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اجلمهورية  رئيس  عرض 
مع  عون  ميشال  العماد 
السابق  الفرنسي  الرئيس 
الذي  هوالند  فرنسوا 
استقبله يف قصر بعبدا قبل 
ظهر امس االول، العالقات 
اللبنانية - الفرنسية وسبل 
يف  وتعزيزها  تطويرها 
اضافة  كافة،  اجملاالت 
اللبنانية  االستعدادات  اىل 
مؤمتر  توصيات  لتنفيذ 
واالصالحات  »سيدر« 
البنيوية الضرورية للنهوض 

باالقتصاد اللبناني.
عون  الرئيس  اجرى  كذلك 
جولة  هوالند  الرئيس  مع 
العامة  االوضاع  حول  افق 
منطقة  ويف  لبنان  يف 

الشرق االوسط.
عون  الرئيس  واستقبل 
الفرنسي  املعهد  ممثل 
 »IFRI« الدولية  للعالقات 
تابت،  رياض  الدكتور 
الذي نقل اليه رسالة خطية 

تيريي  املعهد  رئيس  من 
فيها  هنأه  مونربييال،  دو 
اجلديدة،  احلكومة  بتشكيل 
فرنسا  »ان  على  مشددا 
وشركاؤها  رعت  اليت 
مؤمتر »سيدر« لدعم لبنان، 

عقد  اكتمال  يسعدها 
من  الدستورية  املؤسسات 
هذا  توصيات  وضع  اجل 

املؤمتر موضع التنفيذ«.
يف  مونربييال  دو  واطلع 
رسالته الرئيس عون على 
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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 5 صباحا - 5 بعد الظهر
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

السيد: ما قاله بيفاني  ال يسقط رئيسا وال وزيرا بل يسقط دولة 
وأبي نصر: مـداخلته اتـسمت بالـجرأة واملـهنية واالحـرتاف

عون عرض مع هوالند االستعدادات لتنفيذ توصيات »سيدر«

احرزه  الذي  »التصنيف 
للعالقات  الفرنسي  املعهد 

موسكو حتذر من وضع خطري يف إدلب وتأمل يف 
»انعطاف« بتعاون أنقرة

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هوالند

للـبيع بداعي التقاعد
مـحالت الـعرجة للـخضار والـسمانة 

العربية يف بانشبول
45 سـنة فـي خـدمة الـزبائن..
عقد ايـجار 3x3.. سـعر مغري.

 للراغبني يرجى االتصال بـ كمال على الرقم:

0424288432 

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
االتصال  يرجى 

الخربة  بصاحب  
والكفاءة 

واالختصاص 
الرقم:  على  ايلي 
0412 224 604
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الثانية  للسنة  الدولية، 
مركز  كثاني  التوالي  على 
دولي للدراسات واالحباث 
الدولي  التأثري  حيث  من 
الواليات  خارج  واالول 

باريس تدافع عن نهج »الضغط والتفاوض« مع 
طهران وتعترب السعودية »شريكة مميزة«
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ترامب »مستعد« للقاء كيم جمدداً 
وبيونغيانغ تنتقد تدريبات أمريكية - كورية
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لــبنانيات
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أبلغ رئيس اجلمهورية اللبنانية 
الدولة  وزير  عون  ميشال 
الربيطانية  اخلارجية  للشؤون 
لدى  »ان  بريت،  اليستري 
بشكل  للسري  االرادة  لبنان 
من  االنقاذ  طريق  على  اجيابي 
به«،  مير  الذي  الراهن  الوضع 
عازمة  احلكومة  »ان  اىل  الفتا 
النهوض  خطة  تطبيق  على 
االقتصادي لالنتقال باالقتصاد 
ريعي  اقتصاد  من  اللبناني 
نعمل  كما  منتج،  اقتصاد  اىل 
جاهدين لتطبيق توصيات مؤمتر 
»سيدر« ال سيما ما يتعلق منها 
باالصالحات واملشاريع القائمة 
القطاعني  بني  التعاون  على 

العام واخلاص«.
القائم  »بالتعاون  عون  ونوه 
يف  وبريطانيا  لبنان  بني 
جلهة  سيما  ال  عدة،  جماالت 
اللبنانية  املسلحة  القوات  دعم 
يف العتاد وبناء أبراج املراقبة 
اليت ساهمت يف متكني اجليش 
اللبناني من دحر االرهابيني يف 

منطقة احلدود البقاعية«.
اجلمهورية يف  رئيس  أمل  وإذ 
ان »تتعزز العالقات الثنائية«، 
علما  أخذ  »لبنان  ان  اىل  لفت 
»حزب  من  الربيطاني  باملوقف 
املفيد  من  يكون  وقد  اهلل«، 
االمتداد  ان  اىل  االشارة 
االقليمي لـ«حزب اهلل«، ال يعين 
ان تأثريه على السياسة اللبنانية 
الشعب  من  جزءا  كونه  يتجاوز 
احلكومة  يف  وممثال  اللبناني 
واجمللس النيابي«. وشدد على 
»ضرورة دعم لبنان يف سعيه 
السوريني  النازحني  العادة 
اآلمنة«،  السورية  املناطق  اىل 
مشريا اىل ان »تداعيات بقائهم 
يف لبنان تتزايد يوما بعد يوم، 
احصاءات  من  سجل  ما  وآخر 
الوالدات  نسبة  ان  اىل  يشري 
بلغت  السورية  العائالت  لدى 
51 يف املئة من نسبة الوالدات 

يف لبنان«.
اىل  نقل  بريت  الوزير  وكان 
يف  بالده  رغبة  عون  الرئيس 
اللبنانية  العالقات  توثيق 
يف  وتعزيزها  -الربيطانية 
ان  اجملاالت كافة، مشريا اىل 
»املؤمتر االقتصادي الذي عقد 
أخريا يف لندن هو جزء من خطة 
لالقتصاد  الربيطانية  الدعم 
»هذه  ان  وأكد  اللبناني«. 
موقف  بأي  تتأثر  لن  العالقات 
»حزب  حيال  بريطانيا  تتخذه 

اهلل«.
الدفاع  وزير  بريت،  والتقى 
حضور  يف  صعب  بو  الياس 
لبنان  يف  الربيطاني  السفري 
د »مواصلة  كريس رامبلينع. وأكَّ
اململكة املتحدة دعمها للمؤسسة 
الذي  املوقف  وأن  العسكرية، 
اهلل  حزب  جتاه  اململكة  ذته  اتَّ
بالدولة  العالقة  على  يؤثر  لن 

اللبنانية واجليش اللبناني«.
صعب  بو  اكد  جهته،  من 
اململكة  يعين  القرار  هذا  ان 
املتحدة اما لبنان فهو غري معين 
رؤساء  اهلل«  لـ«حزب  وان  به 
من  منتخبني  نواب  و  بلديات 
الشعب اللبناني و له وزراء يف 

احلكومة«.
»ارتياحه  صعب  بو  وأبدى 

الربيطاني  الدعم  استمرار  إزاء 
العسكرية«،  للمؤسسة 
»بتطوير  اهتمامه  عن  معرًبا 
اللبناني  اجليشني  بني  العالقة 
آفاق  وتوسيع  والربيطاني 
التعاون بينهما ليشمل اجملالني 
بهدف  واالستخباراتي  األمين 
ن من مواجهة خطر تنظيم  التمكُّ
»داعش« بعد اهلزمية العسكرية 

اليت مين بها يف سورية«.
الفرق  حول  نقاش  دار  كذلك 
والكرمية،  اآلمنة  العودة  بني 
للنازحني  الطوعية  والعودة 
يستضيفهم  الذي  السوريني 
أن  صعب  بو  د  فأكَّ لبنان، 
هذا  ل  يتحمَّ يعد  مل  »لبنان 
ه ال يستطيع انتظار  العبء وأنَّ
سياسية  تسوية  إىل  التوصل 
أزمة  حلل  سورية  يف  نهائية 
أن  على  ًدا  مشدِّ النازحني«، 
اآلمنة  العودة  يريد  »لبنان 
بالدهم«.  إىل  هلؤالء  والكرمية 
للمواقف  ًما  تفهُّ بريت  فأبدى 

واملطالب اللبنانية.
مع  الربيطاني  الوزير  وحبث 
العام  لألمن  العام  املدير 
اللواء عباس ابراهيم، األوضاع 
العامة يف لبنان واملنطقة، وال 
النازحني  موضوع  يف  سيما 
الوضع  اىل  إضافة  السوريني، 
املشرتكة  واجلهود  األمين 
البلدين  بني  القائم  والتنسيق 

ملكافحة ااٍلرهاب.
السفارة الربيطانية: بريت أكد 
دعم  املتحدة  اململكة  التزام 

لبنان
السفارة  أعلنت  جهتها  من 
يف  بريوت،  يف  الربيطانية 
زار  بريت  »الوزير  ان  بيان، 
التزام  وأكد  ليومني،  لبنان 
اململكة املتحدة دعم لبنان قوي 
احلكومة  قرار  شارحا  ومزدهر، 
اهلل«  »حزب  حلظر  الربيطانية 

مبجمله.
من  سلسلة  بريت  وعقد 
اجلمهورية  رئيس  مع  اللقاءات 
جملس  ورئيس  عون،  ميشال 
ووزير  احلريري،  سعد  الوزراء 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
الياس  الدفاع  ووزير  باسيل، 
الرتبية  ووزير  صعب،  بو 
والتعليم العالي أكرم شهيب، 
االجتماعية  الشؤون  ووزير 
واملدير  قيوجميان،  ريشار 
العام لألمن العام اللواء عباس 
رمسية  مدرسة  وزار  إبراهيم. 
التنمية  وكالة  برنامج  ضمن 
واجمللس  الربيطانية  الدولية 
الثقايف الربيطاني عنوانه »ربط 
يرافقه  الدراسية«،  الصفوف 

عون: االمتداد االقليمي لـ«حزب اهلل« ال يؤثر سياسيا
بريت: عالقاتنا لن تتأثر بأي موقف بريطاني حياله

الرئيس عون مستقبال  بريت

»يبقى  وقال:  الرتبية.  وزير 
التعليم حجر زاوية يف شراكتنا 
الوصول  أجل  ومن  لبنان،  مع 
طفل  كل  حصول  هدف  اىل 
كانت  التعليم،  على  لبنان  يف 
قدمت  قد  الربيطانية  احلكومة 
إسرتليين  جنيه  مليون   160

للتعليم من 2021-2016«.
وزار بريت املركز الربيطاني - 
التكنولوجي  للتبادل  اللبناني 
حيث اطلع على آخر نشاطاتهم 
ودعم املركز للشركات اللبنانية 
واململكة  لبنان  يف  الناشئة 

املتحدة«.
مناسبة  »يف  البيان:  أضاف 
»يوم املرأة العاملي«، ولتعزيز 
أفضل  عامل  أجل  من  التوازن 
االجتماعي،  النوع  على  قائم 
حضر الوزير بريت حفل استقبال 
 . رامبلنغ  السفري  استضافه 
الوزير  ويف ختام زيارته، قال 
بريت: »ملن دواعي سروري أن 
وآتي  لبنان.  إىل  جمددا  أعود 
احلكومة  بتشكيل  للتهنئة  إليه 
على  مثنيا  اجلديدة،  اللبنانية 
للبنان  املتحدة  اململكة  دعم 
جئت  ومزدهر.  ومستقر  قوي 
مهم،  توقيت  يف  لبنان  إىل 
أعلنت  املاضي  األسبوع  ففي 
»حزب  حظر  الربيطانية  احلكومة 
اتذت  وقد  مبجمله.  اهلل« 
حكوميت هذا القرار لسبب وحيد 
وبسيط يعود إىل عدم اإلمكان 
التمييز بني اجلناحني العسكري 
والسياسي لـ«حزب اهلل«. منعا 
هذا  أن  أؤكد  التباس،  ألي 
جتاه  بالتزامنا  ميس  ال  القرار 
لبنان أو اللبنانيني، وخصوصا 
دعمنا  يستمر  أن  أريد  أنين 
للبنان البالغ 200 مليون دوالر 
أال  جيب  لكن  سنويا.  أمريكي 
شأن  يف  وهم  هناك  يكون 
قلقنا الشديد جتاه أعمال »حزب 

اهلل« املهددة لالستقرار«.
تنامي  ظل  »يف  وتابع: 
القائمة  االقتصادية  العالقات 
أتطلع  ولبنان،  بريطانيا  بني 
إىل إقبال املزيد من الشركات 
االستثمار  على  الربيطانية 
البلد  هذا   - لبنان  والعمل يف 
الذي يبدي كل االنفتاح لتبادل 
بريطانيا.  مع  التجارية  األعمال 
على  نتوصل  أن  ايضا  وآمل 
ثنائي  اتفاق  عقد  إىل  الفور 
بريطانيا  بني  التجاري  للتبادل 
أجواء  إشاعة  أجل  من  ولبنان 
الطمأنينة والثقة بني الشركات 
وقال:  واللبنانية«.  الربيطانية 
تقدم سريع  إحراز  إىل  »نتطلع 
اليت  االلتزامات  تنفيذ  حنو 

املتحدة  الواليات  سفارة  اعلنت   
بيان،  يف  بريوت  يف  األمريكية 
إليزابيث  األمريكية  »السفرية  ان 
لالطالع  طرابلس  زارت  ريتشارد 
على املشاريع املمولة من الواليات 
التنمية  على  تركز  واليت  املتحدة 
مشال  يف  والتعليم  االقتصادية 

لبنان«.
»كجزء  انه  اىل  البيان  واشار 
من  دوالر  مليون   825 مبلغ  من 
للبنان  قدمتها  اليت  املساعدات 
خالل العام 2018، تقوم الواليات 
املتحدة بتمويل مشاريع يف مشال 
بالتعليم  الشباب  لتزويد  لبنان 
يف  للنجاح  واملهارات  واألدوات 

سوق العمل«
كلمة ريتشارد

والقت ربتشارد كلمة يف االحتفال 
هذه  ندعم  »حنن  قالته:  ومما 
الربامج ألننا نعتقد أن التعليم جيب 
وخاصة  للجميع،  متاحا  يكون  أن 
فهي  الشمال،  منطقة  ملواطين 
لالقتصاد  بالنسبة  حيوية  منطقة 
لسنوات  أهملت،  وقد  اللبناني 
عديدة، من قبل احلكومة املركزية. 
بأكثر  نستثمر  حنن  تعلمون،  كما 
يف  سنويا  دوالر  مليون   50 من 
من  إبتداء   - لبنان  يف  التعليم 
املرحلة  لطالب  »القراءة«  برامج 
اللبنانيني  إرسال  اىل  االبتدائية، 
املوهوبني ملتابعة دراساتهم العليا 
خالل  من  املتحدة  الواليات  يف 
الوقت  ويف  »فولربايت«  برنامج 
املدارس  طالب  نرسل  نفسه، 
املتحدة  الواليات  إىل  الثانوية 
نقوم  كما  اإلجنليزية  اللغة  لتعلم 
االجتماعية  األعمال  ريادة  بربامج 
هنا يف طرابلس. إننا نقوم بتمويل 
الذين  الذكي  للشباب  كاملة  منح 
ال وسيلة لديهم غري ذلك للذهاب 
إىل اجلامعة. كما أننا ندعم التدريب 
املهين، مثل الربامج العظيمة اليت 
بها .يف  لالحتفال  اليوم  هنا  حنن 
يف  انه  اقول  ان  اود  احلقيقة، 
الواليات املتحدة، التدريب املهين 
يدعم  اليت خيلقها،  العمل  وفرص 
عدد كبري من مواطنينا وعائالتهم، 
وحنن  عائليت.  أفراد  ذلك  يف  مبا 
شركاء  نكون  بأن  فخورون 
املدرسة املهنية ملؤسسة الصفدي 
اآلن  يتم  أنه  إبالغكم  ويسعدني 
املدرسة  هذه  من  خرجيني  توظيف 
السفارة  بناء  اعمال  مشروع  يف 
الذي  لبنان  األمريكية اجلديدة يف 

تبلغ قيمته مليار دوالر«.
وتابعت: »امسحوا لي أن أحتدث عن 
برناجمني أمريكيني آخرين تستفيد 
مشال  ومنطقة  طرابلس  منهما 
لبنان. لقد بدأنا هنا يف طرابلس 
حيث   «  HOPE »هوب  بربنامج 
 100 لـ  املتحدة  الواليات  تغطي 
طالب من طرابلس مجيع النفقات 
هنا  اللبنانية  اجلامعة  للدراسة يف 
يف املدينة، وكجزء من هذه املنح، 
اللغة  نقيم ايضا ورشا يف تعليم 
والتخطيط  والقيادة،  اإلنكليزية، 

الوظيفي«.
أوسع،  نطاق  »على  واردفت: 
مليون   12 حبوالي  نستثمر  حنن 
املنح  برنامج  يف  عام  كل  دوالر 
الربنامج  وهذا  اجلامعية.  الدراسية 
منحة دراسية  عام 100  يقّدم كل 
الثانوية  املدارس  خلرجيي  شاملة 
اىل  لالنضمام  سنوات  أربع  ملدة 
اجلامعة االمريكية واجلامعة اللبنانية 
الـ  االمريكية. وقد فاز ما يقارب 
من  املوهوبني  الشباب  من   250

املنح  بهذه  والشمال  طرابلس 
هاتني  من  وترجوا  الدراسية 
الدائمة  الشراكة  إن  اجلامعتني. 
اللبناني  الشعب  مع  أقمناها  اليت 
من خالل براجمنا التعليمية هي جزء 
من جهود أمريكية أكرب بكثري ضمن 
ملف املساعدات األمريكية للبنان. 
امسحوا لي ان اقدم لكم االرقام: 
قدمت  وحده،   2018 العام  ففي 
اىل  مساعدات  املتحدة  الواليات 
دوالر.  مليون   825 بقيمة  لبنان 
برامج  منها 168 مليون دوالر يف 
والزراعية  التجارية  األعمال  تنمية 
على االخص، واحلصول على املياه 
النظيفة، وأيضا االجراءات من أجل 
حتسني احلكم الرشيد ومن ضمنها 

طرابلس«.
ولفتت اىل ان »املساعدات ليست 
سوى أداة تساعد لبنان على املدى 
القصري، واحلل احلقيقي للمشاكل 
االستثمار  هو  هنا  االقتصادية 
حناول  حنن  االقتصادي.  والنمو 
جاهدين جلب املزيد من الشركات 
لبنان،  يف  لالستثمار  األمريكية 
تلتزم  األمريكية  الشركات  وهذه 
مبمارسات جتارية واضحة وشفافة. 
عندما ترون شركة أمريكية، ميكنكم 
بالقوانني  تلتزم  أنها  من  التأكد 
القوانني  ذلك  يف  مبا  األمريكية، 
األمريكية يف  الشركات  متنع  اليت 
كافة احناء العامل من دفع رشاوى 
للفوز بالعقود. إنهم يدفعون أجورا 
عمل  ظروف  ويضمنون  منصفة 
خارج  يستثمرون  وعندما  عادلة. 
الواليات املتحدة، فإن استثمارهم 

هذا يكون على املدى الطويل«.
الطاقة مثاال  »يعد قطاع  اضافت: 
ميكن  اليت  اجملاالت  على  عظيما 
واالستثمارات  للتكنولوجيات  فيها 
األمريكية أن حتدث أثرا كبريا على 
اللبناني. واليوم تتقدم  االقتصاد 
باملزايدة  األمريكية  الشركات 
الطاقة  ونقل  إنتاج  مشاريع  على 
القذر  الديزل  من  لبنان  يف 
الغاز  إىل  الثقيل  الوقود  وزيت 
مثنا.  واألرخص  األنظف  الطبيعي 
بإنشاء  املشاريع  هذه  وستقوم 
دير  يف  الطبيعي  للغاز  حمطات 
أنا آمل  عمار وسلعاتا والزهراني. 
اجلديدة  احلكومة  تتحرك  أن  بشدة 
واإلستثمارات  باإلصالحات  بسرعة 
شأنها  من  واليت  بشدة  املطلوبة 
وبأسعار  موثوقة  طاقة  جتلب  أن 

معقولة إىل مجيع اللبنانيني«.
مع  احلديث  على  »بناء  وختمت: 
املواطنني  من  حيصى  ال  عدد 
اللبنانيني من الشمال إىل اجلنوب، 
هذا  يف  الغرب  إىل  الشرق  من 
البلد، امسع أن اللبنانيني يريدون 
رؤية  يريدون  أكثر من حكومتهم. 
حكومة  هناك  تعمل.  حكومتهم 
املتحدة  والواليات  اآلن  جديدة 
يف  املساعدة  بشدة  ملتزمة  هي 
اللبناني  والشعب  احلكومة  دعم 
االقتصاد  بناء  يف  واملساعدة 
املدى  على  الدولة  ومؤسسات 
الطويل. حنن هنا منذ فرتة طويلة 
- على األقل منذ تأسيس اجلامعة 
الـ  ومدرسة  بريوت  األمريكية يف 
آي سي يف منتصف القرن التاسع 
طويل  لوقت  هنا  وسنظل  عشر 
يف املستقبل، ملتزمون بقوة بأن 
مستقبال  تبنون  فيما  معكم  نكون 
للبنان، لذا أشكركم كثريا. معالي 
الوزير شكرا جزيال على كل شيء 
تقوم به مؤسسة الصفدي وأشكر 

اجلميع لوجودكم معنا«. 

ريتشارد زارت طرابلس: ملتزمون بشدة املساعدة 
يف دعم احلكومة وبناء االقتصاد ومؤسسات الدولة

»سيدر«  مؤمتر  يف  تعهدناها 
لدعم  باريس  يف   )CEDRE(
االقتصاد اللبناني بعدما أبصرت 
احلكومة النور. ففي إطار منتدى 
 - اللبناني  واالستثمار  األعمال 
الربيطاني الذي انعقد يف لندن 
االول)ديسمرب(  كانون  يف 
برنامج  عن  أعلنت  املاضي، 
جنيه  مليون   30 بقيمة  إضايف 
اسرتليين دعما خلطط اإلصالح 
اللبنانية  احلكومة  تعتزم  اليت 
تنفيذها. من املهم اإلسراع يف 
اإلصالحي  الربنامج  هذا  تنفيذ 
ألنه يعطي الزخم الالزم ويسمح 
باإلفراج عن املزيد من التمويل 

الدولي«.
موقف  »لدينا  ان  اىل  واشار 
الالجئني  قضية  من  واضح 
يستضيفهم  الذين  السوريني 
بأعداد  فائض  بكرم  لبنان 
هائلة، إذ نريد عودة السوريني 
أي  نضع  وال  بالدهم،  إىل 
اجملال  هذا  مسبقة يف  شروط 
إال أن نضمن هلم ظروف العودة 
اآلمنة والطوعية اليت حتفظ هلم 
إليه  ما تسعى  وفق  كرامتهم، 
املفوضية السامية لألمم املتحدة 
بأي  وأرحب  الالجئني.  لشؤون 
مبادرة تصب يف هذا االجتاه«. 
وقال: »ال شك أن الغالبية من 
السوريني ترغب يف العودة إىل 
بالدها، لكنها ترفض العودة ما 
مل تتحسن األوضاع يف سورية، 
أكانت  منها.  األمنية  سيما  ال 
بوصول  مرتبطة  األوضاع  تلك 
إىل  املتحدة  األمم  مساعدات 
داخل سورية أو التجنيد اإلجباري 
يف اجليش السوري أو القضايا 
على  تؤثر  اليت  األخرى  املهمة 
العودة،  يف  الالجئني  رغبة 
فاألكيد أن قرار عودتهم يعود 
يف  النظام  إىل  النهاية  يف 
الظروف  سيوفر  الذي  دمشق 
املؤاتية هلا. أّما حنن، سنواصل 
الدعم  تقديم  األثناء  هذه  يف 
األكثر  واللبنانيني  لالجئني 

ضعفا وللدولة اللبنانية«.

عون ووزير الدولة لدى وزارة الخارجية 
االتحادية االملانية

خالل  أكد  نوه  عون  وكان 
بعبدا  قصر  يف  استقباله 
أمس، وزير الدولة لدى وزارة 
االملانية  االحتادية  اخلارجية 
»معاجلة  أن  انني  نيلس 
واستكمال  االقتصادي  الشأن 
ومتابعة  الفساد  مكافحة  عملية 
اىل  السوريني  النازحني  عودة 
اولويات  من  ستكون  بالدهم، 
»التزام  اىل  الفتا  احلكومة«، 
عليه  اتفق  ما  تطبيق  لبنان 
يتم  حيث  »سيدر«،  مؤمتر  يف 
تكثيف اجلهود لتعويض الوقت 
الذي ضاع نتيجة تأخري تشكيل 

احلكومة«.
»االصالحات  ان  على  وشدد 
بدأت يف جماالت عدة، ال سيما 
االقتصاد واالدارة«، مؤكدا ان 
»عملية مكافحة الفساد مستمرة 

وبقوة ولن يوقفها شيء«.
»استمرار  فأكد  انني  أما 
لبنان وتقديم  »يف دعم  بالده 
له،  الالزمة  املساعدات 
البحرية  القوة  يف  واملشاركة 

العاملة يف »يونيفيل«.
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العماد  اجلمهورية  رئيس  عرض 
الرئيس  مع  عون  ميشال 
الفرنسي السابق فرنسوا هوالند 
بعبدا  قصر  يف  استقبله  الذي 
قبل ظهر امس االول، العالقات 
وسبل  الفرنسية   - اللبنانية 
تطويرها وتعزيزها يف اجملاالت 
كافة، اضافة اىل االستعدادات 
اللبنانية لتنفيذ توصيات مؤمتر 
البنيوية  واالصالحات  »سيدر« 
باالقتصاد  للنهوض  الضرورية 

اللبناني.
مع  عون  الرئيس  اجرى  كذلك 
الرئيس هوالند جولة افق حول 
لبنان ويف  العامة يف  االوضاع 

منطقة الشرق االوسط.

ممثل املعهد الفرنسي للعالقات 
الدولية

ممثل  عون  الرئيس  واستقبل 
للعالقات  الفرنسي  املعهد 
الدكتور   »IFRI« الدولية 
اليه  نقل  الذي  تابت،  رياض 
رسالة خطية من رئيس املعهد 
هنأه  مونربييال،  دو  تيريي 
فيها بتشكيل احلكومة اجلديدة، 
اليت  فرنسا  »ان  على  مشددا 
رعت وشركاؤها مؤمتر »سيدر« 
اكتمال  يسعدها  لبنان،  لدعم 
الدستورية من  عقد املؤسسات 
اجل وضع توصيات هذا املؤمتر 

موضع التنفيذ«.
واطلع دو مونربييال يف رسالته 
»التصنيف  على  عون  الرئيس 
الفرنسي  املعهد  احرزه  الذي 
للعالقات الدولية، للسنة الثانية 
على التوالي كثاني مركز دولي 
حيث  من  واالحباث  للدراسات 
خارج  واالول  الدولي  التأثري 
االمريكية«،  املتحدة  الواليات 
لبنان  »معهدنا خص  ان  مؤكدا 
مميزة«،  بأهمية  الدوام  على 
مشددا على ان »منصة املعهد 
خالهلا  من  يسمع  مساحة  هي 
»اكثر  هو  الذي  لبنان،  صوت 
على  رسالة«،  فهو  بلد  من 
بولس  يوحنا  البابا  وصفه  ما 
االديان  ملتقى  وهو  الثاني، 
»زيارة  ان  معتربا  والثقافات«، 
البابا فرنسيس لالمارات العربية 
ولقاءه شيخ االزهر هناك يصبان 

يف روحية رسالة لبنان«.
اليت  املبادرة  »اهمية  اكد  وإذ 
على  من  عون  الرئيس  اطلقها 
النشاء  املتحدة  االمم  منرب 
للتالقي  االنسان  »اكادميية 
واحلوار«، فإنه وضع »امكانيات 
املعهد بتصرف هذه املبادرة«، 
للمجيء  »استعداده  عن  معربا 
اىل لبنان من اجل توحيد الرؤى 
هذا  حول  عون  الرئيس  مع 

املوضوع«. 

عون عرض مع هوالند االستعدادات 
لتنفيذ توصيات سيدر

الرئيس عون مستقبال هوالند

عني جملس الوزراء يف جلسته، 
اليت عقدها بعد ظهر امس االول 
رئيس  برئاسة  بعبدا  قصر  يف 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
الوزراء  جملس  رئيس  وحضور 
القاضي حممود  احلريري،  سعد 
مكية امينا عاما جمللس الوزراء، 
حتى  اخللوي  لشركيت  والتمديد 
مهلة  اعطاء  مع  العام،  نهاية 
العقد  لدرس  للوزراء  يوما   15

اجلديد متهيدا إلقراره.

الوزير الجراح
حتدث  اجللسة،  انتهاء  وبعد 
إىل  اجلراح  مجال  اإلعالم  وزير 
الصحافيني فقال: »عقد جملس 
فخامة  برئاسة  جلسته  الوزراء 
الوزراء،  وحضور  الرئيس 
الذين غاب منهم وزير السياحة 
وأقر  كيدانيان.  اواديس 
عدا  ما  اعماله  جدول  اجمللس 
رأي  انتظار  يف  واحدا  بندا 
أن  على  الدولة  شورى  جملس 
يعاد درسه يف اجللسة املقبلة. 
تعيني  املقررات:  أبرز  ومن 
القاضي حممود مكية امينا عاما 
جمللس الوزراء، واملوافقة على 
البيسري  الياس  العميد  تعيني 
مديرا عاما لالمن العام بالوكالة، 
يف  العام  املدير  مكان  وحيل 
مهمة  يف  االخري  غياب  حال 
آخر،  البالد او الي سبب  خارج 
ومت  واحدة.  سنة  ملدة  وذلك 
اجمللس  تعيينات  ارجاء  ايضا 
املقبلة  اجللسة  اىل  العسكري 

من اجل املزيد من التشاور«.

حوار
اليت  االسباب  هي  ما  سئل: 
ادت اىل ارجاء تعيينات اجمللس 
على  ادراجه  رغم  العسكري، 

جدول االعمال؟
االمساء  بعض  »هناك  اجاب: 
وطلب  دراستها،  تتم  اليت 
الستكمال  الوقت  بعض  وزراء 

درسها«.

البت  ارجاء  طرح  من  سئل: 
باملوضوع؟

سعد  الرئيس  »دولة  اجاب: 
احلريري«.

احملكمة  أصدرت  سئل: 
حبق  حكما  اليوم  العسكرية 
الزميل ادم مشس الدين قضى 
حببسه ثالثة اشهر بسبب تدوينة 

له، ما هو موقفكم؟
وذكرت يف  »كما سبق  اجاب: 
أنا  االعالميني،  مع  سابق  لقاء 
وصيانتها  االعالم  حرية  مع 
أن  شرط  امنا  التعبري،  وحرية 
تكون حرية مسؤولة وموضوعية 
لبنان  إن  التجين.  عن  وبعيدة 
على  االعالمي  تارخيه  بنى 
والتحليل  واحلقيقة  املوضوعية 
الراقي، وليس على  السياسي 
التجريح.  او  التجين  او  التهجم 
نكون  ان  كإعالميني  علينا 
احلدث  مقاربة  يف  موضوعيني 
واحرتام اآلخرين، وال احد ميكنه 

تقييد الرأي السياسي«.

سئل: هل ميكن حماكمة صحايف 
وليس  العسكرية،  احملكمة  يف 

يف حمكمة املطبوعات؟
املطبوعات  حمكمة  »ان  اجاب: 
االعالميني،  مبحاكمة  معنية 
تتخطى  خمالفة  حصلت  اذا  امنا 
سيكون  احملكمة،  هذه  قانون 
من الطبيعي ان تتوىل احملاكم 

االخرى البت باملوضوع«.

التمديد  مصري  هو  ما  سئل: 
لشركيت اخللوي؟

للشركتني  التمديد  »مت  اجاب: 
حتى نهاية السنة، على ان يتم 
املتضمن  اجلديد  بالعقد  البت 
بعض التعديالت يف اقرب وقت 
ممكن، بعد ان مت توزيعه على 
الوزراء منذ اسبوع واعطاء مهلة 
االشارة  مع  لدرسه،  يوما   15
اىل ان دورة الرتاخيص تتطلب 

35 يوما«.

للشركتني  التمديد  عند  سئل: 
كنتم تقولون ان هناك مشروعا 
معينا، فهل ما زال هذا الكالم 

ساريا؟

جملس الوزراء عقد جلسة يف بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية:

حممود مكية امينا عاما جمللس الوزراء والتمديد لشركيت 
اخللوي حتى نهاية العام

الرئيس عون مستقبال هوالند

كنت  حني  »تقدمت،  أجاب: 
بدفرت  االتصاالت  حقيبة  أتوىل 
شروط جديد منذ اكثر من سنة 
ونصف السنة، ولكنه مل يدرج 
على جدول االعمال. واليوم، مت 
وضعه وتوزيعه على الوزراء«.

مت  الذي  البند  هو  ما  سئل: 
شورى  جملس  اىل  حتويله 

الدولة؟
مبعادلة  املتعلق  »البند  اجاب: 
بالبكالوريا  الدولية  البكالوريا 

اللبنانية«.

سئل: حنن كصحافيني منعنا من 
االحتكاك بالوزراء لدى دخوهلم 

وخروجهم، فما هو السبب؟
ترتيب  هذا  اعلم،  »ال  اجاب: 
ويقع  اجلمهورية  برئاسة  يتعلق 
على عاتقها تنظيم االمور داخل 
هذه  احرتام  وعلينا  القصر، 

الرتتيبات«.

تتحدثون  كنتم  لكن  له:  قيل 
عن حرية االعالم، وهذا التدبري 
مينع مواكبة االعالمي لالحداث.

وحرية  شيء،  »هذا  أجاب: 
املوقع  أما  آخر.  شيء  االعالم 
القصر  فيحددهما  والتوقيت 
اجلمهوري. وأنا كوزير لالعالم، 
جرى  عما  اجللسة  بعد  احتدث 
وما مت اقراره من بنود وما مت 
تأجيله، اي انكم حتصلون على 

املعلومات االساسية«.

سئل: هناك بند يتعلق بتشكيل 
جلنة الوقاية من التعذيب، هل 

كان هناك من مالحظات عليه؟
بشكل  اقراره  مت  »كال،  اجاب: 

عادي«.

خلوة بني عون والحريري
بني  خلوة  اجللسة  سبق  وكان 
الرئيس عون والرئيس احلريري 
املواضيع  يف  البحث  خالهلا  مت 

املدرجة على جدول االعمال.

لقاء بني عون وشهيب
قبل  عون  الرئيس  التقى  كما 
والتعليم  الرتبية  وزير  اجللسة، 
وعرض  شهيب  اكرم  العالي 

معه شؤون وزارته.

»اجلمهورية  تكتل  عضو  حذر 
احلواط  زياد  النائب  القوية« 
مواجهة  إىل  »الذهاب  من 
حال  يف  لبنان،  إلنقاذ  فعلية 
إعداد  من  احلكومة  تتمكن  مل 

موازنة خالل شهرين«.
لـ  حديث  يف  احلواط  وأكد 
»لبنان احلر« ضمن برنامج »حوار 
سيدر  »مؤمتر  أن  بريوت«، 
يتمتع بفرص عدة، إذا وجدت 
ضمن  إلجناحه  والعزم  النية 
حقيقية،  وإصالحات  ختطيط 
بهدف املعاجلة اجلذرية«، الفتا 
يف  تكمن  »اإلجيابية  أن  إىل 
إعادة بناء الثقة لدى اللبنانيني 
بالدولة واإلستثمارات والقضاء 
الطوائف  عن  املستقل 

واألحزاب«.
الفرنسي  املنسق  حتذير  وعن 
دوكان  بيار  »سيدر«  ملؤمتر 
للبنان، أكد احلواط أن »دوكان 

على حق«، وهو يعين »توقفوا 
أجل  من  بلدكم،  سرقة  عن 
»املسؤولني  إنقاذه«. وطالب 
باملسؤولية  بالتحلي  كلهم 
بهدف  املتخصص  والعمل 
من  بعيدا  الوطن،  مصلحة 
مشددا  واألنانية«،  الزبائنية 
على أن »التكتل سيكون العني 
الساهرة يف احلكومة، وصوت 
النيابي  اجمللس  يف  الشعب 

للحفاظ على أموال الدولة«.
وأشار اىل أن »تكتل اجلمهورية 
القوية رفض زيادة الصرف من 
أموال الدولة للمحافظة على ما 
لبنان«،  اقتصاد  من  تبقى 
الفتا إىل أن »اجمللس النيابي 
وافق على الصرف على القاعدة 
شهرين،  لفرتة  عشرية  اإلثين 
للحكومة  السماح  أجل  من 
بإجناز موازنة تعتمد على عصر 
إجنازها  من  بدال  النفقات، 

غرار  على  متهورة  بطريقة 
وقال:  السابقة«.  السنوات 
سيقتصر  الفرتة  هذه  »يف 
واألمور  الرواتب  على  اإلنفاق 
الضرورية حصرا، وسيرتك أي 
إقرار  بعد  ما  إىل  آخر  صرف 
يف  حصل  ما  وهذا  املوازنة. 
من  ألن  التشرعية،  اجللسة 
اقتصاد  على  احلفاظ  واجبنا 

لبنان ومستقبل أبنائه«.
قطاعات  »هناك  أن  وأوضح 
أهمها  معاجلة  إىل  حتتاج  عدة 
قطاعا االتصاالت والكهرباء«، 
من  جدية  مطالبا ب«إصالحات 
دون تكبيد الدولة أي أعباء أو 
العام«،  املال  هدر  زيادة يف 
»جهات  هناك  أن  اىل  مشريا 
ملساعدة  مستعدة  عدة  دولية 
الكهرباء  موضوع  يف  لبنان 
لتوليد  معامل  بناء  طريق  عن 

الطاقة«. 

احلواط: رفضنا زيادة الصرف من أموال الدولة
التقى وزير الشؤون االجتماعية 
مكتبه  يف  قيوجميان  ريشار 
بالوزارة وزير الدولة الربيطاني 
لشؤون الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا اليسرت بريت على رأس 
وفد، يرافقه السفري الربيطاني 

كريس رامبلنغ.
وسلم بريت رسالة تهنئة إىل 
البحث  وتناول  قيوجميان، 

العالقات بني البلدين.
النزوح  مللف  عرض  مت  كما 
اليت  واملساعدات  السوري 

لبنان  إىل  بريطانيا  تقدمها 
تعزيز  وسبل  مضيف  كمجتمع 
الشؤون  وزارة  مع  التعاون 
االجتماعية عرب املشاريع التابعة 

هلا.
سفري ارمينيا

قيوجميان  استقبل  كذلك، 
سفري أرمينيا فاهاك أتابيكيان 
عرض  ومت  تعارف.  زيارة  يف 
لبنان  بني  التارخيية  للعالقات 
ضرورة  وتأكيد  وارمينيا 

تعزيزها ملا فيه مص

قيوجميان التقى سفري ارمينيا وعرض 
وبريت ملف النزوح ودعم اجملتمع املضيف

استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون، يف مكتبه يف الريزة، 
االمني العام للمجلس األعلى السوري - اللبناني نصري خوري، 
شؤون  تداول  وجرى  احلمرا،  لبيب  حاصبيا  بلدية  رئيس  ثم 

خمتلفة.

قائد اجليش استقبل نصري خوري 
ورئيس بلدية حاصبيا
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لـبنانيات

شهد قصر املختارة امس االول 
بزيارة  متثل  استثنائيا  حدثا 
األسبق  الفرنسي  الرئيس 
فرنسوا هوالند، يرافقه سفري 
حيث  فوشيه،  برونو  فرنسا 
استقبله رئيس احلزب التقدمي 
االشرتاكي وليد جنبالط حييط 
به رئيس »اللقاء الدميقراطي« 
ونورا  جنبالط  تيمور  النائب 

وداليا جنبالط.
الكشاف  افواج  ثلة من  وأدت 
الذي  للضيف  التحية  التقدمي 
ممثل  استقباله:  يف  شارك 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون النائب سيمون ابي رميا، 
ممثل رئيس جملس النواب نبيه 
بري حممود بري، ممثل رئيس 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
الرئيس  احلجار،  حممد  النائب 
الرئيس  سليمان،  ميشال 
البطريرك  ممثل  سالم،  متام 
مار  الكاردينال  املاروني 
بشارة بطرس الراعي املطران 
بولس مطر، شيخ عقل طائفة 
حسن،  نعيم  الدروز  املوحدين 
وزير الصناعة وائل ابو فاعور، 
االوروبي  االحتاد  سفرية 
كريستينا السن، رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي اجلميل، 
نعمة  محاده،  مروان  النواب: 
هنري  عبداهلل،  بالل  طعمة، 
فريد  الصايغ،  فيصل  حلو، 
اجلميل،  ونديم  البستاني 
االحرار  الوطنيني  رئيس حزب 
النائب السابق دوري مشعون، 
غازي  السابقون:  النواب 
ايلي  ترو،  عالء  العريضي، 
فارس  سعد،  انطوان  عون، 
امين  حنني،  صالح  سعيد، 
شقري، جان اوغاسابيان، عاطف 
جمدالني، نبيل دو فريج ونايلة 
مالك  االعالمي  يرافقها  تويين 
القضاء  رئيس جملس  مكتيب، 
فهد،  جان  القاضي  االعلى 
االقتصادي  اجمللس  رئيس 
عربيد،  شارل  واالجتماعي 
رئيس اجمللس الوطين لالعالم 
نقيب  حمفوظ،  اهلادي  عبد 
القصيفي،  جوزيف  احملررين 
االستئناف  حمكمة  رئيس 
الدرزية العليا القاضي فيصل 
ناصر الدين على رأس وفد من 
قضاة اجمللس املذهيب، رئيس 
التوحيدية  »العرفان«  مؤسسة 
على  الدين  زين  علي  الشيخ 
رأس وفد من املؤسسة، راعيا 
القمر  ودير  صيدا  ابرشييت 
للموارنة املطران مارون العمار 
الكاثوليك  امللكيني  وللروم 

املطران إيلي بشارة حداد.
رياض  القاضي  حضر  كما 
الشوف  قائمقام  غيدا،  ابو 
الشرطة  قائد  قهوجي،  مرلني 
عبد  اسامة  العميد  القضائية 
بلديات  احتاد  رئيس  امللك، 
زياد  الشمالي  اخلروب  اقليم 
جورج  اجلنوبي  واالحتاد  احلجار 
بلديات  احتاد  رئيس  خمول، 
ابو  حييى  السوجياني  الشوف 
االعلى  الشوف  واحتاد  كروم 
كبري  وعدد  عشي،  جورج 
الشوف،  بلديات  رؤساء  من 
رئيس حزب »الكتلة الوطنية« 

جنبالط استقبل هوالند يف املختارة: لن ننسى وقفتك وتضامنك معنا
هوالند: لبنان حيمل عبء النازحني وجيب دعمه

السابق  وعميدها  عيسى  بيار 
رئيس  نائب  اده،  كارلوس 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
وأمني  معوض  كمال  الدكتور 
ناصر  ظافر  العام  السر 
رعد  زاهر  اخلارجية  ومفوض 
وعدد من أعضاء جملس القيادة 
الداخلية  ووكالء  واملفوضني 
مستشار النائب جنبالط حسام 
حرب، رئيس احلركة اليسارية 
رؤساء  بركات،  منري  اللبنانية 
رياض  السابقون:  االركان 
القاضي،  مسري  الدين،  تقي 
شوقي املصري، وليد سلمان 
جملس  رئيس  مالك،  وحامت 
ادارة حمطة MTV ميشال املر، 
االعالم  خرجيي  رابطة  رئيس 
عامر مشموشي، العميد الركن 
حممد  العالمة  العرم،  امني 
مهدي االمني، توفيق سلطان، 
الشوف  خماتري  رابطة  رئيس 
صالح مرامي واعضاء الرابطة، 
وحزبية  أمنية  وشخصيات 

وروحية وبلدية واختيارية.

جنبالط
بالنشيدين  االحتفال  استهل 
ثم حتدث  والفرنسي،  الوطين 
والعربية،  بالفرنسية  جنبالط 
فقال: »السيد الرئيس فرنسوا 
هوالند والصديق الكبري، نرحب 
هذه  يف  املختارة،  يف  بكم 
واملتنوعة،  املتعددة  اجلمعة 
اليت هي عنوان اجلبل وعنوان 
الظروف  لبنان. شاءت  الوطن 
يف  اليوم  معنا  تكون  ان 
عاما  اربعني  منذ  آذار،  شهر 
آذار  شهر  ويف  تعلمون،  كما 
جنبالط،  كمال  اغتيال  كان 
الذي قضى  الدم  وكان محام 
املواطنني  من  املئات  فيه 
وقد  أما  االبرياء.  املسيحيني 
اخلريف  بعد  شخصيا  وصلت 
اىل شتاء العمر، أوصي تيمور 
بأن  داليا  والعزيزة  واصالن 
حيفظوا املختارة عنوانا للتالقي 
واالعتدال، وأن تبقى املختارة 
ملجئا للمحتاجني واملضطهدين 
يرفعوا  وان  العصور  مر  على 
واحلداثة  احلرية  مشعل  عاليا 
كمال  مشعل  واالشرتاكية، 

جنبالط«.
أضاف: »شاء القدر ان تكون 
عشر  اربعة  منذ  آذار  معنا يف 
اللبناني،  الشعب  ومع  عاما، 
احلرية  اجل  من  انتفاضته  يف 
اهليمنة  مواجهة  ويف  والكرامة 
وقفتك  ننسى  لن  واالجرام، 
الشعب  ينسى  ولن  معنا، 
وتضامن  تضامنك  اللبناني 
الفرنسي  االشرتاكي  احلزب 

معه«.
مثاني  منذ  آذار  »يف  وتابع: 
درعا،  اطفال  انتفض  سنوات 
والحقا انتفض الشعب السوري 
اغرق  النظام  ولكن  بأسره، 
والتعذيب،  بالدم،  السوريني 
واملوت،  والتدمري  واخلطف، 
االعرتاف  رافضا  يزال  وال 
احلرية  يف  بأسره  شعب  حبق 
سيادة  يا  وكنت  والكرامة. 
اىل  الوحيد  الرئيس  الرئيس، 
بعد  السوري،  الشعب  جانب 

 2019 آذار   9 Saturday 9 March 2019الـسبت 

احلمراء  اخلطوط  سقطت  ان 
األسف  مع  ورمست  ألوباما 
باألمس  أخرى.  محراء  خطوط 
فلسطني  حول  واضحا  كنت 
حيث  أيار،  وال  آذار  ال  حيث 
مأساة منذ اكثر من مئة عام، 

لكن فلسطني ستتحرر«.
وختم: »بامسي وباسم مصاحلة 
من  كبري  رعاها  اليت  اجلبل 
عام  صفري  البطريرك  بالدي 
2001 وتابع مسريتها البطريرك 
الراعي، وباسم عائليت وباسم 
بك  نرحب  االشرتاكي،  احلزب 
وصديقا  ضيفا  املختارة  يف 
ورفيقا اليوم ويف كل يوم«.

هوالند
»أشعر  هوالند:  قال  بدوره، 
الرتحيب  هلذا  كبري  بامتنان 
بوجود  املختارة  يف  احلار 
السياسية،  السلطات  كل 
والدينية، والعديد من السفراء 
الذين تكبدوا عناء اجمليء اىل 

هنا«.
أضاف: »إن شهر آذار بالنسبة 
للشعب اللبناني هو طبعا شهر 
والذكريات  بالتذكارات  حافل 
طالبا  كنت  عندما  واملعاناة. 
وفاة  اذكر  زلت  ما  يافعا، 
اليت  الصدمة  وتلك  والدك 
لبنان  يف  فقط  ليس  أثارتها 
بل يف اخلارج أيضا. أعلم بأنك 
وظروفا  املعاناة  ايضا  عرفت 
اغتيال  سيما  ال  اخرى  صعبة 
رفيق احلريري، وقد جئت على 
رأس وفد من احلزب االشرتاكي 
جيب  تضامين.  عن  لالعراب 
وان  الذاكرة  على  احملافظة 
نكون يف الوقت عينه قادرين 
ما  وهذا  قدما  املضي  على 
تقومون به يف لبنان. أنتم مل 
تنسوا شيئا وما زلتم حتافظون 
قادرون  وانتم  الذاكرة،  على 
بعد  للمستقبل.  التحضري  على 
اريد  فرنسا  قيادة  توليت  ان 
للعامل  متثلون  انكم  اقول  ان 
منطقة  يف  منوذجا،  بل  رمزا، 
تعصف بها احلروب والتوترات 
انتم  والصراعات،  والنزاعات 
السالم  ارساء  يف  جنحتم 
فحافظوا  والوحدة،  واالمن 
جيد،  بشكل  القيم  هذه  على 
الشعوب  من  للعديد  فبالنسبة 
اليت تعاني، أنتم تشكلون هلم 

مصدرا لالمل«.
وتابع: »ما زلتم حتملون عبء 

وتقومون  والنازحني  الالجئني 
وباسم  قيمكم  باسم  بذلك 
السبب  هلذا  الدولية،  االسرة 
االسرة  وكذلك  فرنسا  فإن 
اىل  تكون  ان  جيب  الدولية 
جانبكم يف هذه االوقات، ألن 
لبنان يقوم جبهود جبارة وجيب 
من  لتتمكنوا  ودعمه  مساعدته 

تأمني تنميتكم«.
بالقول:  جنبالط  اىل  وتوجه 
»أنت ذكرت باخليار الذي أخذ 
ضد االرهاب، وهذا امر مطلوب 
ومفروض، وكل ما حيصل يف 
العامل  يف  يؤثر  املنطقة  هذه 
بأسره، فحتى فرنسا عصف بها 
االرهاب وضربها بسبب النزاع 
والعراق.  سوريا  يف  القائم 
لذلك جيب ان نناضل ضد كل 
والتأثريات  االرهاب  اشكال 

اخلارجية اليت تؤدي إليه«.
منذ  والييت  »خالل  أضاف: 
معا  عملنا  سنوات،  مخس 
النضال ضد كل مصادر  على 
النزاع، وعندما تقتضي احلاجة 
فوات  قبل  التدخل  جيب 
ما  بكل  نذكر  وحنن  األوان. 
ونكرر  لبنان،  اجل  من  فعلناه 
صوت فرنسا، وأنا متأكد من 
أن الرئيس ماكرون يسري على 
احلفاظ  اجل  من  عينها  اخلطى 

على وحدة لبنان وسيادته«.
بأن  ثقة  على  »كونوا  وتابع: 
دائما  يقف  الفرنسي  الشعب 
ما  نعرف  وحنن  جانبكم  اىل 
الثقافة  اجل  من  به  تقومون 
وقيم  الفرنسيتني  واللغة 
اجلمهورية، وعندما نغين النشيد 
بأنكم  نعرف  الفرنسي  الوطين 
تنتمون اىل هذه اجملموعة من 
القيم، ففرنسا قائمة من خالل 
مواقفها وقدرتها على التنمية 
خالل  من  وكذلك  والنمو 
ثقافتها، فشكرا للعب دوركم 

بالكامل«.
بني  للصداقة  »شكرا  وختم: 
هناك  وطبعا  وفرنسا،  لبنان 
الصداقة الشخصية بيين وبني 
تعكس  فهي  جنبالط،  وليد 
الشعبني  بني  الصداقة  طبعا 

اللبناني والفرنسي«.
درع

اىل  جنبالط  قدم  ذلك،  بعد 
كمال  مئوية  درع  هوالند 
اىل  اجلميع  انتقل  ثم  جنبالط، 
مأدبة غداء أقامها جنبالط على 

شرف ضيفه. 

جنبالط يقدم الدرع لهوالند

السيدة  االوىل  اللبنانية  وجهت 
اىل  كلمة  عون  الشامي  ناديا 
»يوم  ملناسبة  اللبنانية  املرأة 
املرأة العاملي«، جاء فيها: »امرأة 
ورجل، هكذا كان اخللق، وهكذا 
دميومتها  على  البشرية  حافظت 
منذ آالف السنني... وإذا كانت 
هذا  أرست  قد  األم  الطبيعة 
التوازن لفعل استمرار االنسان، 

فلماذا خيل به اإلنسان؟.
ألننا  نفسه،  يطرح  سؤال 
وحنن  نسمع،  نزال  ال  ولألسف، 
والعشرين،  احلادي  القرن  يف 
واألمل  ترتافق  نساء  صرخات 
بني  له  يتعرضن  ظلم  نتيجة 
شوارعنا  يف  منازلنا،  جدران 
وأماكن عملنا... فهل يغيب عنا 
ان املرأة هي أيضا األم واألخت، 
احلنان  هي  واالبنة،  الزوجة  هي 
وأي  والرعاية،  واحلب  والعاطفة 
يوجع  وأن  بد  ال  يطاهلا  جرح 
وجدان اجملتمع وقلبه؟ واذا كان 
أقسى ما يتعرض له االنسان هو 
»ذوي  ظلم  وخصوصا  الظلم، 
القربى« وظلم اجملتمع والتقاليد 
ما  أغلى  فإن  القوانني،  وبعض 
ميكن ان يقدم هلذا االنسان هو 

إنصافه ورفع الظلم عنه.
ال  قوانني  بعد  هناك  دام  وما 
فيجب  »ظاملة«  او  جمحفة  تزال 
دام  وما  لتعديلها.  نسعى  ان 
هناك ممارسات تفتقد االنسانية 
واألخالق فيجب اقرار التشريعات 
الضرورية إليقافها. ان دستورنا 
اللبناني ال مييز بني رجل وامرأة 
على اي صعيد. كما وان املرأة 
اللبنانية اثبتت دورها وحضورها 
وحققت  امليادين  خمتلف  يف 
جناحات وابداعات رائعة. ما نفتقد 
اليه بعد هو التوازن، هو تصحيح 

بعض  وحتديث  القوانني  لبعض 
املوروثات الفكرية والثقافية.

واثبت  سبق  كما  سيدتي،  فيا 
اجملاالت  يف  وجناحك  حضورك 
تقبلي  ال  وتألقي.  ثابري  كافة 
حيبط  او  قدراتك  من  حيد  بأن 
من  حترري  رادع.  اي  عزميتك 
ال  الظلم،  وارفضي  القيود 
تنتظري أن يتنازل لك الرجل عما 
يعتربه دوره وحقه، أو أن يعطى 
خذي  هبة...  أو  كمنحة  دورك 
املبادرة واعتلي املنابر. افرضي 
حضورك وخوضي غمار السياسة 
من باب الفاعل ال املتلقي، وإن 
القيادة  مقومات  فيك  وجدت 
انهضي  ترتدي.  وال  أقدمي 
قد  متخلفة  أفكار  أي  وواجهي 
مكان  يف  جوبهيت  وإذا  تعيقك. 
اهليئة  الصوت...  ارفعي  ما، 
اللبنانية  املرأة  لشؤون  الوطنية 
فهي  جانبك...  إىل  حاضرة 
مشاركتك  نسبة  رفع  على  تعمل 
وعلى  السياسية  احلياة  يف 
تعديل  وعلى  اقتصاديا  متكينك 
حبقك،  اجملحفة  القوانني  كافة 
من  أخرى  قوانني  واستحداث 
وتؤمن  حقوقك  أن حتفظ  شأنها 
حيدد  قانون  ومنها  لك،  احلماية 
الـ18 سنا أدنى للزواج، وقانون 
نقل  حق  اللبنانية  املرأة  يعطي 
وقانون  ألوالدها،  جنسيتها 
بأشكاله  اجلنسي  التحرش  جيرم 
الكاملة  املساواة  وإحقاق  كافة، 
قانوني  يف  واملرأة  الرجل  بني 
االجتماعي،  والضمان  العمل 
باإلضافة إىل تعديل قانون محاية 
األسرة من  أفراد  النساء وسائر 
العنف األسري... ارفعي صوتك 
نسمعك  فنحن  ختايف...  وال 

وسنساندك«.

اللبنانية االوىل يف يوم املرأة العاملي:
افرضي حضورك وانهضي وواجهي الصوت وارفعيه 

واهليئة الوطنية لشؤون املرأة اىل جانبك

أعلنت حركة »التوحيد االسالمي« 
العام  »أمينها  أن  بيان  يف 
الشيخ بالل سعيد شعبان زار مع 
أحزاب  من  قيادي  علمائي  وفد 
إسالمية مشالية، دارة الوزير عبد 
بريوت. وضم  مراد يف  الرحيم 
التضامين  »اللقاء  رئيس  الوفد 
الوطين« الشيخ مصطفى ملص 
االسالمي  »املنتدى  ورئيس 
اللبناني للدعوة واحلوار« الشيخ 

حممد خضر«.
للقاء  التهنئة  الوفد  وقدم 
حقيبة  مراد  بتولي  التشاوري 
وزارية معتربين أن »ذلك يشكل 
كونه  للحكومة،  مضافة  قيمة 

وإضافة  الوطنية  الشراكة  ميثل 
اجيابية، ويكسر احادية التمثيل 
السين، فليس من املفرتض أن 
يشكل حتديا الي فريق سياسي، 
وسنبقى ضد االلغاء واالستئثار 
أي  قبل  من  طائفة  أي  بقرار 
فاالستئثار  سياسي،  مكون 
دليل  والشراكة  ضعف  دليل 

قوة«.
وخالل اللقاء دعا اجملتمعون اىل 
الوطين،  اللقاء  تفعيل  »إعادة 
وطنية  ضرورة  من  له  ملا 
كونه  اللبنانية،  الساحة  على 
ووطنية  سياسية  أطيافا  ميثل 

متعددة«.

وفد من حركة التوحيد زار مراد وتأكيد اهمية الشراكة 
واعادة تفعيل اللقاء الوطين

الئحة  أعضاء  من  عدد  اجتمع 
منزل  يف  املستقل«  »القرار 
املدني«  االعتدال  »لقاء  رئيس 
تقييم  بهدف  االحدب،  مصباح 
سيما  ال  السياسية  األوضاع 
االنتخابات الفرعية املقبلة، ورأوا 
يف بيان على االثر، أنه »ال جيوز 
خلق  عرب  االستحقاق  هذا  مترير 
واعتبار  للمواطنني  اإلحباط 

نتيجته معروفة للجميع«.

واتفق اجملتمعون على »تشكيل 
جتمع القرار املستقل ملد اليد لكل 
واالجتماعية  السياسية  القوى 
املعارضة  الطرابلسية  واملدنية 
لتوحيد  السلطة،  عن  املستقلة 
الصف بشأن االنتخابات الفرعية 
وحماسبة املسؤولني عن االنهيار 
املستويات  كل  على  القائم 
عن  السياسيني  غياب  بسبب 

أدوارهم ومسؤولياتهم«.

الئحة القرار املستقل أعلنت تشكيل جتمع حتضريا 
النتخابات طرابلس
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طرابلس  مفيت  استقبل 
والشمال الدكتور الشيخ مالك 
بطرابلس  دارته  يف  الشعار 
الدبلوماسية  البعثة  رئيس 
الوزير  كازاخستان  جلمهورية 
املفوض بلتباي عامروف، الذي 
وضع الشعار يف أجواء التطور 
الذي  واإلمنائي  اإلقتصادي 
والتطور  كازاخستان  تسجله 

على صعيد اإلستثمارات.
وتوقف عامروف عند »التحوالت 
منذ  كازاخستان  تشهدها  اليت 
يف  الدولة  وقيام  اإلستقالل 
العام 1991 مع إنهيار منظومة 
السابق  السوفياتي  اإلحتاد 
وإنفصال عدد من اجلمهوريات 
اليت كانت تشكل هذا اإلحتاد 
احلريات  من  أجواء  أتاح  ما 
السين  الصعيد  على  وخاصة 
املذهب  من  السنة  ميثل  حيث 
احلنفي غالبية السكان وإرتفع 
 300 زهاء  إىل  املساجد  عدد 
ال  عددها  كان  ان  بعد  مسجد 
احلقبة  أثناء  العشرة  يتجاوز 

السوفياتية«.
»اإلزدهار  عامروف  وشرح 
على  بالده  به  تتمتع  الذي 
صعيد التعليم ال سيما اجلامعي 
اإلتفاقيات  عقد  وكذلك 
من  العديد  مع  اإلقتصادية 
دول األورو -آسيوية يف ضوء 
زيادة إنتاج الغاز والنفط وحفر 
آبار جديدة وما تتمتع به بالده 
وحضارية  طبيعية  مكونات  من 
من  السياحية  احلركة  مكنت 
حنو  والتطلع  واإلزدهار  النمو 
اللبنانيني  إستثمار  زيادة 
يف  سيما  ال  كازاخستان  يف 

اجملاالت الصناعية«.
الشعار

»انا  الشعار:  قال  اللقاء  بعد 

سعادة  بإستقبال  جدا  سعيد 
ميثل  الذي  كازاخستان  سفري 
معها  عالقتنا  تكون  رمبا  دولة 
لألسف ليست عالقة وطيدة،إال 
بأنها  ومسعت  فوجئت  أنين 
الذاتي  باإلكتفاء  تتمتع  دولة 
ال ألن مساحتها مليونان و700 
الف كلم وانها تنتج اليورانيوم 
والنفط وغري ذلك، وإمنا ألنها 
وفيها  كبرية  حبرية  تتمتع  بلد 
والطوائف  لألديان  تعدد 
وانها  واملذاهب  الرئيسية 

مجهورية فتية صاعدة«.
قائال:  الشعار  املفيت  أضاف 
الفيلم  خالل  من  »وفوجئت 
عليه  إطلعنا  الذي  الوثائقي 
انها دولة تنتظر الوصول إىل 
كازاخستان  وسفري  القمة، 
حيتضن  بلد  انها  إىل  لفتين 
لبناني  4آآلف  عن  يقل  ال  ما 
جلهم من املهندسني ورجاالت 
األعمال وان واحدا منهم احضر 
مليون   500 عن  يقل  ال  ما 
للنفط  مصفاة  إلنشاء  دوالر 
الصورة  وكانت  املوجود 
بهذا  ليست  عندنا  املوجودة 
اآلمال  بهذه  وليست  الوضوح 
عنها  حدثنا  اليت  العريضة 
بتقديم  لتلطفه  أشكره  وأنا 
بلد  وانها  لزيارتها  لنا  دعوة 
ينتظر مشاريع عمالقة وكبرية، 
التحتية اليت  البنى  ولفتنا عن 
الدولة، وحتية  تتمتع بها هذه 
الشعب  السفري وإىل  لسعادة 
الكازاخستاني وآمل أن جيمعنا 
األرض  تلك  على  تعاىل  اهلل 
هذا  بتقدم  إعتزازا  لنزداد 
الطامح  املتعلم  األبي  الشعب 
حضارة  بناء  وإىل  العلى  إىل 
اإلنسانية  املبادىء  على  تقوم 

والقيم السماوية«.

الشعار اطلع من سفري كازاخستان 
على أجواء التطور اإلقتصادي 

واإلمنائي يف بالده

املفتي الشعار مستقبال السفري عامروف

اهلل  نعمة  السابق  النائب  أشار 
أنه  اىل  بيان،  يف  نصر  أبي 
مداخلة  بالغ  باهتمام  »تابع 
أالن  املال  لوزارة  العام  املدير 
باجلرأة  اتسمت  اليت  بيفاني، 
درجات  وبأعلى  والصراحة 

املهنية واإلحرتاف«.
الدولة  كانت  »إذا  وقال: 
فلترتك  اإلصالح  فعال  تريد 
يتحلون  الذين  العامني  للمدراء 

على  يعملون  والنزاهة  بالكفاية 
القوانني من دون تدخل  تنفيذ 
الرقابة  أجهزة  وعلى  وزرائهم. 
متابعة التحقيق إىل آخر درجاته 
كان.  أيا  املسؤول  وحماكمة 
ولن نقبل أي حماولة من جانب 
أي  على  للتسلط  سياسي  أي 
مدير عام ناجح، وإن ما جرى مع 
غلوريا أبو زيد يف وزارة الزراعة 

جيب أال يتكرر«. 

أبي نصر: مداخلة بيفاني اتسمت 
باجلرأة والصراحة واإلحرتاف

 دعا الرئيس أمني اجلميل اىل 
بريوت  مبادرة  اىل  »العودة 
كمرجعية  للسالم  العربية 
العربية  املنطقة  أزمة  حلل 

-االسرائيلية«. 
صحايف  مؤمتر  خالل  وقال 
العربية  العالقات  جملس  عقده 
جولة  بعد  بغداد  يف  والدولية 
يف  العراقية  القيادات  على 
مقدمهم رئيس اجلمهورية برهم 
عادل  احلكومة  ورئيس  صاحل 
عبد املهدي: »ان مبادرة السالم 
العربية الي أطلقتها قمة بريوت 
عام 2002 تبقى االطار الصاحل 
املنطقة،  يف  العالقات  لضبط 
وأي خروج عليها يشكل خروجا 
وهذا  العربي،  التضامن  على 
ال  كما  السالم  مسرية  خيدم  ال 

خيدم القضايا العربية«.
السنيورة

السنيورة  فؤاد  الرئيس  ودعا 
الدول  متكني  اىل  جهته  من 
التكامل  خالل  من  العربية 

على  ردا  وقال  االقتصادي. 
تعزيز  اىل  ندعو  »إننا  سؤال: 
املنطقة،  دول  بني  العالقات 
لكن  وايران،  تركيا  وحتديدا 
شرط ان تلتزم طهران فعال ال 
قوال وقف أي شكل من أشكال 
العربية،  الدول  يف  التدخل 
والعراق  لبنان  يف  وخباصة 

واليمن والبحرين«.

عالوي
العراقي  الرئيس  نائب  وأكد 
»دعم  عالوي  أياد  السابق 
العراق  وعودة  للعراق  العرب 
ولعب  العربية  احلاضنة  اىل 
املستويني  على  الكامل  دوره 

االقليمي والدولي«.
رئيس  املؤمتر  يف  وحتدث 
طاهر  السابق  االردني  الوزراء 
السابق  العام  واالمني  املصري 
اللذان  العربية  الدول  جلامعة 
شددا على وحدة الصف العربي 

ملواجهة املخاطر اخلارجية.

اجلميل: مبادرة السالم العربية يف 
قمة بريوت تبقى اإلطار الصاحل 

لضبط العالقات يف املنطقة

الرئيس الجميل يلقي كلمته
»القوات  حزب  رئيس  التقى 
يف  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
معراب، عضو كتلة »املستقبل« 
يف  الدين  علم  عثمان  النائب 
»اجلمهورية  تكتل  عضو  حضور 
القوية« جوزيف اسحق. وتباحث 
التطورات  آخر  يف  اجملتمعون 
السياسية على الساحة اللبنانية 
اليت  اإلمنائية  القضايا  ويف 

ختص منطقة املنية.
الدائرة  عن  صدر  ذلك  اىل 
»القوات  حزب  يف  اإلعالمية 
البيان اآلتي: »دأب  اللبنانية« 
على  معلوف  جو  اإلعالمي 
له  املفتوح  اهلواء  استخدام 
عليهم  واالفرتاء  الناس  لشتم 
على  معوال  احلرام،  ورمي 
التضليل والكذب والفربكة من 
أجل جذب املشاهدين، ومعتمدا 
التلفيق  طريق  عن  اإلثارة 
وتدبيج  السيناريوات  وتركيب 
الكذب  على  ومتكئا  امللفات، 
بغية  والكذب  الكذب  ثم  ومن 

الرتويج لشخصه وبرناجمه.
لزيارة  واألخري  األول  فاهلدف 
جعجع  سرتيدا  بشري  نائيب 

وزير  ملعالي  إسحق  وجوزف 
كان  خليل،  حسن  علي  املال 
املتعلقة  القضايا  يف  البحث 
بقضاء بشري، وحتديدا الطلب 
من وزير املال تسديد قسم من 
أجل  من  املتعهدين  مستحقات 
ان يتمكنوا من مواصلة أعماهلم 
فصل  اقرتاب  مع  القضاء  يف 
يسمح  كيف  وبالتالي  الربيع، 
لنفسه باختالق رواية ال أساس 
هلا وال صحة، ال من قريب وال 

من بعيد؟
بفربكة  لنفسه  يسمح  وكيف 
مشاركا  يكن  مل  جلسة  حمضر 
لنفسه  يسمح  وكيف  فيها؟ 
سيناريوات  وتركيب  بنسج 
وهمية من خياله ونياته السيئة 
أنواع  إن أسوأ  ومآربه اخلبيثة؟ 
البشر هم املراؤون واملضللون 

واملفتنون.
ان »القوات اللبنانية« مل ولن 
للقضاء  ترتك  بل  أحدا،  حتمي 
الطبيعي،  جمراه  يأخذ  ان 
السيد  يرتك  ان  يبقى  ولكن 
معلوف للقضاء ان يأخذ جمراه 

الطبيعي«. 

جعجع عرض وعلم الدين قضايا امنائية 
القوات: زيارة جعجع واسحق خلليل 
هدفها البحث يف شؤون قضاء بشري

جعجع مستقبال علم الدين بحضور اسحق

وائل  الصناعة  وزيرا  أصدر 
والتعليم  والرتبية  فاعور  أبو 
بيانا  شهيب،  أكرم  العالي 
كل  إصدار  فيه  أعلنا  مشرتكا 
منهما قرارا مبنع سفر املوظفني 
والرتبية  الصناعة  وزارتي  يف 
كل  ويف  العالي  والتعليم 
اإلدارات التابعة هلما إىل اخلارج 

على حساب اخلزينة اللبنانية.
بيان  وفق  القراران  ويصب 
سياسة  إطار  »يف  مشرتك 
يف  اهلدر  ووقف  التقشف 
املال  على  واحملافظة  االنفاق 
العام اليت قرر احلزب التقدمي 
عرب  بها  املضي  االشرتاكي 
ويف  احلكومة،  يف  وزيريه 
مع  والتجاوب  الرصد  إطار 
املتذمر  العام  الرأي  توجهات 
املسؤولني  لسفر  والرافض 
على  احلكوميني  واملوظفني 
األزمة  ظل  اخلزينة، يف  حساب 
والعجز  اخلانقة  االقتصادية 
والظروف  املوازنة  يف  الكبري 
الضاغطة على غالبية  املعيشية 

اللبنانيني«.
كانت  »ملا  البيان:  وأضاف 
اللبنانية  الديبلوماسية  البعثات 
موجودة يف غالبية البلدان اليت 
يف  املوظفون  فيها  يشارك 
لذا ميكن  اخلارج،  نشاطات يف 
أن حيضر رئيس أو أحد أعضاء 

هذه البعثة هذه النشاطات من 
مؤمترات أو اجتماعات أو معارض 
تزويد  ثم  ومن  شابه،  ما  أو 
الرتبية  أو  الصناعة  وزارتي 
واملقررات  النتائج  عن  تقريرا 
وطبيعتها  املهمة  حبسب 

وموضوعها.
اخلارجية  لوزارة  وسبق 
أخريا،  عينت  أن  واملغرتبني 
ملحقني  نوعية،  خطوة  يف 
مبراكز  سيلتحقون  اقتصاديني 
العاجل.  القريب  يف  عملهم 
فرصة  القراران  هذان  ويعترب 
هلم أيضا إلثبات دورهم، رسال 
للبنان املنتج يف احملافظة على 
والرتبوية  االقتصادية  مصاحله 

واألكادميية«.
قرار وزير الصناعة

الصناعة  وزير  قرار  ومنع 
بكل  اخلارج  إىل  »السفر 
اخلزينة  حساب  على  أشكاله 
ورش  يف  )املشاركة  اللبنانية 
اجتماعات،...(  ندوات،  عمل، 
وزارة  يف  العاملني  للموظفني 
العامة  املديرية   - الصناعة 
البحوث  ومعهد  للصناعة 
املقاييس  ومؤسسة  الصناعية 
ما  وكل  اللبنانية  واملواصفات 
يرتبط بوزارة الصناعة«. وكلف 
البعثات الديبلوماسية يف اخلارج 
والسفراء متثيل وزارة الصناعة 

أبو فاعور وشهيب منعا سفر املوظفني يف الصناعة والرتبية على حساب اخلزينة يف إطار سياسة التقشف
واملعارض  املنتديات  يف 
والندوات يف حال حدوثها بقرار 
من وزير الصناعة بعد التنسيق 
مع وزارة اخلارجية واملغرتبني، 
على أن تستثنى من أحكام هذا 
تتطلب  اليت  احلاالت  القرار 
تعود  اتفاقيات  على  التوقيع 

لدعم الصناعات الوطنية.
إىل  القرار  من  نسخة  وتبلغ 
املديرية العامة للصناعة، معهد 
مؤسسة  الصناعية،  البحوث 
املقاييس واملواصفات، جملس 
التفتيش  املدنية،  اخلدمة 
العامة  األمانة  املركزي، 
جمللس الوزراء، وزارة اخلارجية 
واحملفوظات  واملغرتبني، 

الوطنية.
قرار وزير الرتبية

ومنع قرار وزير الرتبية السفر 

حساب  على  كافة  بأشكاله 
)املشاركة  اللبنانية  اخلزينة 
ندوات،  عمل،  ورشة  يف 
املوظفني  كافة  اجتماعات،( 
الرتبية  وزارة  يف  العاملني 
املديربة  العالي،  والتعليم 
العامة للرتبية، املديرية العامة 
للتعليم العالي، املديرية العامة 
والتقين،  املهين،  للتعليم 
املشرتكة،  االدارية  املديرية 
للبحوث  الرتبوي  املركز 
اللبنانية  واجلامعة  واالمناء، 
الرتبية  بوزارة  يرتبط  ما  وكل 

والتعليم العالي.
ويستثنى من أحكام هذا القرار 
احلاالت اليت تطلب التوقيع على 
على  بالفائدة  تعود  اتفاقيات 
املوضوع  عرض  وبعد  الوزارة 

على الوزير. 

استقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم، يف مكتبه 
ظهر امس االول اخلميس، وزير الدولة لشؤون اخلارجية الربيطانية 

آليسرت بريت، يرافقه سفري بريطانيا كريس رامبلنغ.
وجرى البحث يف األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة، وال سيما يف 
موضوع النازحني السوريني، إضافة اىل الوضع األمين واجلهود 

املشرتكة والتنسيق القائم بني البلدين ملكافحة ااٍلرهاب.

ابراهيم عرض مع بريت ملف النازحني 
والتعاون ملكافحة االرهاب
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لـبنانيات

عندما تزور املدير العام للمالية 
يف  مكتبه  يف  بيفاني،  أالن 
وزارة املال، وتسأله عّما فعله 
طيلة 19 عاّما قضاها حتى اآلن 
اىل  فورا  سيشري  منصبه،  يف 
املكدسة  الصناديق  من  عدد 
وحيمل  البعض،  بعضها  فوق 
ما،  »ملف«  اسم  منها  كل 
بثقة  السؤال  عن  وسيجيب 
ملحوظة: اجلواب موجود يف هذه 

الصناديق.
هذه الصناديق ال حتتوي فقط 
النتائج اليت أسفرت عنها عملية 
الدولة  حسابات  تكوين  اعادة 
حتى   1993 عام  من  املالية 
ايضا  حتتوي  بل   ،2017 عام 
الصفحات،  آالف  من  تقريرًا 
واملستندات  بالوثائق  معززًا 
واملراسالت وحماضر التحقيقات 
والشهادات اليت توّثق التدخالت 
من  ومنعها  االدارة  عمل  يف 
اعادة تكوين  اجناز مهّمتها يف 
احلسابات، او اجبارها على مّس 
خاطئة،  بطريقة  احلسابات  هذه 
لطمسها  بقيودها  والتالعب 
التقرير  هذا  حقيقتها.  واخفاء 
منذ  بيفاني  أحاله  أن  سبق 
املختصة،  اجلهات  اىل  سنوات 
اىل  كثرية  ملفات  أحال  كما 
والقضائية  الرقابية  اهليئات 
املعنية، اليت حققت يف بعضها 

وأهملت بعضها اآلخر.
هذه الصناديق هي دليل بيفاني 
على انه مل يكن مكتوف اليدين. 
حماولة  ان  على  دليله  وهي 
وجود  عدم  مسؤولية  حتميله 
السنوات  يف  مالية  حسابات 
عن  تعبريًا  اال  ليست  السابقة 
الضيق الذي يشعر به الرئيس 
الذي  السنيورة،  فؤاد  السابق 
سنوات   10 من  اكثر  امضى 
بني عامي 1992 و2004 وزيرًا 
للشؤون  دولة  وزير  او  للمال 
سنوات   5 عن  فضال  املالية، 
الوزراء  جمللس  رئيسا  امضاها 
بني عامي 2005 و2009، جرى 
فيها انفاق املال العام وجباية 
اجازة  اي  دون  من  الضرائب 
النواب، يف خمالفة  من جملس 
والقوانني  للدستور  واضحة 

واالنظمة.
صناديقه  بيفاني  حيمل  مل 
الكثرية اىل »نادي الصحافة«، 
حيث عقد مؤمترًا صحافيًا ضمن 
ما  على  الشخصي«  الرد  »حق 
ايام.  منذ  السنيورة  به  تناوله 
اال ان ما حتتويه هذه الصناديق 
مطالعته  بقّوة يف  حاضرا  كان 
حمّركًا  كانت  بل  الطويلة، 
كبريًا،  كالمًا  بيفاني  قال  هلا. 
موظف  عن  مّرة  الول  يصدر 
امساهم  من  ضد  كبري،  اداري 
عاثوا  الذين  الدولة،  »كارهي 
فيها خرابًا وأضعفوها وهّمشوا 
والذين  وهّشموها«،  ادارتها 
حنتفي  ان  لنا  يريدون  »ال 
ان  يريدون  ال  بل  اجناز،  بأي 
نقّدم اجناز عملية اعادة تكوين 
على  املالية  الدولة  حسابات 
املثال  بوصفه  اي  حقيقته، 
العامة  االدارة  ان  على  احلي 
بعض  ممارسات  من  املتحررة 
فّعالة  ادارة  هي  السياسيني، 

وكفوءة وقادرة على بناء دولة 
مؤسسات وقانون«.

يف  »شهدنا  بيفاني:  اضاف 
ممنهجًا  حتّركًا  املاضية  االيام 
للتشويش  عّدة  جبهات  على 
اىل  والسعي  اجنازنا  على 
فصاًل  شهدنا  كما  تسييسه، 
جديدًا من فصول قلب احلقائق 
من  التهّرب  بهدف  وتزويرها، 
املسؤولية ورميها على اآلخرين 
تأتي  االطار،  هذا  جزافًا. ويف 
العام  املدير  حتميل  حماولة 
عن  املسؤولية  العامة  للمالية 
املزري  املالية  احلسابات  واقع 
وكذلك   ،1993 عام  منذ 
التسريبات  عن  املسؤولية 
االخرية«. وقال: »لست خموال 
توصلنا  اليت  النتائج  باعالن 
كي  قاضيا  ولست  اليها، 
ما  املك  ولكنين  احدًا،  ادين 
يكفي من االدلة على انين منذ 
تسلمي مهامي يف وزارة املال 
يوميًا  واجهت   2000 عام  يف 
لعدم  هائاًل  سياسيًا  اصرارًا 
على  واملراهنة  احلسابات  إجناز 
التسويات«، مشريا اىل انه ما 
زال حيتفط بـ«نصيحة صديق« 
احلسابات،  امر  ينسى  كي 
كتاب  على  اليد  خبط  وردته 
املال  وزير  اىل  وجهه  رمسي 
يف احدى املّرات، يتعّلق بآلية 
العمل على احلسابات وتشكيل 
فرق العمل الجنازها. »مل أنَس 
»وبات  بيفاني،  قال  االمر«، 
لالطالع  االمكانية  اآلن  لدينا 
صحيحة  مالية  حسابات  على 
وهذا  االصول،  وفق  ومدققة 
على  راهن  من  كل  يغيظ  ما 
الفشل والعجز، فلم جيد دفاعا 
املدير  على  اهلجوم  سوى  عنه 
وحتميله  العامة  للمالية  العام 
املسؤولية، على النقيض متاما 
استعرض  اليت  الوقائع«،  من 
عن  صورا  وأبرز  عنها،  امثلة 
الثبوتية  املستندات  واقع 
للجرذان  »مرمية  كانت  اليت 
عملية  وكانت   )...( والعفن 
تسجل  معنّي  لصندوق  دفع 
مؤسسة  اىل  يعود  حساب  يف 
ويعطى  واحد  فيحرم  أخرى 
ُتصرف  اهلبات  وكانت  اآلخر، 
)ملف  رقيب  أو  حسيب  بال 
اهلبات(، وكانت أوامر الرؤساء 
ختالف األصول وخترتع املراسيم 
مرسوم  يوجد  ال  حيث  الوهمية 
)كما يف حال اهلبة األوروبية(، 
حساب  خارج  احلسابات  وُتفتح 
مراقبتها  اخلزينة حيث ال ميكن 
للقانون،  صارخة  خمالفة  يف 
بعض  إىل  سلفات  وتعطى 
احملاسبة  تبني  ثم  اجلهات 
مع  مال  له  املستلف  ان 
)سلف  العكس  وليس  الدولة 
االنظمة  وكانت  االتصاالت(، 
تسمح بالتالعب الدائم )مستند 
ال  والقروض  القيود(،  تغيري 
تسجل، وحساب الدين ينقصه 
مليارات الدوالرات الواقعة على 
أكتاف األجيال الصاعدة، وُتوزع 
قيدها،  دون  خزينة  سندات 
تسدد  مل  موازنة  سلف  ويوجد 
من  ومتكّنا  التسعينات،  منذ 
عملنا،  بفضل  أمواهلا  حتصيل 

انتفاضة مدير عام شجاع
كـارهو الـدولة مـتوترون مـن انـجاز الـحسابات
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وقد  حتّصل  الشيكات  تكن  مل 
حصلناها بعد مرور زمن طويل، 
حواالت  ايضًا  كشفنا  وقد 
إمكانية  بسبب  تزويرها  مت 
ربطها  وعدم  باالنظمة  التالعب 
كما  احلني،  ذلك  يف  ببعضها 
القروض  على  فوائد  اكتشفنا 
ومت  بشكل صحيح  غري مسجلة 
بقانون  مقّر  تسديد قرض غري 

من جملس النواب«.
كل  ان  اىل  بيفاني  وأشار 
خمالفة متكّن من توثيقها احاهلا 
الرقابية  اهليئات  اىل  فورا 
وبالتالي  املعنية،  والقضائية 
اقصى  اىل  مرتاح  »ضمرينا 
»املهمة  ان  وقال  احلدود«. 
املستحيلة اجنزت. وقد فرضنا 
ضد  واألنظمة  القيود  تصحيح 
السياسية  السلطة  إرادة 
حسابات  هي  وها  غالبا. 
املهمة وحسابات املهمة العامة 
وقطوعات احلساب باتت جاهزة 
مع مئات آالف القيود الصحيحة 
موازين  وحددنا  واملستندات. 
منذ  االوىل  للمرة  الدخول 
البعض  كان  ما  وفعلنا  عقود، 
فعله  عن  نعجز  أن  يأمل  رّبا 
احلسابات  تنشر  مل   )...(
التوتر  هذا  بكل  بعد، وتسببت 
ان  على  دليل  وهذا  والتجين. 
ألنه  كربى،  أهمية  له  عملنا 
يدحض مقولة عجز الدولة وعدم 

إمكانية احملاسبة«.
  املهمة املستحيلة انجزت 
وفعلنا ما كان البعض ربّما 

يأمل أن نعجز عن فعله
امام هذه الوقائع املذهلة، حدد 
بيفاني 3 ضرورات دفعته اىل 
عقد مؤمتره الصحايف. االوىل، 
الكبري  اإلجناز  هذا  يصبح  »اال 
عماًل خنجل به يف االدارة، كما 
مت  فما   )...( البعض  يريد 
احلسابات  صعيد  على  اجنازه 
يسمح أن تعود املهام اىل من 
خالف  من  قبل  من  منه  سلبت 
القوانني اإلدارية وأطاح بأسس 
تعود  أن  ويسمح  املؤسسات. 
اخلربات، اليت َعمَل البعض على 
العامة،  اخلدمة  لضرب  قتلها 
مل  حيث  الشفافية  تعود  وأن 
مالية،  حسابات  هناك  يكن 
واحد  بلد  يوجد  أنه  أظن  وال 
بهذا  ماليته  عوملت  العامل  يف 

الشكل«.
اّما الضرورة الثانية، فهي ان 
بالشخصي  استهدفين  »احدهم 
عام؟  مدير  يوجد  هل  متسائاًل 
وعن  مسؤولياتي.  عن  وحتّدث 
طبعًا  وانا  ُأسأل،  أن  ضرورة 
غريبا  أليس  بالسؤال.  أرحب 
ان حيملنا املسؤولية من حاول 
إلغاء دور املدير العام واإلدارة 

الوزارة  على  ليهيمن  بالكامل، 
واملستشارين  باحملسوبني 
والعاملني غري النظاميني )...( 
جاءت يف  الفظاعات  ان معظم 
يف  تعييين  قبل  التسعينات 
أعاقت  اليت  وهي  الوزارة، 
يعرف  كما  كبري  بشكل  العمل 
اجلميع. وأبشع ما يكون هو أن 
يتهرب املسؤول من مسؤولياته 
الشرفاء  ويتجّنى ويعتدي على 
من  متر  اخلطيئة  ان  يظن  ألنه 
أسأل هذا  وإني  دون حساب. 
هل  مهنييت:  على  يتجرأ  الذي 
طلبت مين مرة بصفتك رئيسي 
احلسابات؟  أجنز  أن  املباشر 
من  االقرتاب  بعدم  أمرتين  ام 
ايدي  بني  وتركه  امللف  هذا 
مجاعتك؟ ألسُت انا املسؤول يا 
جمّرد  اردتين  انك  ام  سّيدي؟ 
علي  ومارست  كاتب  باش 
وسألتين  والرتغيب،  الرتهيب 

بالصراخ عن سعري؟«.
الثالثة، فهي أن  اّما الضرورة 
جيوز  ال  واملؤسسات  »اإلدارة 
أن تبقى بعد اليوم مكسر عصا 
من  يتنصل  أن  يريد  من  لكل 
أن  مقولة  كفى  املسؤولية. 
مسؤولة  وانها  فاسدة  اإلدارة 
اإلدارة  إن  املشاكل.  كل  عن 
فوقها  كان  إذا  إال  تفسد  ال 

فاسٌد«.
هذا  كان  »ان  بيفاني:  وختم 
فأنا  الرتكيبة،  تقبله  ال  الكالم 
وان  فورًا.  ملغادرتها  مستعد 
االصالح  فلنعط  مقبواًل،  كان 
من  كٌل  املطلوب  الزخم 

مكانه«.
الـ11 مليارًا جزء بسيط 

من الحسابات
للمالية  العام  املدير  اوضح 
مؤمتره  بيفاني يف  االن  العامة 
الصحايف امس ان ما مت اجنازه 
احلسابات  تكوين  إعادة  هو 
األخطاء  وكشف  املالية، 
فيها،  والعجائب  واملشاكل 
اىل  األصول  حبسب  واحالتها 
السلطات املعنية، اما مسألة ما 
مسي »11 مليار دوالر«، فهي 
من صالحيات اجمللس النيابي، 
من  بسيط  جزء  سوى  وليست 
إقرار  أن  احلسابات.  مسألة 
 ،2006 عام  توقف  املوازنات 
وأدى ذلك إىل إنفاق غري ُمشّرع 

ختطى الـ11 مليار دوالر.
وقال: »ما زلنا نسمع إصرارا من 
البعض على منطق التسويات، 
احلسابات  ان  من  الرغم  على 
اذ  بالكامل،  أجنزت  النهائية 
يكمن  احلل  ان  الرتويج  يتم 
وكأن  برملانية،  حتقيق  بلجنة 
إداريًا  وليس  سياسي  االمر 
من شأني  ليس  هذا  قضائيًا. 
يتم  كما   )...( غريب  لكنه 
الرتويج ان هذا العمل ال ميكن 
شركات  سوى  به  تقوم  أن 
الدولية،  اخلاصة  احملاسبة 
بالدولة،  ثقة  عدم  عن  تعبريًا 
اليت يفرتض ان من يطرح هذا 
 )...( أركانها  من  كان  احلل 
كما جيري تصوير املشكلة انها 
تقنية حبت، أقول هلم ان الشق 
هناك  يعد  ومل  انتهى،  التقين 

مكان للتسويات التقنية«.

يف  السيد،  مجيل  النائب  اعترب 
عقده يف جملس  مؤمتر صحايف 
املدير  قاله  »ما  ان  النواب، 
العام لوزارة املالية االن بيفاني 
الكرام،  مرور  مير  ان  جيب  ال 
بسألة  يتعلق  فقط  النه  ليس 
ولكن  السنيورة،  فؤاد  الرئيس 
من  الذي  العام  باالطار  يتعلق 
خالله متارس الدولة مهامها يف 
مستوى  على  املالية  اجملاالت 
واجلبايات«،  والنفقات  الصرف 
مشريا اىل ان »ما قاله ال يسقط 
رئيسا وال وزيرا بل يسقط دولة 

من أعالها اىل أدناها«.
الرئيس  يكون  »حتى  وقال: 
السنيورة أو غريه قد مسح لنفسه 
فالسؤال  املالي،  االجرام  بهذا 
هو أين كانت اجملالس النيابية 
وحماسبتها  ومراقبتها  املتعاقبة 

للوزارات واحلكومات؟«.
حنن  صوتنا  »باالمس  اضاف: 
تتعلق  اقرتاحات  ثالثة  على  هنا 
خمالفة  وهي  املالي،  بالصرف 
وألبسط  والقوانني  للدستور 
العمومية،  احملاسبة  قوانني 
للكهرباء  قرار منح سلفة خزينة 
للقانون،  لرية خالفا  مليار   790
لكي  اخلزينة  لسندات  االجازة 
تستدين احلكومة اربعة مليارات 
للقانون  خالفا  مليون  و800 
على  الصرف  للحكومة  والسماح 
قاعدة االثين عشرية النه ال توجد 

موازنة، خالفا للدستور«.
مشروع  كل  ان  »ختيلوا  وتابع: 
دون  من  اسطر  بعشرة  مقدم 
اسطر  به، عشرة  مرفقة  بيانات 
باسم  يقدم  نواب  وتوقيع 
على  اعرتضنا  حنن  احلكومة. 
من  وغرينا  الثالثة،  االقرتاحات 
النواب اعرتضوا عليها، واالغلبية 
سارت بهذه املخالفات. املخالفة 
يف  النص،  أصل  يف  هي 
قد  تكون  والقانون،  الدستور 
بأن  ورؤساء  لوزراء  مسحت 
اليت  ذاتها  املخالفات  خيالفوا 
تعطيه  السابق،  يف  ارتكبت 
اساسا خطأ، وهو على هذا اخلطأ 
اخلطأ  ملمارسة  غطاء  عنده  بات 
هناك  وبالتالي  اكرب،  بصورة 
استباحة متبادلة للغلط يف هذا 

املوضوع«.
هناك  »ان  السيد  وأعلن 
زمن  يف  ارتكبت  مالية  جرائم 
السينورة وقبله وبعده، أصلها 
أسباب، ونقول من خالل كالم 
املستندات  ان  العام  املدير 
كانت مرمية للجرذان والعفن، 
بصرفيات  مزورة  وتسجيالت 
هناك  وصرفت،  هناك  سجلت 
ان  دون  من  تصرف  هبات 
تدخل يف خزينة الدولة، أوامر 
رؤساء خترتع مراسيم وهمية اي 
الوزراء، مراسيم وهمية خاصة 
اخلزينة  خارج  حسابات  تفتح 
وخارج املراقبة، وكل حسابات 
لبنان  اىل مصرف  تدخل  مالية 
حبسابات  اخلارج  يف  تفتح 
وهذا  مزورة،  حواالت  خاصة 
تعين  ماذا  أتعلمون  كالمه. 
قروض  فوائد  مزورة،  حواالت 
انك  يظهر  حتى  مسجلة،  غري 
الدرجة.  هذه  اىل  مديون  غري 
دون  من  أخذه  جرى  قرض 
موافقة جملس النواب. ال يوجد 

والدستور  القانون  يف  قرض 
جملس  يف  مير  ان  وجيب  إال 

النواب«.
وقال: »لقد أخذ القرض وجرى 
تسديده من دون معرفة جملس 
الوزراء  أحد  ويقول  النواب. 
لي  حدد  منك،  »خلصين  له، 
العام.  للمدير  ملن،  سعرك«. 
هذه القصة بصراحة وكما أقوهلا 
احرتامنا  مع  املخالفات،  حبجم 
الي قاض. هناك قضاة جيدون 
أكرب  هذه  جيدين،  غري  وقضاة 
من حجم مدع عام مالي. بصراحة 
اخرى  وملفات  امللف  هذا 
يف  موجودة  تكون  قد  مشابهة 
أماكن اخرى وجيب ان تكشف، 
حتى ال يقال هناك »فالحة على 

كتف واحد«.
ال  فساد،  »الفساد  اضاف: 
رب،  وال  طائفية  وال  له  دين 
وصودفت »املالية« النها حتمل 
واالقتصادي  املالي  العبء 
االساسي  املكان  وهي  للبلد 
لالنضباط والفلتان واليت متسك 
واحملاسبة  القانون  مفاصل 
العمومية. لذلك صدر هذا امللف 
أوال من هنا، وال يعين اذا وقف 
اقول  امنا  صحيحا،  يكون  هنا 
قدرات  من  اكرب  امللف  هذا  ان 
كان  ولو  املالي  العام  املدعي 
ينبغي  وبالتالي  االنبياء.  من 
ان يضاف اليه، وهذا ما سوف 
برملانية  حتقيق  جلنة  اقرتحه، 
ان  با  حمدودة،  مهلة  مع 
مهلة حمدودة  موجودة،  االرقام 
الشهرين  او  الشهر  تتجاوز  ال 
با  اجمللس،  هذا  يكون  وإال 
فيهم انا، قد ارتكبنا خيانة جتاه 
االمانة اليت اعطانا اياها الناس 
الذين  فالناس  العام.  والرأي 
للمراقبة  أوال  بامسهم  وضعونا 
جتمعها  اليت  امواهلم  على 
الدولة. اذا، اول عمل للمجلس 
امر  واهم  املالية  املراقبة  هو 
االنفاق  مسألة  الدستور  يف 
وأصول  االنفاق  أصول  وحتديد 
املوازنات والسلفات املنصوص 
لسبب  السياسة  من  اكثر  عنها 
الدولة  يف  االمانة  الن  بسيط، 
امانة  هي  شيء  كل  قبل 
الكربى  االمانة  هي  اليت  املال 
للمجلس، و90 باملئة يف الدولة 
املراقبة فيها هي مراقبة املال، 
كل شيء.  فسد  هنا  فسد  اذا 
لذلك ليس مدعيا عاما ماليا ولو 
تكليف  ينبغي  يكفي،  نبيا  كان 
وسنقدم  برملانية  حتقيق  جلنة 
اقرتاحا خطيا اىل دولة الرئيس 

نبيه بري«. 

السيد: ما قاله بيفاني يسقط دولة وامللف 
اكرب من قدرات املدعي العام املالي وسأقرتح 

جلنة حتقيق برملانية مع مهلة حمدودة

النائب جميل السيد
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صحيحة  املافيات  منظمات  حسابات  تكون  »قد 
هذا  لكن  وأرصدتها،  وإيراداتها  نفقاتها  بني 
الوزير  يقّدمه  املثال  هذا  شرعيتها«.  يثبت  ال 
احلسابات  ملف  ملقاربة  حناس  شربل  السابق 
التعامل  جيري  اآلن  حتى  إليه،  بالنسبة  املالية. 
 26 لنحو  العائدة  احلسابات  قطوعات  إجناز  مع 
سنة مضت على أنها تكشف عن مكامن الفساد 
واهلدر، فيما هي ليست أكثر من عملية مطابقة 
حماسبية بني اإليرادات احملصلة واإلنفاق الفعلي 
ضرورة  فائضًا.  أم  دينًا  أكان  سواء  والرصيد، 
إجناز قطع احلساب تكمن يف أنه شرط للوصول 
إىل مرحلة التدقيق، حيث جيري التثبت من شرعية 

احلسابات.
الكّل يرّكز على نتائج قطع احلساب العائدة ألكثر 
من 26 سنة مضت، باعتباره إجنازًا يكشف الكثري 
اختالالت وأخطاء جوهرية يف حسابات  عن وجود 
الدولة. منها يتفّرع احلديث عن قّصة الـ11 مليار 
دوالر الشهرية، ومنها يتفّرع احلديث عن هبات 
غري  سلفات  وعن  متكّررة  قيود  وعن  مفقودة، 
ال  اليت  األمور  هذه  من  الكثري  مثة  مسّددة... 
قعر  احلقيقة.  من  بسيط  جانب  عن  إال  تكشف 
باحلسابات  التدقيق  بعد  إال  يظهر  ال  الفساد 
والتثبت من كل مستند وفاتورة واعتماد أنفقت 
احلساب  قطع  املتعاقبة.  احلكومات  خالله  من 
يكشف عن مطابقة بني النفقات والواردات، لكن 
من حيّدد شرعيتها وسالمتها؟ هذه املهمة ملقاة 
قانونًا على عاتق ديوان احملاسبة وجملس النواب، 

فهل ستحاسب قوى السلطة نفسها؟
احلساب  قطع  حناس  شربل  السابق  الوزير  ميّيز 
عن التدقيق يف احلسابات. مصدر هذا التمييز، 
ألرقام  حسابية  مطابقة  عملية  احلساب  قطع  أن 
الواردات والنفقات واألرصدة، فيما التدقيق يف 
املستندات  مع  اإلنفاق  يتعلق مبطابقة  احلسابات 
والوثائق واملستندات اليت تثبت صّحته وسالمته. 
املشكلة أن احلديث كّله يرتّكز اليوم على نتائج 
يف  تكمن  الكربى  األهمية  فيما  احلساب،  قطع 
احلساب  إصدار  إىل  وصواًل  احلسابات،  تدقيق 

اخلتامي.
احلساب،  قطع  إجناز  أهمية  من  يقّلل  ال  حناس 
احملاسبية.  واألخطاء  اخللل  تظهر  املطابقة  لكن 
أن حسابات  اعتبار  التبسيط، ميكن  فعلى سبيل 
الدولة املختلفة، تشبه حسابات أي شركة صغرية 
فيها إنفاق وواردات، فإذا صرفت الشركة مبالغ 
النفقات، وإذا تقاضت  د يف حساب  ُتقيَّ معينة، 
د يف حساب اإليرادات، وإذا استدانت  أموااًل ُتقيَّ
د يف احلساب املخصص هلا  أو تلقت هبة ما ُتقيَّ
حتى يتساوى احلسابان بعد إضافة رصيد الشركة 
عن  عبارة  الصندوق  كان  سواء  الصندوق،  يف 
مصرفية.  حسابات  يف  مبالغ  أو  نقدية  مبالغ 
العملية يتكّون رصيد يكون مبثابة  حبصيلة هذه 
ميزان الدخول إلجراء املطابقة احملاسبية للنفقات 

والواردات والصندوق يف السنة التالية.
يقول حناس إن هذه العملية قد تنطوي على أخطاء 
أو خلل، لكنها ليست نتائج ميكن اعتمادها عند 
قياس أداء الشركة، إذ إن »تدقيق احلسابات قد 
يكشف الكثري الكثري«. ويشري إىل أن »أي شركة 
أو منظمة أو حتى مافيا، ميكنها أن تقوم بعملية 
إنفاقها  أن  يعين  ال  هذا  لكن  حماسبية،  مطابقة 
الصحيحة  األهداف  ضمن  جرى  أو  قانونيًا  كان 
وال يعطي املسؤولني براءة ذّمة عن أفعاهلم. قد 
تربيرها،  ميكنهم  ال  كبرية  مبالغ  أنفقوا  يكونون 
أموااًل هائلة من دون وجه  يكونون حّصلوا  وقد 
حق، وبصورة خمالفة للقوانني. هذا األمر ال ميكن 

استخالصه إال من خالل عملية التدقيق«.
األمر نفسه ينطبق على مسألة احلسابات. فوزارة 
املال تعّد احلسابات اليت يدّققها ديوان احملاسبة 
باالستناد إىل ما يعرف بـ«حسابات املهمة« اليت 
آليات  تثبت  اليت  والوثائق  املستندات  تتضمن 
الديوان  يصدر  ثم  وقانونيتها...  املبالغ  صرف 
حيث  النواب  جملس  إىل  ويرسله  بذلك  تقريرًا 

جتري مساءلة احلكومة وحماسبتها عن أعماهلا.
احلساب  قطع  على  يرتّكز  احلديث  اآلن  حتى 
املشكلة.  أصل  يلغي  ال  األمر  هذا  ونتائجه. 
لبنان على  اليت حكمت  السلطة  أن قوى  األصل 

صـّحة الـحسابات ال تـكفي: املـطلوب هـو الـتدقيق!
إىل  تزال  وال  الزمن،  من  ونصف  عقدين  مدى 
اليوم يف مواقعها، هي اليت أنفقت املبالغ اليت 
مجعتها من شركات وأفراد، ورّتبت على اخلزينة 
من  األكرب  اجلزء  دوالر.  مليار   84 بلغ  عامًا  دينًا 
إنفاق اخلزينة كان على الدين العام. بني عامي 
1993 و2017 أنفقت اخلزينة أكثر من 216 مليار 
خصصت  دوالر  مليار   77 من  أكثر  منها  دوالر 
خلدمة الدين العام. الدين العام كان 2،5 مليار 
دوالر سنة 1992 ثم ارتفع اليوم إىل 84 مليارًا، 
وهو مرّشح لزيادة بقيمة 42 مليار دوالر يف نهاية 
2023. وال جيب إغفال اإلنفاق التشغيلي أيضًا. 
وأثاث...  حمروقات  واستهالك  ووفود،  سفر، 
وال جيب أن ننسى صفقات األشغال العامة من 
الذي حصل  اإلنفاق  عقود وصيانة وغريها، وال 
اليت  احلسابات  من  الكثري  مثة  الصناديق...  عرب 
جزٌء  ُيَعّد  قد  بنتيجتها  واليت  التدقيق  إىل  حتتاج 
من الدين العام دينًا جائرًا تتحّمل مسؤوليته قوى 

السلطة.
على سبيل املثال، مثة ما جرى يف عام 1993. يومها 
شركة  مع  التعاقد  واإلعمار  اإلمناء  جملس  تكلف 
يف  وطمرها  وفرزها  النفايات  جلمع  »سوكلني« 
بريوت وجبل لبنان. ومبعزل عن أسعار التعاقد مع 
الشركة ومدى عدالتها، إال أن آلية اإلنفاق نّصت 
على أن ُيدفع هلذا املتعهد من أموال الصندوق 
البلدي املستقل. وهذا األمر حصل خالفًا ملا قاله 
ديوان احملاسبة يف التقرير اخلاص رقم 99 الذي 
عّد عقود »سوكلني« باطلة بطالنًا مطلقًا، وللرأي 
االستشاري رقم 62 الصادر يف عام 1999 والذي 
يشري إىل أن أموال البلديات هي أمان للبلديات 

محمد وهبة

وليست  هلا  وملك 
وأنها  عامة،  واردات 
أمانة جلميع البلديات. 
باالستناد إىل الديوان، 
يتبنّي لنحاس أن »كل 
الدفعات اليت سّددت 
سوكلني،  لشركة 

دفعات  عن  عبارة  وعدالتها،  األسعار  عن  مبعزل 
مؤقتة إذا مل تثبت شرعيتها«.

على  املطلوبة  الرقابة  من  بسيطة  عّينة  هذه 
حناس  اقرتح   2010 عام  يف  الدولة.  حسابات 
اإلنفاق  يتوقف  أن  احلكومة،  يف  وزيرًا  بصفته 
القاعدة  خالل  من  أي  املعتمدة سابقًا،  بالطريقة 
االثين عشرية، واعتماد اآللية اآلتية: حيصل كل 
وزير على سلفة خزينة ويكون هو القّيم عليها، 
أي أن يكون مسؤواًل بأمواله اخلاصة عن إنفاقها. 
احلكومات  خطى  على  سارت  السلطة  قوى  لكن 
املتعاقبة وقّررت أن تبتدع صيغة جديدة لإلنفاق 
الوزراء  جملس  فأقّر  املوازنة،  إقرار  دون  من 
تغطية النفقات من سلف خزينة تعطى للوزارات، 
على أن تسّجل يف حسابات اإلنفاق يف اخلزينة، 
ووّسع جمددًا قيمة املبالغ املسموح إنفاقها على 
أن  ميكن  »كان  عشرية.  االثين  القاعدة  أساس 
إنفاقها  مسؤولية  وحتميلهم  للوزراء  السلف  تقّر 
يف  املعتمدة  اآلليات  عليها  تطبق  أن  واعتبار 
وزارة املالية - مديرية احملاسبة. حتى من دون 
وجود موازنة ميكن أن تكون هناك ضوابط وآليات 

حلصر اإلنفاق وعدم توسيعه« وفق حناس.
توسيع  هو  الوحيد  اخليار  أن  حقيقة  يلغي  هذا 
اإلنفاق واجلباية من خالل توسيع القاعدة االثين 
بتعديل  القيام  آخر. ميكن  اقرتاح  عشرية. هناك 
دستوري على فرتة زمنية حمّددة بثالثة أشهر من 
أجل السماح باإلنفاق حصرًا على بنود ضرورية. 
مهلة حّث جيب  أنها  املهلة احملّددة  تسمى هذه 
السنة  حسابات  إقرار  إىل  املسؤولني  تدفع  أن 
هذا  الالحقة.  للسنة  املوازنة  وإقرار  املاضية 

العمل جيب أاّل يتوقف.

من قانون املحاسبة العمومية
الطرح الذي يقّدمه حناس عن اإلنفاق ضمن حدود 
جمموعة  إىل  يستند  القانونية  والضوابط  الرقابة 

مواد يف قانون احملاسبة العمومية هي:
تفتح  ال  االعتمادات:  فتح  أصول   :12 املادة  ــ 
املذكورة  املوازنات  نطاق  ضمن  إال  االعتمادات 

 يمكن إقرار سلف 
للوزراء يكونون 
مسؤولني عنها 
بأموالهم الخاصة

يف املادة 6.
ــ املادة 40: ال جيوز حتصيل أي ضريبة أو رسم 
ما مل جتز السلطة التشريعية ذلك مبوجب قانون 
املوازنة أو أي قانون آخر. ويالحق املخالف وفقًا 
ألحكام املادة 361 من قانون العقوبات. املقصود 
بتعبري »أي قانون آخر« قانون لسنة أو جلزء من 
سنة، جييز اجلباية أي قانون موازنة استثنائية أو 

تكميلية.

ــ املادة 85 : ال جيوز أن يفتح اعتماد استثنائي 
إال بقانون خاص.

ــ املادة 108: على كل سلفة قّيم مسؤول عن 
على  والقيم  اخلاصة،  أمواله  على  أدائها  حسن 
السلفة مسؤول شخصيَا على أمواله اخلاصة عن 
وجودها  طلب  كل  عند  يربر  أن  وعليه  قيمتها. 
أنفقه من  مثبتة ملا  بأوراق  وإما  نقدًا،  إما  لديه 

أصلها.
األوراق  لتقديم  القصوى  املهلة   :104 املادة  ــ 
 31 يتجاوز  ال  نهائيًا  السلفة  لتسديد  املثبتة 

كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.
ــ املادة 112: الوزير مسؤول شخصيًا على أمواله 
اخلاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزًا االعتمادات 

املفتوحة لوزارته.

املرفوعة  الفساد  مكافحة  شعارات  عن  مبعزل 
اليوم، فإن القوى السياسية اليت تعاقبت على 
مطلع  منذ  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني 
التسعينيات إىل اليوم، تضامنت فيما بينها من 
أجل متييع مسألة املساءلة واحملاسبة على اإلنفاق 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  حكومة  يف  واجلباية. 
)2005 - 2008(، كان اإلنفاق جيري باالستناد 
إىل توسيع اإلنفاق وفق القاعدة االثين عشرية، 
وباالستناد إىل مشاريع املوازنة اليت أقّرها جملس 
الوزراء، حبجة أن جملس النواب مقفل. وعندما 
باالستناد إىل  اإلنفاق  أقّر  النواب،  فتح جملس 
آلية االعتمادات اإلضافية اليت ال ختتلف بآلياتها 
ونتائجها عن السابق. اإلنفاق استمّر وفق النهج 

نفسه بال مساءلة وبال حماسبة.

يف 28 كانون الثاني 2019، قّدم النائب ياسني 
جابر اقرتاح قانون معجل مكّرر إىل جملس النواب، 
يطلب منه اإلجازة للحكومة اعتماد القاعدة االثين 
يف   2019 موازنة  قانون  صدور  لغاية  عشرية 
األسباب  الواردات.  وجباية  النفقات  صرف 
املوجبة هلذا االقرتاح أنه يستند إىل عدم إحالة 
مشروع موازنة 2019 على اجمللس النيابي، يف 
ضوء نفاذ مهلة تطبيق القاعدة االثين عشرية يف 

نهاية شهر كانون الثاني.
واجلباية،  اإلنفاق  لقوننة  آخر  خيار  ال  أْن  حبّجة 
أقّرت  كما  سريعًا  القانون  هذا  إقرار  يتوقع 
املاضية.  السنوات  يف  منه  املتعّددة  الصيغ 
فعلى أكثر من 25 عامًا، كانت السلطة تواصل 
»اإلجازة«  هذه  إىل  باالستناد  واجلباية  اإلنفاق 
من دون أي قطع حساب، أي مبا خيالف املادة 
»أن حسابات  اليت تنص على  الدستور  87 من 
اإلدارة املالية النهائية لكل سنة جيب أن تعرض 
موازنة  نشر  قبل  عليها  ليوافق  اجمللس  على 
السنة الثانية اليت تلي تلك السنة...«. الالفت 
»اإلجازة«  هذه  كانت  السنوات  هذه  طوال  أنه 

تصدر بأكثر من صيغة.
احلرب  نهاية  بعد  املسألة.  هذه  لكل  بداية  مثة 
املوازنات  إعداد  إىل  الدولة  عادت  األهلية، 
وإقرارها. واجهت مشكلة تتعلق مبيزان الدخول، 
السنة  أعمال  منه  تبدأ  الذي  اخلزينة  رصيد  أي 
التالية. قّررت أن تصّفر احلساب ورقيًا مبوجب 

املادة 23 من قانون موازنة 1995.
القرارات.  وبني  الواقع  بني  امليزان  اختّل   
راكمت السلطة فوقه اختالالت إضافية، فلم تكن 
عليها  املنصوص  أوقاتها  يف  املوازنات  تصدر 
احلساب،  قطع  يصدر  يكن  ومل  الدستور،  يف 
وبالتالي مل يكن هناك تدقيق يف احلسابات وال 

أي مساءلة أو حماسبة.
حاولت قوى السلطة تشريع هذا الواقع، من خالل 
أمرين: إصدار قانون ميّدد مهلة تطبيق القاعدة 
االثين عشرية ضمن مهلة زمنية مفتوحة. إصدار 
إعداد حسابات  نهائيًا عن  النظر  قانون يصرف 
و1992،   1991 لعامي  احلساب  وقطع  املهمة 
وربط إعداد ميزان الدخول للسنوات التالية بآلية 
تصدر عن وزير املال ورئيس ديوان احملاسبة 
 10 مهلة  ضمن  وتصفيتها  الفروقات  إلقفال 

سنوات.
أما ديوان  اآللية.  اليوم، مل تصدر هذه   حتى 

احملاسبة، فقد عمد إىل وقف التدقيق باحلسابات 
واعتربها غري مكتملة )يف إحدى السنوات تلقى 
الديوان حساب املصرف ثالث مّرات، ويف كل 
النسخة  عن  خمتلفًا  احلساب  رصيد  كان  مّرة 
عن   2004 عام  يف  يتوقف  أن  قبل  األخرى(، 
ُبين  ما  أن  اعتبار  على  احلساب،  استقبال قطع 

على خطأ، هو خطأ.
ق حسابات الدولة، ما شّكل  يف النتيجة، مل تدقَّ
عقبة أمام إقرار املوازنات. هذا الربط منصوص 
بالتوازي،   .  87 املادة  يف  الدستور  يف  عليه 
جملس النواب أقّر املوازنات حتى 2005 »مبدئيًا« 
ومع حفظ حق ديوان احملاسبة بإجراء الرقابة على 

حسابات السنوات املاضية الحقًا.
مشروع  مناقشة  أثناء   ،2006 عام  شباط  ويف 
قانون موازنة 2005، أقّر القانون 717 الذي جييز 
صدور  ولغاية  شباط  أول  من  اعتبارًا  للحكومة 
يف  كما  الواردات،  جباية   2006 موازنة  قانون 
القاعدة  أساس  على  النفقات  السابق، وصرف 
عشرية  االثين  القاعدة  توسيع  عشرية…  االثين 
مبهلة زمنية مفتوحة، استمّر يف السنوات الالحقة 
وزير  مبنح  يتعلق  إضايف  جتاوز  مع  بالتوازي 
املال قرارات من جملس الوزراء جتيز له صرف 
ملحوظة  اعتمادات  إىل  باالستناد  إضافية  مبالغ 
اليت وافق عليها جملس  يف مشاريع املوازنات 

الوزراء. 
التوّسع  هذا  لقوننة  جديدة  بدعة  ظهرت  الحقًا، 
يف اإلنفاق بال موازنة وبال حسابات وبال رقابة. 
استمّر هذا األمر رغم إقرار موازنيت 2017 و2018 
ألنهما أقّرتا يف خارج املوعد الزمين احملّدد هلما 
دستوريًا. والالفت أن احلسابات املالية مل تكن 
قد صدرت بعد، رغم أن الدستور ينّص على أنه 
ال ميكن إقرار املوازنة من دون هذه احلسابات. 
قانون  خالل  من  األمر  هذا  على  التحايل  جرى 
ملحق باملوازنة يتيح إقرار موازنة 2017 من دون 
إجناز قطع احلساب، ومّدد العمل بها أثناء إقرار 
شهر  اليوم يف  أصبحنا  أن  إىل   ،2018 موازنة 

آذار من دون أن تقّر موازنة 2019.

مهلة 10 سنوات إلنجاز الحسابات!
صدرت املادة 23 يف موازنة 2005 ونّصت على 
أنه »خالفًا ألحكام املادة 195 من قانون احملاسبة 
العمومية، يصرف النظر نهائيًا عن إعداد حساب 
املهمة  وحساب  املركزيني  احملتسبني  مهمة 
واملوازنات  العامة  املوازنة  حساب  وقطع  العام 
امللحقة للسنتني 1991 و1992. وميارس ديوان 
احملاسبة رقابته على احلسابات اعتبارًا من حساب 

السنة 1993«.
املادة  هذه  من  الثانية  الفقرة  نصت  كذلك 
»حساب  احلسابات،  الئحة  يف  »يفتح  أن  على 
اخلروج  ميزان  مسألة  ملعاجلة  للتسوية«  مؤقت 
والدخول للحسابات املنظمة وفق الئحة احلسابات 
القدمية، والفروقات يف احلسابات والقيود، من 
أي نوع كانت. يصار إىل تصفية هذا احلساب 
تدرجييًا، على أن يقفل نهائيًا يف مهلة أقصاها 
الئحة  وفق  ينظم  آخر حساب  بعد  عشر سنوات 
هذه  تطبيق  دقائق  حتدد  القدمية.  احلسابات 
املالية  وزير  عن  يصدر  مشرتك  بقرار  املادة 

ورئيس ديوان احملاسبة«.

حـسابات بـال مـحاسبة
م. و.
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استقبلت مجعية الضنية اخلريية 
يف مركزها يف فيالوود وزيرة 
والتصميم  االجتماعية  الشؤون 
الظل  حكومة  يف  والعائالت 
بالوالية نائب منطقة بانكستاون 
حزب  ومرشح  ميهايلوك  تانيا 
»ايست  منطقة   عن  العمال 
حبضور  مرييف  كامرون  هيلز« 
احلاج  للجمعية  الفخري  الرئيس 
ومستشار  هوشر  دياب  وجيه 
بلدية  رئيس  نائب  اجلمعية 
صاحل  خضر  السابق  كانرتبري 
ورئيس واعضاء اهليئة االدارية 

للجمعية.
اللقاء   خالل  استعرض  وقد 
احلملة  ومستجدات  اوضاع 
االنتخابية يف الوالية اليت ستجري 
يف 23 آذار/ مارس 2019 ، ومت 
الرتكيز على القضايا اليت تهم 
االنتخابية  الدوائر  يف  السكان 
ذات الكثافة  العالية من اجلالية 
دوائر  خاصة  والعربية  اللبنانية 
واوبرن  والكمبا  بانكستاون 
وايست هيلز وغرانفيل وغريها 
يف  ترجيحيا  عامال  متثل  واليت 
فوز حزب العمال يف مناطقها. 

رئيس  اللقاء  استهل  وقد 
الذي  يوسف  حممود  اجلمعية 
رحب بالنائبة ميهايلوك واملرشح 
موريف  يف مقر اجلمعية متوجها 
ميهايلوك  تانيا  للنائبة  بالشكر 
اليت  واجلهود  دعمها  على 
بذلتها مع نائب رئيس اجلمعية 
لتأمني  ياسني  عمر  املستشار 
منحة للجمعية بقيمة مخسني الف 

دوالر من حكومة الوالية.
 واشاد رئيس اجلمعية  بالنائبة 
حسن  على  واكد  ميهايلوك  
خري  اإلنتخابية  للدائرة  متثيلها 
دعم  يف  وسنستمر  متثيل 
والتعاون  االنتخابية  محلتها 
العامة  املصلحة  فيه  ملا  معها 
كامرون  وللسيد  هلا  ونتمنى 
التوفيق والنجاح يف االنتخابات 

القادمة.
رئيس  نائب  استعرض  كما 
الدور  ياسني  عمر  اجلمعية 
السياسي واالجتماعي واخلدماتي 
على  اجلمعية  به  تقوم  اليت 
النائبة  شاكرا  االصعدة،  كافة 
ميهايلوك على دعمها وتعاونها، 
معددا عددا من مشاريع اجلمعية 

يف املستقبل.  
من جهته  اكد مستشار اجلمعية 

مجعية الضنية باسرتاليا تشكر النائبة تانيا ميهايلوك 
على تعاونها ودعمها مشاريع اجلمعية
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مصور  التقط   ،1970 عام  يف 
الصدفة  مبحض  فوتوغرايف 
أسرتالي  مراهق  سقوط  صورة 
من طائرة كان خمتبئا يف عجالتها 
خالل رحلة تابعة للخطوط اجلوية 

اليابانية.
سيدني  ولد يف  الذي  املراهق 
هو كيث سابسفورد، ومل يكن 
عمره  من  الرابعة عشرة  يتجاوز 
الطائرة  اختبأ يف عجالت  عندما 
خالل رحلة متجهة من إىل اليابان 

عام 1970.
على  من  سابسوفورد  وسقط 
ارتفاع  60 مرتا بالقرب من مطار 

سيدني كينغسفورد مسيث.
جون  اهلاوي  املصور  والتقط 
حيث  بالصدفة  اللقطة  غيلبني 
إقالع  صور  رصد  يهوى  كان 

الطائرات.
أصال  يدري  غيلبني  يكن  ومل 
السقوط  صورة  التقط  أنه 
املأساوي للمراهق إال بعد ظهور 

الصور بعدها بأسبوع.
وكان املراهق وعائلته قد عادوا 
يف  العامل  حول  رحلة  من  للتو 
حماولة إلشباع رغبته يف السفر 

ذلك  يف  ُنشرت  لتقارير  وفقا 
الوقت.

وقال والده تشارلز سابسفورد 
برس  يف تصرحيات ألسوشيتد 
عام 1970: »كل ما كان يريده 
جنلي هو رؤية العامل. لقد كانت 
وكان  قدميه،  يف  حكة  لديه 
كيف  معرفة  على  العزم  عاقد 
ذلك  لكن  العامل،  باقي  يعيش 

كلفه حياته«.
باملتجول  جنله  األب  ووصف 
الذي مل يكن يرغب يف التوقف 

عن احلركة.
وأشار إىل أنه بعد عودة العائلة 
إىل املنزل يف راندويك مل يكن 

كيث يشعر باالرتياح.
إىل  إرساله  تشارلز  وقرر 
رومانية  كاثوليكية  مؤسسة 
  Boys' Town اسم   حتمل 
حماولة  يف  سيدني  جنوب  يف 
لتقويم سلوكياته بعد هروبه من 
املنزل عدة مرات لكنه قام بتلك 

املغامرة اليت قضت عليه.
ومات األب عام 2015 يف عمر 

يناهز 93 عاما.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف 1970.. هكذا سقط مراهق 
أسرتالي من السماء

صورة املراهق األسرتالي يسقط من الطائرة 

اختبأ املراهق الذي كان لديه تعطش دائما للسفر يف عجالت الطائرة

قيادة  دور  على  صاحل  خضر 
يف  ومؤسيسها  اجلمعية  ورموز 
تأسيس وبناء مؤسسات اجلالية 
والعمل  واالسالمية  العربية 
اللبناني والعربي واالسالمي يف 
اسرتاليا سواء من خالل دورهم 
يف بناء وتأسيس مسجد الكمبا 
وتوليهم منصب رئاسة للجمعية 
مرات  لعدة  اللبنانية  االسالمية 
ودعمهم حلزب العمال االسرتالي 
على مدى اكثر من مخسون عاما 
وعلى راسهم احلاج وجيه دياب 
حممد  الشيخ  وفضيلة  هوشر 
صايف واملستشار عمر ياسني. 
مهاليك  النائبة  ردت   وقد 
واشادوا   ، موريف  واملرشح 
بدور اجلمعية يف اجملاالت كافة 
مثمنني ما تقوم به يف اجملاالت 

كافة.

ميهايلوك وموريف مع الحاجني وجيه هوشر وعمر ياسني ومحمود يوسف وخضر صالح وحضور

الحاج عمر ياسني متوسطا النائبة ميهايلوك واملرشح موريف

األسرتالية  املدونة  أنفقت 
اليت  غيبسون  بيلي  الشهرية  
مرض  من  شفاءها  زورا  ادعت 
السرطان 15 ألف دوالر يف رحلة 

سفاري فاخرة.
دفع  رفضها  رغم  ذلك  يأتي 
غرامة تبلغ ٤10 االف دوالر جراء 
مرضى  من  متابعيها  استغالهلا 

السرطان.

رغم استنزافها العديد من األسرتاليني..
حمتالة السرطان بيل )Belle( غيبسون تستمتع برحلة سفاري

على  حصلت  قد  املدونة  وكانت 
من  آالف  من  دوالر  ألف   57٨
متابعيها بعد ادعائها شفائها من 
سرطان مخ قاتل من خالل نظام 

غذائي فقط.
يشار إىل أن غيبسون البالغة من 
العمر 27 عاما خدعت أكثر من 300 
ألف من مرضى السرطان من خالل 
شراء كتابها الغذائي وتطبيق على 

النظام  ذلك  أن  بدعوى  اإلنرتنت 
الغذائي سوف يؤدي إىل شفائهم 

على غرار ما حدث معها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حكومي  موظف  زوجة  ادعت 
االحتيال  أجل  من  عزباء  أنها 
على  واحلصول  سنرتلينك  على 
أموال دون وجه حق بلغ إمجاهلا 

137000 دوالر.
 ٤٨ ماكمان،  جاسنت  وأخربت 
اإلنسانية   اخلدمات  وزارة  عاما، 
زوجية  عالقة  يف  ليست  أنها  
وتعيش مبفردها رغم أن العكس 

هو الصحيح.
وزارة  يف  يعمل  زوجها  وكان 
الشؤون الداخلية وكانا يعيشان 
بادعاءات  تقدمت  عندما  معا 
كاذبة لسنرتلينك يف الفرتة من 

2009 إىل 2017.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سجن أسرتالية زعمت 
أنها عزباء لسرقة 

أموال سنرتلينك

إيه«  إم  آر  »إن  مؤسسة  نشرت 
األسرتالية »فيديوجراف«  بنظام 
حادث  يعرض  املتحركة  الرسوم 
تصادم بني سيارتني على طريق 

سريع.
واختالفات  الفيديو مشادة  وأثار 
مستخدمي  نظر  وجهات  يف 

اإلنرتنت بشأن من املخطئ.
ويظهر الفيديو سيارة زرقاء تسري 
يف طريق قبل وصوهلا إىل حارة 

مرورية تندمج فيها السيارات.
إفساح  أو  إبطاء  وبدون  وفجأة 
على  املوجودة  للسيارات  اجملال 
اصطدمت  السريع،  الطريق 
بسيارة  الزرقاء  السيارة 
احلارة  يف  تسري  محراءكانت 

اليسرى.
موجها  الفيديو  مقطع  وانتهى 
»من  للمشاهدين:  سؤاال 

املخطئ؟«
ألف   ٨0 ب  الفيديو  وحظي 
تعليق   1700 وأكثر من  مشاهدة 
إطار مناقشات حامية شارك  يف 

فيها املئات.
وألقى أحد املستخدمني املسؤولية 
من  مطالبا  الزرقاء  السيارة  على 
أن  الرأي  هذا  يف  معه  خيتلف 
صالحيته  لعدم  رخصته  يسلم 

للقيادة.
هذا  يف  جادله  آخر  شخصا  لكن 
األمر قائال: » نعم ولكن أخالقيا 
السيارة  سائق  على  يتحتم  كان 
الندماج  اجملال  إفساح  احلمراء 

السيارة الزرقاء على الطريق«.
اندماج  عملية  الشخص  ووصف 
السريع  الطريق  على  السيارات 
االزدحام  ظل  يف  باملعقدة 

املروري.
أال  تعلمت  »لقد  يقول:  ومضى 
أحاول أبدا أن أجرب سائق سيارة 
أو  الفرامل  استخدام  على  أخرى 

تغيري مساره بأي شكل.
إن  قائال  السائقني  أحد  وحتدث 

»فيديوغراف« تصادم سيارتني يثري اجلدل 
ينبغي  يكن  مل  الزرقاء  السيارة 
قبل  طويال   االنتظار  عليها 
االندماج. وفسر ذلك قائال: »إنه 
يقوم  عندما  جدا  خطري  تصرف 
يف  بالتوقف   A السيارة  قائد 

نهاية حارة االندماج«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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املعروفة  اجلنائية  احملامية 
اليت   »x »املخربة  باسم  
أوقعت بعشرات من أشهر رجال 
خالل  من  املشبوهة  العصابات 
العمل كمحامية وخمربة للشرطة 
أخريا  ميكن  الوقت  نفس  يف 

الكشف عن هويتها.
للجدل  املثرية  الشقراء  املرأة 

هي احملامية نيكوال غوبو.
ويعتقد أن جوبو غادرت أسرتاليا 
نشر  حبظر  احملكمة  قرار  بعد 

هويتها.
بيد أن حظر نشر املخربة ٣٨٣٨ 

مت رفعه ظهرية اجلمعة.
األشقر  الشعر  صاحبة  احملامية 
الدفاع  صنعت امسها من خالل 

عن بعض من أبرز اجملرمني.
كانت  الوقت  نفس  يف  لكنها 

تعمل سرا خمربة للشرطة.
واألسرار  املعلومات  وبفضل 
اليت سربتها جوبو عن موكليها، 
أفراد  أشهر  من  جمموعة  دخلت 
العصابات السجن بأحكام كبرية 
باسكال  املخدرات  جتار  بينهم 
باربارو وروب كرم وجون هيغز 

وطوني مقبل وشقيقه ميالد.
بالذنب  ويليامز  كارل  أقر  كما 
مبوجب  قتل  جرائم   ٤ يف 
إرشاداتها قبل أن يتم قتله يف 

سجن باروون.
الذي  املزدوج  الدور  تسريبات 
تشكيل  إىل  أدت  جوبو  لعبته 
يف  والشك  ملكية  حتقيق  جلنة 
مع  اإلدانات  عشرات  قانونية 
تساعد  قد  أنها  مفادها  خماوف 

أشهر  من  بعض  خروج  يف 
أسرتاليا من  اإلجرام  يف  عتاة 

حمبسهم.
)بنجي(  أندو  جاتو  وقتل 
فينيامني دفاعا عن النفس يف 

ذروة حرب العصابات
ماكموردو  مارغريت  ودعت 
امللكية  التحقيق  جلنة  رئيسة 
أي شخص تعامل مع جوبو إىل 
سيفيد  ألنه  ذلك  عن  اإلبالغ 

مسار التحقيق.
واستطردت يف بيان: » اللجنة 
اآلن يف وضع أفضل للبحث يف 
كمخربة  غوبو  نيكوال  سلوكيات 
 1995 من  الفرتة  يف  للشرطة 
األشخاص  وهويات   ،2009 إىل 
احملامية  كانت  الذي  املضارين 
ضدهم  وصدرت  عنهم  ترتافع 

أحكام إدانة«.
اهلريالد  صحيفة  أن  إىل  يشار 
منذ  قانونية  حربا  ختوض  صن 
حق  على  للحصول  سنوات   5
نشر اسم وصور جوبو ابنة أخت 
احلاكم السابق لفيكتوريا السري 

جيمس جوبو.
وقالت احملامية إنها كانت ترغب 
يف تدمري املنظمات اإلجرامية من 
الداخل بعد أن يأست من عدم 
قدرة الشرطة القبض اإلمساك 

باجملرمني.
فيكتوريا  حكومة  رئيس  وأعلن 
اللجنة  تشكيل  أندروز  دانيال 
امللكية بعد قرار احملكمة العليا 
استخدام  فيه  أدانت  اليت 
الشرطة جلوبو كمخربة ووصفته 

وصفت  كما  الكريه،  بالعمل 
سلوكياتها باملروعة.

االستئناف  حمكمة  وأصدرت 
األسبوع  بفيكتوريا  العليا 
حماولة  برفض  قرارا  املاضي 
على  باإلبقاء  الوالية  من شرطة 

امسها وصورتها قيد السرية.
لصاحل  العمل  يف  جوبو  وبدأت 
 200٣ منتصف  يف  الشرطة 
برقيب  مرات   6 التقت  عندما 
»بورانا«  مباحث من فريق عمل 
والذي كان منوطا بالتحقيق يف 

جرائم العصابات.
وبدأت منذ ذلك الوقت تتعاون 
يف السر مع الشرطة حتى عام 

.2009
أن  عن  الكشف  مت  الحقا  لكن 
جوبو عملت خمربة لدى الشرطة 
تدرس  طالبة  كانت  أن  منذ 
عام  ملبورن  جبامعة  القانون 

.1995
كان  ما  إذا  بعد  معروفا  ليس 
جتنيد الشرطة جلوبو كان مرتبطا 
واجهتها  خمدرات  اتهامات  يف 
قبل  قانون  طالبة  كانت  وقتما 

عامني من بدء تعاونها.
على  تصر  زالت  ما  جوبو  لكن 
أي شيء سيء  أنها مل تقرتف 
قائلة: »أشدد على أن أي شيء 
جرائم  بشأن  وجودي  يقال يف 
يتم التخطيط هلا أو ارتكابها ال 
احلماية  قانون  مظلة  حتت  تقع 

املهنية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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بعد إلغاء حظر نشر امسها وصورتها..
 تفاصيل مثرية عن »املخربة إكس«

املحامية الجنائية نيكوال غوبو اختبأت منذ كشف تفاصيل عملها مخربة للشرطة من أجل الكشف عن أسرار موكليها

ميك غاتو زعيم عصابة كارلتون كرو )على يسار الصورة( كان يوما ما أحد زبائن املحامية نيكوال غوبو )على يمني الصورة( 

الكاردينال  حماكمات  جذبت  
وإدانته  بيل  جورج  األسرتالي 
يف اتهامات جنسية اهتماما عاما 

غري مسبوق.

األسئلة  أبرز  بعض  يلي  وفيما 
واإلجابات املرتبطة بالقضية:

بيل  الكاردينال  يقف  مل  ملاذا 
يف منصة الشهود؟

رغم استعداد جورج بيل للوقوف 
باحملكمة،  الشهود  منصة  يف 
يف  معتادا  ليس  ذلك  لكن 
باالتهامات  املتعلقة  احملاكمات 

اجلنسية يف أسرتاليا.

روبرت  احملامي  بدا  ملاذا 
ريشرت موافقا على إدانة موكله 
الكاردينال بيل يف جلسة النطق 

باحلكم؟
العديد من األشخاص بدا عليهم 
ريشرت  تعليقات  جراء  االرتباك 
بيرت  للقاضي  بها  أدىل  اليت 
غيد بأن موكله ينبغي أن يتلقى 
احلد األدنى من العقوبة ألنه مل 
ورمبا  اعتداء  ألي  مسبقا  خيطط 
تغلبت عليه »شهوة مل يستطع 

مقاومتها«.

ميثل  ذلك  أن  الكثريون  ورأى 
جبرائم  احملامي  من  اعرتافا 

الكاردينال بال.

لكن تفسري ذلك يتمثل يف  أن 
إلقناع  احملامي  من  حماولة  أي 
القاضي وهيئة احمللفني برباءة 
االتهامات  من  الكاملة  موكله 
نفعا  جتدي  لن  إليه  املنسوبة 
ولذلك  االتهامات  ثبوت  بعد 
حياول احلصول على أخف عقوبة 

ملوكله.

ما أهمية مراجع الشخصية؟
هناك بالتأكيد حمامون يعتقدون 
هلا  ليس  الشخصية  مراجع  أن 

أي تأثري على احلكم.

الشخصية  مراجع  أن  يذكر 
يتحدثون  بشهود  اإلتيان  تعين 
للمتهم  الشخصية  السمات  عن 

املدان قبل إصدار العقوبة.

يتخذ  أن  الشائعة  األمور  من 
الالزمة  التدابري  كافة  احملامون 
ملوكليهم  السجن  مدة  لتقليل 

بعد إدانتهم.

لكن  من غري احملتمل أن يؤثر 
بارز من ذوي  ذلك على قاض 
اخلربة مثل بيرت كيد ميتلك خلفية 

يف مقاضاة جرائم احلرب.

يتعلق   تأثري  أي  حدث  هل 
باحملاكمة األوىل اليت مل تتمكن 
فيها هيئة احمللفني من التوصل 

إىل حكم على إعادة احملاكمة؟
اإلطالق  على  تأثري  يوجد  ال  ال 

وليس هناك أي صلة بينهما.

ترددت أنباء مفادها أن أعضاء 
احملاكمة  أثناء  احمللفني  هيئة 
الباطلة كانوا منقسمني إىل 10 
هذا  هل  بيل.  لصاحل   2 مقابل 

صحيح؟

التحقق  يتم  مل  شائعة  هذه 
موثوق  مصدر  يوجد  وال  منها. 

جيزم حبصتها.

الكثري  احملاكمة  شهدت  كما 
يتعلق  األخرى  الشائعات  من 
القانون  لكن  االنقسام.  بنسبة 
يلزم صدور حكم باإلمجاع أو 11 

مقابل 1.
مل يعلم القاضي الرئيسي نسبة 
أعضاء هيئة احمللفني،   انقسام 
أنه ال يريد أن يعرف،  وأوضح 
حملفني  هيئة  أي  فإن  لذلك 
قد  تكون  االنقسام  تفشي 

خالفت القانون.

كما أنه يف إعادة احملاكمة، ميكن 
احمللفني  هيئة  أعضاء  يغري  أن 
أخطاء  أي  من  والتعلم  آراءهم  

شهدتها احملاكمة األوىل.

خلط  العدل  من  ليس  ولذلك 
األوىل  احملاكمتني  قرارات 

والثانية.

بيل،  جورج  إعادة حماكمة  ويف 
مت إسقاط بعض الشهود باتفاق 
ريشرت  وأضاف  الطرفني، 
عن  لدفاعه  تفصيليا  توضيحا 
»باور  تطبيق  باستخدام  املتهم 
شاهد  إضافة  مع  بوينت«، 

جديد.

يال  »مبا  عبارة  تعنيه  الذي  ما 
يدع جماال للشك«؟

ال  املتحدة،  الواليات  بعكس 
يوجد يف أسرتاليا تعريف دقيق 

لتلك العبارة.

يستطيع  فيكتوريا،  والية  ويف 
سؤال  احمللفني  هيئة  أعضاء 
اإلرشادات  بعض  عن  القاضي 
يدع  ال  »مبا  بتفسري  املتعلقة 

جماال للشك«.

بيد أن هذا مل حيدث يف حماكمة 
جورج بيل إال أن هيئة احملليني 
قوية  تعليمات  إعطاؤها  مت 
بشأن  الرئيسي  القاضي  من 
العوامل اليت ينبغي أن يضعوها 

يف اعتبارهم.
ومت إخبار هيئة احمللفني أنه ينبغي 

االنتهاكات  حدوث  من  التيقن 
مبا ال يدع جماال للشك، وإال فإن 
لن ميكن  بيل  الكاردينال  إدانة 

اختاذها بقلب مطمئن.

بيل  جعل  بعد  إخبارهم  مت  كما 
للكنيسة  فداء  كبش  مبثابة 
يف  فشلت  اليت  الكاثوليكية 
االنتهاكات  من  األطفال  محاية 

اجلنسية.

كما مت حتذيرهم من التحدث يف 
تفاصيل القضية أو إجراء حبث 

ذاتي يتعلق بالكاردينال بيل.

إللغاء  فرصة  هناك  هل 
حمكمة  يف  بيل  جورج  إدانة 

االستئناف؟

لنجاح  جيدة  فرصة  هناك 
االستئناف وفقا خلرباء قانونيني، 
لكن ذلك أكثر احتماال يف سبب 
اليت  الثالثة  األسباب  من  واحد 
عن  الدفاع  فريق  إليها  استند 

الكاردينال.

البارز  احملامي  أن  إىل  يشار 
بريت ووكر، وليس ريشرت، هو 
من سيقود الدفاع عن بيل يف 

مرحلة االستئناف.

دليل  بسبب  بيل  أدين  هل 
يتعلق بشخص واحد، وهل هذا 

عدل؟

كان هناك 1٤ شاهدا استدعتهم 
النيابة كلهم من الرجال.

شاهد  أيضا  هناك  كان  لكن 
بشكل  النيابة  اعتمدت  مباشر 

كبري على أقواله.

القانون  إىل  يرجع  ذلك  لكن 
الذي ينص على ضرورة وجود 
شاهد على اجلرائم اجلنسية اليت 

تعرض هلا الضحايا.

أحد  أخربه  إذا  بالشاهد  ويعتد 
بعد  االنتهاكات  بشأن  الضحايا 
حدوثها، أو يف حالة وجود دليل 
على أن االضطرابات متلكت من 
نفسية الضحايا بعد االعتداءات 

اجلنسية املزعومة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بعد إدانة الكاردينال األسرتالي جورج 
بيل..تساؤالت هامة وإجاباتها

الكاردينال جورج بال
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مـقاالت وتـحقيقات

تبحث جلنة األشغال النيابية يف حل مشكلة تأمني 
متويل للمؤسسة العامة لالسكان عرب مشروع قانون 
يزيد التشّوه العمراني واالكتظاظ السكاني والضغط 
على البنى التحتية، ويضرب بعرض احلائط السالمة 
اللجنة  تناقشه  الذي  القانون  مشروع  العامة. 
املوجودة  االبنية  على  جديد  طابق  إضافة  يز  يجُ
ستحدثة، يف ظل معارضة نقابيت املهندسني يف  واملجُ

بريوت والشمال لسياسة »تركيب الطرابيش«.
لإلسكان،  العامة  للمؤسسة  ايرادات  تأمني  بهدف 
تدرس جلنة األشغال العامة والنقل النيابية مشروع 
 646 رقم  البناء  قانون  تعديل  إىل  يرمي  قانون 
التطبيقي  املرسوم  وتعديل   )2004/12/11 )تاريخ 
 .)2005/12/12 )تاريخ   15874 رقم  البناء  لقانون 
األبنية  على  جديد  طابق  إضافة  القانون  يز  ويجُ
ستحدثة يف كل املناطق اللبنانية من  املوجودة واملجُ
دون احتسابه يف معّدالت اإلستثمار وعدد الطوابق 
الطابق  يكون  أن  ويشرتط  األقصى.  واإلرتفاع 
غّطاة  اإلضايف إّما ذا سقف منحدر على شكل ثكنة مجُ
الريفية أو تشجري 40% من  بالقرميد يف املناطق 
سطح الطابق يف املدن. فيما يستثين املناطق اليت 
تفرض شروطًا خاصة للبناء، واملخصصة للفيالت او 
للسكن اخلاص، واألبنية اليت استفادت من قوانني 
اليت  وتلك  طوابق،  بعدد  أو  بارتفاعات  استثنائية 

خضعت لقوانني تسوية خمالفات البناء سابقًا.
ورغم أّن الصيغة النهائية للمشروع مل تتبلور بعد، 
وفق عدد من املعنيني وأعضاء يف جلنة األشغال 
النيابية تواصلت معهم »األخبار«، إاّل أّن »الثابت« 
حال  يف  ستستوفى  اليت  العائدات  تقسيم  هو 
البلديات  إقراره، وتوزيعها كاآلتي: 10% حلساب 
املركزي  اخلزينة  و10% حلساب صندوق  املعنية، 

و80% حلساب املؤسسة العامة لإلسكان.
نقابة املهندسني يف بريوت اليت حّذر نقيبها املعمار 
جاد تابت يف تقرير له من تداعيات االقرتاح، دعت 
املهندس  بيت  لقاء يف  اىل  املهتمني  املعماريني 
اىل  تقريره  يف  أشار  تابت  فيه.  للنقاش  أمس 
تؤثر  أن  شأنها  »من  للمشروع  كثرية«  »تداعيات 
واستعماالت  املدني  التنظيم  على  بالغا  تأثريا 
تؤدي  أن  ميكن  كما  املناطق،  كافة  يف  األراضي 
املعماري  وللطابع  للبيئة  التشويه  من  املزيد  اىل 
للمدن وللقرى«. وأوضح أّن األثر املباشر األول هو 
زيادة معدالت اإلستثمار يف كافة األراضي اللبنانية 
البنى  »ما سينتج عنه ضغط إضايف على شبكات 
التحتية واملواصالت، ويزيد من املشاكل الناجتة عن 
استهالك الكهرباء واملياه وشبكات الطرق والنقص 
يف مواقف السيارات«. ولفت إىل أن »الزيادة يف 
معّدالت اإلستثمار ستؤدي اىل مزيد من اإلكتظاظ 
يف  اإلختناق  من  ومزيد  وقرانا،  مدننا  أحياء  يف 
املناطق املبنية اليت تعاني أصال من كثافة سكانية 
مرتفعة«. ناهيك عما ميكن أن ينتج عنه من مشاكل 
حقوقية وقانونية بني مالكي احلصص واالنتفاعات. 
وحّذر من أن مثل هذا التدبري »قد تكون له تداعيات 
خطرية يف ما يتعلق بالسالمة العامة والقدرة على 

مقاومة الزالزل واهلّزات«.
التقرير أشار اىل أن التنظيم املدني حيّدد يف بعض 
للبناء  األقصى  واالرتفاع  الطوابق  عدد  املناطق 
وعلى  واألرياف  القرى  طابع  على  احلفاظ  بهدف 
له  جديد سيكون  طابق  وإضافة  الطبيعية،  املناظر 
»تأثري أكيد على الطابع العمراني يف كل املناطق 
الزراعية  واألراضي  الريفية  املناطق  فيها  مبا 
واألحراج، وتعميم منوذج األبنية اليت يبلغ ارتفاعها 
أربعة طوابق على أغلب املناطق اللبنانية«. أما تربير 
زيادة الطابق االضايف حبجة »األثر التجميلي« لثكنة 
على  واحد  معماري  طابع  »فرض  القرميد فسيعين 
البناء  ونوعية  عن خصائصها  مبعزل  املناطق  كافة 
فيها«. ولفت التقرير، يف هذا السياق، اىل ضرورة 
أشاده يف  الذي  احلديث  املعماري  تراثنا  »احرتام 
اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي أعالم 
وفريد  تابت  أنطوان  النقباء  مثل  اللبنانية  العمارة 
طراد وهنري إده وأمني البزري وعاصم سالم وبيار 
غّطى  تجُ أن  عقل  يجُ »هل  وسأل:  وغريهم«.  اخلوري 
القرميد  من  بطرابيش  هؤالء  أشادها  اليت  األبنية 
تعمم  أن  يعقل  وهل  املعماري؟  طابعها  تناقض 
ثكنات القرميد على البنايات املرتفعة واألبراج اليت 

تشاد يف بريوت وبقية املدن اللبنانية؟«.

 »طابق املّر« جمدداً: »تركيب طرابيش« لتمويل اإلسكان
لـ  قال  خواجة  حممد  النيابية  األشغال  جلنة  عضو 
ومشروع  جاريًا،  يزال  ال  »البحث  إّن  »األخبار« 

قّر بعد«.  القانون مل يجُ
ولفت اىل أن بعض أعضاء اللجنة يتحّفظ عن مبدأ 
إضافة طابق على االبنية القدمية يف املدن لتداعيات 
ذلك على السالمة العامة واالكتظاظ والضغط على 
محاسة  »هناك  أن  إاّل  واملواقف،  التحتية  البنى 
الذي  التجميلي  الشق  االعضاء جلهة  غالبية  يبديها 
يرسيه املشروع من جهة، ولتسيري أعمال املؤسسة 

العامة لالسكان من جهة أخرى«.
مصادر يف مديرية التنظيم املدني قالت لـ«األخبار« 
إن املشروع »ناقض كل مبادئ التنظيم املدني«، 
تأمني  هو  وراءه  األساس  الدافع  أّن  إىل  الفتًة 
استغرب  فيما  لإلسكان.  العامة  للمؤسسة  متويل 
أن  اىل  مشريًا  ذلك،  املهندسني  نقيب  تقرير 
يف  النقابة  بها  قامت  اليت  التقديرية  الدراسات 
بريوت بالتعاون مع نقابة املهندسني يف الشمال 
إقرار املشروع لن  أن  والتنظيم املدني تشري اىل 
مليون   300 اىل   150 من  أكثر  اخلزينة  اىل  يدخل 
على  ارتكزنا  اذا  »هذا  أقصى،  كحّد  دوالر سنويا 
سنوات  السبع  خالل  البناء  رخص  مساحات  معدل 
األخرية. فهل خناطر باعتماد قانون يؤدي اىل مزيد 
ويهدد  وقرانا  مدننا  ولطابع  لبيئتنا  التشويه  من 
السالمة العامة مقابل هذا املبلغ الذي ال ميثل سوى 
نسبة ضئيلة من واردات اخلزينة؟«. ولفت اىل أن 
»يأتي يف وقت يشهد فيه  املفارقة أن املشروع 
السوق العقاري تراجعا ملحوظا بوجود أكثر من 150 
ألف شقة سكنية ال جتد من يشرتيها، فهل يعقل أن 
نضيف مساحات بناء جديدة فيما السوق غري قادر 

على استيعاب املساحات املوجودة؟«.

مسوّدة املشروع
املادة االوىل: اقامة طابق اضايف ذي سقف منحدر 
الطوابق  وعدد  اإلستثمار  معّدالت  يف  حيتسب  ال 

واإلرتفاع األقصى، وفق الشروط التالية:
عن  املنحدر  للطابق  احلد  ارتفاع  يزيد  أال  أوال:   -
أربعة  االرتفاع  وعن  سنتيمرتا،  و80  مرتا  السقف 
واملفرزة  املبنية  العقارات  يف  أما  ونصف.  أمتار 
االضافية  املستندات  اىل حقوق خمتلفة يب ضم 
اىل ملفات الرتخيص: موافقة كامل مالكي احلقوق 
للخدمات  املخصصة  واملساحة  املضاف  البناء  على 
افادة  العدل،  كاتب  لدى  ومصدقة  املشرتكة 
صادرة عن مكتب تدقيق فين فئة اوىل عن قدرة 
حتمل البناء لالضافات املطلوبة وفق شروط السالمة 

العامة من الناحية االنسانية
املتخصصة  املساهمة  تقل  أال  يب  ثانيا:   -
تكون  وان  مربعا  مرتا   35 عن  املشرتكة  للخدمات 
معطاة بصورة كاملة من مواد التكسية ذاتها ومن 
اللوحات الشمسية وان يؤمن الوصول اليها بصورة 

مستقلة.
كامل  بشكل  الطابق  سقف  يكون  ان  ثالثا:   -
قبل  من  حتديدها  يري  اخرى  مبواد  او  بالقرميد 
ما  يتضمن  وان  املدني،  للتنظيم  االعلى  اجمللس 
ال يقل عن 15 يف املئة من مساحة الطابق لوحات 
مواد  من  بالكامل  مدجمة  الطاقة  لتوليد  مشسية 
التكسية. ويعترب جسم البناء اخلارجي املقام مبوجب 
التكسية  مواد  جلهة  متكاملة  كوحدة  التعديل  هذا 
والتلبيس املستعملة يف اخلارج وذلك يف االقسام 

العمودية اذا وجدت واالقسام املتعددة
فيها  احملدد  غري  املناطق  يف  الثانية،  املادة 
عامل  على  الزيادة  ميكن  واالرتفاع،  الطوابق  عدد 
االستثمار العام 25 مرتا يف املئة حصرا والشروط 

نفسها للمادة السابقة.
القانون  هذا  احكام  من  يستثنى  الثالثة،  املادة 
شروطا  فيها  البناء  شروط  تفرض  اليت  املناطق 
خاصة لشكل ثكنة القرميد، مناطق خمصصة للفيالت 
او للسكن اخلاص، كافة االبنية اليت استفادت من 
طوابق،  بعدد  او  بارتفاعات  استثنائية  قوانني 
واالبنية اليت خضعت لقوانني تسوية خمالفات البناء 

سابقا.
املادة الرابعة: يف العقارات غري املبنية يتوجب على 
طاليب الرتخيص االستفادة من مواد مشروع القانون 
تنفيذ تركيب حمطة تكرير للصرف الصحي، تأمني 
مكعب  مرت  مبعدل  ومعاجلتها  املياه  جلمع  خزانات 
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االستفادة  حال  يف  سكنية.  شقة  لكل  فوق  وما 
الواجهة  معاجلة  يفرتض  الثانية  املادة  احكام  من 
اخلامسة او السطح وحلظ حديقة بنسبة ال تقل عن 

40 باملئة من مساحة السطح االخري.

الذين  العقار  مالكي  على  يتوجب  اخلامسة:  املادة 
دفع  القانون  هذا  احكام  من  باالستفادة  يرغبون 
رسم ما يعادل 30 يف املئة من قيمة االرض الوهمية 
املطلوبة لتأمني املساحة املطلوبة عندما ال يتجاوز 
عامل االستثمار 1 يف املئة بعد الزيادة، و40 يف 
واحد  من  اعلى  االستثمار  عامل  يكون  عندما  املئة 
ال يتجاوز 2 يف املئة بعد الزيادة، و 50 يف املئة 
عندما يكون عامل االستثمار أعلى من 2 تقوم اللجنة 
رخص  العطاء  املرت  سعر  بتخمني  املعتمدة  اللجان 

للبناء بتخمني سعر املرت لتحديد الرسم املتوجب.

احلالية،  التشريعية  اجللسة  أعمال  جدول  على 
مشروع قانون معجل مكرر إلعفاء أصحاب العقارات 
اليت تقع عليها املخيمات الفلسطينية من الرسوم 
ستأجرة ال  والغرامات. منذ نكبة فلسطني: أراض مجُ
أو  وأخرى مشغولة من دون رضى  بدالتها،  دفع  تجُ
علم أصحابها اجملربين على دفع غرامات وتسويات 

عن خمالفات مل يرتكبوها
ال تزال شكوى حنا واكيم ضد وكالة غوث الالجئني 
 35 بعد  عالقة  )أونروا(  وتشغيلهم  الفلسطينيني 
عامًا على رفعها أمام األمم املتحدة. ابن بلدة املية 
الدولة  أواًل ضد  »معركته«، عام 1969،  بدأ  ومية 
اللبنانية السرتجاع أراضي أجداده اليت أقيم فوقها 
قضائي  حكم  تنفيذ  يف  فشل  ومية.  املية  خميم 
ضد  بشكوى  فتقدم   ،1984 عام  ملصلحته  صدر 
اليوم،  عامًا،  والسبعني  السابعة  ابن  الوكالة. 
وتسجيلها  حقوقه  استعادة  قبل  ميوت  أن  خيشى 
ألبنائه. يعترب نفسه ضحية الـ«أونروا« اليت قادت 
السبعني  الدومنات  فوق  لإلقامة  االحتالل  ضحايا 
بعدما حّولتها خميمًا لالجئني  اليت ورثها عن جده، 

الفلسطينيني.
عام 1860، وصلت اإلرسالية اإلجنيلية األمريكية إىل 
صيدا حيث شيدت مدارس ومؤسسات رعائية. عمل 
اليت  اإلرسالية  مع  السبعيين،  حنا  جّد  واكيم،  حنا 
عرضت عليه شراء جزء من العقارات اليت ميلكها يف 
بلدة املية ومية وتبلغ مساحتها حنو 70 دومنًا. وافق 
»ألن األرض مل يكن هلا قيمة يومها«، حبسب احلفيد 
حنا. فوق التلة، شّيد اجليش اإلنكليزي مستوصفًا. 
احلليب  لبيع  مركزًا   1881 عام  اإلرسالية  وشّيدت 
ملجأ  استخدم  هول«  »رامابو  يدعى  لأليتام  ودارًا 
ومدرسة. عام 1941، حّولت »قوات فرنسا احلرة« 

الدار إىل سجن للمعتقلني السياسيني.
عرضًا  اإلرسالية  »تلقت   ،1948 العام  نكبة  بعد 
نصب  الفلسطينيني.  الالجئني  بعض  الستضافة 
الصليب األمحر الدولي خيمتني لالجئني يف جانب 
إىل  وحتولت  اخليم  عدد  زاد  تدرييًا،  العقار.  من 
بيوت من التنك شكلت التجمع الذي أعلنته أونروا 
على  البيوت  متدد  بعد   .»1952 عام  رمسيًا  خميمًا 
ضد  بشكوى  اإلرسالية  »تقّدمت  العقار،  كامل 
الالجئني  ونقل  العقار  بإخالء  الوكالة، فصدر حكم 
لكنه   .1956 الثاني  كانون   10 آخر يف  مكان  إىل 
مل ينفذ«. عام 1969، أراد واكيم احلفيد اسرتجاع 
أرض جده. اشرتى العقار من اإلرسالية مع كامل 
مل  حينذاك،  فوقه.  القائمة  املنشآت  يف  احلقوق 
تزال  ال  الذي  هول«  »رامابو  سوى  موجودًا  يكن 
ضد  بشكوى  تقدم  كمدرسة.  تستخدمه  »أونروا« 
عن  والتعويض  أمالكه  من  املخيم  إلزالة  الدولة 
بدل  دفع  دون  من  واملنشآت  األرض  استخدام 
أدان  بدائي  حكم  على   1974 عام  وحصل  إيار، 
الدولة، لكنها استأنفت باعتبار أنها »ليست معنية 
مهمة  هي  بل  استئجارها،  بدل  ودفع  باملخيمات 
األونروا«. بعد عشر سنوات، حصل واكيم على حكم 
مربم يلزم الدولة بإخالء العقار ودفع التعويضات. 
وملا مل يستطع تنفيذه، توجه إىل النمسا وشيكاغو 
ونيويورك لإلدعاء ضد »أونروا«. عام 1985، تلقى 
جوابًا من قسم الشؤون القانونية يف الوكالة »يرفع 
بالدولة  وحيصرها  اإليار  دفع  عن  مسؤوليتها 

اللبنانية«.
منذ 50 عامًا، يدور واكيم حول أمالكه من دون أن 
ملخيم  األمين  الشريط  ضمن  لوقوعها  إليها  يدخل 
باإليارات  حقوقه  بأن حتصيل  يدرك  ومية.  املية 
نقل  أن  كما  املشكلة.  كل  حيل  ال  رجعي  مبفعول 
أدرجت  فالدولة  سهاًل.  ليس  أوالده  إىل  ملكيتها 
اليت  البناء  خمالفات  مئات  العقاري  سجله  على 
شيدت يف أرضه من دون علمه أو موافقته. ويف 
حال أراد نقل التصرف بها، عليه أن يدفع غرامات 

لقاء تسوية املخالفات!
اإلشكالية ليست حمصورة يف عقار واكيم. فاملخيم 
أحياء  نشأت  حيث  األمين  الشريط  خارج  متدد 
بلدية  ومشاعات  الدولة  مشاعات  على  عشوائية 
وأمالك خاصة، منها حي اهلمشري القائم فوق 13 
دومنًا. يقول كاهن البلدة جورج ساسني إن أصحاب 
األمالك يف احلي »رحبوا عشرات الدعاوى القضائية 
تعويضات  املّدعني دفعوا  نّفذ«. بعض  تجُ لكنها مل 

إلخالء املقيمني وبعضهم يئس وفّضل اهلجرة.
ومية،  للمية  اجملاورة  السيم،  درب  بلدة  يف 
ألصحاب االراضي مشكلة أخرى. يف الثانية أراض 
األوىل  يف  أما  بدل،  دون  من  الالجئون  شغلها 
فأراض استؤجرت ال يدفع أحد بداًل ألصحابها. حيتل 
خميم عني احللوة ربع النطاق العقاري لدرب السيم. 
قبل املخيم، كانت املنطقة حقواًل وبساتني وينابيع 
مياه، أبرزها نبع عني احللوة الذي مسيت املنطقة 
بامسه. يستذكر ابن البلدة، الباحث سعد اهلل جحا، 
أن أهالي درب السيم استضافوا يف بيوتهم، بعد 
البلدة،  من  جذورها  تنحدر  عائلة   50 حنو  النكبة، 
فيما أقام آخرون يف عني احللوة يف خيم وفرتها 
والفلسطينيون  »حنن  الدولية.  االغاثة  مجعيات 
ظننا بأن جلوءهم مسألة وقت. لكن مرت األشهر، 
حبسب  كل  إقامتهم،  تدبر  إىل  الضيوف  فاضطر 
كانون  أواخر  حتى  اخليم  بقيت  فيما  قدراته«. 
الثاني 1950، عندما ضربت الساحل عاصفة ثلجية، 
دفعت »أونروا« اليت كانت قد بدأت مهماتها للتّو 
مالكي  على  التنك، وعرضت  بيوت من  إىل جتهيز 
ومن  السيم  درب  من  وهم  احللوة،  عني  أراضي 
لرية  مقابل  األرض  استئجار  صيداوية،  عائالت 
واحدة للمرت. يف عهد الرئيس فؤاد شهاب بدأت 
املشكلة عندما »توقفت الوكالة عن دفع االيارات 
اللرية«.  سعر  ارتفاع  بسبب  األراضي  ألصحاب 
الحقًا، أدت هجرة أصحاب األراضي )منهم عائالت 
معهم.  التواصل  استحالة  إىل  صيداوية(  يهودية 
وتوّسع  ورثتهم  وتعدد  موتهم  أو  املالكني  هجرة 
املقيمني واحلروب املتتالية خلقت إشكاليات معّقدة 
تتعّلق بالشيوع ونقل امللكيات وتسوية املخالفات 

والرسوم املتأخرة.
يف التسعينيات جرت حماولة أوىل لفكفكة العقدة 
احلريري  رفيق  الراحل  احلكومة  رئيس  يد  على 
كتب هلا  لتعويض شاغلي املية ومية وإخالئهم، مل يجُ
النجاح »خلالف بني وزارة املهجرين وجملس اجلنوب 
حول من سيتوىل الدفع«، حبسب ساسني، وعلى 
احملاولة  ذلك.  من  أبعد  سياسية  ألسباب  األرجح 
احلريري،  سعد  الرئيس  حكومة  خالل  جرت  الثانية 
إلحصاء  وزارية  جلنة  ّكلت  شجُ عندما   ،2010 عام 
»لكن  عليهم.  التعويض  بهدف  األراضي  أصحاب 
حكومته سقطت قبل إمتام املشروع. ولدى مراجعتنا 
يتعلق  األمر  إن  قالوا  الالحقني،  احلكومات  رؤساء 
أنه  اىل  يشري  الذي  ساسني  حبسب  باحلريري«، 
غسان  املهجرين  وزير  املقبل،  السبت  سيلتقي، 
تعويضات  دفع  إمكانية  ببحث  وعد  »الذي  عطاهلل 

اإلخالء من الوزارة«.
على جدول أعمال اجللسة التشريعية احلالية اقرتاح 
قانون معجل مكرر تقدم به ثالثة نواب من التيار 
الوطين احلر، سليم اخلوري وإدغار طرابلسي وإدغار 
املعلوف، يطلب إعفاء أصحاب العقارات الواقعة ضمن 
والرسوم  الضرائب  من  للمخيمات  األمين  الشريط 
والغرامات وموجب تسوية املخالفات. اخلوري قال 
لـ«األخبار« إن املشروع »حياكي مشكلة عمرها 70 
عامًا، برزت بعد اإلشتباكات األخرية يف خميم املية 
»إعفاء  أن  البلدة«، الفتًا اىل  ومية وتأثريها على 
مالكي العقارات من غرامات التسويات ملخالفات مل 
يقوموا بها ليس مرتبطًا مبخيمات اجلنوب فقط، بل 

»اصحاب« املخّيمات ضائعون بني الدولة و»أونروا«
آمال خليل
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مـقاالت وتـحقيقات

فؤاد  الرئيس  ملؤمتر  اخلتامي  البيان  يكون  قد 
السنيورة هو املادة األساسية اليت استعان بها 
للرد على تهمة نسبها إىل نفسه قبل أن ينسبها 
خرج  املالية.  احلسابات  قضية  أحد يف  أي  إليه 
السنيورة شاهرًا سيفه يف وجه أطراف التسوية 
فًا دفاعه عن نفسه مبجموعة أرقام  الرئاسية، مغلِّ
ال وجهة قانونية هلا... وحصر كل القضية مببلغ 
عن  املسؤولية  رفع  حماواًل  دوالر،  مليار  الـ11 

كاهله وحتميلها للمدير العام لوزارة املالية!
صوُت  يعلو  أن  السنيورة  فؤاد  يكفي  كاَن 
التصفيق يف نقابة الصحافة، ويلّوح له البعض 
بأن ما يقوله »عظيم« حتى يرَفع سقف التحّدي.

ُرمبا اختلَط األمر على رئيس احلكومة األسبق. زّلة 
باستبدال  الكعكي،  عوني  الصحافة  نقيب  لسان 
بعض  أحالت  السنيورة  من  بداًل  »شهاب«  كلمة 
احلاضرين ختّياًل إىل زمن الرئيس فؤاد شهاب. 
استأنس نائب صيدا السابق بالفكرة وصّدقها، 
فحاول تقديم نفسه كرُجل دولة ومؤسسات. لكنه 
سياسية  خانتني:  بنَي  املالي  رّده  حشَر  سريعًا 
هلا  يتعّرض  اليت  احلملة  أن  ليوحي  وطائفية، 
مؤامرة كونية، مذّكرًا حبقبة »الوصاية السورية« 
حنَي كاَد أن يزّج به يف السجن بعد فضيحة حمرقة 
برج محود. قّدم ُمطالعة هي عبارة عن أرقام بال 
سياق  يف  متداخلة  قانونية،  أو  حقيقية  وجهة 

سياسي.
بصورة  التسعينيات  صورة  عن  واستعاض   
احلر  الوطين  والتيار  اهلل  حزب  ُيثلها  جديدة 
ورئيس اجلمهورية ميشال عون، بداًل من »النظام 
السوري« ورئيس اجلمهورية السابق إميل حلود. 
وضع  املذهبية،  املظلومية  إىل  أكثر  ولالستناد 
قضية احلسابات املالية يف إطار اهلجوم على كل 

حكومات الرئيس الراحل رفيق احلريري.
للسنيورة  الصحايف  املؤمتر  اختصار  ُيكن  هكذا 
خالل  من  التضليل  عملية  استكمل  الذي  أمس، 
الرتكيز على مبلغ الـ11 مليار دوالر اليت أنفقتها 
سند  دون  من   )2008  -  2005( األوىل  حكومته 
دون  من  أنفقت  ألنها  أواًل،  جلهتني:  قانوني 
قانون موازنة، وثانيًا ألنها جتاوزت القاعدة االثين 
عشرية. ومكمن التضليل أن امللف املطروح يف 
البالد، منذ جلسات الثقة للحكومة احلالية الشهر 
منذ  للدولة،  املالية  احلسابات  ملف  الفائت، هو 
غرات اجلّمة  عام 1993، وإعادة تكوينها بسبب الثُّ

اليت تعرتيها.
الذين كانوا  نواب ووزراء سابقون وحاليون من 
يف  آذار   1٤ فريق  ُيسّمى  ما  كان  يوَم  صقورًا 
الصحافة. بعضهم  نقابة  عّزه، حضروا إىل قاعة 
»شهود« على سياسة السنيورة يف وزارة املالية 
وبعضُهم   .2006 عام  حتديدًا  الوزراء،  ورئاسة 
انقَسم  حني  جناحه  كانوا يف صلب  مستقبليون 
ومعارض  الرئاسية  للتسوية  مؤيد  بني  التيار 
تضامن،  بعراضة  هؤالء  ترّبع  الشكل،  يف  هلا. 
بهية  النائبة  املستقبل  كتلة  رئيسة  و«قادتهم« 

احلريري اليت غادرت املؤمتر قبَل انتهائه.
للمال منرب  األسبق  الوزير  السياسة، استغّل  يف 
النقابة للتصويب على شركاء التسوية الرئاسية 
اليت كان من أشد املعارضني هلا. طاول الرئيس 
الدستور  »يعّدلون  الذين  عن  حتدث  حني  عون 
احلريري  سعد  الرئيس  »لطش«  باملمارسة«. 
بالقول إن فؤاد السنيورة »ال يقدم التنازالت«. 
وخلص تقريره ببيان ختامي ضد حزب اهلل يلخص 
النزاع السياسي يف لبنان منذ 1٤ عامًا. وقد ضّم 
إليهم رئيس جملس النواب نبيه بري، األمر الذي 
يدّل على عمق األزمة اليت يّر فيها، واليت دفعته 
احلقيقية  القضية  عن  األنظار  حتويل  إىل  أمس 
وحصر  للدولة«،  املالية  احلسابات  »فضيحة 
املوضوع مببلغ الـ 11 مليار دوالر، أواًل. ومن ثم 
رفع املسؤولية عن كاهله، حماواًل حتميلها للمدير 
العام يف الوزارة. رمبا ألن األخري كان على رأس 
الفريق امُلساعد يف إعداد املستندات اليت تدين 
إدارة السنيورة لوزارة املال، وخاصة بني عامي 

1993 و1998.
أما يف األرقام، فتبنّي أن األخري يف معرض رده 
على املستندات اليت أثارها النائب حسن فضل 
اهلل، خلط احلابل بالنابل، عن سابق إصرار، بهدف 
تضييع الرأي العام. فما قاله يف املؤمتر وحصره 
مبسألة مبلغ الـ11 مليار دوالر، ال عالقة له مبلف 
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السنيورة يهرب من حتّمل املسؤولية: اسألوا بيفاني عن التجاوزات!

احلسابات املالية الذي أصبح يف عهدة القضاء. 
وليس أدل على ذلك من استغرابه كيف وصل 
علمًا  اهلل،  النائب فضل  إىل  املالية  وزير  تقرير 
أن ما قدمه األخري إىل القضاء أول من أمس هو 
مستندات تعود إىل عام 2010، ال التقرير الذي 

مل يقّدمه وزير املال ألحد بعد.
أول خطأ وقع فيه السنيورة حني حتدث عن إعداد 
قطوع حسابات املوازنة وحساب اخلزينة منذ عام 
عشر  ثالثة  ملدة  أي   ،1992 عام  ولغاية   19٧9
عامًا، نظرًا لفقدان املستندات، ما أدى حينها إىل 
إصدار قانون يف جملس النواب جييز صرف النظر 
عنها، علمًا أن وزارة املالية، خالل إعداد التقارير 

استطاعت إجناز بعض منها!
حاول السنيورة اختصار كل القضية مببلغ الـ11 
مليارًا، حماواًل إقناع اجلميع بأن هذا املبلغ يتعّلق 
جمموع  إن  إذ  لإلنفاق،  عشرية  االثين  بالقاعدة 
اجملموع  ختّطى  و2009   2006 عامي  بني  اإلنفاق 
املسموح به على أساس هذه القاعدة مببلغ قدره 
يف  فروقات  عن  عبارة  وهو  دوالر،  مليار   11
السنيورة  جِيد  ومل  العام.  ين  والدَّ الكهرباء  عجز 
تربيرًا هلذا الصرف غري القانوني، إال بالقول إن 
املوازنات كانت ترسل إىل جملس النواب، لكن 
رئيس اجمللس كان يرفض تسّلمها، وإن الصرف 
على القاعدة االثين عشرية، كان وفق موازنة عام 

2005، مع فارق هو الزيادة يف النفقات.
أما األمر اآلخر والبارز، فكان يف حماولته التجين 

العام  املدير  على 
أالن  املالية  لوزارة 
إنه  قال  إذ  بيفاني. 
يف  موجودًا  »كان 
عام  منذ  هذا  موقعه 
الذي  وهو   ،1999
مشرفًا  زال  وما  كان 
ومسؤواًل وبشكل كامل 

ومباشر عن كل أمر يّت بصلة إىل مديرية املالية 
العامة املسؤولة عن مديريات املوازنة واحملاسبة 
العامة والواردات والصرفيات واخلزينة والديوان 
هو  وبالتالي  املضافة،  القيمة  على  والضريبة 
تلك  وعن  احلسابات  عن  ُيسأل  أن  ينبغي  الذي 
القيود اليت أشار إليها أحدهم« )املقصود النائب 
فضل اهلل(. وإذا جاز للوزير، أي وزير، صاحب 
السلطة يف الوزارة ورأس اهلرم فيها، التنّصل 
من مسؤولياتها ورميها على موظفني فيها، ولو 
بال  عن  غاب  أنه  يبدو  عام،  مدير  برتبة  كانوا 
السنيورة أن بيفاني مل يكن موجودًا يف الفرتة 
ما بني عامي 93 و98، حني كان الفريق اإلداري 
الدولة  لوزير  بالكامل  خاضعًا  كله  واالستشاري 
نفسه،  السنيورة  أي  حينذاك،  املالية  للشؤون 
ولوزير املال األصيل، أي الرئيس رفيق احلريري. 
وقد كانت هذه السنوات حبسب املعلومات، هي 
الساحة الرئيسية لكل االرتكابات اليت حصلت يف 
عهد السنيورة من دون حماسبة، واستمرت فيما 

بعد.
وأرقام،  جبداول  السنيورة  استفاض  ذلك  بعد 
قبل أن يِصل إىل اخلامتة، وهي عبارة عن بيان 
سياسي ضد حزب اهلل هدف من خالله إىل تعبئة 
كل املعارضني للحزب بالقول إن األخري »حياول 
من خالل هذه القضية التسرت على مأزقه السياسي 
وتورطه يف النزاعات اإلقليمية والدولية، معرِّضًا 
معطاًل  للمخاطر،  واللبنانيني  لبنان  مصاحل 
دوران  ومنع  الدستورية  ومواعيدها  مؤسساتها 

العجلة االقتصادية بصورتها الطبيعية«!

وضع السنيورة 
قضية الحسابات 
املالية يف إطار 
الهجوم على كل 

حكومات الرئيس 
رفيق الحريري

غاب عن بال السنيورة أن بيفاني لم يكن مديرًا عامًا 
بني عامي 93 و98 )هيثم املوسوي(

عبارة  الصلح  سامي  الرئيس  رّدد  ما  غالبًا 
 - بها  عنى  رأسها«.  من  تفسد  »السمكة 
أن   - بعده  من  رّددوها  الذين  والكثريون 
الكبرية  الرؤوس  يف  أواًل  ُيستأصل  الفساد 

قبل الصغرية اليت تقتدي بأولئك.
بشارة  الشيخ  هو  استقاللي،  رئيس  أول  منذ 
اخلوري، ظهر تعبري »الفساد« وشاع. قيل إنه 
مسح بالسابقة، منذ واليته الثانية عام 19٤8، 

ثم راحت لعنتها تالحق العهود التالية.
بعيد  بشارة  الشيخ  مع  أيضًا  أول  هو  ما  مثة 
من  أن  آنذاك  وترّدد   ،1952 عام  استقالته 
أسباب إرغامه على االستقالة - والواقع أنه هو 
جانبه  وإىل  عليه  ُيرغم  ومل  التنّحي  قّرر  الذي 
غالبية نيابية - تفّشي الفساد. منذ عام 1950 
»سرايا  لبنان  يف  أن  ُيسمع  أن  مألوفًا  كان 
فرن  و«سرايا  احلكومة،  رئاسة  مقر  الربج« 
سليم  الشيخ  الرئيس  شقيق  بيت  الشباك« 

اخلوري امللّقب بـ«السلطان«. 
عندما خلفه الرئيس كميل مشعون، أول خالفه 
مع حليفه كمال جنبالط سببه الرئيس املتنّحي. 
بعدما  يريد حماكمته وسجنه، ومشعون  جنبالط 
حتّمس حملاسبته قبل انتخابه عدل وأعاد التفكري 
يف مغزى املوافقة عليها. رفض حماكمة سلفه 
بتهمة الفساد، استنادًا إىل وجهة نظر صارت 
املتعاقبة:  للعهود  مثالية  بل  منوذجية  قاعدة 
ألن كل عهد قد يكون مفطورًا على جتاوزات 
إىل  وصواًل  القوانني،  وخمالفة  وارتكابات 
آنذاك  كلها  تعين  وكانت  السلطة،  استغالل 
فسادًا، قّرر مشعون أن ال يكّرس السابقة، فال 
يأتي من بعده عهد حياكمه أو حُياكم أي رئيس 
سقطت  النور،  تبصر  أن  قبل  مذذاك،  الحق. 

نهائيًا فكرة احملاسبة واحملاكمة.
 عندما أتى الرئيس فؤاد شهاب قال احمليطون 
لدودين - مجع  - وكانا خصمني  إن سلفه  به 
من حوله فاسدين، فلم يتخذ قرار احملاسبة وال 
التحقيق حتى يف ما حدث جراء استمرار نفاذ 
القاعدة النموذجية تلك. مع الرئيس شارل حلو 
كان مثة َمن يتهم الشعبة الثانية، جملرد تدّخلها 
بالفساد  السياسيني،  وشؤون  السياسة  يف 
لدى  ضباطها  من  أيٍّ  إىل  توّجه  فلم  ايضًا، 
اإلثراء.  تهمة  و19٧3   19٧1 عامي  حماكمتهم 
عام  بالتطهري  اإلصالح  اقرتن  حلو  عهد  يف 
1965 بإقالة موظفني كبار من مناصبهم، بينهم 
قضاة بارزون، أحدهم رئيس جملس الشورى، 
واآلخر رئيس ديوان احملاسبة، وسفراء، مع أن 
تطهريًا.   وليس  إصالح  إنه  القول  فّضل  حلو 
التهمة  من  فرجنية  سليمان  الرئيس  يسلم  مل 
نفسها، مذ قال العميد ريون إده - وهو أحد 
َمن اقرتعوا حبماسة له وناوأه الحقًا - إنه »عهد 
الزغرتاويني  إن  كول واشكور«. حينذاك قيل 
أقوى  وأصبحوا  اللبنانية  اإلدارة  اجتاحوا 
النافذين فيها. باندالع احلرب يف السنة ما قبل 
الفساد  تعبري  فرجنية، سقط  عهد  من  األخرية 
من االصطالح السياسي مذ باتت امليليشيات 

هي املسيطرة.
حتى احلرب اسُتعيض عن احملاسبة واحملاكمة 
عّما  اهلل  »عفا  بعبارة  فاسد  هو  ما  كل  يف 
يتبع  مسترت  عقاب  مثة  أيضًا  كان  مضى«. 
عن  النظر  غّض  يف  تلك  العبارة  شفاعة 
أواًل  األنظار  بتوجيه  السابق،  العهد  ارتكابات 
إىل رئيس اجلمهورية على أنه »سيد العهد«، 
والتعيينات  الصالحيات  معظم  متركز  بسبب 
أن  غري  من  القوي،  ونفوذه  عنده  الرئيسية 
يؤتى على ذكر فساد رئيس حكومة أو وزير 
أو نائب حتى حيظى حبماية الرئيس. إذذاك، 
كان على كل عهد جديد خيلف »العهد الفاسد« 
رجاالته  إطاحة  على  ُيقِدم  أن  سبقه،  الذي 
واألمنية  العسكرية  واألسالك  اإلدارة  يف 
والقضاء والسفارات واملناصب الرئيسية. مع 
العهد اجلديد يأتي رجاالته، ويذهبون بانطواء 
واليته. يفّسر هذا التصرف من دون أن يرّبره 
خصم  كان  اخللف  الرئيس  أن  بالضرورة، 
الرئيس السلف، وأحيانًا عدّوه وليس منافسه 
فقط، كما أن الغالبية النيابية املوالية للسلف 
إىل  ساحر  بسحر  اخللف  انتخاب  غداة  تتحّول 

ميسم رزق

)ال( مكافحة الفساد: تراث لبناني منذ بشارة اخلوري

مواالته. بذلك، راحت صفحات العهود تتقّلب 
من غري خضات.

يف  لبثت  املاضية،  العقود  مّر  على  وحدها، 
الذاكرة سابقة التطهري يف عهد حلو، ومل يكن 
احمُلاِسبون رئيس اجلمهورية أو جملس الوزراء 
أو جملس النواب - على غرار ما يبدو اآلن - بل 
هيئتني إحداهما قضائية وأخرى إدارية، أمرتا 
اخلطوات  أوىل  بالتطهري.  املشمولني  بصرف 
عن  احلصانة  رفع  كانت  والضرورية  احلتمية 
القضاة  عشرات  إخراج  إىل  فآلت  املوظفني، 
واملهندسني  واألطباء  السفراء  من  ومئات 

واملوظفني من مناصبهم.
بعد  ما  مرحلة  يف  احلالية  التجربة  تشهده  ما 

اتفاق الطائف، ال يشبه التجربة املنصرمة.
ر  منذ عام 1992 الذي أِذَن بالبدء الفعلي املقرِّ
للحقبة السورية، طبقة سياسية واحدة أحكمت 
اللبنانية  السياسية  احلياة  على  السيطرة 
احلقبة  رجاالت  هم  واملؤسسات،  وسلطاتها 
جالء  بعد  استمرت  نفسها  هي  السورية. 
السوريني، وال تزال نفسها اآلن. تغرّي رئيسان 
ورئيسان  السوريني،  ظل  يف  للجمهورية 
و15  برملانات،  وستة  بعدهم،  للجمهورية 
حكومة على رأسها سبعة رؤساء حكومة، ومئات 
من النواب والوزراء، إال أن الطبقة السياسية 
يف  األوىل  رموزها  برموزها.  نفسها  تزال  ال 
األولون يف طوائفهم  الزعماء  السورية  احلقبة 
)السّنة والدروز والشيعة(. بعد مغادرة اجليش 
الدوحة،  اتفاق  بعد  ما  إىل  وصواًل  السوري، 
دخل رمز مسيحي مؤثر وفاعل هو التيار الوطين 
وحزب  اللبنانية  القوات  كانت  بعدما  احلر، 
عام 2005  املستقبل  بتيار  تظّلال  الكتائب قد 
لدخول السلطة اإلجرائية للمرة األوىل منذ عام 

.1992
شعار  إىل  احلالية  السياسية  الطبقة  حتتج  مل 
»عفا اهلل عّما مضى« لسبب بسيط بديهي، أن 
أفرقاءها - وإن يف ظل تناحرهم على التفاصيل 
- متحالفون، أرسوا أكثر من معادلة بغية تربير 
السلطات  داخل  والبقاء  التحالف  هذا  متاسك 

أوالها  واملؤسسات: 
السورية  احلقبة  يف 
حتت  مجيعًا  أنهم 
سقف دمشق يف كل 
خياراتها االسرتاتيجية 
وهي اليت توّزع عليهم 
احلصص واملكاسب. 
منذ  ثانية  معادلة  ثم 

عام 2005 طرفاها فريقا 8 و1٤ آذار قبل أن 
ثالثة قضت  تلقائهما. ثم معادلة  ينطفئا من 
عام  منذ  الشيعي   - السيّن  النزاع  بتوازن 
احلالية،  الرابعة  املعادلة  إىل  وصواًل   ،2008
ميشال  الرئيسني  بني   2016 تسوية  وهي 
عون وسعد احلريري وثالثهما ثنائي حزب اهلل 
وحركة أمل. وألنها منبثقة من اتفاق الطائف، 
القائدة  احلالية  السياسية  الطبقة  أصبحت 
وآلة  والنظام  للدستور  واجلماعية،  الفعلية، 

احلكم ومصاحل الدولة.
السياسية  الطبقة  أنشأت   1992 عام  منذ 
املوالني  املوظفني  من  موازية  طبقة  هذه، 
أحزابها،  أو  شخصياتها  إىل  املنتسبني  هلا، 
واألمنية  العسكرية  واألسالك  اإلدارة  يف 
وفرضت  الرئيسية،  املناصب  ويف  والقضاء 
مرجعياتها صاحبة احلقوق الصارمة يف تقاسم 
الوظائف واحلصص على الطوائف، ومن خالهلا 
واحد،  وألنهم  كهذا،  حنو  على  أحزابها.  على 
يصعب العثور على عهد خلف خصم لعهد سلف 
على  يصعب  ما  مقدار  وحياكمه،  حياسبه  كي 
املرجعيات معاقبة رجاهلا يف مؤسسات الدولة، 
ملف  لدفن  رواجًا  األكثر  السجال  أن  خصوصًا 
تتحّول  فكرة  من  ينبثق  واالرتكابات،  الفساد 
للتو  يتحّول  موظف  معاقبة  »ميثاقية«:  تدرجيًا 
إىل معاقبة طائفة برمتها واستهدافها. سبب 

كاٍف وحتمي كي ال ُيفتح أبدًا.
عن  يومًا  حلو  قاله  ما  مغزى  يكمن  إذذاك 

اإلصالح الذي توخاه، وأوله رفع احلصانة.

    حينما قال 
حلو إن أول 

اإلصالح رفع 
الحصانة
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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

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

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

 2019 آذار   9 Saturday 9 March 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

ُطرحت أخريًا يف بعض االوساط السياسية تساؤالت حول األسباب 
ملف  بفتح  الفساد  على  حربه  اهلل«  »حزب  تدشني  حول  الكامنة 
احلسابات املالية للدولة حتديدًا ومن ضمنها لغز إنفاق مبلغ الـ11 
مليار دوالر، على الرغم من إدراكه أّن »اقتحامه« هذه القضية هو 
حتديدًا، قد يستفز الرئيس فؤاد السنيورة وتيار »املستقبل«، مع 

ما ميكن ان جيّره ذلك اىل تداعيات مذهبية وسياسية.
يضع خصوم »احلزب« خطوته هذه يف سياق االنتقام من السنيورة 
اىل  افتقاره  اّن  قاعدة  على  معه،  املرتاكمة  احلسابات  وتصفية 
احلصانة النيابية ومتايزه احيانًا عن الرئيس سعد احلريري قد يسّهالن 
استهدافه واستفراده يف هذا التوقيت بالذات، معتربين اّن »حزب 
اهلل« أعطى من خالل هذه »الدعسة الناقصة« إنطباعًا بأنه يريد ان 
وفئوية  سياسية  أهداف  لتحقيق  الفساد  مكافحة  شعار  يستخدم 

وليس حلماية املال العام وللوصول اىل االصالح احلقيقي.
اليت  الزائدة  السياسية«  »اجُلرعات  فاّن  هؤالء،  اىل  وبالنسبة 
من  املالية  احلسابات  ملف  مع  »احلزب«  تعامل  طريقة  تضمنتها 
شأنها ان حتّرف التدقيق يف هذا امللف عن وجهته االصلية ومساره 

التقين، لينزلق اىل متاهات داخلية ال تؤدي اىل نتائج إجيابية.
للمعركة  متامًا  مغايرة  مقاربة  ميلكون  »احلزب«  من  القريبني  لكن 
اليت فتحها على »اجلبهة املالية«، مستغربني ان يستسهل البعض 
حماكمة النيات بدل الدفع يف اجتاه حماكمة املرتكبني. أما دوافع 
التدقيق  مسألة  اولوياته  طليعة  يف  يضع  بأن  »احلزب«  قرار 
والتحقيق يف احلسابات املالية للدولة وكشف مكامن اخللل فيها، 

فيمكن تعدادها وفق العارفني باآلتي:
إّن هذا امللف هو مفصلي، بل يشّكل حجر أساس يف املسار   -
االصالحي امُلفرتض، ألّن من دون تصويب تلك احلسابات وتنقيتها 
اعوجاجها،  تقويم  اىل  وصواًل  فيها  والنزف  اهلدر  مكامن  وحتديد 
الرئة اليت  اّنها  العامة ان تنتظم وتستقيم، علمًا  ال ميكن املالية 
تتنفس منها الدولة، إذ ال قطع حساب من دون االنتظام املالي، 
باستثناءات  عماًل  إاّل  احلساب  قطع  دون  من  سليمة  موازنة  وال 

ملتبسة.
- إّن وزارة املال أجنزت أخريًا ملف إعادة تكوين احلسابات املالية، 
ما استدعى من »احلزب« يف هذه اللحظة حتديدًا ان يضيء عليه 

وان ُيطالب جملس النواب بدرسه والقضاء بالتحقيق فيه. 
- اّن مزيدًا من التأخري يف الدخول اىل كهوف تلك احلسابات كان 
القانونية  القدرة  وبانتفاء  حقائق حمورية  باحتمال سقوط  سيهّدد 
يعود  اليت  والوثائق  املستندات  بعض  اّن  ذلك  املساءلة.  على 
عام  من  املمتد  املالي  باخللل  )واملتصلة   2010 عام  اىل  تارخيها 
قانونية  قيمة  بال  وقت قصري  بعد  تصبح  قد   )2009 حتى   2005
بفعل مرور الزمن )10 سنوات(، ما يؤثر سلبًا على مسار التحقيق 

واحملاسبة.
- اّن »حزب اهلل« اختذ منذ البداية قرارًا بالرتكيز على ملفات الفساد 
واملستفيدون  املرتكبون  مسؤوليتها  يتحّمل  اليت  الدمسة  واهلدر 
الكبار ايًا تكن انتماءاتهم، وعدم االنزالق اىل تفاصيل جانبية أو 
جزئيات صغرية، ألنها ستستنزف كثريًا من اجلهد يف مقابل مردود 
اصالحي متواضع، وألّن »الصغار« ليسوا املسؤولني عن الصفقات 

الكربى والقرارات اخلاطئة اليت التهمت املال العام.
- إّن مبلغ الـ11 مليار دوالر هو تفصيل ضمن سياق طويل ومعّقد 
أهمية  تأكيد  مع  به،  املالية  احلسابات  ملف  إختزال كل  وال جيوز 

كشف كل مالبسات صرف هذا املبلغ الضخم.
إعداد امللفات داخل  »مطبخ«  ويؤّكد املطلعون على ما يدور يف 
»حزب اهلل« ان ليس صحيحًا اّن هناك انتقائية سياسية لديه يف 
قضايا الفساد اليت خيوض فيها، والفتني اىل أّن »سفري« السيد 
حسن نصراهلل النائب حسن فضل اهلل جيزم يف جمالسه اخلاصة بأّنه 
مستعد لطرح أي ملف تفوح منه روائح كريهة وأيًا يكن املسؤول 
حصل  كما  به،  املرتبطة  والوثائق  املستندات  توافرت  إذا  عنه، 

بالنسبة اىل احلسابات املالية.
ويتساءل هؤالء يف معرض نفي استنسابية فتح امللفات: أليس 
»حزب اهلل« هو الذي رفع الصوت يف داخل جملس الوزراء ضد 
مواجهة  اللبنانية« يف  »القوات  مع  بذلك  متقاطعًا  الكهرباء  بواخر 
»التيار الوطين احلر«؟ أليس »احلزب« بشخص فضل اهلل هو من 
اّن املعنيني بها هم من  تصّدى لظاهرة التوظيف العشوائي، مع 
احللفاء كما اخلصوم؟ أليس »احلزب« هو الذي يقف بقوة اىل جانب 
إنصاف الناجحني يف امتحانات جملس اخلدمة املدنية على رغم من 
ان من يؤّخر إنصافهم هو رئيس اجلمهورية و«التيار الوطين احلر« 

العتبارات تتعلق بالتوازن الطائفي؟
الضجيج  جتاهل  على  مصمم  »احلزب«  اّن  اىل  العارفون،  ويشري 
امُلفتعل ومتابعة ما بدأه، للجم الفساد املتفشي يف جسم الدولة، 
كاشفني انه وضع ملفات عدة على نار قوية، يف انتظار التوقيت 
وزراءه  اّن  اىل  إضافة  وخفاياها،  تباعًا حبقائقها  ليبوح  املناسب 
صدور  حنو  سيدفعون  ونوابه  وزاراتهم،  يف  الفساد  سيكافحون 
الرقابة  القوانني املوجودة وتفعيل  التشريعات الضرورية وتنفيذ 
النيابية وتنشيط آليات املساءلة واحملاسبة، على قاعدة اّن حماربة 

الفساد هي مسار تراكمي متواصل وليست ضربات مومسية.

ملاذا اقتحم »احلزب« امللف املالي.. 
طط؟   وماذا يخُ
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تعمل مصلحة التعليم اخلاص يف وزارة الرتبية بكّد ونشاط. تشري عماد مرمل
التكرميية لرئيس املصلحة عماد  الغداء والعشاء  إىل ذلك، حفالت 
لتقديم  الوزارة  يف  ملكتبه  املدارس  أصحاب  وزيارات  األشقر، 
الدروع واجلوائز وخلع األلقاب عليه، حبسب الصور اليت تزخر بها 
يتشاركها  اليت  املنشورات  وعشرات  »فايسبوك«،  على  صفحته 
لألشقر  التكريم  حفالت  آخر  الصفحة!  هذه  على  املدارس  أصحاب 
جرت األسبوع املاضي، يف بعلبك، ودعت إليها جمموعة من املدارس 
اخلاصة اليت يعمل بعضها يف تزوير اإلفادات وترفيع الراسبني يف 
املدارس الرمسية واخلاصة. يف هذه الدراسة املصغرة سنستعرض 
)ومن ضمنها  اجملانية  وغري  اجملانية  اخلاصة،  املدارس  من  مناذج 
شبكة »دكاكني التعليم«(، اليت ترفع إىل وزارة الرتبية بيانات غري 
َعب. دقيقة جلهة املعلومات املتعلقة بعدد التالمذة واملعلمني والشُّ

الرتبية،  وزارة  إىل  الواردة  البيانات  إىل  الدراسة  هذه  تستند 
)دليل  واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  صفحة  على  واملنشورة 
 ،2016/2015 وعام   2014/2013 عام  إحصاءي  يف  املدارس(، 
ومقارنتهما الكتشاف منط عمل بعض املدارس اخلاصة، ومن بينها 

شبكة »دكاكني التعليم«.
خاصة  استمارة  خالل  من  نفسها،  املدارس  هي  البيانات  مصادر 
الرتبية  بيانات وزارة  أن تتطابق مع  متلؤها كل مدرسة، ويفرتض 
ومصلحة التعليم اخلاص. أما التحليل فيستند إىل العناصر اآلتية: 
َعب، أفراد اهليئة التعليمية )مالك  العدد اإلمجالي للتالمذة، عدد الشُّ
وتعاقد(، عدد اإلداريني، حد أدنى للقسط املتوجب تقاضيه. وقد 
اعتمدنا رواتب املعلمني على أساس الدرجة 15 قبل القانون 46، أي 
1,08 مليون لرية كمتوسط راتب للمعلمني واإلداريني. ومت احتساب 
اإلضافات على الراتب كصندوق التعويضات والنقل والضمان يف 

احتساب القسط.

    لم تتدخل مصلحة التعليم الخاص للتحقق من تغطية 
املعلمني ساعات التدريس بحسب السجالت

 1433 أصل  من  مدرسة   647 هناك  أن  يتبنّي  ذلك،  إىل  استنادًا 
التدريس  الوزارة ساعات  جداول  املسجلون يف  معّلموها  يغطي  ال 
عب، مما يتيح االستنتاج أن هذه املدارس إّما أنها ال  املخصصة للشُّ
ُتدّرس التالمذة الدوام كاماًل وتكتفي بـ 4 أو 5 ساعات يوميًا، أو 
أن املعلمني فيها يغّطون ساعات إضافية بشكل غري قانوني، أو أن 
اجلداول واألرقام املقدمة إىل الوزارة مزورة أو غري دقيقة وأن عدد 
الشعب مبالغ فيه. ويف احلاالت الثالث يعترب هذا اخللل سببًا موجبًا 

 »دكاكني التعليم«: تزوير يف أعداد التالمذة واملعلمني
نعمه نعمه

املعلمني من 13 إىل 9. اخنفاض عدد املعلمني يشري إىل أن تغطية 
عب تقلصت إىل أقل من نصف ساعات  التدريس يف الشُّ ساعات 
التدريس اليومية، أي مبعدل 3 ساعات من دون معلم يوميًا، أو أن 
املعلمني يغطون بعضها بصورة غري قانونية وبساعات عمل إضافية. 
أما القسط فيجب أن ينخفض مع تقليص عدد املعلمني من 3,9 
مليون إىل 2,84 مليون خالل هذين العامني. هذه البيانات تشري إىل 
أن متوسط عدد التالمذة هو بني 9 و10 يف الشعبة الواحدة، وهو 

ما ينفيه األهالي أيضًا. 
أما الالفت، واملستغرب، فهو أن يف املدرسة 5 إداريني لـ 6 ُشعب، 
وأن هذه املدرسة سّجلت، حبسب بيانات 2014/2013، نسب جناح 

يف البكالوريا، فيما هي مدرسة ابتدائية!
- مدرسة يوزرسيف الدولية )خاصة غري جمانية - برج الرباجنة، حتولت 
إىل ثانوية احلسام بعد إقفاهلا(: ارتفع عدد تالمذتها من 292 إىل 
املعلمني  فيما اخنفض عدد  إىل 37،  الُشعب من 16  516، وعدد 
من 9 إىل 7، ما يعين أن معدل عدد املعلمني للشعبة هو 0,56 يف 
عام 2013 -2014 و0,19 يف 2015 - 2016، بينما املعدل املتوسط 
هو 1,4 معلم للشعبة. ويالحظ من خالل البيانات أن هذه املدرسة 
تغطية  عدم  ال سيما جلهة  فادحة،  وأخطاء  كبرية  ارتكبت خمالفات 

ساعات التدريس اليت تصل إىل 5 ساعات من دون معلمني!
- ثانوية العائلة اللبنانية احلديثة )خاصة غري جمانية - األوزاعي(: 
إىل   29 من  عب  الشُّ وعدد   619 إىل   412 من  التالمذة  عدد  ارتفع 
املفرتض  ومن   .26 إىل   27 من  فاخنفض  املعلمني  عدد  أما   ،38
نظرًا لزيادة عدد التالمذة أن ينخفض القسط من 2,03 مليون إىل 
1,31 مليون. كما أن عدد التالميذ يف الشعبة )17 تقريبًا حبسب 
نصف  املعلمني  عدد  يغّطي  ال  فيما  للواقع،  مطابق  غري  البيانات( 

ساعات التدريس يوميًا.
زاد عدد  العباسية(:   - ثانوية ستارز كولدج )خاصة غري جمانية   -
عب من 21 إىل 24، فيما تراجع  التالمذة من 354 إىل 422، وعدد الشُّ

عدد املعلمني من 46 إىل 25!
- ليسيه كلودال )خاصة غري جمانية - بعبدا(: ازداد عدد الشعب 
من 26 إىل 31، وعدد التالميذ من 188 إىل 260، فيما تراجع عدد 
تدريس  ساعات   4 من  أكثر  يغطون  ال   ،16 إىل   19 من  املعلمني 
يوميًا. واملفارقة أنه ال يوجد أي معّلم يف هذه املدرسة من ضمن 

املالك!

* باحث يف الرتبية والفنون، عضو احتاد جلان األهل وأولياء األمور 
يف املدارس اخلاصة

لتدخل مصلحة التعليم اخلاص وهو ما مل 
هناك  املدارس،  هذه  بني  ومن  حيدث. 
يف  معّلم/ة  من  أقل  فيها  مدرسة   197
وبعض   .)1,4 هو  األدنى  )احلّد  الشعبة 
هذه املدارس إفرادية، تنتمي إىل شبكة 
اإلفادات  تزّور  اليت  التعليم«  »دكاكني 
الرمسية  املدارس  يف  الراسبني  وترّفع 
رئيس  إدارة  من  مستفيدة  واخلاصة، 
األشقر.  عماد  اخلاص  التعليم  مصلحة 

ويف ما يأتي بعض النماذج:
غري  )خاصة  األخضر  لبنان  مدرسة   -
جمانية - زقاق البالط(: بلغ عدد تالمذتها 
139 تلميذًا عام 2013 - 2014 واخنفض 
إىل 90 تلميذًا عام 2015 - 2016، فيما 
عب من 12 إىل 6، وعدد  اخنفض عدد الشُّ
أن  املفارقة   .13 إىل   15 من  املعلمني 
لتسيري  حتتاج  املواصفات  بهذه  مدرسة 
أمورها إىل أن يكون قسطها 3,8 مليون 
لرية للتلميذ الواحد عام 2013 - 2014، 
 2016  -  2015 عام  لرية  مليون  و5,4 
املسجلني.  التالمذة  عدد  اخنفاض  نتيجة 
عن  األهل  بعض  سؤال  لدى  أنه  إال 
مثل  يدفعون  ال  أنهم  أكدوا  األقساط، 
هذه األقساط، ما يعين أن لدى املدرسة 
البيانات  وحبسب  أخرى.  متويل  مصادر 
متوسط  أن  االستنتاج  ميكن  املنشورة، 
عبة الواحدة هو بني  عدد التالمذة يف الشُّ
11 و15 تلميذًا. إال أن األهالي أنفسهم 
الواحدة  الّشعبة  تالميذ  عدد  أن  يؤكدون 

يصل أحيانًا إىل 35!
- ثانوية االحتاد اللبناني احلديثة )خاصة 
عدد  بلغ  الرباجنة(:  برج   - جمانية  غري 
تالمذتها 97 يف عام 2013- 2014 و95 
الشعب  أما عدد  يف عام 2015- 2016، 
عدد  تراجع  فيما   ،10 إىل   9 من  فارتفع 
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اخلدمات  إيرادات  قيمة  هي  دوالر،  مليون   60
غري األساسية )أو خدمات »القيمة املضافة«( يف 
قطاع اهلاتف اخللوي. أكثر من نصف املبلغ )حنو 
اجلزء  أما  الدولة.  إىل  يذهب  دوالر(  مليون   35
فتتقامسه  دوالر سنويًا(  مليون   25 )حنو  الثاني 
اللبنانية.  السوق  »حتتكر«  تكاد  شركات  ثالث 
ُيطَلق على هذه اخلدمات توصيف »خدمات القيمة 
امُلضافة«، ولكّنها يف احلقيقة »تكاليف ُمضافة« 
دون  من  غالبًا  باخللوي،  امُلشرتك  فاتورة  على 

احلصول على موافقته.
»زيد  من   $3 بتصّرفك  وضعنا  قليل.  »رصيدك 
بـ0.325$/ دقيقة  رصيدك«، التصاالتك احملّلية 
ولإلنرتنت  دقيقة(،   /$0.25 األصل  يف  )هي 
بـ0.20$/ ميغابيت، وللرسائل بـ0.065$/ رسالة 
من  تستعمل  اخرتت  إذا   .)$0.05 باألصل  )هي 
تشّرج.  بس  رصيدك  من   $3 بينحسم  هاملبلغ، 
أو  عالـ1331،  جمانًا   D بعات  هامليزة،  لتلغي 
اطلب #13*«. عدد من أصحاب البطاقات اخللوية 
املسبقة الدفع، املشرتكني مع »ألفا«، قرأوا هذه 
الرسالة ُمسبقًا. وصلتهم كّلما شارف رصيدهم 
على االنتهاء، أو مل يعودوا ميلكون ما يكفي من 
»الدوالرات«. واضٌح من اللغة اليت ُنّصت فيها 
الرسالة، أّنه ُيباَدر إىل ضّخ دوالرات إضافية يف 
البطاقة اخللوية، من دون أن يكون املشرتك قد 
اختار ذلك أو اشرتك باخلدمة )اليت ُتقّدمها شركة 
»LibanCall«( ُمسبقًا. األمر نفسه يتكّرر مع شركة 
 Advanced« اسم  عليها  ُيطلق  خبدمة  »تاتش«، 
وُتشبه   ،)»Numbase« شركة  )ُتقّدمها   »Credit
إىل حّد كبري اخلدمة »املفروضة« على ُمستخدمي 
الفصيلة  أخرى من  خدمة  »تاتش«  لدى  »ألفا«. 
نفسها، إّنا مبيزات خمتلفة. جيري إطالع امُلشرتك 
غ«  و«ُيَبلَّ لديه،  الباقي  الرصيد  على  »العزيز« 
شركة  )ُتقّدمها   »SOS Airtime« خدمة  مع  بأّنه 
مُيكنه   ،)»InMobiles»لـ التابعة   ،»Mobinext«
االستفادة من مبلغ دوالرين ُيزاد على رصيده، 
البطاقة.  شحن  إعادة  عند  جمانًا  »السرتجاعه 
يف  كما  تلقائيًا«.  ُمفّعلة   ،SOS Airtime خدمة 
حالة »ألفا«، كذلك مع »تاتش«، ُتفَرض اخلدمة 
على امُلشرتك، ولكن »األسوأ« حبالة امُلشرتكني 
إلغاء  بكيفة  ُيعَلمون  ال  أّنه  الثانية،  الشركة  مع 
الـ«SOS Airtime«. فحتى لو كانت اخلدمة ُمقّدمة 
»جمانًا«، مبعنى ال يوجد بدل اشرتاك فيها، وُيعاد 
اسرتجاع الدوالرين من امُلشرتك من دون فرض 
فائدة عليهما، ولكن من حّقه أن ُيقّرر وجود اخلدمة 
على شرحيته أو ال، خاصة أّنه »إذا استخدمنا أكثر 
من دوالرين فُيسرتد منا مبلغ الدين، مع فائدة«، 
األمر.  اخترب  الذي  أحد املشرتكني  حّد قول  على 
»خدمات  ُيسّمى  عّما  نوذجًا  ُتَعّد  اخلدمات،  هذه 
أو  اخللوي،  اهلاتف  قطاع  يف  امُلضافة«  القيمة 
)اختصارًا   »Value Added Services»بـ ُيعرف  ما 
قيمة  ُتشّكل  أّنها  على  إليها  ُينظر  اليت   ،)VAS
إضافية للخدمات األساسية اليت توفرها الشركات 
امُلشغلة للهاتف اخللوي. فكّل شخص حامل جلهاز 
اإلضافية  اخلدمات  ملقدمي  »هدٌف«  هو  هاتف، 
غري األساسية، تتدرج من الدفع لقاء كشف هوية 
املتصل، إىل وضع املوسيقى على اهلاتف، بيع 
إىل  اهلواتف  فتتحول  باجلملة  القصرية  الرسائل 
وصواًل  الرباعية،  األرقام  بيع  بريد،  صندوق 
إىل االشرتاك خبدمة تتيح أن يتصل بك الناس 
العديد من املشرتكني،  رقمك.  معرفة  من دون 
فوجئوا بوجود رّنة على هاتفهم يسمعها كّل من 
يتصل بهم، من دون أن يسبق هلم طلب تفعيل 
اخلدمة. ويكون إنهاء االشرتاك غري اجملاني، أشبه 
حبّل األحجية. وهناك من وجد نفسه فجأة يترّبع 
لقاء  إضافية  دوالرات  يتكّبد  أو  صحية  ملراكز 
اتصاله بأحد احملامني، بسبب اشرتاك امُلتَصل به 
بهذه اخلدمة. خدمات إضافية أخرى، يشكو العديد 
من اللبنانيني من »توريطهم« بها. وألّن الرسائل 
اخلدمات  عن  الناس  يتلقاها  اليت  القصرية 
امُلضافة تصلهم باسم شركيَت »ألفا« و«تاتش«، 
ال يعلمون بأّن من يتواصل معهم »العب ثالث«، 

وليس الشركتني امُلشغلتني للخلوي.
»حيتكر« قطاع خدمات القيمة امُلضافة يف لبنان 

ثالث شركات: »LibanCall« لنجيب أبو محزة )من 
لبنان(،  يف   »VAS« قطاع  يف  العاملني  أوئل 
يعمل يف  )كان  مجعة  زكريا  ألمين   »Numbase«
الـ2008(،  يستقّل يف  أن  قبل  أبو محزة  شركة 
ليطاني  وشربل  عيتاني  هلشام   »InMobiles«
مكونة  الثالث  من  واحدة  كّل  الفرن.  وموريس 
من شركات عّدة ومساهمني آخرين، ويف بعض 
ُمعينة،  خدمات  يف  معًا  شركاء  يكونون  األحيان 
)شركات  مجعة  وأمين  محزة  أبو  جنيب  كحالة 
 ،»Arbooster International /Holdings Limited«
و«Numcall Limited«، و«Ringback Tone«، كما 
ورد يف وثائق بنما(. توجد شركات أخرى، ُتقّدم 
للموسيقى،  كـ«أنغامي«  األساسية  غري  اخلدمات 
ولكن الشركات الثالث املذكورة هي األساس يف 
امليدان، ُمستفيدة من »امتياز« تقديم اخلدمات 
مناقصة،  األساسية، من دون اخلضوع ألّي  غري 
امُلشغلتني،  الشركتني  مع  عقد  توقيع  ومُبجّرد 
على  القدرة  متنحها  العقود  أن  من  الرغم  على 
تقاسم أرباح األموال العاّمة مع الدولة. ويف هذا 
اإلطار، يزيد أحد العاملني يف القطاع )من خارج 
اللوبي الثالثي( أّن »اخلدمات اليت ُيقّدمها هؤالء، 
بإمكان الشركتني امُلشغلتني أن ُتقّدمها، فتدخل 
للدولة  ندفعها  اليت  الفاتورة  كلفتها يف  حينئذ 
عرب »ألفا« و«تاتش«. فتكون الشركتان بذلك، 
ومل  لديها،  البشرية  اخلربات  من  استفادتا  قد 

تتشارك داتا املشرتكني مع فريق ثالث«.
إنكار  على   »InMobiles»و  »Numbase« تلتقي 
ما ُيقال عن خرقهما )مع »Liban Call«( لبيانات 
معرفة  أجل  من  حركتهم،  ومراقبة  املستخدمني 
يف  عاملون  يقول  هلم.  اخلدمات  تفعيل  كيفية 
الشركتني إّن دورهما يقتصر على »وضع اخلادم 
)سريفر( يف »ألفا« أو »تاتش«، من أجل تشغيل 
اخلدمة، ولكن ليس لدينا اطالع على الداتا«. متامًا 
للسوق،  الثالث  الشركات  احتكار  ينفيان  كما 
»بإمكان أيٍّ كان العمل، ولكن القصة ال تقتصر 
الشركات  من  العديد  األفكار.  تقديم  على  فقط 
الصغرية تسقط يف اختبار األمان أو لعدم توافر 
غري  هذا  مناقصات؟  جتري  ال  ملاذا  الشروط«. 
اإلضافية.  اخلدمات  ُمقدمي  إىل  بالنسبة  وارد 
»أين قيمة االبتكار؟ هناك براءة اخرتاع، وخدمات 
اإلبداع«،  قتل  مُيكن  ال  بتوفريها.  نقوم  حنن 
اإلطار  ويف   .»Numbase« يف  مسؤول  يقول 

»رنّات« اخللوي ومسابقاته: كيف تربح املاليني من دون جمهود!
لـيا القزي

نفسه، يقول مسؤول يف »InMobiles« إّنه حني 
»أبتكر ُمنتجًا، ملاذا علّي أن أدخل يف مناقصة مع 
غريي؟ خالفًا لشركات اخلدمات اإلضافية األخرى 
العاملة يف لبنان اليت تشرتي الربامج من اخلارج، 
براجمنا  وُنطور  لدينا 174 مهندس برجميات  حنن 
األموال  من  تستفيدون  أنتم  ولكن  اخلاصة«. 
ينفي  ال  كبرية؟  أرباٍح  حتقيق  أجل  من  العامة 
مسؤول يف إحدى الشركات الثالث، »وجود غّش 
يف القطاع، واستفادة من املال العام، حتديدًا منذ 
 ،»InMobiles»و »Numbase« عام 2017«. إال أّن
»ال  شركتهما  بأّن  نفسه،  عن  منهما  كّل  ُيدافع 

متّس باملال العام«.
يف عدد »األخبار« الصادر يوم 11 حزيران 2018 
، ورد أّن أرقام وزارة االتصاالت ال ُتظهر حجم 
املسبقة  اخلطوط  اإلضافية يف  اخلدمات  مبيعات 
جممل  من   %16 ُتشّكل  أّنها  حني  »يف  الدفع، 
مبالغ  عن  عبارة  وهي  الثابتة.  اخلطوط  إيرادات 
وزارة  املستخدم«. وحبسب مصادر يف  يدفعها 
االتصاالت، بلغت إيرادات »VAS« يف عام 2018، 
مليون   60 حنو  و«تاتش«،  »ألفا«  شركيَت  يف 
دوالر، كانت حصة مقدمي اخلدمات غري األساسية 
بني  األرباح  توزيع  دوالر.  مليون   25 حنو  منها 
الدولة وُمقدمي اخلدمات اإلضافية، يتفاوت بني 
خدمٍة وأخرى، ولكن هي إمجااًل حنو 60% للدولة 
ملقدمي   %40 وحنو  »تاتش«(،  أو  »ألفا«  )عرب 
الشركات  إحدى  يف  مسؤول  وحبسب  اخلدمات. 
الثالث »سُيغريرَّ توزيع نسبة األرباح، لُتصبح 70/ 
األكرب  احلصة  أّن  ويكشف  الدولة«.  30 ملصلحة 
مجعة،  وأمين  محزة  أبو  جنيب  شركتا  »تتقامسها 
أّن حّصة شركة هشام عيتاني وشربل  يف حني 
ليطاني ال تتعّدى 20%«. حاولت »األخبار« سؤال 
جتنيها  اليت  اإليرادات  عن  الثالث  الشركات 
 ،»LibanCall« اإلضافية.  اخلدمات  مبيعات  من 
أّما  أساسه.  من  املوضوع  عن  احلديث  رفضت 
املعرفة  عدم  فاّدعت   ،»Numbase»الـ مصادر 
 »VAS« بقيمة املبيع، ُمضيفة أّن أرباح كّل قطاع
 »InMobiles« ليست كبرية. من جهتها، كشفت
أّنها جتين »23 ألف دوالر/ الشهر من شركة ألفا، 
أّن  علمًا  تاتش«.  من  الشهر  دوالر/  ألف  و175 
»أصغر  أّن  يؤكدون  االتصاالت،  خرباء يف جمال 
يف  دوالر  ألف   150 بقيمة  أرباحًا  ُتؤمن  خدمة 

الشهر الواحد«.

أموال بال جمهود
خدمات القيمة امُلضافة »سوق مفتوح وقطاع ُميز 
جلين نسبة كبرية من األرباح من دون جمهود«، 
عدم  فّضلوا  االتصاالت  جمال  يف  خرباء  يقول 
الرقمية،  القطاع  فطبيعة  هويتهم.  عن  الكشف 
»وعدم وجود تكاليف باهظة، ُتسّهالن ذلك. معظم 
شركات الـ«VAS«، تشرتي الربامج من مؤسسات 
أجنبية، أي إّنها ال خترتع املنصات. والدليل على 
ُتقّدم  امُلضافة  للقيمة  خدمات  توجد  ال  أنه  ذلك 
األخرى«.  الدول  يف  موجودة  وغري  لبنان،  يف 
ال بل جرى تطبيقها »بطريقة سيئة، قائمة على 
»يلتزم  البلدان،  معظم  ففي  املواطنني«.  غّش 
مقدمو اخلدمات احلصول على موافقة مسبقة من 
امُلستخدم قبل تفعيل اخلدمة. ويلتزم إعطاء احلق 
للمشرتك بإنهاء اخلدمة ساعة يشاء«. ليست هذه 
احلال يف لبنان، حيث ُتفرض اخلدمة على امُلشرتك 
تسليف  كموضوع  بإلغائها،  له  »ُيسمح«  وبعدها 
الدوالرات. يقول أحد اخلرباء يف القطاع إّن ُمقدمي 
اخلدمات يف هذه احلالة، »حيصلون على ما بني 
10 و15% من األرباح، وهم يتحولون إىل شركاء 
للدولة يف سعر دقيقة التخابر اليت ُتصبح أغلى 
العام«.  املال  من  الناس  ُيسّلفون  عمليًا،  مثنًا. 
 Liban« الشركتان اللتان ُتقّدمان هذه اخلدمة هما
»تاتش«.  و«Numbase« يف  »ألفا«،  Call« يف 
ُنرسل  »فنحن  تقّدم،  ما  األخرية  مصادر  تنفي 
وبإمكانه  انتهى  رصيده  أّن  ُنربه  املشرتك  إىل 

االشرتاك باخلدمة، مع ذكر السعر بشفافية.

    خدمات القيمة امُلضافة »سوق مفتوح 
لجني نسبة كبرية من األرباح من دون 

مجهود«

كذلك فإّننا أنشأنا حسابًا مصرفيًا، للدفع لتاتش 
أي  املبلغ،  تسديد  عن  امُلشرتك  ف  ختلُّ حال  يف 
إّننا ال ُنكّلف الدولة«. ومن جهتها، تقول شركة 
للدفع  حسابًا  أنشأت  أيضًا  إّنها   »InMobiles«
ولكن  املبلغ،  امُلشرتك  يرّد  مل  إذا  لـ«تاتش« 
»الفرق بني خدمة »SOS Airtime« واآلخرين، أّننا 
ال نقوم بإقراض رصيد لقاء فوائد، بل نشرتي 
من الشركة امُلشغلة للخلوي الدوالرات ونضخها 
الثانية  اخلدمة  بدل«.  دون  من  امُلشرتك  لدى 
 Ringback»اليت تدور حوهلا »الشبهات«، هي الـ
Tone« أي النغمة اليت يسمعها امُلتصل باملشرتك. 
كان  أّنه  أو  ُمفّعلة،  اخلدمة  أّن  تعلم  مل  الغالبية 
ُيقتطع منه مبلٌغ لقاء االشرتاك. وقد أوقف الوزير 
قبل  الـ2015،  يف  اخلدمة  حرب  بطرس  السابق 
أبو  اتفاق مع جنيب  بعد  اإليقاف  أن يلغي قرار 
إللغائها  املواطنني  خبدمة  رقم  وضع  على  محزة 
أو   »Arabooster»الـ خدمتا  يشاؤون.  ساعة 
املال  سحب  قاعدة  عن  تشّذان  ال   ،»CashIn«
من الناس »باإلكراه«. أساس الفكرة دفع مبلغ 
»استيفاء  حبجة  مبحاٍم،  االتصال  لقاء  إضايف 
أتعابه االستشارية على اهلاتف«. ال مُيكن مشرتكًا 
باخلط األرضي أن يتواصل مع حماٍم فّعل اخلدمة، 
 Araboosterالـ بني  املفاوضات  أن فشلت  »بعد 
وهيئة أوجريو ألسباب تقنية«. وقد ُغّلفت اخلدمة 
بطابع إنساني، فُعقد اتفاق بني الشركة ومركز 
سرطان األطفال )»سانت جود«(. االتصال بأحد 
املشرتكني باخلدمة، يعين الترّبع لـ«سانت جود«. 
 »CashIn»الـ يف  املعنيني  أّن  من  الرغم  على 
أّن  إال  املعلومات،  داتا  على  اطالع  أي  ينفون 
أّن  يؤكدون  االتصاالت  يف  سابقني  مسؤولني 
ال  ألّنها  الناس،  بيانات  مبعرفة  »تسمح  اخلدمة 
تقتصر على امُلشرتكني بها، بل كّل من يتّصل 
بهم وُيسحب من رصيده مثن إضايف لالتصال«. 
غّش  »ال  إّنه  بالقول  نفسها  عن  الشركة  ُتدافع 
للمواطن، إذ بإمكانه قطع االتصال ما إن يسمع 

أّن كلفة الدقيقة ستكون أغلى«.
أساسيًا  موردًا  كونه  االتصاالت بني  جيمع قطاع 
من إيرادات الدولة، وبابًا رئيسيًا لشّتى امللفات 
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مـقاالت وتـحقيقات

فساد،  شبهات  حوهلا  حتوم  اليت 
أنواع  لكل  عرضة  أنه  عن  فضاًل 
السّيئ  الوضع  االخرتاقات. 
املواطنني،  على  ُحكمًا  ينعكس 
يدفعون  أنفسهم  جيدون  الذين 
واحدة من أغلى فواتري االتصاالت 
العامل(،  يف  )ورمبا  املنطقة  يف 
املستوى.  دون  خدمات  لقاء 
وكما أّنه ال يكفيهم ذلك، لتأتي 
اإلضافية«،  »القيمة  خدمات 
أكثر فأكثر. حني  لُتثقل كاهلهم 
اشرتى امُلشرتك شرحية اخلّط، مل 
يوضح له بشفافية أّنه قد يواجه 
أن  عليه  فلماذا  مشابهة،  أمورًا 
يدفع لقاء ما مل يطلبه؟ من حيميه 
املفرتض،  احلاالت؟  هذه  يف 
حبسب اخلرباء، أن »تؤدي وزارة 
قطاع  احلامي«.  دور  االتصاالت 
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األطفال.
- Nametag من شركة »Numbase« ملستخدمي »ألفا« و«تاتش«. 
رقم  أو  اسم  على  احلصول  أجل  من   $60 قرابة  املشرتك  يدفع 

ُيستخدم لالتصال به إذا مل يرد إعطاء رقمه ألحد ما.

- MegaPromo، ملشرتكي »ألفا« و«تاتش«، اليت ُتبّشر املشرتكني 
بأنهم أمام فرصة الفوز بـ«واحد من الشيكات الـ120 املذهلة«، 
بآالف الدوالرات يوميًا... ُيدعى الشخص إىل إرسال رسالة قصرية 
إضافية  كلفة  أي  دون  »من  لالشرتاك  الرباعية  األرقام  أحد  إىل 
دفع  على  أنه جمربرَ  املشرتك  ُيرب  أحد  ال  األوىل«.  الثالثة  لأليام 
املوقع  على  إال  اخلدمة  من  اخلروج  يرد كيفية  وال  يوميًا،   $0.16

اإللكرتوني اخلاص باخلدمة!

املسابقات عرب الهاتف: »غشّ« للمشرتك؟
بداية »اخلدمات غري األساسية« يف لبنان كانت مع خدمة األبراج 
بكلفة دوالر لكّل اتصال، »كان هذا أول VAS ُيدرج على فاتورة 
وزارة  يف  السابقني  املستشارين  أحد  حبسب  املستهلك«، 
 Ringbackاالتصاالت. بعدها بدأت تتطور خدمات أخرى، »فكانت الـ
غري  للخدمات  امُلقّدمة  الشركات  عمل  Tone مع جنيب أبو محزة«. 
األساسية، مل ينحصر يف هذا اإلطار، فأدخلوا األلعاب أيضًا إىل 
اهلاتف، »هناك املسابقات، أو الرسائل اليت ُتبارك للمشرتك ألّن 
خطه فاز مببلغ ما وعليه االتصال لتحصيله. املردود هنا كبري وغري 
مراقب«. يف الـ2015، بدأت لعبة »العب واربح مع ألفا وتاتش«. 
اخلدمة ليست ُمقّدمة منهما مباشرة، بل ُمطورة من الشركة اخلاصة 
»Numbase«، هي عبارة عن إرسال »رسالة قصرية إىل **** من 
دون أي كلفة إضافية لأليام الثالثة األوىل«. يف بلٍد ُيعاني فيه 
املواطنون من أزمة اقتصادية حاّدة، ُتعّمق من عدم قدرتهم على 
تأمني حاجاتهم األساسية، لن يكون صعبًا »إغراؤهم« باالشرتاك 
بلعبة ُتعطيهم فرصة الفوز بألف دوالر يف اليوم الواحد. الرسالة ال 
ُتفيد بأكثر من ذلك، وال توضح للناس كلفة االشرتاك بعد األيام 
الثالثة اجملانية. املعلومات موجودة على املوقع اإللكرتوني للعبة. 
ن وصلته رسالة على هاتفه تعطيه فرصة الفوز بألف دوالر  لكن مرَ
يومًا، ويف زمن يريد فيه املواطن أن يتلقى كل املعلومات بسهولة 
وسرعة، فهل سُيفّكر يف زيارة املوقع اإللكرتوني، حيث جيب عليه 
النقر مثاني مرات قبل الوصول إىل النقطة 28 يف خانة »األسئلة 

الشائعة« حتى يعرف أّن كلفة كّل رسالة هي 1.30$؟

شركات الخدمات غري األساسية: »أعدقاء الكار«
أكرب شركتني للخدمات غري األساسية )أو »خدمات القيمة املضافة«( 
يف لبنان، مُيثلهما جنيب أبو محزة وأمين مجعة. هما »ابنا الكار« منذ 
سنوات، القادران على فرض شروطهما على السوق، »فُيقّسمان 
قطاع  يف  العاملني  أحد  حبسب  بينهما«،  واحلصص  اخلدمات 
»التضييق  الـ2017،  يف  حاوال،  الرجلني  أّن  يضيف  االتصاالت. 
على عمل هشام عيتاني )الشريك األكرب يف »InMobiles«( وعدم 
إبرامه عقودًا مع شركيترَ اخللوي، ولكن ُحّل األمر بعد تدّخل من نادر 
الكبرية  ليطاني غري  ُيفّسر ذلك حصة عيتاني وشربل  احلريري«. 
يف سوق »VAS«، علمًا بأن شركتهما حاولت أن تعرض على مجعة 
شراء الربامج اليت تطورها، ووضع »اسرتاتيجية موحدة« لفرضها 
على الشركتني امُلشغلتني للخلوي، من دون نتيجة، يف حني أّن 
»ألفا« و«تاتش«  أّن رفع مجعة الصوت مع  أخرى، تعترب  مصادر 
كان اهلدف منه »عدم تشويه صورة القطاع من خالل املمارسات 
إّنه مستعد لتكليف شركة حسابات  اخلاطئة. فهو دائمًا ما يقول 
إجراء تدقيق يف القطاع واألرباح اليت جتنيها الشركات«. يصدف 
أّن االستعداد للتدقيق يف احلسابات ُيعرب عنه معظم العاملني يف 

»اخلدمات غري األساسية«.

أشخاص  قّرر  حيث  القطاعات،  من  غريه  إىل  ُيضاف   »VAS»الـ
دون  من  الكثرية  األرباح  جين  العام،  القطاع  مع  »بشراكتهم« 
يف  موجودة  األساسية  غري  اخلدمات  إّن  هؤالء  سيقول  ضوابط. 
كّل الدول، وإّن شركاتهم »عاملية«. صحيح أّن األمر ليس اخرتاعًا 
والتدقيق  اإلدارية  الرقابة  وغياب  احمللية  الفوضى  لكن  لبنانيًا، 
املالي ومحاية مصاحل الناس، اليت ُترافق هذه األعمال، تدفع إىل 

دّق الناقوس من أجل تنظيمه.

شقري: سأراجع كل الخدمات اإلضافية
يقول وزير االتصاالت حممد شقري يف اتصال مع »األخبار« إّنه جُيري 
مراجعة كّل اخلدمات اليت ُتقّدم يف قطاع االتصاالت، »من أجل رفع 
أن  »جيب  خدمات  إىل شقري، مثة  فبالنسبة  منها«.  الوزارة  حّصة 
ُتلغى ألّن مردودها قليل. أما اخلدمات األخرى اليت تدّر نسبة كبرية 
من األرباح، فيجب أن ُتعّدل حصة الدولة منها«، ُمشّددًا على أّنه 
»لن يتّم إحلاق الظلم بأحد«. مثة أمر آخر سُيثريه وزير االتصاالت، 
املشرتك.  موافقة  دون  من  تلقائي  بشكل  اخلدمات  تفعيل  وهو 
يؤّكد شقري أّنه »ممنوع إجبار أي مواطن على أي خدمة. املشرتكون 
أحراٌر يف تفعيل عدد اخلدمات اليت يريدون، شرط أن ال ُتفرض 
عليهم«. ويقول يف هذا اإلطار إّن »املشرتكني الذين ُسحب منهم 
لقاء االشرتاك بـ«أنغامي«، من دون إذنهم، ُأعيد هلم املبلغ«.   $ 4
هاتان النقطتان سيبحثهما شقري خالل »اجتماع ُيعقد نهاية األسبوع 

احلالي، بني وزارة االتصاالت والشركتني امُلشغلتني للخلوي«.

أبرز اخلدمات اإلضافية
ملستخدمي   »LibanCall« شركة  ُتقّدمها  اليت  »رّنات«  خدمة   -
 »Numbase« شركة  ُتقّدمها  اليت  »مّسعين«  وخدمة  »تاتش«، 
 ،RingBack Toneملستخدمي »ألفا«. اخلدمتان هما من فصيلة الـ
ومُيكن املستخدم أن يتار الرّنة اليت يريد أن يسمعها من يتصل 
املشرتكني،  علم  دون  من  الشرائح  على  اخلدمة  هذه  ُفّعلت  به. 
وألنه ال مُيكن مساعها إال من قبل املتصل، مل يعلم بها العديد من 
ل بهم إال صدفة. اخلدمة ليست جمانية، وإنهاء االشرتاك بها  امُلتصرَ
غري واضح للناس. قيمة االشرتاك قرابة الـ0.70$، يف حني أنه 

إللغائها. جيب دفع $0.90 

- خدمة »أنغامي« للموسيقى، وُتقدم إىل مستخدمي »ألفا« بكلفة 
 MB 200 :ُتقدم باقتني »تاتش« اليت  شهريًا، وملشرتكي   $3.9
بكلفة 1.5$/ الشهر، أو GB 1 بكلفة 4.99$/ الشهر. تصل رسالة 
من »أنغامي« من أجل »االستفادة« من »MB 750 جمانًا خمصصة 
مدة  هي  كم  التوضيح  دون  من  األغاني«،  وتنزيل  لالستماع 

الـ«جمانًا«، وكم يدفع املشرتك لقاء االشرتاك باخلدمة الحقًا.

ملستخدمي   ،»LibanCall« شركة  من  رصيدك«،  »زيد  خدمة   -
»ألفا«، قائم على وضع دوالرات يف اخلطوط املسبقة الدفع، من 
دون موافقة املشرتك، بعد أن يكون قد انتهى الرصيد، وبكلفة 
دقيقة أغلى. وبعد أن يعيد املشرتك »تشريج« خطه، ُيسحب منه 
 Advanced ين«، مع فائدة. يف »تاتش« خدمة مماثلة امسها »الدَّ

.»Numbase« ُتقدمها شركة ،Credit

- خدمة SOS Credit من شركة »Mobinext«، مفّعلة تلقائيًا وجمانًا 
ملشرتكي »تاتش«، وهي قائمة على إقراض دوالرات للمشرتك، 

تسحب منه من دون فائدة بعد أن ُيشرج خطه.

- خدمة CashIn من شركة Arabooster )تابعة لـNumbase( وتقدم 
إىل مشرتكي »ألفا« و«تاتش«. يدفع املتصل دوالرات إضافية 
باخلدمة، كاحملامني ومركز سرطان  بأحد املشرتكني  اتصاله  لقاء 

ال ينفي مسؤول يف إحدى الشركات الثالث، وجود غشّ واستفادة من املال العام )هيثم املوسوي(

 ال تنفي شركة »ألفا« أنها استجابت يف اآلونة األخرية لشكاوى 
عدد من زبائنها حيال »سحبها« من رصيدهم حنو 4 دوالرات مقابل 
الشهر  يف  مّت  األربعة  الدوالرات  سحب   .»Alfa Anghami« خدمة 
الثالث غري اجملاني بعد »تفعيل الزبائن للعرض واستفادتهم من 
الشهرين اجملانّيني األّولني للخدمة« كما توضح الشركة لـ«األخبار«، 
 ،TVAالفتًة إىل أنها »أرجعت املبلغ املقتطع كاماًل، مبا فيه قيمة الـ
االشرتاك يف  مواصلة  رغبتهم يف  عدم  أبدوا  الذين  للمشرتكني 
العرض«. إبداء املشرتكني رغبتهم يف إيقاف العرض، حني أصبح 
عرب  اخلرب  انتشار  بعد  بالشركة  اتصاهلم  خالل  من  جرى  مدفوعًا، 
ينتبهوا  تبقى فئة من املشرتكني ممن مل  التواصل. لكن  مواقع 
أصاًل لرصيدهم ومل يتصلوا السرتجاعه، خصوصًا أصحاب اخلطوط 
اخللوّية الثابتة. احلملة التسويقية للخدمة من شركة »ألفا« قامت 
على مبدأ »الشهرين األّولني ببالش والثالث مدفوع«... تصبح فيه 
كلفة الـ750 ميغابايت اخلاصة بتطبيق »أنغامي« بـ3.9 دوالرات، 
بينما قّدمت »تاتش« العرض بال جتربة جمانية وبكلفة 4.9 دوالرات 
للجيغا الواحد اخلاص بالتطبيق. وبعكس ما أفاد بعض املشرتكني 
بأنهم مل حيّملوا تطبيق »أنغامي« ومل يفّعلوا العرض، تشرح الشركة 
أنها أعلمت مشرتكيها باخلدمة »عرب الرسائل القصرية اليت تضمنت 
رابطًا لتحميل التطبيق وكيفية تفعيل االشرتاك، فيما ألغيت اخلدمة 
مع  مطلقًا  يستخدموها  مل  الذين  املشرتكني  هواتف  عن  تلقائيًا 
وحبسب  كلفة«.  أي  تكبيدهم  دون  من  وذلك  الشهرين،  نهاية 
الشركة فإن ما يقارب الـ5 باملئة فقط من مشرتكيها أبدوا جتاوبًا 
التطبيق واستفادوا من اخلدمة خالل  إنهم مّحلوا  العرض، أي  مع 
فرتة السماح على مدى شهرين، مؤكدة أنه جرى إعالم هذه الفئة 
أي  اجملانية،  الفرتة  انتهاء  من  ساعة   48 »قبل  املشرتكني  من 
الشهرين، بأن اخلدمة ستجّدد له مع إبراز التكلفة وكيفية إلغائها 

جمانًا خالل يومني ملن مل يرغب بتجديدها«.
من  العديد  كاآلتي:  حدثت  العملّية  تكون  الشركة،  سردّية  وفق 
املشرتكني استفادوا من باقة »ألفا أنغامي« ـــ 750 ميغابايت يف 
بالدفع يف الشهر  الشهرين اجملانيني، ومل يرغبوا يف االستمرار 
الثالث، لكنهم و«على اللبناني« مل يعريوا رسائل الشركة اهتمامًا 
ومل يتبعوا خطوات إلغاء اخلدمة قبل أن تصبح مدفوعة. يف املقابل، 
يشّدد بعض املشرتكني على أنهم مل يطلبوا اخلدمة، بل قّدمتها 
الشركة ضمن عرض جماني، وليس من حّقها يف الشهر الثالث أن 
تسحب من رصيدهم قيمتها ألنهم مل يلغوها، بل على الشركة أن 
تقوم بإلغائها ومن يريد تفعيل االشرتاك املدفوع يقوم بذلك، وإاّل 

تصبح العملّية نوعًا من »السرقة«.
يليها  اجملانية  التجربة  مبدأ  على  الزبائن  يعتد  مل  لبنان،  ففي   
وهم   ،)Free trial - Auto Renewal( واملدفوع  امللزم  االشرتاك 
بطبيعة احلال ال يأبهون لكثري من الرسائل اليت ترد على هواتفهم 
احملمولة حتى لو كانت من مشّغلي اخلدمات )Operator( أو البنوك 
الزبون  ترتك  أن  عليها  كان  إن  الشركة  ُتسأل  وهنا  أو سواها. 
»محالتنا  فتجيب:  منها،  تدخل  أي  بال  بنفسه  باالشرتاك  يقوم 
التسويقية تلتزم القوانني اللبنانية املرعية وليست ظاهرة حملية أو 
استثنائية، بل هي معتمدة يف كل دول العامل، وكذلك يستفيد 
منها لبنانيون«. مبدأ الشفافّية الذي يفرتض أن تطّبقه الشركات، 
تقول »ألفا« إنها تلتزم به انطالقًا من أن »خدماتنا وعروضنا متنح 
املشرتك حرّية عدم االشرتاك بها أو إلغائها متى أراد ذلك، مع 

إيراد شرح مفصل لألسعار وكيفية االشرتاك أو اإللغاء«.
»حسب  جرى  العرض  إطالقها  بأن  رّدها  يف  الشركة  تتحّصن 
مع  حيصل  كما  االتصاالت،  وزارة  مع  عليها  املّتفق  العمل  آلية 
كل العروض اليت نقّدمها«، علمًا بأن العرض انطلق قبل تشكيل 
احلكومة اجلديدة، ما يعين أن املوافقة مّتت يف عهد وزير االتصاالت 
السابق مجال اجلراح. فالوزير اجلديد حممد شقري كان »طلب من 
الشركات اليت تدير اخللوي إعادة املبالغ املقتطعة للمواطنني غري 
املشرتكني، بعد قيامي بإطالعه على املسألة خالل انعقاد اجمللس 
االقتصادي واالجتماعي« وفق رئيس مصلحة القضايا يف الصندوق 
الوطين للضمان االجتماعي صادق علوية، الذي كان أول من تداول 

اخلرب عرب حسابه يف »تويرت«. 
علوية أّكد يف اتصال مع »األخبار« أنه تقّدم بـ«شكوى أمام مصلحة 
محاية املستهلك، سّجلوها لديهم، لكنهم سوف يراجعونها إن كانت 
من صالحّيتهم«. يف املقابل توضح »ألفا« أن خدماتها »ال تتعارض 
مع قانون محاية املستهلك وال مع أي قوانني أخرى. فاملادة 11 
من قانون محاية املستهلك تنّص على ضرورة عدم خداع أو تضليل 
أعلمنا املشرتك  أي خدمة، وحنن  اإلعالن عن  إطار  املستهلك يف 
مبوجب رسائل نصّية مبضمون اخلدمة، بكيفية تفعيلها أو إلغائها 

وباملدة الزمنية لفرتة السماح وبسعر اخلدمة، ومل نلزمه بها«. 
بدورها توضح »أنغامي« املتعاقدة مع شركيت اخللوي، للمتّصلني 
املستفسرين عن اخلدمة، »أن عدم استخدام تطبيقها ضمن خدمة 
أنغامي بالس، ال يرّتب على املشرتكني أي تكلفة إضافية، وأن 
النصية واضحة وعلى املشرتكني االنتباه هلا،  رسائل الشركتني 
فيما االعرتاض على األرصدة املفقودة جيب أن تراجع فيه شركات 

اخللوي«.

عرض »ألفا أنغامي«... منوذج 
من خدمات »القيمة املضافة«

إيلده الغصني
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أقام تيار املردة حفل باربكيو مساء االحد املاضي 
اىل  اضافة  حضره،  غيلدفورد  يف  مركزه  يف 
اللجنة االدارية للتيار، العديد من عناصر التيار 

وابناء زغرتا واالصدقا.

حفل باربكيو ناجح لتيار املردة

اليان  االعمال  رجال  الحضور  ضمن  من  وكان 
وباتريك  وتادرس  طنوس  وريتشارد  بولس 
واالصدقاء  ابراهيم  وخضر  جربان  وبوب  نادر 
بوب  ملحمة  صاحب  وبوب  بطرس  روكز 

بو  انطونيوس  والزميل  ساروفيم  وابراهيم 
رزق.

املأكوالت  وانواع  الباربكيو غنيا باملشاوي  وكان 
الجميع وقتا  اللبنانية واملشروبات، وقد أمضى 

ممتعا على وقع اغاني التيار واالغاني الوطنية.
املناسبات  هذه  اقامة  من  الهدف  ان  شك  وال 
ابقاء التواصل داخل التيار وابناء زغرتا وكذلك 

بني التيار ومؤيديه.

صورة جامعة للجنة االدارية واصدقاءالياس جربايل وريمون بو موسىاليان بولس وطوني بو ملحم وريتشارد طنوس وبوب جربان وساروفيم وحضور

فادي ملو وتادرس نادر وحضور رمزي فرنجيه، خضر ابراهيم وحضور ايلي بو هارون، روكز بطرس، بوب وحضور طوني بو ملحم، ريتشارد طنوي، نخله كوسا وبو أنطون

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا
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بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic

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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كـتابات

وحنن نقرأ كتاب »شعراء يهود عراقيون« تأليف الشاعر والباحث 
يف  املؤلف  بذله  الكبريالذي  اجلهد  جبالء  لنا  يبدو  مجعة،  عدنان 
البحث واالستقصاء واالستنتاج، وجند أن سبعة من الشعراء التسعة 
الذين تناوهلم الكتاب قد نشروا دواوين شعرية يف العراق قبل 
رحيلهم عنه، أما الشاعران اآلخران وهما جاد بن مئري الذي يقيم 
يف أسرتاليا حاليا، وروني مسيك الذي يعيش يف أسرائيل، قد 

كتبا الشعر وهما خارج العراق، وطبعا دواوينهما خارجه أيضا.
ويبدو أن املؤلف قد انتبه إىل أنه من األمانة إنصاف هؤالء الشعراء، 
الذي كتبوا قصائد حب وحنني للعراق، ولكن الزمن أسدل غبار 
النسيان على اغلبهم، ومل يعودوا معروفني كشعراء مبا يتناسب 

مع إبداعهم الشعري، سواء داخل العراق أو خارجه.
القطع  من  صفحة   160 بـ  صدر  الذي  الكاتب  هذا  تصدرت 
الشاعر  بقلم  مقدمة  بغداد،  يف  املنت  منشورات  عن  املتوسط، 
والكاتب قاسم حممد جميد الساعدي حتدث فيها بإجياز عن أهمية 
وطبيعة الكتاب بشكل عام مشيدًا جبهود املؤلف، وشاكرًا إياه » 
حبجم اجلهد املضين والليالي اليت سهر من اجلها  ليكون الكتاب 
بيد القارئ ويتعرف على شعراء يهود عراقيني... كانت السياسة 

قد اقتلعتهم من جذورهم  بقوة وبال رمحة«.
تناوهلم،  الذين  الشعراء  عن  منسية  الكتاب صفحات  يف  نقرأ   
والذين كان أكربهم سنًا، هو الشاعر والباحث واالقتصادي مري 
شاؤول بصري، الذي تويف عام 2005 عن 94 عاما، وكان والده 
تاجرًا للقماش يف بغداد ووالدته من عائلة )دنكور( اليت ينتمي هلا 
أكرب حاخامات يهود العراق. وكان احد شخصياتها )عمه( الذي كان 

يشغل منصب رئيس احملكمة الشرعية ببغداد عام 1848.
 وكان مري بصري كما خيربنا املؤلف قد درس يف مدرسيت التعاون 
واألليانس يف بغداد، والزم )األب أنستانس الكرملي( و )الدكتور 
مصطفى جواد( حيث أخذ عنهما اللغة العربية، كما درس تاريخ 
العراق على يد )عباس العزاوي( والعروض على يد )الشاعر حممود 
بغداد وخترجه  جامعة  االقتصاد يف  بعد دراسته  املالح(، وشغل 
غرفة  رئيس  منصب  منها  العراق  املناصب يف  من  العديد  منها 
جتارة بغداد يف عام 1943 ومنصب مدير عام يف وزارة اخلارجية 
العراقية. ثم أنصرف لآلعمال احلرة ولكتابة األدب والتأريخ وعمل 
حمررا وباحثا يف الصحافة العراقية، وقد صدرت له كتب عديدة 
يف الشعر واالقتصاد واألدب منها )احلرية 1928( و)مباحث يف 
االقتصاد العراقي 1948( و )رجال وظالل 1955( و)رسالة األديب 
العربي 1969( و )أعالم اليقظة الفكرية يف العراق احلديث 1983 
( و ) أعالم السياسة يف العراق احلديث 1987( و ) أعالم الكرد 
1991( و ) أغاني احلب واخللود 1991( و) أعالم األدب العراقي 

احلديث يف جزئني 1994( 
بالعربية  الشعر  نظم  بدأ  قد  كان  بصري  أن  إىل  املؤلف  ويشري 
والفرنسية ثم تركهما إىل العربية، و أنه كان متأثرا يف أسلوبه 
وبالبارودي  القدماء،  من  نواس  وأبي  احلمداني  فراس  بأبي 
وإمساعيل صربي وإيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة وجربان خليل 
جربان فضال عن الزيات واملنفلوطي وطه حسني من املعاصرين.

وإذا ما عدنا إىل احلديث عن شعراء الكتاب وفق التسلسل الذي 
الذي تويف عام  إبراهيم عوبديا  الشاعر  أن  اتبعه املؤلف، سنجد 
شعريا،  ديوانا   12 إصدار  عند  يتوقف  مل  عاما،   83 عن   2007
الغناء الشعيب  من   – »أغنيات عراقية  أخرى منها  بل أصدر كتبا 
العراقي احلديث« عام 1994، و »يف ميدان األدب العربي، أدباء 
وشعراء« عام 1999، و »يف دنيا املقامات والغناء العراقي« عام 

1999، و»أنا والشعر 60 عاما« عام 2003.
وباالنتقال إىل الشاعر مراد ميخائيل الذي رحل عام 1986 عن 80 
عاما، جند أن أهم ما يذكره املؤلف عنه كونه قد شارك مبهرجان 
مع الشعراء واألدباء العرب  يف مبايعة الشاعر امحد شوقي كأمري 
للشعراء مع كل من: معروف الرصايف، جواد علي، رفائيل بطي، 
عبد الكريم العالف، مجيل صدقي الزهاوي، حممد مهدي اجلواهري، 
امحد حامد الصراف، وعبد الرمحن البنا. وكان عنوان القصيدة اليت 
من  معرتض  عليها  يعرتض  مل  و  الشعراء«،  »حنن  فيها  شارك 

الشعراء كقصيدة نثر وقتذاك.
أنور شاؤول املتويف عام 1984 عن 80 عاما، فكان  أما الشاعر 
قد ولد يف حملة )الَكلج( مبدينة احللة واشتغل معلما، ثم انتقل 
إىل بغداد واشتغل معلما يف املدارس األهلية ودخل كلية احلقوق 

العراقية وخترج منها سنة 1931.
»فجر  الزمن« 1956، و  »همسات  أصدر ديوانني شعريني هما: 
جديد« 1983. كما أصدر جمموعات قصصية هي: »احلصاد األول« 
1930، »أربع قصص صحية« 1935، »قصص من الغرب« 1937، 
الرافدين«  بالد  يف  حياتي  »قصة   ،1955 املدينة«  زحام  »يف 

      .1980
تأليف  اليت أجنزها شاؤول مسرحية مرتمجة  األخرى  األعمال  ومن 
وليم تل 1932، قصة »عليا وعصام« 1948 اليت حتولت إىل  فيلم 
سينمائي فيما بعد، »الطباعة وفنونها« 1967، »قصة حياتي يف 

وادي الرافدين« 1980.
ولدى التحدث عن الشاعر جاد بن مئري خيربنا املؤلف انه هاجر عام 
1950، ودرس احملاماة يف اجلامعة العربية يف أورشليم عام 1955 

صفحات منسية عن 9 شعراء عراقيني يهود
بقلم سامر مراد - ايالف
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يف روايتها »أديل«، تقول ليلى سليماني على إن النساء يعانني 
وما  الرجال  يعرفن  فهن  جتاوزها.  يستطعن  لكنهن  الالمساواة، 
يريدون، ويعرفن ما ميكنهن القيام به للدفاع عن أنفسنا، فالرجال 

سذج جًدا يف طريقة تفكريهم.

كانت ليلى سليماني، الفرنسية املغربية األصل، يف اخلامسة عشرة 
من عمرها عندما تأثرت مبشهد القتل يف كتاب »اجلرمية والعقاب« 
لدوستويفسكي. وعندما بلغت السابعة والثالثني، صنعت مشهدها 
اخلاص يف كتابها »لوالباي« Lullaby )منشورات فايرب، 13 جنيًها 

اساترلينًيا( الذي فاز جبوائز عدة، وُترجم إىل 44 لغة.

أما اآلن، فقد خرج وحش آخر من خيال املؤلفة يف كتابها اجلديد 
»أديل« Adèle )منشورات بينغوين، 13 جنيًها اساترلينًيا(، الذي 
املرأة،  وجسد  الرغبة  تناقش  حبكة  جنس يف  مدمنة  قصة  يروي 

الذي غالًبا ما يتم ترسيخه يف وسائل اإلعالم بأبشع صوره.

وفًقا لصحيفة »تلغراف«، الكتاب مستوحى من الفضيحة احمليطة 
إنه  يقال  الذي  شرتاوس-كان،  دومينيك  االشرتاكي  بالسياسي 

استأجر عاهرات حلفالت ماجنة.

أشارت الصحيفة إىل أن »أديل« تشبه »مدام بوفاري«، فهي إمرأة 
مجيلة من الطبقة الوسطى، تشعر بامللل وهدفها الوحيد يف احلياة 
هو أن حتصد إعجاب اجلميع. أما زوجها فهو طبيب وال يضيف شيًئا 

إىل روتينها اليومي.

بطالت معقدات وخمتلفات
يف نهاية املطاف، تصبح شهوة أديل نهًما يتّوج بالعربدة وحفالت 
املخدرات، ما يرتكها يف حالة إعياء، ألن جسدها الذي مل يعد يشعر 
النوم، صار موجوًدا فقط من أجل اجلنس،  أو  حباجة إىل الطعام 

وبدأ يف االنهيار.

ختسر أديل وظيفتها وصداقاتها وعائلتها وكذلك زوجها بعد أن 
ُعثر على رسائل فاضحة تبادلتها أديل مع زميله. لكن سليماني 

جعلت القارئ مسانًدا ألديل، وليس للزوج املخدوع.

اليت  األنوثة  فكرة  عن  جًدا  وخمتلفات  معقدات  سليماني  بطالت 
عرضت عليها عندما كانت أصغر سًنا.

وبيونسيه  مادونا  كانت  عندما  التسعينيات،  يف  »أتذكر  تقول: 
وشارون ستون مشهورات، كان االجتاه هو التمكني. لكين كرهت 
ذلك. كنت خائفة جًدا من هذا النوع من النساء. مل يثرنين. كنت 

أرغب يف وصف شخص آخر، امرأة تكره السلطة«.

التحديد،  وجه  على  املرأة  متكني  عدم  ينبغي  إنه  تقول  ال  إنها 
لكنها تعتقد أن هناك مزايا جتعل الرجال يشعرون يف األقل أنهم 

مهيمون.

تقول سليماني: »على الرغم من كون النساء يف وضع الالمساواة، 
فإن املرأة متلك الكثري من األدوات للتالعب بها. حنن نعرف الرجال 
جيًدا، ونعرف ما يريدون، ونعرف ما ميكننا القيام به للدفاع عن 

أنفسنا. الرجال سذج جًدا يف طريقة تفكريهم«.

فقر وجنس وموت
رئيسي  وبشكل  سليماني،  عمل  كبري يف  تأثري  زوال  إلميل  كان 
يف تصوراته الواقعية عن الفقر واجلنس واملوت. ميكن رؤية هذه 
العناصر يف »أديل« حيث يكون أسلوب سليماني بارًدا ومنفصال. 
باجلنس،  األمر  يتعلق  »فعندما  وسريرية،  دقيقة  اجلنسية  الصور 
فإن مفرداتنا إما براقة للغاية أو إباحية. من الصعب العثور على 
شيء حمايد«، كما تقول سليماني. يف وقت ما، تصف سليماني 

أصوات ممارسة احلب بأنها »مثل مكبس املرحاض«.

وفًقا  لسليماني،  املقبلة  الرواية  صميم  يف  ستكون  السياسة 
املقبل  العام  حتى  ستنتظر  لكنها  »تليغراف«،  لـ  به  صّرحت  ملا 
»ألنها ستكون هلا عواقب معقدة على حياتي شخصًيا  األقل  يف 

وسياسًيا«، كما تقول.

تشري الصحيفة إىل أن الرواية من احملتمل أن تكون مرتبطة بتجربتها 
»كمهاجرة«. ففي فرنسا، ينظرون إليها على أنها عربية إرهابية 

بينما يرفضونها يف املغرب ألنها ليربالية تتكلم الفرنسية.

أما عن »أديل« فتتذكر رسالة وصلتها من رجل قال فيها: »زوجيت 
السابقة كانت مثل أديل وكرهتها سنوات عديدة. لكن بعد قراءة 
تعاني.  ببساطة  امرأة سيئة. كانت  تكن  أنها مل  أدركت  كتابك، 
لقد  هلا  وقلت  طويل.  وقت  منذ  مرة  ألول  بها  االتصال  قررت 

فهمتك أخرًيا!«.

إن أرادت النساء أن يكن خانعات... فليكّن!
مليس فرحات - ايالف

ونال إجازة  املرافعة عام 1957 ثم عمل يف القسم العربي للنقابة 
العامة للعمال يف إسرائيل وحرر جملة التعاون الشهرية فيها. 

اسرتاليا  إىل  وأوالده  زوجته  مع   1968 عام  مئري  بن  جاد  هاجر 
)موناش(  جبامعة  التحاقه   بعد  احملاماة،  ثم  التجارة،  ومارس 
وحصوله على إجازة حماٍم ومرافع يف حماكم مقاطعة فكتوريا  عام 

.1979
وكان بن مئري قد شغف منذ نعومة أظفاره حبب الشعــــر العربي 
بغداد  الثانوية يف  مدرسة مشاش  طالبا يف  كان  عندما  وخاصة 
حيث قرأ أشعار ) الرصافــــي والزهـــاوي وأمحد شوقي وإبراهيم 
الذهيب  العصر  شعراء  كبار  إىل  باإلضافة   ) رامي  وأمحد  ناجي 
ممن  وغريهم  احلمداني  فراس  وأبو  واملتنيب  كاملعري  العباسي 
اللغة  يف  الشعرية  واملوسيقى  والقافية  باألوزان  شغفه  أهلموا 

العربية الشاعرة.
»يا   ،2004 األنس«  طيور  »يا   : التالية  الدوواين  له  صدرت 
منال يا منالي« أغنيات باللهجة املصرية القاهرية 2004، »حوار 

القلوب« 2007.
ويتحدث املؤلف بعد ذلك عن الشاعر مشوئيل موريه الذي تويف 
عام 2017 عن 85 عاما، فيتطرق إىل إصداره 35 كتابًا باللغات 
وإعداد  الكتب  حتقيق  إىل  إضافة  والعربية،  واإلجنليزية  العربية 
اللغات، وكذلك املئات من  الرتاجم، حيث بلغت 35 كتابًا بهذه 
اجملالت  يف  نشرت  اليت  الكتب  ومقدمات  والدراسات  املقاالت 
واحدًا  موريه  األستاذ  يعترب  اإللكرتونية،  املواقع  ويف  والصحف 
من ابرز وأملع الكتاب اليهود اإلسرائيليني عمومًا والذين نشروا 
بالعربية والعربية واإلجنليزية، وخاصة يف جمال األدب واملسرح 
العربي، بشكل خاص، وأبرز كتاباته يف ما خيص العراق يواجهنا 
وبغداد  )باإلجنليزية(،  والفرهود  )بالعربية(،  العراق  يهود  كتاب 

حبيبيت )بالعربية( وحتقيق كتاب اجلربتي )بالعربية(.
وإدامة  تشكيل  يف  ومتميز  بارز  بدور  ساهم  موريه  أن  ويذكر 
عمل رابطة اجلامعيني اليهود النازحني من العراق وأصبح رئيسها 

الفعلي.
    ولدى تناوله الشاعر فريد فنان، خيربنا املؤلف عدنان مجعة انه 
اضطر إىل مغادرة مسقط رأسه مدينة البصرة عام 1951 عندما 
التألق،  فبعد ستني عاما من  كان يف العشرين، وإنه قمة يف 
سبات عميق فرضه الواقع اجلديد واحلاجة امللحة لتوفري املعيشة، 

رجع فريد إىل الشعر الذي كان دائما هوايته.
    وحول اسم العائلة  »فنان«، الذي يعترب غريبا باملقارنة مع 
أمساء يهود الشتات، ينقل لنا ذلك رد فريد الذي يقول: ))كان 
والدي مديرا للربق والربيد يف البصرة. وكان مكتبه حيمل اسم 
»املكتب الفين«، ولذلك حتّول  لقب الوالد إىل »فين«((. ومع 
أّن  ِعلما  العائلة،  أسم  اللقب  أمسى  إسرائيل  إىل  عائلته  قدوم 
شائعًا  أمسًا  ُيعترب  الذي  »حيسقيل«،  هو  للعائلة  األصلي  االسم 

لدى يهود الشتات العراقي.
ثم ينتقل بنا املؤلف إىل احلديث عن الشاعر مراد العماري الذي 
تويف عام 2012 عن 80 عاما، فيكشف لنا أن عائلته مسيت نسبة 
إىل مسقط رأسه يف مدينة العمارة، لوالده عبد اهلل مقهى تساعده 
د لتجليد الكتب  فيها أمه مسعودة، وقد انتفع كثريا من وجود جملَّ
والصحف بقرب املقهى، وبهذا تيسر له وهو يف احلادية عشرة من 
عمره أن يقرأ الوقائع العراقية ويطلع على التعيينات والقوانني 
اليت يشرعها الربملان العراقي، ما أغنى معلوماته السياسية بصورة 

رائعة.
ويشري بعد ذلك إىل أن العماري قد عمل يف صحف عراقية مثل 
»التاميز«  يف  وعمل  قاسم،  حييى  يديرها  كان  اليت  »الشعب« 
جملة  حترير  على  واشرف  االنكليزية،  باللغة  الصادرة  العراقية 
عبد  يرأسها  اليت  الرابطة  مجعية  تصدرها  كانت  اليت  »الرابطة« 
الفتاح إبراهيم، ويف عام 1946 انضم العماري إىل احلزب الوطين 
الدميقراطي، وعمل يف صحيفة »األهالي« اليت كان يكتب فيها 

مقاالته االفتتاحية باسم مستعار هو«م«..
 ويستشهد بقول د. موريه: إن »ذكريات العماري تعرب عن نشاطه 
الصحفي واألدبي اجلم، وان خمتارات شعره منظومة بأسلوب عربي 
جزل وقافية يتشوف هلا املعنى غري مقحمة أو قلقة، وموسيقى 

تذكرنا بكبار شعراء العراق يف األربعينيات من القرن املاضي.«
أما الشاعر األخري الذي يتحدث عنه مؤلف الكتاب الشاعر والباحث 

عدنان مجعة، فهو
روني مسيك الذي ولد 1951، وهاجر مع والديه عندما كن عمره 18 
شهرًا، وهو ال يزال ميلك شهادة امليالد اليت أصدرتها له احلكومة 

العراقية، وجواز السفر الذي تلقاه والداه حني غادرا العراق.
    نشر )10( دوواين منها )صولو( 1970، »سبعة سطور عن معجزة 
نهر الريقون«، »زر الضحك« عام 1998، »حزب احلليب«، 2005، 
الطفل  »انتقام  ألبوم  بتسجيل  عام 1997  قام  »اجلزائر« 2008. 
املتلعثم«، يف نيويورك، و«خط الفقر« يف فيينا، مع موسيقار 
اجلاز إليوت شارب. ويف 2001 ظهر األلبوم الثالث »خمتصر تاريخ 
الفودكا«. ترمجت قصائده إىل 39 لغة، منها العربية، حيث قام 
الشاعر الفلسطيين الكبري مسيح القاسم برتمجة ديوانه »يامسني«، 

وصدر عن دار الكرامة.
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كــتابات

 عزف منحرف الضوء
للناجني من حمارق القصب، 

جلوُء األننِي إىل ناياِت العصب.
حني تعّوذُت بدموعك.. 

أزهَر رمادي مدَن إكليل جبل. 
واقتحَم ملَح طرقاتها الكاحلِة 

صهيُل فينيقَك الراعِف أنقاَض السماء.   
يا إلَه صدٍف حمشوٍة باألجنحة..
آياٍت جمازيًة مضمرَة الشفاعِة، 

ركْضَت إلّي ..
طوفاَن موسيقا ضوئية .. 

تستغفُر احلزن،
مخر  رغوَة   اجلسِد  كيمياِء  يف  ُتّوِهُج 

العبور.
  آااه .. 

يا متوَز حلٍن مثٍل بنجيِع أنوثيت! 
أمسُع ..

أصابَعَك املبتورَة الطرقاِت عن عفو اهلل،  
تغّن فوق جلدي نشازا..

موعدا  لُقبَلٍة كّفرتها مرايانا املغّرر بها. 
ومتلبسني بنقِض الّصقيع..   

رقَص بأضالعي الذاويِة  
خيضوُرك 

قصيدًة اختلَجْت بثكِل النزهات. 
أحجارٌة حنن واحلتُّ نشيُد عناق ؟

ارتطْم بصوتي  
حّبَة آه. 

فعشُقنا إحلاٌد مأزوُم الّتبن.. 
والشوارُع براكني افتاٍء حتمحُم وصايا. 

طبوُل حّراِس الفناء،  
تدقُّ ساعة األكفاِن..   

حول ُرُقِم عناقنا املقدس.
ابَق  مَع ِقدمي.. 

حرَب  ُس  يتلبَّ لعزازيَل  تلتفت  ال  و 
نهايتنا!
كّنا .. 

بال  لغٍة  لسريِر  اجلياع  مع  املعّلقني 
فتيل. 

معتوٌه هروُبنا
أثناَء نوِم نشراِت التفتيش.

كتميمِة استغفاٍل..
تثاءبنا قنبليّت أساطرٍي  

بطعم  انفجاٍر ربيعّي مفرِط الفراشات. 
امسانا من تبادال ألوهَة األلواِن،  

متاشجنا إكليَل زعفراٍن لعرِس نريفانا،  
ثم سقطنا.. 

                                                                             //
       //

يف حفرة توريٍة نافرة عن األشالء.  
هناك.. 

طننُي ذبابهم األزرق 
كان حيّفز فينا زمن اجلثث.

ومتمردين على طاعون ثالجاِت املوتى،  
سرقنا آخر فرصة جناة من ُكمِّ طريٍق آيٍب 

حلرب. 

أيها السراُب القرمزّي الشفاه..   
أغمْض اآلن أنفاسك،   

يف  رصاصٍة  ثقِب  من  اهرْب  وتعاَل 
رأسي.  

حلما لنبوءِة طفٍل ..  
يتدىل زنابَق حليٍب  من حلميّت، 
ثمَّ خارَج فصِل أنبياِء األتاوى.   

يركُع جبسدي آيَة رعشٍة..   
غاٍر  وأغصان  ريٍح  هذياَن  معُه  وأرقُص 

عارية.

 »إيغل فيلمز«:
 ممنوع فضح العنصرية!

إىل وقت قريب، كان يفرتض أن تقف 
برفقة  غصن  بو  ماغي  اللبنانية  النجمة 
ألداء  الرداد  حسن  املصري  النجم 
بطولة مسلسل بعنوان »حكايات حب« 
)تأليف ورشة كّتاب(. بعدما كان نص 
املسلسل مصريًا، اتفق املنتجان حممد 
مشيش ومجال سّنان على جعل نصفه 
لبنانيًا، على أن يكون إنتاجًا مشرتكًا. 

عباءة  من  خيرج  مل  املسلسل  وألن 
عن  املتواترة  التلفزيونية  احلكايات 
الدائرة يف  واملغامرات  واخليانة  احلب 
فلكهما، فقد رفضت املخرجة السورية 
املعروفة رشا شربتجي الورق، وقررت 
أن تتفّرغ مع الشركة ملشروع آخر من 

كتابة شريكتها السابقة يم مشهدي.
 العمل حيمل امسًا مبدئيًا هو »قوانني 
فيه  يلعب  أن  ُيفرتض  وكان  احلب«، 
النجم عبد اهلادي الصّباغ دورًا رئيسًا 
حفيدته،  دور  جتسد  سورية  فتاة  مع 
على أن يكونا الشخصيتني السوريتني 
مقابل  يف  العمل،  يف  الوحيدتني 

شخصيات وحكاية لبنانية خالصة. 
أخريًا  الشركة طلبت من مشهدي  لكّن 
يفضح  ألنه  نهائيًا،  اجلد  دور  إلغاء 
االجتماعية  احلياة  من  مظلمًا  جانبًا 
اللبنانية، ويكشف شيئًا من العنصرية 
ضد  اللبنانيني  بعض  ميارسها  اليت 

السوريني!
رد الكاتبة كان بأن جولة بسيطة على 
بعض احملطات واملناطق اللبنانية تؤكد 
بأنها مل تأت بشيء من عندها، وإمنا ما 
صنعته ليس سوى إعادة تدوير الواقع 
تلفزيونية معربة.  رواية  حياكة  بطريقة 
فكان اجلواب حامسًا من الشركة اللبنانية 
»باالنصياع  إما  الكاتبة  طالبت  اليت 
املهمة  إيكال  أو  والتعديل  لشروطها 

لكاتب آخر كي يعّدل بنفسه«. 
مرغمة  للقبول  مشهدي  دفع  ما  وهذا 
حتى ال يعبث أحد غريها بنّصها ومادتها 
الدرامية. وكان سبق أن قّدمت كاتبة 
سورية شابة فكرة استقصائية لشركة 
مناطق  حياة  تفضح  فيلمز«  »إيغل 
وتوثق  القانون  خارج  تعيش  لبنانية 
فأصيب  حقيقية،  تفاصيل  الفكرة 
أصحاب القرار يف هذه الشركة باخلوف 
إال  بالفكرة.  الشديد  االعجاب  رغم 
بأن  مبعنى  النّص،  تبن  رفضوا  أنهم 
املواضيع  عن  باالبتعاد  رغبة  هناك 

االشكالية!

كان يفرتض أن تتشارك ماغي بو غصن بطولة 
مسلسل »حكايات حب« مع حسن الردّاد
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عزف منحرف الضوء

عليا عيسى - سورية

اهلريالد  جريدة املا يف منها 
           العامل ّعم حيكي عنها

وبسرعة بتنشر اخبار 
         بتتأكد من مصدرها

 
املبدا فيها كتري كبري 

         بتعرف عنها من العنوان
بيكتبها طوني بو رزق 

             بإبداع وفن واميان
مّلا بتقرا صفحتها  

        بتعرف كاتبها فهمان
 كفوف البيضا كتبتها 

            بقوة من عند الرمحان
وبتحافظ عا مسعتها 

       وعندى صحاب بكل مكان
األلفة فيها مأسسها  

          وزان كالمو  بامليزان
ومن ساعة ما يكتبها

             بيزيدا جودة وإتقان
وما يف قوة تغرًيها  

            حقق احالمو  بنيشان
شهادة العامل عطّيتها 

        جريدة مش كيف منكان
 اخدت طابع مسعتها 

          بني العامل واإلخوان
ّعم حيكوا عن قوتها 

            كلمة حلوة عاالوزان
بطلب منك تقرأها 

          صدق واعالم وإعالن
هيدا مصدر جوهرها 

          شعلة نور بكل مكان
وان كان بدك تطلبها 

          بتالقيها بالدكان
مبحالت موزعها  

         امسع من يا انسان 
اخبار بالدك تابعها   

         وشعب بالدك واخلالن
 اجلريدة االوىل اقرأها 

             بتشعر حالك بلبنان
وبتعرف اخبار بالد

               من أوهلا آلخرها

اهلريالد  جريدة املا يف منها 

اهداء خاص اىل جريدة الهريالد اللبنانية والعربية 
والشكر الخاص اىل الصديق  واملحرر انطونيوس 
بو رزق .
 بقلم نوفل حنا نوفل املرشد االجتماعي
 سدني اوسرتاليا بتاريخ ٢-٣-٢٠19

يف  أحد  على  أحقد  ال  أنا 
هذا العامل الذي من حولي 
ولست غاضبًا من أحد.. أنا 
غري راٍض على تصرفاتهم 
اعتيادي  الغري  وسلوكهم 
عن  البعد  كل  والبعيد 
االخالق واحملبة واالنسانية، 
حب  على  يتسابقون  فهم 
الذات واحلسد واألنانية..

قد أبدو غري مهتم بأي كان 
لكن يف داخلي اهتماما بكل 

مـَن وما حنب.
يتمزق  قلب  داخلي  يف 
واحدة  كلمة  من  ويتأمل 

جترح كياني وكربيائي.
يرتاءى لكم اني سعيد وغري 
صمت  داخلي  يف  مباٍل.. 
هو الوحيد الذي حُيّس بي 

وال خيتذلن، يوما، فكر.
األحيان  من  كثري  ففي 
من  اكثر  يتكلم  الصمت 
اليت  فاملسافات  الكالم، 
نضعها بيننا وبني البعض 
اآلخر ليست غرورا او تكربا، 
إمنا هي ابتعاد عن كل ما 

يؤذين ويؤملن.. 
زمن  ابدا  أحتمل  ال  أنا 
الذات  وحب  التفاهات 
زمن  الوفاء،  وانعدام 
االحنطاط الفكري واالخالقي 

واجلسدي..
معه  ينفع  ال  العامل  هذا 
وأحزن  فأبتعد  شيء، 
احلب  فيه  قّل  زمن  على 
والوفاء.. زمن ال ينفع معه 

من يشعر وحيّس به..
أثناء  النمل  فالسمك يأكل 
اجلفاف  وحني  الفيضان 
السمك،  يأكل  النمل 
النوع  هذا  عن  فاالبتعاد 
من البشر يعيد لكل انسان 
حجمه الطبيعي مهما كان.

كالسفينة  انسان  يا  كن 
األمواج  بني  متشي 
واحملبة  واملعرفة  بالعلم 

والتواضع.

لـحظة تأمـّل

الـيان بولـس
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لـبنانيات
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لبنان  »تكتل  رئيس  عقد 
باسيل  جربان  الوزير  القوي« 
اجتماع  بعد  صحافيا،  مؤمترا 
»اقرتاح  التكتل حتدث فيه عن 
الذي  املكرر  املعجل  القانون 
تقدم به إىل جملس النواب لرفع 
وقال:«  املصرفية«،  السرية 
يف إطار عملية مقاومة الفساد 
لبنان  تكتل  بها  يقوم  اليت 
خطة  تنفيذ  خالل  من  القوي، 
الصعيدين  على  متكاملة  كاملة 
اليوم  والتشريعي،  التنفيذي 

حنن نقوم خبطوة جديدة«.
أمس  نتحدث  »كنا  أضاف: 
التنفيذي  الصعيد  على  كوزراء 
منا معين مبقاومة  أن كل وزير 
فنحن  وزارته،  يف  الفساد 
التكتل  يف  كمجموعة  معنيون 
احلكومة  بقرارات  احلكومة  داخل 
كل  أيضا  وهناك  جمتمعة، 
املختصني مباشرة بهذا املوضوع 
املديرين  إىل  العدل  وزير  من 
املعنيني، كلنا تنفيذيا معنيون 

بالقيام بهذه احلملة«.
التشريعي  »البنيان  إىل  وأشار 
تتجمع  الذي  الفساد،  ملكافحة 
عناصره تباعا من خالل قوانني 
مؤكدا«،  تطبيقها  ويبقى  أقرت 
هناك  أن  ارتأينا  »لقد  وقال: 
تعطينا  قوانني  ثالثة  من  سيبة 

ذراعا قوية ملقاومة الفساد«.
ولفت إىل أن »القانون األول هو 
املصرفية،  السرية  رفع  قانون 
الثاني هو قانون رفع احلصانة، 
استعادة  قانون  هو  والثالث 
متسائال:  املنهوبة«،  األموال 
»ملاذا نتحدث عن ال3 معا؟«، 
السرية  أي  األول  »ألن  وقال: 
أو  القاضي  متنع  املصرفية 
احملقق من الوصول اىل اإلثبات 
يربىء.  الذي  أو  يدين  الذي 
الثاني أي احلصانة متنع القاضي 
أو احملقق من الشروع يف عملية 
رئيس  أو  الوزير  ألن  التحقيق 
لديه  شخص  كل  أو  احلكومة 
سلطة الوصاية ال يعطي اإلذن 
باملالحقة. أما الثالث فهو قانون 
ألننا  املنهوبة  األموال  استعادة 
احلكم،  أخذ  اىل  الوصول  عند 
وننال اإلثبات على اإلدانة، ماذا 

ستحصل الدولة؟«.
»قد ال تستطيع حتديد  أضاف: 
كما  ستحصلها،  اليت  القيمة 
فعلنا يف الكتاب األسود. ففي 
امللف األسود، الذي صنعته يف 
وضعنا   2009 سنة  االتصاالت 
الرقم، ولو كنا جرمنا، ما كان 
فهذا  للدولة،  سريد  الرقم 

يستوجب قانونا خاصا«.
وتابع: »حنن اليوم تكتل لبنان 
تشريعية  ورشة  أمام  القوي 
الثالثة.  القوانني  هذه  حول 
لقد ارتأينا أن نبدأ بقانون رفع 
بدأنا  الذي  املصرفية  السرية 
مناقشته هنا منذ أكثر من شهر، 
وكانت جلنة تعمل على إجنازه، 
بعد  تتوصل  أن  من  ومتكنت 
نقاشات طويلة وبعد االستعانة 
خبربات كثرية اىل اقرتاح قانون، 
وقعه 10 نواب من التكتل، هم 
ماتوسيان،  ألكسي  النواب: 
عون،  آالن  رميا،  أبي  سيمون 
اهلل،  عطا  جورج  بانو،  أنطوان 
ابراهيم  طرابلسي،  إدكار 
ميشال  معلوف،  إدغار  كنعان، 

معوض وجربان باسيل«.

باسيل عن رفع السرية املصرفية: من رئيس اجلمهورية اىل أصغر أجري يف الدولة
التكتل  نواب  »كل  وأردف: 
لكن  توقيعه،  يودون  كانوا 
ممنوع توقيعه من أكثر من 10 
نواب. ويف النهاية، من وصل 

أوال هو الذي وضع توقيعه«.
السرية  رفع  »ملاذا  وسأل: 
نوعا  تشكل  ألنها  املصرفية؟ 
من احلصانة املعطاة ملن يتوىل 
إدارة الشأن العام، واليت حيول 
اىل  الوصول  دون  بها  التذرع 

األدلة الالزمة«.
ولفت إىل أن »إجراء رفع السرية 
كل  على  ليس  هذا  املصرفية 
الناس ليقولوا إن من شأن لبنان 
أن خيسر ميزة أساسية لديه«، 
بالذين  حمصور  »إنه  وقال: 
يتولون إدارة الشأن العام، من 
رئيس  اىل  اجلمهورية  رئيس 
احلكومة  النواب ورئيس  جملس 
عامة  ال  والنواب،  والوزراء 
الناس«، مشريا إىل أن »حتريك 
هذا املوضوع ال يتم إال بناء على 
دعوى وإثبات وكفالة مالية كي 
باآلخر، كمثل  الواحد  يتسلى  ال 
معاملة  إجراء  عن  موظف  متنع 
ألحدهم فيتقدم بشكوى لكشف 
حسابه املصريف، ال ليس األمر 
بهذه  وليس  النحو،  هذا  على 

البساطة«.
معمما  األمر  ليس  »إذا  أضاف: 
وسيكون  الناس،  كل  على 
تطبيقه على من سيطبق عليهم 
وفق آلية معينة من أجل الوصول 
اىل رفع السرية املصرفية. كما 
اليت  األوىل  املرة  ليست  أنها 
اجملال،  هذا  لبنان  فيها  يلج 
السرية  على  االبقاء  تأييدنا  مع 
املصرفية اليت تعترب ميزة للبنان 
اللبناني،  املصريف  وللقطاع 
بها  تدخل  وسيلة  هذه  وإن 
دول صغرى،  على  كربى  دول 
وسيلة  إنها  تبتزها.  ختضعها، 
الدولية  السياسة  وسائل  من 
لبنان ال  اليت حنن يف  املتبعة، 
مبواجهتها  ونقوم  عليها  نوافق 
يف  نرغم  إمنا  املستطاع،  قدر 
معومل  مسار  األحيان يف  بعض 
يبقى  كي  اجملال،  هذا  يف 
األنظمة  ضمن  املصريف  نظامنا 
التوقيع  على  ونرغم  الدولية، 
ثالث  وسأذكر  إتفاقيات،  على 
حاالت من هذا النوع: أوال اإلجازة 
مبصرف  اخلاصة  التحقيق  هليئة 
املصرفية  السرية  برفع  لبنان 
لغايات تبييض األموال، الثانية 
إنضمام لبنان اىل إتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
بعدم  واإللتزام  الوطنية  غري 
عائقا  املصرفية  السرية  جعل 
إنضمام  وثالثا  تنفيذها،  أمام 
لبنان اىل إتفاقية األمم املتحدة 
تعهد  وقد  الفساد،  ملكافحة 
فيها لبنان أيضا بإجياد اآلليات 
من  الداخلي  بالقانون  املناسبة 
أجل تذليل أي عقبات ناشئة عن 

السرية املصرفية«.
اخلطوة  ليست  »هذه  وتابع: 
تشريعيا  بها  نقوم  اليت  األوىل 
يف لبنان يف جمال رفع السرية 
املصرفية. واآلن، مبلخص سريع 
عن القانون مبضامينه األساسية، 
حددهم  املعنيني  األشخاص  أن 
اىل  اهلرم  رأس  من  القانون 
أسفله من رئيس اجلمهورية إىل 

أصغر أجري يف الدولة«.
هو  فاسد  »كل  أن  إىل  ولفت 

فاسد، وكل واحد لديه مدخول 
غري مربر سواء من خالل اجلارور 
ويعمم  يطاله  ان  ميكن  وغريه 
وقف السرقة اليت تطال اجلميع، 
وصوال اىل كل مسؤول سياسي 
القاصرين  واوالده  زوجته  مع 
املستعارين«،  واألشخاص 
تلقائيا  الداخل،  »يف  وقال: 
يف  املصرفية  السرية  ترفع 
يف  او  اللبنانية  املصارف 
دون  من  اخلارج  يف  فروعها 
احلاجة إىل منوذج او تنازل. ويف 
ما يتعلق باملصاريف يف اخلارج 
شهر  فرتة  خالل  تنازل  حيصل 
املسؤولية  الشخص  تولي  من 
العامة ليقدم منوذجا من مصرف 
يودعه خبزنة يف مصرف  لبنان 
لبنان يتنازل مبوجبه عن السرية 
املصرفية املمنوحة له يف دول 
ميلك  ملن  فقط  هذا  اخلارج، 
حسابات يف اخلارج حتت طائلة 

إبطال تعيينه او انتخابه«.
السرية  رفع  آلية  »يف  اضاف: 
القانون  املصرفية، اقرتحنا يف 
آلية خاصة لتحريك دعوى احلق 
التثبت  بعد  للمالحقة  العام 
جبرائم األثرياء غري املشروع او 
او  الرشوة  او  األموال  تبييض 
هدر  او  االختالس  او  الفساد 
كلها  تتطلب  الذي  العام  املال 
لقد  املصرفية،  السرية  رفع 
اليت  اجلرائم  أنواع  كل  حددنا 

تقع حتت هذه الفئة«.
وتابع: » كذلك وضعنا آلية خاصة 
لطلب  لالستجابة  القانون  يف 
املرجعيات  لتزويد  السرية  رفع 
املطلوبة  باملستندات  القضائية 
حتت طائلة انزال العقوبات يف 
مصرف  مدير  او  مصرف  اي 
يتجاوب، حددنا العقوبة الزمنية 
هذا  يف  املالية  الغرامة  او 

املوضوع«.

القانون  تضمن  »كذلك  وتابع: 
التحقيقات  سرية  موضوع 
ايضا  النزاع  الفرقاء  االلزامية 
اىل حني وضع القضاء األساسي 

عليها«.
مفاعيل  »اخريا  واردف: 
يسري  القانون  فهذا  القانون، 
على املعنيني فيه لفرتة مخس 
سنوات بعد خروجهم من اخلدمة 

ولكل فرتة الوظيفة«.
القانون  »هذا  باسيل:  وقال 
وامام  النيابي  للمجلس  قدم 
الرأي العام، وتقدمنا به كقانون 
معجل مكرر لطرحه على اجللسة 
مقتنعون  حنن  غدا.  التشريعية 

مقاومة  هناك  تكون  لن  انه 
فساد اذا مل يكن جملس النواب 
هو أول من يبادر ويكسر حالة 
فيها  يعيش  اليت  االستسالم 
الذي  واخلوف  اللبناني  اجملتمع 

يعيشه امام الفساد«.
امام  هو  :«التحدي  اضاف 
منهم  جيرؤ  ملن  اليوم  النواب 
من  القانون  بهذا  السري  على 
دون أن يعين ذلك أن كل مقتدر 
هو فاسد، فهذا االنطباع السائد 
هناك  الن  دقيق  غري  البلد  يف 
من عمل واجتهد يف حياته خارج 
الدولة. فاذا أردنا حقيقة حماربة 
الفساد ان يكون املبدأ مرفوضا 
وسائل  من  وسيلة  انها  طاملا 
اننا  والتقصي خصوصا  التثبت 
عشنا جتربة غري سهلة على كل 
والعامة  الفردية  املستويات 
وأعتقد أن النائب مجيل السيد 
نائبا   29 وحنن  اقدم،  اليوم 
القانون  بهذا  مطوال  تناقشنا 
للتوقيع  وتسابقنا  واقدمنا 
والنية  االصرار  ولدينا  عليه 
جملس  يف  به  لنسري  احلقيقية 
مع  نتعاطى  ان  املهم  النواب، 
هذا املوضوع بطريقة موضوعية، 
وعندما يتم التثبت من أن املال 
مربر انه مال نظيف ال مشكل يف 
تستمر  أن  جيوز  ال  ولكن  ذلك 
الناس  على  جزافا  االتهامات 

وهم بريئون«.
ان  سعيد  »انا  باسيل:  وختم 
اتكلم شخصيا عن هذا القانون 
التقدم  نائبا  ألصبح  وانتظرت 
عشت  ألنين  القانون  بهذا 
املستوى  على  التحدي  هذا 
انين  اليوم  واذكر  الشخصي 
جريدة  األوىل حتديت  املرة  يف 
كتابا  هلا  وأرسلت  »الديار« 
على  بالدخول  هلا  يسمح  خطيا 
تتجرأ  ومل  املصرفية  حساباتي 
الثانية  واملرة  بنشره،  حينها 
يف 6 متوز عام 2017 حبلقة مع 
ال  حمطة  على  الناس«  »كالم 
التحدي  هذا  ايضا  رفعت   Lbc
الثالثة  واملرة  تلبيته،  تتم  ومل 
قبلت  اليت  »اجلديد«  حمطة  يف 
 1 يف  تقريرا  وأعدت  التحدي 
تشرين الثاني 2017 بعد مسار 
لبنان  مصرف  حاكم  مع  طويل 
ومجعية املصارف وحصلت على 
املصارف  كل  من  احلسابات 
النتيجة،  ونشرت  اللبنانية 
حساباتي  أرقام  واصبحت 
املصارف  كل  يف  اخلاصة 
من  وبالرغم  للناس  مكشوفة 
كل ذلك استمرت عملية االخبار 

املزيفة وهذا شق اساسي ليكمل 
علينا  وهنا  التشريعية،  البنية 
حملاربة  قانون  وضع  مسؤولية 
تؤذي  ألنها  املزيفة  االخبار 
وتشوه احلقيقة بقدر الفاسدين 
للفاسدين  وسيلة  افضل  ألنها 
تهمة  لتعميم  وراءها  لالختباء 
الفساد ومحاية أنفسهم ويصبح 
االعالم  ووسائل  فاسدا،  الكل 
مشرعة  االجتماعي  والتواصل 
لتصبح كل إشاعة حقيقة وهذه 
هي  االشاعة  الن  كبرية  جرمية 
اغتيال وقتل كالرصاصة والن 
أغلى  ومسعته  اإلنسان  كرامة 
بصدد  حنن  لذلك  حياته  من 
ورشة تشريعية داخلية اوال يف 
حملاربة  قانون  لوضع  التكتل 
االنسان  الن  املزيفة  االخبار 
املزيف ال يقوم اال بأمور مزيفة 
ومهما كانت احلقيقة بشعة جيب 

قوهلا ألنها حقيقة«.

اقرتاح  نص  يلي  ما  ويف 
القانون:

اقرتاح قانون معجل مكرر
املصارف  قانون سرية  )تعديل 

تاريخ 3 أيلول 1956(
مادة وحيدة.

سرية  قانون  إىل  يضاف 
املصارف تاريخ 3 ايلول 1956 
الشكل  على  مكررة  أوىل  مادة 

التالي:
هذا  أحكام  من  يستثنى  أ- 
للسرية  ختضع  وال  القانون 
حكما  مرفوعة  وتكون  املصرفية 
النقدية  احلسابات  مجيع  عن 
أو  السابقة  واإلستثمارية، 
جبميع  القانون،  هلذا  الالحقة 
أنواعها وفئاتها، املفتوحة لدى 
والعاملة  املؤسسة  املصارف 
وجنسياتها  بأنواعها  لبنان  يف 
ومكاتبها  فروعها  ولدى  كافة، 
وكذلك  اخلارج،  يف  التمثيلية 
واملؤسسات  الشركات  لدى 
أصحابها  يكون  واليت  املالية، 
أو  منها  املستفيدون  أو 
الوزراء  من  فيها  الشركاء 
والقضاة  واملوظفني  والنواب 
وأعضاء  ورؤساء  والعسكريني 
والناظمة  القضائية  اهليئات 
أنواعها  اختالف  على  واالدارية 
املاليني  واملدققني  واملراقبني 
عامة  خبدمة  يقوم  من  وكل 
حمدد  هو  من  كل  عام  وبشكل 
رقم  القانون  من   2 املادة  يف 
 1999/12/27 تاريخ   154
املشروع(  غري  االثراء  )قانون 
القاصرين  وأوالدهم  وأزواجهم 

معنويني  الثالثني،  واألشخاص 
مبثابة  املعتربين  طبيعيني،  أو 

الشخص املستعار.
ب - على كل من ذكر يف الفقرة 
)أ( أعاله، دون أي قيد أو شرط 
ال سيما على الرتبة أو الدرجة، 
تاريخ  من  يقدم خالل شهر  أن 
طائلة  القانون، حتت  هذا  نفاذ 
إبطال انتخابه أو تعيينه أو صرفه 
من اخلدمة، كتابا، وفق امنوذج 
وهلذه  الفرتة  هذه  ضمن  يعده 
الغاية مصرف لبنان، موقعا منه 
يصرح مبوجبه عن مجيع حساباته 
املفتوحة  واالستثمارية  النقدية 
املؤسسات  و/أو  املصارف  يف 
يف  املالية  الشركات  و/أو 
ولزوجته  له  العائدة  اخلارج 
وأوالده القاصرين، ويعلن فيه 
عن موافقته غري املشروطة على 
االستفادة  عن  املسبق  التنازل 
من السرية املصرفية والسماح 
القضائية  للمراجع  والرتخيص 
باالستحصال،  املعنية  اللبنانية 
أي  على  شرط،  أو  قيد  دون 
أو معلومات من  أو كل مستند 
أو  املؤسسات  أو  املصارف 
اخلارج  يف  املالية  الشركات 
كافة  احلسابات  بتلك  يتعلق 
هذا  ويودع  كانت،  ما  كائنة 
لدى  خاصة  خزنة  يف  الكتاب 

مصرف لبنان.
والشركات  املصارف  على  ج- 
املذكورة  املالية،  واملؤسسات 
يف الفقرة )أ( أعاله، بناء على 
السلطات  اليها من  يوجه  طلب 
أو  جمالس  أي  أو  القضائية 
صفة  ذات  هيئات  أو  جلان 
على  يدها  الواضعة  قضائية، 
من  »و«  للفقرة  تبعا  حتقيقات 
يردها  أن  على  القانون،  هذا 
بواسطة النيابة العامة التمييزية 
العامة  النيابات  من  أي  أو 
عليها  اليت  املعنية  اإلستئنافية 
مصرف  عرب  إليها  فورا  احالته 
ودون  فورا  تبادر  أن  لبنان، 
طائلة  حتت  تقاعس  أو  إبطاء 
مبدرائها  احلبس  عقوبة  إنزال 
ملدة ستة أشهر على األكثر مع 
غرامة نقدية قدرها ماية مليون 
استجابة  إىل  لبنانية،  لرية 
الطلب وتزويد املرجعيات هذه، 
باآللية ذاتها وعرب مصرف لبنان، 
كافة،  املطلوبة  باملستندات 
املثال  سبيل  على  املتعلقة، 
وحركة  حبسابات  احلصر،  ال 
النقدية  احلسابات  حسابات 
العائدة ألي ممن  واالستثمارية 
من  أعاله  )أ(  الفقرة  يف  ذكر 
األشخاص املستثنني من أحكام 
هذا القانون وأمواهلم وودائعهم 
منهم  املودعة  واملوجودات 
لديها وقيود الدفاتر واملعامالت 
املتعلقة  املصرفية  واملراسالت 
هذه  وتكون  منهم،  بأي 
خاضعة  واملستندات  املعلومات 
أو  األولية  التحقيقات  لسرية 
االستنطاقية الدائرة حول ملفات 
بها أي شخص  اجلرائم املالحق 
يف  املذكورين  األشخاص  من 
يفصح  وال  أعاله،  )أ(  الفقرة 
النزاع، إىل  عنها، حتى ألفرقاء 
األساس  قضاء  يد  وضع  حني 

عليها.
د- على مصرف لبنان أن يرفق 
املرجعيات  من  الطلب  عند 
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تتـمات

»أصحاب« املخيمات...
تتمة املنشور على الصفحة 10

يشمل البداوي ونهر البارد وضبية واجلليل وبرج الشمالي«. وأوضح 
أن االقرتاح يطلب من املالكني التقدم أمام قيادة اجليش بأوراق 
اخلطوة  أما  اإلعفاءات.  من  لإلستفادة  وحدودها،  ملكياتهم  تثبت 
الثانية بعد حتقيق اإلعفاءات، فستكون تأمني بدل إشغال للمالكني، 
األمر الذي سيعيد النقاش إىل املربع األول: الدفع مسؤولية من؟ 

الدولة أم الـ«أونروا«؟

عني الحلوة بمساحات خضراء
جيزم الباحث سعد اهلل جحا، إبن درب السيم، بأن معظم املخيمات 
اجليش  فيها  متركز  اليت  املواقع  يف  حلت  لبنان  يف  الفلسطينية 
اإلنكليزي عند انتشاره عام 1942. يستذكر بقايا الثكنة اليت أنشأها 
اإلنكليز يف عني احللوة حتى جالئهم عام 1945، ويقول إن »اإلنكليز 
أنفسهم مباشرة، أو عرب مؤسسات اإلغاثة الدولية، اقرتحوا إقامة 
الالجئني الفلسطينيني يف مواقعهم السابقة بعدما هّجروهم لصاحل 
لدى  اشرتوا  الالجئني  بعض  أن  اىل  يلفت  لليهود«.  دولة  إقامة 
حدائق  تتوسط  منازل  فوقها  وبنوا  املنطقة  يف  عقارات  قدومهم 
صغرية، »وهؤالء ال يزالون يدفعون الرسوم املتوجبة لبلدية درب 
السيم حتى اليوم«. بعد الثروات اليت حققها فلسطينيون سافروا 
للعمل يف دول اخلليج يف اخلمسينيات والستينيات، ازدهرت حركة 
الشراء داخل عني احللوة وصيدا. »كان املخيم، يف تلك الفرتة، 
حيًا منظمًا ومرتبًا خترتقه املساحات اخلضراء وينابيع املياه، ويسكنه 
الذين  آل صادر  منهم  السيم،  عائالت درب  فلسطينيون وبعض 
افتتحوا صالة سينما«. بدأ املشهد بالتغري عام 1970، مع وصول 
ازدحام  األسود.  أيلول  مذابح  إثر  األردن  من  الفلسطينيني  آالف 
املخيم ترافق مع بدء املظاهر املسلحة وتوتر العالقات مع احمليط، 
حتى تفجرها عام 1975. فرغت املية ومية ودرب السيم من أهلهما، 
فيما متّدد خميما املية ومية وعني احللوة، خصوصًا بعد إعادة بناء 
العدو عام 1982. بعد معارك شرق  اجتياح  إثر تدمريه يف  األخري 
صيدا عام 1985، ُشّيد يف مشاع درب السيم جتمع سكين، لكنه 
أزيل بعد عودة أهالي البلدة اليها عام 1991. يتمسك جحا بالذكريات 
الطيبة مع جريانه الذين يتفهم استخدامهم لألراضي: »العامل وين 

بدا تروح؟ بدا تالقي حمل مش حلدا تقيم فيه«.

عون عرض مع هوالند...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الدوام  على  لبنان  خص  »معهدنا  ان  مؤكدا  االمريكية«،  املتحدة 
بأهمية مميزة«، مشددا على ان »منصة املعهد هي مساحة يسمع 
من خالهلا صوت لبنان، الذي هو »اكثر من بلد فهو رسالة«، على ما 
وصفه البابا يوحنا بولس الثاني، وهو ملتقى االديان والثقافات«، 
شيخ  ولقاءه  العربية  لالمارات  فرنسيس  البابا  »زيارة  ان  معتربا 

االزهر هناك يصبان يف روحية رسالة لبنان«.
على  من  عون  الرئيس  اطلقها  اليت  املبادرة  »اهمية  اكد  وإذ 
واحلوار«،  للتالقي  االنسان  »اكادميية  النشاء  املتحدة  االمم  منرب 
عن  معربا  املبادرة«،  هذه  بتصرف  املعهد  »امكانيات  وضع  فإنه 
الرئيس  مع  الرؤى  توحيد  اجل  من  لبنان  اىل  للمجيء  »استعداده 

عون حول هذا املوضوع«. 

مجلس النواب
عقدها  اليت  التشريعية  جلسته  يف  النواب  جملس  اقر  ذلك،  اىل 
 18 اللجان  اىل  واعاد  قانون  واقرتاح  مشروعا   17 يومني  مدى 
اقرتاحا، وطلب من احلكومة »اعادة مراجعة االقرتاح املتعلق باملوارد 
البرتولية يف االراضي اللبنانية لشهر ال أكثر«، وابرز املشاريع اليت 
اقرت »االجازة للحكومة االقرتاض بالعمالت االجنبية واعطاء مؤسسة 
كهرباء لبنان سلفة واالجازة للحكومة اعتماد القاعدة االثين عشرية 

حتى اقرار املوازنة.
وكان اجمللس استأنف جلسته قبل ظهر امس االول يعرض القوانني 
اليت ردها رئيس اجلمهورية واقرها جمددا بعد االخذ بأسباب الرد، 
قد  النواب  قدمها  اليت  القوانني  اقرتاحات  معظم  ان  لوحظ  فيما 

سقطت صفة املعجل عنها وأعيدت اىل اللجان.
رئيس جملس  وحضرها  بري  نبيه  اجمللس  رئيس  اجللسة  وترأس 

الوزراء سعد احلريري والوزراء. )مزيد من التفاصيل ص 3(

السنيورة وبيفاني
بعد رمي  الرئيس السنيورة املسؤولية  على املدير العام للمالية 
أالن بيفاني عقد االخري مؤمترا صحافيا مطوال ومما جاء فيه »وبات 
لدينا اآلن االمكانية لالطالع على حسابات مالية صحيحة ومدققة وفق 
االصول، وهذا ما يغيظ كل من راهن على الفشل والعجز، فلم جيد 
العامة وحتميله  للمالية  العام  دفاعا عنه سوى اهلجوم على املدير 
املسؤولية، على النقيض متاما من الوقائع«، اليت استعرض امثلة 
عنها، وأبرز صورا عن واقع املستندات الثبوتية اليت كانت »مرمية 
للجرذان والعفن )...( وكانت عملية دفع لصندوق معنّي تسجل 
اآلخر،  ويعطى  واحد  فيحرم  أخرى  مؤسسة  اىل  يعود  حساب  يف 
وكانت اهلبات ُتصرف بال حسيب أو رقيب )ملف اهلبات(، وكانت 
ال  حيث  الوهمية  املراسيم  وخترتع  األصول  ختالف  الرؤساء  أوامر 
يوجد مرسوم )كما يف حال اهلبة األوروبية(، وُتفتح احلسابات خارج 
حساب اخلزينة حيث ال ميكن مراقبتها يف خمالفة صارخة للقانون، 
وتعطى سلفات إىل بعض اجلهات ثم تبني احملاسبة ان املستلف 
وكانت  االتصاالت(،  )سلف  العكس  وليس  الدولة  مع  مال  له 

االنظمة تسمح بالتالعب الدائم )مستند تغيري القيود(، والقروض 
ال تسجل، وحساب الدين ينقصه مليارات الدوالرات الواقعة على 
أكتاف األجيال الصاعدة، وُتوزع سندات خزينة دون قيدها، ويوجد 
سلف موازنة مل تسدد منذ التسعينات، ومتكّنا من حتصيل أمواهلا 
بفضل عملنا، مل تكن الشيكات حتّصل وقد حصلناها بعد مرور زمن 
طويل، وقد كشفنا ايضًا حواالت مت تزويرها بسبب إمكانية التالعب 
باالنظمة وعدم ربطها ببعضها يف ذلك احلني، كما اكتشفنا فوائد 
على القروض غري مسجلة بشكل صحيح ومت تسديد قرض غري مقّر 

بقانون من جملس النواب«.
وأشار بيفاني اىل ان كل خمالفة متكّن من توثيقها احاهلا فورا اىل 
اهليئات الرقابية والقضائية املعنية، وبالتالي »ضمرينا مرتاح اىل 
اقصى احلدود«. وقال ان »املهمة املستحيلة اجنزت. وقد فرضنا 
تصحيح القيود واألنظمة ضد إرادة السلطة السياسية غالبا. وها 
احلساب  وقطوعات  العامة  املهمة  وحسابات  املهمة  حسابات  هي 
باتت جاهزة مع مئات آالف القيود الصحيحة واملستندات. وحددنا 
موازين الدخول للمرة االوىل منذ عقود، وفعلنا ما كان البعض رّبا 
يأمل أن نعجز عن فعله )...( مل تنشر احلسابات بعد، وتسببت بكل 
هذا التوتر والتجين. وهذا دليل على ان عملنا له أهمية كربى، ألنه 

يدحض مقولة عجز الدولة وعدم إمكانية احملاسبة«.
أبي نصر

وما زالت التعليقات على ما كشفه بيفاني تشغل الساحة اللبنانية 
أنه  اىل  بيان،  أبي نصر يف  اهلل  نعمة  السابق  النائب  أشار  حيث 
»تابع باهتمام بالغ مداخلة املدير العام لوزارة املال أالن بيفاني، 
اليت اتسمت باجلرأة والصراحة وبأعلى درجات املهنية واإلحرتاف«.

وقال: »إذا كانت الدولة تريد فعال اإلصالح فلترتك للمدراء العامني 
القوانني من  الذين يتحلون بالكفاية والنزاهة يعملون على تنفيذ 
دون تدخل وزرائهم. وعلى أجهزة الرقابة متابعة التحقيق إىل آخر 
درجاته وحماكمة املسؤول أيا كان. ولن نقبل أي حماولة من جانب 
أي سياسي للتسلط على أي مدير عام ناجح، وإن ما جرى مع غلوريا 

أبو زيد يف وزارة الزراعة جيب أال يتكرر«.
السيد

اما النائب مجيل السيد فاعترب، يف مؤمتر صحايف عقده يف جملس 
ال  بيفاني  االن  املالية  لوزارة  العام  املدير  قاله  »ما  ان  النواب، 
جيب ان مير مرور الكرام، ليس النه فقط يتعلق بسألة الرئيس 
فؤاد السنيورة، ولكن يتعلق باالطار العام الذي من خالله متارس 
الدولة مهامها يف اجملاالت املالية على مستوى الصرف والنفقات 
واجلبايات«، مشريا اىل ان »ما قاله ال يسقط رئيسا وال وزيرا بل 

يسقط دولة من أعالها اىل أدناها«.
وقال: »حتى يكون الرئيس السنيورة أو غريه قد مسح لنفسه بهذا 
االجرام املالي، فالسؤال هو أين كانت اجملالس النيابية املتعاقبة 

ومراقبتها وحماسبتها للوزارات واحلكومات؟«.
السينورة  زمن  ارتكبت يف  مالية  جرائم  هناك  »ان  السيد  وأعلن 
وقبله وبعده، أصلها أسباب، ونقول من خالل كالم املدير العام 
مزورة  وتسجيالت  والعفن،  للجرذان  مرمية  كانت  املستندات  ان 
دون  من  تصرف  هبات  هناك  وصرفت،  هناك  سجلت  بصرفيات 
ان تدخل يف خزينة الدولة، أوامر رؤساء خترتع مراسيم وهمية اي 
الوزراء، مراسيم وهمية خاصة تفتح حسابات خارج اخلزينة وخارج 
يف  تفتح  لبنان  مصرف  اىل  تدخل  مالية  حسابات  وكل  املراقبة، 
اخلارج حبسابات خاصة حواالت مزورة، وهذا كالمه. أتعلمون ماذا 
تعين حواالت مزورة، فوائد قروض غري مسجلة، حتى يظهر انك غري 
مديون اىل هذه الدرجة. قرض جرى أخذه من دون موافقة جملس 
النواب. ال يوجد قرض يف القانون والدستور إال وجيب ان مير يف 

جملس النواب«.)مزيد من التفاصيل ص 6(.

ترامب »مستعد« للقاء...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الرئيس  أن  بولتون   األمريكي جون  القومي  األمن  أعلن مستشار 
كوريا  مع  احملادثات  من  مزيد  إجراء  على  منفتح  ترامب  دونالد 
الشمالية يف شأن نزع سالحها النووي، وان الرئيس ترامب مستعد 

للقاء كيم جمددا.
إن  نائب  عن  اجلنوبية  الكورية  إلبو«  »جونغانغ  صحيفة  ونقلت 
لسيارات  حتركات  رصدت  اجلنوبية  الكورية  االستخبارات  أجهزة 
نقل إمدادات يف موقع لبحوث الصواريخ يف سانومدونغ يف كوريا 
الشمالية. واضاف أن بيونغيانغ واصلت ختصيب اليورانيوم، قبل 
القمة اليت مجعت يف هانوي الشهر املاضي ترامب بالزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
يأتي ذلك بعدما أفاد مركزان أمريكيان للبحوث ووكالة »يونهاب« 
منشأة  من  جزء  لرتميم  جار  العمل  بأن  لألنباء  اجلنوبية  الكورية 

»سوهي« إلطالق األقمار االصطناعية يف كوريا الشمالية.
وقال بولتون: »واضح أن الرئيس منفتح على احلوار جمددًا. سنرى 
من  أن  واعترب  جناحه«.  إمكان  ومدى  ذلك  حيدث  أن  ميكن  متى 
نشاطات  عن  تتحدث  اليت  التقارير  صحة  مدى  حتديد  جدًا  املبكر 
صاروخية للدولة الستالينية، وتابع: »لدينا طرق كثرية للحصول 
على معلومات. سندرس املوقف جيدًا. وكما قال الرئيس، سيكون 
األمر خميبًا جدًا إذا كان )الكوريون الشماليون( يسريون يف هذا 

االجتاه«.
وكان ترامب قال األربعاء إن أمله »سيخيب جدًا« بكيم اذا تأكدت 
التقارير يف هذا الصدد. واستدرك: »ال اعتقد بأن ذلك سيحدث، 
لكننا سنرى. سنراقب وسيظهر األمر يف النهاية«. وأضاف: »لدينا 

مشكلة سيئة جدًا، علينا حّلها«.
ويف مؤشر اجيابي، بّث التلفزيون الكوري الشمالي فيلمًا وثائقيًا 

مّدته 78 دقيقة، تتّبع رحلة كيم بالقطار إىل هانوي، واليت استغرقت 
11 يومًا، وقمته مع ترامب، اليت فشلت نتيجة خالف على كيفية 

تفكيك بيونغيانغ برناجمها النووي.
بعد  حتى  ويتصافحان،  يبتسمان  وهما  الزعيمني  الفيلم  ويعرض 
انتهاء القمة من دون اتفاق، ويقوالن إنهما اتفقا على »االجتماع 

وجهًا لوجه يف شكل أكثر« ومواصلة »حوار بّناء«.
العقبات  جتاوز  »ميكنهما  البلدين  إن  الفيلم  يف  املعّلق  وقال 
واألزمات واحملن واملضّي، إذا قّدم اجلانبان اقرتاحات عادلة تستند 
إىل مبادئ يقبلها وحيرتمها كالهما، وشاركا يف املفاوضات بوقف 
سليم ورغبة يف حّل املشكالت«. وزاد: »كانت القمة تغيريًا مهمًا 
لنقل العالقات بني البلدين إىل مستوى جديد قائم على االحرتام 

والثقة املتبادلني بني الزعيمني«.
لكن وكالة األنباء الرمسية الكورية الشمالية حذرت من أن تدريبات 
تنفذها سيول وواشنطن تشّكل »حتديًا شاماًل« جلهود إحالل السالم 
والكوري  األمريكي  اجليشني  »حتركات  أن  وأضافت  واالستقرار. 
املشرتك  للبيان  سافرًا  انتهاكًا  ُتعّد  خبري،  تبّشر  ال  اليت  اجلنوبي 
عن  الصادرة  واإلعالنات  الشمالية  وكوريا  املتحدة  الواليات  بني 
الكوريتني اليت التزمت إنهاء األعمال العدائية وختفيف التوترات«.

عسكريتني  مناوراتني  استبدال  على  وسيول  واشنطن  واتفقت 
هذا  انطلقت  حجمًا  أقل  بتدريبات  ربيع،  كل  تنفذان  أساسيتني 

األسبوع.

موسكو حتذر من وضع...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف  الدائمني  األعضاء  مع  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  حبث 
جملس األمن الروسي، األوضاع يف سورية مع الرتكيز على األوضاع 
الركبان جنوب شرقي سورية. ومع حتذيرها من »وضع  يف خميم 
أن يسهم  أملها يف  عن  موسكو  أعربت  إدلب«،  للغاية يف  خطري 
»انعطاف  إىل  واألتراك  الروس  العسكريني  بني  االتفاقات  تنفيذ 

واستقرار الوضع يف إدلب«.
وأعلن الكرملني يف بيان، أن الرئيس بوتني عقد اجتماعًا مع األعضاء 
الدائمني يف جملس األمن الروسي، حبث فيه األوضاع احلالية يف 
سورية مع الرتكيز على األوضاع يف خميم الركبان للنازحني. ومعلوم 
أن موسكو اتهمت واشنطن أكثر من مرة يف األيام األخرية بأنها 
حتتجز النازحني يف خميم الركبان لتربير »وجودها غري الشرعي« يف 

قاعدة التنف قرب املثلث احلدودي بني سورية واألردن والعراق.
وتزامنًا مع استمرار خروقات اهلدنة الروسية الرتكية من قبل النظام 
وبعض الفصائل اإلسالمية، أشارت الناطقة باسم اخلارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا إىل أن »الوضع احلالي يف سورية عموما ميكن تقييمه 
مشال  الرئيسية يف  التوتر  بؤر  »تبقى  مستدركة:  مستقر«،  بأنه 
شرقي وجنوب شرقي سورية كما أن الوضع خطري للغاية يف منطقة 
»ممثلي وزارتي  أن  زاخاروفا  بإدلب«. وأوضحت  التصعيد  خفض 
الدفاع يف روسيا وتركيا واصلوا عملهم على جمموعة من التدابري 
من أجل التنفيذ الفعال والكامل ملذكرة سوتشي حول يف 17 أبلول 
)سبتمرب( 2018«، معربة عن أملها يف أن »يؤدي تنفيذ االتفاقات 
اليت مت التوصل إليها بني العسكريني إىل انعطاف واستقرار الوضع 
يف إدلب وحوهلا، إضافة إىل حتييد التهديد اإلرهابي املنطلق من 

هناك«.

باريس تدافع عن نهج...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

إميانويل  للرئيس  اتهامات  بارز  فرنسي  ديبلوماسي  رفض مصدر 
مبدًأ عامًا إلطار شامل  انه وضع  ماكرون بسايرة طهران، معتربًا 

ملفاوضات معها.
وشدد على ان اململكة العربية السعودية »شريكة مميزة« لفرنسا، 

الفتًا اىل ان لديها دورًا مهمًا للخروج من االزمات االقليمية.
وقال لصحافيني عرب يف باريس ان فرنسا هي الدولة الوحيدة 
اليت لديها حوار شامل مع ايران. واضاف: »اذا كان ذلك جيعل من 
فرنسا مؤّيدة للنظام االيراني، يعين ذلك الذهاب بعيدًا اىل منطق 

)الرئيس األمريكي دونالد( ترامب«.
ألسباب  ال  طهران،  ازاء  ترامب  اسرتاتيجية  مع  تتفق  ال  وباريس 
ايديولوجية، ولكن القتناعها بأنها اسرتاتيجية غري عملية، اذ تريد 
االدارة االمريكية انتهاج سياسة الضغط واملواجهة مع ايران، فيما 

تريد فرنسا اعتماد اسلوب الضغط والتفاوض.
وترى باريس ان االتفاق النووي امُلربم عام 2015 ما زال فاعاًل، 
ولو أنه ال يتضّمن التفاوض حول سياسة ايران يف املنطقة، وهذا 

ما حتاول فرنسا فعله.
وقال املصدر: »يف اطار احلوار الشامل مع ايران، لدينا رسالة أوىل 
مفادها أن عليها أن تنفذ يف شكل صارم كل ما ينّص عليه االتفاق 
النووي، واذا انتهكت أقل شيء من هذه الواجبات ستعيد فرنسا 
بضرورة  تبلغ طهران  باريس  ان  وأضاف  ايران«.  على  العقوبات 

التفاوض على االتفاق النووي حول مرحلة ما بعد العام 2025.
وتابع أن هناك جزءًا آخر يف االطار الشامل للمفاوضات مع ايران، 
هي  باريس  ان  اىل  ولفت  الباليستية.  صوارخيها  حول  يتمحور 
الوحيدة اليت تتحدث مع طهران يف هذا الصدد، مذكرًا بأن ذلك 
ليس سهاًل. وذكر ان ايران مل توافق سابقًا على التفاوض حول هذا 

امللف، مستدركًا ان فرنسا تفاوضها حول برناجمها الصاروخي.
وامللف الثالث للمفاوضات يتطّرق اىل السياسة االقليمية لطهران، 
ولفت  واليمن.  والعراق  وسورية  لبنان  حول  باريس  حتاورها  اذ 
املصدر اىل أن ال حّل للنزاعات يف املنطقة من دون تسوية إقليمية 

عرب التفاوض.

 2019 آذار   9 Saturday 9 March 2019الـسبت 
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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
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»ب«  للفقرة  وفقا  لديه،  احملفوظة  الكتب  املذكورة  القضائية 
عن  املصرفية  السرية  رفع  على  املوافقة  واملتضمنة  أعاله، 
احلسابات النقدية واالستثمارية لدى املصارف و/أو املؤسسات و/
أو الشركات املالية خارج لبنان وفق اآللية ذاتها املنصوص عنها 

يف الفقرة )ج( أعاله.
هـ تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على املعنيني به املذكورين 
يف الفقرة )أ( أعاله حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم 
أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفرتة اليت كانوا يتولون 
فيها أي منصب أو وظيفة من املناصب أو الوظائف املذكورة يف 

الفقرة )أ( أعاله وملدة مخس سنوات إضافية بعدها.
املادة  بنص  املساس  دون  من  املعنية،  العامة  النيابات  على   -
احلق  دعوى  أن حترك  اجلزائية،  احملاكمات  أصول  قانون  من   14
العام للمالحقة املبنية على أي وسيلة من وسائل اإلثبات جلرائم 
الفساد  أو  الرشوة  أو  األموال  تبييض  أو  املشروع  غري  اإلثراء 
أو هدر املال العام أو اختالسه، وكل ما يقع موقع هذه اجلرائم 
شكوى  على  بناء  أو  اخلاصة،  أو  العامة  القانونية  النصوص  يف 
خطية مقدمة اليها أو بواسطتها إىل أي من اجملالس أو اللجان أو 
اهليئات ذات الصفة القضائية املذكورة يف الفقرة »ج« أعاله، أو 
مباشرة لقاضي التحقيق األول املختص، من كل متضرر وموقعة 
منه وموَثقة بأي وسيلة من وسائل اإلثبات ومقرونة بكفالة نقدية 

أو مصرفية أو عينية قيمتها عشرة ماليني لرية لبنانية.

يعمل بهذا القانون فور نشره يف اجلريدة الرمسية.

االسباب املوجبة ومربرات العجلة

حيث ان املشرع اللبناني بادر اىل مواكبة املنحى الدولي اهلادف 
اىل مكافحة الفساد، ولعل باكورة اعماله جتسدت باالجازة هليئة 
عن  املصرفية  السرية  برفع  لبنان  مصرف  لدى  اخلاصة  التحقيق 
احلسابات اليت يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض االموال وذلك 

يف القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20.
وحيث ان لبنان انضم اىل اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة غري الوطنية )القانون رقم 680 تاريخ 2005/8/24( والتزم 

مبوجبها بعدم جعل السرية املصرفية عائقا امام تنفيذ مضمونها.
وحيث ان لبنان انضم اىل اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد 

)القانون رقم 33 تاريخ 2008/10/16( والتزم مبوجبها باجياد آليات 
عن  تنشأ  قد  اليت  العقبات  لتذليل  الداخلي  القانون  يف  مناسبة 

تطبيق قوانني السرية املصرفية.
مرضا  بات  الذي  الفساد،  مكافحة  ان  البديهي  من  انه  وحيث 
واخلاصة  العامة  القطاعات  من  كبري  عدد  ومتفشيا يف  مستشريا 
التشريعية  النواحي  من  متكاملة  خطة  وضع  يستلزم  البالد،  يف 
واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية توصال إىل تطويقه واستئصاله 

وتطهري لبنان دولة وشعبا من الفاسدين واملفسدين.
وحيث أن مكافحة الفساد يبدأ بسن تشريعات حديثة تسد الثغرات 
تناميه  يؤمن  مساعدا  ومناخا  حيميه  مطمئنا  مالذا  فيها  جيد  اليت 
املتسارع بعيدا عن كل رقيب وحسيب، ومن هذه الثغرات احلصانة 
املتمثلة بالسرية املصرفية اليت حيول التذرع بها دون الوصول إىل 

األدلة اليت من شأنها حماربة الفساد واحلد منه.
ان  البالد  بها  متر  اليت  الظروف  يف  ضروريا  اضحى  انه  وحيث 
تطغى الشفافية الكاملة على احلسابات املصرفية العائدة ملن اوكل 
اليهم امر ادارة شؤون الدولة وتسيري مرفقها العام وذلك تسهيال 
ظاهرة  تفشي  من  الدولة  فيه  تعاني  فرتة  املرتكب يف  حملاسبة 

الفساد.
إزالة  من هذا املنطلق، رأينا اقرتاح القانون املرفق، الرامي اىل 
قبل  من  املصرفية  بالسرية  التمسك  يوفرها  اليت  العوائق  كل 
األشخاص املوكلة إليهم إدارة شؤون الدولة ومرافقها واداراتها 
ومؤسساتها العامة والعاملني فيها، وذلك من خالل تعديل قانون 
اوىل  مادة  باضافة   1959 ايلول   3 يف  الصادر  املصارف  سرية 
مكررة اليه تستثين حكما هؤالء االشخاص من االستفادة من هذه 

السرية واستغالهلا من اجل حتقيق مكاسب مشبوهة وغري سليمة.
وحيث انه تبعا لذلك اصبح من املؤكد ان التعديل املقرتح الرامي 
اىل استثناء االشخاص، التالي ذكرهم، من االستفادة من السرية 
املصرفية، داخل لبنان، وخارجه ضمن آلية واضحة، من شأنه تذليل 
على  يدها  وضع  عند  القضائية  السلطات  تعرتض  اليت  العقبات 
اجراءات  ومباشرة  االموال  تبييض  وايضا  الفساد  مكافحة  ملفات 

التحقيق فيها، ومنهم:
1- كل من اسند اليه، باالنتخاب او بالتعيني، رئاسة اجلمهورية 
او رئاسة جملس النواب او رئاسة جملس الوزراء، او الوزارة او 
النيابة او رئاسة او عضوية اجملالس البلدية او احتادات البلديات 
او املختار او الكاتب العدل او اللجان االدارية اذا كان يرتتب على 
الدولة يف شركات اقتصاد خمتلط،  نتائج مالية، وممثلو  اعماهلا 

والقائمون على ادارة مرافق عامة او شركات ذات نفع عام.
2- كل موظف أو متعاقد او متعامل او مستخدم او اجري دائم او 
مؤقت يف اي مالك او سلك، بأي رتبة او درجة، يف الوزارات او 
او  الوطين  الدفاع  وزارة  املؤسسات يف  او يف  العامة  االدارات 
او يف  االدارة  رؤساء جمالس  بينهم  العامة ومن  املؤسسات  يف 
وكل  البلديات،  احتادات  او  البلديات  يف  او  املستقلة  املصاحل 
ضابط او فرد يف املؤسسات العسكرية واالمنية واجلمارك، كما 

كل قاض اىل اي سلك انتمى.
ومبا أن موضوع مكافحة الفساد يستلزم معاجلة عاجلة إن مل نقل 
اليت  التطورات  تواكب  حديثة  تشريعات  باصدار  تنطلق  فورية 
استجدت عامليا لوضع حد هلذه اآلفة اليت من شأنها أن تدمر البالد 

يف حال عدم التصدي هلا واستئصاهلا بالسرعة القصوى،
ومبا أن الدول العاملية ترتقب أن يعود لبنان، بعد تشكيل احلكومة 
اجلديدة، إىل لعب دوره الريادي يف استقطاب الرساميل األجنبية 
وتقرير اإلستثمار واملشاركة يف تنفيذ مشاريع بنبوبة واقتصادية 
إجيابا  وتنعكس  اللبناني  باإلقتصاد  تنهض  أن  شأنها  من  حيوية 
على مالية الدولة بشكل عام وعلى املواطنني بشكل خاص، وهذا 
إال بوجود وحتت ظل قوانني شفافة  النهوض ال ميكن أن يتحقق 
وذات مفاعيل صارمة حتقق مكافحة فّعالة للفساد الذي تسبب منذ 

عقود بزعزعة الثقة يف جماالت االستثمار يف لبنان.
هذا الفساد بات من الواجب وضع حد له الستعادة ثقة اللبناني أوال 
بلبنانه والعامل ثانيا مبكانة لبنان األخالقية واإلجتماعية واحلضارية 
اصدار  يف  االسرتسال  خالل  من  ذلك  يتحقق  وال  واإلقتصادية، 
وتوزيع البيانات والبالغات والنشرات الداعية إىل مكافحة الفساد 
دون اإلتيان بأي تشريع حديث وجدي وموثوق من شأنه كبح مجاح 
الفساد والرشوة وهدر املال العام وسواها من األمراض اليت تأكل 

بنية الوطن وأبنائه،
من أوىل أولويات اجمللس النيابي اجلديد أن ميارس دوره التشريعي 
يف حتديث القوانني اليت تؤدي إىل إحداث نهضة يف اجملاالت كافة 
يرتفع معها شأن لبنان فيعود إىل تصدر واجهة الدول الراقية، ولن 
يكون من نهضة إال بعد أن ينهض التشريع من كبوة اإلستسالم 
واخلوف من مكافحة الفساد والرشوة وهدر املال العام واختالسه، 

فيعمد إىل اختاذ اخلطوات العاجلة لسن قوانني مكافحة الفساد،
باكورة  املكرر  املعجل  القانون  اقرتاح هذا  إقرار  أن يكون  آملني 
قوانني حتقق انتصار احلق على الباطل واخلري على الشر والصاحل 

على الفاسد.

باسيل عن رفع السرية املصرفية: من رئيس اجلمهورية...
تتمة املنشور على الصفحة  20
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مــلبورن

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

 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

 2019 آذار   9 Saturday 9 March 2019الـسبت 
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مـن هـنا وهـناك

مقاطع إباحية دّمرت حياتها... شوهدت 
متارس اجلنس مع جمموعة رجال!

 2019 آذار   9 Saturday 9 March 2019الـسبت 

رمبا مل يستغرق األمر من تيزيانا كانتوني أكثر من 
بضع ثوان بدأت بعدها سلسلة أحداث قادتها إىل 

االنتحار.

من  عاما،   31 العمر  من  البالغة  السيدة  كانت 
قد  نابولي،  مدينة  مشارف  على  الواقعة  مونيانو 
أرسلت يف نيسان 2015 مقاطع فيديو جنسية إىل 
مخسة أشخاص عرب تطبيق واتس آب، وكان من 
بني هؤالء صديقها سريغيو دي بالو، الذي كانت 

تربطه عالقة غري مستقرة معها.

وأظهرت مقاطع الفيديو ممارستها اجلنس مع عدد 
من الرجال اجملهولني.

على  متذكرة صديقتها  بيرتوسينو  ترييزا  وتقول 
مدار 15 عاما: »كانت مجيلة ولكنها هشة، كانت 

مع الناس اخلطأ يف الوقت اخلطأ«.

عدد  على  الفيديو  مقاطع  انتشرت  ما  وسرعان 
وأظهرت  للبالغني.  اجلنسية  مواقع احملتويات  من 

املقاطع حتدث كانتوني قائلة مجلة واحدة.

سألت رجال حيمل الكامريا : »هل تصّور فيديو؟«، 
ثم قالت بعدها »هذا جيد!«.

تستمتع  منطلقة  شابة  إىل  الكلمات  وتشري 
هذه  توحي  كما  اجلنس.  أثناء ممارسة  بتصويرها 
من  الفيديو  باإلذن ملشاهدة  قالتها  اليت  العبارة 
دون حتفظات، فإن كانت سعيدة جدا بتصويرها، 

فلن متانع من مشاهدتها.

تشعر  هشة،  امرأة  كانتوني،  تيزيانا  كانت 
بالرعب. وتقول صديقتها ترييزا: »مل نتحدث معا 
على  أشاهدها  مل  الفيديو،  مقاطع  تفاصيل  عن 
بأنها  القول  ميكن  مشاهدتها.  أرد  ومل  اإلطالق، 

كانت تعاني الكثري. لكنها كانت قوية«.

قررت كانتوني الصمود، لكن مل تكن هناك طريقة 
مباشرة إلزالة مقاطع الفيديو.

بيد أن اإليطاليني فعلوا أكثر من مشاهدة املقاطع، 
إذ سرعان ما سخر املستخدمون من تعليقها وجعلوه 
ومواقع  قمصان  على  صورتها  وظهرت  »مزحة« 

إثارة الضحك والسخرية.

ومل يظهر أي شيء يقلق فكرها، ألنها بدت سعيدة 
جدا بهذا األمر، لكنه سوء فهم عميق.

االجتماعية سيلفاجيا  الشؤون  املعلقة يف  وتقول 
املنطلق  الشخص  الناس بني  »خيلط  لوكاريللي: 
نطاق  على  االنتشار  يف  الراغب  والشخص 

واسع«.

وتضيف: »ميكنك تصوير مقطع فيديو ومشاركته 
مع بعض األشخاص، لكن يوجد اتفاق ضمين على 

عدم مشاركته أكثر من ذلك«.
رفعت كانتوني القضية أمام احملكمة، وقالت إن 

الفيديوهات ُنشرت على املواقع العامة من دون 
موافقتها.

على  قادرة  غري  الوقت  ذلك  يف  أصبحت  لكنها 
العيش حبياة طبيعية.

الناس  ألن  اخلروج  »رفضت  ترييزا:  وتشرح 
سيتعرفون عليها. كما أدركت أّن العامل االفرتاضي 

والعامل احلقيقي هما الشيء نفسه«.
وأضافت: »أدركت يف مرحلة ما أن الوضع ال حل 
له على اإلطالق، وأن زوجها املفرتض، وأطفاهلا 
احملتملني ميكنهم العثور على مقاطع الفيديو تلك 

اليت لن ختتفي أبدا«.
رجعت كانتوني إىل منزل عائلتها الكائن يف شارع 
طبقة  تسكنها  ضاحية  وهي  مونيانو،  يف  هادئ 

العمال يف مدينة نابولي.
وقررت والدتها، ماريا ترييزا جيليو، بعد أسابيع 
من استجماع القوة أن تستعني بصحافيني للحديث 

عن حياة ابنتها.

وقالت ليب بي سي: »كانت ابنيت فتاة جيدة لكنها 
كانت ضعيفة أيضا، كانت تفتقر منذ والدتها إىل 
شخصية األب. مل تقابل والدها على اإلطالق، وأّثر 

ذلك على حياتها بالكامل«.
كانت األم وابنتها يعيشان معا، وكانت تيزيانا، 
مغنيني  إىل  تستمع  السعيدة،  األوقات  يف 
لكنها  البيانو،  وتعزف  الروايات  وتقرأ  إيطاليني، 
انسحبت من احلياة بعد نشر مقاطع الفيديو احلميمة 

عرب اإلنرتنت.

وتقول والدتها: »ُدمرت حياتها أمام اجلميع، سخر 
الناس منها، وانتهى األمر إىل حد السخرية على 

املواقع اإلباحية. وُأطلقت عليها أمساء مشينة«.

وأصدرت حمكمة يف نابولي حكما يف أيلول يقضي 
بإزالة مقاطع الفيديو الفاضحة من مواقع إنرتنت 
وحمركات حبث عدة. كما أمرتها احملكمة بدفع 20 

ألف يورو تكاليف قضائية.

ماريا ترييزا جيليو  أيلول 2016، ذهبت  ويف 13 
للعمل يف جملس البلدية احمللية، وبقيت ابنتها يف 

املنزل. وتلقت جيليو مكاملة هاتفية يف العمل.

»اتصلت بي شقيقة زوجي،  وتقول وهي تبكي: 
املنزل،  إىل  أعود  أن  هادئ  بصوت  مين  وطلبت 
الشرطة وسيارة  رأيت  وعندما وصلت إىل هناك 

اإلسعاف وفهمت ما حدث بسرعة«.

وتضيف :«حاولت شقيقة زوجي أن تنقذها، ومل 
يسمح لي جرياني باخلروج من سيارتي. أغمي علّي 
بالدخول إىل هذا املنزل.  تقريبا. مل يسمحوا لي 

حتى مل استطع رؤيتها للمرة األخرية«.

وتقول : »انتهت حياتي يف ذلك اليوم الذي ماتت 
فيه«.

دفنت ماريا ترييزا جيليو ابنتها يف تابوت أبيض، 
ومجيل  حلو  »مالك  بأنها  اجلنازة  إعالن  ووصفها 

وهش«.

نشاطه اجلنسي أدخله املستشفى

هذا ما فعلته به الـ22 
ساعة املتواصلة!

اليت   ،»2 -Melanotan« إبر  استخدام  سوء  أدى 
حترق الدهون وتسبب امسرار البشرة، إىل إدخال 
مواطن اسكتلندي إىل املستشفى، وهو يعاني من 

انتصاب استمر ملدة 22 ساعة.

»ديلي  صحيفة  عن  نيوز«  »سكاي  موقع  ونقل 
استخدم  اسكتلندا  من  رجاًل  أّن  الربيطانّية  ميل« 
بشكل دوري عقاقري تباع يف متاجر رياضة كمال 
كان  اليت   »2-Melanotan« إبر  ومنها  األجسام، 

حيقن بها نفسه دوريا.

وأشارت الصحيفة، اعتمادا على النشرات الطبية 
تؤدي   »2-Melanotan« إبر  أن  إىل  العقار،  هلذا 
الدائم. وحتظر  االنتصاب  أخطرها  آثار جانبية  إىل 
بريطانيا الرتويج هلذا العقار أو بيعه آلثاره اجلانبية 
السلبية اليت مل يعلن عنها يف متاجر رياضة كمال 

األجسام يف اسكتلندا.

اجلرعة  عن  معلومات  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
نفسه  الرجل  حقن   ،»2-Melanotan« لـ  املناسبة 
بهذا العقار لعدة أشهر، وكان راضيا عن النتائج 

اليت شهدها على نفسه بعد تعوده عليه.

لكن احلقنة األخرية اليت أخذها تسببت له بانتصاب 
دائم، أدى إلصابته بآالم مستمرة. ورغم معاجلة 
احلالة بكمادات الثلج، إال أن األمل استمر لنحو 22 

ساعة نقل على أثره إىل املستشفى.

»فينيليفرين«،  مبادة  الرجل  حبقن  األطباء  وأخذ 
كل 5 دقائق، يف عضوه التناسلي إلعادة دورته 
الدموية إىل وضعها الطبيعي. ومل يستبعد األطباء 
حينها اللجوء للجراحة حلل املشكلة، لكن االنتصاب 

اختفى بعد نصف ساعة.
يف  مشاكل  من  احلادث  بعد  املريض  وعانى 

االنتصاب ملدة 4 أسابيع.

مصرف خيسر ماليني 
الدوالرات بسبب... روبوت!

مليارات  الروسي  »سبريبنك«  مصرف  خسر 
الروبالت نتيجة أخطاء ارتكبها روبوت يعمل بالذكاء 
اليوم«  »روسيا  موقع  نقل  ما  الصناعي، حبسب 

عن »لينتا. رو«.

الّذكاء  أن  غريف  جريمن  البنك  رئيس  وأوضح 
الّصناعي يّتخذ عادة قرارات داخل أنظمة كبرية، 
وميكن أن يؤدي خطأ ضئيل يتوغل إىل اخلوارزمية 
البنك املليارات من  آثار ملموسة حيث خيسر  إىل 

مستحقاته.

وقال غريف إن بنكه يقوم دوًما بتصحيح األخطاء، 
حيث ُتضاف إىل األنظمة خوارزميات مساعدة من 
شأنها أن حتسن عمل الذكاء الصناعي، وبصورة 
خاصة، تقيم األخطار احملتملة، ما يسمح باحلد من 

اخلسائر.

قد  كان  الروسي  »سبريبنك«  مصرف  أن  يذكر 
من  صناعي  ذكاء  عن  املاضي  الصيف  كشف 
امرأة  هيئة  على  الروبوت  وصّمم  خربائه.  تطوير 
النصر(،  )إهلة  »نيكا«  تدعى  زرقاوين  بعينني 
العمليات املالية.  ويتزامن عملها مع عمل مشغل 
ومتت برجمتها كي جتيب عن أسئلة يوجهها مشغل 
الربنامج وترد على مشاعره وتستعرض مشاعرها.

املستشفى،  إىل  عمره  من  الثالثة  نقل طفل يف 
حيث يرقد يف العناية املشّددة إثر إصابته جبراح 
خطرية بعد سقوط كتلة ثلج عليه يف مدينة ريازان 
الروسية، حبسب ما نقل موقع »روسيا اليوم« عن 

»فيسيت«.
وصّورت احلادث كامريا مراقبة يف شارع بالقرب 
من مبنى سكن فرع جامعة بطرسبورغ لإلتصاالت 
يف مدينة ريازان، مظهرة سقوط كتلة ضخمة من 
الثلج فوق الطفل بينما كان يلعب فوق كومة ثلج 

بالقرب من والدته، أمام مبنى السكن اجلامعي.
الكهربائّية  األسالك  بعض  تقّطع  املشاهد  وُتبنّي 
وكابالت الّتلفاز بكرة الثلج، قبل أن تسقط على 
الطفل وتقذفه بقّوة ليصل إىل أقدام والدته اليت 

تلّقته مباشرة.
وذكر مدير فرع اجلامعة يف ريازان أّن الطفل كان 
يلعب داخل املنطقة املطّوقة حباجز يشري مبنع أّي 
كان من دخوهلا، بسبب اإلنهيارات الثلجّية احملتملة 

من سطح السكن اجلامعي.

كتلة ثلجّية كبرية تسقط على 
طفل صغري وتطرحه أرًضا!

اعلنت الشرطة يف كرواتيا أن رجاًل ألقى بأطفاله 
ملنزل  العلوي  الطابق  نافذة  من  الصغار  األربعة 
العائلة الكائن بإحدى اجلزر الكرواتية، ما أدى إىل 

إصابة اثنني منهم بإصابات خطرية.

إلقاء  مت  فقد  نيوز«  »سكاي  نقلت  ما  وحبسب 
األطفال الذي ترتواح أعمارهم بني 3 و8 سنوات  

من ارتفاع حنو ستة أمتار.

عظمية  بكسور  سنا  األكرب  الطفالن  أصيب  وقد 
خطرية، بينما كان الطفالن األصغر أقل تضررا.

وحتاول الشرطة الكرواتية اليت اعتقلت األب البالغ 
من العمر 54 عاما حتديد حالته العقلية.

وحبسب وكالة »اسوشيتد برس« فإن احلادث قد 
وقع يف جزيرة باغ الكرواتية بالبحر األدرياتيكي.

 

ألقى بأطفاله األربعة من الطابق 
العلوي عن ارتفاع 6 امتار!
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ويف التفاصيل حبسب بيان ألجهزة األمن املصرية، قال مساعد 
األجهزة  »إّن  اللواء مجال شكر:  أسيوط  أمن  مدير  الداخلية  وزير 
أثناء  زوجته  بوفاة  يفيد  املواطنني،  أحد  من  بالغًا  تلقت  األمنية 
الفتح  مبركز  الواسطى  قرية  معها، يف  احلميمة  العالقة  ممارسته 

يف أسيوط«.

وأوضح املسؤول األمين أّن الشرطة توجهت على الفور إىل مكان 
وقوع احلادثة، وفتحت حتقيقًا ملعرفة مالبساتها.

»أثناء  إّنه  معه  التحقيق  خالل  قال  املتوفية  زوج  أّن  إىل  وأشار 
عامًا،   25 العمر  من  البالغة  زوجته  مع  احلميمة  العالقة  ممارسة 
تناولت األخرية حبوب الفياغرا النسائية، حيث ما لبثت أن فارقت 

احلياة بعد دقائق«.

ولفت اللواء شكر اىل أّنه مت حتويل جثة الزوجة إىل الطب الشرعي، 
حيث أظهر تقرير الطب الشرعي أّن أسباب الوفاة موافقة ألقوال 
الزوج، وأّن الوفاة بسبب تناوهلا الفياغرا، مشريًا إىل أن ال وجود 

ألي شبهة جنائية يف احلادث.

الفياغرا النسائية أودت حبياتها 
أثناء العالقة احلميمة مع زوجها

قرر مالك دار سينما »بيفرلي« يف باريس إغالق الدار اليت افتتحت 
عام 1960، وهي آخر دار للسينما اإلباحية يف العاصمة الفرنسية.

العمر 75  البالغ من  وذكر موقع »ذا لوكل« أن موريس الروش 
على  أقدم  ولكنه   ،2017 عام  السينما  إغالق  قرر  قد  كان  عامًا، 
السينما  بطاقات  مبيعات  اخنفاض  بسبب  اآلن  القرار  هذا  تنفيذ 

ثالث مرات عما كان عليه احلال منذ 20 عامًا.

عددهم  وبدأ  السن،  يتقدمون يف  زبائنه  أن  إىل  الروش  وأشار 
يقل يف عروض سينما بيفرلي، مضيفًا: »لقد كانت سينما بيفرلي 
املواد  يروا  لن  القاصرين  أن  من  متأكدا  جيعلك  الذي  املكان 
اإلباحية أبدا. أما اآلن فهم يشاهدون األفالم املخصصة للبالغني 

على هواتفهم احملمولة«.

وقدم الروش الفيلم األخري يف السينما قبل إغالقها، يف 23 شباط 
اجلاري. كما خيطط الروش لتخصيص أسبوع كامل لعرض مقتنيات 
وامللصقات  الكراسي  من  باقتنائها  للراغبني  مجيعها  السينما 
واألفالم وأي شيء. واعرتف الروش يف حلظة كآبة: »وضعت كل 

شيء للبيع باستثناء نفسي«.

آخر دار للسنما االباحية ُيغلق 
أبوابه: زبائننا يتقدمون يف 

السن!

كشف مدير إحصاءات التجارة واألسعار يف املكتب املركزي لإلحصاء 
يف سوريا بشار القاسم أن أحدث دراسة ملتوسط اإلنفاق التقديري 
لألسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف لرية شهريًا، مبينًا حبسب 
بسبب  وذلك  الواقع  يعكس  ال  هذا  أّن  الرمسية  تشرين  صحيفة 
تغري النمط االستهالكي وفق معطيات احلرب الذي أدى إىل ظهور 
إنفاق بات ضروريًا لألسرة إىل جانب الغذاء كاإلجيارات ونفقات 
النقل والرسوم اجلديدة ونفقات التعليم، وتاليًا فرض تغيري النمط 
االستهالكي ليتكيف إنفاق األسرة مع دخلها الذي مل يرتفع بوترية 

ارتفاع األسعار نفسها.

واوضح القاسم أّن هذا مؤشر على ارتفاع نسبة الفقر والذي يتم 
تقديره من مسوحات ودراسات معمقة مل يتسن للمكتب تنفيذها 
أهمها عدم وجود استقرار سكاني يف الفرتة السابقة، إضافة إىل 
أّن تكاليف تنفيذ مسح دخل ونفقات األسرة مرتفعة وحباجة إىل 
دعم حكومي، وأيضًا حيتاج إىل تضافر وتعاون املؤسسات ذات 

الصلة بالدراسة.

وأما فيما يتعلق باألمن الغذائي، قال مدير إحصاء التجارة واألسعار: 
إن دراسات املكتب املركزي لإلحصاء تشري إىل أن نسبة السكان 
غري اآلمنني غذائيًا عام 2015 وصلت إىل 33% من سكان سورية، 
بينما اخنفضت يف عام 2017 إىل 31,2% وهذا ال يعين أّن غري 
األمن  مفهوم  ملعايري  وفقًا  الفقرية  األسر  هم  غذائيًا  اآلمنني 
إمكاناتهم  باختالف  اجملتمع  أفراد  قدرة  إىل  يشري  الذي  الغذائي 
املادية واالجتماعية واالقتصادية على احلصول على الغذاء الصحي 
بشكل آمن ومضمون، حيث يكون هذا الغذاء ملبيًا حلاجاتهم للتغذية 
املفهوم  هلذا  وفقًا  وأنه  والصحة  بالنشاط  مفعمة  حلياة  الضامنة 
ميكن التمييز بني أربعة مكونات رئيسة لألمن الغذائي، وهي توافر 
الغذاء بكميات كافية لألفراد على اختالف أساليب احلصول عليه، 
وإمكانية احلصول على الغذاء من األفراد على اختالف توزيعاتهم 
وفقًا لشرائح الدخل وأيضًا الغذاء اآلمن أي صالحيته لالستهالك 
أي  حدوث  دون  من  الغذاء  توافر  مبعنى  الثبات  وأخريًا  البشري، 

تغيري على األبعاد السابقة ويف خمتلف الظروف واألحوال.

حنو   2015 عام  الغذائي  األمن  النعدام  املعرضون  نسبة  وبلغت 
51% لتنخفض عام 2017 إىل 45,5%، بينما نسبة اآلمنني غذائيًا 
كانت عام 2015 هي 16% من السكان، وقد ارتفعت النسبة إىل 

23,3% عام 2017.
وكشف القاسم أن مؤشر الرقم القياسي ألسعار املستهلك يقيس 
متوسط التغري على مر الزمن يف األسعار اليت يدفعها املستهلكون 
لسلة السوق من السلع واخلدمات االستهالكية الذي يعكس نسبة 
ارتفاع األسعار حسب سلة املستهلك من سنة األساس املعتمدة 
وهي 2010 والسنوات الالحقة، الفتًا إىل أن الرقم القياسي ألسعار 
املستهلك لعام 2017 بلغ 782,9% بتضخم سنوي بلغ %18,08 
عن عام 2016 الذي حقق رقمًا قياسيًا وقدره 662,9%، يف حني 
بلغ الرقم القياسي التقديري لألسعار عام 2018 ) 792% ( بنسبة 
تضخم سنوي عن عام 2017 بلغ 1,16 %، ما سبب ارتفاعًا يف 
األسعار اليت كانت تشهد اخنفاضًا ملحوظًا مع استقرار نسيب حنو 

االخنفاض للمواد الثابتة كاألثاث والسيارات.

أرقام مفاجئة… األسرة 
السورية حتتاج هذا املبلغ 

مصروفاً شهرياً!

زوجها  من  تنتقم  حتى  »مهينة«  طريقة  إىل  صينية  امرأة  جلأت 
وعشيقته بعد ضبطهما باجلرم املشهود، فقامت بربطهما إىل شجرة 

وهما عاريان يف مكان عام.

اليت  املرأة  فإن  الربيطانية،  »مريور«  صحيفة  نقلت  ما  وحبسب 
شعرت بتعرضها للخيانة من زوجها، استعانت بأقاربها حتى تنجز 

»مهمة االنتقام« يف إقليم غويزهو.

الزوج  حول  حتلقوا  وقد  الناس  من  عددا  الفيديو  مقطع  وأظهر 
وعشيقته اليت تبدو أصغر سنا منه، ومل يستطع الكثريون متالك 

أنفسهم فأخذوا يضحكون على ما حصل.

وأكدت السلطات األمنية احمللية يف اإلقليم تعرض الزوج وعشيقته 
كانت ستتابع  إذا  ما  توضح  لكنها مل  على شجرة،  باحلبل  للربط 

املرأة املتورطة.

وأثار الفعل ردودا متضاربة بني مستخدمي املنصات االجتماعية، 
إذ قال كثريون إن اخليبة والشعور بالغنب هما اللذان جعال املرأة 

تتصرف على هذا النحو املنفعل والعنيف.
يف حني، قال منتقدون إّن املرأة ال حيق هلا أن تنزل العقوبات 

باآلخرين ألن السلطات هي اليت تتوىل هذه املهمة.

امرأة »تذّل« زوجها وعشيقته 
بعد ضبطهما باجلرم املشهود!

تقدمت اماراتية اىل احملكمة بطلب الطالق من زوجها بسبب عدم 
احضاره شطرية الربغر اليت طلبتها منه.

وذكرت صحيفة »اخلليج تاميز«، أن الزوج، بعد قضاء بعض الوقت 
مع أصدقائه، نسي أن يعرج إلحضار الشطرية اليت طلبتها زوجته 
العشرينية وعاد إىل املنزل حنو الساعة الثالثة صباحا خالي الوفاض، 

من دون شطرية لزوجته اليت كانت بانتظاره طوال املساء.
وحصلت مشاجرة زوجية أثارتها املرأة اليت بقيت من دون عشاء، 

وغادرت على إثرها املنزل، وقررت رفع دعوى طالق من زوجها.

ونق املوقع عن احملامي قوله إن القانون ينص على أنه إذا مل يكن 
زوجية  إىل مستشار عالقات  الزوجان  هناك ضرر شخصي، حيال 
يف حماولة حلل املشكلة. وإذا أصرت الزوجة على الطالق فسيتم 

اسرتداد املهر الذي دفعه هلا زوجها.

دوالر  مليون   21 قدره  تعويض  على  كاليفورنيا  من  رجل  حصل 
نتيجة اتهامه خطًأ بقتل صديقته السابقة وابنها قبل حنو 41 عاما، 

اتهام قضى مبوجبه مدة 39 عامًا بالسجن.
وصدر حبق كريج كولي )71 عاما( حكم بالسجن مدى احلياة عام 
على  وحصل  بريء  أنه  على  وتكرارا  مرارا  املتهم  وأصر   ،1978
عفو يف 2017 من حاكم كاليفورنيا وقتها جريي براون بعدما عثر 

بسبب »الربغر«... طلبت 
الطالق من زوجها!

ُسجن 39 سنة خطأً... والسلطات متنحه »تعويضاً«!
احملققون على دليل من عينة محض نووي لصاحله.

ومنحت السلطات يف كاليفورنيا كولي 1,95 مليون دوالر العام 
املاضي، احتسبت على أساس 140 دوالرا عن كل يوم قضاه يف 
السجن، وكان ذلك أكرب تعويض عن إدانة خطأ من جملس الوالية 

لتعويض الضحايا.



Page 26صفحة 26     
صـحة وغـذاء

 2019 آذار   9 Saturday 9 March 2019الـسبت 

يبقى الطعام صحيا إىل حد كبري طاملا أنه طبيعي، أما إن تدخلت 
يف تصنيعه يد اإلنسان فإن تناوله يبقى حمل جدل بشأن الضرر 

الذي ميكن أن حيدثه على صحة اإلنسان على املدى البعيد.
وهناك العديد من األطعمة املصنعة اليت نتناوهلا بشكل شبه يوم 
دون أن نعرف مدى خطورتها على صحتنا تدرجييا، إذ قد تؤذينا 
لدرجة أنها قد تسبب الوفاة على املدى البعيد وفق ما ذكر موقع 

»هيلثي آند برييت«.

الزيت النباتي
الزيوت  هذه  بعض  لكن  مطبخنا،  من  جزءا  النباتي  الزيت  يعترب 
اليت ميكن  ّولة خطرية،  مصدرها عناصر معدلة وراثيا، ودهون حمحُ
أن تؤدي إىل أمراض القلب واألوعية الدموية والسمنة والسرطان 

ومرض ألزهامير.

املارغرين
تعد املارغرين، أو الزبدة املصنعة واحدة من األطعمة غري الصحية، 
الطبيعية،  وغري  املهدرجة  النباتية  الزيوت  من  مصنوعة  فهي 
مستويات  وترفع  الدموية  واألوعية  القلب  تضر  أن  ميكن  اليت 

الكوليسرتول يف الدم.

الصلصات املعبأة
الكاتشب  مثل  بالستيكية،  زجاجات  يف  املعبأة  الصلصات  متتلئ 
واملايونيز، بالسكر واأللوان الصناعية. وينصح باالستعاضة عنها 
بعصري الليمون الطبيعي أو خل التفاح أو اخلل البلسمي مع بعض 

زيت الزيتون.

ليات الصناعية املحُ
هذه املليات ليست أفضل من السكر كما يعقد البعض. ورغم 
أنها حتتويع على سعرات حرارية أقل، فإنها ال تزال تشكل خطرا 
القلب  وأمراض  الدم  ضغط  وارتفاع  السكري  مبرض  باإلصابة 

ومشكلة التمثيل الغذائي.

الكحول
تعد الكحول من املشروبات ذات السعرات احلرارية املرتفعة، وميكن 
أن تلف الكبد وزيادة الوزن واالكتئاب ومشكالت يف اجللد. وهذا 

أمور ليست صحية وقد تقصر من العمر.

 مشتقات األلبان
على الرغم من أن احلليب طعام صحي جدا، فإننا مع التقدم   يف 
العمر نطور مناعة ضد مادة الالكتوز. ومن هنا، يأتي الربط بني 
والصداع  املغذيات  امتصاص  واخنفاض  األلبان  منتجات  تناول 

النصفي والتهاب املفاصل والسرطان.

اللحوم املشوية
قد يكون من الصعب مقاومة رائحة الشواء، لكن املواد الكيميائية 
بسرطان  باإلصابة  تهدد  الشواء  أثناء  اللحم  يف  تتغلل  اليت 

البنكرياس وسرطان الثدي.

أطعمة الطاقة
قد تكون أطعمة الطاقة ضرورية للرياضيني، لكن إذا مل تكن من 
هؤالء، فحاول جتنب هذه األطعمة اليت حتتوي على سعرات حرارية 
مرتفعة، بسبب ما حتتويه من كميات كبرية من السكر والدهون 

الصناعية.

حبوب اإلفطار
)الكورن فليكس( غري  اإلفطار  أن حبوب  الناس  يعتقد كثري من 
ضارة، لكنها يف الواقع قد حتتوي على السكر واأللوان الصناعية 

واملواد احلافظة واملنتجات املعدلة وراثيا.

اهلوت دوغ
مثل  إمجاال،  املصنعة  أو  املدخنة  واللحوم  دوغ  اهلوت  حيتوي 
اليت تضر بصحتك،  احلافظة  املواد  الكثري من  »املارتديال«، على 
فهي حتتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسموم اليت تزيد من 

خطر اإلصابة بالسرطان.

10 أطعمة »تقتلك« بالبطيء

عند التخزين ملدة طويلة قد يتحول لون البطاطس أو البطاطا إىل 
اللون األخضر، وقد ينمو فيها براعم صغرية، فهل تبقى صاحلة 
لألكل رغم هذا التغيري؟ وما هي األعراض اجلانبية لتناوها على هذه 

احلال؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتخزينها؟

أحيانًا ما تتحول بعض أجزاء البطاطس املوضوعة يف اخلزانة  لفرتة 
طويلة إىل اللون األخضر اخلفيف. غري أنها تظل على األرجح صاحلة 
لألكل، أليس كذلك؟ يظهر اللون األخضر جراء السوالنني وهو سم 
طبيعي يتم العثور عليه حتت القشرة مباشرة خصوصًا تلك اليت بها 

براعم، حسبما حيذر أحد مراكز املستهلك يف أملانيا.

البطاطا اليت مت ختزينها بشكل غري مالئم على  وميكن أن حتتوي 
مستويات سامة من السوالنني. وبالتالي إذا أردت اجملازفة بتناول 
بطاطس قدمية جيب أوال أن تقشرها. وإنها لفكرة جيدة أيضًا أن 

تقوم بقطع قطع كبرية حول أي جزء به نقاط خضراء أو براعم.

من  يستقبل  أن  خطر  يزيد  تقشري  دون  البطاطا  تناول  أن  كما   
سيتناوهلا مستويات أعلى من السوالنني. وتشمل األعراض اجلانبية 

قيء، وإسهال، وأمل باملعدة، وتهيج األغشية املخاطية.

رغم  موجودًا  ويظل  للحرارة  مقاوم  السوالنني  أن  اخلطري  واألمر 
الغلي أو اخلبز أو القلي. وبالتالي يوصي مركز املستهلك بشراء 
األكياس  الضوء مثل  البطاطا يف مكان ال يسمح بدخول  وختزين 

الورقية.

هلذا السبب جيب ختزين البطاطا يف مكان بارد ومظلم. وإذا مل 
يتسن ذلك، من األفضل شراء كميات صغرية واستخدامها سريعًا. 
وجيب عدم تناول البطاطا اليت بها لون أخضر يف نقاط عدة أو بها 
الكثري من الرباعم. كما أن املاء املستخدم يف طهي البطاطس ال 

يعود مفيدًا ألن السوالنني، حلد ما، ينتقل إىل املياه.

 هل البطاطا القدمية 
صاحلة لألكل؟

أظهرت نتائج دراسة أمريكية عن وجود حل سريع وفعال لتحقيق 
حلم خسارة الوزن الذي يسعى العديد من األشخاص إىل حتقيقه 
واحلصول على جسم رشيق. وذلك عرب حساب السعرات احلرارية 

اليت تدخل اجلسم وخبطوات بسيطة. كيف ذلك؟

خسارة الوزن الزائد واملافظة على الوزن املثالي واجلسم الرشيق 
السيطرة  الوسائل  بكافة  الكثريون وحياولون  مشكلة يعاني منها 
عليها. قد يلجأ البعض إىل اتباع نظام غذائي صارم دون جدوى، 
أو قد ال يتمكنوا من االلتزام باحلمية املختارة أو ختونهم اإلرادة 
أمام تنوع األطعمة. وقد تكون املهمة األصعب يف حال ضيق الوقت 
والرغبة خبسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة خالل مدة قصرية قبل 
مراقبة  عرب  ومتاحًا  بسيطًا  يكون  قد  احلل  أن  غري  معينة.  مناسبة 

السعرات احلرارية اليت تدخل اجلسم، فكيف ذلك؟

من املمكن جعل مراقبة السعرات احلرارية عماًل روتينيًا يوميًا عرب 
لتوفري  الشركات  بعض  أطلقتها  اليت  الكثرية  الذكية  التطبيقات 

الوقت واالستغناء عن احلساب التقليدي بالقلم والورقة. 

وعلى الرغم من اختالف التطبيقات املتنوعة اليت طرحت للكشف عن 
السعرات احلرارية بطرق خمتلفة وحتديثها املستمر، غري أن األمر 
غري معقد، فوفقًا لبحث جديد نشر يف جملة »أوبسييت« العلمية، 
حيتاج الناس لقضاء 14.6 دقيقة يوميًا فقط يف مراقبة السعرات 

احلرارية اخلاصة بهم من أجل احلصول على وزن صحي.

ما  كل  تسجيل  منهم  طلب  142 شخصًا  الدراسة حنو  شارك يف 
يأكلون يوميًا ملدة 6 أشهر بشكل مفصل يشمل السعرات احلرارية، 
التحضري.  وطريقة  الدهون،  وكمية  املتناولة،  الوجبات  وحجم 
وأظهرت النتائج أن املشاركني الذين جنحوا خبسارة الوزن وفقدوا 
أكثر من 10 يف املئة من وزنهم، كانوا األشخاص الذين التزموا 
يأكلون  ما  لتسجيل  التطبيقات  أحد  واستخدموا  الذاتية،  باملراقبة 

حوالي 3 مرات يوميًا.

وتبني حبلول نهاية الربنامج، أنهم كانوا يقضون أقل من 15 دقيقة 
سابقة  دراسات  نتائج  يؤكد  وهذا  نشاطهم.  تسجيل  يف  فقط 
التغذية والغذاء يف  إذ قالت جني هاريف، رئيسة قسم  مماثلة. 
الرئيسي  واملؤلف  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  فريمونت  جامعة 
لكننا  إليها...  توصلنا  اليت  النتائج  من  نندهش  »مل  للدراسة: 
فوجئنا بعض الشيء من الوقت القصري الذي يستغرقه التسجيل«. 

حبسب ما نشره موقع »فوربس« األمريكي.

ويعتقد الباحثون أن النتائج ستحفز العديد من األشخاص على جتربة 
املراقبة الذاتية لألنظمة الغذائية، نظرًا لفعاليتها وسهولة تطبيقها 

يف وقت قصري.

هل يساعد حساب السعرات 
احلرارية يف خسارة الوزن؟

الدم  ارتفاع ضغط  مرضى  األمريكيني  األخصائيني  بعض  ينصح 
تساعد يف  الغذائي،  نظامهم  إىل  معينة  غذائية  منتجات  بإضافة 

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

وتفيد »Express.co« بأن هذه املنتجات هي:

- عصري الطماطم 

كثريا ما يسبب ارتفاع مستوى عنصر الصوديوم يف اجلسم ارتفاع 
الدم، حيث يشري األطباء إىل أن تراكم عنصر الصوديوم  ضغط 
يف جسم اإلنسان يؤثر سلبا على القلب واألوعية الدموية، ويسبب 
اجلسم  يف  يرتاكم  الصوديوم  أن  املالحظ  فمن  كذلك  اخلفقان، 

بصورة أسرع مع التقدم يف العمر.

يف  الصوديوم  مستوى  موازنة  ميكنه  البوتاسيوم  عنصر  أن  ومبا 
جسم اإلنسان، فينصح بتناول عصري الطماطم الغين بالبوتاسيوم، 
أن حيصل  البالغ جيب  اإلنسان  أن جسم  إىل  األطباء  حيث يشري 

يوميا على 3500 ميلليغرام من البوتاسيوم.
 كما أوضحت التجارب أن ضغط الدم يرتفع بانتظام لدى األشخاص 
البالغني الذين ال حيصلون على نسبة كافية من البوتاسيوم، وكوب 
واحد من عصري الطماطم حيتوي على النسبة اليومية الالزمة جلسم 

اإلنسان من هذا عنصر.
- الزبادي

أفضل املواد الغذائية اليت تساعد بالسيطرة على 
ارتفاع ضغط الدم

األسبوع  يف  مرات  مخس  الطبيعي  الزبادي  بتناول  أطباء  ينصح 
من أجل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حيث يعد الزبادي من 
املنتجات اليت تساعد يف السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ألنه 
إخراج  الذي يساعد يف  البوتاسيوم،  عالية من  حيتوي على نسبة 
األمالح الزائدة، اليت يؤدي ارتفاع نسبتها إىل ارتفاع ضغط الدم، 
الضروريني  والربوتني  الكالسيوم  على  حيتوي  الزبادي  أن  كما 

للجسم.
كذلك ينصح األطباء بتناول منتجات أخرى بصورة دورية منتظمة 
ملكافحة ارتفاع ضغط الدم مثل: حلوم الدجاج، حلوم البقر، األمساك، 

املوز، الربوكولي، املكسرات.



Page 27صفحة 27     

صـحة وغـذاء

97505588

 * 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

أطعمة »سحرية«.. تناول 
»أي كمية« ووزنك لن يزيد

حرمان  عدم  بضرورة  التغذية  خرباء  ينصح 
اجلسم من األكل لدرجة اجلوع الشديد، لكن 
على من يتبع محية أن خيتار نوعية حمددة من 

األطعمة، وال يركز على الكميات فقط.

أن  بعضها  بإمكان  أطعمة   10 نستعرض هنا 
الوزن،  تزيد  ال  أنها  كما  بالشبع،  يشعرك 
تناولت  ما  إذا  بالذنب  تشعر  لن  وبالتالي 
منها كميات متأل املعدة، وفق ما ذكر موقع 

»هيلثي آند برييت«.
اخلضراوات الورقية
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خل التفاح
خل  من  تريدها  اليت  الكمية  استهالك  ميكنك 
اليت  األطباق  على  بإضافته  وينصح  التفاح، 
الكربوهيدرات،  من  عالية  كميات  على  حتتوي 

فهذا سيمنحك شعور بالشبع لفرتة طويلة.

املكسرات
أن املكسرات حتتوي على مستويات عالية  رغم 
الوزن.  زيادة  إىل  تؤدي  فإنها ال  الدهون،  من 
أن  ميكن  املكسرات  من  الكبرية  الكميات  حتى 
تساعد يف حتسني عملية األيض وحتسني فقدان 

الوزن.

احلبوب الكاملة
ما  سرعان  اليت  باأللياف  حمّملة  الكاملة  احلبوب 
على  العثور  وميكنك  بالشبع.  متناوهلا  تشعر 
البين  واألرز  األبيض  األرز  يف  الكاملة  احلبوب 

والشوفان.

الفلفل احلار

غالبا ما يستخدم الفلفل احلار كعنصر فعال يف 
الطبيعية  احلرارة  وتساعد  الوزن.  إنقاص  حبوب 
الزائدة  الدهون  حرق  على  الفلفل  يسببها  اليت 

يف اجلسم، ال سيما يف منطقة اخلصر.

بذور الشيا

تنتمي بذور الشيا إىل جمموعة األغذية اليت حتتوي 
على أعلى عناصر غذائية. فكل بذرة منها حتتوي 
على 11 غراما من األلياف. لذلك ليس هناك شك 
سيبقيك  الشيا  بذور  من  صحنا صغريا  أن  يف 

ممتلئا لفرتات طويلة.

من  واحد  غرام  يف  احلرارية  السعرات  إن 
اخلضراوات الورقية أقل بكثري مما هو يف غرام 
تناول  ميكنك  أنه  يعين  مما  اللحوم،  من  واحد 

املزيد منها حتى الشعور بالشبع.

الفشار

عندما نقول الفشار، ال نعين ذلك الذي ميكن أن 
تشرتيه يف السينما، بل نقصد الفشار الطبيعي 
الغين باأللياف، الذي يعد وجبة خفيفة ينصح بها 

األخصائيون ملن هم يف محية غذائية.

التونة

التونة مسكة حتتوي على أمحاض دهنية أساسية، 
وهي  حرارية.  سعرات  أي  على  حتتوي  وبالكاد 
الرياضيني  لدى  األمساك  من  املفضل  النوع 
غنية  ألنها  األجسام،  كمال  ورياضي  احملرتفني 

بالربوتني الضروري لبناء العضالت.

الفاصوليا

لفقدان  مفيدة  تكون  أن  إمجاال ميكن  البقوليات 
أو  بيضاء  كانت  الفاصوليا، سواء  لكن  الوزن. 
متأل  وسوف  والربوتني،  باأللياف  غنية  سوداء، 

معدتك بسرعة وتشعرك بالشيع.

األفوكادو
األفوكادو

 مثرة فريدة، فهي حتتوي على مستويات هائلة 
حمتواها  من  الرغم  وعلى  الصحية.  الدهون  من 
الدهين، إال أنها ليست ضارة كما تعتقد، فهي 

دهون خمتلطة بكثري من املاء.

الديسك: أسبابه... سبل 
وطرق الوقاية 

ما  ظل  يف   | نت  امليادين 
من  جمتمعاتنا  يف  نشهده 
حاالت  و  ألمراض  تكاثر 
بأمّس  أصبحنا  متعددة، 
احلاجة للتوعية بهدف الوقاية 
قبل أن نصل ملرحلة العالج، 
الديسك  أن  املعروف  ومن 
يصيب  شائًعا  مرًضا  أصبح 
حد  على  والرجال  النساء 
هذا  أن يصبح  وقبل  سواء، 
وخطريًا، جيب  مزمنًا  املرض 
العادات  و  أسبابه  نعي  أن 
أن  جيب  اليت  السليمة 
من  أنفسنا  حلماية  نكتسبها 

نوعني: »الديسك الضاغط على العصب والديسك 
غري الضاغط، وأكدت أن أسباب هذا املرض قد 
تكون نتيجة سلوكيات خاطئة كاجللوس لساعات 
أو  ثقيلة،  أوزان  محل  أو  املكتب،  على  طويلة 
نتيجة هشاشة العظام، التقّدم بالعمر، أو السمنة 

املفرطة.

التشخيص  طريقة  لتوضيح  حديثها  وتابعت 
وطرق الوقاية والعالج، فالتشخيص قد يتم من 
خالل الفحص السريري، الفحص العصيب، صور 

األشعة، وصور الرنني املغناطيسي.

أما الوقاية فتكون باحملافظة على الوزن املثالي 
الطرق  واستخدام  الرياضية،  التمارين  وممارسة 
استقامة  على  احملافظة  األشياء،  لرفع  السليمة 

الظهر، واجللوس السليم.

األدوية  ثم  باملسكّنات،  فيكون  العالج  أّما 
الكورتيزون،  حقن  االختالج،  مضادات  املخّدرة، 

العالج الفيزيائي، وصواًل إىل احلل اجلراحي.

العالج الفيزيائي: ويف اخلتام أكدت على أهمية 
دور العالج الفيزيائي الذي يتم من خالل املوجات 
الفوق  املوجات  العصب،و  لتحفيز  الكهربائية 
القطين،  اجلر  وسرير  األمل،  من  للحد  - صوتية 

والتمارين.
وشدد على ضرورة عدم نقل التمارين من مريض 
إىل آخر، ألن احلركات ختتلف باختالف احلالة، وما 
ينفع مريض ما قد يؤدي إىل ضرٍر معني اذا قام 

به مريض آخر.

الوقوع يف مشاكل عديدة.

د. البعيين: أسباب هذا املرض قد تكون نتيجة 
سلوكيات خاطئة

نظرًا ألهمية هذا املوضوع أقامت الشبكة الوطنية 
للرعاية يف جامعة mubs ومجعية »كونوا معنى« 
توعوية ضمن سلسلة حماضراتها  طبية  حماضرة 
عنوان  حتت  لبنان(  )جبل  الشوف  منطقة  يف 
حيث  والعالج«  الوقاية  بني  الديسك  :«أمراض 
ساهم كل من الدكتور عمر األعور )جرّاح أعصاب( 
والدكتورة لورانس البعيين )عالج فيزيائي( يف 

تقديم معلومات طبية أفادت احلاضرين.

استهّلت الدكتورة البعيين حماضرتها بتعريف عن 
حقيقة هذا املرض، وأوضحت أن العمود الفقري 
على  الديسك  وعّرفت  فقرة،    33 من  يتكّون 
العمود  فقرات  بني  ا  فطريًّ توجد  لزجة  مادة  أنه 
الفقري، وحتيط بها عدد من األربطة اليت متنعها 
من االنزالق، أّما مرض الديسك فهو وجود مشكلة 

يف الديسك، وليس وجود الديسك نفسه.

الغضروفية  األقراص  مكّونات  أن  إىل  ولفتت 
تتكون من مادتني داخلية وخارجية: األوىل تتكون 
من مادة رخوة تسّمى النواة اللبّية، والثانية من 

مادة ليفّية صلبة القوام تسّمى احللقة الليفّية.

أنواع أمراض الديسك وأسبابه

أضافت الدكتورة البعيين أن الديسك ينقسم إىل 
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NEWS

The Honourable Gladys 
Berejiklian, Premier of 
NSW, 
Dearly beloved,
In our Maronite Church, 
the Season of Great Lent 
commences today with 
the celebration of Cana 
Sunday where Jesus 
changed water into wine. 
It is significant that Lent 
commences with a wed-
ding attended by Jesus 
and his mother Mary in 
Cana, and it concludes 
with the celebration of the 
heavenly wedding of our 
Salvation at Easter, go-
ing from the agony of the 
cross to the glory of the 
resurrection of our Lord, 
where Mary was also 
present. 
And in our mass today, 
we offer our prayers for 
the soul of Aminé Boutros 
Arida from Bkerkacha 
who passed away 40 days 
ago and we remember 
with her, her deceased 
husband Hanna Chahine 
from Hadchit. We pray 
that they may be enjoy-
ing the eternal dwellings 
of light in the presence of 
the Heavenly Father, and 
that the family finds peace 
and hope at this time. 
Reflecting on today’s 
Gospel leading us into 
this journey of Lent, we 
understand that this 
season is the season of 
change, change from be-
ing ordinary, like water, to 
extraordinary, like wine. It 
is a chance to strengthen 
our faith in God through 
repentance and prayer. 
During Lent, we are called 
to make a change in our 

relationships:
- With God firstly, through 
prayer and repentance, to 
merit being His children;
- With ourselves secondly, 
through fasting and sac-
rifice, to free ourselves 
from all that hinders our 
relationship with God and 
tarnishes His image with-
in us;
- And lastly with others, 
through acts of mercy, 
love and charity, to re-
store our brotherhood, 
and recognize that we are 
brothers and sisters. 
Just like the miracle at 
Cana, this change, in its 
three facets, is made pos-
sible through Christ the 
Redeemer, the grace of 
the Holy Spirit and the in-
tercession of Mary, moth-
er of all humanity. This will 
reach its ultimate goal on 
Easter Sunday, when the 
Lord takes us from death 
to life, in order to become 
a new creation in the im-
age of God the Father. 
Speaking of change as a 
sign of life and hope, we 
are also pleased to wel-
come amongst us here 
at Our Lady of Lebanon 
Church, the Premier of 
NSW, the Honourable 
Gladys Berejiklian, along 
with respected Members 
of Parliament and Minis-
ters. 
Last Friday, the Premier 
announced a commit-
ment of 7 million dollars 
to establish a Day Care 
and Wellness Centre for 
the Elderly here in Harris 
Park, in addition to the 
project of Our Lady Aged 
Care Centre which is un-

Homily of Bishop Antoine-Charbel Tarabay
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The NSW Liberals & Na-
tionals Government will 
invest another $960 mil-
lion upgrading more of the 
Princes Highway - making 
the road safer and bring-
ing new jobs and invest-
ment to the South Coast.
In the next term of govern-
ment, the NSW Liberals & 
Nationals will: 
• Duplicate sections of 
the Princes Highway from 
Jervis Bay Road to Sus-
sex Inlet Road;
• Build the Moruya By-
pass; and
• Start detailed planning 
work for the Milton and 
Ulladulla Bypass and up-
grades for the Princes 
Highway from Burrill Lake 
to Batemans Bay.
The NSW Government 
already has $1.5 billion 
of work underway on the 
Princes Highway and to-
day’s announcement will 
increase that total to more 
than $2.4 billion. 
“Only the NSW Liberals 
& Nationals can deliver 
this type of major invest-
ment for the South Coast, 
thanks to our careful han-
dling of the economy and 
the budget,” Ms Berejik-
lian said.
“Upgrading the Princes 
Highway will improve 
safety, improve journey 
times and more efficient 
freighting will further 
boost our already strong 
state economy.”
The NSW Liberals & Na-
tionals Government has 
already made massive 
investments in upgrad-

ing the Princes Highway 
between Wollongong and 
Nowra.
Upgrades have been 
completed at Gerringong, 
and the Foxground and 
Berry Bypass has recent-
ly opened – both projects 
Labor promised in gov-
ernment, and failed to de-
liver.
A further $1.5 billion of 
work is proceeding now, 
including the Albion Park 
Rail Bypass, the Berry to 
Bomaderry Upgrade and 
Nowra Bridge project.
As well as improving 
safety for ordinary motor-
ists, Minister for Trans-
port and Infrastructure 
Andrew Constance said 
the upgrade work will im-
prove freight times.
“Upgrading the Princes 
Highway will be a major 
driver of economic devel-
opment,” Mr Constance 
said.
“We are already deliver-
ing major road upgrades 
for the South Coast and 
our work in the next term 
of Government will con-
tinue those major invest-
ments.”
Minister for Roads Me-
linda Pavey said the pro-
gram of works will also 
generate tens of thou-
sands of jobs, primar-
ily in construction and 
engineering but also will 
boost local economies 
by providing opportuni-
ties for suppliers and ser-
vices that will be required 
to support such an enor-
mous enterprise.

MAJOR BOOST TO DUPLICATION 
OF THE PRINCES HIGHWAY

der planning and con-
struction at the moment.
Dear Premier, 
This grant will make a re-
markable difference in the 
life of many elderly people 
in our community and the 
wider community of West-
ern Sydney. It will change 
their lives from being left 
alone at home during the 
day, when their children 
or carers go to work, to 
being included again in 
social life. Supported by 
their close family mem-
bers, the elderly would 
check in for the day to the 
Centre enabling them to 
escape isolation, meet so-
cially, and join in a range 
of cultural, recreational, 
spiritual and educational 
activities. 
We are grateful for the 
inheritance we have re-
ceived from previous gen-
erations and we are com-
mitted to look after them 
and provide them with the 
care they need and de-
serve in their retirement 
years, whilst keeping 
them close to their fami-
lies and loved ones. This 
initiative, dear Premier, 

is from people who care 
to people who need our 
care.
On behalf of the many 
elderly people who are 
present here today and 
many others who could 
not attend, I would like to 
express the community 
gratitude and appreciation 
to you and to the Govern-
ment of New South Wales 
for this generous commit-
ment.
This Day Care and Well-
ness Centre will now take 
priority among the differ-
ent projects of Maronite-
Care. And we hope to in-
vite you, as our Premier, 
to the opening in the near 
future. 
To conclude, the miracle 
in Cana is a sign of the 
new Covenant God makes 
with man, where every-
thing becomes new in 
Christ, the new Adam, and 
with Mary, the new Eve. 
“If anyone is in Christ, he 
is a new creation; the old 
has passed away, behold, 
the new has come,” writes 
St Paul to the Corinthians 
(2Cor 5:17).  For this rea-
son, the Maronite Church 

Sunday 3 March 2019
Our Lady of Lebanon Ca-
thedral – Harris Park

chooses this Gospel at 
the entrance to Lent, to 
indicate that it is a time to 
change and to renew, in 
preparation for the Pas-
chal (said Paskel) rebirth. 
As we celebrate the Year 
of Maronite Spirituality in 
our Eparchy, and reflect-
ing on the deep love and 
veneration we hold for 
Our Lady as Maronites, 

we pray that this Lent, 
we may hear Mary’s com-
mand to the servants at 
the wedding saying, “do 
whatever He tells you” 
(John 2:5). Let us take 
up Pope Francis’ call to 
“not allow this season of 
grace to pass in vain” but 
to set out on a path of true 
conversion in our lives. 
Amen. 
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Scott Morrison has ramped 
up his rhetoric about the 
economy plunging into 
recession under a Labor 
government.
Labor dismissed his re-
vived warnings of an eco-
nomic downturn as “des-
perate and dishonest”, but 
the prime minister said it 
was “the truth” to inform 
voters ahead of the next 
federal election.
Mr Morrison raised the 
spectre of a recession at 
a business summit in Syd-
ney on Tuesday.
“I’m saying the economy 
will be weaker under Labor 
- that’s exactly what I’m 
saying,” he told attendees.
“They’re going to put $200 
billion worth of taxes and 
take Australia’s industrial 
relations system back to 
the times when we had re-
cessions in this country.”
Asked directly whether he 
believed Australia could 
plunge into recession un-
der Labor, Mr Morrison 
said: “Whether it goes to 
the extent that you’ve said, 
well, history would show”.
“I’m trying to ensure that 
we never know the answer 
to that question,” he add-
ed.
Pressed on whether he 
was being alarmist by 
raising the prospect of a 
recession, the prime min-
ister said: “I think it’s the 
truth.”
Shadow treasurer Chris 
Bowen said Mr Morrison 
was being “highly irre-
sponsible”.
“It’s everything we’ve 
come to expect from a 
desperate prime minister 
with no economic policy 
of his own.”
The prime minister was lat-
er asked to clarify whether 
he was suggesting Labor 
would drive the economy 
into recession.
He initially said “I can’t pre-
dict how bad things would 
get under Labor” but soon 
sharpened his language.
“Whether that could ex-
tend to those types of out-
comes (recessions), that 

will be more likely under 
Labor than it would be 
under a coalition govern-
ment,” he told reporters in 
Canberra.
Mr Morrison has also 
quashed any hope of de-
livering tax cuts for big 
businesses, which the 
government abandoned 
late last year.
“I can’t see the opportunity 
for that in the near term or 
at any point at this stage,” 
he told the business sum-
mit.
“We took that to the Aus-
tralian people at the last 
election, we were returned, 
and the Labor Party and 
the Senate voted against 
it and so that is not some-
thing I’m taking to the next 
election.”
During his speech, the 
prime minister lamented 
Labor’s plans to ditch 
some of the coalition’s 
planned tax cuts and ar-
gued Opposition Leader 
Bill Shorten would unwind 
the nation’s industrial rela-
tions system.
“The contrast at this elec-
tion between the econom-
ic plans of the coalition 
and Labor is greater than 
it has been for 40 years,” 
he said.
“A Shorten Labor gov-
ernment would not be a 
slightly more progressive 
version of the coalition 
government. It would be 
an economic leap in the 
dark.”
Labor finance spokesman 
Jim Chalmers called on 
the government to angle 
its upcoming federal bud-
get towards supporting 
ordinary Australians.
Mr Chalmers wants a re-
newed focus on low wages 
growth, job insecurity and 
cost of living pressures.
“Any budget handed 
down in less than four 
weeks’ time that doesn’t 
deal with the anxiety that 
permeates our suburbs 
isn’t worth the paper it’s 
written on,” Mr Chalmers 
told the Committee for 
Melbourne.

Morrison stokes fears of 
Labor ‘recession’
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Labor says a royal com-
mission into abuse 
against Australians with a 
disability should be fund-
ed without dipping into 
the states’ coffers.
Only federal money should 
be used to fund a royal 
commission into abuse 
against Australians with a 
disability, Labor says.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus and Labor’s 
social services spokes-
woman Linda Burney 
have written to the coali-
tion outlining how they 
wish the commission to 
be set up, rejecting the 
need for any state govern-
ment funding.
The opposition wants 
people with disability to 
be represented among the 
royal commissioners and 
for a broad consultation 
process to develop the 
terms of reference.
People with disability, 
their families and advo-
cates should be able to 
review the draft terms of 
reference and provide 
feedback, they say.
The pair said the probe 
should not only look into 
services delivered under 
the National Disability In-
surance Scheme, but also 
other services people with 
disability rely on.
“This includes health, 
mental health, justice and 
education services,” the 
letter says.
“It is also critical that the 

royal commission is able 
to inquire into historic 
violence, abuse and ne-
glect.”
Prime Minister Scott Mor-
rison expects to secure 
terms of reference and 
state agreement for the 
royal commission before 
the federal election in 
May.
Opposition Leader Bill 
Shorten has pledged $26 
million to establish it but 
Mr Morrison expects the 
costs to be much greater.
Social Services Minister 
Paul Fletcher replied to 
Mr Dreyfus and Ms Bur-
ney’s letter, asking them 
to share their proposed 
terms of reference by 
Tuesday.
The minister expects wid-
er consultation to occur in 
coming weeks.
However, he did not ad-
dress the issue of funding 
or who will be selected as 
a royal commissioner.
Mr Fletcher says setting 
up the royal commission 
is complex, telling AAP 
in a statement that gov-
ernment is engaging with 
states and territories over 
a “fully resourced” probe.
“The Morrison govern-
ment has always taken 
the abuse and neglect of 
people with disability very 
seriously,” he said.
“We will be guided by 
people with disability in fi-
nalising a person-centred 
terms of reference.”

Federal funds for disabil-
ity probe: Labor

NSW Opposition leader 
Michael Daley says he 
doesn’t care about mak-
ing “enemies” after he 
vowed to sack the SCG 
Trust board - including 
high-profile broadcaster 
Alan Jones - if Labor 
wins government.
“I don’t care what ene-
mies I pick around town, 
whether they think they 
are powerful or not,” Mr 
Daley told reporters in 
Sydney.
“I will take the side of the 
ordinary citizens of NSW 
every day regardless of 
the peril it puts me, per-
sonally, in.”
Earlier on Tuesday, Mr 
Daley told Jones on his 
radio program he intend-
ed to remove the unelect-
ed trustees that oversee 
Moore Park sporting fa-
cilities such as Allianz 
Stadium and the Sydney 
Cricket Ground.
“If I’m elected, the board 
will go,” Mr Daley said 
on 2GB.
“Sorry about the SCG 
Trust, thanks for your 
service.”
Jones replied: “We don’t 
mind, that’s your job.”
Mr Daley alleged the 
board had colluded with 
the NSW government to 
spend more than $700 
million of taxpayer mon-
ey to demolish and re-
build Allianz Stadium.
“The more I saw, the 
worst I felt about that 
board. This morning I 
took the opportunity so 
that Alan Jones couldn’t 
accuse me of going be-
hind his back,” Mr Daley 
told reporters.
“It’s not personal with 
Alan. I’ve always had a 
good relationship with 
Alan. It’s not personal 
with any members of the 
board.”
The Labor leader in a 
statement said he in-
tended to replace the un-
elected board members 
with people that “better 
reflect the diversity of 
the sports loving people 

of NSW”.
“I want more women on 
that board,” Mr Daley 
said.
“I want a 21st-century 
board.”
The 15-member board 
includes 13 trustees 
who are appointed by 
the government and two 
who are elected by some 
19,000 SCG members. 
They receive a small sti-
pend and serve four-year 
terms.
Two current female trust-
ees would be sacked un-
der Mr Daley’s plan.
Elected trustees Phil 
Waugh and David Gilbert 
along with former Test 
cricketer Stuart MacGill 
would stay.
Mr Daley said Labor 
hadn’t established the 
process to choose the 
new board but denied it 
was a snap decision.
Prime Minister Scott 
Morrison suggested La-
bor was expanding its 
“hit list”.
“What is it with the La-
bor party at the moment 
drawing up lists of peo-
ple they want to sack?” 
Mr Morrison told report-
ers in Canberra.
“They are drunk with 
power and they haven’t 
even gone to an election 
yet - whether it is feder-
ally or in NSW. Who’s 
next on Labor’s hit list? 
Everyone seems to be 
on this list.”
Premier Gladys Berejik-
lian defended the board 
calling them “outstand-
ing people”. She ques-
tioned Mr Daley’s perfor-
mance under pressure.
“I would say is this per-
son fit to be the premier 
of NSW? He made, obvi-
ously, a very hot-headed 
decision under pres-
sure,” she told report-
ers.
The last time a govern-
ment essentially sacked 
the SCG Trust was at the 
height of the battle over 
World Series Cricket in 
the late-1970s.

Federal funds for disabil-
ity probe: Labor

The 230,000 Victorians 
who failed to vote at the 
November state election 
are being asked to please 
explain or risk an $81 
fine.
Those who have failed to 
vote will receive a notice 
in coming days, asking 
them to provide a detailed 
explanation as to why, 
electoral commissioner 
Warwick Gately says.
Mr Gately stressed the no-
tice is not a fine or penalty 

and the Victorian Electoral 
Commission will consider 
if the reasons, which must 
be supplied within 28 
days, are sufficient and 
valid.
“If you respond to the no-
tice, you are much more 
likely to be excused,” he 
said.
People who ignore their 
notices will receive an $81 
fine.
Voting in state elections 
is compulsory in Victoria.

230K Victorians failed to vote, 
risk fine
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The Morrison govern-
ment says it has identi-
fied 57 refugees and asy-
lum seekers on Manus 
Island and Nauru who 
are of “adverse charac-
ter” and would be sent to 
Christmas Island if they 
are granted a medical 
transfer to Australia un-
der the laws that passed 
Parliament last month.
Making the first ever 
prime ministerial visit to 
the remote island, Prime 
Minister Scott Morrison 
will on Wednesday con-
firm all transferees con-
sidered to be a security 
risk will be sent to a re-
opened Christmas Island 
Detention Centre, which 
was mothballed only last 
year.
Among the 57 individu-
als said to pose a risk 
are a man who was 
charged with assault 
in Papua New Guinea 
and has been “allegedly 
charged” with murder, 
according to the Morri-
son government.
Others include multiple 
men suspected of be-
ing involved in people 
smuggling, a man ac-
cused of being involved 
in a sexual relationship 
with a minor and a man 
said to have evidence of 
involvement in extremist 
or nationalist activity.
The government had 
previously suggested 
up to 300 or more refu-
gees and asylum seek-
ers would be transferred 
to Christmas Island as 
a consequence of the 
medical transfers legis-
lation, which is now the 
law of the land.
Immigration Minister David 
Coleman has said reopen-
ing of the detention centre 
and associated costs will 
total $1.4 billion.
The legislation allows 
Mr Coleman to reject 

a transfer on security 
grounds or character 
grounds where the per-
son has been convicted 
of a serious offence.
However, the Morrison 
government’s concerns 
relate to this additional 
group of people with 
charges, allegations or 
suspicions of criminal 
behaviour.
The government did not 
provide details of the 
evidence against the 
individuals. A majority 
of the people on the list 
had been given refugee 
status.
Mr Morrison will tour the 
North West Point facil-
ity on Wednesday after 
flying in from Broome, 
where he broke up the 
5000-kilometre journey 
from Canberra.
It is the first time an Aus-
tralian prime minister 
has visited the island, de-
spite it being a key com-
ponent of the so-called 
Pacific Solution and the 
site of a disastrous asy-
lum seeker boat crash 
in 2010 which killed 48 
people.
On Tuesday, Mr Morrison 
described the reopening 
of Christmas Island as 
“incredibly regrettable” 
and challenged Labor to 
confirm who its Minister 
for Home Affairs would 
be if it wins the May elec-
tion.
Labor’s current immi-
gration spokesman is 
Shayne Neumann but his 
future role is unclear.
Under the medical trans-
fer laws, refugees and 
asylum seekers trans-
ferred to Australia will 
remain in immigration 
detention, but the place 
of detention - and wheth-
er it is held detention or 
community detention - is 
determined by the immi-
gration minister.

Government reveals 
number of ‘adverse 
character’ refugees 
and asylum seekers
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SYDNEY and MEL-
BOURNE, 4 March 2019 
– Bank of Sydney is proud 
to announce that it has 
reached an agreement to 
purchase 62 Pitt Street 
Sydney.
The site will act as both 
Bank of Sydney’s signa-
ture branch, and its Aus-
tralian head office.
Bank of Sydney has grown 
tremendously since its 
inception in 2001 and is 
proud to serve all Aus-
tralian communities. The 
new Pitt Street headquar-
ters located in the heart of 
Sydney’s CBD is another 
step in the Bank’s ambi-
tious growth strategy and 
will allow Bank of Sydney 
to continue to provide an 
even more improved ex-
perience for its valued 
customers.

About Bank of Sydney
Every day across our 
Australian branches, reg-
ular conversations inspire 
and inform how we deliver 
our range of competitive 
products, all with the goal 
of helping you get the 
most out of life. We are 
on this journey with you – 
but most importantly, we 
are here for you. At Bank 
of Sydney, our relation-
ship extends beyond your 
finances. We are commit-
ted to your home, your 
business and your future.
Recent awards:
• Expect More Home Loan 
owner occupier. Money 
magazine’s award –Best 
of the Best  2017, 2018 
& 2019- cheapest home 
loan package- Bank cat-

egory and Canstar 5 star 
rating
• Term Deposit (online). 
Money magazine’s award 
“Best Term Deposit Short 
Term Bank’ & Mozo Ex-
perts Choice Deposit 
Awards. 
• EverydaySaver transac-

Bank of Sydney acquires CBD location for 
future Head Office

 Miltos Michaelas, CEO 
at Bank of Sydney, an-
nounced the appointment 
of Victor Andersson as 
Chief Financial Officer, ef-
fective 18 February 2019.
“Bank of Sydney is de-
lighted to welcome Vic-
tor on board to lead our 
Finance and Treasury 
teams. He will play a key 
role in overseeing ac-
countability of financial 
management, financial 
analysis and profitabil-
ity to support our institu-
tion and its leaders as we 
grow,” said Mr Michaelas.
“Victor is a valuable ad-
dition to our team of ex-
ecutives, and he will play 
a critical role in the devel-
opment, execution and 
ongoing performance as-
sessment of our strategic 
plan. He will also work to 
strengthen our risk culture 

and governance process-
es. With an outstanding 
track record of delivery 
and hands-on experience 
across key financial and 
regulatory disciplines, 
Victor’s depth of knowl-
edge will add great value 
to Bank of Sydney.”
Mr Andersson joins Bank 
of Sydney after a success-
ful career with Deloitte, in 
the UK and Australia, as a 
Director in their Banking 
Assurance and Advisory, 
and Governance, Regula-
tion and Conduct prac-
tices. 
Following the announce-
ment, Mr Andersson said: 
“I am proud and excited 
to join Bank of Sydney as 
Chief Financial Officer at 
such a pivotal time in the 
company’s growth. I’m 
looking forward to playing 
my role in driving change 
across the organisation 
with the rest of the team.”

Mr Andersson is a Char-
tered Accountant – Insti-
tute of Chartered Accoun-
tants Scotland and holds 
an MA Hons International 
Business from the Univer-
sity of Edinburgh, United 
Kingdom.

Victor Andersson joins Bank of 
Sydney as Chief Financial Officer

tion account. Canstar 5 
star rating & Mozo Experts 
Choice Deposit Awards. 
Bank of Sydney has a re-
markable record of invest-
ing in and engaging with 
the broader community as 
part of its corporate social 
responsibility initiatives. 

Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton has argued ref-
ugees brought to Austra-
lia for medical treatment 
would soon become citi-
zens, against the wishes 
of the community.
However, under Austra-
lian law, it’s entirely up to 
the minister to grant them 
citizenship.
This latest warning fol-
lows Mr Dutton’s sensa-
tional claims refugees 
medically evacuated from 
Manus Island and Nauru 
would take up hospital 
beds and public housing 
usually reserved for Aus-
tralians.
“Once they’re in Austra-
lia you’ll never see them 
deported or leaving our 
shores, they’ll go on to 
become Australian citi-
zens, and that is not the 
outcome that most Aus-
tralians support,” Mr Dut-
ton told 2GB radio on 
Thursday.
Detainees brought to Aus-
tralia for medical treat-
ment are legally consid-
ered “transitory persons”, 
and the minister has full 
discretion over whether 
to grant them permanent 
protection, residency or 
citizenship.
The federal government 
has declared only those 
asylum seekers with seri-
ous medical emergencies 
will continue coming to 
the Australian mainland 
for treatment.
All others, including wom-
en, will be put in detention 
on Christmas Island.
“We’ve made decisions 
that these people are not 
coming to Australia. It’s 
been the long-standing 
position of Scott Morri-
son and myself and we 
hold that line,” Mr Dutton 
said.
“But unfortunately, this 
bill has passed through 
the parliament.”
Under the coalition gov-
ernment, 900 patients 
and family members have 
been evacuated to the 
Australian mainland for 
health reasons, with a 
quarter of them arriving 

Victor Andersson

since September.
The prime minister took 
media to Christmas Island 
on Wednesday to show-
case the facilities his gov-
ernment has reopened at 
an estimated cost of $1.4 
billion over four years.
The mothballed complex 
was revived after the 
medical evacuation laws 

that passed parliament, 
against the government’s 
wishes, made it easier for 
sick asylum seekers to 
come to Australia.
The government is also 
bracing for a potential in-
flux of new boat arrivals, 
fearing people smugglers 
will consider the legisla-
tive changes a softening 

of border security.
“The only place they’re 
going to see is the inside 
of a room at Christmas 
Island’s hardened deten-
tion facility,” Mr Morrison 
told reporters on Thurs-
day.
“They won’t be walking 
the streets of Perth, I can 
assure you of that.”

Dutton warns of refugees becoming citizens



مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب اخلربة 

يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بكامل التجهيزات الالزمة

لالتصال: 042 600 0414 Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

WORLD FRUIT

بـإدارة السيد  الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه الـطازجة 
باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات واملكـسرات والـخبز  

وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

Peaches )1 كيلو( بـ 1,49  $ عـنب أخـضر )1 كيلو( بـ 1,99 $

نبيع بالجملة 
واملفرّق.. نؤمـّن 
طلبات املطاعم.. 
نفتح 7 أيام يف 

األسبوع
World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975

Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

 ..)Extra Virgin( زيت بلدي اسرتالي
حلويات مشكـّلة مستوردة من دبي

بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت
 بـ $15,00

وموجودات أخرى بأسعار خيالية
عـسل بـلدي

هذا العرض
 صاحل لغاية  

يوم
 اجلمعة
15 آذار

عـدس أخــضر  )1 كيلو( بـ  1,99  $

تفاح رويال غاال )1  كيلو(   بـ 2,99 $

ليمون حامض )1 كيلو(  بـ 2,99 $

مــرطبات بنــكهات عــدة
 )1,25ليرت( بـ 1,50 $

بـندورة )1 كيلو( بـ  2,99  $

زيت دوار الشمس )5 ليرت( بـ  8,99  $
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