجلمهورية خيضع هذه اإلشكالية للدرس،
خصوصًا وان املادة اليت تتصل حبفظ حقوق الناجحني يف امتحانات
جملس اخلدمة حتت الرقم  79يف املوازنة ،ظهرت وكأنه ّ
مت تهريبها
يف القانون ،ألنه كانت قد شطبت يف جلنة املال واملوازنة ،ومن ثم

يف اهليئة العامة باعتبارها خمالفة للفصل بني السلطات.
وحبسب املادة  56من الدستور ،فإن الرئيس عون ميلك مهلة شهر
بد ان يوقع املوازنة العتبارات
للرد أو للتوقيع ،وانه بالنهاية ال ّ
تتصل مبصلحة الدولة العليا على ان حيصل الحقا التعديل على
القانون اما شطب املادة باعتبار ما جرى خطأ مطبعي ،أو تقديم طعن
من عدد من النواب يف املادة املذكورة ،اال ان كل ذلك حيتاج إىل
حبث مع رئيس جملس النواب.
رد أمس االول إىل اجمللس قانون مكافحة
ُيشار إىل ان الرئيس عون ّ
الفساد وقانون اجازات اجملاملة للمرأة اللبنانية.
اكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون «أن اإلجراءات اليت تعتمدها
االجهزة االمنية واجلمركية املعنية مبكافحة التهريب عرب املعابر
الشرعية او غري الشرعية ،ستزداد تشددا خالل الفرتة املقبلة ،محاية
لقطاعات االنتاج اللبنانية من جهة ،ومنعا للهدر الذي يلحق بإيرادات
الدولة من جهة ثانية ،الفتا اىل انه بالتوازي ،ستتخذ تدابري ملنع
التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه املمارسات يف
اآلونة االخرية.
ويف موقف وصف من قبل نائب معارض ،بأنه استفزازي ،غرد
وزير اخلارجية جربان باسيل عرب حسابه على موقع تويرت قائال« :حنن
كتيار مؤمتنون للحفاظ على البلد اكرب من ان يبلع واصغر من ان
يقسم  .بفكرنا الوطين الواسع الذي يواجهونه مبحاوالت عزل املناطق
والطوائف واالحزاب سنحارب التقسيميني والتوطينيني وعليكم ان
تتنبهوا هلم يف هذه الفرتة ألنهم واحد.
غدا (اليوم) سنقدم قانون استعادة االموال املنهوبة ونقول للجميع
القونا على جملس النواب لنعرف من يريد حماربة الفساد فعليا ومن
يريد ان يرد للدولة امواهلا».

مال ونفايات

وعلى الصعيد املالي ،توقع رئيس مجعية مصارف لبنان سليم صفري
أن تتعافى الودائع يف البنوك اللبنانية من هبوط سجلته يف األشهر
اخلمسة األوىل من  2019مع عودة تفاؤل العمالء بعد إقرار ميزانية
احلكومة.
وأوضح يف حديث اىل «رويرتز» ،ان الودائع تراجعت إىل  176مليار
دوالر بنهاية أيار من  179مليار دوالر يف نهاية كانون األول ،وتوقع
تعافيا شديد اإلجيابية ،مؤكدا أن السوق يف لبنان شديدة املرونة.
واكد ان البنوك ستتخذ خطوات لدعم االقتصاد يف األشهر األربعة
إىل السبعة املقبلة ،مبا يف ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة
وتقديم املزيد من القروض لبعض القطاعات.
وبالنسبة الزمة النفايات ،حتقق انفراج مؤقت ،متثل إعطاء بلديات
الضاحية اجلنوبية والشويفات ،احلكومة مهلة شهر واحد ،لوضع خطة
كاملة ملعاجلة مطمر الكوستابرافا ،على ان يعقد اجتماع بعد  15يومًا
بني البلديات لتقييم الوضع.
وأكدت بلدية الشويفات واحتاد بلديات الضاحية يف مؤمتر صحايف
ان قرارها بإغالق مطمر الكوستابرافا جاء حلض احلكومة على إجياد
حل سريع ،وشددت على ان ال خلفية سياسية للقرار ،الفتة إىل اننا
نطبق قرار جمللس الوزراء بالنسبة للمطمر ومل خنالف القانون.
ومن جهته ،أشار مسؤول يف بلدية الشويفات من الكوستابرافا إىل
ان هذه املنطقة قدمت الكثري حلل مشكلة النفايات يف البالد ،ولن
تقبل بأي قرار جديد بالتوسعة.

األمن االوكراني يعلن...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن جهاز األمن األوكراني ،امس االول اخلميس ،أنه مل جيد سببا
الحتجاز طاقم الناقلة الروسية «نيما» ،وأنه مت منحهم إمكانية العودة
إىل وطنهم دون أية عوائق.
جاء يف بيان األمن األوكراني نشر على موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» «تبني أثناء التحقيقات ،أن طاقم الناقلة مل ينتهك قواعد
القانون البحري وقوانني أوكرانيا ،وبالتالي ،ال يوجد سبب العتقاهلم.
وباتباع القوانني األوكرانية ،ودون انتهاك حقوق وحريات البحارة
الروس ،مت منحهم إمكانية العودة إىل أسرهم دون أية عوائق».
يذكر أن جهاز األمن األوكراني احتجز يف ميناء إيزمايل يف مقاطعة
أوديسا ناقلة روسية «نيكا سبرييت» اليت حسب مزاعم كييف،
شاركت حتت امسها السابق «نيما» يف منع مرور السفن احلربية
األوكرانية خالل احلادث الذي وقع يف مضيق كريتش يف تشرين
الثاني عام .2018
وأعلنت سفارة موسكو يف كييف إخالء سبيل طاقم السفينة الروسية
احملتجزة يف أوكرانيا ،وهو يف طريقه إىل الوطن ،فيما تبقى السفينة
يف امليناء.
والحقا أفادت مفوضة حقوق اإلنسان الروسية ،تاتيانا موسكالكوفا،
بأن البحارة الروس عربوا احلدود بني أوكرانيا ومولدافيا ،وسيتوجهون
منها إىل روسيا على منت طائرة.
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية ،أن اجلانب الروسي يستوضح ظروف
احتجاز الناقلة الختاذ اإلجراءات املناسبة.
هذا وكانت سفن «بريديانسك»« ،نيكوبول» و ياني كابو» التابعة
للبحرية األوكرانية ،قد عربت ،يف  25تشرين الثاني املنصرم ،احلدود
الدولية لروسيا ،خالل إحبارها من البحر األسود إىل مضيق كريتش.
مؤقتا ،يف املياه اإلقليمية الروسية ،ومل
ودخلت منطقة املياه املغلقة
ً
تستجب هذه السفن إىل املطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة
لقوات األمن الفدرالية الروسية املرافقة هلا ،بالتوقف على الفور ،ما
دفع أسطول البحر األسود الروسي الحتجازها ،ما أثار دعوات من عدة
دول لتخفيف التصعيد باملنطقة وإطالق سراح البحارة احملتجزين.
واعتربت موسكو ،حادث مضيق كريتش ،استفزازا واضحا دبرته

السلطات األوكرانية قبيل االنتخابات الرئاسية األوكرانية اليت جرت
يف آذار املاضي.

بومبيو :مستعد للذهاب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إيران ،لكن ليس من أجل نشر الدعاية لكن ألقول احلقيقة للشعب
اإليراني حول ما فعلته قيادته وكيف أضرت إيران ،أعتقد أن سبب
منعهم حدوث ذلك هو أنهم أيضا يعرفون احلقيقة جيدا».

حبرية بريطانيا تواكب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أمرت لندن البحرية امللكية مبواكبة السفن اليت ترفع العلم الربيطاني
يف مضيق هرمز ،بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم الربيطاني
األسبوع املاضي.
وأعلنت وزارة الدفاع الربيطانية أن «البحرية امللكية ُأوكلت مواكبة
السفن اليت ترفع العلم الربيطاني يف مضيق هرمز ،إن يف شكل
منفرد أو يف جمموعات ،يف حال اإلبالغ عن مرورها خالل مهلة
كافية».
جاء ذلك بعدما أعلن وزير اخلارجية الربيطاني السابق جريميي هانت
االثنني أن فرقاطة بريطانية ستصل إىل اخلليج يف  29الشهر
اجلاري.
ومتر عرب مضيق
الربيطاني
العلم
ترفع
اليت
السفن
على
أن
وأضاف
ّ
هرمز ،أن ُت ِ
بلغ مبوعد مرورها «كي نكون قادرين على تقديم أفضل
محاية ممكنة» هلا .واستدرك أن البحرية امللكية لن تستطيع «تقديم
مواكبة لكل السفن أو إلغاء كل احتماالت عمليات القرصنة».
كذلك أعلن هانت خطة لتشكيل قوة محاية أوروبية يف مياه اخلليج.
ويف هذا السباق ،قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فرنسواز بارلي إن
باريس ولندن وبرلني تعتزم «تنسيق» جهودها و»تقاسم املعلومات»
يف منطقة اخلليج ،لتعزيز األمن البحري ،ولكن من دون نشر قوات
عسكرية إضافية.
جاء ذلك بعدما اعترب وزير الدفاع األمريكي مارك إسرب أن اقرتاح
«مكمل» ملبادرة الواليات املتحدة ملنع «استفزازات» إيران.
هانت
ّ

حممد الناصر رئيسا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن نائب رئيس جملس الشعب التونسي عبد الفتاح مورو ،امس
االول اخلميس ،أن رئيس الربملان حممد الناصر سيتوىل الرئاسة
املوقتة للجمهورية التونسية وذلك اثر وفاة الرئيس الباجي قائد
السبسي صباح اليوم (امس االول).
وقال للصحافيني إن حممد الناصر سيؤدي اليمني يف الربملان اليوم
(امس اجلمعة).
وحبسب الدستور فان الناصر ميكنه تولي الرئاسة املوقتة ملدة ادناها
 45يوما واقصاها  90يوما.
وكانتالرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قد
أعلنت ،امس االول اخلميس ،عن عمر  93عامًا ،بعدما أدخل جمددًا
إىل العناية الفائقة يف املستشفى ليل األربعاء اخلميس.
وكان السبسي قد دخل العناية الفائقة لعدة أيام يف نهاية الشهر
املاضي إثر إصابته بـ «وعكة صحية».
وقال جنله حافظ قائد السبسي لوكالة فرانس برس ،بعد إدخال
والده جمددًا اىل العناية الفائقة «إن الرئيس التونسي يف العناية
الفائقة يف املستشفى العسكري يف العاصمة واألمور ليست على
ما يرام» .وأضاف أن والده نقل للمستشفى العسكري إثر وعكة
صحية طارئة ،ناجتة عن خملفات التسمم الغذائي الذي تعرض له
خالل الفرتة املاضية.
وكانت حالة السبسي قد تدهورت الشهر املاضي ،حيث قضى
أسبوعًا يف املستشفى قبل اخلروج بعد إعالن تعافيه ،ومل يظهر بعد
ذلك إال يف مناسبتني فقط.
ويعترب السبسي أحد خمضرمي احلياة السياسية يف تونس ،بعد مسرية
طويلة توىل خالهلا مناصب عدة ،مع صانع استقالل تونس الرئيس
الراحل احلبيب بورقيبة ،ويف عهد نظام زين العابدين بن علي ،حتى
أصبح رئيسا بعد مرحلة انتقالية حمورية لتونس عام .2014
ولد السبسي يوم  29تشرين الثاني  1926بزاوية سيدي بوسعيد
بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس .ودرس يف املرحلة الثانوية
مبعهد الصادقية معقل النخب التونسية ،ثم التحق جبامعة السوربون
بباريس ملزاولة دراسته يف احلقوق.
بعدها ،عاد السبسي إىل بالده ليمارس مهنة احملاماة ،حيث تعهد
بقضايا املقاومني احملالني من قبل سلطات احلماية الفرنسية على
احملكمة العسكرية ورافع عن عدد من املناضلني احملكومني عليهم
باإلعدام من طرف املستعمر الفرنسي.
ّ
وتقلد بني عامي  1956و 1986مسؤوليات هامة يف الدولة ،أبرزها
ّ
مكلف بالدفاع ووزير الشؤون
منصب وزير الداخلية ووزير دولة
اخلارجية وسفريا لتونس بباريس وبون.
بعدها بثالث سنوات ،توىل السبسي رئاسة جملس النواب ملدة سنة
واحدة ،ثم غادر على إثرها احلياة السياسية عند انتهاء املدة النيابية
سنة  1994وتفرغ ملمارسة مهنة احملاماة من جديد ملدة عقدين.
ويف عام  ،2011عني السبسي رئيس وزراء ،بعد بضعة أسابيع من
قيام الثورة  ،حيث قاد حكومة نظمت أول انتخابات حرة يف تاريخ
تونس ،يف اقرتاع فازت به حركة النهضة وحصلت على أغلبية نسبية
يف اجمللس الوطين التأسيسي.
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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

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

جلس على مقعد املرحاض بعد نقل تابوت توت عنخ آمون ألول مرة إعالمية سعودية تثري اجلدل
 5أيام ليدخل يف موسوعة «لعنة الفراعنة» ترعب العلماء! بطلب «جريء» من الرجال!

«غينيس»!

أيام تقريًبا ،يف
جلس رجل بلجيكي على قاعدة املرحاض ملدة مخسة ّ
حماولة منه لتسجيل رقم قياسي عاملي ،حبسب ما نقل موقع «سكاي
نيوز» عن «رويرتز».
حتدي اجللوس ملدة  165ساعة على
عاما) ّ
دخل جيمي دي فرين (ً 48
يصا هلذه احملاولة يف منتصف
خص ً
قاعدة املرحاض ،الذي مت إعداده ّ
حانة ،لكنه استسلم بعد جلوسه ملدة  116ساعة فقط.
إن «السخرية من الذات هي أفضل
وقال دي فرين لـ»رويرتز» ّ
ً
ً
شيئا أكثر
أحب
مضيفا« :ملاذا أفعل هذا؟ ملاذا ال؟ ال
الدعابات»،
ّ
من سخرية الناس مين ،ألنين يكون مبقدوري حينئذ أن أفعل نفس
الشيء معهم».
وكان ُيسمح لدي فرين براحة ملدة مخس دقائق كل ساعةّ ،
لكنه كان
جيمعها على مدار الساعات مبا يسمح له بالنوم .ومن املفارقات أنه
كان حيتاج اىل القيام لقضاء حاجته نظرا ألن قاعدة املرحاض اليت
الص ّحي.
الصرف ّ
جيلس عليها يف احلانة غري موصولة بنظام ّ
أمرا سه ًال على دي فرين ،الذي قال ّ
إنه
ومل يكن اجللوس ملدة طويلة ً
كان متعبًا للغاية وأصيبت ساقاه.

جراء صدمة كهربائية...

قتله هاتفه اخلليوي أثناء
شحنه ليالً!

مات رجل تايالندي أثناء نومه ،جراء تلقيه صدمة كهربائية بسبب
شحنه هلاتفه اجلوال وهو مستلق يف فراشه.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» ،أن احلادث وقع يف حمافظة
تشونبوري التايالندية ،عندما اكتشفت جثة أرونا يوتيوي ()21
عاما من قبل شقيقه األكرب فريايوت  14متوز اجلاري.
وكان املتويف حيمل يف يديه هاتفه الذكي موصوال بسلك الشحن
ويضع يف أذنيه مساعات الصوت ،وقد طالت احلروق يديه ووجهه
وتدفق الدم من أسفل جسمه.

أثريت خماوف من لعنة قاتلة بعد أن أخرج اخلرباء تابوت امللك
الشاب املصري توت عنخ آمون ،من قربه ألول مرة منذ اكتشافه
قبل  100عام.
ونقل علماء اآلثار التابوت اخلشيب املطلي بالذهب للملك توت عنخ
آمون واآلالف من القطع األثرية ،من مدينة األقصر إىل املتحف
اجلديد الواقع جبوار أهرامات اجليزة.
واكتشف عامل اآلثار الربيطاني هوارد كارتر ،قرب امللك الثامن عشر
يف مصر القدمية ،يف وادي امللوك باألقصر عام  ،1922ومل يتم
ترميم القرب الذي احتوى على حنو  5آالف قطعة أثرية منذ ذلك
الوقت.
ويعتقد الكثريون أن لعنة رفات توت عنخ آمون حلت بعد افتتاح
قربه حيث تبع ذلك سلسلة من الوفيات لألشخاص املشاركني يف
االكتشاف ..ومات عدد من علماء اآلثار وحتى بعض أفراد عائالتهم
بأمراض فظيعة أو حوادث غريبة ،ويشري آخرون إىل أن الوفيات مل
تكن مصادفة ،حبسب موقع ذا صن.
ومن املتوقع أن يكون تابوت توت عنخ آمون وجمموعة القطع
األثرية التابعة لضرحيه حمور املتحف اجلديد الذي ستفتتحه مصر
العام املقبل.
وقالت وزارة اآلثار املصرية إن التابوت نقل من القرب يف جنوب
مصر إىل املتحف املصري اجلديد ،خالل األسبوع املاضي« ،من أجل
ترميمه ألول مرة على اإلطالق منذ اكتشاف القرب».
وقال عيسى زيدان ،اخلبري يف األحجار الكرمية« :يعاني التابوت من
العديد من مظاهر التلف املختلفة ،واليت تتمثل يف وجود شروخ يف
طبقات اجلص املذهبة ،وضعف عام يف طبقات التذهيب».
وأضاف أن ترميم التابوت املصنوع من اخلشب املغطى بالذهب،
سيستغرق حنو مثانية أشهر.
ويعد هذا التابوت الوحيد املتبقي يف قرب توت عنخ آمون ،بعد نقل
التابوتني اآلخرين لتوت عنخ آمون إىل املتحف املصري يف ميدان
التحرير بالقاهرة عام .1922
وسبق أن أعلنت مصر أن املتحف املصري اجلديد الذي استغرق
إنشاؤه  15عاما ،وهو ممول جزئيا من اليابان ،سيفتتح رمسيا
حبلول نهاية عام .2020
يذكر أن توت عنخ آمون ،وهو أحد فراعنة األسرة املصرية الثامنة
عشرة ،ملصر القدمية من عام  1332إىل غاية  1323قبل امليالد،
وهو الفرعون األكثر شهرة بالنسبة لعمره ،حيث يعتقد اخلرباء أنه
كان بعمر  10سنوات عندما توىل حكم احلضارة األقوى يف العامل.
وحري موته عند بلوغه  19عاما من العمر ،العلماء على مدى عقود من
الزمن ،ويعتقد البعض أنه تويف نتيجة إصابته بكسر يف ساقه أو
مبرض آخر ،بينما يدعي آخرون أنه اغتيل.

أثارت اإلعالمية السعودية ملى سعود جدال كبريا وغضب متابعيها
على موقع «إنستغرام» مبقطع فيديو وصفوه بأنه خادش للحياء
العام ،حيث دعت فيه الرجال حللق «شعر اإلبطني».
ووجهت اإلعالمية يف الفيديو املتداول رسالتها اجلريئة للرجال
وسط استهجان ناشطني لتناوهلا هذا املوضوع بتلك الطريقة
املباشرة ،حيث اعترب البعض أن كالمها يف مثل هذه املواضيع
يتنايف مع صفة احلياء اليت من املفرتض أن تتحلى بها املرأة،
خاصة إذا كانت تنتمي للدول العربية اليت هلا عاداتها وتقاليدها.
من جهتها ،أوضحت ملى يف فيديو ثان أن ما فعلته ليس خادشا
للحياء ،ولكنه خمالف للموروثات .وقالت« :املوضوع هادا اللي
أثار ضجة ..وأنا اللي أشوف إنه أتفه بكتري من إنه يصري ضجة،
ألنه يف مواضيع كتري أنا حكيت فيها مفيدة ما أثارت ضجة مع
األسف».
وتابعت« :اإلعالميني أنواع ،يف مطبلني ويف ملقنني وفيه مثبتني..
وأنا اللي متابعيين من زمان على «إم بي سي» والراديو يعرفون
إني من املثبتني وما أخاف يف اهلل لومة الئم ..ألن أي شي عندي
سواء يشوفوا تافه أو غري تافه أقوله ألنها وجهة نظري».
يذكر أن بداية شهرة ملى سعود كانت يف عام  2009عندما انضمت
إىل «بانورما إف إم» ،وقدمت بعض الربامج الغنائية بالبداية ثم
قدمت برامج منوعة ،كما قدمت كواليس جلسات وناسة  2013على
قناة «إم بي سي».
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فــن

ستيفاني صليبا

أمتنّى أن أجنب ستّة أطفال

وليد توفيق :سعد جمل ّرد ش ّق
طريقه كالصاروخ
إلتقت الزميلة إيالف بالنجم العربي وليد توفيق يف دبي ،ومعها
اخلليجية ،وإستمرارها اليوم بأصوات كمحمد
أهمية األغنية
حتدث عن
ّ
ّ
ّ
عبدو وأحالم وحسني اجلسمي وعبد اهلل الرويشد ونبيل شعيل .كما
ّ
ّ
بأنه من ّ
أكد ّ
املداح
متأثرًا يف بداياته بطالل
عشاق هذه األغنية
ّ
وأبو بكر سامل قبل أن ينشغل بالسينما وبلونه الغنائي ،وأضاف
ألن هذا
توفيق « :أفضل أن نرتك هذا اللون للذين جييدون آداءه ّ
الفنية».
أفضل ملسريته
ّ
حتدث النجم العربي عن أغنية «علمتين» ،وأغنية
من جهة أخرى ّ
صورهما يف «كييف» حتت إخراج زياد
«بغار عليكي بغار» اللتان
ّ
املغربية مستذكرًا
خوري ،قبل أن ينتقل إىل احلديث عن األغنية
ّ
ّ
ّ
والفنان عبد اهلادي بلخياط ،وعبد
الفنانة املغربية نعيمة مسيح،
بأن وسائل التواصل االجتماعي اليوم
الوهاب الدوكالي ،مؤكدًا ّ
ساهمت بشكل أكرب يف إنتشارها .وإختتم توفيق حديثه مع إيالف
ّ
مؤكدًا ّ
بأنه صوت مجيل جدًا،
جملرد
عن الفنان املغربي سعد
ّ
ّ
وعرفته إىل
معه
جلست
وقد
كالصاروخ،
يشق طريقه
وإستطاع أن
ّ
كريم أبي ياغي كي يدير له أعماله ،وأمتنى أن يعود إىل عمله وإىل
نشاطه بشكل أقوى».

قضية غريبة… ممثلة شهرية
تقاضي رجالً «اغتصبها» بعينيه!

املممثلة ايشا غويتا

ّ
اللبنانية ستيفاني صليبا كامريا إيالف لتشاركها فرحة
املمثلة
دعت
ّ
احلب وهي بإنتظار الزواج
أهدتها
احلياة
أن
قالت
ولنا
ميالدها،
عيد
ّ
ّ
تتمنى أن تنجب منه ّ
ّ
ستة أطفال :ثالث إناث ،وثالثة ذكور.
الذي
هذا وأخربتنا ستيفاني عن األجواء اليت دارت يف جلسة املصاحلة
ّ
املمثلة ماغي بو غصن ،وشهدت إجتماع
األخرية اليت أشرفت عليها
املمثلتي سريين
اللبنانيات ،وكذلك الصلح بني
ممثالت الدراما
نْ
ّ
عبد النور ونادين جنيم ،وعنه قالت ستيفاني ّ
أنه ّ
مت بأجواء سلسة
اي ّ
ّ
ومتنت ستيفاني أن جتتمع املمثالت مجيعًا يف
توتر.
جدًا دون ّ
ّ
عمل واحد ،وكشفت ّ
حتضر لعمل لبناني سوري مشرتك من
بأنها
ّ
الصباح تكشف عن تفاصيله قريبًا.
ستني حلقة من إنتاج شركة
ّ
املصور لقاءات مع ّ
كل من ماغي بو غصن ،وسريين
ويف التقرير
ّ
جديدهن،
حتدثن عن
عبد النور ،وورد اخلال ،وسابني اللواتي
ّ
ّ
ّ
ومتنني لستيفاني عيد ميالد سعيد.

تصدرت ممثلة بوليوود الشهرية إيشا غوبتا ،عناوين الصحف
اهلندية ،والعاملية ،بعد اتهامها ملالك فندق شهري يف عاصمة
اهلند نيودهلي ،باغتصابها بواسطة عينيه ،وتهديدها برفع دعوى
قضائية ضده ..وشغلت إيشا مواقع التواصل االجتماعي بهذه
الواقعة الفريدة من االغتصاب ،بعدما شاركت قصتها على
إنستغرام ،والحقا على تويرت ونشرت بعض الفيديوهات والصور
أيضا ،حبسب ما نشرته صحيفة إنديا تاميز اهلندية.
وغردت املمثلة اهلندية عن رجل قالت إنه اغتصبها بعينيه عندما
كانت يف مطعم أحد الفنادق تتناول الطعام مع أصدقائها .وقالت:
«إن األمر مل يكن له عالقة باإلعجاب ،وقد متر به أي فتاة عادية.
كيف ميكن للرجل أن يكون فوق القانون .كنت أتناول العشاء.
وجاء بعد ذلك وجلس على طاولة مقابلة لنا .ملاذا يظن الرجال أن
األمور جتري بهذا الشكل».
وأضافت« :الرجل الذي يواصل التحديق بامرأة طوال الليل جيعلها
غري مرتاحة وهذا صحيح .مل يلمسين ،ومل يقل لي أي شيء .نظر
إلي ال كمعجب ،وال كممثلة معروفة ،ولكن ألنين امرأة .يف أي
مكان نستطيع أن نكون بأمان؟ .هل كوني امرأة لعنة!».
وقالت يف تغريدة أخرى« :إذا كانت امرأة مثلي ميكنها الشعور
بالتهديد وعدم األمان يف األماكن العامة ،فكيف حال الفتيات
العاديات .على الرغم من وجود حارسني معي إال أنين شعرت أنه
مت اغتصابي .أيها اخلنزير الربي أنت حقري ،وتستحق أن تتعفن يف
السجن».
ويف تغريدة أخرى كتبت« :الرجال من صنف اخلنازير الربية هم
السبب وراء عدم شعور النساء باألمان .أنت حتاصرني بعينيك.
نظراتك كانت كافية».
ومل متر تغريدات الفنانة اهلندية مرور الكرام ،وبدأ املغردون
بتوجيه االنتقادات هلا .وبهذا الشأن كتب املخرج السينمائي
ديبكا بهاردواج« :إيشا غوبتا اليت كان آخر ظهور هلا يف فيلم
للمخرج أنوبام خري محل عنوان (يوم واحد :العدالة بالربيد) معروفة
بتعليقاتها وصورها اجلريئة .إنها تبحث عن الشهرة فقط».

مغنية أمريكية تنسحب من
حفل يف السعودية دعماً
حلقوق املرأة واملثليني!

املغنية نيكي ميناج
أعلنت مغنية الراب األمريكية ،نيكي ميناج ،انسحابها من حفل
مقرر يف السعودية األسبوع املقبل ،بدعوى دعمها حلقوق املرأة
واملثليني.
قالت ميناج يف بيان «بعد تفكري متأن قررت عدم املضي قدما يف
حفليت املقرر إقامتها مبهرجان جدة العاملي… على الرغم من أنين
مل أكن أريد أكثر من أن أقدم عرضي أمام اجلمهور يف السعودية»؛
حبسب وكالة «رويرتز».
وتابعت ميناج :لكن بعد زيادة إملامي باألمور ،أعتقد أنه من املهم
بالنسبة لي أن أوضح دعمي حلقوق النساء وجمتمع املثليني وحرية
التعبري.
وكان من املقرر أن تقيم ميناج حفلها ضمن مهرجان جدة العاملي،
يوم  /18متوز اجلاري ،لكن خطتها للغناء يف السعودية تعرضت
األسبوع املاضي النتقادات على مواقع التواصل االجتماعي.
ولدى اإلعالن عن احلفل ألول مرة األسبوع املاضي عرب بعض
السعوديني عن محاسهم بعد عروض لفنانني غربيني يف السعودية،
منهم ماريا كاري ،ودي.جيه تييستو وفريق (ذا بالك آيد بيز).
غري أن آخرين عربوا عن انزعاجهم من املالبس الكاشفة اليت ترتديها
ميناج خالل عروضها.
سبق وأن دافع منظمو حفل مطربة «اهليب هوب» األمريكية،
نيكي ميناج ،األول يف اململكة العربية السعودية ،عن إحضارها،
مؤكدين أن حفلها سيكون األضخم على اإلطالق يف منطقة الشرق
األوسط.
وأكد املشرف العام على «موسم جدة» ،رائد أبو زنادة ،أن إحضار
نيكي ميناج إىل اململكة ،ميحو «مفهوم سائد» عن السعودية،
ويثبت أنها تتقبل اجلميع ،وفقا لصحيفة «آراب نيوز» السعودية.
وعن أسباب تعاقدهم مع نيكي ميناج ،أوضح روبرت كويرك،
رئيس منظمي الفعاليات « ،»ROQU Media Internationalأنها
«أيقونة عاملية مطلقة» ،حبسب وصفه.

أجنيلينا جولي من ممثلة إىل
حمررة يف جملة أمريكية!
قالت شبكة  CNNاألمريكية إن املمثلة األمريكية أجنلينا جولي
انضمت إىل جملة  Timeاألمريكية لتشغل منصب حمرر مساهم.
حيث أعلن رئيس حترير اجمللة ومديرها التنفيذي ،إدوارد
ّ
تولي املنصب اجلديد من ِقبل املمثلة احلائزة على
فيلسينثال،
جائزة األوسكار األربعاء  20حزيران .2019
وقالت اجمللة ،يف بيان رمسي هلا ،إن املقاالت اخلاصة جبولي
ُ
ستنشر بشكل شهري ،وسرتكز على مواضيع ،من بينها التشريد
القسري ،وحقوق اإلنسان.
وأشار البيان إىل خربات جولي السابقة مع وكالة األمم املتحدة
لالجئني على مدار  18عامًا ،اليت شغلت آخر سبع سنوات ،منها
منصب املبعوث اخلاص للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني.
وأضاف بيان اجمللة أن جولي نفذت  60مهمة ميدانية إىل دول ،من
بينها كولومبيا ،والبريو ،وبنغالديش.
ُ
ونشر أول مقال جلولي بعد شغلها منصب حمرر مساهم بعنوان
«واجبنا جتاه الالجئني» ،األربعاء ،الذي يوافق «اليوم العاملي
سيصدر يوم  1متوز
لالجئني» ،وسينشر ضمن عدد اجمللة الذي
ُ
2019؛ إال أنها كانت قد ساهمت مبقال يف اجمللة يف وقت
سابق.
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هـو وهـي

 4أسرار عن العالقة احلميمة لن للمتزوجني فقط ...أفضل  5أوقات وأمتعها
تبوح بها املرأة للرجل

ماذا تعرف عن املرأة واهتماماتها فيما خيص
العالقة احلميمة؟ إذا راجعت معلوماتك وخرباتك
مع شريكة حياتك ،رمبا ستعكس فقط احتياجاتك
الشخصية وليس احتياجاتها.
ٍ
ٍ
بكثري
حقيقية يف البوح
برغبة
النساء يشعرن
ٍ
من األسرار حول العالقة اجلنسية اليت ال يعرفها
الرجل ،وكثريًا ما ختفيها املرأة بسبب خجلها أو
عدم رغبتها يف أن يشعر الرجل مبشاعرها السلبية
جتاه تلك العالقة.
ِ
إليك جمموعة من األسرار اليت ال تبوح بها معظم
النساء ،لكن حتمًا حتتاج من الرجل أن يدركها:
 -1املرأة حتتاج إىل مزيد من الوقت
ينبغي على الرجل أن يدرك جيدًا أن عقل املرأة
ٍ
ٍ
خمتلفة متامًا عن الرجل ،فإذا
بطريقة
يعمل
كان الرجل يضعف حينما يرى املرأة تقوم خبلع
مالبسها ،فإن النساء ال يضعفن هلذا األمر.
رمبا حتتاج املرأة إىل املزيد من الوقت واحملاوالت
جرب أكثر من
حتى تتفاعل مع هذه احلالة ،لذلك ّ
حماولة جلذبها ،التجارب يف إثارة املرأة ال تعين
الفشل ،ولكن هي جمرد حماوالت الستمالتها،
حتى وإن مل تستملها فهي بالتأكيد ترضيها.
تأكد أن العالقة بني الرجل واملرأة ال حتمل قواعد
ثابتة تعتمد على الصواب واخلطأ ،وإمنا على
التوافق بني الطرفني.
تقول خبرية العالقات ابريل ماسيين ،حسب
موقع «هافينغتون بوست»« :حتتاج املرأة إىل
وقت أطول من الرجل إلثارة حواسها ،ولذلك إذا
كان الرجل مهتمًا بإرضائها ،فينبغي عليه أن
حيرص على منحها الوقت الكايف الستمالة قلبها
وحواسها ،يف احلقيقة ،معظم النساء ال خيربن
الشريك بهذه املشاعر ،بل كثريًا ال حياولن إحباط
أزواجهن ،وال يظهرن أمامهم مشاعرهن السلبية
جتاه تسرع الرجل».
وأضافت ماسيين« :إذن ما احلل؟ احلل يف الرتوي
والتمهل من قبل الرجل ،هذا من شأنه أن يشعر
املرأة بقيمتها لديه ويساهم يف تعميق الروابط
الرومانسية بني الشريكني» األمر فقط حيتاج إىل
التجربة أكثر من مرة.
 -2النساء أيضًا يشعرن بامللل!
اخلطأ الذي يقع فيه معظم الرجال هو حماولتهم
تسجيل أرقام قياسية أثناء هذه العالقة فيما
خيص مدتها ،هذا األمر يثري امللل لدى املرأة،
رمبا يقوم بعض الرجال بهذا األمر إلثبات شيء
ما ألنفسهم ،رمبا يرضي ذلك بعض الغرور لدى
الرجل.
هل تدرك ما تفعله بشريكتك؟ أنت جتعلها ترغب

تعترب ممارسة العالقة اجلنسية من أهم الغرائز
الطبيعية يف حياة اإلنسان ،إضافة لكونها عادة
محيمية قد ميكن ممارستها يف أي وقت من
األوقات.
وذكرت جملة «حياتك» التثقيفية الرتفيهية أن
هناك أوقات معينة يف حياة كل من الرجل واملرأة
تعترب من أفضل األوقات ملمارسة عالقة محيمية
ممتعة.
ويف مقال نشرته اجمللة التثقيفية جاء فيه أن
الكثري من الدراسات واألحباث العلمية اليت أجريت
أثبتت أن هناك مخسة أوقات مثالية حلدوث عالقة
محيمية بني الرجل واملرأة.
يف إنهاء هذا األمر يف أسرع وقت ،ذلك لشعورها
بامللل وعدم االستمتاع! تقول جاكوي اوليفر:
«احرتم احتياجات املرأة ،وال تدفعها دائمًا إىل
العالقة اجلنسية».
تشري املعاجلة النفسية تينا تيسينا إىل أن املرأة
حتتاج كثريًا للحديث عن العالقة اجلنسية ،ومن
ً
شريكة هلا احتياجات ،وهو ما يتطلب
ثم تصبح
االستماع إىل رأيها أو ما تريد أن تقوله حول هذه
العالقةَ ،ت ّ
ذكر أن احلوار ليس من طرف واحد،
اخترب بعض األمور اليت ميكن أن ترضيها ِ
وقس
ردة فعلها جتاهها.
 -3األفالم اجلنسية ليست دلي ًال ناجحًا
إذا كنت من هؤالء الذين يشاهدون األفالم اجلنسية
ويقارنون عالقاتهم الزوجية مبا يشاهدونه ،فأنت
تقع يف خطأ بالغ ،فما تراه يف تلك األفالم ال
يعكس الواقع بأي حال.
أن تطلب من املرأة أن تصبح مثل فتيات
أمر حمبط للغاية العتبارات
األفالم اجلنسية فهذا ٌ
كثرية ،أهمها أن مشاهد تلك األفالم غري واقعية
وهي أشبه مبشاهد األفالم السينمائية اليت يتم
تصويرها بأكثر من زاوية عدة مرات ،ولذلك فهي
جمرد مشاهد متثيلية غري واقعية.
كما أن كثريًا من النساء ال يفضلن «اجلنس القذر»
الذي يقدم يف هذه األفالم ،لذلك لو طلبت أو
توقعت من املرأة أن تشاركك هذه املشاعر،
حتملها عبئًا ثقي ًال وغري ممتع.
فأنت بذلك ّ
 -4انظر لنفسك يف املرآة!
ً
ٍ
بصورة
عادة جمهودًا كبريًا يف الظهور
تبذل املرأة
ٍ
ٍ
ومثرية أمامك ،ترتدي مالبس مثرية وتضع
رائعة
املكياج والعطور وتستخدم كثريًا من أدواتها،
لكنها أيضًا تشعر باالمشئزاز إن كانت رائحتك غري
طيبة أو رائحة فمك كريهة أو شعرك أشعث.
هذه األمور البسيطة واليت ميكن عالجها تتسبب
يف نشوب حالة من الكراهية لدى املرأة هلذه
الدقائق ،حاول أن تشعرها أنك تهتم مبظهرك
أمامها.

وأشارت اجمللة إىل أن اجلسم يقوم بإفراز
هرمونات جنسية معينة تعزز من األداء اجلنسي
وتزيد من الرغبة واإلثارة اجلنسية عند الزوجني،
ونصح الباحثون أيضا مبواعيد حمددة إلقامة
عالقة جنسية لكي يشعر كل من الزوجني بالراحة
واالستمتاع واإلشباع اجلنسي ،وتتحقق السعادة
الزوجية لديهما.
أول هذه األوقات اليت ذكرتها جملة «حياتك» هو
«بعد ممارسة التمارين الرياضية» ،وقالت:
هناك دراسة أجريت يف جامعة تكساس أثبتت
أن بعد ممارسة التمارين الرياضية ميكنك أن
تقيم عالقة جنسية ممتعة ألنها تعترب من األوقات
املثالية .وذلك على الرغم من العرق والتعب إال
أنه ممتع للغاية.
وتابعت اجمللة يف مقاهلا متوجهة إىل السيدات:
أثبتت تلك الدراسة أن ركوب الدراجة ملدة
عــشرين دقيقة تسمح لتدفق الدم بنسبة عالية
جلميع األعضاء التناسلية .وقد تزداد نسبة
اهلرمونات اجلنسية يف اجلسم بشكل أكرب مما
يساعد على زيادة الرغبة اجلنسية يف هذا الوقت
والشعور بأنك أثناء العالقة سوف تكوني رشيقة
ومجيلة.
وثاني األوقات «يف الصباح» ،وذكرت «حياتك»
أنه يف البداية البد أن نعلم أن ممارسة العالقة
احلميمة قد تساهم يف حتسني املزاج .لذلك من
املفضل املمارسة يف الصباح بعد االستيقاظ
مباشرة لكي تساعد على التواصل الودي
والعاطفي بني الزوجني طوال اليوم وذلك الرتفاع
نسبة هرمون «األوكسيتوسني» يف اجلسم أثناء
هذه الفرتة.
ونصحت «حياتك» الزوجة أن تقوم مبداعبة الزوج
عندما تستيقظ من النوم حيث يكون هرمون
التستوستريون عند الرجل يف أعلى نشاطه
وهذا اهلرمون يسمى بهرمون السعادة ألنه هو
املسؤول عن األداء اجلنسي ويعزز من اإلثارة
اجلنسية بشكل سريع .كما تؤثر ممارسة العالقة
احلميمة يف الصباح تأثريا إجيابيا يف زيادة نسبة
األدرينالني يف الدم.

وجاء يف املرتبة الثالثة بني األوقات املناسبة
ملمارسة العالقة احلميمية «يف فصل الصيف».
وقالت «حياتك» :فصل الصيف من أفضل فصول
السنة إلقامة عالقة محيمة ممتعة ومدهشة وذلك
لزيادة الرغبة والشهوة اجلنسية عند الزوجني.
ويعترب الصيف هو فصل الرتفيه والراحة واملتعة
مع سطوع الشمس الذي يصاحبها ارتفاع يف
درجة احلرارة قد تزداد البهجة والنشاط واحليوية
اليت تؤثر على اجلسم بصورة فعالة وقوية حيث
يقوم اجلسم بإفراز غدد اجللد العرقية.
وتتحسن الدورة الدموية ويزداد تدفق الدم
بشكل سريع إىل مجيع أحناء اجلهاز التناسلي لدى
الرجل واملرأة .ويرتفع هرمون التستوستريون
وقد يصل إىل أعلى مستوياته عند مجيع الرجال.
وأضافت :كما يساهم اجلسم يف تعزيز فيتامني
«د» .وتناول فاكهة الصيف يساعد يف زيادة
الرغبة اجلنسية وتعزيز الدافع اجلنسي مثل
البطيخ ،والفراولة ،وعصري الرمان.
وارتداء املالبس الصيفية اليت تربز أنوثة وأناقة
املرأة و تربز رجولة الشريك هلا تأثريا قويا إلثارة
الشهوة اجلنسية عند الرجل و املرأة.
ويف املرتبة الرابعة بني تلك األوقات كان
«الساعة الرابعة بعد الظهر» ،وذكرت «حياتك»
أن ممارسة اجلماع يف الرابعة بعد الظهر يعد من
أفضل األوقات بالنسبة للزوجني.
وبينت أن االستمتاع واالنسجام يف هذا الوقت قد
يزداد بشكل أكرب .وقد أطلقت خبرية اهلرمونات
أليسا فيت وصفا على هذا الوقت وقالت عنه
(فرحة بعد ظهر اليوم) وذلك الرتفاع هرمون
األسرتوجني عند الرجل والذي يساعد يف زيادة
الرغبة واإلثارة اجلنسية لديه.
وحل توقيت «عندما تكونني متعبة» يف املرتبة
اخلامسة بني األوقات اليت تعترب األكثر مناسبة
ملمارسة العالقة احلميمية.
وقالت «حياتك» :ممارسة العالقة احلميمة قد
تعمل على حتسني أداء جهاز املناعة يف اجلسم.
وتقلل من اإلصابة باألمراض وختلص اجلسم من
الشعور بأي وجع أو أمل .ومبجرد الشعور بأي
مرض من هذه األمراض مثل فريوس اإلنفلونزا
أو أالم املفاصل احلادة أو الشعور بأمل الصداع أو
أعراض الدورة الشهرية املزعجة ،يكون هذا هو
الوقت… املثالي إلقامة عالقة جنسية.
وختمت بالقول :أثناء ممارسة اجلماع والوصول
لإلثارة والنشوة اجلنسية يقوم اجلسم بإفراز
هرمونات معينة تكون مبثابة مسكنات طبيعية
لتخفف الشعور باألمل و متنع اإلصابة باألمراض
مثل هرمون األوكسيتوسني واإلندروفني.
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صـحة وغـذاء

 6أشياء مفاجئة قد تؤثر على بشرتك ماذا حيصل للجسم عند تناول التمور يوميا

دون أن تدركها

توجد العديد من العوامل املختلفة حولنا واليت
تؤثر على صحة بشرتنا ومظهرها بطرق إجيابية
وسلبية دون أن ندرك ذلك.
ونشر موقع «إنسايدر» قائمة باألشياء اليت
ميكنها التأثري على البشرة بشكل واضح وكبري،
وفقا ألطباء األمراض اجللدية ،وأهمها مايلي:
 -1التعرق:
ميكن للتمارين الرياضية أن تكون مفيدة للجسم
والعقل ،ولكن ختطي االستحمام بعد التمرين،
ليس دائما أمرا جيدا لبشرتك« ،فعندما يبقى
العرق على اجلسم لفرتة طويلة ،ميكن أن جيتذب
البكترييا ويسد املسام ،وإذا مل يتم غسل اجلسم
بشكل صحيح ،فإن العرق ميكن أن جيعل الشخص
أكثر عرضة لظهور حب الشباب ،حبسب الدكتورة
ماريسا غارشيك ،طبيبة األمراض اجللدية يف
مدينة نيويورك.
 -2ضغط اهلاتف على اخلد يؤدي إىل انسداد
املسام:
قالت الدكتورة غارشيك إننا جنيد غسل وجوهنا
لكننا ال نهتم لتنظيف هواتفنا واليت غالبا ما تكون
على اتصال مباشر مع وجوهنا.
وجتمع اهلواتف األوساخ واجلراثيم من حوهلا واليت
ميكن عند استخدام اجلهاز يف الرد على االتصال،
وبالتالي مالمسة وجوهنا ،أن تؤدي إىل انسداد
املسام وتهيج اجللد وظهور حب الشباب.
وأوضحت غارشيك أن أفضل طريقة لتجنب ذلك،
هو التقليل من االستخدام املطول للهاتف ،وتغيري
جهة اللمس من حني آلخر ،فضال عن إمكانية
استخدام السماعات لتجنب ضغط اجلهاز على
الوجه ،وأيضا تنظيف وتطهري اهلاتف باستمرار.
 -3احلرارة ميكن أن تسهم يف فرط تصبغ اجللد:
أشار اختصاصي األمراض اجللدية يف أوهايو،
ماثيو موليندا ،إىل أن البعض يعانون من أمراض
جلدية مثل الكلف ،إذ تسهم احلرارة يف فرط
التصبغ ،وهو عبارة عن بقع داكنة على اجللد.
ّ
وميكن أن يتأثر اجللد حبرارة الشمس أو حتى
احلرارة اليت تشعر بها أثناء طهو الطعام يف

املطبخ الساخن.
وهلذا جيب جتنب قضاء فرتات طويلة من الوقت
يف احلرارة ،وإذا كنت يف اخلارج فقم دائما
بتطبيق واق من الشمس بدرجة  30أو أعلى
من قياس احلماية من أشعة الشمس ما فوق
البنفسجية (.)SPF
 -4اإلجهاد ميكن أن يؤثر على اجللد بعدة طرق
خمتلفة:
كشفت الدكتورة سوزان بارد ،طبيبة األمراض
اجللدية يف نيويورك ،أن مستويات التوتر ميكن
أن تسبب تقلبات هرمونية كبرية واليت «قد
تزيد من إنتاج الزيت الذي يؤدي إىل ظهور حب
الشباب وتهيج اجللد».
 -5مالبس الصوف الشتوية قد تكون مزعجة
للبشرة:
قالت الدكتورة كاسي هايتس ،طبيبة أمراض
جلدية مقرها نيويورك« :ميكن أن تؤدي مالبس
الصوف إىل احلكة وتهيج األكزميا لدى بعض
األفراد».
وعلى الرغم من أن حساسية الصوف هذه ليست
شائعة ،إال أن بعض األفراد قد يعانون منها فرمبا
تسبب طفحا جلديا وتهيجا يف العينني وسيالنا
يف األنف.
 -6احلساسية من بعض اإلكسسوارات اليت حتتوي
على النيكل:
يعد النيكل أحد أكثر األنواع شيوعا املسببة
للحساسية الناجتة عن اللمس ،وقد تؤدي إىل
إصابة بعض األفراد بالتهاب اجللد التماسي ،وهو
نوع من الطفح اجللدي املزعج لكنه ليس خطريا.

تعترب التمور من املواد الغذائية املفيدة .ألنها
غنية بالفيتامينات والعناصر املعدنية وغريها من
املواد اليت تؤثر إجيابيا يف حالة اجلسم الصحية.
ولكن ماذا سيحصل عند تناول التمور يوميا؟
حتتوي التمور على ألياف غذائية ضرورية لعمل
اجلهاز اهلضمي بصورة طبيعية .لذلك بفضل
تناول التمور يتم تنظيف األمعاء ألنها متنع
اإلمساك .أي أن عملية اهلضم جتري بصورة
أفضل عند تناول التمور يوميا.
الحظ العلماء أن العظام تصبح أقوى وتزداد
متانتها عند تناول التمور يوميا ،الحتوائها على
عناصر الفوسفور واملغنيسيوم والبوتاسيوم
وغريها اليت تؤثر إجيابيا يف صحة العظام
وتساعد يف مكافحة هشاشة العظام وغريها من
األمراض.
حتتوي التمور على فيتامني  В6أي أنها
تساعد اجلسم يف إنتاج هرموني سريوتينني
ونورادرينالني ،ما حيسن عمل وصحة الدماغ.
فإذا تناول الشخص التمور يوميا فإنه سوف
يتخلص من اإلجهاد واالكتئاب وخيفض مستوى
القلق.
متنح التمور بفضل تركيبها الغين بسكر الفركتوز
والغلوكوز ،طاقة إضافية كبرية لإلنسان ،لذلك
يفضل تناوهلا بني وجبات الطعام .كما أن التمور
تسمح باستعادة النشاط املعتاد بعد التمارين
البدنية الشاقة.

عند تناول التمور يوميا ينخفض احتمال تطور
أمراض القلب واألوعية الدموية ،وذلك ألنها
ختفض مستوى الدهون الثالثية وتبطئ عمليات
األكسدة يف اجلسم .كما أن احتواءها على
البوتاسيوم يعترب عامال مهما للوقاية من اجللطة
الدماغية وارتفاع ضغط الدم وغريها من مشكالت
القلب واألوعية الدموية.
قلنا إن التمور حتسن عمل جهاز اهلضم ،وهذا
يعين أنها حتمي األمعاء ومتنع وصوهلا إىل
القولون .وهذا يعين أن الذين يتناولون التمور
يوميا حيمون أنفسهم من خطر اإلصابة بسرطان
القولون.
تزعج احلساسية املومسية الكثري من الناس.
ولكن تناول ثالث حبات من التمر يوميا يساعد يف
التخلص من مشكالت عديدة مرتبطة باحلساسية،
ألن التمور ختفف العالمات املزعجة للحساسية.
تفيد التمور يف التخلص من الوزن الزائد .ألنها
حتتوي على ألياف غذائية ،فإنها جتعل اإلنسان
يشعر بالشبع لفرتة طويلة .إضافة هلذا ،حتتوي
التمور على مضادات األكسدة مثل الفينوالت
والكاروتينات واألنثوسيانني ،اليت بفضلها
يتمكن اجلسم من التخلص من السموم وتسريع

عملية التمثيل الغذائي.

حتذير عاملي من كمية
السكر يف أغذية األطفال
دقت منظمة الصحة العاملية ناقوس اخلطر حمذرة
من الكميات الكبرية جدا من السكر املوجودة
يف األغذية الصناعية لألطفال ودعت إىل جتديد
املعايري لتحسني طعام الصغار.
وجاء هذا التحذير ،بعد أن أجرى الفرع األوروبي
ملنظمة الصحة العاملية دراسة مشلت حوالي 8
آالف منتج يف أكثر من  500متجر يف النمسا
وبلغاريا واجملر ،بني نوفمرب  2017ويناير .2018
وبينت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف املنتجات
املشمولة بالدراسة حتتوي على أكثر من  %30من
السعرات احلرارية من السكر .وأن ثلث املنتجات
حتتوي على سكر مضاف أو حتلية صناعية.
ونوهت املنظمة بأن االستهالك الكبري للسكر قد
يزيد من خطر اإلصابة بالوزن الزائد وتسوس
األسنان ،كما أنه رمبا جيعل األطفال يرغبون
بالسكر مدى حياتهم أكثر من املواد الغذائية
الصحية ،ما يضر كثريا بصحتهم.
وقالت املديرة اإلقليمية للفرع األوربي للمنظمة،
سوزانا ياكاب ،يف بيان هلا »:التغذية السليمة
حلديثي الوالدة واألطفال الصغار ضرورية
لتنشئتهم على أفضل وجه ويكون وضعهم
الصحي أفضل يف فرتات الحقة من أعمارهم».
كما حذرت منظمة الصحة العاملية عام 2018
من انتشار البدانة والوزن الزائد يف أوساط
األوروبيني ،األمر الذي قد ينعكس سلبا على
متوسط العمر.

* 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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‘There’ll be no deals’ on drought relief bill, says Scott Morrison ‘Not in breach’: Christopher

Prime Minister Scott Morrison is urging Labor to support his Future
Drought Fund proposal as it stands.Credit:AAP

Prime Minister Scott Morrison has spurned offers
to negotiate on a $3.9
billion drought fund in a
hard-line approach to the
resumption of Parliament
this week, piling pressure
on Labor to accept his
plan without change.
Mr Morrison is refusing to
do deals with Labor or the
crossbench on the Future
Drought Fund proposal
despite intense objections
to the use of federal cash
once promised for major
infrastructure projects.
The dispute is one of five
clashes in Parliament in
the coming fortnight as
the government tries to
pass the drought fund,
new checks on unions,
tougher controls on the
return of foreign fighters
and criminal sanctions
on protesters who storm
farms while also repealing the refugee medical
transfer laws put in place
in February.
Opposition Leader Anthony Albanese is backing the proposal to spend
more on drought relief but
wants the cash to come
from general revenue
rather than the old infrastructure fund.
At stake is a $3.9 billion
cash reserve, called the
Building Australia Fund,
which has been dormant
for six years under the Coalition after being set up
by the former Labor government to pay for road
and rail projects.
The government stance
may force Labor to acquiesce to the policy to avoid

the risk of voting against
drought relief.
Mr Morrison said Labor needed to “answer a
simple question” about
whether it would support
farmers.
“Labor are out of excuses
on opposing our Drought
Future Fund. They need
to tell our farmers whose
side they are on,” he said.
“Drought funding is not
something we should be
having to make deals on,
it should be a no brainer,
something that should
just get done.
“So there’ll be no deals,
just a simple request to
vote for the bill that will
provide for long term
drought resilience works.
It’s quite absurd that Labor have opposed it for
this long already.”
The government bill is the
second attempt to repurpose the Building Australia Fund, given a proposal
last year to use it to set up
a National Disability Insurance Scheme fund.
Mr Albanese said farmers
needed new funding that
did not take money away
from infrastructure including projects in regional
Australia.
“Farmers deserve more –
new funding to cope with
this drought in addition to
support for better rail and
roads to boost the productivity of their communities,” he said.
The government’s defence
against this Labor attack
will be that it is spending
$100 billion on infrastructure over a decade.

“There is not one road,
there is not one dam, there
is not one railway sleeper
that has been taken away
from our infrastructure
programme by going
ahead with the Future
Drought Fund,” Mr Morrison said.
A similar row looms over
a separate government
attempt to repurpose the
Education
Investment
Fund, which also holds
$3.9 billion and is a modified version of a fund set
up by Peter Costello as
treasurer in 2007.
The government wants
to transfer the education
fund into a new Emergency Response Fund to help
with natural disasters.
Agriculture Minister Bridget McKenzie, the Nationals
deputy leader, would gain
authority under the new
bill to allocate $100 million a year from the Future
Drought Fund, starting
from July next year.
Greens leader Richard Di
Natale said this meant the
money could go to the Nationals’ “big corporate irrigator mates” rather than
helping the environment.
While the government will
use this fortnight of Parliament to demand rapid
decisions by Labor, some
of the bills have taken
months or years to go to
a vote.
Labor and the Greens
have rejected the Ensuring Integrity Bill, which
imposes new criminal
penalties on union leaders
who abuse their power,
and which was introduced
into Parliament in August
2017 before lapsing at the
election.
Attorney-General Christian Porter is expected to
put the industrial relations
bill to a vote in the lower
house on Thursday.
The government will also
resume debate on a bill
to impose criminal penalties on protesters, such
as vegan activists, who
organise or conduct protests on farms.

Labor is yet to decide its
position on the Criminal
Code Amendment (Agricultural Protection) Bill but
the Greens have rejected
the need for the change.
“Those things are already criminal offences,”
Senator Di Natale told the
ABC’s Insiders program
on Sunday.
The major parties are at
an impasse on the medical transfer of refugees
from Manus Island and
Nauru, with the government unable so far to gain
the numbers it requires in
Parliament to repeal the
regime legislated in February.
The foreign fighters bill
gives Home Affairs Minister Peter Dutton the power
to issue a “temporary exclusion order” to prevent
any Australian citizen
aged 14 years or older
from returning to Australia
for up to two years.
The bill would also empower the Home Affairs
Minister to issue a “return
permit” to allow the individual’s return, creating a
way to impose conditions
on the person for the first
year after that return.
Labor home affairs spokeswoman Kristina Keneally
responded to reports that
40 foreign fighters had
returned to Australia in
recent years by arguing
this was the government’s
fault because it had not
legislated any protections
sooner.
The Law Council of Australia warned in a submission to a Parliamentary
inquiry in March that the
draft law could “collide”
with Chapter III of the Constitution by trying to give
the executive the power
to impose punishment for
criminal conduct.
While Labor has called on
the government to adopt
all the recommendations
of a parliamentary inquiry
into the bill, it has stopped
short of saying it would
vote against the bill in Parliament.

Pyne and Julie Bishop cleared of
breaching ministerial standards

Former ministers Christopher Pyne and Julie Bishop have been cleared
of breaching the ministerial code of conduct.Credit:Andrew Meares

Christopher Pyne and
Julie Bishop have been
cleared of breaching ministerial standards by an
official review into their
post-politics consulting
jobs.
A review of the former
ministers’ new positions
by Department of Prime
Minister and Cabinet secretary Martin Parkinson
found although neither Mr
Pyne nor Ms Bishop had
breached the guidelines
they should both “take
care” in their new jobs.
Dr Parkinson said the
pair were not in breach
because although they
would draw on ministerial
“experience” in their new
roles, there is a difference
between experience and
“knowledge”, and it was
not fair to expect them to
avoid drawing upon decades of experience in
their post-politics lives.
“Notwithstanding this, the
former ministers should
take care to not divulge
the deliberations of the
cabinet or the confidential
briefing provided to them
by the public service in
order to gain benefit for
themselves or another
party post their ministerial
position,” wrote Dr Parkinson.
Finance Minister Mathias
Cormann asked Dr Parkinson to look at the former
MPs’ jobs after questions
were raised about whether they had breached the
ministerial code of conduct.
Former foreign minister
Julie Bishop was accused

by Labor of breaching the
same code of conduct after she joined the board of
Palladium, one of Australia’s top aid partners.
Mr Pyne, who was defence minister before he
resigned at the election
after 25 years in Parliament, is working two days
a month “providing strategic advice to EY, as the
firm looks to expand its
footprint in the defence
industry.”
Centre Alliance senator
Rex Patrick said the advice did not dissuade him
from wanting an inquiry
into lobbyists.
“On what is before me at
present, I will still be asking the Senate to conduct
an inquiry,” he said after
the advice was published.
The government’s statement of ministerial standards declares that ministers must “not lobby,
advocate or have business
meetings with members of
the government, Parliament, public service or
defence force on any matters on which they have
had dealings as minister
in their last 18 months in
office”.
That restriction is in place
for 18 months after departure.
“Ministers are also required to undertake that,
on leaving office, they
will not take personal advantage of information to
which they have had access as a minister, where
that information is not
generally available to the
public,” it adds.
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Labor backs Newstart increase amid ‘Easiest drug bust’: Van that
Coalition divisions on payment
crashed into police car found
The Labor caucus has en- money bills have no power with $200m of meth
dorsed a new policy on
Newstart that calls for an
increase in unemployment
benefits and an immediate
inquiry to consider the new
rate, amid growing pressure
within the government for a
funding boost.
Opposition Leader Anthony
Albanese presided over a
formal decision by Labor
MPs on Tuesday to set the
new position, in the first
move of its kind since the
May 18 election.
But the resolution stops
short of backing a Newstart
increase that could cost as
much as $12 billion over the
next four years.
While the caucus did not
decide the size of the funding increase, it endorsed a
five-step policy that means
Labor will go to the next
election with a promise to
lift the payment, currently
set at $555.70 a fortnight
for a single person without
children.
Labor social services
spokeswoman Linda Burney took the policy to the
caucus meeting on Tuesday morning to modify the
party’s election pledge,
which was to hold a review
into Newstart without a
quantifiable promise about
an increase.
The outcome means Labor
will vote against a Greens
bill to increase the payment
by $150 a fortnight on the
grounds that the review
should come first to decide
the appropriate rate.
A Labor caucus spokesman
said the new position was
to call on the government
to “review and increase”
the rate of Newstart.
As well, Labor will seek to
refer the issue of Newstart
adequacy to the Senate
economics committee.
Any future position on a
specific rate would be determined closer to the election and would depend on
the economic and budget
situation at the time.
When an MP in the caucus
meeting asked why Labor
did not back the Greens bill
now, Ms Burney said Labor
was not naming the dollar
figure for the increase at
this point.
Ms Burney also noted that

if they start in the Senate,
an obstacle for any Greens
effort to raise the rate.
The decision came in a caucus meeting where Mr Albanese advised his Labor colleagues to be patient in the
wait for the next election.
Mr Albanese said he would
take “the long view” in the
tactics in Parliament and
would not be predictable.
Mr Albanese paraphrased
and endorsed a comment from Labor treasury
spokesman Jim Chalmers
about the obligation on the
government to explain its
policies.
“As much as I would like
things to be different, we
are not the government. We
are at best three years away
from [being] the government,” he said.
This was taken as a message that it was not for Labor to be under an obligation to propose its response
to everything, when the Coalition was in government.
Mr Albanese also told the
caucus that Labor had to
“resist the misrepresentations” of its policy by the
Coalition and the Greens.
While the new Labor policy
is similar to the election
stance on reviewing the unemployment benefit, Labor
leaders hedged during the
campaign on whether the
rate would rise.
“We’re doing a review not
with the intention of reducing Newstart,” said Tanya
Plibersek, then the Labor
deputy leader, on ABC TV
on May 7.
Asked if she would commit
to an increase in the first
term of a Labor government, Ms Plibersek said set
no timeframe for action.
“We accept that it’s inadequate and an inadequate
payment and we’ve committed to doing a review,”
she said.
“I’m not going to put a timeline on it, but I would like
to see a rise in Newstart
because I think people are
really struggling to make
ends meet.”
The Greens’ policy to increase Newstart by $75 per
week is estimated to cost
about $12 billion over four
years.

A man has been charged after more than 270kg of methylamphetamine was allegedly located in a van that crashed into parked police
cars.CREDIT:NSW POLICE

Police in Sydney’s northwestern suburbs have
scored an easy result after finding more than $200
million worth of methylamphetamine in a van that
crashed into police cars
parked outside Eastwood
Police Station.
Detective Chief Inspector
Glyn Baker, crime manager at Ryde police area
command, said it was
“one of the easiest drug
busts the NSW Police has
ever made”.
“It’s an exceptional set of
circumstances,” he told
reporters on Tuesday.
“Absolutely incredible.
A man allegedly crashed
a van packed with 270kg
of ice worth $200m into a
parked police car.
CCTV footage showed a
white van turning onto
Ethel Street before veering too far to the right side
of the road and smashing
into the parked police vehicles about 10.30am on
Monday.
The driver allegedly fled
the scene in the van,
which was stopped and
searched about an hour
later by a senior inspector
on Church Street, Ryde.
Chief Inspector Baker said
the senior inspector was
“extremely surprised” to
find 273 kilograms of the
drug ice, which has an
estimated potential street
value of more than $200
million.
“The vehicle was searched
and, remarkably, inside that vehicle was 13
[sealed packing] boxes.
Each box contained 21
one kilogram bags of
methamphetamine, commonly referred to as ice,”
he said.

“With a haul of this size,
this has now initiated quite
a significant investigation
... You can only assume
it’s a distribution point to
then on-sell a significant
amount of drugs.”
One of the police cars was
significantly damaged in
the crash but nobody was
injured, NSW police said.
The 26-year-old male
driver from Berala was arrested and taken to Ryde
Police Station. He was
charged with large commercial drug supply, negligent driving, and not giving particulars to police.
Chief Inspector Baker said
the reason the man’s car
swerved was still not clear
and that he declined to be
interviewed.
“This fellow … has certainly
had a very, very bad day,”
he said.
Police are also yet to determine whether the van
was carrying drugs when it
crashed into the vehicles.
Detectives are appealing
for motorists to provide
dash cam footage from
the area between 10.30am
and 11.30am, as well as
any CCTV or other vision,
or information about the
van’s movements throughout the morning.
“He introduced himself to
us at the front of the police
station so now we need
to start investigating his
movements… and who else
may be involved in the
syndicate with him,” Chief
Inspector Baker said.
Investigations are being
led by detectives from
Ryde Police Area Command with assistance
from the State Crime Command’s Drug and Firearms
Squad.
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Morrison stands by super rise plan

The federal opposition
says coalition backbenchers are wrong to suggest
increasing the amount of
superannuation that employers pay will hit wage
rises.
Prime Minister Scott Morrison says Australians won’t
miss out on a rise in the
superannuation guarantee,
despite coalition MPs agitating for the already-legislated plan to be axed.
Some Liberal and Nationals MPs are worried increasing the 9.5 per cent
compulsory superannuation guarantee will make
it harder for employers to
keep staff and offer them
pay rises.
The guarantee is due to
increase to 10 per cent in
2021/22 and then rise by
0.5 per cent in each of the
following four years, hitting
12 per cent in 2025/26.
At least seven coalition
MPs have spoken against
the rise.
Asked about the pressure
in his own ranks to change
the policy, Mr Morrison
told parliament his government would be sticking
with it.
“There is no change to the
government’s policy,” Mr
Morrison said on Monday.
“But ... given we are talking about the positions of
parties on superannuation,
does the Labor party stand
by its more than $30 billion
in higher superannuation
taxes?”
Earlier, former deputy
prime minister Barnaby
Joyce said he wanted any
increase in what employers
are paying to go straight
into workers’ pockets.
“What we want, once more,
is if there is a wage rise to
go into the salary earner the wage earner’s - pocket
so they can spend it,” he
told reporters in Canberra.
He’s also worried some
employers will struggle
to keep their staff as the
guarantee goes up.
“Super does not just emanate from the ether. It

comes from the employer,” he said.
“If the employer can’t
make the payment, he’ll
make it up by just putting
people off.”
Shadow treasurer Jim
Chalmers said the government needed to make its
position clear, as it prepared to launch a review
into the superannuation
system.
“We call on the Liberal
party to get their hands
off workers’ super, to do
something about stagnant
wages in this country,” Dr
Chalmers said.
“The Liberal party never
wants to see the fair distribution of company profits to workers, whether it
be in their retirement incomes, whether it be via
their wages.”
Industry Super Australia
said any possible change
in the policy should concern all Australians.
ISA analysis shows the average worker at the cusp of
retirement is already nearly $100,000 worse off as a
result of continued delays
to increases in super since
its establishment 25 years
ago.
Further analysis shows
that freezing the super
guarantee at 9.5 per cent
will see a 30-year-old
earning $80,000 robbed
of $90,000 in super by
the time they reach retirement.
“Australians would be right
to ask why these federal
MPs think it’s OK to leave
the super guarantee at just
9.5 per cent when they are
beneficiaries of contributions of at least 15.4 per
cent under the parliamentary super scheme,” ISA’s
deputy chief executive
Matthew Linden said.
“Winding back the super
guarantee would leave
Australians worse off at
retirement and increase
the burden on the age pension. It’s bad policy and
the government should
rule it out.”
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SITE PLAN FOR BANKSTOWN-LIDCOMBE ED REVEALED
The local community had a
sneak preview on Tuesday
of the expected look and
feel of the new BankstownLidcombe Hospital Emergency Department being
delivered through the NSW
Government’s $25 million
redevelopment project.
Member for East Hills,
Mrs Wendy Lindsay MP
on Tuesday launched the
site plan and artist’s impressions for the modern,
purpose-built facility, giving the community a clear
idea of what to expect.

Mrs Lindsay said the
completion of the designs
was another milestone
in the $25M BankstownLidcombe Emergency Department Redevelopment,
which will provide a first
class ED for the southwestern Sydney community.
“Alongside the site plan,
these new visuals give the
community a sneak peek at
how their new emergency
department will look, from
the inside out,” Mrs Lindsay said.

planning and consultation
involving South Western
Sydney Local Health District, hospital staff and
community groups.”
The Bankstown-Lidcombe
Hospital ED will include:
- More treatment spaces
- Enhanced emergency
care for the local community, in a safe, contemporary facility
- Faster initiation of treatment
- Reduced hospital stays
due to additional ED short
stay unit capacity
Member for East Hills, Mrs Wendy Lindsay MP
- Streaming of patients to
“I am very impressed with into these designs, which the most appropriate enviall the work that has gone follows a long process of ronment of care to reflect

31 صفحة
their level of complexity
- Best practice arrangements for mental health,
paediatric and bariatric patients.
“This redevelopment project will provide the community with an upgraded
emergency department designed to meet the needs
of all community members
requiring emergency care,
well into the future,” Mrs
Lindsay said.
Construction of the ED is
expected to start in late
2019.
MEDIA: Jennifer Mehanna I
Wendy Lindsay MP I 9772
2774

سليمينغ ستديو
ستديو تنحيف
للـنساء والـرجال
خربة اكثر من  12عاما
إختصاصيون بـ:

بعد العالج

قبل العالج

 التنحيف فقدان الوزن حبرق الشحومواللحم الزائد
 إزالة التجاعيد من الوجهوالرقبة
 ش ّد اجللد املرتهل يف الوجهوالرقبة والبطن
 رفع اجلفون وشدها -ازالة الوشم ..وغري ذلك

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية
جلسة العالج األوىل بـ  70دوالرا وبعدها  100دوالر للجلسة

بعد العالج

قبل العالج

بعد العالج

نفتح  6أيام
يف االسبوع

قبل العالج
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