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إعرتاض جنبالطي ورفض أرسالني حيوالن دون الدعوة جمللس الوزراء

الرئيسان عون والحريري خالل اجتماعهما يف بعبدا
وان أية مبادرة ختلو من
الوضوح مرفوضة».
وكشفت املصادر
الوزارية ان النائب السابق
وليد جنبالط ،بعد تغريدته،
أوفد الوزير وائل أبو

فاعور إىل بيت الوسط،
عند السابعة مساء ،إلبالغ
الرئيس احلريري ان إثارة
موضوع االحالة اىل اجمللس
العدلي ،ولو من دون اختاذ
أي قرار من شأنه ان حيمل

 Luxuryللسفر والسياحة

اتهامًا سياسيًا مباشرًا
للحزب التقدمي االشرتاكي
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أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

ّ
التوقعات وأتفق
صحت
إن
ّ
الطرفان األمريكي الرتكي
على تقاسم شرق الفرات
على
ذلك
بإنعكاسات
امل ّ
ُ
علقة
جممل املشاكل
بني الطرفني فاملنطقة
ٍ
ٍ
جديدة
مرحلة
مقبلة على
من املعادالت الصعبة
ُ
املتناقضة
والِرهانات
احملتملة
نتائجها
بكل
اليت ستنعكس سياسيًا
وعسكريًا وأسرتاتيجيًا على
اجلميع من أولئك الذين
يفهمون أو ال يدركون.
ّ
متوقعًا فقد
كما كان
اتفقت تركيا مع حليفتها
التقليدية أمريكا حول
النقاط الرئيسية اخلاصة
ِ
اآلمنة
املنطقة
بإقامة
داخل األراضي السورية
شرق الفرات وهو ما أعلن
عنه الرئيس أردوغان يف
املؤمتر الصحفي مع رئيس
«اليهودي»
أوكرانيا
زيلينسكي العدو اللدود
لروسيا.
ومل يكتف الرئيس أردوغان

بهذه الرسالة اليت بعثها
للرئيس بوتني ليقول له
«لدي الكثري من األوراق
ّ
مقابل أوراقك يف إدلب»
امل َ
فأعلن رفضه ُ
طلق لقرار
بضم القرم لروسيا
بوتني
ّ

مشريًا إىل العالقة التارخيية
بني األتراك وشعب القرم
املسلم الشقيق.
ّ
تلقاها
هذه الرسائل إن
ّ
تعكر
الرئيس بوتني قد
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محلة دهم اسرائيلية يف الضفة
الغربية بعد العثور على جثة جندي

األمن
قوات
باشرت
االسرائيلية ،امس االول
اخلميس ،عملية حبث يف
قطاع حساس من الضفة
الغربية احملتلة بعد العثور
على جثة جندي تلقى
طعنات يف هجوم وصفه
رئيس الوزراء االسرائيلي
بـ
نتانياهو
بنيامني
«اإلرهابي».
وجاء يف بيان للجيش
االسرائيلي صدر باللغة
اإلنكليزية «عثر يف الصباح
الباكر (امس االول) على
جثة جندي حتمل آثار طعن
قرب جتمع (يهودي) مشال

اخلليل».
وعثر على اجلثة حتديدا
قرب مستوطنة ميغدال
عوز يف حميط جممع غوش
عطسيون االستيطاني بني
مدينيت بيت حلم واخلليل،
وهي منطقة تشهد بانتظام
صدامات بني فلسطينيني
والشرطة االسرائيلية.
وقال اجليش الحقا ان هذا
«هجوم إرهابي» .وذكرت
ناطقة باسم اجليش ان
اجلندي مل يكن يرتدي الزي
العسكري وقت مقتله.
وقال اجليش ان اجلندي
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أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
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أردوغان «يغازل» ترامب و»يتوعد» بوتني!

اجتماع بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة واحلريري
يعد بـ «اخلرب السار»  ..وعوكر «تدوّل» قرب شـمون

على طريقة «غيم شباط ما
عليه رباط» ،يتحرك الوضع
السياسي ،الرئيس سعد
احلريري يدعو اللبنانيني
لالنتظار «وتسمعون بعد
اخلرب السار» ،أي الدعوة
لعقد جلسة جمللس الوزراء،
تذهب «بغيوم سوداء»
تتكاثف فوق بلدهم ،يف
ظل وضع إقليمي  -دولي
كاحل ،وصراعات مفتوحة
إىل ما شاء اهلل.
وما ان جرى االطالع على
جمرى ما حدث ،وجلسة
جمللس الوزراء ،رشح ان
تعقد بعد ظهر االجلمعة
حتركت
حتى
(امس)،
ّ
«الغيوم الداكنة» من
جديد ،وأظهرت املواقف
املعلنة ان املبادرة اجلديدة،
تعثرت بعد ان أعلن النائب
طالل أرسالن ،انه «اصبح
من الواضح ان هناك من
ال يريد حمكمة وال حماكمة،

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

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7من االثنني حتى األربعاء من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف

األسبوع :من الخميس حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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2019  آب10 الـسبت

إعــالنات

Message from
the President

1
In the Name of Allah the Most Gracious
The Most Merciful
On this day we commemorate the acts of obedience and
Eid Al-Adha is one of the most important days of the
Islamic calendar.

submission performed by Prophet Ibrahim and his family
Eid-ul-Adha
(1440H-2019)
when he was commanded to take Hajar and their son
Ismail to an uninhabited, barren, distant land and leave

On behalf
of Muslims Australia AFIC, I am pleased to report that
them there alone.
the Australian National Imams Council has announced Friday 2nd
AugustEid2019
is the enjoys
first day
of thesigniﬁcance
month Thulbecause
Hijjah and
ul-Adha
special
theSaturday
Day of
10th August
(9th
Thulthe
Hijjah)
willofinsha’Allah
be the day
Arafah
Sacriﬁce
marks
climax
Hajj or Pilgrimage,
theofﬁfth
and Sunday
August
ThulofHijjah)
will beand
thesigniﬁes
day of Eid-ul
pillar of11th
Islam.
It is a(10th
symbol
obedience
Adha. submission to Allah.
Eid Al-Adha
is one
theExecutive
most important
days of
of Muslims
the Islamic
calenOn behalf
of of
the
Committee
Australia
dar. On- AFIC,
this day
we commemorate
theopportunity
acts of obedience
I would
like to take this
to wishand
yousubmission
performed
by Prophet Ibrahim
andand
his best
familywishes.
when he was
“HAPPY
EID MUBARAK”
with love
commanded
Allah
accept
good deeds,
Maydistant
Allah
to takeMay
Hajar
andthe
theirAlmighty
son Ismail
to anour
uninhabited,
barren,
(swt)
on this
ﬁll our
land and
leave
themoccasion
there alone
. life with happiness, our heart
with love, our soul with spiritual and our mind with wisdom.

Eid ul-Adha enjoys special significance because the Day of SacriRemember
thatofEid
is a daythe
of fifth
sacriﬁce
fice marks
the climax
HajjAlorAdha
Pilgrimage,
pillarand
of Islam. It
commitment
to
Allah's
orders.
Let
us
also
make
a
is a symbol of obedience and signifies submission to Allah.

concerted effort to help all people who are suffering or
who of
are
difﬁculty and
may Allah
SWT helpAustraliaus to lessen
On behalf
thein Executive
Committee
of Muslims
AFIC,
their load. May Allah bless us on this day, help all the
I would like to take this opportunity to wish you “HAPPY EID MUBAamongst us and strengthen the Ummah of
RAK” oppressed
with love and
best wishes .May Allah the Almighty accept our
Rasoolullah (saws), Ameen.

good deeds, May Allah (swt) on this occasion fill our life with happiness,Toour
hearts with love, our soul with spiritual and our mind
all those brothers and sisters who have made this
with wisdom.
journey of a lifetime, I would like to wish Hajj Mabroor; I
pray for their success and rewards and look forward to

To all their
thosesafe
brothers
sisters who have made this journey of a
return,and
Insha'Allah!
lifetime, I would like to wish you Hajj Mabroor; I pray for their success
and rewards
anduntum
look forward
to their safe return, Insha’Allah!
Kul Amm
Be Khair.
Kul Amm
IntumHari
Be Khair
Salamat
Raya.
Wasalaam
Bayramınız Mübarek Olsun.
Assalaamu
Dr Rateb
Jneid Alaikum.
Dr Rateb Jneid
President

President-Muslims Australia-AFIC

Muslims Australia - AFIC
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سرطان األمعاء أحد
أنواع السرطان املنتشرة
جدا يف أسرتاليا

سرطان
يعترب
األمعاء أحد أنواع
السرطان املنتشرة
جدا يف أسرتاليا.
قد تكون معرضا
لإلصابة بسرطان
األمعاء بغض النظر
عن مكان والدتك أو
اللغة اليت تتحدث
بها.
ميكن أن يتطور
األمعاء
سرطان
دون ظهور أية
أعراض حتى وإن
كنت تشعر بأنك
بصحة جيدة.
سوف ترسل أدوات

سرطان العالج أكرب.
فحص
األمعاء إليك بالربيد
مرة كل عامني متتع بعمر أطول
بوقت
إذا كنت يف عمر واستمتع
يرتاوح بني  50إىل أطول مع عائلتك.
قم بإجراء هذا
 74سنة.
الفحص .إنه قد
هذا هو فحص ينقذ حياتك.
الكشف عن سرطان
األمعاء وهو فحص للتحدث مع شخص
جماني ومن السهل ما حول هذا املوضوع
يرجى
بلغتك
القيام به.
بالرقم
اإلتصال
يقوم هذا الفحص  13 14 50واطلب
الفحص
عن برنامج
بالكشف
للكشف
املبكرة الوطين
العالمات
األمعاء عن سرطان األمعاء
لسرطان
وذلك قبل ظهور (National Bowel
عندها Cancer Screening
األعراض
تكون فرص جناح .)Program

Saturday 10 August 2019

Page 3

Eid Mubarak
“Wishing
the Muslim
communities
a very happy
Ahha full
of peace,
health and
”prosperity

Tania Mihailuk MP
Member for Bankstown

«نـتمنى لـجميع اجلاليات االسـالمية عـيد أضـحى
سـعيد ملـيء بالـسالم ،الـصحة واالزدهـار ».
عـيد مـبارك
Ground Floor, 9A Greenfield Pde, Bankstown NSW 2200

Bankstown@parliament.nsw.gov.au- Ph; 9708 3838 - Fax; 9708 3960

Artwork (detail):
– Dixon Patten Jnr
Yorta Yorta and Gunnai
www.cancervic.org.au/
dixon-patten
January 2019
ARABIC
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :السجاالت ال تنتج
حال والتدخالت االجنبية يف الشأن
الداخلي مدانة أيا يكن مصدرها

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك ,برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها،
وأصدرت البيان اآلتي« :بداية
توجهت الكتلة اىل اللبنانيني
خصوصا واملسلمني يف العامل
التربيكات
بأمسى
عموما,
والتهاني مبناسبة عيد االضحى
املبارك الذي حيل علينا مطلع
االسبوع املقبل حممال أبهى
املعاني واملضامني االنسانية
اليت ال تستقيم احوال اجلماعات
دون
البشرية
واجملتمعات
التزامها.
إن الطاعة والصرب والتضحية
هي قيم تنطلق من داخل الفرد
املؤمن لكي تصون اجملتمعات
البشرية وحتقق هلا متاسكها
وقوتها وعنفوانها وتوفر هلا
منظومة ادارة وتنسيق حلياتها
وتطورها.
ومع اقرتاب ذكرى النصر يف
الرابع عشر من آب ,يغدو االثر
االجيابي للتضحية ماثال يف
وجدان وحياة شعبنا اللبناني
وكل الشعوب احلرة يف العامل
اليت شهدت مالحم الصمود
والبطولة اليت ابدع فيها رجال
اهلل منظومة ردعهم للحرب
العدوانية االسرائيلية على لبنان
وشعبه ابان حرب متوز من العام
.2006
إن انتصار لبنان يف تلك احلرب
العاتية شكل فرصة واعدة لقيام
لبنان السيد القوي واملتماسك,
وبناء دولة تستند اىل معادلة
االنتصار وتعمل لتلبية متطلبات
وتهيئة
والتطوير
التنمية
الفرص املؤاتية لتعزيز الوضع
االقتصادي ,بدل التشرنق حول
االقتصاد الريعي ،خصوصا
يف ظل التقلبات السياسية
تصيب
اليت
واالهتزازات
منطقتنا عموما واستنفاد أغراضه
امجاال».
مثة قضايا درستها الكتلة يف
هذا االجتماع وخلصت يف اخلتام
اىل ما يأتي:
« -1لقد أكدت التجارب ان
السجاالت واملماحكات بني
األفرقاء ال تنتج حال وال تعاجل
مشكلة ،وأن التدخالت االجنبية
يف الشأن الداخلي مدانة ،أيا
يكن مصدرها ،ألنها ال ختدم
مصلحة وطنية وال تبتغي خريا
للبالد.
واننا بإزاء النزف االقتصادي
املتواصل يف البالد نطالب
بضرورة اجرتاح احللول املناسبة
ملصلحة تسيري عجلة البالد
وتعاون اجلميع لتحقيق املصاحل

العامة للبنان وللبنانيني.
 -2تدعو الكتلة اركان الدولة
اىل
املختصني
والوزراء
ايالء القطاع الصحي عموما
واالستشفائي خصوصا العناية
واالولوية الالزمتني وتأمني
املوارد املالية الالزمة لتعزيز
فعالية هذا القطاع.
ان على احلكومة ان تفعل ما
جيب فعله لتسديد مستحقات
املستشفيات احلكومية واخلاصة
بأسرع ما ميكن لتأمني قدرة هذه
املستشفيات على تسديد رواتب
العاملني فيها وتلبية احلاجات
للمواطنني،
االستشفائية
خصوصا أن نسبة مرتفعة من
هذه املستشفيات باتت مهددة
باالقفال او بتعطيل اقسام فيها
نتيجة الضيق االقتصادي اخلانق
وعدم صرف املستحقات هلا.
 -3ترحب الكتلة مبوافقة اللجان
النيابية املشرتكة يوم امس
على اقرتاح القانون الذي
جييز للحكومة انشاء نفق يربط
منطقة البقاع مع جبل لبنان,
ملا له من تأثريات اجيابية على
تسهيل املرور للناس وخفض
كلفة االنتاج وتيسري التبادل
بني البقاع واملناطق اللبنانية
االخرى.
وتدعو الكتلة كل الزمالء يف
الكتل النيابية اىل تفهم احلاجة
املاسة ملنطقيت بعلبك اهلرمل
وزحلة ,وعكار اىل انشاء جملس
امناء لكل منها يسهم يف احداث
نقلة نوعية على مستوى تنمية
وتوفري
املنطقتني
هاتني
الكريم
العيش
مستلزمات
ألهلهما عرب بناء املؤسسات
وتنفيذ املشاريع وحتريك الدورة
االقتصادية اليت متتص البطالة
وتزيد يف قدرة االنتاج.
إن كتلة الوفاء للمقاومة اذ تدفع
اجيابيا لدراسة واقرار مشروع
الالمركزية االدارية ,تعترب أن
انشاء جملس امناء عكار وجملس
امناء بعلبك اهلرمل وزحلة ,هو
استجابة امنائية ضرورية ولو
متأخرة ملطلب مزمن ألهلنا يف
هاتني املنطقتني ,وال يتعارض
او يعيق اقرار الالمركزية
االدارية ,ال بل حيفز على اقرار
املشروع االداري املهم للبالد.
 -4تبدي الكتلة ارتياحها اىل
جممل التطورات امليدانية يف
كل من اخلليج والعراق وسوريا
واليمن ،وتأمل أن تسهم هذه
التطورات يف اخراج التسويات
واحللول السياسية الزمات بلدان
املنطقة ،لتعود اىل لعب دور
فاعل يف تعزيز االمن واالستقرار
االقليمي والدولي».

رئيس اجلمهورية عرض ورئيس جملس الوزراء التطورات رئيس اجلمهورية عرض األوضاع مع زواره
احلريري :احللول باتت يف خواتيمها واطلع على التحضريات لالحتفاالت بسنة
البطريرك احلويك
وستسمعون اخلرب السار قريبا

الرئيس عون مستقبال اللجنة البطريركية لسنة البطريرك الحويك

استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف قصر بعبدا
بعد ظهر امس االول ،رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
وجرى عرض لالوضاع العامة
يف البالد والتطورات اليت
تشهدها الساحة اللبنانية ،كما
كان توافق على اهمية انعقاد
جملس الوزراء يف اسرع وقت
ملتابعة املشاريع والقوانني اليت
من شأنها اعادة دوران عجلة
الوضع االقتصادي ،وتسهيل
امور املواطنني.
وانضم املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم اىل
االجتماع يف وقت الحق.

درغام رد على قاطيشا :تاريخ باسيل القصري
مليء باالجنازات الوطنية ال فساد وال دماء فيه

رد عضو تكتل «لبنان القوي»
النائب أسعد درغام يف بيان،
على النائب وهبه قاطيشا،
فقال« :إن كنتم تهوون
وتتقنون الكذب ،وتستمرون
بسياسة تضليل الرأي العام،
فال أعتقد أن ذاكرة اللبنانيني
ضعيفة ،حنن ال نهوى نبش
جراح املاضي ولكن نؤكد أن
تاريخ رئيس التيار الوزير جربان
باسيل نظيف ال فساد فيه وال
صفقات مشبوهة وال دماء».
اضاف« :التاريخ السياسي
القصري ،كما امساه سعادة
باالجنازات
مليء
الزميل
واملشاريع اليت تكرس مفهوم
احلقيقة
والشراكة
الدولة
يف الوطن وإستعادة احلقوق
والكرامة .مليء مبفهوم تكريس
العيش الواحد وازالة احلواجز
واحملميات».
وتابع« :حنب أن نذكر الزميل
قاطيشا أن الوزير باسيل مل
يدخل النفايات السامة اىل
مدينة جبيل بصفقات تفوح منها
رائحة املال .الوزير باسيل مل
يلوث يده بدماء الرئيس طوني
فرجنية والرئيس رشيد كرامي

صحناوي :طالبنا احلسن بتحريك ملف نقل مقر مديرية األمن الداخلي

غرد النائب نقوال صحناوي
عرب «تويرت» بعد لقائه وزيرة
الداخلية والبلديات ريا احلسن
يف الوزارة« :تلقينا وعدا من
الوزيرة ريا احلسن بتحريك ملف
نقل مقر املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ،وقد كانت
متفهمة لالضرار الناجتة جراء

اإلجراءات األمنية املتخذة ،واليت
تسبب زمحة سري خانقة ،باالضافة
اىل خنق األهالي والقاطنني يف
اجلوار..كما حتدثنا مع الوزيرة
احلسن عن اهمية تأسيس شرطة
بلدية بريوت الهمية هذا اجلهاز
يف مكافحة املخالفات والتعديات
يف العاصمة.

احلريري
وبعد اللقاء ،ادىل الرئيس
احلريري بالتصريح التالي اىل
الصحافيني« :اود بداية ان
اهنىء اللبنانيني حبلول عيد
االضحى املبارك ،متمنيا ان
يكون عيدًا مباركًا هلم مجيعا،
للمسلمني
خاصة
وبصورة
منهم».
اضاف« :كان االجتماع اجيابيًا
جدًا ،وان شاء اهلل تسري االمور
يف هذا االجتاه .وان احللول
باتت يف خواتيمها ،وانا متفائل
اكثر من قبل .علينا االنتظار
قلي ًال ،وتسمعون بعدها اخلرب
السار».

وأخريا طالبنا الوزيرة احلسن
بالعمل على تسريع معامالت
املواطنني يف املخافر ومراكز
الشرطة ،خصوصا على صعيد
طلب النشرة ،حبيث تصل فرتة
انتظار املواطن لساعات طويلة،
وتناقشنا يف حلول تساهم يف
خدمة اجملتمع».

وداني مشعون ومل يقتل الياس
الزايك ،ومل يقتل العميد خليل
كنعان.»..
واكد النائب درغام ان «الوزير
باسيل يدافع عن الشراكة ألنه
يؤمن بالدولة ومبشروعها ،ألنه
اختار اجلمهورية ومل يساوم
على الرئاسة ،فالرئاسة أرخص
من حقوقنا وأرخص من الكرامة
يف اجلبل ،وتبقى العربة يف
ذاكرة اللبنانيني اليت ال ميكن
أن متحوها الصورة الربيئة
اليت حتاولون إظهارها عرب نشر
األكاذيب ،ألن صور القتل
والدمار واخلراب والتهجري،
آملت الكثري من اللبنانيني».

استقبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون وزير الدفاع
الوطين الياس بو صعب ،قبل
ظهر امس االول يف قصر بعبدا،
وعرض معه االوضاع االمنية يف
البالد واوضاع مؤسسات وزارة
الدفاع وحاجاتها.
واستقبل الرئيس عون ،النائب
ماريو عون واجرى معه جولة افق
تناولت شؤون الساعة يف ضوء
التطورات االخرية .كما تطرق
البحث اىل حاجات منطقة الشوف
االمنائية ،والتحضريات اجلارية
النتقال رئيس اجلمهورية اىل
املقر الرئاسي الصيفي يف بيت
الدين يف منتصف آب اجلاري.
وعرض مع الوزير السابق رائد
خوري االوضاع االقتصادية يف
البالد والسيما ما يتعلق مبتابعة
اخلطة االقتصادية الوطنية اليت
وضعت بالتعاون مع مؤسسة
«ماكينزي» اليت من شأنها أن
حتقق النهوض االقتصادي،
وذلك بعد عرضها على جملس
الوزراء وإقرارها.

اللجنة البطريركية لسنة
البطريرك الحويك

واستقبل الرئيس عون وفدا
من اللجنة املركزية البطريركية
لسنة البطريرك الياس احلويك
ومئوية لبنان الكبري برئاسة
املاروني
املركز
رئيس
املطران
واالحباث
للتوثيق
مسري مظلوم ،وعضوية رئيس
الرابطة املارونية نعمة اهلل ابي
نصر وعضو اللجنة البطريركية
السفري خليل كرم واملنسقة
العامة يف اللجنة نايلة فياض،

وأطلع الوفد رئيس اجلمهورية
على التحضريات لالحتفاالت
اخلاصة بسنة البطريرك احلويك
واليت تستمر سنة كاملة وتبدأ
البطريرك
يقيمه
بقداس
املاروني مار بشارة بطرس
الراعي يف  31آب اجلاري يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
بالتعاون مع راهبات العائلة
املقدسة اليت أسسها البطريرك
احلويك .كما تناول البحث
مشاركة البطريركية املارونية
يف احياء مئوية لبنان الكبري.
وحضر اللقاء وزير شؤون رئاسة
اجلمهورية سليم جريصاتي
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية
الدكتور انطوان شقري.

مؤتمر جمعية الطاقة اللبنانية
للصحة

عون
الرئيس
واستقبل
رئيس جامعة القديس يوسف
الربوفسور االب سليم دكاش
ورئيسة مجعية الطاقة اللبنانية
للصحة LEBANESE HEALTH
 ENERGYالدكتورة امسى صليبا
اللذين أطلعاه على التفاصيل
املتعلقة باملؤمتر الثاني الذي
تنظمه مجعية الطاقة اللبنانية
للصحة يف حرم جامعة القديس
يوسف يف املتحف يومي  1و2
تشرين الثاني املقبل حتت عنوان
«لبنان حنو صحة أفضل».
ونوه الرئيس عون باجلهد الذي
تبذله اجلمعية بالتعاون مع
جامعة القديس يوسف ،مركزا
على أهمية التنسيق بني خمتلف
قطاعات الطب لتحقيق سياسة
صحية رائدة.

طالب الشهادة الثانوية :جنحوا لدقائق ثم رسبوا

اعتصم الطالب الراسبون يف
الدورة االستثنائية للشهادة
الرمسية يف مبنى وزارة الرتبية
ورجح
احتجاجًا على العالمات،
ّ
بعضهم السبب إىل خطأ يف
التصحيح أو خطأ يف نقل
النتيجة.
ومع صدور النتائج عرب اإلنرتنت،
شاهد عدد من الطالب نتيجته
ثم بعد دقائق حدث
«ناجح» ّ
تعديل على النتائج لتصبح
النتيجة «راسب» ،األمر الذي
أثار غضب الطالب.
ونشرت صفحة «طالب لبنان»
ما أمسته
على فيسبوك
تاريخ
«الفضيحة الكربى يف
ِ
االمتحانات الرمسية».
وكتبت« :بعدما أصدرت وزارة
الرتبية نتائج الرتمينال للدورة

ربع ساعة،
االستثنائية ملدة
ِ
عادت وسحبتها عن موقعها
ملدة  20دقيقة .وبعد إصدارها
من جديد ُ
نقصت عالمات الطالب
ما بني عالمة ومخس عالمات
ما أدى اىل رسوب عدد كبري
من الناجحني وحتويل األفراح
اىل مآمت وحصول حاالت إغماء
عديدة».
وتساءلت الصفحة« :من أصدر
األوامر بتنقيص العالمات؟؟؟
واذا كان خطأ من السيستم،
فكيف جرى ذلك للمرة األوىل
تاريخ لبنان وما هو
يف
ِ
السيناريو؟ أين وزير الرتبية
كي يشرح ما حدث؟؟؟».
ونشرت الصفحة جمموعة من
الصور اليت تظهر رسوب بعض
املرشحني.

رد وزير الرتبية
من جهتهّ ،
أكرم شهيب الحقًا يف مؤمتر
صحايف ،وأوضح أن «اخلطأ
حصل يف مجع رقم السؤال مع
العالمات املمنوحة على األسئلة
عند النشر ما أدى إىل زيادة
العالمات».
املسؤولية
«نتحمل
وقال:
ً
كاملة ونتفهم شعور
كوزارة
األهل
ومرارة
املرشحني
واملسؤول عن املوضوع متت
حماسبته وقبول استقالته فورًا
واتصلت صباحا باملفتش العام
الرتبوي وطلبت إجراء حتقيق
شامل».
وأضاف « :ال نتهرب من
املسؤولية واخلطأ ناتج عن
عالمة مادة الفلسفة وحنن
نعرتف بهذا اخلطأ».
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لـبنانيات

الراعي استقبل طالبا متحدرين من اصول لبنانية:

عني العقل تنرينا بالعلم والثقافة واالميان
استقبل البطريرك املاروني
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف الصرح البطريركي
الصيفي يف الدميان أكثر من
مئة شابة وشاب ماروني آتني
من أكثر من عشرين دولة،
يشاركون يف إطار األكادميية
املارونية يف رحلة عودة إىل
اجلذور وتعرف إىل تاريخ
وتراثها
املارونية
الكنيسة
وحاضرها ،بدعوة من املؤسسة
املارونية لالنتشار.
وحضر اللقاء ،إضافة إىل
الطالب ،السيدة روز الشويري،
نائبة رئيسة املؤسسة املارونية
لالنتشار ورئيسة األكادميية
املارونية ،وعضوا جملس أمناء
املؤسسة أنطوان وربيع افرام
وعقيلتاهما ،ومديرتها هيام
البستاني ،فضال عن الفاعليات
الوزارية والنيابية والبلدية من
أقضية الشمال اليت حضرت إىل
الكرسي البطريركي الصيفي
للرتحيب بالطالب.

الحاج

وخالل اللقاء مع البطريرك
الراعي ،قال رئيس املؤسسة
املارونية لالنتشار شارل جورج
احلاج للطالب املتحدرين من
أصل لبناني« :أيها األحباء،
أنتم اآلن يف حضرة رمز خيتزل
بشخصه أبعادا عديدة .فهو أوال
رئيس كنيستنا املرتامية ،من
خاللكم وخالل إخوة لكم باتوا
باملاليني ،على القارات اخلمس
حيملون يف جيناتهم ومعتقداتهم
توقا دائما للحرية والتميز.
وثانيا هو القابض على جمد
ستة وسبعني بطريركا ناضلوا،
واستشهدوا وقاوموا كل حماولة
لتقييد حق رعيتهم باحلرية
وبعبادة اهلل على طريقتنا.
ً
وثالثا هو املؤمتن على أحالم
آبائكم وأجدادكم بأن يعيشوا
متساوين باحلقوق والواجبات
وأال يعاملوا كمواطنني من درجة
ثانية».
وأضاف« :إنها فرصة ال بل
امتياز أن نلتقي به ونأخذ عنه
ونسمع منه فاصغوا من كل
قلوبكم إىل كالمه».
بعد ذلك ،وزع البطريرك
الراعي على األعضاء اجلدد
يف جملس أمناء املؤسسة
املارونية لالنتشار :الدكتور
طوني لبابيدي ،وفادي مشعون،
وباسكال أبو جودة ،وجو خوري
وداني عون ،مراسيم تعيينهم.
واقيم باملناسبة قداس اهلي
ترأسه البطريرك الراعي على
نية االنتشارعاونه فيه املطرانان
جوزيف نفاع والياس نصار
واملدبر العام للرهبنة املارونية
االب طوني فخري وعدد من
الكهنة والرهبان ،حبضور النائب
اسعد درغام ممثال وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل،النائب
جوزيف اسحق ممثال رئيس حزب
القوات اللبنانية د .مسري جعجع
وعقيلته النائب سرتيدا جعجع،
رئيس حركة االستقالل النائب
ميشال معوض والنائب نعمة
افرام والوزير السابق ابراهيم
احتادات
رؤساء
الضاهر،
بلديات بشري وزغرتا والكورة

الراعي يلقي عظة يف الحضور
وعقيالتهم وعدد كبري من رؤساء
بلديات املنطقة والشمال رئيس
رابطة قنوبني للرسالة والرتاث
نوفل الشدراوي اىل مسؤولي
املؤسسة واالكادميية واالعضاء
والشبيبة.

الراعي

وبعد تالوة االجنيل املقدس
القى غبطته عظة بعنوان «العني
سراج اجلسد» رحب يف مستهلها
بالنواب والفعاليات املشاركة
املؤسسة
واعضاء
ورؤساء
املارونية لالنتشار والشبيبة
وقال:ان صورة العني تنري
اجلسد فالرب يكلمنا عن العني
الداخلية اليت حترك حياتنا وهي
عني العقل اليت تنرينا بالعلم
والثقافة واالميان وهي عني
القلب املستنري باحملبة واملشاعر
االنسانية وعني الضمري املستنري
من صوت اللهو حيدثنا يسوع
يف هذا املوضوع عن صورة
العني اليت تنري اجلسد ويسعدنا
اليوم ان حنتفل مع الشبيبة اليت
شرفتنا من اكثر من  18بلدا وقد
شارك  96من بينهم يف دورات
االكادميية تأهيلية من اصل
 800شخص تنظمها املؤسسة
املارونية لالنتشار حتى يتعمقوا
سياحيا وثقافيا ودينيا واثريا
ملعرفة لبنان واني اوجه التحية
على
واالكادميية
للمؤسسة
تنظيمها اللقاءات السنوية مع
شبيبتنا مع حتمل كل تكاليف
هذا املشروع واني اشكر
جامعة الروح القدس الكسليك
على استضافتها لالكادميية
وللدورات اليت تقام كل سنة
وأص بالشكر الرهبة.
واضاف  :اود ان اقول لشبيبتنا
املشاركني ان هذه االعمال من
صلب االجنيل ويكتسبون من
خالهلا العلم والثقافة واالميان
ليستفيدوا منها يف البلدان
اليت يعيشون فيها واقول
لكم شكرا النكم سفراء لبنان
يف البلدان اليت تعيشون فيها
ويف جامعاتكم وتنقلون اىل
اجملتمعات اليت تعيشون فيها
ما رأيتموه يف لبنان واشكركم
على الرسالة اليت تقومون بها.
وامتنى لكم متابعة غنية وسعيدة
يف الربامج املهيأة لكم.
وتابع :بالعودة اىل الروحانيات
كلنا يعلم انه اذا كانت العني
سليمة ترى بوضوح واعجوبة
املسيح يف شفاء االعمى
يعين شفاء البصرية والضمري
والقلب وكلنا حباجة اىل هذه
البصرية الداخلية وعندما امتتع
بالبصرية احلقيقية اتصرف
بقليب وضمريي ويكون عقلي
مستنريا باالميان وقليب مستنريا

بالغفران واملساحمة واملشاعر
االنسانية ابين عالقات سليمة
مع اصدقائي ومع اعدائي ايضا
وقبل ان نشهد اليوم االخرتاعات
التكنولوجية ووسائل التواصل
خلق اهلل لالنسان وسيلة تواصل
وهي الضمرياي صوت اهلل الذي
يقودني اىل عمل اخلري وجتنب
الشر وهذا هو النور الداخلي.
وختم الراعي« :نصلي كلنا
دائما كي ال يصيب احد العمى
الداخلي .ومعا نرفع الصالة
والتسبيح ملن هو النور،
الثالوث القدوس ،االن واىل
االبد آمني».
وبعد القداس التقى اجلميع حول
مائدة البطريركية املارونية يف
لقاء فرح وحمبة.

ريا احلسن :مشكلة لبنان سياسية بإمتياز وقد تؤدّي
إلنفجار جملس الوزراء من داخله
اعتربت وزيرة الداخلية والبلديات
ريا احلسن أن املشكلة يف
لبنان مل تعد الدعوة إىل جلسة
للحكومة ،بل هي «مشكلة
سياسية بامتياز ومن املمكن أن
تؤدي إىل انفجار جملس الوزراء
ّ
من داخله».
ويف حديث جمللة «األفكار»،
قالت احلسن إن رئيس احلكومة
سعد احلريري ّ
حذر من الدعوة إىل
ً
جلسة وزارية «خوفا من انفجار
احلكومة يف حال مل يكن هناك
توافق ومصاحلة بني الطرفني».
وعن حادثة قربمشون ،قالت
وزيرة الداخلية إن «ال مشكلة
يف إحالة اجلرمية على احملكمة
العسكرية ،لكن جيب أن ال
حيصل أي تدخل سياسي يف
التحقيق» ،معتربة أن «التدخل
السياسي يف أي أمر قضائي أو
أمين حيرق الطبخة».
ويف سياق آخر ،لفتت احلسن
أن «املوازنة جيدة وليست
إىل ّ
شكلية كما قيل لكنها غري
كافية وجيب أن تستكمل يف
موازنة  ،»2020مؤكدة اإلصرار
بدءا
على «مكافحة الفساد
ً
من وزارة الداخلية» ،ومشرية
إىل أن «قانون العفو العام
ّ
لكنه لن يشمل
قيد التحضري،

«حزب اهلل» ال يريد اإلجنرار إىل حيث
يريد جنبالط :التهديد واإلبتزاز لن ينفعا!
ميكن قراءة أجواء فريق  8آذار
يف ما يتعلق حبادثة قربمشون
والبيان األمريكي األخري على
«ليس على وليد
الشكل التالي:
َ
يطمئن كثريًا إىل أن
ُجنبالط أن
ّ
بيان السفارة األمريكية الصادر
أمس (االول) بشأن حادثة
سيغيرّ من واقع
«قربمشون»
ُ
احلال يف شيء .مهما جالس
رئيس احلزب االشرتاكي من
سفراء الدول الكربى يف قصر
الصنوبر أو غريه أو استدعى
َ
موقفًا من هنا أو مؤازرة من
َ
وفق ما
هناك ،فلن تسري األمور
يشتهيها على الطريقة اللبنانية
وتبويس اللحى».
عاد
وأضافت املصادر« :ما
َ
الزمن زمن املراعاة وال االختباء
األصابع».
وراء
ِ
«طفح
حبسب مصادر  8آذار،
َ
الكيل من جنبالط الذي حاول
زج حزب
طوال الفرتة املاضية ّ
اهلل يف هذا القتال السياسي،
طالبًا من رئيس جملس النواب
التوسط لدى احلزب
بري
ّ
نبيه ّ
مشددة
للحصول على ضمانات»،
ّ
ليست يف
أن «حارة حريك
على ّ
َ
وارد توفري هذه الضمانات اليت
ال تعرف تفاصيلها أص ًال»،
مستغربة «أن يلجأ جنبالط إىل
هذا األسلوب».
تساءل
الصحيفة،
وحبسب
مقربون من «حزب اهلل» عن
َّ
هدف جنبالط من هذه املعركة،
طلب من
وقالوا« :ال احلزب
َ
الوزير جربان باسيل زيارة
اجلبل ،وال هو من سّبب نزول
مناصري احلزب االشرتاكي إىل
الشارع وقطع الطرقات وإطالق

صال
النار على موكب الوزير
حِ
الغريب».
وبالنسبة إىل طريقة تعامل
أصر
احلزب يف هذا امللف،
ّ
عارفوه على أنه «ال يريد االجنرار
إىل حيث يريد جنبالط ،ولذلك
ِ
يعط احلادثة طابعًا أكبرَ مما
مل
تستحق ،تاركًا القضية يف
أيدي املبادرين إىل طرح حلول
للخروج من املأزق» .وحتى
خالل التنسيق مع رئيس جملس
النواب من باب البحث عن خمارج
ّ
«يؤكد ل ّربي أنه
كان احلزب
يقف وراءه يف ما يراه مناسبًا،
َ
وترك له اختيار احلل الذي يراه
مناسبًا ،ولو كانت ع َرب رعايته
ملصاحلة بني جنبالط وأرسالن
بذلك ،بشرط موافقة األخري»،
أما حماولة فرض جنبالط ما
يريده بالقوة والتهديد واالبتزاز
«فلن تنفع».
يزعج «حزب اهلل» كما
أكثر ما ُ
يقول العارفون لـ»األخبار» هو
«مثابرة جنبالط على حتجيم
أرسالن ،إذ ُيصر األول على
لقاء بني احلزب االشرتاكي
وحزب اهلل ،من باب إعادة
تفعيل اللقاءات التنسيقية اليت
َ
قبل موقف جنبالط من
حصلت
مزارع شبعا ،واليت أدت منذ
فرتة إىل تعليق هذه االجتماعات
بعد
ووقف التنسيق بالكامل،
َ
أن ُرفع مستواه بلقاء مجع البيك
لألمني
السياسي
باملعاون
العام حلزب اهلل احلاج حسني
اخلليل ومسؤول وحدة التنسيق
واالرتباط يف احلزب وفيق صفا
يف حضور النائب السابق غازي
العريضي».

املتورطني جبرائم إرهابية».
ّ
يتعلق بإعطاء األم
ويف ما
املتزوجة من أجنيب
اللبنانية
ّ
اجلنسية ألوالدها ،قالت احلسن
ّ
إن «هذا حق دستوري ،فال
ميكن التمييز يف إعطاء اجلنسية
بني املرأة والرجل» ،الفتة إىل
أن «هناك بعض املخاوف لدى
بعض األحزاب أو املكونات
السياسية ،إمنا ال ميكن أن
نبقى متخوفني من حدوث تغيري
دميوغرايف بأن حنجب هذا احلق
عن املرأة ونستعمله كفزاعة».
وعن دخول املرأة اىل جملس
إن «املرأة
الوزراء ،قالت احلسن ّ
موقعا هلا يف جملس
كسبت
ً
الوزراء وهذا املوقع سيثبت
من خالل أداء الوزيرات األربع،
إىل اليوم أداء الوزيرات ال غبار
عليه ،وإذا حتدثنا عن الوزيرة
ندى بستاني فإنها تعمل بكل
مهنية وشفافية وأثبتت نفسها
يف موقع حساس ،فيما أنا لن
أحتدث عن نفسي وأترك احلكم
للناس ،لكن يف رأيي فاخليار
كان صائبا وسيثبت ان حضور
املرأة يف جملس الوزراء ضروري
ويضفي نوعا من التنوع يف رسم
السياسات ،حيث ال جيوز أن
يكون هناك أي احتكار من 50
باملئة من الشعب اللبناني وعدم
متثيل املرأة اليت متثل أكثر من
 50باملئة من هذا الشعب».
وعن طرح وزير العمل كميل
أبو سليمان خبصوص العمالة
الفلسطينية ،قالت احلسن:
«سبق وقلت بضرورة قوننة
االجراءات غري السليمة ،لكن
القوننة ال تتم بفقرة سريعة بل

بالتدرج ألن وضعنا معروف .وإذا
كان صفرا ال يعقل أن يصل
مباشرة اىل رقم  10يف فرتة
صغرية وإال سنصطدم بالكثري
من العوائق والصعوبات .صحيح
ان نوايا الوزير أبو سلميان
صافية وسليمة وما يفعله
صحيح ،ولكن يف جو التعقيدات
والتجاذبات ال بد من احلذر
يف اتباع أسلوب «القوننة»،
والوزير أبو سليمان حاول
احلوار مع األطراف الفلسطينية
بعد االعتصامات والتظاهرات
واالحتجاجات من خالل جلنة احلوار
اللبناني  -الفلسطيين للوصول
اىل اتفاق معهم لكن يبدو ان
التصعيد مت احتواؤه على أمل أن
حتل هذه املشكلة».
أما يف ما يتعلق بالزواج املدني
ّ
االختياري ،فقالت« :أنا قلت
موقفي الشخصي ،ولكن أي
قرار بهذا احلجم ال ميكن أن
يصدر عن شخص واحد أو عن
وزير واحد .فصراحة ،البلد
مقسوم بني مؤيد للزواج املدني
االختياري وبني معارض له،
وأنا ال ميكنين تطبيق هذا األمر
لوحدي وجيوز إلقاء اللوم علي
للبدء بتسجيل الزواج املدني
االختياري رغم ان سابقة حصلت
ألن املسألة ال تتعلق بالتسجيل
فقط وميكن أن أقوم بذلك،
لكن السؤال يطرح عما إذا كنت
لوحدي أستطيع أن أمحل مثل
هذا امللف الشائك إذا مل يطرح
يف جملس النواب املنتخب من
الشعب والذي يقونن هذا األمر
من خالل قانون».

مجيل السيّد يكشف عن وسيط
جديد يف صفقة مبنى تاتش

السيد بعد
قال النائب مجيل
ّ
مشاركته يف اجتماع جلنة
اإلعالم واالتصاالت يف جملس
النواب إن «منبى تاتش عندما
تقرر استئجاره يف زمن الوزير
ّ
مجال اجلراح مل خيضع عروض
أسعار أو إعالن أو أي شيء،
قالوا إن هذا املبنى أجاره 6،4
مليون على مدى  10سنوات».
وتابع« :وصلتين مستندات
تبينّ أنه عندما بدأوا املفاوضات
الستئجار املبنى يف العام
 2018تأسست شركة امسها
 AC REALTY GROUPبإسم
شخص حسني عيّاش واخرون،
وهم على ارتباط بهشام عيتاني
وغريه ،من أقطاب العمل مع
اخلليوي ،وهؤالء هم من أخذوا
اإلجيار من ام تي سي تاتش
وفاوضوا نبيل كرم واشرتوه
منه على أساس أن يبقى هو
يف الواجهة ،إذًا فاإلجيار مل
يكن لنبيل كرم ،هم اخرتعوا
الشركة يف الـ  2018لشراء
املبنى على أساس أنها عقد
إجيار .وبالتالي بعد  10سنوات
يصبح املبنى ملكهم».
وتابع« :واليوم مع انكشاف
امللف ،ومبناسبة املفاوضات
اقتضى األمر أن يصوروا

املؤجر هو نبيل
للناس أن
ِّ
شركة AC
كرم ،وقامت
ببيع
REALTY GROUP
حصتها كلها لنبيل كرم من
جديد ليبدو وكأن نبيل كرم
املؤجر من األول ،ولكن يف
هو
ّ
احلقيقة هناك مستأجر بني ام
تي تاتش ونبيل كرم وعندما
انكشفت انتقلوا اىل مسألة
الشراء بالطريقة اليت حصلت
مببلغ  75مليون دوالر».
وكشف عن أرقام جديدة وعن
اخلدمات املضافة وكلفة النقل
اخليالية إىل املبنى اجلديد،
وقال« :السعر النظري هو
 75مليون دوالر ولكن أضف
إليها  22مليون دوالر كلفة
جتهيزات وفرش وكمبيوترات
ومتديدات ُأخذت بالرتاضي
دون مناقصات أيضًا ،و 3
مليون لنقل الداتا سنرت».
وقال« :حبوزتي وثائق تظهر
كيف كان عقد اإلجيار إىل أن
جرى لفلفة املوضوع ليصبح
عقد بيع».
وتابع« :طالبت بتشكيل جلنة
حتقيق برملانية يف قضية
مبنى تاتش شراءا واستئجارا.
وطالبت بتشكيل جلنة حتقيق
بكل ملفات االتصاالت».
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لــبنانيات

جعجع يف رسالة اىل بيدرسون:

حاصباني لباسيل :من خيرج من تعهد وال حيرتم
كلمته حباجة للتربير واملطلوب خطاب تهدئة للكشف عن مصري مئات اللبنانيني املخفيني قسرا
واملعتقلني تعسفا يف سجون النظام السوري

اعترب نائب رئيس جملس الوزراء
غسان حاصباني يف مقابلة عرب
اذاعة «لبنان احلر»« :ان ما
قاله رئيس «التيار الوطين
احلر» الوزير جربان باسيل كان
تربيرا للخروج من تعهد وضعه،
فمن خيرج من تعهد وال حيرتم
كلمته حباجة للتربير طبعا».
واضاف« :ال أريد الرد على
موقفه من اتفاق معراب ألن
فاقد الشيء ال يعطيه ،وأعتقد
أن املصاحلة ليست بيد أحد بل
هي بيد الناس الذين يريدون
املصاحلة ويكفيهم تشنجات
وخالفات .املصاحلة ملك الناس
وال يستطيع أحد أن يعطي
مهال» ،وسأل« :يف املنطق ما
مصلحة فريق عقد تفاهما ان
خيرج منه وهو ليس يف السلطة
بل الطرف االخر من االتفاق؟
منطقيا ال ميكن ان تكون مصلحة
بنسف
اللبنانية»
«القوات
العالقة بل بالعكس من وصل
اىل السلطة ومتكن من تثبيت
وضعه رمبا له مصلحة باخلروج
من التفاهم».
وردا على سؤال ،اجاب:
«القول اننا نعارض الفساد كي
نكسب شعبيا وحنن يف السلطة
هو اعرتاف من باسيل بطريقة
غري مباشرة بوجود الفساد
عنده .حنن نعمل وفق منطق
استعادة الثقة عرب االلتزام
باالجراءات الصحيحة والتأكد
من شفافية العمل ومتاشيا
مع قول رئيس اجلمهورية يف
اول جلسة يف احلكومة السابقة
«ال نريد صفقات بالرتاضي»،
ولكن يأتي وزير الطاقة اىل
جملس الوزراء خبطة فيها
امساء شركات قبل خوض اي
مناقصة .لذلك قمنا بلفت النظر
بشكل هادئ بضرورة االلتزام
بالقوانني».
واضاف« :التعاون ال يعين
البصم على «العمياني» مهما
كانت املقاربة وهذا موقفنا
وأول من ينبه اآلخر على اخلطأ
هو أهل البيت وكانت مقاربة
«القوات» من باب زمالة وليس
عداوة».
واكد حاصباني ان «لبنان حباجة
اآلن إىل خطاب تهدئة ال إىل
خطاب تصعيدي» ،مضيفا:
«املنطق يقول جيب عدم
تسييس األمور فهناك وضع
اقتصادي ومالي دقيق وجيب
الرتكيز على إنقاذه من دون
التشنج .سنصل إىل مكان
يعي فيه اجلميع بأن االستمرار
بالتشنج والفوضى قد يضر
باجلميع ،وعملية الوقت هي
كفيلة بإظهار ذلك».
وقال« :أنا متفائل وأعتقد انه
ستكون هناك مقاربة لعودة
التوازن السياسي وانعقاد
احلكومة والدخول يف خطوات
عملية .فممنوع على احلكومة أال
جتتمع ألننا تأخرنا جدا ،لكن ذلك
وحده ال يكفي وال يعكس خطوة
إجيابية .املطلوب خطوات فعلية
على أرض الواقع الستعادة
الثقة».
واكد أن «القوات اللبنانية»
فريق سياسي يف هذه احلكومة

االلتزام
على
وحريصون
باملعايري الشفافة ألن ال خمرج
إال بهذه الطريقة» ،واردف:
«إذا مل جتتمع احلكومة وتعمل
بطريقة جدية وجريئة وتعتمد
مقاربة عملية للبدء يف تطبيق
احللول سنقع يف مشكلة أكرب.
ومن يعطل احلكومة هو مسؤول
عن الدفع بالبلد إىل اهلاوية .ال
شك بأن هناك أحد لديه مصلحة
يف عرقلة البلد يف اخلارج وقد
يكون هناك من يعمل ملصلحة
هذا اخلارج ويقوم بضغوطات».
واشار حاصباني اىل انه «إذا
مل حندد أهدافنا االقتصادية
املوازنة،
يف
واالجتماعية
فكل فريق سياسي سيكون
لديه نظرة معينة ولن نقوم
باإلصالح الفعلي ولن يكون
هناك وجهة اقتصادية متكاملة
وواضحة» ،واعترب ان «تأثريات
تصنيف لبنان االئتماني على
ولكن
سيئة
االستثمارات
االمر ليس مدويا حبد ذاته
اذ سيستمر لبنان يف سياسة
الرتقيع املالي» ،مضيفا« :لكن
ال منلك رفاهية الوقت واملشكلة
األكرب اآلن هي رمي الطابة يف
مالعب الفريق اآلخر واالختالف
على احملاصصة من دون حل
األمور بطريقة جذرية والسري
جديا باالصالحات».
ورأى ان «وضعنا ما زال جيدا
جدا لتصحيح األمور ولكننا إذا
مل نقم بشيء سيكون وضعنا
سيئا» ،وقال« :ما زال لدينا
ودائع والودائع ممكن أن
تستثمر وان حتفز االقتصاد
وهذا عامل إجيابي جيب اال
نفقده».
وسأل« :من ناحية السياحة،
ملاذا يف كل موسم سياحي
نفتعل مشكلة؟ اليوم حنن
من أفضل الدول يف السياحة
االستشفائية والدينية والتارخيية
والرتفيهية ونستطيع استقطاب

الناس».
ودعا اىل «خصخصة قطاع
االتصاالت» ،معتربا ان «إدارة
هذا القطاع غري سليمة ومثة
خطأ يف ذلك وما حيوله على
اخلزينة ينخفض شيئا فشيئا»،
مضيفا« :لذا اخلصخصة اآلن
ممكن ان تدخل مرة واحدة من 6
إىل  8مليارات دوالر اىل خزينة
الدولة» .كما اكد ان «تطبيق
القانون هو بداية العمل اجلدي
يف اإلصالحات والتهرب من
تطبيق القانون والذهاب إىل
التعديل املتكرر يؤدي إىل ما
وصلنا إليه» ،حمذرا من انه
«إذا أضفنا قروضا من دون
وجهة إصالحية واضحة نزيد
الديون».
واعترب نائب رئيس جملس
الوزراء ان «منوذج املؤسسة
العامة أثبت أنه غري سليم
يف تنظيم العمل وانتظامه»،
مضيفا« :هناك  90مؤسسة عامة
فيها اكالف وهي توظيف بشكل
غري منظور لوزارة الوصاية.
على سبيل املثال ،حني كنت
وزيرا للصحة هناك مؤسسات
عامة وظفت دون العودة
الي .فال هذه املؤسسات هي
تابعة كليا لسلطة الوزير وال
هي مؤسسات خاصة خسائرها
وارباحها على عاتق املستثمرين.
هذه املؤسسات خزان للتوظيف
السياسي وللهدر يف املناقصات
اليت جتريها».
وعن احللول ،قال« :مثة
مؤسسات عامة مل نعد حباجة
هلا .هي حنو نصف العدد وميكن
االستغناء عنها .والباقي اما
تصبح الوزارة مسؤولة عنها
كليا وختضع للرقابة املالية او
ختضع للتشركة ثم يتم طرحها
يف سوق االسهم وختصيصها
فال يعود متويلها على عاتق
الدولة عرب موازنات وسلف ما
يكبد الدولة ديونا أكثر».

زار وفد من حزب «القوات
اللبنانية» املمثل اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة يف لبنان
يان كوبيتش يف «االسكوا»،
لتسليمه رسالة من رئيس حزب
«القوات» مسري جعجع موجهة اىل
املوفد اخلاص لألمم املتحدة غري
بيدرسون حول قضية املعتقلني
واملخفيني قسرا» يف سجون
النظام السوري.
وضم الوفد رئيس «جلنة متابعة
قضية املعتقلني واملخفيني
قسرا» يف السجون السورية
واليت انبثقت من مؤمتر حزب
«القوات اللبنانية» يف معراب
النائب السابق جوزف املعلوف،
عضو اللجنة النائب السابق إيلي
كريوز ،رئيس جهاز العالقات
اخلارجية الدكتور إيلي اهلندي
السياسات
مكتب
ورئيسة
العامة مايا سكر.
وشكر كوبيتش الوفد على طرح
القضية يف هذا الوقت بالذات
«لتزامنها مع دينامية جديدة
يف حل األزمة السورية تتضمن
تشكيل اللجنة الدستورية وتطبيق
توصيات مؤمترات استانا».
وأشار كوبيتش اىل ان «موضوع
املغيبني واملخفيني قسرا مت
تداوله يف جملس األمن هذا
األسبوع بالذات» ،معتربا رسالة
رئيس حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع اىل املوفد اخلاص
لألمم املتحدة غري بيدرسون أتت
يف التوقيت املناسب.
ووعد كوبيتش بإيصال الرسالة
اىل بيدرسون ورفعها اىل
كل اجلهات املعنية يف األمم
املتحدة مبا فيها جملس األمن
ومكتب املفوض السامي حلقوق
االنسان ،على ان تتم متابعة
القضية مع اللجنة املعنية يف
حزب «القوات اللبنانية».
وجاء يف رسالة جعجع املعنونة
اللبنانيني
مصري
«كشف
املخفيني قسرا واملعتقلني
تعسفا يف سجون النظام

جتمع العلماء :بيان السفارة األمريكية عن
جنبالط :هل التحقيق
حادثة قربمشون حماولة لتسعري األزمة
سيجري مع الذين

استنكر «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان بعد اجتماعه ،بيان
السفارة األمريكية عن حادثة
قربمشون ،واعتربه «حماولة
لتسعري األزمة ألنها مستفيدة
من ذلك ،وعلى وزارة اخلارجية
السفرية
استدعاء
اللبنانية
األمريكية اليزابيث ريتشارد
واضحا
اعرتاضا
وإبالغها
واستنكارا ملا صدر عن السفارة،
ويطلب منها إبالغ إدارتها إدانتنا
هلذا التدخل املخالف لألصول
الدستورية املعتربة واملناقض
للسيادة اللبنانية».
ورأى أن «بيان السفارة يضعنا
أمام مسؤولية عدم إطالة أمد
األزمة وضرورة انتظام احلياة
رئيس
بدعوة
الدستورية
احلكومة سعد احلريري الجتماع
عاجل جمللس الوزراء ،واختاذ
قرار واضح بشأن حادثة
قربمشون ،سواء بإحالتها على
اجمللس العدلي أو عدم إحالتها،

ألنه يف احلالتني ال بد من أن
ميارس القضاء دوره يف حتديد
املسؤوليات ومعاقبة املتورطني،
أما إبقاء جملس الوزراء معطال
بسبب هذه القضية فجرمية قد
تكون أكرب من جرمية قربمشون
اآلمثة».
وتوجه التجمع بالشكر «لوزارة
عموما
اللبنانية
اخلارجية
والوزير جربان باسيل خصوصا
على اجلهد إلطالق املواطنني
اللبنانيني علي وحسني ياسني
اللذين احتجزتهما السلطات
يف أوغندا بناء على وشاية
صهيونية» ،مؤكدا «ضرورة
الضغط على الدول اليت حتتجز
لبنانيني من دون أي جرم أو
بعد انقضاء حمكوميتهم إلطالق
سراحهم وعودتهم إىل وطنهم،
ومنهم املناضل جورج عبد اهلل
احملتجز يف فرنسا ورجل األعمال
اللبناني قاسم تاج الدين احملتجز
يف الواليات املتحدة».

السوري» ،اآلتي:
«يف إطار مهمتكم السامية
وسعيكم احلثيث إلنهاء النزاع
يف سوريا ،وعلى أثر زياراتكم
املتعددة سوريا من أجل العمل
على تشكيل اللجنة الدستورية
السورية وإطالق عملها كمدخل
للتسوية ولبلورة نهاية فعلية
للصراع املستمر يف سوريا
منذ أكثر من مثاني سنوات،
ومبا أن قرار جملس األمن رقم
???? ،والذي يشكل بالنسبة
إليكم األساس السليم ألي حل
يف سوريا ،ينص على صياغة
دستور جديد لسوريا ،كما ينص
على إطالق السجناء السياسيني
لدى خمتلف األطراف السيما
لدى النظام السوري ،ويعترب
حتقيق هذه اخلطوة من العوامل
املهمة لنجاح املرحلة اإلنتقالية،
نود بناء على ما تقدم ،أن نلفت
نظركم إىل قضية تتصل مباشرة
جبوهر مهمتكم ،وأن نطلب
دعمكم ومساعدتكم على حلها،
وهي قضية اللبنانيني املخفيني
قسرا واملعتقلني تعسفا يف
سجون النظام السوري.
لقد وثقت منظمات اجملتمع
املدني يف لبنان ملفات وحيثيات
وبراهني كثرية ومتنوعة عن
مئات من اللبنانيني كانوا يف
فرتة من الفرتات معتقلني يف
سجون النظام السوري وال يزال
مصريهم جمهوال بعد سنوات
طويلة من اإلعتقال والتعذيب.
إن حزب القوات اللبنانية،
وهو حزب مقاوم ملختلف أنواع
السيطرة اخلارجية على لبنان
إذ يتشرف بأن يعرض على
سعادتكم قضية املعتقلني
يف
اللبنانيني
واملفقودين
السجون السورية ،يطالب األمم
املتحدة بالتدخل امللح والعاجل
لدى السلطات السورية من
أجل كشف مصري املئات منهم
بعد سنوات طويلة من اإلخفاء
القسري .إن هؤالء قد اعتقلوا
على األراضي اللبنانية والسورية

ليس ألسباب جنائية بل ألسباب
بانتمائهم
تتعلق
سياسية
السياسي أو احلزبي أو الطائفي
وبنظرتهم إىل الوجود السوري
يف لبنان واعتبار هذا الوجود
احتالال ال بد من مقاومته.
إن هذه القضية املتمادية يف
الزمن ال تزال تشكل جرحا نازفا
يف اجلسم اللبناني بالنظر إىل
اآلالم واملآسي الناجتة عنها ،إذ ال
يزال مصري املئات من اللبنانيني
جمهوال وال تزال معاناة العائالت
والزوجات واألمهات واألبناء
مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم
 .لقد حاولت احلكومات اللبنانية
املتعاقبة أن تعاجل القضية مع
احلكومة السورية لكن من دون
أي نتيجة ،واستمرت السلطات
السورية بإنكار وجود أي
موقوفني لبنانيني يف سجونها.
لذلك ،وحرصا على حل سليم
ومتكامل تعملون عليه ،نضع
هذه القضية يف عهدتكم
ونتمنى أن تنال ما تستحق من
اهتمامكم وأن تشكل جزءا من
ملف املخفيني قسرا واملعتقلني
تعسفا يف سوريا ،على أن
يكون إطالقهم والكشف عن
مصريهم شرط أساسي من
شروط املرحلة اإلنتقالية حبسب
القرارت الدولية واملعاهدات
ذات الصلة.
وعليه ،نضع أنفسنا وكل
اإلمكانات املتوافرة لدى حزب
«القوات اللبنانية» ووزرائه
ونوابه يف تصرفكم للمساهمة
يف تسهيل حصولكم على األدلة
املتوفرة لدى أهالي املفقودين
واجلمعيات اليت تابعت هذا
امللف ،وللضغط على القوى
املعنية احمللية والعربية والدولية
كي يتم إدراج هذا امللف كجزء
من مهامكم وجهودكم اليت
تلقى لدينا كل التقدير ،آملني
أن تكلل مساعيكم بالنجاح يف
وقف هذه اجلرمية املتمادية
واقفال جرح ينزف منذ اكثر من
أربعة عقود».

قيوجميان :فليعرف باسيل حجمه وأين حاربنا
تسببوا حبادثة البساتني العهد يف ملف البواخر ام يف ملف التجنيس؟
ام سيبقى هؤالء
يسرحون خارج املساءلة؟

غرد رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط عرب
حسابه على تويرت قائال»:مل
تعد القضية قضية جملس
وزراء ينعقد ام ال ينعقد
.السؤال املطروح هل
التحقيق سيجري مع الذين
تسببوا حبادثة البساتني
ام سيبقى هؤالء يسرحون
خارج املساءلة الن رئيس
البالد ومن خلفه يريد
االنتقام .اذا كان االمر
هكذا فنحن منلك الصرب
واهلدوء اىل يوم الدين
ومل تطلب ضمانة من احد
سوى القانون».

أسف وزير الشؤون االجتماعية
ريشار قيوجميان أن «هموم
البلد يف مكان والتيار الوطين
احلر ورئيسه يف مكان آخر»،
وقال عرب « :mtvحنن نركز منذ
دخولنا اىل احلكومة على االزمة
االقتصادية واملالية وعلى
مؤسسات التصنيف اليت قد
يكون تصنيفها املقبل للبنان
سلبيا ،ونعمل على معاجلة هذه
امللفات ،فيما غرينا يفتح ملفات
يف الوقت غري املناسب».
وسأل« :عن أي افرتاء يتكلم؟
وعن أي كذب؟ منذ اللحظة
األوىل لدخولنا هذه احلكومة
وحتى منذ احلكومة املاضية،
أين كذبنا وأخللنا باالتفاق
وحاربنا العهد؟ يف ملف البواخر؟
يف ملف التجنيس؟ يف تعطيل
تشكيل احلكومة  9اشهر فقط
لتحجيم متثيل القوات اللبنانية؟

أو يف التعطيل اليوم لتحجيم
احلزب التقدمي االشرتاكي
فقط؟».
واعترب قيوجميان أن «أركان
العهد يعيقون تقدم العهد،
وإنهم يطلقون النار اليوم على
رجلهم» ،داعيا رئيس «التيار
الوطين احلر» الوزير جربان
باسيل اىل «االهتمام بانقاذ
العهد ،وأال يشغل باله بالعالقة
بني القوات اللبنانية وبني
رئيس احلكومة سعد احلريري
اللذين جتمعهما مبادىء 14
آذار».
وختم« :هناك مثل لبناني
يقول :العني ال تعلو فوق
احلاجب ،فليعرف باسيل حجمه
 وان كان رئيس حزب -وليعرف حجم مسري جعجع .ومثة
مثل آخر يقول :الولد ولد ولو
حكم بلد».
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مـقاالت وتـحقيقات

«نَصبة» مبنى «تاتش» :شركات وهمية و«تزوير» و«سرقة» للمال العام
فيفيان عقيقي
ّ
يشكل شراء مبنى «تاتش» اجلديد إحدى أبرز
عمليات «االحتيال» احلاصلة يف الدولة اللبنانية.
ّ
صورها وزير االتصاالت حممد
العملية اليت
ّ
ّ
شقري بوصفها إجنازًا ،ليست إلاّ حماولة لـ»مسح
األوساخ» اليت ّ
وكبدت
اجلراح،
خلفها سلفه مجال
ّ
ّ
تئن من عجز قد يودي بها إىل
اليت
العامة
اخلزينة
ُّ
ّ
اإلفالس ،مبلغ  75مليون دوالر أمريكي! إليكم
قصة مبنى «تاتش» اجلديد من ألفها إىل يائها.
ّ
القصة مطلع العام  2018عندما بدأت
بدأت
ّ
ّ
(املشغلة إلحدى شركيت اهلاتف
شركة «تاتش»
اخللوي اململوكتني من الدولة) البحث عن مبنى
جديد الستئجاره ونقل مكاتبها اإلدارية إليه،
بد ً
ال من املبنى القديم الذي كانت تشغله يف
املدور بالقرب من شركة كهرباء لبنان .وهو ما
ّ
تعتربه مصادر متابعة للملف «منافيًا لكل منطق
اقتصادي ،خصوصًا أن إيرادات الشركة كانت
تعاني تراجعًا كبريًا ،ما انعكس تراجع التحويالت
العامة بنسبة  20%مقارنة مع العام
إىل اخلزينة
ّ
 ،»2017لكن ،وفقًا للمصدر نفسه ،فإن «القرار
اختذ من قبل رئيس جملس إدارة تاتش بدر
اجلراح.
اخلرايف ووزير االتصاالت حينها مجال
ّ
ورسا اخليار على مبنى يف وسط املدينة يف
العقار رقم  /1526الباشورة متلكه شركة «سييت
ديفلومبنت» ،اململوكة بنسبة  48%من نبيل كرم
و 26%من جنيب كرم و 26%من ناجي كرم .وقد
ّ
مت التواصل مع نبيل كرم واالتفاق معه على
استئجار البلوكني  Bو Cمن العقار املذكور».
كان يفرتض بهذه العملية أن تكون عادية،
باستثناء رغبة الشركة باستئجار مبنى يف وسط
املدينة حيث قيمة اإلجيارات مرتفعة بد ً
ال من
املبنى القديم .إلاّ أن اآللية اليت حصلت مبوجبها
الصفقة مسحت باالشتباه يف أن يكون اخلرايف
(عرب مقربني منه) أحد أبرز املستفيدين منها
(إضافة إىل آخرين مل تظهر أمساؤهم يف السجل
ويعتقد أنهم ّ
وقعوا عقودًا يف الباطن
التجاريُ ،
مع آخرين من املستفيدين من الصفقة).
الصفقة «السحرية» قضت بأن تستأجر «تاتش»
تأسست فجأة
املبنى (البلوكني  Bو )Cمن شركة ّ
خالل التفاوض على استئجار املبنى .ومبوجب عقد
اإلجيار ،ستحصل الشركة على قرض مصريف
بقيمة  22مليون دوالر ،لشراء املبنى (البلوكني B
وستسدد أقساط القرض من اإلجيار الذي
و!)C
ّ
ستحوله «تاتش» هلا .وكل ذلك كان سيجري من
ّ
املال العام ،ومن دون دفع أي مبلغ من األموال
اخلاصة ألصحاب الشركة!
ّ

مجريات الصفقة

يف الواقع ،ويف سياق التفاوض على استئجار
املبنىّ ،
مت تأسيس شركتني؛ األوىل باسم AC
 Realty Groupيف  ،2018/4/26اليت ميلك 998
عياش ،الذي يعمل مديرًا
سهمًا منها حسني ّ
يف  ،Audacia Capitalوهي شركة استثمارات
فواز
ويعد من
يف دبي،
ّ
املقربني من حسن ّ
ّ
احملسوب بدوره على اخلرايف وكان يعمل معه يف
الشركة نفسها ،ويف «قطر فرست بنك» ،وعاد
وحصل على عقد صيانة مبنى «تاتش» اجلديد
بقيمة مليون دوالر .بسحر ساحر ،وبعد انكشاف
دوره يف الشركة ،استقال عياش ،أمس ،من
الشركة ،وختلى عن أسهمه فيها .كذلك ميلك
ّ
كل من سريج عريوط وعالء مروة (وهما حماميان
لنبيل كرم) سهما واحدًا يف الشركة اليت اختذت
مقرًا هلا يف إحدى غرف مكتب احملامية ماري
ّ
أنطوانيت غسطني عريوط (والدة سريج عريوط)
يف بدارو .أما الشركة الثانية فقد محلت اسم
وتأسست يف  ،2018/5/2أي بعد ستة
BC 1526
ّ
أيام من تأسيس الشركة األوىل ،وميلكها نبيل
ّ
وكل من مينرفا دهان ومارون
كرم ( 2890سهمًا)
ّ
ّ
موظفان يف
لكل منهما) وهما
احللو ( 10أسهم
شركة كرم أيضًا.
وفقًا حملاضر اجلمعيات العمومية اليت عقدتها
 ،AC Realty Groupيف  2018/5/24و،2018/7/6
ّ
عياش وسريج عريوط
حبضور
كل من حسني ّ
وعالء مروة ،وحصلت عليها الزميلة «األخبار»،
كان اهلدف أن تقوم هذه الشركة بالتكافل مع
شركة  BC 1526بـ»االستحصال على قرض مالي
طويل األجل من فرنسبنك بقيمة  22مليونًا و174

ألف دوالر أمريكي لتمويل عملية شراء البلوكني
 Bو ،Cيف مقابل ،التنازل لصاحل فرنسبنك عن
كامل املبالغ النامجة عن بدالت اإلجيار املعقود
مع شركة «ميك ( »2املعروفة باسم «تاتش»)،
وذلك وفقًا لشروط عقدي اإلجيار والقرض الذي
ّ
سيوقع مع املصرف ،وضمن حدود قيمة القسط
املتوجب للمصرف مبا فيه قيمة الفوائد
السنوي
ّ
والعموالت».

استأجرت «تاتش» البلوكني  Bو Cمن AC
 Realtyلتتم ّكن األخرية من الحصول على قرض
بقيمة  22مليوناً لشراء هذين البلوكني

وقد أتبعت جبمعية عمومية عقدتها شركة «سييت
دفلومبنت» يف  2018/7/11مت خالهلا االتفاق على
«إدخال شركيت  BC 1526وAC Realty Group
ضمن عقد التأمني (أي رهن العقار) املمنوح من
املتوجبة
قبلها لفرنسبنك كضمانة جلميع املبالغ
ّ
بذمة  AC Realty GroupوBC 1526
أو
ّ
ستتوجب ّ
واحملددة بثمن شراء البلوكني  Bو
لفرنسبنك،
ّ
 Cمع الفوائد املرتتبة عليها والرسوم كافة،
وال سيما رسوم التسجيل ،باإلضافة إىل ضمان
دين شركة سييت دفلومبنت مالكة العقار».
وبعد يومني ،أي يف ّ ،2018/7/13
مت توقيع عقد
اإلجيار بني  AC Realty Groupو»تاتش» ملدة 10
سنوات ،بقيمة  6.4مليون دوالر للسنة األوىل
مت دفعها يف حينها ،على أن ترتفع هذه القيمة
بنسبة  1.5%سنويًا ليصل جمموعها إىل  68مليونًا
و 500ألف دوالر (علمًا أن حماضر الشركة تبينّ أن
عقد اإلجيار أبرم منذ نيسان .)2018
ّ
تؤكدها حماضر اجلمعيات العمومية
هذه الوقائع
اخلاصة بالشركة بالتفاصيل ومن دون أي
ّ
عياش
لبس ،حبيث كان من املفرتض أن
يتملك ّ
(الغطاء املفرتض لبدر اخلرايف) البلوك املذكور
كحد أقصى
ودفع مثنه كام ًال بعد عشر سنوات
ّ
من املال العام ،إلاّ أن انكشاف الفضيحة أعاد
جمددًا ،وصو ً
ال إىل شراء العقار
خلط األوراق
ّ
برمتها .والدليل
العملية
لتغطية
تاتش
من قبل
ّ
أنه بتاريخ  2019/7/30عقدت «سييت دفلومبنت»
مجعية عمومية مت االتفاق خالهلا على «بيع كامل
العقار  1526أو أقسام منه» ،فيما ّ
وقع عقد البيع
يف اليوم التالي ( )2019/7/31مع شركة «ميك
 »2بقيمة  68مليونًا و 600ألف دوالر (وهو مبلغ
يضاف إىل مبلغ الـ 6.4مليون اليت دفعت لـAC
 .)Realty Groupوقد ّ
مت حتويل الدفعة األوىل
بقيمة  23مليونًا و 600ألف دوالر يف 2019/8/3
على أن تستحق يف  ،2019/8/8أي بتاريخ اليوم،
وبعد يوم واحد من «تسجيل استقالة حسني
عياش من جملس إدارة ( AC Realtyيوم أمس
ّ
ّ
وختليه عن كامل أسهمه لصاحل
يف )2019/8/7
جنيب كرم».

تضارب التصريحات

ّ
كل هذه الوقائع
يصر نبيل كرم على نفي
ّ
الواردة يف حماضر اجلمعيات العمومية ،ويقول
لـ»األخبار» إنه ميلك العقار مع شقيقيه جنيب
غطاء ألحد من
وناجي« ،وأنا لست واجهة أو
ً
ّ
«مت التواصل معي من
السياسيني» ،ويضيف:
براج ،مطلع
مسري
ويدعى
قبل أحد السماسرة
ّ
العام املاضي ،وأخربني بأن الشركة تبحث عن
مبنى الستئجاره ،وقد أبديت اهتمامي بالصفقة،
خصوصًا أن الوضع العقاري يف لبنان يعاني
اجليد بالنسبة لي تأجري املبنى
ركودًا ،وكان من
ّ
الذي أنهيت بناءه نهاية العام  .2017طلبت بداية
توصلنا
ثم
ّ
مبلغ  8ماليني دوالرًا بدل إجيار سنويّ ،
إىل مبلغ  6.4مليون دوالر» .ونفى أن يكون عقد
اإلجيار قد ّ
وقع مع  AC Realtyعارضًا عقد إجيار
خمتلف يشري إىل أن «سريان العقد وبالتالي دفع
موجباته تبدأ يف  ،2019/4/1على أن تكون الفرتة
السابقة مبثابة فرتة مساح» ،وهو ما يتناقض مع
تصرحيه بأنه استلم قيمة إجيار السنة األوىل «منذ
آب .»2018
ويتابع كرم« :بعد توقيع عقد اإلجيار ،ألغينا ّ
كل
العقود املربمة مع الشركات اليت كانت قد اشرتت
طبقات يف املبنى أو أبدت اهتمامًا بذلك ،ودفعنا
تعويضات هلا ومن ضمنها شركة AC Realty
 Groupاليت حصل صاحبها على مبلغ  200ألف
دوالر فقط (قبل يوم ويف اتصال معه ،أبلغنا كرم

بأنه دفع  1,8مليون دوالر لعياش!)،
وتنازل مبوجبها عن كامل األسهم لصاحل
شقيقي منذ العام  ،2018علمًا أنه مل يكن
ثم
قد دفع مثن الطبقات يف املبنى ،ومن ّ
قرر الوزير احلالي شراء البلوكني ،علمًا
ّ
أنين ال أعرفه سابقًا والتقيته قبل شهر
واتفقنا على بيع العقار بقيمة  75مليون
دوالر ،وهي صفقة تناسبين خصوصًا أن
معدالت الفائدة ارتفعت من  8%إىل 12%
ّ
خالل عام واحد».

انكشاف فضيحة اإليجار أعاد خلط
األوراق مجدّداً وصو ً
ال إىل شراء العقار
لتغطية العملية برمـّتها

ما يقوله كرم يتعارض مع التواريخ
والوقائع املعروضة يف حماضر اجلمعيات
عياش
العمومية ،وكذلك مع ما
صرح به ّ
ّ
يف اتصال مع «األخبار» ،أمس ،إذ أشار
تتم ألسباب ال
إىل أن «الصفقة مل
ّ
أعرفها (على الرغم من أنه املساهم األساسي يف
الشركة وحضر ّ
كل جلساتها العمومية)» ،وبأنه
ّ
َ
حصته فيها.
يتلق «قرشًا واحدًا»
مل
للتخلي عن ّ
ّ
فواز وبدر اخلرايف
أما عن عالقته
بكل من حسن ّ
ّ
«فواز صديقي مذ كنا ندرس يف
فأشار إىل أن
ّ
 London Business Schoolيف دبي (اليت تابع
فيها اخلرايف دراسته أيضًا) ،وعملنا معًا يف
أما
«قطر فرست بنك» ويف ّ ،Audacia Capital
بدر اخلرايف فال أعرفه إطالقًا!» .وقال عياش
ّ
ّ
يتأخر على موعد
اخلط كي ال
إنه مضطر إلقفال
طائرته من بريوت إىل دبي ،طالبًا منا التواصل
مع حماميه الذي ال يعرف امسه أيضًا(!) وواعدًا
مبعاودة االتصال يف وقت الحق من يوم أمس،
وهو ما مل حيصل.
احملامي سريج عريوط ،وعلى عكس موكله (نبيل
«عياش كان يعمل على
وعياش ،أكد أن
كرم)
ّ
ّ

جلب مستثمرين لشراء طبقات يف العقار ،وقد
بدأ بدفع مثن الطبقات اليت اشرتاها (إثنتني).
متت صفقة البيع مع «تاتش»ّ ،
لكن عندما ّ
مت
ّ
فض الصفقة معه منذ عام  2018واستملك ناجي
حصته يف الشركة» .وعن سبب عدم ورود
كرم ّ
رد عريوط:
هذه الوقائع يف السجل التجاريّ ،
أسجلها وميكنك االستحصال عليها»!
«غدًا
ّ
ً
هذه األجوبة املتناقضة ،فضال عن اختالفها مع
حماضر اجللسات العمومية والسجالت التجارية،
صحة ّ
كل ما يقال،
تدفع إىل التشكيك أكثر يف
ّ
ً
حترك اهليئات الرقابية فورا لفتح
وتستدعي
ّ
كل املالبسات ،ومساءلة ّ
حتقيق جدي لكشف ّ
كل
من إدارة «تاتش» ،ممثلة ببدر اخلرايف املشتبه
باستغالله منصبه ملنفعة خاصة ،وأعضاء جملس
اإلدارة ،وهيئة مالكي شركيت اهلاتف اخللوي،
ووزيري االتصاالت احلالي والسابق حوهلا.

ﻳﺪﻋﻮﻛﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  -ﺳﻴﺪﻧـﻲ
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مـقاالت وتـحقيقات

أيـن موسـكو مـن تـصعيد الدول الـغربية يف الـخليج؟
نور الدين اسكندر

كان بارزًا يف التطورات اليت شهدتها األشهر
األخرية يف منطقة اخلليج غياب الدور الروسي
الفاعل عن مسرح األحداث ،أو على األقل عن
ٍ
بصورة واضحة .تفاوض بالضغوط
التأثري فيه
ب�ين ال��غ��رب وإي���ران وص��ل إىل ح� ّ�د االلتحام
امليداني يف أكثر م��ن مناسبة ،وإىل حافة
املواجهة املباشرة أيضًا .لكن روسيا تدخلت يف
ٍ
دقيق بإصدارها
توقيت
اليومني املاضيني يف
ٍ
ً
وثيقة تطرح من خالهلا مفهومها لألمن اخلليجي،
ّ
تشك ُل مدخ ًال للحل
وفيها إشارات الفتة جدًا قد
فيما لو جتاوبت معها األطراف املعنية ،ال سيما
الغرب وحلفائة املتحمسني ملمارسة هوايتهم
بانتهاك سيادة الدول.

أخرى بصفة مراقبني أو
أعضاء منتسبني .وذلك
ملعاجلة قضايا املنطقة
من خالل التعاون بد ً
ال
من ال��ص��راع ،ولتثبيت
االس��ت��ق��رار السياسي
واألم�ن�ي يف ك��ل دول
املنطقة ،ولوضع أسس
ل���س���ي���اس���ات مجاعية
تقضي على اإلرهاب يف
املنطقة ،وما خيرج منها
ليهدد مناطق أخرى حول
العامل.

ُتعلي الوثيقة الروسية اجلديدة صوت العقل
فوق أصوات التوترات العسكرية والسياسية
اليت تشهدها منطقة اخلليج يف هذه األيام،
حلول سلمية
من خالل تركيز كافة بنودها على
ٍ
ومجاعية بالدرجة األوىل ،ومستندة إىل القانون
الدولي وميثاق األمم املتحدة بالدرجة التالية.

ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة األخ�ي�رة
تشكل أحد أهم املبادىء
اليت تضمنتها الوثيقة.

وهي بذلك ،تقدم منوذجًا مطلوبًا حلل القضايا
املرتبطة بأمن اخلليج ،خمتلف عن ذلك النموذج
القائم على احلماية األجنبية اليت تبتز دو ً
ال يف
أمنها لتحافظ على وجود أساطيلها العسكرية
يف املنطقة ،وتدفق إم��دادات النفط إليها،
وإمكانية مضايقة ومنع دول أخرى من احلفاظ
على مصاحلها ومحاية أمنها اخلاص.
يقوم النموذج الروسي الذي تتحدث عنه الوثيقة
ٍ
هدف حمدد بعيد
على مبادىء أساسية لتحقيق
امل���دى وه��و إن��ش��اء منظمة ل�لأم��ن والتعاون
يف اخلليج ،تشارك فيها كل دول اخلليج،
كل من روسيا والصني واهلند
باإلضافة إىل ٍ
والواليات املتحدة واالحت��اد األوروب��ي ودول

فاالنطالق من ضرورة احتاد جهود دول اخلليج
ّ
تشكل حملة عقالنية أكيدة
كافة ملكافحة اإلرهاب
ومطلوبة ،وأساسًا منطقيًا للعمل املشرتك بني
دول املنطقة فيما لو أبعدت عنهم األيدي
اخلارجية.

ال��ن��ووي اإلي��ران��ي» ،األم��ر ال��ذي يشري إىل
توازن يف النظرة إىل املسألة اإليرانية ،وهو
ٍ
توازن غائب عن املوقف الغربي برمته بعد تلكؤ
األوروبيني يف تنفيذ التزاماتهم جتاه إيران يف
االتفاق الذي وقعوا عليه معها.

وتضع روسيا هذا الطرح حتت مظلة ورعاية
ً
مقدمة منوذج مبادرتها ملعاجلة
األمم املتحدة،
أزمة األسلحة الكيميائية السورية يف السنوات
السابقة م��ث��ا ً
ال يقاس عليه إلق��ن��اع اآلخرين
بفكرتها اجلديدة هذه.

وت���زداد أهمية ه��ذا ال��ط��رح م��ن خ�لال تأكيد
اخلارجية الروسية أن أحد أهم املبادىء اليت
يقوم عليها هو مبدأ اح�ترام سيادة الدول
وسالمتها اإلقليمية ورف��ض التدخل اخلارجي
يف شؤونها الداخلية .ثم من خالل تركيزه على
إمكانية انطالق اآللية التنفيذية هلذه املبادرة
عن طريق مشاورات ثنائية أو متعددة األطراف،
وإط�ل�اق عمل فريق م��ب��ادرة للتحضري ملؤمتر
دول��ي بشأن األم��ن يف اخلليج وحتديد اإلطار
اجلغرايف له ،واآلليات التنظيمية واللوجستية
إلعطاء الدفع النطالقته .وتركز روسيا من خالله

ويالحظ من اخلطوة الروسية هذه مشوهلا كل
أزمات املنطقة ،حيث تتحدث عن قابلية هذه
املنظمة حلل قضايا اليمن والعراق وسوريا،
واألهم من هذا كله إدراج األزمة مع إيران حتت
صيغة «تنفيذ مجيع االتفاقات بشأن الربنامج

على رف��ض الكيل مبكيالني يف التعامل مع
الدول ومع املسائل اليت تطال األمن اإلقليمي
وال��دول��ي ،واالستعاضة عن ذلك بنظام أمن
عاملي وشامل ،يتضمن جوانب إعالمية لتعبئة
الشعوب يف البلدان اإلسالمية وغريها ضد
اإلره���اب ،وج��وان��ب أخ��رى إنسانية م��ن خالل
تقديم مساعدات إنسانية للشعوب والدول
املتضررة من الصراعات ،كجزء من عملية حل
هذه الصراعات.
بذلك ،تصيب روسيا جمموعة أه� ٍ
��داف دفعة
واح��دة .فهي من جهة تعيد التوازن للمواقف
الدولية من األزمة بني ايران والدول الغربية،
حيث مل تسمع أص��وات قوية يف العامل تعيد
االعتبار للقانون ال��دول��ي ،وحلقيقة أن من
يتحمل مسؤولية التوتر هي الدولة اليت خرجت
من االتفاق النووي بالدرجة األوىل ،وبالدرجة
الثانية ال��دول اليت وقعت على االتفاق ومل
تلتزم بتنفيذ تعهداتها بشراء النفط اإليراني
وتطبيق اآللية املالية وغريها من النقاط .وهذا
ما قد يساعد يف محاية سيادة دول��ة حليفة
وهي إيران ،ويعطي منوذجًا لدول أخرى تشهد
عالقاتها بالغرب توترات مثل تركيا.
ٍ
جهة أخرى ،فإن روسيا تضع من خالل هذا
ومن
الطرح قدمًا هلا يف منطقة تقع مبعظمها حتت
سطوة النفوذ األمريكي ،باستثناء إيران وحمور
املقاومة.
وم��ن جانب آخ��ر أيضًا ،تراكم روسيا موقفًا
جديدًا على طريق العامل املتعدد األقطاب ،وهذا
ما تشري إليه فكرة إش��راك ق��وى جديدة يف
منظمة األمن اخلليجي املقرتحة ،كالصني واهلند
واالحتاد األوروبي ،لتحفزهم على االخنراط مبهام
سياسية وانسانية يف منطقة حيوية للعامل كله،
يصعب على األمريكيني التفرد مستقب ًال
ما قد
ّ
باخلليج وثرواته من خالل اللعب بأمنه.
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اسـرتاليات

Australian News

ستة أشخاص فقط مسؤولون عن منح خرباء الصحة حيثون ذوي اخللفيات الثقافية
تراخيص خاصة لـ 130مبنى خمالف املتنوعة على إجراء اختبار التهاب الكبد «ب»

ك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر أن جمموعة
صغرية من ماحني الرتاخيص
اخل��اص��ة للبناء م��س��ؤول��ة عن
امل��واف��ق��ة على أكثر م��ن مائة
مبنى يف نيوساوث ويلز بها
مشاكل يف االل��ت��زام مبعايري
البناء السليمة.
ونقلت القناة التاسعة أن ستة
أشخاص فقط يف الوالية صدر
حبقهم  111إجراء عقابي منذ عام
 ،2005أي أنهم وحدهم حصلوا
على ربع العقوبات الصادرة خالل
تلك ال��ف�ترة .ونقلت صحيفة
السيدني مورنينغ هريالد إن
هؤالء األشخاص الستة والذين
يعملون يف جم���ال الرتخيص
اخلاص للبناء ،أصدروا موافقات
لنحو  130مبنى بها مشاكل،
منهم مبنى مس��ح��وا للسكان
باالنتقال إليه دون أن يكون به
صنابري أو مراحيض.
يأتي الكشف عن تلك احلقائق

يف ال��وق��ت ال��ذي تستمر فيه
حكومة الوالية يف التدقيق يف
قطاع البناء املأزوم يف الوالية.
وم��ن املتوقع أن خيضع ماحنو
الرتاخيص اخلاصة إىل تدقيق
مكثف م��ن م��ف��وض ال��ب��ن��اء يف
الوالية دايفيد تشاندلر والذي
ت����وىل امل��ن��ص��ب املستحدث
مؤخرا مطلع هذا األسبوع .وجاء
استحداث منصب مفوض البناء
بعد عدد من األزمات اليت حلقت
مبجمعات سكنية كبرية يف مدينة
سيدني خالل األشهر االثين عشر
األخ�يرة .بدأت املشاكل بإخالء
برج أوبال يف سيدني أوليمبك
بارك ثم تاله إخالء برج ماسكوت
شرقي املدينة ،ثم أخ�يرا منع
م�لاك جممع سكين يف زيتالند
من االنتقال إىل سكنهم بسبب
عيوب إنشائية يف املبنى.
املصدر :اس بي اس

أسرتالية مصابة بالسرطان أول من
يستعني بقانون املساعدة على «املوت
الرحيم»

باتت مريضة مصابة بالسرطان
يف احلادية والستني من العمر
أول شخص يف خ�لال عقدين
ينهي ح��ي��ات��ه مب��وج��ب قانون
امل��س��اع��دة على امل���وت املثري
للجدل يف أسرتاليا ،وف��ق ما
أفادت مجعية خريية.
وتوفيت كريي روبرتسون ،وهي
أم لولدين ،يف مت��وز (يوليو)
ّ
توقفها
بعد ثالثة أشهر م��ن
عن اخلضوع لعالج سرطان يف
الثدي آخذ يف االنتشار ،وفق ما
أعلنت جمموعة الدعم «غو جنتل
أسرتاليا».
واعتمدت والية فيكتوريا قانونًا
يشرع هذه املمارسة
سنة 2017
ّ
حيز التنفيذ يف حزيران
دخل ّ
(يونيو) املاضي .ومن املتوقع
أن حتذو واليات أسرتالية أخرى
حذوها.
وكانت روبرتسون ،اليت أنهت
حياتها يف بلدة بنديغو اجلنوبية

الشرقية ،قد أصيبت بسرطان
ال��ث��دي س��ن��ة  .2010ووصل
ال����ورم إىل عظمها ورئتيها
ودماغها وكبدها.
ّ
التوقف ع��ن اخلضوع
وق���ررت
ّ
للعالج يف آذار عندما مل تعد
حتمل اآلثار اجلانبية
قادرة على ّ
للعالج الكيميائي وأخذت أدوية
إلن��ه��اء حياتها بعدما حظيت
باملوافقة من السلطات يف مسار
رمسي استغرق  26يومًا ،وفق
ما كشفت املنظمة اخلريية.
وقالت ابنتها جاكي يف بيان:
«ح��ص��ل األم���ر ب��س��رع��ة وهي
مستعدة للرحيل .وكانت
كانت
ّ
قواها ختونها ومل تعد قادرة
حتمل الوجع .وهي كانت
على
ّ
تعاني منذ فرتة طويلة».
وكانت املقاطعة الشمالية يف
شرعت املوت الرحيم،
أسرتاليا ّ
لكن احلكومة الفدرالية أبطلت
هذا القانون سنة .1997

حيث خرباء الصحة األشخاص من
ذوي اخللفيات الثقافية املتنوعة
على معرفة ما إذا كانوا مصابني
بالتهاب الكبد ب ع��ن طريق
إج��راء االختبارات وجعل العناية
روتينيا من الرعاية
جزءا
بالكبد
ً
ً
الصحية.
تأتي هذه املبادرة بعد محلة (هل
أنت متعايش مع التهاب الكبد
ب؟ اكتشف .اخترب) األخرية ‘أثناء
دع���وة أع��ض��اء اجملتمع العربي
يف نيو س��اوث ويلز ملزيد من
اإلج���راءات بشأن التهاب الكبد
ب.
أك��ث��ر م���ن  44يف امل��ئ��ة من
املصابني بفريوس التهاب الكبد
الوبائي املزمن غري مشخصني،
ويتم تشخيص الكثري منهم بعد
ف���وات األوان ل�لاس��ت��ف��ادة من
الرعاية والعالج الفعال.
ودع����ا ال��دك��ت��ور م����روان توما
اختصاصي طب ع��ام من مركز
فالي بالزا الطيب ،بهينشينربوك
إىل مزيد من الوعي والتعاون
لتسليط ال��ض��وء على الفوائد
العديدة لألشخاص الذين يعرفون
حالة وضعهم من التهاب الكبد
ب.
«إن معرفة حالة التهاب الكبد
ب أم��ر مهم اآلن أكثر من أي
وقت مضى .حيث تتوفر عالجات
فعالة لتحسني صحة األشخاص
املصابني بالتهاب الكبد الوبائي
امل��زم��ن .فالوصول املبكر إىل
رعاية خرباء التهاب الكبد ب متنع
األض���رار اجلسيمة ال�تي تصيب
الكبد البشري وتسمح للناس
بأن يعيشوا حياة أط��ول وأكثر
صحة.
وق��ال الدكتور توما إذا كنت
ً
أيضا اختاذ
تعرف حالتك ،ميكنك
اإلجراءات ملنع انتقاهلا.
وم��ع ذل���ك ،يف ح�ين أن مجيع
األسرتاليني جيب أن يكونوا على
دراي��ة بالتهاب الكبد ب ،فإن
األشخاص من اخللفيات الثقافية
املتنوعة ،الذين اكتسبوا العدوى
يف الطفولة ،جي��ب أن يكونوا
أكثر ً
قلقا.
«كلما كان الشخص أصغر سنًا
عندما يصاب بالتهاب الكبد (ب)،
زاد خطر اإلص��اب��ة بتلف الكبد
وسرطان الكبد عنده كبالغ .وقال
الدكتور توما إن غالبية األشخاص
املصابني بالتهاب الكبد الوبائي
املزمن يف أسرتاليا ول��دوا يف
اخل��ارج وأصيبوا بالتهاب الكبد
الوبائي (ب) عندما كانوا أطفا ً
ال
أو صغارا.
إن الطفل املصاب بالعدوى عند
ال��والدة أو أثناء الطفولة لديه
ف��رص��ة بنسبة  ٪90لإلصابة
بعدوى مزمنة  -إال إذا مت حتصينه
عند ال��والدة .على النقيض من
ذلك فإن الشخص البالغ املصاب
بالعدوى لديه أقل من  ٪10من
اإلصابة بعدوى مزمنة.
وقال الدكتور توما« :هذه تفرقة
مهمة ألننا غالبًا م��ا ننظر إىل
التهاب الكبد ب يف اجملتمعات
ذات اخللفيات الثقافية املتنوعة
كقضية للبالغني عندما ال تكون
كذلك».
حت�����دد ك���ث�ي�ر م����ن ال����والي����ات
واسرتاتيجيات التهاب الكبد
ال��وب��ائ��ي ال��دول��ي��ة املختلفة
األشخاص من اخللفيات الثقافية
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املتنوعة كمجموعة سكانية ذات
أولوية وتوصي باختبارهم.
تتمثل إح���دى االسرتاتيجيات
األكثر فاعلية لدينا يف احلد من
ح��االت اإلص��اب��ة بالتهاب الكبد
الوبائي ب يف وصل األشخاص
املصابني بالتهاب الكبد الوبائي
امل��زم��ن بالعناية املبكرة حتى
يتمكنوا من االستفادة بشكل
كامل من العالج ويكونوا أقل
عرضة لنقل الفريوس لآلخرين.
ه���ذا ه��و ال��س��ب��ب يف أن���ه من
األهمية أن يتم اختبار اجلميع».
ميكن زيادة الوصول إىل اختبار
التهاب الكبد ب أن تساعد يف
زي���ادة ع��دد األش��خ��اص الذين
يعرفون وضع اصابتهم.
وقال الدكتور توما« :اليوم لدينا
األدوات واملعرفة الالزمة للحد
من اإلصابات اجلديدة بالتهاب
الكبد الوبائي وع�لاج املصابني
بفاعلية.
يعد التشخيص املبكر واحلصول
أمرا بالغ األهمية إذا
على الرعاية ً
أردنا تقليل أكثر من  6000حالة
جديدة من حاالت التهاب الكبد»
ب اليت يتم تشخيصها كل عام
يف أسرتاليا ،ويف النهاية قلب
املوازين ضد هذا املرض.
• رس���ائ���ل ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د ب
الرئيسية:
• التهاب الكبد ب شائع يف العديد
م��ن اجملتمعات ذات اخللفيات
الثقافية املتنوعة
• ادرك أن االلتهاب الكبدي املزمن
(ب) ميكنه أن يسبب ً
خطريا يف
تلفا
ً
الكبد  ،حتى سرطان الكبد ولكن ال
تظهر عليه أي أعراض.
شيوعا
• اعلم أن الطريقة األكثر
ً
النتقال التهاب الكبد ب هي من
األم إىل الطفل عند الوالدة.
• اح��ص��ل ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار التهاب
مصابا به
الكبدي ب .إذا كنت
ً
 ،فهناك عالجات ميكن أن متنع
سرطان الكبد.
• إذا كنت تعاني م��ن التهاب
الكبد ب  ،حتدث إىل طبيبك حول
الفحوصات املنتظمة وخيارات
العالج.
مت تنسيق محلة ‘هل تعيش مع
التهاب الكبد ب؟ اكتشف واخترب.
من قبل مشروع التهاب الكبدي
ب امل��ق��دم م��ن خ��دم��ة فريوس
نقص الناطقة باللغة العربية،
هي تعمل عن كثب مع وسائل
اإلعالم الرئيسية لتطوير سلسلة
من أدوات التوعية بالتهاب الكبد
ب
يف ال���وق���ت امل��ن��اس��ب لليوم
العاملي املقبل مل��رض التهاب
الكبد الوبائي ( 28يوليو).و يف
 21يوليو ، 2019
سيقدم الدكتور م���روان ندوة
بعنوان «التهاب الكبد ب» إىل
جمتمع الناطقني باللغة العربية
كجزء من برنامج تعليمي مشرتك
بعنوان (الصحة ه��ي الثروة)
يف ن��ي��و س���اوث وي��ل��ز Club
 »Marconiيف Bossley
.Park
ملزيد من املعلومات حول اختبار
ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د ب  ،مب���ا يف
ذل��ك قائمة األط��ب��اء املدربني
بشكل خاص على رعاية وإدارة
األش��خ��اص www.mhahs.
 org.auامل��ص��اب�ين بالتهاب
الكبد ب ميكن االطالع عليها.

هل انتم مع افتتاح احملال التجارية لوقت متأخر؟

انقسام واضح بني مؤيد ومعارض ملشروع فتح
احملال التجارية لوق ِت متآخر يف سيدني

تسلمت جلنة التحقيق الربملانية
اخلاصة بإبقاء احملال التجارية
مفتوحة لوقت متآخر يف مدينة
سيدني ما يقارب  800عريضة
وانقسمت اآلراء فيها ما بني
مؤيد ومعارض.
وت��درس بلدية سيدني حاليا
مقرتح ابقاء احملال التجارية يف
قلب املدينة مفتوحة على مدار
الساعة يف حم��اول��ة لتحسني
احل��ي��اة الليلية يف املدينة
وتعزيز االقتصاد .وسيشمل
القرار يف حال متريره املطاعم
واحملالت املختلفة يف قلب الـ
.CBD
وق���ال عضو بلدية ليفربول
وعضو احتاد اجملالس البلدية
يف والي���ة ن��ي��و س���اوث ويلز
السيد مظهر حديد إن مدينة
سيدني ه��ي مدينة «عاملية
تستقطب الكثري من السياح
من مجيع احن��اء البالد .ويأتي
إىل سيدني كل سنة أكثر من
مليون ون��ص��ف زائ���ر والبقاء
لعدة أي��ام فأكيد ال��ذي حيب
زيارة املدينة ال يرغب برؤيتها
مغلقة األبواب».
رئيسة بلدية سيدني Clover
 Mooreكشفت ع��ن اخلطة
إن اهلدف منها اعادة
وقالت ّ
احلياة الليلية للمدينة والدفع
بعجلة االق��ت��ص��اد ب��ع��د مخس
س��ن��وات م��ن ف���رض قوانني
مشددة عرفت بالـ lockout
.laws
ك��م��ا وي��ش��م��ل امل��ق�ترح الذي
س��ي��س��م��ح ل��ل��م��ح�لات بفتح
ابوابها لغاية الساعة الثانية
ف��ج��را ختصيص م��ن��اط��ق مثل
 Barangarooو Green
 Squareتفتح فيها احملالت
على مدار الساعة.
ِ
وأض��اف السيد حديد يف
لقاء
مع برنامج أسرتاليا اليوم أن
«أي مشروع تقوم به احلكومة
احمل��ل��ي��ة أو ح��ك��وم��ة الوالية
أو حتى احلكومة الفيدرالية
له مؤيد ومعارض .أما
يكون ُ
القرار الصائب فيكون عادة
لألغلبية».
وب��امل��ق��اب��ل ذك����رت صحيفة

سيدني مورنينغ ه�يرال��د أن
تصميم امل��ش��اري��ع السكنية
اجلديدة سيتضمن تقنيات جديدة
لضبط مستوى الضوضاء اليت
قد تصدر عن احملال التجارية
وأم��اك��ن السهر يف املدينة،
وذلك يف حماولة إلعادة إحياء
احلياة الليلية يف املدينة واليت
تأثرت سلبيًا بقوانني اإلغالق
.lockout laws
التغيريات املقرتحة وال�تي مت
مناقشتها ضمن ورق��ة حبثية
بعنوان «مدينة مفتوحة وأكثر
اب����داع����ًا» س��ت��س��م��ح للمحال
التجارية يف الوسط التجاري
ملدينة سيدني وNewtown
و  Potts Pointو Surry
 Hillsو  Glebeبتمديد ساعات
العمل حتى الساعة العاشرة
مساءًا لسبعة أيام يف األسبوع.
ومن املقرتحات األخرى أيضا،
السماح للمجموعات الثقافية
ب���إق���ام���ة ع�����روض مسرحية
ومعارض فنية وتقديم الكحول
ضمن شروط معينة وكل ذلك
ب���دون احل��اج��ة للتقدم بطلب
مسبق للبلدية.
ومت ت��ق��دي��م ه���ذه املقرتحات
ب��ن��اءًا على حب��ث أج��رت��ه بلدية
سيدني وكانت إحدى نتائجها
أن خيارات األشخاص للخروج
م��س��اءًا تقتصر على املطاعم
واحل��ان��ات وال��ن��وادي الليلية،
إض��اف��ة إىل أن م��ن جتازوت
أعمارهم  40عامًا ال يشكلون
س��وى  %14م��ن رواد احلياة
الليلية بعد العاشرة مساء،
مما حدى بالبلدية تقديم هذه
امل��ق�ترح��ات ل��ت��وس��ي��ع دائ���رة
خيارات هؤالء األشخاص.
رئيسة بلدية سيدني Clover
 Mooreع��ل��ق��ت ع��ل��ى األم���ر
قائلة «ال أح��د يرغب بزيارة
مدينة تغلق أبوابها مع غروب
الشمس!»
ومن اجلدير بالذكر أن ايرادات
قطاع احلياة الليلية يف سيدني
م��ن مطاعم وح��ان��ات ونوادي
ليلية ت��زي��د ع��ن  3.6مليار
دوالر ويوظف أكثر من  32ألف
شخص.
املصدرSBS :
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تـراجع إيـرادات الـخلوي :الـواتساب «بـريء»!
تراجع إيرادات االتصاالت يف لبنان ،واحد من اهلواجس اليت
ُتقلق القوى السياسية ،اليت تتعامل مع قطاع «اخللوي» بوصفه
«منجم الضرائب» .هي عاجزة عن وضع اسرتاتيجية اقتصادية
النتشال البلد من أزمته ،وترفض توسيع بيكار موارد اخلزينة
العامة .لذلك ،يلجأ الرمسيون إىل فرض املزيد من األعباء على
ُمستخدمي اخللوي يف لبنانُ ،متناسني أنها «خدمة» .تطبيق
«الواتساب»ُ ،يراد أن يكون الشيطان اجلديد ،واملسؤول
رسم على استخدامه ،أو
فيطرح فرض
ٍ
عن تراجع اإليراداتُ ،
إيقافه ،فيما احلقيقة ُمغايرة لدعاية السلطة
الـ»واتساب» تطبيق عاملي للرتاسل الفوري ،يسمح بتبادل
الرسائل القصرية والصور واملكاملات ...جمانًا .يف لبنان
«عدو» للخزينة العامة .صدر ُ
احلكم على
بات «رمزًا» ،ملا هو
ّ
ٌ
التطبيق ّ
مسؤول عن تدني إيرادات قطاع اخللوي (تراجعت
بأنه
حتوهلا وزارة االتصاالت من إيرادات اخللوي إىل
اليت
االموال
ّ
اخلزينة من  1107ماليني دوالر عام  2011إىل  772مليون
رددها وزير االتصاالت،
دوالر عام  .)2018هذه الالزمة ،بات ُي ّ
ُ
«املرَبجمني» على النظر إىل
وعدد من املسؤولني يف القطاع،
ٌ
«االتصاالت» بوصفه بابًا لتحصيل الضرائب ،وليس «خدمة»
ّ
بأسعار تنافسية ونوعية جيدة.
حيق للمواطن احلصول عليها،
ٍ
ففي  15حزيران املاضي ،قال وزير االتصاالت (رئيس اهليئات
إن قطاع االتصاالت
االقتصادية) ،حممد شقري لـ»النهار»ّ ،
ّ
تحديًا مجيع
م
الواتساب»،
واحلق على
«مل يعد نفط لبنان...
ُ ّ
النواب إن مل يكونوا يستخدمونه يف أسفارهم اخلارجية،
أنه كان لالستثمارات اليت ُ
وحتى يف لبنان .ورأى ّ
ض ّخت،
يف العامني املاضيني« ،لتحسني نوعية الشبكة ،أثرها يف
زيادة استخدام االتصاالت عرب الواتساب» .وفق هذه النظرية،
وإذا كان األمر عبارة عن حلقة مرتابطة ،يكون املسؤول عن
ً
عادة
تراجع إيرادات االتصاالت ،هو التطور التكنولوجي الذي
َ
ٍ
تباه« ،يبيعونها» للرأي العام.
أداة
ما يستخدمه الرمسيون
تبوء لبنان املرتبة الثالثة
عن
أخرب
نفسها،
شقري ،يف املقابلة
ّ
ً
ً
بني الدول العربية ،واملرتبة  27عامليا ،نسبة إىل نوعية اجليل
الرابع (.)4G
واحد من التطبيقات (مثل سكايب ،فايرب،
تطبيق «الواتساب»،
ٌ
بوتيم ،فايسبوك كول ،فايس تايم )...اليت تستخدم نظام
التخابر عرب اإلنرتنت  .VoIP -جمانية اخلدمات ،جعلتها حتظى
و»بررت» مطالبة عدد
بشعبية لدى الناس يف العامل أمجع،
ّ
رسم
بفرض
والرمسيني،
من مشغلي شبكات اهلاتف احملمول،
ٍ
ّ
ً
أن جزءًا رئيسيًا
خاصة
القاعدة،
يشذ لبنان عن هذه
عليها .ال
ّ
من ميزانيته قائم على أرباح /ضرائب قطاع االتصاالت.
صحيح ّ
أن انتقال نسبة من املشرتكني إىل
أنه ال مُيكن نكران ّ
ٌ
استخدام منصات التخابر عرب اإلنرتنت ،عوضًا عن استعمال
عد «واحدًا من أسباب»  -وليس
خدمة االتصال الصوتيُ ،ي ّ
أن ذلك يأتي:
السبب األوحد  -تراجع إيرادات اخللوي ،إال ّ
أو ً
ال ،بسبب النظرة اللبنانية «الرجعية» لقطاع االتصاالت،
واستمرار اعتماد الشركتني على إيرادات التخابر الصوتي
تطور القطاع عامليًا،
«العادي» (اخللوي ال عرب اإلنرتنت) ،فيما
ّ
منصبًا
الرتكيز
وبات
ّ
الناجتة
اإليرادات
على
(Data
البيانات
من
)revenue؛
وثانيًا ،كنتيجة لألسعار
تفرضها
اليت
الباهظة
الدولة على املشرتكني.

يُقرّ أحد أصحاب
القرار يف قطاع
الخلوي ّ
بأن «املشكلة
هي يف األسعار
املرتفعة»

«الواتساب» ،هو عمليًا« ،مهرب» السكان يف لبنان ،الذين
ُيعانون من وضع اقتصادي صعب ،للتوفري .وهم أساسًا،
ال ُيفرتض بهم أن يبقوا أسرى ضريبة جائرة ُتفرض عليهم،
ألن الدولة غري قادرة على إجياد
بطريقة غري عادلة ،فقط ّ
موارد أخرى للخزينة العامة ،يغنيها عن «ضرائب» قطاع
االتصاالت؛
وثالثًا بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية يف شركيت اهلاتف
اخللوي ،نتيجة ارتفاع عدد املشرتكني من جهة ،وبسبب القرار
حول
السياسي الذي جعل اإلنفاق بيد وزير االتصاالت ،ما ّ
أموال اخللوي (غري اخلاضعة لقانون املوازنة العامة وال لقانون
احملاسبة العمومية وال لرقابة ديوان احملاسبة وال لقرار جملس
الوزراء) إىل اداة لإلنفاق السياسي بيد وزراء االتصاالت.
ُ
«املشيطنة» لتطبيق «الواتساب» ،دون غريه من
النظرية
تطبيقات التخابر عرب اإلنرتنت ،تستند إىل األرقام الرمسية

ليا القزي

ُ
املشغلتان لقطاع
قدمتها الشركتان
اليت
ّ
اخللوي« ،ألفا» و»تاتش» ،إىل جلنة االتصاالت
النيابية .املستندات أظهرت تراجعًا يف إيرادات
االتصال املحُ ققة ،بدأ منذ الـ،2012 - 2011
لتتأثر معها سلبًا جممل إيرادات القطاع .عند
شركة «تاتش» ،انقسمت إيرادات الـ،2018
بني  %41كعائدات بيانات (اإلنرتنت)،
و %38عائدات التخابر (االتصاالت «العادية»
والرسائل النصية) .أما لدى «ألفا» ،فبلغت
إيرادات التخابر  %28.86مقابل %35.95
إليرادات البيانات .انطالقًا من هذه األرقام،
حاول شقري مترير إلغاء الدقائق الستني اجملانية
اليت حيصل عليها مشرتكو اخلطوط ُ
امللحقة
ثم يبدأ التسويق
الدفع ،قبل أن يرتاجع عنهاّ .
رسم على «الواتساب» .يف الوقت
لفرض
ٍ
نفسهُ ،وضعت على طاولة وزير االتصاالت،
اقرتاحات مصدرها عاملون يف القطاع ،هي
عدة ،تطاول ّ
كل
عبارة عن «إجراءات تقشفية» ّ
«االمتيازات» اخلجولة املمنوحة للمشرتكني:
«التشويش» على شبكة االتصاالت لتحقيق
تردي نوعية اإلنرتنت بشكل ُمتعمد لعرقلة
ّ
التخابر عربه ،إلغاء التعرفة املنخفضة خلارج
أوقات الذروة اليت بدأ العمل بها يف الـ،2012
إعادة سعر شراء اخلط اجلديد من  $3إىل ،$25
إلغاء عدد من احلزمات اليت أسهمت يف خفض
اإليرادات...
العاملون يف قطاع االتصاالت «اخلدماتي»
(وليس الضرييب) ،يدورون يف حلقة مفرغة،
أساسها «تشليح» الناس أموا ً
ال إضافية ،من
دون دراسة اجلدوى االقتصادية ،ومن دون
ميسوا بصلب املوضوع :مطالبة الوزارة
أن
ّ

تراجعت عائدات الخلوي ،بسبب النظرة الرجعية لـ«االتصاالت» ،واستمرار االعتماد على
إيرادات التخابر (هيثم املوسوي)
خبفض األسعار ،ووضع اسرتاتيجية جديدة للقطاع .دراسة قائمة على ختابر جماني وعدد رسائل نصية قصرية غري حمدود،
أدى ذلك إىل «تشجيع الناس
«تاتش» املقدمة للجنة االتصاالت النيابية قبل أسابيع ،مقابل بيع البيانات (اإلنرتنت)»ّ .
أن اإلجراءات املقرتحة ملواجهة خفض على استخدام التخابر العادي ،وختفيف استخدام الواتساب،
تؤكد ذلك .فهي ُتظهر ّ
اإليرادات ،لن تتخطى الـ 58مليون دوالر ،من بينها  20مليون الذي أصبح ضمن حزمة البيانات املدفوعة».
بأن «املشكلة تكمن يف
قر أحد أصحاب القرار يف قطاع اخللوي ّ
دوالر ستتحقق يف حال فرض رسم على «الواتساب» ...إن ُي ّ
سلمنا جد ً
ّ
أن وترية استخدام التطبيق لن تنخفض بعد فرض األسعار املرتفعة .جيب أن ُنعاجل هذه اإلشكاليةُ ،
قدم بدائل
ون ّ
ال ّ
لنشجعهم على التخلي عن تطبيقات االتصال عرب
أن للمشرتكنيُ ،
رسم عليه .يغيب عن بال املعنيني يف «االتصاالت»ّ ،
ألنه جماني ،فمن يضمن اإلنرتنت .واحد من احللول ،إلغاء ّ
املشرتكني يستخدمون «الواتساب» ّ
كل العروض اليت ُتقدمها
أن الناس لن يلجأون إىل تطبيقات جمانية ألفا وتاتش ،وتقديم ُحزم جديدة» .باإلضافة إىل حسم أمر
لـ»حزب الضرائب» ّ
أخرى ،إذا صار «الواتساب» غري جماني ،وبالتالي تفشل أساسي« :ماذا نريد من هذا القطاع؟ جباية الضرائب؟ سيؤدي
ذلك إىل استمرار اخنفاض اإليرادات سنويًا .حنن حباجة إىل
خطتهم؟
عدة تؤثر يف اخنفاض عائدات االتصاالت ،حبسب خرباء من يضع خطة بعيدة املدى ،وميلك جرأة خفض األسعار ،قبل
أسباب ّ
ٌ
بناء على اسرتاتيجية
السيئ يف البلد ،اخنفاض أن ُتعاود األرباح االرتفاع من جديد،
االقتصادي
الوضع
القطاع:
يف
ً
ّ
الناتج احمللي للفرد ،النموذج العملي املعتمد الذي ُيركز على متكاملة».
العائدات من التخابر والرسائل القصرية .يف الواليات املتحدة
ما الخيارات املتاحة لوقف تراجع اإليرادات؟
ٍ
وعدد من البلدان األوروبية ،حيث ال ُتستخدم ما اإلجراءات اليت باإلمكان اختاذها ،إليقاف الرتاجع يف إيرادات
األمريكية،
«االتصاالت» مصدرًا رئيسيًا للضريبة ،عرف مشغلو اهلاتف االتصاالت؟ السؤال طرحته وأجابت عنه «ألفا» ،يف التقرير
كيف يتكيفون مع التغيريات يف عامل االتصاالت ،لتعويض الذي أرسلته إىل جلنة االتصاالت النيابية قبل أسابيع .الشركة
ُ
حددت ثالثة خيارات:
اإليرادات اليت خسروها نتيجة التخابر عرب االنرتنت .عمدوا إىل
املشغلة لـ»ّ ،»1 mic
حتديث بنيتهم التحتية ،خفض التكاليف ،وإطالق ُحزم أساسها  -1أن ال ُنقدم على أي إجراء.
ّ
استياء كبريًا يف
تولد
حمولني يف الوقت نفسه  -2القيام بإجراءات قصرية املدى،
ً
«بيع الداتا» (اإلنرتنت) للمشرتكنيّ ،
خدمة الـ»( »Over the Top - OTTخدمة ّ
قدم احملتوى السوق :إيقاف خدمات التخابر عرب اإلنرتنت ،أو فرض تسعريات
بث ُت ّ
البصري والسمعي («التلفزيوني») للمشاهدين عرب اإلنرتنت ،عليها ،مع تقديم حزمات جديدة (مدفوعة طبعًا) خاصة بوسائل
متجاوزًا منصات البث اإلذاعي والتلفزيوني التقليدية) ،إىل التواصل االجتماعي.
ً
إضافة إىل االستثمار  -3تقديم إجراءات اسرتاتيجية للقطاع :خطوات جريئة إلعادة
واحد من مصادر اإليرادات األساسية.
يف الـ» ،»Voice Over LTEأي التخابر عرب اجليل الرابع .يف ترشيد األسعار وجعلها «منطقية» ،من خالل تقديم حزم
لبنان ،الـ LTEتعين الـ ،4Gلكن خدمة الصوت للجيل الرابع ،موحدة للعمالء ،تهدف إىل إعادة اجتذابهم .ومن األمثلة اليت
َ
قدمها «ألفا» ،االستفادة من التطور الرقمي ،وتقديم ُحزم
جيري تأمينها عرب
اجليلني الثاني أو الثالث .لذلكُ ،يعمل اآلن ُت ّ
على وضع شبكة ُتتيح االتصال عرب الـ ،LTEوهذا حباجة إىل ُمشجعة للمستخدمنيُ ،تركز على «الرتفيه املنزلي» واخلدمات
حيز التنفيذ ،الرقمية.
تفعيل شبكة «الفايرب أوبتيك» .دخول األخرية ّ
«ينقذ»
«ممكن أن نستخدمه لتوفري خدمات إضافية للناس ،وبيع
ويشري تقرير «ألفا» إىل أن اعتماد اخليار الثاني لن ُ
ُ
أن األوصياء على القطاع تدهور اإليرادات ،وستستمر يف االحندار حتى عام  ،2025بينما
اإلنرتنت بتقنيات مرتفعة .املشكلة ّ
ّ
أن تطبيقه سيؤدي
يف لبنان ،مل ُيدركوا بعد أهمية الداتا ،ومل يخُ ففوا تركيزهم اخليار الثالث ُيعترب
احلل الوحيد للربح ،رغم ّ
على حتصيل األموال من التخابر» ،يقول خرباء يف االتصاالت .إىل خسارة فورية بقيمة ترتاوح بني  170و 180مليون دوالر،
ّ
سيحرك السوق اقتصاديًا ،وخيلق األرباح تدرجييًا،
قدم هؤالء مناذج أوروبية وأمريكيةُ ،ع َّدت «ناجحة» ،وهي
ولكنه
وي ّ
ُ
ُ
كلما زادت اخلدمات ،وصو ً
إتاحة ُحزم للمشرتكني« ،بأسعار ترتفع ّ
ال إىل حتقيق النمو يف الـ.2025
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هـل ُتـلغى مـناقصة الـخلوي؟
ايلي الفرزلي

ّ
املكلفة بدراسة دفرت
تراوح أعمال اللجنة الوزارية
شروط مناقصة إدارة شركيت اخللوي مكانها.
اخلالف بني أعضائها ال يرتبط باحلرص على توفري
أعلى معايري الشفافية .بني التباينات السياسية
وسعي كل طرف إىل احملافظة على مكتسباته،
تزداد احتماالت الفشل يف إجراء املناقصة يف
املهلة احملددة .هلذه األسباب وألسباب أخرى،
يبدو أن وزير االتصاالت بدأ يدرس إمكان إلغاء
برمتها.
املناقصة ّ
يف غضون أربعة أشهر من تاريخ اختاذ جملس
الوزراء قرارًا بإجراء مناقصة إلدارة شبكيت اخللوي
ّ
املكلفة
( 7آذار  ،)2019عقدت اللجنة الوزارية
بدراسة دفرت شروط املناقصة ثالثة اجتماعات
فقط .اللجنة ،اليت يرأسها الرئيس سعد احلريري،
مؤلفة من الوزراء غسان حاصباني ،حممد فنيش،
حممد شقري ،عادل أفيوني ،كميل بوسليمان،
حسن اللقيس .ويشارك فيها األمني العام جمللس
الوزراء حممود مكية ،وعدد من املستشارين،
أبرزهم نبيل ميوت الذي كان يوصف بوزير الظل
يف وزارة االتصاالت طوال فرتة الوزير اجلراح
بني عامي  2017و .2019وخالفًا للكتل الباقية،
مل ميثل تكتل «لبنان القوي» بوزير ،مثله النائب
نقوال صحناوي يف كل هذه االجتماعات ،يف سابقة
الفتة ،طرحت ،وال تزال ،العديد من األسئلة بشأن
الغاية من وجود نائب يف جلنة وزارية.
تسعى اللجنة نظريًا إىل االتفاق على دفرت شروط
يعيد األكالف التشغيلية جزئيًا إىل عاتق الشركات،
مستظلة بارتهان القطاع جملموعة من املصاحل
السياسية  -التجارية الساعية إىل احلفاظ على
قدرها رئيس جلنة االتصاالت
مكتسباتها ،اليت ّ
حسني احلاج حسن بنحو  200مليون دوالر سنويًا.
لذلك ،ال ميكن فصل املناقصة املفرتضة عن هذه
املنظومة ،لكن املطلوب بالدرجة األوىل إعادة
هيكلة املكتسبات وتوزيع احلصص .وعليه،
يسهل إجياد من يقول إن املناقصة هدفها إقصاء
ّ
(مشغلة «ميك  ،»1أي «ألفا») اليت
«أوراسكوم»
يسعى كثر إىل وراثتها ،مقابل اإلبقاء على شركة
ّ
مشغلة لـ»ميك ( »2تاتش) العتبارات
«زين»
تتعلق باستقرار ارتباطاتها .لذلك ،من املهم جداً
توجيه دفرت الشروط لتكون النتيجة مضمونة .لكن
قبل ذلك ،مثة خالف يف اللجنة بشأن من حيق له
املشاركة يف املناقصة .يف اللجنة يرتكز النقاش
على ثالث نقاط أساسية:
 هل يتم فتح املناقصة أمام شركات أجنبيةمتحالفة مع شركات حملية أم شركات أجنبية؟
فرافضو إدخال الشركات اللبنانية يعتربون أن ال
جدوى من ذلك ،طاملا أن التحالفات تنشأ نتيجة
عال وخماطر عالية ،وهو ما ليس
وجود استثمار ٍ
موجودًا يف حالة َعقد اإلدارة .يرى آخرون أن
وجود التحالفات يسهم يف رفع مستوى الشركات
اللبنانية ومراكمتها للخربة يف القطاع.
 هل يعطى حق التصرف بالنفقات االستثماريةغري امللحوظة (النفقات الطارئة اليت ال تكون
ملحوظة يف املوازنة السنوية) إىل الوزير منفردًا
أم إىل جملس الوزراء؟ وإذ اتفق على عدم التعامل
مع هذه النقطة على أساس أبيض أو أسود ،يدور
النقاش بشأن املبلغ الذي يسمح للوزير بصرفه،
على أن يعود إىل جملس الوزراء يف حال كان
هنالك حاجة إىل ّ
ختطيه.
 إذا كانت النفقات االستثمارية ستبقى بيدالدولة ،حبسب دفرت الشروط ،فإن اهلدر املرتبط
بها ال يقل أبدًا عن اهلدر يف النفقات التشغيلية،
ولذلك فإن اخلالف مستمر بني من يدعو إىل إخضاع
املناقصات املتعلقة بالصفقات االستثمارية إىل
إدارة املناقصات وبني من يريد إبقاء القرار بيد
وزارة االتصاالت حصرًا.
مل ُي َّت َفق على أي من تلك النقاط بعد .فالنقاش
ليس تقنيًا فقط (يف األساس ليس يف اللجنة
خرباء اتصاالت) .املصاحل السياسية  -املالية
حاضرة بقوة .ميكن فرز املستفيدين من غري
املستفيدين بسهولة .مقابل التيار الوطين احلر
وتيار املستقبل ،يقف حزب اهلل والقوات .األول

يسعى جاهدًا لتنقيتها من الشوائب من خالل
فضح اخللل الذي يعرتيها ،فيما يذهب الثاني
حنو نسف مبدأ اإلدارة برمته ،والتشديد على
وجوب خصخصة القطاع.
كما يف املناقصة األوىل (اليت مل تنجح)
قبل سنوات ،كذلك يف الثانية ،فإن اسم
شركة «أورانج» الفرنسية يعود إىل الواجهة،
بوصفها الشركة العاملية األكثر جاهزية
إلدارة شبكة «ميك .»1بعد مؤمتر «سيدر»،
ويف تعبري عن توجهاته ،وبغية اإلعداد اجلدي
للمشاركة يف مناقصة إدارة قطاع اخللوي،
أدت املفاوضات بني «أورانج» وجمموعة
«هولكوم» إىل توقيع اتفاقية حتالف
اسرتاتيجي بني الطرفني .االتفاقية هدفها
واضح ومعلن ،حبسب مصادر هولكوم :إذا
تقدمت أورانج إىل مناقصة إدارة اخللوي ،فإن
«هولكوم» ،أو بشكل أدق جمموعة «غوبال
كوم» التابعة هلا ،ستكون هي حليفتها يف
املناقصة .عني التحالف هي على عقد إدارة
شبكة «ميك  .»1لكن بطيبعة احلال ،ال يمُ كن
أن تنطلق املناقصة بتحالف واحد .لذلك،

اللجنة الوزارية :خالف بشأن إدخال شركات لبنانية إىل
املناقصة (هيثم املوسوي)

يرتدد أن رجل األعمال رميون رمحة قد أكمل
االستعدادات للمشاركة يف املناقصة ،متحالفًا مع
شركة «دي جي سيل» ( )Digicelالكاريبية ،اليت
تعمل يف  33بلدًا يف منطقة الكارييب وأمريكا
الوسطى .كذلك حيكى أن شركة «مسا» تسعى
إىل التحالف مع شركة «تيليا» السويدية (،)Telia
اليت تعترب واحدة من أكرب الشركات يف العامل،
بهدف املشاركة يف املناقصة.
موجهة إىل
هنا يرفض معنيون اعتبار املناقصة
ّ
ألفا فقط .يعتربون أنه خبالف ما يشاع ،فإن
شركة «زين» ليست ضامنة لبقائها ،ألنه إذا
جرت منافسة حقيقية ،فإن األسعار قد تكون
مفاجئة للجميع .كل تلك التوقعات ال تبتعد عن
حقيقة أن مثة ثابتني حتى اآلن هما «أورانج»
و»هولكوم» من جهة و»زين» من جهة أخرى،
القيمني
علمًا بأنه إذا حصل ذلك ،فإن على
ّ
على املناقصة أن يربروا تضارب املصاحل الذي
املوردين
سينشأ ،إذ إن شركة «هولكوم» أحد
ّ
الرئيسيني لشركيت اخللوي احلاليتني ،وبالتالي
إن فوزها باملناقصة سيعين أنها ستكون البائع
والشاري لكثري من اخلدمات يف آن واحد.

ستقدر
لكن عندها ستنشأ مشكلة جديدة .كيف
ّ
هذه النفقات؟ هل على أساس املبلغ الذي كان
ُيدفع أخريًا والذي وصل إىل  463مليون دوالر
عام  ،2018أم على أساس املبلغ الذي كانت
تدفعه الشركات عندما كانت هذه املصاريف على
نفقتها (قبل عهد الوزير السابق نقوال صحناوي)،
أي ما ال يصل إىل  300مليون دوالر؟ حبسب
متخصصني يف القطاع ،إن احملافظة على الكلفة
املرتفعة ستكون مستحيلة ،ملا يتضمنه من هدر

واضح ،يف مقابل استحالة العودة إىل األرقام
السابقة ،أو ً
توسع الكادر الوظيفي كثريًا
ال نتيجة
ّ
ً
خالل السنوات املاضية ،وثانيا بسبب توقع سعي
كل طرف إىل احملافظة على مكتسباته.

رحلة عودة «أورانج» إىل لبنان

شركة «أورانج» شركة فرنسية مساهمة ،مشرتكة
بني الدولة الفرنسية والقطاع اخلاص .متتلك
الدولة الفرنسية  %17من رأمساهلا ،من خالل
أسهم فعلية ،و %18من خالل أسهم عينية متمثلة
بالطيف الرتددي الذي متتلكه الدولة الفرنسية
ّ
يشكل املورد التقين األساس يف إنتاج
والذي
اخلدمات اجلوالة من األجيال الثالث والرابع
واخلامس يف فرنسا.
لكن «أورانج» ،بوصفها املشغل الوطين الفرنسي
ألهم شبكات اهلاتف اخللوي ُ
وأوالها ،تواجه
منافسة حادة من ثالث شركات عمالقة يف جمال
االتصاالت واخلدمات الرقمية على خمتلف أنواعها،
هي« :بويغ تيليكوم»« ،ألتيس فرانس» ،و»فري
موبايل».
وجراء هذه املنافسة ،بدأت تتضاءل حصة شركة
«أورانج» يف السوق الفرنسية وترتاجع أرقامها
املالية وأرباحها ،وال سيما نتائج العام املنصرم،
ما يدفعها إىل البحث عن أسواق خارجية ،واللجوء
إىل الدولة الفرنسية ،املساهم األكرب فيها ،لدعم
فوزها باحلصول على هذه األسواق ،مبا فيها
السوق اللبنانية.
كذلك يذكر أن اهتمام «أورانج» بالسوق اللبنانية
ليس جديدًا ،فهي كانت متتلك  %67من شركة
«سيليس» مشغل شبكة اهلاتف اخللوي يف لبنان
وفق عقد  BOTموقع معها يف عام  .1993ومل
خترج «أورانج» من القطاع إال يف عام  2002حني
ُفسخ العقد معها ،وانتقلت ملكية الشبكة اخللوية
مباشرة إىل الدولة اللبنانية.
وابتداء من ذلك التاريخ ،أصبحت الشركة معروفة
ً
وتدار عرب عقد إدارة ُي َّ
باسم «ألفا»ُ ،
وقع مع إحدى
الشركات العاملية املشغلة لشبكات اهلاتف اخللوي
بناء على مناقصة عاملية تطلقها احلكومة اللبنانية
ً
عده جلنة وزارية خمتصة،
وفق دفرت شروط ُت ّ
عرض على جملس الوزراء العتماده.
ُ
وي َ

Kfarsaroun Charity Association

ΔϳήϴΨϟ ϥϭέΎλήϔϛ ΔϴόϤΟ
In Conjunction with the

«أورانج» و»هولكوم» :اتفاقية شراكة عينها
على «ألفا»

أخريًا ،وبعد سلسلة اجتماعات عقدها وزير
االتصاالت حممد شقري بشأن املناقصة ،بدأت
تتبلور لديه وجهة خمتلفة للتعامل مع امللف ،إذ
تؤكد مصادر مطلعة أن شقري انتقل من مرحلة
السعي إىل اإلسراع يف تنفيذ املناقصة إىل مرحلة
طرح احتمال إلغائها .وما يدعم هذا التوجه هو
التعقيدات اليت تواجهها واخلالفات يف اللجنة
الوزارية ،مرفقة باقرتاب املوعد احملدد إلنهاء
املناقصة (نهاية العام) ،الذي صار شبه مؤكد
أنه لن يكون كافيًا إلجناز كل مراحلها ،إضافة إىل
األزمة السياسية اليت تعصف بالبلد وتؤدي إىل
ّ
شل قدرة جملس الوزراء على االجتماع وعلى اختاذ
القرارات (حيتاج مترير مناقصة اخللوي إىل توافق
حيمل
يصعب حصوله يف جملس الوزراء) .وإذ
ّ
شقري مسؤولية هذا التوجه إىل رفض الوزير
جربان باسيل للمناقصة ،فإن مصادر متقاطعة
تعترب أن أي كالم عن الرتاجع عن إمتام املناقصة
هو عار من الصحة ،ليس ألسباب داخلية بل ربطًا
بشروط «سيدر» اليت تدعو إىل إجراء مناقصة
اخللوي.
لكن يف احملصلة ،وإذا سارت األمور باجتاه إلغاء
املناقصة ،فسيكون جملس الوزراء مضطرًا إىل
حبث صيغة جديدة إلدارة الشبكتني .وهو لن جيد
أمامه سوى التجديد للشركتني احلاليتني ،حيث
سيرتكز النقاش عندها على مصري املصاريف
التشغيلية ،مع ميل إلعادتها إىل كنف الشركتني.

Cordially invites you to join us in celebration of our yearly fundraiser
To be held on the 21st of September 2019
Cost of the ticket is $80 per person

Venue : Summerland Gold

176-178 Eldridge Rd, Condell Park
RSVP
9626 0162 / 0425 230 649

Elie Nassif

0433 773 779

Samia Elias

0414 799 049

John Ashak

All proceeds will support The Guide Dogs NSW/ACT
ΕΎΒρήϤϟϭ ˯Ύθόϟϭ ΓίΎϤϟ ϊϣ έϻϭΩ 80 ΔϗΎτΒϟήόγ
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

العقوبات األمريكية :مصارف مَلَكيّة أكثر من واشنطن!
قد ال جِتد الواليات املتحدة األمريكية
حليفًا هلا يف تنفيذ عقوباتها
االقتصادية واملالية أفضل من
املصارف اللبنانية .هذه األخرية،
وبناء على
وبرعاية مصرف لبنان،
ً
تطبق القانون األمريكي
تعليماته،
ّ
على اللبنانيني .ويف أحيان كثري،
تتخذ مصارف تدابري يف حق املدرجني
على الئحة العقوبات األمريكية ،ال
تكون مطلوبة منها ،كأن تعمد إىل
توسيع رقعة العقوبات لتشمل أفراد
القانونيني.
ووكالءهم
عائالتهم
باختصار ،ميكن استعارة عبارة
«االستعمار املالي» من مقابلة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون يف
الذكرى الثانية النتخابه ،لوصف
العقوبات األمريكية.
ِ
ِ
يلتقطه صاحبه،
اهلاتف بالرنني.
لح
ُي ّ
يسمع سالمًا كالعادة .يسأله
فال
َ
ُ
املتصل فورًا« :هناك خرب عاجل
يقول إن (فالن الفالن) ُأدرج امسه
على الئحة العقوبات األمريكية ،هل
َ
يضع السماعة.
أنت املقصود؟».
َ
يفتح شاشة التلفزيون ،وقد زاغت
يرن اهلاتف جمددًا« :هل
نظراته.
ّ
هذا تشابه أمساء؟» .ولكن ،ال يمُ كن
ِ
ينسحب على الشركات
التشابه أن
ِ
ميلكها .جُييب:
واملؤسسات اليت
«ال ،هذا أنا بذاته .لقد أصبحت على
الئحة «أوفاك»» .كم حيتاج أحدهم
بارد األعصاب عندما يأتيه
ألن يكون ِ
ّ
بأن
نبأ «كالقضا املستعجل»،
يبشره ّ
كل ما بناه يف سنوات سينهار كقصر
من ورق؟ ملاذا؟ ألن يف العامل دولة
امسها الواليات املتحدة األمريكية،
تقرر متى حيلو هلا أن حتارب أعداءها،
ّ
ُ
يكن باحلرب العسكرية
إن مل
التقليدية ،فبلقمة عيشهم.
طورت واشنطن أساليب «بلطجتها»
ّ
جانب
إىل
العقابية.
وبراجمها
الطائرات والصواريخ وكل مشتقات
البارود ،تستخدم دوالرها سيفًا
َ
مصلتًا فوق رقاب من ال يأمتر بأمرها.
دول وأنظمة وأفراد ،أدرجهم «مكتب
مراقبة األصول األجنبية» األمريكي
على الئحة عقوباته ،بهدف حتويل
حياتهم إىل جحيم… فإما اتباع سياسة
أكثر اتساقًا مع الواليات املتحدة،
أو دفع غرامات .أصبحت العقوبات
االقتصادية وسيلة ضغط على
الناس لتبديل سياساتهم ،ومصدر
دخل للخزينة األمريكية.
بدأت هذه القضية تصري جزءًا من
حياة اللبنانيني .بني احلني واآلخر،
ُيضاف رجال أعمال وأصحاب شركات
إىل الالئحة بتهمة «تبييض األموال
ومتويل حزب اهلل» .آخرهم ،قاسم
مشس وشركة صرافة ميلكها .ليست
هي املرة األوىل اليت تفرض فيها
الواليات املتحدة عقوبات على رجال
أعمال لبنانيني هلم نشاط اقتصادي
واسع يف عدد من الدول ،خصوصًا
يف القارة اإلفريقية .اإلدراج على
الالئحة ال يقتصر على جتميد بعض
«امل َ
ُ
عاقبني» من
األصول املالية ومنع
فتح حسابات يف البنوك .التداعيات
يتحول
أكرب بكثري من ذلك .سرعان ما
ّ
َ
«املعاقب» منبوذًا خيشى اجلميع
«االقرتاب» منه .ال تشمل العقوبات
حساباته املصرفية وحسب ،بل
حسابات كل أفراد عائلته ،ومتنعه من
أي عمل جتاري ،بسبب
االستمرار يف ّ
عزوف التجار ورجال األعمال عن
التعاون معه ،فتتوقف حركة السيولة

املالية لديه ،وال يعود قادرًا على
بعد
إصدار الشيكات أو فتح اعتمادات َ
إغالق أرصدته .تنجم عن هذه التدابري
أضرار أخرى اجتماعية ومعنوية تطاول
كل األفراد الذين يعملون معه ،يف
ّ
«لعل
مؤسسات تضم آالف العمال.
تسجل يف
اإلجيابية الوحيدة اليت
ّ
أن املرء يستطيع أن
هذه
ّ
الشدة ّ
يعرف أصدقاءه احلقيقيني» ،يقول
أحد املعاقبني مازحًا .غالبية الذين
فرضت عليهم عقوبات ّ
تقلصت دائرة
إن
أصدقائهم .وليس مبالغًا القول ّ
التأثري يف بعض األحيان يصل إىل
درجة أن يرفض صاحب دكان البقالة
بيعهم ،أو يصدف أن يراه صديق
يف الشارع فيقرر جتاهله! لكن يف
املقابل ،حيظى بعضهم بتضامن
حميطهم.

شهادات حية

ّ
يظن املرء وهو يف طريقه إىل
رؤيتهم أنه سيكون أمام أناس
حمطمني نفسيًا .لكنهم يف احلقيقة
ليسوا كذلك .أن ُتدرجك أمريكا
على الئحة عقوباتها ،وحتاربك يف
رزقك ،تسلبك تعب سنوات وتبقى
واقفًا على رجليك أمر صعب ،لكنه
املدرجني على
حيصل .يضحك أحد
َ
عما حصل معه:
الالئحة وهو يتحدث ّ
«يظل املرء خيطط للمستقبل».
بعد أن صرت على
َ
ما الذي تغيرّ
الالئحة؟ «كل األمور تغريت بني
ليلة وضحاها .أصبحت ،وشركاتي،
بال حسابات مصرفية ،وبات ممنوعًا
علي حتى أن أفتح اعتمادًا ،ولو
ّ
شخصيًا .حتى إن أوالدي ُمنعوا من
ذلك بداية .وقد حاولت املصارف
أن تصادر األموال اليت أودعتها
فيها ،ومل استطع اسرتداد إال جزء
دت املصرف باستخدام
هد ُ
منها َ
بعدما ّ
يعد لدي ما أخسره».
العنف ضده .مل ُ
القصة ليست مزحة .هلذا الرجل عمل
يف اخلارج .تعرض موظفوه ملا ُيشبه
الفيلم البوليسي .دهمت منازهلم قوة
خاصة أمنية يف البلد الذي يعملون
فيه وصادرت أوراقهم .مل تتحرك
وكأن
السفارة اللبنانية ،بل تصرفت
ّ
األمر ال يعنيها! يستمر الرجل اليوم
بأعمال على مستوى ضيق جدًا .يف
عامل التجارة «ما حدا بيعود بيقلك
ّ
يقلون!»،
مرحبا .حتى أصدقاؤك
توجسه من السفر إىل بالد
فض ًال عن ّ
أجنبية خمافة توقيفه.
ملاذا يمُ كن أن توقف السلطات شخصًا
ما ُأدرج على الئحة العقوبات؟ يقول
آخر إنه «من األشخاص الذين حكمًا
سيتعرضون هلذا اإلجراء» .فهذه
َ
وفق
درج رجال األعمال
الالئحة ُت ِ
تصنيفات معينة .هو مث ًال «إرهابي
دولي» .غريه ُّ
اتهم بتبييض أموال،
وآخرون باملخدرات أو متويل حزب
اهلل .اإلجراءات اليت اختذتها املصارف
اللبنانية يف حقهم متشابهة .أحدهم
حيول من حسابه املصريف إىل
كان
ّ
حسابات أبنائه «مصروفهم» الشهري.
املصارف اللبنانية قررت إثر ذلك منع
املدرجني على لوائح
أبنائه أيضًا ،غري
َ
العقوبات ،من فتح حسابات شخصية
هلم! ُم َ
عاق ٌب آخر مل يقبل املصرف
منه دفع القسط اجلامعي البنه! ويف
بعض احلاالت ،يعرض املصرف على
َ
املعاقب أن يعطيه أمواله على شكل
«شيك مصريف».
لكن هذا «الشيك» ال يصلح سوى

ميسم رزق

لوضعه يف إطار وتعليقه على احلائط،
ألن أي مصرف آخر سريفض صرفه
أو فتح حساب بواسطته!

رفض أحد املصارف قبول القسط
َ
املعاقبني
الجامعي البن احد

البعض حالفه احلظ ،ألنه كان
متابعًا مللف العقوبات أو تربطه
عالقة بأشخاص سبقوه إىل الالئحة،
فاستدرك األمر باختاذ خطوات
استباقية .أقفل غالبية حساباته
وحسابات شركاته ،ومل يرتك يف
املصارف سوى الفتات .فيما آخرون
ضاع جزء من أمواهلم ،واضطروا إىل
إغالق مؤسساتهم وتسريح موظفيها.
يعاني بعضهم مع املصارف اليت ال
تقبل منهم أموا ً
ال لتسديد قروض
مؤسساتهم ،وترفض يف الوقت
عينه حترير العقارات اليت وضعوها
كضمانات للقروض .يروي أحد
املدرجني كيف ُمنع أحد احملامني من
َ
تأسيس شركة وفتح حساب مصريف
جملرد أنه كان الوكيل القانوني
هلا،
ّ
أدرجت على
إلحدى الشركات اليت
ِ
الئحة العقوبات! علمًا أن التعميم
الصادر من مصرف لبنان «مينع
التعرض ألي شخص ال ميلك حق
َ
املعاقبة ،أو
التوقيع يف الشركات
ليس لديه نسبة عالية من األسهم
فيها» .يعين ذلك أن البنوك ترجتل
إجراءات غري قانونية .من هنا ،خيرج
البعض بفكرة أن يلجأ املتضررون
إىل مقاضاة البنوك والضغط من أجل
إصدار قوانني يف جملس النواب متنع
إغالق احلسابات باللرية اللبنانية.

مصارف لبنانية شريكة...

ّ
مثة أمر مثري لالستغراب .املكتب
األمريكي يستطيع أن ُيدرج على
أي اسم يريده من
الئحة العقوبات ّ
أي م ّربر أو مستند يثبت
دون أن ّ
يقدم ّ
«تورط» ضحيته .حتى لو طلب حمامي
الضحية وثيقة ماُ ،يرفض الطلب.
ببساطة ،تستطيع الواليات املتحدة
أن ختتار من ُتريد عشوائيًا ،وترميه
بتهم جاهزة .من جهة ،تريد واشنطن
«تربي» بيئة املقاومة (وبعض من
أن
ّ
هم خارجها أيضًا) ،وجتعل من هذه
ّ
يفكر يف دعم
األمساء عربة لكل من
املقاومة أو حتى تأييدها .ومن جهة
أخرىُ ،ترسل حمامني أمريكيني (بينهم
لتفاوض بعض
حمام من أصل عربي)
ِ
ٍ
ً
عارضة عليهم ما مفاده:
«األهداف»،
«تعاونوا معنا ،فال نعاقبكم».
بعض املصارف اللبنانية شريكة يف
ما تقوم به الواليات املتحدة ،فرتاها
تقدم أكثر مما تريده اإلدارة األمريكية،
ّ
وتذهب بعيدًا يف اختاذ إجراءات قد
وتتحمل أكثر
ال تكون مطلوبة منها،
ّ
من مكتب اخلزانة األمريكية مسؤولية
«إعدام» مصاحل الناس.
من املفارقات البارزة ،يستطيع أحد
املدرجني على الئحة العقوبات حترير
َ
أمواله من أحد املصارف يف دولة
أجنبية إن كانت بعملة غري الدوالر،
تعهد
ولو اضطره ذلك إىل توقيع
ّ
تعرض هلا املصرف
بدفع غرامة إذا
ّ
َ
حرر أمواله يف أوروبا،
(أحد
املعاقبني ّ
وهي بعشرات ماليني الدوالرات).
لكن املصارف يف لبنان ترفض
َ
املعاقبني أمواهلم ،ولو كانت
تسليم
نص
باللرية اللبنانية ،علمًا أن ال
ّ
واضحًا مينعها من ذلك.
حياسب أي مصرف
يف دولة كروسيا،
َ
طبق
أو ُيسجن صاحب املصرف إذا ّ

يف روسيا ،يحاسَب أي مصرف أو يـُسجن صاحبه إذا طبـّق العقوبات األمريكية على أيّ
مواطن روسي أو شركة روسية (مروان طحطح)
أي
أو التزم العقوبات األمريكية على ّ
غري
مواطن روسي أو شركة روسيةَ ،
أن احلال مع القطاع املصريف يف
لبنان خمتلفة كليًا.
صحيح أن جملس النواب أجاز هليئة
التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان
طلب رفع السرية املصرفية عن
بعض احلسابات فيما لو تبني أنها
تنطوي على تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب ،لكن اهليئة نفسها ُمتهمة
َ
املعاقبني بالذهاب بعيدًا
من بعض
يف صالحياتها السرتضاء األمريكيني.
ففيما ُيلزم القانون مديري املصارف
ومستخدميها بكتمان السر املصريف
كتمانًا مطلقًا ملصلحة زبائن املصرف،
وعدم إفشاء أي معلومة عن املعطيات
املتعلقة بهم ،حتولت هذه اهليئة إىل
ما يشبه جهازًا جلمع املعلومات تتوىل
تقدميها إىل مكتب اخلزانة األمريكية.
وهي ال تكتفي باإلفصاح عن أمساء
الزبائن وأمواهلم (إذا ُطلب منها
اسم معني) ،بل تتكفل بأكثر مما
هو مطلوب منها ،فتتوسع تقاريرها
لتشمل عائالت هؤالء وكل من
تربطهم به عالقة عمل!

الكونغرس يشرّع للبنان!

أقر جملس النواب قانون
عام ّ ،2015
مكافحة اإلرهاب وتبييض األموال
(رقم  ،)2015/44وفيه حواىل 20
جرمية تدخل يف إطار هذا العنوان.
وقد جاء إقرار هذا القانون بعد
أقر
تعديالت جرت عليه (كان قد
ّ
للمرة األوىل عام  ،)2001نتيجة
مطالبات غربية بذلك .هذا القانون
خيتلف كليًا عن قانون العقوبات
أقره الكونغرس
على حزب اهلل الذي ّ
َ
وفق أي قانون تعمل
األمريكي.
املصارف اللبنانية ملعاقبة األشخاص
املدرجني على الئحة «أوفاك»؟ القرار
األساسي الرقم  12253الصادر عن
مصرف لبنان يوم  3أيار ُ ،2016يلزم
املصارف اللبنانية «بتنفيذ عملياتها
مبا يتناسب مع مضمون القانون
األمريكي الصادر بتاريخ 2015/12/18
ومضمون األنظمة التطبيقية املصدرة
باالستناد إليه» .والقانون األمريكي
املذكور ينص ،حبسب تعميم مصرف
لبنان ،على «وجوب اختاذ التدابري اليت
حتول دون تعامل «حزب اهلل» مع أو
من خالل املؤسسات املالية األجنبية
وغريها من املؤسسات» .والالفت

أن مصرف لبنان وضع القانون
االمريكي يف إطار «البناءات» اليت
بنى عليها قراره ،إىل جانب قوانني
لبنانية وقرارات وتعاميم صادرة
عنه وعن اجمللس املركزي ملصرف
لبنان .ورمبا تكون هذه سابقة ،جلهة
التعامل مع الكونغرس االمريكي
بصفته سلطة تشريع يف لبنان ،ما
يعين عمليًا معاقبة اللبنانيني والرعايا
املوجودين على األراضي اللبنانية،
يف حال خمالفتهم لقانون أصدرته
سلطة ال يرى فيها الدستور اللبناني
وال القوانني املرعية اإلجراء سلطة
تشريع.
تقول مصادر نيابية على صلة
بالقطاع املصريف ومطلعة على امللف
إن «اإلجراءات اليت تتخذها املصارف
تأتي حرصًا على عدم إغالق حسابات
هلا يف البنوك األمريكية اليت تتعامل
معها كمصارف مراسلة .فالبنك
األمريكي حكمًا سيتعرض لعقوبة
يف حال ثبت تعامله مع بنك لبناني
يفتح حسابات ألشخاص مدرجني على
الالئحة».
وهل ينسحب ذلك على مصادرة
األموال؟ تؤكد املصادر أن «ال قانون
يف لبنان يسمح مبصادرة األموال،
ال باللرية اللبنانية وال حتى بالدوالر
األمريكي» ،مشرية إىل أن «هذا
النقاش يسبب اليوم مشكلة بني
هيئة التحقيق اخلاصة يف املصرف
املركزي واجلانب األمريكي» ،ألن
«اخلزانة األمريكية تضغط من أجل
مصادرة األموال غري أن املصارف
تؤكد أن ال قانون يف لبنان يسمح هلا
بذلك» .لكن هذا األمر حيصل ،وهو
ما اعتربته املصادر «غري منطقي»،
معتربة أن «بإمكان األشخاص الذين
صودرت أمواهلم أن يرفعوا دعاوى
على املصارف» ،مشرية اىل أن
«البعض رفع دعوى على اخلزانة
األمريكية ورحبها فشطب امسه عن
الالئحة».
لكن رغم التجاوزات اليت تقوم بها
املصارف مل تقدم الدولة على إصدار
قوانني تضع هلا ضوابط معينة ،وهذا
أمر «لن نشهده» .فمجلس النواب،
على سبيل املثال ،ال يستطيع أن
يصدر أي تشريع مينع املصرف من
ليس
مصادرة األموال ،ألن «الظرف
َ
حتد كبري مع اخلزانة
مناسبًا للدخول يف ّ
األمريكية» ،وفق ما تقول املصادر!

Page 14

Saturday 10 August 2019

14 صفحة

2019  آب10 الـسبت

اعـالنات

I[eZ[`YkagS`VkagdXS_[^kS`

الـنائب صـويف كـوتـسيس تـهنئ
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Authorised by J Owens, $/31/25 Smith Street Parramatta
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Federal Member for Parramatta

9689 1455 | julie.owens.mp@aph.gov.au
www.julieowens.com.au | www.facebook.com/julie.owens.mp

SOPHIE COTSIS MP

Member for Canterbury

Eid Al - Adha is one
of the most special
day in the Islamic
calendar.
I look forward
to working with
you for our local
community.

Eid Mubarak

عيد األضحى من االيام األكثر قدسية يف الروزنامة
 أتطلع قدما للعمل معكم مجيعا من اجل..االسالمية
.جمتمعنا احمللي

عـيد مـبارك
Address: Suite 201, Level 2, 308 - 312 Beamish St,
CAMPSIE NSW 2194 P: (02) 9718 1234

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ
I wish you and your families a
warm Eid Mubarak.
May this special time bring
light to those suffering
hardship.

Eid Mubarak

Jihad Dib MP
Member for Lakemba

.أتمنى لكم ولعائالتكم عيدا مباركا
ونطلب من اهلل ان تجلب هذه املناسبة السعيدة واملميزة
.بعض النور والسعادة ألولئك الذين يعانون أوقاتا صعبة

عــيد مـبارك

P 9759 5000, F 9759 1945, E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Shop 21, Broadway Plaza, 1 Broadway Punchbowl NSW 2196, PO Box 80, Punchbowl NSW 2196
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stainless steel  قياسا ألسياخ الشك من الـ60 نصنع أكثر من
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

.نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت
صناعة اسرتالية
 سنوات على5 كفالة
مجيع مصنوعاتنا مبواصفات عالية اجلودة

األسعار ابتدا ًء من
 باملية10 حسم
 للسيخ الواحد$12.80 لدى شـراء دزينة

ً عصرا5  صباحاً حتى الـ9 نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au

Eid Mubarak
Al-Adha
•

Linda Burney MP

WISHING EVERYONE A BLESSED &
JOYOUS CELEBRATION

Shadow Minister for Families & Community Services
Shadow Minister for Indigenous Australians
Member for Barton
Suite 203/13A Montgomery Street, Kogarah NSW 2217
P: (02) 9587 1555 E: linda.burney.mp@aph.gov.au
•

•

•

••

••

•

•

•

••

•

•
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سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.
لدينا مكيفات هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات
اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ :نوفل 0401440011 :أو ألن0418690009 :
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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Julia Finn MP

Member for Granville

الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ
Eid-Al-Adha is a
day of sacrifice and
giving.
I wish the Muslim
community a joyous
Eid.
I wish you the very
best on this special
occasion.

:ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على
P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au

Wishing you a blessed, peaceful
and happy Adha..

Adha Mubarak

.أمتنى لكم عيد أضحى سعيدا ومباركا

عــيد مـبارك

Eid Mubarak Stephen Kamper MP
Member for Rockdale

عيد األضـحى هو عيد التضحية والعطاء وهو
.من األعياد املهمة يف الروزنامة االسالمية
أمتنى للجاليات االسالمية كل ما هو أفضل يف
.هذه املناسبة اهلامة واملميزة

عـيد مبارك

My warm congratulations and best
wishes
to
Canterbury-Bankstown’s
Muslim community on this holy occasion
of Eid Al-Adha. May God richly bless you
and your families.
Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown
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ADVERTISEMENT

Eid Al Adha is an important
celebration of love and sacriﬁce. On
this day, I extend my warmest wishes
for a happy and prosperous Eid.

TONY BURKE MP

MEMBER FOR WATSON

HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
Tony Burke MP
@Tony_Burke
www.tonyburke.com.au
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر
التهاني من اجلالية العربية واالسالمية
 أعاده اهلل،حبلول عيد األضحى املبارك
..على اجلميع باخلري والربكات
الدكتور عالء العوادي

عيد مبارك

Mob:0400449000و, www.sawaki.com.au
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

من االثنني حتى األربعاء من  5صباحا  5 -بعد الظهر
من الخميس حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

نفتح  7أيام يف األسبوع:
مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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كـتابات

سيكون س ّرك ناهداً يف اللي ِل

جتربة روحية ومعرفية:

كل املنايف تقود إىل «املربع» الوطن
روان عز الدين

الليل
سرك ناهدًا يف
ِ
سيكون ّ
ِ
يفضح ما تكاسل من
جماراة القبائل يف
ُ
والقبور
اهلزائم
ْ
َ
الكتوم
الرعد
بالريح البتول
َ
ُ
ويوقظ ّ
سر ّ
سي ّ
ِ
قميصك
الرغبات حتت
الصيفي ،يا
لتربق ّ
ّ
دعة ّ
ّ
شور
الطبيعة حني تأخذ
بالن ْ
سر يفيق على خريِّر النبض،يفتح عروة
ٌّ
ِ
اخلضراء حتى تنتهي
للنية
ٍ
ٍ
مفتوحة تفضي إىل
ببداية
اهلبوب
املدور يف
املاء
ِ
ّ
حصتها الرتيبة من
طيور
الرعشات ّ
ْ
لتأخذ ّ
وأنا وأنت متيمتان من السماء
السر حنفظ عرينا
على سرير ّ
بعباءة الكشف الشفيفة يف ّ
النبيذ
ُ
ونسكر اجلسدين من دفء اخلاليا
نقطف اآلهات من شجر ّ
ماس فال يغيب
الت ِ
حفيفنا
إال وقد ورث
احلضور
ْ
ّ
أنساب قربك كالسالم وال
يؤطرني نشاز
ُ
ٍ
خرافة عمياء ال ..ال
ّ
ال
تؤطرني اخلطيئة ،آخذًا مبذاهب التفاح
يف ّ
القشور
الل ّب املخبأ ال تفسرني
ْ
ِ
البعيدة
ينساب عريك كاألساطري
ِ
القصائد
يف
ّ
ِ
أزمنة املغارب،
حتمله الكناية وزر
ال
ّ
تقفيه الدهور..
ال
ٍ
قصيدة
طي
وننام ّ
مفتوحة األضالع للرعش
الطويل على امتداد
ِ
جنوننا ....
سر ّ
يعل ُق
/سرياهلا ٌ /
اهلبوب
يف
ِ
ٍ
ّ
يفتش عن
ورمزها النائي
شرود غافل
احلرون
األرض
َ
وراح يف األعلى
يدور..
ْ
حممد عامر األمحد  -سورية

أول من أمس،
رحل الكاتب واملؤرخ والفنان الفلسطيين يف برلني ّ
بعدما زار بريوت قبل شهرين .يف موازاة انتقاله بني املنايف ،كانت
لديه أسفار فنية عرب فيها بني التشخيصية واحلروفية والتجريد
«سرة األرض» حيث ّ
تعلم الرؤية
اهلندسي ،لكنها ظلت تدور يف فلك
ّ
للمرة األوىل
حني ّ
نفكر كم أخذت القدس مساحة من فن كمال بالطة ( 1942ــ )2019
والفكرية ،فستكون تلك املساحة أرحب بكثري من
التوثيقية
وانشغاالته
ّ
الوقت الذي أمضاه الفنان الفلسطيين يف املدينة اليت ُولد فيها ،يف
حي باب السلسلة ،قبل النكبة بست سنوات .لكن اإلقامة يف القدس
ّ
ال تقاس بالوقت وحده ،خصوصًا بالنسبة إىل بالطة الذي قادته
ّ
تسللت إليه من باب مسجد قّبة
عيناه إىل اجلغرافيات :اإلضاءة اليت
الصخرة ،أو يف األيقونات اليت رآها دائمًا داخل جدران كنائس املدينة
وحمرتفاتها ،باالضافة إىل األحياء اليت رمسها حني تتلمذ على يد خليل
احلليب يف القدس ،وكانت عالقته األوىل مع أشكال هندسية عادت
ّ
ولعل ندوته األخرية يف «دار النمر للفن والثقافة»
لتحتل لوحته أخريًا.
ّ
عزاء لكل من حضرها .ليس بسبب اللقاء مع الفنان
تشكل
يف بريوت،
ً
قدمها يف
فحسب ،بل ألن حماضرة «سفر بني الشفافيات» اليت ّ
حزيران (يونيو) املاضي ،كانت أشبه بقراءة ّ
مكثفة خلالصة جتربة فنية
واستقرت يف جمموعته
ولغوية تبلغ مخسة عقود .تناهت هذه التجربة
ّ
ّ
تضمنت معظم املرجعيات واحلقول
البصرية «بلقيس» ( ،)2013اليت
ّ
اليت خاضها الفنان خالل حياة ّ
تنقل بها بني املنايف .عرفنا وقتها،
َ
ّ
يطل أحيانًا على حبرية
مل ال يشبه هذا الفنان نرسيس .رغم أنه مثله
نقدية عن غريه من الفنانني
مقاالت
يكتب
مثلما
عنها،
ويكتب
لوحته
ّ
ّ
يتمكن من رؤية وجهه فيها .بالطبع
احلديثني واملعاصرين ،إال أنه مل
ستطالعه ،املرجعيات الكثرية اليت اتسعت هلا لوحته؛ الفنون الغربية
احلديثة ومجاليات املساجد اإلسالمية والبيزنطية ،واألدب والفلسفة
التوحيدية ،واملؤلفات الفكرية والشعر واملوسيقى ،والعلوم
واألديان
ّ
الرياضية لفيبوناتشي وابن اهليثم الذي استحضره يف معرضه الفردي
وسع بالطة مرجعيات الفن
«حتية إىل ابن اهليثم» ( .)2009هكذاّ ،
العربي املعاصر واحلديث ،داعيًا األرقام واحلروف واخلطوط واحلسابات
اهلندسية إىل سطح لوحته مهما كانت بساطتها وإقالهلا أحيانًا.

«ثورة /ثروة» ( 735 × 560ملم ـ )1978

بعدما أنهى دراسته يف إيطاليا خالل الستينيات ،جاء إىل بريوت اليت
علق فيها بعد النكسة .كانت بريوت بداية سنوات املنفى الطويلة.
أسر إىل أن العامل األساسي الذي كان
يف واحدة من مقابالته،
ّ
يدفعه إىل اختيار مكان دون سواه ،من تلك املدن والبلدان اليت
عاش فيها (املغرب ،إيطاليا ،فرنسا ،واشنطن ،برلني )...هو الضوء
أو أي عنصر قد جيد مرادفًا يف لوحاته .يف بلدة منتون الفرنسية
الساحلية ،كانت شفافياتها املائية نافذته إىل إيطاليا ،ومنها إىل
ّ
بريوت وحيفا .وقبل منتون ،كانت واشنطن ،معربه إىل اجلزء اجلنوبي
من أمريكا ومشسها اليت أهلمت «مدرسة واشنطن للضوء» الفنية.
رواد تلك املدرسة خبطوطها وهندستها وألوانها الساطعة أخذته
أعمال ّ
إىل التجريدية .طوال عقدين عاشهما يف أمريكا منذ السبعينياتّ ،
ظل
اسم بالطة حاضرًا يف العامل العربي حيث رسم امللصقات السياسية
ّ
جملة
وصمم أغلفة اجملالت (منها
(خصوصًا فرتة اجتياح بريوت)،
ّ
«مواقف») ،ورسومات ديوان «أمحد العربي» حملمود درويش ،قبل
أن يزور بريوت جمددًا إلدارة «دار الفتى العربي» ،ثم يؤسس مع
هشام شرابي ،وأدونيس «املؤسسة العربية األمريكية الثقافية» اليت
كانت قبلة للفنانني والكتاب والشعراء العرب والفلسطينيني .جتربة
ّ
شكلت انتقاله إىل التجريدية مثل عدد من فناني
واشنطن الغنية
املنفى الفلسطينيني ،أبرزهم سامية حليب ،وساري خوري يف أمريكا،
وفالدميري متاري يف اليابان .هكذا بدأ رحلته يف احلروفية العربية
باالعتماد على اخلط الكويف الرتبيعي .أدخل إىل لوحته الكالم من
املراجع املسيحية واإلسالمية ،والشعر العربي احلديث ،لكن ضمن
ملون ،محل تأثريات من الفن الغربي وجتاربه
سياق شكالني وتصميمي ّ
ّ
جمرد
اهلندسي
والتجريد
واخلطوط،
ع
املرب
وظل
احلديثة .اختفى احلرف،
ّ
ّ
ذريعة للتجريب اللوني ،ولإلحبار يف الضوء والشفافيات اللونية
واملساحات اهلندسية.
ّ
يشكل قامسًا
املربع خيتزل حبثه الطويل عن األرض ،فإنه
وإذا كان
ّ
واإلسالمية (األرابيسك) ،خصوصًا
البيزنطية
اجلماليات
بني
مشرتكًا
ّ
ّ
املتمثلة بدوران املربعني داخل الدائرة (متثل السماء) .هكذا،
احلركة
ّ
تتحكم مبعارضه من خالل متواليات
كانت الثيمات واألفكار هي اليت
«سرة األرض» (« )1998وكان النور» ( )2015الذي
من اللوحات مثل
ّ
شعرية
من
املستوحاة
و»بلقيس»
السبعة،
اخللق
أيام
استلهمه من
ّ
القصة يف
عبور بلقيس على الزجاج يف قصر سليمان (كما وردت
ّ
تعمق بالطة يف الفن اإلسالمي يف الفرتة اليت قضاها بني
القرآن)ّ .
قصور املغرب وجنوب إسبانيا ومساجدهما ،حيث أجرى أحباثًا ميدانية
العربية
نتجت منها ورقة حبثية بعنوان «التفكري البصري والذاكرة
ّ
العربية،
الداللية» ،تتبع العالقة بني األرابيسك اإلسالمي وقواعد اللغة
ّ
ّ
وقد نشرت يف ّ
جملة صادرة عن «متحف قصر احلمراء يف غرناطة».
بالنسبة إىل بالطة ،فإن الفن اإلسالمي هو الذي قاده إىل االهتمام
ثم إىل النبش يف التاريخ
بالعالقة بني اجلانبني البصري واللغويّ ،
الفلسطيين .وربمّ ا يف لوحته فقط عثر على األرض ،أو يف كتبه اليت
واجهت االستالب اإلسرائيلي للفن الفلسطيين وتارخيه منها «استحضار
املكان :دراسات يف الفن التشكيلي الفلسطيين املعاصر» (،)2000
و»شهود خملصون :األطفال الفلسطينيون يعيدون خلق عاملهم»،
و»االنتماء والعوملة :مقاالت نقدية يف الفن والثقافة املعاصرة»
( )2008و»الفن الفلسطيين ــ من  1850إىل احلاضر» ( )2009الذي
والتعمق
عاد فيه إىل ما قبل تاريخ النكبة ،مستفيضًا يف التوثيق
ّ
مبحطات الفن التشكيلي الفلسطيين وجتاربه من الفن األيقوني،
وصو ًال إىل التجارب املعاصرة.

هل املسيحية دين احملبة
والرمحة والتسامح
والعطاء؟ ..نعم وبالتأكيد

هل املسيحية دين احملبة والرمحة والتسامح والعطاء ،نعم
وبالتأكيد.
منذ زمن طويل والعامل يتجاهل التعاليم املسيحية وعلى ماذا
ومن ترتكز هذه التعاليم ،ومند اكثر من  ٢٠٠٠عام واكثرية
األديان كانت حتاربها وتضطهد مبادئ املسيحية احلقيقية
 ،وحتاربوا هذه الديانة وهذا التوجه ،الذي شعاره االول،
احلق واحملبة والعطاء والسالم واحلياة والرأفة واملساحمة.
املسيحية ال تنادي بالعنف وال بالقتل وال بالكراهية
وال تشتهي مقتنى الغري وال تتبنى اإلرهاب وال تتباهى
بالغزوات وقتل االبرياء من اجل سلب ارضهم وماهلم
وبيوتهم وعرضهم ،بل انها ديانة حاملة يف طياتها وصايا
اهلل وكالمه الذي يعلو وال يعلى عليه ،وحمبة اآلخرين
ومساحمة األعداء.
ّ
تربي وتعلم اليتامى وتساعد املعوقني وكبار
املسيحية
ّ
السن وتداوي املرضى واملقطوعني واملشردين واجلياع
الذين يعيشون يف الشوارع بال حساء وال كساء وال دواء وال
غطاء ..مجيع هذه االمور تتم بواسطة عدة منظمات مسيحية
نتصور من املؤسسات
وإنسانية وعددها اكثر بكثري مما
ّ
اخلريية وإالنسانية يف مجيع أحناء العامل ،من اجل مساعدة
الضعفاء واملعوزين ،من كل اجناس البشر بغض النظر
عن اجلنس واجلنسية واللون والدين ،بعيدة كل البعد عن
العنصرية والتحقري واالذالل لباقي الشعوب.
املسيحية ال تعمل عكس تعاليم املسيح الذي هو األساس
وحجر الزاوية بالنسبة هلا.
املسيحية ليست طائفة لكي حتارب باقي الطوائف وتغدر
بها وتستعني بالشر لكي تدافع عن اسم اهلل القدوس ،كما
قال السيد املسيح اىل احد تالميذه :رد السيف اىل مكانه،
الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ.
لقد حان الوقت لنا مجيعًا أن نفتش عن املسيحية احلقيقية
اليت هي حاملة تعاليم السيد املسيح ،ونؤمن بها ونعتنقها
لكي نصبح ونعيش يف حقيقة مقدسة مصدرها اهلل ،مبنية
على تعاليم السماء والروح القدس اليت هي ركيزة إهلية
وأساس ثابت من اجل تثبيت اربع زوايا الكون ،وليست
طائفة مصدرها انسان ،مبنية على التعاليم البشرية الفاشلة
واليت حتارب يف كل ارجاء وأحناء العامل حتت عدة تسميات
اليت ال ترمز اىل اخلري واحملبة والسالم واملساحمة.
من هنا جيب أال حنكم على احد من الناس ونقول له اي
شيء خيتص بطائفته من اجل ان نكون حكماء واتقياء،
حنن لسنا بشرا حنارب طوائف بشرية حنن بشر همنا السماء
وتعاليم الذي نزل من السماء من حيث اتينا اىل هذا العامل
لنعود اىل السماء حاملني معنا غنى جمد اهلل وبركة وخالص
يسوع املسيح.
هذه هي املسيحية احلقيقية ،نور اهلل وتعاليم السيد املسيح،
كل شيء صاحل ليعم السالم يف هذا العامل وينكسر ابليس
الكذاب ويذهب اىل قاع اجلحيم وينتهي هو ومالئكته يف
حبرية النار.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

اجتماع بني رئيسي...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

باملسؤولية عن حادثة قربمشون وهذا ما ال يقبله رئيس احلزب
جنبالط.
وعليه ،استبعدت املصادر عقد جملس الوزراء اجلمعة (امس) ،مشرية
إىل ان «اجمللس العدلي» بات حبكم املستبعد متامًا ،وان ال إحالة
للقضية امامه من ِقبل جملس الوزراء ،وان إثارة املوضوع مرتبط
مبتابعة القضية امام احملاكم العدلية ،أو احملكمة العسكرية.

ال دعوة ..ال جلسة

وحتى ما قبل منتصف ليل اخلميس ،مل يكن الرئيس احلريري قد
وجه دعوة للوزراء النعقاد جلسة جمللس الوزراء ،وهذا يعين ان
االتصاالت اليت عهد للمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
اجراءها مع األطراف املعنية حبادثة قربمشون  -البساتني ،مل حتقق
بعد النتائج اإلجيابية املأمولة ،أو اليت تسمح بانعقاد جلسة للحكومة،
توافق الرئيسان ميشال عون وسعد احلريري ،على «اهمية انعقادها
يف أسرع وقت ممكن ملتابعة املشاريع والقوانني اليت من شأنها
إعادة دوران عجلة الوضع االقتصادي وتسهيل أمور املواطنني»،
حبسب ما جاء يف بيان املكتب اإلعالمي يف رئاسة اجلمهورية ،أثناء
توصيف خرب لقاء الرئيسني والذي ضم إليه الحقًا اللواء إبراهيم الذي
كان زار احلريري يف السراي صباحًا.
وحبسب املعلومات اليت عممت قبيل وصول احلريري إىل بعبدا قرابة
الرابعة من بعد ظهر أمس االول ،فإنها حتدثت عن اتصاالت جترى
لعقد جلسة جمللس الوزراء امس اجلمعة أو اليوم السبت ،يف قصر
بعبدا ،أي برئاسة الرئيس عون وحضور مجيع الوزراء ،من دون ان
تطرح فيها مسألة التصويت على إحالة حادثة قربمشون على اجمللس
العدلي ،وختصص بالتالي جلدول أعمال اجللسة اليت مل يتسنى عقدها
يف الثاني من متوز املاضي بسبب تطيري النصاب من قبل وزراء
جمرد انعقادها مؤشرًا على انتظام
«التيار الوطين احلر» ،لكي يكون ّ
عمل احلكومة.
اال ان لقاء بعبدا ،مل خيرج خبطة أو باتفاق سوى تفاهم على تكليف
اللواء إبراهيم باجراء اتصاالت مع األطراف املعنية ،ويف ضوء النتائج
حتدد اخلطوة التالية ،فإما ان تنجح بالوصول إىل حل وتعقد جلسة
احلكومة اجلمعة (امس) او اليوم السبت ،أو تعود األمور إىل سابق
عهدها من التصعيد.
وحرص الرئيس احلريري بعد اللقاء على إشاعة أجواء إجيابية ،وبدا
متفائ ًال ،وهو عرب عن هذا التفاؤل ،مؤكدًا على ان أجواء االجتماع كانت
إجيابية آم ًال ان «تسري األمور يف هذا االجتاه وان احللول باتت يف
خواتيمها ،لكنه دعا إىل االنتظار قلي ًال وبعدها تسمعون اخلرب السار»،
من دوان أية إشارة منه إىل عقد اجللسة ،وان كان يعين ضمنًا دعوة
احلكومة لالنعقاد.
وأكدت املصادر ان املشاورات مستمرة على قدم وساق لتهيئة
املناخ املالئم النعقاد اجللسة ،وان االتصاالت ناشطة يف هذا الوقت
على خطوط عني التينة والسراي احلكومي واملختارة وخلدة ،وهذا
يعين حبسب املعلومات ان موعد اجللسة لن حُي ّدد اال بعد احلصول على
موافقة األطراف املعنية.

رفض ارسالني وجنبالطي

ومبوجب التكليف الرئاسي ،زار اللواء إبراهيم بعد اجتماع القصر رئيس
احلزب الدميقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن قرابة السادسة مساء
امس االول ،قبل ان ينتقل بعد ذلك إىل عني التينة لوضع الرئيس
بري يف األجواء.
نبيه ّ
وذكرت مصادر احلزب الدميوقراطي ان «ال جديد بعد بانتظار انتهاء
االتصاالت .فيما ذكرت معلومات غري مؤكدة ان ارسالن رفض عقد
اجللسة ما مل يتم البت مبطلبه احالة اجلرمية اىل اجمللس العدلي،
كما رفض تسليم املطلوبني من احلزب الدميوقراطي قبل البت
باملوضوع».
وتأكد لي ًال رفض أرسالن للمسعى اجلديد ،حيث أعلن يف تغريدة له
عرب حسابه على «تويرت» ان أية مبادرة ختلو من الوضوح مبا حصل
من حماولة الغتيال الوزير (صاحل) الغريب مرفوضة رفضًا مطلقًا،
الفتًا إىل انه «اصبح واضحًا ،ان هناك من ال يريد حمكمة وال حماكمة
ايا كان شكلها وامسها ،ويسعى لتوتري األجواء داخليًا وخارجيًا لفك
احلصار السياسي الذي فرضه على نفسه ،يف إشارة إىل جنبالط الذي
رفض بدوره تسليم باقي املطلوبني من احلزب االشرتاكي قبل تسليم
احلزب الدميقراطي املطلوبني لديه ،وواصلت اوساطه إشاعة معلومات
عن عدم ثقته باحملكمة العسكرية ،وبأن تكون اجللسة املقرتحة جمللس
الوزراء مبثابة فخ له.
ويف هذا السياق كان جلنبالط الذي التقى مساء املنسق اخلاص لألمم
املتحدة يف لبنان ايان كوبيتش ،تغريدة قاسية على العهد ،متهمًا
اياه بأنه «يريد االنتقام» ،إذ كتب على حسابه عرب «تويرت» قائ ًال:
«مل تعد القضية قضية جملس وزراء ينعقد ام ال ينعقد .السؤال
املطروح هل التحقيق سيجري مع الذين تسببوا حبادثة البساتني ام
سيبقى هؤالء يسرحون خارج املساءلة ،الن رئيس البالد ومن خلفه
يريد االنتقام .اذا كان االمر هكذا فنحن منلك الصرب واهلدوء اىل يوم
الدين ومل تطلب ضمانة من احد سوى القانون».
ورجحت مصادر مطلعة ان ال تعقد جلسة هذا األسبوع جمللس الوزراء
بسبب رفض طريف النزاع يف اجلبل للمسعى اجلديد ،متوقعة
تأجيل البت بها إىل ما بعد عطلة عيد األضحى وعودة احلريري من
واشنطن.

شائعات

قرر
وسبق هذه التطورات تسجيل
ّ
تطور قضائي يف القضية ،حيث ّ
قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل وقف النظر بدعوى حادثة
البساتني بانتظار صدور قرار حمكمة االستئناف املدنية يف بريوت

الناظرة بطلب رد القاضي باسيل.
ويأتي قرار القاضي باسيل انسجاما مع نص املادة  125من قانون
أصول احملاكمات املدنية ،اليت تفرض على القاضي املطلوب رده،
التوقف عن النظر بالدعوى إىل أن تبت حمكمة االستئناف اما بقبول
الطلب ،فيحال امللف على قاض آخر ،واما رفضه فيستأنف القاضي
حتقيقاته من النقطة اليت وصل اليها.
وكان الوكيل القانوني عن بعض املدعى عليهم احملامي نشأت
احلسنية ،قد تقدم بطلب رد القاضي باسيل أمام احملكمة املختصة.
وتزامن هذا التطور مع نشاط للشائعات واملعلومات غري الصحيحة
عن توتر أمين يف اجلبل ،تزامن مع اشكال حصل يف بعلشمية بني
عناصر احلزب القومي وآخرين ،نفى احلزب الدميقراطي ان يكونوا
من عناصره ،ما اضطر وكالة داخلية الشويفات  -خلدة يف احلزب
االشرتاكي إىل إصدار بيان نفى فيه ما يرتدد عن استنفار مشايخ
ومناصرين للحزب لوجود عناصر من «حزب اهلل» مدججني بالسالح
يف الشويفات وضواحيها ،مؤكدًا «ان مالذ احلزب الوحيد هو الدولة
واجهزتها االمنية».

عودة االتصاالت

وكانت عجلة االتصاالت قد عادت إىل دورانها السريع بشكل مفاجئ
ملعاجلة األزمة السياسية ،بهدف احياء جلسات جملس الوزراء ،بعد
عودة الرئيس احلريري من اخلارج ،ولقائه رئيس اجلمهورية يف حضور
اللواء إبراهيم الذي كان زار احلريري يف السراي قبل اجتماع قصر
بعبدا.
ورأت اوساط متابعة ان استئناف االتصاالت رمبا جاء قبيل زيارة
رئيس احلكومة اىل واشنطن االسبوع املقبل ،حيث علم ان مواعيده
ستكون يومي االربعاء واخلميس املاضيني مع نائب الرئيس االمريكي
بنس ووزير اخلارجية مايك بومبيو اىل مسؤولني اخرين ،كما جاء
التحرك املستجد غداة إعالن السفارة االمريكية يف عوكر موقفا
من االزمة السياسية اللبنانية ،تعددت وتضاربت تفسريات القوى
حرك املياه الراكدة نسبة اىل ما تركه من تأثريات
السياسية له ،لكنه ّ
وردود فعل سلبية واجيابية ،ولعل تدخل عوكر يوحي بـأن قربمشون
يف طريقها اىل الـ «تدويل».
وأفادت مصادر مطلعة ان لقاء بعبدا خرج باتفاق على أهمية انعقاد
جملس الوزراء بأسرع وقت ممكن وهو أمر كان متفقا عليه يف وقت
سابق امنا بفعل تهاوي املبادرات مل تلتئم اجللسة.
واشارت املصادر اىل ان االجيابية اليت اعلنها احلريري وللمرة األوىل
منذ بدء املعاجلة حلادثة قربمشون أوحت ان هناك بعض العمل ،معلقا
االمال على ما مت التفاهم حوله جلهة التوصل اىل حل وسطي يف
املوضوع ،كإنعقاد جلسه حكومية يف الساعات املقبلة تناقش جدول
أعمال جلسة الثاني من متوز املاضي وطرح ملف قربمشون ضمن سقف
معني من دون االشارة اىل تصويت لالحالة على اجمللس العدلي ومن
دون اشكاالت.
وقالت ان حضور اللواء ابراهيم قسما من االجتماع وبقاءه اىل ما
بعد مغادرة احلريري لوقت يف قصر بعبدا كان بهدف تنسيق العمل
للمباشرة باالتصاالت على ان حتدد اخلطوة التالية بنتيجتها.
واشارت اىل ان الفكرة املطروحة جدية وانها قد تكون حمور العمل
للوصول اىل حل يف اقرب وقت ممكن.

بيان السفارة األمريكية

يف هذا الوقت ،بقي بيان السفارة األمريكية خبصوص احداث اجلبل،
موضع اهتمام مع ردود فعل متناقضة ،خصوصًا وان البيان حذر من
أي حماولة الستغالل ما حدث يف قربمشون لتعزيز أهداف سياسية ،يف
إشارة واضحة إىل ما جيري من حماوالت لتوظيف احلادث يف الصراع
السياسي ،سواء يف اجلبل ،أو بني القوى السياسية ،وهو ما اعتربه
احلزب االشرتاكي بأنه «يعكس نظرة الغرب القلقة جتاه ما حيدث يف
لبنان من تدجني وتدخل سافر يف شؤون القضاء وحماولة ترتيب
ملف غري مطابق لنتائج التحقيقات» يف حني وصفه «حزب اهلل» يف
بيان ،بأنه «تدخل سافر وفظ يف الشؤون الداخلية اللبنانية ،ويشكل
إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية» ،مشريًا إىل
ان الغاية منه «اضفاء املزيد من التعقيد على األزمة الراهنة».
اما وزارة اخلارجية ،فلم تشأ ان تعلق رمسيًا ،من خالل بيان يعرب عن
وجهة نظرها ،واكتفت بتعميم معلومات عن لسان مصادر يف الوزارة
من دون اإلتيان على ذكر اسم السفارة ،رأت فيها انه «من اجليد
ان تهتم السفارات بسالمة العمل القضائي يف لبنان وعدم إقحام
السياسة فيه ،لكن من املهم أيضًا ان ال تقحم السفارات نفسها
يف ما ال يعنيها ،أي يف شؤون لبنان الداخلية وحتديدًا يف عمل
القضاء».
ومن جانبه ،الحظ مستشار رئيس احلكومة النائب السابق عمار حوري
انه «من األفضل علينا كلبنانيني عدم إعطاء فرص لآلخرين ليتقدموا
مبالحظات حول ادائنا الداخلي».
وإذ حذر من أخذ األمور خبفة ،اعترب ان البيان يسلط الضوء على
املخاطر اليت نواجهها ،مذكرًا بأننا يف مرحلة إعادة تصنيف دولي على
الصعيد االقتصادي واستثمار مقررات «سيدر» من خالل دعم دولي
ال يتأتى إال من خالل عالقات طيبة مع دول العامل».
وكشف مصدر دبلوماسي ان االشتباك الدبلوماسي احلاصل بني
السفارة األمريكية ووزارة اخلارجية قد يؤثر على مهمة الوفد اللبناني
خالل اجتماعات نيويورك يف األمم املتحدة الشهر املقبل.

مبنى «تاتش»

على صعيد آخر ،فتحت جلنة اإلعالم واإلتصاالت الباب على قطاع
اإلتصاالت من باب ما احيط من لبس حول شراء مبنى «تاتش» بقيمة
 75مليون دوالر ،واستمعت اللجنة اىل وزير اإلتصاالت حممد شقري،
الذي قدم مطالعة اشار فيها اىل انه استخدم صالحياته يف قرار
الشراء باعتباره األفضل من اإلستئجار املكلف ،ليؤكد انه كان امامه
اربعة خيارات وهو سيعقد مؤمترا صحافيا اليوم اجلمعة ويعرض ما
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لديه ،مشريًا اىل انه ابلغ هذا االمر مسبقا اىل الرئيس احلريري كما
ابلغ وزير املال علي حسن خليل اكثر من مرة بهذا املوضوع ،ونظرا
لعدم انعقاد جملس الوزراء مل يكن امامه اال اختاذ هذا القرار بالشراء
وكان امامه اربعة عروض ،فيما ذهب النائب مجيل السيد اىل حد
املطالبة بتشكيل جلنة حتقيق برملانية حول املبنى املذكور وجلنة اخرى
موسعة لكل قطاع اإلتصاالت،واالستعانة بشركة تدقيق دولية يف كل
االنفاق الذين جيري يف قطاع اخلليوي ،واعترب ان «عدم تأليف اللجنة
يعين خيانة من كل النواب يف حق اللبنانيني».
ونفى الوزير خليل الحقًا ان «يكون قد تبلغ من الوزير شقري أي شيء
خبصوص املبنى املذكور ،متحديًا اياه إبراز أي مستند أو كتاب بهذا
أول من راسل الوزارة مبخالفات وجتاوزات
اخلصوص ،الفتًا إىل انه ّ
شركيت اهلاتف اخلليوي مبال الدولة».

أردوغان «يغازل» ترامب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

«املميزة» بني روسيا وتركيا واليت كانت قد دخلت
صفو العالقات
ّ
يف يونيو  2016مسارًا جديدًا بعد أن اعتذر الرئيس أردوغان من
بوتني عن إسقاط الطائرة الروسية يف سوريا يف  24تشرين الثاني
ّ
ووقع الطرفان بعد هذا االعتذار على صفقة أس  400-وبناء
.2015
مفاعل نووي جنوب تركيا ومد أنابيب جديدة للغاز ورفع حجم التبادل
التجاري إىل  40مليار دوالر وتنفيذ الشركات الرتكية ما قيمته 30
مليار دوالر من املشاريع اإلنشائية يف روسيا وجاء منها سنويًا 6
ماليني سائح إىل تركيا.
وهو ما ّ
ّ
التوتر يف العالقات الروسية -الرتكية
حتقق بعد سنوات من
بسبب دعم الرئيس بوتني للرئيس األسد وحتالف أردوغان حينها
ّ
التخلص منه  .وكان هذا الدعم
مع الدول الغربية واخلليجية من أجل
ّ
املخططات
الروسي والفيتو يف جملس األمن كافيًا إلفشال كل
وأهمها أقامة حزام أو منطقة ِ
آمنة سعت أنقرة من أجلها منذ
الرتكية
ّ
اليوم األول لألزمة وهو ما دفعها لفتح حدودها ألكرب عدد ممكن من
قدمها بوتني
النازحني السوريني ليكونوا م ّربرًا هلذه املنطقة اليت ّ
ألردوغان على صحن من ذهب عندما مسح يف أغسطس  2016للقوات
الرتكية بدخول سوريا من جرابلس إىل الباب ثم أعزاز فعفرين ،لتمتد
بذلك املنطقة ِ
اآلمنة على طول احلدود السورية مع تركيا ملسافة 350
كم .هذا إذا جتاهلنا سيطرة النصرة على إدلب «العصب العقائدي»
للرئيس أردوغان الذي رفض كل االقرتاحات الروسية يف هذا
تعهداته يف إتفاق سوجي  .وكان هذا
املوضوع على الرغم من
ّ
اخلالف الروسي  -الرتكي كافيًا ألنقرة حتى تعود إىل «حبيبها األول»
واشنطن «وجكارة» بالرئيس بوتني الذي سيجد نفسه يف وضع حرج
جدًا يف عالقاته مع الرئيس األسد وحليفه الرئيس روحاني بعد أن
ّ
وتوقع له أن يساعده يف حل األزمة
راهن على عالقاته مع أردوغان
السورية نهائيًا.
َ
«الغزَل» الرتكي
وبات واضحًا أن األمور ستزداد تعقيدًا باستمرار
وتقدمه يف املسار الذي ّ
مت االتفاق عليه
األمريكي مبضمونه اجلديدّ
ليشمل مصاحلة تركية مع قوات سوريا الدميقراطية ومن بعدها االحتاد
الدميقراطي الكردستاني.
ّ
ويتذكر اجلميع كيف سعت أنقرة منذ بداية األزمة حتى حزيران 2015
التمرد ضد الرئيس األسد مقابل
بضرورة
مسلم
صاحل
زعيمه
إلقناع
ّ
أن حيصل على ما يريده يف سوريا اجلديدة.
وجاء آنذاك اختيار الكردي عبد الباسط سيدا رئيسًا للمجلس الوطين
السوري املعارض والكردي غسان هيتو رئيسًا حلكومة املنفى فقط
إلرضاء صاحل مسلم ومعه زعيم حزب العمال الكردستاني عبد اهلل
جيدة مع الدولة الرتكية فغضبت
أوجالن الذي كانت عالقاته آنذاك ّ
عليه بسبب موقف كرد سوريا  .ومل تتقن دمشق آنذاك أسلوب
التعامل معهم ما دفعهم لالستنجاد باألمريكيني فأعطوهم ما أرادوه
ووعودهم باملزيد وحصلوا منهم على ما يشاؤون سوريًا وعراقيًا
وإقليميًا واآلن تركيا .
ّ
التوقعات وأتفق الطرفان األمريكي الرتكي على
صحت
بإختصار إن
ّ
امل ّ
تقاسم شرق الفرات بإنعكاسات ذلك على جممل املشاكل ُ
علقة
ٍ
ٍ
جديدة من املعادالت الصعبة
مرحلة
بني الطرفني فاملنطقة مقبلة على
والِرهانات ُ
املتناقضة بكل نتائجها احملتملة اليت ستنعكس سياسيًا
وعسكريًا وأسرتاتيجيًا على اجلميع .

محلة دهم اسرائيلية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

القتيل هو دفري سوريك ( 19عاما) ،مضيفا أن قوات من اجليش
والشرطة وجهاز االستخبارات الداخلية (شني بيت) متشط املنطقة.
ولوحظ انتشار لقوات األمن واملسعفني.
ووصلت حوالي عشرين مركبة من قوات األمن اإلسرائيلي اىل قرية
بيت فجار اليت تقع يف مثلث املستوطنات اإلسرائيلية عتصيون
ومغدال عوز وافرات ،وبدأوا يف تفتيش القرية بيتا بيتا ،واستولوا
على الكامريات الشخصية املوجودة عند بيوت البعض .واندلعت
مواجهات خفيفة بني السكان وقوات اجليش.
ومل ترد بعد توضيحات حول ظروف مقتل اجلندي ،لكن نتانياهو سارع
إىل ادانة هذا «اهلجوم بالسكني».
وأضاف نتانياهو الذي خيوض حاليا محلة االنتخابات التشريعية يف 17
الشهر املقبل أن «قوات األمن تنفذ عملية للقبض على هذا االرهابي
القذر وتصفية احلسابات معه».
يف وقت الحق خالل زيارة ملستوطنة بيت إيل اإلسرائيلية القريبة
من رام اهلل يف الضفة الغربية ،حتدث نتانياهو مرة أخرى عن اهلجوم
وتعهد مبزيد من البناء االستيطاني.
اما اجلهاد االسالمي يف فلسطني ومحاس فأشادتا باهلجوم.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

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

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

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

سـيلفيا فـيدريتشيه :يف مـديح الثرثرة و« ...نـسوان الـفرن»!
سعيد حممد
امتدت يد الدراسات األكادميية الباردة واملعقمة إىل الكتابات
ّ
فدجنتها .أبعدتها إىل األبراج العاجية
النسوية،
والدوريات
ّ
ّ
ّ
حولتها وسائل اإلعالم الليربالي إىل جزء من
املتخصصة ،بينما ّ
مسائل اهلويات املفتعلة اليت تستهدف صرف أنظار الطبقات
العاملة عن استغالل ممنهج تتعرض له من قبل النخب
الرأمسالية
ّ
ثقافية ودينية
الطبقية بصراعات
املعوملة ومتويه احلرب
وجندرية
ّ
ّ
ّ
وجنسانية .وحدها سيلفيا فيدريتشيه ــــ مع أخريات قليالت ـــ
ّ
ما زالت صوتًا ثوريًا نسويًا عصيًا على ّ
التدجني .صوت يصدح
عاليًا يف وجه العنف والعنف البطيء
املوجه ضد النساء .تتوىل
ّ
بشغف
األمريكية
الباحثة واملناضلة اإليطالية
مهمة إعادة كتابة
ّ
تارخيهن
املغيب على هامش السرديات الرمسية الباهتة .تقود
ّ
بشجاعة جهود تفكيك اسرتاتيجيات اهلجمة الليربالية املعاصرة
على النساء وجمتمعاتهن.
جمرد نسوية أخرى من ذلك
سيلفيا فيدريتشيه ( )1942ليست ّ
النوع الذي يسميه ستيفان ستوري
«ثوريات ما دون اخلصر».
ّ
أولئك املزعجات اللواتي
يصدعن رؤوسنا بصرخات التحرر
ّ
اجلنسي والدعوات ملساواة األجور مع إهمال متعمد حلقيقة
املنظومة الرأمسالية
الكلية املهيمنة على حياة وعقول الرجال
ّ
والنساء معًا ،وتفرض على ّ
كل منهم قيودًا اجتماعية وسلوكية
ربا ـ ّ
لكنها ختدم يف جمموعها دميومة حكم النخبة
ـــ متفاوتة مّ
ّ
ثورية من الطراز
مفكرة
فيدريتشيه
األرباح.
ق
تدف
واستمرارية
ّ
وهي
ـــ
الغرامشي
إيطالية األصل كما غرامشي ــــ الذي أخذ من
ّ
املاركسية ومل يقف عندها .بل استند إليها لتقديم أطروحته
ّ
ّ
تصور
التفصيلية اخلاصة حول
أدق عن ديناميكيات الصراع
ّ
الطبقي يف اجملتمعات عرب فضاء الثقافة .أنطونيو غرامشي
ّ
فكك
منهجيات سيطرة النخبة من خالل ثنائية الثقافة املهيمنة
ّ
ّ
واحتكار العنف ،وفيدريتشيه فككت منهجيات سيطرة النخبة
ذاتها من خالل فنون قمع النساء وإخضاع سلوكهن وأجسادهن
وقدرتهن على إعادة إنتاج احلياة ملتطلبات تكريس سلطة
الرأمسال املعومل.
ّ
لعل جانبًا مهمًا آخر جيمع بني هذين اإليطاليني :رغم أنها
مَّلٌة يف علم االجتماع وأستاذة شرف مدى احلياة يف
أكادميية جُ ِ
ّ
أن فيدريتشيه ( 77عامًا) كما
إحدى اجلامعات
األمريكية ،إال ّ
ّ
غرامشي ،بقيت دائمًا تقرن املعرفة الرفيعة باملمارسة الثورية
على األرض .تقود التجمعات النسوية ،وتطلق احلمالت يف
الدفاع عنهن ،وتلقي احملاضرات العامة لتنوير النساء ،وتنشر
املقاالت ،وتشارك يف االحتجاجات.
تصرفت دائمًا كما يليق
ّ
فأيدت نضاالت نساء العامل الثالث واستمعت
مبواطنة
عامليةّ ،
ّ
ّ
يوظفها الغرب
لرائداته ،وكتبت عن السياقات واألطر اليت
الرأمسالي ضد جمتمعات الدول الفقرية حتت عناوين «مبادرات
التنمية البشرية» ووصفات النمو االقتصادي ،وانعكاسات كل
ذلك على طرائق عيش النساء .وقد مجعت مقاالتها يف كتاب
بعنوان «الثورة عند نقطة الصفر» ( )2012بعدما قرأت رواية
نوال السعداوي «امرأة عند نقطة الصفر» املستوحاة من أحداث
شخصية «فردوس» اليت عانت ـ كما امرأة
حقيقية حول
مصرية
ّ
ّ
ّ
ـ من كافة أشكال القهر الذكوري جسديًا ونفسيًا ،فحولتها إىل
ركام إنسانة تتخبط يف حياتها بني شخصيات
مشوهة ومريضة
ّ
ومزدوجة املعايري يف سلوكها وعالقاتها اإلنسانية .كتابها
بد منه لكل امرأة ـــ ورجل ــ ينوون عدم الرضوخ
ذاك دليل ال ّ
عند تلك النقطة اخلفيضة من الوجود اإلنساني وإطالق مواجهة
ثورية حتديدًا.
ّ
رحلة
فيدريتشيه
قراءة
جبلية صعبة جلمهور اعتاد على بنية
ّ
العامل كما صنعته
الرأمسالية احلديثة خالل األعوام الـ 400
ّ
األخرية ومل يعد بإمكانه
تصور أشكال سابقة أو بديلة للحياة أو
ّ
طرائق العيش أو حتى األدوار اجلندرية
والسلوكيات العامة.
ّ
لكنها وهي تطرح أفكارها الصادمة لكثريين ،حتتفظ برباطة
جأش عجيبة ،وتبين تنظرياتها على أسس موثقة ال يسهل
جمادلتها ،وتنجح دائمًا بأسلوبها املباشر والسهل املمتنع يف
مهمة اإلقناع.
مرافعة فيدريتشيه اليت امتدت خلمسني عامًا من البحث
والنضال ،تنطلق من
تصور ماركسي اجلذور حول نشأة
ّ
الرأمسالية ،لكنها تضيف كثريًا من التفاصيل الدقيقة عن
ّ
الغربية مل
جمتمعية يف أوروبا
حتوالت
يتسن لكارل ماركس
ّ
ّ
ّ
ّ
ال
دراستها،
إجنلز
فريدريك
ورفيقه
سيما تلك املتعلقة حبياة
ّ
ً
النساء خالل تلك التحوالت،
مستفيدة يف ذلك من توافر مواد
ُ
األوروبية مل تتح للباحثني
رى
والق
البلدات
أرشيفية ممتازة من
ّ
ّ
سردية ماركس ـ إجنلز عن نشوء
قبل السبعينيات .ولذا فإن
ّ
الرأمسالية ال تكتمل حقيقة من دون النصوص الفيدريتشية.
ّ
وفق فيدريتشيه ،فإن نشوء النظام الرأمسالي كان نوعًا من
ثورة مضادة استباقية نفذتها النخبة ملواجهة ثورة فقراء النظام
اإلقطاعي اليت بدأت معاملها يف التبلور يف الفرتة 1650 - 1550
كميات هائلة من ّ
ّ
الذهب
بعدما تدفقت على القارة
والفضة ـ
ّ

مسروقة من سكان
أمريكا األصليني ـ
فتسببت يف تضخم
ّ
تكاليف
يف
حاد
احلياة
اليومية مل يعد
ّ
بعده الفقراء بقادرين
احلد
توفري
على
األدنى من متطلبات
فبدأوا
العيش،
واالعتداء
بالتذمر
على األثرياء .الثورة
املضادة االستباقية
اليت وحدت صفوف
ا أل ر ستقر ا طيني
اجلدد
واألثرياء
والكنيسة يف جبهة
واحدة ،هدفت إىل
حتييد غضب الفقراء
املتصاعد والشروع
اقتصادية جديدة تضمن حتقيق أعلى األرباح
يف بناء منظومة
ّ
عرب االستغالل العميق للموارد مبا فيها العنصر البشري عبيدًا
أو عما ً
ال شبه عبيد .مل يكن لتلك األهداف أن تتحقق من دون
إعادة تشكيل العالقات االجتماعية القدمية وصياغتها يف أفق
جديد متوافق مع متطلبات االقتصاد اجلديد .مهمة متحورت حول
خلق جيوش من
العمال املنضبطني واستخالص أعلى مستويات
ّ
اإلنتاجية منهم .كانت النساء يف تلك األجواء احللقة األضعف،
إذ مل يتمتعن بالقوة اجلسدية الكافية للعمل مقارنة بالرجل.
لذا ،كان املطلوب من املرأة التزام بيتها وتقديم خدمات شاقة
جمانية للرجل مقابل اإلنفاق عليها ،وتقديم جسدها له طقوسيًا
ّ
(يف آخر األسبوع غالبًا) كنوع من تفريغ لشحنة القهر
والذل
اليت يتلقاها خالل عمله ليعود نشيطًا جلولة جديدة من العمل.
السوق
يف املقابل ،يتوقع منها إجناب أكرب عدد من األبناء لرفد ّ
بالعمالة الرخيصة وضمان تورط
العمال اآلباء يف عبودية مستدمية
ّ
للنظامَ .فْر ُ
ض هذا النموذج االجتماعي اجلديد تضافرت عليه
األوضاع االقتصادية الناشئة ،حيث ُد ّمرت الوحدات اإلقطاعية
اليت طاملا وفرت نوعًا من شبكة أمان جمتمعي صغرية للنساء
ملصلحة احليازات
املسورة الكربى ،فأصبحن عمليًا دون مورد
ّ
ّ
رزق ،والكنيسة اليت ّ
بشرت الرعايا
بالتعفف عن اجلنس خارج
مؤسسة الزواج وقبول سلطة الرجل املطلقة يف البيت واالعتناء
عمال خاضعني جدد يتمتعون
بصحة جيدة ،وأيضًا الدولة
ّ
برتبية ّ
اليت ّ
وكنسية بينهم.
قانونية
نفذت إحكامًا جائرة
ّ
ّ
ّ
وتسجل فيدريتشيه أن ظاهرة حرق الساحرات اليت انتشرت يف
أوروبا
أحناء
معظم
الغربية طوال قرنني تقريبًا وراحت ضحيتها
ّ
ميتات
يف
النساء
آالف
علنية بشعة يف كل ساحة عامة ،إمنا
ّ
كانت صيغة النخبة املتحالفة على قهر الناس لتخويف النساء
ودفعهن مذعورات إىل االلتزام بقواعد اللعبة االجتماعية اجلديدة
اليت رافقت نشوء النظام الرأمسالي .وهي تستنتج من مراجعة
آالف الوثائق من تلك الفرتة أن هؤالء املسكينات كن نساء
وفقريات دائمًا ،كبريات السن غالبًا (أي غري منتجات اقتصاديًا
أو إجنابيًا) فقدن مصدر رزقهن أو كن متهتكات جنسيًا (يهددن
استقرار منظومة العمل ومؤسسة الزواج الرمسي) ،ويتجولن
الستعطاء الطعام من بيوت امليسورين .وكانت السلطات
(مدنية
هلن تهمًا ـ ملفقة بالطبع ـ
ودينية معًا بالتضامن) توجه ّ
ّ
ّ
باستدعاء الشيطان بسبب حقدهن الطبقي الظاهر على اآلخرين،
ومحلهن بذور الثورة والغضب على النظام القائم .ثورة ميكن
أن تنتشر خالل جتواهلن الدائم كفريوسات معدية .القتل العلين
اسرتاتيجية لتعليم
حينها كان
بقية النسوة ضرورة اخلضوع،
ّ
ّ
ّ
مسلط فوق رؤوسهن إن دفع
ص َو ُر ُه عالقة كسيف
ولتبقى ُ
بهن اليأس يومًا للتمرد.
ّ
ولعل من أمتع ما كتبته فيدريتشيه يف هذا اإلطار مدحيها
الرأمسالية صفة
النسائية اليت ُألبست يف العصور
للثرثرة
ّ
ّ
تامة للوقت ومنيمة وغيبة لآلخرين .فهي تقول
سلبية كمضيعة ّ
ّ
إن تاريخ الكلمة
اإلنكليزية املستخدمة
يف مقالة شهرية هلا ّ
ّ
لوصف الثرثرة ()Gossip
يقدم فهمًا مذه ًال كيف أن الكلمة
ّ
املشتقة من  Godو  Sippكانت تعين ـــ وفق عدد هائل من
النصوص واملعاجم القدمية ــــ شيئًا من عالقة أمومة
روحية
ّ
تنشأ بني النساء الشابات عادة والقابالت أو نساء اجلريان
األكرب سنًا منهن أو الرفيقات اللواتي يساعدهن على إدارة
أوجاعهن خالل اإلجناب والحقًا عرب مشاركتهن خرباتهن يف
العالجات البديلة باألعشاب ،كما أسرار جتديد العشق وبث
الشكوى من تعب القلوب .تقول فيدريتشيه هنا إن النساء

ّ
اللواتي كن خيرجن من بيوتهن ــ غالبًا أثناء غياب الزوج يف
فرن
(أو
السوق
وسط
القرية
مشرب
يف
ويلتقني
ـــ
عمله
احلي
ّ
أو القرية يف بالدنا) يثرثرن رمبا لساعات بال ّ
توقف ،قد وفرت
هلن تلك الثرثرة شبكة دعم اجتماعي مهم عرب عصور طويلة
ّ
تتناقل فيها األجيال خربات حياتية مهمة وقراءات للسلوكيات
البشرية ـ ال سيما الرجال ـ وحتفظ ذاكرة الشعوب عن األحداث
واألشياء واألشخاص خارج السرديات الرمسية اجملتزأة ذات
األجندات
السياسية .بذلك ،شكلت هؤالء النسوة هوية اجملتمع
ّ
احلقيقية وشخصيته وحكمته املتوارثة .لكن تلك العالقات
املقتصرة على النساء حصرًاّ ،
مثلت نوعًا من خطر ماثل على
النظام البطريركي ألنها قد متد النساء بالوعي أو الدافع أو
القوة لرفض اخلضوع للمنظومة روحًا أو جسدًا ،وقد تكون غطاء
بد من قمعها ولو
لنواة ثورة قد تأتي يف يوم ما ،ولذا كان ال ّ
األوروبية ــ
بالعنف .وهناك يف املتاحف
واألمريكية ــــ مناذج
ّ
ّ
من أقنعة كانت ُتلبس عنوة للنساء اللواتي يتهمن بالثرثرة من
تلك الفرتة تسبب أملًا فظيعًا عند حماولة التلفظ بكلمة ،وهي
تقدم فيدريتشيه مناذج
كانت قيد االستخدام حتى عام ّ .1837
قانونية وأحكام
مسرحية ونصوص
من أهازيج وأعمال
كنسية
ّ
ّ
ّ
أدبية طورتها النخبة
وكتابات
البورجوازية اجلديدة يف أوروبا
ّ
ّ
تدين ثرثرة النساء ،وتشيطن
قويات الشكيمة منهن ،وتهزأ
ّ
من الرجال الذين تتحكم بهم نساؤهم ،وجتعل من لقاءاتهن
للثرثرة عم ًال شيطانيًا فاسدًا .من بني هذه األعمال
مسرحية
ّ
اشتهرت عن زوجة لوط اليت رفضت اللحاق بزوجها إن مل ينقذ
معها رفيقاتها يف الثرثرة ،فرتكها لتتحول إىل عمود من ملح
ميت .وهكذا حتولت كلمة  Gossipشيئًا فشيئًا إىل
يف قاع حبر ّ
تلك الصورة السلبية اليت نتداوهلا اليوم عن الثرثرة النسوية
حتى بني املتعلمني.
ودًا كثريًا لنساء الطبقات الثرية ونساء
ال حتمل فيدريتشيه ّ
السالالت احلاكمة .تعتربهن أسوأ حا ً
ال مبا ال يقاس من نساء
البطريركية
الطبقات األخرى لناحية خضوعهن الذليل للمنظومة
ّ
اليت تطلب منهن كزوجات االحتفاظ بواجهة علنية مشرقة
عن زواج تعيس غالبًا ،وإجناب األبناء لضمان دميومة الثروة
والنفوذ يف العائلة ،بينما تتسامح مع الرجال الذين يتخذون
عشيقات كثريات .ترتيب مثالي للذكور املهيمنني ،ما دامت
وخفية فال
مَّرمة
الزوجة احلسناء مطيعة وخاضعة ،والعشيقة جُ َ
ّ
جترؤ على الظهور ألنها مدانة قبل أن تتكلم ،بينما تدفع الغرية
كليهما إىل التنافس دائمًا على نيل رضى الرجل /امللك.
رمبا ينبغي التذكري بأن أعمال فيدريتشيه ال ميكن وصمها
بتهمة املركزية الغربية ،وهي التهمة اليت أصبحت ُتلقى
جزافًا من قبل املثقفني العرب الكساىل ألن هذه السيدة
تارخيية يف إطار غربي ،فإنها ّ
العظيمة وإن حللت وقائع
ظلت
ّ
طوال الوقت تقارن بني جتارب النساء املوازية يف اجملتمعات
األخرى .وهي نشرت بالفعل كتابًا عن ظاهرة حرق الساحرات
يف إفريقيا احلديثة ،وكثريًا ما تعاونت مع مفكرات ومناضالت
من دول العامل الثالث لبناء فهم مشرتك أعمق لظواهر عمومية
يف االجتماع اإلنساني.
حنن مدينون لسيلفيا فيدريتشيه .ليس فقط ألنها منحتنا عرب
نضال استمر نصف قرن ،فهمًا أفضل عن املظامل اليت يتسبب
فيها النظام الرأمسالي تارخييًا وحاضرًا للمجتمعات والنساء،
بل ّ
للنسوية
ألنها أيضًا أعطتنا منوذجًا آخر ممكنًا
التقدمية يف
ّ
ّ
مواجهة
«ثوريات ما دون اخلصر» والتعبري دائمًا لستيفان
ّ
ستوري.
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فــن

إيلي باسيل يهاجم مرييام
فارس :الست بيونسيه
تنكرت بالعباءة السوداء

نقابة املوسيقيني يف مصر ترد ديانا كرزون يّ
تغن بفستان مثري
على أزمة مرييام فارس ...هذا وتشعل مواقع التواصل االجتماعي!

الفرق بينها وبني شريين

مرييام فارس  -شريين عبد الوهاب

ً
بيانا ردت من خالله عل
أصدرت نقابة املهن املوسيقية يف مصر
انتقادات بعض الفنانني لالستجابة السريعة من النقابة العتذار
ً
متاما ملا حدث مع
املطربة اللبنانية ،يف حني كان رد الفعل
مناقضا ً
الفنانة شريين عبد الوهاب.
وجاء يف البيان« :ذهب البعض إىل التلويح مبوقف النقابة من
املطربة شريين (وهي عضوة نقابية) وقتما أساءت إىل مصر وطنها
وشعبها أكثر من مرة مبفردات صرحية وواضحة ال حيتمل معها
التأويل أو الفهم اخلاطئ واختذت معها النقابة تدابريها اليت تنص
عليها اللوائح املعمول بها نقابيًا ،وذلك من ناحية ،ومن ناحية أخرى
اختذت النقابة قراراتها محاية هلا من املساءلة القانونية».
هاجم إيلي باسيل الفنانة مرييام فارس عرب مواقع التواصل
اإلجتماعي ،بعد أزمتها األخرية بسبب تصرحياتها عن مصر .وقال
باسيل إن مرييام ّ
ختفت بالنقاب يف أحد فنادق املغرب هل هامش
مهرجان موازين ،وشارك صورة نسبها هلا وأرفقها مبقطع كتب
فيه:
«الست #بيونسيه ،بعتذر قصدي الست #مرييام_فارس بآخر
زيارة إلهلا ع #املغرب أخدت تدابري أمنية غريبة مبا انو اخدت ابنها
ولي العهد ،ابن السلطان سليمان جوزها اللي كان معها كمان
بهاملشوار ،والتدابري كانت التالية:
 تغيري الفندق املشرتك اللي كانوا عم ينزلوا فيه معها اهم النجوماللي ،وعلى ارض الواقع ،أهم ّ
منها كقيمة فنية وبكتييييري .
 خروجها من الباب اخللفي للفندق املخصص للموظفني وارتداءهاتنقالتها كزي ّ
للربقع والعباية السوداء خالل ّ
علما انو لوبي
تنكري ً
األوتيل كان اصال فاضي من الصحفيني ،من الكامريات وحتى
من الفانز الن الكل كانوا متواجدين باالوتيل االول ومعجوقني
بالستارز اللي كانوا عم يوصلوا بالدور وما حدا كان باله فيها
مع العلم انها حباجة ماسة لتغطيات اعالمية من بعد ختبيصاتها
«التعتريية».
وأضاف« :يذكر انو حفلها شهد نقص كتيييري كبري من عدد
احلضور بالتالي ما كان فيه لزوم تعيش ّ
كل هاألمبيانسات النفسية
املرضية اللي ما بتدعي غري للشفقة كونها وحسب التفسريات
السيكولوجية نابعة عن نقص تراكمي دفني».

مخنوا كم بلغ مثن إطاللة
سريين عبد النور جبلسة
مصاحلتها مع نادين نسيب جنيم
استطاعت الفنانة اللبنانية سريين عبد النور أن ختطف األنظار
بإطاللتها املميزة جبلسة املصاحلة مع زميلتها املمثلة نادين نسيب
جنيم ،واليت نسقت هلا املمثلة ماغي بو غصن.
وقد أطلت عبد النور بـ «جامبسوت» من اللون األمحر من دار «وان
ميل روز» ،وبلغ مثنه حنو  367دوالر أمريكي فقط ،وذلك حبسب
مصدر خاص ملوقع اجلديد.

وأضاف البيان« :على الرغم من مبادرة هاني شاكر بالتواصل معها
ومع زوجها حسام حبيب يف حضور الفنان أشرف زكي وحماولة
إقناعها واالتفاق معها على حضورها إىل النقابة وتقديم اعتذارها
للشعب املصري ،يف تسجيل صوت وصورة ،إال أنها مل تف بوعدها
الرتباطها بعدد من السفريات ووعدت مرة أخرى بتنفيذ ذلك بعد
ً
أيضا بتنفيذ وعودها بتقديم اعتذارها على
عودتها ،ثم مل تلتزم
جتاوزها ضد الدولة املصرية واملساس باألمن القومي ،وبعد وقت
طويل أرسلت بيانًا مكتوبًا بصيغة مل تكن مرضية» ،موضحًا أنه
حرصًا من النقابة على صورة هذه الفنانة وموهبتها مت التغاضي
عن قرار وقفها وإلغاؤه.
واختتمت النقابة بيانها« :هذا هو الفارق بني املوقفني ..شريين
موهبة مصرية نعتز بها وتسأل هي وزوجها الفنان حسام حبيب عن
موقف النقيب معها بشكل شخصي ..وذلك غلقًا لباب املهاترات
واالصطياد يف املياه العكرة».
وكان الفنان أمحد السعدني انتقد أمس (الثلثاء) ،قبول الفنان
هاني شاكر نقيب املوسيقيني ،العتذار الفنانة اللبنانية مرييام
فارس عن تصرحياتها املثرية للجدل واليت اعتربها كثريون بأنها
مسيئة ملصر ،خالل املؤمتر الصحايف الذي سبق حفلها مبهرجان
«موازين».

وليد توفيق يدافع عن
مرييام فارس...بالتأكيد كانت
تقصد املتعهدين
دافع الفنان وليد توفيق عن الفنانية مرييام فارس بعد تصرحياتها
األخرية عن مصر ،وقال يف مؤمتر صحفي ضمن إطار فعاليات
مهرجان موازين« :لن أدافع على مرييام فارس لكونها لبنانية،
لكن ال أعتقد أنها قصدت سوءا فهي أذكى من ذلك».
وأضاف حبسب موقع «سيدتي»« :خانها التعبري بالتأكيد أنها كانت
تقصد املتعهدين» ،ثم أضاف « ،كل الفنانني انطلقوا من مصر،
ومصر هوليود الشرق وبريوت هي مرايا الشرق .هي اعتذرت و
الفنان هاني شاكر قبل اعتذارها ،لكنين متأكد انها سوف تعتذر
مرة أخرى وبطريقتها ،أنا متأكد من ذلك».

أثارت الفنانة األردنية ديانا كرزون ضجة واسعة بظهورها يف
فستان جريء مبهرجان جرش ،بدا وكأنه يكشف مالمح جسدها
بشكل مثري وواضح.
ً
شفافا رغم أنه يوحي بذلك،
غري أن الفستان يف احلقيقة ليس
وقالت كرزون ملوقع فوشيا إنه من تصميم بدور احلبيب.
وانتقد األردنيون ظهور الفنانة بهذا الشكل ،معتربين أن اجملتمع
األردني جمتمع حمافظ ،واستهجنوا قرار إدارة مهرجان جرش
بالسماح للفنانة باخلروج للجمهور بهذا الشكل ،واعتربوا ظهورها
بهذا الشكل املثري إهانة لألردن وليس للمهرجان الثقايف فقط.
وشبه النشطاء فستان كرزون بفستان رانيا يوسف والضجة اليت
أثارتها هي األخرى يف ذلك الوقت ،ولكن وحبسب وصفهم جاء
فستان الفنانة األردنية ببطانة أثقل قليلاً من رانيا يوسف ،ولكنه
أظهر مفاتن جسمها بشكل واضح.
وكانت املمثلة املصرية رانيا يوسف قد أثارت ضجة كبرية بظهورها
بفستان كشف عن جسمها بالكامل ،وقالت وقتها إنها نسيت
البطانة يف البيت.
هجوما على حكومته ،يف
العرموطي،
صاحل
األردني،
وشن النائب
ً
كلمة له خالل اجللسة الصباحية جمللس النواب األردني ،اليوم
األحد ،قائلاً  :إن «إحدى املغنيات ظهرت شبه عارية يف إحدى
ً
ساكنا».
احلفالت مبهرجان جرش ،دون أن حترك احلكومة
ومحل العرموطي حكومته مسؤولية ما وصفه بالصمت إزاء ما فعلته
ّ
املغنية ،معت ًربا إياه ً
خرقا للقيم األردنية ،بطريقة فاضحة».

شريين عبد الوهاب تدعم هيفاء وهيب:

«ما تغيبيش أب ًدا عن الناس اللي بيحبوكي»

وجهت الفنانة شريين عبد الوهاب ،رسالة دعم لصديقتها الفنانة
مؤخرا مرورها بأزمة صحية ،فقالت
هيفاء وهيب ،اليت أعلنت
ً
شريين عرب حسابها الشخصي على تويرت« :حبيبيت هيفاء بقالي
ِ
صوتك ،وأنا مش متعودة على إننا
كتري ماشفتكيش ومامسعتش
نغيب عن بعض ،أمتنى ربنا يشفيكي بإذن اهلل ،وإن شاء اهلل ما
أبدا عن الناس اللي بيحبوكي».
تغيبيش ً
أن هيفاء وهيب كشفت عن مرضها يف تغريدة مبناسبة حبلول
ُيذكر ّ
عيد الفطر ،قالت فيها :عيد مبارك  ،ينعاد على اجلميع ،أعتذر عن
بأي عمل فنيّ أو ظهور إعالمي ،بسبب وعكة
غيابي وعدم مشاركيت ّ
صحية أتعرض هلا منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء
ّ
اهلل أعود لكم قريًبا ،احلمدهلل على كل شيء».
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فــن

إيناس الدغيدي عن خلع فنانات احلجاب :صورة صادمة لفاروق الفيشاوي قبل
«احلمدهلل ربنا فك الغمة عنهم»! وفاته بساعات جتتاح مواقع التواصل
االجتماعي!

تعترب املخرجة إيناس الدغيدي ،من أصحاب التصرحيات اجلريئة
جليا يف خالل مشوارها يف عامل الفن ،وخاصة يف اجلزء
وظهر ذلك ً
املتعلق حبجاب الفنانات.
وحتدثت الدغيدي ،مرة أخرى عن رأيها يف اخلطوات اليت تقوم
بها بعض الفنانات خالل الفرتة األخرية خبلع احلجاب ،وذلك على
هامش مشاركتها يف مهرجان أصيلة الثقايف والذي يقام يف دولة
املغرب.
وقالت «أنا من زمان كان عندي وجهة نظر ملا واجهتهم ،وقلت
أنا ضدهم ،وقلت إن الفن مش الزم يتعامل باملعاملة الدينية
واألخالقية».
وتابعت «الفن مفتوح ومفروض يكون يف جرأة ،كما أن النماذج
اليت يقدمها الفنانات يف األفالم ،هي مناذج توجد يف اجملتمع وال
متت هلم بأي صفة».
وعن خلع بعض الفنانات احلجاب ،أوضحت« :احلمد هلل ربنا فك
الغمة عننا وعن الفنانات دول ،وكلهم بريجعوا دلوقيت».
وتطرقت إىل رأيها يف سبب تلك اخلطوة ،أكدت« :شعروا أن
الزمن بريوح منهم والشخص برياجع حساباته يف بعض األحيان
وجيد أنه مل يكن موفقا يف االختيار».
واضافت تصرحياتها التليفزيونية« :يف فرتة يف مصر مل تكن
واضحة وحصل تدمري يف اجملتمع ،وخلى السيدات يستسلموا
ورفضوا التطور ،وهو أمر ال أجد له تفسري ،ألن مصر مل يكن
فيها هذا االجتاه ،وهما كانوا ممثالت ناجحات ومش عارفة إيه
حصلهم».
وتابعت إيناس الدغيدي« :قد يكون حدث أمر خاص هلم وال نعرفه،
لكنهم بال شك ساعدوا يف تغيري شكل املرأة املصرية لألسوأ
وليس لألحسن» ،مشرية إىل أن «احلجاب مش سيئ ولكن مل يكن
طبعنا ،ومكناش باصني للموضوع على أن احلجاب هو الدين بس،
لكن الدين مش شكل ولكن باجلوهر».

بعد توقيفه يف مطار بريوت...
رسالة من وديع الشيخ اىل حمبيه

املمثلة املصرية نيللي كريم حتتفل
بتخ ّرج ابنها الكبري من زوجها األول

سيطر احلزن على قلوب حميب الفنان املصري الكبري فاروق
الفيشاوي ،والذي وافته املنية مؤخرا بعد صراع مع مرض
السرطان ،ودخوله يف غيبوبة كبدية يف إحدى املستشفيات يف
مجهورية مصر العربية.
وخالل الساعات املاضية ،انتشرت صورة للفنان الراحل فاروق
الفيشاوي ،وتداوهلا العديد من مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي باإلضافة إىل بعض املواقع الفنية ،ومت التأكيد من
رواد ونشطاء السوشيال ميديا بأن الصورة قبل
قبل جزء كبري من ّ
دخوله املستشفى بساعات قليلة.
وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قد أعلن عن إصابته مبرض
السرطان العام املاضي ،وذلك أثناء تكرميه يف مهرجان اإلسكندرية
السينمائي ،وقال أمام اجلميع يف وقتها أنه لن يسمح للمرض
باالنتصار عليه ولن يعطيه أي أهمية.

مارسيل خليفة ينشر صورة لـ
«مشروع ليلى»:

ال شيء يقتل كالعار!

نشر الفنان مارسيل خليفة صورة لفرقة «مشروع ليلى» يف حسابه
مبواقع التواصل االجتماعي معبرّ ًا من خالهلا عن موقفه من اجلدل
احلرية
«احلرية ال سياج هلا ،إنها هي السياج.
املفتوح ،وكتب:
ّ
ّ
احلرية ال حامي هلا ،إنها هي
ال ضابط هلا ،إنها هي الضابط.
ّ
احلامي».
وسأل« :ما وراء اجملتمع والدين والدولة والوطن هناك االنسان،
أن «الصمت مل يعد ممكنًا يف هذه
احلرية هي االنسان» ،الفتًا إىل ّ
ّ
األرض الطافحة باجلعري ،الدافقة باألوساخ والقرف والعار وال شيء
احلرية ملشروع ليلى».
يقتل كالعار.
ّ
يذكر أن ضجة كبرية أثريت حول الفرقة على مواقع التواصل
االجتماعي واآلراء املنقسمة بني دعم الفرقة وأخرى مطالبة مبنع
حفلها ضمن فاعليات مهرجانات جبيل الدولية واعتبار األغنيات اليت
ّ
وتشجع على املثلية
املسيحية
الدينية
«الشعارات
تقدمها تهني
ّ
ّ
ّ
اجلنسية».

بتخرج ابنها الكبري من زوجها
احتفلت املمثلة املصرية نيللي كريم
ّ
األول ،من اجلامعة.
ّ
وعلقت عليها كابتة «حبييب
عددا من الصور له،
عبدالكريم نشرت ً
مجيعا فخورون بك أيها العبقري
مربوك ،أمتنىلك كل التوفيق ،حنن
ً
غري العادي».
وكان طليقها املهندس بهاء صربي ،حاضرًا ،إال ان أي من الصور
مل جتمعها به.
كما نشرت أصالة نصري صورة بهاء صربي مع ابنه ،وأرفقتها
ّ
وتفوقك ومربوك عليك
خترجك
بتعليق
ّ
«ألف مربوك يوسي احلبيب ّ
(بالصوره
بالدنيي
الفخر والفرح بإبنك الغالي يا أحلى زوج أخت
ّ
ّ
املهندس بهاء صربي زوج غالييت أماني وإبنه البطل العبقري
يوسف) واهلل حبفظ ّ
أيام وجيمعهم
كل شبابنا وبناتنا ويعطيهم أحلى ّ
ربي ّ
بأطيب وأوفى ّ
الناس).
ّ
يذكر أن صلة قرابة جتمع أصالة نصري بطليق نيللي عبدالكريم
تزوج من شقيقتها أماني بعد سنوات من انفصاله
األول ،إذ كان ّ
الرمسي عن نيللي.

دينا الشربيين ترقص مع عمرو دياب يف
اليونان :واهلل حببك موت!
اوقف األمن العام يف مطار رفيق احلريري الدولي صباحًا املغين
وديع الشيخ خالل قدومه من االمارات.
وحبسب مراسل «اجلديد» عمر خداج ،فإن توقيف الشيخ جاء بناء
على مذكرة توقيف يف قضية متعلقة باملخدرات.
خداج على فيديو لوديع الشيخ بعد إخالء سبيله يظهر فيه
وحصل ّ
داخل سيارة ويقول «اىل حمبيين أنا خبري والشائعات كثرية .اليوم
سهرتنا يف سوريا وأحبكم كثريًا».

يبدو أن رحلة عمرو دياب السنوية إىل جزيرة ميكونوس اليونانية
بصحبة دينا الشربيين على موعد مع األزمات دوما ،حيث مت تسريب
مقطع فيديو هلما على الشاطىء وظهرت فيه دينا مبايوه مع إضافات
مثرية للجدل.
وشاركت دياب حتية احلضور ما أثار غضب مجهوره الذي اعترب
االطاللة غري مناسبة ملكانة عمرو الفنية.
عمرو ظهر يف املقطع املسرب وهو يليب طلبات اجلمهور بالتقاط

صور السيلفي ،كما وافق على الغناء مع العديد من املعجبني و
املعجبات ،وظهرت خلفه دينا الشربيين مبايوه قطعة واحدة باللون
األبيض مع أكسسوارات ختفي جانبا من جسدها ،وحرصت على
توجيه التحية ألشخاص يبدو أنها تعرفهم ولكن مل يظهروا يف
املقطع.
وكان عمرو دياب قد أعلن عن اسم البومه اجلديد «أنا غري» ونشر
امللصق الدعائي اخلاص به.
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مـتفرقات

الشوكوالتة الداكنة تقي من
اعتالل عقلي قد يكون قاتال!

توصلت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون
من جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس ،إىل
وجود صلة بني الشوكوالتة الداكنة واملزاج.
وفحص الباحثون بيانات  13626من البالغني،
مشلت استهالكهم للشوكوالتة الداكنة وأعراض
االكتئاب وجمموعة من العوامل األخرى ،مبا يف
ذلك الطول والنشاط البدني واملشاكل الصحية
املزمنة.
وكشف حتليل البيانات أن املشاركني الذين
أبلغوا عن تناول الشوكوالتة الداكنة مرتني
يوميا ،لديهم احتماالت أقل بنسبة  %70لإلبالغ
عن أعراض االكتئاب من أولئك الذين مل
يتناولوها أبدا.
وقالت الدكتورة سارة جاكسون ،اليت أشرفت
على الدراسة« :توفر هذه الدراسة بعض األدلة
على أن استهالك الشوكوالتة ،وخاصة الداكنة،
قد يرتبط باخنفاض احتماالت ظهور أعراض
االكتئاب».
وأضافت« :مع ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من
البحث لتوضيح العالقة السببية بني الشوكوالتة
واالكتئاب».
وتابعت« :إذا مت تأكيد وجود عالقة سببية تدل
على تأثري وقائي الستهالك الشوكوالتة على
أعراض االكتئاب ،فيجب فهم اآللية البيولوجية
لتحديد نوع وكمية استهالك الشوكوالتة للوقاية
من االكتئاب وعالجه».
وأظهرت العديد من الدراسات السابقة أن
الشوكوالتة تتمتع خبصائص تعزز احلالة املزاجية
على الرغم من أن سبب ذلك ما يزال جمهوال.
وحتتوي الشوكوالتة على مكونات ذات تأثري
نفسي يعطي الشعور بالنشوة ،على حنو شبيه
باملخدرات.
كما أن الشوكوالتة حتتوي على «فينيل إيثيل
أمني» املعروف بـ»جزيء احلب» ،وهو مادة
كيميائية يعتقد أنها مهمة لتنظيم احلالة املزاجية
لألشخاص.

كشف فوائد املوز تبعا أللوانه املختلفة!
يعد املوز أحد أرخص وأشهر أنواع الفواكه يف
العامل ،ويتميز بفوائده الصحية املعروفة على
نطاق واسع ،إال أن معظم الناس ال يدركون
كيف يؤثر مستوى نضج هذه الفاكهة على
مكوناتها الغذائية.
ولتوضيح ذلك بشكل جيد ،نشر الرياضي
األسرتالي «أخصائي التغذية» ،ريان بينتو،
رمسا يكشف الفوائد املتنوعة للموز بأشكاله
وألوانه املختلفة.
وكتب على صفحته يف «إنستغرام»High ،
 ،Performance Nutrition AUقائال« :إن أفضل
طريقة لفهم كيفية تغري الفائدة الصحية للموز،
هي دراسة ما حيدث يف الفاكهة داخليا مبرور
الوقت».
 املوز األخضرقال ريان إن املوز األخضر «غري ناضج،
ومنخفض الكربوهيدرات (الصعب امتصاصها
يف األمعاء الدقيقة) ومليء النشاء».

شرح خبري التغذية كيف أن النشاء يتحطم
ويتحول إىل سكر كليا يف املوز البين .وتتخذ
صبغة الكلوروفيل شكال جديدا أيضا ،ما يؤدي
إىل زيادة مستويات مضادات األكسدة مع تقدم
عمر املوز.
يذكر أن فاكهة املوز قليلة الدسم وغنية
بالبوتاسيوم وفيتامينات  B6و ،Cباإلضافة إىل
األلياف.

ومع ذلك ،ميكن للنشاء يف املوز األخضر أن
يسبب «الغازات واالنتفاخ يف املعدة» ،ولكنه
يرفع مستويات السكر يف الدم ببطء.
 املوز األصفركشف خبري التغذية الرياضي أن املوز األصفر
«أكثر ليونة وحالوة» ،ألنه حيتوي على املزيد
من السكر ،ما يعين أنه أسهل يف اهلضم.
وقال ريان« :مع اخنفاض مستوى النشاء ،ميتص
اجلهاز اهلضمي العناصر الغذائية بشكل أسرع.
ولسوء احلظ ،هناك دائما فقدان للمغذيات
الدقيقة مع تقدم عمر املوز .وللتعويض عن
طور املوز األصفر أكثر عندما يتعلق األمر
ذلكُ ،ي ّ
مبضادات األكسدة».
 املوز املنقطغالبا ما ُيظهر املوز الناضج بقعا بنية اللون على
قشرته اخلارجية ،ويكون ذا حالوة عالية ،نظرا
الرتفاع نسبة السكر يف الفاكهة.

أنـطوان مـالك طـوق

وأوضح ريان ،بالقول« :تشري البقع البنية إىل
مقدار النشاء الذي حتول إىل سكر يف املوز.
ويف نهاية املطاف ،كلما زاد عدد البقع البنية،
زادت كمية السكر .ويعد هذا النوع من املوز
غنيا مبضادات األكسدة ،لدرجة أنه يرتبط
بالوقاية من السرطان».
 -املوز البين

وكتب خبري التغذية« :يؤثر هذا النوع من املوز
على عمل اجلهاز اهلضمي قليال .كما جيعلنا املوز
األخضر نشعر باالمتالء بسرعة كبرية».

قداس وجناز لراحة نفس الفقيد

فوائد الثوم لكبار السن
يدخل الثوم يف العديد من مطابخ وأكالت العامل،
نظرا للنكهة اليت ميكن أن يضيفها إىل الطعام
باإلضافة لفوائده الصحية الكبرية.
كشفت دراسة أجراها علماء من الصني والواليات
املتحدة حقيقة مهمة ،حول فوائد الثوم وخباصة
لكبار السن.
الدراسة مشلت أكثر من  27ألف مسن يف
الصني ،من الذين تناولوا الثوم ألكثر من 5
مرات يف األسبوع ،يالحظ اخنفاض خطر الوفاة
مبعدل وصل لـ 11يف املئة /مقارنة بالذين
تناولوه أقل من مرة يف األسبوع.
مشل البحث أشخاصا جتاوزوا سن الثمانني
والتسعني عاما يف فرتة امتدت بني عامي 1998
و.2011
يتميز الثوم بالقيمة الغذائية الكبرية الحتوائه
على مضادات األكسدة والفيتامينات واألمحاض
األمينية وسكريات األليجو الفركتوزية وغريها
من املكونات.

غيـّب املوت رئيس رابطة آل طوق يف
لبنان

الشاعر واألديب أنطوان
مالك طوق

عن عمر يناهز ال  72عاماً بعد صراع مع
مرض عضال.
يف رصيد الراحل مؤلفات شعرية وأدبية
عدة نذكر منها« :فلتـُخنق الرواية وليـُرجم
السحار»« ،مرا  ...اال نتفه»« ،مريا»« ،خيال
عا ضهر الفرس»« ،امرأة متعددة»« ،قبيله
 ...وما حدا».
يقام قدّاس وصالة وضع البخور لراحة
نفسه يوم اإلثنني الواقع يف تاريخ ١٢
آب  ٢٠١٩بتمام الساعة السادسة مساء
يف كنيسة مار شربل يف بانشبول على
العنوان:
142
Highclere
Avenue
Punchbowl
وتقبل التعازي بعد القداس يف باحة
الكنيسة.
الدعوة عامة

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Aussie shares and Wall Street plunges as ‘You get rid of all the petrol in the tank’: John Howard warns interest rates may have been cut ‘too far’
US-China trade war escalates
The Australian share
market has been savaged, falling nearly 3 per
cent in just 15 minutes of
trade after a massive Wall
Street sell-off.
The Australian share
market has plummeted to
an 18-month low and has
now wiped off $90 billion
in the last two days.
The local market fell nearly 3 per cent in the first
15 minutes and comes
after a disastrous day on
Wall Street where stocks
fell as the US-China trade
war escalated.
The sell off returned the
local indices to levels last
seen on June 7.
The market turmoil appeared to flare up on
Tuesday morning when
the US Treasury Department said it had determined for the first time
since 1994 that China
was manipulating its currency.
Tech and healthcare
shares in Australia had
the steepest losses after
the first 15 minutes of
trading, slumping 6.52
per cent and 3.85 per
cent respectively.
Every sector was down
more than one per cent in
early trade, with materials
and utilities suffering the
least.
Mining giant BHP was
down 1.85 per cent to
$36.69, Rio Tinto was
down 2.25 per cent to
$89.43, and Fortescue
was down 4.16 per cent
to $6.795. The big four
banks — ANZ, Commonwealth, NAB and Westpac
— were down between
2.38 per cent and 2.99
percent each.
Gold miners were among
the few bright spots as investors looked for a safe
haven, with Newcrest,
Northern Star, Evolution
Mining, St Barbara, Dacian and Saracen rising
between 2.82 per cent
and 5.85 per cent.
The three major indices
on Wall Street had their

steepest
percentage
drops of the year overnight, with the Dow Jones
Industrial Average finishing down 2.9 per cent, the
S&P 500 down 2.98 per
cent and the tech-heavy
Nasdaq Composite down
3.47 per cent.
The massive sell-off in
the US, which dropped
the Dow Jones 1000
points at the closing bell,
followed the ASX’s worst
day of 2019 on Monday.
China let its currency, the
yuan, drop to its lowest
level against the US dollar in more than a decade,
a move that US President Donald Trump railed
against as “currency manipulation”.
It followed his own tweets
last week that threatened
tariffs on about $US300
billion ($444 billion)
worth of Chinese goods,
which would extend tariffs across almost all Chinese imports.
China’s central bank
said in a statement that
Monday’s weakness was
mostly because of “trade
protectionism and new
tariffs on China”.
Just hours after the President’s tweet, the Trump
administration officially
designated China a “currency manipulator”.
The US will now engage
with the International
Monetary Fund to eliminate unfair competition
from Beijing, Treasury
secretary Steven Mnuchin
said in a statement on
Monday.
The US had not put China
on the currency blacklist
since 1994. The designation could pave the way
for more US sanctions
against China.
The escalations in the
trade war between the
world’s largest economies are rattling investors
already unnerved about a
slowing global economy,
falling US corporate profits and possibly too-weak
inflation.

Losses were steep and
worldwide as the sell-off
that began on Monday
in Asia swept westward
through Europe to the
Americas.
Apple, Intel, Microsoft,
Nvidia and Advanced Micro Devices (AMD) were
among the biggest losers.
Investors in search of
safety herded into US
government
bonds,
which sent yields plunging lower.
US media is calling the
plunge Wall Street’s
“worst day of the year”.
A weaker yuan gives
Chinese manufacturers
a boost by making their
products cheaper on
worldwide markets for
buyers using dollars or
other currencies.
That hurts US manufacturers, which have
already been hit by the
slowing global economy.
It also adds more downward pressure on inflation, which some economists worry may be
edging towards too weak.
In the worst-case scenario, falling prices encourage people and companies to hold off on buying
things, which starts a vicious cycle of less and
less economic activity.
Mr Trump, who has made
the US trade war with
China a centrepiece of
his policy, defended the
tariffs on Twitter.
“Based on the historic
currency manipulation by
China, it is now even more
obvious to everyone that
Americans are not paying for the tariffs — they
are being paid for compliments of China, and the
US is taking in tens of billions of dollars!
“China has always used
currency manipulation
to steal our businesses
and factories, hurt our
jobs, depress our workers’ wages and harm our
farmers’ prices. Not anymore!”

John Howard has warned
interest rates may have
been cut “too far” already,
as markets tip the RBA
will cut again today.
Former prime minister
John Howard has warned
that the Reserve Bank may
have cut interest rates
“too far” already, leaving
Australia lacking ammunition in the event of another
global shock.
The US Federal Reserve
last week slashed its key
interest rate for the first
time since 2008 after the
RBA’s two consecutive
cuts in June and July
brought Australia’s cash
rate to a new record low of
1 per cent.
The board meets in Sydney this afternoon for its
August meeting, and while
most economists expect
the RBA to hold, financial
markets are now tipping
another 25 basis point cut
to 0.75 per cent.
On Monday, ASX cash
rate futures were pricing
in a 57 per cent expectation of a cut today, a sharp
increase from 49 per cent
last Friday. The market has
fully priced in a rate cut by
October or November.
Speaking to the ABC on
the sidelines of a Kalgoorlie mining conference on
Monday, Mr Howard said
he was “not sure that
these interest rate cuts
have been the right thing
to do”. “I think we’ve cut
interest rates probably far
enough already, perhaps
too far,” he said.
“But I don’t think my advice will be taken. A number of reasons why we
came through the GFC so
well is that our interest
rates were higher when
we entered the GFC and
the central bank had room
to move.”
He added, “If you cut them
too far you get rid of all the
petrol in the tank. If something unexpected comes
along you don’t have the
same room for manoeuvre.
It’s a point of view, and I’m
not claiming any special
expertise, but I think we’ve
gone quite far enough and
perhaps too far.”
Asked if there was more

the Federal Government
could do to kickstart the
flagging economy, Mr
Howard said the “best
thing” the Government did
“was to get re-elected”.
“It lifted the threat of punitive additional taxes on
Australian business and
Australian individuals,” he
said. “I think the sense of
relief that we don’t have
those extra taxes is over
time going to prove very
valuable.”
Mr Howard added that
mining had played a
“huge” role in saving Australia from the worst consequences of the global
financial crisis. “Over the
years it’s been a wonderful earner,” he said.
“It’s provided a lot of the
nation’s wealth, and I
think it’s an underappreciated sector. I find it rather
strange that sections
of the mining industry
should be under constant
attack when so much of
our wealth and prosperity
has been due to the mining industry.”
As the sharply escalating trade war between the
US and China sparked a
bloodbath on global share
markets overnight, Mr
Howard was asked whether Australia was in a difficult position.
“That only becomes a difficult relationship if we
handle it badly,” he said.
“And that is if we … get
obsessed with choosing.
You don’t have to choose.
You can have good relations with both but they’re
of a different character.
We’ll always be closer to
America because our values are the same, but we
have a great economic
link with China.”
He pointed out many
Australians had Chinese
heritage and Chinese was
the most widely spoken
foreign language in the
country.
“It’s in our interests consistent with our values to
have a good relationship
with China and that’s the
role of the Government,”
he said. “I think the Government is handling it well
and I think previous Labor

governments have done a
pretty good on that front
as well.”
If the RBA holds today, the
timing of the next cut could
become clearer this week
when the RBA announces
its revised forecasts and
the Australian Bureau of
Statistics releases its new
lending data for June.
Wednesday’s release by
the ABS, which includes
data on mortgage lending,
should give clarity about
whether the first of the
RBA’s two 0.25 percentage point cuts have had
any stimulating effect on
the key Sydney and Melbourne housing markets.
Mortgage lending excluding refinancing fell by 2.4
per cent in May as housing investors kept their
hands in their pockets
about the time of the federal election. The consensus forecast for June is
for a 0.4 per cent improvement, while Westpac’s Bill
Evans has tipped a 1.0 per
cent improvement.
“Recent interest rate cuts
should provide more of
a lift as we head into the
second half of the year,”
Mr Evans said.
Nonetheless, he expects
the RBA to next cut in October and again in February, while AMP’s Shane
Oliver agrees on February
but is tipping November
for the first move.
On Thursday the RBA will
release its Statement on
Monetary Policy, which
will include the bank’s
updated forecasts for economic growth, inflation
and unemployment.
When the bank cut the
cash rate in July, RBA
governor Philip Lowe said
the bank would adjust
again “if needed”, which
was widely interpreted as
the central bank adopting a short-term watching
brief.
“The RBA is waiting to
see the impact of its June
and July rate cuts and the
Federal Government’s tax
cuts for low and middle
income earners, and in
particular it wants to see
lower unemployment,” Dr
Oliver said.
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إعــالنات

الدكـتور جـمال ريفي يهـنئ
يتقدم الدكتور

جـمال ريفي
بأحر التهاني من
اجلالية اللبنانية
والعربية عامة
واالسالمية خاصة
حبلول عيد األضـحى
املبارك ،أعاده اهلل على
اوطاننا العربية باألمن
والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار ..وعلى اجلميع
باخلري واليمن والربكات..

وكل عام وأنتم بألف خري.

عـيد مـبارك
ADVERTISEMENT

األضحى املبارك

عــيد مـبارك

Eid Mubarak
Member for East Hills

Wendy LINDSAY MP

easthills@parliament.nsw.gov.au

02 9772 2774

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.
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عــزاء

الذين يف املسيح
يقومون أوالً

«ال تحزنوا كالذين ال رجاء لهم ،االموات
يف املسيح يقومون أو ً
ال ،لريثوا الحياة
االبدية»
توفيت يف الربازيل

املرحومة ديانا نوفل مخول

ارملة املرحوم حميد مخول من جربايل
عكار.
ستقام الصالة لراحة نفسها يوم غد األحد
املوافق  ١١آب الساعة الـ  6مساء يف
كنيسة مار نقوال بانشبول.
تقبل التعازي بعد الصالة
الداعون :شقيقاها نوفل نوفل وحبيب نوفل
وأوالدهما وعيالهم ،شقيقتها نهال ارملة
املرحوم شحادة لحود وأوالدها وعيالهم .
وعموم عائالت نوفل ،مخول ،لحود،
الراسي ،شويري ،صايغ ،وجميع األهل
واالقارب يف جربايل وبينو قبوال ويف لبنان
واملهجر.
الدعوة عامة

اىل روح عروسة السماء احملبة صاحبة االميان الذي ال
ميوت ،اختنا العزيزة ديانا مع الربكة اإلهلية والدعاء
الدائم
شقيقيت احلنونة ديانا حتية لك ولروحك الطاهرة،
ماذا اقول عنك وفيك فالكلمة والقلم واحلرب
والورق كلها ال تستطيع أن تعرب تعبريًا كام ًال
ابتداء من مجيع اخوتك وأخواتك
عن حمبتنا لك،
ً
اىل األهل واألقارب ،الذين مل ينسوا حمبتك
الطاهرة وحنانك اخلالد الذي ال ميوت.
اليوم يقولون ديانا اهلل يرمحها ولكن انا ال
اقول لك هكذا مفتخرًا بك ،ديانا ليست حباجة
اىل الرمحة من جديد ،بل انها قبلت الرمحة
واخلالص وآمنت بعظمة االميان احلقيقي من
دون أي تردد او أي شك منذ زمن طويل،
كانت وستبقى رمزًا خالدًا وجوهرا حقيقيًا
تعبدها
لإلميان ..االميان الطاهر والثابت يف
ّ
ومتسكها بكالم الرب القدوس ربنا رب الفداء
رب القيامة واحلياة.
كانت على يقني ثابت ال يتزعزع رغم ما عانته
من شتى انواع العذاب واالمراض واألوجاع،
فمع كل الصعوبات واألوجاع ،اليت كانت ال
ترحم وال تزول عنها لي ًال نهارًا ،كانت تعلم
جيدًا ان العذاب مهما كان نوعه هو الطريق
الصعبة والوحيدة اىل السماء وخشبة اخلالص،
الطريق الصعبة اليت قال عنها رب اجملد هي
تقصر املسافات بيننا وبني اهلل.
اليت
ّ
حتد ِ
حتد ِ
حتد ِ
يت املرض
يت األوجاعّ ،
ّ
يت اآلالمّ ،
ِ
مستمر
كنت معه يف صراع
اخلبيث ،الذي
ّ
ّ
منفذة قول الرب
صابرة على آالمك وأوجاعك،
من يصرب اىل املنتهى فهذا خيلص.
اليوم هو عرس السماء اليت تفرح وتتهلل
بصعود ديانا ،اليت هي امجل عروس ،اىل
القصر السماوي لتتالقى مع مجيع املالئكة
واألبرار والقديسني الذين يتهللون ويهتفون
بصعودك اليهم وقدومك اىل بيتك االبدي،
تاركة الكوخ األرضي اىل زوال يف دنيا
الفناء.
يا زهرة تفوح منها رائحة السرور والبخور
متفوقة على باقي الزهور جبمالك الروحي
ولونك البهي وذكرك اخلالد وحمبتك اليت ال
نهاية هلا ،وها انا أهنئ بك السماء وأمتنى أن
احيا واعيش اىل يوم اللقاء يف السماء العلية
يف فسيح جناته اىل جانب العرش االهلي يف
دينا البقاء ودنيا اخللود مع االبرار والقديسني
ِ
املعزي ،ليس يف دنيا العزاء
واستودعك مع
ّ
لتسرتحيي تاركة االنسان العتيق الذي ال يليق
بك امام اهلل وربنا يسوع املسيح ،بل انك
ِ
لبست االنسان اجلديد الذي هو ثوب القيامة
واحلياة الذي هو وحده القائم من بني االموات،
مانح القيامة واحلياة لكل من ُيْؤ ِمن به ومبوته
وقيامته.
املسيح قام حقًا قام ،الذي فدانا بدمه الثمني
لكي نقوم وحنيا معه ايضًا يف دنيا االبدية له
كل احلمد والشكر اىل األبد امني.

اربع سنني عذاب متل أيوب
متل مشعة نور عم بتدوب
ما شفيت يوم بال اوجاع
وكلمة آخ عندك شي ممنوع
ما شفت بهالدني اميان متل إميانك
متل ما بدك حقق كل أحالمك
ما همك املرض وكل هاالوجاع
همك الوحيد يوصل عالسما هامك
ما همك تقولي يا عمري رجاع
همك تكوني بنت الرب باميانك
ديانا عرفيت الدني بال اميان خرباني
أمراض باألوجاع واالحزان ملياني
عرفيت االميان وحدو بينصر االنسان
عا كل شيء بهالدني زايل وفاني
عرفيت الرب وحدو بيبدل االحزان
بيعطي الفرح لقلوب عطشاني
ما خلق عاالرض تا ّ
خيلد االنسان
وما خلق انسان أفضل من التاني
وهبك قيامه بواسطة االميان
تــفرح قــلوب كتري حـزنـاني
ّ
قبليت كالمو بقلب عطشان
ربـحيت قـيامه مبـجد عـلياني
كان همك تساعدي االنسان
وتعطي بشر بالفقر خلقاني
وحياتك حمبه وعطف وحنان
َ
وايـمان غـين ومـجد رباني
عشيت برمحه من خالق األكوان
ومشييت طريق الرب فرحاني
تركيت وراكي املال واخلالن
وعن كنوز الدني وال يوم سئالني
هيدي طريق الرب قاهلا من زمان
ّ
تـخلص االنسان من نار العذاب
دستور اهلل وفضل رباني
يا طالعة عا مسا الرب العليه

يا باقة ورد حـلوه مبزهريه

انيت طلعيت عالسما منشان
تــشويف االحبا وامي وبيي
ّ
سلمي عا كل الراحوا من زمان
مع الف سالم وأشواق وحتيه
وعرب
أيامنا عاالرض متل يوم َ
نرد القدر
ممكن
مش
نعيش
مهما
ّ
املوت ما عندو ال كبري وال صغري
ديـان الـبشر
هـيك اهلل راد ّ
وقبل ما اختم كلميت بهيكي ظروف
اهلل خلقنا وكان حببو عطوف
هدانا الرب اجمادو العليه
وعطانا القيامه تا جمدو نشوف
ال تزعلوا من املوت مش النا
املوت إلبليس الطريق ّ
فشلنا
ِ
اميانك بيسوع وحبو الكبري
غيابك عن الكل اليوم صبرّ نا
وهلق بقلك ديانا بالسما ارتاحي
املع يـسوع عالـموت انتــصر
نشكر الرب صرتي بالسما فكر صاحي
وفـرح وسرور متل زخ املطر
وبطلب تكوني خالدي مع اهلل واملسيح
وبطلب الرمحه تكون لباقي البشر.

اخوكِ الذي ال ينساكِ نوفل سدني اوسرتاليا
بتاريخ .٢٠١٩-٨-٣

سليمينغ ستديو
ستديو تنحيف
للـنساء والـرجال
خربة اكثر من  12عاما
إختصاصيون بـ:

بعد العالج

قبل العالج

 التنحيف فقدان الوزن حبرق الشحومواللحم الزائد
 إزالة التجاعيد من الوجهوالرقبة
 ش ّد اجللد املرتهل يف الوجهوالرقبة والبطن
 رفع اجلفون وشدها -ازالة الوشم ..وغري ذلك

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية
جلسة العالج األوىل بـ  70دوالرا وبعدها  100دوالر للجلسة

بعد العالج

قبل العالج

بعد العالج

نفتح  6أيام
يف االسبوع

قبل العالج

Add: 6/ 450 High Street, PENRITH (NK Centre), Ph: 0430 197 136 or 0404 244 795

