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

40
$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
; The Middle East Herald

باسيل :نعلن تصميمنا على كسر االرادة
الدولية مبنع عودة النازحني السوريني

الوزير جربان باسيل
جمتمع دولي يعمل ضد
عودة النازحني» ،كاشفا
عن إرسال «بعثة اليوم

حتققت من قيام مفوضية
الالجئني بتخويف النازحني
الراغبني بالعودة طوعا

هنية :مسرية العودة مستم ّرة حتى تعود القدس ح ّرة

املكتب
رئيس
اعلن
السياسي حلركة «محاس»
إمساعيل هنية إن مسرية
حتى
مستمرة
العودة
ّ
حرة ،مؤكدًا
القدس
تعود
ّ
ستبقى
فلسطني
أن
القضية املوحدة لألمة رغم
اخلالفات.
ويف كلمة له ضمن
فعاليات مسرية العودة
وتكريم عوائل شهداء

مسرية العودة يف غزة،
رأى هنية أن املقاومة

ومسرية

العودة

توحدان
ّ

التتمة صفحة 31

ووثقنا املعلومات وهناك
شهود».
وأكد الوزير باسيل ان
«مفوضية الالجئني تواجه
السياسة اللبنانية القائمة
التوطني
رفض
على
واندماج السوريني النازحني
يف لبنان ورغم تنبيهنا
استمرت العملية ولذلك
اعلن عزمي اعتبارا من يوم
غد على القيام بأول اجراء
حبق املفوضية».
وأضاف ان «اجراءاتنا حبق
مفوضية الالجئني تبدأ
غدا وستكون تصاعدية
وصوال اىل اقصى ما ميكن
ان يقوم به لبنان السيد
يف حق منظمة تعمل ضد

التتمة صفحة 31

اعلن الرئيس الروسي
فالدميري بوتني إن القوات
يف
ستوجد
الروسية

التتمة صفحة 31

ترامب مستعد لدعوة كيم اىل الواليات
املتحدة :نرغب يف التطبيع

أبدى الرئيس األمريكي
دونالد ترامب استعداده
لدعوة الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ-أون
اىل الواليات املتحدة يف
حال سارت القمة التارخيية
املقررة بينهما يف 12
حزيران يف سنغافورة
بشكل جيد ،معربا عن االمل
يف «تطبيع» العالقات بني
البلدين.
صحايف
مؤمتر
وخالل
مشرتك مع رئيس الوزراء
الياباني شينزو آبي يف
البيت االبيض قال ترامب
ردًا على سؤال حول ما اذا
ّ
كان ينوي دعوة الزعيم
الكوري الشمالي لزيارة
الواليات املتحدة «أجل،
بالتأكيد اذا سارت األمور
بشكل جيد».
وأضاف الرئيس االمريكي
«نرغب يف التطبيع ،نعم»،

مشريا اىل ان الرسالة
اليت بعث بها اليه الزعيم
الكوري الشمالي كانت
وأنا
وودية..
«دافئة
قدرتها كثريا».
ّ
واوضح ترامب ان الرسالة
«مل تقل شيئا اال اننا
لرؤيتكم
متشوقون
ومتشوقون للقمة ونأمل
ان حتصل امور رائعة
وبالتالي فإننا ّ
مثناها».
ومع ان الرئيس االمريكي
عبرّ عن اعتقاده بأن القمة
«تقدم
اىل
ستفضي
كبري» ،اال انه ابقى الباب

مفتوحا امام امكانية ان
تؤول احملادثات التارخيية
اىل الفشل.
مستعد
«انا
وقال
للمغادرة ،آمل ان ال اضطر
هلذا االمر .اعتقد حقا ان
كيم جونغ-اون يريد حتقيق
امر رائع لشعبه وكذلك
لعائلته ولنفسه ايضا».
وتعهد ترامب ايضا ان
يبحث مع كيم قضية
املواطنني اليابانيني الذين
خطفتهم كوريا الشمالية
يف سبعينيات ومثانينيات
القرن املاضي.

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي
على الرقم:

0412 224 604

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

بوتني :ال نعتزم حاليا سحب
قواتنا من سوريا
سوريا طاملا أن ذلك يعود
بالفائدة.
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Follow us on

سأقوم بأول اجراء حبق مفوضية الالجئني بسبب سياستها

دعا وزير اخلارجية جربان
باسيل يف كلمة خالل
افطار بدعوة من التيار
الوطين احلر يف البرتون،
اىل «االسراع يف تشكيل
ّ
«أال مربر
احلكومة» ،مؤكدا
للتأخري فال فيتو على
أحد بل متثيل املكونات»،
ولفت اىل «اننا استقبلنا
اكرب شعب نازح هو الشعب
السوري اجلار والشقيق
وحمبتنا له تقول بأن وقت
العودة حان فظروفها
تأمنت وال مانع من
حتقيقها اال ارادة دولية،
ونعلن تصميمنا على كسر
االرادة الدولية مبنع عودة
النازحني السوريني».
وشدد على ان « ليس من
مسؤوليتنا تأمني مصاحل

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة
اللحوم يف نيو ساوث ويلز
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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˱ΎόϣϭϠϔΗΣ
ϡϳέϛϥΎοϣέ
ΓίϳϣϣΔϳΩϬΑϥΎοϣέϟΫϫϙϟΎϔρΊΟΎϓ

%50ϡλΧ

Origami ϥϣϝΎϔρϷαΑϼϣϥϣέΛϛϭϥϳΗόρϗϙέηΩϧϋΔϳϧΎΛϟΔόρϘϟϰϠϋ
ϥϣΕϻΩΑϟϡγϗϥϣϭ Fred Bracks ϭBardot Juniorϭ
*Indie Kids by Industrie

%20ϡλΧ

˯ϼϣόϟΔϣΩΧϰϠϋϭϠλΗϭΎϧέΟΎΗϣΓέΎϳίΑϭϠοϔΗˬΕΎϣϭϠόϣϟϰϠϋϝϭλΣϠϟΕϧέΗϧϹϰϠϋϭέΟΎΗϣϟϊϳϣΟϲϓΕϼϳΩϭϣϟϭΕΎΟΗϧϣϟϭΔϳέΎΟΗϟΕΎϣϼόϟϊϳϣΟέϓϭΗΗϻΕϧέΗϧϹϰϠϋϭέΟΎΗϣϟϲϓΓέϓϭΗϣνϭέόϟϯέΧϷνϭέόϟϊϣνέόϟΫϫϡΩΧΗγϥϛϣϳϻΔϳϣϛϟΩϔϧΗϡϟΎϣ 2018 ϭϳϧϭϳ 14 ϕϓϭϣϟαϳϣΧϟϡϭϳϰΗΣέϓϭΗϣνέόϟ
ΓΩΣϭ˯έηΔϳϠϣϋϲϓ˱ΎόϣΓέΗηϣIdeasϭLEGO Creator Expertϭ Jurassic World Fallen Kingdom ϭ Hans Solo Star Wars ˬέϛΫΗΑ³hot price´ΩϭϧΑΔϳϔλΗϟϝϣηϳϻௗ^ .ΓΩΣϭ˯έηΔϳϠϣϋϲϓ˱ΎόϣΓέΗηϣϰϧΩϷέόγϟΕΫΔόρϘϟϰϠϋϕΑρϧΗΕΎοϳϔΧΗϟΔϳϔλΗϟϝϣηϳϻá* 1800 811 611 ϡϗέϟϰϠϋ

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175 طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Pool Paint
$160

MYER3751

Barbieϭ LEGO ϥϣΏΎόϟϷϥϣΔόέϟΎϧΗϋϭϣΟϣϥϣϥϳΗΑόϟϙέηΩϧϋ
^ϡϫέϳϏϭ Fisher-Price ϭ Beyblade ϭ
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726
ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه مبناسبة شــهر رمــضان املـبارك
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازج يوميا وغريها..
يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت  World Fruitيف بانـشبول و Big Save
 Fruit Markeيف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية العربية واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت

بـندورة ( 1كـلغ) بـ $ 2

هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 15حزيران

بـصل (الكيس 10كــلغ) بـ $ 4،99
متر هندي كازوزا ( 24قنينة) بـ $ 15،99

جــزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99
عصري اكسرتا (صندوق  24قنينة) بـ $ 14،99
متر مادجول  -باب أول ( 1كـلغ) بـ $ 9،99
إجـاص ( 1كـلغ) بـ $ 1،50

حــمـّص( 1كلغ) بـ $ 2،50
نوفال أورانج ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

لـيمـون حـامـض (  1كـلغ) بـ $ 1،99

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

باسيل يطلق الوطين للطاقة الصحية :السياسة الصحية يف لبنان حمكومة بعامل واحد هو الواسطة
أطلق امس االول الوطين للطاقة
النشاطات
وبرنامج
الصحية
السنوي جلمعية «الطاقة اللبنانية
للصحة»  ،LHEبرعاية وزير
اخلارجية واملغرتبني يف حكومة
تصريف االعمال جربان باسيل
ويف حضوره ،يف مركز االجتماعات
واملؤمترات التابع ل»التيار الوطين
احلر»  -سنرت طيار ،سن الفيل.
وحضر النواب ماريو عون ،سليم
اخلوري ،الكسي ماطوسيان،
الوزير السابق زياد بارود ،النائبان
السابقان عاطف جمدالني وناجي
غاريوس ،رئيس مصلحة العغناية
الصحية يف وزارة الصحة الدكتور
جوزف احللو ،عميدة كلية الرتبية
يف اجلامعة اللبنانية الربوفسورة
ترييز اهلاشم ،عميد كلية طب
االسنان يف اجلامعة اللبنانية
الربوفسور طوني زينون ،نقيب
الصيادلة جوزف سيال وعدد من
االطباء والشخصيات االكادميية
واالجتماعية.

أبو شرف

بعد النشيد الوطين ووثائقي
تعريفي باجلمعية ،القى نائب
رئيس مجعية الطاقة اللبنانية
الصحية نقيب االطباء االسبق
الربوفسور شرف أبو شرف
كلمة توجه فيها اىل رئيس
مجعية الطاقة اللبنانية للصحة:
«غزر نتاجك وقل مثيلك طاقة
وعطاء ،فكثر رامجوك لكثرة
الثمر يف بستانك .فسالم عليك
من قادرين لك مكربين عملك
السياسي واالجتماعي واالنساني.
واذ نفكر بالشكر على ما أجنزت
بقيادة ورعاية فخامة الرئيس
العماد ميشال عون ،نرتد داعني
سائلني ما به اطراد اشراقكم
لعزة وحضارة لبنان املقيم
واملغرتب .أال وقيتم وعوفيتم
حبا بلبنان وصحة أبناء لبنان».
وقال« :يف هذا اليوم الوطين
للطاقة الصحية قالوا ان النظام
الصحي يف لبنان الذي تشوبه
تشوهات مجة ،عصي على
االصالح .حنن ال نعتقد ذلك،
ونؤمن بأن االستسالم مرفوض.
ان التيار يفقد معناه ومبناه ساعة
نفقد االمل .وما دام سيد العهد
رائدنا وصاحب الطاقات معنا
فقد قررنا العمل مع كل اجلهات
ومؤسسات
نقابات
املعنية،
استشفائية ووزارة صحة وجملس
نواب ،قررنا العمل واياكم
مبا ملكت ايدينا من امكانات
وطاقات ،بأخالص وتفان ،بعيدا
من التجاذبات السياسية ،آملني
ان يكون احلصاد جيدا ،ومنتقلني
من حالة اخلوف والقلق السائدين
اىل الراحة والطمأنينة .إن يف
اجلد سعادة ،ويف التعاون
الصادق بناء خري ،ويف االميان
باهلل رجاء وقيامة .وما علينا إال
العمل لتقديم االفضل واحرتام
القوانني من اجل اعالء شأن
املواطنني واحلفاظ على صحتهم
وكرامتهم».
أضاف« :الكل يعرف أن هناك
تناقضا رهيبا بني االمكانات اليت
تتمتع بها البالد علميا وعمليا ،وما
هو عليه الواقع املرير جراء حتكم
االخالقيات السياسية واالدارية
املعروفة .إن القطاع الصحي يف
لبنان رغم مرضه ،حقق تقدما
ملحوظا يف عدد من املؤشرات
الصحية .فالنتائج الصحية جيدة،
ونسبة وفيات الرضع واألطفال
دون اخلمس سنوات متدنية،

ومعدالت مرتفعة ملتوسط العمر
املتوقع  72سنة ،واخنفضت
وفيات األمهات.
لكن اخللل االساسي يبقى رغم
ذلك كبريا ويكمن يف:
 -1ضعف اهلندسة البنيوية للنظام
الصحي ،ويف غياب املراقبة
واحملاسبة .فنسبة االنفاق على
الصحة نسبة اىل الناتج احمللي
هي حوالي  %12بينما هي يف
الدول االوروبية حوالي %8
(=/$500الشخص) (منظمة الصحة
العاملية  +وزارة الصحة).
 -2ان مشاركة القطاع العام يف
متويل او تأمني اخلدمات الصحية
املباشرة هي بنسبة حوالي -20
 ،%30بينما هي  %80-70يف
الدول االوروبية.
 -3هناك ختصيصات غري
متساوية يف صناديق التأمني
(ضمان ،تعاونية ،قوى أمنية،
وزارة ،شركات تأمني )،وعدم
تعاون األفرقاء املعنية تؤدي
اىل تفاوت يف مستوى التقدميات
الصحية للمستفيدين من هذه
الصناديق .وهناك فروقات
جوهرية يف القدرات املتاحة
للوصول اىل اخلدمات الصحية
وختتلف هذه القدرات باختالف
مستويات الدخل واملناطق مما
يؤثر سلبا بشكل رئيسي على
الشرائح االكثر فقرا.
 -4ان ما تنفقه االسر من جيبها
اخلاص على الصحة يزيد عن
 %50من الكلفة العامة.
هناك فروقات جغرافية مهمة
على املستوى االجتماعي الصحي
يف
واحلياتي
واالقتصادي
خمتلف املناطق اللبنانية .لذلك
يقتضي العمل على حتسينها
واجراء عمليات وقائية للحد
من اساليب احلياة غري الصحية
(التدخني  ،%14امراض القلب
السكري
والشرايني،1000/1
 30 > %13سنة ،حوادث السري
 500-400وفاة /سنة و5000
اصابة).

موردو الخدمات الصحية

 املستشفيات  195مستشفى،تشتمل على  14ألف سرير أي
مبعدل  3,6سرير لكل ألف مقيم.
 املستشفيات اخلاصة  % 88منامجالي عدد املستشفيات.
 يف املستشفيات احلكومية:هناك ضخامة استثمارات يف
البناء والتجهيزات (200000
دوالر/سرير) ،ناهيك باهلدر
وعدم الفعالية ،يف غياب الرقابة
واحملاسبة.
 مراكز الرعاية الصحية -املستوصفات .تؤمن  % 10من
اخلدمات اجلوالة .هناك 1000
مركز يف معظمها يعود اىل
القطاعات غري احلكومية (حواىل
 100فقط لوزارة الصحة)
ال يزال املرضى يف أكثر األحيان
يقصدون العيادات اخلاصة.

قطاع الصيدلة

يشكل االنفاق على الدواء %30
من امجال الفاتورة الصحية.
نسبة األدوية املستوردة % 90
وأكثرها باهظ الثمن .بينما ال
تشكل أدوية اجلنريك أكثر من
.% 2
هناك حواىل  6000دواء يف
السوق.
الوصفة الطبية املوحدة اليت
اطلقناها يف عهدي يف نقابة

األطباء وساهمت اىل حد كبري يف
ختفيض سعر الدواء ،مت تطبيقها
بشكل أعرج.
اجلهاز الطيب
 12000طبيب لكل  300مواطن.
عملنا على اصدار قانون اذن
مزاولة مهنة الطب والتخصص
للحد من العدد ورفع املستوى
وتوحيد املفاهيم بني اجلامعات.
وهناك مشروع قانون اهليئة
اللبنانية العليا للتخصص يف
جلان خمتصة يف جملس النواب.
كما اننا تقدمنا مبشاريع كثرية
توقفت ألسباب سياسية.

القطاع التمريضي

ممرضة لكل  1600مواطن.
معاشات متدنية تدفع بهن اىل
اهلجرة.
أمامنا حتديات كثرية وكبرية رغم
االجنازات ،واملشاكل العالقة ما
زالت تتطلب توحيد اجلهود بني
كل اجلهات املعنية ،ومسؤولني
اختصاصيني يف شؤون الصحة
لديهم الكفاءة والرؤيا لسياسة
وطنية صحية شاملة وارادة
العمل مع كل القطاعات الصحية
يف لبنان ودول االنتشار ،من أجل
الوصول اىل الصحة املنشودة.
من هنا كانت فكرة مجعية الطاقة
الصحية اللبنانية اليت يرأسها
معالي الوزير جربان باسيل،
وقد أخذت وزارة الداخلية علما
بتأسيسها بتاريخ  14أيار ،2018
وغايتها:
 حتديد وتعزيز دور وزارة الصحةالوقائي والرقابي والتنظيمي
جلهة مراقبة نوعية اخلدمة الصحية
االسعار،
ومستوى
املقدمة
اخلدمات
وتوفري
وحتسني
الصحية.
 تنظيم القطاع اخلاص وتفعيلالرقابة وتعزيز التنسيق بني
القطاعني العام واخلاص.
 ادارة رأس املال بشكل سليموااللتزام بأنظمة عمل عصرية
وحمددة.
 انتاج التقارير واالحصاءاتاملعنية بالقطاع الصحي.
 اعادة النظر باالجراءاتاالدارية.
 تطوير قاعدة معلومات موحدة. وضع تعرفة أساسية موحدةلألعمال الطبية واجلراحية (قمنا
بها يف النقابة) على أن تكون
هي نفسها يف كل املستشفيات
واملؤسسات ولكن قد ختتلف
حبسب  Accréditationاالعتماد.
 تعزيز الرعاية الصحية االوليةالوقائية والتوعية.
 تقييم عقالني خلطط وبرامجاملستشفيات
يف
االستثمار
احلكومية  +خارطة مستشفيات
على املستوى الوطين.

 التعاقد مع القطاع اخلاصوضع
وحتسني
لتشغيلها،
املمرضات.
يف قطاع الصيدلة ،العمل على
خفض تعرفة الدواء وتعزيز
صناعة االدوية حمليا ،والتشجيع
على استعمال اجلنريك والوصفة
الطبية املوحدة».
وختم« :الصحة حق من حقوق
االنسان وترتكز على الوقاية
والعالج والتوعية .وهي فرض من
فروض الدولة ،وركيزة أساسية
من ركائز العدالة االجتماعية.
هدفنا الوصول اىل ضمان صحي
عادل وضمان شيخوخة جلميع
املواطنني .وعيش القيم ليعود
لبنان بلدا سليما ،بلد االنسان».

أبي نصر

ثم القت رئيسة اجلمعية الدكتورة
أمسى صليبا أبي نصر كلمة
شرحت خالهلا أهداف اجلمعية
وبرنامج عملها ،وقالت« :إطالق
اليوم مجعية الطاقة اللبنانية
للصحة ،وهو «اليوم الوطين
للطاقة الصحية» والذي سوف
حنتفل به سنويا يف هذا التاريخ.
هذا اليوم هو مثرة مسرية ،مل
تبدأ هنا ولن تنته هنا.
مثرة مسرية مسؤول عرف هندسة
الروابط ما بني القيادة والطاقة.
اينما حيضر ،يقلب املقاييس،
ويغري مفاهيم كبرية .من الطاقة
اللبنانية اإلغرتابية ،اىل الطاقة
الوطنية اللبنانية ،وصوال اىل
الطاقة اللبنانية للصحة .يصح
فيه القول انه مهندس قادر أن
يبين قدرات الدولة القوية».
وأضافت« :ما حنن حباجة ماسة
اليه يف لبنان هو روح املبادرة
املليئة بالطاقة اإلجيابية واليت
ميثلها بكل طاقاته معالي الوزير
جربان باسيل .ويف هذه املناسبة
الوطنية اليت جتمعنا اليوم،
بإمسي ،اسم أعضاء اجمللس
وأعضاء اللجان اليت انضموا الينا
واللجان اليت سوف تنضم يف
املستقبل القريب ،نشكره على
الثقة اليت منحها إياها ،ووقوفه
جبانبنا ،ودعمه هلذا امللف الوطين
الصحي لنقدر ان نوصله لرب
األمان.

باسيل

ثم كانت كلمة لباسيل ،فقال:
«لقاؤنا اليوم هدفه التعبري عن
طاقاتنا اللبنانية ،فأنا مؤمن
بطاقة االنسان ،وأكثر بطاقة
االنسان اللبناني ،ويوما بعد يوم
نفتخر بقطاعاتنا حيث نكتشف
قدرات كبرية ،وكل شيء ينبع
من الطاقة االجيابية يستطيع املرء
أن يصنع منه شيئا جديدا ،يصنع

منه االحسن له ولبيئته ،فكيف
اذا تكلمنا عن الصحة وشعاركم
الدائم ان الصحة حق ،ونقول
ان الصحة طاقة ،فال يستطيع
االنسان العيش من دون طاقة
ومبدأ الطاقة هو الصحة.
حتى االنسان احملدود جسديا
وعقليا ميكن أن يعطي طاقة ما
من قلبه أو حواسه ،وكل ذلك
طاقة .وألجل ذلك حنن بدأنا
بالطاقة االغرتابية وانتقلنا اىل
الطاقة الوطنية ،واليوم نرى
أن هذه الفكرة جتد استحسانا
واستقطابا لبعض الناس ،الذين
أحبوا تأسيس هذه اجلمعية ،اليت
هي غري سياسية ولكنها حتتاج
اىل الدعم السياسي حتى تستطيع
الوصول اىل أهدافها النبيلة».
وأضاف« :التحدي ليس أن نباشر
العمل ،بل بالتقدم املستمر،
فاحملطة املقبلة اليت وضعت
هلذه اجلمعية يف  3و 4تشرين
االول هي اول امتحان هلا ،اذا
كانت ستستطيع مجع الطاقات
اللبنانية العاملة يف قطاع الصحة
وتستطيع تقديم عمل نوعي على
هذا الصعيد.
فالبلدان املتقدمة تقاس بأحد
مقاييس تطورها باجملال الصحي،
ومدى احرتامها للصحة االنسان.
وحنن هنا يف لبنان ،جند خلال
كبريا على هذا املستوى ،وواضح
أن االنسان اللبناني بقدرته
وطاقاته قادر على توفري اكثر
بكثري مما توفره الدولة اللبنانية،
وهذا نعرفه من براعة الطبيب
اللبناني يف لبنان واخلارج ،وقد
مسح لي مبعرفة ذلك هو عملي
يف وزارة اخلارجية واطالعي على
مهارات االطباء اللبنانيني اينما
وجدوا ،حيث ينظم اطباء التجميل
اللبنانيون يف الربازيل مؤمترا طبيا
جتميليا راقيا ،فكل مكان نذهب
اليه يف العامل جند لبنانيا بارعا
على اكثر من مستوى ،ولوال
االنسان والطبيب اللبناني ملا
كان مستوى الطب يف لبنان
بهذا املستوى .حيث جند الفرق
كبريا بني لبنان ودول العامل
الثالث على هذا الصعيد ،عدا عن
الصيدلي واملمرض وغريهما.
فقدرة أن جنمع الطاقات اللبنانية
العاملة يف اجملال الصحي حتى
حتاول مع الدولة وبدونها أن
تقدم االحسن .ألن النقص دائم
بسبب غياب السياسات احلكومية
والوزارية اليت نشهد فيها
تراجعا ،وقد اتيح لنا معاصرة
ومعايشة حكومات مل نر امللف
الصحي فيها حائزا ليس فقط
أولوية ،او حتى حيزا مهما .اذ
نشهد يف حاالت طارئة مستشفى
امام اغالق فكيف ميكننا منعها
من االغالق ،مستشفى تفلس
وما هي الطريقة اليت مننعها من
االفالس عرب مساعدة مالية أو غري
ذلك».
وتابع« :مل نر سياسات وزارية
وحكومية ،ومل يتغري هذا االمر
على مر السنني ،حتى يف احلكومة
االخرية جربنا العمل يف حماولة
للتشجيع على املزيد من العدالة
واالنصاف بني املستشفيات
حتى يكون معيارا وطنيا واحدا
على أساس التغطية الصحية
بني املواطنني ،معيارا واحدا
على اساس السقوف املالية
للمستشفيات ،حجم املستشفى،
عدد االسرة ،املنطقة املوجودة
فيها ،واحلاجة اىل الرعاية الصحية

فيها ،لكن ال أي معيار».
ورأى أن «السياسة الصحية يف
لبنان حمكومة بعامل واحد هو
الواسطة فقط ،فاذا كنت ال
متلك واسطة وكنت فقريا متوت
على باب املستشفى ،واذا كنت
غنيا تدفع مثن صحتك ،واذا
كنت متلك واسطة تتم معاجلتك،
فخدمة الدولة تكون اكرب للطبقة
امليسورة منها للطبقة الفقرية،
فأكثر الذين يعاجلون على حساب
الوزارة تتم على حساب االذونات
اخلاصة اليت تتسع نسبتها يوما
بعد يوم ،فالصحة خاضعة لنفس
مبدأ الزبائنية السياسية ،ولالسف
صارت الصحة موضع متاجرة
سياسية ،ومل تعد موضوع حق،
صارت موضوعا سياسيا يتمتع
بها املواطن حبسب قربه أو بعده
عن السياسيني الذي يستطيعون
احلصول على التوقيع املطلوب».
وقال« :مل نر يوما حماولة حقيقية
ألن ينزع عنا هذا التوقيع وجيعله
عادال ليصل اىل كل الناس،
واكيد جزء منه بسبب التغطية
املالية غري الكافية ،ولكن يف
جزء آخر هو غياب املعيار ،واالهم
اعطاء االهمية الالزمة للوقاية.
امنا الصحة هي يف جزء اساسي
منها يف اقامة سياسة صحية
استباقية ،وهنا أحد مؤشرات
تقدم البلد ،كم يستثمر يف هذا
اجملال ويوفر على املواطن يف
صحته ويف الوقت نفسه على
املالية العامة.
يف هذا النوع من التغطية
اليت كلفتها قليلة يف املرحلة
االستباقية ومردودها كبري يف
معاجلة النتائج الحقا ،وعلى
هذا االساس نأمل للجمعية أن
تستطيع ،فنحن ال ينقصنا املعرفة
باالسباب وال بالنتائج وال معرفة
باحللول ،ما ينقصنا فعال هو قرار
سياسي خمتلف ال جيعل الصحة
سلعة جتارية او سياسية ،فهذا
القرار السياسي عندما يتخذ خيتلف
كثريا تعاطي الدولة يف موضوع
الصحة والسياسات احلكومية.
وهذا مكان جيمع يف امكاناته بني
الدولة والقطاع اخلاص ،ليشكل
منها عامل ضغط لتغيري السياسة
احلكومية ،ليكون مفهوم اجلميع
للصحة والصحة للجميع ،وبهذا
املفهوم الشامل نستطيع عندها
معرفة التعامل باملوضوع الصحي
بطريقة خمتلفة».
وأكد أن «الصحة هي الرياضة،
فكل املراكز املختصة بالرياضة يف
لبنان هي جماالت ليشعر االنسان
بأنه يف حالة نفسية جيدة ،وميكن
للجمعية الدخول يف هذا املضمار
لتكون سباقة فيه .وحتى يكون
دورنا فاعال أن ندخل يف تشجيع
املشاريع الصحية ،وهنا اجلمع
بني القطاعني العام واخلاص ،يف
جماالت الربح والفائدة للمستثمر،
لذا نرى نشاطا صحيا كبريا يف
اجملتمعات املتطورة .وهذا اكرب
استثمار صحي وجاذب حتى نصل
اىل السياحة الصحية ،نصدر
الطاقة الصحية للخارج وهو باب
استثماري كبري ،ويف الوقت
نفسه جنذب السياحة الصحية اىل
الداخل ،مبجرد أن نقوم بالتسويق
الالزم للسياحة الصحية».
وختم بالشكر للجمعية ومواكبتها
وعن استعداده لتقديم كل دعم
وأن يكون مفهوم الطاقة اللبنانية
يعمم أكثر حتى يصل اىل كل
القطاعات.
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لـبنانيات

لقاءات متنوعة لرئيس اجلمهورية والبطريرك
غربويان طالبه بتمثل األرمن الكاثوليك بوزارة

لقاء بني التقدمي ومحاس أكد ضرورة تطوير
العالقات اللبنانية الفلسطينية

خالل اللقاء
الرئيس العماد ميشال عون مستقبال البطريرك غربويان
تنوعت لقاءات رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون قبل ظهر
اليوم يف قصر بعبدا ،وتناولت
وامنية
سياسية
مواضيع
واقتصادية وامنائية وتربوية.

بطريرك االرمن الكاثوليك

الرئيس
استقبل
سياسيا،
عون ،بطريرك االرمن الكاثوليك
غريغوريوس بطرس غربويان على
رأس وفد من اساقفة الطائفة،
نقل اىل رئيس اجلمهورية «حمبة
ودعمهم
الكاثوليك
االرمن
والهتمامه
الوطنية
ملواقفه
الدائم باحملافظة على العدالة
واالمن واالستقرار».
وأوضح البطريرك غربويان انه
أثار مع الرئيس عون «اوضاع
الكاثوليك
االرمن
طائفة
داخل
املباشرة
ومساهمتها
اجملتمع اللبناني» ،الفتا اىل
«ضرورة متثيلها بوزير يف
احلكومة العتيدة ،ال سيما وان
آخر مرة مت خالهلا توزير ارمين
كاثوليكي كان قبل  27عاما».

الصراف

واستقبل رئيس اجلمهورية ،وزير
الدفاع الوطين يعقوب الصراف،
وعرض معه «االوضاع االمنية
يف البالد وحاجات املؤسسة
العسكرية».
واوضح الصراف انه اطلع الرئيس
عون على «نتائج زيارتي الرمسية
لبلغاريا على رأس وفد عسكري،
واليت التقيت يف خالهلا نظريي
البلغاري كرازمري كراكشانوف
وحبثت معه يف التعاون الدفاعي
والعسكري بني البلدين ،ال سيما
يف جمال تبادل املعلومات ودعم
القوات البحرية وتأمني حاجات
اجليش من الذخرية والعتاد».
وخالل وجوده يف بلغاريا
زار الوزير الصراف معرض
بلغاريا الدولي للدفاع البحري
« »HEMUSواطلع على «آخر ما
توصلت اليه التقنيات احلديثة
يف جمال التصنيع العسكري ،ال
سيما ما يتعلق منها باالتصاالت
والصناعات البحرية ومراكب

التدخل والدوريات».
واشار الصراف اىل ان «البحث
ايضا مع الرئيس عون تطرق
اىل الزيارة الرمسية اليت أعتزم
القيام بها لفرنسا يف اليومني
املقبلني تلبية لدعوة من نظريتي
الفرنسية فلورانس بارلي».

رحمه

سياسيا ايضا ،التقى الرئيس
عون ،النائب السابق اميل رمحه،
واجرى معه جولة افق تناولت
«التطورات السياسية االخرية ،ال
سيما منها مسار تأليف احلكومة
اجلديدة واهم االستحقاقات
اليت ستواجهها سياسيا وامنيا
واداريا ،اضافة اىل االوضاع
االقتصادية وانعكاس التطورات
االقليمية على الوضع العام يف
لبنان».

عربيد

والشأن االقتصادي عرضه
الرئيس عون مع رئيس اجمللس
االقتصادي االجتماعي شارل
عربيد ،الذي اطلعه على الدعوة
اليت وجهها لالحزاب اللبنانية
«لعقد لقاء حواري اقتصادي
يتناول الواقع احلالي ،بهدف
استشراف حلول ومقرتحات
للمسائل االقتصادية الراهنة».
كما اطلع عربيد الرئيس عون
على «التواصل القائم مع
اجمللس االقتصادي االجتماعي
والبيئي الفرنسي ،ال سيما جلهة
تبادل املعلومات» .واشار اىل
ان «اجمللس يعمل على اعداد
ميثاق اجتماعي جديد مبشاركة
اجلهات املعنية».

عثمان عرض وخرباء دوليني يف السالمة
املرورية تعزيز قدرات قوى األمن

عويجان

تربويا ،استقبل الرئيس عون ،يف
حضور املساعدة اخلاصة لرئيس
اجلمهورية السيدة كلودين عون
روكز ،رئيسة املركز الرتبوي
للبحوث واالمناء الدكتورة ندى
عوجيان ،واطلع منها على «عمل
املركز ،ال سيما الرؤية الرتبوية
اجلديدة اليت يعدها واخلطوط
العريضة للتوجهات الرتبوية
املستقبلية».

حمفوض :هاشم حسني عالوي هل هو نفسه
عالوي رئيس الوزراء األسبق يف العراق؟
قال رئيس «حركة التغيري» إيلي
حمفوض « :ورد يف املرسوم
رقم  2942تاريخ 2018/5/11
املتعلق بإعطاء اجلنسية ،إسم
إياد هاشم حسني عالوي
وأفراد عائلته وهم من اجلنسية
العراقية ،فهل هو نفسه
عالوي رئيس الوزراء األسبق

زار وفد قيادي من حركة
«محاس» مقر احلزب التقدمي
االشرتاكي يف بريوت ،ضم
املسؤول السياسي يف لبنان
أمحد عبد اهلادي ونائبه جهاد
طه ومسؤولي احلركة يف
املناطق امين شناعة ،ابو خليل
قاسم ،عبد اجمليد العوض،
ومسؤول العالقات الفلسطينية
مشهور عبد احلليم.
وكان يف استقباهلم النائب
بالل عبداهلل وأمني السر العام
يف احلزب ظافر ناصر واعضاء
جملس القيادة بهاء أبو كروم،
حممد بصبوص ،ربيع عاشور
ومفوض الثقافة فوزي ابو
ذياب.
وقدم الوفد التهاني إىل احلزب
ب»النتائج اليت حققها يف
االنتخابات النيابية» ،وجرى
نقاش يف األوضاع الداخلية
واإلقليمية ،يف ضوء التحديات
اليت تواجه املنطقة».
وأفاد بيان للتقدمي ،أن
«الطرفني أكدا العالقة اليت
تربط احلزب التقدمي االشرتاكي
حبركة محاس وضرورة تطوير
العالقات اللبنانية  -الفلسطينية
وفتح حوار جدي يف هذا
حتسني
يتناول
اخلصوص
الظروف املعيشية لالجئني يف
لبنان وإبعاد هذا امللف عن
التجاذبات واحلسابات الداخلية.

وكانت جولة أفق استعرضا
فيها ما يتم حتضريه من
صفقات ومشاريع تطال القضية
الفلسطينية ،ال سيما بعد قرار
نقل السفارة االمريكية اىل
القدس والصفقة اليت تسوق
هلا االدارة األمريكية متجاوزة
للشعب
األساسية
احلقوق
الفلسطيين وضاربة بعرض
احلائط كل القرارات الصادرة
عن الشرعية الدولية».
«العنف
الطرفان
ودان
املفرط الذي يستخدمه العدو
مواجهته
يف
االسرائيلي
للناشطني الفلسطينيني يف
غزة والضفة الغربية يف ظل
التواطؤ األمريكي الذي حيمي
اجلرائم االسرائيلية يف جملس
األمن».
باحلقوق
«متسكهما
وجددا
املشروعة للشعب الفلسطيين
بتحرير أرضه وتأمني حق العودة
لالجئني ووقف االستيطان
الفلسطينية
الدولة
وقيام
املستقلة وعاصمتها القدس».
وأكدا «ضرورة حتصني الساحة
الفلسطينية يف لبنان ومحايتها
وتفعيل التواصل بني األطراف
والقوى الفلسطينية ،مبا حيفظ
االمن واالستقرار داخل املخيمات
وينعكس إجيابا على الواقع
الفلسطيين وحيمي العالقات
اللبنانية  -الفلسطينية».

يف العراق؟ جمرد سؤال ومن
باب اإلستفسار.
واذا كان كذلك فهل تنطبق
عليه وعلى أفراد عائلته
الشروط الواجب توفرها يف
كل طالب للجنسية اللبنانية؟
وهل كان هؤالء يقيمون يف
لبنان بشكل دائم؟».

خضر خالل افطار يف دير االمحر :الطالق محلة
شعبية ومدنية مؤيدة للجيش واالجهزة االمنية
ولن نسمح لقلة من املطلوبني العبث بأمن املنطقة

أقام رئيس احتاد بلديات منطقة
دير االمحر جان الفخري إفطارا
رمضانيا يف مطعم «املريالند»
يف بلدة دير االمحر ،يف حضور
النائب بكر احلجريي ،النائبني
السابقني ربيعة كريوز ونادر
سكر ،حمافظ بعلبك  -اهلرمل
بشري خضر ،راعي ابرشية بعلبك
 دير االمحر املارونية املطرانحنا رمحة ،مفيت بعلبك  -اهلرمل
الشيخ خالد الصلح ،رؤساء
بلديات قرى املنطقة وخماتريها
وفاعليات رمسية واجتماعية.

الفخري

وألقى الفخري كلمة شدد
فيها على «أهمية شهر رمضان
املبارك ،فهو شهر تالقي األحبة
واجلريان بالعمق نابعة من اخوة
معيوشة بالصميم يف منطقتنا.
نعم ،هذا هو البقاع الشمالي،
االرض اخلرية واملعطاء بأهلها
الشراكة
فيها
وخرياتها،
املسيحية  -االسالمية القائمة
على الوحدة والتعاون واحملبة،
ومسؤوليتنا ان نورثها ألحفادنا
بقيمها وفضائلها اخلرية لتكون
هدية حياتهم واعيادهم».

رحمة

ورأى املطران رمحة اننا «يف
مرحلة الصوم امام مهمة ليتقرب
فيها االنسان من اهلل ،وجتمعه
مع الرب عالقة حقيقية ،فعندها
يكون صومنا مقبوال ومشفوعا
بالتقوى ،وكل إنسان منا هو يف
حاجة إىل اهلل لنتكسب خباليانا
وعقلنا التحول الذي يقربنا اىل
فكر الرب».
وأضاف« :قيمة الصوم الكبرية
من خالل مجعتنا هذه اليوم،
حيث نقف مجيعنا مع حمافظ
بعلبك اهلرمل بشري خضر ،وهو
حامل لواء املنطقة وتقدمها
وامنها ،مجيعنا يف هذه املنطقة
اىل جانبك حتى استتباب االمن
واالستقرار يف هذه املنطقة
العزيزة علينا مجيعا».
وتابع« :منذ عام  ،1975هناك
من يرى نفسه اكرب من الدولة،
ولكن ليفهموا ان ال احد فوق
الدولة ،وال حيق الحد ان يسكن
داخل حرج بعيدا عن القانون،
على كل انسان موجود يف ارض
البقاع الشمالي ان يعي هذه

احلقائق .فالعفو العام ال يأتي
من دون مقابل ،بل ياتي من
اناس اصلحوا انفسهم .فقد آن
األوان لنفكر جديا كيف نساعد
بعضنا البعض وكيف نبين البقاع
الشمال فال ميكن عددا من
االشخاص املخلني ان يفكروا
ان يف امكانهم أن يبنوا وطنا
على حجمهم ،وحنن ندعوهم إىل
إصالح امورهم ليعيشوا كسائر
الناس وينالوا حقوقهم كافة».

خضر

والقى احملافظ خضر كلمة شكر
فيها احتاد بلديات دير االمحر
على هذا اللقاء اجلامع ،ورأى
أن «حديث اليوم يف املنطقة هو
عن الواقع االمين ،فاذا تابعتم
يف املرحلة السابقة مل نوفر اي
باب إال طرقناه ،والتقينا كل
املسؤولني إليصال صوتكم،
وصوال اىل فخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
الذي نشكره على عقده جملس
الدفاع االعلى وهو جاء كرامة
لعيون اهالي منطقة بعلبك -
اهلرمل ،بهدف انهاء حالة تردي
الوضع االمين ،الذي الحظنا خالل
اليومني املاضيني أنه حتول من
حسن إىل احسن».
ودعا خضر اىل»اطالق محلة
شعبية ومدنية مؤيدة للجيش
اللبناني واالجهزة االمنية كافة
 ،فالدولة قادمة من اجل بعلبك
 اهلرمل ومن حق اجليش عليناان يشعر انه مرحب فيه ،وما
يقوم به هو مطلبنا وال نسمح
لقلة قليلة من املطلوبني العبث
بأمن املنطقة».
واكد أن «كل رصاصة أو قذيفة
اطلقت خالل االيام املاضية
اصابت مشروع العفو العام،
وال افهم كيف أخطئ من دون
ان اعتذر ،فعلى كل مطلوب
ترك اخلطيئة والسري يف االجتاه
الصحيح ،وعلى اهل اخلري الذين
يقومون مبصاحلات هنا وهناك
أال يقوموا بإجراء أي مصاحلة،
من دون تسليم اجلاني أو
املرتكب لينال جزاءه ،بعد ذلك
تكون املصاحلة ،أي ان املصاحلة
تكون بعد تسليم املطلوبني اىل
االجهزة االمنية ليأخذ القضاء
جمراه».

الرياشي استقبل وفدا من مجعية خمرجي
الصحافة ومصممي الغرافيك
خالل اللقاء
استقبل املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء عماد
عثمان يف مكتبه يف ثكنة
املقر العام ،كبري خرباء السالمة
املرورية يف البنك الدولي
سواس جوب ،وامني السر
يف اجمللس الوطين للسالمة
رمزي
الربوفسور
املرورية
سالمه ،يرافقهما خبري السالمة
املرورية كامل ابراهيم ،يف
زيارة جرى يف خالهلا التداول
يف مشاريع التعاون بني قوى

االمن والبنك الدولي واجمللس
املرورية،
للسالمة
الوطين
ومنها وضع اسرتاتيجية وطنية
للسالمة املرورية ،مبا يف ذلك
اسرتاتيجية الردع عن خمالفات
قانون السري.
كما مت التطرق اىل تعزيز قدرات
عناصر قوى االمن ،وخباصة ما
يتعلق بالتحقيق يف احلوادث
املرورية ،واعتماد اسس علمية
لتحديد السرعات على خمتلف
الطرق يف االراضي اللبنانية.

الرياشي مستقبال الوفد
استقبل وزير االعالم ملحم
الرياشي بعد ظهر امس االول
يف مكتبه ،وفدا من مجعية
خمرجي الصحافة ومصممي
ارنست
برئاسة
الغرافيك
بعقليين ،قدم اليه دعوة حلضور

احتفاهلا التكرميي الرابع لعدد
من العاملني املخضرمني يف
املهنة ،والذي سيقام برعاية
الوزير الرياشي يوم السبت
يف  23من اجلاري يف قصر
املؤمترات يف ضبيه.
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لـبنانيات

الفوعاني :لتغليب املصلحة الوطنية فرجنيه التقى زاسبكني والنائب أوغاسابيان زار عوده :على املعنيني بتشكيل
درويش عصفور :متفائلون بتمثيل احلكومة أخذ املصلحة الوطنية كأولوية
وتسهيل والدة احلكومة
إستقبل مرتوبوليت بريوت مع املسألة اإلجتماعية والنقدية
رأى املسؤول التنظيمي حلركة أجل تنفيذ خطة امنائية ومعاجلة
اإلقتصادي،
الوضع
وتوابعها للروم االرثوذكس ومع
احلكومة
يف
العلوية
الطائفة
«أمل» يف إقليم البقاع مصطفى األوضاع االقتصادية واالجتماعية
املطران الياس عوده ،النائب خصوصا مع ما نشهده يف دول

الفوعاني يف تصريح ،ان
«الوضع االقتصادي الذي نعيشه
حيتم علينا مجيعا تغليب املصلحة
الوطنية ،من خالل تسهيل
عملية والدة احلكومة ،ونأمل
يف ان تبصر النور بعيد العيد،
ليصار إىل اإلنطالق بورشة عمل
إصالحية واقتصادية ،ووضع
خطة حملاربة الفساد واإلهدار،
إلنقاذ ما تبقى من مؤسسات».
وشدد على «اعطاء األولوية
للناس واملعاجلة اجلذرية لكل
وعدم
االجتماعية
االزمات
التعاطي بعد اليوم باحللول
املرحلية اليت اوصلتنا إىل ما
حنن عليه».
ومثن «اجلهود األخرية للقوى
واألجهزة األمنية والعسكرية
يف القبض على بعض املخلني
باألمن يف منطقة بعلبك -
اهلرمل» ،متمنيا «السري بهذا
األمر حتى النهاية ووضع خطة
أمنية حامسة حتد من التفلت
واألعمال املشوهة اليت يقوم
بها بعض األشخاص الذين ال
يتجاوزون أصابع اليد».
األمنية
«املؤسسات
ودعا
والعسكرية إىل السري حتى
النهاية يف تطهري هذه املنطقة
من عبث هؤالء .وليعلم القاصي
والداني ان القوى السياسية
الفاعلة يف هذه املنطقة ال
تغطية ألحد ،ال بل نناشد
الدولة الضرب بيد من حديد،
ومبوازاة ذلك ال بد من حضور
كل املؤسسات يف الدولة من

الن االمن جيب ان يكون مدخ ًال
لإلمناء»
ودعا «اهليئة العليا اإلغاثة
إىل رفع آثار ما ختلفه األمطار
والسيول من أضرار يف
املمتلكات العامة وإعطاء احلق
ألصحابه بالسرعة املطلوبة».
وذكر بأنه «بعد حترير اجلرود
الشرقية خصصت احلكومة مبالغ
من أجل مشاريع امنائية يف
املنطقة ،لذلك ال بد من البدء
فورا بتنفيذ هذه املشاريع اليت
مل نر منها شيئا ملموسا حتى
اآلن على هذا الصعيد ،والبدء
بتنفيذ هذه املشاريع هو أقل
اجلميل ألبناء الصمود يف هذه
البلدات اليت عانت ما عانته يف
مواجهة اإلرهاب التكفريي .وهنا
تكمن الصورة احلقيقية لبعلبك -
اهلرمل فما زال أبناؤها يؤمنون
بثقافة املقاومة املتعانقة مع
بسالة جيشنا وصمود شعبنا
لتبقى هذه املعادلة أساسا ألي
معادلة تطرح ،وخباصة لتشكل
عنوان البيان الوزاري للحكومة
املقبلة ألنها معادلة أثبتت قوة
لبنان وحافظت على وحدته
واستقراره وابعدت هليب احلرب
املشتعلة يف كل مكان».
وأكد «إننا يف هذه املنطقة
سنبقى على قسم اإلمام السيد
موسى الصدر متمسكني خبيار
مقاومة ،وعدونا األول إسرائيل
حتى حترير األرض ومنع هذا
العدو من استباحة أرضنا وجونا
وثرواتنا ومياهنا».

لقاء االحزاب :االحتفال بيوم
القدس يكتسب أهميته من حلظة
اشتداد التآمر على فلسطني
عقد «لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية»
اجتماعه الدوري اليوم يف
مركز احلزب السوري القومي
االجتماعي ،يف حضور منسق
اللقاء النائب حممد خواجة،
وجرى البحث يف التطورات.
وتوقف اجملتمعون يف بيان عند
حلول يوم القدس العاملي يف
اجلمعة األخرية من شهر رمضان
«الذي حدده االمام الراحل روح
اهلل اخلميين ليكون يوما تعرب
فيه شعوب العاملني العربي
واالسالمي عن دعم نضال
الشعب الفلسطيين ومقاومته
متسكها
وعن
وانتفاضته،
بتحرير القدس وفلسطني من
االحتالل الصهيوني».
وأكد اللقاء أن «االحتفال بيوم
القدس هذا العام يكتسب
أهميته من كونه يأتي يف حلظة
اشتداد التآمر على القدس
وفلسطني يف سياق ما يسمى
«صفقة القرن» اهلادفة اىل
تصفية القضية الفلسطينية.
كما يكتسب أهمية من تزامنه
مع مسريات العودة الكربى اليت
ينظمها الشعب الفلسطيين،
املسريات
هذه
ليعانق
ويستنهض الشارع يف العاملني
لدعم
واالسالمي
العربي

القضية الفلسطينية وهويتها
وحق الشعب بالعودة اىل ارضه
ووطنه وصون مقدساته».
ولفت إىل «أن االحتفال
بيوم القدس يتزامن أيضا
مع انتصارات حمور املقاومة
يف سوريا على أشرس حرب
استهدفت
كونية
ارهابية
اسقاط سوريا واملقاومة وتوفري
املناخات املؤاتية لتمكني العدو
الصهيوني من فرض مشروعه
التصفوي لقضية فلسطني
واعالن دولته العنصرية على
ارض فلسطني».
وأكد اللقاء أن «انتصارات
حمور املقاومة يف سوريا بددت
رهانات أمريكا وكيان العدو
الصهيوني واألنظمة الرجعية
واوجدت بيئة تعزز خيار
املقاومة املسلحة يف مواجهة
االحتالل الصهيوني».
وتوجه من اجلمهورية االسالمية
االيرانية «قيادة وجيشا وشعبا
بالتحية والتقدير على الدور
الذي تقوم به يف دعم نضال
الشعب الفلسطيين ومقاومته
ضد االحتالل والذي يشكل
احياء يوم القدس العاملي
جتسيدا عمليا هلذا االلتزام
الذي تكرس مع انتصار الثورة
االسالمية االيرانية».

السابق جان أوغاسابيان ،الذي
قال بعد اللقاء« :نزور سيدنا،
أوال ألخذ الربكة ثم لبحث األمور
اليت مير بها البلد ،ومنها مسألة
ضرورة تشكيل حكومة جديدة
توحي بالثقة فعليا وليس
كالميا».
اضاف« :وأيضا تداولنا األوضاع
واإلجتماعية
اإلقتصادية
والنقدية اليت حتتاج لرعاية
كبرية .لذا ،أي حكومة سوف
تتشكل قريبا إن شاء اهلل،
ستكون أمام مسؤولية املقاربة

فرنجيه مستقبال زاسبوكني
استقبل رئيس تيار «املرده»
سليمان فرجنيه يف دارته
ببنشعي ،سفري روسيا ألكسندر
زاسبكني ،يف حضور أنطوان
مرعب ،ومت البحث يف التطورات
حمليا واقليميا.

ويف هذا اللقاء مع معالي الوزير
فرجنيه عرضنا كافة املواضيع،
إنه أخ لنا ومن القامات الوطنية
االساسية يف هذا البلد .وحنن
نقول دائما ان قيمة اجملتمعات
هي يف وطن قوي عزيز ،وقوة
وعزة أي وطن هي».

كما استقبل فرجنيه يف مؤسسة
«املرده» يف بنشعي ،القائم
االسالمي
اجمللس
برئاسة
العلوي الشيخ حممد عصفور
مرتئسا وفدا من اجمللس،
حبضور احملامي بطرس فرجنيه،
وكان عرض لالوضاع الراهنة.
اثر اللقاء ،أصدر عصفور بيانا
قال فيه« :يسرنا زيارة هذا
البيت الوطين العريق ،واللقاء
مع معالي االستاذ سليمان
طوني فرجنيه .لقد كان اللقاء
جيدا واجيابيا ومت التداول يف
األوضاع اللبنانية عامة ،وال
سيما األوضاع يف الشمال .كما
عرضنا هواجس وحقوق ابناء
الطائفة االسالمية العلوية ،ومن
روحية خماطبته كأخ وصديق،
كان اللقاء اخويا ووجدانيا
وممتازا».
أضاف« :من الطبيعي ان يكون
مطلب متثيل الطائفة العلوية يف
احلكومة من اولويات املطالب
خالل هذه الفرتة ،لقد طالبنا
فخامة الرئيس ودولة الرئيس
بري ،ودولة رئيس احلكومة،
بهذا املوضوع ،وحنن متفائلون
ان تنصف هذه الطائفة يف
حقوقها أسوة ببقية الطوائف.

درويش

عصفور

وكان فرجنيه التقى يف دارته
ببنشعي ،النائب علي درويش
يف حضور احملامي بطرس
فرجنيه ،ومت البحث يف خمتلف
االوضاع.
اثر اللقاء ،قال درويش:
«الزيارة اليوم لرئيس تيار
املرده هي زيارة طبيعية بعد
االنتخابات النيابية من ضمن
جولة على القيادات الشمالية،
وانا كنائب عن طرابلس من
املفرتض ان يكون لي لقاءات
مع كل القيادات للنظر مبوضوع
امناء الشمال وموضوع الصيغة
الوطنية ال سيما يف ظل تشكيل
حكومة واعادة صياغة للرتكيبة
السياسية يف هذه املرحلة
االنتخابات.
بعد
االنتقالية
ونعترب الوزير فرجنيه قامة
وطنية من املفرتض التباحث
معها سواء يف الشأن الشمالي
او يف الشأن الطرابلسي».
أضاف« :زرنا الرؤساء الثالثة
وكان هناك رغبة ومتن ان يصار
اىل اعطاء حقيبة وزارية للطائفة
العلوية ،ونأمل ان يصار اىل
تشكيل حكومة موسعة حتتضن
اجلميع».

أسامة سعد زار احلص :لالسراع يف تأليف
احلكومة ومعاجلة جدية للوضع االقتصادي
استقبل الرئيس الدكتور سليم
احلص ،عصر امس االول
اخلميس ،النائب اسامة سعد
رئيس التنظيم الشعيب الناصري
على رأس وفد من قيادة التنظيم
يف حضور مستشار الرئيس
احلص الدكتور رفعت بدوي.
بعد اللقاء ،اقل النائب سعد:
«انها زيارة لالطمئنان اىل صحة
الرئيس ،واحلمد هلل ،صحته
جيدة ،وكانت جلسة ودية معه
انها زيارة لشخصية ذات قامة
وطنية وعربية وله اسهامات
كبرية».
اضاف« :كانت فرصة للحديث

عموما من دون الدخول يف
التفاصيل ،ولكن حنن ندعو
اىل االسراع يف تشكيل احلكومة
واىل اقرار النسبية الكاملة
الشيوخ.
جمللس
وانشاء
ونطالب مبعاجلة جدية للوضع
االقتصادي واملالي يف البلد
ملا له من انعكاسات خطرية على
اوضاع اللبنانيني».
وشدد على ان «تنهض احلكومة
العتيدة بالقطاعات املعيشية
كالزراعة والصناعة واحلرف»،
منبها اىل «عدم االهتمام بهذه
القطاعات الرتباطها باحلياة
املعيشية اليومية للمواطنني».

اجلوار ،وهو يف غاية اخلطورة.
فنحن نعترب أيضا أن على القوى
السياسية املعنية مبوضوع
احلكومة حتمل املسؤولية وأن
تتفاهم وتأخذ املصلحة الوطنية
كأولوية».
وأمل أوغاسابيان يف أن «تكون
املرحلة املقبلة أكثر انفتاحا بني
خمتلف القوى السياسية ،وأن
تكون مرحلة حتمل األمل للبلد
واملواطن ،فيتمكن من احلصول
يف خالهلا على كل حاجاته
احلياتية أالساسية».

مراد عرض األوضاع مع اسامة سعد ودعوة اىل
االسراع يف التأليف

استقبل رئيس حزب االحتاد
النائب عبد الرحيم مراد ،االمني
العام ل «التنظيم الشعيب
الناصري» النائب اسامة سعد
على رأس وفد من قيادة
التنظيم.
وجرى خالل اللقاء البحث يف
املستجدات الداخلية ،والسيما
موضوع تأليف احلكومة «وضرورة
االسراع يف تشكيلها ملواجهة
التحديات اليت يتعرض هلا لبنان
وضرورة تطوير الصيغة اللبنانية
حنو رؤية وطنية جامعة حتدث
تغيريا يف البنية السياسية
واالجتماعية اللبنانية» ،وفق بيان
حلزب االحتاد.
وأطلع سعد قيادة احلزب على
االجواء داخل مدينة صيدا
البيئي
املوضوع
«والسيما
وتسلط اصحاب املولدات».
واكد الطرفان ضرورة «التنسيق
املشرتك يف كل ما يتعلق
باجلوانب الوطنية والعربية».
وعقب اللقاء صرح سعد« :ان
اللقاء فرصة لتداول اوضاع
لبنان واملنطقة وخصوصا ما
جيري يف فلسطني .يف ما خص
لبنان ،ندعو اىل ضرورة االسراع
يف تشكيل احلكومة لتقوم بدورها
يف معاجلة االزمات وخصوصا

االزمات االقتصادية ،ونطالب
احلكومة اجلديدة باعطاء االهمية
القصوى للملف االقتصادي يف
البالد ملا هلا من انعكاسات
كبرية على ابناء الشعب اللبناني
على كل الصعد.
وندعو احلكومة اللبنانية اجلديدة
لالهتمام بالقطاعات اليت يعمل
فيها اللبنانيون ويعتاشون منها،
باالضافة اىل العديد من امللفات
املهمة كقضية النازحني وضرورة
الوصول اىل تفاهمات وطنية
ملواجهة ما جيري يف املنطقة».
من جهته قال مراد« :ان اللقاء
مع الدكتور اسامة سعد حيمل
بالنسبة الينا االهتمام ،والسيما
اننا نتقاسم االفكار ،وانين ادعو
اىل االسراع يف تشكيل احلكومة
اللبنانية قريبا وان تكون حكومة
شاملة وعادلة ،السيما انها امام
استحقاقات كبرية ،وال بد من
التطرق اىل موضوع مؤمتر سيدر
الذي خصص له مليار دوالر،
وان ال يكون كله للمشاريع
االستهالكية ،بل ان نكون امام
مشاريع انتاجية تكون على قدر
الوعود اليت اعطيت للمواطن.
بالقطاعات
االهتمام
ونأمل
االنتاجية يف لبنان كالزراعة
والصناعة».

األحرار طالب بوضع حد نهائي
ملالبسات مرسوم التجنيس
طالب اجمللس السياسي حلزب
الوطنيني األحرار يف بيان،
بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة
رئيسه النائب السابق دوري
األعضاء،
وحضور
مشعون
ب»وضع حد نهائي ملالبسات
مرسوم التجنيس ،الذي يشكل
عثرة للعهد ،والذي يكتنفه
الغموض ،بعدما تأجل نشره
ليكون الرأي العام على بينة من
أمره».
وأكد أن «ال اعرتاض على حق
رئيس اجلمهورية يف اصدار
املرسوم ،فهو حق دستوري
على أن يتم التحقق من
مضمونه ،وأن يأتي متناسبا
مع املبادئ اليت وجد من أجلها
وختتصر ـ بصفة املستحقني ـ
وذلك بشفافية مطلقة».
وأمل يف أن «يكون عربة يف
املستقبل ،بعيدا من االرجتال
او احملسوبية او النفعية ليحظى
بدعم اللبنانيني وتأييدهم».
ورأى أن «الوقت بدأ يوهن

تشكيل حكومة جديدة وسط
معلومات متضاربة وتكهنات
باملراحل اليت قطعتها ،واليت
ال تثبتها املعطيات املتوافرة.
وأغلب الظن أن عملية التأليف
لن تتم قبل الفطر السعيد،
مما جيعل املطالب واملطالب
املضادة تدور يف حلقة مفرغة
سواء بالنسبة إىل احلصص أو
إىل نوعية احلقائب الوزارية اليت
يسعى كل فريق اىل توليها.
علما ان املطلوب قيام حكومة
يف أسرع وقت ممكن ،نظرا
اىل امللفات العالقة من جهة،
واىل التحديات واالخطار على
الصعيدين الداخلي واالقليمي
من جهة أخرى .ومن الضروري
عدم اسقاط احتمال حكومة أكثرية
يف حال تعذر التوصل اىل اتفاق
حول حكومة وحدة وطنية ،على
ان تقوم معارضة دميقراطية
حتاكي النظام الربملاني ،وان
يتم التزام الدستور والقوانني
واتفاق الطائف».
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لـبنانيات

مؤمتر صحايف يف مجعية الصناعيني شرح قرار احلكومة دعم املنتجات الوطنية

خوري :التحول القتصاد منتج انطلق ..اجلميل :انتصار لالقتصاد والصناعة
أعلن وزير االقتصاد والتجارة
يف حكومة تصريف االعمال
رائد خوري ان «مسار التغيري
بهيكلية اقتصادنا وحتويله من
اقتصاد ريعي اىل اقتصاد
منتج بدأ ،وهناك ملفات لـ25
سلعة ميكن ان تتخذ حبقها
اجراءات حلمايتها» .وكشف انه
«خالل شهرين سيتم عرض
اخلطة االقتصادية اليت تعدها
ماكينزي لتحدد على اساسها
القطاعات املنتجة واليت لديها
قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه
من املنافسة».
بدوره ،اعترب رئيس مجعية
الصناعيني فادي اجلميل ان «ما
حتقق انتصار لالقتصاد الوطين
قبل ان يكون للصناعة» ،مؤكدا
ان «هذه اجلهود ستستكمل
اىل حني توفري املعاجلات لبقية
املنتجات وعددها .»25
كالم خوري واجلميل جاء خالل
مؤمتر صحايف اليوم يف مجعية
حضره النائب
الصناعيني،
نزيه جنم ،املديرة العامة
لوزارة االقتصاد عليا عباس،
نائبا رئيس مجعية الصناعيني
زياد بكداش وجورج نصراوي،
االمني العام للجمعية خليل شري
وعدد من اعضاء جملس االدارة
وصناعيون معنيون بالقطاعات
اليت طاهلا الدعم.

خوري

بداية ،أشار خوري اىل أن «جملس
الوزراء اختذ يف جلسته االخرية
قرارا يهدف اىل محاية االنتاج
الوطين .وتضمن القرار اجراءات
تتعلق بـ  7سلع ،الواردات
الرتكية معنية باثنني منها»،
مؤكدا أن «هذا القرار ال يقتصر
على اجراءات ضد الواردات من
تركيا فقط» ،موضحا أنه يف ما
يتعلق برتكيا فقد «منع القرار
ادخال واسترياد البسكويت
والويفر ومواد التنظيف منها».
ونص قرار جملس الوزراء على
«الطلب من اجلهات املعنية يف
اجلمارك التشدد يف مراقبة
األصناف املستوردة من البلدان
كافة عرب حتويلها إلزاميا إىل
املسار األمحر ،وهي :كرتون
صواني البيض ،ورق التخديد
والتست الينر وااللبسة اجلاهزة
على انواعها ،كما منع استرياد
األلبسة املستعملة ألسباب
بيئية».
وأكد ان «ال خلفية سياسية للقرار
الذي اختذ امنا العالقات التجارية
اللبنانية الرتكية شهدت اختالال
كبريا يف امليزان التجاري:
فمن جهة يستورد لبنان من
تركيا حبوالي املليار دوالر وال
يصدر إليها سوى بـ  200مليون
دوالر .ومن جهة اخرى ،ال يوجد
أي اتفاقيات جتارية بني البلدين
حبيث ان لبنان مل يصادق بعد
على اتفاقية التجارة احلرة بني
البلدين».
وقال« :ان هيكلية اقتصادات
الدول ال ميكنها ان تصمد على
املدى الطويل على هذا النحو
حبيث ان  40يف املئة من
الناتج القومي هو عجز بامليزان
التجاري ،وحنن منول هذا العجز
من حتاويل بالعملة الصعبة ،فيما
نستهلك  50مليار دوالر اي ما

يعادل  100يف املئة من الناتج
القومي».
أضاف« :بدأنا من هذه احلكومة
وسنستمر يف احلكومة املقبلة
بالتغيري يف هيكلية اقتصادنا
ليتحول من اقتصاد ريعي اىل
اقتصاد منتج ،وذلك من خالل
اجراءات عدة ميكن ان تتخذها
الدولة اللبنانية من اجل تشجيع
القطاع اخلاص ليضخ استثمارات
يف قطاعي الصناعة واخلدمات
يف لبنان ابرزها تأمني احلماية
لبعض السلع من قبل الدولة
اللبنانية عرب اعطائها حوافر
مثل اعفاءات ضريبية .كما
جيب ضبط التهريب عرب املعابر
الشرعية وغري الشرعية .ان
التهريب عرب املرافىء الشرعية
املخفضة
بالفواتري
يتمثل
بهدف التهرب من دفع الرسوم
اجلمركية ،ويف ما خص التهريب
عرب املعابر غري الشرعية فنحن
ندق ناقوس اخلطر كونها ترتفع
بكميات كبرية».
وتابع« :العالج يكون عرب عدة
اجراءات :يف جملس الوزراء
بدأنا بقرار محاية االنتاج ونأمل
ن يكون مسارا للمستقبل،
وقد أعددنا بالتعاون مع وزارة
الصناعة ملفات لـ  25سلعة ميكن
ان نتخذ حبقها اجراءات حلمايتها.
وقد اختذنا بداية قرارات مبنع
االسترياد ألن احلكومة ال متلك
بعد حق التشريع اجلمركي
لتفرض رسوما مجركية».
وأعلن خوري ان «الدولة تعد
خطة اقتصادية لتحدد من خالهلا
القطاعات املنتجة واليت لديها
قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه
من املنافسة ،وبعد حتديد هذه
القطاعات سيتم وضع سياسة
لكل قطاع» .وقال« :حنن
لسنا مع السياسة احلمائية امنا
هناك بعض الصناعات حباجة
يف املرحلة االوىل اىل بعض
احلمايات على غرار ما تقوم به
بعض دول العامل كي تتمكن من
الوقوف على رجليها واملنافسة
يف املستقبل .وآمل من احلكومة
املقبلة ان تكمل بهذا املسار
ألن من شأن ذلك ان خيلق
تغيريا جذريا يف اقتصادنا.
كما نتمنى ان يتم االستثمار
يف قطاعي الصناعة واخلدمات،
خالل
نطلعكم
ان
ونأمل
شهرين على اخلطة االقتصادية
والقطاعات اليت يعتقد ان لبنان
عنده قيمة تفضيلية فيها .هذه
اخلطة سرتفع اىل جملس الوزراء
وستصدق يف جملس النواب،
وهي ستوضع قيد التنفيذ».

الجميل

بدوره ،هنأ اجلميل «القطاع
الصناعي واالقتصاد اللبناني
بقرار جملس الوزراء األخري
حبماية اإلنتاج الوطين» ،وقال:
«نعترب ذلك أول الغيث ويشكل
نقلة نوعية يف التعاطي مع
امللفات الوطنية ،ونؤكد أمام
الرأي العام اللبناني ان ما حتقق
هو انتصار لالقتصاد الوطين
قبل ان يكون انتصارا للصناعة
اللبنانية».
وشكر رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ورئيس جملس

النواب نبيه بري ورئيس احلكومة
سعد احلريري لدعمهم للقطاع.
كما شكر «جملس الوزراء
وخصوصا وزيري االقتصاد
والتجارة رائد خوري والصناعة
حسني احلاج حسن وفريق عمل
الوزارات املعنية واجلمارك».
وقال« :يبدو ان رحلة االلف
ميل انطلقت ،فهذه املرة
االوىل اليت نشعر فيها مبقاربة
جدية وواقعية للقطاع الصناعي
جتاه هذا الكم من االغراق
الذي بدأ يقضي على قطاعاتنا
املنتجة .حنن مل نطلب دعما
امنا تكافؤا يف الفرص لنتمكن
من املنافسة ،خصوصا يف
عقر دارنا .فاملنتجات االجنبية
الواردة من كل دول العامل
تغرق اسواقنا بسلع تلقى دعما
مباشرا من دوهلا فتباع ارخص
من االنتاج احمللي .ان هذا
اإلغراق مينع الصناعة الوطنية
من انتاج منتجات أساسية ما
أدى اىل اقفال معامل الواحد
تلو اآلخر ،مثل معامل احلديد
الدباغات والزجاج والبعض منها
أساسي للصناعات األخرى».
أضاف« :إن ما نطالب به حق
لنا ،ومعتمد يف كل دول العامل
اليت تدافع عن صناعاتها ليس
فقط بوضع رسوم مجركية امنا
أيضا بوضع عراقيل غري مجركية
مثل فرض مواصفات معينة على
السلع لعرقلة تدفقها الينا .كما
تلجأ بعض البلدان اىل دعم
اكالف انتاجها وصناعتها ما
خيلق منافسة غري متوازنة وغري
متكافئة مع الصناعة اللبنانية.
فمن غري املقبول ان يرتك
قطاعنا الصناعي وهو يضم آالف
املصانع ويشغل مئات آالف
اللبنانيني وحيدا يف مواجهة
الصناعات الكونية قاطبة ،من
دون أي منطق مقنع امنا ملصلحة
بعض املنتفعني وعلى حساب
االقتصاد اللبناني واللبنانيني.
اىل اين يريدون ان يذهبوا
بالبلد؟ هل يرضيهم ان نقفل
مصانعنا ونشرد عائالتنا؟ هل
يرضيهم ان تنخفض صادراتنا
اىل الصفر ،وان جتتاح اسواقنا
السلع االجنبية ،وان ترتفع
فاتورة االسترياد اىل حدود 30
مليار دوالر؟».
وتابع« :املنطق االقتصادي
السليم ،حيتم وجود قطاع
صناعي قوي ،وان تضع الدولة
كل االجراءات والقوانني اليت
تسهل اعماله وحتفزه ،من
ضمن مبادىء التجارة العاملية
واالتفاقات االقليمية اليت وقع
عليها لبنان».
الوطنية
«الصناعة
وقال:
هي عامل توازن اساسي يف
االقتصاد الوطين .وانطالقا من
هذه احلقيقة الساطعة نشهد منذ
مدة حرب جتارية بني ألد احللفاء،
وعلى سبيل املثال بني الواليات
واالحتاد
االمريكية
املتحدة
االوروبي ،وذلك ليحافظ كل
بلد على صناعته الوطنية .هذا
هو التوجه االقتصادي العاملي
اجلديد ،الصناعة الوطنية أوال.
ويف هذا السياق ،كانت اجلهود
اليت بذلتها مجعية الصناعيني
للمطالبة بتحفيز القطاع الصناعي

حاصباني لباسيل :أوافقك الرأي يف
التسييس مبجلس الوزراء وهذا ما حصل
يف موازنة الصحة

ودعمه مباشرة على غرار ما يقوم
به عدد كبري من الدول اليت
تصدر الينا او مبعاجلة اإلغراق
الذي نتعرض له ،وعلى احلكومة
ان تقرر ما هو االجدى واملمكن
تنفيذه».
أضاف« :هذه هي املرة االوىل
اليت تقدم فيها احلكومة على
قرار شجاع كهذا يهدف اىل
منع اإلغراق ،وكلنا ثقة ان
هذه املعاجلة لن تبقى ناقصة
بل ستستكمل اىل حني توفري
املنتجات
لبقية
املعاجلات
وعددها  25سبق وقدمنا ملفاتها
اىل احلكومة .ولدينا ملء الثقة
بأن من أخذ املبادرة الشجاعة
واجلريئة واملشكورة لن يتأخر
عن استكمال املهمة إلنصاف
كل القطاعات الصناعية».
وتابع« :هناك ردود فعل عكسية
قوبل بها قرار جملس الوزراء
من بعض اصحاب املصاحل
الشخصية الذين حاولوا تصوير
القرار على انه سيخلق صراعا
مع الدول خيرج بنتيجتها لبنان
اخلاسر الوحيد ،وان هذا القرار
سيضر خصوصا بالعالقات مع
تركيا وان القرار سيخلق صراعا
بني الصناعيني والتجار ،فيما
هو يف احلقيقة سيكون له تأثري
فقط على مصاحل بعض التجار
الشخصية الذين أغرقوا البالد
بالسلع املستوردة على حساب
القطاعات االنتاجية وحققوا
ارباحا طائلة مقابل اقفال
املصانع اللبنانية وتقلص فرص
العمل وارتفاع نسبة البطالة يف
صفوف الشباب».
وقال« :انطالقا من ذلك ،يهمنا
ان نوضح ان القرار الذي اختذ
هو ملعاجلة اإلغراق الذي نتعرض
طالبت النائب بوال يعقوبيان،
له والذي يقضي على صناعاتنا
األجهزة األمنية االسراع بالتحقيق
أكان من تركيا او غريها من
مبلف التعرض للرئيس السابق
الدول ،فرتكيا ليست هي
حلزب «اهلنشاك» يف لبنان
املستهدفة .كذلك ال بد من
الدكتور متساك بولديان ،الذي
التطرق ايضا اىل ما اثري عن قرار
تلقى تهديدات نتيجة دعمه هلا
منع استرياد األلبسة من تركيا
خالل محلتها االنتخابية».
وردود الفعل والتهويل الذي
وأشارت يف بيان اىل انها «ليست
استتبع بهذا القرار ،فنوضح
املرة االوىل اليت يتعرض فيها
بأن القرار يقضي مبنع استرياد
عدد ممن ساعدوها يف محلتها
األلبسة املستعملة اي البالة من
ما
ومضايقات،
لتهديدات
كل البلدان وليس فقط تركيا
يستدعي حتقيقا شفافا وسريعا
السباب صحية .وكلنا يعلم
يف احلادثة األخرية».
ان بعض التجار استغلوا قرار
وأوضحت انها «تابعت املوضوع
السماح باسترياد ثياب البالة
مع الرائد يف قوى األمن الداخلي
للتحايل على القانون ودفع
فارس أبو عسلي والرائد يف
رسوم مجركية اقل واحملددة بـ
أمن الدولة طوني أبو رجيلي،
 5يف املئة فقط لتحقيق ارباح
اللذين وعدا مبتابعة التحقيقات
غري مشروعة على حساب خزينة
حتى النهاية».
الدولة والصناعة اللبنانية».
أضاف« :حنن لسنا على خالف
او صراع مع أحد امنا نربز دورنا
كصناعيني يف زيادة حجم افاد مندوب الوكالة الوطنية
االقتصاد الوطين وقدرتنا على لالعالم يف طرابلس عبد الكريم
خلق فرص عمل لشبابنا».
فياض ان رئيس لقاء اإلعتدال
اجلدوى
ثم قدم اجلميل مثال عن
املدني مصباح األحدب ،تقدم
والدور
مصنع،
االقتصادية ألي
عرب وكيله احملامي غسان
االقتصاد
تنمية
الذي يلعبه يف
الكدار ،بطعن أمام اجمللس
وقدرته على تفعيل بقية
القطاعات ،كاشفا ان «كل مصنع
قادر على تشغيل ما ال يقل عن
 11مصنعا ،وبالتالي ال عجب ما
أفادت به دراسة لليونيدو ان قال رئيس حزب التوحيد الوزير
كل وظيفة يف القطاع الصناعي السابق وئام وهاب يف تغريدة
قادرة على خلق  2.2وظيفة يف عرب حسابه على «التويرت» « :
قطاعات أخرى».
نطالب جملس القضاء األعلى
سأل نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة العامة
غسان حاصباني يف تغريدة على
«تويرت»« :أين الواسطة ايها
الزميل الوزير جربان باسيل،
وقد مت دخول  338638حالة
اىل املستشفى على نفقة وزارة
الصحة حنو  25000مريض حصلوا
على أدوية السرطان واالمراض
املستعصية خالل تولينا وزارة
اللقاحات
وتأمنت
الصحة.
والرعاية الصحية األولية على
كل االراضي لللبنانية .كما

صنف لبنان يف املرتبة االوىل
يف الشرق األوسط يف اخلدمات
الصحية؟».
أضاف« :الرجاء قراءة السياسات
العامة للصحة وخطة «صحة
 »2025مبا فيها نص قانون
التغطية الصحية الشاملة الذي
ينتظر اإلقرار يف اهليئة العامة
جمللس النواب .كل هذا بالرغم
من كل التضييق على موازنة
وزارة الصحة والتسييس يف
جملس الوزراء ،والذي أوافقك
الرأي عليه».

يعقوبيان تطالب األجهزة األمنية
باالسراع بالتحقيق مبلف التعرض
للدكتور متساك بولديان

اشارة اىل أن بولديان الذي
يسكن حاليا يف فرنسا ،فوجىء
خالل زيارته يوم الثالثاء اىل
بريوت ،باقدام جمهولني على
الصاق ورقة محلت جمموعة من
التهديدات على بوابة منزله
الواقع يف منطقة مار خمايل
قرب كنيسة مار جرجس ،كما
على العبث باألقفال ملنعه من
دخول املنزل.
وقد جاء يف التهديد الذي كتب
باللغة األرمنية ما يلي« :اىل
من باع شرفه وقسمه بأرخص
االمثان اخلائن متساك بولديان:
خائن حزبه وطائفته سينال
عقابه .عندما تعود من فرنسا
سنرى يف أي جحر ستختبىء.
أينما ستكون سنالحقك وستنال
العقاب الذي تستحقه».

األحدب تقدم بطعن أمام اجمللس الدستوري

الدستوري بنتائج االنتخابات
النيابية يف الدائرة الثانية يف
الشمال ،مرفقا ملف الطعن
بأدلة ووثائق تثبت وجود كم
كبري من املخالفات والتزوير
والتالعب بنتائج االنتخابات.

وهاب يطالب بكف يد ابو غيدا بعد سجن ابو
دياب سبعة اشهر دون التأكد من تهمته

ومعالي وزير العدل بكف يد
رياض أبو غيدا الذي سجن جنى
أبوذياب سبعة أشهر دون أن
يتأكد من تهمته.
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اسرتاليا يف اسبوع

«ال يستحق سنتا واحدا» ..انتقادات الذعة لفندق فاخر

جلأ نزالء الفندق األسرتالي
الفاخر «كيو تي بورت دوجالس»
إىل اإلنرتنت لتوجيه عاصفة من
االنتقادات الالذعة واصفني إياه
بأنه أقذر من الفنادق الرخيصة.
الفندق األسرتالي الذي يقع
يف «بورت دوجالس» تعرض
لسيل من االنتقادات على
املوقع السياحي الشهري «تريب
أدفيزور»حيث حتدث نزالء عن
استيائهم من أوضاع الفندق
الذي تبلغ تكلفة إقامة الليلة
الواحدة فيه  400دوالر ويقبع
يف منطقة سياحية شهرية
بأسرتاليا.
وقال شخص يدعى جاسون إنه
استمتع بإقامة سابقة يف نفس
الفندق لكنه اندهش من تردي
األوضاع به حينما ذهب إليه
الحقا.
وتابع« :لقد كان األمر مريعا
هذه املرة ،رغم أن اإلقامة كانت
ساحرة عندما ذهبت إليه قبل 3
سنوات تقريبا».
جلأ نزالء الفندق األسرتالي
الفاخر «كيو تي بورت دوجالس»
إىل اإلنرتنت لتوجيه عاصفة من
االنتقادات الالذعة واصفني إياه
بأنه أقذر من الفنادق الرخيصة.
وأضاف« :ال يستحق الفندق أن
ندفع فيه سنتا واحدا .إنه حيتاج
بوضوح إىل بعض التوجيهات
اإلدارية».
واستطرد نزيل آخر أنه لن ميكث
يف هذا الفندق جمددا «حتى لو
دفعتم أمواال لي» ،حبسب شبكة
نيوز.كوم األسرتالية.
وفسر ذلك قائال« :اخلدمات
شنيعة ،والسجاجيد مهرتئة،
والستائر ممزقة بفتحات هنا
وهناك ،ورائحة العفن والرطوبة
بالغرف تزكم األنوف».
وقال متحدث باسم الشركة
«إيفنت
للفندق
املالكة
& إنرتتينمنت»
هوسبيتالييت
إن الشركة تشعر باألسف جراء
هذا اإلحباط الذي أبداه بعض
النزالء».
وكشف املتحدث الرمسي أيضا
أن الفندق معروض للبيع.
الفندق األسرتالي الذي يقع
يف «بورت دوغالس» تعرض
لسيل من االنتقادات على
املوقع السياحي الشهري «تريب
أدفيزور»حيث حتدث نزالء عن
استيائهم من أوضاع الفندق
الذي تبلغ تكلفة إقامة الليلة
الواحدة به  400دوالر
وقابل مسؤولو الفندق بعض
تعليقات النزالء الغاضبة بتقديم
االعتذار عن مشاعر خيبة األمل
اليت أصابتهم.
التقييمات
بعض
وحتدثت
السلبية عن عدم تنظيف الغرف
بالشكل املالئم ،باإلضافة إىل
ِ
األسَّرة وأماكن
وجود كسور يف
اجللوس ،باإلضافة إىل رائحة
العفن اليت تفوح من الغرف،
وأغطية الفراش امللوثة.
قابلت إدارة الفندق بعض
تعليقات النزالء بتقديم االعتذار
عن مشاعر خيبة األمل اليت
أصابتهم.
كتب أحد النزالء« :إذا استطعت
منح الفندق تقييم «صفر» لفعل»،
بينما قال آخر إن القمامة كانت
يف كل مكان على األرض.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جميل من الخارج فقط

تساءل شخص إذا ما كان بإمكانه أن يمنح الفندق تقييم «صفر» من .5

قال أحد النزالء إنه من الواضح أن غرفته بالفندق لم يتم تنظيفها قبل أن
يدخل فيها ،كما عرب عن استيائه من مستوى خدمة العمالء املرتدي

وكتب آخر« :كانت هناك قمامة يف كل مكان على األرض».
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صحفية أسرتالية تفضح إهمال موظفي
«ديفيد جونز» و«ماير»
فضحت الصحفية األسرتالية
ماتيلدا راد مراسلة قسم املرأة
(فيميل) بصحيفة الديلي ميل
إهمال موظفي متجري «ديفيد
جونز» و «ماير» الشهريين بعد
تنكرها يف صورة مشرتية ترغب
يف ابتياع بعض املنتجات.
وأضافت املراسلة أن العديد
من الزبائن باتوا يتجهون إىل
التسويق اإللكرتوني ألسباب
عديدة تتعلق بالتغلب على
الزحام واخلوف من نفاد
البضائع وجتنب صداع حماولة
إجياد موقف للسيارات.
بيد أن ماتيلدا راد اكتشفت
سببا آخر يتمثل يف خدمة
العمالء الفقرية داخل املتاجر
األسرتالية.
وذهبت املراسلة إىل متجري
«ماير» و «ديفيد جونز» لتجد
العديد من موظفي املبيعات
وحمصلي النقود خارج اخلدمة
أو منشغلني بأمور ثانوية بدال
من خدمة العمالء.
املراقبة األولية أشارت إىل
انشغال العديد من موظفي
املبيعات يف املنطقة العامة
باحلديث بني بعضهم البعض
تاركني الزبائن حلاهلم.
وأشارت املراسلة إىل أن نتائج
اجلولة هذه املرة ال ختتلف عن
جتربة مماثلة للصحيفة قبل 3
سنوات مما يشري إىل ضرورة
قيام املتجرين بتحسني خدمة
املبيعات.
وأردفت« :يف  ،2015انتظرت
مراسلة الصحيفة  15دقيقة
حتى جتذب اهتمام أي موظف
يف قسم األسعار املخفضة
ملالبس املرأة».
وتابعت يف حديث عن جتربتها
احلديثة« :يف متجر ديفيد جونز،
مل يستطع موظف إخبارنا أين
يوجد قسم األدوات املنزلية
الذي كان حيظى بشهرة ذات
يوم».
وعندما دخلت مراسلة الصحيفة
قسم «أزياء السيدات العامة»
يف متجر ماير مبنطقة ويستفيلد
يف  11:20صباح اخلميس،
وجدت حشودا من املشرتين.
كما وجدت عددا من املوظفني
لكنهم منهكمون يف الدردشة
مع بعضهم البعض على شكل
ثنائيات.
وبعد  5دقائق ،اقرتبت امرأة
ودودة من املراسلة وسألتها
عما إذا كانت ترغب يف أي
مساعدة.
أخريا بعد مرور  5دقائق،
اقرتبت امرأة ودودة من
مراسلة الصحيفة وسألتها
عما إذا كانت ترغب يف أي
مساعدة.
على اليسار قسم األدوات
املنزلية خال أيضا من املوظفني
واضطرت املراسلة إىل القيام
جبولتني يف املنطقة غالية
الثمن حتى تعثر على املوظف
املسؤول عن تسجيل النقود
ثم حتركت املراسلة حنو قسم
تصميمات املرأة لتجد أربعة
موظفني يناقشون ختطيطا
جديدا لشكل القسم.

قامت املراسلة بزيارة متجري «ماير» و»ديفيد جونز» يف سيدني لتقييم
جودة خدمة العمالء

موظفون يف دردشة

تنتظر املساعدة
ويف قسم األحذية ،مل جتد
املراسلة أيا من املوظفني
ليساعدها.
لقد استغرق األمر  16دقيقة قبل
أن يالحظ أحد مراقبة املراسلة
لزوج من أحذية «جيمي تشو»
ويسأهلا إذا ما كانت ترغب يف
مقاس خمتلف
قسم األحذية كان خاليا من
املوظفني رغم أن العديد من
املنتجات بداخله تساوي آالف
الدوالرات
بدأت املراسلة يف النظر إىل
جمموعة من املوظفات بالقرب
من ماكينة النقود لكن مل

يقدمن إليها مساعدة.
إذا كنت ترغب يف شراء شيء
ما سيتعني عليك االنتظار لدرجة
امللل حتى يأتي أحد ليساعدك
ديفيد
وقال متحدث باسم
جونز إن إدارة الشركة تشعر
خبيبة األمل من نتائج تقرير
املراسلة.
وأضاف متحدث ديفيد جونز:
«يؤسفنا مساع أن املراسلة
انتظرت طيلة هذه املدة
وشهدت مستوى خدمة ال يتسق
مع معايرينا».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 9

Saturday 9 June 2018

الـسبت  9حـزيران 2018

اسرتاليا يف أسبوع

Page 9

Australian News

جرمية تهز سيدني ..العثور على جثة متحللة يف «غرينويتش»

تعليقات ساخرة من «نتوء احلمل» تشعل
غضب أم أسرتالية

الشرطة استعانت بالكالب البوليسية يف عمليات الحفر يف منزل
غرينويتش على الساحل الشمالي لسيدني

الشرطة تحفر يف الباحة الخلفية للمنزل
عثر عمال نظافة على جثة متحللة
ملفوفة يف «سجادة» مبنزل
مبنطقة غرينويتش بسيدني ،بعد
مرور حوالي عام على الوفاة.
وتنظر الشرطة بعني الشك إىل
مالبسات الوفاة ال سيما وأن
هناك العديد من األسباب اليت
تدعو إىل الريبة.
مثة احتمال مفاده أن بروس
روبرتس جنل مالك املنزل رمبا
أخفى اجلثة قبل أن ميوت يف
حزيران .2017
ومت العثور على اجلثة وبها بعض
اإلصابات ملفوفة يف سجادة،
ومن املقرر أن ختضع لتشريح
كامل حيث بدأ التحقيق يف
املسألة باعتبارها «قضية قتل».
وبدأت الشرطة عملية تنقيب
منهجية صباح اجلمعة باالستعانة
بالكالب البوليسية بعد أن
اكتشف بعض عمال النظافة هذا
األسبوع جثة رجل يعتقد أنه كان
يف العقد الثالث أو الرابع من
عمره.
وكشف جريان املنزل الذي
يقبع مبنطقة «غرينويتش» على
الساحل الشمالي لسيدني أن
العقار مهجور منذ وفاة بروس
روبرتس (يف أوائل الستينات
من عمره) قبل عام.
وكشف التحريات أن عائلة
روبرتس امتلكت املنزل على
مدى مخسني عاما.
وأشارت إىل أن والدة بروس
روبرتس ماتت قبل  20عاما.
بدأت الشرطة عملية حفر يف
فناء منزل بسيدني بعد العثور
على جثة رجل يف العقد الثالث
أو الرابع من عمر ملفوفة يف
سجادة.
أجرت الشرطة عملية تنقيب
منهجية صباح اجلمعة باالستعانة
بالكالب البوليسية بعد أن
اكتشف بعض عمال النظافة هذا
األسبوع جثة رجل يعتقد أنه كان
يف العقد الثالث أو الرابع من
عمره.
وكشف اجلريان أن املنزل مهجور
منذ وفاة بروس روبرتس جنل
املالك قبل عام
تعيش
اليت
سكوت
إدنا
باملنطقة منذ  39عاما قالت إن
االبن بروس روبرتس كان يزور
املنزل من آن إىل آخر منذ وفاة
والدته قبل  20عاما.
وأشارت إىل أن احلالة النفسية

تدهورت

منذ

وفاة

لالبن
والدته.
وأردفت« :إنه مل يكن ودودا
ولكن منذ وفاة والدته أصبح
أكثر انعزاال وأقل تهذيبا».
ومضت تقول« :كنت ألوح له
عندما أراه يف الشارع ،لكنه كان
يومئ برأسه فحسب ويستمر يف
السري».
ولفتت سكوت إىل أن االبن مل
يسكن يف العقار لكنه كان يزور
والدته.
وواصلت« :عندما كان يف عمر
أصغر ،كان يأتي على منت دراجة
خبارية مرتديا جاكيت جلديا حسن
املظهر وسروال جينز.
وكانت والدة بروس روبرتس
ماتت قبل  20عاما ،وبعدها
اعتاد االبن على زيارة املنزل
من وقت إىل آخر.
قالت اجلارة إدنا سكوت« :مل
يكن بروس روبرتس أبدا ودودا
ولكن منذ وفاة والدته أصبح
أكثر انعزاال وأقل تهذيبا»
ويعتقد أن اجلثة لرجل يف العقد
الثالث أو الرابع من العمر
واحدث اكتشاف اجلثة القبيح
صدمة هلؤالء الذين يعيشون يف
الشارع احملاط باألشجار
ولفتت اجلارة إىل أن بروس
كان قوي البنية.
وأردفت« :لقد كانت والدته
طويلة ،ودودة وأنيقة ورغم أنها
مل تكن تتوقف كثريا للحديث
مع جريانها لكنها كانت تبتسم
وتلقي التحية ،وتعتين بارتداء
مالبس على املوضة».
وأضافت« :مل يكن هناك حديث
عن إقامة جنازة بعد وفاتها».
ولفتت أنها مل تشاهد يف هذا
املنزل إال هذه األم وابنها،
وعندما ماتت املرأة كان االبن
يأتي من فرتة إىل أخرى.
وأشارت إىل أن االبن أهمل
صحته يف الفرتات األخرية
واكتسب كثريا من الوزن ومل
يعد أنيقا مثلما كان.
من جانبه ،قال سيمون جونز،
القائم بأعمال مراقب الشرطة
إن عمال النظافة وجدوا اجلثة
يف منزل بالعقار اململوك أصال
لروبرتس ،والذي كان مبثابة
خمزن للمشرتيات.
ولفت إىل أن اإلصابات العديدة
يف اجلثة تثري الشكوك بشكل
كبري.

ومات بروس روبرتس يف
املنزل يف يونيو العام املاضي،
لكن الشرطة تعتقد أن اجلثة
جرى إخفاؤها يف وقت ما قبل
موت االبن.
ولفتت سكوت أنها مل تكن
تعرف أن املنزل يستخدم كمخزن

للمشرتيات.
وتابعت« :مل أالحظ وجود الكثري
من األشياء يف فناء املنزل ،ومل
يسبق لي الدخول».
ونوهت اجلارة إىل أن تواجد
الشرطة يف املنطقة نادر.

قبل واثناء الحمل
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باألرقام ..املهن اليدوية يف أسرتاليا
للذكور فقط

يف أسرتاليا تشكل النساء  % 1فحسب من العاملني يف مهن البناء
والهندسة وميكانيك السيارات

مل تشهد أسرتاليا خالل العشرين
عاما األخرية زيادة ملحوظة يف
عدد النساء الالتي يعملن يف
مهن يدوية.
النساء
عدد
زاد
وبينما
العامالت يف وظائف منخفضة
األجور وحتتاج مهارات أقل
مثل تصفيف الشعر ،جند أن
عدد الالتي يعملن يف مهن
يدوية مثل الكهرباء والنجارة
وامليكانيكا ما زال قابعا يف
مستويات منخفضة على حنو
مذهل.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
املرأة تشكل  % 3فحسب من
إمجالي العمالة يف الكهرباء
واالتصاالت ،كما متثل نسبة
 % 1فقط يف جمال البناء
واهلندسة وميكانيكا السيارات.
وطاملا حاولت احلكومات التغلب
على هذا النقص الواضح يف
احلرف اليدوية من خالل تشجيع
املزيد من النساء على العمل يف
تلك املهن.
بيد أن اختالل التوازن بني
اجلنسني ما زال مرتسخا ألسباب
تتضمن العوامل الثقافية اليت
تقاوم فكرة التنوع والتعددية.
وكشف حبث أجرته «جامعة
تشارلز ستيورات» أن إحداث
انتعاش ألعداد األسرتاليات
العامالت يف املهن اليدوية
يتطلب حتوالت ثقافية يف
اجملتمع وكذلك داخل الصناعات
ذاتها.

وببساطة تامة ،فإن هناك
تصورا مفاده أن املهن اليدوية
تقتصر على الذكور ،وأن
النساء ال ينبغي عليهن خوض
هذه اجملاالت.
وعالوة على ذلك ،فإن العديد
من أولياء األمور ال يشجعن
بناتهن على العمل يف هذه
اجملاالت بدافع اخلوف من
واألمحال
الذكورية
البيئة
الثقيلة والطبيعة «القذرة» لتلك
املهن.
وتساعد املدارس واملؤسسات
التعليمية األخرى يف تعزيز هذه
الفجوة عندما تكتفي بإرسال
الذكور فحسب إىل برامج عمل
تتعلق باحلرف اليدوية.
وما يعقد املسألة بشكل متزايد
هو أن أولياء األمور واملدارس
بشكل عام ال يفهمون املسارات
الوظيفية لتلك األعمال اليدوية.
مثة تصور يتسبب يف العديد من
اآلثار الضارة مفاده أن أصحاب
الدرجات التعليمية الضعيفة هم
الذين ينبغي عليهم امتهان هذه
الوظائف اليدوية ،وأن احتماالت
الرتقية ضعيفة مقارنة بالوظائف
املعتادة.
وال يدرك هؤالء أن املرء
يستطيع أن يضحى متخصصا
يف مهنة يدوية معينة وجيري
بشأنها الكثري من الدراسات
املتخصصة.
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تعرض شكل بطنها املنتفخ أثناء الحمل بجانب صديقتها ليزا شميدت
تسببت تعليقات ساخرة من
«نتوء احلمل» يف إشعال غضب
األسرتالية سكاي كنجيف.
البداية حدثت عندما كانت سكاي
كنجيف حامال يف مولود جديد
ويف ذات الوقت تعتين بأطفاهلا
األربعة واستحمامهم وملبسهم.
ولكن عندما وضعت كنجيف اليت
تعيش بوالية كوينزالند صورة
على موقع إنستجرام تظهر بطنها
الكبرية بسبب احلمل فوجئت
بتعليقات ساخرة.
وقالت األم اليت تعمل أخصائية
جتميل« :ال أستطيع أن أصدق
التعليقات اليت
مدى بشاعة
وصفت بطين بالشئ املثري
لالمشئزاز»
البداية حدثت عندما كانت سكاي
كنجيف حامال يف مولود جديد
ويف ذات الوقت تعتين بأطفاهلا
األربعة واستحمامهم وملبسهم.
وعندما وضعت األم صورة هلا
أثناء احلمل على موقع إنستجرام
تظهر وجدت تعليقات ساخرة من
حجم بطنها الكبري(نتوء احلمل)
وأردفت األم« :بطون احلوامل
شيء مجيل بغض النظر إذا كانت
كبرية أو صغرية احلجم ،وميكننا
العودة إىل أجسامنا الطبيعية يف
نهاية املطاف رغم تباين سرعة
تنفيذ ذلك بني امرأة وأخرى».
وتابعت« :إنه أمر مشني التفوه
بأشياء مروعة جتاه غرباء على
السوشيال ميديا».
واستطردت« :يف معظم األوقات،

تأتي تلك التعليقات الساخرة عن
طريق متصيد إنرتنت (ترول) أو
من حسابات إنستجرام زائفة،
لكنها تتسبب يف إزعاجي ألنه مل
يكن من املفرتض عليهم توجيه
تلك الكلمات».
ولكن عندما الحظت األم أن
العديد من النساء يف التعليقات
يؤننب أنفسهن الستمرار بطونهن
الكبرية بعد الوالدة ،قررت
سكاي اختاذ خطوة إضافية
ومشاركة رحلتها اخلاصة.
ولكن عندما الحظت األم أن
العديد من النساء يف التعليقات
يؤننب أنفسهن الستمرار بطونهن
الكبرية بعد الوالدة ،قررت اختاذ
خطوة إضافية ومشاركة رحلتها
اخلاصة.
ليست كل أجساد النساء قادرة
على العودة إىل طبيعتها بعد
احلمل والوالدة
قبل أن أمحل يف طفلي الرابع
كان جسدي يف قمة لياقته،
وكنت أتبع نظاما غذائيا صارما
وذكرت سكاي أن هدفها ال
يتمثل أبدا يف خسارة كل الوزن
املكتسب أثناء احلمل يف وقت
قياسي قصري
وتأمل سكاي كنجيف تكون يف
حالة صحية جيدة وتتمكن من
رعاية أطفاهلا
ال أريد االندفاع يف ممارسة
تدريبات عنيفة ألنها حتدث ضررا
على املدى الطويل.
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«جيسي السوداء» وليندسي ..معركة صادمة بني امرأتني

أظهرت لقطات فيديو صادمة
خناقة حامية الوطيس بني
امرأتني يف حالة سكر يف
شوارع مقاطعة دورهام.
ويف الفيديو املذهل ،دخلت
املرأتان يف اشتباك بدني
مذهل بعد أن وصفت إحداهما
األخرى بـ «الداعرة» وتطور األمر
إىل إلقاء غطاء صندوق البلدية
وكوب من الشاي على بعضهما
البعض.
وشوهد فيديو املشادة املروعة
 1.5مليون مرة على األقل يف
 24ساعة فحسب بعد نشره على
مواقع التواصل االجتماعي.
وحدثت املشادة يف شارع
«شيلدون»
يف
«ألبيون»
مبقاطعة دورهام ظهرية األحد.

دخلت املرأتان يف اشتباك بدني
مذهل بعد أن وصفت إحداهما
األخرى بـ «الداعرة» وتطور األمر
إىل إلقاء غطاء صندوق البلدية
وكوب من الشاي على بعضهما
البعض.
جون كانيت ،الذي سجل
الفيديو ،قال إن الشرطة ألقت
القبض على إحدى املرأتني
ثم أطلق سراحها الحقا بدون
إجراءات إضافية.
ويبدأ الفيديو بوقوف املرأة
السمراء على عتبة بابها وهي
تصرخ يف ليندسي الشقراء
اليت قامت برفع ردائها الوردي
وإظهار مؤخرتها يف سخرية
واضحة من غرميتها.
وكرد فعل على ذلك ،وصفتها

«بالك جيسي» بالداعرة» ،لكن
األخرية دفعتها قبل أن ترد
األخرى بإلقاء كوب من الشاي
عليها.
وشوهد فيديو املشادة املروعة
 1.5مليون مرة على األقل يف
 24ساعة فحسب بعد نشره على
مواقع التواصل االجتماعي
ثم عادت املرأتان لالشتباك
البدني جمددا وصفع بعضهما
البعض.
وبعد ذلك أمسكت «جيسي
السوداء» ليندسي من ذيل
وتبادال
الطويل
شعرها
اللكمات.
واستغلت ليندسي هذا التشتت
اللحظي ودفعت جيسي السوداء
من اخللف لتسقط على األرض.

السوداء
جيسي
وصرخت
جمددا
قائلة« :فلنواصل

وحاولت
النهوض
ليندسي
القتال».
وكالت هلا جيسي السوداء
السباب جمددا قائلة« :أيتها
املرأة القذرة الغبية».
واستمرت املرأتان يف صراعهما
وقذفتها ليندسي بغطاء أحدى
حاويات البلدية.
السوداء
جيسي
وحاولت
وصرخت
جمددا
النهوض
ليندسي قائلة« :فلنواصل
القتال».
وكالت هلا جيسي السوداء
السباب جمددا قائلة« :أيتها
املرأة القذرة الغبية».
ويف نهاية «املعركة» خرجت

حيثيات تطورات املعركة الشرسة بني ليدسي وجيسي
ليندسي منتصرة وقالت جليسي
السوداء« :ال تصفيين بالداعرة

جمددا».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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تغريم بنك الكومنولث بـ  700مليون دوالر خلرقه قوانني مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وافق بنك الكومنولث على
دفع الغرامة األكرب يف تاريخ
الشركات األسرتالية خلرقه
قوانني مكافحة غسل األموال
ومتويل االرهاب مما نتج عن
ذلك تدفق ماليني الدوالرات
إىل مستوردي املخدرات.
وسيدفع بنك الكومنولث مبلغ
 700مليون دوالر باإلضافة
إىل التكاليف القانونية بعد
أن اتهمت وكالة االستخبارات
املالية الفيدرالية AUSTRAC
يف العام املاضي البنك
بإخفاقات جسيمة ومنهجية يف
اإلبالغ عن الودائع والتحويالت
واحلسابات املريبة.
وكجزء من التسوية ،اعرتف
بنك الكومنولث ( )CBAبالتأخر
يف تقديم  53،506تقارير عن
معامالت بقيمة  10آالف دوالر
أو أكثر من خالل «أجهزة اإليداع
(intelligent
الذكية»
.)deposit machines
ويطلب من البنوك اإلبالغ عن
ُ
هذه املعامالت الكبرية يف
غضون  10أيام عمل ،حتى
تتمكن  AUSTRACمن مراقبتها
ملعرفة ما إذا كانت األموال
تذهب إىل عصابات اجلرمية أو
الشبكات اإلرهابية.
وكان بنك الكومنولث قد نظر
يف األصل يف الطعن يف عدد
املخالفات حبجة بأن خطأ تشفري
واحدا قد أدى إىل الفشل يف
اإلبالغ عن املعامالت البالغة
 53506معاملة ،غري انه قرر
يف وقت الحق االعرتاف مبعظم
االنتهاكات املزعومة وحماولة
التوصل إىل تسوية.

الوزير سكوت موريسون

رئيسة مجلس ادارة بنك الكومنولث كاثرين ليفينغستون من اليساء والرئيس التنفيذي مات كومني

الوزير بيرت داتون
وقال البنك إنه سيخضع
لعقوبات تصل إىل  700مليون
دوالر يف حساباته للعام
بأكمله ،لكنه قدم بالفعل 375
مليون دوالر من هذا املبلغ يف
أحدث نتائجه نصف السنوية.
كما سيدفع بنك الكومنولث
مبلغ  2.5مليون دوالر لتغطية
تكاليف  AUSTRACالقانونية.

كيف تسببت أجهزة الصراف اآللي
التابعة للبنك يف ارتكاب خطأ ما

ملدة ثالث سنوات فشل البنك
أيضا يف مراقبة املعامالت على
 778.370حسابا بشكل صحيح
للتحقق من وجود أعالم محراء
لغسل األموال.
كما اعرتف بأن  149من التقارير
املتعلقة باملواد املشبوهة قد
مت تقدميها يف وقت متأخر أو
مل يتم تقدميها على اإلطالق.
باإلضافة إىل ذلك ،خرق البنك
فحوصات
بإجراء
التزاماته
اً
عميل
وتدقيقات على 80
مشتبها ومل تعمل مراقبة
ً
املعامالت على النحو املنشود
على عدد من احلسابات بني
تشرين االول  2012وتشرين
االول .2015
وكالة
حتقيق
وكشف
االستخبارات املالية الفيدرالية
ً
أيضا عن 14
AUSTRAC
مناسبة أخفق فيها البنك يف
تقييم املخاطر املتعلقة بأجهزة
االيداع الذكية  IDMاخلاصة به
بشكل صحيح.
ويف حني أن العديد من
ألغراض
كانت
املعامالت
مشروعة ،اعرتف البنك بفشله
«ماليني
عن
اإلبالغ
يف
الدوالرات يف غسل األموال
املشبوهة».
والحظ بيان احلقائق والوقائع
البنك
بني
عليه
املتفق
«اشتباه
و AUSTRAC
 AUSTRACأنه كان هناك

املزيد من غسيل األموال غري
املكتشف بشكل ملحوظ من
خالل حسابات البنك اليت كان
من املفرتض أن يتم الكشف
عنها واإلبالغ عنها».
واضاف البيان ان «األموال
اليت مت غسلها من خالل
حسابات البنك مشلت عائدات
وتوزيع
استرياد
شركات
األسلحة النارية واملخدرات مبا
فيها امليثامفيتامني».
وقال البيان ان «العصابات
االجرامية تعتمد على غسيل
وتوزيع
السترياد
األموال
املخدرات اخلاصة بهم».

«إقرار بالفشل»

وال تزال احملكمة الفيدرالية
حباجة إىل قبول شروط
االتفاقية ،ولكن AUSTRAC
اعلنت ان التسوية هي حتذير
للبنوك األخرى.
وقالت نيكول روز ،الرئيسة
التنفيذية لـ  AUSTRACيف
بيان« :آمل أن تنبه هذه النتيجة
القطاع املالي إىل عواقب ضعف
او فشل االمتثال ،وتؤكد على
ضرورة أن تأخذ الشركات
واالعمال التزاماتها على حممل
اجلد».
وتابعت تقول «سنواصل العمل
بشكل تعاوني مع بنك الكومنولث
 CBAأثناء تقدم وتطور هذا

العمل ،وقد شجعتين الطريقة
اليت تعامل بها البنك خالل هذه
املفاوضات».
على الرغم من ذلك افادت روز
بوضوح يف مؤمتر صحفي الحق
بأن التعامل مع بنك الكومنولث
دائما سه ًال  ،وهو أمر
مل يكن
ً
ً
أيضا يف بيان
واضحا
كان
ً
 AUSTRACاألصلي املقدم
للمحكمة الفيدرالية ،وقالت:
«أعتقد أن املدة الزمنية تظهر
أنه كانت هناك مفاوضات
جارية».
واستطردت قائلة «إن اختيارنا
الختاذ اإلجراء الذي قمنا به
متاما للنظر ...
كان مناسًبا
ً
رمبا عدم اختاذ إجراء على مدار
علي
تلك السنوات ..لكن جيب
ّ
أن أقول ،منذ أن بدأت عملي
كمديرة تنفيذية يف AUSTRAC
[يف تشرين الثاني ، ]2017
كانت مشاركيت مع اإلدارة
العليا للبنك مهنية وشفافة،
وهذا هو السبب يف قدرتنا
على الوصول إىل التسوية اليت
لدينا اليوم».
واعرتف مات كومني ،الرئيس
التنفيذي لبنك الكومنولث،
خبطورة االنتهاكات وقال إن
البنك أنفق حتى اآلن حنو 400
مليون دوالر يف حماولة إلصالح
املشاكل املتعلقة بالتكنولوجيا
واألشخاص.

وقال يف بيان «رغم أننا مل
نتعمد ذلك ،فإننا نقدر متاما
خطورة األخطاء اليت ارتكبناها..
ان اتفاقنا اليوم هو اعرتاف
واضح بإخفاقاتنا وهو خطوة
مهمة حنو دفع البنك قدمًا.
ونيابة عن بنك الكومنولث،
أعتذر للمجتمع إلخفائها».
واضاف «حنن ملتزمون بالبناء
على التغيريات اهلامة اليت طرأت
يف السنوات األخرية كجزء من
برنامج شامل لتحسني إدارة
املخاطر التشغيلية واالمتثال
يف البنك».
سكوت
وقال وزير اخلزانة
موريسون ،إنه سبق له ان
حذر رئيسة جملس ادارة البنك
العام
ليفنغستون
كاثرين
املاضي من أن البنك أمامه
طريق طويل الستعادة الثقة
العامة.
واضاف يقول« :لقد أوضحت
أن احلكومة تتوقع أن يتخذ بنك
الكومنولث إجراءات وحماسبة
فيما يتعلق باستعادة الثقة».
وقال «أعتقد أن اعرتافهم
اليوم ،واإلجراءات اليت اختذت
منذ ذلك الوقت ،واإلجراءات
املخطط هلا  ،توفر مؤشرا على
قيام بنك الكومنولث بعمل
ذلك ،ولكن ،كما هو احلال
دائما ،سيكون الدليل يف
احللوى».

هذه الغرامة التاريخية تحذير
للشركات األخرى

وستكون الغرامة اليت وافق
عليها بنك الكومنولث أكرب
عقوبة مدنية يتم دفعها يف
تاريخ الشركات األسرتالية يف
حال وافقت احملكمة عليها.
وكانت أكرب تسوية سابقة
خلروقات غسل األموال ما
جمموعه  45مليون دوالر

Tabcorp

شركة
دفعتها
بفعل  84إخفاقا يف اإلبالغ عن
معامالت مشبوهة.

قد يواجه بنك الكومنولث عقدا
( 10سنوات) ضائعا

ومع ذلك  ،كان من املمكن أن
تواجه الشركتان عقوبات أكرب
بكثري  ،بغرامة قصوى تبلغ 18
مليون دوالر لكل خرق.
ففي حالة بنك الكومنولث ،بلغ
احلد األقصى للغرامات النظرية
ما يقرب من  1تريليون دوالر
( 1000مليار) ،وهو ما يعادل
عدة مرات القيمة السوقية
للبنك.
وقال خبري قانون الشركات
الربوفسور إيان رامسي من
جامعة ملبورن إن مثل هذه
النتيجة مل تكن أبدا إمكانية
واقعية.
وقال يف حديث لشبكة «إيه بي
سي نيوز»« :سيكون من النادر
بشكل استثنائي أن تذهب

احملكمة إىل أقصى حد من
العقوبة ،ويف الواقع  ،كان من
املمكن أن نرى تسوية حقيقية
يف هذه املسألة بالذات».
وقال الربوفيسور رامسي إن
من مصلحة البنك التوصل إىل
تسوية قبل احملاكمة  ،حتى لو
كانت مكلفة.
وقال« :أنا متأكد من أن ما مل
يِرده البنك هو حماكمة طويلة
للغاية حيث يتم تقديم املزيد
من األدلة كل يوم أمام احملكمة
ثم يتم اإلبالغ عنها على
الفور يف وسائل اإلعالم من
اإلخفاقات اجلسيمة النظامية
من قبل البنك».
وجادل سكوت موريسون بأن
الغرامة تتطابق مع خطورة
اجلرمية حيث قال «حنن ال نعمل
ضمن هامش اخلطأ يف هذا
األمر».
واضاف يقول «حنن نتأكد من
أنه يف حالة وجود خروقات،
جيب أن يكون هناك فهم واضح
جدا هلذه القواعد لوجود سبب،
ً
وما إذا كانت هذه القواعد قد
مت انتهاكها عن قصد أو ال عن
قصد  ،أن العقوبة ستتناسب
مع اإلخالل».
احملكمة
أن
حني
ويف
الفيدرالية جيب أن توافق
على شروط التسوية ،قال
الربوفيسور رامسي أنه من
النادر أن يغري القضاء اجلزاء
املتفق عليه ،موضحا انه «يف
الغالبية العظمى من احلاالت،
تنظر احملكمة بعناية يف األدلة
وتتخذ قرارها بأن ما هو مقرتح
أو موصى به مناسب».
بدوره قال وزير الداخلية بيرت
داتون إن جتاهل بنك الكومنولث
اللتزاماته يف مكافحة غسيل
األموال ومكافحة اإلرهاب مسح
للمجرمني باستغالل أنظمته.
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الدلـيل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

مجيل السيّد يَشهَد ...واحملكمة الدوليّة يف متاهة
محمد نزال

ّ
السيد
«الدوليون» أن يروا مجيل
اللبنانيون
يتمناه
آخر ما كان
ّ
ّ
ّ
الدولية ...اليت هلثوا إلنشائها .مل ولن
يشهد أمام احملكمة
ّ
ّ
الدوليون ،باعتقاله ظلمًا
احملققون
ينسى ما فعلوه حبقه ،ومعهم
ّ
وبشهادات زورّ .
ظنوا ّ
كلما ّ
أنهم انتهوا ِمنه ،خرج عليهم أقوى،
ويف حلظة أهدأ ...لكن أكثر فضحًا .ها قد أصبح اليوم نائبًا
االول ِمن شهادته
خمتارًا ِمن الشعب .ما قاله ،أمس ،يف اليوم ّ
ّ
كل كلمة هي شهادة للتاريخ،
يف الهاي ،يصعب إجيازه.
ِمن شخص كان شريكًا يف صنع حقبة ...مل تصبح بعد ِمن
التاريخ.
يوم أتوا إىل منزله ،دهمًا فاعتقلوه ،كان هو األمين األقوى يف
السيد .بعد  13عامًا سيذهب هو إليهم،
لبنان .هو اللواء مجيل
ّ
السيد.
املرة هو النائب مجيل
إىل الهاي يف هولندا ،لكن هذه
ّ
ّ
هو اآلن ،مبعنى ّ
األمنيون ال يتقاعدون...
أدق ،الضابط النائب.
ّ
اللبنانية ،كما يف الدستور ،سيقف
األمة
إال على الورق .نائب عن ّ
ّ
اآلن أمام قضاة احملكمة اخلاصة بلبنان الذين يتقاضون نصف
نظريًا،
أهمية هذا،
اللبنانية .هم يعرفون
األمة
رواتبهم ِمن أموال ّ
ّ
ّ
ّ
أكثر ِمن غريهم .سيقول له رئيس غرفة الدرجة األوىل ،القاضي
رحبًاُ :
«ن ّ
السيد.
هنئك على انتخابك نائبًا» .يبتسم
ديفيد ريُ ،م ّ
ّ
املرة أمام القضاة ،شاهدًا ،ال
هي دورة الزمن .سيقف هذه
ّ
َّ
تلبية ِمنه لرغبة فريق الدفاع.
متهمًا،
ّ
السيد ّ
ببث الدهشة :جاء رفيق احلريري حيمل «شنطة»
ويبدأ مجيل
ّ
اجلمهورية السابق إلياس اهلراوي ،يف بداية عهده،
إىل رئيس
ّ
حتدثت مع اهلراوي ،الذي كنت
حتتوي على  5ماليني دوالر.
ّ
مسؤو ً
ال عن أمنه ،فأخرج ِمن احلقيبة مبلغ  23ألف دوالر ُ
وزع
لت ّ
على العسكريني ،قبل أن حيمل ابنه «الشنطة» ويذهب بها.
خليجية،
مرة .كانت تلك األموال
تعرفت إىل احلريري ّ
ّ
أول ّ
هكذا ّ
وكان هناك تقليد بأن ُت ِ
اخلليجية املال إىل رئيس
رسل الدول
ّ
اللبنانيون الذين
كهدية بهذه الطريقة .أمل يندم بعد أولئك
لبنان
ّ
ّ
دولية؟ هناك َمن نصحهم ذات يوم بأال
بقوة إلنشاء حمكمة
دفعوا ّ
ّ
ّ
يفعلوا ،إال ّ
يتلقوا هذه «الشرشحة»
أنهم أبوا ،واآلن عليهم أن
السيد
(الدولية) اليت جنوها على أنفسهم .كان هذا ما أفاد به
ّ
ّ
ردًا على سؤال ،يف بداية شهادته اليت استمرت ،مع فواصل،
ّ
ألكثر ِمن  6ساعات.

التحقيق الدوليّ «املُشني»

السيد أن يجُ يب بنعم أو كال ،فكما مسعت احملكمة سابقًا
ال يقبل
ّ
«من لبنان آخر» ،حبسب وصفهّ ،
لشهادات ِمن آخرين ،أو ِ
فإنه
ُيريد الوقت الكايف «ألن لدي رواييت» .تستوقف هذه الكلمات
الدولية ،قبل
بأن جلنة التحقيق
قر ّ
ّ
القاضي ري ،فتكون مناسبة ُ
لي ّ
للسيد« :شاهدت تسجيل التحقيق معك،
 13عامًا ،قد أساءت
ّ
احرتافية .مسعت اللهجة ،ما
وغري
سيئة
بطريقة
عاملك احملقق
ّ
ً
ً
ً
كان
حصل معك
الدولية
احملكمة
.
ا
عابر
ا
إقرار
ليس
هذا
».
ا
مشين
ّ
تقول ذلك عن التحقيق الدولي! هل سيكون هذا مبثابة وثيقة
ّ
جنسيات
املتضرر ِمن مالحقة أولئك احملققني ،وهم ِمن
متكن
ّ
ّ
خمتلفة ،أمام احملاكم؟ َمن يذكر حكايات «املحُ ّقق» ديتليف
األيام؟ حياول القاضي
ميليس وزميله غريهارد ليمان هذه
ّ
خُ
أن هذه احملكمة
ربه
ي
وأن
السيد،
األوسرتالي هنا أن يستوعب
ّ
ّ
ليست كأولئك احملققني ،فيجيبه« :املسألة أكرب مما حصل يف
هذه احلادثة .السنوات األربع اليت قضيتها خلف القضبان ّ
كلها
ّ
حمقق أتت ضمن مسار .لقد
جمرد حادثة مع
القضية ،ال
هي
ّ
ّ
نبشوا قربي ليحصلوا على أدنى إدانة حبقي خالل سنوات عملي
لالبتزاز ،وفشلوا».
أثناء سرد الكثري ِمن التفاصيل،
تداخلت التواريخ والتسميات على
القاضي ،فأوجز له الشاهد يف
أي سنوات كان يف وحدات اجليش
اللبناني ،ثم يف استخبارات اجليش
يف منطقة البقاع ،ثم مديرًا لألمن
مرة على
العام ،الذي
أصر أكثر ِمن ّ
ّ

أتى رفيق الحريري
بشنطة للرئيس
الهراوي فيها  5ماليني
دوالر مِن «املال
الخليجي».

تعريفه بـ»اجلهاز األمين السياسي ،وهو عرفًا يف لبنان مبثابة
اجلمهورية».
السياسية لرئاسة
االستشارية
ّ
ّ
ّ

يف وجه احلريري ومعه
حد سواء.
تتواىل األسئلة ِمن حمامي الدفاع وقضاة احملكمة على ّ
السيد« :رفيق احلريري ،يف البداية ،سعى ليكون له
يشهد
ّ
نفوذه داخل مؤسسة اجليش اللبناني ،ولكن ّ
ضده ومل نسمح
كنا
ّ
له بذلك .حاول أن ُيعينّ ضابطًا حمسوبًا عليه يف جملس القيادة
السنية .آخرون ِمن السياسيني حاولوا ،أيضًا ،أن
ِمن الطائفة
ّ
يكون هلذا ذلك النفوذ ،لكن مل يفلحوا» .ويتابع« :احلريري
بالتوسط مع السوريني ،وجنح يف
سعى يف متديد والية اهلراوي
ّ
ذلك ،هو َمن أسس لظاهرة التمديد هذه ،اليت عاد واعرتض
عليها عندما كان البحث يدور حول متديد والية الرئيس إميل

حلود الحقًا .هو مل يرد أن يصل حلود إىل رئاسة
اجلمهورية أص ًال».
ّ
ً
ال يكشف مجيل
السيد سرا يف حديثه عن
ّ
الضباط السوريني الذين «كانوا يديرون
دور
ّ
التوازنات يف لبنان مبوجب اتفاق الطائف ،بتوجيه
ِمن الرئيس السوري السابق حافظ األسد والحقًا
الرئيس ّ
حتدث عن عبد احلليم
بشار األسد».
ّ
خدام وحكمت الشهابي وغازي كنعان وحممد
ّ
ّ
«كل عمل إجيابي أو
ناصيف ورستم غزالة .قال:
سليب ،قام به احلريري ،مل يقم به إال بتوافق مع
خدام ،ومن
السوريني يف لبنان ،عرب عبد احلليم ّ
مجلة ذلك مشروع سوليدير يف بريوت» .يوضح
السورية اليت كانت
إن «اجلهات
أكثر ،فيقول ّ
ّ
ّ
مكلفة إدارة لبنان ساندت احلريري أكثر ِمن
مرةِ ،
ومنها :الضغط على نواب ليصوتوا ملصلحة
ّ
احلريري وإقرار مشروعه سوليدير املذكور ،عرب
مرة أخرى...
تهديدهم بعدم وصوهلم إىل النيابة ّ
اجلميع يف لبنان كانوا ضمن الصحن السوري».
يستغرب القاضي ري هذه التفاصيل غري
عد هذه
املألوفة يف بالده ،فيسأل عن
كيفية ّ
ّ
السيد:
طبيعية يف «دولة» .مباشرة جييب
األمور
ّ
ّ

أقرّت املحكمة الدوليّة ّ
بأن التحقيق الدولي مع السيّد كان مشيناً وخارج حقوق

«عندما غادر غازي كنعان لبنان أصبح السفري األمريكي ،جيفري
وينظم قوانني االنتخابات»ّ .
ّ
يعلق القاضي،
فيلتمان ،هو َمن يدير
فريد األول« :بل أسوأ ،لبنان دول
متعجبًا« :أهذا أفضل؟».
ّ
ّ
يف دولة واحدة .أنتم استمعتم سابقًا لدول ِمن لبنان واآلن
تسمعون لدول أخرى .باملناسبةّ ،
حتى البطريرك (املاروني) مار
نصراهلل بطرس صفري أشاد بي وبعملي عندما كنت يف األمن
مباضي».
أتشرف
العام .أنا
ّ
ّ

من قلب الدولة

ّ
يتكلم مبنطق رجل الدولة ،يف احملكمة،
السيد أمس
كان مجيل
ّ
وهو اآلتي فع ًال ِمن قلب مؤسسات هذه الدولة ،بل هو أحد بناة
شكلها األخري يف حقبة «ما بعد الطائف» .يقول له القاضي:
الرد« :أبدو
جدًا لتبدو بهذه املرارة» ...فيأتي
ّ
«أنت صغري ّ
أصغر ِمن سين ،مّ
إنا لست صغريًا ،أنا مواليد عام  ،1950لكن
كنت
لو حسمت أربع سنوات ِمن عمري فسيصبح عمري أقل.
ُ
ّ
معطلة يف مرأب ...حافظت على نفسي» .يتفاعل
كسيارة
ً
القاضي مع احلديث ،مضيفا إىل ما قاله يف البداية« :اعتقالك
تلك املدة بال حماكمة خمالف ملعايري حقوق اإلنسان».
الدولية بتلك الفظاعة
باملناسبة ،إن كانت أفعال جلنة التحقيق
ّ
والسوء ،إثر اغتيال احلريري ،فما السبب الذي جعل البعض
اللبنانيون ،والقضاء
القضية؟ إن كان احملققون
يطلب تدويل
ّ
ّ
أن األجانب
اللبناني تاليًا ،يف حالة سيئة ،فهل أثبتت التجربة ّ
كانوا أفضل؟ يف التحقيقّ ،
أقله ،ها هي احملكمة الدولية اخلاصة
تود «مجاعة التدويل» مساعه.
باغتيال رفيق احلريري تعرتف مبا ال ّ
ّ
السيد عن هذه املسألة« :رمبا لو تركوا املوضوع يف أيدينا
توقف
ّ
لوصلنا إىل نتيجة أفضل اليوم .حنن ،يف لبنان ،من اكتشفنا
قضية خطوط اهلاتف املرتبطة باجلرمية ،وحنن من اكتشف سيارة
امليتسوبيتشي وغري ذلك ،مل يفعل ذلك ميليس واحملققون
الدوليون .هذا وال أنكر حصول أخطاء».
ّ
كنا حنمي مقاومتنا
السيد ،مل تستطع إسرائيل أن تبتلع هزميتها
حبسب مجيل
ّ
يف لبنان يف عام  ،2000بانسحابها حتت ضربات املقاومة،
قررت أن املقابل النسحابها ِمن لبنان
املتمثلة يف حزب اهلل .لذا ّ
هو االنسحاب السوري ِمنه .وهذا ما حصل .القضاة والدفاع
يسألون عن حضور حزب اهلل يف احلكومة ،قبل االغتيال وبعده،
والسيد يقول« :كنا حنن الدولة ،يف لبنان ،حنمي حزب اهلل يف
ّ
عمله املقاوم ضد إسرائيل .مل يستفد احلزب ِمن اغتيال احلريري
ليدخل احلكومة (حبسب سؤال ِمن أحد القضاة) ،بل على العكس،
شعر احلزب بأنه أصبح بال محاية ،بعد سقوط الدولة السابقة،
فقرر أن يدخل بنفسه ليحمي املقاومة ِمن داخل احلكومة».
ّ
ذكر الشاهد بإشادة رفيق احلريري ،مرارًا ،بدور حزب اهلل يف
ً
الوزارية
املقاومة وحترير لبنان ،وقرأ بعضا ِمن نصوص البيانات
ّ
للحكومات اليت ترأسها .يف سياق آخر ،من ذكريات تلك األيام،
يقول« :كان وليد جنبالط يدعوني إىل الغداء عنده ،ويدعو كتلته
مرة إال
ّ
النيابية للحضور .ما ِمن سياسي أو صحايف زارني ّ
وأخربني أكثر ممِ ّ ا أريد( .كان هذا تعليقًا على استغراب القضاة
ِمن كيفية إحاطته بكل تلك املعلومات) .هذه أسئلة ال تطرح على
رئيس جهاز أمين سياسي» .ثم خيتم هذا احملور« :أقول هذا
لتعريفكم إىل لبنان ،ال يوجد أسرار يف لبنان ،وهذا من حسناته
سر ربمّ ا إىل ساعة ليكون انتقل ِمن
ومن سيئاته ،حيتاج أكرب
ّ

اإلنسان (هيثم املوسوي)
اللبنانيون (معكم)
رئيس اجلمهورية إىل بائع اخلضر .القضاة
ّ
يعرفون هذا أكثر».

ماذا عن شهود الزور ...يا محكمة!

كاد الشاهد أن ينفعل يف آخر شهادته .بقي متماسكًا .كان ذلك
عند حديثه عن مسألة شهود الزور ،الذين ُ
«فربكوا» للشهادة
وضد آخرين .قال للقضاة« :على احملكمة أن تسأل عن
ضده
ّ
ّ
خرب ّ
كل شيء .ملصلحة َمن
شهود الزور .هذا التحقيق هو ما ّ
مدة  4سنوات ،ليقفز بعدها التحقيق من اتهام
تضليل التحقيق ّ
علي احملقق الدولي مقايضة،
سوريا إىل اتهام حزب اهلل! عرض
ّ
الضحية .قلت له :هل
أقدم ضحية «دمسة» وإال فسأكون أنا
أن ّ
ّ
لديك أي دليل على تورط سوريا ألحبث املوضوع مع الرئيس
األسد؟ قال :إىل اآلن ال يوجد .قلت له :لن أشارك بنصب هذا
متورطة ،فأنا حليفها يف السياسة
الفخ لسوريا .لو كانت سوريا
ّ
إنا اثبتوا ذلك أو ً
ال يف اجلرائم ،مّ
ّ
وألنه رفض العرض ،أكثر
ال».
الضحية يف النهاية .أسهب يف شرح تفاصيل
ِمن مرة ،كان هو
ّ
يتحدث عن حلظة
تعرض له ،وعندما أراد أن
تلك املرحلة ،وما
ّ
ّ
دهم منزله العتقاله مل يستطع أن ُيكمل .بدا كمن لو أن الكلمات
اجلامايكية ،جانيت نوسورثي،
لوح بيديه .بدت القاضية
ختنقهّ .
ّ
تعرض له الشاهد .ومبا ّ
أنه كان
متأثرة ّ
حد النفور ِمن مساعها ملا ّ
قد أتى على ذكر «العامل الثالث» يف حديثه ،قالت له بصوت
خافت« :أنا ِمن العامل الثالث أيضًا».
ً
السيد شهادته أمام احملكمة ،وكذلك غدا ،وقد
سيكمل
اليوم
ّ
ُ
إن كان بإمكانه تأجيل
يطول األمر أكثر بعدما سأله القاضي ّ
سفره لسماع املزيد منه .بدا القضاة ،غري اللبنانيني حتديدًا،
السيد
املشوقة .قبل
السيد
أكثر دهشة لسماع حكايات مجيل
ّ
ّ
ّ
كانت تلك احملكمة قد أصبحت «فاترة» .القضاة ّ
ميلون أيضًا.
ّ
لعلهم مدينون بهذا الدم اجلديد ،على ما فيه ِمن مأساة ،لفريق
الدفاع الذي «قاتل» ِمن أجل إيصال الشاهد إىل احملكمة .ما
الدبلوماسية ،هو مبثابة
السيد ،وسيقوله ،بعيدًا عن
قاله مجيل
ّ
ّ
استثنائية ِ
(من الداخل) على التاريخ السياسي هلذه
شهادة
ّ
البالد.
السيد!
قانون مجيل
ّ
بعد اغتيال رفيق احلريري ،ال قبل ذلك ،درجت يف لبنان على
أن قانون االنتخابات لدورة عام 2000
ألسنة سياسيني مقولة ّ
السيد ،أمس ،وإن مل يكن
هو «قانون غازي كنعان» .ما شهد به
ّ
يلغي دور كنعان ،مّ
أن ذلك القانون كان قانون مجيل
إنا ُيظهر ّ
السيد بامتياز .آنذاك ،كان احلريري ُيريد قانونًا بدوائر كربى،
ّ
فيما القوى املسيحية ،وأبرزها البطريرك املاروني ،كانوا يريدون
ّ
حبل وسط
السيد
األقليات» .خرج
الدوائر الصغرى «حفاظًا على
ّ
ّ
ّ
بغية إرضاء اجلميع ،ولكي «يأخذ ّ
كل حقه ولكن ال يأخذ طمعه».
الشاهد ،أمس ،هو من ّ
تنقل بني احلريري ووليد جنبالط وإميل
حلود ومتام سالم وسليم احلص ،وغريهم ،إلخراج ذلك القانون
االنتخابي .طبخ الدوائر «كما يلزم» يف دوائر بريوت ودائرة
مرة،
بعبدا – عاليه .يف مسألة أخرى ،شهد ّ
أن كنعان اتصل به ّ
إن هناك َمن أخربه ّ
بأنه ُيعرقل مشروع خصخصة قطاع
وقال له ّ
االتصاالت يف لبنان .أجابه« :لو كان لديك ّ
يدر أرباحًا
دكان
ّ
أكثر مما ينتج من بيعه ،هل تبيعه؟ فقال كال» .هكذا ،حبسب
السيد ،هو صاحب الفضل يف عدم خصخصة هذا القطاع وبقائه
ّ
يف حوزة الدولة .حصل ذلك بني العامني  2000و.2002
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مـقاالت وتحقيقات

فـساد «أوجـريو» إلـى التفـتيش
ايلي الفرزلي
ال تزال قضية «أوجريو»
نشرت
منذ
تتفاعل،
«األخبار» تقريرًا بعنوان
«أوجريو تسقط يف الفساد»
يف  31أيار .التقرير اعترب
بناء عليه
إخبارًا ،وحتركت
ً
النيابة العامة املالية كما
التفتيش املركزي .فهل
تنجح اهليئات الرقابية يف
حد للوضع الشاذ
وضع
ّ
الذي تعيشه اهليئة؟
مَي ُثل رئيس جملس إدارة
«أجريو» عماد كريدية وعضو
اجمللس هادي بو فرحات
(اتهمه كريدية بهدر املال
العام) ،أمام النيابة العامة

استدعت النيابة العامة املالية رئيس مجلس إدارة «أوجريو» وأحد أعضاء
املجلس لالستماع إىل إفادتيهما بشأن تهم الهدر والفساد (هيثم املوسوي)

املالية لالستماع إىل إفادتيهما ،يف امللفات اليت
أثارتها «األخبار» مؤخرًا ،واليت اعتربها النائب
العام املالي القاضي علي إبراهيم مبثابة إخبار.
ويف حال وجد أن القضية املطروحة حتتاج إىل
التوسع يف التحقيقات ،سيطلب إذنًا من وزير
االتصاالت الستجواب أي موظف ميكن أن يفيد
التحقيق.
ويف الوقت نفسه ،حترك التفتيش املركزي
منذ يوم اجلمعة ،حيث باشر املفتش املختص،
املكلف مبتابعة «أوجريو» ،التحقيق بكل ما أثري
بناء على توجيهات رئيس التفتيش
من املعلومات ً
املركزي جورج عطية ،على أن يرسل تقريرًا
بنتيجة حتقيقاته إىل املفتش العام املالي الذي
يرفعه بدوره إىل رئيس التفتيش .وقد ُعلم أن
املفتش املالي طلب مستندات تتعلق بالعقود
بالرتاضي اليت نفذت ،وبرواتب املوظفني خالل
األشهر األخرية ،ومبلفات املياومني الذين دخلوا
إىل أوجريو منذ بداية .2017
وفيما تردد أن اجتماعًا عقد أول من أمس السبت
ضم كريدية وعددًا من املديرين
يف اهليئة،
ّ
واملستشارين ،وكان عنوانه البحث يف كيفية
مواجهة تداعيات ما مت تداوله يف اإلعالم ،أكدت
مصادر رئيس جملس اإلدارة أنه مل حيصل أي
اجتماع ،كما مل حيضر كريدية إىل مقر اهليئة،
بل اقتصر األمر على وجود بعض املستشارين
واملديرين يف املبنى من دون تنسيق مسبق،
ومن دون أن يعقدوا أي اجتماع.
وكانت قد تفاعلت خالل األيام املاضية مسألة
الراتب الذي حصل عليه املدير العام خالل شهر
أيار ،والبالغ  112مليون لرية .وبالرغم من أن
كريدية نفى ذلك عرب تلفزيون اجلديد ،إال أنه
عاد وأشار إىل أن ذلك الراتب تضمن فروقات
سلسلة الرتب والرواتب (أربع درجات ،منذ شهر
أيلول  .)2017وهذا الراتب اخليالي ،معطوفًا على
تراجع قيمة رواتب املوظفني
عن الشهر نفسه ،دفع إىل
استياء عارم بني املوظفني،
أدى يف النهاية إىل تراجع
اإلدارة عن قرار حسم
السلف اليت أعطيت هلؤالء
يف شهر أيار ،حبيث أعيدت

عضو مجلس
اإلدارة يو ّقع
عقداً رضائياً
مع الهيئة وابنه
ينضم إىل قافلة
املياومني!

جدولة اسرتداد السلف ،مبا ال يؤثر على املدخول
الشهري للموظفني.
ّ
شكل جلنة
وكان رئيس جملس اإلدارة قد
برئاسته وتضم مدير التدقيق الداخلي واملدير
املالي ومدير املوارد البشرية لدراسة تطبيق
السلسلة يف أوجريو ،وبعد أخذ ورد مع وزارتي
االتصاالت واملالية ،رسا األمر على إقرار جملس
إدارة أوجريو إعطاء أربع درجات للموظفني ،على
أن يبدأ دفعها مع راتب أيار ،مبفعول رجعي
ابتداء من أول أيلول  .2017وملا كانت اإلدارة
ً
قد أعطت املوظفني سلفة على الراتب ،بوصفها
ساعات عمل إضافية (تصل إىل  70ساعة أحيانًا)،
تبني عند السعي إىل حسم هذه السلفة ،بعد
احتساب العدد الفعلي للساعات اإلضافية ،أن
الكثري من املوظفني مل يعمل مبقدار ما حصل

عليه من ساعات إضافية (التزموا بقرار الدوام
اجلديد ،أي من الثامنة حتى الرابعة ،مع إيقاف
الساعات اإلضافية ،إال ملن تستدعي ظروف عمله
ذلك) .ولذلك ،كانت النتيجة تراجع مدخول من
مل يعمل ساعات إضافية فعليًا ،فعلت الصرخة،
وتداعت نقابة العاملني يف «أوجريو» إىل االجتماع
وسط حالة من الغليان ،خاصة بعد تسريب
رواتب املديرين ،وال سيما املدير العام .وبعد
اللغط الذي حصل ،وجه املدير العام ألوجريو،
يوم اجلمعة ،تنبيهًا خطيًا ملدير املوارد البشرية
بسام جرادي ،متهمًا إياه مبخالفة تعليمات املدير
حمم ًال
العام وقرار جملس اإلدارة رقم ّ ،2018 / 25
حمم ًال
إياه مسؤولية اللغط الذي حصل ،وضمنيًا
ّ
إياه مسؤولية تسريب رواتب املديرين ،على ما
أكدت مصادر مطلعة.
وفيما طلب التفتيش املركزي جداول برواتب
تعد مباليني
املوظفني ،فإن عقود الرتاضي اليت ّ
الدوالرات ،ستكون يف صلب التدقيق الذي
جيريه التفتيش.
غصت بهم اهليئة
أما بشأن املياومني الذين
ّ
منذ ما قبل االنتخابات النيابية ،فقد كان الفتًا
بناء
أن كريدية مل ينكر التعاقد مع مياومني
ً
على طلب جهات سياسية ونواب ،لكنه قال
إن هذه التوظيفات تتم حسب احلاجة ،يف ظل
وجود مشاكل عديدة على الشبكة ،حبيث يكون
الشخص املناسب يف املكان املناسب .لكن هل
هذا ما حصل فع ًال؟ وملاذا إذًا مت توظيف األغلبية
الساحقة من املياومني يف أعمال إدارية ،ومن
دون أي مراقبة على أعماهلم ،مع تسليم بعضهم
مراكز مسؤولية ،فيما احلاجة ماسة إىل فنيني؟
يف ملف املستشارين ،كان كريدية جازمًا بأنه
ال ميلك أكثر من مخسة مستشارين .قد يكون
ذلك صحيحًا إذا احتسب املستشارون املكلفون
مبهام حصرًا ،لكن يف الواقع فإن املستشار
هو كل من ّ
وقعت معه اهليئة عقدًا استشاريًا،
فهل هؤالء مخسة فقط؟ وإذا كانوا أكثر ،وهم
كذلك ،و»األخبار» متلك عشرة أمساء منهم،
فعندها تصبح املسألة أشد خطورة :ملاذا يتم
توقيع عقود استشارية مع أناس ال يعملون،
وبالتالي ال حتتاج إليهم اهليئة؟ ليس ذلك
فقط ،كيف ميكن توقيع عقد استشاري مع ابن
عضو جملس إدارة ،على سبيل املثال؟ أال يوجد
تضارب مصاحل يف ذلك؟ قد ال تكون اإلجابة
مهمة ،عندما يتبني أن عضو جملس اإلدارة نفسه
ّ
وقع اتفاقًا رضائيًا مع اهليئة ،ممثلة مبديرها
العام ،يف  8نيسان املاضي ،بقيمة مخسة آالف
دوالر أمريكي .ومبوجب هذا العقد ،يقوم عضو
جملس اإلدارة بتقديم خدمات إىل اهليئة يف
جمال «ختطيط ودراسة شبكة األلياف الضوئية
املتممة هلا ويف جمال التنظيم
والتجهيزات
ّ
اإلداري والتقين ،»...علمًا بأنه مل يعرف
عنه امتالكه ألي خربات فنية أو تقنية ،طيلة
السنوات اليت قضاها يف جملس اإلدارة .وحتى
مع التسليم خبربته ،فإن ألف باء االستعانة به هو
احلاجة إليها؟ فهل حتتاج اهليئة إىل هذه اخلربة،
يف ظل وجود قطاع خاص باأللياف الضوئية
يتبع ملديرية الشبكات ،ويف ظل وجود مديرية
للمعلوماتية؟

مرسوم التجنيس :عون يشكو التضليل واملشنوق ينفي التجميد
قرر رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون وقف
العمل مبرسوم منح اجلنسية لعدد غري قليل ،وأبلغ
جهات سياسية عدة رغبته يف وقف االجراءات
التنفيذية ،ريثما يصار اىل تدقيق جديد يف كل
االمساء الواردة يف املرسوم ،من قبل املديرية
العام لالمن العام ،وبالتعاون مع كل اجلهات
اللبنانية املفيدة يف هذا اجملال.
قرار عون الذي رددته اوساط سياسية امس ،مل
يصل بعد اىل وزير الداخلية نهاد املشنوق ،الذي
قال لـلزميلة «األخبار» إنه مل يسمع من الرئيس
عون أي طلب يف سياق جتميد تنفيذ املرسوم،
مضيفًا ان اي مسؤول يف وزارة الداخلية ال ميكنه
بناء على طلبه هو.
وقف تنفيذ مرسوم صادر إال ً
قرار الرئيس عون جاء ربطًا باحلملة اليت أثريت على
املرسوم ،الحتمال ضمه أمساء شخصيات تواجه
مشكالت قانونية يف بالدها والعامل ،أو أمساء رجال
اعمال ومتمولني واحتمال ان يكون هؤالء قد دفعوا
مبالغ مالية طائلة مقابل اجلنسية.
ويف املعلومات ،انه قبيل أشهر من موعد االنتخابات
النيابية ،أثري ملف التجنيس امام رئيس اجلمهورية
ميشال عون ورئيس احلكومة سعد احلريري .ومت
تقديم االمر على قاعدة ان الرئيس السابق ميشال
سليمان قام خبطوة جمتزأة وربطًا حبسابات سياسية
وغري سياسية ،و»ال بد من تصحيح اخلطأ» .لكن
القرار كان بتأجيل االمر اىل ما بعد االنتخابات.

مافيات وصفقات

لكن ،تبني ان هناك جهات ،رمسية وغري رمسية،
باشرت إعداد ملفات تتضمن مئات االمساء ،مت
تقدميها منفردة أو على شكل عائلة ،بهدف احلصول
على اجلنسية اللبنانية .وحبسب املصدر نفسه،
تبني أيضًا وجود «مافيا» كبرية جدًا ،كانت تعمل
على هذا امللف ،قبل إثارته مع رئيس اجلمهورية،
وهي ناقشت اضافة عشرات االمساء اىل ملف
حيتوي أصال على جمموعة كبرية من مكتومي القيد
أو اصحاب اجلنسية قيد الدرس ،ليتبني ان القصد
من هذه االمساء هو:
احلصول على مقابل مالي كبري (ال تسعرية
حمددة).
إحلاح «املافيا» على كون بعض طاليب اجلنسية
يعيشون بعيدًا عن االضواء ،إما بسبب مشاكل مالية
أو قضائية (فرنسي من أصل جزائري تبني أنه
مطلوب من االنرتبول جبرائم احتيال وتبييض أموال
وآخر لديه مشكلة يف كازاخستان إخل .)...وان
بعض هؤالء تذرعوا بأنهم اصحاب ودائع بعشرات
ماليني الدوالرات يف لبنان ،ولديهم اعمال يف
لبنان منذ زمن بعيد ،وان بعضهم أسهم يف معاجلة
االزمة العقارية يف لبنان (منوذج أقارب رئيس
جملس إدارة مصرف لبنان واملهجر (بلوم بنك)
من آل االزهري) ،باالضافة اىل سياسيني عرب
من الذين يقولون إنهم يرتبطون بلبنان بعالقات
مصاهرة وقربى وانهم امضوا سنوات طويلة من
حياتهم يف لبنان (منوذج السياسي العراقي اياد
عالوي وافراد عائلته).
ظهور ملفات ألشخاص سبق أن رفضت طلبات
جتنيسهم يف مرات سابقة ،وبينهم شخصية تعيش
يف عكار ،تبني أن بني أوراقها وثائق مزورة تتعلق
باسم االم وتاريخ امليالد ،باالضافة اىل آخرين
تذرعوا بأنهم متزوجون من لبنانيات منذ اكثر من
عشرين سنة ،ولديهم عائلة كبرية واحفاد حيملون
اجلنسية اللبنانية ،علمًا بأن القانون اللبناني ال يزال
حيرم املرأة اللبنانية من منح اجلنسية لزوجها أو
أوالدها ،فض ًال عن إشكالية أكثر من  600عائلة من
مكتومي القيد يف وادي خالد يف عكار (راجع تقرير
الزميلة جنال محود يف الصفحة نفسها) ،وأفراد من
القرى السبع ،وآخرين ِ
أتلفت سجالتهم سابقًا.
هذه اإلشكاليات استدعت تأجيل امللف إىل ما
بعد السادس من أيار  .2018وبالفعل ،بعد انتهاء
االنتخابات النيابية ،تولت رئاسة اجلمهورية ورئاسة
احلكومة إعداد امللفات .يف هذه االثناء ،تبني ان
املديرية العامة لالمن العام غري مشمولة بقرار
الدرس والتدقيق ،خصوصًا انها اجلهة املخولة
قانونًا مراجعة امللفات قبل منحها اجلنسية ،وحتديدًا
لناحية وجود شبهات امنية أو قانونية أو مسائل
تضر بصورة لبنان أو بأمنه القومي .لكن الذي
حصل ان اجلميع سارع اىل فرض املرسوم بصورة
واحدة ،ومت توقيعه من قبل الرئيس ميشال عون
قبل أن تصبح احلكومة مستقيلة ،وإحالته اىل

التنفيذ عرب وزارة الداخلية ،مع االتفاق على عدم
نشر امللف وال االمساء ،خصوصَا أن القانون ال
يوجب نشر املرسوم يف اجلريدة الرمسية.

ضغوط وتضليل

عمليًا ،واجه القصر اجلمهوري ،خالل األيام األربعة
املاضية ،محلة ضغوط غري مسبوقة ،ما استدعى
من عون القيام جبملة اتصاالت هدفت اىل إجياد
املخرج .وقد طرحت فكرة إلغاء املرسوم من
اصله ،وبدا عون منفتحًا على كل االحتماالت ألنه
يوجه ضربة اىل صورة العهد
ال يريد للمرسوم أن ّ
ومصداقيته.
وبعد زيارات متالحقة قام بها املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم اىل قصر بعبدا ولقائه
أصر األخري على وجوب التدقيق
رئيس اجلمهورية،
ّ
«بكل تفصيل يتصل باالمساء اليت وردت يف
مرسوم التجنيس االخري ،سواء تلك اليت ال شائبة
حوهلا أو تلك اليت تسللت إليه» .ورغم حتفظه على
آلية املرسوم ومآالته ،وافق إبراهيم على التفويض
الرئاسي املطلق يف السعي إىل تبيان كل احلقائق
حول هذا امللف .وكان املخرج ببيان صادر عن
مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية «بالطلب من
الذين ميلكون معلومات حول االشخاص الذين
ّ
جنسوا مبوجب مرسوم التجنيس من غري استحقاق
مراجعة االمن العام».
ون َ
ُ
قل عن رئيس اجلمهورية قوله إنه ليس من
القيادات اليت تقبل أو تسمح بتوريطها ،وإنه عندما
تأكد من أن هناك ما يتعدى التشكيك والشبهات
يف مرسوم التجنيس ،اضافة اىل «وجود كمائن
وخماطر» ،منح إبراهيم تفويضًا بالتحقيق والتدقيق
وتدوين اخلالصات اليت مبوجبها سيتخذ رئيس
اجلمهورية القرار النهائي بشطب امساء أو تثبيت
أخرى.
ويف املعلومات ،أنه بعد التفويض الرئاسي ،سارع
اللواء إبراهيم اىل خطوات واجراءات عمالنية ،منعًا
ملسارعة كثريين ممن وردت امساؤهم يف املرسوم
إىل االستحصال على مستندات تؤكد حصوهلم
على اهلوية اللبنانية وإخراج القيد اللبناني.
وكلف إبراهيم فريقًا يف األمن العام بإجراء فحص
تقين واستعالمي دقيق حول كل اسم ورد يف
املرسوم.
ويف جردة أولية ،أطلع عليها رئيس اجلمهورية،
تبني سريعًا أن هناك حماذير حتول دون منح
اجلنسية ألمساء وردت يف املرسوم الذي مت التوقيع
عليه قبل يوم من انتهاء والية جملس النواب وقبل
دخول احلكومة مرحلة تصريف االعمال.
الرئيس عون أبدى امتعاضه من الذي حصل ،وحتدث
قريبون منه عن عملية «تضليل» تعرض هلا من قبل
جهات أو اشخاص من دون حتديد هويتهم .وهو
املوقف نفسه الذي نقل عن الرئيس احلريري الذي
نفى علمه بوجود صفقات مالية مقابل اجلنسية،
وانه حاول تفادي بعض االخطاء بعدما طلب من
مساعدين له إجراء مسح سريع لالمساء الواردة يف
مشروع املرسوم ،وانه مت العثور على خمالفات أدت
اىل شطب بعض االمساء.
وأكدت مصادر رفيعة يف التيار الوطين احلر أن
لرئيس اجلمهورية حق منح اجلنسية ملستحقيها،
و»غري املقبول هو التجنيس اجلماعي ال اإلفرادي».
وشددت على أنه «ال يوجد أي خلل يف امللفات
ّ
قدمها التيار» .ورأت يف احلملة احلالية على
اليت ّ
املرسوم «حماولة من املنتقدين للتغطية على
سلوكهم يف ما يتعلق مبوضوع النزوح».
عمليًا ،بات امللف بيد اللواء إبراهيم متسلحًا
بثقة رئيس اجلمهورية ،ودوائر بعبدا تتصرف
على اساس ان املرسوم أصبح حبكم اجملمد،
وبالتالي ،لن متنح مديرية االحوال الشخصية يف
وزارة الداخلية أي افادة أو وثيقة إثبات جنسية
اال بعد اجلواب النهائي الذي سيأتي من رئاسة
اجلمهورية.
ّ
ضلل
ويف االنتظار ،تطرح أسئلة من قبيل من
رئيس اجلمهورية؟ وملاذا أخفيت عنه عمدًا بعض
املعلومات وامللفات؟ وملاذا مت تزويده مبعلومات
غري دقيقة وصو ً
ال إىل «دس» أمساء غري مستحقة؟
وملاذا مل يعرض املرسوم قبل توقيعه مع
املستندات اليت تقدم بها طالبو اجلنسية على االمن
أعدت املرسوم
العام؟ ومن هي اجلهة االدارية اليت ّ
وجعلت الرئيس عون ّ
يوقعه من دون مروره على
االصول؟
االمن العام وفق
«االخبار»
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مـقاالت وتـحقيقات

العالج النفسي :فوضى يف غياب القانون
رحيل دندش
يشهد لبنان حالة انتحار كل ثالثة أيام ،أي
ما يقارب  150حالة انتحار سنويًا حبسب
إحصاءات قوى األمن الداخلي .ال تشمل
املسجلة،
هذه األرقام حاالت االنتحار غري
ّ
أو «املكتومة» ،العتبارات دينية واجتماعية.
ويفتح الربط بني حاالت االنتحار اليت تظهر
يف اإلعالم واحلاالت النفسية «غري املعاجلة»،
باب النقاش على مصراعيه حول الوعي العام
جتاه العالج النفسي وطبيعته وكلفته وقوننته
كقطاع يشهد طلبًا ملحوظًا ومتزايدًا.
«واحد من كل أربعة أشخاص خيترب مشكلة
نفسية يف حياته» ،حبسب مجعية «»Embrace
لدعم ونشر الوعي حول الصحة النفسية يف
لبنان .وتشري إحصاءات قوى األمن الداخلي
إىل أن «حالة انتحار تقع كل ثالثة أيام يف
لبنان» ،واىل أن أبرز دوافع االنتحار نفسية
وعدم خضوع «الضحايا» لعالج متخصص ،مبا
يشري إىل تفاقم املعاناة النفسية للمرضى
«بصمت» من دون احلصول على الدعم
النفسي واالجتماعي والعائلي الالزم .مع
شيوعا يف لبنان هي
النفسية
اإلشارة إىل أن أبرز االضطرابات
ً
ّ
االكتئاب وأمراض التوتر والقلق.
سجل إقبال متزايد على عيادات الطب والعالج
يف املقابلُ ،ي ّ
«بسرية» ،رغم مشاكل عديدة يعاني منها هذا
النفسي ،وإن
ّ
القطاع يف مقدمها الكلفة املرتفعة للعالج وغياب القوننة .ووفق
وزير الصحة يف حكومة تصريف األعمال غسان حاصباني «جرى
ختول املعاجل النفسي مزاولة
االتفاق أخريًا على الئحة شروط
ّ
املهنة ،وبدأ العمل على قانون ينظم مراكز العالج النفسي» .ما
أن ال شيء ملموسا لناحية «قوننة القطاع وضبطه» حتى اآلن.
يعين ّ
ويف ما يتعلق بارتفاع كلفة العالج يف العيادات اخلاصة قياسًا
مبدته الطويلة حيث تتجاوز كلفة املعاينة الواحدة املئة ومخسني
ّ
دوالرًا ،يشري حاصباني إىل «أن الوزارة تغطي الطب النفسي أي
معينة
االستشفاء ،غري أن اخليارات حمدودة مبراكز ومستشفيات
ّ
تتوزع
تابعة للوزارة» .وهذه املراكز يقارب عددها الـ  ،200وهي
ّ
على كافة املناطق وختضع إلشراف الوزارة وتضم عيادات للعالج
الطيب والنفسي مقابل تسعريات رمزية .غري أن «ضبط تعرفة
العيادات اخلاصة ليس مبقدور الوزارة» حبسب حاصباني معتربًا أن
«زيادة عدد العيادات رمبا ّ
حيتم مع الوقت اخنفاض التعرفة».

«فوضى» العالج

االزدهار يف قطاع العيادات املتخصصة بالعالج النفسي لقاء
الطلب املتزايد على العالج ،فتح اجملال أمام «الفوضى» يف ظل
غياب أي معايري ضابطة« .كل مني فاتح على حسابه» يقول أحد
املعاجلني النفسيني ،الفتًا إىل ارتفاع عدد «الدخالء» على املهنة
«ممن خيضعون لدورات تنمية بشرية ثم يبدأون باستقبال املرضى
ويتطرق املعاجل إىل االنبهار «ببعض األمساء اليت تظهر
النفسيني».
ّ
على شاشات التلفزة فيما أصحابها أقرب إىل الرتبويني واملرشدين
االجتماعيني وليسوا معاجلني نفسيني ،وبعضهم اكتفى بشهادة
علم النفس من دون احلصول على إجازة مزاولة مهنة املعاجل
وتتعدى هذه الفوضى حدود اخلطر حينما
النفساني العيادي».
ّ
يلجأ «من ال ميلك إجازة مبزاولة املهنة إىل وصف األدوية ملرضاه».
وهنا ،حبسب الطبيب النفسي
ّ
«يشكل هذا الفعل
جوزيف اخلوري،
انتحا ً
ال لصفة الطبيب» ،ويضيف
«إذا مل يكن العالج النفسي مالئمًا
ّ
فإنه
مؤهل
وقام به شخص غري
ّ
يضر باملريض ويفاقم حالته وجيعل
عالجه صعبًا».
وإذ تظهر مشاكل القطاع على

تتعدّى الفوضى
حدود الخطر عندما
يلجأ من ال يملك
إجازة بمزاولة املهنة
إىل وصف أدوية
ملرضاه

درجات ،فإن املشكلة األساسية تكمن يف الفهم اخلاطئ للمرض
النفسي واعتبار املريض ضعيف الشخصية واإلرادة .ويف هذا
الصدد ،يوضح رئيس اجلمعية اللبنانية للطب النفسي الدكتور
حيلك أنت ال تشكو
وديع جنا أن «أسوأ ما ُيقال للمريض مث ًال :شد ّ
من شيء ،مبا يشعره بالذنب كأنه مسؤول عن احلالة اليت وصل
يفسر جنا املرض
إليها وينفر من اجملتمع الذي حيتاج إىل دعمه».
ّ
النفسي بأنه ناجم عن «خلل يف كيمياء الدماغ وعندما نقبل بهذه
نتقبل العالج» .وترتبط هذه األمراض بعاملي «االستعداد
احلقيقة
ّ
ّ
احملفزة» ،نافيًا ما يشاع عن أن الدواء
الوراثي والعوامل البيئية
املخدر الذي ال ميكن املريض العيش بدونه أو من دون
«يشبه
ّ
جرعات زائدة منه» .هذا االعتقاد يشمل «بعض األطباء» الذين
ّ
حيذرون املرضى من زيارة طبيب نفسي خوفًا من أن يصف هلم

حسن بليبل

ّ
ويشدد جنا على أهمية محالت التوعية
للتخلي عنه».
دواء «ال جمال
ّ
لتشمل حتى األطباء« .هل ميكن اعتبار عالج الربو أو الضغط على
املدى الطويل إدمانًا؟» ،يسأل ،مشريًا إىل أن األدوية املستخدمة
جانبية «مثل أي دواء آخر» .ويطمئن إىل أن
يف العالج هلا عوارض
ّ
نسبة الشفاء ترتفع كلما كان العالج مبكرًا ،خصوصًا أن «النسبة
األكرب من األمراض النفسية ميكن معاجلتها ،البعض يشفى بالكامل،
والبعض اآلخر تتحسن حالته ويزاول حياته بشكل طبيعي مع تناول
أدوية ،ليس ألنه ّ
تعلق بها ولكن ألنه يف حاجة اليها».

لبنان «بيئة حاضنة»

كثريًا ما جيري استخدام أدوية مثل «اإلكزاناكس» و»ليكسوتانيل»
على سبيل املزاح ويف معرض النكات ،ويف األمر «إجيابية» حبسب
اخلوري .فاحلديث عن أدوية األعصاب «ولو عن طريق املزاح فيه
حدة اخلوف من املرض النفسي» ،ويف
جزء من التوعية ومن كسر ّ
احلد من «استخدام كلمة اجلنون اليت ال قيمة طبية هلا ،بل حتمل
أذى وحتطيمًا معنويًا للمريض».
احلديث عن األمراض النفسية يف لبنان ال ميكن فصله عن واقع
احلياة الرديء يف غياب والضمانات االجتماعية واالقتصادية ويف
ّ
التقلبات السياسية ،حيث «يعيش الفرد صراعًا بني طموحاته
ظل
يسبب لديه توترًا وكآبة
الشخصية والضغوطات من حوله مما
ّ
ووساوس وغريها من األمراض» وفق اخلوري .يف النتيجة يلجأ
املخدرة» (النرجيلة
الكثريون إىل «قتل الوقت» عرب تعاطي «املواد
ّ
ّ
حيذر منه املعاجلون
والتدخني والكحول واملخدرات) ،األمر الذي
تصعب العالج.
ويشددون على أهمية تفادي ظواهر «اإلدمان» ألنها
ّ
ّ
سريرية» أي
يف النتيجة ،العديد من حاالت املرض النفسي «غري
ّ
أن «عوارضها موجودة لدى الشخص لكنها مل تصل بعد إىل أن
تصبح مرضًا» كما ّ
يؤكد اخلوري .ويتابع «لن نصل إىل مرحلة خيتفي
فيها املرض النفسي ،ألنه ال يرتبط بالظروف اخلارجية فقط ،فهو
نتقبله على هذا النحو» .وإذ يرى أن معاجلة
مرض عضوي وجيب أن
ّ
املريض «هي معاجلة لعائلته ومن حوله ألنهم أكثر من يعانون
ّ
يشكل
يشدد على أن املرض النفسي مرتبط «بالدماغ الذي
معه»،
ّ
لغزًا كبريًا للعلم أيضًا».

الكآبة أو ً
ال

ال اختالف يف ِن َسب األمراض النفسية بني لبنان واخلارج .حبسب
الدكتور وديع جنا ،حيتل مرض الكآبة املرتبة األوىل بني األمراض
النفسية على مستوى العامل ،وقد أعلنت منظمة الصحة العاملية
سنة « 2017سنة االكتئاب» .وتأتي اضطرابات القلق  Anxietyيف
املرتبة الثانية .أما نسبة مرضى الفصام ــــ السكيزوفرينيا عامليًا
فهي واحد يف املئة .ختتلف طريقة ظهور املرض حسب البيئة
وحسب الثقافة ،وتعد احلروب واالضطرابات االجتماعية من أبرز
العوامل احملفزة لظهور األمراض النفسية بصورة سريرية.

العصفورية

يف الذاكرة ،اقرتنت األمراض النفسية بـ «العصفورية» ،أول مصح
لألمراض العقلية يف الشرق األوسط ،أنشئ مطلع القرن املاضي
األمريكية .وتعود تسميته بـ»العصفورية» نسبة
على يد اإلرساليات
ّ
إىل كثرة العصافري يف احلديقة اليت كانت حتيط باملستشفى الذي
مر السنوات احلاالت املزمنة ،حتديدًا منها مرضى
استقبل على ّ
االضطرابات الذهانية اليت ترادف «اجلنون» يف العرف العام .وهكذا
صار أي مشفى لألمراض النفسية حيمل اسم «العصفورية» ،وصار
كل من لديه مرض نفسي «جمنونًا» .اخلشية من «وصمة اجلنون»
دفعت الكثري من املرضى وعائالتهم إىل التكتم ورفض االعرتاف
باملرض وبالتالي عدم العالج.

االنتحار يف لبنان «حماولة» كل ست ساعات!
إيلده الغصني
سجل ما جمموعه مئة حالة
يف آخر إحصاء غري رمسي يف ،2018
ّ
ضحية على مدى مخسة أشهر
انتحار حتى آخر أيار املاضي .مئة
ّ
فقط من العام اجلاري ،يف مقابل  143حالة انتحار يف 2017
وفق احصاءات قوى األمن الداخلي و 144حالة يف  ،2014وهاتان
النسبتان هما األعلى منذ عام  112( 2009حالة).
سجلت  23حالة انتحار ،مقارنة بـ  25حالة
يف أيار املاضي وحده
ّ
بني مطلع العام اجلاري والنصف األول من شباط .واحلاالت الـ25
«وصفت»
ّ
املسجلة يف أول شهر ونصف شهر من العام واليت ُ
باالنتحار (منها إطالق نار وشنق وسقوط من طبقة عليا ومسوم)،
بينها  14حالة للبنانيني و 11ألجانب (عامالت أجنبيات) .إحصاءات
قوى األمن الداخلي تشري إىل حالة انتحار كل يومني ونصف يوم
يف لبنان ،وحماولة انتحار كل ست ساعات .ويف عام  2014شهدت
معدالت االنتحار ارتفاعا بلغ  30يف املئة مقارنة بالعام ،2013
وشهد العام  2017نسبة مماثلة .أما العام اجلاري فالنسبة فيه
مرتفعة حتى اليوم مقارنة بباقي األعوام.
واحلال هذهّ ،
جتند ناشطون إلكرتونيون يف األيام املاضية للتعبري
عن استعدادهم للمساندة النفسية ملن هم يف حاجة اىل ذلك .يف
األمر بادرة «إجيابية» ولو صدر عن غري االختصاصيني ،خصوصًا
بالتحدث» الذي يساعد الفرد على الشعور
لناحية أهمية «العالج
ّ
ويهتم ألمره .وحبسب منشور خاص بإرشاد
بأن هناك من يفهمه
ّ
املرضى ،صادر عن املركز الطيب يف اجلامعة األمريكية يف بريوت،
التنبه إليها ،مثل الشعور بفقدان األمل
مثة مؤشرات حتذيرية جيب
ّ
والتعبري عن الرغبة باالنتحار والشعور بآالم غري حمتملة وزيادة
استخدام الكحول واملخدرات واالنسحاب من األنشطة اليومية
ّ
ّ
والتخلي عن
املزاجية احلادة واالهتمام املفاجئ باملوت
والتقلبات
ّ
املمتلكات الشخصية… وسواها من اإلنذارات اليت ال ميكن التغاضي
عنها أو التقليل من شأنها .أما يف املبادرات على الصعيد الوطين،
خصصت مجعية  Embraceمنذ أيلول  ،2017وبالشراكة مع
فقد
ّ
وزارة الصحة ،اخلط الساخن «خط احلياة» للوقاية من االنتحار ،وهو
األول من نوعه يف لبنان.
يف األرقام املتعلقة حباالت االنتحار «املكتملة» حصرًا (وهي بطبيعة
ّ
أقل من الواقع) ،اليت تنشرها منظمة الصحة العاملية ،يقع
احلال
لبنان يف مراتب منخفضة وبعيدة من املعدل العاملي ( 0.2يف
بينت دراسة
املئة يف لبنان مقارنة بـ 1.4يف املئة عامليًا) .بينما ّ
النفسية على صعيد عدد من الدول أجرتها
الصحة
استقصائية عن
ّ
ّ
أن نسبة
مجعية «إدراك»  -مركز األحباث وتطوير العالج التطبيقيّ ،
حماوالت اإلنتحار يف لبنان تقارب معدل النسب يف البلدان اليت
مشلتها الدراسة ( 17بلدًا) ،إذ بلغت  2يف املئة من إمجالي عدد
العينة الكاملة اليت
السكان يف لبنان مقارنة مع  2.7يف املئة يف
ّ
مشلتها الدراسة.
مثة ارتباط وثيق بني السلوك االنتحاري واالضطرابات النفسية،
تصب جهود الوقاية من االنتحار على رصد
ومن الضروري أن
ّ
االضطرابات النفسية ومعاجلتها .ويف السياق ،يشري الطبيب
النفسي يف مستشفى اجلامعة األمريكية جوزيف اخلوري إىل «أن
معظم حماوالت االنتحار تأتي نتيجة اضطرابات نفسية مثل االكتئاب
واضطراب املزاج ثنائي القطب والفصام واضطراب القلق العام
واضطراب الوسواس القهري واإلدمان على املخدرات» .فيما ال
املتبقية بوجود اضطراب
إثبات ،حبسب اخلوري ،على ارتباط النسبة
ّ
«يتعرض الفرد لضغوطات اجتماعية وحياتية
نفسي لدى أصحابها إذ
ّ
حتملها واستيعاب واقعه
على
قادر
غري
جتعله
أو صدمة نفسية
ّ
فالتنمر مث ًال ،جيعل األطفال الذين يقعون
اخليار».
اجلديد فيلجأ هلذا
ّ
معرضني للتفكري باالنتحار  9مرات أكثر من غريهم.
ّ
ضحيتهّ ،
وقد مجع السجل الوطين للصحة النفسية معلومات من  9أطباء
نفسيني ،حول  779شخصًا يعانون من اضطرابات يف الصحة
العينة أن 15
النفسية بني أيلول  2016وشباط  .2017وأظهرت
ّ

يف املئة حاولوا االنتحار  61يف املئة
منهم نساء ،وحنو  10باملئة ممن حاولوا
ّ
يتخطوا سن الـ 18سنة،
االنتحار مل
وأن  58يف املئة تراوحت أعمارهم بني
 18و 34سنة .وبدأت وزارة الصحة

مئة ضحيّة منذ مطلع
العام الجاري و23
حالة انتحار الشهر
املاضي فقط

منذ  ،2011اعتماد نظام ابالغ عن األسباب الطبية للوفاة يف
املستشفيات ،مما أتاح مجع املعلومات حول الوفيات اليت تقع يف
أي مستشفى أو تصل إليه من دون حتديد هويات املتوفني.
وتظهر أهمية تفعيل الطب الشرعي النفسي يف لبنان لرصد
حاالت االنتحار ،إذ عادة يتم تكليف الطبيب الشرعي التواصل مع
األطباء النفسيني للحصول على تقاريرهم عن الضحية وإرساهلا
إىل القضاء .كما أنه من امللح العمل على حتديث القوانني املتعلقة
بتسجيل قيد وثائق األحوال الشخصية ،مبا فيها وثائق الوفاة مع
عدم ذكر توصيف االنتحار إمنا يف مستندات غري علنية احرتامًا
للحياة الشخصية للفرد .إحصاء حاالت اإلنتحار ليس حمصورًا
باألحوال الشخصية لدى اللبنانيني ،إذ مثة حاالت انتحار بني
املقيمني من غري اللبنانيني ،منهم الالجئون السوريون حيث تفتقر
الوثائق عن حاالت الوفاة إىل حتديد سببها .فيما تتوىل تسجيل
ذلك بني الالجئني الفلسطينيني املديرية العامة للشؤون السياسية
والالجئني.
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مــقاالت وتـحقيقات

مرسوم التجنيس :بعد  1994تصبح الفضيحة قانونية  500يوم يف البيت األبيض ..املستحيل قد يُصبح ممكنًا
نقوال ناصيف
حجب مرسوم التجنيس األخري ما عداه مبا فيه
تأليف احلكومة اجلديدة .مبرور الوقت ،يتضح
بعض حقائقه ،مقدار تضاعف عالمات االستفهام
حيال صفقة غامضة حمتملة رافقته ،حياول
البعض املعين ـ يف السر والعلن ـ التنصل
منها.
بتضمنه 388
أعاد املرسوم اجلديد للتجنيس،
ّ
فردًا ُأدرجوا يف  255طلبًا أو ملفًا ،إىل الضوء
فضيحتني متفاوتيت األهمية واكبتا جتنيس أفراد
خالفًا للقانون يف النص ،وللتقاليد يف التوقيت،
ولألصول يف إخفائه واالختباء ورائه.
الفضيحة األوىل أعلن عنها الرئيس رفيق
احلريري ،وكان على رأس حكومته األوىل ،عندما
دخل على جلسة مناقشة عامة يف جملس النواب
يف  21حزيران  ،1994طالبًا الكالم يف املستهل
لتوه من قصر بعبدا ـ كي يقول إنه
ـ عائدًا ّ
يزف إىل اللبنانيني «بشرى» توقيعه ورئيس
اجلمهورية الياس هراوي ووزير الداخلية بشارة
مرهج «مرسوم التجنيس لكل املستحقني يف
خطوة انتظرها عشرات اآلالف من اللبنانيني
احملرومني من نعمة املواطنية» .للفور ،استقبلت
القاعة العامة كالمه بالتصفيق ،قبل أن يفيق
اللبنانيون الحقًا على مرسوم منح أكثر من 120
ألف شخص اجلنسية اللبنانية ،بينهم مستحقون
مزمنون وأصحاب حق مؤجل .لكن بينهم أيضًا
ّ
يتكشف يف ما بعد،
آالفًا جيء بهم إليها كي
يف أول انتخابات نيابية عامة ( ،)1996أن هؤالء
ليسوا سوى أصوات لالقرتاع وقلب التوازن
الدميوغرايف يف البالد رأسًا على عقب.
ّ
موقعو املرسوم ،الثالثة (هراوي واحلريري
كان
ومرهج) ،مسؤولني عن الفضيحة تلك ،ووراءهم
عز نفوذها
عراب فعلي هو دمشق يف ّ
وقف ّ
كي جتعل آالف من مواطنيها لبنانيني ُيستعان
بهم عند احلاجة .أعداد وافرة منهم تقيم داخل
األراضي السورية.
الفضيحة الثانية أقل وطأة .لكنها كذلك .يف
الشهرين اللذين سبقا نهاية واليته ،وبالكاد
عمر حكومة الرئيس متام سالم أسابيع ،أصدر
الرئيس ميشال سليمان ،قبيل أسبوع من
تاريخ انتهاء واليته ،مرسومًا منح  644فردًا
اجلنسية اللبنانية من غري أن ُينشر ،قبل أن
تورط فيه أكثر من مسؤول،
ُيكشف عنه الحقًاّ ،
وراج كالم مستفيض عن عموالت اقرتنت به.
بني اجملنسني أشخاص من جنسيات عربية
إىل سوريني وفلسطينيني وأجانب .يف األيام
يتوسع
األخرية ،جاء دور املرسوم احلالي الذي
ّ
السجال بإزائه تبعًا ملعطيات عدة:
أوهلا ،أن التعامل معه جيري على حنو هرم
مقلوب .أول املسؤولني هو صاحب التوقيع
الدستوري األول الذي هو وزير الداخلية نهاد
املشنوق ،املعين بإعداد امللف واستكمال
عناصره والتحقق منه ومراجعة اإلدارات األمنية
املختصة بتوفري املعلومات حيال قانونية منح
اجلنسية للمرشحني هلا .بيد أن التحقق هذا
استثنى األمن العام ،اإلدارة األوىل املعنية
حبركة دخول البالد واخلروج منها ومراقبة
ّ
التنقل .يأتي بعد الوزير التوقيع الدستوري
الثاني لرئيس احلكومة سعد احلريري املعين
بدوره ـ بوصول امللف «النظيف» إليه ـ التحقق
من حمتواه ،انتهاء بالتوقيع الدستوري الثالث
لرئيس اجلمهورية ميشال عون .واقع السجال
اليوم اقتصار توجيه أصابع االتهام على رئيس
اجلمهورية كما لو أنه وحده املسؤول ،وتاليًا
تدرج املسؤولية عن هذه الورطة .بذلك
جتاهل ّ
املوجه إىل الرئيس
يصبح «االتهام السياسي»
ّ
يف ملف قانوني حمض جزءًا ال يتجزأ من اشتباك
سياسي يف ملف آخر.
ثانيها ،مينح القانون رئيس اجلمهورية صالحية
استنسابية يف منح اجلنسية لغري اللبنانيني.
صالحية غري ملزمة ،لكنها تقديرية .له أن
يستخدمها أو حيجم عنها .بيد أن استخدامها
خيضع ملعايري القانون الذي يرعى أحكامها،
وهو القرار  15الصادر يف  19كانون الثاني
 ،1925النافذ مذذاك (زمن اإلنتداب الفرنسي)،
وإن طرأت عليه تعديالت يف العقود التالية.

وفق املادة الثالثة فيه ،ميكن منح األجنيب
«الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن» اجلنسية
اللبنانية .على أن يكون قبوله مبوجب قرار
منفصل.
كانت الصالحية عامذاك ــــ والبالد يف ظل «لبنان
الكبري» قبل نشوء اجلمهورية اللبنانية العام التالي
ــــ يف يد املفوض السامي الفرنسي .سرعان
ما انتقلت إىل رئيس اجلمهورية الذي ورث،
مع االستقالل ومغادرة االنتداب ،صالحيات
املفوض السامي وسلطاته .مذذاك ،نشأ عرف
تعاقب عليه الرؤساء اللبنانيون مبنحهم أفرادًا
غري لبنانيني قليلني عشية مغادرتهم واليتهم
أدوا «للبنان خدمات ذات شأن»
اجلنسية ممن ّ
تبعًا للمادة الثالثة .اقرتن هذا العرف بتقليدين:
أن يكون هذا اإلجراء يف خامتة الوالية فحسب،
وأن يقتصر على عدد قليل من األفراد على حنو
خيصص لكل َمن يمُ نح اجلنسية مرسوم خاص
نص املرسوم
به ال يشمل أفراد عائلته إال إذا ّ
على عددهم .أول خرق فاضح للتقليدين كان
مع هراوي واحلريري األب يف مرسوم 1994
يف توقيته ،قبل سنة ومخسة أشهر من املوعد
الدستوري النتهاء الوالية اليت صار إىل متديدها،
وحوى آالف احلاصلني على اجلنسية يف مرسوم
واحد مل خيضع للتحقيق والتدقيق.
ثالثها ،منح اجلنسية ليس صالحية دستورية،
وال ينص عليه الدستور على غرار كالمه يف
الصالحيات املقتصرة على الرئيس يف املادة
 53عن منح عفو خاص واعتماد السفراء ومنح
األومسة .لكن املادة السادسة من الدستور
تنص على منح اجلنسية أو التجريد منها تبعًا
ألحكام قانون خاص .بدورها املادة  65اليت
حتدد احلاالت الـ 14للمواضيع األساسية اليت
ّ
تتطلب املوافقة عليها ثلثي جملس الوزراء،
تدرج اجلنسية يف عدادها ،على أن خيضع األمر
لقانون يقره جملس النواب بعد موافقة جملس
الوزراء بالنصاب املوصوف .إذذاكُ ،يعتد مبنح
اجلنسية ألعداد تكرب أو تصغر وفق مقتضيات
القانون واحلاجة والضرورة .ضوابط كهذه
منفصلة متامًا عن الصالحية التقديرية لرئيس
اجلمهورية يف منحها .لكن هذه هي ابنة القرار
 15النافذ.
على حنو كهذاُ ،هّرب مرسوم  1994من طريق
جملس النواب ،إذ ضم  210آالف معين ،بتوقيعه
سرًا ،فلم يدر الربملان به إال عندما «زف» النبأ
إليه احلريري األب .فيما واقعه يقتضي ــــ بهذا
الكم من اجملنسني ــــ املرور مبجلس النواب
ّ
يف صيغة قانون ينصف املستحقني يف أضعف
اإلميان ،ووحدهم فقط .إذ ليس من قبيل
قدموا «خدمات ذات
املصادفة أن أولئك مجيعًا ّ
شأن» للبالد ،وكذلك اجملنسني الـ 644يف عهد
سليمان ،وصو ً
ال إىل اجملنسني اجلدد الـ388
يف عهد عون.
رابعهاّ ،
وقع رئيس اجلمهورية املرسوم يف 11
أيار ،قبل عشرة أيام من اجللسة األخرية جمللس
حتول احلكومة إىل
الوزراء يف  21أيار ،أي قبل ّ
تصريف األعمال ،إذ ينكر على الرئيسني والوزير
املعين اختاذ أي إجراء تنفيذي كهذا .بذلك
تفادى رئيس اجلمهورية جزءًا من ثغر املرسوم
دومنا تفاديه الوقوع يف ورطة توقيته ،ومل
ينقض بعد الثلث األول من الوالية ،وال كذلك
ِ
يف م ّربرات استعجال جتنيس هؤالء والبالد على
أبواب حكومة جديدة ،ناهيك بأعدادهم .مع ذلك،
ّ
ومكن املستفيدين
أضحى املرسوم أمرًا واقعًا
منه من احلصول على حقوق مكتسبة بال حاجتهم
إىل نشره يف اجلريدة الرمسية .يف حال كهذه،
يناط تبليغهم باإلدارة املعنية بتنفيذ أحكامه.
مل يعد يف إمكان رئيس اجلمهورية الرتاجع عنه،
سوى مبرسوم جديد ال يصدر إال عن حكومة
مكتملة الدستورية ،تصحيحًا للمرسوم احلالي،
على أن يسبقه صدور تقرير املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم وفريق املديرية ،بعد
التدقيق يف األمساء اجملنسة .يقتضي ذلك كله
وقت طويل يستغرقه التدقيق والتحقيق ،ثم
انتظار حكومة جديدة حتوز ثقة الربملان ،كي
صوب اخلطأ اجلسيم.
ُي ّ

مسمئة يوم بالتمام والكمال أمضاها الرئيس األمريكي
دونالد ترمب يف سدة احلكم بالواليات املتحدة
تارخييا على
انتخابيا
انتصارا
األمريكية ،بعد حتقيقه
ً
ً
ً
منافسته الدميقراطية ،هيالري كلينتون يف الثامن من
نوفمرب .2016
ترمب الذي يتنقل بني البيت األبيض ،ومنتجع مار
آلوغو يف فلوريدا ،ونادي بدمينسرت يف نيوجرسي،
قدم منوذجا رئاسيا خمتلفا إىل الشعب األمريكي ،عماده
حسابه على موقع تويرت حيث يطل الرئيس من خالله
على شعبه بنشر تغريدات منذ الصباح الباكر تتناول
الشأن العام يف البالد وخارجها.
أحداث مثرية
وحفلت األيام اخلمسمئة لرتمب يف قيادة امريكا بأحداث
مثرية ،حقق الرئيس جناحات داخلية وخارجية ،وواجه
صعوبات يف العديد من امللفات ،ومل يفلح يف تطبيق
عدد من الشعارات اليت رفعها يف املوسم االنتخابي.
أبرز إجناز داخلي
ويأتي مشروع اإلصالح الضرييب الذي ابصر النور
يف عهد ترمب على رأس الئحة إجنازات الرئيس يف
نظرا للفائدة اليت يعود بها على غالبية الشعب
الداخلً ،
األمريكي على اختالف انتماءاتهم الطبقية.
كما ان قيام اإلدارة بإعادة النظر باالتفاقيات التجارية،
وفرض رسوم على البضائع اخلارجية مبا فيها واردات
بالده من الصلب واأللومنيومُ ،يراد منها حبسب وجهة
نظر الرئيس األمريكي ،تقوية صناعة الصلب يف امريكا
وتوفري فرص عمل كثرية يف هذا القطاع.
وجنح ترمب يف إيصال نيل غورستش لعضوية احملكمة
العليا يف الواليات املتحدة ،وانسحب من اتفاقية
باريس املناخية ،وشهدت أيامه اخلمسمئة طفرة يف
نسبة التوظيف مع تدني مستوى البطالة.
الفشل الذريع
ورغم ان الرئيس األمريكي فشل حتى اللحظة يف تأمني
نفقات بناء اجلدار احلدودي مع املكسيك ،واطالق ورشة
نظرا لربط الدميقراطيني هذه
اصالح البنى التحتية
ً
املشاريع الضخمة بقضية (داكا) او األطفال احلاملني،
إال ان الفشل الذريع لإلدارة احلالية يتمثل يف العجز

عن تطبيق ابرز بند رفعه ترمب يف االنتخابات وحتدث
عنه يف كل مهرجاناته ،واملقصود نظام الرعاية الصحية
املعروف باسم أوباما كري الذي وعد الرئيس بإلغائه
فورا ،ولكن السناتور اجلمهوري ،جون ماكني
واستبداله ً
اسقط احللم بضربة قاضية منذ أشهر بعدما صوت ضد
أحالم ترمب.
ً
ممكنا
املستحيل أصبح
األمر الالفت ان ترمب الذي رفع شعار أمريكا أوال ،جنح
خارجيًا بعدما قلب سياسة بالده اليت كانت قائمة منذ
والية الرئيس السابق باراك أوباما ،واذا ما استمرت
األمور على ما هي عليه يف األسبوع القادم ،فإن
ً
ممكنا مع انعقاد قمة تارخيية بني
املستحيل سيكون
الرئيس األمريكي ،ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ
اون.
حماصرة إيران
ويطمح ترمب اىل حتقيق اجناز غري مسبوق عرب التوصل
التفاق مع بيونغ يانغ ينص على ختليها عن السالح
النووي مقابل انفتاح واشنطن واجملتمع الدولي ،كما
سيحاول الرئيس األمريكي ضرب العالقات بني نظام
كيم جونغ اون وايران اليت مل
يتوان عن االنسحاب من
َ
االتفاق النووي معها بعدما تعهد بالقيام بهذا االمر
ابان املوسم االنتخابي ،علما بأنه ال ميكن فصل موضوع
انسحاب واشنطن من هذا االتفاق عن عودة احلياة اىل
العالقات األمريكية-اخلليجية ،بعدما مرت مبرحلة باردة
يف السنوات الثماني املاضية.
خماوف وحتضريات
وجتدر اإلشارة إىل ان اإلجنازات الداخلية واخلارجية
يعكر صفوها التحقيق الذي يقوده روبرت مولر يف
مسألة التدخل الروسي يف االنتخابات الرئاسية وسط
وجود خماوف من إمكانية قيام احملقق اخلاص بتفجري
مفاجأة قبل فرتة قصرية من االنتخابات النصفية ما
رأسا على عقب،
يهدد بقلب مزاج الشارع األمريكي ً
علما بأن ترمب يعكف على التحضري هلذه االنتخابات من
ً
اجل ضمان استمرار سيطرة اجلمهوريني على جملسي
الشيوخ والنواب.

جواد الصايغ  -ايالف

صفحة 17

Saturday 9 June 2018

الـسبت  9حـزيران 2018

Page 17

مقاالت وتحقيقات

عبد املنعم يوسف :سوزان احلاج فربكت ملف «غوغل كاش»
فراس الشويف
ّ
يؤكد براءة املدير العام السابق هليئة
قبل أيام ،صدر حكم جديد
تتخبط فيه اهليئة يف
الذي
الوقت
يف
أوجريو عبد املنعم يوسف،
ّ
شهر بيوسفُ ،
وأخرج من وظيفته ،ثم ثبتت براءته.
خالفات داخليةِّ ُ .
سؤاله اليوم :من ينصفين؟
مل تكد حكومة الرئيس سعد احلريري تعقد جلستها األوىل يف 3
كانون الثاني  ،2017حتى اختذت قرارها بإقالة املدير العام السابق
هليئة أوجريو عبد املنعم يوسف .وبقدر ما كان وزير االتصاالت
اجلراح متباهيًا بـ»اجنازه» ،بدا إخراج يوسف واحدة من «مثار»
مجال
ّ
تقاطع التيار الوطين احلر وتيار املستقبل ،يف قطاع االتصاالت.
مقدمة حلملة دعاوى
مل يكن إبعاد يوسف عن إدارة أوجريو سوى
ّ
وصِّو َر األمر انتصارًا لقطاع
ضده ،فكثر «السلاّ خون»،
قضائية
ّ
ُ
االتصاالت اللبناني ،ولـ «بطله اجلديد» مجال اجلراح ،الذي افتتح
عهده بإزاحة يوسف متهيدًا لتطوير القطاع و»تنظيفه» من «فساد»
أبرز املديرين العامني يف مرحلة الرئيس رفيق احلريري ومن بعده
اجلراح اخلطوة للرأي العام ،قبل
قدم
الرئيس سعد احلريري ،كما ّ
ّ
سنة ونيف.
غري أنه مع صدور قرارات قضائية ،آخرها كان األسبوع املاضي
مبنع احملاكمة عن يوسف ،بالتزامن مع غرق قطاع االتصاالت يف
مجلة فضائح وجتاوزات ،عادت أوجريو إىل الواجهة ،وهذه املرة
داخلية وهدر ال مثيل له يف تاريخ هيئة لطاملا
من بوابة صراعات
ّ
ّ
شكلت مواردها مصدرًا ماليًا خلزينة الدولة اللبنانية.
بعد فضيحة املقدم سوزان احلاج يف قضية الفنان زياد عيتاني،
أثريت شكوك يف احتمال أن تكون رئيسة مكتب مكافحة جرائم
يد يف
املعلوماتية وامللكية الفكرية يف قوى األمن الداخلي هلا ٌ
قضية «غوغل كاش» اليت أثريت قبل حنو سنتني ،إذ إن القرار
الصادر عن القاضي ماهر شعيتو برد استئناف النيابة العامة شك ًال
حملاكمة يوسف بعد قرار القاضي فادي عنيسي مبنع احملاكمة
عنه ،يشري بوضوح إىل أن التحقيق الذي حترك على أساسه مكتب
مكافحة اجلرائم املعلوماتية واملداهمات اليت تلته (علمًا بأن املكتب
ليس صاحب اختصاص يف هذه احلالة) ،جاءا نتيجة تقرير عرضته
ّ
حمطة «أم .تي .يف( ».مضمون الصفحة  10والصفحة  11من قرار
شعيتو ،حيث يظهر بشكل واضح أن القضية بدأت يف مكتب
سوزان احلاج) .ولكي تزيد الطني بلة ،ظهر الصحايف حسني
معد التقرير على قناة «أم .تي.
خريس على قناة اجلديد وهو
ّ
املر أشار إليه بضرورة
ميشال
احملطة
يف ،».ليؤكد أن صاحب
ّ
التواصل مع سوزان احلاج للتحقق من املعلومات« /الفضيحة»!
االدعاء على يوسف وعلى موظفني آخرين يف
بناء على ذلك ،مت
ّ
ً
أوجريو ،وعلى شركات من القطاع اخلاص ،ومت سجن بعضهم ملدة
أربعة أشهر على ذمة التحقيق.
يقول يوسف لـلزميلة {األخبار»« :أنا مقتنع بأنه قد متت فربكة
ملف املخالفة ضدي من ألفه إىل يائه ،من قبل سوزان احلاج .لقد
مت اخرتاع موضوع التهمة من أساسها ،وفربكة األدلة والشهود
والقرائن ،وإعداد املداهمات املزيفة ،وترويج تقارير مزيفة
وحتقيقات غري صحيحة مت تسريبها اىل االعالم من قبلها بغية
تشكيل حالة ضدي لدى الرأي العام .وقد كانت هناك حماوالت
عديدة البتزاز بعض أصحاب الشركات العاملة يف القطاع اخلاص
والضغط عليهم وتهديدهم ،والضغط والتهديد على شركات موردة
ملعدات وجتهيزات هليئة أوجريو ،بهدف إعطاء إفادات ضدي أثناء
التحقيقات».
يضيف يوسف أنه «أخريًا صدر حكم القضاء بداية واستئنافًا

ومتييزا برباءتي وأنا انتظر نتيجة
هلذه الرباءة املدوية أن يتخذ
املسؤولون السياسيون املعنيون،
كما وعدوا عالنية الرأي العام يف
مداخالتهم يف جملس النواب،
التدابري الضرورية الالزمة والواجبة
بغية تصحيح اخلطأ وإعادة االعتبار

رفض يوسف مراراً
تزويد سوزان الحاج
بداتا املعلومات من
هيئة أوجريو لخدمات
اإلنرتنت

لي واالعتذار إلي والتعويض عن األذى املعنوي واملادي الكبري
املسنة عمدًا وقصدًا ،كما
ّ
الذي حلق بي وبعائليت وبناتي ووالدتي
حصل ذلك يف حالة الفنان زياد عيتاني».
ّ
فتتلخص
أما األسباب اليت دفعت سوزان احلاج إىل هذا السلوك،
ّ
باآلتي:
أو ً
ال ،رفض يوسف مرارًا تزويد احلاج بداتا املعلومات من هيئة
ّ
أوجريو خلدمات اإلنرتنت وإعطاءها حركة ختابر اإلنرتنت الصادرة
من لبنان والواردة إليه .وقد عقدت اجتماعات مشرتكة ضمت
املدير العام لقوى االمن الداخلي يف حينه اللواء إبراهيم بصبوص
واملدعي العام التمييزي مسري محود وعبد املنعم يوسف يف مكتب
ّ
بصبوص كما يف مكتب محود يف قصر العدل ،حبضور سوزان احلاج
ومدير املعلوماتية يف هيئة أوجريو توفيق شبارو ،كذلك حاولت
مرارًا الضغط على يوسف مباشرة بغية التوصل معه إىل تعديل
موقفه وتسليم الداتا إليها من دون علم فرع املعلومات أو وزير
الداخلية أو حتى رئيس احلكومة.
ثانيًا ،إن حمامي إحدى الشركات املتورطة يف قرصنة اإلنرتنت غري
الشرعي ،واليت سبق أن متت إدانتها قضائيًا وإدانة أصحابها يف

يوسف :من يعيد االعتبار إليّ؟ (مروان بوحيدر)
قضية التواصل مع إسرائيل يف حمطة الباروك عام  ،2009التابعة
واململوكة من عماد نصري حلود واالخوين نديم ووليد حويس واليت
تدعى «وان .تو .وان ،».ليس إال زوج سوزان احلاج ،احملامي زياد
حبيش شخصيًا (شقيق النائب هادي حبيش).
ثالثًا ،تضرر كارتيل الشركات اخلاصة التابعة لكبار النافذين
السياسيني واملاليني يف القطاع اخلاص من مشروع «غوغل
كاش» ،الذي أقامته أوجريو لالستفادة جمانًا من هذه اخلدمة من
قبل الشركات الصغرية اليت تبيع خدمات االنرتنت يف املناطق
الريفية والنائية.
النقطة الثالثة اآلنفة الذكر موثقة يف قراري القاضي عنيسي
(مضمون الصفحة  ،15الفقرة األخرية يف أسفل الصفحة حيث
يتبني أن هناك شركات إنرتنت خاصة وكارتيالت نافذة تضررت
من مشروع «غوغل كاش» اجملاني التابع للدولة وتسعى إلقفاله)،
والقاضي شعيتو (مضمون الصفحة  ،13الفقرة  ،9ومضمون الصفحة
 )15وهي كذلك ثابتة ومعلنة يف التصرحيات االعالمية املتكررة
اليت أدىل بها النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم ،أكثر من
مرة ،وتأكيده أنه مل يكن يومًا مقتنعًا باالدعاء على يوسف.
اجلراح ،فقد صدر احلكم يوم األربعاء
أما يف ما
ّ
ّ
خيص دعاوى مجال ّ
بتاريخ  23أيار  2018عن القاضي املنفرد اجلزائي ناديا جدايل،
برد الدعاوى «مجلة وتفصي ًال ملخالفتها األصول القانونية» ،حبسب
ّ
ما جاء يف قرار القاضية .ولعل املفارقة أن رئيس احلكومة سعد
احلريري ،الذي ّ
هلل واحتفل باإلفراج عن زياد عيتاني ،مل ميانع
أن يقال يوسف من أوجريو بتهم أثبت القضاء عدم صحتها بل
ّ
يتحرك على األقل حملاسبة
أكد براءة يوسف منها ،من دون أن
ّ
ّ
رد االعتبار إىل املدير
املسؤولني عن فربكة هذا
امللف ،أو حتى ّ
العام الذي وضع ّ
ضده مئات الدعاوى
مرتني يف
التصرف ،ورفعت ّ
ّ
مرة واحدة يف االستحصال
القضائية ،من دون أن ينجح
ّ
املدعون ّ
تورطه.
على حكم يثبت ّ

حكاية يوسف ...وآل املرّ

ّ
يؤكد عبد املنعم يوسف أن االسباب الكامنة وراء عداء ميشال
غربيال املر له و «رغبته يف أذييت والثأر مين ومحلته الشعواء
ضدي طيلة عدة أشهر يف مستهل كل نشرة إخبارية مسائية»،
تكمن يف اآلتي:
أو ً
ال ،الدعوى اجلزائية اليت أقامها ضد املر يف كانون االول ،2015
ّ
ً
ً
جراء تعديه على سنرتال الزعرور وهدمه طابقا كامال من مبنى
السنرتال اململوك من الدولة .وقد مت يف حينه توقيف أحد مديري
الـ أم .تي .يف ،.وحقق يف هذه الدعوى القاضي علي إبراهيم
وعناصر مكتب اجلرائم املالية بقيادة املقدم بشار اخلطيب يف
تعد واضح على
الشرطة القضائية ،والذي خلص إىل حصول
ّ
سنرتال الوزارة يف الزعرور .ثم حصلت تدخالت سياسية مع وزيري
االتصاالت بطرس حرب والعدل يف حينه أشرف ريفي واتصاالت
مع الرئيس سعد احلريري« ،للفلفة املوضوع ...وبقيت أنا مبفردي
يف املواجهة ويف اخلط االول للقتال».
ثانيًا ،املداهمة اليت أمر يوسف بها مبوافقة القاضي إبراهيم
ملركز حمطة الزعرور يف شهر شباط  .2016حيث قام عناصر
من أوجريو بكشف حمطة غري شرعية لإلنرتنت غري الشرعي مركبة
ضمن ممتلكات ميشال غربيال املر يف أعالي مباني حمطة الزعرور،
حيث يتم استجرار سعات دولية مسروقة وغري شرعية من قربص
وإسرائيل .وقد حصل اشتباك بني حراس احملطة التابعني الل املر
وموظفي أوجريو .وقد أصدر القاضي أبو غيدا قرارًا ظنيا يتهم آل
املر بذلك.
ثالثًا ،الدعوى اليت أقامها يوسف يف شهر أيار  2016ضد شركة
استديوفيزيون يف موضوع التخابر الدولي غري الشرعي الذي قام
به املر من مباني الشركة يف النقاش ،وبلغت السرقة حواىل 60
مليون دوالر.
رابعًا ،املطالبة اليت قام بها يوسف ،بإصرار ومتابعة حثيثة،
مليشال غربيال املر لدفع الفواتري الواجبة يف ذمته لقاء استخدام
حمطة جورة البلوط الفضائية لتأمني البث الفصائي لـ أم .تي.
يف .والبالغة عشرات ماليني الدوالرات.

Anew Executive Board for the Australian Maronite Community Network

As I convey the Greetings of the AMCN new Executive Board,
I wish to advise that the “Australian Maronite Community Net recently held its AGMالتجمع املاروني االسترالي )work” (AMCN
and elected a new Executive Board as follows:
EXEXUTIVE BOARD MEMBERS:
• Chair: Ghassan Awit • 1st Vice Chair: Fahd Gittany • 2nd Vice
• Chair: Faraj Harb • Secretary General: Raymond Abi-Arraj
Assistant Secretary-General: Toufic Laba • Treasurer: Chafic
Saade • Assistant Treasurer: George Hanna • Director: Clovis
Batti • Media: Pierre Semaan • Advisor/ Consultant: Bakhos
Georges • Sports and Recreation: Albert Khaicy
The AMCN is an incorporated Independent Organisation recognised by the Australian Government since 1 April 2016 and
looks forward to serving the Australian Lebanese community
generally and the Maronite Community in particular.
We thank you for your support and look forward to working
with you for the common good of all.
The AMCN liaises with the three spheres of the Australian
Government, and cooperates with Maronite Organisations
and Associations, in Australia and worldwide to achieve the
following objectives:
At the Australian level:
• Supporting a free Australian Democratic and Multicultural
Society based on Equality, Justice and Harmony.
• Promoting cooperation among Australian Communities on
issues of common concern to provide for social coherence
and stability.
• Ensuring the rights of the Australian Maronite Community to
effective participation in decisions which affect it.
• Opposing all forms of Discrimination, Defamation and vilification on the grounds of ethnic or national origin, race, religion or colour.
• Working towards better public relations within the Australian Maronite Catholic Community and encouraging worthy
individuals to take up effective and positive roles in the General Australian Society.
• Undertaking Study and Research in order to identify the
needs, changes and development of the Australian Lebanese
Community in general and the Maronite Community in particular.
• Helping the needy and disadvantaged members of the Maronite Community and beyond.
• Maintaining the Maronite rich culture, identity and values in
current and future generations.
At the Lebanese Level and worldwide:
• Supporting a free Lebanese Democratic system which guarantees the democratic rights of all minorities coexisting in
Lebanon.
• Safeguarding the existence of the Maronites and Christians
in Lebanon and providing them with any necessary support
which secures their survival.
• Supporting and promoting Bkerke’s policies and recommendations.
• Liaising and cooperating with the Maronite League in Lebanon and the Maronite Organisations worldwide in support of
the Maronite cause.
• As Christian Charity knows no bounds, the AMCN shall be
free to act in the field of charity and shall help fight injustice
and oppression everywhere. One of the major objectives is to
help Charity organisations and institutions and in particular
those which assist sufferers of Cancer and Heart diseases
etc.
It would be appreciated if you could ask your Staff to adjust
the records, and to ensure that we are on your mailing list
for future communications or input, particularly on matters
which may be relevant, or of special concern to the Australian
Maronite community in Australia or abroad.
Should you require further information or for future communication please do not hesitate to contact the Chair Mr Ghassan
Awit on telephone +61 422 216 144 (Mob) or myself on +61
413 069004 (Mob), or E-mail: rayarraj@optusnet.com.au
Yours sincerely,
SECRETARY-GENERAL Raymond Abi-Arraj - CHAIR Ghassan Awit.
التجمع املاروني االسترالي
ّ
)Australian Maronite Community Network Inc(AMCN
Address: PO BOX 5283 CHULLORA NSW 2190 AUSTRALIA
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مــقاالت

خط وهمي بني حصيت رئيس اجلمهورية و«التيار»
هيام القصيفي
بني حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وحصة التيار
الوطني الحر ،تكمن عقدة تأليف الحكومة بني املكونات
املسيحية .هل تفقد املمارسات وهج املطالبات السابقة
بتحييد موقع رئاسة الجمهورية عن املماحكات اليومية؟
لم يحجب االنشغال بملف التجنيس مشكلة ذات
صلة مباشرة بتأليف الحكومة ،ستزداد حدة ،يف ضوء
مواقف املعارضني لسياسة الفريق الوزاري والحزبي
واالستشاري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون،
إزاء العثرات املتتالية التي سجلها هذا الفريق منذ أن
انتخب عون رئيساً ،من دون االعرتاف بها.
حتى اآلن ،حدد هذا الفريق خطوط دخوله الحكم بنعم
وال واضحتني .نعم لحصة الرئيس وال لتمثيل القوات
اللبنانية بأكثر من  3وزراء ومن دون إعطاء حقائب
أساسية لها .لم تقتصر حملة الرفض على التمثيل
القواتي النيابي ،بل تعدتها إىل فتح ملف الصراع
املسيحي الداخلي يف التسعينات ،وهو ما يفرتض أن
يكون طوي مع توقيع اتفاق معراب ،وإعادة نكء الجروح
الداخلية يف العالقة بني الجيش اللبناني والقوات،
مع السؤال عن الهدف من محاولة التيار الوطني الحر
توتري هذه العالقة يف ظل القيادة العسكرية الحالية مع
ما تمثله من ارتباط سياسي بالعهد ،وإصرارها على
سياسة متوازنة مع جميع القوى السياسية .يف حني أن
محاولة رئيس التيار الحر جربان باسيل سحب أوراق
رئيس حزب القوات سمري جعجع الرئاسية ،الواحدة
تلو األخرى ،بمعزل عن مواقف حلفائه الرافضة لجعجع،
تبدو متعددة االتجاهات.
يف عام  2013قال باسيل نفسه ،ويف عز الكالم عن
استعادة املسيحيني لحقوقهم بالتضامن مع القوات ،إن
ما نفعله «هو أننا نحصل حقوق الجميع وليس طرفاً
واحداً ،ويجب أن نعرف أننا حني نربح فإننا نربح من أجل
الجميع وليس من أجل طرف واحد» .لكن تلك املرحلة
انتهت ،وبات الربح من حصة طرف واحد ،كما انتهت
مرحلة رفض إعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية ،يف
حملة قادها عون وباسيل يف عهد الرئيس السابق ميشال
سليمان .ال تقتصر اإلحاطة بحصة الرئيس ،بهذه الحملة
أو بالخالف الدستوري حول هذه الحصة وأحقيتها .إذ
إن ثمة نقاطاً يمكن التوقف عندها تتعلق بأداء القوى
املسيحية املعنية أو ً
ال وآخراً بهذه الحصة ،فحصة رئيس
الجمهورية لم تأخذ الطابع الواضح بعد الطائف ،وإن
كان لرئيس الجمهورية وزراء مقربون منه ،كما حصل
مع الرئيس الياس الهراوي ،عندما تخطى بممارساته ما
نص عليه الطائف ،وكما يقول النائب ألبري منصور يف
كتابه «االنقالب على الطائف» ،فإن الطائف «رسم دوراً
لرئيس الجمهورية يعلو به إىل مرتبة رئاسة الدولة بكل
مؤسساتها وإىل دور الحكم واملوجه لها».
لكن عرف نيل رئيس الجمهورية حصة وزارية تكرس
مع اتفاق الدوحة ،عندما بدأ الكالم عن تقسيم الحكومة
إىل ثالثة أثالث :ثلث لقوى  8آذار وثلث لقوى 14
آذار وثلث لرئيسي الجمهورية والحكومة .ترافق ذلك
مع الكالم عن مشاورات إلعطاء «الوزير امللك» (الثلث
املعطل) لرئيس الجمهورية .وبحسب سياسيني رافقوا
أعمال مؤتمر الدوحة ،فإن إعطاء رئيس الجمهورية حصة
وزارية هو أحد األخطاء األساسية التي أنتجها اتفاق
الدوحة ،وقد غطت القوى املسيحية مجتمعة هذه الغلطة
عندما وافقت على ذلك ،بدل التمسك بمبدأ أن تكون
الحكومة كلها تحت غطاء رئيس الجمهورية وصاحب
الكلمة الفصل فيها ،وهو الذي يملك صالحية التوقيع
على صدور مراسيمها.
والخطأ الثاني هي أن هذه القوى وافقت على أن تؤخذ
هذه الحصة من الحصص املسيحية فحسب .وعلى رغم
محاوالت توزير شخصيات إسالمية إفرادياً على أن
تحسب من حصة الرئيس ،إال أن الطابع األساسي لهذه
الحصة بقي مسيحياً.
اليوم ،يعود النقاش ليتجدد بني القوى املسيحية
نفسها ،حول املبدأ بذاته ،ال سيما أن السجال الراهن

يكمن يف سعي التيار الوطني ،ويف ظل الخالف مع القوات واملردة،
إىل االستئثار باملقاعد املسيحية واملارونية وتوسيع قاعدة التمثيل
الوزاري مناطقياً ،ما يجعله متفرداً بقرار كتلة وزارية ستكون أكرب من
كتل القوى السياسية األخرى بما فيها حزب اهلل وحركة أمل.
فالتيار يفاوض عن حصته الحزبية وحصة تكتل لبنان القوي متذرعاً
بأنهما يملكان أكرب كتلة نيابية ،لكنه يفاوض أيضاً عن حصة رئيس
الجمهورية .وهنا تكمن املفارقة ،والسؤال إذا كانت حصة رئيس
الجمهورية هي حصته وحده بمعزل عن التكتل والتيار ،فلماذا ينضوي

وزراء رئيس الجمهورية يف التكتل النيابي الذي يرتأسه رئيس التيار.
وإذا كان هؤالء من حصة الرئيس وحده ،فلماذا جرى الكالم أيضاً يف التيار
عن ضرورة استبدالهم يف إحدى املراحل ،بعدما قوبل أداؤهم باالنتقاد
الشديد.
اليوم يطالب التيار بحصة توازي عشرة وزراء مقسمني على التيار والتكتل
ورئيس الجمهورية ،لكن تكريس هذا العرف ،للمرة الثانية من عمر العهد،
قد ينتج أعرافاً جديدة ،بدأت تلوح يف األفق من خالل مطالبة رئيس
الحكومة بحصة له مختلفة عن حصة تكتله النيابي ،إضافة إىل أن التيار
يفاوض لتكريس حصة رئاسية على قاعدة أن الرئاسة باقية اليوم وغداً
وبعده للتيار .لكن ماذا لو تعبت جميع القوى السياسية من الرئيس القوي
وحنت إىل زمن الرئيس الوسطي ،فهل سيقبل التيار بإعطائه هذه الحصة
الوزارية؟.

ϰϟ·ϊϠρΗΗϝϫ
˱ϼϘΗγϣεϳόϟ
ˮϝϭρΓέΗϔϟ
ΙϳΩΣϟϲϓΩΑ
ϥϵϙϟΫϥϋ

ϙΎϧϫϥϲϧόϳΫϫϭϝϭρΓέΗϔϟϥϭηϳόϳϥϭϳϟέΗγϷ
ΎϬΑωΎΗϣΗγϼϟΓΎϳΣϟϥϣΩϳίϣϟ
υΎϔΣϠϟΓΩϳΩΟϕέρϰϠϋέϭΛόϟϝΛϣˬϪϳϟ·ϭΑλΗΎϣϥΎϛ˱Ύϳ
ΔϣϭϛΣϟϥΈϓϝλϭΗϰϠϋ˯ΎϘΑϟϭρΎηϧϟϭΔΣλϟϰϠϋ
ΔϣίΣ 20,000 ˱ ΎοϳϙΎϧϫϭΓΩϋΎγϣϠϟΞϣέΑΎϬϳΩϟ
˯ΎϘΑϟϰϠϋϙΗΩϋΎγϣϟϯϭΗγϣϟΔϳϟΎϋΔϳϓΎο·ΔϳϟίϧϣΔϳΎϋέ
ϝϭρΓέΗϔϟ˱ϼϘΗγϣεϳόϟϭϝίϧϣϟϲϓ
ΎϫΩϳέΗϲΗϟΓΎϳΣϟεϳόΗϟϕ˵έρϟϥϣέϳΛϛϟϙΎϧϫ
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مــقاالت

لـبنان يـالمس الـخطر املـالي يف 2019
محمد وهبة

منذ إعالن مصرف لبنان نهاية عملية استبدال سندات
اليوروبوندز التي حصل عليها من وزارة املال بطريقة
االستبدال أيضاً ،بدأت أسعار هذه السندات تسجّل
انخفاضاً ملموساً .أكثر من ثلثي هذه السندات تراجع سعرها
إىل أقل من  90دوالراً ،وبعضها وصل إىل  79دوالراً .العائد
على هذه السندات بات يراوح بني  %8و ،%9.5ما يعكس
ضعف الطلب عليها.
ما هي هذه السندات؟ ملاذا لم تعد مرغوبة؟ كيف ّ
يؤثر هذا
األمر بالدين العام؟ إىل ماذا يؤشّر هذا الضعف؟
سندات اليوروبوندز هي واحدة من األدوات التي تستعملها
الدولة اللبنانية لالستدانة .الخزينة اللبنانية تصدر سندات
الدين مقابل كل دوالر تستدينه .ومعروف أن هذه السندات
تسجّل يف األسواق الدولية (اللوكسمبورغ) وتخضع لشروط
محدّدة تحمي حامليها من أي خسارة قد يتعرضون لها
بسبب انخفاض سعرها .والدولة اللبنانية بحاجة لالستدانة
بالعملة الخضراء لتمويل عجزها السنوي يف املوازنة العامة
الذي يزيد على  5مليارات دوالر سنوياً ،فيما يحتاج مصرف
لبنان إىل دوالرات يضعها يف احتياطاته بالعمالت األجنبية
ملواجهة أي طلب على الدوالر قد يؤدي إىل تغيري سعر
صرف اللرية .كذلك يستعمل هذه االحتياطات لخلق «ثقة»
تساعده على استقطاب املزيد من الدوالرات.
الطلب على الدوالر مصدره األساس هو العجز السنوي يف
امليزان التجاري .لبنان استورد بما قيمته  19.5مليار دوالر
يف  ،2017وصدّر بما قيمته  2.8مليار دوالر ،أي إن عجزه
بلغ  16.7مليار دوالر .يحتاج لبنان إىل  16.7مليار دوالر
لتغطية قيمة الواردات ،وبينها واردات املشتقات النفطية
لتشغيل معامل الكهرباء.
يحصل لبنان على الدوالرات بطرق مختلفة ،أبرزها تحويالت
املغرتبني واالستثمارات األجنبية املباشرة ،لكنّ هذين
العنصرين ال يكفيان لتغطية حاجات لبنان من الدوالرات،
فيلجأ إىل استعمال أدوات مثل سندات اليوروبوندز
لالستدانة بالعملة الخضراء.
بهذه الخلفية ،استدان لبنان نحو  31مليار دوالر مقابل
سندات معروضة يف السوق الدولية .هذه السندات
لديها مرونة التبادل ،أي شرائها وبيعها .الذين اشرتوا
هذه السندات قد يحتاجون إىل سيولة ،أو قد يرون فرصة
للربح من عمليات البيع والشراء ،لذا ليس من الضرورة أن
تستقرّ هذه السندات بيد جهة ما ،بل قد تنتقل من جهة
إىل أخرى.
أما التبادل يف السندات املطروحة يف السوق العاملية ،فهو
ال يتعلق بحاجة حاملها إىل السيولة فقط ،بل هو ينظر إىل
درجة املخاطر التي ترتتب عنه نتيجة شراء هذه السندات،
وينظر أيضاً إىل السندات املربحة أكثر من غريها.
يف حالة السندات اللبنانية بالعمالت األجنبية (يوروبوندز)
املصنّفة ضمن سندات األسواق الناشئة ،فإن درجة املخاطر
مرتفعة نسبياً ،ما يعني أن حامليها يميلون إىل التخ ّلص منها
بسرعة .هذا بالضبط ما يحصل مع سندات اليوروبوندز.
ففي الفرتة األخرية ،بدأت أسعار هذه السندات تنخفض،
ما يعني تلقائياً ارتفاع العائد عليها لتعويض الخسارة يف
قيمتها.
والالفت بحسب مصادر مطلعة ،أن صناديق التحوّط التي
تشرتي هذه السندات ،ترى فيها فرصة على املدى القصري
لتحقيق ربح سريع ،أي إنها تقوم باملضاربة على السندات،
آملة تحسّنها وبيعها .يربط بعض الصناديق قراراته بما
يحصل سياسياً يف لبنان حيث يتوقع أن تتش ّكل حكومة
فترتك انطباعاً بأن الوضع مستقر .ببساطة ،ستنخفض
درجة املخاطر وترتفع أسعار السندات .لكن من يدري إىل
متى تبقى درجة املخاطر منخفضة؟
يأتي توجّه املضاربني نحو السندات اللبنانية برغم انخفاض
الفائدة على أسعار السندات األمريكية ،ما يثري سؤا ًال عمّا
إذا كان املضاربون يرون يف لبنان استقراراً أو مرحلة قصرية
يمكن االستفادة منها لتحقيق ربح سريع.
ويف الواقع ،األوضاع املالية واالقتصادية يف لبنان غري
مستقرّة ،بل إن مصرف لبنان استشرف هذا األمر ونفذ
عملية استبدال بني سندات اليوروبوندز التي حصل عليها
من الدولة اللبنانية مقابل شهادات إيداع كانت املصارف
تحملها يف محفظتها ،ما أدّى إىل إطالة آجال استحقاقات
الدين بالعملة األجنبية .تخلص مصرف لبنان من عبء
املديونية بالدوالر لعام  ،2018لكنه سيواجه املشكلة

نفسها يف السنة املقبلة .الحاجات بالدوالر ستتزايد يف  ،2019ما
يعني أن الخيارات تضيق من حوله .لديه خيار أن يلجأ مجدداً إىل عمليات
استبدال كالتي نفذها أخرياً (مقايضة سندات بالدوالر تصدرها الدولة
مقابل سندات باللرية يف محفظته ثم عرض سندات الدوالر للبيع يف
السوق) أو القيام برفع سعر الفائدة على الدوالر واللرية علناً.
ال يغفل املعنيون أن عمليات االستبدال تؤدي ضمناً إىل رفع أسعار الفائدة
موضعياً .لكن الثقة بنجاح مثل هذه العمليات ضعيف جداً ،إذ إنها ترتّب

على مصرف لبنان أعبا ًء كبرية سيكون مضطراً إىل تحملها مثل الضغط على
املصارف للقبول بشراء السندات الدوالرية منه .يف املقابل ،يبدو خيار رفع
أسعار الفائدة أمراً أكثر شفافية ،وهو أمر نصح به صندوق النقد الدولي يف
تقريره األخري.
أسعار الفائدة الضمنية التي يمكن استخراجها من عملية االستبدال ،تقدّر اليوم
بنحو  %15على اللرية و %9.5على الدوالر ،ما يعني أن رفع أسعار الفائدة
العلني لن يكون أقل من ذلك .الخيارات تضيق إىل هذا املجال .رفع أسعار
الفائدة يعني توسيع الدين العام وزيادة أكالف االقتصاد ،ما يزيد املخاطر
يف  2019إىل حدود لم يبلغها لبنان من قبل .األسواق تتناقل اليوم همساً
عن شكوك بقدرة لبنان التمويلية رغم كل إجراءات مصرف لبنان وهندساته
وعملياته .زيادة املخاطر تعني خفض تصنيف لبنان ،وهو أمر ملّحت إليه
«موديز» يف تقريرها األخري عن لبنان ،وإن كانت ترى أن مصدر املخاطر األكرب
هو مجموع النشاطات السياسية واألمنية واالقتصادية يف لبنان واملنطقة.

ΩϋΎγϧϥΣϧ

ϭϣϧΗϟΔϳέΎΟΗϟϝΎϣϋϷ
jobs.gov.au
ϝϣϋΔλέϓ 400,000ϥϣέΛϛέϳϓϭΗϡ˷ Ηˬ2017 ϡΎϋϲϓ
ϡϭϳϟϲϓϝϣϋΔλέϓ 1100 ϥϣέΛϛϝΩόϣΑϙϟΫϭ±
ΩϳέΗϭργϭΗϣϭέϳϐλϱέΎΟΗϝϣϋΏΣΎλΕϧϛΫ·ˬϙϟΫϟ
ϙΎϧϬϓˬΓέϳϐΗϣϝϣϋΕΎΟΎϳΗΣϙϳΩϟϭΔϳϟΎΗϟΓϭρΧϟΔϓέόϣ
ϥϳϔυϭϣϟϑϳυϭΗϲϓϙΗΩϋΎγϣϟΔϳϣϭϛΣίϓϭΣϭΕέΩΎΑϣ
ϝΎϣόϟ
ΔϣϭϛΣϟέϓϭΗ
•

ϝΎϣόϟϥϳϔυϭϣϟΏϳέΩΗϭϑϳυϭΗϰϠϋϙΗΩϋΎγϣϟ˱ΎΟϣέΑ

•

ϑϳυϭΗϟέϻϭΩ 10,000 ϰϟ·ϝλΗΔϳϟΎϣ˱ίϓϭΣ
ϥϳϠϫ΅ϣϝΎϣϋϥϳϔυϭϣ

jobs.gov.au ΓέΎϳίΑϡϗˬΕΎϣϭϠόϣϟϥϣΩϳίϣϠϟ
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زفــاف

العروسان دانيال صقر وجاكي الشرب قلبان خفقا باحلب فجمعهما الزواج

الحب أسمى ما يف الوجود وال نستطيع أن نتصورّر لحظة
أن بامكان الحياة أن تستمر وتتألق دون ان يتغلغل يف حناياها
ويسري يف عروقها اكسري الحب.
غري ان الحب ،رغم عظمته ،يبقى ناقصا قابال للتعثر والذبول
ما لن يـُثمر ..فالحب الصادق والخالص ثمرته الزواج..
وهكذا كانت حال الشاب الخلوق دانيال صقر والحسناء ذات
الصون والعفاف جاكي الشرب اللذين جمع عرسهما الجاليتني
اللبنانية والفلسطينية.
فالعروسان دانيال صقر وجاكي الشرب قلبان عرفا الحب..
خفقا له بقوة فصمما على سري مشوار الحياة معا ..يتشاركان
سوية سراءها والضراء ،حلوها واملر.
ففي كنيسة مار يوحنا الحبيب تمت مراسم الزفاف على
يد األبوين واكيم وداني ..وبحضور االشابني واالشبينات
واالهل واالقارب واالصدقاء أجابا بـ «نعم» قوية على سؤال
الكاهن ما اذا كانا يريدان بعضهما زوجا وزوجة لتبدأ منذ تلك
اللحظة مرحلة جديدة من حياتهما مكللة بالسعادة والحب
والتضحية.
ومن الكنيسة توجه العروسان دانيال وجاكي واالهل واالصدقاء
اىل صالة الرينيسانس لتكون بانتظار الجميع حفلة عامرة..
دخل العروسان الصالة على قرع الطبول وصوت عندليب
االرز املطرب لحود الحدشيتي فانعقدت حلقات الرقص
والدبكة لرتسم اجمل اللوحات الفنية ..وكان للغناء باالنكليزية
دوره يف تلك املناسبة املباركة الرضاء جميع االذواق.
وبعد القاء الكلمات قطع العروسان قالب الحلوى املعد
خصيصا للمناسبة وسط الهتاف والتصفيق للعروسني
والتمني لهما حياة زاهرة بالسعادة والفرح.
وكانت فرحة والدي العروس رجل االعمال عيسى الشرب

وعقيلته لينا وكذلك والدي العريس يوسف وترييز صقر
كبرية ال توصف باملناسبة ،كما غمر الفرح اعمام العروس
اسطا وعيسى وجاك الشرب وعيالهم وعماتها عايدة وليندا
خوري التي اتت خصيصا من الواليات املتحدة االمريكية
ونادية املسنات التي أتت خصيصا من االردن للمشاركة يف
فرح العائلة ولتجمع هذه الفرحة آل الشرب يف مناسبة من
اجمل مناسبات العمر.
وقد حضر هذا الزفاف املبارك شريكا والدها رجال االعمال
ماهر درويش وعقيلته ناديا وجان الشرب وعمال شركة

 Techاملنيوم وعدد من عمالء وزبائن الشركة وابناء الجالية
الفلسطينية واقارب العريس وعدد من ابناء حدشيت
والجالية اللبنانية والزميل انطونيوس بو رزق وعقيلته منى.
أسرة «الهريالد» ..املمثلة بصاحبها ورئيس تحريرها الزميل
انطونيوس بو رزق وعقيلته اللذين تربطهما صداقة قوية
باهل العروس وخاصة والدها عيسى وعمها جاك ..تشارك
آل الشرب وصقر هذه املناسبة املباركة وتتمنى للعروسني
دانيال وجاكي حياة زوجية ملؤها الفرح والسعادة ..ألف
مربوك.
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حـفل افـطار رمضاني ناجح وحاشد جلمعية أبناء الضنية اخلريية

زعيم املعارضة لوك فولي يلقي كلمته

القائم باالعمال الروقي يلقي كلمته

احلاج عمر ياسني يلقي كلمته

زعيم املعارضة لوك فولي مع النائب جهاد ديب والنائبة تانيا ميهايلوك وزوجها
تزينت وازدهت قاعة مجعية الضنية اخلريية
يف مركزها يف فيالوود ،يف إفطارها الرمضاني
الذي أقيم يوم االحد الفائت وقد حضر هذا
االفطار املبارك حوالي  300ضيف كريم ،يف
مقدمتهم زعيم املعارضة يف نيو ساوث ويلز
السيد لوك فولي وسعادة القائم باألعمال
يف السفارة السعودية يف أسرتاليا االستاذ
مشعل الروقي والنواب جهاد ديب وتانيا
ميهايلوك وجوليا فني ورؤساء واعضاء بلديات
املنطقة وكذلك االئمة واملشايخ والدعاة،
هذا باإلضافة اىل ممثلني ملعظم اجلمعيات
اخلريية واألهلية وخاصة اجلمعية االسالمية
اللبنانية ورئيسها االستاذ مسري دندن.
عرف االحتفال احلاج االستاذ عمر ياسني
الذي رحب بالضيوف ومتنى على السيد
لوك فولي ان يعمل على تأييد حزب العمال
واحلكومة االسرتالية للحقوق املشروعة
للشعب الفلسطيين يف إقامة دولته على ارضه
وفقاً للقرارات الدولية اليت نصت عليها
قرارات االمم املتحدة  ،وكذلك إدانة احلصار
الظامل والغاشم الذي تفرضه اسرائيل منذ
سنوات على قطاع غزة و اجملازر اليت ترتكبها
حبق الشعب احملاصر واملظلوم وخاصة اجملزرة
االخرية اليت راح ضحيتها ما يزيد على
 64قتيالً وآالف اجلرحى من املتظاهرين
السلميني األبرياء من سكان غزة اجلرحية ،
وأيضا طالب السيد ياسني السيد لوك فولي
تسهيل أمور ومتطلبات املسلمني احملتجزين يف
منطقة فيالوود وذلك إلقامة شعائر وعبادات
شهر رمضان املبارك.
وألقيت كلمات من وحي وروحانية املناسبة
لكل من رئيس اجلمعية االستاذ حممود يوسف
ورئيس املعارضة لوك فولي والشيخ مالك
زيدان ورئيس اجلمعية الفخري احلاج وجيه
دياب هوشر والقائم بأعمال سفارة اململكة
العربية السعودية واختتم االحتفال بالدعاء
حيث رفعه احلاج الفضيل حممد صايف .
كانت كلمة السيد لوك فولي معربة وموضوعية
حيث أكد على ان شهر رمضان اصبح مناسبة
سنوية ال ينتظرها املسلمون فقط ألننا نرى
مجيع حفالت االفطار الرمضاني حيضرها عدد
كبري من اتباع الديانتني املسيحية واليهودية
ويشاركون املسلمني الصائمني فرحة االفطار،
انه ملنظر رائع يدعو اىل الفخر بأن رجال
الدين من اتباع الديانات الثالث جيلسون اىل
مائدة افطار واحدة ،وهذا فخر وعزة وقوة
لبلدنا األسرتالي الذي يتساوى فيه املواطنون
بغض النظر عن عقائدهم وأديانهم .وهذه هي
اسرتاليا وهذه هي القيم األسرتالية وهذه هي
األمة األسرتالية .كذلك نوه زعيم املعارضة
بالزيارة التارخيية اليت قام بها اىل منطقة

الرئيس حممود يوسف يلقي كلمته

النائبة جوليا فني ،كلوفيس البطي ،عال حامد ،رئيس البلدية كريغ كامينغز ورميون مسعان

الـشيخ حـسن السطوحي يـسلم درع تقدير للـحاج عـمر ياسـني

احلاج وجيه هوشر ،القائم باالعمال مشعل الروقي ،خضر صاحل واحلاج عمر ياسني

صورة جامعة للجنة االدارية للجمعية مع زعيم املعارضة فولي والنواب ديب وفني وميهايلوك ورئيس البلدية كامينغز ومسعان وناصيف وحضور

القائم باالعمال يف السفارة السعودية االستاذ مشعل الروقي يقدم الدروع التقديرية

ايلي ناصيف واحلاج هاني علم الدين
ً
تلبية لدعوة كرمية من احلاج
الضنية

احلاج وجيه هوشر يلقي كلمته

الشيخ مالك زيدان يلقي كلمته

احلاج حييى صايف يلقي كلمته

زعيم املعارضة فولي والنواب ديب وفني وميهايلوك ورئيس البلدية كامينغز ورميون مسعان وكلوفيس البطي

جـورج زخـيا ،عبد اهلل املري،خلدون عجاج وحضور

عمر ياسني ،حيث شعر بأن الضنية هي املالذ
اآلمن وفيها األمن والسالم والطمأنينة لكل
الناس والزائرين هلا وقال انه وجد هناك
اجلمال اخلالب الطبيعي للمنطقة ملا فيها من
جبال ووديان وينابيع وهواء صا ٍف نقي ومثار
وفواكه،وفوجئ بطيبة الناس هناك ورحابتهم
وضيافتهم وخاصة عندما شاركهم الدبكة
الشعبية الفولكلورية .
وقام حضرة القائم باالعمال يف السفارة
السعودية بتسليم دروع تكريم لقادة مجعية
الـحاج علي ديـب وشـقيقه فايز ديـب
الضنية وأيضا سلم رئيس مؤسسة «مسلم آيد»
الشيخ حسن السطوحي درع تقدير واحرتام الضنية على ما قام به من أعمال خريية مؤسسة املساعدات اإلسالمية
للسيد احلاج عمر ياسني نائب رئيس مجعية وتضحيات إنسانية لالجئني السوريني عرب تتقدم مجعية الضنية بالشكر من كل من لبى

مـشايخ وأئـمة وحـضور

احلاج عبد الـقادر قرانوح وبـشري صواحلة
دعوتها وحضر هذا االفطار الرمضاني املبارك
ونسأل اهلل تعاىل ان يعيده عليكم وعلى بلدنا

اسرتاليا وعلى البشرية مجعاء باخلري واليمن
والربكات ..إنه مسيع جميب.
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يضم مقتنيا

بيت ال
مستلز

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

يف خطوة هي
بأعماهلا برتميم
، )1997الواقع يف
ثقايف ،يليق مب
«بيت اجلواهري
اجلواهري وصو
وسيكون املتحف
حملات من سرية
ونالت هذه اخلط
التقدير للشاعر
ان هذه اخلطوة
الكثري من املن
متحفا مثلما حيد
حتظى مبثل هذ
البعض من اال
كا ما خيص ش
اضافة مميزة ،
من الشخصيات
كبري ومنها بيت
املؤرخ حممد ب
ّ
الشاعر مجيل ص
احللم صار خقي
وكانت امانة ب
الذي سكن فيه
يليق مبكانة شا
الدكتورة ذكرى
بان فرات لبحث
وذكرت مديرية
اجلواهري وهو
والبلدية بصيان
بعنوان (بيت ا
تعرض فيه مقت
وبعض االعمال
وتابعت ،ان امل
والتعرف على حمل
ثقافيًا مرموقًا ي
وعرب جنل الشا
العالي ألمني ب
وملموسة لتحوي
أحبها اجلواهري
اليوم من تراث
متحف كبري
من جهته اعرب
سروره خبرب مب
 :انا مسرور ان
السابق معاملة
متحف كبري يض
واضاف :هذا
اجلواهري يف ح
له بيت اخر بامس
القرن املاضي

وسبق لعائلة
األدباء ،وكتاب
إنقاذ البيت الذ
جانبا من إبداعا
كأحد الرموز الث
وقالت خيال اجل
يف منطقة القاد
والتطورات اليت
من القرن املاض
وأضافت  :أن

صفحة 23

Saturday 9 June 2018

الـسبت  9حـزيران 2018

Page 23

إفــطار

حـفل افـطار رمضاني حـاشد للـنواب طـوني بـورك وجـايسن كلـري وجـهاد ديـب

النائب طوني بورك

النائب جايسن كلري

النائب جهاد ديب

الشيخ يحيى صايف

رئيس الجمعية سمري دندن

النواب طوني بورك وجهاد ديب وجايسن كلري

االب لويس الفرخ مع الشيخ مصعب الغا وحضور

اقام كل من النواب طوني
بورك وجايسن كلري وجهاد
ديب افطارا رمضانيا حاشدا
وذلك غروب االثنني من
االسبوع الحالي يف صالة
الجمعية االسالمية اللبنانية يف
الكمبا.
حضر االفطار النائب السابق
طوني ستيوارت ،رئيس دير
مار شربل االب لويس الفرخ
ومدير املعهد االب مارون
يوسف وعدد من رهبان الدير،
فضيلة الشيخ يحيى صايف
والشيخ مالك زيدان وعدد من
املشايخ ،رئيس بلدية كانرتبري
بانكستاون كال عصفور ونائبة
الرئيس ناديا صالح وعدد من
اعضاء البلدية ،رئيس بلدية
اوبرن سابقا هشام زريقة،
عقيلة النائب ديب السيدة
ايرين ديب ووالده علي ديب
وشقيقه فايز ديب ،املسؤول
يف جمعية املشاريع الخريية
زياد داود ،وعدد كبري من
مسؤولي الجمعيات االسالمية
وابناء الجالية وممثلون عن
االعالم العربي.
قدمت برنامج االفطار االنسة
هال رمضان وقرأ فيها ايات
من الذكر الحكيم السيد زكريا
عوض وقام باالذان السيد آدم
الشيخ ثم كانت صالة املغرب.
بدأ الكالم رئيس الدمعية
االسالمية سمري دندن مرحبا
بالجميع يف الصالة ثم تعاقب
على الكالم النواب طوني
بورك وجايسن كلري وجهاد
ديب والشيخ يحيى صايف
حيث تحدث الجميع عن معاني
شهر رمضان شهر الرحمة
والصالة وعمل الخري وان
العادات والتقاليد االسالمية
ساهمات يف اغناء املجتمع
االسرتالي الواسع.
وتمنوا املتحدثون للجميع شهر
رمضان كريم.
وكانت هناك مائدة رمضانية
غنية.

النواب طوني بورك وجهاد ديب وجايسن كلري مع طوني ستيوارت وآمر مخفر كامبسي
رئيس البلدية كال عصفور ونائبته ناديا صالح وحضور

االب مارون يوسف واالب طوني

النائب جهاد ديب وعقيلته السيدة ايرين

رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون كال عصفور وراشيل حريقة وحضور

الشيخ يحيى صايف ،بالل الحايك وحضور

جانب من الحضور

علي ديب ،فايز ديب ،زياد داود ود .هشام زريقة
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مــلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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Melbourne

ملبورن

25 صفحة

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

كلمة واحدة يف رسالة سرية تشغل الواليات املتحدة

الطرح الغريب :ترمب يعفو عن نفسه ف ُيعزل وتبدأ املعاناة

نشرت صحيفة «نيويورك تاميز» ،السبت الفائت ،مضمون رسالة
الفريق القانوني الذي أراد تذكري احملقق اخلاص بصالحيات
الرئيس الدستورية ،وقدرته على إنهاء التحقيق لو أراد ،وامتالكه
صالحية إصدار العفو ،وذهب املدافعون عن ترمب يف اجتاه إسقاط
الشبهات يف موضوع عرقلة العدالة ،بعدما أكدوا يف رسالتهم أن
«الرئيس فوق عرقلة العدالةّ ،
ألنه ميلك سلطة دستورية على كل
التحقيقات الفيدرالية».

الكلمة اليت شغلت أمريكا
لكن الشيء البارز يف الرسالة كان يف املقطع الذي تناول
صالحيات ترمب وقدرته على إنهاء التحقيقات أو إصدار عفو.
الكلمة األخرية تصدرت عناوين الربامج السياسية على شاشات
التلفزة األمريكية.
مجيع احملللني والسياسيني ناقشوا القضية من منظار أن الفريق
علما
لوح ملولر بإمكانية قيام ترمب بالعفو عن نفسه،
القانوني ّ
ً
أن هذا الطرح غري صحيح ،فكلمة العفو وردت من دون أن تكون
املقصودة منها جهة حمددة ،إن كان ترمب نفسه أم شخصيات
نظرا إىل ورود امسه مرات
أخرى (مايكل فلني على وجه اخلصوص
ً
حرفيا على الشكل اآلتي« :ميكنه إنهاء
عدة يف الرسالة) .ووردت
ً
التحقيق إن رغب ،أو حتى ممارسة سلطته يف العفو».

التداعيات
وألن لكل قضية تداعيات ،خرج ضيوف الشاشات األمريكية ليدلوا
بدلوهم يف موضوع العفو املنسوب اىل ترمب.
البداية كانت من حمامي األخري ،رودي جولياني ،الذي قال إن
«الرئيس ميلك على األرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه».
واستبعد يف الوقت نفسه اللجوء إىل اختاذ هذه اخلطوة ،ألنها
متابعا إن «العفو عن اآلخرين
ستسبب عواقب سياسية قاسية،
ً
شيء ،والعفو عن نفسك شيء آخر».
ثانيا
العفو أولاً والعزل
ً
بعيدا عندما حذر من إمكانية
ويف مقابلة ثانية له ،ذهب جولياني
ً
قيام الرئيس بالعفو عن نفسه ،قائلاً إن «مثل هذه اخلطوة ال ميكن
تصورها على اإلطالق ،وقد تؤدي إىل احتمال عزله على الفور».
على خطى جولياني ،سار حاكم نيوجرسي السابق ،كريس كريسيت،
سيتحول
الذي رأى استحالة قيام ترمب بالعفو عن نفسه ،ألن ذلك
ّ
عفوا عن نفسه فسيتم
إىل مشكلة سياسية ،وإذا أصدر الرئيس
ً
عزله».

ثورة قادمة
عضو جلنة اإلستخبارات يف جملس النواب ،اجلمهوري ويل هريد،
وصف إمكانية إصدار ترمب عفو عن نفسه ،بـ»اخلطوة الفظيعة اليت
ستساهم يف جعل الناس يثورون» ،بينما اعترب املدعي العام يف
يعد عملاً
نيويورك بريت بهارارا أن إصدار الرئيس
عفوا عن نفسه ّ
ً
شنيعا ،وذلك سيكون أشبه بـ»عزل نفسه».
ً
ملاذا اإلفرتاضات؟
وحده زعيم األكثرية اجلمهورية يف جملس النواب ،كيفن ماكارثي،
تساءل عن مدى جدوى التحدث عن افرتاضات ،إذ أكد أن «الرئيس
متابعا« :ال أعتقد أن أي رئيس
أبدا أنه سيعفو عن نفسه».
مل يقل ً
ً
قرارا بالعفو عن نفسه».
جيب أن يصدر
ً
فلني والعفو البعيد
كوري ليفاندوفسكي ،املدير السابق حلملة ترمب االنتخابية ،نفى من
عفوا عن مستشار األمن القومي السابق
جهته ،إمكانية إصدار ترمب ً
يف إدارته ،اجلنرال مايكل فلني ،حيث قال لشبكة «فوكس»« :على
حد علمي ،فإن الرئيس ال يفكر يف هذا املوضوع» ،كما شجب
حديث مساعد ترمب السابق ،روجر ستون ،الذي لفت إىل أن
عفوا عن خمرج األفالم حُ
املافظ ،دينيش ديسوزا،
«إصدار ترمب
ً
يعترب رسالة إىل احملقق اخلاص».

األمريكيون سئموا غزارة األخبار يف
عهد ترامب
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قال  %68من املشاركني يف االستطالع إنهم يشعرون بـ»اإلرهاق»
من سيل األخبار اليت يتابعونها مقارنة مع  % 30فقط قالوا إنهم
راضون عن ذلك.
اجلمهوريون يف الصدارة
عبت عن سأم من كثرة األخبار هي أعلى من نسبة
الفئة اليت رّ
الـ %59اليت سجلت يف استطالع مماثل خالل االنتخابات الرئاسية
عام .2016
عبوا عن مشاعر
الذين
اجلمهوريني
عدد
فإن
االستطالع
وحبسب
رّ
السأم من األخبار كان أعلى من عدد الدميوقراطيني.
فقد أظهر أن  %77من اجلمهوريني واملستقلني املؤيدين هلم
عبوا عن إرهاقهم ملتابعة األخبار ،مقابل  % 61من الدميوقراطيني
رّ
واملستقلني املؤيدين هلم.
مشل االستطالع أسئلة عن األخبار احمللية ،لكن بدون أن تذكر
حتديدا قضايا التحقيقات اليت تطاول إدارة الرئيس األمريكي
ً
دونالد ترمب أو هجمات الرئيس على اإلعالم.
متابعات متفاوتة
وقال ثلثا األشخاص الذين مشلهم االستطالع إنهم يتابعون األخبار
احمللية يف معظم األوقات ،فيما قال الثلث إنهم يتابعون التطورات
فقط حني حتصل أحداث مهمة.
لكن رغم ذلك قال  %75من األشخاص الذين استطلعت آراؤهم
جدا» أو «جيد» يف إبقائهم على
إن وسائل اإلعالم تقوم بعمل «جيد ً
إطالع على األحداث املهمة.
أجريت الدراسة من  22فرباير حتى  4مارس من قبل معهد «جي إف
شخصا تزيد
عينة من 5035
ً
كي» حلساب مركز بيو لألحباث على ّ
عاما.
أعمارهم على ً 18
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شــعر وأدب

يضم مقتنياته وكتبه ودواوينه صوره وأوراقه

بيت الشاعر اجلواهري يستكمل
مستلزمات حتويله إىل متحف!
عبد الجبار العتابي  -ايالف
يف خطوة هي االوىل من نوعها يف العراق ،باشرت امانة بغداد
بأعماهلا برتميم وتأهيل بيت الشاعر حممد مهدي اجلواهري (- 1889
، )1997الواقع يف حي القادسية ،من اجل حتويل إىل متحف ومركز
ثقايف ،يليق مبكانة شاعر العرب االكرب ،وسيحمل املنزل عنوان
«بيت اجلواهري» ،حيث ستعرض فيه مقتنيات وكتب ودواوين
اجلواهري وصوره وأوراقه وبعض األعمال النحتية اخلاصة به،
وسيكون املتحف مفتوحًا للجمهور وللوفود لزيارته والتعرف على
حملات من سرية وآثار الشاعر الراحل وليصبح معلمًا ثقافيًا.
ونالت هذه اخلطوة استحسان الوسط الثقايف كونها متثل حالة من
التقدير للشاعر الراحل ونتاجاته االدبية ،واكد العديد من االدباء
ان هذه اخلطوة كانت منتظرة منذ زمن ليس يالقصري خاصة ان
الكثري من املناشدات قد اطلقت النقاذ البيت وتأهيله ليكون
متحفا مثلما حيدث الدباء العامل وشخصياته الثقافية املهمة اليت
حتظى مبثل هذا التكريم ليكون موضع افتخار واعتزاز  ،واكد
البعض من االدباء ان املتحف سيكون مفخرة كونه سيحتضن
كا ما خيص شاعر العرب االكرب  ،وان املركز الثقايف سيكون
اضافة مميزة  ،كما ّ
ذكر البعض بالعديد من بيوت كبار املبدعني
من الشخصيات االدبية والفنية اليت هدمت بعد ان نالتها اهمال
كبري ومنها بيت الفنان التشكيلي وبيت الفنانة سليمة مراد وبيت
املؤرخ حممد بهجت األثري وعامل االجتماع علي الوردي وبيت
ّ
الشاعر مجيل صدقي الزهاوي .
احللم صار خقيقة
وكانت امانة بغداد قد تعهدت بتحويل بيت الشاعر اجلواهري
الذي سكن فيه مع عائلته لسنوات طويلة إىل متحف ومركز ثقايف
يليق مبكانة شاعر العرب االكرب ،وجاء ذلك خالل لقاء امينة بغداد
الدكتورة ذكرى علوش جنل الشاعر الدكتور كفاح وحفيدة الشاعر
بان فرات لبحث مستلزمات هذا التحويل .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان أمانة بغداد استملكت بيت
اجلواهري وهو االن بعهدتها وستقوم مالكاتها اهلندسية والفنية
والبلدية بصيانة وترميم املبنى لتحويله اىل متحف ومركز ثقايف
بعنوان (بيت اجلواهري) بالتعاون والتنسيق مع عائلة الشاعر
تعرض فيه مقتنيات وكتب ودواوين اجلواهري وصوره واوراقه
وبعض االعمال النحتية اخلاصة به.
وتابعت ،ان املتحف سيكون مفتوحًا للجمهور وللوفود لزيارته
والتعرف على حملات من سرية وآثار الشاعر الكبري وليصبح معلمًا
ثقافيًا مرموقًا يليق مبكانة هذه الشخصية الوطنية.
وعرب جنل الشاعر الدكتور كفاح اجلواهري عن امتنانه وتقديره
العالي ألمني بغداد واالمانة ملا بذلته من جهود خرية وحثيثة
وملموسة لتحويل ذلك احللم اىل حقيقة على ارض بغداد اليت
أحبها اجلواهري وطاملا تغنى بها عرب عشرات القصائد اليت غدت
اليوم من تراث بغداد.
متحف كبري
من جهته اعرب رئيس مركز اجلواهري وابن شقيقته الوحيدة عن
سروره خبرب مباشرة امانة بغداد برتميم بيت اجلواهري  ،وقال
 :انا مسرور ان االمانة باشرت بتأهيل البيت بعد ان اجنزت يف
السابق معاملة استمالكه  ،يف اطار وعد حكومي لتحويله اىل
متحف كبري يضم مقتنيات شخصيه للشاعر .
واضاف :هذا البيت هو الوحيد الذي تعود ملكيته للشاعر
اجلواهري يف حي القادسية جبانب الكرخ من بغداد  ،وليس
له بيت اخر بامسه ،هذا البيت مت بناؤه يف نهاية الستينيات من
القرن املاضي .

بعد مناشدات عديدة

وسبق لعائلة الشاعر حممد مهدي اجلواهري ،ورئيس احتاد
األدباء ،وكتاب عراقيون ،ان ناشدت وزارة الثقافة بالعمل على
إنقاذ البيت الذي أقام به اجلواهري حنو عشرين سنة ،واحتضن
جانبا من إبداعاته ،وحتويله إىل متحف خاص يليق بقيمة الشاعر
كأحد الرموز الثقافة يف البالد.
وقالت خيال اجلواهري ابنة الشاعر  :إن بيت الراحل اجلواهري
يف منطقة القادسية ببغداد شهد الكثري من األحداث السياسية
والتطورات اليت مرت بالعراق يف حقبة الستينيات والسبعينيات
من القرن املاضي.
وأضافت  :أن الشاعر الراحل أقام باملنزل بعد عودته من اخلارج
عام  ،1967واستمر به حتى مثانييات القرن املاضي ،وهو ميثل
رغم قدمه ،أثرًا لرمز من رموز العراق الشاخمة.
وتابعت  :أن الظروف املادية اضطرت العائلة لعرض البيت للبيع،
وأن هناك من يسعى لشرائه ،إال أنه يروم هدمه وإنشاء بناية
جتارية بد ً
ال عنه «وهذا ما يؤملنا كثريًا ،واملفروض أن يبقى هذا
البيت معلمًا تارخييًا من معامل العراق».
وناشدت احلكومة ووزارة الثقافة أن متنع هدم البيت ،أو أن
تشرتيه وتعمل على حتويله ملتحف يضم أعمال الراحل ،وما كتب
عنه من حبوث ودراسات طيلة حياته.

املناخ ساهم يف انهيار
احلضارة الرومانية

يف ِّ
مهب السؤال....

عبد الجبار العتابي  -ايالف
طاملا حتري الباحثون يف أسباب انهيار اإلمرباطورية الرومانية،
وطرح متخصصون الكثري من النظريات عن هذا احلدث املهم.
وكان أهم كتاب عن هذا املوضوع حيمل عنوان «تاريخ انهيار
اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها» للمؤرخ املعروف إدوارد غيبون،
الذي نشر يف أواخر القرن الثامن عشر.
ً
تزامنا مع ظروف مناخية دافئة
روما شهدت أوج ازدهارها
تقول الروايات الكالسيكية إن السقوط جاء عندما هاجم امللك
أالرك ورهطه من القوط الغربيني مدينة روما ونهبوها وسلبوا ما
فيها .وما أن انتشر هذا اخلرب فيِ كل أحناء اإلمرباطورية مرتامية
األطراف ،مللم احملاربون واجلنود خيامهم وعددهم وغادروا
مواقعهم إىل ما غري رجعة.
ً
أيضا أن روما شهدت قبل سقوطها
تذكر التحليالت التقليدية
النهائي يف النصف الثاني من القرن اخلامس امليالدي وعلى مدى
قرون عديدة صعود أباطرة فاسدين وال مبالني ،قضوا سنوات
حكمهم ،وهم خيوضون صراعات داخلية على السلطة واملكاسب.
أما اإلمرباطورية الرومانية الشرقية فصمدت حتى عام  ،1453وهو
عام سقوطها على يد العثمانيني.
تغريات مناخية
لكن املؤرخ كايل هاربر أستاذ الكالسيكيات يف جامعة أوكالهوما
جديدا هو التغريات
يضيف إىل كل هذه األسباب التقليدية سبًبا
ً
املناخية اليت يقول إنها تآمرت على هذه احلضارة مع الدورات
الشمسية والثورات الربكانية واألمراض واألوبئة ،ال سيما
الطاعون ،كما تضامنت مع انتشار الصراعات السياسية الداخلية
وضعف األباطرة لتقضي على أهم دولة يف تلك احلقبة الزمنية.
ويسند الكاتب رأيه بنتائج حبوث علمية عن املناخ واجليولوجيا
واألمراض يف كتاب محل عنوان «مصري روما :املناخ واألمراض
ونهاية اإلمرباطورية».
ال يفند هاربر آراء غيبون عن أسباب السقوط ،بل يتفق معه على
ازدهارا كانت بني  96و 180ميالدية ،ويرى أنه
أن أكثر الفرتات
ً
حبلول عام  650كان اإلزدهار قد وىل بشكل نهائي ،فيما بلغ
عدد سكان حوض املتوسط نصف عددهم السابق ،الذي كان 75
مليون نسمة .أما عدد سكان روما الذي كان يقدر مبليون شخص
بائسا يف تلك الفرتة ،وهو ً 20
ألفا فقط.
رقما
فسجل
ً
ً
دفء وبرودة
ويعتقد هاربر أن روما شهدت أوج ازدهارها يف الفرتة ما بني
 200قبل امليالد و 150بعد امليالد ،واليت تزامنت مع ظروف مناخية
دافئة .وينقل عن املؤرخ بلينيوس األكرب كيف أن أشجار الزان،
اليت عادة ما تعيش يف املناطق الواطئة ،راحت تتسلق سفوح
اجلبال ،بسبب ارتفاع درجات احلرارة ،فيما انتشرت أشجار الزيتون
واألعناب يف مناطق مشالية أخرى.
ثم ما لبثت األحوال اجلوية أن تدهورت بني األعوام  150و 400بعد
امليالد ،وهي فرتة انتقالية ليحل بعدها عصر شديد الربودة امتد
ما بني  450و 700ميالدية ،وقد سقطت روما يف بدايته.
ً
أيضا أن هذه التغريات احلرارية واجلوية ضربت
يرى الكاتب
القارة بالرتافق مع انتشار الطاعون يف العام  ،165ثم يف العام
 249ثم يف العام .541
ً
ووفقا حلسابات هاربر قتلت موجات الطاعون هذه ماليني
األشخاص ،فهو يتحدث عن سبعة ماليني حالة وفاة يف أقل هذه
األوبئة قوة .ولو قارننا هذه األرقام بعدد القتلى الذين خلفتهم
أكثر املعارك دموية يف تاريخ روما العسكري ،وهي معركة
أدريانوبل يف عام  378ميالدية بني الروم الشرقيني والقوط،
عددا
وسقط فيها عشرون ألف قتيل ،ندرك أن األمراض قتلت
ً
من الناس أكثر من األسلحة ،وأن هذه احلقيقة ظلت قائمة إىل
حني اندالع احلرب األمريكية األهلية.
هذا وكان اجلفاف والطاعون وانعدام االستقرار السياسي قد أدت
ً
أحيانا باالنهيار األول.
كلها إىل انهيار روما األصغر ،ويسمى
وفيِ مصر احنسرت مياه النيل الضرورية للزراعة ،ما أدى إىل قلة
احملاصيل على مدى عامني.
ثم تعاضد الطاعون والربد القارس يف القرن السادس إلجناز
املهمة .يف سنة  536جتمعت غيوم وحجبت نور الشمس بعد
االرضية ،ومسي ذلك العام
ثورة بركانية هائلة يف مشال الكرة
ّ
بالعام الذي ال صيف له .واستمر الوضع يف التدهور بشكل
تدرجيي وثابت ،ثم وحبلول  626وصل الفرس إىل أسوار مدينة
القسطنطينية.

ِ
جرحك مثل جرحي..
هل كان
ْ
السؤال
هز أركان
ّ
هل يستوي جرحان يف شرع اهلوى
ْ
السؤال
كان
أدركت ّ
أني مل أكن وحدي
ُ
ْ
ُ
أبارك شهوة الدمع
املسال
الكالم
مانفعها لغة
ْ
برتق جرح الذاكرة
احلزين
من ذا يداوي شهقة الناي
ْ
احلنني
خد
من سكرة للورد يف ّ
ْ
ال لست أدري كيف أخفي هلفة
ً
هدأة من نارها
ال
ُ
ال أمنيات ....ال أفول
هل خيتفي وعد القيامة داخلي
ما دمت موقنًا
أن األماني ال تزول...
َّ
أنا وطيفه...
سكر املساء على ارتعاش
النغمة األوىل بإطباق اجلفون
احلب
سبح املعنى حبمد
ِّ
قد ّ
يف صمت السكون
ٌ
حرف
رحيق الوعد
فعلى
ِ
جنون
هز عرشًا من
ّ
ْ
وأنا أباعد عن عيون الضوء
فستان القمر
ٌ
غرير
طيف
ٌ
هل جئت ختتصر
املسري إىل االسري
فيقفز القلب املعند
كي يطال رفيفه
ْ
ُ
شوقًا
إليك..
حتنان
نهر
ٍ
ويدفق ُ
رونيا ريشة  -سورية
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هذه الكائنات ميكنها أن تعيش من دون ماء لسنوات
جني باملر صحفية علمية

يبحث «ضفدع القرد الشمعي» ،الذي يعيش يف أمريكا الجنوبية والوسطى ،عن مكان آمن ،ويوزع برجليه
اإلفرازات الدهنية على جسمه بأكمله

الفئران الجرابية تعيش يف أمريكا الشمالية وتعتمد على البذور لشهور طويلة

تعتمد جميع املخلوقات على املاء من أجل البقاء

تمتلك جرذان الكنغر جرابني على جانبي وجهها مبطنني بالفراء ،وبالطبع يخلوان من الغدد اللعابية

يف حني يعاني اإلنسان العادي ليبقى على قيد
احلياة من دون ماء لبضعة أيام ،هناك بعض
احليوانات ميكنها أن تعيش لسنوات من دون
رشفة ماء.
ً
ارتفاعا غري
وفقا لوكالة ناسا،
يشهد عام ،2016
ً
مسبوق يف درجات احلرارة على مستوى كوكب
األرض .وقد يفضي ذلك إىل تزايد موجات
اجلفاف ،إذ تشهد منطقة شرق البحر األبيض
املتوسط أسوأ موجة جفاف منذ  900عام.
وتؤثر ندرة املياه على البشر واحليوانات ،إذ
نفقد عادة ما بني أربعة إىل تسعة أكواب من
والتبول
يوميا ،من خالل التنفس والعرق
املاء
ّ
ً
والتغوط.
ّ

وعندما يقل املاء ،تستخلص هذه السالحف املاء
عرب جدران مثانتها اليت تسمح للسوائل بالنفاذ.

وعندما تصبح آمنة يف جحورها ،تغلف نفسها
بإحكام بغالف خماطي حلفظ املاء يف جسمها.

يقول غلني والسبريغ ،من جامعة والية أريزونا
يف مدينة فينيكس ،إن عليك أن حتتاط عند
اإلمساك بهذه السالحف املنتفخة .وتابع غلني
حمذرا« :إذا محلتها وضايقتها قد يصبح لديك
ً
بركة من املاء على األرض ،فأنت يف الواقع قد
سكبت اخلزان الذي حتتفط فيه باملياه».
ومثة نوع من الضفادع يسمى الضفدع االسرتالي
احلامل للماء الذي خيتزن املاء يف خياشيمه،
وأخريا يف مثانته .وقد خيتزن هذا
وأنسجته،
ً
احليوان الربمائي املنتفخ ما يكفي من املاء
ملضاعفة وزنه .وعندما ميتلئ ،ميكنه أن يعيش
خلمس سنوات من دون أن يشرب.

ويقول والسربغ« :بعد  10شهور ،خترج الضفادع
من جحورها عندما تشعر بزخات املطر فوق سطح
األرض».

وإن مل نعوض هذا املاء ،سنتعرض للجفاف،
أو فقدان اجلسم للسوائل ،الذي تبدأ أعراضه
باإلعياء والصداع وضعف العضالت ،ثم تتطور
إىل تسارع ضربات القلب ،ويف النهاية فقدان
الوعي.

وتستخدم سائر احليوانات اليت تعيش يف
الصحراء ،كالثعابني والطيور والضفادع األكرب
حجما ،والتماسيح ،والكالب الربية ،هذه الضفادع
ً
كخزانات للماء ،وتستمتع بتناول هذه الوجبة
الشهية املليئة باملاء.

بيد أن بعض الكائنات ،وال سيما اليت تعيش يف
البيئات ذات املواسم اجلافة ،ميكنها التعامل مع
موجات اجلفاف برباعة.
إدخار املاء حتسًبا أليام اجلفاف

ويف أيام اجلدب ،حيفر سكان أسرتاليا األصليون
ً
حبثا عن الضفادع
(األبورجينال) ،األرض
ليعصرونها ويتناولون كميات وفرية من املاء
الذي خيرج من مثانتها.
داخل شرنقة من املخاط

مثلما يوجد يف البيوت املبنية يف الصحراء خزان
للماء ،بعض األنواع من احليوانات لديها خزان
داخلي .فالسالحف ،مثلاً  ،مبا فيها سلحفاة
الصحراء والسلحفاة الضخمة اليت تعيش يف جزر
غاالباغوس ،ختتزن املاء يف املثانة.
وعند هطول األمطار أو عندما جتد هذه السالحف
األوراق اخلضراء ،متأل مثانتها على الفور باملاء،

وقد وجدت بعض الكائنات اليت تأثرت مبوجات
ً
طرقا لتغليف أجسامها للحيلولة دون
اجلفاف
خروج املاء منه.
ففي صحاري أمريكا الشمالية ،تستعني «الضفادع
احلفارة» بقدميها الشبيهتني باملخالب لتحفر ً
ّ
نفقا
ً
عميقا حتت األرض ،ختتبئ فيه ثالثة أرباع السنة.

وحتد بعض الضفادع اليت تعيش على األشجار
ّ
من فقد املياه من خالل إفراز مادة مشعية ال
ينفذ منها املاء على جلدها .فيبحث «ضفدع
القرد الشمعي» ،الذي يعيش يف أمريكا اجلنوبية
والوسطى ،عن مكان آمن ،ثم يضغط على حلقه
وجدران بطنه ،يف حني يوزع برجليه اإلفرازات
الدهنية على جسمه بأكمله.
وقد احتفظ والسربغ ذات مرة بإحدى ضفادع
الشجر يف صندوق أحذية لشهور عدة ،ويقول
ً
شيئا
والسربغ« :عندما فتحت الصندوق رأيت
ً
حمنطا .ثم أضفت بعض املاء،
ضفدعا
يشبه
ً
فاستعاد الضفدع ما فقده جسمه من ماء،
وأسقط جلده وكان على ما يرام».
ويتبع الطريقة نفسها السمك الرئوي األفريقي،
الذي يشبه ثعبان البحر ويعيش يف املياه
الضحلة باملستنقعات .فعندما جيف املاء ،تتحول
هذه الكائنات اليت تعيش يف املاء إىل كائنات
تعيش على األرض ،فتتنفس اهلواء وتسمع عرب
اجلو ،وليس عرب املياه.
ولكل مسكة رئوية من ذلك النوع مثانة ُعدلت
لتقوم مقام «الرئة» ،وأذن متطورة تشبه أذن
احليوانات األرضية .ويف املواسم اجلافة ،حتفر
ً
عميقا يف الطني اجلاف
جحرا
هذه األمساك
ً
مستعينة بالزعانف احلوضية ،ثم تفرز طالء من
مادة خماطية تغطي به جسمها بأكمله للحد من

فقد املاء.

ثم تنام األمساك الرئوية يف هذا الغالف
املخاطي ،لتدخل يف حالة من البيات أو التوقف
املؤقت ملظاهر احلياة لفرتة ترتواح ما بني ثالث
إىل مخس سنوات ،وال حتتاج خالهلا لألكل وال
للشرب ،وال تستيقظ إال إذا توفر املاء العذب
من جديد.

الطعام كبديل عن املاء

يف بعض األحيان ،ميثل الطعام أحد أفضل
مصادر املاء للحيوانات الصحراوية ،وميكن لذلك
الطعام أن يخُ تزن يف حالة تعذر اختزان املاء.
فعندما يكون اجلو رطًبا والنباتات قد بدأت
تتكاثر ،جتمع جرذان الكنغر ،والفئران اجلرابية
اليت تعيش يف أمريكا الشمالية البذور ،ثم
تعيش على هذه البذور طيلة الشهور املتبقية
من العام.
تقول ماري برايس ،من جامعة كاليفورنيا،
بريفرسايد« :إن جرذان الكنغر والفئران اجلرابية
ال ختتلف عن أصحاب متاجر البقالة الذين ميألون
األرفف بالسلع ،ويدافعون عنها ،ويعيشون على
الطعام الذي مجعوه واختزنوه حتى تتوفر كميات
أخرى من األطعمة».
وتقضي هذه القوارض األيام احلارة اجلافة داخل
جحورها ،وال خترج إال ليلاً  .وتأكل البذور الغنية
تكون
بالكربوهيدرات إلنتاج الطاقة واملاء الذي
ّ
عن طريق عملية التمثيل الغذائي داخل أجسامها،
لكيال حتتاج إىل شرب املاء مطلقا.
يقول والسربغ« :إذا وضعت فأرا جرابيا وغالون
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يعيش حيوان «التنني الشائك» ،يف املناطق النائية بأسرتاليا ،ولديه القدرة على أن يشرب املاء املخزن يف ثنايا
شقوق يف جلده.

من البذور فقط يف إناء زجاجي ،وعدت بعد سنة
واحدة ،ستجد أن هناك  50يف املئة من البذور
(حتولت إىل) فضالت الفأر ،والفأر ال ينقصه
أي شيء».

املاء من البول.

وبني هذه األشواك توجد شقوق لتجميع املاء.

تقول برايس« :وهذا يعين أنها ميكنها استخالص
املزيد من املاء وضخه مرة أخرى إىل اجلسم ،قبل
أن خيرج يف صورة بول .وهلذا ،فإن البول الذي
خترجه شديد الرتكيز كالعجني ،وقليل للغاية».

وهذه الشقوق اليت جتتذب الرطوبة ميكنها
ّ
النشاف ،وجتمع
امتصاص املاء ،مثل الورق
قطرات الندى اليت سقطت ليلاً واستقرت على
النبات وعلى ظهر ذلك احليوان .وتتصل الشقوق
ً
مباشرة ،حبيث متتص
بفم «التنني الشائك»
قطريات املاء من كل أجزاء جسمها.

وبينما تعتمد القوارض على التمثيل الغذائي
للكربوهيدرات ،لتستمد حاجتها من املاء ،تعتمد
اعتمادا
حجما كاجلمل ،واملها،
الثدييات األكرب
ً
ً
كبريا على التمثيل الغذائي للدهون.
ً

كما أن هذه اجلرذان خبرية يف جتفيف الرباز .إذ
أن نسبة املاء يف الرباز أقل من النصف ،وهلذا
ً
جفافا من املعتاد.
يتميز بقوام أكثر

ففي مقابل كل جرام من الدهون يكسره اجلسم،
حتصل هذه احليوانات على  1.12ملليلرت من املاء.
وهلذا بدلاً من أن ختتزن اجلمال املاء ،ختتزن ما
يصل إىل  36كيلوغرام من الشحم يف أسنمتها.

وعلى الرغم من أن العرق واللهاث يساعدا
احليوانات يف احلفاظ على برودة أجسامها يف
األماكن احلارة ،فإنهما يؤديان إىل فقد الكثري
من املاء .وهلذا السبب ،ال تلهث اجلمال ،وتقل
غددها العرقية عن املعتاد.

أما حيوانات املها العربية ،اليت ختتزن الشحوم
نسبيا ،فيوفر له املاء الناتج
يف سنامها الصغرية
ً
عن عملية التمثيل الغذائي داخل اجلسم ،ما يصل
إىل ربع احتياجاتها اليومية.
مصدرا للماء ،قد تتساءل ملاذا
وإذا كان الشحم
ً
مرتعا للحيوانات السمينة.
مل تصبح الصحراء
ً
فضلاً عن أن الشحوم تعد عازلاً
جيدا ،فتحتفظ
ً
باحلرارة داخل اجلسم ،ولذا تعاني احليوانات،
اليت ُوزعت الدهون بالتساوي يف جسمها ،لكي
حتافظ على برودته.
ولكي تنتفع حيوانات الصحراء من الشحوم ،من
دون أن تضرها احلرارة ،تركزت رواسب الدهون
يف مكان واحد أو مكانني منفصلني يف جسمها.
إذ خيتزن نوع من السحالي األمريكية السامة
ُيعرف باسم «العظايا الضخمة» ،على سبيل
املثال ،احتياجاته من الطعام واملاء يف ذيله
الكبري واملنتفخ ،الذي ميثل مخس حجم جسم
ذلك احليوان بأكمله.
إيقاف التسرب
وألن احلشرات والصبار يوفران كميات ضئيلة
من املياه ،تبقى أغلب احليوانات على قيد احلياة
باالقتصاد يف استهالك املياه .فقد عرفت هذه
املدبرة كيف توقف التسرب البطيء
الكائنات
ّ
للرطوبة الناتج عن العرق ،واللهاث ،والتنفس،
والتبول ،وإخراج فضالت اجلسم.
ّ

يختزن نوع من السحالي األمريكية السامة يُعرف باسم «العظايا الضخمة» احتياجاته من الطعام واملاء يف ذيله
الكبري واملنتفخ

كما أن اجلمال لديها القدرة على تغيري درجة
حرارة أجسامها بواقع  6درجات مئوية يف اليوم
الواحد.
ويقول والسربغ« :يف حني يبذل البشر طاقة
كبرية لكيال ترتفع درجة حرارة اجلسم عن 38
درجة مئوية ،ينظم اجلمل درجة حرارة جسمه
مبعدالت متفاوتة ،وبهذا يقلل من اعتماده على
املاء».
كما أن أجهزة التنفس لدى اجلمال ،والنعام،
وجرذان الكنغر ختتلف عن سائر احليوانات ،ألنها
تساعدهم على زفر كميات أقل من اهلواء.
ً
دافئا
وبينما يكون اهلواء يف رئتني جرذ الكنغر
ومشبعا باملاء ،فإن قمة أنفه تظل باردة.
ً
فبعد أن خيرج اهلواء من الرئتنيُ ،ي ّربد خبار املاء
ويتكثف عند الغشاء املخاطي لألنف .ومبجرد أن
يتكثفُ ،يسحب منه املاء مرة أخرى ،وال خيرج
مع اهلواء.
واألعجب من ذلك ،أنه حتى لو أخرجت جرذان
الكنغر خبار املاء وهي يف جحورها ،أثناء عملية
التنفس ،حُيتبس خبار املاء يف اجلحر ،ومن ثم
تتنفسه مرة أخرى .وتقول برايس« :ويعد هذا
نوعا من أنواع عملية إعادة التدوير».
ً
التقط املاء إن استطعت

ومتتلك جرذان الكنغر جرابني على جانيب وجهها
مبطنني بالفراء ،وبالطبع خيلوان من الغدد
اللعابية .وألنهما منفصالن عن الفم ،فال تهدر
هذه القوارض نقطة من اللعاب أثناء نقل
البذور.

ويف حني تكيفت حيوانات الصحراء لتحفظ
ً
طرقا رائعة
املاء ،وجدت بعض احليوانات األخرى
اللتقاط كل نفطة تستطيع الوصول إليها من
املاء.

كما تتمتع أجسام هذه اجلرذان بقدرة هائلة على
إعادة استخالص املاء من البول قبل إخراجه.
فقد تطورت لدى هذه اجلرذان كليتان خاصتان
تتضمنان أنابيب إضافية دقيقة للغاية الستخالص

ومن بني هذه احليوانات ،حيوان ُيعرف باسم
«التنني الشائك» ،يعيش يف املناطق النائية
بأسرتاليا ،ولديه القدرة على أن يشرب املاء من
خالل جلده .فجسم ذلك احليوان مغطى بأشواك،

كما ميتص جسم طائر «القطا» كميات قليلة من
املاء وخيتزنها بني ريشه .وتعد هذه العملية
شديدة األهمية ،ألنه يبين عشه يف الغالب على
بعد  30ميلاً من املاء.
فعندما يرصد ذكر طائر القطا وجود بركة صغرية
أو كبرية من املاء ،جيلس فيها حتى ميتص ريشه
امللتو املوجود أسفل البطن املاء كاإلسفنج.
ويقول برايس« :ثم ينقل املاء إىل العش ،حيث
يعصر الفرخ املاء من الريش».
ويف صحراء ناميب بأفريقيا ،قد يأتي الفرج
من الضباب الذي يتكون يف الصباح .إذ تنتظر
اخلنفساء اليت تلتقط قطرات املاء من الضباب،
مثل «خنفساء توك توكاي» الصحراوية ،كل يوم
كاحلارس ،وتدع الضباب يتكثف على أجسامها.
ومتدها قطريات املاء باحتياجاتها اليومية من
املياه.
ولكن ماذا لو اشتدت موجات اجلفاف؟
تقول برايس ،إنه على الرغم من أن الكائنات
الصحراوية تكيفت مع األوضاع املناخية اجلافة،
إال أن هذا ال يعين أنها ستتمكن من البقاء على

قيد احلياه لو اشتد اجلفاف يف بعض املناطق من
العامل بسبب التغري املناخي.
فعندما تنزل األمطار ،تثمر النباتات ،ومن ثم
ستحصل فئران وجرذان الصحراء على حاجتها
من الطعام.
تقول برايس« :ولكن لو طالت الفرتات اليت
ينقطع فيها إنتاج الطعام ،وقلت الفرتات اليت
تثمر فيها النباتات ،فلن تتمكن هذه احليوانات
من التكيف كما ينبغي ،وستموت ،مثلها مثل كل
شيء من حوهلا».
تغريا يف أعداد بعض
ويقول والسربغ إنه شهد
ً
األنواع ،على مدار مستقبله املهين ،مثل الضفادع.
ويرى أنه من الصعب التنبؤ مبدى تأثري موجات
اجلفاف على احليوانات اليت تكيفت بالفعل مع
ندرة املياه.
ويف إطار عمله امليداني ،يذهب والسربغ كل
عام إىل صحراء سونوران ،أشد صحاري أمريكا
الشمالية حرارة.
وترتفع درجات احلرارة يف شهر يوليو /متوز يف
بعض األحيان لتصل إىل أواخر األربعني ،وقد
تستمر لساعات عند  49درجة مئوية.
ويقول والسربغ« :يف هذا الوقت (الذي تصل
فيه درجات احلرارة إىل ذروتها) ،تصبح الصحراء
هدوءا من أي وقت آخر .فأسأل حينذاك ،هل
أكثر
ً
أوقفت مجيع احليوانات أنشطتها اليومية املعتادة
حتى ينتهي فصل الصيف ،أم أنها ماتت؟»
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مـجتمع وأسـرة

أسباب الغرية الزائدة عند املرأة ..ونصائح للرجل للتعامل معها

التعامل مع غريةاملرأة او باالحرى مع املرأة الغيورة من األمور
املرهقة للرجل ،وهذا النوع من النساء حيتاج إىل معاملة خاصة.
كيف اذًا تتعامل مع املرأة الغيورة؟

ما الذي يشعل شرارة اخلالفات
الزوجيَّة يف رمضان؟

أمناط املرأة كثرية ومتعددة ،فهناك أنواع عديدة لشخصيات
املرأة اليت تتحكم يف عالقاتها االجتماعية مع اآلخرين ،ومن
تلك األنواع هي املرأة الغيورة اليت ال تلتفت إىل السعادة اليت
تعيشها ،وتنظر فقط إىل كل جوانب القصور حبياتها.
غرية املرأ ة بسبب حبها الزائد للشخص
غرية املرأة هذه رمبا ال تكون بسبب اخلوف من احلسد أو
اإلحساس بالنقص لديها ،ولكن يف كثري من األحيان يكمن
سبب غرية املرأة يف حبها الزائد للشخص ،ويبدأ شعورها
بالغرية نتيجة لألوهام والعوارض اليت تصيبها من ناحيتها أو
رغبتها يف التملك بصورة خاطئة.
هذا النوع من النساء يسبب إزعاج كبري للرجل ،فالتعامل مع
غرية املرأة او باالحرى مع املرأة الغيورة من األمور املرهقة
للرجل ،فرمبا متتلك تلك املرأة العديد من املميزات ،إال أن رغم
كل تلك املميزات اليت متتلكها وجتعل حياتها مليئة بالسعادة،
إال أن الغرية قد حتول حياة من حوهلا إىل جحيم.

حوهلا حياة خاصة ،وأن يكون للرجل حياة منفصلة عنها وينشغل
حبياته وأنشطته دون مشاركتها ،وللتخفيف من شعور املرأة
بالغرية يفضل إدخاهلا يف دائرة العالقات االجتماعية ،وأنها
جزء منها وان يشاركها بعضًا من افكار وخمطاطاته املستقبلية،
او ان يشارمها احيانًا بهمومه واالخذ برأيها.

اخلالفات الزوجية تزداد قبل املناسبات

وهذا النوع من النساء حيتاج إىل معاملة خاصة ،ومن العالمات
اليت تدل على غرية املرأة وتؤكد أن تلك املرأة غيورة:
ل كي تتحقق مبا يفعله يف هذا الوقت
االتصال دوما بالرج 
وتتحجج بأي شيء.
رفضها ذهاب الرجل إلي أي مكان دونها ،فهي تريد أن تكن
موجودة بكل مكان يذهب إليه لتطمئن بنفسها.
تفرتض دائما وتتوهم أنك تنظر إىل أخرى ،ويكثر ذلك إن كنتما
مبكان ما وهناك الكثري من النساء.
تتبع طريقة االستجواب الدائم ملعرفة تفاصيل كل شيء
حدث.
الشعور بالغضب عند احلديث عن أي امرأة مميزة يف جمال
العمل أو العائلة.
املرأة الغيورة تشعر بالغرية من أقرب األشخاص أيضًا ،فهي
تشعر بالغرية على الرجل من أهله .
نصائح للتعامل مع املرأة الغيورة
أعطها مزيد من الوقت :البد أن يقوم الرجل مبنح املرأة الشعور
بالطمأنينة وكنوع من هذا الشعور ،فمن املمكن أن مينحها املزيد
من الوقت ،فيقم الرجل بإستغالل أوقات فراغه ومتضية الوقت
معها ،ويشاركها احلديث وخيفف عنه االفكار والشكوك ،بدال
من تركها مبفردها لظنونها وأفكارها.
متضية وقت يف احلديث معها :املناقشة من الطرق اإلجيابية
للتعامل مع هذا النوع من املرأة ،فعلى الرجل التناقش مع املرأة
يف كل األمور ،كي ال يرتكها ملخاوفها وقلقها ،واملواجهة أول
بأول لكل األمور هو أفضل طريقة للتعامل مع غرية املرأة ،كما
وتعب عن مصدر
جيب ترك املرأة الغيورة أن تشرح خماوفها،
رّ
قلقها.
اإلخالص :من الضروري يف التعامل مع املرأة التأكيد على
اإلخالص يف التعامل معها ،وذلك بعدة طرق للتأكيد على ذلك،
فمن املمكن للرجل أن حياول دائما إرسال الورود هلا ،والتأكيد
على حبه هلا او إنشاء حلظات رومانسية جتمعهما أو بإهدائها
هدايا يف مناسبات قد تكون هي نستها ،والنقاش معها عن
كل خماوفها ،باإلضافة إىل التحدث عن املستقبل بصيغة اجلمع.
ومن البديهي ان االخالص هو عكس اخليانة ولكن نتحدث عن
غرية املرأة اليت سببها ليس اخليانة الفعلية.
البعد عن مسببات الغرية :إبعاد املرأة عن مسببات الغرية
فشعورها ذلك ال ينتج من فراغ وال يعترب مرضًا ،ولكن من
املؤكد وجود أسباب إىل ذلك ،ومن األفضل أيضا يف التعامل
مع هذا النوع من املرأة تعريفها بكل أمر سيحدث جتنبًا لشعورها
بالغرية .لذلك على شريكها ان يبدد هذه املسببات اليت تؤدي
اىل غريتها كمجاملة امرأة أخرى مث ًال يف وجودها ،او التغين
جبمال ممثلة او فنانة عندما يكونان معًا.
العزلة :أحد مسببات شعور املرأة بالغرية ،هو أن يكون ملن

تنشأ العديد من اخلالفات بني األزواج ،ولعل أهمها تلك اخلالفات
اليت تكون قبل املناسبات مباشرة ،فنجد بعض األسر قبل
ذهابها إىل حفلة أو عيد ميالد أو حتى قبل األعياد واملناسبات
تدخل يف دوامة املشاجرات ،وتتكون يف النهاية حالة من اخلوف
من قدوم أي مناسبة ،وقد تعترب قدوم أي مناسبة مبثابة شؤم
يتكرر كلما تكرر ذلك احلدث ،وتتحول املناسبات السعيدة إىل
نوع من أفالم الرعب و»األكشن».
لذلك ،نلتقي مع األخصائية االجتماعية نوال الزهراني للوقوف
على بعض النقاط اليت تتسبب يف حدوث مثل تلك اخلالفات:
تقول الزهراني :بالفعل ،تلك الظاهرة منتشرة كثريًا يف العديد
من البيوت العربية ،وترجع أسبابها إىل التوتر ،وأحيانًا حب
السيطرة والغرية ،وسوف أحتدث عن بعض احملاور اهلامة يف
ما يلي:
حب الكمال املطلق:
بعض السيدات تنتابهن حالة من الذعر عند علمهن بقدوم أي
مناسبة ،فتجد املرأة تسعى بكل جهدها لكي تظهر بأفضل مظهر
هي وأسرتها ،ويف األعياد تقلب املنزل إىل غرفة عمليات بني
التنظيف والشراء والتنظيم ،مما جيعل أجواء املنزل «مكهربة»،
أما إذا كانت ذاهبة للتنزه ،فتظل تطلق األوامر واحملظورات
واملمنوعات ،مما جيعل من النزهة أمرًا كئيبًا ،وهنا نرى أن
ذلك النوع يفتقد إىل معرفة حقيقة املتعة ،وهي التخلص من
التزمت املطلق.
الغرية:
سواء كانت من الزوج أو الزوجة ،فإن الغرية الزائدة تنقلب
دائمًا إىل الضد ،وهنا جند أن ذلك النوع من الرجال والنساء
يرى أن مجيع الناس ينظرون إىل الشريك أو أنه فاقد الثقة
فيه ،ويف كلتا احلالتني ال ختلو أي مناسبة من اتهامات الشك
واملراقبة ،وذلك النوع من األزواج والزوجات حباجة ماسة إىل
االستشارات النفسية.
عدم السيطرة على األبناء:
إذا كان الوالدان فاقدين للسيطرة على أبنائهما ،فذلك قد
يقلب حياتهما رأسًا على عقب ،فهم كاحلصان اجلامح ميكن
أن يتسبب يف العديد من املشاكل ،وبعض األطفال يقومون
بتكسري األشياء وختريبها ،والبعض اآلخر قد يبكي طوال اليوم
لغرض ما ،وهناك الطفل العنيف الذي يتشاجر مع اجلميع ،وهنا
على األسرة العمل حبزم مع أبنائها.
على الزوجني أن يقدرا بعضهما البعض ،فكالهما عون لآلخر،
وجيب يف بعض األوقات التنازل من أحد اجلانبني لكي تسري
احلياة ،فتارة يشد اللجام ،وتارة يرخيه ،وبذلك تكتمل املنظومة
األسرية السليمة.

الزوجية خالل شهر رمضان املبارك ،ويلقي
تتصاعد وترية اخلالفات
َّ
الصيام ،مربرين َّ
الكثري من َّ
أنه يقف وراء تلك
الناس باللوم على
ِّ
تتطور أحيانًا إىل مراحل قد تكون خطرية.
املشاجرات ،اليت
َّ
«سيدتي
الدكتور عبد اإلله جدع لـلزميلة
وقال املستشار األسري ُّ
ِّ
نت» :بكل أسف ،تزداد نسب َّ
أن
الطالق يف شهر رمضان رغم َّ
والسكينة إذا فهم الغرض
واحملبة
األوىل حتقيق املزيد من األلفة
َّ
َّ
ِّ
تهذب َّ
النفس وترفعها ،وتعودها
الروحانية ،اليت
من هذه العبادة
َّ
الصرب ،وتؤتي مثار َّ
الصيام بريء متامًا من هذه
التقوى،
ولكن ِّ
َّ
على َّ
ِّ
ُّ
ويوضح األسباب احلقيقية لتلك َّ
النار ،اليت تشتعل أحيانًا
التهمة،
التعامل معها من خالل َّ
وكيفية َّ
التالي:
البيوت،
يف
َّ
 .1اختالف أوقات َّ
النوم ،األكل ومواعيد األعمال اليت يذهب إليها
الكثريون دون أن يأخذوا قدرهم الكايف من َّ
النوم بسبب تقاليد
الروتني ،الذي
ة
تقليدي
السهر املتواصل حتى الفجر ،وتتعارض مع
َّ
َّ
ُّ
اعتاد عليه كال الزوجني يف أيام اإلفطار.
الرجل على وجه اخلصوص تأسره رغباته ويفرغ شحنات غضبه،
َّ .2
الذي يكبته يف عمله ،ببيته وزوجته ،اليت رغم َّ
أنها قد تكون عاملة
مثله ،إال َّ
الرجل
أنها
َّ
تتحمل عبء اإلعداد ُّ
للسفرة وتلبية حاجة بطن َّ
نهارًا وإرضاءه لي ًال رغم َّ
التعب.
ميزانية املصروفات خالل هذا
الزوج املتواصل من ارتفاع
 .3قلق َّ
َّ
َّ
َّ
املادية.
فقات
الن
تدبري
وعبء
الشهر،
َّ
التحدي املشرتك:
ِّ
ِّ
أن َّ
الزوجني ،هو
التحدي ،الذي يواجه كال َّ
ويوضح ُّ
الدكتور جدع َّ
َّ
التكيف مع تلك َّ
والتعامل معها بهدوء
التغيريات،
قدرتهما على
ُّ
النبوية
رية
الس
استلهام
من
بداية
البد
ذلك،
يستطيعا
وصرب ،وحتى
َّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
وسلم -وما فيها ليستشعرا
صلى اهلل عليهالشريفة للمصطفى
الصوم وارتباطه بضبط َّ
النفس.
هدف َّ
َّ
ُّ
جتنبًا
الصحيح مع زوجها؛
للتعامل
عدة نصائح
ِّ
ويقدم َّ
للزوجة َّ
َّ
الصوم ،من خالل َّ
التالي:
للخالفات واملشاجرات خالل ساعات َّ
خاصة عند عودته من العمل ،أو
الرجل،
َّ
 .1على املرأة استيعاب َّ
دخوله املطبخ لرياقب ما طبخت ،أو قبل اإلفطار ،وهي األوقات
اليت تزيد من ُّ
توتره وانفعاله ونفاذ صربه.
َّ
تتعلم اختيار الوقت املناسب ،الذي تطلب منه شيئًا فيه،
 .2أن
وتأجيل طرح املشاكل أو املوضوعات ،اليت ختلق أزمة ،ملا بعد
اإلفطار.
َّ
الزوج وتشجيعه
السلبيات خالل
جتاوز
.3
الشهر الكريم ،ودعم َّ
َّ
َّ
والثناء على جهوده وتقديرها ،ولذلك تأثري كبري على اعتزازه
حتمله ،كما َّ
معنوياته.
أنه يرفع من
بنفسه ،وشحن
بطاريات َّ
قوة ُّ
َّ
َّ
َّ
أما َّ
كالتالي:
للزوج ،فهي
النصائح
املقدمة َّ
َّ
َّ
جتنب مناقشة املشاكل وطرحها خالل َّ
ُّ .1
النهار.
 .2مشاركة زوجته يف العبادات ،مثل :اصطحابها للترَّ اويح معه،
املودة واأللفة واملشاركة بينهما.
فذلك يعمل على توثيق روابط
َّ
َّ
َّ
والطبخ
والثناء على جهدها يف البيت
 .3حرصه على احتواء تعبها
رغم صيامها وعملها ،وكذلك اإلشارة اىل طعام قام بإعداده،
حبه هلا؛ َّ
َّ
سلبية لديها قبل أو
أي رواسب
للتخلص من ِّ
والتعبري عن ِّ
َّ
خالل َّ
الشهر الفضيل.
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تتـمات

باسيل :نعلن تصميمنا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سياسته القائمة على منع التوطني وحتقيق عودة النازحني اىل
ارضهم».
واعترب باسيل ان «إذا ركعنا او سجدنا ،بكنيسة او مسجد ،جتمعنا
نعممه على كل العامل »،مشريا
احملبة ،ورسالة لبنان ومنوذجه الذي ّ
من جهة اخرى اىل ان «امناء الشمال مسؤولية جديدة ومشاريعنا
كثرية وعلينا العمل لتكون طرابلس عاصمتنا االقتصادية اليت
تضخ احلياة هنا ،ويف سوريا العادة اعمارها» ،معلنا «مد يد
التعاون لالمناء وللسياسة».
كالم الوزير باسيل هذا جاء يف إفطار رمضاني اقامه رئيس التيار
الوطين احلر يف مطعم برتونيات يف مدينة البرتون وحضره وزير
البيئة طارق اخلطيب ،النائب مصطفى احلسيين ،مفيت عكار الشيخ
زيد زكريا ،السيد جعفر فضل اهلل ،املطران إدوار ضاهر ،حمافظ
الشمال رمزي نهرا ،حمافظ البقاع بشري خضر ،رئيس إحتاد بلديات
البرتون مرسلينو احلرك ،قائم مقام البرتون روجيه طوبيا ،وحشد
كبري من رجال الدين ورؤساء بلديات وخماتري وفاعليات وحشد كبري
من أبناء املنطقة.
وألقى الوزير باسيل كلمة جاء فيها« :أريد املعايدة يف هذا الشهر
الفضيل ،لقاؤنا السنوي لقاء اخلري والطمأنينة والسالم .يف هذا
الشهر نعلم مفهوم اإلسالم دين اخلري والقيم الروحية اليت جيسدها
دين اإلسالم واليت تتمحور حول التسامح والرمحة والتعاضد وجتمعنا
مجيعا كلبنانيني وألنها أساس كل دين مساوي ركعنا أو سجدنا يف
كنيسة أو مسجد نتشارك باإلميان ،بإميان واحد إميان اخلري واحملبة
واليوم مجعتنا مجعة خري وحمبة ومائدتنا وطعامنا األهم وغذاءنا
األول هو اخلري واحملبة هذه هي رسالة لبنان وهذا هو منوذج لبنان
األول الذي نعممه على كل العامل».
وأضاف« :هذه السنة مميزة ألننا نلتقي يف البرتون ،كما كل
عام يف إفطار بدأنا به برتوني وحولناه اىل مشالي ومن ثم جعلناه
وطنيا ولكن الفرق هذه السنة ويشرفين أن أستقبلكم يف البرتون
أيضا مع جمموعة من رفاقي يف تكتل لبنان القوي الشماليني
ولدينا يف هذه اجلمعة الشمالية اليت يوجد فيها من أهلنا يف عكار
وصوال اىل البرتون بوابة الشمال أن جنعل عهدا أمامكم بان خالل
السنوات االربع القادمة ستكون مميزة وخمتلفة عما سبقها من جهة
اإلمناء ومن جهة التعايش والعيش الواحد الشمالي واللبناني من
جهة ثانية ،ألن إمناء الشمال مسؤولية جديدة حنملها على أكتافنا
أبعد من إمناء البرتوني وأبعد من إمناء منطقة من إمناء الشمال
كله وربطه ببعضه البعض وهنا مشاريعنا كثرية نعد ونفكر وال
نستطيع ان نسمي الكل ،نفكر يف مطار رينه معوض يف القليعات
ويف معامل الكهرباء يف سلعاتا والبداوي ويف حمطة الغاز يف
طرابلس ومزرعة ختزين النفط اإلسرتاتيجي للبنان يف البداوي ويف
املنطقة اإلقتصادية مبرفأ طرابلس ومبعرض رشيد كرامي ويف
السياحة الدينية والرتاثية يف كل الشمال وما أكثرها من مواقع
أثرية ودينية اليت جيب ترميمها وجتميلها ويف الزراعة يف الشمال
اليت جيب أن يكون مصدرا أساسيا لعيشنا وحافزا أساسيا لزيادة
صادراتنا .كل هذا جيعلنا نتذكر أن طرابلس هي عاصمتنا عاصمة
الشمال علينا العمل لكي تكون عاصمة إقتصادية اليت ينطلق منها
شرايني احلياة للشمال وضخ احلياة يف سوريا واىل إعمار سوريا،
هذا تكتل لبنان القوي اليوم أخذ خبلوته عهدا على نفسه أن
يكون قلب احلياة السياسية وصلة الوصل بني اللبنانيني وعلى
هذا األساس حنن هنا يف الشمال وكل لبنان مند يد التعاون اليد
املفتوحة لالمناء وللسياسة .لالمناء لنعمل كل الذي مسيناه وأكثر
يف الشمال وبالسياسة لندعو اىل اإلسراع بتشكيل احلكومة حيث
ال يوجد أي مربر للتباطؤ يف تشكيلها ألن القواعد واضحة والنية
واضحة وال يوجد فيتو على أحد».
وتابع« :يوجد تعاون مع اجلميع وإحرتام إلرادة الشعب اللبناني بأن
يتمثل مكوناته يف قلب احلكومة والتعاون وإذا وجد التنافس يكون
إجيابيا ولكن ليس للعرقلة .احلكومة جيب أن تعمل لكل اللبنانيني
وخلري اجلميع ألنه جيب أن نكون قد تعلمنا بان وحدتنا هي خالصنا
وطريقنا الوحيد لنستطيع النهوض بوطننا واللبناني لديه قدرة
ونعمة إهلية أن خيلق من اإلختالف تالق وهذا جيب أن يكون مصدر
قوة وليس ضعفا ألن اهلل أعطانا القدرة لنفهم بعضنا وأن نعيش
مع بعضنا البعض .والكثري من املسيحيني عندما يكونوا مدعوين
على إفطار رمضاني يصومون للتهيء هلذا اإلفطار والكثري من
املسلمني يعرفون معنى الصوم املسيحي ويعيشون جزء منه ألنه
إذا مل نضع أنفسنا مكان االخر ال نستطيع فهمه هذه هي التجربة
اللبنانية اليت جتعلنا شعبا مميزا وأن يكون لدينا القدرة للتغلب
على كل الصعوبات اليت إعرتضتنا واليت ستبقى تعرتضنا واليت
نشأ جزء منها من تنوعنا وجزء آخر مزروع فينا لتقسيمنا ،إمنا تعودنا
وتعلمنا العيش سويا وهذه القدرة أن نعيش سويا طورناها وأن
نستقبل اآلخر بفرح وحنبه ونبادره بكل خري ،والشعب اللبناني
أعطى النموذج اإلنساني الفريد بقدرته على اإلستيعاب واإلستقبال
ألكرب أزمة نزوح بتاريخ البشرية وإستقبلنا أكرب شعب نازح باملساحة
وعدد السكان الذي هو الشعب السوري اجلار الشقيق ولكن حمبتنا
له هي اليت جتعلنا نقول بأنه أتى الوقت هلذا الشعب لكي يعود
اىل أرضه ألن معظم األراضي السورية تأمنت وال شيء مينع من
حتقيق العودة .قلنا اإلرادة الدولية ،ونعلن التصميم على كسرها
ومواجهتها وعلى قدرة الشعب اللبناني باإلنتصار عليها .وأقول

لكم هذه وحدة وطنية وليس من املسموح اخلالف عليها ألنه من
األكيد أن السين يف عكار موجوع من هذه األزمة أكثر من املاروني
يف البرتون وأكيد أن السوري يف حلب والشام ودرعا ويف أي
منطقة سورية موجوع أكثر منا يف عكار والبرتون ويف أي منطقة
بلبنان وعلينا مداواة وجع بعضنا ،وليس من مسؤوليتنا تأمني
مصاحل جمتمع دولي يعيش على وجعنا».
وقال« :من أجل هذا اليوم ارسلنا بعثة من وزارة اخلارجية اىل
عرسال حتققت من التقاريرالواردة عن قيام املفوضية العليا لالجئني
بتخويف السوريني الراغبني للعودة طوعا اىل سوريا وتنبيههم من
هذه العودة حتت مسميات وذرائع كثرية وحصلنا على املعلومات
املوثقة والشهود الذين أثبتوا لنا صحة هذه املعلومات وسجلنا
مجيع الوقائع اليت تقول أن املفوضية تواجه السياسة اللبنانية
القائمة حول رفض التوطني يف لبنان وإندماج السوريني النازحني
يف اجملتمع اللبناني وعندما نبهنا هذه املفوضية ومن ورائها األمم
املتحدة وأمني عام األمم املتحدة اىل عدم تكرار هذا األمر وإن
من واجبهم عودة النازح السوري الذي يرغب بالعودة بإرادته
اىل مناطق آمنة ويعود عودة كرمية .وعندما إستمرت هذه العملية
بالرغم من تنبيهاتنا ،أنا اعلن من الشمال عن عزمي غدا القيام
بأول إجراء من قبل اخلارجية اللبنانية حبق املفوضية العليا لالجئني
اليت من واجبها كما سعت وتفاخر بانها أعادت بتارخيها أربعني
مليون الجئ اىل أوطانهم مسؤوليتها اليوم أن تعيد مليون ونصف
نازح سوري اىل وطنه .هذه اإلجراءءات ستبدأ غدا ولكن ستكون
تصاعدية وصوال اىل أقصى شيء سيأخذه لبنان السيد ضد منظمة
تقوم بسياسة معاكسة للرغبة اللبنانية ومصلحتهم العليا .على
هذا األساس أقول لكم دياناتنا علمتنا بان خياراتنا وليس ظروفنا
هي اليت حتدد من حنن وهذا خيار وليس ظرفا نقبل به أو نرضخ
له ،حنن اليوم يف مرحلة حساسة جيب أن نأخذ فيها خيارات
صعبة نتحمل مسؤولياتنا ونربهن بأننا وطن حر سيد مستقل ولدينا
سياسة خارجية مستقلة ليس بالكالم ولكن بالفعل ومنارسها من
خالل عمل وطين مشرتك وجامع مسرتشدين بإمياننا وبهذا اإلميان
نتاكد باننا نستطيع قلب املعايري وحتويل أزمة ضخمة على وطننا
اىل فرصة حقيقية لإلزدهار بوطننا وجارتنا سوريا من خالل إعادة
اإلعمار الذي نأمل أن ينطلق يف سوريا وأن يكون الشعب السوري
هو الذي يعمر بلده والشعب الللبناني يساعده ليس خبراب بلده
ولكن بإعماره».
وختم الوزير باسيل بالقول« :من اجل هذا يف هذا الشهر الفضيل
الشهر الرمضاني نقول مربوك للجميع ،مربوك سلفا باأليام العشرة
األخرية حبلول شهر رمضان شهر التسامح واحملبة بلقائنا يف
البرتون لقاء الفرح موعدنا يف السنة القادمة وإن شاء اهلل بأيام
أفضل للبنان ونأمل تأمالت أمجل لوطننا ألننا وعدناكم بان نستمر
بهذا التقليد وأنتم يا أهلنا املسلمني يف البرتون مثلكم مثلنا ال
بل أنتم أحسن منا وقبلنا وهكذا على هذا الوعد الذي معنا والذي
ليس معنا والذي إنتخب معنا والذي مل ينتخب معنا أه ًال وسهال بكم
تبقوا اهلنا وواجباتنا ان نضعكم يف عيوننا وقلوبنا».
وحتدث ايضا يف االفطار مفيت عكار الشيخ زيد زكريا والسيد جعفر
فضل اهلل ورئيسة جلنة العمل الوطين يف التيار غادة عساف.

هنية :مسرية العودة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الشعب الفلسطيين ،يف حني أن ثقافة التطبيع واالتفاقيات
تفرقه ،على حد قوله ،مؤكدًا أن هوية
واملفاوضات مع العدو
ّ
القدس وعروبتها ال يغيرّ هما قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
واعترب هنية أن مسرية العودة وكسر احلصار أحدثت اخرتاقات
مهمة سياسيًا وميدانيًا وعلى الصعيد اإلقليمي ،مضيفًا أن مسرية
العودة أثبتت أن الشعب الفلسطيين قادر على اجرتاح احللول
واملبادرات.
متتد مسرية العودة زمانيًا وجغرافيًا إىل الضفة
ودعا هنية لكي
ّ
الغربية والقدس ،الفتًا إىل أن رد الفصائل على العدوان اإلسرائيلي
ّ
املسلحة مع احلراك الشعيب.
األخري أظهر تكامل املقاومة
وعن حماوالت فك احلصار عن غزة ،أكد رئيس املكتب السياسي
يف حركة «محاس» العودة إىل إرسال السفن عرب البحر ،وتابع
«صفقة القرن تقضي بتصفية القضية الفلسطينية وتغيري هوية
العدو  ..وتريد جعل إيران وفصائل املقاومة الفلسطينية العدو
اجلديد يف املنطقة».
وأشار هنية إىل أن «محاس» أبلغت مصر تأييدها املصاحلة
الفلسطينية مع جملس وطين موحد وحكومة وحدة وطنية.

البطش

من جهته قال رئيس اهليئة العليا ملسرية العودة وكسر احلصار
مستمرة رغم
خالد البطش إن مسريات العودة وكسر احلصار
ّ
التضحيات ،داعيًا إىل اخلروج غدًا يف مسريات مليونية يف ذكرى
يوم القدس العاملي لإلعالن أن القدس للفلسطينيني وليست
لإلسرائيليني.
ويف كلمة له ضمن فعاليات مسرية العودة وتكريم عوائل شهداء
مسرية العودة يف غزة ،أضاف البطش «سنواصل يف املسريات
السلمية لكننا سنحتفظ حبقنا يف الرد على العدوان اإلسرائيلي
على شعبنا» ،معتربًا أن «املسريات السلمية واملقاومة مساران يف
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ّ
التخلي عنهما.
مواجهة إسرائيل» ومؤكدًا أنهم ال يتم
ورأى البطش أن اإلمام اخلميين «قد أحسن صنعًا عندما أعلن عن
يوم القدس» ،وتابع «لن نستعجل يف حصد النتائج عن مسريات
العودة حتى ال نقع يف أخطاء املاضي».

مزهر

بدوره قال القيادي يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني مجيل مزهر
إن مسريات العودة ستتواصل تكرميًا للشهداء ،معتربًا أنه ال نهاية
حلصار غزة إال بزوال االحتالل.
وأشار مزهر إىل أن السفارة األمريكية يف القدس متثل بؤرة
استيطانية جديدة كما سائر املستوطنات ،حبسب تعبريه ،مشددًا
على االستمرار يف مسريات العودة وعلى احلق يف املقاومة.

بوتني :ال نعتزم...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وأشار بوتني خالل برنامج «اخلط املباشر» السنوي اخلاص إىل
قدرة القوات الروسية على االنسحاب من نقاط متركزها يف سوريا
بسرعة عند الضرورة.
ولفت االنتباه إىل أن روسيا ال تعتزم حاليا سحب وحداتها من
سوريا ،لكنها ال تبين مرافق طويلة األجل .وأكد على أهميتها حاليا
هناك من أجل ضمان أمن روسيا يف املنطقة وضمان املصاحل
الروسية يف اجملال االقتصادي.
وأكد الرئيس الروسي أن العملية يف سوريا مهمة وتهدف حلماية
مصاحل روسيا ومواطنيها .وأشار الرئيس إىل أن اآلالف من
املسلحني جاؤوا من روسيا ودول آسيا الوسطى ،وقد جتمعوا
على األراضي السورية ،ولذلك كان من املهم مواجهتهم هناك من
استقباهلم هنا مع أسلحتهم».
وأشار إىل أن العملية السورية ساعدت على استقرار الوضع يف
سوريا نفسها ،قائ ًال« :اليوم ،اجليش السوري واحلكومة السورية
تسيطر على املناطق اليت يعيش عليها أكثر من  90باملئة من
سكان هذا البلد .لقد توقفت األعمال العدائية الواسعة النطاق ،ال
سيما مبساعدة القوات املسلحة الروسية ،ومل تكن هناك أي حاجة
إليها».
ميدانيا متكن اجليش السوري وحلفاؤه من السيطرة على مدرسة
املشريفة ورحبة املشريفة من جهة خربة االمباشي يف اقصى ريف

السويداء الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع تنظيم داعش.

اجليش واللجان يسيطرون على مواقع
قوات هادي يف مديرية املتون باجلوف
شرق اليمن

افاد مصدر ميداني لقناة امليادين بسيطرة اجليش اليمين واللجان
الشعبية على مواقع قوات هادي يف مديرية املتون باجلوف شرق
اليمن.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع اليمنية يف صنعاء سيطرة ثواتها على
منطقة مزوية يف مديرية املتون شرق اليمن ،إثر هجوم عسكري
واسع.
وأفاد مصدر عسكري ميين مبقتل  8قيادات عسكرية من قوات
هادي والتحالف السعودي ،بينهم قائد عسكري رفيع يف املنطقة
العسكرية السادسة بنريان اجليش واللجان يف جبهة خب والشعف
يف نفس احملافظة.
كما أفاد مصدر بسقوط قتلى وجرحى بالعشرات من قوات الرئيس
اليمين عبد ربه منصور هادي ،باإلضافة إىل تدمري  13آلية عسكرية
هلم خالل معارك مع اجليش واللجان يف مديرية َخ ْب والشعف يف
حمافظة اجلوف مشال شرق اليمن.
صربين واخلليفني،
منطقيت
يف
دارت
املصدر أضاف أن املواجهات
َ
دمر اجليش
كما
عسكرية،
آليات
8
واللجان
دمر فيها اجليش
ّ
حيث ّ
 5آليات عسكرية أخرى خالل عملية نوعية للجيش واللجان يف
منطقة َ
املهامشة يف املديرية ذاتها.
متفرقة على مديرية
ّ
جوية
غارات
5
التحالف
طائرات
ت
وشن
هذا
ّ
ُ
املتون مشال احملافظة الصحراوية شرق اليمن.
ويف احلديدة غرب البالد ،أفاد مصدر عسكري ميين مبقتل وجرح
عدد من قوات هادي والتحالف السعودي خالل صد اجليش واللجان
تستمر املعارك العنيفة
تقدم هلم شرق منطقة َح ْيس ،فيما
حماولة ّ
ّ
بني الطرفني يف منطقة ُ
امل ّد ّمن مبديرية ُ
الت َح ْيتا جنوب غرب املديرية،
الس َو ْيق اجملاورة
يف ظل حماوالت قوات التحالف التقدم حنو منطقة ُ
هلا واألقرب ملركز مديرية التحيتا اليت تقع حتت سيطرة اجليش
واللجان.
وتتواصل املواجهات بني الطرفني يف حميط منطقة الطائف مبديرية
ريهمي جنوب احلديدة ،امتدادًا إىل شرق منطقة اجلاح يف مديرية
ُ
الد ْ
احلسينية اجملاورة ،وفق ما أفاد به مصدر عسكري ميين.
أما يف تعز جنوب اليمن ،فقد أفاد مصدر عسكري ميين بسقوط
قتلى وجرحى من قوات هادي يف انفجار عبوتني ناسفتني يف جبهة
الوازعية جنوب احملافظة.
ويف عسري السعودية أفاد مصدر عسكري ميين بقنص اثنني من
عناصر اجليش السعودي قبالة علب.
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مــتفرقـات

معضلة الشعور الدائم باجلوع ..كيف نقضي عليها؟

خصائص طبية مذهلة للحبة السوداء

ميد الطعام جسم اإلنسان بالطاقة الالزمة ليمارس
وظائفه بصورة طبيعية ،فهو مبثابة وقود ال حميد
عنه ،لكننا قلما نسأل عن األسباب اليت جتعلنا نشعر
باجلوع.
ويشعر مجيع الناس باجلوع حني متضي فرتة زمنية
على تناوهلم الطعام ،لكن الوترية ختتلف من شخص
إىل آخر ،وحيصل اإلحساس باجلوع عرب أمل يف املعدة
أحيانا ،فضال عن صداع بالرأس.
وحبسب ما نقلت «بولد سكاي» ،فإن من بني أسباب
الشعور باجلوع نقص الربوتني يف اجلسم وهو من
املغذيات األساسية اليت تستطيع تقليل اجلوع.
وتعمل الربوتينات لدى اإلنسان على زيادة إنتاج
هرمونات تبعث إشارات بالشبع ،بينما تقلل
اهلرمونات املرتبطة باجلوع ،وبالتالي فإن نقص
الربوتني لدى اإلنسان يؤدي مباشرة إىل إحساسه
باجلوع.
ومبا أن النوم يضمن اشتغال جسم اإلنسان بالصورة
املطلوبة ،فإن عدم أخذ قسط كاف منه يؤثر على
مستوى «الغريلني» يف جسم اإلنسان وهو هرمون
مرتبط بالشهية ،وحني يكون هناك نقص يف النوم،
يتناقص منسوبه فيزيد اجلوع.
ويف املنحى نفسه ،يؤدي استهالك الكربوهيدرات
املكررة إىل زيادة اإلحساس باجلوع ،ولذلك ال
يستحسن اإلكثار من أغذية حمضرة من الدقيق
األبيض واملعجنات واخلبز والسكر املعاجل والصودا،
ويكمن السبب يف أن جسمنا يقوم بهضمها بسرعة
فنحتاج إىل الطعام بعد وقت قصري.
وألن الناس حياولون االبتعاد عن الدهون قدر اإلمكان
حتى حيافظوا على رشاقتهم ،قد يغيب عنهم أن هلا
فائدتها أيضا ،فالدهون تطيل مدة اهلضم كما حتفز
هرمونات مسؤولة عن الشبع ،ولذلك ينصح باإلقبال
عليها مبستوى معقول ،فضال عن شرب املاء الذي
يقلل بدوره شعور اجلوع ،ففي حال شربت كوبا قبل
تناول الوجبة ستأكل كمية أقل.
ومن مسببات اجلوع األخرى نقص األلياف يف اجلسم
وتناول الوجبات السريعة اليت جيري استهالكها يف
العادة دون مضغ كاف ،بينما حيفز املضغ السليم
هرمونات مرتبطة بالشبع.
ويزداد الشعور باجلوع جراء أسباب مرتبطة بنمط
احلياة املعاصر مثل األكل يف ظروف غري مرحية أو

استهالك الكحول الذي يسبب مشكلة يف الدماغ،
تؤدي إىل زيادة الشعور باجلوع.
أما إذا كان املرء ممن ميارسون الرياضة بانتظام،
فذاك أمر إجيابي ،لكن ذو تبعات أيضا ،فهو جيعل
اجلسم معتادا على وترية حرق أكثر سرعة للسعرات
احلرارية ،فيزداد اجلوع لدى اإلنسان.

جوزة الطيب حتمى من
تليف الكبد
توصلت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون
صينيون إىل أن جوزة الطيب قد حتمي من تلف
الكبد.
ووفقًا ملوقع صحيفة «ديلى ميل» الربيطانية ،وجد
الباحثون عندما مت اختبار جوزة الطيب على الفئران
 ،أن هذه التوابل العطرية تقلل من االلتهاب
خاصة فى الكبد ،مما حيميه من التليف.
ويضيف البحث أن جوزة الطيب تعزز صحة الكبد
من خالل تنظيم مستويات الدهون ،كما أنها
حتتوى على عدد الكبري من مضادات األكسدة ،
واليت تعرف باسم «القشور».
ومن اجلدير بالذكر أن الطب الصيين يستخدم
جوزة الطيب يف كثري من األحيان لتخفيف آالم
التهاب املفاصل وااللتهابات وأمل األسنان.
وأوضح الباحثون من جامعة نانتشانج الصينية،
أن جوزة الطيب حتمي الفئران من تلف الكبد من
خالل العمل على جني يعرف باسم “. ”PPAR
ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا يف جملة أحباث
الربوتيوم.

قداس وجناز األربعني لراحة نفس

الفقيد الشاعر جوزيف عقيقي

يعرف قليل من الناس خصائص الكمون األسود
على الرغم من انتشار استخدامه ،وجيهل معظمهم
أن بذوره حتتوي على أكثر من  100مادة نشطة.
ويعد الكمون األسود (حبة الربكة ،احلبة السوداء)
غنيا جدا بفيتامينات ،B6، B3، A ،E ،F ،B1 :بيتا
كاروتني ،البيوتني والعديد من العناصر الدقيقة
واملواد املضادة لألكسدة.
ومن أهم مكونات احلبة السوداء هو الثاميني الذي
له خواص مضادة لاللتهابات ويعمل كمسكن لألمل
وحيمي الكبد والكلى .كما أنه فعال مثل األسربين،
وله مفعول مضاد للسرطان.
وبصورة عامة ،تعزز حبة الربكة املناعة يف
اجلسم وتفيد يف مكافحة فقر الدم ورفع مستوى
اهليموغلوبني والكريات احلمراء ،وهي مضاد
للبكترييا وامليكروبات والفطريات والطفيليات.
عالوة على هذا ،فإنها متنع تكون احلصى يف الكلى.
ومن أهم الفوائد الطبية هلذه البذور «السحرية»:
 مضاد للحساسيةأظهرت الدراسات السريرية أن الذين يعانون من
احلساسية مبا فيها التهاب األنف التحسسي والربو،
ميكن للكمون األسود ختفيف معاناتهم ،حيث اخترب
زيت الكمون ( 500ملغم يوميا) على  150مريضا
يعانون من أنواع خمتلفة من احلساسية ،وكانت
النتائج إجيابية.
 مكافحة الطفيلياتلزيت احلبة السوداء تأثري فعال يف القضاء على
الديدان الشريطية يف اجلسم ،وهذا ما أثبتته
االختبارات اليت أجريت على األطفال .كما أن بذورها
تقضي على الديدان وعلى بيضها أيضا.
 ختفيض تأثري السكرييساعد الكمون األسود يف ختفيض تأثري اإلجهاد
التأكسدي وحيافظ على سالمة خاليا البنكرياس.
كما أن زيته خيفض مستوى الغلوكوز يف األمعاء
ويزيد من إفراز اإلنسولني.
 محاية اجلهاز اهلضميحلبة الربكة تأثري إجيابي على املعدة ،كما يزيل أعراض
االرجتاع املعدي املريئي ويقلل تأثري الكحول.

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس
الفقيد

الشاعر جوزيف عقيقي

وذل��ك ي��وم االح��د امل��واف��ق  8تموز
الساعة  8،45صباحا يف كنيسة مار
شربل يف بانشبول.
الداعون :أرملته جاندارك عقيقي وولده
ايلي عقيقي وعائلته.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء.
الدعوة عامة

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Labor switches tax cut battle to question of gender equity Calls for Palmer to give
The battle to pass the do gender analysis on tax “The tax system doesn’t Bowen defended Labor’s
Turnbull government’s cuts “because we see the discriminate by gender, position, saying the ben- back nickel jobs
$144 billion personal income tax cuts has pivoted
toward gender, with Labor
labelling the final stage of
the cuts unfair to women
and Treasurer Scott Morrison rejecting a “pink and
blue” tax system.
A month out from the Coalition’s deadline to pass the
largest personal tax cuts in
Australian history, Labor
has signalled it is ready to
pit male high-income earners against female workers
in the struggle for a greater
share of the pie.
New figures released on
Wednesday by the Parliamentary Budget Office
show the final stage of the
personal income tax plan
will give Australian men
a $30 billion tax break by
2028, compared to $11 billion for women.
Labor - who commissioned the Budget Office
analysis - supports the
second stage of the cuts,
which give a tax cut to men
of $49 billion compared
to $31 billion for women,
while the first stage of the
cuts targeted at low income earners delivers a
relatively equal share between the genders.
The National Foundation
for Australian Women, the
National Centre For Social
And Economic Modelling
and the Grattan Institute
told a Senate inquiry on
Wednesday that the tax
cuts favoured men.
“The actual effect of the
tax cuts proposed disproportionately benefits highincome men over women,”
said Marie Coleman from
the National Foundation
for Australian Women. “I
just think it’s unfair.”
In the coming election, a
clear difference in tax policy has emerged between
the Coalition’s plan to provide tax relief to the banks,
and Labor’s to provides
relief to low and middleincome voters, says Economics editor Peter Martin.
Treasury deputy secretary
Maryanne Mrakovcic said
her department did not

tax system as gender neutral.”
“A man earning the same
amount as a woman, pays
the same amount of tax as
a woman,” she said.
“Those issues go to a
much broader set of factors than the tax system.”
The figures do not take
into account total household earnings and rely on
the tax returns of individual taxpayers, which are
higher for men due to their
higher average earnings.
The three stages of the
10-year plan have been
packaged together by the
government in the hope of
getting it through the Senate before the next election.
On Wednesday, that position came under fresh
resistance when independent senator Tim Storer
said he would vote against
the full 10-year package
unless it was split.
“Given our substantial
debt and deficit challenge,
I do not believe it prudent
to proceed with the full income tax plan proposed
by the government,” he
said. “There is no need to
rush through the changes
that commence in 2022
and 2024.”
His vote could become
crucial if Labor opposes
the full tax package amid
internal concerns it could
be accused of blocking tax
relief due to Australians
starved of wage rises that
is due to start in July.
Despite its new line of attack on Wednesday, Labor
has yet to release policies
that would allow women to
get a more even share of
the tax take.
It has committed to running a gender analysis on
all major economic policy
announcements.
“You can not hope to improve economic outcomes
for women if you don’t
know how they are affected,” said Labor senator
Jenny McAllister.
Mr Morrison described Labor’s gender analysis as a
“nonsense argument”.

It’s an absolutely ridiculous proposition,” he said.
“You know, you don’t get
pink forms and blue forms
to fill out your tax return.
That’s not how it works.
They’re one colour, they
assess one thing: what
you earn, and you pay tax
on what you earn.”
Shadow treasurer Chris

eficiaries of the tax cuts
should be considered.
“Of course tax rates are
not set on a gender basis,
but of course we should
be having regard to the
impact of tax cuts on the
economy and on women
for whom the gender pay
gap is already very significant,” he said.

Joyce wants harassment
claim sorted ‘ASAP’

Former deputy prime minister Barnaby Joyce is
fighting calls for him to quit
politics, but wants a sexual harassment complaint
against him resolved.
Barnaby Joyce has declared he wants the sexual
harassment
complaint
against him to be resolved
as soon as possible.
Mr Joyce quit as deputy
prime minister in February after it emerged he
had been accused by former West Australian Rural
Woman of the Year Catherine Marriott of harassment.
The former Nationals leader told the ABC he wanted
the complaint “finalised
ASAP”, saying the issue
has “been hanging over
my head for too long”.
When the complaint was
revealed Mr Joyce dismissed it as spurious and
defamatory.
But he conceded the 2011
allegation was the final
straw causing him to resign amid a political storm
surrounding his affair with
former media adviser Vikki
Campion, who has since
given birth to their son.
National Farmers Federation chief Fiona Simson
said on Thursday she
hoped the harassment
complaint had been resolved.
“I’ve got no idea where
that’s at, but you would
have hoped that it already
had been resolved,” Ms
Simson said.
Mr Joyce is facing fresh
calls to resign after taking
part in a paid television interview about his affair, in
which he labelled unnamed

colleagues “scum”.
But Mr Joyce is digging in,
emailing Nationals branch
members in New England
to confirm his intention
to stay on in the seat and
contest the next federal
election.
Ms Simson has occasionally been touted as a possible candidate for the
regional NSW seat, but
won’t be running this time
around.
“I have a job that I really
like doing at the moment;
I sit on a number of boards
as well, and so that’s my
focus,” she said.
“I think the Nationals obviously have a job ahead
of them having a look at
which candidate they actually field in the election,
and I hope they have a
really good look at it, we
need a good candidate up
here.”
Nationals leader Michael
McCormack has not explicitly endorsed his predecessor, saying the final
decision rests with party
branch members.
It comes as senior NSW
Nationals state MP Kevin
Humphies, who lives in
New England, urged Mr
Joyce to quit politics for
the good of the party.
“To be rescued from this
is virtually impossible. He
pretty much wrote his political death warrant last
week with that interview,”
Mr Humphries told Network Ten.
Mr Joyce’s former political
nemesis and independent
MP Tony Windsor believes
the beleaguered former Nationals leader will bow out
before the next election.

Clive Palmer says his
companies had nearly
$500 million in cash reserves, but now liquidators want him to to repay
money owed to creditors.
Liquidators are calling
on Clive Palmer to repay
money to creditors and
give jobs back to former
workers if he reopens his
mothballed Townsville
nickel refinery.
Mr Palmer on Wednesday announced his companies had nearly $500
million in cash reserves
and he would use some
of that to restart the
Queensland Nickel plant
where 800 workers lost
their jobs.
But both sides of politics
cautioned the far north
Queensland community
of taking his promise beyond face value.
Families left devastated
by the redundancies said
Mr Palmer should not be
allowed to reopen the refinery.
“The government and authorities should not allow
him the chance to reopen
until he pays the monies
owed to previous employees,” Darelle Baker
said.
Ms Baker’s husband Nathan was among the hundreds of workers let go,
and estimates he is owed
around $30,000 by Mr
Palmer’s company.
“He needs to be assessed
on whether he can truly
be trusted to run a business of any type,” Ms
Baker said.
“He still owes thousands
of dollars and those
people deserve payment
before he does any thing
further with the refinery.”
Mr Palmer’s announcement came after nickel
recently hit a three-year
price high on the London
Metal Exchange.
The former federal MP
did not say when it would
happen, but hoped it

could be achieved “in the
shortest possible time”.
“It is time for all sides to
forget about politics and
to support the Queensland company that
owns the refinery and is
debt free to open and operate (it) for the benefit
of Townsville and the nation,” Mr Palmer said in a
statement.
Late last month, Supreme
Court Justice John Bond
granted an application by
Queensland Nickel’s liquidators to freeze more
than $200 million of Mr
Palmer’s assets, and
more than $340 million
in assets held by Palmerrelated companies.
Special purpose liquidators say any move to
create jobs for affected
workers in Townsville is
a positive step forward.
“In the event the refinery actually re-opens,
this should also assist
Mr Palmer and associated parties to meet the
claims brought against
them, should the Special Purpose Liquidators
be successful in the Supreme Court,” they said
in a statement.
The state’s Environment
Minister Leeanne Enoch
and Liberal National
Party Leader Deb Frecklington responded to Mr
Palmer’s news with a
message of caution.
“We will await to see
what he comes up with
but given his track record I don’t think many
people in Townsville will
be holding their breath
for too long,” Ms Enoch
said.
Mr Palmer last month
claimed he didn’t owe
anyone any money, and
boasted that he’s worth
$3 billion.
The freezing of Palmer’s
assets is a temporary
action until court proceedings relating to the
Queensland Nickel collapse are finalised.
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ANZ, Citigroup, Deutsche Bank hit with crim- LIFESAVERS FOR LOCAL CLUBS IN AUBURN
inal charges
SOME of Australia’s biggest banks have been
hit with criminal charges
from the ACCC over alleged cartel conduct.
AUSTRALIAN banking giant ANZ and its advisers
Deutsche Bank and Citigroup have been hit with
criminal charges for alleged cartel conduct over
a multibillion-dollar capital raising.
The charges were laid by
federal prosecutors from
the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) and came
at a torrid time for Australia’s major lenders as a
royal commission probes
misconduct in the finance
industry.
ANZ in 2015 raised $2.5
billion from institutional
investors and up to $500
million from retail investors to help meet the cost
of tougher regulatory requirements.
But the ACCC claimed after an investigation that
there were “cartel arrangements relating to trading
in ANZ shares” after the
share placement.
Prosecutors allege there
was “an arrangement or
understanding allegedly
made” by the joint lead
managers of the bank’s
institutional equity placement of some 80.8 million
shares in August 2015,
ANZ said.
ANZ, its group treasurer
Rick Moscati, the share
placement’s underwriters
Deutsche Bank and Citi,
and a number of other individuals will be charged
over the alleged criminal
cartel conduct, the ACCC
said.
“It will be alleged that ANZ
and the individuals were
knowingly concerned in
some or all of the conduct,” ACCC chairman
Rod Sims said in a statement Friday.
According to the ACCC,
cartel conduct occurs
when businesses act together, instead of competing against each other, to
drive up the profit of cartel
members.
There was no immediate comment from the

Commonwealth Director
of Public Prosecutions,
which is taking the case to
court.
ANZ shares closed 1.51
per cent lower to $26.80
in Sydney on Friday. ANZ
chief risk officer Kevin
Corbally said the company “acted in accordance
with the law in relation to
the placement and on that
basis the bank intends to
defend both the company
and our employee”.
Citi said it would “vigorously defend” the allegations, adding that the case
involved an area of financial markets activity not
previously considered by
Australian courts or regulatory guidance.
“This is a highly technical
area and if the ACCC believes there are matters to
address, these should be
clarified by law or regulation or consultation,” Citi
added in a statement.
Deutsche Bank has been

contacted for comment.
ANZ said it was also cooperating with an investigation by the Australian
Securities and Investments Commission into
whether the bank should
have disclosed the joint
lead managers took up
some 25.5 million shares
of the placement.
Global ratings agency
Moody’s said the case
was “credit negative” for
ANZ and that the “consequences of the potential
proceedings could be significant”.
University of Sydney
banking expert Andrew
Grant said ACCC cases
were usually prosecuted
via civil rather than criminal action.
“Resorting to criminal
charges against the ANZ
and others would suggest
that the authorities feel
that they have a particularly strong case,” Grant
said.

Victoria – Australia’s Economic
Powerhouse

Victoria’s economy continues to lead the nation
with the highest state final
demand growth anywhere
in the country.
Wednesday’s National
Accounts data from the
Australian Bureau of Statistics shows Victoria’s
state final demand is up
by 4.9 per cent over the
year – the highest growth
of all the states and well
above the national average of 3.2 per cent.
For the March quarter
2018, Victoria’s state final
demand grew by 1.9 per
cent, the highest quarterly
growth since March 2013
and the highest result of
all the mainland states.
Meanwhile, national gross
domestic product increased by just 1 per cent
in the March quarter.
Quarterly growth in Victoria was driven by the
highest gains in household consumption of all
the states (0.5 per cent),
dwelling investment (5.1
per cent) and business investment (10.6 per cent).
Victoria’s strong annu-

al result was driven by
growth in business investment, which rose 15.5 per
cent over the year – led by
non-dwelling construction
(22 per cent) and machinery and equipment investment (5 per cent).
New engineering construction increased by
13.7 per cent in the quarter and 20.5 per cent over
the year, driven by the Labor Government’s major
infrastructure investment.
State final demand is a
measure of economic activity that looks at the total
amount of goods and services used in the economy, excluding international and interstate trade.
The positive result comes
on the back of solid data
this week confirming that
Victoria’s retail trade continues to lead the nation.
Victoria’s
economy
has created more than
320,000 jobs since November 2014 – the vast
majority of them full time
— meaning a better future for workers and their
families.

20 sporting fields around
Auburn will receive new
lifesaving equipment as
part of the Blaxland Stronger Communities Programme.
Federal Member for Blaxland, Jason Clare MP,
announced that he and
the Cumberland Council
would co-fund the $40,000
project that will install defibrillators at sporting fields
in the Auburn area.
The 20 clubs that will receive a lifesaving defibrillator are:
1. Auburn Athletics Track
(Wyatt Park)
2. Auburn Football United
(Auburn Park)
3. Berala Carramar Hardcourt (Auburn Tennis
Centre)
4. Lidcombe Waratah Junior Soccer FC (Coleman
Park)
5. Parramatta Basketball
Association (Cumberland
Basketball Association)
6. Granville District Soccer Football Association
(Everly Park North)
7. Everly Park Little Athletics (Everly Park South)
8. Cumberland City FC
(Guilfoyle Park)
9. Auburn Warriors District Rugby League FC
(Lidcombe Oval)
10. Parramatta Auburn
Netball Association (Marie
Dunn Netball Courts)
11. Auburn District Cricket Club and Auburn Giants
Australian FC (Mona Park)
12 Berala Bears Junior
Rugby League FC(Peter
Hislop Park)
13. Lidcombe Churches
Soccer Club (Phillips
Park)
14. Regents Park Soccer
Club (Princes Park)
15. Auburn District Sports
Club (Progress Park)

16. Parramatta District
Cricket Association (Ray
Marshall Fields)
17. Rosnay Golf Club
18. Auburn FC (Webb’s
Avenue Fields)
19. Woodville Golf Course
20. Granville District Soccer Football Association
(Melita Stadium)
Mr Clare and Cumberland
Mayor, Councillor Greg
Cummings, today met
with representatives from
the local clubs receiving
one of the new units.
“This is lifesaving equipment.
Every minute
counts when someone has
a heart attack. According
to St John Ambulance the
use of a defibrillator and
CPR within 2 to 3 minutes
of a heart attack increases
the survival rate to 75 percent,” Mr Clare said.
“Every year 33,000 Australians suffer a sudden
cardiac arrest. It can happen to anyone regardless
of your age or fitness.”
“Heart attacks are a leading cause of death in
Australia, so these defibrillators could mean the
difference between life
and death,” Cumberland
Mayor, Cr Greg Cummings, said.
“It’s now up to the clubs to
make sure their members
receive the all-important
training to use these devices.”
Cumberland Council Mayor Greg Cummings said
he was glad that Cumberland sporting clubs were
the recipients of the new
defibrillators thanks to the
Blaxland Stronger Communities Program.
“Every week hundreds
of Cumberland residents
young and old come together to play different

sports. We are fortunate
in Cumberland to have
so many great playing
fields where such a variety of different sports are
played. Our sporting culture makes up a large part
of the great community
spirit we have in Cumberland.”
“These new defibrillators
will give people participating in sport extra peace
of mind knowing they
will have extra support if
an unfortunate incident
does occur. We want to
encourage all residents
to be active and stay fit,
thanks to this grant our
sporting clubs will be well
equipped,” Mayor Greg
Cummings said.
In 2014 there were five
deaths on football fields
within Sydney.
Defibrillators are used to
detect a patient’s heart
rhythm and, if needed,
automatically administer
a shock to re-establish a
normal rhythm. The defibrillators have been designed to be easy to use
and the user is guided
using visual and voice
prompts.
Jason Clare’s Stronger
Communities Programme
has been extended for a
fourth round.
Local government and notfor-profit organisations
will be eligible to seek a
grant between $5,000 and
$20,000 for small capital
works projects that make
our community a better
place to live.
ISSUED: 4 June 2018
MEDIA CONTACT: Jamie
Wassef 02 9790 2466
Authorised by Noah Carroll ALP Canberra
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Commonwealth Bank to pay $700m fine for anti-money laundering, terror financing law breaches

Commonwealth Bank of Australia chairperson Catherine Livingstone (left) with CEO Matt Comyn (right)

The Commonwealth Bank
has agreed to pay the
biggest fine in Australian corporate history for
breaches of anti-money
laundering and counterterrorism financing laws
that resulted in millions of
dollars flowing through to
drug importers.
CBA will pay $700 million
plus legal costs after federal financial intelligence
agency AUSTRAC last
year accused the bank of
serious and systemic failures to report suspicious
deposits, transfers and
accounts.
As part of the settlement,
CBA admitted to the late
filing of 53,506 reports of
transactions of $10,000
or more through its “intelligent deposit machines”
(IDMs).
Banks are required to report these large transactions within 10 business
days, so that AUSTRAC
can monitor them to see if
the money might be going
to crime gangs or terrorist
networks.
The Commonwealth Bank
had originally considered
challenging the number
of breaches, arguing that
a single coding error had

led to the failure to report
the 53,506 transactions.
However, it later decided
to admit most of the alleged breaches and try to
reach a settlement.

How CBA’s ATMs
caused a mistake

For a period of three years,
the bank also failed to
properly monitor transactions on 778,370 accounts
to check for money-laundering red flags.
It also admitted that 149
suspicious matter reports
were filed late, or not filed
at all.
In addition, the bank
breached its obligations
to perform checks on 80
suspicious customers and
transaction monitoring did
not operate as intended on
a number of accounts between October 2012 and
October 2015.
AUSTRAC’s investigation
also exposed 14 occasions where CBA failed to
properly assess risks related to its IDMs.
While many of the transactions were for legitimate
purposes, the bank has
admitted that it failed to
report “millions of dollars
of suspected money laun-

dering”.
“AUSTRAC suspects that
there was significant further undetected money
laundering through CBA
accounts that ought to
have been detected and
reported,” noted the statement of facts agreed between the bank and AUSTRAC.
“The money laundered
through the CBA accounts
included the proceeds of
drug and firearms importation and distribution
syndicates predominantly
involving methamphetamine.
“Criminal syndicates rely
upon money laundering
syndicates to import and
distribute their drugs.”
‘Acknowledgement of

failures’

The Federal Court still
needs to accept the terms
of the agreement, but
AUSTRAC has heralded
the settlement as a warning to other banks.
“I hope this result alerts
the financial sector to the
consequences of poor
compliance, and reinforces that businesses need to
take their obligations seriously,” AUSTRAC chief

executive Nicole Rose
said in a statement.
“We will continue to work
collaboratively with CBA
as it progresses this work
and I am encouraged by
the manner in which CBA
has handled these negotiations.”
Although, in a later press
conference, Ms Rose
clearly implied that dealing
with CBA had not always
been easy, something that
was also apparent in AUSTRAC’s original statement
of claim in the Federal
Court.
“I think the length of time
shows that there were ongoing negotiations,” she
said.
“The fact that we chose
to take the action we did
was entirely appropriate
to look at … perhaps the
lack of action that had occurred over those years.
“But I’d have to say, since
starting as CEO of AUSTRAC [in November 2017],
my engagement with the
CBA senior management
has been professional
and transparent and that’s
why we were able to get
to the settlement we have
today.”
The
Commonwealth
Bank’s chief executive,
Matt Comyn, acknowledged the seriousness
of the breaches and said
the bank has so far spent
around $400 million trying
to fix the problems with
technology and people.
“While not deliberate, we
fully appreciate the seriousness of the mistakes
we made,” he said in a
statement.
“Our agreement today is a
clear acknowledgement of
our failures and is an important step towards moving the bank forward. On
behalf of Commonwealth
Bank, I apologise to the
community for letting
them down.
“We are committed to build

on the significant changes
made in recent years as
part of a comprehensive
program to improve operational risk management
and compliance at the
bank.”
Will this break the bank?
Treasurer Scott Morrison
said he warned CBA’s
chairman Catherine Livingstone last year that the
bank had a long way to go
in restoring public trust.
“I made it very clear that
the Government expected
that CBA would be taking
action and accountability in relation to restoring
trust,” he said.
“I think their admissions
today, actions that have
been taken since that time,
and actions planned, provide an indication of CBA
doing just that, but, as always, the proof will be in
the pudding.”
The bank said it will account for the $700 million
in penalties in its full-year
accounts, but had already
provided for $375 million
of this in its most recent
half-year results in anticipation.
CBA will also pay $2.5 million to cover AUSTRAC’s
legal costs.

Record fine dwarfs other corporate penalties

The fine agreed to by the
Commonwealth Bank will
be the largest civil penalty
paid in Australian corporate history, if the court
approves it.
The previous biggest settlement for money laundering breaches was a total of
$45 million paid by wagering company Tabcorp for
84 failures to report suspicious transactions.

CBA could face lost decade

However, both companies
could have faced much
bigger penalties, with a
maximum fine of $18 mil-

lion per breach.
In CBA’s case, the theoretical maximum fine totalled
nearly $1 trillion, several
times the market value of
the bank.
Corporate law expert Professor Ian Ramsay from
Melbourne University said
such an outcome was never a realistic possibility.
“It would be exceptionally
rare for a court to go to the
very highest end of a penalty and, indeed, it was always a very real prospect
that we would see a settlement in this particular matter,” he told ABC News.
Professor Ramsay said
it was in the bank’s interest to reach a settlement
before trial, even if it was
costly.
“I’m sure what the bank
did not want was a very
lengthy trial where every day more evidence is
brought before the court
and then promptly reported in the media of systemic, serious failings by
CBA,” he said.
Scott Morrison argued the
fine matched the seriousness of the offence.
“We don’t operate within
a margin of error on this,”
Mr Morrison said.
“We make sure that where
there are breaches, that
there should be a very
clear understanding that
these rules are there for a
reason, and whether those
rules have been breached
intentionally or not intentionally, that the penalty
will fit the breach.”
While the Federal Court
must approve the terms of
the settlement, Professor
Ramsay said it is rare for
the judiciary to change the
agreed penalty.
“In the strong majority of
cases, the court carefully
looks at the evidence and
makes its own decision
that what is suggested or
recommended to it is appropriate,” he observed.
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James Weir recaps Barnaby Joyce and Vikki Campion’s $150k interview

Miranda couldn’t make it.Source:Channel 7

Pure chemistry.Source:Channel 7

THE revelation was stunning, but it also makes
complete sense. How
could we have been stupid
enough to not see it coming?
IT WAS an interview filled
with bombshells and landmines, but one revelation
about Barnaby Joyce and
Vikki Campion’s newborn
baby has blindsided the
public and added a new
dimension to Australia’s
most complex political
scandal.
The admission slapped
us in the face and left our
mouths agape. Agape with
astonishment. But also
agape because we were
mindlessly fisting Mars
Pods into our food-holes
throughout the hour-long
exposé.
This particular revelation
was stunning but it also
makes complete sense.
How could we have been
so stupid to not even predict it?
Without burying the news
any further, the revelation, which Vikki sensationally divulged, is this:
Baby Sebastian is red, like
Barnaby.
It was just one in a long
string of stunning confessions and clarifications aired during Sunday
Night’s exclusive sit down
in Barnaby and Vikki’s
dimly lit Armidale bunker.
It’s not clear why the ceiling lights weren’t used. A
handful of lamps around
the dining and living areas
gave off a harsh glow and

cast dark shadows across
their faces, which only enhanced the drama.
The lengthy television
event gave Australians
their first look at what
Barnaby and Vikki are like
as a couple. Their relationship is confusing — like
the Edelstens or Lisa Curry’s marriage to that Elvis
impersonator.
Sitting side-by-side on
timber bistro chairs surrounded by the cold, exposed brick walls of their
living room, the couple
weren’t in the most comfortable of spaces. As Vikki broke down and tears
rolled down her cheeks,
Barnaby declared he was
the “adult in the relationship” before hugging her
like that uncle you avoid
at barbecues.
The illicit affair between
the former deputy Prime
Minister and his staffer
has captivated Australia.
Their controversial and
lucrative interview was
must-see viewing. Even
Amber Heard was curled
up on a chaise lounge in
her Hollywood Hills home
as she streamed the interview online. Barnaby’s
arch nemeses Pistol and
Boo sat by her side — still,
vengeful, satisfied.
HOW IT ALL BEGAN:
Barnaby and Vikki’s affair
Talking about the special, private moments he
shares with his new, only
son, Barnaby revealed the
one thought he has when

he looks into his baby’s
blue eyes.
“Boy, you caused some
trouble,” Barnaby laughed,
apparently forgetting how,
exactly, this tricky situation came to be. It’s a
classic example of a philosophical dilemma: What
came first? The rogue
chicken with a wandering
eye, or the egg? Regardless, with confirmation
Sebastian has inherited
Barnaby’s luminous red
glow, it seems payback —
fair or not — has already
been served.
The couple made it clear
they were doing this interview for their son,
confirming only he will
benefit from the money
paid. And so he should.
As if enduring the public scrutiny of this circus
isn’t bad enough, footage
was televised of him being bathed and having his
nappy changed before being forced into this onesie.
The kid deserves every
cent.
Unauthorised personal
exposure aside, Sebastian also has to live with
the publicly documented
details of his parents’ romance. In traumatising
scenes, reporter Alex Cullen decided to ask about
Barnaby and Vikki’s sex
life.
“So, when did you make
a move?” Alex asked as
if he was one of those ladies on Sex & The City. We
almost threw up our Mars
Pods.

Turns out Barnaby is a total Charlotte. He got super
uptight about the sex question and refused to answer
it. When Alex brought it
up again, Barnaby almost
stormed out like Charlotte
did when Samantha told
the gals about the guy
with the funky spunk.
It was one of several topics Barnaby refused to
talk about. And we’re torn.
On one hand, we don’t
want to hear the details
of Barnaby’s sex life right
before we’re about to go
to bed. But on the other,
when you’re getting paid
$150,000 to reveal all,
you don’t get to pick and
choose the questions
you’d like to answer.
Another of these no-go
areas was the rumoured
confrontation between
Vikki and Barnaby’s exwife Natalie. Legend has
it, before news of the pregnancy broke last year, Natalie whirled up to Vikki in
the street and tore strips
off her about the affair.
In my mind it happened
out the front of a haberdashery on the quaint,
dusty main street of Armidale with Natalie wearing a
chic 1940s outfit — a stark
contrast to an emotionless
Vikki in all black. The bells
of the clock on top of the
stone town hall would’ve
chimed loud and long at
high noon as a stoic Natalie walked away, leaving
Vikki alone in the middle
of the street while a horse
and carriage rolled by.

We were hoping these details would be confirmed in
the interview, but a cocky
Barnaby tried to dodge the
question.
“When you’ve been in politics for as long as I have,
you know how to stop a
question,” he replied condescendingly.
“Vikki, you look like
you’ve got something to
say,” Alex asked, bypassing Barnaby.
To be honest, Vikki looked
like she had plenty to say
throughout the entire hour
and it would’ve been nice
to hear her let loose. She
would only reveal one
detail about the confrontation: “I can’t repeat the
words on TV.”
She didn’t confirm specific
details about outfits or the
confrontation’s proximity
to a haberdashery.
Emotions ran high on Sunday night. Vikki’s exhausted and traumatised from
the public lows and private highs that have come
with the situation. Barnaby is a defensive dad, on
the attack against anyone
who has something to say
about his baby boy and
partner. As the tension

built, it was only a matter of time before the pair
would turn on each other.
In an attempt to smooth
over the comments he
made during Vikki’s pregnancy about the baby’s
paternity being a “grey
area”, Barnaby refused to
admit he threw his vulnerable, pregnant partner under the bus.
“Yeah, well, it was actually a decision we made
together,” he said.
It became immediately
clear the decision wasn’t
quite mutual and Vikki
is still actually annoyed
about the whole thing,
thanks very much.
“Ummm noooooo,” she
basically said before
shooting him that look
you give your boyfriend
when he’s being a complete wang in public
around your friends. That
look that says, “We’ll talk
about this in the car”.
Still, despite the mess he
made, Barnaby is adamant
everything is totally fine.
“It was worth it for this,” he
nodded, referencing either
Sebastian or the $150,000
he just made. It’s not entirely clear.
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اعــالنات
National

Strata Management

أفران ماونت
لويس

للمناقيش واللحم

لجميع حاجاتكم من

بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال
وأوالده

بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

نفتح  7ايام
يف األسبوع:

من  6صباحا -
 5بعد الظهر

منقوشة ع الصاج

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

العامل الروحاني د .عالء العوادي Spiritual Therapist -
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:040044900
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

بـإدارة رجـب سـلـيمان

االفـتتاح الكـبري لـ حـلـويات بيبـلوس
أسـعار خـاصـة مبـناسـبة شـهر رمـضان املـبارك
تشـكيلة واسـعة من احلـلويات الفاخرة..بورما  -بقـالوة  -مـعمول بـجوز وتـمر وفـستق  -زنـود الـست
 كـنافة بـجنب وقـشطة بيـيت فـور على أنـواعه  -حـالوة الـجنب  -منـّورة  -أيـس كـريم بنكـهاتمـتنوعة قـوالب كايـك وغريها الكثري..

نـؤمـّن طلـبات أعـياد املـيالد واخلـطوبات وكـافة املـناسبات
نفتـح  7أيـام يف األسـبوع :من االثنني حتى السبت من الـ  8صباحا حتى الـ  9ليال  -األحد من الـ  9صباحا حتى الـ  9ليال

مـواقف مـؤمـنة مـجانا لعـشرات السـيارات خـلف الـمحل
خـربة واختـصاص  -نـظافـة تـامـة  -طـعمة شـهية  -مـعامـلة أخـوية

نتـقدم من الـجالية بأحـر التـهاني مبـناسبة شـهر رمـضان املـبارك ...رمـضان كـريـم

Add: 461 Hume Highway Yagoona 2199 NSW - 02 8764 6450 - M: 0420 200 460

