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تستمّر أزمة تأليف احلكومة 
ل  يسجَّ ومل  غاربها،  على 
بعد حتى اآلن أيُّ خرٍق جّدي 
يؤسس الكتساح العراقيل 
هذا  إجناز  تعوق  اليت 
االستحقاق الدستوري، بل 
تستولد  العراقيل  هذه  إّن 
التجاذب  ويغّذيها  أخرى 
بني  املتواصل  اليومي 
حول  السياسيني  األفرقاء 
احلصص الوزارية، وكذلك 
بالتأليف  املعنيني  أسفاُر 
كّل  أّن  عن  تكشف  اليت 
ما بذلوه حتى اآلن قد باَء 

بالفشل.
بقطٍب  دفَع  الواقع  وهذا   
إّن  القول  إىل  بارز  نيابّي 
ماضية  احلكومة  »والدة 
إىل مزيد من التأخري نتيجة 
بتأليفها  املعنيني  مترتِس 
تّتصل  ومطالب  مبواقَف 
املقاعد  من  حبصصهم 
توزيَر  ورفِضهم  الوزارية 
التمثيل  يستحّقون  آخرين 

قياسًا على حجمهم النيابي 
البيئات  داخل  والسياسي 

اليت ينتمون إليها«.
 ولكّن هذا القطب توّقَع أن 
يقرَّ املعنيون بالتأليف يف 
التمثيلي  بالواقع  ما  حلظٍة 
االنتخابات،  أنتَجته  الذي 

زالوا  ما  أّنهم  إىل  مشريًا 
املوقف  هذا  يستأِخرون 
لِرهانهم، يف ما يبدو، على 
شأنها  ِمن  ظروٍف  تبلُور 
حتسني  من  مُتّكنهم  أن 
شروطهم التمثيلية، أو حتدَّ 
مطلوبة  تنازالٍت  حجم  من 
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لتأليف  وضرورية  منهم 

فوتيل: لست مطلعاً على أي صفقة حول رحيل 
القوات األمريكية من سوريا

البطريرك الراعي خالل زيارته مقر املجلس االقتصادي واالجتماعي يف بريوت

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
بصاحب  االتصال  يرجى 

واالختصاص.. والكفاءة  الخربة 
0412  224  604 الرقم:  على  ايلي 

السبب األكرب هلذا اجلمود تفشي الفساد وهدر املال العام
الراعي: حلكومة ال تناقض فصل السلطات

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 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أعلن قائد القيادة املركزية 
فوتيل،  جوزيف  األمريكية 
الذي يشرف على العمليات 
يف  األمريكية  العسكرية 
سوريا، امس االول اخلميس 
توجيهات  يتلق  مل  إنه 
مع  العالقات  جديدة بشأن 
اجليش الروسي منذ القمة 
دونالد  الرئيسني  بني 
ترامب وفالدميري بوتني يف 

هلسنكي.
الصحفيني  فوتيل  وأبلغ 

املتحدة  الواليات  بأن 
مع  احملادثات  تواصل 
اجليش الروسي يف سوريا 
التصعيد،  خفض  بشأن 
اآلن  حتى  تصدر  مل  لكن 
أي توجيهات جديدة نتيجة 
وفق  هلسنكي،  مباحثات 

قوله. 
األمريكي  اجلنرال  وقال 
أي  على  مطلعًا  »لست 
القوات  رحيل  حول  صفقة 
سوريا،  من  األمريكية 
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التمرتس باحلصص واملطالب يؤخر والدة احلكومة.. وبري: لشرعنة زراعة احلشيشة

مطلـوب شـخص للـعمل فـي خـدمة الـزبائن
اللـغة االنكلـيزية ضـرورية..

لإلتـصال: 1321 9791

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

إعالن  من  ساعات  بعد 
حملافظة  تسوية  اتفاق 
السيطرة  أعاد  القنيطرة 
على  السوري  للنظام 
باستثناء  بالكامل،  اجلنوب 
جيب صغري خاضع لسيطرة 
تنظيم »داعش« اإلرهابي، 
طمأنة  إىل  موسكو  سعت 

وواشنطن  أبيب  تل 
الوجود  من  املنطقة  خبلو 
اإليراني، يف وقت تصاعد 
السجال بني أنقرة وطهران 
حمافظة  مصري  شأن  يف 
سورية(  )مشال  إدلب 
»وقف  التفاق  اخلاضعة 
البلدين  بني  التصعيد« 

موسكو تطمئن تل أبيب: ال وجود إليران يف اجلنوب السوري
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ومعهما روسيا، قبل اجتماع 
أن  املقرر   »10 »آستانة 
سوتشي  منتجع  يف  يعقد 

الروسي نهاية الشهر.
املبعوث  كان  وفيما 
سورية  شأن  يف  الروسي 
ألكسندر الفرينتييف جيري 

الشيعي  الدين  رجل  دعا 
القوى  الصدر  مقتدى 
إىل  العراقية  السياسية 
تشكيل  حوارات  جتميد 
احلكومة حتى تلبية مطالب 
احملتجني، يف وقت حضت 
اخلدماتية  األزمة  »خلية 
واألمنية« على إعداد كشف 

لالطالع  ودقيق  سريع 
املواطنني  احتياجات  على 
فورية  أساليب  واعتماد 
نقابة  وأعلنت  لتلبيتها. 
احملامني يف حمافظة املثنى 
احملتجني  مجيع  اطالق 
األيام  اعتقلوا خالل  الذين 
أكدت  حني  يف  املاضية، 

الصدر لوقف حوارات التحالفات حتى تلبية مطالب املتظاهرين
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عشائر جنوب العراق إبرام 
وفود  وتشكيل  اتفاقات 
للبحث مع احلكومات احمللية 
موضوع  يف  واملركزية 

التظاهرات.
ويف تغريدة على »تويرت« 
الكتل  الصدر  طالب 

تركز  مهمة  لدينا  وليس 
إيران  على  مباشر  بشكل 

يف سوريا«.
املعلومات  تشري  ميدانيا، 
املفاوضات  تواصل  اىل 
باقي  تنفيذ  الستكمال 
كفريا  اتفاق  بنود 
أن  مضيفة  والفوعة، 
على  اعتدوا  املسلحني 
أهالي كفريا  اخلارجني من 
والفوعة وهددوهم بتفجري 



Page 2صفحة 2     

لــبنانيات

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 

printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

 رئيس التحرير: انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة: أحـمد ديـب

مدير مكتب ملبورن:
 مـيالد اسـحق

النواب  جملس  رئيس  كلف 
اختصاصيني  جلنة  بري  نبيه 
القانون  القرتاح  صيغة  بإعداد 
اهلندي  القنب  بزراعة  املتعلق 

)احلشيشة(.
استقبل  بري  الرئيس  وكان 
اخلميس،  االول  امس  ظهر  قبل 
فؤاد  الرئيس  التينة،  عني  يف 
لالوضاع  معه  وعرض  السنيورة 

الراهنة.
بعد  السنيورة،  الرئيس  وقال 
جدا  طيبا  اجتماعا  »كان  اللقاء: 
العديد  استعراض  فيه  جرى 
باالوضاع  املتعلقة  املسائل  من 
اليت  وبالتداعيات  العامة، 
االقليمية  التطورات  معها  حتملها 
العمل  اهمية  وعلى  والدولية 
لتدارك  احمللي  صعيد  على 
االزمات اليت يفرتض باللبنانيني 
اجل  من  جهودهم  تتضافر  ان 
التأكيد  ومع  واني  مواجهتها. 
لتأليف  سريع  اجناز  اهمية  على 
هناك  ان  ارى  لكنين  احلكومة، 
ضوء  يف  ايضا،  ماسة  حاجة 
للثقة  نشهدها،  اليت  التطورات 
وايضا  والدولة،  املواطن  بني 
املختلفة  السياسية  الفئات 
تداعيات  من  نشهده  ما  بسبب 
على مدى هذه السنوات من امور 
بالثقة  االحنسار  هذا  اىل  ادت 
وهناك  والدولة.  املواطنني  بني 
حاجة لتعزيز هذه الثقة الداخلية، 
لبنان  بني  ايضا  الثقة  ولتعزيز 
واللبنانيني مع اجملتمع الدولي«.

أرى  ذلك،  ضوء  »يف  أضاف: 
يف  اجيابية  صدمة  إلحداث  حاجة 
لبنان يشارك فيها اجلميع، وهذه 
اقرتحها  كما  االجيابية  الصدمة 
تتعرض  انها  للبعض  خييل  قد 
للبديهيات، وانا اعين اهمية هذه 
واللبنانيني.  للبنان  البديهيات 
واعين بذلك بداية العودة لاللتزام 
ليس بالكالم وكما يقول القرآن 
ما  بأفواههم  »يقولون  الكريم 
نعين  ان  قلوبهم«،  يف  ليس 
اتفاق  احرتام  اىل  العودة  حقيقة 
الذي  الدستور  واحرتام  الطائف، 
والعودة  االتفاق،  انبثق من هذا 
قبل  من  القوانني  احرتام  اىل 
يقول  بأن  نقبل  ال  اجلميع. 
ال  انه  هناك  وزير  او  هنا  وزير 
النه  القانون  هذا  تطبيق  يريد 
الحرتام  العودة  اذن  يعجبه.  ال 
دولة  دولة،  نريد  الننا  القوانني 
تعزيز  باستطاعتنا  وليس  قانون 
اذا  االستثمار  وحركة  االقتصاد 
هناك  بأن  املستثمر  يشعر  مل 
دولة حترتم فيها القوانني، اذن 

العودة الحرتام القانون«.
وتابع: »ثالثا احرتام حقوق الدولة 
على  الكاملة  بسيطرتها  اللبنانية 

مجيع مرافقها ال ان تكون هناك 
وحيصل  وهناك  هنا  من  مرافق 
وامكاناتها  لوارداتها  تسريب 
بشكل او بآخر. اما االمر الرابع فهو 
العودة اىل احرتام معايري الكفاءة 
املسؤوليات  حتمل  يف  واجلدارة 
ذلك  اكان  اللبنانية  الدولة  يف 
على صعيد الوزارة ام على صعيد 
االمر  بهذا  النه  اللبنانية  االدارة 
نستطيع ان نعيد لالدارة اللبنانية 
بها  والثقة  وصدقيتها  كرامتها 
لالحزاب  ملك  هي  تكون  ان  ال 
يأخذ  كل  واملذاهب  والطوائف 
يعود  ال  وبالتالي  منها،  حصته 
لالحزاب  بل  للدولة  الوالء  هناك 

وامليليشيات«.
هذه  ان  أقول  »أنا  وأردف: 
الصدمة ال تكون صدمة اال عندما 
قبل  من  سيما  ال  اجلميع  يعلن 
التزامهم بأنه  الرئاسات الثالث، 
لن يكون من تصرف بعد اآلن بأي 
امر دون االلتزام بهذه القواعد. 
بهذه القواعد حندث صدمة إجيابية 
نستطيع بها الدخول يف اصالحات 
حقيقية حباجة هلا واليت كنا نراوغ 
ونستعصي  سنة   25 مدى  على 
أعتقد  االصالحات.  عملية  على 
بشجاعة  لنواجه  االوان  آن  انه 
اصبحنا  الذي  الوضع  ومسؤولية 
ان  على  قادرون  وحنن  عليه، 
خنرج من هذه املآزق اليت جتمعت 
اليت  املسارات  هي  هذه  ولكن 
نستطيع  حتى  نتبعها  ان  علينا 

اخلروج منها«.
هذه  أذكر  ان  »أحببت  وختم: 
لدولة  الزيارة  هذه  خالل  النقاط 
الرئيس، واعتقد انه يف كثري من 
االمور كان هناك توافق على هذه 

القضايا«.
سئل: هل اجللسة التشاورية اليت 
بها  القيام  بري  الرئيس  يعتزم 
ميكن ان حتدث الصدمة االجيابية؟ 

وكيف ينظرون اليها؟
اجاب: »حتدثت مع دولته يف هذا 
هذه  كل  باالعتبار  واخذ  الشأن، 
يراه  بالذي  وسيتصرف  االفكار 

مناسبا«.
مساسا  تعتربونها  هل  سئل: 

بصالحيات رئيس احلكومة؟
باالمكان  انه  »أعتقد  اجاب: 
الوصول اىل اهلدف بطرق أخرى. 
املبدأ  لدينا  يكون  ان  ودعونا 
ان  واعتقد  عليه،  اؤكد  الذي 
مثلي  حرص  بري  الرئيس  دولة 
واكثر ايضا على االحرتام الكامل 

للنصوص الدستورية«.

الخازن
سفري  بري  الرئيس  استقبل  ثم 
لبنان اجلديد يف الفاتيكان النائب 

السابق فريد الياس اخلازن.

 بري كلف جلنة اختصاصيني إعداد 
صيغة القرتاح القانون املتعلق باحلشيشة

الرئيس بري مستقبال السنيورة

العماد  اجلمهورية  رئيس  اطلع 
مصرف  حاكم  من  عون  ميشال 
خالل  سالمة  رياض  لبنان 
استقباله له قبل ظهر امس االول 
اخلميس، يف قصر بعبدا، على 
واالقتصادية  املالية  املعطيات 
التقارير  ضوء  يف  البالد،  يف 
لبنان.  مصرف  لدى  املتوافرة 
وأوضح سالمة بعد االجتماع ان 
االحصاءات تظهر ان نسبة النمو 
بـ%2  احلالية مقدرة  السنة  يف 
وان االوضاع النقدية مستقرة، 
وكل ما يقال غري ذلك ال يستند 

اىل معطيات رقمية صحيحة«.
يف  الودائع  »ان  واضاف: 
بنسبة  تنمو  اللبنانية  املصارف 
5% سنويا وفق النمط احلالي. 
يف  احلاصلة  املتغريات  وحيال 
ارتفاع  بسبب  الناشئة  االجواء 
املنطقة،  يف  العاملية  الفوائد 
مستقر  لبنان  وضع  فإن 

ايضا«.
الوضع  عن  سؤال  على  وردا 
»على  سالمة:  قال  العقاري، 
تعميم  صدر  العقاري،  الصعيد 
عن مصرف لبنان جييز للمطورين 
ديونهم  اقفال  العقاريني 
بعقارات من دون ان يصنفوا، 
وميكن للمصارف ان تقسط على 

20 سنة العقار الذي اخذته«.
أحد  وضع  عن  يشاع  وعما 
املصارف، أكد أن »ال صحة لكل 
املركزي  واملصرف  يشاع،  ما 
املصارف  اوضاع  على  يسهر 
واحملافظة على حقوق املودعني 
وسالمة الوضع النقدي عموما«.

سفرية االكوادور لدى قطر
لرئيس  كانت  ذلك،  اىل 
ديبلوماسية  لقاءات  اجلمهورية 

وثقافية.

ويف هذا االطار استقبل سفرية 
عبد  ايفون  قطر  يف  االكوادور 
العام  القنصل  يرافقها  الباقي 
االكوادور  جلمهورية  الفخري 
عرض  ومت  ضوميط،  كرم 
العالقات اللبنانية- االكوادورية 
بعد قرار فتح سفارة لالكوادور 
يف لبنان وتعيني سفري لبناني 

مقيم يف هذا البلد.
السفرية اللبنانية يف الغابون

لبنان  سفرية  استقبل  كذلك 
يونس  ألني  الغابون  لدى 
وعرض معها الرتتيبات املتعلقة 
ينوي  اليت  الرمسية  بالزيارة 
بونغو  علي  الغابوني  الرئيس 
للبنان  بها  القيام  اوندميبا 
وتناول  املقبلة.  االشهر  خالل 
البحث ايضا العالقات اللبنانية-
الغابونية ودور اجلالية اللبنانية 

يف الغابون.
قنديل

حترير  رئيس  عون  والتقى 
السابق  النائب  »البناء«  جريدة 
جولة  معه  وأجرى  قنديل  ناصر 
الراهنة  االوضاع  تناولت  افق 

والتطورات السياسية االخرية.
اىل  قنديل  قدم  اللقاء  وخالل 
كتابه  من  نسخة  عون  الرئيس 
اجلديد »حزب اهلل فلسفة القوة« 
 30 االثنني  يوم  الذي سيوقعه 

متوز اجلاري.
فيليب سالم

الربوفسور  بعبدا،  قصر  ويف 
اىل  قدم  الذي  سامل  فيليب 
اجلديد  كتابه  اجلمهورية  رئيس 
السرطان  على  »االنتصار 
املعرفة وحدها ال تكفي«، ووجه 
له الدعوة اىل االحتفال التكرميي 
الثالثاء  يوم  له  سيقام  الذي 

املقبل يف فندق »فينيسيا«. 

عون اطلع من حاكم مصرف لبنان على االوضاع 
املالية واالقتصادية

 سالمة: األحوال النقدية مستقرة 
والودائع يف املصارف تنمو %5

الرئيس العماد عون مستقبال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة

»القوات  حزب  رئيس  أكد 
»ال  أن  جعجع  مسري  اللبنانية« 
املكلف  الرئيس  أمام  مهلة 
ألحد  ميكن  وال  احلريري  سعد 
و«ما  منه،  التكليف  يسحب  أن 
وال  بالدستور  يدق«  جيرب  حدا 
متمنيا على  القائمة«،  باألعراف 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سريع  بتدخل  يقوم  »ان  عون 
مسلسل  لوقف  إنقاذية  وعملية 
جربان  اخلارجية  وزير  صدام 

باسيل مع اجلميع«.
إىل  حديث  يف  جعجع،  وشدد 
صحيفة »الرأي« الكويتية ينشر 
لن  »احلريري  أن  على  غدا، 
حكومة حتت  يشكل  ولن  يعتذر 
العمل يف  كل  وتاليا  الضغط، 

اجتاه العرقلة ال يفيد«.
أمر مستغرب جدا،  »مثة  وقال: 
يف كل مرة نقوم حنن وآخرون 
باسيل  خيرج  التهدئة  مبساعي 

ويقوم بتفجري الوضع«.
حياول  ما  »كل  أن  إىل  وأشار 
علينا  حيسب  ان  فعله  باسيل 
مقعدا وزاريا بالطالع او بالنازل، 
تكافأ  هكذا  هل  والسؤال: 

القوات؟ هذا معيب جدا. فوفق 
عن  الدقيقة  غري  باسيل  أرقام 
نسبة متثيلنا ب 31 يف املئة من 
الصوت املسيحي تكون حصتنا 

5 وزراء، على ماذا يشاِرع؟«.
التأليف  »مهمة  أن  إىل  ولفت 
تقع على عاتق الرئيس املكلف 
وملاذا  اجلمهورية،  ورئيس 
يتنطح باسيل ويأخذ دور رئيس 
اجلمهورية؟ لألسف حديثه مليء 
باملغالطات، وتقريبا ال ميكن ان 
نستخلص منه كلمة حق واحدة. 
الكهرباء  بواخر  رفضنا ملناقصة 
العهد،  مع  تصويت  أكثر  هو 
العصر،  صفقة  جنبناه  ألننا 
وسنبقى نصوت ضدها اىل أبد 

اآلبدين«.
بتفاهم  »متمسكون  وختم: 
معراب، واذا كان باسيل راغبا 
كل  نكن  حر.  فهو  نقضه  يف 
رئيس  إىل  والتقدير  االحرتام 
ان  متنياتنا  وأقصى  اجلمهورية 
من  وأكثر  العهد،  هذا  ينجح 
تصرفات  هو  العهد  يقوض 
بكل  ذلك  وأقول  باسيل 

أسف«. 

جعجع اكد التمسك بتفاهم معراب:

 احلريري لن يعتذر ولن يشكل حكومة حتت 
الضغط وال ميكن ألحد سحب التكليف منه

العلوي  االسالمي  اجمللس  عقد 
بالرئاسة  القائم  برئاسة  اجتماعا 
عصفور،  خضر  حممد  الشيخ 
وحضور أعضاء من اهليئة الشرعية 
اجلمعيات  وممثل  والتنفيذية 
واملراكز واملؤسسات يف سيدني 
اجلنيدي،  امحد  الشيخ  اوسرتاليا 
طرابلس  يف  الطائفة  وومشايخ 

وعكار.
وأفاد بيان للمجلس أن »اجملتمعني 
والعامة  الراهنة  األوضاع  ناقشوا 
املواطنني  وشؤون  البالد  يف 
احلكمة  على  وأثنوا  وقضاياهم، 
زمن  يف  البالد  فيها  تدار  اليت 
العهد الكريم، وأكدوا أن الوضع 
العام، ال سيما االقتصادي يوجب 
اللقاءات  تكثيف  املسؤولني  على 
حكومة  لتشكيل  العقبات  وتذليل 
الوحدة الوطنية يف أقرب وقت«.

العماد  اجلمهورية  رئيس  وطالب 
جملس  ورئيس  عون  ميشال 
النواب نبيه بري ورئيس احلكومة 
ب«أن  احلريري  سعد  املكلف 
مكونات  كل  احلكومة  تشمل 
اجملتمع اللبناني واطيافه، ال سيما 
العلوية  االسالمية  الطائفة  أبناء 

والطائفة السريانية الكرمية«.
إنصاف  »ضرورة  على  وشدد 
حقوقها،  يف  العلوية  الطائفة 
الطوائف  من  بأخواتها  إسوة 
اللبنانية«، مثمنا »املهام الوطنية 

االمنية  واالجهزة  اجليش  لقيادة 
على  والسهر  لبنان  محاية  يف 
ووحدتهم«،  املواطنني  أمن 
»دورهم االجيابي يف ملف  مقدرا 
طرابلس  يف  ألبنائنا  التسويات 
وتسريع  والتبانة  حمسن  جبل 
خيدم  مبا  ذيوهلا،  وانهاء  االحكام 

مصلحة طرابلس«.
اىل  اجملتمعني  »وقوف  وأكد 
جانب االخوة يف فلسطني احملتلة 
واعتماد  املشروعة  وحقوقهم 
وجه  يف  املشرف  املقاوم  النهج 
التهديدات الصهيونية واملخططات 
مثمنا  املنطقة«،  ضد  حتاك  اليت 
اللبناني  الوطين  اجليش  »دور 
صيغة  تكريس  يف  واملقاومة 
بني  بالتآخي  القوي  املوحد  لبنان 

اجليش والشعب واملقاومة«.
وأفاد البيان أن »اجملتمعني تلقوا 
شكاوى أصحاب املعامل يف منطقة 
جبل حمسن ووضع املزارعني يف 
الوضع  بنتيجة  ومشاكلهم،  عكار 
إىل  أدى  والذي  االقتصادي، 
املنطقة،  معامل  من  عدد  إغالق 
وأكدوا أن الوضع االقتصادي يف 
لبنان جيب أن يكون من اولويات 
الواقع  ملعاجلة  املقبلة  احلكومة 
املستقبلية  الرؤى  ووضع  احلالي 
واالمناء  االقتصاد  عجلة  لتحريك 
عيش  وسبل  عمل  فرص  وتأمني 

كريم للشباب«.

اجمللس العلوي طالب بأن تشمل احلكومة كل املكونات: 
الوضع االقتصادي جيب أن يكون من أولوياتها
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الراعي زار اجمللس االقتصادي: مياطلون يف تأليف احلكومة وال تعنيهم معاناة الشعب اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا
املاروني  البطريرك  زار 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
امس  ظهر  قبل  الراعي 
اجمللس  مقر  اخلميس،  االول 
يف  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
ابرشية  راعي  يرافقه  بريوت، 
مطر،  بولس  املطران  بريوت 
املطران  البطريركي  النائب 
مطر  بول  األب  الورشا،  رفيق 
تلبية  غياض،  وليد  واحملامي 
رئيس  اليه  وجهها  لدعوة 
واعضاء مكتب اجمللس، وكان 
رئيس  اىل  استقباله  يف 
اهليئة  عربيد،  شارل  اجمللس 
النائبان  للمجلس،  العامة 
عالمة،  وفادي  دكاش  شوقي 
زياد  القاضي  بريوت  حمافظ 
العمالي  شبيب، رئيس اإلحتاد 
وهيئات  األمسر  بشارة  العام 

اقتصادية ونقابية.
عربيد

دخوله  قبيل  الراعي  ودون 
للمجلس  العامة  القاعة  اىل 
ثم  الشرف،  سجل  على  كلمة 
اللقاء  واستهل  احلضور.  التقى 
»إنه  فيها:  قال  لعربيد  بكلمة 
صباحاتنا،  بني  منري  لصباح 
بيننا  اليوم  نستقبلكم  حني 
سيدة  لبنان  قلب  بريوت،  يف 
حنو  املبحرين  ومنارة  البحار، 
آفاق املستقبل املبشر. ولبنان، 
قلب  يف  األصيلة  النجمة  هذه 
ضوءها  صقلت  اليت  الشرق، 
اللبنانيون  استمدها  غنية  أفكار 
من كل حضارة عرفوها، زارتهم 
أن  طاملا  فرق  ال  زاروها،  أم 
الفرادة تراكم ملزايا التنوع الذي 
لقد  كان.  أن  منذ  لبنان  أتقنه 
تضحيات  على  الوطن  هذا  قام 
أبنائه، كلهم، منتزعا وجوده من 
فم التاريخ وغيالنه اليت ابتعلت 
دوال وحضارات، ومل تتمكن يوما 
من ابتالعه، فاملاس يا صاحب 

الغبطة جارح ال يهضم«.
على  صعبا  كان  »كم  أضاف: 
من  ينتزعوا  أن  اللبنانيني 
صنع  فقد  وجودهم  التاريخ 
معجزته،  بل  فرادته،  لبنان 
يوم  تارخيه،  من  مستلهما 
إىل  املاء  املسيح  السيد  حول 
ومنها  األقدار،  فغري  مخر، 
قدر أرضنا، حتى صارت أرضا 
تلك  الروحي،  التناغم  لكنوز 
اليت صنعت سحرها مستخلصة 
عسل احلكمة من أزهار األديان 
املتنوعة وحولته إىل واحة حوار 
يف  احلرية  ملعتنقي  وطمأنينة 
نور  عن  والباحثني  االعتقاد، 
حتى  العامل.  هذا  برية  اهلل يف 
إنهم  األحرار  عن  يقال  أن  جاز 
أفضل  فهنا  لبنان«.  »معتنقو 
نسخة من األديان اليت تنسجم 

وتعيش«.
السحرية  البيئة  »هذه  وتابع: 
صور  خلف  كسر  ختتبىء  اليت 
مساء  على  مير  وهو  الزمن 
عمقها  يف  تتضمن  املنطقة، 
وسر  للبنان،  املميزة  القيمة 
التطرف  موجات  ضد  مناعته 
قيامته  سر  بل  والتوحش، 
الدائمة. لقد سارت البطريركية 
جنب ساقية التاريخ، تنثر فيها 
عند كل منعطف شيئا من قيمها، 
حتى تكاملت مع عصارات القيم 
فأنتجت  األخرى،  األديان  من 
صارت  اليت  الطيب  واحة 
اليوم،  البطريركية  أما  لبنان. 

من  وترعى  لبنان،  ترعى  فهي 
الرائي  هذا  الراعي،  سيدنا 
التسامح  أفق  خلف االختالفات، 
واللقاء مع اآلخر، كما مع الذات. 
الذي  الغنى  هلذا  وكمصداق 
بدليل  أستنجد  لبنان،  خيتزنه 
حي على مساحة الرؤية املوحدة. 
حيث يقول اإلمام املغيب السيد 
موسى الصدر »إن بقاء األوطان 
وخلودها ليس أنشودة وال حلما 
وال التزامات وطنية أو دولية، 
يف  احلقيقية  الوحدة  هو  بل 
املتكون من  املبدأ  االجتاه، يف 
املنتهى  ويف  واملنافع،  اآلالم 

املتجسد باآلمال والطموح«.
الذي  هذا  جملسنا  »إن  وقال: 
اليوم،  بزيارتكم  شرفتموه 
إىل  األول  اليوم  منذ  يسعى 
لتالقي  املناسبة  املساحة  خلق 
االقتصاد  حول  األفكار، 
ذلك  على  مستعينا  واجملتمع، 
أطراف  املمثلني عن كل  خبرية 
فيتحاورون،  يلتقون  اإلنتاج، 
ولكنهم  ويتفقون،  خيتلفون 
دائما يتعاونون من أجل مصلحة 
يقدمونه  ما  أهم  وإن  لبنان. 
هنا ال يقتصر على الرأي الذي 
إىل  ذلك  يتجاوز  بل  يبدونه، 
للتفكري  مناسب  مناخ  تنضيج 
مبصلحة  احملكوم  اجلماعي، 

الدولة واقتصادها وشعبها«.
احلالي  جملسنا  »إن  أضاف: 
اجتماعيا  حوارا  اليوم  يطلق 
واحد  نسق  ضمن  واقتصاديا، 
اليت  العمل  شرعة  من  ميتد 
العامل  تنصف  أن  يفرتض 
األفق  وتفتح  العمل،  وصاحب 
أصقاع  من  شبابنا  الستعادة 
ثقتهم.  الستعادة  بل  األرض، 
أزمة  من  يعانون  اليوم  وهؤالء 
وشعورهم  مستقبلهم  تطال 
امتالك  باألمان، وقدرتهم على 
سقف يعيشون حتته، واملتمثلة 
اإلسكان،  قروض  توقف  بأزمة 
يف  املشاركة  على  نعمل  اليت 
منطلق  من  هلا  حلول  إجياد 
ضرورات األمن االجتماعي. كما 
يكلف  الذي  البيئي  الواقع  أن 
طاقته،  من  كثريا  اقتصادنا 
على  العمل  يف  نشارك  مسألة 
وانعكاساتها،  وقعها،  دراسة 
ومبوازاة  معاجلتها.  وسبل 
ذلك، فإننا نسعى كل يوم إىل 
املرأة ومتكينها من  حتفيز دور 
احلياة  يف  والتأثري  املشاركة 
من  بذلك  بدأنا  وقد  العامة، 
جملسنا الذي حيتوي على متثيل 

نسائي نوعي ومميز«.
األزمات،  هذه  »لكن  وتابع: 
أزمات  ضمن  كلها  جتتمع 
مركبة أكثر مشوال، مثل انتشار 
نوعية  وتقلص  والعوز،  الفقر 
مسألة  وهي  املواطنني.  حياة 
تقودنا إىل احلديث عن العدالة 
تكافؤ  على  القائمة  االجتماعية 
احلالي  التزامنا  إن  الفرص. 
هذا  ظل  ويف  اجمللس،  يف 
رأسه  على  يقف  الذي  العهد 
عون،  ميشال  الرئيس  فخامة 
يسرع اخلطى حنو ربط املبادىء 
االقتصادية واالجتماعية بنوعية 
حياة الناس، والسعي إىل رفع 
معايري معيشتهم، وحتقيق النمو 
املستدام الذي يساعد يف إنتاج 
املنشودة.  االجتماعية  العدالة 
حثيثة  بصورة  نسعى  وحنن 
االجتماعي  احملتوى  تظهري  إىل 

البطريرك الراعي يزور مقر املحلس االقتصادي واالجتماعي

رؤية حتافظ على  للنمو، ضمن 
بد  قواعد اقتصادنا. ولذلك ال 
من إعادة بناء الطبقة الوسطى 
ألي  الدافع  الوقود  متثل  اليت 
التيارات  تنشأ  ومنها  تغيري، 

الدافعة باجتاه التقدم«.
وختم: »إننا نقف اليوم يف ظل 
امام  الدقيقة،  األوضاع  هذه 
جمموعة من األزمات اليت نؤمن 
أمام  ولكننا  للحل.  قابلة  أنها 
الطوائف  حتد يتمثل يف حتويل 
تعمل  لالصالح،  حمركات  إىل 
بأقصى طاقتها لتدعم تأسيس 
تتحول  ال  حتى  حديثة،  دولة 
نعمة  فيها  نرى  اليت  الطوائف 
حصون  إىل  والغنى،  التنوع 
حياول املرتكب التلطي خلفها. 
الرأي  توجيه  على  معا  فلنعمل 
العام، وحثه على رفض الفساد، 
والدفع باجتاه بناء الدولة، ورفد 
اإلدارة بالكفاءات والنخب. هو 
الغبطة  صاحب  يا  ممكن  حلم 

وسيتحقق«.

الراعي
بدوره، قال الراعي: »يسعدني 
اجمللس  هذا  بزيارة  أقوم  أن 
اإلقتصادي واإلجتماعي، شاكرا 
عربيد  شارل  األستاذ  رئيسه 
على الدعوة الكرمية وعلى كلمته 
فأحييكم  اللطيفة.  الرتحيبية 
وتقدير،  حمبة  حتية  مجيعا 
وأنتم تلتقون يف هذا اجمللس 
للتفكري واحلوار من أجل تكوين 
سياسة  ووضع  واضحة  رؤية 
وتعملون  بناءة،  إقتصادية 
واملشورة  الرأي  إبداء  بهدف 
اإلقتصادية  امللفات  شأن  يف 
الغاية  هي  هذه  واإلجتماعية. 
من إنشاء هذا اجمللس. فينبغي 
واحلالة هذه أن تتعاون احلكومة 
إلبداء  الطلبات  بإرسال  معه 
واإلستماع  واإلستشارة  الرأي 
إليه يف املواضيع ذات الطابع 
اإلقتصادي واإلجتماعي. ومعلوم 
أن الشأن البيئي مرتبط إىل حد 
اإلقتصادي  بالقطاعني  بعيد 
واإلجتماعي. فال بد من إدراجه 

يف نشاط هذا اجمللس«.
جتارب  من  »نعرف،  أضاف: 
هي  القوية  الدولة  أن  الدول، 
وبعملتها  بإقتصادها  القوية 
وتنميتها،  ومنوها  املستقرة، 
والتقدم  العمل  وبفرص 
اإلنتاج  وتنوع  التكنولوجي 
والقدرة على املنافسة. ونعرف 
يف  السياسة  لغة  أن  أيضا 
اإلقتصاد  لغة  هي  اليوم  عامل 
التجاري  والتبادل  واملنافسة 
ويف  الرساميل  يف  واملشاركة 

اإلنتاج ويف البيع. فكلما جيتمع 
اإلقتصاد  ميثل  الدول،  رؤساء 
ثم  ومن  أولوية يف حمادثاتهم 
يف  النزاعات  وفض  التسلح 

العامل.
القوي،  اإلقتصاد  أن  ونعرف 
القطاعان  بنيانه  يف  يساهم 
يضع  فبينما  واخلاص:  الرمسي 
واألنظمة  القوانني  الرمسي 
واحملفزة  والراعية  احلاضنة 
والتصدير،  واإلنتاج  للعمل 
بناء  على  اخلاص  ينكب 
والفنادق  واملصانع  املزارع 
واخلدمات على أنواعها، فيزدهر 
اإلقتصاد وينعم الناس بالرخاء 
بغدهم  ويثقون  البال،  وبراحة 

ويتمسكون بأرضهم«.
تكون  أن  يؤسفنا  »كم  وتابع: 
بعيدة  عندنا  السياسة  ممارسة 
املفاهيم  هذه  عن  البعد  كل 
يهم  وال  املساعي،  وهذه 
أقطابها والنافذين سوى تأمني 
حصصهم ومصاحلهم على حساب 
أن  يكفي  العامة.  املصلحة 
نرى، بكل أسف، كيف مياطلون 
احلكومة  تأليف  يف  ومياطلون 
معاناة  تعنيهم  وال  اجلديدة، 
وإجتماعيا  إقتصاديا  الشعب 
احلكومة  تأليف  إن  ومعيشيا. 
من ممثلي الكتل النيابية فقط 
إجرائية،  ال يعين تكوين سلطة 
بل تكوين جملس نيابي مصغر، 
فصل  يناقض  الذي  األمر 
لبنان  أن  ذلك  السلطات. 
فيديرالية شخصية ال جغرافية، 
إدارات  فيه  يوجد  ال  وبالتالي 
اإلدارية  كالالمركزية  حملية، 
األستاذ  ينبه  كما  املوسعة، 
اجمللس  عضو  مسرة  أنطوان 
»النهار«  راجع   - الدستوري 
أين   .2018 متوز   12 اخلميس 
الذي  املدني  اجملتمع  هو 
الشعب  من نصف  أكثر  يشكل 
يف  مشاركته  وحيرم  اللبناني، 
الدولة  تستعد  أهكذا  احلكومة؟ 
طلبها  اليت  اإلصالحات  إلجراء 
 »CEDRE« باريس  مؤمتر 
املاضي  نيسان   6 يف  املنعقد 
أشهر،  ثالثة  من  أكثر  منذ  أي 
شرطا للحصول على املساعدات 
املالية املوعودة مببلغ 11 مليار 
ونصف مليار دوالر أمريكي؟«.

ومن  يوميا،  »نسمع  وقال: 
حال  عن  زائرينا  ومن  حولنا، 
مير  صعبة  ومالية  إقتصادية 
الرمسي واخلاص  القطاعان  بها 
يعاني  فالرمسي  لبنان.  يف 
واخلاص  ماليني؛  وتعثرا  عجزا 
وتصريفا  سيولة  أزمة  يعاني 
من  العديد  إقفال  بعد  لنتاجه 

متاما  ندرك  حنن  الشركات. 
وتأثرياتها،  املنطقة  مصاعب 
حروبها ونزاعاتها ونزوح شعبها 
لبنان  ولكن  علينا،  وتداعياتها 
ذو اخلمسة ماليني نسمة ميتلك 
موارد أساسية مهمة للغاية هي: 
املورد الطبيعي من أمجل وأغنى 
واملورد  حميطنا،  يف  املوارد 
يف  املوارد  أغنى  من  البشري 
من  املالي  واملورد  املنطقة، 
بالنسبة اىل عدد  املوارد  أعلى 
السكان بني دول العامل. لكن 
كيف ميكن أن نرضى عن سوء 
إدارة مواردنا الوطنية هذه؟ فال 
ميكن أن نرضى بعدم احملافظة 
ونقاوة  طبيعتنا  مجال  على 
بيئتنا، وبالتالي بإهمال ما يعزز 
السياحة، وحيمي الصحة العامة! 
مواردنا  بإهمال  نرضى  وال 
واملتخصصة  املتعلمة  الشابة 
وهل  دولتنا.  بناء  أجل  من 
من  الكفاية  فيه  مبا  استفدنا 
موردنا املالي الضخم واملتمثل 
بودائع املصارف يف لبنان وهي 
مثرة جهود اللبنانيني يف الداخل 

واخلارج عرب سنني طويلة«.
بدول  أسوة  »إنا  أضاف: 
زخم  بكل  تسعى  اليت  العامل 
القصوى  اإلفادة  اىل  واندفاع 
املتاحة  الوطنية  مواردها  من 
إقتصاداتها  بناء  أجل  من 
مستقبل  وتأمني  وجمتمعاتها، 
نطالب  ألجياهلا،  أفضل 
الرمسي  القطاع  مع  بالسعي 
إىل عدم التفريط بهذه املوارد 
وتوظيفها يف سبيل تقدم لبنان 

وازدهاره«.
وتابع: »بإهمال تثمري كل هذه 
املوارد من السلطة السياسية، 
انتفت الطبقة املتوسطة عندنا، 
اللبناني  الشعب  ثلث  وأصبح 
حتت مستوى الفقر، و 30% من 
العمل،  عن  عاطلة  احلية  قوانا 
وال ننسى أن السبب األكرب هلذا 
اجلمود وهلذه احلالة هو تفشي 
الفساد يف الوزارات واإلدارات 
العام،  املال  وهدر  العامة، 
وحشر املوظفني من دون حاجة 
وكفاية، بغية االفادة فقط من 

مال الدولة.
وأردف: »نعرف أن اإلصالحات 
دول  تقودها  اليت  اإلقتصادية 
إجتماعية  عدالة  أجل  من  العامل 
ضريبية  هي  أفضل،  وفاعلية 
وتربوية  وصحية  واجتماعية 
تلك  وتشدد  وبيئية.  وإنتاجية 
العلمي  البحث  على  الدول 
أجل  من  التطبيقي،  وخباصة 
قدرة  وإعطائه  إنتاجها  تطوير 

يف  املنافسة  على  أعلى 
بني  ومن  العاملية.  األسواق 
تلك اإلصالحات، إشراك القطاع 
اخلاص يف مسألة حتديث إدارة 
التحتية  والبنى  العامة  اخلدمات 
حلساب الدولة، مع احتفاظ هذه 
فتكثر  املراقبة.  وحبق  بامللكية 
وفرص  اإلستثمارات  عندئذ 
العمل وينشط اإلقتصاد وخيف 
املوازنات  يف  املالي  العجز 
العامة وتتقوى الدولة. كما أن 
الالمركزية اإلدارية واملالية قد 
الدول  من  الكثري  يف  اعتمدت 
من أجل اإلمناء املتوازن وحماولة 
التهرب الضرييب. ولسنا ندري 

ملاذا ال تطبق عندنا«.
وختم: »إن جملسكم الكريم هو 
كل  ملناقشة  األنسب  املكان 
هذه املسائل وغريها، ولتقديم 
القطاعني  للعاملني يف  النصح 
بعديه:  يف  واخلاص  الرمسي 
حيتاج  الذي  اإلقتصادي  البعد 
اإلنتاجية،  قطاعاته  حتفيز  اىل 
الصناعة  تطوير  منها  وال سيما 
مع  الزراعة،  ودعم  ورعايتها 
األسواق  بتأمني  اإلهتمام 
والبعد  اإلنتاج،  لتصريف 
اىل  حيتاج  الذي  اإلجتماعي 
جديد،  إجتماعي  ميثاق  وضع 
القوانني  حتديث  على  يقوم 
يف ما خيتص بالتقاعد واحلماية 
وبشؤون  والعمل،  اإلجتماعية، 
والرتبية  واإلسكان  السكن 
والطبابة. أنتم تعرفون كل هذه 
وحتدياتها  ومصاعبها  األمور 
العمل  من  بد  فال  وأخطارها. 
وتذليلها.  مواجهتها  على 
أن  وأملنا  كبري  عليكم  رهاننا 
تساهموا بقوة يف نهوض البالد 
واجتماعيا.  واقتصاديا  ماليا 
حنو  خطاكم  وقاد  اهلل  وفقكم 
دروب اخلري والصواب واإلجناز 

والنجاح«.
وأكد الراعي ردا على عدد من 
الشق  تناولت  اليت  األسئلة 
اإلقتصادي واملعيشي والثقايف 
وضرورة تفعيل دور املرأة يف 
لبنان، اضافة اىل مسألة تأليف 
موجودة  »املرأة  ان  احلكومة، 
وهلا  الكنسية  مؤسساتنا  يف 
واملثمر«.  الفعال  حضورها 
حضورا  نتمنى  »كنا  وقال: 
لذلك  الربملان  يف  هلا  اقوى 
حقائب  هلا  خيصصوا  ان  نأمل 

وزارية ألنها تعمل جبدية«.
واهمية  »ضرورة  على  وشدد 
وامليثاق  الدستور  اىل  العودة 
الدستور  ترك  ألن  الوطين 
اجياد  لعدم  سبب  هو  جانبا 
لبنان  تنهك  اليت  لألزمات  حل 
ان  معتربا  الصعد«،  كافة  على 
هو  واخريا  اوال  للبنان  »الوالء 
يريد  لبناني  كل  على  واجب 

وطنا نهائيا له وألبنائه«.
الشعوب  خيلص  »من  وقال: 
من  بد  ال  لذلك  الثقافة،  هو 
دعم الثقافة يف لبنان وايالئها 
اإلهتمام الالزم من قبل الدولة 
اجلهل  من  اخلالص  ألنها خشبة 
واإلنغالق، فثقافتنا يف العيش 
الكفيلة  وحدها  كانت  معا 
بتخطينا لكافة خالفاتنا ونزاعاتنا 
واقتتالنا طيلة اعوام احلرب يف 

لبنان«.
درعا  عربيد  قدم  اخلتام  ويف 
ذكرى  ختلد  للراعي  تكرميية 

املناسبة. 
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ــ  الصحة  وزارة  حاصباني،  غسان  اللبنانية  القوات  حزب  وزير  حّول   
بسرعة فائقة ــ إىل ما يشبه مغارة علي بابا، حيث يصعب التكهن أين 
تبدأ املخالفات اليت أجنزها خالل عامني ومتى تنتهي. وبالطبع، ال ميكن 
حاصباني وحده إمساك كل ملفات الفساد بيديه االثنتني، لذلك كان ال 
بد من االستعانة مبستشارين منتدبني من معراب خصوصًا هلذه املهمة.

يوم االثنني 16 متوز 2018، كشفت »األخبار« استدعاء جهاز أمن الدولة 
ملستشارة وزير الصحة غسان حاصباني، السيدة أجنليك خليل، للتحقيق 
العاملني  أحد  بها  يقوم  بطريقة غري شرعية  أدوية  بيع  ملف  معها يف 
لديها، ومبوافقتها، إذ إن هذه املستندات حتمل توقيعها اخلاص. يعمل 
حاصباني  تقرير  )راجع  آخر.  خّط  على  زيتوني  إيلي  الثاني  مستشاره 
»ُينجز«: مكافآت وعقود ووظائف حزبية! (. تتمحور مهمات األخري حول 
توزيع السقوف املالية على املستشفيات اخلاصة واحلكومية )السقوف 
هي املبالغ اليت تدفعها الدولة، عرب وزارة الصحة، لكل مستشفى، بدل 
استشفاء املرضى غري املضمونني(. شكل هذا امللف فضيحة صحية، 
على اعتبار أن املبالغ ُوزعت استنسابيًا عرب خفض سقوف املستشفيات 
احلكومية مقابل رفعها للخاصة، وكأن اهلدف ضرب مستشفيات الدولة 
أبواب  على  املوت  عوض  الوحيدة  الفقراء  املرضى  وجهة  تشكل  اليت 
على  مريض  أي  استقبال  غالبيتها  ترفض  اليت  اخلاصة  املستشفيات 
حساب الوزارة )راجع تقرير غسان حاصباني: إبداعات الوزير املعجزة(. 
يومها، خرج حاصباني لتربير هذه الفضيحة عرب القول إن توزيع السقوف 
اعتمد معايري علمية تلحظ عدد األسّرة يف كل مستشفى وحجم الطلب 
وكلفة االستشفاء، وإن العملية جرت بشفافية تامة. ذلك قبل أن يتبني 
أن املعايري العلمية والشفافية يف قاموس حاصباني ومستشاره إيلي 

زيتوني تعين »التالعب بالسقوف«.
كيف زُوِّرَت الحقائق؟

املستشفيات  نقابة  من  زيتوني  طلب  املالية،  السقوف  توزيع  قبيل 
تزويده جبدول حيدد عدد األسّرة يف كل مستشفى. كذلك طلب من 
املستشفيات تقديم إفادات االنتساب إىل النقابة بغية إرفاقها بعقود 
الوزارة املربمة. ولكن ال حاصباني وال زيتوني التزما املستندات املقدمة 

من النقابة واملستشفيات، وهنا بدأت عملية التالعب.
حبسب إفادات نقابة املستشفيات املقدمة إىل الوزارة حول عدد األسّرة 
أن  يتضح  منها،  نسخ  على  »األخبار«  اليت حصلت  املستشفيات،  يف 
السقوف،  توزيع  أساسه  على  جرى  الذي  الوزارة،  من  املعتمد  الرقم 
رقم خمتلف متامًا عن الرقم احلقيقي. الكالم هنا ليس عن مستشفى أو 
اثنني، بل أكثر من 14 مستشفى نورد بعضها يف اجلدول رقم )1(. 
املستشفيات سليمان  لنقيب  التابع  هارون  أن مستشفى  هنا  الالفت 
هارون، جرى التالعب بعدد أسّرته، علمًا بأن إفادات النقابة حول عدد 

األسّرة األصلي حتمل توقيع هارون نفسه!
هدر موازنة الوزارة

عام  اجلعيتاوي يف  اللبناني  مستشفى  بلغ سقف  األساس،  هذا  على 
2018، 5 مليارات لرية، والقديس جاورجيوس 5 مليارات و700 مليون 
لرية، هارون 3 مليارات و280 مليون لرية، مار يوسف 3 مليارات و375 
مليون لرية، سيدة املعونات 8 مليارات و745 مليون لرية، املشرق 3 
مليارات و100 مليون لرية، القديسة ترييزا 1 مليار و745 مليون لرية، 
عني وزين 9 مليارات و595 مليون لرية، سان لويس 1 مليار و290 
 2 املرتضى  لرية،  مليون  و350  مليارات   5 الطيب  لبيب  لرية،  مليون 
مليار و485 مليون لرية، سان جورج عجلتون 3 مليارات و475 مليون 
لرية، سيدة مارتني 2 مليار و180 مليون لرية ومنذر احلاج 1 مليار و400 
مليون لرية. علمًا أن مستشفى منذر احلاج اشرتاه العام املاضي النائب 
قبيل  أي   ،2016 عام  املالي يف  وُحدد سقفه  عدوان،  جورج  القواتي 
عملية الشراء بـ650 مليون لرية. إال أن حاصباني رفع سقف املستشفى 
ما هو عليه يف عام  وأبقاه على  يف عام 2017 إىل 1.4 مليار لرية، 
2018، برغم أن هذا املستشفى مل يصرف كامل اعتماده السنوي. إذ 
تفيد الفواتري اليت قدمتها إىل جلان االستالم يف وزارة الصحة عن كامل 
السقف  أي نصف  لرية،  مليون   700 املصروف  املبلغ  بأن   2017 عام 
اعتمادًا  منحه  على  زيتوني يصّران  حاصباني ومستشاره  لكن  احملدد. 

سنويًا بقيمة 1.4 مليار لرية!
مستشفيات القوات أواًل

يف موازاة التالعب بعدد األسّرة وبالسقوف املالية املقرة مبرسوم حيمل 
935( ووضع سقوف  الرقم  )حيمل  جانيب  قرار  إصدار  عرب   4599 رقم 
خمتلفة تتناسب ومصاحل حاصباني ومستشاره وحزبه، مثة فضيحة أخرى 
ال  ملستشفيات  ونفقات  مالية  سقوفًا  الصحة  وزارة  إيراد  يف  تكمن 
مستكملة.  غري  القانونية  مستنداتها  أن  عن  فضاًل  الشروط،  تستويف 
ويف هذا السياق، وافقت وزارة الصحة على إقرار ثالثة عقود ملصلحة 
مستشفى العناية اإلهلية يف أنطلياس، أوهلا، اإلقامة الطويلة العادية، 
ثانيها، العناية امللطفة، وثالثها، العالج الفيزيائي، مكتوبة خبط اليّد 
على الورقة نفسها اليت تتضمن طلب املستشفى من حاصباني إجراء 
»األخبار« على نسخة منها(. وتقول اجلماعة  عقد معه ودعمه )حصلت 
حق  ذات  »رهبانية  إنها  طلبها  حياة« يف  »رسالة  املارونية  الرهبانية 
الراعي يف  بشارة  البطريرك  من  الصادرة  اإلفادة  على  بناًء  بطريركي 
عام2017«. وتشكر اجلماعة الرهبانية يف سياق النص الوزير حاصباني 
على توقيعه الرتخيص هلا باستثمار املستشفى، موردة رقم القرار، علمًا 
أن إنشاء أي مستشفى حباجة إىل مرسوم. وقد منحه حاصباني اعتمادًا 

ماليًا بقيمة 50 مليون لرية لعام 2018.
اللبنانية، فقد أقّر هلا  أما مؤسسة »أنت أخي« احملسوبة على القوات 

املكتب االعالمي حلاصباني ردا على افرتاءات 
واضاليل: القضاء وضمري اللبنانيني هما احلكم

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
الوزراء  جملس  رئيس  لنائب 
تصريف  حكومة  يف  الصحة  وزير 
البيان  حاصباني  غسان  االعمال 
اآلتي: »تواصل صحيفة »االخبار« 
»الصحافية« مسلسل التجين على 
عشية  اللبنانية«  »القوات  وزارء 
وآخر  العتيدة،  احلكومة  تشكيل 
فربكاتها مقال يف عددها الصادر 
عنوان  محل   2018/7/19 اخلميس 
يصرف  حاصباني  »الفضيحة: 
املليارات على مستشفيات وأسرة 
ممجوج  »معلوك«  مقال  وهمية«، 
واالضاليل  االفرتاءات  حيث  من 
يعلم  التكرار  »عل  لذا  املتكررة. 
»االخبار«، حنيلها اىل الرد الصادر 
يوم الثلثاء املاضي بعنوان: مفندا 
»االخبار«...  ادعاءات  بالوقائع 
مكتب حاصباني: منسوب التضليل 
والكذب يزداد كلما اقرتب تشكيل 
احلكومة و«مسلسل التجين« اشبه 

بـ«قصة خرافية«.
ونكتفي فقط بتوضيح ما حكي عن 
األخري  املقال  »اسرة وهمية« يف 
ما  ففي  سابقا.  يطرح  مل  ألنه 
املستشفيات،  اسرة  بعدد  يتعلق 
نقابة  من  الصحة  وزارة  طلبت 
املستشفيات تزويدها جدوال بعدد 
انه  تبني  ولكن  املسجلة.  االسرة 
لعدد  احلقيقي  الواقع  يعكس  ال 
املستشفيات  بعض  الن  االسرة، 
اشرتاكاتها  قيمة  ختفيض  وبغية 
السنوية يف النقابة مل تصرح عن 
لذلك،  لديها.  االسرة  عدد  كامل 
تواصلت الوزارة مع املستشفيات 
العدد  من  وتأكدت  مجيعها 
ذلك  اعتماد  لالسرة ومت  احلقيقي 
يف االلية. وهذه الواقعة تؤكدها 
لبنان يف  نقابة املستشفيات يف 

»االخبار«.  لصحيفة  وجهته  بيان 
واجلدير بالذكر ان يف السابق كان 
وتصدر  السقوف  يقررون  الوزراء 
يف مرسوم بعد االتفاق السياسي 
وهذه  آلية.  أي  دون  من  عليها، 
آلية  تستخدم  اليت  االوىل  املرة 
هو  التوزيع  وهذا  للتوزيع.  علمية 
اما الصرف فيحصل بعد  للموازنة 
للفواتري  مراحل  عدة  على  تدقيق 
لعقد  إحالتها  قبل  بعضها  وحسم 
اي  هناك  يكون  ال  كي  النفقة 

تالعب.
و«اجملهول  »االخبار«  نطمئن 
محلتها  خلف  يقف  الذي  املعلوم« 
يف  اللبنانية«  »القوات  حصة  ان 
الثقة  تكفلها  العتيدة  احلكومة 
يف  هلا  منحت  اليت  الشعبية 
حماولة  وان  االقرتاع،  صناديق 
رئيس  نائب  صورة  تشويه 
جملس الوزراء وزير الصحة غسان 
املتضررين  قبل  من  حاصباني 
كشف  الذي  الوزاري  أدائه  من 
هشاشة أدائهم كي ال نقول اكثر 
الذين  ومن قبل بعض املنتفعني 
لسمسراتهم  حدا  حاصباني  وضع 
على  خيفى  شيء  فال  تنجح.  لن 
الشعب اللبناني الذي يدرك جيدا 
ملنافع  العام  املرفق  يستغل  من 
ومن  وشخصية  ومذهبية  حزبية 
وفق  ومناقبية  بشفافية  يتعاطى 
ودولة  املؤسسات  بناء  منطق 
االنسان  وجع  وحيرتم  القانون 
او  منة  دون  من  بواجبه  فيقوم 

تفرقة.
القضاء  ان  »االخبار«  لـ  ونقول 
وضمري اللبنانيني هما احلكم بيننا 
ونعلن ان ردنا على افرتاءاتها هو 
وحبق  حبقها  قضائية  دعاوى  عرب 

كاتبة املقال«.

حاصباني يصُرف املليارات على مستشفيات وأسّرة وهمية
رىل إبراهيم

مستنداتها  تستكمل  مل  أنها  رغم  لرية،  مليون   50 بقيمة  ماليًا  سقفًا 
فيما  املصادر.  الصحة، حبسب  وزارة  العقود يف  لدى جلنة  القانونية 
اللبنانية،  القوات  على  أيضًا  احملسوب صاحبه  ماريا  سانتا  مستشفى 
والذي أقامت فيه منسقية القوات يف جبيل نشاطًا مبناسبة عيد األم يف 
العام املاضي، فقد أجنز له وزير الصحة غسان حاصباني دون غريه من 
املستشفيات كل عقود املصاحلة من عام 2012، وصواًل اىل عام 2016، 
فضاًل عن توفري مبلغ 950 مليون لرية من موازنة املستشفيات ملصلحته. 
وأرسلت عقود املصاحلة إىل وزير املالية لتأمني االعتمادات الالزمة هلا. 
يشار إىل أن موقع هذا املستشفى أو دار العجزة كان يف األساس يف 
منطقة عجلتون قبل أن ُينَقل إىل منطقة راس أسطا العقارية ــــ قضاء 
جبيل من دون أي تسوية قانونية، وفقًا ملصادر الوزارة. ويشار أيضًا 
إىل أنه سبق للوزير السابق وائل أبو فاعور أن أرسل إنذارًا مسجاًل إىل 

املستشفى نفسه، نتيجة شكاوى بسوء معاملة املسنني.
حزب اهلل واالشرتاكي يرفضان التوقيع

ال خيتلف وضع مؤسسة »دار حامالت الطيب« ــــ دده و«دار الشيخوخة« 
ــــ املينة احلديثي اإلنشاء عن وضع املؤسسات السابقة. إذ اعُتمد سقف 
مالي لكل مؤسسة منهما بقيمة 100 مليون لرية عن عام 2018 من دون 
أن يستكمال مستنداتهما القانونية بعد، ورغم عدم ورودهما يف قائمة 
املستشفيات املذكورة يف املرسوم الوزاري الذي يريد حاصباني إلغاءه 
بفرمان عثماني. ملستشفى شبعا قصة أخرى، فاملستشفى تقدمة من 
اإلمارات للدولة اللبنانية. إال أن الدولة مل تتمكن من تشغيله، فعقدت 
اتفاقًا مع مستشفى املقاصد لتشغيله بإشراف وزارة الصحة. يف عام 
2017، أقّر له حاصباني اعتمادًا بقيمة 950 مليون لرية، من دون أن 
فسقط  القانونية،  مستنداته  استكمال  عدم  نتيجة  من صرفه،  يتمكن 
املبلغ ملصلحة اخلزينة، فيما كان ميكن مستشفى آخر، قانونيًا طبعًا، أن 
يستفيد منه ما دام مشمواًل باملوازنة. رغم ذلك، مل ييأس حاصباني، 
وقد أقّر جمددًا للمستشفى نفسه يف عام 2018 مبلغ 900 مليون لرية 
من دون أي تغيري يذكر يف وضعه السابق غري القانوني. كذلك األمر 
بالنسبة إىل مستشفى مريم ومارثا الذي صرف له 50 مليون لرية أخريًا 

من دون أن حيظى املستشفى بكشف صحي.
وصرفها  املالية  بالسقوف  اللعب  حاصباني  هوايات  من  أن  ويبدو 
منحها  ميكن  كان  فيما  القانونية،  مستنداتها  تستوِف  مل  ملؤسسات 
اإلداري  فاملسلك  سقوفها.  هلا  خفض  اليت  احلكومية  للمستشفيات 
الطبيعي لتعديل السقوف املالية ميّر مبديرية الصرفيات يف وزارة املالية 
اليت يفرتض أن توافق قبل ردها إىل الوزارة اليت بدورها ترسلها إىل 
هذه  صرف  من  الوزير  يتمكن  حتى  عليها  للتصديق  احملاسبة  ديوان 
املبالغ. وهنا يأتي دور ديوان احملاسبة يف رّد طلبات كل املستشفيات 
واملؤسسات واملراكز اليت يفتقر ملفها إىل املستندات القانونية. من 
جهة أخرى، رفضت كل املستشفيات التابعة حلزب اهلل وللحزب التقدمي 
املالية  السقوف  بتعديل  األخري  الوزير  قرار  على  التوقيع  االشرتاكي 
وجتاوز املرسوم رقم 4599. وإذا ما وافق ديوان احملاسبة على قرار 

الوزير، ُتلغى عقود هذه املستشفيات مع وزارة الصحة تلقائيًا.
ترشيد اإلنفاق على طريقة حاصباني

كلف حاصباني 4 شركات تدقيق TPA مراقبة عمل املستشفيات لرتشيد 
التدقيق  وتتقاضى شركات  الوزارة.  على  مالية  مبالغ  وتوفري  اإلنفاق 
األخري  التدقيق  أفضى  لبنانية.  لرية  مليارات   4 مبلغ  العمل  هذا  على 
هلذه الشركات بالتعاون مع جلنة التدقيق الداخلية يف وزارة الصحة إىل 
التوصل إىل نسب حسم على األشهر الثالثة األخرية من عام 2017. لكن 
جمددًا، حلاصباني وزيتوني رأيهما اخلاص يف ذلك. والسؤال هنا: ملاذا 
كلف حاصباني هذه الشركات وأهدر 4 مليارات لرية لبنانية ما دام لن 

يتقيد بنتائجها وتوصياتها؟
بها  أوصت  اليت  احلسم  يتضمن نسب   )2( رقم  اجلدول  يأتي  ما  يف 
الـ TPA بعد تدقيق جدي يف مصاريف املستشفيات ونسب  شركات 

احلسم املعدلة من قبل الوزير ومستشاره.
ردّ على الردّ... بالوثائق

»األخبار«، يف عددها االثنني يف 16  يف معرض رده على ما نشرته 
متوز املاضي، حتت عنوان: حاصباني »ُينجز«: مكافآت وعقود ووظائف 
حزبية، اعترب وزير الصحة غسان حاصباني املنشور مبثابة جتنٍّ ويهدف 
»الشفافية«. يف  القائم على  اللبنانية  القوات  إىل تشويه نهج وزراء 
النقطة األوىل، يقول حاصباني إن خفض السقوف املالية للمستشفيات 
وإنه  صحيح،  غري  أمر  اخلاصة  للمستشفيات  رفعها  مقابل  احلكومية 
استعمل الصالحيات اليت مينحه إياها املرسوم رقم 4599 إلعادة توزيع 
احلكومة  نائب رئيس  لدولة  القانون  املفيد هنا تفسري  السقوف. من 
معالي وزير الصحة، الذي ال خيّوله تعديل املرسوم إال مبوافقة جملس 
نّص  ما  تغيري  إىل  سعى  حاصباني  الوزير  أن  الواضح  لكن  الوزراء. 
من  1/935 ومتكن  الرقم  قرار حيمل  إصدار  إىل  فعمد  املرسوم،  عليه 
إمراره يف جلسة احلكومة األخرية. ويطلب فيه »تعديل السقف املالي 
للمستشفيات املتعاقدة مع الوزارة عن الفئة األوىل استشفاء والفئة 
الثانية والثالثة املخصص هلا يف املرسوم 4599«، فيما يتيح لنفسه يف 
املادة الثانية التعاقد مع املستشفيات غري املذكورة يف املرسوم وفقًا 
املرسوم  إلغاء  إىل  آخر، سعى حاصباني  أرفقها. مبعنى  اليت  للجداول 
املالية  املبالغ  وتعديل  جديدة  إدخال مؤسسات  من  يتمكن  بقرار حتى 
على هواه. وحتى ال يتعب الوزير بالرد على هذه النقطة واإلمعان يف 
اإللكرتوني  موقعها  على  »األخبار«  تنشر  »الشفافة«،  صورته  تشويه 

القرار الذي أصدره، عّل ذاكرته تسعفه قلياًل.

يف النقطة الثانية، ينكر حاصباني زيادة موازنة الدواء، مشريًا إىل أنها 
تبلغ 146 مليار لرية ومل تعّدل منذ سنوات عدة. يصّر معاليه على عدم 
الدقة. غري أن أرقام املوازنة العامة، وحتديدًا الباب 12 اخلاص بوزارة 
عام  لألدوية يف  املقدرة  النفقات  أن  تظهر   3 الفقرة  العامة،  الصحة 
2018 ارتفعت إىل 158 مليار لرية لبنانية بقيمة 14 مليار لرية عن عام 
2017 اليت حددت نفقاته بـ 144 مليار لرية. فيما بلغت هذه النفقات 
يف عام 2016، 142 مليار لرية. وحتى ال جيهد معاليه نفسه يف مراجعة 
اإللكرتوني  املوقع  )على  عنه  نسخة  له  نورد  العامة،  املوازنة  قانون 

لألخبار(.
يف معرض آخر، يربر حاصباني شراءه دواء الـ hepatitis c من شركة 
أدوية ذات ميول قواتية، بأن الوزارة استخدمت الدواء املصري املسجل 
فيها، مؤكدًا أنه يؤمن شفاًء كامال خالل 3 أشهر. ذلك رغم أن تسجيل 
املناقصة  استبعدت من  اليت  ميد«  »سيغما  تؤمنه شركة  الذي  الدواء 
لعدم استيفائها الشروط، حصل منذ ثالثة أسابيع، وبالتالي مل يتسّن 
للمريض جتربته لثالثة أشهر بعد حتى ُتثَبت فعاليته. ومن يدخل الوزارة 
ن.(  )إ.  ميد«  »سيغما  باسم  التوقيع  مفوضة  جلوس  يالحظ  اليوم، 
يف مكتب مستشار الوزير بشكل دائم، وهي تسحب ملفات املرضى، 
غة إياهم أن الدواء قد تغري  لالتصال بهم أو باألطباء باسم الوزير، مبلِّ

ويفرتض بهم اعتماده.
املصري   Tenaviron دواء  نفسها  الشركة  من  الوزارة  اشرتت  كذلك، 
لعالج مرض الـ hepatitis b، رغم أن ال حاجة لشراء الدواء، ألن الدواء 
يف  كبرية  بكميات  موجودًا  يزال  »ال  املناقصة  يف  ربح  الذي  القديم 
سعر  من  أدنى  سعره  القديم  والدواء  املصادر.  تؤكد  كما  الوزارة«، 
الدواء اجلديد، علمًا أن دواًء ثانيًا ربح يف املناقصة األخرية اليت مل تنفذ 
وسعره أدنى أيضًا. ويقول أحد العاملني يف الوزارة إن الدواء املصري 
غري معتمد من وزارة الصحة املصرية نفسها وال توصي به. وأدى تغيري 
الدواء إىل تضرر مريضني اثنني لغاية اآلن، أحدهما دخل املستشفى 
بصورة طارئة نتيجة العوارض اجلانبية لـ tenaviron، فيما املريض اآلخر 
يصاب بغثيان بعد أن يتناول الدواء، ألن تركيبته ال تناسب جسمه. وملا 
راجع الوزارة، ُطلب منه أخذ موافقة اللجنة العلمية يف الوزارة إلمداده 
بالدواء القديم، وهو ما حيتاج وقتًا طوياًل، األمر الذي أدى إىل توقف 
املريضني عن أخذ الدواء بانتظار اللجنة العلمية، مع ما حيمله هذا األمر 
الكلى. والسؤال  الكبد إىل تضرر  من خماطر على صحتهما من تشمع 
األبرز: كيف ستربر الوزارة توفري الدواء القديم هلؤالء، رغم زعمها أنه 
نفَد من خمازنها؟ ومن يتحمل مسؤولية تدهور صحة مريض نتيجة تغيري 

الدواء؟
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دشن املدير العام لألمن العام 
دائرة  إبراهيم،  عباس  اللواء 
االمن العام للبقاع الثانية ومركز 
االمن العام لبعلبك اإلقليمي، يف 
حضور وزيري الزراعة والصناعة 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
احلاج  وحسني  زعيرت  غازي 
حسن، والنواب: علي املقداد، 
الوليد  املوسوي،  إبراهيم 
سكرية، إيهاب محادة وأنطوان 
العماد  اجليش  قائد  حبشي، 
جوزاف عون ممثال بالعميد وليد 
نوار  السابق  النائب  مسرجي، 
الساحلي، حمافظ بعلبك اهلرمل 
العام ألمن  املدير  بشري خضر، 
الدولة اللواء طوني صليبا ممثال 
املدير  سلمان،  حسني  بالعقيد 
الداخلي  األمن  لقوى  العام 
ممثال  عثمان  عماد  اللواء 
املدير  قسيس،  إدوار  باملقدم 
العميد  املدني  للدفاع  العام 
رعد،  ببالل  ممثال  خطار  رميون 
الدين  مشس  إبراهيم  العقيد 
األعلى  اجمللس  رئيس  ممثال 
للجمارك العميد أسعد الطفيلي 
ضاهر،  بدري  العام  واملدير 
راعي أبرشية بعلبك دير األمحر 
املطران حنا رمحة، مفيت البقاع 
شقري،  خليل  الشيخ  اجلعفري 
مفيت بعلبك اهلرمل الشيخ خالد 
صلح، املفيت السابق الشيخ بكر 
كمال  العام  املدعي  الرفاعي، 
بلدية  رئيس  وقضاة،  املقداد 
اللقيس،  حسني  العميد  بعلبك 
بعلبك  بلديات  احتادات  رؤساء 
بعلبك  غربي  عثمان  نصري 
بعلبك  وشرقي  نصار  إبراهيم 
العمل  مدير  املوسوي،  جعفر 
البلدي ل«حزب اهلل« يف البقاع 
مكتب  مسؤول  النمر،  حسني 
واالختيارية  البلدية  الشؤون 
حلركة »أمل« يف البقاع عباس 
املصري، رئيس نقابة أصحاب 
الرمسية  واملؤسسات  احملال 
اىل  كنعان،  حممد  البقاع  يف 
قرى  وخماتري  بلديات  رؤساء 
عسكرية  وفعاليات  املنطقة 
واجتماعية  وسياسية  وأمنية 

واقتصادية.
وحلظة وصوله اىل املركز قص 
اللواء إبراهيم شريط االفتتاح، 
برفقة رئيس دائرة االمن العام 
غياث  الرائد  الثانية  للبقاع 
أالمن  مركز  ورئيس  زعيرت 
الرائد  اإلقليمي  لبعلبك  العام 

حممد الرفاعي.
بالنشيدين  االحتفال  واستهل 
ثم  العام،  واألمن  الوطين 
فقال:  اللقيس،  العميد  حتدث 
احملبة  برحيق  تفيض  »بقلوب 
وأفئدة تنبض باملودة وكلمات 
مفعمة بروح األخوة، حنييكم يف 
املبارك يف  اليوم  هذا  صبيحة 
الرتاث  مدينة  الشمس،  مدينة 
العاملي والتاريخ العريق، مدينة 
مدينة  واألوفياء،  الشهداء 
التضحية والعطاء، مدينة بعلبك 
ونرحب  واإلباء،  الوطنية  رمز 
الشرفاء  أهلها  باسم  بكم 

األعزاء«.
إبراهيم

علي  للنائب  كلمات  وبعد 
القى  زعيرت  والوزير  املقداد 
فقال:  كلمة،  إبراهيم  اللواء 

ابراهيم دشن دائرة ومركزا لالمن العام بقاعا:

رعاية اإلهمال وإغفال مبدأ التنمية جيب ان يذهبا اىل غري رجعة

والسعادة  املعالي  »اصحاب 
احلضور  ايها  والسماحة، 
حاضرون  بعلبك  يف  الكريم، 
تتعانق  احلضارة  حيث  ههنا، 
الشمس وسهل  مدينة  نور  مع 
اهلل  اسبغ  ما  لتشكل  اخلري، 
العزيز وشعبه  البقاع  على هذا 
وعطاءات،  نعم  من  العصامي 
الوطنية  الوحدة  حرارة  فتنبعث 
ودير  واهلرمل  عرسال  يف 
ويف  واليمونة.  والقاع  االمحر 
الصرف يف  من  املمنوع  البقاع 
اىل  وصوال  املزايدة،  بازارات 
الوطن  ابناء  بني  االنقسام 
فكما  مناطق.  بتقسيمه  الواحد 
سنة  بني  لبنان  قسم  باالمس 
وشيعة، وقبله شرقية وغربية، 
ومسيحيني،  مسلمني  وأعين 
بقاعا  واليوم حياولون تقسيمه 
قاله  ما  فاتهم  وقد  وجنوبا، 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون منذ سنني عديدة: 
يبلع  ان  من  اكرب  لبنان  أن 

واصغر من ان يقسم«.
مدينة  بعلبك  »ستبقى  اضاف: 
قبلة  اجلسور  ومدينة  الشمس 
والكرك  وتعلبايا  سعدنايل 
وزحلة لتكون املساجد واالديرة 
وحواضن  التأمل  فضاءات 
مواجهة  والطمأنينة يف  السالم 
واإلهمال  البؤس  شرور 
واحلاجة. فلنتذكر االمام موسى 
الوطنية،  الوحدة  امام  الصدر، 
الذي اطلق على بعد امتار من 
عن  لتدافع  »مقاومة«  هنا، 
جنوبه.  من  انطالقا  لبنان  كل 
الشمس  مدينة  بعلبك  من  نعم 
املقاومة  إمام  اطلق  والنور، 
حركة الدفاع عن اجلنوب كبوابة 
حلفظ الوطن، ومما قاله: وحدة 
الكلمة ال ينبغي ان تظل شعارا 
بل  مكتوبة،  كلمة  او  مرفوعا، 
الفكر  ومضة  تبقى  ان  جيب 
وخفقة القلب ودرب السلوك. 
انها البعد االساس للمستقبل. 
اسلحة  اخطر  ان  ايضا:  وقال 
والفتنة،  التشكيك  هو  العدو 
ووحدة  بالثقة  فلنواجهه 

الكلمة«.
وتابع: »ها حنن موجودون يف 
الذي  البقاع  من  البقعة  هذه 
احلياة  ماء  عرب  باجلنوب  يرتبط 
نهر الليطاني، وبالرجال الرجال 
ما  عدوين  من  االرض  لتحرير 
العدو  التشابه:  عن  توقفا 

اآلخر  ووجهه  االسرائيلي، 
التكفريي  باالرهاب  املتمثل 
هلذه  وبهتانا.  زورا  املتأسلم 
االرض وشعبها الطيب الصادق 
على  الوفاء،  وكل  احملبة  كل 
الدولة  عودة  نرى  بأن  أمل 
احلرمان  متنع  نهائية،  عودة 
وتفتح  اهلها،  عن  والضيق 
فتشرع  ابنائها،  جلميع  حضنها 
ابواب العمل وتقفل بؤر البطالة 

والضياع«.
يهمين  األعزاء،  »أيها  وأردف: 
بافتتاح  سروري  عن  اعرب  ان 
البقاع  يف  العام  لالمن  دائرة 
العام يف  االمن  ومركز  الثانية 
حضور  يف  االقليمي،  بعلبك 
والسعادة  املعالي  اصحاب 
وحضور  احلاضرين،  وكل 
العميد حسني اللقيس الصديق 
على املستوى الشخصي وعلى 
الن  املستجد،  موقعه  مستوى 
هذا املركز جزء من حق مستحق 
لكم منذ بعض الزمن، وما حال 
مت  عدة  معوقات  اجنازه  دون 
جتاوزها بارادات طيبة صادقة. 
وسيكون هذا املركز كما غريه 
اللبنانية  االراضي  سائر  على 
خيفف  املنطقة،  الهل  عونا 
اعباء  من  استطاع  ما  عنهم 
التنقل. وسيكون عنوانا لالمان 
الذي أردمتوه، ال مقرا أمنيا ملن 
وصمة  وبعلبك  للبقاع  يريدون 

اخلروج على الدولة وعنها«.
وأكد: »ان افتتاح مركزنا هذا 
امنائيا  االمنية  اخلطة  سيالقي 
اهالي  تطلعات  عن  تعرب  واليت 
وليست  ألهله  ألنها  البقاع. 
للبقاعيني  عون  هي  ضدهم، 
االرض  هذه  يريدون  من  على 
بشر  هو  فالبقاع  مسيبا.  نهبا 
مرتوكا  خرابا  وليس  وحجر، 
كملجأ للمجرمني والفارين، ألن 
ما القته هذه االرض من حرمان 
على كل الصعد يشبه ما تالقيه 
اىل  الشمال  من  االطراف  كل 
اجلنوب، ألن احلرمان، كالظلم، 
ال  والطوائف،  للمناطق  عابر 

هوية له وال دين«.
الكريم،  احلضور  »ايها  وقال: 
واثقون  اننا  اليوم  لكم  اؤكد 
من ان جناح اخلطة االمنية اليت 
العامة  املديرية  فيها  تشارك 
سيوفر  بفعالية،  العام  لالمن 
ظروفه اهل البقاع وابناؤه. هذه 
تركت  بقاعا  كانت  اليت  البقاع 

ألقدارها، مل يتم االستثمار يف 
بناها التحتية، وال يف مواردها 
الزراعات  ووعود  البشرية، 
وبامتياز  دائما  كانت  البديلة 
عرقوبية. ان البقاع ليس مرتعا 
وسيبقى  كان  بل  لالرهابيني، 
على  احلرب  قالع  من  قلعة 
على  مغلقا  ليس  وهو  هؤالء، 
كان  واذا  واجهزتها.  الدولة 
فان  لالستقرار  شرطا  االمن 
اقتصادية  شروطا  لالستقرار 
وتربوية واجتماعية جيب توافرها 
بالتوازي، فالدولة ليست جابيا 
للضرائب وشرطيا للقمع فهي 
قبل كل ذلك وبعده راعية لعقد 

اجتماعي«.
اجلديدة  »املرحلة  ان  واعترب 
وبعلبك،  البقاع  بصددها  اليت 
البقاع  اىل  الدولة  عودة  هي 
وبعلبك وليس العكس، ووقائع 
اجلغرافيا  واحكام  التاريخ 
او  ادعاء  اي  من  انباء  اصدق 
استعراض لفظي .هلذه املنطقة 
حقوق ستناهلا لتقدم ما عليها 
من واجبات. ومن خارج معادلة 
تستوي  لن  والواجبات  احلقوق 
االمور ال يف البقاع وبعلبك وال 

يف أي منطقة من لبنان«.
بشدة  اليوم  »املطلوب  وختم: 
إىل  املبادرة  هو  وإحلاح، 
املصاحلات األهلية إلسقاط الثأر 
الذي يستجلب الدم والكراهية 
إىل  واإلحتكام  والعنف، 
للسلم  ضامنا  بوصفه  القانون 
واالستقرار اإلجتماعيني. عكس 
دائرة  يف  بقاءنا  يعين  ذلك 
اجلنون. وما جيب التنبه إليه ان 
هناك من اختذ من عادات الثأر 
وزراعة املخدرات عنوانا لوصم 
أهلنا يف هذه املنطقة بصفات 
ال تشبههم. ان رعاية اإلهمال 
جيب  التنمية  مبدأ  واغفال 
ألن  رجعة،  غري  اىل  يذهبا  ان 
مسؤولية  هو  احلقيقي  الواقع 
وصار  مدنية،  وشراكة  رمسية 
وجوبا على احلكماء والفاعليات، 
بتعبرياتها  السلطة  ومن قبلهم 
املختلفة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، املبادرة إىل إعادة 
األمور إىل نصابها حيث يتقدم 
من  بدال  أوال  ليحل  االهتمام 
اإلهمال، حينها سيكون القانون 
حقوق  على  أمينا  وحكما  سيدا 
عشتم  وكراماتهم.  الناس 

وليحيا لبنان«.

اللواء إبراهيم يلقي كلمته

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني 
االحتاد  رئيس  باسيل  جربان 
العمالي العام بشارة األمسر على 

رأس وفد.
»نقلنا  األمسر:  قال  اللقاء،  بعد 
اىل الوزير باسيل املعاناة الكبرية 
للشعب اللبناني جراء عدم تأليف 
يف  باإلسراع  وطالبنا  احلكومة، 
التأليف، على ان يعني الشخص 
املناسب،  املكان  يف  املناسب 
لنتمكن  االكفياء  اختيار  ويتم 
احلالة  من  بالبلد  النهوض  من 
نريد  يعيشها.  اليت  الصعبة 
حكومة استعادة الثقة باملسؤول، 
وكذلك استعادة الثقة باالقتصاد 
اللبناني، وهذا ما عرب عنه أيضا 

الوزير باسيل«.
لبناني  كشعب  وأضاف:«حنن 
األمرين  نعاني  عمالية  وكطبقة 
واملاء  الكهرباء  انقطاع  من 
الشوارع،  يف  النفايات  وتراكم 
للنقل  خطط  وجود  وعدم 
ان  يفرتض  لذلك  واإلسكان، 
استنهاض  حكومة  هناك  يكون 
الثقة  وخصوصا  الثقة،  واعادة 
ينعكس  ما  اللبناني،  باالقتصاد 
اللبناني  العامل  اجيابا على واقع 
تبدأ  مجة  ملشاكل  يتعرض  الذي 
باملنافسة األجنبية وتنتهي بعدم 
زيادة االجور، ما يفرتض السرعة 

يف تأليف احلكومة«.
اهليئة  من  وفدا  باسيل  والتقى 

التنفيذية ل«حزب سبعة« برئاسة 
داغر  جاد  للحزب  العام  األمني 
تناول  البحث  ان  أعلن  الذي 
تشكيل  يف  اإلسراع  موضوع 
الكتل  تنازل  وأهمية  احلكومة 
مطالبها،  بعض  عن  النيابية 
»فالبلد حيتاج اىل نظرة براغماتية 
قد  أمور  يف  نتصادم  أال  وجيب 
أنها غري  إال  للكتل،  مهمة  تكون 

مهمة للبنان«.
تناول  البحث  أن  داغر  وأعلن 
أيضا القانون الذي وزعه »حزب 
»عن  النواب  مجيع  على  سبعة« 
من  املنهوبة  االموال  استعادة 
ثبت  حال  السياسيني يف  بعض 
ذلك، واسرتدادها خلزينة الدولة 
وقد  واسعة.  حتقيق  جلنة  عرب 
هذا  مع  انه  باسيل  الوزير  أكد 
لبنان  كتلة  وستعمل  القانون، 

القوي على إقراره«.
واطلع باسيل من رئيس وأعضاء 
الصندوق التعاوني ملخاتري لبنان 
برئاسة املختار ابراهيم حنا، على 
ستقدم  اليت  اخلدمات  برنامج 
تقديم  جلهة  لبنان  يف  للمخاتري 
اخلدمة  نهاية  تعويض  تأمني 
سيبدأ  والذي  االستشفاء،  وبدل 

العمل فيه خالل 3 اشهر«.
سفرية  باسيل  زوار  ومن 
اإلكوادور يف لبنان ودول عربية 
عدة، واملقيمة يف قطر، اللبنانية 

األصل إيفون عبد الباقي.

الوزير باسيل خالل استقباالته

باسيل استقبل سفرية االكوادور وعرض 
االوضاع مع األمسر وحزب سبعة

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
دريان  عبداللطيف  الشيخ 
من  وفدا  الفتوى،  دار  يف 
واجلمعيات  املؤسسات  لقاء 
وحتدث  البريوتية،  والفاعليات 
الذي  الوفد صالح سالم  باسم 
مساحته  مع  »تداولنا  قال: 
اخلريية  املقاصد  أوضاع مجعية 
مثمرا  اللقاء  وكان  اإلسالمية، 
االقرتاحات  يف  وصرحيا 
هذه  من  للخروج  املتداولة 

دريان استقبل وفدا من لقاء املؤسسات 
واجلمعيات البريوتية

األزمة، واكدنا لسماحته تأييدنا 
بها  يقوم  اليت  اجلهود  لكل 
يف  املعنيني  كل  مع  بالتعاون 
املقاصد  مجعية  دعم  سبيل 
ومبؤسساتها  بها  الثقة  وتعزيز 
واالجتماعية  والصحية  الرتبوية 
يف  تستمر  لكي  بها  للنهوض 
أداء رسالتها يف بريوت وسائر 
متثل  ملا  اللبنانية،  املناطق 
اللبناني  جمتمعها  يف  املقاصد 
من ضرورة وأصالة وعراقة«. 

استقبل رئيس اجمللس اإلسالمي 
الشيخ  اإلمام  األعلى  الشيعي 
عبد األمري قبالن يف مقر اجمللس 
حسن  علي  الشيخ  اليوم،  ظهر 
رئيس  نائب  حضور  يف  خازم، 
اخلطيب،  علي  الشيخ  اجمللس 
ووجه خازم الدعوة للمشاركة يف 
املعرض القرآني االول يف لبنان 
اعماله يف قصر  الذي سيفتتح 
االونيسكو يف 23 متوز اجلاري، 
ومطبوعات  خمطوطات  ويضم 

وادوات قرآنية نادرة وقدمية.

ومسعى  جهد  قبالن كل  وبارك 
وينشر  القرآن  ثقافة  خيدم 
داعيا  احكامه،  ويبلغ  تعاليمه 
اىل »التزام القرآن يف تعاليمه 
آياته  يف  والتدبر  ومضامينه 
االمة  خالص  سبيل  بوصفه 
مما  البشرية  لصالح  ومنطلقا 
تتخبط فيه من أزمات. فالقرآن 
ينبغي  حياة  دستور  هو  الكريم 
فيكون  يهجروه،  أال  للمسلمني 
وربيع  وجليسهم  أنيسهم 

قلوبهم«.

قبالن تلقى دعوة للمشاركة يف املعرض القرآني 
االول يف االونيسكو
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مــقاالت

مع تسارع ارتفاع أسعار الفوائد خالل عامي 2017 و2018، 
بدأت األوضاع االقتصادية تزداد سوءًا. الفوائد اليت تتجه 
مطلع  حبقبة  التذكري  تعيد   - وعلنية  مباشرة  تصبح  ألن 
االقتصادية،  القطاعات  على  كارثي  أثرها   - التسعينات 
أما اثرها االجتماعي، فيلّخصه الوزير السابق شربل حناس 

بالقول: املزيد من الفقر!
يف  الفوائد  أسعار  بدأت  السنة،  ونصف  سنة  حنو  منذ 
لبنان ترتفع يف شكل متسارع. أبرز االرتفاعات سّجلت يف 
الفرتة اليت تلت احتجاز رئيس احلكومة سعد احلريري يف 
السعودية يف مطلع تشرين الثاني املاضي، حني ازدادت 
وثالث  نقطتني  بني  مبا  الودائع  على  الفوائد  معدالت 
نقاط مئوية. الحقًا، ازدادت بنحو نقطة مئوية إضافية... 
ومل يطل األمر، حتى تبنّي أن أحد املصارف أصدر منتجًا 
مقابل   %15 إىل  تصل  فوائد  الزبائن  على  فيه  يعرض 

جتميد األموال خلمس سنوات باللرية اللبنانية. 
وحاكم  املصارف  مجعية  بني  األخري  الشهري  اللقاء  يف 
مصرف لبنان رياض سالمة، بّرر األخري هذا االرتفاع يف 
اخلزينة  مردود سندات  يوازي  بأنه  الودائع  على  الفوائد 
كلفة  إليه  وتضاف   ،%9 البالغ  )يوروبوندز(  بالدوالر 
البالغة 6%، أي ما جمموعه  اللبناني  الدين  التأمني على 
15%... كل هذا يعين أن الفوائد على القروض ارتفعت 
بدورها إىل مستويات خميفة. على سبيل املثال، ال تقل 
باللرية عن 15%، وقروض  الشخصية  القروض  معدالت 
السيارات اجلديدة بالدوالر ال تقل عن 6%، والفائدة على 
التسهيالت املصرفية للشركات بالدوالر ال تقل عن %9.

هذه بعض مناذج السوق اليوم. يف ضوء هذه املعطيات 
املتداولة، ترّوج بعض التحليالت لقرب حصول »األسوأ« 
باالستناد إىل أسباب ارتفاع أسعار الفوائد وأثرها املالي 
العاملية  بالفوائد  وارتباطها  واالجتماعي،  واالقتصادي 

والعوامل احمللية.

الفوائد املسترتة
من أبرز مرتكزات النموذج االقتصادي اللبناني أنه يرتك 
هامشًا واسعًا بني أسعار الفوائد احمللية واألسعار العاملية 
مبا يتيح له استقطاب رؤوس األموال بالعمالت األجنبية. 
هذا يعين أن العناصر املؤّثرة يف أسعار الفوائد ليست 

أسعار الفوائد ترتفع: الفقر يطرق األبواب

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 

»إحدى  العربي...  الدعم  عنوانها  يكون  أخرى  ومرة  املالية، 
أبرز الطرق امللتوية هي تلك اهلندسات املالية اليت بدأت قبل 
حنو سنتني. هي تبقي أسعار الفوائد املعلنة على حاهلا، لكنها 
تعطي امتيازات مالية أكرب بكثري مما تعطيه هذه العمليات، 
االستدانة  مثاًل  فلنأخذ  مكتومة.  فوائد  على  تنطوي  أنها  أي 
بالدوالر. استجلبنا الدوالرات من اخلارج بعدما أعلنا على املأل 
أعطى حاملي  ما  نيويورك،  السندات ختضع حملاكم  أن هذه 
هذا السند امتيازًا على بقية الدائنني باحلصول على أمواهلم 
قبل حاملي سندات اخلزينة األخرى، يف حال توقف الدولة عن 

السداد« وفق حناس.
عدد  لدينا  »وأصبح  األخرى  فوق  احليل  ترتاكم  بدأت  هكذا 
هائل من احليل اليت جنحت يف التسرت على الفوائد املدفوعة 
فعليًا. هو ليس تسرّت على الفوائد فقط، بل هو تسرّت على 
العجز البنيوي يف لبنان والكامن يف احلاجة املاسة الستقطاب 
الدوالرات من اخلارج. كلفة استقطاب الدوالرات قد تنطوي 
على امتيازات أو أكالف مبّطنة سواء كانت سندات أو مؤمتر 

دعم أو هندسات مالية أو سواها من الطرق«.

سقوط الحيل: اإلفقار
العودة اليوم إىل رفع أسعار الفوائد بشكلها العلين، تعين، 
الستقطاب  امللتوية  والوسائل  احليل  سقوط  حناس،  وفق 

محمد وهبة

مصرف  واضطرار  الدوالرات 
للوسائل  العودة  إىل  لبنان 
انفجرت  »يوم  التقليدية. 
يف  العاملية  املالية  األزمة 
اخنفضت   ،2008 نهاية 
وساعدتنا  العاملية  الفوائد 
على  أكثر  التسرت  على 

الدوالرات  اجتذاب  يف  وساهمت  العاملية  األسعار  معدالت 
من اخلارج. أما اليوم فاألمر معاكس متامًا، وما كان يصلح 
ندفعها  اليت  احلقيقية  الكلفة  سابقًا الستعماله غطاء خيفي 
الفعلية  على االستدانة، أصبح يصلح أكثر لكشف األسعار 

يف السوق«.
ينظر حناس إىل انعكاسات انكشاف أسعار الفائدة الفعلية 
يف السوق من الزاوية التالية: االقتصاد كان يتحمل أعباء 
الفوائد املباشرة واملسترتة منذ مطلع التسعينات إىل اليوم، 
وارتفاع األسعار بشكلها املباشر اليوم يزيد األعباء، ال سيما 
املدعومة  القروض  الدائمة مثل  الضخ  آليات  تعّطلت  بعدما 
الفوائد  حالة  يف  العقاري.  للقطاع  خصوصًا  للقطاعات، 
الضرائب  ملتو عرب  الكلفة مدفوعة بشكل  املسترتة، كانت 
وعرب تقليص القوة الشرائية وخفض سعر العملة وتقّلص 
شرحية  ضمن  ترّكزها  مقابل  الشرائح  غالبية  عند  الثروة 
حمدودة، أما يف حالة الفوائد املعلنة فإن أثرها أكثر وضوحًا 
جلهة تزايد فقدان الثروة وارتفاع ترّكزها. كان الفقر خيتبئ 
وراء الديون، أما اليوم، فسيصبح مكشوفًا أكثر مع ارتفاع 
نسبة الديون املتعّثرة واإلفالسات والتصفية... مبعنى آخر 

هناك املزيد من الفقر«.

انكماش استثماري
هناك زوايا أخرى ميكن من خالهلا قراءة ارتفاع أسعار الفوائد. 
عبد  والتوثيق  للدراسات  االستشاري  املركز  رئيس  حبسب 
احلليم فضل اهلل، فإن األثر املعروف الرتفاع الفوائد يكمن 
يف اجلمود واالنكماش االستثماري. »التجربة يف لبنان طوال 
السنوات املاضية أثبتت وجود عالقة قوية بني ارتفاع أسعار 
كانت  فاالستثمارات  االستثماري،  االنكماش  وبني  الفوائد 
تشكل اكثر من 23% من الناتج احمللي اإلمجالي، إال أنها 

بسبب ارتفاع الفوائد اخنفضت اليوم إىل أقل من %20«.
ويلفت فضل اهلل إىل مصدر ثان للخطر الناجم عن ارتفاع 
أسعار الفوائد »يف حال عدم وجود تدابري حمددة، فارتفاع 
أسعار الفوائد سيجّر معه ارتفاعًا يف أسعار السندات ويؤّثر 
يف كلفة االستدانة. املصارف حتمل جزءًا كبريًا من مديونية 
الدولة واالستمرار يف متويل هذه السندات يف ظل ارتفاع 
حسم  آلية  إىل  لبنان  مصرف  يعود  أن  يتطلب  الفوائد، 
السندات أو يتحمل كلفة الفرق يف الفائدة بني ما تدفعه 

املصارف على الودائع وبني كلفة السندات«.
سيصيب  اهلل،  فضل  حبسب  االستثماري،  االنكماش 
وحدات األعمال الصغرية غري القادرة على حتسني شروطها 
خالفًا  أقل  فوائد  على  للحصول  املصارف  مع  التفاوضية 
مع  تتفاوض  أن  ميكنها  اليت  الكبرية  الشركات  لقدرة 
الشركات  وبعض  والزراعة  الصناعة  أن  ومع  املصارف. 
التسليفات،  من  قليلة  حّصتها  إنتاجية،  خدمات  توّفر  اليت 
إال أنها ستتأّثر بارتفاع أسعار الفوائد وستكون قدرتها على 

االستدانة متدنية.

نحاس: اللبنانيون 
يعيشون على الدين. 
هم أصاًل فقراء لكن 
فقرهم كان مسترتًا 
وراء ديون مصرفية

هي  بل  فقط،  حملّية 
ميكن  وال  أيضًا  خارجية 
ظل  ويف  فيها.  التحّكم 
تضعف  النموذج،  هذا 
التحّكم  على  القدرة 
كان  الذي  باهلامش 
أو  نقطتني  يرتاوح بني 
إىل  مئوية،  نقاط  ثالث 
حدود ضّيقة جدًا، ال بل 

إن هذا اهلامش يّتسع كلما ارتفعت الفوائد العاملية.
باإلضافة إىل العوامل اخلارجية »مثة عوامل أخرى متصلة 
السياسية  األخطار  ارتفاع  بعد  للبنان  السيادية  باألخطار 
واألمنية حمليًا وإقليميًا، ما كان له أثر واضح يف ارتفاع 
أسعار الفوائد احمللية، إضافة إىل سياسة مصرف لبنان 
املصارف  أن  الواضح  من  بات  لذلك،  واملالية،  النقدية 
لديه  األموال  توظيف  من  جدًا  جّيد  مردود  على  حتصل 
هناك  باتت  وبالتالي   %15 إىل  يصل  لبنان(  )مصرف 
مصلحة يف استقطاب الدوالرات من الزبائن وحتويلها إىل 
حسابات باللرية حيصلون مقابلها على فوائد ترتاوح بني 
فؤاد  األعمال  رجال  جتمع  رئيس  حبسب  و%12«   %11

زمكحل.
هكذا بات واضحًا أن اهلامش يّتسع أكثر. السبب يكمن 
يف العبء الذي يرتكه ارتفاع أسعار الفوائد على اقتصاد 
تتآكل فيه النسبة الكبرية من مداخيل األسر باملديونية، 
من   %110 من  أكثر  الشركات  مديونية  فيه  وتساوي 
الناتج احمللي اإلمجالي. يعين ذلك أن اللبنانيني، أفرادًا 
لكن  فقراء  أصاًل  هم  الدين.  على  يعيشون  وشركات، 
فقرهم كان مسترتًا وراء ديون مصرفية وديون سوقية 
»كلما ارتفعت أسعار الفوائد انكشفت هذه الديون أكثر 

وازداد فقرهم أكثر« وفق الوزير السابق شربل حناس.

وسائل »املركزي« امللتوية
استنتاج حناس يستند إىل قراءته ملا حصل منذ التسعينات 
إىل يومنا هذا. يف تلك الفرتة، أي بعد انهيار سعر صرف 
اللرية وارتفاع أسعار الفوائد إىل مستويات غري مسبوقة، 
منها  جزء  وحتويل  الفائدة  أسعار  خفض  على  العمل  بدأ 
إىل فائدة مسترتة عرب وسائل ملتوية، تارة يكون عنوانها 
اهلندسات  عنوانها  وتارة  باريس  يف  الدعم  مؤمترات 

عبد الحليم فضل اهلل: 
تجربة السنوات املاضية 

أثبتت وجود عالقة 
قوية بني ارتفاع أسعار 
الفوائد وبني االنكماش 

االستثماري

العقد وكثرت  الرئيس سعد احلريري، زادت  كلما انقضى أسبوع على تكليف 
والثالثة،  األوىل  الرئاستني  إىل  اخلالف  انتقل  احلقائب،  توزع  فمن  العثرات. 

لتطرح أسئلة حول التسوية الرئاسية. هل من ينقذها؟
حني سأل البطريرك املاروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي »من الذي وضع 
العرف بأن كل أربعة نواب حيق هلم بوزير واحد«، كان يعرف حقيقة إىل أين 
يصوب أسئلته. استكمل ذلك بسؤال آخر: كيف ال ميكن توزير شخصيات هلا 
وزنها ولو مل تكن ممثلة يف اجمللس النيابي، وملاذا ال حيق حلزب ما أن يتمثل 
بوزير له قيمته املعنوية والفكرية ولو مل حيصل هذا احلزب على أربعة نواب؟ 
يلتقي سؤال الراعي األخري مع ما يطرحه مرجع سياسي كبري »ما الذي مينع وفق 
ذلك تشكيل كتلة من نائبني مسيحيني من تكتل ما، مع نائبني مسلمني من 
تكتل آخر، )وهو ما يتداول به حاليًا(، فهل حيق هلذه الكتلة اجلديدة أن تتمثل 

بوزير يف احلكومة اجلديدة«؟.
أسئلة الراعي مل تقف عند هذا احلد. هو دعا من يراجعه يف الوضع احلكومي إىل 
العودة »إىل الكتاب« اقتداء مبا كان يقوله الرئيس اجلنرال فؤاد شهاب. أين 
الدستور يف كل ما جيري من حبث يف التوزير ويف الوضع احلكومي؟ هو السؤال 
األساسي الذي يشغل بال بكركي. ال ينفي ذلك وجود أسئلة أخرى تشكل حتديًا 
أمام رئاسة اجلمهورية بعد االنعطافة األخرية يف وجه حلفائها وخصومها على 

حد سواء.
فموقف رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون من رئيس احلكومة سعد احلريري 
وتصرف وزير اخلارجية جربان باسيل، بات يثري نقزة تيار املستقبل ودار الفتوى 
ورؤساء احلكومات السابقني وخلفهم الشارع السين، مبا يتعدى موضوع احلكومة، 
من  فهل  الرئاسية.  والتسوية  اجلمهورية  رئاسة  مصلحة  يف  ذلك  يصب  وال 
املفيد أن يستعيد عون ووزير اخلارجية اخلطاب العوني جتاه رئيس احلكومة وما 
ميثل من واقع سين، كما حصل بعد عام 2005، ال سيما أن ما ينقل عن عون 
يف جمالسه مل يعد سرًا ويثري حفيظة احلريري وحميطه إىل حد طلب توضيحات 
حول حقيقته. فإن يتبنى عون مطالب شخصيات سنية معارضة لتيار املستقبل 
ومتكنت من الفوز يف االنتخابات، ال يعين أنه مبقدوره أن »يستضعف« احلريري 
الذي حاز أكرب كتلة نيابية سنية، خصوصًا يف ضوء اصطفاف املرجعيات الدينية 
والسياسية األوىل يف الطائفة. ال ميكن وفق ذلك التقليل من حجم التكتل الذي 
يقف وراء احلريري، وال يصب يف مصلحة رئاسة اجلمهورية أن تكون ضده، ال 
سيما أن احلريري عاد ليحظى اليوم بدعم سعودي معزز، ومن املبكر القول إن 

عون يرغب يف توتري العالقة مع السعودية.
كذلك، فإن رئيس اجلمهورية، ومعه باسيل، خيوض مواجهته ضد احلريري من 
دون غطاء مسيحي، فال بكركي تقف إىل جانبه وال حكمًا القوات اللبنانية، حتى 
أن مسيحيي قوى 8 آذار وأوهلم تيار املردة ال ميكن أن يتفقوا معه يف هذه 
املواجهة. فاملعركة احلالية ال تتعلق حبقوق املسيحيني املهدورة، وهذا العنوان 
مع  ينسجم  وال  احلقيقية،  خلفيته  تعرف  ألنها  بكركي  يعين  وال  جذابًا  يعد  مل 
األطراف املسيحية اليت تفرجت خالل األشهر املاضية على نيل التيار الوطين احلر 
وحده معظم املناصب واملصاحل املسيحية. وال يتعلق أيضًا بصالحيات رئاسة 
اجلمهورية. هنا، يصبح موقع عون »مسيحيًا«، خمتلفًا عن موقع احلريري الذي 

يدافع عن صالحياته، مستندًا إىل عصب سين واضح.
وإذا كان عون خيوض معركته أيضًا مع رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد 
جنبالط، فإنه ال حيظى بتغطية من حزب اهلل وحركة أمل، اللذين يصران على 
احلكومة، وحتديدًا من دون قبول  املنضوية يف ظل  القوى  مروحة واسعة من 
الرئيس نبيه بري الذي ال يزور بعبدا وال يتدخل يف موضوع التأليف احلكومي 

خالفًا ملا جرت العادة.
ميكن هنا اإلضاءة بقوة، حبسب مصدر سياسي مطلع، على دور رئيس اجمللس 
الذي كان يتوقع البعض أن يواجه وزير اخلارجية جربان باسيل قبل االنتخابات 
الوضع  استوعب  بري  لكن  عليه.  األخري  شنها  اليت  االنتقادات  بعد  النيابية 
اجمللس  انتخابات  مرحلة  ومرر  النيابية،  التفاهمات  من  ينسحب  ومل  بهدوء، 
وهيئاته، بأكرب قدر من االستيعاب. كان بري يعرف متامًا ومنذ أن أصبح نادر 
احلريري خارج الصورة، أن احلريري يف طريقه إىل تغيري الطريق الذي سلكها 
منذ التسوية الرئاسية، وأنه مقبل عاجاًل أم آجاًل على مواجهة مع العهد ووزير 
شؤون  إدارة  مهمة  إليه  عون  وإيكال  باسيل  صعود  بري  استوعب  خارجيته. 
الدولة، وجلس يتفرج على احلريري خيوض أوىل مواجهاته معهما سويًا. ليس 
تفصياًل أن يكون طرفان من خارج التسوية الرئاسية، أي بري وجنبالط، على 
مسافة من العهد، وأن اثنني من أركانها، أي احلريري وجعجع، يقفان سويًا 
ضد أسلوب عون وباسيل يف تشكيل احلكومة. وهذا يضع التسوية كلها يف 

مهب الريح.
فبغض النظر عن األسباب اليت دعت احلريري إىل انعطافته األخرية، سواء كانت 
السعودية أو أنه استوعب نتائج االنتخابات النيابية اليت حققها جنبالط درزيًا 
ومسري جعجع مسيحيًا، فأراد استعادة التحالف معهما، على حساب حتالفه مع 
عون، فإن احلريري اليوم هو غري احلريري األمس، والتناغم بينه وبني باسيل 
الرسائل  تكثيف  عون  حماولة  عن  يتحدث  وحميطه  غريه.  على  يتقدم  يعد  مل 
واالستمهال يف ترتيب مواعيد حامسة مع باسيل لتفعيل النقاش احلكومي، يف 
انتظار حتقيق خرق ما يكون باسيل عرابه األوحد. لذا يصر احلريري على تكرار 
حصر التشكيل به وبرئيس اجلمهورية، علمًا أن كل من له صلة بالطرفني يتحدث 
عن أن االشتباك احلالي بني الرئاستني األوىل والثالثة ال بد أن يفرض قواعد 
جديدة يف أي حكومة ستبصر النور، ال تشبه تلك اليت عرفتها احلكومة احلالية.

الرئاسية  التسوية  حتديات  أوىل  هذه  السعودية،  من  احلريري  استقالة  منذ 
احلقيقية، فهل تصمد أمام ضغط السعودية ومعركة جنوب سوريا، والتموضع 

الداخلي اجلديد؟.

عون يواجه احلريري منفرداً: 
من ينقذ التسوية الرئاسية؟

هـيام القصيفي
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األسرتالي  الوزراء  رئيس  قال 
سوف  إنه  ترينبول  مالكومل 
ينشر نتائج التحقيق الذي أجرته 
املفوضية األسرتالية للمنافسة 
أسعار  حول  املستهلك  ومحاية 

الكهرباء هذا األسبوع.

يأتي ذلك وسط مطالبات من 
األسرتالية  السياسية  التيارات 
بشأن  التحقيق  نطاق  لتوسيع 

سوق الطاقة.

نائب اخلضر آدم باندت صرح 
بأن الفواتري باهظة الثمن متثل 
نظام  فشل  على  »برهانا« 

خصخصة سوق الطاقة.

مشروع  بتقديم  باندت  وتعهد 
الربملان  يعود  عندما  قانون 
مبثابة  يكون  حبيث  لالنعقاد، 
حول  حتقيق  إلجراء  تفويض 
»األرباح املفرطة« اليت جتنيها 

شركات الطاقة.

أن  بعد  اخلضر  ضغوط  وتأتي 
إند أسرتاليان«  كشفت »ويك 
من  وثالثة  جويس  بارنابي  أن 
كريج  وهم  االئتالف،  نواب 
الندري،  وميشيل  كيلي، 
مالكومل  حثوا  ويلسون،  وريك 
شركات  تهديد  على  ترينبول 
إل«  جي  »إيه  مثل  الطاقة 
و«إنرجي  إنرجي«  و«أورجين 
ملكية  حتقيق  بلجنة  أسرتاليا« 
بشكل  األسعار  مل ختفض  إذا 

عاجل.

الربملان  عضو  وانضم 
لـ  التابع  كريستنسن  جورج 
اجملموعة  إىل  »الوطنيني« 
ملكية،  حتقيق  بلجنة  املطالبة 
ووعد بإثارة املوضوع يف غرفة 

االئتالف احلزبية.

»وطنيني«  أعضاء  أن  بيد 
املطالبات  تلك  رفضوا  بارزين 
ماكورماك  مايكل  قال  حيث 
األمر  إن  الوزراء  رئيس  نائب 
ال يستدعي تشكيل جلنة حتقيق 

ملكية يف هذه املرحلة.

املفوضية  إن  ترينبول  وقال 
ومحاية  للمنافسة  األسرتالية 
املستهلك سلمت تقريرها الذي 
يركز على شركات التجزئة يف 

جمال الطاقة.

احلكومة  أن  إىل  ولفت 
التقرير  تسلمت  الفيدرالية 

األسبوع املاضي.

التقرير  ننشر  »سوف  وتابع: 
هذا األسبوع، إنه شامل للغاية، 
الدراسات  من  الكثري  وسأعقد 

واملناقشات حوله«.

كان  ما  إذا  سؤال  على  وردا 
جلنة  تشكيل  يتطلب  األمر 
حتقيق ملكية أكثر مشوال، قال 
هو  املهم  الشيء  إن  ترينبول 

أن تنخفض األسعار.

تقدما  حنقق  »حنن  واستطرد: 
حقيقيا يف هذا الشأن، ومتكنا 
من حماصرة أسعار الكهرباء«.

وزير   قالت  جانبها،  من 
إنها  بيشوب  جولي  اخلارجية 
تنتظر نشر نتائج التحقيق قبل 
املطالبة بشيء آخر، الفتة إىل 
التزام حكومة ترينبول بضرورة 
توفري طاقة بأسعار يف متناول 

املستهلكني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تورنبول: سأنشر نتائج 
التحقيق يف أسعار الكهرباء 

هذا األسبوع

العالناتكم يف الهريالد االتصال 
على احد  الرقمني:
0403482345
أو 96324818

مالكولم تورنبول

فاجأت عارضة مالبس السباحة مارا 
مارتن اجلميع عندما دخلت املدرج 
صباح الثالثاء وهي ترضع طفلتها 

البالغة من العمر مخسة أشهر. 
من  واحدة  مارتن  مارا  كانت 
للتصفيات  املتأهالت  من   16
خالل  السباحة  مبالبس  النهائية 
عرض اسبوع السباحة السنوي يف 
 MiaMi SwiM week( ميامي 
أيضا  فيه  ظهر  والذي   ،)Show
متزجل مع ساقه االصطناعية وعدد 

من النساء ذات احلجم الزائد.
ووفقا للتقارير، كانت مارتن يف 
املشي  ببساطة  تعتزم  األصل 
ولكن  املنصة  أسفل  بطفلتها 
الطفلة الصغرية كانت لديها أفكار 
 12 من  أكثر  أمضت  »لقد  أخرى. 
 20 وزنها  يبلغ  ساعة حتمل طفلة 
أوضحت   ،»)pound  20( باوند 
سامانثا   ، مارتن  أحدى صديقات 
 .inStagraM على  بورسيل 
وقالت »طلبوا منها أن متشي مع 
كانت  عروضها..  احد  الطفلة يف 

الطفلة جائعة.. انتهت القصة.«
نهاية  ليست  هذه   ، الواقع  يف 
القصة على اإلطالق. عندما نظرت 
أدركت،  ما،  حٍد  إىل  األمر  يف 
العامل  أن  االستنكار،  تزايد  مع 
حيتذى  مناذج  إىل  حباجة  يزال  ال 
بها. ما زلنا حباجة إىل رؤية النساء 
الطبيعية على هذه  يضفني صفة 
اي  شيوًعا..  األكثر  النشاطات 

ارضاع األم للطفل.
اخلطرية  النظرة  هذه  ووجدت 
مؤخرا  للطفل(  االم  ارضاع  )منع 
املتحدة  الواليات  يف  هلا  حليفا 
االخرية  حاولت  حيث  األمريكية، 
املتحدة  األمم  منع  األسبوع  هذا 
الرضاعة  يعزز  قرار  مترير  من 
 ، العاملي  الصعيد  على  الطبيعية 
على الرغم من حقيقة أن البيانات 
باإلمجاع:  هي  النامية  البلدان  يف 

الرضاعة الطبيعية تعين عددا أقل 
من فقدان حياة األطفال. حاولت 
الدول  على  التنمر  ترامب  إدارة 
اليت  اللغة  إزالة  أجل  من  األخرى 
دعت احلكومات إىل محاية وتعزيز 
مدعية   الطبيعية،  الرضاعة  ودعم 
على  نوعها  من  فريدة  بطريقة   ،
جيب  النساء  أن  العامل،  مستوى 
أن يكون لديهن خيار »الستخدام 
  .»)forMula( املركب  احلليب 
تقدمت روسيا وأيدت اللغة الداعمة 
للرضاعة الطبيعية الذي دفعت بها 

االمم املتحدة اىل االمام.
لذا، فعندما احتلت عارضة مالبس 
العناوين  مارتن  مارا  السباحة 
العامل  أحناء  مجيع  يف  الرئيسية 
وهي  الصغرية  طفلتها  بارضاعها 
على  مدرج العرض، ال يسعين إال 
تتغري  أن  جيب  أنه  يف  أفكر  أن 
وجعل  واملعايري  التفكري   طريقة 
وكذلك  النظر  تعيد  احلكومات 
منظمات الرعاية الصحية للمساعدة 
التشريعات  على  التأثري  يف 

والتعليم.
منذ فرتة  استمتعنا  ويف أسرتاليا 
االحرار  حكومة  بقوانني  طويلة 
إن  تقول  اليت  الطبيعية  للرضاعة 
أن  عليها  وينبغي  تستطيع  املرأة 

ترضع أينما تشاء.
 رمبا األمهات اللواتي يرضعن يف 
العامل الغربي، أو األمهات اللواتي 
ألي  يرضعن  ال  يستطعن   أو  ال 
سبب من األسباب يشعرن باخلجل 
سوى  يوجد  ال  أنه  يظنن  أن  من 

طريقة واحدة إلطعام الرضيع.
ال تزال هناك عقوبات وحمظورات 
امام املرأة الغربية رغم االمتيازات 
تزال  ال  عليها..  حصلت  اليت 
هناك معلومات خاطئة.. وال يزال 
الذين  األطفال  من  الكثري  هناك 
حباجة إىل إطعامهم بطريقة صحية 

وبأرخص الطرق املتاحة.

اسرتاليا مسحت به »حتى يف الربملان«
عارضة االزياء مارا مارتن ترضع 

طفلتها خالل عرض ملالبس السباحة 
وترد على التعليقات القاسية

مارا مارتن

إكتشف باحثون اسرتاليون صبغة 
قدمية يف صخور زيتية عمرها 1.1 
مطمورة  عليها  عثر  عام،  مليار 
حوض  يف  الكربى  الصحراء  حتت 

تاوديين يف موريتانيا.
قبل  من  اللون  اكتشاف  ومت 
جمموعة من علماء اجلامعة الوطنية 
نور  الدكتور  بقيادة  األسرتالية، 
فريقه  مع  حّول  الذي  غينيلي، 
الصخور إىل مسحوق ثم استخرجوا 
احلية  الكائنات  جزيئات  وحللوا 
ما  ليكتشفوا  منها،  القدمية 
يف  لون  أقدم  بأنه  يعتقدون 

العامل، وهو الزهري الفاتح.
ويشري غينيلي إىل أن عمر اللون 
عن  سنة  مليار  نصف  بنحو  يزيد 

أعمار األلوان املكتشفة سابقا.
األحافري  أن  العلماء  ويوضح 

علماء اسرتاليون يعثرون على أقدم 
»لون« يف التاريخ!

كانت  عليها  عثر  اليت  اجلزيئية 
خضراء يف األصل، ولكنها ترتاوح 
اليوم ما بني اللون األمحر الدامي 
يف  الغامق  األرجواني  اللون  إىل 
شكله املركز، وتتحول إىل زهري 

فاتح عند ختفيفها باملياه. 
األصباغ  أن  غينيلي  وأضاف 
األحافري  هي  الزاهية  الوردية 
واليت  للكلوروفيل،  اجلزيئية 
ضوئية  حية  كائنات  أنتجتها 
منذ  اختفى  قدميا  حميطا  سكنت 

فرتة طويلة.
وأوضح غينيلي يف بيان أن »كل 
شيء يف هذا العامل ميتلك لونا، 
حتى أن اللون نفسه ليس جديدا، 
إال أن ما مت العثور عليه هو أحافري 
بيولوجية، متتلك لونا بيولوجيا مل 

يتغري منذ أكثر من مليار عام«.

احلكومة  تنشر  أن  املتوقع  من 
تقرير  الشهر  هذا  األسرتالية 
احلرية  بشأن  رودوك«  »مراجعة 

الدينية.
ودعا سياسيون ليرباليون أمثال 
اخلدمات  وزير  تيهان،  دان 
كانافان،  ومات  االجتماعية، 
وزير املوارد، والسيناتور مجيس 
تقديم  ضرورة  إىل  باترسون 
قانون ملناهضة التمييز الديين.

املناقشات  تنحصر  أن  وقبل 
بتعديالت  تتعلق  تفصيالت  يف 
على القانون، ينبغي استكشاف 
األسباب اليت جتعل احلرية الدينية 

تستحق محاية خاصة.
وعلى مدى العقد املاضي، حدث 
يف  البحثي  النشاط  يف  صعود 
علوم النفس واالجتماع والقانون 
السياسية  والعلوم  والثيولوجي 
مت  حيث  الدولية  والعالقات 
استكشاف كيف ميكن للدين أن 

يكون مفيدا للمجتمع.
ضرورة  إىل  األحباث  وتشري 
احملتملة  العواقب  دراسة 

لتضاؤل الدين يف أسرتاليا.
إجيابية  الدينية  احلرية  هل 

للمجتمع؟
احلرية  ترتبط  العامل،  أحناء  يف 
وجود  باخنفاض  الدينية 
وبتحسن  والعسكرة،  الصراعات 
واالجتماعي  السياسي  الوضع 
االقتصادية  والنتائج  للنساء، 

والصحية األفضل.
املتحدة  الواليات  ومتلك 
الدينية،  للحرية  متجوال  سفريا 
من  كل  يشغله  منصب  وهو 

الدميقراطيني واجلمهوريني.
املتحدة  األمم  إعالن  أن  كما 
أيضا  يكرس  اإلنسان  حلقوق 
للحرية الدينية مثل حق الشخص 

يف إظهار ديانته جنبا إىل جنب 
مع جمموعة من احلقوق األساسية 

األخرى.
وخيربنا ذلك بوجود إمجاع دولي 
الدينية،  احلرية  أهمية  على 
احلرية  قيمة  لنا  يشرح  ال  لكنه 

الدينية.
والصحة  األديان  عن  كتيب  مثة 
يضع  أكسفورد  جامعة  أصدرته 
تعريفا لاللتزام الديين بأنه نشاط 
بدني أفضل للصحة وأقل أضرارا 
من إدمان اخلمور والتدخني، مع 
والقلق  التوتر  من  أقل   وترية 
جرعة  إىل  باإلضافة  واالكتئاب، 
اإلجيابية  املشاعر  من  متنامية 
اجملتمعي  واالندماج  والدعم 

والصفات الشخصية اإلجيابية.
وجود  إىل  هنا  إشارة  يوجد  وال 
قوة أكرب مسؤولة عن منط حياة 
أفضل صحيا ولكن األمر يتمثل 
التزام  املنطقي يف  السبب  يف 
خطورة  األقل  بالسلوكيات  املرء 
اإلجيابية  الصحية  والعادات 
األفضل   االجتماعية  والعالقات 
التكيف  يف  األحسن  والوسائل 

مع التوتر.
وبنفس درجة األهمية، استتنتج 
املتدينني  األشخاص  أن  البحث 
أكثر احتماال يف الشعور بالسعادة 

مقارنة  بالعلمانيني.
الوطنية  »السعادة  كتاب  ويف 
أرثر  مؤلفه  كتب  اإلمجالية«، 
من  هائلة  كمية  »مثة  بوركس: 
املوضوع  هذا  يف  املعلومات 
أن  إىل  حاسم  بشكل  وتشري 
األشخاص املتدينني أكثر سعادة 
والعاطفة  املشاعر  مستوى  على 

من نظرائهم العلمانيني«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ملاذا تستحق احلرية الدينية لألسرتاليني 

احلماية؟
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دخلت رضيعة أسرتالية ال يتجاوز 
عمرها الشهور السبعة يف صراع 
مبرض  إصابتها  بعد  املوت  مع 

النيسرية السحائية.
إىل  جوا  الرضيعة  وُنقلت 
واألطفال  النساء  مستشفى 
بأدياليد من خالل خدمة »الطبيب 

امللكي الطائر« األربعاء.
صحي  وضع  يف  حاليا  الطفلة 
عاجلة  الختبارات  وختضع  حرج، 
املرض  ساللة  ماهية  الكتشاف 

الذي أصابها.
ختضع الرضيعة داخل  مستشفى 
بأدياليد  واألطفال  النساء 
الختبارات عاجلة الكتشاف ماهية 

ساللة املرض الذي أصابها 
من  جوا  الرضيعة  نقل  مت 

»روكسيب داونز« إىل أدياليد
تنفيذه  يتم  املذكور  التشخيص 
»البزل  يسمى  ما  بواسطة 
يتضمن  والذي  القطين« 
استخراج سائل شوكي من خالل 

إبرة جموفة.
كونيل   أولت-  أليزا  واخربت 
الوقت  أن  أسرتاليا  ميل  ديلي 
يلعب دورا رئيسيا يف تشخيص 

مرض النيسرية السحائية.
وتابعت: »نرى أشخاصا مصابني 

رضيعة بني احلياة واملوت.. 
تعرف على السبب

املرض يف حد ذاته معدٍ

يظنون  األسرتاليني  من  العديد 
ماء  شرب  على  قادرون  أنهم 
معاجلة  دون  مباشرة  الصنبور 
القلق  مشاعر  تساورهم  وال 
بشأن التأثريات الصحية لذلك.

ومع ذلك، فقد انتقدت مراجعة 
يف  التلوث  معدالت  حديثة 
ملياه  اهلائلة  املستجمعات 
الشرب يف سد واراجامبا، أكرب 

خزان مائي يف أسرتاليا.
وكشف تقرير املراجع العام أن 
هيئة احلماية البيئية بنيو ساوث 
تنظيمي  بدور  تقوم  ال  ويلز 
يف  املياه  تلوث  جملابهة  فعال 

مستجمعات مياه الشرب.
وانتقد التقرير هيئة »مياه نيو 
بإمداد  املنوطة  ويلز«  ساوث 
يف  املياه  احتياجات  معظم 

سيدني.
وخلص التقرير إىل أن اهليئات 
احلماية  »هيئة  مثل  املسؤولة 
ويلز«  ساوث  بنيو  البيئية 
ساوث  نيو  مياه  و«هيئة 
التعاون  إىل  حاجة  يف  ويلز« 
فاعلية حلماية  أكثر  بصورة  معا 

مياه سيدني من التلوث.
رغم  واراجامبا،  سد  مشكالت 
كونه أكثر مصدر للمياه تنظيما 
تثري  أسرتاليا،  يف  ومراقبة 

قضية جودة املياه.
أظهرتها  اليت  املشكالت  إحدى 
املراجعة تتمثل يف زيادة معدالت 

التملح يف سد واراجامبا.
وبالرغم من أن إمدادات سيدني 
متلح  بنسبة  تتسم  املائية 
للمعايري  وفقا  نسبيا  منخفضة 
مستويات  لكن  األسرتالية، 
أكرب  واراجامبا  سد  يف  التملح 
باخلزانات  مقارنة  تقريبا  مرتني 

املائية األصغر حجما.
ويعترب منجم الفحم يف مستجمات 
واراجامبا أحد األسباب الرئيسية 

لزيادة نسبة التملح.
سربينغفيل  منجم  أن  يذكر 
املياه  من  كبرية  كمية  يصرف 

امللوثة داخل املستجمعات.
بشأن  بالقلق  كبري  شعور  مثة 
املياه  جودة  على  ذلك  تأثري 

لسنوات عديدة.
وتسمح رخصة منجم سربينغفيل 

حتذيرات من مياه الصنبور )احلنفية(

ماحلة  مياه  بتصريف  حاليا 
مستجمعات  داخل  يوميا  مهدرة 
يتجاوز  إمجالي  حبجم  واراجامبا 

أكثر من 10 محامات سباحة.
العديد  مثة  الراهن،  الوقت  يف 
يف  املائية  اإلمدادات  من 
يسمى  مبا  ترتبط  تسمانيا 

بتنبيهات »املاء املغلي«.
»املاء  تنبيهات  أن  يذكر 
املغلى« تشري إىل أن مسببات 
يف  تتواجد  قد  ضارة  ألمراض 
وينبغي  املائية،  اإلمدادات 
ملدة  للغليان  املاء  تعريض 
دقيقة على األقل قبل الشرب.

بوالية  اجملتمعات  بعض  ويف 
غرب أسرتاليا، جند أن إمدادات 
من  للعديد  تتعرض  املياه 
امللوثات اليت ال ميكن السيطرة 
بسيط  غليان  خالل  من  عليها 

للماء.
نسبة  بوجود  تقارير  وأفادت 
مياه  يف  النرتات  من  عالية 
اجملتمعات  بعض  يف  الصنبور 
مثل »ميكاثارا«، تلك البلدة 
غرب  تقع مشال  اليت  الصغرية 
املياه  على  وتعتمد  بريث 

اجلوفية.
ومن الصعب السيطرة على تلك 
النرتات  من  العالية  املعدالت 
يف املياه اليت متثل خطورة على 

األطفال.
هذه  األطفال  يتجرع  وعندما 
على  سلبا  تؤثر  امللوثة،  املياه 
الدم  يف  األكسجني  مستويات 
اسم  حيمل  مرضا  وتسبب 

»متالزمة الطفل األزرق«.
ويف كاثرين، باإلقليم الشمالي، 
تتلوث املياه من خالل كيماويات 
سامة تستخدم يف رغوة مكافحة 

احلرائق.
يف  السامة  املواد  وتراكمت 
مشكلة  وهي  اجلوفية،  املياه 
تؤثر على العديد من اجملتمعات 

األخرى يف أرجاء أسرتاليا.
وجود  إىل  تقارير  نوهت  كما 
املياه  إمدادات  يف  اليوارنيوم 
باإلقليم  اجملتمعات  بعض  لدى 

الشمالي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بهذا املرض يف الصباح وميوتون 
ليال«.

حرفيا  تشاهد  »إنك  وأردفت: 
طفحا جلديا حول عيونهم«.

وقد يكون تشخيص هذا املرض 
صعبا لوجود أعراض مشرتكة مع 
أمراض أخرى مثل الصداع احلاد 

والطفح اجللدي واحلمى.
وإذا ُترك هذا املرض دون عالج، 

قد يتسبب يف قتل اإلنسان.
املرض يف حد ذاته معٍد، لكنه 
قريبا  اتصاال  حيتاج  عام  بشكل 
وطويل األمد لنشر البكترييا عن 

طريق القحة أو اللمس
جنوب  صحة  أعلنت  ومؤخرا 
إصابة  حالة   17 عن  أسرتاليا 
باملرض يف هذا العام مما مياثل 
نفس الفرتة من العام املاضي.

من  أسبوع  بعد  ذلك  يأتي 
اإلعالن عن لقاح جماني للرضع 
واملراهقني ضد املرض املذكور  
بؤرة  تعترب  اليت  أدياليد  يف 

ساخنة للمرض.
سالالت   5 املرض  ويشمل 
استخدام  تستلزم  رئيسية 

لقاحات متباينة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تنبئ  املؤشرات  كافة  أصبحت 
بفشل الدميقراطيات الغربية على 

مستوى العامل.
واحندرت الثقة الشعبية وتراجعت 
العقد  خالل  الناخبني  أصوات 
املنصرم جتاه دميقراطيات راسخة 
وأساسية حول العامل مبا يف ذلك 

الواليات املتحدة وأسرتاليا.
نسبة  تزد  مل   ،2007 عام  ومنذ 
إنهم  قالوا  الذين  األمريكيني 
 30 عن  حكوماتهم  يف  يثقون 

.%
وميكن العثور على منوذج مشابه 
لذلك يف العديد من الدميقراطيات 

يف أحناء أوروبا أيضا.
باتوا  خاص  بشكل  الشباب 
يفصلون  أنفسهم بأعداد كبرية 
حتى  أو  النشطة  املشاركة  عن 
الدميقراطي  النظام  يف  السلبية 

الرمسي.
الثقة  اخنفضت  أسرتاليا،  ويف 
جتاه  الرضا  ونسبة  الشعبية 
قياسية  مبعدالت  الدميقراطية 

خالل األعوام العشرة املاضية.
أجراه  رأي  استطالع  وكشف 
املاضي  العام  لوي«  »معهد 
الناخبني  نصف  من  أقل  أن 
عاما   44 عمر  حتت  األسرتاليني 
باقي  عن  الدميقراطية  يفضلون 

أشكال احلكم.

يف أسرتاليا والعامل.. الدميقراطية 
حتتضر 

شعبية  تتضاءل  وبينما 
تأييد  نسبة  ترتفع  الدميقراطية، 
بدائل هلا كالسياسات املتطرفة 
اليت تدعو إىل االستقطاب وحكم 

»الرجل القوي«.
فيه  ينأى  الذي  الوقت  ويف 
الناخبون بأنفسهم عن السياسة، 
الدميقراطية  شخصية  بدأت 

نفسها يف التحول.
الدميقراطية  األنظمة  وتغريت 
بعيدا عن الوسطية إىل »التطرف 

الدميقراطي«.
تشهد  املثال،  سبيل  وعلى 
جعلت  متنامية  فجوة  أسرتاليا 
حول  تلتف  الكربى  األحزاب 
سياسات ذات دوافع أيديولوجية 
باحلرب  تتعلق  ومناظرات 

الثقافية.
رئيسا  ترامب  دونالد  انتخاب 
والقوى  املتحدة  للواليات 
بريطانيا  دفعت  اليت  الشعبوية 
األوروبي  االحتاد  من  للخروج 
االستقطاب  عملية  توضحان 
الوقت  يف  للسياسة  املتطرف 

الراهن.
»الرجل  حلكم  الدعم  وتزايد 
مع  العامل  أحناء  يف  القوي« 
اعتباره األكثر فاعلية يف مواجهة 

املشكالت احلقيقية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رسم بياني يوضح مستويات التملح خالل املراجعة التي تشمل 
الفرتة من 2016-2013.

بأسرتاليا،  الراهن  الوضع  يف 
تبدو كل من سياسة اخلصخصة 
والبقاء حتت عباءة القطاع العام 
الرئيسية  ضحيتها  لعنة  مبثابة 
هم املستهلكون يف ظل غياب 

هيئات رقابية فعالة.
املفوضية  رئيس  سيمز  رود   
ومحاية  للمنافسة  األسرتالية 
املستهلك اعرتف يف تصرحيات 
ال  إنه  املاضي  العام  صحفية 
نهب  مينع  فعال  قانون  يوجد 

املستهلكني ومتزيقهم إربا.
الكثريون  يعتقدون أن األجهزة 
سيمز  مفوضية  مثل  الرقابية 
متواجدة القتالع مظاهر التالعب 
واقع  تفعل ذلك يف  لكنها ال 

األمر.
بفرض  األجهزة  هذه  وتكتفي 
القوانني  من  ضيقة  جمموعة 
من  احلد  بدعوى  اإللزامية 
التالعب يف السوق والتواطؤ، 
أو على األقل يف احلاالت اليت 
احملاكم،  أمام  إثباتها  ميكن 
يفعل  ذلك  عدا  فيما  ولكن 

اجلميع ما حيلو له.
مبجلس  حديثة  جلسة  ويف 
الشيوخ، قال سيمز متحدثا عن 
تطبقه  الذي  املنزلي  اإلقراض 

يصب  سلوك  »إنه  البنوك: 
يف صاحل املصارف لكنه يضر 
ذات  يف  لكنه  املستهلكني، 

الوقت ال ينتهك للقانون«.
إن نشر نتائج حتقيق املفوضية 
ومحاية  للمنافسة  األسرتالية 
املستهلك الذي يتعلق بأسعار 
األحدث  احللقة  ميثل  الكهرباء 
اليت  الدروس  سلسلة  يف 
بأن  السائد  االعتقاد  تدحض 
ختفيض  إىل  تؤدي  اخلصخصة 

األسعار.
تلعب  أن  للخصخصة   وميكن 
األسعار  ختفيض  يف  دورا 
عندما تتواجد منافسة حقيقية، 

ستستمر  ذلك  بدون  ولكن 
مع   ورمبا  االرتفاع  األسعار يف 

خدمات أقل جودة.
الرقابية  اهليئات  أن  وطاملا 
إلدارة  أهال  ليسوا  واحلكومة 
جمال   ال  إذن  بكفاءة،  األشياء 
املخصخصة  الكيانات  لتنظيم 

بصورة سليمة.
ويعمل السوق احلر فقط عندما 
تكون األسعار واضحة، وعندما 
واخلدمات  املنتجات  تضحى 
مفهومة بالنسبة للمستهلكني، 
مصادر  من  العديد  وجود  مع 

اإلمداد.
إال  أمامنا   ليس  رمبا  لكننا 

والطمع،  الكسل  بني  االختيار 
تشجع  احلكومة  ملكية  أن  إذ 
والرتاخي  الزائدة  العمالة  على 

واخلروج املبكر من العمل.
أو  اخلاصة  امللكية  أما 
غياب  حالة  يف  »اخلصخصة« 
الرقابة الالزمة فإنها تشجع على 
الفاحشة  واملكافآت  التالعب 
لإلدارة وانزعاج الناخبني الذين 
يدركون أنهم يتعرضون للنهب 

والسلب.
ويف أجزاء عديدة من االقتصاد، 
احلقيقية  املنافسة  فكرة  تبدو 

هزلية.
سيمز نفسه قبل شهور قليلة 
أشار إىل أن شركات »أورجين 
أسرتاليا«  و«إنرجي  إنرجي« 
ببيع  و«إيه جي إل« على علم 
باالحتيال  تتسم  طاقة  خطط 
عن  امتنع  لكنه  واملراوغة، 
خسارة  من  خوفا  إيقافها 

املستهلكني.
ميكن  اخلصخصة  أن  اخلالصة 
هيئات  وجود  بشرط  تطبيقها 
متارس  فعالة  تنظيمية  رقابية 

دورها الصحيح لكن هيهات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خصخصة أم ال خصخصة؟ كالهما لعنة يف أسرتاليا
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للمرة األوىل منذ الواقعة، حتدث 
بالضرب  اعتدى  الذي  الرجل 
على امرأة أسرتالية عندما متلكه 
واقعة  الطريق يف  الغضب يف 
املراقبة  كامريات  التقطتها 
عرب  هائل  بشكل  وانتشرت 

مواقع التواصل االجتماعي.
إنه  فعله  ما  مربرا  الرجل  وقال 

كان الضحية وليس اجلاني.
اعتداء  فيديو  لقطات  وأظهرت 
كلينت بوالرد، 42 عاما، باللكم 
عاما،   22 سامز،  بيانكا  على 
»ليك  خالل مشادة صادمة يف 
مونورا« اليت تقع يف »سنرتال 

كوست« يف يوليو املاضي.
وخالل مقابلة، أخرب الرجل صحيفة 
مع  مواجهته  إن  نايت  صنداي 
السيدة الشابة كانت دفاعا عن 

النفس.
الفيديو  تظهر يف  سامز  بيانكا 
نافذة  من  رأسها  خترج  وهي 
بينما  وتضحك  األمامي  الباب 

تقذف املسامري جتاه بوالرد.
وهو  الرجل  املواجهة  وأظهرت 
الشابة  األم  حنو  غاضبا  يتجه 
أمام سيارتها وقد  اليت وقفت 

عقدت ذراعيها.
ذراعه  بوالرد  استخدم  وفجأة، 
اليمنى يف توجيه لكمة أصابت 

وجه املرأة.
من  بالضيق  شعوره  ورغم 
اضطراره »رفع يده على امرأة«، 
كانت  سالمته  إن  بوالرد  قال 

شاغله الرئيسي أثناء الواقعة.
من  أنين  »احلقيقة  واستطرد: 
تعرضت لالعتداء يف هذا اليوم، 

لقد كنت أنا الضحية«.
بوالرد  كان  الواقعة،  وقبل 
طريق  يف  الشاطئ  حنو  متجها 
بها  املسموح  سرعته  اخنفضت 
من 80 كم\س إىل 60 كم\س.

إىل  سرعته  ختفيض  وبعد 
بوالرد  قال  به،  املسموح  احلد 
خلفه،  كانت  اليت  السيارة  إن 
وتضم سامز، وصديقتها تايلور 
مبربيدج وجنلها بدأت يف تشغيل 

بوق السيارة وإنارة األضواء.
من  عجلة  يف  أنهم  منه  ظنا 
للسيارة  بوالرد  مسح  أمرهم، 

بالعبور جبانبه.
ويف الفيديو، تظهر بيانكا سامز 
النافذة  من  رأسها  خترج  وهي 
جتاه  املسامري  تقذف  بينما 

سيارة بوالرد.
وبعدها بلحظات، أوقفت مبربيدج 
سيارتها بسبب اإلشارة مما منح 
وقد  للنزول  الفرصة  سامز 
حتدي،  كعالمة  ذراعيها  عقدت 

بينما كان بوالرد يقرتب.
لكن بوالرد عاجلها فور وصوله 
بلكمة جعلتها ترتد صوب نافذة 

باب السيارة.
وأردف بوالرد: »مل يكن لدي أي 

خيار إال الدفاع عن نفسي«.
وصدر حبق بوالرد حكم بإخضاعه 
سنوات   3 سلوكية  ملراقبة 
العتدائه  دوالر   900 وتغرميه 
ضدها  صدر  اليت  سامز  على 
حكم خبدمة اجملتمع 360 ساعة.

ومبجرد أن دخلت املرأة، رجعت 
اخللف  إىل  بالسيارة  صديقتها 
الذي  بوالرد  دهس  حماوال 
استطاع حلسن احلظ االبتعاد عن 

الطريق يف الوقت املناسب .

صنداي  خمربا  بوالرد  واستطرد 
حتاول  كانت  »لقد  نايت: 

دهسي وقتلي«.
سبيله  حال  إىل  بوالرد  ومضى 
لكن  انتهى  قد  األمر  أن  ظنا 

السيدتني بدأتا يف مطادرته.
جسدها  نصف  سامز  وأخرجت 
من السيارة جمددا وألقت عليه 
تدمري  إىل  أدى  مما  »إزميل« 

زجاج سيارته.
باالنتصار،  شعرتا  أن  وبعد 
بسيارتهما،  السيدتان  ابتعدت 
ونقلتا شعور الزهو على مواقع 

التواصل االجتماعي. 
إىل  املرأتان  وصلت  عندما 

الرجل الذي لكم امرأة أسرتالية يف الطريق 
يتحدث للمرة األوىل: أنا الضحية 

إلصابة  صور  نشرتا  املنزل، 
التواصل  مواقع  عرب  سامز 
االجتماعي، مع نقلهما شعورهما 

بالفخر.
السوشيال  على  تعليق  وقال 
ميديا: »لقد رميت مسامري على 
العني  ههه   ، إزميالاً ثم  سيارته 

بالعني«.
واُتهمت سام باالستفزاز وحكم 
 360 اجملتمع  خبدمة  عليها 

ساعة.
ملراقبة  خضع  فقد  بوالرد  أما 
سلوكية 3 سنوات وغرامة 900 

دوالر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كلينت بوالرد، 42 عاما، قال إنه كان الضحية وكان يدافع عن نفسه

بيانكا سامز

إن  األسرتالية  السلطات  قالت 
شرطي  ذبح  مبحاولة  املتهم 
جدا  عنيف  سكني  باستخدام 

لدرجة متنع مواجهته للمحكمة.
وكان شرطي وشرطية يتجوالن 
إيستوود  شرطة  قسم  أمام  
الساعة  سيدني  غرب  بشمال 
عندما  اخلميس  صباح  الثالثة 
شون  املتهم  منهما  اقرتب 

ماثيوس من اخللف.
وسحب الرجل سكينا يبلغ طوهلا 
رقبة  صوب  ووجهها  سم   20

الشرطي.
اخلميس،  بريوود  حمكمة  وأمام 
ُطرح ماثيوس أرضا بعد حماولته 

ضرب شرطي بالكوع.
ال  إنه  املتهم  حمامي  وقال 
بسبب  موكله  رؤية  يستطيع 
بالتقلب  تتسم  اليت  سلوكياته 

وفقا للديلي تليجراف.

التحدث  طلبت  »لقد  وتابع: 
ال  أنهم  أخربوني  لكنهم  إليه 

يستطيعون نقله من مكانه«.
قلت  »لقد  احملامي:  واستطرد 
إىل  الذهاب  أستطيع  إنين  هلم 
لكنه  إليه  للتحدث  زنزانته 
فعل  أستطيع  ال  أنين  أخربوني 

ذلك أيضا«.
وأردف احملامي أن أندروز لديه 

تاريخ من املشكالت العقلية.
وظهرت والدة ماثيوس وصديق 
رفضا  لكنهما  احملكمة  داخل  له 

التعليق.
ذراع  منع  الشرطي  واستطاع 
توجيه  بعد  احلركة  من  ماثيوس 
األخري السكني ناحية الرقبة قبل 

أن يلوذ املعتدي بالفرار.
وطارد الشرطيان املتهم وحاوال 

عرقلته بصاعق الليزر.
توقف  قصرية  مطاردة  وبعد 

تفاصيل مثرية.. أسرتالي حياول ذبح شرطي 

كان شرطيان يتجوالن تجاه قسم شرطة إيستوود بشمال غرب سيدني الساعة الثالثة صباحا  عندما اقرتب منهما املتهم 
شون ماثيوس من الخلف

مخفر شرطة إيستوود

أن  قبل  الشرطة  وواجه  املتهم 
ليزر  بطلقة  األرض  على  يسقط 

وتتم السيطرة عليه.
وأظهر مقطع فيديو املتهم وهو 
أثناء  يتعارك مع الشرطة جمددا 

ذهابه إىل قاعة احملكمة.
وكشف املقطع املتهم وهو يوجه 

ضربة بكوعه للشرطي.
وتعمل الشرطة حاليا مع  جمموعة 
املتخصصة  الدولية  الفرق  من 
للتوصل إىل دوافع منفذ اهلجوم 
املعروف لدى السلطات األمنية.

ويف مؤمتر صحفي، قال القائم 
بريت  املفوض  مساعد  بعمل 
جمرد  ليس  اهلجوم  إن  مكفادن 

حادث.
األسرتالي  املسؤول  واتهم 
الضرر  إحلاق  مبحاولة  ماثيوس 

املتعمد بعناصر شرطة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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ذكرت تقارير أن أصغر مسؤول 
نيك  أسرتاليا  يف  ضرائب 
برتولياس مت  القبض عليه وهو 
وبطاقات  مزيفة  نقودا  حيمل 
بنكية ورخص قيادة حتت جمموعة 

من األمساء املستعارة.
 50 برتولياس،  نيك  مثل  وقد 
من  بريوود  حمكمة  أمام  عاما، 
زنزانته  من  فيديو  رابط  خالل 
بسيدني  سيلفرووتر  سجن  يف 

الثالثاء.
عنه  اإلفراج  احملكمة  ورفضت 
يونيو  حزيران/   20 يف  بكفالة 
القبض  ألقي  أن  بعد  املاضي 
عليه داخل سيارته »بي إم دبليو 
خالل  من  السوداء   »5 إكس 

عناصر تابعة لفرقة »بوما«.
بعد  »بوما«  فرقة  تشكيل  ومت 
أبرزها  مأساوية  طرق  حوادث 
وفاة املمثلة جيسكيا فالكهولت 

وعائلتها.
السائقني  الفرقة  وتستهدف 
على  خطرا  يشكلون  الذين 

اجملتمع.
مستعار  باسم  برتولياس  وظهر 
هو »مايكل نيكوالس فيلسون«، 
حيازة  بتهمة  بالذنب  يقر  ومل 
سبع ورقات مزيفة من فئة 50 

دوالرا أسرتاليا.
أن  احملكمة  وثائق  وكشفت 
أيضا  بالذنب  يقر  مل  املتهم 
بنكية  بطاقات  حيازة  بتهميت  
احتيال  عمليا  تنفيذ  بغرض 

حبسب الديلي تلغراف.
برتولياس  أن  تقارير  وكشفت 
سائق  رخصة  للشرطة  أظهر 
نيوزيلندي حيمل اسم نيكوالس 
جيمس بريس عند إلقاء القبض 

عليه.
برتولياس  أن  حتقيق  وكشف 
مقيما  أسرتاليا  مواطنا  كان 
استخدم  لكنه  دائمة،  بصورة 
املستعارة  األمساء  من  العديد 

مثل مايكل فيلسون.
وامتلك برتولياس رخصات قيادة 
وفيكتوريا  ويلز  نيو ساوث  من 
من  رخصات  وثالثة  وتسمانيا، 

كوينزالند.
على  برتولياس  اتهام  يتم  ومل 

خلفية رخصات القيادة.
برتولياس  احتل  أن  وبعد 
أصغر  لكونه  األخبار  مانشيتات 
مساعد مفوض ملكتب الضرائب 
عاما،   30 عمر  يف  األسرتالي 
انتهى إليه احلال بإشهار إفالسه 

عام 2014.
النظر  تأجيل  احملكمة  وقررت 
للقضية ليوم 14 أغسطس، اليت 
يتوقع أن يقدم فيها برتولياس 
جمددا طلب إخالء سبيله بكفالة.

وكان برتولياس قد صدر ضده 
للقيام   2008 عام  بالسجن  حكم 
مبكتب  تتعلق  احتيال  بأعمال 
وأطلق  األسرتالي   الضرائب 

سراحه يف 2010.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل حماكمة أصغر مسؤول ضرائب 
أسرتالي بتهمة حيازة نقود مزيفة 

أصغر مسؤول ضرائب  نيك برتولياس )صورة عام 2001( تم القبض 
عليه وبحوزته نقودا مزيفة وبطاقات بنكية ورخص قيادة تحت مجموعة 

من األسماء املستعارة

برتولياس)صورة عام 2008(رُفض طلب خروجه بكفالة يف 20 يونيو 
بعد القبض عليه داخل سيارته »بي إم دبليو إكس 5« السوداء من خالل 

عناصر تابعة لفرقة » بوما«.

تكشف األرقام أن حوالي مليون 
بشكل  يستفيدون  أسرتالي 
الرعاية  برنامج  من  األمد  طويل 
دافعي  يكلف  الذي  االجتماعية 

الضرائب ماليني الدوالرات.
جديدة  إحصائيات  وأظهرت 
اخلدمات  وزارة  نشرتها 
 765424 حوالي  أن  االجتماعية 
من  يستفيدون  أسرتالي 
االجتماعية  الرعاية  مدفوعات 

لفرتة تزيد عن 5 سنوات.
كما أن هناك 644028 أسرتالي 
يتمتعون بدعم الرعاية االجتماعية 

منذ 5 سنوات.
املذكورة  املدفوعات  وتشمل 
بدل البطالة)نيو ستارت(، وبدل 
العجز  دعم  ومعاش  الشباب، 
املستحق  الفرد  حيصل  الذي 
له على حوالي  907 دوالرا كل 

أسبوعني.
كما أن أكثر من نصف مستحقي 
الرعاية االجتماعية الذين حصلوا 
على عطايا نقدية مستمرة خالل 
يأخذونها  بدأوا  املاضي  العقد 
العشرينات  يف  كانوا  وقتما 

والثالثينات من العمر.
ويلز  ساوث  نيو  وتستأثر 
مستفيدي  من  األكرب  بالنسبة 
يتلقى  حيث  االجتماعية  الرعاية 
شخص  مليون  نصف  من  أكثر 

مدفوعات نقدية كل أسبوعني.
وبلغت التكلفة اإلمجالية للرعاية 
دافعو  يتكبدها  اليت  االجتماعية 
الضرائب يف أسرتاليا حوالي 40 
مليار دوالر على مدى السنوات 

العشر املاضية.
ووفقا ألحدث تقرير من املعهد 
والرعاية  للصحة  األسرتالي 
 157 حوالي  فإن  االجتماعية، 
على  إنفاقها  جرى  دوالر  مليار 
-2015 يف  االجتماعية  الرعاية 
16 مقابل 117 مليار دوالر يف 

.07-2006

وقال دان تيهان وزير اخلدمات 
االجتماعية يف تصرحيات للهريالد 
صن: » الرعاية االجتماعية تكلف 
مليارات  الضرائب  دافعي 
تتزايد  التكلفة  لكن  الدوالرات 
ملتصقا  الشخص  يظل  عندما 
بربنامج الدعم فرتة طويلة معتمدا 

عليه بشكل رئيسي«.
ولفت إىل أن أبناء هؤالء الذين 
االجتماعي  الدعم  على  يعتمدون 
من  يعانون  البطالة  بدل  مثل 

احلرمان يف رحلة حياتهم.
خروج  اإلحصائيات  تكشف  كما 
معاش  من  األشخاص  آالف 
زمرة  إىل  ونقلهم  العجز  دعم 

املستفيدين من بدل البطالة.
اخلمس  السنوات  وشهدت 
 37899 يبلغ  اخنفاضا  املاضية 
العجز  معاش  مستفيدي  من 
شخصا   54505 ارتفاع  مقابل 
بدل  مبستفيدي  يتعلق  فيما 

البطالة.
معايري  يف  التغيريات  أن  يذكر 
اليت  العجز،  ملعاش  االستحقاق 
يف2012،   التنفيذ  حيز  دخلت 
هلذا  الرئيسي  السبب  متثل 

التحول.
مررت  ترينبول  حكومة  أن  يذكر 
جديدا  تشريعا   2018 يف 
على  صارمة  تشديدات  يفرض 
األشخاص املستفيدين من نظام 
الرعاية االجتماعية مثل استخدام 
وإجبار  الوجه  بصمة  تكنولوجيا 
صور  التقاط  على  املستفيدين 
اهلاتف  أو  بالكمبيوتر  ألنفسهم 
 « موقع  على  ورفعها  احملمول 

.»MyGov
يستهدف  ذلك،  على  وعالوة 
هؤالء  كشف  اجلديد  القانون 
الذي حيتالون يف مسألة التقدم 
بدل  على  للحصول  للوظائف 
البطالة وغريها من االنتهاكات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إحصائيات: مليون أسرتالي يستفيدون 
من سنرتلينك بشكل طويل األمد

تكشف األرقام أن حوالي مليون أسرتالي يستفيدون بشكل طويل 
األمد من برنامج الرعاية االجتماعية الذي يكلف دافعي الضرائب ماليني 

الدوالرات.

تشريع جديد  يف  2018 يفرض تشديدات صارمة على األشخاص 
املستفيدين من نظام الرعاية االجتماعية

زعيمة  هانسون  بولني  قالت 
مقابلة  يف  واحدة«  »أمة  حزب 
أسرتاليا  إن  نيوز  سكاي  على 
يف  للسكان  منو  أكرب  متتلك 
العامل، بنسبة 1.6 % اليت متثل 
من  الكثري  يف  النسبة  ضعف 
البلدان األخرى وفقا للسيناتورة 

املثرية للجدل.
تستهدف  هانسون  تصرحيات 
االنتخابات  يف  الناخبني  حتذير 
املهاجرين  أعداد  من  القادمة 

الذين يتوافدون إىل أسرتاليا.
ختفيض  هانسون  واقرتحت 
أسرتاليا  إىل  املهاجرين  عدد 
من 190000 سنويا إىل 100-75 

ألف مهاجر.
اليت  األرقام  هذه  هل  لكن 
السيناتورة  بها  تفوهت 

األسرتالية صحيحة؟
احلقيقة أن نسبة النمو السكاني 
 2016 يونيو  بني  الفرتة  يف 
بالفعل  بلغت   2017 يونيو  إىل 
جانبها  هانسون  لكن   ،%  1.6
الصواب يف القول إن أسرتاليا 
يف  سكاني  منو  »أكرب  متلك 

العامل«.
اإلحصائيات  أكثر  وحبسب  
اليت  عمان،  فإن  دقة،  العاملية 
العربية،   اجلزيرة  شبه  يف  تقع 
منو  أكرب  متلك  اليت  الدولة  هي 

سكاني يف العامل.
هانسون  بتصريح  يتعلق  وفيما 
ألسرتاليا  السكاني  النمو  بأن 
من  الكثري  يف  النسبة  ضعف 
أسرتاليا  فإن  العامل،  دول 

النسبة  ضعف  من  بالفعل  أكرب 
الواليات  مثل  عديدة  دول  يف 
واململكة  املتحدة)%0.7(، 
سبيل  على   )%  0.7( املتحدة 

املثال
اخلمسة  بالدول  يتعلق  وفيما 
التعاون  منظمة  يف  والثالثني 
جند  والتنمية،  االقتصادي 
النمو  امتلكت  لوكسمربج  أن 
السكاني األكرب يف 2016، بينما 
احتلت أسرتاليا املركز اخلامس.

عقد  عند  باحلذر  التحلي  ينبغي 
األخذ  إذ جيب  دولية،  مقارنات 
الكلي  احلجم  االعتبار سياق  يف 
الدميوغرايف  والتكوين  والكثافة 
االقتصادي  واملسرح  للسكان 

للدولة.
إن حتديد مدى التغيري يف النمو 
السكاني يعتمد على التغيري يف 

أعداد املقيمني.
عدد  تتضمن  التغيريات  هذه 
يعرف  الذي  والوفيات  املواليد 
وكذلك  الطبيعية،  الزيادة  بأنه 

أعداد املهاجرين.
وضع  يتم  أسرتاليا،  ويف 
املهاجرين املؤقتني أو الدائمني 

يف حسابات التعداد السكاني.
األسرتالي  للمكتب  ووفقا 
التعداد  منا  فقد  لإلحصاء، 
السكاني يف العام الذي انتهى 
يف يونيو 2017 بنسبة 1.6 %.

الدول  بأكرب  جدول  يلي  وفيما 
منوا سكانيا حتى مايو 2018:

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل متلك أسرتاليا أكرب منو 
سكاني يف العامل؟

األسرتالية  املفوضية  نشرت 
للمنافسة ومحاية املستهلك هذا 
انتظاره  طال  تقريرا  األسبوع 
املثرية  التوصيات  بعض  قدم 
بإلغاء  املطالبة  أبرزها  للجدل 
للمنازل  تقدم  اليت  احلوافز 

لتوليد الطاقة الشمسية.
إطار  يف  كان  احلكومي  الدعم 
 10 قبل  تطبيقها  بدأت  خطة 

سنوات تقريبا.
إلغاء  بضرورة  التقرير  وأوصى 
الصغرية  املتجددة  الطاقة  خطة 

النطاق حبلول عام 2021.
طالبت  ذلك،  على  وعالوة 
الواليات  حكومات  املفوضية 
بتمويل برنامج التغذية الشمسية 
من موازناتها اخلاصة وليس من 

فواتري الطاقة للمستهلكني.
األسرتالية  املفوضية  تقرير   
للمنافسة ومحاية املستهلك ذكر 
أن تقديم دعوم للمنازل لتوليد 
برنامج  هو  الشمسية  الطاقة 
التوجيه  لكنه سيئ  النية  حسن 

وخرج عن مساره احملدد له.
الربنامج  املفوضية  ووصفت 
بأنه سخي أكثر من الالزم وغري 
ذوي  للعائالت  بالنسبة  عادل 
فشال  وحقق  املنخفض،  الدخل 

التغري  مع  التكيف  يف  ذريعا 
االقتصادي الذي يتعلق بالطاقة 

الشمسية.
الدروس اليت ينبغي أن يتعلمها 
صانعو السياسات يف أسرتاليا 
جيب  اجليدة  السياسة  أن  هي 
ضبط  عملية  على  حتافظ  أن 
فيه  تنتقل  وقت  يف  التكاليف 
الدولة إىل اقتصاد يعتمد على 

طاقة أقل انبعاثا للغازات.
خياطر  ذلك  حتقيق  يف  الفشل 
املستهلكني  ثقة  بفقدان 

والناخبني.
وأردف التقرير أن برامج توليد 
خالل  من  الشمسية  الطاقة 
أسطح  فوق  املثبتة  األلواح 
كان  مما  ازدحاما  أكثر  املنازل 

متوقعا له.
األمر يشبه عملية تصميم سيارة 
بدون  ولكن  وقود  بدواسة 

فرامل.
من ناحية أخرى، أوصى التقرير 
يف  إصالحات  إجراء  بضرورة 
تقدمها  اليت  الكهرباء  عروض 
يسهل  مبا   الطاقة،  شركات 
إبرام  عملية  املستهلكني  على 

اتفاقيات جيدة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املفوضية األسرتالية للمنافسة 
تطالب بإلغاء دعم الطاقة 

الشمسية
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الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقاالت وتـحقيقات

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 

سياسيًا  النافذين  بعض  مصدرها  مستمرة  ضغوط  وقع  على 
ملف  يف  التحقيق  املعنية  اجلهات  تستكمل  وماليًا،  وقضائيًا 
القرصنة اإللكرتونية ملواقع رمسية وأمنية وشركات خاصة، كمن 
ميشي يف حقل ألغام، وحتديدًا فرع املعلومات الذي ُيلمِلم التحقيق 
عّله يتمكن من رسم صورة كاملة ملا جرى بعدما أخلى القضاء سبيل 
املوقوف الرئيسي )خ. ص.( يف امللف. هكذا ُيلي النائب العام 
بذريعة صحية ونفسية  املدّبر  العقل  التمييزي مسري محود سبيل 
على أن ُينقل إىل املستشفى، لكنه ال يطأها، إمنا ُينقل إىل منزله. 
من هناك، سُيحاكم املدعى عليه بعدما ُمنع من السفر، فيما يقبع 

منّفذو أوامره يف السجن كونهم احللقة األضعف.
على مدى أسبوع، بلغ عدد املوقوفني يف القضية ستة أشخاص 
فرع  أن  وعلم  آخر.  وشخص  سبيله  امُلخلى  ص.(  )خ.  بينهم 
من  وشخص  ط.(  )ش.  وهما  موقوفني  آخر  حيل  مل  املعلومات 
آل )ف.( الستكمال التحقيق معهما، حيث بّينت التحليالت التقنية 

وإفادة أحد املوقوفني ضلوعهما يف أعمال قرصنة.
الرئيسي )خ. ص.(  أّن املشتبه فيه  ومثة معلومات متداولة عن 
املعنية  املصادر  أن  غري  د،  والتوحُّ بالشخصية  بانفصام  مصاب 
بامللف تقول إّن عالقات املشتبه فيه وظهوره يف جمموعة صور يف 
صة بالقرصنة، إضافة إىل عالقاته الواسعة  مؤمترات دولية متخصِّ

مع شخصيات دولية معروفة، ُتسقط فرضية أن يكون
اليت  الذريعة  وهي  تصرفاته«،  عن  مسؤول  »غري  ص.(  )خ. 
أحد  قبل  من  سيما  ال  واملالية،  السياسية  التدخالت  تستبطنها 
املصرفيني الذي يضع تدخله »يف خانة املساعدة العائلية )صلة 

قربى باملوقوف
خ. ص.(، لكنه ينفي التعاون بينهما أو حتى جمّرد احتمال أن يكون 

 ملف القرصنة: املتهم التزم 
دراسة نظام الفوترة يف أوجريو!

رضوان مرتضى

ملف القرصنة: املتهم التزم دراسة نظام الفوترة يف أوجريو!
تبيّن أّن املتهم الرئيسي كان متعاقدًا مع أوجريو )هيثم املوسوي(

املواقع  هذه  قرصنة  منه  قد طلب 
لتزويده بداتا حمددة، على رغم أّن 
الرئيسي يقدم نفسه  املدعى عليه 
على أّنه أحد مستشاريه وأنه يشغل 

مركزًا مهّمًا يف املصرف إياه.
والالفت لالنتباه أّن احملققني عثروا 

على صورة يظهر فيها )خ. ص.( يف صورة مع »هاكر« إسرائيلية. 
كذلك ضبط فرع املعلومات عشرات احلواسيب وبطاقات الذاكرة 
وجهاز ثريا ُيستخدم لالتصال عرب األقمار االصطناعية ومتت مصادرتها 

مجيعها لسحب الداتا املوجودة عليها وحتليل معلوماتها.
كذلك، أرجأ قاضي التحقيق يف بريوت القاضي أسعد بريم اجللسة 
اليت كانت خمصصة الستجواب )خ. ص.(، بعد استمهال وكيله 
قاضي  وحدد  الشكلي.  الدفع  لتقديم  ضاهر  أبو  آالن  احملامي 
املدعى  املوقوفني  من  أربعة  مع  املقبلة  للجلسة  موعدًا  التحقيق 

عليهم يوم الثالثاء املقبل.
اىل ذلك، تبني أن املتهم الرئيسي يف قضية القرصنة )خ. ص.(، 
مؤسس شركة krypton security، كان متعاقدًا مع أوجريو، يف عقد 
الفوترة  لنظام  إجراء دراسة  بهدف  املليون دوالر،  تقارب قيمته 
يف اهليئة، وتبيان سبب املشاكل اليت تواجه عملية االنتقال إىل 
نظام الفوترة اجلديد. وكانت أوجريو قد اشرتت النظام اجلديد من 
شركة عاملية، وكيلها اللبناني مقرب من أحد »متعهدي اجلمهورية« 
)الكلفة  دوالر  مليون   17 بنحو  املستقبل،  تيار  على  احملسوبني 
حنو  إىل  مشرتكيها  عدد  يصل  دول  يف  فوترة  ألنظمة  نفسها 
مخسني مليون شخص(، وهو ما أثار استغرابًا لدى دوائر معنية 
يف أوجريو، خصوصًا أن نظام الفوترة احلالي يعمل من دون أي 

مشكالت، كما أن معدل التحصيل يصل إىل 99 يف املئة.
إىل  أدى  القرصنة،  قضية  )خ. ص.( يف  اسم  ورود  أن  يذكر 
اإلضاءة على دوره يف أوجريو، من دون أن يتم التأكد مما إذا كان 
يوجد أي رابط بني األمرين، مع اإلشارة إىل أن الولوج إىل نظام 
الفوترة ومتابعة شؤون املشرتكني يعين تلقائيًا الوصول ملعلومات 

خاصة تتعلق باملشرتكني ومراكز البيع وحركة االتصاالت.

عثر املحققون على 
صورة يظهر فيها 

)خ. ص.( مع »هاكر« 
إسرائيلية

ُضبط القاضي )ن.غ.( جبرم قبض رشًى من مّدعني ومدعًى عليهم. 
اعرتف القاضي املرتشي الذي يشغل منصب مستشار يف إحدى 
غرف »جملس شورى الدولة«، مبا ُنِسب إليه أمام هيئة التفتيش 
القضائي. ُطلب منه أن يستقيل، فاستقال. هكذا قرر القضاء منح 
القاضي املرتشي حصانة ُتّنبه أية مالحقة قضائية. فضيحٌة بطلها 

القضاء نفسه هذه املرة.
لقد َمنَح مُحاة العدل يف لبنان أحد القضاة الفاسدين مكُرمة العفو 
وتنب العقوبة، ثم أتاحوا له، من خالل تشجيعه على االستقالة، 
بدل طرده، أن يقبض تعويض نهاية اخلدمة واستمرار حصوله على 
القضاة.  والدواء من صندوق تعاضد  الطبابة واالستشفاء  تأمني 

مثله، مثل باقي القضاة.
أو  بصفة مستشار  الدولة،  مع  التعاقد  خيار  أمامه  ُترك  كذلك،   
ممارسة مهنة احملاماة حتى! كيف ُيعقل ذلك؟ قاٍض ارتشى وقبض 
أموااًل ونهب من دون حسيب أو رقيب، ُتِرك يتنّعم بأموال أخذها 
أعضاء جملس  باتهام  ما سبق  ُيّولنا كل  أال  وجه حق.  من دون 

القضاء األعلى بالتقاعس عن محاية شرف القضاء؟
ارتكابات مماثلة، ومن   بل بأخطر من ذلك، بتشجيع آخرين على 
ثم ُيكافأون باألسلوب الرخيص ذاته؟ وأال تشكل محاية الفاسد، 

رأس قمة الفساد؟
يومني.  قبل  »األخبار«  نشرته  االستقالة  على  القاضي  إجبار  خرب 
وأمس، كشف اإلعالمي سامل زهران يف مقابلة تلفزيونية أّن »هذا 
القاضي الفاسد يسكن يف شقة قيمتها ماليني الدوالرات تعود 
اللبنانية،  الدولة  على  دعوى  رفعوا  قد  كانوا  كويتيني  ألشخاص 

وغنمها القاضي بعد أن رحبوا الدعوى«. 
أكثر من ذلك، علمت »األخبار« أّن القاضي نفسه متوّرط يف ملف 
البحرية يف  اللبنانيني  أمالك  د على  ُشيِّ الذي  باي  اإليدن  مشروع 
الرملة البيضاء. إضافة إىل قبضه مبلغ يناهز ثالثة ماليني دوالر 
بدل مثن الشقة املسّجلة بامسه. فضاًل عن ملفات ُأخرى مل ُيكشف 
عنها بعد. أين النائب العام التمييزي القاضي مسري محود والنائب 
العام املالي علي إبراهيم؟ ما باهلما مل حُيرِّكا ساكنًا؟ ملاذا يسكتان 
تتحدث  القضائية  املصادر  خاصًا؟  عفوًا  مرتكب  قاٍض  منح  عن 
عن أدلة وإقرار من القاضي بارتكاب جرم تقاضي رشوة وتالعب 
بقرارات. أين وزير العدل سليم جريصاتي الذي يّدعي احلرص على 
املرفق القضائي؟ ملاذا مل ُيصدر أي بيان بهذا اخلصوص مثلما 

اعتاد إصدار بيان بشأن كل كبرية أو صغرية؟
ُيكّرس جملس القضاء األعلى بتساهله مع املرتكبني قاعدة واضحة 
أمام القضاة: »ارتشوا، وإن أمسكنا بكم تستقيلوا. لن حُتاسبوا إال 
بوضعكم خارج السلك«. هكذا يضع جملس القضاء األعلى القضاة 
مني على القضاء  النزهاء يف خانة احلمقى، باعتبار أّن تساهل القيِّ
يف هذه امللفات جرمية ترتكب حبق باقي القضاة قبل أيِّ أحٍد آخر. 

وحُيّتم ما جرى عقوبة زجرية مشددة باعتبار املرتكب قاضيًا.
»الضرب باملّيت حرام«، عبارة ُيعّلق بها أحد القضاة لدى سؤاله 

عن القاضي املستقيل.
 قاٍض آخر يقول إّن القاضي املرتكب جُمرم جيب حماسبته، لكنهم 
يتحدثون عن قضاة آخرين غريه، تسندهم السياسة وغري السياسة، 

منزَّهني عن املساءلة واحملاسبة مهما فعلوا.
 يسأل ثالث: »لو كان هذا القاضي مدعومًا من العهد أو من أحد 
القضاة  باقي  عن  ماذا  سُيحاسب؟  كان  فهل  النافذة،  األحزاب 

الفاسدين؟«.
لقد أصبح حال القضاء أسوأ من حال بعض األجهزة األمنية حتى. 
فساد،  جبرائم  ١٥ ضابطًا  أوقفت  الداخلي  األمن  قوى  أّن  ورغم 
وخصوصًا محاية تار خمدرات، مل يرتك القضاء بينهم إال موقوفًا 

واحدًا. 
من  الطلب  ُيفرتض  صار  بالقضاء،  القدوة  تكون  أن  من  وبداًل 
القضاء أن حيذو حذو املؤسسات األمنية. على سبيل املثال، تفتح 
قوى األمن أثناء حماسبتها لضباطها حمضرًا عدليًا لتحيل الضابط 
املرتكب وتضعه بتصرف القضاء لينال جزاءه، بعيدًا عن النتيجة 
مرتكبًا  ترتك  لن  اليت  و«األلو«  السياسية  التدخالت  ترمسها  اليت 
مدعومًا خلف القضبان. أما يف القضاء، فقد ُألغيت احملاسبة من 
أهل  بينهم، فهم  ما  حاًل، يف  القضاة هلا  أي قضية جيد  أصله. 
العدل، وهم أدرى بشعابه وزواريبه اليت حتّول اجملرم واملرتكب 

إىل بريء!
العدلية يف احلضيض. ال يتلف اثنان من أهل القضاء نفسه على 
هذه اخلالصة. مل تدخل السياسة دارًا إال أفسدتها. وهكذا فعلت 

يف السلك القضائي يف لبنان.
 يرج امُلرتكب بقدرة سياسي قادر، ويف املقابل يقبع خلف القضبان 
من ال حول له وال سند سياسيًا له. بل أسوأ من ذلك، يرى بعض 

القضاة أن الواقعية تتطلب منهم التعامل بهذه الطريقة.
 ُيعّلق أحدهم، وهو يشغل منصبًا أساسيًا وحّساسًا، لدى سؤاله 
عن سبب إخالء سبيل أحد املوقوفني بالقول: »أنت تعلم أّن القرار 
يف بعض امللفات سياسي بالدرجة األوىل. إن طلب مين رئيس 
ُفالن  توقيف  العدل  وزير  أو  الوزراء  رئيس جملس  أو  اجلمهورية 

أوقفه... وإن طلبوا تركه أتُركه. إنه لبنان«.

إنه لبنان... قضاء يشّجع 
الرشوة

مطلعة  ملصادر  استنادًا  »البناء«  جلريدة  خاصة  معلومات  كشفت 
على مسار التأليف احلكومي »أن العقد اليت يتم تداوهلا باإلعالم 
احلصص  عدد  على  االساسية  السياسية  األحزاب  خالفات  لناحية 
الوزارية، منها  القوات اللبنانية  و التيار الوطين احلر  و احلزب التقدمي 
االشرتاكي ، او ما ُعرف بالقعدة الدرزية، اضافة اىل العقدة السنية 
من خارج  تيار املستقبل ، ليست الوحيدة اليت تلوح يف أفق تأخري 
التشكيل، لكنها بكل االحوال ال تزال تعترب تعقيدات حملية توضع 
نتائج  االنتخابات  بعد  واخلسارة  الربح  نقاط  حفظ  ضمن  مبجملها 
النيابية  اجلديدة، خوفًا من عدم تكريسها ألربع سنوات مقبلة كصيغ 
ثابتة، طاملا أن هناك متسعًا من الوقت لسري عمل حكومات العهد، 
اكثر  باتت  حمليًا،  السياسية  اهلوية  تغيري  مسألة  أن  اىل  اضافة 
حضورًا يف النقاشات الدولية بعد جنوح النتيجة أكثر جلهة حتّول 
جدي عن نتائج ما بعد العام 2005 اليت سيطر فيها األمريكيون مع 
حلفائهم على هوية لبنان الرمسي. واملقصود هنا حتقيق  حزب اهلل  

نتيجة هامة مع حلفائه هذه املرة.
وتضيف املصادر »العقد اليت مل يتّم طرحها بالتداول تتمثل وفق 
فرنسي على إسناد حزب اهلل لوزارة  املعلومات باعرتاض أمريكي – 
خدمية كوزارة الصحة اليت يوليها الغرب أهمية كبرية باتاه لبنان 
»اخلدمي«  موقعه  تعزيز  اهلل  حزب  رغبة  اىل  النظرة  وباتاه  اواًل، 
كبري  جزء  عند  صورته  لتلميع  يؤسس  أن  شأنه  من  ما  حمليًا، 
للتعاطي  مالئمة  فرصة  هذا  يف  جيدوا  قد  الذين  اللبنانيني  من 
تلبية  على  يعمل  قوي  كناشط  باحلكومات  وجوده  مع  »الطبيعي« 

مطالب الناس وحاجاتهم. 
املرة  أنها  الغربيون  املسؤولون  »يلحظ  نفسها  املصادر  وتابعت 
االوىل اليت يطرح فيها قادة حزب اهلل »شرطًا« يف تشكيل احلكومات 
وقد متثل مبطالبته بوزارة خدمية أو وازنة. وهذا مرده بالتأكيد اىل 
كبري«.  بارتياح  انتخابيًا  متثل  وحملي  خارجي  قوة  بفائض  شعور 
وختتم املصادر »االعرتاض األمريكي الفرنسي على وزارة الصحة 
وصل اىل مسامع املسؤولني اللبنانيني املعنيني بدون أن يبدي 
الساعة، خصوصًا  الغربي حتى  املعنيون اي حترك باتاه املطلب 
املسؤولون  ُأبلغ  »لقد  املصادر  وختمت  املكلف«.  الرئيس  جلهة 
من  الوزارة  سُيحرم  الصحة  وزارة  اهلل  حزب  تولي  أن  اللبنانيون 

املساعدات األمريكية«.
بأجواء  تتعلق  إجيابية  أجواء  بري   الرئيس  نبيه  بث  األحوال  بكل 
يتعلق  اليوم  االساسي  التحدي  أن  إال  املقبل  االسبوع  التكليف 
السياسيني عدم  الفرقاء، خصوصًا خصوم حزب اهلل  إثبات  مبدى 
انصياعهم للرغبات اخلارجية التعطيلية يف الوقت الذي يسعى حزب 
اهلل لتعزيز حضوره يف الدولة من منظار رمبا يؤخذ اجيابًا، اذا أخذ 
من الرؤيا اليت تقول ان للغرب مصلحة يف تأطري حزب اهلل كحزب 
سياسي منتج يف الدولة اللبنانية بداًل من ان ينصرف اىل األعمال 
العسكرية ضمن احملور املناهض للواليات املتحدة األمريكية. وهنا 
عودة اىل عروض كثرية قدمت يف السنوات املاضية اىل حزب اهلل 
أقوى  على  احلزب  استحواذ  مبباركة  األمريكي  املطلب  فيها  متثل 
واإليرانيني.  السوريني  مع  حلفه  عن  ختّليه  لقاء  الدولة  مفاصل 
االمر الذي كرر على مسامع قادة احلزب وقد رفض حزب اهلل هذه 
لسنوات طويلة  والغربية  األمريكية  الوفود  اليت كررتها  العروض 

بني رسائل مباشرة وغري مباشرة اصطدمت بصد واضح.
يشكل انكباب حزب اهلل على االهتمام بالشأن احلكومي وختصيص 
أمينه العام  السيد حسن نصراهلل  خطابًا واضحًا بهذا السياق وصل 
احتساب  ذلك  معيار  كان  إذا  اهلل،  حزب  حصة  مطلب  رفع  حلّد 
أمل  شيعيًا  امام احلليف االساسي  حركة  بزهده  النواب عماًل  عدد 
وصواًل اىل املطالبة باحلقيبة الوازنة سلفًا قلقًا أمريكيًا مباشرًا على 
املصاحل مع لبنان، والنظرة حيال احلكومة ومسار عملها. فاألمور 
حضور  بفرض  اهلل  حزب  جنح  إذا  كانت  كما  تكون  لن  بالتأكيد 
قوي يف هذه احلكومة يتكّفل وحده باإلشارة اىل فشل األمريكيني 
مجيعًا  مردها  املنطقة  يف  اهلل  حزب  تقّوض  مشاريع  يف  الذريع 

الفشل يف سورية.
تأثريًا  العوامل  كأكثر  بلبنان  امسها  ارتبط  اليت  السورية    األزمة 
القريب  املاضي  حسابات  ضمن  السياسية  احمللية  الساحة  على 
واملستقبل املرسوم وفق نتائج االنتخابات، ال تزال تسيطر على 
هناك  أن  يعتربون  الذين  من  وغريها  احلصص  تقسيم  منهجية 
مشروعًا هزم ومشروعًا آخر يف طريقه إلثبات التقدم الكبري. هلذا 
مع  التعاطي  اىل  فقط  ليس  الوطنية  الوحدة  حكومة  فكرة  تعود 
واقع لبنان احلساس، بل اىل اجياد خمرج مناسب لعدم أخذ البالد 
اىل حكومة فيها غالب ومغلوب أو حكومة أقطاب تشبه تلك اليت 
عودة  فيها  بطريقة عكسية تصبح   2005 بعد  ما  حكومات  شابهت 

عقارب الساعة إىل الوراء اخلالصة األكرب.
باحملصلة يلفت االهتمام الغربي بانواع الوزارات اليت يولي حزب 
تقدم  أي  من  األمريكي  احلذر  بالتالي  ويلفت  بها.  اهتمامه  اهلل 
ُتفقد  اليت  »لبنانيته«  باتاه  اجتماعي يطوه حزب اهلل   – سياسي 
خصومه القدرة على اعتبار الزهد ب احلكومة اللبنانية  دليل المباالة 
احلزب  ان  باعتبار  اخلارجي،  الوضع  اىل  وارتهانًا  احمللي  بالشأن 

العب اساسي على خمتلف حماور حلفائه.

اعرتاض أمريكي فرنسي على 
توّلي حزب اهلل وزارة الصحة

روزانا رمال
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 إمـارة سـوليدير لـصاحبها ناصـر الشـّماع
 70 يتجاوز  التشغيلي  سوليدير  إنفاق  متوسط 
مليون دوالر سنويًا، أي أكثر من 1.6 مليار دوالر 
من   100% استهلكت  الكلفة  هذه  إنشائها.  منذ 
أكرب  هم  احلقوق  أصحاب  الشركة.  مال  رأس 
 .30% بنسبة  السهم  قيمة  انهيار  مع  اخلاسرين 
نهبوا أموال أصحاب احلقوق وحّولوا وسط بريوت 
يعرف  هل  الشّماع.  ناصر  حيكمها  إمارة  إىل 
املساهمون كم من أقربائه يعملون يف الشركة 

وبأي رواتب ومواقع وظيفية؟
 10 إنشائها  يوم  سوليدير  سهم  سعر  كان 
دوالرات، وهو أغلق أمس على 7.22 دوالر للفئة 
ثلث  حنو  السهم  خسر  )ب(.  للفئة  و7.12  )أ( 
قيمته بعد 24 عامًا على إنشاء الشركة. اخلسارة 
واقعة على رغم مزاعم إدارة الشركة بأن لديها 
تقّدر  مربع  مرت  مليار   1.7 من  أصول  حمفظة 
طريقة  دوالر.  مليار   4.8 بنحو  السوقية  قيمتها 
الرتويج نفسها مل تعد فاعلة يف استالب عقول 
املساهمني. بات واضحًا أن الشركة باعت أكثر 
من نصف خمزون العقارات اليت تكون منها رأس 

محمد وهبة

الشماع مقعدًا يف جملس  له  األم. خّصص  بالشّماع عرب  مباشرة 
مدير  مركز  يشغل  وكان  انرتناشيونال،  سوليدير  شركة  إدارة 
املوظفني  بني  يرتّدد  األراضي.  بيع  عن  واملسؤول  املشرتيات 
أنه كان يرّكز على أمرين: العموالت من املبيعات، وإقامة املآدب 

على شرف السفراء كجزء من عمله الرتوجيي.
ابن شقيقة ناصر الشّماع، أديب النقيب، وهو يشغل مركز مدير 
التسويق والتواصل. كان يعمل يف سوليدير انرتناشيونال، لكنه 
ألسباب متعلقة بعدم كفاءته وفاعليته هناك أعيد إىل سوليدير 
لبنان براتب يفوق 25 ألف دوالر. يقال أنه ستكون لديه املقدرة 
على املشاركة يف كل صفقات مبيعات األراضي أيضًا. خطيبته 

تعمل أيضًا يف الشركة.
عبد الغين الشّماع هو مهندس يعمل يف الشركة أيضًا. أما كريم 
ناصر الشّماع فقد تدرب يف الشركة وسّلم أحد املشاريع فيها 
قبل أن يرحل إىل إسبانيا. رشا النّوام أيضًا تربطها صلة قربى 
بناصر الشماع، وهي تعمل يف األسواق التجارية مع ماهر النقيب. 
األخري استلم مركز مدير األسواق التجارية بداًل من )ر.ع( ونال 
راتبًا خياليًا أيضًا. آل درويش الذين تربطهم صالت عائلية بناصر 
الشماع، هلم حّصة يف الشركة أيضًا. غسان درويش هو مدير 
إدارة املشاريع، وسيما درويش موظفة إدارية وحسن درويش 
أما سامر درويش  أعيد توظيفه،  إداريًا استقال ثم  كان موظفًا 

فهو مدير إدارة األمالك براتب يفوق 20 ألف دوالر شهريًا.
    باتت مديونية شركة سوليدير تبلغ اليوم 800 مليون دوالر

يف  أيضًا  تعمل  الشّماع  ناصر  شقيقة  النقيب.  الشّماع  جومانة 
عبد  وابنة  العلوم،  متحف  مشروع  عن  مسؤولة  وكانت  الشركة 
أن  العقاري قبل  التطوير  دائرة  تعمل يف  أمرية  الشماع  القادر 
يتم إرساهلا إىل أمريكا للتخصص على حساب الشركة، وسامي 
الشّماع يعمل يف احملاسبة. سامر سلهب استلم عالقات الشركة 
مع املستأجرين براتب خيالي أيضًا، وسليم عثمان مدير اخلزينة 
يف الشركة، نازك شعبان اليت استقالت ثم أعيد توظيفها جمددًا. 
عمر الشّماع يعمل هناك أيضًا يف الصيانة. أمرية الصلح أيضًا 
استقالت من الشركة ثم أعيد توظيفها بعقد استشاري وهي ال 
التارخيي  بـ«املسار  يعرف  ما  على  عدة  منذ سنوات  تعمل  تزال 

لبريوت«!
ومن كبار املديرين التنفيذيني خارج عائلة الشّماع، هناك منري 
الدويدي الذي بلغ سن التقاعد لكن ناصر الشّماع متّسك به نظرًا 
لكونه »كامت أسراره« وجّدد له يف الشركة بعقد استشاري. مل 
ألف دوالر   50 بقيمة  الدويدي وبقي على مستواه  راتب  يتغري 
شهريًا. قريب الدويدي، راني كرمية حتّول إىل اليد اليمنى لناصر 
الشماع، ويعتقد أنه ال توجد قرارات يف الشركة إال ومتّر عربه. 

ثقة ناصر به كبرية وراتبه أكرب.
800 مليون دوالر ديون

كانت  والتوظيفات،  املتكررة  واالختالسات  الفساد  جانب  إىل 
إذ  الشركة،  أموال  على حساب  املصارف  عمليات حتابي  هناك 
تراكمت  مصرفية  قروضًا  الشركة  ميزانية  على  اإلدارة  رتبت 
وتأجلت مرارًا وتكرارًا حتى باتت مديونية الشركة تبلغ اليوم 800 
مليون دوالر. دين ثقيل على شركة تسّجل يف ميزانيتها سندات 
مشكوك بتحصيلها بقيمة تفوق 360 مليون دوالر، ومل تتمكن من 
بيع أي قطعة أرض ولو بسعر حمروق. األسعار احملروقة تعين 
هي  التشغيلية  الكلفة  األرباح.  ستأكل  التشغيلية  األكالف  أن 
مصدر »الرحبية« ألصحاب النفوذ والسلطة يف الشركة من أعضاء 
جملس إدارة وإدارة تنفيذية. اليوم تدرس الشركة طريقة جديدة 
المتصاص أصول الشركة. ستقوم شركة سوليدير انرتناشيونال 
متنحهم  لكي  دوالرًا   80 بقيمة  املساهمني  من  أسهمها  بشراء 
أرباحًا بطرق التفافية. »سوليدير« متلك %39 من أسهم »سوليدير 
انرتناشيونال«، أي إن جتميل حساباتها مرتبط خبفض حصتها يف 

»سوليدير انرتناشيونال«.
توزيع ماليني الدوالرات... ومنافع أخرى

يف عام 2017، بلغت قيمة الرواتب واملنافع وكل ما يرتبط بها 
يف شركة سوليدير، حنو 19.6 مليون دوالر. الشركة تصّرح عن 
خمصصات جمللس اإلدارة بقيمة 300 ألف دوالر، وخدمات احرتافية 
بقيمة 2.7 مليون دوالر، و655 ألف دوالر للتسويق والدعاية، و2.7 
مليون دوالر للصيانة واملكاتب وسواها، و650 ألف دوالر للسفر 
يف  وردت  املعطيات  هذه  دوالر.  مليون   1.7 بقيمة  ومتفرقات 
الفقرة 24 من التقرير املالي، لكن الفقرة 29 املتعلقة بالتحويالت 
استفادة  كامل  أن  إىل  تشري  بالشركة،  املتصلة  األطراف  إىل 
التنفيذيني يف الشركة وأعضاء جملس اإلدارة مبا فيها رواتبهم 

وخمصصاتهم واملكافآت وسواها، تبلغ 2.7 مليون دوالر.
هناك أشكال عدة من استفادة التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة 
التقرير اخلاص جمللس اإلدارة عن تعامالت  أموال الشركة.  من 
الشركة مع شركات ميلكها أو يساهم فيها أعضاء جملس إدارة 
أن  التقرير  يقول  األمر.  هذا  من  كبريًا  جانبًا  تكشف  سوليدير، 
عضو جملس إدارة سوليدير باسيل يارد، يشغل عضوية جملس 
إدارة بنك ميد وبنك ميد سويس، علمًا أن الشركة تتعامل مع 
الودائع ألجل تسهيالت  اجلاري وحساب  باحلساب  هذا املصرف 

مصرفية أخرى.
بيضون  ماهر  اإلدارة  جملس  عضو  أتعاب  أن  التقرير  ويضيف 
املوكل باالستشاريات املتعلقة بعالقات الشركة بالغري بلغت 174 
إدارة يف  عضو جملس  اآلخر  هو  روفائيل صّباغة،  دوالر.  ألف 
سوليدير، لكنه عضو جملس إدارة يف شركة إمناء واجهة بريوت 
البحرية اليت اتفقت مع سوليدير على شراء العقارين 1455 و1456 
ميناء احلصن بقيمة 31.6 مليون دوالر مت تسديد 6.4 مليون منها 
من خالل متلك %50 من جمموع أسهم الشركة املذكورة، وسّجل 
باقي الرصيد قرضًا على الشركة تراكم ليبلغ 57.9 مليون دوالر 
عليه فائدة غري مدفوعة بقيمة 21.3 مليون دوالر. بهذه العملية 
تكون سوليدير قد دفعت كامل مثن العقارين املباعني وسّجلت 
أخرى من جهة، وقرضًا هلا من جهة  استثمارًا يف شركة  الثمن 

ثانية مل يسّدد منه شيء.
    تحت اسم سوليدير انرتناشيونال هناك الكثري من الصفقات 

والسمسرات املخفية أبرزها عمليات بيع عقارات بسعر الكلفة
يشغل رئيس جملس اإلدارة ناصر الشماع منصب رئيس جملس 
هذه  عضوية  ويشغل  هولدنغز  انرتناشيونال  سوليدير  إدارة 
األخرية نائب رئيس جملس اإلدارة ماهر بيضون وعضو اجمللس 
منري الدويدي. سوليدير متلك يف سوليدير انرتناشيونال %39 من 
األسهم ويرأس جملس إدارتها ناصر الشماع، ولديها اتفاقيات 
تتعلق بتقديم اخلدمات االستشارية والفنية واهلندسية، والتفرغ 
باستعمال االسم  عن حقوقها خارج وسط بريوت، ومنحها احلق 
والعالمة التجارية. حتت اسم سوليدير انرتناشيونال هناك الكثري 
عقارات  بيع  عمليات  أبرزها  املخفية  والسمسرات  الصفقات  من 

بسعر الكلفة، ما يثري أسئلة كبرية عن هذه العمليات.
يف عام 2010 أسست سوليدير عددًا من الشركات املساهمة اليت 
تعمل يف قطاعات خمتلفة أبرزها القطاع السياحي. وّزعت رئاسة 
وعضوية هذه الشركات على أعضاء جملس إدارتها. تنفيعة واضحة 
للعيان. بريوت هوسبيتالييت كومباني، يشغل فيها ماهر بيضون 
دوالر  مليون   33.4 بقيمة  مدينة  وهي  اإلدارة،  جملس  عضوية 
عضوية  الدويدي  يشغل  اليت   BHC3 وشركة  سوليدير،  لشركة 
لسوليدير.  دوالر  ألف   272 بقيمة  مدينة  وهي  إدارتها،  جملس 
هناك أيضًا شركة BCD Cinemas اليت متلك فيها سوليدير 40% 
وممثلة يف جملس إدارتها. هذه الشركة مدينة لسوليدير بقيمة 

980 ألف دوالر.
يوم االستيالء على العقارات »بالرخص«

العقارات  »مالكي  من  ملكيتها  حّددت  سوليدير،  أنشئت  يوم 
وأقسام العقارات احملددة أرقامها يف اللوائح املرفقة باملرسوم 
ومن  فيها،  احلقوق  وأصحاب   1992/02/19 تاريخ   2236 رقم 
سيكتتب نقدًا بالرأمسال«. ما إن أقّر القانون حتى صدرت مراسيم 
تنظيمية للمباشرة بعمليات ختمني وتوزيع حقوق أصحاب احلقوق. 
يومها صدرت 7 مراسيم وزارية لتعيني جلان ختمني بدائية وجلنة 
ختمني عليا برئاسة القاضي ديب درويش، كما عينت 4 جلان 
توزيع. كّلفت اللجان بتخمني عقارات أصحاب احلقوق الـ65 ألفًا 
وأعطيت تعليمات بتوحيد األسعار ضمن البقعة الواحدة والتخمني 
هلذه  ضخمة  تعويضات  دفعت  عقارًا.  عقارًا  وليس  بقعة  بقعة 
اللجان وُمّررت إليها مؤشرات األسعار ليتبنّي أن عمليات التخمني 
غالبية  يف  ميداني  كشف  دون  ومن  جدران  أربعة  ضمن  متت 
مألوفة.  غري  وتوزيع  ختمني  معايري  اعتماد  عن  فضاًل  األحيان، 
أنهت هذه اللجان ختمني 1630 عقارًا يف وسط بريوت خالل 13 
شهرًا وقّدرت قيمة هذه العقارات مببلغ 1170 مليون دوالر موّزعة 
على الشكل اآلتي: 1532 دوالرًا للمرت املربع من األرض على رغم 
2500 دوالر و4000  الرائجة يف وقتها ترتاوح بني  األسعار  أن 
دوالر. ومبعدل 100 دوالر للمرت املربع من البناء، على رغم أن 
كلفة البناء للنوعية املوجودة يف وسط بريوت ترتاوح بني 300 

دوالر و500 دوالر.
بقيمة  الشركة من أصول عقارية خمّمنة  مال  رأس  تكّون  هكذا 
1170 مليون دوالر وحصل املالكون مقابلها على أسهم من الفئة 
)أ(، ثم أصدرت الشركة أسهمًا من الفئة )ب( ومجعت اكتتابات 
نقدية بقيمة 650 مليون دوالر. هذا املبلغ موزع اليوم على 165 

مليون سهم.

الكلفة التشغيلية هي مصدر »الربحية« ألصحاب النفوذ والسلطة من أعضاء مجلس إدارة 
وإدارة تنفيذية )هيثم املوسوي(

ماهلا. جممل املبيعات وصل إىل 2.7 مليار دوالر، إال أن حّصة 
الكلفة  نسبة  أما   ،45% من  أقل  األرباح  أنصبة  من  املساهمني 
التشغيلية فتتجاوز %55. األسباب الكامنة وراء هذا الفشل هو 
»التسرب«. جزء من الثروة العقارية اليت استولت عليها سوليدير 
من أصحاب احلقوق تسّربت إىل جيوب جملس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية اليت تسيطر عليها عائلة الشّماع وبعض كبار املديرين 
لبعض  إجيارات  خيالية.  برواتب  وأقربائهم  سياسيًا  احملميني 
األقرباء، أو مسسرات وعموالت على صفقات البيع واملقاوالت، 
الشركة  أموال  استعمال  زهيدة.  بأسعار  منازل  شراء  حتى  أو 

بأهداف محالة أوجه.
اختالس األسهم

هناك الكثري من العينات عن فساد الشركة وطرق اإلنفاق فيها، 
منري  من  اململوكة  الشركة  بني  مّتت  اليت  الصفقة  آخرها  كان 
قرطاس الذي تربطه صلة قرابة مباشرة مع رئيس جملس اإلدارة 
ناصر الشّماع، وبني سوليدير. وبينما نال قرطاس بسهولة أكثر 
من 6 ماليني دوالر من أموال الشركة، كانت اإلدارة تعمل على 
تربطه  الذي  ع(  )ر.  األسواق  مبدير  تتعلق  أخرى  فضيحة  لفلفة 
صلة قربى بـأحد أبرز املدراء يف سعودي أوجيه نزيه احلريري، 
وهو حمظي حبماية استثنائية من النائبة الصيداوية بهية احلريري. 
وتسجيل  إصدار  يف  تزوير  عملية  هناك  أن  تبنّي   2017 خالل 
اختالس  من  متّكن  وهو  ع(  )ر.  بها  قام  الشركة  السندات يف 
يف  ذكرت  سوليدير  إدارة  أسهم.  شكل  على  دوالر  ماليني   4
الفصل  هلا  يتيح  »مترينًا«  أطلقت  أنها  سنوي  النصف  تقريرها 
يف تناقضات موجودة يف مركز تسجيل األسهم لديها، ويضمن 
املرتتبة  األخرى  وااللتزامات  البيانات  قاعدة  املعلومات يف  دّقة 
على الشركة. »البحث ال يزال جاريًا ويتطلب املزيد من الوقت 
دوالر  ماليني   4 بقيمة  مؤونات  خصصت  اإلدارة  لكن  إلمتامه، 

لتغطية اخلسارة املرتقبة خبصوص هذا األمر«.
لألمر  اإلدارة توصيفها  2017، كّررت  لعام  السنوي  التقرير  يف 
على أنه »مترين«، مشرية إىل أنها توصلت إىل وجود نقص يف 

األسهم املسجلة وخصصت لتغطيته مبلغ 4 ماليني دوالر.
ترفض إدارة سوليدير اعتبار األمر حتقيقًا حتى ال تكون مضطرة 
لإلفصاح عما تبنّي يف احلقيقة. ما حصل هو أن )ر. ع( اختلس 4 
ماليني دوالر على شكل أسهم، ثم استقال ونال كل تعويضاته 
كاملة وفوقها »حّبة مسك«. كان الراتب الشهري هلذا املدير يفوق 
20 ألف دوالر شهريًا، وكان واحدًا من املديرين الذين يقومون 
بأعمال السمسرة على نطاق واسع يف األسواق التجارية وخصوصًا 
جلهة تأجري املساحات للشركات. يقال أن هناك اختالسات أكرب 

يف هذا اجملال لكنها غري واضحة يف التقرير املالي.
الشمّاعيون: النفوذ والحظوة

)ر. ع( مل يكن حمسوبًا على آل الشّماع وإمنا راتبه كان كبريًا. 
يف  حظوة  األكثر  الفئة  هم  أعلى.  كانت  الّشماعيون  رواتب 
أو  مباشرة  قربى  تربطهم صلة  فردًا   20 من  أكثر  الشركة. هم 
غري مباشرة برئيس جملس اإلدارة ناصر الشّماع. رواتب الواحد 
منهم يف الشركة ترتاوح بني 15 ألف دوالر وقد تتجاوز 50 ألف 
دوالر شهريًا. بعضهم ال يقوم بأي أعمال يف الشركة. بعضهم 
اآلخر تقاعد قبل سنوات، لكنه يستمر عرب عقد استشاري. أبرز 
القادر  عبد  العامة  اخلدمات  مدير  الفئة، هو  من هم ضمن هذه 
إليه  الذي توكل  »الشبيح«  بأنه  املوظفني  الشّماع. يوصف بني 
مهمة التنكيل باملوظفني غري احملظيني. تقاعد منذ أربع سنوات 
على  يشرف  وهو  استشاري  عقد  عرب  الشركة  يف  يستمر  لكنه 
أرض يف  قطعة  على  الشّماع  ناصر  يشّيدها  اليت  الفيال  أعمال 
على  صيدا  يف  منزله  بصيانة  يقوم  أنه  ويقال  بريوت،  وسط 

حساب الشركة.
صلة  تربطه  الصلح.  الرمحن  عبد  هناك  أيضًا،  البارزين  ومن 
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 ماذا جيري يف »شورى الدولة«؟
قبل أسابيع عدة، استدعي القاضي نديم غزال إىل اجتماع 
مساءلة يف رئاسة جملس شورى الدولة، وقيل له أن 
هناك مالحظات جدية وكثرية عن مداخالت قام بها خارج 
نطاق صالحيات عمله، وبعضها اآلخر يشي بأشياء غري 
قانونية. قيل له أيضًا أن رئاسة اجمللس تفكر بإحالة 
امللف إىل اجمللس التأدييب. فكان رد غزال، بأنه يفضل 
االستقالة من اجمللس ومن السلك القضائي كله. وهو 

ما متت املوافقة عليه بتاريخ 11 حزيران املاضي.
ــــ  القرار  لكن  للخطوة،  التنفيذية  اإلجراءات  اختذت 
رئيس  توقيع  إىل  حيتاج  االستقالة(،  )قبول  املرسوم 
مل  شهر،  من  أكثر  مضي  بعد  احلريري.  سعد  احلكومة 
مناخات سياسية  مع  ذلك  وترافق  القرار،  األخري  يوقع 
يف أوساط مراجع يف السلطة، بأن املرسوم ــــ القرار 
»جائر« وأن ما حيصل، هو عبارة عن عملية تطهري منظمة 
الرئيس  تعيني  بعد  وذلك  الدولة،  شورى  جملس  يف 
السابق  للرئيس  خلفًا  خوري  هنري  القاضي  اجلديد 
القاضي شكري صادر الذي أعلن استقالته من السلك 

ابراهيم األمني، رضوان مرتضى

القضاة  أن  فليعرف  سياسية،  ومرجعيات  لقوى  االرتهان  يف 
أهل  وإذا كان  الثمن.  العامة ستدفع  والعدالة  الثمن،  سيدفعون 
السلطة القضائية يريدون انتهاز الفرصة لتطهري اجلسم القضائي 
من الفساد فهذه فرصتهم. وعليهم، أن يكونوا مثل الناس، وأن 
يصفقوا ألي معركة بني فاسدين، وأن يتمنوا التوفيق للطرفني، 
طاملا أن النتيجة ستكون يف مكان ما، ضربًا لبعض أعضاء جسم 

الفساد.
على املستوى القضائي، كشف مّدعي عام التمييز القاضي مسري 
محود للزميلة  »االخبار« أّنه طلب ملف التحقيق مع غزال من القاضي 
هنري خوري لالطالع عليه، مشريًا إىل أّنه بصدد االدعاء جزائيًا إذا 
ثبت تورط القاضي يف ملفات فساد وقبض رشى. وعّلق محود 
على ما نشرته »األخبار« بشأن صمت النيابة العامة التمييزية قائاًل: 
»إّن القضاء يعمل بصمت بعيدًا من اإلعالم )حماكمة القضاة تعود 
حصرًا إىل النائب العام التمييزي(. وكشف عن وجود ثالثة قضاة 

بصدد االدعاء عليهم جزائيًا، لكنه رفض الكشف عن أمسائهم.
أنفسهم،  القضائي، على  البيت  أهل  انقسم  السياق نفسه،  يف 
خصوصًا يف ظل القاعدة القائلة بفصل القضاء اإلداري عن القضاء 
العدلي. معسكران يتواجهان. القضاء اإلداري يف مواجهة القضاء 
العدلي. حتّدث البعض عن استياء لدى جملس شورى الدولة من أداء 
القضاء العدلي حنوهم، متحّدثني عن محلة ُتشّن ضد جملس شورى 
الدولة لتحطيمه على خلفية البّت يف بعض الطعون اليت ُتعارض 
مصاحل فئات سياسية وختّسر هؤالء مئات ماليني الدوالرت. نقلت 
املصادر أّن اجمللس بّت يف عشرات الدعاوى منذ تسلم رئاسته 
ذ حبق أحد القضاة  القاضي هنري خوري، معتربة أّن اإلجراء الذي اختخُّ
يسجل لـ »شورى الدولة« وليس ضده، باعتباره يقوم باإلصالح، 
ال سيما أّن جملس شورى الدولة يدخل يف جوهر مهماته حماسبة 
الوزراء على أدائهم وإبطال املراسيم واملناقصات، وكذلك إبطال 

قرارات وزراء وجملس الوزراء.
يف املقابل، اعتربت مصادر قضائية مقابلة أّن قرار حماسبة القضاة 
الدولة الذي  اإلداريني يدخل يف اختصاص مكتب جملس شورى 
القضاء  أّن  ورأت  اإلداريني،  القضاة  على  مطلقة  صالحية  ميلك 
العدلي يرمي باملسؤولية على هذا املكتب لكونها تقع على عاتقه 
حماسبة هذا القاضي إذا ثبت تورطه، ال عقد تسوية معه والطلب 
إليه االستقالة ليحتفظ حبق االستشفاء على حساب صندوق تعاضد 
ضد  الشكاوى  من  العديد  تلقي  إىل  املصادر  وأحملت  القضاة. 
أّنه  إىل  مشرية  آنذاك«،  موّثقة  تكن  مل  »لكنها  غزال،  القاضي 

هت للقاضي املذكور تنبيهات عدة. ُوجِّ
نديم غزال: لم استقل تحت الضغط

أصدر القاضي نديم غزال بيانًا أوضح فيه مالبسات استقالته من 
جملس شورى الدولة ورد على احلملة اليت تتهمه بتقاضي أموال 
كرشى. وقال يف البيان إنه يعمل بصفة »مستشار معاون جمللس 
شورى الدولة وليس رئيس غرفة وهو ليس قاضيًا منفردًا يصدر 
هيئة  عن  تصدر  اليت  األحكام  يف  يشارك  وإمنا  منفردة،  أحكامًا 
مؤلفة من رئيس ومستشارين. وطيلة مدة خدمته مل يتم طلب رده 
عن النظر يف أي مراجعة. أما طرق الطعن يف األحكام أمام جملس 
شورى الدولة، فهي معروفة وهي توجه عادة ضد حكم صادر عن 
اهليئة وليس عن الرئيس أو املستشار. وعندما سئل عن بعض 
التصرفات من قبل رئيس جملس الشورى، فضل تقديم استقالته 
اليت لن يعود عنها ألنه قدمها مبلء إرادته، وليس حتت أي ضغط، 
أي  ألن  بل  معني  مبلف  متهم  ألنه  ليس  االستقالة  عرض  وقد 

مساءلة، مهما كانت، مسيئة لوضعه ولكرامته ولعائلته«.
أما ما أثري عن موضوع شقة ميلكها، فقد أوضح غزال أنه »باع منزله 
السابق وأخذ مع زوجته قرض إسكان على ٣٣ سنة منذ عام ٢٠١٣، 
وهو ال ميلك غريها كما ال ميلك أي حساب دائن«، وختم متمنيًا 
»الكف عن تعريض القاضي وعائلته لإلساءة وترك القضية لتأخذ 

جمراها أمام املراجع املختصة«.

لم يتوان جريصاتي عن التدخل يف ملفات مجلس شورى الدولة بحجة انه مطلع على 
بعضها )هيثم املوسوي(

حيرر  الذي  الدستوري  بالتعديل 
القضاء أكثر من سلطة الوصاية 
احملاوالت  كل  فإن  السياسية، 
تبقى  القضاء  إصالح  إىل  اآليلة 
عون  للرئيس  وميكن  جمتزأة. 
من  يريده  ما  كل  على  احلصول 
معطيات حول سلوك وزير العدل 

نفسه من اجلهات القضائية املعنية.
جملس  على  احلملة  »تسعري«  يف  كبار  قضاة  تورط  ملاذا  لكن، 
امليكانيكية.  املعاينة  صفقة  إبطال  قرار  بعد  خصوصًا  الشورى، 
وما الذي جيعل احلريري يرفض توقيع القرار ــــ املرسوم )قبول 
استقالة غزال(، وما الذي جعل احلزب التقدمي االشرتاكي يستفيق 
على فساد أحد القضاة، وملاذا يتحرك مقربون من الرئيس نبيه 
خارجه  أو من  القضائي  داخل اجلسم  عليه من  أو حمسوبون  بري 
قضاة  مبالحقة  التهويل  يتم  وملاذا  احلملة...  هذه  للمشاركة يف 
آخرين من جملس شورى الدولة فقط، عندما أثريت قضية غزال، 
والحقًا يتم التداول بأمساء قضاة »صودف« أنهم من احملسوبني 

على الرئيس عون؟
الواضح أن املعركة سوف تشهد فصواًل جديدة يف املرحلة املقبلة. 
وما يهم الناس هنا، ليس تصفية احلسابات بني املرجعيات. لكن 
على اجلسم القضائي حتمل مسؤوليته. فإذا كان يريد االستمرار 

 ملاذا، بعد إثارة قضية 
غزال، يتم التهويل بمالحقة 

قضاة آخرين يف شورى 
الدولة »صودف« انهم من 
املحسوبني على الرئيس 

عون؟

القضائي.
الالفت لالنتباه أن هذه املناخات ترافقت مع توزيع معلومات خاطئة، 
إىل  وصواًل  غزال  القاضي  استهدفت  قاسية  محلة  إىل  باإلضافة 
اتهامه بتقاضي رشاوى مباليني الدوالرات. وقد شارك يف هذه 
احلملة قضاة يف مواقع نافذة، وسياسيون وناشطون على مواقع 
التواصل االجتماعي وبعض املواقع اإللكرتونية، وبعضهم حمسوب 
التدقيق،  بعد  ليتضح،  معينة،  سياسية  وقوى  مرجعيات  على 
حساب  تصفية  ألجل  غزال،  قضية  استغالل  يريد  من  هناك  أن 
تتجاوز القاضي نفسه، لتطاول جملس شورى الدولة كله. أما حجة 
احملتجني، أنه كان على رئيس جملس الشورى إحالة القاضي إىل 

القضاء ال تركه يقدم استقالته فقط.
حقيقة األمر، اليت يعرفها اجلميع، أن جملس الشورى يعاني أزمة 
كبرية منذ سنوات بعيدة، وخالل فرتة رئاسة القاضي صادر، مسح 
للضغوط السياسية بتجميد عدد كبري جدًا من امللفات وعدم البت 
جاء  املتدخلني. وعندما  ببعضها ملصلحة  البت  أو حتى جرى  بها، 
الرئيس ميشال عون إىل القصر اجلمهوري، طلب بواسطة املديرية 
جملس  أمام  العالقة  بالقضايا  الئحة  اجلمهورية،  لرئاسة  العامة 
الشورى، مع توضيح حول سبب عدم البت بها، وما إذا كان األمر 
يتصل بنقص يف عدد القضاة أو الغرف أو بسبب الضغوط اآلتية 

من أصحاب املصاحل وجلهم من السياسيني املتحكمني بالبالد.
الحقًا، اتضح لرئيس اجلمهورية أن هناك مشكلة جدية، دفعته إىل 
التعجيل بقرار تغيري رئيس جملس شورى الدولة واإلتيان بالقاضي 
انطلقت ورشة عمل جديدة.  بعدها،  للقاضي صادر.  خلفًا  خوري 
ومتكنت غرف اجمللس من البت سريعًا بعشرات امللفات العالقة، 
وذلك من ضمن برنامج عمل يقضي بالبت بكل امللفات املوجودة، 

مبا فيها تلك اليت تأخر البت بها ألسباب خمتلفة.
عمليًا، اختلف املناخ داخل جملس شورى الدولة، لكن أحدًا ال جيزم 
بأن األمور صارت تتم وفق منطق خمتلف جذريًا عما كان عليه الوضع 
سابقًا، خصوصًا أن مشكلة الفريق احملسوب على رئيس اجلمهورية، 
ال تزال متمحورة حول تدخالت وزير العدل سليم جريصاتي، الذي 
مل يتوان عن التدخل يف ملفات جملس شورى الدولة نفسه حبجة 
هلذا  حدًا  عون  الرئيس  يضع  مل  وإذا  بعضها.  على  مطلع  أنه 
العمل  وقف  إزاء  وقانونية  أخالقية  مسؤولية  يتحمل  الذي  الوزير 

االيام او االسابيع او االشهر رمبا املتبقية من عمر حكومة تصريف 
االعمال احلالية هي موازية للفرتة املتبقية لـ  نهاد املشنوق  كوزير 
للداخلية والبلديات من حصة  تيار املستقبل  وهي الفرتة االخرية 
من »عمر« النائب نهاد املشنوق »ابو صاحل« كما حيلو للبيارتة ان 
يسموه يف البيت احلريري الصغري كمقرب من العائلة ومن عائلة 

الرئيس رفيق احلريري وجنله الرئيس املكلف  سعد احلريري .
عمليًا ووفق معلومات بات املشنوق يف »جو« انه مل يعد من حصة 
ومل  الضيق  احلريري  الرئيس  فريق  من  يعد  ومل  املستقبل  تيار 
يعد له اليد الطوىل يف  بيت الوسط  ومل يعد »كسارة املصاعب« 
بضربة  استبعاده  احلريري  قرار  فبعد  االبن.  للحريري  واالزمات 
فصل النيابة عن الوزارة القاضية تلقى ضربة قاسية عندما علم 
انتخابيًا  ابيه«  بيت  من  »غدر  انه  مباشرة  النيابية  االنتخابات  بعد 
اسقاطه  ويريد  املستقبل  تيار  يف  ضده  يعمل  من  هناك  وكان 

وابعاده نهائيًا عن احلريري بال وزارة وال نيابة. 
لكن ابو صاحل »جنا« من املكيدة وكسب مقعده النيابي بصعوبة 
شارع  هناك  ضده  احلمالت  كل  فرغم  نفسه  الوقت  يف  وجدارة 
بريوتي كبري يدين للمشنوق بكثري من اخلدمات طيلة وجوده يف 

الداخلية الكثر من ثالثة اعوام.
ويرتدد يف اوساط سنة بريوت ان املشنوق يشعر ان ما قام به 
وجودهم يف  لبنان   ايام  السوريون  به  لقام  مواز  اليوم  احلريري 
فُأتهم بالعمالة السرائيل  ونفي واليوم ُيتهم بـ »العمالة« من تيار 
املاضي(  )الثالثاء  االوىل  للمرة  زارها  اليت  للسعودية  املستقبل 
االوساط  هذه  تؤكد  اذ  »امللكية«  الدرجة  من  للسعودية  كصديق 
ان املشنوق ذاهب اىل  السعودية  كحليف وكصديق وسيلتقي كبار 
الثاني  4 تشرين  القيادات السعودية يف داللة على طي صفحة 
عندما تصدى لفكرة حممد بن سلمان ازاحة سعد واالتيان ببهاء لكي 

يكون الوريث الثاني لرفيق احلريري.
وتؤكد االوساط ان املشنوق ومنذ فرتة اعاد ترتيب »وضعه« مع 
السعودية، فبات حيضر يف جمالس القائم باالعمال السعودي  وليد 
البخاري  ويتواصل مع السعوديني الكبار بشكل دائم. فثمة هناك 
اجلديدة  القيادة  املشنوق ضالة  يرى يف  من  املالكة  العائلة  يف 
البديل  املرشح  وليكون  واهدافها  توجهاتها  عن  ليعرب  السعودية 
و«الستاند باي« خلالفة سعد احلريري يف  رئاسة احلكومة  يف اية 

حلظة وبه قد »يزكزك« ابن سلمان احلريري وقتما شاء.
السعودية  »املراقبة«  حتت  اليوم  احلريري  ان  االوساط  وتقول 
الرئاسي   وحليفه  اهلل   مع  حزب  التشدد  منه  ومطلوب  واالمريكية 
القواتي ومنع  تعزيز حضور خصمهما  منه  ميشال عون  واملطلوب 
حتى  احلريري  ان  ويبدو  جنبالط .  السابق  وليد  النائب  استفراد 
اللحظة عاجز عن »املوائمة« بني مصلحته الشخصية بالتأليف السريع 
الرئيس  وبني مطالب السعودية ملصلحة حلفاءها واليت يرفضها 
عون والوزير  جربان باسيل . ووفق االوساط فإن املشنوق اخلارج 
من الداخلية كوزير من حصة احلريري واملستقبل بات متحررًا ايضًا 
اليت بات حيضرها بشكل  النيابي يف  كتلة املستقبل   التزامه  من 
متقطع وسيعود من  الرياض  حمماًل بـ »ذخرية« معنوية قوامها انه 
املرشح االول والدائم سعوديًا خلالفة احلريري يف حال فشل يف 

اجتياز »افخاخ« بن سلمان.
ال  ان  االزرق  التيار  كبري يف  قيادي  يؤكد  املستقبل  جبهة  على 
السعودية وطبيعة  زيارة املشنوق اىل  لدينا عن طبيعة  معلومات 
لقاءاته، فهل هي الداء مناسك العمرة؟ هل هي زيارة شخصية؟ 

هل هي سياسية؟ ال ندري.
ويضيف القيادي ان الوزير املشنوق مل يكن عضوًا تنظيميًا يف تيار 
املستقبل وهو يقول انه صديق للتيار ومن رموز احلالة احلريري 
اي ارث الشهيد الرئيس رفيق احلريري فال ميكننا القول انه منشق 
كل  بل  فقط  يعنيه  ال  الوزارة  عن  النيابة  ففصل  املستقبل  عن 
وزراء التيار. وعليه فإننا ال نرى يف املشنوق خصمًا بل صديقًا 
للتيار وهو يقرر وحده مستقبله مع الكتلة ومع الرئيس احلريري. 
القيادي  يؤكد  الثالثة  الرئاسة  للحريري يف  »خالفته«  وعن فكرة 
ان الرئيس احلريري يعرب شعبيًا عن متثيله الواسع للطائفة السنية 
واالنتخابات كرسته مرشحًا اول لرئاسة احلكومة وحنن ليس لدينا 

يف املستقبل بدياًل عنه اال هو فال بديل عن احلريري اال احلريري.
او  احلريري  على  سعودي  ضغط  عن  يرتدد  ما  القيادي  وينفي 
مطالب حمددة منه ويقول ان العقد اصبحت معروفة ومعروف ايضًا 

طريقة حلها فال ضرورة للتعمية وختبئة احلقائق ومتييعها.

املشنوق خيرج من بيت الوسط 
اىل الرياض... بال وزارة

علي ضاحي
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أّنه  احلريري   ف  سعد  املكلَّ احلكومة  رئيس  يشعر 
وأصدقاء  شركاء  الفرقاء،  مجيع  من  »حماَصر« 
وخصومًا، وكأّن هناك من يريد »تطويقه« ملنعه 

من تأليف حكومته كما يرغب.

ال يتعلق األمر فقط بالعقد احلكومية اليت ال تزال 
بشبه  لتكليفه  األول  اليوم  منذ  مكانها  تراوح 
إىل  وصواًل  املسيحية  إىل  الدرزية  من  إمجاٍع، 
طرف  أّي  وبرفض  وجهه،  يف  املصّوبة  السنية 
حّد  إىل  يصل  بل  شأنها،  تنازٍل يف  أّي  تقديم 
اخلشية من مصادرة صالحياته اليت كّرسها  اتفاق 
الطائف  لصاحل أعراف جديدة تهّب عليه من كّل 

حدٍب وصوب.

السابق  يف  متهمًا  الشيعي  الثنائي  كان  وإذا 
بنصوص  تطيح  جديدة  توازنات  إلرساء  بالسعي 
أن  باحلريري مرتابون من  الطائف، فإّن حميطني 
يكون »العهد« الذي اعترب نفسه شريكًا فيه يسري 
بهذا املنحى، وهو ما فاقمه احلديث املتجّدد، ولو 
ضرورة  عن  الضغط،  باب  ومن  الكواليس  يف 

»حصر« مهلة التكليف...

الكّل »متواطئ«؟
على الرغم من حماوالته الدائمة إلرساء جو إجيابي 
وتفاؤلي، يشعر احلريري أّن مّثة جهات اعتقد أّنه 
احلكومة،  تأليف  مهّمة  عليه  تصّعب  عليها  ميون 
هذه  أّن  هواجسه  تثري  اليت  املفارقة  إّن  بل 
اجلهات تكاد تشمل مجيع الفرقاء، بني من يتعّنت 
يلومه  من  وبينهما  عليه،  يضغط  ومن  مبطالبه، 
رغم  على  اليوم،  حتى  احلكومة  تأليف  عدم  على 
الكرة ليست عمليًا يف ملعبه،  أّن  إدراك اجلميع 
والرافضني  املتخاصمني  األفرقاء  ملعب  يف  بل 

ملبدأ التفاوض.

الكل  أّن  احلريري  يعترب  السياق،  هذا  ويف 
يف  »تكبيله«،  اهلدف  وكأّن  ضّده،  »متواطئ« 
بالتحديد  احلكومة  هذه  على  يعّول  كان  وقٍت 
األزمات  بعد  البوصلة، خصوصًا  تصويب  إلعادة 
اليت تعّرض هلا يف اآلونة األخرية، وما أثري عن 
اليت  تلك  اإلقليمية، وال سيما  »اهتزاز« عالقاته 
تربطه بالقيادة السعودية ، واليت قيل إّنها تبقى 
كان  إذا  وما  اجلديدة،  احلكومة  شكل  »رهينة« 
ستكون  أّنها  أم  نفوذه،  فيها  الرجل  سيفرض 
اليت  النتائج  بعد  اهلل «  »حزب  لسيطرة  خاضعة 

حققها يف  االنتخابات النيابية  األخرية.

شبه  بعد  تفاءل  احلريري  أّن  صحيحًا  كان  وإذا 
وتوّقع  للحكومة،  رئيسًا  تسميته  على  اإلمجاع 
تسهياًل ملهّمته من جانب خمتلف الفرقاء، حتى بعد 
»طمع« اجلميع  النيابية اليت أظهرت  االستشارات 
ستكون  وكأّنها  احلكومة  يف  الوازن  بالتمثيل 
أربعينية أو مخسينية، فإّن الصحيح أيضًا أّنه توقع 
بالرئيس ميشال عون   »العهد«، ممثاًل  يكون  أن 
الداعمني  أكرب  احلر «،  الوطين  » التيار  خلفه  ومن 
واملسّهلني، خصوصًا أّن عون سبق أن اعترب أّن 
ال  األوىل«  العهد  »حكومة  ستكون  احلكومة  هذه 
تلك اليت سبقتها، وبالتالي فإّنه سيكون حريصًا 
على »مثاليتها«، بدءًا من طريقة تشكيلها بعيدًا 
عن منطق احملاصصات الذي لطاملا حتّكم بتأليف 

احلكومات يف لبنان.

مكاٍن  يف  يشعر  احلريري  جعل  حصل  ما  أّن  إال 
ما وكأّن »شريكه« يضّيق عليه ال العكس، ولو 
احلريري  على  التضييق  إّن  يقول  األخري  كان 
إلضعافه،  وحماولة  للعهد  مباشر  استهداف  هو 
خصوصًا أّن رئيس احلكومة املكلف اصطدم بعقٍد 
من  الثابتني،  أطرافها  أحد  »التيار«  كان  باجلملة 
ثالثة  على  تزيد  حّصة  »القوات«  إعطاء  رفضه 
»اتفاق معراب«  بعد تكّشف فصول  وزراء، حتى 
وما نّص عليه من مناصفة صرحية يف احلقائب، 
االشرتاكي «  التقدمي  » احلزب  إعطاء  رفضه  إىل 
وإصراره  احلكومة  يف  الصافية  الدرزية  احلصة 
على متثيل الوزير  طالل أرسالن ، بل إّن »التيار« 
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احلريري »حماَصرًا«: اتفاق الطائف يف 
خطر؟!
حـسني عـاصي

يت بـ »العقدة السنية«،  ّ دخل حتى على خط ما سمُ
يف ضوء ما تسّرب عن أّن الرئيس عون هو من 
اقرتح على النواب السّنة املعارضني للحريري أن 

يتكّتلوا ليطالبوا حبصة وزارية.

والية »محصورة«؟
بها  يشعر  اليت  »التضييق«  مسألة  تنتهي  ال 
بل  املضادة،  والشروط  الشروط  عند  احلريري 
إّن »الطامة الكربى« بالنسبة له تكمن يف املّس 
بـ«صالحياته« بشكٍل أو بآخر، األمر الذي استدعى 
يف  السابقني  احلكومات  رؤساء  مجع  سابقًا  منه 
دارته، قافزًا فوق خالفاته مع عدٍد منهم، لتوجيه 
رسالٍة لكل من يعنيهم األمر كان سبق أن وّجهها 
أّن  ومفادها  »املستقبل«،  كتلة  خالل  من  أيضًا 
وأّن  مرفوض،  احلكومة  رئاسة  ملقام  التعّرض 
الصالحيات اليت منحها الدستور لرئيس احلكومة 

هي مبثابة خط أمحر.

ومع أّن رئيس اجلمهورية يستخدم يف هذا السياق 
صالحيات منحه إياها الدستور نفسه أيضًا، الذي 
رئيس  صالحيات  سحب  عن  كى  حيمُ ما  كّل  رغم 
يف  الوطين  الوفاق  وثيقة  مبوجب  اجلمهورية 
الطائف، إال أّنه ترك بيد األخري »سلطة التوقيع« 
على مراسيم  تشكيل احلكومة ، ما جيعله »شريكًا« 
يف التأليف، فإّن مّثة يف احللقة احمليطة باحلريري 
هذه  استخدام  يف  يبالغ  الرئيس  أّن  يعترب  من 
الصالحية، بل يوحي كأّنه هو صاحب القرار األول 
حيصل  مل  ما  وهو  احلكومة،  تأليف  يف  واألخري 
باحلدة نفسها يف أّي من العهود السابقة، ال مع 
احلريري وال مع غريه من رؤساء احلكومات، علمًا 
يسّربه  »احلريريني« مما  لدى  امتعاضًا  هناك  أّن 
»العونيون« عرب اإلعالم عن أّن عون لن يوّقع على 

أّي صيغٍة ترده ختالف توّجهات »التيار«.

ولعّل ما زاد حساسية املوقف متّثل بعودة احلديث 
والية  »حصر«  ضرورة  عن  املاضية  األيام  خالل 
تركها  عدم  ووجوب  املكّلف،  احلكومة  رئيس 
الرئيس  من  املقّربني  بل ذهاب بعض  مفتوحة، 
للمجاهرة بوجود »استشارة يف جيب الرئيس« من 

هذا القبيل. 

وعلى الرغم من أّن هذا احلديث ليس جديدًا، إذ 
أو  الضغط  باب  من  ستخَدم  يمُ أن  العادة  درجت 
يتأخر  رئيس حكومة مكلف  االبتزاز يف وجه كّل 
هذه  يشعر  احلريري  أّن  إال  حكومته،  تأليف  يف 
املرة أكثر من أّي وقٍت مضى بأّن هناك من يفكر 
جديًا بطروحاٍت من هذا القبيل، كتتّمٍة ملصادرة 
دوره بشكٍل أو بآخر، وهو ما ال ميكن أن يقبله 

بأّي شكٍل من األشكال.

سباق كسر األرقام
يف املنطق، األكيد أّن املهلة »املفتوحة« لتأليف 
قد  الدستور،  يف  كبرية  ثغرة  تشّكل  احلكومات 
الفرقاء يف  تعّنت مجيع  خلف  السبب  تكون هي 
دليل  خري  ولعّل  عنها.  التنازل  وعدم  مطالبهم، 
على ذلك أّن أّي رئيس حكومة حيق له أن حيتفظ 
أن  دون  من  اآلبدين،  أبد  إىل  »املكّلف«  بصفة 

يسائله أو حياسبه أحد.

لكن يف لبنان، املنطق شيء والواقع شيء آخر. 
ال تقتصر اإلشكالية هنا على »استسهال« األمور، 
والتصرف وكأن ال شيء يدعو للعجلة، بل يسمح 
املعنيون ألنفسهم بأخذ إجازاٍت باجلملة دومنا أّي 
الطائفي  باملنطق  أواًل  ترتبط  ولكنها  اكرتاث، 
جمرد  وجيعل  باألمور،  يتحكم  الذي  واملذهيب 

احلديث عن تعديل دستوري مسًا باملقّدسات.

أكثر من ذلك، تصبح معادلة أن رئيس احلكومة 
املكلف لن يعتذر »مهما طال الوقت« هي الثابتة، 
وكأّنها متّثل »انتصارًا« خلط على آخر، يف تكريٍس 
لواقع جيعل احلكومات اللبنانية يف »سباق« فيما 
اليت  املّدة  يف  من  رقم  يكسر  من  على  بينهما 

استغرقتها والدتها...

بعد أسبوع يكون قد انقضى على تكليف الرئيس 
ختطى  شهران.  احلكومة  تأليف  احلريري  سعد 
رقم تكليفه تأليف حكومته احلالية )2016(، وهو 
ظل  ــــ يف  ضي  املمُ وشك  على  وبات  يومًا،   45
استمرار التعثر وتعّذر التنازالت املتبادلة ــ على 

طريق األرقام القياسية.
رئيس  موقف  على  قرب  عن  للمطلعني  تبعًا 
اجلمهورية العماد ميشال عون، ليس بني يديه 
دة حكومة. زاره الرئيس املكلف سعد  اآلن مسوَّ
احلريري مرتني بعد 24 أيار: يف 11 حزيران ويف 
24 منه. يف كلتا الزيارتني مل حيمل مسودة، بل 
األرقام:  اقتصر على  »افرتاضيًا شفويًا«  عرضًا 
حجم احلكومة وعدد املقاعد اليت يقرتحها لألفرقاء 
والكتل، دومنا البحث يف احلقائب. ال تصّور وال 
مشروع حكومة. كان الرئيس عون ينتظره بعدما 
أخطره بأنه سيجري جولة مشاورات ويعود منها 
عاد  طويلة.  إجازة  يف  ذهب  أنه  إال  جبوجلة. 
إثرها  على  يلتقي  أن  غري  من  لقاءات  وأجرى 

الرئيس أيضًا الذي ال يزال ينتظره.
ال يكتم رئيس اجلمهورية وجود عقبات تقف يف 
طريق التأليف. ما يسمعه املطلعون على موقفه 
هو اآلتي: »ال أحد يريد حصته، بل زيادة عليها. 
مقاعد  كل  يريد  جنبالط  وليد  هكذا.  معظمهم 
السّنة،  مقاعد  كل  يريد  احلريري  سعد  الدروز. 
مع أن لديه 17 نائبًا سّنيًا، بينما السّنة اآلخرون 
تقول  أن  تستطيع  ال  اللبنانية  القوات  عشرة. 
إنها تريد كل شيء، ألنها ليست القوة املسيحية 
الرئيسية، وال تستطيع إلغاء التيار الوطين احلر، 
ولذا تطالب بزيادة. ليس بني هؤالء َمن يريد 
به،  طالب  مبا  مكتٍف  الشيعي  الفريق  حصته. 
للجميع،  قلت  اآلخرين.  السّنة  حبقوق  ويطالب 
حجمه  من  أكثر  أحد  يأخذ  لن  أخرى،  تلو  مرة 
االنتخابي. وحدها نتائج االنتخابات النيابية حتّدد 

األحجام. لن يأخذ أحد سوى حصته«.
الوقت ليس مفتوحًا إىل ما شاء اهلل، يقول رئيس 
اجلمهورية. يف وسعه انتظار األسبوع املقبل بعد: 
بَتز، سأمنحهم  »ال أراهن على الوقت، لكنين ال أمُ
يكون  بذلك،  مسبق«.  فعل  رد  أي  بال  فرصة 
عون  أمام  التكليف.  على  شهران  انقضى  قد 
خيارات مفتوحة يفّضل أاّل يتحّدث عنها. بعضها 
اآلخر  والبعض  الدستورية،  بصالحياته  مرتبط 
بدوره كرئيس للدولة. مثة خيار ثالث أمامه، هو 
التوّجه إىل اللبنانيني ومصارحتهم بالعقبات اليت 

يواجهها تأليف احلكومة، ومعرقليها.
ليس مثة ما يشري إىل خالف معلن بني رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف. بيد أن عون يأخذ 
سببًا  جيد  قرارًا.  اختاذه  عدم  احلريري  على 
هو  دام  »ما  والتباطؤ:  الرتّدد  هذا  لتفسري 
يرتكب اخلطأ، فكيف سيكون يف إمكانه تصحيح 

اخطاء اآلخرين؟«.
املكلف  الرئيس  إصرار  أن  اإلشارة  فحوى هذه 
يكون  أن  غري  من  ــــ  السّنية  احلصة  كل  على 
كوليد  اآلخرين  جتعل  ــــ  للسّنة  األوحد  الزعيم 
نفسه  املركب  يركبون  جعجع  وسري  جنبالط 
وجهة  تفضي  حصتهم.  على  يزيد  مبا  بالتشّبث 
النظر هذه الرئيس عون إىل القول إنه ال يغطي 
الوزير جربان باسيل يف كل ما يتحّدث عنه يف 
تكتل يف  أكرب  رئيس  »هو  التأليف:  مفاوضات 
إياه  أعطاه  الذي  احلجم  أعطوه  النواب.  جملس 
الناس يف االنتخابات النيابية. ال أكثر وال أقل. 
شأنه كسواه من األحزاب والكتل. بعد انتخابات 
2009 ترأستمُ أنا كتلة نيابية من 27 نائبًا، فلم 
)برئاسة   2009 حكوميت  حقيبة سيادية يف  أمُعَط 
احلريري( و2011 )برئاسة الرئيس جنيب ميقاتي( 
اللتني تلتاها، إىل أن حصل التيار الوطين احلر 
بسبب   2014 حكومة  يف  سيادية  حقيبة  على 
اإلصرار على هذا احلق املنبثق من قوة التمثيل 
أن  يسعه  ال  كهذا  حجمًا  ميلك  ال  َمن  الشعيب. 

يطلب أكثر من حصته اليت يعرف نطاقها«.
وهو  العهد،  على  احلملة  تصاعد  عون  يالحظ 
يف  الوالية  من  الثانية  السنة  طّي  وشك  على 
وجلّي:  واضح  تفسريه  املقبل.  األول  تشرين 

العداء له.  الذين ال يريدون سوى  أولئك  إنهم 
العهد  هذا  بداية  منذ  »اللبنانيون ملسوا  يقول: 
املرحلة  يف  البعض  اعتادها  اليت  األحجام  أن 
السابقة، أيام الوجود السوري، مل تعد كذلك. 
الطبيعي.  حجمها  إىل  ورجعت  منتفخة  تعد  مل 
هذه  تؤكد  األخرية كي  النيابية  االنتخابات  أتت 
احلقيقة. مل يعد يف وسع أحد إلقاء كلمة جزافًا 
كي ينفجر البلد. ال أحد قادر على تفجري لبنان 
واللعب بأمنه واستقراره. عادت اللعبة إىل حجمها 
السياسي  الصراع  إطار  يف  احلقيقي  الطبيعي 
يقدر  َمن  ليس بني هؤالء  لبنان.  اعتاده  الذي 
النعوت.  بشتى  ينعتونه  العهد.  إسقاط  على 
حتى.  جيّربوني  ومل  قباًل،  يعرفوني  مل  كأنهم 
رمبا بات من الضروري أن يعرفوا مجيعًا أن مثة 
رئيسًا للجمهورية يدّق على الطاولة، ويستخدم 
صالحياته الدستورية كاملة، مبا فيها اليت أهملها 

كثريون«.
بصالحياته  معينٌّ  أنه  اإلضافة  إىل  ذلك  يدفعه 
الدستورية كاملة و »منع أي أحد مّد يده إليها«. 
نشئ أعرافًا، إذ يطالب  ساق إليه أنه يمُ ينفي ما يمُ
حبصة يف احلكومة اجلديدة: »أنا هنا كي أمارس 
صالحياتي الدستورية كما هي. ال أعراف. لكنهم 
كبرية يف  كتلة  للرئيس  تكون  أن  يعتادوا  مل 
الوزراء  جملس  وازنة يف  وكتلة  النواب  جملس 
يستعني بهما. الصالحيات الدستورية هي اليت 
إجراء  وإىل  لالنتخاب،  جديد  قانون  إىل  قادت 
األخذ  فرض  وإىل  العامة،  النيابية  االنتخابات 
حينما  العادي  للمرسوم  الدستورية  بالطبيعة 
تكثر  فال  يوقع،  ال  أو  وزير  يوقع  أن  يقتضي 
أقدمية  كمرسومي  وهناك  هنا  االجتهادات 
صالحية  تعود  أن  وإىل  والتجنيس،  الضباط 
رئيس  إىل  املالية  االتفاقات  يف  التفاوض 
اجلمهورية إال إذا فّوض إىل أحد هذه الصالحية 
وهو  رقابته،  حتت  األحوال  كل  تكون يف  اليت 
الذي يربم االتفاق. كان جملس اإلمناء واإلعمار 
يعقد اتفاقات للحصول على أموال باسم مشاريع 
التلزيم  منعتمُ  أخرى.  مشاريع  على  حييلها  ثم 
استخدامي  الرتاضي.  وتلزيم  الرتاضي  نصف 
املادة 59 من الدستور للمرة األوىل أظهر جدواها 

وأوصلتنا إىل قانون جديد لالنتخاب«.
على  للمطلعني  تبعًا  أيضًا  عون  الرئيس  يقول 

طئ عون: احلريري يخُ

ميشال عون: لن يأخذ أحد إال حصته، ولن أخُبَتز
نقوال ناصيف

موقفه: »ما فعله العهد 
كثري،  األول  اليوم  منذ 
وإن مل يكن كافيًا حتت 
املشكالت  عبء  وطأة 
تعاني  اليت  والصعوبات 
البالد. هل أحتدث  منها 
االنتخاب  قانون  عن 
واملوازنة  واالنتخابات، 

والتعيينات،  والرواتب،  الرتب  وسلسلة 
ما  يف  اخلارجية  والسياسة  األمين،  واالستقرار 
األردن  قميت  ويف  العربية  اجلامعة  يف  قلته 
والرياض ووضعت سقفًا للموقف اللبناني حيال 
النزوح  ملف  ومواجهة  املنطقة،  يف  جيري  ما 
كيف  اجلرود؟  يف  اإلرهاب  وضرب  السوري، 
يسعنا تصّور ما ميكن أن نكون عليه لو مل ننجز 

ذلك كله، وأنا أعرف أنه ليس كافيًا؟«.
ال خيفي الرئيس ــــ إذ يستعجل تأليف احلكومة 
ــــ قلقه من الوضع االقتصادي. هو أكثر ارتياحًا 
إىل االستقرار األمين: »منعت أي أحد أن ميّد يده 
على اجليش ويتدخل يف شؤونه والتوسط لديه. 
منحنا القوى األمنية األخرى احلصانة. فتحت ملف 
شركاء يف  يكونوا  كي  اللبنانيني  أمام  الفساد 
اآلن  الدولة.  مكافحته، وال تقتصر املهمة على 
هناك مرجعية يف إمكان أي مواطن اللجوء إليها 
إذا وقع على رشوة أو عنصر فساد يف أي من 
إذا سكت  نتحّرك ملواجهتها.  اإلدارات، من ثم 
الفساد  على  يشجع  أنه  يعين  فذلك  املواطن، 
كي ال أقول إنه يتواطأ معه. يف إمكان اللبناني 
الذهاب إىل أّي مركز لألمن العام وقوى األمن 

الداخلي مثاًل كي يساعدنا«.

من الضروري أن 
يعرف الجميع 
أن ثمة رئيسًا 

للجمهورية يدقّ 
على الطاولة



Page 17صفحة 17     

مــقاالت وتـحقيقات

هديل فرفور

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 

 301 رقم  القرار  مبضمون  »التقّيد  املديرية  من 
يثري  ما  العمومية«.  امُلزايدة  إجراء  على  والعمل 
تساؤالت عدة حول سبب التفاف »الداخلية« على 
جلأت  قد  كانت  أنها  خصوصا  القانوني،  املسار 
يعين  ما  األمر،  بداية  يف  املناقصات  إدارة  اىل 
»اعرتافها« بوجوب املرور باإلدارة. ومثة من ُيثري 
شكوكًا وشبهات حول جتاوز الوزارة، خصوصا أن 
املالحظات اليت رّدت بها إدارة املناقصات تبدو 
»عادية«، وهي أقرب اىل الشكلية. أما املالحظة 
املزايدة،  افتتاح  بوجوب حتديد سعر  تتعّلق  اليت 
إدارة  تعبري مصادر  حد  على  »بديهي«،  أمر  فهو 
املناقصات اليت تؤكد وجوب الرجوع اىل االدارة 

يف مسألة تنظيم املزايدة.
عن  امللف  على  ُمّطلعة  مصادر  تسأل  ذلك،  إىل 
سبب تعيني ممثل عن جملس اإلمناء واإلعمار يف 
اللجنة املكلفة بيع هذه اآلليات، ُمشريًة اىل أن 
قانون احملاسبة العمومية يفرض أن يكون أعضاء 

اللجنة من اإلدارة.
شكوك حول تخمني األسعار

بيع  املكلفة  اللجنة  اجتمعت   ،2018/1/12 بتاريخ 
فرحات  بسام  حضور  يف  العلين  باملزاد  اآلليات 
عن جملس االمناء واالعمار وحممد جابر عن وزارة 
نصري.  نورما  اللجنة  رئيس  غياب  ويف  املالية 
السعر  اللجنة  قّدرت  االجتماع،  حمضر  حبسب 
عددها  يبلغ  واليت  اخلردة  اآلليات  اإلمجالي هلذه 

 مزايدة لـ»الداخلية« ختالف قانون احملاسبة

اىل  اضافة  آلية   114
خردة  صناديق  مخسة 
بني  يرتاوح  بسعر 
256 مليون لرية و312 
مليون و500 ألف لرية، 
سعر  حتديد  وارتأت 
افتتاح املزايدة بـ 217 
مليون لرية على أساس 
تنزيل 15% من السعر 

األدنى. بهذا املعنى يغدو سعر اآللية الواحدة حنو 
مليون و900 ألف لرية لبنانية.

املصادر املتابعة للملف أثارت شكوكا حول سعر 
االفتتاح املنخفض، على اعتبار أّن »سعر احلديد 
الالفت  أن  كما  احمّلّدد«.  السعر  من  أعلى  وحده 
أن احملضر مل حيمل توقيع رئيسة اللجنة، »وهو 
على  الشبهات«،  وطرح  التساؤل  اىل  يدعو  أمر 
حّد تعبري املصادر. »األخبار« حاولت التواصل مع 
الشبهات  للرّد على  الداخلية  املعنيني يف وزارة 
امُلثارة حول املزايدة، إاّل أنها مل تلَق جوابًا، فيما 
قال ُمستشار إعالمي للمشنوق إن »الوزير مسافر 

اىل السعودية«.
خمس آليات »مفقودة«؟

الداخلية  الصادر عن وزير  القرار رقم 301  حّدد 
نهاد املشنوق تاريخ 5 شباط 2018، أعداد اآلليات 
متهالكة.  آلية   119 بـ  املزايدة  بيعها يف  املراد 
بتاريخ 17 أيار املاضي، اختذ الوزير قرارا قضى 
عدد  وحّدد  القرار  يف  ورد  مادي  خطأ  بتعديل 
 ،2018 حزيران   13 بتاريخ  آلية.  بـ118  اآلليات 
عّدل   1240 رقم  قرار  املشنوق  الوزير  عن  صدر 
آلية   114 اىل  للبيع  املعروضة  اآلليات  عدد  فيه 
بدل 118. ما يعين أن هناك مخس آليات »ُفقدت« 
بني  اليت فصلت  املدة  أشهر، وهي  أربعة  خالل 
الذي  البيع  »األساسي« وقرار  البيع  صدور قرار 

سبق موعد إجراء املزايدة.

    تساؤالت حول 
سبب التفاف 

»الداخلية« على 
إدارة املناقصات 
بعدما كانت قد 

لجأت اليها يف بداية 
األمر 

حدّد سعر االفتتاح لآللية الواحدة بأقل من مليوني لرية! )هيثم املوسوي(

1144  آلية متهالكة كانت ُتستخدم جلمع النفايات 
مزايدة  يف  غد  بعد  بيعها  سيتم  بريوت،  يف 
والبلديات. حبسب  الداخلية  وزارة  ُتنّظمها  علنية 
تنظيم  آلية  حول  كثرية  شكوك  مّثة  املعلومات، 
امُلزايدة اليت مل تسلك مسارها القانوني املتمثل 
التفتيش  يف  املناقصات  إدارة  اىل  بالرجوع 
املركزي، فضال عن شبهات تتعّلق بتخمني سعر 
افتتاح املزايدة الذي ُحّدد بأقل من مليوني لرية 

لآللية الواحدة.
تنتهي غدا ُمدة تقديم العروض لشراء 114 آلية 
هالكة كانت ُتستخدم يف كنس ومجع النفايات يف 
بريوت وضواحيها عن طريق املزايدة العلنية، على 
اخلميس، حبسب  العروض  فّض  نتائج  ُتعلن  أن 
واجملالس  اإلدارات  مديرية  عن  الصادر  اإلعالن 
والبلديات  الداخلية  وزارة  يف  بالتكليف  احمللية 
تاريخ   29 )العدد  الرمسية  اجلريدة  واملنشور يف 

.)2018/6/28
والبلديات  الداخلية  وزارة  أن  املعطيات  وُتفيد 
تتبعه  أن  جيب  الذي  القانوني  املسار  جتاوزت 
املناقصات  إدارة  دور  ُمتخّطية  العلنية،  املزايدة 
يف التفتيش املركزي يف مراقبة آلية تنظيم هذه 
املزايدة، ما دفع إىل طرح تساؤالت كثرية حول 
جهة،  من  املناقصات  إدارة  دور  جتاهل  أسباب 
وحول ممارسات عدة رافقت هذه املزايدة من جهة 
املكلفة  اللجنة  رئيس  توقيع  عدم  أبرزها  أخرى، 

بيع اآلليات على حمضر ختمني األسعار.
»التكويع« عن إدارة املناقصات

الداخلية  وزارة  أودعت   ،2017/9/18 بتاريخ 
تلزيم  ُمزايدة  ملف  امُلناقصات  إدارة  والبلديات 
بيع آليات هالكة كانت ُتستخدم يف كنس ومجع 
النفايات يف بريوت. بعد شهر، يف 2017/10/18، 
رّدت إدارة امُلناقصات امللف طالبًة إجراء »بعض 
التوضيحات  بعض  »إجراء  أو  عليه«  التصحيحات 
إىل  لُيصار   cdو نسختني  مع  وإعادته  الالزمة«، 
حتديد موعد التلزيم وفق األصول. امُلالحظات اليت 
نّصت عليها إدارة امُلناقصات متّثلت بوجوب حتديد 
سعر اإلفتتاح للمزايدة، إضافة اىل أن التصريح 
فضال  الشروط،  بدفرت  ُيرفقا  مل  األسعار  وبيان 
املؤقت  التأمني  تقديم  طريقة  حتديد  وجوب  عن 

والتأمني النهائي وقيمة التأمني املؤقت )...(.
امُلناقصات،  إدارة  لطلب  »الداخلية«  متتثل  مل 
وشّكل وزير الداخلية يف حكومة تصريف األعمال 
)القرار 301 يف 5 شباط 2108(  نهاد املشنوق 
جلنة »تكون ُمهمتها بيع 119 آلية هالكة )قبل أن 
يتحول العدد يف ما بعد اىل 114( كانت ُتستخدم 
بريوت  مدينة  يف  النفايات  ومجع  كنس  يف 
على  العلنية  امُلزايدة  بطريقة  وذلك  وضواحيها، 
أساس تقديم األسعار وفق دفرت الشروط اخلاص 
املوضوع هلذه الغاية«، وفق ما نّصت املادة األوىل 
من القرار، على أن يتم إيداع األموال امُلتأتية من 
البيع يف احلساب اخلاص باسم الصندوق البلدي 

امُلستقل يف مصرف لبنان.
ورغم أّن املديرة العامة لإلدارات واجملالس احمللية 
بالتكليف فاتن أبو احلسن لفتت نظر الوزير، يف 
إجراء  أّن  اىل  عام 2018،  آذار  بتاريخ 16  كتاب 
املادة  أحكام  خيالف  اللجنة  قبل  من  املزايدة 
ضرورة  جلهة  العمومية  احملاسبة  قانون  من   47
مرورها بادارة املناقصات على اعتبار أن املزايدة 
العمومية ختضع لالحكام املختصة بصفقات اللوازم 
واألشغال. إاّل أّن الوزير رّد على الكتاب بالطلب 

آمال خليل

بعض من حضروا االجتماع. لكن األشغال مل تنجز، 
فيما مصري التعويضات معلق.

»ما حيصل اآلن ذكرنا بأيام اإلجتياح«، يقول خالد 
الصيادين.  نقابة  مبنى  الذي ميلك حماًل يف  مجعة 
املبنى سيزال ضمن املشروع وينقل إىل داخل حرم 
امليناء يف املقلب اآلخر من الطريق. ويشري اىل أن 
النقابة منقسمة بني مؤيد ورافض هلدم املبنى. جزء 
من أسباب الرفض غموض مصري احملال املستأجرة 
الواقعة يف الطبقة السفلية. مجعة واحد منه هؤالء. 
خلو.  بدل  لرية  ألف   20 للنقابة  دفع   ،1963 عام 
يتساءل، يف حال أزيل املبنى عن مصريه، ومصري 
العمال الثالثة الذين يعملون لديه. حتى اآلن، مل 
على  سنحصل  »هل  استفساره:  عن  إجابة  يتلق 

تعويضات مقابل اإلخالء؟«.
رحلة جاره حسن الطبش مع اجملهول بدأت مع انطالق 
السيارات  لتصليح  ورشة  األخري  ميلك  األشغال. 
مل  السيارات  ألن  إلقفاهلا  اضطر  املشروع  وسط 
تعد قادرة على الوصول بعد تسييج حرمه باألسالك 
الشائكة وجرف احمليط واستحداث ركائز اإلمسنت. 
رفع  حيث  صيدا  بلدية  قصد  األشغال،  تأخر  بعد 
شكوى لرفع الضرر عنه. نقل الطبش عن املسؤولني 
تعويض  أي  أستحق  ال  »إنين  قوهلم  البلدية  يف 
احلال  عام«.  ملك  يف  مشاد  وحملي  خمالف  ألنين 
نفسه ينطبق على الشقيقني أمحد وحسن بيومي، 

واجهة صيدا البحرية: »حبر العيد« اختفى والتعويضات معلّقة

جنارة.  ورشة  صاحيب 
استحدثا  بأنهما  يقران 
)يف  هذا  الدجاج  »قن 
حجم  صغر  إىل  إشارة 
املنزل  جبوار  احملل( 

عائلتيهما  مصري  على  خوفهما  رزقهما«.  ليحصال 
دفعهما إىل اإلقرتاح على أصحاب املشروع بتغيري 
وجهة استخدام احملل من النجارة إىل مقهى ينسجم 
يفكروا  بأن  »ووعدوا  للواجهة،  اجلديد  الشكل  مع 

باألمر«.
يف هذا اإلطار، أوضح رئيس بلدية صيدا السابق 
أصحاب  أن  »األخبار«  لـلزميلة  البزري  الرمحن  عبد 
تعويضات  على  حصلوا   ،1982 عام  بعد  البيوت، 
تعويضات  على  حيصلوا  مل  لكنهم  منشآتهم،  عن 
البلدية  أن  إىل  ولفت  ميلكونها.  اليت  األرض  عن 
اليت ترأسها أثارت موضوع التعويضات عام 2009 
عند إعالن الرئيس سعد احلريري نيته تقديم هبة 
الستكمال املشروع املؤجل: »اقرتحت على رئيس 
على  التعويض  السنيورة  فؤاد  آنذاك  احلكومة 
لقاء  القائمة  املنشآت  وأصحاب  العقارات  مالكي 
لإلغاثة  العليا  اهليئة  إىل  وأوعز  فوافق،  إزالتها 
مبسح احملتويات ورصد مبلغ للتعويض. وبالفعل، 
مّخنت اهليئة قيمة التعويضات، لكن صرف األموال 
د بصرف النظر عن اهلبة«. بعد حتريك املشروع  مُجّ
البلدية  استدعت  أخرى،  متويل  مصادر  من  مؤخرًا 
والعقارات،  للبيوت  القانونيني  املالكني  بعض 
التعويض  قيمة  لكن  التعويض.  عليهم  وعرضت 
السعر املستحق، ألن سعر مرت  »أقل من  اجلديدة 
األرض هناك ال يقل عن 3 آالف دوالر«، جبسب 
مالكي  املتضررين  حق  »من  أن  علمًا  البزري. 
األمور  إقامة دعوة عند قاضي  العقارات  وشاغلي 
املستعجلة بوقف األعمال خصوصًا أنها تتم بصورة 
غري قانونية بعيدًا عن الشفافية ومن دون مراعاة 

ملصلحتهم«.

املرحلة االوىل من 
املشروع تشرف عليها 
جمعية ناشئة ترتأسها 

ابنة النائبة الحريري

يتخوّف أصحاب العقارات واملنشآت يف املنطقة من »مشروع تهجريي« )علي 
حشيشو(

العيد يف صيدا صار  حبر 
جزءًا من الذاكرة. يف إطار 
البحرية  الواجهة  جتميل 
الصيادين،  ميناء  قبالة 
واأللعاب،  األراجيح  أزيلت 
وتستحدث خيمة تنظم حتتها 
مساحة  وسط  األنشطة 
من  لكن  ومضاءة.  خضراء 
يستفيدوا  أن  يفرتض 
يشككون  املشروع  من 
وغاياته،  مساره  يف 
تعويضات  مصري  فيما 

املتضررين جمهولة.
صيدا  يف  العيد  حبر  هدأ 
عيد  يف  األوىل  للمرة 
الفطر األخري. عيد األضحى 
الفائت يف أيلول املاضي، 

أطفال صيدا  األخرية صراخ وضكات  للمرة  شهد 
الريح  مع  واألراجيح  »الدوخيات«  ورقص  القدمية 
ميناء  قبالة  العيد  اسم  محلت  اليت  الساحة  يف 
الصيادين. مطلع العام اجلاري، انطلقت األشغال 
لتأهيل املساحة املمتدة من حدود نقابة الصيادين 
الواجهة  تأهيل  مشروع  ضمن  اإلفرنج  خان  إىل 
البحرية الذي نفذ على مراحل، منذ ما بعد اإلجتياح 

اإلسرائيلي للمدينة عام 1982. 
قبل حنو شهر، أوضح رئيس البلدية حممد السعودي 
وجتميلي  »تأهيلي  حاليًا  اجلاري  املشروع  أن 
يستهدف املنطقة املمتدة من حدود حديقة زايد آل 
نهيان يف جوار مدرسة املقاصد اىل مدخل السوق 
يشمل ضمنًا ساحة حبر  ما  البحرية،  القلعة  مقابل 
الواجهة«.  طول  على  عدة  ومقاهي  وحماّل  العيد 
كان  ومن  املشروع  صاحبة  هي  البلدية  أساسًا، 
اجلهة  بأن  الصيداويون  يفاجأ  أن  قبل  سينفذه، 
صيدا  »مرصد  تدعى  ناشئة  حملية  مجعية  املنّفذة 
لألثر اإلجتماعي« ترتأسها عال احلريري ابنة النائبة 

بهية احلريري.
والبلدية«،  احمللي  اجملتمع  بني  »شراكة  املشروع 
املكلف  املشروع  الظريف، مهندس  إيهاب  حبسب 
من »املرصد«. ويوضح أنه ينقسم إىل مرحلتني: 
األوىل اجلارية حاليًا تشمل صّب الساحة املمتدة من 
حدود نقابة الصيادين إىل خان اإلفرنج باإلمسنت 
وتثبيت أعمدة خراسانية يف جزء من الساحة لرفع 
خيمة مسقوفة وإنشاء أحواض للزهور والشجر يف 

الزوايا«.
املرحلة،  هذه  تنفيذ  عن  مسؤول  صيدا«  »مرصد 
إىل  الظريف،  وفق  املشروع،  إجنازها يسلم  وعند 
البلدية لتنفيذ املرحلة الثانية اليت تشمل اإلضاءة 
والزراعة ورصف األرضية بالبالط. ماذا عن وجهة 
عامًا  حّيزًا  ستبقى  الساحة  أن  يؤكد  اإلستخدام؟. 
نهيان  بن  زايد  حديقة  إىل  إشارة  يف  يغلق،  لن 
العامة، لكن املغلقة، اليت أقيمت فوق عقار شاغر 
ألنها  الساحة  إقفال  ميكن  »ال  يستطرد:  ومهمل. 
ممر حنو أحياء صيدا القدمية. أما حبر العيد، فلن 
يعود حبلته السابقة. سُيسمح ألصحاب »الدوخيات« 
واأللعاب بنصبها يف أيام عيدي الفطر واألضحى 
فقط. وستقام أنشطة خمتلفة حتت اخليمة على مدار 

العام«. 
ألف   250 املشروع  كلفة  تبلغ  السعودي،  حبسب 
دوالر. اجلزء الذي ينفذه »املرصد«، وفق الظريف، 
و«تاتش«  »ألفا«  اخللوي  اهلاتف  شركتا  متّوله 
وصندوق األمم املتحدة للسكان. ورغم أن التمويل 
مؤمن، بدا الفتًا على موقع »املرصد« على اإلنرتنت 
الثالثة!.  مشاريعه  لدعم  تربعات  إطالق محلة مجع 

وحددت قيمة كل مشروع بـ 15 الف دوالر.
غموض التعويضات

األشغال اجلارية يف جزء من الواجهة البحرية، تشكل 
استكمااًل ملشروع تأهيلها الذي بدأ إثر اجتياح العام 
1982 عندما مت شق الطريق. حينها، دمر القصف 
اإلسرائيلي بعض البيوت املقابلة للميناء، وأكملت 
»مؤسسة احلريري« هدم ما تبقى منها ومن احملال 

والورش القائمة لشق الطريق البحرية.
أصحاب  احلريري  عال  دعت  املاضي،  العام  نهاية 
حبر  مشروع  حرم  ضمن  الواقعة  والبيوت  احملال 
العيد إىل اجتماع لوضعهم يف األجواء. تعهدت بأن 
»األشغال ستكون منجزة مطلع الصيف احلالي وأن 
كل ذي حق سيحصل على تعويض لإلخالء« حبسب 
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موسم سياحي  على  معّولني  الصيف  البحمدونّيون  ينتظر 
الوضع  على  يراهنون  املاضية.  املواسم  من  أفضل 
األجانب، خصوصًا  السّياح  عودة  وعلى  العام  السياسي 
أيضًا  يرتّقبون  املنطقة.  يف  »املّلكني«  من  اخلليجيني 
صعود أهل الضيعة للصطياف. فنادق ومطاعم تشتاق 

عودة العمل والنشاط إىل حركة السوق.
لكل من حبمدون الضيعة وحبمدون احملطة جملسها البلدي، 
وتفصل بني البلدتني أعمال حفريات يف الساحة واحملّول 
هذه  أنهكت  شتورة.  ــــ  بريوت  عام  خط  على  والنفق 
»الورشة« املنطقة طوال عقد من الزمن. إذ ما أن تنتهي 
حتى تبدأ من جديد لتصحيح األخطاء. تستكمل »مؤسسة 
نقوال سروجي للتعهدات« املشروع )بعد أن بدأت به يف 
األعمال  شارفت  وقد  لإلعمار«(،  »اجلنوب  شركة   2009
على نهايتها. مع ذلك يّتضح أن اخلط العام حباجة ملزيد 
واإِلشارات.  املرورية  السلمة  لناحية  التعديلت  من 
على  انسحبت  املشروع،  يف  سابقًا  املماطلة  انعكاسات 

السوق الداخلي للبلدة، املوازي للخط العام.
اللجوء »حياة« يف فراغ

والفراغ خصوصًا يف ساعات  خيّيم على حبمدون اجلمود 
جيدة،  حركة  حصلت  و2008  و2005   2004 يف  النهار. 
وكان النزول من حبمدون احملطة إىل بعلشميه مثًل »حيتاج 
اىل نصف ساعة بالسيارة بسبب عجقة الناس والسوق«، 
حبسب صاحب مكتب عقاري. اليوم حّل السوريون مكان 
اخلليجيني، وهم يشّكلون »أضعاف أوالد البلدة. يعملون 
يف مناطق أخرى، لكنهم يسكنون هنا. حتى قبل األزمة 
السورية، كان كثري من السوريني يعرفون حبمدون جيدًا«. 
ال موجة بيع حتدث على صعد ملكية األجانب، وفق صاحب 
املكتب، »ولكن، حتى لو باع اخلليجي فإنه ال خيسر ألنه 
اشرتى بالرخص. اشرتى بـ10 دوالرات املرت واآلن يطلب 
ورش  وال  عمار  ال  املنطقة  يف  دوالر«.   200 املرت  يف 
أيضًا »وبالكاد هناك ورشتان أو ثلث«، علمًا أن أسعار 
األراضي متدنية مقارنة مع مناطق أخرى تبعد عن بريوت، 
ومقارنة مع ما كانت عليه األسعار يف السبعينيات عندما 

وصل سعر املرت اىل ألف لرية!
الشيخ سليم، من عاليه، يتابع إحدى الورش يف حبمدون. 
يف  اخلليجيني  من  عدد  أملك  يرعى  الذي  الرجل  يشري 
املنطقة إىل بناية من 4 طبقات على اجلهة املقابلة: »مالكها 
عراقي ويريد أن يبيعها مع األراضي احمليطة بها بـ300 
ألف دوالر«. يعتقد الشيخ سليم بأن اخلليجيني حيافظون 
على أملكهم ويرتّيثون يف بيعها »إاّل أن قّلة منهم تبيع 
أن  جّيدًا  يعرف  وسواهما«.  وقربص  تركيا  لتشرتي يف 
»احلرّية اليت تؤّمنها حبمدون جيعلها مرغوبة من األجانب. 
يؤكد  هالصيفّية«.  بكثافة  سيأتون  أنهم  يبدو  ال  لكن 
أيضًا أن السوريني هم األكثر حضورًا يف هذا املصيف. 
يشري إىل البناية اليت يصلح فيها بعض األعطال: »يف 
هذه البناية كانت الليلة الواحدة يف الشقة تساوي مئيت 
دوالر. اآلن تستأجر الشقق عائلت سورية بـ300 دوالر 

يف الشهر«.
العم جورج لن يعود

السبعيين  يتذكرها  كما  ليست  اليوم  هي  كما  حبمدون 
جورج الذي غادرها يف احلرب. ضيعته قبل »احلوادث« 
كانت »جنة الدنيا. كان فيها حنو 40 أوتيًل ومل يكن يف 
بريوت سوى 10 أوتيلت«. حيّن إىل أيام كانت احمللت 
»داميًا كومبليه«، ومل تكن تعرف طعم النوم: »مطاعم، 
األكل والسهر وكل شيء  قهاوي، ملهي، كاباريهات… 
يف حبمدون«. يشّبهها بشارع احلمراء يف عّزه. »كان فيها 
4 أو 5 صاالت سينما، وأرتيستات، وغالرييات«. يسأل 
فيها  يسكن  يعد  مل  برأيه  هاي؟«.  بلد  »هاي  بغضب: 
اليوم سوى الكبار يف السّن »هيدا لي فاتح دكانة خضار 
وناطر«. يؤّكد أنه لن يبّدد أمواله ومّدخراته لريّمم منزاًل 
أو يبين آخر: »من بعد التهجري والتهبيط لشو؟«. عندما 
خرج جورج من ضيعته كان يف سن الـ 35 سنة. قضى 
35 سنة أخرى خارجها. مل يعد يزورها: »يف الصيف مثل 
وادي القرن، فكيف احلال يف الشتاء؟«، يضيف: »يف 
السابق كّنا نبين بيوتنا من احلجر والصخر، وجنعل حيطانها 
بعرض 40 سنتيمرتًا. أصبح البناء اليوم كّله باطون وال 
ميكن السكن فيه«. تعّلق جورج من حيث ال يدري بإحدى 
ضواحي بريوت اليت ُهّجر إليها. حيّب عمله هنا وال يريد 
أن يرتكه ليعود إىل الضيعة: »اإلنسان ال ميكنه العيش 
بل عمل. واملسيحي الذي أنهكته احلرب ودمرت أملكه 
كانت  احلرب  قبل  أرضه«.  يبيع  لذلك  يعيش  أن  يريد 
يشرتون  اخلليجيون  وكان  للصطياف،  مركزًا  حبمدون 

فيها، وكان هناك جامعان خلدمة احلركة السياحية. 
فعلت احلرب ما فعلته باملدينة، لكنها مل تغرّي الكثري يف 
نفوس أهلها. جورج ال يهتّم ملن يبيع أرضه، جّل ما يهمه 

أن جيد »الفرج« حني يتضايق ماليًا. سّوي منزله باألرض ومل يعد له 
رابط قوي بالضيعة سوى زيارات معدودة ملن بقي من أقاربه فيها. ال 
يهتّم كثريًا لعمليات البيع والشراء ومسألة متّلك األجانب، ويقول: »ما 
بتفرق ملني ببيع. شو رح ياكلوني؟«. ويتابع »حنن نعيش مع اجلميع، 
كان إسلم بريوت ومسيحّيوها يصعدون إىل حبمدون يف الصيف، مل 
تكن هناك تفرقة، مل نكن منّيز بني هذا وذاك، احلرب هي اليت فّرقت، 
السياسيون خببثهم فعلوا وصّوروا اآلخر كما يريدون«. قبل هذا كّله، 

كان لبحمدون وجه آخر أمجل.
مبانٍ »مسكونة« بالذكريات

وبعلشميه  وشانيه  صوفر  ورويسات  بعنا  جمدل  قرى  ببحمدون  حتيط 
زمن  من  مرتوكة  كثرية  معامل  بها  احمليطة  التلل  على  والعبادية... 
ُبنيت كمرتاس على  تلة يف شانيه  اجلبل« على  »إذاعة صوت  احلرب. 
ومقفلة،  اخلراب  حلقها  بيوت  مثة  والرتاب.  الصخر  وحتت  التلة  رأس 
ومواقع  أيضًا،  ومقفلة  مرّمة  بيوت  سوريون.  نازحون  يشغله  بعضها 
شغلها سابقًا اجليش السوري. »أوتيل حبمدون« واحٌد من أكرب املباني 
على طول اخلط العام. هو »شبه« الـ »هوليداي إن« يف بريوت. خلفه 
بيوت حمروقة، وقبة كنيسة ظاهرة. يقبض الفندق الفارغ على روايات 
عديدة، وهو »مسكون« كما يعتقد كثريون. تناوبت على املبنى الضخم 
ميليشيات احلرب. بعدها مل يستقر فيه اجليش اللبناني كثريًا، وهذا ما 

يعّزز اعتقاد السكان بأن »الفندق مسكون«.

حبمدون يسكنها الفراغ... وجورج ال يريد العودة
إيلده الغصني
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مـقاالت وتـحقيقات

كبرية  خبسارٍة  النيابّية  االنتخابات  من  اإلسالمّية«  »اجلماعة  خرجت 
وبتداعيات أكرب على مستوى بنية التنظيم. خالفات إدارية. مراجعة 
رؤية  حول  انقسام  بوادر  احلضور.  لتعزيز  هيكلة  إعادة  نقدية. 

تطورات املنطقة.
جناحان عادا إىل الظهور مؤخرًا يف »اجلماعة اإلسالمية«. على وقع 
املشهد اإلقليمي، وحتديدًا ما جيري يف سوريا، ِكال اجلناحني خرج 
ليعرب عن موقفه وفقًا لقياسه هلذا احلدث اإلقليمي. هذا االنقسام 
يف الرأي، الذي غالبًا ما يبقى حتت سقف البيت الداخلي، واالحتكام 
إىل قرار القيادة العليا، ليسا امُلستجدين الوحيدين اللذين ُتعاني 
منهما »اجلماعة« يف لبنان. كغريها من األحزاب والتيارات السياسية. 
مل متر االنتخابات النيابية بقانونها النسيب مرور الكرام على »إخوان 
ُتشري  املعلومات  لكن  نَدر،  ما  إال يف  كبري ضجيج،  وبال  لبنان«، 
إىل »بلبلة« مرّدها إىل نتائج االنتخابات، اليت استوجبت فتح باب 
املراجعة النقدية لكل املرحلة السابقة. زاد الطني بلة خالفات إدارية 

ــــ تنظيمية انفجرت مؤخرًا عرب مواقع التواصل االجتماعي!
حنَي قدم النائب السابق أسعد هرموش استقالته من رئاسة املكتب 
السياسي لـ«اجلماعة« أراد أن ُيطلق صفارة إنذار. هي املّرة األوىل 
اليت تشهد فيها »اجلماعة« مثل هذا األسلوب »الفّج«، ال بل املخالف 
حتمًا ملبادئها القائمة على سّرية مداوالت التنظيم اإلخواني العريق. 
اخلالفات  تفاقمت  فقد  بعدها،  أما  االنتخابات.  قبَل  ذلك  حصل 
الداخلية، سواء على خلفية االنتخابات، أو على صعيد مقاربة ملفات 
واألزمة  اهلل  حزب  إىل  النظرة  ومنها  خارجية،  أو  داخلية  سياسية 

السورية.
»حنُن نشهد مراجعة نقدية لكل املرحلة السابقة، تأسيسًا للمرحلة 
والتنظيمي،  السياسي  حضورنا  تعزيز  إىل  يؤدي  ومبا  املقبلة، 
باإلضافة إىل اختاذ بعض التدابري اليت ال بد منها«، على حّد تعبري 
النيابية  االنتخابات  أن  إىل  مشريًا  »اجلماعة«،  يف  القياديني  أحد 

»أبرزت خلاًل يف الوضع التنظيمي يستوجب املعاجلة«.
وفيما شدد املسؤول اإلعالمي لـ«اجلماعة« وائل جنم على »املراجعة 
إن  »األخبار«  لـلزميلة  وقال  السرية،  مبدأ  الرجل  التزم  النقدية«، 
»هذه املراجعة هي إجراء طبيعي، وأي اختالف أو خالف يبقى حتت 
أي  إن  »اجلماعة«  أوساط قيادية يف  تقول  القيادة«.  قرار  سقف 
التهم  تبادل  من  جوًا  أن ختلق  بّد  ال  ما  بإخفاق  »تنتهي  انتخابات 
واملسؤوليات«، هذا حتديدًا ما حصل داخل صفوف »اجلماعة«، األمر 
الذي استوجب »إعادة تقييم االستحقاق، إن على مستوى التحالفات 
أو النتائج«. وحتى تارخيه، تقول األوساط »ال نتيجة نهائية، لكن 
هناك بعض القرارات صدرت حبق أشخاص تبنّي أنهم مقّصرون يف 
االنتخابات«. الصوت التفضيلي يف القانون االنتخابي أحرج بعض 
قواعد »اجلماعة«. على سبيل املثال ال احلصر، »فّضل بعض املنتمني 
إىل التنظيم التصويت يف بعض الدوائر ملرشحني من نفس املنطقة 
أو القرية أو تربطهم بهم صلة ما، وذلك بدل التصويت ملرشحي 
التنظيم، وهذا ما استوجب صدور إجراءات فصل يف حق ما يقارب 

20 عضوا حتى اآلن«.
أما عن اخلالف بني األمني العام للجماعة اإلسالمية يف لبنان عزام 
السياسي(،  املكتب  )عضو  اجملذوب  واصف  واملهندس  األيوبي، 
فتقول األوساط نفسها إن سبب اخلالف »ال عالقة له مبلف االنتخابات 
نهائيًا. هناك تباين يف وجهات النظر بشأن أمور إدارية، وحتديدًا 

يف مجعية الرتبية اإلسالمية التابعة للتنظيم«.
سابقًا، كانت »اجلماعة« أحد أكرب املستفيدين واملنّظرين ملا يسمى 
تبّدل  أن  املراقب. غري  باتت تقف موقف  اليوم  العربي«.  »الربيع 
املعطيات امليدانية يف سوريا وقبلها العراق، جّدد نقاشا ال بد منه 

حول االنفتاح على حزب اهلل وإيران!
بالنسبة إىل حزب اهلل، تقول األوساط يف »اجلماعة«، إن اللقاءات 
اليت كانت تعقد سابقًا توقفت نهائيًا، بسبب مسارات الوضع يف 
سوريا. األكيد أن »ال لقاءات حاليًا بني الطرفني وال حتى متهيد 
ألي لقاء قريب«. لكن ذلك ال يلغي »أن مثة أصواتًا تدعو اىل حوار 
املنطقة  وضع  قراءة  أجل  من  األطراف  مجيع  فيه  تشارك  منطقي 
وتداعيات ما حيصل على الساحة اإلسالمية«. ختتم بالقول »نتقاطع 
وخنتلف يف  االسرتاتيجية،  العناوين  من  الكثري  اهلل يف  حزب  مع 
امللف السوري. وألن املشهد ما زال على ما هو عليه، فإن توّجهنا 

باق كما هو يف هذه املرحلة«.
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إجراءات فصل يف »اجلماعة« ومراجعة مستمرة
ميسم رزق

الخالف بني األيوبي واملجذوب ناتج عن تباين يف وجهات النظر حول أمور 
إدارية )هيثم املوسوي(

االربعاء  العجلة،  قضاء  قّرر 
مبشروع  العمل  جتميد  املاضي، 
»كوستابرافا«،  مطمر  توسيع 
خلرباء  تقرير  صدور  انتظار  يف 
ُكّلفوا مراجعة امللف خالل شهر. 
ُطبق  اذا  »املستعجل«،  القرار 
لفرتة الشهر، فإن حنو 60 ألف 
طن من النفايات، مبعدل 2000 
يف  تبقى  أن  ميكن  يوميًا،  طن 
مباشرة  تذهب  او  الشوارع... 

اىل البحر!
قرارات  تصدر  جديدة،  مرة 
باملطامر  األعمال  بوقف  قضائية 
سيجد  جديدة  ومرة  الشاطئية. 
يتابع  ومن  االمر،  يعنيهم  من 
هذا امللف، أن شيئًا لن يتغري، 
القرارات  هذه  جتاوز  وسيتم 
إجياد  حلني  األعمال  واستئناف 

وقف توسيع »كوستابرافا« على عجل... النفايات اىل الشوارع أو البحر!

االمناء واالعمار اعرتاضه او استئنافه للقرار معلال ببعض ما 
الذي  والضرر  العطل  الدولة  وبالتحذير من حتميل  مت ذكره، 
القرارات  هذه  عن  الرتاجع  اىل  باملتعهد، مما سيؤدي  يلحق 
واستئناف األعمال، وألنه ــــ لسوء احلظ ــــ ليس هناك بديل 

الستقبال هذه الكمية الضخمة من النفايات.
وهنا تطرح أسئلة عدة: ملاذا الذهاب اىل قضاء العجلة اذا؟ 
أليس جملس الوزراء هو الذي اختذ القرار بردم البحر وانشاء 
املطامر على البحر عام 2016، وهو الذي اختذ قرار التوسيع 
)موضوع االعرتاض(؟ وأليس غريبا أن تكون مشاريع الدولة 
الكربى مثل ردم البحر او انشاء مطامر ألكثر من نصف نفايات 

حبيب معلوف

النفايات التي تذهب اىل »كوستابرافا« حاليًا أكثر بكثري مما هو محدد لها )هيثم املوسوي(

أال  العجلة؟  قضاء  أمام  لبنان 
يفرتض أن تكون أمام جملس 
من  مثال؟  الدولة  شورى 
غري  البيئة  وزارة  خطط  يراجع 
االسرتاتيجية، وتقييمها خلطط 
وعجز  وترددها،  الطوارئ، 
وخمالفاتهم  املعنيني  الوزراء 
وتقصريهم وقصر نظرهم.    

من يراجع كيفية تعديل القرارات يف جملس الوزراء واحملاصصات 
اليت حتصل، قبل اجللسات أو أثناءها، واالستثمارات الكبرية 
اليت حتصل يف األزمات، وكيف نكون أمام معاجلة ازمة نفايات 
فنصبح أمام صفقات ردم البحر وتوسيع اليابسة واستمالك 
األراضي املردومة العامة من قبل مستثمرين ومتليكها هلم او 
من يرصد عدم احرتام  لبلديات تابعة لقوى سياسية حمددة… 
خمالف  رأي  بأي  األخذ  وعدم  نفسها،  الطارئة  اخلطط  قواعد 
لتحسني هذه اخلطط وحتصينها، للحد من ضررها او تطويل 
عمر مطامرها لتخدم فرتة أطول حتى اجياد حلول اقل ضررا 
وكلفة على االقتصاد والبيئة والصحة العامة، كانشاء معامل 
للفرز والتخمري على األقل يف املناطق املردومة للتخفيف من 

حجم النفايات اليت تطمر.
الذي  نفسه  املتعهد  )مع  والعقد  الشروط  راجع دفرت  ومن   
 2016 عام  منذ  يتضمن  كان  والذي  »كوستابرافا«(  يردم 
تطوير معمل »كورال« ملعاجلة 700 طن يف اليوم بدل 300، 
وهو ما مل يتم االلتزام به حتى االن، اضافة اىل عدم تطوير 
نفاد  ويف  هي  كما  النفايات  بطمر  تسبب  مما  الفرز  معامل 
القدرة االستيعابية للمطامر خالل سنتني بدل أربع سنوات كما 

كان مقررًا؟
العصارة  واخراج  والتغليف  والطمر  الردم  طرق  عن  ناهيك   
أن  يفرتض  الذي  البيئي  االثر  تقييم  وعن  والغازات... 
جُيرى قبل البدء باالعمال، وليس بعدها كما تطلب القاضية 

املستعجلة؟
من راجع ورصد كل ذلك، هل كان عليه أن يلجأ اىل قضاء 

العجلة، ام اىل القضاء والقدر احملتوم؟!
بعد ذلك كله، هل يعقل أن يطلب من أربعة خرباء إعداد تقرير 
يتضمن مراجعة كل هذا امللف مبا فيه دفاتر الشروط والعقود 
والكشف والتحقق من التجهيزات وحتديد اإلجراءات املطلوبة 
مدرجة يف  كثرية  اخرى  ومهمات   … الشهود  اىل  واالستماع 
من  فقط  لبنانية  لرية  مليون  منهم  لكل  يرصد  وأن  القرار، 
عن  تقرير  إلعداد  أتعابهم(،  حساب  )على  املستدعية  اجلهة 
مشاريع تصرف عليها الدولة مئات ماليني الدوالرات، يف حني 

القضية يف مكان آخر؟!

وقف العمل 
بخلية الطمر يف 
»كوستابرافا« قد 
يؤدي اىل انهيارها 

بعشرات آالف 
األطنان يف البحر

خطط بديلة عن خطط بالغة السوء.
وكان »حتالف متحدون« تقدم يف 2018/4/27 بعريضة لقاضي 
األمور املستعجلة يف عاليه مطالبا بـ«اختاذ تدبري سريع بوقف 
توسيع مطمر الكوستابرافا فورا، باعتبار أن إقرار جملس الوزراء 
يف جلسته املنعقدة يوم اخلميس يف 11 كانون الثاني 2018 
وجتديد  عليه  تسبيخ  معمل  وإنشاء  كوستابرافا  مطمر  توسعة 
عقد املشغل احلالي، هو جرمية عدائية تعرض سالمة املواطنني 
إجراءات  ماهية  اىل  نظرنا  ما  إذا  كبري،  خطر  إىل  وصحتهم 

السالمة الصحية اليت يلحظها اإلقرار املذكور«.
رفع الضرر أم زيادته؟

قرار قاضية األمور املستعجلة يف عاليه روال مشعون، االربعاء 
املاضي، مّجد أعمال توسيع املطمر ريثما يصدر خرباء كّلفتهم 
مراجعة امللف تقريرًا يف هذا الشأن، على أن يصار يف ضوئه 
اخلرباء  منحت  القاضية  أن  ومبا  املناسب.  االجراء  اختاذ  اىل 
مهلة شهر الجناز تقريرهم، يفرتض أن تتوقف األعمال خالل 
هذا الشهر! فما الذي ميكن أن حيصل، من الناحيتني البيئية 

والعملية، اذا مل ترتاجع عن قرارها؟
لـ«األخبار«  اكدت  »كوستابرافا«  لالعمال يف  متابعة  مصادر 
أن خلية الطمر اليت ُأنشئت أخريًا يف املطمر، بعدما استنفدت 
القدرة االستيعابية للمطمر القديم، ال تزال من دون محاية، 
وبالتالي فإن توقف األعمال يعين توقف أعمال احلماية البحرية 
هذا  البحر. يف  النفايات يف  تنتهي  أن  وامكانية  ايضًا،  هلا 
السياق، تساهم خطوة االقفال يف زيادة الضرر بدل احلّد منه! 
كما أن تأخر األعمال لفرتة شهر او اكثر، ميكن أن يؤدي إىل 
إرجاء إجناز أعمال التوسعة حتى بداية تشرين األول، حني تتغري 
االجتاهات البحرية وقوة املوج، مما يساهم ايضا يف تكبري بقع 
التلوث يف البحر جراء الردميات. ناهيك عن امكانية أن يطالب 
املتعهد مببالغ كبرية كعطل وضرر على توقف األعمال، كما 
حيدث دائما بعد كل نزاع قضائي غري مدروس كفاية يف عمل 
هذا القطاع منذ سنوات! فهل تؤدي هذه اخلطوة غري احملسوبة 
بوقف االعمال اىل عكس املراد منها وتتسبب بأضرار أكثر من 
تلك اليت سببتها اخلطة الطارئة السيئة الذكر، وقرار جملس 

الوزراء األكثر سوءا بالتوسعة املتخذ يف 2018/1/11؟!
عودة النفايات اىل الشارع؟

صحيح أن قرار العجلة يتعلق فقط بالتوسيع وال يشمل الطمر، 
اىل  النفايات  عودة  من  خوف  هناك  يكون  ال  قد  وبالتالي 
الشوارع خالل شهر. اال أن ما ال يعرفه املعرتضون و«عجلة« 
غري  اآلن  فيها  الطمر  يتم  اليت  اجلديدة  اخللية  أن  القضاء، 
إذا  وبالنتيجة،  البحر.  تنتهي يف  أن  وبالتالي، ميكن  حممية، 
مل تبَق النفايات يف الشوارع خالل املهلة، فإن هناك احتمااًل 

كبريًا بأن تنتهي يف البحر مباشرة!
وجتدر االشارة، اىل أن النفايات اليت تذهب اىل »كوستابرافا« 
حاليًا أكثر بكثري مما هو حمدد هلا يف قرار جملس الوزراء، اي 
أكثر من الف طن يوميا. وقد اضيفت اليها نفايات الشوف 
وعاليه )بني 400 و600 طن يوميا( و250 طنًا يوميا من نفايات 
بريوت كانت تذهب اىل معمل صيدا، قبل أن يتم وقفها بعد 
على  الضغط  يزيد  مما  صيدا.  معمل  امام  االخري  االعتصام 
الضخمة من  الكمية  اليها هذه  اليت تنقل  اخللية غري احملمية 
النفايات يوميا )بني 1700 و1800 طن(، مما قد يؤدي اىل 

انهيارها بسرعة قياسية.
املشكلة البنيوية

كما هو متوقع، مع كل مراجعة قضائية حصلت سابقا، كما يف 
مطمر برج محود او امام »كوستابرافا« االول، سيحضر جملس 
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اعــالنات

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض 

* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار 
او شـراء مصـاحل

*  خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي 

ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد

* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال عـمولة

1300 055 934 

نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم

*  نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية

لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص 
يف أيــساف ISAV على الرقم:
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أتلو عليك آيات من نبيذ
وبسالف الزمن أرويك 
سيل من خياالت وصور

تهافت على قليب احلزين
راقص أهداب الوجع

أهداب أثقلتها قطرات  
انسكبت من مآقي الزمن الشريد

على حافة اإلنكسار
بني أزقة الروح مثة جرح ينزف

بوابة موصدة ...
نافذة مهجورة على أكتافها نعش 

يتوق عناق الضريح
بداخلي طفلة تصرخ 

وعجوز قد حلمها من سرير
وعلى كاهلي محل مثقل بزفرات 

التنهيد
ركام ... حطام .. سواد تالشت 
أمامه األلوان ...وتعتق كخمر يف 

دنان العمر الزهيد
تالشى الضباب هناك ...

يفرتش  احللم  وكان  كنا  حيث 
بساطه  

رفقا بي ....
سأمللم نفسي على عجل
وأعيد ترتيب الذكريات
من جوف النسيان ....

قصائد أمل
علها تعيد أرجوحة الطفلة من حتت 

الركام 
أنا وأنت ولون أرجوحيت ...

بسم احلب .. آمني.

ليندا تقال- سورية

آيـات مـن نـبيذ
َأعيدي لي إنتظاري

مراكُب األيام
على شواطئ حبرِك

تائهة…
يف جنوٍن من السفِر

حمملًة جبثِث السنوات
امللقاِة على قارعِة العمر

*****
الرحيُل يف صْمت

ُيؤرقين…
ُياصرني…

ُأفتش بني ثنايا جسدك
على درِب اخلالْص

*****
»…من الرتاب واىل الرتاب نعود«

أمشي على تراب أرضك
بوعٍي

بدون وعٍي
قريبًا
بعيدًا

تسكنين ذراتك

*****
هذيان

مالحمك تشبهين
هل هو الغرام؟!

الذي تقرع أجراسه
بني ثنايا القلب

الذي يسجد على مذبٍح ُحبِك
مطهٌر بإثم ُعشقك

أنِت حبٌر…
واحلب حبٌر…
املوت ُهراء

على مدى حبرِك
ومدى ُحبك

يتالشى اخلوف
وتطمئُن النفس
َراضيًة مرضيًة..

عباس علي مراد

على قاِرعة العمر

طاملا حتري الباحثون يف أسباب انهيار اإلمرباطورية الرومانية، وطرح 
متخصصون الكثري من النظريات عن هذا احلدث املهم. وكان أهم 
اإلمرباطورية  انهيار  »تاريخ  عنوان  املوضوع يمل  هذا  عن  كتاب 
الرومانية وسقوطها« للمؤرخ املعروف إدوارد غيبون، الذي نشر 

يف أواخر القرن الثامن عشر.
روما شهدت أوج ازدهارها تزامنًا مع ظروف مناخية دافئة

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 يِف كل أحناء اإلمرباطورية مرتامية األطراف، 
مللم احملاربون واجلنود خيامهم وعددهم وغادروا مواقعهم إىل ما 

غري رجعة.
سقوطها  قبل  شهدت  روما  أن  أيًضا  التقليدية  التحليالت  تذكر 
النهائي يف النصف الثاني من القرن اخلامس امليالدي وعلى مدى 
مبالني، قضوا سنوات  وال  فاسدين  أباطرة  عديدة صعود  قرون 
حكمهم، وهم خيوضون صراعات داخلية على السلطة واملكاسب. 
أما اإلمرباطورية الرومانية الشرقية فصمدت حتى عام 1453، وهو 

عام سقوطها على يد العثمانيني.
تغريات مناخية

لكن املؤرخ كايل هاربر أستاذ الكالسيكيات يف جامعة أوكالهوما 
يضيف إىل كل هذه األسباب التقليدية سبًبا جديًدا هو التغريات 
الدورات  مع  احلضارة  هذه  على  تآمرت  إنها  يقول  اليت  املناخية 
سيما  ال  واألوبئة،  واألمراض  الربكانية  والثورات  الشمسية 
الطاعون، كما تضامنت مع انتشار الصراعات السياسية الداخلية 
وضعف األباطرة لتقضي على أهم دولة يف تلك احلقبة الزمنية. 
واجليولوجيا  املناخ  عن  علمية  حبوث  بنتائج  رأيه  الكاتب  ويسند 
»مصري روما: املناخ واألمراض  واألمراض يف كتاب محل عنوان 

ونهاية اإلمرباطورية«.
ال يفند هاربر آراء غيبون عن أسباب السقوط، بل يتفق معه على 
أن أكثر الفرتات ازدهاًرا كانت بني 96 و180 ميالدية، ويرى أنه 
حبلول عام 650 كان 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 فسجل 

رقًما بائًسا يف تلك الفرتة، وهو 20 ألًفا فقط.
دفء وبرودة

ما بني  الفرتة  ازدهارها يف  أوج  أن روما شهدت  ويعتقد هاربر 
200 قبل امليالد و150 بعد امليالد، واليت تزامنت مع ظروف مناخية 
دافئة. وينقل عن املؤرخ بلينيوس األكرب كيف أن أشجار الزان، 
تتسلق سفوح  راحت  الواطئة،  املناطق  تعيش يف  ما  عادة  اليت 
اجلبال، بسبب ارتفاع درجات احلرارة، فيما انتشرت أشجار الزيتون 

واألعناب يف مناطق مشالية أخرى.
ثم ما لبثت األحوال اجلوية أن تدهورت بني األعوام 150 و400 بعد 
امليالد، وهي فرتة انتقالية ليحل بعدها عصر شديد الربودة امتد 

ما بني 450 و700 ميالدية، وقد سقطت روما يف بدايته.
يرى الكاتب أيًضا أن هذه التغريات احلرارية واجلوية ضربت القارة 
بالرتافق مع انتشار الطاعون يف العام 165، ثم يف العام 249 ثم 

يف العام 541.
ووفًقا 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 
378 ميالدية بني الروم الشرقيني والقوط، وسقط فيها عشرون 
من  أكثر  الناس  من  عدًدا  قتلت  األمراض  أن  ندرك  قتيل،  ألف 
احلرب  اندالع  حني  إىل  قائمة  ظلت  احلقيقة  هذه  وأن  األسلحة، 

األمريكية األهلية.
هذا وكان اجلفاف والطاعون وانعدام االستقرار السياسي قد أدت 
األول.  باالنهيار  أحياًنا  ويسمى  األصغر،  روما  انهيار  إىل  كلها 
ويِف مصر احنسرت مياه النيل الضرورية للزراعة، ما أدى إىل قلة 

احملاصيل على مدى عامني.
إلجناز  السادس  القرن  يف  القارس  والربد  الطاعون  تعاضد  ثم 
املهمة. يف سنة 536 جتمعت غيوم وحجبت نور الشمس بعد ثورة 
بركانية هائلة يف مشال الكرة االرضّية، ومسي ذلك العام بالعام 
الذي ال صيف له. واستمر الوضع يف التدهور بشكل تدرجيي وثابت، 

ثم وحبلول 626 وصل الفرس إىل أسوار مدينة القسطنطينية.

املناخ ساهم يف انهيار احلضارة الرومانية
ميسون أبو الحب - ايالف
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»روح الرب علي، وهلذا مسحين ألبشر املساكني، 
البصر  وعودة  األسرى  باطالق  ألنادي  وأرسلين 

اىل العميان...« )لو 4:18(
حتتفل كنيستنا املارونية يف االحد الثالث من شهر 
متوز املبارك من كل سنة بعيد القديس شربل، 
املشرقية،  االنطاكية  املارونية  الكنيسة  ابن 

قديس لبنان واوسرتاليا والعامل بأسره.
روح  اليوم،  اجنيل  حبسب  أشعيا،  نبؤة  تقول 
املساكني:  ألبّشر  مسحين  وهلذا  علّي،  الرب 
فعلى مثال الرب يسوع املسيح الذي قاده الروح 
فقّدم ذاته ذبيحة فداء على الصليب، ومن موته 
وقيامته اجمليدة، ولدت البشرية اجلديدة املتمثلة 
حبة  مثل  كان  شربل  القديس  كذلك  بالكنيسة، 
وقاده  الطيبة،  لبنان  بأرض  زرعت  اليت  احلنطة 
عن  التجرد  فعاش  الرهبانية،  احلياة  اىل  الروح 
ذاته كل يوم، وكّرس حياته للرب مرددًا كالم 
الرب يسوع يف اجنيل يوحنا: ألجلهم أقدس انا 
ذاتي )يو 17:19(.  ومبوته عن مغريات هذا العامل 
وأباطيله، أعطى مثارًا وفرية، فجمع الكثريين من 
الناس على اختالف مذاهبهم واديانهم وُاثنياتهم، 
مجعهم حول الرب يسوع املسيح، فأتوا من كل 
حدب وصوب، شاكرين نعم الرب عليهم ورمحته 
تبارك  مصلني:  خاشعني  ولعياهلم،  هلم  الكبرية 

اهلل يف قديسيه.
ألنادي  »وأرسلين  أيضًا:  أشعيا  نبؤة  وتقول 
العميان«.  اىل  البصر  وعودة  األسرى  باطالق 
امسه  وكان   1851 الدير سنة  دخل شربل  عندما 
اعالم  دون  فجرًا،  البيت  غادر  يوسف،  انذاك 
نداء  لّبى  لقد  ميفوق.  سيدة  دير  قاصدًا  أحد، 
الرب مرددًا كالم صمؤيل النيب قائاًل: »تكلم يا 
أن  رب فإن عبدك يسمع.« همه االساسي كان 
مع يسوع  كامل  احتاد  ويعيش يف  ذاته  يكّرس 
جديدًا  بعدًا  شربل  أعطى  الواقع  يف  املسيح. 
النسك  مدرسة  من  انطالقًا  وللمرسلني  للرسالة 

الرسولي يف انطاكية. حمور حياته كان السجود 
حمبة  بسر  متأماًل  القربان  أمام  ساعات  ولعدة 
السر  بهذا  ابدًا  احلاضر  باملسيح يسوع،  لنا  اهلل 
مسريته  يف  ووصوله  انطالقه  نقطة  كان  الذي 
الروحية واالميانية. ومل تكن الصالة او السجود 
أمام القربان ليبعدا شربل عن اخوته يف الرهبانية 
أو يف االنسانية امنا كان هناك يف حمبسة عنايا 
حيمل كل يوم يف صالته هموم شعبه وكنيسته 
ووطنه الكثرية، ومل يتجرد عن دنياه اال ليستمطر 

عليها بركات ونعم السماء.  
من  فمأله  على شربل،  الرب  روح  كان  وهكذا   
الروح  هدي  على  وسار  القدس،  الروح  مواهب 
القدس بعد تفاعله العميق مع النعمة، ومن صمته 
بشارة  عنايا، محل  وتقشفه يف حمبسة  وصالته 
اىل  ورمحته  املسيح  يسوع  الرب  وحمبة  االجنيل 
القرن  برسول  حق  عن  ولقب  االرض،  اقاصي 

العشرين يف الكنيسة. 
القديس  مع  زالت  وما  كانت  الرب  روح  والن 
شربل ، كانت عجائب الرب بشفاعته تعيد البصر 
اىل العميان حبسب نبوءة اشعيا.، فمن اسكندر 
من  السبعينات  يف  بصره  استعاد  الذي  عبيد 
القرن املاضي اىل سيدة أمريكية تدعى “دافين 
غوترييز” اليت شفيت من العمى الكامل يف إحدى 
عينيها يف السنة املاضية2017 بعدما زارت كنيسة 
مار يوسف املارونية يف مدينة فينيكس ورفعت 
القديس  ذخائر  أمام  شفائها  نية  على  الصالة 
اللبناني شربل حينما كانت تزور الكنيسة، فاننا 
خنشع مجيعا امام قداسة شربل، ونطلب من الرب 

يف يوم عيده ان يزيدنا امياننا ورجاء وحمبة.  
لقد سار شربل وراح يعلو ويعلو على قمم احلياة 
الروحية والقداسة، فمن مولده يف بقاعكفرا اىل 
املارونية،  اللبنانية  الرهبانية  يف  الدير  دخوله 
اهلل  نعمة  القديس  يد  على  الالهوت  دراسة  اىل 
كاهنا  سيامته  اىل  كفيفان،  دير  يف  احلرديين 

دير  يف  الكهنوتية  لسر  وعيشه  بكركي  يف 
عنايا، مسرية تككلت بالدعوة اىل احلياة النسكية 
كانت  وما  عنايا.  دير  حمبسة  يف  واالستحباس 
وفاته عشية عيد امليالد سنة 1898 اال ليولد لنا 

قديس وشفيع عظيم يف السماء.
أيها االحباء

حياة  من  استقيتها  اليت  األولية  التأمالت  بهذه 
القديس شربل أتوجه بالتهنئة ألبناء هذه الرعية 
وكل زوارها ملناسبة عيد شفيع الرعية القديس 
شربل، ومعايدتي لكل الذين اختذوا من القديس 
شربل امسًا او شفيعًا، كما اتقدم من خادم هذه 
االباء  ومجهور  شربل  مار  دير  ورئيس  الرعية 
معهم  مصليًا  التهاني،  بأحر  الدير  يف  الكهنة 
ومعكم ألجل شبيبتنا وعيالنا، و خصوصًا من أجل 
مرضاكم  واملتأملني بينكم طالبًا من الرب نعمة 

املطران طربيه يرتأس قداس عيد القديس شربل

الشفاء هلم بشفاعة القديس شربل.
و يف عيد القديس شربل وهو الراهب السكران 
حنن  املقدس،  القربان  امام  والساجد  باهلل 
أنشودة  باهلل  امياننا  نعيش  ألن  مجيعا  مدعوون 
اهلل.  من  هي  احملبة  ألن  أحدًا  تستثين  ال  حمبة 
روح  يكون  ان  املبارك  اليوم  هذا  يف  ونصلي 
الرب علينا مجيعًا فريسلنا لنحمل بشارة االجنيل 
الذي  االوسرتالي  جمتمعنا  يف  الناس  كل  اىل 
يعاني موجة رفض هلل وللكنيسة،  وعلينا ايضا 
الرب  وحمبة  االجنيل  رسالة  نرتدد حبمل   ال  ان 
حبريتهم  واجملروحني  املوجوعني  كل  اىل  يسوع 
وكرامتهم الشخصية، فنشرك آالمنا بآالم السيد 
املسيح نصرة لكل قضية جتعل منا عائلة بشرية 
متحابة يف قلب اهلل، ومتضامنة مع اخوتنا الفقراء 

والضعفاء . أمني.
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ملــبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 
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حفل عشاء رائع ومميز يف ملبورن مبناسبة 
وجود رئيس بلدية بقرزال اللبنانية يف اسرتاليا

أقام مدير اذاعة صوت لبنان الزميل طوني شربل 
رائعا  عشاء  حفل   2018/7/9 يف  األثنني  مساء 
ومميزا يف قاعة مارون يف ملبورن وذلك احتفاء 
بقرزال  بلدية  رئيس  الزائر  لبنان  بضيف  وتكرميا 

االستاذ حنا مسعان.
كل  مجع  فقد  شيء  كل  مميزا يف  احلفل  وكان 
أحزابها  جبميع  اللبنانية  اجلالية  وأطياف  مكونات 
ومؤسساتها ومجعياتها الثقافية واخلريية ووسائل 
االعالم املقروءة واملسموعة وكان احلضور مميزا 
من  األكارم  بالضيوف  مارون  قاعة  غصت  حيث 
كافة األحزاب اللبنانية وبعض النواب نذكر منهم 
النائب خليل عيد واألباء األجالء نذكر منهم األب 
ملبورن  املارونية يف  الطائفة  راعي  فارس  أالن 
صقر  عمانوئيل  واملونسينور  متى  الياس  واألب 

فادي  احملامي  الفخري  والقنصل 
اللبنانية  اجلامعة  ورئيس  الزوقي 
التجارة  غرفة  ورئيس  طوق  بشارة 
جبور  روالند  العربية  والصناعة 
حلو  طوني  مورلند  بلدية  ورئيس 
ورجل األعمال طوني ليون واالستاذ 
اهلريالد  مكتب  ومدير  سابا  يوسف 
يف ملبورن الزميل ميالد اسحق مدير 

أبو  جان  والزميل  اهلريالد  جلريدة  ملبورن  مكتب 
ممثال الزميلة التلغراف.

األعمال طوني  ألقى رجل  العشاء  بداية حفل  يف 
ليون كلمة رحب من فيها بالضيف الزائر االستاذ 
إشادته  كلمته  يف  الالفت  وكان  مسعان  حنا 
مصورا  شريطا  وعرضه  شربل  طوني  باالعالمي 
شرح من خالله الكثري عن مناقيبة االعالمي شربل 
مدى  على  واالعالمية  االجتماعية  اجنازاته  معددا 
حيث  من  اللبنانية  اجلالية  خدمة  عاما يف  ثالثني 

زرع احملبة والوئام بني اجلميع.
ثم ألقى القنصل الفخري احملامي فادي الزوقي 
بصاحب  وأشاد  الزائر  بالضيف  فيها  رحب  كلمة 
على  اياه  شاكرا  شربل  طوني  االستاذ  الدعوة 

الوقوف اىل جانبه منذ نعومة أظافره.
تاله يف الكالم رجل األعمال سامي مظلوم الذي 
مسعان  حنا  االستاذ  الكريم  الضيف  يف  رحب 
من  الكثري  معددا  طوني شربل  باالعالمي  وأشاد 
األعمال اليت قام بها وخاصة من ناحية التقارب 

بني خمتلف أبناء اجلالية اللبنانية.
بعده ألقى صاحب الدعوة االعالمي طوني شربل 
الزائر  بالضيف  فيها  رحب  ومعربة  شاملة  كلمة 
االستاذ حنا مسعان وأشاد بأخالقه وتفانيه للعمل 
الضيوف  بكافة  رحب  كما  بقرزال  بلدته  ألهل 
ليون  طوني  األعمال  رجل  وشكر  احلاضرين 
والقنصل الفخري احملامي فادي الزوقي واألديب 
سامي مظلوم وقال أن هذا احلفل الذي ضم مجيع 
واعتزاز  فخر  مصدر  هو  اللبنانية  اجلالية  مكونات 
ملا حققته اجلالية على خمتلف األصعدة من جناحات 

كبرية.
حنا  االستاذ  الكريم  الضيف  حتدث  اخلتام  ويف 
طوني  االعالمي  الدعوة  صاحب  شاكرا  مسعان 

شربل كما وجه كلمة شكر لكل احلاضرين .
وقد متيز احلفل بأشهى وأطيب املازات واملأكوالت 
اللبنانية والشرقية وكلها بإدارة واشراف واعداد 
مدير صاالت مار مارون الشيف املميز جورج صليبا 
وعقيلته السيدة ماليسا.          ميالد اسحق 

صدرت للروائي العراقي ناطق خلوصي روايته 
اليامسني(  )بستان  عنوان  حتمل  اليت  اجلديدة 
والتوزيع  والنشر  للطباعة  ميزوبوتاميا  دار  عن 
ببغداد ، حيث يرسم مالمح مما جرى يف العراق 
القاريء  جيعل  فيها  حيث   ،  2003 عام  بعد 
يستنشق عطور اليامسني وسط خرائب عديدة 
تتمثل يف السلوك والتصرف واالخالق وما بثته 

السياسة من روائح عطنة .
تقع الرواية يف 214 صفحة من القطع املتوسط، 
ليس فيها فصول وال ابواب بل تركها لتكون 
وحدة واحدة ، وليس يف متنها مقدمة وال اهداء 
ولكن هناك على الغالف االخري هلا رأي للناقد 
حسب اهلل حييى يقول فيه :نادرة هي الروايات 
اىل  وتشده  القاريء  باهتمام  تستأثر  اليت 
صفحاتها منذ البداية حتى ينتهي من قراءتها 
يف جلسة واحدة، و )بستان اليامسني( للروائي 
الروايات  هذه  من  خلوصي  ناطق  العراقي 
عن  ينفك  ال  حيث  قارءها  تأسر  اليت  االثرية 
ملا  وذلك  ختامها  اىل  وصوال  احداثها  متابعة 

حتمله من تشويق واثارة وانتباه ومتعة
ويضيف : تدور أحداثها حول شخصية العجوز 
التأكيد على  أفل كأمنا يريد  املفتون بشباب، 
رجولة ال يستهلكها الزمن مقابل أنوثة متنوعة 
كاشفا  احملرمات،  حد  تصل  وطاغية  ومتعددة 
من خالهلا جمتمعا مرتفا خلقته ظروف سياسية 
وال  سلوكا  ال  االستقامة  تعرف  ال  واجتماعية 
مواقف فيما تكون )بستان اليامسني هي األمل 
املرجتى والرجاء الذي يفتح أبواب مستقبل جتاوز 

حمن املاضي يف صوره املأساوية العديدة(
)ناطق  قوله  الروائي  عن  اهلل  حسب  ويؤكد 
خلوصي ميتلك حرفية الروائي املبتكر ، وبستانه 

االثري هذا شاهد على عطائه االبداعي الثر .
بني اول سطور يفتتح بها الرواية )رن اجلرس 
فنهض جبسده ينوء بعبء سنواته الستني، واذ 
سحب اليه ظلفة الباب فاجأه وجه مل يألفه من 
قبل..( ، وبني اخر سطر يف الرواية )استلقى 
على سريره ووجد ان هو االخر ان يبدأ مبحاكمة 
الشاعر  الرواية  بطل  يكون   ، االن.(  نفسه 
ابتدأ  قد  الستيين  العمر  ذو  مسعود  مسعود 
الرواية واختتمها،وما كان فتح الباب من قبله 
اال بدء احلكاية الطويلة بتشعباتها عرب شخوصها 
الذين يتمثلون باسرته )ابنه االصغر نائل وابنه 
مسعد،  وطفلهما  سهري  وزوجته  وائل  االكرب 
وابنته رفيف وزوجها ابن اخيه املهندس نبيل( 
، وطالبة املاجستري )سالي( واسرتها املكونة 
من ابيها امللياردير حديث النعمة مسيح الوادي 
الدكتور  العائلة  وصديق  وشقيقتها  وامها 
ربيعة  بريوت  يف  القدمية  اشرف،وصديقته 
وابنتها الشابة ميس، هؤالء هم كلهم يدورون 
زالت  ما  الذي  العجوز  الشاعر  شخصية  حول 
روجه )خضراء( بعد وفاة زوجته ، اما )بستان 
اليامسني( فهو املكان املفضل للشاعر و فيه 
البيت اجلديد الذي شيده الشاعر على ارض له 
به  اخلاص  املرفا  ليكون  العاصمة  اطراف  يف 
والصومعة اليت يلتجئ اليها عندما قرر تقسيم 
داره االساسية بني ولديه وأبنته ،وذلك بعد أن 
باع أجزاء من االرض اليت ميلكها ليصنع بثمنها 
ذلك العش احلامل الذي مساه )بيت اليامسني ( 
جلمال حديقته وعطورها الفواحة يف أرض بكر 

يريد الشاعر أن تكون موئال له .
يف الرواية من املمكن ان نتعرف على املسارات 
 ، الرواية  اليت تشكلت على اسسها  السردية 
مسعود  الشاعر  عالقة  جدا  االهم  وهو  االول 
بأبنائه ، اليت كانت عالقة خوف على حاضرهم 
ومستقبلهم وعطف ابوي مشل حتى زوج ابنته 
وتنم عن عمق  الروعة  منتهى  وهي عالقة يف 
العالقة بني االب وابنائه يف الصدق واحملبة .

الشاعر  عالقة  يف  فيتمثل  الثاني  املسار  اما 
مسعود مع طالبة املاجستري )سالي( ابنة الثري 
الشخصية  ذي  احلرام  باملال  النعمة  حديث 

بستان اليامسني... العطر الزالة خرائب 
السياسة واالخالق

عبد الجبار العتابي
املتنفذة )مسيح الوادي( ومن ثم متتد العالقة 
اىل إسرتها وبالتحديد كراهيته لالب ،لكنه يف 
الوقت الذي يتجنب فيه )اقامة عالقة( مع سالي 
على الرغم من حماوالتها العديدة جلذبه اليها اال 
يف  وهي  جسدها  لنداء  لرستجابة  يرفض  انه 
ضيافته وهي يف عمر ابنته كما يقول ويشدد 
على تساؤل منه )هل خان املباديء اليت حيملها 
وفرط بالقني اليت ينادي بها( ، لكنه يقع يف 
قضت  انها  ابنتها  خترب  اليت  امها  مع  اخلطيئة 
لكنه يف   ،!! نومه  غرفة  معه يف  وقتا ممتعا 
مسار العالقة بينه وبينه ربيعة اليت اشار اليها 
بقوله )ارملة ضابط استشهد يف اهلرب( وفتح 
بنات  اربع  اليه  ضمت  )بيتا  بريوت  يف  هلا 
وقد  ميس(،  الشابة  إبنتها  ومعها  حسناوات 
امتدت عالقته احلميمة مع االم اىل البنت اليت 
توالها يرعايته اخلاصة ،وهي بعمر حفيدته، اىل 

حد انه )يقيم عالقة( معها وحتمل منه !!.
بيد ان املسار االغرب هو عالقة االب الشاعر مع 
سهري زوجة إبنه وائل،فيها شد وجذب وفيها 
من  تقرتب  نهايات  اىل  تصل  تكاد  حماوالت 
ارتكاب اخلطيئة، فهو جياريها يف كل ما تفعله 
الريبة يف سلوكه  يثري  ما  انه يفعل معها  بل 
وحرصه وجماراته هلا يف الوصول اىل النتيجة 
املتوقعة وكأنه يستمتع يف اللعبة هذه وبرتك 
جسده  وتالمس  النوم  بقميص  امامه  تقف  هلا 
من  احلذر  تأخذ  ان  عليها  تأكيده  حد  واىل   ،
ان تقع عينا زوجها على حمادثاتها او رسائله 
الغزلية اليها بل انه يفعل اكثر من ذلك حني 
يؤكد انه يشتاق لسماع صوتها ويعلن تساؤله 
الغريب )هل صار حيبها حقا وهو يف هذا العمر 
وهي يف سن ابنته فضال عن كونها زوجة ابنه 
اكثر حينما يطلب منها  يتمادى  انه  بل   ،  )!!
احلاسبة  على  معه  رومانسيا  فيلما  تشاهد  ان 
جيري  ما  مع  االنسجام  غاية  يف  انها  )والحظ 
ان  كما  رومانسية(،  احداث  من  الشاشة  على 
امتداد العالقة بينهما تصيبه بالغرية من شخص 
)وسام( الصيب ابن قريبهم الدكتور مسري يف 
وهي  احلميمة  العالقة  معه  متارس  الذي  لندن 
ترى انه يعوضها عن اهمال زوجها والثأر منه 
مع ممرضو هندية  على عالقة  انه  تعرف  النها 
الذي يعمل فيه، بل ان االب  يف املستشفى 
اقامة عالقة مع زوج  انها  يكاد يعرف  الشاعر 
اىل  ويعودان  معا  يذهبان  تركهما  وقد  ابنته 
الزحام  يف  ذلك  البنته  ويربر  متأخرين  البيت 

بالشوارع .
يسردها  اليت  االجتماعية  التفاصيل  هذه  مع 
يأخذنا  خلوصي  ناطق  الروائي  لكن  الروائي 
وخارج  بغداد  داخل   ، االمكنة  من  العديد  اىل 
اليت  املتغريات  من  صورا  لنا  يرسم  العراق، 
طرأت على اجملتمع العراقي بعد احداث 2003 
،يريد ان يوثق بعض السلبيات بعد ان يسلط 
على  احلصول  سهولة  ومنها   ، جمهره  عليها 
اصحاب  وسيطرة  الذمم  وشراء  احلرام  املال 
امنيته غري املتحققة  النفوذ،ويف االخري يرسم 
يف الواقع حني )قرأ يف الصفحة االوىل الحدى 
الصحف ومبانشيت عريض : حوت املال العام 
حضوره  قبل  بالشلل  يصاب  الوادي  مسيح 
على  االستحواذ  بتهم  معه  التحقيق  جلسات 

املال العام!( .
بهذه  روايته  انهى  حينما  الروائي  ان  اعتقد 
اجلملة )استلقى على سريره ووجد ان هو االخر 
ان يبدأ مبحاكمة نفسه االن( اراد من القاريء 
احلكم  روايته ويصدر حيقهم  ابطال  ان حياكم 

الذي يرتأيه .
صدر للروائي ناطق خلوصي )82 عاما(، عدة 
روايات منها : » منزل السرور » عام 1989 ، » 
اخلروج من اجلحيم »عام 2001 ، » املزار » عام 
2004 ، » شرفات الذاكرة » عام 2013 ، » 
ابواب الفردوس » عام 2013 و)تّفاحة حّواء(، 

فضال عن عدد من اجملاميع القصصية .



Page 27صفحة 27     

مــن هـنا وهـناك

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 

تقريرا،  األمريكية  ساينس«  »اليف  جملة  نشرت 
اجلديدة  األحباث  على  الضوء  خالله  من  سلطت 
معهد  عن  يونيو،  حزيران/  من   6 يف  الصادرة 
توصلت  وقد  القهوة.  حول  العلمية  املعلومات 
ثالث  إىل  القهوة  عشاق  تقسيم  إىل  األحباث 
أجسامهم  استجابة  على كيفية  اعتمادا  جمموعات 

للكافيني.
ترمجته  الذي  تقريرها  يف  اجمللة،  وأشارت 
»عربي21«، إىل أن هذه الدراسة حددت اجملموعات 
الثالث لعشاق القهوة بناء على جيناتهم، خاصة 
وأن تأثري مادة الكافيني على اجلسم يعود جزئيا 
إنزيم كبد يسمى سيتوكروم 2إي1 املرتبط  إىل 
جبني سيتوكروم 2إي1. وذكرت الدراسة أن هذا 
اإلنزيم مسؤول عن »حتليل 95 باملائة من مادة 

الكافيني اليت يتم تناوهلا«.
قدمه  الذي  التقرير  حسب  أنه  اجمللة،  وأضافت 
تتباين  القهوة،  حول  العلمية  املعلومات  معهد 
من  وانطالقا  األشخاص.  بني  اجلينات  أنواع 
إىل  األشخاص  ينقسم  اجلينية،  االختالفات  هذه 
تكون  الذين  األفراد  تضم  األوىل  جمموعتني، 
عملية األيض لديهم سريعة. أما اجملموعة الثانية، 
األيض  عملية  تكون  الذين  األشخاص  فتشمل 
األشخاص  أن  إىل  التقرير  وأحال  بطيئة.  لديهم 
الذين تكون عملية األيض لديهم سريعة، عادة ما 
تتحلل مادة الكافيني بشكل أسرع يف أجسامهم 
أيض  بعملية  يتسمون  الذين  باألشخاص  مقارنة 
بطيئة. وبالتالي، ال يدوم تأثري الكافيني لفرتة 
طويلة يف جسم األشخاص من اجملموعة األوىل. 

من جهته، يدعي جي دبليو الجنر، مدرس حماضر 
كوبنهاغن  جبامعة  السريرية  الصيدلة  علم  يف 
ومؤلف التقرير، أن األشخاص الذين تكون عملية 
األيض لديهم سريعة ميكنهم شرب »عدة أكواب 
على  قادرة  أجسامهم  ألن  يوميا«  القهوة  من 
التخلص من مادة الكافيني من أجهزتهم اهلضمية 
الذين  لألشخاص  بالنسبة  أما  قصري.  وقت  يف 
عادة ما تكون عملية األيض لديهم بطيئة، تظل 
مادة الكافيني يف أجسامهم لفرتة أطول، لذلك 
»تبقى التأثريات الفيزيولوجية ملادة الكافيني يف 
أجسادهم أكثر وضوًحا ولفرتة أطول«. ويوصي 
اجملموعة  من  األشخاص  يستهلك  بأن  التقرير 

الثانية جرعات أقل من الكافيني.
األشخاص  على  الجنر  حسب  أنه  اجمللة  وبينت 
النظر يف كيفية تأثري القهوة على الدماغ، وهنا 
يرتبط  ناقل عصيب  األدينوزين، وهو  يأتي دور 
الشعور  إىل  تؤدي  اليت  األدينوزين،  مبستقبالت 
بالتعب. ويعمل الكافيني على التأثري على هذه 
املستقبالت، مما مينع األدينوزين من خلق روابط 
باملستقبالت، األمر الذي حيد من الشعور بالتعب 

ويعزز اليقظة. 
يف  وراثية  اختالفات  هناك  أن  بالذكر  واجلدير 
اجلينات اليت تنتج مستقبالت األدينوزين. وتعمل 
هذه االختالفات، جنبا إىل جنب مع االختالفات يف 
األنزميات، على حتديد درجة حساسية اجملموعات 
الثالث ملادة الكافيني، اليت ترتاوح من عالية إىل 

طبيعية وصوال إىل منخفضة.

تعرف على اجملموعات الثالث اليت 
ينقسم إليها عشاق القهوة

وذكرت اجمللة أن التقرير أكد أن األفراد الذين 
مييلون إىل استهالك »كميات من الكافيني وفقا 
لرغباتهم الشخصية«، تعتمد مستويات االستهالك 
لديهم على »آليات التنظيم الذاتي املوجودة يف 
الرتكيبات اجلينية للفرد«. وبدوره، ينصح التقرير 
ملادة  عالية  حساسية  من  يعانون  الذين  أولئك 
الكافيني باستهالك القهوة بكميات صغرية. أما 
أجسامهم  درجة حساسية  تعترب  الذين  األشخاص 
عند  مشاكل  يواجهوا  فلن  طبيعية،  للكافيني 
استهالك نسبة كافيني معتدلة، أي مبعدل مخس 

أكواب يف اليوم.
الكافيني  من  املخاوف  أن  اجمللة  أوضحت  كما 
ال تزال قائمة، حيث مل حيظ هذا التقرير بقبول 
السياق،  العلمية. ويف هذا  األوساط  واسع يف 
وصفت نانسي غيست، أخصائية التغذية وباحثة 
يف جامعة تورنتو، هذا التقرير الذي مل تشارك 
أنه مضلل إىل حد كبري. ويف  يف حتريره، على 
هذا الشأن، صرحت غيست جمللة اليف ساينس 
دون  القهوة  تناول  حرية  يعزز  التقرير  هذا  أن 
يسببها  أن  املمكن  من  اليت  املخاطر  يف  النظر 

تناول كميات كبرية منها. 
»حساسية«  مصطلح  يعترب  ال  لغيست،  ووفقا 
األفراد ميكنهم  أن  دقيقا، حيث يفرتض  وصفا 
إمكانية  الكافيني، مبا يف ذلك  آثار تناول  تبني 
»زيادة خطر اإلصابة بنوبة قلبية وارتفاع ضغط 

الدم«.
بأنه  »حساسية«  من جهته، يعرف الجنر مصطلح 
كما  القهوة.  شرب  عند  ينتابك  الذي  الشعور 
بهدف  القهوة  من  كبرية  كميات  من شرب  حذر 
أنه  الجنر  وأضاف  املرجو.  الكافيني  تأثري  بلوغ 
درجة  تكون  الذين  األفراد  أن  من  الرغم  »على 
الكافيني منخفضة قد حيتاجون  حساسيتهم جتاه 
إىل املزيد من الكافيني حتى يشعروا بتأثريه، إال 

أن ذلك قد يرتتب عنه آثار سلبية حمتملة«. 
وأفادت اجمللة أن هذه التأثريات السلبية تشمل 
بشكل رئيسي »نوبات القلق والذعر« خاصة إذا 
كان الشخص يعاني من حساسية جتاه الكافيني. 
سوى  األشخاص  هؤالء  ميثل  ال  لالجنر،  ووفقا 
التوتر  أن  غيست  أكدت  املقابل،  يف  »أقلية«. 
من  عدد ال حمدود  من بني  واحد  ال ميثل سوى 

التأثريات السلبية ملادة الكافيني.
وشددت غيست على وجود معلومات خاطئة يف 
التقرير، وأنه ال جيب األخذ بعني االعتبار النصائح 
املثال، يف حني  املقدمة من خالله. على سبيل 
يشري التقرير إىل أن النساء احلوامل جيب أن ال 
ميليغرام،   200 للكافيني  تناوهلم  نسبة  تتجاوز 
أكدت غيست أن عدم استهالك الكافيني مطلقا 

يعترب اخلطوة األكثر أمانا.
ودحضت غيست ما ذكره التقرير حول شرب مخس 
أكواب من القهوة يوميا، مشرية إىل أن مثل هذه 
املعدالت ينبغي النظر فيها بشكل أعمق. وصرحت 
غيست أنه »على الرغم من أن التقرير يشري إىل 
أن شرب القهوة له آثار وقائية حمتملة ضد مرض 
باركنسون، إال أن هذه املعطيات كانت حمل نزاع 

يف اآلونة األخرية«.

مليارات الدوالرات ستدفعها شركة 
»جونسون آند جونسون« بعد قضاء 
حمكمة أمريكية بتعويضات يف دعوى 
استخدامهن  نتيجة  سيدات  أقامتها 
باودر(  )بييب  منتج  طويلة  لفرتة 
أساسه مادة التلك اليت تسببت يف 

إصابتهن بسرطان املبيض.

والية  يف  حملفني  هيئة  أمرت 
ميزوري األمريكية شركة »جونسون 

اليت  التلك  مادة  أن  أظهرت  لعقود  استمرت 
بعض  إسقاط  يف  جنحت  وقد  آمنة  تستخدمها 

األحكام املتعلقة باملادة ألسباب قانونية تقنية.

بأنه  احلكم  جونسون«  آند  »جونسون  ووصفت 
احلكم  وجاء  فيه.  ستطعن  إنها  وقالت  »جائر« 
بعد ما يزيد على مخسة أسابيع من االستماع إىل 

شهادات حنو 12 خبريا من أطراف الدعوى. 

على  استخدامهن  إن  وأسرهن  السيدات  وتقول 
مدار عقود لبودرة التلك وبعض املنتجات األخرى 
سبب  هو  املادة  هذه  تركيبها  يف  تدخل  اليت 

إصابتهن بالسرطان.

تغريم »جونسون آند جونسون« 4.69 
مليار دوالر كتعويض ملصابات بالسرطان

مليار   4 قدرها  تعويضات  بدفع  جونسون«  آند 
بسرطان  أصنب  22 سيدة  إىل  دوالر  مليون   69
أساسها  للشركة  منتجات  استخدام  بعد  املبيض 
واحلكم  األطفال.  بودرة  بينها  ومن  التلك  مادة 
األكرب  آند جونسون« هو  »جونسون  الصادر ضد 
منذ ظهور املزاعم بتسبب منتجات للشركة أساسها 

مادة التلك يف اإلصابة بالسرطان.

قضائية  دعوى  آالف  تسعة  الشركة حنو  وتواجه 
أن  الشركة  وتنفي  التلك.  مبادة  مجيعها  تتعلق 
منتجاتها املكونة من مادة التلك تسبب السرطان 
احتوت على مادة األسبستوس  أن تكون قد  أو 
أو احلرير الصخري. وتقول الشركة إن دراسات 

وكاالت - اعترب أحد املشجعني اإلنكليز 
العامل.  يف  حظًا  األسوأ  األشخاص  من 
والسبب أن زوجته متكنت من اكتشاف 

خيانته هلا بواسطة شاشة امللعب.
  

ويف التفاصيل أن املشجع اقرتض من 
زوجته املال ليسافر إىل روسيا حلضور 

مباريات كأس العامل.

إحدى  مع  اهلواتف  أرقام  تبادله  وأثناء 
صورته  ظهرت  الربازيليات،  املشجعات 

خان زوجته على مدرجات املونديال.. وهكذا كشف أمره!

كل ذلك تعيد املال الذي اقرتضته قبل سفرك 
للمونديال«.

مواقع  عرب  انتشرت  اليت  الصورة  حققت  وقد 
التواصل االجتماعي عددًا كبريًا من املشاهدات.

اعتذار  رسالة  لص  كتب 
على باب ثالجة أحد املنازل 
يف تعز وسط اليمن بعد 
أجهزة  منه  سرق  أن 
وإلكرتونية  كهربائية 
 250 حنو  قيمته  وأثاثا 
ألف ريال ميين )حنو 500 

دوالر أمريكي(.

األناضول،  وكالة  ونقلت 
وهو  الفقيه  مشتاق  عن 
املنزل،  صاحبة  صهر 

وأضاف الفقيه أن زوجته ذهبت اليوم إىل املنزل 
أختها وتفاجأت برسالة كتبها  لتفقده بطلب من 
اللص وتركها على باب الثالجة، جاء فيها: »أنا 
ما سرقت واهلل إال من جوع، املعذرة منكم، أخوكم 

عبده أمحد«.

ووفقا لوكالة األناضول، قام الفقيه بنشر صورة 
الرسالة اليت تركها اللص عرب حسابه يف موقع 
أن  إىل  مشريا  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
أثاث  من  املنزل  يف  ما  كل  يسرق  مل  »اللص 

وأجهزة«.

اليمن.. لص يسرق منزال ويرتك رسالة اعتذار!

بسرقة  )املاضي(،  السبت  قام  »لصا  إن  قوله 
منزل شقيقة زوجيت يف حي الزهراء مبدينة تعز 
)وسط البالد(، وترك خلفه رسالة اعتذار ألصحاب 

املنزل املسروق«.

أيام،  قبل  غادروه  املنزل  أصحاب  أن  وأشار 
بشكل  تعز،  يف  ريفية  مبنطقة  للعيش  وانتقلوا 
لسيطرة  اخلاضع  حيهم  تعرض  بسبب  مؤقت، 
احلرب  إطار  يف  واآلخر،   احلني  بني  احلكومة، 
من  أكثر  منذ  الطرفني  بني  البالد  يف  املندلعة 

ثالثة أعوام.

على شاشة امللعب الضخمة.
إليه  وشاهدت زوجته الصورة وعلى اإلثر بعثت 
يف  تبقى  أن  »إما  فيها:  جاء  هاتفية  برسالة 
روسيا أو تغادر مع فتاتك إىل الربازيل. و قبل 
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جلميع  طفلها  ذكاء  تنمية  األكرب يف  الدور  لألم 
الذكاء  تنمية  من  األهم  لكن  العمرية،  مراحله 
به  تتعامل  أن  جيب  الذي  األسلوب  هو  للطفل 

األم مع طفلها لتنمية ذكائه.

فالذكاء ال يقتصر على املهارات التعليمية فقط 
األمور  من  العديد  املصطلح  هذا  يشمل  ألنه 
اخلاصة بالذكاء العاطفي و االجتماعي و الذكاء 
األسرة  أخصائية  ذكرت  حيث  كذلك،  الشخصي 
ميتلكون  األطفال  أن  احلقباني  أ.فلوة  الطفل  و 
معدالت ذكاء مرتفعة جدا يف الكثري من املهارات 
اليت جيب علينا أن نصقلها و ننميها بكل عناية 

و اهتمام.

تنمية  على  األم  تساعد  اليت  األمور  بعض  فمن 
ذكاء طفلها هي:

• احلديث معه
البد أن تتحدثي مع طفلك عن مجيع األمور اليت 
باألسئلة  حيتفظ  جتعليه  ال  ذهنه،  يف  تدور 
دون إجابات هلا حتى إن مل تكن إجابات مقنعة 
هيا  أو  للتفكري  أسئلة  جتعليها  أن  فبستطاعتك 

نبحث عن اإلجابة أو نتخيل اإلجابة.

• ألعاب التفكري
األلعاب  من  العديد  لطفلك  تقدمي  أن  جيب 
اإلدراكي  التطوير  و  التفكري  على  تساعده  اليت 
و املعريف له، ألنه بتلك األلعاب سيقوم بربط 
العديد من املهارات احلياتية عرب جمسم واحد بني 

املعروف  من 
هو  اخلوف  بأن 
قوى،  انفعال 
يهدف منه املرء 
إىل احلفاظ على 
عند  الذات 
س  حسا ال ا
ما  خطر  بوجود 
توقع  حتى  أو 
ويعترب  حدوثه. 
شعور  اخلوف 
لدى  طبيعي 
األطفال وحيدث 
يف أعمار معينة 

كـيف تنـمـّني ذكـاء طـفلك؟

يديه بالتالي سيزيد ذكاؤه جتاه مجيع األشياء.

• األسئلة الفجائية
عند سؤالك لطفلك أسئلة فجائة مل يسبق له أن 
اطلع على اجاباتها أو تطرق ملعرفتها، فأنت يف 
هذا الوضع ستفتحني العديد من املهارات العقلية 
لطفلك و سرتمسني له الكثري من األهداف بعيدة 

املدى.

• الثقة يف قوله
عندما يتحدث لك طفغلك عن صنع شيء معني 
أو اخرتاع آلة معينة ال تقومي بنفي معلوماته حتى 
و إن كانت خاطئة، بل اسأليه عنها و كيف فكر 
بتلك الطريقة و اطليب منه توضيح و شرح أكرب 

حتى متين مداركه

• إشراكه يف احلياة
خوفك على طفلك جيعله أكثر انطوائية من العامل 
دعيه  لذلك  عام،  بشكل  اخلارجي  من احمليط  و 
وتناسب  به  تضر  لن  اليت  األمور  مجيع  خيوض 
إدراكه حتى يتسنى له تطوير مهاراته احلياتية و 

تزيد حذاقته االجتماعية

• اللوم و التوبيخ
يف  ألنهما  دائما  اخلصلتني  هاتني  عن  ابتعدي 
احلقيقة هما أساس حتطيم الطفل و جعله يشعر 
بالنقص من ذاته و قدراته يف كل مرة، التعزيز 
الفرصة ألكثر من مرة  حتى عند اخلطأ و إعطاء 

حتى يشعر الطفل مبدى قوته.

خطوات لعالج اخلوف عند األطفال؟

ولكن يف بعض األحيان فإنه يسطر عليهم، وخيل 
باألداء اليومي والتصور الذاتي لديهم، وبالتالي 
إجناز  أو  االجتماعية  مهامهم  عمل  عن  يعيقهم 
األمر  حيتاج  عندها  نومهم،  أو  املدرسي  أدائهم 

إىل التدخل.

»سيدتي« تواصلت مع االختصاصية االجتماعية 
هند الدوسري حتى ختربنا عن أهم أسباب اخلوف 

عند األطفال وكيف ميكن عالجها.
ُتعرف الدوسري اخلوف بأنه حالة انفعالية شعورية 
وهو   ، اخلطر  إدراك  وسببها  تدرجييًا،  تتصاعد 

نوعان مكتسب وغريزي.

هل خيتلف خوف الطفل باختالف عمره؟
تقول »الدوسري« خيتلف خوف الطفل باختالف 
عن  خيتلف  السنتني  بعمر  الطفل  فخوف  عمره، 

خوفه بعمر العشر سنوات.
فمن عمر الوالدة إىل سن السنتني خياف الطفل 
من مساع األصوات العالية أو من الغرباء أو غياب 

أحد الوالدين، وتعترب هذه خماوف طبيعية.
أما من عمر ثالث سنوات إىل ست سنوات فيخاف 
الطفل من أشياء خيالية مثل األشباح، الوحوش 

والنوم وحيدًا.
سنة  عشر  مخسة  إىل  سنوات  سبع  سن  ومن 

كاخلوف  واقعية  أكثر  أشياء  من  خياف  فالطفل 
من اإلصابة مبرض، التعب، األداء املدرسي أو 

املوت.

خطوات لعالج اخلوف عند األطفال:
- مشاهدة النموذج من املمكن استخدام األفالم 
للتقليل من خماوف الطفل وتعويده على مشاهدة 

مواقف أكثر إخافًة.
األطفال  ٌيشعر  أن  مُيكن  فالتدريب  -التدريب، 
كانت  مواقف  مشاهدة  يعيدون  عندما  بالراحة 

ختيفهم.
-مكافأة الشجاعة، وذلك مبدح كل خطوة شجاعة 
ُيقدم عليها الطفل، وتقديم اجلوائز له، كما جيب 
على األم أن تتقبل خوف طفلها وعدم االستسالم 

له.
املثريات  على  التغلب  يف  الطفل  مع  -التدرج 
املخيفة بالنسبة إليه، فال جيب إقحام الطفل فجأة 
التغلب  ميكن  فال  املخيف  املوقف  أو  املثري  يف 
أسلوب  فاتباع  اإلكراه،  أو  باإلجبار  اخلوف  على 
عكسية  نتائج  ظهور  إىل  يؤدي  »الصدمة« 

ويزيد من خوف الطفل.
-جيب األخذ بعني االعتبار مدى تأثري اخلوف يف 
حياة الطفل؛ فإذا كان ال يؤثر يف حياته اليومية 

فهو أمر طبيعي وسيزول.
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دون  القلوب  تدخل  أن  استطاعت  طفولتها  منذ 
كانت  اليت  اجلميلة  الطفلة  فمن  إنذار.  سابق 
تقدم اإلعالنات وتشارك يف مسلسالت لألطفال 
القادرة على  الناضجة  املمثلة  و«الكليبات«، إىل 
الفنانة  استطاعت  التمثيلية،  األلوان  كل  تقديم 
ليست  فرتة  يف  جنومية  حتقق  أن  عادل  شريي 
بالطويلة، حيث مازالت جناحاتها الدرامية وأيضًا 
شريي  اآلن.  حتى  أصداؤها  ترتدد  السينمائية 
اليت قدمت يف رمضان هذا العام دور مريم يف 
مسلسل »السهام املارقة« أثبتت أنها ممثلة من 
طراز فريد. وخالل هذا احلوار حدثتنا عن كواليس 

هذا العمل، وعن أشياء أخرى .

بطولة  يف  الرمضاني  املاراثون  خالل  شـــاركِت 
هذا  عن  حدثينا  املارقة«.  »السهام  مسلسل 

العمل؟
هذا  يف  باملشاركة  جدًا  سعدت  احلقيقة،  يف 
للغاية،  هامة  فكرة  يناقش  ألنه  املسلسل؛ 
وهي  شائكة  قضية  تفاصيل  يف  ويغوص 
اإلرهاب، ورغم عرض أكثر من عمل يناقش هذه 
خمتلفًا  كان  املارقة«  »السهام  أن  إال  الفكرة، 
كثريًا من وجهة نظري، وأعتقد أنه ترك انطباعًا 

جيدًا لدى اجلمهور.

أال ترين أن مسلسل »السهام املارقة« مل حيقق 
ردود الفعل املتوقعة مقارنة بأعمالك السابقة؟

ال، بالعكس. أرى أن املسلسل حقق ردود فعل 
جيدة، وقد نال استحسان أغلب الذين شاهدوه، 
يناقش  العمل  أن  خاصة  للغاية  أسعدني  وهذا 
فكرة شديدة األهمية؛ لكن أعتقد أن سبب ختيل 
البعض ذلك هو عرضه على قناة واحدة بشكل 
حصري، وهي قناة »أبو ظيب«، ويف الفرتة املقبلة 

سيعرض على القنوات املصرية.

لكنه مل حيقق جناح مسلسلك األخري نفسه »احلصان 
األسود« على سبيل املثال. ما تعليقك؟

متابعي  إعجاب  ينال  أن  هو  لي  بالنسبة  النجاح 
العمل، وهذا ما جرى؛ حيث أشاد باملسلسل كل 
من شاهده، وكما ذكرت رمبا مل حيدث املسلسل 
لكن هذا ال  لعرضه حصريًا؛  نظرًا  الكبري  الدوي 

ينفي أنه جنح وقد سعدت كثريًا بهذا النجاح.

عرضه  بسبب  ُظلم  املسلسل  أن  ترين  هل 
حصريًا؟

ال أرى أن هناك مسلساًل ُيظلم بالعرض احلصري؛ 
النجاح،  وحيقق  نفسه  يفرض  اجليد  العمل  ألن 
هذه  حقق  قد  املارقة«  »السهام  أن  وأعتقد 

املعادلة وجذب املشاهدين إليه.

ما الذي جذبك يف شخصية مريم اليت قدمِتها يف 
املسلسل؟

مريم شخصية خمتلفة عن كل األدوار اليت قدمتها 
من قبل؛ وهي شخصية جذابة وحتدٍّ ألية ممثلة، 
العمل  أن  عن  فضاًل  دومًا،  عنه  أحبث  ما  وهذا 
يناقش عن قرب فكرة اإلرهاب اليت أرخت بظالهلا 
على العديد من الدول العربية، وقد كنت مستمتعة 

للغاية أثناء قراءتي لسيناريو العمل.

أمل ختشي من تقديم املسلسل خاصة أنه يناقش 
فكرة سياسية رمبا تكون جديدة على الدراما؟

آمنت بفكرة املسلسل والرسالة  ال، طبعًا؛ ألني 
أنين حني  اليت يدعو هلا، ومن طبيعة شخصييت 
أؤمن بعمل أنزع من قليب فكرة اخلوف أو القلق، 

وهذا ما حدث يف مسلسل »السهام املارقة«.

لكن، هل هناك تشابه بني شخصية مريم وبني 
شخصيتك احلقيقية؟

هناك تشابه طفيف بالطبع؛ ألن كل دور أقدمه 
يكون به بعض اخليوط اليت تربطين به، ومنها على 

سبيل املثال حب مريم خلصال اخلري وغريها.

كيف استعددت لتقديم شخصية مريم خاصة وأنه 

شريي عادل: هذه أصعب مشاهدي يف مسلسل »السهام املارقة« يف رمضان
أعشق الغناء ومستعدة لتقديم عمل استعراضي بشروط

خيتلف عن أعمالك السابقة يف جديته؟
كأعمالي  متامًا  للعمل  استعدادي  كان  للعلم، 
دور  بني  فارق  ال  لي  فبالنسبة  كافة،  السابقة 
بأي  أستخف  ال  ألني  كوميدي؛  وآخر  قدمته  جاد 
متامًا؛  العكس  وإمنا  »اليت«،  كان  لو  حتى  دور 
أؤدي شخصية غري شخصييت،  النهاية  ألني يف 
وبالتالي أحرص على إتقانها، وبالنسبة لشخصية 
كامل  حممود  باملخرج  كثريًا  اجتمعت  فقد  مريم 
لرسم مالمح الشخصية، باإلضافة إىل العديد من 

»الربوفات« قبل بدء التصوير.

خالل  قدمِتها  اليت  املشاهد  أصعب  هي  ما 
املسلسل؟

ويف  احملورية؛  املشاهد  من  العديد  هناك  كان 
الوقت نفسه صعبة نفسيًا ومتثيليًا، ولعل أبرزها 
وهذا  العمل،  أحداث  ضمن  مريم  جلد  مشهد 
املشهد أبرز اجملهود الكبري الذي بذله كل طاقم 

املسلسل.

كيف كان التعاون مع املخرج حممود كامل خاصة 
أنه كان األول بينكما؟

حممود كامل خمرج جمتهد، ويهتم بكل التفاصيل، 
أنه  ميزاته  أهم  ومن  األفضل،  لتقديم  ويسعى 
الفرصة  ويعطيه  املمثل،  على  ضغطًا  يشكل  ال 

لتقديم ما لديه بشكل أفضل.

احلالية خاصة  الفرتة  أعمالك خالل  قلة  ما سبب 
أربعة  أو  ثالثة  تقدمني  كنِت  املاضي  يف  أنك 

أعمال يف املوسم الواحد؟
يف املاضي حينما كنت أقدم هذا الكّم من األعمال، 
كانت مساحة األدوار أقل كثريًا مما أقدمه حاليًا، 
لكن منذ تقدميي ملسلسل »بنات سوبرمان« قررت 
موسم  خالل  درامي  عمل  من  أكثر  يف  أظهر  أال 

واحد.

وما السبب؟
مستدركة.. ألني وجدت أن ذلك سيجعلين أكثر 
تركيزًا، فتقدميي لعمل واحد مينحين الوقت إلعطاء 
والرتكيز  املذاكرة  من  حقه  أقدمه،  الذي  الدور 

واإلتقان؛ من أجل أن خيرج العمل جيدًا.

ثنائيتي مع يوسف الشريف لم تتوقف
وأن  خاصة  السينما  على  أيضًا  ينطبق  هذا  هل 

جناحك األكرب كان سينمائيًا؟
ومغرية  جيدة  عروضًا  أتلقى  أعد  مل  لألسف، 
فنيًا، كما كان األمر يف املاضي، فهي إما دون 
املستوى، أو ســــبق لي أن قدمتــــها. أنا أحبث 
دائمًا عن العمل الذي يكون على قدر من اجلودة، 

وال أحب التواجد يف أي عمل من أجل التواجد.

وهل ستطول فرتة غيابك عن السينما؟
ال، طبعًا. فأخريًا، قرأت فيلمًا أعجبين كثريًا، ورمبا 
أبِد  اآلن مل  القادم، لكين حتى  يكون هو عملي 

املوافقة النهائية على تقديم ذلك العمل.

ما سبب عدم استغاللك للنجاح الذي حققه »بنات 
سوبرمان«؛ لتقديم عمل من بطولتك املطلقة؟

علّي  ُعرض  ولو  اجليد،  العمل  إىل  أسعى  ألني 
عمل جيد من بطوليت املطلقة فسوف أوافق طبعًا؛ 
وحسب،  مطلقة  بطلة  ألكون  ذلك  أريد  ال  لكين 
كان  فقد  سوبرمان«  »بنات  ملسلسل  وبالنسبة 
هناك اجتاه لتقديم جزٍء ثاٍن من هذا العمل، لكن 
يسرا  وأيضًا  انشغالي  بسبب  تعطل  املشروع 
ما  املشروع  هذا  أن  إال  حجاج،  وريهام  اللوزي 

زال قائمًا.

بعيدًا عن ذلك.. ما سبب توقف الثنائية الفنية 
الناجحة بينك وبني الفنان يوسف الشريف؟

»رقم  معًا:  قدمنا  فقد  توقف،  أي  هناك  ليس 
مؤقت«،  و«اسم  إكس«  و«املواطن  جمهول« 
وتوقفنا فرتة ثم تعاونا جمددًا يف »لعبة إبليس«، 
منا  بامللل  اجلمهور  يشعر  كيال  ذلك  ونتعمد 
أشعر  الذين  النجوم  أكثر  من  يوسف  كثنائي. 

باالرتياح بالتعاون والعمل معهم.

غنيت وتدرّبت يف دار األوبرا
ملاذا مل تفكري يف احرتاف الغناء رغم خترجك يف 

معهد »الكونسرفتوار«؟

بالفعل، أنا غنيت وتدّربت يف دار األوبرا، ولكن 
اجتاهي لإلعالن ومن بعده التمثيل استحوذ على 
التمثيل  جمال  وأحببت  وأسرني  بل  وقيت،  كل 

للغاية، لكن هذا ال مينع أني أحب الغناء.

 ملاذا إذًا مل تقدمي عماًل استعراضيًا جيمع بني 
التمثيل والغناء؟

لكن  دور،  أي  لتقديم  مستعدة  أنا  ذكرت،  كما 
املتميز،  اجليد، واملخرج  السيناريو  املقياس هو 
عمل  علّي  ُعرض  لو  وبالطبع  املناسب،  واإلنتاج 
حيمل هذه املواصفات فسوف أوافق على الفور، 
وهذا ينطبق على أي عمل آخر باملناسبة، وليس 
النهاية  يف  الفين  فالعمل  فقط،  االستعراضي 
النجاح  الصناعة  هذه  تنجح  ولكي  صناعة،  هو 
من  الكثري  وهلا  بها  يتوافر  وأن  البد  املطلوب، 

العوامل املكملة لبعضها البعض.

حياتي الخاصة خط أحمر
يف  تعيشينها  حب  قصة  حول  كثرية  شائعات 

الوقت احلالي..

ما حقيقة هذا الكالم؟
يف احلقيقة، توقفت منذ فرتة طويلة عن احلديث 
يف أموري الشخصية عرب اإلعالم، إذ أنها ال ختص 
أحدًا، فضاًل عن أن هناك البعض ـ لألسف ـ يركز 

عليها كثريًا متجاهاًل ما أقدمه من أعمال فنية.

هذا حقيقي. ولكن، كيف تتعاملني مع مثل تلك 
الشائعات؟

جدير بالذكر أن الشائعة تظل شائعة ما مل تأخذ 
حجمًا أكرب من حجمها، وأعتقد أن الفنان لو كرس 
وتكذيبها،  شائعات  أي  على  للرد  وجهده  وقته 
فلن يسري أي خطوة لألمام يف حياته، وهذا هو 
تركيزي  كل  ينصب  حيث  أتبعه؛  الذي  املنهج 
العمل  لتقديم  دومًا  وأسعى  عملي،  وجهدي يف 
اجليد املختلف للجمهور، أما الشائعات وما شابه 

فال تعنيين .

أمنياتي الفنية والخاصة.
ما هي أمنياتك؟

أمي؛  إسعاد  على  أعمل  أن  هي  أمنياتي  كل 
الدنيا  يف  لي  تبّقى  ما  وكل  حياتي،  كل  ألنها 
هذه بعد رحيل والدي، أما على املستوى الفين 
فأمتنى حتقيق النجاح األكرب، وتقديم أعمال تظل 
عالقة بأذهان اجلمهور، وقد جنحت يف ذلك من 
خالل أدوار قدمتها مثل دوري يف فيلم »حسن 
عادل  العمالقني  الفنانني  الذي مجع  ومرقص«، 
وأيضًا شخصية سلوى يف  الشريف،  وعمر  إمام 
هنيدي،  حممد  الفنان  مع  البحار«  »أمري  فيلم 
فيلم  يف  حلمي  أمحد  والفنان  النجم  ومشاركيت 
يف  استمراري  أمتنى  كما  أيضًا،  حريان«  »بلبل 
يسعد  شيء  هناك  فليس  النجاح،  ذلك  حتقيق 
أي إنسان يف هذه احلياة أكثر من النجاح الذي 

حيققه .

»ايالف«
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نـجمات

بدأت عطلة الصيف، ومعها انطلقت جنمات الفن صوب الشواطىء 
الصور  أحدث  اجلمهور  مشاركة  ظاهرة  كالعادة  أيضًا  تبدأ  ومعها 
مبالبس الصيف املثرية وخاصة »املايوه« عرب صفحات النجوم مبواقع 
التواصل االجتماعي .. فإذا كنت من هواة إعطاء النصائح للنجمات 
باالحتشام وترفضني ظهور جنمتك املفضلة مبالبس السباحة، جيب 
أن تفكرى ألف مرة قبل أن تكتيب تعليقك على صور هؤالء النجمات 
..فردودهن قاسية جدًا وتبدأ من إخراج اللسان وحتى تصل حد 

التشهري والسخرية.

ارتداء الفنانات ملالبس السباحة ليس ظاهرة جديدة ولكن اجلديد 
هو مشاركة الصور مع اجلمهور. والالفت أن التعليقات تبدو متباينة 
جدًا. فبعض النجمات حيصلن على اإلشادة جبماهلن، ولكن البعض 
اآلخر يتعرضن هلجوم شديد خاصة وإن كانت مشهورة بني مجهورها 
باالحتشام، مثل الفنانة داليا مصطفى، اليت ابتعدت كثريًا حبياتها 
اخلاصة عن اجلمهور، ولكنها تعرضت للتأنيب مع نشر أول صورة 

هلا باملايوه عرب حسابها مبوقع إنستقرام.

بينها  خطوط محراء  وضع  وقررت  األول،  اهلجوم  تفوت  مل  داليا 
على  بقسوة  وردت  اخلاصة،  حبياتها  يتعلق  فيما  وبني مجهورها 
منتقديها بنشر صورة هلا وهي خترج لسانها للجميع، وعلقت عليها 
مؤكدة أن التعليقات السلبية ال تفرق معها يف شيء، وإذا كان 
بعض متابعيها ال يروق هلم ما تنشره عليهم أال يتابعوها، مشرية 

إىل أنه ال حيق ألحد حماسبتها سوى اهلل.

الفنانة نيللي كريم أكثر جنمات الفن املصري ابتعادًا عن األزمات 
وحتاول أن ترضي مجهورها بكل الطرق املمكنة، ولكنها تعرضت 
البحر،  مبالبس  هلا  صورة  نشرت  بعدما  جدًا  قاسية  انتقاد  حلملة 
بدأت بتعليق متابع هلا يدعى حممد موايف قال فيه: »لسه الناس 
من يومني بيقولوا دي انسانه حمرتمه ال عمرها ظهرت عريانه وال 
اتقال عنها كلمه وحشه وكمان مش اوفر يف مكياجها جبد صدمه 

انك تتصوري كده«.

األغرب أن نيللي كريم تعرضت حلملة أقسى عندما رضخت لرأي 
متنح  بأنها  البعض  واتهمها  الصورة،  وحذفت  منها  الغاضبني 
قررت  وهلذا  يستحقون«،  »أكرب مما  احرتامها  من  حيزًا  املنتقدين 
أن تستعري قسوة بعض شخصيات أعماهلا الدرامية، فأعادت نشر 
الفيس  موقع  على  حسابها  إعدادات  بتغيري  قامت  ثم  الصورة، 
بوك لتمنع غري األصدقاء من مشاهدة الصور ومنشوراتها اخلاصة، 
وبعدها أنهت املهمة ولكن عرب حسابها مبوقع تويرت، بعدما أطلقت 
كل  إن  فهمته  »اللي  فيها:  قالت  انتقدوها  ساخرة ممن  تغريدة 
وبعدما  جهنم!!«.  نار  حايروحوا  البحر  على  باملايوه  اللي  الناس 

وصلت الرسالة إىل اجلميع توقفت االنتقادات فورًا.

مع  كالمية  معارك  خوض  ورفضت  بالسخرية  اكتفت  كريم  نيللي 
متابعيها، ولكن النجمة غادة عبد الرازق هلا صوالت وجوالت يف 
مبالبسها  األمر  تعلق  إذا  خاصة  متابعيها،  على  القاسية  الردود 
الشخصية، ولدى غادة عدة خطوات عقابية تبدأ حبظر التعليق ثم 
اجلماعية  االنتقادات  مع  ولكن  املتابعة،  من  واالستبعاد  البلوك 
لصور عطلتها الصيفية املاضية قامت بردة فعل جديدة، وهي نشر 
قائلة:  عليها  وعلقت  للجميع،  لسانها  وهي خترج  لوجهها  صورة 

»هذا ردي لكل من ينتقدني وال تعجبه تصرفاتي!!«

الفنانة مادلني طرب هلا معركة ساخنة مع متابعيها الذين مل يرفضوا 
ظهورها باملايوه على شواطئ شرم الشيخ فحسب، وإمنا عايروها 
بتجاوز سنها ملرحلة اجلمال واألنوثة، وأملح بعضهم بأن جسدها مل 
يعد صاحلًا الرتداء مالبس السباحة، ودافعت مادلني عن حريتها 
وعن أنوثتها بطريقة مباشرة وقاسية ولكنها مستحقة بتعليق عرب 
حسابها مبوقع تويرت قالت فيه: »للمنفسن اللى علق أنى على أبواب 
أنا سيدة حرة، مسعيت يف  اخلمسني والبسة كاش مايوه، بقوله 
مصر والعامل العربي، أنين حمرتمة ومثقفة قبل املوهبة، وجسدي 

نقى ومجيل وأنا أحبه، وأنت تنفلق«.

»السينما  مرحلة  رائدات  من  واحدة  عادل،  غادة  املصرية  النجمة 
القبالت،  وال  املثرية  األدوار  تقبل  ال  بأنها  واشتهرت  النظيفة« 
وهلذا صدم اجلمهور بشدة عندما مت تداول عدة صور هلا باملايوه 
على هامش مشاركتها يف فعاليات الدورة األوىل ملهرجان اجلونة 
السينمائي، وهو ما ردت عليه سريعا بتأكيد رفضها حلالة تربص 

اجلمهور بالنجوم.
وأضافت غادة يف رسالة لكل من انتقدوها: »الفنانة إنسانة عادية 

من حقها أن ترتدي املايوه وتنزل البحر، وتستنشق اهلواء«.
وتابعت قائلة: »أرفض الرتبص حبياة الفنانني، احلياة حرية ومن 
حق كل إنسان أن يبحث عن سعادته، فما اجلرمية اليت ترتكبها فنانة 

ترتدي مالبس حتبها سواء كانت جريئة أو حمتشمة؟”.
واختتمت تعليقها بقوهلا:« اندهشت كثرًيا من اهلجوم على الفنانات 

ال تنتقد هؤالء النجمات إذا ارتدين املايوه .. ردودهن قاسية جدًا
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الفنان  حرية،  فيها  مالبس  ارتداء  بسبب 
إنسان من حقه أن يفعل ما حيب وال جيب 

حماسبته على كل صغرية وكبرية«.

املمثلة منة فضالي صاحبة رصيد من الصور 
مجهورها  مناشدة  من  متل  وال  اجلريئة، 
وبني  الفنانة  عمل  بني  الفصل  ضرورة 
حياتها اخلاصة، وأن على املتابعني الرتكيز 
عن  يبحث  أو  يهتم  واال  فقط،  األول  على 
لنجمه  الشخصية  احلياة  وتفاصيل  أسرار 

املفضل.
تعليقًا  حبقها  جدًا  املسيئة  التعليقات  وبعد 
على صورتها باملايوه، أكدت منة أن أصحاب 
هذه التعليقات ليسوا من مجهورها ولكنهم 
أتباع من وصفتهم بـ«أعداء النجاح« وقالت: 
وتعليقاتهم  فراغ  وقت  من  يعانون  »أناس 
الفنانة  فلست  الرد  عدم  وأفضل  تافهة 
الوحيدة اليت ترتدي املايوه على الشاطئ أو 

الوحيدة اليت ترتدي فستانًا عاريًا«.

طوال  صراع  يف  رئيس  يامسني  الفنانة 
الوقت مع مجهورها على الفيس بوك وتويرت 
وإنستقرام، وال تتهاون يف الدفاع عن حقها 
يف فعل أي شيء تريده وال تسمح ملتابع أن 
يضع تعليقه املسيء وميضي بسالم، وحتى 
بسبب  مباشرة  لتهديدات  تعرضت  عندما 
صورها باملايوه قالت: »خوفوني بس مش 

هتقدروا تغريوني«.

وردت على سخرية متابع هلا عرب تويرت بأن 
ضروري  »مش  قائلة:  تعجبه  ال  تصرفاتها 

أعجبك ألن ممكن أنت كمان متعجبنيش«.

يوم  »كل  قائلة:  ثانية  تغريدة  وتابعت يف 
بالليل بفكر نفسي أن احنا خمتلفني واللي 

ايالف

خلقنا خلقنا خمتلفني علشان مش عايزه أتضايق من حد«.
الفنانة املصرية املثرية للجدل منى هال تعيش حياتها اخلاصة على 
اجلنسية،  النمساوية  والدتها  مع  برتبيتها  متأثرة  الغربية  الطريقة 
صورها  على  الشتيمة  حد  تصل  التى  بالتعليقات  تتأثر  ال  وهلذا 
مبالبس السباحة، بل على العكس ترد بقوة على اجلميع مثلما حدث 
تعليقًا على صورتها بالبكيين على شاطئ مراري باهلند، فقد ردت 
بتوجيه سؤال لكل من اساء هلا قائلة: »أومال أنزل البحر ب إيه 
؟ باجلالبية؟ الناس الطبيعيني بينزلوا البحر كده، وبعدها واصلت 

نشر الصور بدون توقف«.

الفنانة داليا البحريي مشهورة داخل الوسط الفين بصاحبة »املايوه 
تعاود  اجلديد  اجليل  من  مصرية  جنمة  أول  كانت  حيث  األمحر«، 
الظهور يف األفالم مبالبس السباحة بعد طول »احتشام«، ومع ذلك 
عمرو  املطرب  حفل  حضرت  عندما  قاسيةجدًا  النتقادات  تعرضت 
دياب بقرية »مراسي« يف الساحل الشمالي وهى مرتدية »كاش 

داليا  »قالك  قائلة:  السخرية  على  داليا  وعلقت  أسود،  مايوه« 
البحريي حتضر حفلة عمرو دياب بالكاش مايوه، وامسعوا األقوى 
بقى وكانت البسة مايوه قطعة واحدة حتت الكاش، يا وال يا شقي 
وده شفته إزاي يا كداب يا ابن الكدابة أنا مابلبسش غري بيكيين 
لعلمك.. يا خسارة الفلوس اللي دفعتها يف الفستان.. يا ريتين 

كنت روحت بالكاش مايوه فعال ما له الكاش مايوه«.

الفنانة عال غامن هلا وضع خاص جدًا بني النجمات املتهمات باإلثارة، 
تشمل  وهلذا  ابنتيها،  بصحبة  إال  باملايوه  تظهر  ال  وأنها  خاصة 

االنتقادات اجلميع.
 وعندما تطور األمر وحتول حلملة تشوه لسمعة ابنتها كاميليا، ردت 
الفناة عال غامن قائلة: أنا ووالدها نعلم عنها كل شيء ونوافق على 
ظهورها بهذا الشكل، وليس ألحد أن يتدخل فيما ال يعنيه.. هذه 
هي مالبس البحر والشاطئ ولن أجعلها ترتدي جالبية وهي على 

الشاطىء«.

منى هالداليا البحري

غادة عادلغادة عبد الرزاق

نيللي كريم
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موسكو تطمئن تل أبيب...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

األمن  أمني جملس  نائب  لقائه  مؤكدًا عقب  حمادثات يف طهران، 
القومي اإليراني سعيد إيرواني يف طهران، »استمرار التعاون بني 
البلدين على الساحة السورية حتى إعادة األمن واالستقرار يف شكل 
كامل«، شدد السفري الروسي لدى سورية ألكسندر كينشاك، على 
»متت  سورية  غربي  جنوب  يف  وميليشياتها  إيران  وجود  ملف  أن 
جنوب  يف  إليران  تابعة  لتشكيالت  وجود  هناك  يعد  مل  تسويته. 
سورية، وجرى احلديث عن ذلك سابقًا يف شكل علين، ومسعته من 

مصادر عدة«.
ويف موسكو، بدا الرئيس الروسي فالدميري بوتني سعيدًا بـ »أداء 
الديبلوماسيني العسكريني الروس يف حل األزمة السورية«، واعترب 
لروسيا،  احلاسم  الدور  »بفضل  أنه  العامل  يف  بالده  سفراء  أمام 
اإلسالمية  الدولة  وضد  الدولي،  لإلرهاب  مدمرة  ضربة  توجيه  مت 
)داعش( وغريها من اجلماعات املتطرفة، ما مسح باحلفاظ على الدولة 

السورية وخلق ظروف لالنتعاش االقتصادي وعودة الالجئني«. 
وأكد أن »العمل يف إطار عملية آستانة يتقدم بفضل الديبلوماسية 
لـ  املقبلة  الفرتة  يف  األولوية  أن  وأوضح  لروسيا«.  الناشطة 
دستورية  إلصالحات  اإلعداد  أجل  من  الدستورية  اللجنة  »تشكيل 
وتنظيم انتخابات مبشاركة األمم املتحدة، وطبعًا فإن من املهم جدًا 
وحنن  للسوريني،  اإلنساني  الدعم  لتقديم  الدولية  اجلهود  زيادة 

نقوم بذلك«.
 وشدد على أن هذه اخلطوات »مهمة للسوريني وللمنطقة ولكثري من 
بلدان العامل، ألن عملنا الناشط يف هذا االجتاه خيفف ضغط اهلجرة 

على البلدان األوروبية«.
اجملاورة،  درعا  حمافظة  يف  احلر«  »اجليش  فصائل  خطا  وعلى 
روسية،  بضمانة  »مصاحلة«  اتفاق  على  القنيطرة  فصائل  وافقت 
يسمح للنظام بإعادة السيطرة على كل احملافظة، وعودة قواته إىل 
مناطق »فك االشتباك« يف هضبة اجلوالن السورية للمرة األوىل منذ 

سنوات، ويضمن خروج معارضي التسوية إىل الشمال السوري.
أبرم  التفاق  وفقًا  سكانها  من  وكفريا  الفوعة  بلدتي  إخالء  ومع 
أالربعاء املاضي، كانت الفتًة محلٌة يف وسائل إعالم إيرانية حترض 
على عملية عسكرية يف إدلب، إذ اعتربت وكالة »تسنيم« اإليرانية 
من  اهلائل  الكم  هذا  أن جتمع  املنظور  التاريخ  يسبق يف  »مل  أنه 
اإلرهابيني يف رقعة جغرافية يف الشرق األوسط أو يف العامل، كما 
حصل يف إدلب«، واصفة احملافظة بـ »نقطة سوداء«. بالتزامن، 
الدولة  وزير  ملستشار  تصرحيات  اليوم«  »روسيا  وكالة  نقلت 
لشؤون املصاحلة يف سورية أمحد منري، أكد فيها أن »العديد من 
أهالي إدلب وريفها يتواصل مع وزارة املصاحلة ومع اجليش ومركز 
مباشرة«.  تسويات  إجراء  أجل  من  الروسي يف محيميم،  املصاحلة 
وأضاف: »الشعب السوري سينتصر باملصاحلة واملساحمة... إدلب 

قادمة إىل املصاحلة وإنهاء التكفري«.
يف املقابل، سارعت أنقرة إىل التحذير جمددًا من سيناريو اجلنوب 
والغوطة مع إدلب، وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية الرتكية حامي 
أقصوي، إن بالده ال تريد أبدًا أن يتكرر يف حمافظة إدلب السيناريو 
الغوطة الشرقية ومشال محص ويشهده اآلن جنوب  الذي شهدته 
»األناضول«  أبرزته وكالة  غربي سورية. وأشار يف مؤمتر صحايف 
نتيجة  اآلالف  مئات  ونزوح  األبرياء  من  العديد  مقتل  إىل  الرتكية، 
هجمات النظام على منطقة »خفض التصعيد« يف درعا والقنيطرة. 
وأكد أن النظام »حياول حّل املشكلة عرب الوسائل العسكرية، إال أنه 

ال ميكن تأسيس حكم مشروع بهذه الطريقة«.

الصدر لوقف حوارات..
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

السياسية الفائزة يف االنتخابات الربملانية بـ »تعليق كل احلوارات 
السياسية حول التحالفات وغريها، إىل حني استكمال تلبية مطالب 
املتظاهرين احلقة«. ودعا إىل »تشكيل خلية عمل جدية مع احلكومة، 

بالتنسيق معهم لتنفيذها«.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن »خلية األزمة اخلدماتية 
واألمنية، اختذت يف اجتماعها األول برئاسة العبادي قرارات متعلقة 
باملاء والكهرباء وتأمني فرص عمل، كما تتعلق بالصحة واملدارس 
إعداد  تضمنت  اخللية  »قرارات  أن  إىل  وأشار  القطاعات«.  وبقية 
كشف سريع ودقيق لتحديد احتياجات املواطنني«. وكشف »تشكيل 
ومتابعتها  املطالب  مع  للتعامل  وزارة وحمافظة  أزمة يف كل  خلية 
التمويل  تأمني  املال  وزارة  تتوىل  أن  على  سريعة،  حلول  ووضع 
الالزم هلذه االحتياجات«. وأكد بيان للمكتب أن خلية األزمة قررت 
»إعادة العمل مبشاريع خدماتية غري مكتملة يف ضوء كشف مشرتك 
التعليمات،  من  استثناءات  على  واحلصول  املعنية،  اجلهات  بني 
إضافة إىل املباشرة فورًا يف برنامج التدريب والتأهيل يف املراكز 

التابعة لوزارة العمل وإعطاء املتدربني خمصصات مناسبة«.
وأعلنت »مفوضية حقوق اإلنسان« يف العراق أنها »وّثقت من خالل 
املاضية،  األيام  االحتجاجات يف  حركة  خالل  احلقائق  لتقصي  فرق 
 195 بينهم  571 شخصًا،  وإصابة  املدنيني  من  متظاهرًا   12 مقتل 
مدنيًا و371 من قوات األمن، إضافة إىل اعتقال 300 متظاهر، قسم 
عشوائية،  اعتقاالت  على  بناء  أو  توقيف  مذكرات  دون  من  منهم 
وإحلاق الضرر بـ47 مبنى، منها 18 مبنى حكوميًا و22 مبنى ألحزاب 

و7 مباٍن سكنية«.
اتفاقات  إبرام  العراق  جنوب  يف  عشائر  أعلنت  آخر،  صعيد  على 
وتشكيل وفود لتناقش مع احلكومات احمللية واملركزية التظاهرات، 
ستشهد  اليت  املناطق  يف  األمن  لتحصني  أمنية  حتضريات  وسط 

جتمعات مطالبة برفع مستوى اخلدمات وفتح باب التوظيف.

فوتيل: لست مطلعا..
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

لتفجري الراشدين، وأصيب تقريبًا 40 شخصًا بينهم نساء وأطفال 
نتيجة اعتداء املسلحني على اخلارجني من كفريا والفوعة.

واحتجز املسلحون ما بني 19 إىل 21 حافلة من احلافالت اليت تقل 
الدفعة األخرية، بعد أن صعدوا على  أهالي كفريا والفوعة، وهي 

منت الباصات وصادروا أغراضًا من أهالي البلدتني.
ويقّدر عدد املدنيني احملتجزين بـ900 مدني، كما طالب املسلحون 
باالفراج عن مسلحني آخرين بداًل من الذين رفضوا التوجه إىل إدلب، 
حيث أن حنو 700 مسلح من أصل 1500 يشملهم االتفاق رفضوا 

الذهاب إىل إدلب وفضلوا البقاء يف مناطق الدولة.
وكانت عملية إخالء بلدتي الفوعة وكفريا من احملاصرين فيها منذ 
أكثر من 3 سنوات قد انتهت بعد صمود أمام مئات املعارك اليت 

فشل من خالهلا املسلحون من تنفيذ أي خرق يف البلدتني.

الراعي: حلكومة ال تناقض...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

حكومة وحدة وطنية. ويرى القطب نفُسه أّن الرئيس املكلف سعد 
احلريري »يدرك هذا الواقع جّيدًا وُيفرتض أن يبادر يف وقٍت ليس 
عليه  يؤّثر  بدأ  تأّخَرها  ألّن  وطنية،  وحدة  حكومة  تأليف  إىل  ببعيد 

معنويًا وسياسيًا وعلى جممل األوضاع العامة يف البالد«.
وَصل احلريري مساء أمس االول إىل مدريد يف زيارة عمٍل تدوم يومًا 
ويلتقي خالهلا نظرَيه االسباني بيدرو سانشيز برييز كاستيخون، ثّم 
َيرعى االحتفال بتخريج طالب جامعة الـ«IE« إلدارة األعمال ويلقي 
كلمًة يف املناسبة. على أن ينتقل من مدريد اىل لندن يف زيارة 
الوزير  احلر«  الوطين  »التيار  رئيس  يستعّد  املقابل  ويف  خاصة. 
جربان باسيل للسفر اىل واشنطن االسبوع املقبل يف زيارٍة تستمر 

أسبوعًا.
وعّلق مراقبون على هذه األسفار مؤّكدين أّنها تشري يف وضوح إىل 
أّن كّل اجلهود املبذولة حتى اآلن لتأليف احلكومة ما تزال قاصرة 
انتظارًا  إجازة  املسدود، وهي دخلت جمددًا يف  اجلدار  اخرتاق  عن 

لعودة املسافرين.
إاّل أّن مصادر »بيت الوسط« قالت إّن »االتصاالت لتسهيل والدِة 
احلكومة العتيدة ليست يف إجازة، وإّن فريق العمل يواصل سعَيه 

لفكفكِة العقِد املانعة االتفاَق على احلكومة اجلديدة.
بني  املتبادلة  اإلعالمية  احلمالت  على  تعليقًا  املصادر  هذه  وقالت 
منسوبها  ارتفع  واليت  اللبنانية«،  و«القوات  احلر«  الوطين  »التيار 
منذ  عنه  اعلَن  الذي  هدفه  عن  د  حَيِ »مل  احلريري  إّن  االول،  أمس 
تكليِفه. فهو يريد تأليَف »حكومة تواُفق وطين« وليس من أهدافه 

الدخول يف أّي مناكفات سياسية«.
إىل ذلك كَشفت مصادر مّطلعة على أجواء التأليف أّن سبب عدم 
اجتماع احلريري وباسيل يف »بيت الوسط« هو أّن االخري ابلَغ اىل 
وأّن  التأليف  عملية  اليوم يف  بعد  يتدّخل  لن  أنه  املكلف  الرئيس 
يعّطل  من  هو  أنه  مفاُده  كالمًا  َيسمع  وأّنه  عنده  ليس  املوضوع 

التأليف »يف حني أّن القرار هو يف يد الرئيس املكلف«.
وقالت: »ال شّك يف اّن موضوع تأليف احلكومة بات يرتبط مبقدار 
االقليميني  االطراف  أحد  أّن  واضحًا  وأصبح  خارجية،  بأطراف  كبري 
َيهدف اىل تأمني »الثلث املعطل« أو »الُعشر املعّطل« داخل احلكومة 
القرار  النيابية وبني  االنتخابات  أفرَزته  ما  توازٍن بني  إحداِث  بغية 
داخَل احلكومة اللبنانية«. وأضافت: »أّن الرئيس املكلف الواقَع بني 
سندانني، رمّبا يلجأ اىل طرٍف دولي ويطلب منه التدّخَل لدى ذلك 

الطرف اإلقليمي من أجِل مساعدته على حّل هذا األمر«.
وأشارت املصادر إىل »أّن الثلث املعطل يعتمد على حّصة »القوات 
حّصة  على  معطوفًة  االشرتاكي«  التقّدمي  و«احلزب  اللبنانية« 
حّصة  من  الثالثة  الدروز  الوزراء  يكون  أن  ويشرتط  »املستقبل«، 
وليد جنبالط لتوحيِد موقِفهم وقرارهم، وهو ما ُيعّد سابقًة، إذ مل 
ينفرد جنبالط على مرِّ احلكومات بالتمثيل الوزاري الدرزي الكامل«. 
الشأن  بهذا  خاصة  جلسات  أسرَّ يف  عندما  احلريري«  أّن  وكَشفت 
كان مقتنعًا بأّنه ال حيتاج اىل ثلٍث معّطل كونه رئيَس حكومة ويف 
يِده صالحيات الدعوة اىل جملس وزراء ورفِع اجللسة وعدم إدراج 
أّي بنٍد ِخاليف. كذلك فإّن رئيس اجلمهورية ال حيتاج اىل هذا الثلث، 
على  يعمل  اليت  الوطين  الوفاق  حكومة  بأّن  مقتنع  فهو  وبالتالي 

تأليفها ال حَيكمها مفهوم الثلث الضامن«.
ميقاتي

يف هذا الوقت دعا الرئيس جنيب ميقاتي مجيَع األطراف إىل تسهيل 
مهّمة الرئيس املكلف »ألّن كّل تأخري يدفع مثَنه البلد من استقراره 
األزمات  ملعاجلة  الضرورية  اإلصالحات  إطالق  ويؤّخر  واقتصاده، 
الكثرية، وأبرُزها املديونية العامة«. وقال: »حنن مع العَجلة ولكّننا 
ضد أّي حماولة لفرض شروٍط على الرئيس املكلف أو حماولة تثبيت 
أعراف جديدة يف التأليف، فالدستور واضح، وقد أناط مهّمة التأليف 
بالرئيس املكلف بالتشاور مع رئيس اجلمهورية. املطلوب، من أجل 
بدل  وروحيِته  الطائف«  »اتفاق  اىل  العودة  هو  حّل،  اىل  التوّصل 
كّل شيء،  واملذهيب يف  الطائفي  املنحى  فأكثر يف  اكثر  التوّغل 
خصوصًا يف عملية التأليف وتوزيع احلقائب الوزارية. فبدل اخلروج 
تدرجيًا من الطائفية جند أّننا نغرق اكثر فأكثر يف وحوِل املذهبية، 

وهذا املنحى غري سليم أبدًا«.
وعن تأخري التأليف قال ميقاتي: »ليست املّرَة األوىل اليت يستغرق 
فيها تشكيل احلكومة وقتًا، ِعلمًا أّننا ال نزال ِضمن املهلة املقبولة 
للتأليف، لكن املطلوب هو كسُر حلقة املراوحة والتوّقُف عن فرض 

الشروط والشروط املضادة والتهويل خبطوات غري دستورية وغري 
قانونية وتسهيل مهّمة الرئيس احلريري، علما أّنين أخشى أن يكون 
هناك أيضًا سجال ونقاش يف شأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. 
ومن شأن هذا املنحى إدخال لبنان جمّددًا يف نزاعات ال طائل له 

منها أبدًا«.
وعن املوقف الذي ُنقل عن رئيس اجلمهورية يف شأن سعِيه لتسهيل 
الصادر عن  املوقف  ن هذا  نثمِّ »إّننا  احلريري، قال ميقاتي:  مهّمة 
األوساط  يف  تداُوله  مّت  ما  بوضوح  حَسم  والذي  الرئيس  فخامة 
السياسية واإلعالمية عن خطوٍة ُيزمع القيام بها. وال ننسى أّن ِمن 
مصلحة مجيع األطراف مبا فيها الفريق التابع لفخامة الرئيس والداعم 
له اإلسراع يف تأليف احلكومة وعدم البقاء يف دائرة املراوحة القاتلة 

للبلد اقتصاديًا وماليًا على وجِه اخلصوص«.
الراعي

وكانت بكركي قد انتقدت املماطلة يف تأليف احلكومة، وقال البطريرك 
املاروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إّن »تأليف احلكومة من 
ممّثلي الكتل النيابية فقط ال يعين تكويَن سلطة إجرائية، بل تكوين 
ر، األمر الذي يناقض فصَل السلطات«. وقال  جملس نيابي مصغَّ
إنه ينبغي أن تتعاون  خالل زيارة اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
احلكومة معه بإرسال الطلبات إلبداء الرأي واالستشارة واالستماع إليه 
يف املواضيع ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي. وطالَب بالسعي 
مع القطاع الّرمسي إىل عدم التفريط باملوارد املهّمة املوجودة يف 
»السبَب  بأّن  مذّكرًا  وازدهاره.  تقّدِمه  سبيل  وتوظيفها يف  لبنان 
األكرب هلذا اجلمود هو تفّشي الفساد يف الوزارات واإلدارات العاّمة، 
وهدُر املال العام، وحشُر املوظفني بال حاجة وكفاية، بغية االستفادة 

فقط من مال الدولة«. )التفاصيل ص 4(.
نوّاب كسروان

على صعيد آخر، تتكّثف اللقاءات بني نواب دائرة كسروان - جبيل 
املنقطة  تعين  اليت  القضايا  معاجلة  إىل  َيهدف  إمنائي  عنوان  حتت 
مبعزٍل عن اخلصومات السياسية اليت ُتبعد بينهم. وقد انطلَق هذا 
املسار منذ زيارة النائَبني فريد اخلازن ومصطفى احلسيين للبطريرك 
الراعي بعد انتخابهما، حيث طلبا منه رعاية لقاٍء موّسع يضّم مجيَع 
الشؤون  معاجلة  من  ويتمّكنوا  اجلهود  يوّحدوا  لكي  املنطقة  نواب 

اإلمنائية اليت تهّم كسروان وجبيل.
لتزامِنه  تأجيله  ومّت  جامع،  لقاٍء  إىل  بالفعل  دعا  الراعي  أّن  وعلم 
الثمانية  النواب  مع اخللوة اليت َعقدها تكتل »لبنان القوي«. لكّن 
يلتقون بني احلني واآلخر وحني تستدعي احلاجة، وآخُرها كان لقاء 

ملعاجلِة قضّية »السا«.
تشريع الحشيشة

جملس  لرئيس  جديدة  خطوة  االول  أمس  بَرزت  آَخر،  صعيٍد  على 
النواب نبيه بري يف شأن تشريع زراعة احلشيشة، إذ كّلَف جلنًة من 
القانون املتعلق بها، يف وقٍت  إعداَد صيغٍة القرتاح  املتخّصصني 

أثارت هذه اخلطوة جداًل.
املقداد

ال  املقداد:  علي  النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو  وأوَضح 
جواب عندنا بعُد حول موضوع تشريع زراعة احلشيشة، فنحن ال نزال 
ندرسه، إذ مل نبحث فيه مّرًة رمسيًا، ألّن احلديث عنه مل ميِض وقٌت 

طويل عليه«.
»القوات«

حبشي  أنطوان  النائب  القوية«  »اجلمهورية  تكّتل  عضو  أّن  وعلم« 
ظهر  قبل  عشرة  احلادية  عند  َيعقده  صحايف  مؤمتر  يف  سيطِلق 
ملّف  حلّل  متكاماًل  مشروعًا  النواب  جملس  يف  غد(  )بعد  االثنني 
زراعة احلشيشة، حيث سيتناول اقرتاح القانون املعّجل املكّرر الذي 
تشريع  إىل  اهلادف   673 القانون  مواد  بعض  لتعديل  به  سيتقّدم 

زراعة النباتات املمنوعة ألغراٍض طّبية وِعلمية.
»االشرتاكي«

وذّكَرت مصادر »االشرتاكي« أّن رئيس احلزب وليد جنبالط عندما 
اقرَتح تشريَع زراعة احلشيشة استهَجنت قوى كثرية موقَفه ودخلت 
يف حفلِة مزايدات شعبوية، بينما اليوم اجلميُع يؤّيد صوابية موقِفه، 
لتشريِعها، وهذه خطوة مهّمة  تتالحق  التنفيذية  اخلطوات  وها هي 
مع التشديد على ضرورة أن يلحظ القانون ضوابط حمّددة لتحقيق 
االستفادة القصوى منه وتاليف أّي تداعيات سلبية ميكن أن تنجم 

عن هذه اخلطوة«.
النازحون

يف جماٍل آخر، تستعّد دفعة جديدة من النازحني السوريني يف القاع 
وعرسال، للعودة إىل بالدها خالل أيام، على ما كَشف املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم على هامش تدشينه املبنى اجلديد 
لألمن العام يف بعلبك أمس االول. وسيتجاوز عدد هذه الدفعِة ألَف 

نازح يعودون إىل مناطق خمتلفة داخل سوريا.
وكَشف مسؤول ملفَّ النازحني يف »حزب اهلل« النائب نّوار الساحلي 
عن »تعبئة عدٍد ال بأس به من طلبات العودة يف املراكز الِتسعة 
املنَشأة هلذا الغرض واملنتِشرة يف اجلنوب والبقاع وبريوت، وهناك 
اّتصاالت بدأها نازحون سوريون اىل الشمال ومناطق أخرى يسألون 

ويستفسرون عن آلية التسجيل متهيدًا للعودة«.
النازحني هم ِمن خمتلف املناطق السورية وِمن مشارب  وأّكد »أّن 
سياسية خمتلفة، وهذا األمر يتّم بالتنسيق مع األمن العام اللبناني 
اللوجستية  اإلجراءات  انتهاِء  وفور  سوريا،  يف  املختصة  واجلهات 
عة  ستنتقل الدفعة األوىل عن طريق »حزب اهلل« اىل سوريا، واملتوقَّ

خالل أسابيع«.
قال  اجملال،  هذا  الدولة« يف  دوَر  »يأخذ  بأّنه  احلزب  اّتهام  وعن 
الساحلي: »إنتظرنا كثريًا ولكْن ال حياة ملن تنادي، وعندما تستيعد 

الدولة دوَرها الِفعلي يف هذا امللف، سنكون يف خدمتها«.

تتـمات
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صــحة وغــذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يسعى اجلميع للحصول على جسم سليم ووزن 
مثالي، غري أن حتقيق ذلك ليس باألمر السهل 
األطعمة  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة  بوجود 
واملشروبات الشهية، اليت حتتوي على سعرات 
املناسبة  األطعمة  خنتار  فكيف  عالية.  حرارية 

للمحافظة على صحتنا؟

يسعى كثريون للسيطرة على الوزن واكتساب 
قوام رشيق. ولذلك يوصي اختصاصيو التغذية 
باالهتمام بالتنوع الغذائي، الذي يهمله معظم 
الوزن،  خلسارة  حماولتهم  خالل  األشخاص 
حيث جيب االنتباه إىل كمية الربوتني والسكر 
الغذائية  العناصر  من  وغريها  والفيتامينات 

املوجودة يف الشراب أو الطعام.

وهنا بعض النصائح عن النظام املثالي املتكامل 
الذي حنتاجه لبناء جسم صحي وسليم:

ربطت  وقد  اخلضروات:  من  املزيد  تناول   -1
الغنية  الغذائية  الوجبات  علمية  دراسات  عدة 
أفضل، مبا يف  نتائج صحية  بتحقيق  باخلضار 
األمراض  خطر  واخنفاض  الوزن  فقدان  ذلك 

املزمنة. 
والسبانخ  اجلرجري  مثل  اخلضراوات،  بعض 
والثوم املعمر والكرنب، حتتل مرتبة عالية يف 
قائمة »مركز السيطرة على األمراض والوقاية 
لذلك،  القوية«.  »األطعمة  قائمة  ويف  منها« 
حاول إجياد األنواع املفضلة لديك وأضفها إىل 

قائمتك.

2. استبدال الصودا أو الشاي احللو باملاء أو 
املشروبات  من  غريها  أو  احمللى  غري  الشاي 

اخلالية من السكر.
الصودا  مثل  احملالة  املشروبات  فقد حتتوي   
احلرارية  السعرات  من  كبرية  كمية  والعصري 
وجباتك  يف  تستهلكها  اليت  للكمية،  مماثلة 
باالمتالء  تشعرك  ال  فهي  ذلك  ومع  اليومية، 
األطعمة  توفرها  اليت  الطريقة  بنفس  والشبع 

الصلبة.
املشروبات  تناول  أن  التجارب  وأظهرت   
باإلضافة  الوزن  زيادة  إىل  يؤدي  السكرية 
إىل زيادة خطر اإلصابة بالسكري من النوع 2. 
حبسب ما نشره موقع ) فاينينشال ريفيو(.  

3- ال تهمل الربوتني: هو أحد املكونات الرئيسية 
وشعورنا  عضالتنا  تغذية  على  تساعد  اليت 
بالشبع. كما أنه مبثابة عازل ضد االخنفاضات 
احلادة والتموج يف مستويات األنسولني. لذلك 

 نصائح غذائية بسيطة للوصول إىل الوزن املثالي

جيب التأكد من حصولك على كمية كافية من 
اللحوم،  يف  تتواجد  وجبة.  كل  يف  الربوتني 
والتوفو،  والفاصولياء،  البيض،  مثل  مواد  و 

والعدس، واألمساك، ومنتجات األلبان.

احلركة  احلركة:  خالل  من  تأكله  ما  وازن   .4
احلياة  منط  يف  أساسي  عنصر  املنتظمة 
كان  إذا  خاص  بشكل  املهم  ومن  الصحي- 
فاجعل  عليه.  احلفاظ  أو  الوزن  خسارة  هدفك 
مل  وإن  يوميًا،  روتينًا  الصباحية  الرياضة 
تستطع حاول تغيري بعض العادات، فإذا كنت 
تقود سيارتك للعمل، حاول املشي أو ركوب 
الدراجة. إذا كنت معتادًا على ركوب املصعد، 

فاختذ السالمل للصعود يف املرة القادمة.

اخلبز  استبدال  الكربوهيدرات:  تقليل   -5
األبيض، واألرز، واملعكرونة يف وجبات الطعام 
اخلاصة بك باحلبوب الكاملة. ألن السيطرة على 
نسبة السكر يف الدم أمر ضروري للحفاظ على 
الصحة والوقاية من املرض. حبسب ما نشره 

موقع )نيوتريشسلي(.

»قليل  احذر من املواد اليت يطلق عليها    -6
إذ  خمفضة«:  و«دهون  »خفيف«،  الدسم«، 
تعاجل  املشروبات  أو  األطعمة  هذه  معظم  أن 
للحصول على  السكر  عالية من  بإضافة نسبة 

املذاق األصلي.

7- ال بأس ببعض الدهون الصحية يف النظام 
الغذائي اخلاص بك: من مصادر مثل املكسرات 

وزيت الزيتون واألفوكادو واألمساك.

8- تناول وجبات صغرية.

بتحقيق  التقليدية  احلميات  تنجح  مل  إذا   -9
هدفك، فكر يف الصوم املتقطع.

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 

 Journal« ُنشرت مؤخًرا دراسة يف  دورية التغذية
of Nutrition« ، وقد تناولت تلك الدراسة تأثري 
)اجملهريات  األمعاء  صحة  على  اجلوز  تناول 

اهلضمية لدى البشر(.

 أظهرت النتائج أن تناول اجلوز مبعدل 42 غرام 
يومًيا له تأثري على اجملهريات اهلضمية لدى البشر 
عن طريق زيادة البكترييا املفيدة اليت تسهم يف 

حتسني صحة اجلهاز اهلضمي .

كما ارتبط استهالك اللوز بتحسني صحة األمعاء 
بتناول 42 جرام منه يومًيا. وقد يؤدي تناول اللوز 
إىل إحداث تغيريات يف امليكروبات املوجودة داخل 
اجلهاز اهلضمي البشري، وذلك بفضل حمتواه من 
أن  لوحظ  وقد  املشبعة،  غري  الدهنية  األمحاض 
غري  الدهنية  األمحاض  وهي  »اجليدة«،  الدهون 
من  للميكروبات  مضادة  خصائص  هلا  املشبعة، 
شأنها املساعدة يف احلد من التصاق امليكروبات 

مبخاط األمعاء.

القراصيا  استهالك  أن  أيًضا  الدراسة  وأظهرت 
أعداد  زيادة  يف  يساعد  قد  اجمُلفف(  )الربقوق 

البكرتيا النافعة  »بيفيدوباكترييا«. 
ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل حمتوى الربقوق من 
األلياف الغذائية، إىل جانب حمتواه من العناصر 
املركبات  أو  )السوربيتول  األخرى  الغذائية 

الفينولية(.

أكثر  من  واحًدا  البشري  اهلضمي  اجلهاز  يعترب 
امليكروبية  الكثافة  ذات  امليكروبية  التجمعات 
الكائنات  من   1014 حوالي  به  يوجد  إذ  العالية، 
جتدر  البكترييا.  من  وأغلبها  الدقيقة  امليكروبية 
اإلشارة إىل أن التجمعات امليكروبية تساعد يف 
حتسني صحة العائل من خالل قيامها بالعديد من 
املهام، مبا يف ذلك خصائص احملفزات احليوية 
لدى  اهلضمية  اجملهريات  تكوين  تنظم  قد  اليت 

البشر.

املكسرات والفواكه اجملففة قد 
تساعد على حتسني صحة األمعاء

مت الكشف عن خطورة وجود املياه املعدنية أمام 
ساعات  أربع  لفرتة  الشمس  أشعة  حتت  احملال 
تقارير  على  بناء  قاتلة وذلك  مياهًا  حيث تصبح 
جديدة  أمراض  ظهور  إىل  الفتًا  عاملية،  منظمات 
املواد  نتيجة  املشايف  يف  السرطانية  والسيما 
الغذائية واملصبغات اليت تعرض على البسطات 

وتعريضها للشمس فرتات طويلة.

جمللس  اخلتامية  اجللسة  خالل  الكشف  وبني 
حمافظة دمشق أنه مت ضبط 76 كشكًا ملخالفتهم 
التعليمات الصحية، علمًا أن نسبة التزام احملالت 
الرقابة  أن  مضيفًا   ،%30 بنسبة  دمشق  يف 
حال  ويف  الساعة  مدار  على  مستمرة  الصحية 
وجود شكوى يتم متابعتها بشكل شخصي وضبط 
املخالفة وتنظيم الضبوط الالزمة. ودعا ريا إىل 
وذلك  املخالفات  لضبط  املديرية  مع  التعاون 

حرصًا على صحة املواطنني.

التموينية  القضايا  حول  املداخالت  تركزت  وقد 
واملياه والصحة والسيما موضوع األسعار ومراقبة 

األسواق.

ويف اجلانب الصحي أوضح مدير الصحة الدكتور 
من  خاصة  جلنة  تشكيل  مت  أنه  اروفلي  رامز 
عرب  احمللية  التنمية  مكتب  مع  بالتعاون  األطباء 
اجلرحى  مجيع  ومتابعة  ومعاينة  تواصل  فريق 
إىل  مشريًا  الالزمة.  اجلراحية  العمليات  وإجراء 
إعادة تأهيل مركز املعاجلة الفيزيائية مع ترميم 
مستوصف عش الورور خالل الشهر احلالي، الفتًا 
إىل دور جلان متابعة الصيدليات ومراقبة األسعار 
فورًا  معاجلتها  يتم  خمالفة  أي  وجود  حال  ويف 
اجمللس  لعضو  مداخلة  ويف  املقتضى.  وإجراء 
الرتاخيص  منح  بتشميل  طالب  السواح  معتز 
املؤقتة لكل احلاالت وفق القرار 22 لعام 2011، 
إضافة إىل تطبيق نظام الفوترة يف سوق اهلال. 
كما تطرقت املداخالت إىل ضرورة إحداث أكشاك 
على  واالزدحام  العبء  ختفف  كونها  اخلبز  لبيع 

املواطنني.

ال تشرتوا املياه املعدنية 
املعروضة حتت أشعة الشمس!
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صــحة وغــذاء

بعيد، ويتميز مبجموعة  منذ زمن  اإلنسان  البصل يف طعام  يدخل 
خصائص مفيدة للصحة، وقد حدد اخلرباء أهم األسباب اليت تدفعنا 

إىل استخدام هذه املادة يف نظامنا الغذائي اليومي.

األكسدة  مبضادات  الغنية  الغذائية  املواد  من  البصل  ويعد 
احلجم  متوسطة  بصلة  وتزود  املعدنية.  والعناصر  والفيتامينات 
لفيتامني  اليومية  حاجته  من  و%20  حرارية  سعرة   44 بـ  اجلسم 
C، و10% من حاجته اليومية لفيتامني B6. وحيتوي البصل أيضا 
مركب  وكذلك  الفوليك،  ومحض  واملغنيسيوم  البوتاسيوم  على 

كريسيتني املضاد لاللتهابات.

واتضح من نتائج دراسات سابقة أن سكان إيطاليا وسويسرا نادرا 
ما يصابون ببعض أنواع السرطان املنتشرة، وتبني أن السبب هو 

تناوهلم البصل بكثرة.

النساء وجود عالقة بني  كما بينت نتائج دراسة أجريت مبشاركة 
حالة  وبني  الطمث،  انقطاع  تسبق  اليت  الفرتة  البصل يف  تناول 
العظام ما بعدها. إذ جاءت درجة كثافة املعادن يف عظام النساء 
بالنساء  مقارنة   %20 بنسبة  أعلى  البصل  يتناولن  كن  اللواتي 

األخريات.

)من  إينولني  مركب  على  الحتوائه  اهلضم  عملية  البصل  وينشط 
يف  املفيدة  البكترييا  تطور  على  يعمل  حيث  الغذائية(،  األلياف 
األمعاء، ومينع اإلمساك، وحيسن مستوى السكر يف الدم. كما أن 

البصل مثبط للشهية وهذا مفيد يف التخلص من الوزن الزائد.

وألن البصل حيتوي على مركبات الكربيت، فإن تناوله مع البندورة 
يزيد من امتصاص مركب ليكوبني الذي يقي من السرطان وأمراض 

القلب، كما أنه مفيد للدماغ والعظام والعيون.

 أهم الفوائد الصحية للبصل

 2018 تــموز   21 Saturday 21 July 2018الـسبت 

الشك أن اإلنسان حيتاج للنوم كحاجته للطعام والشراب، بل إن 
عدم التمتع بنوم هادئ وعميق يؤثر كثريا على اجلسم وميكن أن 
النوم الصحيح  تكون له عواقب صحية خطرية جدا. فكيف يكون 

وكم ساعة نوم حيتاج املرء؟ هنا بعض احلقائق عن النوم.
يقول بعض الناس إنهم يكفيهم أن يناموا أربع إىل مخس ساعات 
فقط كل كل ليلة، ويستيقظون يف الصباح مرتاحني ونشيطني 
مستعدين لبدء يوم جديد! لكن، من وجهة نظر خرباء الصحة، فإن 

هذا غري صحيح، ألن جسم اإلنسان حباجة إىل فرتة راحة أطول.

ملاذا جيب أن ننام؟           
يف املتوسط، ينام اإلنسان حوالي ثلث حياته. يبدو األمر وكأنه 
مضيعة للوقت؟ على العكس متاما! قد ال تدرك ذلك، لكن جسدك، 

يف احلقيقة، يعمل جبد أثناء وجودك يف أرض األحالم.

طريقة سهلة وفعالة للنوم بسرعة
خالل النوم العميق، مير جسم االنسان من مرحلة حركة العني السريعة 
)REM(. هذه احلركة اليت حتتل نسبة مهمة من نوم االنسان، حتدث 
كل 90 دقيقة. وأثناء النوم العميق، يعمل جسمنا كجهاز كمبيوتر، 
أجسادنا  تنتج  كما  الذاكرة.  من  املعلومات  استدعاء  حيسن  إذ 
هرمونات النمو لتجديد وتنشيط اجلهاز املناعي، حبيث ميكن للخاليا 

الدفاعية حماربة الفريوسات والبكترييا.
باستعادة  دماغنا  يقوم   ،)REM( مرحلة  إىل  نومنا  يصل  وحني 
ومراجعة ما مررنا به خالل يومنا، كما يوفر مساحة ختزين قصرية 
ألجل اليوم التالي. حيدث كل هذا عندما تكون غارقا يف أحالمك! 
ميكن هلذه األحالم أن تكون غريبة وغري مرتبطة حبياتك الشخصية 

وال مبا حصل لك خالل يومك املاضي.
 كأن تتحول إىل حمقق تطارد شخصا ما يف أحالمك، ما يعين أن 
دماغك يسلك هذه الطريقة لتناول األمور، حتى وإن مل يكن ذلك 
موجودا يف أرض الواقع. فبدون النوم سيتعذر على جسم ودماغ 

اإلنسان العمل لساعات.

كم حنتاج من النوم؟
األمر يعتمد على عمرك. مؤسسة النوم الوطنية األمريكية، توصي 
بـ 14 إىل 17 ساعة من النوم لطفل حديث الوالدة، بالرغم من أنه 
من غري املرجح أن ينام األطفال الصغار ملدة 14 ساعة متواصلة، 
النوم أن خيربوكم حبقيقة هذا  وميكن لآلباء اجلدد احملرومني من 

األمر.
األطفال يف املدارس االبتدائية، جيب أن يناموا بني 9 و11 ساعة. 
أما البالغون فينبغي أن يناموا من 7 إىل 9 ساعات يف الليل. طبعا 
هذه جمرد توصيات، ختتلف من شخص آلخر. لكن من املهم أال 
تنخفض عدد ساعات النوم عند البالغني إىل أقل من ست ساعات 
يف الليلة الواحدة. ومن ناحية أخرى، جند أن البعض ال ميكنه أن 

يستيقظ إال بعد 10 ساعات من النوم.
الكثري من األشياء اجليدة ممكن أن تكون ضارة كذلك. فإذا كنت 
حتتاج إىل أكثر من عشر ساعات من النوم لتشعر بالراحة، فهذا 
يعين أن نومك مضطرب. وقد َخُلص الباحثون يف جامعة كامربدج 
إىل أن النوم ألكثر من مثاني ساعات يزيد من خطر اإلصابة بالسكتة 

الدماغية.

ماذا حيدث حني ال تنام أبدا؟
بقي بعض األشخاص؛ متطوعني يف جتارب علمية، مستيقظني ملدة 
وكلما  أيضا.  تعذيب  أسلوب  هو  النوم  من  احلرمان  أيام.  عشرة 
طالت مدة بقاء هؤالء بدون نوم عانوا من مشاكل صحية أكثر مثل 
ارتفاع درجة حرارة اجلسم، اخنفاض معدل الرتكيز، الشعور باخلمول 
الليلة  يف  واحلركية.  املعرفية  للقدرات  كلي  أو  جزئي  وفقدان 
الثانية، على التوالي دون نوم، ينخفض معدل التفاعل مع احمليط 

وحتكم اجلسم يف األشياء، مثل شخص خممور.
لكن فيما إذا كان النقص احلاد يف النوم يؤدي إىل الوفاة، فإن 
الباحثني خيتلفون حول ذلك، ألنه يعتمد على تفسري سبب الوفاة. 
فمع األرق الوراثي املميت على سبيل املثال، ميوت املرضى بعد 
6 إىل 30 شهرا. لكن السبب املباشر للوفاة، يف هذه احلالة هو 

فشل أعضاء متعددة من جسم الشخص.

ما الذي مينعنا من النوم؟
كثريون منا يعرفون أنه جيب إغالق اهلواتف الذكية والتوقف عن 
النوم بأطول فرتة ممكنة، لكن نادرا  استخدامها قبل اخللود إىل 
ما يلتزمون بذلك. ومن األفضل عدم اصطحاب هواتفنا إىل غرفة 

النوم وإبقائها بعيدا عن السرير. 
فالضوء األزرق الذي ينبعث من الشاشة مينعنا من النوم؛ إذ أن 
العني خترب الدماغ بأنه جيب أن يبقى مستيقظا. وهلذا السبب يتم 
إنتاج كمية أقل من هرمون امليالتونني املسؤول عن تنظيم إيقاع 
الليل والنهار، ويساهم بشكل كبري يف خلودنا للنوم بشكل هادئ 

مريح.
باإلضافة إىل ذلك، فإن عقولنا تنشط عند كتابة رسائل الكرتوني 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الشخصية  ملفاتنا  حتديث  أو 

والعقول النشيطة تستغرق وقتا أطول للنوم.

مخـس حـقائق عن أهـمية وضـرورة الـنوم الصـحيح
الصدمة واحلزن الكبريان يسببان داء السكري وكذلك تناول كميات 
كبرية من احللويات اعتقادات يتداوهلا اجملتمع بكثرة لكن األطباء 
يؤكدون عدم صحتها وفيما ال متثل هذه االعتقادات خطورة على 

الصحة تسبب أخرى تهديدًا حقيقيًا لسالمة املرضى.

احلريري  بسام  الدكتور  الوطين  درعا  ملشفى  العامة  اهليئة  مدير 
حذر من وجود ممارسات ومفاهيم خاطئة متداولة بني الناس تزيد 
خطر مرض السكري ألن بعضها يؤدي إىل تأخري تشخيصه أو عالجه 
وأخرى تشجع على استخدام عقاقري غري مناسبة أو تزيد املضاعفات 

واالختالطات.

ومن بني هذه املمارسات أشار احلريري إىل شرب مرضى السكري 
للقهوة دون سكر عند االستيقاظ وقبل تناول أي طعام حيث يعتقد 
كثريون أنها ال ترفع سكر الدم لكن الكافيني املوجود فيها حيرر 
السكر املخزن بالكبد على شكل غليكوجني فريتفع سكر الدم من 

50 إىل 60 ميليغرامًا.

زيادة  ترتاوح  حيث  الطعام  بعد  القهوة  بشرب  احلريري  وأوصى 
سكر الدم بني 10 و 15 ميليغرامًا نتيجة وجود السكر مسبقًا يف 
الدم الفتًا إىل أن نسبة حترر الغليكوجني من الكبد تزداد كلما كان 

سكر الدم أقل.

وعما يتداوله البعض حول أن تناول السكريات بكثرة يؤدي إىل 
البنكرياس  غدة  أن  املشفى  مدير  أوضح  السكري  بداء  اإلصابة 
السوية قادرة على إفراز كمية كافية من االنسولني حلرق السكر 
مهما كانت كميته وبالتالي ال تسبب كثرة تناول السكريات الداء 

إال يف إحداثها للبدانة اليت تعترب أحد مؤهبات املرض.

وبالنسبة ملرضى السكري نصحهم احلريري بتناول كميات قليلة 
ومتباعدة من السكريات ألنها ضرورية إلنتاج الطاقة يف اجلسم.

أنه  ونبه احلريري من جلوء بعض املرضى إىل العسل العتقادهم 
يشفي من السكري مبينًا أن األخري سكر سهل وسريع االمتصاص 
بكميات قليلة  تناوله  إمكانية  إىل  الدم بسرعة مشريًا  يرفع سكر 

»لكن ليس كعالج بأي حال من األحوال«.

ويعزو البعض إصابة أحدهم بالسكري إىل تعرضه لصدمة نفسية 
حتفز  الصدمة  أن  موضحًا  أيضًا  احلريري  ينفيه  ما  وهو  شدة  أو 
هرمونات الشدة وهذه ترفع سكر الدم مؤقتًا وضمن حدود معقولة 

لذلك فهي قد تكشف السكري اخلفي.

وختم احلريري بالقول: »إن السكري مرض مزمن حيتاج إىل عالج 
منع  على  تساعد  األدوية  لكن  للشفاء  قابل  وغري  احلياة  مدى 

االختالطات وحتسن نوعية حياة املتعايشني معه.«

اعتقادات خاطئة حول مرض السكري

يالحظ كثريون تسارع معدل ضربات القلب بعد تناول بعض األطعمة 
أو املشروبات أو األدوية، فما هي أهم املواد اليت تسبب ذلك؟

تكمن أسباب هذه الظاهرة يف املواد الغذائية واملشروبات واألدوية 
اليت يتناوهلا اإلنسان، فالكحول مثال من أهم أسباب تسارع معدل 
يف  كاليفورنيا  جامعة  من  العلماء  اكتشف  حيث  القلب،  ضربات 
سان فرانسيسكو، أن الكحول تسبب عند ضحايا اضطراب ضربات 
القلب »قفزات« يف إيقاعها، ويالحظ ذلك على حنو أكثر وضوحا 

لدى األشخاص الذين يعانون من الرجفان األذيين.

معدالت  تسارع  إىل  تؤدي  أن  ميكن  اليت  األخرى  األسباب  ومن 
ضربات القلب، الكافيني واملشروبات الغازية والشاي ومشروبات 
الشوكوالتة، ويتعني على  الكافيني املوجود يف  الطاقة، وكذلك 
الشخص الذي يعاني من هذه الظاهرة تسجيل املواد الغذائية اليت 

يرتبط تناوهلا بظهور هذه األعراض.

كما تؤثر أدوية الربو والسكري وأمراض الربد واحلساسية على إيقاع 
ضربات القلب، الحتوائها على مركيب الفينيليفرين، واإليبينفريين 

الزائف، اللذين يسببان تسارعا يف ضربات القلب.

كما أن هرمون اإلنسولني الذي يتعاطاه مرضى السكري للمحافظة 
على مستوى تركيز السكر يف الدم، قد يتسبب يف تسارع ضربات 
القلب حينما تزيد جرعته، فينخفض مستوى السكر يف الدم عن 

حده األدنى.

ومن بني األشياء األخرى اليت تسبب األرق وال تساعد على النوم 
األساسية  والقاعدة  والكافيني.  الكحول  هي:  الليل،  يف  اجليد 
إىل  اخللود  قبل  ساعات  ست  القهوة  شرب  عن  بالتوقف  تنصح 
النوم. كما أن الكثري من الضوضاء والضوء يف غرفة النوم، ميكن 

أن حيرم من التمتع بنوم هادئ عميق.

كيف ننام بشكل جيد؟
وباإلضافة إىل االلتزام بقاعدة »ال هاتف يف غرف النوم«، مثة أمر 
آخر جيب أن نشري إليه، وهو: التقسيم الصحيح ألنشطتنا داخل 
بيتنا، إن كانت هناك مساحة كافية طبعا. فيجدر بنا أن نعمل يف 
الطعام يف  ونتناول  اجللوس  غرفة  التلفاز يف  ونشاهد  املكتب، 
النوم  غرفة  نربط  سوف  الطريقة،  فبهذه  اخل،  الطعام...  غرفة 

بالنوم والراحة.
وإن من ينامون يف نفس التوقيت دائما، حتى خالل نهاية اإلسبوع 
والعطلة، خيلدون إىل النوم بسرعة وسهولة ويتمتعون بنوم هادئ. 
كما أن هدوء وعتمة غرفة النوم ودرجة احلرارة ما بني 15 و18 درجة 
مئوية مع وسادة وسرير مريح، من األمور الضرورية واملساعدة جدا 

على التمتع بنوم هادئ وعميق وبالتالي راحة اجلسم.

هذه املواد قد تسبب تسّرع 
ضربات القلب
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The federal Labor leader 
has thrown out a chal-
lenge to the prime minis-
ter to debate health care 
ahead of five by-elec-
tions.
Bill Shorten has chal-
lenged Malcolm Turnbull 
to a public debate on 
health in the final week of 
by-election campaigning.
The Labor leader told re-

Shorten seeks Turnbull by-
elections debate

porters in the Tasmanian 
seat of Braddon on Mon-
day he would like to de-
bate the prime minister, 
ahead of five by-elections 
being held on July 28.
“How about we get him 
out of his ivory tower and 
invitation-only events and 
have a debate on health 
care in Braddon next 
week?” Mr Shorten said.

Disgraced Wagga Wagga 
MP Daryl Maguire has 
refused to quit NSW poli-
tics, as the opposition 
called for a wide-ranging 
audit into his activities.
Mr Maguire confirmed 
he will remain in parlia-
ment until the March 
2019 state election, star-
ing down mounting calls 
for his resignation on 
Monday, after a corrup-
tion inquiry exposed his 
attempts to broker prop-
erty deals and seek com-
mission on behalf of a 
Chinese developer.
Mr Maguire was defiant in 
a video statement he re-
leased on Monday.
“I won’t resign. I’m not 
going to resign,” he said 
in the statement.
“I’ve removed myself 
from the Liberal Party. 
I’ve resigned from the 
party only, but I won’t re-
sign as a Member of Par-
liament.”
Mr Maguire, who also re-
signed his post as par-
liamentary secretary for 
counter terrorism, said 
he had “breached a very 
strict code of conduct for 
parliamentary secretar-
ies, but I still can con-
tinue to work on behalf of 
the Wagga Wagga elec-
torate.”
He said he had already 
planned not to recontest 
the seat, but said “these 
events had brought for-

‘I won’t resign’: Disgraced MP Daryl Maguire refuses to quit after ICAC 
appearanceLeyonhjelm a first for sitting politicians

ward a decision I had al-
ready made.”
Among his reasons for 
not quitting, he said it 
would be “unreason-
able” to trigger a byelec-
tion, describing it as a “ 
cost the taxpayer doesn’t 
need.”
Instead, he will now move 
to the cross-bench as an 
independent, where he 
will continue to be paid 
an MP’s base salary of 
$165,066 per year until 
March.
A byelection could cause 
a rift between the Coali-
tion, with senior National 
Party members eager to 
contest the Wagga Wagga 
seat, an electorate which 
they regard as traditional 
National country.
Under the Coalition agree-
ment struck between the 
two parties, the Nationals 
cannot run candidates in 
Liberal seats.
However, in the event of 
a byelection it is under-
stood the agreement does 
not prevent the Nationals 
from fielding a candidate 
and making it a three-way 
contest against the Liber-
al Party and Labor.
“Why would we ever give 
that seat up the Nats?,” a 
Liberal minister told the 
Herald.
Shortly after he finished 
giving evidence before 
the Independent Com-
mission Against Corrup-

Prime Minister Malcolm 
Turnbull is unmoved by 
calls for a review of im-
migration and population 
policy, saying the system 
is delivering what’s need-
ed.
Malcolm Turnbull believes 
Australia’s immigration 
system is in great shape 
as he hosed down calls 
for a review of population 
policy.
Permanent migration is 
down to its lowest level in 
10 years despite receiv-
ing the highest number of 
applications ever.
“We are able to be very 
picky about who comes 
to Australia as permanent 
migrants. And that’s our 
right, it’s our country,” Mr 
Turnbull told reporters on 
Monday.
“I see this very much as a 
recruiting exercise and if 
there is more talent avail-
able in one year than the 
previous year then you 
may take more.”
Australia accepted about 
162,000 permanent mi-
grants in 2017/18, down 
from about 183,000 the 
year before, and well be-
low the 190,000-a-year 
ceiling.
“We had more applica-
tions than ever so how did 
we achieve that? By being 

Turnbull hoses down immi-
gration review

absolutely more fastidi-
ous and more scrupulous 
in ensuring that everyone 
who comes here is need-
ed and is somebody we 
want,” Mr Turnbull said.
Liberal senator Dean 
Smith has written to the 
prime minister asking for 
an inquiry into population 
policy, which Mr Turnbull 
said he would consider in 
discussions with his party 
colleague.
Nationals deputy leader 
Bridget McKenzie said the 
skilled migration program 
was delivering what Aus-
tralia needed.
But Labor leader Bill 
Shorten said 1.6 million 
people were in Australia 
on temporary visas filling 
skill shortages.
“This government does 
not want to talk about the 
growing problem of peo-
ple coming to Australia 
on temporary work rights 
visas,” he told reporters 
in Tasmania.
Mr Turnbull said immigra-
tion policy had to be man-
aged to ensure the econo-
my was not being let down 
by a lack of workers.
“There are many parts of 
Australia where there are 
real skills shortages and 
labour shortages,” he 
said.

Daryl Maguire leaves the ICAC hearing on Friday night. 

tion inquiry on Friday, 
Mr Maguire quit the NSW 
Liberal Party and his po-
sition as parliamentary 
secretary.
The ICAC played tapped 
phone conversations 
he had with Michael Ha-
watt, a Liberal Canter-
bury councillor, during 
which he boasted about 
his “mega client”,  Chi-
nese property developer 
Country Garden.
In one conversation, Mr 
Maguire told Mr Hawatt 
that Country Garden 
might put him on retainer 

and pay him a “couple of 
grand a day.”
Daryl Maguire quit the 
Liberal party after it was 
revealed at ICAC that he 
had tried broker deals for 
a “mega big” client with a 
former Canterbury coun-
cillor.
It has since emerged that 
NSW Planning Minister 
Anthony Roberts met 
with Country Garden ex-
ecutives on August 9, 
2017, at Mr Maguire’s re-
quest.
According to notes of 
the meeting, seen by the 
Herald, Mr Roberts held 
a “meet and greet only” 
with Country Garden ex-
ecutives Mr Baiyuan Su 
and Mr G.T. Hu, and their 
Australian head of invest-
ment Tim Lakos, and Mr 
Maguire.
The notes refer to the 
meeting as an “introduc-
tion through Daryl Magu-
ire” and “not to discuss 
a specific project.” The 
meeting was disclosed 
on Mr Roberts’ ministe-
rial diaries register.
Addressing the issue on 
Monday, Mr Roberts said 
it was a 15-minute intro-
ductory meeting.
“I have a rule in my office 
- that is part of a strength-
ened policy around plan-
ing - and that is I will not 
talk about individual plan-
ning issues with anyone 
in meetings,”he said.
Acting opposition leader 
Michael Daley called on 

the Premier Gladys Be-
rejiklian to conduct “full 
and complete” audit of all 
meetings brokered by Mr 
Maguire with government 
MPs.
“What other meetings 
has he arranged?” Mr 
Daley said. “We want 
Gladys Berejiklian now 
to shine a light on all of 
Daryl Maguire’s dealings 
over many years.
“Who he met, what min-
isters he met with, what 
actions came out of the 
meetings, what deals 
were done, what deals 
were offered, what prom-
ises were made.”
In a statement on Sun-
day, Ms Berejiklian said 
Mr Maguire had “let down 
his constituents, the peo-
ple of NSW and the NSW 
Liberal Party” and called 
on him to “think carefully 
as to whether he can ef-
fectively represent the 
people of Wagga Wagga 
from here on in.”
Acting premier John 
Barilaro doubled down 
on her comments on 
Monday, saying “in my 
view, Mr Maguire hasn’t 
thought long enough or 
hard enough about this.”
In comments to the Aus-
tralian Financial Review, 
Country Garden Australia 
chief executive G.T. Hu 
said  “Country Garden is 
a responsible company 
and we have zero toler-
ance for any illegal things 
[by] any employees.”
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Labor is demanding the 
release of more details 
about the Turnbull gov-
ernment’s appointment 
of key economic officials 
last week, escalating its 
attack on decisions it 
says have politicised the 
public service. 
In the first step in a cam-
paign to examine the way 
the appointments were 
made, Labor treasury 
spokesman Chris Bowen 
is questioning a decision 
by an elite panel to name 
Michael Brennan as the 
next head of the Produc-
tivity Commission.
Mr Bowen is also ques-
tioning the appointment 
of Simon Atkinson as 
Treasury’s next head of 
fiscal group, demanding 
to know whether the po-
sition was advertised to 
ensure an open and fair 
process. This is a posi-
tion appointed by Trea-
sury.
The moves follow the se-
ries of appointments late 
last week, starting with 
the sudden departure of 
Treasury secretary John 
Fraser and his replace-
ment by Philip Gaetjens, 
the chief of staff to Trea-
surer Scott Morrison.
While it is not unusual for 
senior public servants to 
spend time in ministe-
rial offices as advisers 
to federal ministers, last 
week’s appointments 
have triggered Labor 
claims that the govern-
ment is undermining the 
impartiality of the public 
service.
“I feel for the good and 
hardworking rank-and-

file Treasury officials 
who are day-by-day see-
ing the integrity of their 
important department 
being eroded,” Mr Bo-
wen said in a statement 
on Monday.
 “Make no mistake, Trea-
sury under my steward-
ship as treasurer and un-
der a future Shorten led 
Labor government will 
resume its rightful place 
back as the premier cen-
tral policy agency and the 
politicisation will end.”
Mr Gaetjens was chief 
of staff to former Liberal 
treasurer Peter Costello 
as well as a senior Trea-
sury official before be-
coming chief of staff to 
Mr Morrison at the end of 
2015.
Mr Atkinson was chief of 
staff to Finance Minister 
Mathias Cormann before 
being named cabinet 
secretary in the Turnbull 
government.
Mr Brennan was a senior 
adviser to former finance 
minister Nick Minchin 
during the Howard gov-
ernment, as well as serv-
ing as deputy secretary 
in the Victorian Treasury 
and most recently work-
ing at the federal Trea-
sury as deputy secretary 
of the fiscal group.
The appointments began 
with the surprise resig-
nation of Mr Fraser as 
head of Treasury, forcing 
the government to can-
cel the appointment of 
Mr Gaetjens to a posting 
in Paris so that he could 
take the vacancy in Can-
berra.
Mr Brennan’s appoint-

Labor demands answers on ‘political’ 
promotions to economic roles

ment was cleared by a 
panel consisting of Mr 
Fraser, former Australian 
Public Service Commis-
sioner chief John Lloyd 
and Health Department 
secretary Glenys Beau-
champ.
In a vigorous attack on 
that process, Mr Bowen 
said the panel should 
have been halted when 
Mr Lloyd resigned in ear-
ly June after a political 
storm over his communi-
cations with the Institute 
of Public Affairs, a con-
servative think tank.
“There are serious ques-
tions to be answered 
around the so-called 
‘panel’ process that led 
to Mr Michael Brennan’s 
appointment to the chair 
of the Productivity Com-
mission given two of the 
three panel members 
have resigned their posi-
tions, with Mr John Lloyd 
resigning his position as 
Public Service Commis-
sioner in disgrace,” Mr 
Bowen said.
“The panel clearly should 
have been re-constituted 
given the terms of Mr 
Lloyd’s departure and 
his inability to remain 
impartial.”
Mr Bowen is calling on 
the government to ex-
plain how Mr Atkinson 
came to fill the vacancy 
in Treasury when other 
senior officials could 
have been candidates for 
the position.
 “Was it advertised inter-
nally and/or externally? 
If not, why not?” Mr Bo-
wen asked.
“Treasury’s role has 
been under siege since 
this Liberal government 
came to power, firstly 
under Tony Abbott, the 
government breaking 
with long-standing tra-
ditions around appoint-
ment processes and now 
under Malcolm Turnbull 
with further politicisa-
tion and political ap-
pointments.”

Shadow treasurer Chris Bowen

MELBOURNE can’t pretend 
“Sudanese gangs” don’t 
exist, Prime Minister Mal-
colm Turnbull says.
MELBOURNE can’t pretend 
“Sudanese gangs” don’t 
exist and authorities need 
to be fair dinkum about 
dealing with them, Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
says.
Victoria Police has down-
played concerns about al-
leged “gangs” of African 
Australian youths, but has 
also acknowledged there 
was a small group of core 
offenders causing trouble.
A recent Seven Network 
report about Melbourne’s 
alleged gang crisis in 2016 
and 2017 has sparked more 
commentary on the issue.
“The fact is there is a gang 
issue here and you are not 
going to make it go away by 
pretending it doesn’t exist,” 
Mr Turnbull told reporters 
in Melbourne on Tuesday.
“At some point you have 
to be fair dinkum and you 
have to acknowledge that 
there is a concern, people 
are concerned about it.”
Community leaders have 
said comments about 
“gangs” have led to racism 
and harassment against 
African Australians in Mel-
bourne.
Home Affairs Minister Peter 
Dutton sparked ridicule in 
January when he said peo-
ple were scared to go out 
for dinner in Melbourne due 
to “African gang violence”.
Mr Turnbull said he wasn’t 
scared to go out to dinner 
in Melbourne, but he had 
heard the concerns from 
his political colleagues.
“You have to be honest, 
there are Sudanese gangs 
in Melbourne,” he said.
“No one is making any 
reflections about Suda-
nese migrants. I have spo-
ken about the enormous 
achievements of Sudanese 
migrants to Australia, in ev-
ery respect.”
Mr Turnbull rejected sug-
gestions his party is stok-
ing racism by commenting 
on the issue.
In January, Victorian Police 
Minister Lisa Neville said 
there was a problem with 
a small group of repeat of-

fenders.
Victoria Police has been 
given state funding for a 
gang task force, and hun-
dreds of youth offenders 
have been arrested since 
early 2016.
“You don’t fund a gang 
task force if you refuse to 

Can’t pretend no Sudanese gangs: Turnbull
acknowledge a gang prob-
lem,” Victorian premier 
Daniel Andrews said in 
February.
A community advisory body 
has also been set up to en-
sure the state government 
is engaged with Sudanese 
Australian youth.

Prime Minister Malcolm 
Turnbull will meet com-
munity leaders in Ten-
nant Creek in response 
to child protection issues 
that have plagued the NT 
town.
Leaders from a North-
ern Territory community 
rocked by a long-running 
child protection crisis, in-
cluding the rape of a two-
year-old, will meet with 
Malcolm Turnbull.
The prime minister will 
head to Tennant Creek on 
Sunday after ongoing rev-
elations of horrific abuse 
of children.
In June, it was revealed 
the NT government had 
removed 15 children from 
their families around the 
town, after it had been 
found to be unsafe since 
the rape of a two-year-old 
girl in the town in Febru-
ary.
A Northern Territory par-
liamentary estimates 
hearing was also told at 
least one child is sexually 
exploited or abused in the 
Territory each week.
“My trip will be about lis-
tening to people’s expe-
riences to inform a path 
forward in partnership 
with the local community, 
Territory and local gov-
ernments,” Mr Turnbull 
said.
Social Services Minister 
Dan Tehan, Indigenous Af-
fairs Minister Nigel Scul-
lion and NT Chief Minister 
Michael Gunner will join 
the prime minister on the 
trip to the Barkly region.
It’s the first visit to the re-
gion by a prime minister 
since Malcolm Fraser in 
1982.
Mayor Steve Edgington, 
who met with Mr Turnbull 
in June, said housing, 
child protection services, 

liquor restrictions and un-
employment were his key 
issues, as well as a re-
gional deal for social and 
economic development in 
the Barkly.
“We are so pleased that 
he responded so quickly 
to our invitation, which 
we made on behalf of 
everyone in Tennant 
Creek, and we welcome 
the prime minister to our 
town,” Mr Edgington said 
in a statement.
Mr Turnbull said he was 
pleased local leaders had 
a “positive vision” for 
economic development.
Mr Tehan said it was clear 
Tennant Creek’s prob-
lems wouldn’t be solved 
by spending more mon-
ey.
“All levels of government, 
indigenous groups, the 
local community, and the 
parents and children, we 
all have to take respon-
sibility and we all have to 
work together to fix these 
problems,” he said.
He said the community 
had raised introducing 
the cashless debit card, 
which he says has been a 
success in Ceduna.
Work is already underway 
to coordinate services 
and funding between the 
three levels of govern-
ment and the community 
sector.
A “tripartite forum” in-
volving the federal and 
territory governments 
and Aboriginal leaders 
is overseeing policy and 
programs for children 
and young people in or at 
risk of entering the youth 
justice and child protec-
tion systems.
A framework is also being 
rolled out to coordinate 
the planning, funding and 
delivery of services.

PM gets first-hand view of remote NT
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Serious concerns have 
been raised by doctors 
and security experts 
about the federal govern-
ment’s My Health Record 
system that will create a 
shared digital medical re-
cord for every Australian 
unless they opt-out in a 
three-month period start-
ing Monday.
Using the system will 
allow records to be ac-
cessed by 12,860 health 
organisations and up to 
900,000 health profes-
sionals, with no certain-
ty the system won’t be 
compromised, potentially 
leaving sensitive infor-
mation like HIV-status or 
past abortions at risk.
In an interview with Fair-
fax Media, Dr Steve Ham-
bleton, deputy chair of the 
My Health Record expan-
sion program, could not 
say with certainty there 
wouldn’t be a breach.
“I guess I can’t guaran-
tee that there’s not a hole 
somewhere,” Dr Hamble-
ton said.
“There may be a potential 
breach but that [will] not 
be the entire database,” 
he said. “[If there was], 
it’d be individual records 
and not all of them; and 
that’ll be tracked and it 
will show up.”
By the end of the year, 
every Australian who has 
not opted out between 
July 16 and October 15 
will have a My Health Re-
cord created for them. 
And while a PIN can be 
placed on individual pa-
tient summaries that are 
uploaded, it can be bro-
ken in emergency situa-
tions using an override 
function, or, as security 
experts fear, by unau-
thorised criminals.
Presently, doctors can 
reject requests from au-
thorities to obtain medi-
cal information by asking 
them to seek a warrant. 
But under the new sys-
tem, it can be accessed if 
there’s a reasonable be-
lief it is necessary in the 

enforcement of “the pro-
tection of the public rev-
enue” or preventing and 
detecting crime and im-
proper conduct, among 
other reasons.
“I don’t think a lot of 
doctors understand that 
medical records they up-
load to My Health Record 
in good faith — because 
they want to improve 
patient care — could po-
tentially be used against 
people for administra-
tive reasons in a way that 
they would never ever be 
happy that their paper re-
cords would be used,” he 
said.
A My Health Record 
spokeswoman confirmed 
law-enforcement agen-
cies would have access 
but said it would not be 
“direct” access and that 
not all requests would 
meet the requirements.
Meanwhile, computer 
security professionals 
said they were more con-
cerned about the pos-
sibility of unauthorised 
access to the records, 
pointing to criminals 
selling health data at a 
premium online, and a 
quarter of Australian data 
breaches from February 
22 to March 31 reported 
to the federal Privacy 
Commissioner involving 
health care providers.
Accessing a record with-
out authorisation can 
result in prison time and 
up to $126,000 in fines, 
and there are protections 
in place such as “secure 
gateways and firewalls, 
encryption, authentica-
tion mechanisms, and 
malicious content filter-
ing”, the government 
says.
Even with these protec-
tions, independent Aus-
tralian security consul-
tant Troy Hunt, who runs 
the very popular havei-
beenpwned.com website 
— which alerts its users 
when their data has been 
breached online — said 
it was “an inevitability” 

Breach ‘inevitable’ in digital health records
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there would be breaches 
of the system.
“I think we have to ac-
knowledge that there are 
going to be breaches. 
Breaches doesn’t neces-
sarily mean that they have 
done a bad job of their se-
curity. A breach could be 
a doctor leaving a PC un-
locked whilst they go out 
to check something with 
reception,” he said.
Malcolm Crompton, a 
former Australia privacy 
commissioner who is 
now a director at privacy 
consultancy Information 
Integrity Solutions, said 
he was most concerned 
by the inadequate secu-
rity of many GPs who will 
have access to the sys-
tem.
“If you have a look at 
where the vulnerabilities 
of this network [are], they 
are all at the edge; [at] 
individual health practi-
tioner’s computers,” he 
said.
Mr Crompton took issue 
with how the records will 
be governed, including 
access to them for re-
search purposes, which 
Australians will be opted 
into by default. In particu-
lar, he was concerned that 
while advisory groups for 
My Health Record include 
health consumer groups, 
they were “dominated” 
by other interests.
Individuals have the op-
tion to set up alerts to 
monitor any unexpected 
access to a record, and 
to check their access his-
tory online and see what 
was done with their infor-
mation.
Health practitioners will 
be required to inform pa-
tients before uploading 
each health summary, 
be it blood test results 
or a hospital discharge 
record, however some 
practitioners are forcing 
customers to tick a “do 
not send to My Health Re-
cord” box in order for re-
cords not to be uploaded, 
angering privacy advo-

cates, who say the box 
should instead require a 
tick for consent of the re-
cord to be uploaded.
A spokesman for the 
agency behind My Health 
Record said the check 
box was a “perfect exam-
ple of consumers ... be-
ing able to choose if they 
want a test result upload-
ed” onto their record.
“The agency worked with 
clinicians, [peak bodies], 
and pathology compa-
nies to include this check 
box on pathology forms,” 
they said.
“It allows choice and 
control ... and [it] means if 
you are having a sensitive 
test that you may not like 
uploaded into your My 
Health Record, it’s your 
and your doctor’s choice 
not to have it uploaded,” 
the spokesman said, add-
ing that records could be 
removed after upload if 
there were concerns.
To date, 5.9 million Aus-
tralians have signed up 
to get a My Health Record 
and the government says 
there has been no secu-
rity breaches so far.
Tim Kelsey, the head of 
the agency rolling out 
the records, recently told 
Fairfax Media there were 
proven clinical benefits to 
having a record, including 
stopping double-ups of 
tests, such as X-rays, and 
helping those who travel 
or live in remote areas to 
coordinate treatment.
People with certain aller-
gies or diseases, as well 
as those on complicated 
regimens of medicine, 
may also find having ac-
cessible records can be 
life-saving in emergency 
situations, he said, point-
ing out there was strong 
clinical support for the 
records. 
Dr Steve Hambleton from 
the Australian Digital 
Health Agency says peo-
ple have a right to be con-
cerned about their con-
versation being secure 
but he insists safeguards 

are in place. 
In May, Kelsey attempted 
to allay privacy concerns 
surrounding the system, 
saying “there is no Big 
Brother”.
“People may be surprised 
that when opt-out comes 
and their records are cre-
ated, there’s literally noth-
ing in it until it’s activated 
at which point two years’ 
worth of your [Medicare 

Benefits Schedule] and 
[Pharmaceutical Benefits 
Scheme] data - if you 
consent - will be upload-
ed,” he said.
Australians who want to 
opt-out can do so using 
their Medicare details and 
personal identification 
through the My Health 
Record website, help line 
1800 723 471 or print 
forms at post offices.

On the fifth anniversary 
of offshore processing 
of refugees and asylum 
seekers, protests are 
being held around the 
country.
Vigils are being held out-
side the offices of politi-
cians including the prime 
minister and opposition 
leader to mark the fifth 
anniversary of offshore 
processing.
“We remind politicians 
from both old parties 
that these five years has 
condemned 12 people to 
early death through vio-
lence, medical neglect 
and despair,” refugee 
support advocate Pamela 
Curr said in a statement.
The Refugee Council says 
more than 3000 children 
and adults have endured 
“enormous mental and 
physical harm”, yet the 
government continues to 
hail the policy as a suc-
cess.
Other countries are seek-
ing to mirror the policy 
as refugee numbers rise 
around the world.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull told reporters 
earlier this week the gov-
ernment restored control 
over Australia’s bor-
ders, after Labor allowed 
50,000 unauthorised ar-
rivals and at least 1200 
people died on danger-
ous sea voyages.
“The bottom line is we 
have got our immigra-
tion system working ex-
clusively for Australia 

- the Australian govern-
ment controls our bor-
ders, once again, and so 
it’s going very well,” he 
said.
Labor’s Mark Butler said 
the coalition had made 
the processing centres 
into “centres of indefinite 
detention”, rather than 
temporary residences 
while resettlement plac-
es were sought.
Greens immigration 
spokesman Nick McKim 
said there were children 
born in offshore deten-
tion who had “spent their 
whole lives in exile” and 
it was time to let those 
remaining in the system 
come to Australia.
“Labor locked them up, 
and the Liberals threw 
away the key.”
When Kevin Rudd seized 
back the prime minis-
tership in mid-2013 he 
toughened the Labor par-
ty’s stance on “stopping 
the boats”, to counter 
then-opposition leader 
Tony Abbott’s mantra.
On July 19 of that year 
the prime minister an-
nounced Australia had 
entered into an arrange-
ment with Papua New 
Guinea to have all boat 
arrivals to be transferred 
there for processing and 
subsequent settlement 
in PNG or a participating 
regional country.
He later struck another 
deal with the remote 
Pacific island nation of 
Nauru.

Refugee advocates target 
political leaders
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A federal Liberal MP has 
stunned his colleagues 
by arguing that Russian 
crimes should be “slightly 
looked over” despite a bit-
ter rebuke to Russian pres-
ident Vladimir Putin from 
an Australian father whose 
three children died in the 
downing of Malaysian Air-
lines flight MH17.
Liberal backbencher Craig 
Kelly triggered outrage by 
declaring that “nothing 
that happens” could bring 
back the 298 victims of the 
missile attack on the pas-
senger airline over Ukraine 
four years ago and it was 
best to focus on improving 
relations with Russia.
Federal MP Craig Kelly has 
stunned his colleagues by 
arguing that Russian MH17 
crimes should be “slightly 
looked over”.
Mr Kelly was responding to 
a heartfelt message from 
Anthony Maslin, the Perth 
father whose three children 

were killed on MH17, ac-
cusing US President Don-
ald Trump of “kissing the 
arse” of Mr Putin at their 
Monday summit.
The three children of Mr 
Maslin and his partner Rin 
Norris – Mo, 12, Evie, 10, 
and Otis, 8 – died when the 
airliner was shot down over 
Ukraine by a Russian mis-
sile on July 17, 2014, four 
years ago this week.
“I’m sure that any father 
that’s lost three kids would 
be absolutely devastated 
but the reality is nothing is 
going to bring those three 
kids back,” Mr Kelly told 
Sky News on Wednesday 
afternoon.
 “So what is best for the 
continued future of the 
world? And it is best, in my 
opinion, that the leader of 
the USA and the leader of 
Russia at least have a good 
talking relationship.
“And if that means some 
of the things that Russia 
have gotten away with in 
the past have to be slightly 
looked over, well, I’m sor-
ry, that’s the price that we 
have to pay sometimes to 
have good relations going 
forward.
“We can’t fix things that 
happened in the past, 
we’ve got to make sure that 
the relationships between 
Russia and the US going 
forward are the best they 
can possibly be.”
Craig Kelly’s remarks con-
trasted with renewed con-
demnation of Russia’s role 
in the downing of MH17.
The comments triggered 
concern from fellow Lib-
erals about Mr Kelly’s 
chances at a looming pre-
selection challenge in his 
southern Sydney elector-
ate of Hughes, where Kent 
Johns is seeking to replace 
him as the federal MP.
“A guy who thinks like that 
does not deserve to be on 
the national stage,” said 
one Liberal.
Opposition Leader Bill 
Shorten said Mr Kelly 
should apologise for his 
remarks.
“I cannot believe he said 
this. Australians were killed. 
Children were killed. There 
are no excuses, ever. Craig 
Kelly should apologise to 

Liberal MP Craig Kelly angers colleagues 
over MH17 remarks

Bill Shorten’s face is all over 
the electorate of Braddon. 
But that’s not due to a deluge 
of Labor advertising - it’s the 
Liberals, who are running a 
relentless and aggressive 
campaign against the Labor 
leader in this nail-biting bye-
lection.
“Keay = Shorten” is the head-
line on a half-page ad which 
has run prominently in The 
Advocate, the local newspa-
per, several days this week. 
Mr Shorten’s face dominates 
the page, with Justine Keay 
- the former Labor member - 
barely visible tucked into the 
corner.
Here in this regional Tasma-
nian swing seat, the major 
parties are road-testing cam-
paign strategies that will be 
soon be played out nation-
wide, if present leadership 
continues.
Labor, too, is trialling its 
big picture tactics, target-
ing Prime Minister Malcolm 
Turnbull and Liberal candi-
date Brett Whiteley - “two 
former bankers” - over their 
plan to give a $17 billion tax 
cut to the big banks.
“Turnbull’s Liberals - only 
for the top end of town,” 
booms the scary voice over 
at the end of Labor’s televi-
sion commercials, which 
pepper every ad break in 
prime time.
So much is at stake in Brad-
don, which takes in Burnie 
and Devonport in Tasmania’s 
north-west, but the regional 
media market is relatively 
inexpensive, meaning cam-
paigns can go for broke with 
large, prominently-placed 
advertisements.
Sources at The Advocate es-
timate the major parties have 
spent hundreds of thousands 
of dollars on newspaper ads 
alone.
“They’ve both been incred-
ibly negative in their adver-
tising message,” says Sean 
Ford, a veteran local reporter 
who has been with the paper 
30 years. “I guess they see 
weaknesses on the other side 
- and there’s a belief among 
the pointy heads at party 
central for both mobs that 
the negative stuff works.”
The negative strategy is par-
ticularly necessary for Labor, 
whose candidate’s ineligibil-
ity to sit in the Parliament 
caused the byelection. The 

party has also been out of 
power at a state level since 
2014.
By contrast, the Liberal Party 
has some positive messages 
to spruik. The Hodgman gov-
ernment was re-elected only 
in March. Unemployment is 
down - across the state and 
in Braddon - though there are 
questions about the number 
and nature of full-time jobs 
involved in that decrease.
The Liberals’ more optimis-
tic campaign materials, in-
cluding billboards all along 
the Bass Highway, picture 
Mr Whiteley with Mr Turn-
bull and Liberal Premier Will 
Hodgman, supposedly “de-
livering for Braddon”.
If the bet is that Mr Turnbull is 
a vote winner and Mr Shorten 
a loser - a mood reflected in 
some of the national polls - 
then former Tasmanian sen-
ator Jacqui Lambie reckons 
the Liberals have made the 
right call.
“Certainly Malcolm Turn-
bull’s more liked down here,” 

Kill Bill and murder Malcolm: Labor and Liberal go 
for broke in election litmus test

she tells Fairfax Media in an 
interview.
Defence Industry Minister 
Christopher Pyne, a 25-year 
veteran of federal politics, 
visited a factory in Devon-
port with Mr Whiteley this 
week. Asked about the Lib-
erals’ internal polling, he 
demurred, but confirmed the 
basic elements of the party’s 
strategy.
“The truth is Labor is not a 
very good option,” he told 
Fairfax Media. “And Bill 
Shorten’s leadership is ob-
viously not popular, and the 
economy is going well, and 
Malcolm Turnbull is popu-
lar.”
The other ubiquitous feature 
of Liberal Party advertising 
in Braddon is the Greens’ 
logo. The left-wing party is 
deeply unpopular in this part 
of the world, and the Liberals 
waste no opportunity to re-
mind voters of the maligned 
Labor-Greens minority state 
government, which was 
booted in 2014.

the families of the victims,” 
Mr Shorten tweeted.
Labor regional services 
spokesman Stephen Jones 
said Mr Kelly’s remarks 
were a “very callous dis-
missal” of the loss felt by 
the families of victims.
Asked to respond to the call 
to apologise, Mr Kelly de-
fended his argument about 
the need for good relations 
between the US and Russia 
but said he was sorry if pe-
ole took offence at part of 
his comments.
“If you took part of the con-
versation and you took it 
out of context, I understand 
that could be seen as insen-
sitive,” he told Fairfax Me-
dia on Wednesday night.
“If people have taken any 
offence from that, I apolo-
gise. But I don’t in any way 
retract the basic point I was 
making.
“The point that I was mak-
ing was not to diminish 
in any way what a terrible 
tragedy it was, and it was 
not to diminish in any way 
the Russian involvement.”
Liberal MP Craig Kelly has 
apologised to grieving fam-
ilies after his comments 
about Russia’s role in the 
downing of Malaysia Air-
lines flight MH17.
Mr Kelly’s remarks con-
trasted with renewed con-
demnation of Mr Putin over 
Russia’s role in arming the 
Ukrainian separatists iden-
tified by an international in-
vestigation as responsible 
for the downing of the air-
line.
Mr Shorten, Prime Minister 
Malcolm Turnbull, former 
prime minister Tony Ab-
bott and former prime min-
ister John Howard have all 
criticised Mr Putin in recent 
days.
Treasurer Scott Morrison 
said it was a matter of de-
fending Australian inter-
ests.
“Australia’s interests in-
volve standing up to those 
who threaten our interests 
and there’s no doubt that 
the actions of Russia in 
relation to MH17 were dis-
graceful and we’ve taken a 
very strident view on that 
and we continue to take a 
strident view on that,” Mr 
Morrison said.

Prime Minister Malcolm 
Turnbull says the latest em-
ployment figures are a sign 
of confidence and invest-
ment.
Malcolm Turnbull has laud-
ed Australia's strongest 
jobs growth since 2005.
A jobs boom in NSW and 
Queensland helped drive 
the unemployment rate to 
its equal lowest in six years, 
while the 339,000 jobs cre-
ated in 2017-18 is the best 
annual figure since 2004-
05.
The unemployment rate was 
unchanged at 5.4 per cent in 
June, according to the latest 
Australian Bureau of Statis-
tics figures, with 50,900 net 
new jobs added in the month 
but more people seeking 
work.
“We are seeing a real rise in 
confidence and investment 
and in jobs growth across 
the country,” Mr Turnbull 
said in Sydney on Thurs-
day.
The prime minister who 
noted the improvement in 
Queensland and Tasmania, 
where the coalition is seek-
ing to unseat Labor in two of 
five by-elections on July 28.
“What we are seeing is the 

consequence of an eco-
nomic plan that encourages 
businesses to invest,” he 
said.
The largest jobs increase 
was in NSW (up 27,300) and 
Queensland (up 14,800), 
while Victoria was the only 
state to suffer a fall in jobs 
(down 6600).
The jobless rate in Tasma-
nia - which has faced tough 
economic times in recent 
months - was down 0.7 per-
centage points to 5.8 per 
cent.
Treasurer Scott Morrison 
said he was encouraged by 
the rising participation rate, 
which at 65.7 per cent was 
0.1 percentage points short 
of the record.
The youth unemployment 
rate was the best financial 
year result since 1988/89, 
“the year Taylor Swift was 
born”, he said.
“I reckon that would be 
something for Taylor Swift 
to sing about.”
Labor spokesman Brendan 
O'Connor said there was 
another story to tell.
“We have a government and 
a prime minister - in his har-
bourside mansion - who is 
willing to see further cuts 

to real wages by support-
ing cuts to penalty rates ... 
we have exploitation in this 
country,” he said.
NAB Group chief economist 
Alan Oster said while em-
ployment conditions were 
favourable, most business-
es expect to see only a mod-
est, if any, increase in wage 
pressure over the next six 
months.
After the by-elections the 
government is planning to 
again seek the Senate's 
support for cutting the cor-
porate tax rate for all-sized 
businesses to 25 per cent.
Asked about the govern-
ment's commitment to 
bringing on the tax cut laws 
in August, Mr Morrison said: 
“The plan is the plan and we 
still want to see it passed 
by the end of the 2018/19 
financial year.”
Labor's Jim Chalmers said 
the nation could not afford 
to give $17 billion to the big 
four banks and tax breaks to 
foreign multinationals.
“We need to reform the tax 
system, fix the tax system, 
to make it fairer and to give 
tax breaks to those who 
need and deserve them the 
most,” Mr Chalmers said.

NSW, Qld keep economy ticking
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