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التحالف يقصف قافلة للجيش السوري و«ميليشيات
موالية» قرب حدود األردن

الرئيس عون يتسلم دعوة رمسية من الرئيس ماتاريلال لزيارة ايطاليا

شلل يلف البحث يف قانون اإلنتخاب ..و«النــسبية» متعثرة بالدوائر

مل يسجل أمس االول أي
جديد على جبهة االستحقاق
ان
النيابي ،فيما بدا
ّ
الساحة الداخلية بدأت
تشهد حا ً
ال من االنتظار ملا
ستسفر عنه زيارة الرئيس
االمريكي للمملكة العربية
السعودية والقمم اليت
سيعقدها فيها وما ميكن
ان يكون هلا من انعكاسات
وتداعيات على الساحة
اللبنانية املتأثرة يف بعض
ملفاتها الداخلية باالوضاع
واالزمات السائدة يف
املنطقة.
ولكن ما حيصل من حتركات
ان حبثًا
ومواقف يشري اىل ّ
جديًا يركز على إمكان
االتفاق على قانون انتخاب
ألن
يعتمد النسبية الكاملة ّ
الغالبية الساحقة من القوى

الرئيس العماد ميشال عون مصافحا الوزير الفانو يف القصر اللرئاسي

هذه
أيدت
السياسية
ّ
النسبية ولكنها اختلفت
يف ما بينها على تقسيم

الدوائر االنتخابية وحجمها
وعددها .وهو أمر قابل
للنقاش واالتفاق عليه اذا

ترامب ينتقد محلة «تعسفية» ضده يف العالقة مع روسيا

انتقد الرئيس األمريكي
بشدة
ترامب
دونالد
أمس ،محلة ضده يف شأن
عالقته مع روسيا واعتربها

www.southwestbuilders.com.au

تعسفية ،مستخدمًا عبارة
باإلنكليزية تعين تعقب
أحدهم مع حكم مسبق
ضده بسبب اختالف يف

اآلراء معه.
أتى ذلك يف تغريدة على
«تويرت» ردًا على قرار

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

النيات ،على حد
صدقت
ّ
قول قطب نيابي.
حاليًا
اجلاري
فاحلراك

التتمة صفحة 31

استهدفت طائرات تابعة
ضد
الدولي
للتحالف
تنظيم «داعش» موقعًا
للقوات النظامية السورية
وميليشيات موالية يف شرق
البالد على مقربة من مثلث
احلدود السورية -األردنية-
العراقية ،يف رسالة حتذير
واضحة من مغبة حماولة
قطع الطريق أمام فصائل
سورية معارضة مدعومة
من دول غربية وعربية
يف مسعاها للوصول إىل
مدينة البوكمال وقطع
طريق إمداد «داعش» بني
العراق وسورية.
وجاءت الضربة اليت شنتها
مقاتالت أردنية يف التحالف
بعد ساعات من اجتماع
الرئيس السوري بشار
األسد مع فاحل الفياض
مستشار األمن القومي
العراقي موفدًا من رئيس
احلكومة العراقية حيدر

العبادي ملناقشة قضية
تأمني احلدود السورية-
العراقية.
وقال مسؤول يف وزارة
إن
األمريكية،
الدفاع
قصف املوقع السوري
جاء بعد «نريان حتذيرية»

على فصيل متحالف مع
القوات النظامية السورية
شكل خطرًا على قوات
تدعمها الواليات املتحدة،
يف إشارة رمبا إىل فصيل
«مغاوير الثورة» الذي

التتمة صفحة 31

السعودية تؤيد بقوة سياسة
ترامب يف فلسطني ...وردع إيران
اخلارجية
وزير
أكد
السعودي عادل اجلبري
حضور  ٣٧رئيس دولة
حكومات
رؤساء
و٦
للقمة العربية -اإلسالمية-
األمريكية ،اليت ستعقد
يف الرياض االحد (غدا)،
وقال إن هناك حماوالت
قوة
لتأسيس
جترى
املنطقة
يف
عسكرية

ملكافحة اإلرهاب.
خالل
اجلبري
وقال
عقده
صحايف
مؤمتر
أمس للصحافة العربية
القمة
إن
والدولية،
األمريكية
السعودية-
والقمة اخلليجية -األمريكية
ستعقدان السبت (اليوم)،
العربية
القمة
وتعقد

التتمة صفحة 31

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

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
both employers and workers
Assessment.
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*(RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

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

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

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

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

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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برعاية إمام وخطيب املسجد احلرام مبكة املكرمة الشيخ الدكتور خالد الغامدي

تدشني املركز اجلديد واختتام اعمال املؤمتر الثاني الحتاد مسلمي اسرتاليا ()UMA
اختتم اعمال املؤتمر الثاني ملؤسسة
اتحاد مسلمي اسرتاليا ()UMA
الذي انعقد برعاية وحضور إمام
وخطيب املسجد الحرام بمكة
املكرمة الشيخ الدكتور خالد
الغامدي يف القاعة الرئيسية الكربى
للمدينة االوملبية بسيدني سيدني
(شوغروند) وشارك فيه ما يقرب
من عشره االف شخص وعدد كبري
من قادة العمل االسالمي واالئمة
والدعاة واملتحدثني من اسرتاليا
والعالم .
شكل املؤتمر فرصة للمشاركني
ملناقشة القضايا الرئيسية التي
تؤثر على املسلمني واالسالم
باسرتاليا والعالم وتمتني وحدة
الجالية االسالمية يف أسرتاليا
وزيادة وعيها باملستجدات واملفاهيم
الصحيحة وسط التحديات الكربى
املحيطة باالسالم يف اسرتاليا
والعالم .
واوضح رئيس املؤسسة الشيخ
شادي السليمان ان املؤتمر جاء
بعد عدة أشهر من العمل والجهد
الدؤوب ،وتعاون على تنظيمه اكثر
من  200متطوع من ابناء الجالية
االسالمية باسرتاليا ،واضاف
ان املؤتمر هدف اىل بناء جسور
التعاون واملعرفة بني الجالية املسلمة
باسرتاليا وبني املسلمني يف العالم
وتكريس التعاون يف ما بينهم
لخدمة االسالم  ،وخدمة الوطن
االسرتالي الذي نعيش فيها.
ووجه الشيخ سليمان شكره
وامتنانه اىل إمام املسجد الحرام
الدكتور خالد الغامدي والدعاة
واملتحدثني من اسرتاليا والعالم

Best Bank in the
Middle East 2016
Asiamoney

الذين كان لهم الفضل بعد اهلل
بانجاح اعمال املؤتمر  .كما وجه
شكره اىل سفارة اململكة العربية
السعودية يف العاصمة االسرتالية
كانبريا والقائم باعمال السفارة
باالنابة مشعل الروقي  ،ومعاونيه
انور الصولي واحمد الزهراني على
تقديمهم التسهيالت الالزمة التمام
زيارة امام الحرم الشيخ الغامدي اىل
اسرتاليا  ،وروى بعض املشاهدات
الشخصية خالل املؤتمر ومنها
عدم تمالك العديد من املشاركني
انفسهم خالل القاء الشيخ الغامدي
كلمته يف املؤتمر او لدى قيامه إمامة
املصلني يف صالة العشاء فذرفوا
دموع املشتاقني إىل بيت اهلل الحرام
حيث كانت املشاعر والقلوب أسرية
هذا املشهد الروحاني البديع الذي
نقل عبق بيت اهلل العتيق والكعبة
املشرفة اىل اسرتاليا .
من جانبه اكد إمام وخطيب املسجد
الحرام بمكة املكرمة الشيخ الدكتور
خالد الغامدي يف كلمته التي القاها
خالل املؤتمر أن الدين اإلسالمي
هو دين واملودة والوئام واألمن
والسالم والتسامح بني جميع أبناء
البشر وشعوب اإلنسانية كافة،
مربزا اهمية العمل على ترسيخ
قيم االسالم السمحة وتحقيق
االعتدال والوسطية واالبتعاد عن
الغلو والتشدد و نبذ التطرف
والعنف واالرهاب .وتوجه الشيخ
الغامدي بالشكر لجهود اتحاد
مسلمي اسرتاليا برئاسة واشراف
الشيخ سليمان لتنظيم املؤتمر
وخدمة املسلمني باسرتاليا  ,واتاحة
الفرصة له ملشاركة اخوانه املسلمني

Best Bank in the
Middle East 2016
Global Finance

يف هذا املؤتمر االسالمي  ،متمنيا
ان تتكرر مثل هذه املناسبات التي
تخدم املسلمني .وقال أن تنظيم
هذه املؤتمرات ووجود املراكز
اإلسالمية باسرتاليا يعترب عنصراً
مهماً ملحاربة الغلو والتطرف ،ألن
هذه املؤتمرات واملراكز تنقل رسالة
اإلسالم الحقيقية القائمه على
االعتدال والوسطية واالنفتاح.
كما قام الشيخ الغامدي بتدشني
وافتتاح املركز واملجمع الدعوي
االسالمي الجديد التحاد مسلمي
اسرتاليا وقام بامامة أول صالة تقام
فيه  ،وضم املركز الذي يقوم على
ما يقارب ال  8االف مرت مربع يف
منطقة بادستو يف مدينة سيدني
مسجدا ،وقسما خاصا القامة اول
متحف اسالمي يف سيدني وقاعات
للمحاضرات  ،ومعهدا للتعليم
والفصول الدراسية  ،وصالة رياضية
وغريها من االنشطة ويقول رئيس
املؤسسة الشيخ سليمان ان املركز
هو جزء من رؤيه مؤسسة يو ام

Best Bank in the
Middle East 2017
Global Finance

امام الحرم الشيخ الغامدي واملفتي ابومحمد والشيخ سليمان والقائم باعمال سفارة
اململكة باسرتاليا مشعل الروقي

اي ( )UMAاالسالمية االسرتالية
القامة مجمعا دعويا اسالميا كبريا
يؤمن حاجات الشباب والشابات
املسلمات يف سيدني  ،على اسس
من العلم الشرعي االسالمي
الصحيح  ،والخدمات املتنوعة التي
تقوم على الحرفية والتنوع وااللتزام
بتعاليم االسالم .

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق ا�وﺳﻂ 2017
ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

...وا�ﻓﻀﻞ ﻓﻲ ا�ردن

...and The Best in Jordan

Best Bank in Jordan 2016
Asiamoney

Best Bank in Jordan 2016
Best Bank in Jordan 2016
)The Banker (Financial Times
EMEA Finance

Best Bank in Jordan 2016
Euromoney

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق ا�وﺳﻂ 2016
ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق ا�وﺳﻂ 2016
آﺳﻴﺎﻣﻮﻧﻲ

Best Bank in Jordan 2016
Global Finance

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا�ردن 2016
ﻏﻠﻮﺑﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا�ردن 2016
آﺳﻴﺎﻣﻮﻧﻲ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا�ردن 2016
إﻳﻤﻴﺎ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا�ردن 2016
ذا ﺑﺎﻧﻜﺮ )ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻞ ﺗﺎﻳﻤﺰ(

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ا�ردن 2016
ﻳﻮروﻣﻮﻧﻲ
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لبنانيات

باسيل التقى نظريه االيطالي:

اجليش قادر على محاية احلدود وجيب معاجلة أزمة النازحني بعودتهم لبلدانهم
ألـفانو :نـساعد لـبنان السـتقرار املـنطقة
أجرى وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل حمادثات مع وزير
الشؤون اخلارجية االيطالية
أجنيلينو ألفانو ،ختللها عرض
للتعاون الثنائي بني البلدين
واالوضاع يف املنطقة واجلهود
يف اطار حل االزمة السورية.

باسيل

مؤمتر
احملادثات
وأعقب
استهله
مشرتك
صحايف
باسيل بالرتحيب باملسؤول
االيطالي يف بريوت ملناسبة
زيارته األوىل كوزير للشؤون
اخلارجية ،وقال« :لقد التقينا
يف واشنطن مؤخرا ،وأرحب
بزيادة وترية لقاءاتنا اليت
تدل على استعدادنا املشرتك
ملنح املزيد من الدفع لعالقاتنا
القوية أصال».
أضاف« :عندما ينظر البعض
إىل البحر األبيض املتوسط،
يعتقدون خطأ أن البحر يفصل
بني عاملني ،ولكن عندما
ينظر لبنان وإيطاليا إىل البحر
األبيض املتوسط ،فإننا نرى
جسرا يربط احلضارات وجيمع
لالنسانية
القديم
التاريخ
والتطلعات احلديثة جملتمعاتنا.
وقد شكل لقاؤنا اليوم فرصة
للتطورات
شاملة
ملعاينة
األخرية يف املنطقة وخارجها.
وشكرنا إيطاليا على دورها
القيادي يف قوة األمم املتحدة
املؤقتة يف لبنان (اليونيفيل)
وسلطنا الضوء على املساهمة
اإلجيابية لقوات اليونيفيل يف
استقرار لبنان على الرغم من
االنتهاكات اليومية والنمطية
لسيادتنا من قبل إسرائيل».
خماوفنا
«تشاركنا
وتابع:
الناجتة عن التداعيات السلبية
لالضطرابات يف املنطقة ،وال
سيما تلك النامجة عن األزمة
السورية .واتفقنا على أن
احلل السياسي الشامل وحده
قابل للحياة يف سوريا ،وأنه
ينبغي أن يشمل العودة اآلمنة
للنازحني والالجئني .وأكدنا
مرة أخرى حقيقة أن لبنان
قد وصل إىل نقطة االنهيار
من حيث قدرته وحيدا على
االقتصادية،
األعباء
حتمل
واالجتماعية،
والدميوغرافية،
والسياسية ،واألمنية ،الناجتة
عن التدفق الكثيف للسوريني
إىل أراضينا .كما شاركنا

شكوكنا بشأن النتائج الضعيفة
اليت حققها التحالف الدولي
ضد داعش .ونرى أنه يف هذه
احلرب اجلماعية ضد اإلرهاب،
ال معنى لالنتصارات على أرض
الواقع إن مل تقرتن بهزمية من
ميولون ويرعون هذه املنظمات
اإلرهابية».
وقال« :لبنان منخرط متاما يف
هذا املسعى ،فهو يف طليعة
للمعركة
األمامية
اخلطوط
العسكرية ضد داعش ،من
خالل قواته املسلحة ،ومن خالل
محل رسالة التسامح واإلنسانية
للعامل ،يقدم النموذج اللبناني
املثالية
املضادة
الرسالة
لألفكار املرضية اليت تنشرها
القوى الظالمية .ومع ذلك،
وعلى حنو أكثر إجيابية ،دخل
لبنان مؤخرا ،بفضل وحدة
شعبه ،يف ما نعتقد أنه الطريق
الصحيح .ومع عودة مؤسساتنا
الدستورية مؤخرا للعمل بصورة
طبيعية ،إضافة إىل االنتخابات
التشريعية املقبلة ،تظهر القيادة
السياسية اللبنانية استعدادها
إلرساء أسس مستقرة جلهودنا
الوطنية لتحقيق الرخاء الدائم.
وهذا يتفق مع التزامنا بإصالح
نظامنا السياسي من خالل
مكافحة الفساد وفرض قواعد
صارمة للشفافية الكاملة يف
مجيع القطاعات العامة .وقد
اتفقنا يف هذا السياق على
أن االستغالل السليم ملواردنا
من النفط والغاز ميثل معلما
بارزا لرخاء لبنان .وحنن نرحب
باهتمام الشركات اإليطالية
وخربتها يف هذا اجملال».
وختم« :اتفقنا أيضا ،على
املستوى الثنائي ،على تعزيز
عالقاتنا االقتصادية والتجارية،
مستفيدين من ناحية أوىل من
فوائد واقع كون إيطاليا أكرب
شريك جتاري أوروبي للبنان،
ومن ناحية أخرى ،من سبل
التعاون اجلديدة اليت كان
مت االتفاق عليها بني لبنان
واالحتاد األوروبي يف أولويات
األربع
للسنوات
الشراكة
املقبلة».

ألفانو

من جهته ،قال الوزير االيطالي:
«من اجلميل جدا ان اكون يف
لبنان والتقي صديقي الوزير
باسيل .ان هذا العام مميز
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موقف متشدد جتاه إيران؟
أجاب« :جيب علينا ان ننتظر
النتائج او ما قد يصدر عن
هذه القمة .اود ان اقول
لطاملا اعتربنا ان على ايران
ان حترتم االتفاقات املربمة
على الصعيد الدولي خصوصا
ما يتعلق بامللف النووي وهذا
اساسي جدا لالسرة الدولية.
وحنن نتطلع اىل نتائج قمة
الرياض وهي قمة مهمة جدا
النها ستكون االخرية قبل
اجتماع جمموعة الدول السبع
يف كارولينا».

باسيل

الوزيران باسيل وألفانو خالل املؤتمر الصحايف
بالنسبة لبلدينا اللذين حيتفالن
مبرور  70عاما على تأسيس
العالقات الديبلوماسية بني
ايطاليا ولبنان ،وقد سلمت
هلذه املناسبة رسالة من
الرئيس االيطالي اىل الرئيس
ميشال عون دعاه فيها لزيارة
روما للداللة على عمق العالقات
اليت تربطتنا وعلى التعاون
املستقبلي على مدى السنوات
املقبلة».
أضاف« :ايطاليا موجودة يف
لبنان من خالل جنودها منذ 1978
يف اطار اليونيفل ،وانا اليوم
موجود هنا ألعزز هذه الصداقة
وللمضي قدما يف هذا املسار.
كما ان ايطاليا تعتز مبساهمتها
يف تدريب اجلنود اللبنانيني
وحنن اول شريك جتاري للبنان
يف اوروبا والشريك الثاني له
على الصعيد العاملي .كما ان
ايطاليا من اول الدول املاحنة
للبنان ضمن االحتاد االوروبي،
وفيما نقدم الكثري للبنان ،نود
تقديم املزيد يف هذا االطار.
كما اني عربت خالل حمادثاتي
يف بريوت عن رأينا االجيابي
بلبنان الذي نعتربه منوذجا
للتعددية الثقافية ومنوذجا
فريدا للتعددية الدميوقراطية
يف الشرق االوسط ،ونعتقد
ان له دورا مهما يف االستقرار
يف املنطقة».
وتابع« :نتعاون ونقدم املساعدة
للبنان من اجل احملافظة عليه
ولتفادي عدم االستقرار فيه،
ومن اجل املساهمة يف استقرار
املنطقة ككل».
وهنأ «لبنان على اجلهود
الكبرية اليت يبذهلا يف اطار
استضافة النازحني السوريني
اذ ليس هناك من بلد يف
العامل لديه هذه النسبة الكبرية
من الالجئني بالنسبة اىل عدد
السكان».
وقال« :يف اطار مكافحة
االرهاب ،نعترب ان ما تقومون
به امنا تفعلونه ليس من اجل
لبنان فقط امنا من اجلنا ومن
اجل العامل بأسره ،وميكنكم
دوما التعويل على مساعدة
ايطاليا».
وختم مشريا اىل أنه وجه
«دعوتني اىل الوزير باسيل
لزيارة روما ،على ان تكون
الزيارة االوىل قريبا والثانية
يف تشرين الثاني املقبل خالل

فاعليات
االوروبي».

احلوار

حوار

املتوسطي

بعد ذلك رد باسيل وألفانو
على أسئلة الصحافيني ،فسئل
الوزير االيطالي :ما رأيكم
بشركة «إيين»؟
أجاب« :إيين شركة كبرية جدا
وتقوم بأعماهلا على الصعيد
الدولي ،وأرى ان هناك فرص
عمل كما حصل عدة مرات مع
شركات ايطالية اخرى».
سئل :هل انت متخوف من
اعتداء اسرائيلي على لبنان؟
أجاب« :لقد عملنا أخريا من
اجل تهدئة االمور بني اسرائيل
وفلسطني ،وحنن ندرك متاما
ان هلذه املشاكل انعكاسات
خصوصا على املناطق احلدودية
لكننا نعمل مع حلفائنا على
تقديم احلماية الالزمة ولغاية
االن النتائج على الصعيد
األمين ممتازة جدا».
سئل :حتدثت بعض التقارير
عن تقديم شركة «إيين»
عموالت اىل بعض املسؤولني
اللبنانيني ،فما صحة ذلك؟
أجاب« :كما تعلمون الشركة
نفت هذا االمر واعتربت
أنه تصرحيات ال اساس هلا
والسلطات اللبنانية بدورها
نفت االمر».
سئل :هل تؤيد إيطاليا اقرتاح
احلكومة اللبنانية إعادة الالجئني
السوريني اىل املناطق اآلمنة
يف سوريا؟
أجاب« :حنن ندرك متاما اجلهود
وكل ما تفعله احلكومة اللبنانية
وهذا ينهكها ،لذلك حنن على
ثقة أن احلل يف سوريا هو
الباب لعودة الالجئني اىل
ديارهم .وسأحتدث يف االيام
املقبلة مع املبعوث األممي اىل
سوريا ستيفان دي ميستورا
وأنقل له بوضوح ما مسعته من
املسؤولني اللبنانيني ،وسأطلع
على مستجدات العملية السلمية
يف سوريا .وهذا سيكون
احلل يف سوريا هو املفتاح
االساسي الي عملية سلمية يف
املستقبل».
سئل :غدا ستجري االنتخابات
يف طهران ،ويف االيام املقبلة
تعقد قمة عربية يف السعودية
حبضور الرئيس االمريكي .هل
لديكم خماوف من نتائج هذه
القمة وهل تتخوفون من اي

بدوره ،سئل باسيل :هل انتم
مرتاحون لنتيجة احملادثات،
وهل اتفقتم على اختاذ خطوات
عملية بالنسبة للنازحني وكذلك
الطلب من االحتاد الدولي
املساعدة ملعاجلة الوضع يف
جرود عرسال؟
أجاب« :أعتقد ان اجليش
اللبناني قادر من خالل قواه
الذاتية على محاية حدود لبنان،
طبعا هو حباجة ملساعدات
عسكرية من آليات وسالح
لتطوير قدراته البشرية اليت ال

تضاهيها قدرات يف املنطقة،
وهو حيقق يوميا إجنازات نوعية
وحيمي لبنان أكثر وأكثر».
أضاف« :أما يف موضوع النزوح
السوري اىل لبنان ،وكما كنا قد
نبهنا ،هذه االزمة تطال اجلميع
وها هي تتمدد اىل أوروبا،
وقد عرفت من الوزير ألفانو أن
أعداد النازحني من غري سوريا
ارتفع بشكل كبري ووصل هذه
السنة اىل أربعني يف املئة
وبالتالي فإن أزمة النزوح
هي عاملية وهذا ما نبهنا منه،
فعندما تتكرس فكرة تشجيع
الشعوب على ترك بلدانها سعيا
اىل وضع اقتصادي وسياسي
وامين أفضل يف بلدان أخرى
أكثر تطورا فإن هذا يؤدي
اىل تغيريات دميوغرافية على
مستوى العامل ويهدد قارة
كبرية وقوية مثل أوروبا فكم
باحلري لبنان .من هنا جيب
معاجلة أزمة النزوح بشكل
مجاعي حبيث تكون األولوية
لعودة النازحني اىل بلدانهم
وعدم تشجيعهم كي ال نقول
عدم السماح هلم بالتوجه اىل
بلدان أخرى».

املشنوق زار دريان وحبثا يف قضية
املوقوفني املضربني عن الطعام:

تأليف جلنة متابعة والعمل على
العفو العام بعد  19حزيران

املفتي دريان مستقبال الوزير املشنوق
كشف وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق أنه «بالتوافق مع
مساحة مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
وبالتشاور مع دولة رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري،
تقرر تأليف جلنة مشرتكة بني
دار اإلفتاء ورئاسة احلكومة
وجمموعة قانونية ملتابعة القضايا
احملقة للموقوفني ،بعد إضراب
بعضهم عن الطعام ،واالتصال
بذويهم وتولي اجلانب القانوني
لقضيتهم».
أضاف املشنوق بعد زيارته
يرافقه
دريان،
املفيت
مستشاراه ماهر أبو اخلدود
ووليد كيب ،أن «الرئيس
احلريري ومساحة املفيت طلبا
مين إبالغ األهالي التزامهما
بكل سعي وجهد ومثابرة،
ودون تردد ،للوصول إىل
عفو عام حيقق العدالة ويرفع
الظالمة عن املظلومني منهم،
وحيقق العدالة لكل السجناء
وخيفف الضغوط اليت يتعرض
هلا أهاليهم ،سواء يف صيدا

أو بريوت أو طرابلس».
وتابع« :الظلم يتم رفعه عن
طريق العفو العام من جهة،
وعن طريق متابعة قضاياهم
العدلية يف احملكمة العسكرية
أو يف أي حمكمة أخرى ،من
خالل اللجنة اليت ستشكل».
وأشار إىل أن «مساحة املفيت
حني زار الرئيس ميشال عون
حبث معه هذا املوضوع وكان
فخامته متجاوبا».
وأكد أن «اللجنة ستتألف خالل
أيام» ،وردا على سؤال قال:
«إن العفو العام حيتاج إىل مناخ
سياسي غري متوافر حاليا ،ألن
األولوية حتى  19حزيران هي
لالتفاق على قانون لالنتخابات،
بعدها يتم التشاور والعمل أكثر
ملناقشة موضوع العفو العام».
وردا على سؤال قال« :إن من
أفرج عنهم فبقرار قضائي،
وال يوجد قرار سياسي بوقف
اإلفراج عن أحد ،لكن هناك
مسار قضائي يسري ببطء،
وهو الذي يزيد الظلم على
املظلومني».
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لبنانيات

الراعي تسلم من مؤسسة اديان نسخة من الدليل الرتبوي حول دور
املسيحية واإلسالم يف تعزيز املواطنة والعيش معا والتقى هيئات

الوفاء للمقاومة :للتنبه اىل خماطر املغامرة
بالبالد عرب استسهال انقضاء والية اجمللس
قبل اقرار قانون لالنتخاب

الراعي مستقبال وفد مؤسسة اديان
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي بعد ظهر امس االول،
الدكتورة هادية هيكل خمتار
والدكتور انيس الشامي اللذان
عرضا ملشروع تقديم جامعة
السيدة يف اسرتاليا منحا
للطالب اجلامعيني اللبنانيني يف
اختصاص الطب يف اسرتاليا
على «ان يعودوا ملزاولة املهنة
يف لبنان ألن اهلدف مساعدتهم
ليحققوا رسالتهم يف وطنهم
وليس سلخهم عن ارضهم
وبيئتهم وتراثهم».
ولفتت خمتار اىل ان «الزيارة
كانت مثمرة جدا نظرا لتبادل
األفكار مع غبطة البطريرك
الراعي الذي منحنا بركته وابدى
محاسة كبرية للمشروع .ونظرا
ملعرفة غبطته العميقة بالواقع
بشؤون
واهتمامه
اللبناني
رعيته فلقد طرح امامنا افكارا
بناءة يف هذا اجملال وحنن نقدر
له عاليا اهتمامه األبوي هذا».

وفد من «مؤسسة اديان»

بعدها التقى الراعي وفدا
من «مؤسسة اديان» ميثل
املرجعيات الروحية املسيحية
واإلسالمية يف لبنان ،قدم اليه
نسخة من الدليل الرتبوي «دور
املسيحية واإلسالم يف تعزيز
املواطنة والعيش معا» ،حبضور
االمري حارث شهاب.
وضم الوفد عن «مؤسسة
أديان» ،رئيس املؤسسة األب
الربوفسور فادي ضو ،مديرة
معهد املواطنة وإدارة التنوع
الدكتورة نايال طبارة ،منسقة
املشروع السيدة ديانا مالعب،
مديرة الشؤون اإلعالمية اآلنسة
داليا املقداد ،وعن دار الفتوى
يف اجلمهورية اللبنانية املفتش
العام لألوقاف اإلسالمية يف
دار الفتوى الشيخ أسامة
حداد ،عن اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى املنسق اإلداري
يف مكتب الطالب والشباب
يف هيئة التبليغ الديين الشيخ
نعيم حازر ،عن اجمللس املذهيب
لطائفة املوحدين الدروز رئيس
الرتبوية
الشؤون
مصلحة
والدينية الشيخ فاضل سليم،
وعن جملس كنائس الشرق
األوسط :أستاذ الالهوت يف
جامعة الروح القدس  -الكسليك
وعضو اللجنة الالهوتية الدولية
يف الفاتيكان األب الدكتور

غابي هاشم ،مدير عام مكتب
الرتبية املسيحية يف مطرانية
بريوت للروم األورثوذكس
األب نقوال مسرية ،مدير الرتبية
الدينية يف الكنيسة اإلجنيلية
الوطنية القس نبيل معمارباشي،
مديرة مساعدة ملركز الدراسات
واألحباث املشرقية السيدة
فيوليت مسن.
ولفت الوفد اىل ان «اطالق
الدليل الرتبوي يأتي مببادرة
من مؤسسة أديان بالشراكة
مع املؤسسات الدينية الوطنية
الرمسية من جملس كنائس
الشرق األوسط ،الذي يضم
املسيحية:
الكنائس
مجيع
الكاثوليكية ،واألورثوذكسية،
واإلجنيلية ،ودار الفتوى يف
اجلمهورية اللبنانية ،واجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى،
لطائفة
املذهيب
واجمللس
املوحدين الدروز ،لتعزيز القيم
املشرتكة ولتطوير اخلطاب
الديين خدمة للمواطنة والعيش
معا .ولقد أجنز اخلرباء دليال
تربويا جبزئني ،يشكل موردا
رائدا وفريدا يف الرتبية على
ويتوجه
املشرتكة،
القيم
مضمونه إىل خمتلف الفئات
العمرية .وهو يشمل موارد
للخطباء والوعاظ والرتبويني

حول مثاني قيم مشرتكة هي:
قبول
اإلنسانية،
الكرامة
اآلخر ،األمانة ،احرتام القوانني
التكافل
العدل،
والعهود،
والتضامن ،العفو والغفران،
اخلري العام .وملا هلذا اإلجناز
من أهمية كبرية ،تدل على دور
لبنان الريادي ليس يف إرثه
الوطين للعيش معا وحسب ،بل
ويف قدرته على تعزيز ثقافة
العيش املشرتك ومحاية أبنائه
من آفيت التطرف واالنعزال،
عرب تطوير أدوات تربوية تهيئ
األجيال الشابة حلمل هذه القيم
واحملافظة عليها ،وملا يالقي
جناح هذا املشروع الريادي
من أصداء إجيابية ختطت حدود
لبنان وصوال إىل األزهر الشريف
والفاتيكان».
يشار اىل ان «مؤسسة أديان»
ستقدم هذا الدليل خالل حفل
رمسي برعاية فخامة رئيس
اجلمهورية ،يوم السبت  20أيار
 ،2017مبشاركة رؤساء الطوائف
اللبنانية ،والوزراء واهليئات
الرمسية املعنية ،واملسؤولني
الرتبويني والروحيني ،وهيئات
اجملتمع املدني.
ومن زوار الصرح ،الدكتور
جوزف احللو مدير العناية الطبية
يف وزارة الصحة.

تكتل نواب بعلبك اهلرمل زار قائد اجليش

املوسوي :لوضع حد نهائي للفلتان
والفوضى واخلطف واإلبتزاز يف املنطقة
زار تكتل نواب بعلبك اهلرمل
امس االزل قائد اجليش العماد
جوزاف عون وحبث معه االوضاع
العامة.
بعد اللقاء قال رئيس التكتل
النائب السيد حسني املوسوي
ان «الزيارة كانت لتقديم
التهنئة إىل سيادة العماد
عون واإلعراب عن اإلرتياح
لتعيينه يف هذا املوقع املعين
حبفظ سيادة الوطن وحترير
كامل أرضه وبكرامة املواطنني
وحريتهم وإستقرارهم ،ولتأكيد
الوقوف إىل جانب اجليش
واملقاومة يف املواجهة املفتوحة
مع العدو الصهيوني وعمالئه
التكفرييني ومن يقف خلفهم،
مبضاعفة
املطالبة
ولتجديد
اجلهود اهلادفة لتأمني اإلستقرار

واألمن ملنطقة البقاع وبعلبك
اهلرمل ،ووضع حد نهائي
للفلتان والفوضى وإطالق
الرصاص واخلطف واإلبتزاز،
وقطع املياه والطرقات من قبل
بعض األشخاص املعدودين
الذين يتسرتون بإهمال الدولة
منذ عقود ،فباتوا ينتقمون من
أهلهم ومواطنيهم».
وختم« :إننا إذ نشكر اجليش
وبعض القوى األمنية اليت ال
تقصر يف القيام بواجبها جتاه
شعبها ،ندعو املتخلفني عن
واجبهم من مسؤولني وقوى
أمنية أخرى ،إىل أن ينهضوا
من غفلتهم ويأخذوا مواقعهم
ليتفرغ
ومسؤولية،
بشرف
اجليش إىل حفظ حدود الوطن
وترابه املقدس».

الكتلة خالل اجتماعها برئاسة النائب رعد
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
بعد ظهر امس االول ،اجتماعها
الدوري مبقرها يف حارة حريك،
برئاسة النائب حممد رعد
وحضور أعضائها.
بيان
يف
الكتلة
وهنأت
اصدرته ،مبناسبة عيد املقاومة
والتحرير «اللبنانيني مجيعا
وكل االحرار يف املنطقة والعامل
بأفول العصر االسرائيلي الذي
تهاوت معه كل اوهام العدو
يف التوسع واالحتالل فيما
جتددت مع االنتصار التارخيي
يف  25ايار من العام ُ 2000
ثقة
شعبنا بقدرته على هزم الغزاة
واستعادة
االحتالل
وطرد
الوطنية
والسيادة
االرض
وفق معادلة اجليش والشعب
املعادلة
وهي
واملقاومة،
اليت حررت الوطن ووفرت له
احلماية الدائمة واسست لتنامي
الردع املناسب ضد االعتداءات
االرهابية واحلروب االسرائيلية
أو التكفريية ،وهيأت كل
الفرص الالزمة لقيام الدولة
وأجهزتها ومؤسساتها ،وقدمت
أروع منوذج حضاري يف احلرص
على العيش الواحد وصون
النظام العام يف البالد رغم
التباين السياسي واختالف
النظرة اىل منهجية وآليات
بناء السلطة واىل نوعية أدائها
املطلوب».
اضافت« :إن عيد املقاومة
والتحرير هو العيد الوطين
الذي يستشعر به اللبنانيون
وانتماءهم
هويتهم
مجيعا
وعزتهم وكرامتهم ودورهم
الريادي على املستوى الوطين
واالنساني .وهو العيد الذي
تفرح فيه لفرح اللبنانيني كل
الشعوب املظلومة اليت تعاني
من االحتالل وتتطلع لتحقيق
ارادتها يف التحرير وتقرير
املصري».
وتابعت« :إن كتلة الوفاء
للمقاومة ومن منطلق وعيها
االسرتاتيجي لدالالت هذا العيد
الوطين وأهميته التارخيية ،تنحين
اجالال أمام ما صنعه االبطال
واالستشهاديون
املقاومون
والشهداء واجلرحى واالسرى
وعوائلهم املضحية والصابرة،
وجتدد عهدها هلم باحلفاظ على

اجنازاتهم وتثمري تضحياتهم
لتحقيق كل آمال شعبنا وأهدافه
املشروعة».
بعد ذلك عرضت الكتلة لالوضاع
على
املستجدة
والقضايا
الصعيدين احمللي واالقليمي،
وخلصت بعد النقاش اىل ما
يأتي:
 ال تزال الكتلة تتابع باهتماماملعطيات اليت انتهى اليها
حتى اآلن التداول بني كل
مكونات البالد حول قانون
االنتخاب ،وتعترب ان القبول
بصيغة النسبية الكاملة من قبل
كل الفرقاء ،مؤشر اجيابي جدا
حيتاج اىل استكمال النقاش
الذي ال بد منه حول عدد
الدوائر وحجمها وضوابط حتقيق
االنصاف وحسن التمثيل».
ودعت اىل «مواصلة النقاش
منفتحة
وطنية
بعقلية
للتوافق النهائي على القانون
اجلديد خالل املهلة القصرية
املتبقية» .مشددة على «التنبه
اىل خماطر املغامرة بالبالد
عرب استسهال انقضاء والية
اجمللس النيابي احلالي قبل
اقرار قانون االنتخاب وآليات
ومهل تنفيذه».
واستهجنت الكتلة «تفشي
ظاهرة صرف النفوذ السياسي
الحتكار امتيازات يف ادارة
بعض املرافق العامة من قبل
خالفا
ومؤسسات
شركات
للدستور والقوانني املرعية
يعرض
االجراء األمر الذي
ِّ
املواطنني لالبتزاز القهري كما
يؤدي عادة اىل تردي نوعية
اخلدمات املطلوبة وحتقيق ارباح
خيالية وسريعه على حساب
املال العام.
واعلنت انها «اذ تتابع اعداد
ملفاتها حول هذه الظاهرة
عمال بواجباتها يف مراقبة عمل
احلكومة وحماسبتها ،فإنها
تدعو جملس الوزراء اىل معاجلة
سريعة وجدية هلذا التجاوز
الفاضح الذي تنبعث منه رائحة
الفساد».
وتابعت الكتلة «التحقيقات
اليت جتريها وزارة االتصاالت
وهيئة اوجريو بشأن اخلرق
الشبكة
استهدف
الذي
االرضية الثابتة وما رافقه من

بث رسائل صوتية حتريضية
ومكاملات هاتفية ،وترى فيه
حدثا خطريا يكشف االستهداف
الدائم هلذا القطاع احليوي
والتالعب به بني فرتة وأخرى
ما يهدد خصوصيات اللبنانيني
وحرياتهم وأمنهم ،داعية اىل
«االسراع يف اجناز التحقيقات
وكشف املالبسات كاملة واختاذ
االجراءات اليت حتول دون تكرار
مثل هذا اخلرق املريب».
ورأت أن «استقواء النظام
السعودي باالدارة االمريكية
ملواصلة سياساته العدوانية
الفاشلة يف املنطقة ،لن يفضي
إال اىل مزيد من استنزاف
االمكانات واخليبة من عدم
حتقيق االهداف غري الواقعية.
كما ان توسل احلماية األمريكية
لتوغل يف التحريض والعدائية
ضد دول وتيارات النهوض
والتحرر يف املنطقة لن يسهم
إال يف تعقيد األمور فضال عن
أنه سيتسبب يف اهدار الكثري
من الدماء واملقدرات والفرص.
إن االدارة االمريكية خالفا لكل
حماوالت التضليل والتسويق
الشريك
ليست
االعالمي،
املناسب حملاربة االرهاب الذي
حيظى على الدوام برعايتها
واستخدامها ملشاريعها ،كما
ال يصح مطلقا الرهان عليها
للتوصل اىل حل عادل للقضية
الفلسطينية ينهي االحتالل
االسرائيلي ويتيح للشعب
مصريه
تقرير
الفلسطيين
بإرادته».
«ادانتها
الكتلة
وجددت
للصمت الدولي ازاء معاناة
االسرى الفلسطينيني الذين
يواصلون بأمعائهم اخلاوية
التصدي للممارسات االرهابية
وإلنتهاكاتها
االسرائيلية
املوصوفة للقوانني الدولية
ولشرعة حقوق االنسان .كما
جددت شجبها للصمت الدولي
ايضا ازاء وباء الكولريا الذي
أخذ يتمدد يف اليمن نتيجة
حرب االبادة اليت يشنها ضده
العدوان االمريكي السعودي
الذي سيفشل حتما يف اخضاع
ارادة الشعب اليمين الشجاع
ومصادرة حقه املشروع يف
تقرير مصريه».
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لبنانيات

رعى ممثال باملرعيب تدشني سفارة االمارات لعدد من املشاريع يف عكار

احلريري استقبل املدير االقليمي لربنامج الغذاء العاملي
ووفد احتاد املؤسسات السياحية
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري بعد ظهر امس
االول يف السراي احلكومي
املدير االقليمي لربنامج الغذاء
العاملي مهند هادي ،يرافقه
مدير مكتب بريوت دومينيك
هينريك ونائبه بول سكوكزيالس
يف حضور مستشار الرئيس
الالجئني
لشؤون
احلريري
الدكتور نديم املنال ،وجرى
خالل اللقاء عرض للمشاريع
اليت ينفذها الربنامج واملتعلقة
مبساعدة النازحني السوريني
يف لبنان واجملتمعات املضيفة
هلم واملشاريع املتعلقة بالطبقة
االجتماعية اليت تعاني من الفقر
املدقع.
ثم استقبل احلريري وفدا من
احتاد النقابات واملؤسسات
السياحية يف لبنان برئاسة
النقيب بيار االشقر وتسلم
منه جمموعة مطالب واقرتاحات
ومشاريع طويلة وقصرية االمد
من شأن تنفيذها ان يسهم يف
تعزيز وتفعيل القطاع السياحي
يف لبنان.
بعد االجتماع قال االشقر:
«اطلعنا دولة الرئيس على
واقع السياحة احلالي وشددنا
على ضرورة تشكيل جلنة
تنسيق مشرتكة تضم ممثلني
عن خمتلف الوزارات واالدارات
املعنية بسبب وجود قلة تنسيق
بني الوزارات  ،مع اهمية وضع
رؤية موحدة داخل جملس الوزراء
لنتمكن من الوصول الي النتائج
املرجوة».
كما التقى احلريري وفدا
من الطالب الفائزين جبوائز
ستيودانت
«اراب
مسابقة
ستار باك  ،»2017وهي اول
مسابقة يف املنطقة العربية
تهدف اىل تشجيع االبتكار
يف جمال التعبئة والتغليف و
تنظم بالتعاون ما بني منظمة
االمم املتحدة للتنمية الصناعية
وتطوير الصناعة ومركزها فيينا
واملركز اللبناني للتغليف،
ويشارك فيها اكثر من الف
طالب من  13دولة عربية.

سفارة االمارات

اىل ذلك وبرعاية احلريري
ممثال بوزير شؤون النازحني
معني املرعيب ،قام سفري
دولة االمارات العربية املتحدة
يف لبنان الدكتور محد بن
سعيد الشامسي ،جبولة يف
حمافظة عكار مشلت العديد من
املشاريع التنموية اليت اجنزتها
االمارات بالتعاون مع البلديات
واجملتمعات احمللية.
احملطة االوىل كانت يف مركز
احتاد بلديات جرد القيطع
يف بلدة حرار ،حيث كان يف
استقباله النواب :خالد زهرمان
،نضال طعمه  ،رياض رحال
،مفيت عكار الشيخ زيد زكريا،
املونسنيور الياس جرجس،
رئيس االحتاد عبداالله زكريا
ورؤساء البلديات ،عضو املكتب
السياسي لتيار املستقبل سامر
حدارة ،خالد طه منسق تيار

الحريري وفدا من اتحاد النقابات واملؤسسات السياحية
املستقبل يف عكار ،مدير
مستشفى احلبتور ربيع الصمد.
وبعد ازاحة الستارة عن اللوحة
التذكارية اليت تؤرخ لسلسلة
املشاريع التنموية اليت مولتها
دولة االمارات القى كل من
رئيس االحتاد زكريا ورئيس
بلدية فنيدق امحد عبدو البعريين
كلمتان شكرا السفري الشامسي
على زيارته ودولة االمارات على
مكرماتها.
ورد الشامسي بكلمة عرب فيها
عن حبه للبنان ولشعب لبنان
ومتنى النمو واالزدهار واالمن
واالمام هلذا البلد الذي له يف
قلبه عاطفة خاصة.
ثم انتقل اجلميع اىل مستشفى
احلبتور يف بلدة حرار حيث بادر
الشامسي اىل التربع بالدم
مشاركة باحلملة اليت تنظمها
املستشفى.
احملطة التالية كانت يف بلدة
ببنني ،حيث كان يف استقباله
كل من النائب السابق مصطفى
هاشم ورئيس رئيس احتاد
بلديات وسط وساحل القيطع
امحد املري ورئيس بلدية ببنني
العبدة كفاح الكسار وحشدكبري من رؤساء البلديات
عكارية
وفعاليات
وخماتري
بعد ازاحة الستارة عن اللوحة
التذكارية لعدد من املشاريع
االمنائية واحلياتية اليت نفذتها
بلديات وسط وساحل القيطع
بتمويل من دولة االمارات
العربية املتحدة يف عدد من
قرى وبلدات وسط وساحل
القيطع ،ألقى رئيس احتاد
بلديات وسط وساحل القيطع
امحد املري كلمة رحب فيها
بالسفري مشيدا باملكارم اليت
تقدمها دولة االمارات العربية
املتحدة للعكاريني لتخفف عن
واالهمال
احلرمان
كاهلهم
املفروض عليهم وتفاقم هذا
احلرمان جراء النزوح السوري
املتزايد عاما بعد اخر جراء احملنة
السورية».
وقال« :ان اياديكم البيضاء
وعطاءاتكم الكرمية لن ننساها
ابدا ،اننا نتوجه بالشكر والتحية
إىل مسو أمري دولة اإلمارات
وحكومتها
املتحدة
العربية
وشعبها الطيب كما نرتحم على
مؤسس الدولة املرحوم الشيخ
زايد آل نهيان ،الذي حوهلا إىل
دولة هلا احرتامها بني االمم،

ونأمل من حكومتكم الكرمية
املزيد من املشاريع لننهض
بهذه املنطقة إىل افضل
االحوال االمنائية».

الكسار

ثم القى رئيس بلدية ببنني
الدكتور كفاح الكسار كلمة
وصف فيها الزيارة بالتارخيية
وهي لفتة كرمية من دولة
املتحدة
العربية
االمارات
اىل عكار ،مؤكدا «ان زيارة
السفري اىل عكار تدل على
عمق عالقات االخوة واحملبة بني
الشعبني الشقيقني يف لبنان
واالمارات».

املرعبي

من جانبه القى الوزير املرعيب
كلمة باسم الرئيس احلريري
شكر فيها «دولة االمارات
العربية املتحدة على كل ما
تقدمه من املكرمات الطيبة
اليت من شأنها ان ختفف
املعاناة عن العكاريني خاصة
واعترب
عامة»،
واللبناننني
«ان هذه املكرمات من دولة
االمارات العربية املتحدة جاءت
يف وقت يعاني فيه لبنان
كثريا من االزمات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واالمنية
فكانت هذه املبادرة اليد الكرمية
اليت متتد اىل اللبنانيني الذين
سيذكرونها باخلري باستمرار».
واكد انه «ليس غريبا على
دولة االمارات ان تقف بكرمها
اىل جانب اللبنانيني كما
فعلت وتفعل على الدوام وان
اللبنانيني مجيعا سيبقون اوفياء
هلذه املكارم اليت تتواىل بشكل
دائم على امل ان تبقى دولة
االمارات العربية املتحدة رائدة
وسباقة بفعل اخلري واخلريات
يف هذا املشرق والعاملني
العربي واالسالمي».

الشامسي

ورد السفري الشامسي بكلمة
اكد فيها «ان سفارة االمارات
يف لبنان ستكون عامل خري
وتواصل انساني مع االشقاء
اللبنانيني خصوصا بعد حمنة
يف
السوريني
النازحني
لبنان».
االمارات
بوقوف
ووعد
«باستمرار اىل جانب لبنان
وتنفيذ عدد اخر من املشاريع
احليوية واملهمة اليت من شأنها
ان ختفف احلرمان عن اهالي
هذه املنطقة الطيبني».

وزار السفري االماراتي والوفد
املرافق بلدة مشحا حيث
دشن طريق عامة تربط بلدة
مشحا ببلدات اجلوار .وكان
يف استقباهلم رئيس واعضاء
جملس بلدية مشحا ومبشاركة
حزبية وسياسية ودينية ،بلدية
واختيارية واجتماعية وحشد من
ابناء البلدة وافتتحت بلدية
مشحا «شارع االمارات» بلقاء
اقيم يف باحة املدرسة احلميدية
االثرية».
بعد قص شريط االفتتاح
وتقديم دروع تقديرية للسفري
الشامسي القى االعالمي زياد
علوش كلمة رحب فيها باحلضور
وقال« :من امجل ما مسعت يف
قواعد الكفاح والتنمية والتغلب
على الصعاب ما قاله حكيم
العرب القائد التارخيي املغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل

نهيان ،إن احلاضر الذي نعيشه
اآلن على هذه األرض الطيبة
هو انتصار على معاناة املاضي
وقسوة ظروفه».
وقال رئيس بلدية مشحا خالد
عبدالقادر الزعيب« :نلتقي
يف مناسبة إعالن افتتاح هذا
املشروع احليوي والذي اطلقت
عليه بلدية مشحا «شارع
وشكرا
تقديرا
االمارات»
وعرفانا والذي يشكل شريانا
حيويا مهما لبلدة مشحا مع
القرى اجملاورة والذي ال ختفى
نتائجه االجيابية وبكل االجتاهات
التنموية ال سيما الزراعية
والبيئية منها والذي ما كان له
أن يكون لوال هذه اهلبة الكرمية
اليت تقدمت بها مؤسسة خليفة
بن زايد لألعمال االنسانية
من ضمن جهودها اخلرية اليت
مشلت أمكنة عديدة يف لبنان،
فشكرا دولة االمارات الشقيقة

قيادة وحكومة وشعبا وشكرا
لتيار املستقبل ولدولة الرئيس
سعد رفيق احلريري و لألمني
العام الشيخ امحد احلريري الذي
كان صلة خري يف هذا االجناز
وشكرا للمجلس البلدي السابق
برئاسة املهندس زكريا الزعيب
ولكل من ساهم وتعاون».

املرعبي

والقى الوزير املرعيب كلمة
خمتصرة اشاد فيها «بدعم
وبوقوفها
للبنان
االمارات
الدائم اىل جانبه» ،واثنى على
احتضانها للبنانيني والعرب
واملسلمني» ،وحيا القيادة
االماراتية احلكيمة.
وانتقل الوزير املرعيب والسفري
الشامسي والوفد املرافق اىل
منطقة اجلومة حيث يقيم الوزير
املرعيب لقاء تكرمييا على شرف
والوفد
الشامسي
السفري
املرافق.

الرياشي ينفي ما ذكرته بشأن تعيينات تلفزيون لبنان

غرد وزير االعالم ملحم الرياشي
عرب «تويرت» ،تعليقا على ما
ذكرته «املؤسسة اللبنانية
تعيينات
حول
لالرسال»
تلفزيون لبنان قائال« :ان ما

ذكرته ال LBCعن طرح فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عونامسا علي من خارج اآللية
غري صحيح على االطالق ،سؤاال
وجوابا».
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لبنانيات

رئيس اجلمهورية التقى املشنوق وفرعون
وزوارا:

مشروع املنطقة الصناعية يف عكار سيبصر
النور واملستقبل سيكون واعدا

رئيس الجمهورية مستقبال املشنوق
عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون األوضاع األمنية
يف البالد مع وزير الداخلية
املشنوق
نهاد
والبلديات
الذي أثار معه مسألة «النقص
احلاصل يف عديد قوى االمن
الداخلي واحلاجة إىل تطويع حنو
ألفي عنصر خالل عامني ،من
دون انتظار إقرار املوازنة نظرا
للحاجة بفعل توسع مهام قوى
االمن وانتشارها على االراضي
اللبنانية».
كما تطرق البحث اىل «الرتتيبات
اجلارية لالحتفال بعيد قوى األمن
الداخلي يف  9حزيران املقبل».
املشنوق
وأوضح الوزير املشنوق أنه وجد
لدى الرئيس عون «كل تشجيع
ودعم ،خصوصا أن قوى االمن
الداخلي تقوم باملهام املوكولة
إليها وتساعد مع القوى األمنية
االخرى يف احملافظة على
االستقرار األمين يف البالد».

فرعون

واستقبل الرئيس عون ،وزير
الدولة لشؤون التخطيط ميشال
فرعون ،الذي اطلعه على «نتائج
زيارته اىل ارمينيا ،حيث تناول
اللبنانية-االرمينية
العالقات
وسبل تطويرها وتعزيزها يف
اجملاالت كافة».
كما اطلعه على «نتائج زيارته
اىل باريس واملواضيع اليت
اثارها مع املسؤولني الفرنسيني
الذين التقاهم ،ال سيما يف جمال
درس مشاريع تتناول خمططات
التنظيم املدني».
واشار فرعون اىل انه حبث
مع رئيس اجلمهورية «يف
االتصاالت اجلارية القرار قانون
جديد لالنتخابات واالقرتاحات
املعروضة يف هذا اجملال».

حركة اإلصالح والوحدة

وعرض الرئيس عون حاجات
منطقة عكار ،مع وفد من «حركة
برئاسة
والوحدة»
اإلصالح
الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق،
الذي ألقى كلمة نقل فيها
«حتيات أهالي عكار ومتنياتهم
له بالتوفيق ،ال سيما وأنهم
استبشروا خريا بقدوم فخامتكم
وشعروا أنهم أصبحوا اآلن بأيد
أمينة ونزيهة وحمبة ومعطاءة

لكافة الشعب اللبناني».
وأضاف« :ان وجودكم فخامة
الرئيس هنا وعلى رأس هذه
اجلمهورية ،يعين لنا أن األمور
قد وضعت يف نصابها الصحيح
وأعيد للبنان سيادته واستقالل
قراره احلر ،كما أنكم اليوم
متثلون العروبة احلقيقية وهذا
ما أثبتموه يف كلمتكم يف القمة
العربية املاضية .فأنتم متثلون
العروبة األصيلة يف الثبات
والصمود يف زمن االنهزام
والتنازالت عن السيادة والكرامة
والعروبة».
وتابع« :إن الفساد املنتشر
يف مؤسساتنا أصبح ينهش يف
أجسامنا ويأكل قوتنا ،وحنن كلنا
ثقة بأن فخامتكم مع الشرفاء
سوف يستأصل هذا الفساد من
جذوره ويعيد النزاهة والكفاءة
إىل كافة املؤسسات ،أما يف
قانون االنتخابات فأنقل إىل
فخامتكم بعض تطلعات الشعب
اللبناني .وما يطمح إليه شعبكم
يستمده من رؤيتكم ملستقبل
لبنان وأجياله ،وهو قانون جيمع
كافة الشعب اللبناني يف عائلة
واحدة وحيقق العدالة واإلنصاف
يف األحجام واألوزان ويكرس
املصلحة الوطنية اجلامعة».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مؤكدا أن «منطقة عكار دائما
يف القلب ،كما كل املناطق
اللبنانية ،ال سيما وأنها مقلع
الرجال وخزان اجليش اللبناني».
وأكد رئيس اجلمهورية اهتمامه
ب»املطالب اليت رفعها الوفد
وسعيه الدائم يف سبيل
حتقيقها» ،مشددا على «أهمية
التنمية اليت متكن أبناء البلدات
والقرى من البقاء يف أرضهم
واالهتمام بها».
كما أكد أن «مشروع املنطقة
الصناعية يف عكار سيبصر
النور ،ومن شأنه انعاش
املنطقة واسعاد أبنائها» .ولفت
إىل أن «عملية النهوض اليت
بدأت مستمرة ،وال داعي للقلق
على املستقبل الذي سيكون
واعدا» .وركز على «أهمية وحدة
اللبنانيني وتضامنهم يف ما
بينهم».

سفراء من االحتاد االوروبي زاروا حمافظ الشمال واحلسن وتفقدوا مرفأ طرابلس السن :نعمل
للتخفيف من آثار ازمة النازحني على لبنان

استقبل حمافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا ورئيس بلدية
طرابلس املهندس امحد قمر
الدين ،يف مكتب احملافظ يف
سراي طرابلس ،وفدا من سفراء
االحتاد االوروبي برئاسة سفرية
االحتاد كريستينا السن ،وضم،
سفري هولندا HAN MAuris
سفرية
،scHAApveld
،MAriAN WrbA
النمسا
victor
رومانيا
سفري
شعبة
رئيس
،MirWA
التطوير االقتصادي احمللي
Joseluis viNusA - sANtA
،MAriA، FAcus WAlde
سفرية تشيكيا MicHAelA
 ،FroNkovAسفرية قربص
 ،cHristiNA rAFtiسفري
اليونان ،tHANos leousis
WoJciecH
بولندا
سفري
 ،bozekسفري بلجيكا JeroeN
اسبانيا
سفري
،dubois
 ،ricArdo sANtosسفري
فرنسا ،pescHeux ArNAud
سفري سلوفانيا JArosliN
الدمنارك
سفري
،vAlA
وسفري
sveNol kloNA
السويد ،peter seMNeby
يف حضور مستشار احملافظ
للشؤون القانونية باخوس اجبع،
رئيس قسم احملافظة لقمان
الكردي ورئيس دائرة البلديات
يف احملافظة ملحم ملحم.
وحبث اجملتمعون يف «التحديات
االقتصادية واالجتماعية اليت
تواجهها مدن الفيحاء والتداعيات
السلبية من ازمة النزوح السوري
على خمتلف القطاعات».

نهرا

ورحب احملافظ نهرا بالوفد،
واكد «اهمية متتني العالقات
الثنائية بني االحتاد االوروبي
واملؤسسات اللبنانية عموما
خاص،
بشكل
والشمالية
على خمتلف الصعد» .وقال:
«تشرفنا اليوم بزيارة وفد
االحتاد
دول
سفراء
من
االوروبي ،وعلى رأسه السفرية
السن ،واطلعوا منا على كل
األوضاع األمنية واالقتصادية
واالجتماعية .ونطمح أن يقدموا
لنا الدعم واملساعدة الالزمة،
ونشكرهم على زيارتهم ،ونأمل
منهم التنسيق املستمر معنا
من أجل حل العديد من االزمات
االقتصادية واالجتماعية اليت متر
بها هذه املدينة».
اضاف« :اطلعنا الوفد االوروبي
على وضع الالجئني السوريني
ووضعهم
املخيمات
يف
االقتصادي ،واالزمة اليت متر
بها مدينة طرابلس نتيجة اللجوء
السوري املوقت على األراضي
اللبنانية ،ومت عرض حلول
عدة ميكن لالحتاد األوروبي أن
يقدمها».
وتابع« :شرحنا للوفد االوروبي
الوضع االمين املمتاز الذي تنعم
به طرابلس ،حيث ال يوجد اي
شائبة امنية يف املدينة .وملسوا
هذا االمر ملس اليد خالل جولتهم
اليوم».

السن

بدورها ،شكرت السفرية السن

املحافظ نهرا مستقبال الوفد
احملافظ نهرا على استقباله
للوفد ،وقالت« :جئنا كسفراء
لالحتاد االوروبي اىل طرابلس
لنستمع منه ومن املسؤولني
احملليني عن احلاجات واملشاريع
املطلوبة يف مدن الفيحاء،
وحنن ندرك أهمية حتريك العجلة
االقتصادية يف هذه املدينة».
«االحتاد
ان
اىل
ولفتت
االوروبي كان بادر اىل عقد
لقاء خاص ملساعدة لبنان يف
مواجهة النزوح السوري يف
بروكسيل وبلجيكا ،وقد شارك
رئيس احلكومة سعد احلريري يف
االجتماع».
مستعدون
«حنن
واكدت
للمساعدة ،لكننا نطمح ان
يكون هناك الئحة باملشاريع
واالولويات لكي يصار اىل
درسها ومتابعتها مع املعنيني.
حنن نعي الصعوبات اليت
يواجهها لبنان نتيجة النزوح
السوري الكثيف ،ونعمل على
مساعدة النازحني واملخيمات
املضيفة للتخفيف من آثار
االزمة على مؤسسات الدولة
اللبنانية واملواطنني».

املحطة الثانية

وتابع الوفد جولته ،بدعوة من
رئيس بلدية طرابلس ،فزار
رئيسة املنطقة االقتصادية
احلرة الوزيرة السابقة ريا احلسن
يف مكتبها ،حيث تطرق احلديث
اىل «دور املنطقة االقتصادية
واهميتها االمنائية يف حمافظة
الشمال ،جلهة حتسني املؤشرات
واالجتماعية
االقتصادية
واستقطاب االستثمارات اىل
القاعدة
وتوسيع
املنطقة
االنتخابية».
كيفية
«حددنا
وقالت:
جماالت التعاون بني املنطقة
االقتصادية واهليئات التنموية
املاحنة التابعة ملفوضية االحتاد
االوروبي ملتابعة اللقاءات».

االقتصادية اخلاصة ورصيف
احلاويات وخمترب العلوم البحرية
ومركز البيئة والصحة والسالمة
يرافقهم عدد من مهندسي
شركة .GulF tAiNer
وشرح الدكتور تامر للوفد
مميزات منشآلت املرفأ ،مؤكدا
ان «املرفأ بدأ يلعب دوره
الريادي ،وقال »:زيارة الوفد
طرابلس،
ملرفأ
االوروبي
يدل على ان املرفأ اصبح
نقطة اهتمام للدول االوروبية
ليكون مرفأ اساسيا لنقل
البضائع واستريادها من الدول
االوروبية ،وحنن نستورد اهم
البضائع من البحر االسود والبحر
املتوسط  ،وهذا االمر ساهم يف
لفت انتباه الدول االوروبية هلذا
املرفق املهم على شاطىء البحر
االبيض املتوسط ،خاصة من
ناحية موقعه اجلغرايف وتطوير
منشآته».
اضاف « :حنن ال نهتم يف
اعمار املرفأ ومنشأته فقط بل
نهتم يف مواضيع تهم االحتاد
االوروبي ،اعين سالمة البواخر
اصحاب
وسالمة
وركابها
الوكاالت البحرية اضافة اىل
محاية البيئة»،وهذه املواضيع
نعمل على تطبيقها وتطويرها
حبرفية وجدية ،واشرنا يف

حديثنا معهم ،اننا نتطلع اىل
تطبيق التبادل االلكرتوني بيننا
وبني الدول االوروبية».
وتابع »:نأمل من سفراء االحتاد
االوروبي املساعدة يف موضوع
السالمة البحرية من خالل اخلرباء
لديهم ،وايضا تزويدنا باملعدات
املتطورة ،وتشجيع رجال االعمال
االوروبي للتعاون معنا ،وحنن
نهدف لكي يكون مرفأ طرابلس
نقطة رئيسية لالحتاد االوروبي.
بدوره فرجنية ،ونرحب بزيارة
وفد االحتاد االوروبي اىل
طرابلس عامة واملرفا خاصة،
ونقلنا حتيات الوزير فنيانوس
اىل سفراء االحتاد ،واكدنا هلم
اننا جاهزون الي مساعدة ممكن
ان تقدمها وزارة االشغال،
ونامل منهم املزيد من التعاون
والتنسيق  ،وزيارة الوفد اليوم
هو من اجل التعرف ميدانيا على
االوضاع االقتصادية للمدينة
لنقل
مرفائها،
واحتياجات
الصورة فيما بعد اىل دوهلم.
وختم »:نتمنى باسم الوزير
فنيانوس زيارة موفقة للوفد،
و حنن بدورنا نرحب بسفراء
االحتاد االوروبي بيننا ،وسنكون
على امت االستعداد لتقديم اي
مساعدة لوجستية تساعدهم على
حتقيق اهدافهم».

جعجع استقبل وفدا من بلدية عربا
وملكة مجال كسروان

مرفأ طرابلس

ثم تفقد وفد االحتاد االوروبي
مرفأ طرابلس وكان يف
استقباله احملامي طوني فرجنية
ممثال وزير االشغال والنقل
يوسف فنيانوس ومدير املرفأ
الدكتور امحد تامر.
وبعد اسرتاحة قصرية باملبنى
االداري يف حرم املرفأ  ،جال
اجلميع على منشاته السيما
واملنطقة
القديم
الرصيف

جعجع مستقبال الوفد

استقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
معراب وفدا من بلدية عربا ،يف
حضور منسق صيدا الزهراني
يف احلزب ادغار مارون ورئيس
مركز عربا روجيه صايف.
وعرض الوفد مع جعجع الشؤون
اإلمنائية واالجتماعية ،فضال عن

الوضع االنتخابي يف املنطقة.
من جهة أخرى ،التقى جعجع
ملكة مجال كسروان ماري
َ
وعائلتها ،يف
ايلينا أبو جودة
حضور منسق كسروان -الفتوح
يف احلزب الدكتور جوزف خليل،
الدكتور زياد معلوف واإلعالمي
طوني نصار.
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لبنانيات

تسلم دعوة لزيارة إيطاليا :لتطوير العالقات حنو األفضل
تسلم رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،دعوة رمسية
من نظريه االيطالي سريجيو
ماتاريلال ،للقيام بزيارة رمسية
اىل ايطاليا ،نقلها اليه وزير
الدولي
والتعاون
اخلارجية
االيطالي اجنيلينو الفانو الذي
استقبله قبل ظهر امس االول
يف قصر بعبدا مع الوفد
املرافق ،يف حضور السفري
االيطالي ماسيمو ماروتي.

ماتاريلال

ماتاريلال
الرئيس
ونوه
ب»العالقات
رسالته،
يف
الديبلوماسية القائمة بني البلدين
منذ  70عاما واليت ساهمت يف
تعزيز عالقات التعاون بينهما».
واضاف الرئيس االيطالي:
«يواصل لبنان لعب دوره يف
قلب الفسيفساء الصعبة اليت
يتكون منها الشرق االوسط،
وتساهم ايطاليا من جهتها يف
احملافظة على التوازن الدقيق
يف املنطقة ،وذلك من خالل
لعب دور ريادي ضمن القوات
الدولية العاملة يف اجلنوب
اللبناني (اليونيفيل) منذ سنوات
عدة».
اضاف« :هلذه الغاية ،وبهدف
توطيد عالقاتنا الثنائية املتينة
واالحتفال بالذكرى السبعني
النشاء عالقاتنا الدبلوماسية،
يطيب لي ان اعرب لكم عن
امنييت يف استقبالكم يف روما
خالل العام احلالي .ومن شأن
زيارتكم هذه ،ان تشكل مناسبة
نعمل يف خالهلا معا على تعميق
البحث يف املسائل ذات االهتمام
املشرتك بني بلدينا الصديقني،

اللذين لطاملا كانا قريبني من
بعضهما البعض بالنظر اىل
تارخيهما وجذورهما املشرتكة».

رئيس الجمهورية

ورحب الرئيس عون بزيارة
الوزير االيطالي اىل لبنان،
ومحله حتياته اىل الرئيس
االيطالي ،وشكره على الدعوة
واعدا
اليه،
وجهها
اليت
ب»تلبيتها وحتديد موعدها عرب
القنوات الديبلوماسية» ،مقدرا
«االهتمام الذي توليه ايطاليا
للبنان والذي يتجلى من خالل
الزيارات العديدة ملسؤولني
ايطاليني اليه ويف االجتماعات
الدورية».
كما عرب الرئيس عون عن
«امتنان لبنان ملساهمة ايطاليا
يف القوات الدولية العاملة يف
اجلنوب (اليونيفيل) منذ انشائها،
فضال عن املشاركة االيطالية
الفاعلة يف املشاريع االمنائية
واملساعدات االنسانية».
وعرض الرئيس عون موقف
لبنان من التطورات االقليمية
والدولية ،متوقفا عند «اخلطرين
اللذين يواجههما لبنان ،خطر
االرهاب الذي تتصدى له
القوى االمنية اللبنانية ببسالة
وتصميم ،واخلطر االسرائيلي
املستمر طاملا مل جتد قضية
الشرق االوسط بعد حال دائما
وعادال هلا».
كما تناول الرئيس عون
السوري
النزوح
«تداعيات
إىل لبنان» ،فشدد على «دور
اجملتمع الدولي يف تقديم
املزيد من الدعم للبنان يف

هذا اجملال» ،متمنيا «الوصول
قريبا اىل حل سياسي لالزمة
السورية ينهي معاناة النازحني
السوريني».
وشدد على ان «تطوير عالقات
لبنان الطيبة مع ايطاليا حنو
االفضل ،هي هدف من اهداف
السياسة اللبنانية الراهنة».

ألفانو

وكان الوزير ألفانو عرب عن
سعادته لزيارة لبنان ،شاكرا
للرئيس عون استقباله ،مؤكدا
االيطالي
الدعم
«استمرار
للبنان» ،منوها ب»عالقات
الصداقة والتعاون واالخوة بني
البلدين» ،متوقفا عند «النموذج
الذي ميثله لبنان للتعددية
احلضارية والثقافية».
واشار اىل ان بالده «ماضية
يف تقديم الدعم للبنان ،ال
سيما للقوى املسلحة ،من
خالل الدورات اليت تنظمها،
اضافة اىل املشاريع التنموية
واالمنائية».
واكد ان «ايطاليا تعترب الشريك
االول جتاريا واقتصاديا للبنان
بني الدول االوروبية ،وهي
راغبة يف تعزيز هذه الشراكة
على حنو واسع» .وشدد على
ان بالده «تثمن عاليا الرعاية
اليت حييط بها لبنان النازحني
السوريني ،وان االسرة الدولية
ممتنة هي ايضا ملا يفعله لبنان
يف هذا اجملال» .واعرب عن
ثقة بالده ب»أن لبنان بقيادة
الرئيس عون سيتمكن من
مواجهة الصعاب واملضي قدما
بنجاح وطمأنينة».

احلريري ورمسيون وشخصيات عزوا سليمان وعقيلته بوالدتها
واصل الرئيس العماد ميشال
سليمان وعقيلته السيدة وفاء،
تقبل التعازي بوالدتها املربية
لوريس خمايل اسطفان.
ومن أبرز املعزين :اللبنانية
األوىل السيدة ناديا عون،
الرئيس سعد احلريري ،الرئيس
فؤاد السنيورة ،نائب رئيس
جملس النواب فريد مكاري،
مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،ممثل شيخ
عقل طائفة املوحدين الدروز
نعيم حسن الشيخ نزيه صعب،
الوزراء :غطاس اخلوري ،مجال
اجلراح ،نهاد املشنوق ،ميشال
فرعون ،جان اوغاسبيان ،عناية
عز الدين ،سليم جريصاتي،
علي قانصو ،مروان محادة
وغازي زعيرت ،سفرية الواليات
املتحدة االمريكية اليزابيت
ريتشارد ،سفري مصر نزيه
النجاري ،سفري دولة فلسطني
يف لبنان أشرف دبور ،النواب:
حممد الصفدي ،عمار حوري،
بهية احلريري ،وليد جنبالط،
فؤاد السعد ،عالء الدين ترو،
أمني وهبة ،عبد اللطيف الزين،
وائل ابو فاعور ،سامي اجلميل،
جيلربت زوين ،فادي اهلرب ،ناجي
غاريوس ،غازي العريضي ،زياد
القادري ،هادي حبيش ،نعمة
طعمة ،عاطف جمدالني ،سيمون
أبي رميا ،اميل رمحة ،نعمة اهلل
أبي نصر ونديم اجلميل ،رئيس
عصام
الدستوري
اجمللس
سليمان ،رئيس جملس شورى
الدولة القاضي شكري صادر،
وحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة.

كما حضر النائب السابق لرئيس
جملس الوزراء عصام ابو مجرة،
النائب السابق لرئيس جملس
الوزراء عصام فارس ،النائب
السابق لرئيس جملس الوزراء
مسري مقبل ،الوزراء السابقون:
وديع اخلازن ،رميون عودة،
عدنان القصار ،رمزي جريج،
حسن منينمة ،سجعان قزي،
غابي ليون ،وليد الداعوق ،نبيل
دو فريج ،إبراهيم جنار ،رميون
عرجيي ،ريا احلسن ،طارق
مرتي ،منى عفيش ،إبراهيم
مشس الدين ،جو سركيس،
فادي عبود ،عصام نعمان،
ناجي البستاني ،بهيج طبارة،
باسم السبع ،شكيب قرطباوي،
بشارة مرهج ،خالد قباني،
عصام خوري ،مروان شربل،
أليس شبطيين ،زياد بارود،
فايز غصن وطالل املرعيب،

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

رئيس اجمللس العام املاروني
الوزير السابق وديع اخلازن،
النواب السابقون :بيار دكاش،
جواد بولس ،حممود عواد ،عميد
السلك القنصلي جوزف حبيس،
املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،مديرة «الوكالة
الوطنية اإلعالم» لور سليمان،
مرتوبوليت بريوت وتوابعها
للروم االرثوذكس املطران
الياس عودة ،شانتال عون
باسيل ،رئيس الرابطة املارونية
رئيس
اقليموس،
أنطوان
مؤسسة «العرفان» التوحيدية
الشيخ علي زين الدين مرتئسا
وفدا ،العماد جان قهوجي،
الفنان روميو حلود ،وشخصيات
وعسكرية
وأمنية
سياسية
واقتصادية وأكادميية ونقابية
واختيارية
وبلدية
واعالمية
واجتماعية.

كـتاب شـكر
ِ
وطننا احلبيب لبنان  ،بعد زيارتي إىل أسرتاليا،
مع رجوعي إىل
أجد ّ
أتوجه من اجلالية اللبنانية يف أسرتاليا
أنه من البديهي أن
ّ
بأمسى كلمات الشكر على احلفاوة اليت القتين بها وعلى ّ
التفاعل
الرائع مع هذه الزيارة.
ِ
سويًا بالكثري من األفكار من أجل
لقاءاتنا املثمرة
لقد أغنتين
ّ
املقيمني يف أسرتاليا على إرتباط
لبنان ومن أجل بقاء اللبنانيني
َ
وطيد مع وطن األرز .
كل الذين ّ
خاصّ ،
نظموا وحضروا اللقاءات ،كما
وأشكر بشكل
ّ
امل ّ
اإلعالم اللبناني ُ
تجذر يف أسرتاليا على ّ
التغطية الدقيقة اليت
ّ
ّ
حمطات الزيارة  ..وإىل اللقاء.
لكافة
قام بها

النائب الدكتور فادي كرم

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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مقاالت وتحقيقات

وزير االتصاالت ميكّن شركة خاصة من احتكار اإلنرتنت السريع :يرحم إيامك يا عبد املنعم!
فيفيان عقيقي
ظهرت أوىل بوادر «الصفقة» اليت قضت بتسليم
مجيع مراكز السلطة يف قطاع االتصاالت للرئيس
أن ذلك كان مثنًا ال
سعد احلريري ،واليت
صورت ّ
ّ
بد من تسديده للتخلص من عبد املنعم يوسف.
فقد صدر منذ أيام قرار عن وزير االتصاالت،
اجلراح ،مينح احتكارًا وامتيازًا لبيع خدمة
مجال
ّ
نقل املعلومات للمشرتكني عرب شبكة األلياف
البصرية إىل شركة «غلوبال داتا سرفيسز» ،اليت
ُت َع ّد جزءًا من «كارتيل» واسع ،قام على اندماج
عدة ،أبرزها شركة «سيبرييا» اليت ميلكها
شركات ّ
احلريري نفسه عرب شركة «أوجيه تيلكوم» .هذا
القرار املخالف للقوانني واألنظمة سيمكن الشركة
من التحكم بقطاع «اإلنرتنت السريع» ومجيع
النشاطات االقتصادية واالستهالكية املتصلة
وسيدر بالتالي مئات ماليني الدوالرات
به،
ّ
كأرباح مباشرة وغري مباشرة على حساب الدولة
واملشرتكني.
هكذا! بقرار صادر عن وزير االتصاالت ،مجال
اجلراح ،وبصمت مطبق من اجلميع ،منحت شركة
ّ
«غلوبال داتا سرفيسز» احتكارًا موصوفًا وامتيازًا
الستغالل مصلحة ذات منفعة عامة ،خالفًا للدستور
(املادة  )89والقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء،
ومبا يتجاوز صالحيات الوزير وحدود وظيفته.
هذا القرار ،الذي محل رقم  ،1/365والصادر
يف  11أيار اجلاري ،ينطوي أيضًا على خصخصة
سافرة لشبكة «األلياف الضوئية» (من
السنرتاالت إىل املشرتكني) وخدماتها املنتظرة
ً
تعد واضح
منذ وقت طويل ،وينطوي أيضا على ٍّ
العامة اليت حددها القرار رقم S/144
على األمالك
ّ
الصادر يف  ،10/6/1925وضمنها «اخلطوط
التلغرافية والتلفونية وتوابعها اليت تستثمرها
مصلحة عمومية» ،وهو ،يف حال السماح بتطبيقه،
سيدر أرباحًا وريوعًا سنوية على أصحاب الشركة
ّ
املذكورة مبئات ماليني الدوالرات ،على حساب
الدولة والشركات واملشرتكني األفراد ،الذين
يلحون يف طلب توفري خدمات «الربودباند»
ّ
أو «اإلنرتنت السريع» ،لتطوير أعماهلم
واستهالكهم .فهذه اخلدمات باتت ّ
متثل سوقًا
كبريًا يف العامل ميتد من االستخدامات البسيطة
لإلنرتنت إىل إنرتنت األشياء ،مرورًا باأللعاب
اإللكرتونية والبث التلفزيوني وتوزيع األفالم
والرعاية الصحية واخلدمات املالية واإلعالم
الرقمي ...بهذا املعنى ينطوي قرار الوزير اجلراح
ّ
التحكم
أيضًا وأيضًا على متكني شركة واحدة من
بسوق حملية على هذا القدر من األهمية واالتساع
والتشعب واحتماالت النمو السريع واملرتفع ،أي
ّ
يروج
التحكم مبا يسمى «اقتصاد املعرفة» ،الذي ّ
له يف لبنان ليكون الركيزة الثالثة لالقتصاد
اللبناني إىل جانب القطاع املالي وقطاع النفط
والغاز.

ماذا يف القرار؟

املسألة إذًا ،على هذا املستوى من األهمية ،وهو
ما ختفيه الصياغة «التبسيطية» للقرار ،الذي
جاء فيه أنه «تطبيقًا حلق املرور باستخدام شبكة
املسالك احمللية لوزارة االتصاالت ،جياز لشركة
غلوبال داتا سرفيسز ( )...متديد ألياف بصرية
اهلاتفية
احمللية ،من املراكز
اهلاتفية
يف املسالك
ّ
ّ
ّ
إىل املواقع املعروفة بـ  ،Hand HoleSأي
اليت متثل نقاط ربط الكوابل اآلتية من املباني
احمللية.
اهلاتفية
بالشبكة
ّ
ّ
كذلك تركيب التجهيزات الالزمة (optical
 )Splitterداخل هذه النقاط ومتمماتها مبا
يكفي حاجات املشرتكني احلالية واملرتقبة .كذلك
بصرية يف املسالك اهلاتفية
جياز هلا متديد ألياف
ّ
احمللية لربط هذه النقاط باملباني حسب حاجات
ويسمح للشركة بوضع
املشرتكني أيضًا (ُ )...
جتهيزاتها الضرورية يف كل مركز هاتفي ،وتقوم
الوزارة بتوفري الطاقة الكهربائية والتربيد لتلك
األجهزة ( )...ووصل هذه األجهزة يف املراكز
املختلفة عرب شبكة األلياف البصرية التابعة
للوزارة ،وحسب السعات املطلوبة من قبل
الشركة لتأمني اخلدمة للمشرتكني (.»)...
اجلراح
يف مقابل كل ذلك ،جاء يف قرار الوزير
ّ

أن الشركة «ستدفع مبلغًا سنويًا عن كل مرت
مستعمل حبسب مراسيم التعرفة ذات الصلة لقاء
مرور كوابلها .كذلك ستدفع رسم ربط شهري
حسب التعرفة املعتمدة ،ولن تستويف الوزارة
من الشركة إال نسبة  %20فقط ال غري من فواتري
املشرتكني الذين ستقوم الشركة بربطهم على
الشبكة ،وذلك بعد أن حتسم الشركة من قيمة
هذه الفواتري املبالغ اليت تكبدتها على جتهيزاتها
الفرعية».
لرتكيب القنوات
ّ

انتهاك حصرية الدولة

حياول قرار اجلراح اإلحياء بأنه قرار تنظيمي عادي
ميس «احلصرية» اليت تتمتع بها الدولة يف قطاع
ال ّ
االتصاالت .وهو ما يشري إليه مصدر مسؤول يف
هيئة «أوجريو» ،الذي قال لـ»األخبار» إن اهليئة
ينم
تسلمت القرار منذ يومني ،و»ما يرد فيه ال ّ
عن خصخصة للقطاع ،لكوننا نتعاطى مع ترخيص
احمللية العائدة للدولة
يتيح املرور عرب الشبكة
ّ
لتبادل املعلومات ال الصوت ،وهو ما متلك فيه
حصرية» .ويضيف املصدر أن «الوزارة
الدولة
ّ
ستشرف على ّ
ُ
ستجرى يف
كل الدراسات اليت
خالل مراحل التنفيذ ،وهو قرار وزاري يستند إىل
مرسوم صادر يف عام  2000وإىل مذكرة تفاهم
أبرمتها الوزارة يف عام  2006مع حنو  6شركات
اخلاص لتقديم خدمة اإلنرتنت السريع،
من القطاع
ّ
وهذه الشركات باإلضافة غلوبال داتا سرفيسز،
بيسكو ،سيدركوم ،وكايبل  1وسوديتيل،
ووايفز».
إال أن مسؤو ً
ال سابقًا معنيًا بقطاع االتصاالت
يشرح أن القرار يعطي حصرية لشركة واحدة
ملد كوابلها ،وبالتالي
باستغالل الشبكة العامة ّ
سيعطى «االمتياز» نفسه
تصور كيف
ال ميكن
ّ
ُ
للشركات األخرى ،فالواضح أن مضمون القرار
ينطوي على اخلصخصة واالحتكار معًا ،وهو خمالف
مجلة وتفصي ًال للقانون ( 431قانون االتصاالت)،
الذي نص على نقل ملكية الشبكة إىل شركة
«ليبانتيلكوم» املزمع إنشاؤها.
يصر رئيس جملس
ّ
إدارة شركة «غلوبال
داتا سرفيسز» ،حبيب
طربيه ،على اعتبار
القرار مبثابة «إذن
مباشر لتنفيذ الرخصة

قرار الجراح ينطوي
على خصخصة ومنح
شركة خاصة احتكار
شبكة اإلنرتنت
السريع

اليت حصلت عليها الشركة يف عام  2000من
جملس الوزراء بعد سنوات من العرقلة والتأخري،
وهي تعطينا ّ
حق املرور على شبكة االتصاالت اليت
متلكها الدولة .وتاليًا حنن ال نتحدث عن صفقة
أو امتياز ،بل عن استثمار ندفع املاليني إلجنازه،
حنصله لقاء العمل
كما ندفع للدولة  %20مما
ّ
ّ
يرد طربيه
فيه» .لكن كيف
سينفذ هذا املشروع؟ ّ
األول« :باستخدام مسالك الدولة
مناقضًا تربيره ّ
خاصة بالشركة ،من سنرتاالت الدولة
ملد شبكة
ّ
ّ
إىل املشرتكني وجتهيزها ،على أن نكون ملزمني،
مبوجب الرتخيص ،بالسماح للشركات األخرى اليت
تبيع خدمة اإلنرتنت باستعمال الشبكة ،مقابل
بدالت ورسوم نفرضها عليها».
كالم طربيه يوضح املسألة ّ
ويسقط نهائيًا
ها
كل
ُ
كالم املصدر املسؤول يف «أوجريو» ،فالشركة
ستستخدم األمالك العامة وستبين شبكتها اخلاصة
إىل املشرتكني ،وستحتكر احلقوق عليها ،حبيث
إن أي شركة أخرى تريد استعماهلا ستكون
مضطرة لتدفع هلا رسوم «حقوق ملكية».

املخالفات قانونية بالجملة

اجلراح يف قراره إىل املرسوم  9288الصادر
يرتكز ّ
ُ
عدل مبوجب مرسومني الحقني هما
عام ،1996
وامل ّ
املرسوم  9862الصادر عام  1997واملرسوم 4328
الصادر عام  .2000يسمح املرسوم األول لشركة
( dataSatاليت تزعم «غلوبال داتا سريفيسز»
وملدة مخس
أنها صارت ضمن موجوداتها)،
ّ
سنوات ،قابلة للتجديد سنة فسنة ،بقرار صادر
عن وزير االتصاالت ،بإقامة واستثمار شبكة
اللبنانية.
السلكية لنقل املعلومات على األراضي
ّ
ّ

ويسمح املرسوم الثاني بربطها
الدولية التابعة لإلدارة ،مع
بالشبكة
ّ
إمكانية إضافة جهاز  ،V-Satاليت
ّ
تقوم يف شكل حصري باالتصال
الفضائية
بشركات توزيع الوصالت
ّ
الالزمة لذلك .الالفت أن املرسومني
املذكورين ينصان بوضوح على
شرط «منع جتديد الرتخيص بعد
السلكية
إنشاء دوائر املواصالت
ّ
والالسلكية يف القطاع العام شبكة
ّ
أما
تؤمن مجيع اخلدمات»ّ .
خاصة بها ّ
املرسوم الثالث ،فيعطي الشركة
(اليت مل تعد موجودة) من أجل
تأمني خدماتها ،حق الرتابط واملرور
احمللية العائدة
باستخدام الشبكة
ّ
ّ
حمطات الشركة
للوزارة بغية ربط
بعضها ببعض وربط املشرتكني
بشبكتها.
ّ
يعلق وزير االتصاالت السابق ،شربل
ّ
حناس ،بأن «املراسيم اليت ارتكز
عليها الوزير اجلراح ُملغاة حكمًا،
باعتبار أن الدولة أنشأت شبكتها
اخلاصة ،وبالتالي مل يعد ممكنًا
ّ

الرئيس سعد الحريري احد مالكي شركة منحها وزير االتصاالت جمال
الجرّاح احتكاراً موصوفاً الستغالل مصلحة ذات منفعة عامة يف قطاع
االتصاالت (مروان طحطح)

جتديد الرتخيص .كذلك إن مضمون هذه املراسيم
ّ
تتعلق بإعطاء
خمتلف متامًا عن القرار األخري ،فهي
ً
الشركة املذكورة ّ
حق نقل املعلومات (السلكيا)
خاصة بها
العامة ،ال إنشاء شبكة
عرب الشبكة
ّ
ّ
رديفة لألوىل» .واملعروف أن املراسيم السابقة
صدرت يف ظروف مل تعد موجودة ،إذ إن الشبكة
العامة مل تكن قد ُأجنزت بعد ،وكانت البالد خارجة
من احلرب وظهرت بعض احلاجات ،وال سيما لدى
املصارف ،لبناء قدرة اتصال بني فروعها عرب
شبكات اتصال السلكية.
يف هذا السياق ،سبق أن صدر الرأي االستشاري
رقم  143عن «هيئة التشريع واالستشارات» يف
وزارة العدل ،يف  27شباط  ،2014يؤكد عدم
صالحية وزير االتصاالت يف إعطاء القطاع اخلاص
تراخيص لنقل املعلومات ،فكيف احلال بإنشاء
خاصة واستغالل شبكة عامة ومراكز هاتفية
شبكة
ّ
واحتكار خدماتها؟
بناء على كتاب وزير االتصاالت
صدر هذا الرأي ً
السابق بطرس حرب ،الذي تلقى طلبًا مماث ًال
(للطلب الذي تلقاه اجلراح ومنح على أساسه
الرتخيص) يف خالل فرتة توليه الوزارة ،فلجأ
إىل اهليئة لتبيان الرأي القانوني يف األصول
القانونية والسلطة الصاحلة مبنح
والشروط
ّ
تراخيص الستثمار خدمات نقل املعلومات وخدمات
اإلنرتنت على شبكيت اهلاتف اخلليوي لشركات
من القطاع اخلاص .وأشارت اهليئة يف رأيها
خاصة باستخدام
إىل أن «الرتخيص لشركات
ّ
ملكيتها للدولة
شبكات اهلاتف اخلليوي العائدة
ّ
إليصال خدمة اإلنرتنت وخدمة نقل املعلومات
إىل املشرتكني ،جيب أن يصدر بقرار يتخذه
بناء على اقرتاح وزير االتصاالت،
جملس الوزراء ً
سندًا إىل الفقرة األوىل من املادة  19من قانون
االتصاالت رقم .»2002/431

نحـّاس :املراسيم التي ارتكز عليها الوزير الجراح
مـُلغاة حكماً

صالحياته،
هذا الرأي جيزم بأن اجلراح جتاوز
ّ
خاصة ّ
حق استثمار
وأصدر قرارًا يعطي شركة
ّ
عامة دون العودة إىل جملس الوزراء
ملكية
ّ
ّ
عامة
إلصدار مرسوم بذلك ،ودون إجراء مزايدة ّ
وفقًا لدفرت شروط ،كما دون احلصول على
ّ
ينص
املنظمة لالتصاالت كما
ترخيص من اهليئة
ّ
قانون االتصاالت رقم .431
يعلق مصدر نيابي على ذلك بالقول« :إن جلنة
االتصاالت النيابية مل تناقش بعد هذا القرار،
ولكن هناك سلسلة من األسئلة اليت نتوقف
عندها ،من ضمنها حمتوى املرسوم  4328الصادر
يف عام  ،2000الذي يعطي الشركة ّ
حق املرور
ضوئية»،
مد شبكة ألياف
على الشبكة ،ال ّ
ّ
ويرى املصدر أن القرار حيتاج إىل دراسة ولكن
الواضح ،يف موقف أولي ،أن مثل هذه اإلجازة

حتتاج ملرسوم يصدر يف جملس الوزراء ،حبسب
القانون .2002/431
يلفت املستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون
مكافحة الفساد ،احملامي وديع عقل ،إىل مسألة
لزم الشركة رضائيًا
أخرى مهمة ،هي أن القرار ّ
مبد هذه الشبكة من دون إجراء أي مناقصة ،ومن
ّ
دون استدراج عروض ،ومن دون أي احرتام
العمومية« ،ما يعين أن الشركة
لقانون احملاسبة
ّ
اختريت حتديدًا هلذه الغاية ما يسقط عن القرار
الشفافية واحرتام القانون».
صفات
ّ
مصري شبكة األلياف البصرية
يف خالل السنوات السابقة ،أنهت وزارة
عدة من مشروع توسعة شبكة
االتصاالت مراحل ّ
بصرية ،وصو ً
ال إىل ربط
اهلاتف بواسطة األلياف
ّ
ّ
كل السنرتاالت بعضها ببعض ،وتوقفت عند هذا
مد شبكة ألياف تربط املشرتكني
احلد ،أي قبل ّ
ّ
بهذه السنرتاالت لالستفادة من خدمة إنرتنت
سريعة .وعدت وزارة االتصاالت مرارًا وتكرارًا
باستكمال املشروع ،إال أن «الشهية» كانت
مفتوحة على الدوام لقنصه وحتويله إىل منفعة
خاصة ،وهو ما ظهر بوضوح يف عرقلة تشغيل ما
ُأجنز من شبكة األلياف الضوئية وحبس السعات
اهلائلة اليت تسمح بتوزيعها .وهو ما يظهر اآلن
يف قرار اجلراح الذي يستعيض عن دور الدولة
يف هذا اجملال ،من خالل تفويض واجباتها
وصالحياتها وأمالكها إىل شركة «غلوبال داتا
خاصة ،من
ملد شبكة
سريفسز»
اخلاصة رضائيًاّ ،
ّ
ّ
السنرتاالت إىل املشرتكني.
هذه الشركة لن متتلك شبكتها اخلاصة فحسب،
بل هي ستبيع اخلدمة إىل املشرتكني عرب شركات
أخرى متلكها .وهو ما يرتتب عنه ،حبسب مصادر
يف السوق :نسف عنصر املنافسة مع الشركات
األخرى ُ
امللزمة إذا أرادت استعمال الشبكة باملرور
عرب الشركة احملتكرة ،واالنصياع لشروطها
ولألسعار اليت ستفرضها .وكذلك احليلولة دون
ضمان إمناء متوازن بني املناطق ومساواة يف
استفادة املواطنني كافة من هذه اخلدمة ،ألن
الشركة ستتعامل مع املوضوع وفق مصلحتها
ّ
يؤكده طربيه ،الذي قال إن
التجارية ،وهو ما
ّ
ستمد شبكتها وخدماتها يف املناطق
شركته
ّ
اليت تتسم جبدوى اقتصادية ،اي مبعنى اوضح
مبعدالت رحبية مقبولة من الشركة.
يشري ّ
حناس إىل معضالت أخرى مهمة ينطوي عليها
القرار ،إذ ميكن التالعب باألموال اليت ستجبيها
الدولة .يقول ّ
حيدد النسبة
حناس إن «القرار
ّ
اليت ستستوفيها الوزارة من فواتري املشرتكني
بـ ،%20لكن بعد حسم املبالغ املرتتبة على
الشركة حبسب البندين  1و 2من القرار .ما يعين
أن هذه النسبة لن تقتطع من ناتج األعمال بل بعد
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سـياسة
تدعي
بل بعد حسم املرتتبات
املالية اليت قد ّ
ّ
تكبدتها ،دون معرفة عدد
الشركة أنها
ّ
وكيفية التدقيق ومن سيقوم بهذه
املستخدمني
ّ
ً
تتفرع
اليت
الشركة
هذه
أن
عن
ال
فض
العملية.
ّ
ّ
عدة لتقديم خدمات اإلنرتنت،
منها شركات
ّ
ّ
ومشغلة لشبكة اتصاالت ثابتة،
ستكون مالكة
قادرة على احتكار قطاع تقديم خدمات اإلنرتنت
اللبنانية كافة».
املختلفة على األراضي
ّ

قطاع دسم

تقدر اإليرادات الصافية اليت حتصل عليها اخلزينة
ّ
العامة من قطاع االتصاالت بنحو  2000مليار لرية
ّ
أن هذه التقديرات ال تعكس قيمة
سنويًا ،إال ّ
القطاع الفعلية ،كذلك ال تشمل أعمال شركات
اإلنرتنت اخلاصة وأرباح املوزعني ...حبسب
تقدر القيمة اإلمجالية لفواتري
مصادر السوق
ّ
االتصاالت واإلنرتنت اليت يسددها املشرتكون
يف لبنان بأكثر من  3مليارات دوالر سنويًا حاليًا،
مبعدالت عالية.
وهي ترتفع سنويًا
ّ
حبسب التقديرات ،يوجد يف لبنان حنو  4.6ماليني
ُمشرتك يف خطوط اهلواتف اخللوية ،فيما يبلغ عدد
ُ
املشرتكني يف خطوط اهلاتف الثابت حنو 970
ً
ألفا ،باالستناد إىل إحصاءات عام  .2015وتشري
املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات «إيدال»
يف دراسة هلا إىل ارتفاع نسب اشرتاكات
اهلواتف اخللوية يف خالل السنوات املاضية مبعدل
منو سنوي مركب يبلغ  %5.71بني عامي 2010
و ،2015ويعود جزء مهم من هذا النمو إىل تزايد
أعداد الالجئني السوريني.

«األخطبوط» الذي يمتلك الشركة

حبسب املوقع اإللكرتوني جملموعة «غلوبال كوم
تعد شركة «غلوبال كوم
هولدنغ ش.م.ل،».
ّ
داتا سرفيسز» ( )GDSإحدى الشركات التابعة
هلذه اجملموعة ،إىل جانب شركات أخرى معروفة
يف جماهلا ،وهي  IDMو»سيبرييا» و»انرتاسكي»
و»ايكو نت» و ،RIGht & RIGhtSوتتوزع هذه
الشركات على نشاطات متنوعة يف جماالت نقل
البيانات واالتصاالت السلكية والالسلكية وعرب
األقمار االصطناعية وتوزيع اإلنرتنت وشبكات
التلفزيون املدفوع ومتثيل حقوق توزيع احملتوى
التلفزيوني.
تشكلت هذه اجملموعة من اندماجات بني عدد من
الشركات ،أبرزها شركة «سيبرييا» اليت متتلكها
«أوجيه تيليكوم» ،وهي جزء من جمموعة «سعودي
أوجيه» ،اليت ميتلك الرئيس سعد احلريري معظم
أسهمهما.
ال يظهر اسم احلريري كواحد من املساهمني
يف اجملموعة ،كذلك ال يظهر امسه يف السجل
ّ
املالك
التجاري لشركة  GDSالتابعة ،إال أنه أحد
من خالل حصته يف «سيبرييا» ،ويبدو من
تتبع السجالت التجارية للمجموعات والشركات
املساهمة أنه أخفى ملكيته عرب الطريقة املعهودة
من خالل شركات مكتومة أو مسجلة يف اخلارج
ومن خالل ممثلني له ،منهم بسام جابر وآخرون
تظهر أمساؤهم يف تتبع امللكيات .علمًا أن اسم
طه عزمي ميقاتي يظهر من ضمن املؤسسني يف
اجملموعة الرئيسة.
ال يشري السجل التجاري لشركة  GDSإىل أنها جزء
من جمموعة «غلوبال كوم هولدنغ» ،إذ يظهر أنها
مملوكة من شركة «سي كوم هولدينغ» (120583
سهمًا) و»تيلي إنفست هولدينغ» (سهم واحد)،
فيما ال متلك «غلوبال كوم هولدينغ» مباشرة
فيها سوى سهم واحد وحبيب طربيه ( 3أسهم)
ومجانة األشقر ( 3أسهم) ومارون الشماس (3
أسهم) وبسام جابر ( 3أسهم) وأنطوان فاضل
( 3أسهم).
ميتلك «سي كوم هولدينغ» كل من «ت  -كوم
هولدينغ» ( 337674سهمًا) وشركة «ميدل إيست
إنرتنت كومباني ليمتد» ( 64318سهمًا) وعماد
أيوب وبسام جابر وجورج نقوال الشماس وأنطوان
فاضل وحبيب طربيه ومارون الشماس ومجانة
سركيسيان (سهم واحد لكل منهم).
ليس واضحًا من ميتلك األسهم يف «ميدل إيست
إنرتنت كومباني ليمتد» ،لكونها مسجلة يف اخلارج،
إال أن «ت  -كوم هولدينغ» ميتلكها «غلوبال كوم
هولدنغ» ( 727سهمًا) و»تيلي إنفست هولدينغ»
( 216سهمًا) وأنطوان فاضل وحبيب طربيه
ومجانة سركيسيان ومارون الشماس وجورج
الشماس (سهمان لكل منهم) .أما «تيلي إنفست
هولدينغ» ،فتملكها «ابين هولدينغ» ( 500سهم)
ومارون الشماس ( 498سهمًا) ،وميتلك مارون
الشماس «ابين هولدينغ» ( 49998سهمًا) ومعه

مي عازوري ورنا عازوري (سهم لكل منهما).
هذه الرتكيبة الضبابية واملتشعبة لشركة GDS
ستظهر أكثر يف تتبع ملكيات اجملموعة الرئيسة،
وسيتبني أن هناك ما يشبه أذرع «األخطبوط»،
حيث تتداخل أمساء الشركات واألشخاص أنفسهم
يف كل الرتكيبات بطريقة مريبة ،وستتشعب
امللكيات إىل درجة يصعب فيها التوصل إىل
ّ
املالك الفعليني الذين ال يظهرون يف السجالت
التجارية إال بأمساء شركات ال ميكن معرفة
أصحابها.
حبسب السجل التجاري جملموعة «غلوبال كوم
هولدنغ» الرئيسة ،فهي مملوكة مناصفة
(تقريبًا) من جمموعيت «كونكت ليبانون» (5092
سهمًا) و»ليدمد ش.م.ل .هولدنغ» (4900
سهم) ،باإلضافة إىل ملكيات رمزية ألغراض
التمثيل يف جملس اإلدارة حيملها «هولكوم
ش.م.ل .هولدينغ» (سهمان) ومجانة إيلي
األشقر سركيسيان (سهمان) وأنطوان جان
فاضل (سهمان) وحبيب هنري طربيه (سهمان).
يرأس فاضل جملس اإلدارة الذي يضم طربيه
وسركيسيان.
إدارة اجملموعة يتوالها حبيب طربيه (،)CEO
وهو يشغل أيضًا منصب رئيس جملس اإلدارة
 املدير العام لشركة  ،GDSويشغل عضويةجمالس إدارة واملدير التنفيذي يف بقية
الشركات التابعة .ويشغل مارون مشاس منصب
رئيس جملس إدارة  IDMوعضوية جمالس إدارة
واملدير التنفيذي  GDSوسيبرييا .ويشغل بسام
جابر منصب رئيس جملس اإلدارة  -املدير العام
لشركة سيبرييا وعضوية جمالس اإلدارة واملدير
التنفيذي يف بقية الشركات التابعة للمجموعة.
وتتوىل رنا زخور اإلدارة املالية .فيما تشغل
تريز خرياهلل منصب املديرة العامة لشركة ،IDM
وتتوىل إدارة العمليات يف اجملموعة .وتتوىل
مسر خليل إدارة الشبكات يف اجملموعة .ويشغل
نعيم عون منصب املدير العام لشركة انرتاسكي.
ويشغل طوني معوض منصب املدير العام -
مراقب أمن النقل.
ُيظهر السجل التجاري أن «كونكت ليبانون»،
اليت متتلك نصف األسهم يف «غلوبال كوم
هولدنغ ش.م.ل ،».مملوكة بالكامل من
«ا.ت.ج هولدينغ» ،وهذه األخرية مملوكة من
شركة «هولكوم هولدينغ» ( 45997سهمًا)
و»م.د.س ش.م.ل هولدينغ» ( 35000سهم)
و»»ChAhINVESt hOLING LtD
( 5000سهم) وأنطوان جان فاضل ( 1000سهم)
ورميون جورج أبو عضل ( 3أسهم) وصونيا عليا
خوري ( 2500سهم) ونيال زوفيغيان (1000
سهم) ومجانة إيلي األشقر ( 500سهم).
أما «ليدمد هولدنغ» اليت متتلك النصف الثاني من
األسهم يف «غلوبال كوم هولدنغ ش.م.ل،».
فهي مملوكة من شركة «هولكوم هولدينغ»
( 12234سهمًا) ومجانة سركيسيان ( 1200سهم)
ورميون أبو عضل أيضًا ( 3أسهم) وروفائيل
املعروف باسم رالف إبراهيم عودة ( 3أسهم)
وأنطوان فاضل أيضًا ( 10560سهمًا).
باالستناد إىل السجل التجاري أيضًا ،يتبني أن
«هولكوم هولدينغ» متتلك أسهمًا مباشرة وبطريقة
غري مباشرة يف اجملموعتني األساسيتني املالكتني
جملموعة «غلوبال كوم هولدينغ» ،وهي مملوكة
بدورها من شركة «هولفني هولدينغ» (1781994
سهمًا) وأنطوان فاضل ( 99000سهم) ،كذلك
ياسر حسن شاهني ( 99000سهم) ومجانة
سركيسيان ( 20000سهم) ،وهي أيضًا يتكرر
امسها يف تركيبة بعض الشركات.
أما شركة م.د.س ش.م.ل هولدينغ ،اليت متتلك
حصة من «ا.ت.ج هولدينغ» مالكة «كونكت
ليبانون» ،فهي مملوكة بدورها من MIDIS
 GROUP LtDاملسجلة يف جزر بريطانيا العذراء
( 19991سهمًا) وصونيا سليم العليا اخلوري (3
أسهم) وأنطوان فاضل جمددًا ( 3أسهم) ونبيل
جوزيف بسرتس ( 3أسهم).
وحبسب السجل التجاري أيضًا ،يظهر أن «هولفني
هولدينغ» (املساهم األكرب يف «هولكوم ش.م.ل
هولدينغ») ،مملوكة من «فيندال هولدينغ»
( 979989سهمًا) و»ا.ر عودة» (1019990
سهمًا) ورميون أبو عضل أيضًا ( 10أسهم) ورالف
عودة ( 9أسهم) وشارل أبو عضل (سهم واحد)
ونبيل بسرتس (سهم واحد) .ال يظهر يف السجل
التجاري من ميتلك األسهم يف «فندال هولدينغ»،
أما «ا.ر عودة» فيملكها رالف عودة (44900
ّ
سهم) ونبيل بسرتس ( 5000سهم) وكاتيا
الشويري ( 100سهم).

إيـران تـختار بـني رؤيـتني

ّ
تنظم إيران اجلمعة أامس)
انتخابات رئاسية هي الثانية
عشرة منذ تأسيس «اجلمهورية
اإلسالمية» ،وخيوضها  4مرشحني
هم الرئيس املنتهية واليته
حسن روحاني وسادن الروضة
الرضوية إبراهيم رئيسي وعضو
اللجنة املركزية حلزب «مؤتلفة»
مصطفى مريسليم والوزير
السابق مصطفى هامشي طبا.
واملنافسة حمصورة عمليًا بني
روحاني املدعوم من املعتدلني
واإلصالحيني ورئيسي املدعوم
من التيار األصولي ،بعد
انسحاب إسحاق جهانغريي
ملصلحة روحاني ،ورئيس بلدية
طهران حممد باقر قاليباف
ملصلحة رئيسي.
وشهدت شوارع طهران ومدن
إيرانية أخرى مسريات شعبية
ملؤيدي اجلانبني امتدت إىل فجر
ّ
أمس ،حني دخلت البالد مرحلة
«صمت انتخابي» استعدادًا
لفتح صناديق االقرتاع عند
الثامنة صباح اليوم أمام
الناخبني الذين سيقرتعون يف
انتخابات الرئاسة اليت تتزامن
مع انتخابات اجملالس البلدية.

وأعلنت وزارة الداخلية استكمال
االستعدادات لتنظيم االنتخابات،
مرجحة أن تبلغ نسبة املشاركة
ّ
فيها  72يف املئة .وأعلن حممد
حسني مقيمي ،نائب وزير
ُ
ستعلن
الداخلية ،أن النتائج
تدرجيًا ،بعدما عارض جملس
صيانة الدستور عزم الوزارة
على إعالنها دفعة واحدة.
وكان الفتًا إعالن استقالة علي
أكرب ناطق نوري من منصبه
رئيسًا لدائرة الرقابة يف
مكتب املرشد علي خامنئي،
جتنبًا إلحراج املكتب بعد
إعالنه دعمه روحاني ،ورفضًا
الستغالل «املؤسسات الثورية
ألغراض سياسية أو فئوية».
ونفى حديث مصادر أصولية
عن إقصائه ،علمًا أن احلملة
سجاالت
شهدت
االنتخابية
عنيفة وتباد ً
وت ّ
ال التهاماتُ .
نظم
دورة ثانية ،إذا مل حيصل أي
مرشح على نسبة تتجاوز  50يف
املئة.
وعلى الناخب اإليراني أن خيتار
بني رؤيتني ،إذ إن األصوليني
الذين ميثلهم رئيسي مييلون إىل
االقتصاد احلر ،وإتاحة اخنراط

الدهس إىل نيويورك ...قتيل وجرحى
يف «تاميز سكوير»

اسعاف جرحى بعد الحادث( .رويرتز)

وجرح حواىل 23
ُقتل شخص ُ
بعدما قاد رجل سيارته يف اجتاه
معاكس يف ساحة «تاميز سكوير»
يف نيويورك أمس االول ،ودهس
مارة على الرصيف ،يف حادث
رجحت الشرطة أال يكون إرهابيًا،
ّ
على رغم أنه يشبه اىل حد ما
جرى يف فرنسا وأملانيا والسويد
عندما استهدف سائقون املشاة
عمدًا
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»
عن مسؤول يف الشرطة أن
السائق ( 26سنة) ُ
احتجز ،مشريًا
إىل إخضاعه الختبار مستوى
الكحول يف جسمه .وأضاف أن
الرجل أوقف مرتني سابقًا ،بعد
قيادته سيارته خممورًا ،علمًا
أن وسائل إعالم أوردت أنه
حي برونكس يف املدينة.
من ّ
وأظهر تسجيل تلفزيوني الشرطة
تقيد رج ًال يرتدي قميصًا داكنًا،
ّ
وتضعه يف سيارة تابعة هلا.
وذكر مسؤولون يف املدينة
أن القتيلة هي شابة عمرها 18
مفوض الشرطة
سنة ،فيما أعلن ّ
أن السائق ُيدعى ريتشارد
روخاس .وأشار رئيس بلدية
نيويورك بيل دي بالزيو اىل
سقوط قتيل وجرح  23شخصًا.
وأضاف ان السائق هو أمريكي

من املدينة خدم سابقًا يف اجليش
األمريكي.
وال تشتبه الشرطة يف صلة
للحادث باإلرهاب ،لكن وحدة
لتفكيك القنابل فتشت السيارة،
يف إجراء احرتازي .وقال
مسؤولون إن مكتب التحقيقات
الفيديرالي (أف بي آي) يعمل
مع شرطة نيويورك يف التحقيق
يف احلادث.
وذكر شهود أن السيارة كانت
من طراز «هوندا» محراء اللون،
مشريين إىل أن سائقها كان
يتحرك يف اجتاه معاكس حلركة
السري حنو الرصيف ،ودهس
مارة «تساقطوا على اجلانبني».
ثم ارتطمت السيارة بعمود
للكهرباء ،واستقرت عند تقاطع
ّ
وتفقد
شارعي  45وبرودواي.
َ
حاكم نيويورك أندرو كومو مكان
احلادث الذي وقع ظهرًا يف مركز
سياحي وسط مانهاتن ،شهد
ومير
زمحة بسبب طقس مجيل.
ّ
يوميًا مئات اآلالف من األشخاص
يف املنطقة التجارية ،بينهم
كثريون من السياح األجانب.
وأعلن البيت األبيض أن الرئيس
دونالد ترامب ُ
«أبلغ» باحلادث،
الفتًا إىل أنه سيتلقى معلومات
منتظمة مع تطور الوضع.

القطاع اخلاص يف األعمال احلرة
واالقتصادية والتجارية ،مع
الدعوة إىل إزالة كل العراقيل
أمامه ،مبا يف ذلك خفض
الضرائب ومعارضة فرض أي
قيود مالية أو قانونية على
الصناعيني وأصحاب رؤوس
األموال ورجال األعمال.
ومييل األصوليون إىل تعزيز
العالقات مع الدول اآلسيوية
وروسيا والصني ،على حساب
سيما
العالقات مع الغرب ،ال
ّ
الواليات املتحدة ،مع تأكيد
مسألة تصدير الثورة بالطرق
املتاحة .وهلذا التيار أفكار
متشددة بالنسبة إىل احلريات
وحقوق
والشخصية
العامة
املواطنة ،إذ يرى وجوب
تنظيمها وتقنينها ،ولو تعارض
ذلك مع بنود الدستور.
وتعترب مرجعيات هذا التيار،
مثل حممد تقي مصباح يزدي،
اإلسالمية»
«اجلمهورية
أن
جيب أن ُتستبدل بـ «احلكومة
اإلسالمية» ،وأن ُحيذف منصب
ليستبدل مبنصب والية
الرئيس ُ
فيعترب شاغله احلاكم
الفقيهُ ،
والولي ،تاركًا للشعب اختيار
ّ
رئيس للوزراء يشرف على
األعمال التنفيذية.
أما اإلصالحيون الذين ميثلهم
روحاني فيختلفون يف جوانب
كثرية من هذه القراءة ،إذ
يعتقدون بضرورة إتاحة اخنراط
القطاع اخلاص ،ولكن ضمن
أطر قانونية ،مع دعم قانون
العمل وحقوق العمال .ويرون
وجوب أن تعتمد واردات الدولة
على الضرائب ،ال النفط ،يف
موازاة زيادة اخلدمات ُ
قدمة
امل ّ
التأمني
مثل
للمواطنني،
االجتماعي والرعاية الصحية
والتعليمية والسكن.
ويدعو اإلصالحيون إىل انفتاح
أوسع على العالقات مع اجملتمع
الدولي ،إذ يعتقدون بإمكان
احلوار مع كل الدول لتسوية
اخلالفات ،كما حدث يف االتفاق
ُ
املربم بني طهران
النووي
ّ
والكف عن
والدول الست،
التمدد داخل اإلقليم وخارجه،
ّ
والتوجه إىل معاجلة املشكالت
ّ
الداخلية .ويدافع هؤالء عن
االنفتاح على كل املستويات
وإزالة احلواجز أمام احلريات
العامة والشخصية.
وهذه املرة األوىل الذي
يواجه فيها الناخب اإليراني
هذه الصورة النتخاب رئيس،
خصوصًا يف مرحلة ما بعد
االتفاق النووي وأخطار حميقة
عرب عنها خامنئي.
بطهران ،كما ّ
وعشية االقرتاع ،فرضت إيران
عقوبات على  9أفراد وشركات
أمريكيني ،عم ًال مببدأ املعاملة
مدد الرئيس
باملثل ،بعدما
ّ
دونالد ترامب إعفاء طهران
من عقوبات ،مبوجب االتفاق
النووي ،لكنه فرض عقوبات
على أفراد وكيانات يف إيران
بدعم
التهامهم
والصني،
الربنامج الصاروخي لطهران.
ونددت اخلارجية اإليرانية بـ
«سوء نية اإلدارة األمريكية»،
مؤكدة أن برناجمها الصاروخي ال
يتناقض مع تعهداتها الدولية.
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اسرتاليا يف اسبوع

املصروف األسبوعي للزوجة ال يكفي
يف يوم من األيام ،كان الرجل
يأتي إىل منزله قادما من عمله
ويسلم راتبه إىل زوجته ،اليت
تقوم تطوعا مبهمة احملاسبة.
ولكن يف عهد االستقالل
واحلسابات املصرفية املنفصلة،
خيتار العديد من األزواج إبقاء
أمواهلم داخل الصومعة ،لكن
األمر يضحى مبثابة مشكلة عندما
تضطر الزوجة للتفرغ للمنزل
وتربية األطفال.
هنا تدخل فكرة املخصصات
املالية ،أو «املصروف» إذ
تكشف استطالعات الرأي اليت
جتريها مجاعات مهتمة بشؤون
األمهات االعتماد املتزايد من
الزوجات على خمصصات مالية
أسبوعية حيصلون عليها من
أزواجهم لنفقات املعيشة.
هذا األسبوع ،أدت املنازعة
القضائية بني كيلي الندري
وزوجها أنتوني بيل إىل تسليط
الضوء على املوضوع.
واشتكت الندري للمحكمة من
أن إيداع زوجها يف حسابها
املصريف  1000دوالر أسبوعيا
لتغطية نفقات
ليس كافيا
املعيشة ،لكنه رفض بقوة تلك
االدعاءات.
جنمة «جيت أواي» السابقة
اليت تسعى للحصول على
أمر قضائي بعدم االعتداء
ضد زوجها بيل قالت حملكمة
داونينج سنرت إن نصف
املبلغ يذهب لشراء منتجات
البقالة ،وتساءلت« :هل سبق
لكم التسوق يف سوبرماركت
باألحياء الشرقية؟»
وذكرت الندري أنها اتصلت
ذات يوم بزوجها عندما مل يكن
لديها أي أموال للدفع للعشاء.
من جانبه ،قال بيل للمحكمة إنه

نجمة مسلسل غات أواي السابقة كيلي الندري
ليست سعيدة بعالوة  100دوالر يف االسبوع

ال يتذكر حدوث ذلك.
ورغم اختالف األوضاع املادية
للزوجني الشهريين عن متوسط
ما تنفقه العائالت األخرى اليت
قد تعترب  1000دوالر أسبوعيا
مبلغا كبريا ،لكن اجلدال أثار
االنتباه إىل األساليب املختلفة
اليت ينظر بها األزواج إىل
مسألة التدفقات النقدية.
وامتألت جروبات األمهات على
فيسبوك بتدوينات تنتقد فيه
سلب املرأة حقوقهن املالية
عندما تتوقف عن العمل.
مثة العديد من األمثلة لزوجات
يتذمرن من عدم كفاية ما مينحه
أزواجهم هلن لتلبية االحتياجات
األساسية.
إنها قضية تؤثر بال شك
على العديد من العائالت
األسرتالية.
أكثر من ثلث األزواج يف
أسرتاليا يفضلن االنفصال
املالي حبسب حبث أجراه موقع
«.Finder.com.au
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عاهرة شوارع ..أخطر مهنة يف أسرتاليا
سردت بعض عاهرات الشوارع
يف أسرتاليا معاناتهن مع
الزبائن وتعرضهن للصعوبات ما
جيعلهن يعملن يف أخطر مهنة يف
أسرتاليا.
ريين امرأة تعمل بشكل مومسي
يف مهنة الدعارة ،وتضع تسعرية
ثابتة ال تتنازل عنها 100 :دوالر
ملمارسة اجلنس معها بشكل
كامل ،و  50دوالر ملمارسات
جنسية أقل ،وفقا ملقابلة مع
شبكة نيوز األسرتالية.
ومع اخنفاض درجات احلرارة،
اضطرت ريين الرتداء بالطو أمحر
فوق فستانها األبيض القصري،
وحذاء بكعب عال.
ريين ،تبلغ من العمر  42عاما،
لكنها تبدو أصغر ً
سنا.
وقال لشبكة نيوز إن املخاطر
تنتظرها يف كل مكان ،سواء من
رجال الشرطة ،أو من املدمنني.
ورغم ذلك ،ال تكره ريين مهنتها
وقالت« :ما زلت أحب اجلانب
الشقي من املهنة ،لكنها خطرية،
قابلت أناسا هامجوني مبضارب
البيسبول ،وآخرون تصرفوا
بشكل معتوه على الثلج».
وأردفت« :أفعل ذلك على مدى
 20عاما ،وتعلمت كيف أحاول
الوصول إىل بر األمان حال

حدوث شيء ما ،لكن يبقى اخلطر
قائما».
ومكثت شبكة نيوز  3ليالي
ملراقبة عاهرات الشوارع يف St
.Kilda
يأتي ذلك بعد مرور  5سنوات
من مقتل العاهرة تراسي كونيلي
يف شاحنتها.
ووصفت ريين صديقتها الراحلة
كونلي بأنها كانت «إنسانة
رائعة» ،وعثر على جثتها مضروبة
حتى املوت .
ولفتت الشرطة أن كونلي عادت
إىل شاحنتها اليت كانت تعيش
فيها يف متام الثانية صباح
الثالثاء  2013وقتلت قبل الساعة
.2,30
ومنذ مقتل كونلي ،فقد جمتمع
البالغ
St Kild
عاهرات
عددهن حوالي  250سبعة نساء
أخريات.
وأضافت ريين« :أحاول البقاء
هادئة ،وأحرتم باقي العامالت،
لكن معظمهن من مدمنات
املخدرات».
وواصلت« :ال أتعاطى خمدرات،
فقط مشمت سطرا من الكوكايني
مع زبون ،لكين ال أدفع
للمخدرات.
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وولورث تتعاقد مع شركة ملراقبة
أجهزة الزبائن

تستهدف خدمة «واي فاي»
اجملانية يف متاجر وولورث
بأسرتاليا دفع الزبائن إىل إنفاق
أموال أكثر على املشرتيات.
يأتي ذلك بعد أن تعاقدت
وولورث مع شركة «سكاي
فاي» اليت يقع مقرها يف
بيانات
لتحليل
سيدني
املستخدمني ومراقبة أنشطتهم
على اإلنرتنت.
وعلى مدى السنوات الثالث
املقبلة ،ستقوم شركة الربجميات
بتلقي بيانات الواي فاي اجملاني
من داخل ما يزيد عن  500متجر
وولورث يف أسرتاليا.
أي شخص سيدخل متاجر
وولورث ويستخدم الواي فاي
اجملاني سوف تتعقب «سكاي
فاي» جهازه املتصل «مسارت
فون» أو غريه ،حتى لو وضعه
داخل جيبه.
ولن تكتفي سكاي فاي مبراقبة
إشارات اإلنرتنت ،لكنها ستحلل
بيانات استخدام السوشيال
ميديا.

يذكر أن شركة سكاي فاي
تكبدت خسارة  2,2مليون دوالر
يف دخلها بالنصف األول من
العام املالي .17-2016
وحتلل الشركة أيضا بيانات
اإلنرتنت يف أماكن شائعة مثل
مركزي «وستفيلد» و»مريفاك»
يغريان
اللذين
التجاريني،
الزبائن بالعديد من الطرق
التسويقية كالرسال النصية
واإللكرتونية.
وقال واين أرثر الرئيس التنفيذي
لسكاي فاي إن شركته تستطيع
إرسال تقارير حلظية إىل فريق
التسويق مبتجر وولورث ،مع
منحهم اخليارات األفضل الجتذاب
املزيد من الزبائن داخل سلسلة
املتاجر األشهر يف أسرتاليا.
أرثر ،الذي كان مديرا تنفيذيا
بشركة إعالنات ،وصف خدمات
باإلسرتاتيجية
فاي
سكاي
والتكتيكية.
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أسرتاليا تراجع قواعد تأشرية
املهاجرين األثرياء
من املقرر أن تراجع أسرتاليا
هذا العام قواعد التأشريات
للمهاجرين االثرياء املستثمرين،
الذين حيمل معظمهم اجلنسية
الصينية.
وصرح مسؤول أسرتالي األربعاء
املاضي باعتزام حكومته على
إجراء تلك املراجعة يف وقت
تشدد فيه الدولة إجراءات
احلصول على اجلنسية.
ومل يوضح املسؤول التغيريات
اليت تشملها املراجعة ،لكنه
أملح إىل ضرورة التمتع مبستوى
متميز يف اللغة اإلجنليزية كأحد
الشروط الالزمة.
ويأتي اإلعالن بعد أيام من
إلغاء أسرتاليا لتأشرية العمل
املؤقت لألجانب ،واستبداهلا
بربنامج أكثر صرامة ،مع زيادة
شروط احلصول على اجلنسية
األسرتالية.
يذكر أن حوالي % 90
للحصول
املتقدمني
من
على تأشريات املستثمرين
صينيون.
امتالك
القانون
ويشرتط
 5ماليني
املستثمر األجنيب

دوالر أسرتالي للحصول على
اجلنسية األسرتالية.
أليكس هوك مساعد وزير اهلجرة
ذكر ان الربنامج ينبغي تصميمه
االقتصاد
احتياجات
لتلبية
األسرتالني مع األخذ يف االعتبار
ردود الفعل.
وأردف« :اجملتمع األسرتالي
يتوقع أن ميتلك املهاجرون
قدرة جيدة يف مهارات اللغة
اإلجنليزية ،أعتقد أن ذلك أمر
عادل».
وتشهد أسرتاليا يف اآلونة
األخرية صعودا لنربة القومية،
والسياسات املناوئة للهجرة،
حيث حتظى أحزاب اليمني
املتطرف مثل «أمة واحدة»
بدعم شعيب ،مع تضاؤل شعبية
االئتالف بقيادة مالكومل ترينبول
الذي ينتمي للحزب الليربالي.
من
الكثريون
ويسعى
املستثمرين الصينيني لالنتقال
إىل اسرتاليا من أجل منط حياة
أفضل ،كما يسعى بعضهم
للهروب من محلة صينية كاسحة
ملقاومة الفساد تدفع الكثري
من هؤالء املستثمرين حملاولة
حتريك أمواهلم إىل اخلارج.
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أزمة اإلسكان تفرتس
أسرتاليا

باتت الصعوبات اليت تواجه
امتالك املنازل يف أسرتاليا
أشد وطأة من ذي قبل ،حبسب
جون دالي ،الرئيس التنفيذي
ملعهد غراتان ،الذي أجرى
دراسة رئيسية حول اإلسكان
األسرتالي.
وأضاف دالي« :ال شك أن
أسرتاليا يف قبضة أزمة إسكان
طاحنة تتمثل يف عدم توفر
مساكن بأسعار معقولة».
وفيما يلي  5خرائط تثبت خطورة
األزمة يف أسرتاليا:
 -1تراجع نسبة امللكية العقارية
بلغت نسبة امتالك منازل يف
أسرتاليا أدنى مستوى هلا منذ
احلرب العاملية الثانية.
وذكر دالي أن تدني النسبة
ميثل أكرب برهان على أزمة
اإلسكان بني الشباب على وجه
اخلصوص.
وفسر ذلك قائال« :األزمة تتمثل
أن الشباب أصحاب الدخول
املنخفضة ليسوا قادرين على
شراء أية منازل يف أسرتاليا،
رغم أن ذلك كان متاحا يف
فرتات ماضية».
وتساءل« :كيف أجزمنا بعدم
«ألن
وأجاب:
قدرتهم؟»،
األرقام تقول ذلك».
وتكشف اخلريطة اجتاها منحدرا
ملحوظا لنسبة امتالك منازل
للفئة العمرية حتت  45عاما
منذ تسعينيات القرن املنصرم،
وتسارعت وترية اهلبوط منذ
بداية األلفية اجلديدة.
تأخر سن الزواج ،وامتالك
منازل يف أعمار متأخرة من
مظاهر مشكلة اإلسكان لدى
فئة الشباب يف أسرتاليا.
 -2خريطة توضح نسبة ملكية
املنازل حبسب الفئة العمرية
وكشف تقرير حديث أعده
االقتصادي سول غسالكا من
معهد «Superannuation
 »truSteeSأنه حتى الذين
متكنوا من الوقوف على سلم
العقارات يف أسرتاليا لديهم
سيطرة أقل على األمور أقل من
نظرائهم يف األجيال السابقة.
وحبسب اإلحصائيات ،فإن
نسبة امتالك منازل بدون رهون

عقارية اخنفضت من % 61,7
عام  1996إىل  % 46,7عام
.14-2013
وقال إسالكا« :بكلمات أخرى،
منذ  15عاما كان ثالثة من كل
مخسة أشخاص من مالك املنازل
ال يرتبطون برهن عقاري ،لكن
اآلن أغلبية املالك باتوا مرتبطني
برهن عقاري».
وكنتيجة لذلك ،سيضطر العديد
من اصحاب املنازل إىل استخدام
مستحقات املعاش للتخلص من
ديونهم ،مما يشكل خطورة
مالية عليهم عند تقاعدهم.
 -3خريطة توضح مشكلة املبلغ
املدفوع مقدما لشراء منزل
 depoSitاخلبري دالي ذكر ان
مثة صعوبات بالغة يف توفري
األموال اليت ينبغي دفعها
مقدما لشراء منزل.
وحبسب تقرير صدر عام ،2016
فإن مشكلة املقدمات العقارية
تظهر أكثر يف سيدني أكثر
املدن الرئيسية معاناة من أزمة
اإلسكان.
 -4خريطة توضح أزمة يف
تسديد القروض
حيذر اخلرباء من أن االخنفاض
احلالي يف أسعار الفائدة لن
يستمر على مستوياته القياسية
احلالية ،وبالتالي ستتعاظم
املخاطر املستقبلية.
بيد أن اخنفاض سعر الفائدة
نفسه تسبب يف زيادة نسبة
اللجوء لشراء منازل بنظام الرهن
العقاري وبالتالي ارتفعت أسعار
العقارات بشكل صاروخي.
 -5خريطة توضح كيف يصرف
األسرتاليون أمواهلم
توضح اخلريطة .
ان العائالت األسرتالية اآلن
مضطرة إلنفاق  20سنتا من
كل دوالر يف تكاليف مرتبطة
باإلسكان ،و 10سنتا فقط يف
الطعام.
أن
إىل
اخلريطة
وتشري
األسرتاليني اآلن مضطرون
إلنفاق أموال أكثر يف التعليم
والصحة ،وأموال أقل للسيارة
واملالبس والسلع املنزلية.
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اسرتاليا يف اسبوع

فرض غرامة  5000دوالر على كل
أجنيب يرتك منزله خاويا
اتضحت بعض مالمح املوازنة
الفيدرالية األسرتالية اليت
يستعد االئتالف لإلعالن عنها.
وتتأهب حكومة مالكومل ترينبول
للكشف عن حزمة من التعديالت
يف املوازنة الفيدرالية ،واليت
يتوقع أن تتضمن خطة لتغريم
األجانب حوالي  50000دوالر
لرتك وحداتهم السكنية خاوية.
الفيدرالية
احلكومة
لكن
استبعدت أي تغيريات يف
املديونية السلبية أو خصومات
أرباح رأس املال.
يأتي ذلك بينما كشف استطالع
صادم يرصد أزمة القطاع
العقاري أن واحدا من كل 5
أسرتاليني يعانون يف دفع
الرهن العقاري أو مدفوعات
اإلجيار.
كما ذكر  % 23أن الصعوبات
املالية ستتزايد وطأتها إذا
الفيدرالية
احلكومة
أقدمت
أسعار الفائدة بنسبة ،% 2
حبسب استطالع اجلامعة الوطنية
األسرتالية.
وترى األجيال اجلديدة أن فكرة
امتالك منازل ستتحقق بدرجة
تقل كثريا عن أسالفهم وفقا
الستطالع أجرته اجلامعة الوطنية
األسرتالية.
كما يعتقد حنو  % 87من

دراسـة :أسـرتاليا تـخذل الـبدناء
من البدانة».
ورأت بور أن نقص تدريب
األطباء على حاالت البدانة أحد
األسباب اليت تؤدي إىل تفاقم
املشكلة.

األسرتاليني أن األجيال املقبلة
لن تكون قادرة على شراء
منزل.
نتائج االستطالع اليت نشرت
األحد تظهر أن  % 75من
األسرتاليني ما زالوا ينظرون
إىل فكرة امتالك منزل كجزء من
أسلوب حياتهم ،بينما تنخفض
النسبة إىل  % 60فحسب يف
الفئة العمرية بني  24-18عاما.
وقال  % 68إنهم خيشون عدم
القدرة على حتمل شراء وحدات
سكنية خاصة بهم.
جيل شيبارد قائد الفريق البحثي
رأى أن االستطالع أوضح أن
امتالك منزل ما زال ينظر إليه
باعتباره أسلوبا أسرتاليا للحياة،
لكن تلك الفكرة تفقد واقعيتها
مبرور الوقت.
وفسر ذلك قائال« :األجيال
لشابة تشعر بالتشاؤم بشكل
خاص وفقدوا إميانهم بقدرتهم
على شراء منزل مما ميثل
الفيدرالية
للحكومة
ورطة
والواليات».
وأظهر االستطالع دعما قويا
لتقديم منح للراغبني يف
شراء املنزل األول ،بينما دعم
 % 51.7فكرة حذف املديونية
السلبية.
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وكشفت دراسة حديثة نشرتها
الدورية الطبية بأسرتاليا أن
األطباء لديهم مشكلة يف
حتديد البدانة ،وصعوبات يف

مناقشتها مع مرضاهم ،وال
ميلكون التدريب املالئم إلدارة
املشكلة.
البدانة هي املشكلة الصحية رقم
 1يف القرن الواحد والعشرين،
حيث تضاعفت أعداد املصابني
بها خالل السنوات األربعني
األخرية.
لكن ال توجد تغيريات ملمسة
يف أساليب تدريب األطباء
واملمرضات على التعامل مع
البدانة.
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رغم أزمة اإلسكان ..أسرتاليا تستعد لتحطيم رقم هولندا القياسي
ذكرت تقارير أن النظام الصحي
يف أسرتاليا خيذل األشخاص
الذين يعانون من البدانة.
وكشف أحد البحوث أن واحدا
فقط من كل  60طفال زائد
ً
بدينا تقدم له مساعدة
الوزن أو
طبية يف كيفية التخلص من
الوزن الزائد.
وعالوة على ذلك ،أظهرت نتائج
البحث أن العمليات اجلراحية
للتخلص من الوزن الزائد ال
تكون متاحة بسهولة ألكثر
األشخاص الذين هم يف أمس
احلاجة إليها.
النتائج السابقة أكدتها خبرية
بدانة األطفال لويزي بور،
من جامعة سيدني ومستشفى
األطفال يف ويستميد.

وناشدت بور زمالئها يف الكلية
امللكية لألطباء األسرتاليني يف
أدياليد بضرورة االهتمام بعالج
ذوي البدانة.
وتابعت« :األشخاص الذين
يعانون من البدانة يذهبون
لألطباء ألسباب عديدة ،لكن
نادرا ما يتم التطرق إىل
عالج فعال للمسبب الرئيسي
ملشكالتهم».
ومضت تقول « :من بني 200
طفل يذهبون إىل املمارس
العام يف أسرتاليا ،يعاني
 60منهم من زيادة الوزن أو
البدانة ،حيصل واحد فقط على
نوع ما من العالج».
واستطردت« :إنه حقا أمر
يثري القلق ،حيث خيذل النظام
الصحي األشخاص الذين يعانون

رغم أزمة اإلسكان الطاحنة اليت
تضرب أسرتاليا ،تتأهب الدولة
لتحطيم رقم هولندا القياسي
يف عدد سنوات احملافظة على
النمو االقتصادي.
ومن املتوقع أن تتجاوز أسرتاليا
الرقم القياسي هلولندا يف
أكثر بلدان العامل حتقيقا لنمو
اقتصادي مستدام.
وحققت هولندا منوا اقتصاديا
متواصال ملدة  26عاما قبل
أن تضربها األزمة االقتصادية
العاملية عام .2008
من جهة أخرى ،انتقد كبار
األسرتاليني
االقتصاديني
أسلوب التعامل مع أزمة
اإلسكان ،واصفني األسعار
الباهظة بأنها «خرقاء على حنو
ينذر باخلطورة».
ونقل تقرير آفاق البيزنس

الشهري الذي تصدره مؤسسة
االقتصادي
عن
«دلويت»
كريس ريتشاردسون قوله:
«أسعار املساكن خرقاء على
حنو خطري ،وبالتأكيد لن يرغب
البنك املركزي األسرتالي يف
سكب املزيد من البنزين على
النار املشتعلة» ،حمذرا من
زيادة أسعار الفائدة.
وبالرغم من األنباء السيئة ،لكن
ريتشاردسون رأى أن هناك
بعض الضوء يف آخر النفق.
وفسر ذلك قائال« :على
املستوى االقتصادي ،فإن
أسرتاليا على وشك كسر رقم
قياسي يف أطول دول العامل
حتقيقا للنمو االقتصادي بدون
فرتات ركود».
وأردف« :قد نرى كذلك أول
فائض يف احلساب املصريف
الراهن منذ .»1975
وتوقع التقرير بقاء ال دوالر

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

أصحاب املولدات يرفضون ختفيض األسعار« :املافيا» أقوى من الدولة
فيفيان عقيقي
ال يلتزم أصحاب مولدات الكهرباء بالسعر الذي تصدره وزارة
الطاقة شهريًا .خيضع املشرتكون يف معظم املناطق لالبتزاز
نظرًا إىل عدم وجود خيار آخر لتأمني الكهرباء على مدار ساعات
وإما قطع
إما دفع الفاتورة اليت يفرضها صاحب املولد ّ
اليومّ :
التيار ،وال جمال للشكوى يف ظل تقاعس البلديات أو تواطؤ
النافذين فيها وممارسة أجهزة الدولة سياسة رفع اليد.
اخنفض متوسط ساعات التقنني العام خارج بريوت اإلدارية
من  254ساعة يف آذار إىل  191ساعة يف نيسان ،أي مبعدل
ساعتني يوميًا ،بسبب تراجع الطلب على الكهرباء يف فصل
الربيع وإضافة  270ميغاواط على الطاقة الكهربائية املنتجة من
مؤسسة كهرباء لبنان ،نتيجة بدء تشغيل احملركات العكسية
َ
معملي الزوق واجلية ،بعد عرقلة استمرت أكثر
اجلديدة يف
من عام.
هذه التطورات انعكست اخنفاضًا ملموسًا ملتوسط «السعر
العادل» الشرتاكات املولدات الكهربائية ،الذي أعلنته وزارة
الطاقة واملياه لشهر نيسان املاضي ،إذ بلغ  184لرية عن
كل ساعة تقنني للمشرتكني (بقدرة  5أمبري) باملقارنة مع 245
لرية لشهر آذار ،أي باخنفاض  61لرية وما نسبته .%24.8
هذا االخنفاض مل يعجب أصحاب املولدات الكهربائية ،الذين
جلأوا ،كالعادة ،اىل فرض أسعارهم وابتزاز املشرتكني بقطع
الكهرباء عنهم إذا اعرتضوا.
يبلغ االشرتاك الوسطي (بقدرة  5أمبري) ،حبسب إعالن
الوزارة ،حنو  35ألفًا و 144لرية ،باملقارنة مع حنو  62ألفًا
و 230لرية يف شهر آذار .وتستند وزارة الطاقة واملياه يف
حتديد هذا السعر إىل معادلة حسابية تتضمن السعر الوسطي
لصفيحة املازوت األمحر ( 20ليرتًا) (البالغ  14.280لرية يف
نيسان ،باملقارنة مع  14.932لرية يف آذار) واملصاريف
والفوائد واألكالف اليت يتكبدها أصحاب املولدات ،باإلضافة
إىل هامش ربح يبلغ .%15
ويصدر هذا السعر شهريًا ،تطبيقًا لقرار جملس الوزراء الرقم
 2الصادر بتاريخ  2011/12/14الرامي اىل اختاذ التدابري
الالزمة لضبط تسعرية املولدات اخلاصة.
إال أن هذا السعر ليس ملزمًا وإمنا يتم استخدامه كمؤشر
اسرتشادي للبلديات ،كي تقوم بدورها يف محاية مصاحل
املقيمني يف نطاق سلطتها من االستغالل الذي ميارسه
أصحاب املولدات.

تفاوت كبري يف األسعار

ال جيري ،عادة ،االلتزام بالسعر املعلن من الوزارة ،إال أن
التفاوت يف األسعار عن شهر نيسان أثار موجة احتجاج واسعة
بني املشرتكني ،إذ تراوحت يف املناطق اليت استقصت عنها
حده األدنى ،كما يف ذوق
«األخبار» بني  10آالف لرية يف ّ
حده األقصى كما يف صيدا .هذا
مكايل ،و 120ألف لرية يف ّ
التفاوت ال يربره التفاوت املقابل يف ساعات التقنني ،بل
يظهر من خالل املالحظة امليدانية أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبدى
نفوذ أصحاب املولدات وارتباطهم بقوى األمر الواقع وتواطؤ
النافذين يف البلديات معهم.
حبسب املعلومات اليت ّ
وفرتها مؤسسة كهرباء لبنان عن شهر
حده األقصى يف اجلنوب (10.46
نيسان ،بلغ التقنني اليومي ّ
وحده األدنى يف بعض مناطق جبل لبنان (2.12
ساعات)
ّ
َ
دائرتي الشياح وأنطلياس).
ساعة خارج
أي أن متوسط ساعات التقنني تراوح حبسب املناطق بني
 313.8ساعة و 63.6ساعة ،وبالتالي فإن متوسط قيمة
االشرتاك ( 5أمبري) ،حبسب السعر املعلن من الوزارة ،يرتاوح
بني  57ألفًا و 739لرية كحد أقصى و 11ألفًا و 702لرية كحد
أدنى.
اإلدارية
يف املناطق األخرى ،بلغ متوسط التقنني يف بريوت
ّ
خالل شهر نيسان حنو  78ساعة ،ما يعين أن السعر املتوسط
الشرتاك املولدات ( 5أمبري) يبلغ حنو  14ألف لرية .وبلغ
التقنني يف دائرة أنطلياس حنو  93ساعة ،أي أن متوسط
سعر االشرتاك هو  17ألف لرية .وبلغ يف دائرة الشياح حنو
 118ساعة ( 22ألف لرية) ،ويف البقاع  294ساعة تقنني (54
ألف لرية) ،ويف الشمال ،بلغت ساعات التقنني يف املناطق
املغذاة من شركة قاديشا ،أي طرابلس وشكا وإهدن وبشري
والكورة ،حنو  146ساعة ( 26ألف لرية) ،وبلغت يف عكار
والضنية واملنية والبرتون وعمشيت  160ساعة ( 29ألفًا و500
لرية).
عينة
يظهر من االستطالع البسيط الذي أجرته «األخبار» على ّ
من املشرتكني ،مت اختيارها عشوائيًا ،أن أصحاب املولدات
فرضوا أسعارًا أعلى بكثر مما هو مفرتض حبسب إعالن الوزارة،
املنصورية،
إذ بلغ السعر  38ألفًا يف سن الفيل ،و 45ألفًا يف
ّ
و 30ألفًا يف بصاليم ،و 35ألفًا يف بعض أحياء احلدث ،و45
ألفًا يف حارة حريك ،و 100ألف يف حي السلم ،و 35ألفًا

يف عشقوت ،و 46ألفًا
يف سهيلة وبلونة ،و120
ألف لرية يف صيدا ،و90
ألف لرية يف اهلاللية و50
ألف لرية يف طرابلس.

البلديات :رضوخ أو تواطؤ
مفضوح!
بدا واضحًا أن معظم
تقوم
ال
البلديات
بواجباتها من خالل فرض
من
احملددة
التعرفة
ّ
وزارة الطاقة .وهي (أي
إما تنأى بنفسها
البلديات) ّ
ّ
لتحكم «مافيا
وترضخ
ّ
باألسعار،
املولدات»
بسبب محاية قوى األمر
ُ
املسيطرة ،كما
الواقع
يف الضاحية وطرابلس
األحياء
من
والكثري
وإما بسبب
والقرى،
ّ

تراوحت أسعار االشرتاك يف املولدات بني  10آالف و 120ألف لرية (أرشيف)

ّ
املولدات ملمارسة
تواطؤ النافذين يف البلديات مع أصحاب
االحتكار وزيادة األسعار واالنتفاع من توزيع ريوعها.
ّ
املولد هي
تقول سامية خ .من سكان سهيلة إن «فاتورة
ّ
سكان املناطق اجملاورة يف عجلتون
دائمًا ضعف ما يدفعه
ّ
ّ
احملطة نفسها وختضع
وعينطورة ،علمًا بأنها مناطق تتغذى من
استمر خالل هذا الشهر،
لساعات التقنني نفسها ،وهو ما
ّ
ّ
تتخط الساعات األربعّ ،إال أننا
فرغم أن ساعات القطع مل
ّ
مرات
دفعنا حنو  46ألف لرية خلدمة
املولد ،راجعنا البلدية ّ
ّ
املولدات ُ
املعني
املسؤولية حينًا على مراقب
عدة ،وهي ترمي
ّ
ّ
احملوالت،
من احملافظ ،وحينًا آخر تتذرع بوجود أعطال يف
ّ
ّ
البلدية من
عدادات
يؤكد أنه ملتزم مبا
فيما املراقب
تسجله ّ
ّ
ّ
ساعات قطع».
القواس إىل أن «التعرفة يف املنطقة
يف صيدا ،يشري عصمت
ّ
هي األعلى مقارنة مع املناطق اجملاورة ،إذ تراوحت هذا الشهر
مبعدل  5إىل  10آالف
بني  90و 120ألف لرية ،يف اخنفاض
ّ
حتسن التغذية بشكل
لرية عن الشهر املاضي ،على الرغم من
ّ
البلدية
ملحوظ وكبري» .ويتابع «هناك تواطؤ واضح بني
ّ
ّ
توصلنا إىل اتفاق على وضع
املولدات ،فنحن
وأصحاب
ّ
وتعهدت
عدادات يف بيوتنا منذ أشهر ملراقبة ساعات القطع،
ّ
ّ
ّ
املولدات ،لكن شيئًا مل
البلدية مبتابعة املوضوع مع أصحاب
ّ
حيصل حتى اليوم ،إضافة إىل
وجود أعطال ُمفتعلة تنتج من
عدم مسارعة شركة تقديم
اخلدمات إىل معاجلة األعطال
بهدف زيادة ساعات القطع».
وال خيتلف الوضع يف طرابلس،
هناك أيضًا عمد بعض أصحاب
ّ
املولدات إىل «التذاكي» عرب
إصدار فواتري متالعب بها،
زوروا فيها األرقام إلخفاء
ّ

انخفض التقنني
ساعتني يف
نيسان املاضي
بسبب زيادة إنتاج
مؤسسة الكهرباء

حول اشرتاك الـ  10أمبري اليت حيصل عليها
«سرقتهم» ،إذ ّ
املشرتكون إىل  16أمبريًا على الورق ،لتربير تقاضيهم 140
لبنانية بد ً
ّ
وكل ذلك يعيده
ال من  50ألف لرية.
ألف لرية
ّ
املستهلكون إىل تواطؤ مكشوف بني البلديات وأصحاب
ّ
املولدات واملراقبني.

شكوك تدعـّمها الردود
ّ
املولدات رواية خمتلفة لدحض
ّإال أن للبلديات ومراقيب
اتهامات التواطؤ عرب إثارة الشكوك بالتعرفة وعدد ساعات
التقنني اليت تصدرها وزارة الطاقةّ ،
لكنها شكوك ال تنزع عن
ّ
املولدات.
هؤالء مساعيهم احلثيثة لرعاية مصاحل أصحاب
ّ
املولدات يف حمافظة جبل لبنان داني أوديشو
يشري مراقب
العدادات املزروعة يف املناطق،
تسجله
إىل أنه يلتزم مبا
ّ
ّ
ّ
املولدات خالل
املعدل الوسطي لفواتري
وبناء عليها «بلغ
ّ
ً
الشهر املاضي يف املنت وكسروان حنو  35ألف لرية (فيما
أسعار الوزارة تراوحت بني  12ألفًا و 22ألفًا) ،فأنا أضع
العدادات ال ساعات القطع يف خمارج
تسجله
التعرفة حبسب ما
ّ
ّ

ّ
احملطات والصادرة عن الوزارة» ،ويتابع أوديشو «مزاعم
مؤسسة الكهرباء بإمداد املناطق بالتيار بالتساوي مشكوك
ّ
معد ً
تسجله
عما
فيها ،كونها تصدر
ّ
ّ
ال لساعات القطع خيتلف ّ
عداداتنا» ،متغاضيًا بذلك عن كون التفاوت يف األسعار
ّ
ّ
تتغذى من نفس املخرج وختضع لنفس
يشمل بلدات ومدنًا
ساعات التقنني.
صحة التعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة
التشكيك يطال أيضًا
ّ
ُ
املبالغ يف ختفيضها للرتويج
لناحية عدد ساعات القطع
لربوباغندا زيادة التغذية ،حبسب عضو بلدية طرابلس شادي
نشابة ،الذي يشري إىل أن «الوزارة أرسلت ساعات القطع
ّ
املولدات
وحددتها بـ  130ساعة ،فيما أصحاب
خالل نيسان
ّ
ّ
ّ
ختطت الـ  300ساعة ،وهو ما جيعل الفرق
يؤكدون أنها
ً
خاصة بالبلدية لنقطع
عدادات
شاسعا ،دون أن يكون هناك ّ
ّ
ّ
وتبني لنا أن أرقام
ميدانية
الشك باليقني .لقد قمنا جبوالت
ّ
ّ
ّ
صحتها ،فالتقنني يتخطى الـ  4ساعات
الوزارة مشكوك يف
ّ
ويصل إىل  10ساعات يف املنطقة».
السيد ،إىل
كذلك يشري املهندس يف بلدية صيدا ،حممد
ّ
وجود فوارق يف التعرفة نفسها «بهدف إحلاق خسائر بأصحاب
ّ
ّ
لتتوقف عن العمل ،وخلق أزمة ستدفع الناس حكمًا
املولدات،
ّ
السيد
إىل املطالبة بتسريع خطة الكهرباء املعروضة» ،ويستند
ّ
يف حتليالته إىل كون «سعر الكيلوات يف نيسان  2016بلغ 193
سجل
لرية مقابل  11ألف لرية كسعر لصفيحة املازوت ،فيما ّ
يف نيسان  2017حنو  184لرية مقابل  14ألف لرية لصفيحة
السيد بعدم التزام البلدية بالتعرفة اليت بلغت
يقر
ّ
املازوت»ّ ،
«عدلنا اجلداول وزدنا
وفق حساباته  266لرية ال  184لرية ،إذ
ّ
ّ
املولدات بتأمني الكهرباء خالل ساعات
األسعار لضمان التزام
القطع ،وعدم تنفيذ تهديداتها بوقف العمل».

شرعنة املولدات
لكن ما هي اإلجراءات ملكافحة استغالل الناس ومحاية حقوقهم
ّ
املولدات اىل أمر واقع ،دون أي تنظيم ،ومنت
بعدما حتولت
على مر السنني بفعل قصور «الدولة» عن تأمني التيار
الكهربائي من جهة وتنامي حاجات الناس؟ تشري وزارة الطاقة
ّ
املولدات ،وأن األسعار
إىل أنه «ال سلطة هلا على أصحاب
توجيهية وغري ُملزمة هلم» ،لذلك هي بصدد
اليت تصدرها هي
ّ
العدادات بالتعاون
اإلشكالية عرب إطالق مشروع
مواجهة هذه
ّ
ّ
مع وزارة االقتصاد ،مشرية إىل أن «حقوق الناس ومكافحة
ّ
املولدات هي التزام قطعته على
استغالهلم من قبل أصحاب
للحد من األرباح املنفوخة اليت
العدادات هو
نفسها ،ومشروع
ّ
ّ
ّ
املولدات ،كونه سيؤدي إىل إصدار فواتري
جينيها أصحاب
بقيمة حجم االستهالك ال حبسب ساعات القطع ،اليت قد ال
يستهلك خالهلا املشرتك التيار».
كان من املقرر ،أن يعقد وزيرا الطاقة واملياه واالقتصاد
والتجارة مؤمترًا صحافيًا حلث أصحاب املولدات على تركيب
عدادات الحتساب الفواتري على أساس االستهالك الفعلي،
وتفادي اخلالفات الدائمة حول صحة املعطيات عن ساعات
التقنني ،إال أنه مت إرجاء املؤمتر اىل ظهر االثنني من دون
توضيح األسباب.
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مقاالت وتحقيقات

هكذا كشف شريط حزب اهلل لغز «كارثة شييطت»
بعد عشرين عامًا من الضبابية ،أربع
جلان حتقيق وثالث روايات متضاربة،
صادق اجليش اإلسرائيلي أخريًا على
تهرب منها طوي ًال:
احلقيقة اليت
ّ
«كارثة الشييطت» يف لبنان سببها
ّ
أعده حزب
خمطط له مسبقًا
كمني
ّ
اهلل.
«أغنية الصفصاف» هو اسم العملية
السرية اليت كان من املفرتض أن
تنفذها وحدة «شييطت  »13التابعة
للجيش اإلسرائيلي ،ليل  5أيلول
 1997قرب بلدة أنصارية اجلنوبية،
وكان هدفها زرع عبوات ناسفة ضد
هدف تابع للمقاومة .تألفت القوة
املنفذة من  16جنديًا.

محمد بدير

الشريط الذي عرضه حزب اهلل كان بمثابة «مسدس يتصاعد منه الدخان» (أرشيف)

فجر
وخالل سريها حنو اهلدف وقعت يف كمني ّ
ّ
صنفت
عبوات ضدها وأودى حبياة  12جنديًا.
إسرائيل احلادثة بـ»الكارثة» ،لكن مالبساتها بقيت
حتى األمس القريب لغزًا ،وحتول إىل موضوع نزاع
بني األسلحة املختلفة للجيش اإلسرائيلي ،ال سيما
سالح البحرية وشعبة االستخبارات.
التحقيق الذي نشرته «يديعوت أحرونوت» يسلط
الضوء على هذا النزاع ويسرد فصول احلرية اليت
عاشتها جلان التحقيق اليت تشكلت تباعًا للبحث
يف السبب احلقيقي للفشل ،خصوصًا بعد أن ّ
تبنت
شعبة االستخبارات العسكرية فرضية أن «االنفجار
صورتها طائرة
األول ،كما ُتظهر األفالم اليت
ّ
االستطالع اليت واكبت العملية ،حصل داخل القوة،
وعليه كان االستنتاج اجلازم بأنه مل يكن هناك أي
تدخل للعدو (حزب اهلل) يف احلادثة .وهكذا ولدت
نظرية أن ما تعرضت له وحدة شييطت كان نتيجة
انفجار العبوات اليت محلها أفرادها».
ورأى حتقيق يديعوت أنه يف ضوء عدم إصرار
القيادة العسكرية العليا على حتقيق عسكري
مهين ،بقيت كارثة شييطت حالة ضبابية ،وهو ما
يثري سخط القائد السابق للوحدة ،وزير اإلسكان
احلالي يوآف غالنت ،الذي يعترب ما حصل تشويهًا
للحقيقة وخداعًا مستمرًا ألسر اجلنود القتلى.
وجيزم غالنت بأن احلقائق واضحة يف حادثة
أنصارية ،وأن اإلجابة عن أسئلتها حادة للغاية،
وهي موجودة يف اخلالصات اليت عرضتها جلنة
التحقيق الرابعة واألخرية بشأنها عام .2010
ويقدم غالنت روايته اليت توصل إليها حول احلادثة
بعد أن حتول إىل «جلنة حتقيق من رجل واحد»،

ّ
فاطلع على كل املواد
ذات الصلة .وحبسب
هذه الرواية ،فإن «خل ًال
يف عملية مجع املعلومات
االستخبارية» مسح حلزب
اهلل بأن ُيدرك أن قوة من

أجهزة حزب اهلل
االستخبارية كانت
تحصل على ّ
البث
التصويري للطائرات
اإلسرائيلية

الكوماندو ستأتي إىل مكان حمدد ويف وقت مقدر،
ما دفعه إىل نصب سلسلة من الكمائن ،أحدها
مرت القوة .وعندما «رأى هذا الكمني القوة،
حيث ّ
فجر عبوات بـ 11جنديًا منها كانوا على وشك اجتياز
ّ
الطريق بني قرييت أنصارية ولوبية .هذه العبوات
اليت انفجرت يف الدقيقة  41بعد منتصف الليل
تسّببت يف العدد األكرب من اإلصابات .بقية القوة،
املؤلفة من  5جنود ،كانت قد اجتازت الشارع،
ّ
وتلقت أوامر من قائد الوحدة
فالتفتت إىل اخللف
أي مصدر للنريان .لكن بعد 14
بإطالق النار على ّ
ثان ُقتل فيه قائد الوحدة.
ثانية حصل انفجار ٍ
وبعد  3دقائق و 8ثوان ،تنفجر العبوة اليت كان
حيملها اجلندي إيتمار إليا على ظهره .وميكن أن
يكون سبب انفجار العبوة تعرضها لكرات حديدية
من االنفجارات السابقة أو ارتفاع درجة احلرارة
نتيجة احلرائق».
ويؤكد غالنت أنه رأى بأم عينه ،عندما حضر إىل
مقر وحدة الشييطت صبيحة احلادثة ،التجهيزات
املتضررة للجنود الذين كانوا يف العملية وقد
اخرتقتها كرات معدنية .كذلك يشري إىل أن
التقرير الطيب يؤكد وجود كرات كهذه يف أجساد
اجلنود القتلى ،يف حني أن العبوات اليت محلها
اجلنود مل يكن فيها كرات ،األمر الذي يتعارض
مع رواية االستخبارات العسكرية بعدم ضلوع حزب

اهلل يف احلادثة.
أقرت بوجود «احتمال مرتفع»
جلنة التحقيق األوىل ّ
بأن تكون إصابات اجلنود نامجة عن عبوات معادية.
وهو االستنتاج الذي توصلت إليه جلنة التحقيق
الثانية .لكن شعبة االستخبارات العسكرية بقيت
جتزم بأنه مل يكن هناك أي ضلوع حلزب اهلل يف
االنفجارات.
وظلت مسألة التسرب املعلوماتي حول العملية
املوضوع األساسي واألكثر حساسية يف القضية.
وناقشت  3جلان حتقيق احتمال أن تكون املعلومات
وصلت إىل حزب اهلل من خالل عميل ،أو أن احلزب
كان يعرتض ّ
املسرية عن
بث الطائرات اإلسرائيلية
ّ
ُبعد .وإثر تضارب آراء اللجان ورئاسة أركان اجليش
اإلسرائيلي ،بقيت استنتاجات اللجنة األوىل نافذة
إىل أن عرض األمني العام حلزب اهلل ،السيد حسن
نصراهلل ،يوم  6آب  ،2010شريطًا مصورًا قال إنه
سرية عن
مأخوذ من تصوير طائرات إسرائيلية ُم ّ
ُبعد ،شارحًا كيف كمنت قوة من املقاومة لوحدة
شييطت اإلسرائيلية يف أنصارية.
آنذاك ،قرر رئيس األركان ،غابي أشكنازي،
تشكيل جلنة حتقيق رابعة للتثبت من صحة
الشريط الذي عرضه نصراهلل .واطلعت اللجنة على
املسرية
كل التسجيالت اليت التقطتها الطائرات
ّ
عن ُبعد ،وحللت الشريط الذي عرضه حزب اهلل.
وحبسب استنتاجات اللجنة ،فإن مقطعني من
صِّورا يف الوقت
املقاطع اليت عرضها نصراهلل ُ
احلقيقي أثناء عملية إنقاذ اجلنود اإلسرائيليني يف
ساحة احلدث ،ما يعين أن حزب اهلل كانت لديه
متابعة مباشرة لكل ما جيري يف منطقة العملية،
خالفًا ملا كانت تعتقده االستخبارات اإلسرائيلية
سابقًا.
لكن أحد املقاطع ُع ّد األهم ،فكان مبثابة «مسدس
حسيًا على اعرتاض
يتصاعد منه الدخان» ،أي دلي ًال
ّ
ّ
املسرية عن ُبعد ،يف
بث الطائرات اإلسرائيلية
ّ
وقت سابق على العملية .فهذا املقطع يتضمن
جزءًا من تصوير قامت به طائرة إسرائيلية ّ
وبثته
إىل احملطة األرضية صباح  31آب عام ،1997
أي قبل أربعة أيام من العملية .ويشمل «مسحًا
متواص ًال ومركزًا على نقطة اإلبرار اخلاصة اليت
ستأتي إليها القوة اإلسرائيلية من البحر ،وكذلك
مسار عبورها الربي ،مبا يف ذلك منطقة انفجار
العبوات» .يف ضوء ذلك اعتربت اللجنة أنه «ميكن
االفرتاض أنه إذا كان احلزب وضع يده على هذا
الشريط ،فإنه وضع يده أيضًا على نتائج  13طلعة
ّ
املخطط جلنود
تفصل مسار العبور
جوية تصويرية
ّ
الشييطت.
وبعد أن حددت اللجنة أن الشريط الذي عرضه
حزب اهلل أصلي ،حتول جهدها إىل فحص مصدر
حصول احلزب عليه :عرب عميل ،أو من خالل اعرتاض
ّ
لبث املسرية .وتوصلت
السوريني واإليرانيني
اللجنة إىل استنتاج جازم بأن «الفحوصات تثبت
أن اعرتاض البث حصل يف الزمن احلقيقي ،ومثة
أرجحية مرتفعة ألن يكون حزب اهلل هو الذي متكن
من اعرتاض البث بشكل مستقل» ،ما يعين أن
أجهزة حزب اهلل االستخبارية كانت حتصل على البث
املسرية عن ُبعد،
التصويري للطائرات اإلسرائيلية
ّ
يف موازاة قيادة سالح البحرية اإلسرائيلي .كذلك
خلصت اللجنة إىل أن «النتائج الفتاكة لالنفجارين
تثبت أيضًا أن مكان وضع العبوات واجتاهها
الدقيق يتعارضان مع فرضية الصدفة».

لنفط حي ّرك خطط امليدان 12 :مليار دوالر إلعادة بناء منشآته
زياد غصن

على وقع املكاسب امليدانية اليت حيققها اجليش
السوري وحلفاؤه منذ عدة أشهر ،تأمل دمشق أن
يكون العام احلالي بداية املشوار حنو استعادة
والغازي،
البالد تدرجييًا لكامل إنتاجها النفطي
ّ
وهو أمر لن يتحقق قبل عام  2022وفق التقديرات
الرمسية.
أن البعض يعارض فكرة أن تكون
مع
دمشق |
ّ
الثروة النفطية السورية سببًا مباشرًا لتورط الغرب
يف احلرب السورية من منطلق حمدودية اإلنتاج
السوري ،مقارنة بدول املنطقة ،إال أن من الثابت
أن الورقة النفطية كانت إحدى األدوات الرئيسية
اليت استخدمها الغرب للضغط على «النظام» بغية
إجباره على ترك السلطة.
ومنذ األسابيع األوىل للحرب ،فرضت الدول
الغربية عقوبات مباشرة على القطاع النفطي،
تطورت تدرجييًا لتصل إىل درجة احلصار .هذا
فض ًال عن تشجيع املسلحني على مهامجة املنشآت
النفطية وسرقتها وختريبها ،األمر الذي ترك
تأثرياته السلبية العميقة على حياة املواطنني
واقتصاد بالدهم .ووفق ما تؤكد بيانات وزارة
النفط والثروة املعدنية ،فإن إنتاج البالد حاليًا
من النفط ال يتجاوز يوميًا حنو  3آالف برميل نفط
خفيف ،يف حني أن إنتاج ما قبل األزمة كان يبلغ
حنو  385ألف برميل .وكذلك األمر بالنسبة اىل
الغاز الطبيعي الذي كانت تنتج البالد منه حنو
 21مليون مرت مكعب يوميًا ،وأصبحت اليوم غري
قادرة سوى على إنتاج  8.7ماليني مرت مكعب،
بينما توقف إنتاجها من مادة الفوسفات بشكل
كامل ،مقارنة بنحو  3.5ماليني طن كانت تنتج
سنويًا قبل األزمة.
والعربة ليست فقط برتاجع اإلنتاج السوري من
النفط والثروات املعدنية
إىل مستويات متدنية جدًا،
وإمنا يف اخلسائر اليت
حلقت باملنشآت النفطية

من بني سبعة معامل
للغاز ،ثمة اليوم
معمل واحد فقط قيد
االستثمار

والغازية جراء عمليات التخريب واالستنزاف اجلائر
اليت تعرضت له احلقول ،وهي وفق مصدر يف
قطاع النفط خسائر يصعب إحصاؤها حاليًا نتيجة
استمرار سيطرة جمموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية
على كثري من هذه احلقول .لكن تكفي اإلشارة مث ًال
إىل أنه من بني سبعة معامل للغاز النظيف كانت
تعمل قبل األزمة ،مثة اليوم معمل واحد فقط قيد
االستثمار ،وآخر خارج سيطرة احلكومة ،ومخسة
معامل باتت خارج اخلدمة ،وبعضها تعرض لتدمري
واسع كمعمل حيان غرب تدمر ،والذي جرى تفجريه
من قبل تنظيم «داعش» أثناء سيطرة التنظيم
للمرة الثانية على مدينة تدمر وحميطها.

آمال التعايف

مل ترتك أزمة الطاقة اخلانقة اليت عانتها البالد،
خالل األسابيع األوىل من العام احلالي ،خيارًا
أمام احلكومة سوى العمل على استعادة سيطرتها
تدرجييًا على حقول إنتاج النفط والغاز .والبداية مع
حقول املنطقة الوسطى اليت سيطر عليها «داعش»
خالل فرتات زمنية متباينة ،حيث أطلقت وحدات
اجليش محلة واسعة منذ بداية العام احلالي توجت
باستعادة مدينة تدمر وحميطها ،وهي مستمرة حتى
حترير حقول املنطقة بالكامل ،ومن ثم التوجه حنو
حمافظة دير الزور حيث حقول النفط األكثر إنتاجًا
يف ريف احملافظة.
وبناء على أولوية حترير حقول النفط والغاز ،فقد
بنت وزارة النفط توقعاتها حول مستقبل اإلنتاج
النفطي والغازي لغاية عام  ،2035ويالحظ من
البيانات أن اإلنتاج النفطي والغازي يبدأ باالرتفاع
تدرجييًا بدءًا من العام احلالي ،ويستمر كذلك
حتى عام  2022بالنسبة إىل اإلنتاج النفطي،
وعام  2020لإلنتاج الغازي ،حيث يبدأ إنتاج كلتا
املادتني بالرتاجع تدرجييًا ،ليستقر عند مستوى
 200ألف برميل نفط يوميًا يف عام  ،2032وحنو
 16.6مليون مرت مكعب من الغاز النظيف يوميًا يف
العام نفسه.
وتظهر البيانات املذكورة أن إنتاج سوريا سيصل
يف نهاية هذا العام إىل حنو  68ألف برميل نفط
يوميًا ،لريتفع يف العام املقبل ليصل إىل 105
آالف برميل ،وإىل  221ألف برميل يف عام ،2019
ثم إىل  263ألف برميل يف عام  ،2020وإىل 308

آالف برميل يف عام  ،2021وليحقق يف عام 2022
أعلى معدل إنتاج وقدره  310آالف برميل ،أي ما
نسبته  %80.5من إمجالي إنتاج البالد ما قبل
األزمة ...أما بالنسبة إىل الغاز النظيف ،فإن
التقديرات تشري إىل أن إنتاج البالد هذا العام
سيصل إىل  10.5ماليني مرت مكعب ،يرتفع يف
العام القادم ليصل إىل  15.5مليون مرت مكعب،
ثم إىل  23.3مليون مرت مكعب يف عام ،2019
وليحقق يف العام التالي أعلى معدل له 24.8
مليون مرت مكعب ،بزيادة قدرها  %16.6عن إنتاج
ما قبل األزمة ،وهذه زيادة تعود إىل االكتشافات
اجلديدة اليت حتققت خالل سنوات األزمة ،واليت
كان معظمها يف املنطقة الوسطى.
وتأسيسًا على هذه التقديرات ،تتوقع وزارة
النفط أن يكون وسطي اإلنتاج السوري خالل
الفرتة املمتدة من عام  2019ولغاية عام 2035
حنو  265ألف برميل يوميًا من النفط ،وحنو 21
مليون مرت مكعب من الغاز النظيف يوميًا ،وهذه
كميات من شأنها حتقيق إيرادات تصل إىل حنو
 82مليار دوالر خالل الفرتة نفسها ،أي ما معدله
سنويًا حنو  4.8مليارات دوالر ،فهل هذه العوائد
تشكل سببًا لتدخل كثري من الدول يف الشأن
السوري؟ أم أن «الكعكة» هي يف االكتشافات
املنتظرة اليت كثر احلديث عنها ،وال سيما يف
املياه اإلقليمية؟ مع اإلشارة إىل أن إعادة تأهيل
املنشآت النفطية القائمة وإصالحها وبناء منشآت
جديدة ،بدءًا من احلقول إىل خطوط النقل فاملعامل
واملصايف ،حتتاج إىل مبالغ ضخمة تقدر بنحو 12
مليار دوالر.

االستهالك إىل ارتفاع أيضاً

مقابل «تعايف» اإلنتاج النفطي الوطين ،فإن
معدالت االستهالك احمللي ستشهد هي األخرى
زيادة ملحوظة بدءًا من العام احلالي أيضًا ،لكن
يالحظ أن البالد ستحتاج إىل مثاني سنوات قبل أن
يعود استهالكها من املشتقات النفطية إىل ما كان
عليه قبل األزمة ،فمث ًال وحبسب التقديرات األخرية
فإن استهالك البالد من مادة املازوت سريتفع من
 1.9مليون مرت مكعب هذا العام إىل  2.3مليون
مرت مكعب يف العام املقبل ،ثم سيقفز سنويًا
مبعدل وسطي قدره  500ألف مرت مكعب ليصل
يف عام  2025إىل  6.5ماليني مرت مكعب ،وهو
حجم االستهالك املتحقق يف عام  .2010كذلك
األمر بالنسبة اىل مادة الفيول الضرورية لقطاعي
الصناعة والكهرباء ،فاالستهالك احمللي من هذه
املادة يتوقع له أن يرتفع من  1.8مليون طن يف
العام املاضي إىل  3.3ماليني طن هذا العام،
ويواصل االرتفاع ليصل يف عام  2025إىل الكمية
املستهلكة يف سنوات ما قبل األزمة والبالغة حنو
 5.1ماليني طن سنويًا.
زيادة االستهالك تفرضها عدة متغريات سيكون
الزمًا على احلكومة السورية التعامل معها بطريقة
خمتلفة عن السابق ،فكثري من السكان مل
يستطيعوا خالل السنوات السابقة احلصول على
احتياجاتهم الضرورية من املشتقات النفطية،
سواء ألغراض التدفئة أو الزراعة أو الصناعة .كما
أن عودة النازحني واملصاحلات اجلارية ستزيد من
معدالت استهالك املشتقات النفطية ،هذا إضافة
إىل أن اهتمام احلكومة بزيادة حجم اإلنتاج احمللي
لتلبية احتياجات السوق احمللية وختفيض فاتورة
املستوردات سيتطلب دون شك زيادة ليست
بالقليلة يف استهالك املشتقات النفطية.

واقع إنتاج النفط

ّ
توقف إنتاج سوريا من النفط اخلفيف منذ النصف
الثاني لعام  ،2012فيما ّ
توقف إنتاج النفط الثقيل
اعتبارًا من الشهر الثالث من عام  2013نتيجة
للتخريب الذي طال منظومة النقل.
بالتوازي ،اخنفضت معدالت إنتاج الغاز بدءًا من
النصف الثاني لعام  .2012كذلك ،تقع حقول
النفط والغاز وحمطات النقل والتحويل يف حمافظة
احلسكة حاليًا ،حتت سيطرة «وحدات محاية الشعب»
الكردية ،وعلى رأسها حقول اجلبسة وكوكب ومعمل
غاز اجلبسة .وبدورها ،ختضع حقول النفط والغاز
يف دير الزور والبوكمال والرشيد ،وعلى رأسها
حقل عمر النفطي ،لسيطرة تنظيم «داعش».
فيما يتقاسم األخري السيطرة على حقول وحمطات
ومعامل الغاز يف املنطقة الوسطى.
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مـقاالت وتحقيقات

«يف بيتنا مدمن»! ..اجلنوب يف وجه «عدوان جديد»
آمال خليل

تصل املواد املخدرة إىل طالبيها« ،ديليفريي» ،ولو يف املناطق النائية (مروان طحطح)
تفشي املخدرات ،تعاطيًا وتروجيًا ،مل يعد حكرًا على البيئات
املتحررة واملدينية .ومل تعد الفئات الريفية أو امللتزمة دينيًا
حمصنة أمام هذه اآلفة« .عدد املدمنني مرعب واألرقام يف تصاعد،
وقد نستيقظ على كارثة عظيمة جدًا» ،كما قال األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل يف تشرين األول املاضيّ ،
حمذرًا من أن
هذا اخلطر ليس أقل أهمية من اخلطر األمين ،و»هناك من يريد
ّ
تفشي الظاهرة وتسللها
تدمري جمتمعنا وكل اخلطوط اخللفية».
إىل األطراف ،فرضا النفري العام ضد «العدوان» اجلديد.
خلف القصور الفخمة ،يرسم بالل حلمه الصغري فوق تلة نائية
يف مستشفى جويا الرعائي (قضاء صور) .بعد أن ينهي عالجه
من اإلدمان على املخدرات ،سيؤسس لبداية جديدة« .أنا مريض
يعرف عن نفسه .يعي األسباب اليت جعلته مدمنًا ،أو
وضحية»ّ .
«جمرمًا» يف نظر البعض .يف الثامنة من عمرهُ ،قتلت والدته بطلق
ناري أمامه.
فقد القدرة على النطق .قبل وفاتها ،شهد انفصاهلا عن والده ثم
زواجه من أخرى .معهما عاش بالل وشقيقه بعيدًا عن والدته .يف
جيرب سيجارة
الثالثة عشرة ،عرض عليه فتى يف ّ
محام املدرسة أن ّ
حشيشة« .عملت معي عجيبة .خلتين أنطق»! حفظ الفتى «فضل»
جرب أخواتها حتى اهلريويني
احلشيشة ،لكنه مل يكتف بهاّ .
و»الفراولة» بأنواعها «األصلية واملضروبة» .كما «تكتكت على
الكوك (الكوكايني) وجربت ماجيك مشروم (حبوب مهلوسة)،
واستفدت من تزوير وصفات ألطباء بدل  10آالف لرية مبساعدة
صيدالنيني ألشرتي حبوبًا مهدئة» .وعندما كان ينقطع من أحد
األنواع ،كان يستعني بصديق يتبادل معه «اخلربات» حتى «صرت
موسوعة كيميائية» .تابع دراسته وختصص يف علوم الكومبيوتر
وتزوج .فشل يف إجياد فرصة عمل ضمن اختصاصه ألن سجله
العدلي «وسخ رغم أن معي شهادة قد احليط» .ظل عاط ًال عن
العمل طوي ًال وأخفقت زوجته باالجناب فوصل اىل ذروة التعاطي.
بني هذا وذاك ،دخل السجن ثالث سنوات بتهمة التعاطي .هناك
مروجًا على أيدي السجناء املخضرمني.
«أتقنت اللعبة وصرت
ّ
لتأمني مستلزماتي ،اشتغلت وسيطًا بني التجار خارج السجن
والتجار احملليني حتى تدبرت املال الكايف ألدفع الغرامة املتوجبة
وأتعاب حمامييت وخرجت من السجن» .خارج السجن ،باع بعض
أثاث منزل عائلته عندما كان والده يقطع عنه املال ليشرتي املواد
املخدرة« .وصلت إىل حافة اليأس مرات وقررت أن أتعاجل .مكثت
أشهرًا بني مراحل العالج وظننت أني خرجت إنسانًا جديدًا .لكنين
ضعفت عند أول منعطف ،خصوصًا أن اجملتمع ال حيتضن التائب
عن اإلدمان».
خلفية وسيم ،زميل بالل يف مستشفى جويا الرعائي ،أقل تعقيدًا.
هي املرة األوىل اليت حياول فيها الزوج واألب لثالثة اطفال (37
عامًا) العالج من اإلدمان .بعد  13عامًا من التعاطي ،تعب من
التسرت واختذ قراره« :أريد أن أشفى قبل أن أنفضح» .الضيق
املادي لألسرة مل يدفعه إىل املخدرات« .مل أعان من مشاكل
أسرية أو فراغ .درست اإلخراج والتمثيل .إمنا بلشت هيك بتناول
جرب شو
الكحول واحلبوب مع أصدقائي يف اجلامعة .قالوا ليّ :
فيها» .ثم تطور األمر إىل احلبوب املخدرة واملهلوسة« .صارت
تعطيين قوة ألعمل ساعات أطول وتقضي على اخلجل والرتدد يف

املواد املخدرة تصل «ديليفري» إىل مكان السكن ولو يف املناطق النائية

املدمنات .اإلزدياد املطرد ليس مرده تفشي اإلدمان فحسب ،بل
تطور الوعي لدى الناس ملواجهته.
حبسب األطرش ،كان «املبتلون باإلدمان يواجهون األمر بالكتمان
واإلنزواء هروبا من وصمة العار ،وقد وجد هؤالء فينا متنفسًا حلل
مشاكلهم» .استنادًا إىل احلاالت اليت استقبلها املستشفى ،ترتكز
أعمار املصابني بني  16و 35عامًا« :كلن والد ناس وكثري منهم
من بيئات حمافظة .معظمهم بلشت معهم جبملة :خدلك سيجارة
مش رح متوت منها» .أما أبرز األسباب اليت دفعتهم لإلدمان فهي
البطالة والفراغ واملشاكل األسرية كالتفكك األسري وغياب أحد
الوالدين ،خصوصا األب ،والبيئة االجتماعية ورفاق السوء.
اليوم ،يف كل بلدة ،باتت زمر «احلشّاشني» معروفة .يف السابق،
كان املتعاطي جيهد للوصول إىل املادة .حاليًا ،املواد املخدرة
«تصل ديليفري إىل مكان السكن ولو يف املناطق النائية» ،يؤكد
األطرش« .اهلريويني يكاد يكون مدعومًا نظرًا الخنفاض سعره
مقارنة مع البالد العربية األخرى ،والرتويج املنظم يف املدارس
واجلامعات ويف األحياء املختلفة بات أمرًا واقعًا».

إحدى العيادات اخلارجية املنتشرة يف صور والنبطية وبريوت
وبعلبك حيث جترى املقابالت التقييمية حلالته .وفق الدكتور
أمحد كحيل ،أحد املسؤولني يف «محلة الوقاية من املخدرات»،
حيول املريض إىل مستشفى جويا الرعائي للخضوع للمرحلة
ّ
تتضمن :الفطام والسحب اآلمن للسم
األوىل من العالج اليت
ّ
من اجلسم واإلنقطاع الكلي عن املواد املخدرة .هذا اإلنقطاع
يتسبب مبضاعفات جسدية منها نوبات (نفضات بتعبري املدمنني)
وآالم مربحة يتوالها الكادر الطيب اجملهز بقسم الطوارئ والعناية
املركزة .يقيم املدمن يف املستشفى بني أسبوعني وثالثة أسابيع
كحد أقصى ،حيظى خالهلا بعالجات طبية ورعاية متريضية وعالجات
نفسية متخصصة وخدمات استجمامية كالسباحة والرياضة وألعاب
التسلية والرتفيه والسينما ...ثم ُينقل إىل مركز «إحياء» (افتتح
عام  )2012يف سوق الغرب للخضوع للمرحلة الثانية من العالج:
التأهيل والتمهيد إلعادة اإلندماج يف اجملتمع لفرتة ال تقل عن
تسعة أشهر .يوضح كحيل أن العالج النفسي يركز على األسباب
اليت أدت إىل اإلدمان« .يف كثري من األحيان ،ال يكون اإلدمان
هدفًا ،بل تغطية على املشكلة األساس اليت تكون نفسية ،منها
رهاب اجتماعي أو صدمة أو مشاكل أسرية أو اضطرابات نفسية
وغريها .فيما يؤدي اإلدمان أحيانًا أخرى إىل مرض نفسي».
يف سوق الغرب (قضاء عاليه) وسط يف غابة مرتامية ،خيضع
املريض لنظام حياة .دورة نومه تعاد إىل طبيعتها بعد أن كان
يسهر لي ًال وينام نهارًا.
يشارك يف أنشطة زراعية ورياضية وحرفية .عندما يتم دورة
العالج ،يستمر العمل اإلجتماعي يف اهليئة مبتابعته يف منزله ضمن
برنامج «معافاة» .يشارك يف جلسات استماع فردية ومجاعية ويف
أنشطة ترفيهية وتعبريية ومسرحية ،فض ًال عن مساعدته يف متابعة
دراسته أو عمله ووضع هدف نصب عينيه واإلبتعاد عن الفراغ
وتعزيز عالقته بالدين.
يقر كحيل بأن «البعض يزحط (يعود لإلدمان) ألنهم جلبوا غصبًا
عنهم بضغط من عائالتهم وهم غري مقتنعني ،ال سيما ذوي األعمار
الصغرية» .منعًا لتفاقم أوضاعهم ،استعرض كحيل خطة مواجهة
تشمل كافة شرائح اجملتمع وتستهدف مساعدة املدمن من قبل
احمليط على الشفاء من جهة والوقاية من تسجيل إصابات جديدة
من جهة أخرى .هدف «محلة الوقاية من املخدرات» تشمل رفع
مستوى املعارف عن املواد املخدرة بني العامة ،ورفع مستوى
رصد املدمنني يف حال تغري سلوك األفراد املعتاد من الشكل إىل
النوم واألكل ،وحضانة املريض ودعمه وتوجيهه وتوجيه األهل.
يف هذا اإلطار ،أجنزت اهليئة تدريب  300منشط اجتماعي مهمتهم
حتقيق هذه األهداف يف البلدات.

مستشفى جويا الرعائي كان أساسًا مركزًا للعالج الفيزيائي .إال
أن تفشي ظاهرة تعاطي املواد املخدرة وازدياد حاالت اإلنتحار
حولت وجهة استخدامه .أخريًا ،نال املركز
واجلرائم يف القرىّ ،
ترخيصًا حكوميًا كمستشفى لألمراض النفسية ومعاجلة اإلدمان.
نزالء القسمني ال يلتقون ببعضهم علمًا أن اإلدمان مصنف علميًا
من ضمن األمراض النفسية.
املدمن الذي يقصد اهليئة الصحية االسالمية للعالج يتوجه إىل

يشري الدكتور أمحد كحيل إىل «متيز لبناني» يف عامل املخدرات
عرب تعاطي املدمن أكثر من مادة خمدرة! أما آخر «موضة» فهي
«املخدرات الرقمية» اليت تعطي شعورًا مشابهًا لتعاطي املخدرات،
وهي عبارة عن أقراص مدجمة وأشرطة خاصة ومساعات أذن يتم
احلصول عليها عرب اإلنرتنت .ومن «السمات» اللبنانية أيضًا،
اجلرعات الزائدة و»إبداع» املدمن يف إخفاء مظاهر إدمانه ،وانتشار
«موسوعة بدائل» يف حال انقطاع مادة ما.

التعامل مع الناس وتنسيين املشاكل» .بعد الزواج واإلجناب،
«بت أنزوي وأتعاطى يف السر خج ًال مما أفعله .املخدرات تعطيين
قوة...لكن يف حال تأخرت عن موعد تناوهلا كانت تدمرني فال
أستطيع الوقوف على قدمي».
ّ
تفشي الظاهرة وتسللها إىل األطراف ،واخرتاقها البيئات احملافظة
والقرى الصغرية ،كل ذلك فرض النفري العام ضد «العدوان»
اجلديد .قبل سنوات ،كان اإلرتباك يالزم مدير املستشفى الدكتور
فادي األطرش أثناء تقدميه حماضرات توعية حول املخدرات يف
القرى اجلنوبية احملافظة« .القصة كانت بعيدة عنا ،لكن التوعية
اإلحتياطية واجبة» كان يقول .إال أن جتربته يف إدارة مستشفى
جويا الرعائي ،منذ أربع سنوات ،جعلته يكتشف أن هذا «العدوان ال
يستثين أحدًا» .وهو ما دفع اهليئة الصحية اإلسالمية ومجعية العمل
البلدي يف حزب اهلل إىل إطالق «محلة الوقاية من املخدرات».
يشري األطرش إىل أنه عند بدء تشغيل املستشفى ،عام  ،2009وهو
الوحيد املتخصص مبعاجلة املدمنني يف اجلنوب ،كان احلد األقصى
للنزالء يف قسم معاجلة املدمنني يبلغ عشرة .على حنو تدرجيي،
أخذ العدد يزداد إىل أن فاق الطلب
القدرة اإلستيعابية ،وجيري البحث يف
توسعته الستيعاب  60سريرًا بد ً
ال من
 28حاليًا .بالتزامن ،تنجز ورشة تشييد
وجتهيز مستشفى مماثل يف خلدة يتسع
حلوالي مئة سرير ،وقسم خاص ملعاجلة

الهريويني يكاد يكون
«مدعوماً» النخفاض
سعره بمقارنة مع
البالد العربية األخرى

رعاية فإحياء فمعافاة

«تميز لبناني» :مخدرات رقمية و»موسوعة» بدائل!
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مــقاالت وتحقيقات

فرجنية :شعار حتصيل احلقوق
قد خي ّسر املسيحيني االمتيازات

أيـن اخـتفى سلفـيّو طـرابلـس؟
رضوان مرتضى

من ينسى عمر بكري فستق أو بالل دقماق؟ ومن ال يعرف داعي
اإلسالم الشهال أو سامل الرافعي أو آخرين من سلفيي طرابلس،
سواء كان حافظًا ألمسائهم أو ِ
ألف وجوههم من كثرة ظهورهم يف
ّ
احتلوا شاشات التلفزة لسنوات قبل أن
الربامج احلوارية .هؤالء
يغيبوا .السؤال األبرز :أين هؤالء الذين ارتضوا أن يكونوا وقود
املعركة؟
ملاذا انكفأوا عن الساحة؟ وما هو دور تيار املستقبل؟
مل تعد طرابلس على اخلارطة اإلعالمية« .قلعة املسلمني» ،تلك اليت
ً
ٍ
عاصمة للسلفينيَ ،خ َف َت وهجها بغياب
لربهة من الزمن
استحالت
ّ
احتلوا على مدى السنوات
سلفييها عن شاشات التلفزة ،بعدما
اخلمس املاضية مقاعد الربامج احلوارية .فهل انتفى الظرف الذي
ّ
حتم ظهورهم يف الفرتة املاضية؟ أم كان الوضع السياسي مؤاتيًا
لكنه انضبط اليوم ليصدر أمر تواريهم عن األنظار؟ ماذا عن دور
تيار املستقبل الذي ُي ّتهم ّ
بأنه يستغل السلفيني كأداة يف صراعه،
إن املستقبل عندما كان
يف ظل وجود فرضية يطرحها خصومه تقول ّ
هدد بالشارع،
لي ّ
خارج السلطة ،كان ُيّرك السلفيني ضد أخصامه ُ
هز عصا
لكنه مع عودته إىل السلطة لإلمساك بزمام القيادةّ ،
يزج بهم يف السجون،
امللفات األمنية لرموز السلفيني ليختبئوا أو ّ
وهم الذين اعتادوا أن يكونوا وقود املعارك منذ عام 2005؟ أم
هل بلغ الصراع الدائر بني الرئيسني جنيب ميقاتي وسعد احلريري
واللواء أشرف أوجه ،ليكون احلاضر األبرز والوحيد ،ويطغى على ما
عداه على الساحة الطرابلسية؟
توعد برفع الراية اإلسالمية
من ال يذكر الشيخ عمر بكري فستق الذي ّ
على قصر بعبدا؟ فستق ُ
ُّ
يطل
رحل قسرًا من بريطانيا ،والذي كان
امل َّ
كخبري يف اجلماعات اجلهادية جماهرًا ّ
بأنه يمل فكر تنظيم «القاعدة»،
الفنانة هيفا وهيب يف تلك احلقبة .غري ّ
ّ
أنه
كاد ينافس يف جنوميته
حلكم يقضي بسجنه 12
غاب اليوم ،لكونه يقبع يف السجن ،إنفاذًا
ٍ
ً
شهرة رئيس مجعية إقرأ الشيخ بالل دقماق ،الذي مل
عامًا .يليه
يكن ُيزحزح عن الشاشات صبح مساء .الرجل الذي َبَرع يف التعامل
مع وسائل اإلعالم ّ
«عّلي وخود مجهور» ،اختفى
متك ًال على قاعدة َ
أثره أيضًا .مل يعد ُيسمع له صوت ،ما خال بيانات معدودة ُيرسلها
حال يقول« :أنا موجود» .دقماق كان
عرب تطبيق الواتساب بلسان ٍ
مقربًا من اللواء أشرف ريفي ،ومن كل ذي منصب أو مسؤول يف
ّ
دائرة القرار .أما أبناء جلدته الذين يسبونه على األجهزة األمنية،
فريون أن غيابه اليوم عن الساحة بقرار ال ميلكه هو .بالل دقماق
الذي مأل طرابلس وشغل أهلها بأخباره ،اختفى العام املاضي ،قبل
أن يظهر على قناة «اجلديد» مع ّ
متام بليق نهاية كانون الثاني
هدد العلويني بسيب نسائهم،
 ،2017ومن ثم يعاود االختفاء .تارة ُي ّ
ً
ومرة يتجز شخصًا يف صندوق سيارته بعد ضربه قبل أن يسلمه
إىل خمفر قوى األمن ،ومرة ثانية يأتي ليطرح نفسه وسيطًا يف أحد
ألن املسار العام مل يعد يتطلب
امللفات األمنية .فجأة ،اختفى .رمبا ّ
وجوده.
الثنائي فستق ودقماق مل يكونا وحدهما احلاضرين على الساحة
السلفية .ولئن ارتبطت الفكاهة والدعابة بامسيهما ،فإنهما ال ميلكان
حضورًا شعبيًا ُيذكر على الساحة السلفية .فهناك مشايخ بارزون
هلم ثقلهم يف طرابلس ،التحقوا بقافلة وسائل اإلعالم ،قبل أن
«مؤسس التيار السلفي» الشيخ داعي
يتواروا أخريًا .أحد هؤالء
ّ
الشهال الذي ُي ِّمل نفسه عبء رفع لواء «مظلومية أهل
اإلسالم
ّ
الشهالُ ،
ّ
السنة» .ابن «أمري طرابلس» سامل
ضبط مستودع أسلحة
ّ
فاضطر
يعود له يف تشرين االول  ،2014أثناء سفره إىل السعودية،
ّ
مكرهًا إىل أن يبقى هناك بعد تعميم امسه بصفته مطلوبًا لألجهزة
الشهال عرضًا بأن يعود إىل بريوت ،على
األمنية اللبنانية .رفض
ّ
أن يتم توقيفه شكليًا ،لساعات قليلة ،لدى وصوله إىل املطار.
لكن حضوره بقي على الساحة
غاب الرجل الثالث أيضًا عن الشاشةّ ،
االفرتاضية عرب حسابه على تويرت .وهكذا بات الثالثة بني مسجون
ومقصوص اجلناح و»منفي» يف احلجاز.
ٍّ
رغم أنه أكثرهم حضورًا ومتثي ًالّ ،
يل يف املرتبة الرابعة إمام مسجد
التقوى الشيخ سامل الرافعي .الشيخ السلفي الذي جنا من حماولة
يؤمه يف طرابلس يف آب ،2013
اغتيال أثناء تفجري املسجد الذي ّ
ُ
وتوسط إلطالق
وأطلقت عليه النار يف عرسال يف آب ،2014
ّ
سراح املخطوفني اللبنانيني يف أعزاز ،كان الرقم واحد يف أوساط
أن هيئة علماء املسلمني اليت ترأسها كانت
السلفيني ،ال سيما ّ
تعيش مرحلتها الذهبية لكونها حازت مفتاح الشارع ،من الشمال
إىل البقاع ومن بريوت إىل صيدا .الرافعي الذي ورد امسه عشرات
«ملهمي»
املرات يف إفادات املوقوفني لدى احملكمة العسكرية كأحد ُ
ّ
الراغبني يف االنضمام إىل «جبهة النصرة» وأخواتها ،وكمساعد هلم،
حالت املظلة السياسية دون استدعائه لالستماع إليه .حاله من حال
املستشار األمين (السابق) للرئيس سعد احلريري العقيد املتقاعد
عميد محود الذي انكفأ يف الفرتة األخرية بعدما كان أحد الالعبني
إن وفاة ابن الرافعي األصغر
األساسيني بأمن طرابلس .وفيما قيل ّ
أن مصادر أمنية تقول ّ
إنه
لعبت دورًا يف ابتعاده عن الساحة ،إال ّ
استشعر اخلطر بعد توقيف الشيخ أمحد األسري ،إذ ّ
إنه كان خيّبئ بطل
إن التسوية اليت أجراها تيار
أحداث عربا يف منزله .وتقول املصادر ّ
عرابها الوزير نهاد املشنوق ،قضت بابتعاده
املستقبل معه ،وكان ّ
عن الساحة مقابل «تنييم» امللف .لكن أين هو اليوم؟ يقضي أوقاته
مير شهر من دون أن يقصدها.
بني لبنان وتركيا اليت ال ّ

ليس
الرافعي
األخري ،بل يضر
إىل جانبه احلاج
الصّباغ.
حسام
احملبوب
الرجل
يف منطقته ،رغم
ّ
ّ
بأنه أحد
اتهامه
تنظيم
قيادات
كان
القاعدة،
لفرتة
امسه
ّ
ببث
خلت كفي ًال
الرعب ،ال سيما
أثناء االشتباكات
اليت كانت تستعر
بني جبل حمسن

فراس الشويف

دقماق «مقصوص الجناح» والشهال «منفي» والرافعي تحت
رحمة امللفات (هيثم املوسوي )

أن
يعد ُيسمع ،رغم ّ
وباب التبانة .أما اليوم ،فحتى اسم الصّباغ مل ُ
األخري ،على عكس رفاق دربه ،كان حامسًا يف قراره االبتعاد عن
سجل هنا هو للشيخ نبيل رحيم الذي مل
اإلعالم .استثناء وحيد ُي ّ
يكن رأس حربة أيضًا ولعب دور األطفائي يف أحداث طرابلس .وهو
رغم غيابه لفرتة طويلة ،عاد إىل الظهور مؤخرًا يف قضية السجناء
اإلسالميني.
من اختذ قرار ابتعاد السلفيني عن الساحة اإلعالمية؟ هل هم
السلفيون أنفسهم أم جهة قادرة على ضبطهم؟ أحد املشايخ
«إن
السلفيني سطع جنمه إعالميًا قبل أن يفرمل ظهوراته ،يقولّ :
لكل شخص أسبابه .وال يوجد أحداث تربر خروج السلفيني .كذلك
فإن اإلعالم مل يعد يطرق بابنا» .لكن مصادر طرابلسية جتزم بأن
ّ
مفتاح السلفيني يف جيب وزير الداخلية نهاد مشنوق «الذي ّ
وطد
عالقة استثنائية معهم وجنح يف إقناعهم
بالتهدئة».
إن عالقة جيدة
من جهته ،يقول املشنوق ّ
تربطه باملشايخ السلفيني بسبب االتصال
الدائم ،لكنه مينح «انعطافة السلفيني»
أسبابًا حملية ،وأخرى غري حملية مرتبطة

تراجع السلفيني
تزامن مع استعادة
الجيش السوري
وحلفائه زمام
املبادرة

مبسار األحداث اإلقليمية.
إن اخلطة األمنية يف طرابلس (نيسان  )2014كانت
يقول جازمًا ّ
مبثابة احلدث املفصلي الذي انكفأ مبوجبه املشايخ ،وحتديدًا يف
هيئة علماء املسلمني .ويضيف الوزير ّ
أنه لعب دور املساعد يف
حتريك أمور عالقة يف عدد من امللفات تتعلق باملوقوفني لدى
أن مصادر معارضة لتيار املستقبل تقول
احملكمة العسكرية .غري ّ
ّ
يتواله اليوم حصرًا
إن «امللف السياسي ــ األمين يف تيار املستقبل
ّ
الوزير املشنوق ،بعدما كان يف يد اللواء وسام احلسن قبل عام
ّ
استغل اإلسالميني»،
 .»2012وتضيف املصادر« ،إن تيار املستقبل
ّ
مشرية إىل ّ
شكل التيار
ملمة .فقد
أنه «كان يلجأ إليهم عند كل ّ
أن اللقاء
اللقاء الوطين اإلسالمي بعد أحداث السابع من أيار .غري ّ
وت ّ
مجد بعد الـ»سني سني» ،ليعود ُ
ضخ فيه احلياة بعد سقوط
هذا ُ ِّ
حكومة سعد احلريري عام  .»2010كذلك تتحدث املصادر عن مثن
تسرت على األسري ُ
وغ ِّطي ملفه بثمن،
للصمت .فالشيخ الرافعي الذي
ّ
ال ميكنه اخلروج اليوم مبوقف ضد تيار املستقبل .هذا الكالم تؤكده
مصادر الرئيس جنيب ميقاتي اليت ترى ّ
مما
أنه «كان املتضرر األول ّ
إن «من
جرى» .وتقول مصادر رئيس احلكومة األسبق لـ»األخبار» ّ
أبعد السلفيني عن الساحة هو نفسه الذي كان ُي ِّيشهم» ،مشرية
إىل ّ
أنه بعد سقوط حكومة ميقاتي وعودة احلريريني إىل السلطة
انتهى التجييش.
لكن لوزير العدل السابق أشرف ريفي رأيًا آخر .ريفي الذي ال يوافق
ّ
على مقولة حتريك السلفيني من قبله أو من قبل تيار املستقبل،
أن «ضعف التيار أفرغ الساحة الطرابلسية أمام املتشددين».
يرى ّ
يقول املدير العام السابق لقوى األمن الداخلي لـ»األخبار»« :حنن
ّ
منثل االعتدال القوي ،بينما تيار املستقبل هو اعتدال الضعيف».
ويضيف« :كانت طرابلس خمطوفة ألن املعتدلني كانوا منكفئني
أن «كل
وجالسني يف بيوتهم ،وحنن أعدناهم اليوم» ،مشريًا إىل ّ
اجلو املتشدد
أن
استطالعات الرأي ،ال سيما األمنية منها ،تؤكد ّ
ّ
ال يتجاوز  ٦يف املئة من أهل طرابلس» .ويلفت ريفي إىل أن
ّ
السنة متثل اجلماعة اإلسالمية من سكانها  1يف
«طرابلس عاصمة
املئة مقابل  3.7يف املئة للسلفيني .أما البقية الباقية فمعتدلة،
كان يسيطر عليها تيار املستقبل ،لكنه خسر معظمها اليوم».
ويف السياق نفسه ،ترى مصادر طرابلسية أن السلفيني «كانوا أداة
ضمن األجندة اإلقليمية اليت يقودها تيار املستقبل وريفي ،ليس
ّ
السين اخلصم أيضًا» .أما ملاذا
فقط يف وجه حزب اهلل ،بل ضد
أن «الوظيفة كانت وظيفة أمنية مرتبطة بسوريا».
انكفأوا ،فرتى ّ
تقدم املعارضة السورية على
صعود السلفيني يف لبنان ترافق مع ّ
كل اجلبهات ،وتراجعهم تزامن مع استعادة اجليش السوري وحلفائه
زمام املبادرة« .وعندما قرر األمريكيون ضرب جبهة النصرة وداعش
أخفض الكل رأسه».

القلق يؤرق سليمان فرجنية على ما ُياك للبنان واملنطقة .ما خييفه
أكثر ،هو العصبية املسيحية اليت ُينفخ يف نارها .فالصراخ باسم
«احلقوق املسيحية» قد يقضي على آخر االمتيازات.
اخلشيب
والبيت
وديع بيت بنشعي إىل أقصى احلدود .األشجار
ٌ
ّ
تغري بسليمان
ال
وكل عوامل الطمأنينة بعيدًا عن ضوضاء املدن،
ّ
فرجنية شيئًا ،سوى أنه يزداد هدوءًا ،والشيب يزداد اشتعا ً
ال يف
رأسه مع السنوات القاسية.
ٌ
ملوك ورؤساء ،تسقط هيالري كلينتون ويربح دونالد
يذهب
العصبيات املذهبية
جتتاح
إسرائيل،
العرب
غالبية
يصاحل
ترامب،
ّ
املتوسط ،ويبقى سليل آل فرجنية حليفًا لسوريا
والطائفية شرق
ّ
عدوًا ألمريكا أو السعودية.
يكون
أن
دون
واملقاومة ،من
ّ
لو طغت األنانية الفردية و»سوء التقدير السياسي» عند رئيس
عام على
تيار املردة ،لكان فرجنية رئيسًا للجمهورية اللبنانية منذ ٍ
ّ
مفصلية من تاريخ لبنان والشرق.
األقل ،يف حلظة
ّ
التمسك بعهده ،بأن ال يشارك يف جلسة
لكن نائب زغرتا آثر
ّ
ّ
جمللس ّ
النواب ال يضرها نواب حزب اهلل ،حتى ولو كانت نتيجتها
انتقاله إىل قصر بعبدا .مل «يِبع» فرجنية حلفاءه موقفه هذا،
بل أبلغه للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هوالند ،يف االتصال
الشهري الذي أجراه األخري معه ،بعد ترشيح الرئيس سعد احلريري
له.
ّ
ّ
مرة
»،
لـ»اخلط
كرمى
مرتني
األقل
على
مواقفه
مثن
فرجنية
دفع
ّ
يف  2004عشية التمديد للرئيس العماد إميل ّ
ومرة عشية
حلود،
ّ
انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية ،بعد أن دفع والده
الشهيد طوني فرجنية دمًا ضريبة مواجهة التقسيم يف املاضي.
هل أنت نادم؟ «ال» .اجلواب قطعي .لكن آخرين كثرًا يندمون.
على األقل ،أولئك الذين انهالوا عليه باالتهامات والتجريح .أحد
السياسيني قال بعد مقابلة فرجنية مع الزميل ماسيل غامن قبل
أسبوعني« ،اهلل يساحمنا» ...فع ًال.
َ
يؤر ُق سليمان فرجنية .مع أن الظروف جتعل من دور
القَلق
ِ
رئيس املردة أساسيًا وضروريًا يف املرحلة املقبلة على املستوى
وكثر باتوا يرون وجوده حاضنة سياسية خلطاب
الشخصي،
ٌ
«مسيحي» وطين ومعتدل ،وآخرون يرون فيه ملجأ يف مواجهة
املتجددةّ .إال أن «املهوار» الذي قد يواجهه لبنان
عقلية اإللغاء
ّ
واملسيحيون (بوصفهم جزءًا من مسيحيي املشرق وليس يف جزيرة
املرة ،بالنسبة إليه ،أخطر بكثري من حافة اهلاوية اليت
معزولة) هذه ّ
وقف املسيحيون عندها يف احلرب األهلية ونهاية الثمانينيات مع
ّ
جتذر «االنعزال» يف املارونية السياسية.
متعدد األوجه .ما يصيب املنطقة قد ينعكس
«املهوار» اجلديد
ّ
أو ً
وبا ً
ال بسبب التكفري وثانيًا
ال على لبنان وعلى مسيحييه خصوصًاّ ،
حمرك للعصبيات
إىل
ة
املستجد
املسيحية
العصبية
لت
حتو
ما
إذا
ّ
ّ
ّ
سنية كانت أم شيعية يف الكيان الصغري .وثالثًا ،يف
اإلسالمية،
ّ
النظام السياسي اللبناني ،فمصطلح «احلقوق املسيحية» فضفاض
إىل درجة أن املطالبة بصالحيات للمسيحيني اعتربها املسلمون
يف املاضي جمحفة ،قد تكون سببًا يف خسارة «االمتيازات»
احلالية ،خسارة ال تضاهيها تلك اليت أعقبت احلرب األهلية يف
ّ
اتفاق الطائف ،يوم كان املسيحيون ميلكون فائض قوة ،مبا ال
يقارن مع القدرات والعدد اليوم .وما خياف منه فرجنيةّ ،
حقًا ،هو
ثم تأتي التسويات الدولية،
أن املعارك ُختاض بالقوى الصغريةّ ،
لرتضي القوى الكبرية.
يسجل لفرجنية أنه زعيم على مقياس «امليثاق الوطين اللبناني»
ّ
الذي ال يزال اللبنانيون ،حتى اآلن ،يعودون إليه بوصفه املرجع،
ّ
ّ
ممث ًال
ممث ًال لطائفة وإن ارتضى أن يكون
فرفض دائمًا أن يكون
فيقدم خطابًا «مسيحيًا» من خلفية وطنية ،يدفع باملسلمني
ملنطقة،
ّ
إىل املواطنة ،فيما يرفع آخرون خطاب العصبية املسيحية ،اليت تدفع
املسيحيني واملسلمني معًا حنو الغيتوهات الطائفية واملذهبية.
ابتدع فرجنية ظاهرة أخرى ،حني َقِبل أن يكون رقم «اثنني» خلف
رئيس تكتل التغيري واالصالح العماد ميشال عون وقتها ،وهي
جده الرئيس
حالة نادرة عند الساسة املوارنة ،مل يقدر عليها حتى ّ
أمر آخر جدير بالذكر ،ارتباط فرجنية
الراحل سليمان فرجنية.
ٌ
بسوريا من خلفية العمق العربي السوري للبنان ومسيحييه والعداء
إلسرائيل ،هو الوجه احلقيقي للمسيحيني اللبنانيني يف جبل لبنان
البعد والقهر ،بينما ينتحل من ينتحل
ويف األطراف ،حيث يعانون ُ
صفة متثيل املسيحيني ،وهو ياكي جزءًا من عقلية املسيحيني يف
جبل لبنان.
وإن كان اآلباء املوارنة املؤسسون للبنان ،قد تباهوا طوي ًال بأنهم
تتفوق على دول
احلرية واالنفتاح
«أنتجوا دولة فيها قدر من
ّ
ّ
ً
مساحة
احمليط» ،فإن فرجنية وأمثاله ،يساهمون يف بقاء لبنان
للحرية واالنفتاح ،وليس منوذجًا فاش ًال عن الدولة اليهودية اليت
املمتد من مشال
تقوم على أرض فلسطني ،أو الكانتون الكردي
ّ
العراق إىل مشال سوريا .والوقوف مع دعم ّ
حق عودة الفلسطينيني
الرد على مشاريع
إىل فلسطني وعدم االعرتاف بإسرائيل هو
ّ
التوطني الفلسطيين ،والوقوف إىل جانب الدولة الشرعية السورية
الرد احلقيقي على مشاريع توطني النازحني السوريني يف
هو ّ
لبنان.
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مـقاالت وتحقيقات

يف مدارس لبنان خيربون املعلّمات عنها ...لعبة
الكرتونية أقلقت العامل تدفع األوالد اىل االنتحار
«األوالد جاؤوا وأخربوني عنها» .عبارة
صادمة قالتها املعلمة بياريت سالبا
ً
قاصدة بها لعبة blue
لـ»النهار»،
 whaleاليت تنتشر األحاديث عنها
عامليًا كالنار يف اهلشيم ،يف األسابيع
األخرية ،واليت أمجعت التحذيرات على
أنها تدفع األطفال اىل االنتحار بعد
الوصول اىل املستوى األخري منها.
أول التحذيرات أرسلته اىل األهل
مدرسة premier international
 schoolيف أبوجا بنيجرييا ،حتضهم
على التنبه للعبة يتم تداوهلا عرب مواقع
التواصل االجتماعي يف أكثر من اسم منها blue
whale، a silent house، a sea of
 ،whaleوأكثر.
يف لبنان التحذيرات واجبة ،يف ظل اخنراط األوالد
علم بها ،وتاليًا
يف عامل االنرتنت ،وقد باتوا على ٍ
قد يقدمون على جتريبها بدافع الفضول ،وألنهم
أص ًال باتوا يعيشون يف اطار العامل االفرتاضي،
عربت عنه سالبا يف قوهلا إن  %60من
وهو
ٌ
واقع ّ
االوالد الذين عاصرتهم يف املرحلة االبتدائية خالل
السنوات األخرية يدمنون االلعاب االلكرتونية وال
يكونون
يتخالطون
ٍ
بشكل فاعل مع اصدقائهم ،بل ّ
عالقة خاصة مع هواتفهم.
تعرب عنها سالبا ان
ومن النتائج املؤسفة اليت
ّ
«األوالد باتوا يتنافسون يف االلعاب ال يف
التحصيل العلمي ،وجيدون ان معيار النجاح
يقاس من خالل العامل الكرتوني واالفرتاضي وال
يعتمد على معايري احلياة الشخصية والتعليمية».
حتى أنهم خالل تصفحهم الكتب الكرتونيًا يف
الصفوف عرب اآليباد ،يبادرون اىل االستعاضة عن
متابعة النص الكرتونيًا ،بتنزيل تطبيقات األلعاب
داخل الصف وخوض التحديات االفرتاضية ،رغم
مبادرة األساتذة دوريًا اىل مراقبة حمتوى اآليباد
اخلاص بهم وحمو ّ
كل التطبيقات اليت ال عالقة هلا
بالدراسة .ويتأرجح موقف األهالي بني اللجوء اىل
املدرسة ومطالبة األساتذة مبساعدتهم لتنظيم حياة
أبنائهم واالبتعاد عن فوضى األلعاب االلكرتونية،
ومن ال يهتمون باملسألة يف األصل.

ما هي blue whale؟

للخوض يف تفاصيل اللعبة الغامضة وخباياها،
أجرت «النهار» حديثًا مع احملاضرة يف جامعة
اوكسفورد الدكتورة يف علم النفس االجتماعي
والعيادي كريستينا الرياشي ،اليت سبق هلا أن
درست مضمون التطبيق االلكرتوني املذكور.
تقول إن ما جذب االوالد اىل هذه اللعبة هو
انها تؤمن هلم جمتمعًا افرتاضيًا خنبويًا يطمحون
اىل العيش يف كنفه .فهم ميتلكون احلرية يف
اختيار اجملموعة اجملتمعية اليت يرغبون يف االنتماء
اليها من خالل اللعبة .وبعد أن تشعرهم بأنهم
ّ
حتضهم أكثر على
مهمون وذوو سلطة،
أشخاص
ّ
التميز .املرشد االفرتاضي يف اللعبة
عن
البحث
ّ
يطلب منهم حتقيق مطالب معينة يف ّ
كل مستوى
من مستوياتها ،فيتبعون التعليمات حتى يصلوا
اىل مرحلة إشباع أحالمهم واألهداف اليت رغبوا يف
حتقيقها ووجدوها يف العامل االفرتاضي .وهنا
يشعرون افرتاضيًا بأن حياتهم باتت مملة بعدما
حققوا ّ
كل ما أرادوه.
يف هذه املرحلة يبدأ السعي افرتاضيًا اىل االنتحار،
ً
عادة مع بعض املشاهري الذين يقدمون
كما حيصل
على الفعل نفسه بعد أن يشبعوا حياتهم ،اذ يقول
املرشد هلم إنهم سيصعدون اىل اجلنة بعد املوت،
وسيكونون مميزين عند الرب .ويشجعهم على
تعرب عنهم ،مما يعين أنهم
معينة
كتابة رسالة
ّ
ّ
تركوا أثرًا يف اجملتمع الذي عاشوا فيه .بادئ
األمر ،يزرع املرشد الفكرة يف ذهنهم على شكل
تتحول يف املستويات الالحقة
أمنية .واألمنية
ّ
من اللعبة اىل فكرة عن املوت .والفكرة بدورها
تتحول اىل تهديد بقتل النفس .وااليعاز يصري
ّ
يف املستويات الالحقة اقتناعًا .واالقتناع حيتاج
اىل ختطيط تنفيذي ( )planال يلبث ان يتحول
ُ
خمطط هلا مسبقًا.
اىل تفاصيل
وتضيف الرياشي« :تلي هذه املرحلة فكرة
املقاومة والتخلي عن قرار تنفيذ خطوة االنتحار،
نظرًا اىل صعوبته ،كما يتخلى الراغب يف االنتحار
بأمل معني ،قبل
واقعيًا عن تنفيذ فكرته ،متسكًا
ٍ
مر ٍة جديدة ،وهو
ان يبادر اىل احملاولة أكثر من ّ

ّ
لينفذ مسعاه جديًا.
عندما يفقد األمل كليًا يعود
بعد مرحلة املقاومة ،يعود املرشد ليشجع األوالد
على االنتحار يف املستوى اجلديد من اللعبة .ويتفق
ّ
ينفذ فيه العملية افرتاضيًا،
يوم
والطفل على
ٍ
وهكذا حيصل يف املستوى رقم  50من اللعبة اليت
تشهد انتحار الالعب بعدما ّ
حقق كل ما يريده».
وتفسر الرياشي أن ّ
كل هذه األحداث االفرتاضية،
ّ
تدرب دماغ الطفل على التفكري بالطريقة نفسها
ّ
اليت عايشها يف اللعبة ،وهو ما يزيد احتمال ان
يعرض سالمته اجلسدية للخطر والتفكري مليًا يف
ّ
االنتحار بعد االنتهاء منها.

دور املدرسة

تسمح بعض املدارس لألوالد باقتناء اهلواتف يف
حرمها ،فيما متنع نسبة كبرية منها استخدام هذا
اجلهاز اال يف الصفوف املتوسطة .كما تلجأ نسبة
منها اىل استخدام اسرتاتيجية توضيب اهلواتف
يف خزانة خاصة ،خالل احلصص الدراسية ،لكن
ً
خلسة.
ذلك ال مينع الطالب من استخدام أجهزتهم
«يف النهاية ،ال ميكننا تكليف حارس يومي
تفنيش مقتنيات التالميذ» ،يقول رئيس املركز
الكاثوليكي لالعالم األب عبده ابو كسم .ويف
ٍ
حديث اىل «النهار» ،يشري اىل أن «االخنراط يف
العامل االفرتتضي يعزل االوالد عن العامل اخلارجي.
وهذا ما أدى اىل انعدام التواصل بنسبة .»%80
احلد من هذه الظاهرة
وعن دور املدارس يف
ّ
يقول« :ننّبه اىل خماطر استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،ونشرح عن فوائدها ،خصوصًا ان أغلبية
املدارس مل تعد ّ
تعلم بشكل تقليدي ،بل تعتمد
األلواح االلكرتونية .الدور الذي تؤديه املدرسة
بد ان يستكمل مع األهالي .يف اجتماعات
ال ّ
جمالس األهل حنرص على ضرورة مواكبة األوالد،
ولكن جتاوب األوالد مع العائلة ضعيف يف سن
املراهقة ،اذ جند انهم يعيشون يف عاملهم اخلاص
ويف اغلبيتهم ال يكرتثون» .ويدق ناقوس اخلطر،
معتربًا ان «ظواهر االنتحار بني األطفال اىل ازدياد
يوميًا نتيجة األلعاب او غريها .املواقع االلكرتونية
تدخل االنسان يف اجملهول بعد أن يكون دخلها
الكتساب معرفة ،لكنه يصل اىل مكان خيال فيه
ان احلياة انتهت واكتفى ،فينتحر .وعن تشارك
«ايًا
املسؤولية بني املدرسة والعائلة ،يضيف:
ّ
تكن االسباب ،املعاجلة تتم على صعيدين.
مسؤولية األهل بالدرجة األوىل تربوية عائلية،
ومسؤولية املدرسة اليت ال بد ان تقوم بدورها،
تربوية تثقيفية».

الجمعيات األهلية

فض ًال عن دور املدرسة ،بدأت اجلمعيات األهلية
التنبه لضرورة نشر الوعي يف صفوف األوالد
واملراهقني وطالب اجلامعات ،وعلى رأسهم
مجعية  embraceالتابعة للمركز الطيب يف
اجلامعة األمريكية يف بريوت  aumcاليت بدأت
التواصل مع البلديات بغية التوعية لكيفية
مناهضة ظواهر االنتحار ومساعدة األوالد على
التخلص من مظاهر اليأس ومن خالل التواصل مع
املعلمات يف املدارس لتلقينهم كيفية التصرف
مع التالميذ .ويف هذا الصدد ،تقول الباحثة
املساعدة يف مجعية  embraceسناء مغربل
لـ»النهار» إن املشروع يستغرق سنتني بدعم من
وزارة الداخلية والبلديات« ،سنجول خالله على
كل البلدات اللبنانية ونقيم حلقات التوعية على
كيفية ختطي حاالت االكتئاب واليأس ومناهضة
مظاهر االنتحار» .اخلطوة األوىل بدأتها اجلمعية يوم
قدمتها ،فيما
السبت املاضي من خالل حماضرة ّ
وجهتها املقبلة تتلخص يف أربع مناطق لبنانية
هي على التوالي :بتلون ،الشوف ،روميه واملتني.
على أمل أن ينتصر األمل!

أسرتاليا املوازنة واإلنقالب االيديولوجي التارخيي
ما عدا مما بدا؟
يف إستدارة سياسية وإبتعاد عن سياسية
حزب األحرار التقليدية( عصر نفقات وختفيض
الضرائب) وانقالب إيديولوجي تارخيي غري مسبوق
قدم وزير اخلزينة سكوت
يف السياسة األسرتاليةّ ،
موريسن األسبوع املاضي ميزانية العام  2017وهي
الثانية ملوريسن وحكومة ترينبول واليت سطت
فيها احلكومة على بعض سياسات وبرامج حزب
العمال ،حيث أطلق عليها البعض ميزانية العمال
املخففة ،مما أضطر زعيم حزب العمال بيل شورتن
يف رده الرمسي على امليزانية للقول « ال خيطئ
أحدكم ،هذه ليست ميزانية حزب العمال» وردد
هذه العبارة مرات عديدة يف خطابه.
موريسن نفسه يف العام  2015كان يقول إن
املشكلة اليت تواجه احلكومة هي» مشكلة اإلنفاق
وليست مشكلة اإليرادات» .ويف اإلنقالب على
هذا املوقف فرض موريسن يف ميزانيته ضرائب
جديدة بقيمة  21مليار دوالر عل أربع سنوات من
خالل رفع ضريبة التأمني الصحي العام (امليديكري)
من  %2إىل  %2.5تبدأ العام  2019من أجل تأمني
األموال لنظام التأمني الصحي الوطين للمعاقني.
ويف خطوة غري مسبوقة وغري متوقعة من من حكومة
ليربالية فرضت حكومة االحرار ضريبة على املصارف
اخلمس الكربى بنسبة  %0.06أي ما يعادل مبلغ
 6.2مليار دوالر للسنوات األربع القادمة ،باالضافة
إىل ذلك تعهدت احلكومة مبالحقة الشركات الدولية
تتهرب من دفع الضرائب يف
الكربى واليت
ّ
تعهدت مبالحقة املؤسسات اليت
أسرتاليا ،وكذلك
ّ
وتتهرب من اإلفصاح عن
تعمل بالسوق السوداء
ّ
نفقاتها وايراداتها.
يف جمال التعليم فرضت احلكومة زيادة على
الرسوم اجلامعية بنسبة أقل من  %8وخفضت
نسبة احلد األدنى السرتداد التقدميات املالية اليت
تقدمها للطالب خالل حتصيلهم اجلامعي املعروف
ب(هكس) من  55الف إىل  42الف دوالر.
خصصت احلكومة
أما يف ما خص املدارس فقد ّ
مبلغ  18.6مليار دوالر لتنفقها على املدارس
احلكومية واخلاصة على مدى  10سنوات يف ما
ُعرف بكونسكي  2.0علمًا أن احلكومة كانت تعارض
خطة كونسكي االوىل اليت وضعتها سابقًا حكومة
جوليا غيالرد العمالية عام  2013مع العلم أن خطة
احلكومة اجلديدة سوف تقتطع بعض املساعدات عن
املدارس اخلاصة والكاثوليكية املصنفة بالغنية.
واملعروف ايضًا أن احلكومة أجرت تعديالت على
سياسات اهلجرة وفرضت رسومًا جديدة على
العمال األجانب .ولكن كان ملفتًا للنظر أن احلكومة
التزمت إلغاء ضريبة االثنني باملئة اليت فرضتها
حكومة ابوت األحرارية عام  2014على أصحاب
الدخل املرتفع والذي يتجاوز  180الف دوالر سنويًا
وملدة ثالث سنوات واليت اعتربت يومذاك مساهمة
من هؤالء لسد العجز يف امليزانية وقد سارع حزبي
العمال واخلضر النتقاد خطوة احلكومة هذه وطالبوا
باالبقاء على تلك الضريبة.
وقد لوحظ اإلنقالب احلكومي أيضًا يف سياسة
احلكومة اجلديدة اخلاصة باالنفاق على مشاريع
البنى التحتية والذي استبقه الوزير موريسن حبملة
ما عرف بالديون اجليدة والديون السيئة وقد
خصصت احلكومة مبلغ  75مليار دوالر على مدى
 10سنوات لبناء خط سكك حديد جديد من ملبورن
إىل برزبن واملطار الثاني ملدينة سدني وحتسني
الطرقات والبنى التحتية األخرى يف باقي الواليات
وبناء حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية .وكذلك
ستنفق احلكومة مبلغ  300مليون دوالر ملساعدة
األجهزة األمنية يف حماربة اإلرهاب واجلرمية
املنظمة واستغالل األطفال ،وتتوقع احلكومة أن
يعود الفائض للميزانية يف العام املالي -2020
 .2021والالفت للنظر ان امليزانية مل تتطرق ال من
قريب وال من بعيد لقضايا التغيريات املناخية هذا
التجاهل الذي انتقده حزب اخلضر ،وكذلك ابتعدت
احلكومة عن أي معاجلة جذرية ملشكلة اإلسكان رغم
قدمت بعض التخفيضات الضريبية ()%15
أنها ّ
فقط ملشرتي املنزل األول على مبلغ أقصاه 30
ألف دوالر من خالل زيادة مساهمتهم يف حسابات
معاش اإلدخار التقاعدي (السوبر) ليكون بإمكانهم
إستعماهلا كجزء من الدفعة االوىل ،ومل تقارب
امليزانية قضايا اإلستثمار السليب (نيغاتيف غرينغ)
او األرباح على رأس املال إال أنها فرضت ضريبة
 5000دوالر على املنازل غري املؤجرة ملدة  6أشهر
يف السنة الواحدة للحد من أزمة اإلجيار.
بهذا اإلنقالب تكون احلكومة قد أسدلت الستار

على العوالق املتبقية من ميزانية حكومة طوني
أبوت األحرارية عام  2014واليت فرضت ضرائب
لسد العجز يف امليزانية مل تكن قد عرضتها على
الناخبني يف محلتها االنتخابية واليت أدت إىل تراجع
شعبية حكومة أبوت يف إستطالعات الراي العام
ومن ثم إنقالب مالكوم ترينبول على أبوت يف
أيلول عام .2015
رفعت احلكومة شعارًا مليزانيتها «عدالةُ ،فرص
وأمن» وتأمل احلكومة من خالل هذه امليزانية أن
تتحسن شعبيتها لدى الرأي العام .
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل سيطابق
حساب احلقل حساب البيدر كما يقول املثل اللبناني
الشهري؟
بدأت تلوح يف األفق بعض العقبات اليت تواجه
خطط احلكومة ،فهذه البنوك تنظر يف إمكانية
القيام حبملة دعائية ضد قرار احلكومة فرض تلك
الضريبة وهذا ما مل تستبعد رئيسة مجعية املصارف
آنا بالي ( رئيسة وزراء كوينزلند العمالية السابقة)
معتمدة على سابقة محلة شركات التعدين عام 2010
اليت فرضت على حكومة كيفن راد العمالية الرتاجع
عن قرارها فرض ضريبة على تلك الشركات،
واليت أدت الحقًا إىل خسارة راد رئاسة الوزراء
بعد إنقالب جوليا غيالرد عليه .وقد انتقد مدراء
املصارف الضريبة باإلضافة إىل رئيس الوزراء
االحراري السابق جان هاورد والذي يعتربه رئيس
الوزراء احلالي ترينبول مثاله السياسي االعلى،
لكن ما يساعد احلكومة يف هذا اخلصوص هو
موقف حزبي العمال واخلضر الذين اعلنا تأييدهما
للضريبة وطالب حزب العمال احلكومة بوضع آلية
متنع البنوك من مترير الضريبة للمستهلكني بزيادة
الرسوم او زيادة سعر الفائدة ،لكن وزير اخلزينة
حذر املصارف من االقدام على خطوة كهذه مضيفًا
ان الزبائن غري معجبني بكم كثريًا ،فال تؤكدوا هلم
نظريتهم واثبتوا هلم إنهم على خطأ ،واملعروف
أن حزب العمال يطالب بتشكيل جلنة حتقيق ملكية
خاصة يف إداء البنوك.
خيص السياسة التعليمية اجلديدة فقد
أما فيما
ّ
اتهم حزب العمال احلكومة باقتطاع مبلغ  22مليار
دوالر من مشروع كونسكي األساسي لتمويل
املدارس ،فيما أبدى حزب اخلضر مرونة بالنسبة
لسياسة احلكومة اجلديدة رغم أن اخلضر والعمال
يعارضون زيادة الضرائب على طالب اجلامعات،
وكذلك تعارض املدارس الكاثوليكية السياسة
التعليمية اجلديدة ويقف معها بعض نواب جناح
اليمني يف حزب األحرار.
بالنسبة لقضايا الصحة فقد عارض حزب العمال
زيادة الضريبة على القطاع الصحي العام امليديكري
على ذوي الدخل املتوسط واألدنى واشرتط لتأييد
احلكومة أن تفرض الضريبة على أصحاب الدخل
الذي يزيد عن  87ألف دوالر سنويًا.
سياسيًا هل سيستطيع رئيس احلكومة بهذا
االنقالب وقف املد الشعبوي املتأثر بانتخاب
دونالد ترامب وخروج بريطانيا من االحتاد االوربي
والذي عاد اىل الندوة الربملانية يف انتخابات عام
 2016وإعادة حزب أمة واحدة بولني هانسون إىل
الساحة السياسية؟ أوإستقالة كوري برناردي من
حزب االحرار وتشكيل حزب احملافظني االسرتالي.
وما هو موقف جناح اليمني داخل حزب األحرار
الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق طوني ابوت
من اإلنقالب اإليديولوجي لترينبول؟
واألهم من كل هذا وذاك كيف ستكون ردة فعل
توسم به
الناخبني على سياسة ترينبول والذي
ّ
خييب
الكثريون خريًا عند تسلمه دفة احلكم قبل أن ّ
تلك اآلمال؟ ويرتاجع عن معتقداته يف قضايا مثل
التغيريات املناخية وحتويل أسرتاليا اىل مجهورية
أو زواج املثليني متبنيًا سياسية جناح اليمني يف
احلزب.
أخريًا ،كان ملفتًا للنظر إىل ما قاله الربوفسور
جون هيوسن والزعيم السابق حلزب األحرار «إن
افتقار امليزانية إىل إصالح حقيقي سوف يرتك
إقتصادنا عرضة للخطر ،يف ظل سياسة وقدرة
مالية ونقدية حمدودة ملواجهة حتديات أي أزمة
مالية جديدة وكذلك يف ظل العديد من التحديات
اجليوسياسية املعقدة واليت تدق جرس اإلنذار يف
منطقتنا» (سدني مورنيغ هريالد  2017/05/12ص
.)22
إذًا ،عدالة ،فرص وأمن ،وهذه امليزانية آخر فرصة
ملالكوم ترينبول !

عباس علي مراد

email: abbasmorad@hotmail.com
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مــناسبات

الكاردينال ليوناردو ساندري يف دير مار شربل – سدني:

«لبنان البابا يوحنا بولس الثاني رسالة ،ولبنان البابا بندكتس السادس عشر خمترب ،ولبنان بالنسبة لي هو شغف وحمبّة»
نهار الجمعة يف الثاني عشر من الجاري،
ويف إطار زيارته للكنائس الشرقيّة يف
أوسرتاليا ،بدعوة من سيادة املطران
أنطوان شربل طربيه راعي أبرشيّة مار
مارون يف أوسرتاليا ،قام نيافة الكاردينال
ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس
الشرقية بزيارة دير ومدرسة مار
شربل – بانشباول للرهبانية اللبنانيّة
املارونيّة ،وقد رافقه سيادة املطران
طربيه وسعادة السفري البابوي املطران
أدولفوتيتو إيالنا وسيادة املرتوبوليت
روبرت ربّاط ،وأمني سرّ نيافته األب
فالفيو .حيث كان يف استقباله باإلضافة
إىل رئيس وجمهور الدير وفداً رهبانياً
ممث ً
ال لقدس اآلباتي نعمةاهلل هاشم
الرئيس العام للرهبانيـّة مؤل ًفا من األب
أسعد لحود وكيل عام الرهبانية واألب
كلود ندره رئيس دير مار أنطونيوس
– غزير.
املحطة األوىل يف الزيارة كانت يف
كنيسة الدير حيث أعدّ طالب مدرسة
مار شربل احتفا ًال «باراليتورجي»،
قدّموا خالله مشهدًا إنجيليًّا مسرحيًّا
عن تلميذا عمـّاوس ،يف نهايته ألقى
رئيس الدير األب لويس الفرخ كلم ًة
رحّب بها بنيافته ومما جاء فيها :صاحب
النيافة باسم قدس األب العام نعمةاهلل
هاشم رئيس عام الرهبانيّة اللبنانيـّة
املارونية أرحب بكم وبصحبكم ،إن
رسالة الرهبانية يف سيدني نشأت
سنة  1972بناء على طلب أبناء
الكنيسة املارونيـّة يف سدني وبإجازة
الكرسي الرسولي .وبعد سنة تملك
الرهبان هنا بيتاً صغرياً حيث شيـّدت
يف ما بعد هذه الكنيسة .إن الهدف
األوّل من رسالتنا يف هذا البلد املتعدد
الثقافات هو خدمة أبناء الكنيسة املارونية بأصالة لكي يحافظوا على هويتهم
الروحيّة والثقافيّة وقيمهم وتقاليدهم .ولتطوير تواصلهم مع بلدهم األم.
لكي نتمم هذه الرؤية وهذه األهداف ،عمل الرهبان دون كلل يف هذا البلد
املختلف طوال سنوات لكي يشدّدوا عالقاتهم مع املوارنة ولكي يقدّموا موارد
روحيّة ورعائية وتربويّة نوعيـّـة .وبنتيجة ذلك أضحت هذه الرعية إحدى
أفضل الرعايا املارونيّة حيويّة.
باإلضافة إىل ذلك بنى الرهبان مدرسة ابتدائيـّة تع ّلم اللغتني االنكليزيـّة
والعربيّة ،وتؤمّن لألجيال الصاعدة مناهج تربوية مناسبة ومناخاً مالئماً
ليحافظوا على خصوصيـّاتهم .عرب السنوات توسعت املدرسة وأصبحت
ً
تلميذا .وقد اشتهرت لكونها
تكميليـّة وثانويّة وهي اليوم تضمّ 1150
ثنائيـّة اللغة ،وتكرّس مدرائها ،وجهد اساتذتها وموظفيها ا ّلذين يعملون دون
كلل ألجل تالمذتنا.
وإننا نفتخر بالعالقات ا ّلتي تربط بني رسالتنا يف شقيها الرتبوي
والرعوي والسلطات الكنسيـّة والرسميـّة املحليـّة يف الوالية ومع الحكومة
األوسرتالية.
أيّها الضيوف الكرام أريد يف هذه املناسبة أن أنوّه بامتنان بالدور التطويري
ا ّلذي قام به العديد من الرهبان ا ّلذين خدموا ويخدمون هذه الرسالة بحكمة
ودراية وتضحية وعناية .وأخصّ بالذكر سيادة املطران أنطوان شربل طربيه
راعي األبرشيّة املارونيّة ا ّلذي قبل توليه الرسالة األسقفية سنة  2013كان
رئيسًا ومديرًا لهذه الرسالة .وحيثما تنقلنا يف هذه املؤسسة نجد بصماتٍ
لحضوركم وشخصيتكم ال تمحى .صاحب السيادة نشكركم ملساهمتكم
الكبرية يف هذه الرسالة .سائلني اهلل أن يمنحكم القوة والصحة لرتعوا
مثال لكل
هذه األبرشيّة من أجل خري كنيستنا الروحيّ وأن يحفظكم خري ٍ
ماروني.
أريد أن أشكر أيضًا جميع الذين دعموا هذه الرسالة لكي تحقق أهدافها،
كنيسة ،حكومة ،أبناء الرعيـّة ،وباألخصّ فريق شبيبتنا الديناميكيّ ،والجالية
اللبنانيّة عامّة املارونيّة خاصـّ ًة ،ولجان كنيستنا ،املمثلني بيننا.
إننا نشكر اهلل على نعمه الكثرية التي أفاضها علينا خالل هذه السنوات ،وعلى
العالقة الوديّة والدعم واالحرتام والتقدير من الكنيسة والحكومة الرسمية
ومن الجاليةاملارونية كلها.
إن زيارتكم يا صاحب النيافة ،لهذه الرعية الديناميكية هو حدث هام يف
تاريخنا.
أريد أن أشكركم باسم الرهبانية اللبنانية املارونية على قيادتكم الحكيمة،
على تعاونكم ،على دعمكم ومرافقتكم للكنيسة املارونية وانتشارها يف العالم؛
واملسيحيني السيما يف بلدان الشرق األوسط ومصر حيث يقاسون اليوم
معاناة جسدية وعاطفية ويتعرضون لالضطهاد والتمييز والتهجري.
إننا نقدر كثرياً دعم قداسة األب األقدس ،البابا فرنسيس وصلواته ،وقد
طلب منا أن نتحد معه بالصالة من أجل السالم يف العالم ،ولتحريض زعماء

العالم على القيام بأعمال من شأنها أن تحفظ الحضور املسيحي يف الشرق
األوسط الذي ال يمكن استبداله.
يف حضرتكم اليوم ،نجدد عهدنا بثقة والتزام يف خدمة الكنيسة املارونية يف
أوسرتاليا بأفضل ما نملك من طاقات.
فلنشكر الرب على نعمة القداسة يف الرهبانية اللبنانية املارونية يف قديسيها:
شربل ،رفقا ،نعمةاهلل والطوباوي األخ إسطفان .وعلى ورع وتقوى املتش ّفعني
وامللتجئني إىل القديس شربل ،ا ّلذين جعلوا من كنيستنا محجـّـًا للبنانيني
واملسيحيني املشرقيني.
إنه لشرف كبري بأن يقوم نيافتكم مع صحبكم الكريم بزيارتنا اليوم وأدعوكم
جميعاً للرتحيب بحرارة بضيوفنا الكرام.
ثم ألقى نيافته كلمة شكر فيها الطالب مهنّ ًئا الرّهبان واإلدارة ،ومنوّهًا
بدور الرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة يف خدمة رسالة الكنيسة يف لبنان ويف
بلدان االنتشار ،عرب ما تقوم به وما تؤديه من دور رياديّ يف القطاعات
الرسوليّة الرعويّة والرتبوية والتعليميـّة واألكاديميـّة واالستشفائيـّة ،ويف
الحفاظ على ميّزات الروحانيّة املارونيـّة ا ّلتي اختصرها نيافته بثالث :العبادة
اإلفخارستيّة ،محبّة العذراء وإكرامها ،والتع ّلق بالكرسي الرسولي وبشخص
خليفة بطرس قداسة البابا .وطلب من الطالب أن يكونوا فخورين بانتمائهم
ً
ارتباطا وثي ًقا بالكرسيّ الرسوليّ .وعاد وهنئ
للكنيسة املارونيّة املرتبطة
الطالب مجددًا مانحًا إياهم الربكة الرسولية .ثمّ قام الطالب يف املدرسة
بتقديم هدايا تذكارية لنيافته ،كما قام األب الرئيس لويس الفرخ بتقديم
درع الرسالة لنيافته.
وبعد أن استقبل نيافته الطالب يف قاعة الرعيّة ،حيث شرب نخب اإلدارة
واملعلمني والطالب ،زار نيافته مباني املدرسة والرسالة وقد ّ
تأثر بضخامة
املجهود ا ّلذي تبذله الرهبانيـّة والرهبان.
أما املحطة الثانية فكانت على مائدة الدير ،حيث تناول نيافته مع صحبه الكرام
طعام الغداء ،بمشاركة املسؤولني عن اللجان الرعويّة يف الرعيـّة واملسؤولني
االداريني يف املدرسة.
ويف ختام املأدبة ألقى األب كلود ندره باسم قدس الرئيس العام للرهبانيـّة
كلمّة جاء فيها:
صاحب النيافة ،سعادة السفري البابوي ،أصحاب السيادة ،حضرة اآلباء،
السيدات والسادة،
باسم قدس األب العام األباتي نعمةاهلل هاشم الرئيس العام للرهبانية
اللبنانية املارونية ،ومجمع الرئاسة العامة ،وباالتحاد مع حضرة األب أسعد
لحود وكيل عام الرهبانيّة ،واألب لويس الفرخ رئيس دير ورسالة مار شربل
سدني ،واألب بولس ملحم رئيس مركز مار نعمةاهلل أبّن ،واآلباء األجالء
أعضاء الجماعتني الديريتني،
أرحّب بنيافتكم أحرّ ترحيب يف هذا البيت ،الذي يعكس بالواقع رسالة
الرهبانيّة ويحتضنها وهي :الخدمة الرعويـّة والروحيـّة ،الرتبويـّة والتعليميـّـة،

االجتماعيّة واالنسانيّة.
صاحب النيافة ،إنّها املناسبة لنقول لكم شكرًا جزي ً
ال .ألن الفضل يعود إىل
مجمعكم املقدّس وبناء على طلبه نحن موجودون هنا .فبفضل دعم مجمع
الكنائس الشرقيّة قد أثمر عمل رهبان الرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة ،وأعطى
ثماره .نحن فخورون برؤية الدعوات الرهبانيّة والكهنوتيّة تتفتح بني أبناء
املدرسة والرعيّة .فخورون برؤية تع ّلق املؤمنني الوثيق بكنيستهم ،بتقاليدهم،
بقيمهم ،حيث اإليمان بيسوع املسيح يسطع كمصدر وغاية .فخورون بهذا
االنفتاح الثقا ّ
يف على عظمة هذا البلد أوسرتاليا ،وقد غدى موئل سالم،
ومساحة حريّة للعديد من إخوتنا ليس من لبنان وحسب ولكن من سوريا
والعراق ومن الشرق األوسط كا ّفة .فخورون أيضًا برؤية هذا الجهد املمدوح
ا ّلذي بذله ويبذله اآلباء ا ّلذين تعاقبوا على هذه الرسالة منذ تأسيسها إىل
اليوم .نحن فخورون باألخص ،برؤية أحد هؤوالء الرهبان اليقظني ،املضحـّني،
واحدا منّا ،قد أصبح الخادم ذو الباع الكبري ،والشاهد األكيد ،والبنّاء الحكيم
لبناء الكنيسة املارونيّة يف أوسرتاليا ،صاحب السيادة املطران أنطوان شربل
طربيه.
صاحب النيافة اسمحوا لي أن أعرب لكم عن خالص امتناننا لتضحياتكم يف
سبيل رهبانيّتنا .نيافتكم كان وهو دائمًا ،حاضر ،متنبّه ،مشجع ،أبوي،
وباعث للقيم الرهبانيـّة ،ولكنكم باألخص زارع رجاء .يف هذا السياق نرى
زيارتكم للكنائس الشرقيـّـة يف أوسرتاليا ،وهي تندرج يف سياق الزيارة
التي قام بها قداسة البابا فرنسيس ملصر ،ونحن نتمنّى أن يقوم بزيارة
لبنان باملثل .من خالل شخصكم نريد أن نعرب لقداسة الحرب األعظم البابا
فرنسيس عن ارتباطنا البنوي ،وطاعتنا الكاملة ،وصلواتنا الحارة.
أكرّر تعابري الشكر واالمتنان باسم قدس األب العام.
ويف ختام الكلمة قدم األب ندره هديّة تذكاريـّة من صنع يدوي يف جزين
مجموعة حرفيـّة للمكتب.
وردّ نيافته على كلمة األب ندره ،بالقول ،أشكر قدس األب العام نعمةاهلل
هاشم رئيس عام الرهبانيـّة وممثليه على هذه العاطفة النبيلة ا ّلتي أعربتم
عنها يف كلمتكم ،وأسألكم أن تحملوا لقدسه ّ
كل الشكر واالمتنان .كما شكر
رئيس الدير األب لويس الفرخ على ضيافته ،مؤ ّكدًا أهمية رسالة الكنيسة
املارونيّة وأهمية رسالة الرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة عرب حضورها الناشط
والفاعل يف البلدان ا ّلتي تتواجد فيها .وقد أعرب نيافته عن أهمية الحفاظ
على لبنان الذي قال عنه قداسة البابا القديس يوحنّا بولس الثاني إنه رسالة
والبابا بندكتس السادس عشر إنه مخترب ،أما بالنسبة لي فلبنان هو الشغف
هو الحب ،ال يستطيع املرء أن يتعرف على لبنان واللبنانيني وأن ال يصبح
صديقهم .وأنا أفتخر بمحبّة لبنان .مشدّدًا على وجوب بقاء رسالة الرهبانيّة
حيثما وجدت عالمة للملكوت وواحة رجاء وشهادة للمسيح.
وبعد اسرتاحة استمرت حتى الثانية بعد الظهر والتقاط الصور التذكارية
غادر نيافته الدير مع صحبه بالحفاوة عينها ا ّلتي استقبل بها.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
يف معرض حماكمة أحد املتهمني أمام احملكمة العسكرية

االدّعاء العام يطالب بـ«جتريم السوريني من
اإلرهابيني أسوةً بالنمسا»
من لبنان اىل النمسا ،اراد احد ممثلي احلق العام يف احملكمة
العسكرية الدائمة« ،إشراك» القانون النمساوي يف القوانني
اللبنانية ،انطالقا من حماكمة «اجلماعات االرهابية اليت تشارك
يف قتال قوات االسد».
فمفوض احلكومة املعاون لدى احملكمة العسكرية القاضي
فادي عقيقي« ،إستعان» بهاتفه النقال يف معرض حماكمة
احد السوريني ليطالب احملكمة العسكرية»بتجريم املتهم حممد
ً
اسوة بالنمسا اليت دخلت على خط الدول اليت
ابراهيم احملمد
حتاكم سوريني واليت حكمت على احدهم بالسجن  20عاما».
مطلب النائب العام جاء انطالقا من مشاركة املتهم يف معركة
مهني الشهرية ،كما وصفها ،واليت قتل فيها حوالي  100جندي
وإن كان
من قوات االسد واالستيالء على مستودعات االسلحةْ ،
املتهم نفسه قد نفى مشاركته فيها يف وقت اعتربت وكيلة
املتهم احملامية فاديا شديد ،انه ،واذا سلمنا جد ً
ال صحة مشاركة
موكلها يف تلك املعركة فانها قد وقعت خارج االراضي اللبنانية
وبالتالي تنتفي صالحية القضاء اللبناني يف احملاكمة.
احملصلة فان احملكمة ،حزمت امرها يف مسألة تصنيف
ويف
ّ
التنظيمات اليت تشارك يف القتال ضد اجليش السوري النظامي،
باالرهابية او غري ذلك ،استنادا اىل معطيات وادلة متوافرة يف
هذا الشأن حول تلك التنظيمات اليت انبثقت عن اجليش السوري
احلر ،وتفرعت عنها تنظيمات ارهابية كالنصرة وداعش وغريها
من التنظيمات اليت تدور يف فلك التنظيمني املذكورين.
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل قد حكمت
على احملمد بالسجن ثالث سنوات مع جتريده من حقوقه املدنية
والزامه بتقديم بندقية حربية.
اما ماذا قال احملمد يف استجوابه امام احملكمة ،فريوي يف البدء
انه كان ينقل االسلحة من عرسال اىل يربود داخل سيارة بيك
آب صغرية ،وكان خيبئها بني االحجار .وقد فعل ذلك ثالث مرات
حيث تقاضى مئة دوالر عن كل نقلة.
اقر احملمد انه كان من عداد اجليش السوري احلر ،وقد تركه
ّ
وتوجه اىل عرسال يف اوائل العام  2014حيث مكث لدى املدعو
امحد الربيدي وراح يعمل يف «الباطون» ،قبل ان ينتقل وعائلته
للسكن يف احدى خميمات النازحني.
خالل «احداث عرسال» يف آب العام  ،2014ينفي احملمد مشاركته
فيها ،وهو يؤكد بانه ال يعلم ما اذا كانت جمموعته قد التحقت
بالنصرة .اما عن حادثة اقتحام مستودعات اجليش السوري يف
مهني ،افاد املتهم بانه اشرتك مبعركة واحدة يف القصري ضمن
«لواء القصري» الذي يتبع للمجلس العسكري ،حيث مت اقتحام
حاجز للجيش السوري ومن ثم انسحبت القوة بعد وقوع عدد من
االصابات يف صفوفهم .اما عن معركة مهني فافاد بانه كان
من جمموعة الدعم حيث اصيب وراح حينها يتوىل االمور االدارية
ضمن»جتمع صقور الفتح».
كان املتهم احملمد قد حاول يف بداية االحداث السورية ادخال
اجهزة السلكية اىل سوريا ،مكررا القول بانه مل يشارك يف
«احداث عرسال» الن «هذا شيء خاطئ وال مصلحة لدي يف
حماربة اجليش اللبناني الذي حيمينا».
ثم ترافع ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي فطلب اعتبار
املتهم «من االرهابيني الذين قدموا اىل لبنان واستمروا باعماهلم
االرهابية ويزعمون انهم من اتباع اجليش السوري احلر».
واشار عقيقي يف مرافعته اىل ان النمسا دخلت على خط الدول
اليت حتاكم سوريني ملشاركتهم يف القتال ضد قوات االسد،
وهي حكمت على سوري بالسجن عشرين عاما» ،واضاف »:ان
دل هذا على شيء فهو يدل على ان مجيع التنظيمات هي مجاعات
ارهابية واتت اىل لبنان وتابعت اعماهلا على االراضي اللبنانية
ما يشمل صالحية القضاء العسكري يف احملاكمة» .وتابع عقيقي
يقول »:ان معركة مهني الشهرية اليت شارك فيها املتهم ُقتل
فيها حوالي مئة جندي من اجليش السوري ،ومت االستيالء على
ً
اسوة بالدول
مستودعات االسلحة فيها» ،منتهيا اىل طلب جترميه
االخرى.
ثم ترافعت وكيلة املتهم احملامية فاديا شديد اليت استهلت
مرافعتها بالتوجه اىل ممثل النيابة العامة قائلة»:اني اعارضك
بشدة يف عدم صالحية القضاء اللبناني يف حماكمة موكلي الن ما
قام به قد حصل داخل االراضي السورية ومل يتعرض الي شخص
لبناني او للجيش اللبناني» .وقاطعها القاضي عقيقي الفتا اىل
ان املادة  23من قانون العقوبات اللبناني واضحة يف هذا اجملال
واليت تنص على مالحقة كل اجنيب مقيم داخل االراضي اللبناني
واقدم على ارتكاب اجلنايات من ضمنها اجلنايات املالحق بها
موكلها ،مشريا اىل ضرورة االخذ مبا سار عليه القضاء يف هذا
اجملال ،حامي احلريات.
وتابعت احملامية شديد لتشري بدورها اىل ان احكاما صدرت عن
ّ
خمففة ،منتهية اىل
احملكمة سابقا يف هذا اجلانب حتديدا وجاءت

طلب كف التعقبات عن مالحقة موكلها من جرم االرهاب.

إحالة سوري على القضاء
أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص،
السوري عبادة حممد حسن حصوي إلنتمائه جلبهة النصرة
واملشاركة بالقتال إىل جانبها يف جرود بلدة عرسال ،وقيامه
بتأمني األسلحة والذخائر احلربية لصاحلها.

حواجز أمنية لفحص نسبة الكحول لدى السائقني
ضمن إطار احلملة املستمرة اليت تقوم بها القطعات العمالنية يف
قوى االمن الداخلي ،تطبيقًا لقانون السري على مجيع االراضي
اللبنانية ،أقام عدد من مفارز السري(جونيه ،اجلديدة ،بريوت
وزحلة) ،حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقني.
وقد ضبطت عناصر هذه املفارز عددًا من املخالفات ،وجرى
تنظيم حماضر ضبط حبق املخالفني.
وأهابت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بالسائقني عدم
خمالفة أنظمة السري املعمول بها ،وأكدت أن مجيع مفارز السري
على خمتلف االراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط املخالفات
وال سيما منها اليت تهدد سالمة السائقني واملواطنني على
السواء.

موقوف يه ّرب سيارات مسروقة اىل سوريا
متكنت مديرية بعلبك اهلرمل اإلقليمية يف أمن الدولة من إلقاء
القبض على م.م.ف .بعد مداهمة منزله يف بلدة حنلة البقاعية،
لالشتباه بتورطه بسرقة السيارات من االراضي اللبنانية وتهريبها
اىل الداخل السوري.
وقد ضبط مع املوقوف بندقية كالشنيكوف ومسدس من نوع
هريستال و ذخائر.

سوري يؤمّن صواريخ وأسلحة لإلرهابيني
اوقفت املديرية العامة لألمن العام السوري ط.ز .جبرم اإلجتار
باألسلحة احلربية.
وبالتحقيق معه ،اعرتف مبا نسب إليه ،وبأنه يتواصل مع جتار
أسلحة وإرهابيني لتأمني صواريخ وبنادق وذخائر حربية لصاحل
اجلماعات اإلرهابية املسلحة متخذا من مكان إقامته كمحطة إليداع
هذه األسلحة والذخائر متهيدا لنقلها اىل جرود عرسال.
وبعد انتهاء التحقيق معه ،أحيل على القضاء املختص والعمل جار
لتوقيف باقي املتورطني.

دهم خميمات للنازحني يف زغرتا ومزيارة
دهمت دورية من اجليش خميمات النازحني السوريني يف زغرتا
ومزيارة ،واوقفت  14سوريا لدخوهلم البالد ُخ ً
لسة ،وجتوهلم من
دون اوراق قانونية.

منع الـــ  LBCمن التع ّرض لشركة
أصدرت قاضية األمور املستعجلة يف بريوت زلفا احلسن ،بناء
على طلب املستدعية شركة «ايدن باي ريزورت ش.م.ل»،
بوكالة احملامي بهيج أبو جماهد ،قرارًا منعت مبوجبه تلفزيون
 LBCIومواقع التواصل االجتماعي التابعة له من التعرض
للمستدعية واستعمال كلمات وعبارات مسيئة حبقها حتت طائلة
غرامة إكراهية قيمتها  30مليون لرية لبنانية عن كل خمالفة.

 7048خمالفة سرعة يف أسبوع
تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات
السرعة الزائدة عرب الرادارات لي ًال ونهارًا ،اليت سجلت خالل
أسبوع تنظيم  7048خمالفة سرعة زائدة ،بهدف احلفاظ على
بتأن
سالمة املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة
ٍ
احلد من احلوادث.
بغية
ّ

يه ّربان اآلثار من سوريا ويبيعانها يف لبنان
مبئة ألف دوالر ،حاول السوري م.ش 22(.عاما)واللبناني
ّ
مقلد وقطعة معدنية
ق.م 32(.عاما) ،بيع كتاب مقدس قديم
لعملة أثرية جمهولة ،غري ان مفرزة استقصاء الشمال يف وحدة
الدرك االقليمي ،متكنت من توقيفهما يف بلدة شكا اثناء
حماولتهما بيعها ،وهما يقومان بتهريب وبيع آثار دينية من
سوريا إىل لبنان.

ّ
وحذرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،من الوقوع ضحية
هؤالء األشخاص الذين ميتهنون االحتيال ،ويبيعون لآلخرين أشياء
غالبًا ما تكون ّ
مزيفة.
مقلدة أو ّ

إرجاء حماكمة قاتل جورج الريف
على الرغم من ان جلسة حماكمة قاتل جورج الريف املتهم طارق
يتيم والظنينة لينا حيدر امس قد ارجئت اىل الثالث عشر من
شهر حزيران املقبل،فانها كسابقاتها مل متر من دون صخب
وضجيج ،حني اعرتض وكيل اجلهة املدعية احملامي زياد البيطار
تغيب وكيل الدفاع عن يتيم وحيدر
على ارجاء اجللسة بسبب
ّ
احملامي انطوان طوبيا ،متهما احملكمة بـ»االحنياز» ،واصفًا
قرارها بارجاء اجللسة بانه مماطلة ومضيعة للوقت ،واستمهل
الختاذ موقف من ذلك.
فما كان من رئيس احملكمة القاضي هاني عبد املنعم احلجار اىل
ان توجه اليه قائال»:افعل ما تريده».
وكانت حمكمة اجلنايات يف بريوت برئاسة القاضي احلجار وحبضور
ممثلة النيابة العامة القاضية مايا كنعان قد عقدت الثالثاء جلسة
يف القضية اليت حضرتها املدعية زوجة املغدور روال غصني.
وحضر من مكتب طوبيا حمام ابرز معذرة طبية تفيد عن اصابة
االخري بالتهاب يف احلنجرة وحباجة للراحة ملدة ثالثة ايام واستمهل
حضوره للمرافعة.
وعارض البيطار معتربا ان يف االمر مضيعة للوقت فيما تركت
النيابة العامة االمر للمحكمة ،اليت قررت تأمينًا حلقوق الدفاع
ارجاء اجللسة اىل الثالث عشر من شهر حزيران املقبل.

مطاردة تاجر خم ّدرات وتوقيفه على أوتوسرتاد
املنية
جنح عناصر من مفرزة استقصاء الشمال يف وحدة الدرك
جتار املخدرات يف حملة
اإلقليمي ،يف توقيف ن.أ 30(.عاما)أحد ّ
اوتوسرتاد املنية اجلديد ،بعد حماولته الفرار على منت سيارته،
ما اضطر عناصر القوة إىل إطالق النار ترهيبًا ،ومتكنوا من إلقاء
القبض عليه ،من دون أن ُيصاب بأذى.
ُ
وضبط حبوزته  /1230/حبة خمدرة من نوع «كبتاغون» والسيارة
املستخدمة نوع ب .أم لون كحلي من دون لوحات.
وأحيل املوقوف مع املضبوطات إىل مكتب مكافحة املخدرات
اإلقليمي يف الشمال يف وحدة الشرطة القضائية ،للتوسع
بناء إلشارة القضاء املختص.
بالتحقيق معهً ،

أم وابنها يؤلفان شبكة لتهريب األشخاص
وسوريون يتاجرون باألسلحة عرب احلدود
ألقت دورية من مديرية بريوت االقليمية يف أمن الدولة القبض
على السوري ع.م.ح .الذي اعرتف بانتمائه اىل تنظيم داعش
االرهابي ،وبأنه خضع لدورات تدريبية مكثفة على يد عناصر
التنظيم املذكور يف مناطق سورية خاضعة لسيطرته.وقد دخل
اىل لبنان قبل سنتني بطريقة غري شرعية.
من جهة اخرى ،اوقفت دورية من مديرية البقاع اإلقليمية يف أمن
الدولة ،السوري ج.م .ووالدته ر.ك .اللذين إعرتفا بإنتمائهما
إىل شبكة تهريب أشخاص أجانب عرب احلدود السورية اللبنانية.
كما متكنت قوة من مديرية عكار اإلقليمية يف أمن الدولة بعد
مداهمة عدد من املنازل يف منطقيت اكروم ووادي خالد ،من
توقيف عبد احلميد أ.د .والسوريني حممد م.ح .ومصطفى م.ح.
املقيمني يف لبنان بصورة غري شرعية ،ويستخدمان بطاقات
هوية مزورة ،ودراجة نارية غري مسجلة .وقد اعرتف املوقوفون
بقيامهم باإلجتار باألسلحة والذخائر على أنواعها ،منذ عام ،2012
عرب احلدود اللبنانية -السورية.
وقد احيل مجيع املوقوفني على القضاء املختص.

انفجار جسم غريب يُودي بسوري يف طرابلس
قضى السوري ابراهيم نبهان اثر اصابته بانفجار جسم غريب
قديم عند اجلسر الذي يتم تشييده بني طرابلس واملنية قرب
سوق االحد.
وكان نبهان قد نقل بواسطة الصليب االمحر اىل املستشفى
االسالمي للمعاجلة،بعد اصابته جبروح بليغة وما لبث ان فارق
احلياة.

جرحيان بسبب كلب
بسبب عواء كلب ،وقع إشكال يف حملة باب التبانة يف طرابلس،
بني جمموعة من الشبان ،تطور اىل اطالق نار أدى اىل اصابة
م.ع .وابنه ز.ع .بعد ورفضهما ايواء الكلب على سطح املبنى
الذي يقطنان فيه .وقد ّفر مطلق نار ،وتعمل عناصر من اجليش
على مالحقته.
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مــناسبـات

الربوفيسورة فاديا بو داغر غصني تفوز بوسام االستحقاق االسرتالي ()OAM

الحاكم العام بيرت كوسغروف ،الربوفيسورة غصني وزوجها جورج ،مورين رزق ،الرا نقوال وغرايس عيناتي
فازت الربوفيسورة فاديا بو
داغر غصني بوسام االستحقاق
االسرتالي ( )AMOالذي يمنح
للمجلني الذين قدموا خدمات
السرتاليا.
وقد سلم الحاكم االسرتالي العام
الجنرال بيرت كوسغروف الوسام

للربوفيسورة فاديا غصني يف
جامعة سيدني يف احتفال حضره
زوجها رجل االعمال جورج غصني
وعدد من املسؤولني االسرتاليني
واالهل واالصدقاء.
وقد مـُنح الوسام للربوفيسورة
غصني لنشاطاتها تربويا

الحاكم العام بيرت كوسغروف يتحدث مع الربوفيسورة غصني ويبدو بعض املسؤولني االسرتاليني

واجتماعيا حيث انه من ضمن
انجازاتها املتعددة مشروع
التوأمة بني الجامعة اللبنانية
وجامعة سيدني ،كما انها رئيسة
املؤسسة املارونية لالنتشار يف
اسرتليا حيث ترسل الطالب
املتفوقني ،الذين استوفوا

الربوفيسورة فاديا بو داغر غصني وزوجها جورج غصني و ....الوسام
الشروط املطلوبة ،سنويا
اىل لبنان اضافة اىل قيامها
بنشاطات خريية واجتماعية
وتربوية كثرية.
وكان قد سبق لزوجها رجل
االعمال جورج غصني قد
حصل العام املاضي على وسام
االستحقاق االسرتالي ()OAM
النجازاته وخدماته السرتاليا
ونجاحاته العملية ونشاطاته
االجتماعية واعماله الخريية.
«الهريالد» ،التي تربطها صداقة
بعائلة السيد جورج غصني،
تهنئ الربوفيسورة فاديا غصني
بنيلها هذا الوسام الرفيع الذي
جاء ثمرة العمالها وانجازاتها
املتعددة للمجتمع االسرتالي
الواسع وتعتربه وسام فخر

الربوفيسورة غصني تحمل الوسام

الربوفيسورة فاديا بو داغر غصني
واعتزار لكل ابناء الجالية وتتمنى

لها النجاح الدائم.
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اعــالنات

جـديد يف بانـشبول

حلـويات

دايـلي سـويتـس
ترحب بكم

بإدارة الـشيف خـضر
خربة  30عاما يف لبنان واملهجر
حلويات على أنواعها ..بقالوة مشكل
 معمول على أنواعه  -مفروكة  -كنافة حالوة اجلنب  -زنود الست  -بييتفور  -كايك لكافة املناسبات  ..وغريها

قريبا ..حلويات ملرضى السكري
نفتح  7أيام يف األسبوع
جودة
عالية

نظافة
تامة

خدمة
ممتازة

نتمنى تشريفكم ..أهــال وســهال

Tel; 0451 466 066
)قرب مطعم اجلنة( Unit 35/ 17 High Clare Ave, Punchbowl

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن،
سيدني ،أداليد وبريث
تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:
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مـقابلة

مطران زحلة والبقاع والفرزل للروم امللكيني الكاثوليك عصام يوحنا درويش لـ «اهلريالد»:

زيارتي لتسلم وسام االستحقاق االسرتالي وتفقد ابناء الطائفة
واجلالية ..املسيحيون مخرية الشرق ووجودهم فيه ضرورة

الزميل ميالد اسحاق يحاور املطران عصام يوحنا درويش

ما أن جتتمع به وجتالسه حتى
تشعر بالسعادة متأل قلبك ألنه
متواضع والتواضع فضيلة
يتمسك بها العقالء فعدا عن
كونه مطرانا ألبرشية كبرية
فإنه يتمتع بذكاء حاد ولغة
عربية سليمة تؤهله جبدارة
انطاكيا
بطريرك
ليكون
وسائر املشرق الغربي للروم
الكاثوليك ..انه املطران عصام
يوحنا درويش.
التقيته يف كنيسة مار يوسف
يف ملبورن وكان اللقاء رائعا
حيث سألته بالبداية عن حياته
وبدء
والروحية
الشخصية
مطرانا
وارتسامه
استالمه
لزحلة والبقاع ،فأجابين برحابة
صدر قائال :أنا أشعر عندما
أتيت إىل ملبورن أن هنا بييت
وأشعر بأن اسرتاليا هي بييت
فأنا اسرتالي إضافة إىل كوني
سوريا ولبنانيا وأفتخر بأنين
اسرتالي.
وأضاف يقول ارتسمت مطرانا
يف زحلة وبتاريخ  ١١أيار عام
 ١٩٩٦مطرانا على اسرتاليا
ونيوزيلندا وبتاريخ  ١حزيران
عام  ١٩٩٦استلمت املطرانية
يف سيدني كاتدرائية مار خمايل
يف سيدني وأمضيت مطرانا يف
اسرتاليا مدة  ١٥سنة ومن ثم
انتخبين السينودس املقدس
ألعود إىل زحلة مطرانا على
أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع
ومنذ ذلك الوقت وأنا موجود
يف لبنان أخدم رعييت وشعيب
وأخدم أبنائي وبناتي يف
األبرشية ولكن بنفس الوقت
ومنذ عام  ٢٠١١زرت اسرتاليا
ثالث مرات ألنين أحب اسرتاليا
وأحب أبنائي وبناتي ورعييت
وكهنيت وأبرشييت السابقة
وفعال أنا بزحلة أفتقدهم ألنين
كنت معهم كأخ وأب لكل
واحد من أبنائي وبناتي وليس
كمطران.
وعن تاريخ حضوره إىل اسرتاليا

وعن نوع املهمات الروحية
اليت ساهم بها واملشاركات
اليت قام بها أثناء وجوده يف
اسرتاليا فأجابين قائال :أتيت
إىل اسرتاليا بدعوة من احلكومة
االسرتالية ألنها منحتين وسام
االستحقاق األسرتالي الرفيع
( )AMOحيث قلدني اياه يف
سيدني بتاريخ  ٣أيار احلاكم
األسرتالي العام.
ويف اليوم التالي أقامت
اجلالية امللكية يف سيدني
حفلة تكرميية مبناسبة حصولي
على هذا الوسام الرفيع
ومتت دعوتي يف سيدني من
قبل رئيس برملان الوالية
حيث التقيت به ودعاني إىل
الغداء مع بعض الشخصيات
من طائفة الروم الكاثوليك
يف سيدني حيث أن رئيس
الربملان يف سيدني أعرفه جيدا
وتربطين به وبعائلته عالقة
جيدة السيد جان عجاقة وهو
من أبناء رعييت.
وتابع يقول ومن ثم ذهبت إىل
والية بريزبن حيث احتفلت مع
اجلالية يف قواس احتفالي يوم
األحد السابق بتاريخ  ٧أيار عام
 ٢٠١٧والتقيت مع أبناء اجلالية
بعد الغداء كما التقيت ببعض
العائالت .أما يف ملبورن
فكانت زيارتي فعال قصرية
حيث دعاني السيد جورج حداد
رئيس حزب الكتائب حلفل
عشاء أقامه بيت الكتائب على
شريف ولبيت الدعوة ألنين
كنت دائما قريبا من بيت
الكتائب ومن كل األحزاب
اللبنانية والسورية والعربية
يف اسرتاليا وأشعر بأنين واحد
منهم وهم يشعرون بأنين واحد
منهم وقريب منهم.
وحول انطباعه على الزيارة اليت
قام بها إىل اسرتاليا قال:
طبعا كل مرة أزور اسرتاليا
أشعر أن هنا بييت حيث ارتاح
عندما أحضر إىل اسرتاليا اذ لي

صداقات عميقة وأطرح أفكارا
جديدة خصوصا أنين التقيت
اليوم املسؤولني يف شركة
سينيس حيث حنضر مشروع
كبري مع اسرتاليا واملشروع
هو بناء مشفى كبري خاص
باألمراض السرطانية يف زحلة
ومتويل املشروع من اسرتاليا
حيث توجد شركات خاصة
وبيننا وبني هذه الشركات
صداقات وسيكون املشروع
لكامل الشرق األوسط باإلضافة
إىل عدة مشاريع مهمة ستعود
بالفائدة على لبنان والدول
العربية باإلضافة إىل تشغيل
اليد العاملة يف لبنان.
وبالنسبة لرأي سيادته بانتخاب
قال:
رئيس جديد للبنان
اكن لفخامة رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال عون
كل احملبة والتقدير وصداقيت
قدمية مع العماد عون وسابقا
عندما أتى العماد عون إىل
اسرتاليا كنت أنا أول من
استقبله يف اسرتاليا وعندما
انتخبت مطرانا ألبرشية زحلة
كنت أزوره باستمرار وحيث
أنين قبل حضوري إىل اسرتاليا
زرت الرئيس عون يف قصر
بعبدا ومحلين كل حمبة وحتية
إىل أبناء اسرتاليا واجلالية
اللبنانية.
وأضاف سيادة املطران قائال:
يلعب العماد عون دورا مهما
جدا وعامل استقرار يف لبنان
ويف املنطقة وله أياد بيضاء
يف الوطن العربي وحيث
كان حضوره بالقمة العربية
اليت عقدت يف األردن عامل
استقرار اذ دعا مجيع العرب
إىل حوار بعضهم مع بعض
والوقوف صفا واحدا ويدا
واحدة من أجل السالم ودور
العماد عون اآلن كبري جدا .
وعما اذا كان سيادته مرشحا
ملركز بطريرك انطاكيا وسائر
املشرق العربي للروم الكاثوليك

املطران عصام يوحنا درويش يتوسط الزميلني ميالد اسحاق واحمد صبح واالب سمري حداد

املطران عصام يوحنا درويش مع الزميلني ميالد اسحاق واحمد صبح
أجاب بأنه يف الكنيسة ال يوجد
مرشحون حيث حنن  ٤مطارنة
واألقدم
السينودس
يف
فينا هو الذي يدير شؤون
البطريركية يف الوقت املتبقي
وحيث ندخل كلنا إىل مقر
البطريركية يف الكنيسة نصلي
وتعقد اجللسة تلو اجللسة وكل
مطران قادر أن يكون بطريركا
والعناية اإلهلية هي اليت تعلم
املطارنة وقد يكون ذاك
املطران أو غريه هو البطريرك
اجلديد ونرجو من اهلل أن
يعطينا األفضل هلذه الكنيسة
الكاثولكية سواء أكانت يف
سورية أو لبنان لتتعاون مع

كل الكنائس األخرى ويسمونها
الكنيسة اليت جتمع بني الشرق
والغرب.
ويف نهاية اللقاء توجه سيادة
املطران عصام درويش بكلمة
حمبة وتقدير إىل جريدة اهلريالد
وإىل كل الذين يقرأون اهلريالد
قائال حنن لنا تاريخ جيد مع
اهلريالد كما وجه حتية تقدير
إىل إذاعة الشرق األوسط يف
ملبورن حتية إىل مجيع أبناء
اجلالية اللبنانية والسورية
قائال نتمنى أن نعيش مع
بعضنا مبحبة وال تنسوا بالدكم
العربية وعندكم أخوة يف لبنان
وسورية ميرون اليوم مبرحلة

صعبة حباجة إىل مساعدتكم
وحمبتكم ألنه باحملبة ميكن أن
نغلب التطرف ونعيش بأمن
وسالم ألن الرب جاء ليعطينا
احلياة ونفيق بفرح وسالم
وإميان وحمبة.
وختم سيادته بأنه جيب أن
يعيش املسيحيون يف الشرق
ألنهم مخريته ووجودهم فيه
ضرورة.
وقد مت هذا اللقاء مكتب مكتب
اهلريالد يف ملبورن الزميل
ميالد اسحاق حبضور ومشاركة
إذاعة الشرق األوسط يف
ملبورن بشخص صاحبها الزميل
أمحد صبح.
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كــتابات

شرود فضائي

كتبت لك إنهم قتلوا القمر
ُ
املسافرون إىل الغد
ص أعماقي مما علق من
ُ
كنت أخّل ُ
أعشاب البحر
وكنت صامتًا هناك
َ
تتسلى بانتشال الضوء من أحجيات
املوج
ُ
الوحيدة اليت كّل َم ْتنا سرقت
الريح
ُ
أنفاس اجلزيرة
َ
ً
َ
الب
ومسعنا معا
صراخ َّ
كتبت لي على عجل
َ
مخسني
برج املنارة
مات
َ
ُ
الساكن يف ِ
عامًا
ليشرتي وطنًا بغنائم الظالم.
كتبت لي على عجل
َ
ِ
أحبك مبلولًة باملاء..
بأطلس العامل.
وأطفأت سيجارتك
َ
ِ
**
قداس جوري للمخيلة..
يف بوصليت
ُ
ٌ
وحتف أوصلين إىل معبدك
ٌ
مشال الصدر
شرق يف
أضاعين
ِ
ُ
ٌ
وارتعاش األبدية يف
وشعر
عسل
ٌ
والئم الشمال
ً
ِ
كاسدة يف
يرتك املوسيقى
من
ٍ
زوادة للصالة؟
َ
تراتيل عيدي
ال ترهقوا
الكنيسة الوحيدة اليت أذكرها قّلدتين
جرسًا
ٍ
عيد
وصباحًا أوقعين اجلرس يف
مستعار.
**
ُ
جوقة املعنى يف الالمكان الذي
يأوينا
َ
ّ
الزنابق يف الصمت لتغوينا
ترت ُب
باجملاز
َ
ارتكاب الشموس
كعهدك يف
كنت
َ
ِ
ّ
تلف َك ُ
هالة الرحيق
وأنا أكتب لك
إنهم قتلوا القمر جمددًا
وحولي ُ
ِ
كحبات الرمان
جثث الضوء
عصريية امللمس..
مخرية اللمعان..
كنا عاشقني تعاطفا مع الليل يف
اجملزرة
عرس
أقداح اجلمِر يف
يرفعان
َ
ِ
السماء
فتنسكب منهما الشهب
ُ
جيمع الشهب
اخليال
نس ُاج
ِ
ُ
ّ
خيتار أصفاها
ُ
ليصنع لنا القمر.
َ
ليزا خضر

ملتقى النقد األدبى خيتتم أعماله مطالبا إطالق جائزة حمكمة للنقد األدبي

أوصى ملتقى القاهرة الدوىل الثانى للنقد األدبى «احلوار
مع النص» دورة عبد القادر القط ،والذي نظمه أخريا
اجمللس األعلى للثقافة على مدار ثالثة أيام مبشاركة
 70باحث وناقد ومتخصص من دول «العراق ،سوريا،
اليمن ،اململكة العربية السعودية ،لبنان ،األردن ،ليبيا،
اجلزائر ،املغرب ،تونس ،السودان ،أذربيجان ،مصر،
بالعمل على ختصيص جائزة حمكمة للنقد األدبى تطرح
قبل انعقاد دورته التالية بعام كامل وتكون خاضعة
للتحكيم وإعالن نتائجها مع انعقاد الدورة ،وإنشاء
صفحة إلكرتونية ثابتة على موقع التواصل االجتماعى
باسم ملتقى القاهرة الدوىل للنقد األدبى تسجل فيها
أمساء مجيع املشاركني فى امللتقى وبياناتهم ويتم من
خالهلا تبادل اآلراء واملقاالت والبحوث والتشاور وكذلك
إدراج جلسات امللتقى املصورة على موقع اجمللس األعلى
للثقافة وصفحة امللتقى التى سيتم إنشاؤها ،كما أوصي
املشاركون بعقد الدورة القادمة حتت عنوان »:قضايا لغة
النقد األدبى ومصطلحاتة».
حبوث امللتقى ناقشت عددا من احملاور الرئيسية من
بينها :احلوار مع النص الشعرى ،احلوار مع النص
السردى ،احلوار مع النص النقدى ،احلوار مع الدراما،
احلوار مع النص اإلعالمى ،احلوار مع التجليات األخرى
للنص ،باإلضافة إىل تنظيم عدد من ورش العمل
واملوائد املستديرة التى تناولت كل واحدة منها موضوعا
من موضوعات امللتقى ،كما أصدر اجمللس األعلى للثقافة
مبناسبة امللتقى عدد من املطبوعات املتعلقة بالنقد
األدبى وإشكالياته ،من بينها كتاب «حديث االثنني»
ويتضمن خمتارات من مقاالت د.عبد القادر القط فى
جريدة األهرام ،ونسخة جتريبية من األحباث الكاملة املقامة
للملتقى.
وقد أكد الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة
«إن هناك أزمة متبادلة ما بني النقاد واملبدعني ظهرت
فى اآلونة االخرية ،فالناقد يعانى من التجاهل ،حيث
تذهب اجلوائز والشهرة إىل املبدعني ،وهو ما تسبب
فى عزوف النقاد عن الكتابة النقدية ،وشعور املبدعني
بغياب النقاد».
وأضاف أن املؤمتر أثار الكثري من القضايا ،حول مفهوم
احلوار ،وقال «حنن أحوج ما يكون يف جمتمعاتنا إليه،
فنحن نشتكي يف حياتنا من مجود بعض النصوص،
وأن االشكالية ما بني املثقف واملبدع اثرت سلبا على
الثقافة ،فنحن حنتاج إىل النقد ،يف كافة املستويات
سواء االجتماعي أو الثقايف أو األخالقي أو الديين ،فكل
النصوص حتتاج إىل نقد وإىل إعادة قراءة  ،و الناقد هو
اجلندى اجملهول.
وشدد د.أمحد درويش ،مقرر امللتقي ،على أن احلوار مع
النص قضية تتجاوز فى أهميتها وخطورتها دائرة النقد
األدبى والنشاط اإلبداعى الذى ننتمى إليه مجعيا ،إىل
دائرة متس جوهر مشكلة أمتنا ،وتطرق األبواب حبثا عن
بداية اخليط الذى ننسج منه مجيعا طريق النجاة واخلالص،
وهو احلوار.
وأضاف «أن يف العقود األخرية ،أصبح الناقد الكبري،
مثقفا خاصا خياصب مثقفا أخر ،وتنحينا عن احلديث
مع اجلمهور ،فأردنا بهذا امللتقى أن ندق األجراس عن
شئ يغيب عنا ،أردنا أن نفجر القيود ونفتح النص على
جماالته ،فبغري احلوار اجلديد لن نستطيع أن نقدم شئ
جملتمعاتنا وسنظل طائفة منبوذة من القراء.
واستعرضت نورا ابنة الناقد الراحل عبد القادر القط
الذي حتمل دورة امللتقي امسه ،تارخيه ونشأته يف قريته
الصغرية ،إىل جانب أهم اعماله واجلوائز التى حصل
عليها وأهم ما كتب عنه ،وعبت عن سعادتها باختيارة
شخصية امللتقى ،فقد كان بالنسبة هلا أبا وصديقا
ومثقفا موسوعيا عف اللسان.
تناولت دراسات امللتقى عددا من األعمال الروائية
والشعرية والنقدية ،فتناول أمحد بلبولة يف دراسته
«حتوالت النسق الثقايف يف قصيدة جرينكا للشاعر أمحد
عبد املعطي حجازي» حيث عاجل الناقد القصيدة وفق
ً
متجاوزا
املنهج الثقايف؛ فرصد حتوالت النسق الثقايف
الثقايف السطحي إىل الثقايف العميق والذي ميكن حصره
يف أمرين جامعني ً
طبقا لنتائج التحليل اإلجرائي التطبيقي
النهائي على القصيدة كلها :األول النسق الشكلي
الذي يتحول من مجاليات الوحدة إىل مجاليات التجاور،
وإن ظلت مجاليات الوحدة تقاوم مستخدمة آخر ما تبقى
هلا من متاريس املوروث الشعري :الوزن الواحد يف
القصيدة من أوهلا إىل آخرها وهو حبر الرمل املوزعة
تفعيالته على أسطرها الثالثة والسبعني «وهو عدد
له معنى يف القصيدة ،والتزام قافية النون املؤسسة
عب لوحات القصيدة األربع ،وإن باعد الشاعر بني كل
متباعدا غري ملحوظ
مرتاخيا
قافية وأختها مبجيء ترددها
ً
ً
نظرا لعوامل التشتيت اليت اشتملت
إىل حد اخلفوت؛
ً
عليه القصيدة واليت حتتل الصدارة فيها العنونة الداخلية
للوحات األربع ،هذه العنونة اليت قامت مقام الصمت
املوسيقي ،أو االنقطاع.
الثاني -النسق الرؤيوي :يتحول من تبين األيديولوجيا إىل
مساءلتها ،والتشكيك فيها ،فعلى عكس ما يبدو من الطرح
الثقايف السطحي للقصيدة أن الشاعر يتبنى االشرتاكية
ويناصرها عب لوحاتها األربع ،لو صح أن حمرك كتابة

النص هو انقالب اجليش الشيلي على الرئيس الليندي
االشرتاكي عام  1973الفرض الذي يدعمه تاريخ كتابة
القصيدة ،وتصريح الشاعر لي بنفسه – فإن الشاعر يفقد
الثقة يف جناعة املبادئ يف مواجهة بطش القوة ،وال شك
أن هذه مسألة كانت قد أنهكت فكره ً
وردا يف وجود
أخذا ً
عبد الناصر وبعد موته ..ولذلك يدخل النسق الثقايف يف
حتول آخر لينتقل من األيديولوجي إىل الفلسفي؛ حيث
السؤال عن مصري اإلنسان من لدن اليونان إىل تاريخ
كتابة القصيدة :اخلطيب لوسياس املتقنع بالليندي هنا
ال تكفي حكمته وفصاحته يف مواجهة املوت ،فيقضي
بعيدا عن
حنبه حتت سقف البملان ،واملغامر ماجالن يدفن
ً
وطنه وهو يستكشف العامل ،والنتيجة غري املتوقعة هلذه
املغامرة أن تتحول إىل لعنة متيت صاحبها ،وتفتح باب
املوت على مصراعيه فتمتد القبور من الساحل للساحل
بد ًال من إضاءة النور واقتناص فرصة اخللود ،والشاعر
منتظرا املوت
بابلو نريودا يكون عليه هو اآلخر أن يظل
ً
متخفيا يف
الثور اخلرايف الذي جنب عن مواجهته فجاء
ً
ثياب االنقالبيني الصفراء ،جنب أم مل جينب لكنه جاء يف
النهاية ،ويف املشهد األخري من فيلم zالذي مل يرد يف
الفيلم أص ًال إمنا هو مشهد من ابتكار الشاعر يأتي ً
أيضا
ليتحدث عن قتل الرئيس الليندي ،ومن ثم فالنتيجة
ميت بالسيف مات بغريه ،وهنا يرتد
واحدة
ً
دائما :من مل ُ
الفلسفي اجلديد على موروثه التليد الذي يسعفه إذ تأتي
خالصة الرؤية يف القصيدة هذا البيت الذي كتبه املتنيب
منذ أكثر من عشرة قرون ،لتتأكد فكرة أن مصري البشرية
واحد أمام املوت.
وجاءت دراسة الناقد سعيد خليفي لتتناول البعد التارخيي
واالجتماعي يف رواية زنقة الركابة حملمد سعادي ،حيث
تغريا
أكد خليفي أن الرواية اجلزائرية املعاصرة عرفت ّ
واضحا يف العشرين سنة األخرية ،متأثرة باألحداث
التارخيية واالجتماعية اليت شهدتها اجلزائر ،وضمن هذا
عدد من الكتاب اجلزائريني ،ممن ينتمون
السياق سارع ٌ
لت ّ
إىل التيار التقليدي ،للبحث عن مقاليد جديدة َ
خطيه
ّ
ُ
بكل صدق جتارب
كتاباتهم
فعكست
والتجديد فيه،
ْ
األفراد ،وآالم املثقفني ،وجراح الصامتني ،والروائي
اجلزائري «حممد سعادي» واحد من هؤالء الكتاب ،ال
سيما يف روايته «زنقة الركقابة» ،اليت تزدحم باألحداث
العنيفة ،والصور احملزنة ،واملشاهد املؤملة ،تتناوب يف
ظهورها على ساحاتها ،لتعكس فعل الكتابة اجلريء ،الذي
استطاع أن يتغلقب على وقع األزمة ،وميارس ّ
حقه يف
ووصف واقع املأساة الوطنية ،أو ما ُعرف
التعبري والبوح،
ْ
عند الكثريين بالعشرية السوداء ،فاستطاع أن يتغلقب
على هواجسه وخماوفه بفضل الكشف عنها ،ضمن هذا
املنت الروائي املثري..
مد جسور
ويف هذا السياق سعى خليفي يف دراسته إىل ّ
التواصل واحلوار مع هذا النص السردي املتميز ،وحماولة
مرت بها اجلزائر خالل
القبض على خيوط األزمة اليت ّ
هذه الفرتة ،اليت أراد الكاتب فيها مساءلة التاريخ،
وإعادة قراءته ،ولكن ضمن سياق ّ
فين ختييلي ،يسعى
إىل تشخيص تلك األزمة بصراعها وظروفها ،وكيف أثرت
حتديدا ،وامتطاء
يف الوضع االجتماعي للمواطن الغليزاني
ً
فاعلية الكتابة يف رصد مرحلة مهمة من تاريخ اجلزائر
املرير.
وتناول الناقد أمحد حممد فؤاد مصطفى رواية «هنا
القاهرة» الكاتب الكبري إبراهيم عبد اجمليد وهي من
الروايات شديدة االقرتاب من الواقع اجملتمعي يف مصر
بعامة ،والقاهرة خباصة ،يف فرتة السبعينيات من القرن
العشرين ،حيث تدور أحداثها حول البطلني (صابر سعيد)
و(سعيد صابر) ،مبا ميثالنه من شخصية املثقف ،بقدراته
على إظهار تناقضات (السبعينيات) وحتوالتها السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واليت ال تزال تلقي
بظالهلا على األوضاع السائدة يف اللحظة الراهنة ،ورمبا
كان هذا هو مغزى املبدع من استحضار هذه احلقبة الزمنية
وقت كتابة الرواية.
وقد جاءت هذه الدراسة يف مخسة حماور ،يناقش األول
الوظائف البنائية لكون السارد هو البطل وهو الراوي
بضمري املتكلم ً
أيضا ،ويقدم الثاني فنيات اختيار القاهرة
روائيا يف النص السردي ،ويناقش الثالث
فضاء
ً
ّ
مدى اعتماد املبدع على وسائل «التحفيز الواقعي»،
تلك الفكرة اليت استقاها النقد املعاصر من الشكلية
الروسية ،كما يفسر احملور الرابع سبب هيمنة «التزامن»
على معظم جوانب احلكي السردي ،من خالل حتليل الزمن،
ً
وفقا لفكرة «جريار جينيت» عن الزمن السردي من حيث
املسافة واالجتاه ،يف حني .يناقش احملور األخري كيفية
اعتماد املبدع على ذكر التفاصيل الدقيقة يف احلكي
معا ،ومن خالل اجلمل العامية املتضمنة داخل
والوصف ً
نسيج احلوار الفصيح .وتؤكد املناقشة داخل حماور
الدراسة أن هذه الرواية حازت بالفعل الكثري من فنيات
جسرا
اخلطاب السردي ،مبا جعل احلكاية السردية فيها
ً
واص ًال بني الواقع املعيش واخليال اإلبداعي.
ودرست الناقدة بدرة شريط جدل الضحية /اجلالد يف
اخلطاب الروائي العراقي يف» فرانكشتاين يف بغداد»
للكاتب أمحد السعداوي ،حيث قالت «نلتمس يف رواية
فرانكشتاين للكاتب العراقي أمحد السعداوي املوت
والعنف متجليني بشكل واضح على مستوى النص

السردي .تكشف بذلك عن واقع العراق وأزمته الطائفية
وانقسامه «احلرب األهلية» ،وانعزاله ومعاناة شعبه
وتشتته بعد االحتالل األمريكي ،حيث تنطلق الرواية
من شخصية عجائبية «فرانكشتاين أو شسمه» ،خلقتها
بتنوعها الثقايف والطائفيّ ،
إنها اآلخر املنقذ
الظروف
ّ
ً
جثثا هامدة ،تتغدى منها
وتتحمل
لإلنسانية اليت حتمل
ّ
وتثور حتى تقوى على االستمرار والبقاء .حماولة االنتقام
ورد االعتبار للموتى .إال ّ
تتحول
أنها يف نهاية املطاف
ّ
إىل جالد /وحش يسعى إىل حتقيق العدالة والثأر لضحايا
االنفجارات ،لتبز بذلك صورة العراق املمزقة ،املوجعة،
واملتهالكة يف ظل الالأمن من جهة وانشطار الذات
واغرتابها من جهة أخرى.
استنادا إىل هذا العمل السردي ،تنكب دراسة بدرة على
ً
مقاربة نفسية ،ورصد النظريات والدراسات النفسية
ألهم الباحثني النفسيني ،واليت ترتكز على تشريح الذات
اإلنسانية ،حيث تعتمد قراءتنا على تتبع اجلوانب املكونة
للنص األدبي أبرزها قضايا الالشعور والغرائز والكبت
وموضوعات نفسية عديدة.
ناقد..
وتعامل الناقد تامر فايز يف ورقته «جنيب حمفوظ
ً
«حوار مع حوارات جنيب حمفوظ املنشورة يف اجملالت
األدبية» ،مع حوارات جنيب حمفوظ باعتبارها خطابات من
نوع خاص ،حتمل عدة دالالت نقدية جلية ،تتمثل يف:
أ -دالالت سرد الذات .ب -دالالت النقد النظري وتأريخ
اآلداب .ج -دالالت النقد التطبيقي الذاتي والغريي.
د -دالالت النقد الثقايف .وقال «تتقاطع هذه الدالالت
النقدية يف حوارات حمفوظ بشكل جيلي خصوصياتها على
حنو ال يتسنى لغريها من بقية اخلطابات على تنوعها.
لذلك فإن دراستها إمنا تتطلب آليات منهجية للتعامل
مع دراستها تعام ًال خيتلف عن التعاطي مع بقية أنواع
اخلطابات :األدبية والفنية والسياسية وغريها .فال بد من
أن توضع منظومة السياقات اخلارجية والداخلية احمليطة
باخلطاب يف احلسبان كمجموعة عوامل مؤثرة يف طبائع
تشكل هذه اخلطابات من ناحية ،ويف جدل الدالالت
النقدية على تنوعها من ناحية أخرى.
وأضاف «يتطلب ما سبق بالضرورة اتباع جمموعة من
اآلليات املنهجية احملددة يف التعامل مع هذه اخلطابات،
تتمثل يف :مجع هذه اخلطابات من اجملالت األدبية يف
الفرتات املتوالية اليت أدىل فيها حمفوظ حبواراته مع
األدباء والصحفيني واملثقفني ،ثم العمل على تصنيف
تبعا النتماءاتها املوضوعية بهدف الكشف
هذه احلوارات ً
عما تشمله من موضوعات أو عناصر نقدية تتجلى يف عدة
عناصر :ذاتية ونقدية وثقافية فيما حتويه هذه اخلطابات.
ثم اخلروج مبجموعة من النتائج اليت ميكن هلا أن
ومن ّ
تسهم يف تفهم بعض اجلوانب املرتبطة بكل عنصر من
هذه العناصر ،وهو ما قد يساعد على استجالء أو تفسري
العديد من الظواهر األدبية والثقافية العامة أو الذاتية
اخلاصة مبا يتعلق بالذات احملفوظية وإبداعاتها.
تناول الناقد جهاد حممود عواض يف حبث «احلوارية
لغويا
يف روايات اإلسالم السياسي» احلدود املعرفية
ً
واصطالحيا للحوارية يف الثقافة العربية والثقافة األجنبية
ً
الوافدة ،ثم انتقل من هذا التحديد املعريف إىل متابعة
األبنية احلوارية يف متايزها البنائي ،وخباصة احلوار
الداخلي املباشر وغري املباشر ،واحلوار اخلارجي الثنائي
والثالثي والرباعي واحلوار احملكي واحلوار التقديري
واحلوار الصامت.
وقد أفاد الناقد يف هذا التحديد ويف هذا التقسيم
من املقوالت النقدية لباختني وتودوروف وسواهما من
الباحثني ،كما أفاد من مقوالت اجلاحظ وغريه من الباحثني
العرب .ثم انتقل من هذا التقديم النظري إىل متابعة
اإلجراءات التطبيقية على النصوص الروائية لإلسالم
السياسي ،حيث استخلص من كل رواية األشكال احلوارية
اليت عرض هلا يف التنظري ،مع ربط هذه احلوارية بتقنيات
السرد وطبيعة الشخوص والسياقات الثقافية ،ثم اجته
إىل نصوص بعينها ليستخلص منها الظواهر الطارئة
يف احلوار السردي ونعين بها «احلوار الصامت» الذي
مثل ظاهرة جديدة يف هذه النصوص الروائية «عمارة
يعقوبيان – ابن اجلماعة» و»سجينة طهران» ،حيث حتول
اجلسد يف بعض هذه النصوص إىل أجبدية دالة ،فحركة
العضو هلا معنى وسكونه له معنى ،ومن ثم استطع أن
يقف على هذه التقنية احلداثية ببعدها النظري وإجرائها
التطبيقي على هذه النصوص الروائية.
وعندما مت التطبيق على نصوص اإلسالم السياسي وجد
الناقد أن هذا املفهوم – احلوارية  -الفكري والفلسفي
يتجلى يف ثالثة مستويات :املستوى األول :من املمكن
أن ُنطلق عليه احلوار بني النص احلاضر والنص الغائب،
وهنا يرتفع احلوار عن األبنية اجلزئية ليصعد إىل النصية
ذاتها .املستوى الثاني :وميكن أن ُنطلق عليه احلوار
جزئيا بني األبنية
حوارا
داخل النصوص املاثلة ،ويكون
ً
ً
ويتضمن مجيع أشكال احلوار «داخلي ـ خارجي
اللغوية،
ّ
ـ حمكي ـ تقديري ـ صامت» .أما املستوى الثالث :فهو
الصيغ احلوارية بوصفها وسائل إقناع سردي ،إذ جعل
باختني هذه املنطقة – السرد -أشبه حبلبة لتبادل الكالم
وتبادل األفكار واملواقف ووجهات النظر ،وتناظر العقائد
وقد يكون كل ذلك على الصدام ،أو التوافق أو احلياد.

محمد الحمامصي
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ملبورن

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

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
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Melbourne

ملبورن

25 صفحة

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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
العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

«تعب» بثينة عوض ....قادها إىل لبنان؟! غمكـني مـراد :نـرباس

كمن حيفر يف صخر
ويذيب
الصوان
ّ
الصلب،
احلديد
الصحافية
كانت
والسيناريست بثينة
(الصورة)
عوض
توسع مكانها ككاتبة
ّ
قررت أن
دراما.
ّ
تصيغ من سنوات
البحث يف الصحافة
ا ال ستقصا ئية ،
و ا ال ستكشا ف
والتسلل إىل مقرات
ومجعيات
حكومية

رعاية أيتام ،ومؤسسات اجملتمع
ّ
مصنعة بطريقة درامية
املدني ،حكايا
أول دراما استقصائية
حمكمة .كتبت ّ
سورية يف «نساء من هذا الزمن»
(إخراج أمحد إبراهيم أمحد) ،فلم تتح
له فرصة إنتاجية مناسبة ،ومع ذلك
ّ
الطيب وعرضته
حقق شيئًا من األثر
ّ
 .mbcثم كتبت «دومينو» (إخراج
فادي سليم) فإذا بذئاب الوسط الفين
السوري تريد أن تفرتس هلا منجزها،
وتغيب جهدها ،وتستبعد إمسها عن
ّ
النص.
ّ
يومها مل تنتصر هلا سوى السلطة
الرابعة النزيهة ،ليعود امسها على
ّ
حقق «دومينو»
شارة املسلسل.
حضورًا الفتًا يف الشارع السوري .بعد
قررت عوض أن تقتحم السوق
أخذ وردّ ،
اللبنانية بقصة حمبوكة كفيلة بأن ترتك
قدمت
انطباعًا خمتلفًا وأثرًا أعمق مما ّ
خالل السنوات األخرية من أعمال .تركز
عوض على عملها .ال تعرف سوى البيت
وعدد حمدود من األصدقاء احلقيقيني،
وقاعة هادئة يف أحد فنادق الشام
تقصدها يوميًا ،كحل بديل النقطاع
التيار الكهربائي وسوء خدمة األنرتنت

يف دمشق .املفارقة اليت تعيشها ميكن
أن تكون خطًا يف إحدى مسلسالتها،
فالصبية اليت جيب عليها أن تنجز
عشرات الصفحات كتابة بشكل يومي،
تعاني من إلتهاب أعصاب يف يدها
اليمنى مينعها من القدرة على الكتابة.
ّ
كل يوم بصديقة
هكذا ،تستعني
لتكتب ما متليه عليها ،وإن غابت
ّ
مرة
صديقاتها
تتعطل عن الكتابة كليًا! ّ
وافتها متطوعة النجمة الشابة رشا بالل
لتنقذها .يف حديثها معنا ،تقول عوض
«انتهيت من كتابة عمل لبناني خالص
مت االتفاق عليه مع شركة «إيغل فيلمز»
(مجال ّ
سنان) مل اعتمد له عنوانًا نهائيًا.
العمل اشكالي ومالصق للواقع وأحداثه
متعددة من
واقعية ،جتري يف أمكنة
ّ
لبنان .يرصد حياة الريف ببساطتها
وقيودها واحلياة املدنية املعقدة وكل
املشاهد حتاكي احلقيقة» .لكن كيف
ّ
متكنت من معايشة جمتمع مل يسبق لك
أن عايشته عن قرب كما استطلعت مث ًال
ريف الالذقية الذي ولدت فيه؟ «لقد
زرت املكان الرئيسي الذي تدور به
األحداث ،وعشت مع شخوص العمل
واطلعت على تفاصيل حياتهم .القصة

تدخل إىل منطقة جديدة مل يتم احلديث
عنها من قبل بكل هذه اجلرأة ،وهذا
من أهم االسباب اليت دفعتين خلوض
هذه التجربة .إذ سيكون هناك طرح
مفاجئ لنص كتب بنفس عال ،ال
يتسيد التشويق املشهد،
يهدأ ،بينما
ّ
وألكون صرحية ،سيخلق هذا املسلسل
جد ً
ال واسعًا يف لبنان».
أي قضية حيكي املسلسل حتى
عن ّ
يرتك لديك كل هذه الشجاعة ملثل
هذه التصرحيات الرنانة؟ ترد «تشعب
اخليوط احلادة ،وعدم االستكانة إىل
خط درامي واحد ،رغم أن االنطالقة
تبدأ من شخصية كل ما حدث معها
يكون سببًا يف أحداث تالحق شخوص
العمل ككل ،وتكشف اخلبايا وجتعلهم
يف مواجهة حادة مع الذات وحيواتهم
السابقة ،األهم يف مواجهة جمتمعية
املتفرج مزجيًا من
ال ترحم .سيشاهد
ّ
قسوة وفساد وحب وحقد وظروف
قاهرة ال ترحم!».
ماذا عن الدراما السورية اخلالصة اليت
بدأت حتتضر يف السنوات األخرية؟
أليست هذه الصناعة أمانة يف أيدي
الكتاب الشباب أمثالك؟ «الشوق دائم
لدراما سورية خالصة ،ولكن الشرط
غربنا عما حنب
التسويقي القاسي ّ
ونشتهي .بعد إنتهائي من كتابة عشر
حلقات من نص إمسه «تعب» يغوص
يف اجلانب االنساني للحرب السورية،
وقعت يف مطب التسويق واملطالبة
بكتابة نص يتجاهل كل ما حيدث
يف سوريا ويهرب حنو قصص احلب
والدراما الشامية اليت أمقتها .هكذا،
بتنا نعيش فصامًا حقيقيًا ككتاب
نرى ونعايش ما حيدث عن قرب لكننا
مطالبون بإغالق أعيننا ،والكتابة عن
عامل افرتاضي متخيل أو اهلروب اىل
ما قبل اشتعال احلرب».

()١
الضباب
سديم
يف
ِ
ِ
ِ
العتمة
ثقب
من
ِ
تلو ُح يف الروح
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ابتسامات:
بقايا
ْ
ٌ
لألمل
ابتسامة
ُ
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حني
ُ
ٌ
للحب
ابتسامة
ِّ
احلنني
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ِ
ُ
احلرية
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ّ
نـطقت
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ِ
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ِ
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منوعات

ميكن أن تتقاضى راتباً شهرياً أكثر فتاة شهرة على «إنستغرام» اكتشاف «حجر ّي» يصدم منتقبة بني متسابقات ملكة
متتلك الكثري من الفتيات شهرة واسعة،
بـ  2500متابع فقط
السينما،قد العلماء ..هذا ما كشفه عن مجال الصعيد تثري جدالً
تفوق الشهرة اليت متتلكها جنمات
ويساعد على ذلك تزايد متابعيهن على مواقع
األمريكيتني!
التواصل االجتماعي ،وخاصة موقع «إنستغرام»
الذي يشهد عددا كبريا من الفتيات الشهريات،
ومنهن «زانا ماري».

ويساعد تلك الفتيات ،اللواتي ال يعملن يف
الوسط الفين ،أن مجهور السوشيال ميديا ال
يقتصر على بلد واحد فقط ،األمر الذي ساهم
يف شهرتهن ،فخالل وقت قصري يكون لديهن
الكثري من املتابعني يف خمتلف دول العامل.

كيم كاردشيان

سيلينا غوميز

هل َّ
فكرت يومًا كم يربح أفراد عائلة كاردشيان،
وجنوم مسلسل تلفزيون الواقع اإلنكليزي
« ،»Made in chelseaومشاهري اليوتيوب من كل
هذه املنشورات والصور على حساباتهم اخلاصة
على موقع إنستغرام؟

تعترب زانا مارى اليت أصبحت من مشاهري
السوشيال ميديا واليت يسعى اجلميع ملتابعتها،
واحدة من أكثر الشهريات ،على موقع الصور
والفيديوهات «إنستغرام».
وحترص «مارى» على نشر صورها بشكل
مستمر ،حيث أكدت يف حوار هلا مع جملة «جي
ً
شيئا عن جمال التصوير
كيو» ،أنها مل تكن تعلم
لذلك تعاملت مع عدد كبري من املصورين منهم
من التقط هلا صورا جيدة ومنهم من التقط
صورا سيئة».
وأضافت أنها أصبحت تنشر سلسلة من الصور
اليت غالبا ما جتذب اجلمهور بشكل كبري لتصبح
يف وقت قصري واحدة من املشاهري.

طالق بنصف مليار دوالر

حسناً ،اتضح أنَّهم يربحون الكثري

إذ حاولت شركة «أدفيزا» السويدية للقروض
الشخصية تقدير األمر ،وطافت شبكة اإلنرتنت
لتفقد حسابات الشخصيات املشهورة وأعداد
متابعيها ،وركزت على تطوير خوارزمية حسابية
بناء على عدد متابعي
لتقدير قيمة كل منشور
ً
احلساب.
وبربط هذه البيانات مع بيانات شركة
للتحليالت
الربيطانية
«ستامشيرتيكس»
اجملتمعية ،ميكن نظريًا تقدير األرباح اليت جينيها
أي من املشاهري مقابل كل منشور ،وكم ميكن
ٌّ
أن تربح أنت أيضًا.
كيم كاردشيان على سبيل املثال ،واملعروفة
بصراحتها على الشبكات االجتماعية ،لديها
حوالي  224مليون متابع على حساباتها يف مواقع
سناب شات ،وفيسبوك ،وإنستغرام ،وتويرت،
قدر بأكثر
هذا العدد ميكن أن جتين منه كيم ما ُي َّ
من  360مليون دوالر سنويًا ،حبسب موقع
موقع  100 Indyالتابع لصحيفة ذي إندبندنت
الربيطانية.
واملمثلة واملغنية األمريكية سيلينا غوميز،
واليت لديها أكرب عدد من املتابعني على موقع
إنستغرام ( 120مليون متابع) ،ميكن أن تربح
حنو  381ألف دوالر لكل منشور هلا على موقع
إنستغرام ،أو حوالي  360مليون دوالر سنويًا
جملرد نشر صورة واحدة يوميًا.
ولكن ،ليس املشاهري فقط من ميكنهم ربح
دونو الطعام واللياقة
فم ِّ
الكثري من األموالُ ،
بإمكانهم ربح أكثر من  100ألف دوالر سنويًا
جملرد النشر مرتني فقط كل أسبوع.
أن
عليك أن تبدأ بالتقاط الصور لنفسك؛ إذ َّ
الربح األكرب يأتي من موقع إنستغرام .فمتوسط
الربح السنوي الذي قد جينيه مستخدمو التطبيق
أكثر من  20ألف جنيه إسرتليين سنويًا إذا كان
لديهم نفس الفرص اإلعالنية لنشر منشوراتهم.
وقيمة الربح من متابعي إنستغرام تقدر بثالثة
أضعاف ونصف نظريتها من متابعي تويرت.
وإذا كان لديك  2500متابع على حساب إنستغرام
اخلاص بك ،ميكنك أن تربح أكثر من متوسط
الراتب يف اململكة املتحدة من خالل النشر مرتني
فقط أسبوعيًا.
أما العب الكرة كريستيانو رونالدو فيتقاضى
ً
ثروة من اإلعالنات تقدر بنحو  230ألفًا و366
يورو عن كل تغريدة ،حبسب موقع The Sport
 ،Bibleإذ جيين  1645يورو نظري كل حرف من
أحرف التغريدة الـ .140

اجرب قاضي باحملكمة العليا يف بريطانيا تاجرا
سابقا بشركة نفط وغاز يف لندن ،على دفع
 453مليون جنيه إسرتليين (حنو  580مليار
دوالر) ،لتسوية طالقه من زوجته.
واملبلغ املمنوح للزوجة ،البالغة من العمر 44
عاما ،يقدر بنسبة  41.5يف املئة من جمموع
أصوله الزوجية.
وتبلغ ثروة الزوج ( 61عاما) ما يفوق املليار
جنيه إسرتليين ،مت مجعها خالل زواج طويل ختلله
«مساهمة عادلة ومتساوية يف رفاه األسرة»
حبسب ما قالته الزوجة.
ويف بداية إجراءات الطالق اعرتض الزوج على
منحها ذلك املبلغ ،حبجة أنه قام «بإسهامات
خاصة» يف ثروة األسرة ،لكن قبل أسبوعني من
جلسة احملكمة قرر «عدم مواصلة االعرتاض على
اإلجراءات» وذلك ألسباب مل تتضح على الفور.
ويعتقد أن هذه أكرب تسوية طالق شهدتها
اململكة املتحدة.
ويف عام  2014حصلت جيمي كوبر ،زوجة املمول
السري كريس هوهن ،على أكثر من  330مليون
جنيه إسرتليين عند طالقهما.

قال باحثون إن أدوات حجرية وحفريات
عظام حليوان املستودون اكتشفت يف والية
كاليفورنيا األمريكيةُ ،تظهر أن اإلنسان وصل
إىل األمريكيتني قبل حوالي  130ألف سنة ،مبا
يسبق بكثري ما كان معروفًا يف السابق فيما
قد يشكل أحد أهم االكتشافات األثرية يف
األمريكيتني.
ووصف الباحثون ،أمس األربعاء  26نيسان
 ،2017مخس أدوات بدائية وهي مطارق
وسنادين اكتشفت يف مقاطعة سان دييغو ،إىل
جانب حفريات لعظام املستودون ،وهو قريب
للفيل ،الذي يعود لعصور ما قبل التاريخ،
وصفوها بأنها أدلة قاطعة ،وإن كانت ظرفية،
على وجود جنسنا البشري أو جنس قريب منا
منقرض مثل اإلنسان البدائي «نياندرتال» يف
األمريكيتني.
وقال توم دميريه ،عامل احلفريات مبتحف سان
دييغو للتاريخ ،إن أقدم تاريخ معرتف به
على نطاق واسع حتى اآلن لوجود البشر يف
األمريكتني يرتاوح بني  14ألفًا إىل  15ألف
سنة ،وهو ما جيعل املوقع املكتشف يف سان
دييغو أقدم حبوالي عشر مرات.
وسيغري االكتشاف بصورة جذرية ما هو مفهوم
بشأن تاريخ وصول اإلنسان إىل األمريكيتني،
رغم أن بعض العلماء غري املشاركني يف الدراسة
أبدوا شكوكًا.
وقال جون مكناب ،عامل آثار العصر احلجري
جبامعة ساوثامبتون ،الذي مل يشارك يف البحث
«إذا كان تاريخ  130ألف سنة حقيقيًا فهذا أحد
أكرب االكتشافات يف علم اآلثار األمريكية»،
مضيفا أنه «ال يزال متشككًا نوعًا ما».
ومل يتم العثور على بقايا عظام بشرية ،لكن
اآلثار املوجودة على األدوات الصخرية تظهر
الطريقة اليت مت بها تكسري عظام أطراف
وأضراس حيوان املستودون ،حيث متت على ما
يبدو بطريقة متعمدة بعد نفوق احليوان ،وهو ما
أقنع الباحثني بأن بشرًا هم من قاموا بها.
وقام الباحثون بتجارب باستخدام أدوات مشابهة
على عظام فيلة لينتجوا أشكا ً
ال مماثلة للكسور
املوجودة يف اآلثار املكتشفة.
واستخدم جيمس بيسيس ،عامل اجليولوجيا بهيئة
املسح اجليولوجي األمريكية طرقًا حديثة ،لتحديد
أن تاريخ احلفريات املكتشفة هو  131ألف سنة
بزيادة أو نقصان قرابة  9آالف عام.

اردني يطلق زوجته بسبب زواج تيم حسن !
أقدم زوج على تطليق زوجته يف احدى مناطق
حمافظة الزرقاء باالردن  ،وذلك بعد شجار دار
بينهما بعد زواج الفنان و املمثل تيم حسن على
املذيعة يف قناة (ام بي سي) وفاء الكيالني.
واوضح مقربون من الزوج انه دخل يف ساعة متأخرة
من مساء الثالثاء املاضي على غرفة زوجته وكانت
متسك بهاتفها و تبكي حبرقة شديدة فانتابه خوف
شديد من املوقف  ،معتقدًا ان امرًا ما حصل هلا او
ألحد مقربينهم  ،و عندما أصر على سؤاهلا حاولت
إخفاء اإلجابة عنه و بعد حماوالت لفهم القصة من
قبل الزوج من زوجته مل جيد اي نتيجة بقيت متواجده
داخل غرفتها حزينة  ،وبعد ذلك ورد اتصال للزوج

من شقيقته مستغربة ما قامت زوجته بنشره على
فيسبوك حول زواج تيم حسن قائلة بأنه كتبت بأنه
كان فارس احالمها و ان وفاء خطفته و هو شاب
وسيم جدًا ال تستحقه و انهالت بالشتائم عليها
بكلمات نابية'.
و بعد مساع الزوج ملا حتدثت به شقيقته توجه اىل
زوجته و اخربها بأنه اصبح يعلم من هو فارس
احالمها و سبب بكاءها  ،فأجابته بعد صمت بأنها
كانت حتلم بأن يصبح 'رومنسي' مثله ولو مرة واحدة
يف احلياة  ،فاشتعل نقاش بينهما و شعر الزوجة
باإلهانة فقام بتطليقها طالبًا منها العودة اىل منزل
ذويها و عدم دخول منزله مرة اخرى.

انطلقت منذ شهور قليلة مسابقة جديدة لـملكات
اجلمال بصعيد مصر وختتتم فعاليتها يف 25
مايو املقبل أثارت جد ً
ال واسعًا واعرتاضات كبرية
من أبناء حمافظات الصعيد.
وحبسب مواقع عربية انطلقت املسابقة اجلديدة
هذه املرة من املنيا ،ووصل للمراكز النهائية
 17فتاة من أصل  130يتنافسن على اللقب من
بينهن منتقبة ومن املقرر أن تتأهل  5متسابقات
خلوض املرحلة النهائية باملسابقة ،على أن تقوم
كل فتاة منهن بتقديم شخصيتها وما لديها من
مشاريع خريية.
وقالت رحاب احلسيين صاحبة فكرة املسابقة إن
جلنة التحكيم متتلك  %50من نتائج ملتسابقات
بينما من حق اجلمهور الـ %50األخرى ،وذلك من
خالل التصويت على الصفحة الرمسية للمسابقة
على موقع التواصل االجتماعي .
وتضيف أن املسابقة القت اعرتاضات كثرية من
أبناء الصعيد وتعرض املنظمون حلمالت شرسة،
وقامت بالرد على املهامجني وشرحت هلم أن
املسابقة ال تهتم بالناحية اجلمالية للفتاة ،لكن
تهتم بالعقل والثقافة والتفكري اإلبداعي واخلالق
والرغبة يف التنمية وتقديم صورة مشرفة عن
فتيات الصعيد.
وكانت مسابقة مماثلة قد انطلقت يف حمافظة
أسيوط بقلب الصعيد أكتوبر املاضي وأثارت
أزمة ،حيث رفضتها عائالت الصعيد احملافظة،
اليت ترى أن هذا األمر يسيء هلا ولبناتها،
وهدد شباب الصعيد حبرق مقر عمل ومنزل
منظمة املسابقة وقتلها ،كما اعرتض عليها
علماء األزهر.

بسبب لسانها السليط..

غرامة  290ألف يورو على
زوجة فنان منسوي شهري

فرضت على زوجة الرسام النمسوي هريمان نيتش
غرامة جنائية قدرها  290ألف يورو بعد إدانتها
بتهمة االحتيال الضرييب بعدما أكثرت الكالم أمام
حتر خاص استعانت به بعد عملية سرقة.
وتعرض قصر الفنان الشهري يف مشال شرق النمسا
العام  2013للسرقة مع خلع اخلزنة .وأبلغت زوجته
ريتا نيتش باختفاء  400ألف يورو نقدًا وجموهرات
بقيمة مئة الف يورو.
إال أن ذلك مل يكن سوى بداية متاعبها .فعندما أتى
التحري الذي استعانت خبدماته يف حماولة للعثور
على اللصوص قالت إن األضرار الالحقة بها أكثر
بثالث مرات ،فما كان منه إال أن أبلغ الشرطة
بذلك.
وعندما استجوبها احملققون أقرت أن املال مصدره
بيع أعمال لزوجها بطريقة غري قانونية .وهي كانت
تدير أعمال الفنان حتى العام  .2010وقدرت مصلحة
الضرائب الضرر الالحق بها حبواىل مليون يورو.
وحكم عليها اجلمعة يف كورنوبورغ قرب فيينا
بدفع غرامة جنائية قدرها  290ألف يورو .واعتربت
احملكمة أن اعرتافها باملخالفة يشكل سببًا ختفيفيًا
خصوصًا وأن األموال املستحقة ملصلحة الضرائب
دفعت فورًا.
ومل يطل التحقيق الفنان إذ تبني منذ البداية أنه ال
يهتم ببيع أعماله وإدارة ممتلكاته.
ويعترب هريمان نيتش ( 78عامًا) من أهم الفنانني
التشكيليني يف النمسا وله ثالثة متاحف خمصصة
ألعماله يف النمسا ويف نابولي االيطالية.
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مــن هــنا وهــناك

ابتكار للتخلص من إزعاج
الزمالء أثناء العمل

رحلة «شهر العسل» مل
تعجبها فطلبت الطالق..
ولكن ماذا حصل!

غالبا ما يشتكي بعض املوظفني من كثرة الضوضاء والضجيج
اليت حتيط مبكتبهم ،وهو الشيء الذي يؤثر على طريقة عملهم،
ذلك ما فكر فيه عامل الكمبيوتر الدكتور توماس فريتز ،حيث
اخرتع ابتكارا جديدا للتخلص من إزعاج الزمالء أثناء الدوام.
ووفق ما ذكرته صحيفة «تلغراف» الربيطانية ،فإن الدكتور
توماس فريتز ابتكر طريقة جديدة إلبعاد الزمالء عنك أثناء تركيزك
على مهمة ما ،حيث يتعلق األمر بضوء أمحر وآخر أخضر يظهر على
لوحة مفاتيح حاسوبك.

املتعارف عليه قيام الزوجات بطلب الطالق من أزواجهن بدافع
ضربهن أو رفض توفري االحتياجات األساسية لألسرة وال سيما
األطفال ،أو حتى رفض الزوج يف بعض احلاالت العمل معتمدًا
على راتب زوجته.

وتظهر هذه األضواء على لوحة الفاتيح ،وتتفاعل مع حالة «الفأرة»
و»الكيبورد» .يف حال كنت حترك الفأرة وتكتب بشكل مستمر
على لوحة املفاتيح ،فإنه سيشتعل الضوء األمحر حتى يعرف
زمالؤك أنك غري متاح ،ويف حال مل حترك الفأرة ومل تكتب شيئا
على لوحة املفاتيح ملدة طويلة ،فإن الضوء سيصبح أخضرا.

أما أن تطلب الزوجة الطالق بدافع عدم قدرة الزوج على قضاء شهر
العسل مع زوجته يف أوروبا وأمريكا فهذا يعترب قلة وعي مباهية
احلياة الزوجية ،واملسؤوليات اليت تقع على كاهل الزوجني.

وقال فريتز ،من جامعة كولومبيا الربيطانية يف كندا «عندما
يقاطعك أحد ما أثناء عملك يلزمك وقت طويل حتى تستعيد
تركيزك».
وتابع «األضواء تظهر مثل حالتك على برنامج (سكايب) ،خترب
زمالءك إذا كنت متفرغا للدردشة معهم أم ال ،بدون احلاجة إىل
سؤالك».

توقيف طالب غش يف االمتحان بطريقة «عبقرية»

تفاصيل القصة تعود إىل قيام الزوجة الشابة «مها» واليت
ال تتجاوز  22عامًا من عمرها بطلب تطليقها من زوجها طلقة
بائنة للضرر مع منحها كافة حقوقها الشرعية املرتتبة على دعوى
الطالق .وأوضح احملامي واملستشار القانوني حسن املرزوقي أنه
من الوهلة األوىل قد يتبني أنها دعوى طالق عادية مثلها مثل
آالف الدعاوى اليت تنظر يوميًا يف كافة أروقة احملاكم ،ولكنها
ختتلف عن بقية الدعاوى يف تفاصيلها الداخلية ومربرات الزوجة
لطلب الطالق ومدة الزواج.
وبناء
حيث مت التعارف بني الزوج والزوجة وحدث بينهما انسجام،
ً
عليه تقدم «فهد» الذي يعمل يف وظيفة حكومية لطلب يد «مها»،
ومت االتفاق بني العائلتني على كافة تفاصيل وأمور الزواج ،لتتم
فرتة اخلطبة لتحقيق التعارف بني الطرفني ،ويف خالل تلك الفرتة
قام الزوج باإلغداق على خطيبته بالعديد من اهلدايا الثمينة ،وبادر
بتقديم اهلدايا الثمينة أيضًا لوالدتها طمعًا يف نيل رضاها عنه.
كما حرص فهد على إعداد منزل الزوجية والتجهيز له ،وقامت مها
باختيار أثاث املنزل بنفسها وبأغلى األسعار.

العثور على أقدم أثر للحياة
على األرض منذ  3.3مليار عام

ووفقا جمللة « »Nature Communicationsالعلمية فقد «متكن
علماء تابعون جلامعة نيو ساوث ويلز األسرتالية من العثور على
أثر لكائنات دقيقة ،قد تكون أقدم الكائنات على سطح الكرة
األرضية ،وتشري كل التقديرات إىل أن البقايا اليت عثر عليها يف
منطقة بيلربا مشال غرب أسرتاليا عمرها حوالي  3.48مليار عام،
ومن املرجح أنها ظهرت يف تلك املنطقة لغناها بالرباكني الناشطة
منذ مليارات السنني».
وأشار العلماء إىل أن هذا االكتشاف قد يغري كل املعتقدات اليت
كانت سائدة سابقا ،واليت تؤكد أن احلياة على كوكبنا ظهرت
ألول مرة يف احمليطات ،ويشري إىل أنها ظهرت ألول مرة على
اليابسة.
يذكر أن عددا من العلماء متكنوا يف وقت سابق من العثور على
آثار لكائنات دقيقة يف منطقة جبنوب إفريقيا ،حيث يعتقد أن
العمر التقرييب لتلك الكائنات كان  2.9مليار عام.
ويف نفس السياق متكن عدد من اخلرباء التابعني جلامعة أوترخيت
يف هولندا ،من اكتشاف شظايا صخرية حتتوي على مواد عضوية
على بعد  6أميال حتت خندق ماريانا البحري الشهري ،حيث أكدوا
حينها أن هذا االكتشاف قد يقدم أقدم أدلة عن احلياة امليكروبية
على كوكب األرض.

قهوتك يف هاتفك

كما مت االتفاق على عقد القران بني الطرفني ومبباركة العائلتني
وذلك يف أفخم فنادق الدولة ،مما كلف الزوج الكثري من األموال
الطائلة.

ذكر التقرير السنوي ملكتب التحكيم املستقل أن أحد الطلبة يف
جامعة بريطانية اخرتع «طريقة عبقرية» للغش يف االمتحان.
ووفقا ألحدث تقرير سنوي صادر عن مكتب التحكيم املستقل
(أويا) ،فإنه جرى توقيف طالب يف القانون وحبوزته  24صفحة
حتتوي على «مالحظات غري مصرح بها» مكتوبة حبرب ال يرى إال
باستخدام األشعة فوق البنفسجية.
وقالت صحيفة «تلغراف» الربيطانية ،إن الطالب كتب «املالحظات
غري املرئية» يف كتاب التشريع القانوني الذي جلبه معه إىل قاعة
االمتحان .ويعتقد أن الطالب متكن من تهريب ضوء األشعة فوق
البنفسجية إىل القاعة من أجل إظهار وكشف «املالحظات غري
املرئية».
وكشف تقرير «أويا» أن استخدام «احلرب غري املرئي» بات أحدث
وسيلة يستخدمها الطالب للغش واالحتيال يف امتحاناتهم،
مضيفا «تلقى مكتب التحكيم املستقل العام املاضي  66شكاية
حول الغش يف االمتحانات ..وجرى إيقاف مئات الطلبة متلبسني
بالغش داخل قاعات االمتحان».
وذكر لورد ستوري ،املتحدث باسم التعليم الليربالي الدميوقراطي
يف جملس اللوردات ،أن اجلامعات تدرك أن عمليات الغش يف
االمتحان «مشكلة متزايدة» وتؤثر على مصداقية املؤسسة،
مضيفا «استخدام احلرب غري املرئي وسيلة جديدة يف غاية الرباعة
والذكاء بات يستخدمها الطالب للغش ومتويه املراقبني».

ووعد فهد زوجته مها بتحقيق أمنيتها بقضاء شهر العسل يف
الواليات املتحدة االمريكية ،ولكن ونظرًا ملا قام بصرفه من
جتهيزات ومصاريف باهظة على الزواج ومسكن الزوجية مبا يضمه
من أثاث فاخر ،قام حبجز رحلة سياحية إىل إحدى الدول العربية
لقضاء شهر العسل فيها ،وكان على متام الثقة من قلبه بتفهم
زوجته وأهلها سبب عدم تنفيذه لوعده السابق.
وقبل حفل الزفاف الذي مت حتديد موعده الحقًا ،الحظ الزوج
تغريات يف طريقة معاملة زوجته وأهلها له ،وذلك خبالف السابق،
إال أنه مل يعر ذلك اهتمامًا ،من منطلق عدم رغبته يف فتح نقاش
عقيم ال تؤدي نتائجه إال ملشاكل ال يرغب يف افتعاهلا اآلن.
إىل أن مت إقامة حفل الزفاف ،وسط فرحة أفراد أسرة الزوجني
واملعارف واألصدقاء.
وسافر الزوجان لقضاء شهر العسل يف دولة عربية ،وليحرص
الزوج على حتقيق رضا زوجته وعدم تكدرها من اختيار الدولة قام
حبجز الفندق يف منتجع راق وملدة شهر كامل.
وبعد مرور أربعة أيام على شهر العسل ،طلبت الزوجة من الزوج
مباشرة العودة ألرض الدولة ،حبجة أنها تشعر بامللل من وجودها
يف املكان الذي مل يعجبها على اإلطالق.
فقام الزوج جمربًا بإلغاء احلجز رغم اخلسارة املالية من وراء
ذلك.
وقامت الزوجة مها برفع دعوى طالق للضرر لتلك األسباب،
واستمرت الدعوى ألكثر من ثالث سنوات باحملكمة.

اذا كنت ممن ال يستطيعون احلصول على قهوتهم املفضلة على
مدار اليوم ،فقد بات بإمكانك من اآلن فصاعدا أن حتملها يف
جيبك وحتتسي منها ما تشاء وقت ما تشاء.
طورت شركة تتخذ من مدينة نابولي اإليطالية مقرا هلا ،جهازا
فقد ّ
أطلقت عليه اسم «موكاس» ،وهو غطاء دقيق للهاتف ،وجيري
تشغيله بتطبيق بسيط لتحضري القهوة.
وتستند فكرة عمل اجلهاز ،البالغ سعره  87دوالرا أمريكا ،على
الضغط على زر تشغيل التطبيق املدمج معه ،ليبدأ اجلهاز على
الفور يف حتضري فنجان قهوة ساخن خالل دقائق معدودة.
وتقول القائمون على هذا االبتكار الفريد من نوعه ،إنه أول جهاز
ميكن أن يزودك بكوب قهوة إسربسو كلما تريد وحيثما تريد ،وهو
خفيف الوزن وميكن وضعه يف اجليب مثل اهلاتف الذكي.
ويأتي اجلهاز ،الذي سيكون قريبا يف األسواق ،على شكل
إصدارات خمتلفة من أجهزة اهلواتف الذكية ،من بينها آيفون
وسامسونغ ،باإلضافة إىل العديد من العالمات التجارية للهواتف
الذكية األخرى.
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أسرة ومــجتمع

 10عالمات تدل على ضعف اخلصوبة عند املرأة
هناك الكثري من العالمات واإلشارات اليت تدل
على ضعف اخلصوبة لدى املرأه يف هذا املقال
نقدم لكم عالمات تدل على ضعف اخلصوبة لدى
املرأة:
 -1اجلسم النحيف:
الوزن واجلسم املثالي هو أمر صحي عمومًا،
ولكن البطن املسطحة ذات العضالت الستة
ليست أفضل صديق للخصوبة .وجود كمية
صحية من الدهون يف اجلسم هو أمر ضروري من
أجل وظيفة اهلرمون .إذا كان مؤشر كتلة اجلسم
منخفض جدًا ،فتكون وظيفة اهلرمون ليست يف
حالتها املثلي من أجل األجناب .أظهرت األحباث
أن النساء اللواتي لديهن مؤشر كتلة اجلسم أقل
من  18.5تأخذ وقتًا أطول حيت حيدث محل ،عن
النساء اللواتي لديهن ارتفاع يف مؤشر كتلة
اجلسم و هو .24.5-19
يوميا:
 -2النوم ملدة تقل عن  8-7ساعات
ً
النوم ملدة  6ساعات فقط لي ًال ،و عدم القدرة
علي النوم املتواصل ملدة  8-7ساعات يوميًا ،هذا
األمر مرتبط مبستويات األكتئاب الليبتني طوال
اليوم التالي .الليبتني هو املسؤول عن تنظيم
الدورة الشهرية .و ايضًا وجود اضطراب يف
تركيزات هرمون اليبتني يؤثر بالسلب علي عملية
التبويض .تأكدي من احلصول علي قدركاف من
النوم يوميًا ملدة  8-7ساعات من أجل تعزيز
اخلصوبة لديكي
 -3ممارسة الرياضة العنيفة أكثر من مخس مرات
يف األسبوع:
ممارسة الرياضة العنيفة تضر خبصوبة املرأة،
بينما ممارسة الرياضة املعتدلة تزيد من خصوبة
املرأة .كما مت الربط بني األفراط يف ممارسة
الرياضة و بني العقم .وأظهرت الدراسات أن
املرأة اليت متارس الرياضة العنيفة ملدة مخس
أيام أو أكثر يف األسبوع تكون معرضة لفرص
 3-2مرات لتطوير صعوبات يف اخلصوبة لديها
مقارنة باملرأة اليت مل متارس الرياضة العنيفة.
 -4أن تكون الدورة الشهرية قصرية أو طويلة
يوميا):
(أكثر أو أقل من 28
ً
معظم النساء ليس لديهم فكرة عن مدي أهمية
وجود الدورة الشهرية ما بني  32-28يوميًا و
ذلك من أجل اخلصوبة .الدورة الشهرية اليت
تأتي كل  28يوما تتيح الوقت الكايف للبيضة بأن
ً
أيضا فرصة جيدة
تنضج بشكل صحيح و تدعم
ً
أيضا أن البويضة امللقحة
للتخصيب .وهذا يعين
يكون لديها الوقت الكايف للزرع قبل البدء يف
الدورة الشهرية التالية .كالهما الدورة القصرية
والطويلة قد ارتبطت مع إخنفاض اخلصوبة ،ويف
بعض احلاالت تقل فرص نضج البويضة إىل 50
.%
 -5تقلصات الدورة الشهرية:
الدورة الشهرية و األمل والتقلصات هي كلها
أمور مزعجة .وغالبا ما يرتبط األمل احلاد الشديد
مع مشاكل أخرى مثل األورام احلميدة و األورام
الليفية واألختالالت اهلرمونية .اظهرت الدراسات
أن النساء املصابات بالعقم يواجهن مثل هذه
األرعراض بشكل كبريعن النساء األخريات الالتي
يتمتعن خبصوبة عالية.
 -6نزيف خفيف جدًا:
تكون املرأة سعيدة عندما تقل
الشهرية .و هذا يعين قلة نزول
مدة الدورة الشهرية .و لكنه يف
ليس مؤشر صحي للجسم .اظهرت

أيام الدورة
الدم و قصر
نفس الوقت
الدراسات ان

التدخني بتعطيل عمل اهلرمونات ويضر باحلمض
النووي اخلاص باملرأة و الرجل .و ذلك ال خيص
ً
أيضا النساء الالتي
فقط التدخني املفرط ،ولكن
يدخنن بشكل معتدل أو الالتي يتعرضن للتدخني
السليب ،يؤثر ذلك بدوره على وظيفة الغدد
الصماء ويسبب مشكالت يف اخلصوبة.

اخلمس أيام األولي من احليض
هي دليل علي اخلصوبة .ملاذا
تعترب كمية الدم او النزيف
شئ البد من االنتباه إليه؟
ألن نزيف احليض السليم
هو انعكاس لبطانة الرحم
الصحية و انعكاس للخصوبة
العالية  .عندما تكون بطانة
الرحم رقيقة تقل أيام الدورة
ً
وأيضا ينخفض
الشهرية
نسب فرص احلمل.
ماذا تفعل؟
عندما تتبع منط حياة غري صحي ،يعود ذلك سلبا
علي أجسادنا ،و بذلك فأن اخليارات الغري سليمة
يف منط حياتنا ،يؤثر علي أجسامنا و صحتنا .
وبالنسبة للنساء يظهر بصفة واضحة يف الدورة
الشهرية .هذه التغيريات يف احلياة الصحية تقلل
من نسب اخلصوبة اليت تؤثر بالتالي على اجلودة
الشاملة للحياة.
واخلرب السار هنا هو عند تغيري حياتنا إلي منط حياة
صحي ،تتغري الكثري من هذه األعراض وتتحسن
احلالة بشكل عام و بالتالي تزيد من نسب
اخلصوبة.العوامل اخلطرة اليت ذكرت من السهل
إصالحها مثل عدم احلصول علي قسط كاف من
النوم ،ممارسة الرياضة العنيفة .الطريقة املثلي
للحياة الصحية هي اإلعتدال يف كل شئ.
ولكن ما هو احلل يف األعراض اليت يصعب التحكم
فيها مثل الدورة الشهرية القصرية؟
الدورة الشهرية ماهي إال إنعكاس للحالة الصحية
العامة .و واحدة من أفضل اخلطوات األولي لبناء
دورة شهرية خصبة وصحية هو الرتكيز علي
النظام الغذائي الصحي واتباع نظام يعتمد علي
النباتات واألعذية الكاملة .و هناك أحباث أشارت
أن النساء الالتي يتناولن الربوتينات النباتية
فض ًال عن الربوتينات احليوانية ،تقل لديهم
السعرات احلرارية اليومية بنسبة  ،%5و ينخفض
نسبة خطر العقد لديهم بنسبة .%50
 -7التقدم يف العمر:
عندما تصل املرأة إىل سن اليأس و انقطاع
الدورة الشهرية ،و حيدث ذلك عادة ما بني -40
 50سنة ،وتكون املرأة غري قادرة على األجناب.
ولكن يف هذه الفرتة أو قبلها ،قد تواجه املرأة
عدة مشاكل يف اخلصوبة كما ان التبويض يصبح
غري منتظم وتقل عدد البويضات.
ليس هناك سن حمدد تبدأ فيها اخلصوبة يف
النضوب ،و كلن يقول العديد من األطباء أنه يف
كثري من األحيان يصبح من الصعب حدوث محل
بعد سن  .35ولكن هذا العمر خيتلف من امرأة
ألخري ،حيث قد ينقطع الطمث عند بعض النساء
يف هذا العمر ،والبعض اآلخر قد يستمر لديه
احليض حتى سن  40عام.
 -8األم «عامل الوراثة»:
قومي بسؤال والدتك متى بدأ لديها انقطاع
الطمث ،إذا بدأته يف وقت مبكر  ،فمن األرجح
أن ينقطع لديك الطمث مبكرًا ايضًا .يقول األطباء
أن املرأة تولد مع عدد معني من البويضات،
وهناك عوامل وراثية تتحكم يف كثرة أو قلة عدد
البويضات ،أو قد تستهلك عدد البويضات بشكل
أسرع لدي بعض النساء.
 -9التدخني:
التدخني يضر اجلنني بشكل كبري ،و لكنه يف
البداية يؤثر بشكل كبري علي فرص احلمل يف
املقام األول .التدخني يسبب العقم لنسبة قد

تصل إلي  ،%13و ذلك وفقا للجمعية األمريكية
للصحة األجنابية .وهناك دراسة أظهرت ان
التدخني يؤثر علي خصوبة أبناء األم املدخنة .يقوم

 -10مرض الغدة الدرقية:
هاك دراسة نشرت عام  2015يف جملة التوليد
و أمراض النساء األمريكية ،هذه الدراسة دعمت
نظرية ارتباط اضطراب الغدة الدرقية مبشكلة
التبويض واحلمل ،وأظهرت عند اختبار النساء
املصابات بإضطراب يف الغدة الدرقية ،لديهم
صعوبة يف احلمل.
وهنا يكون قصور أو أفراط نشاط الغدة الدرقية
له َاثار خفية على اخلصوبة بشكل غري واضح.

أمو ٌر ال تعرفينها عن كيفية جذب الرجل ..ال
تتغاضي عنها!

رمبا يكون من الصعب معرفة ما يفكر به
الرجال حول احلياة ومسار األمور الصحيح،
ولكن هذه هى الصفات اليت جتذب الرجال.
فهل أنت مستعدة ملعرفة املزيد؟
أفضل صديقة
قد حيب الرجل املرأة لدرجة جتعله يبادهلا
همومه ،ومن يتوقع دعمها غري املشروط.
ومن املهم جدا لألزواج مشاركة مشاكلهم
وحماولة حلها معًا.

املرأة املستقلة
الرجال ال حيبون النساء اللواتي تعتمدن
عليهم بل حيبون من تعرف ماذا تريد من
احلياة ،ومن لديها حياتها اخلاصة وهواياتها.
من الرائع احلصول على فرصة لتبادل مشاعر
جديدة وتعلم أشياء جديدة معا .وال داع
إلمضاء كل دقيقة معا؟ فقد ينتهي االمر
بضغط بعضكما البعض.
اجلميلة اللطيفة
يشعر معظم الرجال باالجنذاب للمرأة
اللطيفة احلانية .كما حيبون حس الفكاهة،
لذلك ،إذا كنت من هؤالء السيدات اللواتي
تعرفن كيفية التعامل مع املشاكل بابتسامة
كبرية على وجهك ،فأنت متكاملة .ما من
طريقة أفضل ملواجهة موقف حمرج من نكتة
مضحكة؟.
املرأة اليت ال حترتم اخلصوصية
مييل معظم الرجال إىل التصرف بشكل سيئ
عندما يتعلق األمر بالضغوط ،فهم ال حيبون
أن يضطروا للقيام بأمور ال حيبونها لذا
ينبغي إعطاء رجلك بعض اخلصوصية .حنن
مجيعا حباجة الوقت ألنفسنا يف كل حني.
لذلك سيكون من األفضل عدم اإلتصال به
أو إرسال الرسائل كل ساعة.
املنادية باملساواة
إذا كنت من هؤالء النساء اللواتي تعتقدن
أن الرجال والنساء متساوون ،ستعجبني
معظم الرجال .إنهم حيبون املرأة اليت
تتساوى معهم باحلقوق واملسؤوليات ،واليت
ال تتخذهم أمرًا مفروغًا منه .مل نعد نعيش
يف عصر حيث جيب على الرجل إعالة األسرة
فقط ،بل يف زمن حيث تعمل النساء جبد
ألنهن تردن مستقب ًال مهنيًا ناجحًا.
صوت العقل
وفقًا للرجال ،فاملرأة العاقلة احلكيمة جذابة
جدا .ملاذا؟ ألنها ناضجة ،وتعرف ما تريد
ً

وتقول ما يدور يف ذهنها .كما أن النضج
يساعدك على التعامل مع األوضاع السيئة
بهدوء وحكمة ،دون الدراما .وهي امرأة
ستقول ما ال يعجبها عندما ترى سلوكا سيئا،
تقول ما يف خلدها ،ألنها تريد تغيري األمور
إىل األفضل.
املثرية
مثرية ولكن دون أن تبدو رخيصة ،وهذا هو
ما جيده الرجال جاذبًا جسديًا .حتب كل النساء
أجزاء من أجسادهن ويكرهون أجزاء أخرى.
لذلك ،سيكون من األفضل تسليط الضوء
على أفضل ما لديك بشكل مثري ،ولكن مع
مراعاة أنك سيدة راقية ،لتجنب احلرج من
تعليقات الرجال اآلخرين .إذ حيب الرجال
النساء اللواتي تتصرف وتلبس كسيدة.
السيدة املهذبة
ال شيء أكثر إحراجا من تناول العشاء مع
عائلة شريك حياتك وإحراج نفسك .هذا
ّ
منفر للرجال ،كما هو احلال
بالتأكيد أمر
بالنسبة للنساء .لذلك ،فإن السيدة املهذبة
دائمًا خيار أفضل من تلك اليت تفتقر إىل
التهذيب.
أفضل داعمة
حيب الرجال الدعم غري املشروط منك،
ويرغبون بأن تثين على مظهرهم وإجنازاتهم.
لذلك ،إذا كنت ترغبني يف احلفاظ على
االنسجام يف العالقة ،تعرفني ما عليك
يقدر بالتأكيد مبادرتك.
فعله ،وسوف
ّ
ذات الشخصية الرائعة
ال ينجذب الرجال إىل الطلة فقط بل ينجذبون
أيضا إىل النساء بشخصية عظيمة .كوني على
سجيتك وأذهلي الشريك باإلبداع والذكاء.
حيب الرجال النساء األذكياء اللواتي تعرفن
الكثري من األشياء ،والقادرة على إجراء حمادثة
حول مواضيع خمتلفة .وبهذه الطريقة ،سوف
تكون مواعيدك ال تنسى.
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حفاظاً على حياتك الزوجية..
خوضي هذه احملادثات مع محاتك

ملاذا جيب عليك أن تتزوج زوجة ثانية
تعد نسبة كبرية من الرجال الزواج الثاني على أنه عبء مالي
واجتماعي ،ليس هلم القدرة على حتمله ،رغم رغبتهم الشديدة
يف حتقيقه .إذ يرى البعض أن الزواج الثاني ما هو إال عبء
مالي إضايف سيعقد من حياة الزوج ،بينما يرى البعض أنه عبء
اجتماعي بسبب حالة عدم الوفاق املتوقعة بني الزوجتني ،فض ًال
عن اخلالفات اليت قد تنجم للزوج مع بعض من أقاربه وأقارب
السيما مع املعارضة اليت قد تنجم من األبناء،
زوجته األوىل.
َّ
الذين سريون زواج أبيهم ما هو إال حنث حببه هلم ،األمر الذي
سيؤدي إىل شركاء هلم بأبيهم.

تتسم العالقة بني املرأة ومحاتها باحلساسية والتعقيد ،وعادة
ما يسود جو من العداء والتوتر بني الطرفني ،يؤدي إىل وقوع
املشاحنات واملشاكل األمر الذي ينعكس بشكل سليب على احلياة
الزوجية.
ومن الضرورة مبكان أن حياول الطرفان إجياد صيغة مشرتكة
تفضي إىل هدنة طويلة األمد بينهما ،بهدف إضفاء جو من الود
واالستقرار على عالقتهما ،وجتنب الوقوع يف هاوية الصراع
واخلالفات.
وأورد موقع «برايدز» اإللكرتوني  6حمادثات جيب أن ختوضها
املرأة مع محاتها املستقبلية لتمهيد الطريق لعالقة ودية خالية من
التوتر واملشاحنات:
 -1مناقشة شخصية زوجها
ال بد من أن تسأل املرأة محاتها عن طباع زوجها واألشياء اليت
يفضلها ،واألشياء اليت يكرهها ،لتتمكن من التعامل معه بشكل
أكثر جناحًا وتتأقلم مع طباعه وشخصيته.
-2كيف أتعامل معه وهو جائع؟
جيب أن تسأل املرأة محاتها عن الطعام املفضل لدى زوجها
املستقبلي ،لتتمكن من طهو األصناف اليت حيبها.
ِ
أقصيك عن حياته
-3أنا ال
من الضروري أن تشرح املرأة حلماتها قبل الزواج بأنها لن تقصيها
عن حياة ابنها ،وأنها ترغب بأن تكون العالقة معها ودية وصحية،
لتتجنب أي مشاكل مستقبلية معها.
-4ال ترتددي يف تقديم النصح لي
وتكون معها عالقة
جيب أن حتاول املرأة أن تكسب ثقة محاتها،
ّ
يسودها االحرتام املتبادل ،عرب تشجيعها على التدخل اإلجيابي
يف حياتها ،واإلفادة من خربتها الطويلة يف األمور العائلية
والزوجية.
ِ
-5ميكنك أن تساعديين يف تربية األطفال
إن قدمت املرأة حلماتها الفرصة للمشاركة يف تربية األطفال،
وجلي على أن العالقة بينهما صحية وسليمة،
فهذا دليل واضح
ّ
وأن حياتهما املستقبلية سيسودها التفاهم واحملبة.

هلذه األسباب ..ال تظهر كل العرائس
مجيالت يوم الزفاف!
رغم حرص كل فتاة على التحضري املسبق الدقيق حلفل زفافها،
وجاذبية ،ال حتصل
ورغم سعيها ألن تكون األمجل واألكثر تألقًا
ّ
كل عروس على مبتغاها ،وأحيانًا كثرية نشعر بالصدمة حني نرى
عروسًا غري ّ
موفقة يف إطاللتها ،رغم ّ
أنها مجيلة يف حياتها العادية.
أسباب تقف خلف ذلك ،إعريف تفاصيلها وجتنبيها!
هناك
ٌ
 كل عروس متر بفرتة عصيبة ومتعبة خالل حتضريات الزفاف،مهما كانت من اللواتي حيضرن سابقًا ،واحيانًا كثرية يعجز املاكياج
أحست به ،مما قد يعيق ظهورها يف
عن إخفاء هذا التعب الذي
ّ
أعلى مستويات جاذبيتها.
غالبية العرائس يقفدن الوزن قبل الزفاف ،إما نتيجة محية
ّ
العصبية اليت مررن بها ،وما
الضغوطات
نتيجة
أو
قاسية،
ة
غذائي
ّ
ّ
وجوههن ،فهناك الكثري من النساء اللواتي يقفدن
ينعكس على
ّ
مجاهلن حني يفقدن الوزن.
ّ
 تقع املسؤولية على عاتق اختيارات العروس اخلاطئة يف يومهاالكبري ،فبد ً
ال من أن ختتار ما يناسبها من صيحات يف املاكياج
والشعر ،ختتار عناوين جديدة مل جتربها سابقًا ،وال تعرف ما إذا
كانت تليق بها ام ال.
 ّقلة خربة اختصاصيي اجلمال الذين ختتارهم العروس ممكن أن
تفسد متامًا إطاللتها ،بغض النظر إذا ما كانت اختياراتها أنيقة،
فأحيانًا كثرية يعجز هؤالء من تنفيذ ما طلبت منهم بصورة دقيقة
وصائبة.

أود أن أشري إىل أن الزوجة الثانية قد
خبالف ما تقدم أعاله
ُّ
تكون حالة إجيابية تنعش العائلة ،وليست العكس .نؤكد على أن
اهلدف األمسى للزواج الثاني هو إنتاج أكرب قدر ممكن من األبناء
الصاحلني للمجتمع ،من خالل زيادة الرقابة األسرية ،وسنتطرق
هلذا األمر الحقًا يف هذا املقال .ولتحقيق هذا اهلدف جيب توفر
عدد من الشروط إلجناح األسرة ذات الزجيات املتعددة ،ابتداء من
شرط أساسي ومهم وهو «اخليار الصائب» للزوجة الثانية،
األمر الذي يتفاعل مع عوامل وشروط أخرى منها :مستوى نضج
وثقافة الزوجتني ،قدرة الرجل على إدارة شؤون أسرته بعدالة
وحزم ،قبول الزوجة األوىل ورضاها عن الزواج.
ماذا نقصد باخليار الصائب؟ لكل عائلة ظروفها العائلية واملالية
اخلاصة ،واليت تؤثر بصورة مباشرة على احلياة الزوجية والعائلية.
ومن هنا يأتي اخليار الصائب تعبريًا عن مجلة هذه الظروف اليت
حتيط بالرجل يف حميطه العائلي.
لنفرتض أن الزوجة األوىل موظفة ،لذا فإن اخليار الصائب يتطلب
أن تكون الزوجة الثانية موظفة أيضًا ،إال يف حال متتع الرجل
مبقومات اقتصادية متكنه من تغطية تكاليف األسرتني ،دون
االستعانة بالدخل اخلاص لكلتا الزوجتني.
إال أننا نود أن نشري إىل أن التكاتف االجتماعي بني األطراف
الثالثة للعائلة (املقصود به الرجل وزوجتاه) يعد عام ًال مهمًا يف
تعزيز ُحلمة العائلة .لنفرتض أن راتب الزوجة األوىل مليون دينار،
وراتب الزوج مليون ونصف دينار ،يكون اجملموع مليونني ونصف
املليون دينار ،ولنفرتض أيضًا أن مبقدورهم بناء بيت مبساحة
 100مرت مربع ،ومبقدورهم تربية  3أو أربعة أطفال مبستوى فوق
املتوسط بسبب حمدودية الدخل.
يف هذه احلال فإن دخول طرف ثالث يف حياتهم سيفتح آفاقًا
السيما إذا ما َّ
قل عدد األطفال للزوجة الواحدة من  4إىل
جديدة،
َّ
طفلني فقط ،يف هذه احلالة ستزداد قدرة اآلباء على الرقابة
األسرية اليت يعدها علماء االجتماع أهم عامل لضمان مستقبل
أفضل لألبناء ،فض ًال عن توزيع النفقات املالية بصورة أكثر
اتزانًا ،تتيح للعائلة إمكانية تربية أبنائهم مبستوى أفضل ،لريتفع
املستوى هنا من فوق املتوسط إىل فوق اجليد ،أو جيد جدًا ،فض ًال
عن توفر إمكانية تعزيز قدرة العائلة االقتصادية ،ومنها بد ً
ال من
بناء بيت مبساحة  100مرت مربع قد ترتفع إىل  300 - 200مرت مربع،
إذا ما توفرت احلنكة والعقالنية للرجل يف إدارة شؤون عائلته
بالتشاور مع شريكاته.
إن تعدد الزوجات سيساهم يف تعزيز الوضع العام يف اجملتمع،
من خالل حل بعض املشكالت االجتماعية ،ومنها نسبة العنوسة،
وحتسني مقومات أخرى منها حتسني املستوى الثقايف والتعليمي
ألفراد اجملتمع ،من خالل إنتاج أبناء ذوي مستوى ثقايف وتعليمي
عال من اخللق والعقالنية.
جيد ،ويتمتعون مبستوى ٍ
إن تعدد الزوجات يعد عام ًال مهمًا للحفاظ على سالمة اجملتمع
وصحته ،وعلى احلكومة أن تشجع هذه الظاهرة من خالل ختصيص
ميزانية خاصة لدعم الزجيات الثانية ،فض ًال عن إنشاء مراكز خاصة
من شأنها تثقيف الزوجات ودعمهم
لتقبل فكرة الزواج الثاني
ُّ
ألزواجهم.
من أهم االنتقادات اليت يتعرض هلا مشروع الزوجة الثانية عدم
موافقة الزوجة األوىل على الزواج ،األمر الذي يعد عائقًا قانونيًا
واجتماعيًا .إذ ينص قانون األحوال الشخصية لعام  1959على
وجوب حصول الرجل على موافقة الزوجة األوىل أمام القاضي،
لتكتمل إجراءات الزواج الثاني .وهنا على املرأة أن تدرك أن تعدد
الزوجات حق مشروع ألي رجل تتوفر له الشروط املناسبة.
ترى املرأة أن زواج زوجها ما هو إال غنب حلقها ،ولتعبها مع زوجها
طيلة حياتهما معًا .وهنا هل سيخاطر الرجل بعالقته مع زوجته
األوىل ومبستقبل أطفاله من أجل الزواج الثاني؟ من سيتمكن
منهما من إقناع اآلخر بسالمة وصحة مطلبه؟ هل ستتخلى الزوجة

عن أنانيتها جتاه الرجل وتدعه يتزوج بأخرى؟ هل سيكون مبقدور
الرجال أن يلعبوا دورهم يف مواجهة املشاكل اجملتمعية؟ هل ألية
شابة احلق يف أن تكون زوجة ثانية ،أم أنها بذلك تتجاوز حبق
غريها؟ هل للمرأة أن تفكر حبقوقها؟
السيما عندما
تعدد الزوجات هو حق للمرأة قبل أن يكون للرجل،
َّ
تكون النسبة متفاوتة بصورة كبرية بني عدد الرجال والنساء.
دائمًا ما تتعاىل األصوات منادية حبقوق املرأة يف اجملتمع ،ولكننا
ال نسمع هذه األصوات تطالب بتعدد الزجيات .حق طبيعي ألية
امرأة أن تتزوج إن رغبت يف ذلك ،وال يعين أن تكون ثانية أنها
تنازلت عن كرامتها أو جتاوزت حبق غريها.
انتقاد آخر ،وهو أن البعض يرى يف اخليار الصائب وكأنه آلية
للربح املادي ،أي أن الزواج الثاني هو عبارة عن مشروع جتاري.
وهنا أود أن أضيف أن هذا املشروع قد ينطوي على جانب
اقتصادي كما هو احلال يف الزواج األول ،إال أن اهلدف النبيل
يكمن يف إحداث استقرار أكرب يف العائلة على وجه اخلصوص ،أو
اجملتمع بوصفه األيقونة اليت حتوي املكونات العائلية املختلفة.
وهنا يشري البعض إىل أن الزوجة الثانية قد ال توافق على مشاركة
نظريتها األوىل من مواردها اخلاصة ،األمر الذي سيطيح باملشروع
من األساس ويضع الرجل أمام مشكلة جديدة ،األمر الذي قد
يتفاقم عندما تتصاعد حدة الصراع بني الزوجتني.
أما االنتقاد الثالث ،فريى أن الفرضية اليت وضعتها هذه املقالة
ما هي إال حالة مثالية يصعب حتقيقها ،وعلى خمتلف الصعد ،إذ
يندر وجود امرأة توافق على مشروع كهذا ،وتتخلى عن احتكارها
حلقوقها يف زوجها ،وجتلب هلا شريكة ملستقبلها.
فض ًال عن ذلك فإن الرجل ال ميكن له أن يرسم حياته كما يشتهي،
أي أنه لن يفكر بأن عليه أن حيدد عدد األطفال من زوجته األوىل،
لكي يوزع موارده بالتساوي مع الزوجة املستقبلية ،أي أنه من
الناحية النظرية حيرم زوجته األوىل من التمتع جبميع موارده لنيته
املبيتة للزواج بثانية يف موعد ال يعلمه بعد ،بل إنه ال يعلم من
ستكون هذه الثانية.
وإن كان قد وضع حدًا مسبقًا لعدد أطفاله فإنه يعرب بذلك عن
احلدود احملتملة ملوارده املادية ،لذا فإن أي زيادة يف عدد
األطفال سيرتتب عليها زيادة يف األعباء املادية قد ال تكون
السيما إن طلبت الزوجة األوىل أن تنجب من جديد عند
متوقعة،
َّ
الدخول يف تنافس مع الزوجة الثانية .وهو أيضًا يظلم الزوجة
الثانية عندما تكون املصروفات املخصصة لألوىل أكثر من الثانية،
بسبب التفاوت يف عدد األطفال أو أعمارهم على األقل ،ولكن يف
احلقيقة املصاريف جيب أن ختصص حسب احلاجة أي ال وجود ملبدأ
التساوي ،بل جيب أن يكون التوزيع وفقًا ملبدأ العدالة القائم على
اإلنصاف ،أي أن ختصيص املصاريف يكون حسب احلاجة وليس
على التساوي.
وهنا أود أن أشري إىل أن احلالة املثالية تفرتض أن قبول الزوجة
الثانية الزواج برجل متزوج يعين موافقتها على مشاركته يف األعباء
املادية ،إن كانت لديها موارد خاصة ،األمر الذي سيضع الزوجة
الثانية يف حالة عبء أو ظلم،
السيما أن األوىل ترى أن ما متكن
َّ
زوجها من حتقيقه جاء وفقًا جلهود مشرتكة ليس للثانية أي حق
فيه ،بل هو حق حصري هلا وألبنائها .وهنا يأتي دور الرجل إذ
عليه أن يكون عاد ً
ال حازمًا يف توزيع املوارد وفقًا ملبدأ العدالة.
ختامًا ،إن تعدد الزوجات ال يعد انتهاكًا لكرامة املرأة ،بل هو حق
طبيعي لكل امرأة لتكوين أسرة ،وأن تكون فاعلة جمتمعيًا ،وال
يعد هذا األمر انتهاكًا حلقوق الزوجة األوىل ،طاملا أن حقوقها
مكفولة.
إن اهلدف األساس هلذه املقالة هو إبراز اجلانب اإلجيابي الذي
يتعلق مبحاكاة مشاكل اجتماعية بعينها ،والتصدي هلا بصورة
عقالنية تعزز من االستقرار اجملتمعي وتبين جي ًال فاض ًال.
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تتـمات

التحالف يقصف قافلة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حياول التقدم من قاعدة التنف على احلدود السورية مع العراق
واألردن يف اجتاه البوكمال.
وأوضح املسؤول أن طريان التحالف عرب مقاتالت أردنية استهدف
نقطة متقدمة للجيش السوري شكلت خطرًا على قوات أمريكية
قرب التنف.
ويعتقد أن القوات املوالية للحكومة السورية اليت حتاول منذ أيام
ُ
التقدم حنو التنف من ريف محص اجلنوبي الشرقي هي يف الواقع
ميليشيات شيعية تعمل بإشراف إيراني.
على صعيد آخر ،شن تنظيم «داعش» هجومًا داميًا على قرى
موالية للحكومة السورية يف حمافظة محاة بوسط البالد ،وقتل ما
ال يقل عن  52شخصًا بينهم الكثري من النساء واألطفال قضوا
ذحبًا ُ
وق ّطعت رؤوسهم وأطرافهم وفق وسائل اإلعالم الرمسية
ومعارضني ومنظمات طبية.
وجاءت املذحبة قرب مدينة سلمية والطريق السريع الذي يربط
العاصمة دمشق مبدينة حلب ،يف وقت تقدم حتالف «قوات سورية
الدميوقراطية» الكردي -العربي حنو معقل التنظيم يف مدينة الرقة،
بالتزامن مع وصول القوات النظامية السورية إىل مشارف مسكنة
آخر البلدات اليت ما زال «داعش» يسيطر عليها يف حمافظة
حلب.
وتواصلت مفاوضات جنيف لليوم الثالث من دون اخرتاق كبري
مع إعالن «اهليئة العليا للمفاوضات» اليت ّ
متثل الشرحية األوسع
من املعارضة السورية ،رفضها مناقشة دستور جديد للبالد «من
إعداد إيران أو روسيا» ،وذلك يف إشارة إىل مسودة الدستور اليت
أعدتها موسكو قبل شهور وسلمتها إىل وفدي احلكومة واملعارضة
للنقاش يف جنيف.
وأعلن رئيس وفد احلكومة السورية إىل املفاوضات بشار
اجلعفري أن املشاورات مع املبعوث الدولي إىل سورية ستيفان
دي ميستورا أسفرت عن اتفاق على «عقد اجتماعات غري رمسية»
بني خرباء دستوريني من وفد احلكومة وفريق املبعوث اخلاص ،إال
أنه قال« :إن موضوع الدستور هو حق حصري للشعب السوري وال
نقبل بأي تدخل خارجي» ،بينما أعربت موسكو عن ارتياحها لـ «بدء
تطبيق اآللية اجلديدة» اليت اقرتحها دي ميستورا ،ملناقشة وضع
دستور جديد للبالد.
ونقلت وكالة «نوفوسيت» الروسية احلكومية عن مصدر وصفته
بأنه قريب من املفاوضات يف جنيف قوله ،إن «آلية دي ميستورا»
سوف «تعمل خالل اجتماعات جنيف فقط» ،خالفًا لتأكيد سابق
بتحويلها إىل «آلية دائمة لعقد اجتماعات ومناقشات يف الفرتات
اليت تفصل بني جولتني يف جنيف».
ميدانيًا ،قال الدكتور نوفل سفر رئيس املستشفى الوطين يف
مدينة سلمية ،إن املستشفى استقبل  52جثة ،بينها  17ألطفال
و 11لنساء ،نتيجة هجوم «داعش» يف ريف املدينة الشرقي،
موضحًا أن عددًا من الضحايا قطعت رؤوسهم وبرتت أطرافهم،
لكن معظم القتلى قضوا بإطالق النار عليهم .ونقل عن بعض
اجلرحى قوهلم ،إن عناصر «داعش» كانت تقتحم املنازل وتقوم
بقتل املوجودين فيها من دون متييز .وقال رامي رزوق ،أحد
األطباء يف املستشفى الوطين ،إن  9أطفال تعرضوا للضرب حتى
املوت.
وقالت وكالة أعماق التابعة لـ «داعش» ،إن عدد القتلى يبلغ
حواىل  100من القوات النظامية السورية واملوالني للحكومة .فيما
أفادت وكالة األنباء السورية الرمسية (سانا) بأن عناصر داعش
متكنوا من اقتحام منازل يف اجلزء اجلنوبي من قرية عقرب الصافية،
مضيفة أن القوات احلكومية صدتهم ودفعتهم إىل اهلروب حنو
البادية.

السعودية تؤيد بقوة سياسة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اإلسالمية -األمريكية األحد ،إذ «يلقي فيها الرئيس دونالد ترامب
كلمة تارخيية سريكز فيها على نشر التسامح ونبذ التطرف ،ومناقشة
التعليم والشباب والتجارة ،يف قمة تارخيية هي األوىل من نوعها،
تؤشر إىل فتح عالقة ،ومواجهة التطرف ،وعزل من يدعي أن هناك
عداوة بني العامل اإلسالمي والغرب ،والقمة تقرر الشراكة ،وتؤكد
أن اململكة تؤيد دور واشنطن يف حماربة داعش والقاعدة».
ويف الشأن اإليراني ،قال« :الرئيس ترامب كان واضحًا يف دعوة
إيران لالمتثال لقرارات األمم املتحدة ،ورأينا حتركات عسكرية
وزيادة العقوبات على إيران ،اليت جيب عليها أن توقف نشاطاتها
املريبة يف املنطقة ،وأن حترتم العالقات الدولية».
وشدد على أن الرياض وواشنطن تعمالن على زيادة األمن البحري
بهدف ردع إيران لضمان السياسة املتوافقة .وأكد أن قرار ضرب
سورية «حكيم وصائب» و «أن إدارة ترامب ستتخذ قرارات صائبة
وصعبة عند اللزوم».
وأوضح أن السعودية «ملتزمة عملية السالم يف الشرق األوسط
على أساس قرارات األمم املتحدة ،وعلى أساس حل الدولتني،
وأن تكون القدس للجميع ،وحل هذا الصراع يتطلب التفكري خارج
الصندوق واإلبداع ،وحنن نوقن أن الرئيس ترامب يفهم أننا نريد
ح ًال مبتكرًا هلذه القضية واململكة تعمل على هذا احلل».

وأكد أن «التزام الواليات املتحدة الدفاع عن حلفائها لن يتغري،
وأن أي ختفيف من احلضور األمريكي يف املنطقة ستستغله قوى
الشر ،اليت نتفق مجيعًا على حماربتها وحماربة كل أشكال التطرف
ونتعاون أمنيًا يف مواجهة اإلرهاب ومكافحة متويل اإلرهاب»،
كاشفًا عن إطالق القادة اجملتمعني مركز مكافحة اإلرهاب الذي
سيكون مقره الرياض.
ولفت وزير اخلارجية إىل أن الزيارة اخلارجية األوىل للرئيس
األمريكي إىل السعودية ومشاركته يف أعمال القمة األوىل العربية-
اإلسالمية -األمريكية تعطيان مؤشرًا إجيابيًا وداللة عميقة للعمل
احلد من التوتر يف املنطقة ،وتشجيع احلوار بني أتباع
معًا يف
ّ
األديان السماوية ،وإيضاح القيم اإلنسانية اليت تتفق فيها من
عدل ومساواة ورمحة وسالم بني الشعوب.
ٍ
وقال إن التاريخ سيذكر هلذه القمة أنها نقطة حتول من عالقة
توتر إىل عالقة شراكة اسرتاتيجية بني العامل اإلسالمي والواليات
املتحدة والعامل الغربي ،والعمل معًا يف إرساء السالم وبناء
اجملتمعات وحماربة اإلرهاب والتطرف.
ونوه اجلبري بتطابق الرؤى بني السعودية والواليات املتحدة حيال
خمتلف القضايا اإلقليمية ،املبنية على أهمية التعاون بني أمريكا
وحتالفاتها التقليدية ،والعمل معًا بكل قوة وصرامة ،للتصدي
للسياسات اإليرانية العدوانية وملمارساتها السلبية املتمثلة يف
تدخلها السافر يف شؤون البلدان اجملاورة هلا ،وإصرارها على
دعم اإلرهاب ،مشريًا إىل أن السعودية والواليات املتحدة متفقتان
على ضرورة مواجهة التحديات اليت تواجه مصاحل البلدين يف مجيع
اجلوانب ،وتعزيز التبادل التجاري بينهما.
وعن القمة اخلليجية -األمريكية ،قال اجلبري« :تأتي هذه القمة
ً
مكملة لقمتني سابقتني ،حققتا جناحًا كبريًا ،استنادًا لنتائجهما
اليت أظهرت توافقًا كبريًا يف خمتلف املناحي اليت تناولتهما هاتان
القمتان ،األوىل يف كامب ديفيد منذ عامني والثانية قبل عام واحد
يف الرياض ،متطلعًا لتتويج هذا النجاح مبخرجات هذه القمة الثالثة
اليت حتتضنها الرياض مرة أخرى ،مبا يؤكد صالبة العالقة اليت
تربط الواليات املتحدة بدول جملس التعاون اخلليجي ومتانتها ،ال
سيما أنها تقوم على مبادئ واسرتاتيجيات راسخة وواضحة ،الفتًا
إىل املبادرات العديدة اليت حبثت موضوع التسليح ،وموضوعات
أخرى تتعلق باجلوانب ،الفين والتقين واالقتصادي والسياسي،
وغري ذلك مما يتعلق باجلهود الثنائية ملواجهة اإلرهاب ومتويله،
وتعزيز التعاون يف اجملال التعليمي».

ترامب ينتقد محلة...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
وزارة العدل األمريكية تعيني املدير السابق ملكتب التحقيقات
الفيديرالي روبرت مولر ،مستشارًا خاصًا للتحقيق يف «تدخل
روسي» يف احلملة الرئاسية األمريكية ويف تواطؤ حمتمل بني فريق
ترامب وموسكو.
وكتب ترامب« :إنها أضخم عملية صيد ساحرات يف تاريخ أمريكا
تستهدف رجل سياسة» ،يف إشارة إىل تظلمه من تكليف مولر
قيادة حتقيق «أف بي آي» ،الذي بدأه يف متوز (يوليو) املاضي
جيمس كومي قبل أن يعزله الرئيس من منصبه األسبوع املاضي.
وواصل اجلانب الروسي سعيه إىل دحض تقارير عن تلقي وزير
اخلارجية الروسي سريغي الفروف معلومات سرية من الرئيس
األمريكي خالل لقائهما األخري يف البيت األبيض.
وأبلغ الفروف صحافيني أمس ،أنه ال يرى «سرًا» يف معلومات
أمريكية تتعلق بتهديدات أمنية واضحة من تنظيم «داعش» ،كاليت
قيل أنه تبلغها من ترامب.
وقال الوزير الروسي« :بقدر ما أستطيع أن أتذكر ،رمبا منذ شهر أو
اثنني ،أصدرت إدارة ترامب حظرًا على أجهزة الكومبيوتر احملمول
من سبع دول يف الشرق األوسط ،وكان ذلك متص ًال مباشرة
بتهديد إرهابي» .وزاد« :إذا كنتم تتحدثون عن ذلك فال أرى فيه
أي سر».
وبعد تقارير نشرتها «واشنطن بوست» و «نيويورك تاميز» نق ًال
عن مصادر أمريكية مل تسمها ،أفادت «رويرتز» أمس االول ،بأن
مسؤولني أمريكيني مطلعني ،حاليني وسابقني ،أبلغوها أن مايكل
فلني ومستشارين آخرين يف محلة ترامب «كانوا على اتصال مع
مسؤولني روس وآخرين ممن هلم عالقات بالكرملني ،وذلك عرب
ما ال يقل عن  18مكاملة هاتفية ورسالة إلكرتونية خالل الشهور
السبعة األخرية من السباق الرئاسي يف .»2016
وأشارت الوكالة إىل أن هذه االتصاالت اليت مل يسبق الكشف
عنها ،تشكل جزءًا من ملف يف هذا الشأن يراجعه «أف بي آي»
وأعضاء يف الكونغرس.
وذكر ثالثة مسؤولني حاليني وسابقني أن ستة من االتصاالت اليت
مل يسبق الكشف عنها ،كانت اتصاالت هاتفية بني السفري الروسي
لدى واشنطن سريغي كيسيلياك ومستشارين لرتامب ،ومن بينهم
فلني ،أول مستشار لألمن القومي عينه الرئيس األمريكي قبل أن
يطلب منه االستقالة.
وقال أربعة مسؤولني حاليني ،إن االتصاالت بني فلني وكيسيلياك
تكثفت بعد فوز ترامب إذ «حبثا إقامة قناة اتصال خلفية» بني
الرئيس األمريكي ونظريه الروسي فالدميري بوتني ،وذلك لتفادي
بريوقراطية األمن القومي األمريكي واليت اعتربها اجلانبان عقبة
أمام حتسني العالقات.
وكان البيت األبيض نفى اتصاالت مع مسؤولني روس خالل
احلملة االنتخابية ،ثم عاد مستشاروه واعرتفوا بأربعة لقاءات مع
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كيسيلياك.
وعلى رغم اعرتاف املصادر األمريكية بأن ال دليل على ارتكاب
خمالفات أو تواطؤ بني محلة ترامب وروسيا فإن الكشف عن
اتصاالت قد يزيد الضغط على البيت األبيض ليزود «أف بي آي»
سج ًال مفص ًال باالتصاالت مع مسؤولني روس وآخرين هلم عالقات
بالكرملني.
وأبلغ املسؤولون «رويرتز» أن االتصاالت الـ 18سواء عرب اهلاتف
أو بالرسائل اإللكرتونية ،جرت بني نيسان (أبريل) وتشرين
الثاني (نوفمرب)  ،2016يف وقت أقدم قراصنة على اخرتاق موقع
احلملة االنتخابية هليالري كلينتون ،األمر الذي اعتربته االستخبارات
األمريكية جزءًا من محلة للكرملني إلضعاف الثقة يف التصويت
والتأثري يف نتيجة االنتخابات ملصلحة ترامب.
وقالت املصادر إن االتصاالت ركزت على إصالح العالقات
األمريكية -الروسية يف اجملال االقتصادي بعد عقوبات فرضتها
واشنطن على موسكو ،كما تركزت على التعاون يف قتال تنظيم
«داعش» يف سورية واحتواء «نزوع الصني إىل اهليمنة» .وطلب
أعضاء جلنيت االستخبارات يف جملسي الشيوخ والنواب من األجهزة
األمريكية مراجعة نصوص االتصاالت والرسائل املذكورة.

شلل يلف البحث يف ...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وبعيدًا من االضواء يستهدف االتفاق على قانون إلجناز االستحقاق
النيابي قبل انتهاء والية جملس النواب يف  19حزيران املقبل.
وقال القطب النيابي يف هذا السياق انه ما يزال هناك أمل
يف إتفاق االفرقاء السياسيني يف حلظة سياسية ما ،على قانون
انتخاب يعتمد النظام النسيب وتقسيم لبنان اىل دوائر كربى
(احملافظات التقليدية) او دوائر متوسطة يبلغ عددها  15دائرة
حدًا اقصى ،ويف حال عدم االتفاق على مثل هذا القانون قبل
انتهاء العقد التشريعي العادي جمللس النواب يف  31من اجلاري،
فإن عقدًا تشريعيًا استثنائيًا سيفتح جمللس النواب ألن ال مصلحة
ّ
ألحد وعلى رأسهم رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون يف إقفال
باب البحث يف قانون االنتخاب العتيد قبل انتهاء والية اجمللس
يف  20حزيران املقبل.
وكذلك ال مصلحة ألحد يف دخول البالد يف فراغ نيابي سيستتبعه
حتمًا فراغ حكومي وشلل على مستوى كل املؤسسات الدستورية
يضع البالد امام خماطر شتى.
ان هناك سباقًا فعليًا بني من يريد مباشرة
وأكد القطب نفسه ّ
او مداورة اعتماد القانون النافذ املعروف بقانون الستني مشفوعًا
ببعض التعديالت الطفيفة ،وبني اعتماد مشروع حكومة الرئيس
جنيب ميقاتي مشفوعًا ايضًا ببعض التعديالت اليت يقرتحها بعض
«كبار القوم» وهو مشروع يعتمد النظام النسيب على اساس لبنان
 13دائرة انتخابية.
وقال بعض املعنيني يف هذا السياق« :اذا عدنا اىل قانون الستني
فمع إدخال تعديالت طفيفة عليه لن يقال عنه انه قانون الستني.
واذا اعتمدنا مشروع حكومة ميقاتي معد ً
ال يف بعض الدوائر لن
أن البعض يريد ّ
جتنب االحراج ألنه
يسمى بهذه التسمية .ذلك ّ
ّ
رفض الستني طوي ًال ،ثم عاد اليه ،والبعض اآلخر ال يريد ان
يسجل مليقاتي وحكومته فض ًال أو مكتسبًا سياسيًا ومعنويًا باعتماد
ّ
مشروع حكومته».
ان «قبول مجيع
ويف هذا السياق اعتربت كتلة «الوفاء للمقاومة» ّ
االفرقاء بصيغة النسبية الكاملة ،هو مؤشر اجيابي جدًا حيتاج اىل
استكمال النقاش الذي ال بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط
حتقيق االنصاف وحسن التمثيل».
من جهتهّ ،
أكد رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير جربان باسيل أنه
سيعتمد ،ولو بعد حني» .ورفض «اعتماد
«مقتنع ّ
بأن قانونًا جديدًا ُ
يؤدي
«أن ذلك
لبنان دائرة واحدة مع النظام النسيب» ،معتربًا
ّ
ّ
«إن املعضلة األساسية اليت
اىل الدميوقراطية العددية» ،وقال:
ّ
تواجهنا ال تكمن يف التفاصيل التقنية للقانون املرجتى ،بل يف
القرار السياسي وتفسري فحوى املناصفة».

الوزير االيطالي

اىل ذلك جال وزير اخلارجية والتعاون الدولي االيطالي اجنيلينو الفانو
على كل من رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،رئيس جملس
النواب نبيه بري ،رئيس احلكومة ووزير اخلارجية جربان باسيل ،كما
ّ
تفقد كتيبة بالده العاملة يف إطار قوات «اليونيفيل».
وقد نقل الفانو اىل عون دعوة رمسية من الرئيس االيطالي
ان بالده ماضية يف تقديم
سريجيو ماتاريلال لزيارة إيطاليا ،مؤكدًا ّ
الدعم اىل لبنان ،وخصوصًا لقواته املسلحة من خالل الدورات اليت
«أن
تنظمها ،إضافة اىل املشاريع التنموية واالمنائية .وشدد على ّ
ايطاليا ُتعترب الشريك االول جتاريًا واقتصاديًا للبنان بني الدول
االوروبية ،وهي راغبة يف تعزيز هذه الشراكة على حنو واسع».
ّ
ثمن عاليًا الرعاية اليت حييط بها لبنان النازحني
وأكد ّ
أن بالده ُت ّ
ً
ّ
ممتنة هي أيضا ملا يفعله لبنان
وأن األسرة الدولية
السوريني،
ّ
بأن لبنان بقيادة الرئيس عون
يف هذا اجملال ،معربًا عن ثقة بالده ّ
سيتمكن من مواجهة الصعاب واملضي قدمًا بنجاح وطمأنينة».
ومن اخلارجية أعلن ألفانو يف مؤمتر صحايف مشرتك مع باسيل
«اننا نتعاون ونقدم املساعدة اىل لبنان من اجل احملافظة عليه
ولتفادي عدم االستقرار فيه ،ومن اجل املساهمة يف استقرار
املنطقة ككل»( .مزيد من التفاصيل على الصفحى )7
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صــحة وغذاء

جناز الفقيد

االستاذ شحادة نوهرا البطي

علماء يكتشفون بـ ''الصدفة''
عالجاً للصلع والشيب

كشفت الصدفة عن عالج للصلع والشيب ،توصل إليه علماء خالل
قيامهم مبحاوالت للتوصل لعالج للسرطان.
وذكرت صحيفة «ديلي تيليغراف» الربيطانية أن العالج اجلديد
عبارة عن كريم أو مرهم يعمل على عالج الصلع وإيقاف حتول
متاحا للبيع قريبًا.
الشعر إىل اللون األبيض ،وسيكون
ً
وأشارت الصحيفة إىل أنه مت اكتشاف اخلاليا املسؤولة عن إنتاج
الشعر بالصدفة خالل قيام الباحثني األمريكيني مبحاوالت التواصل
ً
أيضا.
لعالج السرطان ،ومن املمكن أن تعاجل الشيخوخة وأسبابها
وأوضح العلماء أن االكتشاف عبارة عن نوع من الربوتينات يسمى
كروكس  ،20يقوم باالندماج مع خاليا اجللد لتتحول هذه اخلاليا
إىل الشعر ،ووجدوا أيضا خاليا جذعية تؤثر وتغري من لون الشعر
وأطلقوا عليها «إس سي إف» ،ومت إجراء التجارب علي الفئران
اليت حتول لون شعرها إىل اللون األبيض.

علماء يكشفون كيفية إنقاص الوزن أثناء النوم
كشف علماء أمريكيون كيفية انقاص الوزن أثناء النوم ،حيث نظموا
جمموعة تقوم بتمرينات اللياقة البدنية مع فرتة اسرتاحة للنوم ملدة
 45دقيقة يف غرفة خاصة وبدرجات حرارة معينة.
ويرجع ذلك إىل حقيقة أن هرمون تستوستريون يف اجلسم يتم
إنتاجه ليس فقط أثناء التدريب وإمنا أثناء النوم أيضا .ووجدت
الدراسة أنه بعد النوم بني أوقات التدريبات ينخفض مستوى
الدهون بنسبة .%50

يقام جناز لراحة نفس

الفقيد شحاده نوهرا البطي
يف سيدني يوم األحد  2٠١٧/٥/2٨يف كنيسة السيدة-
هاريس بارك الساعة الحادية عشرة صباحاً.
الداعون ابناؤه :كلوفيس وكميل وروني ومارك البطي
وعائالتهم .

الدعوة عامة

وعالوة على ذلك ،قال العلماء إنه ميكن فقدان الوزن وحتت
الظروف الطبيعية ،وللقيام بذلك ،جيب عليك أخذ محام دافئ
يف الساعة  ،18:00وإغالق الواي فاي يف الساعة  20:00ألن
الرتددات الكهرومغناطيسية تؤثر على اإلنسان ،وقبل النوم بنصف
ساعة عليك ارتداء جوارب دافئة ،حيث تساعد على النوم بشكل
أسرع.
وعند متام الساعة  22:30جيب عليك اخللود إىل النوم ،حيث يتوجب
عليك النوم على اجلانب األيسر والذي بدوره يؤدي إىل منع ارتداد
حمتوى املعدة إىل املريء.

فوائد مذهلة
لقشر الليمون

لليمون فوائد صحية ومجالية كثرية  ،فيما حتتوي قشور الليمون
على ما يرتاوح بني  5إىل  10أضعاف فيتامني  Cاملوجود يف
عصريها ،باإلضافة إىل احتوائها على فيتامني  Aبكميات كبرية،
األمر الذي حيسن الصحة وحيافظ عليها.
وإليكم  7فوائد مذهلة لقشور الليمون تعد مبثابة معجزة طبية
طبيعية ،حسبما جاء يف موقع «بولدسكاي» املعين بالصحة:
 -1مقاومة اخلاليا السرطانية
يساعد قشر الليمون يف مكافحة اخلاليا السرطانية ،وذلك الحتوائه
على مادتي الفالفونويد ،وسالفيسرتول  40 Qاملقاومتني للخاليا
السرطانية ،لذا فاملواظبة على تناول قشر الليمون يساعد يف
الوقاية من عدة أنواع من السرطان ،كسرطان الثدي ،والقولون،
واجللد وغريها.
 -2خفض الكوليسرتول
الحتوائه على مركبات البوليفينول ،فإن قشر الليمون يساعد يف
خفض مستويات الكوليسرتول الضار باجلسم ،مما يساعد يف
احلفاظ على سالمة الشرايني وصحة القلب.
 -3احملافظة على صحة العظام
يساعد قشر الليمون يف احملافظة على عظام صحية ،وذلك الحتوائه
على كميات كبرية من فيتامني  Cوالكالسيوم.
 -4احلماية من أمراض القلب
حيتوي قشر الليمون على البوتاسيوم والذي حيافظ على املستوى
الطبيعي لضغط الدم ،مما يعد عامل محاية من أمراض القلب،
واألوعية الدموية.
 -5احملافظة على صحة الفم
من املعروف أن نقص فيتامني  Cيؤدي إىل مشاكل الفم واألسنان،
لذا فإن قشر الليمون يعد وسيلة غاية يف الفاعلية للحماية من
نزيف اللثة ،والتهاباتها.
 -6احملافظة على البشرة

* 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
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

والحتوائه على محض السيرتيك إىل جانب
فيتامني  ،Cيساعد قشر الليمون يف تنقية الدم
والتخلص من الشوائب العالقة خباليا اجللد،
األمر الذي مينحك بشرة صحية ،هذا فض ًال عن
احتوائه على مواد مضادة لألكسدة تساعد يف
إزالة السموم من اجللد.
وإذا كنت تعاني من البثور أو حب الشباب،
فقناع قشور الليمون هي أفضل اخليارات.
 -7إنقاص الوزن
تساعد أيضًا قشور الليمون يف التخلص من
الوزن الزائد ،وذلك الحتوائها على البكتني،
وهو نوع من األلياف القابلة للذوبان واليت
تساعد يف إنقاص الوزن.

Saturday 20 May 2017
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صــحة وغذاء

خطوات ختلصك من دهون البطن إىل األبد

عندما يصاب اإلنسان بالسكتة الدماغية...يصبح الوقت هو الدماغ
توجد املريضة املسنة منذ يوم يف قسم الرعاية اخلاصة ملرضى
السكتة الدماغية مبستشفى اليبتسيغ اجلامعي لألعصاب.
وصفت املريضة حالتها قبل نقلها للمستشفى قائلة« :فجأة مل
أعد أستطع حتريك ذراعي وأصبحت أعاني من صعوبة النطق».
قالت املريضة إن ابنها أدرك أن هذه هي أعراض تقليدية
للسكتة الدماغية وهو ما جعله ينقلها للمستشفى فورا ،حسب
(د.ب.أ).

التخلص من الدهون املرتاكمة مبنطقة البطن من املهام اليت جتدها
الكثري من النساء مستحيلة احلدوث ،واليت قد جتعلها تلجأ لعمليات
شفط الدهون ،أو إذابتها.
ولكن تؤكد دكتورة جيسيكا بيل استشاري الباطنة وعالج السمنة،
حبسب بوابة فيتو ،أنه ميكن التخلص من دهون البطن إىل األبد
ودون رجعة ،فقط من خالل االلتزام باخلطوات التالية.
تناول الكربوهيدرات
قد يستغرب البعض هذه اخلطوة ،لكنها حقيقة ،فتناول املزيد من
الكربوهيدرات املعقدة يساعدك يف التخلص من دهون البطن.
وهي تلك الكربوهيدات الصحية ،كتلك املوجودة يف احلبوب
الكاملة ،كاخلبز األمسر واألرز البين ،فهذه األطعمة حتتوي على
نسبة عالية من األلياف اليت تنظم حركة املعدة وتزيد من معدالت
حرق اجلسم للسعرات احلرارية.
ممارسة الرياضة بانتظام
ممارستك لتمارين شد البطن ،وكذلك املشي واجلري بانتظام،
ستخلصك ولألبد من دهون البطن ،كما أنها ستقوي عضالتك،
ومتنحك النشاط واملرونة ،وتزيد من معدالت حرق جسمك للسعرات
احلرارية ،خاصة مع التقدم يف العمر.
النوم
احلصول على ما يكفي من النوم (ما ال يقل عن  7ساعات ليال)؛
ميكن أن يساعدك على إذابة دهون البطن ،يف حني أن احلرمان
من النوم يزيد من إفراز (هرمون اجلوع) ،ويقلل من إفراز (هرمون
الشبع).
وأظهرت األحباث اليت أجرتها جامعة «كولومبيا»؛ أن النساء اللواتي
حيصلن على  5ساعات فقط من النوم تتضاعف احتماالت إصابتهن
بالبدانة ،مقارنة بالنساء الالئي حيصلن على  7ساعات من النوم.
التقليل من السكريات
ارتفاع نسبة السكر يف الطعام ميكن أن يسبب العديد من املشكالت
الصحية ،كما أنه يؤدي إىل تراكم الدهون يف البطن.
فتناول الكثري من السكريات يرفع نسبة «االنسولني» ،مما يؤدي
إىل حتويل هذه السكريات إىل دهون مبنطقة البطن ،يف املقابل
يقلل من نسبة «اجللوكاجون» ،والذي مينع ختزين الدهون.
وهلذا البد من التقليل من السكريات قدر املستطاع ،خاصة بعد
السابعة مساء ،ألن نسبة حرق اجلسم للسعرات تقل ،وتتحول
السكريات لدهون خمتزنة.
أكل الزبادي
تناوله يساعد يف احلفاظ على كتلة العضالت اليت تنخفض عموما
أثناء فقدان الوزن ،كما أنه يزيد من معدالت حرق اجلسم للسعرات
احلرارية.

شاي الزجنبيل ...حضروه وتناولوه بهذه
الطريقة لتحرقوا ك ّل دهونكم
ّ
لتتمكنوا من حرق الدهون املرتاكمة لديكم ،إشربوا شاي الزجنبيل
من مرتني إىل  3مرات يوميًا.
لكن احرصوا على حتضريه بالطريقة الصحيحة .وهلذه الغاية قوموا
بهذه اخلطوات.
أضيفوا جذرًا صغريًا مبشورًا من الزجنبيل أو ملعقة وسط من بودرة
الزجنبيل إىل كوب من املاء املغلي.
أتركوا املزيج يرتاح ملدة  10دقائق.
ّ
صفوا املاء وأضيفوا إليه ملعقة أو ملعقتني وسط من العسل
وملعقة وسط من عصري الليمون.

وقال كبري األطباء بالقسم ،دومينيك ميشالسكي إن هذه احلالة
كانت بسيطة نسبيا حلسن احلظ.
من بني الدالئل على اإلصابة بإحدى حاالت السكتة الدماغية
اليت غالبا ما تكون أكثر خطورة هي حدوث اضطرابات يف الرؤية
وإصابات شلل واضطرابات يف الشعور يف الوجه والذراعني
والساقني.
ال زال الكثري من الناس ال يأخذون هذه األعراض على حممل
اجلد حسبما اشتكى الطبيب ميشالسكي.
الدماغيةغدا  10أيار/مايو اجلاري للفت
يهدف يوم السكتة
ً
األنظار هلذه األعراض.
املريضة اليت تعيش يف مدينة اليبتسيغ واليت ال تريد ذكر
امسها هي واحدة من بني  270ألف شخص يف أملانيا يصابون
سنويا بسكتة دماغية ،منهم  200ألف شخص يصابون بها للمرة
األوىل .غالبا ما تصيب السكتة الدماغية كبار السن وذلك وفقا
للمركز األملاني للمساعدة ضد السكتة الدماغية.
يبلغ سن  4إىل  %15فقط من هؤالء املرضى أقل من  50عاما،
وتتفاوت النسبة باختالف مصدر املعلومات.
حتدث اإلصابة بالسكتات الدماغية بسبب حدوث انسداد مفاجئ
يف األوعية الدموية باملخ مما حيد من تدفق األكسجني للمخ
ويؤدي ملوت خاليا حسبما أوضح ميشالسكي الذي أوصى
بسرعة التعامل مع أعراض السكتة الدماغية ألنه كلما تأخر فتح
هذه األوعية كلما مات عدد أكرب من اخلاليا مضيفا« :كل ثانية
هلا أهميتها ،ال بد من بدء العالج الطيب خالل الساعات األوىل من
اإلصابة وهي الفرتة اليت تبدأ بظهور األعراض ومتر باالتصال
برقم اإلسعاف  112وحتى نقل املريض إلحدى املستشفيات
وبدء إجراءات عالجه».
بعد فحص املخ تكون هناك طريقتان لفتح األوعية الدموية
حسبما أوضح ميشالسكي ،إحداهما من خالل إعطاء املريض
حملول واألخرى من خالل إدخال قسطرة عرب منطقة املغنب
املوجودة بني الفخذ والبطن إىل املخ.
وأشار الطبيب األملاني إىل أن الطريقة األخرية جديدة نسبيا
وأصبحت تستخدم بشكل واسع منذ حنو عامني.
وأوضحت اجلمعية األملانية لعلم النفس العصيب السريري
وتصوير وظائف األعضاء أنه وبشكل عام فإن خطر اإلصابة
بسكتة دماغية يزداد بشكل مضاعف مع تقدم السن وأن
السبب يف ذلك هو تزايد عوامل اخلطر مع تقدم السن مثل
اإلصابة بالرجفان األذيين على سبيل املثال وارتفاع ضغط
الدم وتزايد دهون الدم والسمنة أو نتائج التدخني املرتاكمة
على مدى عقود.
أوضح ماري اليزله ،املتحدث باسم املؤسسة األملانية للمساعدة
ضد السكتة الدماغية مبدينة جوترسلوه أن السكتة الدماغية هي
ثالث أكرب أسباب الوفاة يف أملانيا ،وأكثر أسباب اإلصابة بأحد
أنواع اإلعاقة.
وأشار اليزله إىل أن حنو  %40من املرضى الذين يصابون
بالسكتة الدماغية ميوتون خالل العام األول عقب اإلصابة ،وأن
أكثر من نصف الذين جيتازون اإلصابة ال ميكنهم االستغناء عن
الرعاية الصحية والعالج ووسائل املساعدة.
أوضح ميشالسكي أنه غالبا ما يظل املرضى أياما عديدة يف
قسم السكتة الدماغية ،وأنه من املهم متابعة العالج والتدريب
على النطق خالل فرتة النقاهة والعالج النفسي ،والذي ميكن
أن يستمر أسابيع عدة يف الغالب ويتم على يد أقارب للمريض
وتقدمه مؤسسات رعاية صحية متخصصة يف حالة عدم توفر
هؤالء األقارب.

حسب « اليزله» فإن معدالت الوفاة جراء اإلصابة بالسكتة
الدماغية اخنفضت يف السنوات األخرية يف أملانيا.
وعزا اليزله ذلك بشكل خاص إىل حتسن اإلسعافات الطبية
وأشار إىل وجود  300وحدة إسعاف متخصصة يف حاالت
السكتة الدماغية موزعة على مجيع أحناء أملانيا.
توجد إحدى هذه الوحدات يف مستشفى اليبتسيغ اجلامعي
وتعاجل حنو  1000مريض سنويا.
يعمل بهذه الوحدة فريق من أكثر من عشرة أطباء بقيادة دومينيك
ميشالسكي ومعهم أكثر من  40ممرضة وممرضا يعملون على
مدار الساعة وحيرصون على تقديم العالج الفوري للمصابني،
ألن الثانية الواحدة هلا وزنها يف مثل هذه احلاالت.

 15حبة من الفراولة قد
حتميك من سرطان الثدي
ِ
وجدت دراسة جديدة قام بها باحثون يف جامعة مارتش
بوليتكنيك ( )The Marche Polytechnic Universityيف إيطاليا
مؤخرًا ونشرت يف جملة التقارير العلمية (The journal Scientific
 ،)Reportsأن تناول ما يقارب  15حبة فراولة يوميًا قد حيمي
من اإلصابة بسرطان الثدي.
وقام العلماء من خالل الدراسة بإطعام فئران خمربية خالصة
الفراولة ،باإلضافة إىل أنهم قاموا بتغذية خاليا سرطانية خمربية
الصنع خبالصة الفراولة كذلك ،لتظهر النتائج وبعد  5أسابيع
فقط أن الورم السرطاني يف الفئران قد توقف عن النمو ،بل
إنه ويف بعض احلاالت باشر بالتقلص.
والحظ العلماء أنه كان للفراولة تأثري ملحوظ يف التقليل
من حجم ووزن الورم ،مع العلم أن اخلاليا السرطانية اليت
استهدفها العلماء خالل هذه الدراسة هي من ساللة سرطانية
يصعب التعامل مععها أو الشفاء منها ومعروف عنها أنها عنيفة
وحادة التأثري على املرضى عادة.
ويرجح العلماء أن السبب فيما حيدث قد يكون احتواء الفراولة
على مركبات فينولية ( )Phenolic plant compoundsتعمل على
إيقاف العمليات البيولوجية املسؤولة عن منو األورام وانتشارها،
كما لوحظ أن جينًا بعينه (- )Htatip2والذي يعتقد العلماء أنه
مسؤول رئيسي عن إيقاف انتشار أورام الثدي السرطانية-
قد أصبح نشطًا أكثر من أي وقت مضى مع تناول الفراولة
بانتظام.
وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن تناول الفراولة يوميًا
يعود بفوائد مجة على صحة اإلنسان ،فتناول  15-10حبة فراولة
قد حيسن صحة األوعية الدموية عرب التقليل من مستويات
الكولسرتول السيء.
ولكن الباحثون نوهوا إىل أن النتائج اليت حصلوا عليها إىل
اآلن هي نتائج خمربية تنطبق على الفئران واحليوانات ،وال زال
شوط البحث يف تطبيق هذه الطريقة على اإلنسان طوي ًال بعض
الشيء ،فما ينطبق على احليوان ليس بالضرورة أن ينطبق على
اإلنسان.
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Ministers defends bud- Labor unsure how to Business wants tax
get after poll result
split $22b for schools certainty from Labor

The Turnbull government
is pleased to see voters
supporting its decision to
increase the Medicare levy
to pay for the national disability insurance scheme.
Two polls out on Monday
show voters back the need
to raise the levy to 2.5 per
cent from 2019, as well as
a new tax on the nation’s
big five banks.
But the coalition still trails
Labor in both the Newspoll and the Fairfax-Ipsos
poll 47-53 per cent.
The Ipsos result is an improvement for the coalition, but the gap has widened in Newspoll.
Overall, 45 per cent of
those surveyed in the
Newspoll, published in
The Australian, think they
will be worse off as a result of last week’s budget.
Health Minister Greg Hunt
noted the mixed result,
but highlighted voter support for a key measure.
“Most significantly there
is very strong support for
the NDIS, Medicare levy,”
he told ABC radio.

“Australians understand
that that’s fair.”
Mr Hunt said it was an insurance measure for every Australian, who could
find themselves affected
by a disability.
Key Senate crossbencher
Jacqui Lambie believes
Prime Minister Malcolm
Turnbull’s position is safe
following the results.
Mr Turnbull has extended
his lead over Opposition
Leader Bill Shorten as
preferred prime minister
44-31 per cent in Newspoll.
“I think that Bill is really going to have to turn
this around,” she told the
Seven Network about his
popularity.
Senator Derryn Hinch
welcomed support for the
Medicare levy increase.
“It is no surprise that
about 70 per cent of
people think kicking the
banks for $6 billion isn’t a
bad thing to do,” he said.
Both polls have support
for that measure at 68 per
cent.

NSW government to launch RSL inquiry
Allegations of financial
misconduct in the NSW
RSL’s fundraising arm
will be investigated by an
independent inquiry.
Retired Supreme Court
judge Patricia Bergin will
head the inquiry, to be announced by the NSW government later on Monday.
The NSW branch has
been plagued by a series
of financial scandals and
allegations of fraud.
In December the state
government referred former NSW RSL president
Don Rowe to police over
claims he used his corporate credit card to withdraw $200,000 in cash.
NSW Veterans Affairs
Minister David Elliott
made the referral after
reviewing a damning interim report into claims
senior figures at the NSW

branch were stockpiling millions of dollars in
consultancy payments
instead of spending it on
veterans.
The allegations had already sparked NSW Police fraud and Australia>s
charities watchdog inquiries.
On Monday Mr Elliott told
Fairfax Media: «Based on
the emails, letters and
conversations I have with
veterans around NSW, as
well as their sub-branches, there is overwhelming
support for the government to intervene.»
«We want to clean up the
mess and make sure it
never happens again,»
Better Regulation Minister Matt Kean said.
Mr Elliott and Mr Kean will
address media on Monday afternoon.

Labor has promised to
give schools an extra $22
billion should it win government but won’t detail
how the money will be
divvied up until it’s talked
to everyone in the sector.
Opposition Leader Bill
Shorten used his budget
reply speech to confirm
the party would find the
$22 billion it says the government has stripped out
of education funding over
the next decade.
Shadow treasurer Chris
Bowen said on Sunday
there were still more announcements to come.
“We’ve announced the
funding envelope over
the decade,” he told Sky
News.
“In terms of sectoral approach and the funding
profile, we have consultations to do with the states,
with the Catholic education office, with educators,
P&Cs, more broadly.”
However, the government
looks likely to be able to
enshrine its new funding
approach in legislation
after the Greens indicated
they intend to seize the
opportunity to create a
fairer system.
The commonwealth will
increase its schools funding from $17.5 billion in
2017 to $30.6 billion in
2027.
But that boost is about
$22 billion less than what
Labor planned to give
schools over the same decade when it was in power
- although it’s more than

the coalition has indicated
in any of its budgets since
2014.
Labor’s pledge to restore
the funding is over the
same timeframe as the
government’s plan, up to
2027.
But with the next federal
election not due until early 2019, it’s unclear what
would happen to the $3.6
billion difference between
the government’s plan
and Labor’s in 2018 and
2019.
Greens education spokeswoman Sarah HansonYoung said it was time for
Labor to get real about the
state of funding.
“Gonski years five and six
(in 2018 and 2019) are already gone. It was wrong
for the Liberals to cut
them but the Senate can’t
bring them back, they’re
not in legislation,” she
told Fairfax Media.
She indicated the Greens
want more money to go
to the neediest schools
faster.
The legislation before
parliament outlines the
government’s intention
for the commonwealth to
pay 20 per cent of a base
per-student funding level,
plus loadings for disadvantage, to public schools
and 80 per cent to private
schools.
It says it’s up to the states
to make up the rest, and
the legislation will force
state governments to sign
on to a new agreement on
schooling.

New crackdown on single
parent welfare
Single parents will have to prove they are not in a relationship if they want to continue to receive the higher
payments.
The Department of Human Services estimates up to
15,000 people in romantic relationships were incorrectly receiving the extra $264.50 a fortnight single
pension.
«People should only be receiving the payment to which
they are entitled,» Social Services Minister Christian
Porter told News Corp Australia.»

Business wants certainty
over whether a future Labor
government would retain
the company tax cuts that
have already been passed
by the parliament after
shadow treasurer Chris Bowen failed to make a commitment either way.
Opposition Leader Bill
Shorten described the Turnbull government’s 10-year
tax plan as “recklessness
on a grand scale” after he
discovered its $50 billion
cost to the budget blows
out by a further $15 billion
in year 11.
The government was able to
pass tax cuts for businesses with a turnover of up to
$50 million with the help of
the Senate crossbench after
Labor opposed the reduction.
Mr Bowen was asked on Sky
News on Sunday whether
he would keep those cuts in
government.
“We are carefully looking
at all options ... the cost is
growing dramatically,” he
replied.
“We need to look at all the
permutations of the policy
that we take to the election.”
Australian Chamber of Com-

merce and Industry chief executive James Pearson said
the business community is
looking for certainty over
company tax arrangements.
“The parliament has made
its view clear on the first
phase of the company tax
cut and we urge Labor to
honour that decision,” he
told AAP.
The government resubmitted the rest of the plan to
cover all businesses this
week with the aim of reducing the company tax rate
incrementally to 25 per cent
from 30 per cent.
It took a handful of questions from Mr Shorten on
the floor of parliament last
week to find out what the
cost to the budget would be
by mid-2027.
Prime Minister Malcolm
Turnbull initially said it was
$26 billion then Treasurer
Scott Morrison said it was
$36.5 billion before confirming the cost over the “next”
10 years would be $65.4 billion.
Mr Bowen mocked the confusion.
“I said to Bill Shorten, stop
asking these questions, the
country can’t afford the an-

Treasurer sharpens personal tax attack

Former prime minister Paul Keating has blasted Labor’s
proposed top marginal tax rate of 49.5 per cent as «too
punitive», offering Treasurer Scott Morrison more ammunition in his attacks against Bill Shorten.
Mr Keating has told the Australian Financial Review the
top rate of personal income tax should be no higher than
39 per cent, which is also well below the government’s
proposed rate of 47.5 per cent.
«Bill Shorten has been called out by his own. It’s not a fair
plan to ask Australians to work one day for the government and one day for themselves. That is not a fair tax
policy,» Mr Morrison told reporters on Saturday.

First-home buyers have unrealistic expectations, property tycoon says

A YOUNG rich lister who made his fortune off the back of
Australia’s capital city property boom says his generation needs to stop buying $4 coffees and travelling if they
want to own a home.
Developer Tim Gurner, 35, is worth nearly half a billion
dollars but has delivered a brutal smackdown to some
would-be first home buyers struggling to get a toehold in
the market.
“When I was buying my first home, I wasn’t buying
smashed avocado for 19 bucks and four coffees at $4
each,” he told 60 Minutes in a segment exploring Australia’s housing affordability crisis.
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Treasurer digs in for Maronite Heritage Centre Re-opening at OLOL on Sunday 7th May 2017
Medicare levy fight
The federal government
is prepared to take its
proposed increase to the
Medicare levy all the way
to the next election, and
Labor is squaring up for
the fight.
Treasurer Scott Morrison
is staring down a looming Senate battle over
his proposed hike in the
Medicare levy to pay for
the national disability insurance scheme.
The government intends
to fund the NDIS via an
increased Medicare levy
on all taxpayers from
2018 but Labor wants
to limit the planned 0.5
per cent increase - which
would take the rate to 2.5
per cent - to those earning more than $87,000 a
year.
Mr Morrison says there is
a $55.7 billion dollar gap
in NDIS funding and all
Australians should pitch
in to fill the hole.
“If you’re on a higher income, you’ll pay more under our plan. If you’re on
a lower income, you’ll pay
less,” Mr Morrison said in
Melbourne on Saturday.
“But all of us will share in
the responsibility of helping our mates who are living with a disability.”
The government will need
to reach a compromise
with Labor or seek a deal
with the crossbench.
Several crossbenchers
have queried the threshold for the increased
Medicare levy, which
would apply to people
on incomes as low as
$21,655 for singles.
The treasurer believes
parliament will be “pragmatic” about his plan as
he faces the prospect of
needing 10 extra votes
in the Senate to pass the
funding plan.
“We’ve said we’ll meet the
parliament in the middle
and we’re going to stand
there in the middle waiting for the parliament to
come and support what
is I think a very reasonable and fair position,” he

said.
Asked if he would be willing to take the Medicare
levy increase to an election, Mr Morrison said:
“We stand by this policy
absolutely.”
Opposition Leader Bill
Shorten is digging in over
the Medicare levy battle,
challenging the government to drop its company
tax cuts to fund core budget priorities.
“If the government wants
to go to the next election
promising to raise taxes
on Australians that’s up
to them,” he told reporters in Melbourne on Saturday.
However, Mr Shorten is
under fire for Labor’s
proposed top marginal
tax rate of 49.5 per cent,
which former prime minister Paul Keating has blasted as “too punitive”, much
to the treasurer’s delight.
Mr Keating has told the
Australian Financial Review the top rate of personal income tax should
be no higher than 39 per
cent, which is also well
below the government’s
proposed rate of 47.5 per
cent.
“Bill Shorten has been
called out by his own. It’s
not a fair plan to ask Australians to work one day
for the government and
one day for themselves.
That is not a fair tax policy,” Mr Morrison said.
The opposition leader
sought to brush off criticisms of Labor’s policy,
which is achieved in part
by keeping the coalition’s
two per cent deficit levy
on high-income earners.
“I’d like to eventually
tackle the marginal rates
of taxation but what I definitely need to do is tackle
the deficit,” Mr Shorten
said.
“I’d rather millionaires
pay a little more and every other Australian pay
less, but under Mr Turnbull the millionaires get
to pay less and 10 million
people get to pay more.”

I would like to thank everyone who attended the solemn Mass celebrated by
Sayedneh on Sunday 7th
of May 2017 at 11.00AM
with Cardinal Leonardo
Sandri and many other
clergy. This Mass was
held during the Cardinal’s
historic visit to Australia,
accompanied by the Nuncio Apostolico Adolfo Tito
Yllana and the Cardinal’s
delegation from Rome.

After the Mass, Cardinal
Sandri attended the occasion of the re-opening
of the Maronite Heritage
Centre that was relocated
from St Maroun in Redfern to OLOL Harris Park,
proudly sponsored by the
Maronite Catholic Society
Australia.
I was honoured as the
President of the MCS to

take this task that was requested by Sayedneh, and
approved by the majority
of MCS members to re-locate, preserve, and showcase our heritage, our
faith, our history and our
traditions as Maronites in
Australia.
This project is part of
our important mission

as Maronites and MCS
members, to preserve our
heritage and to spread
our faith, culture and
message amongst others;
to teach our younger generations about our significant history and Maroniteness; and to support our
Church and community in
all such relevant activities.

Your input, help and support are essential, and being a member of the MCS
is a privilege that comes
with great responsibilities
towards our Eparchy and
our community.
Regards
Bakhos Georges
President of the Maronite
Catholic Society Australia
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Labor backs call for bank Penalty rate changes to cost
$667m: report
levy inquiry
Federal Labor is having a
bet each way on the government’s new billiondollar bank levy, backing
its introduction but supporting a banker’s call for
a public inquiry.
National Australia Bank
chairman and a former
head of Treasury, Ken
Henry, argues the impost
is bad policy that will be
borne by shareholders
and customers.
Opposition Leader Bill
Shorten says the banks
are ignoring the prime
minister’s demand the
levy not be passed onto
customers.
“The last thing anyone
in the world wants is Mr
Turnbull dreaming up a
$6 billion tax on banks
which gets passed to everyday Australians,” the
Labor leader told reporters in Adelaide on Tuesday.
Mr Shorten has labelled
as inadequate the $1 million the government will
provide to the Australian
Competition and Consumer Commission to
oversee the introduction
of the levy.
“It doesn’t seem like a serious safeguard to me,”
he said.
Labor will support the establishment of a Senate
inquiry into the tax.
The levy on the five largest banks was the big
surprise in last week’s
budget and forms part of
the government’s plan to
get the nation’s finances
back into balance.
But the banks are furious.
Dr Henry says the government should have acted
more responsibly by explaining the tax would be
borne by customers and/
or shareholders.
“There should be an open
public inquiry because
the tax lacks policy coherence both in respect
of tax policy and in respect of financial system
regulation,” he said.
He had seen nothing to
suggest the $6.2 billion

tax was presented to the
Australian
Prudential
Regulation Authority before the announcement in
last week’s budget.
Prime Minister Malcolm
Turnbull rejected that
claim.
“I can assure you that the
regulators were consulted and consulted as part
of the exercise, as part of
the process by Treasury
and the government in
preparing that proposed
levy,” Mr Turnbull told reporters in Adelaide.
Dr Henry says the tax will
cost NAB more than $300
million a year.
Treasurer Scott Morrison
said he wasn’t surprised
Dr Henry was arguing his
case.
“But Australians know
that this a fair measure,”
he told reporters in Sydney.
In a submission to Treasury over the levy, the
Commonwealth
Bank
said it was surprised to
see the sector singled out
in the budget.
“We remain very concerned at the speed with
which the levy is being introduced, and the significant risk of unintended
consequences that could
impact the stability and
effectiveness of the banking system,” the country’s largest bank says.
Mr Turnbull also rejected
claims of hypocrisy by
West Australian Nationals leader Mia Davies citing the prime minister’s
criticism of her party’s
plan for a mining tax.
“The hypocrisy of saying no we don’t think you
should be asking the miners in Western Australia
to pay their fair share,
but then having the same
rationale for slamming it
onto the banks we find a
little bit hard to swallow,”
she said.
Mr Turnbull said his levy
on liabilities was different
to a super-profits tax on
the big miners, which pay
royalties.

Claims from a left leaning
think tank that Sunday penalty rate changes will cost
regional workers more than
$660 million a year is fundamentally flawed, Australia’s
peak business body says.
A report by the McKell Institute says rural and regional
workers in the hospitality,
retail and pharmacy sectors
will lose hundreds of millions of dollar in take home
pay annually under a Fair
Work Commission ruling
to reduce Sunday penalty
rates.
The institute also says the
decision could cost the
broader regional economy
$290 million a year - based
on assumptions that most
larger businesses are chains
and not locally owned, and
that they will not necessarily
reinvest money saved back
into local communities.
But the Australian Chamber
of Commerce and Industry
says the research and assumptions behind it have
“fundamental flaws”.
“”Research out tuesday by
the McKell Institute is part of
a broader political campaign
to undermine the Fair Work
Commission’s decision on
penalty rates. The research
has fundamental flaws that
damage its credibility and
relevance,” the peak body
said.
It says the McKell analysis
“wrongly assumes that no
shops, cafes or pubs will
open for additional hours
following a moderate reduction in Sunday penalty rates”
and deliver more jobs.
The FWC in February ruled
to reduce Sunday penalty

rates in the hospitality sector from 175 per cent to 150
per cent, and penalty rates
in the fast-food industry
from 150 per cent to 125
per cent.
Also under the changes due to come into effect on
July 1 - Sunday penalty
rates for retail workers, and
for pharmacy employees
working between 7am and
9pm, were set to drop from
200 per cent to 150 per
cent.
Casual workers on Sunday
shifts would be paid 25 per
cent more than full-time and
part-time employees.
The McKell Institute, which
says it’s often ideologically
but not formally aligned with
the Labor Party, used 2011
census data to estimate retail and hospitality worker
numbers in each electorate
and applied that estimate to
the number of employees
actually working on weekends.
The institute then factored
in the reduced Sunday penalty rates, assumed a 19 per
cent marginal tax rate and
used the total number of
workers in each industry for
the disposable income loss
estimates.
It used a similar methodology, as well as 2016 workforce data, to estimate the
impacts of penalty rate cuts
for the pharmacy sector.
McKell’s report also claimed
that Leichhardt in Far North
Queensland would be hit
hardest by the penalty rate
reductions, with workers
across four sectors losing
up to $21 million a year in
disposable income.

Treasurer lays down challenge to big banks

The federal treasurer has challenged at least one of Australia’s big four banks to break ranks and declare that
they will not pass a new levy onto customers.
Scott Morrison accused Westpac, NAB, ANZ and the
Commonwealth Bank of «having a lend of people» over
the $6.2 billion, four-year budget measure.
They can afford to wear the cost and their threats to
charge customers extra were an insult, he said on
Thursday.
«The first bank to break ranks and say “no, we’re not
going to insult the Australian people, we’re going to do
the right thing by the Australian people”, I think they will
get a lot of support from Australian customers,» he told
reporters in Brisbane.
«And if the other banks don’t want to follow them, then
I’d be following the bank that is the first to move.»

Bank of Sydney’s Expect More Home
Loan snags spot among the country’s
best value home loans

Financial comparison site
Mozo.com.au has recognised Bank of Sydney’s
Expect More Home loan
package as one of the
best value home loans in
Australia in an independent analysis for its Experts Choice Home Loan
Awards.
Miltos Michaelas CEO
of Bank of Sydney said:
“This is another genuine
acknowledgment of the
great value of our Expect
More Home Loan package. We are committed to
developing our products
and to continue improving
our offerings to exceed
our customers’ financial
needs and expectations.”
Mr Michaelas added, “We
pride ourselves for a personal relationship banking approach and for offering great products to
all our customers, which
together can create the
difference we want our
clients to experience. We

are proud of this achievement.”
“This year’s winners have
earned a spot among the
top 10 per cent of home
loans in each Award category which is no small
feat given that our banking experts reviewed over
500 home loans from 89
lenders,” says Mozo’s
Kirsty Lamont.
“Our Experts Choice
Home Loan Awards are
designed to recognise the
providers that are leading the pack in terms of
the value they deliver to
home loan customers.”
“Home loan repayments
are often the biggest hit
on the household budget
and this is why it’s so
important for borrowers
to know where to look
to ensure they’re getting
the best deal possible.
Switching to a better value lender can save big
bucks over the life of the
loan.”

Commonwealth chasing former One Nation
senator Rod Culleton to repay senate salary
THE Commonwealth government is attempting to
claw back thousands of
taxpayer dollars paid to
former One Nation senator Rod Culleton during
his time in Parliament.
Mr Culleton is preparing
to fight the debt notice,
which will aim to recover
the salary he and staff
members were paid, along
with superannuation payments and travel expenses.
It comes after the High
Court ruled Mr Culleton
was ineligible to have
been elected at the 2016
federal election because
he was convicted of a larceny charge at the time.
The Department of Finance wrote to the WA

farmer advising him of the
debt last week.
In the letter, Mr Culleton
was advised the total debt
was still being calculated
but that the government
was required to attempt to
reclaim the payments.
He was given the option
of providing evidence of
his financial circumstances for consideration after
being declared bankrupt
in December.
Mr Culleton told The Australian he would be protecting his rights and the
rights of his staff, while
claiming that the government was “trying to gain
power by getting rid of the
crossbenchers”.
“They should hang their
head in shame,” he said.
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Budget 2017: What it means for you

Baby boomer who owns a home? Maybe it’s time to sell up.Source:istock

Seeing a doctor will become cheaper.Source:Getty Images

Scott Morrison hopes the Budget will make it easier to own your first home.Source:istock

There will be almost $2 billion saved from the family tax benefit.Source:istock

SURE, Scott Morrison
has delivered his second
Budget declaring there
are “better days ahead”,
but here is what it actually
means for you.
If you’re a first-home buyer ...
Young people saving for
a deposit on their first
home will be able to use
their superannuation as a
sort of supercharged savings account.
From July 1, savers will
be able to salary sacrifice
from their pre-tax income
extra amounts over the
compulsory superannuation contribution, up to a
maximum of $30,000.
You will be able to withdraw that cash, along with
any earnings, from July
1, 2018. The deposit will
attract the tax benefits of
superannuation — contributions and earnings will
be taxed at 15 per cent,
and withdrawals will be
taxed at 30 per cent below the marginal tax rate.

lion Australian families.
A single, means-tested
child care subsidy will replace previous child care
benefits and rebates.
Families earning $185,710
or less and who need to
use more child care will
no longer face an annual
cap. Those who earn more
than $185,710 will have
their child care rebates
capped at $10,000.
Parents of pre-schoolaged children will keep
their guaranteed 15 hours
a week of free access.
Wealthy families will have
their child care subsidies
cut off once they earn
a combined $350,000 a
year — saving taxpayers
$119 million over three
years from 2018.
If you or your children are
at school ...
Whether you get more
iPads will very much depend on which school
you go to.
An extra $19 billion will
be injected into school

Treasurer Scott Morrison
says the scheme will accelerate savings by “at
least 30 per cent” compared with a typical deposit savings account.
If you’re a baby b$3600,
costing up to $50,000. A
subsidised six-year medical degree will cost up to
$75,000.
You’ll also have to start
repaying your tuition fee
loans as soon as you reach
an income of $42,000 instead of $51,957. High
earners (over $119,882)
will pay 10 per cent of
their income instead of
eight per cent.
What’s more, the repayments will be indexed to
the consumer price index instead of the fasterrising average weekly
wages, which will mean
higher repayments over
the longer term.
And even if you’re paying more, your experience may not get any better, with the Government

looking to cut $2.8 billion
from university funding
over four years, dependent on performance.
If you are a parent ...
Parents hoping for an increase in the family tax
benefit will be disappointed, with the Government
opting not to proceed with
a promised increase of
$20 a fortnight per child,
saving the Budget $2 billion over four years.
Families will be subjected
to an income taper test,
losing 30 cents of their
family tax benefit for every dollar they earn over
$94,316 from July 2018,
saving the Government
$415.4 million over five
years. The changes will
mean 100,000 families
will lose access to the
family tax benefit.
On the plus side, the Budget includes $37.3 billion
for child care over three
years from July, to be allocated to about one mil-

funding over the next decade under David Gonski’s needs-based model,
originally championed
by Labor. But the model
will not discriminate between public, private and
Catholic schools, so 24
of the nation’s wealthiest
schools will experience
“negative growth” in their
funding and 350 “slower
growth”.
More than 9400 schools
will see an uptick in funding, however.
Funding will increase from
$17.5 billion this year to
$22.1 billion by 2021 and
$30.6 billion by 2027.
If you are on welfare ...
Dealing with Centrelink
may become simpler,
with the Budget including $5.5 million worth of
measures to cut red tape
and improve information
sharing between departments.
The agency’s call centre will get an extra 250
workers in a pilot aimed

at slashing call waiting
times.
But don’t expect an easy
time if you’re unemployed; the Budget includes new measures to
crack down on drug users
and cheats.
Tough new rules forecast
to save $632 million over
five years include penalties for people who fail to
turn up to appointments
due to intoxication.
Drug users and alcoholics will be made ineligible
for disability pensions
for medical conditions
“caused solely by their
own substance abuse”.
The Government will
launch a drug testing trial
among 5000 new welfare
recipients.
The agency will also tighten regulation of single
parent payments, targeting those who fraudulently collect multiple payments. This could mean
single-parent households
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Nine arrested over $165m tax fraud ring, including son of deputy ATO chief

ATO deputy commissioner Michael Cranston.Source:Supplied

Adam Cranston is pictured with wife Elizabeth. Adam is the subject of
an ATO investigation into alleged tax fraud.Source:Supplied

Adam Cranston’s wife, Elizabeth (left), and mother Robyn (right) leave
Sydney Central Local. Picture: Paul MillerSource:AAP

Adam Cranston is taken into custody by the AFP during a raid on his
Bondi apartment.Source:Supplied

Two planes have been seized. Picture: Australian Federal
PoliceSource:Supplied

Some of the cash seized by the AFP. Picture: AAPSource:AAP

THE deputy ATO commissioner Michael Cranston
has been charged with
abusing his position as a
public official.
The allegation comes
hours after it emerged his
son Adam Cranston, 30,
had been charged over a
$165 million alleged tax
fraud scam.
The allegation against Michael Cranston is in connection with the $165 million scam, but police don’t
believe he knew about his
son’s alleged activities.
It will be alleged Adam
Cranston asked his father
to access “some information”.
Police and the ATO are
stunned at the “unprecedented scale” of the
alleged fraud — which
would be one of the biggest white-collar crimes
Australia has ever seen.
Michael Cranston has
been issued with a court
attendance notice, to appear in Sydney’s Central
Local Court on June 13 —
the same court his son is
listed to appear later this
morning.
His 24-year-old daughter Lauren is also facing
charges. She is expected
to appear in court next
month on the same day as
her father.

A statement from Andrew
Mills, Acting Commissioner of Taxation, confirmed warrants had been
executed on a number of
people who allegedly held
information relevant to the
investigation into the massive fraud.
“One of the warrants
was served on one of the
ATO’s long-serving senior
executive officers. That officer has been served with
a court attendance notice,”
Mr Mills said.
Mr Cranston has been with
the ATO for more than 30
years.
He said the inquiry so far
hadn’t revealed evidence
of “actual intervention or
influence on audit cases
or of money being refunded, or of tax liability being
changed”.
Mr Mills said: “The information I have to date
shows no compromise
of the operations of our
administration. Our systems, controls and procedures worked effectively
and we have been able to
successfully isolate and
protect the investigation,
working well with the AFP
over many months to build
a picture of what has been
happening.”
Nine people have been arrested over a $165 million

tax fraud investigation involving the ATO and Australian Federal Police.
The eight-month long
investigation was codenamed Operation Elbrus.
Adam Cranston is charged
with conspiracy to defraud
the commonwealth. He
was arrested at Bondi during 27 raids on homes and
businesses across Sydney
on Wednesday.
“This investigation has
uncovered high-level organised activity; it is complex (and) sophisticated,”
a source told the newspaper.
It’s believed police will allege the fraud is one of the
biggest ever seen in Australia.
It’s alleged the fraud involved a payroll company
which would funnel wage
payments through a second tier company, and
then only pay the ATO a
fraction of the income tax
required.
The Daily Telegraph reports Adam Cranston was
allegedly a “co-conspirator” in the scam, that was
used to fund real estate
and a celebrity lifestyle.
His luxurious lifestyle was
made up of boats, prime
real estate and a orange
and blue Ford GT, which is
estimated to cost hundreds

of thousands of dollars.
Photos of the car, which
was used in the couple’s
wedding, were splashed
across Facebook.
According to his LinkedIn
profile, Adam Cranston is
also the owner and manager of Synep Racing, a motorsports team that races
luxury cars like Porsche.
“We are alleging that this
is an organised syndicate
involved in a significant
conspiracy to defraud the
Commonwealth,”
AFP
deputy commissioner Leanne Close told reporters
in Sydney.
“The scale of this alleged
fraud is unprecedented
for the AFP; the response
from our members yesterday is a direct response to
the level of offending that
we have identified during
this operation.”
She said $165 million was
allegedly removed from
the tax pool.
“We will take time to ... see
if that is where the conspiracy ends or if there is
further charges or further
money that has been defrauded,” Commissioner
Close said.
Ms Close said it appeared
Mr Cranston’s son asked
him to access some information.
“We don’t believe that at

this point that he had any
knowledge of the actual
conspiracy and the defrauding,” she said.
So far six people have
been charged with conspiracy to defraud the
Commonwealth, two with
money laundering and another with extortion.
Almost 300 officers took
part in the raids when 28
search warrants were executed across NSW on
Wednesday. More are expected today.
Luxury cars were among
25 vehicles seized under
proceeds of crime, as were
two planes, artworks, jewellery, Grange wine and $1
million in cash.
Eighteen residential properties have also been
seized by investigators.
Seven of the nine charged
overnight will appear at
various courts on Thursday.
The alleged fraud involved
payroll services.
A company was set up to
provided these services
to legitimate clients but
their payments were transferred to subcontractors
controlled by syndicate
members, who pocketed
the money.
The ATO bill for this fraudulent behaviour dating
back to June last year is

estimated at $165 million,
but could be much more.
Mr Mills conceded the situation was serious.
“Australians must have
a tax administration they
can trust and the people of
the ATO must be of utmost
integrity and good judgment. This is even more
important for those in leadership positions; I expect
our officers not only to follow, but to champion and
role model the APS Values
and Code of Conduct.”
He had ordered a Code
of Conduct investigation
into “ a small number” of
employees and promised
to be “forensic in our examination of what has occurred”.
“The people being investigated have been suspended without pay.”
The ATO was conducting an internal investigation into four officials into
whether or not they looked
at the material they were
unauthorised to do so.
Mr Mills told media today
Mr Cranston had “up until
this point ... held an illustrious career”.
“We do take it extraordinarily seriously and ... it
is of concern that a longstanding officer has been
alleged to have been involved in this.”
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

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