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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
رخصة  على  للحصول  تؤهلك 
املهن  يف   )Licence( حكومية 

التالية:
أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  هدم  باطون-  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

قانون  سلك  وأخريا 
طريقه  العتيد  االنتخابات 
اىل احلل وذلك بعد خماض 
كل  ألن  سنوات،   استمر 
زعيم  او  سياسي  طرف 
على  مفصال  قانون  يريد 
قياس  على  ال  قياسه 

الوطن.
تقول  »ال  يقول  املثل 
باملكيول«  يصري  تا  فول 
ونأمل هذه املرة ان ميتلئ 
بعدما  فوال!«  »املكيول 
يف  كبرية  اجيابية  ملسنا 
اقوال الرؤساء الثالثاء اثر 
اجتماعهم يف قصر بعبدا.. 
االبيض  الدخان  اذن، 
سريى  املولود  تصاعد.. 
ليست  الوالدة  النور.. 

فمربوك  قيصرية.. 
االنتخاب  قانون  للبنانيني 

العتيد الذي طاملا انتظروه 
البلد  يف  شيء  كل  وكاد 

الرئيس عون خالل افطار اقامه يف قصر بعبدا:
انـجاز قانـون االنتـخاب خـالل االيـام اآلتـية!

التتمة صفحة 31

 الرئيس العماد ميشال عون يلقي كلمته خالل االفطار

األمريكي  الرئيس  أعلن 
امس  ترامب،  دونالد 
انسحاب  االول اخلميس، 
من  املتحدة  الواليات 
العاملية  باريس  اتفاقية 
املناخي  تغري  ملكافحة 
أمريكا  »محاية  أجل  من 

التتمة صفحة 31

بري: كل شيء »منيح«.. احلريري: اتفقنا على النسبية يف 15 دائرة

ترامب يعلن 
االنسحاب من اتفاقية 

باريس للمناخ

التتمة صفحة 31

الشعيب«  »احلشد  بدأ 
تهديداته  عن  يرتاجع 
السورية  األراضي  بدخول 

يتوقف يف انتظاره.  

حتذير أمريكي - كردي لقوات »احلشد الشعيب«
احمللية  للضغوط  استجابة 
متارس  اليت  والدولية 
اجتاه  تقدم يف  كلما  عليه 

احلدود، وأعلن أمس االول 
مواقعه  عن  سيتخلى  أنه 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

40
$2،00

ُقتل شخصان على األقل 
قبيل صالة املغرب أمس 
االول، يف انفجار سيارة 
كانت متوقفة يف منطقة 
القطيف  مبدينة  مياس 
السعودية(.  )شرق 
»العربية«  قناة  وافادت 

التقارير  إن  االخبارية 
أن  إىل  تشري  األولية 
اهلاربني  من  القتيلني 
اجلهات  لدى  املطلوبني 

األمنية.
ونشر موقع احملطة صورًا 

التتمة صفحة 31

مقتل مطلوبني يف القطيف بانفجار 
سيارة حمملة متفجرات

التتمة صفحة 31

مبواصلة  روسيا  هددت 
غاراتها اجلوية ضد عناصر 
الذين  »داعش«  تنظيم 
حياولون الفرار من الرقة، 
حنو  اجلنوبي  ممرها  عرب 
مدينة تدمر، حمّذرة من أن 
مسلحي  خلروج  حماولة  أي 
إىل  الرقة  من  التنظيم 

هلا  التصدي  »سيتم  تدمر 
بقوة«.

الروسي  التحذير  وجاء   
مروحيات  ست  تنفيذ  مع 
موقع  على  إنزااًل  أمريكية 
قرية  يف  »داعش«  لـ 
الرقة،  مدينة  قرب  َشنينة 
مسلحي  مع  اشتبكت  حيث 
التنظيم وقتلت عددًا منهم 
قبل أن تنسحب إىل مناطق 
سورية  »قوات  سيطرة 

الدميوقراطية«.

األمريكي  اإلنزال  ويأتي 
معركة  انطالق  اقرتاب  مع 
الرقة،  من  »داعش«  طرد 
لـ  املفرتضة  العاصمة 

»خالفته« يف سورية.
معارضة  مصادر  وأفادت   
لـ  تابعة  قوات  بأن 
نّفذت  الدولي«  »التحالف 
جويًا  إنزااًل  األربعاء  فجر 
مشال  شنينة  منطقة  قرب 

روسـيا تالحـق »دواعـش« الـرقة
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لــبنانيات
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد   
ميشال عون خالل حفل اإلفطار 
الذي أقيم يف القصر اجلمهوري 
ان »اجناز قانون انتخابات خالل 
بداية  سيكون  اآلتية  االيام 
استعادة الثقة ألنه سيربهن عن 
الشعيب  التمثيل  حتسني  ارادة 

وجعله اكثر توازنا«.
ويف ما يلي نص كلمة الرئيس 

عون:
والنيافة  الفخامة  أصحاب 
املعالي  أصحاب  والسماحة، 

والسعادة والسيادة،
مع  اليوم  جنتمع  أن  يسرني 
الفضيل، شهر  الشهر  انطالقة 
مائدة  حول  والربكة،  اخلري 
ما  بكل  الرمضانية،  اإلفطار 
حتمل يف وجداننا ويف ذاكرتنا 
تعيدنا  وتالق،  وحمبة  قيم  من 
حيث  اجلميل،  الزمن  أيام  اىل 
كان تشارك اخلبز وامللح يربط 
عقد  يربطهم  مما  أكثر  الناس 
بيتكم،  يف  بكم  فأهال  موقع. 
أن  له  أريد  الذي  البيت  هذا 
يكون جامعا لكل أبنائه ومفتوحا 

هلم ساعة حيتاجونه.
أيها احلضور الكريم

السياسة  »إن  نابوليون  يقول 
هي ابنة التاريخ، والتاريخ ابن 
ال  ثابتة  واجلغرافيا  اجلغرافيا، 
تتغري«، وقدر وطننا أن يكون 
بركانية،  منطقة  وسط  جغرافيا 
إن استكانت محمها لفرتة فلتثور 
استكاناتها  بني  وما  لفرتات، 
مثقال  تارخينا،  خيط  وثوراتها 
وأيضا  جبراحه،  مثخنا  بأمحاله، 

فخورا بإجنازاته.
موجة  بدأت   1967 العام  يف 
ال  احلمم،  تلك  من  قاسية 
نزال نعاني من تداعياتها حتى 
اإلسرائيلية  احلرب  مع  اليوم، 
تبقى من فلسطني  ما  واحتالل 
االتفاقيات  ثم  أهلها،  وتهجري 
النظر  بعد  اىل  افتقرت  اليت 
مع  صدامات  اىل  فأسست 
إثرها  على  بدأ  الفلسطينيني 
الوطن،  جسم  يضرب  التشلع 
من  بدعم  ويتعمق  يتسع  وأخذ 
يف  لبنان  سقط  حتى  اخلارج، 
أتون حرب على مدى 15 عاما، 
كلفته أغلى األمثان، بشرا وحجرا 

واقتصادا.
تسلمت  عندما  العام84،  يف 
قيادة اجليش كان تشلع الوطن 
مخسة  هناك  كان  ذروته،  يف 
لبنانات، وكل منها مرتبط بدولة 
بينها،  للبناننا  وجود  وال  ما، 
كان  به  نقوم  أمين  عمل  وأي 
يصنفنا يف خانة فريق ضد آخر. 
العسكريني  اىل  توجهت  يومها 
بالقول »عليكم أن ختتاروا بني 
للعبة دولية  أن تكونوا مرتزقة 
أو جنودا للوطن واهلوية. خيارنا 

الوطن واهلوية«.
هذا اخليار هو الذي رسم مسرية 
»لبنان  السياسية،  حياتي 
»شريك  ال  الذي  اللبناني«، 
على  وصي  وال  أرضه  يف  له 
وضعين  الذي  وهو  قراره«، 
مع  الدائم  املصطدم  موقع  يف 

اللعبة الدولية وملتزميها.

عون خالل حفل افطار القصر اجلمهوري: 
اجناز قانون انتخابات خالل االيام 
اآلتية سيكون بداية استعادة الثقة

لقد  الكريم،  احلضور  أيها 
استعدت للحظات تارخينا املؤمل 
ليس  باألمس،  اليوم  ألقارن 
إلثارة املشاعر لكن ألخذ العرب، 
يف  نزال  وال  ثابتة  فجغرافيتنا 
قلب الربكان إياه، إال أن لبنان 
حيمي  أن  استطاع  املرة  هذه 
يف  يسقط  ومل  منه  نفسه 
اليت محلت  ذاكرتنا  أتونه، ألن 
تالها،  وما  السبعينات  أحداث 
وعلمتنا  املناعة،  أعطتنا  قد 
الوطنية هي صمام  وحدتنا  أن 
السياسة،  يف  خنتلف  أماننا. 
نعم،  نتنافس،  نتجادل،  نعم، 
ولكن سقفنا وحدتنا، وال جيب 
أن نسمح ألي حدث أن يهددها. 
ومن غري املقبول وال املسموح 
استحقاق  كل  عند  نسمع  أن 
سياسي أصواتا تهدد، تصرحيا 
أو تلميحا، بالعودة اىل احلرب.

عشنا  احلرب،  جربنا  مجيعنا 
جراحها،  من  ونزفنا  مآسيها 
اليوم..  وبعضها مل خيتم حتى 
ومجيعنا نعرف أن ال حل يأتي من 
خالهلا سوى املزيد من التدمري. 
أن  ذاكرتنا  على  جيب  لذلك، 
تبقى حية كي ال تتكرر األخطاء، 
وما سبق وقلته أول أيام حرب 
متوز أعيده اليوم: »سنوات من 
احلرب مع اخلارج وال ساعات من 

االقتتال يف الداخل«.
الوحدة جيب سد  هذه  ولتعزيز 
السياسي،  نظامنا  الثغرات يف 
حالة  إرساء  خالل  من  وذلك 
جبمع  فنغنيه  فيه،  التوازن 
اإلجيابي يف خصائصنا بدال من 
أن نفقره بطرحنا السليب منها.

بعد سقوط األحاديات اجملتمعية، 
والسياسية  منها  الدينية 
نشهده  ما  وبعد  والعرقية، 
تطرف  من  اليوم  العامل  يف 
متبادل، حيث الغرب يعمم على 
اإلسالم تهمة اإلرهاب واإلسالم 
وتغذية  بإطالق  الغرب  يتهم 
اإلسالموفوبيا، يربز دور لبنان، 

وأيضا احلاجة اىل هذا الدور.
فلبنان، مبجتمعه التعددي، الذي 
واملذاهب،  األديان  كل  جيمع 
توازن  على  حمافظا  يزال  ال 
وإن  حتى  وميثاقيته،  النظام 
السياسية  االنقسامات  كانت 
أحيانا  الصورة  فيه تفسد هذه 
بينما  ديين  بطابع  تتموه  عندما 
مضمونها  يف  سياسية  هي 
أن  له  يسمح  ما  وحقيقتها، 
اجملتمعات  لكل  النموذج  يكون 
وتتلمس  األحادية  تلفظ  اليت 

طريق التعددية.

أرضا  يوما  يكن  مل  لبنان  إن 
والثقافات  احلضارات  لصراع 
العكس،  على  بل  واألديان، 
وتفاعل  لقاء  أرض  دائما  كان 
أن  األقدر  هو  لذلك  وحوار، 
مركزا  املرحلة  هذه  يف  يكون 
دورا  يلعب  وأن  األديان  حلوار 
ما  وصل  إعادة  يف  حموريا 
أنه  يقني  على  انقطع.وكلنا 
ينتهى  اإلسالم  وجه  تشوه  إذا 
املسيحيون  هجر  وإذا  الشرق، 
املشرقية  الروح  تندثر  منه 
القائمة على التعددية واالنفتاح 
وتنتصر  الديين،  والتسامح 
املدمرة.  العنصرية  األحادية 
نستهني  ال  أن  علينا  لذلك 
وهو  فيه،  نتهاون  أو  بدورنا 
اىل  منه  الرسالة  اىل  األقرب 

الدور.
إن اهلدف األساسي هلذا العهد 
هو بناء دولة قوية، واستعادة 
احلكومة  يقول شعار  الثقة كما 
اللبناني  فالشعب  احلالية. 
مقتنع أن الدولة فاسدة جبميع 
أي  يوليها  ال  وهو  إداراتها، 
اليت  القوية  الدولة  إن  ثقة... 
تتمتع بثقة املواطن واليت نتطلع 
الصادقة  الدولة  هي  إليها 
بوعودها، اليت إن وعدت وفت، 
نفذت،الدولةاليت  التزمت  وإن 
املواطن  لشؤون  عملها  تكرس 
اقتصاده،  فتبين  والوطن، 
وسيادته  كيانه  وحتفظ 
حرياته. وحتمي  واستقالله، 
وإجناز قانون االنتخابات، خالل 
بداية  سيكون  اآلتية،  األيام 
استعادة الثقة ألنه سيربهن عن 
الشعيب  التمثيل  حتسني  إرادة 
بني  أفقيا  توازنا،  أكثر  وجعله 
مكونات الشعب اللبناني كافة، 
حبد  مكون  كل  داخل  وعموديا 

ذاته.
أيها اللبنانيون،

ليلة  بني  تبنى  ال  الدولة  إن 
وضحاها، وال تبنى أيضا بإرادة 
فردية. الدولة لن تقوم، والثقة 
لن تستعاد إال بتضافر اإلرادات 
الطيبة واجتماع النوايا الصافية 
وكل  الوطن.  مصلحة  فيه  ملا 
هي  الطريق  هذا  على  خطوة 
جناح لنا مجيعا، وأي تراجع هو 

فشل لنا مجيعا.
أن  للجميع،  صرحية  دعوة  هي 
على  الوطن  مصلحة  تتقدم 
فتسهل  األخرى،  املصاحل  كل 

عندذاك كل احللول.
رمضان كريم أعاده اهلل عليكم 

باخلري والربكة.

رئيس الجمهورية يلقي كلمته خالل االفطار يف قصر  بعبدا

ملحم  االعالم  وزير  لبنان   
االول  امس  عصر  الرياشي 
اخلميس يف مكتبه يف الوزارة، 
دياب  االخبار صائب  مدير  ضم 
العاملني  االعالميني  من  وعدد 

واملوظفني يف التلفزيون.
الرياشي

الرياشي: »بداية،  الوزير  وقال 
رمضان كريم للجميع، وأشكركم 
وأتعهد  الزيارة،  هذه  على 
فرتة  يف  التلفزيون  أزور  بأن 
ببشائر  الخربكم  جدا  قريبة 
جملس  تعيني  أبرزها:  عديدة، 
شؤون  سريعى  جديد  ادارة 
اهلل  بإذن  وننتهي  التلفزيون، 
عن  أهلتنا  اليت  املشاكل  من 

هدفنا االساسي«.
االساسي  اهلدف  »إن  أضاف: 
يف  التلفزيون  وضع  عدم  هو 
املنافسة مع بقية التلفزيونات، 
حمرتمة  اخلاصة  فالتلفزيونات 
وجهات  عن  وتعرب  ومقدرة، 
نظر  وجهات  عن  خمتلفة  نظر 
ان  اال  اللبناني،  الشعب 
تلفزيون لبنان هو رمسي، ولكن 
تلفزيون  فهو  للرمسيني،  ليس 
ويعرب  بأمجعه،  اللبناني  الشعب 
اللبناني،  الشعب  صورة  عن 
وجيب أن يكون متميزا ومتمايزا 
فهذه  األخرى،  التلفزيونات  عن 
تصل  ان  نريدها  اليت  الرسالة 
كل  واىل  اللبنانيني  كل  اىل 
الناطقني بالفرنسية واالنكليزية، 

من املغرتبني اللبنانيني،
فأمامكم مهمات كبرية«.

يف  فاشل  أحد  »ال  أضاف: 
ناجح  فهناك  لبنان،  تلفزيون 
سيكون  موظف  وكل  ويكافأ، 
يف مكانه املناسب، وميكن اجراء 
دورات تدريبية للوسائل احلديثة 
فلن  موظفني  طرد  أما  للجميع. 
للناجحني  مهمات  إلغاء  حيصل، 
لن حيصل ايضا، حماسبة طائفية 
ممنوعة يف عهدي، فالطائفة هي 
اللبناني  الكفاءة، وهي للشعب 
من  واطيافه  طوائفه  بكامل 
كما  ولالغرتاب  استثناء،  دون 
سرتتفع  اهلل  وبإذن  للمقيمني، 
بشكل  لبنان  تلفزيون  مداخيل 
تعزيز  االسباب  وأحد  سريع 

العالقة مع االغرتاب«.
يف  هناك  »ليس  وتابع: 
الوزير  قبل  من  احد  التلفزيون 
لبنان  كلنا خنص  ذلك،  او غري 
نناضل  اليت  اللبنانية  والقضية 

الرياشي استقبل وفدا من تلفزيون لبنان:
على اجلميع أن يعمل مبسؤولية واحملاسبة 

الطائفية ممنوعة يف عهدي

صفحة  طوينا  لقد  اجلها.  من 
ونفتح  واخلصومات،  العداوات 
بعضنا  مع  جديدة  صفحة 
جملس  يتعني  وعندما  البعض، 
يف  معكم  سأكون  جديد  ادارة 
جديدة،  اخبارا  لنرى  التلفزيون 
جديدا،  حضاريا  برامج  اسلوب 
وبرامج  جديدة  ميديا  ونيو 
وسيكون  ولالطفال،  لالغرتاب 
مركز  احلازمية  يف  للتلفزيون 
انتاج كبري. كما سيكون املوظف 
يف  االدارة  مع  اساسيا  شريكا 
متلقي  فال  املستقبل،  صناعة 

وال ملتقط.«
أؤمن  »وكعادتي،  وقال 
رأيكم  وسيكون  باملشورة، 
مسموعا يف االدارة ألنكم عشتم 
مأساة التلفزيون، ومعنا ال توجد 
إمنا قوتكم هي املوجودة.  غربة 
ستكون  املقبلة  اشهر  والستة 
اختبارا لنا مجيعا مين انا ومنكم، 
موظف  الي  ظلم  اي  دون  ومن 
أو أي إداري. وعلى اجلميع أن 

يعمل مبسؤولية، فالتلفزيون هو 
عمل اعالمي، وحيق له ان يكون 

حمرتفا وعمال رسوليا«.
لبنان  تلفزيون  »ارشيف  وختم: 
تلقينا  إذ  جديد،  من  سينتعش 
قبل  من  النعاشه  عدة  عروضا 
يف  أما  اجلامعات.  من  عدد 
فاحلمدهلل  املعاشات  خصوص 
اجورهم  املوظفون  سيتقاضى 

يف اليومني املقبلني«.
دياب

من جهته، قال دياب: »زيارتنا 
للوزير الرياشي هي أوال لشكره 
اليت  العادلة،  مواقفه  على 
كما  والضمري،  احلق  حتاكي 
عودنا دائما، فهو اعالمي وزميل 
اليت  املعاناة  ويتحسس  قديم 
السبب  أما  االعالمي.  يعيشها 
الثاني للزيارة فهو للتمين عليه 
ملك  النه  بالتلفزيون  النهوض 
الدولة والشعب، ولكي نعاهده 
ونأخذ بتوجيهاته يف هذه املرحلة 

بالذات«.

الوزير الرياشي مستقبال وفد تلفزيون لبنان

رئيس  أن  رمال  داود  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة  مندوب  أفاد 
حزب »القوات اللبنانية« مسري جعجع أكد للصحافيني لدى وصوله 
إىل قصر بعبدا »ان القانون االنتخابي قيد البحث اآلن من أفضل 

القوانني اليت ميكن الوصول إليها«.

جعجع من بعبدا: القانون االنتخابي قيد البحث 
اآلن من أفضل القوانني

النائب  أن  رمال  داود  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة  مندوب  أفاد   
ابراهيم كنعان أكد للصحافيني لدى وصوله إىل قصر بعبدا »أننا 

أصبحنا قاب قوسني من إجناز قانون جديد لالنتخاب«.

كنعان من بعبدا: أصبحنا قاب قوسني من إجناز 
قانون جديد لالنتخاب

لقائه  بعد  جنبالط  وليد  النائب  الدميقراطي  اللقاء  رئيس  اوضح 
وحنن  اجيابية  االجواء  »ان  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
لقانون  عودة  وال  للتمديد  ال  جديد  انتخاب  قانون  على  مقبلون 

الستني، اذا االجواء جيدة وهذه سهرة مباركة واحلمد هلل«.
لدى  جعجع  مسري  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  قال  جهته  من 
مغادرته القصر اجلمهوري »ان االجواء اجيابية ويعمل على بعض 
التفاصيل املتبقية واالستعدادات جيدة. اتوقع ان نصل يف االيام 

املقبلة اىل قانون انتخاب جديد«.
سئل: هل سيتم ذلك خالل العقد االستثنائي؟

اجاب: اكيد اكيد، اذا اهلل اراد قبل 19 حزيران.

جنبالط: مقبلون على قانون انتخاب جديد 
جعجع:االجواء اجيابية ويعمل على بعض التفاصيل
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اعــالنات

املبارك رمضان  شهر  مبناسبة  خاصة  ن أســعار  مـضا ر
يم كر

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى  صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ 
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والبلديات  الداخلية  وزير  أكد 
لقائه  بعد  املشنوق  نهاد 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
بعبدا  قصر  يف  عون  ميشال 
ظهر امس االول اخلميس، أن 
»اجواء االتصاالت اجلارية حول 
قانون االنتخابات النيابية على 
للمرة  إجيابية  النسبية  اساس 
كاشفا  جدي«،  بشكل  االوىل 
خالل  عون  الرئيس  »كالم  أن 
سيقام  الذي  اجلامع  االفطار 
بعبدا،  قصر  اليوم يف  غروب 
لن يكون إال مطمئنا للبنانيني 
وال يوجد اي مربر لعكس ذلك، 
فهذه مهمته وهذا دوره وهذه 

رغبته«.
الوزير  نقل  آخر،  صعيد  على 
عون  الرئيس  عن  املشنوق 
يف  االمين  بالوضع  إهتمامه 
بعلبك خصوصا والبقاع عموما، 
وإعطاءه  االتصاالت  وإجراءه 
ضبط  اجل  من  التوصيات 
يعد  »مل  وقال:  الوضع،  هذا 
يف  االستمرار  املمكن  من 
بعلبك  االمين يف  الفلتان  هذا 
جلرائم  الناس  يعرض  والذي 
اختاذ  واكد  مربرة،  غري  قتل 
يف  ونهائية  حامسة  إجراءات 

هذا املوضوع«.

املشنوق
الوزير  أدىل  اللقاء،  بعد 
اآلتي:  بالتصريح  املشنوق 
الرئيس  فخامة  مع  »تشاورت 
االول،  أساسيني،  أمرين  يف 
وهو قانون االنتخابات املطروح 
شوطا  قطع  والذي  للبحث 
بعيدا، ومن الواضح أن االجواء 
اجيابية وإمكانية الوصول خالل 
جديد  قانون  اىل  قليلة  ايام 
أصبحت  النسبية  على  يعتمد 
فخامة  وسلمت  توقعا.  االكثر 
وزارة  أجرتها  دراسة  الرئيس 
املتحدة  االمم  مع  الداخلية 
بوسائل  املعنية  واملنظمات 
إجراء االنتخابات وفقا للنسبية 
كفكرة عامة، إضافة اىل املدة 
للقيام  التدريب  حيتاجها  اليت 
االدارة  جماالت  كل  يف  بذلك 
االقرتاع  اقالم  ولرؤساء 
ستتوىل  اليت  اللجان  ورؤساء 
الفرز. وطبعا إن الفرز سيكون 
إلكرتونيا، لكن يف وجود خرباء 
وأبلغت  املوضوع.  هذا  يف 
يف  قلته  مبا  الرئيس  فخامة 
تعترب  أشهر  ثالثة  أن  االمس 
وقتا قصريا إلجراء هذه العملية 
ككل،  االدارة  على  اجلديدة 
وسيطلع  الدراسة  وسلمته 
عليها. كما سأسلم نسخة عنها 
اىل دولة رئيس جملس النواب 
الوزراء  جملس  رئيس  ودولة 
كي يكونا يف صورتها قبل أن 

نصل اىل اللحظة االخرية«.
اآلخر  االمر  »أما  أضاف: 
خالل  ومهما  طارئا  كان  الذي 
فهو  فخامته،  مع  التشاور 
إذ  بعلبك.  يف  االمين  الوضع 
االستمرار  املمكن  من  يعد  مل 
الفلتان هناك والذي  يف هذا 
يعرض الناس جلرائم قتل غري 
مربرة، إما عن طريق الصدفة او 

جراء خالف حول موقف سيارة 
وغري ذلك. فالوضع اآلن غري 
اليت  اجلهود  كل  رغم  مطمئن 
تقوم بها قيادة اجليش وقوى 
االمن الداخلي بسبب االقتتال 
الذي وقع ليل أول من أمس 
شهيدة  طفلة  جراءه  وسقطت 
ضحية  عمرها  من  الثامنة  يف 
قبل  من  عشوائي  نار  إلطالق 
عائلتني. ولسوء احلظ أن كال 
منهما من مذهب خمتلف ولكن 
اخلالف كان غري مذهيب وعلى 
فخامة  أجرى  وقد  أخرى.  أمور 
وأعطى  االتصاالت  الرئيس 
توصياته يف هذا الشأن. ومن 
املسألة  هذه  سأتابع  جهيت 
كل  الختاذ  الرئيس  دولة  مع 
االجراءات اليت تأخرنا وقصرنا 
فيها يف مدينة بعلبك ومنطقة 
الوضع  فهذا  ككل.  البقاع 
أن  ميكن  ال  االمين  والفلتان 
اليت  االجراءات  وكل  يستمرا. 
مت إختاذها منذ أن وضعنا اخلطة 
االمنية مل تنجح، ال حبماية أمن 
الناس وال بتأمني حياتهم وال 
حبماية االطفال. وأنتم تقرأون 
فاعليات  كالم  الصحف  يف 
املذاهب  كل  من  بعلبك  أهل 
والطوائف، ومنه صباح اليوم، 
خالد  بعلبك  ملفيت  تصريح 
لن  أنهم  قال  الذي  الصلح 
يقيموا عزاء قبل إلقاء القبض 
على القاتل. وهذا يسبب مزيدا 
على  أكثر  وحيفزنا  التوتر  من 
ونهائية  حامسة  إجراءات  اختاذ 
شاء  وإن  املوضوع،  هذا  يف 
اهلل نتمكن من ذلك، وحنن لن 
سواء  ونبذله،  إال  جهدا  نرتك 
يف قيادة اجليش او قوى االمن 
الداخلي ويف أي جهاز أمين آخر 

وسنتابعه بشكل يومي«.

حوار
الوزير  بني  حوار  دار  ثم 
املشنوق والصحافيني، فسئل 
عما اذا كان كالمه عن إعتماد 
النسبية والتحضري هلا يؤكد أن 
االنتخابات لن جترى قبل شهر 
تشرين الثاني او أكثر، فقال 
تفصيلي  أمر  »هذا  املشنوق: 
إقرار  بعد  عليه  ويتفق 
القانون، واملهم اآلن هو إقرار 
الباقي  أما  لالنتخابات،  قانون 
حبسب  تقنيا  تأجيال  فيصبح 
لتدريب  حنتاجها  اليت  املدة 
املعنيني على ما يسمى الفرز 
اللوائح  وعلى  االلكرتوني 
ال  فاالمر  وأشكاهلا.  وألوانها 
لكن  بالناخبني،  فقط  يتعلق 
وأقالم  القيد  بلجان  أيضا 
االحتساب.  وطريقة  االقرتاع 
وهذه مسألة غري بسيطة ألنها 

ستجرى للمرة االوىل«.
يرتجم  أن  تتوقع  هل  سئل: 
والنيات  وامللح«  »اخلبز 
احلسنة مساء اليوم يف االفطار 
أمام  للطريق  فتحا  الرئاسي 

القانون االنتخابي؟
أجاب: »أعتقد أن هناك جهودا 
االجتاه،  هذا  يف  تبذل  جدية 
وبالتأكيد كالم فخامة الرئيس 
إال  يكون  لن  اليوم  مساء 

عون شدد على ضبط الفلتان االمين يف منطقيت بعلبك والبقاع
املشنوق: كالم الرئيس مساء عن قانون االنتخاب سيكون مطمئنا للبنانيني

مطمئنا للبنانيني، وال يوجد أي 
مربر لعكس ذلك. فهذه مهمته 
أي  رغبته،  وهذه  دوره  وهذا 
أن  وأعتقد  املواطنني.  طمأنة 
لكن  سيوضع،  القانون  هذا 
أنا مل  يوم؟  او  اي ساعة  يف 
أسأل فخامة الرئيس عن ذلك، 
مساء  خطابه  أن  أعتقد  وال 
توقيت  حول  وعودا  سيتضمن 
الواضح  من  لكن  وضعه. 
اجيابية  االجواء  أن  بصراحة 
للمرة االوىل بشكل جدي، ومل 
يسبق لي أن قلت ذلك طوال 
كانت  اليت  املفاوضات  فرتة 
االنتخابات  قانون  حول  قائمة 
اال البارحة، وإن شاء اهلل يصل 
االجيابية  خواتيمه  اىل  االمر 

خالل ايام قليلة«.

وزير السياحة ووفد املنتدى 
الدولي للسياحة

وزير  عون  الرئيس  واستقبل 
السياحة اواديس كيدانيان مع 
االول  الدولي  »املنتدى  وفد 
الذي  واملؤمترات«  للسياحة 
رويال«  »لو  فندق  يف  عقد 
املاضي،  االسبوع  ضبيه  يف 
من 150  فيه ممثلون  وشارك 
وفندقية  سياحية  مؤسسة 
وعاملية،  عربية  سفر  ووكالة 
مع  مباشرة  لقاءات  اجروا 
لبنانية  سياحية  مؤسسات 
وشركات  وغذائية  فندقية 
تنظيم  بهدف  للسفريات، 
مشرتكة  ورحالت  نشاطات 
تعزز وضع لبنان على اخلارطة 

السياحية العاملية.
»االقبال  ان  الوفد اىل  ولفت 
املنتدى  خالل  كثريا  كان 
ما  كثرية،  كانت  والعقود 
واعد  سياحي  مبوسم  يبشر 
بفعل  املقبل،  الصيف  خالل 
االستقرار الذي ينعم به لبنان 
عون  الرئيس  انتخاب  منذ 
وانتظام  للجمهورية  رئيسا 

احلياة السياسية يف لبنان«.

رئيس الجمهورية
عون  الرئيس  هنأ  وقد 
املشاركني على ما حتقق خالل 
به  يقوم  مبا  منوها  املنتدى، 
الوزير كيدانيان »من مبادرات 
لتفعيل احلركة السياحية خالل 
الصيف املقبل«، معربا عن امله 
هو  التخطيط  يكون  ان  »يف 

الرئيس عون مستقبال  الوزير املشنوق
املشاريع  الجناح  الدائم  اخليار 
السياحية على انواعها، اضافة 
خمتلف  بني  التنسيق  اىل 

القطاعات السياحية«.
واكد الرئيس عون انه »يولي 
القطاع السياحي اهتماما مميزا، 
وقد خصص حيزا من مداوالت 
الذي  للدفاع  األعلى  اجمللس 
التأم االسبوع املاضي، للطلب 
اىل االجهزة االمنية التعاون يف 
ما بينها للمساعدة على اجناح 
السياحي، اضافة اىل  املوسم 
عند  عملية  اجراءات  اختاذ 
احلدود اجلوية والبحرية حتقيقا 

هلذه الغاية«.

سفرية كندا
استقبل  عون  الرئيس  وكان 
كندا  اليوم، سفرية  ظهر  قبل 
زيارة  يف  كامرون،  ميشيل 
فرتة  انتهاء  ملناسبة  وداعية 
لبنان وانتقاهلا اىل  عملها يف 

وزارة اخلارجية الكندية.

عن  كامرون  السفرية  وعربت 
»امتنانها للتعاون الذي لقيته 
من  لبنان  يف  وجودها  خالل 
مجيع املسؤولني«، مؤكدة انها 
»ستعمل دائما من اجل تعزيز 
العالقات اللبنانية - الكندية«.

الهنشاك
عون،  الرئيس  واستقبل 
قالباكيان  سيبوه  النائب 
ورئيس اللجنة التنفيذية حلزب 
»اهلنشاك« يف لبنان الدكتور 
وحبث  جامكوجيان،  مارديك 
العامة  »االوضاع  يف  معهما 
من  احلزب  وموقف  البالد  يف 
سيما  ال  الداخلية،  التطورات 
قانون  حول  الدائر  النقاش 

االنتخابات النيابية«.
وأشار النائب قالباكيان اىل انه 
االقرتاحات  »مت طرح عدد من 
واالفكار حول الصيغة املقرتحة 
لقانون االنتخابات على اساس 

النسبية«.
الرئيس  فخامة  »هنأنا  وقال: 
االشهر  خالل  حتقق  ما  على 
الستة املاضية من اجنازات يف 
البالد، ومتنينا ان يكون االتفاق 
لالنتخابات  جديد  قانون  على 
الدولة  تكوين  ملسرية  تتوجيا 
اليت بدأت مع انتخاب الرئيس 

عون رئيسا للجمهورية«.

البستاني
واستقبل الرئيس عون، الوزير 

الذي  البستاني  ناجي  السابق 
تناول  »البحث  ان  اوضح 
وما  النيابية  االنتخابات  قانون 
يتم التداول فيه ومناقشته«. 
الرئيس  فخامة  »اكد  وقال: 
قانون  مع  االساس  يف  انه 
بالتالزم  النسبية  قاعدة  على 
شأنها  من  وطنية  ضوابط  مع 
الوطين  امليثاق  على  احملافظة 
املنصوص  الثوابت  وحتقيق 

عنها يف مقدمة الدستور«.
الدعوة  جدد  انه  اىل  واشار 
»لتمضية  اجلمهورية  لرئيس 
املقر  يف  الصيف  فصل 
بيت  يف  الصيفي  الرئاسي 
دعوته  جدد  كما  الدين«، 
االحتفالي  القداس  »حلضور 
الذي يقام ملناسبة عيد سيدة 
التلة يف دير القمر يوم االحد 

6 آب املقبل«.

»التغيري  تكتل  عضو  زار 
سيمون  النائب  واإلصالح« 
ابي رميا رئيس جملس االمناء 
يف  اجلسر  نبيل  واالعمار 
يف  التداول  مت  حيث  مكتبه، 
االمنائية  واملشاريع  امللفات 
على  الرتكيز  مع  جبيل  لقضاء 

املشاريع امللحة للتنفيذ.
رميا  أبي  أكد  االجتماع،  وبعد 
واملشاريع  »الطرقات  أن 

اإلمنائية التابعة جمللس االمناء 
وبلدات  قرى  يف  واالعمار 
قضاء جبيل يبدأ العمل بها يف 
خصوصا  الصيف،  هذا  أوائل 
طريق  من  الثالثة  املرحلة 
باإلضافة  العاقورة،  اللقلوق 
األخرية من طريق  املرحلة  إىل 
يف  شفيا  وطريق  قرطبا، 
مزار  اجلبيبلية حيث  بلدة حلفد 

الطوباوي اسطفان نعمة«.

القوات اللبنانية - اسرتاليا
مركز سيدني يهنئ

اللبنـانيـة استـراليـا - مـركـز سيـدنـي  القـوات  يتقـدم حـزب 
رئيسـا واعضـاء خبـالـص التهـانـي امن السيـدة لـودي فـرح 
اللبنـانيـة  الكتـائـب  حـزب  قسـم  رئيسـة  بـانتخـابهـا  ايـوب، 
بـاملهـام  والنجـاح  التقـدم  هلـا  متمنيـن  سيـدنـي،  فـي 

املسـتقبليـة.
 وكـذلـك تتـوجـه القـوات اللبنـانيـة مـركـز سيـدنـي بـالشكـر 
للـرئيـس السـابـق السيـد بيتـر مـارون علـى اجلهـود الكبيـرة 

التـي بـذهلـا متمنيـن لـه دوام الصحـة.

****
اللبنـانيـة استـراليـا - مـركـز سيـدنـي  القـوات  يتقـدم حـزب 
بـأحـر التهـانـي واطيـب التمنيـات مـن اجلـاليـة العـربيـة عـامـة 
واالسـالميـة خـاصـة حبلـول شهـر رمضـان املبـارك اعـاده اللـه 
علـى اجلميـع بـاخليـر واليمـن والبـركـات ، وبـالسـالم واالمـن 

لـوطننـا لبنـان.
رمضـان كـريـم

أبي رميا بعد لقائه اجلسر: طريق اللقلوق 
العاقورة قرطبا وشفيا اىل التنفيذ قريبا

نفى مدير مكتب رئيس جملس 
السيد  احلريري  سعد  الوزراء 
نادر احلريري، »نفيا قاطعا ما 
أورده أحد املواقع اإللكرتونية 
من معلومات منقولة عن لسانه 
يف  أقيمت  عشاء  مأدبة  خالل 
منزل السيد جهاد سعادة يف 
الرابية، وفيها انتقادات حادة 

السعودية  العربية  للمملكة 
تيار  جتاه  وسياساتها 

املستقبل«.
وأكد أن »ما نشر جمرد أكاذيب 
احلقيقة  إىل  متت  ال  خمتلقة 
جهات  خلفها  وتقف  بصلة، 
األهداف  معروفة  سياسية 

والنوايا«.

نفى انتقاده للسعودية
نادر احلريري: جمرد أكاذيب خمتلقة
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
العائلة  معهد  مدير  بكركي، 
ابي  يوسف  احلكمة  جامعة  يف 
وانا  الزائرة  والربوفسورة  زيد 
يوحنا  مار  معهد  من  غوتسيا 
وكان  روما،  يف  الثاني  بولس 
عرض ألبرز نشاطات املعهدين.

الزيارة  »هذه  زيد:  ابي  وقال 
سنوية لصاحب الغبطة الذي كان 
له مساهمة يف تأسيس املعهد 
ان  اىل  الفتا   ،»2008 عام  منذ 
معهد  هو  بريوت  احلكمة  »معهد 
بولس  يوحنا  مار  مشارك ملعهد 
الثاني يف روما، ورسالة املعهد 
العائلة  بناء  ثقافة  نشر  هي 
من  تفككها،  ثقافة  مواجهة  يف 
ونشاط  الكنيسة،  تعاليم  خالل 
تبادل  عند  يتوقف  ال  املعهدين 
مواكبة  وامنا  وحسب  اخلربات 
صعيد  على  اجلديدة  التطورات 

العائالت«.
الفخري

الراعي وفدا من منطقة  والتقى 
بشري ودير األمحر وبتدعي ونيحا 
برئاسة باتريك الفخري يف زيارة 
جتذر  وتأكيد  الربكة  إللتماس 
أرضهم  يف  البلدات  هذه  ابناء 
املسيحي  بإميانهم  ومتسكهم 

قوال وفعال.
كبري  تقدير  عن  الفخري  وأعرب 
عائلته  ومن  املنطقة  أبناء  من 
اليت  اجلامعة  الوطنية  »للمواقف 
اختذها غبطته يف حمطات كثرية 
البطريركية،  سدة  توليه  منذ 
جبرمية  املتعلقة  تلك  سيما  وال 
استشهاد والدي صبحي وندمية 
الفخري يف بتدعي والزيارة اليت 
اىل  الراعي  البطريرك  بها  قام 

املنطقة«.
وشكر الفخري يف كلمة ألقاها، 
الرسولية،  »غريته  على  الراعي 
ومواقفه  الرعائية  ونشاطاته 
وابوته  اجلريئة،  الوطنية 
الصادقة للجميع«، وقال: »لقد 
من  واحدة،  عائلة  اليوم،  أتينا 
كل عائالت مدينة بشري، مدينة 
ونيحا- بتدعي  ومن  املقدمني، 

لزيارة غبطتكم  املباركني،  األرز 
الصرح  هذا  يف  ونيافتكم 
حصن  العريق،  البطريركي 
ومسيحيي  واللبنانيني  املوارنة 
أن  والئق  لواجب  إنه  الشرق. 
يزور األبناء أباهم، عمال بوصية 
أفسس:  أهل  إىل  بولس  مار 
والديكم  أطيعوا  األبناء،  »أيها 
الرب ألن هذا حق وعدل«.  يف 

)أفسس 1:6(«.
حلق  »إنه  الفخري:  وأضاف 
أبانا،  يا  نزوركم  أن  وعدل 
مار  لكرسي  الصاحل  اجلليس 
اإلنطاكية  للكنيسة  بطرس 
يا  املشرق.  وسائر  املارونية 
والفكر  الكبري  القلب  صاحب 
الرؤى  وصاحب  واملبدع  اخلالق 
النبوية والنظر الثاقب والسديد. 
والقهرمان  الصاحل  الراعي  أيها 
عهدكم  مهرمت  لقد  احلكيم، 
الشراكة واحملبة،  امليمون خبامت 
فانتفضتم بروح يوحنا املعمدان 
والضاللة  اخلداع  جحافل  ضد 
وتزوير  اإلحنرافات  أنواع  وكل 

الراعي أمام وفد من بشري ودير األمحر برئاسة باتريك الفخري:

 علينا أن نصمد وحنافظ على وجودنا وتارخينا

وجسارة  ببسالة  وناديتم  احلق، 
والعامل  والشرق  لبنان  برية  يف 
»أعدوا  الكاهن:  زكريا  كإبن 
سبله  واجعلوا  الرب  طريق 

قومية«. )متى 3:3(.
جبرأة  انتفضتم  »كما  وتابع: 
كل  ضد  النيب،  كإيليا  عظيمة، 
البعال الصماء، وناديتم  أصنام 
 - الثالوث  باإلله  احلق،  باإلميان 
األحد، وناضلتم يف سبيل كرامة 
كرامة  سبيل  يف  املسيحيني 
والشرق  لبنان  يف  املسيحيني 
أرضهم،  تثبيتهم يف  أجل  ومن 
الديار،  ألنهم أسيادها، وأرباب 
وليسوا بغزاة متخلفني رجعيني. 
وناديتم بالكلمة، يف وقتها ويف 
غري وقتها، كالرسول طيموتاوس 
صوتكم  فدوى   ،)4 طيم   2(
الصلبة،  القلوب  يف  كالرعد 
وبدلتموها،  أركانها،  فزعزعتم 
مقدسة  هياكل  اىل  وحولتموها 
واحلق.  بالروح  فيها  اهلل  يعبد 
واحلق  العدل  سيف  ومحلتم 
ال  األمم،  رسول  كبولس 
بل  رخيصة،  دنيوية  العتبارات 
يف  الغرقى  الضمائر  إليقاظ 
نوم الضالل والبهتان، ولتقويم 
الطرق  والستقامة  اإلعوجاج 

امللتوية«.
يا  »نشكركم  الفخري:  وختم 
على  والنيافة  الغبطة  صاحب 
ونشاطاتكم  الرسولية،  غريتكم 
الوطنية  ومواقفكم  الرعائية، 
الصادقة  أبوتكم  اجلريئة، وعلى 
وحاضن  الكل  أبو  أنتم  للجميع. 
الكل. جندد أمامكم اليوم طاعتنا 
لغبطتكم.  املطلقة  البنوية 
األبوي  وقوفكم  على  ونشكركم 
بلدة  جرمية  يف  معنا  الصامد 
بتدعي النكراء، مقتل الشهيدين 
رمحات  الفخري.  وندمية  صبحي 
يا  نعاهدكم  عليهما.  اهلل 
أننا،  والنيافة،  الغبطة  صاحب 
والتحديات  االستفزازات  رغم 
السلم  على  سنحافظ  ملنطقتنا، 
املشرتك  والعيش  األهلي 
ونتخطى  اجلوار،  حسن  وعالقة 
واملشاكل،  الصعوبات  كل 
سائرين على طريق احلق واحملبة 
وهدي  املقدس  اإلجنيل  بهدي 
غبطتكم ونيافتكم. كما نعاهدكم 
يا صاحب الغبطة والنيافة، أننا 
وبلداتنا  قرانا  يف  صامدون 
وأرضنا، مهما حاول أتباع امللك 
باملاليني القتالعنا  إغراءنا  آحاب 
كنابوت  فنحن  أرضنا،  من 
أبدا  نفرط  ولن  مل  اليزراعيلي، 
أجدادنا  أرض  من  تراب  بذرة 
أيدينا  بني  أمانة  فهي  وآبائنا، 

نصونها بدمائنا لألبد«.
الراعي

باحلضور  الراعي  رحب  بدوره 
ابناء  حملبة  تقديره  عن  معربا 
بالزيارة  وملبادرتهم  املنطقة 
سائال  وتضحياتهم،  وغريتهم 

اهلل »ان يكافئهم عليها«.
ورأى أن »املأساة اليت أصابت 
اجلميع،  أصابت  الفخري  آل 
وحنن نسأل اهلل ان يرحم الوالد 
تأثري  الحظنا  وقد  والوالدة، 
تربيتهما من خالل أوالدهم الذين 
والعاطفة  القيم  على  تنشأوا 
وبالقيم  باإلميان  تعمقهم  ومدى 

املسيحية االجنيلية«.
وأضاف: »لن ننسى ردة فعلك 
اجلرمية،  وقعت  عندما  باتريك 
الثأر،  عدم  عن  حتدثنا  حيث 
عندها  السالح.  ضد  فنحن 
تدخلت فورا وطلبت عيش القيم 
فردا  فردا  األساسية  املسيحية 
انت وأخواتك واخوتك. أشكركم 
جمليئكم من مناطق بشري، بتدعي 
ونيحا ودير األمحر، شكرا للكلمة 
والالفت  منكم،  مسعناها  اليت 
الكتاب  من  غنية  الكلمات  أن 
وهذا  الالهوت،  ومن  املقدس 
دليل على اطالعكم املستمر على 
الكتب املقدسة، فأخذت العبارات 
الكتاب املقدس واستعملت  من 
يف مكانها. نقول لكم حنن رسل 
الصعوبات،  من  بالكثري  ومنر 
وقد  التاريخ،  درستم  مجيعكم 
مررنا بظروف أصعب من اليت منر 
بها اليوم، بدءا من حكم املماليك 
ظله  لنا يف  سقط  الذي  الظامل 
بطريركان شهيدان، مرورا بعهد 
ومل  ايضا.  القاسي  العثمانيني 
يكن حيق للمسيحيني واملوارنة ما 
حيق لغريهم ومنعوا من حقوقهم. 
القدم  البطاركة منذ  لذلك تنقل 
أسفل  اىل  اجلبال  أعالي  من 
قمع  ملواجهة  واملغاور  الوديان 
الظاملني والعمل من دون يأس 
للحفاظ على كرامة اإلنسان ونيل 
اإلستقالل. وهكذا مرت العصور 
وهم يعانون القتل واجلوع اىل ان 
وصلوا أخريا يف األول من أيلول 
البطريرك احلويك اىل  1920 مع 

اعالن دولة لبنان الكبري«.
وقال الراعي: »من أجل كل ذلك 
حنن اليوم، نسبة اىل ما عانيناه 
نصمد  أن  جيب  املاضي،  يف 
وتارخينا.  وجودنا  على  وحنافظ 
كل  احفاد  مجيعنا  أحفاد،  أنتم 
تبدأ  مل  حياتنا  الذي صار، حنن 
بدأت مع  عندما ولدنا وامنا هي 

أجدادنا مع التاريخ«.
»لتشجيع  الوفد  اىل  نداء  ووجه 

اجلميل،  سامي  النائب  اعترب   
الشكوى  ان  صحايف،  مؤمتر  يف 
املقدمة على مواطنني وصحافيني 
ونواب ووزراء حاليني وسابقني، 
رأيناها  اخرى  مشاهد  اىل  اضافة 
بزمن  تذكرنا  االخرية  االشهر  يف 
مستنكرا  االمنية«،  االنظمة 
»التهديد برفع احلصانة والتعرض 
وتقديم  الطرق  على  للمواطنني 
عن  عربوا  مواطنني  على  شكاوى 

رأيهم حبق«.
وقال: »سبق وأبديت استعدادي 
النيابية  احلصانة  برفع  ورغبيت 
البت بهذا املوضوع  عين، وامتنى 
يف  لنلتقي  وقت  اسرع  يف 
غري  امسي  كان  واذا  احملاكم. 
وارد يف الشكوى سأطلب تدخلي 

بالشكوى«.
»طالبنا علنا يف اجمللس  اضاف: 
رمسي  بطلب  وتقدمنا  النيابي 
وهذا  نيابية  بتشكيل جلنة حتقيق 
الطلب عند رئيس جملس النواب 
»الذهاب  متمنيا  بري«،  نبيه 
وسنكون  النهاية  اىل  بالشكوى 
يف صلبها، الن املشكلة ليس ان 
لديكم مشكلة مع 400 لبناني بل 

حنن لدينا مشكلة معكم«.
وتابع: »اذا احبوا فتح امللف يف 
يف  او  جاهزون،  حنن  اجمللس 

القضاء حنن جاهزون ايضا«.
واشار اىل ان »الصحايف قبل ان 
التعليق  يريد  مواطن  واي  يكتب 
وهذا  حساب،  مئة  حيسب  بات 
امسه ترهيب خصوصا عندما يكون 
هناك تواطؤ بني السلطة وحماولة 

التأثري على السطة القضائية«.
يستقبل  »عندما  اجلميل:  وقال 
لديهم  اشخاصا  عدل  وزير 
شكوى شخصية ضد 400 شخص 
هو  الذي  العدل  وزير  ويقول 
هذه  ان  ثبت  انه  الوصاية  وزير 
حتول  فقد  صحيحة،  االتهامات 
واصدر  قاض  اىل  العدل  وزير 
اىل  امللف  يتحول  ان  قبل  قراره 

القضاء«.
ان  املواطن  يرى  »عندما  اضاف: 
وزير العدل اخذ طرفا مع السلطة 
ضرب  وهو  ترهيبا  يعترب  فهذا 
يعتمد  واسلوب  العامة  للحريات 

يف الدول الرجعية«.
وتابع: »اما يف ما يتعلق بالبواخر، 
ان الشباب يريدون استئجار بواخر 
ان  واحلقيقة  مشبوهة.  بطريقة 
بقيت،  اذا  نعرف  نية، وال  هناك 
ولدينا  حمددة  شركة  بتلزيم 
القضاء  اىل  فلنذهب  اثباتات. 

الثبات ذلك«.
اليت  املستندات  »أحد  ان  واعلن 
من  رسالة  للقاضي،  سنظهرها 
احدى الشركات اليت كانت تنوي 
التقدم للمناقصات تقول فيها ان 
دفرت الشروط معمول على قياس 
املناقصة  وان  حمددة  شركة 
شركة  تكليف  واهلدف  شكلية 

كارادينيز«.
انه  الطاقة  وزير  »سألنا  وقال: 
الشركة،  اسم  اخلطة  يف  ذكر 
ازالته  نسوا  لكن  حذفه  مت  وقد 
ليس  هذا   .annexeالـ من 
صحيحا، هذا اسم البواخر، بالتالي 
هذا  وسنربهن  احلق  كل  لدينا 
واضاف:  باملستندات«.  االمر 
عن  الطاقة  وزير  سألت  »عندما 
 kps تعين  عما  وسألته  املوضوع 
هذا  ان  اجلواب  اتاني   15 و   14
هناك  ان  واكد  املوقعني«.  اسم 
لبنانيني يعملون يف العامل كله يف 
يؤكدون  وكلهم  الكهرباء،  قطاع 
ان امليغاواط يكلف مليون دوالر 
ميغاواط   800 اذا  اقصى.  كحد 

يكلفون 800 مليون دوالر«.
كيف  احدهم  لنا  »ليشرح  وقال: 

اننا نستأجر 800 ميغاواط مبليار و 
800 مليون دوالر«.

العام  الرأي  »نطمئن  اضاف: 
أخذت  واليت  املتواطئة  والسلطة 
قرارا يف جملس الوزراء باملوافقة 
على اخلطة، ونؤكد اننا مستمرون 
كل  جانب  اىل  وسنقف  بالقضية 
شخص يعرب عن رأيه باالخطاء اليت 

ترتكب«.
أليس  بري  »الرئيس  وتابع: 
قال  هو  احلكومة،  يف  شريككم 
ارفعوا  للجيوب  البواخر معومة  ان 
الكالم  هذا  اليس  عليه  دعوى 

اتهاما بالفساد؟«.
واكد اجلميل ان »ال احد يستطيع 
ان مينع الشعب اللبناني من قول 
رأيه الن الشعب دفع امثانا كبرية 
ليبقى لبنان بلد حريات وسقط له 
يتمكن  مل  االسلوب  هذا  شهداء. 
علينا  فرضه  من  السوري  النظام 

وانتم لن تنجحوا بذلك«.
االنتخابات  اجراء  »نريد  وقال: 
اعطاء  نريد  الننا  كذلك،  اليس 
على  حملاسبتكم  جماال  الناس 
الذي  املخطط  فضحنا  ادائكم. 
الستني  وهو  به  تفكرون  كنتم 
حائط  امام  اصبحتم  واليوم 
مسدود. منذ البداية قلنا لكم ان 
ال15 دائرة هي القاسم املشرتك 
اىل  داعيا  اجلميع«،  بني  الوحيد 
»البت به وعدم تشويهه، خصوصا 
واننا نسمع الكثري من الكالم الذي 
يهدف اىل تفريغ هذا القانون من 
االمر  »هذا  ان  معتربا  مضمونه«، 
اللبناني من  يشكل طعنا للشعب 

جديد«.
وشدد اجلميل على اجراء االنتخابات 
على اساس قانون جديد ليتمكن 
الشعب من حماسبتكم، ال تضيعوا 
اجتاهات  تغريوا  وال  الوقت 
اىل  اذهبوا  السياسي،  العمل 
وأقروا  صوتوا  ناقشوا  اجمللس 
الشعب  الن  لالنتخابات  قانونا 

سيحاسب«.
يفهموا  مل  انهم  »يبدو  وقال: 
مبا  القيام  هو  املعارضة  عمل  ان 
ان  اعتربوا  واذا  اليوم،  به  نقوم 
سكوتنا امر دميوقراطي فيجب ان 
الدميوقراطية«،  معنى  ما  يتعلموا 
كل  على  دعوى  »رفع  ان  مؤكدا 
دميوقراطية،  ليست  ينتقدك  من 
معطيات  على  أجوبة  منهم  طلبنا 

فرفضوا ذلك«.
سنوات  عشر  »منذ  اضاف: 
اجلها  من  وندفع  بواخر  استأجرنا 
يف  ونرميها  الدوالرات  مليارات 
من  هناك  ان  حني  يف  البحر، 
كهرباء  معامل  ينشئ  ان  بإمكانه 
انه  اىل  مشريا  اقل«،  بكلفة 
»سيصبح لدينا 4 بواخر«، موضحا 
انشاء  بدل  اجيارات  »ندفع  اننا 
ستغذي  كانت  كهرباء  معامل 
الكلفة  بنفس  وسوريا  لبنان 
وحتى   2011 منذ  دفعناها  اليت 

اليوم«.
السلطة  كل  »حنمل  وتابع: 
اللبنانية هذه املسؤولية ونعتربهم 
وكل  القرار،  يف  شركاء  كلهم 
الصفقة  هذه  عن  يدافع  شخص 
املسؤولية  ويتحمل  مسؤول  هو 

امام الناس«.
ندوة  وضع  »سيتم  انه  وأعلن 
احملامني يف احلزب بتصرف اجلميع 
وسنحاول توحيد الدفاع ونتمنى ان 
تكون احملاكمة علنية لنضم اليها 
كل فضائح الفساد كالنفايات«. 
وقال: »لتكن مناسبة للشعب كي 
يعرف امام القضاء كل الصفقات 
الباب  هذا  ولنفتح  ترتكب  اليت 
الذي  النظام  لكل  ولتكن حماكمة 
يعتمد طرقا غري مشروعة ولنعرف 

اين تذهب العموالت«.

اجلميل: الشكوى املقدمة على نواب ووزراء تذكرنا بزمن االنظمة
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الشباب واألبناء على التطوع يف 
اجليش والقوى األمنية والدخول 
مشددا  الدولة«،  مؤسسات  اىل 
يتحدثون  السياسيني  »ان  على 
لكن الفاعل احلقيقي هو من يعمل 

يف قلب مؤسسات الدولة«.
مستذكرا  البطريرك  وختم 
على  سقطوا  الذين  »الشهداء 
عن  ليدافعوا  الوطن  مذبح 
انه  مؤكدا  وسيادته«،  حريته 
هنا  كنا  ملا  تضحياتهم  »لوال 
متابعة  حنن  علينا  لذلك  اليوم، 
الستشهادهم  تقديرا  مسريتهم 

وتضحياتهم«.
رمحة  ميالد  ألقى  اخلتام،  ويف 
الوفد  وقدم  شعرية،  قصيدة 
اىل الراعي لوحة من خشب األرز 

نقش عليها رمسه.
بلدية  رئيس  الصرح  زوار  ومن 
رئيس  ثم  حلو،  انطوان  بعبدا 
احتاد بلديات كسروان - الفتوح 
جوان حبيش ورئيس بلدية عني 
الرحيانة فنسان البستاني، وكان 
املواضيع  من  عدد  يف  حبث 

اإلمنائية والقضايا االجتماعية.
السيناتور  الراعي  استقبل  ثم 
سام  األصل  اللبناني  األمريكي 
حنا زاخم يرافقه طالل املقدسي. 
وأكد زاخم أن »لبنان هو أرض 
املسيحية، وإذا ماتت املسيحية 
العامل  يف  فستموت  لبنان  يف 
لبنان  »نظام  على  مثنيا  كله«، 
املعتقد  حبرية  يسمح  الذي 
ميكن  ال  منوذج  وهذا  والدين، 

إجياده يف كل مكان«.
بعدها التقى الراعي نائب رئيس 
الصايغ  سليم  الكتائب  حزب 
وكان حبث يف قانون االنتخاب. 
بعد اللقاء قال الصايغ: »نشكر 
املواقف  على  البطريرك  غبطة 
املواقف  سيما  وال  يتخذها  اليت 
املتعلقة  األساسية  الوطنية 
االقتصادية  الناس  بقضايا 
مواقف  وهذه  واالجتماعية، 
ان  السياسية  للطبقة  ينبغي 
تطلقها فيما يشهد لبنان اوقاتا 
صعبة. وكالم غبطته يف العظات 
الضمري  صوت  هو  يلقيها  اليت 

الذي نسرتشد به دائما«.
قانون  اىل  »بالنسبة  وأضاف: 
االنتخاب نرى ان قانون بكركي، 
قانون  األساس  من  وهو 
اضافة  ميكن  ال15،  الدوائر 
ولكن  اليه.  التعديالت  بعض 
األساس هو معرفة انه مت اتفاق 
بكركي،  يف  عليه  وموسع  كبري 
واليوم هناك فرصة للتقدم يف 
نثمن مواقف  هذا اجملال. وحنن 

غبطته يف هذا املوضوع«.

الراعي مستقبال الوفد
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أساقفة  جملس  من  وفد  زار 
الشرقية  الكنائس  وممثلي 
ونيوزيلندا،  أسرتاليا  يف 
الروم امللكيني  برئاسة مطران 
روبرت  سيدني  يف  الكاثوليك 
من  عدد  وعضوية  رباط،  إيلى 
الكنائس  وأساقفة  مطارنة 
واألرمينية  واملارونية  القبطية 
ونيوزيلندا،  أسرتاليا  يف 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
السيسي امس االول اخلميس، 
يف حضور وزيرة الدولة للهجرة 

املصرية نبيلة مكرم.
وعلى األثر، قال املتحدث باسم 
املصرية  اجلمهورية  رئاسة 
»إن  يوسف:  عالء  السفري 
مطران  طربيه  أنطوان  املطران 
املوارنة يف اسرتاليا ألقى كلمة 
يف بداية اللقاء نيابة عن وفد 
اجمللس أعرب فيها عن خالص 
يف  املصري  للشعب  التعازي 
الذي  اإلرهابي  احلادث  ضحايا 
يوم  املنيا  حمافظة  شهدته 

اجلمعة املاضي«.
وأوضح »أن زيارة الوفد تهدف 
عن  اإلعراب  إىل  األساس  يف 
التضامن مع مصر وشعبها يف 
مواجهة اإلرهاب اآلثم«، مؤكدا 
»الثقة يف قدرة مصر بتارخيها 
احلضارة  يف  واسهاماتها 
كل  جتاوز  على  اإلنسانية 
لالرهاب  والتصدي  الصعاب 
وحدة  من  للنيل  وحماوالته 

الشعب املصري«.
السيسي  »الرئيس  أن  وذكر 
رحب بوفد اجمللس، مشريا إىل 
»األهمية اليت توليها مصر ملد 
القيادات  مع  الصداقة  جسور 
الدينية والروحية حول العامل«، 
الفتا إىل »سعادة املصريني يف 
استقبال قداسة بابا الفاتيكان، 
الذي كانت كلمته خالل الزيارة 
جانب  من  وإعجاب  تقدير  حمل 

الشعب املصري«.
»السيسي  ان  اىل  وأشار 
إعالء  على  الدولة  حرص  اكد 
ثقافة  وترسيخ  املواطنة  مبدأ 
التعددية وقبول اآلخر«، مشيدا 
املصري  الشعب  ب«شجاعة 
وقدرته على حتمل األعباء اليت 
تفرضها مواجهة اإلرهاب، رغم 
الصعوبات االقتصادية اليت متر 
»مصر  أن  مؤكدا  البالد«،  بها 
للتعايش  منوذجا  دوما  ستظل 
ميتلكه  ما  ظل  يف  السلمي 
شعبها من وعى حقيقي وتاريخ 

طويل من التسامح واحملبة«.

تسعى  الدولة  »أن  وأوضح 
املساواة  حتقيق  ضمان  إىل 
املواطنني  مجيع  بني  الكاملة 
فلكل  بينهم،  التمييز  وعدم 
نفسها،  احلقوق  املصريني 
جتاه  نفسها  الواجبات  وعليهم 

بلدهم«.
أن  اللقاء  السيسي خالل  وأكد 
وتكاتفهم  املصريني  »وحدة 
للتصدي  الوحيد  السبيل  هي 
حملاوالت ضرب الوحدة الوطنية 
الشعب  أبناء  بني  الفرقة  وبث 
هذا  يف  مشيدا  املصري«، 
املقدرة  ب«املواقف  الصدد 
تواضروس  البابا  لقداسة 
اإلسكندرية  بابا  الثاني 
املرقسية  الكرازة  وبطريرك 
واليت ساهمت يف دعم ومتاسك 

النسيج الوطين املصري«.
أضاف يوسف: »إن أعضاء وفد 
جملس أساقفة وممثلي الكنائس 
الشرقية يف أسرتاليا ونيوزيلندا 
مصر  حرص  اللقاء  خالل  مثنوا 
للتعايش  منوذج  تقديم  على 

وفد جملس أساقفة الكنائس الشرقية يف اسرتاليا التقى 
السيسي واملطران طربيه عزى مصر بضحايا االرهاب

للتسامح  ودعوتها  السلمي 
الديانات،  بني  والتعايش 
مصر  مواصلة  أهمية  وأكدوا 
احلضاري.  بدورها  االضطالع 
مصر  جبهود  أشادوا  كما 
املتطرف  للفكر  التصدي  يف 
والدعوة للتسامح وقبول اآلخر، 
مؤكدين أن هذه اجلهود تساهم 
بني  التقريب  يف  بفعالية 
ومواجهة  والثقافات  الشعوب 

العنف والتطرف«.
سبل  »مناقشة  اللقاء  وشهد 
الرامية  الدولية  اجلهود  تعزيز 
التسامح  قيم  نشر  إىل 
والتعايش وقبول اآلخر وإرساء 

دعائم السالم.
وقد طلب السيسي من أعضاء 
رعايا  إىل  حتياته  »نقل  الوفد 
الكنائس الشرقية يف اسرتاليا 
من  وخصوصا  ونيوزيلندا، 
املصريني الذين يعتربون مبثابة 
سفراء ملصر يف اخلارج، حترص 
ارتباطهم  استمرار  على  دائما 

بها باعتبارها وطنهم األم«.

الرئيس السيسي مستقبال الوفد

الوزراء  جملس  رئيس  شدد 
»أهمية  على  احلريري  سعد 
التنفيذية  اللجنة  اجتماعات 
الضرورية  اخلدمات  لتنسيق 
يف حتديد املشاكل واملطالب 
الزمنية  الربامج  ووضع 
والتنفيذية حللها مبا يساعد يف 

تسريع املعاجلات املطلوبة«.
ترؤسه  خالل  احلريري،  وقال 
جانبا من االجتماع الذي انعقد 
بعد ظهر امس االول اخلميس 
يف السراي احلكومي وخصص 
قضاء   - لبنان  جبل  حملافظة 
بعبدا، »كما قلت مرارا، اهلدف 
واضح،  االجتماعات  هذه  من 
مشاكل  على  االطالع  وهو 
يف  والقرى  املدن  ومطالب 
كافة احملافظات ووضعها على 

سكة املعاجلة الصحيحة«.
برتك  نقبل  »لن  وأضاف: 
دون  الطرقات  على  النفايات 
يف  حيصل  كان  كما  معاجلة 
البلديات  بعض  السابق، 
قالت ان بإستطاعتها حل هذه 

الوقت  منحناها  وقد  املشكلة 
الداخلية  ووزارة  الكايف، 
كتبا  اشهر  اربعة  منذ  ارسلت 
تتلق  ومل  اخلصوص  هذا  يف 
أي جواب من احد حتى االن. 
وهو  شروط  دفرت  هناك 
الوزراء  جملس  اىل  سيحول 
اجمللس  اىل  يصل  وعندما 
نقبل  لن  الننا  القرار  سنتخذ 
منتشرة  النفايات  تبقى  ان 
وسيتم  الطرقات،  على 
مستويات  ذات  مصانع  انشاء 
بكبار  ونستعني  عالية  فنية 
عمل  ملتابعة  االستشاريني 
هذه املصانع، وانتم كاحتادات 
وبلديات عليكم مساعدة الدولة 

يف هذا االطار«.
احلريري،  مغادرة  وبعد 
برئاسة  االجتماع  استكمل 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
وحضره  حاصباني،  غسان 
وزراء  عن  ممثلون  أيضا 
الدولة لشؤون النازحني معني 
اإلدارية  والتنمية  املرعيب 
وشؤون  الدين  عزي  عناية 
فرعون،  ميشال  التخطيط 
كيدانيان،  اواديس  السياحة 
الدفاع الوطين يعقوب الصراف 
واجمللس األعلى للدفاع، ممثال 
رئاسة جملس الوزراء املستشار 
فواز  فادي  اإلمنائية  للشؤون 
حممد  املهندس  اللجنة  ومقرر 
لبنان  جبل  حمافظ  عيتاني، 
رؤساء  ضو،  منصور  بالوكالة 
املعنية،  واإلحتادات  البلديات 
األشغال  وزارات  عن  ممثلون 
الطاقة  والنقل،  العامة 
الصحة  الزراعة،  واملياه، 
والبلديات،  الداخلية  العامة، 
والتعليم  الرتبية  اإلتصاالت، 
البيئة،  الثقافة،  العالي، 
جملس  اإلجتماعية،  الشؤون 
املؤسسة  واإلعمار،  اإلمناء 

العامة لتشجيع اإلستثمارات.
كما حضر رؤساء احتاد بلديات 
املنت االعلى، بلديات الضاحية 
اجلنوبية، بلديات ساحل املنت 
ارصون،  وبلديات  اجلنوبي، 
العربانية-  الشبانية،  اخلريبة، 
القصيبة،  القرية،  الدليبة، 
بتخنيه،  الكنيسة،  القلعة- 
بزبدين- بعلشميه، جوار احلوز، 
جورة ارصون، حاصبيا، محانا، 
احلرف،  رأس  احلرف،  دير 
شويت،  البلوط،  رويسة 

احلريري مرتئسا اجتماعات جلنة تنسيق اخلدمات جلبل لبنان:
 لن نقبل ان تبقى النفايات على الطرق وسيتم انشاء مصانع

قرنايل،  قرطاضة،  قبيع، 
برج  الغبريي،  كفرسلوان، 
حريك، حتويطة  حارة  الرباجنة، 
املرجية،  الليلكي-  الغدير- 
عاريا،  الشياح،  احلازمية، 
البطم،  حارة  سبنيه-  احلدث- 
بسابا،  اهلاللية،  العبادية، 
بعبدا-  املرداشة،  بطشيه- 
اخللوات،  فالوغا،  اللويزة، 
كفرشيما، وادي شحرور العليا 

والسفلى، وحارة الست.
ومشلت مواضيع البحث الصرف 
الغدير،  نهر  جمرى  الصحي، 
الغدير،  يف  التكرير  حمطة 
واالوتوسرتادات  التخطيطات 
والداخلية،  العامة  والطرقات 
طريق االوزاعي- املطار، ميناء 
السريع،  الطريق  اهلادئ، 
مطمر الكوستا برافا، ومشكلة 
النفايات واملكبات العشوائية، 
انارة  والغابات،  االحراش 
الطرقات العامة، اقنية املياه، 
الكهرباء،  حموالت  التعديات، 
فروع  واملهنيات،  املدارس 
دعم  اللبنانية،  للجامعة 
احلكومية  املستشفيات 
ومراكز  واملستوصفات، 
معاجلة مدمين املخدرات، مبنى 
لالمن العام والنفوس ومراكز 
للدفاع املدني ومراكز لالنقاذ 
املواضيع  من  وغريها  البحري 

اليت تهم القضاء.
حلقات  تكثيف  إقرتاح  ومت 
القطاعات  حول  النقاش 
بالتعاون  للمحافظة  اخلدماتية 
املختصة  الوزارات  مع 
من  وكل  الرمسية  واإلدارات 
له صلة من أجل التوصل إىل 
خمطط توجيهي عام يشمل مجيع 
وإجياد  واملعوقات  املعطيات 
مصادر التمويل من أجل تنفيذ 
جدول  ضمن  املشاريع  هذه 
زمين منظم وحسب األولويات 
وآلية  عمل  خطة  وإقرتاح 

للمراقبة وحسن التنفيذ.
وسرتفع اللجنة توصياتها إىل 
إىل  ليصار  حاصباني  الوزير 
إجتماعات  عرب  تنفيذها  متابعة 
تنسيقية أخرى قبل 17 حزيران 
املوضوع  عرض  ليتم   2017

على الرئيس احلريري.
اللجنة  تعقد  أن  املقرر  ومن 
حمافظة  مع  املقبل  إجتماعها 
املناطق  ثم  ومن  النبطية 

األخرى.

الرئيس الحريري مرتئسا اجتماعا يف السراي ملحافظة جبل لبنان

 استقبل رئيس جملس النواب نبيه بري ظهر امس االول يف عني 
التينة، سفري الصني يف لبنان وانغ كيجيان وعرض معه لالوضاع 

يف لبنان واملنطقة.
لدولته  قدم  انه  اوضح  الذي  اجلميل  نديم  النائب  استقبل  ثم 
بشكل  االشرفية  يف  اجملاورة  واملنطقة  ساسني  ساحة  تصميم 
لعرض  مناسبة  وكانت  االهالي.  تطلعات  ويليب  وعصري  جديد 

االوضاع وموضوع قانون االنتخابات.
زيارة  كامرون يف  ميشال  لبنان  كندا يف  استقبل سفرية  كما 

وداعية .

بري استقبل سفريي الصني وكندا ونديم اجلميل

سليم  العدل  وزير  استقبل 
جريصاتي يف مكتبه يف الوزارة، 
سفري اوكرانيا ايغور اوستيتش 
الذي قال بعد اللقاء: »تشرفت 

وقد  جريصاتي  الوزير  بلقاء 
الوثيقة  العالقات  اىل  تطرقنا 
الكثري  هناك  حيث  بلدينا  بني 
املشرتكة،  القواسم  من 

خصوصا على الصعد الدستورية 
كما  والقانونية،  والقضائية 
اجلارية  التحضريات  يف  حبثنا 
ان  ونأمل  اتفاقيتني  لتوقيع 

يتم ذلك يف وقت قريب«.
االوىل  »االتفاقية  أضاف: 
اجملرمني  باسرتداد  تتعلق 
اجملال  يف  بالتعاون  والثانية 
ان  نعترب  وحنن  القضائي، 
اهمية  ذات  االتفاقيتني  كليت 
لبنان  يف  شعبينا  اىل  بالنسبة 
هناك  ان  خصوصا  واوكرانيا، 
اللبنانيني  الطالب  مئات 
اوكرانيا  جامعات  يف  يدرسون 
اللبنانيني  من  العديد  وهناك 
اوكرانيات،  من  املتزوجني 
وبالتالي نظرا للروابط االسرية 
وضع  الضروري  من  والعائلية 
االطر  ضمن  الثنائية  العالقات 

القانونية الصحيحة«.
ايضا  ناقشنا  »لقد  وختم: 
االنتخابات  قانون  موضوع 
الوزير  رأي  اىل  واستمعنا 
وكسياسي،  كقاض  جريصاتي 
االنتخاب  ان يقر قانون  ونأمل 
االمر  هذا  اقرب وقت الن  يف 
اجواء  ظل  يف  للبنان  جدا  مهم 

املصاحلة القائمة«.

جريصاتي حبث مع سفري اوكرانيا يف التحضري لتوقيع اتفاقيتني

الرئيس بري مستقبال سفري الصني
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سـياسة

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 

أجنز اجليش بناَء ما يقارب الـ80 
اإلمسنيت  السور  من  املئة  يف 
عني  خمّيم  حول  الباطون  من 
احللوة بارتفاع 4 أمتار، حبسب 
لبنانية  أمنية  أبلغت مصادر  ما 
وقالت  متقاطعة،  وفلسطينية 
إّن »بناَءه جاء لضرورات أمنية 
هناك  أّن  خصوصًا  عالية، 
تنسيقًا مع السلطة الفلسطينية 
وافقت  اليت  اإلطار،  هذا  يف 
عاين  منها  وفدًا  وانتدبت 
ومتّكن  اجليش  مع  املنطقة 
عن  ما  نوعًا  السور  إبعاد  من 
وأّن  السكة،  حي  البيوت جلهة 
مل  بعدما  حصلت  البناء  إعادة 
تِف معظم القيادات يف املخيم 
املطلوبني  تسليم  حول  بوعدها 

من املخيم«.
»اجلمهورية«  أميٌن  مصدٌر  أبلغ 
السور  ببناء  »املباشرة  أّن 
واعتبارات  ضرورات  فرضتها 
أمري  كشفه  ما  بعد  أمنية 
عماد  املخيم  يف  »داعش« 
ينوي  كان  أنه  عن  ياسني، 
استهداَف »اليونيفيل« واجليش 
من املخيم، والسور يهدف اىل 
محاية دوريات »اليونيفيل« على 
الطريق اجلنوبي احملاذي للمخّيم 
أثناء انتقاهلا من اجلنوب وإليه، 
كما حلماية شركات التنقيب عن 
النفط يف اجلنوب اليت ستباشر 
دولية  شركات  وهي  عملها 
املخيم  ولتحصني  وعاملية، 
اىل  إضافة  اللبناني،  وجواره 
يف  األنفاق  عرب  التهريب  منع 

املنطقة«.
وقال املصدر إّن هناك »خمططًا 
آخر إلقامة إمارة لـ«داعش« يف 
املخيم، ُكشف من خالل توقيف 
لبنان  جبل  يف  الدولة«  »أمن 
أحد أخطر الفاعلني يف التنظيم 
الذي  مصطفى  معني  حممد 
إرهابية  لعمليات  خيطط  كان 
»داعش«  أمري  مع  بالتنسيق 
يف املخيم حممد الشعيب، الذي 
يقيم يف تعمري عني احللوة خلف 
حمطة جلول، وهو الذي كان يف 
اجليش  وقاتل  اإلسالم«  »فتح 
صديقًا  وكان  البارد  نهر  يف 

دائمًا لياسني«.
مصدر  قال  جهته،  من 
احللوة  عني  من  فلسطيين 
»هناك  إّن  لـ«اجلمهورية«، 
توافقًا فاعاًل فلسطينيًا ولبنانيًا 
إلجناز السور«، لكنه أشار اىل 
منازل  إزاحة  عنه  ستنتج  أنه 
ليصبح  غوير  وعرب  يف حطني 
مالصقًا هلا، كما يف حي الزيب 
سيكون السور مالصقًا للمنازل 
سيصبح  امليعاري  كراج  وأّن 
السور،  جراء  املخيم  خارج 
خالل  السيارات  تتموضع  حيث 
سيخلق  األمر  وأّن  الليل، 
مشكلة حقيقية تعمل السلطات 
الللبنانية على جتاوزها، كما أّن 
مسبح  على  سيقضي  السور 
يوسف شبايطة، وهو أحد كوادر 
واملوجود  عزام«،  »عبداهلل 
يؤّجره  كان  حطني،  حي  يف 
من  واستثمارًا  بداًل  ويتقاضى 
الناس كونه قريبًا من البساتني 

اجليش اللبناني ُينجز%80% من السور حول 
»عني احللوة« لضرورات أمنية

اجملاورة«.
حركة  ممثل  أّن  اىل  ولفت 
بركة  علي  لبنان  »محاس« يف 
نقل عدم رغبة الفلسطينيني يف 
املخيم يف بناء السور اىل مفيت 
اللطيف  عبد  الشيخ  اجلمهورية 
التدّخل  عليه  ومتّنى  دريان، 

لدى الدولة لوقف بنائه.
من جهة أخرى، أوقفت خمابرات 
فتاتني  النبطية،  يف  اجليش 
تنتميان  املدينة  يف  سورّيتني 
اىل تنظيم »داعش« وهما )ف. 
أ.( و)و. أ.(، اللتان كانتا قد 
من  خلسة  املنطقة  اىل  دخلتا 
متّكنت  حيث  قصرية،  مدة 
رصد  من  اجليش  خمابرات 
ووضعتهما  املريبة،  حركتهما 
يف دائرة الرصد بعدما كّلفهما 
يف  أمنية  مبهمة  »داعش« 
املنطقة، ونتيجة التحّريات ُألقي 
القبض عليهما وُسّلمتا اىل فرع 

خمابرات اجليش يف اجلنوب.

بناء السور فرضته ضرورات واعتبارات أمنية )أرشيف(

الروسي  الرئيس  شن 
قويًا  هجومًا  بوتني  فالدميري 
نزعات  إن  وقال  الغرب،  على 
مرتبطة  لروسيا«  »العداء 
إنشاء  يف  موسكو  مبساهمة 
عامل متعدد األقطاب »ال يروق 
هلجة  واستخدم  للمحتكرين«. 
األمريكي  نظريه  حيال  ودية 
أنه  معتربًا  ترامب،  دونالد 
لوح  لكنه  بعفوية«،  »يتصرف 
بقدرات روسيا اليت »لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام نشر قوات 
اجلنوبية  كوريا  يف  أمريكية 

وأالسكا وأوروبا«.
ومحلت عبارات بوتني يف لقاء 
مع مديري وكاالت أنباء عاملية 
يف سان بطرسبورغ أمس، هلجة 
قوية ذكرت خبطابه أمام مؤمتر 
 ،2007 عام  ميونيخ  يف  األمن 
لن  روسيا  إن  قال  عندما 
ردعها،  حماوالت  على  تصمت 

وتوقع عاملًا متعدد األقطاب.
وكرر بوتني أمس االول، تلك 

أن  عليها  زاد  لكنه  العبارات، 
الغرب فشل يف حماوالت ردع 
الـ  سبب  أن  معتربًا  روسيا، 
»روسفوبيا« الواضحة يف دول 
متعدد  عامل  »ترُسخ  هو  عدة، 
األقطاب ال يقبله االحتكاريون«. 
وقال: »منذ فرتة بدأ شركاؤنا 
جمموعة  أو  البلدان  بعض  يف 
من البلدان حماوالت لكبح مجاح 
الحتواء  مسعى  يف  روسيا، 
ضمان  يف  املشروعة  الرغبة 
وقاموا  الوطنية،  مصاحلها 
تدخل  ال  اليت  التصرفات  بكل 
القانون  إجراءات  إطار  ضمن 
القيود  ذلك  يف  مبا  الدولي، 
أن  اآلن  ونرى  االقتصادية، 
هذه السياسة فشلت وتأثريها 
»العداء  أن  واعترب  صفر«. 
يدوم  أن  ميكن  ال  لروسيا 

وسيأتي بنتائج عكسية«.
من  عدد  إىل  بوتني  وتطرق 
والدولية،  اإلقليمية  امللفات 
ونبه إىل أخطار تقسيم سورية، 

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة 
النائب حممد رعد وحضور أعضائها.

بيان  حبسب  الكتلة،  وتوجهت 
التهاني  بـ«أزكى  اصدرته، 
رمضان  شهر  حبلول  والتربيكات 
املبارك، اىل اللبنانيني مجيعا وإىل 
املسلمني يف خمتلف أحناء العامل«. 
»االحداث  الكتلة  واستعرضت 
منطقتنا  شهدتها  اليت  والتطورات 
عند  وتوقفت  االخرية،  االيام  خالل 
الشكل  يف  خمتلفني  مشهدين 
مشهد  هو  واملضمون:االول، 
يف  الرئاسية  االنتخابات  انتظام 
ايران، والكاشف عن وعي سياسي 
وطنية  وروح  متقدم  وحضاري 
االيراني  الشعب  تؤهل  واثقة 
للسلطة  ومنتظم  سلمي  لتداول 
رغم احلصار االقتصادي والتضييق 
يواجههما ميزيد من  اللذين  الدولي 
واالكتفاء  االستقالل  على  االصرار 
الرادة  اخلضوع  ورفض  الذاتي 
اخلارج. واملشهد الثاني هو مشهد 
املهني  والتملق  االحتفالي  الرقص 
بغية اسرتضاء اخلارج وطلب احلماية 
منه وهدر االموال وماء الوجه بغية 
دماء  حساب  على  ولو  رضاه  نيل 
يف  عليهم  املعتدى  من  املظلومني 
والعراق  وسوريا  والبحرين  اليمن 
املشهدين  بني  وما  وفلسطني. 
احملمدي  االسالم  بوضوح  يتمايز 
األصيل الذي يفرض هيبته واتزانه 
واحرتام البشرية للمؤمنني به، وبني 
كل  يسخر  الذي  االمريكي  االسالم 
االسالمي  والعامل  االمة  مقدرات 
االستكباري  والظلم  الطغيان  لقوى 
العدوانية  أجل حتقيق مشاريعه  من 
االسرتاتيجية على حساب  ومصاحله 

مصاحل شعوب ودول املنطقة«. 
قانون  »اجناز  أن  الكتلة  واكدت 
انتخاب جديد يشكل املمر االنقاذي 
للبالد الذي حيول دون الوقوع يف 
الفراغ املخرب أو العودة اىل العمل 
الذي لن يكون اال  النافذ  بالقانون 
ان  الذريع.  للفشل  عريضا  عنوانا 
اصدار مرسوم فتح العقد االستثنائي 
للمجلس هو رسالة تطمني للبنانيني 
وتعبري عن اصرار العهد على العبور 
مصلحة  حلفظ  املمر  هذا  خالل  من 

البلد«. 
واملكونات  القوى  »مجيع  ودعت 
جتنب  اىل  البالد  يف  السياسية 

واالستفزازي  الطائفي  اخلطاب 
وممارسة أقصى حقهم املشروع يف 
ابداء اختالفهم السياسي سواء عند 
أو  االنتخاب  قانون  صيغة  مناقشة 
أي قضية أخرى. إن مصلحة البالد 
أكرب من  واالستقرار هي  األمن  يف 
بعضا  بعضنا  ضد  النقاط  تسجيل 
أو  املقيتة  الطائفية  االثارة  عرب 

االستفزاز الفئوي البغيض«. 
اضافت: »إن ثقة اللبنانيني بالتزام 
بالثوابت  اجلديد  الرئاسي  العهد 
وردت  اليت  االسرتاتيجية  الوطنية 
يف خطاب القسم والبيان الوزاري، 
مع  وتكرب  ستزداد  أنها  شك  ال 
احلرص على تطبيق القوانني املرعية 
بتجاوزها،  السماح  وعدم  االجراء 
بناء  جتديد  عملية  يف  خصوصا 

احليوية  اخلدمات  وتقديم  االدارة 
وملناطقهم  للمواطنني  واالمنائية 
كافة. على خمتلف الصعد ويف مجيع 

اجملاالت«. 
الكبري  التقدير  »مع  وتابعت: 
للجهود اليت تبذهلا األجهزة االمنية 
والعسكرية يف مالحقة خاليا االرهاب 
ندعو  فإننا  واالسرائيلي  التكفريي 
وفرع  الداخلي  االمن  قوى  بإحلاح 
خمابرات  اىل  اضافة  املعلومات 
اجليش اللبناني اىل تعزيز اهتمامها 
بعلبك  منطقة  داخل  االمين  بالوضع 
الفلتان  رموز  ومطاردة  اهلرمل   -
واجلرمية ذلك ان وجع الناس هناك 
ومدروسة  ضاغطة  محلة  يتطلب 
ببعض  االكتفاء  وليس  ومتواصلة 

االجراءات االنتقائية واملومسية«.

الوفاء للمقاومة: اجناز قانون انتخاب يشكل املمر االنقاذي للبالد

بوتني يقر تزويد تركيا صواريخ »إس 400«
مؤكدًا أن خطوات روسيا إلقامة 
مناطق خفص التوتر »جيب أال 
تشجع أفكار التقسيم«. وتعهد 
للحفاظ على  تعمل روسيا  بأن 

وحدة األراضي السورية.
وصفها  اليت  برتكيا  وأشاد 
نية  وأكد  مهم،  شريك  بأنها 
أنظمة  أنقرة  تزويد  بالده 
طراز  من  متطورة  صاروخية 
إىل  سعت  واليت   »400 »أس 
احلصول عليها، ما شكل رسالة 
إىل حلف مشال األطلسي الذي 

أبدى حتفظات عن ذلك.
القوية  إشاراته  رغم  وعلى 
العسكرية  السياسات  ضد 
األمريكية، جتنب بوتني انتقاد 
ترامب، ووصفه بأنه »عفوي، 
بالنسبة  عادي  غري  أمر  وهذا 
إنه  وقال  سياسة«.  رجل  إىل 
للقاء  وقت  أي  يف  مستعد 
إىل  حيتاج  »ال  الذي  ترامب 

نصائح من اآلخرين«.
منظومة  نشر  مواجهة  ويف 

أمريكية يف  صاروخية  دفاعية 
اجلنوبية،  كوريا  ويف  أالسكا 
ستتخذ  بالده  إن  بوتني  قال 
خطوات لتعزيز قواتها يف هذه 
ملف  إىل  أشار  كما  املنطقة. 
جزر الكوريل املتنازع عليها مع 
اليابان، وقال: »لو سلمنا هذه 
اجلزر إىل اليابان سنجد القوات 
يف  هناك  متمركزة  األمريكية 

اليوم التالي«.
روسيا  أن  على  بوتني  وشدد 
واالكتفاء  الوقوف  ميكنها  ال 
مبشاهدة اآلخرين وهم يعززون 
قدراتهم العسكرية على امتداد 
والشرق  أوروبا  يف  حدودها 

األقصى.
ونّدد باتهام روسيا بالتدخل يف 
األمريكية  الرئاسية  االنتخابات 
والفرنسية، جمددًا نفيه األمر، 
أي  بأن  مقتنع  »أنا  وزاد: 
ميكنه  ال  معلوماتي  قرصان 
النهائية  النتيجة  يف  التأثري 

لالنتخابات يف بلد ما«.

ترامب  دونالد  الرئيس  وقع 
مرسومًا يعطل عملية نقل السفارة 
األمريكية من تل أبيب إىل القدس 
مدة ستة أشهر، من دون أن ُيغلق 
الحقًا،  اخلطوة  هذه  أمام  الباب 
وبذلك يعود إىل األسس التقليدية 
الشرق  يف  األمريكية  للسياسة 
األوسط، ويتخلى يف الوقت ذاته 
أن  شأنه  من  انتخابي  وعد  عن 
يعّقد جهوده الستئناف مفاوضات 
اإلسرائيلية.  الفلسطينية-  السالم 
ترحيبًا  األمريكي  القرار  والقى 
فلسطينيًا وأردنيًا، يف حني أعربت 

إسرائيل عن خيبتها.
 ، بياننينْ األبيض  البيت  وأصدر 
يؤجل  ترامب  من  موّقع  األول 
نقل السفارة، والثاني يؤكد عمق 
اإلسرائيلية،  األمريكية-  العالقة 
وقت  إىل  السفارة  نقل  ويرجئ 
الحق. وقال إن الرئيس األمريكي 
»أعلن مرارًا نيته نقل السفارة... 
سيحدث  هل  ليس  هو  والسؤال 
أن  وأضاف  متى«.  وإمنا  النقل 
فرص  لتعزيز  قراره  »اختذ  ترامب 
جناح املفاوضات للتوصل إىل اتفاق 

بني إسرائيل والفلسطينيني«.
ترامب  أن  أمريكي  مسؤول  وأكد 
االنتخابي،  تعهده  ملتزمًا  يزال  ال 
املطاف،  نهاية  يف  به  وسيفي 
زمين  جدول  عدم وضع  رغم  على 

لذلك.
واشنطن  معهد  يف  اخلبري  وعزا 

لدراسات الشرق األدنى، املساعد 
التفاوضي  الفريق  يف  السابق 
للسلطة الفلسطينية غيث العمري، 
السفارة  نقل  عن  ترامب  عدول 
»ما مسعه من  إىل سببني، األول 
القيادات العربية عن تداعيات مثل 
الداخلي  الوضع  على  القرار  هذا 
اإلقليمي وعلى جهود إعادة إحياء 
األمريكية«.  العربية-  العالقات 
السفارة  نقل  إن  العمري  وقال 
من  سيزيد  كان  األرجح  على 
املشاعر املعادية للواليات املتحدة 
اجملموعات  ويساعد  املنطقة،  يف 
شركاء  وحيرج  ألمريكا،  املناهضة 
السبب  أن  وأضاف  واشنطن. 
الثاني هو »إدراك ترامب أن قرارًا 
كهذا جيعل استئناف عملية السالم 
أنه  وبتأكيده  مستحياًل...  أمرًا 
سينقل السفارة يف وقت الحق يف 
رئاسته، حيافظ الرئيس على هذه 
الورقة أداة ضغط يف املفاوضات 

على اجلانب الفلسطيين«.
الرئاسة  باسم  الناطق  ورحب 
يف  ردينة  أبو  نبيل  الفلسطينية 
ووصفه  األمريكي،  بالقرار  بيان 
ستعزز  مهمة  إجيابية  »خطوة  بأنه 
»يؤكد  و  السالم«،  فرص حتقيق 
يف  األمريكية  اإلدارة  جدية 
مساعيها حنو السالم وبناء جسور 
الرياض  بعد قمة  الثقة، خصوصًا 
حممود  الرئيس  ولقاءات  الناجحة 

عباس مع ترامب«.
بالقرار  بشدة  األردن  رحب  كما 
باسم  الناطق  وقال  األمريكي، 
بيان،  يف  املومين  حممد  احلكومة 
تقدير  مدى  »يعكس  القرار  إن 
اإلدارة لنصائح حلفائها«. وأضاف 
أن الرتكيز جيب أن يتناول إعادة 

إطالق حمادثات سالم جدية.
احلكومة  رئيس  مكتب  ورد 
اإلسرائيلية بنيامني نتانياهو على 
القرار بالقول، إن موقف إسرائيل 
الثابت هو أن »السفارة األمريكية، 
مثلها مثل سائر السفارات، جيب 
عاصمتنا  القدس،  يف  تكون  أن 
»وجود  أن  وأضاف  األبدية«. 
يبعد  العاصمة  خارج  السفارات 
السالم ألنه يساهم يف إحياء الوهم 
للشعب  عالقة  ال  بأن  الفلسطيين 

اليهودي ودولته بالقدس«.
رفيع  إسرائيلي  مسؤول  وأشار 
تبلور  طويلة  فرتة  »منذ  أنه  إىل 
بأن  تفاهم  نتانياهو  مكتب  يف 
املرحلة  هذه  يعتزم يف  ال  ترامب 
من  ملس  إذ  السفارة،  نقل 
اإلدارة  اليت وصلت من  الرسائل 
مالئمًا  ليس  الوقت  أن  األمريكية 
اآلن ملثل هذه اخلطوة يف موازاة 
إسرائيل  األمريكية إلعادة  اجلهود 

والسلطة إىل املفاوضات«.

ترامب يرجئ نقل السفارة اىل القدس
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اآلن، يف هذه الظروف، قد ال يثري احلديث عن 
»خمالفة القانون« االنتباه أو الفضول، وقد يعّده 
ولو  حتى  اضافية،  قيمة  أي  دون  من  البعض 
الشؤون  »مديرية  عن  صادرًا  احلديث  هذا  كان 
القانونية« يف مصرف لبنان، وخيص عملية ضخمة 
سالمة،  رياض  املركزي،  املصرف  حاكم  نّفذها 
يف النصف الثاني من العام املاضي، حتت اسم 
أهدافها  مجلة  من  وهدفت،  املالية«،  »اهلندسة 
من  دوالر  مليارات   5.6 حنو  نقل  اىل  املعلنة، 
»املال العام« اىل »املال اخلاص«، بهدف تعزيز 
موجودات مصرف لبنان بالعمالت االجنبية وتعزيز 
ميزانيات املصارف ومتكينها من زيادة رساميلها 
وأرباحها. حبسب مطالعة قانونية موّقعة من مدير 
الشؤون القانونية، بيار كنعان، فإن هذه العملية 
خالفت القوانني النافذة، وجتاوزت املهام املنوطة 

مبصرف لبنان.
مبوجب  لبنان،  مبصرف  املنوطة  املهام  »ان 
القوانني النافذة، هي تأمني السيولة للمصارف، 
عند احلاجة، وفقًا لشروط خاصة )ضمانات...(، 
اخلاصة  االموال  تعزيز  اىل  ذلك  تعّدي  وليس 

للمصارف وتأمني مالءة هذه االخرية«.
املنشورة  )الوثيقة  املطالعة  خالصة  هي  هذه 
الشؤون  مديرية  أعّدتها  اليت   )9 الصفحة  على 
لبنان، ورفعتها اىل حاكم  القانونية يف مصرف 
وهي  املاضي.  آذار   4 بتاريخ  لبنان،  مصرف 
مبخالفة  له  مباشر  غري  »اتهام«  على  تنطوي 
القوانني يف العمليات اليت نّفذها مع املصارف، 
على مدى النصف الثاني من العام املاضي، حتت 
اسم »اهلندسة املالية«، وقيل الكثري يف مدحها 

وذمها.
الذي  كنعان،  بيار  القانونية،  الشؤون  مدير 
القانوني،  الرأي  يبدي  املطالعة، كان  وّقع على 
تقّدم  كتاب  يف  نفسه،  سالمة  طلب  على  بناًء 
شباط   13 يف  بنك«،  انفست  »سيدروس  به 
لبنان،  من مصرف  الدعم  فيه  ويطلب  املاضي، 
بنك  تطوير  من  متّكنه  خاصة،  مالية  هندسة  عرب 
»سيدروس« )التابع( وتنميته وزيادة عدد فروعه 
وقيمة ودائعه خالل السنوات الثالث املقبلة )...( 
حساباته  يف  املسجلة  املرتاكمة  خسائره  وإطفاء 
عام  حتى  املتوقعة  واخلسائر  املاضية  للسنوات 

!2019
ومناسبتها  توقيتها  يف  املطالعة  هذه  شكلت 
مفاجأة حقيقية، ووفرت وثيقة مهّمة جدًا إلثبات 
واحدة من اكرب املخالفات القانونية املرتكبة يف 
ادارة البنك املركزي، وال سيما عشية طرح جتديد 
واليات  اربع  بعد   ،2023 عام  حتى  والية سالمة 

متتالية امتدت على ربع قرن تقريبًا.
مل تكتف مديرية الشؤون القانونية باالعالن عن 
طلب  على  باملوافقة  التوصية  يسعها  »ال  انها 
سيدروس انفست بنك«، بل اعلنت بوضوح تام، 
يف خالصة مطالعتها، أن كل عملية جيريها مصرف 
ومالءتها  املصارف  رساميل  تعزيز  بهدف  لبنان 
وتتجاوز  النافذة  للقوانني  خمالفة  عملية  هي 
هلذه  وفقًا  لبنان  مصرف  حباكم  املنوطة  املهام 
القوانني، ما يعين أن »اهلندسة املالية« االخرية، 
اليت أجراها سالمة، ودافع عنها كثريًا، هي عملية 
غري قانونية، ميكن أن تعّرضه للمساءلة، يف حال 
كان هناك من يريد مساءلته طبعًا، أو يقوى على 

ذلك.
 75/8 للقانون  وفقًا  )املعدلة   33 املادة  حتدد 
والتسليف  النقد  قانون  من   )1975/3/5 تاريخ 
صالحيات اجمللس املركزي ملصرف لبنان، ومنها 
املصرف  سياسة  »حيدد  الذي  هو  اجمللس  أن 
ضوء  على  وحيدد،   )...( والتسليفية  النقدية 
االوضاع االقتصادية، معدل احلسم ومعدل فوائد 
التدابري  مجيع  يف  ويتذاكر  املصرف  تسليفات 
مصرف  حاكم  أن  مبعنى  باملصارف«.  املتعلقة 
املالية«  »اهلندسة  بعرض  ملزمًا  كان  لبنان 
على اجمللس املركزي، ومل يفعل. كذلك تنص 
املادة 102)املعدلة وفقًا للمرسوم 14013 تاريخ 
1970/3/16 واملرسوم 6102 تاريخ 1973/10/5(، 
أنه »جمللس املصرف )وليس احلاكم وحده(، يف 
ظروف استثنائية اخلطورة، أو يف حاالت الضرورة 
حاجات  تلبية  إىل  تلزمه  قد  اليت  القصوى، 
االقتصاد امللحة للحفاظ على استقرار التسليف، 

على  مؤمنة  استثنائية،  تسليفات  منح  يقرر  ان 
قدر احلاجة بضمانات عينية )...(، مقدمة إما من 
املصرف املستقرض نفسه، أو من اعضاء جملس 
املصرف  جملس  وحيدد  زبائنه،  من  أو  إدارته، 
التسليفات  منح  وشروط  الالزمة  الضمانات  نوع 
اجمللس  أن  مبعنى  واستحقاقاتها«.  االستثنائية 
املركزي هو صاحب الصالحية، وهو مقّيد قانونًا 
بالوسائل اليت ميكن اعتمادها يف »حالة االزمة«، 
وهي تنحصر مبنح تسليفات للمصرف الذي يواجه 
أو  أسهم  أو  عقارات  رهن  مقابل  يف  »أزمة« 
سندات وغريها، مبا يف ذلك االموال الشخصية 
وبالتالي  امللكية،  يف  حصصهم  أو  للمساهمني 
»أرباح استثنائية« لدعم  القانون تقديم  ال جييز 
املتمثلة  ثرواتهم  وزيادة  املساهمني  ارباح 
مبلكيتهم لالموال اخلاصة للمصرف، وهو ما جرى 

يف »اهلندسة املالية«.

عملية سخية بال سند قانوني
منشور(  )غري  مسّرب  تقرير  آخر  اىل  باالستناد 
لبنان  أن مصرف  »األخبار«، يتبني  حصلت عليه 
قام )حتى نهاية عام 2016( »بشراء سندات خزينة 
لبنانية وشهادات إيداع إصدار مصرف لبنان من 
يعادل  )ما  لرية  مليار   20.912 بقيمة  املصارف 
13.961 مليار دوالر(، بفائدة حسم بلغت صفرًا 
يف املئة. نتج من ذلك فائضًا )رحبًا( بلغ 8.255 
مليارات لرية )ما يعادل 5.5 مليارات دوالر ارتفع 
يف الشهر االول من هذا العام اىل 5.6 مليارات 
يف  املصارف(.  مجعية  اعرتاف  حبسب  دوالر 
املقابل، قامت املصارف باالستثمار يف سندات 
»يوروبوندز« وشهادات ايداع بالدوالر االمريكي 
من إصدار مصرف لبنان بالقيمة االمسية نفسها 
ملصرف  بيعها  مت  اليت  باللرية  املالية  لالدوات 

لبنان، أي ما قيمته 13.961 مليار دوالر«.
وباالستناد اىل هذا التقرير ايضًا، يتبني ان مصرف 
لبنان مسح للمصارف باملشاركة يف هذه العملية 
حلساب وحداتها التابعة يف اخلارج، بقيمة بلغت 
976 مليار لرية حققت رحبًا بقيمة 310 مليارات 

مباشرة،  سلبية  آلثار 
النقد  صندوق  عنها  عرب 
تقريره  يف  الدولي 
الدوري األخري عن لبنان 
الرابعة  للمادة  تنفيذًا 
ورد  إذ  نظامه،  من 
»تقييم  أن  حرفيًا  فيه 
كان  للعملية  املوظفني 
السوق  واحتاج  سلبيًا، 
إىل وقت الستيعاب آثار 

هذه العملية«.
ترتبت  الكلفة  هذه 
اللبناني،  اجملتمع  على 
على  سالمة  اختذه  بقرار 
الشخصية،  مسؤوليته 
أصاًل  يعرضه  ومل 
املركزي  اجمللس  على 
وحتّولت  لبنان،  ملصرف 
لعدد  مباشرة  أرباح  اىل 
وكبار  املصارف  من 
املودعني، ومت استعمال 
منها  األهم  القسم 
عدد  ثروات  زيادة  يف 
املصارف  أصحاب  من 
عرب  فيها،  واملساهمني 
اخلاصة  االموال  زيادة 
)الرساميل  للمصارف 
اليت ميلكها هؤالء(، وعرب 
وتكوين  خسائر  إطفاء 
املالءة،  وزيادة  مؤونات 

ويرتاوح بني 1% و%2«.
البيان  يف  سالمة  قال  بل  فحسب،  هذا  ليس 
لبنان  املركزي يف مصرف  »ان اجمللس  نفسه: 
اىل  دخلت  اليت  االموال  بتخصيص  قرارًا  اختذ 
وسيبحث   .9  IFRS حاجات  لتلبية  املصارف 
اجمللس املركزي، بالتنسيق مع جلنة الرقابة على 
املصارف، امكانية تكوين ما بني 1% و2% كمؤونة 
عامة على احملفظة االئتمانية يف القطاع املصريف 
باللرية اللبنانية وتبعًا حلاجة املصرف. أما ما تبقى 
من املداخيل املتأتية من هذه اهلندسة، فسيبحث 
اجمللس املركزي مع جلنة الرقابة على املصارف 
ومجعية املصارف آلية حترر مبوجبها املبالغ الفائضة 
اىل ارباح املصارف، شرط ان تكون هذه املبالغ 
تساوي تسليفات جديدة متنحها املصارف باللرية 

اللبنانية اىل القطاع اخلاص«.
بأن  عنه(  نقاًل  )وليس  بلسانه  سالمة  أقّر  إذًا، 
هدفًا رئيسًا )حّل يف املرتبة الثانية وفق البيان 
اىل  يرمي  املالية«  »اهلندسة  أهداف  من  أعاله( 
أجل  من  املصارف،  اىل  )االرباح(  االموال  ضخ 
متويل زيادة رمسلتها ومالءتها ومؤوناتها وحتقيق 
املزيد من االرباح... أي ما تعتربه مطالعة مديرية 
الشؤون القانونية خمالفًا للقوانني النافذة، مجلة 

وتفصياًل.
كرر سالمة إقراره بهذه »املخالفة« يف أكثر من 
مناسبة الحقًا، وعلى سبيل املثال ايضًا ال احلصر، 
أعلن يف تصريح له إىل صحيفة »احلياة«، يف 18 
تشرين االول املاضي، أن »نتائج اهلندسة املالية 
)...( عززت موازنات املصارف، حبيث بات لديها 
الرمسلة  متطلبات  ملواجهة  األموال  من  يكفي  ما 

املطلوبة منا حتى عام 2018«.
إما يكون لديها )املصارف( مال  »اليوم   وقال 
املتطلبات  ملواجهة  التسليف  ختفف  أو  للرمسلة 
وأوضح  املال«.  رأس  على  األخطار  وتقليص 
»عندما نعزز موازنات املصارف، فهذا يعين أننا 
اللبناني  االقتصاد  متويل  الستمرار  جمااًل  تركنا 
إىل  املنطقة  كل  حتتاج  وقت  يف  وتسليفه، 

أموال«. 
ان  على  إضافيًا  دلياًل  جيسد  التصريح  وهذا 
»اهلندسة املالية« هدفت يف االساس اىل متويل 
السيولة  تأمني  وليس  املصارف  رمسلة  زيادة 
هلا »عند احلاجة وفقًا لشروط خاصة ويف مقابل 
املطالعة  اليه  خلصت  ما  حبسب  ضمانات«، 

القانونية املذكورة.

مديرية الشؤون القانونية يف مصرف لبنان: رياض سالمة خالف القانون
محمد زبيب

كان ُيفرتض أن جيري متويلها من االرباح السنوية 
املتكررة اليت حتققها املصارف وليس من االرباح 
االستثنائية اليت جرى ضّخها من املال العام عرب 

»اهلندسة املالية«.

أدلة واعرتافات
الشؤون  »مديرية  مطالعة  وحبسب  عمليًا، 
»اهلندسة  فإن  لبنان،  مصرف  يف  القانونية« 
النافذة،  للقوانني  خمالفة  عملية  كانت  املالية« 
ان  على  الدامغة  االدلة  من  يكفي  ما  يوجد  إذ 
»تعزيز  هو  والصرحية  املعلنة  اهدافها  أبرز  أحد 
االموال اخلاصة للمصارف وتأمني مالءتها«، أي 
ما اعتربته املطالعة يتعّدى املهام املنوطة مبصرف 

هلا  مسح  كذلك  لرية، 
عدد  حلساب  باملشاركة 
من كبار املودعني بقيمة 
مليارات   4.460 بلغت 
هلؤالء  رحبًا  حققت  لرية 
بقيمة 1.112 مليار لرية 

)ما يعادل 738 مليون دوالر(. ويتبني أيضًا من 
التقرير نفسه، أن مصرفني فقط من أصل 35 
جمموع  من   %47 على  استحوذا  مشاركًا  مصرفًا 
الربح احملقق من هذه العملية، وان مصرفًا واحدًا 
شارك حلساب وحداته التابعة يف اخلارج، وأن 4 

مصارف فقط شاركت بتفاوت حلساب زبائنها.
الربح  على  »اهلندسة«  هذه  كلفة  تقتصر  مل 
مليارات   5.6( منها  احملقق  الفوري  املباشر 
طائلة  سنوية  ارباح  اىل  تتعداها  بل  دوالر(، 
دوالر  مليار   13.961 حنو  توظيف  من  ستتحقق 
االيداع  وشهادات  »اليوروبوندز«  سندات  يف 
بالدوالر على متوسط 10 أعوام، بفائدة وسطية 
تبلغ 6.5%، أي إن وزارة املال ومصرف لبنان 
سيسددان سنويًا أكثر من 900 مليون دوالر من 
ما جمموعه 9  أو  العملية،  العام على هذه  املال 
مليارات دوالر على 10 أعوام. ليس هذا فحسب، 
اعادة  من  اضافية  سنوية  ارباح  ستتحقق  بل 
توظيف حنو 20.912 مليار لرية من السيولة باللرية 
السياق،  هذا  ويف  »اهلندسة«.  من  نتجت  اليت 
اىل  ايضًا،  للقوانني  خالفًا  املال،  وزارة  عمدت 
لرية(  مليار   3000 )حواىل   %14 حنو  امتصاص 
اليه  حباجة  تكون  ان  دون  من  املبلغ،  هذا  من 
لتمويل العجز، وتسدد عليه فائدة تبلغ 5%، على 
5 سنوات، أي إن املصارف حتقق رحبًا بقيمة 146 
لرية  مليار   732 وما جمموعه  سنويًا،  لرية  مليار 

على 5 سنوات.
او  املالية«،  »اهلندسة  لكلفة  بسيطًا  حسابًا  ان 
الربح الناتج منها، يوصل اىل رقم يفوق 15 مليار 
دوالر، من دون احتساب الكلفة غري املباشرة اليت 
ترتبت من زيادة املديونية العامة وزيادة السيولة 
»السوق«  وتعريض  للمضاربة  اجلاهزة  باللرية 

الربح املحقق من 
»الهندسة املالية« 

يصل اىل رقم 
يفوق 15 مليار 

دوالر

اعتربت مديرية الشؤون القانونية يف مصرف لبنان أن الحاكم رياض سالمة، باعتماده 
»الهندسة املالية«، خالف القوانني وتجاوز املهام املنوطة باملصرف )هيثم املوسوي(

للقوانني  وفقًا  لبنان 
النافذة.

صندوق  تقرير  ينقل 
املذكور  الدولي  النقد 
يف  املسؤولني  عن 
مصرف لبنان )وجهة نظر 

السلطة( ان »هذه العملية املالية حققت أهدافًا 
عّدة، وساعدت يف احلفاظ على االستقرار املالي 
)...( وتعزيز القاعدة الرأمسالية للبنوك«، أي إن 
»تعزيز رساميل البنوك« مل يأت عرضيًا، بل كان 

يف صلب اهداف »اهلندسة املالية«.
االهداف  أحد  أن  عدة  مرات  نفسه  سالمة  كرر 
الرئيسة من هذه »اهلندسة« هو »دعم ميزانيات 
املاضي،  ايلول  من  االول  ففي  املصارف«. 
اضطر سالمة إىل إصدار بيان، معلنًا أن مصرف 
تعزيز  اىل  تهدف  مالية  هندسة  »ابتدع  لبنان 
واىل  لبنان  االجنبية يف  العمالت  املوجودات من 
توفري السيولة الالزمة لتدعيم ميزانيات املصارف 
اللبناني  االقتصاد  لتمويل  الضرورية  والسيولة 
اخلطة  هذه  وان   )...( والعام  اخلاص  بقطاعيه 

جنحت )...( وقد حتقق من خالهلا:
أواًل: تدعيم لوضع اللرية اللبنانية.
ثانيًا: تدعيم مليزانيات املصارف.

املصريف  القطاع  لدى  الودائع  زيادة يف  ثالثًا: 
أتت للمشاركة  التحاويل اخلارجية اليت  نظرًا إىل 

يف هذه اهلندسة.
هدفها  اللبنانية  اللرية  يف  سيولة  توفر  رابعًا: 
االول زيادة التسليفات لدى القطاع اخلاص يف 
املطلوب  دون  اقتصاديًا  منوًا  فيه  نعيش  وقت 

ال يجيز القانون 
تقديم »أرباح 

استثنائية« لدعم 
أرباح املساهمني 
وزيادة ثرواتهم
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سياسة

التعميم 
الوسيط رقم 446

تقديم  يف  االسرتسال  إىل  حاجة  ال 
مراجعة  تكفي  االدلة.  من  املزيد 
الذي   ،446 رقم  الوسيط  التعميم 
 30 يف  لبنان،  مصرف  حاكم  أصدره 
يتضمن  والذي   ،2016 االول  كانون 
القرار الوسيط رقم 12411، القاضي 
 .7493 رقم  االساسي  القرار  بتعديل 
نص  إلغاء  على  التعديل  هذا  ينص 
املادة الرابعة مكرر من القرار الصادر 
واستبداله   ،1999/12/24 تاريخ  يف 
استعمال  املصارف  من  يطلب  بنص 
الفائض )الربح( احملقق من »اهلندسة 
االمجالية  »املؤونة  لتأمني  املالية« 
باللرية اللبنانية )...( ومتطلبات نسب 
اضافية  متطلبات  وأي   )...( املالءة 
الدولي  املعيار  تطبيق  عن  تنتج  قد 
للتقارير املالية رقم IFRS( 9( واليت 
كانون   1 تاريخ  من  اعتبارًا  تسري 
باللرية  ومؤونة   )...(  2018 الثاني 
تدني مساهمات يف  اللبنانية ملواجهة 
اللبنانية  باللرية  )...( ومؤونة  اخلارج 
ملواجهة تدني قيمة الشهرة الناجتة عن 
عمليات الدمج )...( ويف حال استمرار 
وجود فائض ميكن حترير ما ال يزيد عن 
70% من الفرق وتسجيله يف حساب 
قابلة  غري  كأرباح  واخلسائر،  االرباح 
للحالة،  وفقًا  للتوزيع قبل ختصيصه، 
حيتسب  الرأمسال  لزيادة  كاحتياطي 
ضمن فئة حقوق محلة االسهم العادية 
)...( ال تدخل زيادة االموال اخلاصة 
اليت تنتج عن تطبيق أحكام هذا القرار 
يف احتساب النسبة القصوى احملددة 
الدائنة  الثابتة  القطع  ملراكز  بـ%60 

.»)...(
أن  على  ماديًا  دلياًل  يعّد  القرار  هذا 
صالحياته  جتاوز  لبنان  مصرف  حاكم 
اليه  خلصت  ما  حبسب  القانونية، 
القانونية«،  الشؤون  »مديرية  مطالعة 
وقام خالفًا للقوانني النافذة، وال سيما 
بـ«استغالل  والتسليف،  النقد  قانون 
نفع  لتحقيق  اجلماهري  ثقة  أو  السلطة 
خاص«، وهو التعريف امللّطف للفساد 
والبنك  النقد  صندوق  يتبناه  الذي 

الدوليان ومنظمة الشفافية العاملية.
وثيقة

النص الكامل للمطالعة القانونية
مديرية الشؤون القانونية

الرقم: 1/451
بريوت 3 آذار 2017

حضرة احلاكم
باطالع حضرة نائب احلاكم الثالث

انفست  سيدروس  كتاب  املوضوع: 
بنك ش.م.ل. تاريخ 2017/2/13

بعد اطالع على كتاب سيدروس إنفست 
املوضوع  يف  املذكور  ش.م.ل.  بنك 

أعاله الذي يدلي فيه مبا يلي:
املكّونة  األسهم  معظم  متّلك  أنه   -1
بنك  تشارترد  ستاندرد  لرأمسال 
سيدروس  أصبح  الذي  ش.م.ل، 
العام  خالل  قام  وأنه  ش.م.ل.  بنك 
مبلغ  من  رامساله  بزيادة   2014
مبلغ  إىل  ل.ل   77,998,262,000
138,309,707,250 ل.ل بهدف إمتام 
عملية التملك ودعم رأمسال سيدروس 

بنك ش.م.ل. وتطوير أعماله.
2- أن اإلدارة قد تبنت اسرتاتيجية عامة 
بنك  وتنمية  تطوير  إىل  تهدف  جديدة 
السنوات  خالل  ش.م.ل.  سيدروس 
املالية الثالثة القادمة 2017، و2018، 

و2019.
3- أن االسرتاتيجية العامة املعتمدة من 
ترتكز  بنك ش.م.ل.  سيدروس  قبل 

بشكل أساسي على األمور التالية:
- توسيع نطاق انتشاره من خالل العمل 
مخسة  مبعدل  جديدة  فروع  فتح  على 
املالية  السنوات  من  سنة  كل  فروع 

الثالثة القادمة.
- حتديث أنظمة املعلوماتية املعتمدة.

العلمية  املؤهالت  ذوي  مع  التعاقد   -
وأصحاب اخلربة يف العمل املصريف.

- الرتكيز على تسويق منتجاته.
إذ  الودائع،  حجم  لزيادة  السعي   -
تسعى إدارة سيدروس بنك ش.م.ل. 
إىل حتقيق زيادة يف حجم الودائع خالل 
 700 إىل  تصل   2017 املالية  السنة 
تصل  وزيادة  أمريكي،  دوالر  مليون 
يف  أمريكي  دوالر  مليون   900 إىل 
السنة املالية 2018، وصواًل إىل زيادة 
دوالر  مليون  ومئيت  مليار  إىل  تصل 
أمريكي يف السنة املالية 2019، وذلك 
من خالل تكبد معدل 1% إضايف على 

الفوائد بهدف جذب املودعني.
4- أن هذه االسرتاتيجية من شأنها أن 
أعباًء  ش.م.ل.  بنك  سيدروس  تكبد 
وخسائر إضافية يف رأمساله قد تصل 

إىل 56,500,000 دوالر أمريكي.
املرتاكمة  اخلسائر  حجم  أن   -5
املالية  السنة  حسابات  يف  واملسجلة 
قد  ش.م.ل.  بنك  لسيدروس   2015
دوالر   14,800,000 قدره  مبلغًا  بلغت 
أمريكي، ما جيعل التوقعات حول جمموع 
السنة  يف  املرتاكمة  رأمساله  خسائر 
املالية 2019 تبلغ 71,300,000 دوالر 

أمريكي.
6- أنه بهدف حتقيق االسرتاتيجية املبينة 
بنك  سيدروس  لرأمسال  ودعمًا  أعاله 
ش.م.ل.، قرر سيدروس انفست بنك 
مببلغ  اخلاصة  أمواله  زيادة  ش.م.ل. 
أمريكي  دوالر   152,936,164 قدره 
دوالر   272،686،093،66 لتصبح 
متكنت  قد  اإلدارة  بأن  علمًا  أمريكي. 
استقطاب  من  أعاله  الزيادة  خالل  من 
خارج  من  األمريكي  بالدوالر  حتويالت 
بعد  اخلاصة  أمواله  يف  أدخلت  لبنان 
اللبنانية،  اللرية  إىل  معظمها  حتويل 
لبنان  من  خترج  ولن  أدخلت  وبالتالي 
اخلاصة.  أمواله  إىل  ضّمت  كونها 
الباغة  اخلاصة  أمواله  جملموع  وسندًا 
أمريكي،  دوالر   272,686,093,66
فهو خيلص إىل طلب دعمه، من خالل 
هندسة مالية مناسبة، ليتمكن بدوره من 
دعم سيدروس بنك ش.م.ل. ولتغطية 
أعباء األخري املفصلة يف كتاب املصرف 

املستدعي أعاله.
بهذا اخلصوص تبدي املديرية التالي:

وافق  أن  املركزي  للمجلس  سبق   -1
مبوجب كل من:

يف  املتخذ   15/28/17 رقم  قراره   -
 2011/11/4 بتاريخ  املنعقدة  جلسته 
ش.م.ل.  بنك  سيدروس  منح  على 
لشراء  يوظف  اجلاري  باحلساب  قرضًا 
اللبنانية لتغطية  باللرية  سندات خزينة 
مليار   15 قدرها  صافية  حالية  قيمة 
الناجتة  لألعباء  تغطيًة  لبنانية  لرية 
انفست  سيدروس  شراء  عملية  عن 
تشارترد  ستاندرد  ملصرف  ش.م.ل. 

بنك ش.م.ل. سابقًا.
يف  املتخذ   2017/3/31 رقم  قراره   -
 2017/1/25 بتاريخ  املنعقدة  جلسته 
على زيادة رأمسال املصرف املعين من 
لغاية  ل.ل.   138,309,707,250 مبلغ 

مبلغ 319,032,834,975 ل.ل
تقدم  قد  املستدعي  املصرف  إن   -2
مبوجب كتابه تاريخ 2017/1/24 بطلب 
مبلغ  من  رأمساله  زيادة  على  موافقة 
مبلغ  اىل  ل.ل.   319,032,834,975
327,013,260,650 ل.ل. وهو ما زال 

قيد الدرس.
فعليه،

النقد  قانون  من   102 املادة  أن  ومبا 
والتسليف تنص على أنه ميكن املصرف 
أن مينح قروضًا باحلساب اجلاري بشكل 
شهرًا  عشر  اثين  ملدة  اعتمادات  فتح 
قابلة للتجديد يف حاالت الضرورة ملرة 
واحدة على أن تكون مكفولة بسندات 
جتارية ال تتجاوز مدة استحقاقها السنة، 
أو بذهب أو بعمالت أجنبية أو بسندات 

قيم،
رقم  القانون  من   16 املادة  أن  ومبا 
110 تاريخ 1991/11/7 املتعلق بإصالح 
أنه خالفًا  على  الوضع املصريف تنص 
لكل نص آخر ملصرف لبنان أن يؤمن 
ملحة  يعتربها  اليت  السيولة  للمصارف 
عن طريق البيع من حق االسرتداد وفقًا 
ألحكام املادة 473 وما يليها من قانون 

املوجبات والعقود،
بنك  لسيدروس  سبق  أنه  ومبا 
أن   2015/11/19 بتاريخ  ش.م.ل. 
املادتني  أحكام  إىل  استنادًا  استفاد، 
والتسليف،  النقد  قانون  من  و99   70
حده  اللبنانية  باللرية  قرض  عقد  من 
ل.ل.   73,156,000,550 األقصى 
لشراء سندات خزينة من فئة 60 شهرًا، 
انفست  بنك  سيدروس  يكون  وبذلك 
قد  مباشرة،  غري  وبطريقة  ش.م.ل.، 
استفاد أيضًا من القرض املذكور كونه 
ميلك 99,7% من أسهم سيدروس بنك 

ش.م.ل.،
لبنان  املنوطة مبصرف  املهام  أن  ومبا 
تأمني  هي  النافذة  القوانني  مبوجب 
وفقًا  احلاجة  عند  للمصارف،  السيولة 
وليس  )ضمانات...(،  خاصة  لشروط 
اخلاصة  األموال  تعزيز  تعدي ذلك إىل 

للمصارف وتأمني مالءة هذه األخرية.
لذلك،

وباالستناد إىل ما تقدم،
باملوافقة  التوصية  املديرية  يسع  ال 
على طلب املصرف املستدعي موضوع 

كتابة تاريخ 2017/2/13.
مدير الشؤون القانونية
بيار كنعان

زيادة »األموال الخاصة« 1.5 مليار دوالر
يف تقرير منشور يف النشرة الشهرية 
لبنان«  مصارف  »مجعية  عن  الصادرة 
2017(، حتت  الثاني  كانون   1 )العدد 
التجارية  املصارف  »نشاط  عنوان 
 ،»2016 العام  يف  لبنان  يف  العاملة 
املالية  اهلندسة  »إن  يأتي:  ما  يرد 
خباصة  هدفت  لبنان،  ملصرف  االخرية 
اىل تدعيم االستقرار النقدي، من خالل 
تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعمالت 
ميزان  رصيد  وحتسني  االجنبية 
املدفوعات وتقوية االموال اخلاصة يف 
املصارف من خالل ضخ اجلزء االكرب من 
االرباح احملققة يف الرساميل )...(«، 
النشاط  »إن  نفسه:  التقرير  وجاء يف 
النمو  مستويات  اىل  عاد  املصريف 
متأثرًا   ،2013-2011 فرتة  احملققة يف 
اليت  االخرية  املالية  باهلندسة  أواًل 
إذ   ،»)...( لبنان  مصرف  بها  قام 
منت موجودات املصارف بنسبة %9,9 
 ،2015 عام  يف   %5,9 مع  باملقارنة 
دوالر.  مليارات   204,3 اىل  ووصلت 
ويشري التقرير اىل اخنفاض حصة ودائع 
القطاع اخلاص املقيم وغري املقيم يف 
أخرى«  »مطلوبات  حصة  ارتفاع  مقابل 
من 3,7% اىل 6,5% »نتيجة اهلندسة 
املطلوبات  وتضم  االخرية«،  املالية 
بني  االنرتبنك  عمليات  عادة  االخرى 
والفروع  لبنان  يف  املصرفية  الفروع 
متويل  مصدر  و«تشكل  اخلارج،  يف 
الودائع  جانب  اىل  للمصارف  إضايف 
والرساميل«، حبسب الشرح الوارد يف 
التقرير نفسه. ويرد أيضًا »ان االموال 
العاملة يف  التجارية  اخلاصة للمصارف 
لبنان وصلت يف نهاية عام 2016 اىل 
مليار   1,5 بزيادة  دوالر،  مليار   18,2
يرد  كذلك   .%9,4 نسبته  وما  دوالر 
أن اهلندسة املالية ساهمت يف زيادة 
موجودات املصارف لدى مصرف لبنان 
عام  نهاية  يف  دوالر  مليار   70,8 من 
2015 اىل 89,7 مليار دوالر يف نهاية 
عام 2016، إذ باتت تشّكل 43,7% من 
اعلى  جممل توظيفات املصارف، )وهو 
الربح  مصدر  وجيسد  تارخيي(  مستوى 
الرئيس للمصارف اىل جانب توظيفات 

املصارف يف مديونية احلكومة.
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الداعية  قال 
حممد  الشيعي 
إن  التوحيدي  
اجملتمع اإلسالمي 
ه  و يغز «
 ، » ن فو ملتطر ا
اإلسالم  واصفا 
»دين  بأنه 

حرب«.
ت  تعليقا
جاءت  الداعية 
مناظرة  أثناء 
تلفزيونية حامية 

اجلالية األسرتالية اإلسالمية.
مع  طيبة  عالقات  امتالك  أن  من  وحذر 
اجملتمع اإلسالمي ال ينبغي أن يعين عدم 

السيطرة عليهم.
كان  ما  إذا  ضيفيه  كوتش  وسأل 
العمليات  يشجبون  اإلسالميون  النشطاء 

املتطرفة بالشكل الكايف.
من جانبه، شدد  ريفي، الطبيب والناشط 
اإلسالمي البارز  على أن أسرتاليا جمتمع 

سلمي.
الدينية  »النصوص  قائال:  ذلك  وفسر 
قائمة منذ آالف األعوام، وال حترض على 

العنف أو املمارسات اإلرهابية«.
يسمى  ما  أيديولوجية  »إنها  وأردف: 
»داعش«  أو  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
سريعي  الشباب  يستهدف  الذي 

التأثر«.
اإلسالمي  اجملتمع  أن  إىل  لفت  ريفي 
أدان هجوم مانشسرت، وأضاف: »املفيت 
أدان اهلجوم، وحنن شجبنا التفجري بأعلى 
نفعل  أن  علينا  ينبغي  ماذا  لنا،  صوت 

أكثر من ذلك؟«
وأجاب التوحيدي: »حنن يف وضع ال مير 
ما  مكان  يف  إرهابي  هجوم  دون  شهر 
بالعامل، وعلى مدى 1400 عام لدينا دين 

حرب، إنه ليس الشي ء الذي أختيله«.
ريفي واصل أنه ال يوجد يف اإلسالم ما 

يربر قتل أشخاص أبرياء.
قطع  تعلمنا  »كتبنا  قال:  توحيدي  لكن 
مانشسرت  هجوم  منفذ  الناس،  رأس 
اعتقد أنه سيذهب إىل اجلنة عندما فجر 

نفسه«.
ريفي ذكر أن انتحاري هجوم مانشسرت 
قتل  ألنه  مباشرة  اجلحيم  إىل  سيذهب 
يف  ء  شي  »ال  قائال:  أبرياء«.واختتم 

ديننا يدعم قتل األبرياء. نقطة«
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

داعية شيعي يف أسرتاليا : اإلسالم »دين حرب« 

أكرب  رئيس  لويس   دونكان  رفض 
خماوف  األسرتالية  االستخبارية  املنظمات 
زعيمة حزب »أمة واحدة« بولني هانسون 
يساهمون  الالجئني  أن  فيها  زعمت  اليت 

يف اإلرهاب.
اإلسالمي«،  »التطرف  تنامي  من  وبالرغم 
منظمة  رئيس  لويس  دونكان  أشار 
االستخبارات األمنية األسرتالية »أزيو« إىل 
العديد من مزاعم  عدم وجود دليل يثبت 

بولني هانسون.
وكانت هانسون قد سألت  رئيس »أزيو« 
اإلرهابي  التهديد  أن  يعتقد  كان  ما  إذا 
الشرق  أسرتاليا عرب الجئي  إىل  جلبه  يتم 

األوسط.
على  دليال   أمتلك  »ال  لويس:  وأجاب 
بني  صلة  وجود  إىل  لإلشارة  اإلطالق 

الالجئني واإلرهاب«.
أبناء  ان  يثبت  دليل  »ال  واستطرد: 
للتحول  ميال  أكثر  أسرتاليا  يف  الالجئني 

إىل اإلسالم الراديكالي«.
وأشار املسؤول االستخباري إىل أن »أزيو« 
ال متتلك خماوف أمنية من النساء املسلمات 

الالتي يرتدين الربقع.
يف  أوضحنا  »لقد  قائال:  ذلك  وفسر 

عدد من املناسبات أنه ال يوجد أي سبب 
طاملا  الربقع،  ارتداء  خنشى  جيعلنا  أمين 
هويتها  بكشف  ترتديه  التزام ملن  هنالك 

للسلطات«.
وسألت هانسون مدير املخابرات حول رأيه 
اإلرهابية  اهلجمات  مرتكيب  كافة  أن  يف 
وكذلك   2014 منذ  أسرتاليا  يف  األربعة 
من  أجهضت  هجمات   12 يف  الضالعني 

املسلمني.
مت   12 بني  من  »هجمة  لويس:  وأجابها 
متطرف،  ارتكبها مييين مسيحي  إجهاضها 

إذا فاإلجابة هي ال«.
ولفت إىل أن »أزيو« ال جتري حتقيقاتها أو 

تقييماتها استنادا على ديانة شخص ما.
وتابع: »حنن نهتم فقط باألشخاص الذين 
الذي  العنيف  والتطرف  العنف،  يظهرون 
يدفعه يف كثري من األحيان نسخة مشوهة 

من اإلسالم السين«.
بانتقاداتها  معروفة  هانسون  أن  يذكر 
على  حظر  فرض  إىل  ودعت  لإلسالم،  
هجرة املسلمني إىل أسرتاليا، لكن  حتى 
هذا  فكرتها  قاوم  حزبها  أعضاء  أحد 

األسبوع.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس املخابرات األسرتالية حيرج هانسون:
ال خنشى  الربقع واإلرهاب ال يرتبط بالالجئني

الدكتور جمال ريفي، ديفيد كوشي، واإلمام التوحيدي يف برنامج »صن رايز«

اإلسالمي  الناشط  أيضا  فيها  شارك 
الدكتور مجال ريفي.

إمام أدياليد الشيخ حممد التوحيدي ظهر 
يف برنامج »صن رايز« بالقناة السابعة 
ديفيد  املذيع  ضيافة  يف  »سيفن« 
كوتش، ومشاركة مجال ريفي ملناقشة 
بريطانيا  ضرب  الذي  مانشسرت  تفجري 

هذا األسبوع.
اهلجوم اإلرهابي الذي أسفر عن مقتل 22 
شخصا وإصابة 64، بينهم 20 يف حالة 
خطرية نفذه املسلم الربيطاني املتطرف 

سلمان عبيدي.
كل من ريفي والتوحيدي أدانا اهلجوم، 
لكن األخري زاد قائال إن الشباب يتحولون 
إىل متطرفني، حتى يف أسرتاليا، عازيا 

ذلك إىل »النصوص اإلسالمية«.
شباب  يدفعون  »إنهم  واستطرد: 
قتلت  لو  بأنك  االعتقاد  إىل  املسلمني 

كافرا ستضمن اجلنة«.
أن  جدا  الصعب  »من  يقول:  ومضى 
تكون مساملا ومعتدال داخل جمتمع يغزوه 

املتطرفون، لن أنكر تلك احلقيقة«.
املوقع الرمسي لتوحيدي يقول إنه مسلم 
وداعية،  ومتحدث،  ومعلم،  شيعي، 
ومفكر، وباحث، ومؤلف، وينتهج أسلوب 

احلداثة.
وواصل: »لدينا عدد كبري من املسلمني 
املتطرفني، حتى يف أسرتاليا، ونشاهدهم 
وأثناء  أعمال شغب،  عندما خيرجون يف 

مهامجتهم للشرطة«.
وذكر التوحيدي أن الشيوخ وأتباعهم يف 

أسرتاليا امتألت أفكارهم بالتطرف.
لوجو  حيمل  ملصقا  التوحيدي  وأخرج 
يف  اشرتاه  إنه  قال  القاعدة  تنظيم 

ملبورن الثالثاء املاضي.
ولفت إىل أن مثل هذا الرتويج املفتوح 
للجماعات املتطرفة خلق جوا جهاديا داخل 
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سـياسة

خرب سار ألصحاب املعاشات
لعائلة  عنصري  سباب  بسبب 
سيدني،  يف  تسكن  مسلمة 
عاقبت شركة فريجن أسرتاليا« 
فيجي  سلطات  من  وطلبت 

إنزاهلا من الطائرة.
منت  على  الراكبة  بدأت  و 
لشركة  التابعة   181 الرحلة 
اللفظية  اإلساءة  يف  فريجن 
كانت  اليت  املسلمة  للعائلة 

جتلس جبوارها.
وقالت الراكبة: »أنتم مسلمون 
سبابا  مستخدمة   «  ------f

إنكليزيا بذيئا.
ووضع جنل املرأة بشكل متكرر 
وضع يده على فم والدته يف 
مواصلة  من  ملنعها  حماولة 

إهاناتها العنصرية.
الطائرة  طاقم  حاول  وبعدها 
فأجابتم  املرأة،  على  السيطرة 
بعنف: »هل متزحون معي أيها 
الـ f------ ؟ أنا مل أفعل شيئا 
خاطئا، وأجلس هنا يف مكاني، 

لقد صرنا أقلية هنا«.
بضرب  املرأة  هددت  وبعدها 
الراكبة اليت التقطت فيديو ملا 

حدث«.
يف  »استمري  وتابعت: 
التسجيل، ألنين سأنهال عليِك 

ضربا«.
هؤالء  يقلقكم  »أال  وأردفت: 

الذين يقطعون رؤوس الناس؟ 
يا له من أمر عجيب، لكن حسنا 

حسنا«.
إن  املسلمة  العائلة  وقالت 
الفودكا  تشرب  كانت  املرأة 
على  حقيبتها  يف  زجاجة  من 

مدار الرحلة.
وقال أحد أعضاء العائلة: »لقد 
اتهمتنا باننا إرهابيون مسلمون 

يف إساءة بالغة لنا«.
املرأة  فيجي  سلطات  وأخرجت 

من الطائرة.
الطريان  شركة  وقالت 
»فريجن  بيان:  األسرتالية يف 
أسرتاليا تنظر يف مسألة سالمة 
الركاب وطاقم الطائرة بشكل 

جاد جدا«.
وتابع البيان: »على منت رحلة 
 181  VA أسرتاليا  فريجن 
املتجهة من سيدني إىل منطقة 
»نادي« جبزر فيجي يف 4 مايو 
جتاه  راكبة  تصرفت   ،2017
بشكل  والطاقم  آخرين  ركاب 

غري مالئم«.
»املسألة  البيان:  واستطرد 
فيجي،  سلطات  يد  يف  اآلن 
وطاقم  لركابنا  واحرتاما 
اإلدالء  مالئما  ليس  الطائرة 

بتفاصيل أكثر«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فريجن أسرتاليا تعاقب راكبة 
األسرتالي أهانت عائلة مسلمة الربملان  ينظر 

قانون  مشروع  يف  الفيدرالي 
جديد مينح املاليني من أصحاب 
مساعدات  حزمة  املعاشات 
الطاقة  فواتري  يف  لدعمهم 

الباهظة.
وعالوة على ذلك، يعود للظهور 
»بطاقات  نظام  أخرى  مرة 
اخلصم« اليت كان يستفيد منها 

أكثر من 92000 شخص.
اجلديد،  التشريع  ومبوجب 
ذوي  من  العازب  سيحصل  
دوالرا،   75 على   املعاشات 
يف  دوالرا   125 على  واملتزوج 

نهاية يونيو املقبل.
يذكر أن مشروع القانون اجلديد 
حكومة  أبرمتها  صفقة  نتاج  هو 
زينوفون  نيك  مع  االئتالف 
مقابل احلصول على دعم األخري 
ملشروع قانون ختفيض ضرائب 

الشركات.
املساعدات  حزمة  إمجالي  ويبلغ 

269 مليون دوالر يستفيد منها 
3.8 مليون شخص على املعاش 

وفقا للتقسيم التالي:
أصحاب  من  مليون   2.5-
جتاوزوا  الذين  من  املعاشات 

سن التقاعد.
- 770 ألف من أصحاب معاش 

العجز 
- 260 ألف شخص عائل وحيد

قدامى  من  ألف   235  -
العسكريني

التشريع اجلديد يعيد جمددا فكرة 
منها  حرم  اليت  اخلصم  بطاقات 

الكثري من أصحاب املعاشات.
من جانبه، قال كريستيان بورتر 
إن  االجتماعية  اخلدمات  وزير 
احلكومة أدركت أن هؤالء الذين 
اخلاصة  اخلصم  بطاقات  فقدوا 
االستمتاع  يستطيعوا  مل  بهم 
من  والكثري  الكومنولث  خبدمات 

االمتيازات العامة واخلاصة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وصف العراقي املقيم باسرتاليا 
سام املراعي نفسه  باحملظوظ، 
وشقيقاته  والداه  واجه  فعندما 
إذا  بغداد  بالقتل يف  تهديدات 
كان  داعش،  أفكار  يعتنقوا  مل 
فرصة  ملنحهم  الوسائل  لديه 
حيصل  عليها  حيصل  أن  يتمنى 
 21 عددهم  البالغ  العامل  الجئو 

مليون.
 100000 شخصية  وبتكلفة 
قادرا  املراعي  كان  دوالر، 
وشقيقاته  والديه  جلب  على 
إىل أسرتاليا بعد أن هربوا إىل 
تاركني   ،2014 عام  األردن 
وراءهم كافة ممتلكاتهم، وحتى 

الطعام يف الثالجة.
وانتقل املراعي إىل سيدني قبل 
10  سنوات تقريبا، هربا  آنذاك 
كان  الذي  القاعدة  تنظيم  من 
قوات  جبوار  لعمله  يستهدفه 
اخلضراء  املنطقة  يف  االحتالل 

بالعاصمة.
منزله  القاعدة  تنظيم  وضرب 
بينما  للطائرات  مضاد  بصاروخ 
وجنله  صباح  زوجته  كانت 

األصغر فهد بالداخل.
ومل يفكر املراعي،  فحزم أمتعة 
اشخاص،   6 من  املؤلفة  عائلته 
واجته حنو احلدود، وخالل شهور 
مت قبوله يف أسرتاليا كجزء من 

برنامج الالجئني اإلنساني.
ويف وقت الحق، استطاع املراعي 
جلب عائلته إىل أسرتاليا، بينهم 
من  شقيقته،  وابنة  صهره، 
اجملتمعية  الكفالة  برنامج  خالل 

لالجئني.
الذين  »املندائية«  أتباع  وكأحد 
نبيا،  املعمدان  يوحنا  يعتربون 

لداعش  هدفا  العائلة  كانت 
العائلة  أفراد  بإمكان  وكان 
برنامج  ضمن  اختيارها  يتم  أن 

اللجوء التقليدي.
برنامج  إىل  جلأ  املراعي  لكن 
وضعته احلكومة العمالية السابقة 
وأصحاب  اجملتمع  ألفراد  يسمح 
الجئني  لكفالة  التقدم  األعمال 
النفقات،  كافة  حتمل  شريطة 
من تذاكر طريان ونفقات طبية 
وسكنية، ورسوم الطلب، واليت 
تتجاوز يف بعض احلاالت 30000 

دوالر.
يف  املراعي  يقطن  واآلن، 
يدير  حيث  بأسرتاليا  نيوكاسل 

شركة استشارات هندسية.
بالرضا  املراعي  ويشعر 
مبا  أحبائه  مساعدة  الستطاعته 
ودالل  علي  والديه  ذلك  يف 
من  السبعني  يتجاوزان  اللذين 

عمرهما.
وقال املراعي: »من اجليد قدرتك 
على إخراج الناس من أوضاعهم 
حنن  املال،  يهم  وال  السيئة، 
املالية  أوضاعنا  أن  حمظوظون 
مثة  الدفع،  ونستطيع  جيدة 
أشخاص يف خطر أكرب، وفقدوا 
زوجا أو زوجة أو طفل وال ميلكون 

أحدا يرعاهم ويكفلهم«.
مت  اجملتمعية  الكفالة  برنامج 
يف  الشهر  هذا  نطاقه  توسيع 
ليشمل  الفيدرالية  املوازنة 
حوالي 1000 شخص سنويا بدال 

من 500.
يأتي ذلك ضمن برنامج إنساني 
يستهدف  الالجئني  لرعاية 

استقبال 18750 الجئا سنويا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سام املراعي مع شقيقته فرح املراعي ووالده علي املراعي ووالدته دالل 
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نيو  بلديات  جتريد  املقرر  من 
البت  سلطة  من  ويلز  ساوث 
التنمية،  مشروعات  طلبات  يف 
ختطيط  جلان  إىل  ذلك  وإسناد 

مستقلة عرب أحناء الوالية.
اخلطوة ينظر إليها داخل حكومة 
باعتبارها  ويلز  ساوث  نيو 
مع  كذلك  يتوافق  نزاهة  إجراء 
مطالبات املعارضة بضرورة حظر 
املطورين العقاريني من الرتشح 

للبلديات.
من جانبه، طالب قائد املعارضة 
فولي  لوك  ويلز  ساوث  بنيو 
املشار  احلظر  فرض  بضرورة 
إليه على خلفية الغضب الناجم 
اليت  البيزنس  صفقات  من 
أبرمها نائب رئيس بلدية أوبرن 

السابق سليم مهاجر.
من  اليت  التعديالت  وحبسب 
جملس  على  تعرض  أن  املقرر 
الوزراء اخلميس، سيكون إلزاميا 
البلديات  جمالس  كافة  على 
مستقلة  جلان  على  االعتماد 
بقيمة  املتعلقة  الطلبات  لتحديد 

حمددة.

 قرار يصدم بلديات نيو ساوث 
ويلز 

بنيو  واإلسكان  التخطيط  وزير 
ساوث ويلز أنتوني روبرتس

هذه  مثل  على  االعتماد  لكن 
سيكون  املستقلة  اللجان 
اإلقليمية  البلديات  اختياريا يف 

األصغر نطاقا.
اخلطوة املذكورة تنذر بفتح جبهة 
جديدة يف حرب حكومة برجكليان 
مع البلديات اليت اشتعلت على 

خلفية دمج بعضها.
وزير  املاضي، نشر  يناير  ويف 
األسرتالية  بالوالية  التخطيط 
جذرية  تغيريات  روب ستوكس 
يف قانون التخطيط بنيو ساوث 
منح  سلطة  متنحه  والذي  ويلز 
على  لالعتماد  للبلديات  أوامر 
طلبات  يف  للبت  مستقلة  جلان 

التنمية يف ظروف حمددة.
الباذخ  الزفاف  حفل  وكان 
لسليم مهاجر عام 2015 وغلقه 
أحد الشوارع، قد أثار موجة من 
املالية،  صفقاته  يف  التدقيق 
بلدية  يف  مسؤوال  كان  بينما 

أوبرن.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سام املراعي يروي كيف أحضر عائلته 
إىل أسرتاليا

بعد نتائج حصار مقهى سيدني

تورنبول: ينبغي تدخل اجليش 
أدت توصيات نتائج حتقيق حول 
»ليندت  مقهى  حصار  حادث 
كافيه« بسيدني عام 2014 إىل 
األسرتالي  الوزراء  رئيس  اختاذ 
بإحداث  قرارا  ترينبول  مالكومل 
عملية  تيسري  أجل  من  تغيريات 
تدخل قوات الدفاع يف مثل هذه 

احلاالت الطارئة.
وقال ترينبول إن قوانني الدفاع 
اليت ميتد عمرها إىل  األسرتالية 
أن  ينبغي  الزمان  من  قرن  حنو 
من  لتتواءم  لتعديالت  ختضع 
حادث  عن  النامجة  التوصيات 
نفذه  الذي  القاتل  احلصار 
وأدى  مؤنس  هارون  اإليراني 
اثنني  مقتل  إىل  النهاية  يف 

جبانب منفذ العملية.
األسرتالي  الوزراء  رئيس  وأثار 
األخضر  الضوء  منح  إمكانية 
لقوات الدفاع األسرتالية للتدخل 

يف احلوادث اإلرهابية.
إىل  نوهت  قد  النتائج  وكانت 
أن مل يكن هناك أساس قانوني 
لكوماندوز  اوامر  بإعطاء  يسمح 
اجليش بالدخول إىل املقهى ألنه 

حصار نفذه مسلح واحد.
ويف أعقاب هجوم مانشسرت يف 
 22 حبياة  أودى  الذي  بريطانيا 

إىل  ترينبول  أملح  األقل،  على 
إمكانية إحداث تغيريات تشريعية 
أن  »ينبغي  وأضاف:  هامة، 
نكون أكثر ذكاء من هؤالء الذين 
يسعون إىل اإلضرار بنا، سنعمل 
دائما بدون هوادة للحفاظ على 

أسرتاليا آمنة«.
كافيه«  »ليندت  حصار  وخالل 
لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم 
مدير  هما  الرهائن،  من  اثنني 
إىل  باإلضافة  وحمامية،  املقهى 

مان 
هارون مؤنس الذي كان قد أعلن 

بشكل منفرد والءه لداعش.
وقت  خالل  ترينبول  وأردف 
األسئلة يف الربملان: »ستدرس 
حبذر،  التوصيات  احلكومة 
الرتتيبات  تعزيز  وتواصل 

الالزمة«.
وكانت نتائج التحقيق يف حصار 
باللوم  ألقت  قد  مقهى سيدني 
على بعض أجهزة تنفيذ القانون 
بالكومنولث جراء حجبها معلومات 

أمنية هامة عن مؤنس.
كما انتقد التقرير عدم االستعانة 
تابعة  خاصة  كوماندوز  بقوات 

للجيش لفك احلصار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سام املراعي مع شقيقته فرح املراعي ووالده علي املراعي ووالدته دالل 

طالبة جامعة ماكواري حتكي معاناتها مع »بورنو االنتقام«

جامعة  طالبة  مارتن  نويل  وقفت 
املدعي  جبوار  االسرتالية  ماكواري 
مارك  ويلز  ساوث  بنيو  العام 
معاناتها من  لتحكي عن  سبيكمان 

»بورنو االنتقام«
ومت التالعب يف صور عادية ملارتن 
مواقع  على  نشرتها  قد  كانت 
وخضوعها  االجتماعي،   التواصل 
وكأنها  تبدو  حتى  مونتاج  لعملية 

مواد إباحية.
وأضافت: »لقد عدلوا صوري من 
مت  حبيث  فوتوشوب  برنامج  خالل 
تركيب وجهي على أجساد ممثالت 

بورنو يف أوضاع جنسية«.
ولفتت إىل أنها ذهبت إىل الشرطة 
التعامل  عليها  أن  أخربوها  لكنهم 

مع الوضع مبفردها.
وخزي   خبوف  »شعرت  وتابعت: 

ويأس وعزلة«.
وينص مشروع قانون جديد بوالية 
نيو ساوث ويلز على جتريم مشاركة 
فيديوهات  أو  صور  تسجيل  أو 

محيمية خاصة بدون موافقة.
القانون،  يعمل  أن  املتوقع  ومن 
مع  جنب  إىل  جنبا  متريره،   حال 
املتعلقة  الفيدرالية  السلطات 
اإلنتنرت  لشركات  أوامر  بإعطاء 
الفيديو،  أو  الصور  هذه  حبذف 
وفقا ملا أعلنته حكومة نيو ساوث 

ويلز.
مارك سبيكمان املدعي العام بنيو 
التشريع  سيقدم  ويلز  ساوث 
األسبوع  هذا  الربملان  إىل  اجلديد 

الذين  هؤالء  مواجهة  بهدف 
بغرض  املذكورة  الصور  ينشرون 
اإليذاء واإلذالل، مما اصطلح على 

تسميته »بورنو االنتقام«.
وقال سبيكمان: »سواء كان وراء 
عنف  أو  منبوذون  حمبون  ذلك 
األمر  فإن  مصورون،  أو  منزلي 
حيمل إذالال وإكراها وإحراجا هلؤالء 
خاصة،  صورا  هلم  قدموا  الذين 
عرب  نشرها  بغرض  تكن  مل  لكنها 

أحناء العامل«.
الضحايا  على  ذلك  »تأثري  وتابع: 

هائل«.
اجلديد  القانون  مشروع  أن  يذكر 
األسبوع  اتفاق  أعقاب  يف  يأتي 
الفيدرالية  احلكومة  بني  املاضي 
مبادئ  بشأن  الواليات  وحكومات 
»بورنو  ظاهرة  ملواجهة  التشريع 

االنتقام«.
الوالية  ان قانون  وذكر سبيكمان 
تتعلق  ثغرة  يغلق  سوف  املقرتح 

بدوافع مرتكيب تلك اجلرائم.
ووفقا للتشريع اجلديد، فإن مسألة 
توضع يف  لن  النشر  وراء  الدافع 

احلسبان.
وينص مشروع القانون على فرض 
عقوبة باحلبس تصل إىل 3 سنوات 
بتسجيل  يهددون  الذين  هلؤالء 

ونشر صور.
هي  احلميمية  الصورة  تعريف 
من  خاصة  أجزاء  تظهر  اليت  تلك 

اجلسد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املدعي العام الفيدرالي مارك سبيكمان مع نويل مارتن إحدى ضحايا 
»بورنو االنتقام«.
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اسرتاليا يف اسبوع

حدد موقع »ذا كونفرسايشن« 
من  نامجة  فوائد   5 األسرتالي  
شعور اإلنسان باحلزن وفقا ملا 

يلي:

1- تقوية الذاكرة
حيث كشفت دراسة أن املزاج 
السي ء الذي قد يسببه الطقس 
املتقلب يؤدي إىل تقوية قدرة 

صاحبه على تذكر التفاصيل.

قد  ء  السي  املزاج  أن  كما   
يؤدي إىل حتسني ذاكرة شهود 
تأثري  العيان من خالل تقليص 
اليت  السهو  عوامل  من  العديد 
من شأنها أن تؤدي إىل اإلدالء 

مبعلومات مضللة.

على  احلكم  يف  أكرب  قدرة   -2
األمور

ء  السي  املزاج  يؤدي قدر من 
االحنيازات  بعض  تقليص  إىل 
ترتبط  قد  اليت  والتشوهات 
بعملية تكوين الناس النطباعات 

معينة.

وعلى سبيل املثال، فإن األحكام 
املمتزجة بقليل من احلزن متنحنا 
أكثر  انطباعات  تكوين  فرصة 
ترتبط  ألنها  اآلخرين  عن  دقة 

بتفاصيل أكثر فعالية.
كما خلصت أحباث إىل أن املزاج 
السيء يقلل من السذاجة ويزيد 

مـوقع أسـرتالي: للـحزن 5 فــوائد
على  ضرائب  فرض  ينبغي 
لتمويل  وغوغل  فيسبوك 
الصحافة األسرتالية اليت تعاني 

بشدة.
ضمن  جاء  املذكور  االقرتاح 
جلسات استماع مبجلس الشيوخ 
مستقبل  بشأن  األسرتالي 
يف  تصب  اليت  الصحافة 

املصلحة العامة.
ويدعو االقرتاح إىل تدخل الدولة 
على  من خالل  فرض ضرائب 
أرباح اإلعالنات الداخلية لشركيت 
جوجل وفيسبوك، بنسبة 25 % 
لتمويل  توجيهها  وإعادة  مثال، 
الصحافة األسرتالية اليت تعاني 

من أزمات مالية طاحنة.
فإن  االقرتاح،  هذا  حتقق  وإذا 
ذلك من شأنه أن يأخذ أسرتاليا 
إىل منوذج أكثر صبغة أوروبية 
يتعلق بالتنظيم والدعم اإلعالمي 
دورا  الدولة  فيه  تلعب  واليت 
اليت  اليد  إطعام  يف  بارزا 

تعضها.
والنرويج  فرنسا  مثل  دولتان 
تقومان بتمويل مباشر لشركات 
إعالمية تستهدف حتقيق أرباح، 
فيهما  يتالشى  مل  ذلك  ورغم 
التنوع اإلعالمي وحرية التعبري.

جلنة  أوصت  النرويج،  ويف 
دعوم  بتوجيه  اإلعالمي  التعدد 
ضريبية  وختفيضات  مباشرة 
على الصحف واحملطات، وكذلك 
اإللكرتوني  لإلعالم  منح  تقديم 

والصحفيني االستقصائيني.
من  العديد  أن  من  وبالرغم 
يشعرون  زالوا  ما  الصحفيني 
الدولة  بالراحة من فكرة متويل 
لإلعالم اخلاص، لكن هذا االجتاه 
قد يكون موضوع ترحيب اآلن يف 
ظل تضاؤل الوظائف الصحافية 

ذات األجور املضمونة.
مستقبل صحافة املصلحة العامة 
واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها 
كانا  وغوغل  فيسبوك  بشأن 
موضوعني للنقاش يف حتقيقني 
بأسرتاليا  سابقني  حكوميني 

عامي 2011 و2012.
وكانت حكومة جيالرد قد أمرت 
بإجراء حتقيق مستقل حول اإلعالم 

بقيادة راي فينكلشتاين.
»مراجعة  أسرتاليا  شهدت  كما 
جلني  بقيادة  التقارب« 

بورهام.
بيد أن كال التقريرين النامجني 
إىل  خيلصا  مل  املراجعتني  عن 
املستوى  على  جاذبة  نتائج  

السياسي. 
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غوغل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أسرتاليا؟
تقييم  عند  الشك  مساحة  من 
وينمي  والشائعات،  اخلرافات 
قدرة املرء على اكتشاف اخلداع، 
وعدم االعتماد على االنطباعات 

النمطية.

3-تقوية احلافز

عندما ُطلب جمموعة من أصحاب 
أخرى  وجمموعة  السعيد  املزاج 
السيء  املزاج  أصحاب  من  
عقلية صعبة،  مهمة  تنفيذ  عن 
حاول املنتمون للمجموعة الثانية 
وبذلوا  جدية،  أكثر  بشكل 
حماوالت أفضل، وأنتجوا إجابات 

صحيحة بشكل أكرب.

4- قدرة أكرب على التواصل

أصحاب  أن  التجربة  كشفت 
يستخدمون  السيء  املزاج 
مناقشات أقوى إلقناع اآلخرين 

والتواصل معهم.

5-معاملة اآلخرين بعدالة أكرب

التجارب أن امتالك قدر  أثبتت 
املرء  جيعل  السيء  املزاج  من 
للتطلعات  أكرب  اهتماما  يولي 
ومعاملة  والعادات،  االجتماعية 
أنانية  أقل  حنو  على  اآلخرين 

وأكثر عدالة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تعتزم أسرتاليا تشديد العقوبات 
قد  اخلصوصية  انتهاكات  على 
قدرها  غرامة  فرض  إىل  تصل 
للمؤسسات  دوالر  مليون   1.8

املخالفة.
اخلصوصية  مفوض  وقال 
بيلجريم  تيموثي  األسرتالي 
أمام حتقيق مبجلس الشيوخ إن 
ميثاقا جديدا للخصوصية سوف 
يكون ملزما ملؤسسات اخلدمات 
نفسها  جتد  قد  اليت  العامة 
تتكبد غرامات ثقيلة حال خمالفة 

القواعد بشكل متكرر وخطري.
ومت اإلعالن عن النظام الصارم 
اجلديد يف وقت أكد فيه مفوض 
تيموثي  االسرتالي  اخلصوصية 
حتقيقات  استئناف  بيلجريم 
وزارة  بنشر  تتعلق  رمسية  غري 
معلومات  اإلنسانية  اخلدمات 
شخصية خاصة مبستقبلي دعوم 

السنرتلينك.
اجلديدة  القواعد  ومبوجب 
املقرتحة، سيتعني على موظفي 
تقييمات  إجراء  العامة  اخلدمة 
األمور  ال سيما يف  خصوصية، 
من  كبريا  قدرا  حتمل  اليت 

املخاطر.
»نتطلع  املفوض:  وأردف 
لتحقيق أفضل درجة من تأمني 

اخلصوصية«.
املفوض  أن حيقق  املقرر  ومن 
يف االنتهاكات ليقرر تصعيدها 
إىل احملكمة الفيدرالية للحصول 
على الغرامات املطلوبة، أو عدم 

تصعيد األمور.
وحتدث بيلجريم أن احلكومة يف 
حاجة إىل التعامل مع املعلومات 
الشخصية على حنو يليب توقعات 

اجملتمع الواسعة.
فعل  »رد  قائال:  ذلك  وفسر 
اجملتمع جتاه تلك املبادرة يشري 
خاص  اعتبار  وضع  ضررة  إىل 
استخدام  يف  التوازن  ملسألة 
األهداف  املعلومات بني حتقيق 
على  وتأثريها  السياسية 

اخلصوصية«.
اخلصوصية  مفوض  مكتب 
الوزراء  رئيس  سيوصي 
األسرتالي بتطبيق امليثاق اجلديد 

عرب املؤسسات احلكومية.
جملس  أعضاء  املفوض  وأخرب 
استأنف  مكتبه  أنه  الشيوخ 
بشأن  الرمسية  غري  التحقيقات 
اإلنسانية  اخلدمات  وزارة  نشر 
تتعلق  شخصية  معلومات 
مبستفيدي دعوم السنرتلينك«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا حتذر منتهكي اخلصوصية من 
عقوبات رادعة

»متالزمة احلجرة«.. خطر يهدد أسرتاليا
أحد  العقاري  الغالء  أزمة  تظل 
تدعو  اليت  الرئيسية  األسباب 
أن  أسرتاليا، وتعين  للقلق يف 
جيل األلفية اجلديدة سوف يظل 
مالزما ملساكن آبائهم وأمهاتهم 
على  قادرين  غري  طويلة  فرتة 

شراء منازل مستقلة هلم.

ليزا كاليس، الرئيسة التنفيذية 
إىل  لفتت  »كورلوجيك«  لـ 
إمكانية  تصاعد  ظاهرة »متالزمة 
 Cubby باملنزل«  احلجرة 
House syndromeاليت 
أن  العائالت ستضطر  أن  تعين 
توفر البنائها حياة شبه مستقلة  
يف حجرات داخل نفس الوحدات 
على   القدرة  لعدم  السكنية 

شراء منازل مستقلة.

بشأن  جديد  استطالع  وكشف  
حتمل  على  القدرة  إدراك 
تكاليف اإلسكان، أجرته مؤسسة 
البحثية  ريسريش«  »جاالكسي 
العديد من املفاجآت الصادمة.

من   9 أن  النتائج  وأوضحت 
ال  الذين  من  أشخاص   10 كل 
أسرتاليا   يف  منازل  ميتلكون 
يعرتيهم القلق من عدم قدرتهم 
على حتمل تكاليف شراء املنزل 

األول.

األشخاص  هؤالء  من   %  58
سيزداد  األمر  أن  يعتقدون 

صعوبة العام املقبل.

اليت  املعاناة  يوضح  االستطالع 
يواجهها األسرتاليون جراء غالء 

القطاع العقاري، كما يشري إىل 
أن حل املشكلة يستلزم تعاون 

كافة أشكال احلكومة.

عائلية  أمناط  إىل  متتد  املعاناة 
متباينة  وشرائح  خمتلفة، 
الواليات  وخالل  األجور،  من 

املتعددة.

والحظ االستطالع أن 62 % من 
األسرتاليني عربوا عن تشككهم 
إىل  االنتقال  على  قدرتهم  يف 

مساكن أخرى.

ووجه القائمون على االستطالع 
لألسرتاليني  التالي  السؤال 
على  عاما   18 عمرهم  البالغ 
يف  يعيشون  زالوا  وما  األقل 
سوف  »متى  آبائهم:  منازل 
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تنتقلون إىل منازل مستقلة؟

الرسم  حبسب  اإلجابة  وكانت 
البياني التالي

األسرتاليني  من   %  21 وقال 
يف  يعيشون  زالوا  ما  الذين 
إنهم لن يتمكنوا  آبائهم  منازل 
من شراء مساكن خاصة بهم إال 

قبل بلوغهم عامهم الثالثني.
الذي  األلفية  جيل  من   %  45
شارك يف االستطالع قالوا إنهم 
يستهدفون االنتقال إىل منازل 
بني  ترتاوح  أعمار  يف  مستقلة 

25-29 عاما.

األجور  أصحاب  أن  املدهش 
ميتلكون  أسرتاليا  يف  املرتفعة 

نفس اآلراء املتشائمة.

األجور  أصحاب  من   %   65
السنوية اليت تقل عن 40 ألف 
االنتقال  إن عملية  دوالر قالوا 
ملساكن جديدة باهظة التكاليف، 
بينما شارك 63 % من أصحاب 
ألف   130 من  األعلى  األجور 

دوالر نفس وجهة النظر.

 53 أن  إىل  التقرير  وخلص 
احلقبة  األسرتاليني يف  من   %
ميتلكون   64-18 بني  العمرية 
وحدات سكنية خاصة بهم، لكن 
37 % ال ميتلكون أي مساكن.

حوالي 60 % من أصحاب الفئة 
ال  عاما   34-18 بني  العمرية 

ميتلكون أي وحدات سكنية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

التحذير الذي وجهه وزير اهلجرة 
لطاليب  دوتون  بيرت  األسرتالي 
اللجوء الذي توافدوا إىل البالد 
بني  الفرتة  خالل  القوارب  عرب 
دليال  ميثل  إمنا   2013  -2008
معهودة  طريقة  على  متزايدا 
وتربيرا  الالجئني،  شيطنة  يف 
الذي  االنسان  حقوق  لقمع 
متارسه أسرتاليا ضد هذه الفئة 

الضعيفة.
وأصدر دوتون بيانا قال فيه: 
»وضعت حكومة ترينبول موعدا 
املقبل  أكتوبر  حتى  حمددا 
بالقوارب،  الذين قدموا  لآلالف 
وتدفقوا على أسرتاليا يف عهد 
السابقة،  العمالية  احلكومة 
أنهم  إثبات  عليهم  ينبغي   إذ 
ليكونوا  حقيقيون  الجئون 
احلماية  على  باحلصول  جديرين 

األسرتالية«.
النهج  حياكي  البيان  هذا  مثل 
احلكومات  عليه  تسري  الذي 
هؤالء  لشيطنة  املتعاقبة 
اللجوء  على  للحصول  الساعني 
يف أسرتاليا، من خالل جتريدهم 
من إنسانيتهم ووصفهم بأنهم 

»القادمون حبرا«.
احلقيقة أن  ما تفعله أسرتاليا 

يندرج حتت  الالجئني  مع هؤالء 
على  تصنفهم  حني  العار،  بند 

هذا النحو املتدني.
حديث وزير اهلجرة دوتون عن 
ميثل  زائفني«  »الجئني  وجود 
اعتزام  يكشف  مسبقا  حكما 
احلكومة عدم تقديم محاية هلم.

إحصائيات وزارة اهلجرة نفسها 
وصلوا  الذي  هؤالء  أن  تظهر 
على  تأشريات  بدون  أسرتاليا 
عليهم  تنطبق  قوارب  منت 
معايري استحقاق اللجوء أكثر من 
أسرتاليا  وصلوا  الذين  هؤالء 
جًوا بتأشريات ويطلبون اللجوء.
املاضية،  السنوات  مدى  وعلى 
من  األقل  على   %  70 أثبت 
وصلوا  الذين  األشخاص 
قوارب  منت  على   أسرتاليا 
أنهم يستحقون اللجوء واحلماية 

األسرتالية بالفعل.
وعلى سبيل املثال، 95 % من 
الذين  األفغان  اللجوء  طاليب 
منت  على  أسرتاليا  إىل  جاءوا 
املاضية  األعوام  خالل  قوارب 
أنهم يستحقون تأشريات  تبني 

احلماية بالفعل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

موقع أسرتالي: وزير اهلجرة يشيطن الالجئني

وزير الهجرة بيرت داتون
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 
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مقاالت وتحقيقات
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ليست حوادث متفرقة، بل عملية متواصلة ختفي يف طّياتها مشروع 
»التطبيع مع إسرائيل«. هذا ما ميكن استخالصه من آراء وتعليقات 
من  الفلسطينية«  »القضية  حمور  حذف  على  الرتبويني  من  عدد 
منهاج التاريخ للعام الدراسي 2017/2016. هذا القرار اختذه وزير 
الرتبية السابق الياس بو صعب، يف أيلول 2016، وهو الساري 
 3 إلغاء  إىل  القرار،  هذا  على  بناًء  املدارس،  عمدت  إذ  حاليًا، 
حصص خمصصة هلذه احملور واالكتفاء بنصف صفحة فقط تذكر 
الفلسطينية  والقضية  »األردن  عنوان  حتت  الفلسطينية  القضية 

حتى 1967«.
يف عام 2014، اشرتطت احلكومة الربيطانية وضع اسم »إسرائيل« 
)ال فلسطني احملتلة( على اخلريطة الواردة يف كتاب اجلغرافيا، وإال 
فلن تصرف هبة خمصصة لدعم شراء كتاب اجلغرافيا يف املدارس 
الرمسية. بعد فرتة قصرية، قّدمت احلكومة الربيطانية متوياًل آخر 
إلعادة النظر يف املناهج التعليمية، وأصّرت على ختصيص هذا 

التمويل عرب مؤسسة تدعى »أديان«.
بعد ذلك حصلت أمور مثرية؛ فقد سيطرت »أديان« على ورش 
العمل اجلارية ملناقشة تعديل املناهج، وبثت فيها ما تعتربه قيم 
حّضًا  تعتربه  ما  كل  إلزالة  وضغطت  اآلخر«،  و«قبول  »السالم« 
يف  اجلامعي.  قبل  وما  االساسي  التعليم  كتب  من  العنف  على 
قرارًا  بو صعب  الياس  السابق  الرتبية  وزير  اختذ  ذلك،  موازاة 
يف أيلول عام 2016 قضى حبذف عدد من الدروس واحملاور يف 
التعليم املتوسط والثانوي للعام الدراسي 2017/2016. طال هذا 
والكيمياء  وآدابها  اللغة  للغاية يف  مهّمة  ودروس  حماور  القرار 
والفيزياء وعلوم احلياة والرياضيات والرتبية والتاريخ واجلغرافيا 

وعلم االجتماع واالقتصاد والفلسفة.
 وكانت حّجته التخفيف عن التالمذة وترشيق االمتحانات الرمسية. 
يومها، ذهب معظم السجال اىل مادة الفلسفة اليت مت تفريغها 
من دروس وحماور رئيسة تتصل بالفلسفة العربية واالسالمية، 
إال أن املقص يف مادة التاريخ كان أمضى وأكثر إثارة للسجال، 
إذ جرى حذف 3 حصص )دروس( للسنة التاسعة تتعلق بـ: نشأة 
الصهيونية، فلسطني يف ظل االنتداب الربيطاني، احلروب العربية 
ــ االسرائيلية، نكبة سنة 1948، محلة 1956 )العدوان الثالثي(، 

حرب حزيران )سنة 1967(.
التاريخ،  درس  من  الفلسطينية«  »القضية  حذف  جرى  هكذا 
ومل تعد مذكورة إال عرضًا يف حصة واحدة حتت عنوان »األردن 
والقضية الفلسطينية حتى 1967«. وحبسب قرار الوزير بو صعب، 
فقد مت اإلبقاء على هذا العنوان »كون األردن على صلة بالنكبة 

الفلسطينية«!

محاولة لفرض تطبيع ثقايف
تام،  بهدوء  التاريخ  كتاب  من  الفلسطينية«  »القضية  حذف  مّر 
فالقضية  املدارس.  جدران  اخلطوة  على  االعرتاض  يتجاوز  ومل 
الفلسطينية مت إسقاطها سابقًا من أسئلة االمتحانات، إذ مل حيصل 
أن تضمنت هذه االسئلة على مّر السنوات أّي أمر يتعلق باحتالل 
إسرائيل لفلسطني ومعاناة الشعب الفلسطيين وتشتيته وتاريخ 
ثورته ومقاومته، مع ما يعنيه ذلك من حّث الطالب على جتاهل هذه 
باعتبارها مسألة غري مهمة وغري  لالمتحانات  اإلعداد  القضية يف 
مطلوبة يف االستحقاق الرمسي. اليوم، صار األمر أكثر مباشرة، 
وباتت املساحة املخصصة للقضية الفلسطينية نصف صفحة يف 
الكتاب فقط، ومرتبطة باألردن ال بفلسطني، وهذا له معنى كبري 
يف سياقات االحاديث التارخيية عن حلول للقضية الفلسطينية عرب 

تذويبها باالردن.
االجواء الراهنة تفيد بأن تهميش القضية الفلسطينية وتشويه وعي 
املتعلمني وحّثهم على التفكري أن إسرائيل ليست عدوًا دائمًا... 
من  كليًا  ذف  حتى حتحُ الوقت  يتأخر  ولن  واقعًا،  أمرًا  أصبحت  قد 
كتاب التاريخ، وال سيما مع ظهور تيار قوي يتسّلح بـ«شوفينية« 
لبنانية متصّنعة، ويفرض معاداة الفلسطينيني وقضيتهم، حبجة 

دور منظمة التحرير الفلسطينية يف احلرب االهلية ومقدماتها.
يشرح رئيس مؤسسة أديان، فادي ضو، ما جيري بوضوح تام، 
إذ يرى أن احلق يف مقاومة املعتدي واحملتل يرتبط مبا يسّميه 
الصفحات املضيئة من تاريخ لبنان الطويل عرب صموده يف وجه 
جيوش كثرية من احملتلني، كما تشهد اللوحات التذكارية العديدة 
على صخور نهر الكلب، وآخر هذه احملطات االنتصار على العدو 

اإلسرائيلي وحترير اجلنوب. 
روح  على  بتنشئته  يكون  املقاوم  التلميذ  بناء  إليه،  بالنسبة 
املسؤولية الوطنية الشاملة واملقاومة اليت جتمع بني بعد داخلي 
يف بناء اجملتمع الصاحل والقوي، والتزام مبادئ املواطنة والعيش 
وبعد  املظلوم،  ونصرة  والتضامن  الشراكة  فيها  مبا  املشرتك، 
املعنى،  بهذا  وحدوده...  وأرضه  الوطن  عن  الذود  يف  خارجي 
ترّوج »أديان« ملناهج تعليمية تضع إسرائيل خارج سياق الزمن 
احلالي، وحتشرها يف سياق تارخيي طويل من اخلالفات اللبنانية 
هو  ومن  اخلائن  هو  ومن  احملتل،  هو  ومن  العدو  هو  من  على 

الوطين، من أيام الفينيقيني رمبا حتى اليوم.

شطب »القضية الفلسطينية« من املناهج التعليمية: تطبيع مسترت مع إسرائيل

)كارلوس لطوف - الربازيل(

فاتن الحاج

آراء الرتبويني: املقاومة حق
قد تكون احلسنة الوحيدة ملرحلة ما بعد اتفاق الطائف أّنها حسمت 
أن »إسرائيل هي العدو«، ومل يعد األمر وجهة نظر. لكن اليوم، 
القضية  يضع  أن  يريد  من  هناك  أن  الرتبويني  بعض  يستشعر 
الفلسطينية يف خانة الصراع السياسي احمللي وعدم اعتبار مقاومة 
احملتل واملغتصب قضية حق، ويسعى إىل طمس هذا احلق من 
عناوين  طّياتها  يف  حتشر  تربوية  مفاهيم  املناهج  تضمني  خالل 
فضفاضة، مثل قبول اآلخر وحل النزاعات بالطرق السلمية. يسأل 
اخلبري الرتبوي إبراهيم العزنكي: »ما هي حدود قبول اآلخر، وأي 
النزاعات حتل بالطرق السلمية؟ وهل هذه املفاهيم الرتبوية أحادية 
قبل  االلتزام؟ فإذا كان اآلخر متلبسًا بالشر واالعتداء، أيعقل أن يحُ
الذئب  مواجهة  احلَمل يف  مناهج  ابتكار  املطلوب  اآلخر؟ هل  هذا 

املعتدي؟«.
تستوقف جنال نصري بشور، أستاذة الرتبية يف اجلامعة األمريكية 
السياسة«،  الرتبية يف  إقحام  »جتّنب  مثل  يف بريوت، شعارات 
وكأن الرتبية ليست قرارًا سياسيًا يف الدرجة األوىل حيدد هوية 
املواطن واملعارف واملهارات والقيم اليت تريد الدولة أن تنّميها 
ومهارات  التكنولوجي  التطور  مواكبة  أّن  حني  يف  التلميذ،  يف 
وليس  التدريس  بطرق  تكون  وغريها  واإلبداعي  الناقد  التفكري 

باملضامني، باعتبار أّن احلداثة ال تعين إلغاء الرتاث.
برأي ميسون محزة، املعاجلة النفسية وأستاذة االجتماع يف إحدى 
مدارس مجعية املقاصد، ال ميكن تعليم تالمذتنا مفاهيم إنسانية 
عاملية مثل »الرتبية على السالم« من دون أن يكون هناك توازن 
قوى مع الطرف الذي سنبين معه السالم، فهذا املفهوم حيتاج إىل 
معرفة موحدة للحق »ما فيين ربي تلميذي على السالم من دون 

حتديد من هو اآلخر، هل هو جاري، أم عدو مغتصب لوطين؟«.
سهري  »املقاصد«،  يف  والتطوير  األحباث  مركز  مديرة  أن  إال   
تقول:  إذ  امللتبسة،  النظر  وجهة  وتتبّنى  محزة  ختالف  منصور، 

العني الساهرة )يف املركز( قطعت الطريق على »اخلواصر الرخوة«، 
من دون استعداء، كما قطعت الطريق على كل من سّولت له نفسه 
احلديث عن السالم والتطبيع حتت عنوان احرتام االختالف وحقوق 
للتطبيع  حماولة  هناك  أن  بتأكيد  طعمة  تعليق  ينتهي  اإلنسان. 
»االختالف«،  عنوان  حتت  جتري  التعليم  مناهج  يف  إسرائيل  مع 
اليت  الساهرة«  بـ«العني  يشيد  أنه  إال  اآلخر«،  »قبول  وبالتالي 
مسحت حبذف »القضية الفلسطينية«، ومن يدري رمبا حتصل الحقًا 
استجابة للضغوط الربيطانية، وجند اسم »إسرائيل« على اخلريطة 

بداًل من »فلسطني احملتلة«.

حزب اهلل: عمل مشبوه
مرعي  يوسف  مسؤوهلا  قال  كما  اهلل،  حزب  الرتبوية يف  التعبئة 
الياس  السابق  الرتبية  وزير  أمام  باعرتاض  تقدمت  لـ«األخبار«، 
بو صعب على ما مّسته »العمل املشبوه يف املركز الرتبوي جلهة 
تدخل السفارة الربيطانية علنًا وبال أي مواربة يف صناعة املناهج 
لألساتذة  جاهزة  وجبات  وتقديم  اللجان  أعضاء  واختيار  الوطنية 
املشاركني.ويشرح مرعي كيف أن »أساتذتنا كانوا يذهبون إىل 
السالم  على  الرتبية  مثل  اجلاهزة،  باملفاهيم  ويفاجأون  اللجان 
واحرتام اآلخر املختلف وقبوله«. يقول: »هم ال يريدون أن يكون 
لبنان يف موقع املقاومة للعدو اإلسرائيلي وحيذفون كل شيء له 
صلة باملوضوع«. ويستدرك بأنه ال حيلل، بل يستشهد مبا قالته 
عوجيان سابقًا: »يف العصر احلالي، إسرائيل تعترب عدوًا وال نعرف 
ماذا سيحصل بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، وإذا كان هناك لزوم 
مع  يتناسب  األمر  وكان  العامة،  األهداف  يف  باالسم  لتسميتها 
املصلحة العامة، فسنسميها طبعًا«. ويشري مرعي اىل أن مراجعات 

احلزب للمراجع الرمسية مل تؤت مثارها، وبقي املشروع مستمرًا.

ما هو الدور الربيطاني؟
يرى بعض الرتبويني أن حذف »القضية الفلسطينية« هو استكمال 
الربيطانية وزارة  ملا حصل يف عام 2014، عندما منحت احلكومة 
للتالمذة،  املدرسية  الكتب  مثن  بتغطية  مشروطة  هبة  الرتبية 
»يتضمن كلمة فلسطني  لكونه  اجلغرافيا، وذلك  باستثناء كتاب 

احملتلة على اخلريطة وليس كلمة إسرائيل«.
الوطنية  اللبنانيني  مشاعر  الربيطاني  املوقف  استفّز  يومها،   
وكرامة  الوطنية  السيادة  على  اعتداء  بأنه  ووصف  والقومية، 
اللبنانيني، فضاًل عن كونه حماولة خبيثة لفرض تطبيع ثقايف مع 

العدو الصهيوني.
مل مير وقت طويل حتى مسحت احلكومة اللبنانية بتجيري جزء من 
املدنية  الرتبية  يف  الرتبوية  املناهج  تعديل  يف  الدولة  وظيفة 
والفلسفة والتاريخ إىل مؤسسة خاصة تعمل كمنظمة غري حكومية، 
السفارة  من  ممّواًل  عامًا  برناجمًا  وتنّفذ  »أديان«،  مؤسسة  هي 
الربيطانية يف بريوت، أي اجلهة عينها، وذلك وفقًا ملقاربة ملتبسة 
يف الواقع اللبناني، حتت عنوان »املواطنة احلاضنة للتنّوع الديين« 
و«ثقافة السالم«. يومها، سارعت رئيسة املركز الرتبوي بالتكليف 
ندى عوجيان إىل القول لـ«األخبار« إّن االتفاقية مع »أديان« حمكومة 
بضوابط الدستور والقوانني واألنظمة واملراسيم اليت حيدد جملس 
هذه  مع  والتعاون  وتفاصيلها،  املواد  دقائق  خالهلا  الوزراء يف 

املؤسسة هو ضمن التعاون مع اجملتمع املدني.

مرّ حذف »القضية الفلسطينية« من كتاب التاريخ بهدوء تام، ولم 
يتجاوز االعرتاض على الخطوة جدران املدارس )مروان بو حيدر(

قبول  مهارة  تالمذتنا  يكتسب  أن  جيب 
اآلخر يف الوطن، وليس العدو، وبالتالي 
تربيته على أن يسمع آراء غريه من دون 
أن يتنازل عن أفكاره ومعتقداته )...(، 
ولكن استخدام مصطلح »مقاومة« التصق 
بفئة معينة، و«حنن يف الرتبية نريد أن 
نركز على القضايا اجلامعة ال اخلالفية«.

حبسب أستاذ املواطنية يف اجلامعة اللبنانية، علي خليفة، »كأن 
حال  تعليق  هو  الفلسطينية  القضية  حمور  تعليق  من  املطلوب 
الصراع العربي ـــ اإلسرائيلي القائم، يف حني أّن لبنان، كدولة، 
غري حمايد جتاه القضية الفلسطينية، وبالتالي فإّن مناهجنا، وال 
سيما يف التاريخ والرتبية الوطنية، جيب أن تكون جمّسدة جلميع 
وليس  وأشكاهلا،  أطيافها  بكل  املقاومة  املطلوبة هلذه  العناصر 

العسكرية فحسب«.

املوقف الرسمي
ملى  واالمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز  رئيسة  ترّد  جهتها،  من 
بالقول  الفلسطينية«  »القضية  حذف  يف  يثار  ما  على  عوجيان، 
»إّن مشروع تطوير املناهج حيرص على بناء املتعّلم املواطن املعتز 
واملنتمي إىل وطنه لبنان السّيد احلّر املستقّل، واملتعّلق بأرضه، 
باعتبار مقاومة كلِّ معتٍد عليها، وكلِّ حمتٍل ألي شرٍب  واملتشّبث 
منها، حقًا مشروعًا وواجبًا مقّدسًا«. ولكن املركز، حبسب عوجيان، 
يدعو أيضًا إىل مساٍت أخرى، كالتزام شرعة حقوق اإلنسان، اليت 
كان لبنان من واضعيها، وترسيخ قيم العدل والسالم واالنفتاح 
واحرتام اآلخر املختلف«، معتربة أن ذلك »جيب أن ال يتعارض مع 

إعالء قيمة الفداء والبطولة، بعيدًا من االستسالم واخلنوع«.
ويشرح مستشار املركز، اخلبري الرتبوي أنطوان طعمة، كيف أّن 

الدولة اللبنانية 
ليست محايدة 
تجاه القضية 
الفلسطينية
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»املوبقات«.  لتمرير  السبيل  املوازنة هي  باتت مشاريع قوانني 
ففي مشروع موازنة عام 2017 توجد ماّدة جتيز تسوية كل خمالفات 
البناء املرتكبة خالل السنوات الـ45 املاضية، دفعة واحدة. هذه 
املادة تعّد أخطر ما يف املشروع، وهي مل ختضع ألّي نقاش جّدي، 
املادة  »التدمريية«. تسعى هذه  بآثارها  اإلقرار  الّرغم من  على 
لشطب كّل املخالفات اليت ارتكبها الناس وجتار البناء منذ عام 
1954، بشحطة قلم، على غرار التسويات السابقة، اليت حققت 
للبعض أرباحًا فاحشة باملليارات، فيما خسر اجلميع فرص التطوير 
الفعالة  التحتية  والبنى  املصانة  بالبيئة  واحلقوق  اجلّيد  احلضري 

واخلدمات العامة الكافية.
حبّجة البحث عن مورد يدّر إيرادات استثنائية للخزينة، جرى تضمني 
يز تسوية خمالفات البناء  مشروع موازنة 2017 املادة 64، اليت جتجُ
احلاصلة خالل الفرتة من 1971/9/13 ولغاية 2016/12/31 ضمنًا.

مشروع التسوية املقرتح، هو القانون السادس لتسوية خمالفات 
البناء، بعد قوانني األعوام 1964 و1979 و1983 و1990 و1994، 
الدولة  ألسس  تدمريي  نهج  سياق  يف  هلا،  امتدادًا  ويشّكل 
ووظائفها، واالنتظام العام، واملساواة بني املواطنني، وحقوقهم 
التحتية  البنى  فيها  تتوفر  سليمة،  وبيئات  مدن  يف  بالعيش 

واخلدمات العاّمة الكافية للحاجات اآلن ويف املستقبل.

تسوية مخالفات بالجملة
صدر أول قوانني تسوية خمالفات البناء يف آذار 1964، وشطب 
رتكبة اعتبارًا من 20 كانون الثاني 1954، وصدر  كّل املخالفات املجُ
املخالفات  بدوره كل  عام 1994 وشطب  القوانني يف  آخر هذه 
احلالي  االقرتاح  يأتي   ...1964 آذار   26 من  اعتبارًا  املرتكبة 
ليستكمل املسار، إذ يرمي إىل شطب كل املخالفات املرتكبة منذ 
1971/9/13 إىل 2016/12/31، ويشمل مجيع األبنية وأجزاء األبنية 
وأجزاء  األبنية  البناء، كما يشمل  وأنظمة  لقوانني  املنشأة خالفًا 
يشّرع  إذ  ألصحابها!  اخلاصة  األمالك  غري  على  املنشأة  األبنية 
هذا االقرتاح تسوية املخالفات املرتكبة على األمالك اخلصوصية 
بيع  إجازة  خالل  من  للقرى،  العائدة  واملشاعات  للدولة  العائدة 
سوى  ضابط،  أو  شرط  أّي  دون  من  للمخالفني،  األمالك  هذه 
موافقة جملس الوزراء على عمليات البيع، بناء على اقرتاح الوزير 
املختص! ليس هذا فحسب، بل يذهب االقرتاح الوارد يف مشروع 
موازنة عام 2017 إىل أبعد من ذلك، إذ جييز أيضًا وأيضًا تسوية 
خمالفات األبنية وأجزاء األبنية، من أّي فئة كانت، املنشأة ضمن 
احلرم والرباحات العائدة للطرق واألمالك العامة وضمن الرباحات 
عن  الرتاجعات  ضمنها  ومن  للتخطيطات،  العائدة  والرتاجعات 
األمالك العمومية، وال يستثين سوى األمالك البحرية، اليت يبّشر 
االقرتاح أن قانونًا خاصًا بها سيصدر لتسوية املخالفات املرتكبة 
عليها! ويغطي االقرتاح املخالفات لعوامل االستثمار، وكّل حتوير 
أو  وامللجأ  املرأب  استعمال  وجهة  يف   2016/12/31 قبل  حدث 
إلغائهما يف مجيع األبنية، فيما يصّنف األبنية املخالفة تلك اليت 
للقوانني  خالفًا  معطاة  بناء  رخص  مبوجب  جزئيًا  أو  كليًا  نفذت 
واألنظمة منذ 1994/3/24... مبعنى أوضح، يسعى االقرتاح احلالي 
أّي نوع كانت ومهما بلغت األضرار  التسوية كّل املخالفات من 

النامجة عنها.

مشروع لتسوية خمالفات البناء منذ عام 1971: كل الذنوب »مغفورة«
محمد وهبة

تشجيع املخالفات بداًل من ردعها
احلالي  االقرتاح  خيتلف  ال 
منذ  الصادرة  القوانني  عن 
توّسعه  يف  إال  اخلمسينيات، 
من  املخالفات  كّل  ليشمل 
كل األنواع والفئات، مبا فيها 
الدولة  أمالك  على  التعديات 
واملشاعات واجملال العام، كما 
معادلة  تركيب  يف  خيتلف  ال 
على  املرتّتبة  املبالغ  احتساب 
القوانني،  هذه  كل  املخالف. 
األخري،  االقرتاح  إىل  باإلضافة 
خطورتها،  يف  متشابهة  كانت 
من  املزيد  إال  عنها  ينتج  ومل 

يف مراقبتها ومنع حصوهلا«. وأضافت األسباب املوجبة أن هذه 
املخالفات حتول دون استيفاء اإلدارة الضريبية لرسوم وضرائب 
سنوّية مستمّرة )تسجيل وإفراز وأمالك مبنية وسواها(، فضاًل عن 
أن »الرسوم والغرامات املقرتحة عن املخالفة تؤمن للخزينة موارد 
إضافية«، لتخلص إىل إعالن زوال الدولة نهائيًا، إذ »أن معظم 

خمالفات البناء أصبحت أمرًا واقعًا ويستحيل أو يتعذر إزالتها«.
حتمل هذه األسباب املوجبة دالالت واضحة على أن املخالفات كان 
االنتخابية  األهداف  بني  ترتاوح  خمتلفة  ألهداف  تشجيعها  جيرى 
عاجزة  أنها  السلطة  تزعم  املالية. فمن جهة  السمسرة  وأغراض 
املتابعون  حيصي  فيما  حصوهلا،  منع  وعن  املخالفات  قمع  عن 
عددًا من التعاميم الصادرة عن وزراء الداخلية املتعاقبني تسمح 
إىل  احلاجة  دون  من  بلدية«  »ورقة  إىل  استنادًا  أبنية  بإنشاء 
توجد قصص كثرية  املقابل،  املدني! يف  التنظيم  من  ترخيص 
عن نافذين يقبضون مثن صدور هذه التعاميم، سواء يف السلطة 

هذه املخالفات كان يجرى تشجيعها ألهداف مختلفة ترتاوح بني األهداف االنتخابية وأغراض السمسرة املالية 
)مروان طحطح(

االعتداءات على  دائرة  وتوسيع 
واألمالك  املصّنفة  األراضي 
من  املزيد  وحتقيق  العاّمة... 
األرباح واملكاسب للمعتدين على 

الغري واحلق العام والقانون.
إحالل  إىل  القوانني  هذه  أّدت 
خمالفة  على  حيّرض  سلوك 
قاباًل  سلوكًا  بوصفه  القانون 
مالي  مبلغ  مقابل  يف  للتسوية 
العقاب  إنزال  من  بداًل  زهيد، 

باملخالفني وردعهم عن تكرار املخالفة. كّل خمالفة مرتكبة إلنشاء 
بناء غري مرّخص أو لتوسيع بناء قائم، أفقيًا وعاموديًا، أو سواها 
مالي  مبلغ  بتسديد  معاجلتها  ميكن  بات  املماثلة،  املخالفات  من 
للخزينة مقابل االعرتاف بشرعية البناء املنشأ أو التوسعة املنفذة. 
املبلغ املدفوع ميحو كل أثر للمخالفة رغم كل ما ينتج عنها من 
أضرار، وليس ذلك فقط، بل يكّرس العودة إىل املخالفة جمددًا 

يف انتظار قانون جديد ميحوها!
جاء االقرتاح احلالي بناًء على توافق بني رئيس احلكومة ووزيري 
املال واألشغال، وجرى تسويقه حبجة تأمني إيرادات استثنائية 
للدولة. وقد درسته جلنة وزارية فرعية ونوقش يف إحدى جلسات 
جملس الوزراء املخصصة لدرس موازنة 2017، وأجُدرج يف مشروع 
املوازنة بعلم كّل الوزراء، خالفًا ملا أجُشيع عن »دّسه« بطلب من 
رئيس احلكومة. إاّل أنه ظّل اقرتاحًا خارج التداول إىل أن بدأ جتار 

البناء يسألون عن مصريه سؤال املرتكبني عن قانون العفو.
األسباب املوجبة

هذا االقرتاح يّتسم بوقاحة »مميزة«، تظهر جليًا يف صياغة أسبابه 
قبل  من  كبت  ارتجُ البناء  »خمالفات  أن  إىل  تشري  اليت  املوجبة، 
بعض جتار البناء واملواطنني يف ظّل عدم إمكانية أجهزة الدولة 

يرمي اال قرتاح 
إىل شطب 

كّل املخالفات 
املرتكبة منذ 

1971/9/13 اىل 
2016/12/31

املوجلة  األجهزة  يف  أو  احمللية 
يستفيد  فيما  القانون،  تطبيق 
املخالفة  التعاميم  من  البناء  جتار 
للقانون لتشييد املزيد من الشقق 

غري املرخصة.
حبالة  املوجبة  األسباب  تتذرع 
لتربير  تستغلها  أنها  إال  حمددة، 
املخالفات  أنواع  لشتى  تسويات 
اليت ال تستند إىل أّي حقوق من 
أّي نوع كانت، إذ يرد يف األسباب 

»أن كثريًا من املواطنني اشرتوا بالتقسيط وحدات سكنية أو غري 
سكنية على اخلريطة )...( وتبنّي هلم بعد إجناز هذه الوحدات أن 
منشئ العقار قد ارتكب خمالفات بناء يف الوحدات اليت اشرتوها، 
مما حال دون تسجيل هذه الوحدات )...( أو االستحصال على 

يشرّع هذا 
االقرتاح عمليات 

بيع األمالك 
الخصوصية العائدة 
للدولة واملشاعات 

العائدة للقرى

تضمّن مشروع موازنة عام 2017 مادّة تجيز تسوية كل مخالفات البناء املرتكبة منذ عام 1971 )هيثم 
املوسوي(

البناء  وأنظمة  قوانني  خمالفة  وحتويل  والقرى،  للمدن  التشويه 
أّي فعالية للتنظيم املدني  إىل قاعدة وليس استثناء، وتعطيل 
االستثمار،  عوامل  وحتديد  التوجهية  والتصاميم  والتخطيطات 

التتمة على الصفحة 15
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إىل  أدى  مما   )...( سكين  قرض 
احلالة  هذه   .»)...( قانونية  نزاعات 
احملّددة حتتاج إىل معاجلة خاصة بها، 
الوحدات  ملنشئ  عقاب  على  تنطوي 
إىل  ال  ملشرتيها،  وإنصاف  املخالفة 

تسويات باجلملة.
القاعدة هي املخالفة وتسويتها!

إىل  بكداش  عصام  املعماري  يشري 
هو  التسويات  هذه  يف  اخلطر  أن 
اعتاد  إذ  االنتظام،  عدم  »تراكم 
إنشاء نظام وخمالفته  اللبنانيون على 
ثم تشريع املخالفة، وأصبح ذلك منطًا 
تدمري  هو  فيما  العامة،  الثقافة  يف 
التخطيط  ألن  واملستقبل،  للحاضر 
املديين ال يتعلق بالوضع احلالي، بل 
ويرى  األجيال«.  توالي  إىل  ينظر  هو 
بكداش أن تعميم التسويات له خماطر 
واسعة متصلة مبا هو أبعد من خمالفات 
موضعية، فعلى سبيل املثال إن إنشاء 
املزرعة  كورنيش  يف  السريع  اخلّط 
جوانبه  على  ينشأ  أن  ُيفرتض  كان 
املرحلة  إغفال  لكن  جانبية،  طرقات 
إىل  املزرعة  كورنيش  حّول  الثانية 
مكتسب  حق  للمباني  وصار  بولفار، 
كانت  اليت  املساحات  إىل  تتمدد  أن 

خمّصصة للطرقات اجلانبية... 
ختّيلنا  »لو  بالقول:  فكرته  ويوضح 
الطرقات سهلة بني بريوت  أن  فقط 
والضواحي من خالل التخطيط املديين، 
الرتكز  وطأة  من  التخفيف  ألمكن 
املدينة.  يف  واالقتصادي  السكاني 
لكن النمط فرض نفسه، ففي إحدى 
املّرات صدر مرسوم بتعديل التخطيط 
فيها  توجد  اليت  للمنطقة  التنظيمي 
 ،cap sur mer مشروع  مباني 
وبعد يوم من احلصول على الرخصة، 
بناء على هذا التعديل، صدر مباشرة 
مرسوم ثاٍن يعيد التنظيم إىل ما كان 

عليه قبل منح الرخصة«.
القاعدة  هي  البناء  »خمالفات  باتت 
أكرب  املخالفة  تكون  وقد  العمل،  يف 
بعض  يف  )املرخص(  األصل  من 
منطقة  يف  احلال  هي  كما  األحيان، 
مثاًل،  بريوت  مدينة  جنوبي  عرمون 
عشر  من مخسة  أبنية  إنشاء  مت  حيث 
املصّدق  النظام  حيدد  بينما  طابقًا، 
املسموح  األقصى  العدد  املنطقة  يف 
أورده  ما  هذا  طوابق«.  بثالثة  به 
يف  حناس،  شربل  السابق،  الوزير 
ورقة أعّدها يف عام 2000، يبني فيها 
كيف يتحول املمنوع إىل مسموح بعد 
دفع غرامة، من دون أن يتزامن ذلك 
مع التطبيق اجلدي للقانون، إذ »رغم 
وجود قوانني التسوية فإن املخالفات 
قانون  كّل  بأن  علمًا  تتوقف،  مل 
لتسوية خمالفات بناء ينّص على إزالة 
املخالفات اليت حتصل بعد العمل به، 
ومل يأخذه الكثريون على حممل اجلد، 
الكثريون  يتقدم  مل  أنه  تبنّي  بل  ال 
ومل  املخالفات،  لتسوية  بالتصريح 
غري  املخالفات  على  الغرامات  ُتفرض 

القابلة للتسوية«.
القوانني ال تطبّق

وحدود  فاعلية  فإن  املقابل،  يف 
إمكانات تطبيق أنظمة التنظيم املدني 
غائبة كليًا.  إن مل تكن  تبقى متدنية 
أن  تبنّي  حناس،  دراسة  فبحسب 
اليت جيب  القوانني  من  العديد  هناك 
 36 املادة  املخالفات،  لقمع  تطبيقها 
من قانون التنظيم املدني تنّص على 
خالفًا  املنفذة  األشغال  »مجيع  أن 
النافذة  واألنظمة  التصاميم  ألحكام 
جيب أن ُتهدم أو أن جيعلها املخالف 
منطبقة على أحكام القانون بعد إنذار 
إىل  يوجهه  التنفيذ  مهلة  فيه  حتّدد 
املخالف رئيس السلطة التنفيذية يف 
البلدية أو احملافظ أو القائمقام حيث 
ال يوجد بلدية، وإذا مل يرضخ املخالف 
يف نهاية املهلة تنفذ حكمًا على نفقته 

إلزالة  الالزمة  األشغال  ومسؤوليته 
املخالفة. حيّدد املبلغ املتوجب من قبل 
وحيّصل  اإلنذار  وجهت  اليت  السلطة 
وزارة  يف  الضرائب  دوائر  قبل  من 
املالية وفقًا للقواعد املتبعة يف جباية 
الضرائب والرسوم. ويعاقب املخالف 
عدا ذلك بغرامة ترتاوح من 5000 إىل 
من  وباحلبس  لبنانية  لرية   50  000
هاتني  بإحدى  أو  يومًا   15 إىل  يوم 

العقوبتني«.
قانون  من   22 املادة  تنّص  كذلك 
البناء على أن »كّل حفر أساسات أو 
بناء أو ترميم أو حتويل يباشر به من 
دون ترخيص أو تصريح حسبما يكون 
لتصريح  أو  لرخصة  خاضعًا  العمل 
للوصل  أو  للرخصة  خالفًا  جيري  أو 
حبق  وينظم  حتمًا  يوقف  بالتصريح 
حمضر  التنفيذ  عن  واملسؤول  املالك 
الشأن  باملخالفة وعلى صاحب  ضبط 
رخصة  بطلب  إبطاء  بدون  يتقّدم  أن 
إذا  االقتضاء.  حسب  بالتصريح  أو 
مع  تتنافى  ال  اإلنشاءات  أن  ظهر 
القانونية،  الشروط  مع  وال  التخطيط 
بالتصريح  الوصل  أو  الرخصة  تعطى 
مع فرض غرامة تعادل ثالثة أضعاف 
قيمة مجيع الرسوم املتوجبة عن القسم 
الذي يكون قد مت. ُيعترب تامًا كل بناء 

صب سقفه.
ممتازًا  دينًا  والرسوم  الغرامة  تعترب   
براءة ذمة من  العقار وال تعطى  على 
وتسوية  استيفائها  بعد  إال  البلدية 
 23 املادة  وتنّص  املخالفة«.  وضع 
»يعاقب  أنه  على  البناء  قانون  من 
هذا  أحكام  خيالف  الذي  املسؤول 
اليت  والنصوص  االشرتاعي  املرسوم 
 000/ اىل   /1000/ من  لتطبيقه  تتخذ 
50/ لرية وبالسجن من ثالثة أيام إىل 
العقوبتني.  هاتني  بإحدى  أو  أسبوع 
بعد  العمل  يواصل  الذي  املخالف  إن 
بغرامة  يعاقب  أوقف  قد  يكون  أن 
لرية   /100  000/ إىل   /2000/ من 
 15 إىل  أسبوع  من  وبالسجن  لبنانية 
يومًا أو بإحدى هاتني العقوبتني على 
أال حيول ذلك دون تنفيذ اهلدم عند 
 24 املادة  تنّص  أيضًا  االقتضاء«. 
من قانون البناء على أنه »حيّظر على 
املالك بيع أو تأجري أّي قسم من البناء 
البناء، كما  قبل احلصول على رخصة 
حيظر إشغال البناء قبل احلصول على 
يعاقب  له.  العائدة  األشغال  رخصة 
كّل من خيالف ذلك بغرامة من /2000/ 
باإلضافة  لبنانية  لرية   /10  000/ إىل 

إىل اعتبار عقد اإلجيار باطاًل«.
التنظيم  وتشري املادة 37 من قانون 
املدني على أنه »ُيعاقب كّل من قام 
بإفراز دون احلصول على اإلجازة اليت 
يفرضها هذا املرسوم االشرتاعي أو كل 
من ينّفذ إفرازًا دون التقّيد باألحكام 
اخلاصة اليت تفرضها اإلجازة باإلفراز 
لرية   50  000 إىل   5000 من  بغرامة 
لبنانية، وباحلبس من يوم واحد إىل 15 
العقوبتني«...  أو بإحدى هاتني  يومًا 
 38 املادة  أيضًا  تشمل  األمثلة  هذه 
وهي  املدني،  التنظيم  قانون  من 
كّلها تظهر أن »تطبيق أنظمة التنظيم 
املدني فاعلية وإمكانيات تكاد تكون 
جيدة  نتائج  وتعطي  حمدودة،  غري 
وحامسة، وإن مل تكن كافية يف بعض 
األحيان حيث يفرض واقع املنطقة أو 
تدّخل  التنفيذ  السرعة يف  إىل  احلاجة 
السلطة العامة إلجراء الضم والفرز أو 
إنشاء شركة عقارية أو إنشاء مؤسسة 

عامة لرتتيب املنطقة«. 
إىل  »الوصول  بأن  حناس  ويذّكر 
النتائج املناسبة يفرتض حكمًا التقّيد 
بأحكام القانون، األمر غري املتوفر حتى 
اآلن مع األسف، إذ يشّكل عدم تطبيق 
القانون أحد األسباب الرئيسية للوضع 
الراهن غري املرضي يف حقل التنظيم 

املدني والبناء«.

إجراءات التخمني تسوية مقابل املال

البناء تتمة املنشور على الصفحة 12 خمالفات  تسوية  مشروع  ينّص 
تعيني جلان ختمني خمتصة، من  على 
اقرتاح  على  بناء  الوزراء  جملس  قبل 
والداخلية  واملالية  األشغال  وزراء 
ختمني  اللجان  هذه  مهمة  والعدل. 
مثن األرض، وتعّد قراراتها غري قابلة 
التخمني  جيري  أن  على  للمراجعة، 
تراجعي  حسم  مع  الرائجة  باألسعار 
خيتلف حبسب شطور زمنية، فيرتاوح 
و%85   2011 يف   %10 بني  احلسم 
أّي  هناك  يكون  أال  على   ،1971 يف 
حسم على املخالفات بعد مطلع 2012. 
بعد  حتصل  اليت  املخالفات  وتهدم 
تسوية  تتم  ال  بأنه  علمًا   ،2017/1/1
أّي وضع إال بعد تسوية وضع اجلورة 
الغور  ذات  اآلبار  وتسكري  الصحية 
املبتذلة،  املياه  لتصريف  املفقود 
فيما توّزع الغرامات الناجتة عن تطبيق 
هذه املادة على البلديات بنسبة %30 

وعلى اخلزينة بنسبة %70.
تسوية مقابل املال

قانون  مشروع  من   64 املادة  تنص 
احتساب  على   2017 عام  موازنة 
املفروضة  والغرامات،  الرسوم 
أساس  على  البناء،  خمالفات  لتسوية 
شطور لسعر مرت األرض بني حّد أدنى 
اليت  الرسوم  قيمة  مرتني  يساوي 
وما  القانوني  الرتخيص  عند  ُتدفع 
الوهمية،  األرض  مثن  نصف  يعادل 
وبني حّد أقصى يصل إىل أربع مرات 
وتدفع  األرض،  مثن  ومرتني  الرسوم 
املخالفة.  املساحة  كامل  عن  الغرامة 
أما إذا جتاوزت املخالفة ضعف عوامل 
فتزداد  بها،  املسموح  االستثمار 
الغرامة وصواًل إىل تضاعفها يف حال 

البناء على عقار غري صاحل للبناء.
فيتوجب  األخرى،  املخالفات  أما   
مرات  عشر  إىل  تصل  غرامة  تسديد 
بناء  رخصة  ورسم  الرسوم  قيمة 
املرأب  تأمني  عدم  عن  خاص  ورسم 
الالزمة  األرض  مثن  من   %15 بني 
للمرأب مبساحة 25 مرتًا مربعًا، وذلك 
عن  ألف   500 قيمته  أدنى  مثن  بني 
كل مرت ومثن أقصى قيمته 25 مليون 
لرية. وينّص مشروع القانون على أن 
تعّدد املخالفات يؤدي حكمًا إىل تعّدد 

الرسوم والغرامات.
التسويات  املشروع  ألغى  كذلك، 
خالفًا  مّتت  اليت  واملعامالت  والرخص 
للقانون، وأعطى البلديات واحملافظني 
صالحية إعادة النظر بها وحتديد قيمة 
على  املتوجبة  والغرامات  الرسوم 
الغرامة  خُتّفض  أن  على  املخالفني، 
إىل 50% من قيمتها، وإذا مل يسّدد 
املخالف ما يرتتب عليه، يسّجل املبلغ 

دينًا ممتازًا على الصحيفة العقارية.
وفقًا  املنشأة  األبنية  إىل  وبالنسبة 
دون  من  البناء  وأنظمة  لقوانني 
ترخيص قانوني، ميكن تسوية وضعها 
لقاء دفع مرتني قيمة الرسوم املتوجبة 
من  أشهر  ستة  خالل  الرتخيص  عند 

صدور القانون.
املخالف  على  املادة،  هذه  حبسب 
ستة  خالل  املخالفة  عن  التصريح 
أشهر، وإذا مل يصّرح أو مل ينجز ملف 
أو اختار هدم املخالفة  إمتام التسوية 
ملزمًا  يصبح  ذلك،  تنفيذ  دون  من 
بأداء الرسوم والغرامات اليت حتتسبها 
الدوائر الفنية املختّصة باالستناد إىل 

قرار جلنة التخمني. 
إذا   %40 بنسبة  الغرامة  وختفض 
عليه  املرتتبة  املبالغ  املخالف  سّدد 
خالل شهرين، فيما ينال إعفاء يرتاوح 
الفرتة  حبسب  و%40،   %20 بني 
يدفع  مل  إذا  أما  للتسديد،  الزمنية 
أشهر  ستة  خالل  والغرامات  الرسوم 
إضافية  غرامة  عندها  عليه  فيتوجب 
بنسبة 1 باأللف عن كل شهر تأخري. 
بالتسوية  الراغبني  إىل  بالنسبة  أما 
فيمكنهم  عليهم،  املرتتب  وتسديد 
تقسيط الرسوم والغرامات ملدة مخس 

سنوات.

امُلستشفى  حيصل  مل  اآلن،  حتى 
بناؤه  جيري  الذي  املصري،  امليداني 
التابع  اخللفي  السيارات  موقف  على 
حلرج بريوت، على الرتاخيص املطلوبة 

من قبل وزارة الصحة. 
وعلى الرغم من مضي أكثر من شهرين 
على طلب وزير الصحة غسان حاصباني 
من حمافظ مدينة بريوت، القاضي زياد 
امُلستشفى  األعمال يف  وقف  شبيب، 
الرتاخيص  على  احلصول  حني  »إىل 
إال  اإلجراء«،  املرعية  القوانني  وفق 
تزال  ال  امُلستشفى  يف  األعمال  أن 

ُمستمرة.

مل ميتثل احملافظ شبيب لطلب وزارة 
الصحة، وأرسل بتاريخ 24 آذار الفائت 
نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  إىل 
»ُمطالعة«  مبثابة  ُعّد  كتابًا  املشنوق 
املذكور،  امُلستشفى  أن  فيها  اعترب 
اخلدمات  طبيعة  عن  النظر  و«بغض 
الطبية اليت ُيقدمها وحجم هذه اخلدمات 
)..(«، هو من عداد »املستشفيات أو 
ال  وبالتالي  العمومية«،  املستوصفات 
اخلاصة  امُلستشفيات  ضمن  ُيصنف 
اليت ختضع لرتاخيص مبوجب املرسوم 
 ،1962 عام  الصادر   9826 الرقم 
طالبًا من الوزير املشنوق االطالع على 
»من  حاصباني  من  املرسل  الكتاب 
»ارتأى  حال  يف  أو  الزاوية«  هذه 
على  حاصباني  كتاب  عرض  املشنوق 
هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة 

العدل«.

مشروع امُلستشفى امليداني يف حرج 
بريوت باٍق بـ«جهود« احملافظ

هديل فرفور

)مروان طحطح(

لم يمتثل املحافظ لطلب 
وزير الصحة واعترب أن 
امُلستشفى ال يحتاج إىل 

تراخيص
»ُمطالعة« شبيب، عقدت  ورّدًا على 
مجعية »حنن«،  مؤمترًا صحافيًا أعلنت 
فيه تقّدمها بدعوى لدى جملس شورى 
الدولة من أجل الطعن مبشروع إقامة 
امُلستشفى، وعرضت خالله مجلة من 

املخالفات اليت يتضمنها املشروع.

للجمعية  التتنفيذي  املدير  حبسب 
حممد أيوب، فإن امُلستشفى املذكور 
امُلستشفى  صفة  عليه  تنطبق 
العقود  وفق  أنه  إىل  نظرًا  اخلاص، 
واملراسالت ُمقدم كهبة من اجلمهورية 

العربية املصرية »وهو حيمل أساسًا 
اسم امُلستشفى املصري، بعدما جاء 
املشروع بناًء على طلب من السفري 

املصري«.
استذكر أيوب سلسلة من امُلخالفات 
من  بدءًا  املشروع،  بها  يتمتع  اليت 
لرتتيب  الشاملة  للخطة  خمالفته 
احلرج  حبماية  طالبت  اليت  األراضي 
عام 2009، مرورًا بوضع احلرج على 
الطبيعية  العام واملناظر  الئحة اجلرد 
اإلنشاءات  من  نوع  أي  بناء  وحظر 
بناؤه  مزمع  إنشاء  أي  عليه وإخضاع 
الوزارات  وإلشراف  للرتاخيص 
املختصة، وصواًل اىل اتفاقية بلدية 
»إيل دو فرانس« اليت طالبت حبماية 

احلرج.
 اجلدير ذكره هنا، أن هناك مراسالت 
دو  إيل  )بلدية  قبلها  من  مقدمة 
فرانس اليت قدمت هبة إعادة تشجري 
بلدية  اىل  التسعينيات(  يف  احلرج 
على  اعرتاضاتها  فيها  تبدي  بريوت 
املشاريع املزمع إنشاؤها ضمن نطاق 

احلرج كنقل امللعب البلدي.
 اجلدير ذكره أن مشروع امُلستشفى 
مل حيَظ بدراسة األثر البيئي امُللزمة، 
ملناقصة  املشروع  تلزيم  ومل خيضع 
وفق ما تنص عليه القوانني، كذلك 
قبل  من  ترخيص  ألي  خيضع  مل 

وزارات البيئة والصحة واالقتصاد.
الالفت أن جلنيت البيئة والصحة يف 
بلدية بريوت مل توافقا على املشروع 
الذي ُيعد خمالفًا أصاًل لقرار اجمللس 
سنة  من  أكثر  منذ  املتخذ  البلدي 
أن  على  نص  الذي   )170 )الرقم 
يتضمن  وال  نقااًل  امُلستشفى  يكون 

البناء أي مواد امسنتية ثابتة.
إن  الصدد  هذا  يف  أيوب  يقول   
عن  عبارة  هو  احلالي  »امُلستشفى 
امسنتية  وأعمدة  اخلارج  من  هنغار 
يف  الباطون  من  سفلي  وطابق 
توقيف  ضرورة  اىل  الفتًا  الداخل«، 
املشروع حلماية احلرج و«ألنه يفتقر 
إىل الشروط الصحية الواحب توافرها 

عن إنشاء امُلستشفيات«.
ُينظم  اعتصام  اىل  »حنن«  ودعت 
رفضًا  حزيران   3 امُلقبل يف  السبت 
امُلستمرة«  احلرج  قضم  لـ«سياسة 
ومن أجل »الدفاع عن حرج بريوت«.



Page 16صفحة 16     

مــقاالت وتحقيقات

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 

ار يومّيًا،  ضاق العامل بالقضّية الفلسطينّية، وقد حار قدميًا، ويحَ
الفرق  يعد  مل  األبدي.  »الكابوس«  هذا  طّي صفحة  كيفّية  يف 
شاسعًا يف هذا السعي، بني عدو وبني حليف عدو و«حيادي« 
و«شقيق«... فـ«البيت الفلسطيين« نفسه ليس بعيدًا عن هذا. 
وصل األمر إىل وكالة »األونروا«، اليت أنشئت لـ«إغاثة وتشغيل« 
ُتريد اآلن أن تغري مناهج تدريس  الفلسطينيني. هذه  الالجئني 
ُتشطب  وأن  »يقطني«!  بالدهم  اسم  لُيصبح  القضّية«  »أطفال 
ِمن وعيهم أي خريطة لبالدهم حتت شعار »احلّض على السالم«! 
إن  لديها  عملهم  ِمن  وتطردهم  الالجئني  ُتعاقب  اليت  الوكالة، 
أبدوا تعاطفًا، علنّيًا، مع قضّيتهم حبّجة »عدم التحّيز«، تسمح بأن 
ن له عالقات باملؤسسة األمنية  يكون على رأس هرم إدارتها محَ
ن ال يزال يرفض  اإلسرائيلية وكذلك األمريكية. أيًا يكن، هناك محَ
ن سّرب »الفضيحة« األممّية، فعّطلوا اخلّطة  أن ميوت، ومن هؤالء محَ
مرحلّيًا. هؤالء، ومعهم كّل مقاوم يف الداخل واخلارج هم الذين 
عن  فضاًل  فكرة  لكّنهم  دهر،  منذ  موتهم  العامل«  »كبار  يتمّنى 

قضّية... واألفكار دومًا مضادة للرصاص.
بان  املّتحدة،  لألمم  السابق  العام  األمني  زار   ،2016 مّتوز  يف 
لـ«وكالة األمم املّتحدة إلغاثة وتشغيل  كي مون، مدرسة تابعة 
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى« )األونروا( داخل قطاع 
غّزة يف فلسطني. كانت هناك لوحة طولّية خلريطة فلسطني، كّل 
فلسطني، تلك اليت »من النهر إىل البحر«. حدث أن جاء »أحٌد ما« 
وغّطى تلك اللوحة بقماشة بيضاء قبل وصول الزائر إىل املدرسة، 

كأّنها عار ال ُيراد للعني األجنبّية أن تراه!
ن فعل ذلك؟ ظّل األمر مبهمًا. الفلسطينّيون الغاضبون اتهموا  محَ
ثم  األمر،  األخرية  باسم  املتحّدث  نفى  فيما  بذلك،  »األونروا« 
ن فعلها  أتت »اللجان الشعبّية لالجئني« وقالت يف بيانها إن محَ
العمل  هذا  األونروا...  وكالة  يف  اخلامس  الطابور  ِمن  »جهة 
املشبوه واملخزي«. كل ذلك كان قبل الوثيقة السياسّية اجلديدة 
لـ«محاس«. قبل أن تعلن احلركة، منهجّيًا، قبوهلا دولة على ما 

ُيعرف بأراضي عام 1967.
»األونروا« وتغيري املناهج

قبل حنو شهرين، علت أصوات فلسطينّية، ِمن الداخل واخلارج، 
ضّد »األونروا« بعدما هّمت بتغيري املناهج الدراسّية للطالب يف 
على  التعليق  بداية،  رفضوا،  الوكالة  يف  مسؤولون  مدارسها. 
كرينبول،  بيري  للوكالة،  العام  املفّوض  سيأتي  الحقًا  املسألة. 
ليجتمع برئيس الوزراء الفلسطيين )رام اهلل( رامي احلمداهلل، ثم 
للبحث يف قضّية  وذلك  والتعليم صربي صيدم،  الرتبية  بوزير 
الوكالة  داخل  ِمن  تسريبات  لوال  باملناسبة،  امُلثارة.  املناهج 

نفسها، لكانت مّرت التغيريات وأصبحت واقعًا.
هذه التسريبات، اليت حصلت »األخبار« على نسخ عنها، تتضمن 
»فلسطني« يف  إذ كانت كلمة  عليها،  ُيعمل  كان  اليت  املناهج 
واحد ِمن كتب املرحلة االبتدائّية سُتصبح »يقطني«! أّما اخلريطة 
الفلسطينّية، فكانت ستتبّخر متامًا. واألم اليت كانت تتعاون مع 
التعديل،  بعد  سُتصبح،  فلسطني«  خريطة  »تطريز  يف  ابنتها 
كانت  أيضًا،  فلسطيين«.  ثوب  »تطريز  يف  ابنتها  مع  تتعاون 
ستتبّخر متامًا كلمة »احتالل« ِمن إحدى الصفحات، وكذلك التمرين 
أحد  يف  آخر،  مكان  ويف  الفلسطيين«.  األسري  بـ«يوم  املتعّلق 
ل  دروس اللغة العربّية، سيحّل »األمري« مكان »األسري«. سُتستبدحَ
مجلة »القدس عاصمة فلسطني« جبملة »القدس مدينة الديانات 
طويلة،  الالئحة  »بلدّية«...  ُيصبح  سوف  السجن  السماوّية«. 
لكّن الفصل األخري ِمن هذه املسرحّية التافهة سُيحيل رسم جدار 

الفصل العنصري إىل هيئة »شالل«!
أّنه  كرينبول،  لقائه  بعد  سُيعلن،  الفلسطيين  الوزراء  رئيس 
اليت  املناهج  على  تغيري  ال  أّنه  على  االجتماع  خالل  االتفاق  »مت 
ُتدّرس يف مدارس الوكالة، وأّي تعديل عليها سيتم باملشاورات 
الكاملة مع وزارة الرتبية والتعليم«. يف اليوم التالي، بعد اجتماع 
املسؤول األممي مع وزير الرتبية والتعليم يف رام اهلل، سُيصّرح 
األخري قائاًل: »نؤكد العالقة الوثيقة والتارخيّية اليت تربط الوزارة 
بالوكالة، واحلرص على تعزيز التواصل مبا يضمن خدمة التعليم 
ألبناء الالجئني وحتسني خمرجاته... ونشّدد يف الوقت نفسه على 
ضرورة احرتام املناهج الوطنّية ومنع أّي حماوالت قد متّس املناهج 

ومضامينها«.
أما كرينول، فقال إن الوكالة »تعّد شريكًا رئيسيًا لوزارة الرتبية، 
خاصة يف اجملال التعليمي، ونؤكد حق األطفال الفلسطينيني يف 
تلقي تعليم نوعي واحلفاظ على مقومات اهلوية والثقافة، وإّن أي 
إثراء للكتب املدرسّية الفلسطينّية سيكون بالتنسيق بني الوزارة 

والوكالة«.
هنا  إىل  »اإلثراء«.  هذا  يف  املسألة  كّل  »اإلثراء«.  إّنه  هكذا، 
تكون الوكالة، يف الظاهر، تراجعت عن خطوة تغيري املناهج كما 
كان ُيعّد هلا، علمًا بأن االجتماع األخري بني املفّوض العام للوكالة 
ِمن  واملستشارين،  اخلرباء  ِمن  عدد  حضره  الفلسطيين  والوزير 
مكتب  ِمن  االسم(  هذا  )احفظوا  حكم شهوان  وِمنهم  الطرفني، 
العاصمة  يف  عقدت  قد  الوكالة  كانت  وباملناسبة،  املفّوض. 
الرامية  لـ«تعزيز اجلهود  املاضي، منتدى  العام  نهاية  األردنّية، 

»حمرقة« لوعي الالجئ الفلسطيين: »إسرائيلّيون« يف »األونروا«!

إىل تنفيذ إطار املناهج« )كما أعلنت على موقعها اإللكرتوني(. 
ومما جاء يف بيانها آنذاك أّن املناقشات يف املنتدى »رّكزت على 
كيفّية ضمان استخدام إطار املناهج على حنو فّعال، مع الرتكيز 
على قضايا مثل جتّنب التحّيز والتزام قيم األمم املتحدة«. تذّكروا 

معزوفة »جتّنب التحّيز«، وكذلك »قيم األمم املّتحدة«.
العني اإلسرائيليـّة على »األونروا«

قبل منتدى الوكالة املذكور، وقبل فضيحة املناهج، كانت دراسة 
سياسات  أحباث  »مركز  رئيس  أعّدها  ــ  صدرت  قد  إسرائيلّية 
ــ وُحّرض فيها على  بادين  اإلسرائيلي دافيد  الشرق األوسط« 
»األونروا« واملناهج الدراسّية اليت تدّرسها. دعا بادين دول العامل 
املاحنة إىل الكّف عن متويل الوكالة، مستشهدًا بتصريح لرئيس 
»جلنة اخلارجّية واألمن« يف الكنيست آيف دخرت، وفيه أّن »%100 
ِمن موّظفي األونروا أعضاء يف املنّظمات الفلسطينّية املسّلحة«. 
الحقًا، يف مطلع العام اجلاري، نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
اإلسرائيلّية تعليقات على دراسة أعّدها أرنوس غروس بالتعاون 
مع روني شكيد، جاء يف خالصتها أّن »املناهج الدراسّية املقررة 
يف مدارس األونروا تعدها وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية، 

وتعتمد أساسًا نزع الشرعية عن إسرائيل وتشويهها«.
بعدما ترجم غروس الكتب املدرسّية كّلها إىل العربية، لفحصها 
ونشرها، خلص إىل اآلتي: »هناك 11 كتابًا من مناهج األونروا 
دولة إسرائيل غري موجودة فيها، كما ورد يف أحد كتب التاريخ أن 
الصهيونّية حركة استعمارّية، وكذلك الكتب املذكورة ال تتحدث 
األرض  بهذه  لليهود  والتارخيية  الدينية  للعالقات  أي صلة  عن 
والقدس، ويف مجيع كتب األونروا ال يظهر أي اعرتاف باألماكن 
)الرباق(،  املبكى  وحائط  القدسي،  احلرم  مثل  لليهود  املقدسة 
أو قرب راحيل، بل يتم عرضها كأماكن مقدسة للمسلمني، ويريد 

اليهود السيطرة عليها«.
)يا حرام!(، غروس يزعجه أن يصف أحدهم الصهيونّية باحلركة 
االستعمارّية كأّنها مؤسسة لتوزيع الورود! امُلهم، هذه الدراسة 
أّنه  أضافت  اليت  الصحيفة،  ذكرت  كما  الكنيست،  إىل  ُقّدمت 
ق  ُتنفحَ أين  األوروبية  والدول  املتحدة  للواليات  التوضيح  »جيب 

أمواهلم، والطلب منهم وقف ما تقوم به األونروا«.
يف نيسان املاضي، عاد بادين، صاحب الدراسة األوىل، لُيكّرر 
»مجعت يف  الوكالة  أّن  وادعى  »األونروا«.  مناهج  على  هجومه 
مرحلة سابقة تربعات مالية إلعداد خطط دراسية، تشمل تدريس 
ضمن  الثانية  العاملية  احلرب  يف  اليهود  ضد  النازية  احملرقة 
ت بتعهداتها«. اخلطري يف األمر  مناهجها التعليمية، لكنها ما وفحَ
أّن »األونروا« مل ترّد ومل تعّلق. أكثر ِمن هذا، األخطر أن بادين 
»مل تكن هناك  إّنه  األونروا« قوله  »مسؤول كبري يف  نقل عن 
لدى  صورتنا  حتسني  أردنا  لكننا  احملرقة،  لتدريس  أصاًل  نية 
اجلالية اليهودية يف الواليات املتحدة وإسرائيل«. وختم الباحث 
اإلسرائيلي قائاًل: »يف ظّل خشية األونروا من تقليص واشنطن 
سياستها،  بوضوح يف  غريت  إليها،  املقدمة  املالية  إسهاماتها 
على  حتض  دراسية  خطط  إعداد  بصدد  بأنها  رسائل  وأرسلت 
السالم، والتخلص من التحريض الذي طاملا قالت إنه غري موجود 

يف مدارسها«.
يف  األّول  املساهم  هي  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  أن  ُيذكر 
متويل »األونروا«، وهذه مسألة تارخيية، وهلذا كتب الربوفسور 
أّنه  انتخاب دونالد ترامب رئيسًا،  الداد، بعيد  آريه  اإلسرائيلي 
»على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، أن يطلب ِمن 
ترامب وقف متويل وكالة األونروا وإغالق هذه املنظمة املعادية«. 
وكّل هذا الضجيج اإلسرائيلي كان قد انطلق قبل تسريب مناذج 

املناهج املدرسّية املزمع اعتمادها.

مَن هو حكم شهوان؟
ال تكّف »األونروا« يف بياناتها وتصريات مسؤوليها عن التذكري 
مببدأ »احلياد« و«عدم التحّيز«... يف السياسة وغريها. فتمنع على 
موّظفيها )ِمن الالجئني الفلسطينيني( أن يكون لديهم انتماءات 

سياسّية، بل حّتى التعبري عن ميوهلم الوطنّية، بل ُتعاقب وتطرد 
ن ُيعرب ِمنهم عن مواقفه الوطنّية على مواقع التواصل االجتماعي،  محَ
والشواهد كثرية، وهي قضية دومًا حاضرة يف سجالت املوظفني 

ومالحظات مديريهم.
الوكالة  عّينته  الذي  الفلسطيين  شهوان،  حكم  هو  ن  محَ حسنًا، 
ن هو  مديرًا هلا يف لبنان لعّدة أشهر بني عامي 2016 و2017؟ محَ
هذا »اخلبري يف فنون التواصل« الذي شبك عالقات مع خمتلف 
الفصائل والقوى الفلسطينية، يف لبنان واخلارج، وأصبح »حمبوب 
اجلميع«؟ إّنه حامل شهادة املاجستري يف األمن والديبلوماسّية ِمن 
كانوا  الذين  هم  ن  محَ كال،  شيء؟  كّل  هذا  أبيب«.  تل  »جامعة 
الذي  ج«  »امُلنتحَ برامج خضع هلا، وما  أساتذته يف اجلامعة، وأّي 

أصبح عليه؟
للشهادة  برناجمها  تعلن يف  ــ  موقعها  على  ــ  املذكورة  اجلامعة 
اليت حصل عليها شهوان اآلتي: »اكتسب خربة ال مثيل هلا يف 
وزارة  ومكاتب  املختلفة،  إسرائيل  حدود  إىل  ميدانّية  زيارات 
متقاعد  عميد  يقودها  اليت  احلكومّية  اإلسرائيلّية  )األمن(  الدفاع 
يف اجليش اإلسرائيلي«. وتضيف اجلامعة يف سريته: »لقاءات 
واجتماعات مع سفراء يديرها مدير عام سابق يف وزارة اخلارجّية 

اإلسرائيلّية. لقاءات مع حمرتفني يف األمن والديبلوماسية«.
»يستند  فيقول:  جات،  عازار  الربوفيسور  الربنامج،  رئيس  أما 
بني  اجلمع  إىل  والديبلوماسّية  األمن  يف  الدولي  املاجستري 
القوات  ِمن  الرائدين  واملمارسني  التدريس  هيئة  علماء  كبار 
امُلسّلحة اإلسرائيلّية واألجهزة األمنّية. وتشمل الرحالت امليدانّية 
للجبهات الرئيسّية للصراع العربي اإلسرائيلي والقوات املسّلحة 
األجانب«. ويف  السفراء  مع  االجتماعات  اإلسرائيلّية، فضاًل عن 
اخلضوع  )بعد  للطالب  الوظيفّية«  الفرص  ِمن  نوع  »أي  خانة 
مباشرة  للقفز  الطالب  »ُتعّد  إّنها  تقول  اجلامعة  فإّن  الربنامج(، 
إىل وظائف يف جماالت األمن والديبلوماسّية، وحتى اآلن حصل 
املتخرجون على وظائف يف القطاع اخلاص ومع احلكومات يف مجيع 
أحناء العامل. تشمل مواقعهم مناصب مع األمم املتحدة والشركات 
وسائط  إىل  إضافة  املخاطر،  ختفيف  جمال  الرائدة يف  العاملية 
اإلعالم ومنّظمات الدعوة ــ جمموعات الضغط واللوبيات، واحلمالت 

السياسية ومراكز التفكري واخلدمات املسّلحة«.
حكم شهوان اليوم، بعد قضاء »مأمورّيته« يف لبنان بني الالجئني 
يف  لـ«األونروا«  العام  املفّوض  مكتب  إىل  عاد  الفلسطينني، 
لبنان،  يف  كثريًا  جال  املستشارين«.  »كبري  موقع  يف  عّمان، 
وتفّحص كل كبرية وصغرية داخل املخيمات وخارجها، ويف ما 
يفتح  مل  فلسطيين  فصيل  يبق  مل  الفلسطيين.  بالشأن  يتعّلق 
وهو  ناجح«،  »كفلسطيين  به  »االفتخار«  عن  فضاًل  أبوابه،  له 
املقدسي، كما يتشّدق دومًا بهذه اهلوّية اليت تسهل اللعب على 
الذي  والربنامج  جامعته  يف  شهادة  يكتب  وشهوان  العواطف. 

خضع له كطالب جنيب
، قائاًل: »إن إسرائيل تعيش يف قلب مناطق الصراع وتشارك 
دراسيت(  )خالل  أشعر  مل  وأنا  الصراعات...  هذه  ِمن  عدد  يف 
بأي عدائية أو عمل متييزي«. هل هذا هو »احلياد« يا »حضرة 

األونروا«؟
مهزلة »الحياد«!

عندما  »األونروا«  وكالة  يف  العامل  الالجئ،  الفلسطيين  ُيطرد 
ُيظهر »حتّيزًا« لبالده ولقضّيته، لكن »عادي جّدًا« أن يكون أحد 
اجليش  وقادة يف  ضّباط  مع  »ناشطًا«  فيها  الكبار  املسؤولني 
اإلسرائيلي! البحث يطول عن شهوان، الذي عمل »معاونًا« يف 
السابق لقوات الغزو األمريكي يف العراق حتت ستار »بعثات األمم 
املتحدة« وما شاكل، ومل يرتّدد يف التقاط صور له وهو يمل 

األسلحة األمريكّية وينشرها متباهيًا.
ليس وحده، عملت معه، آنذاك، ساندرا ميتشيل، األمريكية اليت 
عالقة  على  وهي  »األونروا«،  العام يف  للمفّوض  نائبًا  أصبحت 

مباشرة باخلارجّية األمريكّية وباستخبارات بالدها!
الوطين  »اجمللس  عضو  وهو  اهلواري،  الدين  صالح  الدكتور 
القضّية  حول  »األخبار«  مع  حديثه  حازمًا يف  كان  الفلسطيين«، 
إذ قال: »إدارة األونروا تارة تقّلص اخلدمات الصحّية  املثارة، 
املوّظفني  على  ضغوطها  يف  تشّدد  وتارة  االجتماعّية،  واإلغاثة 
وطين  نشاط  أّي  يف  املشاركة  عليهم  فتحظر  فيها،  والعاملني 
حتت طائلة احملاسبة باحلسم املالي أو التجميد أو الفصل، إرضاء 
الشعب  أبناء  عند  الوطين  للحّس  وإلغاء  الصهيوني،  للمغتصب 
عيشهم«.  بلقمة  حتاربهم  اإلدارة  تلك  بدأت  الذين  الفلسطيين 
)األونروا(  »لعّل حماولتها  اهلواري:  املناهج، يقول  وعن مسألة 
اخلبيثة لتغيري مناهج التعليم، وشطب اسم فلسطني وخريطتها 
شعبنا،  حبق  متارسه  ما  ضمن  األخطر  هي  وجغرافيتها  وتارخيها 
فكرة  إلغاء  واهلدف  املقبلة،  وأجيالنا  أطفالنا  إىل  موجهة  ألّنها 
وجود  تكريس  النتيجة  واالنتماء، ويف  واهلوّية  الوطن  فلسطني 

الكيان الصهيوني على أرض فلسطني«.
»اجملتمع  أّن  الفلسطيين علي هويدي  الباحث  السياق، يرى  يف 
الوقت  اليت حتّولت مع  األونروا...  إنهاء  رغبة يف  لديه  الدولي 

محمد نزال

تراجعت »األونروا« ظاهرًا عن تغيري املناهج لكنها تكرر معزوفة »تجنّب 
التحيـّز« و»قيم األمم املتـّحدة« )آي بي ايه(
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حاولت وزارة الطاقة واملياه االلتفاف على مسألة عدم 
صالحيتها يف إجراء مناقصة »استئجار بواخر الكهرباء«، 
فقررت نقل جلسات فّض العروض من »طابق الوزير« 
البيانات  وإصدار  لبنان  كهرباء  مؤسسة  مكاتب  إىل 
اإلعالمية باسم املؤسسة... هذا كّله ال يلغي حقيقة 
الشروط  دفرت  أعّدت  اليت  هي  الطاقة  وزارة  أن 
مستشاري  سيطرة  يلغي  وال  املناقصة.  وأطلقت 
جلسة  أمس،  عقدت،  اليت  اللجنة  قرار  على  الوزير 
الستكمال املستندات اإلدارية املطلوبة من الشركات، 
من دون إصدار نتائج، فانتهى األمر إىل إصدار بيان 
مفاجئ يعلن عن التعاقد مع استشاري عاملي »سيأتي 
لدرس هذه املستندات األسبوع املقبل« ما حيّول جلنة 
التقارير املرفوعة  توّقع  »بيادق«  العروض إىل  فّض 

إىل وزير الطاقة ومنه إىل جملس الوزراء.
شّكلت دعوة وزارة الطاقة إىل عقد اجللسة الثانية من 
جلسات فّض عروض مناقصة »استئجار بواخر إلنتاج 
و1000  ميغاوات   800 بني  ترتاوح  بقدرة  الكهرباء 
وللمراقبني،  العارضة  للشركات  مفاجأة  ميغاوات«، 
لبنان هي  بأن مؤسسة كهرباء  اإلحياء  إن هدفها  إذ 
الطاقة  وزارة  يعفي  ما  التلزيم،  بعملية  تقوم  اليت 
من املطالبات بإجراء املناقصة يف إدارة املناقصات، 
إذ إن مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة تتمتع 
باالستقاللني املالي واإلداري، ولديها نظامها اخلاص 
عن  مستقل  بشكل  مناقصاتها  إجراء  هلا  يتيح  الذي 
إدارة املناقصات، على خالف اإلدارات العامة، فضاًل 
على  االستحصال  عليها  يفرض  مل  القانون  أن  عن 
نتائج  على  احملاسبة  ديوان  من  املسبقة  املوافقة 

مناقصاتها...
كل هذا للقول بأن تلزيم بواخر الكهرباء يتم عرب مناقصة 
تنفذها مؤسسة كهرباء لبنان، ولذلك جرى عقد اجللسة 
الثانية من فّض العروض املخصصة الستكمال أوراق 
مؤسسة  يف  أمس،  والقانونية،  اإلدارية  العارضني 
رئيس  وحبضور  الوزارة،  يف  وليس  لبنان،  كهرباء 
جملس اإلدارة ــ املدير العام كمال حايك، وصدر بيان 

عن املؤسسة لتوضيح مسار املناقصة.
هذا املسار، حبسب بيان مؤسسة كهرباء لبنان، جّسد 
خمالفات عّدة، إذ أشار البيان إىل أن العروض املقدمة 
مؤسسة  لدى  خزينة  حفظها يف  »جرى  الشركات  من 
إىل  العائدة  تلك  فّض  يتم  أن  على  لبنان،  كهرباء 
الشركات املؤهلة إداريًا وتقنيًا وفنيًا وفقًا وبناًء على 
توجيهات معالي وزير الطاقة واملياه«، وأضاف البيان 
أن اجللسة كانت خمصصة لفّض »التوضيحات اإلدارية 
والتقنية اليت طلبت بتاريخ 2017/5/10 من العارضني 
الثمانية املشاركني يف استدراج العروض... وبالتالي 
سيصار اىل دراسة كل هذه التوضيحات اليت قدمها 
مت  عاملي  استشاري  قبل  من  الثمانية  العارضون 
التعاقد معه هلذا الغرض، والذي من املتوقع وصوله 
اىل لبنان أواسط هذا األسبوع للبدء بدراسة العروض 
املقدمة من الناحيتني اإلدارية والتقنية وتقديم تقرير 
خطي يف هذا الشأن يف مهلة أسبوعني كحد أقصى 

من تاريخ مباشرته العمل«.
لدرس  عاملي  استشاري  مع  التعاقد  عن  اإلعالن 
من  أي  حيضر  أن  دون  من  اإلدارية،  املستندات 
الشركات  بني  التساؤالت  من  الكثري  أثار  اجللسات، 
اجللسة  الشكلية يف  اإلجراءات  أثارت  كما  العارضة، 

املذكورة العديد من املالحظات.
يف الشكل، أدارت اجللسة موّظفة من مؤسسة كهرباء 
لبنان، خالفًا للجلسة السابقة اليت أدارتها مستشارة 
تتفّوه  مل  األخرية  هذه  البستاني.  ندى  الطاقة  وزير 
بكلمة واحدة يف جلسة أمس. أما مديرة اجللسة، فقد 
كانت تتلو على كل شركة املستندات املطلوبة منها 
ورقة ورقة ومستندًا ومستندًا وهي اليت استمعت إىل 
مربرات الشركات اليت مل تتمكن من تقديم املستندات 

املطلوبة منها يف جلسة 8 أيار.
وحبسب مصادر مشاركة يف اجللسة، فإن أربع شركات 
مل تتمكن من تقديم املستندات املطلوبة منها، ما يعين 
اإلدارية،  الشروط  مستوفية  شركات  أربع  هناك  أن 
وبالتالي فإن احلديث عن استشاري عاملي سيدرس 
امللف اإلداري للشركات أمر مستغرب، وال سيما أن 
غالبية املستندات اإلدارية املعروضة تتعلق بالوكاالت 
املمنوحة ملمثل الشركة واحلسابات املالية آلخر ثالث 
األجنبية...  بالشركة  احمللّية  الشركة  وعالقة  سنوات 
وما يثري االستغراب أكثر أن اللجنة طلبت يف اجللسة 
أي  األصول،  حسب  موقعة  أصلية  مستندات  األوىل 
أنها رفضت استقبال أي مستند منسوخ، وبالتالي بّت 
صحة املستندات ال يتطلب استشاريًا عامليًا، بل ميكن 
بّته فورًا بعد عملية تدقيق بسيطة كما حيصل يف كل 

املناقصات العامة.
به  اّتسم  الذي  »اهلدوء«  أمس  جلسة  كان الفتًا يف 

»مناقصة البواخر«: الوزارة تتلّطى خلف مؤسسة كهرباء لبنان
محمد وهبة

من  أي  يف  تدّخلهم  وعدم  الوزير  مستشاري  فريق 
اجللسة،  ومديرة  الشركات  ممثلي  بني  املناقشات 
إال أن بعض الشركات اليت قرأت البيان الصادر عن 
»فخًا«  السلوك  هذا  يف  رأت  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
إنها مل تّطلع على أي من اإلجراءات  إذ  منصوبًا هلا، 
أن  عن  فضاًل  العروض،  بفّض  املتعلقة  والتدابري 
أي من  لتقديم  ُعقدت مل تكن خمصصة  اليت  اجللسة 
تقنية  أسئلة  أي  فيها  ُتطرح  ومل  التقنية  املستندات 
عن  لبنان  كهرباء  مؤسسة  بيان  يف  ورد  ملا  خالفًا 

»التوضيحات اإلدارية والتقنية«.
من  العروض  فّض  نقل  إن  متابعة  مصادر  تقول 
»طابق الوزير« يف وزارة الطاقة، إىل مكاتب مؤسسة 
إذ  أي شيء،  احلال  واقع  يغرّي يف  ال  لبنان  كهرباء 

استدراج  أساسه  على  الذي جيرى  الشروط  دفرت  إن 
من  الطاقة  وزارة  وضعته  الشركات،  من  العروض 
دون عرضه على جملس الوزراء، فضاًل عن أن وزير 
الطاقة هو الذي أطلق املناقصة وهذا األمر ثابت يف 
اإلعالن املنشور يف الصحف، فيما هناك عدد كبري من 
مستشاري الوزير ضمن جلنة فّض العروض من دون 
أي صفة رمسية فعلية هلؤالء الذين ال يصّنفون ضمن 
موظفي القطاع العام، بل هم مستشارون للوزير فقط. 
والالفت أيضًا أن مكتب الوزير هو الذي استقبل أسئلة 
الشركات على دفرت الشروط وتوىل الرّد عليها وإعطاء 

التوضيحات للشركات...
هكذا تربز أسئلة أساسية عن اهلدف من بدء التقييم 
وعن  اإلدارية،  امللفات  إنهاء  قبل  للعروض  الفين 

تكليف استشاري متخصص باألمور اإلدارية هو لزوم 
ما ال يلزم، إذ كان ميكن أن تقوم إدارة املناقصات 
بهذه املهمة على أكمل وجه وأن تصدر النتائج اإلدارية 

خالل فرتة قصرية جدًا. 
موّلدة  بواخر  باستئجار  القاضية  اخلطة  كانت  وإذا 
للكهرباء بواسطة الفيول أويل هي خّطة طارئة، فإن 
هذه الصفقة حتّولت من خطة مستعجلة لصيف 2017 
إىل خّطة مستعجلة إلنقاذ إجراءات املناقصة، علمًا بأنه 
ال ملعنى الستئجار بواخر كلفتها تصل إىل 5 مليارات 
دوالر، فيما هناك حلول بديلة توّفر أكثر من 35% من 
رأس  على  الطويل.  املدى  على  استثمار  هي  الكلفة 
هذه احللول البديلة، هناك معامل ثابتة لإلنتاج بواسطة 
وهناك  املسال،  الغاز  أو  املنزلي  الغاز  الغاز، سواء 
احلجري،  الفحم  بواسطة  تعمل  اليت  الثابتة  املعامل 

وهناك البواخر العاملة بواسطة الغاز...
 كل اخليارات متاحة، لكن اخليار الوحيد املقبول من 
الفيول  بواسطة  العاملة  البواخر  هو  الطاقة  وزارة 

أويل!

بادرو الحجة - سدني
عدت مؤخرًا اىل بلدي الثاني اوسرتاليا بعد زيارة 
مثمرة وممتعة يف ربوع الوطن االول لبنان، يف 
الطاقة  مؤمتر  بأعمال  املشاركة  كانت  البداية 
االغرتابية لثالثة ايام يف البيال بريوت ولقاءات 
اغرتابية  وجوه  مع  املؤمتر  هامش  على  أجريتها 
وسياسية ويف اخلتام زيارة قصر بعبدا ولقاء مع 

فخامة الرئيس العماد ميشال عون.
زيارة وطنية وتكريم من موقع لبنان لضمري لبنان 

الرئيس سليم احلص.
وزيارة وطنية أيضًا قمت بها اىل معراب ولقاء 
حتية  وجه  الذي  جعجع  مسري  الدكتور  مع  ممتع 
حب واحرتام البناء اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا 

حصاد زيارتي املثمرة االخرية اىل وطن االرز واجلمال لبنان

ووعدهم بقانون انتخابي يشبههم.
مقابلة وربورتاج مصور حصري أجريته مع النحات 
العاملي نايف علوان مباشرة من مشغله يف ايطو 
متثال  اكرب  احملرتف  هذا  يشهده  عمل  اكرب  حول 
للقديس شربل يف العامل بطول 2٤ مرتا وسريتفع 

بأعالي فاريا.
زيارة ولقاء إذاعي مصّور مباشر مع ملك الزجل 
اللبناني الشاعر موسى زغيب من داخل منزله يف 
وأرشيفه  القدمية  خوابيه  أمامنا  فتح  حيث  جونيه 

الطويل منذ اخلمسينات ولغاية يومنا هذا.
ملك  مع  حصري  ولقاء  بزيارة  قمت  وايضًا 
الكوميديا اللبنانية املمثل اسعد )عبداهلل محصي( 
من داخل منزله يف منطقة ابو مسرا طرابلس حيث 

شهدت على الوضع الصحي الدقيق هلذا للفنان 
قلوبنا  الفرح يف  لزرع  حياته  الذي وهب  الكبري 

وحيصد إهمال الدولة حاليًا.
وبعد ستة أشهر على رحيله وتكرميا لروح املوسيقار 
ملحم  وعد  جنله  مع  أجريتها  اذاعية  مقابلة  اخلالد 
عدة  اجريت  بأيام  لبنان  مغادرتي  وقبل  بركات. 
لقاءات مصورة مع جنوم لبنانية: الكوميدي الصديق 
ايلي مسعد والفرسان االربعة  وملك العتابا شوقي 

ديب والنجم غدي غامن... وغريهم.
عدت اىل بلدي الثاني اوسرتاليا ويفيِ قليب قليب 
أنظمة  بعض  من  لبنان  االول  بلدي  على  غصة 
سياسية فاسدة حتاول السيطرة على قرار شعبه 

احلر.
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اعــالنات

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 

أفــران ومعـجنات املـينا
مجيع أنواع املعجنات.. مناقيش، حلم بعجني، صفائح جبنة، 
سجق، شنكليش، لبنة، كرواسون على أنواعه، كعك وكافة 

نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة شهر رمــضان املبارك 
8/ 9  Restwell St,  Bankstown, NSW 2200 - Ph; 9708 6722  

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

أنواع البيتزا وغريها.

مـناقيش ع الـصاج

نـفتح 7 أيام يف االسبوع
من الـ 8 مساء حتى الـ 5 فجرا

الل
حــ خربة طويلة يف صناعة املعجنات

نظافة تامة ومعاملة جيدة
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قــضاء وقــدر

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 »التمييز العسكرية« تّرد طلب األسري »تنّحي« رئيس 

احملكمة وهيئتها بـ»ملف عربا«
رّدت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف، طلب الشيخ 
امحد االسري وفضل مصطفى، رّد رئيس احملكمة العسكرية العميد الركن 
حسني عبداهلل وثالثة ضباط او تنحيهم عن النظر يف ملف«احداث عربا«، 
ووقف السري باحملاكمة بسبب االرتياب املشروع، وذلك »لعدم جدّيتهما 

ولعدم قانونيتهما«.
املتهمان  به  يدلي  ما  ان  قرارها،  العسكرية يف  التمييز  ورأت حمكمة 
االرتياب املشروع، ال يشكل دليال خطيا على  االسري ومصطفى، حول 
ابداء القاضي رئيس احملكمة او هيئة احملكمة رأيًا مسبقًا خصوصا ان ما 
اقدمت عليه احملكمة من جراء تعيني حمام عسكري للدفاع عن املتهمني ال 
يشكل يف مطلق االحوال ابداء رأي مسبق يف مضمون الدعوى،او مساسًا 

حبقوق الدفاع وامنا غايته تأمني سري احملاكمة وحسن سري احملاكمة.
التمييز  حمكمة  تبّت  ان  بعد  بالدعوى  السري  العسكرية  احملكمة  وتتابع 
اجلزائية يف طلب الرّد بشأن املستشار املدني يف هيئة احملكمة القاضي 

رشيد درباس.
ارجأت حمكمة  الدعوى، فقد  نقل  الثاني  االسري  ما خّص طلب  اما يف 
االجراءات  انتهاء  بعد  ما  اىل  الطلب  بهذا  البت  العسكرية  التمييز 
يف  الدعوى  فرقاء  مجيع  بتبليغ  املتعلقة  تلك  قانونًا،  عنها  املنصوص 
تصدر«التمييز  ان  قبل  الشأن  بهذا  آرائهم  وابداء  عربا«،  ملف«احداث 

العسكرية« قرارها بهذا الطلب.
وجاء يف القرار:حيث ان الشيخ امحد حممد هالل االسري احلسيين وفضل 
مصطفى تقدما بواسطة وكالئهما بطليب رّد اصال يف وجه رئيس احملكمة 
العسكرية الدائمة العميد الركن حسني عبداهلل وثالثة ضباط، عن النظر 
بالدعوى رقم 969 / 2014 )احداث عربا(، واستطرادًا سندًا اىل املادة 
340 من قانون اصول احملاكمات اجلزائية وقف السري باحملاكمة ونقل 

الدعوى املذكورة سابقًا لالرتياب املشروع.
وحيث ان لكل من طلب رّد القاضي او تنحيه عن احلكم ولطلب نقل 
القاضي  رّد  فطلب  خمتلفة،  قانونية  ومهل  واجراءات  اصول  الدعوى 
اليت حتدد يف  املدنية  املادة 120 من قانون اصول احملاكمات  حتكمه 
فقراتها الثماني اسباب طلب الرّد واملواد 124 و125 و126 من قانون 
اصول احملاكمات املدنية اليت حتدد تاريخ تقديم طلب الرد واجراءات 
املذكور  الطلب  يف  الفصل  وكيفية  القضية  يف  النظر  من  التوقف 
املواد  فتحكمه  الدعوى  نقل  موضوع  اما  ذلك،  على  املرتتبة  والنتائج 
116 و117 و118 و119 من قانون اصول احملاكمات املدنية اليت حتدد 
النظر  وكيفية  النقل  تقديم طلب  اجراءات  وترعى  الدعوى  نقل  حاالت 
املادة 340 من قانون اصول  فيه والنتائج املرتتبة عليه، اضافة اىل 
احملاكمات اجلزائية اليت تنص على بعض االجراءات واملهل قبل البت 

بطلب نقل الدعوى املذكور.
واملهل  االجراءات  ضوء  وعلى  العدالة  سري  يقتضي حلسن  انه  وحيث 
املختلفة احملددة قانونا لكل من الطلبني، بت كل طلب بصورة منفصلة 
ومستقلة عن الطلب اآلخر، مبجرد انتهاء املهل واالجراءات احملددة لكل 

منهما.
وحيث ان املادة 73 من قانون القضاء العسكري اليت حتدد صالحيات 
حمكمة التمييز العسكرية، اوردت يف فقرتها اخلامسة دعاوى خماصمة 
القضاة املعنيني وفقا الحكام املادة 14 من قانون القضاء العسكري 
وطلبات نقل الدعوى ضمن صالحية هذه احملكمة، اضافة اىل ان املادة 
99 من قانون العقوبات نّصت صراحة يف فقرتها االخرية على تطبيق 
احكام القانون العادي فيما يتعلق بنقل الدعوى وأحّلت حمكمة التمييز 
فتكون  النقل  بطلب  للنظر  الصاحلة  العدلية  احملاكم  حمل  العسكرية، 
القاضي  رّد  طليب  للنظر يف  صاحلة  العسكرية  التمييز  حمكمة  بالتالي 

ونقل الدعوى.
وحيث ان هذه احملكمة قررت بتاريخ 16-5-2017 ابالغ نسخة عن طلب 
الرد اىل كل من رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسني 
عبداهلل والضباط الثالثة واىل مفوض احلكومة واحملامي العام التمييزي 
لدى حمكمة التمييز العسكرية البداء مالحظاتهم عليه خالل مهلة ثالثة ايام 
من تاريخ ابالغهم طلب الرد املذكور سندا الحكام املادة 126 اصول 

حماكمات مدنية.
وحيث ان كل ما ُذكر اعاله ُأبلغ طلب الرد واجاب عليه مبديا ما لديه من 
مالحظات خالل املهلة، وحيث ان طلب الرد يقّدم حتت طائلة عدم قبوله 
قبل املناقشة يف املوضوع ما مل يكن سببه قد وقع او ُعِرف بعد ذلك، 
ويف هذه احلالة جيب تقدميه خالل مثانية ايام من وقوع سببه او العلم به 

سندًا الحكام املادة 124 من قانون اصول احملاكمات املدنية.
وحيث ان طالب الرد يبين طلب الرد املقدم منه اىل وقائع جلسة 25 -4 
2017 فيكون الطلب املقدم منه بتاريخ 3-5-2017 واقعا ضمن املهلة 

املتاحة يف املادة 124 من قانون اصول احملاكمات املدنية املذكورة.
اصول  قانون  من   120 املادة  اىل  طلبه  اسند  الرد  طالب  ان  وحيث 
احملاكمات املدنية فقرتها السادسة جلهة ابداء رأي مسبق يف الدعوى 
الدفاع من خالل  من خالل ما امساه مساسًا مببدأ حياد القضاء وحقوق 
العسكرية  للمحكمة  القضائي  لالجتاه  خالفا  عسكريني  حمامني  تعيني 
وانتهاكا ملبدأ احرتام ارادة املتهم بالصمت ومحله على الكالم بالرتغيب 
اجلزائي  النظام  العدالة وقواعد  انتهاك مفهوم  والرتهيب، اضافة اىل 
من خالل تعيني حمام عسكري للمتهم مما يشكل ابداء رأي مسبق ويثري 
الريبة حول حياد رئيس احملكمة مبا هو رأي مسبق منه باملتهم احملاَكم 

امامه.
وحيث ان رئيس احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل واملستشارين يف 

مالحظاتهم  فيها  ابدوا  خطية  تقدموا مبذكرة  الضباط  من  احملكمة  هيئة 
على طلب الرد ونقل الدعوى مؤكدين ان عجلة العدالة متوقفة يف هذا 
امللف لتغّيب وكالء طال الرد املتهم امحد االسري يف جلسات احملاكمة 
وتارًة اخرى عن طريق تقديم اخبارات اىل النيابة العامة العسكرية وطلب 
وعدم  االخبارات  بهذه  احملكمة  عالقة  عدم  رغم  باحملاكمة  السري  وقف 
ادعاء النيابة العامة على احد مبوجب هذه االخبارات، وان احملكمة سّطرت 
كتابني اىل نقابة احملامني يف بريوت منذ اشهر مثرية موضوع متّنع وكالء 
الدفاع عن حضور اجللسات وتكليف حمام للدفاع عن املتهم امحد هالل 
بغية تأمني  وانه  النقابة،  ان يرد اي جواب من  االسري احلسيين دون 
سري العدالة ومتابعة احملاكمة وبعد تعّذر حضور وكالء طالبا الرد السباب 
خمتلفة وخلق اعذار غري مشروعة ومتنع نقابة احملامني عن اختاذ اجراء، 
قررت احملكمة تعيني حمامني عسكريني جمازين يف احلقوق تبعا لنص 
املادة 21 من قانون القضاء العسكري. كما اوضحوا ان سبب رد هيئة 
احملكمة مبين على املادة 120 من قانون اصول احملاكمات املدنية جلهة 
الرأي  ما هو هذا  يثبتا ال خطيًا وال شفهيًا  ان  رأي مسبق دون  ابداء 

املسبق.
وحيث ان مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية ترك االمر جلانب حمكمة 
العام  احملامي  طلب  بينما  مالحظات  اي  ابداء  دون  العسكرية  التمييز 
اجلدية  لعد  الدعوى  ونقل  الرد  طليب  رد  احملكمة  هذه  لدى  التمييزي 

ولعدم توّفر الشروط القانونية.
بالقاضي رئيس احملكمة واعضاء احملكمة  وحيث ان االرتياب املشروع 
او  تصرفات  على  واقدامه  حياده  عن  القاضي  خروج  خالل  من  يتحقق 
اصدار مواقف تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه 
دًا نفسه من صفة احَلَكم ومن  اختذ موقفا منحازا جتاه احد املتقاضني جمرِّ

النزاهة والعدالة املالزمتني لقضائه.
وحيث ان اقدام احملكمة على ضوء امتناع وكالء الدفاع املتكرر واملتمادي 
عن حضور اجللسات واستنكاف نقابة احملامني عن اختاذ موقف او تكليف 
بهذا  احملكمة  كتابي  رغم  املتهمني  عن  للدفاع  احملامني  من  تراه  من 
عن  للدفاع  احلقوق  يف  جماز  عسكري  حمام  توكيل  على  اخلصوص، 
املتهمني، ال يشكل مساسا حبقوق الدفاع بل غايته تأمني سري احملاكمة 
وحسن سري العدالة سندًا الحكام املادتني 59 و21 من قانون القضاء 

العسكري.
فاالصرار على متابعة احملاكمة يف هذا امللف مع مراعاة حقوق الدفاع ال 
يشكل مربرًا لالرتياب حبياد القاضي او حبياد احملكمة امنا غايته حسن 
الفصل يف  خالل  من  االساسية  لواجباتها  احملكمة  وامتام  العدالة  سري 

الدعاوى واصدار االحكام.
-الفقرة  املدنية  احملاكمات  اصول  قانون  من   120 املادة  ان  وحيث 
الرّد املقدمني منهما اوجبت  السادسة-اليت أسند اليها املتهمان طليب 
او بدليل  القاضي  بإقرار  إّما  الرأي املسبق  ابداء  اثبات واقعة  ان يتم 

خطي.
االحوال  من  حبال  يشكل  ال  وقائع  من  املتهمان  اورده  ما  ان  وحيث 
رأيًا  احملكمة  هيئة  او  احملكمة  رئيس  القاضي  ابداء  على  خطيا  دليال 
مسبقًاخصوصا ان ما اقدمت عليه احملكمة من اجراء تعيني حمام عسكري 
ابداء رأي مسبق يف  للدفاع عن املتهمني ال يشكل يف مطلق االحوال 

مضمون الدعوى.
وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم رّد طليب الرّد املقدمني من املتهمني 
وعدم  جديتهما  لعدم  مصطفى  وفضل  احلسيين  االسري  هالل  امحد 
قانونيتهما، وارجاء البت بطلب نقل الدعوى اىل ما بعد انتهاء االجراءات 
املنصوص عنها قانونا على ان تتابع احملكمة العسكرية الدائمة السري 
بالدعوى اصواًل سندًا الحكام الفقرة االخرية من املادة 340 من قانون 

اصول احملاكمات اجلزائية. 

االشتباه بالعاملة األثيوبية وقوى األمن تعّمم صورتها

مقتل والد مدير عام وزارة الشباب طعناً يف منزله يف جبال 
البطم

على فراشه داخل منزله يف بلدة جبال البطم يف قضاء صور،   
املكان الذي يفرتض ان يكون االكثر امانًا يف ظل تفشي جرائم القتل 
سكني  بطعنة  عاما(حتفه  خيامي)86  سلمان  لقي  االسباب،  املتعددة 
قاتلة يف رقبته تلقاها من املشتبه بها بارتكاب اجلرمية العاملة االثيوبية 
لديه اليت فّرت من املنزل فجرًا، تاركة وراءها اداة اجلرمية حتت سرير 
الضحية الذي نقلت جثته اىل مستشفى جبل عامل حيث عاينها الطبيب 

الشرعي.
القضاء  الشارة  بناء  الداخلي،  االمن  لقوى  العامة  املديرية  عّممت  وقد 
عاما(  باليغو)26  شلي  تغست  االثيوبية  بها  املشتبه  صورة  املختص، 
وطلبت من الذين يشاهدونها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان 
وجودها، اإلتصال بفصيلة جويا يف وحدة الدرك اإلقليمي، على الرقم: 

07/410543 لالدالء مبا لديهم من معلومات.
وكان عثر فجر االثنني على جثة املغدور سلمان خيامي، وهو والد مدير 
عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، وهي مضرجة بدمائها ومصابة 
بطعنة يف العنق بواسطة سكني، يف غرفة نومه داخل منزله يف بلدة 

جبال البطم.
وقد عاين النائب العام االستئنايف يف اجلنوب القاضي رهيف رمضان 
مكان وقوع اجلرمية حبضور قائد منطقة اجلنوب االقليمية يف قوى االمن 
الداخلي العميد مسري شحادة وقائد سرية صور العقيد عبدو خليل واالدلة 

اجلنائية.
وأشار رمضان بعد الكشف على مسرح اجلرمية حبضور قاضي التحقيق يف 

اجلنوب منيف بركات، اىل أن الضحية خيامي تعرض للضرب بآلة حادة 
على رقبته مما ادى اىل الوفاة، وان التحقيق مستمر ملعرفة مالبسات 
وقوع اجلرمية. وقال: »لدينا شبهة معينة وحنن ماضون يف التحقيقات 
دوافع  معرفة  الشرعي  والطبيب  اجلنائية  االدلة  وكلفنا  منها،  للتأكد 

اجلرمية«.
وقال جنل الضحية املدير العام لوزارة الشباب زيد خيامي: »إن اجلرائم 
تتكرر يف كل مرة، وحنن نرتك ذلك للتحقيقات، والوالد قتل وهو نائم 
يف سريره بآلة حادة، وحنن ننتظر التحقيقات ملعرفة دوافع اجلرمية«، 
مؤكدا أن »العاملة االثيوبية فرت بعد وقوع اجلرمية، ورمبا يكون هناك 

متواطئون معها، لكننا ننتظر التحقيقات ملعرفة التفاصيل«.

عسكري خيطف زوجته.. بهدف »الزواج«
لدى  ر.ج.  الشابة  على  قرانه  اجليش،  يف  رقيب  برتبة  عسكري  عقد 
األهل  مجع  حفل  يف  اخلطوبة  خامت  وألبسها  البقاع،  يف  املشايخ  أحد 

واألصدقاء.
ذروة  يف  العروس  بدت  الفوتوغرافية،  الصور  الليلة حبسب  تلك  يف 
الفرح والسعادة، لكن تلك السعادة مل تدم طوياًل حيث أعلنت األخرية 
فسخ اخلطوبة يف الثالث عشر من أيار من العام املاضي لتتعرض بعدها 
للخطف على يد »زوجها« يف الثالثني منه، إلجبارها على العودة إليه، 

وفق ادعائها.
كانت »العروس« قد توجهت بعد أن عقدت العزم على ترك زوجها، اىل 
اىل  وعمدوا  والوالدة  برفقة شقيقها  وذلك  القران،  عقد  الذي  الشيخ 
متزيق العقد، غري أن ذلك ال يعين أنها مل تعد زوجة الرقيب »على سّنة 
أثناء دفاعه عن موكله  الرقيب  اهلل ورسوله«، حبسب ما كشف وكيل 

بتهمة خطف ر.ج. بالقوة باالشرتاك مع قريبه.
يّصر »العريس« على أنه مل ُيقدم على خطف الفتاة، فهي يف األساس 
زوجته، إمنا دعاها اىل الصعود يف السيارة »للتفاهم« وتوجه بها اىل 

منزل شقيقته يف إحدى القرى البقاعية بهذا اهلدف.
هي  طليقها،  تعتربه  الذي  »زوجها«  احملكمة  أمام  »العروس«  واجهت 
أفرغت جام غضبها عليه واتهمته باخلطف، وممارسة شتى أنواع الرتهيب 
عليها من أجل »كتب كتابي عليه«، اىل حّد أنه هددها باخليار بني املوت 
أو الزواج منه، فاختارت اخليار األول، وتوجهت اىل إحدى الغرف يف ذلك 

املنزل حيث توضأت استعدادًا ملواجهة رّبها.
وكيل  ليتدخل  الفتاة،  حّجة  كانت  تلك  املشاكل«،  بسبب  تركته  »أنا 
كثرية  كانت  املدعية  »متطلبات  أن  موضحًا  عليه  املدعى  عن  الدفاع 

وكبرية« وتفوق قدرة موكله املادية.
وتروي الفتاة، على مسمع الرقيب أنه يوم احلادثة كانت متوجهة اىل 
عيادة شقيقها الذي تساعده بعد انتهاء عملها يف أحد املدارس، حني 
الرقيب وقريبه، حيث طلب  بداخلها  اعرتضتها سيارة ذات زجاج قامت 
األول منها الصعود اىل السيارة وعندما رفضت أدخلها عنوة ووضع يده 
على فمها وقّيد يديها وأجلسها يف املقعد اخللفي وجلس هو اىل جانبها 
فيما انطلق السائق قريبه اىل منزل قريبته يف بلدة أخرى تبعد حواىل 

ثلث ساعة بالسيارة عن مكان حصول عملية اخلطف.
وتضيف الفتاة أنه يف ذلك املنزل جتمع حوهلا حواىل عشرة رجال، وراح 
كٌل بدوره يقنعها بالعودة اىل الرقيب الذي حاول التهجم عليها إال أن 

أحد أقربائه ردعه.
»احتجزت« الفتاة يف ذلك املنزل حواىل مثاني ساعات، خالل ذلك الوقت 
امرأة، فأي صاحب خنوة وشرف  رجال على  »عشرة  للرتهيب  تعرضت 
هذا«، قالت الفتاة حبّدة وعصبية رافقتا إفادتها اليت أكدت فيها بأن 
الرقيب كان يرسل هلا الرسائل على هاتفها مهددًا إياها وأنها مل تكن 
تلك  عن  نسخة  منه  وأخرجت  حتمله  كانت  ظرفًا  فتحت  ثم  عليها.  ترد 
الرسائل بناء على طلب احملكمة، حيث اطلع عليهم رئيس احملكمة سريعًا 
قبل أن يعيدها اليها. تدخل حينها الرقيب ليؤكد بدوره أنها كانت جتيب 

على رسائله وإمنا عمدت اىل مسح إجاباتها ونسخت رسائله فقط.
حاول وكيل الدفاع يف أسئلته اليت طرحها على املدعية أن ُيظهر بأن 
األخرية مل تتعرض للخطف وإمنا رافقت موكله مبلء إرادتها، وتساءل كيف 
أنها وووالدتها  تزال زوجته، كاشفًا  أن خيطفها وهي ال  ميكن ملوكله 
القران. ومل تأِت الفتاة باي رّد  ووشقيقها قد عمدوا اىل متزيق عقد 
فعل أو جواب على هذا »االتهام« إمنا التزمت بالصمت قبل أن تعاود 
رّدها على أسئلة الدفاع بالوترية نفسها »حبّدة وعصبية«، لتقول: »ما 

بيصري الزواج بالقوة«.
وأوضحت الفتاة أنها قامت حبذف رقم الرقيب بعد حواىل األسبوع من 
كان  أنه  اىل  مشرية  اهلاتف،  على  هلا  مضايقته  بسبب  اخلطوبة  فسخ 
أعلمها هو بذلك يوم خطفها، طالبة من احملكمة أن يوّقع  يراقبها كما 
الرقيب على تعهد بعدم التعرض هلا، الفتة اىل أنه سبق أن تعهد بذلك 
إمنا مل يلتزم بتعهده، فطلب منها حينها رئيس احملكمة التوجه اىل أقرب 

مركز عسكري واالدعاء عليه يف حال كّرر فعلته.
واستمعت احملكمة اىل إفادة أحد الشهود الذي أكد أنه مل يشعر بأن 
الفتاة خمطوفة عندما رآها يف املنزل الذي مكث فيه حواىل ربع ساعة 
بسبب انزعاجه من كالم الفتاة حول طلبها من الرقيب »إخراج أهله من 
اليت ذكر  األولية  أقواله  مناقضًا يف ذلك  منه،  الزواج  املنزل« مقابل 
فيها أنه توجه اىل املنزل بعدما أعلمه أحدهم بأن الرقيب قد خطف الفتاة 
وأنه أي الشاهد حاول أن حيل املوضوع إال أن الفتاة أصّرت على رفضها 
وبأنها »ال تريده« وتريد العودة اىل منزهلا، فأوضح الشاهد حينها أن 

خالفًا وقع بني الرقيب والفتاة »فانزعجت وفليت«.
وحكمت احملكمة على الرقيب وقريبه الذي كان يقود السيارة بالسجن 
مدة شهر لكل منهما، علمًا أن العسكري كان قد أوقف يف قطعته كعقاب 

مسلكي مدة 24 يومًا.
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بـحضور رسـمي وشـعيب كـبري

قداس وجناز لراحة نفس املربي الفقيد شحاده نوهرا البطي

أقيم يوم األحد املاضي قداس وجناز 
الفقيد  املربي  نفس  لراحة  حاشد 
يف  وذلك  البطي  نوهرا  شحاده 
هاريس  لبنان يف  كاتدرائية سيدة 

بارك.

بيار  االب  ترأسها  التي  والذبيحة 
طوني  االب  فيها  وعاونه  خوري 
لبنان  قنصل  حضرها  سركيس، 
البيطار  جورج  سيدني  يف  العام 
حمد  ابو  بهية  والسيدة  غانم 
وجهاد  فني  جوليا  النائبان  عقيلته، 
اللبنانية،  القوات  حزب  ديب،  
التيار   ، اللبنانية،  الكتائب  حزب 
املستقبل،  تيار  الحر،  الوطني 
الوطنيون  االستقالل،  حركة 
االحرار،  الديمقراطيون  االحرار، 
الرابطة املارونية، املجلس املاروني، 
برقاشا  جمعية  املسيحي،   التجمع 
جميل  الزميل   الشاعر  الخريية، 
ميالد الدويهي،  الزميل ايلي كلتوم 
والزميل انطونيوس بو رزق وحشد 

من فعاليات الجالية واقارب واصدقاء 
كما  وطنوس.  البطي  وآل  الفقيد 
طوني  من  كل  ملبورن  من  حضر 

ليون والزميل طوني شربل
القنصل  بالعربية  الرسائل  قرأ 

فني،  النائبة  وباالنكليزية  غانم 
قال  عظة  خوري  بيار  االب  وألقى 
فيها تحتفل الكنيسة اليوم بصعود 
املسيح اىل السماء، والفقيد شحاده 
نوهرا البطي رحل من هذه الفانية 

سنة   95 عمر  عن  ربه  جوار  اىل 
واالحسان  الرب  أعمال  يف  قضاه 
زاخرة  حياته  مسرية  وكانت 
واالنسانية  الوطنية  بالخدمات 
خالل  من  والرتبوية  واالجتماعية 

ما  طيلة  التعليم  رسالة  ممارسته 
الزمن  من  قرن  نصف  على  يربو 
حيث تخرجت على يده اجيال  من 

املثقفني واملتعلمني.
من  واحدا  الوطن  يفقد  وبفقده 

له  كانت  حيث  الوطنيني  رجاالته 
السياسي  العمل  يف  بيضاء  اياد 

والوطني والخدماتي.
رحمه اهلل واسكنه فسيح جنانه اىل 

جانب االبرار والصديقني.

ابناء الفقيد كلوفيس وكميل ومارك البطي وحضوراألب بيار خوري يرفع الكأس ويبدو االب طوني سركيسالنائبة فنيالقنصل غانم

جان دكان وحضور طوني ليون وطوني شربل وحضور ماري طنوس، ايفون والنا البطي وحضور القنصل جورج البيطار غانم وعقيلته ابو حمد والنائبة جوليا فني وحضور

هنرييت انطونيوس البطي، جورج طنوس، بيرت واكيم وحضورريتشارد طنوس وعائلته وحضورآدي  البطي، جورج عيسى، غاري كانبولي وحضور

ريمون ابو عاص، اراكس وعقيلته املفوض  نكد، توما، الشدياق وعقيلته، فخري، محفوظ وحضور النائب جهاد ديب، العويط،  الدويهي،  بركات وحضور لبيب طنوس وعقيلته وحضور

جانب من الحضور داخل الكنيسةبسام دكان، ايلي القزي و د. جميل الدويهي
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اعــالنات

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  و 
Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02 
8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 
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مقاالت وتحقيقات

إىل شوكة يف حلق كّل َمن هو ضّد حق العودة، لكن علينا دائمًا أن 
ُنذّكر بأن األمم املتحدة تتحمل مسؤولية تشريد الشعب الفلسطيين، 
لدينا  خشية  هناك  وهلذا  الدائم،  األونروا  بدعم  معنية  هي  ولذلك 
جداول  إىل  الفلسطينني  الالجئني  وحتويل  الوكالة  لشطب  نيات  ِمن 
املفّوضّية الدولّية لشؤون الالجئني، حيث يضيع حق العودة يف برامج 
الرتحيل إىل دول خمتلفة«، وذلك يف إشارة إىل أّن كّل الجئي العامل 
باستثناء  الالجئني«،  لشؤون  الدولّية  »املفوضّية  بشؤونهم  ُتعنى 

الالجئ الفلسطيين، الذي أنشئت »األونروا« خصيصًا له.
وحول مسألة تغيري املناهج، يلفت هويدي إىل أن »األمر كان ميكن أن 
مير لوال الضّجة اليت حدثت، وعلينا االنتباه أيضًا إىل مجاعة يو أن ووتش 
)التابعة لألمم املتحدة( اليت ترصد سلوكات وتعليقات املوظفني يف 
باسم  املتحدثة  حالة  مثل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  األونروا 
مكتب األونروا يف أمريكا ليلى خميرب، اليت ُأجربت على إقفال حسابها 

على تويرت ألنها غّردت ضد الفصل العنصري اإلسرائيلي«.
اللعب بالنار

1947 ملعاجلة  عام  املتحدة«  »األمم  أنشأتها  اليت  )األونروا(  الوكالة 
على  متّن  ال  »النكبة«...  وتداعيات  الفلسطيين  الشعب  تشريد  آثار 
صفة  حتمل  امسها،  يف  وهي،  لديها،  يعملوا  بأن  الفلسطينيني 
»رعاية وتشغيل الالجئني«. هؤالء الالجئون َمن هم؟ إّنهم ِمن الشعب 
الفلسطيين. فكيف ُيطلب ِمن هؤالء أن يكونوا على احلياد وأاّل يتحّيزوا 
إىل قضّيتهم! ما هذه البلطجة، املهزلة! على »األونروا« أن تفهم أّن 
دورها هو رعاية ومحاية وتشغيل الالجئني، فقط، ال أن تتدّخل يف 
قضّيتهم، وليس هلا هنا أي مّنة أو مجيل على الفلسطيين، فهذا أقل 
القليل ِمن حّقه على »اجملتمع الدولي« الذي استدام تشريده وقهره، 
ومعها  وترهيبه،  الشعب  هذا  لتخويف  مكان  ال  أن  تفهم  أن  وعليها 
وتوقيف  الوكالة  عرب طلب شطب  لرتامب  نتنياهو  ووساوس  أمريكا 
عملها، ألّن اجلميع يعلم أن هذا شرارة لربكان لن ُيّب أحد يف العامل 
رؤية نتائجه. طبعًا، باستثناء الذين ُيريدون، بصدق، انتصار قضّية 
هذا الشعب والنيل ِمن الظامل الذي طال ظلمه. إذًا، ال تبيعوا الناس 
أوهامًا، بالتهديد، ومبعنى آخر: ال تبيعوا الشعب الفلسطيين مسكًا يف 

البحر.
ما هي »األونروا«؟

هي »وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني يف الشرق 
األدنى«، وكان هلا حماولة سابقة يف تغيري امسها إىل »وكالة األمم 
املتحدة لالجئني الفلسطينيني«، ما أثار ضجة جعلها ترتاجع عن ذلك. 
ويف تعريفها أن عليها أن ُتقّدم املساعدة واحلماية وكسب التأييد لنحو 
مخسة ماليني الجئ من فلسطني يف األردن ولبنان وسوريا واألراضي 
الفلسطينية احملتلة )الضّفة الغربّية وقطاع غّزة وفق نّصها(، وذلك 
إىل أن جيري التوصل إىل حل ملعاناتهم )مضى على هذه الديباجة 68 

عامًا(.
أما متويلها، فهو يعتمد كليًا ــ وتقريبًا ــ على التربعات الطوعّية للدول 
األعضاء يف األمم املتحدة )الوكالة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة اليت 
للدول  األمر  ُتِرك  بل  املتحدة،  األمم  صندوق  ِمن  مباشرة  متّول  ال 
املاحنة، ما جعل السيطرة عليها والتحّكم بها أكثر سهولة، وِمن هنا 

ُيفهم سبب كون الواليات املتحدة الدولة املاحنة األوىل(.
واإلغاثة  الصحية  والرعاية  »التعليم  على  الوكالة  خدمات  وتشتمل 
اجملتمعي  والدعم  املخيمات  حتسني  إىل  إضافة  التحتية،  والبنية 
واإلقراض الصغري واالستجابة الطارئة، مبا يف ذلك يف أوقات النزاع 
املسلح«. هل يدث هذا؟ ليس متامًا. نظرة سريعة إىل حال املخيمات 
»املطلوب حتسينها« تعطينا اجلواب. ودائمًا تشكو الوكالة نقصًا يف 
الدول  املتحدة  لألمم  العام  األمني  »يستجدي«  ما  وغالبًا  التمويل، 

لزيادة مساهماتها.
وكانت »األونروا« قد تأّسست يف أعقاب نكبة عام 1948 مبوجب القرار 
رقم 302 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 8 كانون األول 
1949، وذلك بهدف »تقديم برامج اإلغاثة املباشرة والتشغيل لالجئي 
فلسطني«. بدأت عملياتها يف األول من أيار 1950. وتقول إّنه »يف 
غياب حل ملسألة الجئي فلسطني، عملت اجلمعية العامة بشكل متكرر 
على جتديد والية األونروا، وكان آخرها متديد عمل األونروا لغاية 30 
حزيران 2017، ومبا أنه كان يتوخى أصاًل أن تكون منظمة مؤقتة، فقد 
عملت الوكالة تدرجيًا على تعديل براجمها لإليفاء باالحتياجات املتغرية 

لالجئني«.
ووفق التعريف العملياتي للوكالة، فإن »الجئي فلسطني هم أولئك 
خالل  الطبيعي  إقامتهم  مكان  هي  فلسطني  كانت  الذين  األشخاص 
الفرتة الواقعة بني حزيران 1946 وأيار 1948، الذين فقدوا منازهلم 
ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي اإلسرائيلي عام 1948«. وتضيف 
أولئك  لكافة  متاحة  األونروا  خدمات  »إّن  مهماتها:  تعريف  أيضًا يف 
ذلك  عليهم  ينطبق  والذين  عملياتها  مناطق  يف  يعيشون  الذين 
أبناء  إن  املساعدة.  إىل  وحباجة  الوكالة  لدى  واملسجلني  التعريف، 
أيضًا  مؤهلون  أصالبهم  من  واملنحدرين  األصليني  فلسطني  الجئي 
للتسجيل لدى األونروا. وعندما بدأت الوكالة عملها يف عام 1950، 
ألف الجئ فلسطيين.   750 من  يقارب  ما  كانت تستجيب الحتياجات 
أّما اليوم، فإن حنو مخسة ماليني الجئ يق هلم احلصول على خدمات 

األونروا«.
ليس  الفلسطينيني؟  الالجئني  حبق  شّريرة  وكالة  »األونروا«  هل 
أكثر يف  وخاّصة  حاجة،  ِمن  تسّده  ما  بلحاظ  وذلك  بالضرورة،  متامًا 
لو كانوا  الذين  برّمتها،  »القضّية«  ِمن  أيديهم  »األشقاء«  ظّل غسل 
قد تكّفلوا بالشعب الفلسطيين، قدميًا، ملا كان هناك ِمن حاجة إىل 
»أونروا« أصاًل. لكنها تبقى، ككّل الوكاالت األممّية الشبيهة، ساحة 
رخوة )مع افرتاض حسن الظن( لالخرتاق السافر أو املقّنع، وهذا ما 

حدث ويدث.

فيها،  العاملون  »أوجريو«.  هيئة  داخل  القلق  من  حالة  تسيطر 
ويتخّطى عددهم الـ 3 آالف، خائفون من تشريدهم كنتيجة مباشرة 
للقرار 1/365 الصادر عن وزير االتصاالت مجال اجلّراح. فيما إدارة 
اهليئة راضخة للقوى اليت أتت بها وال تريد أي حترك مضاد لقرار 

منح »احتكار« الفايرب أوبتك لشركة خاصة.
أعلن اجمللس التنفيذي لنقابة موّظفي وعّمال املواصالت السلكّية 
والالسلكّية الدولّية يف لبنان، يف بيانه الصادر يف 27 أيار احلالي، 
رفض النقابة منح شركة »غلوبال داتا سريفيسز« حق مّد شبكة 
وحدد  احمللّية،  اهلاتفّية  املسالك  يف  بها  خاّصة  بصرّية  ألياف 
يوم األربعاء املقبل موعدًا العتصام مجيع العاملني يف كّل مراكز 
مؤمتر صحايف  مع  بالتزامن  اللبنانّية،  املناطق  كّل  »أوجريو« يف 

توّضح فيه النقابة موقفها وخطواتها الالحقة.
إال أن بعض العاملني يف »أوجريو« يشككون بقدرة النقابة حاليًا 
على إدارة حتّرك واسع يف »أوجريو«، وال سيما أن هذه النقابة ال 
تزال حمسوبة على رئيس اهليئة السابق، عبد املنعم يوسف، وهو 
الذي اتهمه وزير االتصاالت بالوقوف خلف احلملة االعرتاضية على 
قراره. يتوقع هؤالء العاملون أن تنجح اهليئة يف تعطيل التحرك 
وإعادة ضبط الوضع والسيطرة على املعرتضني، وهو ما مّهدت له 
بالبيان الصادر عن مكتبها اإلعالمي، الذي استنكر ما مّساه »احلملة 
إبراز  بهدف  واهليئة  االتصاالت  وزارة  هلا  تتعّرض  اليت  امُلغرضة 
وأعلن  بينهما«،  التباين  إسفني  لدّق  احلقيقة  إىل  مّتت  ال  مواقف 
وزير  اليت وضعها  واالسرتاتيجّية  العاّمة  للسياسة  التاّم  »التأييد 
االتصاالت، واليت من شأنها أن تنقل قطاع االتصاالت يف لبنان 

إىل مصاف الدول املتقّدمة«، حبسب تعبريه.
تصعيد حتى إلغاء القرار

يرفض رئيس النقابة، جورج إسطفان، يف اتصال مع »األخبار«، 
حتديد مطلب النقابة املباشر قبل املؤمتر الصحايف، مكتفيًا باالشارة 
واتصاالت  كريدية  عماد  اهليئة  رئيس  مع  جرت  اتصاالت  اىل 
ستجرى مع وزير االتصاالت بهدف »إجياد خمرج ينصف العاملني 
يف اهليئة«. توضح مصادر يف النقابة أن »قرار وزير االتصاالت 
هو بداية جلوسنا يف منازلنا وحلول القطاع اخلاّص مكاننا«، مشرية 
إىل »اجتماع عقد منذ أيام مع املدير العام للهيئة عماد كريدّية، 
ومل يتّم التوصل خالله إىل ما ميكن البناء عليه، بانتظار اجتماع آخر 
سُيعقد مع وزير االتصاالت، كون القرار امُلخالف للدستور والقوانني 
واملراسيم اليت استند إليها، جيّرد اهليئة من وظيفتها والوزارة من 
صالحياتها ويهّدد بتشريد آالف املهندسني واملوظفني والعمال، 
فضاًل عن انعكاساته على قطاع االتصاالت واملستهلكني واخلزينة 
العاّمة«. ترى املصادر النقابية أن »ما يصل اليوم هو أننا حنصد 
نتيجة ما زرعه عبد املنعم يوسف من عرقلة ملسار تطّور االتصاالت، 

فهو دّمر القطاع متهيدًا لبيعه.
ببساطة، أدى املطلوب منه تنفيذًا للسياسة اليت رمسها احلريري 
السنيورة  بني  اليوم  احلاصل  اخلالف  أما  التسعينيات.  يف  األب 
)ومعه يوسف( واحلريري )ومعه كريدّية واجلّراح( فهو على هوية 
سنويًا.  الدوالرات  مليارات  يدّر  الذي  القطاع،  من  املستفيد 
فالفريق األّول كان ميّن النفس بتحويل »أوجريو« إىل نواة لشركة 
الشبكة  بامتالك   431 القانون  حبسب  امُلناطة  تيليكوم«  »ليبان 
الثابتة وإدارتها واستثمارها، على أن يكون يوسف على رأسها، 
فيما الفريق الثاني يريد تنفيذ اخلصخصة خالفًا للقانون عرب شركة 
»غلوبال داتا سريفيسز«، شقيقة »سيبرييا« اململوكة من احلريري، 
واليت فيها حصص حملسوبني على رئيس اجلمهورية، ويسعى إىل 
تقديم القطاع كاماًل هلا وجمانًا، أي إهدائها منفعة عاّمة لتحويلها 

إىل منفعة خاّصة من دون أي سقف زمين«.
تربيرات »أوجريو«: القرار لتحسني األداء

بأن  اإلقرار  األوىل، مت  احلريري  الوزاري حلكومة سعد  البيان  يف 
وزارة االتصاالت و«أوجريو« تعمالن كجسم واحد، وأن الثانية هي 
الذراع التنفيذية للوزارة. يف حكومته الثانية، يبدو أن األمور تتجه 
حنو كسر هذه الذراع التنفيذّية متهيدًا إللغاء دور وزارة االتصاالت، 
وتطبيق اخلصخصة املشّرعة يف القانون 431 إىل مرحلة التنفيذ. 
أن  معتربًا  »أوجريو«،  هيئة  ينفيه مصدر مسؤول يف  ال  ما  وهو 
من  سياسي  طابع  ذات  هي  العّمال  بها  يقوم  اليت  »التحّركات 
دون أي مطالب واضحة، ويقف وراءها عبد املنعم يوسف. هم ال 
يتعاطون مع املسألة بطريقة موضوعّية لفّك القيود وحترير القطاع 
وتطبيق القانون 431«، ويتابع املصدر نفسه »ال ميكن للسياسة 
أن تقف حائاًل أمام تطوير القطاع، وخصوصًا أن هيئة »أوجريو« مل 
تقم بدورها طوال السنوات املاضية، سواء لناحية الصيانة أو حتى 
تطوير اإلنرتنت. وهو واقع يلمسه املستهلك مباشرة. هذه محلة 
موّجهة ضد وزير االتصاالت، من دون وجود أي خماوف جّدية على 
مستقبل العّمال املهين ترّبر هذه احلملة، وخصوصًا أن أحد أهداف 
هذا املشروع حتفيز املنافسة بني الشركات وأوجريو، اليت ستكون 
والفنّية  والبيعّية  التسويقّية  الصعد  على  أدائها  بتحسني  ملزمة 
والتنفيذّية. إّنه حتٍد لنا، لذلك من غري املسموح أن يدخلنا أي حتّرك 

يف صراع مع وزير الوصاية«.
مسار الخصخصة

يكم التخّلف شبكات االتصاالت السلكّية الثابتة واخللوية. وهذه 
السياسة حكمت القطاع منذ عام 1994، عندما قّررت الدولة إعادة 
االستثمار يف الشبكة الثابتة بعد احلرب اللبنانّية، فأعادت بناءها 

قلق يف »أوجريو«: احتكار »الفايرب أوبتك« يهّدد وظائفنا

الفرتة،  تلك  النامي يف  التكنولوجي  التطور  تراعي  أن  دون  من 
فاحتكرت شبكتاه  للتطّور،  منوذجًا  باعتباره  اخللوي  تسويق  مقابل 
شركتني من القطاع اخلاّص، وهو ما انعكس ترديًا يف نوعّية اخلدمة 
وارتفاعًا يف األسعار. حينها، برز مشروع السيطرة على االتصاالت 
ذات األرباح الطائلة واشتّد الصراع عليه، فألغيت عقود شركيت 
اخللوي يف عام 2002 قبل ثالث سنوات من انتهاء العقود، ودفعت 
عام  يف  وصدر  الدوالرات،  ماليني  مبئات  للشركتني  تعويضات 
الذي نّص على اخلصخصة، متاشيًا  2002 قانون االتصاالت 431 
االتصاالت  قطاع  على  املفتوحة  والشهية  املتصارعة  املصاحل  مع 
الوزارة،  عن  مستقلة  منّظمة  هيئة  إنشاء  عرب  وذلك  »الربيح«، 
االتصاالت  وزارة  مكان  لتحل  تيليكوم«  »ليبان  شركة  وإنشاء 
و«أوجريو« ومتتلك الشبكة، ويكون لديها احلّق احلصري يف إدارتها 
وتشغيلها، مع إمكانّية بيعها جزئيًا بعد سنتني بنسبة 40% لشريك 
اسرتاتيجي، وخصخصتها بالكامل الحقًا. هذا املشروع تعرقل نتيجة 
برزت  أمنّية  والعتبارات  احلصص،  وتوزيع  الصفقة  على  اخلالف 
احتماالت  عن  توّلدت  اليت  واملخاوف  احلريري،  رفيق  اغتيال  بعد 
اخرتاق إسرائيل لالتصاالت وقضية تسليم داتا االتصاالت للمحكمة 
اخلزينة  عجز  كان  نفسه،  الوقت  ويف  األمنية.  واألجهزة  الدولية 
العامة يتنامى باطراد ومعه مديونّية الدولة، فتحّول هذا القطاع إىل 

مصدر جباية للضرائب والرسوم.
ما يصل اليوم، هو استكمال للخطة املرسومة منذ التسعينيات. 
»أوجريو« وهي  بتنامي سلطة  السابق،  العقد  وترجم ذلك، خالل 
متعّهد يعمل حلساب وزارة االتصاالت، وحتّوهلا إىل رديف ومنافس 
اتباعها  أّما  واإلنرتنت.  الثابتة  االتصاالت  بشبكة  التحكم  يف  هلا 
تطويرّي  نهج  لكل  يوسف  املنعم  عبد  عهد  يف  العرقلة  سياسة 
الثابتة  الشبكة  تسليم  استكمااًل ملسار  إاّل  يكن  فلم  لالتصاالت، 
للقطاع اخلاص، والرتويج لفشل الدولة يف اإلدارة، متامًا كما حصل 
مع شبكة اخللوي. فعلى الرغم من إطالق مشروع الـ 3G على الشبكة 
الثابتة  اخللوّية واملرحلة األوىل من األلياف البصرّية على الشبكة 
شربل  الوزير  عهد  يف  ببعض،  بعضها  السنرتاالت  وصلت  اليت 
حّناس عام 2010، إاّل أن املشروع توقف عند هذه املرحلة. ودخول 
»غلوبال داتا سريفيسز« هو الرتمجة الفعلّية ألهداف القانون 431 
ولكن مع تعديل جوهري فيه، خمالف للقانون نفسه، وهو القضاء 
على »ليبان تيليكوم« قبل إنشائها، وبداًل من أن تنتقل »أوجريو« 
لتصبح نواة هلا كما يف املخّطط األّول، حتّول املشروع إىل القضاء 

على »أوجريو« ملصلحة الشركة اليت فازت باالحتكار.
مواجهة الصفقة – الفضيحة!

البصرّية سيمّكنها  احتكار شركة خاّصة واحدة لأللياف  إن  عمليًا، 
من اكتساح السوق بكامله، وتقليص الطلب على خدمات اخللوي 
األساسّية  والبنية  الربودباند  عصر  لينطلق  الثابتة،  والشبكة 
لتكنولوجيا االتصاالت املتطّورة وهو يف قبضة شركة واحدة. كّل 
ذلك يصل من دون أي اعرتاض جدّي يف جلنة االتصاالت النيابّية، 
من وضوح  الرغم  على  أساسًا  الوزراء  اكرتاث جملس  دون  ومن 
خمالفته  فيها  مبا  القرار،  يف  والقانونّية  الدستورّية  املخالفات 

للمراسيم اليت يستند إليها.
هناك سبب يرّتدد لعدم االعرتاض وترك القرار يأخذ طريقه إىل 
التنفيذ، وهو أن »صفقة ما مّتت قبل االنتخابات الرئاسّية، وكّل 
احلديث الذي سبق هذه االنتخابات عن إعادة توزيع املكاسب اليت 
مصرف  وحاكمية  والغاز،  والنفط  والكهرباء،  االتصاالت،  تشمل 
لبنان، ها هي تنّفذ تباعًا، وخصوصًا أن احلريري ليس املستفيد 
داتا  »غلوبال  لشركة  االحتكار  منح  الذي  اجلّراح  قرار  من  الوحيد 
من  وهم  الشركة  هذه  يف  آخرون  مالكون  فهناك  سريفيسز«، 

احملسوبني على رئيس اجلمهورّية.
تؤّكد مصادر يف جلنة االتصاالت النيابّية أن »املوضوع مل ينتِه بعد، 
بل هو موضع متابعة، بانتظار أن يقدم وزير االتصاالت تقريرًا ماليًا 
مفّصاًل لنتائج أعمال الوزارة وأوجريو، والنتائج املتوّقعة يف حال 
استمراره على حاله، والنتائج املتوّقعة يف حال تنفيذ القرار 365«. 
يف املقابل، تشري مصادر يف نقابة عّمال »أوجريو« إىل »توافق 
بني كّل األحزاب على التحّرك، باستثناء تيار املستقبل الذي يؤّيد 
القرار وقد حّيد نفسه عن املواجهة، بانتظار ما سيؤول إليه حتّرك 

األربعاء واجلوالت اليت سنقوم بها على املرجعّيات السياسّية«.

فيفيان عقيقي
تتمة املنشور على الصفحة 16

»حمرقة« لوعي الالجئ الفلسطيين..
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تــهنئة
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع 
الدهان بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

رمــضان 
كريم

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*

تهنئة القائم بأعمال سفارة اململكة العربية 
بن  مشعل  باإلنابة  أسرتاليا  لدى  السعودية 
باسرتاليا  املسلمة  للجالية  الروقي  محدان 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك 1438 ه 

2017م.
املسلمة  اجلالية  يف  واأَلَخواُت،  اإلخوُة  ها  أيُّ
هلِل  وَرمَحُة  َعلُيكْم  الُم  السَّ باسرتاليا، 

َوَبرَكاُتْه:
هلل  اختصه  الذي  الكريم  رمضان  شهر  بدأ 
السنة،  بالفضل بني شهور  وتعاىل  سبحان 
اُت، َوَتَتواىَل اخَلْياُت،  مَحَ ُل ِفيِه الرَّ الذي َتَتَنزَّ
ِفِيه  ُر  َوُتَكفَّ نُوُب  الذَّ َوُتَغفُر  الَبَكاُت،  َوَتُعمَّ 
ياِن، َشُهٌر ِفيِه  يئاُت وُيعَتُق ِفيِه ِمَن النِّ السَّ
ُمدُه َجلَّ َوَعال َأْن  َليُلٌة َخٌي ِمن َألِف َشهٍر. َنَ

هَر الَكريم. َغنا َهَذا الشَّ َبلَّ
باطيب  مجيعا  منكم  اتقدم  ان  يسعدني 
هلل  سائال  الفضيل،  الشهر  حبلول  التهاني 
تعاىل ان يقبل من املسلمني مجيعا صيامهم 
وقيامهم وصاحل أعماهلم، وأن يوحد كلمتهم 
ويرفع من شأنهم ،ويسدد خطاهم يف اعمال 

اخلي انه على كل شيء قدير.
دعم  على  املناسبة  بهذه  اؤكد  ان  واود 
ومؤسساتها  املسلمة  للجالية  السفارة 
نشاطات  من  تقدمه  ما  كل  يف  باسرتاليا 
مصلحه  يف  تصب  متنوعة  وثقافية  دعوية 

اإلسالم واملسلمني.
كما اود ان اثين على الدور واجلهود االجيابية 
املسلمة يف  اجلالية  قيادات  بها  تقوم  اليت 

  
  

          
          

     1438   2017 .  
  

           
:  

             

            

            .    

    .   

              

            

            .  

             

              

 .  

              

             

          

 .          

              . 

من  جزءا  املسلمني  يكون  ألن  البالد  هذه 
الثقايف  ورقيها  وتطورها  اسرتاليا  رفعة 
واحلضاري، بعيدا عن الغلو والتطرف وإظهار 
السمحة  وقيمه  لإلسالم  احلقيقية  الصورة 
التسامح  بروح  املتمثلة  احلضارية  ومناهجه 

واحملبة والوسطية واالعتدال.
سائال هلل جل وعال أن يعيد علينا مجيعا هذا 

الشهر الكريم باخلي واليمن والبكات.
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

*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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

خربة  ١٩ سنة يف تعليم قيادة السيارة  يف 
ملبورن وبشرح  دقيق لتعليم كل قوانني 

الطرق الصحيحة وتجيد التكلم بثالث لغات 
اآلشورية والعربية واألجنبية وترحب بكل 

الجاليات اآلشورية والعربية واألجنبية 
لتعليم القيادة والحصول على رخصة 

القيادة  يف ملبورن  وبنجاح وتفوق وباسعار 
مناسبة وللحصول على مواعيد التدريب 

يرجى االتصال على السيدة كاثرين 
  0431232132

القيادة  لتعليم  كاثرين 

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

بسحر  فورا  فتشعر  به  جتتمع  أن  ما 
حيث  املثالية  وأخالقه  ولباقته  ابتسامته 
أنه يتمتع بصرب كبري وإرادة قوية يعمل 

جبد ونشاط بدون ملل.
ملبورن ضمن  اهلريالد يف  مكتب  التقاه 
إذاعة  تبثه  الذي  الشرق  صدى  برنامج 
اإلذاعة  مدير  وحبضور  األوسط  الشرق 
املركز  عن  وسألته  صبح  أمحد  الزميل 
الذي يشغله يف نادي الشرق، فأجابين: 
بأنه رئيس نادي الشرق حلوار احلضارات 
اسرتاليا  إىل  جاء  وأنه  سنوات   ٨ منذ 
الثانية  واملرة  سنة   ١٧ منذ  مرة  أول 
زيارات  وبعدها مخس  سنوات  عشر  منذ 
متتالية واآلن جئت إىل ملبورن ألنين أحب 
مدينة  أهم  كونها  حيبها  واجلميع  ملبورن 
بيئية منوذجية يف العامل وأنا هنا سعيد 
الذين ميثلون  واملعارف  األصدقاء  بكافة 
يف  أنين  وحيث  للسالم  احملب  االنسان 
الذين  األصدقاء  بكافة  أجتمع  زيارة  كل 
ميثلون االنسان واملبادئ االنسانية وجئت 
الشرق  نادي  نشاطات  تفعيل  أجل  من 
على مجيع األصعدة وخاصة تفعيل جملس 
األمناء وحيث أننا منذ ثالث سنوات أسسنا 
جملس األمناء وكان فيها يرتأسه السيد 
سامي مظلوم واألعضاء طوني حلو ونواف 
عيدان واآلن طورنا جملس األمناء واحملامي 
التجارة  غرفة  رئيس  الزوقي  فادي 
معنا  يعمل  وأصبح  اللبنانية  االسرتالية 
الدكتور هيثم نعيم والسادة سعيد حداد 
رئيس مركز القوات اللبنانية يف ملبورن 
وميالد احلليب وميشال بولس وعدد كبري 
من األصدقاء وحنن هنا يف ملبورن منذ 
النادي  ونشاطات  عمل  لنفّعل  أسبوعني 
لسيادة  مت  الذي  التكريم  من  ابتداء 
قبل  من  درويش  يوحنا  عصام  املطران 

األحزاب اللبنانية واجلالية اللبنانية واللقاء 
الذي أقيم على شرفه يف عيد األمهات, 
الرعايا له.  مجيع القداديس اليت أقامها 
يوحنا  عصام  املطران  سيادة  بأن  علما 
لنادي  الفخري  الرئيس  هو  درويش 
الشرق  ونادي  احلضارات  حلوار  الشرق 
مؤلف من ثالثة أقسام:١- اهليئة اإلدارية 
-٢- اهليئة العامة-٣- جملس األمناء. وكل 
القرارات اليت نتخذها تكون إما باألكثرية 
التنظيمية  الناحية  من  وحنن  باإلمجاع  أو 
إنسان  بني  فرق  وال  االنسان  يهمنا 
واألطياف  املذاهب  كل  من  فلدينا  وأخر 
حيث  والدين  بالسياسة  التحدث  وممنوع 
يهمنا مساعدة االنسان وكفانا يف لبنان 
عشرون سنة من احلرب وخاصة أننا األن 
منر بظروف صعبة حيث اهلجمة املتطرفة 
األصولية اليت جتتاح أغلب البالد العربية 
وخاصة سورية والعراق واليمن وما يهمنا 
هو أن يبقى لبنان حمايدا بعيدا عن احلرب 
من  عربة  ونأخذ  نتعلم  أن  علينا  وجيب 
الدروس السابقة وجيب وقف احلرب اليت 
ال يتم إيقافها إال بلغة احلوار وجيب أن 
من  بالعديد  وتقوم  احلوار..وقمنا  يسود 
اللبنانية  األحزاب  أغلب  حيث  النشاطات 
أكمل  على  بواجبهم  قاموا  واألصدقاء 
إىل  ومنها  زيارات  بعدة  قمنا  كما  وجه 
التابع  ملبورن  يف  للمسنني  الراحة  بيت 
مهام  لدينا  وحنن  األنطونيات  للراهبات 
اهلدف  هدفان  سابقا  كان  حيث  دائمة 
بدأنا  اخلارج  اللبناني يف  االنتشار  األول 
مع  سنوات  تسع  منذ  اهلدف  بهذا  نعمل 
اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا وغريها من 
بلدان العامل حيث كان اهلدف األساسي 
هو الرتكيز على بطاقة االنتخاب األساسية 
املغرتب  اللبناني  يستطيع  مبوجبها  اليت 

أينما  املتواجدة  السفارات  يقرتع يف  أن 
كان هو وحيث أنه األن مت إقرار قانون 
االنتخاب هذا يف جملس النواب اللبناني 
وساهم بإجنازه النائب نعمة اهلل أبي نصر 
لبنان جربان  خارجية  السيد وزير  وكذلك 
الذي أوجه له حتية شكر وتقدير  باسيل 

ملا بذل من عمل بهذا اخلصوص. 
وقال: واالن نعمل على قدم وساق ألجل 
الثاني  الدولي  الشبيبة  ملؤمتر  التحضري 
للسالم الذي سيعقد إما يف اسرتاليا أو 
األغلب يف اسرتاليا حيث  رومانيا وعلى 
وعدنا احملامي فادي الزوقي بأنه سيضع 
املؤمتر  هذا  إجناح  سبيل  يف  إمكانياته 
األحزاب  من  الشخصيات  بعض  وكذلك 

إيلي السرغاني مدير نادي الشرق حلوار احلضارات لـ »اهلريالد«:
زيارتي لتفعيل وتطوير جملس األمناء والتحضري ملؤمتر الشبيبة الدولي الثاني للسالم الذي سيعقد يف اسرتاليا

أبدت استعدادها للمساهمة يف  اللبنانية 
للنادي  أصبح  وحيث  املؤمتر  هذا  إجناح 
بلجيكا  يف  العامل  دول  أغلب  يف  فروع 
وفرنسا ولندن وأسرتاليا كما مت افتتاح 
يف  فرع  الفتتاح  وحنضر  أربيل  يف  فرع 
تعاون  ولدينا  أمريكا  أجنلوس يف  لوس 
مع الدكتور الصايغ يف فرنسا ومع بيت 
املستقبل والدكتور جوزيف فاضل ودير 
دراسات  مركز  لدينا  يوجد  حيث  البلمند 
يتعرف  أن  اسرتاتيجية واهلدف من ذلك 
إقامة  ألجل  البعض  بعضه  على  العامل 
سالم دائم ألن العامل أصبح قرية صغرية 
والتواصل  االتصال  وسائل  بواسطة 

املتطورة.

حتية  السرغاني  ايلي  الزميل  ووجه 
من  األعمال  ولرجال  اللبنانية  لألحزاب 
اجلالية اللبنانية وأثنى على مواقف فخامة 
الرئيس اجلمهورية العماد عون ملا قام به 
من مصاحلات تارخيية ووجه حتية إىل وزير 
ولقائد  باسيل  جربان  املهندس  اخلارجية 
على   ومتنى  عون  جوزيف  العماد  اجليش 
قانون  اصدار  على  العمل  عون  الرئيس 
جديد لالنتخاب يف اسرع وقت كما وجه 
إىل  وتقدير  شكر  حتية  اللقاء  ختام  يف 
جريدة اهلريالد متمنيا هلا دوام االستمرار 
إذاعة  إىل  شكر  حتية  وجه  كما  والنجاح 

الشرق ومديرها الزميل أمحد صبح.

حاوره الزميل ميالد اسحق

السيد ايلي السريغاني والزميالن ميالد اسحق وأحمد صبح خالل اللقاء
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood
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مجتمع وأسرة

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 

بينك وبني  حتمي  أمر  اخلالفات  أن  تعريف  أن  الزواج، جيب  بعد 
زوجك يف حياتكما.

 ولكن حني يزيد األمر عن حّده وتصبح املشاكل كثرية جدًا تفوق 
تصبح  متى  نفسك  تسألي  أن  جدًا  الطبيعي  من  املعقول،  احلد 
اإلخفاق يف  حّد  إىل  وصلِت  وهل  بها؟  ومباَلغًا  كثرية  اخلالفات 

عالقتك الزوجية؟

ال تنهاري من بعض املشكالت

قبل أن ترتعيب وتظّن أن زواجك انهار ألنك تشاجرت مع زوجك 
مّرتني خالل األسبوع الفائت، ينصحك اخلرباء بالرتّيث، ألن بعض 

األزواج ببساطة يتشاجرون أكثر من غريهم. 

عن  احلديث  ميكن  ال  وقّوتها،  اخلالفات  بعدد  األمر  يتعّلق  حني 
بصورة  السري  من  متّكنك  طريقة  من  وما  وثابتة،  معادلة حمّددة 

مضمونة يف حّل هذه اخلالفات.

يف الواقع، يقول اخلرباء إن من الطبيعي، ال بل إن من األفضل 
للزوجني أن خيتلفا من وقت آلخر، ألن اخلالف يعن أن كليكما 

مهتّم بالزواج الذي جيمعكما. 

ويضيفون أن غياب اخلالفات كلّيًا يدّل على أن أحد الزوجني ختّلى 
عن إميانه بهذه العالقة.

كيف تعّوضني زوجك بعد اخلالف

مبا أن املشاكل بني املتزوجني ليست أمرًا حمّببًا، جيب عليك وعلى 
زوجك أن تفّكرا كيف سيعّوض أحدكما لآلخر بعد اخلالف. مبعنى 
آخر، جيب أن تسألي نفسك إن كنت قادرة على حّل اخلالف، أم 
بينكما ستمنعكما من احلصول  بقّوة  أعمق موجودة  هناك مشاكل 

على السالم. 

يتجاوزوا  أن  يستطيعون  الذين  األزواج  أن  املختّصون  يرى 
خالفاتهم وأن حيّلوها بالكامل وأن يستعيدوا انسجامهم، قد جنحوا 
يف االستفادة من اخلالف وحّولوه إىل مشكلة مثمرة، ألنه سيقّوي 

احلميمّية واحلب بينهما.

النوعية هي العنصر األساسي. هلذا  عندما يتعّلق األمر باخلالف، 
السبب، جيب أن حترصي على أن يستمر اخلالف بينك وبني زوجك 

بصورة حضارية وأسلوٍب تعبريي هادئ وحمرتم.

 احرصي على تفادي اإلهانات لتبقي يف دائرة األمان. يف املقابل، 
من  باالمتنان  فلن تشعري  وانتقاده،  بدأت مبهامجته وشتمه  إن 

النتيجة اليت ستحصلني عليها.

ال تنبشي اخلالفات املاضية

بشأن  التشاجر  أو  املاضية،  اخلالفات  نبش  من  أن حتذري  جيب 
أمور متكّررة ومن بعدها اخلروج دون حل أو تسوية ترضيكما. من 
الضروري جدًا أن تتخّلصا من مجيع املشاكل السلبية الكامنة بعد 

كل مشكلة وإال فإن املشاكل ستصبح أعمق.

األوىل من  الفرتة  بداية اخلالفات من  أن  املختّصون إىل  ويلفت 
دام  ما  ل  حيحُ أن  ميكن  األمر  ولكن  مرحيًا،  مؤشرًا  ليست  الزواج 

اخلالف ال يؤدي إىل عنف جسدي أو عاطفي.

وأخريًا، إن شعرت بأن اخلالفات باتت كثرية جدًا وأنك وزوجك يف 
كل مرة تعجزان عن التوّصل إىل حّل يرضيكما، فرمبا يكون الوقت 
حيادّية  بصورة  األمر  يرى  ثالثًا  طرفًا  أو  خبريًا  لتستشريي  حان 

ويوضح لكما اخللل الكامن.

هذه املشاكل تهّدد حياتك الزوجية.. 
ويف هذه احلالة استشريي خبريًا

ها هو فصل الصيف احلار، فصل ارتفاع درجات احلرارة وأشعة 
الشمس القاسية، فصل الرحالت البحرية والشواطئ. وأيضًا فصل 

احلروق اجللدية النامجة عن أشعة الشمس القاسية.

بالتأكيد بات ال خيفى على أحد ضرورة تطبيق كريم الوقاية من 
أشعة الشمس خصوصًا عند اخلروج من املنزل، تفاديًا ملشكالت 

البشرة الكثرية.

الشمس  من  الواقي  الكريم  ذلك  أن  عن  نسمع  ما  كثريًا  ولكن 
ميكن  فكيف  بكثري،  أعلى  احلماية  على  وقدرته  ذاك  من  أفضل 

معرفة أفضل كريم واقي من الشمس؟

اجللدية توصلنا  األمراض  أطباء  الكثريين من كبار  بعد استشارة 
ملعرفة بعض املفاهيم اخلاطئة لدى الناس حول واقيات الشمس، 
واليت سنخربكم عنها يف املقال اآلتي لتتمكنوا من اختيار الكريم 

األفضل.

يف  فرق  هناك  الرتكيبة:  نفس  حتمل  الشمس  كرميات  مجيع   -
من  احلماية  عامل  أو  مستويات  أساس  على  الشمس  واقيات 
األمر يف  يتعلق  عندما  اختالف  أيضًا  هناك  ذلك،  ومع  الشمس. 

املكونات وكيفية اتصاهلا مع األشعة فوق البنفسجية.

هناك نوعان من واقيات الشمس: الكيميائية والفيزيائية..

يتم امتصاص واقيات الشمس الكيميائية يف اجللد حيث متتص 
األشعة فوق البنفسجية. لكنها ال تزال تسمح لبعض األشعة فوق 

البنفسجية للوصول وتلف اجللد.

كما أن واقيات الشمس الكيميائية تتطلب 20-30 دقيقة لتصبح 
نشطة. مما يعن أن عليك تطبيق الكريم قبل 20-30 دقيقة قبل 

اخلروج.

أما بالنسبة لواقيات الشمس الفيزيائية، فإنها ختلق حاجز فعلي 
على اجللد حتى ال تسمح ألي أشعة فوق البنفسجية الخرتاق اجللد. 
وعادة ما حتتوي واقيات الشمس الفيزيائية إما على أكسيد الزنك 
أو ثاني أكسيد التيتانيوم. حيث تعمل هذه املنتجات املادية فورًا 

من دون انتظار.

كما أن واقيات الشمس الفيزيائية ميكن أن تسبب تهيج أقل.

- أفضل واقيات الشمس هي تلك اليت هي األكثر طبيعية: هذا 
لألسف ليس صحيحًا بل إن استعمال تلك اليت تستخدم أكسيد 
الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم هي أفضل بكثري لقدرتها على 
مقاومة األشعة فوق البنفسجية ولذلك قومي باختيار واقي الشمس 

املناسب لبشرتك من دون شعور باخلوف أو الرتدد.

إن  الشمس:  أشعة  من  للوقاية  كل شيء  هو  الشمس  واقي   -
قضاء وقت طويل حتت أشعة الشمس أمر ضار جدًا للبشرة على 
الرغم من وضع كريم احلماية. فهي ليست فعالة متامًا يف منع 
ارتداء  أو  متامًا  الشمس  جتنب  بالضرورة  وعليك  الشمس  أشعة 

مالبس واقية من أشعة الشمس.

- وضع طبقة مسيكة من واقي الشمس سيحمي بشكل أفضل: 
لقد كنا نعتقد مجيعًا أن وضع طبقة مسيكة من الكريم الواقي من 
أشعة الشمس سيحمي بشرتنا من األضرار بشكل أفضل. ولكن 
هذا غري صحيح فإن بقاء بقع بيضاء وعدم فرك الوجه بشكل جيد 

يعن مظهرًا غري حمبب.

- واقي الشمس يوسع املسام ويسبب حب الشباب: يف حني أنه 
ميكن أن يكون هذا الكالم صحيحًا يف بعض احلاالت، فإنه ليس 
صحيحًا جلميع واقيات الشمس فهناك العديد من واقيات الشمس 

يف السوق آمنة وفعالة.
الشباب  حب  أدوية  يستخدمون  الذين  أولئك  أن  اخلرباء  ويقول 
مثل ريتينويدس أو املضادات احليوية عن طريق الفم هم أكثر 

حساسية ألشعة الشمس وأكثر عرضة للحروق.

حقائق خاطئة تعرفينها عن كريم واقي الشمس

من املعروف أنَّ العالقة احلميمة أمر أساسيٌّ يف حياة كل زوجني، 
العالقة ومدى صحتها،  واج على سالمة هذه  الزَّ ة  بنى صحَّ تحُ وقد 
وليس غريبًا أن متّر املرأة بأيام ال ترغب مبمارسة العالقة احلميمة 
غبة يف أوقات  فيها، بل وتنفر منها أحيانًا، يف حني تزداد لديها الرَّ
ساء على حدٍّ سواء. أخرى، وهو ما ال يعرفه الكثري من الرِّجال والنِّ

وجة على مدار حياتها ممارسة  ل فيها الزَّ هناك أربعة أوقات تفضِّ
تلك العالقة فيها، وأسباب ذلك:

أنَّ  عزيزتي  تعلمني  هل  ة:  الشهريَّ ورة  الدَّ من  ابع  السَّ اليوم  بعد 
املرأة يف هذه الفرتة يكون لديها توازن هرموني، األمر الذي من 
ة لديها، حيث تبلغ ثقتها بنفسها الذروة،  شأنه زيادة الرغبة اجلنسيَّ

وتشعر بأنوثتها الزائدة.
بفيتامني  املرأة  متد  يف  الصَّ عزيزتي، مشس  الصيف:  فصل  يف 
)د(، الذي يعمل على حتسني مستوى التبويض، وبالتالي زيادة 

فرصة احلمل، مما يزيد رغبة املرأة مبمارسة العالقة احلميمة.
يف سن العشرين: البد أنك تسمعني كثريًا لنصائح من هم حولك، 
ه عليك احلمل والوالدة يف سن العشرين؛ ألنَّ ذلك  واليت تفيد بأنَّ

ه حقًا أفضل، هل تعلمني ملاذا؟ أفضل، نعم، إنَّ
ن يكون مستوى هرمون اإلسرتوجني  حنن سنجيبك: يف هذه السِّ
يف أعلى مستوياته، مما يزيد رغبة املرأة مبمارسة العالقة احلميمة، 
كما تكون اإلباضة يف أفضل أوقاتها، مما يعن فرصة أكرب للحمل 

واإلجناب.
يف سن األربعني: علمنا بأن هرمون اإلسرتوجني هو املسؤول عن 
احلميمة، لكن يف  العالقة  العشرين مبمارسة  املرأة يف سن  رغبة 
املرأة  ترغب خالهلا  اليت  األوقات  أفضل  األربعني، وهو من  سن 
عن  املسؤول  هو  التستوسرتون  فهرمون  العالقة،  تلك  مبمارسة 
الكلى تعمل على  أنَّ اهلرمونات املوجودة يف  زيادة رغبتها، كما 

زيادة رغبتها بعد سن األربعني.

ل املرأة ممارسة العالقة احلميمة؟ متى تفضِّ
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ظــاهرة

فوق صخرة ارتفاعها 40 مرتًا على سطح األرض، 
ويف موقٍع رائع يطل على التالل واجلبال واألنهار، 
مربعًا  مرتًا   150 مساحته  صغري  مبنى  تشييد  مت 
يعود تارخيه إىل ألف عام، يف قرية »كاتشتكهي« 

مبنى فوق صخرة  ارتفاعها 40 مرتاً.. من يعيش فيه؟

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 

جبورجيا.
والّسماء،  األرض  معّلقًا بني  املبنى  بدا هذا  وقد 
فبقي مهجورًا مهماًل حتى عام 1944، واليوم ومنذ 
17 عامًا فإن سجينًا سابقًا تاب وأصبح ناسكًا راهبًا 

اختار اإلقامة يف هذا املبنى املعّلق، الّذي أصبح 
مكانا للعبادة والتأمل.وللنزول والصعود إىل هذا 
املكان املعلق عليه استعمال سالمل خاصة، حيث 
يقوم بعض أشخاص املقّربني من الّراهب الّناسك 

مده مبا حيتاجه يف حياته اليومّية بواسطة احلبال، 
أّما الّناسك فإّنه ينزل مّرة أو مّرتني يف األسبوع 
عرب السالمل وتتطلب عملية النزول أو الصعود 

قرابة نصف الّساعة.
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كــتابات

 2017 حــزيران    3 Saturday 3 June 2017الـسبت 

كتب: عباس علي مراد
أقام  نشاطاته  سلسلة  ضمن 
االسرتالي  الثقايف  املركز 
عنداري  بطرس  منتدى  العربي 
دور   « بعنوان  ثقافية  ندوة 
تثوير  يف  العربيات  االديبات 
اجملتمع العربي« وذلك ملناسبة 
الصحافة  عميد  غياب  ذكرى 
الصحايف  أسرتاليا  يف  العربية 

بطرس عنداري.
العديد  املناسبة  حضر  وقد 
فنية،  ووجوه  اجلالية  أبناء  من 
وناشطون  وأعالمية  وثقافية 
إجتماعيون باالضافة اىل ممثلني 
السياسية  التيارات  بعض  عن 
العربية يف أسرتاليا ومؤسسات 

ومجعيات  أخرى.  
عرفت املناسبة االعالمية املميزة 
ندى فريد، وحتدث فيها كل من 
رئيس املركز الدكتور مصطفى 
علم الدين الذي ركز يف كلمته 
تقدم  يف  املرأة  دور  على 
وتطوير اجملتمع ملا هلا من تأثري 

من خالل تنشئة  االجيال.
البنك  ملمثل  كلمة  وكانت   
شاهني  إميل  االستاذ  العربي 

ندوة املركز الثقايف االسرتاليا لعربي 
منتدى بطرس عنداري

الذي يقوم  بالدور  الذي أشاد 
عن  وأعرب  الثقايف  املركز  به 
يف  البنك  إلستمرار  سعادته 

دعم هذه النشاطات.
حبيب  جنمة  للدكتورة  وكانت 
االديبات  دور  عن  غنية  كلمة 
اجملتمع  تثوير  يف  العربيات 
العربي وعرضت الدكتورة حبيب 
اللواتي  االديبات  معظم  أمساء 
كان هلن دور مميز على مساحة 
اىل  اجلزائر  من  العربي  العامل 
مصر مرورًا بفلسطني اىل لبنان 
البلدان  من  وغريها  وسوريا 
العربية، وكذلك تناولت ببعض 
من  أديبات  دور  التفصيل 
خالل  من  وفلسطني  اجلزائر 
باالضافة  لالحتالل  مقاومتهن 

اىل العادات البالية اليت تعيق 
يف  دورها  وأخذ  املرأة  تطور 

اجملتمع.
وقد القى يف املناسبة كل من 
والشاعر  منصور  جورج  الشاعر 
اخلوري قصيدتني  نعمان  فؤاد 
وأشادا  املناسبة  الوحي  من 
بصفات الراحل بطرس عنداري 
العمل  تطوير  يف  ودروه 
الصحايف العربي يف أسرتاليا.

النشاط  هذا  يف  شارك  ولقد 
اخلطاط املبدع واملميز االستاذ 
مبخطوطات  منصور  سليم 
اخلطوط  لبعض  وعرض  مجيلة 

العربية.
ويف اخلتام جرى تسليم دروع 
حدارة  قحطان  السيد  من  لكل 

والسيد مالك الرفاعي والسيدة 
جورجات بشارة تقديرًا لدورهم 
واملسرحي.  الفين  اجملال  يف 
وتقديرًا من املركز لدعم البنك 
العربي املستمر لنشاطاته فقد 
تقدير  شهادتي   تقديم  مت 
للبنك  العام  املدير  من  لكل 
جو  االستاذ  أسرتاليا  العربي 
شاهني  إميل  واالستاذ  رزق 
عنداري  حنان  وللسيدة 
أودي  كارول  ملؤسسة  ممثلة 

للمحاماة.
 وأخريًا كانت وصلة فنية قدمها 

الفنان املبدع مالك الرفاعي .
البنك  برعاية  الندوة  كانت 
ومؤسسة  أسرتاليا  العربي 

كارول أودي للمحاماة.

وعليِك حتديُد املالمِح
قبل أْن

تتشّكلي يف داخلي 
عبثّيًة..؟
نارّيًة ..؟

سادّيًة
القناِع  امرأة  أّنِك  أم 

الزئبقّي
اخلاذِل

.......
بكارِة  فّض  وعليِك 

األرض احلروِن
مبا اشتهيِت مَن القبوِر
ومن خياِم الناهضنَي

الّظالِم  إىل  الّركاِم  من 
عليِك

طمس معاملي
ألغيب يف لغِة اهلالِم

.......
أّما أنا ..

فبكّل ما أوتيُت من 
صبحًا  فارقُت  وما  ليٍل 

حاملا   
سأكون لياًل طازجًا

ملرور نشوتِك الرخيصِة
يف دمي

خّفّا  رئيّت  من  وأحيك 
ناعما

اللتني  رجليِك  ملقاس 
متّنتا

ِشعري مداسًا دائما

تدابري ليلية

 
كشفت ورقة كاربون خمفية يف ظهر دفرت قديم من 
دفاتر سيلفيا بالث عن قصيدتني ليستا معروفتني 
ورقة  وظلت  اجلرسية«.  »اجلرة  لصاحبة  قبل  من 
الكاربون اليت اكتشفها باحثان يشتغالن على كتاب 
جديد منسية 50 عامًا وهي تتيح القاء نظرة مثرية 
على حياة الشاعرة مع زوجها وقتذاك الشاعر تيد 

هيوز. 
ستينربغ  وبيرت  كراوثر  غايل  الباحثان  عثر  كما 
على جمموعة قصائد اهملها هيوز تكشف عن عمق 
معاناته بسبب انتحار زوجته. وُكتبت هذه القصائد 
خرج  اليت  ميالد«  عيد  »رسائل  األخرية  جملموعته 
بالث  مع  العاصفة  عالقته  بشأن  عن صمته  فيها 
انه كان خيونها مع  انتهت بعد ان اكتشفت  اليت 

امرأة اخرى. 
وُنقلت كلمات القصيدتني غري املعروفتني اللتني 
ُكتبتا يف بداية عالقة بالث وهيوز خريف 1956 من 
ورقة الكاربون اليت طبعت بالث عليها ايضًا قائمة 
مبحتويات جمموعة هيوز األوىل »الصقر يف املطر« 
واثنتني من قصائدها ورمبا قصيدة أخرى كتبتها 
لبالث  املنشور  غري  العمل  هذا  جانب  واىل  بالث. 
هلا  فوتوغرافية  صور  على  وستينربغ  كراوثر  عثر 
مل ُتنشر من قبل يف ارشيف مكتبة جامعة انديانا 

االمريكية.
اكتشافهما يف  نتائج  نشرا  اللذين  الباحثني  وكال 
عمل  إذ  واعماهلا.  بالث  حبياة  خمتصان  بريطانيا 
ستينربغ مع ورثة بالث على كتب وجمموعات شرعية 
اليت  بالث  عن  كتابني  كراوثر  نشر  فيما  خمتلفة 

انتحرت يف عام 1963.
 وقال ستينربغ الذي اكتشف ورقة الكاربون اثناء 
البحث يف األرشيف ان »رجة« انتابته حني أدرك ما 
اكتشفه على ورقة الكاربون اليت كانت غابة شائكة 
قد  وانه  الكاتبة  اآللة  على  املطبوعة  الكلمات  من 
يكون »اول شخص منذ 40 عامًا يشتغل على مثل 

هذه الوثيقة«.
 واكد كراوثر ان القصائد تتيح القاء نظرة فريدة 
على بدايات تطور بالث اليت متكنت الحقا من كتابة 
اليت  »ارييل«  وجمموعة  اجلرسية«  »اجلرة  رواية 
ُنشرت بعد موتها. واضاف ان القصائد تبني صراع 
بالث مع مشاكلها الشخصية وحماولتها حتويل هذه 

املشاكل اىل قطع شعرية. 
واشار كراوثر ايضا اىل اكتشاف القصيدة األخرى 
املكتبة  ارشيف  يف  اهملها  ثم  هيوز  كتبها  اليت 
الربيطانية قائال انها تضفي بعدًا عاطفيًا آخر على 

اعمال زوجته األوىل غري املكَتشفة. 
واضاف ان القصيدة اليت ُكتبت بال عنوان تتناول 
األخرية يف 10 فرباير/شباط 1963.  ساعات بالث 
بالث  عزلة  بشأن  هيوز  عذاب  القصيدة  وتكشف 

وعجزها عن االتصال به يف ليلتها األخرية.
على  القصيدة  اىل  النظر  ميكن  ذلك  على  وبناء   
انها قطعة مرافقة لقصيدة هيوز »الرسالة األخرية« 
انتحارها. وتوحي  بعد  ُنشرت  اليت  عن موت بالث 
من  بأن  املهجورة  هيوز  قصيدة  يف  تفاصيل 
اجلائز ان تكون بالث تركت له رسالة عن ساعاتها 

األخرية.
ما زال االهتمام قويًا بعالقة بالث وهيوز. واتضح 
من  ان جمموعة  احلالي  العام  من  سابق  وقت  يف 
الرسائل غري املعروفة يف السابق كتبتها بالث اىل 
طبيبتها النفسية السابقة الدكتورة روث بارنهاوس 
تتضمن اتهامات بأن هيوز ضربها قبل يومني على 
ارملة  هيوز  كارول  ولكن  الثاني.  إسقاط طفلهما 
الشاعر وصفت هذه االتهامات بأنها » باطلة بقدر 
ما هي صادمة لكل من يعرف تيد معرفة جيدة«. 

من  األوالن  اجلزءان  يصدر  ان  ايضًا  املقرر  ومن 
رسائل بالث الكاملة عن دار فيرب يف وقت الحق من 
عام 2017. وسُيطلق يف عام 2018 فيلم يستوحي 
بطولة   ، الوحيدة  بالث  رواية  اجلرسية«  »اجلرة 

داكوتا فاننيع واخراج املمثلة كريسنت دانست. 
الكثري  هناك  يكون  ان  ستينربغ  الباحث  وتوقع 
من املواد األخرى عن الشاعرة والشاعر تنتظر من 
اليت  األخرية  بالث  يوميات  ذاك  مبا يف  يكتشفها 

ُأشيع ان هيوز أتلفها بعد انتحار بالث.

اكتشاف قصائد لبالث على 
ورقة كاربون

عبد االله مجيد
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الرئيس عون خالل افطار...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

فقد أكتفى رئيس جملس النواب االستاذ نبيه بري لدى مغادرته 
القصر اجلمهوري بالقول »كل شيء منيح«.

من جهته أعلن الرئيس سعد احلريري »لقد اتفقنا على كادر القانون 
االنتخابي وهناك جلنة ستتوىل التفاصيل واألمور النهائية«.

وأوضح »أن األجواء بني الرئيسني عون وبري كانت اجيابية«.
وقال: »اتفقنا على النسبية يف 15 دائرة أما االتفاق على التفاصيل 

فستنجز قبل انتهاء والية اجمللس النيابي.
االجواء  وكانت  جنبالط  وليد  النائب  مع  عون  الرئيس  اجتمع  كما 

اجيابية وتعد بانفراجات كبرية سياسيا..
وكان رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون قد اعلن خالل حفل 
اإلفطار الذي أقيم يف القصر اجلمهوري ان »اجناز قانون انتخابات 
خالل االيام اآلتية سيكون بداية استعادة الثقة ألنه سيربهن عن 

ارادة حتسني التمثيل الشعيب وجعله اكثر توازنا«.
وقال يسرني أن جنتمع اليوم مع انطالقة الشهر الفضيل، شهر 
الرمضانية، بكل ما حتمل يف  اخلري والربكة، حول مائدة اإلفطار 
وجداننا ويف ذاكرتنا من قيم وحمبة وتالق، تعيدنا اىل أيام الزمن 
مما  أكثر  الناس  يربط  وامللح  اخلبز  تشارك  كان  حيث  اجلميل، 
يربطهم عقد موقع. فأهال بكم يف بيتكم، هذا البيت الذي أريد له 

أن يكون جامعا لكل أبنائه ومفتوحا هلم ساعة حيتاجونه.
وبعضها  جراحها،  من  ونزفنا  مآسيها  احلرب، عشنا  جربنا  مجيعنا 
يأتي من خالهلا  أن ال حل  نعرف  اليوم.. ومجيعنا  مل خيتم حتى 
سوى املزيد من التدمري. لذلك، جيب على ذاكرتنا أن تبقى حية 
كي ال تتكرر األخطاء، وما سبق وقلته أول أيام حرب متوز أعيده 
اليوم: »سنوات من احلرب مع اخلارج وال ساعات من االقتتال يف 

الداخل«.
السياسي،  نظامنا  يف  الثغرات  سد  جيب  الوحدة  هذه  ولتعزيز 
وذلك من خالل إرساء حالة التوازن فيه، فنغنيه جبمع اإلجيابي يف 

خصائصنا بدال من أن نفقره بطرحنا السليب منها.
واملذاهب،  األديان  كل  جيمع  الذي  التعددي،  مبجتمعه  فلبنان، 
كانت  وإن  حتى  وميثاقيته،  النظام  توازن  على  يزال حمافظا  ال 
االنقسامات السياسية فيه تفسد هذه الصورة أحيانا عندما تتموه 
بطابع ديين بينما هي سياسية يف مضمونها وحقيقتها، ما يسمح 
له أن يكون النموذج لكل اجملتمعات اليت تلفظ األحادية وتتلمس 

طريق التعددية.
واستعادة  قوية،  دولة  بناء  هو  العهد  األساسي هلذا  اهلدف  إن 
الثقة كما يقول شعار احلكومة احلالية. فالشعب اللبناني مقتنع أن 

الدولة فاسدة جبميع إداراتها، وهو ال يوليها أي ثقة.
إن الدولة القوية اليت تتمتع بثقة املواطن واليت نتطلع إليها هي 
التزمت  وإن  وفت،  وعدت  إن  اليت  بوعودها،  الصادقة  الدولة 
نفذت،الدولة اليت تكرس عملها لشؤون املواطن والوطن، فتبين 
اقتصاده، وحتفظ كيانه وسيادته واستقالله، وحتمي حرياته.وإجناز 
قانون االنتخابات، خالل األيام اآلتية، سيكون بداية استعادة الثقة 
ألنه سيربهن عن إرادة حتسني التمثيل الشعيب وجعله أكثر توازنا، 
أفقيا بني مكونات الشعب اللبناني كافة، وعموديا داخل كل مكون 

حبد ذاته. )مزيد من التفاصل ص 2(

مقتل مطلوبني يف القطيف...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

لدخان أسود كثيف يتصاعد من أحد الشوارع. 
وقال أحد سكان املنطقة يف اتصال هاتفي مع وكالة »رويرتز« 
أغلقتها  منطقة  فوق  يتصاعد  دخانا  ورأى  انفجار  دوي  مسع  إنه 
الشرطة. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل االجتماعي جثة 
متفحمة متامًا وهي تسحب من حطام سيارة. ومل يتسن التحقق من 

صحة الصور.
وأفادت املعلومات أن اجلثتني اللتني عثر عليهما يف السيارة، اليت 
تعودان اىل  العوامية،  لنقلها إىل  بذخائر ومتفجرات  كانت حمملة 

املطلوبني أمنيًا فاضل آل محادة وحممد الصوميل.
وذكرت احملطة أن القوات األمنية تالحق 3 آخرين من املطلوبني 
كانوا يف موقع االنفجار، اعتقادًا بأن هلم صلة باحلادثة. وأظهرت 
مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي، النريان وقد 
اشتعلت يف سيارة، وحتدث بعض املواقع عن أن االنفجار صاحبه 

صوت إطالق رصاص.
الشيخ حسني  قرب مسجد  وقع  االنفجار  أن  إىل  مواقع  ولفتت   
رمضان  إرهابية يف  بعملية  استهدافه  أن مت  الذي سبق  العمران 

املاضي.
ومنطقة مياس تشهد كثافة عالية يف وقت املغرب، وهي حماطة 

مبنطقة جتارية وأسواق تشهد إقبااًل كبريًا ال سيما يف رمضان.
يذكر أن حمافظة القطيف شهدت قبل يومني استهدافًا ملركبة أمنية 
أفراد قوات الطوارئ  أحد  إرهابيني، ما أدى إىل إصابة  من قبل 

اخلاصة.

ترامب يعلن االنسحاب...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وشعبها«، على حد تعبريه.
وقال ترامب إنه »من أجل أداء واجيب يف محاية أمريكا وشعبها، 
حول  مفاوضات  سنبدأ  ولكن  باريس  اتفاقية  من  سنخرج  فإننا 
أن  مضيفا  عدال«،  أكثر  يكون  جديد  اتفاق  إىل  التوصل  إمكانية 

االتفاقية »ظاملة ألقصى حد بالنسبة للواليات املتحدة«.
وتابع ترامب بالقول إن »هذه االتفاقية تضعف الواليات املتحدة 
وتعطي مزايا اقتصادية لدول أخرى تعد األكثر إصدارا للتلوث«. 
االقتصادية  املتحدة  الواليات  قدرات  تعيق  االتفاقية  أن  معتربا 
وكلفتها مليارات الدوالرات وتزيد التكلفة على الشعب األمريكي. 

وتعهد ترامب باخلروج من أي اتفاقية »ال تضع أمريكا أوال«.

روسيا تالحق »دواعش«...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

األمريكية.  القوات  من  رتاًل  اإلنزال ضم  أن  إىل  املدينة، مشرية 
وأفاد موقع »الدرر الشامية« اإلخباري بأن قوات التحالف اعتقلت 
عناصر من »داعش« بينهم قياديون، فيما حتدثت مصادر أخرى 

عن مقتل ما بني 6 و8 من مسلحي التنظيم.
على  الدميوقراطية«  سورية  »قوات  سيطرت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
الغربي،  الرقة  ريف  يف  املنصورة  بلدة  جنوب  شجرة  أبو  قرية 
واعتقلت عددًا من السكان بتهمة االنتماء إىل »داعش« أو التعاون 

مع التنظيم.
إطار  وينضوون يف  واشنطن  تدعمهم  عرب  مسلحون  متكن  كما   
»قوات النخبة السورية« التابعة لـ »تيار الغد« السوري الذي يرأسه 
الرئيس السابق لـ »االئتالف الوطين« أمحد اجلربا، من االقرتاب من 

الرقة من جهة الشرق. 
وحتدث »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« من جهته، عن هجمات 
سورية  »قوات  إليها  تقدمت  قرى  على  »داعش«  شنها  مضادة 

الدميوقراطية« يف اليومني املاضيني.
\وحذرت روسيا جمددًا أمس االول من أنها ستقصف عناصر »داعش« 
لن تسمح  أنها  إىل  الرقة، مشرية  معقلهم يف  من  فرارهم  خالل 
لعناصر التنظيم باالقرتاب من مدينة تدمر حتت أي ظرف. وأوضحت 
ثالث  يف  »داعش«  عناصر  قصفت  أنها  الروسية  الدفاع  وزارة 
يف  تدمر  إىل  الرقة  من  الفرار  حماولتهم  خالل  خمتلفة  مناسبات 
األيام املاضية، جمددة اتهامها »قوات سورية الدميوقراطية« بفتح 
ممر آمن يف جنوب الرقة يسمح لعناصر التنظيم باهلروب من الرقة 
أيام  قبل  نفت  الدميوقراطية«  »سورية  أن  علمًا  تدمر،  اجتاه  يف 

اتهامات مماثلة صدرت عن موسكو.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية يف بيان أمس االول، أن غاراتها 
أدت إىل قتل أكثر من 80 مسلحًا من »داعش هلا«،  وتدمري 36 
سيارة و8 صهاريج و17 سيارة »بيك أب« مزودة رشاشات، أثناء 
حماولة عناصر التنظيم االنسحاب من الرقة ليل 30 أيار )مايو(. 
وجاء يف البيان: »حذر املسؤولون الروس يف سورية من أن أي 
الرقة عرب املمر املفتوح  الفرار من  حماولة لعناصر تنظيم داعش 
القوات اجلوية  إن  اعرتاضها يف شكل حاسم...  حنو تدمر سيتم 
على  للقضاء  والوسائل  النريان  قوة  لديها  سورية  يف  الروسية 

اإلرهابيني بفاعلية يف أي وقت من النهار أو الليل«.
وجلأت روسيا هذا األسبوع إىل حبريتها لضرب أهداف برية، وأعلنت 
البحر  من  كروز  أربعة صواريخ  أطلقتا  وغواصة  حربية  أن سفينة 
من  قادمة  تدمر  من  اقرتبت  »داعش«  لـ  قافلة  على  املتوسط 

الرقة.
 وتهدف الضربات الروسية إىل منع عناصر »داعش« من اهلروب 
التنظيم إلعادة  تدمر وذلك وسط مساٍع من  اجتاه  الرقة يف  من 
التمركز خارج الرقة وكسب موطئ قدم يف تدمر، علمًا أن التنظيم 
 60 بعد  على  تقع  اليت  االسرتاتيجية  »السخنة«  يف  حاليًا  موجود 

كيلومرتًا مشال شرقي تدمر.
الروسي،  الطريان  بقوات  مدعومة  السورية،  احلكومة  وتريد   
السيطرة على السخنة ألن هذا يدعم مساعيها يف مواجهتها املقبلة 
الزور  دير  الفرات ويف حمافظة  نهر  على ضفاف  »داعش«  ضد 
اخلارجي  العامل  على  »داعش«  لـ  األخرية  والبوابة  بالنفط  الغنية 

)العراق(.
املشرتكة  األردنية  األركان  هيئة  رئيس  أعاد  فيما  ذلك  ويأتي 
الفريق حممود عبداحلليم فرحيات التأكيد أن قوات بالده لن يكون 
هلا وجود أو دخول إىل األراضي السورية »كما يشاع ويقال عرب 

وسائل اإلعالم املختلفة«.
جديدة،  ليست  األردني  اجليش  قائد  تصرحيات  أن  رغم  وعلى 
وسبقه إليها العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني قبل أسابيع، إال 
أن كالمه يتزامن مع »سلسلة اجتماعات روسية- أمريكية- أردنية 
شهدتها وتشهدها العاصمة األردنية، وتتناول على جدول أعماهلا 
القضايا الفنية والتفصيلية، مبا يف ذلك ملف مناطق خفض التوتر 

يف سورية«، وفق ما قالت مصادر متطابقة. 
والديبلوماسية  األمنية  االجتماعات  فإن  املصادر  هذه  وحبسب 
املنعقدة يف عّمان »متواصلة، وتنعقد على املستويني السياسي 
والعسكري، وتبحث يف عدد من القضايا األمنية املرتبطة بتداعيات 
األزمة السورية على احلدود األردنية، والبؤر الساخنة اليت يعتربها 
األردن خطرًا على عمقه األمين«. وقالت مصادر مطلعة إن األردن 
يقبل بوجود أي قوات على حدوده مبا فيها قوات النظام السوري، 
باستثناء قوات من »عصابة داعش« أو من »امليليشيات املذهبية 

والطائفية«، يف إشارة إىل مجاعات تعمل حتت إشراف إيران.

حتذير امريكي - كردي...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وإقليم  الدولي  التحالف  وأصدر  املوصل.  حترير  بعد  للشرطة 
األوضاع  زعزعة  »احلشد« من  اللهجة حيذر  بيانًا شديد  كردستان 
يف املناطق احملررة. وهددت القيادة العسكرية الكردية بـ »قطع 
رؤوس من يتطاولون على أراضي كردستان«، ودعت امليليشيات 

إىل مغادرة سنجار.
أبو مهدي املهندس،  »هيئة احلشد الشعيب«  نائب رئيس  وقال 
يف تصريح نشر على موقعها أمس االول، إن قواته »ستسلم أمن 
احلدود العراقية مع سورية إىل قوات الشرطة بعد حترير الشريط 
»قواتنا مبساندة طريان  أن  وأضاف  بالكامل«.  وتأمينه  احلدودي 
انتصارات  وحققت  املوصل،  غرب  واسعة  عمليات  نفذت  اجليش 
كبرية ضد داعش اإلجرامي، وعملياتنا مستمرة حتى تطهري املناطق 

احلدودية وتأمينها بشكل تام«.
إىل ذلك، استقبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس 
قائد قوات التحالف اجلنرال ستيفن تاونسند والوفد املرافق الذي 
كان يف عداده القنصل األمريكي العام يف أربيل كني غروس، 
من  »احلشد«  الطرفان  وحذر  واملستشارين.  الضباط  من  وعدد 
وأربيل  بغداد  بني  الثالثي  باالتفاق  »اإلخالل  من  تسميته،  دون 

وواشنطن« اخلاص باحلرب على اإلرهاب.
وزير  حضور  يف  مت  »اللقاء  أن  اإلقليم  لرئاسة  بيان  يف  وجاء 
الرئاسة  ديوان  ورئيس  سنجاري،  كريم  بالوكالة  البيشمركة 
فؤاد حسني، وحبث اجلانبان يف عمليات التقدم لتحرير املوصل، 
أن تاونسند  القتال ضد داعش«، وأضاف  واألوضاع يف جبهات 
»أعرب عن سروره باملستوى العالي من التنسيق بني البيشمركة 

واجليش العراقي يف إطار عمليات املوصل«.
بعض  من  قلقهما  عن  »أعربا  إنهما  قوهلما  اجلانبني  عن  ونقل   
التصرفات املنافية لالتفاق بني إقليم كردستان والعراق والواليات 
املتحدة، ما يشكل خطرًا على االستقرار يف املناطق احملررة«. ومل 
يشر البيان إىل طبيعة هذه التصرفات، لكنه أوضح أن »تاونسند 
طمأن اجلانب الكردي إىل أن قوات التحالف تراقب الوضع بدقة، 

وستتخذ اإلجراءات الالزمة إليقاف مثل هذه التصرفات«.
كردستان  املسلحة يف  للقوات  العامة  القيادة  حذرت  ذلك،  إىل 
»احلشد الشعيب« من أن جيره »خيال بعضهم، ومنهم أكراد باعوا 
سنجار  حمور  يف  داعش  ضد  احلرب  »يستغل  أن  إىل  وطنهم«، 
خللق مشكلة بني سكان تلك املنطقة وقوات البيشمركة ويتطاول 
النشاز  على أرض كردستان«. وأضافت: »نقول لتلك األصوات 
ال توجد قوة تستطيع أن تدخل كردستان وتطأ أرضها، وإذا كانوا 
جبال  بأن رؤوسهم ستسقط على  بتجربة حظهم فنعدهم  يرغبون 
كردستان«. ولفت إىل أن »أهالي سنجار سيقررون مصريهم ولن 

يفعل ذلك أحد بالنيابة عنهم«.
وأكد البيان أن »بقاء قوات البيشمركة يف املناطق اليت حررتها 
بالدماء يف حدود ما قبل السابع عشر من تشرين األول )أكتوبر( 
2016 وهو اليوم الذي بدأت فيه عمليات املوصل، أمر قد مت حسمه 

وغري خاضع للنقاش«.
الكردية بعد يوم واحد من مطالبة  العسكرية  القيادة  وجاء حتذير 
هادي العامري، األمني العام لـ »منظمة بدر« املنضوية يف »احلشد 

الشعيب«، وحدات محاية سنجار بإخالء املنطقة.

تتـمات
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مهدي  أبو  العراق،  يف  الشعيب  احلشد  هيئة  رئيس  نائب  أكد 
السورية  احلدود  على  داعش  مستمرة ضد  احلرب  أن  املهندس، 

العراقية، وأن قوات احلشد »ستحرر مجيع املناطق احلدودية«.
وحبسب موقع احلشد الشعيب فإن املهندس أدىل بتصريح لشبكة 
»رووداو« اإلعالمية الكردية وصف فيه عالقات احلشد مع قوات 
البيشمركة بـ »التارخيية«، مشريًا إىل أن مصري املناطق املتنازع 

عليها حتل بالطرق السياسية وليس العسكرية.
وأكد املهندس أن للحشد »عالقات تارخيية مع قوات البيشمركة 
الشعيب  احلشد  تقدم  وحول  عالي«،  مستوى  على  معها  وننسق 
حنو سنجار ومصري املناطق اليت وقعت حتت سيطرة احلشد، أكد 
املهندس أن تلك القضايا ستحل بالطرق السياسية ال العسكرية، 
وإقليم  العراقية  احلكومة  بني  وقعت  اليت  االتفاقيات  ووفق 
كردستان. وشدد املهندس إىل أن »املناطق اليت حتررت مفتوحة 
ألهاليها للعودة إليها، إال أن هناك مفخخات جيب تنظيفها بشكل 

كامل قبل عودة األهالي«.
غرب  جنوب  الصكار  الشعيب جممع  احلشد  قوات  حررت  ذلك  إىل 
من  عائلة   500 من  أكثر  خروج  أمّنت  كما  كامل،  بشكل  البعاج 
االشتباك  مناطق  خارج  إىل  نقلوا  وقد  بالبعاج،  احمليطة  املناطق 

وقدمت إليهم املواد الغذائية والطبية العاجلة.
حترير  بعد  مراد،  نادية  االيزيدية  املهندس  مهدي  أبو  واستقبل 
قريتها يف كوجو، حيث أظهرت الصور وصول نادية مع عائلتها إىل 
القرية املدمرة برفقة عناصر احلشد الشعيب، ودخول منزهلا الذي 
لت  دمره ونهبه عناصر داعش.وأكد أن القرى اليت حررها احلشد مسمُ

أو سيتم تسليمها لأليزيديني. 

املهندس: احلشد سيحرر كل احلدود وعالقتنا 
بالبيشمركة تارخيية
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان
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قاوموا آالم املفاصل بهذه األطعمة!
الغذائية  بالعناصر  تزودنا  أنها  يف  األطعمة  هذه  أهمية  تنبع 
الالزمة من أجل التمكن من جتديد الغضروف يف خاليا اجلسم 
والتخلص من اآلالم املفصلية. كما تلعب بعض األطعمة دورًا 

كبريًا يف حرق دهون اجلسم وتليني املفاصل.

موبيل«  أوند  »فيت  وموقع  األملانية  »فوكوس«  جملة  قّدمت 
األملاني املختص بعض االطعمة والعناصر الغذائية اليت تساعد 

على عالج آالم املفاصل وأبرزها:

B6 فيتامني

ميّكن هذا الفيتامني من إعادة بناء الغضروف العضلي، لذلك 
اخلاليا  جتديد  على  اجلسم  مساعدة  أجل  من  جدًا  مهم  تناوله 
بإفراز مواد معينة تساعد  الفيتامني  اليت حيتاجها. كما يقوم 
كبار السن والرياضيني وأيضًا من يعانون من مسنة مفرطة أو 
الذين يتناولون الكثري من اللحوم يف حتويل األمحاض األمينية 
يف اجلسم واالستفادة منها، باإلضافة إىل أنه يساعد على عدم 

اإلصابة بفقر الدم.

ويقول اخلرباء إن تناول األفوكادو واجلوز والبقوليات بأنواعها 
واحلليب واملوز يساعد على تزويد اجلسم حباجته من هذا النوع 
الرجال  فإن  األملانية،  التغذية  جلمعية  ووفقًا  الفيتامني،  من 
حيتاجون إىل 1.5 مليغرام يوميًا من الفيتامني، فيي حني حتتاج 

النساء إىل 1.2 مليغرامًا منه.

األمساك

الرنغة  وخاصة  بأنواعه  السمك  تناول  أن  إىل  اخلرباء  يشري 
بعكس  وذلك  العظام،  هشاشة  من  حيمي  والتونة  والسلمون 
من يتناول اللحوم بكثرة. كما أن السمك يوفر للجسم األمحاض 

األمينية اليت حيتاجها ويقيه من الدهون الضارة يف اجلسم.

ويساعد السلمون على حماربة التهاب املفاصل وحيمي القلب 
الدموية وترميم  والشرايني من خالل مكافحة تكون اجللطات 
الكولسرتول  مستويات  ورفع  الشرايني  يف  احلاصل  التلف 
اجليد وخفض مستوى ضغط الدم، مما جيعل وجبة أسبوعية 
من األمساك كافيًا إلمداد اجلسم بالعناصر اليت حيتاجها، كما 
وختفيف  املفاصل،  تليني  على  تساعد  والرياضة  احلمية  أن 

األمل.

العناصر املضادة لألكسدة

تعمل هذه العناصر على منع تشكل املواد الضارة يف اجلسم. 
وتتواجد يف اخلضراوات، إال أن طبخ اخلضراوات يف املاء يذيب 
هذه الفيتامينات ومينع اجلسم من االستفادة منها. لذلك ينصح 

بتناول الطعام احملضر على البخار.

كما أن العناصر الغذائية الغنية بفيتامني »سي«، املوجود يف 
الربتقال والغريب فروت والفريز واألناناس والكرنب والبابايا 
والشمام  والكيوي  والفاصولياء  واللفت  والقرنبيط  واحلامض 
على  كبري  بشكل  يساعد  واملانغا  األمحر  وامللفوف  والقرنبيط 

التخلص من آالم املفاصل.

أي جزء من جسمكم أكثر مسنة 
؟ إليكم السبب واحلل

جامعة  من  رو«،  »فرجينى  الفرنسية  التغذية  خبرية  كشفت 
الوزن  املثالية لفقدان  الطريقة  النقاب عن  الفرنسية،  بوردو 
الصيف،  فصل  دخول  مع  خاصة  جيدة  بصحة  االحتفاظ  مع 
وهى الرتكيز على اخلضراوات، خاصة السبانخ واجلزر والبنجر 

واخلرشوف والكوسة والفلفل واخليار بصورة يومية.

ونصحت اخلبرية الفرنسية بعدم إغفال تناول الفاكهة الطازجة 
مثل الفراولة والتوت والعنب والربتقال واملوز والكريز واخلوخ 

واملشمش مع قطعة من الشيكوالتة السوداء.

القائمة  هذه  أن  بوردو  جامعة  يف  الفرنسية  اخلبرية  وترى 
تساعدك على ختفيض الوزن مع التمتع بصحة جيدة والشعور 

بالشبع مع تناول هذه الفاكهة احلمراء ذات الفوائد العديدة

العمر  باختالف  ختتلف  املشاكل  إن  هولنديون  باحثون  قال 
وبالتالي تتغري العوامل الشائعة وراء اإلصابة باالكتئاب بدورها 

عرب السنوات أيضا.

وقال فريق الدراسة يف دورية »ذا أمرييكان جورنال غريياتريك 
سيكاتري« إن وجود عامل خماطرة مثل الرتمل أو اعتالل الصحة 

يف الشباب قد يكون له تأثري كبري يف اإلصابة باملرض.

وقالت روكسان شاكس كبرية باحثي الدراسة يف املركز الطيب 
يف جامعة )يف.يو( يف أمسرتدام »جمموعة خمتلفة ومتنوعة من 
العوامل املسببة لالكتئاب حتدث على مدى احلياة... لكن من 
املسببة لالكتئاب يف  العوامل  بقوة بعض  ترتبط  أن  املتوقع 
مراحل عمرية بعينها وقد تؤثر يف احلقيقة على جمموعات عمرية 

أخرى بدرجة أكرب.«

ويعتقد  معقدة  حالة  االكتئاب  أن  إىل  الدراسة  فريق  ويشري 
كثري من اخلرباء أن عوامل مثل أزمات احلياة واملشكالت الصحية 
أسباب  إىل  إضافة  به  اإلصابة  أن تساهم يف  واملادية ميكن 

طبيعية وراثية وعوامل يف الشخصية نفسها.

وملعرفة العوامل املسببة لالكتئاب اليت تؤثر على الناس يف 
مراحل خمتلفة من حياتهم وقدر التأثري الذي حيمله كل عامل 
منها حلل فريق الدراسة بيانات ألكثر من ألفي بالغ شاركوا يف 

دراستني طويليت األمد عن االكتئاب والقلق.

وتراوحت أعمار املشاركني يف دراسة منهما بني 18 و65 عاما 
عندما بدأوا املشاركة فيما تراوحت أعمار املشاركني يف الدراسة 

األخرى بني 60 و 93 عاما عندما بدأوا املشاركة فيها.

واضحة  أعراض  مشاركا   1432 لدى  كانت  أساسي  وبشكل 
لالكتئاب فيما مل تكن لدى 784 مشاركا أي أعراض أو تاريخ 

سابق لإلصابة باالكتئاب.

وقيم فريق البحث تأثري 19 عامال مسببا لالكتئاب على فئات 
عمرية خمتلفة وقارنوا من مل يصابوا أبدا باالكتئاب مبن يعانون 

منه.

وتسببت أغلب العوامل حمل البحث يف زيادة احتماالت اإلصابة 
باالكتئاب يف أي مرحلة عمرية ومن بني ذلك اخنفاض مستوى 
والسمات  األشخاص  بها  مير  اليت  السلبية  واألحداث  التعليم 
الشخصية وامليل إىل العزلة ومنط احلياة غري الصحي واعتالل 

الصحة.

لكن مخسة عوامل بالذات كانت مرتبطة بدرجة أكرب باالكتئاب 
يف مراحل عمرية بعينها.

فبالنسبة ملن ترتاوح أعمارهم بني 18 و 39 عاما كانت زيادة 
الوزن أو البدانة واملعاناة من األمل والتعرض إلساءة املعاملة 
باالكتئاب.  قوية  صلة  على  املزمنة  واألمراض  الطفولة  يف 
وبالنسبة ملن تزيد أعمارهم عن 60 عاما فكان اخنفاض الدخل 
سببا لزيادة احتماالت اإلصابة باالكتئاب أكثر من تأثريه على 

مراحل عمرية أخرى.

كما خلص الباحثون إىل أن من تعرضوا لعوامل »غري متوقعة« 
باالكتئاب  اإلصابة  احتماالت  لديهم  زادت  ألعمارهم  بالنسبة 
أكثر ممن هم يف فئات عمرية أخرى كان هذا السبب شائعا 

فيها.

لـكل عـمر اكـتئاب
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أن  األطباء  وجد  فقد  السيلينيوم،  عنصر  أما 
إخنفاض مستويات السيلينيوم يف اجلسم تؤدي 
اىل هشاشة العظام ورمبا التهاب املفاصل. 
ومن األطعمة اليت تزودنا بهذا العنصر اهلام 
والقريدس  واحملار  البحر  وسرطان  التونة 

واحلبوب الكاملة كالقمح والشوفان.

يشار إىل أن اخلرباء يؤكدون أيضًا أن طعام 
يكون  أن  جيب  املفاصل  التهاب  مريض 
مبنيًا على أساس اهلرم الغذائي الذي يشجع 
تناول  من  اإلكثار  على  سليم  شخص  كل 
البقول والفواكه  اخلضراوات واحلبوب وبذور 
الدهون  من  كميات  أقل  على  واحلصول 

واحللوى يف الطعام.

متنوعة  ألوان  غذائيًا  املتزن  الطعام  ويوفر 
من األغذية ويؤدي إىل احلصول على كميات 

معتدلة منه.

بدرجة  مرتبط  املزمنة  باألمراض  فاإلصابة  املثال  وعلى سبيل 
الدخل  اخنفاض  محل  فيما  عمرا  األصغر  لدى  باالكتئاب  أكرب 
خطرا أكرب باإلصابة باملرض يف كبار السن رغم شيوعه أكثر 

بني األصغر عمرا.

وقالت باتريشيا أريانا وهي أستاذ الطب النفسي وعلم السلوك 
يف جامعة واشنطن يف سياتل إن الشباب الذين يعانون من 
كمفاجأة  الظروف  تلك  تأتيهم  الوحدة  أو  املرض  مثل  ظروف 

وبالتالي قد ال يكون لديهم املهارات املطلوبة للتأقلم معها.

وشددت على أهمية فحص الشباب املصابني بأمراض مزمنة 
ملعرفة إن كانوا مصابني باالكتئاب.

احلظ  »حلسن  الدراسة  يف  تشارك  مل  اليت  أريانا  وأضافت 
العامة.  للصحة  أيضا  جيد  االكتئاب  ملنع  الوقائي  التدخل 
الرياضية  التمرينات  والراحة وممارسة  نوم جيد  احلصول على 

بانتظام والتواصل مع األصدقاء واألسرة«.

النفسيني  األطباء واملعاجلني  »على  جانبها قالت شاكس  من 
عدم جتاهل عوامل اكتئاب بعينها عرب افرتاض أنها أقل تأثريا 

يف مرحلة عمرية ما«.

أفضل محية تساعد على خفض 2 
كيلو يف 7 أيام
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صــحة وغذاء

السكر

بظهور  يعّجل  السكر  من  تناول كميات كبرية 
أعراض الشيخوخة، حيث تتحد جزيئات السكر 
يفوق  بشكل  تناوهلا  حال  يف  الربوتينات  مع 
أن  ميكن  وهذا  معاجلتها.  على  اجلسم  قدرة 
اجللد،  الكوالجني يف  إتالف  بدوره إىل  يؤدي 
ومظهرها  البشرة  شباب  عن  املسؤول  وهو 

املشدود.

امللح
ملعقة  نصف  مقدار  امللح  من  اجلسم  يكفي 
جتاوزه  يتم  الذي  احلد  وهو  باليوم،  صغرية 
املعاناة  يتسبب يف  قد  ما  وهو  الغالب،  يف 

من الرتهل.

عصري الليمون
عصري  يعد  احلمضيات  عصائر  مجيع  بني  من 

مطابخ  كل  يف  رئيسيًا  دورًا  األرز  يلعب 
األول يف  أنه  على  اليوم  مصنف  وهو  العامل 
االستهالك بني كل احلبوب ألنه يغطي %20 
املستوى  على  البشرية  الطاقة  حاجات  من 
النشويات  من  أنه  إىل  وباإلضافة  العاملي. 
الغنية بالربوتينات والنشويات، فإن األرز ميكن 
أيضًا أن يكون كنزًا للجمال وللصحة بفضل ماء 

الطهو.

منزلكم، وبشكل أدق مطبخكم، يزخر بالعالجات 
الفعالة والبسيطة الغنية بالفوائد للعناية بكم. 
هذه هي حالة ماء األرز الذي يكتسب شعبية 
أكثر فأكثر بفضل خصائصه العديدة والنسبة 
العالية من الفيتامينات واملعادن اليت حيتويها. 
من جهة، إنه يتدخل يف عالج االضطرابات اليت 
ومن  واإلسهال.  التقيؤ  الغثيان،  إىل  تؤدي 
جهة أخرى، تأكد أنه حليف للرشاقة واجلمال. 
بشكل  األرز  ماء  يستخدم  آسيا،  شرقي  يف 

أساسي للعناية بالبشرة والشعر.

ماء  من  تتخلصوا  أن  بدل  فصاعدًا،  اآلن  من 
قنينة  يف  بعناية  عليه  حافظوا  األرز،  طهو 
واستخدموه  أيام  ستة  مدة  الرباد  زجاجية يف 
لتحفظوا جسمكم بأفضل حال من الداخل كما 
من اخلارج. ميكن استعماله عن طريق الشرب 
القرفة  من  عودًا  أضيفوا  احلالة  هذه  )يف 

لتحسني الطعم(، أو بشكل لوسيون للجمال.

هضم جيد

باملواد املغذية األساسية  األرز غين  ماء طهو 
والفيتامينات واملعادن، لذا فهو عالج ال خييب 
يف حالة التهاب املعدة واألمعاء أو اإلمساك. 
اهلضم،  يسهل  واأللياف  بالنشويات  غناه 
يؤمن أداًء جيدًا للمرور املعوي ويعيد ترطيب 
اجلسم. إنه يساعد على التخلص من الغازات 
املعوية.  الفلورا  وحيمي  بالنفخة  واإلحساس 
القرفة  من  القليل  إليه  تضيفوا  أن  ميكنكم 
والعسل لتلطيف طعمه واحفظوه ستة أيام يف 

الرباد.

مضاد لاللتهاب طبيعي

ماء طهو األرز غين حبمض بارا- أمينوبنزويك، 
األغشية  حيمي  قوي  لاللتهاب  مضاد  وهو 
اخللوية من امللوثات املوجودة يف اجلو وحيافظ 
على سيولتها. ُينصح بشرب ثالثة أكواب من 
ماء األرز أسبوعيًا عند كل تغيري يف الفصول 

للمحافظة على حيويتكم.

مضاد للشيخوخة طبيعي

 B7 الفيتامني  باإلينوسيتول،  غين  األرز  ماء 
عملية  لتنشيط  الطاقة،  إلنتاج  الضروري 
لصحة  العصيب،  اجلهاز  أداء  حلسن  األيض، 
شيخوخة  وإلبطاء  وللعينني  للشعر  اجللد، 
املنتظم هو طريقة طبيعية  استهالكه  اخلاليا. 

للمحافظة على البشرة ضد الشيخوخة.

العناية بالشعر

أصبحت  أساسًا،  األسيويات  النساء  تستخدمه 
أساسيات  منها يف  مفر  ال  اليوم  احليلة  هذه 
بالنشويات، يضفي  الغين  األرز،  ماء  اجلمال. 
اللمعان واإلشراق على الشعر، يقوي بصيالت 
اخليار،  لديكم  الشعر اجملعد.  ويروض  الشعر 
إما استعملوا املاء املستخدم لغسل األرز قبل 
األرز  يكون  أن  احلالة، جيب  الطهو )يف هذه 
عضويًا حتى يصبح السائل، الذي حنصل عليه، 
أخف لكنه غين أيضًا(، وإما استخدموا ماء الطهو 

ألنه أصبح أكثر غنى باملواد املغذية.

أن  يكفيكم  ماسك،  يف  استخدامه  أردمت  إذا 
تضعوه على طول الشعر وأن ترتكوه يتفاعل 
بضع دقائق قبل أن تغسلوه باملاء الصايف. 
بدون  مالس،  شعر  على  عندها  ستحصلون 

جتاعيد وسهل التسريح.

إشربوا كوباً من ماء طهو األرز والحظوا ما حيصل جلسمكم..
كيف يؤثر شكل الذقن يف الطفولة على احلالة 

الصحية؟
»prognathism« الذقن املنتفخة

الناس الذين يتمتعون بفك سفلي جاحظ غالًبا 
ما ميتلكون عضالت قوية وهيكل عظمي قوي، 
حسب  بالسمنة  لإلصابة  عرضة  أيًضا  لكنهم 
متماثيل  الشكل  وإن كان  الدراسة.  ُتشري  ما 
للذقن، فغالًبا يكون صفة وراثية من أحد اآلباء 

أو األجداد.

»retrognathism« الذقن املقعر
الشكل  هذا  فإن  املنتفخ،  الذقن  عكس  على 
خالل الطفولة عادًة ما يرتبط بعضالت ضعيفة 
قابلية  تدني  مع  مرن  عظمي  وهيكل  التطور 
بعمى  لإلصابة  أكثر  وقابلية  بالسمنة  اإلصابة 

األلوان.
بذقن  املواليد  يكون  ما  غالًبا  الوالدة،  عند 
مقعرة أقل وزًنا من غريهم وأيًضا تعترب صفة 

وراثية من أحد اآلباء أو األجداد.

ذقن غري متماثل
بالصفة  ليس  الطفل  ذقن  يف  التماثل  عدم 
الوراثية إمنا مكتسبة. وغالًبا ما ترتبط بأعراض 
غري  بطريقة  الفك  ل  بتشكُّ تتسبب  نة  معيَّ
يف  باإلجهاد  ترتبط  األعراض  وهذه  متماثلة. 
مرحلة الطفولة مثل عوامل نقص التغذية من 
نقص الربوتني، الفطام املبكر، تأثري املعادن 
الثقيلة، السمنة. ووفًقا للدراسة، فقد ُعثر على 
االختبار.  فئة  من  قليلة  فئة  الشكل يف  هذا 
وعادًة ما يكون عدم التماثل يف شكل الذقن 
الطفل  كان  إن  إال  اجملردة  للعني  مرئي  غري 

يرتدي تقويم أسنان.
لكن هناك طرق للتحقق أخرى للتحقق من أن 

الفك غري متماثل، منها:
- مضغ الطعام على جانب أكثر من اآلخر.

وليس  الطعام  لتكسري  األسنان  استعمال   -
طحنه.

على  أقوى  تظهر  األسنان  على  الرتسبات   -
بعض األسنان.

- أحياًنا يكون الشخص بفك غري متماثل أكثر 
عرضة لإلصابة بنزيف اللثة.

األعراض،  هذه  مثل  الطفل  على  لوحظ  فإن 
فهي إشارة إىل أن الفك غري متماثل وما يعنيه 

ذلك من نقص التغذية.

ذقن متماثل
املتماثل  الفك  فإن  الدراسة،  لنتائج  وفًقا 
أحد  من  متاًما  املوروثة  السمات  من  املسطح 
خارجية.  بعوامل  تتأثر  وال  األجداد  أو  األبوين 
ترتبط حباالت صحية  ما  نادًرا  أنها  كما يعين 

نة أو خطرية. معيَّ

على  بناًء  كان  ُذكر  ما  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
دراسة ُأجريت على فئة صغرية من املراهقني. 
وهذا يعين أنه ال مُيكن التعميم على اجلميع لكن 

مُيكن اعتبارها مرجع يف بعض احلاالت.

الوزن  انقاص  كيفية  أمريكيون  علماء  اكشف 
أثناء النوم، حيث نظموا جمموعة تقوم بتمرينات 
اللياقة البدنية مع فرتة اسرتاحة للنوم ملدة 45 
دقيقة يف غرفة خاصة وبدرجات حرارة معينة.

ويرجع ذلك إىل حقيقة أن هرمون تستوستريون 
يف اجلسم يتم إنتاجه ليس فقط أثناء التدريب 
وإمنا أثناء النوم أيضا. ووجدت الدراسة أنه بعد 
النوم بني أوقات التدريبات ينخفض مستوى 

الدهون بنسبة %50.

وعالوة على ذلك، قال العلماء إنه ميكن فقدان 
وللقيام  الطبيعية،  الظروف  وحتت  الوزن 
بذلك، جيب عليك أخذ محام دافئ يف الساعة 
18:00، وإغالق الواي فاي يف الساعة 20:00 
على  تؤثر  الكهرومغناطيسية  الرتددات  ألن 

اإلنسان.

وقبل النوم بنصف ساعة عليك ارتداء جوارب 
دافئة، حيث تساعد على النوم بشكل أسرع.

وعند متام الساعة 22:30 جيب عليك اخللود إىل 
اجلانب  على  النوم  عليك  يتوجب  النوم، حيث 
ارتداد  منع  إىل  يؤدي  بدوره  والذي  األيسر 

حمتوى املعدة إىل املريء.

كشف باحثون أمريكيون يف دراسة حديثة، عن 
فوائد قد تنعكس على جسم اإلنسان، إذا جرى 

التعود على صعود وهبوط الدرج.

وذكرت الدراسة أن صعود وهبوط الدرج ملدة 
ونشاطا،  يقظة  يكسبك  صباحا،  دقائق   10
الغنية  القهوة  من  فنجان  تناول  من  أفضل 

مبنبه الكافيني.

ترتاوح  للدراسة  جامعيا  طالبا   18 حنو  وخضع 
يعانون  كانوا  عاما،  و23   18 بني  أعمارهم 
للشعور  للمنبهات  ويلجؤون  النوم،  قلة  من 

باليقظة.

الختبارات  اخلضوع  املشاركني  من  طلب  وقد 
لتقييم الذاكرة واالنتباه، ورد الفعل، ودوافع 

العمل، واملزاج.

وقبل إجراء االختبارات تناول نصف املشاركني 
كبسولة حتتوي على 50 ملليجراما من الكافيني، 

فيما تناول النصف اآلخر دواء وهميا.

ويف يوم آخر أجرى املشاركون االختبارات بعد 
الدرج بشكل  أن ساروا صعودا وهبوطا على 

منتظم ملدة 10 دقائق.
يقظة  أكثر  كانوا  بأنهم  املشاركون  وأفاد 
صعود  بعد  للعمل  أكرب  حافز  لديهم  وطاقة 
تناول  عقب  حبالتهم  مقارنة  الدرج،  وهبوط 

الكافيني.
جورجيا،  جامعة  يف  احلركة  علم  أستاذ  وقال 
اتريك أوكونور، أحد املشاركني يف الدراسة، 
إنه جرى قياس تأثري الكافيني على اجلسم يف 
الصباح ومل يكن له أي دور يف منح اجلسم أي 
التمرينات على  طاقة ملحوظة، لكن مع بعض 

الدرج كان األمر أكثر فاعلية.
وأضاف أن الدراسة هدفت إىل حماكاة العقبات 
حيث  مكتبية،  بيئة  يف  اإلنسان  تواجه  اليت 
اجللوس  من  طويلة  املوظفون ساعات  يقضي 
وحيدقون يف شاشات الكمبيوتر، وليس لديهم 
الوقت لفرتة أطول من التمارين الرياضية خالل 
النهار. لذلك وجد أن استخدام الدرج بداًل من 

املصعد ناجع يف هذه احلال.

األطفال  العاملية،  الصحة  منظمة  وتنصح 
على  ساعة  ملدة  الرياضة  مبمارسة  والشباب 
اجلزء  ختصيص  إىل  باإلضافة  يوميا،  األقل 
األكرب من النشاط البدني اليومي لأللعاب اليت 

يتم ممارستها يف اهلواء الطلق.

وأضافت املنظمة، أن ممارسة النشاط البدني 
والعضالت  العظام  منو  على  الشباب  تساعد 
صحية،  بطريقة  والرئتني  والقلب  واملفاصل 
باإلضافة إىل احلفاظ على وزن مثالي للجسم.

بعد  لوسيون  شكل  على  استخدمتموه  إذا 
به  افركوه  أيضًا.  شعركم  سيقوي  الشامبو، 
بعد أن تغسلوه حتىى تزيلوا القشرة وتزيدوا 
التسريح  سهل  شعركم  سيصبح  ملعانه. 

وسيستعيد كل تألقه.

بشرة متألقة اجلمال

استخدام  على  ترتكز  اجلمال  حيل  أقدم  إحدى 
ملعان  إلطفاء  الشوائب،  إلخفاء  األرز  بودرة 

البشرة وحلمايتها من الشمس.

غناه مبضادات  فإن  األرز،  مباء  يتعلق  ما  يف 
مستحضرًا  منه  جيعل  واإلينوسيتول  األكسدة 
إذا  فعااًل.  للشيخوخة  ومضاداًً  البشرة  لشد 
وضعتموه على وجهكم على شكل لوسيون أو 

ماسك، سيضفي عليه إشراقًا ونعومة.

القابضة  خصائصه  فإن  هذا،  إىل  باإلضافة 
اجللد  ينعم  املسامات،  يشّد  أن  له  تسمح 

ويرطبه، وينشط اخلاليا.

علماء يكشفون كيفية إنقاص 
الوزن أثناء النوم

ماذا تعرف عن فوائد »صعود 
وهبوط« الدرج؟ 

ربك شكل الذقن عن صحتك؟ ماذا يخُ
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الليمون هو األكثر ضررًا باألسنان، وذلك وفقًا 
إلحدى الدراسات. وميكن أن يؤدي احلمض إىل 
فرط احلساسية وتغيري اللون، وقد يصل األمر 

لتشققات يف األسنان.

القهوة
يؤدي هذا املشروب إىل تغري لون األسنان، 
جفاف  يف  تتسبب  الكافيني  مادة  أن  كما 
اجلسم، وهو ما جيعل اجللد يظهر بلون باهت، 
ويبدو أكرب سنًا، ويسري هذا األمر على مجيع 

املواد، اليت حتتوي على مادة الكافيني.

الكحول
يؤثر الكحول على الكبد، وبالتالي ال يقوم الكبد 
بالتخلص من السموم بشكل صحيح، وهو ما 
وحب  التجاعيد  مثل  مشاكل  ظهور  إىل  يؤدي 
املشروبات  عن  اإلقالع  ينبغي  لذا  الشباب. 

الكحولية.

هل تبدو أكرب من سنك؟ جتنب هذه األطعمة وهذه األطعمة هي:
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NEWS

Treasury boss John Fraser 
will be grilled by senators 
for several hours on Mon-
day as they pore over the 
detail of this month’s fed-
eral budget, in particular 
the department’s econom-
ic forecasting and revenue 
projections.
As the Senate budget es-
timates enter their second 
week, Mr Fraser and his 
Treasury officials’ can ex-
pect to be quizzed on their 
ambitious predictions 
for wages growth and a 
surplus by mid-2021, the 
prospects for the econ-
omy overall and the like-
lihood of the bank levy 
generating the $6.2 billion 
projected.
The Senate economics 
committee will also put 
tax commissioner Chris 
Jordan and the Australian 
Taxation Office under the 
spotlight on Tuesday over 
the alleged $165 million 
tax fraud involving the son 
of ATO deputy commis-
sioner Michael Cranston.
This committee will also 
hear from the government 
agencies of the Australian 
Prudential Regulation Au-
thority, the Australian Se-
curities and Investments 
Commission and the Aus-
tralian Competition and 
Consumer Commission.
In the House of Represen-
tatives, debate will con-
tinue on the government’s 
school funding or the so-
called “Gonski 2.0” legis-
lation.
Representatives from the 
Department of Educa-
tion will face senators on 

Senators to put Trea-
sury under spotlight

Wednesday and Thursday 
as they drill down into the 
legislation, which Labor 
insists is $22 billion less 
than what it had promised 
and will rip funding from 
Catholic schools.
The government is listed to 
have a crack at the second 
tranche of its controversial 
10-year corporate tax plan 
in the lower house later in 
the week, the centrepiece 
of last year’s budget.
It did manage to get leg-
islation to reduce the tax 
rate for businesses with a 
turnover of up to $50 bil-
lion passed by the parlia-
ment earlier this year, but 
the government wants a 
reduction to 25 per cent for 
all companies by 2026.
The lower house will kick 
off the week with Tasma-
nian independent MP An-
drew Wilkie introducing 
a private member’s bill to 
allow the social security 
debts of people affected 
by domestic violence to 
be waived.
Nationals MP George 
Christensen will move a 
motion in support of a 
coal-fired power station 
for north Queensland.
There will also be more 
debate on Labor’s bill to 
protect penalty rates, as 
the Department of Em-
ployment faces a Senate 
committee on Monday and 
Tuesday.
Other hearings over the 
week include Defence, 
foreign affairs and trade, 
health and aged care, so-
cial security and housing 
and homelessness.

Prime Minister Malcolm 
Turnbull has warned “con-
troversial” changes to the 
constitution have little 
hope of succeeding after 
indigenous leaders called 
for a treaty instead of 
“symbolic” constitutional 
acknowledgement.
On Friday, hundreds of in-
digenous leaders at Uluru 
abandoned the prospect 
of a statement of acknowl-
edgement in the constitu-
tion recognising Aborigi-
nal people as the original 
owners of the land.
Instead, they decided to 
push for a constitutionally 
elected indigenous body 
in federal parliament, a 
mechanism for treaty mak-
ing and a healing commis-
sion.
“In 1967 we were count-
ed, in 2017 we seek to be 
heard,” indigenous lead-
ers at the Referendum 
Council summit in Uluru 
said on Friday.
Mr Turnbull told the Na-
tional Reconciliation Week 
lunch in Melbourne to 
mark the 50th anniversary 
of the 1967 referendum 
and the 25th anniversary 
of the Mabo decision that 
Australians were “consti-
tutionally conservative”.
“This week has seen us 
look towards another 
step, with the Referendum 
Council’s National Con-
vention at Uluru,” he said.
He noted the “last remote-
ly controversial amend-

ment to be approved was 
in 1946”.
“History would indicate 
that to succeed not only 
must there be overwhelm-
ing support but minimal, 
or at least tepid, opposi-
tion,” he said.
He said political unity was 
needed to persuade the 
“constitutionally conser-
vative nation” to vote in 
favour of change.
Opposition Leader Bill 
Shorten told the lunch 
there was “a sincere de-
sire for bipartisanship” on 
the referendum issue.
The Referendum Council 
will provide details of the 
new proposal in its final 
report to Mr Turnbull and 
Mr Shorten on June 30.

Mr Turnbull and Mr Short-
en were tight-lipped on 
Friday, saying they did not 
want to pre-empt the final 
recommendations of the 
Reconciliation Council.
Greens leader Richard Di 
Natale has called on the 
prime minister to take heed 
of the Uluru outcome.
“Malcolm Turnbull, listen 
to the voice of Aboriginal 
people, establish a repre-
sentative body and make 
sure that Aboriginal voic-
es are heard throughout 
this nation.”
The political leaders on 
Saturday will join the Long 
Walk to the MCG for the 
indigenous round of the 
AFL.

Referendum process 
won’t be easy: Turnbull
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FORMER prime minister Tony Abbott has come 

Newspoll: Post-budget bounce still eludes Prime Minister Malcolm Turnbull

 Former Prime Minister Tony Abbott has defended the government’s poor result 
in the Newspoll. Picture: AAP

Prime Minister Malcolm Turnbull’s bid to win back voters with his budget has 
stalled. Picture: AAP Image/Mal FaircloughSource:AAP

forward defending the 
Turnbull government’s 
lacklustre results in the 
latest Newspoll, saying 
it’s not fair to judge gov-
ernments on voter sur-
veys.
“I don’t think it’s fair to 
judge governments en-
tirely by Newspoll,” Mr 
Abbott told Sydney radio 
2GB.
“It wasn’t fair to judge my 
government by polls and 
now it’s not fair to judge 
the Turnbull government 
entirely by the polls.” 
Monday’s Newspoll is 
the 13th consecutive 
bad poll for the Turnbull-
led coalition.
The results showed 
the Turnbull govern-
ment’s desperate bid to 
win back voters with a 
“middle ground” budget 
had stalled, with the Co-
alition trailing Labor by 
47 to 53 per cent in two-
party terms after weeks 
of campaigning for its 
economic plan.
The latest Newspoll, 
produced for The Aus-
tralian, shows the Coali-
tion’s primary vote has 

flatlined as Mr Turnbull 
struggles to narrow La-
bor’s lead amid disputes 
over an $18.6 billion 
school funding boost 
and new taxes on work-
ers and banks.
However the embattled 
Liberal leader retains 
his lead over Opposition 
Leader Bill Shorten as 
preferred prime minister, 
leading by 45 to 33 per 
cent.
Voter support for the 
Coalition government 
and Labor remains un-
changed since the News-
poll two weeks ago, with 
both steady at 36 per 
cent.
The poll show 28 per 
cent of voters continue to 
prefer minor parties with 
10 per cent primary vote 
support for the Greens, 
nine per cent for One Na-
tion and nine per cent for 
others including the Nick 
Xenophon Team.
The survey was con-
ducted from Thursday to 
Sunday and is the 13th 
consecutive Newspoll in 
which the Coalition has 
trailed Labor.

his lead over Opposition Leader Bill Shorten as preferred prime minister. Picture: 
AAP Image/Mal Fairclough

The Turnbull government has introduced draft laws to 
parliament for a multibillion-dollar levy on Australia>s 
biggest banks.
The proposal, which is set to raise $6.2 billion, was the 
centrepiece of the May budget and will apply to the Com-
monwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ and Macquarie.
«The government is committed to ensuring Australia>s 
largest banks are held to account and make a fair ad-
ditional contribution to the Australian community which 
they serve,» Treasurer Scott Morrison told parliament 
on Tuesday.

Treasurer introduces bank levy bill
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Attorney-General George 
Brandis has again rejected 
listing Hizbut Tahrir as a 
terrorist organisation in 
Australia.
Senator Brandis sought 
fresh advice from the 
Australian Security Intel-
ligence Organisation last 
week, not long after Indo-
nesia ordered the dissolu-
tion of the hardline Islamic 
group.
Indonesian security min-
ister Wiranto says the In-
donesian activities of Hiz-
but Tahrir have “clearly 
caused conflict in society” 
and threaten the integrity 
of his country.
Hizbut wants to unite all 
Muslim countries in a 
globe-spanning caliph-
ate ruled by strict Shariah 
law.
Senator Brandis told re-
porters in Canberra on 
Tuesday he had sought 
the professional advice of 
security agencies about 
the group on a number of 

occasions, including last 
week.
It was the “strong view” of 
ASIO analysts that Hizbut 
Tahrir Australia - which 
describes itself as a “po-
litical party” on its official 
website - did not fit the 
definition of a terrorist or-
ganisation in the criminal 
code.
There are 23 bodies listed 
as terrorist organisations 
in Australia.
Before a group is listed 
the attorney-general must 
be satisfied on reasonable 
grounds that the organisa-
tion is “directly or indirect-
ly engaged in preparing, 
planning, assisting or fos-
tering the doing of a ter-
rorist act, or advocates the 
doing of a terrorist act”.
Hizbut Tahrir is banned as 
a terrorist group in Rus-
sia, the Netherlands and a 
number of Middle Eastern 
countries, and prohibited 
in Germany as an anti-Se-
mitic group.
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Hizbut Tahrir avoids ter-
rorist listing

One Nation senator Mal-
colm Robert says his 
party leader has nothing 
to worry about from in-
vestigations into its affairs 
because “everything is 
above board”.
The Australian Electoral 
Commission is investigat-
ing whether One Nation 
has breached disclosure 
laws in relation to a Jabiru 
light aircraft used by Pau-
line Hanson.
The Australian Federal 
Police, Electoral Com-
mission of Queensland, 
Queensland police and 
Queensland Crime and 
Corruption Commission 
are also making enquiries 
into aspects of the party’s 
funding.
Senator Hanson indicates 
in a recorded conversa-
tion leaked to the media 
on Tuesday a Victorian 
property developer Bill 
McNee donated money to 
the party to cover a year’s 
rent on its Brisbane office 

and the plane.
Her chief of staff James 
Ashby has said the plane, 
which is registered and 
insured in his name, was 
bought by his Queensland 
company.
Senator Roberts said Mr 
Ashby and Senator Han-
son were “completely 
trustworthy”.
“I just accept what she 
says because I’ve been 
dealing with her now for 
12 months and she is just 
fabulous, she is straight 
up,” Senator Roberts told 
Sky News.
“The slightest thing de-
viating from the truth she 
quickly corrects it - she 
is very strong on integ-
rity and the same with 
James.”
Asked why Senator Han-
son indicated in the phone 
call she wanted to keep Mr 
McNee’s identity a secret, 
Senator Roberts said: “I’ve 
never met Bill, but he’s a 
very private person.”

Senator defends Han-
son’s integrity

One Nation leader Pauline 
Hanson has dismissed as 
“disgusting” media inter-
est in her party’s alleged 
breaches of electoral dis-
closure laws.
The Australian Electoral 
Commission is investi-
gating whether One Na-
tion has breached disclo-
sure laws in relation to a 
Jabiru light aircraft used 
by Senator Hanson.
The Australian Federal 
Police, Electoral Com-
mission of Queensland, 
Queensland police and 
Queensland Crime and 
Corruption Commission 
are also making enquiries 
into aspects of the party’s 
funding.
Senator Hanson indicates 
in a recorded conversa-
tion leaked to the media 
on Tuesday a Victorian 
property developer Bill 
McNee donated money to 
the party to cover a year’s 
rent on its Brisbane office 

and the plane.
She goes on to say Mr 
McNee’s identity was a 
tightly guarded secret 
within the party.
“Who knows Bill’s name? 
No-one, we always kept 
it very, very quiet. Who 
knows that he paid the 
money up-front for the of-
fice?” she asks.
Her chief of staff James 
Ashby has said the plane, 
which is registered and 
insured in his name, was 
bought by his Queen-
sland company.
Senator Hanson says the 
leaking of the recording 
is a case of disgruntled 
former One Nation offi-
cials seeking revenge.
Speaking to reporters in 
Canberra on Tuesday, 
Senator Hanson said: “I 
cannot believe that you 
would ask me stupid 
questions like that when 
I have had a gentleman 
who’s been shot dead in 

Hanson hits back over donor conversation
his electorate, we have 
people homeless in the 
cold weather like this ... 
and you’re worried about 
that, from some disgrun-
tled people? I think it’s 
disgusting.”
Mr Ashby told AAP he had 
complained to Queen-
sland police about an-
other leaked recording in 
which he suggested One 
Nation might make mon-
ey by selling campaign 
material to candidates at 
inflated prices.
“That’s a complaint I’ve 
made. I also know that 
other members within the 
One Nation party office 
have made complaints 
over secret recordings,” 
Mr Ashby said, but would 
not name them.
Labor senator Murray 
Watt says the latest re-
cording showed Senator 
Hanson had “something 
to hide”.
“When will Senator Han-

son start telling the truth 
about this plane? When 
will she start convincing 
us that she is actually 
complying with Austra-
lian electoral laws?” Sen-
ator Watt said.
One Nation senator Mal-
colm Robert said his 
leader and Mr Ashby were 
people of high integrity.
“The slightest thing de-
viating from the truth 
she quickly corrects it 
- she is very strong on 
integrity and the same 
with James,” he told Sky 
News.
Asked why Senator Han-
son indicated in the 
phone call she wanted to 
keep Mr McNee’s identity 
a secret, Senator Roberts 
said: “I’ve never met Bill, 
but he’s a very private 
person.”
Senator Hanson says in 
the audio recording dona-
tions had been properly 
recorded with the AEC.

Finance Minister Mathias 
Cormann says a special 
Medicare fund is about 
“public confidence”, as La-
bor sought to show it would 
make no practical differ-
ence.
The Turnbull government 
promised in the budget to 
set up a Medicare Guarantee 
Fund (MGF) from July 1 this 
year as a special account to 
cover the $34 billion a year 
cost of the Medicare Benefit 
Schedule and the Pharma-
ceutical Benefits Scheme.
Labor frontbencher Katy 
Gallagher asked Treasury 
officials and Senator Cor-
mann on Monday whether 
there would be any practi-
cal difference between last 
year and this year in terms 
of funding health.
Senior Treasury official 
Joanne Evans said the 
process of “special appro-
priations” - used for about 
80 per cent of government 
spending - would continue, 
but the difference would be 
the special account would 
be debited.

Senator Cormann said 
there was a “practical dif-
ference”.
“There is clear visibility of 
the full cost and clear vis-
ibility of the full funding al-
location,” Senator Cormann 
told a Senate committee.
“What we are doing here is 
improving the transparency 
of what it costs and how 
it is funded to give public 
confidence that funding is 
secured in the budget.”
“We accept you’ve got a 
public confidence prob-
lem,” replied Senator Gal-
lagher.
Labor campaigned heav-
ily on health funding at 
the 2016 federal election, 
which contributed to the 
government deciding in the 
budget to ease the freeze 
on Medicare rebates and 
set up the fund.
Funding for the MGF will 
come from the Medicare 
levy - minus amounts to 
fund the national disability 
insurance scheme - and a 
portion of personal income 
tax receipts.

Medicare fund about ‘confidence’: Cormann

Pauline Hanson has backed 
away from a threat to block 
government budget bills 
unless funding was cut to 
the ABC.
One Nation whip Brian Bur-
ston earlier said the minor 
party wanted the public 
broadcaster’s allocation re-
duced by $600 million over 
four years.
“It’s about time we took 
a stand against the ABC 
because if it’s us and they 
destroy us, what is it next, 
the government?” Senator 
Burston said on Wednes-
day.
The ultimatum came after 
the ABC broadcast a leaked 
recording in which One Na-
tion leader Pauline Hanson 
appears to acknowledge a 
$106,000 Jabiru plane was 
donated by Victorian prop-
erty developer Bill McNee.
However, Senator Hanson 
said in a statement later 
on Wednesday despite the 
ABC’s “bloated budget and 
regular displays of bias” it 
would not be in the nation’s 
best interests to block the 
federal budget.
“The people want One Na-

tion to deal with all legisla-
tion on its merits, and the 
government’s budget will 
be no different,” Senator 
Hanson said.
She said Senator Burston 
had been fighting for cuts 
to the ABC since his maiden 
speech and her colleague’s 
position was not related to 
the national broadcaster’s 
recent “attacks” on her 
party.
When asked whether the 
government would be 
blackmailed by One Nation, 
Communications Minister 
Mitch Fifield told ABC ra-
dio: “We have a range of 
legislative measures be-
fore the parliament and we 
put them forward and ask 
our colleagues to consider 
those on their merits.”
Three-year funding for the 
ABC was established in the 
2016 budget, he said.
Labor leader Bill Shorten 
said the One Nation threat 
had been a stunt.
“We certainly won’t be 
playing any political games 
which sees the ABC ... held 
hostage to the right wing of 
Australian politics.”

One Nation backs away from ABC threat
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Several Labor MPs have 
spoken out against the 
Turnbull government’s 
proposed changes to Aus-
tralian citizenship, setting 
the stage for an internal 
fight as Immigration Minis-
ter Peter Dutton crows over 
the apparent division.
While leader Bill Shorten 
has acted cautiously, de-
claring that tougher Eng-
lish language testing and 
a four-year wait for citizen-
ship looked “reasonable”, 
MPs from the party’s left 
are in open disagreement.
Language and values tests 
spearhead citizenship 
clampdown
Tough new citizenship 
hurdles introduced by the 
Turnbull government will 
test applicants language 
skills, analyse their crimi-
nal history and require four 
years of permanent resi-
dency.
Anne Aly, a counter-terror-
ism expert and now West 
Australian Labor MP, said it 
was “unfair and unreason-
able” to require a higher, 
university level of English 
from migrants who sought 
Australian citizenship.
“I think Labor should op-
pose it,” she said. “I don’t 
think there are that many 
Australians who would be 
able to pass that.”
The tougher test would also 
be “predominantly unfair 
to women” who are gener-
ally behind their spouses 

on English uptake, Dr Aly 
said.
The government has also 
proposed a “values” test 
to quiz would-be citi-
zens on matters such as 
forced marriages, genital 
mutilation and whether it 
is acceptable to hit your 
spouse.
Dr Aly said it would be un-
just to support such a test 
unless the government 
could demonstrate it would 
actually keep Australians 
safe.
Otherwise it was “just 
some grandstanding that 
looks like its tough on the 
outside and that panders 
to populist opinion”, she 
said.
Labor MP Madeleine King, 
also from WA, said she did 
not like the requirement 
for permanent residents to 
wait four years for citizen-
ship, and objected to the 
proposed values test.
“I certainly wouldn’t be 
pushing for us to follow 
it,” she told Fairfax Media. 
“My personal preference is 
I think it’s a beat-up.”
Tasmanian Labor senator 
Lisa Singh, who has writ-
ten to Mr Dutton voicing 
her concerns, doubled-
down on her criticism on 
Wednesday.
“I can’t see how this is 
good for our nation,” she 
said. “This undermines the 
values of tolerance, inclu-
sion and a fair go for all 

Citizenship changes: Labor MPs divided over Malcolm 
Turnbull’s proposed test 
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Senior bureaucrats re-
sponsible for the nation-
al disability insurance 
scheme have urged sena-
tors against slowing down 
the national rollout despite 
concerns about support 
plans.
National Disability Insur-
ance Agency chief execu-
tive David Bowen has been 
pressed about mounting 
complaints about poor-
quality plans which have 
surfaced publicly.
“My general view on this 
is that the scheme is not 
as bad as you would be-
lieve it is if you just read all 
those press and media re-
ports, but it’s not as good 
as it could be,” Mr Bowen 
told a Senate hearing on 
Wednesday.
“We do not believe that the 
scheme needs to be slowed 
down.”
The National Disability In-
surance Agency received 
1210 complaints between 
January and March, com-
ing off a significant peak 
late last year following 
major issues with the de-
livery.

The bulk of complaints 
hinged on issues with 
plans, payments to provid-
ers, registration times and 
problems using NDIS sites.
“The numbers are stay-
ing relatively equal with 
the number of participants 
in the scheme, so while 
the numbers are increas-
ing, the rate of complaints 
per participants is staying 
very stable,” NDIA staffer 
Stephanie Gunn said.
Support plans for partici-
pants in the NDIS are re-
viewed by request or at 
regular intervals.
Officials review between 
230 and 250 plans each 
day - most of them sched-
uled - with nearly 23,000 
reviews conducted so far 
this financial year.
Greens senator Rachel 
Siewert quizzed officials 
about how many support 
plans were cut following 
reviews.
“The fact is that the num-
ber of plans that have in-
creased is significantly 
larger than the plans that 
have decreased,” Mr Bo-
wen said.

Disability bosses quizzed 
about complaints
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The consumer watchdog 
wants to get to the bottom 
of rising power bills and 
what can be done about 
them.
The Australian Competi-
tion and Consumer Com-
mission will hold forums 
around the country and 
take public submissions 
as it inquires into retail 
electricity supply and 

prices in Queensland, 
NSW, Victoria, South 
Australia, Tasmania and 
the ACT.
“A key focus for the ACCC 
is to determine the main 
drivers of retail electricity 
price increases over time 
and what can be done 
about these,” ACCC chair-
man Rod Sims said in a 
statement on Wednesday.

ACCC launches electricity 
price inquiry

Alexander Downer will 
remain Australia’s high 
commissioner to the 
United Kingdom until 
the end of 2017, ending 
speculation about the 
imminent appointment of 
Attorney-General George 
Brandis.
Mr Downer, a former for-

eign minister in the How-
ard government, took up 
the London-based three-
year role in May 2014.
Senator Brandis told a 
parliamentary hearing on 
Wednesday he had not 
discussed the posting 
with the prime minister 
or foreign minister.

Downer to stay in London 
for rest of year

[and] is causing unneces-
sary distress across Aus-
tralian communities.”
Left MPs are hopeful Labor 
is shifting away from Mr 
Shorten’s initial openness 
to the reforms. Labor’s citi-
zenship spokesman Tony 
Burke, of the NSW Right 
and from a highly multi-
cultural Sydney seat, was 
particularly critical of the 
stricter English test on the 
ABC’s Lateline on Tues-
day.
One left-wing MP, who de-
clined to be named, said the 
English test and four-year 
delay were “outrageous” 
measures, while the values 
test was “a complicating 
factor” and potential dog-
whistle.
“I’m anxious about it. We 
can’t take social cohesion 
for granted,” the MP said.
While internal discussions 
were not yet at crisis point, 
he noted: “This is a matter 

that the Left have been dis-
cussing quite a lot.”
In Question Time on Tues-
day, Mr Dutton said Labor 
was “completely divided” 
on the issue and called on 
Mr Shorten to declare a po-
sition.
“You would have thought 
the Labor Party could unite 
but they haven’t,” he said.
Labor pointed out the leg-
islation has not yet been 
drafted – in part because 
the Turnbull government 
is consulting on the pro-
posed changes. Submis-
sions close on June 1.
The Department of Immi-
gration and Border Protec-
tion has yet to decide if it 
will publish the submis-
sions.
If Labor and the Greens 
block legislation in the Sen-
ate, the changes could still 
pass with crossbench sup-
port from One Nation and 
the Nick Xenophon Team.

mmigration Minister Peter Dutton has seized on divisions in Labor over his 
citizenship changes. Photo: Alex Ellinghausen 
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سوف أزيل وأدمر كل الحظوظ الرديئة واعمال الجنّ 
وأحميك من كل الشياطني 

ARE YOU DEPRESSED & LONELY...?

االدمان
الصحة

حماية املنزل
االزواج بدون أوالد
املشاكل الجنسية

اليانصيب
النجاح يف الحياة

مشاكل العمل
املشاكل املالية
أخطاء االوالد

 بني الزوج والزوجة
القضايا القانونية

القروض

السحر األسود
األرواح الشيطانية

الحظ السيئ
اعادة جمع املحبني

وقف الطالق
 االحباط النفسي

نـزيل كـل املـشاكل باقامة الـصلوات
ازالة السحر األسود واعطاء حماية %100

نضـمن حل جـميع مـشاكلكم
)خـذوا مـوعدا الـيوم(

خرباء بقراءة الكف والوجه واألبراج وعلم االعداد
أعمالنا مكفولة ونضمن جلب الحبيب %100

نفتح 7 أيام يف األسبوع من الـ 8،30 صباحا حتى الـ 8 مساء

Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, BankstownTel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

نتعهد أكرب 
االلتزامات 
ل  عما أل ا و
يع  ر للمشا
ية  ر لتجا ا
والسكنية

الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
خدماتها تشمل  سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

قـداس فـي الذكـرى الـ 39 
جملزرة إهدن

يقيم تيار املردة - سيدني قداسا مبناسبة 
الذكرى الـ 39 جملزرة اهدن وذلك الساعة 

الـ 5 من مساء االحد يف 11 حزيران 
اجلاري يف كاتدرائية سيدة لبنان يف 

هاريس بارك.
لـشهدائنا حـّق علينا.

الـدعوة عـامة
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First home buyers of ex-
isting and new properties 
costing up to $650,000 
will be exempt from pay-
ing stamp duty and will 
receive stamp duty dis-
counts for properties 
worth up to $800,000, 
both from July 1, under 
reforms announced by 
Premier Gladys Berejik-
lian to improve housing 
affordability in NSW.
As well, in a package de-
signed to assist first home 
buyers into the market, 
the 9 per cent stamp duty 
charged on lenders’ mort-
gage insurance - often re-
quired by banks lending 
to first home buyers with 
small deposits - will be 
abolished.
To help first home buyers 
compete with investors, 
stamp duty concessions 
for properties bought off 
the plan will be removed, 
the $5,000 new home 
grant scheme abolished 
and the ability for inves-
tors to defer payment of 
stamp duty for 12 months 
axed.
However, Ms Berejiklian 
also announced a tighten-
ing the eligibility criteria 
for the existing $10,000 
first home owner grant.
While the grant will remain 
available to first home 
owners building a house 
worth up to $750,000, 
the eligibility cap for 
those buying a new home 
drops from $750,000 to 
$600,000.
The package is the gov-
ernment’s first response 
to the issue of housing 

Premier Gladys Berejiklian announces housing 
affordability reforms 

affordability after Ms Be-
rejiklian declared she 
would make it a priority 
upon becoming Premier 
in January.
On Thursday she said it 
was hoped the package, 
expected to cost about 
$1.2 billion, would bring 
“thousands more” new 
first home buyers into the 
market over the next four 
years.
“This means the NSW 
government not only has 
taken seriously the task 
of addressing housing 
affordability, but we’ve 
acted on it,” Ms Berejik-
lian said.
 We know there isn’t a 
single solution; we know 
this is a complex chal-
lenge. We know how hard 
it is to save up for your 
first home, especially in 
greater Sydney and some 
regional areas.”
Currently there is a 
stamp duty exemption 
for first home buyers of 
new homes valued up to 
$550,000. This will rise 
to $650,000 under the 
changes and now include 
existing homes.
There is also a stamp duty 
concession for first home 
buyers of new properties 
valued between $550,000 
and $650,000. This 
will change to between 
$650,000 and $800,000, 
including for existing 
homes.
The changes to stamp 
duty concessions are es-
timated to deliver savings 
of up to $24,740 for a first 
home buyer in NSW.

To help fund the pack-
age, the stamp duty sur-
charge for foreign inves-
tors will be doubled to 8 
per cent and the land tax 
surcharge lifted from 0.75 
per cent to 2 per cent.
On the supply side, the 
government will halve the 
cost of borrowing by lo-
cal councils for eligible 
projects via interest rate 
subsidies.
Planning Minister Antho-
ny Roberts said this was 
expected to “support” up 
to $500 million in addi-
tional borrowing.
The government would 
also promote the “greater 
use” of independent pan-
els by councils to con-
sider development appli-
cations. 
This follows a proposal 
put to cabinet by Mr Rob-
erts on Thursday that 
independent panels be-
come mandatory for most 
councils across NSW.
Instead, Mr Roberts said 
the government would 
now consult with the 
community about how to 
promote their use.
The decision to provide 
stamp duty concessions 
to first home buyers rep-
resents an about-turn 
from Ms Berejiklian, who 
had previously said she 
did not want to add extra 
heat to the property mar-
ket.
But she said she had 
changed her mind be-
cause of low wages 
growth, and the declining 
proportion of first home 
buyers in the market.

“I’ve accepted I can’t be 
so pure as to go by what 
works on paper,” the Pre-
mier said.
The decision also contra-
dicts advice offered by 
the former governor of 
the Reserve Bank, Glenn 
Stevens who, in a piece 
written for Ms Berejiklian 
said he did “not favour” 
measures to assist first 
home buyers.
But Mr Stevens said he 
was not convinced extra 
support for first home 
buyers would do much to 
push up prices, and Ms 
Berejiklian said he had 
told her the government’s 
range of policies was 
“well-balanced.”
Ms Berejiklian defended 
the lack of direct new 
policies to assist rent-
ers. The Labor opposition 
last week announced it 
would require 25 per cent 
of properties on rezoned 
government land be des-
ignated as affordable 
housing.
The government an-
nounced no such targets, 
but said the increased 
supply of new housing 
could also help renters.
“Today our response is 
about first home buyers,” 
Ms Berejiklian said. “It is 
about getting people into 
the market. That is what 
we are solving for today.”
The Treasurer, Dominic 
Perrottet, defended set-
ting the upper limit of 
stamp duty concessions 
for first home buyers at 
$800,000, describing that 
as a “fair price” in relation 
to the market.
“The median price in Syd-
ney is $700,000 for an 
apartment,” Mr Perrottet 
said. “In the electorate 
of Hawkesbury say over 
the last 12 months 50 
per cent of homes have 
been at a price less than 
$650,000.”
Ms Berejiklian said: “Your 
first home won’t neces-
sarily be your best home, 
it won’t necessarily be 
your first choice.”

Premier Gladys Berejiklian announces changes to stamp duty from July 1.  Photo: Nick Moir

Australian house prices 
fell in May for the first 
time in 18 months, as a 
‘perfect storm’ of condi-
tions dampened demand. 
Low interest rates are fu-
eling a high demand for 
housing despite tighter 
lending rules, says St. 
George Bank Senior 
Economist Janu Chan.
Home values in Austra-
lia’s state and territory 
capitals fell 1.1 per cent 
last month from April, 
according to CoreLogic 
data released Thursday. 
Still, prices across the 
combined capitals were 
8.3 per cent higher than a 
year ago.
The monthly decline 
comes after regulators 
tightened lending curbs 
amid fears of a hous-
ing bubble, and the na-
tion’s banks raised inter-
est rates -- especially for 
interest-only loans which 
are popular with property 
investors seeking to take 
advantage of tax breaks.
“It appears that a perfect 
storm of factors have 
dented confidence in 
housing, and led to some 
heat coming out of the 
market,” said St George 
senior economist Janu 
Chan.
“Nonetheless, we do not 
expect widespread, large 
scale price falls given 
that interest rates are ex-
pected to remain low and 
absent a spike in unem-
ployment.” 
CoreLogic’s Head of Re-
search Cameron Kusher 
also cautioned against 
calling an end to the prop-
erty boom.
“We haven’t called the 
peak of the market yet. 

We want to see more data, 
we don’t want to jump in 
too early,” said Cameron 
Kusher, head of research 
Australia at CoreLogic.
“The market has lost mo-
mentum, particularly in 
Sydney and Melbourne 
where affordability con-
straints are more evident 
and investors have com-
prised a larger proportion 
of housing demand,” said 
CoreLogic’s Director of 
Research Tim Lawless. 
Lawless said he expects 
investor demand for 
property to slow, but not 
stall as potential returns 
from other investments 
such as cash and bonds 
remain low. Australia’s 
record low interest rates 
have been a key factor in 
driving demand for buy-
to-let properties.
Citigroup Inc. chief econo-
mist Willem Buiter yester-
day said Australia is ex-
periencing a “spectacular 
housing bubble” which 
needs to be addressed 
with tougher regulatory 
measures.
“It had better be focused 
on immediately, to try and 
tether a soft housing land-
ing,” Buiter said. “Clearly 
if these things are not 
managed well they can 
be a trigger for a cyclical 
downturn.”
The monthly drop was led 
by declines of 1.3 per cent 
in Sydney and 1.7 per cent 
in Melbourne, the two cit-
ies where prices have ris-
en the fastest. In Sydney, 
prices have gained 75 per 
cent in the past five years, 
ranking it behind only 
Hong Kong as the world’s 
least affordable housing 
market. 

House prices go into reverse for 
first time in 18 months

Slowing demand in Sydney and Melbourne weighed on national house 
prices. Photo: Peter Braig
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