لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
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احلريري متفائل ..وب ّري« :التأهيلي» إنتهى والقانون بالتوافق

عون مستقب ًال الحريري يف قصر بعبدا أمس االول (داالتي ونهرا)
اىل قانون انتخابي جديد
التمثيل
صحة
يضمن

الشعيب وحيقق العدالة
واملساواة بي اللبنانيي

اسـتشهاد عسـكريني سعـوديني فـي جـازان
أثناء قيام دورية حرس
حدود مبهماتها يف قطاع
العارضة مبنطقة جازان.
وأضاف يف بيان بثته

وكالة األنباء السعودية أن
الدورية تعرضت النفجار
لغم أرضي وإطالق قذائف

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced
&
in
need
for
a
حكومية ( )Licenceيف املهن
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
both employers and workers
Assessment.
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*(RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700
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احلراك االنتخابي يبلغ ذروته على خطوط بعبدا ـ السراي ـ كليمنصوـ معراب

أعلن الناطق األمين
الداخلية
وزارة
باسم
استشهاد
السعودية
سعوديي
عسكريي
نّ
نّ

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

االتصاالت
من
تبي
نّ
مما
واملعطيات الراشحة
نّ
الكواليس
يف
جيري
ان
العلنية
واللقاءات
نّ
سباقًا يدور بي من ال يزال
متمسكًا باملشروع التأهيلي
نّ
وبي الصيغ االخرى واليت
يتصدرها املشروع املزدوج
نّ
او الصيغة املزدوجة اليت
نّ
سلمها رئيس جملس النواب
نبيه بري اىل االفرقاء
واملتضمنة
السياسيي
نّ
مشروعي ،أحدهما لقانون
على
القائم
االنتخاب
اساس النسبية الكاملة،
والثاني هو مشروع متكامل
إلنشاء جملس الشيوخ.
يشدد رئيس
ويف حي
نّ
اجلمهورية العماد ميشال
التوصل
عون على ضرورة
نّ

www.southwestbuilders.com.au

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

بال متييز ،يرى املراقبون

التتمة صفحة 31

إسرائيل تقصف خمازن أسلحة «حزب
اهلل» يف دمشق

قصفت إسرائيل فجر
أمس االول ،مستودعات
أسلحة ُيعتقد أنها مرسلة
من إيران إىل «حزب اهلل»
اللبناني قرب مطار دمشق
الدولي ،يف مؤشر إىل
االستمرار يف سياستها
صواريخ
وصول
ملنع
مطورة إىل احلزب الذي
حيارب إىل جانب القوات
النظامية السورية.
واعرتفت دمشق حبصول
الضربة واعتربتها «يف
فصائل
دعم
سياق
املعارضة» ،يف حي اكتفى
الكرملي بالقول إنه «جيب
على كل الدول حتاشي
أي عمل من شأنه تصعيد
التوتر يف املنطقة واحرتام
السيادة السورية»
فسر هذا املوقف بأن
وقد ُي نّ

الرئيس فالدميري بوتي
يريد القول إنه يعارض
الضربة اإلسرائيلية ،لكنه
ال يستطيع منعها كونها
تأتي يف إطار «اخلطوط

احلمر» لدى إسرائيل يف
خصوص صواريخ إيران
املرسلة إىل «حزب اهلل».
وقال رئيس االستخبارات

التتمة صفحة 31

قداسة البابا فرنسيس يزور مصر

حتت شعار «بابا السالم
يف مصر السالم» من
املقرر ان يكون بدأ امس
اجلمعة البابا فرنسيس
زيارة مصر اليت تستمر
 26ساعة ،وتشمل لقاءات
مع القيادات السياسية
وسط
والدينية،
إجراءات أمنية مشددة
يتوىل اإلشراف عليها
أمن رئاسة اجلمهورية.
واستبق البابا الزيارة

بتدوينة على حسابه يف
موقع «تويرت» قال فيها:
«سأزور مصر غدًا (امس)
كحاج للسالم».

على
مصر
وتعول
الزيارة يف تعزيز صورتها
كبلد آمن وسط حميط
يعج باالضطرابات ،وقبلة
التسامح
قيم
لتعزيز

التتمة صفحة 31

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
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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احلريري بعد لقائه عون :موقفي مؤيد لرئيس اجلمهورية جلهة ان االولوية لقانون االنتخاب
وسأدعو اىل جلسة جمللس الوزراء االسبوع املقبل

عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،بعد ظهر امس
االول اخلميس ،يف قصر بعبدا
مع رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري التطورات على الساحة
احمللية وال سيما االتصاالت
اجلارية حول قانون االنتخاب.
بعد اللقاء ،قال احلريري:
الرئيس
فخامة
«التقيت
وتداولنا بكل املستجدات
وخاصة قانون االنتخاب وكل
االمور احلاصلة يف البلد .فخامة
الرئيس حريص جدا على اجناز
قانون انتخاب ،وهناك عدة
اقرتاحات بينها مشروع التأهيل
وغريه من املشاريع اليت يتم
العمل عليها بني االفرقاء
السياسيني .وأحب ان اطمئن
الناس اننا نعمل  24ساعة
على  24على هذا املوضوع
باعتباره االولوية االساسية،
وانا متفائل انه ميكن ان تصل
االمور اىل خواتيمها ونهاياتها
اجليدة ان شاء اهلل .وحنن،
فخامة الرئيس وانا ،نقدر
انه بازاء هذا املوضوع هناك
مسؤولية كبرية تقع علينا
كما على االفرقاء السياسيني
لكي يتم التعاون بني اجلميع
لنتمكن من الوصول اىل
التقيت
باالمس
تفاهم.
الرئيس نبيه بري الذي كان

الرئيسان عون والحريري
حريصا بدوره على االنتهاء
من هذا املوضوع .وبرأيي،
اننا قادرون على الوصول اىل
حيث ميكننا التوصل اىل شيء
اجيابي».
سئل :هل كان من تشاور مع
فخامة الرئيس اليوم مبا خص
عقد جلسة جمللس الوزراء ان
جبدول اعمال عادي او ملناقشة

قانون انتخاب جديد؟
اجاب« :كل الكالم الذي صدر
مبا خص جلسة جملس الوزراء
يف السابق فارغ ،كنت اضغط
شخصيا على كل االفرقاء
السياسيني لكي نتمكن من
الوصول اىل حيث جيب ان
نصل يف ما خص قانون
االنتخاب .ان االولوية اليوم

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم

بعدما استعمل رئيس اجلمهورية
صالحياته الدستورية بتجميد
عمل جملس النواب هي لقانون
االنتخاب .وانا كرئيس جملس
وزراء اردت ان يعرف الناس
انين مع رئيس اجلمهورية يف
هذا املوضوع .ويف موضوع
التمديد ،كان موقفي واضحا
وصرحيا باالمس ،ومن يدعو

اىل جملس وزراء هو انا .لذلك
سأدعو يف االسبوع املقبل اىل
جلسة للمجلس وعلى جدول
اعماهلا بنود ان كانت قانون
االنتخاب او بنودا اخرى».
سئل :موقفكم واضح من
التمديد وستكون يف  15ايار
جلسة قد تكون جلسة متديد
او تفادي الفراغ كما يسميها
اجلميع ،ملاذا ال يكون موقفكم
صرحيا من هذه اجللسة اذا
ما كنتم ستقاطعونها او
ستحضرونها وتصوتون ضد
التمديد؟
اجاب« :ليس من واجيب ان
افسر ما سأفعله بل واجيب ان
اكون اجيابيا مع كل الناس،
وكل االفرقاء السياسيني
يعرفون موقفي يف ما خص
جلسة  15الشهر .لذلك اعتقد
ان البث االجيابي هو االساس
اليوم ،ذلك اننا لسنا يف
مواجهة مع اي فريق سياسي.
ان ما نسعى اليه اليوم هو
كيفية الوصول اىل املعادلة
اليت حتقق حسن التمثيل
للجميع .وهناك خالف على
بعض التفاصيل وبرأيي ميكن
ان نصل اليها .وهناك امور
كبرية نبحث فيها .ان شاء اهلل
تصل االمور اىل خواتيمها».
سئل :ماذا تقول للبنانيني

بعد كل ما حكي عن احتمال
عقوبات مالية كبرية جدا على
الدولة؟
اجاب :هناك مشروع يتم
الكونغرس
يف
حتضريه
االمريكي ،وجيب ان يكون
لدينا فريق يعمل على شرح
ما نقوم به يف حماربة تبييض
وبرأيي،
وغريه.
االموال
باستطاعتنا التأثري يف كيفية
صدور القانون املذكور .ان
القانون صعب على لبنان،
اال ان ذلك ال يعين انه ليس
باستطاعتنا ان نعمل مع
احلكومة والكونغرس االمريكي
كي نتمكن من التغيري فيه».
سئل :هل ميكن ان يكون
موقفكم باالمس بعد لقاء
الرئيس بري حول التمديد قد
طري التمديد نهائيا؟
اجاب« :موقفي من موضوع
التمديد واضح وصريح وهو
ضاغط على كل االفرقاء
السياسيني يف ما خيص هذا
الشأن ،ان ما يهمين ليس
موضوع التمديد بل قانون
االنتخاب .فمثال هناك كوب
نصفه ممتلىء ،هل يقال ان
نصفه فارغ او ممتلىء؟ انا
اريد القول ان نصفه ممتلىء،
وسأقوم مبلئه ،ان شاء اهلل
قريبا».

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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جريصاتي عرض ونظريه االوسرتالي
مواضيع قضائية واستقبل درويش

الوزير جريصاتي مستقبال نظريه االسرتالي مايكل كينان والسفري غلني مايلز
إستقبل وزير العدل سليم
جريصاتي يف مكتبه يف الوزارة
وزير العدل الوزير املساعد
لرئيس الوزراء االوسرتالي
مايكل
االرهاب
ملكافحة
كينان على رأس وفد اداري
ودبلوماسي ،يف حضور سفري
اوسرتاليا يف لبنان غلني مايلز،
وحبث اجملتمعون يف اتفاقية
التعاون بني اجلمهورية اللبنانية
وحكومة اوسرتاليا حول محاية
الطفل ورعايته.
بعد اللقاء ،حتدث كينان فقال:
«لقد ناقشنا مجلة مواضيع على
الصعيدين احلقوقي والقضائي
تهم البلدين وآلية تفعيل سبل
التعاون خصوصا مع وجود
جالية لبنانية كبرية وناشطة
يف اوسرتاليا .كما ناقشنا سبل
التنسيق مع احلكومة اللبنانية
التعاون
عالقات
واستمرار
والصداقة القائمة بني البلدين،
خصوصا اننا نتشارك اهتمامات
وقضايا عديدة».
بدوره قال جريصاتي أنه «مت
التطرق خالل اللقاء اىل موضوع
االرهاب وضرورة التصدي
له ودور االجهزة االمنية
اللبنانية والتنسيق مع السفارة
االوسرتالية يف لبنان وتبادل
املعلومات ،إضافة اىل موقف
ودور أسرتاليا من الوضعني
االقليمي والدولي ال سيما يف
ظل الرئاسة االمريكية اجلديدة
واالستحقاق الرئاسي الفرنسي
والتجاذب احلاصل بني القوى
العظمى يف املنطقة ،كما تناول
البحث مسألة النزوح واهلجرة.

واستقبل جريصاتي أيضا رئيس
اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع
للملكيني الكاثوليك املطران
عصام درويش وتناول البحث
شؤونا حملية ووطنية.
والتقى الحقا رئيس غرفة
الصناعة والتجارة والزراعة يف
بريوت وجبل لبنان حممد شقري
على رأس وقد ضم نائب
الرئيس نبيل فهد واعضاء
جملس االدارة ناجي عزيز
وصالح عسريان واملدير العام
للغرفة ربيع صربا واندريه
نادر ،يف حضور املديرة العامة
لوزارة العدل القاضية خريية
ميسم النويري .وتناول البحث
تعيني قضاة لرتؤس جلان
االعرتاضات ،وسبل تشجيع
الوساطة والتحكيم واللجوء
اىل مركز التحكيم والوساطة
يف غرفة الصناعة والتجارة.
واقرتح وزير العدل ان يتم
تفعيل مركز التحكيم والوساطة
يف غرفة الصناعة والتجارة وان
يلعب الدور الذي تقوم به غرفة
التجارة الدولية يف فرنسا.
استقبل
جريصاتي
وكان
السيدة غريس صفطلي والدة
الضحية اليان صفطلي اليت
قتلت يف منطقة الكسليك منذ
قرابة السنتني ،بعدما متت ختلية
القاتل .وقد طالبت صفطلي
مبعرفة السند القانوني للتخلية،
خصوصا انها ال متلك امكانية
توكيل حمام وال متلك معلومات
عن ملف مقتل ابنتها ،فوعدها
جريصاتي مبتابعة امللف حتى
حتقيق العدالة ،وأوعز اىل احد

مستشاريه بالعمل على التواصل
مع نقابة احملامني يف بريوت
لتكليف حمام للدفاع ،ووعدها
بأنه سيقوم باجراء حتقيقات
وفقا ملا ميلك من صالحيات
جلهة معرفة اسباب اخالء السبيل
والسند القانوني لذلك ،مشددا
على انه بعد صدور قانون يعطي
احلق بالوصول اىل املعلومات
اصبح لكل لبناني احلق مبعرفة
املعلومات اليت يريدها ،فكيف
باحلري والدة الضحية.

عون شدد على مواقفه الثوابت من ضرورة التوصل
لقانون انتخابي يضمن صحة التمثيل وحيقق
العدالة واملساواة

تنوعت استقباالت رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
قبل ظهر امس االول اخلميس يف
قصر بعبدا ،فتناولت مواضيع
سياسية وامنائية واقتصادية
وادارية ،إضافة اىل متابعته
لالتفاق
اجلارية
االتصاالت
على قانون جديد لالنتخابات،
يف ضوء اللقاءات اليت تعقد
يف هذا الصدد وانطالقا من
املواقف الثوابت اليت حددها
رئيس اجلمهورية امام وفد نقابة
احملامني قبل يومني ،واليت شدد
فيها على «ضرورة التوصل اىل
قانون انتخابي جديد يضمن صحة
التمثيل الشعيب وحيقق العدالة
واملساواة بني اللبنانيني من
دون متييز».

عبيد

رئيس
استقبل
سياسيا،
اجلمهورية ،الوزير السابق جان
عبيد ،واجرى معه جولة افق
تناولت التطورات السياسية
الراهنة.
واوضح عبيد انه هنأ الرئيس عون
باالعياد ،وعرض معه «االتصاالت
اجلارية للتوصل اىل اتفاق على
قانون جديد لالنتخابات».
وقال« :انا بصرف النظر من
املوقف من قانون االنتخاب
الساري جلهة االعجاب به او

وزير االعالم عرض وسفري اليمن
العالقات الثنائية
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الرفض ،فإني يف حال تعذر
التعديل قد يكون من الطبيعي
التقيد مبا هو قائم».

حبيش

واستقبل الرئيس عون ،النائب
هادي حبيش ،وعرض معه
االتصاالت اجلارية لالتفاق على
قانون جديد لالنتخابات يف ضوء
مواقف االطراف.
واشار حبيش اىل انه حبث مع
رئيس اجلمهورية «يف عدد من
املشاريع االمنائية يف منطقة
عكار».

املدير اإلقليمي للبنك الدولي

واستقبل الرئيس عون ،يف
املال
جلنة
رئيس
حضور
واملوازنة النائب ابراهيم كنعان
واملستشارة الرئاسية مرياي
عون هاشم ،املدير اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوسط يف البنك
الدولي فريد بلحاج ومنى زيادة
من مكتب بريوت.
ومت يف خالل اللقاء ،عرض
«العالقات بني لبنان والبنك
الدولي واملشاريع اليت يعمل
البنك على متويلها بالتعاون مع
اإلدارات واملؤسسات املعنية».
واشار بلحاج إىل «انتهاء فرتة
عمله يف بريوت وانتقاله إىل
موقع آخر» ،فشكره الرئيس عون
على «اجلهود اليت بذهلا خالل
وجوده يف بريوت من أجل تفعيل
العالقات بني الدولة اللبنانية
والبنك الدولي» ،متمنيا له
«التوفيق يف مهامه اجلديدة».

املطران درويش

الوزير الرياشي مستقبال السفري الدعيس
استقبل وزير االعالم ملحم
الرياشي بعد ظهر امس االول يف
مكتبه يف الوزارة سفري اليمن
عبد اهلل عبد الكريم الدعيس ،يف
حضور مستشاره أنطوان عيد،
وجرى البحث بالعالقات الثنائية

بني البلدين.
ومثن السفري اليمين «الدور
الذي يقوم به الوزير الرياشي
السياسي
املستويني
على
واالعالمي» ،كما قدم له هدية
تذكارية تعرب عن الرتاث اليمين.

جعجع استقبل شهيب وابو فاعور موفدين
من جنبالط وحبث معهما يف قانون االنتخاب
رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق

الرئيس عون مستقبال جان عبيد

استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع يف معراب النائبني
أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من النائب وليد جنبالط ،يف
حضور األمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس.
وأوضح املكتب اإلعالمي جلعجع أن «اللقاء ،الذي استغرق ساعتني
من الوقت ،متحور حول قانون االنتخاب ،حبيث جرى استعراض
القوانني املطروحة ،ال سيما القانون املختلط الذي يبقى األفضل.
كما مت االتفاق على ضرورة استكمال االتصاالت مع األفرقاء كافة
بغية الوصول اىل قانون انتخابي جديد يف أقرب وقت ممكن».

واستقبل الرئيس عون ،رئيس
أساقفة زحلة والفرزل للروم
الكاثوليك املطران عصام يوحنا
درويش ،يرافقه ممثل اجمللس
االبرشي غسان خوري ،وعرض
معه أوضاع زحلة وحاجاتها.
وأوضح املطران درويش أنه
حبث أيضا مع رئيس اجلمهورية
«يف قانون االنتخاب جلهة
ضرورة مراعاته مكونات زحلة
وانفتاحها على البقاع» .واشار
إىل أنه وضع رئيس اجلمهورية
«يف التفاصيل املتعلقة ببناء
مستشفى تل شيحا اللبناني-
األسرتالي لألورام السرطانية
والذي سيضم  300سرير وهو
بتمويل أوسرتالي.

اتحاد بلديات صيدا

واستقبل الرئيس عون ،رئيس
احتاد بلديات صيدا-الزهراني
املهندس حممد زهري السعودي مع
وفد من رؤساء البلديات األعضاء
يف االحتاد ،الذين عرضوا أوضاع
البلديات وحاجاتها.

واعطى الرئيس عون توجيهاته
إىل اجلهات املعنية ب»متابعة
مطالب احتاد البلديات» ،مركزا
على «الدور االمنائي البارز الذي
تلعبه البلديات يف إطار القوانني
واألنظمة املعمول بها».

تجمع الصناعيني يف قضاء جبيل

ويف قصر بعبدا ،اطلع رئيس
اجلمهورية من رئيس جتمع
الصناعيني يف قضاء جبيل
برئاسة السيد جورج خري اهلل ،على
«أوضاع املؤسسات الصناعية يف
جبيل والظروف اليت تعمل فيها،
ومنها تداعيات النزوح السوري
ومنافسة اليد العاملة السورية
للعمال اللبنانيني وللمصانع
اللبنانية» ،إضافة إىل «حاجات
املصانع لرعاية أكثر من قبل
الدولة».
وأعطى الرئيس عون توجيهاته
إىل اجلهات املعنية «درس
مطالب جتمع صناعيي جبيل»،
كما طلب «التشدد يف تطبيق
القوانني ومحاية حقوق أصحاب
املصانع والعمال اللبنانيني على
حد سواء».

رئيس الهيئة العليا للتأديب

ويف قصر بعبدا ،اطلع رئيس
اهليئة العليا للتأديب القاضي
مروان عبود الرئيس عون على
«عمل اهليئة وامللفات اليت
تدرسها يف إطار مكافحة الفساد
وحتقيق االصالح اإلداري».
وأعطى الرئيس عون توجيهاته
قواعد
تثبيت
ب»ضرورة
الثواب والعقاب وضبط عمل
اإلدارات واملؤسسات الرمسية
وفقا لألنظمة والقوانني املرعية
االجراء ،على أن يقرتن أي اجراء
تتخذه اهليئة باألدلة الثابتة».

محافظ جبل لبنان بالوكالة

واستقبل الرئيس عون ،حمافظ
اجلنوب منصور ضو ملناسبة
تكليفه القيام مبهام حمافظ جبل
لبنان بالوكالة إىل حني تعيني
جملس الوزراء حملافظ أصيل،
وزوده بالتوجيات الالزمة.

تعويضات مزارعي التفاح

اىل ذلك تابع فخامته مع اإلدارات
املعنية «موضوع التعويض على
مزارعي التفاح وضرورة تأمني
االعتمادات الالزمة هلم ،إستنادا
إىل قرار جملس الوزراء».
وأعلم الرئيس عون أنه «مت
صرف مبلغ  20مليار لرية لبنانية
كدفعة أوىل من أصل املبلغ
املخصص والبالغ  40مليار لرية،
ليصار إىل صرفها على املزارعني
املتضررين من خالل اهليئة العليا
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لبنانيات

يف اختتام أعمال منتدى بريوت السابع للفرانشايز

احلريري :هناك جمهود لعزل الصراع السياسي
وخالفاته عن العمل للنهوض باالقتصاد

أكد رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري أنه «حيثما جلنا
يف العامل ،فإن اسم لبنان
واللبنانيني مرتبط بالفرادة
واإلبداع واملبادرة والشطارة
والفن
واالجتهاد
والذوق
والثقافة وباجلمع بني احلضارات
والثقافات ،وبالعلم والتفوق
والقدرة على اإلجناز».
وقال« :هذه الصورة ال ميكن
أن تأتي من فراغ ،فإن هذه
مصدرها
بالتأكيد
الصورة
األساسي هو هنا يف لبنان».
كالم الرئيس احلريري جاء خالل
كلمة ألقاها مساء امس االول
اخلميس يف اختتام أعمال «منتدى
بريوت السابع للفرانشايز»
الذي نظمته اجلمعية اللبنانية
لرتاخيص االمتياز على مدى
يومني برعايته ،مبشاركة عدد
من الوزراء والنواب احلاليني
والسابقني ،وسفراء ورؤساء
وقادة
ديبلوماسية
بعثات
عسكريني وأمنيني ورؤساء
هيئات اقتصادية .وأطلقت
خالل املنتدى االسرتاتيجية
الوطنية لبناء وتطوير ومحاية
«العالمة الفارقة لبنان :قوة
دفع لالزدهار».

كلمة عربيد

وألقى رئيس اجلمعية اللبنانية
لرتاخيص االمتياز شارل عربيد
كلمة مثن فيها الدعم الكامل
الذي وفره الرئيس احلريري «
الطالق اجلمعية مشروعها لوضع
اسرتاتيجية وطنية لبناء وتطوير
ومحاية العالمة الفارقة لبنان».
وأضاف« :ان تدعيم Brand
 LeBanonهو فرصة لتعزيز
القيمة اإلقتصادية ،وتوفري
العاملية،
املنافسة
سبل
ّ
واملساعدة على جذب اإلستثمار،
واستقطاب السياح وحتفيز
التصدير».
ووجه عربيد كالمه اىل الرئيس
احلريري قائ ًال« :لقد ملسنا
منكم كل الدعم واملؤازرة،
ّ
ألنكم تؤمنون بقوة لبنان
وقيمته الدائمة ،وانفتاحه على
العامل .ولكم ملء الثقة بقواه
احلية ،وبقدرتها على املبادرة
واإلنتاج واإلبداع.فزادت عزميتنا
إصرارا على التحدي اإلجيابي.
ومسعنا كالمكم باألمس عن
أهمية استمرار احلوار بني
القوى السياسية ،للتوصل إىل
تفاهمات مقبولة من اجلميع.
نأمل أن تتكلل مساعيكم بالنجاح
يف جتاوز اإلختبار الصعب ،ويف
حتويل اإلختالف إىل غنى .وال
بدمن اإلستمرار يف مسرية
احلوار واإلنفتاح ،والتوافق على
الثوابت الوطنية العليا ملصلحة
وخالص الوطن.وقد حرص فخامة
رئيس اجلمهورية على صون
ومحاية حقوق مجيع اللبنانيني
بفرص متساوية ومتكافئة،
مما يشكل فسحة كبرية وجماال
داعما هلذه املساعي ،ولتثبيت
األمن واألمان واإلستقرار يف
لبنان».
وشرح عربيد «أن مشروع

بري التقى وفد جتمع العلماء واملدير
االقليمي للبنك الدولي

الزين :ال مانع مرحليا من قانون
انتخابات يعتمد النسبية مع حمافظات

الرئيس بري مستقبال وفد العلماء
الرئيس الحرير يلقي كلمته
ليس
Brand LeBanon
جمرد فكرة ،بل هو فعل وطين
وثقايف وحمطة مهمة لبناء
الوطن.ويصبح حقيقة ملموسة
من خالل مسؤولية مشرتكة
وعمل مجاعي بني القطاعني
وبالتعاون
واخلاص
العام
مع اجملتمع املدني واألهلي
واإلنتشار اللبناني.إنها جتربة
عصرية ومتقدمة لتطوير بلدنا
وجمتمعنا ،وثقافة متجددة إلبراز
موقع لبنان احلضاري».

كلمة الرئيس الحريري

ثم ألقى الرئيس احلريري
الكلمة اآلتية« :أيها األصدقاء،
عندما زارني االستاذ شارل
عربيد ليحدثين للمرة األوىل
عن مشروع «براند ليبانون»،
توقعت أنه سيضيف مشروع
محلة إعالنية لعشرات مشاريع
احلمالت اإلعالنية اليت تعرض
على أي حكومة ،لتحفيز السياحة
واالستثمار يف البلد.
بالطبع ،ال أقلل من أهمية هذه
احلمالت ،ولكن جيب أن أعرتف
أن املفاجأة كانت سارة وكبرية
عندما اكتشفت أن شارل والـ
 LFaيفكرون مبشروع خمتلف،
وضروري ،يتمحور حول حتديد
«ماركة» باملعنى العصري ،أي
التفكري العميق بكل شيء جيمع
اللبنانيني وكل شيء جيمعون
عليه ،قبل االنطالق للخارج
وتسويقه.
هذا اجلانب من االقرتاح ،هو
أكثر ما جذبين .أوال ألنين
أنتمي خلط سياسي من أفكاره
األساسية أن ما جيمع اللبنانيني
أكرب بكثري وأكثر بكثري مما
يفرقهم ،وثانيا ألنين يف مرحلة
من حياتي السياسية والعملية،
من يوم التسوية اليت اخنرطت
فيها إلنتخاب فخامة الرئيس
ميشال عون ،مرحلة قائمة على
مبدأ وضع كل شيء يفرق
على جنب ،والرتكيز على كل
شيء جيمع ،ملصلحة لبنان
واللبنانيني.
وإذا فكرنا فعليا باملوضوع،
ميكن أن جند أن غري اللبنانيني،
لديهم فكرة أوضح عن «ماركة»
لبنان ،من اللبنانيني أنفسهم.
حيثما جلنا يف العامل ،فإن
اسم لبنان واللبنانيني مرتبط

بالفرادة واإلبداع واملبادرة
والشطارة والذوق واالجتهاد
والفن والثقافة وباجلمع بني
احلضارات والثقافات ،وبالعلم
والتفوق والقدرة على اإلجناز.
هذه الصورة ،ال ميكن أن
تأتي من فراغ .هذه الصورة
بالتأكيد ،مصدرها األساسي،
هو هنا ،يف لبنان.بأقل تقدير
أن نتمكن ،حنن اللبنانيني،
قبل األجانب ،أن نبحث ،وجند
يف كل ما جيمعنا ،ماركة ،هلذه
اخللطة السحرية ،اليت إمسها
لبنان.
وكما سبق أن ذكرت ،فإن الوقت
مناسب .ألنه على املستوى
املستوى
على
احلكومي،
األطراف،
كل
السياسي،
توصلوا لقناعة ،أنه صحيح
هناك صراع سياسي وخالفات
بني أطراف سياسية ،لكن هناك
شيء آخر مهم ،وبرأيي بالتأكيد
أهم ،هو االقتصاد وشؤون
الناس ،شؤون اللبنانيني ،وأن
اجملهود القائم لعزل الصراع
السياسي وخالفاته عن العمل
اجلدي واليومي واملنتج للنهوض
باالقتصاد وإجياد فرص العمل
خصوصا للشباب وحل مسائل
املواطنني ،هو جمهود حقيقي
ويستحق فرصة النجاح.
ومن هنا يصبح االتفاق على
«ماركة» وطنية لبلدنا ،ال يعزز
فقط اهلوية اإلجيابية ،أي كل ما
جيمعنا وجنمع عليه ،ولكن ايضا
وسيلة أساسية لتسويق إنتاجنا،
صناعتنا ،زراعتنا ،خدماتنا ،يف
املنطقة والعامل.
وبالفعل ،منذ أن وصلين هذا
االقرتاح ،مجعت جلنة وزارية،
فيها كل الوزارات املعنية
ووجدت جتاوبا وإجيابية كبرية
من اجلميع ،وأملي كبري يف أن
هذا املشروع ينطلق تنفيذيا،
قريبا جدا ،وميثل شراكة فعلية
وكاملة حنو النجاح ،بني احلكومة
والقطاع اخلاص.
حنن اللبنانيني ،وهذا أمر
طبيعي ،نبحث دائما عن
النواقص يف بلدنا ،ونركز
على السلبيات لنقومها ،ومرات
عديدة ال نرى كم أصدقاؤنا يف
العامل العربي والعامل ،ينظرون
بإعجاب وتعجب إىل لبنان

واللبنانيني.
وكما قال لي مرة أحد كبار
األصدقاء ،وطبعا لن أمسيه،
قال لي« :يا أخي ،أنتم
اللبنانيون ال تعرفون قيمة
بلدكم .حنن نعرفها ونراها وال
نصدق .هل ميكنكم أن تتفقوا
باحلد األدنى أن تدعوا هذا البلد
وال ختربوه!».
حتى خالفاتنا السياسية ،أي هذه
احليوية الدائمة باآلراء واملواقف
واحلريات اليت تضمنها ،موضع
إعجاب عند اصدقائنا يف
العامل.
قدرة احلوار ومنوذج العيش
املسلمني
وحرص
الواحد،
بعضهم
على
واملسيحيني
البعض ،يف وقت يتجه العامل
والتهميش
القطيعة
حنو
واملواقف املتطرفة ،موضع
إعجاب اصدقائنا.
قدرة اللبنانيني على التسوية،
وابتكار احللول ،وخلق الفرص
بالسياسة،
األزمات،
من
باالقتصاد ،بالثقافة ،باليوميات،
موضع اعجاب اصدقائنا بالعامل
أيضا.
أعلم أنه يف هذه األيام ،القوى
السياسية يف البلد منشغلة
حباهلا ،وبالنظر ملصاحل حزبية،
أو فئوية ،أو حتى مناطقية
ضيقة ،هي غري قادرة على
أن تنظر إىل ما جيري حولنا،
مبناسبة البحث عن قانون
انتخابات جديد.
ولكن هذا ال يلغي أن العامل
كله ،ينظر بإعجاب وتعجب هلذه
املعجزة الصغرية ،اليت امسها
لبنان ،واألمن واإلستقرار يف
لبنان ،مع كل ما جيري يف
املنطقة من حولنا ويف العامل.
فشكرا لشارل عربيد وللـ LFa
على هذه املبادرة الوطنية
اإلجيابية ،القائمة على البحث
واإلفادة
اإلجيابيات
عن
منها ،وشكرا ملؤمتر Brand
 LeBanonالذي مجع مداخالت
مهمة جدا من اخلرباء ومساهمات
قيمة من كل املشاركني ،وثقيت
كبرية باهلل وبكم وباللبنانيني،
أن هذا املشروع سيبصر النور
قريبا ،وحيقق جناحا كبريا
لبلدنا وملصاحله.عشتم ،وعاش
لبنان.

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
اخلميس يف عني التينة ،وفدا من
«جتمع العلماء املسلمني» ،وعرض
معهم االوضاع الراهنة.
وقال الشيخ أمحد الزين باسم
الوفد« :تشرفنا بلقاء دولة
الرئيس االستاذ نبيه بري،
وكان اللقاء كالعادة فرصة
للتباحث باالمور السياسية يف
لبنان واملنطقة ،وكانت وجهات
النظر متطابقة ووضع دولته
التجمع يف االجواء السياسية
يف لبنان وموقفه منها واكدنا
لدولته على ما يلي :اوال ،نعترب
ان اقرار قانون انتخابات عادل
ميثل أولوية على مجيع القضايا
يف لبنان الن بإقراره تنتظم
املؤسسات الدستورية وتتأمن
مشاركة فعلية للشعب تسهم
يف حل كل املشكالت الواقعة.
وأكدنا على ان اعتماد النسبية
مع لبنان دائرة انتخابية واحدة
هو احلل االمثل ،اال انه ال مانع
مرحليا من قانون يعتمد النسبية
مع حمافظات وسطى او كربى يتم
االتفاق على عددها».
أضاف« :ثانيا ،اكدنا على ان
لبنان ما زال يف عني العاصفة
واالطماع الصهيونية يف ارضه
ومياهه واجوائه واالن يف نفطه،
ما يقتضي ضرورة املقاومة ضمن
الثالثية اليت جتمعها مع اجليش
والشعب ،وهنا نعترب ان االصوات
اليت ارتفعت معرتضة على جولة
اعالمية نظمتها املقاومة للحدود
مع فلسطني احملتلة تسهم

يف اضعاف املوقف اللبناني
وال يستفيد منها سوى العدو
الصهيوني .ونأسف اننا مسعنا
من البعض لغة قدمية ممجوجة
حتمل املقاومة مسؤولية التعديات
الصهيونية وكأن الصهيوني محل
وديع وحنن نعتدي عليه ،لذا فإننا
خناطب اجلميع :اتقوا اهلل يف بلدنا
وال تدخلوه يف الفنت».
وتابع« :ثالثا ،نوهنا بإجنازات
االجهزة االمنية اللبنانية وخاصة
اجليش اللبناني واعتقال عدد من
االرهابيني ،واكدنا يف هذا اجملال
ان الفرصة متاحة نتيجة للتطورات
امليدانية العادة عرسال اىل حضن
الوطن وختليصها من اجلماعات
االرهابية وتأمني احلدود الشرقية
لبلدنا .وطالبنا أال تقف املصاحل
احلزبية الضيقة عائقا امام اطالق
يد القوى االمنية الجناز هذه
املهمة الوطنية».
وختم« :رابعا ،اكدنا على
ضرورة معاجلة االوضاع املعيشية
واالقتصادية للمواطنني وخاصة
الطبقات الفقرية مع احملافظة
على االستقرار االمين فنحن
مع التعبري السلمي عن حقوق
الناس لكن ذلك ال يربر تعطيل
حياة املواطنني وجعلهم يعلقون
لساعات يف ازدحام السري او ال
يتمكنون من دخول املؤسسات
الرمسية ملتابعة معامالتهم».

بلحاج

وكان الرئيس بري استقبل املدير
االقليمي ملنطقة الشرق االوسط
يف البنك الدولي فريد بلحاج

جنبالط عرض وباسيل يف كليمنصو التطورات

جنبالط مستقبال باسيل
اللقاء
رئيس
استقبل
الدميقراطي النائب وليد جنبالط
يف دارته بكليمنصو ،بعد ظهر
امس االول اخلميس ،وزير
جربان
واملغرتبني
اخلارجية

باسيل ،حبضور جنله تيمور،
وزير الرتبية والتعليم العالي
مروان محادة والنائب غازي
البحث
وتناول
العريضي.
التطورات السياسية الراهنة.

صفحة 5

Saturday 29 April 2017

الـسبت  29نـيسان 2017

Page 5

لبنانيات

ميقاتي :التمديد جمللس النواب هو أبغض احلالل
والفراغ هو اإلثم واحلرام بذاته

احلريري يرتأس اجتماع اللجنة املكلفة وضع
خطة مكافحة الفساد

الرئيس الحريري مرتئسا اجتماع اللجنة

الرئيس ميقاتي يقدم جائزة التفوق
دعا الرئيس جنيب ميقاتي
اىل «العمل الجياد احللول اليت
حتفظ استمرارية مؤسساتنا
الدستورية ويف مقدمها جملس
النواب».
واعترب ان « التمديد جمللس
النواب هو أبغض احلالل،
والفراغ هو اإلثم واحلرام
بذاته ،ولكن من غري املقبول
بأي شكل حصول فراغ يف
املؤسسة التشريعية وادخال
البلد يف جمهول ال يعرف أحد
اىل أين سيودي بنا».
واعترب ان «الكالم الذي نسمعه
حول ال للفراغ ،ال لقانون
الستني ،وال للتمديد هو جيد
ولكن اين احلل؟ إذا أردنا حال
سريعا ،فيجب إجراء االنتخابات
النيابية على أساس القانون
النافذ».
وقال خالل رعايته احلفل
السنوي الذي يقيمه قطاع
العزم الرتبوي يف طرابلس
تكرميا للمدارس املتفوقة يف
الشهادات الرمسية« :تعرفون
اليوم أن أوضاع البالد ليست
سهلة ،وحنن أمام طروحات
سياسية وانتخابية خمتلفة،
وكلها مبنية ،لسوء احلظ ،على
مزيد من التشرذم الطائفي،
وعلى االختالف يف وجهات
النظر ،الذي يصل إىل حد
التشنج أحيانا .املطلوب العودة
إىل جوهر الدستور ،واألهم هو
الرتبية الصحيحة اليت تبدأ معكم
أيها املعلمون :تربية األجيال
على روح احملبة والتسامح
والوسطية بني أبناء الوطن
الواحد ،والقبول باآلخر واحلوار
معه ،وهو ما يشكل أساس بناء
الوطن ،ال على مشاريع انتخابية
تنطلق من أن كل طائفة تنتخب
نوابها ،أو على تشتيت وحدة
الوطن وحتويل أبنائه إىل فئات
متناحرة ومشتتة ،فالوطن
يبنى بثقافة احملبة والتسامح
والعيش املشرتك لبناء األجيال
القادمة ،وذلك باالعتماد على
اهلل أوال ،ثم عليكم مجيعا».
وأضاف« :نسمع طروحات
وجتاذبات حول قانون االنتخاب،

منها القول «ال للفراغ ،ال
لقانون الستني ،وال للتمديد».
هذا الكالم جيد ولكن ما احلل؟
إنين على اقتناع بأن كل القوى
السياسية يف لبنان تعارض
التمديد ،وحنن صرحنا مرارا
ان التمديد هو أبغض احلالل،
ولكن يف املقابل ،الفراغ هو
اإلثم واحلرام بذاته .علينا
اليوم أن نعمل للحفاظ على
املؤسسات ،والدستور اللبناني
ينص صراحة على أن لبنان
دولة برملانية ،وبالتالي عند
غياب الربملان ،سنكون مجيعا
معرضني للمزيد من التشتت
والفراغ على صعيد املؤسسات
الدستورية كلها».
ورأى أن «احلل اليوم ،إذا
أردناه سريعا ،يكمن يف
النيابية
االنتخابات
إجراء
على أساس القانون النافذ،
ورغم مساوئ هذا القانون
ومعارضتنا له ،جيب العمل
وفق مقتضى الدستور الذي
ينص على إجراء االنتخابات
يف موعدها خالل فرتة ستني
يوما من انتهاء والية اجمللس
النيابي .ما نشهده اليوم،
يا لالسف ،هو جتاوز املهل
القانونية والدستورية شيئا
فشيئا ،والعودة إىل الالءات
املتكررة .فكيف ذلك؟ علينا
العمل على إجياد احللول اليت
حتفظ استمرارية مؤسساتنا
الدستورية .صحيح أن التمديد
جمللس النواب هو أبغض
احلالل ،ولكن من غري املقبول
بأي شكل حصول الفراغ يف
املؤسسة التشريعية وادخال
البلد يف جمهول ال يعرف أحد
اىل أين سيودي بنا».
وتوجه اىل الرتبويني« :اعتمادنا
عليكم شخصيا يف بناء األجيال
القادمة ،وزرع ثقافة إجياد
احللول ال التوقف عند املشكلة
واعتماد السلبية .هذا هو
ندائي اليوم ،وأكرر اإلعراب
عن سعادتي بوجودي معكم،
وأعلن أن قطاع العزم الرتبوي
دائما معكم ،يف بناء اإلنسان
أوال وبناء احلجر ،ونتابع عملنا

بكل قوة ،ألن همنا احلفاظ
على البلد واجليل الناشئ بإذن
اهلل .يف النهاية ،أطلب من اهلل
سبحانه وتعاىل أن يبارككم
ويوفقكم «وقل رب زدني
علما».
وحضر احلفل السيدة مي
جنيب ميقاتي ،رئيسة املنطقة
الرتبوية يف الشمال نهال حاماتي
ممثلة وزير الرتبية والتعليم
العالي مروان محاده ،رئيس
دائرة الرتبية يف الشمال عبد
الباسط عباس ،رئيس رابطة
التعليم الثانوي نزيه جبالوي،
وحشد من مديري املدارس يف
الشمال ،وفاعليات تربوية.
بعد كلمة ترحيبية لعريف احلفل
املربي حممد السيد ،القت
حاماتي كلمة وزير الرتبية،
وجاء فيها« :يسعدني أن
أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء
اإلجتماعي الرتبوي ،بل العائلي،
وهو يأتي مببادرة مشكورة من
«قطاع العزم الرتبوي» ،الذي
يضم كوكبة من الشابات
والشباب النشطاء ،وميثلون
أحد الوجوه املضيئة جلمعية
العزم .نؤمن إميانا قاطعا بأن
الرتبية هي قضية حبجم وطن،
مما يستدعي أن يتجند هلا كل
الوطن ،فقد كان للمجتمع
دور أساسي يف دعم
األهلي
ٌ
البنية الرتبوية.فالدولة ،أية
دولة ،تبقى عاجزة لوحدها عن
الوفاء بإلتزاماتها ،جتاه أي
قضية حبجم القضية الرتبوية.
من هنا ندرك أبعاد ما تقوم
به «مجعية العزم» ،بتوجيه من
راعييها األستاذ طه ميقاتي
ودولة الرئيس جنيب ميقاتي،
ولتغدو هذه «اجلمعية» شريكا
أساسيا ،ومن موقع القوة ،مع
السلطات الرتبوية املسؤولة،
فتدعم التعليم الرمسي يف
طرابلس والشمال ،بكل ما
متلك من إمكانات .ولعل
اإلستثمار يف اإلنسان هو
اإلستثمار األعظم ،ذلك أن
اإلنسان هو احملور يف العملية
التنموية ،على كل الصعد ويف
كل اجملاالت».

ترأس رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري مساء امس االول
اخلميس يف السراي احلكومي،
اجتماعا للجنة املكلفة وضع خطة
وطنية ملكافحة الفساد ،حضره
وزير الدولة لشؤون مكافحة
الفساد نقوال تويين ،وزيرة
التنمية اإلدارية الدكتورة عناية
عزالدين ،رئيس جملس القضاء
األعلى القاضي جان فهد،
رئيس هيئة التفتيش املركزي
القاضي جورج طعمة ،رئيس
ديوان احملاسبة أمحد محدان،
مدعي عام التمييز القاضي
مسري محود ،رئيس جملس
اخلدمة املدنية القاضية فاطمة
عويدات ،األمني العام جمللس
الوزراء فؤاد فليفل ،وعدد من
القضاة واملعنيني.

عز الدين
بعد االجتماع ،قالت عز الدين:
«أهمية هذا اللقاء أنه جيمع
ألول مرة اللجنة الوزارية مع
اللجنة الفنية اليت تأسست يف
العام  2011ملكافحة الفساد،
وقد استمعت إىل عرض
ملشروع االسرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد الذي تعهدت
به احلكومة يف بيانها الوزاري
والذي يأتي تطبيقا اللتزامات
لبنان الدولية يف إطار اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ويتضمن مشروع االسرتاتيجية
الفساد
ألسباب
قراءة
ملموسة
ملقرتحات
وحتديد
قابلة للتنفيذ تهم خمتلف
القطاعات والسلطات وبعض

هذه االقرتاحات قابلة لالنفاذ
املباشر ،وقد مت االتفاق على أن
يشكل فريق ملتابعة تنفيذ هذه
االقرتاحات ،وهناك اقرتاحات
حتتاج ألن تتحول إىل مشاريع،
وسيتم تشكيل فريق من
املختصني هلذا اهلدف ،على أن
تقدم إىل الرئيس احلريري يف
أقرب وقت ممكن بناء على طلبه
لكي تتحول إىل وثيقة متكاملة
تلتزم بها الدولة اللبنانية
وتؤسس لعمل ملموس يفيد
املواطن وحيسن مستوى اخلدمة
ويعيد بناء الثقة بني احلكومة
واملواطنني .وكل هذا العمل
مت بالتعاون مع برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي لالستفادة من
اخلربات املقارنة وجتارب الدول
العربية واألجنبية».
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مأمت رمسي وشعيب لشقيق حرب يف تنورين الفوق

قاووق :تواجد املسلحني التكفرييني على
احلدود يهدد االستقرار واألمن

الرقيم :ال شيء يعزي بفقده سوى ذكر أعماله الصاحلة
ودعت بلدة تنورين ومنطقة
البرتون شقيق النائب بطرس
حرب ومدير مكتبه الشيخ
أنطوان حرب ،يف مأمت رمسي
وشعيب حاشد.
ترأس الصالة لراحة نفسه ممثل
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشاره بطرس الراعي
املطران بولس عبد الساتر،
يف كنيسة سيدة االنتقال يف
تنورين الفوقا ،وشارك يف
الصالة السفري البابوي غربيالي
كاتشا ،املطارنة :منري خرياهلل،
بولس اميل سعاده ،يوسف
بشارة ،الرئيس العام للرهبانية
االباتي
املارونية
اللبنانية
الرئيس
اهلاشم،
نعمةاهلل
املارونية
للرهبانية
العامة
املرميية األباتي بطرس طربيه،
االرمشندريت وديع شلهوب،
النائب العام ألبرشية البرتون
خليل،
بطرس
املونسنيور
ولفيف من الكهنة واآلباء
ورؤساء االديار ،يف حضور
ممثل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون وزير الدفاع الوطين
يعقوب الصراف ،ممثل رئيس
جملس النواب نبيه بري النائب
اسطفان الدويهي ،ممثل رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
النائب هادي حبيش ،الرئيس
ميشال سليمان ،ممثل الرئيس
أمني اجلميل النائب سامر
سعاده ،ممثل رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع
النائب أنطوان زهرا ،النواب:
عاطف جمدالني ،روبري غامن،
نقوال غصن ،ممثل النائب
دوري مشعون جنله كميل،
ممثل قائد اجليش العماد جوزف
عون العميد وليد احلاج ،رئيس
اجمللس االقتصادي االجتماعي
روجيه نسناس ،الوزراء والنواب
السابقني :نايله معوض ،سايد
عقل ،فارس سعيد ،غسان
مطر ،فايز غصن ،سجعان
قزي ،ممثل اللواء أشرف ريفي
فادي الشامي ، ،ممثل املدير
العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم العميد رميون أيوب،
قائمقام البرتون روجيه طوبيا،
قائمقام الكورة كاترين كفوري
أجنول ،قضاة ،مديرين عامني،
راهبات ،رئيس بلدية تنورين
بهاء حرب ،رئيس رابطة خماتري
منطقة البرتون جوزف ابي
فاضل ،ورؤساء بلديات برتونية
وخماتري ،وممثلي أحزاب وتيارات
سياسية ،ورؤساء مجعيات
وروابط وأندية ،منري منوال
يونس ،رئيس جملس ادارة
«املؤسسة اللبنانية لالرسال»
بيار الضاهر ،وعدد من الضباط
ورؤساء مكاتب االجهزة االمنية
وحشد من ابناء تنورين وقرى
منطقة البرتون واصدقاء الراحل
وأفراد العائلة.

الرقيم البطريركي

وتال أمني السر البطريركية
املارونية اخلوري رفيق الورشا
الرقيم البطريركي ،وجاء فيه:
«باألسى الشديد وصالة الرجاء
تلقينا نعي عزيزكم أنطوان،

خالل القداس لراحة نفسه ويبدو شقيقه النائب حرب يف الصف االمامي
الذي يغيب عنكم ،بعد ثالث
سنوات من الوعكات الصحية
املتتالية اليت أودت حبياته
الغالية .وبوفاته يرتك يف
قلوبكم جرحا بالغا ،وملا مير بعد
أكثر من مثانية أشهر على وفاة
شقيقته الوحيدة املرحومة ساميا
اليت التحقت بزوجها املرحوم
ألبري جزار يف بيت اآلب يف
السماء .لكن ما يعزي قلوبكم
على فقده هو اليقني أن موته
يف أجواء عيد قيامة املسيح من
بني األموات مشاركة يف القيامة
للحياة اجلديدة .وقد عربمت عن
هذا الرجاء بكلمة القديسة تريز
الطفل يسوع ،اليت توجتم بها
ورقة نعيه« :أنا ال أموت ،بل
أدخل احلياة».
الشيخ
«املرحوم
وأضاف:
أنطوان إبن بيت مسيحي
ماروني ،سياسي من تنورين
العزيزة ،فتح قلبه على حمبة
الناس وروح اخلدمة .فعمه أخو
والده النائب املرحوم الشيخ جان
حرب ،وخاله شقيق أمه القاضي
والناب والوزير املرحوم إميل
روحانا صقر ،وشقيقه الوزير
السابق والنائب احلالي الشيخ
بطرس حرب .من هذا احمليط
العلمي والسياسي غرف املرحوم
الشيخ أنطوان قيمه ومزاياه
وصفاته اإلنسانية واإلجتماعية
واألخالقية .تربى على يد والديه
املرحومني جوزيف اخلوري حرب
وجنيبة روحانا صقر من قرطبا
العزيزة ،وتنشأ على القيم
الروحية واألخالقية والوطنية
اىل جانب أشقاء مخسة وشقيقة
واحدة .فنسج معهم أفضل
روابط املودة األخوية ،وآملته
وفاة إثنني من أشقائه ،هما
وشارل،
جورج
املرحومان
باإلضافة اىل الشقيقة ،فتعزى
بعائالتهم.
إرتبط يف سر الزواج املقدس
بشريكة حياة فاضلة هي
السيدة تريز موسى الكوسى،
احلاملة معها من البيت الوالدي
قيمها األخالقية واإلنسانية
فعاشا معا حياة زوجية ملؤها
اإلخالص والتعاون .وقد باركها

اهلل بثمرة اإلبن والبنات الثالث،
فوفرا هلم الرتبية احلسنة
مسيحيا وأخالقيا وعلميا ،من
مثرة تعبه وعمله التجاري يف
بلدان أفريقيا واإلمارات العربية
املتحدة ،حيث أسس شركات
جتارية توىل إدارتها ،ومن عناية
وسهر أمهم .وفرحا بإثنني منهم
يؤسسان عائلتني رضيتني.
وعندما استقر يف لبنان
إنصرف اىل العمل اإلجتماعي
والسياسي اىل جانب شقيقه
الوزير والنائب ،الشيخ بطرس،
فكان له خري معني يف خدمة
الشأن العام .فتوىل إدارة
مكتبه وكان له سندا أساسيا
يف خدمة املواطنني ،بفضل
ما متيز به من غرية يف اخلدمة،
وقرب من الناس ،وطيبة يف
العالقات ،وحكمة يف معاجلة
األمور ،وإستمرارية يف العمل
بتحدي إنتكاساته الصحية.
وإننا نشعر بالفراغ الكبري الذي
يرتكه بوفاته لشقيقه وألسرته.
وال شيء يعزي بفقده سوى
ذكر أعماله الصاحلة وغريته
وشجاعته.
وسخائه
وكرمه
وها هو حيضر أمام العرش
اإلهلي مصحوبا بالصالة لينال
أجر أعماله ،كما وعد اهلل على
لسان يوحنا الرسول يف رؤياه:
«مسعت صوتا من السماء
يقول لي ،أكتب طوبى للذين
ميوتون يف الرب ،ليسرتحيوا من
أعماهلم ،فإن أعماهلم تتبعهم».
(رؤيا .»)14:13
وختم« :على هذا األمل،
وإكراما لدفنه ،وإعرابا عن
عواطفنا األبوية ،نوفد إليكم
سيادة أخينا املطران بولس
عبد الساتر ،معاوننا ونائبنا
البطريركي العام يف إهدن-
زغرتا السامي اإلحرتام ،لريأس
بإمسنا حفلة الصالة لراحة نفسه
وينقل إليكم مجيعا تعازينا
احلارة .تغمد اهلل روح الفقيد
الغالي بوافر الرمحة ،وسكب
على قلوبكم بلسم العزاء».
ويف اخلتام شكر خادم الرعية
اخلوري بيار طانيوس باسم
العائلة الرؤساء الثالثة وممثليهم

والوزراء والنواب وكل الذين
شاركوا يف وداع الراحل.
ثم تقبل النائب حرب والعائلة
التعازي .وووري جثمان الراحل
يف مدافن العائلة على وقع حلن
املوت الذي عزفته نوبة حدث
اجلبة.
ويواصل النائب حرب والعائلة
تقبل التعازي غدا يف منزله يف
تنورين الفوقا ويوم السبت
يف صالة رعية مار اسطفان
يف مدينة البرتون ويوم الثلثاء
يف صالة رعية مار تقال يف
احلازمية.

أقامت التعبئة الرتبوية يف
«حزب اهلل» يف املنطقة األوىل
حفل التكريم السنوي احلادي
عشر للفتيات اللواتي بلغن سن
التكليف والتزمن الزي الشرعي
حتت عنوان «بشائر النصر»،
برعاية عضو اجمللس املركزي يف
حزب اهلل الشيخ نبيل قاووق،
وذلك يف قاعة منتزه العرايش
يف بلدة البازورية اجلنوبية،
حبضور مسؤول التعبئة الرتبوية
يف منطقة اجلنوب األوىل حيدر
مواسي ،رئيس احتاد بلديات بنت
جبيل عطا اهلل شعيتو إىل جانب
عدد من العلماء والشخصيات
والفعاليات الرتبوية واالجتماعية
والثقافية ،وحشد من أهالي
املكرمات.
افتتح احلفل بتالوة آيات من
القرآن الكريم ،ثم النشيد الوطين
ونشيد حزب اهلل ،وبعدها ألقت
مكلفة كلمة باسم املكلفات ،ثم
ألقى مواسي كلمة شكر فيها
«املساهمني واخلريين الذين
ساهموا يف إجناح احلفل» ،مؤكدا
«أهمية التزام الفتيات املكلفات
باللباس واحلجاب الشرعي الصحيح
منذ الصغر مبا يرتك يف نفوسهن
من أثر إجيابي يف املستقبل».

قاووق

ثم حتدث الشيخ قاووق فهنأ
«اللبنانيني عموما باإلجناز الذي
حتقق بإخراج العصابات التكفريية
املسلحة من الزبداني وسرغايا
وبلودان ومضايا ،ال سيما وأن
إخراجهم من هذه البلدات هو إجناز
اسرتاتيجي خيدم املصلحة اللبنانية،
ألن تواجد املسلحني التكفرييني
على احلدود السورية  -اللبنانية،
يستنزف ويهدد االستقرار واألمن
يف لبنان» ،مؤكدا أن «املقاومة
إىل جانب اجليش العربي السوري
جنحت إىل حد كبري يف إزاحة اخلطر
التكفريي عن حدودنا ،وهذا من
شأنه أن يثبت ويعزز االستقرار
يف لبنان».
وأكد أن «موقفنا يف حزب اهلل
بالوقوف إىل جانب الشعب
املضطهد واملظلوم واحملاصر
يف اليمن كان وال يزال ومل ولن
يتغري ،ولن نبدل مهما كانت
العقوبات والتهديدات السعودية
واألمريكية ،وحنن نعرب عن حزننا
وتعاطفنا مع أهلنا يف كفريا
والفوعة ،اليت سقط فيها حواىل
مئة شهيد من األطفال األبرياء
مؤخرا يف التفجري الذي تقف
وراءه فتاوى تكفريية».

القومي :العدوان على مواقع سورية ينطوي على قرار
اسرائيلي مبواصلة دعم اجملموعات االرهابية

دان احلزب السوري القومي
اإلجتماعي يف بيان امس االول
اخلميس« ،العدوان الصهيوني
على مواقع سورية جنوب
غرب مطار دمشق» معتربا
أنه «انتهاك سافر للسيادة

السورية ،وينطوي على قرار
دعم
مبواصلة
اسرائيلي
اجملموعات االرهابية ،وأن كل
الذرائع اليت يتلطى خلفها العدو
هي للتعمية على حقيقة وقوفه
إىل جانب االرهاب».
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اسرتاليا

زار غرفة جتارة ملبورن ودير مار شربل

كـرم :لالسـتفادة مـن طـاقات املغـرتبني
أنهى عضو «كتلة القوات اللبنانية»
د .فادي كرم زيارته اىل ملبورن
وانتقل اىل سيدني املحطة الثانية
يف جولته االسرتالية.
وكان قد اجتمع يف ملبورن مع رئيس
غرفة التجارة والصناعة اللبنانية
االسرتالية املحامي فادي الزوقي،
وجرى عرض ملا تقوم به الغرفة
من اجل تعزيز العالقات التجارية
بني لبنان وأسرتاليا ،يف حضور
رئيس مقاطعة اسرتاليا يف القوات
اللبنانية طوني عبيد ورئيس مركز
ملبورن سعيد حداد وداني جعجع.
بعد االجتماع أولم الزوقي على
شرف كرم ،يف حضور رئيس
املجلس التشريعي يف الوالية بروس
أتكنسون ،القنصل اللبناني غسان
الخطيب ،مدير مكتب «الوكالة
الوطنية لالعالم» الزميل سايد
مخايل وعدد من أعضاء الغرفة.
ورحب الزوقي بالنائب كرم وشرح
الدور الذي تقوم به الغرفة لتعزيز
العالقات االقتصادية والتجارية بني
لبنان وأسرتاليا ،واكد «ان املغرتبني
هم ثروة لبنان وهم على استعداد
لدعم وطنهم» ،مشددا على «اهمية
االستقرار األمني والسياسي
لتحقيق ذلك» ،مشريا اىل ان «غرفة
ملبورن ستشارك بوفد كبري يف
مؤتمر الطاقة االغرتابية األسبوع
املقبل».
بدوره تحدث عضو الغرفة علي
خضر ،تاله أتكنسون مرحبا بكرم
«يف اسرتاليا بني ابناء الجالية التي
قدمت الكثري للمجتمع وهي مدعاة
للفخر واالعتزاز».
كرم
اما كرم فنوه بدور الزوقي على
صعيدي الجالية وأسرتاليا ،واعترب
«انه مرجعية أساسية يف الجالية
اللبنانية» ،واثنى «على دور الجالية
اللبنانية ونجاح اللبنانيني» ،وتمنى
«ان يستفيد لبنان من طاقات
املغرتبني بعد تحقيق خطوات
سياسية أساسية يف مقدمها
قانون االنتخابات» ،مشددا «على
اهمية مواجهة الفساد عن طريق
اعتماد الحكومة االلكرتونية ومكننة
اإلدارات».

دير مار شربل
بعد ذلك ،زار كرم والوفد املرافق
دير مار شربل يف ملبورن التابع
للرهبانية األنطونية والتقى رئيس

الدير األب شارل حتي ،املدبر العام
الزائر األب مارون بو رحال والقيم
يف دير مار شربل األب هوفيك
بوداقيان .واطلع على اوضاع

الرسالة منوها بجهود الرهبنة يف
الحفاظ على القيم اللبنانية والجذور
واللغة العربية ،ثم أولم األب حتي
على شرف كرم والحضور.

كرم من سيدني :حزب اهلل هو العقدة االخرية يف إجناز
أي قانون انتخابي يطرح النشغاله يف معارك املنطقة
أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية»
النائب د .فادي كرم ان «حزب
اهلل هو العقدة االخرية يف إنجاز
اي قانون انتخابي يطرح بسبب
انشغاله يف معارك كربى يف
سوريا والعراق واليمن ،وال
يريد ان ينشغل بأي شيء على
املستوى الداخلي» معتربا ان
«رئيس الجمهورية يستطيع ان
يلجأ اىل املجلس الدستوري اذا
أقر التمديد بعد  15أيار املقبل».
فقد عقد كرم مؤتمرا صحافيا
يف مركز «القوات» يف سيدني،
الثالثاء  25نيسان 2017
املحطة الثانية يف زيارته
االسرتالية .وبعد كلمة ترحيبية
لرئيس املركز جهاد داغر ،حيا
كرم اسرتاليا والجالية اللبنانية
وقال« :ان ما نشهده اليوم هو
اعادة الشراكة الحقيقية واملساواة
للواقع اللبناني والفئات كافة مع
بعضها البعض».
أضاف ردا على سؤال عن سبب
كل هذا النقاش الطائفي وعدم
الذهاب اىل نظام مدني« :نحن
اليوم لسنا يف صدد تغيري نظام
فهذا يلزمه مؤتمرات ونقاشات،
وهذا ال يتم على أبواب انتخابات
نيابية ومحاوالت البعض القول
ملاذا كل هذا النقاش الطائفي
محاولة لضرب إنجاز قانون
جديد وابقاء الواقع املسيحي على
حاله .فلبنان أنشئ على اساس
املساواة والشراكة وعندما يحني
االوان نجلس مع بعضنا ونبحث
يف نظام مدني جديد يناسب
لبنان».
وتابع« :ان رئيس الجمهورية
يريد ويطمح اىل بناء الدولة،
لذلك هو يسعى اىل إنجاز
قانون انتخابي جديد يؤمن صحة
التمثيل» .وسأل« :من هو الفريق
الذي يستطيع ان يتحمل املواجهة
مع رئيس الجمهورية اذا وصلنا
اىل  15أيار املقبل ولم ننجز
قانونا لالنتخابات».
وردا على سؤال عن تأثري التغيري
يف فرنسا على الواقع اللبناني،
قال« :العالم كله اصبح قرية
واحدة ويجب ان نستفيد من
كل ما يحصل يف فرنسا او اي
دولة اخرى من اجل تعزيز امننا
السياسي».
وعن كالم البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي املتعلق
بإجراء االنتخابات على اساس
القانون النافذ اذا تعذر الوصول
اىل قانون جديد ،قال« :ان قانون
الستني قد دفن وال عودة اليه
والنقاش ليس على هذا املوضوع.
حزب اهلل يعرقل إنجاز القانون
وهو العقدة االخرية يف كل قانون
يطرح ،ولن يقبل بأي قانون
ال يؤمن له اكثرية نيابية ألنه
منشغل يف املعارك اإلقليمية
وال يريد ان يزعجه اي شيء يف
الداخل اللبناني».
وأكد ان «الثنائية املسيحية ال
تهدف اىل الغاء احد إنما تسعى
اىل تحسني واقع الشراكة
واملساواة» ،وقال« :نحن ضد
املحادل ونسعى اىل وصول النواب
وفق التمثيل الصحيح للمسيحيني
وغريهم».
وعن وعود «القوات اللبنانية»

النائب كرم جييب على احد االسئلة

النائب كرم مع االعالميني

احلضور

بمكافحة الفساد ،قال« :نحن
لسنا الدولة كلها ،ووزراء القوات
يقومون بدورهم على أكمل وجه
والكل يشهد على ذلك .لدينا
خطة واضحة ملواجهة هذه االفة،
الن الفساد يف لبنان هو مسألة
نظام ومفهوم الخدمات السياسية
يقوم على مبدأ الفساد».
وأكد كرم ان «حادثة مقتل شاب
يف أميون مسألة فردية» ،وقال:
«نرتك للقضاء ان يقوم بدوره يف
هذا املجال».
وثمن زيارة الرئيس سعد
الحريري اىل الجنوب خصوصا انه
«ذهب برفقة وزير الدفاع وقائد
الجيش» ،مشددا على أن «ملف
النازحني خطري جدا وضاغط على
الواقع اللبناني».
وقال« :ملف النفايات مرتبط
بالفساد ويجب ان يتعزز دور
البلديات وان نذهب اىل مفهوم
الالمركزية ملعالجة مثل هذه
امللفات».
ورفض تخصيص  6نواب
لالغرتاب ،معتربا ان «للمغرتبني
الحق باملشاركة بال  128نائبا
يف مجلس النواب».
وردا على سؤال ملاذا ال تشمل
املصالحة باقي االفرقاء املسيحيني،
قال كرم« :كنا مع التيار يف صراع
وخالف وجرح كبري ،اما مع
الكتائب فنحن من مقلع واحد
وال ضرورة ألي تفاهم على رغم
التباين يف بعض األمور .لكن،
هناك اختالف كبري مع تيار املردة
يف النظرة االسرتاتيجية للبنان
وهو يسعى اىل تحسني وضعه
من خالل تحالفه مع حزب اهلل
وال يسعى اىل تحسني الوضع
املسيحي».
وعن كالم الوزير يوسف فنيانوس

الذي يقول ان الثنائي سيهجر من
بقي من املسيحيني ،قال« :يجب
ان نخرج من مفهوم الرضوخ وزرع
الخوف لدى املسيحي من غري
املسيحي يف لبنان ،فهل مطالبة
الثنائي املسيحي بقانون انتخابي
يحسن التمثيل يزعج املسلم؟ من
قال ان املسلم يرفض ذلك ،على
العكس هناك تعاون مع أطراف
حزبية وسياسية بأغلبها مسلمة
وهي متعاونة جدا على تحسني
التمثيل .هذا كالم مرفوض الن
استمرارية لبنان تكون بتأمني
التوازن والشراكة».
وسأل« :من يريد تهجري
املسيحي ،فهل يوجد لبناني
يريد تهجري االخر؟ وهل إيصال
ممثلني حقيقيني للمسيحيني
يدعوهم اىل الهجرة؟» .وقال:
«طبعا ال إنما يعيدهم ذلك اىل
الدولة الن التهجري حصل يف فرتة
اإلحالل السوري واليوم هناك
عودة مسيحية اىل الدولة يمكن
تعزيزها بقانون انتخابي يطمئن
املسيحي وال يظلم املسلم».
وتلى املؤتمر الصحايف اجتماع عام
بحضور رئيس املقاطعة طوني
عبيد ،افتتحه جهاد داغر بالصالة
والوقوف دقيقة صمت عن ارواح
شهداء القوات اللبنانية ،وشدد
على الدعوة للاللتزام باالمور
الحزبية والعمل على انجاح لقاء
املقاومة.
وتكلم د .كرم عن االوضاع الحزبية
الداخلية واالطر العامة للحزب
كما قدم شرحا» وافيا» اللية عمل
القوات اللبنانية اليجاد صيغة
قانون انتخاب جديد يؤمن صحة
التمثيل املسيحي.
واضاف « نحن نضاليني ودائما
موجودين».
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“الشهادة والشهداء” يوم الـ  Anzac Dayيف كنيسة مار شربل

املطران طربيه Anzac Day :عالمة واضحة لنبذ العنف ولغة احلرب

مبناسبة ذكرى الـ AnzAc
 ،DAyوتفعي ًال لسنة «الشهادة
والشهداء» ّ
اليت أطلقها صاحب
الغبطة والنيافة البطريرك مار
ّ
الكلي
بشارة بطرس الراعي
ً
ملشاركة
وتبيانا
الطوبى،
لبناني
أصل
بعض اجلنود من
ٍ
ّ
احلريات ،أقيم
يف الدفاع عن
ّ
اسا
يف كنيسة مار شربل ّ
قد ً
إحتفاليا ترأسه صاحب السيادة
ًّ
املارونية يف
األبرشية
راعي
ّ
ّ
أنطوان
املطران
أوسرتاليا
_شربل طربيه السامي اإلحرتام
عاونه يف رئيس الدير األب
لويس الفرخ ورهبان الدير.
«الشهادة والشهداء» عنوان
جامع بني األوطان والكنائس.
حتت هذا هو العنوان َ
أتت
املبادرة ّ
اليت أطلقها رئيس
ً
إنطالقا
الدير ومجهوره الكريم
املارونية منذ
أن الكنيسة
من ّ
ّ
وقدمت
نشأتها عانت اإلضطهاد
ّ
مر تارخيها .وهكذا
الشهداء على ّ
ففي الشهادة ّ
تتحد كنيستنا مع

ألن
الكنائس
املسيحية األخرىّ ،
ّ
املسيحية هلي
الشهادة يف
ّ
تراث مشرتك وأمنوذج لعيش
أمانة اإلجنيل واإلميان باملسيح.
وما هذه الذكرى اليوم ،الـ
ّ
إال
 ،AnzAc DAyما هي
املسيحي
مناسبة لتجديد إلتزامنا
ّ
بالشهادة واإلستعداد لتأديتها
الدم.
حتى الشهادة ،شهادة
ّ
املسيحي ليس
فاإلستشهاد
ّ
سعيا وراء املوتّ ،
إمنا هو
هو
ً
باملسيح
اإلميان
الثبات على
ِ
ِ
حتى املوت.
ّ
وكل ذلك من أجل إنتصار
واألخوة على
السالم على احلرب
ّ
العداوة ،والعدالة على الظلم.
القداس
وأخريا بعد نهاية
ّ
ً
الشهادة
ملعاني
وجتسيدا
ً
واملشاركة فيهاّ ،
مت مباركة
وتبني
جتسد
تذكارية
لوحة
ّ
ّ
ّ
التاريخ املشرتك واحلضارة
املشرتكة والثقافة املشرتكة
بني أوسرتاليا ولبنان حتت
وختليدا
الشهادة.
عنوان
ً

يتم وضع هذه
للذكرى سوف
ّ
ّ
اللوحة يف حرم املدرسة كتاريخ
يقدم لألجيال الصاعدة
جميد
ّ
لوعي واستنهاض الذاكرة من
ِ
اإلستمرارية.
أجل
ّ
ويف كلمة ألقاها صاحب
حيا فيها
السيادة باملناسبة
ّ
رئيس الدير ورهبانه على
ّ
واليت
هذه املبادرة الالفتة
احلقيقية بني
تعب عن الشراكة
ّ
ّ
ّ
وركز
لبنان وأوسرتاليا .كما
أن هذه الذكرة
سيادته على ّ
ّ
اليت
تعيدها أوسرتاليا ما هي
ّ
ّ
ً
عالمة واضحة لنبذ العنف
إال
ألنه ليس باحلروب ّ
واحلربّ .
حتل
املشاكل .وما احلروب وثقافة
ً
ّ
القتل ّ
انتهاكا
تشكل
إال وهي
البشري،
الشخص
لكرامة
ّ
وتعطيل مشروع اخلالص ّ
الذي
الرب يسوع.
أقامه
ّ
كما وشارك يف املناسبة رئيس
األستاذ
املارونية
الرابطة
ّ
باخوس جرجس وعقيلته وحشد
من املؤمنني.

زار سليم الشدياق فور وصوله اىل سيدني لتعزيته

كرم التقى قنصل لبنان يف سيدني وزار دير مار شربل

واصل عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب د .فادي
كرم زيارته اىل سيدني
والتقى اليوم قنصل لبنان
العام يف سيدني جورج بيطار
غامن يف حضور رئيس مقاطعة
اسرتاليا يف القوات طوني عبيد
ورئيس مركز سيدني جهاد
داغر وداني جعجع واعضاء من
املركز .وجرى عرض الوضاع
اجلالية والتطورات على الساحة
اللبنانية.
وظهرا قام النائب كرم بزيارة
اىل دير مار شربل حيث التقى
رئيس الدير االب لويس الفرخ
والرهبان واطلع على ما تقوم به
رسالة مار شربل يف سيدني.
وبعد ذلك أومل الفرخ على
شرف كرم والوفد املرفق يف
حضور األب فادي منصور
كاهن رعية شكا املارونية،
رئيس التجمع املسيحي والي
وهبه ورئيس الرابطة املارونية

باخوس جرجس وفاعليات .ثم
جال يف ارجاء الدير والنهد
والتقى الطالب.
وكان النائب الدكتور فادي
كرم قد زار فور وصوله اىل

سيدني سليم الشدياق يف
منزله وقدم التعازي له بوفاة
زوجته تريز .وشكر الشدياق
كرم على حمبته وعاطفته ومتنى
له دوام النجاح والصحة.
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فضيحة عموالت حترج
«سنرتلينك»

باألرقام ..أسعار املنازل يف
أسرتاليا وإسرائيل

جدول باالسعار يف كل من القدس وملبورن

كشفت حتقيقات أن وكالة مجع
الديون «بروب» تعاقدت مع
وزارة اخلدمات اإلنسانية حتت
مظلة برناجمها املثري للجدل
 robo-debtكانت حتصل على
أجرها على شكل عموالت مقابل
مجع الديون لصاحل «سنرتلينك»
على غرار ما تفعل الشركات
مبا خيالف قانون
اخلاصة،
اهليئات احلكومية.
جاء ذلك يف إطار حتقيق
مبجلس الشيوخ للنظر يف تلك
املخالفات.
من جانبه ،قال جارود كاجان
بشركة
التنفيذي
املسؤول
حتصيل الديون أمام جلنة التحقيق
اليت تبحث يف خمالفات نظام «
« robo-debtإن شركته كانت
تتلقى نسبة من الديون اليت

حتصلها من أجل السنرتلينك
دون حتديد أجر أساسي.
مكتب الضرائب األسرتالي كان
يتعاقد أيضا مع جمموعة «بروب»
من أجل حتصيل الديون ،ولكن
مقابل أجر ثابت ال يعتمد
على العموالت ،مبا يتسق مع
القوانني.
وقال كاجان إن نظام العموالت
يتم اتباعه يف املعامالت املالية
بني «بروب» ومصارف وشركات
جتزئة ،وشركات اتصاالت.
بيد أن كاجان مل حيدد على
وجه الدقة النسبة اليت حصلت
عليه شركته من الديون اليت
مجعها لصاحل وزارة اخلدمات
اإلنسانية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هكذا أصبحت احلركة النقابية
شريكا عقالنيا

أثناء حقبة هوك -كيتينغ ،كانت
احلركة النقابية ،حتت قيادة بيل
كيليت أمني اجمللس األسرتالي
للنقابات املهنية شريكا يف
األجندة االقتصادية العقالنية
حلزب العمال.
ومن خالل اتفاقيات ،قبلت
النقابات املهنية درجة من
املسؤولية من أجل صحة
على
األسرتالي،
االقتصاد
حساب التنازل عن بعض مصاحل
أعضائها.
حكومة هوك العمالية كانت
متتلك حافزا قويا عندما تقلدت
السلطة للسعي من أجل نهج
جديد للنقابات.
ويف ذلك الوقت ،كانت املرة
األخرية اليت تقلدت فيها حكومة
عمالية زمام األمور بني عامي
 1975-1972حتت قيادة جوف
ويتالم ،وقتما كان هوك رئيسا
للمجلس األسرتالي للنقابات
املهنية ،ورجل الواجهة حلركة
الكفاح العمالي وانفجار األجور
يف ظل معدل تضخم وصل آنذاك
إىل ذروته بنسبة  ،% 18ونسبة
بطالة ناهزت  % 5للمرة األوىل
منذ أربعينيات القرن املنصرم.
ويف املعارضة ،كان رالف ويليس

يفضل فكرة اتفاق رمسي بني
النقابات وحزب العمال ،واليت
جرى تبنيها كسياسة يف مؤمتر
احلزب العمالي عام .1979
«اتفاقية األسعار والدخول» كانت
نتاج سلسلة من االتفاقيات بني
حزب العمال واجمللس األسرتالي
للنقابات املهنية ،اليت مبوجبها
خففت النقابات من مطالبها
يف األجور مقابل حتسينات يف
«املدفوعات االجتماعية».
االتفاق األول جرى إبرامه يف
فرباير  ،1993قبل انتخاب حكومة
هوك مباشرة.
وأعقب ذلك  6اتفاقيات الحقة
توجت باتفاق «مارك السابع»
يف أكتوبر  1991الذي كانت
إيذانا بانطالق نظام مساومة
املؤسسات.
االتفاق كان أحد املكونات
الربنامج
يف
األساسية
االقتصادي اإلصالحي حلكوميت
هوك وكيتينغ ،جبانب تعويم
الدوالر األسرتالي ،مما فتح
الطريق للبنوك الدولية ملساعدة
أسرتاليا اليت أصبح اقتصادها
أكثر ضلوعا على املستوى
العاملي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تشرتك إسرائيل وأسرتاليا يف
عبارة «أزمة اإلسكان» اليت
تتصدر مانشيتات الصحف يف
كل منهما رغم اختالف أوضاع
كل منهما.
وقبل مقارنة أسعار القطاع
العقاري يف إسرائيل وأسرتاليا،
ينبغي التعرف على بعض
اإلحصائيات لتوضيح الصورة
بشكل أفضل.
عدد سكان إسرائيل يساوي ثلث
نظريه يف أسرتاليا ،وكذلك ال
متتلك تل أبيب املوارد الطبيعية
اليت تتمتع بها القارة البعيدة.
أصبحت إسرائيل قوة اقتصادية
اعتمادا على الناتج التقين
والثقايف.
وتنفق إسرائيل ضعف ما تنفقه
إسرتاليا يف ميزانية الدفاع.
اإلنفاق
معدل
ويتساوى
للدولتني يف التعليم ،ومعدل
اإلنفاق الصحي لكل فرد.
وتتزايد معدل اخلصوبة يف
أسرتاليا مرتني ونصف عن
املعدل يف إسرائيل.
نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجالي السنوي يف أسرتاليا
يبلغ  51000دوالر ،بينما
يالمس مستوى  35700دوالر
يف إسرائيل.
نسبة البطالة يف إسرائيل 4.6
 %بينما يف أسرتاليا .% 5.5
التعاون
ملنظمة
ووفقا
االقتصادي والتنمية ،فإن النمو
يف أسرتاليا يتجاوز باقي دول
املنظمة على مدى أكثر من 10
سنوات.
اجلدول التالي يوضح إحصائيات
ملقارنة أسعار القطاع العقاري
يف ملبورن والقدس.
وتشرتك أسرتاليا وإسرائيل يف
وجود طفرة تشييد عقارية رغم

ارتفاع األسعار.
ويف رد فعل على األسعار
إسرائيل
نفذت
امللتهبة،
إجراءات صارمة لتقليل املخاطر
احملتملة وخفض الطلب على
اإلسكان.
فعلى سبيل املثال ،منذ
عام  ،2012رفعت إسرائيل
احلد األدنى من مقدم الرهن
العقاري إىل  % 30من السعر
اإلمجالي للمنزل املراد شراؤه،
و % 25للمنزل األول ،و% 50
للمستثمرين ،بينما يف أسرتاليا
ال تزيد النسبة عن  % 10مبا
يتسبب يف زيادة الطلب.
ولكن بالرغم من اإلجراءات
معهد
وحبسب
الصارمة،
«ميلكن» البحثي األمريكي يف
تقرير نشره عام  ،2014فإن
إسرائيل تعاني من فشل ملحوظ
يف سوق اإلسكان ،وارتفاع
دراماتيكي يف التكلفة خالل
السنوات اخلمسة اليت سبقت
نشر التقرير ،مبا يتجاوز الدخل
السنوي.
وميتد األمر بالنسبة للشقق
السكنية ،حيث ال يوجد إال
القليل منها املتاح للشراء أو
اإلجيار ،وال تستطيع العائالت
املنتمية لطبقة العمال التنافس
يف سوق الوحدات السكنية
احلالي.
ويف ذات السياق ،تواجه
أسرتاليا ردود فعل سياسية
عنيفة جراء معاناة الشباب بوجه
خاص يف الدخول إىل سوق
اإلسكان.
وباملقابل ،يوضح الرسم البياني
التالي تطورات أسعار املساكن
يف إسرائيل يف الفرتة من
 1986حتى .2013
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احملكمة تدين طبيب سيدني
املتحرش مبريضاته
أدانت حمكمة ممارسا عاما يف
سيدني بتهمة مالمسة  5من
مريضاته بطريقة جنسية غري
مالئمة بينهما مراهقتان.
وخلصت حمكمة نيو ساوث
ويلز واحملكمة اإلدارية أن
إلفني سويت بانغ تشينغ مذنب
الرتكابه انتهاكات ملهام وظيفته
كطبيب ،بتهمة من النوع األخطر،
تتعلق مبالمسات جنسية خلمس
مريضات خالل الفرتة بني 1993
حتى .2003
جاء ذلك بعد  12عاما من تعرض
املمارس العام الذي ميارس
مهنته مبنطقة ليدكمب للتوبيخ
بتهمة ارتكاب سلوكيات جنسية
غري مالئمة مع مريضة عام
.2005
وقالت امرأة إنها كانت يف
الثالثة عشر من عمرها عام
 1993عندما اصطحبتها والدتها
للكشف عند الدكتور تشينغ
لفحص ورم يف ثدييها،
وشامات يف ظهرها.
وبعد أن تركتها والدتها مع
الطبيب يف غرفة الكشف ،طلب
منها تشينغ خلع مالبسها ،ثم
وقف خلفها ،وأمسك بثدييها.
وتتذكر املرأة اليت بلغت حاليا
الثالثينات من عمرها قائلة إن
الطبيب حترش بها عرب القبض
على ثدييها وتدليكه.
وتابعت أنها شعرت بعدم
الراحة والدهشة والذعر ،وعندما
استدارت للنظر إىل الطبيب،
وجدته يف حالة انتصاب جنسي،
حبسب شهادة املريضة.
ومل ترد املراهقة آنذاك إخبار
والدتها مبا حدث ،لكنها شعرت
باالمشئزاز واخلجل من قذارة ما
فعله الطبيب.
وأضافت أن والدتها اصطحبتها
جمددا إىل نفس الطبيب بعد
أن أصابتها حالة من احلمى
والتقيؤ وطلب منها جمددا
خلع مالبسها كاملة ،وكرر عمل
تدليك لثدييها ،والمس بطنها

GRANVILLE WARD

وفخذيها ،وعضوها التناسلي.
ويف زيارة الحقة للطبيب
للشكوى من نزيف وأمل  ،عندما
بلغت السابعة عشر من عمرها،
أجرى هلا املمارس العام فحصا
جنسيا كامال.
شهادة أخرى من مريضة كانت
يف الثالثة عشر من عمرها أيضا
عندما ذهبت لزيارة الطبيب،
حيث أجرى هلا فحص ثدي دون
وجود أحد والديها ،مستخدما
كلتا يديه إلجراء ذلك على مدى
 10دقائق متصلة.
املريضة الثالثة ،امرأة يف العقد
الثاني من عمرها ،كانت ترغب
يف خطاب إلجراء آشعة إكس يف
أعقاب إصابة بكتفها.
وطلب منها الطبيب خلع مالبسها
أيضا واالستلقاء على طاولة
الكشف ،ثم نزع محالة صدرها
بدعوى قياس نبضات قلبها،
لكنها أجرى هلا فحص ثدي
بطن ،وحاول التمادي أكثر من
ذلك لكنها أوقفته.
املريضة الرابعة كانت يف
احلادي والعشرين من عمرها،
عندما ذهبت للممارس العام
يف  ،2012وأجرى هلا فحص
ثدي بأسلوب جنسي ،وزعم
أنه يشعر بوجود ورم ،لكنه مل
يتابع معها مناقشة سبل عالجه
أو املتابعة.
املريضة اخلامسة كانت ختشى
من إصابتها باملالريا بعد عضة
بعوضة هلا أثناء رحلة إىل
.Vanuatu
ومل تنج املرأة من حترش
الطبيب الذي أجرى هلا فحصا
على أعضائها احلساسة دون
موافقتها ،ويف زيارة الحقة
اجرى هلا فحص ثدي دون
مربر.
وخلصت احملكمة إىل أن الطبيب
مارس أفعاال غري مربرة مع
غريزته
إلشباع
املريضات
اجلنسية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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كيف خدعت إميان شاروبيم اجلميع؟
لقد خدعت إميان شاروبيم اجلميع
من حوهلا بدءا من رئيس حكومة
نيو ساوث ويلز السابق مايك
بريد ،وإذاعة «سي بي إس»
األسرتالية.
إنها قصة فداء أراد اجلميع
تصديقها ،مراهقة ُأجربت على
الزواج من ابن عمها ،وترملت
عندما كان عمرها  29عاما،
ولديها طفالن ،بعد أن عانت
من سنوات من الزواج العنيف.
وهاجرت من مصر ،لتحصل على
شهادتني دكتوراة ،وارتفع
جنمها لتصبح الرئيسة التنفيذية
لربنامج خدمات صحية متوله
حكومة نيو ساوث ويلز يهتم
بصحة املهاجرات اجلدد.
وعالوة على ذلك ،كانت
شاروبيم ضمن قوائم التكريم
مرات عديدة ،أبرزها ترشيحها
للوصل للقائمة النهائية للقب
«أسرتالية العام» يف اليوم
الوطين ألسرتاليا.
ولكن مع إعالن املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد أنها
ستعقد جلسات حتقيق علنية
تتعلق بسلوكيات شاروبيم يف
أعقاب حتقيق أجرته فريفاكس
ميديا ،وقرار مفوضية اجلرائم
بنيو ساوث ويلز بتجميد أصوهلا
املالية ،انكشفت التمثيلية،
إساءة
ادعاءات
وتوالت
استغالل بطاقات ائتمانية،
وفواتري زائفة ،وإنفاق على

إيمان شاروبيم
أمور شخصية ،واستخدام املال
العام لتجديد عقار مملوك هلا.
وحتقق املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد يف ادعاءات
ملؤهالت
شاروبيم
تقديم
أكادميية ومهنية زائفة.
واآلن تشعر العديد من املنظمات
واحلكومات على املستويات
الفيدرالية والواليات ،الليربالية
والعمالية باخلداع.
فعلى سبيل املثال ،إذاعة سي
بي إس األسرتالية كانت قد
منحت شاروبيم وظيفة مرموقة.
املؤسسة املشرفة على جائزة
«أسرتالي العام» مل تضع

شاروبيم فحسب بني القائمة
النهائية للمرشحني بل عينتها
داخل جملسها االستشاري.
وعالوة على ذلك ،دأب اجلميع
على مناداتها بـ «الدكتورة
شاروبيم» بالرغم من عدم
وجود أي أدلة على كونها طبيبة
نفسية.
ويف عام  ،2014وقف مايك
بريد رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز آنذاك جبانب إميان
شاروبيم ،املرشحة النهائية
العام»
«أسرتالية
جلائزة
وقدم هلا كلمات الثناء مبتسما
للكامريات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رقم قياسي جديد 1.15 ..مليون دوالر متوسط
سعر املنزل يف سيدني

ضرب متوسط سعر املنازل يف
سيدني رقما قياسيا جديدا بلغ
 1.151.565مليون دوالر يف
ربع مارس ،وفقا إلحصائيات
مت نشرها اخلميس.
وارتفعت أسعار املنازل يف
عاصمة والية نيو ساوث ويلز
بنسبة  % 13.1على مدار
العام وفقا إلحصائيات مؤسسة
«دومني غروب».
األرقام تصدم العائالت الباحثة
عن الشراء ،إذ أن ابتياع منزل
يف حجم شقة من غرفتني يف
 Leichhardtعلى مساحة
 126مرت مربع يتكلف 1.15
مليون دوالر.
اخليار الثاني لشراء منزل يبتعد

مبسافة  35كيلومرتا من منطقة
األعمال املركزية بسيدني،
وحتديدا يف كيليفيل ،حيث
يتكلف شراء منزل يتكون من
أربعة غرف بنفس السعر 1.15
مليون دوالر ،لكنه بعيد عن
املنطقة احليوية يف املدينة
األسرتالية.
سعر هذا املنزل مل يكن يزيد
عن  700ألف دوالر عام ،2013
وفقا لوكيل العقارات دانيال
الماس.
مثل هذه األسعار جتعل العائالت
األسرتالية مضطرة للبحث خارج
حدود سيدني لتحقيق حلم شراء
منزل.
هيثر كالرك 30 ،عاما ،وزوجها

كريس 35 ،عاما ،واثنان
من األبناء يبحثون حاليا يف
«سنرتال كوست» من أجل
شراء منزل لعائلتهم.
كالرك ،حامل يف شهرها
السادس ،قالت إن عائلتها
عجزت عن جماراة السرعة
اهلائلة اليت ارتفعت بها أسعار
املنازل.
وأشارت إىل أنهما اضطرا لشراء
شقة سكنية يف باراماتا بغرفيت
نوم عام  ،2012لكن رغم
بيعهما للشقة منذ  8شهور ،إال
أنهما ما زاال ال ميلكان األموال
الكافية الالزمة لشراء منزل
يأوي العائلة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بوب خطار من حانة بسيدني :ال أريد أي مسلم يف أسرتاليا

ضبطت كامريا عضو الربملان
املستقل بوب خطار داخل حانة
بسيدني وهو يعرتف أنه ال
يريد أي مسلم يف أسرتاليا
قبل أن يرتاجع عن تلك
الكلمات.
الفيديو املذكور التقطه شاب
من سيدني اتهم بوب خطار
بالتفكري العنصري.
وقام الشاب بتحميل الفيديو
االسبوع
الفيسبوك
عرب
املاضي.
وخالل الفيديو ،قال عضو
الربملان الفيدرالي لدائرة
كينيدي« :ال أريد أي مسلم
يأتي إىل هنا» قبل أن يغري
نربته ويبدو عليه االنفعال.
وقال بوب خطار قال إنه ال
يريد أي مسلم يف أسرتاليا.
وقال الشاب خالل مقطع
الفيديو خماطبا عضو الربملان
املستقل« :أنت ال حتبهم
كثريا ،هل تفعل ذلك حقا؟
وأجابه خاطر حفيد أحد
املهاجرين اللبنانيني« :حنن
لطفاء معكم ،أيها الرجال ذوو
البشرة البيضاء».
بيد أن الرجل وجه خطار
بسبب
شديدة
انتقادات
روابطه السياسية ،وسأله
إذا كان «ينام على الفراش
مع حزب «أمة واحدة» الذي
تقوده السيناتورة العنصرية
بولني هانسون.
وأردف خطار« :ال أريد أي
مسلم أن يأتي هنا» ،قبل

بوب خطار على اليسار يقول إنه ال يريد أي مسلم يف أسرتاليا
الرتاجع قائال« :ال ينبغي علي
التفوه بذلك».
وأثار الشاب غضب بوب خاطر
عندما قال له« :أنت ال تريد
ألي منهم اجمليء إىل هنا،
أليس كذلك يا بوب خطار؟»
وقال خطار« :أنا مل أقل
هذا» ،قبل أن ينهي احملادثة
مع الشاب متهما إياه بالتفوه
بأكاذيب.
يف اذار املاضي جدد بوب
خاطر دعوته حلظر اهلجرة من
الشرق األوسط ومشال إفريقيا
يف أعقاب هجمات لندن
وعنف الشاب عضو الربملان

املستقل قائال« :اذهب و
يا
fu..
yourseLf
صديقي».
وأشعل مقطع الفيديو جدال على
مواقع التواصل االجتماعي،
بني مؤيد ومعارض.
ويف مارس املاضي جدد بوب
خطار دعوته حلظر اهلجرة إىل
أسرتاليا من الشرق األوسط
ومشال إفريقيا يف أعقاب
هجمات لندن.
ديلي ميل أسرتاليا حاول
االتصال مبكتب بوب خاطر
للتعليق.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا الثاني عامليا يف مديونية العائالت

كشف تقرير مؤسسة «ديلويت
أن
إيكونوميكس»
أكسيس
أسرتاليا جاءت يف املركز الثاني
عامليا ،وجتاوزت الدمنارك يف
الشهور األخرية يف قائمة أكثر
العائالت مديونية يف العامل،
مقارنة بالدخل.
املركز األول يف القائمة املذكورة
جاء من نصيب سويسرا.
وفسر التقرير ذلك الوضع الذي
أصبحت عليه العائالت األسرتالية
املنازل «الغبية
أسعار
إىل
بشكل ينذر باخلطورة».
وحذر اقتصاديون بارزون من أن
األسعار املفرطة لسوق اإلسكان،
من شأنها أن تهوى باآلالف من
العائالت األسرتالية داخل حبر من
ضغوط الرهان العقاري خالل
األعوام املقبلة.
يأتي ذلك بينما تعاني حكومة
ترينبول من كيفية التعامل مع

أزمة الغالء العقاري يف موازنة
مايو.
بعض اخلرباء قالوا إنه ينبغي
البدء يف موجة مستمرة من
التصحيح العقاري.
وتوقع التقرير الربع السنوي لـ
«آفاق البيزنس» الذي تصدره
أكسيس
«ديلويت
مؤسسة
سعر
زيادة
إيكونوميكس»
الفائدة الرمسي البالغ حاليا 1.5
 %تدرجييا عامي  2018و2019
ليبلغ  % 3يف أوائل .2020
وأضاف التقرير« :بنك االحتياطي
يدرك جيدا أن أسعار الفائدة
سالح هائل يقلل من منو
االقتصاد األسرتالي أكثر من أي
وقت مضى».
مدير
ريتشاردسون
كريس
املؤسسة البحثية صاحبة التقرير
قال لفريفاكس ميديا إنه ميكن
التغلب على األزمة إذا صعدت

الفائدة

بشكل

أسعار
وثابت.
ومضى يقول« :باملصطلحات
العاملية ،فإن أسعار املنازل يف
أسرتاليا جتلب املشاكل».
وتابع« :العديد من املوظفني
باتوا يشاهدون أسعار املنازل
ترتفع تدرجييا كل يوم أكثر
مما يكسبون ،وميكن القول إن
انفجارا حتميا سيحدث».
تقرير ديلويت كشف أن سكان
سيدني هم أكثر الفئات هشاشة
يف أزمة اإلسكان ،رغم استفادتهم
من الفائدة املنخفضة ،لكنهم
«أسعارا سخيفة»
اآلن يشهدون
ً
مستمرة يف االرتفاع.
وأضاف التقرير« :كلما بدا املشهد
جيدا اآلن لنيو ساوث ويلز ،كلما
زادا املشاكل املستقبلية».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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فضيحة  ...خطابات املرضى
داخل صندوق قمامة
كشفت تقارير أن أكثر من
 700مريض باملستشفيات
النتهاك
تعرضوا
العامة
خصوصياتهم ،بعد العثور
على أكثر من  1600رسالة
طبية تتعلق حباالتهم الصحية
يف صندوق قمامة بسيدني.
وحتقق هيئة الصحة بنيو
ساوث ويلز يف الواقعة،
اليت ترتبط مبقاول من الباطن
كان يعمل لصاحل شركة
نسخ
ترتكز مهمتها على
اخلطابات الطبية املرسلة من
االستشاريني ألطباء املمارسة
العامة ،واملتعلقة بأوضاع
املرضى.
اخلميس 11 ،أبريل ،عثر رجل
داخل صندوق قمامة أمام
مبنى سكين يف أشفيلد على
أكوام من رسائل املتابعة
اليت حتتوي على تفاصيل
حاالت املرضى.
وبلغت عدد اخلطابات اليت عثر
عليها الرجل أكثر من ،1600
لكن بعضها مكرر.
واتصل الرجل جبارته املوظفة
يف قطاع الصحة الذي تعرفت
على ماهية الوثائق وأبلغت
على الفور شرطة أشفيلد.

واتضح أن مقاوال من الباطن
يعمل لصاحل شركة GLObAL
TrAnSCriPTiOn
النسخ
»SErviCESخدمات
العاملية» كان يفرتض أن
ينقل اخلطابات من أجل
إرساهلا ،لكنه ألقى بها يف
صندوق القمامة.
وتتعلق اخلطابات بـ 768
مريضا مبستشفيات عامة
مثل «غوسفورد» و»مركز
و»مركز
السرطان»
مستشفيات دوبو».
لكن  600خطابا من اليت عثر
عليها داخل صندوق القمامة
تتعلق بستة مراكز خاصة
من مقدمي اخلدمات الصحية
اخلاصة.
وميثل ذلك ثاني انتهاك
بنيو
املرضى
خلصوصية
ساوث ويلز يف فرتة ال تزيد
عن شهرين.
ففي مارس املاضي ،نشرت
«إيه بي سي نيوز» تقريرا
حول انتهاكات صحية ،تتضمن
العثور على سجالت طبية يف
موقف سيارات عام.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بعد إدانته باالحتيال ..استقالة أرتني
امتيكدجيان من حزب األحرار
اضطر أرتني امتيكدجيان عضو
جملس بلدية رايد السابق إىل
تقديم استقالته من احلزب
الليربالي قبل ساعات من
إقالته يف أعقاب إدانته بتهمة
االحتيال الضرييب.
تتعلق
املذكورة
اإلدانة
بإقرارات ضريبية بتاريخ قديم
خاصة باملصريف السابق يف
«ماكواري» مايكل كارابيت.
أرتني امتيكدجيان ،الوكيل
الضرييب ،حكم عليه بالسجن
 7شهور مع إيقاف التنفيذ
بتهمة االحتيال ،على أن
يقضي املدة يف خدمة تقويم
إجبارية بعد إقراره بالذنب
بتهمة التأثري غري الشريف
على موظف عام يف مكتب
الضرائب بشأن اإلقرارات
الضريبية لكارابيت.
وتقدم امتيكدجيان باستقالته
من احلزب الليربالي قبل
ساعات قليلة من اجتماع اهليئة
التنفيذية للحزب بالوالية
لدراسة إمكانية جتريده من
العضوية.
وأكد متحدث باسم احلزب

أرتني اتميكدجيان

الليربالي استقالة امتيكدجيان
وأضاف« :مل يعد الشخص
املذكور عضوا يف احلزب
الليربالي ،نتوقع دائما معايري
سلوكية مرتفعة من كافة
أعضاء احلزب تتماشى مع
آمال اجملتمع».
وتأتي االستقالة يف أعقاب

قرار فصله من عضوية جملس
بلدية رايد اخلميس ،بعد
أسبوع من قرار احملكمة.
وأقر املتهم بالذنب يف
االتهامات املنسوبة إليه يف
يناير لكنه استأنف ضد قرار
احلبس مع إيقاف التنفيذ.
وحبسب وثائق احملكمة ،فقد

بعث املتهم برسالة إلكرتونية
للمساعد الشخصي لكارابيت
عام  2009طالبا التوقيع على
إقرارات ضريبية بأثر رجعي
ألعوام  2002و 2006و2007
يف طريقة احتيالية لتقليل
الضرائب املفروضة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

لالستعمال Apco 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

صفحة 12

Saturday 29 April 2017

الـسبت  29نـيسان 2017

Page 12

الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

مـسارات التـحقيق يف األخـطاء الطـبيّة :احلـ ّق على الضحايا!
فيفيان عقيقي
يستغرق القضاء وقتًا طوي ًال جدًا يف التعامل مع
الطبية ،ما جيعل العدالة منتقصة،
ملفات األخطاء
ّ
والردع دون أي فائدة .وتؤدي نقابة األطباء
دورًا سلبيًا يف هذه امللفات ،فهي ال ختفي
سعيها الدؤوب إىل تربئة األطباء املتهمني،
املسؤولية عنهم ،أو إجراء مصاحلات
أو ختفيف
ّ
املتضررين للحصول على براءة ذمة مقابل
مع
ّ
مالية ،وصو ً
ال إىل التالعب بالوقائع
تعويضات
ّ
عدة.
الطبية كما ظهر يف حاالت ّ
ّ
بني عامي  1997و ،2015أنهت «جلنة التحقيقات
املهنية» يف «نقابة األطباء» دراسة  1442ملفًا
ّ
ّ
طبية ،وأحالت 305
متعلقة بوقوع أخطاء
بشكاوى
ّ
ملفات منها فقط على اجمللس التأدييب .وبني
عامي  2003و ،2013صدر عن القضاء اللبناني
 8قراراتّ ،
طبية
أكدت  4منها فقط وقوع أخطاء
ّ
وحكمت ملصلحة املدعني.
تعرب عن عدد وحجم األخطاء
ّإال أن هذه األرقام ال ّ
الطبية الواقعة يف مستشفيات لبنان ،فهي أكثر
ّ
تعرب بوضوح عن النهج
من ذلك بكثري ،لكنها
ّ
املتبع يف القضاء ونقابة األطباء إزاء واحدة من
أكثر القضايا تعقيدًا يف العالقات القائمة بني
الناس واملؤسسات الصحية .إذ بات معلومًا أن
نقابة األطباء متارس دورها الفئوي كأداة محاية
لألطباء ومؤسساتهم يف مواجهة نظام التقاضي،
وهي غالبًا ال تنظر يف أحقية أي ادعاء بوجود
اخلطأ الطيب ،بل تتحرك لتربئة األطباء املتهمني،
املسؤولية عنهم ،أو إجراء مصاحلات
أو ختفيف
ّ
املتضررين للحصول على براءة ذمة مقابل
مع
ّ
مالية ،وصو ً
ال إىل التالعب بالوقائع
تعويضات
ّ
عدة ،آخرها ملف
الطبية ،كما ظهر يف حاالت ّ
ّ
الطفلتني إيلال طنوس وصويف مشلب.
تشمل األرقام املذكورة امللفات اليت أنهت جلنة
خُّ
واخت َذت
التحقيقات يف نقابة األطباء دراستها
قرارات فيها ،أي إن عدد امللفات أكرب يف ضوء
وجود ملفات قيد الدراسة أو حمفوظة ،فض ًال عن أن
الكثري من حاالت اخلطأ الطيب ال تبلغ أص ًال أبواب
القضائية املنشورة ،فهي
أما األحكام
النقابةّ .
ّ
فقط املنشورة من نقابة احملامني ،وال تتضمن
القرارات الصادرة وغري املنشورة وامللفات
العالقة قيد التحقيق أو يف طور احملاكمة ...ومع
املهنية» يف
فإن إنهاء «جلنة التحقيقات
ذلك
ّ
ّ
«نقابة األطباء»  1442ملفًا متص ًال باألخطاء الطبية
ّ
ويشكل ما
يعد رقمًا كبريًا
يف غضون  18عامًا،
ّ
متوسطه  80ملفًا يف كل عام.

منظومة التقاضي
طبية» من
عد القضايا املرتبطة بوقوع «أخطاء
ُت خُّ
ّ
حساسية ،ال لشيء إال لكونها
أكثر املواضيع
ّ
متعلقة حبياة الناس ،ورغم ذلك غالبًا ما ُت َّ
ّ
غطى من
ِّ
ُ
بصحة املواطن اللبناني ،أي كلّ
اجلهات املتحكمة
ّ
من نقابيت املستشفيات واألطباء ،يف ّ
ظل غياب
ّ
يتمثل
الصحة ،اليت
جدي من وزارة
أي تدخل
ّ
ّ
ّ
املالية،
املستشفيات
ات
مستحق
مبراقبة
دورها
ّ
الطبية حمصورة بالشكاوى اليت
ما جيعل الرقابة
ّ
استشارية غري
تقدم أمامها ،وهي ذات صفة
ّ
ّ
ملزمة .فض ًال عن اعتكاف القضاء عن تسريع
بت هذه القضايا عند إحالتها عليه ،ما يضرب
ّ
املفرتض ّ
«الردع» ُ
حتققه يف حاالت مماثلة.
تدعمها املنظومة املعمول بها،
هذه اخلالصة،
ّ
إما عرب
يكون
،
طيب
خطأ
أي
يف
الفصل
باعتبار أن
ّ
ّ
املهنية»
«جلنة التحقيقات
ّ
يف «نقابة األطباء» اليت
تدرس الشكاوى ،وحتيل
امللف ،يف حال ثبوت أي
مسؤولية على الطبيب
ّ
املعاجل ،على «اجمللس

تتحرك نقابة
األطباء لتربئة
األطباء املتهمني أو
إجراء مصالحات مع
املتضرّرين

التأدييب» ليصدر أحكامه القابلة للطعن أمام
وإما
حمكمة االستئناف الناظرة بالقضايا
النقابيةّ ،
ّ
املتضرر اللجوء إليه
قرر
ّ
عرب القضاء العادي ،متى ّ
دون املرور بالنقابة ،أي دون انتظار احلصول
ّ
حبق الطبيب
على قرار من «اجمللس التأدييب»
املدعى عليهّ ،إال أن ذلك ال يعين حتييد تدخالت
ّ
«األطباء واملستشفيات» عن عمل القضاء ،حبسب

الطبية تصدر عن أعضاء
قانونيني ،لكون التقارير
ّ
ّ
تتحكم
يف هذين اجلسمني النقابيني ،وغالبًا ما
يف نتائجها ،فض ًال عن الضغوط اليت ُمت َارس
مسؤولية عن أعضاء
بدءًا من حماولة نفض أي
ّ
النقابتني (األطباء واملستشفيات) ،وصو ً
ال إىل
اإلضراب واالعتكاف عن العمل وابتزاز املرضى
بصحتهم بهدف انتزاع حصانة األمر الواقع ومنع
املدعى عليهم( ،كما حصل عند
توقيف األطباء
ّ
إضراب األطباء لإلفراج عن زمالئهم املوقوفني
يف قضية إيلال طنوس ،وريتا زغيب اليت توفيت
عام  2012مع جنينها وهي حامل بشهرها السابع،
األول خليل محد الذي تويف عام 1999
والرقيب ّ
لتسبب ثالثة أطباء بوفاته نتيجة التمنع عن عالجه
ّ
وإهماله).

نماذج من الواقع

الطبية
يغيب أي توثيق عددي شامل لألخطاء
ّ
الواقعة والقرارات الصادرة فيها واملسار
مرت به ،واألرقام الصادرة
القضائي الذي ّ
عن «نقابة األطباء» ال تعكس الواقع احلقيقي
الطبية اليت ترتفع باطراد ،حبسب
حلجم األخطاء
ّ
األمريكية» ،نظرًا إىل
أعدتها «اجلامعة
دراسة
ّ
ّ
ّ
الصحية وحيمي
يتحكم باملنظومة
نفوذ «لوبي»
ّ
كيفية التعاطي
مصاحله .نعرض هنا  4مناذج عن
ّ
مع قضايا مماثلة يف مراحل خمتلفة من النزاع،
ّ
حيول العدالة إىل
تؤكد بطء املسار القضائي ،ما ّ
ّ
وحتكم نقابيت «األطباء واملستشفيات»
شكلية،
ّ
بقرارات تصدر ملصلحة أعضائها.

إبراهيم شقري :وفاة على باب الطوارئ!
القضائية،
تعرب هذه القضية عن بطء اإلجراءات
ّ
ّ
وحماوالت جتريد العدالة من معناها عرب دفع
القضاة باجتاه عقد مصاحلات .ففي حزيران ،2016
صدر عن القاضي فادي ملكون حكم يف قضية
ّ
متنع مستشفى «املعونات» عن إغاثة إبراهيم
شقري ،وأعلن براءة املستشفى من االشرتاك
مسؤولية
الفعلي باجلرمية ،مكتفيًا بتحميله
ّ
املدعى
تبعية نتيجة أعمال مستخدميه .إذ أدان
ّ
ّ
عليها (س.هـ ).مسؤولة قسم الطوارئ يف
املستشفى ،مبوجب املادة /567عقوبات المتناعها
عن إغاثة شخص حبال اخلطر ،وتغرميها مبليون
املدعى عليها
لرية ،وإدانة
«الرهبانية
اللبنانية
ّ
ّ
ّ
املارونية» جبرم املادة  201/567المتناعها عن
ّ
املدعى
إغاثة شقري بتغرميها مبليوني لرية ،وإلزام ّ
عليهما بدفع تعويض لورثة الضحية بقيمة 100
مليون لرية ،مع إعالن براءتهما من جرم املادة
سبب
تنص على سجن من
/564عقوبات اليت
ّ
ّ
موت أحد عن إهمال أو قلة احرتاز من ستة أشهر
إىل ثالث سنوات .ويف التفاصيل ،أصيب شقري
حاد يف شباط  ،2006عندما وقعت صخرة
بنزف ّ
واستقرت على ظهره .فنقله «الصليب األمحر»
ّ
إىل مستشفى «املعونات» ،لكن مسؤولة الطوارئ
رفضت استقباله لـ»عدم وجود أماكن شاغرة»،
طالبة من األهل «مراجعة قسم الدخول» ،قبل
أن ينقل إىل مستشفى آخر ،بعد انتظار دام
ألكثر من ربع ساعةّ ،إال أنه تويف «بعد أربع
دقائق من مغادرة املستشفى» .يشار إىل أن
البطء رافق امللف يف كافة مراحله ،إذ صدر
قرار قاضي التحقيق عام  ،2008فيما صدر قرار
االستئنافية عام  ،2010حبجة ورود
العامة
النيابة
ّ
ّ
ّ
ادعى على املستشفى
خطأ يف القرار
الظين الذي ّ
بد ً
املارونية» مالكته ،إضافة إىل
«الرهبانية
ال من
ّ
ّ
مرور امللف على أكثر من  10قضاة «حاولوا إجراء
مصاحلة مع املستشفى بد ً
ال من إصدار حكم يف
الدعوى».

صويف مشلب :تالعب باملستندات!
ال يستنتج من هذه القضية سوى حماولة «نقابة
األطباء» املستميتة حلماية أعضاء منتسبني إليها،
واإلنسانية»،
«األخالقيات
ولو على حساب
ّ
ّ
ارتكبت ّ
طبية ُ
حبق طفلة مل تكن قد
متجاهلة
ً
أخطاء ّ
لعملية
جتاوزت الشهر من عمرها ،عند إخضاعها
ّ
غري طارئة يف أيار  2015الستئصال ورم غري
أدت
خبيث يف أسفل ظهرها دون موافقة األهلّ ،

أنهت لجنة التحقيقات يف نقابة األطباء دراسة  1442ملفاً بشكاوى متع ّلقة بوقوع أخطاء طبيـّة بني 1997
و( 2015مروان طحطح)

إىل إصابتها بضرر دماغي كامل أفقدها حواسها
وأصابها بشلل رباعي وضرر كلوي دائم ،نتيجة
الدموية
توسع األوعية
تعرضها لصدمة بسبب
ّ
ّ
ّ
حاد يف الضغط،
وهبوط ّ
مل ُيكتشف لعدم وجود
آالت مراقبة ضغط يف
غرفة العمليات.
تتقدم العائلة حتى
مل
ّ
جزائية
اللحظة بأي دعوى
ّ
رغم مرور حنو  11شهرًا

األرقام الصادرة
عن «نقابة األطباء»
ال تعكس الواقع
الحقيقي لحجم
األخطاء الطبيـّة

على احلادثة ،بانتظار صدور قرار حمكمة االستئناف
يف بريوت ،بعد أن طعن األهل وطبيب البنج (ز.
ف ).بقرار «نقابة األطباء» الذي اعرتف بوقوع
ً
خطأ حاص ًال حبسب
طبية من أصل 25
 6أخطاء
ّ
املقدمة من األهل وإفادات
الطبية
املستندات
ّ
ّ
األمريكية» يف بريوت .وهذه
أطباء يف «اجلامعة
ِ
األخطاء اليت ذكرت يف تقرير «النقابة» ترمي
املسؤولية على طبيب البنج و»مستشفى الروم»،
ّ
وتربئ الطبيب املعاجل (ن.د ).ومساعدته (ر.م).
ومسؤول قسم اإلنعاش يف املستشفى الطبيب
مسؤولية .إذ حاولت اللجنة
(ر .ص ).من أي
ّ
«حتريف احلقائق» ،عرب اإلشارة إىل أن صورة
الرنني املغنطيسي اليت أجريت للطفلة قبل
ّ
تؤكد وجود قصور مزمن يف تغذية
العملية
األمريكية» املرفق
«اجلامعة
تقرير
فيما
األوعية،
ّ
ورد األضرار إىل أسباب
بالصورة يؤكد العكس،
ّ
وجينية دون إجراء فحص
خلقية
متناقضة منها
ّ
ّ
للطفلة لتأكيد هذه الفرضية ،ما ّ
يدل على احنياز
تعده خمطئًا
واضح إىل الطبيب املعاجل ،الذي مل ّ
العملية دون أخذ موافقة األهل ،ودون
إلجرائه
ّ
توفري الدم الالزم للطفلة اليت كان تعاني فقرًا
العملية ،ودون توفري آالت مراقبة
يف الدم قبل
ّ
الضغط ،وحتى دون مراقبة البول الكتشاف
توقف الكلى أثناء العملية نتيجة هبوط الضغط.

إيلال طنوس :كيديـّة مماطلة!

تكاد تكون قضية الطفلة إيلال طنوس من
«تعمد» املستشفيات
أكثر القضايا اليت أبرزت
ّ
املماطلة لتعطيل العدالة .إذ طعن مستشفى
مرات رغم
«املعونات» بالدفوع
ّ
الشكلية ثالث ّ
«عدم قانونيتها» لتمييع الوقت ،وامتنع عن
وأصر على «استجواب
حضور جلسات االستجواب،
ّ
ً
املسؤولية
ع
يوز
ا
تقرير
أعدت
اللجنة
ّ
الطبية اليت ّ
ّ
ّ
على  3مستشفيات و 3أطباء ،أمام القضاء».
فالدعوى اليت رفعتها جهة االدعاء يف آذار
حتمل مستشفيات
املاضي مستندة إىل  3تقاريرّ ،
األمريكية»
«املعونات» و»أوتيل ديو» و»اجلامعة
ّ
مسؤولية فقدان
وثالثة أطباء عاملني فيها،
ّ
الطفلة أطرافها األربعة ،نتيجة اإلهمال واخلطأ يف
تشخيص حالتها يف «املعونات» من قبل الطبيب
(ع.م ).والطاقم التمريضي ،وامتناع الطبيب
(ك.أ ).عن إغاثتها يف «أوتيل ديو» ،فض ًال

عن استمرار معاجلتها بأدوية رافعة للضغط ،من
قبل الطبيبة ر.ش .إضافة إىل ارتكاب أخطاء
األمريكية».
يف تشخيص حالتها يف «اجلامعة
ّ
وهي تقارير تنقض تقرير «النقابة» الذي نفى
«وجود أي خطأ طيب» .وبعد سنتني من االنتظار،
ّ
الظين عن القاضي جورج رزق ،الذي
صدر القرار
باملدعى عليهما الطبيبني (ع.م ).و(ر.ش).
ظن
ّ
ّ
باجلنحة املنصوص عليها يف املادة /565عقوبات
ّ
والظن
بالتسبب بإيذاء غري مقصود،
واملتعلقة
ّ
ّ
«سيدة املعونات» و»اجلامعة
عليهما
عى
باملد
ّ
ّ
األمريكية» باجلنحة املنصوص عليها يف املادة
ّ
ّ
واملتعلقة بإيذاء
 210/565من قانون العقوبات
املعنوية جراء عمل أحد
املؤسسات
تسببه
ّ
ّ
ّ
باملدعى عليه الطبيب ك.أ.
والظن
أعضائها،
ّ
ّ
باجلنحة املنصوص عليها يف املادة /567عقوبات
ّ
واملتعلقة باالمتناع عن إسعاف شخص يف حال
وباملدعى عليه مستشفى «أوتيل ديو»
اخلطر،
ّ
باجلنحة املنصوص عليها يف املادة 201/567
ّ
املتعلقة بامتناع إحدى
من قانون العقوبات
املعنوية من خالل أحد أعضائها عن
املؤسسات
ّ
ّ
إسعاف شخص يف حال اخلطر.

سوزان منصور :إخالء سبيل «منتحل صفة» طبيب!
القضية عن مدى قدرة «األطباء
تعرب هذه
ّ
ّ
ّ
التحكم بالقرارات رغم
واملستشفيات» على
الطبية املرتكبة ،مبا مينع حترير
فقاعة األخطاء
ّ
صحة الناس وحياتهم من «براثن فساد املنظومة
ّ
الطبية» .فقد توفيت سوزان منصور يف آب
ّ
جتميلية
املاضي ،بعد أن دخلت إلجراء عملية
ّ
يف بطنها يف مستشفى «صور احلكومي» على
متزق
الصحة» حبجة أنها
نفقة «وزارة
«عملية ّ
ّ
ّ
عضلي» ،وقد تعاون فيها ثالثة أطباء ،أحدهم
مسجل يف «نقابة األطباء» وغري حاصل «على
غري
ّ
كولوكيوم ملمارسة املهنة» ،فتوقف قلبها يف
ليتبني أنها أصيبت بورم دماغي
العملية،
خالل
ّ
ّ
بعد انقطاع األوكسيجني عنها مدة طويلة.
يسجل يف القضية حتى اليوم،
تطور مل
ّإال أن أي
ّ
ّ
باعتبار أن مدير املستشفى ما زال يف موقعه،
وكأن انتهاء حياة منصور على يد «منتحل صفة»
يعد حدثًا عابرًا .فقد
يف املستشفى اليت يديرها ّ
الصحة
قدم ورثة الضحية شكوى أمام وزارة
ّ
ّ
محلت فيه األطباء بالتكافل
اليت أجرت حتقيقًا ّ
املسؤولية كاملة ،وأوقفتهم عن العمل مع مدير
ّ
املستشفى قبل أن ترتاجع عن توقيف األخري.
ُ
االستئنافية يف
وق ِّد َمت شكوى أمام النيابة
ّ
اجلنوب ،اليت استمعت إىل األطباء وتركتهم
رهن التحقيق ،بانتظار احلصول على تقارير
املستشفيات اليت تنقلت بينها الضحية (صور
احلكومي والكندي يف صور ،وبريوت احلكومي)،
واليت مل تصدر حتى اليوم ،لكون الطبيب ج.ن.
مدير أحدها .كذلك مل تصدر «نقابة األطباء»
ِ
تعط اإلذن مبالحقة األطباء.
تقريرها بعد أو
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مقاالت وتحقيقات

سـد بسـري «حـيكمّل َع اللي بقيوا»!
آمال خليل

تصاعدت االحتجاجات على إنشاء سد بسري بني جزين والشوف
مع بدء جملس اإلمناء واإلعمار ،يف األيام املقبلة ،دفع التعويضات
ألصحاب األراضي .أيلول املقبل ،املوعد األولي للبدء بالتنفيذ.
اجليولوجيون والبيئيون واألثريون يأسفون جلرف املرج ومنظوماته
اإليكولوجية واملعامل األثرية إلنشاء حبرية اصطناعية وسد .لكن
ماذا عن مصري أبناء القرى املنسية حول بسري الذين يواجهون
تهجريًا جديدًا؟
يتمتم إلياس عساف غاضبًا وهو جيمع أكواز الصنوبر اليت يعاونه
عامل سوري يف قطفها .حقله يف مرج بسري (قضاء جزين) تتنوع
فيه األشجار املثمرة والزيتون« .يريدون أن يسرقوا مين روحي
اليت هي أرضي» .هو واحد من أصحاب األراضي اليت ستتملكها
سد بسري .مصيبة الرجل كبرية.
الدولة إلنشاء ّ
ً
«فرط
.
ا
يوم
أربعني
قبل
تويف
الذي
والده
وصية
يشعر بأنه خيون
ّ
بالدني كلها وال تفرط بالصنوبرة اليت زرعتها بيدي» قال له .لكن
تفرط فينا» .يشري إىل القرى املرتامية على جانيب
الدولة «بدها ّ
الوادي الساقط بني قضاءي جزين والشوف .قرى ليست ضائعة
بني احلقول والبساتني وأحراج الصنوبر فحسب ،بل أيضًا «بسبب
إهمال الدولة الذي دفع نصف أبنائها إىل اهلجرة منذ عقود ،فيما
ّ
تولت احلرب األهلية تهجري معظم النصف اآلخر» ،واليوم «ختطط
الدولة لتهجري من تبقى من خالل تشليحنا أراضينا».
كثريون مل يسمعوا سابقًا بالقرى املخطوطة أمساؤها على اليافطة
الزرقاء عند مفرتق بسري :خربة بسري وامليدان وتعيد وبتدين
اللقش واحلرف والغباطية .هلذه القرى حصة يف وادي بسري
إما عقاريًا أو من خالل ملكيات عدد من أبنائها .عام ،1960
حقق سليمان أبو سليمان ،من قرية تعيد ،حلمه بشراء  200دومن
حتمل أربع سنوات قضاها يف شق سد القرعون جلمع
يف املرجّ .
األموالّ .
مذاك «زرعت حياتي يف البستان» يقول ابن الـ  85عامًا.
بعصاه اليت يتكئ عليها ،يدل على حرج الصنوبر الذي زرعه بيده
قبالة أرضه« .احلرج الذي يقصده أبناء صيدا وجزين والشوف،
سيتحول إىل حطب للمدافئ مع أشجار احلمضيات واللوزيات يف
بستانه» .يأسف العجوز ألن الدولة «تذكرتنا جبرف أراضينا بدل
أن تتذكرنا مبشروع خدماتي .يعين بدل ما تشجعنا على البقاء
عم تفزعنا .أنا وأوالدي وأحفادي سنقدم طلب هجرة إىل دولة
أجنبية».

«أوعا تكون مضيت»

«أوعا يكونوا مضيوا يف احلرف؟» .يسأل كمال كيوان من بلدة باتر
املطلة على الوادي .االستقصاء عمن ّ
وقع موافقًا على استمالك
أرضه بات الشغل الشاغل للرافضني ملشروع إنشاء السد .يواجه
هؤالء جولة جملس اإلمناء واإلعمار للحصول على تواقيع أصحاب
األراضي ،جبمع تواقيع أهالي البلدات املعنية على عرائض ترفض
املشروع.
يقر كيوان بأن املوقف الشعيب ليس موحدًا ،إما بسبب نزوح
ّ
الكثريين عن بلداتهم اليت ال يزورونها أو بسبب الضغوط اليت
ميارسها الزعماء النافذون يف املنطقة .يؤكد فاروق ذبيان من
مزرعة الشوف بأن ال حسابات حزبية وراء موافقته على املشروع:
« 20ألف مرت مربع من أرضي سيجرفها السد يف طريقه .سييبقى
لي  50ألفًا أخرى أزرعها وأعيش منها .لكين بتعويضات العشرين
ّ
وأعلم باقي
أزوج ابين
ألفًا أستطيع أن أصمد يف املزرعة وأن ّ
أوالدي» .يقول« :الناس ميتة اجلوع يف هذه املنطقة احملرومة.
يهجرنا السد ،فسنرحل عاج ًال أم آج ًال بسبب
بدنا مصاري .إذا مل
ّ
احلرمان».
لذبيان أقران كثر .الورثة املتعددون لألراضي والغائبون عن
ملكياتهم وقعوا على االستمالك« .هناك من ال يشعر باالنتماء إىل
أرضه ويريد أن يشرتي شققًا يف بريوت .أنا زملي تعبان بأرضي
ولن أستغين عنها» ،يؤكد عساف.

السد يطيح باملحمية

حددت موعد بدء األشغال يف
جلنة األشغال يف اجمللس النيابي ّ
أيلول املقبل على أن تنتهي عام  .2023تسارع خطوات املشروع
يرتافق مع تسريع االعرتاضات على استمالك حنو  570هكتارًا من
األراضي الزراعية والطبيعية .بلدية امليدان كانت أول من تصدى
للمشروع بتقدميها مراجعة أمام شورى الدولة إلبطاله (آب )2015
بعد شهرين من إقراره يف جملس الوزراء (معظم البلديات إما
وافقت أو مل تبد رأيها ،فيما قائمقام جزين وافق بالنيابة عن
القرى اليت ليست فيها بلديات) .تضمنت املراجعة أسبابًا عدة تبني
األخطار احلقيقية اليت ستنتج من املشروع يف حال مباشرة التنفيذ
مع ما لذلك من ضرر سيطال سكان القرى احمليطة الواقعة يف
قضاءي جزين والشوف .واستعرضت أهمية سهل بسري الزراعي
وما يتضمنه من معامل أثرية وتراثية .واألهم أنه ضمن منطقة فوالق

زلزالية أهمها فالق روم
ــــ عازور املدمر غري
يتحرك
الذي
اخلامد
ّ
باستمرار.
والالفت أن الدولة اليت
قررت جرف مرج بسري،
ّ
هي نفسها ّ
صنفته حممية
طبيعية مبوجب القرار
الوزاري رقم  131عام
 1998الصادر عن وزارة
البيئة ،والذي اعترب نهر
بسري ــــ األولي الذي
ينبع من جبل الباروك،
املتنزه
ــ
«البارك
املناطقي.
الطبيعي»
املراجعة،
حبسب
يضم الوادي منظومة
من
متكاملة
طبيعية
الثروة احلرجية واحلقول
الزراعية واملروج وغابات
الصنوبر وأشجار القصب
والصفصاف اليت تنمو
النهر
ضفاف
على
والسرو
والسنديان
الزراعية
والبيوت
البالستيكية يف تربة
خصبة .كما يضم معامل
أثرية وتراثية منها املعبد
واجلسر الروماني املرتبط
مبعبد وادي أمشون على
نهر األولي وكنيسة مار
موسى وقناة خاسكية
وقلعتا أبو احلسن ونيحا.
والالفت أن املشروع
يلحظ نقل تلك املواقع
إىل أمكنة أخرى!
ماري دومينيك عواد
من امليدان لفتت إىل
أن الوزراء املعنيني
باملشروع مل يقوموا
بزيارة ميدانية للموقع
حتى اآلن .هي وسواها
ينتظرون زيارة الدولة
عليهم
تفرض
اليت
بعيد
من
مشروعها

املشروع يغطي نحو  570هكتاراً من األراضي الزراعية والطبيعية («جمعية األرض ـ لبنان»)

املشروع يلحظ نقل املواقع األثرية يف الوادي إىل أمكنة أخرى! (األخبار)

ليستعرضوا مساحة  5ماليني و 700ألف مرت مربع من األراضي
الزراعية يهددها السد ،تنتج سنويًا  125مليون دوالر .فيما
قيمة التعويضات تغطي مومسًا أو اثنني .حذرت عواد من خطر
حترك
جرف القرى الواقعة على جانيب السد حتى صيدا يف حال ّ
الفالق الزلزالي الواقع حتت السد .ومن املخاطر ،الغازات السامة
اليت ستنبعث من البحرية حيث تتجمع مياه النهر املليئة بالصرف
الصحي واألوساخ ،مع التشكيك يف إدارة سليمة حملطات تكرير
الصرف الصحي املزمع إنشاؤها على ضفتيه.

مشروع معجل مكرر ...منذ الخمسينيات!

قبل عامني ،وافق جملس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي إىل
اعتبار األشغال العائدة ملشروع إنشاء سد وحبرية بسري وختطيط
طريق لتمرير خطوط اجلر حنو بركة أنان يف بعض قرى وبلديات
قضاءي الشوف وجزين من املنافع العامة .علمًا بأن الفكرة تعود
إىل عام  1951حني وضعت الدراسات األوىل ملشروع إنشاء سد
بسري اليت انتهت بعد ثالث سنوات ،حبث خالهلا ميدانيًا على موقع
إلنشاء سد على نهر بسري .عام  ،1975قامت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني مبزيد من االستقصاءات اجليولوجية .ويف سنة
 1980مت التوقيع على اتفاق بني املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
وشركتني هندسيتني إلجراء دراسة اجلدوى .عام  ،1999كلف
جملس الوزراء جملس اإلمناء واإلعمار بتحديث الدراسة واملباشرة
باإلجراءات املتعلقة بتنفيذ املشروع .ويف عام  ،2012كلف «اإلمناء
واإلعمار» االستشاري «دار اهلندسة» وشركة «نوفك» (جمموعة
مندجمة) استكمال الدراسات وإعداد ملفات التلزيم ومؤازرة

اجمللس خالل عملية تلزيم وتنفيذ األشغال يف املشروع.
األولي إىل بريوت الذي
جر مياه
ّ
يستكمل سد بسري مشروع ّ
سيؤمن  250ألف مرت مكعب من املياه يف اليوم الواحد ،أي
نصف احلاجة املطلوبة .السد سيسد احلاجة املتبقية بتأمني املياه
سيمول املشروعني
للعاصمة .حبسب اجمللس ،فإن البنك الدولي
ّ
بقرضني يبلغان  800مليون دوالر و 170مليونًا لدفع التعويضات.
فيما يؤمن البنك اإلسالمي قرضًا بقيمة  170مليون دوالر ملعاجلة
الصرف الصحي الذي حتوله
البلدات احمليطة بوادي بسري إىل
اجملمعة
النهر لكي تكون املياه
ّ
يف البحرية نظيفة.

«يا بالش» املرت بـ  40ألف لرية!

«الناس ميتة الجوع
إذا لم يهجرنا السد،
ال أم آج ً
فسنرحل عاج ً
ال
بسبب الحرمان»

شكا األهالي من مسح غري عادل لألراضي لتخمني التعويضات.
فقد قرر جملس اإلمناء واإلعمار احتساب مساحة األرض باألمتار
وعدد األشجار املزروعة للتعويض عن كل مرت وكل شجرة .والحظ
كثريون أن العدد املسجل على الورق ّ
أقل بكثري من العدد احلقيقي،
ما دفعهم إىل االعرتاض أمام حمكمة جزين .أرض سليمان أبو
«سجلت مئة دومن بدل  ،200فيما
سليمان ،على سبيل املثالُ ،
س ّجل على أنه أرض بور» .فيما يسخر الياس عساف
حقل الزيتون ُ
من احتساب سعر مرت األرض بـ 40ألف لرية ،فيما املوسم جيين
مئات اآلالف يف السنة الواحدة.
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مـضايا والـزبداني :روايـة مـن الـداخل
زيارة جديدة ملضايا والزبداني متنح سيطرة فائقة لطبيعة املنطقة
الساحرة على غبار املعارك .حتى أيام فائتة ،تلّبست سفوح اجلبال
شياطني األسرار املخفية .ومع إعالن املنطقة آمنةُ ،فتحت أبوابها
حاضنة نهر بردى وسهو ً
ً
ال شاسعة وأهالي صابرين يف بيوتهم .يف
ور ّحل مريدو املعارك اخلاسرة.
ريف دمشق الغربي ،سكتت املدافع ُ
اليوم ،ال صوت يعلو فوق صوت ِّ
الثمار ...فموسم القطاف قد
اقرتب.
ّ
جيول حممود يف ساحة قريته ّ
يتنقل بني بقعة
كأنه يعيد اكتشافها.
ّ
ليتدثر أخريًا بفيء نصب تذكاري .يف مضايا،
مشمسة وأخرى،
غلبت احلياة التاريخ القريب.
ّ
أهال وضعوا كراسيهم أمام منازهلم،
حمال فتحت أبوابها وإىل جانبها
ٍ
ّ
لعلهم ينعمون بلفحة دفء .بالنسبة إليهم ،مل يكن يوم مجعة أو
العداد
يطول
قد
املسلحني.
خروج
بعد
«الثالث»
هو
أو،...
سبت
ّ
على هذا املنوال يف بلدة اعتادت «احلساب» يف أشهر الصيف
السياحية وحسب تقويم األرض /الزرع.
أبو حسام ،اخلمسيين ،يأبى ّإال أن يستضيف زواره يف بقالته بني
ُ
ويصدره
واخلضر .يف حديقة أمام منزله يزرع «مومسه»
باقات النعنع
ّ
ّ
تسلم أرضه يف
إىل متجره الصغري .يروي لـ»األخبار» أنه ينتظر
سهل مضايا .يشّبه ما حصل يف بلدته بأعمال القرصنة ...قرصنة
قرروا أنها ملكهم
«من القريب» حسب وصفه« :جزء من أوالد البلدة ّ
وأن استثمارها هو يف السالح والسطوة ...اهلل يساحمهم».
ّ
ٌّ
«فكل أخذ الطريق الذي أراد وحصد نتيجة
أي ضغينة
ال حيمل الرجل ّ
أعماله» .أما أمحد صاحب حمل اخلرضوات فيقلب كرسيه من زاوية
إىل أخرى يف متجره .تفشل ابتسامة التفاؤل يف إخفاء خماوفه،
«مني بالو باملسامري» يقول.
آالف املواطنني بقوا يف البلدة ،حيث نسبة الدمار تكاد تكون
معدومة .احلاجة إيناس تضحك عندما جتيب عن آخر خروج هلا من
مضايا« :ميكن وقت احلج بالـ .»2007
تشرح طوي ًال عن «االكتفاء» ،عن الزراعة واملياه اليت تطعم وتسقي
«كل الشام» .األربعينية اليت تبدو يف الستني من عمرها حسب
«مزحة جارتها» ،ال تتأفف من ِ
«كربها» االفرتاضي ،فـ»سنة احلرب
خبمس».
ً
قابلة للنقاش
بني شوارع مضايا وناسها ،مل تعد «محلة التجويع»
بأسلوبها القديم .املساعدات أسرية مستودعات الفصائل املسلحة،
وبيعها (ال توزيعها) حسب أسعارهم وتوقيتهم .خروج املئات من
جب ما قبله .يف احلافالت أخذوا «غنائمهم»
مسلحي مضايا وذويهم ّ
وتوجهوا حنو إدلب.
ّ
منذ بداية عام  2016حتى أسابيع خلتّ ،
حتكمت جمموعات صغرية ال
برقاب أهل البلدة فحسب ،بل بكل خرب عنهم .آلة إعالمية استطاعت
بأن مضايا مدينة أشباح متحدة على اجلوع واملرض يف
أن توحي ّ
مواجهة احلصار.
اليوم ،انعتقت البلدة الدمشقية ومعها جارتها ّ
بقني ،فيما يف
املربع األخري
الزبداني رواية أخرى .يف قلب املدينة الشهري ،حيث
ّ
للمسلحني احملاصرين ،دمار كبري .دمار مل ِ
خيف جشع آخر القابضني
على الزناد يف املنطقة اليت حوصروا فيها ،ومل ُحتسم عسكريًا لربط
مصريهم مبصري أهالي كفريا والفوعة.
أسفل «مركز العمليات» رائحة حديد مشتعل .القائد العسكري يف
«حركة أحرار الشام» أبو عدنان زيتون أحرق آلياته .الرجل األول يف
الزبداني ّ
خلف وراءه سيارات عدة حديثة .تشري املصادر املتابعة
ّ
التفاق «البلدات األربع» اىل أنه طلب اخلروج بسيارته من نوع «بي.
آم .آكس َ .»5أ ّخر املفاوضات أيامًا ليحصل على خروج «األبطال
القادة» .خسر شرطه ،فأشعل الثائر ممتلكاته وجلس على مقعد يف
باص حتت أنظار اجليش السوري.
املربع ،خرج  156مقات ًال من «أحرار الشام» و»هيئة حترير
من هذا
ّ
الشام (جبهة النصرة)» .أربع حافالت نقلتهم مجيعًا دفعة واحدة ،ال
َّ
«وثقت»
أطفال وال شيوخ معهم .رغم ذلك ،حتى األمس القريب،
قنوات عربية عدة «بالصور» من داخل الزبداني «آثار سياسة احلصار
أن لديهم عشر
والتجويع» .أما عشرات املقاتلني املتبقني،
فتبني ّ
ّ
دبابات ،وأنفاقًا ومئات الكيلوغرامات من املساعدات الغذائية.
يف النتيجة ،وضعت احلرب أوزارها يف اخلاصرة الشمالية الغربية
لدمشق .هنا تتصدر الزبداني ،ومضايا ،وبقني ،وسرغايا وبلودان
وقرى وادي بردى قائمة املناطق السياحية ،واخلزان املائي
للعاصمة السورية.
كذلك ،اندثر تأثري هذه البقعة الضخمة على قلب العاصمة والطريق
ّ
وشكلت
الدولي واحلدود اللبنانية ،بعدما أضحت آمنة بشكل كامل
مدخ ًال للسالح واملسلحني من لبنان إىل مناطق القلمون وغريها
(بسبب قربها من لبنان مبسافة متفاوتة بني الـ  11كلم إىل 1
كلم عند سرغايا) .وبفضل تضاريسها وسالسلها اجلبلية املرتفعة،
تكشف كل الطرقات احمليطة بهاَ ،
لتؤ ّمن احلدود من هذه املنطقة
وتقفل معابر اإلمداد والتهريب ،إضافة إىل تأمني ريف دمشق
الغربي.
«اجليش واحللفاء سيخفضون وجودهم يف املنطقة» ،يشري مصدر
متابع .وإلعادة التموضع آثار إجيابية يف امليدان ،إثر القدرة احلالية
وتفرغ آخرين جلبهات أخرى .أما
على إراحة عدد كبري من اجلنود
ّ
املرحلة الثانية من اتفاق البلدات األربع ،فمن املتوقع إجنازها بعد
شهرين ،جيري خالهلا إخالء كامل لكفريا والفوعة ( 8000شخص)

إيلي حنا

آالف املواطنني بقوا يف مضايا وفتحت املتاجر أبوابها (هيثم املوسوي)

طوى ريف دمشق الغربي صفحة الحرب العسكرية واإلعالمية ليفرج عن أهله
وحكاياهم (هيثم املوسوي)

الجيش السوري والحلفاء سيخفضون وجودهم يف املنطقة (هيثم
املوسوي)
تبيّن أن لدى املقاتلني املتب ّقني عشر دبابات ومئات الكيلوغرامات من
املساعدات (هيثم املوسوي)

املرحلة الثانية من االتفاق ستنجز بعد شهرين (هيثم املوسوي)

تشرح إيناس عن الزراعة واملياه التي تطعم وتسقي «كل الشام» (هيثم
املوسوي)
دمار كبري يف املربّع األخري للمسلحني يف الزبداني (هيثم املوسوي)
مقابل خروج مسلحي «جبهة فتح الشام» من خميم الريموك و1500
أن «هذه
معتقل من السجون السورية .ويروي مصدر سوري ّ
املرحلة ليست مكتملة املعامل بعد» ،إذ كان من املفرتض أن تشمل
أيضًا مسلحي «النصرة» من بلدات بيت سحم وببيال ويلدا جنوبي
دمشق.
ُطِو َيت صفحة احلرب العسكرية واإلعالمية يف اجلبال الوادعة .عادت
ّ
«التكويين» ،من األنهار وأشجار
مضايا وجوارها لتنهل من كتابها
التفاح والكرز والدراق ،حيث ال صورة أنقى من اخلضار املمتد إىل
كيلومرتات طويلة« .عروس بردى» املطلة على سهل الزبداني يف
انتظار «موسم» جديد ...فاألرض ملن يزرعها.

أحرق القائد العسكري يف «أحرار الشام» آلياته قبل خروجه (هيثم املوسوي)
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 3عينات من التعديالت على وقائع مقلقة

تقارير صندوق النقد قبل التنقيح وبعده :النظام املالي ليس على ما يرام

يسوق صندوق النقد الدولي نفسه على أنه مؤسسة دولية
ّ
ّ
«شفافة» ،حترص على االستقرار املالي والنقدي للدول ،عرب
استخدام أدوات تقنية وعلمية تستقي منها التشخيص ،وتقرتح
على أساسه التوصيات أو تفرضها على الدول األعضاء .وغالبًا ما
تأتي ّ
تدخالت الصندوق على شكل برامج خمتلفة أو تقارير دورية
وغري دورية.
ولكن ما ينشره الصندوق عالنية من هذه الربامج والتقارير (يكون
النشر مشروطًا غالبًا مبوافقة مسبقة من سلطات الدول املعنية)
املهمة واملقلقة ،وهو ال يتيح للعموم
خيفي الكثري من املعطيات
ّ
تتجمع لدى بعثاته وتضعها يف تقاريرها
االطالع على الوقائع اليت
ّ
يعدها اخلرباء ُ
وترفع إىل إدارات
األساسية ،أي التقارير «اخلام» اليت ّ
الصندوق وجملس مديريه الختاذ القرار يف شأنها.
املعدة للنشر لعملية تفاوض سياسي ،وتتعرض
ختضع التقارير
ّ
حدتها أو تغيري وجهتها ،مبا يراعي
للتشذيب من أجل التخفيف من ّ
مصاحل الطبقة املسيطرة واملتنفذين ،ال سيما يف الدوائر املالية
واملصرفية .لقد سبق لـ»األخبار» أن فضحت هذه اآللية ونشرت
تقارير أساسية تتعلق بلبنان ختتلف عن التقارير العلنية اليت
نشرها الصندوق (بعد التنقيح) على موقعه اإللكرتوني أو اليت
احمللية توزيعها للتباهي بدعم الصندوق لسياساتها
تولت السلطات
ّ
وإجراءاتها .ومنها ،على سبيل املثال ،تقريراملراجعة الدورية يف
إطار تطبيق املادة الرابعة من نظام الصندوق لعام  ،2015الذي
نشرته «األخبار» حتت عنوان «صندوق النقد الدولي :ارتباط الدولة
واملصارف مصدر اخلطر األول» (العدد  2٦2٨الثالثاء  ٣0حزيران
 ،)2015والذي جاء مضمونه خمتلفًا عن التقرير النهائي املنشور،
وال سيما جلهة طمس الوقائع واملعطيات اليت أفادت يف حينه أن
«النظام املالي اللبناني الذي تسيطر عليه املصارف هو عرضة
جملموعة من املخاطر ،فأي هبوط مفاجئ يف الثقة ،قد يؤدي إىل
ّ
تدفق الودائع ويرفع معدل الدولرة ،ما ُينتج خسارة يف
تباطؤ
االحتياطات األجنبية ويضغط على قدرة احلكومة على تأمني التمويل
املالئم» .فبد ً
ال من هذا التحذير ،عمد التقرير العلين ،وكذلك التقرير
الصادر عام  201٦كما التقارير عن السنوات السابقة ،إىل اإلشادة
بدور وسياسات مصرف لبنان على مدى العقود املاضية ،ومل تظهر
االنتقادات يف التقارير النهائية ّإال بصيغتها اللطيفة حني تصل
األمور إىل درجة من الفداحة اليت يستحيل جتاهلها .ويف مثال آخر،
انتقد صندوق النقد الدولي يف تقريره الصادر أخريًا يف إطار
املادة الرابعة «هندسة مصرف لبنان» األخرية ،واعتربها
مشاورات
ّ
ّ
تشكل ًّ
حال مستدامًا حلاجات لبنان التمويلية» ،لكنه يف الوقت
«ال
التصدي الخنفاض االحتياط يف العملة
نوه أنها ساعدت يف
ّ
نفسه ّ
األجنبية .ويف طبيعة احلال ،كان ميكن هلذا االنتقاد أن يكون أقوى
لوال تضارب املصاحل بني الصندوق والسلطات اللبنانية واهلاجس
ّ
املتبع منذ انتهاء احلرب
املس أو التشكيك بالنهج املالي
يف عدم
ّ
األهلية ،الذي كان األداة األساسية يف هندسة االقتصاد اللبناني
وجعله على ما هو عليه.
لطاملا كان التشكيك مبصداقية تقارير صندوق النقد الدولي
وتوصياته وتشخيصه نابعًا من جتربته يف خمتلف دول العامل.
ويوجد يف التجربة اللبنانية أمثلة كثرية على تدني هذه املصداقية،
آخرها التقرير الذي نشره الصندوق يف  24كانون الثاني 2017
حتت اسم «تقييم استقرار النظام املالي للبنان» ،فقد حصلت
«األخبار» على النسخة األساسية األصلية هلذا التقرير ،قبل تعديله
إرضاء
حدته لطمس فداحة وهشاشة النظام املالي اللبناني،
وختفيف ّ
ً
معطيات
خيفي
واملتاحة
املنشورة
بنسخته
فالتقرير
عليه.
للقيمني
ّ
ّ
مهمة ومقلقة عن ّ
تروج املصارف لنفسها
تعثر النظام املالي ،حيث ّ
درة االقتصاد ودعامة استقراره .إذ يكشف التقرير
على أنها ّ
ويظهر كيف أن
بنسخته األصلية املخاطر اليت تتهدد النظام املاليُ ،
االستقرار املالي مرهون حبفنة من املودعني الكبار وبقطاع عقاري
متضخم بفضل دعم مصرف لبنان له .ويشري إىل أن «االحتياطات
(لدى مصرف لبنان) تتم استعارتها من النظام املصريف ،وهي
وصلت إىل عجز بقيمة  4.7مليار دوالر أمريكي يف كانون األول
تبني قيام اجلهات املعنية حبذف هذه الوقائع من
 !»2015وقد ّ
التقرير العلين املنشور ،وجرى حتوير الكثري من الوقائع كي ال
تعطي االنطباع بوجود مأزق جدي.
عينات من التعديالت اليت طرأت على لغة التقرير
فيما يلي ّ ٣
بنسخته األصلية وتلك اليت نشرت علنًا( .جتدر اإلشارة إىل أن
ُ
عدتا باللغة اإلنكليزية ،والعينات املنشورة هنا مت
نسخيت التقرير أ ّ
تعريبها من ِقبل «األخبار»).
 -1مصرف لبنان يتكّبد اخلسائر لدعم رحبية املصارف
يقول تقرير «تقييم استقرار النظام املالي للبنان» األساسي (قبل
فعا ً
ال يف إدارة املخاطر
التنقيح)« :يف حني أن مصرف لبنان كان ّ
النظامية عرب استخدام ميزانيته المتصاص الصدمات واحملافظة على
الثقة ،كان هناك أكالف هلذه السياسات.
ال تسمح البيانات الرمسية بعرض حتليل مفصل هلا (حسابات مصرف
لبنان ال تظهر دفع الفوائد املستحقة على شهادات اإليداع ،إذ يتم
توزيعها على  ٣5سنة) ،ولكن ميكن أن تكون التكاليف كبرية ()...

مع غياب أي ختفيض ملحوظ حلاجات القطاع العام التمويلية ،قد
تكون هذه السياسات يف نهاية املطاف غري منسجمة مع احلفاظ على
سعر صرف اللرية» (ص 11.مقطع .)٦
ولكن يف التقرير املنشور (بعد التنقيح) جرت إعادة صياغة هذا
املقطع على النحو اآلتي« :يلعب مصرف لبنان دورًا حامسًا يف
احملافظة على الثقة ،ولكن ،من دون تعديالت مالية ،سيكون هناك
حدود هلذه السياسات ( ،)...ويصدر مصرف لبنان شهادات إيداع
بآجال استحقاق طويلة األمد ،ما يكبده أكالفًا ( ،)...ومن دون
تعديالت مالية وختفيض يف حاجات االقتصاد التمويلية ،ستقرتب
قدرة املصرف املركزي على لعب دوره كصانع السياسات يف
املالذ األخري (توسيع حساباته ،احلفاظ على نسب الفوائد ،االحتياط،
وسعر الصرف ،واإلدارة الفاعلة لالقتصاد) من حدودها» (ص10 .
مقطع .)٦
يظهر بوضوح كيف ُخ ِّف َفت املصطلحات بني التقرير األساسي (قبل
التنقيح) والتقرير املنشور (بعد التنقيح) وحتوير املضامني من
«تكاليف كبرية» إىل «تكاليف» واستبدال عبارة «سياسات غري
منسجمة مع احلفاظ على سعر الصرف» بعبارة «ستقرتب قدرة
املصرف املركزي من حدودها» ،فض ًال عن حذف اإلشارة إىل غموض
حساباته.
يتناول صندوق النقد الدولي األكالف اليت يتحملها مصرف لبنان
نتيجة محله لسيولة املصارف عرب شهادات اإليداع .يذكر التقرير
األساسي (قبل التنقيح) أن «مع تباطؤ االقتصاد وتدفق الودائع،
َ
مال منو األصول املصرفية بشكل ثابت حنو االستثمارات يف مصرف
لبنان» (ص 1٣ .مقطع  )11ويف مقطع آخر يشري إىل أن «االحتياطات
يتم استعارتها من النظام املصريف ،وهذه االحتياطات ،من دون
احتساب مستحقات املصارف لدى مصرف لبنان والذهب ،وصلت
إىل عجز بقيمة  4.7مليارات دوالر أمريكي يف كانون األول »2015
(ص 9 .مقطع  .)4الالفت أنه جرى حذف املقطع األخري كليًا من
التقرير املنشور (بعد التنقيح).

 %0.1من احلسابات تستحوذ على  %20من جمموع الودائع
يف مقطع آخر ّ
حيذر التقرير (قبل التنقيح) من هشاشة االستقرار
معينة أن
املالي بفعل الودائع القصرية األمد ،اليت ميكن بفعل صدمة ّ
تهدد حجم االحتياطات ،واليت بدورها تدعم سعر الصرف« .تتصف
حوالي  %٨5من الودائع املصرفية بآجال استحقاق أقل من  ٣أشهر
(ما يعين أنه ميكن املودع أن يسحب وديعته يف خالل  ٣أشهر أو
أقل من دون كلفة احلسم) .ميكن استخدام الودائع الكبرية لدى
مصرف لبنان وحيازات األوراق املالية السيادية ككفالة ملصرف
لبنان للقيام بعمليات إعادة شراء سندات من أجل تثبيت سيولة
املصارف .ولكن ميكن لصدمة سيولة نظامية نامجة من طلب على
العملة األجنبية أن تؤدي إىل تآكل االحتياطات» (ص 1٣ .مقطع
.)1٣
حتول هذا املقطع يف التقرير املنشور (بعد التنقيح) إىل اآلتي:
ّ
«ميكن الستخدام الودائع لدى مصرف لبنان كضمانة حلصول على
قرض من مصرف لبنان ،أو استخدام أوراق مصرف لبنان واحلكومة
املالية ككفالة لعمليات إعادة شراء أن يثّبت سيولة املصارف
الفردية يف اللرية اللبنانية .ميكن لصدمة منتشرة تصيب سيولة
املصارف تؤدي إىل طلب على العملة األجنبية أن ُتنتج هبوطًا يف
االحتياطات األجنبية» (ص 10 .مقطع ُ .)5ح َ
ذفت (بعد التنقيح)
املعلومة املتعلقة باحلجم املقلق للودائع القصرية األمد ،كذلك جرى
التخفيف من خماطر تآكل االحتياطات واالستعاضة عن ذلك بعبارة
تعرب عن حجم املخاطر احملتملة اليت قد تسّبب
«هبوط» ،اليت ال ّ
انهيار النظام املالي.
صورة اهلشاشة املالية يوضحها التقرير األساسي (قبل التنقيح)
بذكره أن « %٦0من الودائع هي ،إما حتت الطلب (أي ميكن سحبها
بأي وقت) أو مدة استحقاقها ّ
تقل عن  ٣0يومًا .وتصل نسبة ودائع
غري املقيمني إىل  %2٣من جمموع الودائع ،ولكن ميكن هلذه النسبة
أن تكون أعلى بكثري ،إذ إن اللبنانيني خارج لبنان واألجانب الذين
لديهم عناوين يف لبنان يتم احتسابهم كمقيمني» (ص 27 .مقطع
 .)4٣وهذه املالحظة حول املودعني املقيمني ُح َ
ذفت من التقرير
املنشور (بعد التنقيح).
يتبني من التقرير أن استقرار الودائع والنظام املالي عمومًا ميكن أن
ّ
يكون معتمدًا بنحو كبري على عدد حمدود من املودعني ،غري لبنانيني
وغري مقيمني يف لبنان ،ما يعزز من إمكانية هروب ودائعهم يف
حال حصول أي صدمة خاصة .فالتقرير يشري بوضوح إىل وجود
تركز كبري للودائع ،إذ إن  %1من احلسابات تستحوذ على  %50من
جمموع الودائع و %0.1من احلسابات تستحوذ على  %20من جمموع
الودائع .باإلضافة إىل ذلك يشري التقرير األساسي (قبل التنقيح)
(ص 2٨ .جدول رقم  )4إىل أن حجم هروب الودائع القصرية
األمد (أقل من  ٣0يومًا) قد يصل إىل  ٨4.٦مليار دوالر أمريكي،
 49.٦مليار دوالر منها بالعمالت األجنبية و ٣4.9مليار دوالر باللرية
اللبنانية .وهذا أيضًا ُح َ
ذف من التقرير املنشور (بعد التنقيح).
شح الرساميل
 -2املصارف اللبنانية حتت خطر ّ

أجرى صندوق النقد الدولي ،يف إطار تقرير «تقييم استقرار
النظام املالي للبنان» اختبارًا لألخطار اليت تواجه مالءة املصارف
(أي قدرتها على سداد قروضها الطويلة األمد والفوائد املرافقة،
وقدرتها على االستمرار يف العمل) ،واعتمد يف ذلك سيناريوهات
عدة ،وهي وفق التقرير (قبل التنقيح)« :السيناريو األساسي وفق
ّ
توقعات بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق
ّ
يظل منو الناتج احمللي  %1يف عام 201٦
النقد الدولي ،أي أن
ويزداد بشكل متواضع ليصل إىل  %2.5يف عام .2019
السيناريو املعاكس رقم  1يعترب أن احلرب السورية واملأزق
سيستمران ملدة طويلة؛ يف حني أن السيناريو
السياسي الداخلي
ّ
املعاكس  +1يزيد عليهما أثر ختفيض التصنيف االئتماني لدين
لبنان .السيناريو املعاكس رقم  2يزيد إىل السيناريو املعاكس
رقم  1اخنفاض أسعار العقارات بـ %2٣.5على سنتني .وأخريًا
السيناريو املعاكس رقم  ٣يفرتض زيادة أكرب من املتوقع لنسب
الفائدة على الدوالر األمريكي ،كذلك زيادة درجة ّ
جتنب املخاطر
بني املستثمرين يف األسواق العاملية الناشئة» (ص 22 .مقطع
.)٣0
يستعيد التقرير املنشور (بعد التنقيح) هذه السيناريوهات ،ولكنه
حيذف السيناريو املعاكس رقم  .+1ليس هذا فحسب ،بل إن
النتائج ودرجة تفصيلها ختتلف بنحو كبري ومقلق بني التقريرين
(قبل التنقيح وبعده) .فالتقرير األساسي (قبل التنقيح) يشري إىل
أنه «وفق السيناريو األساسي ،ستصبح  ٨مصارف (أي ما يوازي
ٍ
كاف
 %7.7من جمموع أصول النظام املصريف) دون رأس مال
(أي لن تكون قادرة على استكمال أعماهلا االعتيادية والتسديد
للدائنني) ،ومن بينها  ٣مصارف كبرية (هنالك  14مصرفًا كبريًا
تفوق قيمة ودائع زبائنها امللياري دوالر أمريكي).
النظام املالي يقع حتت رمحة املودعني الكبار
يوازي جمموع احتياجات الرساميل  %0.7من الناتج احمللي لعام
( »2015ص 2٣ .مقطع  .)٣1ولكن يف التقرير املنشور (بعد
التنقيح) ُيكتفى بذكر اآلتي« :وفق السيناريو األساسي يتأكد
ثبات املصارف ،بنسبة متانة رأس املال تصل إىل  %1٣.٨وجمموع
متواضع الحتياجات الرساميل يصل إىل  %0.9من الناتج احمللي
ُ
استبدل التحذير (قبل
لعام ( »2015ص 15 .مقطع  .)12إذًا،
ٍ
كاف إىل
التنقيح) من أن عدد من املصارف سيكون دون رأمسال
حديث (بعد التنقيح) عن وجود ثبات ومرونة!
ً
قسوة
يشري التقرير األساسي (قبل التنقيح) إىل أن «النتائج األكثر
تكمن يف السيناريو املعاكس رقم  +1حيث يصبح  ٣1مصرفًا دون
ٍ
كاف (من ضمنها  1٣مصرفًا كبريًا) ومتثل  %٨5من
رأس مال
جمموع أصول النظام املصريف» (ص 2٣ .مقطع  .)٣1ولكن يف
التقرير املنشور (بعد التنقيح) أصبحت هذه الفقرة كاآلتي« :حتت
السيناريو األكثر قسوة ،قد تتدنى نسبة متانة الرأس املال إىل
ّ
احمللي»
 %7.٣واحتياجات رساميل تصل إىل  %9.4من الناتج
(ص 15 .مقطع  .)12أما يف ما خص السيناريوهات األخرى ،فيقول
التقرير األساسي (قبل التنقيح)« :يشري السيناريو املعاكس رقم
 1إىل احتياجات الرساميل توازي  %4.7من الناتج احمللي وتؤثر
على  21مصرفًا (منهم  10مصارف كبرية) ومتثل  %4٦من جمموع
أصول النظام املصريف .ويؤدي السيناريو املعاكس رقم  2إىل
أن يصبح  27مصرفًا (من بينها  12مصرفًا كبريًا) دون رأمسال
ٍ
كاف ،ومتثل  %٦5من جمموع أصول النظام ،كما أن السيناريو
املعاكس رقم  ٣يؤدي إىل أن يصبح  25مصرفًا دون رأس مال
ٍ
كاف ومتثل  %٦4من جمموع أصول النظام» (ص 2٣ .مقطع .)٣1
ّ
خبضة كبرية للنظام
أمام هذه الصورة القامتة واملقلقة اليت تنذر
املصريف بلبنان إذا استمر الوضع على ما هو عليه ،يكتفي التقرير
املنشور (بعد التنقيح) باإلشارة إىل أن «السيناريوهات املعاكسة
تفرتض أن املصارف ستواجه بعض الضغوطات التمويلية ،وزيادة
الفائدة على الودائع بـ 0.5نقاط مئوية بالتوازي مع تدهور البيئة
املاكرواقتصادية اإلقليمية وتراجع ثقة املودعني؛ تساهم هذه
الصدمة باخنفاض يصل إىل نقطتني مئويتني لنسبة متانة الرأس
املال اخلاص بالنظام املصريف» (ص 15 .مقطع .)1٣
يتبني من املقاطع أعاله كيف جرى التالعب بتقييم النظام املالي
ّ
اللبناني عرب تلطيف املصطلحات ومتييعها وحماولة التخفيف من وطأة
املخاطر اليت يواجهها النظام .وذلك من خالل شرذمة املعلومات بني
مقاطع خمتلفة من التقرير عوضًا عن عرضها بالوضوح والتفصيل
متيز به التقرير األساسي (قبل التنقيح) ،فما يظهره هذا
الذي ّ
التقرير أن النظام املالي يقع حتت رمحة املودعني الكبار ،وإن
استمرار الوضع على ما هو عليه إقليميًا وحمليًا واستمرار السياسات
املالية بشكلها احلالي يشكل تهديدًا لالستقرار املالي ومالءة العديد
من املصارف عكس ما جيري الرتويج له.
ّ
هش
 -٣االستقرار املالي مرهون بقطاع عقاري
الطامة األكرب يف تقرير «تقييم استقرار النظام املالي للبنان»
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مقاالت وتحقيقات
املنشور (بعد التنقيح) تتمثل حبذف قسم كامل من التقرير
األساسي (قبل التنقيح) .هذا الفصل يتناول خطر القطاع العقاري
ُ
استبدل كله مبقطع من بضعة
على استقرار النظام املالي ،وقد
أسطر.
يشري التقرير األساسي (قبل التنقيح) إىل أن «األسر منكشفة على
خماطر نسب الفائدة ،إذ إن معظم القروض السكنية تعطى على
أساس نسب فائدة عائمة (أي متحركة)» (ص 18 .مقطع ،)19
وبالفعل فإن هذه النسب مركبة على النحو اآلتي %2.5 :زائد %25
ملدة سنة .أي إنه يف حال رفع الفوائد
من مردود سندات اخلزينة ّ
على سندات اخلزينة لتأمني احلاجات التمويلية للقطاع العام (ويأتي
هذا اإلجراء حني تنخفض الثقة بقدرات لبنان االئتمانية ،فتضطر
السلطات املالية إىل رفع الفائدة لتأمني حوافز مهمة للمقرضني
كما حصل يف التسعينيات) ،ستضطر األسر إىل حتمل الكلفة عرب
ازدياد نسبة الفائدة على القروض السكنية ،وبالتالي تزيد احتماالت
ّ
التخلف عن سداد القروض .هذه املخاطر ال تنحصر بازدياد مديونية
األسر وأعبائها ،بل تنسحب على القطاع املصريف بأكمله .إذ يشري
التقرير األساسي (قبل التنقيح) إىل اآلتي« :إن النظام املصريف
منكشف بشكل مهم على القطاع العقاري ،حيث إن أكثر من %90
من مجيع القروض إىل القطاع املصريف هي بدورها منكشفة بشكل
مباشر (عرب القروض السكنية والقروض إىل املطورين العقاريني،
املقاولني واملهنيني العقاريني اآلخرين) أو بشكل غري مباشر (عرب
مجيع القروض األخرى للشركات املكفولة بضمانات عقارية) .وميثل
املكونان احلجم نفسه ( 31.6مليار دوالر للمكون األول و 31.5مليار
دوالر للمكون الثاني).
وارتفع االنكشاف املباشر نسبة جملموع أصول املصارف بـ %75يف
خالل  6سنوات .منت القروض السكنية بـ %278وقروض البناء
بـ %112يف خالل الفرتة نفسها .وهدأت فورة القروض السكنية
نسبيًا بعد عام  ،2010لكن «رصيدها ينمو بشكل ثابت مبساعدة
رزمات التحفيز» (أي اليت يقدمها مصرف لبنان) (ص 19 .مقطع
 .)21وحول أسعار العقارات يشري التقرير األساسي (قبل التنقيح)
يف مقطع آخر إىل أن «األطراف ذات الصلة يف القطاع (العقاري)
بناء على فرضيات متفائلة (نهاية النزاع
تتوقع تعايف سريع للقطاع ً
السوري ،انتخاب رئيس مجهورية ،إخل )...ينتج منها حلقة تعزز
نفسها ،حيث يرفض املطورون العقاريون ختفيض أسعارهم ،إذ
يتوقعون أن األسواق ستشهد انطالقًا ،ما ُيسهم يف ختفيض متزايد
للطلب» (ص 19 .مقطع  .)22ويشدد التقرير (قبل التنقيح) على
هشاشة االستقرار املالي اليت يسببها القطاع العقاري ،حيث إن
«بفعل اخلطر الكامن بتدهور القطاع العقاري ،وانطالقًا من اهلدف
املتمثل بتعزيز إنفاذ األسر املتوسطة الدخل إىل متويل اإلسكان،
دفع املصرف املركزي إىل تكريس معظم برناجمه التحفيزي (%70
حتى اآلن) يف اإلسكان عرب معدالت فائدة منخفضة من أجل دعم
الطلب احمللي على اإلسكان» (ص 20 .مقطع .)23
املشهد الذي يرمسه التقرير (قبل التنقيح) هو على النحو اآلتي:
عمليًا ،مجيع القروض املصرفية (للقطاع اخلاص) إما موظفة يف
القطاع العقاري أو مكفولة عربه ،وبدوره القطاع العقاري حيافظ
على نشاطه وأسعاره بشكل اصطناعي عرب افرتاض قرب نهاية
النزاع السوري وختصيص املصرف املركزي معظم حمفزاته للقروض
السكنية .إذًا ،متاسك القطاع ليس نتيجة حركة السوق العادية ،بل
نتيجة دعم السلطات املالية له عرب املال العام .ال ميكن أسعار
العقارات وقيمتها أن حتافظ على مستوياتها احلالية ،إذا استمر
الوضع على ما هو عليه .فهذه احللقة أو الفقاعة ستؤول إىل
سيضرب
االنفجار ،كما حصل يف مناطق أخرى من العامل .ومعها ُ
االستقرار املالي والقطاع املصريف .وهذه احلالة ليست إال نتيجة
السياسات املالية واالقتصادية منذ انتهاء احلرب األهلية ودعم
مصرف لبنان للقطاع العقاري ،إذ وصلت يف عام  2010نسبة
االستثمارات يف القطاع العقاري إىل  %70من االستثمارات اخلارجية
املباشرة .فقد ُوضع االقتصاد اللبناني واألسر رهائن هلذا القطاع
يوصلنا إىل حالة االبتزاز الدائمة اليت خنضع هلا :إما إنقاذ القطاع
العقاري عرب املال العام وازدياد قروض السكن لألسر واستمرار
األمور كما هي عليه ،وأما االنهيار املالي واالقتصادي.
أمام هذه املعطيات املقلقة ،عمد التقرير املنشور (بعد التقنيح)
فح َ
ذفت
إىل إخفاء ما ورد يف التقرير األساسي (قبل التنقيح)ُ ،
ُ
واستبدل بهما املقطع اآلتي« :إن
صفحتان عن القطاع العقاري
حوالي  %90من حمفظة القطاع املصريف اإلقراضية منكشفة
على العقارات ،مباشرة عرب القروض السكنية وإقراض املطورين
العقاريني ،وبشكل غري مباشر عرب الكفاالت .بعد منو قوي خالل عام
 ،2011دخل القطاع يف فرتة مجود مع تباطؤ النشاطات العقارية،
كما أن االستبيانات تشري إىل هبوط معتدل ألسعار الشقق الفخمة
والعقارات التجارية .إن نسبة القروض السكنية املتعثر تسديدها
تبقى منخفضة مبستوى  ،%1.6ويعود ذلك بشكل جزئي إىل دعم
املصرف املركزي لفوائد القروض السكنية عرب برناجمه للتحفيز
االقتصادي» (ص 11 .مقطع .)8

املصارف تراقب نفسها

فيما يوصي التقرير األساسي (قبل التنقيح) بأنه «جيب وقف
املمارسة اليت تقضي بأن تقرتح مجعية املصارف يف لبنان أحد أعضاء
تصور مفاده أن
جلنة الرقابة املصرفية ،إذ إنه ميكن أن تؤدي إىل
ّ
القطاع (املصريف) يؤثر على القرارات اإلشرافية والتنفيذية» (ص.
 31مقطع  ،)56يقول التقرير املنشور (بعد التنقيح)« :ال جيب أن
يكون جلمعية املصارف ووزارة املالية السلطة لرتشيح عضو للجنة
الرقابة املصرفية» (ص 20 .مقطع .)22

مواد الضمان تف ّخخ املوازنة:

الـنواب إلـى جانـب مــن؟

االنفصال بني رام اهلل وغزة يقرتب؟

محمد وهبة

ُف ّخخت موازنة  2017مبادتني عن صندوق الضمان االجتماعي ستكون
هلما مفاعيل سلبية على تدفقاته املالية .اكتشاف وجود هاتني املادتني
جاء بعد إحالة مشروع املوازنة إىل جملس النواب ،وكان أمرًا مفاجئًا
حتركًا اعرتاضيًا،
ملسؤولي الضمان وللنقابات العمالية الذين بدأوا ّ
بالتزامن مع عقد جلنة املال واملوازنة أول جلسة لنقاش املوازنة.
مير مشروع موازنة  2017بامتحان «خاص» يف الشارع ،تزامنًا مع بدء
ّ
درسه يف جلنة املال واملوازنة صباح اليوم .جلسة اللجنة النيابية
خمصصة للنقاش العام يف املشروع ،فيما لدى نقابة مستخدمي الضمان
جدول يتضمن إضرابًا عن العمل واعتصامًا يف ساحة رياض الصلح،
عدة ،احتجاجًا على إدراج املادتني 54
مبشاركة احتادات ونقابات عمالية ّ
و 68ضمن املوازنة بسبب تداعياتهما اخلطرية على التدفقات املالية
للصندوق.
العمال أم
ابتداء من اليوم؟ إىل جانب
إىل جانب من سيقف النواب
ً
ّ
أصحاب العمل؟ الوقوف يف الوسط يوازي الوقوع يف ارتكاب «إثم»
ّ
ميس
احملك اليوم
الوقوف إىل جانب أصحاب العمل ،ألن ما هو على
ّ
التدفقات املالية يف صندوق الضمان وتقدمياته اليت يستفيد منها أكثر
من  1.4مليون شخص يف لبنان.
حتوله
القصة بدأت بعملية
ّ
«دس» إلمرار تعديالت على قانون الضمان ّ
ّ
إىل صندوق على طريق اإلفالس .فاملادة  54تلغي موجب استحصال
ذمة إلثبات تسديد متوجباتهم للضمان،
أصحاب العمل على براءة ّ
وهي األداة الوحيدة اليت يستعملها الصندوق لضمان التزام أصحاب
العمل بتسديد االشرتاكات ،واملادة  68تتضمن فقرة تلغي الفوائد
املرتتبة للصندوق عن تقسيط املبالغ املتوجبة على الدولة اللبنانية
جتاه الضمان ،وتتضمن فقرة ثانية متنع فتح صناديق الضمان إال بقرار
جملس الوزراء ،أي ببساطة تتيح للسلطة السياسية إخضاع الصندوق
الكلية بعد خنقه ماليًا على مدى السنوات الـ  16املاضية.
لسيطرتها
ّ
لن يفلس الصندوق ،اليوم ،بسبب هذه التعديالت ،إال أنه سيكون
قررت
عرضة لإلفالس يف السنوات املقبلة ،متامًا كما حصل عندما ّ
حبجة
السلطة السياسية خفض االشرتاكات بنسبة  %50يف عام ّ 2001
ميرون بضائقة
أن الصندوق فيه فائض من األموال وأن أصحاب العمل ّ
مالية ويتوجب مساعدتهم ،إال أن السنوات الالحقة كشفت عن تراكم
العجز إىل يومنا هذا حتى بلغ مليار دوالر ،أي ما يوازي  %81من جمموع
تتحرك السلطة السياسية لتعيد مستوى
تقدميات الصندوق ،من دون أن
ّ
االشرتاكات إىل مستوى ّ
يغطي كلفة التقدميات يف الصندوق.
يف ظل هذا الواقع ،مت إدراج املادة  54ضمن مشروع املوازنة أثناء
مناقشات جملس الوزراء ملشروع املوازنة بشكل عرضي ،علمًا بأن
املادة  86كانت مدرجة يف غالبية مشاريع قوانني املوازنة وكانت على
مرأى من اجلميع من دون أي اعرتاض عليها.
هذه كانت املفاجأة األوىل ،أما املفاجأة الثانية اليت حسمت الشكوك
«دس» املادة  54ضمن مشروع املوازنة
بارتباط أصحاب العمل بعملية
ّ
باالتفاق مع بعض السياسيني ،أن ممثلي أصحاب العمل يف جملس
قدموا اقرتاحًا لضرب نظام براءات الذمة من خالل
إدارة الصندوق ّ
حتويل مطلب خاص مبستشفى اجلامعة األمريكية إىل اقرتاح املوافقة
الذمة قبل التدقيق يف أرصدة الديون املتوجبة عليها
على منح براءات
ّ
عن فرتات سابقة.
العمال يف إمرار جزئي هلذا االقرتاح ،إذ إن هيئة
يف الواقع ،جنح ممثلو
ّ
مكتب الضمان «أخذت علمًا» بالتدبري املتخذ والقاضي باعتبار األرصدة
والسندات غري املوجودة يف حمفظة السندات العائدة لفرتات سابقة
ملا قبل عام  2007والواردة يف كشوفات حساب املؤسسات لن حتول
دون إعطاء إفادة براءة ذمة حمصورة إىل املؤسسات اليت سبق أن
حصلت على براءات ذمة حمصورة أو شاملة ،إىل حني االنتهاء من عملية
التدقيق يف هذه األرصدة».
يف هذا السياق ،كانت نقابة مستخدمي الضمان قد دعت إىل تنفيذ
إضراب عن العمل واعتصام يف ساحة رياض الصلح ،تزامنًا مع انعقاد
جلسة للجنة املال واملوازنة ،ودفاعًا عن الضمان االجتماعي ومحايته من
األيدي الطامعة يف أموال املضمونني وتعويضاتهم».
على أي حال ،يقول مصدر نيابي إن جلسة جلنة املال واملوازنة ستكون
جلسة نقاش عام لن تتطرق إىل النقاش التفصيلي للمواد القانونية
الواردة يف املشروع ،رغم أن بعض النواب قد يثريون هذه املسألة
إىل جانب مواضيع أخرى متصلة باملالية العامة والضرائب وسواها.
وقد سبقت هذه اجللسة اتصاالت؛ أبرزها بني املدير العام للضمان
ّ
وتبلغ
حممد كركي ورئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان.
تقدم النقاش يف املوازنة حنو املواد املتعلقة
كركي من كنعان أنه فور ّ
بالضمان ،سيدعى كركي واملعنيون إىل حضور هذه اجللسة.
أهمية هذا املوضوع تستند إىل كون املادة  54مل ترد يف مشاريع
جمرد فكرة حاولت وزارة املال أكثر
املوازنات السابقة ،بل كانت
ّ
إرضاء ملطالب اهليئات االقتصادية وأصحاب العمل
مرة إمرارها
ً
من ّ
الذين وضعوا ثقلهم إللغاء هذا املوجب الذي يفرض عليهم تسديد
اشرتاكاتهم والتصريح للصندوق عن أجرائهم .هذا اإلجراء القهري ،أي
ذمة من الضمان االجتماعي إلثبات تسديد
موجب االستحصال على براءة ّ
أقر يف عام  1983من أجل وقف متادي أصحاب
االشرتاكات ،كان قد ّ
التهرب من تسديد املتوجبات للضمان االجتماعي ومن أجل
العمل يف
ّ
إجبارهم على التصريح للصندوق ،وبالتالي فإن إبطاله اليوم هو مبثابة
إجراء قهري حبق صندوق الضمان.

تقدّر «حماس» أن عباس سيستمر يف الضغط عليها (أ ف ب)
ال يزال رئيس السلطة الفلسطينية ،حممود عباس ،مستمرًا يف
تصعيده ضد «محاس» وغزة ،وذلك قبيل سفره إىل واشنطن
األسبوع املقبل للقاء دونالد ترامب .ومع انتهاء املهلة اليت حددها
حلركة «محاس» ،من أجل تسليم قطاع غزة حلكومة رامي احلمداهلل
(انتهت مساء أول من أمس) ،بدأت قيادة السلطة التلويح باختاذ
إجراءات غري مسبوقة تطاول املزيد من اجلوانب اإلنسانية يف غزة.
ووفق املعلومات ،تنوي السلطة إيقاف حتويل األموال إىل القطاع،
إضافة إىل وقف دعم املستشفيات ومراكز التأهيل الطبية،
وإصدار جوازات سفر.
تصرحيات رجال السلطة تكشف عن أن «أبو مازن» مستمر يف
تصعيده ،ورمبا ينوي ّ
فك االرتباط كليًا مع غزة يف حال مل تسلم
«محاس» احلكم ،ومن هؤالء عضو «اللجنة التنفيذية ملنظمة
«أصرت محاس على
التحرير» ،أمحد جمدالني ،الذي قال إنه إذا
ّ
احلكم يف غزة ،فعليها أن تتحمل احلكم كله ،ويف مقدمته اجلانب
الطيب والشؤون االجتماعية ...وبقية اجملاالت».
ومنذ أيام ،ازداد الوضع املعيشي يف القطاع سوءًا مع استمرار
انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من عشرين ساعة يوميًا بسبب
فرض السلطة ضريبة على الوقود الصناعي املشغل حملطة التوليد
الوحيدة ،ما أدى أيضًا إىل توقف عمل مضخات املياه ،وإعالن
بلديات القطاع وجود أزمة مياه حادة ،مرورًا مبشكلة ضخ مياه
الصرف الصحي إىل البحر بعد توقف حمطات املعاجلة عن العمل،
فض ًال عن مشكلة يف وصول اإلنرتنت.
ويف األيام املاضية ،عقدت «محاس» و»فتح» لقاءات يف القطاع
تضمنت مناقشة «خريطة طريق حممود عباس» إلنهاء تصعيد
السلطة ضد غزة ،ومنها جلسة بني ممثلي «فتح» يف القطاع
ونائب رئيس املكتب السياسي لـ»محاس» ،إمساعيل هنية ،ومعه
القيادي خليل احلية .اللقاء استمر لساعتني وطرح فيها وفد «فتح»
مطالبه :حل اللجنة اإلدارية يف غزة ،ومتكني حكومة التوافق من
أداء مهماتها يف القطاع ،مقابل التعهد برفع الضرائب عن الوقود
مبجرد مباشرة احلكومة مهماتها ،ثم إعالن محاس قبوهلا املبادرة
القطرية وتسليمها املعابر والوزارات .ويقول مصدر تابع اللقاء
إن املطالب تضمنت أيضًا «تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء
انتخابات تشريعية ورئاسية خالل ثالثة أشهر» .وأوضح املصدر أن
«وفد فتح مل يناقش مع محاس آليات تسليم وتسلم الوزارات،
على أساس أن هذه املهمة منوطة برئيس ملف املصاحلة يف احلركة
عزام األمحد».
بعد اللقاء ،ألغت «فتح» زيارة وفدها الذي ّ
شكله عباس من ستة
أعضاء من «اللجنة املركزية» ،معلنة أنها بانتظار رد من «محاس»،
وذلك يف الوقت الذي أنهت فيه حكومة رامي احلمداهلل إعداد
قانون للتقاعد املبكر «يستهدف العاملني يف األجهزة األمنية التابعة
للسلطة يف غزة» ،ما سينعكس سلبًا على الوضع االقتصادي.
ووفق املعلومات ،فإن احلسومات اليت طاولت رواتب موظفي
السلطة يف غزة الشهر املاضي ستستمر ،وهو ما حيرم القطاع ما
قيمته  25مليون دوالر شهريًا وفق التقديرات األولية .وسبق هذا
التصعيد مبادرة قدمها وزير اخلارجية القطري حممد بن عبد الرمحن،
حول ملف املصاحلة ،وتتمثل يف أربع نقاط :األوىل تتعلق بتشكيل
حكومة وحدة وطنية ،والثانية إعادة تفعيل اجمللس التشريعي،
والثالثة عقد جلسة جديدة للمجلس الوطين ،والرابعة وضع رؤية
عينتهم «محاس».
حلل أزمة موظفي غزة الذين ّ
ووفق مصادر قريبة من احلركة ،مت التوافق يف اللقاءات اليت
مجعت عزام األمحد والقيادي موسى أبو مرزوق يف بريوت ،قبل
أقل من شهر ،على «تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج مكة
الذي توافقت عليه احلركتان عام  .»2006وقالت تلك املصادر إن
اجلانبني التزما تشكيل جلنة حلل أزمة موظفي غزة خالل ستة أشهر،
على أن «تتكفل قطر خالل هذه املدة بدفع رواتب للموظفني ،عرب
صندوق تنشئه بالتعاون مع دول عربية» .واستدركت« :كان من
لقاء يف الدوحة ،لتحديد مالمح االتفاق
املقرر أن يعقد الطرفان
ً
النهائي الذي أخفق بعد إجراءات عباس األخرية».
تقدر املصادر يف «محاس» أن عباس سيستمر يف
وسط ذلك،
ّ
الضغط عليها وصو ً
ال إىل املطالبة بتسليم سالح املقاومة ،وهو ما
«نرفضه كليًا» .كذلك قالت إن احلركة «إذا رضخت اآلن ،فسيجد
عباس ملفًا آخر البتزازها ...لقد طالب بتوحيد السالح حتت إمرة
السلطة ،وهو ما رفضته محاس بسبب وجود التنسيق األمين مع
العدو اإلسرائيلي».
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
«العسكرية» تعيد عرض أحداث شغب
أثناء حماكمة مخسة من «احلراك»
يف جلسة»خاطفة» عقدتها احملكمة العسكرية الدائمة االثنني
برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل ،جلسة ٌ أنهت خالهلا
احملكمة استجواب املدعى عليهم اخلمسة من»احلراك املدني»
واستمعت خالهلا اىل مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي
فادي عقيقي ومرافعات وكالء الدفاع.
يف تلك اجللسة« ،استعانت» احملكمة بصور عرضتها على
شاشة كبرية يف قاعة احملكمة ،تشري اىل دور كل من املدعى
عليهم يف جمموعات الشغب الذي شهدته ساحة رياض الصلح
يف الثامن من تشرين االول العام  ،2015حيث اتهموا بتشكيل
تلك اجملموعات وعدم التفرق اال باستعمال القوة ومعاملة قوى
االمن بالشدة ورشقهم باحلجارة.
غري ان تلك الصور املستقاة من شرائط فيديو ،مل تظهر
بوضوح ما اقدم عليه املدعى عليهم يف ذلك اليوم الذي
اسفر عن سقوط عدد من اجلرحى من القوى االمنية بينهم
ضمنها
ضباط ،كتلك الصور اليت بدت واضحة املعامل اليت
ّ
قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا يف قراره
الظين حبق املدعى عليهم.
وحده رامي حمفوظ اعرتف برشق القوى االمنية باحلجارة،
«عصب» بعد ان تعرض صديقه الصابة
وحجته يف ذلك انه
ّ
يف عينه.
وردت حمفوظ على اسئلة الرئاسة بالمباالة ظاهرة ليشري اىل
ان ما قام به كان»ولدنة».
ّ
وعلق املدعى عليهم على صورهم اليت عرضت على الشاشة
فافاد بيار حشاش بانه عمد فقط اىل نزع السياج الشائك
ومل يتعرض للقوى االمنية.وعن سبب نزعه السياج قال «انا
كنت من املشاركني يف تظاهرة  14آذار عندما اقرتبنا من
حاجز امين آنذاك وحصل نوع من السيناريو ودخلنا اىل ساحة
الشهداء» .اضاف حشاش» :اعتقدت ان السيناريو سيكون
نفسه الن هدفنا كان الوصول اىل ساحة النجمة».
اما فايز شاهني الذي اصبح عسكريا اوضح بانه التحق باجليش
اللبناني منذ حنو سنة وثالثة اشهر»،وانا نزلت كما اجلميع
للمطالبة حبقوقنا وتأمني عمل ،النين مثل اي شخص متعلم
مل استطع تأمني عمل وتوفري الضمان الصحي الهلي» ،وعلق
رئيس احملكمة ممازحا»:االن بات ذلك مؤمن الهلك» ،فرد
املدعى عليه»:نعم وافتخر بذلك».وعلق بدوره على الصور
اليت عرضت عليه يظهر فيها وهو قرب السياج الشائك،
فاوضح بانه»علق يف السياج اثناء هروبه وهنا كنت اقوم
بنزعه الهرب» ،مؤكدا بانه مل يرشق القوى االمنية باحلجارة
ومل حيصل اي «تدافش» معها.
وبعد ان نفى حسني ابراهيم مشاركته باعمال شغب امنا
اقتصر االمر على املشاركة يف التظاهرة سلميا ،علق على
صورته فقال بانه كان يقوم مع آخرين بنزع احلواجز الن هدف
املظاهرة كان الوصول اىل الربملان امنا مل يقرتب من القوى
االمنية ،واضاف»:كنا نتظاهر بطريقة سلمية ومل نتعرض
الحد».
وبسؤاله عن نزعه احلواجز يف الوقت الذي كانت القوى
االمنية تنفذ املهام املوكلة اليها ،قال ابراهيم «مل يكن ما
حصل امرًا مدروسًا وحنن كنا من االشخاص الذين مت توقيفنا
يف البدء».
واكد املدعى عليه وارف سليمان انه قام بنزع السياج الشائك
الن»حقي الدخول اىل ساحة النجمة» ،وحنن اوقفنا الننا كنا
يف الصفوف االمامية فنحن سلميون واردنا ان نوصل صوتنا
سلميا «.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة ادانة املدعى عليهم وفقا
للقرار الظين ،ترافع يف البدء احملامي الشريف سليمان عن
موكله وارف سليمان فوصف ما جرى يف ذلك اليوم بـ»اليوم
االسود»  .وقال ان»الدولة من الدول الرائدة عامليا يف
الفساد وسنبقى يف الشارع دفاعا عن لبناننا وسيبقون ضدنا
دفاعا عن لبنانهم».
وامل ،بعد عرضه لوقائع القضية «ان يراعي حكم احملكمة
امل الشباب وطموحهم بلبنانهم» ،طالبا كف التعقبات عن
موكله.
وتبنت احملامية غيدا فرجنية وكيلة حسني ابراهيم مرافعة
زميلها واعتربت من جهتها انه مل يثبت معاملة القوى االمنية
بالشدة وان جمرد الوجود يف مكان التظاهر ال يكفي لالدانة
امنا يتطلب ذلك توافر االدلة مستندة اىل اجتهادات صادرة
عن حمكمة التمييز يف هذا اجملال.
واكدت ان موكلها كما املدعى عليهم االخرين قد جرى
توقيفهم قبل حصول اعمال الشغب والتعرض للقوى االمنية

وان موكلها كان ميارس حقه السياسي حملاسبة النواب
واملطالبة بامور عجزت السلطة عن معاجلتها وان التظاهر كان
الوسيلة الوحيدة حملاسبة النواب.وانتهت اىل طلب ابطال
التعقبات عن موكلها.
وعن بيار حشاش ترافع احملامي باسم العم اعترب بان»ما نراه
هو حماكمة شباب كانت دوافعهم شريفة وما قاموا به كان
ردة فعل للواقع الفاسد» .واشار اىل انه على القضاء النظر
بهذه الدوافع اليت تقف وراء الفعل الذي حُحياكم به املدعى
عليهم ،مؤكدا بان موكله مل يقدم على اي فعل عدائي جتاه
القوى االمنية امنا ما جرى هو تدافع ،الذي ال ميكن اعتباره
جرم املعاملة بالشدة.وطلب بالنتيجة اعالن براءة موكله.
وعن حمفوظ وياسني ترافع حمام عسكري طالبا هلما كف
التعقبات واال الرباءة.
وبسؤال املدعى عليهم عن كالمهم االخري راوحت مطالبهم بني
الرباءة والعدالة.
يذكر ان احملكمة كانت اعلنت عدم اختصاصها يف حماكمة
عشرة مدعى عليهم من احلراك ،وحصرت صالحيتها يف حماكمة
املدعى عليهم جبرم معاملة القوى االمنية بالشدة واحالت
االخرين على املرجع املختص حملاكمتهم باحداث ختريب يف
املمتلكات.

«داعشي» يروّج املخدرات ويتعاطاها
أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص كل
من مصطفى حممد سليمان وجعفر حممد املوسى إلقدام األول
على تصنيع مدافع وأسلحة حربية لصاحل التنظيمات اإلرهابية،
والنتماء الثاني خللية تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي والتخطيط
معها الستهداف أحد مراكز اجليش اللبناني يف منطقة وادي
خالد وتعاطيه املخدرات وتروجيها.

عصابة لتهريب األشخاص عرب معابر غري
شرعية
أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة  -مكتب البقاع الغربي،
عصابة مؤلفة من لبناني وثالثة سوريني ،لتأمينهم إجازات
سوق سورية مزورة ،وإدخال أشخاص خلسة إىل األراضي
اللبنانية عرب املعابر غري الشرعية.
واعرتف السوريون الثالثة ،واملقيمون بطريقة غري شرعية يف
لبنان ،بتقاضيهم مبالغ مادية مقابل أعماهلم.

سالبان «جيوبان» املناطق حبثاً عن ضحايا
اشرتك م.ص .والسوري أ.س .يف عدد من عمليات السلب
بقوة السالح يف مناطق خمتلفة من حمافظيت جبل لبنان
وبريوت ،كان آخرها يف حملة األشرفية حيث أقدما على منت
دراجة نارية ،على سلب السوري م.ع .وإطالق النار باجتاهه
وإصابته يف وضح النهار وعلى مرأى من املواطنني.
وبعد يوم واحد على العملية ،حتركت القطعات اخلاصة يف
«شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي وباشرت إجراءاتها
لكشف هوية املتورطني ،ومتكنت من توقيفهما يف ّ
حملة صربا،
كمية من املخدرات ،واملسدس احلربي
وضبطت حبوزة م.ص.
ّ
حُ
املستخدم يف عمليات السلب.
وبالتحقيق معهما اعرتفا باشرتاكهما يف العديد من عمليات
السلب والنشل ،وذلك يف مناطق بدارو ،جسر األشرفية،
الدكوانة وطريق صيدا القدمية ،كما اعرتفا بتعاطيهما
املخدرات.

موقوفون بتزوير مستندات سفر
أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل
خالل أسبوع ،سبعة أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر
لتسهيل عمليات انتقال أشخاص من لبنان اىل دول أوروبية
وآسيوية وأفريقية ،ومخسة آخرين جبرم تهريب وتسهيل
انتقال األشخاص بطرق غري شرعية.
كما أوقفت شخصًا جبرم دخول البالد بطريقة غري شرعية
وثالثة أشخاص جبرم الدعارة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا اىل القضاء
املختص.

ضابط مزعوم يؤمّن وظائف وبطاقات جلوء

من ضابط قوى أمن داخلي أو قبطان طائرة أو مدير إحدى
شركات الطريان ،استطاع ز.م .بهذه «الصفات» الثالث
إيهام ضحاياه بقدرته على تأمني وظائف وتأشريات وحجز
تذاكر سفر ،مقابل مبالغ مالية ،وإيهام الالجئني السوريني
بتأمني جلوء هلم.
وبعد أن جتاوز عدد ضحاياه العشرة ،متكنت دورية من «شعبة
املعلومات» يف قوى األمن الداخلي من توقيفه يف حملة الرمله
البيضاء ،وضبطت حبوزته مسدسًا.
وبالتحقيق معه من قبل مفرزة بريوت القضائية يف وحدة
الشرطة القضائية ،اعرتف مبا نسب إليه.كما تبني أنه من
أصحاب السوابق ومسجونًا سابقًا جبرم احتيال واختالس ،وهو
مطلوب للقضاء مبوجب مذكرة توقيف غيابية جبرم اختالس.

اشتباك مسلح يف البداوي يُسفر عن
توقيف تاجر خمدرات
وقع اشتباك مسلح فجر االثنني يف خميم البداوي بني جمموعة
من جتار املخدرات أسفر عن توقيف أحدهم من ِقبل القوى
األمنية الفلسطينية يف املخيم.
وكانت اللجان األمنية املشرتكة قد ردت على االشتباك بإطالق
النار باجتاه املسلحني ،من جتار املخدرات ،حيث أصيب أحد
التجار ،باإلضافة لتضرر عشرات السيارات واحملال التجارية.
ومتكنت القوى األمنية الفلسطينية من توقيف أحد التجار الحقًا
وامللقب بالـ»طبلوج» ،فيما جيري البحث عن كل من حممد.أ.
وش.ش .من املشاركني يف االشتباك.

قوى األمن :توقيف شخصني ينتميان اىل
داعش
صدر عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات
العامة البالغ التالي:
يف اطار متابعة اخلاليا االرهابية من قبل شعبة املعلومات يف
قوى االمن الداخلي ،وبنتيجة االستعالم املكثف مت التمكن
من حتديد هوية شخصني ثبت بالدليل القاطع انتماؤهما اىل
تنظيم داعش االرهابي ،وبناء عليه بوشر بعملية رصد ميداني
للمذكورين.
بتاريخ  2017/4/20ويف حمافظة البقاع  -بلدة كامد اللوز،
اوقفت قوة خاصة من الشعبة املذكورة املدعوين :ح .ف.
مواليد عام  ،2000لبناني ،ر .ش .مواليد عام  ،1979لبناني
وبالتحقيق معهما ،اعرتف ح .ف .بانه:
 حيمل فكر تنظيم داعش االرهابي. اواخر عام  2016تواصل مع الكثري من كوادر تنظيم داعشيف سوريا  -الرقة بهدف مساعدته على االلتحاق بالتنظيم يف
سوريا.
ِّ
حبثه على البقاء يف لبنان طالبا
 -قام احد قياديي التنظيم

منه السعي لتنفيذ عمليات امنية لصاحله ،تستهدف املرتدين
قاصدا افراد اجليش اللبناني واالجهزة االمنية ،فتحفظ على
ذلك مفضال االنتقال اىل سوريا.
 قام بتجنيد عدد من اصدقائه وجنح باقناعهم باالنتقال اىلسوريا للقتال يف صفوف داعش.

 استلم من املوقوف ر .ش .عرب شبكة االنرتنت موسوعةحتتوي على ملفات تتضمن شرحًا لكيفية تصنيع املتفجرات
مبختلف انواعها بهدف اكتساب اخلربة يف تصنيع املتفجرات.
 قام بالرتويج لتنظيم داعش عرب شبكة االنرتنت عن طريقانشاء الكثري من اجملموعات اجلهادية على وسائل التواصل
االجتماعي ،واالشراف عليها ،تضمنت نشر اخبار اعالمية عن
نشاط تنظيم داعش ،وفتاوى شرعية وجهادية ،انضم اليها
الكثري من مؤيدي التنظيم يف لبنان والدول العربية ،وذلك
بالتنسيق مع احد كوادر تنظيم داعش االعالميني يف سوريا.
كما اعرتف ر .ش .بانه:
 حيمل فكر تنظيم داعش ويتواصل مع عدد من كوادرالتنظيم يف سوريا والعراق.
 قام بالعمل على نشر اخبار وفتاوى تنظيم داعش الشرعيةعرب تطبيقات االنرتنت.
 يتمتع خبربة دينية شرعية حبيث قام الكثري من مؤيدي تنظيمداعش باستشارته يف امور شرعية خاصة بالتنظيم حيث كان
جييب على االسئلة حبسب معتقدات تنظيم داعش.
 -ارسل للموقوف ح.ف .موسوعة تتعلق بتصنيع املتفجرات.
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مقاالت وتحقيقات

احتجاز الناس على الطرقات :اللبنانيّون رهائن ملصاحل الكسارات
فيفيان عقيقي
منتصف هذا االسبوع سجن الناس على الطرقات
لساعات طويلة ،امتدت يف مطارح خمتلفة ألكثر
من ست ساعات ،إذ عمدت جمموعة من أصحاب
الرئيسية يف البقاع
الشاحنات إىل قطع الطرقات
ّ
واجلنوب وجبل لبنان ،وعلى مداخل بريوت ،احتجاجًا
والبلديات ،نهاد املشنوق،
الداخلية
على قرار وزير
ّ
ّ
القاضي بوقف العمل يف ّ
والكسارات
كل املرامل
ّ
ملدة شهر ،إال أن ما جرى االربعاء أوضح بشكل
ّ
جلي قدرة منظومة املصاحل على فرض شروطها
ّ
كي تستمر مبراكمة األرباح على حساب اجملتمع
والبيئة
مل يقفل أصحاب الشاحنات الطرقات فقط ،بل
تعدوا على مواطنني امتعضوا من احتجازهم حتت
ّ
أشعة الشمس لساعات طويلة ،أمس ،وعمدوا
عدة ،وهو ما ّ
وثقته فيديوات
اىل تكسري سيارات ّ
ّ
تناقلتها مواقع التواصل االجتماعي يف حملة
«الكوستا برافا».
ّ
مت يف ظل ّ
كل ذلكّ ،
األمنية عن معاجلة
تأخر األجهزة
ّ
األزمة ،ما مسح بتحويل الناس إىل رهائن على
الطرقات.
املرة األوىل اليت يعمد فيها أصحاب
ليست هذه
ّ

استمرار عمل املرامل سببه تدخالت مارسها سياسيون مستفيدون (هيثم املوسوي)

والتعدي على ّ
حق الناس
الشاحنات إىل االحتجاج وإغالق الطرقات
ّ
الداخلية
وزارة
وقف
على
فعل
كرد
يف التنقل ،وهو دائمًا ما يأتي ّ
ّ
والكسارات ،ووقف املهل
والبلديات العمل يف بعض املرامل
ّ
ّ
اإلدارية املمنوحة منها الستمرار هذه األعمال ،قبل أن تعود عن
ّ
قراراتها ،نتيجة ضغوط متارسها القوى الفاعلة يف هذا القطاع،
أي أصحاب
الكسارات واملرامل ومعامل اإلمسنت ،من خالل نفوذها
هذه
ّ
وأدواتها (أصحاب الشاحنات هم إحداها) .وهي قوى نهشت
املعنية،
على مدار سنوات ،وبرضى السلطة احلاكمة ووزارتها
ّ
ّ
كل
يف
اللبنانية
اجلبال
ّ
وما
وبالتساوي.
املناطق
األزمة ُ
رد فعل
املستجدةّ ،إال ّ
على القرار الصادر عن وزير
نهاد
والبلديات
الداخلية
املشنوق يف  20نيسان احلالي،
والقاضي «بوقف أعمال املرامل
احلفر
وأعمال
والكسارات
ّ
ملدة شهر ،يف
ونقل الناتج،
ّ

اعتدى بعض
أصحاب
الشاحنات على
مواطنني وكسروا
سياراتهم

اجلمهورية واحلكومة
اللبنانية ،بالتنسيق مع رئيسي
كل املناطق
ّ
ّ
ليصار إىل عرض هذا امللف خالل هذه الفرتة على
البيئة،
ووزير
ُ
جملس الوزراء الختاذ القرار املناسب وتنظيم هذا القطاع» ،كما
والكسارات الصادر يف
العام للمقالع
ينص املخطط التوجيهي
ّ
ّ
ّ
عام .1997

اعتصام مفتوح حتى فتح الكسـّارات!

مل تفتح الطرقات ّإال ظهرًا ،بعد استقدام عناصر من القوة الضاربة
يف قوى «األمن الداخلي» إىل مكان االعتصام يف ضهر البيدر،
والتوصل إىل اتفاق مع املعتصمني على فتح الطريق الدولية يف
ّ
الزهراني ،وذلك بعدما أمهل املشنوق املعتصمني مهلة ساعة
استمرت
القوة .لكن زمحة السري
لفتح الطرقات قبل استعمال
ّ
ّ
طوال النهار مع إصرار أصحاب وسائقي الشاحنات على إيقاف
الرئيسية ،واستمرار اعتصامهم
شاحناتهم على مسالك الطرق
ّ
إىل حني حتقيق مطالبهم بإعادة فتح الكسارات واملقالع واملرامل
وختريب البيئة ونهش الطبيعة بعشوائية مفرطة.
«التحرك كان
إن
يقول نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس
ّ
املتحمسني
السائقني
اعتباطيًا ،دون إمالء من أحد ،من بعض
ّ
الذين ُنكبت بيوتهم ،لكننا ومن اليوم (االربعاء املاضي) بتنا
كنقابة راعني هلذا االعتصام الذي سيستمر عرب إيقاف الشاحنات
التعهد بعدم إقفاهلا ،إىل أن يعطونا
على جوانب الطرقات مع
ّ
ضوءًا أخضر الستكمال أعمال نقل الرمل والبحص من املرامل
ّ
املرخصة يف شكل دائم ،وإعادة العمل بنقل الناتج
والكسارات
ّ
ويف ُ
احلفر ليومني يف األسبوع ،حلاملي الرخص حصرًا».
رغم ذلك ،يبقى مطلب أصحاب الشاحنات بعدم إقفال املرامل
ّ
ككل ،وال ُي ّربر بامتناع الدولة
والكسارات معاديًا للبيئة وللمجتمع
ّ
عن القيام بواجباتها كدولة رعاية وتأمني فرص عمل ملواطنيها
تقبله .يشري القسيس إىل أن «هناك حنو  14ألف شاحنة
لفرض ّ
عمومية عاملة يف لبنان ،تعيش  4عائالت من ّ
كل منها ،وهم
ّ
يعيشون يومًا بيوم من ناتج عملهم .املطلوب هو أن يرمحونا من
السياسية ،وخصوصًا أن الوزير نفسه سبق أن أصدر
خالفاتهم
ّ
ً
تنم عن إجحاف ّ
حبق الكثري من
ة،
عد
ة
استثنائي
ة
إداري
ال
ومه
رخصًا
ّ
ّ
ّ
ّ
السائقني» .طبعًا ال حتمل هذه األرقام أي صدقية إحصائية ،فهي
ّ
مضخمة بطبيعة احلال ،ولكن ذلك ال يلغي أن هناك متضررين
تتحمل الدولة مسؤولية إجياد السبل لتعويض ضررهم مبنحهم

الفرص األخرى يف اقتصاد منتج للوظائف والدخل.

إقفال الطرق ممنوع تحت طائلة استعمال القوة
اللني ،صدر
موقف القسيس
ّ
بعد رفع الغطاء السياسي عن
املشهد اهلمجي يف الشارع،
املعلومات»
«شعبة
وإلقاء
القبض على مفتعل اإلشكال
يف حملة «الكوستا برافا» ،فيما
الداخلية االتهامات
تنفي وزارة
ّ
ّ
بتأخرها يف معاجلة األزمة،
مشرية إىل أن األجهزة بادرت

قرر مجلس األمن
املركزي منع إقفال
الطرق الدوليّة
تحت طائلة
استعمال القوة

اىل االتصال بأصحاب الشاحنات وممثليهم ّ
حلل املوضوعّ ،إال أن
مشهد االعتداء الذي مت تناقله على وسائل التواصل االجتماعي
الداخلية إىل إعطاء املعتصمني ساعة
كرب املشكلة ،ودفع وزير
ّ
ّ
لفتح الطرق ،والدعوة إىل اجتماع طارئ جمللس األمن الداخلي
املركزي.
ّ
وقد صدر بيان بعيد انتهاء االجتماع ،أشار إىل «مباشرة القوى
واألمنية صباح اليوم (اخلميس) باختاذ التدابري الالزمة
العسكرية
ّ
ّ
الدولية وتأمني حرية تنقل املواطنني
ملنع إقفال الطرقات
ّ
وسالمتهم وانتقاهلم إىل أعماهلم ومنازهلم واحلفاظ على السالمة
دولية مهما كانت األسباب ،مع
العامة ومنع إقفال أي طريق
ّ
ّ
القانونية يف شكل سليم
واألمنية اإلجراءات
العسكرية
اختاذ القوى
ّ
ّ
ّ
حتركات مماثلة قد حتصل يف املستقبل ،حفاظًا
وحازم ملنع أي ّ
على ممتلكات الناس والسلم األهلي ،مع احلفاظ على ّ
حق التعبري
والتظاهر وفقًا للقوانني املرعية» .وكان الوزير املشنوق قد نفى
أما
سياسية وراء
يف التصرحيات ،علمه بوجود خلفيات
التحركاتّ ،
ّ
ّ
والكسارات فسببه املزايدات اليت أطلقها
قراره بإقفال املرامل
ّ
مسؤولية بقائها
سياسيون مستفيدون من عملها ،يف حماولة لرمي
ّ
والكسارات
عليه ،مشريًا يف بيانه إىل أن «استمرار عمل املرامل
ّ
ومعنوية ،مارسها هؤالء ،بطريقة مباشرة
سياسية
يعود إىل تدخالت
ّ
ّ
وغري مباشرة».

«أمل» ترفع الغطاء

وزارية أن أزمة «أصحاب الشاحنات» مفتعلة،
وجدت مصادر
ّ
وردتها إىل الكباش احلاصل حول قانون االنتخاب ،واعتربتها
ّ
مبثابة رسالة عمد رئيس جملس النواب نبيه بري إىل إيصاهلا إىل
الرد عليه .فبعد
اجلمهورية ،وهو ما حرص بري على
فريق رئيس
ّ
ّ
لقاء األربعاء النيابي يف عني التينة ،نقل نواب «حركة أمل» عنه
استياءه وإدانته لقطع الطرق من أصحاب الشاحنات ،وتأكيدًا
وأضرت
شوهت الطبيعة
على موقفه من الكسارات واملرامل اليت ّ
ّ
وتضر بالبيئة ،كما استنكر املكتب العمالي يف «حركة أمل» قطع
ّ
الطرق ،ودعا أصحاب الشاحنات إىل «اللجوء اىل أساليب املطالبة
املشروعة اليت ال تسبب ضررًا للمواطنني ،وأال ميارسوا ممارسات
قاطعي الطرق» .كذلك أكد رئيس احتاد النقل الربي بسام طليس
التعرض واإلساءة للمواطنني على
أن «قطاع النقل الربي ال يقبل
ّ
التعرض هلم» ،داعيًا «أصحاب الشاحنات
الطرق ،سواء بقطعها أو
ّ
ّ
وأال يكونوا أدوات بيد أصحاب الكسارات
إىل فتح الطرق
واملرامل» .كذلك اعترب نائب رئيس االحتاد العمالي العام يف
ضد كل من يقفل أي طريق،
لبنان حسن فقيه« ،أن االحتاد هو
ّ
ّ
احملقة دون التعرض للمواطنني وحماصرتهم على
وأنه مع املطالب
الطرقات».

مزايدة السوق احلرة :تعديل يف
دفرت الشروط ،وتفسريات متضاربة
لكيفية التأهيل
التاسعة من صباح امس االول اخلميس ،فتحت يف إدارة
املناقصات امللفات اليت ستحسم اسم الشركة اليت ستتوىل
َ
َ
وإدارتها يف مطار بريوت الدولي.
تشغيل السوق احلرة
وحصل األمر سريعًا ،ليعلن يف وقت الحق اسم الفائز الذي
سيكون له احلق يف العمل ملدة  4سنوات ،مقابل بدل مالي يدفع
للحكومة ،يتكون من بدل سنوي مقطوع ( 30مليون دوالر كحد
أدنى) ،وبدل متحرك له عالقة بعدد الركاب الذين ميرون يف
املطار ( 3.25دوالرات عن كل راكب).
جتدر اإلشارة إىل جدل كبري حييط بهذه املزايدة ،ومداخالت
كثرية ،قبل أن حيسم وزير األشغال يوسف فنيانوس اجلدل،
ويعلن يف مقابلة تلفزيونية دفرت الشروط ،لتنطلق بعدها عملية
املزايدة.
 13شركة سعت للمشاركة ،لكن  5منها فقط تقدمت إىل املزايدة.
إال أنه ،كما حيصل عادة ،تعمد الشركات املشاركة بعد تسلمها
دفاتر الشروط ،إىل طلب توضيحات أو التقدم بأسئلة من إدارة
املناقصات لتبيان بعض األمور.
ومع حصول تأخري يف تسليم دفاتر الشروط ،تبني الحقًا أن
النسخة اليت أعلنها الوزير فنيانوس تعرضت لتعديل يف املادة
الثانية .إذ إن النسخة األوىل كانت تقول« :إدارة واستثمار
مساحات خمصصة للبيع باملفرق يف مبنى الركاب احلالي ومبنى
الطريان العام يف مطار رفيق احلريري الدولي – بريوت» .لكن
املادة نفسها يف دفرت الشروط الذي تسلمته الشركات يف
وقت الحق نصت على «إدارة واستثمار مساحات خمصصة للبيع
باملفرق أو بالتجزئة أو باجلملة يف مطار بريوت الدولي أو أكثر
ضمن املناطق واألسواق احلرة اللبنانية».
وحصلت مداخالت يف خالل الفرتة املاضية ،بينها واحدة قام بها
أحد النواب لتأجيل موعد املزايدة إىل وقت الحق ،ريثما يفسح
يف اجملال أمام شركات لبنانية للمشاركة .ليتبني بعد رفض
التأجيل ،أن الشخص نفسه اقرتح تعدي ًال بإمهال الشركة الفائزة
مهلة ستني يومًا لتوفري شهادة «االيزو» ،ليتبني أن األمر ينطبق
على شركة واحدة تربط النائب املذكور عالقة عمل بها.

لكن ما الذي حصل أمس؟

قبل مدة ،تقدمت إحدى الشركات املنافسة باستفسار إىل اجلهات
املعنية حول مسائل تتعلق بالشخصيات املشكلة للشركات
املتقدمة وشروط التأهيل ،خصوصًا ما يتعلق بشرط ملكية
األسهم بنسبة  35يف املئة على األقل (حسب ما تنص املادة
الثانية من دفرت الشروط).
وعما إذا كان هذا الشرط ميكن تلبيته من خالل أن يكون يف
إمكان مقدم العرض «أن يعتمد على املعايري املؤهلة للشركات
اليت تعلوه أو حتته ضمن كيان جمموعة الشركات الواحد» ،فكان
جواب أرسل إىل وزير األشغال بتاريخ  13نيسان  2017من قبل
املدير العام إلدارة املناقصات جان علية ،واملدير العام للطريان
املدني باإلنابة حممد شهاب الدين ،وفيه جزم« :كال ،على
العارض األساسي أن يستويف مجيع الشروط املطلوبة يف دفرت
الشروط اخلاص باملزايدة العلنية ،أي أن ميتلك منفردًا الشروط
املطلوبة كافة» ،وأن ميتلك «منفردًا نسبة مبيعات سنوية ال تقل
عن ستني مليون دوالر أمريكي».
كذلك «ال جيوز للعارض األساسي أن يستعمل خربة شركة
متخصصة ميلكها ،ولو بنسبة واحد باملئة ،ألن اخلربة جيب أن
تتوافر لديه بالذات».
لكن الذي حصل أمس شكل مفاجأة ،إذ إن جوابًا إضافيًا مطلوب
ردًا على استفسار إضايف ،ورد صباح أمس ،قبل ساعة ونصف
ساعة من موعد إغالق املزايدة ،وجرى تعميمه على املشاركني
فيها ،وتبني أنه صدر بتاريخ  25نيسان .2017
ويف هذا اجلواب أمران الفتان:
َّ
موقع فقط من املدير العام إلدارة املناقصات ،وال
األول ،أنه
وجود لتوقيع املدير العام باإلنابة للطريان املدني.
الثاني ،أنه يعود ويسمح مبا رفضه يف القرار الوارد أعاله
والصادر بتاريخ  13نيسان  .2017حيث يقول القرار اجلديد
(اجلواب) إنه «يف حال كان العارض األساسي (شركة أجنبية)
ميلك  35يف املئة أو أكثر من أسهم شركة أجنبية أو أكثر،
يكون نشاطها متوافقًا مع موضوع املزايدة العلنية ،وال تكون
قد تقدمت بأي عرض يف هذه املزايدة ،فيحق له االستفادة من
قيمة املبيعات السنوية ومن اخلربة املتوافرتني لدى هذه الشركة
أو الشركات األجنبية ،حبيث تكون املستندات اإلدارية والفنية
أي منها كأنها صادرة عن نفس العارض
واملالية الصادرة عن ٍّ
الواحد».
مرة جديدة ،نعود إىل الوزير فنيانوس ،الذي عليه أن يتدخل
لضمان ما التزمه علنًا أمام اللبنانيني ،حول الشفافية وعدم
السماح ألحد بالتالعب واالحتيال على القوانني.
أما حكاية السمسرات واملداخالت والصفقات ،وخصوصًا تلك
اليت تفوح منها الروائح السياسية والطائفية ،فسنكون أمام
فصول منها قريبًا جدًا!
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مــناسبـات

االحـزاب تولـم تكـريـما للـنائـب الضـيف فـادي كـرم

النائب فادي كرم يلقي كلمته املهندس أسعد بركات يلقي
كلمة االحزاب
وجييب على أسئلة احلضور

النائب كرم يتوسط رؤساء االحزاب والتيارات واحلركات االحزاب

النائب كرم ي مع التيار الوطين احلر

النائب كرم مع القوات اللبنانية وطوني خطار والزميل حرب

مع حزبي الوطنيني االحرار والتقدمي االشرتاكي
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مع حزب الكتائب والزميل حرب

مع حركة االستقالل

مع تيار املستقبل
اقامت االحزاب اللبنانية يف سيدني (التيار الوطني الحر ،تيار
املستقبل ،حزب الكتائب ،حزب الوطنيني االحرار ،الحزب التقدمي
االشرتاكي ،حركة االستقالل واملجلس املاروني) حفل عشاء تكريمي
لضيف الجالية النائب فادي كرم وذلك يف مطعم كونسرتو يف
وينتوورث بوينت.
وتكلم باسم االحزاب رئيس حركة االستقالل املهندس أسعد بركات
فالقى كلمة بعيدة عن السياسة تحدث فيها عن اخالقيات النائب كرم
وسلوكياته الربملانية ورحب به باسمه وباسم اصحاب الدعوة.
ورد النائب كرم بكلمة تطرق فيها اىل الوضع السياسي اللبناني
وقال اذا طالبنا بقانون انتخابي متوازن يؤمن ما أمكن من الشراكة
للمسيحيني يف الحكم فاننا نطالب بزيادة الثقة بني اللبنانيني وعدم
شعور اي فئة بالغنب وتحصني الساحة الداخلية .واضاف ان االرهاب
هو ارهاب وال فرق بني من يقتل بالرباميل املتفجرة ومن يقتل ذبحا
بالسكني فكالهما ارهابي ،ونوه بالدور الذي تلعبه االحزاب اللبنانية
يف سيدني لتعزيز الشراكة شاكرا اياها على هذه البادرة املميزة.
وكانت هناك عدة مداخالت قيمة حول الوضع السياسي يف لبنان.

ΓέϳϐλϟΔϳέΎΟΗϟϝΎϣϋϷ˯Ύρϋ·ϭϫϑΩϬϟ
ΔϳέΎΟΗϟϝΎϣϋϷϊΟηΗΔϟϭΩΎϳϟέΗγ
•ΔϳΑϳέοΕΎοϳϔΧΗ
˱Ύϗέηϣ˱ϼΑϘΗγϣ
ΔΑϳέοέϳέΎϘΗϟΔργΑϣΕ˯έΟ·• ΓέϳϐλϟΔϳέΎΟΗϟϝΎϣϋϷϡϭϘΗΓέϳϐλϟ
ϥϭϳϠϣ 5.5 ϑϳυϭΗΑϱέΎΟΗϟϙϠϣόϛ
(GST) ΕΎϣΩΧϟϭϊϠγϟ
ΓΩϋΎγϣϟΕέΩΎΑϣϟϥϣΔϠϣΎϛΗϣΔϋϭϣΟϣ
ˬέϻϭΩέΎϳϠϣ 380 ώϠΑΗΕΩΎόΑϲϟέΗγ
•·small business ϱέΎΟΗϟϙϠϣϋ ϝϭλϸϟωέγϙϼϬΗγ·ΕΎϋΎρϘΗγ
ΎϧΩΎλΗϗϻϡϳυϋ˯˲ ϲηΫϫϭ
έϻϭΩ 20,000ϰϟ·ΎϬΗϣϳϗϝλΗϲΗϟ
•·ϥϳέϣΛΗγϣϠϟΔϳΑϳέοΕ˯ΎϧΛΗγ
ΔϳϟέΗγϷΔϣϭϛΣϟΕϘϠρˬΏΑγϟΫϬϟ
αϳγ΄ΗϠϟΕΩϋΎγϣ• ϝΎϣϋϷΓΩϋΎγϣϟΕέΩΎΑϣϟϥϣΔϋϭϣΟϣ
•ϲΑϳέοϟϡίΗϟϻϝϳϬγΗϟΕϭΩ
ϭϣϧϟϭΡΎΟϧϟϰϠϋΓέϳϐλϟΔϳέΎΟΗϟ
•ρϳγΑΗϭΔϳρέϗϭέϳΑϟϥϣΩΣϟ
ϙϟΫϲϓΎϣΑˬϝϣϋιέϓϕϠΧϭ
Ε˯έΟϻ
•·Γέ˷ Σ˵ ΔϳέΎΟΗΕΎϳϗΎϔΗ
• ˵ϥϳϔυϭϣϟΔϛέΎηϣρρΧ
•ΔϳέΎΟΗϟϝΎϣϋϸϟϡϋΩΕΎϣΩΧ
Γέϳϐλϟ
•ΕέΎϬϣϟίϳίόΗϭΔϳΑϳέΩΗΞϣέΑ
•ϝΎϣϋϸϟϯϭΎϛηϕϘΣϣΔϣΩΧ
ΓέϳϐλϟΔϳέΎΟΗϟ

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.
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جـديد يف بانـشبول

حلـويات

دايـلي سـويتـس
ترحب بكم

بإدارة الـشيف خـضر
خربة  30عاما يف لبنان واملهجر
حلويات على أنواعها ..بقالوة مشكل
 معمول على أنواعه  -مفروكة  -كنافة حالوة اجلنب  -زنود الست  -بييتفور  -كايك لكافة املناسبات  ..وغريها

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

قريبا ..حلويات ملرضى السكري
نفتح  7أيام يف األسبوع
جودة
عالية

نظافة
تامة

أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن،
سيدني ،أداليد وبريث
تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

خدمة
ممتازة

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

نتمنى تشريفكم ..أهــال وســهال

Tel; 0451 466 066
)قرب مطعم اجلنة( Unit 35/ 17 High Clare Ave, Punchbowl

In celebrating of ANZAC.. We commemorate
our brave Soldiers who sacrificed themselves in
defending the values of freedom and democracy
in Australia and around the world.

Lest We Forget
Wishing
everybodyيكون يوم
أمتنى أن
ننحين
األنزاك
 Safeعام على يوم
مرور اكثر من 100
مبناسبة
a
Proud,
and
فخر
مدعاة
اسرتاليا
احرتاما وإجالال جلنودنا األبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل
والعامل
والدميقراطية يف اسرتاليا
وسعادةاحلرية
احلفاظ على قيم
للجميع
وسالمة
Happy
Day
Australiaوضمائرنا اىل األبد.
معاهدين اياهم بأن يبقوا يف قلوبنا

)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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ريــاضة

برشلونة حيتفظ بالصدارة ..والريال يستعيد توازنه ..وخروج البايرن من الكأس
احتفظ برشلونة حامل اللقب بصدارة الدوري االسباني بفوزه
الكبري على ضيفه املتواضع اوساسونا صاحب املركز االخري
واول اهلابطني اىل الدرجة الثانية  ،1-7واستعاد ريال مدريد
توازنه عقب خسارة الكالسيكو بفوز كبري على مضيفه ديبورتيفو
ال كورونيا  ،2-6االربعاء من االسبوع احلالي على ملعب كامب نو
يف املرحلة الرابعة والثالثني.
وعزز برشلونة موقعه يف الصدارة برصيد  78نقطة بفارق االهداف
واملواجهات املباشرة امام ريال مدريد الذي ميلك مباراة مؤجلة
امام مضيفه سيلتا فيغو مل حيدد موعدها حتى اآلن بسبب التزام
الفريقني باملسابقات القارية .وجتمد رصيد اوساسونا عند 18
نقطة يف املركز االخري وبات اول اهلابطني اىل الدرجة الثانية
عقب فوز ليغانيس على ضيفه الس باملاس بثالثية نظيفة .ومل
جيد برشلونة اي صعوبة يف حتقيق الفوز ،فأنهى الشوط االول
متقدما بثنائية نظيفة ،ثم ضرب بقوة يف الثاني بتسجيله رباعية
بعدما قلص الضيوف الفارق مطلعه.
وتابع النجم االرجنتيين ليونيل ميسي تألقه ،فبعد ثنائيته يف
مرمى ريال مدريد يف الكالسيكو االحد املاضي عندما رفع رصيده
اىل  500هدف بالوان البالوغرانا يف خمتلف املسابقات ،أضاف
ثنائية جديدة جديدة أمس رافعا رصيده  33هدفا يف صدارة الئحة
اهلدافني .وحظي ميسي بتكريم قبل بداية املباراة من مجاهري
النادي الكاتالوني اليت رفعت الفتة كبرية كتب عليها «شكرا
+ليو 500 !+هدف» يف اشارة اىل بلوغه هذه الغلة من االهداف
يف مشواره مع الفريق بعد ثنائيته يف الكالسيكو ( )2-3االحد
على ملعب سانتياغو برنابيو .ويعترب ميسي افضل هداف يف
تاريخ النادي منذ عام  2012واالفضل يف تاريخ الليغا برصيد
 345هدفا.
وغاب النجم الربازيلي نيمار بسبب االيقاف  3مباريات ،فيما احتفظ
لويس انريكيه باالوروغواياني لويس سواريز واندريس اينييستا
وجوردي البا وسريجي روبرتو والفرنسي صامويل اومتييت على
مقاعد البدالء .ومنح ميسي التقدم لربشلونة عندما قطع كرة
لالعب الوسط فاوستو تيينتسا من منتصف امللعب وانطلق بسرعة
منفردا باحلارس الدولي االيطالي سالفاتوري سرييغو ولعبها
ساقطة بيسراه اىل ميينه داخل املرمى ( .)12وعزز الربتغالي
اندريه غوميش تقدم برشلونة بتسديدة قوية بيمناه من نقطة
اجلزاء اثر متريرة من الكرواتي ايفان راكيتيتش ( .)30وقلص
روبرتو توريس الفارق من ضربة حرة رائعة من خارج املنطقة
اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الدولي االملاني مارك
اندريه تري شتيغن ( .)48وكاد روبرتو توريس يدرك التعادل من
تسديدة قوية جانبية بيسراه من داخل املنطقة لتوريس ابعدها
تري شتيغن بيديه قبل ان يشتتها الدفاع ( .)52واعاد غوميش
الفارق اىل سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني مستغال
كرة مرتدة من القائم اثر تسديدة جلريار بيكيه من مسافة قريبة
( .)58وحذا ميسي حذو غوميش وسجل هدفه الشخصي الثاني
والرابع لفريقه من جمهود فردي رائع انهاه بتسديدة رائعة بيسراه
من خارج املنطقة اىل ميني احلارس سرييغو ( .)62وترك ميسي
مكانه للواعد كارليس إيلينيا مباشرة بعد اهلدف .واضاف الكاسري
اهلدف اخلامس اثر متريرة من توران داخل املنطقة فتابعها بيسراه
من مسافة قريبة داخل املرمى ( .)64وحصل دينيس سواريز على
ضربة جزاء انربى هلا االرجنتيين اآلخر خافيري ماسكريانو بنجاح
مسجال باكورة اهدافه مع النادي الكاتالوني منذ انضمامه اىل
صفوفه عام  2010قادما من ليفربول االنكليزي ( .)67واختتم
الكاسري املهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسابع للنادي
الكاتالوني من جمهود فردي راوغ من خالله سرييغو وتابع الكرة
داخل املرمى اخلالي (.)86
وعلى ملعب «ريازور» يف ال كورونيا ،استعاد ريال مدريد توازنه
بفوز كبري على مضيفه ديبورتيفو دي ال كورونيا  .2-6ودفع
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي امللكي بتشكيلة رديفة
ضمت الربازيلي مارسيلو وناتشو فقط من التشكيلة االساسية
اليت خسرت الكالسيكو لكون الفريق تنتظره مباراة قوية السبت
ضد ضيفه فالنسيا والثالثاء املقبل ضد جاره اتلتيكو مدريد يف
ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا .ومنح الفارو
موراتا التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة داخل املنطقة من
ايسكو وسددها قوية بيمناه داخل املرمى ( .)1واضاف الكولوميب
خاميس رودريغيز اهلدف الثاني بعد لعبة مشرتكة مع لوكاس
فاسكيز الذي هيأ له كرة على طبق من ذهب امام املرمى فلعبها
خبارج قدمه اليسرى داخل املرمى ( .)14وقلص الروماني فلوران
اندوني الفارق عندما استغل كرة من غايل كاكوتا فتابعها بيسراه
داخل املرمى اخلالي ( .)35واعاد فاسكيز الفارق اىل سابق
عهده بتسجيله اهلدف الثالث عندما استغل كرة مرتدة من احد
املدافعني امام املرمى اثر متريرة عرضية من الربازيلي مارسيلو
فسددها بيسراه داخل املرمى ( .)45واضاف رودريغيز هدفه

الشخصي الثاني والرابع للنادي امللكي اثر تلقيه كرة من موراتا
من مسافة قريبة وتابعها داخل املرمى ( .)66وعزز ايسكو النتيجة
باهلدف اخلامس من تسديدة على الطائر من داخل املنطقة اثر
متريرة من فاسكيز ( .)77وقلص خوسيه لويس سامنارتن ماتو
الفارق الصحاب االرض يف الدقيقة  ،84قبل ان خيتتم الربازيلي
كاسيمريو ،بديل ايسكو ،املهرجان بهدف سادس يف الدقيقة
.87
إنكلرتا
واصل توتنهام الثاني ضغطه على تشلسي املتصدر وقلص
الفارق معه جمددا اىل  4نقاط بعد فوزه الثمني على مضيفه
وجاره كريستال باالس  0-1االربعاء املاضي يف مباراة مؤجلة من
املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري االنكليزي .وسجل الدمناركي
كريستيان ايريكسن هدف الفوز يف الدقيقة  78ماحنا فريقه ثالث
نقاط مهمة عزز بها موقعه يف املركز الثاني برصيد  74نقطة
واعاد الفرق اىل  4نقاط بينه وبني جاره اللندني تشلسي املتصدر
والذي كان تغلب على ضيفه ساومثبتون  2-4الثالثاء يف مباراة
مؤجلة أيضا من املرحلة الرابعة والثالثني.
ويف مباراة مؤجلة ايضا ،حقق االرسنال فوزا صعبا على ضيفه
ليسرت سييت بطل املوسم املاضي بهدف لالملاني روبرت هوت
خطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة  .86كما فاز ميدلسربه على
سندرالند بهدف للهولندي مارتن دي رون (.)9

كأس أملانيا
خبر بوروسيا دورمتوند حلم غرميه بايرن ميونيخ بطل املوسم املاضي
يف احراز الثنائية احمللية جمددا وبلغ املباراة النهائية ملسابقة
كأس املانيا بفوزه عليه  2-3يف ميونيخ االربعاء املاضي يف الدور
نصف النهائي .وسجل ماركو رويس ( )19والغابوني بيار اميرييك
اوباميانغ ( )69والفرنسي عثمان دميبيليه ( )74اهداف بوروسيا
دورمتوند ،واالسباني خافيري مارتينيز ( )29وماتس هوملز ()42
هديف بايرن ميونيخ .ويلتقي دورمتوند يف النهائي املقرر يف 27
ايار على امللعب االومليب يف برلني مع اينرتاخت فرانكفورت الذي
حجز مقعده الثالثاء للمرة األوىل منذ  2006والسابعة يف تارخيه
بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ بضربات الرتجيح 6-7
بعد تعادهلما  1-1يف الوقتني األصلي واإلضايف.
كأس فرنسا
حلق باريس سان جرمان حامل اللقب يف العامني االخريين بأجنيه
اىل املباراة النهائية ملسابقة كأس فرنسا بفوزه الكبري على
ضيفه موناكو  0-5االربعاء املاضي على ملعب بارك دي برانس
يف باريس يف الدور نصف النهائي ،سجلها االملاني يوليان
دراكسلر ( )26واالوروغواياني إدينسون كافاني ( )31وصفوان
مباي ( 50خطأ يف مرمى فريقه) وباليز ماتويدي ( )52والربازيلي
ماركينيوس (.)90

عـون يسـتقبل رونالـدينيو

هيوسنت يلحق بكليفالند وغولدن
ستايت إىل الدور الثاني
حلق هيوسنت روكتس بكليفالند كافاليريز حامل اللقب وغولدن
ستايت ووريرز الوصيف اىل الدور الثاني من «بالي اوف» الدوري
األمريكي لكرة السلة للمحرتفني ،بعدما تقدم على أوكالهوما سييت
ثاندر  1 - 4يف املنطقة الغربية بفوزه عليه .99 - 105
يف قاعة «تويوتا سنرت» يف هيوسنت ،وامام انظار أسطورة
هيوسنت السابق حكيم اوالجوان ،قاد جاميس هاردن فريقه
هيوسنت روكتس اىل نصف نهائي املنطقة الشرقية ليالقي الفائز
من سلسلة سان انطونيو سبريز وممفيس غريزليس (يتقدم االول
 .)2 - 3وسجل هاردن  34نقطة مع مثاني متابعات .وأضاف
االحتياطي لو ويليامس  22نقطة بينها عشر نقاط يف الربع االخري
اىل مخس متابعات وباتريك بيفرلي  15نقطة اىل مثاني متابعات،
واالحتياطي الربازيلي نيين هيالريو  14نقطة اىل سبع متابعات .ومل
تشفع الـ  47نقطة اليت سجلها جنم أوكالهوما راسل وستربوك اىل
 11متابعة وتسع متريرات حامسة ،بينها  20نقطة يف الربع الثالث
الذي أنهاه فريقه متقدمًا  .72 - 77وأضاف كل من االحتياطيني
جريامي غرانت وأليكس أبرينز  11نقطة ،وكل من تاج غيبسون
وفيكتور أوالديبو عشر نقاط ،ليخرج الفريق من الدور االول بعدما
كان بلغ نهائي املنطقة املوسم املاضي.
ويف قاعة آي تي أند تي سنرت ،وامام  18418متفرجًا ،تقدم سان
انطونيو سبريز ضيفه ممفيس غريزليس  2 - 3بفوزه عليه بفارق
 13نقطة .103 - 116
وتقام املباراة السادسة اليوم اخلميس يف ممفيس .وكان
افضل مسجل يف سان انطونيو كاوهي لينارد بـ 28نقطة اىل
ست متريرات حامسة ،واالحتياطي االسرتالي باتي ميلز 20
نقطة ،وصانع االلعاب الفرنسي طوني باركر  16نقطة اىل ست
متريرات حامسة ،والماركوس ألدريدج  12نقطة اىل تسع متابعات،
واالحتياطي االرجنتيين مانو خينوبيلي عشر نقاط .بينما كان افضل
مسجل ملمفيس مايك كونلي  26نقطة اىل ست متريرات حامسة،
واالسباني مارك غاسول  17نقطة اىل مخس متابعات وسبع
متريرات حامسة ،وكل من جاميس اينيس واالحتياطي جامايكال
غرين  11نقطة ،وفينس كارتر  10نقاط.
ويف قاعة ستايبلز سنرت يف لوس اجنلس ،وامام  19171متفرجًا،
أسقط يوتاه جاز مضيفه لوس اجنلس كليربز بفارق اربع نقاط
 92-96وتقدمه  .2 - 3ويستطيع يوتاه حسم السلسلة اذا فاز غدا
اجلمعة يف ملعبه.
وكان افضل مسجل للفائز غوردون هايوارد  27نقطة اىل مثاني
متابعات ،وأضاف االحتياطيان رودني هود  16نقطة وجو جونسون
 14نقطة اىل مثاني متابعات ،وجورج هيل  12نقطة اىل مخس
متابعات وسبع متريرات حامسة ،والفرنسيان رودي غوبري  11نقطة
اىل  11متابعة ،وبوريس دياو عشر نقاط .فيما كان افضل مسجل
لكليربز موزعه كريس بول  28نقطة اىل تسع متريرات حامسة،
وجي جي ريديك  26نقطة ،ودي اندري جوردان  14نقطة اىل 12
متابعة.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون االربعاء املاضي يف
قصر بعبدا ،النجم العاملي الربازيلي رونالدينيو ،ملناسبة وجوده
يف بريوت لقيادة فريق قدامى برشلونة االسباني ،يف مواجهة
فريق قدامى ريال مدريد على ملعب مدينة كميل مشعون الرياضية
مساء امس اجلمعة.
واعرب رونالدينيو عن سعادته بوجوده يف لبنان ،وخوضه «مباراة
الكالسيكو االسبانية لقدامى الفريقني ،اليت ينتظرها الكثريون»،
شاكرا لرئيس اجلمهورية «استقباله والوفد املرافق» .ورحب عون
بالالعب متمنيا له «اقامة طيبة يف ربوع لبنان الذي يشهد هذا
احلدث الرياضي والسياحي املميز ،كدليل اضايف على ما يتمتع به
من استقرار وأمن» ،معتربا ان «هذا احلدث ستليه سلسلة أنشطة
مماثلة تلقى دعم الدولة وتشجيعها».
يذكر ان املباراة استقطبت اهتماما ملشجعي الفريقني من خارج
لبنان ايضا ،حيث مت حجز اكثر من مثانية آالف بطاقة حتى ظهر
أمس ،من متابعي كرة القدم يف دول عدة.
وكان رونالدينيو وصل اىل بريوت أالربعاء للمشاركة يف «كالسيكو
االساطري» حيث كان يف استقباله يف مطار رفيق احلريري الدولي
امل ّ
املدير العام لشركة ُ LMS
نظمة للمباراة طارق احلاج ،إضافة
إىل ممثلي الشركات الراعية .وأبدى النجم رونالدينيو الذي كان
أول الواصلني من النجوم العامليني سعادته بزيارة لبنان للمرة
الثانية.
وهنا برنامج مباراة اساطري برشلونة وريال مدريد يف بريوت
استعدادا للمباراة احلدث :اخلميس  27نيسان  :2017مؤمتر
صحايف يف فندق الكورال بيتش (الساعة  .)14:30متارين اساطري
ريال مدريد (الساعة  15:30على ارض ملعب املدينة الرياضية).
متارين اساطري برشلونة ( 16:30يف املدينة الرياضية) .وسيسمح
لوسائل االعالم بتصوير  15دقيقة من متارين كل فريق .اجلمعة
 28منه :احلدث املنتظر على ملعب مدينة كميل مشعون الرياضية
(الساعة  )20:30يليها مؤمتر صحايف يف قاعة املؤمترات.
أما بالنسبة اىل النقل التلفزيوني ،فاملؤمتران الصحافيان متاحان
جلميع الوسائل اإلعالمية .اما مبا خيص نقل املباراة فسيكون
حصريا على ان يتم تأمني ملخص لكافة احملطات التلفزيونية ،مع
اإلشارة اىل انه حيق لوسائل االعالم اجراء مقابالت مع الالعبني
عقب نهاية املباراة.

صفحة 23

Saturday 29 April 2017

الـسبت  29نـيسان 2017

Page 23

كــتابات

هواجس على سرير الغيم

\ ()1
ليل
اقرتف ما شئت من ٍ
للغياب
و أسرج
ْ
و اترك األزهار تنجو
ِ
الغواية
من تراتيل
الضباب
حني يلبسها
ْ
األيام ترثي نزفها
علها ّ
حاب
و يوايف جدبها دمع ّ
الس ْ
()2
بي ّ
الش ُ
وق
يضج
ّ َ
خيضر طيفك يف هاجسي
ّ
املطر
و يبوح مبا يعرتيين
ْ
أهجي انفعالي
ّ
ِ
املسافة
أحاول قطف
ّ
َّ
وجنيت
الربيع يفيق على
عل ّ
ُ
اخلريف
يدي
بني
و
فأصحو
ّ
َ
حلين حتى ّ
التالشي
يبعثر
وتر
من
و ما
ْ
()3
عدم
من
علي
أخاف
ٍ
ّ
يلملمين
اجملهول
إىل
يقذفين
و
ِ
حيرقين أنني ّ
الض ِ
وء
األلوان
ناعورة
إذ ما أجدبت
ِ
اغتسلت
و
ْ
بفحم احللم أوقاتي
الصحراء قافليت
فه ّال استثنت ّ
مهب العمِر
ألبقى يف
ّ
أذرو قمح أغنييت
ِ
املسافات
على وجع
()4
حني استباح احلرف ليلي
و استفاقت يف عيون احللم مائدة
ّ
الندى
ّ
القفار
أوصال
بالوجد
ت
وتلون
ْ
قت عري مالحمي
مز ُ
ّ
التكهف عن مسامي
أمسال
ونفضت
ّ
ال
ُأ ِ
غم َدت باخلوف و األفيون و العقم
جيم
الر ِ
ّ
ٍ
رداء من تقاسيم
غدوت أحبث عن
الصبا
ِّ
بات
الس
احتماالت
ينعي
ّ ْ
ْ
احلياة
طعمت أوردتي بألوان
ّ
ّ
هار
الن
أجل
لكي
باصرتي
غسلت
و
ْ
()5
ُ
الفصول
ترتى تراودني
الرمت
اللتماس
ة
الندي
أمد أغصاني
ّ
ّ
ّ
األمد
يف عزف
ْ
لكنها ّ
ّ
العبور ..
الظلمات تكتنف
َ
ِ
اخلطوط
لتسقط األوراق مطفأة
اجلسد
خيضور
و تنزف األغصان
ْ
حممد عامر األمحد

ُ
«رحلة العمر» ..للدكتور عبد اجمليد وهيب
قراءة لرواية

الدكتور عبد اجمليد وهيب القادم من عامل الطب
يقدم لنا روايته «رحلة العمر» الصادرة حديثًا
يف بريوت وتقع يف فصلني وعدة أجزاء يف
قالب أدبي جيمع بني السرد واحلوار بني عاملني
ولغتني وثقافتني خمتلفتني ربطهما بإحداث
إجتماعية ،إنسانية وتارخيية لتكون رحلة عمره
ُ
نتشارك فيها مع الكاتب يف الكثري من
واليت
حمطاتها ،حيث وحدات كالمية وحوارية ترتدد
يف ثنائيات كالزمان واملكان ،الوطن والغربة،
الشمال واجلنوب ،املسلم واملسيحي ،وثنائية
الفساد والظلم اللبناني والعدل والنزاهة
الفرنسية.
يف حمطات عديدة يعود الكاتب اىل مبضع
اجلراح ولكن هذه املرة شاهرًا قلمه يف وجه
أمراض إجتماعية ،سياسية ،ثقافية وغريها
نتيجة الفساد والطائفية واملذهبية واليت تسبب
التلوث البيئي األخالقي والسياسي اليت شكلت
عامل دفع للشباب حتى يصبح احللم تأشرية
دخول اىل الدول املتقدمة حتى يؤمن حياة أفضل
(كان طموحه السفر لعله حيضى بفرصة تؤمن له
حياة أفضل ص  )17هذه الفرصة غري املتوافرة
يف وطنه حيث احلب أيضًا حمكوم عليه باملوت
بسبب االختالف الديين ألنه يعرض احملبني (
للمضايقة واالهانة والنفي من قبل أألهل ص)24
وهنا تظهر أول ثورة للكاتب على هذا الواقع
من خالل زواج سامي ومريا وإن كان الزواج
بالسر ،بهذه املبادرة يصبح كل من سامي ومريا
شخصيات هدفها احلرية واالنعتاق من القيود
اليت تكرسها قيود الطائفية والفساد من أجل
حتقيق الذات.
يف رحلة العمر ككل عمل أبداعي ينتقل بنا الكاتب
من احلياة بواقائعها ثم حملقًا بأجنحة خياله ليبلغ
أفق هذا اخليال بلغة مبسطة جبماالتها اىل احلبكة
الفنية وعنصر التشويق جلذب القارئ يف دالالت
مباشرة أو دالالت مغايرة يريد الكاتب من خالهلا
حترير نفسه ببعض الغموض من خالل التلميح
غري املباشر مستعم ًال اسلوبي اهلدم والبناء
فالعدوان واحلرب اليت دمرت وشردت وقتلت
يقابلها احلمية اليت أخذت معظم الشعب اللبناني
بفتح قلوبهم قبل بيوتهم للنازحني ص )34
هذه احلمية اليت جسدتها أم جان وابنها بأبهى
صورها وجتلت بأحتضانها ملريا اليت فقدت كل
شيئ ،ومع ذلك كان القدر مبآسيه هلا وألم
جان باملرصاد ملا تعرضت له مريا بسبب معاناة
الوالدة اليت تعسرت وكادت أن تأتي على
حياتها ودخوهلا يف غيبوبة ونقلها اىل إحدى
املستشفيات البعيدة لتختفي آثارها.
من هنا ينقلنا الكاتب اىل احليز املكاني الثاني يف
روايته (فرنسا) اليت نقلت اليها مريا الصغرية
(ماري) اليت تبنتها عائلة لوفافر (ميشال
ّ
التبيين
وجيزيل) اللذان مل يرزقا اوالدًا ،هذا
الذي وافقت عليه أم جان على مضض بسبب
تقدمها بالسن وحاجة الطفلة ملعيل وبعد ّ
تدخل
خوري القرية إلقناعها بهذا احلل ( فلتكن مشيئة
الرب ،أنا لي كل الثقة بسيدنا ص . )78
خترجت
صارت األمور على ما يرام ،كربت ماريّ ،
وأصبحت طبيبة ودخلت معرتك احلياة ويف هذا
السياق يعرض الكاتب منوذج وطريقة عيش
الفرنسيني بسرد مباشر أو حبوارعلى ألسنة
شخصياته وال خيفي الكاتب إعجابه حبياة
الفرنسيني ووطنيتهم خامزًا من قناة اللبناني
ص  ،100فاألحزاب ال ترتبط باخلارج وال تتلقى
أوامرها منه ،وهذا ما يظهر بأماكن كثرية يف
الرواية على لسان سامي الذي سيصبح مسيو
هداد الذي عاد واستقر يف فرنسا بعد أن قطع
األمل بالعثور على مريا حية او ميته ،فتزوج من
فرنسية وانتقل من أملانيا للعيش معها هناك
(كامل قصة مسيو هداد ص .)134
لكن كل ذلك ال خيفي حرقة الكاتب العميقة
اليت تركت ندوبها يف نفسه حيث مل يتوانى
عن إبداء سخطه وإظاهر قرفه من الظروف اليت
مرت بها البالد وال زالت تعيشها رغم بعض
ّ
فسحات األمل اليت أجهضت دون البناء عليها
من أجل مستقبل أفضل ذاكرًا فرتة حكم الرئيس
فؤاد شهاب وحماولته اإلصالحية دون أن يسميه
(ص  )140أو بعد حترير اجلنوب من األحتالل
اإلسرائيلي حيث انقسم اللبنانيون على بعضهم،

ويف احلوارات اليت دارت بني مسيو هداد وماري
يظهر الكاتب عمق حبه للبنان تغنيه مباضيه عندما
كان يقال إن لبنان سويسرا الشرق «ففي البلد
الصغري كنت ترين التنوع احلضاري والثقايف
املتناسق يف العادات والتقاليد» (ص.)119
قد يعتقد القارئ أن املأساة قد إنتهت ،لكن
الكاتب مبهارة يف عملية ربط احلدث الروائي
يأخذ قارئه إىل بدايات جديدة فبعد موت ميشال
ّ
بالتبين فها هي وقبل
ومرض جيزيل أم ماري
ّ
التبين
تفجر قنبلة مبصارحة ماري بقصة
وفاتها
ّ
(ص )150لتبدأ عذابات جديدة يف رحلة الكشف
عن اجلذور وهذا ما يتجلى يف احلوارات بني ماري
ومسيو هداد ومقارنة معاناتهما ولكن التصميم
والتحدي للوصول إىل احلقيقة يظهر من كالمهما
ّ
« احلياة مل ختلق للضعفاء… ولن يقف أي شيء
يف طريقي» (ص  )165هذه الطريق اليت ستقود
ماري وهداد للعودة إىل لبنان وكما يف الفصل
األول يستمر الكاتب يف إظهار نقمته على أوضاع
لبنان اليت تعكس عصر اإلحنطاط الذي نعيشه
(ص )184بسبب إخفاقات املاضي الذي يطارد
احلاضر واملستقبل مفض ًال عدم الدخول يف
تفاصيل إعادة اإلعمار وما رافقها (ص.)210
مل جتِر رياح ماري وهداد كما تشتهي سفينتهما
حيث أضطر مسيو هداد للعودة باكرًا إىل فرنسا
تعرض زوجته حلادث خطري.
بسبب ّ
لكن الكاتب الذي يقول «ما أصعب العيش لوال
فسحة األمل» (ص )206يعود ومعتمدًا يف حبكته
متمم
الفنية على إظهار شخصيات جديدة وبدور ّ
مثل السور ريتا والدكتور سليم األب واإلبن
مرت سابقًا السائق
وسلمى واسرتجاع شخصيات ّ

أبو نبيل وجان وينتقل بنا إىل منزل أم جان
يف الشمال الذي حتمل منه ماري املنديل اللغز
الذي حيتوي على رسالة سامي ملريا اليت ستكون
احملفز للعودة والبحث املزدوج كما قال الكاتب،
حيث يلتقي مسيو هداد من ضمن الذين إلتقاهم
جان الذي أطلعه على قصة نقل مريا وحيصل
منه على بعض الوثائق  ،وثيقة والدة وإفادة
ّ
املوافقة على
التبين ( )268لتظهر من بعد ذلك
اوىل احلقائق ملاري ووالدها سامي اللذان بدءا
البحث عن مريا ليصل بنا الكاتب إىل آخر مفاجآته
بلقاء الدكتور سامل اإلبن ثم األب لتكون النهاية
والبداية يف رحلة العمر حيث ينقلنا الكاتب إىل
حلظة اللقاء والنهاية السعيدة غري املتوقعة كما
قال هداد (ص  ،)314ليعود ويظهر من جديد
السؤال الذي طرحته ماري « هل ستنصحين
بالعودة إىل اجلذور… إىل لبنان» (ص )275هذا
السؤال الذي يالزم كل مغرتبي لبنان والذي
كان للكاتب العتب على بعضهم.
أخريًا ،يف روايته رحلة العمر يظهر الكاتب وعيه
برسالته وأحاطته بالواقع الذي يعيشه وطنه
حبسناته وسيئاته وما فيه من جتاوزات وفساد
ومظامل وإلتزامه بقضاياه السياسية واإلجتماعية
ويسجل موقفًا من املعاناة اليت
والثقافية
ّ
تطارد يومياتنا على كافة املستويات العاطفية،
السياسية ،الثقافية وغريها .ويف رحلة عمره
حيث يتكئ حاضره على أمل مبستقبل قد يأتي
أو ال يأتي ،لكن الدكتور وهيب مل ييأس فكانت
هذه الرواية بني أيدينا واليت ننصح بقراءتها.

عباس علي مراد
سدني أسرتاليا
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ملبورن

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

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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
العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

مـؤمتـر صحـافــي للـدكـتـور فــادي كــرم فــي ملبـــورن
عقد عضو كتلة حزب القوات اللبنانية
النائب د .فادي كرم مؤمترا صحافيا
يف مركز ملبورن ،أكد خالله ان
«كل األمور تتمحور حاليا حول قانون
االنتخابات الذي يشكل بالنسبة اىل
«القوات اللبنانية» مسألة أساسية
واسرتاتيجية ،وهو على مستوى ملف
السيادة وبناء الدولة الذي يبدأ من
قانون انتخابي عادل يوصل املمثلني
احلقيقيني للشعب اللبناني اىل جملس
النواب».
وقال« :ان القوات تعترب ان احلوار حول
القانون االنتخابي هو حوار إسرتاتيجي
وليس حوارا لتأمني بعض املراكز
لكتلتنا او لسوانا ،كما حياول البعض
تصويرها».
واعترب «ان ما يقال حول الثنائية
املسيحية بأنها تريد إلغاء اآلخرين
هو قول ساقط وخاطئ وكالم مشوه،
ألننا يف كل الصيغ نركز على حترير
املواطن من التزامه مبحادل انتخابية،
وفتح اجملال امام اجلميع للوصول اىل
الندوة الربملانية بأصوات املواطنني
يف بيئتهم من دون االلتزام بتحالف
معني».
واكد ان «العهد اجلديد بقيادة رئيس
اجلمهورية قرر ان يبين دولة ،وتأييدنا
له للوصول اىل رئاسة اجلمهورية كان
من خالل التفاهم على بناء دولة ،ما
يشكل حقبة تارخيية الصالح ما حدث
يف فرتة االحتالل السوري يف لبنان،
بعدما اخل بالتوازنات اللبنانية والتمثيل
احلقيقي للشعب اللبناني ،وكان اخللل
حينذاك على حساب االفرقاء املسيحيني
الكبار ،وهما «التيار الوطين احلر»
و»القوات اللبنانية».
واليوم على اجلميع العمل على تصحيح
اخللل ،على أمل اال يتكرر حبق اي فريق
لبناني الن لبنان نشأ على اساس
الشراكة».

وعن إمكانية إجناز قانون انتخابي قبل
انقضاء مدة الشهر على تعليق جلسات
جملس النواب ،قال كرم« :اعتقد ان
االفرقاء كافة يدركون ماذا سيكون
الوضع ما بعد  15آيار اذا مل ينجز
القانون ،فهناك خشية من ان يدخل
لبنان يف هذه احلقبة يف الفراغ وان
دخل فمعنى ذلك اننا سندخل يف أزمة
كبرية جدا ،الن التمديد يلغي مفهوم
الدولة ويشكل ضربة قوية للعهد ،كما
انه ميهد ملواجهة مع رئيس اجلمهورية،
فهل يوجد من يريد ان يتحمل املواجهة
مع الرئيس ميشال عون «؟
واكد «ان ما مينع اجناز القانون االنتخابي
هو حسابات «حزب اهلل» اخلارجية ،فهو
خيوض معارك إقليمية معروفة ،ويعترب
ان القضية اإلقليمية اهم من القضية
اللبنانية ،ويهم احلزب إيصال جملس
نيابي جديد ال يكون مصدر ازعاج له يف
حربه الكربى» .مشريا اىل «ان احلزب
يسعى اىل تكتل ال يقل عن  40نائبا
يتبنون معركته اإلقليمية ويرحيونه يف
الداخل من اجل هذه املعركة».
وردا على سؤال اعترب «ان هناك جدية
يف التعاطي مع القانون إإلنتخابي
من قبل مجيع االفرقاء اللبنانيني،
من أجل الوصول إىل قانون إنتخابي
عادل للجميع من ضمن روح الطائف،
بإستثناء حزب اهلل الذي تفرد بقانون
خارج عن معادلة الشراكة الصحيحة
اليت نص عليها الطائف ،من أجل
أن يبقى ممسكا بالقرار اللبناني من
خالل قانون أكثري مطلق ،ال يراعى
فيه طبيعة بعض من مكونات النسيج
اللبناني وأيضا لالستمرار يف اخللل
القائم بالتمثيل الذي أنتجته حقبة
االحتالل السوري للبنان».
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك
لقاءات مباشرة بني «حزب اهلل»
و»القوات» ،أكد كرم «أن املكان
املباشر هو من خالل جملسي النواب

واحلكومة يف الوقت الراهن ،الن ليس
لدى حزب اهلل أي نية للجلوس جديا
وحل كل املسائل العالقة على املستوى
اللبناني».
وكشف «ان هناك صيغا عدة للقانون
االنتخابي لن نكشف عنها اال يف الوقت
املناسب ولدينا صيغة طرحناها على
حليفنا التيار الوطين احلر ،وهي صيغة
متطورة وجيدة ،لكنها ليست للتداول
يف وسائل االعالم كي ال يصوب
عليها ،وهي تبحث يف الدوائر الضيقة
لكي نتبناها او نطورها .وحنن وافقنا
تقريبا على معظم الصيغ اليت طرحت»،
مؤكدا ان «القوات ترفض النسبية
الكاملة كما ترفض قانون الستني».
واكد ردا على سؤال «ان التباينات مع
التيار الوطين احلر يف بعض املسائل ال
تلغي التحالف أبدا ،إمنا تزيد التفاعل
مع التيار ما ينتج طرحا سياسيا وطنيا
يستطيع ان يستوعب كل االفرقاء يف
لبنان ،ما يعود بالفائدة على العهد»،
معتربا «ان هناك اتفاقا اسرتاتيجيا
عالي املستوى جيمع التيار والقوات
اللبنانية تتعلق بالشراكة واملساواة».
وحول موضوع الدفاع عن لبنان ،أكد
ان «اجليش اللبناني هو الوحيد املخول
ذلك وحزب اهلل يستطيع ان يكون من
ضمن اجليش اللبناني ،لكن املسألة
ليست هنا إمنا يف مفهوم املقاومة
اليت حتولت اىل مؤسسة هلا سياستها
وحروبها اخلاصتني ،فهذه مل تعد مسألة
لبنانية ،وحنن نؤكد ان اجليش اللبناني
قادر على الدفاع عن لبنان ،الن لديه
دعم السلطة والشعب اللبناني» .
واكد ان «سالح حزب اهلل يرتبط
بطهران ،وله امتداد مع كامل الدول
العربيه خدمة للمشروع اإليراني «.
كما ،شدد على «اهمية حماربة الفساد
من اجل قيام الدولة العادلة ودولة
املواطنة اليت نسعى اليها اذا استطعنا
التخلص من النظام الطائفي».

وجه القمر

تاج امللوك صنع ألجلها
وحان الوقت لتصبح ملكة
الكون
ها هي معبودتي وعطر اليامسني
يفوح منها
ها هي معشوقيت ورائحة العنرب
تفوح منها
ها هي ملكة اجلمال والكون
تتألق
ملا ال وهي كحجر الزمرد
والياقوت
أنا أستمد منها قوتي وكياني
وعنفواني
أنا استنشق من خالهلا غاز
األوكسجني
وأشرب من شفتيها ماء احلياة
معبودتي فريدة من نوعها
ال يشبها أحد يف الكون
وحديثها
بأدبها
متميزة
وحوارها
أعرف أنها معبودتي من
خطواتها
أعرف أنها معشوقيت من مساع
صوتها الدافئ
أحبها جبنون أعشقها جبنون
يا ليتها تسمع دقات قليب
لتعرف كم أعشقها وأحبها
جبنون
إنها شعلة من الذكاء تعرف من
أنا
تعرف أنين العاشق املتيم

الزميل ميالد اسحق

حببها
وتعلم جيدا أنين ال أستطيع
العيش من دونها
تعلم جيدا أنين أحب وجهها
األبيض اجلميل ألنه يشبه
القمر
وتعلم جيدا أنين واقع يف
غرامها
إنها معبودتي اليت ال أحتمل
فراقها
إنها وجه مالك يف صورة
البشر
سأبقى وفيا خملصا هلا إىل أبد
األبدين
ألنها مجيلة ساحرة وقعت أسريا
يف حبها
إنها معبودتي ومعشوقيت اليت
أحبها..

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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مـلــبورن

كرم من ملبورن :ال تنغشوا بدور جملموعات مسلحة تدعي الدفاع عن لبنان
بوجه إرهاب معني فلهذه اجملموعات أهداف اقليمية ومذهبية خاصة

أحيا حزب القوات اللبنانية اسرتاليا  -مركز ملبورن ،احتفاله
السنوي يف حضور عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب د.فادي
كرم ممثال رئيس احلزب د .مسري جعجع.
شارك يف املناسبة ،القنصل اللبناني غسان اخلطيب ،ممثل
رئيس حكومة فيكتوريا ،النائب سيزار ملحم ممثال وزير التعددية
الثقافية يف فيكتوريا كروبن سكوت ،النائب برني فني ممثال
زعيم املعارضة ،النائب بيرت خليل ،املونسينيور يوسف توما،
املونسينيور عمانوئيل صقر ،خادم كنيسة سيدة لبنان االب االن
فارس ،خادم كنيسة الروم الكاثوليك االب الياس متى وممثلون
عن «تيار املستقبل»« ،الكتائب اللبنانية»« ،حركة االستقالل»،
«التيار الوطين احلر»« ،احلزب التقدمي االشرتاكي» ،األمني العام
القاري يف «اجلامعة الثقافية» طوني كرم ،رئيس جملس والية
فيكتوريا ميالد احلليب ،املسؤولون يف «القوات» من ملبورن
وسيدني :طوني عبيد ،لوي فارس ،سعيد حداد ،جهاد داغر،
داني جعجع ،ليشع الشدياق وشربل فخري ،مدير مكتب اهلريالد
يف ملبورن الزميل ميالد اسحق ومديرة التسويق واالعالن السيدة
موني فصيحة ،مدير مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم يف سيدني
سايد خمايل وفاعليات وحشد من ابناء اجلالية وكوادر ومناصرون
يف «القوات اللبنانية».
وبعد النشيدين األسرتالي واللبناني ونشيد القوات ،ودقيقة
صمت على ارواح شهداء القوات ،وشهداء اسرتاليا اذ تزامن
االحتفال مع ذكرى  ،Anzac Dayوتقديم من جوزفني زغيب،
حتدث كل من ملحم وفني وخليل ،فنوهوا بـ «الدور الذي تلعبه
القوات اللبنانية يف لبنان بقيادة الدكتور جعجع» ،واثنوا على
«دور اجلالية اللبنانية الفاعل يف اسرتاليا» ،متمنني «ان يصبح
لبنان كاسرتاليا بلدا مستقال يتمتع بكامل مواصفات الدولة».
كما كانت كلمتان لكل من حداد الذي نوه بـ «دور جعجع الوطين
الكبري» ،متحدثا عن «رؤية القوات اللبنانية للبنان املستقبل»،
واملسؤول اإلعالمي يف مركز ملبورن فرحات ابو سابا الذي حتدث
عن «دور القوات الوطين يف محاية لبنان».

النائب كرم

ثم حتدث كرم ،فنقل اىل احلضور حتيات جعجع ،وقال« :جئتكم
رفاقي من أرض األرز ،حامال لكم سالمات رفاقكم ورفيقكم
احلكيم .جئتكم أهلي املقيمني يف أسرتاليا ،وطن العيش الكريم،
حامال لكم رسائل سالم من أهلي املقيمني على أرض لبنان وطن

العيش املشرتك والوفاق .لبنان حقا يئن من مشاكل كبرية ،يئن
ولكنه يصرخ أبدا ودائما :حرية ،شراكة ،سالم».
وأكد ان «ال خوف على لبنان من أزمة إقتصادية إجتماعية ،فهناك
الكثري من الطاقات اللبنانية يف الداخل واخلارج جاهزة لإلستثمار
يف لبنان .وال خوف على لبنان من إجرام حيوم حوله ويتقاتل
بني بعضه البعض ،وحياول الدخول إليه ،ألن للبنان جيش قوي
مقاتل وقادر ،يدافع عنه بإستبسال وبكل ثقة وإلتزام .اخلوف
على لبنان من الداخل ،من بعض اللبنانيني :ممن إستعرض
ميليشياويا مرتني منذ إنطالق العهد اجلديد ليس ألنه يدعم قيامة
الدولة القوية بل ألنه يريد إهانة الدولة وإخضاعها ،ممن يتظاهر
بسالحه يف ضاحية بريوت ليس ألنه يريد إعتقال عصابات التخدير
بل ألنه يريد إستمرار عصابات السالح ،ممن يستمر بدوره القتالي
اإلقليمي ليس للدفاع عن لبنان بل ألنه ال يعرتف بلبنان الرسالة
والدور ،ممن حياول فرض العددية بقوانني إنتخابية مشبوهة ليس
ألنه يريد الوحدة اللبنانية بل ألنه ال يعرتف بالشراكة والتوازن،
ممن يعترب أن سالحه اإليراني هو الذي أعطى الكرامة والقيمة
للهوية اللبنانية ليس ألن كرامة لبنان تعنيه بل ألن حمو تاريخ
لبنان هو هدفه ومبتغاه ،ممن يعلن إن ارتباطه باألنظمة القمعية
هو الذي حييي وطن األرز ليس ألن لبنان احلريات أولوية له بل
ألنه يدرك أن بقاء لبنان احلريات مقتل ملشروعه وألهدافه ،ممن
يسخر بالسياحة اللبنانية والدور اخلدماتي لإلقتصاد اللبناني ليس
ألنه ميلك برناجما إقتصاديا إنقاذيا بل ألنه يريد أن يغري أسس
لبنان ومرتكزاته ،ممن يدافع عن نظام ريعي أسس له اإلحتالل
السوري للبنان ليس ألنه يهتم برعاية الشعب اللبناني بل ألنه
يريد أن يبقي الدولة اللبنانية ومؤسساتها راعية لفساده وتهريبه
وصفقاته ،ممن حيارب النظام اإلستثماري الناجح ليس ألنه
حريص على اإلنتاج اللبناني بل ألنه يعترب اإلنفتاح اإلقتصادي
واإلصالح إنهاء لسطوته على املؤسسات ،ممن يعمل على تعطيل
مؤسسات الدولة ليس ألن مؤسسات الدولة فاسدة وفاشلة بل
لفرض شروطه بالتوظيفات واحملاصصات».
أضاف« :جئتكم ألنقل لكم حقيقة ما جيري يف لبنان ،حقيقة
الصراع السياسي ،فال تنخدعوا بطروحات يومية متويهية ،فاملسألة
األساس هي ،أي لبنان نريد؟ فإرتباط لبنان باألنظومة الفاشلة
من نظام كيميائي يف سوريا إىل نظام قمعي يف إيران ،يقضي
على كل فرص احللول والتقدم والتطور ،فكما يعيش شعوب

هذه الدول ،سنكون ،فقر وقهر وتأخر وإستسالم .وإن حافظنا
على تارخينا احلر وإقتصادنا املنفتح على اجملتمعات احلضارية
واملتطورة ،فستأتي احللول وسيصل لسدة املسؤولية رجال
كفوئني خيتارهم الشعب وحياسبهم الشعب .هكذا جتري األمور،
فبكل صراحة ووضوح ،ال خيار ثالثا ،إما التأخر ،فإنهاء لبنان،
وإما التطور ،فبقاء للبنان».
وتابع« :ال تنغشوا بدور جملموعات مسلحة تدعي الدفاع عن لبنان
بوجه إرهاب معني ،فلهذه اجملموعات معاركها وأهدافها اإلقليمية
والفئوية واملذهبية اخلاصة ،وألجل هذه املشاريع خترق السيادة
اللبنانية ويعرض لبنان للتطورات اخلطرية اليت حتدث حوله ويدخل
يف قلب احلدث ،وألجل إستكمال مشاريعهم حياولون فرض
قانون إنتخابي نسيب كامل يقضي على التمثيل الصحيح لألفرقاء
اللبنانيني ،هدفهم السيطرة على اجمللس النيابي ومصادرة القرار
اللبناني بعدما صادروا قرار فئة لبنانية بواسطة السالح».
وختم كرم« :لن نرضخ لشروطهم ،ولن ننجر للصراعات ،لن
نضحي مبفاهيمنا ولن نعرض السلم األهلي لإلهتزاز .سنعاجل
أزماتنا حبكمة ،وسنقنع إخوتنا يف الوطنية بالتخلي عن إسرتاتيجيات
خدعوا بها ،من أجل املشروع اللبناني .فالنصر لنا ألننا أبناء وطن
األرز حبق ،والغلبة لنا ألن مشروعنا مشروع الدولة للجميع ،فال
ختافوا على لبنان ،طاملا هناك قوات».
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مــن هــنا وهــناك

األمري وليام :صدمة وفاة والدتي ما زالت جوليا روبرتس أمجل امرأة يف العامل
تعيش داخلي بعد  20عاما

اختارت جملة بيبول املمثلة األمريكية جوليا روبرتس لتكون
«أمجل امرأة» يف العامل للمرة اخلامسة ،وهو رقم قياسي
يف حني قالت املمثلة إنها تعتقد أن أفضل سنوات عمرها مل
تأت بعد.

قال األمري وليام ابن ولي العهد الربيطاني األمري تشارلز إن
«صدمة خسارة والدته األمرية ديانا قبل أكثر من عقدين من
الزمان ما زالت تعيش بداخله ،وذلك بعد أيام فقط على حديث
أخيه األصغر األمري هاري عن صراعاته اخلاصة سعيا لتقبل
وفاتها».
ولقيت ديانا حتفها يف حادث حتطم سيارة يف باريس يف آب
 1997عندما كان وليام يبلغ من العمر  15عاما وهاري  12عاما.
وتعد تصرحيات األمريين هذا األسبوع األكثر محيمية هلما حتى
اآلن بشان موضوع حزنهما على والدتها.
وقال وليام يف فيلم وثائقي لتلفزيون (بي.بي.سي) «أكرب
صدمة واليت ما زلت أشعر بها بعد  20عاما هي الصدمة بعد
وفاة والدتي».
وأضاف يف مقاطع من املقابلة «ما زالت أمحل الصدمة داخلي.
يقول الناس الصدمة ال تستمر كل ذلك الوقت’ لكنها تستمر .ال
تتخطاها أبدا .إنها حلظة كبرية بشكل ال يصدق يف حياتك إىل حد
أنها ال ترتكك أبدا .أنت فقط تتعلم التعامل معها».
ويأتي حديث األمريين يف إطار محلتهما لزيادة الوعي حيال
الصحة النفسية وتشجيع الناس على التحدث بشكل صريح بدال
من كبت مشاعرهم.

ونالت روبرتس ( 49عامًا) اللقب أول مرة عام  1991بعد
عام من صعود جنمها يف الفيلم الرومانسي الكوميدي (برييت
وومان) .وانتزعت اللقب مرة أخرى يف أعوام  2000و 2005
و .2010
وقالت روبرتس للمجلة «أشعر بسعادة غامرة .أعتقد أنين يف
مرحلة التألق».
نذكر ان جوليا روبرتس متزوجة من املصور السينمائي داني
مودر منذ  14عامًا وأجنبا ثالثة أطفال.
وكانت النجمة جنيفر أنيستون هي حاملة اللقب العام
املاضي.

أم تقتل طفلتها بسبب حبها جلدها
ورغبتها فى العيش معه

ُولدت «فوق السحاب» فحصلت على
جنسية ووظيفة ومنحة ..إليك قصتها!

أعلنت اخلطوط اجلوية الرتكية أنها ستتكفل بتعليم وتوفري
فرصة عمل للطفلة «كادجيو» اليت ُولدت على منت إحدى
رحالتها القادمة من غينيا يف السابع من نيسان اجلاري.
وقال «إكار أجياي» رئيس جملس إدارة الشركة ،يف تصرحيات
صحفية« :هذه الطفلة ُولدت على منت طائرتنا ،وسنبذل
قصارى جهدنا من أجل ضمها إىل كوادرنا يف اخلطوط الرتكية
عند بلوغها سن العمل».
وأضاف أجياي« :حنن سعداء الستقرار وحتسن الوضع الصحي
للرضيعة (كادجيو) وأمها حاليًا ،وسنعرض عليها دعمنا حال
شعورها بأية احتياجات خالل األيام املقبلة».
ولفت املسؤول الرتكي إىل أن الشركة ستتواصل مع اجلهات
املعنية ملنح كادجيو اجلنسية الرتكية ،حال تلقيها طلبًا بذلك
من طرف أسرتها.
وصعدت الفرنسية من أصل غيين «ديابي نايف» ،والدة
«كادجيو» ،إىل طائرة اخلطوط اجلوية الرتكية املتوجهة من
العاصمة الغينية «كوناكري» إىل إسطنبول عرب واغادوغو
عاصمة بوركينا فاسو ،دون أن خترب أفراد الطاقم بأنها حامل
يف شهرها التاسع.
وبعد فرتة قصرية من إقالع الطائرة ،باغتت آالم املخاض
نايف ،وهرع طاقم الطائرة ملساعدتها ،ومل مير وقت قصري
حتى متت عملية الوالدة بنجاح ،لتخرج كادجيو إىل الدنيا على
منت الطائرة ،وسط دهشة وسعادة الركاب.

دراجات هوائية بإطارات خالية من اهلواء

«أكلة عربية» تغين سلمى حايك عن البوتكس

جتردت ربة منزل من كل مشاعر األمومة وقتلت ابنتها الصغرية
باملرج بسبب بكائها املستمر ورغبتها فى العيش مع جدها
وانتقل املستشار أمحد ربيع مدير نيابة حوادث شرق القاهرة
ملناظرة اجلثة.
وكشفت حتقيقات املستشار أمحد ربيع مدير النيابة بسكرتارية
أمري سعيد أن اجملنى عليها طفلة تبلغ من العمر  6سنوات
كانت تعيش مع جدها منذ طفولتها وفى الفرتة األخرية قررت
والدتها أن تأخذها للعيش معها.
كشفت املمثلة املكسيكية اللبنانية االصل سلمى حايك عن سر
شبابها الدائم ،حيث أكدت أنه يكمن يف أكلة عربية يعرفها
الكثري.
وقالت حايك خالل حوارها مع جملة « »Peopleاألمريكية ،أن سر
مجاهلا يكمن يف «شوربة الكوارع» ،مؤكدة أن هذه الشوربة
تغينها عن اللجوء حلقن البوتكس ،مضيفة أن شوربة الكوارع
اليت تعد من العظام والنخاع مليء باجلالتني والدهون وحيتوي
على النخاع ،مشرية أنه مهم لالحتفاظ بالشباب.
وأشارت إىل أن هذه الشوربة تغنيها عن حقن البوتكس الذي
تلجأ إليه السيدات حاليًا بشكل كبري ،قائلة «لقد أغناني عن
استخدام البوتكس».

وأضافت التحقيقات أن الطفلة ارتبطت وتعودت على العيش
مع جدها ومل تستطع التأقلم فى العيش مع أمها التى تركتها
طيلة السنوات املاضية ،وظلت تلح على أمها بأنها ترغب فى
العودة ملنزل جدها.
وفى يوم احلادث ظلت الطفلة تبكى لتوافق والدتها على
عودتها مرة أخرى للعيش مع جدها ألنها ال تشعر بالراحة
فى البيت مما أثار حفيظة والدتها التى محلتها على يدها
وألقت بها على األرض فارتطم رأس اجملنى عليها باألرض
لفظت على أثرها أنفاسها األخرية  ،ومت القبض على املتهمة
وإحالتها للنيابة.

يقود معظمنا الدراجات اهلوائية للتنقل أو كنوع من الرياضة
اليومية ،ولكن من منا مل يواجه مشكلة حدوث ثقب يف
اإلطارات؟
ومن أجل التغلب على تلك املشكلة ،قام فريق يف
 Bridgestoneبتصميم إطارات للدراجة اهلوائية ،خالية متاما
من اهلواء ،حيث تقول الشركة أن اللدائن احلرارية املستخدمة
يف تصميم اإلطارات واملطاط ،تساعد على استخدام املوارد
بكفاءة أكرب.
وال يعد مفهوم اإلطارات اخلالية من اهلواء جديدا ،حيث أطلقت
الشركة الفكرة العام  2013يف العاصمة اليابانية ،طوكيو،
وذلك عندما كشفت النقاب عن املفهوم األول لإلطارات
اخلالية من اهلواء ،للسيارات صغرية احلجم والذكية.
وكانت الشركة حتاول من خالل هذه اخلطوة احلد من حاجة
السائقني للتوقف من أجل إصالح اإلطارات ،وكذلك احلد من
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ولكن يبقى هنالك سؤال هام يتعلق بقدرة اإلطارات املبتكرة
على التعامل مع احلفر يف الشوارع ،أو الصخور والطرق اجلبلية
الوعرة.
ومل تبدأ شركة  Bridgestoneببيع إطاراتها اخلالية من اهلواء،
هذا وقد حصلت على براءة اخرتاع لالبتكار.
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عــلوم وتكنولوجيا

سامسونغ تطلق غاالكسي سامسونغ تعلن عن قاعدة «غوغل» يعيد إحياء
«إس  »8و»إس  8بلس»
تطبيق قد يغضب األزواج
إرساء لأللعاب

أطلقت شركة سامسونغ ،يف نيويورك بالواليات املتحدة األربعاء،
«غاالكسي إس »8و»غاالكسي إس 8بلس» ،الذين يقدمان «عصرا
جديدا من تصميم اهلواتف الذكية وخدمات جديدة رائعة» ،حسب
بيان الشركة الكورية اجلنوبية.
وعملية اإلطالق تأتي بعد أشهر على تكبد الشركة خسائر مالية
فادحة من جراء العيوب اليت شابت «غاالكسي نوت  ،»7فقد
سحبت هذه اهلواتف اليت بلغت كلفتها حنو  900مليون دوالر بعد
حنو شهرين من طرحها فقط.
وعن اهلاتف اجلديد ،قال رئيس سامسونغ لإللكرتونيات ،دي جي
جديدا من تصميم
عصرا
«يقدم سامسونغ غاالكسي أس8
كوه،
ً
ّ
ً
اهلواتف الذكية وخدمات جديدة رائعة ،باإلضافة إىل طرق جديدة
الختبار العامل.»..
وأضاف ،يف بيان حصلت على نسخة منه «سكاي نيوز عربية»
ّ
ً
دليال على استعادتنا لثقتكم من خالل
«يشكل غاالكسي إس8
ً
جديدا
إجنازا
إعادة تعريف ما هو ممكن يف جمال السالمة كما مُميثل
ً
يف تراث اهلاتف الذكي من سامسونغ».
ويتوفر اهلاتف اجلديد حبجم  5.8بوصة يف غاالكسي أس 8و6.2
ّ
وتشكل شاشة العرض الالمتناهية
بوصة يف غاالكسي إس  8بلس،
ً
أملسا متواصال من دون أزرار
سطحا
والتصميم اخلالي من احلواف
ً
ً
أو زوايا قاسية.
ويتيح تصميم غاالكسي إس  8املدمج تشغيل اهلاتف املريح بيد
واحدة ،ومينح تصميمه من «زجاج كورنينغ غوريال العالي التحمل من
نهائية عالية اجلودة»،
األمام واخللف ..قوة حتمل عالية وملسات
ّ
وفق ما أضاف البيان.

أعلنت شركة سامسونغ عن إطالق قاعدة اإلرساء  G-DeXاجلديدة،
واليت قد حتدث ثورة يف سوق األلعاب بالكامل ،بعدما أطلقت
هاتفها الفاخر غاالكسي  S8اجلديد مع قاعدة اإلرساء DeX
الستعمال اهلاتف الذكي  S8كحاسوب بفضل إمكانية توصيل فأرة
ولوحة مفاتيح وشاشة.
وأوضحت الشركة الكورية اجلنوبية أن قاعدة اإلرساء G-DeX
اجلديدة ميكن توصيلها بواسطة كابل  3 Thunderboltمبنفذ USB-C
املوجود بقاعدة اإلرساء  .DeXوتوفر قاعدة اإلرساء اجلديدة جتربة
مثرية لالستمتاع باأللعاب على أجهزة سطح املكتب.
وبفضل جتهيز قاعدة اإلرساء مبنفذ  3.0-PCI-Expressمع وحدة
 500وات مدجمة وبطاقات رسوميات فاخرة مثل نفيديا  Titan Xأو
 Ti 1080 Geforce GTXفإنه ميكن توصيل اهلاتف الذكي غاالكسي
 S8اجلديد بها واالستمتاع بألعاب احلاسوب احلالية على شاشة
اهلاتف الذكي مباشرة.
وباإلضافة إىل ذلك ،من املقرر تدشني متجر ألعاب خاص ،على
غرار متجر غوغل بالي ،حتى يتمكن املستخدم من تنزيل إصدارات
األلعاب املطورة خصيصا للهواتف الذكية ،واليت تتطابق مع ألعاب
احلواسب احلقيقية.
ويف البداية ،أعلنت شركة سامسونغ عن تعاونها مع  20شركة
أخرى مثل  Electronic Artsو  Ubisoftو Blizzardلطرح األلعاب
اخلاصة بها على هاتف غاالكسي  .S8ومل تكشف سامسونغ عن
موعد طرح أو أسعار قاعدة اإلرساء املخصصة لأللعاب G-DeX
اجلديدة.

تعمل شركة «غوغل» األمريكية على إعادة خاصية قدمية إىل العمل
بعد مرور مثاني سنوات على استحداثها .ورغم أن العمالق األمريكي
يسعى دومًا لتطوير تقنيات جديدة ،إال أنه ارتأى هذه املرة إعادة
هيكلة نظام قديم .بفضل هذه التقنية اجلديدة سيكون ممكنًا
للمستخدمني إرسال مواقعهم بدقة عالية إىل أصدقائهم دون
أي تالعب يف الوقت أو اإلحداثيات ،حسب ما ذكر موقع «تك
إنسايدر» على اإلنرتنت.
وتعود فكرة هذا التطبيق إىل عام  2009عندما قدم «غوغل» تطبيقًا
يدعى «التيتيود» يعمل يف هواتف «بالكبريي» آنذاك ملساعدة
اآلباء على تعقب مكان أبنائهم حتى ال يضلوا طريقهم إىل البيت.
أما التطبيق يف حلته اجلديدة فسيساعدك على مشاركة موقعك مع
صديق لك وميكنك أيضًا من معرفة مكان ذلك الصديق ،إذا كانت
مفعلة .لكن منظمات محاية البيانات الشخصية
خدمة حتديد مكانه
ّ
حذروا من خماطر هذا التطبيق ،مثل جمموعة «واتش دوغ» األوروبية.
من جهتها ،قالت شركة «غوغل» إنها تأخذ هذه التحذيرات على
حممل اجلد وستحاول إجياد حل هلا ،كإرسال إخطار إىل املستخدم
مفعلة.
يف كل مرة ينبهه إىل أن خاصية حتديد املواقع
ّ

«ميزة مثرية» يف هاتف
آيفون اجلديد

مفاجأة صادمة ..زوجان يكتشفان أنهما
يسقط من الطابق الـ  16بسبب «بصقة»
«توأمان»

لقي شاب يبلغ من العمر  22عامًا مصرعه أثر سقوطه من الطابق
السادس عشر بفندق شهري مبصر.
وكشفت حتقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية برئاسة
املستشار أمحدعبداحلكيم أن الشاب وصل إىل القاهرة مع صديقه
منذ أسبوعني لقضاء إجازته؛ وأقاما يف أحد الفنادق الكربى مبنطقة
الزمالك؛ وتسابق مع صديقه على من يستطيع إلقاء «بصقة»
على مسافة أبعد من اآلخر خالل وجودهما بشرفة الغرفة بهدف
التسلية ،واشتد السباق بينهما حتى اختل توازنه فسقط من الطابق
الـ  16جثة هامدة ،حبسب العربية نت.

وقال مصدر قضائي إن قسم شرطة قصر النيل ،تلقى بالغًا
بسقوط شاب من فندق مبنطقة الزمالك ،وبتفريغ كامريات املراقبة
مل يتم رصد أي شيء غريب سوى سقوط مفاجئ للشاب أثناء
تواجده مع صديقه.
وبسؤال الصديق أكد أنه تنافس مع اجملين عليه على من يستطيع
إلقاء «بصقة» ملسافة أبعد من اآلخر بهدف التسلية ،وقضاء
وقت الفراغ واشتد السباق بينهما حتى اختل توازن صديقة وسقط
من الطابق الـ .16
أمرت النيابة بتشريح اجلثة لبيان سبب الوفاة ،كما طالبت صديق
اجملين عليه بعدم مغادرة البالد ،حلني إغالق ملف التحقيق يف
القضية ،وانتداب خرباء املعمل اجلنائي لرفع البصمات؛ كما أمرت
باستدعاء عدد من مسؤولي أمن الفندق والعمال املرتددين على
غرفة اجملين عليه ،لسماع أقواهلم حول الواقعة.

يف مفاجأة صادمة اكتشف زوجان أنهما شقيقان  ،وليس ذلك
ً
أيضا وذلك خالل إجرائهما فحصًا
فحسب بل إنهما «توأمان»
طبيًا بأحد املراكز الطبية.

واكتشف الزوجان املنحدران من والية ميسيسييب األمريكية حقيقة
عالقتهما البيولوجية بعدما أجريا فحصا طبيا للخصوبة متهيدًا إلجراء
عملية تلقيح صناعي لرغبتهما يف إجناب طفل بعد سنوات من
الزواج مل ينجبا خالهلا.
وذكرت صحيفة ديلي ميل الربيطانية أن املعلومات تفيد بأنه مت
فصل التوأمني يف سن مبكرة بعد وفاة والديهما وتبنيهما من
عائالت خمتلفة وكالهما ال يعرف اآلخر.
وأضافت أن الزوجني التوأمني أدركا أن والديهما توفيا يف حادث
سيارة وبسبب خطأ يف اإلجراءات مت منحهما لعائلتني خمتلفتني
للتبين دون أن يتم إخبار العائلتني بوجود شقيق للطفل الذي
حبوزتهما.
وأشارت إىل أن الشقيقني التوأمني التقيا يف الكلية دون أن
يعرف كالهما اآلخر وتعرفا على بعضهما كزمالء ثم وقعا يف احلب
وتزوجا دون أن يدرك كل منهما ما ينتظره.
وأضافت الصحيفة أن حمكمة جنوب الوالية ،أبطلت عقد زواجهما
على الفور؛ عقب تقدمهما بطلب لالنفصال.
.ذكرت الصحيفة وفقا لـ»إرم نيوز» أن عقوبة الزواج من أحد
اإلخوة فى والية ميسيسييب تصل إىل السجن  10سنوات وغرامة
قدرها  500دوالر إال أنه وبسبب الظروف غري العادية اليت أحاطت
بتلك احلالة فإن الزوجني التوأمني من املتوقع أال يواجها أي تهم
أو عقوبات.

زعمت تقارير جديدة أن شاشة آيفون اجلديد لن تكون التغيري
األكثر إثارة يف النسخة اجلديدة من اهلاتف ،وإمنا إضافة جديدة
متعددة الوظائف.
«موصل
وأظهرت تقارير جديدة أن «آيفون  »8اجلديد سيشمل
ّ
ذكي» ،مشابه للمشبك الثالثي املوجود يف جهاز آيباد برو ،والذي
يستخدم مع أجهزة الواقع االفرتاضي.
املوصل
وقال موقع «ماشيبل» إن آيفون اجلديد قد يستخدم
ّ
الذكي للشحن الالسلكي ،أو لربط أجهزة أخرى باهلاتف.
وكانت تسريبات سابقة قد أفادت أن الشركة كانت جترب فكرة
املوصل الذكي يف آيفون  ،7لكنها قررت تأجيل الفكرة الحقا.
ّ
يذكر أن اإلشاعات املتداولة تقول أن التغيري يف الشكل سيكون
األكرب يف تاريخ آيفون ،منذ إطالقه قبل عشرة أعوام.
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مـــطبخ

الذهب السائل اجلديد :زيت الطهو املستعمل كيكة اجلزر

ان تشغيل السيارات واملولدات من زيت
أواني قلي شرائح البطاطس ال يعود بفائدة
ً
أيضا .هنا نلقي
بيئية وحسب ،بل جيين املال
الضوء على الشركة املصرية اليت تعيد تدوير
خملفات الطعام املقلي يف مصر...
يوجد مكون واحد من مكونات الطعام ُيستخدم
يف مجيع املطابخ املصرية؛ إنه سر إعداد
الفالفل املقرمشة ،وحلقات البصل اللذيذة
تزين طبق الكشري ،وشرائح بطاطس
اليت
ّ
الشيبسي اليت يستمتع بها اجلميع؛ إنه بالطبع
انتشارا
الزيت النباتي ،فهو أكثر الدهون
ً
لطهو الطعام.
وحبسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 ،OECDيستهلك املصريون أكثر من 22
كيلوغراما من الزيت النباتي للفرد الواحد،
ً
وهذا أعلى من املتوسط العاملي البالغ 19
كيلوغراما.
ً
رغم أن هذه املستويات املرتفعة من استهالك
الزيوت تشكل خماطر صحية حمتملة فهي تؤدي
ً
أيضا إىل ارتفاع معدالت التلوث ،حيث يتم
التخلص من معظم هذا الزيت يف البالوعات
وينتهي به املطاف يف نهر النيل ،وكل لرت
من الزيت املستهلك يلوث  10,000لرت من
املياه .وال تتم معاجلة سوى  35يف املئة من
مياه الصرف الصحي يف البلد ،ومع ذلك فإن
النهر هو مصدر  97يف املئة من إمدادات
املياه العذبة يف مصر.
ال تؤدي الزيوت املستهلكة إىل تلوث املياه
ً
أيضا
على نطاق واسع فحسب ،بل تسبب
انسدادات يف توصيالت األنابيب املنزلية
وكذا قنوات الصرف الرئيسية العامة ،مما
ِّ
خيلف «كرات دهنية» ضخمة ميكن أن تسد
شبكة الصرف الصحي العامة.
واليوم اضطلعت إحدى الشركات الناشئة
مبهمة تغيري هذا الوضع القائم وحتويل هذه
«جتدد»
النفايات إىل وقود .بدأت شركة
ُّ
كمشروع جامعي لتحويل زيت الطهو إىل وقود
الديزل احليوي ملعاجلة مشكلة التلوث ونقص
الوقود يف البلد.
وتقول مريم عفيفي ،مديرة تطوير األعمال
واملرأة الوحيدة يف الفريق املؤسس للشركة:
«كان من الصعب إقناع الناس بنجاح هذه
الفكرة ،فكنا نعقد ورشة العمل كل يوم ولكن
دون أن تسفر على أي شيء .كنا حناول فقط
بلوغ مستوى اجلودة املطلوب».
ولكن عقب النجاح يف مجع األموال من برنامج
مسرعات األعمال «فالت  6البز» يف القاهرة
ِّ
واحلصول على استثمار بقيمة مليون جنيه
مصري من مستثمري كايرو إينجلز ،متكنت
«جتدد» من تسخري معارفها التكنولوجية والبدء
ُّ
يف إنتاج وقود الديزل احليوي لالستخدام
التجاري.
وتقول عفيفي« :واجهنا صعوبات يف احلصول
على الزيت ،لكننا متكنا من دخول السوق من
خالل التعامل مع املطاعم مباشرة».
واآلن تقوم الشركة بشراء الزيوت من
املطاعم بشاحنتني جتمعان النفايات مباشرة
من منافذها .ويف مقابل كل لرت من الزيت
«جتدد»  0,9لرت
املستعملُ ،تنتج تكنولوجيا
ُّ
من الديزل احليوي .وتبلغ تكلفة الكيلو الواحد
 7جنيهات ،ولكن مبجرد حتويله إىل وقود
الديزل احليوي ،تبيع الشركة الطن الواحد
مقابل  7000جنيه أو  900دوالر.
ويف حني أن الزيوت املستهلكة من املطاعم

والفنادق تشكل اجلزء األكرب من إمدادات
«جتدد» ،تأمل الشركة يف إشراك املزيد من
ُّ
املنازل يف سلسلة التوريد اليت تعتمد عليها
حبملتها اجلديدة «جرين بان».
حيصل من يسجلون اشرتاكهم يف احلملة على
قمع وقارورة بالستيكية سعة  5لرتات .فمعظم
األسر يف مصر تستهلك  3لرتات من الزيت
شهريا ،ويستغرق ملء القارورة شهرين يف
ً
املتوسط.
يف عام  ،2010استهلكت مصر  1,4يف املئة
من الزيوت النباتية على مستوى العامل ،أي ما
سنويا.
يعادل مليوني طن
ً
املكونات
ّ

وتعقيًبا على ذلك ،تقول عفيفي« :إذا كان
يتم التخلص من  25يف املئة فقط من هذا
سنويا».
الزيت ،فهذا يكافئ  500,000طن
ً
حتى اآلن ،سجلت  3000أسرة اشرتاكها يف
محلة «غرين بان» ،ليزيد عدد األسر املشرتكة
عن عام  2014بأكثر من  1000أسرة .وتتلقى
حاليا  3أطنان من الزيوت
«جتدد»
شركة
ُّ
ً
شهريا من خالل محلة «جرين
املستهلكة
ً
بان» ،وهي نسبة تبلغ  2يف املئة فقط من
إمجالي كمية الزيوت اليت حتصل عليها ،رغم
أن املنازل تستهلك  75يف املئة من الزيوت
النباتية على مستوى البلد ،يف حني تستهلك
الفنادق واملطاعم النسبة املتفضلة .فيمكن
القول إنه توجد إمكانات جلية وواضحة للنمو.
ويف معرض حديثها ،صرحت السيدة مريم
ً
قائلة« :حبلول نهاية هذا العام ،نأمل
عفيفي
أن حنصل على  20يف املئة من إنتاجنا من
املنازل».
سيتطلب األمر الكثري من احلمالت والتوعية
والتثقيف لتغيري مواقف الناس إزاء إعادة
ً
ووفقا ملؤشر معايري التلوث ،تعترب
التدوير.
ً
تلوثا يف العامل،
القاهرة خامس أكثر املدن
ً
تلوثا يف
عموما خامس أكثر البلدان
ومصر
ً
نظرا لقلة التشريعات واهتمام
العامل وذلك
ً
اجملتمع بالبيئة.
وتضيف عفيفي« :ليس لدينا أي نوع من
السياسات ملكافحة التلوث حني يتعلق األمر
باملصانع واملمارسات الصناعية».
وهذا ينعكس على جودة زيت الطهو املستعمل
الذي تتلقاه الشركة.
ومن هنا تقول عفيفي« :يقوم الناس يف
مصر باستعمال الزيت للقلي مرات عديدة،
لدرجة إننا جند يف الزيوت قطع دجاج وفالفل
وشوك ومالعق! أما يف أوروبا ،فهناك
مواصفات واشرتاطات على املطاعم والفنادق
الستخدام الزيت مرة أو مرتني ولذلك حيصلون
على زيوت أفضل جودة وأكثر نظافة وأقل
ً
احرتاقا».
لقد قام الفريق بتطوير التكنولوجيا املستخدمة
على أكمل وجه من أجل إنتاج وقود الديزل
احليوي عالي اجلودة املناسب لالستهالك يف
االحتاد األوروبي.
تضيف عفيفي« :إن تكنولوجيا احلصول
على وقود الديزل احليوي موجودة يف مجيع
أحناء العامل ،ولكن األمر يعتمد على كيفية
استخدامها .فهي وصفة موجودة وحنن عدلنا
منها حتى متكنا من احلصول على اجلودة
املثالية لوقود الديزل احليوي».
«جتدد» تواجه صعوبات يف إجياد
لكن شركة
ُّ
زبائن هلا يف مصر حيث إن الدعم احلكومية

دقيق -كوب ونصف
سعرا ،إذ يبلغ
لديزل البرتول جيعله أرخص
ً
سعر اللرت الواحد من ديزل البرتول املدعوم
 5-4جنيهات مصرية ،يف حني أن سعر لرت
جنيها ،مع
الديزل احليوي يبلغ حوالي 17,5
ً
هامش ربح قدره  9جنيهات للرت الواحد.
ولذلك تقوم الشركة بتصدير كل إنتاجها إىل
أوروبا.
«إن معظم ديزل
وتتابع عفيفي بقوهلا:
َّ
حكوميا ،ولكن
البرتول املستورد مدعوم
ً
احلكومة ليست مستعدة بعد ملزج وقود الديزل
احليوي مع ديزل البرتول .ومن الصعب مترير
تشريع بذلك اآلن وال أعتقد أن ذلك سيحدث
قريًبا».
ونظرا الخنفاض تكاليف اإلنتاج يف مصر،
ً
«جتدد» مبيزة تنافسية على منافسيها
تتمتع
ُّ
األوروبيني.
ويف هذا الصدد تقول عفيفي« :إننا حناول أن
نكون قادرين على املنافسة وميكننا احلصول
على الزيوت بسعر أرخص بكثري ،وحتى العمالة
أرخص ،أما يف أوروبا فجمع الزيوت مكلف
جدا».
ً
حاليا  200طن من وقود الديزل
«جتدد»
تنتج
ُّ
ً
شهريا وتهدف لزيادة اإلنتاج إىل 500
احليوي
ً
شهريا هذا العام و 1000طن حبلول عام
طن
ً
 .2018والشركة اآلن بصدد االنتقال إىل
منشأة أكرب الستيعاب النمو املخطط له.
أحد التحديات الرئيسية اآلن هو ضمان
حصول الشركة على إمداداتها من زيت الطهو
املستعمل .ففي مصر ،تستخدم الزيوت
ً
عادة يف صناعة الصابون ،كما
املستعملة
ً
إن الشركة تواجه منافسة اآلن مع شركة
«بيوديزل مصر» اليت تعمل بطريقة مماثلة
باستخدام تكنولوجيا مستوردة من اململكة
املتحدة.
«جتدد» شراكات مع خمتلف الشركات،
تعقد
ُّ
مبا يف ذلك شركة «بريتيش برتوليوم» لطرح
«جرين بان» كمبادرة للمسؤولية االجتماعية
للشركات وتوسيع نطاقها لضمان توفري
إمدادات ثابتة من املنازل.
يعترب الديزل احليوي أنظف بنسبة  85يف املئة
من ديزل البرتول ألنه ال حيتوي على الكربيت،
ً
ً
متاما مثل
نظيفة
طاقة
لكنه مع ذلك ليس
ً
الطاقة الشمسية.
وهنا تعلق مريم عفيفي« :نقوم بإنتاج وقود
الديزل احليوي من النفايات ،وقد ال يكون
ً
شيئا
حنول
بنظافة الطاقة الشمسية لكننا
ِّ
ضارا إىل شيء نافع».
ً

بايكنغ صودا -ملعقتان صغريتان
قرفة -ملعقة صغرية
حبهان مطحون -نصف ملعقة صغرية
زجنبيل مطحون -ربع ملعقة صغرية
قرنفل مطحون -ربع ملعقة صغرية
ملح -رشة
زيت -ربع كوب
بيض2 -
فانيليا -ملعقة صغرية
شراب القيقب جاهز -ثالثة أرباع كوب
لنب زبادي -نصف كوب
حليب -ثلث كوب
جزر مبشور -كوبان
جوز جمروش -ربع كوب
طريقة العمل
 -1يف وعاء متوسط احلجم ،ضعي الدقيق،
البايكنغ صودا ،القرفة ،احلبهان ،الزجنبيل،
القرنفل وامللح.
 -2أخلطي املكونات جيدًا حتى تتداخل ثم
اتركيها جانبًا.
 -3أخفقي يف وعاء آخر بواسطة خفاق يدوي
كل من الزيت ،البيض ،الفانيليا ،شراب
القيقب واحلليب.
 -4أضيفي خليط الدقيق مع اخلفق املستمر
لتحصلي على خليط كيك متماسك ومتجانس.
 -5زيدي اجلزر واجلوز ثم قليب املكونات بتأن
حتى تتداخل ،وزعي اخلليط بعدها يف قالب
كيك مدهون بالقليل من الطحينة.
 -6أدخلي الكيك اىل فرن حممى مسبقا على
حرارة  180درجة مئوية حلواىل  25دقيقة حتى
ينضج جيدًا.
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تتـمات

اسرائيل تقصف...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اإلسرائيلية إسرائيل كاتس من واشنطن إنه يعمل من أجل دعم
إدارة الرئيس ترامب ملنع «وجود عسكري دائم» إليران يف
سورية.
وبالتزامن مع الضربة اإلسرائيلية ،أرسل بوتني مبعوثه اخلاص إىل
سورية ألكسندر الفرينتيف إىل طهران حيث قابل مسؤولني معنيني
بامللف السوري وعرض عليهم «تصورات» الرئاسة الروسية يف
خصوص تطورات األزمة و «آلية» التعاطي معها ،من دون أن
ترشح معلومات عن ماهية األفكار اليت محلها .لكن زيارته جاءت
بعد يوم من حمادثات روسية -سعودية تناولت يف جزء منها األزمة
السورية وبرز خالهلا تباين يف شأن مصري الرئيس بشار األسد
يف مستقبل بالده .وقال أمني جملس األمن القومي اإليراني علي
مشخاني الذي كان أحد مستقبلي الفرينتيف ،إن إيران ملتزمة احلل
السياسي إلنهاء األزمة يف سورية و «نعتقد أن استخدام احلل
العسكري يكون مؤثرًا فقط ملواجهة اجلماعات اليت ال تتخلی عن
السالح».
إىل ذلك ،عقد أمس االول يف موسكو االجتماع الثاني املشرتك
لوزراء الدفاع اإليراني حسني دهقان ،الروسي سريغي شويغو
والسوري فهد جاسم الفريج ،للبحث يف األوضاع السورية وتأكيد
تعاون البلدان الثالثة «حملاربة اإلرهاب» .ووفق املصادر اإليرانية،
فإن الوزراء الثالثة دانوا «االعتداء األمريكي علی سورية (قصف
قاعدة الشعريات) والدعم الصارخ للجماعات اإلرهابية».
وعلی صعيد الضربة اإلسرائيلية ،قالت مصادر يف املعارضة
السورية ويف أجهزة استخبارات ،إن القصف أصاب مستودعًا
لألسلحة يديره «حزب اهلل» قرب مطار دمشق ،حيث تنقل طائرات
جتارية وطائرات شحن عسكرية السالح بانتظام من طهران .وأكد
«مصدر عسكري» سوري يف بيان نقلته وسائل اإلعالم احلكومية
«تعرض أحد املواقع العسكرية جنوب غربي مطار دمشق الدولي
ّ
فجر اليوم (أمس االول) إىل عدوان إسرائيلي بصواريخ عدة أطلقت
من داخل األراضي احملتلة» .وأضاف« :إن هذا العدوان ...حماولة
يائسة لرفع معنويات اجملموعات اإلرهابية».
وقال إسرائيل كاتس وزير االستخبارات اإلسرائيلي يف تصرحيات
إىل راديو اجليش من الواليات املتحدة حيث يلتقي مسؤولني
أمريكيني« :بوسعي التأكيد أن الواقعة اليت حدثت يف سورية
تتماشی متامًا مع سياسة إسرائيل بالتحرك ملنع إيران من تهريب
األسلحة املتطورة حلزب اهلل عرب سورية» .وقال مصدر كبري يف
االستخبارات يف املنطقة طلب عدم كشف امسه ،إن املستودع
املستهدف يتعامل مع كميات كبرية من األسلحة اليت ترسلها إيران
وت ّ
جوًا ُ
سلم إىل جمموعة من الفصائل علی رأسها «حزب اهلل».
ويف باريس (رويرتز) ،أثار مساعد بارز ملارين لوبان ،مرشحة
أقصی اليمني يف االنتخابات الرئاسية يف فرنسا ،شكوكًا أمس
إزاء تقرير لالستخبارات الفرنسية اتهم القيادة السورية بشن
هجوم بغاز سام ،وهو موقف عارضه يف شكل مباشر منافسها
املرشح الوسطي إميانويل ماكرون.
وقال نائب زعيمة حزب اجلبهة الوطنية فلوريان فيليبو لراديو
فرنسا الدولي« :أعتقد أن اجملتمع الدولي بإمكانه أن يرتاب يف
التقرير ،ألنه مل يتم بعد إجراء حتقيق دولي برعاية األمم املتحدة».
وقال ماكرون األربعاء ،إنه سيدعم مزيدًا من الضربات اجلوية ضد
منشآت األسلحة الكيماوية اليت لدى قوات األسد.
ويف نيويورك أكدت األمم املتحدة أن إجبار املدنيني علی إخالء
مناطقهم يف سورية يتعارض مع القانون الدولي ،يف إشارة اىل
«اتفاق البلدات» األربع ونقل سكانها مبوجبه.
وقال وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ستيفن
أوبراين خالل جلسة جمللس األمن أمس إن إخالء السكان املدنيني
يف سورية «ال يتم بالتشاور معهم ،وهم ينقلون اىل مناطق غري
آمنة بعدما أجربوا علی ترك منازهلم» ،داعيًا اىل إعالن هدنة إنسانية
عاجلة يف سورية.
جاء ذلك يف جلسة حول الوضع اإلنساني يف سورية أمجعت فيها
الدول الغربية يف جملس األمن علی رفض االتفاقات األخرية بنقل
السكان يف سورية وهو ما اعتربه ديبلوماسيون ختوفًا من «تكرار
سيناريو تهجري السكان يف الغوطة».
وقالت السفرية األمريكية يف األمم املتحدة نيكي هايلي إن
الضغوط «جيب أن ترتكز علی روسيا ،ألن أي ضغط آخر علی
دمشق وسواها مل جيد سابقًا ،وروسيا هي احلامي الوحيد للنظام
الدكتاتوري يف سورية».
وأضافت هايلي يف جلسة جمللس األمن حول الوضع اإلنساني يف
سورية آ إن «روسيا تواصل استخدام الفيتو ،واألسد يتمتع بهذه
احلصانة ألنه يعلم أنه روسيا ستحميه ،ولكن ذلك لن يوقفنا عن
االستمرار يف التحرك بغض النظر إن استمرت روسيا يف استخدام
الفيتو أم ال».
وقالت إن علی روسيا تلبية تعهداتها بالضغط علی دمشق الحرتام
وقف األعمال القتالية ،ووقف مصادرة املواد الطبية والسماح
مبرور املساعدات.

قداسة البابا...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

والسالم يف شرق متزقه اخلصومات والنزاعات .وحتظی زيارة البابا
باهتمام استثنائي علی املستوى الرمسي والشعيب واإلعالمي.

وقال ممثل الكنيسة الكاثوليكية يف مصر راعي كنيسة القديس
كريلس للروم الكاثوليك األب رفيق جريش إن البابا فرنسيس
سيصل ظهرًا (امس) ،ويتوجه مباشرة إىل قصر االحتادية للقاء
الرئيس عبدالفتاح السيسي والبحث يف القضايا الدولية والعالقات
الثنائية ،وبعدها يتوجه البابا إىل مشيخة األزهر للقاء شيخ األزهر
أمحد الطيب ،قبل أن يتوجها إىل قاعة مؤمترات األزهر يف حي
مدينة نصر ،حلضور اجللسة اخلتامية ملؤمتر «األزهر للسالم» ،ومن
املقرر أن ُيلقي البابا كلمة يف املؤمتر ،ورمبا يوقع وثيقة للسالم
مع شيخ األزهر.
ويتوجه البابا فرنسيس بعدها إىل أحد القصور الرئاسية حيث
يقيم الرئيس السيسي احتفا ً
ويلقي الرئيس والبابا
ال خاصًا ُ
كلمتني.
وأوضح جريش أن البابا فرنسيس سيتوجه مساء ااجلمعة (أمس)
إىل مقر البطريركية املرقسية يف العباسية ،حيث يعقد لقاء مع
البابا تواضروس ،ثم يتوجهان سويًا إىل الكنيسة البطرسية ،اليت
تعرضت هلجوم انتحاري نهاية العام املاضي ،حيث يعقد البابا
لقاء مسكونيًا مع رؤساء كل الكنائس يف مصر ،للصالة من أجل
الشهداء.
ُ
وخصص اليوم الثاني للزيارة للنشاط الديين الكاثوليكي،
ويستهله البابا بقداس يف ستاد الدفاع اجلوي ،وحيضره أكثر من
 25ألف مصل ،ويعقبه لقاء مع املطارنة والبطاركة الكاثوليك يطلع
البابا خالله علی أوضاع رعيته ،ثم يتوجه من االستاد إىل إكلرييكية
حي املعادي يف جنوب القاهرة حيث يعقد لقاء مع جمموعة من
الكهنة والقساوسة والراهبات الكاثوليك ،وبعدها يغادر البابا
القاهرة عند الرابعة عصرًا.
وستخضع حتركات البابا إىل إجراءات أمنية مشددة ،وسط
معلومات عن احتمال متضية الليل يف سفارة الفاتيكان يف حي
الزمالك ،بعدما رفض اإلقامة يف أحد القصور الرئاسية.
وسيتوىل اجليش وأمن الرئاسة تأمني القداس يف استاد
الدفاع اجلوي ،وانتشرت فرق عسكرية يف حميطه وداخله استعدادًا
ُ
املصلني ،الذين سيدخلون بهويات الرقم القومي،
الستقبال
وشهادات امليالد لألطفال ،وسيخضعون لتفتيش دقيق ،وسيغلق
باب االستاد قبل حضور البابا بنحو ساعتني .وتتسلم فرق أمنية
تابعة لرئاسة اجلمهورية كل املقار اليت سيزورها البابا ،لتنفيذ
إجراءاتها الصارمة فيها.
وحييي البابا احلضور عرب سيارة مكشوفة تطوف االستاد به ،وهو
ُ
كان رفض اصطحاب سيارته ُ
وسيعرض قبل
املصفحة إىل مصر،
ُ
القداس فيلمان وثائقيان ،األول عن حياة البابا ومسريته ،والثاني
عن العمليات اإلرهابية وأحداث العنف اليت استهدفت الكنائس يف
مصر يف األعوام األخرية ،واجلهد احلكومي لرتميم تلك الكنائس.
وستطلق البالونات اليت حتمل أعالم مصر والفاتيكان يف مساء
االستاد حلظة وصول البابا ،وستجرى مظاهر احتفاء يف املقاصد
السياحية بالتزامن مع القداس.
والزيارة هي الثانية ألحد الباباوات إىل مصر بعد زيارة البابا
يوحنا الثاني عام  .2000وكان السيسي التقی البابا يف تشرين
الثاني (نوفمرب)  ،2013يف الفاتيكان ،وزاره أيضًا شيخ األزهر يف
أيار (مايو) املاضي ،وكانت أول رحلة خارجية لبطريرك اإلسكندرية
والكرازة املرقسية البابا تواضروس إىل الفاتيكان يف أيار .2013
واستؤنف يف شباط (فرباير) املاضي احلوار بني األزهر والفاتيكان،
بعد انقطاع دام سنوات إثر تصرحيات للبابا ُ
املستقيل بنديكتوس
السادس عشر قبل ثورة كانون الثاني (يناير)  2011بأيام ،طالب
فيها حبماية املسيحيني يف مصر ،إثر هجوم دموي علی كنيسة يف
اإلسكندرية.

استشهاد عسكريني...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

من األراضي اليمنية نتج عنه استشهاد الرقيب جابر أمحد يتيمي،
ووكيل الرقيب حممد موسی جابر الريثي.
إىل ذلك ،طالبت احلكومة اليمنية أمس ،األمم املتحدة بتغيري
مسار ترحيل اإلغاثة إىل حمافظة تعز عرب املناطق اآلمنة (أي عرب
ميناء عدن) لضمان استمرار وصول املساعدات إىل املستحقني من
دون تأخري أو عراقيل.
ويف رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية عبدامللك
املخاليف إىل منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن جيمي ماكغولدريك،
أشار إىل أن االنقالبيني مستمرون يف وضع العراقيل أمام وصول
قوافل املساعدات اإلنسانية إىل املناطق املتضررة .وأعربت
احلكومة اليمنية عن أملها بإدانة هذه املمارسات عالنية والتدخل
العاجل وبذل اجلهود للضغط علی امليليشيات االنقالبية لإلفراج عن
قوافل اإلغاثة ،والسماح بدخول مجيع أنواع املواد اإلغاثية اإلنسانية
الغذائية منها والصحية إىل حمافظة تعز من دون عراقيل .وأكدت
الرسالة أنه مل يعد هناك مربر إلبقاء مسار املساعدات اإلنسانية
يعرض املساعدات للخطر
إىل مدينة تعز عرب ميناء احلديدة ،الذي ّ
من امليليشيات ،يف الوقت الذي يوجد فيه مسار آمن من مدينة
عدن .ومثنت احلكومة جهود األمم املتحدة للمساعدة يف ختفيف
أعباء األزمة اإلنسانية الراهنة اليت يواجهها الشعب اليمين.
من جهة أخرى ،تصدت قوات اجليش الوطين واملقاومة الشعبية
يف جبهة مريس مشال حمافظة الضالع حملاولة تسلل نفذتها
امليليشيات االنقالبية أمس .ونقل موقع «سبتمرب نت» التابع لوزارة
الدفاع عن مصدر أن امليليشيات االنقالبية حاولت التسلل إىل
مواقع قوات اجليش واملقاومة يف منطقة «يعيس» جببهة مريس،
لكن هذه القوات تصدت هلا وأجربتها علی الرتاجع والفرار.
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وذكر املصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد حماولة تسلل
امليليشيات ،تكبدت خالهلا خسائر كبرية .وأضاف أن املواجهات
أسفرت عن سقوط أكثر من أربعة عناصر يف صفوف امليليشيات
بني قتيل وجريح ،فيما أصيب من صفوف اجليش واملقاومة الشاعر
قاسم عسكر وامللقب بشاعر املقاومة يف مريس.

احلريري متفائل...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

فرص حلصول توافق يف املدى املنظور علی قانون انتخاب وإن
ان ال َ
كان رئيس احلكومة سعد احلريري ُيبدي تفاؤ ً
ال ،معلنًا انه سيدعو
جملس الوزراء اىل االنعقاد االسبوع املقبل لدرس قانون االنتخاب
يف الوقت الذي يستبعد بري إقرار أي قانون ّاال بالتوافق جازمًا
أيًا كان القانون.
بأن ال تصويت سيحصل يف جملس الوزراء ّ
ونشط احلراك االنتخابي امس االول علنًا وبعيدًا من االضواء،
وبلغت االتصاالت ذروتها علی خطوط بعبدا ـ السراي احلكومي ـ
كليمنصوـ معراب.
فبعد زيارته عني التينة امس االول زار احلريري قصر بعبدا وعرض
مع عون آلخر التطورات االنتخابية مبديًا تفاؤله بأن تصل االمور اىل
اي فريق سياسي
خواتيمها اجليدة ،واكد أنه ليس يف مواجهة مع ّ
وأن اخلالف هو علی التفاصيل ،واألهم هو الوصول ملعادلة حسن
ّ
التمثيل .واعلن أنه سيدعو االسبوع املقبل اىل جلسة جمللس الوزراء
للبحث يف جدول اعمال او يف قانون االنتخاب.
اي خريطة طريق للحل
وعلم ّ
ان احلريري مل حيمل معه اىل بعبدا ّ
يف شأن قانون اإلنتخاب ،وانه محل سلة من النيات احلسنة انتهی
ّ
ِ
تشكل «بداية للبحث
ووص َفت بأنها ميكن ان
اليها عقب لقائه وبري
توصلت اليها إتصاالت الساعات
يف بعض املقرتحات اجلدية» اليت
ّ
األخرية وتزامنت مع رفع الصوت تنبيهًا من املخاطر املرتتبة علی
بت التمديد التقين.
التأخري يف إقرار قانون انتخاب قبل ّ
ان عون كان مستمعًا ملا طرحه احلريري ،خصوصًا
ويف املعلومات ّ
عندما عرض حلصيلة لقاءاته ،وال سيما منها اللقاء الطويل الذي
موسع يف منزل الوزير جربان
أجراه مع بري ،والذي أعقبه لقاء
ّ
باسيل يف حضور نادر احلريري الذي نقل رسالة من رئيس احلكومة
اىل باسيل والنائب جورج عدوان الذي شارك يف اللقاء اىل جانب
النائبني آالن عون وابراهيم كنعان.
وأبدت دوائر بعبدا اعتقادها بوجود «أجواء جديدة اكثر جدية من
النيات والتعهدات ،اىل
ذي قبل وميكن ان ُتفضي ،إن صدقت
ّ
بداية ترسيم لعناوين القانون اجلديد للخروج من املأزق الذي بلغته
اي منها إمجاعًا يف احلد األدنی
مشاريع القوانني املطروحة ومل يلق ّ
املطلوب جلمع جملس الوزراء وإقراره.
ان عون يتابع حصيلة املشاورات واملقرتحات املتبادلة،
وأكدت ّ
ان موقف احلريري علی باب عني التينة مؤشر إجيابي علی
معتربة ّ
ان اإلتصاالت
إمكان توفري خمرج يقود اىل نوع من احللحلة .وقالت ّ
بني املديرية العامة للقصر اجلمهوري واألمانة العامة جمللس الوزراء
أجنزت جدول اعمال جللسة عادية جمللس الوزراء األسبوع املقبل،
يضم بنودًا أساسية ومهمة تتصل بقضايا الناس وال ميكن تأجيلها،
ّ
سيضم اىل اجلدول.
ويف حال االتفاق علی قانون االنتخاب
ّ
يف هذا الوقت ،زار باسيل كليمنصو والتقی رئيس «اللقاء
الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط يف حضور جنله تيمور ،والوزير
مروان محادة والنائب غازي العريضي ،وتناول البحث موضوع
قانون االنتخاب.
شهيب ووائل أبو فاعوراىل
وبعد اللقاء أوفد جنبالط النائبني أكرم
ّ
معراب للقاء الدكتور مسري جعجع.
وبدوره ،وزير املال علي حسن خليل زار احلريري مساء يف السراي
احلكومي وعرض معه آلخر االتصاالت اجلارية يف شأن قانون
االنتخاب.

بري

يف غضون ذلك ،كشف بري امام زواره أمس االول انه أجنز
مشروعني احدهما لقانون االنتخاب ويعتمد النسبية الكاملة ،واآلخر
متكامل جمللس الشيوخ ،وقد ّ
ّ
وتكتم
سلمهما اىل خمتلف القوى،
علی مضمونهما يف انتظار ان حيدد هؤالء موقفهم منهما .وقال:
«أعتقد انين بهذين املشروعني أقدم ح ًال وخمرجًا لالزمة الراهنة وال
طويت صفحة املشروع التأهيلي ،وانا مل
ارى سبي ًال سواهما .لقد
ُ
اعارضه جملرد املعارضة وإمنا عارضته ألنه ال يالئم مصلحة البلد،
ومل يعد له مكان».
ان احلريري ابلغه انه لن حيضر جلسة  15أيار وانه
وقيل لربي ّ
يعارض التمديد ،فأجاب« :أنا ّ
هنأته علی هذا املوقف .هم يعتقدون
انين مع التمديد فهذا شأنهم ،موقفي معروف وليضعوني يف هذا
ّ
فليحِرجوني ويصلوا اىل
حمقني يف هذا االمر
املوقع ،واذا كانوا
ُ
قانون انتخاب».
تغيب احلريري عنها قال
حال
يف
التمديد
جلسة
وعن مصري
ّ
بري« :واجيب ان اظل أدعو اجمللس اىل جلسات من اجل تفادي
الفراغ».
وسئل ايضًا :هل مير قانون انتخاب بال توافق؟ فأجاب»:ال قانون
بال توافق».
وهل سيحصل تصويت يف جملس الوزراء علی قانون انتخاب؟ أجاب
أيًا يكن القانون».
بري« :لن حيصل تصويت يف جملس الوزراء ّ
وقيل لربي ايضًا :انت ضد املشروع التأهيلي والنائب وليد جنبالط
فرد قائ ًال« :مل اعد ارى
ايضًا و»حزب اهلل» معك يف املوقف،
ّ
التأهيلي ،انا اآلن أقدم خدمة هلم عرب مشروعي فليستغلوها وانين
ان مشروع جملس الشيوخ حيظی بتأييد
انتظر ،علمًا انين اآلن أملس ّ
أكثرية االطراف».
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صــحة وغذاء

احذر....هذا ما تفعله
بك االفالم االباحية؟

الطريق اىل حماربة االرهاق يف العمل مير بالرتكيز الذهين
الكثري من الناس يشتكون من عجزهم عن الرتكيز
يف عملهم رغم أنهم يقضون ساعات طويلة خلف
ّ
يتمكنوا من إجناز مهامهم.
مكاتبهم دون أن
معاناة منتشرة ،يقول املختصون عنها إنها من
األعراض النامجة عن مخول ذهين يأتي يف الغالب
من الضغط أو اإلرهاق أو إغفال إمداد اجلسم
بالسوائل الالزمة أو غريها من العوامل املختلفة.

يؤكد الباحثون أنه عندما يشاهد الولد حتت سن
 14عاما ،األفالم اإلباحية ،حتدث تغريات دائمة
يف دماغه ويؤثر ذلك على سلوكه يف املستقبل،
فهذه املشاهد اجلنسية حتدد نظرة الطفل إىل
اجلنس يف املستقبل ،وتغري سلوكه ،وتسبب له
أضرارا يف الدماغ.
يف دراسة جديدة أجريت من قبل باحثني يف
جامعة كامربدج ،وجدت أن دماغ اإلنسان الذي
ينظر للمحرمات خصوصا املقاطع اإلباحية يسلك
سلوكًا يشبه دماغ ذلك الذي يدمن املخدرات
واخلمر.
وتعترب هذه الدراسة األوىل من نوعها ،حيث
استخدم العلماء التصوير بالرنني املغناطيسي
ألدمغة جمموعة من الشباب املدمنني على
مشاهدة أفالم اجلنس ،ففاجأت نتائج الدراسة
العلماء خبطورة املناظر اجلنسية ،وضرورة احلد
من مشاهدتها.
وتقول الدكتورة « :Valerie Voonلقد وجدنا
نشاطًا هائ ًال يف منطقة يف الدماغ تدعى ventral
 striatumوهي املنطقة املسؤولة عن املكافأة
والتحفيز والسعادة .يف كل ثانية هناك أكثر
من  28000إنسان يدخلون ملواقع إباحية على
اإلنرتنت ،واملشكلة أن ثلث هذا العدد هو من
النساء .هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الدماغ،
فبمجرد النظر ملشهد جنسي على الفور يزداد
إفراز مادة التستريون ومادة الدوبامني
واألكسيتوسني ويشكل فيضانًا جيتاح الدماغ
ما يسبب إرهاقًا ألنظمة عمل الدماغ ويشوش
عمليات التذكر والتعلم… وقد يتلف جزءًا مهمًا
من خاليا الدماغ .ولذلك ينصح العلماء باالبتعاد
عن مشاهدة املناظر اجلنسية».
كذلك ،فإن إفراز مادة الدوبامني بكثرة من
قبل الدماغ أثناء مشاهدة اجلنس ،ترهق الدماغ
خصوصا املنطقة األمامية من الدماغ ،حيث هذه
املنطقة مهمة يف اختاذ القرار وهي أشبه بالفرامل
بالنسبة للسيارة ،تصور نفسك تقود سيارة ذات
فرامل معطلة ،ال شك أن احتمال أن ترتكب حادثًا
أمر وارد.
هذه املنطقة هلا ممرات ترتبط مبنطقة املكافأة
يف الدماغ وبالتالي تتأثر أثناء مشاهدة أفالم
اجلنس ،وبالنتيجة تتأثر قراراتك وقدرتك على
التحكم بنفسك.

لكن ونظرا ألهمية الرتكيز يف تيسري الفهم
وتنشيط الذاكرة ،ينصح اخلرباء باتباع طرق
بسيطة متنح القدرة على استعادة االنتباه وأداء
عملهم على أكمل وجه ،يف ما يلي أبرزها:
التدرب على الرتكيز
الطبيبة التونسية أنس نويرة حمجوب ،املختصة
يف علم النفس ،قالت إن الكثري من األشخاص
يعتقدون أن الرتكيز عملية تلقائية ،يف حني أنه
يف الواقع فعل عقلي طوعي.
حمجوب أوضحت أن «الرتكيز يتطلب قبل كل
شيء اختاذ قرار بإعطاء إهتمامنا الكامل للقيام
بعمل ما ،وجتاهل مجيع مشاغلنا األخرى ،مبعنى
ختليص العقل آنيا من مجيع الشوائب ،وخلق
نوع من الصفاء من أجل تكريسه هلدف واحد
وحمدد».
وأضافت «يعود للشخص احلصول على مفاتيح
الرتكيز ،متاما مثلما نستخدم مفاتيح السيارة
لتشغيل احملرك ،أي أن الرتكيز يظل بالنهاية
فعال طوعيا خاضعا لإلرادة الذاتية ،واألمر نفسه
ينطبق على املدة اليت نريد احملافظة خالهلا على
الرتكيز».
وأشارت حمجوب إىل أنه «ميكن للموظف التدرب
للحصول على الرتكيز الذهين عرب القيام بتمارين
بسيطة لكنها فائقة األهمية ،ومن ذلك:
 الرتكيز بالنظر على أي شيء ملدة  30ثانية ،ثمختيله عقليا مع إغالق العينني.
حماولة ّ
ـ فعل الشيء نفسه مع وجه شخص تعرفونه ،ثم
حماولة متثله عقليا بنفس الطريقة وحماولة تذكر
مالحمه بدقة.
ـ التخفيض تدرجييا وببطء شديد يف صوت
املذياع (الراديو) ،وحماولة االستماع للصوت
حلني انقطاعه متاما ،وميكن فعل األمر ذاته مع
ضجيج صاخب.
متديد االنتباه الفوري إىل درجة الرتكيز
بلوغ درجة الرتكيز يعد إجنازا ،غري أنه يظل ،وفق
حمجوب ،منقوصًا يف حال مل يتمكن الشخص من
متديد حيزه الزمين ليغطي أطول فرتة ممكنة من

دوام املوظف.
ففي حال النجاح يف بلوغ مرحلة
الرتكيز مع العجز عن احملافظة
عليه ،لن مينح القيمة املضافة
املرجوة ،بل إن الطاقة املستهلكة
يف ذلك قد تكون مهدورة ألنها
يف تلك احلالة لن تسفر عن
النتيجة املنتظرة وهي أداء العمل
على الوجه املطلوب.
غري أن متديد عملية الرتكيز تتطلب
توفري عدد من العوامل املساعدة على
ما يعين آليًا االبتعاد عن نظريتها اليت
وتشتت انتباه الشخص ،فتتداخل على
املعطيات ،ما يشحن العقل ويثقل ردة
فينتابه مخول وعجز عن التفكري حتى يف
بسيطة وبديهية.

ذلك؛
تبرتها
ذهنه
فعله،
أشياء

نيل قسط كاف من النوم
احلصول على قسط كاف من النوم ليال ال يشمل
بالضرورة اجلانب الكمي وإمنا النوعي أيضا ،وحتى
يف حال تعذر على املرء النوم لساعات كافية
ليال ،فإنه بوسعه تعويض النقص بالقيلولة يف
حال مسح وقت عمله بذلك ،أو بالنسبة ملن يعمل
بدوام جزئي.
الكاتب الفرنسي ،برونو كوميب ،قال يف كتابه
الشهري حول القيلولة ،إن «بطل النوم هو قبل
كل شيء شخص يتمتع حبالة جيدة ،وبإمكانه إن
أراد ،وبالقليل من املمارسة ،النوم واالستيقاظ
يف أي وقت ويف ثوان قليلة».
املصدر نفسه لفت إىل أن  10إىل  20دقيقة
من النوم يف النهار تعترب كافية للتخلص من
التعب ،أي الوقت املطلوب لالبتعاد قليال عن
الكمبيوترات واهلواتف النقالة واإلجتماعات
والضوضاء املصاحبة ليوميات الناس يف العمل.
وبالنسبة ملن ال يسمح عملهم بالعودة إىل منازهلم
نهارا ،تنصح الطبيبة التونسية أنس نويرة حمجوب
باستثمار وقت الراحة ،وإطفاء مجيع األجهزة اليت
ميكنها أن تكون بشكل أو بآخر مصدرا للضوء،
ثم اختاذ وضعية مرحية قادرة على ختليص مجيع
عضالت اجلسم من التوتر الذي يعرتيها أثناء
العمل.
راحة تشدد نويرة على «مفعوهلا السحري»،
حتى وإن مل يستلق الشخص على سريره يف
البيت؛ ألن االرختاء غري مرتبط بوضعية اجلسم
طاملا طبقت النصائح املذكورة ،والنتائج شبه
متطابقة يف احلالتني ،حتى أن االستغراق يف
النوم يصبح غري ضروري يف هذه احلالة.

ختصيص وقت للراحة
الراحة ضرورية خصوصا بالنسبة للمهن اليت
تطلب الكثري من اجلهد الذهين؛ ألن املعروف أن
املهن الفكرية تتطلب جهدا أكرب حتى من املهن
اليدوية.
الطبيبة قالت إنه يفضل أخذ بعض الوقت للراحة،
واألفضل من ذلك هو اخلروج من مقر العمل
واملشي لبضع دقائق؛ ألن احلركة ضرورية علميا
للدورة الدموية ،وهذا ما مينح الطاقة للجسم
وخيفض يف النهاية من منسوب التعب.
الراحة مرتبطة أيضا باإلبتعاد قدر اإلمكان عن
مجيع املشروبات اليت حتتوي على الكافيني مثل
القهوة بأنواعها واملشروبات الغازية ،لكن ينبغي
فعل ذلك حبذر شديد ،وتفادي القطع املفاجئ مع
هذه العادات ،ألنه قد يعطي نتيجة عكسية بسبب
تعود اجلسم عليها.
ومن أجل متشي خال من التأثريات السلبية،
على الشخص التخلص تدرجييا من تناول القهوة
على سبيل املثال ،واإلكتفاء بتناوهلا مع فطور
الصباح ،جتنبا لـ «إحداث صدمة» يف تزويد
اجلسم بالكافيني الذي تعود عليه لتحفيز االنتباه
وتعزيز طاقة اجلسم.
غري أن التخلص من التعب ال يقتصر على مفهوم
الراحة اجلسدية أو حتى العقلية املتعارف عليهما،
وإمنا قد تشمل جانبا آخر يغيب عن الكثريين،
ويتعلق بالراحة النفسية ،هذا املفهوم احملوري
يف سبيل حتقيق الراحة يف مفهومها العام.
املختصون ينصحون باختيار مواضيع حمببة للنفس
للعمل عليها ،واألهم من ذلك ،اختيار عمل حيبه
أصحابه؛ ألن الدراسات العلمية أثبتت أن القيام
بعمل حيبه الشخص يقلص أليا الشعور بالتعب
والعكس صحيح ،ومن اليسري مالحظة أن املوظف
الشغوف بعمله قد ميضي ساعات طوال أمام
حاسوبه دون أن ينتبه لذلك ودون أن يشعر
بالتعب أوباإلرهاق.
الدردشة مع الزمالء
تعترب نويرة إن احلديث مع زمالء العمل يقلل من
الضغط ومينح فرصة استئناف العمل برتكيز أكرب،
على أن ال يأخذ احلديث حيزا زمنيا من شأنه
التأثري على مردودية املوظف أو على املناخ العام
للعمل.

* 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
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

النصيحة موجهة بشكل خاص إىل الوظائف اليت
تتطلب جهدا فكريا كبريا ،والدردشة يف مثل
هذه احلاالت تعترب فسحة للعقل متكن من تفادي
الضغط املستمر واإلرهاق ،وتشحن العقل بطاقة
جتدد وظائفه وقدرته على التعامل مع املطلوب
منه.
والدردشة ليست بالضرورة خارج نطاق العمل،
أي أنها ميكن أن تكون نوعا من التبادل احملفز
للذهن ،أو نوعا من شد االنتباه إىل نقاط معينة
يف موضوع قد تغيب عن شخص ويستحضرها
آخر.
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صــحة وغذاء

 7أمور حتدث لك إذا امتنعت عن السكر ملدة شهر ..تعرف عليها
 ،%15حبسب دراسة أجرتها كلية «هارفارد» للصحة
العامة.

عددت مدونة مهتمة بالصحة أمورا حتدث لك إن امتنعت عن
تناول السكر ملدة شهر ،يف جتربة وصفتها بأنها إجيابية،
وعددت تأثريها يف  7أشياء على صحتك إجيابا.

 .6يقلل من فرص إصابتك بأمراض القلب

والسكر موجود يف كل شيء عادة ،لذلك ليس من املستغرب
أن متوسط ما يتناوله الشخص بشكل يومي  25غراما من
السكر تقريبا ،وفق بعض التقديرات.
ويعد التخلي عن السكر أمرا حيتاج إىل الكثري من قوة
اإلرادة بالنسبة إىل العديدين ال سيما عشاق احللويات ،أو
حمتسي الشاي والقهوة احللوة ،واملشروبات الغازية.
وحبسب تقرير مدونة « »hemsleyandhemsleyالذي نقلته
صحف مهتمة بالصحة ،وترمجته «عربي ،»21فإن هناك
العديد من الفوائد الصحية هلذه التجربة من االمتناع عن
السكر ملدة شهر ،اليت قد تدفعك إىل التفكري جيدا لتجربتها
أيضا.
ووفقا لكاتبيت املدونة يامسني وميليسا هيمسلي ،اللتني
أسستا موقع «هيمسلي وهيمسلي» ،فإن الفوائد الصحية
ما يأتي:
 .1فقدانك الوزن
يساهم االمتناع عن تناول السكر أو التقليل منه بشكل كبري
بفقدان الوزن .ووجدت اللجنة االستشارية العلمية املعنية
بالتغذية أن استهالك املشروبات اليت حتتوي السكر مقارنة
باملشروبات اخلالية من السكر أدى إىل زيادة يف الوزن،
وزيادة كبرية يف كتلة اجلسم.
 .2تنظيم شهيتك
استهالك السكر مرتبط بإطالق «الدوبامني» و»السريوتونني»
يف الدماغ ،باإلضافة إىل هرمونات تعزز من مزاجك وشهيتك
للطعام.
و»الدوبامني» مادة كيميائية تتفاعل يف الدماغ لتؤثر على
كثري من األحاسيس والسلوكيات ،مبا يف ذلك االنتباه،
والتوجيه وحتريك اجلسم ،يف حني أن «السريوتونني» ناقل
عصيب.
وحبسب التقرير ،فإن استهالك السكر بشكل عادي أو
كبري ،ميكن أن يعمل على منع ناقالت الدوبامني يف دماغك
من أداء وظيفتها ،ما يؤدي إىل زيادة يف الرغبة بتناول
السكر.
يف حني أن تقليلك من تناول السكر ميكن أن يساعد يف
تنظيم شهيتك.
 .3النوم بشكل أفضل
ونقل التقرير الصحي الذي أوردته صحيفة «اإلندبندنت»،
عن كبري خرباء التغذية يف الصحة العامة يف بريطانيا،
الدكتور أليسون تيدستون ،قوله إن التحوالت املستمرة
صعودا وهبوطا يف الغلوكوز يف الدم يؤثر حتما على نومك
ومزاجك.
وأكد أن حتقيق السيطرة على الغلوكوز يساعد على النوم.
يشار إىل أن اجللوكوز يعد «سكر الدم» ،وهو مصدر الطاقة
للعمليات احليوية والبدنية يف اجلسم.
 .4بشرة أكثر صفاء

ووجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين لديهم 17 -21
يف املئة زيادة يف استهالك السعرات احلرارية جراء تناول
مزيد من السكر معرضون بشكل خطري بنسبة  38يف املئة
إىل املوت بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية ،مقارنة
مع الذين حيافظون على استهالك السعرات احلرارية ضمن
املستويات املوصى بها.
 .7احلد من تسوس األسنان
إذ ميثل حوالي  90يف املئة من حاالت مرض السكري ،وقد
تضاعف عدد املصابني به أربعة أضعاف يف مجيع أحناء
العامل ،على مدى الـ 35سنة املاضية.
فاستهالك مشروب واحد حيتوي على السكر بشكل يومي،
يزيد خطر إصابتك مبرض السكري من النوع الثاني بنسبة

تناولي هذه األطعمة بعد إجراء احذروا من جتميد اخلبز وإعادة
تسخينه ..هذا ما يسببه!
عملية «املرارة»
املرارة عضو صغري احلجم يف اجلسم يقوم بإفراز سائل
الصفراء الذي يساعد على ضبط عملية اهلضم .إذا كان
النظام الغذائي حيتوي على كثري من الدهون والكولسرتول
قد يؤدي تراكمهما إىل تصلب سائل الصفراء مشك ّال حصوة
على املرارة ،وقد يتمكن املصاب من تعديل منطه الغذائي
وحتمل األمل الذي تسببه هذه احلصوة ،لكن إذا مل يستطع
ّ
يكون العالج إزالة احلصوة ومعها املرارة ألنها صغرية
احلجم.
يف كال احلالتني :اإلصابة حبصوة املرارة واالستمرار بها ،أو
إزالتها عليك تعديل نظامك الغذائي إىل التالي:
* زيادة األلياف بشكل كبري يف طعامك ،ويكون ذلك
بتناول كمية كبرية من اخلضروات والفواكه ،واحلبوب
الكاملة مثل اخلبز األمسر واملكرونة املصنوعة من القمح
الكامل ،والبقولياتُ *.
شرب كمية مناسبة من املاء لتوازي
حجم األلياف الغذائية الذي زاد.
ّ
تذكر أن عليك تناول ما بني  25و 38جرامًا من األلياف
*
الغذائية كل يوم.
* يساعد أكل املزيد من الفواكه واخلضروات الطازجة على
الشفاء ،تناول اخليار والبصل والعنب والليمون (احلامض)
والثوم والطماطم (البندورة) والتفاح والتوت والفراولة
(الفريز) والشمندر (البنجر) والكمثرى والربوكلي والقرنبيط
وامللفوف.
* االمتناع عن أكل الدهون احليوانية ،واالكتفاء بأكل حلوم
الديك الرومي والسلمون والتونة الحتوائها على احلد األدنى
من الدهون ،.أو إزالة الدهون بالكامل من اللحوم ،وأكلها
مشوية.
* عدم استخدام الزيوت يف الطهي ،وأكل األطعمة مشوية
أو بعد طبخها على البخار أو يف املاء.

وأكد التقرير أن االمتناع عن السكر أو التقليل منه ينعكس
إجيابا على بشرتك ،حيث إنه جيعله أكثر صفاء ،وفق ما
ذكرته مدربة صحة تدعى روز لونغ.

* تناول مكمالت فيتامني «سي» ،و»إي» ،والكالسيوم بعد
استشارة الطبيب إذا كنت ال حتصل على ما يكفي من هذه
املغذيات عن طريق الطعام.

 .5يقلل من خطر إصابتك بالنوع الثاني من مرض السكري

* االمتناع عن أكل األطعمة اليت حتتوي على دهون حيوانية
مثل احلليب واللنب (الزبادي) واآليس كريم.

وهو النوع األكثر شيوعا الذي يصاب به مرضى السكري،

وجدت منظمة الصحة العاملية أدلة ثابتة على أن االستهالك
الكبري للسكر يوميا يشكل يعرض أسنانك بشكل واضح
وأكيد للتسوس.
وأكد التقرير أن التقليل من تناول السكر سيساعدك على
توزيع ابتسامتك على من حولك يوميا دون تردد ،مع أسنان
خالية من التسوس.

تلجأ الكثري من ربات البيوت اىل اإلحتفاظ باملواد الغذائية
وخاصة اخلبز يف الثالجة ،وذلك لإلحتفاظ به ألطول وقت
ممكن ،ولكن دراسات أخرية أثبتت أن اخلبز عندما يتم
جتميده وتسخينه مرة أخرى فإنه يتحول إىل سم قاتل وذلك
بسبب طريقة حفظ اخلبز.
املشكلة يف األكياس البالستيكية اليت حيفظ فيها اخلبز!
على الرغم من أن األكياس البالستيكية ال تتحلل إال أنها
تتأثر بدرجات احلرارة الساخنة عند وضع اخلبز الساخن بها،
ومن ثم تربيدها لدرجات منخفضة جدًا ،األمر الذي يؤدي
إىل إنتاج مادة تسمى ديوكسني واليت تسبب السرطان،
فيتحول اخلبز اىل أكرب مسبب ملرض السرطان وتراكم خملفات
البالستيك الذي يتكون على اخلبز يف دم اإلنسان.
اخلبز اجمللد سريع التعفن!
يرجع السبب الثاني خلطورة جتميد اخلبز إىل دورة حياة اخلبز
نفسه ،فعند إنتاج اخلبز يكون ساخنًا ثم يتم تربيده ،وبعد
ذلك إعادة تسخينه ،ما يؤدي إىل إعادة ترتيب جزيئات
اخلبز ويتسبب يف سرعة تعفنه وفقدانه لقيمته الغذائية مع
االحتفاظ بالكربوهيدرات واملادة الدهنية.
كيف ميكن جتنب خطورة جتميد اخلبز؟
يفضل عدم االحتفاظ باخلبز يف الفريزر ،ولكن إذا كنت
يف حاجة حلفظه بهذه الطريقة ،ينصح حبفظه أوال يف وعاء
حمكم الغلق جمهز لالستخدام يف الثالجة ثم وضعه فيها.
وإذا رغبت يف تناوله ،عليك إخراجه من الثالجة وتركه لفرتة
حتى يذوب الثلج ثم تسخينه.
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Labor welcomes le- Budget to have anothgal funding ‘backflip’ er go at dole bludgers

Senator Brandis

The federal government
says it’s listened and accepted the need for continued funding for community and indigenous
legal services.
But Labor has labelled
the decision a humiliating
backdown for AttorneyGeneral George Brandis
and a win for campaigners across the country.
The government will include $39 million of funding for community legal
centres and $16.7 million
for indigenous legal services over three years in
its May 9 budget.
The money takes funding
for the services to 2020,
when a national partnership agreement with the
states and territories
ends.
After 2020, all jurisdictions will have to negotiate a new funding deal.
The new money for community legal centres will
be prioritised for services that help domestic
violence victims and their
children.
Senator Brandis touted
Monday’s announcement
as a government “investment of unparalleled magnitude”.
“This is new money (and)
it represents the largest
single commitment on an
annualised basis by the
commonwealth government to the legal assistance sector ever,” he told
reporters in Brisbane.
Senator Brandis also defended the time taken to
reach the decision - described as a “travesty”
by Queensland Attorney-

General Yvette D’Ath - as
part of the budget process.
“We’re actually announcing this in advance of the
budget because we want
to send a very clear signal about where the government’s priorities lie,”
he said.
The coalition has come
under sustained fire from
Labor, minor parties and
community groups for
not guaranteeing ongoing funding to the legal
services, with previous
commitments set to end
on July 1.
Acting shadow attorneygeneral Katy Gallagher
welcomed the news but
said it was a humiliating
backflip for Senator Brandis.
“Just eight weeks out
from these cuts taking effect, for those who have
campaigned against the
cuts, the victory is theirs
today,” she told reporters
in Canberra.
But legal centres has already lost experienced
staff because of the uncertainty and would take
time to rebuild, she said.
The Law Council of Australia said it was a huge
relief.
“The scheduled budget
cuts would have significantly deepened the funding crisis affecting the legal assistance sector, with
enormous downstream
costs to taxpayers,” president Fiona McLeod said
in a statement.
“It heads off an impending disaster, as many
community legal centres,
particularly in regional areas, were set to close.”
Independent senator Jacqui Lambie in March accused the government
of “sledging welfare recipients with a hammer”
and said everyone should
have the right to legal representation whether they
had money or not.

The Turnbull government
is going back to basics
with its May 9 budget and
having another crack at
dole bludgers.
After weeks of speculation over what the budget
might bring to ease housing affordability pressures, Malcolm Turnbull
has attempted to tone
down expectations despite a red-hot property
market in Sydney and
Melbourne.
A new poll has found
voters agreeing with the
prime minister about
housing affordability, saying while it’s an important
issue it isn’t necessarily a
top priority.
The government will crack
down on people who
claim welfare but won’t
participate in work-forthe-dole schemes, closing a loophole that allows
payments to continue despite people refusing interviews or placements.
Employment Minster Michaelia Cash says there is
a cohort of people in Australia that actively says no
to suitable work
“I think all taxpayers
would rightly expect
that those who can work
should work and our welfare system should be
there as a genuine safety
net, not as something
that people can choose to
fund their lifestyle,” she
told reporters in Brisbane
on Monday.
Labor frontbencher Katy
Gallagher is a “bit suspicious” when a coalition
government
attempts
to demonise and attack
those who rely on welfare.
“We support rigour
around people being responsible for the money
they receive and actually having to play by the
rules. There is no problem
with that,” she told reporters in Canberra.
But Labor wants to make

sure the government isn’t
being “harsh and unfair”
by attacking those who
are most vulnerable.
However, Senator Gallagher welcomed a backflip by the government
that will enable Australia’s
most vulnerable people
access to legal services
under new funding arrangements.
The government will provide $39 million for community legal centres and
$16.7 million for indigenous legal services in the
budget.
“We’re actually announcing this in advance of the
budget because we want
to send a very clear signal about where the government’s priorities lie,”
Attorney-General George
Brandis told reporters in
Brisbane.
The coalition has come
under sustained fire from
Labor, minor parties and
community groups for
not guaranteeing ongoing funding to the legal
services, with previous
commitments set to end
on July 1.
Senator Gallagher said it
was a humiliating about
face by Senator Brandis.
“Just eight weeks out
from these cuts taking effect, for those who have
campaigned against the
cuts, the victory is theirs
today,” she said.
A new survey found a
majority (57 per cent) of
voters regard Medicare
and hospitals as their top
priority.
The polling, by JWS Research for the Australian
Financial Review, found
stimulating
economic
growth and employment
came second on 48 per
cent, followed by welfare
and social issues on 46
per cent and then housing affordability and funding for education and
schools, both on 41 per
cent.
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Budget to close work-for-dole loophole
The Turnbull government
will crack down on people
who claim welfare payments while refusing to participate in work-for-the-dole
schemes.
Employment Minster Michaelia Cash says there is a
cohort of people in Australia
that actively say no to suitable work
“I think all taxpayers would
rightly expect that those who
can work should work and
our welfare system should
be there as a genuine safety
net, not as something that
people can choose to fund
their lifestyle,” she told reporters in Brisbane on Monday.
The May 9 budget will aim
to close a loophole that allows payments to continue
despite people refusing interviews or placements.

“The problem at the moment
is that people are escaping
any financial penalty because of the loopholes Labor
created,” Human Services
Minister Alan Tudge says.
“We are working on fixing
this.”
Labor frontbencher Katy
Gallagher said she was a
“bit suspicious” when this
government attempts to
demonise and attack those
who rely on welfare.
“We support rigour around
people being responsible for
the money they receive and
actually having to play by
the rules. There is no problem with that,” she told reporters in Canberra.
But Labor wants to make
sure the government isn’t
being “harsh and unfair”
by attacking those who are
most vulnerable.

Victoria will pour $90 million into expanding a program to lure big business
into setting up shop in the
state and create jobs.
The funds will be included
in next week’s state budget
and are on top of $116 million already committed to
the Investment Attraction
and Assistance Program in
last year’s budget.
Premier Daniel Andrews
and Industry and Employment Minister Wade Noonan announced the boost at
the opening of heating and
hot water system manufacturer Rinnai’s new Braeside
facility, established with the
program’s help.
The facility creates an additional 160 manufacturing
jobs, including for some
former automotive workers.
Mr Andrews said the taxpayer-funded program keeps
employment up in Victoria.
“If you don’t provide those
incentives, if you don’t work
with business to make sure
that Victoria’s offering is
the most attractive offering
in the nation and the region,
then of course investments
go elsewhere,” he said.
“It’s a very, very competitive world and you need to
make sure you are making
the best offer and providing the best conditions for
businesses to stay and
most important for busi-

nesses to grow.”
The announcement comes
as CommSec’s latest State
of the States quarterly economic performance report
bumped Victoria down to
third with an ease in business investment and housing finance.
The report does also say
Victoria is leading the nation on population growth
and has had a lift in employment growth.
Treasurer Tim Pallas talked
up Victoria’s jobs growth.
“There is no doubt about
the strength of the Victorian economy - we have the
strongest jobs growth in
the nation, with more jobs
created in Victoria in the
past year than the rest of
the nation combined,” he
said in a statement.
“Last week we had ANZ
and Deloitte Access Economics highlighting we
were the stand out performer of the country - and
with 216,000 jobs created
since we were elected in
November 2014, that’s
216,000 opportunities that
are changing lives for Victorians.”
But the opposition believes Victoria is too reliant on population growth
and its associated housing construction and retail
spending to prop up the
economy.

Vic’s $90 million to lure big business
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‘Ridiculous’: Peter Dutton contradicted for third Anzac Day 2017: Prime Minister Malcolm Turnbull
time over Manus Island brawl explanation
visits Australian troops in Iraq and Afghanistan

Immigration Minister Peter Dutton says he was briefed by senior sources on
Manus Island. Photo: Alex Ellinghausen

A prominent Papua New
Guinea politician has accused Immigration Minister Peter Dutton of being
“ridiculous” in suggesting
he knew more about violent unrest at the Manus
Island detention centre
than locals.
Former Manus Island MP
Ronny Knight joined other
PNG police and defence
force officials in stressing
the Good Friday violence
was unrelated to an incident involving a child being taken into the facility a
week earlier.
Dutton contradicted for
third time over Manus
“Ridiculous” is how a
leading Manus Island MP
described Immigration
Minister Peter Dutton’s
analysis of the violent unrest at the detention centre.
Mr Dutton has been under
fire since Thursday when
he claimed, in a television
interview, that tensions
boiled over due to concerns about a five-yearold boy who was “led
into” the Australian-run
centre by three asylum
seekers.
The minister has been accused of conflating unrelated events to create the
impression asylum seekers may have intended to
sexually assault the boy.
PNG police have said the
boy was 10, not five, and
he was simply given fruit
at the centre before being
escorted out, and left unharmed.
Mr Knight called on Mr
Dutton to release CCTV
footage or other evidence,
after the minister claimed

on Sunday to possess information not available to
the public and the media.
“His comment that he
knows more than we do
is ridiculous,” Mr Knight
told ABC Radio National
on Monday.
“I’m on the ground, I’m the
MP from here. If he knows
more than I do then he
must have a really good
intelligence organisation
and it must be Australian,
not PNG.”
However, Mr Knight’s
credibility has been called
into question after a court
last week upheld a 2015
decision dismissing him
from office after he was
found guilty of misappropriating funds.
Mr Knight remained in office through the appeal,
which was rejected on
Wednesday, just a day
before writs were issued
for PNG’s upcoming election. Fairfax Media understands Mr Knight plans to
recontest his Manus Island seat.
He referred to himself as
an MP in the ABC interview on Monday.
Mr Knight said the Good
Friday incident, in which
up to 100 shots were fired
by PNG soldiers later revealed to be intoxicated,
started after an asylum
seeker allegedly assaulted a military officer.
“The incident was caused
by a uniformed officer
being assaulted. It was
sparked by a spur of the
moment thing that happened,” he said.
“If it was a local who did
the same thing it would
have ended up the same

way.”
Mr Knight said Australian authorities, who
fund and administer the
camp, should release the
evidence rather than suggesting the matter was in
the hands of PNG.
“It’s really easy for them to
pass the buck and that’s
what’s been happening,”
he said.
Mr Knight conceded there
was tension between
some locals and some refugees, who are now able
to move freely around the
province as a result of the
detention centre being declared “open” last year.
Part of the bad will arises
from two separate sexual assault charges laid
against asylum seekers
this year, one involving
the alleged rape of a 10year-old girl. Neither has
been convicted, and both
contest the charges.
“There definitely is tension there. There is angst
in the local society,” Mr
Knight said. “There’s always a dynamic in there
which is bad and good
- there are the bad ones
[asylum seekers], there
are the good ones.”
Mr Dutton defended his
case on Sunday, claiming he had been briefed
by “senior people on the
island” and repeating that
the mood was “elevated”
as a result of the previous
sexual assault charges
and the incident involving
the child.
“There are facts that I
have that you don’t,” he
told the ABC’s Insiders
program. “I can give you
the facts in relation to it,
or you can take the Twitter version.”
Mr Dutton’s political opponents have seized on
the confusion, with Labor’s shadow immigration
minister Shayne Neumann
calling on him to apologise, and Greens immigration spokesman Nick
McKim demanding he be
sacked.

With Australian Special Forces in Baghdad. Photo: Andrew Meares

Turnbull met with Afghan President Dr Mohammed Ashraf Ghani at Dilkusha in the grounds
of the Presidential Palace in Kabul, Afghanistan on Monday. Photo: Andrew Meares

Prime Minister Malcolm
Turnbull has made an unannounced Anzac Day-eve
visit to Iraq and Afghanistan to meet serving Australian troops, and leaders
of both countries.
In a strictly controlled visit
- the details of which were
kept secret to protect the
safety of Mr Turnbull and
his travelling party - the
Prime Minister visited Iraq
on Sunday, and Afghanistan on Monday.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has praised the
service men and women
serving in the Middle East
during a secret trip to Iraq
and Afghanistan over Anzac day.
His office announced the
visit on social media early
on Tuesday, posting a photo on Twitter of Mr Turnbull
surrounded by Australian
forces in Afghanistan.
In Iraq, Mr Turnbull met
with troops at Camp Taji, a
military operation used by
Australian and New Zealand troops. There, he received a a Maori welcome
ceremony from New Zealand troops stationed at
the base.
Despite being a secure facility, the base has been
marred by deadly violence.
In June last year four Iraqi
soldiers were killed, and
12 others injured, when a
suicide bomber blew him-

self up at the northern gate
of the military base. Earlier that month a car bomb
exploded on the southern
end of the base, killing
seven Iraqi men.
Australian forces involved
in the Building Partner Capacity Mission at Taji have
now trained more than
20,000 Iraqi Security Forces personnel and 3000
federal police.
In Baghdad, Mr Turnbull
thanked Special Forces
troops for their service,
and handed out 15 service
medals. For more than two
years, the Australian Special Operations Task Group
has been advising and assisting the Iraqi CounterTerrorism Service in the
fight against the so-called
Islamic State, providing
leadership training, tactical
movement training, removing improvised explosive
devices, and conducting
counter-terrorism training.
Mr Turnbull also met
with Iraqi Prime Minister Dr Haider Al-Abadi,
and congratulated him on
the strong military gains
against ISIS, which has
now lost more 60 per cent
of territory it once held in
Iraq.
Australia, Mr Turnbull said,
would provide a further
$110 million in humanitarian and stabilisation assistance for Iraq.

In the last year alone, Australia’s aid programme in
Afghanistan has helped
enrol more than 5000
children in school, trained
more than 9000 farmers
and funded multiple women’s shelters.
There are more than 1700
Australian Defence Force
personnel deployed in the
Middle East, with about
750 contributing to Operation Okra in Iraq and Syria,
and 270 contributing to
Operation Highroad in Afghanistan.
Since 2002, 42 Australian
troops have been killed
in Afghanistan and two in
Iraq.
On Monday, Mr Turnbull,
accompanied by Australian Chief of Defence Force
Air Marshall Mark Binskin,
had a lightning visit to Afghanistan.
There, he visited troops
serving at Camp Qargha
near Kabul, and met with
Afghan President Dr Mohammed Ashraf Ghani,
US Secretary of Defence
General James Mattis and
Commander General of
the International Security
Assistance Force, John
“Mick” Nicholson.
Mr Turnbull reiterated to
Australia’s coalition partners his commitment to
defeating terrorism and
working alongside US,
NATO and Afghan allies to
build Afghanistan’s security institutions.
Overnight, Mr Turnbull’s
office released an Anzac
Day message on Mr Turnbull’s Facebook page, in
which he paid tribute to the
service of Australian servicemen and women, and
those they left behind.
“We pay tribute to those
who faced the horrors of
war, and we reflect onthe
heavy burden of war still
felt by many Australians,”
he said.
“More than 100,000 men
and women have died in
the service of our nation.
Many more have been left
wounded in body and spirit. Their sacrifice has protected our liberty and our
values. And their legacy
continues in the work of
those who serve today.”

Page 37

Saturday 29 April 2017

37 صفحة

2017  نـيسان29 الـسبت

NEWS

Property Council unveils ten-point plan to fix housing crisis Protecting Jobs Through

Housing affordability will be a key focus in the Turnbull Government’s
May budget. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

Federal Treasurer Scott Morrison is set to unveil the housing package
in the May budget. Picture: AAP Image/Julian SmithSource:AAP

Property Council of Australia chief executive Ken Morrison says the affordability crisis will take years to tackle.Source:News Corp Australia

AUSTRALIA’S peak property industry group has
unveiled a plan to improve
housing
affordability,
championing low-deposit
loans for first home buyers, but warns against
“playing with” negative
gearing.
The Property Council of
Australia’s 10-point blueprint, released less than
two weeks out from the
Federal Budget, talks
about reducing construction costs, boosting supply and removing barriers
to downsizing.
But it urges against pursuing changes to negative gearing or any other
measures that purport to
help with affordability but
instead “act as a tax” on
investment and supply.
“Negative gearing and the
capital gains tax discount
are essential components

of the private rental market, as well as rational tax
policy,” the Council’s report says.
“Retention of negative
gearing — and carefully
canvassing any changes
to the capital gains discount — are essential to
the continual supply of
rental accommodation.”
It comes as a special
Newspoll, taken for The
Australian ahead of the
budget, shows most Australians are in favour of
reducing tax breaks for
property investors.
Fifty-four per cent of respondents to the survey
said they would support
curbing negative gearing
and reducing capital gains
tax deductions for investors.
Support was high from
Australians across the
political spectrum, with

Greens, Coalition and Labor voters all backing the
plan.
The poll also showed
there was little support for
a proposal to allow first
home buyers early access
to their superannuation
for a home deposit.
Young Australians aged
18-34 were the only group
where a majority (52 per
cent) were in favour of the
plan.
Labor has been pushing
for the negative gearing
and capital gains tax reforms, but it’s believed
the Turnbull Government
is still internally split on
whether to include the
changes in its housing
package, to be unveiled in
the May budget.
Fairfax Media reports the
package could also include measures to make it
easier for retirees to downsize the family home.
It’s reported downsizers
could be given exemptions from a cap on the
non-concessional annual
contribution to superannuation, normally $100,000
per year, if the top up is a
lump-sum payment from
selling a family home.
After weeks of speculation over what the budget
might bring to ease housing affordability pressures,
Malcolm Turnbull has attempted to tone down
expectations despite a
red-hot property market in
Sydney and Melbourne.
The Property Council says
costly regulations, poor
planning decisions and
excessive taxes across all
levels of government have
created a logjam for the
past 20 years.
“Australia is benefiting
from population growth,
record low interest rates
and relative economic
prosperity, but getting so
many other policy settings
wrong has made affordability worse,” its chief
executive Ken Morrison
said.
Dwelling prices have
climbed to 6.9 times the
average wage and it takes
139 per cent of an average household’s annual
income to pay the deposit
on an average house.

“This affordability cauldron has taken years to
develop and it will take
concerted effort over
many years to unwind,”
Mr Morrison said.
The Property Council
wants to investigate lowdeposit loans for first
home buyers based on
their rental and work histories, as well as a rethink
on downsizing rules that
discourage pensioners
from budging.
However, it points out 1.2
million rental properties
are negatively geared and
argues the tax breaks underpin the market.
“Housing is a $6 trillion
asset class and government must tread carefully,
otherwise it runs the risk
of undermining the flow
of jobs and investment
through the economy,” Mr
Morrison said.
“Too much of the housing
affordability debate has
misdiagnosed the problems, focused on measures that won’t do anything to fix affordability,
or set out to blame scapegoats for political convenience.” The Property
Council also wants to see
institutional investment
in “build to rent” housing, densities developed
around transport hubs
and corridors, and the abolition of stamp duty.
TEN-POINT PLAN TO FIX
HOUSING AFFORDABILITY
— Crank up housing supply, diversity and choice
— Make housing cheaper
to produce
— Incentives to spur reform
— Bridge the deposit gap
— Keystart low deposit
home loans
— Remove barriers to
downsizing
— Don’t play with negative
gearing
— Institutional investment
in ‘build to rent’ housing
to give more choice for
renters
— Location matters —
densities around transport
hubs and corridors
— Phase out stamp duty
— Re-establish the National Housing Supply
Council

Better Biosecurity

The Andrews Labor Government is protecting Victoria’s international reputation as a clean, green
producer of food and fibre.
A two year commitment of
$44.4 million, included as
part of the Victorian Budget 2017/18, will maintain
the state’s crucial agricultural biosecurity, protecting access to international
markets and supporting
regional jobs.
The funds will support Agriculture Victoria to secure
overseas market access
for farmers and continue
to protect our state from
invasive pests and diseases.
An additional $19.2 million
over four years will go towards a ten-year national
plan to eradicate the invasive Red Imported Fire
Ant.
The ant can cause significant damage, placing the
health of livestock, farm
workers and the environment at risk. It was first
detected in Brisbane in
2001.
The Labor Government will
also continue its support
for the implementation of
electronic tagging in sheep
and goats, helping producers reduce any risks to our
meat and wool trade.
The funding reflects the
Labor Government’s determination to rebuild
Victoria’s agricultural biosecurity system, which
had been drastically undermined by ongoing cuts
under the former LiberalNational Government.
The Victorian Auditor-General found that funding for
core livestock biosecurity
was cut by 49 per cent between 2009-10 and 201415. The number of animal
health and veterinary officers also shrank by 42 per
cent.
These cuts weakened Victoria’s capacity to prevent,
prepare for and respond to
a major livestock disease
outbreak, such as Foot
and Mouth disease.
Quotes attributable to Minister for Agriculture Jaala
Pulford
“Victoria’s primary producers continue to punch

well above their weight.
They’re doing their part –
it’s up to Government to
do ours.”
“By investing in biosecurity, we’re protecting our
state’s clean, green reputation and the livelihood
of thousands of Victorian
farmers.”
“We’re taking action because we know that strong
biosecurity means a strong
agricultural sector.”
On the other hand members of the Legislative
Assembly will be looking
into the impacts of penalty
rate cuts by the Fair Work
Commission supported by
the Turnbull Government
and Matthew Guy’s Opposition.
The Penalty Rates and
Fair Pay Select Committee will look into the social
and economic cost of the
Fair Work Commissions to
changes to penalty rates.
The changes will begin to
impact the wages of retail,
hospitality, pharmacy and
fast food workers from the
middle of the year.
The select committee
will be looking into the
detrimental effects such
changes will have on:
• Victoria’s lowest paid,
award reliant workers
• Women
• Young workers
• Workers in regional Victoria
• Single parents
• The detrimental effects
on the Victorian economy
• Other industries that are
now potentially open to
the same wage cuts.
It comes as 78 leading
Australian
economists
signed an open letter to
the Fair Work Commission
earlier this month, commenting that cutting award
wages will likely hurt the
national economy.
Unlike the opposition the
Andrews Labor Government has firmly opposed
the cuts to penalty rates
and is looking to the Committee for ideas of what
can be done in Victoria to
assist those impacted by
the cuts.
Quotes attributable to Minister for Industrial Relations Natalie Hutchins.
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One Nation candidate Mark Ellis
withdraws from state election saying family threatened and harassed
ONE Nation candidate
Mark Ellis has withdrawn
from the state election
saying his family comes
first following threats and
harassment.
Mr Ellis, who was endorsed to stand in the
Queensland seat of Macalister posted his decision on Facebook this
morning.
“The constant abuse,
harassment and threats
to myself, my wife, my
parents, and my friends
— coupled with the damage to my business and
my reputation are simply
not worth it. I really don’t
need the job that badly, ”
he said.
“Family has to come first.
I am a big target for the
leftie media and the pathetic haters due to my
success and profile and
even though I’m personally okay — it’s starting to
hurt people close to me.”
The former policeman has
been trolled for his role
as one of the Pinkenba
Six — officers who were
charged with kidnapping
three Aboriginal youths
in 1994. The charges
were dropped.
“I would have honestly
thought that something
that happened 30 years
ago, that got thrown out
of court, shouldn’t be an
issue,” Mr Ellis told Nine.

“I wouldn’t do it again,
I’ve learnt a lot from it but
the circumstances at that
time were very different
to today.”
The father-of-two has
been left shocked by the
attacks on his family and
to his reputation.
The Facebook post went
on: “The sheer avalanche
of support that I have
received from everyone
has been quite simply
overwhelming. People
that I haven’t spoken to
in years were behind me
100 per cent. Friends
had my back like never
before. People from opposing parties (yes, even
the Greens) were sending
me messages of support.
Their passion and enthusiasm was simply amazing. Humbling, in fact.
“Sadly — this consequently made some of
them targets of threats
and abuse as well — and
I’m not prepared to put
them through it. It was all
fun and games until the
pathetic “haters” started
targeting my mum, my
wife and my mates.”
Mr Ellis said his security
company has been operating for 10 years and
some of his staff have
been with him since then.
“I’m not a thug or a bully
and I guarantee my staff
will back me up on that. “

The Future Fund has grown
to just shy of $130 billion,
making investment returns
of nearly $70 billion since it
was set up by former Liberal
treasurer Peter Costello in
2006.
The fund, set up to cover unfunded public servant superannuation liabilities, stood
at $129.6 billion as of March
31, having returned 7.7 per
cent per annum since 2006
and exceeding the benchmark return target of 6.9 per
cent - CPI plus 4.5 per cent.
Mr Costello, now chairman of
the fund’s board, said global

markets have continued to
deliver positive returns to
investors.
But he is conscious of uncertainty around global growth,
global monetary policy, international political tensions
and the potential for shocks
to investment markets.
“We also expect prospective
returns to be lower than in
recent times,” he said in a
statement.
“With all this in mind, we
continue to take a patient
approach to investing, balancing the need to deliver
returns against our obliga-

Bank of Sydney’s EverdaySaver, SmartNet, Student Savings accounts and Home
Loan package win Five Star CANSTAR
ratings for Outstanding Value
Bank of Sydney has been
awarded 5-Star CANSTAR
ratings for Outstanding
Value for its EverydaySaver, SmartNet and Student
Savings accounts. Bank
of Sydney has retained
Canstar’s 5-Star Rating
for our Owner Occupied
Expect More Home Loan
PAYG.
Bank of Sydney’s CEO
Mr Miltos Michaelas said,
“Retaining a Five Star Rating for Outstanding value
for our EverydaySaver
and SmartNet accounts
for the 4th consecutive
year, is a genuine acknowledgement that we
deliver on our promises
to provide our customers
with competitive products
and premium service.
Most importantly, this is a
recognition of our steady
and focused effort over
the years to be in a leading position for the best
interest of our customers.”
Our EveryDaySaver Account, has won an award
as one of the best accounts in the Australian
market by receiving a
5 star CANSTAR rating
in different categories.
It was launched in May
2013 as a unique everyday account offering a
high interest rate and spe-

cial features including: $0
account keeping fees and
unlimited $0 fee rediATM
withdrawals and EFTPOS
transactions.
Our SmartNet account
was also been awarded
a 5 star CANSTAR rating
for the 4th consecutive
year in the Cash Management category as well as
our Students Savings account for the first time..
Our Owner Occupier
PAYG Expect More Variable Home Loan Package
also retained the 5 star
rating. With extremely
competitive interest rate,
100% Home Loan Offset
account and many more
features and benefits,
Bank of Sydney’s Owner
Occupier PAYG EMHL
package is designed to
help you buy your dream
home.
CANSTAR is a highly regarded organisation who
provides quality factbased data and ratings to
consumers and financial
institutions across Australia. They collect, analyse and research over
20,000 products including loans, cards, and insurances. Only products
offering outstanding value are awarded a 5 stars
award which is the highest rating available.

Govt admitting failure
on debt: Shorten
Treasurer Scott Morrison
seeking to change the
way government debt is
reported in the May budget is an admission of
failure, Opposition Leader Bill Shorten argues.
The government wants
to better explain what is
“good” and “bad” debt,
making it clearer what
government expenditure
is contributing to investment and increasing productivity, and debt that is
incurred in dealing with
everyday spending.
“We all need to understand what is driving the
growth in our public debt
and we need to budget
in a way that creates accountability for increasing public debt and the
interest rate payments
that go with it,” Mr Morrison will tell an Australian
Business Economists
lunch on Thursday.
Prime Minister Malcolm
Turnbull likened it to a
household that has taken
on a loan to buy a home,
undertaken renovations
or bought into another
investment, so the debt
is matched by an asset.
But if you are running up
debt to pay for a holiday,
“you’re living beyond
your means”.
“When governments borrow to build assets ... you
know, generically, good
debt. But if you’re borrowing money to fund an
excess of spending over
revenue, then that is debt

Future Fund continues to exceed target

tion not to take excessive turns have added over $69 ment which were valued at
risk.”
billion to the original con- $60.5 billion at the time of
Since 2006 investment re- tributions from the govern- the transfer.

School overcrowding a Sydney crises: Foley
The NSW government’s
$5 billion plan to tackle
overcrowding in the public
education amounts to bureaucratic reshuffling, opposition leader Luke Foley
says.
The government has earmarked $5 billion for a new
Education Infrastructure
unit, which will be respon-

sible for planning and infrastructure outside the Education Department.
With public school enrolments expected to grow by
12 per cent by 2031, NSW
Education Minister Rob
Stokes says the department
will be able focus on teaching and student outcomes.
But Mr Foley has criti-
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cised the strategy, saying it doesn’t address the
problem because it won’t
deliver the schools that are
needed.
“What we see today is simply bureaucratic reshuffling,” he said on Thursday.
“This is a crises for Sydney”.

that ultimately is living
beyond your means,” Mr
Turnbull told ABC radio.
“Now, that’s what we
can’t afford to continue
to do.”
Mr Shorten said the coalition was voted into power
in 2013 on the promise
it would cut cut the debt
and the deficit.
“Today, the prime minister and the treasurer are
changing the goalposts.
It is tantamount to an
admission of failure,” Mr
Shorten told reporters in
outer Melbourne.
In his final set-piece
speech before the May 9
budget, Mr Morrison will
say while the overall economic picture is improving, that does not mean
the benefits are being felt
by all.
There are also risks in
east coast housing markets with Australian
households now the
fourth most indebted in
the OECD as a share of
income, coming behind
Denmark, the Netherlands and Norway.
But the treasurer believes there are already
signs the heat in housing
is coming off because of
tougher foreign investment rules implemented
by the government and
capital outflow restrictions in China.
“While care must be taken to temper excessive
investor activity that can
inflate the market and increase the risks, equally a
policy overreaction could
have very real negative
impact,” he will say.
The budget will address
the many housing challenges that Australians
face and reduce the rising costs of living wherever it can.
Shadow treasurer Chris
Bowen said Mr Morrison
bizarrely claiming victory
that his housing policies
were already working is a
“sick joke”.
“Tell that to young people who are turning up
at auctions week after
week, being shut out of
the housing market,” he
told reporters in Sydney.
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Real Housewives of Sydney’s Lisa Oldfield rips
into Yassmin Abdel-Magied over Anzac post

Lisa Oldfield slams Yassmin Abdel-Magied

REAL Housewives of
Sydney’s Lisa Oldfield
has taken the criticism
of ABC personality and
Muslim activist Yassmin
Abdel-Magied to another
level, calling her a “b****”
on live television.
Appearing as a political commentator on Sky
News’ Paul Murray Live
program, the Sydney
businesswoman-turned
reality TV star lashed
out at Ms Abdel-Magied,
whose offensive Anzac
Day Facebook post has
led to calls for her sacking.
The online comment
that said “Lest we forget
(Manus, Nauru, Syria, Palestine ...)” was removed
by Ms Abdel-Magied
about an hour after she
had posted it when she
said she realised it was
offensive and apologised.
On Wednesday as online
petitions lobbying for
the part-time presenter’s
dismissal from the public broadcaster reached
more than 70,000 signatories, Ms Oldfield ranted
on the late-night program.
“It wasn’t ignorant, she
was just being a b****,”
she said.
“At the end of the day I
don’t like what she said.

I was offended by what
she said. But I still support her right to freedom
of speech, and my right
to be able to turn around
and say lest we forget,
Yassmin, that you are
brown, you are Muslim
and you are a girl, and
that’s the only reason you
have a job at the ABC.”
The deleted Facebook
post from Yassmin Abdel
Magied. Picture: FacebookSource: Supplied
Host Paul Murray responded with laughter to
Ms Oldfield’s outburst,
and led some viewers to
question why the reality
show participant was appearing “as some sort of
expert”.
Oldfield is the latest critic
to pile onto Abdel-Magied,
after One Nation leader
Pauline Hanson and radio host Alan Jones both
weighed in yesterday,
calling her “un-Australian” and clueless.
“She’s done her dash
with most Australians
who will never, never
forget her comments,”
Hanson said in a video
posted online.
“Working part-time at the
ABC, let’s be honest it’s
tokenism, she’s not going to pull us together.”
The public broadcaster
has stood by Ms Abdel-

Yassmin Abdel-Magied presenting ABC’s Australia Wide. Picture:
ABCSource:ABC

Fairfax commentator Clementine Ford is among those fighting the backlash against Ms Abdel-Magied. Picture: SuppliedSource: Supplied

Magied saying she acknowledged “the timing
and nature of the post
was disrespectful” and
that her decision to delete it and apologise “was
appropriate”.
The ABC did appear to
distance itself from the
part-timer, saying she
worked in accordance
with its policies “when
presenting for the ABC”,
but engaged in a range of
other activities that didn’t
represent the views and
opinions of the broadcaster.
Ms Abdel-Magied is only
on air for a few minutes
each week as she presents the station’s Australia Wide program, throwing to prerecorded news
stories produced by ABC
reporters around the
country.
Though criticism of the
presenter and advocate
has been widespread and
vocal, many are also defending her comments.
Fairfax commentator Clementine Ford said Ms
Abdel-Magied was “absolutely f***ing correct” in
the controversial post.
“More than 8000 Australian and New Zealander
men died throughout the

eight months of the Gallipoli campaign, and the
only thing they were left
with at the end was the
sense of a unified pride in
their nations’ coming-ofage tale — because they
had been sold the concrete lie that their sacrifice was necessary and
that it meant something,”
Ms Ford wrote on Facebook.
“Criticising war is honouring those who died on the
battlefields of Gallipoli.
Refusing to participate in
the propaganda machine
of ‘Aussie pride’ and war
time antics is honouring
the thousands of men
who have been conscripted throughout Australian
history against their will
to fight where men in government would not.”
The lengthy, expletiveridden post went on to
say that the backlash
against Ms Abdel-Magied
was thanks to “good
old fahion racist Aussie
d***heads”, who targeted
the presenter “because
she is a Muslim woman of
colour”.
Ms Abdel-Magied has not
commented on the controversy since posting
her apology.
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Coalition MPs call on Julie Bishop to sack Yassmin Abdel-Magied
from Australian-Arab committee

Pressure is mounting on Julie
Bishop to remove Ms AbdelMagied from a DFAT committee. Picture: AP Photo/Emrah
GurelSource:AP

PRESSURE is mounting on Julie Bishop from
within government to
sack ABC commentator
Yassmin Abdel-Magied
from a foreign affairs
committee over her comments on Anzac Day.
Liberal senator Eric
Abetz has written to Ms
Bishop asking her to remove Ms Abdel-Magied
from the Council for
Australian-Arab Relations.
Senator Abetz said Ms
Abdel-Magied had demonstrated that she was
unfit to build stronger
Australian-Arab
relations and her appointment should be terminated “as a matter of
urgency” after her social
media post on Anzac
Day.
Ms Abdel-Magied’s post
“LEST. WE. FORGET.
(Manus, Nauru, Syria,
Palestine ...)” was deleted after she came under
fire for it on Tuesday.
Immigration Minister Peter Dutton has also called
for her to be sacked from
her committee position
today, saying “I don’t
believe she should be
paid anything from the
Federal Government”.
“That’s my personal
view,” Mr Dutton told
2GB today.
But Mr Dutton said it was
an issue for the Foreign
Affairs Minister and her
Department.
“We just need to call out
the comments that were
expressed on the most

sacrosanct day on the
Australian calendar,” he
said.
Earlier this year, it was
reported Ms AbdelMagied had undertaken
a taxpayer-funded book
tour of the Middle East
as part of her role on the
committee.
The tour, which cost taxpayers $11,485, promoted Australia as a destination for investment and
education, while showing women in male dominated industries such as
science, technology and
engineering.
Mr Dutton slammed the
ABC for standing by Ms
Abdel-Magied when it
had threatened to sack
another host for a minor
on air blooper earlier this
month.
“The ABC can answer
for themselves but I
think most Australians
are pretty fed up with ...
some of the ABC commentators,” he said.
“If they want to be politicians, run for politics,
run for a seat at the next
election but don’t prosecute your political disposition through taxpayerfunded ABC.”
Deputy Prime Minister
Barnaby Joyce said yesterday it was difficult to
justify funding the ABC
when it stood by comments such as Ms AbdelMagied’s.
“They make life exceedingly difficult for people
like myself on the expenditure review committee
when we’re fighting for
funds when issues such
as this are brought up to
us,” he said.
“You can’t just sweep it
under the carpet. It starts
to become a sense that
the culture of the ABC
in some instances is at
odds with the culture of
Australia … you can’t just
have one of your paid
presenters making a
statement like that.”
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