
االسرتالية الواليات  سائر  وتوزع يف  سبت  كل   e-mail: info@meherald.com.au  تصدر 
  Sydney: POBox 422, Guildford  NSW 2161, Tel:(02) 96324818  Fax:(02) 96323412

826 العدد   -  2017 10  حـزيران  Saturday 10 June  2017, Issue No. 826السبت 
Melbourne: 1/ 8 Gilmour  Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

pp: 255003 / 09613

www.meherald.com.au/myherald

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
رخصة  على  للحصول  تؤهلك 
املهن  يف   )Licence( حكومية 

التالية:
أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  هدم  باطون-  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

يف موازاة املشهد االقليمي 
االوساط  ساد  املتأزم، 
السياسية وورشة العاملني 
املسّودة  َبلورِة  على 
النهائية لقانون االنتخاب، 
هذا  اّن  مفاده  تقدير 
مسافة  على  بات  القانون 
اّي  ألن  الوالدة،  من  ايام 
طرف لن يكون يف مقدوره 
االتفاق  وجه  يف  الوقوف 
الرئاسي على هذا القانون 
والذي  العريضة،  بعناوينه 
ترتّكز االجتماعات اآلن على 
التقنية.  تفاصيله  معاجلة 
على  العاملني  احد  وقال 
توليد القانون انه على رغم 
االفكار اليت يطرحها الوزير 
وتنّصلت  باسيل  جربان 

منها  اللبنانية«  »القوات 
اجتماع  يف  تشارك  ومل 

تقديرات  هناك  االربعاء، 
يتحّمل  ال  الوضع  أّن  تفيد 

هل أياماً متهيداً إلختاذ موقف..  عـون يمُ
وبـرِّي قد يـؤجِّل جلـسة اإلثنني

التتمة صفحة 31

قوى األمن الداخلي تحتفل بعيدها الـ156 )أنطوان عامرية(

التتمة صفحة 31

»حزب اهلل« يؤكد أّن خطواِت احللحلة يف قانون االنتخاب بدأت تمُطلمُّ برأسها 

التتمة صفحة 31

الشعيب«  »احلشد  بدأ 
يرتاجع عن تهديداته بدخول 
األراضي السورية استجابة 

عدم التوصل اىل اّي نتيجة، 

حتذير أمريكي - كردي لقوات »احلشد الشعيب«
والدولية  احمللية  للضغوط 
اليت متارس عليه كلما تقدم 
وأعلن  احلدود،  اجتاه  يف 

سيتخلى  أنه  االول  أمس 
بعد  للشرطة  مواقعه  عن 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

40
$2،00

إسالمية  دول  واصلت 
موقف  تأييد  وصديقة 
واإلمارات  السعودية 
من  والبحرين  ومصر 
احلرمني  خادم  وأكد  قطر، 
سلمان  امللك  الشريفني 
والرئيس  عبدالعزيز  بن 
الفرنسي إميانويل ماكرون، 
»على  بلديهما  حرص 
مكافحة اإلرهاب والتطرف، 
واالتفاق على ضرورة بذل 
لتجفيف  اجلهد  من  املزيد 
منابع اإلرهاب، حرصًا على 
أمن املنطقة واستقرارها«. 
وقالت متحدثة باسم البيت 
»الرئيس  إن  األبيض 
يواصل  ترامب  دونالد 
األطراف  كل  مع  مساعيه 
يف الشرق األوسط لتهدئة 
اخلليج.  منطقة  يف  التوتر 
القطرية  احلكومة  لكن 
تغيري  بعدم  متسكت 
سياساتها.  أو  مواقفها 
وعقد الرئيس املصري عبد 
حمادثات  السيسي  الفتاح 

مستفيضة مع ملك البحرين 
تناولت  عيسى  بن  محد 
وكيفية  األزمة  تطورات 
على  الضغوط  زيادة 

الدوحة.
دول  صّعدت  حني  ويف 

خليجية ومصر محلتها على 
ولوحت  الدوحة  سياسة 
يشدد  حبظر  االمارات 
مصر  وطالبت  العقوبات 
بالتحقيق  االمن  جملس 

الدوحة تتجاهل املطالب اخلليجية وترامب يتمسك بالتهدئة

التحالف  طائرات  أسقطت 
من  طائرة  الدولي 
)درون(،  طيار  دون 
من  قوات  هامجت  بعدما 
الذي  الدولي«  »التحالف 

تقوده أمريكا عند مناطق 
جنوب  االشتباك«  »عدم 
املرة  هي  وهذه  سورية. 
األوىل اليت تهاجم القوات 

التتمة صفحة 31

إسقاط طائرة دون طيار ألنصار النظام 
أطلقت النار على قوات »التحالف«

مدير »أف بي آي« املعزول ال يربئ ترامب وال يورطه
اجتهت األنظار يف الوسط 
والشعيب  السياسي 
االول،  أمس  األمريكي 
الكونغرس حيث  قاعة  إىل 
املدير  كومي  جيمس  أدىل 

التحقيقات  ملكتب  السابق 
آي(  بي  )أف  الفيديرالي 
أن  فيها  أكد  بشهادة 
روسيا  حول  التحقيق 

التتمة صفحة 31
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سليم  العدل  وزير  رعى   
الطب  مركز  إطالق  جريصاتي 
قصر  يف  والنفسي  الشرعي 
مبشاركة  طرابلس،   - العدل 
األوروبي  االحتاد  سفرية 
حضور  يف  السن،  كريستينا 
والبلديات  الداخلية  ممثل وزير 
منطقة  قائد  للمشنوق  نهاد 
الشمال يف قوى االمن الداخلي 
الدكتور  سكينة،  علي  العقيد 
النائب  ممثال  احللوة  مصطفى 
حممد الصفدي، الرئيس األول 
رضا  القاضي  الشمال  حملاكم 
ممثال  احلاج  وليد  العميد  رعد، 
قائد اجليش العماد جوزف عون، 
نقيب احملامني يف الشمال عبد 
حسن  العقيد  الشامي،  اهلل 
العلي ممثال املدير العام لقوى 
عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
األيوبي  علي  الرائد  عثمان، 
ممثال املدير العام لألمن العام 
املديرة  ابراهيم،  عباس  اللواء 
ميسم  العدل  لوزارة  العامة 
خمابرات  فرع  ورئيس  نويري، 
اجليش يف الشمال العقيد أمحد 

العمري.

جبور
ونشيد  الوطين  النشيد  بداية 
ألقت  ثم  االوروبي،  االحتاد 
سوزان  »ريستارت«  رئيسة 
جبور كلمة تناولت فيها »ظروف 
على  وأهميته  املركز  انشاء 
ونوهت  املقاضاة«.  مستوى 
االحتاد  سفرية  ب«جهود 
األوروبي«، ولفتت اىل »جهود 
اليت  للعدل  العامة  املديرى 
املشروع«،  إجناز  يف  ساهمت 
على  »العمل  أن  إىل  ولفتت 
إطار  يف  يأتي  املكتب  افتتاح 
املشرتك  »العمل  مشروع 
الفاعل من أجل مقاضاة مرتكيب 
التعذيب وتعزيز التزام مكافحة 
لبنان  يف  املتأصلة  اجلرائم 

واألردن«.

السن
السن  السفرية  ألقت  ثم 
املشروع  فيها  تناولت  كلمة 
»التعاون  على  مثنية  وأهميته، 
مع restart ووزارة العدل«، 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  مؤكدة 
املؤاتية  املناخات  وتوافري 

لتحقيق العدالة«.

وقالت: »لوال تعاون الوكاالت 

جريصاتي يف افتتاح مركز الطب الشرعي يف قصر عدل طرابلس:

 يعكس إلتزام الدولة مبوجبات إتفاق مناهضة التعذيب

املختصة  والوزارات  األمنية 
وخربتها وتفاني هيئات اجملتمع 
املدني والتزامها ملا كان لبنان 
قادرا على حتقيق ما حققه خالل 
العام املنصرم من انتصار على 
اجلرائم واكتشافها، وهي خطوة 
تقدير  وحمط  األمام  إىل  مهمة 
لبنان  داخل  يف  ليس  عميق 

فقط بل وخارجه أيضا«.

جريصاتي
كلمة  جريصاتي  الوزير  وألقى 
قال فيها: »عندما دعتين مديرة 
األستاذة  »ريستارت«  مركز 
إفتتاح  لرعاية  جبور  سوزان 
»مركز الطب الشرعي والنفسي 
يف قصر العدل - يف طرابلس« 
األوروبي،  اإلحتاد  من  املمول 
املشاعر  غمرتين  مشكورا، 
املليئة بالفخر واإلعتزاز واحلنني 
اىل أيام خوال كنت أقصد فيها 
ما  بقدر  عائليت  مع  طرابلس 
كنت أقصد فيها زحلة مدينيت.

إن احلديث عن طرابلس الفيحاء، 
وتارخيها العريق من الفينيقيني 
اىل الفرنسيني مرورا بالرومان 
والفرجنة  والعرب  والبيزنطيني 
تاريخ  وعن  والعثمانيني، 
الرائدات قد  رجاالتها ونسائها 
يطول وال تسمح هذه املناسبة 
يف اإلفاضة يف إسرتجاعه، من 
نذكر  أال  ذلك  يعين  أن  دون 
العثمانيني  أيام  من  شهداءها 
من  وفيهم  هذه،  أيامنا  حتى 

كبار رجاالت الدولة.
ويطول التأمل يف زوايا تألقها، 
فالرحلة اليت تبدأ من ساحة التل 
ال تنتهي يف امليناء، بل إن يف 

الوزير جريصاتي يقص الشريط
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حارة ويف كل سوق وكل  كل 
مناضل  شعب  حكاية  شارع 
وعاشق  للخري  حمب  مكافح 
على  حكاية شعب مجع  للحياة، 
بأجراس  املساجد  آذان  أرضه 
وإنسياب  تناغم  يف  الكنائس 
جعله مثال حيتذى ليس فقط يف 

لبنان بل يف املنطقة بكاملها.
عرف شعب طرابلس إنتكاسات 
أنها  إال  املسامل،  العيش  يف 
تشبه  وال  مصطنعة  كانت 
طبيعته وأهل الضواحي، بدليل 
قلب الصفحة ورفض اإلنصياع 
اىل منطق العنف وأخذ العرب من 
األحداث املأسوية كي ال تتكرر 

مهما كانت الظروف.
أن  قلت  إن  بسر  أبوح  لن 
على  حريصان  ودولته  فخامته 
قلب صفحة املاضي األليم يف 
الوطن،  أحناء  وسائر  طرابلس 
العدل  وزارة  من  طلبا  وقد 
عن  عام  عفو  قانون  إقرتاح 
جرائم ميكن أن يشملها العفو، 
ما  على  العدالة  تنتصر  حبيث 

سواها من إعتبارات«.
أضاف: »أما بعد، يندرج إفتتاح 
والنفسي  الشرعي  الطب  مركز 
طرابلس  يف  العدل  قصر  يف 
مشروع  تنفيذ  إطار  ضمن 
من  الفاعل  املشرتك  »العمل 
التعذيب  مرتكيب  مقاضاة  أجل 
اجلرائم  مكافحة  التزام  وتعزيز 
اإلحتاد  من  املمول  املتأصلة« 
هذه  نستغل  والذي  األوروبي، 
رسائل  أمسى  لتوجيه  الفرصة 
القيمني  اىل  والتقدير  الشكر 
سعادة  رأسهم  وعلى  عليه 
كريستينا  الصديقة  السفرية 
اإلطار،  هذا  ويف  السن. 
يهمين التأكيد أن فخامة رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
اىل  اإلنتماء  شرف  لي  الذي 
فكره السياسي، ودولة رئيس 
الدين  سعد  األستاذ  احلكومة 
احلريري الذي لي شرف اإلنتماء 
إمنا  للعدل،  وزيرا  حكومته  اىل 
اإلنسان  حقوق  قضايا  يوليان 
ومنها قضايا مناهضة التعذيب 
خاصة،  أهمية  منه،  والوقاية 
املشرتك  حرصهما  من  تنطلق 
وأحكام  الدستور  إحرتام  على 
مقدمته اليت نصت على إلتزام 
املواثيق  مجيع  إحرتام  الدولة 
األمم  عن  الصادرة  الدولية 

محاية  اىل  والرامية  املتحدة 
وضمانها،  اإلنسان  حقوق 
وعلى جتسيد مبادئها يف مجيع 

اجملاالت وامليادين«.
إختذته  الذي  العنوان  ولعل 
حكومة العهد لنفسها، »حكومة 
يف  كاف  الثقة«  إستعادة 
األهداف  عن  للتعبري  ذاته 
وهي  لنفسها  إرتضتها  اليت 
على  أساسية  بصورة  ترتكز 
بدولته  املواطن  ثقة  إستعادة 
اإلستعادة  هذه  ومؤسساتها، 
اليت ال ميكن أن تتم إال من خالل 
التوجه اىل املواطن وطمأنته اىل 
الرمسية  بأجهزتها  الدولة،  أن 
كافة، تعمل على تأمني حقوقه 
وضمان حرياته األساسية ومنع 
اإلنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها«.
بالدور  منا  »إميانا  وتابع: 
دليل  يؤديه  الذي  األساسي 
اىل  للوصول  الشرعي  الطب 
التعذيب  جرمية  مرتكب  حماسبة 
وملساعدة الضحية على املطالبة 
وقعت  أضرارها،  بتعويض 
مع  تفاهم  مذكرة  العدل  وزارة 
مجعية   - حكومية  غري  مجعية 
تأهيل  إلعادة  »ريستارت« 
والتعذيب،  العنف  ضحايا 
التقدير  كامل  هلا  نبدي  اليت 
للطب  مركز  إلنشاء  واإلحرتام، 
قصر  يف  والنفسي  الشرعي 

العدل يف طرابلس.
يعد  املشروع  هذا  »إن  وقال: 
مشروعا منوذدجيا سيتم تعميمه 
إنشائه  على  سنتني  مرور  بعد 
يف  العدل  قصور  خمتلف  على 
لبنان يف مجيع احملافظات بعد 

تقويم التجربة.
الطيب  املركز  هذا  أهمية  إن 
فرصة  تأمني  على  تقتصر  ال 
للفحص  للخضوع  للموقوفني 
تكاليف  أي  دون  من  الطيب 
التعذيب  حاالت  عن  والكشف 
اجلسدية  املعاملة  سوء  أو 
سواء  حد  على  والنفسية 
وتوثيقها وفق املعايري احملددة 
والتوثيق  التقصي  دليل  يف 
إلدعاءات التعذيب - بروتوكول 
أن  اىل  تتعداه  بل  إسطنبول، 
سوف  املركز  هذا  وجود  جمرد 
يشكل رادعا مزدوجا: من ناحية 
أوىل سيؤدي اىل إنصاف أفراد 
عدد  وخيفف  العدلية  الضابطة 
من  اجملردة  الكيدية  الدعاوى 

األدلة اجلدية املساقة ظلما يف 
من  ثانية  ناحية  ومن  حقهم، 
رادعة  وسيلة  يشكل  أن  شأنه 
لكل من تسول له نفسه اإلعتداء 
وسالمة  املوقوفني  حقوق  على 

صحتهم اجلسدية والنفسية.
املركز  »إفتتاح  أن  ورأى 
العدل  قصر  يف  اليوم  الطيب 
اىل  خطوة  يشكل  طرابلس  يف 
الدولة  إلتزام  تعكس  األمام 
الدولية  موجباته  اللبنانية 
مناهضة  إتفاق  من  املنبثقة 
التعذيب والربوتوكول اإلختياري 
امللحق به، ويشكل دليال قاطعا 
هذه  حماربة  على  عزمها  على 
اآلفة من خالل مساعدة الضحية 
للتعذيب  تعرضها  إثبات  على 
قضائيا  مرتكبيه،  ومالحقة 
وإداريا، وإحالتهم على القضاء 

املختص للمحاسبة«.
الطيب  املركز  هذا  »إن  وختم: 
حيمل يف طياته معان ودالالت 

تطلعات  تالقي  متعددة 
والواعد  الواثق  اجلديد  العهد 
دولة  إنهاض  على  واملصمم 
وصون  واملؤسسات  القانون 
العامة  وحرياته  اإلنسان  حقوق 
بإنفاذ  بدأ  والذي  واخلاصة، 
العمل  يف  واملستمر  تعهداته 
اليت  الدولة  إلنهاض  الدؤوب 
جيد فيها كل مواطن وكل مقيم 
عند  مالذا  الوطن  أرض  على 
الضيق والشدة ومساحة لضمان 

ممارسة حقوقه وحرياته.
مهمات  بنجاح  التمنيات  مع 
التمنيات  ومع  املركز،  هذا 
حقوق  يساهم يف حتسني  بأن 
أمتنى  حرياتهم،  من  املمنوعني 
والطمأنينة  العدالة  تسود  أن 

أرجاء هذه املدينة احلبيبة«.
الوزير  قص  اخلتام،  ويف 
الشريط  والسن  جريصاتي 
وجاال  للمشروع  التقليدي 

واحلضور يف أقسامه.

»الوفاء  كتلة  رئيس  حذر   
رعد  حممد  النائب  للمقاومة« 
مهددة  املنطقة  »كل  أن  من 
بأمنها الداخلي وليس فقط يف 

مستقبل كياناتها«. 
بلدة حيمر  كلمة يف  وقال يف 
من  »إن  تأبيين  احتفال  يف 
ميسك  من  هو  مبنطقتنا  يعبث 
مشريا  فيها«،  األنظمة  برقبة 
اليت  الطائلة  »األموال  إىل 
أجل توفري  باألمس من  دفعت 
يتحكم  أن  يريد  لنظام  احلماية 
النظام  هذا  اخلليج،  أنظمة  يف 
لإلرهابيني  وكرا  كان  الذي 
وما  املنطقة  خراب  يف  وسببا 
حل بها من أزمات«. ورأى أن 
تنبئ  املنطقة  يف  »االحداث 
بتطورات وتصعيد ال تزال حتت 

السيطرة«.
وقال: »إننا يف لبنان كمجتمع 
لكل  مستعدون  مقاومة 

حنفظ  أن  أجل  من  اخليارات 
وجودنا وبلدنا، فنحن ال نعتدي 
على أحد وال نظلم أحدا، لكننا 
نرفض أي تعد أو أي ظلم من 

أحد«.
وعن االعتداءين اإلرهابيني يف 
طهران قال رعد: »إن اجلمهورية 
اإلسالمية أكرب وأعظم شأنا من 
من  خربشات  وراء  تنساق  أن 
هنا او حترشات من هناك، وإن 
احلرب  نقل  عن  حتدثوا  الذين 
يعرفونها  ال  إيران  داخل  إىل 
معها،  التصرف  حيسنون  وال 
الذروة  هي  هذه  كانت  وإذا 
يف أداء من يريدون نقل الكرة 
إىل امللعب اإليراني فهذا يعين 
خري  بألف  ستكون  إيران  أن 
املقاوم  اإلسالمي  عاملنا  وأن 
خوف  فال  خري،  بألف  سيكون 
جمتمعات  على  وال  إيران  على 

املقاومة«.

رعد: مستعدون لكل اخليارات من أجل أن 
حنفظ وجودنا وبلدنا

واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
جربان باسيل كتابا اىل وزارتي 
الصناعة واإلقتصاد والتجارة، 
حول اغراق القطاعات االنتاجية 
املستوردة  باملنتجات  اللبنانية 
مطالبا بـ »إعادة  اخلارج،  من 
التجارية  باالتفاقيات  النظر 
وتلك  لبنان  بني  بها  املعمول 

الدول«.
وتندرج هذه املبادرة يف إطار 
جمموعة من الشكاوى اليت وردت 
اىل وزارة اخلارجية واملغرتبني 
من مجعية الصناعيني اللبنانيني 
حول إغراق القطاعات اإلنتاجية 
املستوردة  باملنتجات  اللبنانية 
من اخلارج، اذ ترى الوزارة بأن 

إمكانية  النظر يف  اىل  »يصار 
التجارية  االتفاقيات  تعديل 
املعقودة مع الدول املشكو من 
إغراق إنتاجها لألسواق اللبنانية 
تطبيق  مع  يتالءم  مبا  وذلك 
بتاريخ  الصادر  القانون  نص 
محاية  قانون   (  2006/12/8
ومرسومه  الوطين(  االنتاج 
الذي   ،1204 رقم  التنظيمي 
هذا  تطبيق  دقائق  حيدد 
احلمائية  واالجراءات  القانون 
اىل  تهدف  اليت  فيه  الواردة 
ان  علما  اإلغراق،  مكافحة 
ملواكبة  استعداد  على  الوزارة 
االجراءات املتخذة بهذا الصدد 

تطبيقا هلذا القانون«.

اخلارجية دعت اىل اعادة النظر باالتفاقيات 
التجارية حلماية االنتاج الوطين



Page 3صفحة 3     

اعــالنات

املبارك رمضان  شهر  مبناسبة  خاصة  ن أســعار  مـضا ر
يم كر

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى  صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ 
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لبنانيات
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واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  برئاسة  جلسة 
املال  وزير  كنعان ويف حضور 
والنواب:  خليل  حسن  علي 
فادي اهلرب، ياسني جابر، نبيل 
حسن  فتفت،  امحد  فريج،  دي 
فضل اهلل، جورج عدوان، غازي 
انطوان  عمار،  علي  يوسف، 

زهرا، هنري حلو.
اجمللس  رئيس  حضر  كذلك 
سليمان،  عصام  الدستوري 
اجلمهورية  لرئاسة  العام  املدير 
العام  األمني  شقري،  انطوان 
فليفل،  فؤاد  الوزراء  جمللس 
االن  للمالية  العام  املدير 
الربامج  ادارة  رئيس  بيفاني، 
واالعمار  االمناء  جملس  يف 
الفرع  رئيس  شحرور،  ابراهيم 
اجلمهورية  رئاسة  يف  الفين 
رئيس  جمري،  رباح  العقيد 
رئاسة  يف  احملاسبة  دائرة 
رئيس  زهور،  حسن  اجلمهورية 
الديوان يف اجمللس الدستوري 
دائرة  رئيسة  متى،  جان 
احلكومي  السراي  يف  احملاسبة 
اميان ناكوزي، املستشار املالي 
الدين  حميي  احلكومة  لرئيس 
السراي  دندشلي، حماسب يف 
احلكومي ميشال نصري، حماسب 
بالل  الدستوري  اجمللس  يف 
املالية  االدارة  رئيس  حليب، 
يف جملس االمناء واالعمار ايلي 
املرأب  شعبة  رئيس  رحيم، 
العامة  املديرية  يف  الرئيسي 
طراد،  شربل  الرائد  للجمارك 
العقارية  للشؤون  العام  املدير 
حماسبة  رئيس  معراوي،  جورج 
ضو،  سنتيا  املال  وزارة  يف 
الدائرة  رئيس  اول  مراقب 
اجلمارك  مديرية  يف  املالية 

تغريد بعلبكي.
كنعان:  قال  االجتماع  وعقب 
وقفنا  اليوم  جلسة  بداية  »يف 
دقيقة صمت حدادا على رحيل 
والرئيس  السابق  النائب 
السابق للجنة املال مسري عازار. 
ونتقدم من أسرته بأحر التعازي 
االعضاء  والزمالء  اللجنة  باسم 

يف فقدانه«.
اللجنة  أن  اىل  كنعان  وأشار 
اليوم  جلستها  يف  »أنهت 
مع  اجلمهورية  رئاسة  موازنة 
عام  مدير  من  طلبناه  تصور 

البنود  بعض  حول  الرئاسة 
اليت يعترب انها حباجة لتعديل، 
لرئاسة  االدارية  واملوازنة 
تتضمن  ما  مع  الوزراء  جملس 
تفصيالت  طلب  مع  بنود  من 
تتعلق ببعض النواحي اليت هلا 
عالقة باملساهمات والتحويالت، 
كما يف عدد من الوزارات، الن 
ان  يرون  الزمالء،  من  عددا 
كان  اذا  للتشدد  امكانا  هناك 
عطاءات  حول  تفصيل  هناك 
لبعض اجلمعيات واملؤسسات، 
املالي  الوضع  ضوء  يف 
فيه.  حنن  الذي  واالقتصادي 
اجمللس  موازنة  أقررنا  كذلك 
االستماع  بعد  الدستوري 
عصام  اجمللس  رئيس  اىل 
حبث  طلب  الذي  سليمان، 
احملال  القانون  اقرتاح  واقرار 
املتعلق  النيابي  اجمللس  اىل 
اجمللس  صالحيات  بتوسيع 
اجمللس  وانتاجية  الدستوري. 
يعود  والسبب  حمدودة، 
حبسب رئيسه اىل الصالحيات 
احملدودة، واملختلفة يف دول 
تفسري  جلهة  السيما  أخرى، 
وكان  اخرى.  وامور  الدستور 
جلنة  يف  سائد  رأي  هناك 
االمكانات  تعزيز  لناحية  املال 
واملالية  واالدارية  التشريعية 

هلذه املؤسسة القضائية«.
اليت   17 املادة  »يف  أضاف: 
كانت معلقة يف مواد القانون، 
تعويضات  بتسديد  واملتعلقة 
اىل  تعود  وهي  الستمالكات، 
أكثر من عقدين. فهناك أحكام 
دفع  يتم  ومل  قضائيا  مربمة 
جراءها  املتوجبة  املستحقات 
أمام  كنا  واليوم،  للمواطنني. 
قانون برنامج يتعلق باستمالكات 
خصصنا  وقد  جديدة،  ملشاريع 
217 مليار من اصل 390 مليارا 
أولوية لدفع هذه الديون، قبل 
جديدة  انشائية  بأعمال  القيام 
ونريدها،  اليها  حباجة  حنن 
اي   2018 العام  يف  وسنلحظ 
جراء  اليوم  فيه  وقعنا  نقص 

ذلك«.
وتابع: »ألغينا البند الرابع الذي 
مواطنني  حيرم  ان  ميكن  كان 
حقوقهم، لناحية نصه على )عدم 
حق اي من املستملك منهم الذين 
ديون  هلم  تتوجب  او  توجبت 

املال أقرت موازنات رئاسيت اجلمهورية وجملس الوزراء واجمللس الدستوري

 كنعان: 217 مليارا لدفع ديون مستحقة 
عن استمالكات

واملؤسسات  االدارات  على 
العامة او جملس االمناء واالعمار 
املطالبة بأي تعويض ناشء عن 
تطبيق  او  التسديد  التأخري يف 
كان(.  القانون الي سبب  هذا 
بعدم  كان  املال  جلنة  ورأي 
حقه،  من  املواطن  منع  جواز 
وكانت هناك حماولة تقدم بها 
عدد من الزمالء مع وزارة املال 
لكن  وسط،  حل  اىل  للوصول 
الزمالء النواب رفضوا ومت الغاء 
الفقرة الرابعة من هذه املادة، 
الصحابها،  ستصل  واحلقوق 
قمنا  اليت  االجنازات  احد  وهذا 

بها اليوم«.
مناقشة  »أثناء  كنعان:  وقال 
الشؤون  مديرية  موازنة 
أثار  املال،  العقارية يف وزارة 
الزميل حسن فضل اهلل قضية 
املناطق  بكل  متعلقة  حيوية 
خمتلف  يف  املمسوحة  غري 
مبالغ  هناك  وان  املناطق، 
ليست  االنتاجية  ولكن  كبرية، 
يف  وهناك  املطلوب،  باحلجم 
على  افتئات  االحيان  بعض 
عليها  وتعديات  العامة  االمالك 
وبناء  وسواها.  باملشاعات 
تشكيل  قررنا  النقاشات،  على 
النائب  تضم  برئاسيت،  جلنة 
حسن  والنائب  فياض  علي 
فضل اهلل والنائب حسن فضل 
لقضية  حبلول  للخروج  اهلل، 
سنوات.  منذ  حلول  اىل  حتتاج 
وسنخرج بقرار على هذا الصعيد 
ضمن املهلة اليت نناقش فيها 

املوازنة«.
وأوضح كنعان أن »العمل جدي 
بناءة،  كانت  واالفكار  ومثمر 
التشدد  على  احلرص  يف ضوء 
يف املواضيع املتعلقة بعطاءات 
سنويا  تتكرر  ثابتة  وجتهيزات 
مكاتب  من  املوازنات،  يف 
كل  من  طلب  وقد  وسواها، 
ارسال  واالدارات  الوزارات 
البنود  هذه  عن  مفصلة  تقارير 
وتركنا  اليها،  احلاجة  ومدى 
احلق للجنة املال بأن تعود اىل 
البنود يف اجللسة االخرية  هذه 
اهليئة  اىل  تقريرها  رفع  قبل 
بها  النظر  تعيد  وان  العامة، 
سرتدها  اليت  للتقارير  وفقا 
الختاذ  واالدارات  الوزارات  من 

املوقف املناسب«. 

لجنة املال واملوازنة مجتمعة برئاسة النائب كنعان

االجتماعية  الشؤون  وزير  بدأ 
عدد  على  جولة  عاصي  بو  بيار 
يف  االجتماعية  املراكز  من 
املنت  قائمقام  يرافقه  املنت، 
»القوات  مرشح  حداد،  مارلني 
اللبنانية« يف املنت عضو اهليئة 
ابي  ادي  احلزب  التنفيذية يف 
اللمع ومنسق القوات يف املنت 

نبيل ابو حبيب.
انطلياس

يف  كانت  االوىل  احملطة 
التابع  االمنائية  اخلدمات  مركز 
االجتماعية  الشؤون  لوزارة 
يف  كان  حيث  انطلياس،  يف 
استقباله مسؤولة املركز سيلفا 
حداد. وبعد جولة لبو عاصي يف 
اوضاعه  على  واالطالع  املركز 
»واجب  قال:  واحتياجاته، 
عليها  جنول  ان  علينا  املناطق 
وعلى  اوضاعها  على  واالطالع 
واقعها ومنطقة املنت الشمالي 
كثرية،  احتياجات  اىل  حباجة 
حمرومة  كلمة  استعمل  ولن 
يف  جدا  كبري  نقص  وهناك 
ان  يعترب  اجلميع  الن  اخلدمات 
هذه منطقة ليست حباجة وهذا 

غري صحيح«.
أضاف: »هناك احتياجات كثرية 
ويف  تلبيتها،  جيب  املنت  يف 
الفتة  ديناميكية  هناك  املقابل 
يف  االجتماعي  املستوى  على 
منطقة املنت يف ما يتعلق بعدد 
اليوم  وانا  واجلمعيات،  املراكز 
ميكننا  كيف  معا  لنفكر  أتيت 
اساسي  وبشكل  مساعدتها، 
ان  ايضا  هي  ميكن  كيف 
الدولة  تساعدنا النه جيب على 
العامة  السياسات  تضع  ان 
ومنها  اجملاالت  من  كثري  يف 
تؤمن  وان  االجتماعي،  اجملال 
بعض املساعدات وتتكل وتثق 
تعمل  واليت  املميزة  باجلمعيات 
على االرض يف كل اجملاالت«.

وأوضح أن »هذه اجلولة تشمل 
اخلدمات  ومراكز  اجلمعيات 
االمنائية التابعة لوزارة الشؤون 
حتسني  اجل  من  االجتماعية 
مركز  رأسها  وعلى  وضعها 
قريبا  سيتحول  الذي  انطلياس 

اىل مركز رعاية أولية«.
قانون  عن  سؤال  على  وردا 
االنتخاب قال: »ال جديد الفت 
يف هذا املوضوع، اال ان هناك 
جدية واصرارا من قبلنا كقوات 
عدوان  جورج  والنائب  لبنانية، 
قام مبجهود كبري جدا للتوصل 
اىل حل وكما تعلمون متت حلحلة 
بعض  تزال  وما  كثرية  امور 
نكون سيئي  لن  عالقة،  االمور 
النية  كل  لدينا  ابدا،  النية 
االجيابية للوصول اىل حل ولكن 
واال  يتضافراجلميع  ان  جيب 
يعرقل احد، الن من يريد احلل 
اسبوعني جيب  انه يف  ويعتقد 
اىل  للوصول  كثريا  يعمل  ان 
يكفي  احلل  يريد  ال  ومن  حل. 
اال يعمل شيئا وينتظر اسبوعني 
للعودة اىل قانون الستني وهنا 
يكون خمطئا الننا لن نعود اىل 

قانون الستني«.
بحنس

عاصي  بو  انتقل  ذلك  بعد 
يف  الدماغي  الشلل  مركز  اىل 
يف  وكان  حبنس،  مستشفى 

املستشفى  مدير  استقباله 
بلدية  رئيس  شاهني،  ميشال 
ضهر الصوان سركيس بو فرح 

بدأ جولة على املراكز االجتماعية يف املنت
بو عاصي: لن نعود اىل قانون الستني

واطلع  معتوق،  جهاد  واملختار 
على اخلطوات العالجية اجلسدية 

والنفسية اليت يقوم بها ال

املركزي  اجمللس  عضو  أكد   
نبيل  الشيخ  اهلل«  »حزب  يف 
قاووق، خالل االحتفال التكرميي 
الذي أقامه »حزب اهلل« للشهيد 
ناصر إبراهيم العلي يف حسينية 
بلدة شقرا، يف حضور عدد من 
دين،  وعلماء  احلزبية  القيادات 
وفاعليات وشخصيات وحشد من 

األهالي،
أن »اللبنانيني ما زالوا متمسكني 
حتققت  اليت  اإلجيابية  باألجواء 
يف  الثالثة  الرؤساء  اجتماع  يف 
»حزب اهلل« حريص  بعبدا، وأن 
السياسية  القوى  مجيع  ويدعو 
اىل االفادة من هذه األجواء من 
جديد،  انتخاب  قانون  إجناز  أجل 
إلنقاذ  طريق  وال  حل  ال  ألن 
األخطار  من  وحتصينه  لبنان 
السياسي  االستقرار  تهدد  اليت 
إال  واالجتماعي  واالقتصادي 
انتخاب  قانون  على  باالتفاق 
جديد، وال سيما وأنه مل يبق إال 
اليت  للحل  القابلة  العقد  بعض 
على  بإصرار  اهلل«  »حزب  يعمل 
حنرص  فإننا  ولذلك  تذليلها، 
بالتفاهم  الطريق  إكمال  على 
أي  لبنان  لنجنب  واالجيابية، 
سواء  الستقراره،  تهديد 
أو  السياسي  املستوى  على 

االقتصادي او االجتماعي«.
إيران  له  تتعرض  »ما  أن  ورأى 
اليوم من عمليات إرهابية تكفريية 
وهابية داعشية، سببه أنها أول 
ودعمت  ساعدت  دولة  وأكثر 
يف حماربة »داعش« يف العراق 

تدفع  فإنها  وعليه  وسوريا، 
يف  السباقة  كانت  ألنها  الثمن 
التكفريي  حماربة داعش والفكر 
العمليات  وهذه  الوهابي، 
اإلرهابية يف طهران هي جزء من 
ميارسه  الذي  العاملي  اإلرهاب 
مشريا  الوهابيون«،  التكفرييون 
إىل أن »الذين يفجرون أنفسهم 
يف طهران أو دمشق أو صنعاء 
أو بغداد أو يف كل دول العامل، 
هلم فكر تكفريي وهابي واحد«.

ولفت أن »أكثر االنتحاريني على 
مستوى دول املنطقة والعامل هم 
من السعودية، وأن أكثر فتاوى 
التكفري مصدرها السعودية، وأن 
أكثر معاناة األمة اليوم باحلروب 
التكفري  سببه  النازفة  واجلراح 
»سالح  أن  معتربا  الوهابي«، 
من  خطورة  أشد  هو  التكفري 
السالح الكيميائي، ألنه بالسالح 
الكيميائي يقتل عدد من الناس، 
أمم  تقتل  التكفري  بسالح  ولكن 

وشعوب مدى مئات السنني«.

قاووق: ال حل النقاذ لبنان من االخطار اال 
باالتفاق على قانون جديد لالنتخاب

ابو عاصي خالل جولته

عرب  اجلميل  سامي  النائب  غرد 
تويرت قائال: »اىل اللقاء روي... 
احملبة بعيونك ستبقى يف قلوبنا 

وأمانة بعنقنا. سنستمر بالنضال 
من أجل لبنان جديد ال يشعر أحد 

فيه ان إجرامه حممي«.

سامي اجلميل:سنستمر بالنضال من أجل لبنان 
جديد ال يشعر أحد فيه ان إجرامه حممي

على  اجلميل  نديم  النائب  علق 
اغتيال الشاب روي حاموش عرب 
حسابه على موقع »تويرت« قائال: 
»ان جرمية اغتيال الشاب روي 

حاموش يتحملها املسؤولون عن 
تفلت األمن والسالح. فليحاكم 
السالح  ويضبط  اجملرمون 

لتستقيم االمور«.

نديم اجلميل: جرمية اغتيال حاموش يتحملها 
املسؤولون عن تفلت األمن والسالح
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لبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  حيا 
ميشال عون، قوى االمن الداخلي 
يف عيدها الـ 156 الذي يصادف 
اجلمعة )أمس(، منوها بالدور الذي 
تقوم به يف احملافظة على االمن 
يف لبنان »الذي اذا فقد، فقدت 
اجملتمع،  احلياة يف  مقومات  معه 
ذلك الن االمن واالزدهار يسريان 
ال  بلد  يزدهر  ان  ميكن  وال  معا، 
قطاعاته  كل  وتتعطل  فيه  أمن 
حيمي  كيف  املواطن  هم  ويصبح 
نفسه بنفسه وكيف يؤمن عائلته 

واهله«.
ضباط  اىل  عون  الرئيس  وتوجه 
ورتبائها  الداخلي  االمن  قوى 
تضحياتهم،  مقدرا  وافرادها، 
»اذا  وقال:  املزيد  اىل  داعيا 
االمن  نشر  هو  دوركم  كان 
وجودكم  فان  الطمأنينة،  وبسط 
ثقة  عامل  هو  االرض  على 
عندما  خصوصا  للجميع،  وضمانة 
املخلة  واحلوادث  التعديات  تكثر 
امانة  املواطن  فحماية  باألمن. 
يف اعناقكم، محاية حياته ورزقه 
وعائلته من املخاطر اليت تتهددها. 
من هنا اهمية املسؤولية امللقاة 

على عاتقكم«.
احلرب،  سنوات  »خالل  واضاف: 
االمن  من  كثريا  اللبنانيون  عانى 
امليليشيات،  امن  ومن  املتفلت 
وكان هذا من أهم اسباب اهلجرة 
اليت أفقدتنا الكثري من الطاقات. 
التأسيس  من  متكنا  اذا  واليوم 
حلالة من الرخاء االمين، فإننا نكون 
الدروب اليت  قد قطعنا احد اهم 
الوطن،  حضن  خارج  ابناءنا  تأخذ 
ومهدنا طريق العودة لقسم كبري 
منهم، وال سيما ان الرخاء االمين 
كي يتحقق حيتاج اىل عمل دؤوب 
دعائمه،  جبميع  اال  يكتمل  وال 
االمنية  املؤسسات  وسائر  وانتم 
الدعائم،  هذه  احدى  االخرى 

والقضاء دعامة اخرى«.
عون  الرئيس  استذكر  وبعدما 
شهداء قوى االمن الداخلي الذين 
سقطوا مؤخرا وهم يؤدون واجبهم 
انكم  شك  »ال  قال:  العسكري، 
املهنية  حياتكم  يف  تتعرضون 
لضغوطات شتى وايضا ملغريات، 
حصانتكم هي االنضباط والتمسك 
العسكرية  والفضائل  بالقيم 
عليها،  تربيتم  اليت  وباملناقبية 
حصانتكم هي جتردكم سواء خالل 
معاملتكم  او يف  مهامكم،  تنفيذ 
مرادف  فالتجرد  للمواطنني، 
فتطبقون  الظلم،  وعدم  للعدالة 

القانون على اجلميع بالسواء«.
توفري  عزمه  عون  الرئيس  واكد 
العسكرية  القوى  يساعد  ما  كل 
واالمنية على ادائها مهامها بنجاح 

وحرفية عالية.

مقتل حاموش
على  اطلع  عون  الرئيس  وكان 
يف  اجريت  اليت  التحقيقات 
الشاب  حبياة  أودت  اليت  اجلرمية 
االول  امس  ليل  حاموش  روي 
احد  توقيف  اىل  ادت  واليت 
طلب  وقد  بتنفيذها.  املتهمني 
الرئيس عون من االجهزة االمنية 
يف  التوسع  املعنية  والقضائية 
التحقيق ملعرفة االسباب احلقيقية 
للجرمية وانزال اشد العقوبات يف 

حق مرتكبيها واحملرضني عليها.
من  عون  الرئيس  طلب  كما 
القوى االمنية التشدد يف تطبيق 
يف  اختاذها  مت  اليت  االجراءات 
للدفاع  االعلى  اجمللس  اجتماع 

عون هنأ قوى االمن بعيدها وتابع التحقيق يف جرمية مقتل روي حاموش: إلنزال اشد العقوبات يف حق مرتكبيها واحملرضني عليها
باالمن  املخّلة  اجلرائم  من  للحد 

اليت يذهب ضحيتها ابرياء.

رحمة
االوضاع  كانت  ذلك،  اىل 
البالد  يف  واالمنية  السياسية 
قبل  عون  الرئيس  لقاءات  حمور 
بعبدا،  قصر  يف  اليوم  ظهر 
النائب  االطار  هذا  فاستقبل يف 
اميل رمحه الذي اطلعه على نتائج 
اليت  واللقاءات  روما  اىل  زيارته 
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عقدها مع عدد من املسؤولني يف 
الكرسي الرسولي، كما تداول معه 
يف االوضاع االمنية املرتدية اليت 
الشمالي  البقاع  منطقة  تشهدها 
خالل  تكررت  اليت  احلوادث  بعد 

االيام املاضية.
البقاع  منطقة  »ان  رمحة:  وقال 
عزيزة  منطقة  هي  الشمالي 
الذي  الرئيس  فخامة  قلب  على 
اعطيت  التعليمات  ان  لي  اكد 
لالجهزة االمنية كافة للتشدد يف 

يف  الواحد  عبد  عائلة  أقامت   
رمضانيا  إفطارا  عكار،   - البرية 
عن روح حممد عبدالواحد والشيخ 
يف  الواحد  عبد  أمحد  الشهيد 
الستشهاده،  اخلامسة  الذكرى 
الكواشرة،   - يلدزالر  مطعم  يف 
الوزراء  جملس  رئيس  برعاية 
باألمني  ممثال  احلريري  سعد 
أمحد  املستقبل«  لـ«تيار  العام 

احلريري.
حضر حفل االفطار النواب: نضال 
طعمة، هادي حبيش، خضر حبيب 
ورياض رحال ممثال بزياد رحال، 
ممثال  مالطي  عبدالرزاق  العقيد 
اللواء  العام  لألمن  العام  املدير 
عباس ابراهيم، العقيد مصطفى 
األيوبي ممثال املدير العام لقوى 
عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
عدره ممثال  امحد  العقيد  عثمان، 
اجليش يف  فرع خمابرات  رئيس 
الشمال العميد كرم مراد، أمني 
اللواء  لالغاثة  العليا  اهليئة  عام 
عكار  مفيت  خري،  حممد  الركن 
امساعيل،  خالد  بالشيخ  ممثال 
خلدون  الشيخ  الشرعي  القاضي 
اوقاف  دائرة  رئيس  عرميط، 
عكار الشيخ مالك جديدة، عضوا 
حممد  األعلى  الشرعي  اجمللس 
عضوا  طليس،  وعلي  املراد 
»تيار  يف  السياسي  املكتب 
وطارق  حدارة  سامر  املستقبل« 
املرعيب، عضو املكتب السياسي 
جيمي  احلر«  الوطين  »التيار  يف 
اللبنانية«  »القوات  ممثل  جبور، 
»اجلماعة  ممثل  عبدو،  جوزيق 
منسق  هوشر،  حممد  اإلسالمية« 
عكار  يف  املستقبل«  »تيار  عام 
حزبية،  وشخصيات  طه،  خالد 
رؤساء احتادات بلديات ورؤساء 
مجعيات  رؤساء  وخماتري  بلديات 
من  وحشد  خمتلفة  وفاعليات 

املدعوين.
عالء عبد الواحد

العمر،  مجال  من  ترحيب  بعد 
عبد  أمحد  الشهيد  شقيق  ألقى 
عبدالواحد  عالء  الشيخ  الواحد 
هذه  »يف  فيها:  قال  كلمة 
املناسبات نستذكر موقف الشيخ 
أمحد عبدالواحد الذي كان داعما 
واعتربها  اجليش  ملؤسسة  بقوة 
بلدنا  حلماية  احلصني  احلصن 
األهلي«،  للسلم  وضمانة  لبنان 
يكتسب  اللقاء  »هذا  أن  معتربا 
أن  بعد  العام  هذا  خاصة  أهمية 
رعى دولة الرئيس سعد احلريري 
اجليش  بني  التارخيية  املصاحلة 
الواحد  عبد  وعائليت  اللبناني 

ومرعب«.
عائلة  من  »إميانا  وأضاف: 
خصوصا  الواحد،  عبد  الشهيد 

أمحد احلريري من عكار: قانون االنتخاب سيكون قريبا ولنرتك 
املزايدات ألصحابها ومن يدق بابنا سيسمع جوابنا

وأننا يف شهر الرمحة والغفران، 
خط  على  قدما  منضي  فإننا 
لبنان  عن  بالدفاع  الشهيد 
بالوقوف  وصيته  نطبق  وسوف 
إخواننا السوريني يف  إىل جانب 
بعدما  كرمية  حياة  على  احلصول 
وفرقتهم  النظام  جمازر  طالتهم 
تعاىل  اهلل  ونسأل  بالدهم.  عن 
أن حيفظ لبنان يف هذه املرحلة 
وما  لبنان  بها  مير  اليت  الدقيقة 
من  حيث  من صراعات،  تشهده 
والتكاتف  الكلمة  توحيد  الواجب 
أرسى  اليت  الوطنية  والوحدة 
دعائمها الرئيس سعد احلريري، 
فلقد تأكد لنا أن النهج املعتدل 
وقد  كياننا  لنا  حيفظ  الذي  هو 
احلريري  الرئيس  زيارات  أثبتت 
مناطقنا  أن  وطرابلس  عكار  إىل 
تدعم النهج املعتدل للحريري ألنه 
حيمي البالد من الدخول يف أتون 

الصراعات الداخلي واخلارجية«.
الغيارى  »نأمل من مجيع  وختم: 
الرئيس  بدعم  البلد  هذا  على 
احلريري يف مسعاه إن كان يف 
انتخاب  قانون  اجناز  خص  ما 
عادل أم من خالل دعم توجهاته 
املنطقة  تنمية  على  العمل  يف 
باملشاريع احليوية ولنا كل الثقة 
ونأمل  اجملال،  هذا  يف  بدولته 
ينصفنا  أن  اجلديد  العهد  من 
ويعطينا حقوقنا خصوصا يف ملف 
املوقوفني اإلسالميني ويف ملف 
العسكريني املخطوفني منذ ثالث 
يسعى  كم  نعلم  وحنن  سنوات، 
كل  حثيث  بشكل  ويتابع  دولته 

هذه امللفات الشائكة«.
الحريري

ثم حتدث احلريري مستهال كلمته 
باالشادة بـ«عائلة آل عبد الواحد 
الكبرية بكل أبنائها، الذين نعتز 
للبرية وكل عكار  بهم ومبحبتهم 
العائلة  هذه  ستظل  اهلل  وبإذن 
وكرمية  باهلل  حببل  معتصمة 
وحبرصها  اجلراح  عن  بتعاليها 
على مل الشمل ووحدة الصف يف 

البرية وكل عكار«.
وأضاف: »رحم اهلل الشيخ الشهيد 
أمحد عبد الواحد الذي كان كبرينا 
واعتداله  وصدقه  أخالقه  يف 
السمحى  اإلسالم  صورة  جمسدا 
اليت كان يطل بها علينا، خبطابه 
املعتدل الذي كان عنوانه الدائم 
الوحدة الوطنية، والعيش الواحد، 
احلق واملظلوم.  لنصرة  والدعوة 
لقد استشهد مظلوما وهو يف عز 
دفاعه عن املظلومني، من إخوتنا 
السوريني، ولذلك فهو مرتاح يف 
عليائه ويبارك كل احلكمة والصرب 
الذي حتليتم به بعد استشهاده، 
وال سيما حرصكم على أن تكونوا 

طالب عدالة ال طالب ثأر وصوال 
إىل املصاحلة الكربى اليت حصلت 
مبباركة  اللبناني  اجليش  مع 
الشيخ  اجلمهورية  مفيت  مساحة 
عبد اللطيف دريان وبرعاية دولة 
الذي  احلريري  سعد  الرئيس 
األوىل.  اللحظة  منذ  معكم  كان 
الذي  فوجعكم هو وجعه ووجعنا 
الرئيس  استشهاد  مع  ذقناه 

رفيق احلريري«.
اجلراح  عن  تعالينا  »حنن  وتابع: 
إىل  احلريري  رفيق  دم  ومحلنا 
مطالبني  يكون،  أن  جيب  حيث 
على  احلرص  موقع  من  بالعدالة 
والعيش  الوطنية  والوحدة  البلد 
نعمل  زلنا  وما  وعملنا  الواحد، 
اجلميع،  بني  املصاحلة  على 
الكبرية  املصاحلة  أن  واألكيد 
الواحد  عبد  آل  بني  واملباركة 
اللبناني  واجليش  مرعب  وآل 
هي هدية للشيخ عبد الواحد يف 
كان  لو  ألنه  اخلامسة،  ذكراه 
الفعل  بنفس  بيننا كان سيقوم 
وسيتعاىل عن اجلراح ويكون يف 
مقدمة الدعاة إىل الصلح، حرصا 
قدم  الذي  اللبناني  اجليش  على 
التضحيات  من  الكثري  ويقدم 
وجه  يف  البلد  وعن  عنا  دفاعا 
اليت  والفنت  اخلبيثة  املؤامرات 

انتصرنا عليها بوحدتنا«.
أما يف السياسة، فقال احلريري: 
»الواقع الذي نعيشه يدفعنا أكثر 
من أي وقت مضى لالقتداء أكثر 
الشهيد  الرئيس  مبسرية  وأكثر 
الوطنية  وجتربته  احلريري  رفيق 
سعد  الرئيس  دولة  يفعل  كما 
يتكلم معكم من  الذي  احلريري، 
لديه  وليس  القلب،  اىل  القلب 
ما خيفيه أو خيجل به، بل يعمل 
كرامتكم  همه  وكل  نهارا،  ليال 
وهو  لبنان،  مواطن  كل  وكرامة 

تطبيق القانون وان تكون العني 
الساهرة املستمرة والدائمة لوضع 
املنطقة  يف  االمين  للفلتان  حد 
ضرورة  االمن  استتباب  الن 
احلياة اىل طبيعتها  العادة دورة 

اقتصاديا واجتماعيا وامنائيا«.

الخري
النائب  عون  الرئيس  واستقبل 
كاظم اخلري، الذي اوضح انه حبث 
قانون  يف  اجلمهورية  رئيس  مع 

االتصاالت  ضوء  يف  االنتخابات 
اجلارية لالتفاق عليه، كما تطرق 
اليت  واجلرائم  االمين  الوضع  اىل 
وقال  آخر.  اىل  حني  من  تقع 
الرئيس  فخامة  لي  »اكد  اخلري: 
ان القرارات اليت اختذها اجمللس 
تطبق  سوف  للدفاع  االعلى 
بشكل كامل على كافة االراضي 

اللبنانية«.
واعلن انه حبث ايضا مع الرئيس 
املشاريع  من  عدد  يف  عون 

الضنية،  املنية  منطقة  تهم  اليت 
البحري وتأمني  الكورنيش  ومنها 
التمويل لثالث مدارس رمسية يف 

النيب يوشع ودير عمار وحبنني.

الخازن
عون  الرئيس  استقبل  كذلك 
اخلازن،  الياس  فريد  النائب 
تناولت  افق  جولة  معه  وأجرى 
االوضاع العامة يف البالد وحاجات 

منطقة كسروان.

ال يزال يبادر ويبذل من رصيده 
كما  لبنان  يعود  كي  الشخصي 
كان أيام الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري«.
واضاف: »اهلم االساس للرئيس 
احلريري أن يستعيد ثقة املواطن 
بدولته، وآخر همه املزايدات اليت 
يرتكها ألصحابها، فاملواطن شبع 
مسلطة  وشعبوية ساقطة  وعودا 
على رأسه وتهدد حياته. أما ملن 
حياول أن يزايد علينا يف اعتدالنا 
الرئيس  قال  مثلما  له  فنقول 
سعد احلريري: لو كان اإلعتدال 
احلريري،  رفيق  قتلوا  ملا  ضعفا 
ملا  ضعفا  اإلعتدال  كان  ولو 
كان الرئيس احلريري اليوم على 
رأس احلكومة بعدما توهم البعض 
كان  ولو  انتهينا.  أننا  الثاني 
األقوى  كنا  ما  ضعفا  اإلعتدال 
نسج  إىل  املبادرة  على  واألقدر 
اىل  أدت  تارخيية  وطنية  تسوية 
انتخاب رئيس للجمهورية وإنقاذ 
الذي  الفراغ  تداعيات  من  لبنان 
والكيان.  الصيغة  يهدد  كان 
ولو كان اإلعتدال ضعفا ما كنا 
الصعب  الرقم  مستقبل  كتيار 
يف املعادالت الوطنية، وقوة ال 
أحد يستطيع جتاوزها ال بالسالح 
ولو  بغريه،  وال  باإلغتياالت  وال 
كان اإلعتدال ضعفا ملا استطعنا 
حلماية  األمان  صمام  نشكل  أن 
ومن  السوري  احلريق  من  لبنان 
تفتك  اليت  والعنف  التطرف  نار 

باملنطقة«.
النهاية،  »أنه يف  وأكد احلريري 
وقال:  الصحيح«،  إال  بصح  ال 
على  تعتبون  أنكم  »صحيح 
بعض  يف  احلريري  الرئيس 
لكن  يتخذها،  اليت  املواقف 
لنا  اتضح  الوقت،  مر  كلما 
تنشد  حكيمة  قرارات  أنها  ولكم 

نفس  والعباد.  البالد  مصلحة 
الشيء كان حيصل أيام الرئيس 
كلما  احلريري،  رفيق  الشهيد 
اختذ موقفا، أو قام بإجناز، تقوم 
واتهامات،  ومزايدات  محالت 
هذه  قيمة  الناس  تعرف  ال  كي 
وقتها،  يف  واالجتازات  املواقف 
لكنها لألسف عرفت قيمة كل ما 
أجلهم  من  احلريري  رفيق  فعله 

بعد استشهاده«.
ما  قيمة  عرفت  »الناس  ضاف: 
لصاحل  احلريري  رفيق  به  قام 
لذلك  استشهاده،  بعد  البلد 
به  يقوم  ما  قيمة  نعرف  دعونا 
للبلد يف  الرئيس سعد احلريري 
منا  تستوجب  فاملرحلة  وقته، 
واحلكمة،  العقل  صوت  مساع 
رؤوس  إىل  حاجة  يف  ولسنا 
نؤكد  أن  واجبنا  ولذلك  حامية، 
الرئيس  بقيادة  املطلقة  ثقتنا 
احلريري وأن ال نسمح ألي كان 
بذلك نكون  يزايد عليه ألننا  أن 

كمن يشكك بنفسه«.
»تيار  بالقول:  احلريري  وختم 
املستقبل ليس مجعية خريية ولن 
يرضى بعد اآلن أن يكون مشاعة 
حتى يعلق عليها البعض افرتاءاته 
واتهاماته. من اآلن وصاعدا أي 
جوابنا  سيسمع  بابنا  يدق  طرف 
هناك  سيكون  عالسطر.  ونقطة 
نأمل  جديد  انتخاب  قانون  قريبا 
ومن  طبيعية،  والدته  تكون  أن 
جنهز  دعونا  حينها  إىل  اآلن 
يدا  ونكون  العدة  ونعد  أنفسنا 
اليت  اإلنتصارات  لتحقيق  واحدة 

تعودنا عليها«.
ويف اخلتام، سلم رئيس خماتري 
الدريب خضر خضر للحريري درعا 
احتاد  رئيس  مبشاركة  تكرميية 
روابط خماتري عكار زاهر الكسار 

واملخاتري.

احمد الحريري يلقي كلمته
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االمور  حمكمة  أصدرت 
برئاسة  املنت  يف  املستعجلة 
قرارا  طعمة  أنطوان  القاضي 
االعالم  وسائل  مبوجبه  منعت 
املرئية واملسموعة وااللكرتونية 
نادر  الدكتور  اسم  تناول  من 
قضية  يف  ومستشفاه  صعب 
وفاة السيدة فرح قصاب يف 
جوانبها التحقيقية، وذلك حتت 
بقيمة  اكراهية  غرامة  طائلة 
مخسني مليون لرية لبنانية عن 
وابالغ  القرار  هلذا  خمالفة  كل 

من يلزم.
طعمه  القاضي  أصدر   وقد 
الرقم  محل  الذي  القرار 
 ،2017/6/8 تاريخ   2017/268
به  تقدمت  استدعاء  على  بناء 
احملامية مرياي شاكر بوكالتها 
نادر فؤاد صعب  الدكتور  عن 
نادر  الدكتور  ومستشفى 
التجميلية  للجراحة  صعب 
»حنن  فيه:  وجاء  ش.م.ل.، 
االمور  قاضي  طعمة،  أنطوان 
لدى  املنت  يف  املستعجلة 
على  االطالع،  وبعد  التدقيق 
املعطيات  وجممل  االستدعاء 
ان  ثابت  وحيث  فيه،  الواردة 
االعالم اللبناني يتداول بشكل 
هذا  موضوع  بالقضية  مستمر 
كان  إذا  وحيث  االستدعاء، 
على  باحلفاظ  يقضي  املبدأ 
احلق يف حرية التعبري املصانة 
دستورا، يبقى ان هذه احلرية 
مبسؤولية  متارس  ان  جيب 
اإلضرار  اىل  يؤدي  ال  بشكل 

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

املسألة  ان  وحيث  بالغري، 
املطروحة ترتدي طابعا إنسانيا 
لتحقيقات  وعلميا وهي ختضع 
املختص،  القضاء  قبل  من 
ونقابة أطباء لبنان، وحيث إنه 
ومنعا  املوت  حرمة  على  حفاظا 
من التأثري على مسار التحقيق 
تلك  تناول  عدم  يتوجب  فإنه 
القضية يف جوانبها التحقيقية 
حبيث أن احلد من حرية التعبري 
تلك  يف  يربره  ما  له  يكون 

احلالة ،
لذلك ، نقرر سندا لنص املادة 

قاضي االمور املستعجلة منع وسائل االعالم من تناول اسم نادر 
صعب ومستشفاه يف قضية وفاة قصاب يف جوانبها التحقيقية

604/أ.م.م منع وسائل االعالم 
وااللكرتوني  واملسموع  املرئي 
موضوع  القضية  تناول  من 
جوانبها  يف  الراهن  االستدعاء 
القيم  على  حفاظا  التحقيقية 
واملصاحل املبينة يف منت هذا 
القرار وذلك حتت طائلة غرامة 
إكراهية مقدارها مخسون مليون 
لرية لبنانية عن كل خمالفة هلذا 

القرار وابالغ من يلزم.
صدر  أصله  على  نافذا  قرارا 
بتاريخ  املنت  جديدة  يف 

.»2017/6/8

 أفاد مندوب الوكالة الوطنية 
االمنية  القوى  »ان  لالعالم 
يف  الثالث  املشارك  أوقفت 
حاموش  روي  قتل  جرمية 
سائق  وهو  ع.غ  ويدعى 

اليت  ام«  »بي.  الـ  سيارة 
كان بصحبة رفيقيه هـ.املوىل 

وم.االمحر«.
والتحقيق جار مع منفذي اجلرمية 

باشراف القضاء املختص.

توقيف املشارك الثالث يف جرمية قتل روي حاموش

شارك وزير الداخلية والبلديات 
إفطار  يف  املشنوق  نهاد 
لرحيل   21 الذكرى  ملناسبة 
مطعم  يف  امليس،  حممود 
حضور  يف  شتورة«،  »مسا 
احلسيين  حسني  الرئيس 
ومفيت  اجلراح  مجال  والوزير 
خليل  الشيخ  والبقاع  زحلة 
امليس وحمافظ البقاع أنطوان 
سياسية  وفاعليات  سليمان 
وحزبية ودينية وبلدية، إضافة 
إىل زوجة الراحل السيدة نوال 

وابنيه علي وعمر.
كلمته  املشنوق  إستهل 
الراحل  مزايا  عن  باحلديث 
أنه  معتربا  وعائلته  امليس 
القيم  من  ميثل جمموعة  »كان 
عنها  التحدث  الضروري  من 
ومتابعتها ليتعرف عليها اجليل 
الراحل  أن  وذكر  اجلديد«. 
حني  مرة  مرتني،  ثأره  »أخذ 
من  السوري  اجليش  أخرج 
قبل  ملا  حيا  كان  ولو  لبنان، 
ألنه  تفاهم  وفق  إال  أن خيرج 
سوريا  أن  على  يشدد  كان 
عربية، لكن هذا النظام اجملرم 
مل يرتك جماال للتفاهم فكانت 
النتيجة كما تعرفونها. أما الثأر 
الثاني فما أراه يف عيون علي 
نوال  الوالدة  مثابرة  وعمر، 
هذه  كل  والقادرة،  الصابرة 
الفرتة، لتوصلهما إىل جناحهما 
من  علي  شكا  حيث  احلالي، 
عدم وجود القدرة سابقا إلحياء 
واليوم  الراحل،  الوالد  ذكرى 

بات القدرة موجودة وفائضة، 
بإصرار الوالدة وتعبها وسهرها 

كل هذه السنوات«.
وأضاف يف حديثه عن الراحل: 
حممود،  الشهيد  »أمسه 
شاهدان  عليها  حادثة  وهناك 
موجودين  كانا  لو  أمتنى  كنت 
الصديق  معالي  وهما  اليوم. 
شيخ  شلق،  الفضل  األستاذ 
زمانه  يف  العروبة  شباب 
وموالنا  الراحل،  وكان صديق 
الذي  السيد  رضوان  الدكتور 
اضطر للسفر الرتباطه مبواعيد 
احلكاية  تأجيلها.  يستطع  مل 
اليت كنت أحبذ أن يسمعانها. 
فقد أخذت وقتا طويال قبل أن 
كنت  بل  صيدلي،  أنه  أعرف 
أراه حامال حقيبة مليئة باألوراق 
فيها قضايا ومشاكل، وكنت 
قدرة  لديه  كان  حماميا.  أظنه 
واملالحقة  املتابعة  على  كبرية 
أذكر  وال  واإلحلاح،  واإلصرار 
بل  له،  كان  الطلب  أن  مرة 

دائما ألهالي البقاع«.
عرفت  حني  »الحقا  وأضاف: 
يف  حيضرني  صيدلي،  أنه 
علم  يف  أنه  عنه  احلديث 
دائما  للعالجات  الصيدلة، 
كما  الكيمياء  علم  يف  بدائل، 
والنضال،  السياسة  علوم  يف 
هلذا بدأ يف اليسار املتطرف، 
ثم  اإلشرتاكية  إىل  انتقل  ثم 
انتقل إىل احلريرية السياسية. 
كان بعيدا عن العمل السياسي 
رغم إحلاحنا عليه، حنن جمموعة، 

املشنوق: ماذا فعل العامل لعشرين مليون سوري؟
شلق  علي  أبو  الصديق  بينها 
والدكتور رضوان وكان يتلمس 
الكبري عليه.  الضغط السوري 
اسرتاتيجية  حينها  وظهرت 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
الوطين  التوافق  على  املبنية 
اإلنقسام  لينيه  الدستور  على 

ويعيد بناء الدولة«.
أن  »يكفي  املشنوق:  وتابع 
العني  بأم  لنرى  حولنا  ننظر 
أن االعتدال هو األقوى اليوم. 
املعارك،  دخان  أن  أعلم 
يغشي  واحلقيقي،  الوهمي 
اإلنتحار  مشاريع  الصورة. 
كلها مأزومة، مأزومة يف لبنان 
ومأزومة  سوريا  يف  ومأزومة 
يف اليمن ومأزومة يف العراق 
ويف كل بقعة يستسهل فيها 
ويكفي  جرائمهم.  اإلنتحاريون 
أن ننظر حولنا لنصدق أن كل 
اليت واجهناها  اإللغاء  مشاريع 
ويف  هزمت،  باالعتدال، 
عنوانا  جتد  مل  احلقيقة  ساعة 
املعتدل  عنوان  اال  اليه  تلجأ 
سعد  الرئيس  واالقدر  األول 

احلريري«.
يف  رجال  »لالعتدال  وقال: 
يصنعون  املنطقة  ويف  لبنان 
وكبرية،  حقيقية  قوة  منه 
وحيولونه إىل رصيد كبري جيمع 
املنطقة  العاقلة يف  األغلبيات 
سوريا  إىل  لبنان  من  املمتدة 
والعراق واليمن واخلليج. وملن 
ليتمهل  الصورة  عنده  تلتبس 
يف  ينتصر  فاالعتدال  قليال. 

يف  العربي  التحالف  املنطقة. 
العربية  اململكة  بقيادة  اليمن 
االعتدال  السعودية هو حتالف 
يتقدم  وهو  التطرف  وجه  يف 
هي  اليوم  مصر  وسينتصر. 
تنتصر  وهي  اعتدال.  قيادة 
الديين  التطرف والتشدد  على 
اإلرهاب.  احلرب ضد  وختوض 
رفيق  الشهيد  الرئيس  فتيار 
االعتدال  عنوان  هو  احلريري 
الذي  والقوي  القادر  اللبناني 
جنب  وثباته  وإميانه  بشجاعته 
وجعلنا  السوري  احلريق  لبنان 
آمنني يف بيوتنا وقرانا ومدننا 
وأعمالنا، وهذا حق لنا وليس 

منة من أحد«.
كالمه  موجها  املشنوق  وأكمل 
زمن  »يف  البقاع:  أهل  إىل 
اليت  الركيزة  أنتم  التسويات، 
السياسية،  خياراتنا  حتمي 
الركيزة يف مواجهات املزايدات، 
التخوين.  وجه  يف  والركيزة 
للخيارات  األمان  وصمام 
العاقلة يف مواسم اجلنون اليت 

تعصف يف املنطقة«.
العامل  فعل  »ماذا  وسأل: 
اليوم  حتى  منذ مخس سنوات 
أمل  سوري؟  مليون  لعشرين 
احلريق  يف  العامل  يرتكهم 
املستمر؟ وهل من دولة اهتمت 
وعملت  وأعطته  الشعب  بهذا 
عليه وعلى تغيري قيادته مثال؟ 
ساحة  إىل  سوريا  تتحول  أمل 

ولعب  الكربى  الدول  للعب 
أن  يؤكد  ما  الصغرى،  القوى 
أن  ميكن  صغرى  دوال  هناك 
تتسبب  كبرية  أخطاء  ترتكب 
يف  وتستمر  كثرية،  مبشاكل 

هذه السياسة«.
املرحلة  هذه  »خالل  أنه  وأكد 
لبنان  جيتازها  اليت  االنتقالية 
العنرتيات  تنفع  ال  وجريانه 
واملزايدات، لذلك حنن نؤسس 
الكرامة  حتفظ  عاقلة  لتسوية 
يف  بهدوء  ونعمل  السياسية 
املنطقة،  يف  التسوية  انتظار 
احلساب  يوم  يأتي  وحني 
ويقول  باالعتدال  سننتصر 
النصر  إمنا  الشريف:  احلديث 
صارت  والساعة  ساعة،  صرب 

قريبة«.
واعترب أن »كل مشاريع االنتحار 
وسوريا  لبنان  يف  مأزومة، 
واليمن والعراق، وكل مشاريع 
اإللغاء اليت واجهناها باالعتدال، 
هزمت. واالعتدال ال يعين أبدا 

التنازل عن الثوابت«.
هو  اليوم  »املهم  وأضاف: 
االنصراف إىل ما ميكن التفاهم 
عليه يف الداخل وتوسيع رقعة 
الراغبني يف صون املؤسسات 
أن  فقرارنا  اهليكل.  ومحاية 
حنفظ دم الناس واستقرارهم 
وقراهم  بيوتهم  وسالمة 
ومدنهم، وقبل ذلك أن حنفظ 
عن  التنازل  بعدم  كرامتهم 

الثوابت«.
ورأى أن »هناك تسوية تطبخ 
ان يصلوا  بد  املنطقة وال  يف 
مرحلة  يف  ما  تسويات  اىل 
الثالثة  السنوات  تتجاوز  لن 
املشهد  هذا  أمام  املقبلة. 
ليس لنا غري االعتدال سياسة 
الثوابت.  عن  نتنازل  أن  دون 
الصوت  إىل  استدلوا  وللذين 
العالي مؤخرا أقول: لن نسمح 
احلج  إىل  لبنان  يأخذ  أن  ألحد 

والناس راجعة«.
ملا  »االنصراف  إىل  ودعا 
ميكن التفاهم عليه يف الداخل 
يف  الراغبني  رقعة  وتوسيع 
ومحاية  املؤسسات  صيانة 
اهليكل. فقرارنا ان حنفظ دم 
وسالمة  واستقرارهم  الناس 
بيوتهم وقراهم ومدنهم، وقبل 
ذلك أن حنفظ كرامتهم بعدم 
فليس  الثوابت.  عن  التنازل 
على جدول أعمالنا أي حبث يف 
احملكمة الدولية وال يف تشريع 
يف  الشرعي  غري  السالح 
جرائم  تغطية  يف  وال  الداخل 
نتنازل  ولن  السوري.  النظام 
الرئيس  دم  يف  العدل  عن 
ولن  احلريري.  رفيق  الشهيد 
نتنازل عن رفض اخنراط حزب 
نظام  إرهاب  دعم  يف  اهلل 
األسد حبق شعبه. ولن نتنازل 
عن رفض تشريع سرايا الفتنة 

يف الداخل«.
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قرار قضائي يطلب السجن خلمسة موظفني 
باختالس»أموال الضمان«

التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات، قراره  أصدر قاضي 
الظين يف ملف اختالس اموال الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، 
فطلب اتهام سبعة بينهم مخسة موظفني يف الصندوق، جبنايات 
بواسطة  الرمسية واستعماهلا واالختالس  التزوير يف املستندات 
والرشوة  للوظيفة  منافية  باعمال  للقيام  الرشوة  وقبول  التزوير 

طالبا هلم عقوبة السجن 15 عاما اشغاال شاقة حدا اقصى.
اللجنة  وظّن عويدات ب و.ت. وهي متعاقدة وسكرترية رئيس 
الفنية جبرم صرف النفوذ طالبا هلا عقوبة السجن حتى سنة، فيما 
منع احملاكمة عن اربعة اشخاص بينهم رئيس اللجنة الفنية يف 
الصندوق مسري مارون عون وامني صندوق قسم السندات نديم 

ف. لعدم كفاية الدليل حبقهم.
وأبقى عويدات على املدعى عليهم امني الصندوق منذر ع. واملوظف 
يف قسم تسجيل املؤسسات ابراهيم ب. ورئيس دائرة مصلحة 
االشرتاكات بالتكليف علي ن.ع. ورئيس دائرة االحصاء وتنظيم 
اساليب العمل علي ع.أ.ع. ورئيس مصلحة براءة الذمة علي ش. 
وسكرترية ئيس اللجنة الفنية و.ت.، موقوفني منذ تشرين الثاني 
العام 2016، فيما يالحق رزق ش. بالصورة الغيابية وهو مسسار 

عقارات وهو صاحب مؤسسة لتخليص املعامالت اجلمركية.
ويفّند القرار الذي جاء وفقا وخالفا ملطالعة النيابة العامة، دور 
اختالس  من  متكنوا  الذين  املوظفني  من  عليهم  املدعى  من  كٍل 
رشاوى،كما  قبوهلم  مقابل  التزوير  بواسطة  الدوالرات  آالف 
يتحدث القرار عن دور لصاحب احدى الشركات جورج ب. الذي 
خالفا  لشركات  ذمة  براءات  على  احلصول  مقابل  الرشاوى  دفع 
لالصول بعد تزوير الوقائع والبيانات املثّبتة لتسجيل الشركة يف 
الصندوق بغية احلصول على براءة ذمة بانها غري مسجلة، تهربا 

من املوجبات املالية املرتتبة بذمة الشركات لصاحل الصندوق.
فللحصول على براءة ذمة ملؤسسة ما مسجلة يف الصندوق، يتم 
تقديم الطلب اىل مصلحة براءة الذمة املركزية ويسجل، فيحال 
ان  للتأكد  احملاسبة  ومصلحة  االشرتاكات  مصلحة  اىل  الطلب 
املؤسسة ال يتوجب عليها اي موجب مالي ومن ثم يعود الطلب 
اىل مصلحة براءة الذمة لكي يتم التدقيق فيه من قبل مستخدم 
وتأخذ جمراها الطبيعي وحتال للطباعة ويليها توقيع رئيس مصلحة 
براءة الذمة ومن ثم تسّلم اىل صاحب العالقة بواسطة مستخدم 

آخر.
للضمان  الوطين  الصندوق  من  املقدمة  الشكاوى  اثر  وعلى 
بوشرت  ومصرف،  ومؤسسات  شركات  اصحاب  ومن  االجتماعي 
اثرها املدعى عليهم  التحقيقات يف هذا امللف اليت اوقف على 
بها  يقومون  كانوا  اليت  االختالس  عمليات  لتتكشف  املذكورين 

وتزوير املستندات.
ولعل افادة املدعى عليه جورج ب. الوحيد الذي اعرتف مبا نسب 
اليه، وهو ابن املدعى عليه منري ب. الذي منع القرار احملاكمة 
عنه، ختتصر دور كل من املدعى عليهم الذين كانوا يتقاضون 
شهريا مبالغ مالية طائلة منه و«هدايا«. ويفيد جورج ب. انه كان 
يعمل يف مؤسسة والده ويقوم بتخليص معامالت الشركات يف 
الضمان االجتماعي ويف وزارة العمل.ثم راح يعّقب املعامالت اىل 
ان تسلم ادارة املؤسسة وكان على عاتقه حوالي 160 شركة زاد 

عليها عدة شركات بفضل عمله.
يف العام 2009 -يضيف جورج- تعرف على شخص يقوم مبشاريع 
خارج البالد عرض عليه مشاركته مبشروع يف تركيا كلفته 600 
ألف دوالر، وان يؤّمن له القيمة للمشاركة فقام بكفالته مببلغ 300 
ألف دوالر، وبعدما سافر ذلك الشخص اىل تركيا مل يعد يعرف 
اىل صديقه  باملال.فلجأ  هو  يطالبونه  الدائنون  واخذ  شيئا  عنه 
املدعى عليه منذر ع. امني الصندوق ليستدين منه املال، فعرض 
واملنظمة  الشركات  من  يقبضها  اليت  الشيكات  يعطيه  ان  عليه 
لصاحل الضمان فيقوم هو بتجزئتها على جداول نقدية او تسويات 
نهاية خدمة او دفعات اوىل تقسيط اشرتاكات لشركات خمتلفة 
آالف   6 مبلغ  اعطائه شهريا  مقابل  الشيك  مصّدرة  الشركة  عن 
له.وبالفعل قبض منه منذر يف مكتبه ما جمموعه  دوالر وحّصة 
450 ألف دوالر خالل ست سنوات. اما املدعى عليه ابراهيم ب. 
املوظف يف الضمان فكان يقوم خبتم طلبات براءة الذمة على انها 
شركات غري مسجلة خالفا للواقع، كما قام بتسريع معاملة تسجيل 
الشركات ويف توقف ارقام السيارات العمومية لقاء مبالغ مالية. 
وقد حصل من جورج على ما جمموعه 50 ألف دوالر يف الفرتة 

اليت تعامل فيها معه.
كما ان املدعى عليه علي ع. كان يقوم بتسيري اجلداول وتأخري 
االنذارات مقابل هدايا يأخذها من جورج بصورة متواصلة ولقاء 
مبالغ مالية وصلت اىل الـ200 ألف دوالر يف الفرتة اليت تعامل 
فيها معه، فيما املدعى عليه نديم ف. الذي منعت عنه احملاكمة، 
جهاز  اهداه  تزوج  عندما  ولكن  جورج  من  املال  يقبض  يكن  مل 

تلفزيون ومكيف هواء وان ال دخل للعمل بهذه اهلدية.
وكان املدعى عليه علي ع.أ.ع. يقوم باستالم معامالت االستخدام 
وترك العمل من جورج مباشرة يف املركز الرئيسي دون املرور 
مبركز التبعية، كما كان يقوم باستالم معامالت كتاب استمرارية 
 50 لقاء  وذلك  بالتفتيش  املرور  دون  فينجزه  مباشرة  العمل 
دوالرا عن كل معاملة استخدام او ترك و200 دوالر عن كل كتاب 

استمرارية وألف دوالر عن كل تسجيل مؤسسة و3 آالف عن كل 
كتاب تصحيح يف الشركات، اي ما جمموعه 300 ألف دوالر لفرتة 

االربع سنوات اليت تعامل فيها جورج معه.
اما املدعى عليه علي ش. فكان يقوم باستالم طلبات براءة الذمة 
اليت فيها معضلة، فيساوم على احلل وعلى املبلغ املطلوب وذلك 
اىل  سفراته  تكاليف  عن  فضال  اسبوعيا  دوالر   1500 مبلغ  لقاء 
املانيا مبعدل سفرتني يف السنة، اي ما جمموعه حوالي النصف 

مليون دوالر خالل ست سنوات.
وكانت املدعى عليها و.ت. تقوم بدعم جورج يف الصندوق لقاء 
من  املمتدة  الفرتة  يف  دفعها  شهريا  دوالر  آالف  مخسة  مبلغ 
كانون الثاني 2016 اىل آب من العام نفسه، كما دفع هلا مبلغ 
4 ماليني لرية عن معاملة مجعية مصارف لبنان واحدى الشركات 
املدعى عليه  ان يهدي  اهداها ساعة روليكس وطلبت منه  كما 
مسري عون سيارة من نوع رانج روفر »النه هو من حيميك ويغطيك 

ويكربك«حبسب قوهلا له.
بانه عندما بدأت الشركات مبطالبته بدفعات  ويضيف جورج ب. 
مستحقة هلا ومدفوعة للضمان فاتح منذ باالمر فاقرتح عليه ان 
بشيك  املالية  باملبالغ  ايصاالت  منه  تريد  اليت  الشركات  جيمع 
بقيمة كبرية عائد لشركة ABC مثاًل املتعاقدة معه كونها تدفع 
مبالغ كبرية للضمان. وان منذر قام بتجزئة الشيك املدفوع من 
الشركة املذكورة حتى دفع قيمته 200 مليون لرية لشركات اخرى 
استحصل هلا على براءات ذمة ومل يسدد عن الشركة اي مبلغ 

للصندوق.
ويربز دور للمدعى عليه الفار رزق ش. الذي زّوده جورج بإيصاالت 
رزق  فيقوم  الضمان  من  عليها  استحصل  قيد  اي  من  خيالية 
بتزويرها لقاء 1300 دوالر عن كل ايصال مزّور ومرفقاته، واخذ 
منه حوالي مئيت ايصال وكان يعطي هذه االيصاالت للشركات.

ويتابع جورج القول بان رزق كان يبتّزه مببالغ مالية تصل اىل 
مخسني مليون لرية شهريا مقابل عدم اخبار الشركات، وقد بلغ 
ما تقاضاه منه رزق خالل االربع سنوات حوالي املليوني دوالر.

واكد جورج ان املدعى عليه علي ق.ع. الذي منع القرار احملاكمة 
عنه، ال عالقة له بأي من اجلرائم امنا اقتصر دوره على توصيل 

املعامالت واستالمها.
بني  اهلاتفية  االتصاالت  مئات  حصول  الفنية  التحاليل  واثبتت 
جورج ب. ومجيع املدعى عليهم، فضال عن حتاويل مصرفية لعدد 

منهم من جورج املذكور.
وفيما خّص رئيس الدائرة الفنية مسري عون، فقد نفى ما اسند 
اليه او تدخله مع املوظفني لتسهيل امور جورج ب. واكد ان ابنه 
الوحيد هو من اشرتى له سيارة الرانج روفر. كما انكر ادالءات 
جورج موضحا بانه سّدد لالخري مبلغ 20 ألف دوالر نقدا سعر الرانج 
ان  بعد  و.ت.  عليها  املدعى  عرب  لرية  مليون   15 مبلغ  ثم  ومن 
اسرتد سيارة اجلاكوار ثم مبلغ تسعة آلالف دوالر ومن ثم سّدد 

مبلغ مخسة ماليني لرية رسوم التسجيل. 

»تشكيلة« خمدِّرات جاهزة للرتويج
احلد  بهدف  املخدرات  ومرّوجي  جتار  وتوقيف  مالحقة  إطار  ضمن 
وعمليات  املكثفة  لالستقصاءات  اآلفة.ونتيجة  هذه  انتشار  من 
الرصد اليت قامت بها »شعبة املعلومات«يف قوى االمن الداخلي، 
متكنت من توقيف إ.ز.)21 عاما( وأحد املرّوجني يف حملة الفنار - 

الزعيرتية، على منت سيارة من نوع نيسان لون أسود،
نايلون  أكياس  داخل  موّضبة  املخدرات،  من  كمية  بداخلها  ضبط 
مادة  من  كيسا  عن76  عبارة  وهي  للرتويج،  معدة  صغرية 
غرام  نصف  على  منها  كل  حيتوي  بالستيكيا  قمقما  السيلفيا،17 
من مادة الكوكايني،15 مظروفا حيتوي كل منها على نصف غرام 

كوكايني و100غرام من مادة حشيشة الكيف.
من جهة اخرى، افادت املديرية العامة لقوى األمن االمن الداخلي 
عن توقيف 70 مطلوبا جبرائم خمدرات، سرقة، إطالق نار وحماولة 

قتل.

958 خمالفة سرعة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 958 خمالفة 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

حكمان يف يوم واحد لـ»حمكوم« باإلعدام
حكمني  على  ن.  رضوان  السوري  »حصل«  واحد،  يوم  يف 
»متناقضني«، األول قضى بسجنه مدة ثالث سنوات أشغااًل شاقة 
هو  سابق  ثالث  حكم  »جعبته«  يف  فيما  براءته،  بإعالن  والثاني 

األقصى والذي قضى بانزال عقوبة اإلعدام به.
و«تتنّوع« اجلرائم اليت ارتكبها رضوان، بينها اثنان كان »مسرحهما« 
سجن رومية املركزي الذي ُأدخل اليه بعد ارتكابه جرمية قتل حيث 

حكم عليه باإلعدام يف هذه القضية.
على  رضوان  ليزيد  اجلرمية،  على  سنوات  مثاني  مضت  قد  كانت 
»رصيده« من اجلرائم، جرميتان، إحداهما تروجيه املخدرات واحلبوب 
املخدرة يف سجن رومية واختالق جرم الرتويج حبق طليقته ز.م. 

ليحال أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
أثناء  بساطة  بكل  رضوان  اعرتف  انتقامًا«،  أوّرطها  أن  »أردت 
استجوابه أمام احملكمة، »فهي مل تساعدني أثناء توقيفي يف جرمية 
القتل وهي تعلم جيدًا ماذا حصل فأردت االنتقام منها«، يضيف 
بعد  طّلقها  اليت  السابقة  زوجته  هذا  كالمه  من  قاصدًا  رضوان 

توقيفه إثر ارتكابه جرمية القتل اليت حوكم بها باإلعدام.

بإعدامه: »أنا أفدت  بالعقوبة اليت قضت  آبه  ويتابع رضوان غري 
اىل  املخدرات  بإحضار  قامت  وهي  بزوجيت  اتصلت  أنين  سابقًا 
السجن بناء على طليب، وأنا فعلت ذلك انتقامًا وهي تعلم جيدًا 
سبب اجلرمية اليت ارتكبتها«. وكشف أن الذي أحضر له املخدرات 
يدعى أمحد س. وهو صديقه، وهو كان ينوي تروجيها يف السجن 

إال أنه مت ضبطها يف املرحاض.
وقد حكمت احملكمة على رضوان يف هذه القضية بالسجن ثالث 
سرية  جلسة  لعقد  املذاكرة  غرفة  اىل  وتنتقل  لتعود  سنوات، 
أحد  اغتصاب  على  إقدامه  فهي  املرة  هذه  تهمته  أما  حملاكمته. 
السجناء بعدما أقدم على ختديره موهمًا اياه أن الدواء الذي قدمه 
اجللسة  بعد  أعلنت احملكمة  الطعام هو مسّكن لألمل. وقد  له يف 

براءة رضوان من هذه التهمة لعدم كفاية الدليل.

أربعة هواتف داخل مروحة يف سجن القبة
يف  القبة  سجن  نزيل  ح.أ.  السجني  اىل  عامًا(  ع.)24  آ.  محلت 
داخل  وخصوصًا  حارًا  بات  فالطقس  كهربائية،  مروحة  طرابلس، 

الزنازين اليت تفتقد اىل »مكّيفات«.
داخل تلك املروحة، اليت كان السجني املذكور مين النفس من خالهلا 
بـ«التربيد«، ُعثر على أربعة هواتف خلوية خمبأة بداخلها بطريقة ال 
تثري الشبهة، عمل عناصر التفتيش يف السجن على ضبطها، فيما 

ّفرت آ.ع. والعمل جاٍر على توقيفها.

حشيشة بالنايلون معّدة للشحن اىل ليبيا
أعلنت املديرية العامة للجمارك، يف بيان هلا أنه »يف إطار تنفيذ 
اخلطة اليت أعدتها اجلمارك مؤخرًا ملكافحة التهريب ومحاية األمن 
االجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات لبضائع مهربة وممنوعات 
له  يشهد  جديد  إجناز  ويف  املخدرة.  املواد  من  وخباصة  خطرية، 
ويف عملية نوعية، وبإشراف مباشر من مدير عام اجلمارك بدري 
ضاهر، أحبطت شعبة مكافحة املخدرات يف اجلمارك اللبنانية عملية 
تهريب كمية ضخمة من حشيشة الكيف تقدر حبواىل /3187/ كلغ 
قائم، موضبة بطريقة فنية وحمرتفة ضمن لفات من النايلون داخل 

مستوعب معد للشحن من مرفأ بريوت إىل ليبيا.
وقد جرى حجز الكمية املضبوطة ومت توقيف بعض املتورطني على 
اثر مداهمات متت بالتنسيق مع مكتب مكافحة املخدرات املركزي 
يف قوى األمن الداخلي والتحقيق معهم ما زال جاريًا حتت إشراف 

القضاء املختص ملعرفة باقي املتورطني والقبض عليهم«.

االدعاء على موقوَفني من »داعش«
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، 
على أربعة أشخاص بينهم موقوفان جبرم االنتماء اىل تنظيم داعش 
اإلرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية وحتضري عبوات ناسفة وتفجري 

اثنتني منها يف منطقة رأس بعلبك، فيما مت تفكيك الثالثة.
وأحال االدعاء مع املوقوفني اىل قاضي التحقيق العسكري األول 

رياض أبو غيدا.

اتصال يفضح هوية نّشاَلني
بناء على اتصال ورد اىل غرفة عمليات شرطة بريوت حول إقدام 
شخصني على منت دراجة آلية لون فضي على حماولة نشل سيدة 
يف حملة مار خمايل ــــ النهر، توجهت دورية من مفرزة استقصاء 
توقيف  من  ومتكنت  احمللة،  اىل  بريوت  شرطة  وحدة  بريوت يف 
أحدهما ح. ق.باجلرم املشهود فيما الذ شريكه بالفرار، ومت ضبط 

الدراجة اآللية.
وبعد حواىل الساعتني، ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة، 

متكنت املفرزة من توقيف شريكه ع.م. يف حملة البسطة.
أنه  تبني  كما  النشل،  بعملية  بقيامهما  اعرتفا  معهما  وبالتحقيق 
يوجد حبق املوقوف األول مذكرة توقيف جبرم خمدرات. وقد تعرفت 
االدعاء  اليت حاوال نشلها، واختذت حبقهما صفة  عليهما الضحية 

الشخصي.

ضبط عملية تهريب سوريني بقاعًا
داخل  إىل  األجانب  األشخاص  تهريب  عمليات  مكافحة  إطار  يف 
األراضي اللبنانية، ونتيجًة للتحريات واالستقصاءات املكثفة، متكنت 
الصويري  بلدة  الداخلي، يف  األمن  قوى  املعلومات« يف  »شعبة 
البقاعية، من ضبط بيك آب نوع »هينو« لون أبيض وأزرق، على 
متنه /33/ سوريًا، بينهم /7/ أطفال. كما متكنت من توقيف سائق 

اآللية أ. أ.)22 عامًا(وبرفقته السوري س. ص. )28 عامًا(.

جرمية ثأرية يف رياق
من  خروجه  بعد  »حّرًا«،  زعيرت  علي  امساعيل  على  مّر  واحد  شهر 
 11 مدة  بسجنه  قضت  اليت  حمكوميته  ميضي  كان  حيث  السجن 
عامًا جبرم قتل قبل أربعة عشر عامًا. يف العقد الرابع، ليعثر عليه 
االربعاءمقتواًل. وأفادت املعلومات األولية أن كل من محزة وعلي 
أشقائهم  أحد  قتل  الذي  املغدور  على  النار  اطلقوا  ز.  وصادق 

سابقًا.
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كشفت تقارير أن أعضاء عصابة 
على   دأبت  اليت  الكوكاكيني 
آالف  على  املخدرات  توزيع 
واألحياء  سيدني  يف  األشخاص 
الشرقية اعتادوا  التباهي بأنهم  

غري قابلني للمساس.
الصن  صحيفة  وكشفت 
الداخلية  األسرار  بعض  هريالد 
للعصابة بعد أن أقر العديد من 
اإلجتار  بتهمة  بالذنب  أعضائها 

باملخدرات.
فين  عاما،   30 هادي،  أندرو 
وبيو  مرييالند،   يف  كهرباء 
غرينرتي، 30 عاما، كانا يديران 
ويوظفون  املنزل،  من  العصابة 
على  يعملون  سائقني  ستة 
املفتوحة  سيدني  شهية  تلبية 

للكوكايني.
كانوا  الشراء  يف  الراغبون 
يكتبون رسائل نصية إىل هادي 
أو غرينرتي يطلبون فيها »تذاكر 
»برية«،  أو   الصخرة«  عرض 
للحصول  مشفرة  كلمات  وهي 
كوكايني  جرام   0.5 لفافة  على 

مقابل 200 دوالر.
العصابة  يف  سائق  كل  وكان 
يوميا،  12ساعة  يعمل  املذكورة 

ويصل إىل خمتلف األماكن.
يسلم  عمل،  »شفت«  ويف كل 
كل سائق حوالي 60 لفافة من 
اهلريوين، وحيصل من القائمني 
مبلغ يرتاوح  العصابة على  على 
 6 لكل  دوالر   200-150 بني 

لفافات مباعة.
النيابات  مديرة  مونرو،  ليزا 
إحدى  كانت  السابقة،  العامة 

أسرار مذهلة عن عصابة الكوكايني يف سيدني

تتعامل مع عصابة  اليت  الزبائن 
دائرة  ودخلت  الكوكايني، 
اهتمام الشرطة بعد رؤيتها يف 
املخدرات  بتجارة  مشبوه  مكان 
وفقدت   ،2015 يوليو   10 يف 
اتهامها  بعد  احللم«  »الوظيفة 

حبيازة خمدرات.
عاما،    33 جرجس،  جورج  وكان 
عارض بوندي ورجل املشروعات 
من بني قائمة السائقني التابعني 
واعتاد  الكوكايني،  لعصابة 
باستخدام  املخدرات  توصيل 

سيارته السوداء »لكزس«.
لكن العصابة أيضا بدت وكأنها 
أشخاصا  صفوفها  يف  جتند 
يائسني، مثل جرميي نايتإجنيل، 
من  والبالغ  أبناء  خلمسة  األب 
بدأ  والذي  عاما،   42 العمر 
جنله  ألن  املخدرات  توصيل 
كان على أجهزة اإلنعاش الطبية 
إىل  وحيتاج  سيارة،  حادث  بعد 

املال.
آخر  سائق  بيشوب،  مايكل 
أنه  الشرطة  أخرب  بالعصابة، 
ديون  من  بالكثري  مدينا  كان 
الكوكايني لصديقه أنسليم لي، 
يف  العمل  إىل  اضطر  ولذلك 
األيام  بعض  البضاعة  توصيل 

يف األسبوع لسداد الديون.
كل أسبوع كان هادي وغرينرتي 
لزيارة  السائقني  مع  يرتبون 
إليه بكلمة  لي، الذين يشريون 
كمية  على  ليحصلون  »الصني« 
العصابة  ترغب  اليت  املخدرات 

يف تروجيها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جورج جرجس من بونداي أخرب رئيسه أنه فعل كل ما يف وسعه لتقليص 
احتماالت إلقاء القبض عليه

ضبط أموال ومخدرات أثناء حملة مداهمة عام 2015.

مايكل بيشوب، 40 عاما قال للشرطة: »كنت غبيا عندما فعلت ذلك«.

ان  جديد  أسرتالي  حبث  كشف 
الذين  نيو ساوث ويلز  عائالت 
»وقت  طريقة  إىل  انتقلوا 
»السعر  من  بدال  االستخدام« 
فاتورة  حساب  يف  املوحد«  
يتكبدون  بهم  اخلاصة  الكهرباء 
مبلغا سنويا إضافيا يبلغ حوالي 

370 دوالر.
الذكية  العدادات  تطبيق  ومع 
تدفع  الوالية،  أحناء  كافة  يف 
إىل  الزبائن  الطاقة  شركات 
االشرتاك يف خطط اسعار مرنة 
خيتلف فيها السعر وفقا لوقت 

استخدام الكهرباء.
تبلغ  قد  األحيان،  بعض  ويف 
يف  الكهرباء  استخدام  قيمة 
أضعاف  أربعة  الذروة  أوقات 

األوقات العادية.
مؤسسة  أجرته  حبث  وقال 

تبدو  »بينما قد  بلو«:  كانستار 
طريقة »وقت االستخدام« أكثر 
لكن  املواطن،  مليزانية  توفريا 
تتكبده  ما  متوسط  أن  الواقع 
عائلة مكونة من 5 أفراد  يزيد 
مبقدار 92 دوالرا كل ربع عام، 
أو مبقدار 368  دوالرا كل عام، 
مقارنة بطريقة السعر املوحد«.

 واعتمد البحث على أن العائالت 
من   %  30 حوالي  تستهلك 

الطاقة يف أوقات الذروة.
واستخدم القائمون على الطريقة 
اليت  األسعار  متوسط  البحثية 
حددتها أكرب 5 شركات طاقة )إي 
جي إل، اورجيني إنرجي، إنرجي 
 Gas و  باور  دودو  اسرتاليا، 

.)and simply EnErGy

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مفاجأة غري سارة يف فواتري الكهرباء 
بنيو ساوث ويلز

قال فيليت ميندس الربوفيسور 
إنه  موناش  جبامعة  املساعد 
ترفع  أن  أسرتاليا  على  ينبغي 
للرعاية  املستحقني  سن 
احلكومية من الصغار املشردين 
الذين ال يوجد مأوى سكين هلم 

إىل 21 عاما.
وأضافت الباحث أن تنفيذ ذلك 
اقتصادية  مكاسب  سيجلب 

واجتماعية هائلة إىل أسرتاليا.
حاليا  تقدم  أسرتاليا  أن  يذكر 
خدمة إيواء األطفال واملراهقني 
املشردين حتى سن 18 عاما يف 
ومحاية  رعاية  حتت  آمنة  منازل 

احلكومة.
ميندس لفت إىل ان أن اململكة 
املتحدة مدت نطاق سن الرعاية 
سنة،   15 قبل  عاما   21 إىل 
مشريا إىل بواعث القلق من عدم 
النتائج  أحدث  أسرتاليا  مواكبة 

البحثية يف هذا اجملال.
املستوى  »على  وأضاف: 
السطحي، رمبا يبدو أن احلكومة 
مع  املال،  من  املزيد  ستنفق 

معدل  أن  االعتبار  يف  األخذ 
برنامج  على  السنوي  اإلنفاق 
»الرعاية خارج املنزل« يبلغ 2.1 

مليار دوالر«.
أظهر  البحث  »لكن  واستدرك: 
أن مد احلد األقصى إىل 21 عاما 
إنفاقه  يتم  دوالر  كل  سيجعل 
األسرتالي  االقتصاد  إىل  يعود 

بدوالرين«.
»اإلحصائيات  يقول:  ومضى 
من   %  63 أن  إىل  تشري 
يف  كانوا  الشباب  املشردين 
رعاية الدولة يف مرحلة صغرية، 
الذين  من   %  30 أن  وإىل 
يغادرون مراكز الرعاية عاطلون 

ال جيدون عمال«.
ويتعاون مندس مع منظمات غري 
حكومية مثل »أجنليكري« للضغط 

من أجل إحداث تغيري.
وزيرة  ويكفيلد  ديل  لكن 
سن  زيادة  إن  قالت  العائالت 
الرعاية ليست على جدول أعمال 

احلكومة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

باحث أسرتالي: ينبغي رفع سن رعاية 
املشردين إىل 21 عاما

األسرتالي  الكاردينال  قال 
موقفه  إن  بيل  جورج  البارز 
أنه  إىل  زال معلقا، مشريا  ما 
فيكتوريا  شرطة  قرار  ينتظر 
قدما  ستمضي  كانت  ما  إذا 
اتهامات  بشأن  مقاضاته  يف 
تتعلق بانتهاكات جنسية قدمية 
ضد أطفال، مؤكدا براءته من 

االدعاءات.
وبدا الكاردينال بيل أقل قوة 
عندما واجه جلسة حتقيق خاصة 
يف روما من خالل ممثلني عن 
األسرتالية  امللكية«  »اللجنة 
انتهاكات  يف  حتقق  اليت 
جنسية تعرض هلا األطفال يف 

مؤسسات دينية وغريها.
ونقلت صحيفة األسرتاليان عن 
الكاردينال بيل قوله إنه برئ 

من االتهامات املوجهة له.
»دعوني  قائال:  ذلك  وفسر 
لست  أنا  قلته،  ما  أكرر 
تام  بشكل  وتعاونت  مذنبا، 
أواصل  مع احملققني، وسوف 

تعاوني، وانتظر القرار«.
شعوره  عن  سؤال  على  وردا 
يف الوقت احلالي، أجاب بيل: 

»أشعر أنين معلق«.
يف  يصدر  أن  املتوقع  ومن 
احلاسم  القرار  العاجل  القريب 
الكاردينال  اتهام  بشأن 
االدعاءات  يف  عدمه  من  بيل 
تعزي  واليت  ضده،  املنسوبة 
إىل سبعينيات القرن املاضي.
فيكتوريا  شرطة  مفوض  لكن 
جراهام أشتون أملح إىل وجود 
انقسام يف اآلراء حول مسألة 

اتهام الكاردينال بيل.
قرارا  أخذنا  »إذا  واستطرد: 
بعدم مقاضاة بيل، سنتواصل 
مع كافة األطراف، أما إذا قررنا 
اإلجراءات  سنسلك  مقاضاته، 
مذكرة  تقديم  أوهلا  الطبيعية 
الذي  الكاردينال  لتوقيف 

يعيش يف روما«.
اسم  حيمل  حتقيق  وكانت 
نظر  قد  سانو«  »العملية 
أشخاص   10 ادعاءات  يف 
جنسية  النتهاكات  بتعرضهم 
يف مرحلة الطفولة خالل الفرتة 

بني 2001-1978.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الكاردينال جورج بيل: مل أحترش 
جنسيا باألطفال وأشعر أنين »ُمعلّق«

الكاردينال جورج بيل

جديدة  حبثية  دراسة  كشفت 
يصلون  الفقراء  األطفال  أن 
مرحلة البلوغ أسرع من نظرائهم 
تنامي  إىل  باإلضافة  األغنياء، 
ملشكالت  تعرضهم  خماطر 

صحية على مدار حياتهم.
تغري شكل اجلسد بشكل أكرب، 
ومنو  الصوت،  نربة  واختالف 
اليت  جديدة  مناطق  يف  الشعر 
الشهرية  البلوغ  عالمات  متثل 
تظهر بشكل أسرع لدى األطفال 
الذين ترعرعوا يف عائالت فقرية 

مقارنة بنظرائهم األثرياء.
الدراسة املذكورة، اليت  نشرتها 
دورية  pEdiatrics، كشفت 
تعرضا  أكثر  الفقراء  أن  أيضا 
على  تالزمهم  صحية  ملشكالت 
تقتصر  وال  حياتهم،  مدار 
أزماتهم على النواحي العاطفية 
واملشكالت  والسلوكية 

االجتماعية.
مدى  على  اعتمدت  الدراسة 
األطفال  بني  االختالفات  تأثري 
يف مرحلة الطفولة، وتداعياتها 

الصحية.
جتعل  اليت  األسباب  أن  بيد 
طور  يدخلون  الفقراء  األطفال 

غري  زالت  ما  مبكرا  البلوغ 
الباحثون  زال  وما  واضحة 
اليت  العوامل  لدراسة  يعملون 
حفزت اهلرمونات املسؤولة عن 

التحول إىل البلوغ.
تطور  بأنه  البلوغ  ويعرف 
يسمح  حبيث  اإلنسان  جسد 
مبمارسة اجلنس وعملية اإلجناب 

والتكاثر.
بنمو  البلوغ  يبدأ  اإلناث،  ويف 
بني  العمرية  الفئة  يف  الثدي 
8- 13 عاما، ويصل ذروته ببدء 

الدورة الشهرية.
أما يف الذكور، فيبدأ البلوغ يف 
مرحلة عمرية ترتاوح بني 14-9 
بنمو  وتبدأ  املتوسط،  عاما يف 
األعضاء اجلنسية، وإنبات شعر 

الوجه، وخشونة الصوت.

ليست  البلوغ  تغيريات  أن  بيد 
ترتبط  لكنها  فحسب،  جسدية 
وبيولوجية  اجتماعية  بتغيريات 
وامليل  والقلق  االكتئاب  مثل 
إىل إيذاء النفس، واضطرابات 

الطعام.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

دراسة: األطفال الفقراء 
يبلغون أسرع من األثرياء
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رغم مرور 8 سنوات على تدشني 
»إن  الربودباند  شبكة  مشروع 
سرعة  متوسط  لكن  إن«،  بي 
اإلنرتنت يف أسرتاليا يأتي يف 
خلف  عامليا،  اخلمسني  املركز 
املتقدمة  الدول  من  العديد 

اقتصاديا.
مشروع  حول  املستمرة  السرية 
»إن بي إن«، الذي يتكلف على 
األكثر ما يزيد عن 50 مليار دوالر 
أسرتالي، جيعل من الصعب على 
الشعب يف معظم احلاالت معرفة 
اخلدمات  على  سيحصل  متى 
املنتظرة، مع غموض يف ماهية 

اجلودة املرتبطة بها.
مشروع  أن  جديد  حبث  وكشف 
ذات  كان  الربودباند  شبكة 
بدايته،  منذ  أساسية  دوافع 
الصعيدين  على  التحيز  ويعيبه 

االقتصادي واالجتماعي.
فرتات  لرصد  الوقت  حان  لقد 
الصعود واهلبوط للمشروع الذي 
كان ذات يوم مبثابة احللم للبنية 
القرن  التحتية يف أسرتاليا يف 

الواحد والعشرين.
ويتطلب ذلك العودة إىل الوراء 

10 سنوات.
ففي نوفمرب 2007، جرى انتخاب 
عاما من  بعد 11  عمالية  حكومة 

حكم االئتالف.
االنتخابي  الربنامج  واستند 
للعماليني آنذاك على وعد إنشاء 
مستوى  على  برودباند  شبكة 

الوطن.
تأسيس  عن  السلطات  وأعلنت 
أبريل  يف  إن«  بي  »إن  شركة 
تزويد 93 % من  2009 بهدف 

رغم مشروع الربودباند.. أسرتاليا الـ 50 
عامليا يف سرعة اإلنرتنت

ألياف  بشبكة  أسرتاليا  مباني 
على   ،2020 عام  أرضية حبلول 
الباقية   %  7 نسبة  تتنوع  أن 
الثابت،  »الوايرليس«  بني 

و«الستااليت«.
من الصعب إنكار تأثري مشروع 
السياسة  الربودباند على  شبكة 

األسرتالية.
عندما  التأثري  ذروة  ولعل 
حتدث ثالثة من أعضاء الربملان 
مشروع  إن  قائلني  املستقلني 
أسباب  أحد  كان  الربودباند 
العمالية  للحكومة  مساندتهم 
االنتخابات  أسفرت  عندما 
الفيدرالية عام 2010 عن برملان 

معلق.
لكن املشروع منذ بدايته ارتبط 
اقرتن  مما  عديدة،  بتأجيالت 
بقدر كبري من التغطية اإلعالمية 

السلبية.
الرأي  استطالعات  وأفادت 
بوجود حالة متنامية من السخط 

الشعيب جتاه املشروع.
يف  انعكس  السخط  هذا  مثل 
اليت   2013 سبتمرب  انتخابات 
احلكم،  االئتالف  فيها  استعاد 
والذي كان إيذانا بتغيري مصري 
حيث  الربودباند  شبكة  مشروع 
قرارا  اجلديدة  احلكومة  اختذت 
إعادة  حلني  به  العمل  بتعليق 

تقييمه.
ويف عام 2014، اعلنت احلكومة 
من  املشروع سيتغري  أن شكل 
آخر  منوذج  إىل  ألياف  توصيل 

متعدد التكنولوجيا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عاما،   29 خريي،  يعقوب 
أسرتالي صومالي اجلنسية قتل 
رجال واحتجز امرأة رهينة قبل أن 
تقتله الشرطة يف ملبورن مساء 

اإلثنني املاضي.
األسرتالي  الوزراء  رئيس  دعا 
مالكومل ترينبول إىل إجراء حتقيق 
يف كيفية اإلفراج املشروط يف 
خريي  يعقوب  عن  سابق  وقت 
منفذ حصار ملبورن الذي قتلته 
قتله  بعد  األسرتالية  الشرطة 
رهينة،  امرأة  واحتجازه  رجال 

معلنا والءه لتنظيم داعش.
عاما،   29 خريي،  يعقوب 
أسرتالي من جذور صومالية نفذ 
جرميته مساء اإلثنني يف ملبورن، 
رجال شرطة يف  ثالثة  وأصاب 
تبادل إلطالق النار، واستطاعت 
مل  اليت  الرهينة  حترير  الشرطة 

تصب بسوء.
وقالت القناة السابعة األسرتالية 
أثناء  قال  خريي  يعقوب  إن 
احلصار: »هذا من أجل داعش، 

هذا من أجل القاعدة«.
فرصة  احملافظون  انتهز  وبينما 
بـ«  احلصار  ترينبول  وصف 
للدعوة  اإلسالمي«  اإلرهاب 
لشن محلة أمنية مشددة جديدة، 
الدعاة  لتعقب  إجراءات  وفرض 
الكراهية،  على  حيضون  الذين 
طلب رئيس الوزراء من حكومة 
فيكتوريا تفسريا واضحا لكيفية 
اإلفراج املشروط يف وقت سابق 
عن مثل هذا الرجل الذي ميتلك 
والذي  طويال،  إجراميا  سجال 
سابق  وقت  يف  امسه  ارتبط 

خبطة إرهاب مت إجهاضها.
بلدة برايتون، اليت تبعد حوالي 
11 كم عن جنوب شرق منطقة 
األعمال املركزية مبلبورن كانت 

مسرح جرمية يعقوب خريي.
اإلثنني  مساء  الرابعة  ويف 
الشرطة  استدعيت  املاضي، 
تقارير  بعد  باملنطقة  مبنى  إىل 
الشوارع  وطوقت  انفجار،  عن 

احمليطة.
السادسة  الساعة  حوالي  ويف 
من  خريي  ظهر  اإلثنني  مساء 
حيث  األرضي  بالدور  شقة 
كولومبية يف  امرأة  حيتجز  كان 
عمرها  من  والثالثني  السادس 
من  ملقابلته  واعدها  قد  كان 

خالل وكالة.
وبدأ خريي يف إطالق النار على 
مما  باملكان،  احمليطة  الشرطة 
عناصر  ثالثة  إصابة  إىل  أدى 

أمنية.
الرصاص  الشرطة  وأطلقت 
على خريي وأردته صريعا، لكن 
املرأة الكولومبية مل تصب بأي 
سوء، حيث ظلت متواجدة داخل 

ما ال تعرفه عن يعقوب خريي منفذ 
حصار ملبورن

الشقة.
موظفا  قتل  قد  خريي  وكان 
دخوله،  فور  املبنى  بهو  يف 
الذي  الصوت  ذلك  كان  ورمبا 
وأبلغوا  انفجارا  السكان  ظنه 

الشرطة.
املوظف املقتول، يبلغ من العمر 
صينية،  أصول  ومن  عاما،   36

وتزوج حديثا، ويعول طفال.
شرطة  مفوض  أشتون  جراهام 
بأنه  املوظف  وصفت  فيكتوريا 
كان رجال بريئا فقد حياته وهو 

يؤدي مهام وظيفته.
تقارير  يف  الشرطة  وحتقق 
الذي  بالسوار  خريي  عبث  حول 
يف  األمنية  السلطات  وضعته 

كاحله ملراقبته.
عن  حمكمة  وثائق  وتكشف 
خريي  طفولة  يف  اضطرابات 
الذي جاء إىل أسرتاليا  بصحبة 
مبساعدة  كالجئني  وجدته  جده 
معسكر لالجئني يف كينيا هربا 

من الصومال.
وأدين خريي عام 2012 بسلسلة 
السطو  تتضمن  االتهامات  من 

املسلح اخلطري والسرقة.
فيليسييت  القاضي  ووصف 
هامبل والديه بأنهما »حمافظان 

وتقليديان وصارمان«.
وقال له القاضي خالل حماكمته 
آنذاك: »لقد مات جدك وأنت يف 
نهاية املرحلة الثانوية، وفقدت 
وبدأت  عليك،  الثابت  تأثريه 
املخدرات  تعاطي  يف  تسرف 
ومل  خطري،  حنو  على  واخلمور 
تستكمل تعليمك، وحوصرت يف 

دائرة اإلدمان واجلرائم«.
اليت  العزلة  من  هامبل  وحذر 
أصبح عليها خريي يف اجملتمع،  
5 سنوات  بسجنه  حكما  وأصدر 
اإلفراج  إمكانية  مع  و6 شهور، 
مت  لكن  سنوات،   3 بعد  املبكر 
سلوكه  بسبب  الفرتة  متديد 

العدواني يف السجن.
أطلق  املاضي،  نوفمرب  ويف 
عاما   4.5 بعد  بشروط،  سراحه 

من سجنه.
ويف 2009، اتهم خريي بالضلوع 
يف خطة إرهابية باقتحام قاعدة 
عسكرية يف سيدني، لكن متت 

تربئته من االتهامات.
تنصلت  سراحه،  إطالق  وبعد 
عائلته منه، واستمر يف تعاطي 

املخدارات.
الوزراء  رئيس  وتساءل 
هذا  حصل  »كيف  األسرتالي: 
الرجل على اإلفراج املشروط؟.

وتبنى تنظيم داعش املسؤولية 
عن حصار ملبورن.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

القول بأن أسرتاليا متتلك وفرة 
الناحية  من  صحيح  األطباء  من 
فيه  مشكوك  لكنه  اإلحصائية، 
على املستوى التطبيقي ال سيما 
يف املناطق اإلقليمية والنائية.

تعزي  اليت  لإلحصائيات  ووفقا 
إىل عام 2014، يوجد 3.5 طبيبا 
1000 شخص يف  لكل  ممارسا 
إىل  النسبة  وترتفع  أسرتاليا، 

4.4 يف املدن الرئيسية.
ومل تشهد أسرتاليا من قبل مثل 
ففي  الكبرية،  املعدالت  هذه 
 2.6 هناك  كان   ،2003 عام 
طبيبا لكل 1000 شخص، وهي 
نسبة تقرتب من البلدان احمليطة 
مثل نيوزيلندا )2.8( ، واململكة 
 ،)2.6( وكندا  املتحدة)2.8( 

والواليات املتحدة )2.6(.
كان  عندما  ذلك،  من  وبالرغم 
املعدل يف أسرتاليا 2.6، ضاعف 
الكليات  أعداد  املسؤولون 
الطبية، وزاد عدد خرجيي الطب 
ثالثة أضعاف يف فرتة زمنية ال 

تتجاوز 10 سنوات.
إذا  نفسه،  يطرح  سؤال  مثة 
هذا  كل  متتلك  أسرتاليا  كانت 
العدد من األطباء، ملاذا ما تزال 
أعداد  استرياد  إىل  حاجة  يف 

كبرية من األطباء من اخلارج؟
منحت  النقص،  سد  أجل  ومن 
 2820 األسرتاليا  احلكومة 

تأشرية عمل إىل أطباء متدربني 
أجانب عام 15-2014.

املذكور،  العام  نفس  ويف 
الطب  كليات  خرجيي  عدد  بلغ 

األسرتالية 3547.

مثل هذه املستويات األسطورية 
واخلارج  الداخل  من  األطباء  من 
املستوى  على  مألوف  أمر 

الدولي.

متقدمة  مكانة  أسرتاليا  وحتتل 
بني  الصدد  هذا  يف  عامليا 
البلدان الثرية، وال يضاهيها إال 

الدمنارك وأيرلندا.
بيد أنه مثة شعور بوجود نقص 
يعزي  أسرتاليا  يف  األطباء  يف 
لعدة عوامل، أوهلا النهج املتبع 
والنقص  الطيب  التدريب  يف 
يف  األطباء  عدد  يف  الواضح 

املناطق اإلقليمية والنائية.
وعالوة على ذلك، مثة مبالغة يف 
مسألة التخصصات الطبية، رغم 
أن املناطق اإلقليمية على سبيل 
املثال حتتاج ملمارس عام أكثر 
هناك  أن  كما  متخصص.،  من 
مشكالت يف التمويل املخصص 
أسرتاليا،  يف  الطيب  للقطاع 

وأمناط الرعاية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رغم وجود 3.5  طبيبا لكل 1000 شخص.. 
أزمة أطباء يف أسرتاليا

االرهابي يعقوب خريي

األسرتالية  السلطات  اختذت 
التاكسي  سائق  برتحيل  قرارا 
إىل  سينغ  جاجديب  املتحرش 

بلده اهلند.
إىل  وصل  قد  سينغ  وكان 
بتأشرية   2008 عام  أسرتاليا 
زوجته،  على  معتمدا  دراسية،  
وبدأ العمل كسائق تاكسي يف 

ملبورن عام 2011.
ضحية سينغ استقلت التاكسي 
 2015 عام  كراون  كازينو  أمان 
وطلبت منه توصيلها إىل منزهلا 

يف كاليتون.
عداد  تشغيل  منه  وطلبت 
أال  أخربها  لكنه  التاكسي، 

تقلق.
سينغ  استخدم  قيادته،  وأثناء 
بقدم  لإلمساك  اليسرى  يده 

الضحية ويدها.
وعندما نهرته عدة مرات، اضطر 

سينغ إىل إبعاد يده.
أمام  التاكسي  وصول  وبعد 
نقودا  املرأة  وضعت  املنزل 
إىل  قفز  سينغ  لكن  وخرجت، 

أسرتاليا ُترّحل سائق التاكسي املتحرش 
إىل اهلند

حول  ذراعيه  ووضع  اخلارج 
إياها  خمربا  واحتضنها،  املرأة 
أنه ال يريد أمواال، وطلب منها 

ممارسة اجلنس.
أن  وأخربته  املرأة،  ورفضت 
عليه أخذ املال، لكنه قبلها يف 

رقبتها.
ختليص  من  املرأة  ومتكنت 
وأثناء  يدي سينغ،  من  جسدها 
ذهابها للبوابة الحقها واحتضنها 
من  جمددا  ومتكنت  اخللف،  من 
حماوالت  واصل  لكنه  الفرار 

حترشه اجلنسي بها.
وفر سينغ بعد أن تعاىل صرخات 

املرأة.
على  القبض  السلطات  وألقت 
بتهمة  بالذنب  أقر  الذي  سينغ 
االعتداء على امراة، وحكم عليه 
شهرا   18 ملدة  اجملتمع  خبدمة 
أجر،  دون  ساعة   150 بينها 
قبل إلغاء تأشريته وترحيله بعد 

صراع قانوني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرطة األسرتالية أثناء إلقاء القبض على سينغ

األسرتالية  السلطات  اختذت 
التاكسي  سائق  برتحيل  قرارا 
إىل  سينغ  جاجديب  املتحرش 

بلده اهلند.
إىل  وصل  قد  سينغ  وكان 
بتأشرية   2008 عام  أسرتاليا 
زوجته،  على  معتمدا  دراسية،  
وبدأ العمل كسائق تاكسي يف 

ملبورن عام 2011.
ضحية سينغ استقلت التاكسي 
 2015 عام  كراون  كازينو  أمان 
وطلبت منه توصيلها إىل منزهلا 

يف كاليتون.
عداد  تشغيل  منه  وطلبت 
أال  أخربها  لكنه  التاكسي، 

تقلق.
سينغ  استخدم  قيادته،  وأثناء 
بقدم  لإلمساك  اليسرى  يده 

الضحية ويدها.
وعندما نهرته عدة مرات، اضطر 

سينغ إىل إبعاد يده.
أمام  التاكسي  وصول  وبعد 
نقودا  املرأة  وضعت  املنزل 
إىل  قفز  سينغ  لكن  وخرجت، 

أسرتاليا ُترّحل سائق التاكسي املتحرش 
إىل اهلند

حول  ذراعيه  ووضع  اخلارج 
إياها  خمربا  واحتضنها،  املرأة 
أنه ال يريد أمواال، وطلب منها 

ممارسة اجلنس.
أن  وأخربته  املرأة،  ورفضت 
عليه أخذ املال، لكنه قبلها يف 

رقبتها.
ختليص  من  املرأة  ومتكنت 
وأثناء  يدي سينغ،  من  جسدها 
ذهابها للبوابة الحقها واحتضنها 
من  جمددا  ومتكنت  اخللف،  من 
حماوالت  واصل  لكنه  الفرار 

حترشه اجلنسي بها.
وفر سينغ بعد أن تعاىل صرخات 

املرأة.
على  القبض  السلطات  وألقت 
بتهمة  بالذنب  أقر  الذي  سينغ 
االعتداء على امراة، وحكم عليه 
شهرا   18 ملدة  اجملتمع  خبدمة 
أجر،  دون  ساعة   150 بينها 
قبل إلغاء تأشريته وترحيله بعد 

صراع قانوني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرطة األسرتالية أثناء إلقاء القبض على سينغ
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السجن 10 سنوات لوزير الطاقة السابق أيان ماكدونالد

قررت احملكمة األسرتالية العليا 
سجن وزير الطاقة السابق بنيو 
ساوث ويلز أيان ماكدونالد 10 
السلوك  سوء  بتهمة  سنوات 
رخصة  منح  أن  بعد  اجلنائي 
شركة  إىل  مرحبة  فحم  تعدين 
السابق  النقابي  الزعيم  ميلكها 

جون ميتيالند بدون مناقصة.
سياسي  ثاني  هو  ماكدونالد 
ساوث  بنيو  سابق  أسرتالي 
بالسجن  ويلز يصدر ضده حكم 
حليفه  بعد  األخري  العام  خالل 
عبيد  إيدي  السابق  السياسي 
السلوك  سوء  بتهمة  املسجون 

أثناء توليه منصبا عاما.
يأتي ذلك على خلفية حتقيقات 
املفوضية  أجرتها  مشتعلة 
بنيو  الفساد  ملكافحة  املستقلة 
نوفمرب  يف  وبدأت  ويلز  ساوث 

.2012
كريستني  القاضية  وقال 
آدمسون إن الصفقة اليت أبرمها 
»دويلز  شركة  مع  ماكدونالد 
بشكل  ُأعلنت  ماينينج«  جريك 
يف  امليالد  أعياد  عشية  متعمد 

2008 حتى متر بدون مالحظة.
»سلوكيات  القاضية:  وأردفت 
نيو  سكان  خدعت  ماكدونالد 

ساوث ويلز«.
استغرق  مفصل،  حكم  ويف 
قالت  ساعات،   3 من  أكثر 
تصرف  ماكدونالد  إن  القاضية 
بشكل »ملتوي« ومل يكن جديرا 

مبنصبه.
أن  ذكرت  النيابة  أن  ورغم 
إفادة  بدافع  تصرف  ماكدونالد 
على  للحصول  أو  »صديقه« 
القاضية  أن  إال  سياسي،  دعم 
توجد  ال  إنه  قالت  آدمسون 

دوافع واضحة.
وقررت القاضية سجن ماكدونالد 
10 سنوات، مع إمكانية اإلفراج 

املبكر بعد 7 سنوات، تنتهي يف 
25 مايو 2024.

إنه  ماكدونالد  حمامي  وقال 
يعتزم االستئناف على قرار إدانة 
ضلوع  »بشدة«  نافيا  موكله، 

الوزير السابق يف خمالفات.
وأردف احملامي أن موكله دائما 
العامة،  للمصلحة  ينظر  كان 
ويهتم بشكل خاص باحلفاظ على 

أرواح عمال املناجم.
أصدرت  ذلك،  على  وعالوة 
النقابي  حبسب  قرارا  احملكمة 
 7 ميتيالند  جون  السابق 

سنوات.
املعارضة  جانبه، قال زعيم  من 
فولي  لوك  ويلز  ساوث  بنيو 
تربئة  ميثل  احملكمة  قرار  إن 
اليت  الفساد  مكافحة  ملفوضية 
االنتقادات  من  الكثري  طالتها 

يف السنوات األخرية.
إنهاء  إىل  سعيت  »لقد  وتابع: 
ملاكدونالد  السياسي  املشوار 
بقرار  وأرحب   ،2006 عام 

احملكمة«.
عبيد  وإيدي  ماكدونالد  ويواجه 
وجنله موسى حماكمة أخرى بشأن 
مشبوهة  فحم  تعدين  صفقة 

مبنطقة بيلونغ فالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 

أسرتاليا خترج من قائمة أفضل 10 
دول للمغرتبني

املراكز  من  أسرتاليا  خرجت 
العشرة األوىل يف قائمة أفضل 

الدول للمغرتبني.
ورغم أن أسلوب احلياة والشمس 
والشواطئ ما زالت عناصر جذب 
يف أسرتاليا لكن الدولة ال ينظر 
باعتباره مكان يتطلع فيه  إليها 
رحلته  حتسني  إىل  املغرتب 

املهنية.
القائمة  سنغافورة  وتصدرت 
»إتش  يصدرها  اليت  السنوية 

إس بي سي«.
املغرتبني  من   %  57 واختار 
مستوى  إىل  لالنتقال  أسرتاليا 

حياة أكثر جودة.
وقال حوالي ثلثي املغرتبني يف 
هنا  احلياة  جودة  إن  أسرتاليا 

تتجاوز أوطانهم األصلية.
قائمة  من  خرجت  أسرتاليا  لكن 
جاءت  اليت  األوائل  العشر 

بالرتتيب التالي:
1- سنغافورة
2- نيوزيلندا

3- كندا
4- مجهورية التشيك

5- سويسرا
6- النرويج

7- النمسا
8- السويد
9- البحرين
10- أملانيا

بينما جاءت أسرتاليا يف املركز 
احلادي عشر.

وتفوقت سنغافورة على أسرتاليا 
املستقبل  يف  ملحوظ  بشكل 
املالية،  واألوضاع  املهين، 

والفرص العائلية.
وذكر 62 % من املغرتبني يف 
تلك  يف  احلياة  أن  سنغافورة 
من  حسنت  األسيوية  الدولة 

تقدمهم املهين.
يف  النسبة  تزد  مل  وباملقابل، 

أسرتاليا عن 46 % فحسب.
سنغافورة  مغرتبي  من   %  63
قالوا إنهم حيصلون على أموال 
أكثر مما يتقاضونها يف بالدهم 
األم مقابل 48 % من املغرتبني 

يف أسرتاليا.
اليت  الفوائد  حزمة  وحظيت 
املغرتب  املوظف  عليها  حيصل 
عالية  نسبة  على  يف سنغافورة 
 %  25 مقابل    %  72 بلغت 

فحسب يف أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف  مسلمات  طالبات  ُأجربت 
معرض  مغادرة  على  بريث 
املؤمترات  مركز  يف  للتوظيف 
أن  بدعوى  األسرتالية  باملدينة 
املتفرجني ال يشعرون باالرتياح 
تفجري  بسبب  مالبسهن  من  
الشهر  وقع  الذي  مانشسرت 

املاضي بربيطانيا.
يف  املشاركني  بعض  وتذمر 
الذي  احلجاب  أن  من  املعرض 
ال  جيعلهم  الطالبات  ترتديه 
تفجري  بعد  بالراحة  يشعرون 
موظفي  من  وطلبوا  مانشسرت، 
من  طردهن  املؤمترات  مركز 

املكان.
للمؤمترات  بريث  مركز  وأكد 
اتصاالت  تلقى  أنه  واملعارض 
بشأن حادث متييز عنصري ضد 
لكنه  مايو،   26 يف  املسلمات 
نفى ضلوع موظفيه يف األزمة.

بعد  العنصري  احلادث  وجاء 
سلمان  قتل  من  اسبوع  حوالي 
تفجري  يف  شخصا   22 عبيدي 
حفل  أثناء  مبانشسرت  انتحاري 

للمطربة  اريانا جراند.
الطالبات  إحدى  والدة  وقالت 
املشاركات، طلبت عدم الكشف 
عن هويتها،  إن جنلتها البالغة 
مع  ذهبت  عاما   16 العمر  من 
معرض  إىل  املدرسة  زميالت 
املؤمترات  مركز  يف  التوظيف 

حبجة عدم ارتياح الزبائن

معرض أسرتالي يطرد طالبات مسلمات

األسبوع املاضي، لكنهن فوجئن 
عليهن  إن  يقول  باملدرس 

املغادرة بعد تناول الغداء.
غاضبة،  »لست  األم:  وأردفت 

لكنين حزينة فقط«.
باألسف  »أشعر  تقول:  ومضت 
أن ابنيت ذهبت إىل الرحلة ومل 
تستمتع بها، إنها فرصة لزيادة 
الوعي والفهم مبشاعر املسلمات 

يف أسرتاليا«.
»كيف  قائلة:  ذلك  وفسرت 
ترتديه  ما  أن  البعض  يعتقد 
الطالبات يرتبط بشي ء ما حدث 

يف مكان آخر«.
وتابعت: »لو كنت هناك كنت 
كيفية  عن   تساؤالت  سأطرح 
عدم الشعور بالراحة من مالبس 

الفتيات«.
مركز  رئيسة  فيزاده  مريم 
يف  اإلسالموفوبيا  »سجل 
تشعر  إنها  قالت  أسرتاليا« 
باإلحباط الشديد بعد معرفة ما 

حدث يف مركز املؤمترات.
وواصلت: »جمددا، جند أنفسنا 
امام مثال للحكم املسبق الذي 
فيه  خيلط  اجلهل،  إىل  يستند 
مليار   1.6 ديانة  بني  البعض 
إجرامية  ممارسات  وبني  مسلم 
يدعون  األشخاص  من  جملموعة 

انهم مسلمون«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

طالبات مسلمات أجربن على مغادرة مركز مؤتمرات بريث بسبب مالبسهن

مركز بريث للمؤتمرات

وزير الطاقة السابق بنيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد يف طريقه للمحكمة

سجن جون ميتيالند 6 سنوات

القيود يف يدي ماكدونالد

تراجع أسعار العقارات يف سيدني

يف  السكين  الغالء  أزمة  بدأت 
حيث  االنفراج  يف  سيدني 
 0.1 بنسبة  األسعار  هبطت 
على  السابع  األسبوع  وهو   %

التوالي حلالة االخنفاض.
يف  االخنفاض  نسبة  وبلغت 
مدار  على  السكنية  األسعار 
الشهر الفائت يف عاصمة والية 

نيو ساوث ويلز  1.3 %.
ورمبا تتسارع وترية اهلبوط خالل 
الفرتة املقبلة بعد إعالن حكومة 
نيو ساوث ويلز مضاعفة ضريبة 
املشرتين  على  العقارية  الدمغة 

االجانب إىل 8 %.

تلك  عمل  بكيفة  يتعلق  وفيما 
النظر  إىل  حنتاج  اإلسرتاتيجية، 
فانكوفر  مدينة  منوذج  إىل 

الكندية.
كانت  سيدني،  شأن  شأنها 
فانكوفر تعاني من ارتفاع هائل 
ألسباب  العقارات،  أسعار  يف 

أبرزها املستثمرون األجانب.
فرضت  الكندية  املدينة  لكن 
على  يتعني  أكرب  ضرائب 
مقابل  دفعها  األجنيب  املستثمر 
القطاع  يف  بالشراء  له  السماح 
نهاية  تسبب يف  العقاري، مما 
احتقان  تقليص  يف  املطاف 

األسعار.
والصحفي  احمللل  وقال 
األسرتالي روبرت جوتليبسن إن 
التأثري  أحدث  الضرائب  زيادة 
لكنه  األسعار،  على  املرغوب 
حدد عامال ثانيا يلعب دورا مهما 

يف هذا الصدد.
»فانكوفر  قائال:  ذلك  وفسر 
أسعار  يف  اخنفاضا  شهدت 
تراجع  بسبب  أيضا  العقارات 
أعداد املنازل املباعة مما ساهم 

يف تقليص األسعار«.
نراه  »ما  جوتليبسون:  وأردف 
وسيدني  فانكوفر  من  كل  يف 
شراء  نسبة  تراجع  إىل  يعزي 
وكذلك  للعقارات  الصينيني 
عن  احملليني  املواطنني  إحجام 
الشراء بأسعار باهظة، مما أدى 

إىل اخنفاض األسعار«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف العديد من البلدان األسيوية، 
شقق  امتالك  يكون  أن  ميكن 
أو سيدني  نيويورك  فاخرة يف 
عالمة على الوضع املالي املتميز 

و«الربيستيج«.
وسيلة  يكون  قد  أيضا  لكنه 
إلخفاء أموال بعيدا عن السلطات 
الضريبية والتحقيقات اجلنائية، 
عن  نامجة  أموال  غسيل  أو 

مكاسب مشبوهة.
ويف كافة هذه احلاالت، تساعد 
يف  العقارية  االستثمارات 
سرعان  هائلة  مببالغ  اهلروب 
مكاسب  صورة  يف  تضحى  ما 
العقارات  بيع  مبجرد  مشروعة 

القطاع العقاري مالذ آمن لغسيل األموال؟
املذكورة.

أهمية  من  التقليل  ينبغي  ال 
تكشف  إذ  املوضوع،  هذا 
جلنة  أصدرتها  إحصائيات 
األجنبية  االستثمارات  مراجعة 
األموال  كمية  أن  أسرتاليا  يف 
يف  ضخها  جرى  اليت  األجنبية 
األسرتالي  العقاري  القطاع 
يف  أضعاف   3 مبقدار  زادت 
 13-2012 منذ  فحسب  عامني 

إىل 15-2014.
الصينية  األموال  زادت  كما 
األسرتالي  العقار  قطاع  يف 
بني  الفرتة  خالل  أضعاف  ستة 
مما   ،15-2014 إىل   12-2011

يثري عالمة االندهاش.
املرء  يظن  قد  بذلك،  وقياسا 
سيطرة  لديها  اسرتاليا  أن 
خالهلا  من  تستطيع  قوية 
فرض سيطرتها  ملنع استغالل 
لغسيل  كوسيلة  العقار  سوق 

األموال.
ليس  ذلك  فإن  لألسف،  لكن 
تقرير  يكشف  إذ  صحيحا، 
الشفافية  منظمة  أصدرته 
املاضي  مارس  يف  الدولية 
جمال  يف  أسرتاليا  فشل 
االموال  غسيل  على  السيطرة 
املشبوهة يف قطاعها العقاري.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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حوالي  ان  إحصائيات  كشفت 
السكنية  العقارات  من   %  25
العام  سيدني  يف  املبيعة 
املاضي تنطبق عليها اإلعفاءات 
الدمغة  ضريبة  من  الكاملة 
اإلصالحات  مبوجب  العقارية 
اليت أعلنتها حكومة نيو ساوث 
الراغبني  مساعدة  بهدف  ويلز 

يف شراء املنزل األول.
 40 فإن  ذلك،  على  وعالوة 
العام  املبيعة  املنازل  من   %
بعض  عليها   ينطبق  املاضي 

التخفيضات الضريبية.
سعر  متوسط  ان  إىل  وبالنظر 
املنزل يف سيدني يتجاوز قليال 
على  سيتعني  دوالر،  مليون 
الراغبني يف شراء املنزل األول 
للتمتع  املدينة  خارج  البحث 
أعلنتها  اليت  الكاملة  باملزايا 
حزمة  برجييكليان، وهي  حكومة 
املساعدة  تستهدف  إصالحات 
سكن،  شراء  حتمل  على 
العقاري  التحليل  حبسب شركة 

»كورلوجيك«.

إحصائيات: اإلعفاءات الضريبية اجلديدة 
تشمل ربع منازل سيدني

ويلز  نيو ساوث  حكومة  أعلنت 
اليت  اإلصالحات  من  جمموعة 
أزمة  على  السيطرة  تستهدف 
ومساعدة  العقاري،  الغالء 
املنزل  شراء  يف  الراغبني 

األول.
اجلديدة،  اإلصالحات  ومبوجب 
شراء  يف  الراغبون  سيصبح 
على  قدرة  أكثر  األول  املنزل 
تنازلت  حيث  أحالمهم،  حتقيق 
احلكومة عن حوالي مليار دوالر 
العقارية،  الدمغة  ضريبة  من 
تتعلق  إجراءات  إىل  باإلضافة 

باملستثمرين العقاريني.
إصالحات  سياق  يف  ذلك  جاء 
كشفت عنها رئيسة حكومة نيو 
ساوث ويلز غالديز برجييكليان 
على  القدرة  زيادة  تستهدف 

حتمل تكاليف شراء املنازل.
وجه  ذلك،  من  بالرغم  لكن 
البعض انتقادات للحكومة جراء 
غياب إي إجراءات لبناء مساكن 
بأسعار معقولة ألصحاب األجور 
مثل  واملتوسطة  املنخفضة 
ورجال  والعاملني  املمرضات 

الشرطة.
اليت  اإلصالحات  حلزمة  ووفقا 

فإن  اخلميس،  عنها  اإلعالن  مت 
الراغبني يف شراء املنزل األول 
بسعر يصل إىل 650 ألف دوالر 
سوف يتم إعفاؤهم من ضريبة 
 1 من  بدءا  العقارية  الدمغة 

يوليو 2017.
السكن  شراء  يف  الراغبون  اما 
بني   ترتاوح  بقيمة  األول 
ألف   800 حتى  دوالر   650000
على  حيصلون  فسوف  دوالر 
الدمغة  ضريبة  يف  خصومات 

العقارية.
احلد  ترفع  اجلديدة  اإلصالحات 
ضريبة  من  لإلعفاء  األقصى 
الدمغة من 550000 دوالر إىل 

650 ألف دوالر.
ومن املتوقع أن توفر التغيريات 
للراغبني  دوالرا   24740 حوالي 
بوالية  األول  املنزل  شراء  يف 

نيو ساوث ويلز.
تتضمن  ذلك،  على  وعالوة 
اإلصالحات اجلديدة إلغاء 9 % 
ضريبة كان يتكبدها املقرتضون 
الرهون  بنظام  البنوك  من 

العقارية لشراء املنزل األول.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نيو ساوث ويلز تعلن حزمة إصالحات 
لتسهيل شراء املنزل األول

وحبسب السياسة اجلديدة اليت 
مشرتي  فإن  إعالنها،  جرى 
إعفاؤهم  سيتم  األول  املنزل 
من ضريبة الدمغة العقارية إذا 
ألف   650 من  أقل  السعر  كان 

دوالر.
ويتمتع املشرتون حبسومات من 
الضريبة املذكورة إذا مل يتجاوز 

سعر العقار 800 ألف دوالر.
نسبة  فان  اإلحصائيات  ووفق 
45 % من العقارات املباعة يف 
نيو ساوث ويلز العام املاضي 
كانت أقل من 650 ألف دوالر، 
إىل  تنخفض  النسبة  تلك  لكن 
سيدني  مناطق  يف   %  26

احلضرية.
 وقال تيم لوليس رئيس وحدة 
إن  »كورلوجيك«  يف  األحباث 
لديها  سيكون  احلكومية  اخلطة 
على  وسلبية  إجيابية  عواقب 
مدى سوق اإلسكان بنيو ساوث 
ويلز، مبا يف ذلك زيادة أسعار 

املنازل على املدى الطويل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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األسرتالية  السياسية  استغلت 
هانسون  بولني  للجدل  املثرية 
ضربت  اليت  اإلرهابية  اهلجمات 
بريطانيا يف الفرتة األخرية من 
أجل املضي قدما يف خطتها اليت 
تستهدف فرض حظر كامل ضد 

هجرة املسلمني إىل أسرتاليا.
تتكشف  األمور  زالت  ما  وبينما 
لندن،  هجوم  مالبسات  يف 
كتبت زعيمة حزب »أمة واحدة« 
عرب حسابها على تويرت: »أوقفوا 
فوات  قبل  املسلمني  هجرة 

األوان«.
رسالتها  هانسون  وأرفقت 
شرطة  نصيحة  حياكي  بغرافيك 
باجلري  للمواطنني  لندن 
أنفسهم  وجدوا  إذا  واالختباء 

وسط حادث إرهابي.
الربيطانية  الشرطة  وحثت 
ضرورة  على  املواطنني 
آمن،  مكان  عن  والبحث  اجلري 
هواتفهم  وحتويل  واالختباء، 
إىل الوضع »الصامت«، وإخبار 
اجلهات األمنية مبا حدث من خالل 

االتصال خبدمات الطوارئ.
»أسرتاليا  هانسون:  وأردفت 
أصابها الضجر من حزب العمال 
الذين  والليرباليني  واخلضر 
يديرون محلة مفادها أن اإلسالم 

جيد بالنسبة ألسرتاليا«.
ختفي  لن  »أسرتاليا  وأردفت: 

يرتبط  اإلرهاب  أن  حقيقة 
الدين  إسالمية.  بتعاليم 
القيم  مع  يتوافق  ال  اإلسالمي 

األسرتالية«.
هجرة  »أوقفوا  تقول:  ومضت 
املسلمني قبل أن تلقى أسرتاليا 

مصري بريطانيا«.
وباملقابل، وصف زعيم املعارضة 
العمالية الفيدرالية بيل شورتن 
»تثري  بأنها  هانسون  كلمات 

االمشئزاز« و«خمبولة«.
نعرف  »ال  قائال:  ذلك  وفسر 
تفصيلي،  بشكل  حدث  ماذا 
حياولون  أناسا  نرى  لكننا 
ساعات  بعد  األحداث  استغالل 

من وقوعها«.
لبولني  »أقول  واستطرد: 
مجاح  اكبحي  هانسون، 

نفسك«.
لكنها  هانسون  تصمت  ومل 
بـ  العمال  حزب  زعيم  وصفت 

»األمحق«.
رئيس  لويس  دونكان  وكان 
األمنية  االستخبارات  منظمة 
أخرب  قد  »ازيو«  األسرتالية 
استماع  جلسة  أثناء  هانسون 
برملانية إنه ال توجد أدلة تشري 
الالجئني  بني  عالقة  وجود  إىل 

واإلرهاب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هانسون تضغط حلظر هجرة  املسلمني يف 
أسرتاليا بعد هجمات بريطانيا اإلرهابية

تدرس أسرتاليا فرض عقوبات 
صرامة  أكثر  ومدنية  جنائية 
ينشر  أو  يشارك  كل   على 
بدون  ألشخاص  جنسية  صورا 

موافقتهم.
اجتماع  نتائج  إحدى  ذلك  يأتي 
العام  االدعاء  مسؤولي  بني 
الفيدرالي  املستويني  على 

والواليات.
مثة قلق كبري من تنامي الظاهرة 
تسميتها  على  اصطلح  اليت 
»بورنو االنتقام« بعد أن أضحى 
التواصل  وسائل  استخدام 
الرسائل  وتطبيقات  االجتماعي 

أكثر انتشارا.
الفيدرالية  احلكومة  وطالبت 
عقوبات  بتقديم  رمسي  بشكل 
مدنية أكرب نطاقا مثل الغرامات 
واإلنذارات القضائية الستهداف 
الضالعني يف نشر هذه الصور، 
أو  ينشرونها  الذين  سواء 

املواقع اليت تستضيفهم.
يف  العامة  االستشارات 
اإلجراءات املذكورة مفتوحة حتى 
احلكومة  وتأمل  يوليو،  نهاية 
تقديم مشروع قانون جديد يف 

هذا الصدد بنهاية العام.
احلكومية  املناقشات  ورقة 
استشهدت ببحث أجرته »جامعة 

. RMIT  ال تروب« وهيئة
وشارك يف االستطالع املذكور 
3000 شخص يف احلقبة العمرية 

بني 18-54 عاما.
 10 كل  من   شخص  وقال 
شبه  أو  عارية  صورة  أشخاص 
على  مشاركتها  متت  هلا  عارية 

اإلنرتنت بدون موافقة.
وخلص اجتماع أمس يف ملبورن 
بني مسؤولي االدعاء العام إىل 
إصدار بيان مبادئ بشأن تغليظ 

عقوبات بورنو االنتقام.
ميشاليا  قالت  جانبها،  من 
املرأة:  شؤون  وزيرة  كاش 
الضحايا  إىل  استمعنا  »لقد 
القانون،  تنفيذ  ومؤسسات 
وبات واضحا أن املطلب األول 
الصور  هذه  حذف  هو  للضحايا 

بأسرع ما ميكن«.
أوصت  املاضي،  فرباير  ويف 
بورنو  يصبح  أن  برملانية  جلنة 

االنتقام جرمية فيدرالية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تدرس تشديد عقوبات 
»بورنو االنتقام«

بريجيكيليان لدى اعالنها االصالحات

أسرتاليا خترج من قائمة أفضل 10 
دول للمغرتبني

املراكز  من  أسرتاليا  خرجت 
العشرة األوىل يف قائمة أفضل 

الدول للمغرتبني.
ورغم أن أسلوب احلياة والشمس 
والشواطئ ما زالت عناصر جذب 
يف أسرتاليا لكن الدولة ال ينظر 
باعتباره مكان يتطلع فيه  إليها 
رحلته  حتسني  إىل  املغرتب 

املهنية.
القائمة  سنغافورة  وتصدرت 
»إتش  يصدرها  اليت  السنوية 

إس بي سي«.
املغرتبني  من   %  57 واختار 
مستوى  إىل  لالنتقال  أسرتاليا 

حياة أكثر جودة.
وقال حوالي ثلثي املغرتبني يف 
هنا  احلياة  جودة  إن  أسرتاليا 

تتجاوز أوطانهم األصلية.
قائمة  من  خرجت  أسرتاليا  لكن 
جاءت  اليت  األوائل  العشر 

بالرتتيب التالي:

1- سنغافورة
2- نيوزيلندا

3- كندا
4- مجهورية التشيك

5- سويسرا
6- النرويج

7- النمسا
8- السويد
9- البحرين
10- أملانيا

بينما جاءت أسرتاليا يف املركز 
احلادي عشر.

وتفوقت سنغافورة على أسرتاليا 
املستقبل  يف  ملحوظ  بشكل 
املالية،  واألوضاع  املهين، 

والفرص العائلية.
وذكر 62 % من املغرتبني يف 
تلك  يف  احلياة  أن  سنغافورة 
من  حسنت  األسيوية  الدولة 

تقدمهم املهين.
يف  النسبة  تزد  مل  وباملقابل، 

أسرتاليا عن 46 % فحسب.
سنغافورة  مغرتبي  من   %  63
قالوا إنهم حيصلون على أموال 
أكثر مما يتقاضونها يف بالدهم 
األم مقابل 48 % من املغرتبني 

يف أسرتاليا.
اليت  الفوائد  حزمة  وحظيت 
املغرتب  املوظف  عليها  حيصل 
عالية  نسبة  على  يف سنغافورة 
 %  25 مقابل    %  72 بلغت 

فحسب يف أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

»املدارس اآلمنة« تثري اجلدل

مل خيتلف برنامج املدارس اآلمنة  
شبكة  أطلقته  الذي  اجلديد 
بأسرتاليا  الكاثوليكية  املدارس 
عن خطة سابقة أثارت الكثري من 

اجلدل.
تشابها  اجلديد  الربنامج  وحيمل 
قاعدة  يف  القديم  مع  ملحوظا 
إليها،  استند  اليت  البحث 

واالستنتاجات املنبثقة عنها.
الربنامج البديل يدعو إىل  انتشار 
التنوع اجلنسي يف املدارس بني 
املراهقني، ليشمل توفري مكان 
اجلنس  ومتبايين  للمثليني  آمن 
لفكرة  املراهقني،  ويروج  بني 
ترتبط  آمنة«  »مدارس  إنشاء 

بالكثري من اجلدل.
يذكر أن الربنامج السابق وصفه 
طبقت  عندما  باملضلل  البعض 
والية فيكتوريا فكرة »املدارس 

اآلمنة«.
الربنامج   حمتويات  وضعت  وقد 
رايس  »إدموند  منظمة 

إيديوكيشن أسرتاليا«.
املذكورة  املنظمة  أن  يذكر 
للمدارس  وتدريب  موارد  تقدم 
الكاثوليكية األسرتالية كجزء من 
خطة لتوفري »بيئة تعليمية آمنة 

وشاملة لكافة الطالب، ال سيما 
ملثليي اجلنس.

لكن تلك املدارس اآلمنة فقدت 
أن  بعد  الفيدرالي  متويلها 
املنتقدون  من  الكثري  وصفها 

بغري املالئمة.
جاءت  االنتقادات  من  الكثري 
الكاثوليكي  باجملتمع  أعضاء  من 
الذي مارس الكثري من الضغوط 
املسيحي  اللوبي  مع  بالتعاون 
وسائل  وبعض  األسرتالي 
اإلعالم إلثارة الشك واجلدل يف 

فكرة »املدارس اآلمنة«.
وكانت حكومة فكيتوريا الوحيدة 
برنامج  اليت استمرت يف متويل 
»املدارس اآلمنة«، لكنها قررت 
قطع العالقات مع أحد مؤسسي 
بعد  وورد  روز  املدارس  تلك 
تصرحيات  من  شعيب  غضب 

سياسية شخصية له.
رايس  إدموند  منظمة  وتقدم   
»تيارا  أسرتاليا  إيديوكيشن 
تقدميا« من الكاثوليكية، وتدعو 
للطالب  خاصة  عناية  توفري  إىل 
الذين يشعرون بأنهم مرفوضون 

أو منبوذون يف اجملتمع.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بريجيكيليان لدى اعالنها االصالحات



Page 12صفحة 12     

الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح
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مقاالت وتحقيقات
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سيزار  الطاقة،  وزير  رفع 
جملس  إىل  كتابًا  خليل،  أبي 
أيار  مطلع  يف  الوزراء، 
املوافقة  فيه  يطلب  املاضي، 
العامة  املؤسسة  عرض  على 
لتوليد ونقل الطاقة يف سوريا 
املوردة  الكهرباء  كمية  زيادة 
ميغاوات،   300 إىل  للبنان 
وتغطية كلفتها من خالل رصد 
مليار   500 بقيمة  اعتمادات 
مل  العرض  هذا  لكن  لرية، 
يدرج على جدول أعمال جملس 
الوزراء بعد ألسباب ذات طابع 
أن دراسة  سياسي! يف حني 
تفيد  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
بأن هذه الزيادة ستؤمن بني 
ساعتني وثالث ساعات تغذية 

عرض سوري للبنان: شراء 300 
ميغاوات لزيادة التغذية يف الصيف

محمد وهبة

ة ومرتبطة بقدرة الشبكة اللبنانية  بل كانت متغريرّ
على استقبال الكمية الواردة من سوريا ونقلها 

وتوزيعها.
ة  فعلى سبيل املثال، كانت كمية الطاقة املستجررّ
من سوريا تقلرّ يف بعض األوقات عن 80 ميغاوات، 
أو ترتفع إىل حدرّ أقصى يبلغ 120 ميغاوات، أو 
ة كما كان حاصاًل قبل أسابيع،  تنقطع بصورة تامرّ
إال أن لبنان مل يصل يومًا إىل استيعاب الكمية 
القصوى اليت التزم السوريون تزويده بها، بل 
املعروضة،  الكمية  من  أقل  دائمًا  قدرته  كانت 
خالفًا ملا هي عليه احلال اليوم، »إذ إن الشبكة 
جاهزة لالستفادة من عرض سوريا زيادة كمية 
الطاقة إىل 300 ميغاوات، وهو ما يزيد التغذية 

بني ساعتني إىل ثالث ساعات تغذية يوميًا«.
ضوء  يف  مغٍر  أمر  سوريا  من  االستجرار  زيادة 
نتيجة دراسة مؤسسة كهرباء لبنان. هذه النتيجة 
لت إليها جلنة الكهرباء املشرتكة واملنبثقة  توصرّ
باالستناد  البلدين،  االتفاقية املشرتكة بني  من 
إىل معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق بينهما. 
هذه اللجنة جتتمع دوريًا ملناقشة أي طارئ أو أي 
مطالبات بني الطرفني، فضاًل عن أنها تعمل بنحو 
متواصل لتجديد اتفاقية االستجرار بني املؤسسة 
العامة لنقل وتوليد الطاقة يف سوريا، ومؤسسة 
قبل  االتفاقية  هذه  دت  جدرّ »وقد  لبنان  كهرباء 
أشهر بعد موافقة الطرفني على بعض التعديالت 

اليت تتعلق بالتعرفة«، توضح مصادر مطلعة.
أنه  العرض  هذا  أهمية  إن  لبنان،  إىل  بالنسبة 
يأتي على أبواب الصيف وارتفاع معدالت الطلب 
إىل  بالنسبة  أما  الكهرباء،  على  االستهالكي 
إحدى  إىل  تستند  العرض  أهمية  فإن  سوريا، 
الفقرات الواردة ضمن املادة الـ13 من االتفاقية، 
الدوالر  قيمة  »يعتمد  اآلتي:  على  تنصرّ  اليت 
األمريكي كعملة حلساب قيمة الطاقة الكهربائية 
هذه  يف  املستعملة  والتعرفة  املستجرة...«. 
االتفاقية، حتتسب على أساس حدرّ معادلة مبنية 
على السعر الوسطي لطن النفط، أي إن التعرفة 
فان ضمن احلاجة  وعملة التسديد هما أمران يصنرّ

القصوى للخزينة السورية.
ويف هذا اجملال، فإن الكتاب الذي رفعه وزير 
الوزراء،  جملس  إىل  خليل  أبي  سيزار  الطاقة 
يطلب فيه أن ترصد اعتمادات بقيمة 500 مليار 
املستجرة  الكهربائية  الطاقة  كلفة  لتغطية  لرية 
من سوريا بعد زيادتها إىل 300 ميغاوات، أي إن 
مثن هذه الطاقة يبلغ 331 مليون دوالر أمريكي 

يف حال َضخرّ الكمية املتفق عليها بكاملها.
تأخري تسديد املستحقات

تكشف مراجعة حماضر جلنة الكهرباء املشرتكة بني 
لبنان وسوريا أن املشكلة األساسية يف تطبيق 
ر  االتفاقية هي أن اجلانب اللبناني كان دائمًا يتأخرّ
والالفت  لسوريا.  املالية  املتوجبات  تسديد  يف 
ر  يف هذا اجملال أن حسن تطبيق االتفاقية مل يتأثرّ
يتواصل  الطاقة  استجرار  كان  بل  ر،  التأخرّ بهذا 
بتسديد  يطالب  السوري  اجلانب  كان  فيما 

رات. املتأخرّ

إضافية كمتوسط عام.
يف عزرّ احلرب يف سوريا، ويف ظل سعي وزارة 
سيما  وال   ،2017 لصيف  تها  خطرّ لتنفيذ  الطاقة 
بواخر  استئجار  وهو  للجدل،  إثارة  األكثر  البند 
سوريا  من  عرضًا  لبنان  ى  تلقرّ إضافية،  كهرباء 
 300 إىل  يستجررّها  اليت  الكهرباء  كمية  لزيادة 
ساعات  وثالث  ساعتني  بني  ما  أي  ميغاوات، 
نام يف  العرض  لكن  بالكهرباء،  إضافية  تغذية 
أدراج األمانة العامة جمللس الوزراء، من دون أي 

تفسري أو مربرّر.
املعطيات اليت يتداوهلا بعض الوزراء تفيد بأن 
يف  املمثلني  األفرقاء  وبعض  احلكومة  رئيس 
احلكومة جيدون حرجًا يف التعامل مع هذه املسألة 

انطالقًا من مواقف سياسية مسبقة ومعروفة.
أعمال  جدول  على  السوري  العرض  ُيدرج  مل 
جملس الوزراء، على الرغم من حاجة لبنان لكمية 
املرتقب يف صيف  الكهربائية. فالطلب  الطاقة 
تستطيع  وال  ميغاوات،   3500 بنحو  ر  يقدرّ  2017
ي  تغطرّ أن  القائم،  وضعها  يف  اإلنتاج،  معامل 
كمتوسط  بالكهرباء  تغذية  ساعة   15 من  أكثر 
يومي، وقد يكون الوضع أسوأ بالنظر إىل ضعف 
قدرات شبكيت نقل الكهرباء وتوزيعها، باإلضافة 
إىل قرار تزويد بريوت بالكهرباء لنحو 21 ساعة 
يوميًا. حبسب املعلومات، فإن التغذية بالكهرباء 
ختتلف بني منطقة وأخرى ضمن هامش واسع، إذ 
قد حتصل بعض املناطق على تغذية ألقل من 10 
ساعات، وبالتالي إن احلصول على كمية كهرباء 
أمر  إضافية،  ساعات  ثالث  أو  لساعتني  تكفي 
حيوي جدًا، ال بل قد يكون األمر األكثر أهمية يف 
باخرة  أي  أن وصول  تبنيرّ  بعدما   ،2017 صيف 
يتطلرّب شهرين على األقل إذا جرى االتفاق على 

الصفقة اليوم!

دراسة مؤسسة كهرباء لبنان بينت أن الشبكة قادرة على االستفادة من 
كميات الكهرباء اإلضافية )مروان طحطح(

ترى  اإلطار،  هذا  يف 
عدم  أن  مطلعة  مصادر 
السوري  العرض  إدراج 
جملس  طاولة  على 
إىل  يستند  ال  الوزراء 

بني  االتفاقية  إن  إذ  مقنع،  تفسري  أو  مربرّر  أي 
لبنان وسوريا ال تزال سارية املفعول، ومل يبلغ 
االتفاقية  هذه  إلغاء  يف  رغبته  اآلخر  طرف  أي 
مؤسسة  تزال  ال  كذلك  فيها،  العمل  تعليق  أو 
هلا  وتسدد  سوريا  من  الكهرباء  تستجر  كهرباء 
من  عليها  وموافق  مفتوحة  اعتمادات  عرب  الثمن 

وزارتي الوصاية، الطاقة واملال.
القصوى  القدرة  كانت  املاضية  السنوات  يف 
سوريا  من  املستجررّة  للكهرباء  لبنان  الستيعاب 
اليت  الدراسات  »لكن  ميغاوات   120 بنحو  ر  تقدرّ
أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكة أظهرت 
أنه ميكن زيادة الطاقة املستجرة من سوريا إىل 
300 ميغاوات مبا يتالءم مع العرض السوري«، 
حبسب مصادر يف مؤسسة كهرباء لبنان. وتشري 
هذه املصادر إىل أن كمية الطاقة املستجرة من 
منذ  مضى  وقت  أي  يف  ثابتة  تكن  مل  سوريا 
توقيع اتفاقية االستجرار يف مطلع التسعينيات، 

ثمن الطاقة اإلضافية 
من سوريا يبلغ 

331 مليون دوالر 
أمريكي

التشكيالت القضائية »فارطة«: 
»مـسلمون« يـطالبون 

باملـناصفة!
رضوان مرتضى

ة والشيعة،  ه »ال تزاحم بني السنرّ مشرية إىل أنرّ
بني  املناصفة  هو  األساسي  املطلب  لكن 
القضائية«.  املراكز  يف  واملسيحيني  املسلمني 
املسلمني  يزيدون  »املسيحيني  أن  اىل  ولفتت 
مبركز يف النيابات العامة يف بريوت، وبغرفتني 
جبل  ويف  لبنان.  جبل  االستئناف يف  غرف  من 
)ضمنًا  موارنة  عامني  حمامني  ستة  هناك  لبنان 
فقط،  مسلمني  أربعة  مقابل  العام( يف  النائب 
واألمر نفسه ينطبق على احملكمة العسكرية حيث 
العامة  النيابة  مسيحيني يف  قضاة  أربعة  هناك 

مقابل قاضيني مسلَمني«.
إنرّ  لـ«األخبار«  قالت  قضائية  مصادر  أن  غري 
تضمن  بتعديالت  شيعية«  »مطالبة  أيضًا  هناك 
املصادر  وترى  ة.  السنرّ مبراكز  عدديًا  املساواة 
اخللل  تعديل  فيجب  حماصصة،  املبدأ  كان  إن 
املسلمني  بني  املناصفة  على  للمحافظة  القائم 
ًا وُتستبدل بأصحاب  واملسيحيني، أو فلُتلَغ كليرّ
الكفاءات، من دون اعتبار ملذهب أو دين. وهذه 
أحد  ففي  السياسيني.  على  تقتصر  ال  املطاِلب 
أسابيع،  قبل  االعلى  القضاء  جملس  اجتماعات 
ثًا باسم قوى سياسية،  دخل أحد القضاة، متحدرّ
القضائية  املراكز  توزيع  باملناصفة يف  ليطالب 

بني املسلمني واملسيحيني.
الثابت حتى اللحظة أن األزمة ال صلة هلا بالعمل 
العدلي. فالتشكيالت القضائية باتت كما باقي 
امللفات العالقة: تشكيالت قوى االمن الداخلي، 
يف  عناصر  وتطويع  الدبلوماسية،  والتشكيالت 
ما  إىل  قة  معلرّ ستبقى  قضايا  كلها  اجلمارك... 
النيابية،  لالنتخابات  جديد  قانون  صدور  بعد 
فالعقدة  االنتخابات.  إجراء  بعد  ما  إىل  ورمبا، 
ليست إدارية، بل سياسية، خيتلط فيها اخلالف 
بني الرئيسني ميشال عون ونبيه بري على كل 
عنوان  الطائفية، حتت  باملزايدات  تقريبًا،  شيء 
أنرّ  ورغم  و«املناصفة«.  احلقوق«  »استعادة 
د على استقاللية القضاء وعدم  مجيع األطراف تؤكرّ
ًا منها ال يقرن القول  ل يف عمله، إال أنرّ أيرّ التدخرّ
بالفعل. على العكس من ذلك، فإن الكثري من 
املراكز القضائية تشكل جزءًا من العدة االنتخابية 
للقوى والشخصيات السياسية. حماٍم عام واحد 
عالقة  كبريًا يف  فارقًا  ل  أو قاضي حتقيق يشكرّ
البيت السياسي أو احلزب مع قاعدته الشعبية. 

وهنا مكمن الصراع حاليًا.

هناك  هل  القضائية؟  التشكيالت  متى ستصدر 
تشكيالت قضائية أصاًل؟ ماذا عن عقدة املناصفة 
واملسيحيني؟  املسلمني  القضاة  بني  املفقودة 
أن  إال  القضاة،  بني  املتداولة  األسئلة  تزدحم 
»العدلية خمضوضة« ومقلوبة  أنرّ  الوحيد  الثابت 

رأسًا على عقب.
القضائية،  التشكيالت  عن  احلديث  بدء  منذ 
د  املهدرّ القاضي  استقرارًا.  القضاة  يعرف  مل 
إجنازه  مركزه مشورّش مبا حيول دون  بنقله من 
عمله، والقاضي املوعود مبركز لن يعمل ما دام 
يحة اجلوخ«  سينتقل إىل مركز جديد، فيما »مسرّ
»أولياء  إىل  الوالء  فروض  بتقديم  منشغلون 
األمر« السياسيني، درءًا ألي »فيتو« لدى توزيع 

املقاعد.
تعود  شاملة  قضائية  تشكيالت  آخر  أنرّ  ورغم 
مشواًل  أقل  بتشكيالت  )ُأتبعت   200٩ عام  اىل 
عنها  ُيستعاض  احلني  ذلك  ومنذ   ،2010 عام 
التشكيالت  عن  احلديث  بدء  أنرّ  إال  بانتدابات(، 
متامًا.  العدلية  شلرّ  شهرين  حنو  منذ  القضائية 
ورغم أنرّ اجتماعات جملس القضاء األعلى بشأن 
القاضي  تعيني  حتى  قة  معلرّ بقيت  التشكيالت 
بركان سعد رئيسًا هليئة التفتيش القضائي، إال 
ن بعد يف التشكيالت املرتقبة.  أنرّ أيرّ اسم مل ُيدوَّ
عن  األعلى  القضاء  جملس  أعضاء  سؤال  ولدى 
يكاد  التشكيالت،  اليها  وصلت  اليت  املرحلة 
دًا: »ال نزال نناقش املعايري«،  اجلواب يكون موحرّ
ولكن من دون أي توضيح ملاهية هذه املعايري: 
هذه  ُتقاس  وكيف  القاضي؟  إنتاجية  هي  هل 
اإلنتاجية: بعدد األحكام أم بنوعيتها؟ وهل تؤخذ 
نظافة الكفرّ والسجل يف التفتيش القضائي يف 

احلسبان؟
هذه، وغريها، أسئلة ال أجوبة شافية عنها بعد. 
ق  غري أنرّ العقدة األساسية، حبسب املصادر، تتعلرّ
باجلو السياسي احملتقن يف البالد، والتوتر بني 
واملطالبات  بري،  ونبيه  عون  ميشال  الرئيسني 
عوامل  كلها  الدولة،  وظائف  يف  باملناصفة 
تنعكس شلاًل يف اجلسم القضائي. ويف العدلية، 
يطالب  أن  العادة  جرت  ففيما  اآلية.  »انقلبت 
»املسلمون«  ُيطالب  باملناصفة،  »املسيحيون« 

باملناصفة يف قصور العدل«.
أنرّ  لـ«األخبار«  أكدت  أمل  حركة  يف  مصادر 
»اخلالف هو على املبدأ« مع التيار الوطين احلر، 

»املناصفة« مطلبٌ لألحزاب املسيحيية أينما كان، إال يف العدلية! )هيثم املوسوي(
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ما  منذ  املصريف،  القطاع  صفري  سليم  دخل 
يزيد على 46 عامًا، من خارج النادي التقليدي 
مصرفًا  يرث  مل  لبنان.  املصارف يف  ألصحاب 
عن عائلته، ومل يكن والده رئيسًا جمللس إدارة 
أحد البنوك، بل أسس »بنك بريوت« بتعب وكّد، 
وأيام وصل فيها الليل بالنهار ليصل ومصرفه 
إىل ما هو عليه اليوم. »الروح«، كلمة تتكّرر يف 
احلديث معه. يعتربها السبب لنجاح أي أمر. من 
دونها ال حياة، ال للبشر وال يف كل القطاعات 
االقتصادية. يبدو متمردا، لكن بهدوء، على ما 
اللبناني، ويدعو  العمل املصريف  هو سائد يف 
لكسر التقليدي يف أداء مجعية املصارف نسبة 

ألهمية القطاع الذي متثله.
يتقدم مصرف بريوت اليوم بني املصارف االوىل، 
ومنذ توسعه بعد استحواذه على مصرف »بريوت 
آليات  على  كبرية  تعديالت  ادخلت  والرياض« 
العمل ما مكنته من التقدم سريعا بني املصارف 
اللبنانية الكربى. ولصفري دوره اخلاص يف هذه 

العملية نتيجة جتربته سابقا وطريقة تفكريه.
يقول صفري: »أتيت من خارج النادي التقليدي 
ألصحاب املصارف. مل أرث مصرفًا بطريقة أو 
بأخرى، بل أسسته وسهرت على تعزيز مكانته. 

هناك مسؤولية جتاه أربعة أطراف:
أمواهلم،  على  إئتمنوك  الذين  املودعون  أواًل: 
ما  قدر  على  تكون  أن  يفرتض  أمانة  وهي 

تتطلبه.
ثانيًا: املوظفون، وهم عائلة املصرف ويقدرون 
ووجودهم  واخلارج،  لبنان  يف   3000 بنحو 
وطموحات  وأسر  وأبناء  لعائالت  إمتدادًا  يعين 

ومتطلبات.
ثالثًا: القطاع املصريف واملؤسسات املالية يف 
عماًل  دومًا  عليك  يفرض  متيزك  أن  اذ  الدولة، 
اليت  الثقة  مستوى  على  يستكني  ال  مستدامًا 

منحت إليك.
رابعًا: العالقات اليت يفرضها عليك وجودك يف 
التعب  من  املزيد  يتطلب  وهذا  البالد...  خارج 
قبل  من  لبنان  تصنيف  أن  خصوصًا  والكد، 
يضعك  العاملية  اإلئتماني  التصنيف  مؤسسات 

يف خانة حذرة«.
وصفري، مثل كثريين من الذين يعملون يف هذا 
العامل، تأثر بشخصيات لديها ما قدمته يف هذا 

اجملال اكادمييا وعمليا. 

سليم صفري: لتكن مجعية املصارف 
مثاالً لتداول السلطة

نادر صباغ

تضم  مؤسسة  وهي  ايضا.  الكبري  دورها  هلا 
كفاءات كبرية وشخصيات يعتّد بنجاحاتها، وانا 
من االشخاص الذين يعتقدون بأن علينا حتويل 
وتداول  القيادة  ومثال يف  منوذج  اىل  اجلمعية 

السلطة ايضا«.
ويضيف: »من هنا كان دومًا حرصي على وجوب 
املصريف  القطاع  حلماية  طاقاتنا  بكل  نعمل  أن 
منّصة  يشّكل  والذي  والفاعل  النشط  اللبناني 
كلنا  آن.  يف  وللناس  الوطين  لإلقتصاد  دعم 
القطاع  يعيشها  اليت  الصعبة  الظروف  نعرف 
الدولية  واإلجراءات  واألحكام  التدابري  بسبب 
قيادة  اىل  احلاجة  هنا  من  السياسي.  والوضع 
التواصل  على  قدرة  لديها  علمية،  واعية، 
إجياد  من  لتتمكن  دولية  عالقات  ولديها شبكة 
الظروف اليت حتمي القطاع ومتّكنه من اإلستمرار 

والتطور«.

من هو؟
يف  مونرتيال  جامعة  يف  تابعته  العالي  تعليمي 
إدارة  يف  العليا  الدراسات  أنال  أن  قبل  كندا 
الواليات  يف  ديرتويت  جامعة  من  األعمال 
املّتحدة. وكانت دراسيت اإلبتدائية والثانوية قد 

إنتهت قبل ذلك يف معاهد الفرير يف بريوت.
إىل  املبكرة  مغادرتي  قبل  حتى  مصّممًا،  كنت 
أن  وما  لبنان،  إىل  أعود  أن   ،1965 عام  كندا 
أنهيت دراسيت يف جامعة ديرتويت عام 1971، 
عرضت  خمتلفة  وظائف  رافضا  لبنان  إىل  عدت 
 1971 سنة  املصريف  العمل  بدأت  هناك.  علي 
يف مصرف »نوفا سكوتيا« يف بريوت، وعملت 
يف مصارف اخرى، قبل ان اصل اىل اليوم حيث 
عام  ومدير  إدارة  جملس  رئيس  منصب  اشغل 
املصارف  أبرز  من  واحد  وهو  بريوت«،  »بنك 

وأجنحها يف لبنان.
علّي.  الكبري  اثره  له  كان  جورج،  والدي  رحيل 
اسكن االن يف منزله يف سن الفيل. والدي كان 
من أبرز العاملني يف جمال اإلنشاءات، وبصماته 
واضحة يف العديد من األبنية الكبرية يف وسط 
ان  علما  العازارية.  مبنى  مثل  وخارجها  بريوت 
كبرية،  بقدرة  املسؤولية  تولت  منرية،  والدتي 
وساعدتين على جتاوز صعاب كثرية. لكن هناك 
احداثًا هلا اثرها الدائم، مثل احلرب اللبنانية اليت 
قضت يومها على إندفاعتنا كشباب حيلم بوطن 
منوذجي، ال تزال خيباتها وما تالها تؤثر يف نفسي 
بدعم  الالحقة، حظيت  اليوم. ويف جتربيت  حتى 
اضايف من زوجيت ماري عسيلي، واليت حيتاجها 
أسافر  انين  سيما  جانبه.  اىل  الطموح  الشخص 
كثريًا حبكم ظروف عملي، خصوصًا أن ملصرفنا 
وجودًا يف عدد من البلدان مثل قربص، لندن، 
 ، دبي  السودان،  غانا،  نيجرييا،  فرانكفورت، 
أبو ظيب، الدوحة، سلطنة عمان، وأوسرتاليا ... 

ناهيك عن حوالي 70 فرعًا يف لبنان.

ويوضح صفري »خالل 
جامعة  يف  دراسيت 
تعرفت  ديرتويت، 
على استاذ مهم جدا، 
الري  الدكتور  هو 
بوستمان، وهو مرجع 
اإلقتصاد،  علم  يف 
يف  نظرياته  ُتدّرس 

أكرب اجلامعات واملعاهد العلمية. كان يقول لي: 
إياك أن تضع القوة بني يدي من مل ميتلك ولو 

ملرة قوة يف حياته.
 Don’t ever give power to someboDy

.who never haD power in his life
طبعا، ال اعتقد انين حققت كل طموحاتي بعد. 
املصرف  نعمل يف  الذي  الشعار  شعاري، وهو 
من وحيه هو: »حدودنا السماء«. انا والعاملون 
معي نؤمن بأن للبنان حّقًا علينا، ومن واجبنا أن 

نرّد اليه جزءًا مما أعطانا«.

دور جمعية املصارف
وعن واقع القطاع ودور مجعية املصارف، يعرب 
صفري عن اعتقاده بأن »املصارف اللبنانية تقوم 
االقتصاد واحملافظة  جبار يف دعم  بعمل  اليوم 
على االستقرار، وعلينا االستمرار يف تعزيز هذا 
املصارف،  عن  املعربة  املصارف  مجعية  الدور. 

أوىل خطوات 
حياتي املهنية 

بدأتها عام 1971 
يف مصرف »نوفا 

سكوتيا« يف 
بريوت

السيد سليم صفري

»عروس رمضان«  صيدا 
جنوبًا. الفوانيس والزينة 
ال  الرتاثية  والطقوس 
بعد  عامًا  بريقها  خيفت 
الذين  الزوار  لكن  عام. 
كانت تستقطبهم املدينة 
كثريًا،  حركتهم  خّفت 
وسياسية  أمنية  ألسباب 
واحملاوالت  واقتصادية. 
اجلارية الستعادتهم يبدو 
ليس  وقتًا  أنها ستحتاج 
صيدا  رمضان  بقصري. 
عّشاقه  لكن  حاله،  على 

تفرقوا.
تبدو  رمضان،  شهر  يف 
كعلبة  القدمية  صيدا 
روائح  تعبق  حلوى. 
األزقة  يف  احللويات 
يف  الضيقة.  والشوارع 
ال  األخرى،  األوقات 

رمضان صيدا القدمية: تفّرق العّشاق!
آمال خليل

بدأت بعض املقاهي وضع كراٍس وطاوالت يف 
السراي وضهر  باب  األحياء، وال سيما  ساحات 
القدمية  صيدا  باتت  تدرجيي،  حنو  على  املري. 
تستقطب آالف الزوار يف ليالي رمضان بالتزامن 
اإلفرنج  خان  يف  للمناسبة  احتفاالت  تنظيم  مع 
غري  فورة  املتواضعة  احلارات  شهدت  اجملاور. 
مسبوقة وازدهارًا اقتصاديًا دفع بعض األهالي 
إىل حتويل باحات منازهلم إىل مقاه. باتت صيدا، 
»سياحة  لـ  مركزًا  القدمية،  أحياءها  وخصوصًا 
والعرب.  للبنانيني  رمضانية« سنوية، ومقصدًا 
يف بعض الليالي كانت االحصاءات البلدية تشري 
اىل ختّطي عدد الزوار عتبة العشرة آالف. ارتفعت 
بدالت اإلجيار أضعافًا، واشرتى مستثمرون من 
خارج املنطقة حمالت كانوا يقفلونها طوال العام 

ويفتحونها حصرًا يف شهر رمضان.
على  آخر.  زمن  من  وكأنه  اليوم  يبدو  هذا  كل 
حنو تدرجيي، بدأت احلركة بالرتاجع يف رمضان 
صيدا القدمية. بعض أصحاب احملال واملقاهي 
رفعوا أسعارهم بنحو مبالغ فيه، ما دفع الرواد 
البحرية  الواجهة  بديلة يف  مقاٍه  عن  البحث  إىل 
قبالة القلعة. األحداث األمنية اليت ضربت لبنان، 
ناهيك  صيدا،  يف  األسري  أمحد  حركة  وبعده 
العائالت  تتكرر بني بعض  اليت  اإلشكاالت  عن 
انتشار  صيت  عن  فضاًل  القدمية،  األحياء  يف 
احلركة،  تقليص  يف  أسهمت  كلها  املخدرات، 
ودفعت كثريين إىل نزوح عكسي، إىل خارجها.

زهري حنقري »ملك السحلب«، نقل صالة استقبال 
الزبائن إىل اخلارج منذ مثانية أشهر، ُمبقيًا على 
املعمل يف الداخل. شقيقه سهيل الذي يشرف 
على احملل داخل صيدا القدمية، توقف عن صنع 
األخرية ألن  السنوات  رمضان يف  السحلب يف 

»ما حدا عم يفوت«!
اخلميس الفائت، نظمت فرقة النوبة الصوفية، 
يف ساحة ضهر املري يف صيدا القدمية، رقصة 
كجزء  دينية  أناشيد  وقدمت  والرتس  السيف 
صيدا  بلدية  اعتادت  رمضانية  احتفالية  من 
مع  بالتعاون  رمضان  يف  مخيس  كل  تنظيمها 
الكشاف املسلم، منذ سنة 2004. التقليد يعود 
بلدية  سعد  معروف  الشهيد  ترؤس  أيام  إىل 
املدينة، قبل أن يعيد رئيس البلدية السابق عبد 
الرمحن البزري إحياءه. بإشراف أبو عيسى وأبو 
الصوفية  الزاوية  الناشَطني يف  حممد خاسكية، 
الرفاعية يف صيدا القدمية، عزف وأنشد أعضاء 
فرقة احملبة التابعة للزاوية، منهم توفيق خاسكية 
)77 عامًا( املتطوع منذ مخسني عامًا للضرب على 
بطل  عامًا(   60( بتكجي  سعد  وزميله  الطبل، 
الرقص بالسيف والرتس منذ 38 عامًا. مثل هذه 
األمسيات، يف السنوات املاضية، كانت قادرة 
على جذب كثريين إىل صيدا القدمية. لكن، كان 
العشرات  معظم  أن  املاضي،  اخلميس  واضحًا، 
الذين جتمهروا من حوهلم هم من سكان البلد. 
السياحة الرمضانية يف صيدا باتت من املاضي، 
وحتتاج إىل أكثر من رقصات الدراويش لتستعيد 

جمدها اآلفل.

السياحة الرمضانية يف صيدا القديمة اىل أفول )علي حشيشو(

يتنبه املارة إىل كثرة احملال يف الزقاق الواحد. 
املد  قوالب  تسع  ال  والصغرية  العتيقة  احملال 
واملدلوقة.  والقطايف  والشعيبيات  بقشطة 
يتمدد »احللوجنيون« يف املمرات الضيقة لصنع 
يدقق يف  أحد  ال  هنا،  بالزيت.  وقليها  احللوى 
سكان  ُيقبل  والصحية.  الغذائية  الشروط 
احلارات والزوار على الشراء. يقولون إن حللوى 
صيدا القدمية مذاقًا ال جتده يف املتاجر الفخمة 
ألن من يصنعونها كبار يف السن توارثوا املهنة 

عن اآلباء، ويتقنونها بعفوية وحمبة.
بـ  املعروف  دياربي  حممد  »احللوجني«  اعتاد 
»بورة«، منذ أن افتتح حمله عام 1956، أن جيهز 
البيت  »ست  الصباح.  منذ  الرمضانية  بضاعته 
بتحجز حصتها بكري«. يستدرك: »حلويات زمان 
أن تفسد،  كانت تضاين وقتًا طوياًل من دون 
ومل يكن هناك تربيد«. ابن الثمانني عامًا ال يزال 
مشهورًا بصنع »التمرية« اليت اقتصرت صناعته 
أبو  واحلالق  أنا  األساس،  »يف  يقول:  عليها. 
القديم  الطقم  من  بقي  من  آخر  البطش  حسن 
يف هذا احلي«. يشري إىل جاره الذي افتتح حمل 
أصدقائهما  وفاة  سنوات.  بثالث  بعده  احلالقة 
ليست تفصياًل عاطفيًا فحسب يطاول ذاكرتهما. 
غياب معظم من عايش صيدا القدمية قبل عقود 
يؤثر يف الذاكرة اجلماعية ألجياهلا اجلديدة. »مّلا 
يقول  معنا«،  وعاداتنا  أخبارنا  بتموت  منوت، 
البطش الذي مرت من حتت يده رؤوس كثرية. 
الناس  جيمع  كان  مثاًل.  رمضان  عادات  »خذي 
على احملبة والصالة. أما الرتفيه، فكان يقتصر 
على ساعتني ميضيهما الرجال يف املقاهي. أما 

اآلن، فالرتفيه طغى على كل شيء«.
»التمرية« املصنوعة من السميد امللفوف بالعجني 
واملقلي بالزيت صارت ماركة »بورة« املسجلة. 
ويف صيدا القدمية، »املاركات املسّجلة« كثرية: 
والسوس  كالتوت  الرمضانية  فاملشروبات 
حمل  تعين  هندي  والتمر  واجلالب  واخلروب 
األرناؤوط  أمحد  صاحبه  اشتهر  الذي  »احلنون« 
عامًا.  مخسني  من  أكثر  منذ  بإعدادها  وأوالده 
املتّوج  حنقري«  زهري  »أبو  يعين حمل  والسحلب 
»ملك السحلب« من دون منازع، رغم وفاته منذ 
30 عامًا، فيما يواصل أبناؤه مسريته حمافظني 
باحلليب  والرز  القطر  ومهلبية  الرز  مهلبية  على 
الفقراء  حلوى  احللقوم،  راحة  أما  اجلميد.  والرز 
الرمضانية، فتعين حمل عاطف الغرميت )90 عامًا( 

الواقع يف زقاق متفرع من ساحة ضهر املري.
عادة فتح احملال يف صيدا القدمية بعد اإلفطار، 
حديثة. يف السابق، كانت حركة ما بعد االفطار 
تقتصر على خروج الرجال ألداء صالة الرتاويح 
لسماع  املقاهي  يقصدوا  أن  قبل  املساجد  يف 
احلكواتي وتناول النرجيلة ولعب الورق وطاولة 

الزهر.

صيدا القديمة يف رمضان أشبه بعلبة حلوى!
يف عام 2004، بعد إجناز ترميم البنى التحتية، 
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تنظيم  له  ُيعّد  عّما  عسكرية  مصادر  تكشف 
للسيطرة  »داعش« يف منطقة جرود عرسال 
الشام، لكن  أهل  النصرة وسرايا  على جبهة 
اقرتاب  احتمال  يف  يكمن  األساسي  اخلطر 
اجليش  ومواجهة  عرسال  بلدة  من  »داعش« 

على مسافة كيلومرتين فقط.
السياسي  الوسط  فيه  يزال  ال  وقت  يف 
مشغواًل مبتابعة النقاش حول قانون االنتخاب، 
بدأت تتضح معطيات خطرة تتعلق بواقع جديد، 
عرسال،  جرود  منطقة  يف  وأمين،  عسكري 
وبلدة  اجليش  على  داهمًا  خطرًا  ويشكل 
اللبناني  الوضع  على  بثقله  ويرخي  عرسال 

أمنيًا وسياسيًا.
مصادر  كشفتها  دقيقة  أمنية  معطيات  ففي 
حال  أعلن  اللبناني  اجليش  أن  عسكرية، 
االستنفار الشامل يف صفوفه وقطعه املنتشرة 
حيث  احمليطة  واملنطقة  عرسال  جرود  يف 
اجليش  أن  وتضيف  ومراكزه.  قواته  تنتشر 
عمل على تعزيز قواته بالوحدات والتجهيزات 
الالزمة، ويعمل على خطة متكاملة إلقفال كل 
َغر والبؤر األمنية على كامل املنطقة اجلبلية  الثُّ

والسهول احمليطة. 
دّلت  بعدما  هذه  االستنفار  عملية  وتأتي 
عمليات الرصد واملتابعة اليت يقوم بها بكافة 
وسائله، على استعداد تنظيم »داعش« لشّن 
يف  انتحارية  عمليات  وجمموعة  شامل  هجوم 
وسرايا  النصرة  جبهيت  على  نفسه  الوقت 
اجلغرافية  البقعة  املنتشرتني يف  الشام  أهل 
من  املتأتية  واخلطورة  للتنظيم.  املواجهة 
طالئعها  تظهر  بدأت  اليت  احملتملة  العمليات 
قبل أيام، لن تنحصر بسيطرة »داعش« على 
بل  بينها،  حسابات  وتصفية  مسلحة  جبهات 
بالسيطرة على مناطق متامخة ملواقع اجليش، 
وارتفاع نسبة اخلطر من التسلل واهلجوم على 
تقاطع  على  سيما  وال  املنطقة،  يف  مواقعه 
املثلث الذي تنتشر فيه التنظيمات املسلحة، 
والتعرض  ضده،  انتحارية  بأعمال  والقيام 
أيضًا لبلدة عرسال وتهديدها بأخطار مباشرة 

على أكثر من خط.
يف التفاصيل، ترسم اخلريطة اجلغرافية واقع 
انتشار التنظيمات املسلحة يف بقعة جغرافية 
تسيطر  مربع،  كلم   480 مساحتها  تعادل 
تتقاسم  فيما  املساحة،  ثلثي  على  »داعش« 
النصرة وسرايا أهل الشام الثلث الباقي يف 
مراكز وبقع مقابلة ملنطقة سيطرة »داعش«. 
حبسب التقديرات، يتجمع يف منطقة »داعش« 
املقابلة  البقعة  وينتشر يف  حنو 600 مسلح، 
النصرة  بني  موزعني  نفسه،  العدد  تقريبًا 

وسرايا أهل الشام.
أمنية  معطيات  برزت  األخرية،  اآلونة  يف 
نية  عن  معلومات  وتسربت  عدة،  وعسكرية 
والسرايا،  النصرة  على  هجوم  شن  التنظيم 
ورصدت جمموعات منه تستعد وختضع للتوجيه 
الديين قبل مباشرة اهلجمات اليت بدأت فعاًل. 
ع  من هنا تكثفت أعمال الرصد واملراقبة لتتبُّ
مسار حتركات التنظيم الذي سيحاول اإلفادة 
اجلبهتني  وبني  بينه  الفاصل  السهل  من 
املذكورتني للتسلل إىل مواقع اجليش ومنطقة 
املالهي وعرسال، مع ما يعين ذلك من خطر 

عسكري كبري. 
املنطقة  يف  »داعش«  جمموعات  أن  علمًا 
تبدو وكأنها تتصرف ليس من خالل هيكلية 
لبنان،  إىل  سوريا  إىل  العراق  من  تنظيمية 
بقدر ما تّتبع ترتيباٍت حمليًة صرفًا، وتتعاطى 
وهلذا  احمللي.  اإلطار  يف  املنطقة  واقع  مع 
املباشر  الضغط  أسلوب  حاليًا  تعتمد  فإنها 
واملكثف والذئاب املنفردة وتكثيف عملياتها 
االنتحارية يف سعيها إىل حتقيق أهدافها يف 
الوقت الراهن، علمًا أن توقيت بدء عملياتها 
يف شهر رمضان ومع مواعيد اإلفطار، يصّب 
اجتاهها يف تصويت حتركها  تثبيت  خانة  يف 

يف اإلطار الديين الذي تعمل به.

وحبسب املعلومات، فإن التنظيم يسعى إىل 
جهة  من  قًا  مطوَّ بات  ألنه  عنه  احلصار  فك 
مراكز عسكرية  املنتشر يف  اللبناني  باجليش 
على كامل املنطقة املمتدة مقابل رأس بعلبك 
السوري  باجليش  أخرى  جهة  ومن  والقاع، 
وحزب اهلل املنتشرين داخل األراضي السورية. 
العسكرية  باألمور  احلصار  فك  ينحصر  وال 
بتأمني طرق  أيضًا  واللوجيستية فحسب، بل 
اإلمداد والتموين الالزم بعدما سّد اجليش كل 
السبل اليت كانت تسمح له بالتزود باملؤن، 
القبض  عمليات  وكّثف  األمنية  تدابريه  وعزز 
يف  يساعدون  كانوا  الذين  املهربني  على 

تهريب الضروريات إىل عناصر التنظيم.
حياول التنظيم من خالل سعيه إىل السيطرة 
بها  تتحكم  اليت  اجلغرافية  البقعة  كامل  على 
حاليًا النصرة وسرايا أهل الشام، إىل حتقيق 
أمرين بالَغي األهمية: أواًل تأمني بقعة جغرافية 
وجتميعهم  التنظيم  عناصر  الستيعاب  مالئمة 
من خصومه  التخلص  بعد  باألرض  واإلمساك 
فيتحول  وعسكريًا،  سياسيًا  عنهم  املتمايز 
ناطقًا وحيدًا، إن يف املفاوضات أو يف إعادة 
متشددًا  ثقاًل  تشكل  عسكرية  جبهة  تشكيل 
يف هذه البقعة، مع ما يعين ذلك من خماطر 

عسكرية وأمنية على لبنان.
ثانيًا تعين السيطرة على هذه البقعة وجتاوز 
والنصرة  التنظيم  بني  الفاصل  السهل 
السيطرة  املالهي،  منطقة  وختطي  والسرايا، 
ومواجهة  حيوية،  اسرتاتيجية  منطقة  على 
ال  مبسافة  مباشرة  اللبناني  للجيش  التنظيم 
وهي  الكيلومرتين.  مراكز حمددة  تتعدى يف 
والوصول  منطقة عرسال  مواجهة  أيضًا  تعين 
من  االقرتاب  إن  إذ  مباشرة،  حدودها  إىل 
على  مزدوجة  أخطارًا  حيمل  املالهي،  منطقة 
البلدة، ألن يف املالهي يوجد خميم للنازحني 
السوريني يضم حنو 11 ألف سوري، وصول 
التنظيم إليهم يعين إما السيطرة على املخيم 
املؤسسات  توّفرها  اليت  املساعدات  مع 
هؤالء  على  الضغط  أو  للنازحني،  اإلنسانية 

لدفعهم إىل النزوح إىل عرسال.

سياسيًا ماذا تعين هذه املعلومات وكيف ميكن 
التعامل معها؟

هذه  مع  اجليش  فيه  يتعامل  وقت  يف 
على  دقيقة  ومبتابعة  جبدية،  املعطيات 
املعنى  عن  الكالم  ميكن  املستويات،  أعلى 
مصادر  وحبسب  التطورات.  هلذه  السياسي 
ما  توقيت  فإن  امللف،  بهذا  معنية  سياسية 
أعقاب  يأتي يف  أنه  سيما  وال  الفت،  جيري 
املفاوضات اإلقليمية اليت كانت تدور من أجل 
سحب تنظيم النصرة من املنطقة اليت ينتشر 
فيها، وانسحاب مواقع حزب اهلل من السلسلة 

الشرقية، ومتركز اجليش اللبناني فيها. 
وهذا التوقيت يف الظروف اإلقليمية احلالية، 
جيب أن يكون حافزًا من أجل التعاطي الرمسي 
باهتمام فائق، مع ما جيري. ألن احتمال جناح 
اجلبهة  على  تقدم  أي  حتقيق  يف  »داعش« 
ومواجهة  العسكري  اخلطر  يتعدى  املذكورة، 
اجليش )الذي رفع جاهزيته واستنفاره ويقفل 
كل الثغر واملنافذ ويستخدم القصف املدفعي 
أسوأ  سيعيد  ألنه  املسلحني(،  تقدم  لوقف 

السيناريوهات إىل عرسال. 
من هنا تبدو ضرورة املسارعة إىل إعطاء ملف 
عرسال والتحضريات اليت يقوم بها »داعش« 
مستوى  على  استثنائيًا  سياسيًا  اهتمامًا 
احلكومة، والرئيس سعد احلريري ودار اإلفتاء 
ونواب املنطقة وفاعلياتها، ألن ما جيري يف 

املنطقة متعدد املخاطر. 
ولبنان اليوم يتمتع بسلطة سياسة متكاملة، 
بال شغور رئاسي أو تعطيل حكومي، ما يوجب 
واالهتمام  للجيش  السياسي  الغطاء  توفري 
تطورات  أي  الستيعاب  ومحايتها،  بعرسال 

خطرية ترخي بثقلها على املنطقة.

»داعش« يعّد للسيطرة على اجلرود:

عـرسال والـجيش فـي خـطر
هيام القصيفي

اتفاق  تفاصيل  بعد.  األبيض  الدخان  خيرج  مل 
ويبدو  ورد،  أخذ  موضع  تزال  ال   15 الـ  الدوائر 
»كل نقطة فيه حتتاج إىل معركة« يف ضوء  أن 
ما تصفه مصادر معنية بأنها »مطالب تعجيزية« 

يضعها التيار الوطين احلر
استبشر  بعبدا،  قصر  يف  الشهري  اإلفطار  منذ 
اللبنانيون خريًا باالتفاق الذي راجت أصداؤه حول 
دائرة   15 أساس  على  النسيب  االنتخاب  قانون 
بريوت  تقسيم  ومنها  عالته،  على  انتخابية... 
املقيت إىل دائرتني طائفيتني، ترّسخ فرزًا عجزت 

احلرب األهلية عن جتذيره.
لكّن  التفاؤل،  أجواء  وُأشيعت  االجتماعات  تتالت 
الّنقاش  بنقل  يسمح  الذي  األبيض«  »الّدخان 
من االجتماعات املغلقة إىل طاولة جملس الوزراء 
على شكل مشروع قانون، تبّدد قبل خروجه، مع 
اإلعالن أمس عن أن جدول أعمال جلسة الغد ال 
يتضّمن بند قانون االنتخاب، مبا يعنيه األمر من 
استهالك للوقت القصري الباقي قبل انتهاء والية 

جملس الّنواب.
بالتفاوض  معين  مصدر  من  أكثر  إشاعة  ورغم 
أجواًء بأّن االتفاق حول تفاصيل القانون بات شبه 
منجز، وأن ال عراقيل كبرية تقف أمام القانون يف 
ما يتعلق باعتماد الصوت التفضيلي يف القضاء 
توزيع  »إعادة  ومسألة  االنتخابية  الدائرة  يف  أو 
املقاعد«، إال أن مصادر مطلعة أكدت لـ »األخبار« 
أنه ال يزال »بكري« القول إن االتفاق بات ناجزًا، 

وأن »كل نقطة فيه حتتاج إىل معركة«.
إذًا، مل يصل القانون إىل بّر األمان بعد، والسبب 
ــ حبسب مصادر معنية ــ »جمموعة ُعقد جديدة«، 
احلّر  الوطين  الّتيار  يطرحها  »تعجيزي«،  بعضها 
برّمته، يف ربع الساعة  بالنظام السياسي  تتعّلق 
ومنها  السياسية،  الكتل  أن  وأضافت  األخري. 
أصدقاء التيار وحلفاؤه، مل تعد ختفي شعورها بأّن 
مطالب الوزير جربان باسيل، ومن خلفه الرئيس 
تتجاوز  أبعادًا  طّياتها  يف  حتمل  عون،  ميشال 
اتفاق  تعديل  حماوالت  إىل  النيابية  االنتخابات 
الطائف بالتفاوض حتت الضغط. »وهذا املنطق، 
االنتخابات  حول  االتفاق  على  خطرًا  يشّكل  بات 
إىل  حتتاج  القدمية  اجلديدة/  العقد  ألن  نفسها، 
ورمّبا  أشهر،  أو  بأّيام  ينتهي  ال  وطين،  نقاش 
إىل مؤمتر تأسيسي يعيد تشكيل النظام اللبناني 
بعد الطائف«. علمًا أن مصادر التيار الوطين احلر 
تصّر على أن »احلديث عن تعديل دستوري يف ما 
يتعلق باملناصفة مل يأت من جهتنا ابتداًء، بل من 
جهة الرئيس نبيه بري لدى طرحه اقرتاح جملس 

الشيوخ، قبل أن يرتاجع عنه«.
ويلّخص أكثر من مصدر واسع االطالع لـ«األخبار«، 
»طموحات« التيار الوطين احلّر، باآلتي: أّواًل، انتقل 
التيار الوطين احلّر من املطالبة خبفض عدد املقاعد 
املقاعد  بتوزيع  املطالبة  إىل   ،108 إىل   128 من 
العشرين اليت أضيفت بعد الطائف على املغرتبني 
القيد  خارج  يرتشحون  ومن  النسائية«  و«الكوتا 
الطائفي، أو من يسميهم باسيل »الالطائفيني«. 
اعرتاضًا  للمغرتبني  املقاعد  منح  مطلب  ويالقي 
كبريًا من حزب اهلل وحلفائه، مرّده أن احلزب لن 
يستطيع تنظيم محالت انتخابية يف املغرتبات أو 
ترشيح نّواب يف هذه املرحلة بسبب احلرب اليت 
من  وحلفائهم  األمريكيني  قبل  من  ضّده  ختاض 
الدول األخرى. وهذا املوقف سبق أن شرحه األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل لباسيل خالل 

لقائهما األسبوع املاضي.
ثانيًا، املطالبة بتصويت العسكريني الذي يالقي 
السياسية.  الكتل  خمتلف  من  واسعًا  اعرتاضًا 
الباقية،  الوحيدة  املؤسسة  هو  عملّيًا،  فاجليش، 
اهلّدام  السياسي  التجاذب  بلعبة  تأّثرًا  األقّل 
ُيزج  أن  البلد  مصلحة  من  وليس  للمؤسسات، 
اجليش،  إن  ثّم  االنتخابات.  اجليش يف جتاذبات 
يعكس  األرقام،  لعبة  يف  الدخول  دون  ومن 
التوزيع الدميوغرايف والطائفي للبنانيني... ومن 
التيار  ليدرك  كافيًا،  األمر  يكون  أن  املفرتض 
الوطين احلّر أنه ليس من مصلحته إقحام اجليش 
يف ما ال يعنيه، بينما حتمل املؤسسة العسكرية 

اللبنانيني  محاية  مستوى  على  كبرية  مسؤوليات 
اإلسرائيلية  واألخطار  اإلرهابية  التهديدات  من 

احملدقة.
اجلمهورية  رئيس  أن  عن  احلديث  جيري  ثالثًا، 
على  الكامل  االتفاق  قبل  سياسيًا،  اتفاقًا  يريد 
قانون االنتخاب، وهذا االتفاق على شاكلة »إعالن 
ميشال  السابق  الرئيس  أعلنه  الذي  بعبدا«، 
على  االتفاق  عون«  »إعالن  ويتضّمن  سليمان. 
جملس الشيوخ والالمركزية وعلى تعديل دستوري 
جديد يثّبت املناصفة يف الدستور )مع أنها مثبتة(، 
ويعّدل املواد املتعّلقة بإلغاء الطائفية السياسية، 
أمام إمكانية تشكيل دولة  وبالتالي إغالق األفق 
مدنية وطنية، حتى يف املستقبل، ملصلحة تشكيل 
جملسني طائفيني وترسيخ تقاسم احلصص على 

أساس طائفي ومذهيب.
من  الرغم  على  جهته،  من  بّري  نبيه  الرئيس 
شعوره باالرتياح، إاّل أنه عرب عن استياٍء من الُعقد 
اجلديدة. ومل خيف موقفه أمام زّواره، مؤّكدًا أن 
القانون مكتمل وال شوائب عليه، وال أحد  »هذا 
وافقوا  الذي  القانون  القينا  حنن  مجيلة،  يرحّبنا 
عليه يف بكركي، وهو حيافظ على متثيل اجلميع، 
وأنا لن أوافق حتت الضغط على أيٍّ من املشاريع 
اجلديدة القدمية«. وقالت مصادر عني التينة، إن 
»الرئيس بّري طرح قبل انتخاب الّرئيس مسألة 
يف  الّسلة  يريدون  اآلن  منها،  ومتّلصوا  الّسلة 

األيام الباقية، هذا تعجيز«.
األيام  واتصاالت  اجتماعات  أن  املعلومات،  يف 
باسيل  ضّم  الذي  االجتماع  ومنها  املاضية، 
احلريري  نادر  احلريري  سعد  الرئيس  ومستشار 
خّط  على  ينشط  الذي  عدوان،  جورج  والنائب 
وباسيل،  خليل  حسن  علي  الوزير  بني  التواصل 
ويضع النائب وليد جنبالط يف صورة التطّورات، 
أفضت إىل االتفاق على اعتماد عتبة جناح اللوائح 
باحلاصل االنتخابي، أي قسمة عدد الناخبني على 
عدد املقاعد، وليس الـ 10% من نسبة الناخبني 
اليت جرى احلديث عنها. كذلك، مل حُيسم النقاش 
حول »الصوت التفضيلي«، إذ مييل التيار الوطين 
احلر واحلريري إىل اعتماد التفضيلي على أساس 
القضاء، بينما يصّر حزب اهلل وحركة أمل وجنبالط 
على  التفضيلي  اعتماد  على  اللبنانية  والقّوات 
مستوى الدائرة. وتقول مصادر واسعة االطالع، 
إن »هذا األمر شبه ُحسم ملصلحة اإلمجاع األكرب، 
أي على مستوى الدائرة، لكّن هذا األمر لن يشّكل 

عائقًا كبريًا«.
املشروع  وعرض  االتفاق  يتّم  مل  لو  ماذا  لكن 
املقّررة يف  على احلكومة قبل جلسة 12 حزيران 
جملس الّنواب؟ ترّد املصادر بأن »الوقت مل يعد 
والفراغ  أمامنا  االتفاق  واملزاح،  بالتسلية  يسمح 
يتحمل  اآلن  يعرقل  من  أيضًا،  أمامنا  واجملهول 
البلد«.  ينقذ  سياسي  اتفاق  ختريب  مسؤولية 
التداول  جيري  سيناريو  عن  املصادر  وتكشف 
باالتفاق  السياسية  الكتل  فَشل  حال  يف  فيه، 
القانون وإرساله من احلكومة إىل اجمللس:  حول 
»نص القانون جاهز، إذا مل نتّفق من اآلن حتى 
موعد اجللسة، سيجري حتويل املشروع إىل اقرتاح 
قانون بصيغة معّجل مكّرر، والتصويت عليه يف 
الّنواب، وسينال األصوات الكافية ليقّر.  جملس 
وتيار  الفراغ،  تريد  ال  السياسية  الكتل  غالبية 
املستقبل اليوم بات مستعجاًل أكثر من حزب اهلل، 
ألنه يدرك ماذا تعين خسارة الطائف. هذا القانون 
أساسه«.  على  االنتخابات  وستجري  سيعتمد، 
وقالت املصادر إن مساء اليوم سيشهد اجتماعًا 
عدوان  يضّم  احلريري،  الرئيس  إليه  دعا  مهّمًا 
وباسيل وخليل واملعاون السياسي لألمني العام 
آخر  يف  للبحث  اخلليل،  حسني  احلاج  اهلل  حلزب 
من  أو  جنبالط  مشاركة  عدم  وحول  التطّورات. 
ميّثله يف االجتماع، قالت املصادر إن »األمر عند 
احلزب  دعوة  املفرتض  من  كان  ورمّبا  احلريري، 
التقدمي االشرتاكي ألنه شريك أساسي يف البلد 
مبا ميّثل، لكن بكّل األحوال عدوان ينّسق إىل حدٍّ 
التطّورات  صورة  يف  ويضعه  جنبالط  مع  كبري 

بشكل مستمر«.

اتفاق الدوائر الـ 15: كل تفصيل حيتاج إىل معركة!
بري: لن أوافق حتت الضغط على أي من املشاريع 

اجلديدة ـ القدمية
فراس الشويف
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كيف ُتعالجَ مشكالت طرابلس املزمنة؟ اجلواب عند بلدية طرابلس 
هو: عرب فيلم مدته 25 دقيقة، كّلف إعداده 18 مليون لرية، وُلّزم 
بالرتاضي إىل الشركة نفسها اليت أدارت احلملة الدعائية لالئحة 

القرار الفائزة بآخر انتخابات بلدية.
 اخلطأ يف هذا اجلواب ليس يف إعداد »الفيلم« لعرض خّطة البلدية 
للسنوات اخلمس املقبلة، وال يف كلفة هذا الفيلم وطريقة تلزميه، 
اللجوء إىل املؤثرات البصرية والسمعية  بل يف الغرض من وراء 
إلقناع الناس بأن أمرًا كبريًا حيصل، يف حني أن اخلطة املعروضة 
تتضمن الئحة مرجتلة من 80 »مشروعًا«، يكررها كل جملس بلدي 
من دون أي التزام جدي بتنفيذها، ومن دون أن تكون متصلة بأي 

تصّور لتنمية املدينة وإخراجها من البؤس الذي تعيش فيه.
هل هناك حقًا خطة »مخسية« لدى بلدية طرابلس لتنمية املدينة 
وتفعيل عناصر نهوضها؟ هذا ما ينتظره أهل طرابلس ويناضلون 
البلدية،  رئيس  عرضه  ما  ولكن  الزمن،  من  عقود  عرب  أجله  من 
»اخلطة«، حبسب  اىل مستوى  يرتقي  ال  أخريًا،  الدين،  قمر  أمحد 
اجمللس  عضوًا يف   15 بينهم  من  كثر،  وهم  عليها،  املعرتضني 
عن  »فيلم«  لعرض  املخصص  الصحايف  املؤمتر  قاطعوا  البلدي 

اخلطة املزعومة.
أقسام:  إىل مخسة  الدين،  قمر  عرضها  كما  اخلطة،  هذه  تنقسم 
التنظيم اإلداري والتخطيط، حتسني نوعية العيش، العمران والبنية 
التحتية، اجملال االقتصادي واجملال االجتماعي. ويندرج حتتها 18 
بنحو  اإلمجالية  املوازنة  وقّدرت  مشروعًا.   80 حنو  تتضمن  عنوانًا 
208 مليارات لرية تقريبًا، فضاًل عن التمويل احملتمل من املنظمات 

الدولية.

ماذا يريد أهل طرابلس؟
هذه اخلطة تقول كل شيء وال تقول شيئًا يف الوقت نفسه، فكل 
بند من بنودها يبدأ بواحدة من هذه الكلمات: متابعة، إجياد حلول، 
الكلمات  وهذه  كذا...  على  العمل  مع،  التعاون  إمكانية،  حبث 
الرؤية  غياب  عن  تعرب  ما  بقدر  خيارات حمسوبة،  أي  عن  تعرب  ال 
واإلرادة، وحضور الرغبة باإلحياء أن مشاريع كثرية هي يف طور 
كبناء  طرابلس،  أهل  به  يطالب  ما  كل  تتضمن  فاخلطة  التنفيذ. 
اجلسور والبنى التحتية واملنطقة االقتصادية وحمطة القطار وحمطة 
والنقل  السري  مشاكل  تتضمن  طويلة  الئحة  عن  فضاًل  التكرير، 
والرياضة  والتعليم  والصحة  الكوارث  وإدارة  النفايات  ومعاجلة 
واملدينة التارخيية وفرص العمل... وهي مجيعها مطالب »مزمنة«، 
بعضها من مسؤولية البلدية وبعضها اآلخر موضوع يف عهدة جملس 

اإلمناء واإلعمار وال تلعب البلدية أي دور فيها.
يأخذ املتابعون على هذه اخلطة أنها تقفز بعيدًا اىل األمام وتتجاهل 
ما ينتظر الناس معاجلته سريعًا، ومنها مشكالت ال تتطلب معاجلتها 
متابعة  مثل  اجلميع،  على  القوانني  تطبيق  على  قلياًل  احلرص  إال 
أعمال املتعهدين )يف نطاق صالحياتها(، وتطبيق إجراءات األمان 
وتنظيم األشغال مبا ال يعيق حركة السري يف املدينة. تقّصر البلدية 
الكهرباء  مولدات  أصحاب  إلزام  مثل  واجباتها،  أبسط  تأدية  يف 
بتسعرية وزارة الطاقة أو حتى التسعرية اليت استحدثتها إرضاء 
هلم، ومنع املخالفات والتعديات اجلديدة، اليت يتم بعضها بتغطية 
من البلدية نفسها. كذلك ضبط األبقار اليت تتجول يف الطرقات 
مشاريع  هناك  أن  مبعنى  والنفايات...!  الوسطيات  من  وتقتات 
نقص  هي  واهية  حبجة  معّلقة  وهي  طرابلس  إليها  حتتاج  كثرية 
الوقت،  كل  البلدية،  تقف  أن  أبدًا  يربر  ال  ذلك  ولكن  التمويل، 

مكتوفة اليدين بال أي إجناز ولو متواضع وبسيط.
للبلدية بوجود نقص يف اآلليات  الدين غياب أي إجناز  يربر قمر 
والتفلت اإلداري يف البلدية والروتني اإلداري يف الدولة. إال أن 
هذه املربرات ال تنسحب على إقرار اجمللس البلدي بسهولة ويسر 
اعتمادات مبليارات اللريات إلعادة تأهيل امللعب البلدي ودعم عدد 
من اجلمعيات الرياضية. يرد قمر الدين على ذلك بأن »الرياضة 
أولوية« بالنسبة إليه، معتربًا أن نهضة املدينة تتوقف على تأهيل 
حتديد  كيفية  عن  تساؤالت  طرح  ما  الرياضية،  التحتية  البنية 
األولويات ومن حيددها. هذا ال يعين أن »الرياضة« ليست مهّمة 
أو أن أهل طرابلس ال يريدون االستثمار فيها، بل هذا املثال يبني 
كيف أن اجمللس البلدي قادر يف حال أراد ذلك على تنفيذ مشاريع 
وبرامج عرب موازنة البلدية السنوية، إال أن ما قاله قمر الدين يؤكد 
أنه ليس هناك سّلم أولويات لدى اجمللس البلدي، وبالتالي ليس 

هناك تنبٍّ ألي رؤية حتدد احلاجات امللحة يف املدينة.

أسباب االعرتاض
املخصص  الصحايف  املؤمتر  البلدي  اجمللس  عضوًا يف   15 قاطع 
إعدادها  يف  التفّرد  على  احتجاجًا  وذلك  اخلطة،  »فيلم«  لعرض 
وعدم اقرتانها بالدراسات الكافية وعدم عرضها إال يف جلسة غري 
رمسية مل حيضرها سوى عشرة أعضاء من أصل 24 عضوًا، ومل تتم 

مناقشتها والتصويت عليها.
يقول أحد األعضاء املعرتضني إن هذه اخلطة جاءت لاللتفاف على 
الئحة حتمل 23 مطلبًا لتصويب العمل البلدي رفعها 19 عضوًا إىل 
رئيس البلدية قبل أيام من وضع اخلطة املزعومة وهددوا مبقاطعة 

اجللسات يف حال عدم تنفيذها.
عن  الكالم  خباش،  باسم  اإلداري،  التنظيم  جلنة  رئيس  يرفض 

خطة بلدية طرابلس: »طري وفرقع يا بوشار«

خلفية سياسية ملقاطعة املؤمتر، يقول: »هذا معيب، قاطعت املؤمتر 
 Puzzel ألني غري موافق على اخلطة كونها خيالية وجممعة كقطع
من دون موازنة فعلية أو جدول زمين، ما هكذا ُتعّد اخلطط، كما 
أنها مل تعرض علينا بشكل رمسي ملناقشتها والتصويت عليها، لذا 
ال ميكن أن تكون مقاطعتنا املؤمتر ألسباب سياسية، وإمنا العكس 
متامًا، أي أن ضغوطًا مورست على بعض من حضروا، وعلى كل 
حال ال ميكننا أن نتواجد من أجل إكمال الصورة فقط والسكوت على 
تغييبنا عندما تستدعي الضرورة كما حدث عند حضور 13 سفريًا 
سياحية  وجولة  غداء  مأدبة  البلدية  وأقامت  طرابلس  إىل  أوروبيًا 

هلم، ومل نعلم أو ندعجَ إىل االجتماع بهم وكأننا غري معنيني!«.
يعلق رئيس جلنة البيئة، نور األيوبي )الئحة قرار طرابلس احملسوبة( 
على ما جيري بالقول: »الفيلم ناقصه بوب كورن«، يف إشارة اىل 
أنه فيلم مسلٍّ وال يصلح كخطة عمل، موضحًا: »الفيلم بعيد عن 
الواقع الذي يعيشه املواطن الطرابلسي يوميًا، ففي الوقت الذي 
القدمية  واملدينة  املياه  مشاكل  ملعاجلة  خططًا  الفيلم  فيه  يعدد 
والصحة  والرتبية  واحلدائق  واملواقف  املشرتك  والنقل  والسياحة 
والفقر وفرص العمل ومكافحة املخدرات والتنظيم اإلداري... فهو 
منزعج ألن  أنا  املعاجلة.  واحدًا عن كيف ستكون  ال يقدم منوذجًا 
الفيلم أعد ليشرح موازنة اجمللس لعام 2017 وضّم مقرتحات مين 
ومن الزمالء، على أن ينجز خالل ثالثة أسابيع، فإذا به يتحول إىل 
تعرض  ومل  أشهر  من مخسة  أكثر  إعدادها  استغرق  خطة مخسية 
علينا. أما حضوري العرض فكان بناًء على متين رئيس البلدية كونه 
صديقًا شخصيًا، ولألمانة ال وجود لضغوط سياسية يف اجمللس، 
والسياسيون يتجنبون لعب أي دور سليب، رمبا ألنهم منشغلون 
بني  التنقالت  حركة  على  األيوبي  ويعّول  لالنتخابات«.  بالتحضري 
املوظفني اليت أجراها رئيس البلدية أخريًا، آماًل إحداث فرق إجيابي 

يف العمل البلدي.

خطط بالجملة من دون تنفيذ
يتساءل مطلعون عن مصري اخلطط السابقة، وملاذا ال يتم تفعيلها 
 2020 الفيحاء  املستدامة/  التنمية  »اسرتاتيجية  مثل  وتطويرها، 
 Cities اليت ُوضعت عام 2011 من قبل حتالف املدن ،»AFsDs
AlliACe ضمن خطة عمل عاملية بعنوان »مدن بدون أحياء فقرية« 
العديد  االسرتاتيجية  هذه  على  عمل  الدولي.  البنك  من  بتمويل 
من خرباء التنمية والتخطيط بالتعاون مع اختصاصيني حمليني يف 
جماالت خمتلفة، استنادًا إىل نهج قائم على املشاركة، وضمت 24 
مشروعًا اسرتاتيجيًا، ُنفذ منها إنشاء مكتب التنمية احمللية يف احتاد 
بلديات الفيحاء فقط. وقد جتاهلها النواب حينها ووضعوا خطتهم 
اخلاصة »طرابلس 2020«، اليت أطلقت يف العام نفسه، رغم أن 
عددًا من بنودها يتطابق مع اخلطة السابقة وكانت تستوجب إنشاء 
»جملس تنمية طرابلس«، وقد مُجدت عند فك التحالف بني النواب. 
كذلك سبق أن مت وضع خطة RAMuD للنقل احلضري املستدام 
 ،AFsDs األوىل  االسرتاتيجية  للخطة  مكملة  وهي   )2013 )عام 
ورمت إىل بناء اسرتاتيجية متكاملة للنقل يف إطار شراكة مع 16 
دولة، وممولة من االحتاد األوروبي. كذلك خطة اسرتاتيجية خاصة 
األمريكية  الوكالة  مولتها   2014 عام  حمسن  جبل   – التبانة  بباب 
ِبعجَ تلك اخلطط »خطة التنمية املستدامة احلضرية  للتنمية الدولية. تجَ
املتوسطية« usuDs عام 2014، أعدها برنامج التعاون املشرتك 
عرب احلدود حلوض البحر املتوسط eNPi CBCMeD بإدارة حمافظة 
برشلونة ــ إسبانيا وبالتعاون مع بلديات الرنكا ــ قربص، صفاقس 

تونس، وموهلا االحتاد األوروبي. وسوسة – 
كل تلك اخلطط وغريها نامت يف األدراج ومل يسمع عنها الكثري. 
يقول مطلعون: »إن جتاهل هذه اخلطط القيمة الغنية خبربات مدن 
هلا باع طويل يف التطوير املدني، وابتداع خطة هزيلة هزلية يف 
مدينة على شفري اهلاوية يتجاوز حدود اجلرمية ليصل إىل مستوى 

املؤامرة«.

ناريمان الشمعة

يأخذ املتابعون على هذه الخطة أنها تتجاهل ما ينتظر الناس معالجته 
سريعًا )مروان طحطح(

بالتحّرش  اخلارجية  ُيّتهم موظف يف وزارة  أن  الفضيحة هي 
مبوظفات خالل تأدية وظيفته يف البعثات اللبنانية يف العامل، 
ويصدر قرار إداري يسمح له باستكمال مهماته يف اخلارج. 

أسرار »اخلارجية« يف خطر، ومسعة الدولة اللبنانية أيضًا.
ُفتح، بداية العام احلالي، حتقيق يف وزارة اخلارجية حبّق أحد 
موظفيها )وهو منذ 26 آب 2016 عضو جلنة حزبية يف التيار 
البعثات  شكاوى  اجلنسي.  بالتحّرش  ُمّتهم  احلر(،  الوطين 
اللبنانية يف مرسيليا ولوس أجنلس وديرتويت، بأّن املوظف 
الذي ُأرسل يف مهمات ضمن وظيفته إىل تلك البالد، كان 
املوظف،  ِفعل  القضية.  كشف  إىل  أّدت  مبوظفات،  يتحّرش 
يف حال ثبوته، ُيعترب ُجرمًا ُيعاقب عليه القانون بالطرد من 

الوظيفة.
اعرتف  منه  املشكو  أن  يؤكدون  دبلوماسيني  أّن  والالفت 
هم املوّجهة إليه، لكنه قال إنها ُفِهمت على غري حقيقتها.  بالتُّ
وعوض أن ُتّتخذ االجراءات حبقه، ويتم تعليق عمله، »كوفئ« 
بصدور قرار إداري جييز له متابعة مهماته يف اخلارج، اليت 

ستشمل أسرتاليا وماليزيا وإندونيسيا.
 وتضاربت األنباء حول القرار النهائي الصادر يف القضية؛ 
اكتفت  الوزارة  أن  إىل  اخلارجية  يف  مصادر  أشارت  ففيما 
بتأنيب املشكو منه، قالت مصادر أخرى من الوزارة نفسها 

إن التحقيق مل ينته بعد.
جذور القصة تعود إىل عام 2016، تاريخ البدء مبشروع مكننة 
وزارة اخلارجية املعروف بالربط اإللكرتوني بينها وبني البعثات 

اللبنانية يف العامل.
 أحد املديرين اإلدارييني، الذي ُيّتهم بأنه »الراعي الرمسي« 
للمشكو منه، وإحدى املستشارات يف الفريق الضّيق للوزير 
الربط  مبتابعة  املوظف  تكليف  على  عمال  باسيل،  جربان 
اإللكرتوني. وجتدر اإلشارة إىل أّن »املوظف يّدعي أنه مدير، 
اخلدمة  وجملس  اخلارجية  بني  عديدة  مراسالت  أّن  حني  يف 

املدنية تؤكد أنه موظف متعاقد«.
الربط  إجناز  أجل  البعثات من  ُيسافر إىل   وبدأ املشكو منه 
البالد،  بأكثر من 50 مهمة خارج  اإللكرتوني، فجرى تكليفه 
اعتماد  من  إقامته  تكاليف  دفع  البعثات  رؤساء  إىل  وُطلب 

التمثيل الديبلوماسي.
يف  مبوظفات  جنسيًا  »للتحّرش  مركزه  منه  املشكو  استغل 
موجهة  التهم  الديبلوماسية«، حبسب  البعثات  الفنادق ويف 

إليه. 
الزميلة  عليها  اّطلعت  اليت  امُلرسلة،  الشكاوى  إحدى  ويف 
»األخبار«، يِرد أّن امُلّتهم »الحق موظفة يف فندق على مدى 
نبيذ  مع  بعشاء  غرفته، ووعدها  إىل  ُمكّررًا دعوته هلا  أيام، 

ودفع تكلفة سيارة األجرة اليت سُتقّلها إىل منزهلا«.
 وُيقال يف الوزارة إن املدير النافذ أخفى عن باسيل شكوى 
ُمرسلة من بعثة لبنان يف مرسيليا أواخر شهر كانون الثاني 

املاضي.
 كذلك فإن املدير املذكور مل يأبه باعرتاضات األمني العام 
بالوكالة شربل وهبة على سلوك املوظف. وبقي باسيل جاهاًل 
مبا يدور، إىل أن وردت إىل »اخلارجية«، يف نيسان املاضي، 
شكويان من لوس أجنلس وديرتويت »تضمنتا تفاصيل عن 
إصرار املوظف على إقامة عالقة جنسية مع موظفة متزوجة )يف 

إحدى البعثات(، ومع موظفة يف أحد فنادق ديرتويت«.
جلنة  تشكيل  الوزير  فطلب  باملوضوع،  باسيل  وهبة  أبلغ   
حتقيق برئاسة األمني العام للخارجية. يف كّل جلسة »كانت 
من  يتلّقاه  الذي  الدعم  يشتد  وكان  تتبّدل،  املوظف  أقوال 

املدير النافذ«.
 األخري طلب من املشكو منه »الدفاع عن نفسه، بالرّد خّطيًا 

على شكوى بعثة لوس أجنلس. 
فما كان من القنصل العام هناك إال أن رّد برسالة تتضمن 

شهادات موّقعة من عدد من موّظفي البعثة«.
املوظف الذي تقع أسرار البعثات اللبنانية حول العامل »حتت 
رمحته«، كونه يعمل يف مشروع الربط اإللكرتوني، تتضارب 
املعلومات بشأن عالقته بوزير اخلارجية. ففيما يزعم هو أنه 
مدعوم من باسيل، ُيقال إّن وزراء تكتل التغيري واإلصالح يف 
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي عّطلوا تعيينه يف منصب إداري 

رفيع يف وزارة الشؤون االجتماعية. 
لكن ُتطرح أسئلة عّدة عن سبب عدم اختاذ باسيل إجراءات 

صارمة حبق املوظف. 
وإذا كان لوزير اخلارجية اعتبارات خاصة، تتعّلق بعدم رغبته 
رمبا يف إثارة خّضة داخل التيار العوني والوزارة قبل االنتخابات 
النيابية، فإنه يبقى املتضّرر األول من استمرار هذه القضية 

مثارة يف أروقة »قصر بسرتس« والبعثات.

ليا القزي

شكاوى »حتّرش« يف »اخلارجية«:

 املشتبه فيه »ُيكافأ«!
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مـقاالت وتحقيقات

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 

أسعار اإلنرتنت أمام جملس الوزراء:
 مـحاولة إلمـرار احـتكار الـفايرب أوبـتيك

يبحث جملس الوزراء على جدول أعماله مشروع مرسوم »إطالق خدمة 
اإلنرتنت عرب األلياف البصرّية لألفراد والشركات واملؤسسات ذات 
االستعمال املكّثف، وتعديل وختفيض تعرفة ورسوم خدمات اإلنرتنت 
الرقمّية  واخلطوط  اإلنرتنت  خطوط  وخدمات  العريضة،  احلزمة  ذات 

التأجريّية احمللّية والدولّية«.
اجلّراح، يستكمل  االتصاالت، مجال  وزير  املرفوع من  املشروع  هذا 
مسار احتكار قطاع االتصاالت يف لبنان، ويكّرس القرار 1/365 الذي 
أعطى مبوجبه شركة »GDS« امتياز مّد شبكة ألياف بصرّية خاّصة، 
مضيفًا إليه تعريفات خدمات اإلنرتنت اليت تعطي »GDS«، حبسب 
الصيغة املطروحة، األفضلّية يف السوق، على باقي شركات اإلنرتنت 
ونقل املعلومات، كما ينتزع من جملس الوزراء صالحّياته وحيّوهلا إىل 
وزارة االتصاالت لناحية متكينها من اختاذ قرارات مهّمة دون العودة 

إىل جملس الوزراء.
حّق تشكيل  االتصاالت(  )وزارة  اإلدارة  إعطاء  على  املرسوم  ينّص 
سّلة جديدة من خدمات خمتلفة تنسجم مع حاجة األسواق والتطورات 
التقنّية وبأسعار حتّددها بنفسها وفق دراسة، وتأجري سعات دولّية 
على الكوابل الدولّية اململوكة من الدولة إىل جهات خارجّية لقاء بدل 
حيّدد بقرار من الوزير. كما حيّدد رسم »حق املرور لأللياف البصرّية 
لشركات نقل املعلومات« بـ 1500 لرية سنويًا عن كّل مرت للشركات 

احلائزة مراسيم تعطيها حّق املرور والربط.
الدولّية املخّصصة خلدمة  التأجريّية  فضاًل عن حتديد رسوم اخلطوط 
إذ حيّدد رسم  الشطور؛  اإلنرتنت حبسب  اإلنرتنت ومزّودي خدمات 
 100 بني  سرعتها  ترتاوح  اليت  الدولّية  السعات  من  األّول  الشطر 
ميغابت،   2 لكّل  لبنانّية  لرية  ألف   165 بـ  ثانية  ميغابت/  و2000 
والشطر  لرية،  ألف   150 بـ  آالف(  و5   2100 )بني  الثاني  والشطر 
)بني  الرابع  والشطر  ألفًا،   135 بـ  آالف(  و10   5100 )بني  الثالث 
11 ألفًا و20 ألفًا( بـ 120 ألف لرية، والشطر اخلامس )بني 21 ألفًا 
و40 ألفًا( بـ 105 آالف لرية، والشطر السادس )بني 41 ألفًا و60 
ألفًا( بـ 90 ألف لرية، والشطر السابع )بني 61 ألفًا وما فوق( بـ 
75 ألف لرية. كما حيّدد احلّد األدنى من السرعة امَلبيعة للشركات 
مع  ثانية،  ميغابت/   50 بـ   )Heavy Users( امُلكّثف  االستعمال  ذات 
تطبيق حسم بنسبة 20%على الشطر األّول وحسم 12% على الشطر 
الثاني، على السرعات امَلبيعة من مزّودي خدمة اإلنرتنت )ISP( إىل 
واملؤّسسات  واحتاداتها  والبلدّيات  احلكومّية  واإلدارات  املؤّسسات 
التعليمّية واخلاّصة والعاّمة واملؤّسسات اإلعالمّية والبث التلفزيوني 

والفضائي واملناطق الرقمّية.
عمليًا، حياول املرسوم إمرار القرار 1/365 أو تهريبه »بطريقة ملتوية 
وهو  مراسيم،  احلائزة  للشركات  والربط  املرور  حق  رسم  بتحديده 
ما مييل إىل شطبه من املرسوم بعد االعرتاضات اليت سجلت خالل 
اللجنة.  مصادر  تشري  ما  النيابّية«، حبسب  االتصاالت  جلنة  اجتماع 
 GDSووفق املعلومات، فقد تقّدمت شركة »وايفز« بطلب مماثل لـ
باعتبارها حائزة على مرسوم يعطيها حق الربط واملرور على الشبكة 
اهلاتفية، وهناك توّجه للموافقة على طلبها بعدما قّدمت طعنًا أمام 
شركات  من  كّل  تقّدمت  كما  اجلّراح.  بقرار  الدولة  شورى  جملس 
تراخيصها  لتعديل  بطلبات  و«سيدركوم«  و«بيسكو«  وان«  »كايبل 
حتى  نتيجة  إىل  التوصل  يتم  مل  اآلن  حتى  لكن  املاضي،  األسبوع 
تارخيه. على عكس ما رّدده اجلراح عن استعداده لدرس كّل الطلبات 
املماثلة لشركة GDS. وهذا ما خيلق مشكلة إضافّية ناقشتها جلنة 
االتصاالت النيابية يف اجتماعها الثالثاء، يكمن يف اجلهة اليت ستنّظم 
عمل هذه الشركات بعد التنازل عن ملكّية شبكة الفايرب أوبتيك، يف 
وقت أن الدولة موجودة ومتلك الشبكة، يف خمالفة للمرسوم 17090 
ومرفقاته اليت تشري صراحة إىل أن وزارة االتصاالت عرب أوجريو هي 

املخّولة مّد وتأجري الشبكة.
فضاًل عن ذلك، يؤدي املرسوم إىل تنازل جملس الوزراء عن صالحياته 
لوزير االتصاالت من خالل إعطائه حّق إطالق سّلة خدمات هلا صفة 
»املرفق العاّم« وحتديد أسعارها بقرار )عادة تصدر مبراسيم(، كما 
»يؤّدي  أن  من  حيّذر  الذي  الدولة  شورى  جملس  رأي  خيالف  أنه 
الفارق بني أسعار السعات الدولّية )الشطور( إىل نشوء احتكارات 
املتوسطة  الشركات  حساب  على  الكبرية  للشركات  امتيازات  أو 
والصغرية، عماًل مببدَأي املنافسة وتساوي الفرص املنصوص عليهما 
يف قانون االتصاالت«. ففي لبنان ومن أصل 80 شركة توّزع خدمة 
اإلنرتنت، هناك 5 فقط لديها عدد سعات دولّية يفوق الشطر األول 
)ومتلك شركة IDM وCyberia الشقيقتان لشركة GDS احلّصة األكرب 
بني هذه الشركات اخلمس(، وهو ما يعطيها أسعارًا تفضيلّية وينسف 
مبدأ املنافسة ويقضي على الشركات الصغرية واملتوسطة، حبسب 
ما يشري خرباء يف االتصاالت، خالفًا ملا هو معمول به منذ عام 1993 
أي توحيد سعر اخلطوط التأجريّية الدولّية جلميع شركات اإلنرتنت، 
بغض النظر عن حجمها وعدد السعات الدولّية امُلتاحة هلا، فضاًل عن 
أن »حتديد الشركات ذات االستعمال املكّثف العالي السرعة وفرض 
حسومات على اخلدمات املقّدمة إليها، يؤدي إىل احتكار »IDM« لقطاع 
»خدمة الشركات« نتيجة األسعار التفاضلّية اليت حتصل عليها، وتاليًا 
إفالس شركات خدمة اإلنرتنت، وخصوصًا أن احلسومات املنصوص 
عليها واليت قد تعطي فرصًا هلذه الشركات غري خاضعة للمراقبة وال 

للضوابط ما يبقي هامش التزوير مرتفعًا«.

فيفيان عقيقي

جّددت واشنطن استهدافها لقوات اجليش وحلفائه يف البادية، يف 
حماولة لتكريس نفوذها يف التنف كمنطلق لعمليات الحقة حنو وادي 
سوريا  »قوات  عرب  بدأت  وبالتوازي،  العراق.  مع  واحلدود  الفرات 
الرقة بدخول أطرافها  النهائية ملعركة مدينة  الدميوقراطية« املرحلة 
حدود  إىل  السوري  اجليش  فيه  وصل  الذي  الوقت  الشرقية، يف 

احملافظة اإلدارية.
يف الوقت الذي أعلن فيه »التحالف الدولي« إطالق املرحلة األخرية 
يف معركة السيطرة على مدينة الرقة، عاد ليستهدف قوات متقدمة 

للجيش السوري وحلفائه على حمور التنف يف عمق البادية.
االستهداف األمريكي الثاني من نوعه، وإن محل »الطابع الدفاعي« 
احلدود  مثلث  أن  مفادها  واضحة  رسالة  يرّسخ  لسابقه،  نفسه 
السورية ــ العراقية ــ األردنية ملعب »خاص« لن يسمح لتلك القوات 
على  للجيش  احلليفة  القوات  إصرار  يدّلل  املقابل،  ويف  بدخوله. 
الوجود يف حميط القاعدة األمريكية يف التنف، وضمن نطاق »منطقة 
منع التصادم« اليت حترس حدودها طائرات »التحالف«، على رفض 
ملعادلة األمر الواقع، اليت حتاول واشنطن فرضها حلماية الفصائل 

اليت تعّدها خلالفة »داعش« على منطقة احلدود ووادي الفرات.
إضافية  قوات  »دّمرت  طائراته  إن  الدولي«  »التحالف  بيان  وقال 
حليفة للنظام السوري، كانت قد تقدمت داخل »منطقة منع التصادم« 
يف اجلنوب السوري«، مضيفًا أنه »برغم التحذيرات املسبقة، دخلت 
مضادة  وأسلحة  ومدفعية  ومدرعات  بدبابات  املنطقة  القوات  تلك 
للطائرات، مع أكثر من 60 جنديًا، مهّددين قوات »التحالف« وقوات 

شريكة داخل قاعدة التنف«.
 وأوضح أن »»التحالف« نّفذ عدة حتذيرات على خّط منع التصادم، 
ويعطب  للطائرات  مضادًا  وسالحًا  مدفعية  قطعيت  يدّمر  أن  قبل 

دبابة«.
وكان الفتًا، إصرار البيان على أن »»التحالف« ال يسعى إىل القتال 
ضد النظام السوري أو قواته احلليفة، ولكنه على استعداد للدفاع عن 
نفسه إذا رفضت القوات املوالية للنظام إخالء منطقة منع التصادم«. 
جنوب  العاملة يف  األطراف  كافة  يدعو  »»التحالف«  أن  إىل  ولفت 
سوريا إىل تركيز جهودهم هلزمية »داعش« الذي يعّد عدوًا مشرتكًا، 
واألمن«.  للسالم  والدولي  اإلقليمي  املستويني  على  تهديد  وأكرب 
اليت حتدث  اجلديدة  االسرتاتيجية  أن  إىل  األخرية  املعطيات  وتشري 
لعمليات  قويًا  حضورًا  فرضت  والعراق  سوريا  يف  البنتاغون  عنها 
»التحالف« ضمن األراضي السورية، إذ شهد الثالثاء املاضي، إىل 
جانب غارة التنف، استهدافات لعدد كبري من املواقع اليت يسيطر 
عليها »داعش« بني منطقة اهللبة يف البادية والبوكمال قرب احلدود 
أن  األمريكية  البحرية  وأعلنت  مشااًل.  الرقة  إىل  وصواًل  العراقية، 
»جمموعة حاملة الطائرات »جورج بوش« استأنفت مهماتها ضمن إطار 

عملية »العزم الصلب««. 
من  اخلامس  يف  املتوسط  البحر  دخلت  اجملموعة  أن  إىل  وأشارت 
آذار  أوائل  يف  مشابهة  مهمات  نّفذت  قد  وكانت  اجلاري،  الشهر 

املاضي.
مدينة  أحياء  أول  الدميوقراطية«  سوريا  »قوات  دخلت  وبالتوازي، 
يف  املعركة،  لتلك  العامة  القيادة  إعالن  على  ساعات  بعد  الرقة، 
للمدينة. ومتّكنت  الشمالي  الريف  بلدة حزمية يف  بيان صحايف من 
»قسد« من دخول أطراف حي املشلب شرق املدينة، بغطاء كثيف 
من سالحي اجلو واملدفعية التابعني لـ«التحالف«. وأوضحت الناطقة 
باسم »غرفة عمليات غضب الفرات«، جيهان الشيخ أمحد، يف تصريح 
إىل »األخبار«، أن »قواتنا دخلت حي املشلب، وتتقدم على حمورين؛ 
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يف املدخل الشمالي للمدينة«. 
تتناسب  جديدة  أسلحة  »تسّلمت  قواتها  أن  أمحد  الشيخ  وأضافت 
مع طبيعة املرحلة النهائية للمعركة اليت سترتكز على حرب الشوارع 
واملدن«. وكانت قيادة »قسد« قد دعمت قواتها بعناصر إضافيني 
من »جيش الثوار« وفصيل »جبهة األكراد«، لإلسهام يف اإلمساك 

بكامل مدينة الرقة.
الرقة  »معركة  أن  »قسد«، طالل سلو،  باسم  الناطق  رأى  بدوره، 
يتوقع أن تطول زمنيًا، نتيجة حلجم التحضريات اليت يقوم بها التنظيم 
منذ مدة لصّد هجمات قواتنا«، موضحًا أن »»التحالف« يشارك بفعالية 

يف معارك الرقة«. 
وهو ما يتقاطع مع بيان »التحالف«، الذي قال إن »معركة السيطرة 
ستوجه  لكنها  وطويلة،  صعبة  ستكون  السورية  الرقة  مدينة  على 
موازاة  ويف  »داعش««.  عليها  يقوم  اليت  للفكرة  حامسة  ضربة 
ذلك، دخل اجليش السوري وحلفاؤه احلدود اإلدارية حملافظة الرقة، 
حسان  وخربة  السبع  وخربة  حمسن  خربة  قرى  على  سيطرتهم  بعد 
والرتقاوي، وصواًل إىل بلدة دبسي عفنان يف ريف الرقة الغربي، 

بعد معارك مع »داعش«. 
ويتوقع أن يتابع اجليش تقدمه باجتاه مواقع التنظيم يف ريف الرقة 
حتى لقاء قوات »قسد« املتمركزة يف مطار الطبقة العسكري وحممية 

الكرين الواقعة على مسافة 6 كيلومرتات غرب مدينة الطبقة.

واشنطن تكّرس نفوذها يف البادية:
غـارة جـديدة ضد اجليش 

وحلفائه
أيهم مرعي

تطرح اهلجمات اليت استهدفت مواقع داخل العاصمة طهران تساؤالت 
كثرية حول طبيعة الرد اإليراني املتوقع، وخاصة أن تلك اهلجمات 
من  أكثر  األمين،  إيران  كيان  هّز  واستهدفت  رمزيًا،  بعدًا  محلت 

نتائجها املباشرة من الضحايا واملاديات.
اهلجوم  خلف  تقف  اليت  واجلهة  املنفذين  تكن هوية  مهما   | طهران 
الذي استهدف مواقع حساسة يف إيران، دعمًا وختطيطًا، فإن شد 
العصب الذي عاشه الشارع ألربع ساعات واستنفار السلطات األمنية 
اإليرانيون  كاد  مشاهد  إىل  الصورة  يعيد  والسياسية  والعسكرية 
أن ميسحوها من ذاكرتهم، بعدما اعتادوها نهاية الثمانينيات عقب 
انتهاء احلرب مع العراق. مشاهد كانت طهران مسرحًا هلا، جتّلت يف 
معارضة،  جمموعات  بها  قامت  باجلملة،  واغتياالت  مسّلحة  عمليات 
على رأسها ما يعرف بـ«جماهدي خلق«. بعد سلسلة حماوالت، كان 
آخرها قبل عشر سنوات يف زاهدان، فشلت كل التنظيمات املتطرفة 
عامًا مصانًا   25 من  وبقي ألكثر  اإليراني.  العمق  إىل  الوصول  يف 
من االعتداءات اليت سبق أن استهدفت شخصيات عسكرية وعلماء 
نوويني، وكانت حمددة اهلدف بشكل ال يطرح تساؤالت حول هوية 

اجلهات اليت نفذتها.
موسسة  أبواب  عند  الثالثة  أضلعه  أحد  أحبط  الذي  الثالثي  اهلجوم 
السياسي  الواقع  يف  صدمة  يشكل  أن  له  خمططًا  كان  رمسية، 
اإليراني حتبط املعنويات، من دون أن يكون هدفه الرئيسي إزهاق 
األرواح وتدمري املاديات. فاجملموعات مدربة وجاهزة ومعبأة للقتال 
حتى الرمق األخري، وال ينقصها اجلرأة وال احلافز. فاهلدف هّز صورة 
العاصمة، وإيصال رسالة ال تدفع طهران إىل االجنرار وراء رد فعل 
عنيف، بل تتلقف الضربة وترد عليها بشكل موضوعي يتناسب مع 
حجم الرسالة، مع معرفة املنفذين أن الرد غري العلين لن يتأخر يف 

مواقع كثرية.
لكانت  األضرار،  من  حجم  أكرب  إيقاع  )والقدرة(  اهلدف  كان  لو 
ثالثة  قبل  ُنّفذت  قد  طهران،  جنوب  اخلميين،  اإلمام  ضريح  عملية 
أيام، بالتزامن مع الذكرى الثامنة والعشرين لوفاة مؤسس الثورة 
اإلسالمية. حينها كان ميكن إيقاع عشرات بل مئات الضحايا، بسبب 
كثافة احلشود اليت توجهت إىل الضريح إلحياء املناسبة، فكان القرار 
خيار  مع  يتقاطع  ما  وهو  رمزية.  ضربة  وتوجيه  بتأجيلها  ــ  رمبا  ــ 
استهداف الربملان، وحماولة احتجاز نواب كرهائن، واملطالبة باإلفراج 
عن معتقلني تابعني لتنظيم »داعش« مت اعتقاهلم على مدى السنوات 

األخرية يف إيران.
اهلجوم الذي نفذه أربعة مهامجني تنّكروا بزي نسائي إلخفاء األسلحة 
حتت املالبس الفضفاضة، توجهوا إىل النقطة األقل حراسة وأمنًا يف 
اجملمع الربملاني، ومن هناك اقرتبوا حنو حراس املبنى وفتحوا النار 
عن قرب، قبل أن يتوجهوا إىل الداخل حتت ستار تغطية نارية تدل 
على حرفية املنفذين وتلقيهم تدريبات عالية، وبسرعة صعدوا إىل 
تقول  التحليالت  بعض  أن  غري  النواب.  ملكاتب  املخصصة  الطبقة 
أمر مستبعد  الشورى وهو  قاعة جملس  إىل  التوجه  اهلدف كان  إن 
لوجود أكثر من نقطة تفتيش أمنية وعوائق إلكرتونية متنع وصوهلم 
إليها. وعقب وصوهلم إىل مكاتب النواب، مت إطالق النار على كل 
من قاوم، وبدأت عمليات التمشيط حبثًا عن رهائن الحتجازهم. ومت 
اختيار املبنى املالصق للشارع لتنفيذ العملية، وذلك إلظهار كثافة 

النريان ومنع التعتيم اإلعالمي على العملية.
ووصلت إىل املكان وحدة خاصة تابعة للحرس الثوري، يقودها قائد 
الوحدات الربية يف احلرس، العميد حممد باكبور. كما مت نشر عدد من 
القناصني على املباني احمليطة. وبالتوازي، وصل إىل داخل الربملان 
قائد احلرس الثوري اللواء حممد جعفري، مع عدد من كبار الضباط، 
أحد  خرج  األثناء،  هذه  يف  األزمة.  ملواجهة  عمليات  خلية  وشكلوا 
املسلحني من املبنى حماواًل الوصول إىل الشارع، قبل أن يعود إىل 

الداخل بعد تعرضه إلطالق نار كثيف من القوات املوجودة.
بعدها، بدأت العملية لتنظيف املبنى والتاكد من عدم وجود رهائن 
تغطية  ومع  معني.  مكان  التمركز يف  من  ومنعهم  املهامجني،  بيد 
من فريق القناصني الذي كان يستهدف أي حتركات مشبوهة داخل 
املبنى، قاد العميد باكبور شخصيًا القوات اليت تسللت إىل الطبقة 
املهامجني  حماولة  وعقب  األربعة.  املهامجني  أحد  وقتلت  العلوية، 
الباقني إطالق النار من النوافذ، باجتاه القوات املوجودة يف الشارع، 
متكن القناصون من حتديد أماكنهم، وبدأت العملية داخل املبنى. ومت 
النار على أحد املهامجني قبل أن يفجر نفسه. ومع تضييق  إطالق 
اخلناق على املهامَجني اآلخرين، ووصول القوات على بعد أمتار من 
ناسفة كانت  أحزمة  مكان وجودهما، عمدا اىل تفجري نفسيهما عرب 
حبوزتهما، لتنتهي العملية بسقوط 12 ضحية يف العمليتني، إضافة 

إىل املهامجني الستة.
انتهت العملية األمنية من دون أن حتدث أضرارًا مادية بقدر أضرارها 
املعنوية. واآلن، ينتظر حتديد هويات املنفذين وما سيلي ذلك من 
تتبع خليوط العملية، وصواًل إىل الرأس املدبر والداعم. فاجلمهورية 
اإلسالمية وضعت املنفذ واملمول يف سلة واحدة، وعادة ما تقوم 
بالرد بصمت، غري أن اهتزاز صورتها األمنية قد يدفعها إىل الرد 
بصوت عال هذه املرة. العمليتان جتاوزتا خطوط إيران احلمر، وهي 
لن ترى بعد اآلن حاجة إىل مراعاة حساسيات واعتبارات على حساب 

أمنها الداخلي والقومي.

»غزوة طهران«: أكرب من هجوم 
وأكثر من رسالة

حسن حيدر
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مــناسبات
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أفــران ومعـجنات املـينا
مجيع أنواع املعجنات.. مناقيش، حلم بعجني، صفائح جبنة، 
سجق، شنكليش، لبنة، كرواسون على أنواعه، كعك وكافة 

نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة شهر رمــضان املبارك 
8/ 9  Restwell St,  Bankstown, NSW 2200 - Ph; 9708 6722  

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

أنواع البيتزا وغريها.

مـناقيش ع الـصاج

نـفتح 7 أيام يف االسبوع
من الـ 8 مساء حتى الـ 5 فجرا

الل
حــ خربة طويلة يف صناعة املعجنات

نظافة تامة ومعاملة جيدة

قـداس فـي الذكـرى الـ 39 
جملزرة إهدن

يقيم تيار املردة - سيدني قداسا مبناسبة 
الذكرى الـ 39 جملزرة اهدن وذلك الساعة 

الـ 5 من مساء االحد يف 11 حزيران 
اجلاري يف كاتدرائية سيدة لبنان يف 

هاريس بارك.
لـشهدائنا حـّق علينا.

الـدعوة عـامة

»صبحية« وداع لبسام دكان مبناسبة سفره اىل لبنان

زار عدد من االصدقاء قبل ظهر السبت املاضي منزل 
رجل االعمال السيد بسام دكان يف منزله يف ماونت 
لتفقد  لبنان  اىل  مغادرته  بمناسبة  لوداعه  لويس 

االهل واالستجمام مساء اليوم نفسه.

لويس  ماونت  افران  اصحاب  الزوار  بني  من  وكان 
بيتزيريا الصديق طوني شالال وعقيلته نيلي والسيدة 
تمنى  حيث  رزق  بو  انطونيوس  والزميل  جورجيت 

الجميع للسيد دكان زيارة موفقة والعودة بالسالمة.

طوني ونيلي شالال، السيدة جورجيت والسيد بسام دكان

طوني ونيلي شالال، السيدة جورجيت والزميل انطونيوس بو رزق



Page 19صفحة 19     

قــضاء وقــدر

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 »العسكرية« تقّرر جتزئة ملف »أحداث عرسال 2«

يف ايلول من العام املاضي، وضعت احملكمة العسكرية الدائمة 
يدها على ملف«احداث عرسال 2«، الذي يضم 77 موقوفًا، وهي 
مل تتمكن منذ ذلك التاريخ من املباشرة باستجواب املوقوفني، 
الطبيعي، حتول  طريقه  امللف  يأخذ  ان  احملكمة يف  يف«مهمة« 
دونها عقبات، بالنظر اىل عدد املوقوفني الكبري، ما يطرح على 
طاولة احملكمة اشكالية يف انطالق احملاكمة، والبحث جدّيا يف 
»حوادث عربا«  ما فعلت يف ملف  امللف، على غرار  جتزئة هذا 
الذي كان يضم 72 متهما بينهم 54 موقوفا، وصدرت حبق 38 
منهم، احكام جرى نقض معظمها امام حمكمة التمييز العسكرية.

ويف هذا الطار، كشفت مصادر قضائية، ان احملكمة العسكرية 
بتجزئة  قرارا  اختذت  عبداهلل  حسني  الركن  العميد  برئاسة 
ملف«احداث عرسال2«، والذي سيعلن عنه رئيس احملكمة يف 
اجللسة اليت ستعقد يوم اخلميس املقبل. واوضحت املصادر ان 
االتهامات  املوقوفني حبسب  من  املتهمني  قد صّنفت  احملكمة 
املسندة اليهم يف القرار االتهامي واملواد القانونية املالحقني 
هذا  امللف حبسب  االساس سيجري جتزئة  هذا  على  وانه  بها، 

التصنيف، ما يسّهل السري به واملباشرة باستجواب املتهمني.
من  االول«  »الصف  قيادات  من  متهمني  امللف  هذا  ويضم 
التنظيمات املتطرفة، لعل ابرزهم املوقوف عماد مجعة قائد«لواء 
فجر االسالم« الذي سّرع توقيفه من تنفيذ املخطط الذي كانت 

حتّضر له الفصائل االرهابية.
على ان القرار االتهامي الذي اصدرته قاضية التحقيق العسكري 
جناة ابو شقرا اليت احالت مبوجبه املتهمني امام احملكمة العسكرية 
للمحاكمة، عرض باسهاب اهداف التنظيمات اليت كانت متمركزة 
يف حميط عرسال وجرودها وخطة العمليات احملّضرة لضرب عدد 
متركزهم  دائرة  توسيع  بهدف  واحتالهلا  اللبنانية  البلدات  من 
يف املنطقة، حبيث كانت اخلطة تقضي بالسيطرة على عرسال 
وحميطها وصوال اىل القاع من اجل فتح طريق لتأمني حرية احلركة 

للمقاتلني من املسلحني.
مثنا  الداخلي  االمن  قوى  كما  دفع  الذي  اللبناني  اجليش  لكن 
لدى  االعتقال  قيد  منهم  يزال تسعة  ال  بأسر عسكريني  باهظا 
االرهابي  إفشال هذا املخطط  االرهابي، استطاع  تنظيم داعش 
والتصدي للمسلحني وال يزال، ما ادى اىل سقوط شهداء بينهم 

ضباط.
املوقوفني  من  كل  دور  حيثياته  يف  االتهامي  القرار  وحيدد 
بالعشرات  وهم  اهلوية  دور مسلحني جمهولي  وايضا  والفارين 
ومعروفني بألقابهم، ليخلص اىل طلب عقوبة االعدام كحد اقصى 
للذين شاركوا يف »احداث عرسال« ولكل من املوقوفني بالل 
وعمر ميقاتي حيث اقدم االول على ذبح العسكري الشهيد علي 
السيد، وتدخله والثاني يف ذبح العسكري الشهيد عباس مثلج.

يهّرب إرهابيني بني لبنان وسوريا
أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص، حسن 
احلربية  والذخائر  باألسلحة  اإلجتار  على  إلقدامه  األمحد،  حممد 
وإرساهلا إىل سوريا ملصلحة التنظيمات اإلرهابية، ولعمله على 
تهريب إرهابيني بني لبنان وسوريا، ولوجود عدة بالغات إلقاء 
قبض وخالصات حكم ومذكرات توقيف صادرة حبقه يف جرائم 

خمتلفة.

حّب وراء القضبان أدخلها السجن
كانت ر.غ. ترتدد اىل سجن روميه لزيارة شقيقها املوقوف جبرم 
شيكات دون رصيد، عندما تعّرفت إىل ن. احد نزالء السجن من 
خالل تلك الزيارات املتكررة، فنشأت بينهما عالقة عاطفية تكللت 

»كخطوة اوىل«، باخلطوبة.
وباالتفاق  املستقبل«،  »زوج  كان  السجن،  داخل  ومن 
منتحلني  السجناء،  باهالي  االتصال  اىل  يعمدان  مع«الشقيق«، 
صفة رجال دين،إّما مطرانًا او كاهنًا، ويطلبان حتويل اموال باسم 

املدعى عليها ر.غ. اليت كانت تستولي عليها احتيااًل.
حبقها  صادر  غيابي  حلكم  انفاذًا  السجن  عليها  املدعى  ُأدخلت 
يف هذه القضية، فيما«خطيبها« الذي ال تزال مرتبطة به، اصبح 
خارجه، وهي مثلت امس امام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة 
العميد الركن حسني عبداهلل نافية التهمة املوجهة اليها وزاعمًة 
ان »حواالت مالية كانت ُترسل بامسها مقابل شراء طعام ملريض 
يف السجن واغراض اخرى هلا«، لتضيف »بان ذاك السجني كان 

مريضًا بالسرطان«.
وواجه رئيس احملكمة املدعى عليها باقوال خطيبها الذي اعرتف 
»االب  بانه  يدعي  كان  بانه  نفسها  القضية  وحوكم سابقًا يف 
ما فعلته هو مساعدة  جّل  بان  ايضا وقالت  حنا«، فنفت ذلك 
املريض ومل تكن على علم بأي امر يتعلق مبسألة انتحال صفة، 

وقد علمت بذلك اثناء التحقيق معها. 
وبعدما قلّلت من قيمة احلواالت املالية اليت كانت عبارة عن مبلغ 
مئة الف لرية او مئة دوالر امريكي، افادت بانها مل تكن تعلم 

بان خطيبها كان يتقاضى عن كل حوالة 50 دوالرا »وانا فوجئت 
بهذا االمر وال اعرف السجني ر.ر. الذي اشتكى علي، كما ان اي 

من السجناء مل يّدع علي«. 
كذلك نفت ان يكون خطيبها قد اخربها بهذا املوضوع.

يوما  عشرين  بالسجن  عليها  املدعى  على  احملكمة  حكمت  وقد 
مكتفية بذلك مبدة توقيفها.

ضبط كوكايني يف حقيبة بارغوانية يف املطار
متكنت مجارك املطار من إحباط حماولة إدخال ما يقارب اخلمسة 
كيلوغرامات من مادة الكوكايني وضبطها، كانت موضبة داخل 
حقيبة سيلفا ديل روزاريو املادا من البارغواي آتية من الربازيل 

عرب اخلطوط اجلوية األثيوبية.

..وبعد أسبوعني عاد اىل السجن
عاما( عدة عمليات سرقة من داخل سيارات وال  نّفذ ع.م.)54 
سيما يف حمافظة جبل لبنان، حيث يعمد اىل كسر زجاجها وسرقة 
اكثر  السجن  من  خروجه  على  مضى  قد  يكن  حمتوياتها.ومل 
»شعبة  دوريات  إحدى  متكنت  بعدما  اليه  ليعود  اسبوعني  من 
املعلومات« يف قوى االمن الداخلي من توقيفه باجلرم املشهود 
أثناء قيامه بكسر زجاج إحدى السيارات املركونة يف حملة نهر 

املوت، وسرقة حقيبة من داخلها.
داخل  من  سرقة  عمليات  بسبع  بقيامه  اعرتف  معه،  وبالتحقيق 
سيارات، مستخدما دراجة آلية، يف مناطق اجلديدة، الزلقا، الدورة 
وسن الفيل. وتبني انه من أصحاب السوابق يف جرائم السرقة، 

ومل ميض على خروجه من السجن أكثر من حوالي االسبوعني.
وقد طلبت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي من املواطنني، 
عدم ترك أشياء مثينة )هاتف، حقائب يدوية وغريها( بشكل ظاهر 
عرضة  األغراض  هذه  جيعل  مما  ركنها،  بعد  سياراتهم،  داخل 

للسرقة.
عن  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  اعلنت  املقابل،  يف 

توقيف 66 مطلوبا جبرائم خمدرات وسرقة واحتيال واطالق نار.

موقوفو األمن العام
خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  يف  املعنية  االجهزة  قامت 

سفر  مستندات  تزوير  جبرم  اشخاص  مخسة  بتوقيف  اسبوع، 
اوروبية  دول  اىل  لبنان  من  اشخاص  انتقال  عمليات  لتسهيل 
وآسيوية وافريقية ومخسة آخرين جبرم تهريب وتسهيل انتقال 

االشخاص بطرق غري شرعية.
كما اوقفت ثالثة اشخاص جبرم دخول البالد بطريقة غري شرعية 
وآخر جبرم القيام بعمليات نصب واحتيال وموقوف جبرم ترويج 
خمدرات وآخر جبرم التعرض لآلداب العامة والشروع باالنضمام 

ملنظمة ارهابية.
القضاء  على  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

ثالث جثث يف أدونيس وعمشيت واملصنع
املنطقة  ادونيس  عاما( يف حملة  كريدي)26  ايلي  الشاب  ُوجد 
يسكنه  الذي  للمبنى  مالصق  مبنى  مدخل  عند  مقتوال  اخلضراء، 

مع ذويه.
وفيما ترددت عدة روايات حول احلادثة، حضرت عناصر من قوى 
االمن الداخلي، وفتحت حتقيقًا يف احلادث وحتديد الكامريات يف 
الشارع بغية سحبها لالستفادة منها ومعرفة ما اذا كانت اجلرمية 

حصلت يف الشارع نفسه ام مت نقل اجلثة اىل الشارع املذكور.
وعثر على ط. ض. يف العقد الرابع من العمر جثة يف عمشيت 
- الطريق البحرية - قرب كاراج جوزف احلاج لتصليح السيارات. 
اسباب  ملعرفة  التحقيقات  وباشرت  االمنية  القوى  وحضرت 
مركز  املدني يف  الدفاع  من  عناصر  أيضا  كما حضرت  الوفاة. 

جبيل والصليب االمحر اللبناني.
من جهة اخرى، عثر على جثة السوري عبد القادر مجيل األعرج يف 
حملة املصنع على الطريق الدولية بعد مركز األمن العام اللبناني 

حبواىل كيلومرتين.
الشرعي  والطبيب  اجلنائية  األدلة  عناصر  املكان  اىل  واجتهت 

لتحديد سبب الوفاة.

انتحار أثيوبية شنقاً يف بليدا
ُوجدت عاملة اثيوبية مشنوقة حببل ومتدلية على غصن شجرة يف 
حديقة منزل خمدومها .خ .د يف بلدة بليدا - قضاء مرجعيون، 

من دون ان تعرف االسباب.

وفتحت  الداخلي  االمن  قوى  من  دورية  املكان  اىل  وحضرت   
حتقيقا مبالبسات وفاتها. كما حضر للغاية عينها الطبيب الشرعي 

واالدلة اجلنائية.
وكان قد مضى على عمل االثيوبية يف املنزل مدة ثالثة اشهر.

فوضى السالح مل ترحم آية رمحون يف بعلبك
شرق بعلبك  قتلت آية حسني رمحون )17 عاما( من بلدة العني – 
،جراء اصابتها يف رأسها بطلق ناري من مسدس حربي، تقاطعت 

املعلومات أنه عن طريق اخلطأ.
احلكمة  دار  مستشفى  اىل  نقلت  حيث  أالثنني  وقع  احلادث 
واطباء  الطوارىء  فريق  ،وبذل  حرجة  حال  وهي يف  بعلبك  يف 
جدا  بالغة  كانت  االصابة  ان  اال  النقاذها  جهودا  املستشفى 

فتوفيت صباح الثالثاء.
وذكرت معلومات ان رمحون كانت جتلس يف سهرة مع قريب هلا، 
وهو ينتمي إىل أحد األحزاب احمللية، الذي كان يلهو مبسدس 
حربي، انطلقت رصاصة من املسدس عن الطريق اخلطأ وخرقت 
جسم آية الذي جرى نقلها سريعًا إىل املستشفى لكن سرعان ما 

فارقت احلياة«.

إحالة مفّجر عبوات يف رأس بعلبك على القضاء
أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص، حسني 
حممود احلسن الرتباطه بتنظيم داعش اإلرهابي يف جرود منطقة 
عرسال، وإقدامه مع اإلرهابي القتيل بالل الربيدي على زرع عدة 

عبوات ناسفة يف بلدة رأس بعلبك وتفجريها.

القبض على خلّية لــ »داعش« يف وادي 
خالد وموقوف »يبحث« عن حزام ناسف

الداخلي  االمن  قوى  يف  املعلومات«  لـ«شعبة  امنيان  إجنازان 
خلية  االوىل  بتوقيف  متثال  العام،  االمن  يف  العامة  واملديرية 
»داعشي« كان  بتوقيف  »داعش« يف وادي خالد، والثانية  لـ 
بصدد القيام بعملية انتحارية »يف بالد الكفر« حيث كان يسعى 

لتأمني حزام ناسف لتنفيذها.
فبعد رصد شبكة لتنسيق انتقال املقاتلني من لبنان اىل سوريا 
منطقة  يف  اعضاؤها  حيث  االرهابي،  داعش  بتنظيم  لاللتحاق 
التنظيم يف حمافظة  كوادر  مع  بالتنسيق  ويقومون  خالد  وادي 
الرقة السورية، اوقفت«املعلومات« ع.ع. )22 عاما( والسوري 

ع.ح. )32 عاما(.
وهلذه  سوريا،  اىل  لالنتقال  فرتة  منذ  سعى  ع.ع.بأنه  واعرتف 
الغاية تواصل مع أحد كوادر التنظيم بهدف القتال يف صفوفه، 
وبتاريخ 2017/5/8 توجه من منطقة وادي خالد يف مشال لبنان 
اىل ريف إدلب يف سوريا متهيدا لالنتقال اىل ريف محاه ومنها 
اىل الرقة، إال أنه وبسبب ضراوة املعارك بالقرب من الرقة وعدم 

وجود طريق آمن لإلنتقال، قرر العودة اىل بلدته.
اما ع.ح. فاعرتف انه قاتل سابقا يف قلعة احلصن، وانه مكن 
ع.ع. وآخرين من التواصل مع ابن شقيقه املطلوب م.ح.الذي 
تنسيق  اجل  من  وذلك  الرقة،  يف  التنظيم  يقاتل يف صفوف 

انتقاهلم اىل سوريا.
التنظيم  كوادر  احد  مع  تواصلهم  بتنسيق  املطلوب  قام  كما 
يف الرقة، الذي بدوره نسق هلم السفر اىل سوريا كما اعرتف 
يف  املهربني  احد  مع  وآخرين  ع.ع.  املوقوف  تواصل  بتنسيق 
وادي خالد الذي عمل على نقلهم اىل ريف ادلب متهيدا النتقاهلم 
اىل الرقة. كما اعرتفا بان متويل عمليات االنتقال كانت من قبل 

شخص موجود يف احدى الدول االوروبية.
ومن جهتها، متكنت املديرية العامة لألمن العام من توقيف أ.م. 

إلنتمائه اىل تنظيم إرهابي.
وبالتحقيق معه، إعرتف مبا نسب إليه، وبأنه تعرف على االرهابي 
بن  اهلل  عبد  دينية يف مسجد  دروسا  تلقيه  عند  اسامة منصور 
مسعود، حيث خضع لدورة عسكرية حتت اشرافه إلتحق على أثرها 
مبجموعته وكلف برصد حتركات عناصر وآليات اجليش اللبناني. 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التبانة نشط  باب  معركة  وبعد 
املوجودين يف  االرهابيني  من  عدد  على  خالهلا  من  تعرف  اليت 
الرقة وادلب وسعى من خالل هؤالء للذهاب اىل سوريا وااللتحاق 

باجلماعات املسلحة.
ومن خالل تواصله مع اللبناني أ.م.)متوار عن االنظار ومطلوب 
بالد  انتحارية يف  عملية  تنفيذ  بأن  االخري  أقنعه  ارهاب(  جبرم 
الكفر له أجر أكرب بكثري من التنفيذ داخل اراضي الدولة االسالمية 
ناسف وتواصل  لتأمني حزام  - فأخذ يسعى  تعبريه  - على حد 
مع و.ز.املتواجد يف العراق ويقاتل ضمن صفوف تنظيم داعش 
ووضعها يف  املتفجرات  طريقة صنع  له  أرسل  الذي  االرهابي 

حزام ناسف.
وبعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل على القضاء املختص.
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يف  السنوي  عشائه  حفل  اوسرتاليا   - ملبورن  يف  الحر  الوطني  التيار  أقام 
قاعة مارون الفخمة حيث تميـّز املهرجان  هذه السنة بالحضور الكثيف بعد 

انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية 
السناتور  الخطيب،  غسان  السيد  ملبورن  يف  لبنان  قنصل  الحفل  حضر   
النائب  كريوز،  مارلني  الوزيرة   ،kimberly kitching السيدة  الفدرالي 
السيدة   HWU، Health Workers Union-ال سكرترية  األسمر،  نزيه 
ديانا األسمر، عضو بلدية Dandenong السيد زينون ملحم، عضوا بلدية 

داربن 
 Counsellor Lena Messina و Counsellor Julie Williams وكاهن 
الحر  الوطني  للتيار  الفدرالي  الرئيس  فارس،  أالن  األب  لبنان  رعية سيدة 
روبري بخعازي والسكرترية الفدرالية السيدة كلودين منصور، نائب رئيس 
هيئة سيدني يف التيار  السيد جوني مرعب وأعضاء  من الهيئة، رئيس هيئة 
جنوب اوسرتاليا يف التيار السيد جاك رباح وأعضاء من الهيئة، باإلضافة إىل 
مشاركة وفود من الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم، حزب القوات اللبنانية، 
حركة االستقالل، الحزب السوري القومي اإلجتماعي، تيار املستقبل، الحزب 
لبنان  شباب  ونادي  مورا،  مار  جمعية  عشاش،  جمعية  اللبناني،  الشيوعي 

وحضور عدد كبري من مناصري وأصدقاء التيار الوطني الحر.
 Kimberly Kitching بعد النشيدين األسرتالي واللبناني، ألقت السناتور
كلمة اشادت فيها بالرئيس ميشال عون، متمنيًة له النجاح يف مهمته لجعل 
التيار يف  الذي حققه  املميز  النجاح والحضور  لبنان وطنًا أفضل وأثنت على 

اوسرتاليا.
كلمة التيار الوطني الحر القاها رئيس  التيار يف ملبورن مارون خوري ورحب 
فيها بالحضور معربًا عن األهمية التى يكتسبها اللقاء هذه السنة بعد تحقيق 
الحلم الكبري بوصول العماد ميشال عون إىل رئاسة الجمهورية اللبنانية. وقد 
عرب خوري  عن الفرح واألمل بالقائد الذي صار على رأس الوطن بعد نضاٍل 
دام حواىل عقدين من الزمن من أجل مستقبلنا جميعًا. وقال خوري أن »حامل 
بدأ  الحبيب.  وطننا  يف  يغري  بدأ  ولكنه  يتغري  لم  واإلصالح  التغيري  شعار 
بوصل ما كان متقطعًا يف لبنان بني األفرقاء السياسيني. بدأ بإعادة الشراكة 

وامليثاقية.

حفل سنوي ناجح للتيار الوطين احلر يف ملبورن حضره رمسيون وفعاليات وحشد شعيب كبري

وشدد خوري على مسؤولية التيار يف كافة دول االنتشار »بمواكبة هذه املرحلة 
واملساهمة قدر اإلمكان يف مسرية إعادة بناء لبنان على أسس صحيحة ألننا 
اليوم وكما قال رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جربان باسيل »نحن 

تيار الجمهورية« موجهًا تحية للرئيس باسيل »الديناميكي الذي ال يهدأ.«
الحضور  داعيًا  لبنان  الوطن  عن  مؤثر  وجداني  بخطاٍب  كلمته  خوري  وختم 
اىل  أن تكون »اقدامهم مغروسًة يف الوطن أما عيونهم فيجب أن تستكشف 

العالم«. 
 وتخلل الحفل بث مقاطع فيديو من إنتاج وزارة الخارجية واملغرتبني تدعو 
اإلستثمار يف  على  وتشجعهم  املقيم  لبنان  مع  التواصل  إبقاء  إىل  املغرتبني 

بلد األرز.
واستمع الحضور إىل كلمةٍ لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جربان باسيل 
نشاطه  على  التيار  وحيا  ودوره  اللبناني  اإلنتشار  أهمية  على  خاللها  شدد 
ألنه »ال يمكن للتيار الوطني الحر أن يكون مكتمل النشاط من دون أن يكون 

اغرتابه وطاقاته اإلغرتابية ناشطة.«
اإلنتخابات.«  بموضوع  اإلنتشار خاصًة  على  »التعويل هو  أن  باسيل  وأكد   
وقال باسيل« أن التيار قام بجهدٍ كبري للوصول إىل قانون إنتخابي شكل، على 
الرغم من أنه ليس أفضل ما كنا نتمناه، وقال باسيل أن مواجهة موجات النزوح 
وتغيري صورة لبنان يجب أن تتم من خالل إستعادة صورة لبنان الحقيقية عرب 

اللبنانيني املنتشرين إىل لبنان من خالل إعادة الجنسية واملشاركة  إستعادة 
باإلنتخابات التي يمكن عربها إحداث التغيري املطلوب.

أحيا الحفل الذي استمر لساعات الفجر االوىل  النجم عبودي الجندي وفرقته 
املوسيقية  من خالل باقة من األغاني الشعبية  والوطنية ، كما الهب الحضور 
الحفل  وتخلل  زجلية  بقصيدة  برصونة  أنطوان  الشاعر   االنتشار  زغلول 
 MC سحب على جوائز قيمة ابرزها تذكرة سفر إىل لبنان ، اما تقديم الحفل

فكان للسيد جورج شويري الذي كان مميزًا يف دقة التنظيم.

القنصل اخلطيب، االب فارس، الوزيرة كريوز ووالدها، النائب االمسر وعقيلتهعريف احلفل جورج شويريمنسق فيكتورية مارون خوريالسيناتورة كيمربلي كيتشينغ

سايد حامت، ميالد احلليب وعقيلته ديانا وحضور

نادي شباب لبنان

املنسق الفيدرالي للتيار روبري خبعازي والزغلول ومسري طويل وحضور

جوني مرعب وكلودين منصور جرمانوس

عائلة راضي وجانب من احلضور

طاولة حركة االستقالل وحضور

الشاعر انطوان برصونا

بشارة طوق وحضورتيار املستقبل واحلزب الشيوعي وحضور القوات اللبنانية وحضور

احلزب السوري القومي االجتماعي ومدير البنك العربي نعيم ملخم

التيار الوطين احلر

تصوير ستوديو عبوشي



Page 21صفحة 21     

اعــالنات

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

وصدق يف املعاملة

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  و 
Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02 
8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

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

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 
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مــتفرقات

مدرسة  يدرس يف  الثامنة عشرة  طالًبا يف  تشارلز  األمري  حني كان 
ُيسّمى  كان  كما  الصف،  »مرشد«  ُعنّي   1966 عام  غوردنستون 

وقتذاك.

يقول الروائي الربيطاني وليام بويد، الذي كان طالًبا معه يف الرابعة 
عندما  الطالبي  السكن  مدخل  واقًفا يف  »كان  إنه  العمر،  من  عشرة 
سأله تشارلز عن ضوضاء آتية من غرفة االستحمام، فأجابه أن هناك 
نزااًل ممنوًعا باملالكمة، وهذه أصوات احلاضرين«. فعلق تشارلز بكلمة 

واحدة قائال: »غريب!«، ثم مضى يف سبيله.

ديانا حموًرا
التق بويد مرات عدة باألمري تشارلز رمسًيا وبصورة غري رمسية، لكن 
السؤال  املهذبة يف  طريقته  بسبب  ذاكرته  حًيا يف  ظل  اللقاء  ذلك 
تشارلز  سنوات  أن  بويد  ويعترب  والعنف.  الفوضى  من  أجواء  وسط 
احلياة  اليت اقرتب فيها من  القليلة  الفرتات  املدرسة كانت من  يف 

الطبيعية.

عدم استقرار شاب حياة األمري تشارلز
واملؤرخة  واسع،  نطاق  على  معروفة  العامة  تشارلز  حياة  تفاصيل 
اليت  اجلديدة  حياته  سرية  يف  تغطيها  مسث  بيدل  سالي  األمريكية 
صدرت أخرًيا تغطيها تغطية مستفيضة. لكن ما يثري االهتمام أكثر هو 
حياته الشخصية اخلاصة، حياة الفرد الذي خيتفي وراء ألقاب عديدة. 
ومن الواضح أن قضية زواج تشارلز بديانا أمرية ويلز وطالقه وموتها 

سيكون حمور أي سرية حلياته، اليت متتد حنو 70 عاًما.

فشل مسبق
 Prince مستحيلة«  حلياة  ومفارقات  رغبات  تشارلز:  »األمري  كتاب 
 charles: The Passions and Paradoxes of an
دار  طباعة  صفحة   596( مسث  بيدل  لسالي   imProbable life
النادرة  الشخصية  الصورة  تلك  هو   )$18.8 حبواىل  ويباع  راندوم، 
املسكني«  »تشارلز  أن  فيه مسث  وتكشف  الربيطاني.  العهد  لولي 
كان الالزمة اليت ترتدد يف مقابالتها أثناء العمل على الكتاب. وهي 
تذكر القارئ متعاطفة مع األمري بأن كل خطوة من خطوات حياته كانت 

حياة األمري تشارلز املستحيلة بنزواتها ومفارقاتها

قدم رئيس نادي الشرق حلوار احلضارات االعالمي ايلي السرغاني اىل 
االعالمي بادرو احلجة شهادة تقدير عربون حمبة وتقدير جململ نشاطاته 
االعالمية يف لبنان وأوسرتاليا حبضور االعالمي جوزف حمفوض عضو 
القانون  اللجنة االسقفية للحوار املسيحي االسالمي واملستشارة يف 
يف  شربل  مار  دير  رئيس  وحضور  وبربكة  خضرا  برناديت  الدولي 

الرهبانية اللبنانية املارونية سيدني االب الدكتور لويس الفرخ.
على  السرغاني  الزميل   النادي  رئيس  احلجة  االعالمي  شكر  وقد   
متمنيا  شربل  مار  دير  رئيس  حبضور  التكريم  شرف  وعلى  مبادرته 
شربل  القديس  بشفاعة  ورئيسه  للنادي  والنجاح  التقدم  من  املزيد 

وقديسي لبنان.

نادي الشرق يكرم االعالمي بادرو احلجة يف دير مار شربل سدني

»موضع متحيص وحتليل«، مبا يف ذلك سعادته

وقراراته  أخطاؤه  احملرجة،  ومواقفه  خياناته  ومعاناته، 
الدؤوب عن معنى  »حبثه  السديدة، وحدته وجناحه، ال سيما 

وقبول وحب«.

واحدة،  كلها  السعيدة  الزجيات  فإن  تولستوي  قال  وكما 
بطريقته  تعيًسا  يكون  الفاشلة  الزجيات  من  زواج  ولكن كل 
كما  البداية،  من  فاشال  كان  بديانا  تشارلز  وزواج  اخلاصة. 

تذهب مسث.

مشكلة تشارلز األوىل أنه يف العشرينات من العمر وقع يف 
بسبب  له،  مناسبة  تكن  مل  اليت  الشابة  شاند،  كاميال  حب 

»تارخيها«، أي عشاقها السابقني.

اضطراب نفسي
ملّحة إىل  احلاجة  الثالثينات أصبحت  وحني دخل تشارلز عقد 
إجياد ملكة املستقبل، ومنها إجناب ولي العهد. وبتشجيع من 
والده دوق أدنربة، الذي كان له حضور متسلط يف حياة األمري 
الشاب، ُدفع حنو العذراء املفضلة الليدي ديانا سبنسر ابنة 
التسعة عشر عاًما. كان تشارلز يكرب خطيبته 12 عاًما، لكنها 

تستويف كل املواصفات املطلوبة.

إذ كان الزواج خطأ فادًحا يف احلساب بنظر البعض، ونتيجة غطرسة 
قصرية النظر من وجهة نظر البعض اآلخر.

الوفاة الفاجعة
تكن  مل  حماولته  ولكن  الزواج،  إلنقاذ  بوسعه  ما  كل  تشارلز  حاول 
نوم  بغرف  ـ  العملية  الناحية  من  الزواج  انتهى  ما  وسرعان  ناجحة. 
منفصلة وانقطاع احلديث بينهما وتبادل اإلهانات يف العلن. ويف عام 
1986 أحيا تشارلز عالقته مع كاميال، اليت أصبحت كاميال باركر بولز، 
ولديها طفالن. اختطت ديانا طريًقا خاًصا بها. وبعد االنفصال جاء 

الطالق، ثم فاجعة موتها بال مربر.

أنهى  الذي  احلادث،  تداعيات  معاجلة  على  كتابها  يف  حترص  مسث 
حياة ديانا يف باريس، بدقة وحصافة، ويف الوقت نفسه تأكيد حزن 
تشارلز الصادق، وحماولته اجلادة للتخفيف قدر اإلمكان من وطأة موت 

األم على طفليها.

أثبت رحيل األمرية اجلميلة أنه كان نوًعا من التحرير لزوجها السابق، 
وكان بكل تأكيد احللقة األخرية يف املسلسل امللكي الذي شد أنظار 
العامل إليه. عادت حياة تشارلز إىل إيقاعها السابق، ويف النهاية تزوج 

بكاميال اليت تصورها مسث شخصية قوية وجذابة.

تأقلم طبقي
أخرى  بامرأة  والدهما  وزواج  أمهما  فقدان  مع  تعامال  ولديه  أن  بدا 
بطريقة تستحق اإلعجاب. ومل يبدأ األمريان الشابان إال أخرًيا باحلديث 
عن حزنهما يف السنوات األوىل من موت والدتهما يف إطار محلة من 

أجل التعاطي بتعاطف وإنسانية مع الكآبة واألمراض العقلية.

تقول مسث، املؤرخة األمريكية وكاتبة سرية امللكة إليزابيث وديانا، 
إنها تفهم الطبقات العليا واألرستوقراطية الربيطانية، مبا فيها أفراد 

العائلة املالكة.
وينقل سرد مسث هوس بريطانيا بالطبقات إىل حد املرض واستعالء 
واإلحساس  الكسولة وسطحيته  وأخالقه  األجوف  الرتاتيب  النظام  هذا 
باالمتيازات املطلوبة من اآلخرين مع حتليل ذكي هلذا النظام اهلرمي.

بوابة لشخصيته
إن  لكتاب مسث  مراجعته  يف  بويد  وليام  الربيطاني  الروائي  يكتب 
الالفت يف تصويرها األمري تشارلز هو أنه يظهر رجال ليس ملوًثا تلوًثا 
عميًقا بقيم االعتداد يف العامل الذي نشأ فيه، وإن تشارلز الذي تقدمه 
إلينا مسث شخصية مركبة وفرد مهموم، خملص لديه أسئلة، وعلى 
حد تعبري مسث »مكافح فكري« لديه اهتمام عميق بالرسم والبستنة 
والعمارة. وهو نصري متحمس للبيئة. ماهر يف الرسم باأللوان املائية 

وحيب األوبرا، متأنق باحرتاس وحيب الكوكتيل إذا كان قوًيا.

غوردنستون،  مدرسة  حياته يف  سنوات  مل حيب  تشارلز  أن  صحيح 
ولكن مسث تالحظ أنه ظل على اتصال باثنني من معلميه. تتيح هذه 
تشارلز،  قلب  على  العزيزة  األشياء  على  مثرية  نظرة  إلقاء  اآلصرة 

واستمرار عالقته بهذين الرجلني يكشف الكثري عن شخصيته.
وصادف أن االثنني هما أيًضا معلما بويد الذي يصفهما يف مراجعته 
لكتاب مسث بالقول إنهما صحبة ممتعة وعلى قدر كبري من الثقافة. 
 300 منذ  عمًرا  للعرش  وريث  »أكرب  تشارلز  فإن  تشري مسث  وكما 
سنة«، ولكن كتابها يوحي بأن الربيطانيني يتطلعون إىل عهد »امللك 

تشارلز الثالث« بثقة صامتة.

عبد االله مجيد 

ديانا كانت أيًضا غري متوازنة، بل وحتى معطوبة نفسًيا، وبعد الزواج 
عن  حياتها خترج  بدأت  ما  1981 سرعان  عام  الشهري يف  االحتفالي 
السكة. كانت مصابة بالنهام العصيب، تعمد إىل إيذاء نفسها بنفسها، 
تراودها أفكار باالنتحار، تعاني من الرهاب، وأدى سلوكها إىل فشل 
زواجها، رغم إجناب وليام ولًيا لولي العهد، ثم هاري احتياًطا يف خط 

التوريث.

كان البعض يعتقد أن زواج تشارلز بديانا نتيجة حسابات باردة، ولكن 
سرية حياة تشارلز، اليت كتبتها مسث ومصادر أخرى تقول خالف ذلك. 
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع 
الدهان بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

رمــضان 
كريم

أكرب مقّدم 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:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*



Page 24صفحة 24     

اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

خربة  ١٩ سنة يف تعليم قيادة السيارة  يف 
ملبورن وبشرح  دقيق لتعليم كل قوانني 

الطرق الصحيحة وتجيد التكلم بثالث لغات 
اآلشورية والعربية واألجنبية وترحب بكل 

الجاليات اآلشورية والعربية واألجنبية 
لتعليم القيادة والحصول على رخصة 

القيادة  يف ملبورن  وبنجاح وتفوق وباسعار 
مناسبة وللحصول على مواعيد التدريب 

يرجى االتصال على السيدة كاثرين 
  0431232132

القيادة  لتعليم  كاثرين 

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

بالسعادة  فتشعر  بها  جتتمع  أن  ما 
تتصف  فهي  قلبك  ميألن  واإلميان 
الفراسة وصفاء  الروح وصدق  بعذوبة 
احلديث،  ورقة  العقل  وصفاء  النفس 

انها األخت.
ذلك   Antonine College يف  زرتها 
على  واملميز  الكبري  التعليمي  الصرح 
بدايات  عن  وسألتها  اسرتاليا  مستوى 
فأجابت  التعليمي  الصرح  هذا  تأسيس 
افتتاح  مت  بالداية  بأنه  صدر  برحابة 
مدرسة احلضانة عام ١٩٨٦ وكان جميئي 
ألول مرة إىل اسرتاليا عام ١٩٨٧ حيث 
وبعدها  سنة   ١٢ بقائي  مدة  دامت 
سافرت إىل لبنان ملدة ٣ سنوات وعدت 
احلضانة  إدارة  واستلمت  اسرتاليا  إىل 
فيها  مدرسة  استأجرنا  كما   ٢٠٠٣ عام 
لتعليم اللغة العربية ألبناء الطائفة من 
اجلالية اللبنانية من عمر ٥ سنوات إىل 
١٨ سنة وكان العدد ٣٠٠ طالب حيث 
كنا نقوم بنشاطات كبرية ومتميزة هلم 
كانوا  حيث  احلضانة  تأسيس  وبدايات 
التالميذ يكربون فقمنا ومبساعدة األهل 
بالرتخيص  الكاثوليكي  املركز  مبطالبة 
بواسطة  ذلك  وحصل  ابتدائية  مبدرسة 
بعض األبناء اجلالية اللبنانية حيث قدموا 
املدرسة  تأسيس  سبيل  مساعدات يف 
الكاثوليكي  املركز  كون  االبتدائية 
الرخص  مينح  الذي  هو  اسرتاليا  يف 
اخلاصة  الكاثوليكية  املدارس  لكافة 
على  تأسست  مدرستنا  ولكون  وغريها 
قدم  على  العمل  فكان  مارونية  أنها 
اجلالية  أبناء  بعض  مع  بالتعاون  وثاق 
على  حصلنا  حتى  املارونية  والطائفة 

موافقة املركز الكاثوليكي.
ونعود إىل البدايات فقد كان عدد طالب 
واملديرة  وطالبة  طالبا   ٩٠ احلضانة 
ومن  نصار  ماري  االخت  كانت  حينها 
وقت تأسيس املدرسة كنا نعمل بشكل 

متواصل دون ملل على تطوير وسائل 
التعليم حيث كنا ومازلنا مبستوى متطور 
ومنافس للمدارس األخرى املوجودة يف 
كل  عن  مسؤولة  وباعتباري  اسرتاليا 
املدراء باملدرسة ومسؤولة عن الرهبنة 
املارونية فأنا رئيسة الرهبنة املارونية 
وعندما زار قداسة البطريرك مار بشارة 
التعليمي  الصرح  هذا  الراعي  بطرس 
فرح كثريا وأبدى اعجابا كبريا باملستوى 
املتطور هلذا الصرح باإلضافة إىل زيارة 
بعض النواب والوزراء واملسؤولني يف 
وهؤالء  دائم  بشكل  ملدرستنا  لبنان 
مبدرستنا  كبريا  اعجابا  يبدون  مجيعا 
احلضارية حتى املسؤولون يف اسرتاليا 
يبدون اعجابهم الشديد بصرحنا التعليمي 

واملستوى الذي وصلنا إليه.
وعما اذا كان الصرح يواكب العصر يف 
الوسائل الرتبوية قالت دائما نبحث عن 
األفضل ونفتش عن وسائل تربوية أكثر 
تطورا وبطبعي أحب أن أقدم كل ما هو 
جيد إىل الطالب ألن عملي كمديرة أمانة 
يف عنقي ومسؤولية كبرية ترتتب علي 
حيث جيب أن أكون على قدر املسؤولية 
والقداديس  الصلوات  نواصل  ودائما 
خدمة  يف  الرب  يساعدنا  أن  ألجل 
مع  كبريا  جهدا  بذلنا  أننا  كما  اجلميع 
أهالي الطالب ومع بعض أبناء الطائفة 
حتى  اللبنانية  اجلالية  من  املارونية 
مستوى  على  منارة  مدرستنا  أصبحت 
للمرحلة  الرتخيص  إعطاء  ومت  اسرتاليا 

اإلعدادية والثانوية.
االخت  كشفت  الطالب  لعدد  وبالنسبة 
اإلعدادية  املرحلة  طالب  عدد  عن  دعد 

والثانوية حوالي ٨٥٠ طالبا وطالبة.
قالت  البداية  يف  الصعوبات  وحول 
اعرتضنا  حيث  صعبة  كانت  البدايات 
قادمون  أننا  باعتبار  كبرية  صعوبات 
بالدنا  يف  التدريس  وبرامج  لبنان  من 

ختتلف عن برامج التدريس يف اسرتاليا 
من  بالدنا  عن  خمتلفة  التعليم  وطرق 
بدورنا  وحنن  الطالب  تدريس  حيث 
العليا  واملثل  واألخالق  املبادئ  زرعنا 
ما  بالتعاون  وهذا  الطالب  نفوس  يف 
كان  حيث  الطالب  أهالي  وبني  بيننا 
التواصل مع األهالي يف البدايات صعبا 
لكن مع مرور الوقت أصبح سهال وأننا 
اآلن نعيش مرحلة تنسيق وتعاون دائم 
مع أولياء الطالب وهمنا األول واألخري 
الدؤوب  والعمل  الدائم  االلتزام  هو 
ومسؤولية  حمبة  بكل  وإنين  املستمر 
أخذت هذه األمور على عاتقي وأقوم بها 
على  أحافظ  أنين  كما  وجه  أكمل  على 
يعملون  كونهم  املتميزين  املدرسني 
على تطوير وحتسني أساليبهم التعليمية 
وهذا حيسن مستوى مدرستنا كما أنين 
وأعمل  املنضبط  الطالب  على  أحافظ 
على مساعدته وتشجيعه بكافة الوسائل 
دليل  لتكون  تقدير  شهادات  وإعطاء 
الطالب حنو األفضل ودائما نعمل على 
أجهزة احلاسوب يف إعداد برامج متطورة 
احرتام  حيث  ومن  املناهج  حيث  من 
له  التعليمي  الصرح  وهذا  القوانني 
نشاط كبري من حيث املشاركة يف إقامة 
واجتماعية  ثقافية  ونشاطات  احتفاالت 
هو  ذلك  يف  األهالي  ودور  وكنسية 
بالتواصل  لدورنا  بالنسبة  أما  األساس 

مع مجيع الطالب.
وعن التعامل مع الطالب املشاغب قالت 
أسئلة  نوجه هلم  املخالفني  الطالب  ان 
طالبا  يصبحوا  كي  ونساعدهم  كثرية 
مبخالفتهم  استمروا  حال  ويف  جيدين 
مع  التواصل  يكون  حينها  للقوانني 
الطالب  من  تعهدا  نأخذ  حيث  األهالي 
وأوليائهم بضمان حسن السلوك.. وأنا 
أساليب  بعدة  نسعى  املدرسة  وإدارة 
متطورة إلعداد الطالب من مجيع النواحي 

األخت دعد  مديرة Antonine College :دائما أحبث عن األفضل واألكثر تطورا وأحب أن أقدم كل ما هو جيد

اجلسدية والروحية واملعنوية والعاطفية 
والقداديس  الصلوات  بإقامة  وذلك 
الناحية  من  املتطورة  األساليب  ونتبع 
تنشئة  يف  جدا  مهمة  ألنها  االجتماعية 
جمتهدين  طالبا  نريد  كوننا  الطالب 
إىل  بهم  والوصول  االلتزام  حيث  من 
عن  نبحث  ودائما  األفضل  املستوى 
األفضل لذلك أعمل ليال نهارا مع اجلميع 
ونصلي  ألوالدنا  األفضل  إعطاء  ألجل 
التعليمي  اىل اهلل أن يكرب هذا الصرح 

ونطلب منه أن يساعدنا حتى نكون على 
قدر املسؤولية لتلبية كافة االحتياجات 
حتى  والثقافية  واالجتماعية  املدرسية 
املسيحي  اإلميان  يف  أوالدنا  نثبت 
ينسوا  ال  كي  جذورهم  يف  ونثبتهم 
يكونوا  أن  الوقت  وبنفس  أوطانهم 
أوفياء لبلدهم وللبلد الذي استضافهم 
جريدة  أسرة  إىل  وتقدير  شكر  وحتية 

اهلريالد اليت نفتخر ونعتز بها. 
حاورها الزميل ميالد اسحق

األخت دعد والزميل ميالد اسحق
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood
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مــقابلة
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هادئة وواثقة من نفسها، بسيطة وال يسهل استفزازها. هذه أبرز 
مميزات شخصية املمثلة نادين نسيب جنيم اليت تصف نفسها بكل 
لـلزميلة جملة »سيدتي« بأنها إنسانة طموحة  شفافية يف حديث 
وإجيابية جدًا وال تهتم للقيل والقال، واعدًة أن تبقى »قدماها على 

األرض« ألن الغرور لن يعرف مكانًا إىل حياتها.
يف املقابل، مَب حتدثت عن مسلسلها اجلديد »اهليبة« وهل صحيح 
أنها ستعتزل الفن قريبًا؟ وما هو األمر الذي خييفها يف احلياة؟ 
وهل ثنائيتها مع املمثل تيم حسن يف مسلسل »اهليبة« هي فعاًل 
األخرية؟ كل ذلك كشفته نادين يف ما يلي، باإلضافة إىل أمور 

أخرى حتدثت عنها بكل صراحة وعفوية:.

كيف تتحدثني عن مسلسلك »اهليبة«؟
هو مسلسل اجتماعي قصته خمتلفة عن كل القصص املطروحة يف 
والرومانسية وفيه  والدراما  التشويق  الكثري من  يتخّلله  السوق، 

قضية. هو يف مكان لوحده يشّكل حالة خاصة.
ملاذا وافقت على هذا املسلسل بالذات؟ وملاذا مّسك دور عليا 

فيه؟
رمضان  يوم« يف  »نص  انتهاء مسلسلي  على  قليلة  أشهر  بعد 
الفائت، وّقعنا على مسلسل لرمضان 2017 ومل نكن بعد قد وجدنا 
الكاتب هوزان عّكو وكان  الصباح مع  القصة. ثم وّقعت شركة 
لديه فكرة مسلسل »اهليبة«. أحببت قصته وشعرت أنها جديدة 
وغريبة. وأحببت أن ثنائيتنا تيم وأنا تتقّدم يف إطار جديد جدًا. إذ 
يستاءل املرء هل سيحبان بعضهما أم ال يف هذا العمل؟ ويشعر 
املشاهد أن بينهما نوعًا من اجلفاء أو اللؤم خيّيم على عالقتهما 
يف احللقات األوىل. شعرت أنين أقّدم معه من خالل هذه القصة 
ثنائية جديدة. فأحببت دوري الذي هو أقرب إىل السهل املمتنع. 
وفيه  أنه صعب  جند  التنفيذ،  عند  ولكن  سهاًل  اخلارج  من  نراه 

تفاصيل مجيلة.

نفهم أن الثنائية الثالثة بينك وبني تيم خمتلفة عن املرتني اللتني 
مجعتكما من قبل؟
طبعًا خمتلفة جدًا.

هل أصريت على هذا األمر كي ال يقع املشاهد بامللل؟
كلنا كنا حريصني على هذا األمر. ولست أنا من طلبت أو فرضت 

ذلك. اتفقنا على تقديم نكهة جديدة يف هذه الثنائية.
ستلعبني دورًا شريرًا هذه املرة؟

أبدًا أقّدم دور سيدة راقية وأنيقة ومتعلمة.

كم يشبهك هذا الدور؟
بصراحة، هناك الكثري من األمور املشرتكة بيين وبني عليا ال سيما 

هذه األمور الثالثة: الشخصية وطريقة تصرفاتها ولباسها.
هذه ثالث ثنائية لك مع تيم هل من مرة رابعة أيضًا؟

ال.

رمضان  عن  احلديث  املبكر  من  أم  اآلن  من  ذلك  حددمتا  هل 
القادم؟

ال حنن بالصدفة أكملنا الثنائية وال يوجد ثنائية أخرى ستجمعنا. 
فكل منا وّقع عماًل مبفرده.

برأيك هل سيتقّبل املشاهد أن يرى كل منكما مبفرده ألنه اعتاد 
رؤيتكما سويًا أم هذا األمر سيكون أفضل لكليكما؟

بصراحة مل أعد أعرف من علّي أن ُأرضي. إذا اجتمعنا للمرة الرابعة، 
رمّبا يقولون جيب أن نرى كل منكما مع ممثل جديد. وإذا ظهر كل 
منا مع ممثل جديد يف عمل، قد ال يتقبلون عدم رؤيتنـــا سويــًا. ال 
نستطيع إرضاء كل األذواق. ولكن تيم وأنا ارتأينا أنه آن األوان 

ألخذ اسرتاحة وننفصل عن بعضنا.

بعدها ممكن أن نعود ونراكما سويًا؟
ممكن.

مع من ستكونني يف العام املقبل؟
يف املبدأ، لوحدي.

من دون بطل؟
يبدو من سياق القصة أن األحداث تتطّلب ذلك.

بلغتك تعليقات عّدة أنك وتيم بالغتما بتكرار ثنائيتكما يف أكثر 
للمرة  التعليقات  أنت مستعدة لتسمعي مثل هذه  من عمل، هل 

الثالثة؟
من يسمع البعض يقول إننا بالغنا بالثنائية يظن أننا قّدمنا حوالي 
فيهما ألن يف  اجتمعنا  الواقع عمالن  عماًل مشرتكًا. هما يف   40
»تشيللو« مل يكن هناك ثنائية بيننا، إمنا بيين وبني يوسف اخلال 
بدأت يف  تيم  مع  الفعلية  ثنائييت  بتيم.  أخرى جتمعين  ومشاهد 
العقلية  هذه  أفهم  ال  »اهليبة«.  يف  واستكملناها  يوم«  »نص 
الغريبة. يف السينما املصرية مثاًل، شاهدنا أدوارًا ملمثلني اجتمعا 
يف أكثر من 30 أو 40 فيلمًا سويًا. ومل يصادفا هذه املشكلة. أنا 

نادين نسيب جنيم: قررت وتيم حسن أن ننفصل وتراودني فكرة االعتزال

أقول بصراحة إن بعض األشخاص يتناولون ثنائيتنا تيم وأنا بدافع 
الغرية. اجلمهور العريض أحبنا سويًا كثريًا ولكن من ينتقدنا هم 
قلة على »السوشيال ميديا« لغايات خاصة أو هم رمبا مدسوسون 
من قبل أشخاص معّينني. ولكن ليسوا هم من يقررون أو يعربون 
عن رأي ماليني األشخاص. حنن مل نهتم بتعليقاتهم. احملطة طلبت 
ذلك  على  أمجعت  واإلحصاءات  معًا  أرادنا  عريض  وهناك مجهور 
ومل يأِت مثل هكذا القرار ألننا أردنا هذه الثنائية، إمنا بناًء على 
رغبة اجلمهور. واملنتقدون يشكلون حوالي 5% على »السوشيال 

ميديا« ألهداف خاصة رمبا بسبب الغرية كما ذكرت.

هل هم مدسوسون من قبل فنانني معينني؟
ولكن  معينني.  بأشخاص  الشك  أو  أحد  على  احلكم  أريد  ال  ال. 
الصورة واضحة، يف الشارع هناك رغبة يف أن تكون هذه الثنائية 
نفاق  الذي صار مبعظمه  ميديا«  »السوشيال  على  األمر  وخيتلف 

وكذب.

هل هذا جيعلك تبتعدين عن »السوشيال ميديا«؟
أبدًا. فـ »الفانز« يستحقون أن أبقى بقربهم ولست مضطرة أن 
»السوشيال  بـ  أهتم  »معّقدين«.  أشخاص  أجل  من  عنهم  أبتعد 
ميديا« ومبن حيبونين ألنهم أكثر بكثري من األشخاص الذين ال أعرف 
ما هي غاياتهم أو حقيقة أحاسيسهم جتاهي. فمن غري املنصف 
أترك 90% من األشخاص اإلجيابيني يف حياتي ويدعون لي  أن 
دعاء صادقًا نابعًا من القلب وهم إىل جانيب كل يوم يف السراء 
والضراء. جيب أن أبقى على تواصل معهم. أنا من أجلهم ما زلت 

موجودة على »السوشيال ميديا«.

نسيب  نادين  من هي  والشهرة،  والنجومية  النجاح  كل  بعد  من 
جنيم يف نظرك؟

أنا إنسانة طموحة وإجيابية جدًا. ثقيت بنفسي عالية جدًا، أتغّلب 
والدتي  فعاًل صدقت  والقال.  القيل  من  الكثري  على  بواسطتها 
عندما كانت تقول لي: »أنت متل اجلبل يّلي ما بيهزو ريح«. أؤمن 
بأن القافلة تسري والكالب تنبح وأؤمن بأنين أسري يف قطار، ُيقّل 
عددًا كبريًا من األشخاص الذين هم إىل جانيب وهم مهّمون يف 
الذين خيرجون  األشخاص  من  آخر  عددًا  أيضًا  يقّل  ولكنه  حياتي 
من حياتي، واآلخرين الذين يهدونين وردة وغريهم حجرًا. صرت 
أستوعب كل هذه األمور وكذلك أصبحت أفهم الناس السلبيني 
إنسانة  أنين  أشعر  جيدًا.  وقيميت  مكانيت  أعرف  والغيورين ألنين 
قريبة من قلوب الناس وسرعان ما يتقربون مين وهذا أمر يعين 
لي الكثري. أنا هادئة جدًا وبسيطة وسعيدة بنجاحي »قّد الدني« 
ولدي رقابة على مشاعري وعلى هذا النجاح مبعنى أن تبقى قدماي 
مرحلة  إىل  أصل  أو  السماء  يف  سأحّلق  مرة  وال  األرض.  على 
من  يعانون  الذين  لألشخاص  هو  الغرور  بأن  مين  إميانًا  الغرور 
عقدة النقص. كل إنسان يعرف قيمته جيدًا ومبا يتميز ولديه ثقة 
بنفسه، يكون متواضعًا. وإذا ألقينا نظرة على التاريخ نرى األمساء 
الكبرية على هذا النحو، بينما األشخاص املغرورون يعانون من عقد 

النقص ولديهم تفكري غريب عجيب لألمور.

حزينة  نادين جنيم  الذين صّوروا  األشخاص  بعض  استفزك  كم 
على زواج تيم وكأنهم يلمحون إىل أمر ما بينكما، كم حيرجك هذا 

األمر؟
مل أمسع بذلك ومل أّطلع على هذه األخبار.

قالوا إنك حزنت لزواجه؟

قصدك النكات اليت صدرت.

ال، حتى هناك أخبار جدية صدرت يف بعض املواقع و«السوشيال 
ميديا« عن ذلك؟

متزوجة،  أكن  ولو مل  حتى  ولكن  متنزوجة.  أنين  يعلمون  ال  رمبا 
كرامات  ميّس  بكالم  التفوه  من  وعيًا  أكثر  يكونوا  أن  ُيفرتض 
ألن  أبدًا  ُأجرح  مل  عليهم.  نعتب  أن  نستطيع  ال  ولكن  الناس، 
أنا، وألن هذه األقاويل ال دخل لي  ما قالوه ميثلهم وال ميثلين 
بها. هم عربوا عن أنفسهم وليس عين. ومل يكونوا معي ملعرفة 
ردة فعلي عندما علمت خبرب زواج تيم. فأنا كنت أصّور إعالنًا يف 
طرابلس. ويف الليل، وجدت اجلميع يهنئون تيم على »السوشيال 
ولوفاء.  له  تهنئة  فورًا  وكتبت  متفاجئة.  حقيقة  فكنت  ميديا«، 
وفرحت من كل قليب هلما. ويف اليوم التالي، غنينا له وزفيناه 
ببعضهما  يليقان  وهم  ذلك.  يستحق  ألنه  به  سعدنا  ما  مبقدار 
يريدون  الذين  األشخاص  هؤالء  إىل  نلتفت  نعود  ال  البعض. 
املتابعني هلم و«الاليكات«.  الورق وكسب  التسلية فقط وملء 
اليوم عندما يذكرونين يعلمون أنهم ال يذكرون أحدًا مرور الكرام. 

وملاذا حتديدًا ذكروني أنا وليس غريي من املمثالت!
فعندما جيدون شخصًا هادئًا، ال يتدّخل يف حياة اآلخرين وخّصص 
مكانًا لنفسه وال يقرتب من أحد، حيبون استفزازه. بينما الشخص 
الذي يصدر أخبارًا باستمرار عن نفسه، ال نرى اآلخرين يهتمون 
به. بالعكس يبعدون عنه. فأنا أعلم ملاذا طاولين هذا املوضوع 
حتديدًا. مل جترحين أقاويلهم إمنا هزئت منهم. فهل مثة َمن يفّكر 
بهذه الطريقة؟ هل هناك من الي علم أنين متزوجة ولدي أوالد. 

هم خيلطون التمثيل بالواقع.

هل تفكرين يومًا باعتزال التمثيل؟
الفكرة تراودني كثريًا، ولكن رّدات فعل الناس بعد كل مسلسل 
تثنيين عن قراري ألنهم حيبونين. ال أعرف كيف تردني هذه األفكار 
رمبا ألنين أحب أن »أفرغ رأسي« من الضغوطات وأن أكون يف 
حالة: ال هموم وال صحافة وال »سوشيال ميديا« وال »امتحانات 
رمضانية«، وال يكون لدّي إال عائليت وولدّي. إحساس مل أختربه 

بعد. فمنذ 12 عامًا وأنا حتت األضواء والصخب املستمر.

يعين حتنني حلياة املرأة العادية؟
جدًا.

ماذا عن تعاملك مع ماركة Femi9 لألزياء؟
التعامل معهم مميز وحمرتف. فعاًل هي »براند«مجيلة جدًا وأمتنى أن 
تفتح هلا فرعًا يف لبنان. جمموعتهم أنثوية ومجيلة وهم مواكبون 
أحببت  معهم.  صورتها  اليت  والدعاية  باحلملة  وسعيدة  للموضة 
الصور ألنها مل تكن عادية وفيها نكهة عاملية بالرغم من أن الـ 

»براند« عربية.

هل ستعاود العمل مع الفنان يوسف اخلال؟ كيف عّلقت على فارق 
بينها وبني زوجها؟ هل خضعت لعمليات جتميل؟ وما سر  العمر 
رشاقتها؟ كل اإلجابات عن هذه األسئلة وغريها يف اللقاء الذي 
أجرته »سيدتي« مع الفنانة نادين نسيب جنيم يف العدد 1891 

املوجود حاليًا يف األسواق



Page 29صفحة 29     

جـمال وتـجميل

السابقة  األزياء 
ميالنيا ترامب، حيث 
العديد  عن  حتّدث 
التجميل  عملّيات  من 
هذه  أجرتها  اليت 
واملستمرة  األخرية، 

: يف تعديلها قائالاً
ترامب  اجلميلة  أمّتت 
عمرها،  من   46 الـ 
مجاهلا،  بأوج  وهي 
يتخّلله  ال  ووجهها 
سوى بعض التجاعيد 
فهي  اخلفيفة. 
باهتمامها  معروفة 
والعناية  جبماهلا 

ببشرتها .

روز  د.  شرح  هلذا 
التجميلّية  عملّياتها 

كما يلي :
اجلبني

إّن  الدكتور:  يقول 
»جبني« ميالنيا ناعم 
ا  متاماً ومسّطح  ا،  جدًّ
االطفال،  كبشرة 
حقن  بفضل  وذلك 
اليت  البوتوكس 
واليت  هلا،  ختضع 
 $2000 تكّلفها 

ا . سنويًّ

الوجنتان
الدكتور  يشرح 
ميالنيا،  خّدي  حال 
لقطعتني  با
مع  املتساويتني 
األنف،  خطوط 
احلشوات  بسبب 
هلا  خضعت  اليت 
واليت  اجلميلة،  هذه 
ا  سنويًّ تكلفتها  تبلغ 
من 3000 إىل 5000 
ا، حبسب  دوالر سنويًّ
احملقونة  املادة  نوع 

أو احلشو .

األنف

د. روز يكشف عمليّات ميالنيا ترامب وتكلفتها!

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 

بعد قراءتك عنوان هذا النص، حتمااً ستدخلني لتعريف ما الذي حل 
أن  السنني. وما لن تصدقيه، هو  ترامب ومجاهلا عرب  إيفانكا  بـ 
هذه املرأة والزوجة واألم حافظت على مجاهلا الطبيعي الناعم بشكل 
الفت. إذ شاهدنا صورها قبل وبعد، ومل نلحظ أي تغيري يف شكل 
الشفتني أو األنف أو حتى شكل الوجه. لكن هذا ال يعين أنها ال 
تلجأ للحقن للمحافظة على شبابها، أو انها مل ختضع لعملية شد 
العينني ورفع الوجنتني واليت بلغت تكلفتها 60000 دوالر كذلك 
تكلفتها  وبلغت   ، فقط  الصدر  تكبري  لعملية  خضعت  إنها  يقال 

30000 دوالر .
جدااً  املهم  من  إيفانكا:  فتقول   ، اجلمالية  أسراراها  أهم  عن  أما 

ترطيب البشرة بشكل يومي وخالل السفر.
شرب كميات وافرة من املاء، للمحافظة على نضارة البشرة، وأحيانااً 

نضع القليل من الليمون يف املاء.
إزالة املكياج نهائيااً قبل النوم.

لن تصدقي مجال ايفانكا 
ترامب بني اليوم واألمس !

تبلغ قيمة هذه العملّية 12000 دوالر .

الصدر
خضعت ميالنيا لعملّية تكبري حجم الصدر يف العام 1999 حيث 
كربت حجم صدرها من 275 سم إىل 450. وبلغت تكلفة هذه 

العملّية 15000 دوالر.

ا. كذلك عّدلت ميالنيا بشكل أنفها بشكل بسيط جدًّ

الشفاه
بسبب  وذلك  االبتسام،  يف  ميالنيا  صعوبة  روز  الدكتور  يرّبر 
خضوعها حلقن البوتوكس يف الشفة العليا، مع متليس اخلطوط 

على الشفتني . 

قبل وبعد

قبل وبعد
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كــتابات

 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 

) 1 (  
وحدي و حاشية الّضباِب 

و صوجلان الليِل 
يعرش فوق أهداب الّثواني 

يقتفي األلواَن 
يف ثوب املدى

تصطّك أنياب الفراِغ 
و قّبات الّصمِت 

جتفل يف دمي
لتنّز من عيينَّ أسراب اليماِم

تعيث يف صميت 
خفافيش الّصدى

وحدي و أحجية الغياِب 
تلّم عن جنحيَّ قافية الّندى

و تشي بلحيَن للّسراْب
ال باب يوقظه الّصباُح

وال نوافَذ ختطف املفتاَح 
من أيدي الردى

 
) 2 (   

مللم شتات اللوِن 
و ارسم يف مسائَي 

فسحًة لّلحِن 
أنسل من مفازتها اجلناْح 

شربت عيون الوقت ساعات الّدجى 
فتلعثمت باللغو حنجرة الّدروِب

همت على األغصان 
عاصفة الكساْح

فغدوُت 
و العدم اشتعال هواجسي 

كمدينٍة ثكلى 
على شفة الّرياْح

أرنو إىل مدٍّ يفّض مثاليت
و ميّخض األجداَث 

عن وجه الّصباْح

    قـطوف لـيلّية                

مثرية حسني  

يكشف كتاب صدر حديًثا 
لصدام  مألوف  غري  وجًها 
مؤلفه  ينقل  إذ  حسني، 
حّراسه  وحبسب  أنه 
قضوا  الذين  األمريكيني 
كان  األخرية  أيامه  معه 
جانبهم  إىل  يقف  ودوًدا 
وحياول  مصائبهم  يف 
إنهم  حتى  مساعدتهم 
حزنوا إلعدامه رغم أنه كان 

من أشد أعداء بالدهم.

عدة  شهادات  إيالف: 
ويل  املؤلف  مجعها 
الضوء  تسلط  باردنويربر 
على عالقة الصداقة اليت 
نشأت بني صدام حسني 
األمريكيني  وحراسه 
اعتقاله وحتى  خالل فرتة 
حكم  وتنفيذ  حماكمته 

إعدامه يف 2006.

صدام حسني كما لم يعرفه 
أحد

يف تلك الفرتة، كان عدد 

لزوجة أحد احلراس. وكان يروي هلم ذكريات مضت.

معاقبة عدّي
يتذكر أحد احلراس قصة رواها صدام عن ابنه عدّي، قال 
فيها إنه أطلق النار خالل حفل، ما أدى إىل مقتل وإصابة 
هذا  لصدام.  شقيق  غري  أخ  بينهم  احلاضرين،  من  العديد 
»اخلطأ اجلسيم« أغضب صدام كثرًيا، فقرر معاقبته حبرق 

كل سياراته. 
واملعروف أن عدي كان ميتك أسطواًل من السيارات الفاخرة، 
مثل بورش وفرياري ورولس رويس. يف اليوم األخري من 
العراقية  اجلهات  إىل  تسليمه  وقبيل  حسني،  صدام  حياة 
لتنفيذ احلكم بإعدامه، قام صدام باحتضان حراس الزنزانة 

وودعهم.

يرد يف الكتاب على لسان جندي أمريكي أن سلوك صدام 
ميكن أن يفسر مبعظمه على أنه »متثيلي«، و«قد يكون خيبئ 

مشاعر إنسانية حقيقية، لكنه ال يفصح عنها بوضوح«.

حزن غريب
أغرب  فـ«لعل  لصدام،  السابق  واحلرس  املؤلف  وحبسب 
األمور أن اجلنود األمريكيني الذين كانوا حميطني به حزنوا 
لبلدهم«.  عدًوا  يصّنف  كان  أنه  برغم  إعدامه،  حلظة  عليه 
وعندما أخرجت جثة صدام من غرفة اإلعدام أمام اجلميع كانت 
أو تضرب  الشتائم،  بأبشع  مثة حشود تبصق عليه ومتطره 

جسده امليت.

مقابل ذلك، فإن احلراس األمريكيني الـ 12 الذين أمضوا 
كما  املشهد،  لذلك  فزعوا  قد  كانوا  مراقبته،  يف  شهوًرا 
لكنه  التدخل،  احلراس حاول  أحد  أن  مؤكًدا  املؤلف،  يروي 

أوقف من قبل زمالئه.

كائن آخر
يقول املؤلف إن صدام كان قد أصبح قريًبا جًدا من احلراس 
أخبه  مرة  فذات  احلنون،  كاجلد  إليه  ينظرون  كانوا  الذين 
صدام  فقام  شقيقه،  وفاة  خبب  إليس  العسكري  املمرض 
على الفور بعناقه، وقال له: »سأكون أخاك«.! إضافة إىل 
بالنفقات  يتكفل  سوف  بأنه  حراسه  أحد  وعد  قد  كان  أنه 

اجلامعية البنه، إذا ما متكن من احلصول على املال.

ينقل الكاتب أن أحد زمالئه احلراس قال إن صدام حسني 
كان عندما ينام يبدو »مهيًبا ومسامًلا«. لكن - يتابع مستطرًدا 

- »إذا نزعت عنه النظارة فسوف ترى كائًنا آخر«.

يذكر أن الكتاب صدر هذه األيام لكن عشرات التعليقات 
سبقت صدوره الرمسي على موقع غودريز، حيث مثة إشادات 
لصدام  آخر  وجًها  أو  صورة  يكشف  أنه  وكيف  به  واسعة 

حسني.

الوجه اآلخر للرئيس العراقي السابق يكشفه آخر من عايشوه

عالقة أخوة مجعت السجني صدام حبّراسه األمريكيني!

اسم  أنفسهم  على  أطلقوا  قد  األمريكيني  العسكريني  من 
The Super Twelve يتولون حراسة صدام الذي كان يواجه 
سلسلة اتهامات باملسؤولية عن قتل اآلالف من أبناء شعبه 

حبسب »نيويورك بوست«.

يف  بغداد  إىل  األمريكيون  العسكريون  أرسل   2006 يف 
األساس حلراسة مستشفى ومرافقة الوفود، لكنهم بعد ذلك 
حسب  مهم«،  »معتقل  حراسة  وهي  جديدة،  مبهمة  كلفوا 

تقرير لصحيفة نيويورك بوست تناول املوضوع.

بساطة الفرح
مجع باردنويربر، الذي كان ضابًطا يف سالح املشاة، وخدم 
احلراس  هؤالء  شهادات  من  جمموعة  األنبار،  حمافظة  يف 
وحراسه  حسني  صدام  قصره..  يف  »السجني  كتابه  يف 
 the prisoner« التاريخ«.  عنه  يتحدث  مل  وما  األمريكيون، 
 in his palace... saddam hussein, his american guards, and
دار  من  الشهر  هذا  )صادر   »what history leaves unsaid
سكريبنر مكون من 272 صفحة، وتباع النسخة منه بـ $26(. 
يقول إن تعليمات صارمة كانت لدى حراس صدام باإلبقاء 

عليه حًيا، وبأال يتعّرض لألذى خالل حماكمته.

لتبادل  الفرصة  الفرتة  تلك  خالل  وحراسه  لصدام  سنحت 
صداقة  عالقة  فنشأت  الفراغ،  أوقات  خالل  األحاديث 
هؤالء  أحد  يؤكد  منهم.  وعدد  السابق  »الديكتاتور«  بني 
الذين حتدثوا مع مؤلف الكتاب أن صدام بشكل عام كان 

»مسروًرا«.

ويقول آخرون إنه كان يستمتع بأبسط األشياء يف زنزانته 
مثل  الفخمة،  القصور  حياة  على  اعتياده  رغم  الصغرية، 
مكتب  على  واجللوس  الفناء،  يف  كرسي  على  اجللوس 
خصص له، ووضع علم عراقي على احلائط خلفه، كي تبدو 
األمور أكثر رمسية. كان حيب أيًضا تدخني سيغار كوهيبا، 
خارج  له  خصصت  اليت  الرتفيهية  املنطقة  يف  واجللوس 

الزنزانة، ورّش املزروعات باملاء.

خوف من التسميم
يقول الكاتب إنه »كان يعطي املزروعات أهمية كبرية كما 
لو كانت وروًدا«. ويضيف: إن صدام كان كثري االرتياب 
من الطعام الذي يقدم إليه، وكان يتناول طعام الفطور على 
البيض )األومليت( ثم قطعة  دفعات، فقد كان يبدأ بعّجة 

الكعك، وبعدها يأكل مثرة فاكهة طازجة.

وإذا كانت عّجة البيض مقطعة فإنه ال يتناوهلا. كان صدام 
مولًعا باالستماع إىل املغنية األمريكية ماري باليدج، فعندما 
تبث  اليت  احملطة  عند  يتوقف  كان  الراديو  حمطات  يقلب 
أغانيها. يقول حراسه السابقون إنه كان دائًما يسأهلم عن 
قصائد  كتب  إنه  بل  وعائالتهم،  الشخصية  حياتهم  أحوال 
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الدوحة تتجاهل املطالب...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

دفع قطر فدية جلماعة إرهابية، قال وزير اخلارجية القطري حممد بن 
بالده  إن  االول،  أمس  الدوحة  يف  للصحافيني  ثاني  آل  عبدالرمحن 
ليست مستعدة لتغيري سياستها اخلارجية حلل النزاع وإنها »لن تتنازل 
مطلقًا«. وأضاف أن قطر ليست على استعداد لـ »االستسالم«. واعترب 
الديبلوماسية  أن  مضيفًا  بأسرها،  املنطقة  استقرار  يهدد  اخلالف  أن 
ال تزال خيار الدوحة املفضل، وأنه لن يكون هناك أبدًا حل عسكري 

لألزمة.
يتم  ومل  تغيري  أي  يشهد  مل  القطري  اجليش  انتشار  أن  وأضاف   
حتريك أي قوات. وقال إن بالده »ال تتوقع أي تغري يف مهمة القاعدة 

األمريكية يف قطر«.
»اجلزيرة«  قنوات  لشبكة  العام  املدير  قال  تصعيدي،  موقف  ويف 
»اجلزيرة« ستلتزم سياسة  إن  االول،  بالوكالة مصطفى سواق أمس 
االستقالل التحريري )...( خالل األزمة احلالية، وقال: »كل هذا احلديث 
عن تدخل اجلزيرة يف شؤون دول أخرى ال أساس له. حنن ال نتدخل يف 

شؤون أحد، حنن فقط نقوم بالتغطية اإلخبارية«.
ومن املقرر أن يتوجه وزير اخلارجية القطري إىل موسكو وبروكسيل، 
ونقلت وكاالت روسية لألنباء عن مصدر ديبلوماسي روسي قوله إن 
وزير اخلارجية سريغي الفروف سيجتمع مع نظريه القطري، الذي سيزور 
موسكو غدًا. ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن املتحدث باسم الكرملني 
الرئيس فالدميري بوتني ال ينوي استقبال  إن  دميرتي بيسكوف قوله 

وزير اخلارجية القطري خالل الزيارة.
يبذهلا  جهود  يف  تقدم  أي  عن  ُتعلن  مل  الكويتية  احلكومة  أن  ومع 
أمري الكويت الشيخ صباح األمحد، قالت »وكالة األنباء الكويتية« إن 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أجرى اتصااًل هاتفيًا بأمري الكويت 
وناقشا تطورات األوضاع يف اخلليج وسبل تعزيز التعاون بني الدول 

اإلسالمية.
ويف القاهرة، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وامللك محد بن عيسى 
حمادثات »تناولت الوضع اإلقليمي املتأزم، خصوصًا املوقف من دولة 

قطر يف أعقاب قطع العالقات معها«.
وشن سفري السعودية يف القاهرة أمحد عبدالعزيز قطان، هجومًا حادًا 
على قطر يف تغريدات متالحقة كتبها على موقع »تويرت«، قال فيها: 
أن  احلزم  مللك  بد  ال  فكان  الزبى،  السيل  وبلغ  الكيل  طفح  »لقد 
اجلماعات  حيتضن  عمن  احلزم  ملك  يسكت  فكيف  عاليًا،  عصاه  يرفع 
االستقرار  ضرب  يستهدف  عمن  يسكت  وكيف  والطائفية،  اإلرهابية 
يف املنطقة، وكيف يسكت ملك احلزم عمن يدعم نشاطات اجلماعات 
اإلرهابية املدعومة من إيران يف اململكة والبحرين، وكيف يسكت ملك 
احلزم عمن ميارس سرًا وعلنًا طوال السنوات املاضية انتهاكات جسيمة 
لشق الصف الداخلي السعودي، وكيف يسكت ملك احلزم عمن حيرض 
احلزم  ملك  يسكت  وكيف  بسيادتها،  واملساس  الدولة  على  للخروج 
وكيف  الشقيقة،  العربية  الدول  يف  اإلرهابية  اجلماعات  يدعم  عمن 
و  »القاعدة«  و  املسلمني«  »اإلخوان  يدعم  عمن  احلزم  ملك  يسكت 
يدعم  عمن  احلزم  ملك  يسكت  وكيف  بالده،  ويؤويهم يف  »داعش« 
شرًا  يريد  عمن  احلزم  ملك  يسكت  وكيف  احلبيبة،  مصر  اإلرهاب يف 
باألشقاء يف اإلمارات والبحرين، وكيف يسكت ملك احلزم عمن يدعم 
شرًا  يريد  عمن  احلزم  ملك  يسكت  وكيف  ومحاس،  وإيران  احلوثيني 
بالدول العربية واإلسالمية؟ فكان ال بد مللك احلزم أن يضرب بعصاه 
رؤوس من شارك يف هذه املؤامرات حتى يعودوا إىل رشدهم، وأمتنى 
أن يعودوا إىل صوابهم قبل فوات األوان وإال سيعضون أصابع الندم، 

يوم ال ينفع الندم«.

اسقاط طائرة دون...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

»عدم  مناطق  داخل  الدولي«  »التحالف  قوات  السورية  النظامية 
االشتباك«.

يومني  بعد  ويأتي  أسابيع.  ثالثة  خالل  نوعه  من  الثالث  هو  واهلجوم 
من ضربة عسكرية أمريكية عند معرب التنف يف منطقة املثلث احلدودي 
بني سورية والعراق واألردن ضد ميليشيات موالية للقوات النظامية 
السورية. وجاء التصعيد اجلديد بينما حذر وزير اخلارجية الروسي سريغي 
الفروف مجيع الالعبني اخلارجيني املشاركني يف تسوية النزاع السوري، 

من خطورة عدم »تنسيق خطواتهم«.
إن  الدولي«،  »التحالف  باسم  املتحدث  ريان ديلون  الكولونيل  وقال 
»التحالف  تتبع  قوات  على  النريان  أطلقت  بعدما  تدمريها  مت  الطائرة 
الدولي« كانت تقوم بدوريات قرب منطقة »عدم االشتباك« يف جنوب 
سورية. وأفاد ديلون بعدم وقوع خسائر يف صفوف قوات »التحالف«. 
وأوضح إن قوات التحالف بقيادة أمريكا قامت اخلميس )امس االول( 
التنف  معرب  جتاه  تتحرك  كانت  أسلحة  حمملة  شاحنات  بقصف  أيضًا 

احلدودي.
وشنت القوات النظامية مدعومة مبيليشيات إيرانية أمس االول، هجومًا 
على مواقع فصائل املعارضة يف القلمون الشرقي وسط قصف مدفعي 
وصاروخي متبادل بني اجلانبني. وقالت مصادر متطابقة يف املعارضة 
إن هجوم القوات النظامية يأتي يف إطار جتدد احملاوالت للتقدم على 

حمور تل دكوة وبئر القصب وتل الدخان يف البادية السورية.
وكان فصيال »قوات الشهيد أمحد العبدو« و »جيش أسود الشرقية«، 
على  ملحوظًا  تقدمًا  االول  أمس  حققا  السورية،  البادية  يف  العامالن 
السويداء  املوالية هلا يف ريف  النظامية وامليليشيات  القوات  حساب 

ضمن »معركة األرض لنا«.
وقال »جيش أسود الشرقية« إنه صد هجوم القوات النظامية على نقاط 
متركز »اجليش احلر« من حماور عدة. وحتاول القوات النظامية مدعومة 

بامليليشيات اإليرانية وعناصر »حزب اهلل« السيطرة على منطقة البادية 
للوصول إىل معرب التنف احلدودي لفتح طريق إيران- العراق- سورية.

كما تواصلت االشتباكات بني »قوات سورية الدميوقراطية« و »قوات 
وعناصر  جانب،  من  الدولي«  »التحالف  من  املدعمة  السورية«  النخبة 
والغربية  الشرقية  اجلبهات  على  آخر  جانب  من  »داعش«  تنظيم 

والشمالية ملدينة الرقة. 
مدير »أف بي اي« املعزول...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
أن  دون  من  مساعديه،  بل  ترامب شخصيًا،  دونالد  الرئيس  يطاول 
يؤكد ما إذا كان ترامب جتاوز صالحياته بالطلب منه غض النظر عن 
التحقيق يف اتصاالت يف هذا الشأن ملستشار األمن القومي السابق 

مايكل فلني.
على رغم ذلك، فإن كومي الذي طرده ترامب يف 9 أيار )مايو( املاضي، 
وجه اتهامات الذعة إىل البيت األبيض، وقال إن »فريق ترامب حاول 
حول  التحقيق  بسبب  وذلك  التحقيقات،  ومبكتب  برصيدي  التشهري 
روسيا«. وأكد كومي أن التحقيق مل يشمل ترامب آنذاك، مشريًا إىل 
أنه أكد ذلك للرئيس األمريكي خالل لقاءاتهما، ورفض اإلفصاح عما 
إذا كان هناك »تواطؤ« بني ترامب وموسكو يف االنتخابات األمريكية، 

وقال: »هذه أمور سرية«.
وأشار كومي إىل أن ترامب مل يكن مقتنعًا جبدوى التحقيق يف تدخل 
البيت  يف  عشاء  خالل  الرئيس  به  اختلى  حني  دهش  وأنه  روسيا، 
األبيض ليطلب منه أن يكون »خملصًا«، وأن يتخلى عن التحقيق يف 
بأن ترامب كان  »شعرت  صالت مايكل فلني بروسيا. وقال كومي: 
يريد مين شيئًا ما يف مقابل احتفاظي مبنصيب. واندهشت للطريقة اليت 
حتدث فيها ومل أعطه ردًا، ودونت احلديث بالكامل بعد العشاء، ألنه 

خارج النطاق املعتاد بني السلطة التنفيذية واالستخبارات«.
وردًا على سؤال عن وجود تسجيل للحديث، قال كومي: »أمتنى أن يكون 
هناك تسجيل لالجتماع« وهو التقليد السائد يف الرئاسات األمريكية. 
وعلى رغم تأكيده أن ترامب مل يطلب منه إنهاء التحقيق حول روسيا، 
فإن كومي اعترب أن هذا التحقيق هو سبب طرده. واعرتف بتسريب 
بعض مذكراته عن لقاءاته مع ترامب بعد طرده والضغط لتعيني حمقق 
خاص يف القضية وهو ما فعلته وزارة العدل بتعيني روبرت مولر املدير 
السابق لـ »أف بي آي«. وليس واضحًا اليوم ما إذا ما كان حتقيق مولر 

يشمل ترامب بعد طرده كومي.
واتهم كومي روسيا بالتدخل عمدًا يف االنتخابات الرئاسية األمريكية من 
خالل القرصنة اإللكرتونية. وأكد أن هذه النشاطات بدأت يف صيف 
2015، أي قبل 15 شهرًا من االقرتاع. وقال إن قرار التدخل أتى من 
احلكومة الروسية مباشرة. وأضاف كومي: »ليس لدي أدنى شك بأن 

روسيا تدخلت يف االنتخابات األمريكية«.
على  وبناء  بشهادته،  كومي  إدالء  خالل  التغريد  عن  ترامب  وامتنع 
نصيحة مستشاريه وحمامي البيت األبيض، لكن الرئيس تابع اجللسة 

مع فريقه خالل تناوهلم الطعام، كما أفادت »سي أن أن«.

هل اياما... عون يمُ
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف موازاة املشهد االقليمي املتأزم، ساد االوساط السياسية وورشة 
العاملني على َبلورِة املسّودة النهائية لقانون االنتخاب، تقدير مفاده 
اّن هذا القانون بات على مسافة ايام من الوالدة، ألن اّي طرف لن 
يكون يف مقدوره الوقوف يف وجه االتفاق الرئاسي على هذا القانون 
بعناوينه العريضة، والذي ترتّكز االجتماعات اآلن على معاجلة تفاصيله 
التقنية. وقال احد العاملني على توليد القانون انه على رغم االفكار 
اليت يطرحها الوزير جربان باسيل وتنّصلت »القوات اللبنانية« منها ومل 
تشارك يف اجتماع االربعاء، هناك تقديرات تفيد أّن الوضع ال يتحّمل 
عدم التوصل اىل اّي نتيجة، وأّن هناك اكثر من معيّن بالقانون يتوقع 
جتاُوَز العقد والتوّصل اىل توافق على الصيغة املطروحة لقانون الـ15 

دائرة على اساس النسبية.
 ويف هذا اإلطار، علم اّن رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون سيعطي 
فيما  املقبل.  االسبوع  موقفًا  يأخذ  ان  قبل  للمفاوضات  قليلة  ايامًا 
توقعت مصادر وزارية ان يعقد اجتماع بني عون ورئيس احلكومة سعد 
احلريري فور عودة األخري املتوقعة من السعودية اجلمعة )امس( الختاذ 
القرار يف أمكان عقد جلسة جمللس الوزراء قبيل جلسة االثنني النيابية 
اليت قد يضطر رئيس جملس النواب نبيه بري اىل تأجيلها إذا مل يصله 
مشروع قانون االنتخاب العتيد يف مهلة اقصاها غدًا السبت لكي يضعه 
على جدول اعماهلا، وذلك على حد ما قال امام زواره أمس، مشريا اىل 
االفرقاء. وقال  التواصل بني  تتمّثل يف استمرار  اجيابيات  إّن هناك 
معنيون بقانون االنتخاب ان تدخاًل رئاسيًا ينتظر ان حيصل إلستعجال 
إجناز املسودة النهائية لقانون االنتخاب بكل تفاصيلها، خصوصا ان 
اخلالف املتجدد حوهلا شتت احللفاء وابناء الصف الواحد، وجعل صدقية 
الرؤساء الثالثة على احملك، خصوصا وانهم كانوا اعلنوا اتفاقهم على 
هذا القانون على هامش االفطار الرئاسي يف بعبدا االسبوع الفائت، 
وها هو هذا االتفاق ـ القانون يكاد يتحول نهبًا للخالفات الدائرة بني 
املعنيني على تفاصيله اليت اصطلح على تسميتها بأنها »تقنية«. على 
انه يف ضوء اجلمود الذي أصاب التفاوض رأى بعض املتشائمني »ان 
خيار العودة اىل قانون الستني قد يكون حتول قرارًا لدى من ملس 
باألرقام ان قانون النسبية لن يأتي ملصلحته ويشكل خطرًا على حجمه، 

ومع ضيق املهل، قد يصبح هذا القرار أمرًا واقعًا«.
ظّل الغموض يلّف املشهد االنتخابي، على رغم احلديث لياًل عن تقّدم، 
إذ أّكد »حزب اهلل« أّن خطواِت احللحلة يف قانون االنتخاب بدأت ُتطلُّ 
برأسها يف االيام األخرية، يف موازاة حديث »القوات اللبنانية« مساء 
امس االول عن بقاء نقطة وحيدة عالقة تتمّثل يف »الصوت التفضيلي« 
اّن »االمور انتهت، ومل يعد هناك اّي مشكلة، فنحن امام  وتأكيدها 

ايام لوالدة القانون اجلديد«. فيما أّكد »التيار الوطين احلر« اّن »هنالك 
اجتاهًا حلسم مسألة الصوت التفضيلي يف القضاء للحفاظ على سالمة 

التمثيل«.
النيابية  اجللسة  انعقاد  موعد  من  عدة  ايام  مسافة  على  ذلك،  يأتي 
بعد غد االثنني، ويف ظل استمرار االتصاالت العلنية ويف الكواليس، 
لتذليل االشكاالت النقنية العالقة، بعد إقرار اجلميع مببدأ النسبية على 

اساس 15 دائرة انتخابية، يف حماولة إلنعاش القانون العتيد.
إاّل اّن بعض املّطلعني على الشأن االنتخابي اّكدوا أّن قانون االنتخاب 
متوقف امام اكثر من عقدة، ومل يعد ينفع التفاوض يف شأنه، ما مل 
يربز قرار سياسي بتجاوز العقد ألّن حدود التنازالت اصبحت معروفة، 

ومل يعد اّي طرف قادرًا التنازل للطرف اآلخر.
االخرية، سواء  الـ 48  الساعات  عِقدت يف  اليت  االجتماعات  وكشَفت 
املعلنة او البعيدة من االضواء، عدَم وجود تواُفق بني احللفاء انفِسهم، 
سواء  التفاوض،  طاولة  على  املمّثلني  غري  االطراف  بني  ما  وكذلك 
بني »القوات اللبنانية« و«التيار الوطين احلر« حول الصوت التفضيلي 
جهة،  من  احلر«  الوطين  »التيار  بني  او  التحالفات،  على  وانعكاساته 
والثنائي الشيعي )حركة »امل« و«حزب اهلل«( من جهة ثانية، حول عدد 
من النقاط، ابرُزها تعديل الدستور، النواب املغرتبون، نسبة االصوات 

للفوز، وجملس الشيوخ.
غري  اّنه  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  من  قريبة  مصادر  من  وعلم 
سائدًا  االعتقاد  يكون  ففيما  يوم،  كّل  تنشأ  اليت  العَقد  اىل  مرتاح 
بأّن املفاوضات تكاد تقرتب من احلسم ُيفاَجأ بربوز عقٍد جديدة ُتعيد 
االموراىل نقطة الصفر، وهذا االمر يف اعتقاده ميّس مبصداقية ما اتِفق 
عليه يف جلسة االفطار الرئاسي االسبوع املنصرم، إذ اّن االتفاق الذي 

مّت، مل يكن بني ممّثلي الكتل النيابية بل بني الرؤساء الثالثة.
اليت وَضعها رئيس  »حزب اهلل« يقف ضد اإلضافات  اّن  عِلم  كذلك 
»التيار الوطين احلر« الوزير جربان باسيل على قانون االنتخاب، وأعطى 
مهلة حتى السابع عشر من اجلاري، وهو املوعد الذي سرَتّحل اليه جلسة 

12 حزيران، حيث يفرتض ان تكون االمور »إّما قمحة وإّما شعرية«.
حُتسم  ان  قابلة  االمور  بأّن  اعتقاَدها  ابدت  االوساط  بعض  اّن  ااّل 
ملصلحة وضِع قانون انتخابي جديد إال إذا استمّر »التيار الوطين احلر« 
خالل  سواء  اهلل«،  »حزب  اعلنه  الذي  املوقف  رافضًا  شروطه،  على 
يف  او  اهلل،  نصر  حسن  السيد  للحزب  العام  باالمني  باسيل  اجتماع 
تصرحيات نواب احلزب وليس آخرها تصريح النائب نواف املوسوي، 
علمًا أّن احلزب اعلَن امس انه مل يبَق إاّل بعض العقد القابلة للحّل، وأنه 

يعمل على تذليلها.
ومساًء، أّكد نائب االمني العام للحزب الشيخ نعيم قاسم »أّن خطواِت 
األخرية«.  االيام  يف  برأسها  ُتطُل  بدأت  االنتخاب  قانون  احللحلة يف 
واعترب يف لقاء سياسي »أّن ال أحَد يستطيُع حتّمَل مسؤوليِة التسّبِب 

بالفراِغ ألنه سينعكُس عليه«.
اخلارجية  وزارة  انعقد يف  الذي  االجتماع  ان  وزارية  وكشفت مصادر 
ل شيئًا يف موقف »التيار الوطين احلر« من احتساب  أمس االول مل ُيَبدِّ
فيما  للمغرتبني،  نيابية  مقاعد  ستة  التفضيلي« وختصيص  »الصوت 

الثنائي الشيعي بقي على رفضه هذين املطلبني.
تشارك  اغن  مقررا  يكن  مل  االجتماع  هذا  ان  املصادر  هذه  وذكرت 
»القوات اللبنانية« فيه وأنه كان خمصصا إلبالغ باسيل »رسالة معينة« 
من حزب اهلل، وقد انضم اليه الحقًا الوزير علي حسن خليل، ثم انضم 
اىل اجملتمعني يف أواخره مدير مكتب رئيس احلكومة نادر احلريري الذي 
التحق أمس برئيس احلكومة يف مكة حيث يؤدي مناسك العمرة، ويتوقع 

ان يعودا اىل بريوت اليوم.

»التيار الوطني الحر«
وقالت مصادر يف »التيارالوطين احلر«: »يف االجتماعات االخرية يف 
اليومني املاضيني احرزنا تقّدمًا نوعيًا يف الوصول اىل بداية اّتفاق حول 
متثيل املنتشرين من خالل عدد من املقاعد النيابية، وهنالك اجتاه حلسِم 
التمثيل،  سالمة  على  للحفاظ  القضاء  يف  التفضيلي  الصوت  مسألة 
كذلك جيري البحث حاليًا حول آلية الفرز اليت تؤّمن اكرَب قدر ممكن من 

العدالة وصّحة التمثيل يف اختيار الفائزين.
ونتابع حاليًا ملف اإلصالحات املطلوبة كالبطاقة املمغنطة وهيئة االشراف 
اليت تؤّمن شفافية  الدميوقراطية  االنتخابات وغريها من املعايري  على 
العملية االنتخابية ومتنع الرشوَة والفساد االنتخابي«. وأكدت املصادر 

»اّن التنسيق قائم مع كّل االطراف من دون استثناء«.

»القوات اللبنانية«
االمور  اّن  امس  ليل  اللبنانية«  »القوات  مصادر  اّكدت  جهتها،  من 
انتهت، وحتّدثت عن نقطة وحيدة عالقة تتمّثل بالصوت التفضيلي بني 
القضاء والدائرة، حيث يطالب »التيار الوطين احلر«وتيار »املستقبل« 
تطالب  فيما  القضاء،  مستوى  على  التفضيلي  الصوت  يكون  بأن 
»القوات« و«احلزب التقدمي االشرتاكي« وحركة »امل« و«حزب اهلل« 
بأن يكون يف الدائرة. ولّوحت باللجوء اىل التصويت اذا مل تتّم معاجلة 

هذه النقطة العالقة.
وقالت املصادر: »حان الوقت للدعوة اىل جلسة حكومية من اجل اقرار 
مشروع قانون االنتخاب وإحالته اىل جملس النواب«. اضافت: »نكاد 
نقول اّن العقد انتفت وأّن املشروع اكتمل، أّما ما تَبّقى فيتّم حّله يف 
منتهية،  باتت  االمور  أّن  علمًا  عالقة،  نقطة  هناك  كان  وإذا  اجللسة، 

فيمكن اللجوء اىل التصويت عليها«.
اّكدت  عالقة«،  وحيدة  »نقطة  بقاء  عن  حديَثها  املصادر  كّررت  وإذ 
»وجود إصرار لدى كّل املكّونات على ان يتّم حّلها بالتوافق، من اجل 
ان يكون موقف احلكومة موّحدًا بقانون مفصلي ومصريي هو من إنتاج 
لبناني وُيعّد إجنازًا وطنيا. ولكن يف حال مل ُيَصر اىل جتاوز هذه النقطة 
العالقة، فاحلكومة تضُع يدها على امللف وتصّوت عليه، وكذلك جملس 
النواب. وَختمت: »االمور انتهت، ومل يعد هناك اّي مشكلة، فنحن امام 

ايام لوالدة القانون اجلديد«.

تتـمات
 2017 حــزيران   10 Saturday 10 June 2017الـسبت 
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جامعة  من  رو«،  »فرجينى  الفرنسية  التغذية  خبرية  كشفت 
الوزن  املثالية لفقدان  الطريقة  النقاب عن  الفرنسية،  بوردو 
الصيف،  فصل  دخول  مع  خاصة  جيدة  بصحة  االحتفاظ  مع 
وهى الرتكيز على اخلضراوات، خاصة السبانخ واجلزر والبنجر 

واخلرشوف والكوسة والفلفل واخليار بصورة يومية.

ونصحت اخلبرية الفرنسية بعدم إغفال تناول الفاكهة الطازجة 
مثل الفراولة والتوت والعنب والربتقال واملوز والكريز واخلوخ 

واملشمش مع قطعة من الشيكوالتة السوداء.

القائمة  هذه  أن  بوردو  جامعة  يف  الفرنسية  اخلبرية  وترى 
تساعدك على ختفيض الوزن مع التمتع بصحة جيدة والشعور 

بالشبع مع تناول هذه الفاكهة احلمراء ذات الفوائد العديدة

ا. بدانة الغذاء هذا النوع هو األكثر انتشارًا يف العامل حاليًا. 
حتى  وللسكر.  للطعام  املفرط  االستهالك  بسبب  حيدث  وهو 
الغذائي،  نظامكم  يف  بتغيريات  قوموا  املشكلة،  هذه  حتلوا 
قللوا من كمية الطعام والغوا السكر وقوموا بالتمارين ملدة 30 

دقيقة على األقل.

سببه  البدانة  من  النوع  هذا   « العصيب  القولون   « بدانة   .2
الواقعون يف  الناس  القلق والكآبة.   ،stress النفسي  الضغط 
هذه املشاكل يزيد استهالكهم للسكر. أفضل شيء نفعله هو 

التحكم بالضغط النفسي والتخلص منه بالنشاط الرياضي.

3. بدانة الغلوتني هذا النوع من البدانة أكثر انتشارًا عند النساء 
اللواتي وصلن إىل سن اليأس والنساء اللواتي لديهن عادة 
شهرية غري منتظمة. األهم هنا هو جتنب القمح وجتنب اجللوس 

لوقت طويل والتدخني والكحول. مارسوا الرياضة مع أوزان.

مثل  منتفخة  معدة  ميتلكون  الذين  الناس  األيض  بدانة   .4
البالون، يراكمون الدهون يف هذا اجلزء من اجلسم. األشخاص 
مشاكل  لديهم  الذين  أو  والنشويات  السكر  يتناولون  الذين 

نفسية أو مشاكل تنفسية هم األكثر عرضة.

حتدث  وراثية.  بدانة  أساسًا  هي  الدموية  الدورة  بدانة   .5
خصوصًا خالل احلمل وعند األشخاص الذين يعانون من تورم 

الساقني. احلل هو يف التمارين مثل اجلري وصعود السالمل.

اليت  األعضاء  يصيب  البدانة  من  النوع  هذا  اخلمول  بدانة   .6
كانت ناشطة يف املاضي. مفتاح التخلص من خمزون الدهون 
هذا هو أن ال تنقطعوا عن تناول الطعام لفرتات طويلة، ألن 
اجلسم يستطيع أن يسّرع عملية األيض وحيرقها بسرعة. نأمل 
حياتكم  نظام  على حتسني  مساعدتكم  استطعنا  قد  نكون  أن 

وعلى التمتع بصحة جيدة بطريقة أو بأخرى.

أي جزء من جسمكم أكثر 
مسنة ؟

 إليكم السبب واحلل

أفضل محية تساعد على خفض 2 كيلو 
يف 7 أيام

تؤّجل البعض دخوهلم إىل احلمام من أجل التبول ألسباب خمتلفة، 
أي  استخدام  ومنها رفضهم  املنزل،  إىل  العودة  انتظار  منها 
الكثري  الكسل، وغريها  ومنها  اخلاص،  آخر غري محامهم  محام 

من األسباب.
األمر،  على  السيطرة  على  القدرة  اإلنسان  لدى  أن  ورغم 
واالنتظار لفرتة طويلة من الوقت، إال أن حقيقة تأخري التبول، 
7 مرات يف  وعدم دخول احلمام باملعدل الطبيعي، وهو من 6 – 
اليوم، يؤدي إىل حدوث جمموعة من األضرار على الصحة، وهي 

األضرار اليت يرصدها موقع the list يف التقرير التالي.
الكبار ما يعادل 6 أوقية، أي كوبني من املاء،  وحتمل مثانة 
أما مثانة األطفال فال تتحمل إال 4 أوقية فقط، أي كوب وربع 
من املاء، وعند ختزين البول يف املثانة، فإن هذا حيّملها أكثر 
من الالزم، فيتسع حجمها نتيجة امتالئها الزائد، مما يؤثر على 
بعض األعضاء األخرى، ومنها عضلة قاع احلوض، اليت تتأثر 

سلًبا بضغط املثانة عليها.
ومبجرد متّدد املثانة، يفقد العقل قدرته على معرفة موعد دخول 
احلمام، ويفشل يف استقبال هذه الرسالة اهلامة اليت تبعثها 

املثانة إىل الدماغ، عندما حيني وقت دخول دورة املياه.
التحكم  يفشلون يف  من  فقط  ليسوا  السن  وكبار  واألطفال 
بالبول، بل الشباب أيًضا معرضون لألمر نفسه، وخاصة عند 
محل  على  القدرة  فتفقد  طويلة،  لفرتة  بالبول  املثانة  امتالء 
هذا الكم من املاء لفرتات طويلة، وهو ما يؤدي إىل حدوث 

السيناريو األسوأ ألي فتاة.
املسالك  بالتهاب  تصاب  النساء  نصف  أن  املعروف  ومن 
البولية، مرة واحدة على األقل يف حياتهن، وذلك بعد أن تعرف 
البيكترييا طريقها إىل املسالك البولية، ما يسبب هلن أعراًضا 
مزعجة، منها احلرقان، والشعور الدائم باحلاجة إىل التبول، مع 

حدوث آالم يف احلوض.
ولكن التهاب املسالك البولية يف الواقع، ليس نتيجة مباشرة 
لتأخري التبول لفرتات طويلة، وإمنا ألن الكثريات أحياًنا ال يقمن 
خصبة  أرًضا  أجسامهن  جيعل  مما  جيد،  بشكل  املثانة  بتفريغ 

للبكترييا اليت تسبب التهاب املسالك البولية.
ومن هنا يتضح أن هناك مشاكل عديدة وكثرية يسببها عدم 
ذهابك إىل احلمام من أجل التبول فوًرا، لذا ُينصح بالتخلص 
من البول يف أسرع وقت، وقضاء وقت كاٍف يف احلمام إلفراغ 

املثانة متاًما.
أما إذا كنت خارج املنزل، وتفضل االنتظار لوقت العودة إىل 
محامك اخلاص، فيجب أن تتجن تناول املشروبات اليت حتتوي 
على الكافيني، ألنها مشروبات مدرة للبول، وستجعلك مضطرًا 
لفرتات  البول يف جسدك  أو حبس  آخر،  أي محام  لدخول  إما 

طويلة. 

هذا ما حيدث جلسمك عندما 
تتأخر عن »التبول«!

ألكثر من 40 عاما، قيل لنا إن تناول الكثري من امللح يقتلنا، 
الرياضة، كما  ويعد ضارا بالصحة كالتدخني أو عدم ممارسة 

يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم.

 ،»Open Heart« وقام حمرر مشارك يف جملة الطب الربيطاني
الدموية  واألوعية  القلب  مجعية  مع  بالشراكة  ُتنشر  اليت 
أيضا مشارك فعال يف اجمللس االستشاري  الربيطانية، وهو 
للتحرير، يف العديد من اجملالت الطبية األخرى، بفحص البيانات 

اجملمعة من أكثر من 500 دراسة طبية حول امللح.

وأوضح احملرر أنه مل جيد دليال علميا سليما يدعم فكرة تناول 
كمية قليلة من امللح، كما ميكن أن يؤدي هذا األمر، إىل مقاومة 
األنسولني، وزيادة ختزين الدهون، ورمبا يزيد من خطر اإلصابة 

بالسكري، ناهيك عن الضرر اجلنسي.

وينصح األطباء عادة، أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم، بضرورة تناول ثلثي ملعقة صغرية من امللح يوميا.

ولكن يعد امللح عنصرا غذائيا أساسيا بالنسبة ألجسادنا، حيث 
تتعارض فكرة احلد من تناوله مع مجيع غرائزنا الطبيعية، كما 

يعترب حاجة بيولوجية أقرب إىل عطشنا للمياه.

مشاكل  إىل  امللح«،  »منخفض  غذائي  لنظام  اتباعنا  ويؤدي 
جنسية وأخرى متعلقة باحلمل، كما تظهر الدراسات السريرية أن 
الوجبات الغذائية منخفضة امللح، ميكن أن تزيد من خطر ضعف 

االنتصاب عند الرجال، وكذلك التعب.

ويساعد امللح على حتمل احلوادث وغريها من الصدمات، إىل 
جانب النزيف املفرط. لذا حيتاج اجلسم إىل وجود احتياطي من 

امللح، لدرء خطر جتلط الدم يف األوعية الدموية.
ضار  امللح  بأن  »تقريبا«  األطباء  مجيع  خيربنا  ملاذا  إذا، 

بالصحة؟
يستند الرأي الطيب األرثوذكسي املتعلق بامللح، على فرضية 
يؤدي  امللح،  من  أعلى  مستويات  تناول  إن  تقول،  واضحة 
للعديد  بالنسبة  احلال  الدم. ولكن كما هو  ارتفاع ضغط  إىل 
من النظريات الصحية، فإن هذه الفرضية تقوم على أساس 

خاطئ.

علماء: ال صحة ملعلومات تحذر من تناول األجبان
امللح،  نأكل  عندما  النحو:  هذا  على  اخلاطئة  الفرضية  وتسري 
نعطش، لذا نشرب املزيد من املاء. كما يؤدي تناول الكثري 
من امللح إىل زيادة احلاجة للماء، ويزيد االحتفاظ باملاء من حجم 

العلماء: كل ما نعرفه عن 
ضرر امللح خاطئ!

الدم، ما يؤدي إىل ارتفاع الضغط، وبالتالي 
والسكتات  القلب  بأمراض  اإلصابة  إىل 

الدماغية وغري ذلك.
من  منطقي  األمر  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
الناحية النظرية، إال أن احلقائق ال تدعم ذلك. 
وتشري األدلة الطبية إىل أن حوالي 80% من 
ذوي ضغط الدم الطبيعي، ال يعانون من أي 
عالمات الرتفاعه عند تناوهلم مستويات عالية 

من امللح.
حول  اخلطرية  األسطورة  أن  بالذكر،  اجلدير 
امللح،  بكميات  الدم  ضغط  ارتفاع  ارتباط 
بدأت منذ أكثر من 100 عام، مع قيام العلماء 
مرضى   6 على  أجريت  بدراسات  الفرنسيني 
استخدام  املتعاقبون  الباحثون  وأساء  فقط. 

هذه البيانات.
والسؤال اآلن، كم من امللح جيب أن نأكل؟

املثلى  امللح  كمية  أن  إىل  األحباث  تشري 
مالعق  و3   1 بني  ترتاوح  للبالغني،  بالنسبة 

صغرية من امللح، يف اليوم الواحد.
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صــحة وغذاء

القلق خبصوص إنقاص الوزن بسرعة عادة ما 
يتطلب بذل جهود استثنائية يف النظام الغذائي 
وممارسة الرياضة، ورمبا تكون هذه اجلهود غري 
فيها  االستمرار  من  تتمكن  ال  رمبا  أو  صحية 

كتغيري دائم يف منط احلياة.

يوصى عادة بإنقاص رطل أو اثنني من الوزن 
يف األسبوع. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو 
الوزن، لكن على األرجح  معداًل بطيئًا إلنقاص 
لفرتة  الوزن  إنقاص  استمرار  يف  يساعد  أن 
كجم(   0.45( واحدًا  رطاًل  بأن  تذكر  طويلة. 
حراري.  سعر   3500 على  حيتوي  الدهون  من 
وبالتالي، فإن فقدان رطل واحد يف األسبوع، 
يستلزم حرق 500 سعر حراري أكثر مما تتناوله 
كل يوم )500 سعر حراري × 7 أيام = 3500 

سعر حراري(.

فيما يعد بشرى سارة للنباتيني، خلصت دراسة 
حديثة إىل أن استبدال حليب األبقار بألبان الصويا 
اإلصابة  خطر  من  كبري  حد  إىل  يقلل  أن  ميكن 

بالسرطان.

جامعة  من  باحثون  أجراها  اليت  الدراسة  ووجدت 
»غنت« البلجيكية أن أولئك الذين يتبعون نظامًا 
غذائيًا غين بالصويا، اخنفض لديهم خطر اإلصابة 
بسرطان القولون بنسبة 44% لدى النساء و%40 

لدى الرجال.

»ديلي  صحيفة  نقلته  ما  حسب  أيضًا  ثبت  كما 
ميل«، أن النساء الالتي استبدلن منتجات األلبان 
بسرطان  اإلصابة  خطر  لديهن  اخنفض  بالصويا 
املعدة بنسبة 42%، بينما سجلت نسبة االخنفاض 

لدى الرجال %29.

وأشار الباحثون إىل أن التقليل من تناول منتجات 
بسرطان  اإلصابة  خطر  خفض  إىل  أدى  األلبان 
الربوستاتا بنسبة 30%، بينما أدى االعتماد على 
اإلصابة  معدالت  خفض  إىل  الصويا  لنب  تناول 
بسرطان الثدي لدى النساء يف سن اليأس بنسبة 

36%، وقبل مرحلة انقطاع الطمث بنسبة %27.

وأشارت نتائج الدراسة واليت استغرقت 20 عامًا 
من البحث، أيضًا إىل أن اتباع نظام غذائي يعتمد 
بالسكري  اإلصابة  خطر  من  يقلل  الصويا،  على 
بنسبة  التاجية  القلب  أمراض  و   ،%28 بنسبة 
4%، والسكتة الدماغية بنسبة 36% لدى النساء 

و9% لدى الرجال.

املشرف  أنيمانز  ليفن  الدكتور  قال  جانبه،  من 
األحباث  »أوضحت  غنت،  جبامعة  الدراسة  على 
التكاليف  خيفض  النباتي  الطعام  تناول  أن 
وفواتري  املستشفيات  دخول  مثل  االقتصادية، 
اليت  السنوات  عدد  من  يرفع  أنه  كما  األطباء، 
يعيشها الناس بصحة جيدة، األمر الذي ميكنهم 

من مواصلة العمل واإلنتاج على حنو جيد«.

ويأتي هذا بعد أن اكتشف علماء أسبان يف وقت 
اإلصابة  خلطر  عرضة  أقل  النباتيني  أن  سابق 

مبرض السكري.

خلفض خطر اإلصابة بالسرطان 
اكتشاف ثوري يساعد يف القضاء تناولوا منتجات الصويا

على آثار التدخني
توصل الباحثون إىل حتديد الطريقة اليت يؤثر 
بها التدخني على إحدى اجلينات املسؤولة عن 
محاية الشرايني من التصلب، الذي يرفع من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب الوعائية، وهو ما 

ميكن أن يتيح التوصل إىل عالجات جديدة.

اجلينة  هذه  لديهم  األشخاص  من  وكثري 
إنزيم  وجود  من  تقلل  اليت   ”7 “أدامتس 

مسؤول عن تصلب الشرايني.

لكن التدخني يضعف هذه احلماية، حبسب ما 
تبني للباحثني الذين نشروا دراستهم يف جملة 

“سريكواليشن” األمريكية.

وقال موريداك رايلي األستاذ يف كلية الطب 
أحد  وهو  نيويورك  يف  كولومبيا  جامعة  يف 
الدراسة “تشري دراستنا إىل  املشرفني على 
هذا  على  تقضي  عالجات  تكون  أن  إمكانية 
لديه  شخص  وألي  للمدخنني  مفيدة  اإلنزيم 
خطر كبري لإلصابة بأمراض القلب الوعائية”.

وتشري تقديرات إىل أن التدخني مسؤول عن 
وفاة  وعن  التاجية  القلب  أمراض  من   %20

مليون و600 ألف شخص سنويًا يف العامل.

اليت  الطريقة  اآلن  قبل  معروفًا  يكن  مل  لكن 
فيسبب  اجلسم  على  التدخني  خالهلا  من  يؤثر 

أمراض القلب.

الباحثون  حلل  العالقة،  لتوضيح  مسعى  ويف 
يف هذه الدراسة بيانات وراثية ألكثر من 140 
ألف شخص، من خالل دراسات أعدت يف وقت 

سابق.

اليت  تلك  من  خاليا  أيضًا  الباحثون  وعّرض 
بدخان  مشبع  لسائل  الدموية  األوعية  تشكل 
ذلك  إثر  اخلاليا ضاعفت  أن  وتبني  السجائر، 
إنتاج األنزيم املسؤول عن تصلب الشرايني.

وهذا اإلنزيم على عالقة أيضا بالتهاب املفاصل 
وبعض أنواع السرطان.
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إنقاص الوزن السريع: 
ما أبرز عيوبه؟

األطعمة  هذه  أهمية  تنبع 
بالعناصر  تزودنا  أنها  يف 
أجل  من  الالزمة  الغذائية 
الغضروف  جتديد  من  التمكن 
يف خاليا اجلسم والتخلص من 
تلعب  كما  املفصلية.  اآلالم 
بعض األطعمة دورًا كبريًا يف 
وتليني  اجلسم  دهون  حرق 

املفاصل.

»فوكوس«  جملة  قّدمت 
أوند  »فيت  وموقع  األملانية 
املختص  األملاني  موبيل« 
والعناصر  االطعمة  بعض 

قاوموا آالم املفاصل بهذه األطعمة!

واحلبوب  والقريدس  واحملار  البحر  وسرطان 
الكاملة كالقمح والشوفان.

طعام  أن  أيضًا  يؤكدون  اخلرباء  أن  إىل  يشار 
مبنيًا  يكون  أن  جيب  املفاصل  التهاب  مريض 
كل  يشجع  الذي  الغذائي  اهلرم  أساس  على 
شخص سليم على اإلكثار من تناول اخلضراوات 
واحلبوب وبذور البقول والفواكه واحلصول على 
الطعام.  يف  واحللوى  الدهون  من  كميات  أقل 
من  متنوعة  ألوان  غذائيًا  املتزن  الطعام  ويوفر 
األغذية ويؤدي إىل احلصول على كميات معتدلة 

منه.

املفاصل  آالم  عالج  على  تساعد  اليت  الغذائية 
وأبرزها:

B6 فيتامني

الغضروف  بناء  إعادة  من  الفيتامني  هذا  ميّكن 
العضلي، لذلك تناوله مهم جدًا من أجل مساعدة 

اجلسم على جتديد اخلاليا اليت حيتاجها.

 كما يقوم الفيتامني بإفراز مواد معينة تساعد 
كبار السن والرياضيني وأيضًا من يعانون من 
من  الكثري  يتناولون  الذين  أو  مفرطة  مسنة 
األمينية يف اجلسم  اللحوم يف حتويل األمحاض 
واالستفادة منها، باإلضافة إىل أنه يساعد على 

عدم اإلصابة بفقر الدم.

واجلوز  األفوكادو  تناول  إن  اخلرباء  ويقول 
والبقوليات بأنواعها واحلليب واملوز يساعد على 
تزويد اجلسم حباجته من هذا النوع من الفيتامني، 
الرجال  فإن  األملانية،  التغذية  جلمعية  ووفقًا 
حيتاجون إىل 1.5 مليغرام يوميًا من الفيتامني، 

فيي حني حتتاج النساء إىل 1.2 مليغرامًا منه.

األمساك

يشري اخلرباء إىل أن تناول السمك بأنواعه وخاصة 
هشاشة  من  حيمي  والتونة  والسلمون  الرنغة 
العظام، وذلك بعكس من يتناول اللحوم بكثرة. 
األمينية  األمحاض  للجسم  يوفر  السمك  أن  كما 
يف  الضارة  الدهون  من  ويقيه  حيتاجها  اليت 

اجلسم.

ويساعد السلمون على حماربة التهاب املفاصل 
مكافحة  خالل  من  والشرايني  القلب  وحيمي 
احلاصل  التلف  وترميم  الدموية  اجللطات  تكون 
الكولسرتول  مستويات  ورفع  الشرايني  يف 
جيعل  مما  الدم،  ضغط  مستوى  وخفض  اجليد 
وجبة أسبوعية من األمساك كافيًا إلمداد اجلسم 
بالعناصر اليت حيتاجها، كما أن احلمية والرياضة 

تساعد على تليني املفاصل، وختفيف األمل.

العناصر املضادة لألكسدة

تعمل هذه العناصر على منع تشكل املواد الضارة 
يف اجلسم. وتتواجد يف اخلضراوات، إال أن طبخ 
الفيتامينات  هذه  يذيب  املاء  يف  اخلضراوات 
ومينع اجلسم من االستفادة منها. لذلك ينصح 

بتناول الطعام احملضر على البخار.

بفيتامني  الغنية  الغذائية  العناصر  أن  كما 
فروت  والغريب  الربتقال  يف  املوجود  »سي«، 
والفريز واألناناس والكرنب والبابايا واحلامض 
والكيوي  والفاصولياء  واللفت  والقرنبيط 
واملانغا  األمحر  وامللفوف  والقرنبيط  والشمام 
آالم  من  التخلص  على  كبري  بشكل  يساعد 

املفاصل.

أن  األطباء  وجد  فقد  السيلينيوم،  عنصر  أما 
إخنفاض مستويات السيلينيوم يف اجلسم تؤدي 
اىل هشاشة العظام ورمبا التهاب املفاصل. ومن 
التونة  اهلام  العنصر  بهذا  تزودنا  اليت  األطعمة 

أيضًا، إذا كنت تفقد الكثري من الوزن بسرعة 
ما  مقدار دهون يساوي  تفقد  ال  فقد  كبرية، 
ستفقده باتباع مبعدل أقل بطئًا لفقدان الوزن. 
بداًل من ذلك، من احملتمل أن تكون فقدت وزن 
ألنه  وذلك  الدهين،  النسيج غري  رمبا  أو  املاء 
من  احلرارية  السعرات  هذه  حرق  الصعب  من 

الدهون يف تلك الفرتة القصرية.

ومع ذلك، ففي بعض احلاالت، ميكن أن يصبح 
إنقاص الوزن السريع آمنًا إذا مت بطريقة سليمة. 
وجبات  األطباء  يصف  قد  املثال،  سبيل  على 
إلنقاص  للغاية  احلرارية  السعرات  منخفضة 
الوزن بسرعة إذا كانت البدانة تسبب مشكالت 
غذائي صارم  نظام  اتباع  ولكن  بالغة.  صحية 
كهذا يتطلب اإلشراف الطيب. وقد يكون من 

الصعب احلفاظ على هذا الوزن املفقود.

الوجبات  بعض  تشمل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
حنو  االنطالق  على  ملساعدتك  مبدئية  مرحلة 
يتضمن  املثال،  سبيل  على  الوزن.  فقدان 
النظام الغذائي لدى مايو كلينيك مرحلة البداية 
السريعة وفيها قد تفقد من 6 إىل 10 أرطال 
الوزن  تفقد  أن  ميكنك  أسبوعني.  أول  يف 
بني  جيمع  ألنه  هذا  مثل  نهج  باتباع  بسرعة 
العديد من اإلسرتاتيجيات الصحية واآلمنة يف 
آن واحد، بدون وسائل للتحايل أو اتباع نظام 
غذائي صارم. بعد الفرتة املبدئية اليت تدوم 
الوزن  إنقاص  معدل  إىل  ستنتقل  أسبوعني، 
املوصى به من رطل إىل رطلني يف األسبوع، 
بالواقعية  كذلك  وتتسم  آمنة  طريقة  وهي 

واالستدامة على املدى الطويل.

ما ال تعرفونه عن العدس!

يدرك الناس أن العدس يتمّيز بفوائد صحية 
عّدة فيتناولونه باستمرار.

ولكن هل تساءلتم يومًا ما هي هذه الفوائد؟

على  العدس  يساعد  الكولسرتول:  خيفض   -
خفض مستوى الكولسرتول يف الدم ألنه حيتوي 
على كميات كبرية من األلياف القابلة للذوبان. 
إن خفض مستويات الكولسرتول يقلل من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن 

طريق احلفاظ على نظافة الشرايني.

- صحة القلب: أظهرت دراسات عّدة أن تناول 
يقلل  العدس  مثل  باأللياف  الغنية  األطعمة 
يعترب  كما  القلب.  بأمراض  اإلصابة  خطر  من 
الفوليك  حلمض  كبريًا  مصدرًا  أيضًا  العدس 
كبري  حّد  اىل  يساهمان  اللذين  واملغنيسيوم، 

يف احلفاظ على صحة القلب.

- صحة اجلهاز اهلضمي: تساعد األلياف الغذائية 
غري القابلة للذوبان املوجودة يف العدس على 
اجلهاز  اضطرابات  من  وغريها  اإلمساك  منع 

اهلضمي.

تساعد  الدم:  يف  السكر  مستوى  -استقرار 
األلياف القابلة للذوبان على تعديل مستويات 

السكر يف الدم واستقرارها.

العدس  أن  من  الرغم  على  الوزن:  -خسارة 
األلياف  مثل  عّدة  غذائية  عناصر  على  حيتوي 
ال  فإنه  والفيتامينات،  واملعادن  والربوتني 
يزال قليل السعرات احلرارية وال حيتوي على 
الدهون. كوب واحد من العدس املطبوخ حيتوي 

فقط على حوالي 230 سعرة حرارية.
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A SUSPECTED terror-
ist who killed a man and 
took a woman hostage 
in an up-market suburb 
of Melbourne overnight 
had arranged to meet her 
through an escort ser-
vice.
Police are treating the 
deadly siege as an “act of 
terror”.
The fatal standoff, which 
ended in a volley of gun-
fire, saw a man murdered, 
the woman taken hos-
tage, three officers shot, 
and the gunman killed by 
police.
The armed hostage-taker, 
identified by the police 
as Yacqub Khayre, was 
known by counter-terror-
ism police and had been 
on parole.
Police have this morn-
ing revealed the gunman 
had arranged to meet a 
woman at the Bucking-
ham Serviced Apartments 
in Brighton after booking 
her services through an 
escort agency.
Victoria Police Commis-
sioner Graham Ashton 
said the man shot an 
employee of the building 
before taking the woman 
captive.
“At the scene, when this 
person’s first arrived 
there, a man was shot, we 
believe, by the gunman,” 
Mr Ashton said. “He was 
an employee of the ser-
viced apartments, so he 
appears to have been in 
the wrong place at, un-
luckily, the wrong time.”
The victim was an Austra-
lian national of Chinese 
origin. He was not named 
as police were still try-

Brighton siege declared ‘an act of terror’ as IS claims responsibility

ing to inform relatives, Mr 
Ashton said.
“He had done nothing 
wrong except work at the 
apartment,” Mr Ashton 
said.
Mr Ashton said Khayre 
had arranged to meet the 
woman.
“He’s arranged to meet 
her as part of an escort 
service and he’s booked 
her services and he’s met 
her there for the purposes 
of those services of the 
escort agency.”
Islamic State’s media arm 
has this morning released 
a statement claiming 
Khayre, who is reported 
to have been involved in 
a failed plot to attack an 
Australian military base, 
was “a soldier of ISIS”.
The siege began at Buck-
ingham Serviced Apart-
ments in the up-market 
bayside suburb of Brigh-
ton on Tuesday evening.
Heavily armed police 
swarmed the area when a 
female hostage, believed 
to be in her 20s, made a 
triple-0 call telling offi-
cers she was being held 
hostage and a man had 
been killed.
Police are now carrying 
out searches and inves-
tigating whether the man 
had staged the siege to 
set a trap counter-terror 
officers.

‘AN ACT OF TERROR’
The first sign of a possible 
terror link came when a 
male caller claiming to be 
linked to the siege called 
the Channel 7 newsroom 
in Melbourne saying: 
“This is for IS” and “This 
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is for Al-Qaeda.”
Seven reported a woman 
was heard screaming in 
the background.
The siege came to a dra-
matic end when the gun-
man opened fire on police, 
hitting three male police 
officers, two of whom 
were hospitalised with 
gunshot wounds while 
the other was treated at 
the scene.
Tactical officers shot 
dead the gunman in a vol-
ley of gunfire.
Witnesses to the Brighton 
siege described hearing 
explosions and screams 
before a hail of machine-
gun fire brought the 
standoff to an end about 
6pm.
Officers said they had no 
communication with the 
gunman during the two-
hour siege and were yet 
to establish whether the 
call to Seven was genu-
inely related.
But Mr Ashton has this 
morning confirmed police 
are treating the incident 
as terrorism.
“We are treating it as an 
act of terrorism,” he said.
“We don’t know whether 
it was something planned 
or just spontaneous at 
this stage, but to answer 
your question we are 
treating it as a terrorism 
incident.”
Mr Ashton confirmed 
Khayre had “a long crimi-
nal history” and was on 
parole at the time of last 
night’s siege.
Police are currently exe-
cuting search warrants at 
Khayre’s Roxburgh home 
which he shared with 

his mother, as well as 
continuing to search the 
crime scene at Brighton.
Officers have seized elec-
tronic devices as well as 
physical evidence as they 
seek to uncover what led 
to the attack, and whether 
it was planned or sponta-
neous.
Investigators will con-
sider the possibility that 
Khayre, who burst from 
the apartment shooting 
at officers before being 
gunned down, staged the 
siege in order to lure ter-
ror police and ambush 
officers who surrounded 
the building.
Mr Ashton said the pos-
sibility of the man setting 
a trap for police had “cer-
tainly been weighed into 
the calculations”.

GUNMAN HAD A LONG 
CRIMINAL HISTORY
The gunman, claimed 
by the terror group to be 
a “soldier of ISIS”, had 
come to the attention of 
counter-terror authorities 
almost a decade ago.
Khayre had been involved 
in a 2009 terror plot to at-
tack Holsworthy Army 
barracks in Sydney’s 
southwest.
The plan was traced back 
to followers of a Somali-
based terror group with 
strong links with Islamic 
State. Khayre is reported 
to have been Somali refu-
gee who lived in Australia 
since he was a child.
Investigators thwarted 
the plot that if successful 
could have seen Austra-
lian soldiers killed with 
high-powered weapons.
The plan, known as the 
Neath plot, saw three men 
convicted and handed 
lengthy jail sentences.
However Khayre and an-
other man involved were 
acquitted in 2010.
In 2007, he was charged 
with armed robbery after 
holding up passengers on 
a Melbourne train, leav-
ing one man with knife 
wounds.
Khayre was convicted 
of a number of violent 
crimes since walking free 
from the Holsworthy dra-
ma and had recently done 
jail time.

Khayre was released from 
prison last year and had 
been on parole since.
HOW WAS THIS MAN ON 
PAROLE?
Mr Ashton acknowledged 
the man was on parole but 
said there was no indica-
tion he had been planning 
a terror-related crime.
“There is nothing that 
we’ve found thus far 
that would suggest to us 
that this was ... planned 
or done in concert with 
other,” he said. “We be-
lieve at this stage with 
the information we have 
he was acting alone and 
there wasn’t any sort of 
ongoing threat in relation 
to any plot or anything 
around this individual.”
Victorian Premier Dan-
iel Andrews said Khayre 
had “behaved terribly” in 
prison and has his sen-
tence extended, meaning 
he was not eligible for pa-
role when “he might have 
hoped”.
“His sentence had been 
increased because of 
poor behaviour — this is 
the advice I have — terri-
ble behaviour in prison.”
Still, Mr Andrews defend-
ed the offender’s parole, 
saying he “was eligible” 
and had “been compliant 
with the terms and condi-
tions of the parole grant-
ed to him”.
“I would point to the fact 
that the sentence did not 
related to terrorism acts. 
He was actually acquitted 
of (terrorism) charged in 
New South Wales, as we 
all know,” he said.
“The jail sentence and his 
parole was in relation to 
other criminal acts that 
weren’t of a terrorism na-
ture.
“Of course it is of concern 
to us that somebody who 
would be compliant with 
each and every term and 
condition of the parole 
they had been granted 
and were eligible for could 
commit such a crime.”
In response to questions 
around the man being 
able to spark the deadly 
siege while on parole, 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull indicated the 
Premier had question to 
answer over parole con-
ditions in the state.
“There are some, very 
grave questions. I have 

raised these today with 
the Victorian Premier,” Mr 
Turnbull said.
“How was this man on 
parole? He had a long 
record of violence ... he 
had been charged with 
a terrorist offence some 
years ago and had been 
acquitted. He was known 
to have connections, at 
least in the past, with 
violent extremism, but 
he was a known, violent 
offender. How was he on 
parole?”
Mr Turnbull said there had 
been “too many cases of 
people on parole commit-
ting violent offences of 
this kind”.
He said the issue of parole 
would be a “high priority” 
at this Friday’s Common-
wealth Heads of Govern-
ment meeting.
ISIS CLAIMS RESPONSI-
BILITY
In statements released 
online Tuesday morn-
ing, IS blamed the attack 
on Australia’s member-
ship in the US-led coali-
tion against the militant 
group.
“The attack in Melbourne, 
Australia was carried out 
by a soldier of the Islam-
ic State in response to 
the call for targeting the 
subjects of the coalition 
states,” the group’s Amaq 
news agency said.
The incident comes weeks 
after the terror group’s 
publisher called for IS 
followers in Australia to 
take hostages, suggest-
ing sites like Gumtree 
and eBay could be used 
to place fake ads and lure 
potential victims.
It also follows the week-
end’s murderous London 
terror attacks that saw 
terrorists kill at least sev-
en people “for Allah”.
Deputy Commissioner 
Andrew Crisp said police 
had been on high alert 
following Saturday’s at-
tacks.
“We are extremely con-
cerned about terrorism. 
Whenever there is any in-
cident overseas it causes 
us to question what ma-
jor events we have run-
ning,” Mr Crisp told re-
porters at the scene on 
Monday night. “We are 
very attuned to the threat 
of terrorism here in Mel-
bourne.”

Yacqub Khayre was acquitted over the Holsworthy terror plot in 2009. Picture: Julian Smith/AAPSource:AAP
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POLICE are investigating 
whether a man who shot 
another man dead and 
took a female escort hos-
tage in Melbourne over-
night staged the siege to 
lure counter-terror officers 
to the Brighton address.
Counter-terror officers 
surrounded the Bay 
Street apartment building 
on Tuesday night where 
the armed man, Yacqub 
Khayre, 29, was holding a 
woman against her will af-
ter gunning down a recep-
tionist at the entrance of 
the serviced apartments.
Victoria Police Commis-
sioner Graham Ashton 
said police had received a 
call “from someone claim-
ing to have a hostage in an 
apartment” at the address 
and “making threats to 
the hostage if police inter-
vened”.
As tactical officers and 
specially trained counter-
terror cops surrounded the 
address, Mr Ashton said 
police were made aware of 
a call made to Channel 7 
making claims around that 
the gunman was “doing it 
for ISIS”.
After holding the woman 
hostage for some time, 
Khayre burst from the 
apartment, and opened 

fire at officers sparking a 
gunfight.
“There was something 
yelled,” Mr Ashton said on 
Tuesday morning. “He’s 
then burst out of the apart-
ment with the firearm firing 
... and we’ve engaged him 
in a gunfight at that point.
“He’s come out firing at 
police and we’ve fired 
back.”
Khayre was shot and killed 
by police after his shots 
had hit three officers. Two 
were treated in hospital 
and one at the scene for 
their gunshot wounds, but 
all three are stable.
Though the woman, who 
Khayre had lured to the 
address by booking her 
services through an es-
cort agency, was threat-
ened and held against her 
will, Mr Ashton said police 
were investigating the pos-
sibility that the gunman’s 
real target was the police 
he shot at.
“It’s a possibility,” he said 
when asked at a media 
conference on Tuesday 
morning.
“We still don’t’ know ex-
actly whether that was the 
case, certainly a booking 
was made to see an escort 
at the premises, he’s then 
turned up at the premises 

with a firearm.”
Mr Ashton said the possi-
bility of luring police had 
“certainly been weighted 
into the calculations”.
“We haven’t found any-
thing like a note or any 
comment around that in 
what we’ve found so far,” 
he said.
“It’s early days, there’s 
search warrants being 
done, we’ve got comput-
ers and electrical items 
seized to go through.
“It’s too early to know how 
random this was in terms 
of whether it was some-
thing that he was planning 
or thinking about, whether 
police were the target or 
he’s seized the opportunity 
he thought was presented 
to him last evening.”
Police are currently ex-
ecuting search warrants 
at Khayre’s Roxburgh ad-
dress where he lived with 
his mother, and foren-
sic officers remain at the 
crime scene.
It has been confirmed that 
the siege is being treated 
as a terror incident.
Mr Ashton said counter 
terrorism were investigat-
ing the matter, and con-
firmed Khayre was known 
to police through a long 
criminal history including 
being charged and later 
acquitted for a terror plot 
that targeted Australian 
defence personnel in Syd-
ney in 2009.
Khayre had been released 
from prison last year, 
where he served time for 
non-terror related violent 
offences, and was on pa-
role at the time of yester-
day’s siege.
Victorian Premier Daniel 
Andrews said had been 
compliant with his parole 
conditions.
Mr Ashton said there was 
“nothing to suggest” that 
Khayre had been planning 
an attack.
“We believe at this stage 
with the information we 
have he was acting alone 
and there wasn’t any sort 
of ongoing threat in rela-
tion to any plot or anything 
around this individual,” he 
said.

Police investigating whether Melbourne gunman 
staged siege to lure cops

Chief Commissioner Graham Ashton said police are investigating 
what made Khayre start the siege, and whether he was targeting of-
ficers. Picture: Mark StewartSource:News Corp Australia

Forensic police gathering evidence outside the Buckingham Serviced Apart-
ments in Brighton in Melbourne. Picture: Julian Smith/AAPSource:AAP

Former prime minister 
Tony Abbott says every 
effort must be made so 
returning jihadists are 
not free to “walk in our 
streets”.
“The first step is to redou-
ble our efforts to crush 
the so-called caliphate in 
the Middle East,” Mr Ab-
bott told 2GB on Tuesday 
morning.
“The second step is to 
redouble our efforts to 
ensure no returning ji-
hadists are loose on our 
streets and the third step 
is to take much more vig-
orous measures to close 
down these centres of 
hate preaching.”
His comments follow an 
overnight incident in Mel-
bourne where an ISIS-in-
spired gunman killed one 

man and took another 
woman hostage.
Police on Tuesday con-
firmed the Melbourne gun-
man was Yacqub Khayre, 
who was on parole and 
the time and was killed in 
a shootout with police.
On Monday Mr Abbott 
urged the nation’s lead-
ers to urgently consider 
using the military in com-
plex terrorist situations 
while giving police the 
shoot-to-kill powers util-
ised in the London terror 
attack.
The former prime minis-
ter, who put a commando 
regiment on standby dur-
ing the December 2014 
Lindt cafe siege, is one of 
several government MPs 
pushing for the Defence 
Act to be amended.

Abbott’s plan to stamp out terror

Catholic educators are 
renewing warnings about 
looming school fee hikes 
and urging senators to 
stall the Turnbull govern-
ment’s funding plan.
They say the proposed 
funding model, dubbed 
Gonski 2.0, has stoked 
immense confusion and 
concern and could pit 
communities against each 
other.
Voiced during a tense 
public hearing in Canberra 
on Monday, the warnings 
come despite funding to 
Catholic schools increas-
ing in all states and ter-
ritories over the next 10 
years, except the ACT.
The government argues 
the Catholic sector will get 
an extra $1.2 billion over 
the next four years and 
more across the decade.
But the National Catho-
lic Education Commis-
sion says more than 600 
schools across the coun-
try will be worse off, with 
dozens facing funding 
cuts of more than 50 per 
cent.
“What this model has 
done is increase the ex-
pected fee for every pri-
mary school student in a 
non-government school in 
Australia,” Catholic Edu-

cation in Canberra direc-
tor Ross Fox told the Sen-
ate inquiry.
“And it’s particularly in-
creasing expected fees in 
Catholic primary schools 
right across Australian 
communities.”
Catholic administrators 
are concerned the legisla-
tion could curb their abil-
ity to distribute funds as 
they see fit and are wor-
ried about how resourcing 
standards and socio-eco-
nomic status are calcu-
lated.
They fear the legislation 
before parliament would 
also lock in an inadequate 
measure of parental ca-
pacity to pay fees.
Senators were urged to 
keep existing legislation 
in place while the impacts 
of the new model were 
unpacked and any un-
intended consequences 
rectified.
“What we are seeking is 
that some serious policy 
work and consultation is 
undertaken to ensure we 
do end up with a genu-
inely needs-based fund-
ing model that is sector 
blind,” acting NCEC ex-
ecutive director Danielle 
Cronin said.
Nationals senator Bridget 

Catholics warn senators against Gonski 2.0
McKenzie and Greens 
senator Sarah Hanson-
Young both took Catholic 
officials to task over their 
argument.
“I find it extraordinary that 
you’re advocating - de-
spite the fact that across 
the country you get an 
overall increase - that 
you’re advocating that 
you should continue to 
get overly funded in order 
to keep school fees low,” 
Senator Hanson-Young 
said.
“Chronically under-funded 
schools, whatever sectors 
they come from, surely that 
has to be the priority.”
Representatives from 
Australia’s independent 
schools concede some 
will be worse off under the 
new plan but have offered 
measured support.
More than 400 indepen-
dent schools would re-
ceive lower funding growth 
and two dozen would have 
their funding cut but rep-
resentatives say the new 
model is consistent and 
will allow planning.
“We didn’t want to argue 
for anyone to lose money 
... but if the government 
has decided this is the 
best way to introduce 
a fair model of funding, 
then we’ve accepted that,” 
Geoff Newcombe from 
the Association of Inde-
pendent Schools of NSW 
said.
The Australian Primary 
Principals and Australian 
Secondary Principals as-
sociations want money 
sooner than 10 years for 
underfunded schools, 
while independent school 
heads want more detail 
about the support for 
those whose entitlements 
will be reduced.
The Education Depart-
ment’s Tony Cook told the 
hearing the package fixes 
inconsistencies to ensure 
students with the same 
needs within the same 
sector will attract the same 
amount of Commonwealth 
funding.
With Labor opposed, the 
government needs 10 ex-
tra Senate votes to pass 
the legislation.
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PRIME Minister Malcolm 
Turnbull has questioned 
why the man behind deadly 
Brighton siege was on pa-
role.
Yacqub Khayre, cut off a 
parole ankle bracelet be-
fore he shot dead an apart-
ment worker and took an 
escort hostage in Brighton 
last night.
Victoria’s Police Commis-
sioner said investigators 
would probe whether the 
terror gunman was trying 
to lure police into a deadly 
ambush.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull this morning 
questioned why Khayre, 
who had a long history of 
violence, was on parole.
“How was this man on pa-
role?” he said.
“He had a long record of vi-
olence. A very long record 
of violence.”
“He had been charged with 
a terrorist offence some 
years ago and had been 
acquitted.
“He was known to have 
connections, at least in the 
past, with violent extrem-
ism.”
Islamic State is trying to 
claim responsibility for 
the deadly hostage drama, 
about 11km southeast of 
Melbourne CBD, saying the 
gunman was ‘one of its sol-
diers’.
But Victoria Police Chief 
Commissioner Graham 
Ashton said there was little 
evidence the incident was 
planned or co-ordinated 
with anyone else.
The innocent man shot 
dead by the gunman, 
whose body was found in 
the foyer of the Bucking-
ham Serviced Apartments 
in Bay St by police soon 
after they arrived, was a 
worker there.
He was an Australian na-
tional of Chinese origin. He 
was not named as police 
were still trying to inform 
relatives, Mr Ashton said.
“He had done nothing 
wrong except work at the 
apartment,” Mr Ashton 
said.
Mr Ashton said the gunman 
- confirmed as Mr Khayre, 
29, as revealed last night 
by the Herald Sun - was 

from Roxburgh Park in Mel-
bourne’s north and lived 
with his mother.
Police have seized com-
puters and other devices 
from his house on tuesday  
morning.
The bomb squad returned 
to the Brighton apartments 
this morning with officers 
suiting up and heading into 
the building.
Police say they are just 
processing the crime 
scene and there is no bomb 
threat.
The deadly siege conclud-
ed when Khayre came out 
of the apartments with a 
shotgun and fired at po-
lice.
Two officers were injured in 
the hand, one in the neck.
“Fortunately they are OK,” 
Mr Ashton said.
“Two of them are currently 
now at hospital.
“One was treated at the 
scene and are still going 
under medical treatment.
“They are non-life-threat-
ening which is what we’re 
grateful about.”
Mr Ashton added: “Noth-
ing thus far will suggest to 
us that this was planned or 
done in concert with oth-
ers.
Asked if he believed the 
gunman lured police to 
ambush and kill officers, 
Mr Ashton said: “It’s a pos-
sibility (but) we don’t know 
whether that was the case.
“Certainly a booking was 
made to see an escort at 
the premises.
“He’s then turned up at the 
premises with a firearm, 
that’s all been weighed 
into the calculations but 
we haven’t found anything 
like a note or any comment 
around that we’ve found so 
far.
“It’s early days.
“There’s search warrants 
being done.
“We’ve got computers and 
electrical items seized to 
go through.
“The AFP (Australian Fed-
eral Police) will assist us in 
that.
“It’s just too early to know 
how random this was in 
terms of whether it was 
something that he was 
planning or thinking about, 
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whether police were the 
target or he’s seized the 
opportunity he thought 
was presented to him last 
evening.”
Asked whether there was 
a genuine link with IS, Mr 
Ashton said: “Look, we’re 
aware of, online, them hav-
ing claimed responsibil-
ity, but then they always 
tend to jump up and claim 
responsibility every time 
something happens so, we 
note that that has happened 
but he’s also made state-
ments last night around al-
Qaeda.”
Mr Ashton said the siege 
that lasted about two hours 
and involved heavily-armed 
specialist police was a 
“dangerous and volatile 
situation”.
“We deal with situations on 
a siege basis a lot but this 
was a very dangerous situ-
ation and required immedi-
ate action and that’s what 
we saw last night.”
Premier Daniel Andrews 
praised police 
“What is beyond question 
in this incident and at all 
times is the professional-
ism, bravery, courage and 
effectiveness of our spe-
cialist police forces in this 
state,” he said.
“But be in no doubt the 
special operations group 
and others last night have 
put themselves in harm 
has way to keep the rest 
of us safe and that’s some-
thing that we should hon-
our and it’s something that 
we should value.”
Asked if he was concerned 
by the fact the gunman was 
on parole, Mr Andrews re-
sponded: “Well, I would 
make the point that he had 
served significant jail term 
and become eligible for pa-
role at a later point than he 
might have hoped because 
his sentence had been in-
creased because of poor 
behaviour.
“This is the advice I have, 
terrible behaviour in pris-
on.
“He’s been compliant, in-
cluding drug tests, attend-
ing appointments and ob-
serving a curfew.
“That’s the information that 
I have to this point.”

The gunman at the centre 
of the siege was known to 
counter-terrorism investi-
gators.
Khayre was charged and 
later acquitted over a ter-
ror plot to launch a suicide 
attack against Sydney’s 
Holsworthy army barracks 
in 2009.
IS this morning blamed the 
attack on Australia’s mem-
bership in the US-led co-
alition against the militant 
group.
“The attack in Melbourne, 
Australia was carried out 
by a soldier of the Islamic 
State in response to the call 
for targeting the subjects 
of the coalition states,” the 
group’s Amaq news agen-
cy said.
Mr Ashton said the female 
hostage was an escort who 
had been booked by the 
gunman.
“Obviously (she’s) severe-
ly traumatised by what’s 
happened and that’s very 
understandable in those 
circumstances, as you can 
well imagine,” he said.
“But in terms of physical in-
jury, she wasn’t physically 
injured by the offender but 
certainly kept in the apart-
ment against her will.”
Prime Minister Malcolm 
Turnbull said the incident 
in Brighton, coming so 
soon
after the attack in London, 
had shocked all Austra-
lians.
“This terrorist attack by a 
known criminal, a man who 
was only recently released 
on parole, is a shocking, 
cowardly crime,” he said.
“It is a terrorist attack and 
it underlines the need for 
us to be constantly vigi-
lant, never to be deterred, 
always defiant, in the face 
of Islamist terrorism.
“What is clear here is that 
we face a growing threat 
from Islamist terrorism in 
Australia in our region and 
around the world.
“We will continue to defy it 
and we will continue to de-
feat it.”
Mr Turnbull said there was 
concern about copycats 
but the terror threat level 
had not been raised for 
Australia.

“But all of these attacks, 
particularly given the 
way they are reported on, 
across the
world, all run the risk of 
promoting other copy cat 
incidents,” he said.
Australian Federal Police 
deputy commissioner Mike 
Phelan said there was a vi-
able threat in Australia.
“Currently (there is) in ex-
cess of 70 ongoing opera-
tions throughout the coun-
try,” he said.
“In addition to that, there 
are, and the director gen-
eral of security has put on 
public record,
the 200 people they are 
looking at.
“In addition to that, on an 
outer ring, are those who 
have come to attention, 
in each of the state juris-
dictions monitored by the 
equivalent of their intelli-
gence units and in the case 
of Victoria, that is in the 
hundreds.
“It is where people fit on 
the list.
“We are constantly putting 
people under review, de-
pending on the intelligence 
that comes through, ongo-
ing investigations, some 
someone comes up, a pe-
ripheral target, they get re-
assessed.”
As the siege was taking 
place Khayre called the 
Channel Seven newsroom 
in Melbourne and said ‘this 
is for IS (Islamic State)’ and 
‘this is for al-Qaeda’.
Channel 7 chief of staff Ni-
cole Bland, who took the 
call, told 3AW this morning 
that initially an extremely 
distressed woman was on 
the phone who she could 
not understand.
Then a man took over and 
said “this is the Brighton 
hostage” before naming IS 
and al-Qaeda.
The call came after the 
weekend London outrage 
in which terrorists shouted 
“this is for Allah” as they 
killed seven people.
Witness Lee Griffin said 
last night tactical police hid 
behind rubbish bins before 
firing the fatal rounds.
“I heard an initial shot and 
then a wave of police ar-
rived and that’s when the 
next shots
occurred,” Mr Griffin said.
“I saw police shoot the guy. 

It was terrifying.”
Moments later, officers 
freed the woman who had 
been held captive.
Daniel Andrews addresses 
the media after Melbourne 
siege 
 Witness Ben Vieth was 
standing on his balcony 
about 150m from the scene 
when gunfire erupted just 
after 6pm lon Monday  
night.
“Next minute we heard the 
machine gun go off,’’ he 
said.
“It was absolutely terrify-
ing. It went for probably 
three or four seconds — 
just constant fire.
“The police were just 
screaming at people to run 
and take cover.
“People were just ducking 
and running. I was just in 
shock — I couldn’t stand 
up. It was full on.
“The noise was just deaf-
ening.
“It wasn’t a couple of 
shots.
“It sounded like 20 or 30 
shots.”
As soon as the machine 
gun went off four ambu-
lances sped to the scene, 
he said.
“They were obviously 
planned,’’ Mr Vieth said.
“Then I just heard two po-
lice were shot.”
Jack Reid, 20, who lives 
close to the apartment 
complex, was standing 
nearby with his 18-year-
old brother when the shots 
started.
A police officer shouted 
at bystanders to flee to a 
nearby supermarket.
“The policewoman was 
just shouting at us to get 
into Coles and stay there,’’ 
Mr Reid said.
“It was pretty scary.
“She was just going: ‘Ev-
eryone get into Coles now! 
Stay inside! Don’t come 
out!
“We all figured it was a 
hostage thing.
“I am a bit shaken.
“The gunshots took us all 
by surprise.
“It went for at least three 
seconds. It sounded like a 
pistol or something.”
Buckingham Serviced 
Apartments at 408 Bay 
St, is next to a children’s 
swimming school and sev-
eral doctors offices.
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طوني  النواب  أقام 
وجايسن  بورك 
ديب  وجهاد  كلري 
يف  رمضانيا  افطارا 
 Police( يف  قاعة   
 Community Youth
Centre (PCYC   يف 
وذلك  بانكستاون 
من  االربعاء  يوم  عصر 

االسبوع الحالي,
عدد  االفطار  حضر 
بينهم  الدين  رجال  من 
شربل  مار  دير  رئيس 
الفرخ  لويس  االب 
مصعب  والشيخ 
بلدية  رئيس  الغا، 
السابق  بانكستاون 
رئيس  عصفور،  كال 
الكلدانية  الرابطة 
الزميل  يوسف،  سمري 
الدكتور  ديب،  أحمد 
الدين،  علم  مصطفى 
بحنني  جمعية  رئيس 
الصديق  فادي  الخريية 
الجمعية  يف  واملسؤول 
وعدد  حامد  مصطفى 
فاعليات  من  كبري 
اللبنانية  الجالية  وابناء 

أكثر من 300 شخص شاركوا يف افطار النواب طوني بورك وجايسن كلري وجهاد ديب

املجتمع االسرتالي الواسع وبناء اسرتاليا.
ثم تحدث مدير عام مركز الشرطة االجتماعي للشبيبة 
وقال انه تأسس عام 1937 حيث مضى 80 عاما يف 
خدمة املجتمع، معتذرا عن عدم تمكن رئيس املركز من 

الحضور الرتباط مسبق يف غاية االهمية.
بعض  مع  للنواب  تذكارية  صورة  اخذ  جرى  وأخريا 

شبيبة املركز.

والجاليات األخرى وممثلون لصحف التلغراف والوارلد 
ووسائل  هريالد  ايست  وامليدل  واملستقبل  اوبزرفر 

اعالمية اخرى.
النواب بورك وكلري  املناسبة كل من  وقد تحدث يف 
وديب حيث ركزوا يف كلماتهم على معاني شهر رمضان 
الرحمة والخري واملسامحة والصوم كما  املبارك شهر 
اغناء  الجاليات االسالمية يف  تطرقوا اىل مساهمات 

سوف أزيل وأدمر كل الحظوظ الرديئة واعمال الجنّ 
وأحميك من كل الشياطني 

ARE YOU DEPRESSED & LONELY...?

االدمان
الصحة

حماية املنزل
االزواج بدون أوالد
املشاكل الجنسية

اليانصيب
النجاح يف الحياة

مشاكل العمل
املشاكل املالية
أخطاء االوالد

 بني الزوج والزوجة
القضايا القانونية

القروض

السحر األسود
األرواح الشيطانية

الحظ السيئ
اعادة جمع املحبني

وقف الطالق
 االحباط النفسي

نـزيل كـل املـشاكل باقامة الـصلوات
ازالة السحر األسود واعطاء حماية %100

نضـمن حل جـميع مـشاكلكم
)خـذوا مـوعدا الـيوم(

خرباء بقراءة الكف والوجه واألبراج وعلم االعداد
أعمالنا مكفولة ونضمن جلب الحبيب %100

نفتح 7 أيام يف األسبوع من الـ 8،30 صباحا حتى الـ 8 مساء

الزميل احمد ديب وسمري يوسفالنائب جهاد ديبالنائب جايسن كلريالنائب طوني بورك 

النائبان بورك وكلري مع االب لويس الفرخ وكال عصفور والزميلني ريمي وهبه وطوني القزي وحضور النائب جهاد ديب مع الدكتور مصطفى علم الدين وعادل الحسن ومصطفى حامد وفادي الصديق

النائب جايسن كلري مع الشيخ مصعب الغا واحمد زريقة وحضور

جانب من الحضور
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CRIMINALS with links to 
terrorism should be kept 
locked up under tougher 
parole laws, Attorney-
General George Brandis 
says.
Mr Brandis last night said 
there should be a pre-
sumption against a crimi-
nal getting parole if they 
had a link to terror.
“It is very important that 
when parole judge deci-
sions are made by state 
parole boards, a fact that 
a person may have had a 
terrorism background or 
been involved in terror re-
lated activity albeit years 
in the past, should be tak-
en into account,” he told 
Sky News.
“And there should be a 
presumption against peo-
ple who answer that de-
scription.”
Last night Mr Brandis con-
firmed that ASIO wasn’t 
watching Khayre before 
the attack despite his crim-
inal histories because of a 
lack of resources&shy;.
Mr Brandis’ comments 
follow Prime Minister Mal-
colm Turnbull flagging 
that he will ask states to 
ban parole for violent of-
fenders when he meets 
with the premiers on Fri-
day.
Mr Turnbull yesterday 
questioned why Yacqub 
Khayre was released on 
parole at the time of Mon-
day’s terror attack given 
his extensive criminal his-
tory and his links to terror-
ism.
Mr Turnbull, who will lead 
the Council of Australian 
Governments in Hobart 
later this week, said the 
issue of parole was an ex-
tremely high priority.
“I have raised these today 
with the Victorian Pre-
mier, whom I called last 
night and I called again 
this morning,” Mr Turnbull 
said.
“How was this man on pa-
role? He had a long record 
of violence. A very long 
record of violence. He had 
been charged with a ter-
rorist offence some years 
ago and had been acquit-

ted.
“There have been too 
many cases of people on 
parole committing violent 
offences of this kind.”
In February NSW Correc-
tions and Counter-Terror-
ism Minister David Elliott 
proposed making it man-
datory for the authority 
to take into account intel-
ligence relating to support 
for or links with terrorism.
The proposal would not 
automatically result in 
parole being denied, but 
would make it tougher for 
offenders to get out.
Mr Brandis confirmed that 
ASIO wasn’t watching 
Khayre before the attack 
despite his criminal histo-
ries because of a lack of 
resources .
When asked whether 
Khayre had been under 
any active or current sur-
veillance by ASIO, Mr 
Brandis answered: “Not at 
the moment, no, because 
it is a resourced-based 
judgment, because ASIO 
doesn’t have unlimited re-
sources.
“An assessment is made, 
it is periodically reviewed 
as to whether or not a par-
ticular person presents as 
a current risk or threat.”
He said that ASIO did not 
have a watch list, but there 
were currently 400 active 
ASIO investigations un-
derway.
“There is no watch list as 
such, but what there are is 
a list of the current inves-
tigations of people of con-
cern to ASIO,” he said.
“But beyond that there is 
a periphery of people who 
may have come to ASIO’s 
attention in past years.”
Mr Brandis said it was 
“concerning” that Khayre 
was known to authorities.
A study by the NSW Bu-
reau of Crime Statistics 
published in 2014 found 
that 7 per cent of violent 
offenders on parole com-
mitted a further violence 
offence, and the likelihood 
of reoffending signifi-
cantly dropped where the 
quality and intensity of su-
pervision was improved.

Let terror criminal rot in prison, Attor-
ney-general George Brandis says

New rules banning for-
eign donations to Austra-
lia’s political parties and 
possibly activist groups 
won’t be presented to fed-
eral parliament until later 
in the year.
Special Minister of State 
Scott Ryan is working on 
legislation but warns he 
doesn’t want to create any 
loopholes in which foreign 
donors could pour money 
into third parties such as 
activist group GetUp.
“I’m going to do it prop-
erly,” he told ABC radio 
on Wednesday.
“The last thing that should 
happen here is that we 
pretend we solve a prob-
lem and we create loop-
holes through bad law.”
The latest push for chang-

es follows a report that 
claims two high-profile 
businessmen, suspect-
ed of being conduits to 
the Chinese Communist 
Party, made donations to 
Australia’s major political 
parties.
Domestic intelligence 
agency ASIO cautioned 
both major parties in 
2015 against taking dona-
tions from the men, with 
concerns the money may 
have strings attached.
But the warnings were not 
heeded.
Labor, which wants for-
eign donations banned, 
has refused to take any 
more donations from the 
two businessmen at the 
centre of the political 
storm.

Donations shake-up waits 
on final wording

Pauline Hanson has called 
on the prime minister to 
look seriously into tem-
porarily banning Muslims 
from migrating to Austra-
lia - or, at the very least, 
more stringent vetting of 
those wanting to come to 
the country.
The One Nation leader has 
written to Malcolm Turn-
bull, compelled by the 
recent terrorist attacks in 
the UK, Europe and Mel-
bourne.
Successive governments 
had failed to do what was 
needed to stop the growth 
and spread of Islamic ter-
rorism, she said.
“If laws need to be 
changed then so be it; if 
you need to consider a US 
style ban, as proposed by 
United States President 
Donald Trump, then so 
be it,” Senator Hanson 

wrote.
She also wants security 
forces to be given greater 
powers to deal with peo-
ple on terror watch lists 
before they become vio-
lent.
On top of that, she sug-
gests changing the way 
the Administrative Ap-
peals Tribunal - an in-
dependent review body 
- works and its ability to 
overturn decisions re-
garding immigrants and 
refugees.
“If we continue to turn a 
blind eye to the radicali-
sation that is occurring 
in mosques throughout 
Australia then, I fear, we 
will soon see terrorist at-
tacks to the degree that is 
happening in the United 
Kingdom and elsewhere 
around the world,” Sena-
tor Hanson said. 

Hanson asks PM for Trump-
style Muslim ban

Prime Minister Malcolm 
Turnbull won’t be host-
ing another end-of-Ra-
madan dinner with Aus-
tralia’s Islamic leaders.
Mr Turnbull last year 
became the first prime 
minister to host an if-
tar dinner at Kirribilli 
House in Sydney, which 
involved about 70 Mus-
lim leaders from around 
the country and cost 
taxpayers just under 
$34,000.

The 2016 dinner was 
marred by the atten-
dance of controver-
sial preacher Sheikh 
Shady Alsuleiman, who 
achieved notoriety for 
saying AIDS was a “di-
vine punishment” for 
homosexuals, and that 
adulterers should be 
stoned to death.
It is understood the 
prime minister did not 
intend for the event to 
be held annually.

No second PM dinner for 
Muslim leaders

ANNUAL PAY RISE FOR 
MINIMUM WAGE EARN-
ERS

WHAT IS THE NEW 
NATIONAL MINIMUM 
WAGE?

* $694.90 a week - in-
crease of $22.20
* $18.29 an hour - increase 
of 59 cents
* 3.3 per cent increase 
(same for modern award 
minimum wages)
* 2016 increase: $15.80 a 
week or 2.4 per cent

WHAT INCREASE DID 
INTEREST GROUPS 
WANT?

* ACTU - $45 a week
*Australian Industry 
Group - $10.10 a week or 
1.5 per cent
* Australian Chamber of 

Commerce and Industry 
- $8.10 a week or 1.2 per 
cent
* Australian Retailers As-
sociation - $8.10 a week 
or 1.2 per cent
* Hospitality union United 
Voice - $87.30 a week

WHO GETS IT?

* Fair Work Commission’s 
decision directly affects 
more than 2.3 million em-
ployees who are reliant 
on minimum rates of pay
* Federal government 
says of the 2.3 million 
Australians paid an award 
rate, the majority (70.3 per 
cent) are not low-paid
* Government says about 
196,300 (or 1.9 per cent 
of all employees) paid na-
tional minimum wage rate
* Increase applies from 
July 1

National minimum wage to 
rise by 3.3 pct

The Liberal party has 
lifted its primary vote to 
its highest level since 
November 2016.
The latest Essential poll 
gives the Liberals a 36 
per cent primary vote, 
with the Nationals on 
three per cent and La-
bor on 37 per cent.
It comes amid a public 
debate around national 
security and tackling 
terrorism, which is tra-

ditionally a strong issue 
for the coalition.
The Liberals’ primary 
vote was wallowing 
at 31 per cent in mid-
March, dogged by voter 
anger over penalty rate 
cuts while promising 
big businesses a tax 
break.
Labor leads in two-party 
terms 52-48, which is 
the narrowest gap in the 
poll since late February.

Turnbull Liberals lift primary 
vote
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