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Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40
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مـجلس النـواب ي َّ
ُصدق على قانـون االنتخاب!..
وورشـتان نـيابية وحكـومية تـعقبان الـتمديد

الحريري خالل افطار جمعية املقاصد الخريية االسالمية يف بريوت (داالتي ونهرا)

النواب سنة وليس 11
ان اجلميع
شهرًا ،علمًا
ّ
ان زيادة هذا
يدركون ّ
ست ِ
ُ
دخل رمضان
الشهر

ان
املقبل فيها ،علمًا
ّ
ان االنتخابات
املعلن هو ّ
ُ
ستجرى يف  6أيار ،2018
اي قبل حلول رمضان

تدفق «سلس» لألسلحة اإليرانية قرب التنف

حذرت روسيا من أن
قوات «التحالف الدولي»
بقيادة أمريكا قد تهاجم

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

صار العصفور يف اليد،
ومل يعد مهمًا القيل
والقال ،والعصفور هو
قانون االنتخاب الذي عرب
حكوميًا ومن املؤكد ان
يكون قد ُأقر يف جملس
النواب امس سواء مبادة
وحيدة أو بعد نقاش ،ال
فارق .فرئيس جملس
النواب نبيه بري ال حيرم
النواب طاليب الكالم حقهم
يف إبداء الرأي واملالحظات
حول القانون ،وقد ال
يعارض األخذ يف بعض
املالحظات ـ التعديالت اذا
حتصن القانون
وجد انها
ّ
وتعززه.
ّ
سرت أمس االول بعض
املعلومات عن احتمال جعل
التمديد التقين جمللس

www.southwestbuilders.com.au

القوات النظامية السورية،
مؤكدة تقارير مفادها بأن
الواليات املتحدة نقلت

منظومة رامجات الصواريخ
املتطورة السريعة احلركة

التتمة صفحة 31

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

بأيام.
تنوعت
قد
تكون
ان
ويتوقع
ّ
املداخالت النيابية وتعددت

التتمة صفحة 31

جملس الشيوخ يشدد العقوبات على روسيا وإيران
الشيوخ
جملس
أيد
ّ
األمريكي بغالبية ساحقة
مشروع
االول،
أمس
قانون يشدد العقوبات
على روسيا وإيران ،وحيدد
آلية إلجبار الرئيس دونالد
ترامب على نيل موافقة
الكونغرس قبل ختفيف أي
عقوبات قائمة.
وصوت على املشروع 98
ّ
من األعضاء املئة للمجلس،
فيما عارضه اثنان ،هما
السيناتور اجلمهوري راند
بول والسيناتور بريني
ساندرز وهو مستقل خاض
معركة الرتشح للرئاسة
عن احلزب الدميوقراطي.
إىل
املشروع
وحيتاج
موافقة جملس النواب ثم
توقيع ترامب عليه ،ليصبح
قانونًا.
ويتضمن مشروع القانون
ّ
على
جديدة
عقوبات
طهران ،يف شأن برناجمها
الباليستية
للصواريخ

ونشاطات أخرى ليست
متصلة باالتفاق النووي
الذي أبرمته مع الدول
الست عام .2015
وأضاف جملس الشيوخ هذا
األسبوع عقوبات جديدة على

موسكو ،لتدخلها احملتمل
يف االنتخابات األمريكية
وضمها شبه جزيرة القرم
ّ
األوكرانية ودعمها النظام
وزير
وكان
السوري.

التتمة صفحة 31

تركيا تساند الوساطة الكويتية
وتشيد بدور السعودية

كد وزير اخلارجية الرتكي
مولود جاويش أوغلو
بعد وصوله إىل الكويت
أمس االول من الدوحة،
أن أنقرة «ليست طرفًا
يف األزمة القطرية» ألن
ذلك «ال خيدم مصاحلها».
سيزور
أنه
وأضاف
السعودية فهي «الشقيق
األكرب يف اخلليج العربي،
وهلا دور كبري يف أمن
واستقرارها».
املنطقة
وتلقت الوساطة الكويتية
دعمًا من االحتاد األوروبي

الذي حض كل األطراف
وختفيف
احلوار
على
التوتر .وسيعقد وزراء
خارجية االحتاد األوروبي
االثنني ،اجتماعًا للبحث
يف األزمة.
إىل ذلك ،وقعت قطر
صفقة تسلح مع الواليات
املتحدة بقيمة  12بليون
دوالر لشراء مقاتالت
«أف  ،»15ووصلت إىل
الدوحة سفينتان حربيتان
إلجراء مناورات مشرتكة.

التتمة صفحة 31

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

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

رئيس اجلمهورية عزى عائلة الشاب روي حاموش :لفرض أقسى العقوبات يف
حق الفاعلني وعلينا بناء االنسان واعطاؤه ثقافة وتضامنا لبناء الوطن
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «ان اجلرائم اليت
وقعت ،ومنها جرمية مقتل
الشاب روي حاموش ،لن
متر من دون عقاب» ،جمددا
التشديد على «ان اقسى
العقوبات سوف تتخذ يف حق
الفاعلني و»حنن مصممون على
فرضها».
وأبلغ الرئيس عون افراد عائلة
الضحية الشاب روي حاموش
الذين استقبلهم قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،وقدم
هلم التعازي« ،أن املصيبة
اليت حلت بهم ادمت قلبه
وقلوب مجيع اللبنانيني اال ان
حزن العائلة يبقى االقسى ،إذ
ليس من السهولة تقبل فقدان
شاب يف مقتبل العمر ضحية
عمل اجرامي مرفوض».
وأضاف الرئيس عون »:لقد
وقعت يف الفرتة االخرية جرائم
عدة يف لبنان ،وإن شاء اهلل
نسرع بالبت بها ،وهذه على
وجه اخلصوص ،فيتم اختاذ
العقوبات الالزمة كي تكون
عربة تفرض نفسها على اجلميع
يف اسرع وقت ممكن».
ومتنى الرئيس عون لعائلة
والثبات.
الصرب
املغدور
وقال»:عزاؤنا بإمياننا ،ولوال
االميان ،ال ميكن لالنسان ان
يتحمل االمل الذي يصيبه عند
فقدان من حيب».
وشكر والد روي جوزف
حاموش االهتمام الذي ابداه
الرئيس عون حيال املأساة
اليت اصابت العائلة ،فيما
أكدت والدة الضحية السيدة
رميا حاموش أن االمل بالرئيس
عون لالقتصاص من اجملرمني
والقتلة كبري جدا ،و»لوال هذا
االمل لكنا هاجرنا منذ زمن هذا
البلد ،فأملنا ورجاؤنا كبريين
جدا .ونعلم ان ابننا شاب
ذو قلب طيب واخالق حسنة،
وكمؤمنني نرى أن ربنا ال يريده
ان يبقى مع الشر املستفحل
على االرض ،لذا رفعه طاهرا
اىل السماء ،وهذا ما يزيد من
عزائنا».
أضافت »:نشكركم فخامة
الرئيس ونشكر االجهزة االمنية
اليت القت القبض على اجملرمني
يف اليوم ذاته اليت وقعت فيه
اجلرمية .وهذا اجناز مهم جدا

 15جملدا لكتابات وحماضرات
والده الفيلسوف الشهيد كمال
يوسف احلاج ،رائد القومية
اللبنانية ،اىل الرئيس عون.

االندية اللبنانية السوريةاالمريكية

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال عائلة الشاب روي حاموش
وبداية امل للبنان وإن شاء اهلل
تتمكنوا من متابعة ما بدأمت به
وحياسب القتلة ،خصوصا ان
القاتل معروف بسجله االجرامي
وقد صدرت يف حقه عدة
مذكرات توقيف ،ومل يكن من
املسموح أن خيرج من السجن
ويعيش بشكل طبيعي بني
الناس».

الريشة الذهبية  -النسخة املاسية

اىل ذلك ،تسلم رئيس
اجلمهورية «الريشة الذهبية -
النسخة املاسية» املميزة ،اليت
متنحها مطابع الكريم التابعة
جلمعية املرسلني اللبنانيني،
لكبار يسهمون يف اعالء
الفكر اللبناني وصورة لبنان
احلضارية .واقيم للمناسبة
احتفال يف قصر بعبدا ،حضره
جلمعية املرسلني
الرئيس العام
ّ
اللبنانيني املوارنة األب مالك ابو
طانوس ،الرئيس الفخري للجنة
الذهبية» ،ورئيس
«الريشة
ّ
اللجنة مدير عام مطابع الكريم
األب شربل مهنا ،واعضاء
املدبرين
وجملس
اللجنة،
ّ
ورؤساء اديار اجلمعية ورئيس
احتاد بلديات كسروان-الفتوح
رئيس بلدية جونية الشيخ جوان
حبيش ورئيس بلدية كفرذبيان
الدكتور بسام سالمة ،وافراد
عائلة مطابع الكريم ،وحشد من
املفكرين.

أبو طانوس

يف بداية االحتفال ،القى األب
ابو طانوس ،كلمة جاء فيها:
«يشرفنا ،صاحب الفخامة ،أن

نقدم اليكم «الريشة الذهبية -
النسخة املاسية !»هذا التقدير
متنحه مطابع الكريم بربكة
اجلمعية لتكافئ معنويا كل من
يسهم يف نقل تراث ثقايف
أو فكري أو روحي خالد إىل
األجيال املقبلة .لقد منح يف
نسخته األوىل سنة  2015إىل
غبطة البطريرك الراعي ،ويف
نسخته الثانية سنة  2016إىل
غبطة البطريرك صفري ،ويف
نسخته الثالثة إىل الدكتور
يوسف كمال احلاج إلشرافه
على إصدار جمموعة مؤلفات
واليوم
الفيلسوف.
والده
مينح يف هذه النسخة املاسية
املميزة اليت خترج عن العدد
والتسلسل ،ألنه موجه إىل
شخص خيرج عن القاعدة وعن
العادة ،إىل شخص هو اليوم
صاحب الفخامة».
اضاف« :أنتم كتبتم كلمات
خالدات نزلت يف قلوب كثريين
وخلقت
مشاعرهم
وحركت
ّ
فيهم صورة لوطن حلم .كتبتم
سطورا من ماء صافية عكست
وال تزال تعكس اإلصالح
واالزدهار .كتبتم بدم عروقكم
حقبة من تاريخ هذا الوطن مع
شهداء بذلوا حياتهم شرفا
وتضحية ووفاء .وكتبتم أيضا
سنني طويلة من التعب والعرق
هلذا الشرق عساه يشرق من
جديد! ألجل هذا احلرب املنري،
ألجل هذا املاء الصايف ،ألجل
هذا الدم الثمني وألجل هذا
العرق التعب تستحقون اليوم
«الريشة الذهبية  -النسخة
املاسية!»

االب مهنا

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

والقى األب مهنا كلمة جاء
فيها« :يف حضرتك نقف،
فندرك يف الكرب الذي فيك كم
ان مدى الوطنية يتسع لالقامة
يف الرفعة كما يف العمق .ويف
هذا االحتاد بني الرفعة والعمق
كان عطاؤك وملا يزل .للبنان
وهو صنوك .وللعامل وهو
مداك».
اضاف« :ألجل هذه الشهادة،
تتشرف جلنة «الريشة الذهبية»،
املنبثقة من مطابع الكريم،
بهدف تقدير بناة لبنان الفكر

االنسان ،لبنان احلضارة االبد،
ان متنحكم نسختها املاسية.
وهي األوىل متنح اىل شخصية
سياسية .انتم الكلمة السيف،
قائد مسرية التحرير والتحرر،
باني تفاهمات الوحدة ،وعماد
حقيقة االنتماء الوطين».
ثم كانت قصيدتان ،واحدة
بالعربية للشاعر حبيب يونس،
والثانية بالفرنسية للدكتور
ناجي قزيلي.

رد عون

ورد الرئيس عون بكلمة قال
فيها»:من الصعب ان حياط
مثلكم،
بأصدقاء
االنسان
وسط الثناء الذي احطتموني به
من دون ان خيلق فيه هذا األمر
كثافة من الشعور .ومن املربك،
حقا ،ان يستعيد االنسان مجيع
وباألخص
حياته،
ذكريات
الصعبة منها ،وكلها صعبة،
بلحظة واحدة :من اخلنادق
اىل القيادة ،اىل احلكم ،اىل
اإلبعاد ،اىل النضال السياسي،
اىل العودة .لقد كانت كلها
فرتات صعبة ،تشردنا فيها،
وتعرضنا خالهلا .ولكننا اليوم
حنقق احللم .وال اقول :حققنا
احللم ،ألن امامنا الكثري بعد مما
جيب حتقيقه ،وهو األصعب.
علينا بناء الوطن وبناء االنسان
يف الوطن .حنن يف حاجة اآلن
اىل بناء االنسان واعطائه
ثقافة متقدمة وتضامنا لبناء
الوطن ،وهذا هو االصعب،
خاصة واننا نعيش يف اجواء
كلها فساد .وهو امر يذكرني
بكالم االجنيل ...« :إذا فسد
امللح ،فبماذا ميلح؟» لقد قل
امللح وجيب انتاجه من جديد».
وبعدما شكر الرئيس عون
احلاضرين على مبادرتهم،
قدم االبوان ابو طانوس
ومهنا ،حماطني بأعضاء اللجنة،
«الريشة الذهبية  -النسخة
املاسية» اىل الرئيس عون،
مع شهادة التقدير اخلاصة
بها ،وكتيب تضمن الكلمات
اليت القيت يف املناسبة.
ثم قدم الدكتور يوسف كمال
احلاج ،احلائز على «الريشة
الذهبية» عن العام ،2017
اجملموعة الكاملة واملؤلفة من

ويف قصر بعبدا ،رئيس احتاد
اللبنانية-السورية-
االندية
االمريكية برئاسة الدكتور الرب
جوهري ،والذي ضم عددا كبريا
من االمريكيني املتحدرين من
اصل لبناني من خمتلف االعمار،
أتوا اىل لبنان يف رحلة للتعرف
على معامله السياحية واالثرية
وزيارة اقرباء هلم.
والقى الدكتور جوهري كلمة
اعرب فيها عن سعادته مع
اعضاء الوفد لزيارة لبنان
«ارض االجداد والوطن االم
الذي له يف القلوب املكانة
الكربى» ،الفتًا اىل ان احتاد
االندية يضم  127ناديًا من
خمتلف الواليات االمريكية،

وقال »:سررنا كثريًا بزيارة
ارضنا واهلنا واقاربنا يف
باالماكن
واعجبنا
لبنان،
السياحية والثقافية وباملطبخ
اللبناني ،ونضع انفسنا يف
تصرف رئيس البالد ،لنكون
سفراء لوطننا ننقل صورته
اجلميلة ونقدم له الدعم يف كل
ما يطلبه».
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد
معربا عن سعادته بلقاء افراده،
«السيما وأن هذه الزيارة
تعكس مدى شوقكم وحنينكم
اىل بلدكم االم».
اجلمهورية
رئيس
وحتدث
عن الوضع الراهن يف لبنان
واملنطقة ،حمددا موقف لبنان
من التطورات اليت حتصل،
وقال »:آمل أن تكونوا صوتنا
يف اجملتمع االمريكي وال
تنسوا جذوركم يف لبنان الذي
ينتظركم ويرحب بكم ساعة
تشاؤون».

املشنوق استقبل عائالت ضحايا القتل املتعمد:

قليب وعقلي معكم ولن أتراجع عن
متابعة ملفكم

دعا وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق عائالت ضحايا
القتل املتعمد ،اثناء استقباله
وفدا كبريا منها ضم اكثر
من عشرين شخصا يف وزارة
الداخلية ،إىل «رفع الصوت
عاليا لتحريك اجملتمع اللبناني
من اجل الضغط الحقاق احلق
وللوقوف يف وجه الضغوطات
اخلارجية والدولية اهلادفة اىل
احلؤول دون تفعيل قانون
االعدام».
وابدى املشنوق تعاطفه مع هذه
العائالت ،وقال إن «اجلمرة ال
حترق اال مطرحها اال ان قليب
وفكري وعقلي معكم وسأتابع
ملفكم ولن اتراجع عنه».
واشار اىل أن «حتركه يف اجتاه
تفعيل قانون االعدام نابع من
احلرص على محاية الشباب
الباقني» ،وقال« :الوجع الذي
اصابكم اصاب كل بيت وكل
عائلة ،وحادث قتل الشاب
روي حاموش فتح ملف القتل
املتعمد ،واثار موجة تعاطف
وتضامن على صعيد لبنان
بأكمله ،وهذا دليل ان اجملتمع
اللبناني ال يزال يتجاوب
ويتفاعل انسانيا».
وحتدث املشنوق عن أمرين:
«األمر االول ،ان هناك دراسة
حول نسبة ارتكاب جرائم القتل
اثبتت نتائجها انه بعد تنفيذ
االعدامات يف عهد الرئيس
والرئيس
اهلراوي
الياس
الشهيد رفيق احلريري ووزير
العدل بهيج طبارة فان عمليات
القتل املتعمد توقفت لفرتة
اشهر عديدة بعد اإلعدام.
األمر الثاني «هو وجود موافقة
من قبل كل من رئيس جملس

النواب نبيه بري ورئيس جملس
الوزراء سعد احلريري على
تفعيل قانون االعدام ،حنن
لسنا حباجة اىل قانون جديد
بل حتريك القانون احلالي .اما
فخامة الرئيس ميشال عون
فقد وعد بدراسة املوضوع».

ثم استمع املشنوق اىل معاناة
ممثلي العائالت الذين شكروه
على موقفه التضامين معهم
وطلبوا منه متابعة ملف قضيتهم
واالستمرار يف دعمهم.

موسوي

بعد اللقاء حتدث احملامي اشرف
موسوي فقال« :طالبنا باسم
جلنة اهالي الضحايا بتسريع
االبطاء
وعدم
احملاكمات
بالتحقيقات ،كما طالبنا برفع
الغطاء عن كل جمرم وتعليق
املشانق لكل واحد حبقه دعوى
قتل متعمد».

نعمان

وقال برنار نعمان باسم اهالي
الضحايا« :أنا شقيق خليل
نعمان الذي قتل يف سد
البوشرية ،انا احتدث باسم
العائلة وباسم كل واحد فقد
شخصا وتأمل من القتل عمدا،
من الذين قتلوا يف بعلبك وغري
بعلبك اىل املناطق احملمية من
قبل اجملرمني والسياسيني
ورجال األعمال ،حنن نريد حقنا
الذي هو دم اهلنا واخوتنا،
ألنه ال جيوز توفري احلمايات
للمجرمني .واحلكم على القاتل
بالسجن  20سنة هو حكم غري
عادل للقاتل عمدا ،نريدكم أن
تعلقوا املشانق لتعود هيبة
الدولة والقوى االمنية».
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لبنانيات

جلنة املال أقرت موازنة الصحة باستثناء بند اجلمعيات أبي رميا :الوطين احلر حقق اجنازا
وتأمني
اللبنانيني
لطبابة
االولوية
كنعان:
عظيما للجمهورية عرب النسبية
أموال االمراض املزمنة بوقتها

لجنة املال واملوازنة مجتمعة برئاسة النائب كنعان
عقدت جلنة املال واملوازنة جلسة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان،
خصصت لبحث وإقرار اعتمادات
وزارة الصحة ،يف حضور نائب
رئيس جملس الوزراء وزير
الصحة غسان حاصباني ووزير
املال علي حسن خليل والنواب:
فادي اهلرب ،رياض رحال ،بالل
فرحات ،ياسني جابر ،أمحد
فتفت ،أيوب محيد ،عاطف
جمدالني ،ميشال موسى ،ناجي
غاريوس ،غازي يوسف ،كاظم
اخلري ،انطوان زهرا ،عباس
هاشم وقاسم هاشم.
كما حضر مدير عام وزارة
الصحة وليد عمار ورئيس
دائرة احملاسبة يف الوزارة
نعمان فرجنية ورئيسة حماسبة
يف وزارة املالية سينتيا ضو.

كنعان

وعقب اجللسة ،قال كنعان:
«حصلت مناقشة عامة للسياسة
الصحية يف لبنان ،لتغطية
املستشفيات احلكومية واخلاصة
لنفقات املرضى اللبنانيني،
واعباء النزوح السوري وكيفية
التعاطي بهذا املوضوع ،ومدى
تأثريه على السقوف املالية
وكيفية تعاطي وزارة الصحة
معه ،واملشكالت اليت تعرتض
بعض املواطنني يف الدخول اىل
املستشفيات ،واالستنسابية
يف بعض االحيان حول القبول
والرفض وجتاوز السقوف،
ومسألة العناية الفائقة والتأثر
بعملية خرق السقوف املالية،
وتقع اشكاليات يدفع املواطن
مثنها».
أضاف« :ما ميكن قوله ،ان
النقاش كان مثمرا جدا ،ووزير
الصحة كان اجيابيا وبناء
يف الشرح الذي قدمه .وقد
طلبنا توضيح اآلليات املعتمدة
بالسقوف املالية ،وسنحصل
على تقرير مفصل يف هذا
الشأن من وزارة الصحة حول
كيفية توزيع هذه السقوف
وعلى
املستشفيات.
على
جلمعيات
العطاءات
صعيد
ال تتوخى الربح ،جرى تعليق
هذا البند ،ال سيما أننا وجدنا
مجعيات غري معروفة وتتقاضى
مبالغ كبرية تصل اىل مليارات.
لذلك ،علقت اللجنة هذا البند،

اىل حني ورود التقرير املفصل
من قبل وزارة الصحة عن عمل
هذه اجلمعيات ،الن املطلوب
وضع حد الي جتاوز موروث من
املاضي الننا يف وضع مالي
صعب ،حيتم علينا احلرص على
كل قرش يدفع».
وتابع« :على صعيد املخترب
املركزي ،فقد رصدت موازنة
وزارة الصحة مليار لرية له،
وجرى تعليق هذا البند ،ال
سيما ان املخترب متوقف .وقد
اكدت اللجنة يف هذا السياق
احلرص على حقوق الرواتب
املستحقة لبعض العاملني
لالبقاء على هيكلية املخترب .اما
البنود التشغيلية فيجب نقلها
اىل جماالت أخرى».
درست
«اللجنة
وأردف:
اسرتاتيجيات السياسة الصحية،
وبنتيجتها اقرت موازنة وزارة
الصحة ،باستثناء البنود اليت
علقت ،واملرتبطة باعتمادات
ومساهمات حباجة اىل توضيح
من خالل تقارير سرتدنا خالل
اسبوع كما وعد وزير الصحة».
ولفت كنعان اىل أن هناك
«توصية من اللجنة تقضي بعدم
دفع املواطن فاتورة اخلالفات
او جتاوز السقوف يف ما يتعلق
باالدوية املزمنة» ،وقال« :من
يعاني من السرطان ومرض
القلب والسكري ال يستطيع
االنتظار ريثما تتوفر االعتمادات
او ان تسمح البريوقراطية
بذلك .فهذه املسألة خط
أمحر ،وجيب أال يدفع املواطن
واملريض مثن اي جتاوز او خطأ
اداري .لقد وعد وزير الصحة
بأن املبلغ املرصود بقيمة 144
مليارا هلذه االدوية سيحرتم
واملبالغ ستدفع يف وقتها من
دون اي تأخري او تأجيل يف
هذه املسألة احليوية للمواطن
واملريض».
بعض
«هناك
أضاف:
تعطي
اليت
املستشفيات
االولوية للمريض من التابعية
السورية ،الن هناك مؤسسات
دولية تسدد املبالغ املستحقة
بشكل مباشر ،على حساب
املريض اللبناني ،وهو امر غري
مسموح .وقد طالبنا من وزير
الصحة اعطاء االولوية للمريض

اللبناني ،الذي ال جيوز ان تتأخر
الطبابة واالستشفاء له بفعل
افضليات او حس جتاري يف
بعض االحيان».
وتابع« :سألنا كذلك عن
مساهمات اجملتمع الدولي يف
تقديم الطبابة ملليون ونصف
مليون نازح سوري يف لبنان،
وما فهمناه ان ال مساهمات
اساسية يف هذا السياق.
وبتوصية من جلنة املال،
طالبنا احلكومة مبتابعة هذا
امللف مع املؤسسات الدولية
املعنية بالتمويل يف لبنان،
وبأن توضع املشاريع والربامج
املعنية بهذه املسألة معهم،
وبأن تتحمل هذه املؤسسات
واجملتمع الدولي عامة هذه
االعباء ،من دون ان ندخل يف
التقصري الكبري الذي اوصلنا
اىل النزوح السوري .ولكن،
ال جيوز ان يدفع اللبناني
الثمن جمددا بصحته وحقه يف
االستشفاء ،مع مراعاتنا للبعد
االنساني هلذه املسألة .هناك
طاقة لالحتمال جيب مراعاتها
وان يتم احلديث بشكل جدي
مع هذه املؤسسات ،وقد
اطلعنا وزير الصحة بأنه عرض
هذا االمر بشكل علمي مع
املعنيني خالل زيارته االخرية
للبنك الدولي يف واشنطن،
واملوضوع يتابع جديا ،وسنتابعه
كلجنة مع وزارة الصحة».
وختم« :تطرق البحث كذلك اىل
االخطاء الطبية ،حيث ال ميكن
ان تبقى «ضايعة الطاسة» على
هذا الصعيد ،يف ضوء غياب
املرجعية املوحدة ،ما يتطلب
اعطاء دفع هلذه املسألة ،فال
يتم احلكم مسبقا على اي
طبيب مل تثبت ادانته ،وان
حياسب املخطىء ،من دون ان
تتحول اي حماسبة لفرد ،اىل
حماسبة للجسم الطيب ككل.
من هنا جيب التعاطي بشكل
جدي مع هذه املسألة ،ووزارة
الصحة هلا دور كبري يف هذا
اجملال ،واذا كانت حباجة الي
تعزيز يف امكانياتها القانونية
واملادية والسياسية ،فنحن
جاهزون لتقديم هذا الدعم،
وعلى كل الكتل ان تتعاون
لتأمني ذلك».

النائب أبي رميا
وصف عضو «تكتل التغيري
واإلصالح» النائب سيمون أبي
رميا« ،االتفاق على قانون جديد
لالنتخابات القائم على النسبية
للجمهورية
العظيم
باالجناز
اللبنانية».
ورأى يف مقابلة ضمن برنامج
«نهاركم سعيد» عرب املؤسسة
اللبنانية لالرسال ،ان «هذا
القانون سيشكل نقلة نوعية يف
احلياة السياسية ،من النظام
األكثري اىل النسيب ،وسيمكن
الفئات السياسية املهمشة
واجملتمع املدني من التمثيل
يف اجمللس النيابي».
وشدد على أن «التيار الوطين
احلر قبل بتمديد تقين حمدود
االصالحات
لتحقيق
املدة
بتمديد
وليس
االنتخابية،
ثالث لوالية اجمللس النيابي،
وذلك ألننا لسنا دعاة للتمديد
وكنا قد رفضنا التمديد األول
والثاني وطلبنا بتسريع موعد
االنتخابات».
واشار اىل ان «التيار الوطين
احلر كان قد تقدم باقرتاح قانون
لفصل النيابة عن الوزارة،
لكن مل نتمكن من اقناع سائر
االفرقاء السياسيني يف هذا
املبدأ الذي نطبقه باملمارسة».
وبالنسبة لبعض املالحظات
على قانون االنتخاب املقرتح،
اعترب أبي رميا ان «إعطاء حق
املقيمني خارج لبنان باالقرتاع
والرتشيح ،هو اجناز ،لكن
كان جيب ان حيصل يف هذه
الدورة وانشاء هيئة لالشراف
على االنتخابات تعترب من أهم
تفاجأنا
لكننا
االصالحات،
بوجود اكثر من فريق سياسي
رافض للكوتا النسائية ولدينا
التزام اخالقي بتطبيقها ضمن
لوائحنا».
واعترب ان «أهمية هذا القانون،
انه ال ميكن توقع النتائج
مسبقا ،ولو أبقينا على النظام
األكثري كنا اكتسحنا مجيع
املقاعد املسيحية مع القوات
اللبنانية ،ولكن هدفنا كان
عدالة التمثيل ،لذلك قاتلنا
للحصول على النسبية».
مين
«التزاما
انه
واعلن
باالنتخابات التمهيدية اليت
نظمها التيار الوطين احلر حيث
احتليت يف املرحلتني املرتبة

األوىل ،سأترشح يف االنتخابات

النيابية املقبلة».

احلاج حسن من العباسية :ملعاجلة االوضاع
االقتصادية وملف النزوح السوري يف لبنان

اعترب وزير الصناعة الدكتور
حسني احلاج حسن ،خالل حفل
إفطار رمضاني أقامته مجعية
السيدة الزهراء يف بلدة العباسية
يف الذكرى السنوية اخلامسة
والعشرين لتأسيسها« ،أن احلجة
اليت كان ميكن أن تكون يف السابق
أمام أي أحد من السياسيني يف
أن األولوية هي إلقرار قانون
االنتخاب قد انتهت مع إقفال
هذا امللف والتمديد الذي أقر
ملدة  11شهرا جمللس النواب،
وبالتالي فعلى احلكومة اللبنانية
أن تبادر من اآلن وحتى املوعد
الذي ستجري فيه االنتخابات
النيابية يف العام  ،2018إىل
التصدي بشكل حازم لألوضاع
االقتصادية واالجتماعية الصعبة
يف لبنان ،ال سيما وأن نسبة
البطالة قد ارتفعت اليوم بشكل
كبري خصوصا بني الشباب ،وأن
هناك أوضاعا اقتصادية صعبة
تضرب كل القطاعات ،سواء
الصناعة أو التجارة أو السياحة
أو الزراعة ،وأن هناك تراجعا
يف مداخيل الناس وازديادا يف
حاجاتهم ،وأن هناك أزمة حقيقية
يف البلد».
وشدد الوزير احلاج حسن على
«ضرورة معاجلة ملف النزوح
السوري يف لبنان بشكل علمي
ومدروس ،من دون عصبيات
أو مواقف عنصرية ،بل من خالل
إدراك أن هذا النزوح أثر بشكل
كبري على السوريني واللبنانيني
معا ،وأثر اقتصاديا واجتماعيا
على اللبنانيني ،وبالتالي فإن
هذا امللف حيتاج إىل معاجلة،

ويتطلب منا مطالبة الدول
املاحنة بأن تتحمل مسؤوليتها وال
تكتفي باملديح للبنان ،على أنه
دولة حضارية استقبلت النازحني
السوريني بأعداد كبرية تفوق
طاقة البلد ،فكيف حنول هذا
املديح إىل إمكانات اقتصادية
وبنى حتتية».
واعترب «إن املديح الغربي
والعربي واإلسالمي للبنان يف
هذا اإلطار مل يعد يكفي ،بل
جيب أن يتحول إىل أرقام،
سواء على على مستوى البنى
التحتية من طرق وماء وكهرباء
وصرف صحي وتعليم ومدارس
وسوى ذلك ،أو على املستوى
االقتصادي ،حيث أن هذا
النزوح قد تسبب مبنافسة بني
اليد العاملة السورية واللبنانية،
وبالتالي فإنه أدى إىل اضطراب
على مستوى الوضع االقتصادي
العام».
وأعلن الوزير احلاج حسن «أن
احلرب اليت جرى إشعاهلا يف
سوريا ما زالت مستمرة اليوم،
ولكن بوترية انتصارات متتالية
للجيش السوري وحلفائه ،وجند
بعد أعوام من شهر رمضان
األول يف العام  ،2011أن
سوريا اليوم تقف صامدة رئيسا
ودولة وجيشا وشعبا وحلفاء
إىل جانب املقاومة وحمورها
الذي سيكتب هلا النصر .وأما
اإلرهابيون وحلفاؤهم ورعاتهم
الذين أشعلوا احلرب يف سوريا،
فقد بدأوا بالرتاجع ،وعليهم
أن يتحملوا عواقب ونتائج ما
فعلوه».
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لبنانيات

احلريري يف افطار مجعية املقاصد اخلريية االسالمية:

حاصباني أعلن عن اجراءات للحد من املخاطر يف غرف العمليات:

مبالغة على مواقع التواصل ووسائل االعالم ما يضر
بالقطاع الصحي

سنصوت على قانون االنتخاب الذي أجنزناه بعد عناء طويل

أقامت مجعية املقاصد اخلريية
االسالمية يف بريوت حفل
افطارها يف البيال ،يف حضور
رئيس جملس الوزراء سعد
فؤاد
والرئيسني
احلريري
السنيورة ومتام سالم ومفيت
اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دريان ووزراء ونواب
وشخصيات.

الداعوق

كشف نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة غسان
حاصباني ،يف حديث لـ»صوت
لبنان  -األشرفية« ،أن الوزارة
تعمل على وضع تصنيف
للمستشفيات من أجل حتسني
الوضع اإلستشفائي» ،الفتا
اىل قانون صدر عن جملس
النواب يف شباط املاضي
لتنظيم عمل مراكز التجميل
الصحي ،وأعطى القانون مهلة
 6اشهر تنتهي يف منتصف
آب لتسوية اوضاعها» ،مؤكدا
«ان وزارة الصحة يف املقابل
مل تنتظر انقضاء هذه املهلة،
بل هي تقوم بشكل متواصل
باقفال املراكز اليت جتري اعمال
جتميلية خارج النظم او تشكل
خطرا على صحة املواطن».
وذكر بأنه اصدر قرارا مبنع
إستخدام التخدير العام يف
املستشفيات النهارية وقرارا
اخر مبنع إجراء العمليات اليت
حتتوي على خماطر يف حال مل
تتوفر غرفة عناية فائقة ،معتربا
«ان هذه اإلجراءات التنظيمية
حتد من املخاطر».
وإذ أكد حاصباني إقفال عدد من
العيادات غري الشرعية وإحداها
كانت تعطي شهادات مزورة
وأحالتها اىل اجلهات القضائية
املختصة ،أشار اىل ان الوزارة
ال تستطيع مراقبة اجلميع ،من
هنا على املواطن أن يلعب دورا
مهما يف هذا اجملال واإلبالغ
عن أي مركز غري مرخص يقوم
بعمليات جتميل ،مذكرا باخلط
الساخن للوزارة .1214
ولفت اىل وجود «نوع من
املبالغة على مواقع التواصل
اإلجتماعي ،وعرب بعض وسائل
اإلعالم اليت تسعى للتنافس
يف ما بينها بشكل غري دقيق
أحيانا ما يضر بالقطاع الصحي
وبالسياحة الطبية».
وردا على سؤال بشأن قضية
وفاة فرح القصاب ،أعلن
حاصباني ان الوزارة قامت
بتحقيقها ،وبناء عليه وجهت
كتابني اىل النيابة العامة
ونقابة االطباء يف بريوت
لالسراع يف التحقيق وأطلعتهما
على حتقيقها ،كما وجهت أسئلة
إستيضاحية اىل النقابة وطالبتها
باالجابة عليها خالل  15يوما».
وعن مشكلة السقوف املالية
يف املستشفيات واليت تنتهي
يف منتصف الشهر أحيانا،
أوضح «ان هناك سقفا حمدودا
من املال يوضع بتصرف
املستشفى ،ويف بعض احلاالت
نضطر إىل رفع السقف املالي

ملعاجلة احلاالت الطارئة.
اشار
االطار،
هذا
ويف
وزير الصحة اىل العمل مع
املستشفيات لوضع آليات
تتيح جدولة زمنية للعمليات
غري الطارئة ،واعطى مثال عن
بريطانيا حيث بعض عمليات
القلب املفتوح قد تعطى موعدًا
بعد اشهر عدة إلجرائها.
وردا على سؤال ،مل ينف
حاصباني أن السقوف املالية
كانت توضع يف السابق بال
معايري ،واسف ان بعضهم
يريدها صناديق إنتخابية .واكد
انه وضع معادلة علمية لتحديد
هذه السقوف بشكل عادل،
«وفور اقرار موازنة العام 2017
سوف يرفع اىل جملس الوزراء
مشروع مرسوم لتوزيع السقوف
املالية بشكل عادل وعلمي.
واشار اىل ان املستشفيات
تتميز بأدائها وليس بالسقف
املالي ،وحتسني هذا األداء يتم
من خالل الرقابة ومن هنا يتم
تعزيز دور الطبيب املراقب اىل
جانب الشركات اخلاصة املكلفة
باملراقبة ايضا».
ويف ما يتعلق باملستشفيات
حاصباني:
قال
احلكومية،
«املستشفيات احلكومية مستقلة
اداريا وماليا لكنها حتت إشراف
وزارة الصحة .هناك حتديات
كبرية للمستشفيات احلكومية
اليت تدار عرب جمالس ادارة،
والعقبة الثانية هي خضوع هذه
اجملالس يف بعض االحيان
للتسييس من خالل التدخل
يف تعيني جمالس االدارة .من
جهة اخرى ،حنن اعدنا توزيع
املساهمات املالية للمستشفيات
احلكومية بطريقة عادلة».
وعن مستشفى البوار احلكومي،
اشار حاصباني اىل ان جملس
شورى الدولة اوقف تنفيذ قرار
سلفه الوزير وائل ابو فاعور
الذي عني مبوجبه جلنة إلدارة
املستشفى ،وبالتالي يستمر
جملس اإلدارة احلالي إىل أن
يتم تعيني جملس إدارة آخر.
وأوضح انه رفع اىل جملس
الوزراء مشروع مرسوم لتعيني
جملس إدارة جديد منذ حنو شهر
ونصف الشهر ،ولكن هذا البند
مل يدرج على جدول االعمال
حتى اآلن».
من جهة أخرى ،اشار وزير
الصحة اىل العمل العداد تطبيق
على اهلواتف الذكية خيول
املواطنني معرفة األسرة الفارغة
داخل املستشفيات .وخالل
شهر سيتم إطالق هذا التطبيق
كتجربة يف بريوت وجبل لبنان.

استهل احلفل بكلمة لرئيس
مجعية املقاصد أمني الداعوق
قال فيها« ...:هذه هي
األمسية املباركة اليت جتمع
األسرة املقاصدية من كل لبنان
مع دولة الرئيس ومساحة املفيت
وأصحاب
الفخري
ورئيسنا
والنواب
واملعالي
الدولة
والسماحة والفضيلة والسيادة
وأصدقاء املقاصد .إنها أمسية
تعطي املقاصديني زمخا سنويا
نفتخر به ونؤكد مع وجودكم معنا
أن املقاصد ال زالت مجعيتكم
احملبوبة اجلمعية األقدم واليت
تعين الكثري ملعظم جمتمعها يف
كل لبنان ،بريوت حاضنتها وهي
ستبقى وفية لبريوت اىل ما شاء
اهلل ....ونستمر.
واليوم اىل جانبها مؤسسات
دار الفتوى اليت تنمو بتوجيه
كريم من صاحب الدار مساحة
املفيت .وأيضا اىل جانبنا
مؤسسة عريقة اجتماعية خريية
جاهدة يف اخلدمة وهي حتتفل
باملئوية األوىل ،أعين مؤسسات
الرعاية االجتماعية  -دار األيتام
اإلسالمية وهي رائدة يف العمل
اإلنساني واالجتماعي ...فللدار
والقيمني عليها حاضرا وسابقا
ألف حتية.
صاحب الدولة ،صاحب السماحة،
أيها احلفل الكريم،
هذا هو العام  139للتأسيس
وما زالت املقاصد جتدد رؤيتها
تباعا ملا رمسه األمناءاملؤسسون،
وتتاىل على االشراف عليها
قيمون خريون مؤمنون باهلل
وبالوطن بنوا الصروح وأسسوا
لوقفية مقاصدية كبرية يف وسط
بريوت دعمت عمل املقاصد
أكثر من  100سنة اىل أن أتت
عليها احلرب األهلية فخسرتها
املقاصد.من هنا ،فإننا نتطلع
اىل العام القادم ،األربعني
بعد املئة لنطلق اخلطة العشرية
لتطوير املقاصد ،لتصل اىل
االكتفاء الذاتي بل مع فائض
يف العام الـ  150للتأسيس
لالستمرار يف التحديث واخلدمة.
اذا مجعية املقاصد اخلريية
اإلسالمية يف بريوت دخلت اىل
نفوس وبيوت جمتمع عريض
بني بريوت وأكثر من  100بلدة
وقرية يف الوطن منذ مطلع
انشاء لبنان الكبري وحتى يومنا
هذا .كانت قبل ذلك تعمل يف
بريوت ألكثر من  40سنة على
الرتبية والنشاط االجتماعي .وقد
عمل القيمون عليها مبوجب اآلية
الكرمية « وقل اعملوا فسريى
اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون»
أي مل ينتظروا ال محدا وال شكورا
من اجملتمع ،متوجهني دائما مبا
أملى عليهم ضمريهم وتربيتهم
واسالمهم  ...وما زلنا ...
بقيت املقاصد أيها األصدقاء
متميزة باعتداهلا وباحملافظة
خاصة على الرتبية االسالمية
املعتدلة ،دائمَا بارزة يف

مواطنيتها وعروبتها ومؤكدة
يف مجيع توجهاتها على صاحل
املواطنة .شددت على انتمائها
اىل جمتمعها وانتماء أسرتها
الصامدة الصابرة هلا بشغف
مقاصدي وحب والئي .تعمل هذه
األسرة يف الرتبية واالستشفاء
والصحة العامة بانفتاح ملحوظ
على اجلميع خاصة يف مساجدها
وحلقات الرتبية الدينية فيها
ويف املدارس .فاملقاصدي ان
كان تلميذا او خرجيا او موظفا
يتحلى بانتمائه املقاصدي،
بوفائه وحمبته ألخيه يف الوطن،
ليشعر بالشراكة احلقيقية فيه،
عروبيا مسلما معتدال متعاونا
صامدا حمبا.
اليوم املقاصد  40مدرسة
وجامعة يف كليتني ومستشفى
جامعي وسبع مساجد ومدفنني
وسبعة مستوصفات يف بريوت
ويف الريف .ترعى املقاصد
سنويا وختدم أكثر من  100ألف
شخص تربويا وصحيا ورعائيا،
وهذاأحد مميزاتها وانتشارها يف
قلوب الناس.
أما مدارس بريوت فنالت
مجيعها االعتمادات املختلفة
 ..فكلية خالد بن الوليد احلرج
متتاز باالعتماد AdvAnceed
celf
واعتماد
االمريكية
الفرنسية ،وكلية خدجية الكربى
اعتمدتها املؤسسة الفرنسية
InstItut frAncAIsومنحتها
lAbel frAnceducAtIon
اىل جانب شهادات  celfو
 .delfوكلية علي بن ابي
طالب هي كلية دولية باعتماد
...و
brItIsh councIl
 show cAse schoolمن
مايكروسوفت للمرة الثانية،
وكلية عمر بن اخلطاب احلرج
هي أيضا كلية دولية باعتماد
...
brItIsh councIl
وابتدائية ابي بكر الصديق نالت
اعتماد  AdvAncedاالمريكية
وابتدائية خليل شهاب هي
مدرسة دولية من brItIsh
 councIlوايضا ومعتمدة،
ونالت املرتبة األوىل يف العامل
يف مباريات مايكروسوفت هذا
العام كما ودخلت يف مشروع
cAmbrIdge
englIsh
 ProfIcIencyexAmوإدارة
املعلوماتية يف اجلمعية نالت
لقب mIcrosoft AcAdemy
وتعطي شهادات مايكروسوفت
على هذا االساس.
وقد دخلت كلية الدراسات
اإلسالمية بتعاون عملي وأكادميي
مع جامعة األزهر ،فالعام القادم
سريى بإذن اهلل تعاىل تبادل
طالب وأساتذة وقد أحيينا اتفاق

تعاون يعرتف األزهر بشهادة
اإلسالمية
الدراسات
كلية
املقاصدية .وإن شاء اهلل
يكون يف األزهر بعض العلماء
املقاصديني يبحثون ويدرسون
ويتدربون بهذه اجلامعة العريقة.
إن مستشفى املقاصد اجلامعي
يستمر يف منح شهادات
االختصاص لألطباء واجلراحني
وذلك بالتعاون مع اجلامعات
الكربى يف لبنان ،اجلامعة
األمريكية يف بريوت ،وجامعة
بريوت العربية ،واجلامعة اللبنانية
وجامعة ليل يف فرنسا ومعهد
كوستاف روسي يف باريس ...
كما وقد منحت مؤسسة خليفة
بن زايد آل نهيان لألعمال
املقاصد
مستشفى
اخلريية
ثقتها فاعتمدته إلدارة مستشفى
الشيخ خليفة يف شبعا  ...هذا
املستشفى الذي مسح لبنان
لنفسه أن يرتكه مغلقا  8سنوات
 ...لكن احلمد هلل بدأت عملية
العمل فيه باصرار من سفري
دولة االمارات الصديق....
والعرقوب اللبناني ينعم بالعطاء
االماراتي الكريم فشكرا لدولة
اإلمارات.
هذه االجنازات الكبرية هي ِنتاج
عامل وناس طموحني حمبني
خملصني صامدين صابرين هم
األسرة املقاصدية العريقة ...
فالتحية لكم فردا فردا.
واملقاصد ،يا دولة الرئيس
 ،كما تعلم تقدر تقديرا كبريا
املواقف الوطنية والتضحيات
ووضعكم
اجلمة
السياسية
رصيدكم السياسي على احملك
يف سبيل انقاذ لبنان وإعادة
احلياة السياسية العادية اليه
وبالتالي اعادة عجلة التطوير
والعمل من اجل وطن اشتاق
لألمن واالستقرار  ،اشتاق
للثقافة والفنون  ،اشتاق للعلم
واالرتقاء ،اشتاق للعيش الكريم
والرخاء اشتاق ألن يكون أفضل
بقعة على األرض ،اعانكم اهلل
على من يناكفوكم ويضعون
املصاحل الشخصية او املصاحل
املذهبية نصب أعينهم ،اعانكم
اهلل على إعادة االستقالل لكل
شرب يف الوطن وعلى فرض
السلطة اللبنانية يف كل مكان
واألهم القضاء على الفساد
املستشري  ...لقد أجنزمت
انتخاب رئيس اجلمهورية واليوم
جملس
انتخاب
اجنزمتقانون
النواب ...وأثبتم دولة الرئيس
بأن لرئيس الوزراء يف لبنان
الدور األساس يف استنباط احلل
وإخراج البالد من احملن ،مهمتك
كبرية لكن ليست مستحيلة ...
هذا ارث رفيق احلريري ...

اهلل معك حتياتي اىل االصدقاء
مجيعا واىل املقاصديني بيننا
فاملقاصد فخورة باجلميع.
رمضان مبارك وكريم وكل عام
وأنتم خبري.

الحريري

ثم القى الرئيس احلريري الكلمة
اآلتية »:أود أن أشكر مجعية
املقاصد على هذا اإلفطار الذي
جيمع خرية الناس الذين يعطون
لكي تستمر هذه املؤسسة يف
نضاهلا والعمل الذي تقوم به.
وأعتقد أن كل واحد منكم لديه
قصة مع رفيق احلريري وقصة
مع املقاصد ،وحنن سنكمل هذه
املسرية ألننا نؤمن أنها السبيل
الوحيد كي يتقدم الوطن ،حني
نعلم األطفال والكبار والصغار
فهذا ما يبين الوطن .أما إذا
بقينا يف اجلهل حنارب بضعنا
بعضا وال نسمع لبعض وال
نتحاور يف ما بيننا ،فإن هذه
تكون أكرب مشكلة .هذا ما كان
حاصال يف الوطن ،الكل كان
يتحدث وال أحد يسمع .وأنا أرى
أن قوة رفيق احلريري أنه كان
قادرا على أن يسمع اجلميع،
وكان قادرا على أن ينتقي
من كل ما يسمع ،األفكار اليت
تفيد الوطن .وحنن آتون من
هذه املدرسة وسنكمل يف بناء
الوطن.
نعم أجنزنا قانون االنتخاب ولكن
مع اجلميع ،فأنا لست ممن
يدعون العمل وحدهم ،كال اجلميع
عمل .رمبا كانت هناك حتديات
كبرية ولكن اجلميع كان إجيابيا.
واألهم بالنسبة إلي اآلن هو
االقتصاد ولقمة العيش وفرص
العمل ،وهذا ما حيتاجه اللبناني
يف نهاية املطاف .لذلك علينا
ن نعمل على االقتصاد اللبناني.
حنن نريد أن نعيد البحبوحة إىل
البلد ،لذلك علينا مجيعا أن نعمل
سويا ألن البلد حباجة إىل ذلك
وآلن التحديات لدينا كبرية جدا،
خصوصا وأن لبنان يأوي حاليا
مليون ونصف املليون الجىء
سوري ،هذا البلد الصغري يقدم
خدمة لكل العامل ،والعامل جيب
أن يعرف ذلك .وأنا حني أسافر
وأحضر املؤمترات سأؤكد على
هذه النقطة.
االنتخابات قادمة إن شاء
اهلل ،وغدا سنذهب إىل جملس
النواب ،مع الرئيسني فؤاد
السنيورة ومتام سالم والنواب
الكرام ،وسنصوت إن شاء اهلل
على هذا القانون الذي أجنزناه
بعد عناء طويل ،وإن شاء اهلل
مشوارنا معكم مستمر .ورمضان
كريم.
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االحزاب والقوى الوطنية :لالعتصام وفد من جتمع العلماء عرض مع عزالدين قضايا
سياسية لبنانية وعربية
أمام جملس النواب

عقدت األحزاب والقوى الوطنية
التقدمية إجتماعا يف مقر «حركة
الشعب» ،ناقشت فيه مشروع
قانون االنتخاب .ورأت يف
بيان أن «القانون يقوم على
تأمني مصاحل أطراف اجملموعة
احلاكمة ،وخيدم اصطفافات
ممثليها وتوازناتهم الطائفية
واملذهبية ويضرب أي بعد
إصالحي حقيقي ،وخيالف
أحكام الدستور .وإذا كنا،
من موقعنا املطالب بالتغيري،
ضد هذا القانون ،فألنه
فرغ النسبية من مضامينها
اإلصالحية ،وكرس القيد
الطائفي وعمقه عرب تقسيم
الدوائر االنتخابية على أساس
الصفاء الطائفي واملذهيب.
فالنسبية اليت اعتمدت هي
نسبية مشوهة تعمل على
محاية النظام الطائفي وتكرس
القيد الطائفي من خالل

مقبلون على االنتهاء من املوازنة والسلسلة يف
متوز او منتصف اب

الوزيرة عز الدين مستقبلة وفد تجمع العلماء

حمادة خالل تقده مركز االمتحانات
حصر الصوت التفضيلي على
مستوى القضاء ،وتقسيم
للدوائر يزيد حالة االنقسام
الوطين ،وال يراعي مبدأ الوحدة
الوطنية ،مما حيرم القوى
الوطنية والتقدمية والالطائفية
التمثيل وخوض االنتخابات،
باإلضافة إىل عدم تضمينه
أيا من اإلصالحات االنتخابية
سن
كخفض
املطلوبة،
االقرتاع أو الكوتا النسائية أو
حتديد سقف اإلنفاق االنتخابي
أو غريه».
ودعت «القوى املعرتضة على
القانون االنتخابي واملنظمات
الشبابية واجلمعيات املدنية
واألهلية واالحتادات النسائية،
اىل اعتصام يواكب أعمال
جلسة جملس النواب نهار
اجلمعة (امس) يف 2017/6/16
الساعة الواحدة ظهرا يف ساحة
رياض الصلح».

محادة تفقد مركز االمتحانات يف متوسطة الناعمة:

زار وفد من «جتمع العلماء
املسلمني» برئاسة مسؤول
العالقات العامة الشيخ حسني
غربيس وزيرة الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية الدكتورة
عناية عز الدين يف مكتبها
بالوزارة.
وأفاد بيان للتجمع أن «الوفد
متنى ملعاليها النجاح والتوفيق
يف مهامها الوزارية اجلديدة.
وتداول اجملتمعون يف خمتلف
القضايا السياسية لبنانيا
وعربيا ،ال سيما قانون
االنتخابات الذي أقرته احلكومة
أخريا .وهنأ الوفد معاليها
بهذا االجناز الذي طال
انتظاره ،آمال يف أن يكون
فأل خري للبنانيني ،رغم أنه
مل حيقق طموحات اللبنانيني
يف القانون األمثل الذي يليب
ويواكب التطورات يف اجملتمع
الطائفية
ويلغي
اللبناني
واملذهبية املستشرية».

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

وأكد التجمع للوزيرة عز
الدين أنه «مع النسبية
الكاملة والدائرة الواحدة حتى
يكون التمثيل عادال وينهي
االستئثار».
عز الدين
وبدورها ،أثنت عز الدين
على «دور التجمع الوحدوي»،
مطالبة ب»املزيد من العمل
الدؤوب ملنع تسلل الفتنة إىل
صفوف املسلمني» ،وقالت:
«قدرنا أن نعيش معا يف
البلد واملنطقة سنة وشيعة
ومسلمني ومسيحيني».
ومتنت على التجمع وغريه من
اجلهات املعنية «العمل على
تعزيز ثقافة التعايش وقبول
اآلخر على كل املستويات
وبني خمتلف الشرائح ،ملا
خيدم مصلحة اجملتمع اللبناني
املنطقة
يف
واجملتمعات
العربية».

اخلارجية  :عائلة شقري ال
تزال يف عداد املفقودين
جراء حريق لندن
اخلارجية
وزارة
تتابع
واملغرتبني أوضاع أبناء اجلالية
اللبنانية على أثر وقوع احلريق
الذي شب يف برج غرينفيل
الواقع يف مشال كنزنغتون يف
لندن .ويف آخر املستجدات
الواردة من السفارة اللبنانية
يف بريطانيا حول فقدان عائلة
اللبناني باسم طعان شقري
وزوجته ناديا غسان شقري
ووالدتها سرية أسعد شقري،
وبناته الثالث مرينا وفاطمة
وزينب من بلدة حنلة  -مشال
مدينة بعلبك ،أنها تبلغت من
السلطات الربيطانية املختصة
عدم امتالكها حتى الساعة
الئحة بأمساء مجيع األشخاص
ضحايا
من
املتضررين
ومفقودين.
وأشارت اىل أن عائلة شقري
املذكورة واليت تقطن يف
الطابق  22من املبنى الذي
تعرض للحريق ،ال تزال يف
عداد املفقودين.
كما تواكب البعثة اللبنانية
تطورات هذه احلادثة وجتري
إتصاالت ولقاءات وزيارات
دورية مع خمتلف املعنيني
للتأكد من عدم وجود مواطنني
لبنانيني آخرين متضررين
وللتحقق رمسيا عن مصري
عائلة شقري.

حمادة خالل تقده مركز االمتحانات

تفقد وزير الرتبية والتعليم
العالي مروان محادة ظهر
امس االول ،مركز االمتحانات
الرمسية يف متوسطة الناعمة
املدير
يرافقه
الرمسية،
العام للوزارة رئيس اللجان
الفاحصة فادي يرق ،رئيسة
دائرة اإلمتحانات الرمسية يف
الوزارة هيلدا اخلوري ،رئيسة
املنطقة الرتبوية يف جبل لبنان
فريا زيتوني ،مستشار الوزير
البري مشعون ورئيس املركز
وعدد من املعلمني.

حمادة

بعد اجلولة يف املركز ،قال
محادة« :هذه احملطة قبل
األخرية يف الناعمة اليوم،
بعد بريوت والشمال والبقاع
واجلنوب والنبطية ،وقد احببت
ان اقف على ساحل الشوف
العزيز على قليب ،الذي جيمع
بهذا احمليط البلدة املناضلة
بكل االعتبارات واليت محلت
الكثري من األشياء عن لبنان،
فأهنئ اوال رئاسة املركز
واألساتذة املراقبني ،وقوى
االمن الداخلي واجليش الذين
يؤمنون األمن ،وكل فريق وزارة
الرتبية والسيدة فريا زيتوني
رئيسة املنطقة والسيدة هيلدا
اخلوري والسيد البري مشعون.
ففي حلظة توقفي يف الناعمة،
مت البدء مبسابقة الفلسفة،
وكنت اول من اخذ نبض
الطالب يف ضوء االسئلة
وكانت اجواء اإلرتياح تسيطر
يف نفوس الطالب ،واإلنشراح
خييم عليهم ،حيث كان هناك
مقاربة مبوضوعية لكل االشكال
الذي احاط موضوع الفلسفة
خالل العام املاضي ،والذي
جاء نتيجة جدل حول احملاور
والتوصيفات».
وشكر «االدارة اليت عاجلت
هذه املشكلة ،خصوصا اللجان
الفاحصة اليت ارسل هلم حتية
من هنا .فهذه اللجان أراحت
الطالب واالمتحانات وابقت
شهادة الثانوية العامة مبستواها
املطلوب ليستعيد لبنان موقعه
يف الرتتيب الرتبوي يف العامل
العربي والعامل».
وأشار اىل انه يف خالل جولته،
الحظ ان «اولياء الطالب الذي
ينتظرون ابناءهم خارج سور
املدرسة ،خييم عليهم حال

من التوتر اكثر من الطالب
الذين ميتحنون بهدوء .ندعو
اهالي الطالب للعودة اىل
منازهلم وترك الطالب يقومون
ليس
لذلك
باالمتحانات،
هناك من ضرورة حلالة التوتر
هذه واالنتظار حتت اشعة
الشمس».
ونوه محادة بـ «دور الفريق
الرتبوي املمتاز ،من اساتذة
ومراقبني
مراكز
ورؤساء
شيء
فهذا
ومصححني،
متكامل ،لذلك ارى ان
بشكل
جتري
االمتحانات
سلس ومريح وحمرتم فلنبقيها
كذلك» .ولفت اىل ان «اجواء
وانطباع الطالب جيدة مع
االسئلة ،وهم اكثر ابتسامة
من اهلهم ،فاالهالي متوترين
بينما الطالب يبتسمون امام
االسئلة ويتابعون الكتابة».
حول
سؤال
على
وردا
سلسلة الرتب والرواتب،
قال« :باالمس ويف نهاية
النقاش مع رئيسي اجلمهورية
العماد ميشال عون واحلكومة
سعد احلريري ،بعد قانون
االنتخابات املشربك ،فتحت
سرية املوضوع ،وهنا اعتقد
ان البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي كان على حق
يوم االحد عندما قال الكل
يتلهى بقانون انتخاب ونسيتم
الناس ومطالبها ووضعها
االقتصادي واالجتماعي ،لذلك
فعال كان على حق يف ذلك،
فأول سؤال كان لرئيس
اجلمهورية ،ماذا سنفعل يف
الدورة ،فقال :سوف نفتح
الدورة االستثنائية ومندها من
 ،21وتنتهي بالنسبة لقانون
االنتخاب من  21اىل التشريع
التشريعات،
وكل
املالي
وبالتالي ففي شهر متوز او
منتصف اب مقبلون على
االنتهاء من املوازنة والسلسلة
وكل القوانني ،واملطلوب من
النواب ورشة حقيقية لكي
يهتموا بشؤون الناس».
بعدها ،خرج الوزير محاده
اىل اهالي الطالب وطمأنهم
عن اوضاع ابنائهم وكيفية
تعاملهم مع االسئلة بهدوء،
ودعاهم اىل «التصرف حبكمة
والعودة اىل منازهلم وانتظار
اوالدهم يف املنزل ال يف
الطريق».
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اجلميل :شوهتم النسبية وأقصيتم املرأة واملغرتبني ومل قبالن التقى وفدا من حركة االمة :لنكن متضامنني يف
وجه االرهاب الصهيوني والتكفريي واستئصاله من اجلذور
تنصفوا املسيحيني ومددمت الجناز الصفقات
توقف رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل يف مؤمتر
صحايف عند الشوائب يف قانون
االنتخابات الذي أقرته احلكومة
منطلقا من «ان جملس النواب
ليس موجودا عند البعض على
اخلريطة السياسية وال حيرتم
كي يقوم النواب بدورهم
لذلك سأعطي املالحظات عرب
االعالم».
وأكد أن «النسبية مبدأ مقبول
اذا اعتمد بطريقة جيدة ولكن مت
تشويهه يف مشروع القانون»،
معتربا ان «الصوت التفضيلي
والتصويت
بالقضاء
اعتمد
بالقضاء وانتخاب اي مرشح
سيكون على اساس االصوات
اليت ناهلا يف القضاء وهو ما
يضرب مبدأ النسبية ،على
سبيل املثال ،مثة نائب وحيد يف
املنية لذلك ال ميكن التفضيل
وال نسبية اذا يف املنية».
الصوت
«اعتماد
وتابع:
التفضيلي على القضاء فيه
تشويه للنسبية بشكل كبري،
باالضافة اىل ان وحدة املعايري
مفقودة يف هذا القانون فعلى
سبيل املثال «هناك قضاءان مت
دجمهما بالصوت التفضيلي مثال
بعلبك  -اهلرمل ،يف حني ان
زغرتا ،بشري ،الكورة والبرتون
كل قضاء يضع الصوت
قضائه»،
يف
التفضيلي
سائال «ملاذا فصل االقضية
يف امكنة ،ودجمها يف اماكن
اخرى؟ مثال حاصبيا  -مرجعيون
قضاءان يضع الناخب الصوت
التفضيلي بالقضائني ،اما
راشيا  -البقاع الغربي فقضاءان
ايضا ويضع الناخب الصوت
التفضيلي لنفس االشخاص،
اما يف اماكن اخرى فالصوت
التفضيلي منفصل عن القضاء
االخر ،ويف عاليه  -الشوف كل
قضاء الصوت التفضيلي فيه
منفصل عن االخر».
وتابع« :املعيار ليس واحدا،
مثال هناك  5نواب يف صيدا
وجزين كدائرة واحدة على
اساس النسبية ،اما عاليه
اليت فيها  5نواب فتم ضمها
اىل الشوف لتصبح دائرة من
 13نائبا» ،سائال «ما الدافع
واملنطق غري سياسة االرضاء
والرتكيب على القياس».
وشدد على أن «اهلدف هو توزيع
املقاعد على القوى السياسية:
إن كان الصوت التفضيلي على
القضاء الذي نعرف هدفه ،او
ضم عاليه اىل الشوف ،وقرى
صيدا اىل صور ،وكلها من اجل
توزيع حصص سياسية .اجلميل
الحظ ان حقوق املسيحيني باتت
«حجة» لتمرير مصلحة خاصة
وحزبية ،وقال»:نرفض الدخول
يف هذا املنطق امنا نلفت النظر
اىل ان مثة مسيحيني صوتهم
ليس حمرتما من خالل الصوت
التفضيلي يف مناطق كبنت
جبيل».
ولفت اىل «بعض االعوجاجات
املوجودة يف القانون كاالنفاق
االنتخابي الباهظ» ،مشددا على
ان «االصالحات غائبة» ،معددا
بعضها.

وسأل اجلميل« :ما مشكلة
البعض مع النساء وما هي
عقدكم النفسية؟ وملاذا مل
يتم اعتماد الكوتا النسائية
وما اهلدف؟ وما املشكلة اذا
مت وضع شرط وجود %20
من النساء على الئحة؟ وملاذا
الرتاجع عن املواقف العلنية يف
هذا اخلصوص؟» الفتا اىل انه
«ليس هناك عذر من عدم اقرار
الكوتا النسائية وال جيوز ان
يكون لبنان من الدول االخرية
اليت لديها نساء يف الربملان».
وأضاف متحدثا عن النواب
الستة لالغرتاب« :ما قصة
النواب الستة للمغرتبني وملاذا
االصرار من منع االغرتاب
اللبناني من تقرير مصري لبنان
من خالل اقرتاعه ل 128نائبا
وملاذا بالقوة تريدون فصله
عن منطقته؟ هل ختافون من
االغرتاب الذي قد يؤثر على
نتيجة االنتخاب يف لبنان؟ وهل
النكم ال تستطيعون التأثري
عليه ال باملال وال بالسياسة وال
بالسالح؟».
وتابع»:نريد فتح الصناديق
يف السفارات وانتم ختافون
من صوت االغرتاب وتطلبون
التسجيل يف اخلارج وحنن مع
االمر شرط ان تضمنوا لكل من
حيضر التصويت».
وبالنسبة للبطاقة املمغنطة،
سأل»:هل عدنا اىل حجز
البطاقات يف احلديث عن
البطاقة املمغنطة؟ ففي فرنسا
مثال ال وجود لبطاقة ممغنطة
واعتمادها يف لبنان هو
لسببني :تربير التمديد لسنة
وتلزميها لشركة معينة» ،معتربا
ان «هناك صفقة معينة وتربيرا
لتأجيل االنتخابات لسنة».
لسنة،
التمديد
واستغرب
واضعا إياه يف خانة «ارشاء
الشعب اللبناني الننا مل نتمكن
من متويل االحزاب يف هذه
الفرتة فقط فكانت احلاجة اىل
سنة لالنتهاء من تلزيم البرتول
واالنتهاء من صفقة البواخر».
وتوجه اىل السلطة احلاكمة
بالقول»:انتم منعتم التصويت
على قانون االنتخابات فهل
«ترحبون الناس مجيلة» بقانون
مت على «الدرج» مع اخطاء امالئية
واعتماد اسم الرئيس الشهيد
رفيق احلريري يف احلديث عن
رئيس احلكومة احلالية؟».
ورأى انه «ممنوع ان يناقش
جملس الوزراء مشروع القانون
بسبب وجود التسجيل الذي
هو ملك الشعب ومن املؤكد
ان النقاش ال يهمكم الن
االمر مسجل واحملاضر موجودة
وبالنسبة لكم فإن جملس

الوزراء وجملس النواب للبصم
وهذا امر معيب .جملس النواب
ممنوع من النقاش النهم قرروا
يف الغرف املغلقة وذلك الن
املؤسسات ضمانة الشفافية
وهذا امر السلطة ذات العقل
املافيوي ال تريده» ،مشددا
على ان «املؤسسات ضمانة
الشعب اللبناني والشفافية اما
انتم فتتعاطون معنا بالصفقات
يف كل شيء :يف النفايات
والكهرباء والضرائب واملوازنة
واآلن يف قانون االنتخابات».
وسأل»:من قرر ما مت االتفاق
عليه؟ ال نعرف ،وحنن كيف
حناسب هؤالء اذا قاموا بكل
شيء يف غرف مغلقة؟».
وتابع متوجها اىل السلطة
احلاكمة« :فشلتم يف موضوع
الضرائب ومل تتمكنوا من
متريرها ،والبواخر مل يتم تلزميها
حتى اآلن وتفتشون اآلن عن
فتوى هلا النكم ختافون والننا
فضحناكم وكنا سنصوب االخطاء
يف قانون االنتخابات واليوم
مل ترتكوا جماال ال للمجتمع
املدني وال للمجموعات النسائية
للتصويب واالصالح .فقد علبتم
كل شيء وركبتم قانونا على
القياس وكان بامكانكم التعديل
منذ مخس سنوات ولكنكم
تركتم الشعب وتركتونا للحظة
االخرية ولكن رغم ذلك ذاهبون
اىل االنتخابات واحلساب يف
االنتخابات مهما كانت الشوائب
اىل جانب من ميلكون الرأي احلر
والشعب اللبناني ال «تقطع»
عليه التعليبات».
واكد أننا «سنتعاون مع كل
من يريد التغيري ومن يريد
دولة احلق والقانون ،دولة حرة
مستقلة».

حوار

واشار اجلميل ردا على سؤال
اىل اننا «رفضنا التمديد يف
السابق وسنرفضه اليوم وهدفنا
ان نكون صوت الناس جمددا
وصف مشروع القانون املطروح
بأنه قانون نسبية مشوهة .ال
ميكن مترير الكذب على الناس
والطلب من املعارضة ان
تبقى صامتة ،االنتخابات آتية
وسنكون باملرصاد وسنحاسب
وبعد اقرار القانون سنتحول
اىل «محلة» انتخابية وخطابنا
سيتحول اىل طرح جديد للبنان
كي ختتار الناس بني منطق
السلطة املوجودة وما سنقدمه
من منطق جدي الدارة احلياة
السياسية يف لبنان».
واشار اىل اننا «منفتحون
على من يشبهنا والتحالفات
موضوع سابق الوانه ونرفع
الصوت لتوحيد اجلهود والقوى
التغيريية كي نقدم للبنان
خيارا جديا وجديدا  ،بلد يدار
من ناس اكفاء وشرفاء» ،الفتا
اىل ان «مثة احزابا ال تشارك يف
الفساد».
وختم« :ان الشعب اللبناني لديه
مسؤولية كبرية السنة املقبلة،
عليه هو ان يقرر بني ان يبقى
يف ما هو عليه او االنتقال اىل
مرحلة جديدة واملسؤولية على
اجلميع».

استقبل رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري
قبالن ،يف مقر اجمللس ،أمني
عام «حركة األمة» الشيخ عبد
اهلل عبد الناصر جربي على رأس
وفد يف احلركة ،هنأه حبلول
شهر رمضان املبارك وشكره
على مواساته بفقد الشيخ عبد
الناصر اجلربي .وكانت مناسبة
جرى خالهلا التباحث يف تطورات
االوضاع يف املنطقة.
وشدد قبالن على «ضرورة ان
ينبذ املسلمون خالفاتهم وحيلوا
االزمات اليت تعصف باالمة من
خالل احلوار والتشاور فيعملوا
االسالمية
الوحدة
لرتسيخ
وحتصينها بالتعاون والتضامن
يف مواجهة اعدائها ،ويقفوا
متضامنني يف وجه االرهاب
الصهيوني والتكفريي ويعملوا
على جتفيف مصادر متويله
واقفال مدارسه واستئصاله من
اجلذور بوصفه عدوا لالنسانية
مجعاء».
ووجه قبالن كلمة توجيهية يف
ذكرى شهادة االمام علي يف
ليلة القدر ،قال فيها« :يف مثل
هذه الليلة خسرت االنسانية
رائدا من روادها وعظيما من
عظمائها الذين تركوا انصع
البصمات على صفحات التاريخ
الذي يشهد العظم شخصية
بعد رسول اهلل اتسمت باحلكمة
والزهد والورع والعلم حتى
باتت كل فضيلة تنسب اىل
االمام علي بن ابي طالب ،ففي
ليلة القدر فاز امري املؤمنني
بالشهادة اليت انتظرها طويال،
وحقق اهلل امانيه بأن اصطفاه
يف ليلة مباركة هي خري من
الف شهر ،وبفقده فقدت األمة
مرجعها ومالذها وكهفها وحمق
احلق ومبطل الباطل ،حيث
ودع امري املؤمنني دنياه اليت
طلقها ثالثا زاهدا منها بقرصيه
طمريه ،موصيا املؤمنني بتقوى
اهلل والتزام احلق والعمل لالجر
املظلوم
ونصرة
والثواب
وحماربة الباطل والعمل مبا امر
اهلل به يف كتابه العزيز ،فكان
االمام علي كتاب اهلل الناطق
الذي يدور معه احلق كيفما
دار».
وتابع« :لذلك ،علينا ان ال
نضيع القرآن وال نرتكه وال
نهمله فنعمل باستمرار على
هدى القرآن وتعاليمه ،فتكون
ليلة القدر حمطة لتجديد االميان
بالعمل من خالل القرآن وسرية
اهل البيت ،فنعاهد رسول اهلل
وائمة اهل البيت ان يكون
االسالم قائدنا ورائدنا واهل
البيت منارة تضيء دروبنا
حتى تكون امتنا خري أمة
أخرجت للناس تؤمن باهلل وتأمر
باملعروف وتنهى عن املنكر،
ما حيتم ان نقتدي بأهل البيت
وننهج نهجهم ونسري وفق
تعاليمهم ،فنتقن قراءة القرن
ونعمل مبضمونه ونسري على
ضوء تعاليمه ونبتعد عن كل
احنراف وفتنة ومكر واحنراف
وكيدية».
ودعا قبالن املؤمنني اىل احياء
هذه الليلة بروحية اميانية شفافة
تتسم بالصدق واالخالص،

الشيخ قبالن مستقبال وفد حركة االمة
فننتهز فرص اخلري اليت متر مر
السحاب ،ففي هذه الليلة عتق
من النار واغالق ابواب النريان
وفيها مفاتيح اجلنان وفيها قيد
الشيطان ،فاهلل سبحانه يرحب
باملؤمنني يف هذه الليالي
ويدفع عنهم البالء ويدخلهم
يف رمحته الواسعة ،ما يستدعي
ان نبتهل اىل اهلل تعاىل بطلب
العفو واملغفرة والتوبة ،يف
هذه الليلة نزل القرآن وفيها
السالم واالمان واالطمئنان
وتقسيم
والرخاء
والعافية
االرزاق وفيها اخلري املطلق
بعد اقفال ابواب الشر املطلق،
اذ تهبط املالئكة والروح فيها
حلفظ املؤمنني ورعايتهم.
لذلك علينا ان نطلب من اهلل
ان حيفظ املؤمنني ويسلمهم
ويوفقهم لكل خري ويغفر هلم
ذنوبهم انه كان غفارا .وعلينا
نكون دائما يف طاعة اهلل وان
نتعاون على الرب والتقوى وال
نتعاون على االثم والعدوان
ونصلح شأننا لنكون من خرية
عباد اهلل متعاونني حمبني
مصلحني ننزع احلقد واحلسد من
قلوبنا وننظف نفوسنا من كل
الشوائب ونكون من اهلل ليكون
اهلل معنا وينصرنا».
وطالب الشيخ قبالن املسلمني
«باالكثار من طاعة اهلل تعاىل

الذي يفرج اهلم ويكشف الغم
ويذهب االوهام وجيعلنا يف خري
وعافية ،وعليهم التوجه اىل اهلل
والتضرع بالدعاء فهو جميب
الدعوات ،ما حيتم انتهاز هذه
الليالي واالحلاح بالدعاء ،فاالئمة
كانوا يسهرون الليالي ويدعون
اهلل .لذلك نطالب املسلمني بان
يتوجهوا بكل اعماهلم وجوارحهم
اىل اهلل تعاىل ليكشف عنا هذه
الغمة وينصرنا على اعداء هذه
االمة واالنسانية مجعاء الذين
يتمثلون باالرهابني التكفريي
والصهيوني الذين حيمالن فكرا
منحرفا خيتزن احلقد والبغضاء
ضد االنسان حتقيقا الهداف
شيطانية تستبيح حرمة االنسان
وحقوقه وتزهق روحه ومتارس
الوحشية حبقه دون متييز بني
طفل وشيخ».
وختم الشيخ قبالن بالقول:
«عظم اهلل لكم األجر باستشهاد
أمري املؤمنني يف هذه الليلة
العظيمة ،نسأل اهلل ان حيفظ
امتنا عزيزة امنة من شر االرهاب
والفنت واملؤامرات ،تنعم باالمن
والسالم واالستقرار وقد خيم
االمن على ربوع سوريا والعراق
واليمن وحتررت فلسطني من
رجس االحتالل ،ونتوجه اىل اهلل
بان حيفظ لبنان وشعبه لبنان
من كل اذى وسوء».

باسيل استقبل املبعوث اخلاص للحكومة
الصينية لدى سوريا

الوزير باسيل مستقبال املبعوث سيا وين

اخلارجية
وزير
استقبل
باسيل
جربان
واملغرتبني
يف الوزارة املبعوث اخلاص
للحكومة الصينية لدى سوريا
سيي سياوين الذي قال بعد
اللقاء »:إنها زيارتي الثالثة
اىل لبنان للبحث يف ثالثة
مواضيع ،على خلفية األوضاع
والتغيريات اجلديدة اليت طرأت
يف منطقة الشرق األوسط،
وددت التحدث وتسليط الضوء
على سياسة الصني جتاه الشرق
األوسط وموقفنا من التطورات
يف املنطقة ،واملوضوع الثاني
متحور حول منتدى احلزام
والطريق للتعاون الدولي الذي
عقد منذ فرتة وجيزة بنجاح يف

مدينة بيجني الصينية».
أضاف البعوث سيي سياوين:
اخلاص
املبعوث
«بصفيت
لألزمة
الصينية
للحكومة
السورية ،وددت البحث مع دول
املنطقة يف تطورات الوضع
يف سوريا .وقد تبادلت مع
الوزير باسيل يف وجهات النظر
حول هذه املواضيع ،وملست
أن هناك الكثري من الرؤى
املشرتكة بني اجلانبني اللبناني
والصيين ،والسيما أن هناك
امكانية ضخمة للتعاون بيننا يف
إطار مبادرة «احلزام والطريق»،
واجلانب الصيين على استعداد
ملواصلة التنسيق مع لبنان بهذا
اخلصوص».
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سياسة

سليمان من السراي :قانون االنتخاب بداية
لتصحيح طريقة التمثيل ولكن فيه شوائب

حني تنقلب الدولة على إدارتها:

كودرين «اجل ّراح» يقود
محلة «التطهري»

يف جرمية هزت أسرتاليا..
شفيق شرياال خيتطف ويغتصب
ويتزوج مراهقة

الرئيس الحريري مستقبال الرئيس سليمان
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري بعد ظهر امس االول
يف السراي احلكومي ،الرئيس
ميشال سليمان الذي قال
على األثر« :حبثت مع الرئيس
احلريري يف موضوع قانون
االنتخابات ،والذي كان يفرتض
أن ينجز منذ العام  .2012وأنا
كنت قد حولت مبرسوم قانون
انتخاب على القاعدة النسبية
إىل اجمللس النيابي ،ولو متت
دراسة هذا املرسوم يومها لكنا
اليوم جنري انتخابا ثانيا بقانون
فيه إصالحات».
أضاف« :هذا القانون ،وعلى
الرغم من أنه جيد وأفضل من
القانون السابق ،إال أن فيه
بعض الشوائب .يف ذلك
الوقت راج احلديث عن القانون
األرثوذكسي ،ونعت رئيس
اجلمهورية بأنه يريد مسايرة
املسلمني ولذلك رفض القانون

األرثوذكسي .اليوم القانون
القائم على النسبية والذي
يقرر يف
كنت أنا متمسكا به
َّ
عهد الرئيس القوي .هذا أمر
جيد جدا ،رغم أن هناك بعض
الشوائب ،اليت لفت نظر الرئيس
احلريري بشأنها ،مثل موضوع
العسكريني الذين جيب أال حيرموا
من االنتخاب ،وكذلك موضوع
الكوتا النسائية وختفيض سن
االقرتاع إىل  18سنة ،باإلضافة
إىل احتساب الصوت التفضيلي.
وأنا أعتقد أن قاعدة االحتساب
املوضوعة غري صحيحة ،ألنها
قائمة على نسبة مئوية من
األصوات والدائرة الصغرى،
وهناك أسلوب آخر لكي تكون
هناك عدالة بني األقضية ضمن
الدائرة نفسها .القانون هو
بداية تصحيح طريقة التمثيل،
وكان يفرتض أن يتم إجنازه منذ
مخس سنوات».

فارس :قانون االنتخاب اجلديد خطوة هامة
على طريق اعتماد مبدأ النسبية

اعترب النائب الدكتور مروان
فارس يف تصريح اليوم ،يف
اجمللس النيابي «ان صدور
قانون االنتخابات اجلديد يشكل
خطوة هامة على طريق اعتماد
مبدأ النسبية الذي هو مبدأ يعرب
عن صحة التمثيل وعدالته،
فصحة التثميل والعدالة هما
عنوان اساسي يف القانون
اجلديد ،امنا النسبية اليت
نريدها ويريدها اللبنانيون هي
النسبية اليت جيب ان تعتمد
على قاعدة اعتماد لبنان دائرة
انتخابية واحدة».
اضاف« :املسألة الثانية:
النسبية الدائرة الواحدة خارج
القيد الطائفي بذلك نكون
قد بدأنا باخلروج من املرض
الطائفي».
واملسألة الثالثة :كان على
القانون ان يأخذ باالعتبار

حق السيدات بالكوتا النيابية
وبذلك يكون لبنان قد وصل
اىل ما وصل اليه العامل منذ
فرتة طويلة .والقانون هذا
كان جيب ان يعتمد على
سن الثمانية عشرة ملشاركة
الشباب بصنع مستقبل جديد
للبنان».
وختم« :كل هذه املسائل كان
ال بد ان حتصل ومع ذلك فإننا
سنشارك يف االنتخابات املقبلة
على قاعدة انطالق احلزب
السوري القومي االجتماعي
من ضرورة املشاركة باحلياة
السياسية يف لبنان يف جملس
النواب واحلكومات املتالحقة.
كما ان الصوت التفضيلي على
اساس القضاء وليس على
اساس الدائرة هو امعان يف
التمييز والدخول اىل املذهبية
اليت ترفضها النسبية».

وزير املال السابق الكيسي كودرين
«مقصلة وظيفية» تنتظر القطاع
احلكومي وأجهزة إدارة الدولة يف
روسيا ،قد تطيح ثلث املوظفني،
ُ
وت ِ
عمل مقص «الرتشيد» يف كل
مناحي اإلنفاق ،إذا جنح وزير
املال السابق الكيسي كودرين
يف مترير مشروع مقرتح إلصالح
هياكل إدارة الدولة وترشيد
نفقاتها.
وبدأ الديوان الرئاسي الروسي
األسبوع املاضي ،درس مشروع
وضعه مركز البحوث االسرتاتيجية
الذي يديره كودرين ،وكتبت
صحيفة «كومريسانت» القريبة
من أوساط املال ،أن رئيس
الديوان الرئاسي أنطون فاينو
يشرف على درس اخلطة اليت
ُأ ِ
طلقت عليها تسمية «اسرتاتيجية
كودرين».
وتستند اخلطة إىل برنامج واسع
يستهدف أول إصالح جدي شامل
هلياكل إدارة الدولة منذ انهيار
االحتاد السوفياتي .ووفق ما
تسرب ،يقرتح املشروع تقليص
ّ
موظفي هياكل اإلدارة احلكومية
وأجهزة
الرئاسي
(الديوان
للكرملني،
التابعة
اإلدارة
واحلكومة واملؤسسات املرتبطة
بهما) بنسبة  30يف املئة بني
عامي  2018و .2024ووضع
تدرجي لتقليص مصروفات
مسار ُّ
اهلياكل اإلدارية بنسبة مماثلة،
علمًا أن قطاع إدارة الدولة
يلتهم اآلن جزءًا ال يستهان به
من موازنة روسيا يصل اىل 1.2
تريليون روبل (حنو  25بليون
دوالر).
واجلزء املعلن من النقاشات
يتطرق
املقدمة ،مل
حول اخلطة
ّ
ّ
إىل البنود املتعلقة بإصالح أهم
هياكل إدارة الدولة وهو الديوان
ستخصص «مناقشة
الرئاسي ،إذ
ّ
منفصلة» لتلك البنود.
وبعيدًا من األرقام الكثرية
والتفاصيل اليت عمل عليها يف
معدو الوثيقة ،فإن
شكل موسع ّ
مالحمها العامة تهدف إىل تقليص
تكلفة هياكل إدارة الدولة،
من  2844روب ًال (تكلفة إدارة
الدولة للفرد) اآلن ،إىل 1990
مواز سيشمل
روب ًال .ويف خط
ٍ
التقليص القطاع البشري العامل
يف هياكل اإلدارة ،ليغدو 104
موظفني بد ً
ال من  148لكل عشرة

آالف مواطن.
وحتظى وثيقة كودرين بأهمية
خاصة ،يف هذه املرحلة حتديدًا،
سّرعت خطوات إلعداد رزمة
إذ ُ
جتهز
واسعة من اخلطط اليت
ّ
إلعداد «اسرتاتيجية شاملة»
لتطور الوضع يف روسيا بعد
انتخابات الرئاسة املقررة يف
آذار (مارس) املقبل .وعلى
رغم أن الرئيس فالدميري بوتني
مل يعلن بعد نيته ترشيح نفسه
لوالية جديدة ،بدأت أوساط
واسعة
حتضريات
الكرملني
للمرحلة املقبلة ،عرب مجع عدد
من املشاريع واخلطط املقرتحة
من مراكز دراسات وحبوث ،يف
مسعى لبلورة التوجهات الرئيسة
لبوتني يف الوالية املقبلة.
ومل تستبعد أوساط قريبة من
الديوان الرئاسي أن يكون
لكودرين وخططه «النارية»
مكان بارز يف سياسات املرحلة
املقبلة ،بعدما ُأ ِ
بعد عن احلكومة
بسبب خالف مع رئيس الوزراء
دميرتي مدفيديف ،لكن بوتني
عينه على رأس هيئة استشارية
ّ
يف الكرملني.
وكودرين الذي لعب دورًا
بارزًا يف سنوات «الصعود
اهلزات
قبل
االقتصادي»
األخرية اليت سّببتها العقوبات
الغربية وتراجع أسعار النفط،
توجهات السياسة
جياهر مبخالفته ُّ
وهو
للحكومة،
االقتصادية
صاحب الدعوة إىل «إجراءات
جراحية شاملة» يف االقتصاد،
وبينها تعويم الروبل ،وخصخصة
القطاع العام وترشيد اإلنفاق
يف شكل صارم .وأثار كودرين
ضجة واسعة يف منتدى سان
بطرسبورغ االقتصادي أخريًا،
عندما قال إن روسيا ستضطر
إىل ختصيص قطاع النفط يف
شكل سريع ،ويف فرتة ال تزيد
على  7أو  8سنوات .وزاد أن
«املشاركة احلكومية يف هذا
القطاع حاليًا تعرقل تطور شركات
النفط» .وسارع الكرملني إىل
تهدئة سجاالت أثارتها هذه
العبارات ،وقال الناطق بامسه
دميرتي بيسكوف أن ذلك «رأي
يقدمه خرباء هلم وزنهم» ،مؤكدًا
ّ
أن «احلكومة الروسية ليست
لديها خطط لتخصيص القطاع
النفطي».

شفيق شرياال

الضحية مغطاة الوجه
شهدت أسرتاليا حماكمة شفيق
شرياال بتهمة اختطاف واغتصاب
مراهقة إلجبارها على الزواج منه
ضد رغبتها.
وقالت الضحية 18 ،عاما ،إن
شفيق شرياال ،املسلم البالغ
من العمر  31عاما تسلل إىل
نافذة غرفة نومها يف منزهلا
ببانكستاون يف متام الساعة
الثانية صباح االحد وهدد بقتلها
غذا مل تذهب معه وأجربها على
القفز معه من النافذة.
وذكرت تقارير أن عائلة املراهقة
كانت قد رفضت عرضا من
شرياال للزواج من الفتاة.
الفتاة تدعي أنها تعرضت
لالختطاف واالغتصاب من شرياال
إلجبارها على الزواج منه
وأشارت الفتاة إىل أن شرياال
ذهب بها إىل فندق نوفيتيل
يف برايتون -لي -ساندز حيث
اعتدى عليها جنسيا قبل أن
يأخذها إىل منزل يف الكمبا
غرب سيدني ويعقد قرانه عليها
على يد أحد الشيوخ.
شرياال املتواجد يف أسرتاليا
بتأشرية مؤقتة «بريدج فيزا»
اعتقد على سبيل اخلطأ أن
الزواج من املراهقة سيمنحه
إقامة دائمة ،لكنه مل يكن يعلم
أن هذا الزواج غري مشروع يف
القانون األسرتالي.
وقالت الفتاة« :أردت العودة

إىل منزل عائليت».
واقتادها شرياال متجها إىل
منزل يبتعد مسافة  900كم
جنوب ملبورن للعيش مع ابن
عمه لكنها متكنت من التواصل
مع أحد أفراد عائلتها.
املتهم أجرب الضحية على القفز
من النافذة الختطافها مهددا
إياها بالقتل
وجرى إخطار الشرطة اليت بدأت
يف البحث عن الثنائي واكتشفت
أن الرجل وصل «جونداجي»
جنوب الوالية بالقرب من «واجا
واجا».
وعثرت الشرطة على السيارة
ووجدت الفتاة وألقت القبض
على شرياال حوالي الساعة 9
مساء اإلثنني.
واصطحبته القوات األمنية إىل
قسم شرطة واجا واجا واتهمته
باحتجاز فتاة ومضاجعتها جنسيا
دون موافقتها والزواج القسري
منها.
ورفضت القاضية خروج املتهم
بكفالة رغم أنه مل يتقدم بطلب
لذلك.
وجرى اصطحاب الفتاة إىل
مستشفى واجا واجا وبدت يف
حالة صحية مستقرة ،وأدلت
للشرطة بتفاصيل عن الواقعة
قبل العودة إىل عائلتها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 9

Saturday 17 June 2017

الـسبت  17حــزيران 2017

Page 9

اسرتاليا يف أسبوع

ليست أسرتاليا وحدها ..ناقوس الفقاعة
العقارية يدق يف العامل
ينشغل
أن
الطبيعي
من
األسرتاليون بالتفكري يف مشكلة
الغالء السكين اخلاصة ببالدهم
فحسب ،لكن مثة عامل كامل
يعاني من تهديد الفقاعات
العقارية.
نتحدث كثريا بال نهاية بشأن
األسعار يف سيدني وملبورن،
ونشري إىل أنها ليست عادلة
مقارنة مبدن العواصم األخرى.
لكننا نتجاهل أن هذا أمرا
بديهيا ،إذ أن  % 57من سكان
أسرتاليا يعيشون يف فيكتوريا
ونيو ساوث ويلز ،حبسب مكتب
اإلحصاء األسرتالي.
من حقنا أن نشعر بالقلق ،ال
سيما بعد توقعات ويليام بويرت
كبري االقتصاديني بـ «سييت
جروب» األسبوع املاضي اليت
ذكر فيها أن أسرتاليا يف خضم
فقاعة عقارية مذهلة.
بويرت ينضم بذلك إىل كوكبة
من اخلرباء الذين تنتابهم مشاعر
القلق من أن السوقني العقاريني
الرئيسيني يف أسرتاليا بلغا
مرحلة هائلة من السخونة.
األرقام تعضد ذلك السرد ،حيث
ذكرت مؤسسة «كورلوجيك»
إن متوسط سعر املنازل يف
أسرتاليا اآلن مياثل  7.2أضعاف
الدخل السنوي للعائلة ،بينما مل
يكن يتجاوز  4.2قبل  15عاما.
وبني األزمة املالية العاملية
وفرباير  ،2017زاد متوسط
أسعار السكن يف سيدني بنسبة
 % 99.4حيث بلغ  850ألف
دوالر.
كما بلغت الزيادة يف ذات

الفرتة  % 85يف ملبورن حيث
أصبح متوسط سعر املنزل
يف عاصمة فيكتوريا  640ألف
دوالر ،حبسب كورلوجيك.
لكن ال ينبغي أن خندع أنفسنا
ونصف األزمة بأنها ظاهرة
أسرتالية.
الواقع أن أزمة الفقاعة العقارية
تنتشر يف أرجاء العامل.
ستيفن إجنفيس ،رئيس البنك
املركزي السويدي حذر مؤخرا
من االرتفاع الصاروخي يف
أسعار العقارات يف بالده.
ويف سويسرا ،تواجه مدن
زيوريخ وزوج ولوكرين وبازل
ولوزان ولوجانو خماطر مماثلة.
مثة أزمات عقارية كذلك تضرب
مدن أوتاوا وفانكوفر وتورونتو
بكندا اليت متتلك اقتصادا
مشابها ألسرتاليا يف احلجم
واملكونات.
وكذلك ،هناك أزمة غالء عقاري
واضحة يف النمسا.
وحذر صندوق النقد الدولي
احلكومة الكندية مطالبا إياها
بالتدخل ملنع حدوث انهيار
اقتصادي.
ويف الصني ،ارتفعت األسعار
بنسبة  % 22.1يف بكني،
و % 21.1يف شنغهاي ،و13.5
 %يف شينزن خالل الفرتة بني
مارس  2016ومارس 2017
حبسب تقرير «سي إن بي
سي».
هونغ كونغ حتارب خماطر فقاعة
عقارية كذلك ،وتشري التقارير
إىل انفجار وشيك احلدوث.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف  ..2100أسرتاليا تغرق حتت املاء

قالت صحيفة سيدني مورينيغ
هريالد إن البيانات اجلديدة
اخلاصة بالتغري املناخي تهدد
بشكل متزايد مستوى سطح
البحر وتهدد بغرق مناطق
كثرية يف أسرتاليا.
وأضافت« :الصفائح اجلليدية
ألنتاركتيكا وغرينالند تذوب
بشكل أكرب من التوقعات
السابقة للعلماء ،مما يزيد
احتماالت ارتفاع مستوى سطح
البحر بشكل متزايد يف مناطق
منخفضة بسيدني ومدن أخرى
حول العامل.
وكشف حبث جديد أجرته
األمريكية
الوطنية
اإلدارة
للمحيطات والغالف اجلوي أن
مستوى سطح البحر سريتفع
حبلول  2100بني مرتين إىل
 2.7مرتا.
ويتجاوز ذلك توقعات سابقة،
مثل الدراسة اليت أجرتها
عام « 2013اللجنة احلكومية
بالتغري
املعنية
الدولية
املناخي» واليت توقعت ارتفاع
سطح البحر مبقدار مرت إضايف
إذا استمرت انبعاثات غازات
االحتباس احلراري يف االرتفاع
بال هوادة.
بيد أن التوقعات اجلديدة
األعلى تضمنتها خرائط جديدة
أعدتها مؤسسة «كوستال
ريسك أسرتاليا»( املخاطر
الساحلية يف أسرتاليا).

املؤسسة املذكورة دجمت
املذكورة
التقديرات
بني
وإحصائيات املد املتوقعة،
وشكل الساحل األسرتالي.
اخلرائط اجلديدة تظهر أن
وبريزبن
سيدني
مطارات
وهوبارت ستغرق حتت املياه
حبلول عام  2100إذا حتققت
توقعات ارتفاع سطح البحر
مرتين.
املناطق األخرى اليت تقبع
حتت منطقة اخلطر يف سيدني
«سركيوالر
ميناء
تتضمن
كواي» و»وينتورث بارك»،
وحدائق «رويال بوتانيك»،
و»وولومولو» و»روز باي».
من جانبه ،قال اخلبري ناثان
إيتون« :إنه السيناريو األسوأ
بالنسبة لنا لعام  2100وتتجاوز
خطورته ثالثة أضعاف التوقعات
السابقة».
ومن بني املناطق املعرضة
للخطر يف الواليات األسرتالية
األخرى ميناء ملبورن ،وSt
 Kildaو»دوكالند».
ويف كوينزالند ،تقبع اجزاء
من «نوسا» و»غولد كوست»
حتت
دوجالس»
وبورت
التهديد.
أما يف أسرتاليا الغربية ،فإن
أكثر املناطق املعرضة للخطر
هو شاطئ كوتيسلو يف
بريث.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ماذا يقول اإلسالم عن العنف املنزلي؟

تشري اإلحصائيات األسرتالية
إىل أن امرأة من بني  6نساء
تعاني من عنف بدني أو جنسي
من زوج حالي أو سابق.
وبالرغم من ذلك ،فإن وسائل
اإلعالم تسلط الضوء بشكل
مبالغ على العنف املنزلي داخل
اجملتمع اإلسالمي ،وتربطه على
حنو زائف بآية قرآنية.
سوء التفاهم هذا ميتد حتى
داخل اجلالية اإلسالمية يف
أسرتاليا.
العديد من املواطنني واملنظمات
يعلقون على اآلية القرآنية دون
الفهم املالئم لسياقها.
وأضف إىل ذلك سوء التفاهم
بشأن وجهة النظر اإلسالمية
الصحيحة حول العنف املنزلي.
موقف اإلسالم بشأن العنف
املنزلي
يشتق موقف اإلسالم من العنف
املنزلي من السنة النبوية،
والفتاوى التارخيية واملعاصرة.
السنة النبوية تشري بوضوح
إىل العالقة األمثل بني الزوج
وزوجته واليت تستند على راحة
البال واحلب غري املشروط
واحلنان واحلماية والتشجيع
والسالم والعطف واالرتياح
والعدل والرحن.
النيب حممد ضرب أمثلة مباشرة
لتلك املثاليات من خالل حياته
الشخصية كزوج.
حديث
ال يوجد أوضح من
الرسول حول معاملة الرجل
لزوجته حيث قالُ « :ت ْط ِع َم َها
ِإ َذا َط ِع ْم َت َ ،و َت ْك ُس َو َها ِإ َذا
اك َت َس ْي َت َ ،أ ْو ْ
ْ
اك َت َسْب َت َ ،وَال
ضِر ْب ْ
َت ْ
ال َو ْج َه َ ،وَال ُت َقِّب ْح».
وشدد النيب حممد على أهمية
الرمحة جتاه النساء حيث قال يف
حجة الوداع إن انتهاك احلقوق
الزوجية ميثل انتهاكا مليثاق

الزوجني مع اهلل.
السلوكيات املتعسفة جتاه
املرأة حمرمة يف اإلسالم ألنها
تتعارض مع الفقه اإلسالمي.
العنف املنزلي يف اإلسالمي
يندرج حتت مفهوم «الضرر»،
ويتضمن فشل الزوج يف منح
الدعم املالي الالزم (النفقة)
وكذلك عدم إشباع احتياجاتها
اجلنسية ،أو إساءة معاملة أفراد
أسرة الزوجة.
ويف القرن السابع عشر ،أثناء
اإلمرباطورية العثماني ،صدرت
أحكام قانونية ضد أزواج
متعسكفني يف العديد من
حاالت العنف املنزلي.
ويسمح اإلسالم للزوجة املضارة
باحلصول على تعويض حتت
مسمى تعذير.
أما اآلية القرآنية الشهرية
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تتعلق بقضية النشوز القانونية،
اليت ترتجم على أنها عدم طاعة
الزوجة ،والسلوكيات الصارخة
اليت تتسم بالتحدي.
وميثل ذلك أمرا هاما ،ألنه بوجه
عام ،فإن أي زوجة تستحق
دعما ماليا من زوجها حتت
مسمى النفقة ،لكنها حترم من
ذلك إذا أدجينت بالنشوذ.
اجلدل حول اآلية ينبع من عدم
ترمجتها بشكل دقيق ،مما عقد
القضية بالنسبة للناطقني باللغة
اإلجنليزية.
مثة كلمات ثالث هي «قوامون»
و»اضربوهن»
و»نشوزهن»
دائما ما تساء ترمجتها.
وبشكل خاص ،تتمثل املشكلة
يف ترمجة كلمة «واضربوهن».
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ُدمَى أطفال جنسية تنتشر يف أسرتاليا

انتشر يف أسرتاليا اجتاه شرير
يتمثل يف زيادة وترية استرياد
ُد َمى جنسية على شكل فتيات
صغريات مصنوعة من السليكون
وتبدو وكأنها من «حلم ودم».
ويكشف حبث بسيط عرب اإلنرتنت
أن دمى األطفال اجلنسية من
السهل شراؤها إلكرتونيا مببلغ ال
يتجاوز  500دوالر.
اختيار
الزبائن
ويستطيع
اخلصائص اليت يرغبونها مثل
الشعر ولون العني ،وشكل
املالبس ،وحتى نوع الزي
املدرسي الذي ترتديه الدمية.
وجبانب البشرة الناعمة للدمية
اليت تشبه امللمس احلقيقي
لطفلة بشرية ،مثة شتابه يف
الطول الذي يرتاوح بني -100
 140سم ،والوزن الذي يبلغ 20
كجم.
وقالت صحيفة الديلي تليجراف
إن وزارة اهلجرة ومحاية احلدود
األسرتالية كشفت أنها حتققق
يف  11قضية استرياد دمى

جنسية.
من جانبه ،قال وايان بوشهورن
مساعد مفوض قوات احلدود
األسرتالية إن السلطات تبحث
يف أسباب زيادة حماوالت شراء
الدمى اجلنسية الشبيهة بالطفل.
واستطرد« :لدينا يف الوقت
الراهن حتقيقات يف استرياد 11
دمية جنسية».
آدم واشبورن ،مؤسس «مقاتلون
ضد انتهاكات األطفال يف
أسرتاليا قال إن صعود شراء
الدمى اجلنسية «اجتاه شرير».
اإللكرتوني
التسوق
موقع
« »aliExprESSبادر حبظر
العديد من بائعي تلك الدمى
اجلنسية بعد حتقيق صحيفة
الديلي تليغراف.
وقال متحدث باسم قوات احلدود
األسرتالية إن مثل هذه العرائس
تصنف على أنها «سلع بغيضة».
ومنذ  ،2013ضبطت أسرتاليا 23
دمية أطفال جنسية.
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نيو ساوث ويلز تراقب «الذئاب
املنفردة»

تطط حكومة نيو ساوث ويلز
ملراقبة «الذئاب املنفردة»
بعد حدوث العديد من اهلجمات
اإلرهابية متواضعة التكنولوجيا.
وتعتزم حكومة الوالية التعاون
مع القطاع اخلاص يف حربها
ضد اإلرهاب ،داعية الشركات
وأصحاب األعمال إىل فتح
عيونهم وآذانهم لرصد الذئاب
املنفردة البعيدين عن رادارات
األجهزة األمنية.
وتعاني السلطات يف أسرتاليا
وخارجها من موجة جديدة من
اهلجمات منخفضة التكنولوجيا
مصنفون
متطرفون
نفذها
بشكل كبري على أنهم منخفضو
اخلطورة.
يذكر أن منفذي هجوم جسر
«ويستمينسرت» وهجوم لندن
وسكني
سيارة
استخدما
وكانا خارج رادار
فحسب،
األجهزة االستخبارية.
القصة مشابهة ملفنذ حصار
برايتون يف ملبورن الصومالي
األصل يعقوب خريي ،وكذلك
منفذ هجوم مقهى «ليندت
كافيه» يف سيدني مان هارون
مؤنس اإليراني األصل واللذين
مل يكونا يف أولوية أهداف
أجهزة االستخبارات.
ويف مقابلة مع فريفاكس ميديا،
قال ديفيد إليوت وزير مكافحة
اإلرهاب حبكومة نيو ساوث ويلز
إنه تواصل مع القطاع اخلاص
لزيادة نطاق املراقبة.

ديفيد إليوت وزير مكافحة اإلرهاب
وأضاف« :ما يقلقين أنه
يف معظم احلاالت اليت جرت
دراستها يف األعوام الثالثة
األخرية ،كان األشخاص الذين
ارتكبوا اهلجمات معروفني لدى
السلطات لكنهم يف ذيل قائمة
األولويات».
ومضى يقول« :يف هجوم
ويستمينسرت ،كان اجلاني يف
ذيل اهتمامات أجهزة مكافحة
اإلرهاب ،لكنه استأجر سيارة
ملدة  7أيام ،واشرتى سكينا
كبريا جدا ،لذلك فإنه تعامل
مباشرة مع القطاع اخلاص قبل
ارتكاب جرميته».
وأردف إليوت أن شركات
الطريان واحملاسبة تقوم بوظيفة
«المعة» من خالل مراقبة أي
نشاط مثري للقلق.
وأضاف الوزير« :لكن من
الواضح متاما أننا سنحتاج إىل
توسيع نطاق شبكة املراقبة».
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البدانة يف أسرتاليا ..كارثة مزمنة
عندما نسمع كلمة «البدانة»
ترتبط بها دائما كلمات مثل
«كارثة» أو «وباء».
زيادة الوزن والبدانة وتناول
غذاء غري صحي أحد األسباب
البارزة لإلصابة باألمراض يف
أسرتاليا.
يأتي ذلك يف ظل تنامي
الرباهني اليت ينبغي أن جتعل
من مسألة تعقب البدانة أولوية
سياسية.
بيد أن البدانة متثل حتديا
سياسيا وعرا ،بل أن البعض
«حمك
بأنها
إليها
يشري
اختبار سياسة الصحة للقرن
الواحد والعشرين» و»املشكلة
الشريرة».
ويعزي ذلك جزئيا إىل وجود
العديد من الدوافع املتصلة
للبدانة ،وعدم وجود «حل
سريع» هلا.
ويف أسرتاليا ،تتباين درجة
وجود البدانة يف األجندة
السياسية للدولة ،لكنها ال
حتظى باالهتمام املوجه مثال
ملكافحة التدخني اليت تستخدم
فيها وسائل تشريعية وغري
تشريعية.
وخالل الفرتة بني 2011 -1990
حماوالت احلكومة
اتسمت
لتقليص معدل البدانة بالصعود
واهلبوط.
معايري القياس اعتمدت على
السياسيني
استخدام
عدد
كلمة «بدانة» يف خطاباتهم
الربملانية.

املعيار الثاني هو حتليل الوثائق
اإلعالمية والسياسية املرتبطة
بالبدانة.
املعيار الثالث متثل يف مقابالت
مع  27شخصا بينهم مسؤولون
اجملتمع
وأفراد
حكوميون،
املدني ،وأكادمييون وغريهم
الستطالع آرائهم يف العقبات
اليت متنع وضع مشكلة البدانة
كأولوية.
وبالرغم من ارتفاع معدالت
منذ
ثابت
بشكل
البدانة
مثانينيات القرن املنصرم ،لكن
النتائج أثبتت أن البدانة مل حتظ
باهتمام سياسي إال منذ بداية
األلفية الثالثة ،وفقا للرسم
البياني التالي:
ويف  ،2002ظهر دليل جديد على
ارتفاع معدل بدانة األطفال ،مما
حدا حبكومة نيو ساوث ويلز أن
تضع ذلك يف أجندتها السياسة
آنذاك.
ويف  ،2004وضعت حكومة
هوارد تركيزا خاصا حنو عالج
ظاهرة البدانة ،ثم بدأ االهتمام
خيفت تدرجييا ،قبل أن يضعها
حكومة كيفن راد يف أولويتها
من خالل سياسة الوقاية
الصحية.
ومن أبرز العوائق أمام مكافحة
البدانة هو معارضة شركات
اإلعالنات
وصناعة
الغذاء
على تشريعات تتعلق بالبدانة
خوفا من تأثريها السليب على
منتجاتهم.
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اسرتاليا يف اسبوع

حماكمة نائب مفوض مكتب الضرائب األسرتالي نائب وزير اخلزانة يكتب «روشتة» مفيت أسرتاليا يثري الغضب مبزحة
عن اجلهاد
أزمة اإلسكان يف أسرتاليا

مايكل كرانستون مقيدا اىل املحكمة

بدأت حماكمة مايكل كرانستون
نائب مفوض مكتب الضرائب
على خلفية حتقيقات بشأن
قضية احتيال ضرييب بقيمة
 130مليون دوالر.
واتهم مايكل كرانستون59 ،
فيدراليتني
بتهمتني
عاما،
تتمثل يف استغالل منصبه
العام يف احلصول على معلومات
ألغراض مشبوهة ،واستغالل
النفوذ املقرتن مبنصبه.
كرانستون يعمل يف مكتب
الضرائب األسرتالي على مدى
 59عاما ،وكان ميتلك مسعة
طيبة حتى  17مايو حينما مت
توقيفه.
وقالت الشرطة إن املتهم
حاول الدخول على معلومات
حمظورة من قاعدة بيانات مكتب
الضرائب من أجل جنله آدم
كرانستون الذي كان يدير خطة
احتيال ضرييب.
وتنحى توني بوالكيس وسكوت
بوروس مساعدا مفوض مكتب
الضرائب من منصبيهما بعد
أن تلقيا أوامر من كرانستون

بالبحث عن املعلومات.
وال تعتقد الشرطة أن كرانستون
كان ميتلك أي معلومات بشأن
عصابة االحتيال الضرييب لكنه
حاول الدخول على معلومات
بشأن أوامر احلجز على أموال
مرتبطة بشركات خمتلفة ،وكذلك
فيما يتعلق مبراجعة شركة قوائم
أجور ترتبط خبطة االحتيال.
ويف مكاملة هاتفية جرى اخرتاقها
أواخر مايو املاضي ،قال آدم
كرانستون حملاميه ديف مينون
أحد أعضاء العصابة املذكور أن
والده يبحث يف أوامر احلجز على
األموال يف بعض الشركات.
آدم ولورين كرانستون بني 9
أشخاص متهمني بإدارة عصابة
لالحتيال الضرييب بقيمة 130
مليون دوالر من خالل شبكة من
شركات إعداد قوائم األجور.
ووقف مايكل ولورين كرانستون
أمام حمكمة داونينج سنرت للمرة
األوىل بعد توجيه اتهامات
جنائية هلم.
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بعد جرمية يعقوب خريي ..اإلفراج املشروط يثري
اجلدل يف أسرتاليا
احتلت مانشيتات األخبار يف
أسرتاليا حادث احلصار اإلرهابي
يف ملبورن الذي نفذه الصومالي
يعقوب خريي 29 ،عاما.
اإلثنني املاضي ،نزع يعقوب
خريي سوار املراقبة ،حيث كان
يف فرتة إفراج مشروط ،ومحل
سالحا وقتل شخصا وتبادل
إطالق الرصاص مع الشرطة،
قبل أن يلقى هو مصرعه.
وحصل خريي على إفراج مشروط
يف نوفمرب  2016بعد أن أدى
مدة  4سنوات من إمجالي عقوبة
سجن  5.5عاما جراء إدانته
بتهمة السطو باإلكراه حتت
تأثري املخدرات.
األسرتالي
الوزراء
رئيس
مالكومل ترينبول تساءل بنربة
شك« :كيف ميكن اإلفراج
املشروط عن هذا الرجل؟
الزعيم العمالي بيل شورتن قائد
املعارضة الفيدرالي كان غاضبا
كذلك من اإلفراج املشروط عن
خريي.
هل مثة سبيل لتعديالت فيدرالية
لقوانني اإلفراج املشروط؟
ينبغي يف البداية األخذ يف
االعتبار حمدودية نسبة السجناء
باتهامات
يدانون
الذين
فيدرالية.
املشكلة تتمثل يف ذلك
التباين بني كل والية وإقليم
أسرتالي يف إدارة ملف اإلفراج
املشروط.

وعالوة على ذلك ،فإن مشكلة
التطرف والعنف واإلرهاب أكرب
من جمرد تضييق اخلناق يف
اإلجراءات القضائية.
اإلفراج املشروط عن خريي مل
يكن السبب املباشر وراء حادث
ملبورن ولكن جتمعت جمموعة
من العوامل تبدأ مبرحلة طفولته
كالجئ بصحبة جده.
وخالل العقد األخري ،اختذ خريي
مسارا منحدرا حيث سقط
يف بؤرة اإلدمان ،وارتكب
ممارسات إجرامية عديدة ،وبات
منبوذا بني أصدقائه وجمتمعه.
القاضي
ويف  ،2013قدم
23
املتقاعد أيان كالينان
توصية حلكومة فيكتوريا يف
أعقاب اغتصاب ومقتل جيل
ميجر على يد املفرج عنه
بشروط أدريان إرنست بايلي،
ومت قبوهلا مجيعا تقريبا.
ومنذ استقبال تقرير كالينان،
مرر برملان فيكتوريا عشرات
نظام
لتعديل
التشريعات
اإلفراج املشروط.
وتتضمن التغيريات توفري موارد
أكرب هليئة اإلفراج املشروط،
املوظفني
عدد
وزيادة
التصحيحيني ،وتقليل عدد
احلاالت املنظورة أمام اهليئة،
وحتسني أدوات تقييم املخاطر،
وزيادة تبادل املعلومات عرب
املؤسسات.
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مفتي اسرتاليا ابراهيم ابو محمد
قال مايكل سوكر مساعد وزير
اخلزانة األسرتالي يف مقال
بصحيفة األسرتالية إن مشكلة
الغالء العقاري هي األكثر تأثريا
بني قضايا احلياة اليومية.

ويسعى الكومنولث إىل استخدام
بعض األراضي ،بعضها تابعة
لوزارة الدفاع يف ماريبرينونغ
بوالية فيكتوريا لتحويلها إىل
مناطق سكنية جديدة.

أعلنت
شاملة
األزمة
بأسعار

املوقع املذكور فحسب من
شأنه أن يوفر حوالي 6000
وحدة سكنية جديدة ،رغم أنه
ال يبعد إال  10كم عن منطقة
األعمال املركزية مبلبورن.

وأضاف« :املؤكد أن النمو يف
األجور مل يتالءم مع الزيادة
املطردة يف أسعار القطاع
العقاري بأسرتاليا».

 -2خلق احلافز الصحيح ،وحتسني
الفرص لكافة األسرتاليني الذين
يدخلون سوق العقارات ،مبا يف
ذلك مشرتو املنزل األول.

ومع النمو السكاني املستمر
يف مدن العواصم األسرتالية،
مل يعد متاحا إمدادات سكنية
كافية تتناسب مع زيادة الطلب،
حبسب املسؤول األسرتالي.

تأخر
اإلحصائيات
وتكشف
سن دخول األسرتاليني القطاع
باألجيال
مقارنة
العقاري
السابقة.

ويف املوازنة اجلديدة،
حكومة ترينبول خطة
للتعامل مع حتديات
وحماولة توفري منازل
معقولة.

ووضع سوكر خطة ميكن من
خالهلا حل أزمة الغالء العقاري
اليت استفحلت وفقا ملا يلي:
 -1وضع اإلمدادات السكنية
أماكنها
يف
الصحيحة
الصحيحة.
ويعين ذلك أن نرى ختصيص
أراض سكنية أكثر يف مدن
العواصم مع االهتمام بإنشاء
بنية حتتية مناسبة جلعل تلك
صاحلة
اجلديدة
العقارات
للمعيشة.

وخالل الفرتة من  10-2009إىل
 ،14-2013زادت نسبة مبتاعي
املنزل األول الذين يتجاوزون
 45عاما من  % 8إىل .% 14
وبدءا من  1يوليو ،ميكن
ملشرتي املنزل األول استقطاع
جزء من التكلفة من مستحقات
املعاش ،جبانب مميزات أخرى
ملن يتجاوزون  65عاما.
 -3زيادة دعم اإلسكان
االجتماعي ومساعدة املشردين

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يعقوب خريي منفذ حصار ملبورن
صدم الدكتور إبراهيم أبو حممد
مفيت أسرتاليا ضيوف مأدبة
رمضانية بعد أن مازحهم طالبا
منهم أن «جياهدوا من أجله».
وبعد أقل من أسبوع من حادث
ملبورن اإلرهابي الذي ارتكبه
الصومالي األصل يعقوب خريي،
أثار ابو حممد عالمات التعجب من
خالل تصرحيه املذكور.
ومضى يقول إنه ليس معقوال
عند حدوث واقعة إرهابية
أن ترتبط بتوقع أن «ندين
وننكر».
وقال مرتمجه إىل اإلجنليزية
عادل سلمان« :لقد قال مزحة
طالبا منكم مجيعا اجلهاد».
واستطرد« :جهادكم الذي
ستفعلوه من أجله هو التوقف
عن تناول الطعام دقائق قليلة
حتى ينتهي املفيت من كلمته».
وبالرغم من تأكيده على عدم
وجود تربير لقتل األبرياء لكن
مفيت أسرتاليا أخرب مجهوره أن
املسلمني ال ينبغي عليهم اإلدانة

العلنية لكل حدث إرهابي.
وفسر ذلك قائال« :ليس عدال
أو معقوال إلزام املسلمني عند
كل حادث إرهابي بالتحدث
واإلدانة واإلنكار».
وتابع« :املسلمون يدينون كافة
احلوادث اإلرهابية اليت حدثت
وستحدث واليت لن حتدث».
األسبوع املاضي ،اقرتح اجمللس
اإلسالمي بفيكتوريا استخدام
حكومة الوالية ألموال الضرائب
لتمويل «أماكن آمنة لشباب
املسلمني» وبيئة صحية هلم.
لكن االقرتاح قوبل بانتقادت
من سياسيني ومعلقني.
توم إليوت مذيع راديو 3AW
أموال
استخدام
إن
قال
الضرائب لتمويل االقرتاح «أكثر
األفكار محاقة».
وتابع« :هل يريدون متويال من
دافعي الضرائب مقابل إقامة
أماكن يقول فيها الشباب ما
ليس مسموحا هلم بقوله؟»

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسـرتاليا تـدرس حـظر تـطبيق تليـغرام

جتهد السلطات األسرتالية من
أجل حظر تطبيق «تليجرام»
الذي يسمح ملستخدميه بتبادل
رسائل سرية مشفرة.
وينظر العامل هلذا التطبيق
أيدي
يف
أداة
باعتباره
رسائل
لتبادل
اإلرهابيني
اإلرهابية
خمططاتهم
حول
دون أن تتمكن السلطات من
اكتشافها.
وكشفت تقارير من لندن اإلثنني
املاضي أن شبكة إرهابية من
«باركينج» كانت تعتزم تنفيذ
خطة إرهابية تعتمد على الدهس
والطعن استخدموا
بالسيارة
التليجرام يف أحاديثهم.
وعالوة على ذلك ،استخدم
املتعصبون يف هجومي برلني
ونيس التليجرام للتواصل،
وكذلك فعل منفذو هجمات
باريس الذين قتلوا  130شخصا

يف نوفمرب .2015
استخدمت
أسرتاليا،
ويف
بإطالق
املتهمة
اجملموعة
«كورتيس
يف
الرصاص
تشينج» يف باراماتا تطبيق
«واتس آب» الذي حيمل خاصية
التشفري أيضا للتواصل.
لويس دونكان ،مدير منظمة

االستخبارات األمنية األسرتالية
«أزيو» قال إن استخدام
اإلرهابيني تطبيقات الرسائل
املشفرة تزايد بشكل كبرية،
ويظل «مصدرا للقلق».
«التغري
يقول:
ومضى
التكنولوجي السريع مستمر
يف منح أدوات جديدة إلخفاء

احملادثات عن أعني األجهزة
تنفيذ
وقوات
األمنية،
القانون».
تكنولوجيا الرسائل املشفرة
تسببت يف اخنفاض عدد
مذكرات التنصت على األجهزة
اليت تصدرها مفوضية اجلرائم
بنيو ساوث ويلز بنسبة % 60
يف عامني.
تطبيقات مثل تليجرام حتتاج
موارد خاصة لتتمكن السلطات
من اخرتاقها.
موسكوود»
«املشروع
(بروجيكت موسكوود) اسم
حتقيق جتريه أسرتاليا بشأن
التطبيقات املشفرة.
تقرير حديث أجراه معهد «ميدل
إيست ميديا» وصف التليجرام
بأنه «تطبيق االختيار» بالنسبة
لداعش وأنصار التنظيم.
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اسرتاليا يف اسبوع

رئيس والية فيكتوريا :ينبغي أن
بولني هانسون لرئيس وزراء أسرتاليا:
نضحي ببعض احلريات من أجل أسرتاليا
ال نــريد مــسلمني

السيناتورة بولني هانسون
دعت السيناتورة املثرية للجدل
بولني هانسون رئيس الوزراء
األسرتالي مالكومل تورنبول النظر
جبدية إىل اقرتاح فرض حظر
مؤقت مينع هجرة املسلمني إىل
أسرتاليا ،أو على األقل تشديد
إجراءات التدقيق بشأن الراغبني
يف دخول البالد.
وكتبت زعيمة حزب «أمة واحدة»
إىل مالكومل ترينبول بعد اهلجمات
اإلرهابية األخرية اليت ضربت
أوروبا وملبورن.
احلكومات
هانسون
واتهمت
املتعاقبة بالفشل يف فعل ما يلزم
لوقف منو وانتشار ما وصفته بـ
«اإلرهاب اإلسالمي».
وأضافت« :إذا كانت القوانني يف
حاجة إىل تغيري ،فلنفعل ذلك إذن.
إذا كان األمر يستدعي فرض حظر

على غرار اقرتاح دونالد ترامب يف
الواليات املتحدة ،فلتفعل ذلك».
وطالبت هانسون مبنح القوات
األمنية سلطات أكرب للتعامل مع
املشتبه بهم يف قوائم اإلرهاب
قبل أن يتجهوا إىل تنفيذ عمليات
عنيفة.
واقرتحت السياسية األسرتالية
تغيري أسلوب عمل حماكم
االستئناف اإلدارية اليت متتلك
سلطة إسقاط قرارات تتعلق
باملهاجرين والالجئني.
وتابعت« :لو واصلنا جتاهل
التطرف الذي حيدث يف مساجد
أسرتاليا ،أخشى إذن أن نرى يف
أسرتاليا حوادث إرهابية بنفس
وترية اململكة املتحدة وأحناء أخرى
من العامل».
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إحصائية :نصف مدرسي أسرتاليا
يستقيلون يف أول  5سنوات

رئيس والية فيكتوريا دانيال أندروز
اعلن رئيس حكومة فيكتوريا إنه
ينبغي التضحية ببعض احلريات
من أجل أمان أسرتاليا.
فيكتوريا
والية
وتدرس
«االحتجاز الوقائي» للمجرمني
اخلطرين حتت مظلة إجراءات
جديدة ملنع اإلرهاب نوه عنها
رئيس حكومة الوالية األسرتالية
يف أعقاب حادث حصار ملبورن
هذا األسبوع.
متحدثا يف اجتماع جملس
احلكومات األسرتالية ،قال
رئيس احلكومة دانيال أندروز
إن القوانني اإلرهابية ينبغي
أن ميتد نطاقها حتى لو تسبب
ذلك يف تقييد حقوق بعض
األشخاص.
ومضى يقول« :حنتاج أن ننظر
يف توسيع نطاق القوانني
املناهضة لإلرهاب ،ودراسة
االحتجاز الوقائي ،واحلد من
حقوق جمموعة صغرية من
األشخاص حلماية جمموعة أكرب
من سكان فيكتوريا وأسرتاليا.
لكن أندروز مل يتحدث بشكل
مفصل عن الشكل الذي سيكون

عليه االحتجاز الوقائي.
أمان اجملتمع كان التيمة
الرئيسية يف اجتماع جملس
احلكومات األسرتالية بعد حادث
ملبورن الذي نفذه املسلح
يعقوب خريي ،حيث قتل
شخصا وأصاب ثالثة شرطيني
قبل أن يلقى مصرعه برصاص
الشرطة.
وكان يعقوب خريي مفرج
عنه بشروط وقت احلادث بعد
قضائه مدة من عقوبته يف
حادث سطو باإلكراه.
وأضاف أندروز« :حنتاج كذلك
النظر يف توسيع القوانني
املتعلقة بأناس آخرين ،رمبا
تقول األوراق إنهم يشكلون
خطرا منخفضا ،لكنهم يف
الواقع ميكنهم إحداث أضرار
بالغة ونتائج قاتلة».
وبعد املقابلة ،قال أندروز إن
أسرتاليا بلغت مرحلة ينبغي
فيها منح سلطات تنفيذ القانون
صالحيات أوسع.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 ...ويرفض اقرتاح «املكان اآلمن» للمسلمني

مارغريت غوردن

الكل يتذكر التوتر العصيب الذي
يكون عليه اليوم األول للعام
الدراسي لكن األمر كان قاسيا
بشكل خاص على املدرسة اجلديدة
مارغريت غوردون.
غوردون 22 ،عاما ،وقفت أمام
اجلميع يف مدرسة بسنرتال
كوست بنيو ساوث ويلز ،وقدمها
ناظر املدرسة قائال« :إنها ميس
جوردون ،اليت خترجت للتو من
جامعة سيدني».
وبعدها حبوالي  10دقائق ،دخلت
معلمة املرحلة االبتدائية داخل
الفصل الدراسي املمتلئ بطالب
الصف الثاني لتبدأ مهام عملها
فورا.
وقالت جوردون إنها شعرت
بضغوط هائلة حيث يبدأ يومها
الدراسي يف الثامنة صباحا
وينتهي يف السادسة مساء كما
أنها تضطر يف نهاية األسبوع إىل
التخطيط لألسبوع اجلديد.
وأردفت« :مل يكن لدي وقت كاف
حتى للتسوق من متاجر البقالة».
ورغم متكنها مبرور الوقت من
التكيف مع الضغوط ،وتنظيم

وقتها ،وتكريس وقت أطول
لعطالت نهاية األسبوع ،ولكن
بالنسبة للكثري من زمالئها
املدرسني اجلدد فإن العملية
االنتقالية من الدراسة إىل العمل
تظل صعبة بالنسبة إليهم.
وتشري اإلحصائيات إىل أن حوالي
نصف املدرسني األسرتاليني
غادروا مهنتهم يف السنوات
اخلمس األوىل.
وأوضح حبث جديد أجراه معهد
هانرت للصحة العقلية إن املشكلة
تكمن يف أسلوب هيكلة اليوم
الدراسي.
وقال ثلثا  453مدرسا بنيو ساوث
ويلز شاركوا يف االستطالع إن
إدارة الوقت واملهام اهلائلة
للعمل من أكرب التحديات.
ويف ذات السباق ،ذكر أكثر من
نصف املدرسني إنهم يريدون
وقتا أطول للتعاون والتخطيط
واإلرشاد.
غافني هازيل مدير البحث املذكور
قال« :املدرسون يشعرون أن
وقتهم حمدود».
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مفاجأة انتخابات بريطانيا ..كيف
تنعكس على أسرتاليا؟

اثار اقرتاح عرضته منظمة
بوالية
أسرتالية
إسالمية
فيكتوريا بالسماح بـ «آماكن
آمنة» للشباب املسلم يناقش
فيها أفكاره الكثري من اجلدل
يف أسرتاليا.
اجمللس اإلسالمي لفيكتوريا
قال إن مثل هذه املنتديات
ستمكن الشباب من عرض
أفكاره بطريقة حمرتمة يف ظل
مناقشات ومعارضة ذكية.
لكن دانيال أندروز رئيس
حكومة فيكتوريا قال إنه منزعج
جدا من فكرة توفري مكان آمن
قد يتواجد فيه متطرفون.
وكان حادث إرهابي قد وقع
يف فيكتوريا يف وقت سابق
من األسبوع ،نفذه الصومالي
األصل يعقوب خريي حيث
حاصر شقة سكنية ،و قتل رجال
وأصاب ثالثة من رجال الشرطة،
وأخذ امرأة رهينة قبل أن تنهي
الشرطة حياته بالرصاص.
االخرية،
السنوات
وخالل
أجهضت أسرتاليا عددا من
وترفع
اإلرهابية،
اهلجمات
درجة التأهب خوفا من عودة
اإلسالميني الذين حياربون
من أجل مجاعات متطرفة يف
سوريا.
اجمللس اإلسالمي بفيكتوريا

الذي يقول إنه ميثل 20000
مسلم بالوالية األسرتالية ذكر
أن اجلالية تعاني من مشكالت
عقلية وازمات أخرى جراء زيادة
مساحة الشك اليت تواجهها.
وأوصى اجمللس بعقد حتقيق
برملاني حول حرية األديان،
ومتويل عدد من املبادرات
اجملتمعية ،مشريا إىل أن
الرتكيز يف الوقت الراهن
يرتكز بشكل رئيسي على جهود
مكافحة التطرف العنيف.
من جانبه ،قال املتحدث باسم
اجمللس عادل سلمان إنه ال
يعترب اقرتاح «األماكن اآلمنة»
مثريا للجدل معتربا إياه مفيدا
يف مساعدة الشباب يف دول
حول العامل.
وفسر ذلك قائال« :الشباب
حيتاج منفذا للتعبري عن آرائه
يف بيئة آمنة يشعر فيها أن
رأيه حيظى بتقدير ،ويتم عرض
كافة األفكار بصورة حمرتمة».
لكن رئيس وزراء فيكتوريا
استبعد إمكانية تبين تلك
املبادرة قائال« :أشعر بالقلق
الشديد من فكرة وجود مكان
قد يساهم يف خلق متطرفني من
خالل تواجد أناس متطرفني».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رهان رئيسة وزراء بريطانيا ماي على االنتخابات املبكرة لم يؤت ثماره
قبل حوالي أسبوع من االنتخابات
العامة الربيطانية ،توقع استطالع
رأي خسارة رئيسة الوزراء
ترييزا ماي لألغلبية اليت كان
يتمتع بها حزب احملافظني،
وهو ما حتقق بالفعل.
شبح برملان معلق بات يلوح
يف األفق جمددا ،بعد خسارة
احملافظني لالغلبية.
وكان ذلك كافيا هلبوط كبري
للجنيه اإلسرتليين.
إنها أوقات استثنائية ،ففي
الواليات املتحدة حيكم رئيس
مل يكن فوزه مرجحا ،كما مل
يتوقع املراقبون خروج بريطانيا
من بوتقة االحتاد األوروبي.
واآلن صعد جنم جريميي كوربني،
قائد حزب العمال املناهض
للسياسة ،وتسبب صعوده يف
برملان بريطاني معلق.
وبالرغم من أن ترييزا ماي
ستذهب إىل القصر امللكي
لتطلب من إليزابيث تصرحيا
بتشكيل حكومة أقلية ،لكن
احتماالت عدم استقرار حكومة
االئتالف تعين ان الربيطانيني
قد يتجهون جمددا إىل صناديق
من
سرعة
أكثر
االقرتاع
التوقعات.
وتعكس النتائج تيارا شبيها
ظهر يف أسرتاليا ،يتمثل يف
مناهضة األحزاب السياسية
الكربى.
فقد كشف استطلع حديث
سخطا بني األسرتاليني من
األحزاب والسياسني الطامعني
يف السلطة ،والذين ينكثون
من
غياب
يف
بوعودهم

املساءلة.
أحد الدروس امللحوظة من
استطالع بريطاني عام 2017
مفاده أن الناخبني املناهضني
للسياسة مل يعودوا منتمني
حلزب بعينه.
يف ستينيات القرن املاضي،
كانت نسبة الناخبني الذين
يغريون انتماءاتهم ال تتجاوز
 % 10من العدد اإلمجالي،
لكنها تزايدت اآلن إىل .% 40
وبفضل مناهضة السياسات،
ولت أيام مساندة حزب معني
بنفس طريقة تشجيع أفراد
األسرة لفريق بعينه.
لكن هل يعين حصول حزبي
احملافظني والعمال جمتمعني
على  %83من األصوات عودة
سياسة احلزبني؟
اإلجابة ال ،ألن حزب العمال
كان يتبنى برناجما مناهضا
للسياسة.
التعداد السكاني األسرتالي
مستمر يف التزايد مبا يتجاوز
سعة مدن العواصم ،مما يشكل
ضغوطا على األداء االقتصادي
وخمطط البنية التحتية.
وميكن لذلك أن جيعل أسرتاليا
تنقسم إىل دولتني منقسمتني
اجلغرافية
املستويات
على
والفرص
واالقتصادية
واهلوية.
التحدي للقادة األسرتاليني
اليوم يبدو أكثر تعقيدا من
عهد جون هوارد إذ أنه يتعني
عليهم االستجابة إىل ناخب
متقلب عنيف يعادي السياسة.
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اعالناتكم يف جريدة
الهريالد طريقكم اىل
النجاح
لالتصال:
0403 482 345
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

قانون االنتخاب :التق ّدم مستم ّر

ملف الـ «فاير أوبتيك»..

القضاء جيمّد قرار اجل ّراح :وقف
شامل ألعمال «!»GDS
فيفيان عقيقي

عاد «الرباعي االنتخابي» (الوزيران حسن خليل وجربان باسيل،
ومعاون األمني العام حلزب اهلل حسني اخلليل ومدير مكتب رئيس
جملس الوزراء نادر احلريري) إىل االلتئام يف وزارة اخلارجية،
الستئناف البحث يف «األفكار اجلديدة» اليت ُطرحت يف اللقاء
الرباعي الذي عقد ليل األربعاء املاضي.
ويف املعلومات ان هناك تقدمًا يف البحث ،لكن هناك نقاطًا ال
تزال حتتاج اىل مزيد من الدرس قبل إجناز االتفاق ،على األرجح
األسبوع املقبل .فيما مت ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد
األقليات اىل دائرة بريوت األوىل ،وختصيص ستة مقاعد لالنتشار
(يف الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك) ،وعلى مبدأ التأهيل
للمرشح ،وعلى طريقة احتساب األصوات.
وعلمت «األخبار» أيضًا أن اجملتمعني جتاوزوا ما يسميه التيار
الوطين احلر «ضمانات سياسية» تتعلق بقانون االنتخاب كمجلس
الشيوخ ونقل النفوس والالمركزية االدارية عرب وضعها يف عهدة
رئيس اجلمهورية.
ويف اتصال نهاري مع الوزير باسيل ،رفض إعطاء تفاصيل عما
يتم تداوله .لكنه أكد أن «لبنان املقيم على وشك حتقيق اجناز
انتخابي كبري للبنان املغرتب» ،الفتًا اىل أن متثيل املغرتبني
«من ضمن املطالب االصالحية اليت أصرينا عليها كتيار وكوزارة
خارجية».
وكان النائب آالن عون أكد أن «موضوع الصوت التفضيلي لن

يكون عقبة أمام اقرار القانون»،
مشريًا اىل أن «عدة افكار طرحت
يتم النقاش فيها والقوى أخذت
الوقت الكايف لدرسها .واالجتاه

باسيل :على وشك
تحقيق انجاز انتخابي
كبري لالنتشار اللبناني

اىل اقرار القانون يف االيام القليلة املقبلة».
وقالت مصادر واسعة االطالع أن حصيلة اللقاءات يف األسبوع
ضم باسيل والنائبني إبراهيم
سيما االجتماع الذي
املاضي ،ال
ّ
ّ
كنعان وجورج عدوان ،أنتجت اتفاقًا على اعتماد التفضيلي
متسك القوى
على أساس وطين وليس طائفيًا .ولفتت اىل أن
ّ
السياسية بـ»الالءات» الثالث ،أي رفض الفراغ وقانون الستني
والقوانني الطائفية ،أفضى إىل تراجع باسيل عن اعتماد الصوت
التفضيلي الطائفي.
ويف ما يتعلق مبقاعد املغرتبني ،لفتت املصادر اىل أن البحث
احلر توزيع املقاعد
يف هذه املسألة ،بدأ بطلب التيار الوطين
ّ
اليت أضيفت بعد اتفاق الطائف ،أي  20مقعدًا ،على املغرتبني
والكوتا النسائية والـ»ال طائفيني» ،لكن العقدة األساسية بقيت
مقاعد املغرتبني .وفيما مل تعارض غالبية القوى السياسية هذا
ّ
الطرحّ ،إال أن حزب اهلل وضع الفرقاء اآلخرين يف أجواء الصعوبات
اليت يواجهها يف ّ
ضده يف اخلارج ،وعجزه
ظل احلملة اليت ختاض
ّ
عن املشاركة يف التصويت أو الرتشيح أو دعم مرشحني من
املغرتبات .وجرى نقاش أيضًا حول إمكانية إضافة ستة مقاعد
للمغرتبني وليس ختصيصها من أصل الـ  128مقعدًا حاليًا لصاحل
يقدم جوابًا حامسًا بعد
املغرتبني .ومع أن التيار الوطين احلر ،مل
ّ
املرجح أن يراعي ّ
التيار الظروف اليت
حول هذه املسألةّ ،إال أن
ّ
مير بها احلزب ،خصوصًا أن الفرقاء أظهروا استعدادًا إلدراج بند
ّ
ّ
ستة مقاعد للمغرتبني يف الدورة ما بعد املقبلة ،وأن
ختصيص
ستحوله احلكومة إىل
نص مشروع القانون الذي
يتم ذكر األمر يف ّ
ّ
اجمللس النيابي.
النواب صباح اإلثنني ،يف انتظار
جملس
جلسة
أمر
ومل حيسم بعد
ّ
االنتهاء من إعداد مشروع القانون ،بعد أن ُذ ّللت غالبية العقبات
يف ّ
ظل الضغط الكبري الذي مارسه حزب اهلل للدفع باجتاه التسوية
ّ
احلر وحركة أمل.
الوطين
التيار
بني
ظر
الن
وجهات
ولتقريب
ّ
وأكد كنعان بعد اجتماع اخلارجية أمس أن «تأجيل جلسة جملس
النواب االثنني يعود لرئيس اجمللس نبيه بري ،وملا سيتم حتقيقه
من اليوم حتى ذلك اليوم» ،معتربًا أنه «لو مل يكن هناك امكانية
للتوصل حللول لألمور العالقة ملا كنا حاولنا ،ونستطيع ان نقول
أننا على طريق انتاج قانون االنتخاب يف أقرب فرصة».
من جهته قال عدوان إن «االجتماعات واالتصاالت بشأن قانون
االنتخاب مل ولن تتوقف وستستمر ليال ونهارًا» ،وطمأن اللبنانيني
بأنه «سيكون هناك قانون انتخابي جديد ،وهذا سبب االجتماعات
اليت جتري .أما التفاصيل فلن ندخل فيها لنسهل التوصل لقانون
انتخابي جديد ،وحنن نأخذ الكثري من االمور يف االعتبار».

(األخبار)

التنفيذية لشركة
أوقف قاضي األمور املستعجلة يف بعبدا األعمال
ّ
اجلراح
مجال
االتصاالت
«غلوبال داتا سريفيسز» اليت أجاز هلا وزير
ّ
خاصة بها .القرار القضائي يأتي رغم
بصرية
مد شبكة ألياف
ّ
ّ
ّ
اجلراح ،املخالف للدستور والقوانني،
قرار
بها
حظي
اليت
ة
التغطي
ّ
ّ
من جملس الوزراء يف جلسته األخرية.
أصدر قاضي األمور املستعجلة يف بعبدا حسن محدان قرارًا ،أمس،
وتام ألعمال شركة غلوبال داتا سريفيسز ()GDS
بـ»وقف شامل
ّ
اجلراح ،رقم
مجال
االتصاالت
وزير
بقرار
الصلة
ذات
التنفيذية
ّ
ّ
مد
 1/365الصادر يف  11أيار املاضي» ،والذي منحها احتكار ّ
خاصة بها ،كتدبري احتياطي حلني استكمال
بصرية
شبكة ألياف
ّ
ّ
والفنية يف ملف الدعوى.
ة
القانوني
اجلوانب
بعض
ّ
ّ
قدمه يف  29أيار املاضي
ويأتي القرار بعد االستحضار الذي ّ
احملامي حسن بزي ،من جمموعة «الشعب يريد إصالح النظام»،
ضد الشركة لـ»إزالة التعديات ورفع الضرر الناشئ عن قرار
ّ
وزاري منعدم الوجود» ،و»وقف تنفيذ مجيع أعماهلا ونشاطاتها
ُ
املكتسبة مبوجب هذا القرار ،حلني تصحيح العقد وفق األحكام
الدستورية والقوانني النافذة».
ّ
املدعى عليها ،فض ًال عن وقف األعمال
وطلب محدان من الشركة
ّ
التنفيذية:
ّ
ــــ أو ً
ال ،حتديد ماهية التباين يف امسها ،أي غلوبال داتا سريفيسز
واالسم املذكور يف املراسيم  96/9288و 97/9862و2000/4328
اليت استند إليها الوزير يف قراره ،أي  ،Data Satوإظهار
القانونية الدقيقة للواقع ،خصوصًا أن املادة الثالثة من
األسانيد
ّ
املرسوم  96/9288متنع  Data Satمن التنازل عن الرتخيص
السلكية لنقل املعلومات،
املمنوح هلا إلقامة وإدارة واستثمار شبكة
ّ
إىل أي شخص طبيعي أو معنوي.
احملددة
ــــ ثانيًا ،إبراز ما يثبت شروعها يف العمل ضمن مهلة السنة
ّ
يف املادة  14من املرسوم  9288حتت طائلة اعتبار املرسوم الغيًا،
إضافة إىل مناقشة املادة األوىل منه قانونيًا وفنيًا ،خصوصًا أنها
جيدد سنة فسنة ،إلقامة وإدارة
ملدة مخس سنوات ّ
متنحها ترخيصًا ّ
السلكية لنقل املعلومات فقط (ال شبكة ألياف
واستثمار شبكة
ّ
اللبنانية ،على أن مينع جتديد الرتخيص
األراضي
بصرية) على
ّ
ّ
العام
والسلكية يف القطاع
ة
الالسلكي
املواصالت
دوائر
بعد إنشاء
ّ
ّ
ّ
(وهو ما ّ
حتقق فع ًال).
كيفية االحتساب املالي الوارد يف
حول
موقفها
بيان
ــــ ثالثًا،
ّ
نص على
اجلراح يف شكل
قرار
من
املادة 4
مفصل وواضح ،كونه ّ
ّ
ّ
حصول وزارة االتصاالت على  %20من قيمة الفواتري بعد حسم
تكاليف الربط والتواجد يف مواقع الدولة ،خالفًا للمرسوم 9288
ينص على استيفاء  %20من قيمة الفواتري دون حسم
نفسه الذي
ّ
أي مبالغ أخرى ،فض ًال عن تقاضي مبلغ مقطوع قدره  100مليون
ّ
ً
اهلرتزية ،علمًا أن كلفة
احلزمات
استعمال
لقاء
ا
سنوي
ة
لبناني
لرية
ّ
ّ
البصرية أكرب بكثري.
التحتية واأللياف
استعمال املسالك والبنى
ّ
ّ
الفنية جتاه إمكان قيام غريها
ــــ رابعًا بيان موقفها من الوجهة
ّ
بصرية ،خصوصًا أن الشبكات
مبد شبكة ألياف
من الشركات ّ
ّ
احمللية ال حتتمل أكثر من شبكة واحدة ،وبعض املسالك
اهلاتفية
ّ
ّ
ال حيتمل أي شبكة حتى ،وهو ما يعين احتكار هذه الشركة لألعمال
املقررة مبوجب القرار  1/365واحتكار شبكة األلياف
التنفيذية
ّ
ّ
البصرية يف لبنان ،مبا ينعكس على املستهلك أو ً
ال وعلى نوعية
ّ
وكلفة خدمة اإلنرتنت اليت سيحصل عليها ،وثانيًا على اخلزينة
ملكية
حصرية الدولة يف
العامة لقاء تنازل وزارة االتصاالت عن
ّ
ّ
ّ
وإدارة الشبكة الثابتة جمانًا ،فض ًال عن خسارة اإليرادات الطائلة
سيدرها القطاع ،وثالثًا على االقتصاد والشركات املنافسة
اليت
ّ
اليت ستغلق حكمًا.
حدد  11متوز املقبل موعد
يشار إىل أن القاضي محدان سبق أن ّ
املقدم
يبت بعد بالطعن
جلسة للنظر يف هذه الدعوى ،فيما مل
ّ
ّ
من جمموعة «الشعب يريد إصالح النظام» أمام «جملس شورى
الدولة» ،كون القرار  1/365فض ًال عن خمالفته املراسيم اليت
استند إليها ،خيالف أيضًا املرسوم  17090الصادر عام ( 2006يف
تاريخ الحق لتاريخ املراسيم ُ
املستند إليها يف القرار) ومرفقاته
وحدد من خالهلا ّ
ومذكرة التفاهم ُ
كلها
اخلاص،
املربمة مع القطاع
ّ
ّ
اإلطار العام لتنظيم إدخال خدمات اإلنرتنت السريع بواسطة القطاع
البصرية من الشركات
مد واستعمال األلياف
اخلاص ،مبا مينع ّ
ّ
ّ
ً
السلبية على
االنعكاسات
إىل
ا
نظر
انفرادي
شكل
يف
ة
اخلاص
ّ
ّ
حصرية الوزارة .إضافة إىل انتهاكه املادة
وعلى
والكلفة
اخلدمة
ّ
أي التزام أو امتياز الستغالل
 89من الدستور اليت ال جتيز منح ّ
عامة
مورد من موارد ثروة البلد
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة ّ
ّ
أو أي احتكار ّإال مبوجب قانون ،وإىل زمن حمدود (ال مبوجب
مدة االستثمار) ،وخمالفة قانوني االتصاالت
قرار ال
حتدد فيه ّ
ّ
أدى إىل خفض
رقم  ،2002/431وتنظيم اخلصخصة  2000/288ما ّ
االقتصادية وإنهاء مستقبلها قبل
قيمة شركة «ليبان تيليكوم»
ّ
إنشائها ،حارمًا اخلزينة من اإليرادات املرتتبة عنها.

قانون االنتخاب :أوّله متديد وآخره حسابات خاطئة
هيام القصيفي

إجناز قانون االنتخاب ،يف صفقة سياسية كاملة ،ال يلغي مفاعيل
التمديد جمللس النواب واحلكومة .واملشروع الذي يقدم على أنه
إجناز للمسيحيني ،حبسابات خاطئة ،ينقصه الكثري ليكون املشروع
الوطين والعصري.
حني تألفت احلكومة ،كان يفرتض أن يكون عمرها قصريًا ،ألنها
حكومة اإلشراف على االنتخابات ،وألن رئيس اجلمهورية اعترب عند
تشكيلها أنها ليست حكومة العهد االوىل ،بل هي مبثابة احلكومة
االنتقالية .الثالثاء ،تفاءل الوزراء بالتمديد للحكومة سنة إضافية
مكافأة على جهودها خالل االشهر القليلة املاضية ،من خالل اتفاق
سياسي صاغه أرباب احلكومة أنفسهم املشاركون فيها.
مدد جمللس النواب ،املنتخب منذ عام ،2009
الثالثاء املاضي أيضًاّ ،
لسنة حبسب ما يضغط احلريري وألشهر قليلة حبسب ما يريد العهد.
وإذا كان عمر اجمللس احلالي مل يصل اىل ما وصل اليه عمر جملس
عام  ،1972حنو عشرين عامًا 15( ،منها بفعل احلرب) فعلى األقل
فإن ذلك اجمللس انتخب مخسة رؤساء للجمهورية ،وصاغ اتفاق
الطائف ،ونقل لبنان من مرحلة احلرب اىل مرحلة السلم .وال نعرف
حتى اآلن ما حققه اجمللس املنبثق عن اتفاق الدوحة ،ما خال التمديد
لنفسه مرتني وانتخاب رئيس اجلمهورية بعد شغور سنتني ونصف
سنة ،حتى مينح جمددًا اليوم نعمة التمديد ،ولو ألسابيع.
مع االتفاق السياسي على قانون جديد لالنتخاب ،مل تعرف بعد
ظروفه وخلفياته احلقيقية ،وحتى قبول حزب اهلل وبري مبدأ الصوت
التفضيلي يف القضاء بعدما رفضاه ،يتكرس جمددًا عهد التمديد ،بعد
التمديد حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،فيمدد النواب والوزراء
ألنفسهم ،كي يضيفوا اىل إجنازاتهم السابقة إجنازات جديدة.
لكن «اإلجناز األكرب» يبقى للتيار الوطين احلر والقوات اللبنانية!
وكل منهما تسابق يف االيام االخرية على تسجيل السبق االنتخابي
بامسه .وإذا كان ّ
كل من رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل
والنائب القواتي جورج عدوان ينسبان الفضل يف هذا اإلجناز اىل
شخصيهما ،جيب فع ًال ،حني تصدر نتائج االنتخابات النيابية املقبلة،
أن يتذكرا ماذا حققا للمسيحيني يف هذا االتفاق الذي سيلتصق
مبستقبل املسيحيني لسنوات طويلة مقبلة .وحينها يفرتض أن ُيسأال
حقًا عن هذا اإلجناز.
فحتى وضع اللمسات االخرية على املشروع ،مل يكن سياسيون
معنيون يعرفون ماذا قدم املشروع للمسيحيني ،ما دامت اإلصالحات
اليت طالب بها الطرفان املعنيان مل جتد طريقها اىل التنفيذ عمالنيًا،
ال سيما أن النقطة االساسية اليت كانت يف أساس مطالبتهما بتغيري
قانون الدوحة ،أي احلصول على نسبة مقاعد مسيحية بأصوات
املسيحيني ،لن تتحقق .وهما يعرفان جيدًا أنهما لن يتمكنا من
احلصول على النسبة اليت طالبا بها طول السنوات واالشهر االخرية،
يف هذا املشروع .وسيكون من املستحيل أن ينجحا يف تأمني مخسني
يروجان .أما
مقعدًا نيابيًا بأصوات املسيحيني الصافية ،كما كانا ّ
التنازالت اليت متت يف الدقائق األخرية ،كمثل الصوت التفضيلي
مفصل على قياس
يف القضاء ،فجرت ملصلحة تثبيت اتفاق سياسي
ّ
كاتبيه ،وهنا يطرح السؤال عن حسابات حزب اهلل السياسية يف
تقديم هذا التنازل ،ولو على حساب حلفاء له.
من الطبيعي أن نشهد اليوم محلة تروجيية حلسنات هذا القانون،
الذي حيتاج إىل وقت لرتمجته عمليًا وتشرحيه تفصي ًال ،علمًا بأن
بعض صانعيه تاهوا يف بعض تفاصيله احلسابية ،وسيحاول اجلميع
تسليط الضوء على مميزاته ،وإن كان أفضل تعبري وصفه به أحد
السياسيني أنه قانون ال ُيعرف اهلدف منه .إال أن مثة حماولة للتعمية
على نقطتني أساسيتني ،هما :االصالحات الوطنية ،والتمديد للمجلس
النيابي الذي حصل على عكس ما يرفضه العهد والتيار والقوات؛
فالقانون أجنز حتت ضغط التسابق على حتقيق خطوة انتخابية لتربير
التمديد للمجلس ،العتبارات حملية وإقليمية ،انسجامًا مع الصفقة
اليت أتت برئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة معًا .وإال ما معنى أن
يرتاجع رئيس التيار الوطين عن جمموعة من االصالحات اليت طرحها
واملشاريع املختلفة اليت قدمها تباعًا ،ملصلحة مشروع قال عنه
واضعوه ،بعد مثاني سنوات من النقاش حوله ،إنه أسوأ املمكن؟
وكذلك ال تقتصر قراءة املشروع األولية على الزاوية املسيحية
فحسب ،ألن االصالحات املنشودة يف أي قانون انتخاب ،كخفض
تر النور ،وكذلك الكوتا النسائية،
سن االقرتاع اىل  18سنة ،مل َ
لتصبح املطالبة بقانون عصري يف غري حملها ،يف حني جاء عنوان
«النسبية» هو الطاغي ،فيتغنى اجلميع بأنهم توصلوا اليه ،رغم أن
هناك من يرى أن النسبية أفرغت من مضمونها يف هذه التقسيمات.
أما املطالب االصالحية االخرى فقد حتتاج اىل سنوات طويلة أخرى
إلقرارها ،ما دامت مل تطرح يف هذا املشروع ،يف ظل اتفاق سياسي
بهذا احلجم.
تبقى االشارة على هامش هذا «اإلجناز» اىل هذا االحتفال
«املستقبلي» بالنسبية ،بعدما حفلت أدبيات املستقبل و 14آذار
والرئيس فؤاد السنيورة بأن ال نسبية يف ظل السالح .وحني بدأ
التحول الكبري لدى احلريري يف القبول بالنسبيةُ ،
وكشفت خلفيات
حتوله ،انربى عدد من نواب املستقبل وقياداته اىل نفي ذلك،
ّ
ليشهد هؤالء الحقًا على توقيع احلريري على النسبية يف ظل وجود
سالح حزب اهلل .واملفارقة أيضًا أن النائب وليد جنبالط الذي حرصت
القوات اللبنانية وحزب اهلل وبري على األخذ مبالحظاته ،وأعطي له يف
الشوف وعاليه ما يريده ،كان أول من انتقد هذا املشروع ،ليبقى
سؤال أخري ،هل هذا املشروع اهلجني هو حقًا مثرة مثانية أعوام من
النقاش حول قانون االنتخاب؟
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مقاالت وتحقيقات

«سـوليدير» للـسياحة تـب ّدد  41مـليون دوالر
محمد وهبة
عام  ،2010أضافت «سوليدير» إىل سجل ارتكاباتها خمالفة
جديدة من خالل إنشاء سلسلة شركات ذات طابع سياحي.
القيمون على الشركة مل يكتفوا مبخالفة قانون إنشائها الذي
ّ
حيصر أعماهلا يف «ترتيب وإعادة إعمار املنطقة الواقعة فيها
عقارات الشركة» ،بل أنفقوا على الشركات السياحية أكثر من
 41مليون دوالر ...بال أي عائدات.
أسست «الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة
ّ
بريوت» (سوليدير) ،عام  ،2010أكثر من تسع شركات ذات
طابع سياحي برأمسال  10ماليني دوالر ،واستخدمت أموال
املساهمني فيها لتمويل هذه الشركات مببلغ  31مليون دوالر،
علمًا بأن تأسيس هذه الشركات خيالف املادة الثالثة من قانون
إنشاء «سوليدير».
ّ
مصفاة أو قيد التصفية،
ثالث من الشركات التسع باتت اليوم
فيما الست الباقية على طريق اإلفالس والتصفية أيضًا ،بسبب
عدم قدرتها على تسديد ديونها للشركة األم .وتشري ميزانية
«سوليدير» إىل أن إدارة الشركة تأخذ مؤونات سنوية ،يف
حتوهلا
مقابل هذه الديون اليت يعاد شطب قسم منها أيضًا بعد ّ
إىل ديون معدومة.
تبديد كل هذه األموال مل يستفد منه سوى بضعة أعضاء يف
عينوا رؤساء أو أعضاء يف
جملس إدارة «سوليدير» الذين ّ
جمالس إدارات الشركات التسع ،باإلضافة إىل احملامي الثابت
غالب حممصاني.

تنفيعات خاصة

ووفق التقرير اخلاص جمللس إدارة «سوليدير» ،فإن الشركة
أسست عام  2010عددًا من الشركات املساهمة «إلدارة
ّ
وتشغيل نشاطاتها ذات الطابع السياحي» .ويضيف أن بعض
أعضاء جملس إدارة «سوليدير» وحماميها يشغلون صفة رئيس
أو عضو يف جمالس إدارات هذه الشركات السياحية ،وأن
ديون هذه الشركات للشركة األم تبلغ  31.3مليون دوالر
موزعة على النحو اآلتي:
ّ
ــــ شركة «بريوت هوسبيتالييت كومباني ش.م.ل.هولدنغ»
مملوكة بالكامل من «سوليدير» .الرصيد املدين 6.275.299
دوالرًا ،ويشغل جوزف عسيلي منصب رئيس جملس اإلدارة،
وماهر بيضون عضو جملس اإلدارة( .السجل التجاري يف بريوت
تأسست يف  2006/6/29برأمسال 750
يظهر أن هذه الشركة ّ
الشماع هو أحد مؤسسيها).
مليون لرية وأن ناصر
ّ
ــــ شركة  BHC1ش.م.ل .مملوكة بالكامل من «سوليدير»،
ورصيدها املدين يبلغ  4.978.149دوالرًا .ويشغل ماهر
بيضون منصب رئيس جملس اإلدارة( .السجل التجاري يف
تأسست يف  2010/4/28برأمسال
بريوت يظهر أن هذه الشركة ّ
 30مليون لرية ويشغل منري الدويدي منصب املدير العام،
فيما حماميها هو غالب حممصاني ،ومتلك «سوليدير ماجنمنت
حصة فيها).
سرفيسز» ّ
ــــ شركة  BHC3ش.م.ل .مملوكة بالكامل من «سوليدير»،
ورصيدها املدين يبلغ  272.873دوالرًا .ويشغل منري دويدي
منصب رئيس جملس اإلدارة.
تأسست
(السجل التجاري يف بريوت يظهر أن هذه الشركة ّ
يف  2010/5/31برأمسال  30مليون لرية وحماميها هو غالب
حصة فيها).
حممصاني ،ومتلك «سوليدير ماجنمنت سرفيسز» ّ
ــــ شركة  BHC4ش.م.ل .مملوكة بالكامل من «سوليدير»،
تصرح
ورصيدها املدين يبلغ  385.740دوالرًا«( .سوليدير» مل
ّ
خص هذه الشركة ،فيما تشري سجالت
عن أي من أعضائها يف ما ّ
تأسست يف  2010/4/28برأمسال
السجل التجاري إىل أنها
ّ
 30مليون لرية ،ويشغل منري الدويري منصب مديرها العام،
وحماميها هو غالب حممصاني ،ومن أعضاء جملس إدارتها زاهي
النعماني (سكرتري رئيس جملس اإلدارة ناصر الشماع) ،وهو
موظف يف «سوليدير» ،ومتلك «سوليدير ماجنمنت سرفيسز»
حصة فيها).
ّ
ــــ شركة  BHC5ش.م.ل .مملوكة بالكامل من «سوليدير»،
ورصيدها املدين  12.002.237دوالرًا .ويشغل منري دويدي
منصب رئيس جملس اإلدارة( .حبسب السجل التجاري ،فإن
تأسست عام  2010/4/28برأمسال  30مليون
هذه الشركة
ّ
حصة» فيها ،وغالب
لرية ،ومتلك «سوليدير ماجنمنت سرفيسز ّ
حممصاني هو حماميها).
ــــ شركة  MATSش.م.ل .مملوكة بالكامل من «سوليدير»،
ورصيدها املدين  8.316.945دوالرًا .ويشغل جوزف عسيلي
منصب رئيس جملس اإلدارة.

 3شركات للتصفية
ّ
ميثل ما ورد يف التقرير اخلاص جمللس اإلدارة نصف احلقيقة.
فالواقع أن هناك ثالث شركات قيد التصفية غري واردة يف أي

 3من أصل  9شركات سياحية أسستها سوليدير أصبحت اليوم قيد التصفية فيما املتبقية على طريق اإلفالس (مروان
طحطح)
من تقارير «سوليدير» ،وهي:
ــــ شركة  BHC2ش.م.ل.
اململوكة بالكامل من «سوليدير».
تأسست يف 2010/4/28
وهي
ّ
برأمسال  30مليون لرية ،متلك
«سوليدير ماجنمنت سرفيسز»
حصة فيها ،ويتوىل رئاسة
ّ
جملس إدارتها مصباح كنفاني
الذي كان عضوًا يف جملس
إدارة سوليدير ،فيما مفوض

ال تجد
سوليدير أيّ
مانع من مخالفة
القوانني يف ّ
ظل
غياب املحاسبة

التوقيع لديها هو منري الدويدي ،وحماميها غالب حممصاني .أما
ّ
املصفيان يف هذه الشركة فهما زاهي نعماني ومجيل اخلوري.
ــــ شركة  BHC6ش.م.ل .اململوكة بالكامل من «سوليدير».
تأسست يف  2010/4/28برأمسال  30مليون لرية ،ومتلك
وهي ّ
حصة فيها ،ويتوىل رئاسة
سرفيسز»
ماجنمنت
«سوليدير
ّ
جملس إدارتها مصباح كنفاني ،ومفوض التوقيع لديها منري
ّ
واملصفيان زاهي نعماني
الدويدي ،وحماميها غالب حممصاني،
ومجيل اخلوري.
ــــ شركة  BHC7ش.م.ل .اململوكة بالكامل من «سوليدير».
تأسست يف  2010/3/7برأمسال  30مليون لرية .ومتلك
وقد
ّ
حصة فيها ،ويتوىل رئاسة
سرفيسز»
ماجنمنت
«سوليدير
ّ
جملس إدارتها زاهي نعماني ومفوض التوقيع لديها هو منري
ّ
املصفيان فهما زاهي
الدويدي ،وحماميها غالب حممصاني .أما
نعماني ومجيل اخلوري.

الوضع القانوني

بكل سهولة ،متارس سوليدير أعما ً
ال ونشاطات سياحية من دون
أي مساءلة قانونية عن مدى مطابقتها لقانون إنشائها ،وال
سيما للمادة الثالثة اليت حتدد موضوع الشركة باآلتي:
ــــ متلك العقارات وأقسام العقارات احملددة أرقامها يف اللوائح
املرفقة باملرسوم الرقم  2236تاريخ  1992/02/19وسائر احلقوق
اجلارية عليها أو العائدة هلا.
ــــ متويل وتأمني تنفيذ أشغال البنية التحتية يف املنطقة الواقعة
فيها العقارات وأقسام العقارات املذكورة يف البند ( )1أعاله،
وذلك حلساب وعلى نفقة الدولة.
ــــ ترتيب وإعادة إعمار املنطقة الواقعة فيها عقارات الشركة
وفقًا ألحكام تصميم وتنظيم توجيهي مصدقني حسب األصول
وترميم األبنية املوجودة وبيعها وبيع األراضي املرتبة والعقارات
وإنشاء األبنية عليها وبيعها أو تأجريها أو استثمارها وإدارتها
وصيانتها.
ــــ ردم جزء من البحر مقابل الوسط التجاري ملدينة بريوت يف
املواقع اليت يتم االتفاق بشأنها مع احلكومة اللبنانية مبوجب
اتفاق يضعه جملس اإلمناء واإلعمار ويصدق مبرسوم يتخذ يف

بناء على اقرتاح وزير املالية ووزير األشغال
جملس الوزراء
ً
العامة والنقل ،وفقًا لتصميم ونظام توجيهي مصدقني حسب
األصول ويتضمن ترتيب األراضي الناجتة من عملية الردم
ومتويل وتنفيذ أشغال البنية التحتية العائدة هلا ومتلك ما
يصيب الشركة من هذه األراضي مبوجب االتفاق املذكور وبيعها
وإنشاء األبنية عليها وبيعها أو تأجريها أو استثمارها وإدارتها
وصيانتها وبصورة عامة ممارسة مجيع حقوق امللكية عليها.
ــــ القيام باخلدمات واألعمال االستشارية واهلندسية والتطويرية
يف كافة اجملاالت العقارية والتنظيم املدني ولكافة املشاريع
العقارية والعمرانية مبا فيها ترتيب املناطق واملدن وتطويرها
والقيام بأعمال تسويق وإدارة وتطوير املشاريع العقارية
واألبنية واحملفظات العقارية على أنواعها وذلك يف كافة
املناطق واملدن داخل وخارج لبنان وما يتفرع عنها من نشاطات
وخدمات وأعمال ،وهلا من أجل ذلك احلق يف تأسيس الشركات
والصناديق داخل وخارج لبنان و/أو املساهمة فيها و/أو إدارتها
و/أو االشرتاك يف إدارتها والقيام بالعمليات املالية املتعلقة
مبا ذكر وإجراء أي عمل ميكن أن يتصل مبا تقدم أو أن يكون
متممًا له أو مؤديًا اىل تسهيل إمتامه أو تنميته.
ــــ القيام جبميع العمليات واألعمال الضرورية اليت يتطلبها
تنفيذ موضوع الشركة.
بهذا الوضوح ،تظهر خمالفة سوليدير يف تأسيس شركات ذات
طابع سياحي .فاملادة الثالثة مل تأت على ذكر أي نشاط
التذرع بالفقرة األخرية من هذه املادة اليت
سياحي ،وال ميكن
ّ
تشري إىل «القيام جبميع العمليات واألعمال الضرورية اليت
يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة» من أجل تربير إنشاء مؤسسات
ذات طابع سياحي ليس هلا أي ارتباط أو عالقة مع موضوع
الشركة املتعلق بردم البحر وترتيب األراضي وتطويرها يف
منطقة وسط بريوت.
رغم ذلك ،ال جتد «سوليدير» أي مانع من خمالفة القوانني بال
أي حماسبة .ال بل إن تأسيس الشركات ذات الطابع السياحي
ّ
رتب خسائر على الشركة ومساهميها مباليني الدوالرات .حتى
ّ
ضختها إدارة سوليدير يف هذه
اآلن ،بلغت قيمة املبالغ اليت
الشركات  41مليون دوالر من دون أن يطلع أي من املساهمني
على جدوى هذا االستثمار وعلى عائداته ومن دون احتساب
املبلغ الذي أطفأته سوليدير من ديون هذه الشركات.

تنفيعات ...تنفيعات

يشري التقرير اخلاص جمللس إدارة «سوليدير» إىل أن الشركة
تتعامل مع «بنك البحر املتوسط» و»بنك ميد سويسرا» باحلساب
اجلاري وحساب الودائع ألجل ،إضافة إىل تسهيالت وعمليات
مصرفية أخرى ،علمًا بأن عضو جملس إدارتها باسيل يارد هو
عضو يف جملس إدارة املصرفني املذكورين.
صباغة
روفائيل
«سوليدير»
كذلك يشغل عضو جملس إدارة
ّ
منصب عضو جملس إدارة شركة إمناء واجهة بريوت البحرية،
وهي شركة متلك فيها «سوليدير»  ،%50واستدانت من
«سوليدير» مبلغ  43مليون دوالر منذ عام .2011
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مـقاالت وتحقيقات

الـحكومة تـق ّر الـتمديد ...والنـسبية
خرج الوزراء االربعاء من جلستهم
احلكومية ،مزهوين بـ»إجناز» إقرار
قانون جديد لالنتخابات ،وفرحني
ٍ
بتمديد والية جملس النواب لفرتة
باق
 11شهرًا «ألسباب تقنية».
ٍ
أمام قانون الـ 15دائرة مرحلة أخرية،
جيتازها يوم اجلمعة ،على أن جتري
االنتخابات يف  6أيار
هل هذا هو القانون النيابي الذي
شغلت القوى السياسية نفسها،
قرابة الثماني سنوات ،وهي حتاول
عبثًا إقراره؟ هل يستحق األمر أن
خيرج رئيس احلكومة سعد احلريري،
بعد انتهاء جلسة جملس الوزراء،
مزهوًا بـ»إجناز» حكومته اليت عمرها
«مخسة أشهر ومتكنت من إجناز قانون
انتخابي جديد»؟ النقطة اإلجيابية
أن البالد
الرئيسية يف املشروع ،هي ّ
اعتمدت أخريًا نظام االقرتاع النسيب،
ودفنت «شبح» القوانني األكثرية
اجلائرة.
أن ذلك ليس كافيًا لتطلب قوى
إال ّ
السلطة من الشعب التصفيق هلا على
«إجنازها» ،وهي قد مارست معه
لعبة «قطع األنفاس» ،واستغالل
األخرية.
اللحظات
حتى
املهل
بقانون مبتور ال حُيقق
فبات القبول
ٍ
اإلصالحات املوعودة ،أفضل من
سيف الفراغ والعبث باملؤسسات
الدستورية وقانون الدوحة ،حُ
املصلت
فوق الرؤوس .يف ميزان احلسبة،
شوائب القانون أكثر من اإلجيابيات
اليت حُيكن االحتفاء بها .بدءًا من غياب
وحدة املعايري يف توزيع املقاعد،
مرورًا حبصر الصوت التفضيلي يف
القضاء ،ووصو ً
ال إىل الفرز الطائفي
يف بريوت الشرقية (الدائرة األوىل)
وبريوت الغربية (الدائرة الثانية).
تعددت «األسباب
وال حُيكن مهما
ّ
أن حكومة
املوجبة» التقنية ،إغفال ّ
سعد احلريري طالبت بالتمديد الثالث
للمجلس النيابيّ ،
حتى  21أيار ،2018
على أن جتري االنتخابات يف  6أيار
 .2018احلسنة الوحيدة هنا منح
املرشحني اجلدد مهلة كافية لإلعداد
لالنتخابات .التمديد جمللس النواب،
ّ
وتأخر انطالقة
يعين التمديد للحكومة،
عهد الرئيس ميشال عون بـ»أدوات»
أن مصادر الفريق
جديدة .خاصة ّ
العامل يف بعبدا قالت سابقًا ّ
إنه
«يكن البدء مبحاسبتنا من تاريخ
حُ
انتخاب جملس نواب جديد».
يوم «قانون اللحظات األخرية» ،كما
وصفه احلريري ،بدأ خبلوة بني عون
ورئيس احلكومة ،اتفقا خالهلا على
مدة التمديد.
ّ
وحبسب مصادر سياسية متابعة
ّ
احلر حُيدرك
للملف« ،كان التيار الوطين ّ
منذ البداية وجود عوائق تقنية حُحتتم
التمديد» .الدليل على ذلك« ،تبشري»
وزراء تكتل التغيري واإلصالح بعد
بأن «تقارير
انتهاء اجللسة احلكومية ّ
وزارة الداخلية تؤكد ّ
أنه ال يكن إجراء
فإن
االنتخابات قبل  7أشهر ،كذلك
ّ
البطاقة املمغنطة حباجة إىل وقت حتى
جتهز .ولكن لعدم تزامن االنتخابات
مع عيد الفصح أو شهر رمضان،
اتفقنا أن يكون التمديد  11شهرًا».
طبعًا ال يفوت الوزراء التذكري ،بني
الفكرة واألخرى ،بأنه «متديد تقين».
حُأقفلت أبواب قاعة االجتماعات خلف
الوزراء حنو ثالث ساعات ،كانوا
ّ
«يتسللون» إما للحديث مع
خالهلا
ً
الصحافيني أو التنسيق هاتفيا مع
قياداتهم.

ليا القزي

رئيس احلزب السوري القومي
االجتماعي ،الوزير علي قانصو كان
سجل اعرتاضه على
الوحيد الذي
ّ
مشروع القانون« ،ولكن سنصوت
معه يف جلسة جملس النواب ألننا ال
نقبل بالفراغ ،أو الستني أو التمديد»،
كما قال لـ»األخبار» .يسحب قانصو
دون عليها
ورقة صغرية من جيبهّ ،
مالحظاته .حُتشبه ،يف الشكل ،الورقة
اليت كان يملها النائب علي حسن
أن
خليل .حتفظات قانصو تنطلق من ّ
«يشبه الستني.
القانون املطروح
حُ
فاهلدف منه جيب أن يكون املساهمة
يف اإلصالح السياسي وليس
ترسيخ السلطة احلالية وتشويه
الديقراطية».
عدة قدمها عدد من
مالحظات
ّ
الوزراء ،متحورت أساسًا حول رفض
حصر الصوت التفضيلي يف القضاء
(علي قانصو ،يوسف فنيانوس،
بيار بو عاصي ،علي حسن خليل،
حسني احلاج حسن)؛ تأييد خفض
سن االقرتاع إىل  18سنة (احلريري،
ّ
قانصو ،احلاج حسن ،مروان محادة،
علي حسن خليل)؛ املطالبة بالكوتا
النسائية (احلريري ،جان أوغاسبيان،
محادة ،علي حسن خليل ،قانصو)؛
عدم وجود وحدة يف املعايري (قانصو،
معني املرعيب)؛ الوزير طالل أرسالن
طالب بأن تكون الشوف ــ عاليه ــ
بعبدا دائرة واحدة .وفيما اعرتض علي
حسن خليل على نقل مقعد األقليات
من بريوت الثانية إىل األوىل ،طالب
الوزير اودايس كيدانيان بنقل
مقعدي األقليات واإلجنيليني إىل
الدائرة األوىل .فنينانوس وبو عاصي
أيدا حق ترشيح رؤساء البلديات بعد
حتديد مدة االستقالة بستة أشهر
حُّ
(اتفق أن يستقيل رؤساء البلديات
الراغبني يف الرتشح ،يف مهلة
شهر من صدور القانون يف اجلريدة
الرمسية ،واستثنائيًا) .أما جربان
باسيل ،فغري موافق على أن تفقد
الالئحة غري املكتملة مقعدًا إذا مل يكن
لديها مرشح ملقعد ،ومع استبداله
مبقعد آخر ،مقرتحًا أن يكون الفرز على
أساس طائفي أو على مستوى القضاء
وليس الدائرة .أبرز املعارضني
النسائية كانا القوات
إلدراج الكوتا
ّ
اللبنانية وحزب اهلل ،فيما أيد التيار
العوني اللوائح املختلطة ،ولكن بعد
أربع سنوات« ،حبجة حتضري الكادر
النسائي واجملتمع هلذه اخلطوة».
يف وقت أصدرت فيه رئيسة اهليئة
الوطنية لشؤون املرأة كلودين عون
روكز ،موقفًا رافضًا لـ»تهميش
املواطنات يف القانون االنتخابي».
سن االقرتاع ،فقد
أما رفض خفض
ّ
تواله التيار الوطين احلر والقوات
«ألن مدارسنا وجامعاتنا ال
اللبنانية
ّ
حُحتضر الشباب للعمل السياسي ،فال
حُيكن إدخاهلم يف العملية االنتخابية
من دون متهيد» ،كما يقول وزير
عوني.
النقاشات حول القانون داخل اجللسة،
استوجب إجراء تصحيحات يف صياغة
بعض البنود .فتشكلت جلنة مؤلفة
من الوزراء :حممد فنيش ،علي
حسن خليل ،سليم جريصاتي ،نهاد
املشنوق ،أين شقري ،غطاس خوري،
بيار أبو عاصي ،يوسف فنيانوس ،وقد
انضم إليهم اخلرباء القانونيني .فيما
تابع بقية الوزراء ،مع عون واحلريري،
درس جدول األعمال املؤلف من 48
اتفق يف النتيجة أن حُحت ّ
بندًا .حُّ
ضر وزارة

الداخلية «نظام البطاقة املمغنطة ،على
أن حُيصدر جملس الوزراء مرسومها».
عدة يف العامل
وفيما بدأت دول ّ
التخلي عن البطاقة املمغنطة إلمكانية
اخرتاقها وظهور مشاكل يف احتساب
األصوات ،مل تتضح بعد إجراءات
التصويت (إلكرتوني أو عادي)
والفرز (من مكان السكن أو الدائرة
االنتخابية) .فرز األصوات سيكون
ّ
«تتوىل وزارة الداخلية أيضًا
إلكرتونيًا،
وضع النظام اخلاص به ليصدر مرسوم
بشأنه» ،حبسب مصادر الوزارة .أما
آلية احتساب األصوات «فستجري
عرب برامج حسابية ،حنن حباجة إىل 3
أشهر لتطويره ،وشهرين لتجربته،
وشهر لتدريب املوظفني عليه».
أعيدت صياغة بند اقرتاع املغرتبني،
«لتوضيح ّ
أنه يف االنتخابات اليت تلي
والية جملس النواب املقبلة حُحتسم 6
مقاعد من الدوائر األقل متثي ًال ،وليس
من مقاعد املغرتبني اليت أضيفت».
خص املقعد الذي ختسره
ويف ما
ّ
الالئحة غري املكتملة يف حال عدم
وجود مرشح لديها لشغله« ،فاتفق أن
يؤول إىل من لديه أعلى نسبة أصوات
تفضيلية يف القضاء والطائفة».
الالئحة املطبوعة مسبقًا «ستضم ّ
كل
اللوائح يف دائرة ما ،وعلى الناخب أن
يضع إشارة على الالئحة اليت يقرتع هلا
وإشارة أخرى أمام االسم التفضيلي».
إن مل ينتبه املقرتع إىل وضع إشارة
أمام الالئحة واكتفى باختيار الصوت
«يسب صوت لالئحة».
التفضيلي ،حُ
وإن اختار صوتني تفضيليني،
ويسب صوت لالئحة فقط».
«يلغيان حُ
حُ
طريقة احتساب األصوات ستكون على
املرة األوىل الالئحة
مرحلتني .يف
ّ
اليت ال تنال احلاصل االنتخابي (قسمة
عدد املقرتعني على عدد الناخبني)
وحتذف أصواتها.
خترج من السباق حُ
املرة الثانية ،خلط جمموع
فيعاد يف
حُ
ّ
ً
نسبة
األصوات الباقية ،وتوزع املقاعد
لألصوات التفضيلية .ومن أبرز ما
تضمنه مشروع القانون« ،تفعيل دور
هيئة اإلشراف على االنتخابات عرب
ّ
املستقلة،
جعلها دائمة وإعطائها صفة
وجعلها تتألف من  11عضوًا».
التوافق السياسي على القانون ،ال
يلغي وجود متضررين أكثر من غريهم،
قد يكون أبرزهم تيار املستقبل الذي
حُ
ستخسره
حبسب ماكينته االنتخابية
النسبية عددًا كبريًا من املقاعد ،وألنه
كان من أشرس املعارضني هلذا
النظام االنتخابي ،رافضًا «النسبية
يف ظل سالح حزب اهلل».
مصادر بارزة يف تيار املستقبل ال
توافق على ذلك« ،بعد التسويات
السياسية اليت حصلتّ ،
ختطى النقاش
إن «الدافع
هذه النقطة» .كذلك ّ
بدل نظرتنا إىل
الذي ّ
أدى إىل أن حُن ّ
النسبية هو حصر الصوت التفضيلي
يف القضاء ،فلم يعد أحد يستطيع
التأثري باملقاعد».
أن «هذا القانون
صر املصادر على ّ
حُت ّ
هو أفضل املمكن ،وهو نتيجة جهود
طويلة .ولكن االتفاق ظهر يف آخر 48
ساعة ألنه مل يعد باستطاعة القوى
شد احلبال».
أن تستمر يف عملية
ّ
أن البطاقة املمغنطة
أما ما حُيكى عن ّ
حجة تقنية لتمرير متديد سياسي
هي ّ
حُمتفق عليه بني التيار الوطين احلر
فرتد مصادر األخري ّ
بأنه
واملستقبل،
ّ
«كنا أمام خيارين ،إما تطبيق قانون
جديد بوسائل متخلفة ،أو إدخال
مرة واحدة».
اإلصالحات ّ

النسبية تواجه مأزق البطاقة املمغنطة
حسن عليق

رمسيًا ،صار للبنانيني قانون انتخابي
جديد ،بصورة مل يعهدوها من قبل.
النسبية باتت أمرًا واقعًا .وصدور
القانون يوم اجلمعة املقبل عن جملس
النواب لن يكون سوى حتصيل
حاصل .واجللسة التشريعية ستمر
بهدوء ،باستثناء بعض االعرتاضات،
أبرزها سيكون من نصيب رئيس
اجلميل،
حزب الكتائب النائب سامي
ّ
ّ
سيستغل الفرصة للتصويب
الذي
على خصومه ،وعلى رأسهم التيار
الوطين احلر والقوات اللبنانية.
سيسعى
اجلميل إىل القول إنه
ّ
أكثر السياسيني شبهًا بـ»اجملتمع
املدني» ،وإىل تصوير نفسه «خارج
الطبقة السياسية».
قبل الوصول إىل جملس النواب،
سقطت غالبية «اإلصالحات» اليت
نودي بها إىل جانب النسبية .ال
حُ
قر ،وال «الكوتا
خفض
ّ
سن االقرتاع أ ّ
النسائية» .ويف احلالتني ،مل تشهد
البالد تظاهرة واحدة «ختيف» القوى
اليت طبخت قانون االنتخاب .ال حتركات
نسائية أو شبابية كربى هدرت يف
ِ
مطالبة بالكوتا ،وبإصالحات
الشوارع
كمًا.
حمدودة،
كانت
التحركات
جدية.
ّ
وكأن بعض اجلهات كانت تنتظر من
«النظام احلاكم» منحها «إصالحات»
ّ
تؤثر جديًا على صلب النظام ،جمانًا،
وبال أي جهد .مثة حقيقة حُأثِبتت مرة
جديدة ،هي أن القوى اليت تزعم
متثيل «األكثرية الصامتة» عاجزة
عن «حتريك اجلماهري» للضغط باجتاه
إقرار إصالحات جديىة .كانت معركة
القانون نقاشًا بني خنبة ،على حتسني
النظام االنتخابي ال أكثر .القوى
األخرى غابت متامًا .بعضها شارك يف
النقاش ،فبدا جزءًا من هامش النخبة.
أما «املنت الشعيب» الضاغط ،فلم
يظهر أبدًا.
يف النهاية ،أنتجت الطبقة السياسية
قانونًا أفضل من صورتها .هو أفضل
ما يكنها إنتاجه .ولوال التشوهات اليت
ِ
أدخلت على القانون ،ألمكن القول إنه
أفضل من املمكن .أبرز تلك التشوهات
يف دائرة «صيدا ـ جزين» .فهذه
الدائرة تضم قضاءين غري متصلني
جغرافيًا ،إذ تفصل بينهما قرى
قضاء الزهراني ،الذي حُيسمى أيضًا
«قضاء قرى صيدا» .ورغم ذلك،
حُو ِ
ضع الزهراني مع صور ،وصيدا مع
عزه،
جزين .حتى غازي كنعان ،يف ّ
مل جيرؤ على فعل ذلك .ففي قانون
االنتخابات عام  ،2000وضع بشري
مع الضنية وعكار .ورغم التباعد بني
األقضية الثالثة ،فإنها على األقل
تشو ٌه
متصلة جغرافيًا ،على اخلريطة.
ّ
آخر يتصل بدائرة «صيدا ــ جزين»،
يكمن يف أنها تضم  5مقاعد فقط.
التحدث عن
ويف العادة ،إذا أردنا
ّ
عدالة انتخابية ،وجب اعتماد معيار
علمي» ،ينص على أال يفوق
«شبه
ّ
عدد املقاعد يف أكرب الدوائر ضعفي
عدد املقاعد يف الدائرة األصغر .ويف
حالة القانون الراهن ،كان جيب أال
يتجاوز عدد املقاعد يف أكرب الدوائر
عتبة الـ 10مقاعد (أكرب الدوائر حاليًا
هي دائرة الشوف ـ عاليه ،وتضم 13
ّ
يقل عدد املقاعد يف
مقعدًا) ،أو أال
أصغر الدوائر عن  6مقاعد.
تقدم ،مثة ثغرة كبرية
عما
ّ
وفض ًال ّ
تعرتي إمكانية تطبيق القانون ،هي
البطاقة املمغنطة .وهذه الثغرة مل جتد
بعد من جيزم بإمكان جتاوزها .طاخبو
يعرف الناخب
القانون اتفقوا على أن ّ
عن نفسه ،ببطاقة خاصة ،ممغنطة،
تتضمن معلومات شخصية عنه .وهذه

البطاقة ستحل ،يف مركز االقرتاع،
حمل بطاقة اهلوية وجواز السفر.
وسيكون على وزارة الداخلية إجياد
آلية لطبع أكثر من مليوني بطاقة ،يف
غضون أقل من  11شهرًا تفصل عن
موعد االنتخابات .ورغم صعوبة حتقيق
هذا اهلدف ،فإن «الداخلية» جتزم
بقدرتها على فعل ذلك .لكن ،ما
اهلدف من هذه البطاقة؟ اجلواب هو
متكني الناخب من االقرتاع ،ملرشحي
دائرته ،من حيث يسكن (وهذا هدف
حد ما ،باملقاييس
«ثوري» إىل
ّ
اللبنانية) .وال ضرورة معها إىل
االنتقال إىل الدائرة اليت ينتمي إليها
الناخب ملمارسة احلق باالقرتاع .ففي
كل قلم اقرتاع ،سيكون أمام رئيس
القلم جهاز موصول بكومبيوتر .وفور
مترير البطاقة املمغنطة على اجلهاز،
ستظهر معلومات عن الناخب :هويته
ّ
سيدله رئيس القلم إىل
ومكان قيده.
الصندوق املخصص لدائرته (وهذا
يفرتض وجود  15صندوقًا داخل
كل قلم اقرتاع) .ومثة احتمال آخر
موحدًا ،ألن الفرز
أن يكون الصندوق ّ
سيكون إلكرتونيًا .ما يعين أن كل
جمهزًا بآلة لقراءة
قلم اقرتاع سيكون
ّ
أوراق االنتخاب .وهذه اآللة موصولة
بكومبيوتر ،موصول بدوره بشبكة
كربى ،تصل كل مراكز االقرتاع مبركز
ّ
سيمكن من تسجيل
إلكرتوني ضخم،
اسم كل ناخب (ملنعه من االقرتاع مرة
ثانية) ،وسيسمح بفرز األصوات .ما
جيري احلديث عنه هو نظام ينتمي
إىل عصر أحدث التقنيات يف العامل،
لكن يف بلد بنيته التحتية ونظمه
تكاد تنتمي إىل عصور ما قبل الثورة
الصناعية.
أسئلة عديدة تطرح هنا :هل فع ًال أن
الدولة اللبنانية قادرة على حتقيق
ّ
تدخل
ذلك؟ وما الذي يضمن عدم
قرصان ما ،للتالعب بالنتائج اليت
حُ
ستفرز إلكرتونيًا (جمددًا ،ينبغي
التذكري بأننا يف لبنان)؟ وملاذا
إلزام املواطنني باحلصول على بطاقة
ممغنطة خاصة باالنتخاب؟ ملاذا ال
حُينشأ نظام إلكرتوني قادر على قراءة
بطاقة اهلوية وجواز السفر ،بصورة
إلكرتونية ،ما يتيح للمواطن االقرتاع
بهما ،بدل إلزام الناخبني باستصدار
بطاقة خاصة لالنتخابات؟ صحيح أن
البطاقة معتمدة يف العديد من دول
العامل ،لكن يف بعض تلك الدول،
يكن املواطن أن يستخدم بطاقة
هويته بد ً
ال منها .ويف بعض الدول،
كالواليات املتحدة ،ال يتاج الناخب
إىل أي بطاقة تعريف (يف ثلث
الواليات على األقل) .حتى يف بعض
الواليات اليت تطلب من الناخب أن
ّ
يوقع
يعرف عن نفسه ،مبقدوره أن
ّ
ورقة بأنه فع ًال الشخص عينه الذي
يتقدم يف غضون 10
يزعمه ،على أن
ّ
أيام بوثيقة تثبت صحية هويته .األمر
مفاجئ بعض الشيء ،لكنه أمر واقع:
أن يذهب شخص إىل مركز االقرتاع،
وأن يقول للموظف املعين« :أنا فالن.
رقمي كذا» .وينتخب ،ويغادر.
من يضمن عدم اخرتاق
قرصان ما آلية الفرز اإللكرتوني
للتالعب بالنتائج؟
هكذا ،بكل بساطة هي أقرب إىل
السوريالية مبعايرينا .بالتأكيد ،ال أحد
يطالب بأن جيري اتباع النظام ذاته
يف لبنان .لكن على األقل ،ال ينبغي
إلزام الناخبني باالستحصال على
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مــقاالت وتحقيقات

النسبية يف الشوف:

اجلرائم يف لبنان« :الدولة الفاشلة» تقتل
فيفيان عقيقي

تتزايد جرائم القتل يف لبنان ،وباتت تثري قلق
الناس وانفعاالتهم اىل درجة تصاعد موجة املطالبة
بتنفيذ أحكام اإلعدام لردع اجملرمني ،األخطر
ّ
اللبنانية» هذه
تبن مسؤولني يف «الدولة
هو
ّ
الطروحات( ،تصريح وزير الداخلية نهاد املشنوق
منوذجًا) بد ً
اقتصادية
ال من العمل على سياسات
ّ
وقانونية تعاجل أسباب اجلرمية ،وتضع
واجتماعية
ّ
ّ
ّ
املتفلت واحملسوبيات واالنتقائية يف
حدًا للسالح
عمل القضاء.
 10جرائم قتل ارتكبت يف لبنان منذ بداية حزيران
توزعت هذه اجلرائم بني خمتلف
حتى تاريخ أمسّ .
األولية اليت
التحقيقات
وبنتيجة
اللبنانية.
املناطق
ّ
ّ
األمنية يف بعض هذه اجلرائم،
القوى
إليها
لت
توص
ّ
ّ
يتبني أن املشتبه فيهم هم لبنانيون ،ما يسقط
ّ
فرضية «تبعات النزوح السوري على الوضع
ُحكمًا
ّ
األمن» ،وحماوالت إسقاط لوثة ارتكابها على من
هم يف املوقع األضعف دائمًا ،علمًا بأن هذا العدد
ال ُمي ّثل سوى اجلرائم اليت صدرت بيانات حوهلا
العامة يف قوى األمن الداخلي
من شعبة العالقات
ّ
وتلك اليت تناوهلا اإلعالم.
أما الالفت ،فهو ترافق هذه اجلرائم مع انطالق
ّ
دعوات على مواقع التواصل االجتماعي لتطبيق
سياسية تدعو
عقوبة اإلعدام ،تلقفتها تصرحيات
ّ
اجملمدة منذ عام
إىل إعادة تفعيل هذه العقوبة
ّ
 ،2004وأوهلا تصريح وزير
الداخلية والبلديات
ّ
نهاد املشنوق الذي ،بد ً
ال من السعي إىل مكافحة
واالقتصادية
ة
االجتماعي
اجلرمية ومعاجلة مسّبباتها
ّ
ّ
والنفسية والتخفيف من نسبتها،
والقانونية
ّ
ّ
املسؤوليات،
من
ل
والتنص
ة
الشعبوي
موجة
ركب
ّ
ّ
ّ
مطالبًا بـ»إعادة العمل بقانون اإلعدام ألن األحكام
القضائية ال تردع اجملرمني».
ّ

لبنان والجريمة!

ّ
حيتل لبنان املرتبة السابعة عربيًا واملرتبة 39
ً
ّ
مؤشر اجلرمية العاملي لعام  2016الذي
عامليا ،يف
ّ
وصنف من ضمن الدول اليت
ضم  117دولة،
ّ
معدل جرمية معتد ً
أما حبسب اإلحصاءات
تسجل
ّ
ّ
الّ .
سجل لبنان
الصادرة عن قوى األمن الداخلي ،فقد ّ
يف عام  2014حنو  315حادثة قتل ،اخنفضت إىل
ثم إىل  149حالة
حنو  233حالة يف عام  ،2015ومن ّ
يف عام .2016
أما منذ بداية العام اجلاري حتى نهاية أيار املاضي،
ّ
ّ
يتوقع الباحث
سجل لبنان حنو  90حادثة قتل.
فقد ّ
«الدولية للمعلومات» أن
حممد مشس الدين يف
ّ
ّ
يَ
املئيت حالة إذا
«يتخطى العدد يف نهاية هذا العام
ما بقيت وترية اجلرائم على ما عليه اليوم» ،ويف
حتليله هلذه األرقام ،يربط مشس الدين بينها وبني
ّ
واملرخص
الرمسي،
الرمسي وغري
«انتشار السالح
ّ
ّ
املرخص ،يف ّ
ّ
رمسي
ظل غياب أي إحصاء
وغري
ّ

عن عدد رخص محل السالح
املمنوحة من قبل الدولة،
تقدر بنحو  30ألف
واليت
ّ
رخصة ،اخنفضت خالل الفرتة
مبعدل ( ،%40ألغى
السابقة
ّ

سجـّـل لبنان 90
حادثة قتل يف
األشهر الخمسة
األوىل من العام
الجاري

الصراف كل الرخص الصادرة
وزير الدفاع يعقوب
ّ
يف عام ّ ،)2016
لكنه يبقى رقمًا كبريًا إذا أضفنا
ّ
املرخص ،ما
إليه الرقم غري املعلوم للسالح غري
يؤشر إىل سهولة احلصول على السالح» ،ويضاف
إىل ذلك حبسب مشس الدين «السالح الرمسي
األمنية البالغ عديدها حنو 120
الذي حتمله القوى
ّ
ألف عنصر ،وكان وراء الكثري من اجلرائم اليت
ارتكبت أيضًا».

اإلعدام :تنصّل الدولة من مسؤولياتها!

الشعبوية باإلعدام كعامل ردع عن
إن املطالبة
ّ
مؤسسة احلملة
ارتكاب اجلرمية «أمر مفهوم» حبسب
ّ
الوطنية إللغاء عقوبة اإلعدام ،الدكتورة أوغاريت
ّ
يونان ،باعتبار أن «كل البلدان اليت تشهد جرائم
تهز الرأي العام ،تعلو فيها مطالبات بتعليق
ّ
ّ
يتملك الناس ،وألن
املشانق نتيجة الغضب الذي
اجملتمعية حتّبذ القتل واإلعدام ،وهو ما
التقاليد
ّ
ينطبق على لبنان بشكل ملحوظ ،ألن الناس ال
رمبا ال يرون أمامهم حلو ً
ال يف
ميلكون ح ًال ثانيًا أو ّ
الرد على القتل بالقتل .وهناك مسؤولون
األفق غري ّ
ورمبا يؤيدون هذه
يلّبون ردود الفعل
العاطفيةّ ،
ّ
الطروحات ،فيعيدون طرحها ،كون القتل والعنف
ّ
ّ
يؤشر
احلل األسرع المتصاص الغضب ،وهو ما
هو

الوضع املسيحي ال يطمئن جنبالط
غسان سعود

غياب الدولة والقانون والعقاب له الدور األساسي يف
ارتفاع نسبة الجريمة (مروان طحطح)

تنصل ثالثي من مسؤولياتهم سواء يف معاجلة
إىل
ّ
مسّببات اجلرائم ،ويف إعطاء أهل الضحية حقوقها،
ويف إعادة تأهيل القاتل».
على صعيد األحباث ،ال يوجد دليل على العالقة بني
تطبيق عقوبة اإلعدام وختفيف نسبة اجلرمية ،وهو ما
العاملية ،ففي فرنسا اخنفضت
تشري إليه النماذج
ّ
نسبة اجلرمية بعد عام واحد من إلغاء عقوبة اإلعدام،
فيما ترتفع هذه النسبة باطراد يف تكساس اليت
األمريكية اليت ّ
تنفذ هذه العقوبة.
تعد من الواليات
ُّ
ّ
وهذا ما ّ
أعدتها عدد من علماء
تؤكده أيضًا دراسة ّ
املتحدة
النفس واالجتماع واجلناية بتمويل من األمم
ّ
مشلت حنو  110دول وأشاروا يف خالصتها إىل
«أن اجلرمية تزداد ّ
كلما طّبقت السلطة احلاكمة
أعمال عنف أبرزها اإلعدام» ،ويف دراسة ثانية،
مشلت  50دولة شهدت حروبًا نصفها طّبق عقوبة
حبجة ختويف الناس وردعهم عن ارتكاب
اإلعدام
ّ
اجلرمية ،كما يف لبنان الذي ّ
نفذ بني عامي 1994
و 1998حنو  14حكمًا باإلعدام ،والنصف اآلخر امتنع
تبني أن «نسبة اجلرمية ارتفعت يف الدول
عن ذلكّ ،
األوىل واخنفضت يف الدول الثانية.

ملاذا نقتل؟

ّ
تؤدي إىل
ركزت األمم املتحدة على أربعة أسباب ّ
ارتكاب اجلرمية وهي -1 :الفقر الذي ّ
يؤلد يأسًا
واملخدرات
وغضبًا -2 .مناخات احلرب والتسليح
ّ
والعنصرية اليت
الطائفية
والفلتان -3 .مناخات
ّ
ّ
املشجعة على الثأر
تؤجج النفور -4 .التقاليد
ّ
والعنف.
«لبنان يعيش يف حالة حرب حتى بعد ركود
صوت املدافع ،ويعاني من الفقر ،وتتوافر فيه
ّ
بسلم من
والعنصرية ،وحمكوم
الطائفية
مناخات
ّ
ّ
واالجتماعية اليت ت ّربر العنف والثأر»
ة
الديني
القيم
ّ
ّ
يؤدي حكمًا إىل وجود قابلية
حبسب يونان ،وهو ما ّ
الرتكاب اجلرائم فيه ،لذلك من الواجب «االنتفاض
على مسّببات اجلرمية ،ال تكريس العنف ،واللجوء
تؤمن السالم اهلادئ وحقوق
ذكية
إىل حلول
ّ
ّ
الناس».
ويشري أستاذ علم النفس االجتماعي يف اجلامعة
اللبنانية الدكتور نزار أبو جودة إىل أن «غياب
ّ
الدولة والقانون والعقاب له الدور األساسي
يف ارتفاع نسبة اجلرمية ،بالتالزم مع النظام
الطائفي الفاسد الذي يقف حجر عثرة أمام العقاب
واملساواة يف العقاب ،حبكم احملسوبيات ،وفقدان
والقضائية .فنحن
األمنية
الثقة بالدولة وأجهزتها
ّ
ّ
نعيش يف دولة مزارع وطوائف تبعدنا عن الدولة
ّ
الكل حتت سقف القانون».
املدنية اليت تضع
ّ
ويتابع أبو جودة «هناك شقان يؤديان إىل ارتكاب
اجلرمية ،أوهلما نفسي ّ
عزز
وي ّ
يولد يأسًا وإحباطًاُ ،
ويؤدي إىل ارتكاب جرائم،
املخدرات
غالبًا بتفشي
ّ
ّ
يكرس
وسياسي،
واقتصادي
اجتماعي
وشق
ّ
فقرًا وظلمًا والمساواة وشعورًا مجاعيًا باحلرمان
ويشجع على محل السالح وثقافة الثأر،
احلقوقي،
ّ
وال خيلق فرص أمل باملستقبل ،ويف ّ
ظل غياب أي
اسرتاتيجية لبناء دولة القانون واملواطن .فتتكاثر
ّ
واآلنية والعمياء،
األوتوماتيكية
ردات الفعل
عندها ّ
ّ
ّ
علمًا بأن القتل ال ُيلغى بقتل القاتل الذي ّ
يولد
خوفًا مرحليًا وغضبًا ثأريًا على املدى الطويلّ ،
وإمنا
بقتل مسّبباته» .ويضاف إىل هذين الشقني «عرض
صور العنف والذبح املنتشرة إقليميًا اليت ساهمت
يف ترويج مشاهد القتل وخلق إرهاق عاطفي لدى
املتلقي ،وجعلها أمرًا عاديًا ومسموحًا .إضافة
سلوكية
إىل مساهمة اإلعالم يف الرتويج لقواعد
ّ
تشجع على اجلرمية من خالل أعمال وأفالم
وتفكري
ّ
بطولية».
بصور
رات
املخد
وجتارة
القتل
تصور
ّ
ّ
ّ

بعد إقرار النظام النسيب ستكون دائرة الشوف –
عاليه ،وخصوصًا الشوف ،واحدة من أبرز الدوائر
االنتخابية .فاستيالد زعيم جديد لتلك البالد
والطمأنات املمنوحة للنائب وليد جنبالط والعهد،
وكرم نعمة طعمة الذي اعتاد إكرام شخص واحد
يف الشوف ،ال أشخاص ،كلها ال تبشر بانتخابات
سهلة.
ولد للشوف أخريًا زعيم جديد .يصعب حتديد مكان
الوالدة حلصوهلا يف املختارة والرابية ومعراب وبيت
الوسط يف الوقت نفسه ،لكنه زعيم كامل ما على
الرأي العام سوى مواصلة رفع معنوياته عرب القول
له إن حنكته السياسية تثبت أنه من شحم الرئيس
كميل مشعون وحلمه .ففجأة تقرر يف معراب إعادة
ملف قانون االنتخابات إىل النائب جورج عدوان
بعدما كان قد سحب منه قبل عدة أشهر.
وفجأة ،أيضًا ،بات رئيس التيار الوطن احلر الوزير
جربان باسيل ،مستعدًا للتنازل لغريه عن تسجيل
براءة اخرتاع قانون االنتخابات بامسه قبل أن يرتاجع
عن هذا التنازل قبل يومني .وفجأة بات النائب وليد
جنبالط يسمح باجتماع أربعة أو مخسة شوفيني خارج
املختارة ،فأشار بإصبعه لرؤساء بلديات الشوف
لتلبية دعوة عدوان إىل لقاء موسع لبحث مطالب
الشوف اإلمنائية .واستكما ً
بد
ال للمفاجآت ،كان ال ّ
أن يصدق عدوان نفسه فيرتأس اجتماع العونيني
يف منزله ويهرع إىل عقد اللقاء اإلمنائي الكتشاف
مطالب الشوفيني الذي كان يفرتض أن يعقده
عند انتخابه نائبًا قبل  12عامًا ،وليس قبيل أسابيع
من انتهاء واليته املمددة غصبًا عنه طبعًا .علمًا أن
مصادر حركة أمل تتحدث عن نائب القوات اللبنانية
كما لو أنه نائب مشرتك بني كتليت التنمية والتحرير
والوفاء للمقاومة .باختصار ،ميكن القول إن أحدًا ال
حيظى باإلمجاع الذي حيظى به عدوان اليوم.
ويف موازاة بزوغ جنم
عدوان ،كان أحد زمالئه
من
يقوم
الشوفيني
السبات .فخالل األسابيع
القليلة املاضية اكتشف
نعمة طعمة أنه نائب أيضًا

نسبة التأييد
للقوات وجنبالط
والتيار وشمعون
مجتمعني ال تتجاوز
 50يف املئة

وينبغي له احلفاظ على كرسيه ،فاندفع لرتميم
وتأهيل املقر الصيفي ملطرانية صيدا ودير القمر
يف دير القمر ،واضعًا أحد احلسابات املصرفية
الصغرية يف تصرف كنائس الشوف لتأخذ فورًا ما
تشاء .والنائب الذي نادرًا ما التفت إىل األوضاع
احمللية حبكم انشغاله يف إدارة أعماله املمتدة من
االسرتضائي
فقرا إىل جدة وصياغة أبيات الشعر
ّ
لألمراء السعوديني بات يصدر املوقف تلو اآلخر
االنتخابي التأهيلي الذي يضرب،
ملعارضة النظام
ّ
وفق طعمة ،مصاحلة اجلبل .كذلك ،باتت األوضاع
االقتصادية املزرية والبطالة املستشرية تستوقف
سعاته وفق بياناته.
علمًا أن عدوان وطعمة يكادان يصنفان يف خانة عدة
العمل اجلنبالطية يف الشوف ،لكن أرقام االثنني
فردًا
وسط املستطلعني املسيحيني حتديدًا الفتةّ .
على سؤال شركة «غلوبل فيجن» يف استطالعها
األخري للمستطلعني املسيحيني حصرًا يف قضاء
الشوف بشأن الشخصية اليت يعتربونها مرجعيتهم
السياسية ،قال  50.6يف املئة من املستطلعني:
«ال أحد» ،وهي نسبة كبرية جدًا ال توازيها نسبة
مماثلة يف أي قضاء آخر ،ما يعكس حجم االستياء
الشعيب من كل األفرقاء السياسيني .يف ظل تأكيد
العوني غسان عطاهلل أن الوجوه املرحبة
املرشح
ّ
فيه تتحول إىل صفراء حني يتطرق يف حديثه إىل
التقليدي.
احلزبي
األحزاب والعمل
ّ
ّ
حيل عدوان أو ً
ّ
ال كالشخصية اليت
يف االستطالع،
يَ
املستطلعون املسيحيون مرجعيتهم يف
يعدها
ّ
قضاء الشوف ،لكن بنسبة  8.8يف املئة فقط،
يليه حزب القوات اللبنانية بنسبة  7يف املئة ،ثم –
مفاجأة أخرى – النائب وليد جنبالط بنسبة  6.6يف
املئة ومن بعده التيار الوطن احلر ( ،)6.4فاملرشح
ناجي البستاني ( ،)2.6ثم الوزير العوني السابق
ماريو عون (...)1.8

عدوان وطعمة يكادان يصنفان يف خانة عدة العمل
الجنبالطية يف الشوف (مروان بوحيدر)
وبالعودة إىل األساس :نصف املستطلعني يقولون
إنهم ال يعتربون أن هناك أحدًا يعرب عنهم ليكون
مرجعيتهم السياسية ،فيما يتقاسم مجيع األفرقاء
السياسيني نصف املستطلعني اآلخرين .ولدى
إفساح شركة االستطالع اجملال أمام املستطلعني
لتسمية ثالثة مرشحني موارنة ،يسمي  35.4يف
املئة النائب عدوان ،و 20.5يف املئة ماريو عون،
 12.2يف املئة دوري مشعون و 10.8يف املئة
ناجي البستاني .وبعد إلزام املستطلعني بالئحة
أمساء حمددة ترتفع نسبة عدوان إىل  46يف املئة،
وعون إىل  37.17يف املئة والبستاني إىل 21.36
يف املئة ومشعون إىل  15.81يف املئة .وهذا يؤكد
أن نسبة التصويت للطبقة السياسية ترتفع حني
فعينة املستطلعني
ال جيد الناخبون خيارات بديلة.
ّ
نفسها ،يقول  8.8يف املئة منها إن عدوان ميثل
املرجعية السياسية الشوفية بنظرها حني تسأل
عن مرجعيتها السياسية .لكن حني يطلب منها
اختيار مرشحها إىل االنتخابات من ضمن الئحة
مقفلة ترتفع نسبة تأييد عدوان إىل  46يف املئة.
وباالنتقال إىل سؤال املستطلعني عن الشخصية
اليت يرشحونها عن املقعد الكاثوليكي ،يقول ما
جمموعه  61.4إنهم ال يعلمون أو ال أحد ،وهي نسبة
خيالية يف إظهارها ضعف املرشحني الكاثوليك
وعدم تسويقهم أنفسهم بني الناخبني .أما النائب
طعمة ،فيحل أو ً
ال مبا جمموعه  11.6يف املئة فقط،
يليه غسان مغبغب ( ،)5.8ثم غسان عطاهلل (،)5
فيما  2.8يف املئة يقولون إنهم مع مرشح التيار
الوطن احلر أيًا كان ،ما جيعل عطاهلل قريبًا جدًا
من طعمة ،رغم كل مال األخري وكرمه املستجد.
والالفت جدًا أن املستطلعني غالبًا ما يقولون« :ال
نعلم» أو «ال أحد» حني يطلب منهم تسمية مرشح،
لتعود نسبة «ال أحد» وتنخفض حني تعرض عليهم
الئحة أمساء ،لكن يف حالة املقعد الكاثوليكي يف
الشوف يبقى جمموع نسبة «ال أحد» و»ال أعلم»
 30.4يف املئة.
بالتالي ميكن القول إن حتالف أفرقاء الشوف
السياسيني ال ميكن أن يؤمن هلم معركة سهلة
بعد اعتماد النظام النسيب :نسبة التأييد للقوات
وجنبالط والتيار الوطن احلر والنائب دوري
مشعون جمتمعني ال تتجاوز  50يف املئة ،فكيف
احلال وهم منقسمون على أنفسهم كما هم اليوم.
أما يف اإلقليم ،فلم يكن تيار املستقبل يومًا كما
هو اليوم ،مع أن نفوذه يف اإلقليم بقي دائمًا
أضعف من سائر املناطق .علمًا أن مرشحني مثل
ناجي البستاني قادرون على تأمني املاكينة لالئحة
اجملتمع املدني وكل ما حتتاجه من تقنيات انتخابية
ضرورية ،فيما أثبت شباب برجا يف استحقاقات
سابقة أنهم أكثر تنظيمًا والتزامًا ووحدة صف من
معظم األحزاب.
عليه استولد النظام السياسي للشوف زعيمًا جديدًا
أخريًا ،ومل يعد النائب طعمة يسأل عما يسقط من
جيبه ،وهناك استحقاق توريث تيمور جنبالط ،ولن
يرفع العونيون سقف مطالبهم كثريًا .لكن هذا كله
لن يؤدي إىل معركة شوفية سهلة .ميكن القوى
السياسية أن تؤمن للنائب وليد جنبالط الطمأنات
اليت يريدها ،لكن استطالعات الرأي ومناخ الشوف
العام واملهرجان اجلنبالطي األخري ال يفرتض أن
ُتطمئن البيك.

صفحة 17

Saturday 17 June 2017

الـسبت  17حــزيران 2017

Page 17

مـقاالت وتحقيقات

تطوير مرفأ طرابلس :املراهنة على إعمار سوريا
ناريمان الشمعة

ميسر
 86مليون دوالر هي قيمة قرض
َّ
(ربعه عبارة عن هبة) حصلت عليه
اللبنانية من «البنك اإلسالمي
احلكومة
ّ
للتنمية» ،الستكمال مشاريع البنية
واللوجستية يف مرفأ طرابلس،
التحتية
ّ
ّ
وهي أعمال انطلقت يف وقت سابق،
بعد عقود من اإلهمال ،ومشلت توسيع
رصيف احلاويات إىل  600مرت ،وتعميق
حوض املرفأ حنو  15.5مرتًا ،ما رفع
إيرادات املرفأ خالل النصف األول من
العام احلالي ،فض ًال عن جتهيزه برافعات
عدة،
عمالقة ،وإضافة خدمات
تنافسية ّ
ّ
كتخصيص مساحة إلصالح السفن غري
املتوافرة يف املرافئ اجملاورة ،ما
متنامية
اقتصادية
ُيسهم يف خلق دورة
ّ
ّ
تستفيد منها منطقة الشمال.
يهدف املشروع الراهن إىل توسيع
وجتهيزها،
اللوجستية
املنطقة
ّ
الداخلية
للشاحنات
مواقف
واستحداث
ّ
واخلارجية ،وباحات للحاويات ،وإنشاء
ّ
اإلدارية ،وتطوير
جممع من األبنية
ّ
ّ
اإللكرتونية والسكانر
واستكمال اخلدمات
ّ
لفحص البضائع ،يف إطار حتويل هذا
العام إىل مرفأ لوجسيت حيوي،
املرفق
ّ
فض ًال عن إنشاء جسرين لربط املرفأ
بأوتسرتاد احلزام الغربي؛ أحدهما
خمصص خلروج السيارات من املرفأ،
ّ
واآلخر لدخول وخروج الشاحنات مباشرة
إىل الطريق السريع الرئيسي ،لتفادي
االزدحام املروري الذي قد تسّببه حركة
املرفأ .مع العلم أن مرفأ طرابلس حائز
شهادات جودة ،حبسب مسؤولة قسم
الصحة والسالمة والبيئة يف املرفأ،
ّ
دميا مرعيب ،ويسعى إىل احلصول على
الوظيفية
شهادات أخرى يف السالمة
ّ
البيئية ،حبيث استحدث خمتربًا
واإلدارة
ّ
بيئيًا خاصًا ُز ِّود بتجهيزات قياس
مؤشرات تلوث املياه ،ومستوى الضجيج
للعمل على خفضه ،فيما جيري العمل
على استكمال باقي التجهيزات املطلوبة،
مبكب
اخلارجية املتمثلة
امللوثات
لتبقى
ّ
ّ
ّ
النفايات املتاخم له ،والصرف الصحي
يصب بقربه ،حباجة لتدخل عاجل
الذي
ّ
للحد من التلوث وتأثرياته على عمل
ّ
البحرية».
املرفأ وعلى البيئة
ّ

مقوّمات املشروع!

«يندرج مرفأ طرابلس ضمن مشروع
اللبنانية»،
تكاملي يربط بني املرافئ
ّ
حبسب ما يشري مدير مرفأ طرابلس،
أمحد تامر ،لـ»األخبار» ،باعتبار أن
حمليًا خاضعة ملبدأ التوزيع
«املنافسة
ّ
إقليميًا بهدف
قائمة
هي
فيما
العادل،
ّ
استقدام املستثمرين بد ً
ال من الذهاب
إىل املرافئ اجملاورة يف مصر وتركيا
وسوريا ،وحتى إسرائيل».
ويتابع تامر« :سنستفيد من خدمة
واألساسية اليت
القيمة املضافة
ّ
االقتصادية اخلاصة
املنطقة
ستقدمها
ّ
يف طرابلس ،مع احتمال إنشاء مناطق
اقتصادية أخرى يف عكار والبرتون ،وهو
ّ
أولية وتصنيعها
ما يعين استرياد مواد
ّ
والتحويلية ليعاد
التصنيعية
باملراكز
ّ
ّ

ّ
يشكل مصدر جذب
تصديرها ،ما قد
كبري للمستثمرين».
األساسية
يعد موقع طرابلس من العوامل
ُّ
ّ
تنافسية جلذب
متد املرفأ بأفضلية
اليت ُّ
ّ
االستثمارات ،حبسب تامر ،لكونه يتمتع
لوجستية كبرية لناحية حمافظة
خبلفية
ّ
ّ
ّ
وخلفية أخرى مماثلة يف حمافظة
عكار،
ّ
حتوله
احتماالت
يرفع
ما
«وهو
الشمال،
ّ
االقتصادية يف احلوض
إىل أهم املواقع
ّ
الشرقي للبحر املتوسط ،بعد معاجلة نقاط
الضعف يف طرابلس ،عرب تأمني األعمال
واالقتصادية،
واالجتماعية
السياسية
ّ
ّ
ّ
وطنية
ة
اقتصادي
سياسة
ووضع
ّ
ّ
توزع هذه األنشطة بني املناطق
عامةّ ،
ّ
واألقضية مبا يتالءم مع مقومات ّ
كل
ّ
منها ومواردها» .ويرى تامر أن «إنشاء
اقتصادية على الساحل اللبناني
مناطق
ّ
ّ
يف ّ
يشكل
كل من عكار والبرتون ،ال
عنصر منافسة ضاغط على املنطقة
اخلاصة يف طرابلس ،لكون
االقتصادية
ّ
ّ
االقتصادية
للمنطقة
صة
املخص
املساحة
ّ
ّ
يف طرابلس والبالغة  550ألف مرت
متعددة
مربع ،غري كافية إلقامة منطقة
ّ
ّ
االختصاصات ،لذا ال بد من خلق امتداد
للمرفأ كحوض جاف وإن كان بعيدًا
عنه ،على أن يرتبط به من طريق ّ
سكة
احلديد».

مشروع القطار حيوي

لحًا ملرفأ
ُي ّ
وم ّ
عد القطار مشروعًا حيويًا ُ
طرابلس أو ً
ّ
اخلط األساسي
ال ،لكون
لطرابلس خيدم مناطق محص محاه
وبغداد ،وصو ً
ال إىل اخلليج العربي،
وملرفأ بريوت أيضًا ،لتأمني خدمة
الداخل السوري وحتديدًا دمشق
واألردن .فحاليًا تستثمر إسرائيل مليارًا
و 200مليون دوالر يف تطوير مرفأ
خط ّ
جنود وإنشاء ّ
سكة حديد يصل بينه
وبني حيفا وإيالت على البحر األمحر،
خصصت تركيا مئات املليارات
فيما
ّ
الستثمارات مماثلة ،وهو ما يستند
ّ
سكة
إليه تامر لتبين مشروع تطوير
احلديد ،مشريًا إىل أن «الوقت احلالي
االقتصادية
هو األنسب لتجهيز البنية
ّ
السورية ال
للمرحلة املقبلة ،فاحلرب
ّ
بد وأن تنتهي ،وسنجد أنفسنا حباجة
ّ
ّ
لسكة حديد يستغرق إنشاؤها عامني
سنضيع
على األقل ،فإن تأخرنا بالتنفيذ
ّ
مهمة ،ستحصل عليها
استثمارية
فرصًا
ّ
ّ
ومستعدة لتقديم
زة
جمه
أخرى
دول
ّ
ّ
اخلدمات» .ويتابع تامر« :الفرص
مضمونة ،إذا استعددنا يف الوقت
املناسب ،ألن إعادة إعمار سوريا حتتاج
بني  40إىل  50مليون طن بضائع سنويًا،
بينما مرافئ سوريا ال تستوعب سوى 10
مليون طن ،وكذلك األمر بالنسبة إىل
احلالية ،ما يعين وجود
اللبنانية
املرافئ
ّ
ّ
بني  20إىل  30مليون طن من البضائع
اليت ستضطر سوريا إىل تأمينها من
مرافئ أخرى .كذلك إن إعادة إعمار
ّ
ستتحقق من خالله
سوريا أمر مرحلي
فرص مستدامة إليصال البضائع إىل
بغداد وأربيل وسوريا».

فلسطني | «زواج املصلحة» بني دحالن و«محاس» يبدأ؟
بني صمت محساوي وحتشيد دحالني
إعالمي ،ال يزال احلديث عن صفقة
بني «محاس» وحممد دحالن يشغل
الفلسطينيني .فاحلركة مل تبادر إىل
نفي مطلق ،إمنا ُي ِسّر بعض قيادييها
ّ
«تضخم» كالعادة ،فيما ال
بأن األمور
بأن
لعلمهم
كامل
نفي
إىل
يسارعون
ّ
ودور له
دحالن
مع
تصاحل
عن
احلديث
ٍ
يغيظ حممود عباس ّأميا غيظ.
غزة | ماذا جنى وفد حركة «محاس»
العائد من القاهرة؟ مل جتب «محاس»
حتى اللحظة عن هذا السؤال ،إذ مل يعقد
بعد مؤمتر تعلن فيه احلركة ما توصلت
إليه مع السلطات املصرية ،ورمبا لن
حيدث ذلك أسوة مبا جرى بعد زيارات
سابقة ،رغم أن قيادات يف احلركة أكدت
أن األخرية ستعلن بعض التفاصيل يف
مؤمتر خالل األيام املقبلة.
الوفد،
لزيارة
األمين
فالطابع
والشخصيات اليت قابلها هناك (رئيس
جهاز املخابرات املصرية خالد فوزي)،
يصبغان خط التواصل احلمساوي ــ
املصري بالصبغة األمنية ،كما أن «طبخة
كاملة» مل تنضج بعد ،واألهم أن احلركة
ال تريد أن تعلن أي شيء على عاتقها
ُ
حتى ال ِ
«فليقل
تع َد مبا ال متلك ،ولذلك
دحالن ...أو املصريون ،ما يريدون،
وليتحملوا هم تبعات الوعود» ،تشرح
ّ
مصادر محساوية يف غزة.
وكان الفتًا أن تأخري كشف بعض
التفاصيل يرجع إىل أن «مكتب اخلارج»
مل تصل إليه التفاصيل كافة إال بعد
عودة الوفد إىل غزة ،وذلك العتبارات
تتعلق بصعوبة التواصل يف ظل األزمة
اجلارية مع قطر ،خاصة أن القاهرة،
حيث كان الوفد ،رأس حربة فيها.
ويف األيام األوىل لزيارة الوفد ،عندما
بدأت األزمة مع قطر ،مل يظهر للزائرين،
الذين طلبت املخابرات املصرية قدومهم
بصورة استثنائية ،أن زيارتهم تصادفت
مع األزمة ،أو أن القاهرة تعمدت طلب
قدومهم مع علمها سلفًا بتوقيت احلرب
اخلليجية الداخلية ،كي ميثل ذلك جبهة
ضغط على «محاس».
ما زاد الشكوك أن القاهرة مل جتامل
الوفد بفتح معرب رفح للعالقني أو
املسافرين من غزة خالل خروجه أو
عودته ،كما كانت احلال يف مرات سابقة،
عند ما كان يفتح املعرب لعبور املسافرين
فيما خيرج وفد ما أو يعود ،خاصة أن
شهر رمضان وما قبل عيد الفطر وكذلك
إجازة الصيف هي «مواسم التسهيالت»
املصرية اليت ينتظرها الغزيون عادة.
على األقلَ ،
ض ِمن الوفد وعدًا مصريًا
بالسماح لرئيس املكتب السياسي
للحركة ،إمساعيل هنية ،باخلروج يف
مطلع الشهر املقبل ،لبدء جولة خارجية،
غالبًا ستكون وجهتها إيران ،خاصة يف
حال مل تكن األزمة مع قطر قد انتهت
أن لبنان وجهة
يف ذلك الوقت ،على ّ
أوىل ّ
حفز املصريون على البدء منها،
لكي ال يثري ذلك السعوديني ،وهو ما
نقله الوفد هلنية.
أما احلديث القديم ــ اجلديد عن عودة
النائب املفصول من حركة «فتح»،
حممد دحالن ،إىل احلياة السياسية
الفلسطينية عرب بوابة غزة ،فهو أو ً
ال حلم
ال خيفيه النائب املدعوم إماراتيًا ،بل
عرب عنه خالل األيام املاضية على صورة
«بشريات» وعد بها ليس احملاصرين
يف غزة ،بل فلسطينيي الضفة احملتلة،
عرب حسابه على «فايسبوك».
ينقل مسؤول مصري مطلع على
املباحثات أن اللقاءات األخرية أشرف
شخصيا ومل يرسل
عليها خالد فوزي
ً
وكيله كما جرت العادة .وبشأن عناوين

هاني إبراهيم

لم تجامل القاهرة الوفد الحمساوي الزائر بفتح معرب رفح خالل خروجه أو عودته (أ ف ب)
التفاهمات ،يشرح أنها كانت يف جانبني:
األول يتعلق برتتيب اإلدارة السياسية
وامليدانية بني «محاس» ودحالن يف
غزة ،والثاني برتتيب العالقة األمنية مع
مصر وعلى احلدود.
وقال املسؤول نفسه إن القاهرة أعطت
«الضوء األخضر لوفد محاس ودحالن
بالتوصل إىل حل حول الشق األول،
وسيباركه ويعمل على اعتماده» ،مشريًا
إىل أنه يف سبيل ذلك عقد وفد «محاس»
ومستشارو دحالن أربعة لقاءات متخض
عنها «اتفاق مبدئي لتشكيل جلنة إدارية
مشرتكة إلدارة غزة ،تتفرع عنها جلان
تعمل على تنفيذ االتفاقات اليت تتضمن
إعادة تشغيل معرب رفح واملعابر األخرى،
وإدارة الوزارات يف القطاع ،فيما
يبقى امللف األمين ــ باستثناء الشريط
احلدودي ــ متسك به محاس».
البند األخري هو ما كان يعين املصريني
خالل احملادثات ،إذ إن نظرتهم إىل
غزة كملف أمين بدرجة أوىل ال تزال
هي املسيطرة ،كما ينقل مطلعون
على الزيارة .ويتقاطع ذلك مع ما قاله
القيادي احلمساوي موسى أبو مرزوق
خالل زيارته األخرية إىل بريوت (تبعت
وجوده يف القاهرة) ،حيث أبلغ مسؤولني
لبنانيني بأن «احلوار مع مصر إجيابي...
والتوافق األساسي هو على دور أكرب
يف ملف داعش يف سيناء» ،كما نفى
أن يكونوا قد أبلغوا رمسيًا باخلروج من
قطر .وكان مالحظًا خالل زيارته أن
حديثه ركز على أزمة «محاس» والعالقة
بكل من مصر وقطر أكثر من احلديث عن
وضع املخيمات الفلسطينية يف لبنان.
ومن مجلة ما اتفق عليه إجراءات جديدة
على احلدود تنفذها «محاس» ضمن خطة
أمنية متكاملة حلماية احلدود ،وذلك
بتعزيز قواتها وإنشاء خط على مدار
احلدود وتوفري إنارة دائمة هناك لي ًال،
وهو ما بدت مالحمه سريعًا عرب زيارة أحد
أعضاء الوفد (مسؤول األجهزة األمنية
يف القطاع توفيق أبو نعيم) إىل احلدود
مباشرة بعد عودته من مصر.
وبشأن اخلالف على قوائم مطلوبني
تصر مصر دومًا على تسليمهم ،ومنهم
ّ
فلسطينيون وآخرون كانوا خيدمون تنظيم
«والية سيناء» ُ
وأمسك بهم يف غزة،
أفاد القيادي احلمساوي أمحد يوسف بأن
«محاس» اقرتحت هذه املرة بأن حتاكم
احلركة «أي متهم بتجاوزات داخل غزة
دون تسليمه ملصر» .وأضاف يوسف،
يف حديث إىل «األخبار» ،أن «اجلانب
املصري تفهم اجلهد الذي تبذله محاس
على صعيد مالحقة املتطرفني» ،خاصة
أن أي عملية تسليم ستضع احلركة على
مهداف السلفيني بصورة كبرية ،ألنها
ستظهرها متعاونة أمنيًا مع املخابرات
املصرية.
«جرعة التفاؤل» الكربى أعاد تأكيدها
القيادي احملسوب على دحالن ،مسري

املشهراوي ،الذي حتدث عن لقاء مت
بني دحالن والسنوار ،شارحًا يف حوار
متلفز أمس ،أن الوفد من جهتهم ضم
أيضًا النائب ماجد أبو مشالة والقياديني
سليمان أبو مطلق وسامي أبو مسهدانة.
وأضاف املشهراوي أنهم (تيار دحالن)
أخطأوا كما حال «محاس» ،لكن «من
يريد بناء نظام دميوقراطي عليه أن يبدأ
بانتقاد نفسه» ،الفتًا إىل أن اللقاءات
«جنم عنها اعتماد وثيقة األسرى...
ما ينشر بشأن االتفاق على دولة يف
غزة كالم فارغ» .وتابع« :ال جيوز أن
نرتهن ملزاج شخص ــ رئيس السلطة
حممود عباس ــ وقررنا مغادرة مربع
مبينًا أنهم ملسوا لدى
العجز واهلوان»ّ ،
«محاس» رغبة مماثلة ،ومثة «مقرتحات
ستصبح موضع التنفيذ يف القريب
العاجل».

تفاصيل «االتفاق الحلم»

ينقل اإلعالمي والكاتب املقرب من حركة
«محاس» فايز أبو مشالة ،الذي تربطه
عالقة جيدة برئيس «محاس» يف غزة
حييى السنوار ،أنه خالل احملادثات بني
وفد احلركة وحممد دحالن ،مت التوافق
على فتح معرب رفح بصورة جتريبية ملدة
شهرين ،ضمن طواقم جديدة ستعمل
يف املعرب بعد عيد الفطر مباشرة .ويف
حال جنح االتفاق ،سوف يستكمل فتح
املعرب بصورة دائمة للجانب التجاري،
ووفق اآللية السابقة لتنقل األفراد.
أبو مشالة ،الذي كان من أوائل املتحدثني
عن اتفاق بني دحالن و»محاس» مبباركة
مصرية ،قال إن التفاهم جرى على أن
املعرب سيفتح وفق آلية  ،2005وهو
االتفاق الذي أشرف عليه دحالن سابقًا
عندما كانت هناك رقابة أوروبية على
املعرب .لكنه شرح أن االتفاق مبدئي،
وسيجرى التفاهم على اآلليات الحقًا.
كذلك ،أوضح أن االتفاق ينص على
مساح السلطات املصرية ألي شخصية
من «محاس» مبغادرة القطاع ،إضافة
إىل أن الضرائب العائدة من املعرب
ستكون خمصصة لصرف رواتب موظفي
غزة.
هذا احلديث تقاطع مع إفادة أمحد
يوسف الذي قال إن مثة مؤشرات
إجيابية خالل املرحلة املقبلة ،ستتكلل
فعليًا «بفتح معرب رفح ،وتسهيل حركة
املواطنني وعبور املواد اخلاصة بالبناء
واإلنشاءات ،وزيادة كميتها ،كما احلال
مع الكهرباء».
يف ملف آخر ،نقل أبو مشالة أنه مت
رصد  50مليون دوالر لبدء املصاحلة
االجتماعية ودفع التعويضات والديات
لقتلى أحداث  ،2007على أن يبدأ العمل
بذلك قريبًا خالل زيارة وفد من القاهرة
عندما يبدأ فتح املعرب ،كما أن «دحالن
سيعود خالل املرحلة التجريبية وحيضر
جلسة للمجلس التشريعي» تعقد يف
غزة.
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مــناسبات

مَـ َردَة أسـرتاليا ي ُـحيي الذكـرى
الـ  39لِـ َمج َزرَة إهـدن

أحيا تيار املرده يف أسرتاليا ذكرى جمزرة إهدن،
يف كنيسة سيدة لبنان/هاريس بارك/سيدني،
حِبضور عدد كبري من أبناء اجلالية .
َ
إضافًة حِل ُـم َن ّحِسق املردة األستاذ فادي َم ّ
للو وأعضاء
اللجنة اإلداريةَ َ ،
ت ّثَلت باقي األحزاب مبمثلني
عنها .
مثل احلزب السوري القومي اإلجتماعي ُ
امل َن ّحِفذ
زبك وجمموعة من حِرفاق احلزب ،التيار
جورج َي حِ
سره السيد جورج
م َّث ًال حِبأمني
ّحِ
الوطين احلر ُ َ
َّ
معَّوض،
م َّث ًال باحملامي رميون َ
الضهر ،اإلستقالل ُ َ
بالسيد بيرت مارون ،الوطنيون
الكتائب اللبنانية
ّحِ
البطي والدميقراطيون
األحرار بالسيد كلوفيس حِ
بالسيد رميون أبو عاصي .
األحرار
ّحِ
ومثل الرابطة املارونية بنائب رئيسها السيد
العويط ،رئيس اجلامعة اللبنانية يف
غسان
َ
أسرتاليا ونيوزيلندا الشيخ ميشال الدويهي،
رئيس اجلامعة اللبنانية فرع نيو ساوث ويلز
الع ّشي ،نادي الشرق حِ حِ
حلوار
الدكتور غسان
َ

َ
احلضارات مث ًال برئيسه اإلعالمي إيلي السرغاني
ومبسؤول اإلعالم يف النادي اإلعالمي جوزيف
حِ َ
حمفوض ،وفد من نادي شباب لبنان ،مؤسسة
ً
مثلة بالسيد فادي
الوزير اسطفان الدويهي
َّ
مثَلًة بالسيد بطرس
الدويهي ،رابطة آل َكَرم
َّ
مثَلًة
واكيم ،مجعية بطل لبنان الزغرتاوية
حِ
رئيسها املهندس جوزيف مكاري ومجعية بان
حِب
َ
مع ْيط .
مثَلًة حِبرئيسها السيد شارل َ
وقد ّ
مصدر يف املردة على الذكرى بالقول:
علق
ٌ
«الذكرى كانت مناسبة للتشديد على َّ
التعاضد
َّ
حِ
واحلفاظ على
الصف الواحد،
والتكاتف بني أبناء
َّ
َ
املبادئ الوطنية اليت من أجلها استشهد أبناء
جمزرة إهدن منذ  ٣٩عامًا .
َّ
َّ
حِ
الت َم ُّدد
قافَلة الشهداء األوىل ،يف َو ْج حِه
إنها
الصهيوني وأدواته إىل الكيان اللبناني».
وأضاف قائ ًال« :وكما ُي ّحِ
ردد رئيس تيار املرده،
َد ْومًا ،النائب سليمان فرجنية « :بني كرامتنا
ومصلحتنا ،خنتار الكرامة َ
ألف َمَّرة» .

هذه الكرامة اليت ُرويت حِ
بدماء شهداء هذه
َ
املَز َرة ،واليت ُب حِ َ
ين عليها تيار املرده َو َمن َي َ
نتمي

ل َ
إليهْ َ ،
عزعها «طفرات» سياسية من هنا
ول ْن ُتَز حِ
أو ُأخرى من هناك».
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
وكيل قاتل الريف ينسحب من املرافعة
عندما دخل وكيل الدفاع عن طارق يتيم قاتل جورج الريف اىل قاعة
حمكمة اجلنايات يف بريوت إيذانًا ببدء اجللسة األخرية اليت كانت
خمصصة للمرافعات قبل النطق باحلكم ،كان «خالي الوفاض» إال من
ّ
مفكرة صغرية ،على عكس وكيال االدعاء اللذان كانا حيمالن أوراقًا
تتصل بالدعوى.
انتظر احملامي انطوان طوبيا وكيل الدفاع عن يتيم وعن الظنينة
لينا حيدر اكتمال اإلجراءات الشكلية ،قبل االنطالق باجللسة ،هو
استمع اىل مرافعة جهة االدعاء اليت خلصت اىل طلب إنزال عقوبة
حددته مببلغ مليار لرية ،ثم اىل مطالعة
اإلعدام بالقاتل وبتعويض ّ
النائب العام الذي طلب تطبيق مواد االتهام .وعندما حان دوره
للمرافعة ،أعلن انسحابه من اجللسة «اىل حني أن يتعهد وزير العدل
سليم جريصاتي بعدم التدخل يف هذا امللف» مستنكرًا ما حصل يف
اجللسة السابقة حني تغيب عن حضورها بعذر طيب ،ما دفع جبهة
االدعاء اىل التوجه اىل مكتب وزير العدل الذي أجرى اتصا ً
ال هاتفيًا
برئيس احملكمة القاضي هاني عبد املنعم احلجار جرى بثه عرب وسائل
و»مهو ً
ال على رئيس احملكمة
اإلعالم ،طالبًا منه «االهتمام بالقضية»
ّ
بالتشكيالت القضائية» وفق تعبري احملامي طوبيا الذي بقي مصرًا
على مطلبه والذي رآه أحد مستشاري اهليئة «مطلبًا مستحي ًال».
كان طارق يتيم «من قفصه» ،يراقب بهدوء ما ستؤول اليه
املناقشات بني رئيس احملكمة من جهة ومستشاريه الذين اعتربوا
أن ما أقدم عليه احملامي طوبيا غري قانوني وكان ُيفرتض به أن
يبدي موقفه املفاجئ قبل املرافعات ،أو أن يتقدم مبراجعة اىل
اجلهات املختصة ،اىل أن أعلن يتيم كما املدعى عليها حيدر متسكهما
بوكيلهما طوبيا لتضيف األخرية «بهيك جو ما رح نوثق حبدا» .أما
اجلهة املدعية فقد رأت يف هذا األمر مماطلة ،وما تدخل الوزير
حبسب اعتقاد احملامي زياد البيطار سوى «تصويب القضية وختم
احملاكمة».
هذا التطور يف «قضية طارق يتيم» قد يعيد امللف اىل بداياته
خصوصًا بعدما أعلن رئيس احملكمة تكليف نقابة احملامني توكيل
حمام للدفاع عن املتهم واملدعى عليها وإرجاء اجللسة اىل الرابع من
متوز املقبل.
ويف جمريات اجللسة حضر احملاميان زياد البيطار وبولس حنا عن
املدعية روال زوجة املغدور اليت حضرت شخصيًا ،واحضرت طفلتها
اليت مل تبلغ بعد سن السادسة فطلب منها رئيس احملكمة إجالسها
يف املقاعد املخصصة للحضور.
ثم ترافع البيطار الذي أفاد يف البدء بأنه يرتافع يف هذه القضية
دون أجر مالي من أجل احلق واحلقيقة .وبعدما استعرض وقائع اجلرمية
اعترب أن املدعى عليها لينا حيدر كانت مدركة خلطورة املتهم الذي
حيمل سكينًا بشكل دائم ،فلم تتوقف بعد صدمها سيارة املغدور
إمنا توجهت اىل «البيئة احلاضنة» اىل «مكان قرب نادي السنرتال
املعروف مالكه لالحتماء به» ،حيث «ترجل القاتل من السيارة وبادر
اىل ضرب املغدور وحلق به كالوحش الكاسر قبل أن يطعنه بالسكني
رغم توسالت جورج الريف له برتكه» .وقال البيطار« :إن طارق يتيم
مل يقتل جورج الريف فحسب إمنا قتل زوجته وأوالده» ،معتربًا أن
«محاية اجملرم أدت اىل تكرار اجلرمية يف لبنان» ،مؤكدًا أن القاتل
كان واعيًا لفعلته.
ّ
وعلق البيطار على إفادة أحد األطباء الشرعيني الذي اعترب أن املتهم
يعاني من حالة مرضية ،وتساءل« :هل االجرام املتفلت هو حالة
مرضية» ،داعيًا اىل تطبيق عقوبة اإلعدام على مجيع املرتكبني.
عدد أمساء بعض الضحايا الذين سقطوا بسبب السالح
وبعدما ّ
املتفلت ،توجه اىل رئاسة احملكمة قائال»:إحكموا باالعدام ألنها
الوسيلة الوحيدة لردع «الزعران».
واضاف« :احملكمة أقوى من اجلميع وستقول احلقيقة ولن ختاف من
أحد» ،منتهيًا اىل القول «اعدك يا اجنلينا (ابنة الريف) أن اإلعدام
ّ
سيطبق حبق قاتل والدك احملمي وأن اجملرم سينال جزاءه» ،معتربًا
أنه ال يوجد أسباب ختفيفية يف القضية.
أما احملامي حنا فقد تناول يف مرافعته املطالب اليت خلصها بطلب
أنزال عقوبة اإلعدام باملتهم وأشد العقوبات باملدعى عليها وإلزامهما
بدفع مبلغ مليار لرية كتعويض للجهة املدعية.
ثم ترافع ممثل النيابة العامة القاضي كمال أبو جودة طالبًا جتريم
املتهم وإدانة املدعى عليها وفقًا للقرار االتهامي.
وكان كالم للمدعية روال زوجة املغدور اليت أكدت أنه كان ال يعرف
يتيم سابقا وال حيدر فلماذا فعال ما فعاله.
وبإعطاء الكالم للمحامي طوبيا للمرافعة ،قال« :ليس باحلق والقانون
حييا القضاء وإمنا باملداخالت والتهويل من وزير العدل على هيئة
احملكمة» ،وتابع« :أنا استنكر ما حصل يف اجللسة السابقة من قبل
وزير العدل يف هذا امللف ولن أترافع قبل أن يتعهد بعدم املداخلة
والتدخل بهذا امللف وغريه» .وقاطعه رئيس احملكمة معتربًا بأنه كان
وأصر
جيب على احملامي طوبيا أن يدلي بهذا األمر قبل املرافعة،
ّ
طوبيا على مطلبه وإذا مل يفعل الوزير فليستقل.
وكان موقف من مستشار اهليئة القاضي عماد سعيد الذي أكد أنه
ليس من املهم اتصال الوزير وإمنا قناعة احملكمة ،فسأل طوبيا:
يهول
«كيف سأطمئن اىل امللف بعد الذي حصل خصوصًا أن الوزير ّ
بالتشكيالت القضائية املنتظرة» .وعندما قال له القاضي سعيد إنه
يربط امللف بشيء مستحيل قاصدًا بذلك طلب طوبيا تعهد جريصاتي

فرد احملامي «طبعًا سأفعل ذلك فكل ما حدا عطس بيدق الوزير».
وملاذا مل تتقدم بأي مراجعة بهذا اخلصوص قبل املرافعة -سأل
رئيس احملكمة احملامي طوبيا -فأجاب بأنه مل يفعل ألنه مل خيطر
حمام منذ
يف باله هذا املوضوع الذي حيصل للمرة األوىل معه وهو
ٍ
 30عامًا ،وعاد رئيس احملكمة ليطلب منه املرافعة فأصر طوبيا على
موقفه قائ ًال« :لن أترافع طاملا أن وزير العدل يالحق امللف وأعلن
انسحابي».
وهنا تدخلت املدعية زوجة املغدور موضحة بأنها قصدت الوزير من
أجل اإلسراع باحملاكمة فيما طلب وكيلها البيطار ختم احملاكمة وغض
النظر عما يقوله طوبيا ألن التدخل هو من اختصاص وزير العدل من
أجل التصويب.
وبسؤال املتهم عما إذا يسري بالدعوى من دون حماميه فرفض كما
ستعني حماميًا آخر اجاب يتيم« :مش قادر ،وعلى املدى
حيدر .وهل
ّ
املنظور كال» فيما ّ
علقت حيدر« :بهيك جو ما رح نوثق حبدا».
ويف ضوء ذلك قررت احملكمة تسطري كتاب اىل نقابة احملامني
لتعيني حمام للدفاع عن يتيم وحيدر وإرجاء اجللسة اىل الرابع من
متوز املقبل.

أيقظ ضحيته لقتلها بـ 27طعنة ثم ..تناول تفاحة
نفث دخان سيجارته األوىل على شرفة منزل الضحية ،بعد أن دخلها
لي ًال بواسطة التسلق ،لينتقل بعدها اىل غرفة النوم حيث شاهد
ّ
ّ
ودخن
تغط يف نوم عميق ،فجلس بقربها حلواىل نصف ساعة
الضحية
سيجارة أخرى ،وهي ال تزال نائمة ،اىل أن أيقظها بعدما أحضر سكينًا
من املطبخ وراح يطعنها اىل أن فارقت احلياة بعد  27طعنة .ومل
ِ
يكتف القاتل بذلك بل حاول جمامعة الضحية بعد مقتلها ثم عدل عن
يفر هاربًا بالطريقة
أن
قبل
لكنه
لرية،
مليون
مبلغ
سرقته
بعد
ذلك
ّ
عرج على املطبخ وتناول تفاحة ،اىل أن
فيها،
دخل
اليت
نفسها
ّ
فضح نفسه وهو حبالة السكر الشديد حني أخرب صديقًا له عن قتله
امرأة وسرقتها.
وكان شقيق املغدورة سامية ل .قد عثر عليها جثة يف منزهلا يف
حملة األونيسكو يف العاشر من آذار املاضي ،وبعد حواىل الشهر،
يف السابع من نيسان من العام نفسه اشتبهت عناصر حراسة جملس
النواب يف حملة عني التينة بشخص سوري يدعى جمد ،الذي اعرتف
بأنه شارك مع مواطنه املتهم أمحد الناصر ( 20عامًا) جبرمية قتل
املغدورة وسرقة مبلغ مالي منها ،ليعود وينفي مشاركته يف اجلرمية
اليت ّ
نفذها الناصر حيث أخربه األخري ،وهو حبالة سكر ظاهر بانه قتل
امرأة بعدة طعنات.
وكان القاتل الناصر موقوفًا لدى مفرزة بريوت القضائية منذ 11
آذار اي بعد يوم من اجلرمية ،ومبقارنة البصمة الوراثية العائدة له،
تبني أنها تطابقت مع عدد من آثار البصمات املرفوعة من مسرح
اجلرمية.
وبالتحقيق معه كرر القاتل إفادته األولية طالبًا العفو ،مقرًا بأنه بادر
احلسنى بالشر ،موضحًا أنه ليلة اجلرمية وأثناء مروره قرابة التاسعة
مساء من أمام منزل الضحية حيث جيمع اخلردة على عربته ،شاهدها
تقف على الشرفة فطلب منها أن تعطيه مبلغ ألفي لرية ،وقامت
بالفعل برمي املبلغ ،حينها أخذ املال واتكأ على سيارة حلواىل الساعة
وهو يفكر يف كيفية الدخول اىل منزهلا بواسطة التسلق.
اقرتب الناصر من حائط املنزل الكائن يف الطابق األول وتسلقه اىل
أن وصل اىل الشرفة حيث دخن سيجارة ومن ثم توجه حنو الباب
احلديدي زحفًا وحاول فتحه فلم يستطع ،فأدخل يده من الباب الزجاجي
املكسور فلم تصل يده اىل القفل ،حينها عمد اىل كسر قطعة من
الزجاج بيده ووصل اىل املفتاح وفتح الباب ودخل املنزل.
بدخوله خلع القاتل حذاءه ،ثم توجه اىل إحدى الغرف فشاهد املغدورة
نائمة على السرير ،فجلس بالقرب منها حلواىل نصف ساعة ودخن
سيجارة أخرى وهي ال تزال نائمة ،بعدها توجه اىل املطبخ وأحضر
سكينًا وعاد اىل الغرفة حيث شاهد قفازات على السرير بالقرب من
الضحية فلبسها بيديه وجلس جمددًا بالقرب منها وعمل على إيقاظها،
فسألته عن هويته ومن فتح له الباب فأجابها بأنه «جن» وبأنه هو
من فتح الباب حينها نزلت عن السرير وبدأت بالصراخ فوضع يده
على فمها ملنعها وأعادها اىل سريرها ووضع وسادة على وجهها،
وعندما قاومته طعنها بالسكني يف بطنها ،ثم طعنها عدة طعنات يف
صدرها وعنقها ،وعندما اسرتخت وهي ال تزال تتنفس وحترك يديها
طعنها يف صدرها طعنة أخرية أدت اىل إلتواء رأس السكني .واستمر
القاتل يف وضع الوسادة على وجه الضحية حتى تأكد أنها توقفت
عن التنفس ،حينها اسرتاح على األريكة يف الغرفة اجملاورة ودخن
سيجارة قبل أن يفتح مجيع اخلزائن حبثًا عن شيء يسرقه ،فلم جيد
إال أدوية ومالبس ،ثم عاد اىل الغرفة حيث املغدورة وحاول جمامعتها
لكنه صرف النظر عن املوضوع ،فانتعل حذاءه وجلس على األريكة
ودخن سيجارة أخرى تاركًا السكني قرب الضحية كما القفازات ،ثم
توجه اىل املطبخ وتناول تفاحة وغادر املنزل بالطريقة نفسها اليت
دخل فيها ،واجته اىل منزله يف منطقة مار الياس وهو جير عربته،
حيث أخرب ماجد وأقرباء له عن جرميته.
وأفاد ماجد أن القاتل أعلمه باجلرمية حبضور والده وعمه وخاله وبأنه
سرق من الضحية مبلغ مليون لرية.
وبني تقرير الطبيب الشرعي أن املغدورة قد تلقت  27طعنة
ّ
سكني.

وكان قاضي التحقيق األول يف بريوت عسان عويدات قد أصدر
ألثالثاء قراره يف القضية فطلب عقوبة اإلعدام للقاتل أمحد الناصر.

االدعاء على خلية من «داعش»
دعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على ثالثة سوريني ،بينهم موقوف ،جبرم االنتماء اىل تنظيم داعش
اإلرهابي وتشكيل خلية للقيام بأعمال انتحارية داخل األراضي
اللبنانية .وأحال االدعاء اىل قاضي التحقيق العسكري األول رياض
أبو غيدا.
من جهة أخرى ،أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص
خالد مصطفى الفليطي ،والسوريني حممد أمحد الشيخ صاحل ،وصاحل
حممد الشيخ صاحل ،ونشمي جاسم اهلويش ،الرتباطهم بقياديني يف
تنظيم داعش اإلرهابي يف جرود بلدة عرسال ويف الداخل السوري،
ولعملهم لوجستيًا لصاحل التنظيم املذكور.

ا

توقيف  83مطلوباً
علنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف  83مطلوبًا
جبرائم خمدرات وسرقة وسلب وقتل.

ا

مسلّحون يعدمون مدرّساً بالرصاص يف الطيبة
هي اجلرمية الـ 11يف قائمة جرائم القتل اليت شهدها شهر حزيران
هزت جرمية اغتيال الشاب زاهر عبد الرحيم شلحة ظهر
اجلاري ،حيث ّ
أمس مدينة بعلبك والبقاع ،واضافت اىل معاناة البقاعيني من تفلت
السالح وارتفاع معدل اجلرمية وتنصيب «الزعران» انفسهم قضاة،
مأساة جديدة يصعب جتاوزها ملا تشكله الضحية من قيمة تربوية
وانسانية واخالقية عرف فيها بني اترابه وأمام طالبه ويف مدينة
الشمس وجوارها.
زهر الشاب الذي غيبته رصاصات غدر ،مل تقض عليه وعلى طموحاته
واحالمه فحسب ،بل تركت جرحا نازفا يف قلب الزميل االعالمي
عبدالرحيم ووالدته مليا واشقائه وخلفت وجعا ال ينطفئ يف قلب
عائلته الصغرية منها طفلته الوحيدة ابنة الست سنوات ،فأتى وقع
اجلرمية البشعة قويا وقاسيا وظاملا على عائلته وحمبيه وأبناء مدينته
قاسيا يوازي بقسوته كل تلك اجلراح اليت اصابت عشرات االبرياء
يف بدنايل وزحلة وقب الياس ودير األمحر وعرسال وغريها نتيجة
انتشار السالح غري الشرعي وتفلت عصابات القتل واالجرام افرادا
ومجاعات وليس أخريا استسهال البعض فعل القتل العمد.
اال ان ما قد خيفف بعضا من جراح ذوي زاهر وابناء البقاع ،ذلك
التدخل السريع والفاعل لقوى االمن الداخلي ،اذ متكنت «شعبة
املعلومات» ويف وقت قياسي من القاء القبض على متهم رئيس
يف ارتكاب اجلرمية يدعى حممد حيدر من بلدة معربون وهو رقيب اول
يف قوى االمن الداخلي ،واقتادته اىل مقرها يف زحلة الجراء التحقيق
الالزم لكشف مالبسات اجلرمية ،فيما البحث جار اللقاء القبض على
املرتكبني اآلخرين.
وكان املغدور واثناء عودته من مركز عمله يف مدرسة االنصار الرمسية
اجملاورة لبلدة دورس قرب سهل الطيبة ،أعرتضت طريقه سيارتان
بداخلهما عدد من املسلحني ،وبادر من فيهما اىل اطالق النار من
اسلحة حربية اصابت سيارته من نوع نيو شريوكي فضية اللون ،ما
ادى اىل توقفها ،ومن ثم تقدم افراد الكمني حبسب معلومات امنية،
من السيارة املستهدفه وعمدوا اىل اطالق النار مباشرة على زاهر
الذي اصيب يف احناء خمتلفة من جسمه حيث تويف على الفور.
وفور شيوع اخلرب ،وصلت اىل املكان قوى اجليش واالمن الداخلي،
ومت نقل جثة املغدور اىل مستشفى بعلبك احلكومي.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي انها اوقفت الرقيب
م.ح .وان اجلرمية تتعلق باسباب عائلية.
ويف موكب شعيب مهيب نقل جثمان املغدور اىل منزل ذويه يف
املدينة ومن ثم ووري الثرى عند الساعة السادسة والنصف مساء
يف جبانة البلدة وسط حال من الغضب واحلزن ،واقفلت مجيع احملال
واملؤسسات التجارية يف املدينة ابوابها استنكارا.

السجن  15عاماً جلندي انشق عن اجليش والتحق بــ
«النصرة»
حكمت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل
على اجلندي املنشق عن اجليش عمر مشيطية بالسجن مدة  15عاما
اشغاال شاقة وعلى محزة احلاج بالسجن مدة ثالث سنوات .
وكانت احملكمة قد حاكمت املوقوفني جبرم فرار االول من اجليش
اللبناني والتحاقه جببهة النصرة ضمن جمموعة اسامة منصور بهدف
القيام باعمال ارهابية باهلجوم مع مسلحني آخرين على مراكز اجليش
ومواقعه وآلياته ما ادى اىل سقوط شهداء وجرحى يف صفوفه ،اما
الثاني احلاج فقد اتهم باعطاء اسامة منصور ارشادات وهو جندي يف
اجليش ،حول كيفية استعمال بندقية قناصة اليت استخدمها الحقا يف
قتاله ضد اجليش وافشاء معلومات عسكرية لصاحل منصور عن مراكز
اجليش وعديده ودورياته ومداخل احدى ثكناته.
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اعــالنـات
National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

بـ جو على الرقم:

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

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

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم

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

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

خربة طويلة يف صناعة املعجنات
نظافة تامة ومعاملة جيدة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

مـناقيش ع الـصاج
نتقدم من اجلالية العربية واالسالمية بأحر التهاني مبناسبة شهر رمــضان املبارك

8/ 9 Restwell St, Bankstown, NSW 2200 - Ph; 9708 6722

صفحة 21

Saturday 17 June 2017

الـسبت  170حــزيران 2017

Page 21

اعــالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

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

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
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كــتابات

فصحى حللم أمحر نادي الشرق يكرم الدكتور عالء
العوادي واالعالمية مجانة

نادي الشرق يكرم اهل السياسة
والفن واإلعالم بسهرة لبنانية
مميزة بضيافة بادرو احلجة

أمسعت ما َ
ُ
ِ
اللهاث
قال

ِ
الرقيق
قو
وأنت يف ّ
ِ
الز ِ

ِ
اللحظات
خواطر
تتابعني
َ
َ
احلنون ؟
األمل
يف
ْ
ِ

ِ
ِ
الوقت منسكبًا
أرأيت ماء
ِ
الفتون ؟
جسد
على
ْ

ّ
امللون
كنا على الطرف
ِ

من حمال ّ
الط ِ
يف

اخلشوع
يأخذنا
ُ

ِ
نرجسك ّ
دي
وننتمي لصالة
الن ِ
ِ
عطرك ..
ضممت
ُ

السري يف اجليد املسافِر
ُ
وابتدأت ّ
للن ِ
ّ
هاية ..

ِ
تفسح
القبالت
كانت
ُ
ُ

ِ
األلوهة
القلب يف بهو
النتشار
ِ
ِ

تفسُر عرينا
أجد فصحى
مل ْ
ّ
ُ
اجمليدة
إال سالفتك

يالئم سكرتي ..
نصًا
مل أجد ّ
ُ
ِ
احلسي
همسك
إال تأوه
ّ
ْ
العسل
يف وضح

ً
تأتني يف ّ
ِ
الش ِ
فكرة
الطليقة
فة
َ

ْ
ُ
بالقبل
ترفل
محراء
َ

وحتددين نهاييت ..
اجلسدي
املطلق
يف
ّ
ِ

ْ
األزل
من قبل

ُ
ّ
الربيق
كنا كما شاء

ِ
ِ
حاملني
الشفيفة
قالدتك
على
ْ

ّ
عاشقني ...
كنا جاللة
ْ

محمد عامر األحمد

كرم نادي الشرق حلوار احلضارات اللبناني شهادة تقديرية
للدكتور عالء العوادي مدير االذاعه العربيه  ٢٠٠٠أف ام
ورئيس جمموعه سواقي االعالميه جلهوده املميزه يف خدمة
اجلاليه العربية يف خمتلف اجملاالت واالعالميه على وجه
اخلصوص االعالمية املتميزة مجانه واملخرج املبدع حممد
القيسي فالف مربوك هلذا التكريم واىل مزيد من االبداع
والنجاح.

الكاتب الفرنسي هنري دو مونتارالن يف القريوان
نعلم ان كتابا فرنسيني من أمثال أندريه جيد ،وغي دو
موباسان ،زاروا مدينة القريوان التونسية اليت كانت أول عاصمة
للمسلمني يف بالد املغرب ،وعنها كتبوا .كما زراها الكاتب
هنري دو مونتارالن( ، )197٢-1896وعنها كتب نصا نشر يف
متخيل» .هنا ترمجة هلذا النص.
كتابه»:تاريخ طبيعي
ّ
حد
القريوان مدينة منبسطة ،حوهلا امتدادات شاسعة ،خميفة إىل ّ
ما ،وبها حتيط مقربة مثلما حتيط الفواضل بساحل على البحر.
سور املدينة من اآلجر الشاحب ،له عظمة تذكر باملغرب .األرض
شاحبة .بعض األشجار شعثاء بسبب الغبار .واإلبل هزيلة ،تذكر
عندما تكون باركة بدجاجة حتضن بيضاتها .وحني تركض ،تذكر
بالطيور املائية الطويلة السيقان .الكالب هزيلة .اخلرفان هزيلة.
األورال شاحبة ،هلا لون الرمل ،ورأس كرأس السلوقي .األبقار
هزيلة تسري وسط املقربة ،وتدوس على القبور .إنها نفس
األلفة مع املقدس يف الكنائس اإلسبانية .حقول من القبور
مرة أفرادا ،ومرة
تكاد
ّ
متتد إىل ما النهاية حيث جيلس أناسّ ،
مجاعات .األصوات الوحيدة يف اإلمتداد هي رغاء اإلبل .ثم،
وكما لو أن ذلك معجزة ،صوت طفل ينادي»:يا علي!» فوق
األحجار املتأللئة.
هناك قافلة تتجه إىل القريوان .أه ،هذه اإلبل ،بالغطاء
على رؤوسها! لكأن كل واحد منها « .»Barresاألزرق رائع
باضطرام ،أزرق النساء البدويات .مسة وجوههن  ،وبريق
أسنانهن ،واألسود الالمع خلصالت شعرهن على جباهنن بني
األحجبة احلمراء :إنفجارات لون وسط اإلمتدادالشاسع الفاقد
هوسيد القافلة ،حيمل على سنمه يف
للون.واجلمل يف الوسط
ّ
هودج من األغصان ،دجاجتني .وجامثة هكذا على أعلى نقطة
ف يالقافلة ،ويف وسطها ،هما تتخذان أهمية خارقة ،هاتان
ّ
كلها تقيمهرما باجتاهها .وها
الدجاجتان.فكما لوأن القافلة
مرمي فيقلب هذيان لطيف .فهل هما األمريتان السيئتا
أنا
ّ
حوهلما الساحر إىل دجاجتني؟ يا إهلي! أنا أحترق
احلظ اللتان ّ
الستعادتهما من اخلاطفني األشرار.أو على العكس من ذلك،
هاتان اجلنيتان ،أمل تتمكنا من احلصول على هذا الشكل ،لدقيقة
واحدة حتى ال تتمكن عني الكافر من رؤيتهما؟لكن ال ،إنهما
حت َمالن يف موكب إىل مكان ما حيث
باألحرى دجاجتان مقدستانْ ُ ،
ّ
وحتك جراحها بفضالتها ،تاركني لي
تقرفص الشعوب أمامهما،
أنا ّ
هوإهلي!
كل ما
ّ
هوالكاتب الفرنسي موريس باريه()19٢3-186٢الذي كانت له
مواقف سياسية ميينية وشوفينية .وواضح هنا أن مونتارالن
يسخر من شكل رأسه.

كرم نادي الشرق حلوار احلضارات
اهل السياسة والفن واإلعالم بسهرة
لبنانية مميزة دعا اليها عضو جملس
االمناء يف سيدني االعالمي بادرو
احلجة وعقيلته ديانا.
بروح احملبة والتعايش اجتمع خنبة
من ابناء اجلالية اللبنانية والعربية
يف هذا الشهر الفضيل للمشاركة
يف االفطار مع الزميلة اهلام حافظ
وزوجها خالد ...صورة العيش
املشرتك اليت يسعى اىل ابرازها
دوما النادي وصاحب الدعوة سفري
السالم الزميل احلجة ،يف زمن قل
فيه الوفاء واحملبة والسالم بني
البشر وعشعشت الغرية والنميمة يف
النفوس.
لبى الدعوة وفد النادي القادم
من لبنان والذي ضم رئيس نادي
الشرق حلوار احلضارات االعالمي ايلي
سرغاني والعضو يف اهليئة اإلدارية
للنادي االعالمي جوزف حمفوض.
اجتمع اجلميع لتكريم نائب وخادم
اجلالية منذ اكثر من ثالثني عامًا
النائب طوني عيسى ،برفقة نائبة
بلدية كانرتبري سابقًا ورئيسة األمناء

يف نادي الشرق حلوار احلضارات -
فرع سيدني السيدة فدوى كبه ،كما
كرم النادي عائلة فنية لبنانية غنت
الوطن حبنجرة ذهبية ،ملك العتابا
شوقي ديب وابنته جنمة اجلالية
والوطن مرييام ديب حبضور والدتها
ماري وزوجها مروان نصر ،وال ننسى
الصوت الصايف واحلاصل على
امليدالية الذهبية يف برنامج استيديو
الفن النجم جان خليل والصديقني
اليان بولس وريتشارد طنوس.
ُامسية لبنانية وفنية رائعة باالمس
برفقة النخبة من ابناء اجلالية
االسرتالية الذين استمتعوا ببيوت
من العتابا االرجتالية بصوت الفنان
شوقي ديب والنجم الصايف جان
خليل وجنمة االرز مرييام ديب.
ويف اخلتام كان التكريم من قبل
ِ
نادي الشرق حلوار احلضارات الذي
قدم شهادات تقدير للنائب السابق
طوني عيسى ،والفنان شوقي ديب،
اإلعالمية اهلام حافظ ،والنجمة مرييام
ديب .متمنني هلم النجاح الدائم لكي
يكونوا دوما صورة مشرقة عن وطن
االرز لبنان.
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اعالنات

الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ
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تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
Fl
; dc

d
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رمــضان هو شهر املساحمة ،العطاء والصالة.
أمتنى لكم ولعائالتكم شهر رمـضان سـعيدا وآمنا.
أتطلع قدما للعمل معكم مجيعا من اجل جمتمعنا احمللي.

{ l@ Þ

أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
l@ Þ
{
Ýملبورن،
معاهد
التمريض يف
قبـول اعـتيادي لطالب
سيدني ،أداليد وبريث
J

Kamper MP
Ramadan Kareem Stephen
Member for Rockdale

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

d
Ò Ï

Ramadan is a time
of forgiveness,
giving and prayer.
I wish you and
your family a
happy and safe
Ramadan.
I look forward to
working with you
and for our local
community.

F

N J {W n
ال Ùì
تـكاليف خمـفية

ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

رمــضان كـريم

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء
طالء لربك السباحة

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

رمــضان
كريم

Dulux Wash & Wear 15 L $165
جــميع أدوات وأنـواع
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
الدهان بأسـعار ال تنافس
Taubmans Endure 15L $165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعــالنات

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourne

كاثرين لتعليم القيادة
خربة  ١٩سنة 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

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

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

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
لالتصال:
0422 350 768

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

يف حبث النساء عن السعادة ...إنها اشرتاكية ناعمة
ترجمة عبداالله مجيد
يف حبث النساء عن السعادة ،تبدو
وحتديدا اجلنسية ،العًبا ال مفر
املتعة،
ً
من مراعاته .حينها ،ال بد من حركة
نسوية سياسة جتاهر بأن هدفها األول
السعي وراء السعادة بال توقف.
إيالف :ميكن أن جيد املرء السعادة يف
أي مكان .فالسعادة ،مبعنى ما ،موجودة
يف كل مكان :على فايسبوك ،على
التلفزيون ،يف األخبار ،اإلعالنات ...ال
ُتقدم هبة فحسب ،بل ُتقدم بوصفها
منتوجا ينتمي إىل ساللة مرحة يف
ً
تصنيف داروين .ميكن حتويل حتى
الواجبات الثقيلة مثل تنظيف املرحاض
روحيا ،مينح
جمز
واحلمام إىل نشاط
ٍ
ً
حلظات من السعادة إذا ُنظر إىل عملية
التنظيف بطريقة خمتلفة.
جائزة كربى
حبث نسوي عن السعادة
ناجحا،
غنيا ،ورمبا تكون
رمبا تكون
ً
ً
لكن ما فائدة املال والنجاح إن مل تكن
سعيدا؟ ،يف الواليات املتحدة ،الحظت
ً
الصحافية الربيطانية روث ويبمان أن
السعادة أصبحت «اجلائزة النهائية ملن
يتفوق يف اإلجناز».
نادرا ما ُتنح ،ولعل من
لكنها جائزة
ً
أسباب ذلك أن الثقافة األمريكية
جهارا بالسعادة ،والسعي إىل
حتتفي
ً
حتقيق السعادة منصوص عليه يف إعالن
االستقالل األمريكي ،إال أن السياسة

ً
شيئا ُيذكر عنها.
االمريكية ال تقول

أمريكي عمره مئات السنني ،سياسة ال
تفهم وعدها وغايتها مبفردات الوضع
االقتصادي العام ،بل مبفرد املسرات
العامة.

قومون حبسب أدائهم
فالرؤساء ُي ّ
االقتصادي والعسكري يف قيادة
البلد ،ومييل خطاب أمريكا املدني
بعدائه املزمن لالشرتاكية إىل النظر
بارتياح إىل السعادة اليت تتحق بطريقة
سلبية ،ال السعادة اليت تتحقق مثرة
مضن ،أو اليت تأتي مبساعدة
عمل
ٍ
من الدولة ،فسعادة االمريكيني تدخل
حياتهم خبلطة تثري االستغراب من
األخالق الربوتستانتية والسحر.

وتضيف الكاتبة« :مهمة احلركة النسائية
مل ُتنجز بعد ،لكن ما ميكن أن يذلل
أكرب العقبات على الطريق هو حركة
بعيدا
نسوية وسياسة تعيدان توجههما
ً
عن املساواة البسيطة حنو السعادة
واملتعة».
االستعارة من «جي سبوت» يف عنوان
الكتاب إشارة إىل دور اجلنس يف
ً
فضال عن دور النشوات
السعادة،
العاطفية يف البحث عن السعادة.

هذا املوضوع تتناوله جيل فيليبوفيتش
يف كتابها اجلديد «النقطة إتش :البحث
النسوي عن السعادة «The H-Spot:
»The Feminist Pursuit of Happiness
(مؤلف من  336صفحة ،منشوران
دوالرا) و»أتش» يف
نيشن بوكس27 ،
ً
عنوان الكتاب هو احلرف األول من كلمة
سعادة باإلنكليزية ،تستخدمه املؤلفة
ً
تيمنا بالنقطة «جي»أو جي سبوت يف
املرأة ،اليت إذا ُأثريت تساعدها على
بلوغ ذروة النشوة اجلنسية ،يف تلميح
إىل أمر نبحث عنه باستمرار.

تقول املؤلفة إن «اجلنس املمتع»
ً
«حقا أساس يف نظام
جيب أن يعترب
الرعاية الصحية» ،مشرية إىل أن املرأة
األمريكية ليست سعيدة ،وإن الكيان
املؤهل لتغيري وضعها هو احلكومة اليت
جيب أن تتوىل رسم «سياسة عامة
حمورها املتعة».

تقول فيليبوفيتش« :حني يتعلق
األمر باملتعة ،تر قوانا السياسية بكل
املواقف ،من عدم االكرتاث إىل العداء
السافر ،وهي إما تتجاهل أي اهتمام
بالسعادة أو تلغي املتعة على أنها ال
أخالقية أو متعية أو شعور كسول».
استعارة حسية

مثة راديكالية مموهة يف رؤية الكاتبة
املسيسة ،ذلك أن الرجل  -سواء
للمتعة
َّ
حماميا أو كاتب عمود يف جريدة
أكان
ً
 ميرر اليوم النظرة السائدة إىل هذهاملرحلة من احلركة النسوية األمريكية،
عرب السوسيولوجيا (املرأة تعيش يف
جمتمع يصممه الرجل) إىل البنيوية

حتما
(احنيازات هذا التصميم ستنعكس ً
على األشخاص احملبوسني داخله) ،ثم
حياول إعادة صوغ هذا االعتقاد السائد
باجلملة .تنطوي فكرة فيليبوفيتش اليت
منطلقها السعادة ،على ما هو أكثر من
كثريا .فهي تقرتح إعادة بناء
ذلك
ً
شاملة للبيت الذي بناه رجال بيض.
تكتب فيليبوفيتش« :تعيش املرأة
اليوم يف عامل من النسوية الناقصة،
ويقال لنا إننا نتمتع باملساواة لكننا
ُ
نرى حقوقنا األساسية موضع تناهب،
جمهودا أكرب يف
ويقال لنا أن نبذل
ً
العمل أو االعرتاف بأننا ال نستطيع أن
منتلك كل شيء أو نتزوج من الرجل
املنشود».
اشرتاكية ناعمة
تتوجه بال
حلها لالمساواة هو سياسة
ّ
ً
خالفا لتقليد
خجل حنو حتقيق السعادة

وفيما تأخذ فيليبوفيتش امللذات
املتعية يف االعتبار ،فإنها تتحدث عن
السعادة باملعنى الرتبوي – األكادميي
من منطلق أنها قناعة ال تكون وليدة
اللحظة فحسب ،بل نتاج صنف أكرب من
الشعور باإلجناز .وهي معنية يف املقام
األول بأهداف املرأة وأحالمها ومنحها
فرصة للنضال من أجل حتقيق هذه
األهداف واألحالم.
تقول ميغان غاربر يف مراجعتها كتاب
فيليبوفيتش يف جملة «أتالنتيك»
إن ما تقرتحه املؤلفة سيكون يف
املمارسة العملية مبثابة «نوع ناعم
جدا من اإلشرتاكية» .فهي تسوق
ً
أدلة مستفيضة على حقيقة أن املرأة،
وخصوصا املرأة امللونة ،ما زالت مظلومة
ً
يف بلد جعل الرجال البيض أصحاب
امتياز منذ زمن طويل .وبالتالي ،هناك
شعور باحلزن يتخلل هذه املرافعة عن
السعادة.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

الفنان والناقد التشكيلي والشاعر واملؤرخ املوسيقي أديب خمزوم  ..مسرية إبداع وعطاء متجدد
إعداد :كوليت اسكندر سركيس  -سيدني
• صدر له يف بداية عام  2010كتاب موسوعي
ونقدي ،طباعة أنيقة وفاخرة  ،من احلجم الكبري-
مربع الشكل ،حتت عنوان ( تيارات احلداثة يف
التشكيل السوري) ،استعاد من خالله بنصوصه
النقدية التحليلية  ،وبالصور امللونة ،مالمح
وأجواء التشكيل السوري املعاصر ،خالل املئة
سنة املاضية .
• صدرت له جمموعة شعرية نثرية حتت عنوان
ِ
أحبك أكثر يف سواد الزمن اآلتي )  -كانون
(
الثاني  -يناير . 2013
• ظهرت ميوله حنو الرسم واملوسيقا والشعر
منذ طفولته ( من مواليد طرطوس.. ) 1962
وكان يراسل اجملالت اللبنانية واحمللية والربامج
اإلذاعية  ،قبل أن يكمل سن الثالثة عشرة،
ونشرت صورته ألول مرة ،مع أطفال جملة
أسامة ،يف العدد  92الصادر يف تشرين
الثاني  1972وكان ال يزال على مقاعد الصف
اخلامس االبتدائي .
• عضو احتاد الفنانني التشكيليني السوريني.
• عضو احتاد الصحفيني العرب .
• عضو مؤسس يف مجعية الباحثني والنقاد
التشكيليني.
• يف مطلع التسعينات بدأ بنشر مقاالته النقدية،
يف صحيفة السفري الصادرة يف بريوت .
• حمرر أساسي يف جملة احلياة التشكيلية الفصلية
السورية .
• حمرر أساسي يف جملة دبي الثقافية  -عامي
. 2016 -2015
• حمرر أساسي يف الفنون الكويتية الشهرية –
أعوام . 2009 – 2005 -2003
• حمرر يف جملة الشارقة الثقافية . 2017
• له آالف الدراسات والزوايا واملقاالت النقدية،
املنشورة يف بعض الدوريات واجملالت والصحف
العربية واحمللية .
• استضافه التلفزيون يف لقاءات وإطالالت
مباشرة عديدة ،على شاشة الفضائية السورية،
وله مئات املشاركات النقدية ،يف برامج
تلفزيونية وإذاعية .
• عرضت الفضائية السورية فيلمًا تلفزيونيًا
وثائقيًا ،عن مشواره الفين والنقدي واحلياتي،
من إعداد اإلعالمية إهلام سلطان ،ضمن برناجمها
«إبداع» .
• معرض فردي يف دار االوبرا  -دمشق ( صيف
 )2016حتت عنوان:
«تأويالت ذاتية لقواربي الورقية وليامسني
الشام» .
• معرض مشرتك مع أمين فضة رضوان ،يف صالة
احتاد الفنانني – الرواق العربي ( شتاء . ) 2016
• معرض ( كنوز عباقرة النغم – خمتارات من
مكتبته املوسيقية ) يف املركز الثقايف بأبو رمانة
– ربيع . 2017
• ألقى عدة حماضرات ،كان آخرها ( إشكاليات
الفن وأخطاء النقد ) على منرب مركز ثقايف أبو
رمانة  ، 2016و( فرضية واقعية الكم – فن العصر
التكنو -نووي ) يف قاعة الرواق العربي ، 2016
و( املناخ اللوني يف اللوحة السورية املعاصرة
) على منرب مركز ثقايف املزة .2017
• استعان بعض طالب الدراسات العليا ،يف
كلية الفنون اجلميلة مبقاالته ،يف خطوات إعداد
أطروحات ،درجيت املاجستري والدكتوراه ،يف
الفن التشكيلي .
• كتب النصوص النقدية التحليلية للتقويم
السنوي ،الذي أصدرته مؤسسة الطريان
السورية ،بالعربية واإلنكليزية  ،خالل عام 2008
عن بعض رموز الفن التشكيلي السوري.
• كتب النصوص النقدية التحليلية للوحات ،اليت
أختريت للتقويم السنوي اخلاص بالفنان الرائد
أمحد مادون (  ) 1983-1941وهو تقويم من احلجم
الكبري ،وخمرج بطباعة فنية فاخرة .
• دخلت بعض لوحاته ضمن مقتنيات دار األوبرا ،
ووزارة الثقافة  ،وأحتاد الفنانني  ،ويف جمموعات
خاصة ،داخل سورية وخارجها .
• دخل كتابه املوسوعي والنقدي( تيارات احلداثة
يف التشكيل السوري) ضمن اجمللد الذي أصدته

منظمة اليونيسكو يف بريوت – أيلول . 2010
• شارك يف مؤمتر اإلعالم واجملتمع  ،الذي أستمر
ملدة أسبوع ،يف مرييديان دمشق ،مبشاركة
فنانني عرب وأجانب  2008بدعوة من British
. council
• حائز على جوائز وشهادات شرف تقديرية  ،يف
الفن والنقد ،من جهات حملية وعربية ودولية ( من
ضمنها شهادةWORLD MEDIA DIALOQUE
 ،- United kingdom -2007وشهادة تقدير،
وميدالية من نقابة الفنون اجلميلة  ،تقديرًا لدوره
اإلعالمي ،يف أبراز دور الفن التشكيلي . )1996
• له مشاركات يف بعض دورات املعرض السنوي
العام للفنانني السوريني ( معرض اخلريف ) .
• له مشاركات يف معارض مجاعية ،يف غالريي
مصطفى علي ،وصالون القصيدة الدمشقية
.2016
• بادر مع الفنانة التشكيلية رباب أمحد ،يف إقامة
معرض وندوة تكريم فنان الطفولة األول الراحل
ممتاز البحرة ،يف ثقايف أبو رمانة 2016-14-4
• يعترب الصحافة الثقافية اللبنانية مدرسته
األوىل  ،ويف كل اطاللة إعالمية له ،جيدد حمبته
ملدينة بريوت ،عاصمة عواصم الصحافة املكتوبة
واإلعالم املرئي يف الشرق العربي-على حد قوله
 .ويعتز بوجود كتابه املوسوعي والنقدي (
تيارات احلداثة يف التشكيل السوري ) يف معهد
العامل العربي يف باريس ،ويف قصراليونيسكو
يف بريوت ،ويف مكتبات كليات الفنون
اجلميلة ،وصاالت الفن التشكيلي الكربى ،ويف
مكتبات أشهر الفنانني التشكيليني يف اإلقامة
واإلغرتاب ،ولدى أشهر اإلعالميات واإلعالميني
 ،وخاصة يف سورية ولبنان .
• يعتز بسلسلة مقاالت نشرتها عنه الناشطة
الثقافية اللبنانية املغرتبة يف سيدني كوليت
اسكندر سركيس ،يف الصحف واجملالت الورقية
واإللكرتونية  ،اليت تصدرها اجلالية اللبنانية يف

اسرتاليا  ،ومن أبرزها (امليدل ايست هريالد
(الصادرة يف سيدني  -اسرتاليا ،الشبكة
العربية  ،األنوار وغريها ) .
• له اهتمامات واسعة يف الفن املوسيقي ،
والتسجيالت النادرة ( وميتلك أكثر من ألف
أسطوانة قدمية لكل موسيقا الشعوب) إىل جانب
آالف اجملالت الفنية القدمية  ،واألغلفة والصور
التارخيية النادرة ،لكبار جنوم املوسيقا والغناء
يف الشرق والغرب .

• معرض ملكربات صور موسيقار اآلزمان فريد
األطرش النادرة ،يف املركز الثقايف بأبو رمانة،
يف نهاية عام  2014مبناسبة مرور  40عامًا على
رحيله .
• معرض تكرميي دائم لبعض صور موسيقار
اآلزمان فريد األطرش يف دار األوبرا – دمشق .
***

له عدة كتب حتت الطبع :
• املناخ اللوني يف اللوحة السورية املعاصـرة .
• تـأويـالت جـــديـدة فــي اإلبــداع التشــكيـلي .
• ســجاالت تشــكيليـة يف حمتـرفات ســــورية .
• فريد األطرش قيثارة السماء .
• صالح الدين حممد عراب النقد التشكيلي .
• جدل املوسيقا والغناء ( انطباعات وحوارات ) .
www.facebook.com/adib.makhzoum
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لــكِ

تعريف إىل قاعدة  21يوماً للتغيري
َّ

 10طرق لتقدري قيمة نفسك
وتنصفي ذاتك

إن الناجحني تصنعهم عاداتهم كما قال الفيلسوف الصيين
ُيقال َّ
الوتسو :راقب أفكارك َّ
ألنها ستصبح كلمات ،وراقب كلماتك ألنها
ستصبح أفعا ً
ال ،وراقب أفعالك َّ
ألنها ستتحول إىل عادات ،وراقب
ِّ
عاداتك؛ َّ
ألنها ستكون شخصيتك ،من هذا املنطلق ترغب كثري
السلبية الالتي ميتلكنها ،فإن
من الفتيات بتغيري بعض العادات
َّ
ِ
كنت تنزعجني من عادة اكتسبتها وترغبني بالتخلص منها ،فاتبعي
البشرية وحتليل الشخصيات ،األستاذ عماد
نصائح مدرب التنمية
َّ
ِ
ساعدك على ذلك خالل
يعرفنا على طريقة حديثة ُت
الصبحي؛ إذ
ِّ
الشهر الفضيل ،فيقول:
كلنا منلك العديد من العادات اليت تشكل حياتنا ،بعضها سليب
واآلخر إجيابي ،ولكي حتظى الفتاة بالتغيري الذي تريده ،عليها أن
تضع نصب عينيها أو ً
يغري ما بقوم حتى
ال اآلية الكرميةّ :
«إن اهلل ال ِّ
يغريوا ما بأنفسهم» ،يلي ذلك أن تتبع الفتاة بعض القواعد اليت
وضعتها البشرية للتخلص من العادات اخلاطئة بسهولة مثل قاعدة
سلبية ال يريدها الفرد
 21يومًا ،وهي تتلخص يف تغيري أي عادة
َّ
يف غضون  21يومًا وفقًا لقانون الرتاكم يف العقل الباطن ،حيث
العصبية يف الدماغ على جتاوز العادة القدمية
تتم برجمة اخلاليا
َّ
خالل هذه الفرتة ،واكتساب العادة احلديثة ورسوخها يف النظام
العصبية تثبت السلوك
ألن اجلسور اليت حتمل النواقل
البيولوجي؛ َّ
َّ
احلديث خالل هذه الفرتة بتكرار ممارسته والقيام به ،وأول من
جراح التجميل األمريكي ،ماكسويل
اكتشف ذلك بشكل غري مباشر َّ
إن املريض يستغرق ما ال يقل عن 21
مالتز ،يف عام 1950م؛ إذ َّ
الذهنية القدمية ويعتاد على وضعه
يومًا لكي يتخلص من الصورة
َّ
تعرض له
احلديث بعد اجلراحة
َّ
التجميلية أو لكي يتكيف ويتقبل ما َّ
أن الشهر الفضيل
بدنه من تغيريات ،وال خيفى على املسلمني َّ
فرصة مثينة الكتساب فضائل األمور والعادات احلسنة ،ولتطبيق
تلك القاعدة جيب على الفرد رج ًال وامرأة اتباع بعض اخلطوات
األساسية كالتالي:
َّ
وأن
بأهمية التغيري وضرورته،
الذاتية العالية
ـ امتلكي القناعة
َّ
َّ
َّ
تلك اجلرعة من التغيري تورث التجديد يف احلياة.
قيمي السلبيات
ـ امتلكي الوعي بسلبيات العادة املطلوب تغيريهاِّ ،
َّ
العلة ورصد
السلبية؛ لكي تستطيعي إدراك
واإلجيابيات للعادة
َّ
املعوقات ،وامتالك احلماسة واألسباب الدافعة للتغيري.
السلبية إن أمكن ذلك؛ لكي يتم
ـ ضعي البديل املناسب للعادة
َّ
التخلص منها بشكل أسرع ،مثل أن يتم استبدال عادة مشاهدة
األفالم واملسلسالت لساعات طوال إىل مشاهدة الربامج واألفالم
الشيقة ،ويتخللها بعض الرتفيه ببعض املواد
والثقافية
العلمية
ِّ
َّ
َّ
اإلعالمية.
َّ
بقية
ـ تقنني بعض العادات يف أوقات
َّ
حمددة لكيال تطغى على َّ
حمددة لشبكات التواصل
احلياتية مثل ختصيص ساعات
األمور
َّ
َّ
ً
خاصة،
االجتماعية؛ حتى ال يتجاوزها الفرد ويف الشهر الفضيل
َّ
َّ
والتطوع.
املتبقى بالذكر وقراءة القرآن
وملء الوقت
ُّ
ـ التدريج يف التغيري ،فبعض األمور ال ُجيدي معها أسلوب االمتناع
إن البشر متفاوتون يف قدراتهم وطاقاتهم ،فال
املفاجئ وحيث َّ
السلبية بشكل
بد من اللجوء إىل هذه الوسيلة للتخلص من العادة
َّ
تدرجيي.
ـ االستعانة باألصدقاء أو أحد أفراد األسرة أو مشرف واختصاصي
إن تطلب األمر ذلك.
ـ ال تيأسي من الفشل وحاولي مرارًا وتكرارًا ،حتى وإن طالت
املدة عن املعتاد.
َّ
ـ حتلي بالصرب واإلصرار والعزمية وجماهدة النفس واملثابرة
والرتكيز.
اإلجيابية املكتسبة باستمرار؛ لكي حتل حمل العادة
ـ مارسي العادة
َّ
ذاتية.
السلبية متامًا وتصبح عادة متأصلة تنبع عن رغبة
َّ
َّ
ِ
ـ كافئي ذاتك ،فكما ّ
حتملت عناء التغيري وإزالة عادة الزمتك
أنك
جتددي العهد باملكافآت ،وإن كانت أمورًا
فرتة
أن ِّ
زمنية ،فال بد ّ
َّ
بسيطة.
ـ اجلئي إىل اهلل أو ً
ال وأخريًا.

متميزة
شخصية
إن معرفتك لنفسك وتقديرك لذاتك ،جيعالن منك
َّ
ِّ
َّ
وناجحة ،إذ يعتمد كل من الثقة بالنفس وتقدير الذات إىل رؤية
الشخص لنفسه ،فتعتمد األوىل على معرفته بقدراته ،والثانية
على وعيه بأهميته وقيمته يف احلياة ،وكلما كانت ثقته بنفسه
منخفضةَّ ،
قل تقديره لذاته ،والعكس صحيح.
النفسية ومسؤولة وحدة االستشارات
االختصاصية
أشارت
َّ
َّ
أهمية
جبدة ،هيفاء بابطني ،إىل
واإلرشاد جبامعة امللك عبد العزيز َّ
َّ
اكتشاف الفتاة لنفسها وذاتها وقيمتها باحلياة مبكرًا ،حتى تتمكن
من معاجلة نفسها باللجوء إلحدى االختصاصيات النفسيات وتطبيق
شخصياتهن ،وبالتالي خيضعن للعالج الذي
املقاييس اليت تطور
َّ
االجتماعية بسهولة ،ويزيد من
جيعلهن يستطعن مواجهة املواقف
َّ
َّ
لديهن.
بأنفسهن وبالتالي يرتفع معدل تقدير الذات
ثقتهن
َّ
َّ
َّ
ِ
عال:
إليك عزيزتي  10طرق ليكون لديك تقدير ذات ٍ
 -1تقمص دور إجيابي يف احلياة ،تعريف هنا إىل طرق حتوبل
املشاعر السلبية إىل إجيابية.
 -2الرتكيز على اإلجيابيات ،وذلك عن طريق تفعيل وحتفيز طاقتك
اإلجيابية هنا.
 -3تقليل االنتقادات وتعزيز النفس ،تعريف إىل  6عالمات تكشف
ضعف شخصيتك هنا.
 -4وضع األهداف وحماولة التوصل إليها.
 -5الكالم اإلجيابي الداخلي.
الرياضية.
 -6ممارسة األنشطة
َّ
 -7مساحمة النفس على األخطاء السابقة.
 -8التدريب على املهارات واملواهب ،وإليك  6قواعد لتختاري
هوايتك بعيدًا عن التقليد والتعصب
 -9تعلم أشياء جديدة.
 -10أخذ املزيد من الراحة واالسرتخاء .تعريف هنا إىل مترين عملي
حيررك من أملك النفسي؟

للمراهقات :كيف تواجهني أزماتك؟

كثرية هي األزمات اليت متر علينا هذه األيام ،يف ظل األجواء اليت
نعايشها اليوم ،وختتلف ردود أفعالنا جتاه األزمات ،فمنا من يقوم
مبواجهتها والتصدي هلا وحماولة اخلروج منها بسالم ،ومنا من
يقف عاجزًا أمامها ال يستطيع حلها أو مواجهتها أو اخلروج منها..
والسؤال للمراهقات كيف تواجهني األزمات؟
بداية تقول منى 19 ،سنة :بالفعل مررت بأزمة كبرية العام
املاضي ،حني تعرضت للسرقة ،حيث قام شخص بسرقة هاتفي،
لكن وحلسن حظي فقد رأى أحد ضباط الشرطة هذا السارق وألقى
القبض عليه ومعه هاتفي ،وقمت بتحرير حمضر بالقسم ـ وألول
مرة حبياتي ـ ضد هذا السارق حتى أحصل على هاتفي ،وبالفعل
بعد حترير احملضر اسرتديت هاتفي مرة آخرى ،وكنت سعيدة جدًا
باسرتداده بعد فقدي األمل يف عودته ،إال أن األمر كان خميفًا
جدًا بالنسبة لي ،فلقد كانت أزمة أو قد تكون أكرب أزمة مرت بي
إىل اآلن.
أما آية 17 ،سنة ،فتقول :نعم مررت بأزمات عديدة ولكنين ال
أستطيع نسيان أزمة رسوبي يف امتحانات العام املاضي ،كانت
أمي حريصة على جناحي وكانت أسرتي مجيعًا حيثوني على بذل
اجلهد حتى أحصل على أعلى الدرجات ،إال أن األمر بات خمتلفًا
بالنسبة لي ،فكنت آخذ دروسي باستهتار ـ واعرتف بذلك ـ وكنت
أؤجل واجباتي املدرسية حتى تراكمت علي يف نهاية األمر ،ومل
أستطع استيعاب مجيع دروسي دفعة واحدة ،حتى جاء موعد
االمتحانات وكانت الصدمة بالنسبة لي ،شعرت باكتئاب ملا سببته
لي ولعائليت من حزن ،لكنين استعدت هميت مرة آخرى ،وذاكرت
جبدية حتى جنحت نهاية األمر ،وكانت فرحيت كبرية وكنت أشعر
والدي ومن حولي
بالندم أيضًا على العام املاضي ،لكن فرحة
ّ
أنستين ما مضى.
أما علياء 16 ،سنة ،فتقول :أكرب أزمة مرت بي حتى اآلن كانت
مرض أمي ،لقد كانت أمي مصدر البهجة بالنسبة لي ولنا مجيعًا،
وعندما مرضت وانتقلت إىل املستشفى شعرت حبزن عميق وفراغ،
فكنت ال أستطيع أن أدخل منزلي وال أراها ..كانت تراودني
هواجس بأني سأفقدها إىل األبد ،ال أستطيع وصف مدى احلزن
الذي مر بي حينها ،مل أستطيع أن أوقف حزني واكتئابي طيلة
فرتة مرضها ومل أستعد ابتساميت إال بعد شفائها وعودتها للمنزل
مرة أخرى.
أما ميادة 15 ،سنة ،فتقول :األزمة بالنسبة لي كانت انتقالنا ـ أنا
وأسرتي ـ إىل منزل آخر ،أعرتف بأنه األفضل لكن بالنسبة لي كنت
أشعر بالغربة بعد أن فقدت أصدقائي ،أصدقاء طفوليت وجرياني
الذين أحببتهم ،أصابين االكتئاب لفرتة طويلة إىل أن اعتدت على
هذا املنزل ،وبعد أن أقنعتين أمي بأني سأجد يف حينا اجلديد
جريانًا وأصدقاء مثل الذين تركناهم يف منزلنا وحينا القديم.
نصائح ملواجهة األزمات ،مقدمة من د .منى يوسف :اختصاصية
اإلرشاد والطب النفسي:
• عليك أن تتذكري أن األزمة مهما طالت فإنها ستمر ،وتذكري ما مر
بك من أزمات سابقة.
• ميكنك أن تناقشي األزمة اليت تواجهينها مع أحد األصدقاء أو مع أحد
املتخصصني ،لعلك جتدين عند الشخص اآلخر أفكارًا مفيدة مل تفكري
فيها من قبل.
• عليك أن تستغرقي الوقت الكايف يف التفكري قبل اختاذ أي إجراء
جتاه أي أزمة تواجهك.
• حاولي السيطرة على أعصابك واالبتعاد عن صب جام غضبك على أي
شخص ،حتى يتسنى لك التفكري على حنو منطقي.
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يسرا :كنت أمتنى أن أشارك عادل إمام «عفاريت عدلي عالم» ولن أعتزل أبداً مايا دياب :أنا امرأة ضعيفة وأُط ّل
مبظهر قو ّي لكي أستمر يف احلياة
القاهرة -هبة خورشيد  -سيدتي
بريوت_ هيام بنوت  -سيدتي

ذكاؤها ،تواضعها وإنسانيتها عوامل عديدة ساهمت يف احتفاظ
الفنانة يسرا بنجوميتها حتى اآلن ومنافستها ألجيال خمتلفة.
قضينا يوم تصوير مع يسرا يف كواليس مسلسل «احلساب جيمع»
الذي تقدمه يف رمضان هذا العام يف دور خمتلف وجديد يضيف
إىل رصيد جنوميتها بعد جناحها رمضان املاضي يف مسلسل «فوق
مستوى الشبهات» .وكعادتها ،فتحت لنا قلبها وحتدثت عن سر
احتفاظها بنجوميتها وسبب ارتدائها احلجاب يف املسلسل ورفضها
ظهور حياتها اخلاصة على «السوشيال ميديا» ووسائل التواصل
االجتماعي..
كيف حتافظ يسرا على جنوميتها ومكانتها الفنية بني جنوم وجنمات
ينتمون ألجيال خمتلفة؟
احلفاظ على النجومية أمر أصعب من الوصول للنجومية نفسها.
دائمًا أختار أدواري بدقة وأن تكون مناسبة ملكانيت الفنية وتضيف
ّ
وكتاب
لي من خالل موضوعات جديدة وخمتلفة .كما أختار خمرجني
سيناريو خمتلفني.
شخصية «نعيمة» الشغالة ما الذي جذبك إليها لتقدميها رمضان
هذا العام يف مسلسل «احلساب جيمع»؟
أنا بطبعي جريئة ،قدمت كل األدوار اليت أشعر أنها ستضيف إىل
مكانيت الفنية ،وقد أحببت يف «نعيمة» يف «احلساب جيمع» أنها
امرأة مكافحة تعيش يف منطقة شعبية تربي بناتها ،تقاوم صعوبات
احلياة وضغوطها بقوة وعندما تضعف تلجأ إىل اهلل دائمًا« ..نعيمة»
تقدم منوذج املرأة القوية اليت تثق يف ربها وإميانها شديد؛ فهي
حتى لو أخطأت ال تفقد ثقتها بأن ربها سيغفر هلا .يف املسلسل
لن نشاهد «نعيمة» ختدم يف البيوت فقط ،فهذه مرحلة انتهت من
تعدها يف منزهلا حتى تعيش
حياتها وأصبحت طباخة تبيع أكالت
ّ
وتربي بناتها.
ما تعليقك على ارتدائك احلجاب يف املسلسل؟
ليس احلجاب هنا مبعناه الديين ولكنه شكل املالبس اليت ترتديها
الشغاالت وسيدات املناطق الشعبية ،حيث يرتدين طرحة خارج
املنزل وعباية أو مالبس حمتشمة .ويف داخل املنزل يرتدين جلبابًا
حمتشمًا ويربطن شعرهن بطرحة صغرية.
ما الذي كرهته يف الشخصية؟
كرهت الضغوط اليت يواجهها اإلنسان .فيضطر أن يفعل أشياء
وتصرفات ال يرضى عنها .بعض الناس تستسلم للضغوط .وليس
من يفعل اخلطأ نتيجة الضغوط ،غري قريب من اهلل ،فقد أكون
قريبة جدًا من اهلل ولكن أقع يف اخلطأ.
كريم فهمي صنع جنوميته يف السنوات األخرية ويؤدي أمامك دور
البطولة باالشرتاك مع حممود عبد املغين يف «احلساب جيمع»..
كيف تقيمني جتربته معك؟
كريم فهمي فنان موهوب جدًا وسيكون مفاجأة يف املسلسل ..أما
حممود عبد املغين فهو فنان كبري ونضج جدًا كممثل وأنا سعيدة
بالعمل معهما.
هل تهتم يسرا مبن معها يف السباق الرمضاني من النجمات
والنجوم؟
ال أهتم أبدًا .وصدقيين ،ال أعرف من الزمالء الذين هلم أعمال يف
رمضان ..أنا أركز يف نفسي فقط ويف عملي الذي أقدمه .من

يهتم باآلخرين سيفقد تركيزه ويشعر بالقلق دائمًا وسيؤثر ذلك
بالسلب على عمله.
هل تتابعني أعمال الزمالء بعد رمضان واالنتهاء من التصوير؟
أتابع أعمال زمالئي بعد رمضان وأفرح لنجاحهم وأقوم بتهنئتهم،
وأحيانًا كثرية أتابع عملي بعد رمضان لعدم متكين من مشاهدته
بسبب التصوير.
هل مازالت يسرا تطبق نصائح جيل العمالقة هلا والذي كان سندًا
هلا؟
طبعًا ،مازلت أطبق نصائح رشدي أباظة وفريد شوقي وفاتن محامة
وغريهم من العمالقة .وهذا سبب احتفاظي بنجومييت إىل اآلن .ومن
ال يطبق نصائح من قبله من األجيال ال تستمر جنوميته.
ما رأيك يف بعض الوسائل اإلعالمية اليت تنشر أجور الفنانني يف
رمضان؟
أو ً
ال ،األجور اليت تنشر غري حقيقية .واإلعالم عندما ينشر هذه األجور
يضر الفنان .فقيمة الفنان ليست بأجره وإمنا باحرتامه لنفسه حبيث
يكون قدوة جلمهوره.
برأيك ،هل جيب أن يرد الفنان على اإلشاعات اليت تطلق عليه؟
ليس كل اإلشاعات ،وإمنا تلك اليت تتعلق بسمعته وحياته
اخلاصة.
الثنائي السينمائي الشهري عادل إمام ويسرا متى نشاهده يف
أعمال درامية يف رمضان؟
يا ليت .أنا منتظرة .أتشرف بالعمل مع أستاذي عادل إمام يف
مسلسالته الرمضانية .وكنت أمتنى أن أشارك معه يف مسلسله
«عفاريت عدلي عالم» (الذي يعرض يف رمضان احلالي).
هل أخالقيات الفنان تكون من أسباب استمرار جنوميته؟
بالتأكيد .جيب أن أحرتم نفسي وأحرتم مجهوري وأن أكون متواضعة
ألن الغرور هو نهاية أي فنان.
متى تعتزل يسرا؟
علي دور ال يناسب مكانيت الفنية
عرض
لو
ولكن
لن أعتزل أبدًا،
ّ
فلن أقبله ،وسأنتظر حتى يأتي الدور الذي يناسبين.
ما هو توصيفك بني النجمات حاليًا؟
أنا «عادل إمام النجمات» ،وشرف لي أن أكون كذلك.
ما العنوان الذي تضعه يسرا حلياتها؟
امرأة يف كل العصور.
ما رأيك يف بعض الفنانني الذين يعرضون حياتهم اخلاصة على
«السوشيال ميديا» ومواقع التواصل االجتماعي؟
كل واحد حر يف حياته ،لكن بالنسبة لي ،أرفض أن تنتهك
خصوصياتي بهذه الطريقة فـ»السوشيال ميديا» عدو لكل البشر
يف كل شيء..
ما رأيك يف جنومية ونضوج غادة عبد الرازق الفين الذي يزيد عامًا
بعد اآلخر؟
غادة جمتهدة وحتب فنها جدًا وحترص على تقديم أدوار خمتلفة
وجديدة ،وهذا يضيف إىل نضج وجنومية الفنان .نفس الكالم
ينطبق على نيللي كريم ومنة شليب...

اختتمت الفنانة مايا دياب برنامج «حديث البلد» مع اإلعالمية منى
أبو محزة الذي سيغيب طيلة شهر رمضان املبارك عن الشاشة
ليعود حبلقات جديدة بعد عيد األضحى ،حبلقة متحورت فيها معظم
األسئلة واملواضيع حول املشاكل اليت أثارت اجلدل يف األسابيع
االخرية.
بداية حتدثت مايا عن أغنيتها اجلديدة «تبعد عين» ،والسبب الذي
الشعيب املصري ،فأوضحت ّ
ّ
أنها ليست املرة
تغين اللون
جعلها
ّ
تغين فيها هذا اللون ،وقالت ّ
األوىل اليت ّ
إنها األغنية االوىل من
ألبومها اجلديد ،وهي وجدت ّ
أنها مناسبة للصيف ،كما أشادت
بفكرتها وأسلوبها الذي حيمل توقيع الشاعر أمري طعيمه ،واحمللن
زياد برجي ،واملؤلف املوسيقي هادي شرارة ،موضحة ّ
أنها تعاونت
ً
أيضا ،بأغنيتني جديدتني ،وسبق أن مجعها به
مع زياد برجي
و»نيالي فيك».
»
وشد
«غمرني
أغنيتا:
بينها
من
عدة
ّ
جناحات ّ
ّ
عن سوء التفاهم الذي حصل بسبب أسعار بطاقتها يف حفل
مسرح املدينة ،والذي كانت قد أثارته املمثلة ندى أبو فرحات،
ردت بسخرية» :إذا مل ُيعجبهم سعرها فليعرتضوا على لونها»،
ّ
وتابعت« :أقيم احلفل لدعم مسرح املدينة وعدم إقفاله .لكن،
عندما تقال كلمة غلط من منطلق ما ،ال يكون هناك مشكلة بسبب
سعر البطاقة ،بل لسبب آخر ما .حفليت مل تكن األوىل يف مسرح
بينهن :لطيفة
املدينة ،بل هناك فنانات فعلن ذلك قبلي ،من
ّ
قدمتا حفلني بأسعار مماثلة».
وجنوى كرم ،اللتان ّ
كما ّ
مت التطرق إىل بعض الصور اليت مجعتها بابنتها كاي ،وزوجها
السابق عباس ،وقالت ّ
إنها ميكن أن تتزوج مرة ثانية.
وعن حقيقة اإلشكال الذي حصل بينها وبني هادي شرارة يف
ردت« :أخوه غدي مدير أعمالي ،وأنا لن أحتدث عن
أحد املطاعمّ ،
أن املشكل
واحلقيقة
مشكلة.
حتصل
مل
األساس
املوضوع ،ويف
ّ
وقع من قبل صاحب املطعم  ،وحنن غادرنا املكان ،وأنا أريد أن
ً
أشكر هاديّ ،
بيانا ومنع تداول املوضوع».
ألنه أصدر
باجليدة ،اليت نشرت
«عديلة»
بـصفحة
عالقتها
دياب
ووصفت مايا
ّ
ّ
صورا هلا بدت فيها تشبه ريانا وبيوسيه ،وقالت ّ
تتأثر
إنها ال
ً
أن بعض االنتقادات اليت
بهما ،بل ختتار ما يناسبها ،كما اعتربت ّ
صحية .
ُتنشر على بعض الصفحات
ّ
أن
واعتربت
ة،
اجلنسي
ة
املثلي
عن
جديد
مايا دياب دافعت من
ّ
ّ
ّ
الشذوذ مرض يصاب به اإلنسان يف عقله ،وليس ذاك الذي
أن هناك
هوية اإلنسان
يطلقه البعض على
اجلنسية ،مشرية إىل ّ
ّ
ّ
مقدمتها
ويف
اجملتمع،
يعانيها
اليت
ة
اإلنساني
املشاكل
الكثري من
ّ
ّ
نوعا من أنواع الشذوذ.
اعتربته
الذي
القاصرات
زواج
ً
مايا دياب أجابت على جمموعة أسئلة سريعة بـ «نعم» ،ووافقت
على ّ
وقوية ،
وذكية ،وجريئة ،وصادقة  ،وصرحية،
أنها مجيلة،
ّ
ّ
ّ
ّ
وعلقت بعبارة «ال أعرف»
«مصلحجية»،
تكون
أن
نفت
ها
ولكن
ّ
حول سؤال ما إذا كانت ممثلة جيدة ،كما أكدت «أنا حمتالة بس
بدي».
ّ
إن قالئل هم الذين يعرفون
دياب:
مايا
قالت
أخرى
ناحية
من
ّ
جدا ،وال يكتشف
حقيقتها ،وقالت« :أنا امرأة ضعيفة ،حساسة ًّ
شخصييت ،سوى املقربني ّ
جدا  .ومظهري
هذه النواحي يف
مين ًّ
ّ
القوي أمر ضروري يف احلياة ،لكي أمتكن من االستمرار .هكذا
ّ
تريدنا احلياة ،ولو مل يكن األمر كذلك ،ملا كنت قد وصلت إىل ما
أنا عليه اليوم».
إن لديها الكثري من املشاريع واحلفالت
قالت:
وعن مشاريعها
ّ
ّ
تصور كليب «تبعد عين» قريًبا ،كما
سوف
ها
وإن
واملهرجانات،
ّ
ّ
أنها ستطرح من بعده مباشرة أغنية جديدة.
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مـ ،هــنا وهــناك

أول حديقة خمصصة لالحتفاء
باحلياة النباتية

إذا كنت تعتقد أن ديزني الند باريس هي أروع مدينة ماله
أوربية ،فحديقة املالهي التالية ستغري رأيك .وميكنك أن
تتأكد بنفسك من ذلك بالتعرف اىل كل املعلومات اخلاصة بـ
 ،Tera Botanicaأول حديقة ماله فرنسية مستوحاة من احلياة
النباتية.
تقع مدينة املالهي الفريدة يف أجنريس فيفرنسا ،وتضم 275
ألف نوع من النباتات الرائعة اليت تنمو يف صوب زجاجية ،ويف
أماكن خمصصة ميكن للزوار التوقف عندها لالستمتاع مبشاهدتها
وتعلم طرق زراعتها.
وباإلضافة إىل احلياة النباتية الرائعة ،تتيح احلديقة كذلك العديد
من اجلوالت الرائعة يف منطاد اهلواء الساخن ليستمتع الزوار
مبشاهدة كل أحناء احلديقة من اهلواء ،كما تتيح احلديقة لزوارها
القيام جبولة فوق قمم األشجار يف جو من اهلدوء والسالم
النفسي.
كما ميكن للزوار التجول يف خيت صغري عرب نهر لوار الفرنسي
وميكن لألطفال االستمتاع باللعب مع مناذج الديناصورات يف
احلديقة اجلوراسية الصغرية .هذا وستكون حديقة املالهي
املبتكرة مفتوحة أمام الزوار بداية من  31أكتوبر املقبل .وكل
يوم ما عدا يوم السبت ،وسيبدأ سعر التذكرة من  15دوالر
لألطفال و 22دوالر لألفراد البالغني.

املدن األكثر غالء للمغرتبني يف
العامل ..تعرف إليها

تصدرت مدينة لواندا عاصمة أنغوال قائمة أغلى املدن للمغرتبني
ً
وفقا ألحدث استطالع لتكاليف املعيشة نشرته
يف العامل ،وذلك
شركة استشارات املوارد البشرية «.»ECA International
سنويا،
رئيسيني لتكاليف املعيشة
وجتري الشركة استطالعني
نّ
ً
ملساعدة الشركات على حساب مصروفات تكاليف املعيشة،
لتأمني قدرة املوظفني اإلنفاقية حني يتم إرساهلم للخارج،
ويقارن االستطالع بني جمموعة من السلع اليت يشرتيها
موقعا حول العامل ،وال يشمل
املستهلكون يف أكثر من 460
ً
ذلك بعض تكاليف املعيشة مثل تأجري املسكن وشراء السيارات
والرسوم املدرسية ،ألن هذه املصروفات عادة ما تغطي تكلفتها
بدالت منفصلة.
عامليا يف التصنيف،
وجاءت هونغ كونغ يف املركز الثاني
ً
متقدمة بذلك  7مراكز عن العام املاضي ،واحتلت املركز األول
باعتبارها أغلى مدينة للمغرتبني يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،
ً
وفقا
بعدما كانت يف املركز الثاني العام املاضي ،ويرجع ذلك
للمدير اإلقليمي آلسيا يف الشركة لي كوان إىل ارتفاع سعر
دوالر هونغ كونغ مقابل معظم العمالت الرئيسية بسبب ارتباطه
بالدوالر األمريكي ،مما أدى الرتفاع أسعار السلع واخلدمات
مقارنة باملواقع اليت اخنفضت عمالتها مقابل الدوالر األمريكي.
من جهة ثانية ،هيمنت املدن السويسرية على التصنيف اخلاص
بأغلى  10مواقع للمغرتبني يف العامل ،إذ مشل التصنيف  4مدن
سويسرية ،تتصدرها مدينة زوريخ اليت احتلت املركز الثالث
عامليا بعد هونغ كونغ ،وهي بذلك أغلى املدن السويسرية
ً
واألوروبية للمغرتبني .ومن بني املدن العربية جاءت مدينة
اخلرطوم السودانية يف املركز العاشر.
وحبسب االستطالع ،حلت مدينة لواندا عاصمة أنغوال ،يف صدارة
قائمة الدول األغلى ،ثم جاءت هونغ كونغ يف املركز الثاني،
فزوريخ يف سويسرا يف املركز الثالث ،ويف املركز الرابع حلت
مدينة جنيف ،ثم مدينة بازل يف املركز اخلامس ،ثم برن يف
املركز السادس ،فطوكيو يف املركز السابع ،ثم مدينة سيول
يف كوريا اجلنوبية يف املركز الثامن ،ثم كراكاس يف فنزويال
يف املركز التاسع ،فاخلرطوم يف املركز العاشر ،كأغلى املدن
بالنسبة للمغرتبني.

مدينة سبوليتو تستغين عن السيارات

باتت مدينة «سبوليتو» السياحية التارخيية اجلامثة على تلة يف
أومربيا يف وسط إيطاليا أوىل مدن البالد اليت حتظر السيارات
ومتد شبكة أنفاق للمشاة.
ويقول املهندس ،جوليانو ماكيا ،أحد القائمني على هذا املشروع
الذي استغرق إجنازه  30عاما «كان ال بد من التحلي جبرأة كبرية
خلوض هكذا مشروع».
لكن اليوم باتت سلسلة من األنفاق واملصاعد والسالمل املتحركة
واألروقة تصل وسط املدينة التارخيي بثالثة مواقف كبرية ،من
بينها اثنان حتت األرض ،خارج املدينة.
وأجنز املشروع يف فصل الشتاء بكلفة  65مليون يورو ،منها 46
مليونا من تقديم وزارة األشغال العامة والبيئة.
ويؤكد رئيس مجعية صندوق االدخار يف سبوليتو ،سريجو
تسيين ،أحد رعاة هذا املشروع «إنها طريقة فريدة من نوعها
حلل مشكلة مدينة سياحية متتد امتدادا عموديا تضم معامل
أثرية تعود للحقبة ما قبل الرومانية وآثارا وكنائس من القرون
الوسطى وإنها قدوة للعامل بأسره».
وتسمح شبكة أنفاق املشاة للسياح والسكان بالنفاذ مشيا إىل
الساحات مرورا جبدران تعود حلقبات خمتلفة ووصوال إىل قلعة
روكا ألبورنوتسيانا من القرن الرابع عشر اليت ترتبع يف وسط
املدينة التارخيي على قمة التلة.
ويروي نيستور وهو كولوميب يقصد سبوليتو من وقت إىل آخر
ليمضي عطلة نهاية األسبوع فيها« :إن الشبكة سهلة االستخدام
وغالبا ما آتي إىل هنا ومل أواجه يوما أي مشكلة».
ويلخص رئيس البلدية ،فابريتسيو كارداريلي ،الوضع على
النحو التالي «هدفنا هو مدينة بدون سيارات مفتوحة للجميع».
ويقول املهندس ماكيا من جهته «نستفيد من األسوار القدمية
املوجودة يف املدينة من دون نزع ملكية األراضي أو البساتني
وحنفر يف اجلبل مع التأكد من القدرة على الصمود يف وجه
اهلزات األرضية».

ناطحة سحاب صينية متتلك أسرع
مصعد يف العامل

قامت شركة هيتاشي اليابانية بتطوير أسرع مصعد يف العامل،
إذ تقدر سرعته بـ  75كلم يف الساعة ،وقد مت تسجيل هذا
الرقم القياسي أثناء جتربة املصعد يف الربج التجاري  ،CTFوهو
ناطحة سحاب يبلغ طوهلا  530مرت وتقع يف مدينة قوانغتشو
يف الصني.
يذكر أن السرعة األولية اليت بلغها املصعد أثناء جتربته األوىل
يف مايو بلغت  72كلم يف الساعة ،كما صرحت الشركة أنها ما
زالت تسعى لتطوير املصعد ليصل لسرعات أعلى.
كما أنها تطور أنظمة التحكم واحلماية ،وبرغم تطور سرعته يف
التجربة األخرية واليت وثقتها جلنة املنظمة الوطنية ملراقبة جودة
املصاعد ،إال أن تلك التجربة أجريت بغرض تطوير تكنولوجيا
الشركة ،لكن املصعد سيلتزم بسرعة  72كلم/ساعة فقط أثناء
التشغيل وستستخدم الشركة السرعة األعلى يف تطبيقات أخرى
أو مصاعد أخرى.
وقالت الشركة إنها تستخدم نظاما جديدا من البكرات للحفاظ
على توازن املصعد متتص فيه البكرات االهتزازات الناجتة عن
سرعة املصعد العالية ،كما حيتوي املصعد أيضًا على نظام
تعديل ضغط لتخفيف الضغط على األذنني أثناء حركة املصعد،
ونظام املكابح باملصعد مصنوع من مواد مقاومة للحرارة وتبلغ
سرعة هبوطه  36كلم/ساعة.

«تاريخ جديد ألصل البشر»

ومتتد شبكة املمرات اجلوفية بسالملها املتحركة يف اجلبل وسط
سلسلة من األنفاق امللونة.
وال حاجة إىل شراء تذاكر للمرور بها وتبعد احملطات عن بعضها
البعض بني  200و 300مرت ،ويف اخلارج طبيعة خالبة خييم عليها
اهلدوء وهواء أكثر نقاء.
وبعض السكان ال غري ،خمولون للسري بالسيارات وعلى
اآلخرين ركن مركباتهم يف املواقف الكبرية عند مدخل الوسط
التارخيي.
ويؤكد ماكيا أن أكثر من مليوني زائر استخدموا هذه الشبكة يف
سبوليتو سنة  2016عندما مل تكن قد أجنزت بعد.
وتستقبل هذه املدينة البالغ عدد سكانها  38ألف نسمة تقريبا
واملدرجة منذ العام  2011يف قائمة الرتاث العاملي لليونسكو
فنانني من كل القارات على مدار السنة ،ال سيما يف جمالي
املوسيقى والرقص.
وتقام احلفالت املوسيقية وعروض األوبرا يف املدرج الروماني
الكبري ،كما كانت احلال قبل ألفي سنة.
لكن بغية الوصول إىل سبوليتو من األفضل أن يستخدم الزائر
سيارته ،حتى لو كان ذلك يثري حفيظة السكان واملسؤولني
احملليني ،فخط السكك احلديد الذي يربط املدينة بالعاصمة
اإليطالية يتداعى والقطارات اليت تسلكه قليلة جدا لتشكل
وسيلة نقل بديلة للزوار.

أعلن علماء العثور على عظام بشرية يفوق عمرها  300ألف سنة
يف جبل إرحود غرب مدينة مراكش املغربية ،وفق ما ذكرته
صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية.
ولفتت «نيويورك تاميز» اىل إن أقدم حفريات اإلنسان جرى
العثور عليها يف منطقة جبل إرحود اليت تبعد حبوالي 100
كيلومرت عن مراكش (جنوب وسط املغرب) ،مما يدل على حتول
كبري يف املعطيات التارخيية.
وقال جاك هوبلني ،عامل مبعهد ماكس بالنك لألنثروبولوجيا
التطورية يف أملانيا ،إن هذه احلفريات اليت عثر عليها باملغرب
هي أقدم بقايا لإلنسان العاقل.
وأضاف «هذا تطور كبري يف تاريخ البشرية ،على اعتبار أنه قبل
سنوات جرى اإلعالن عن العثور على أقدم احلفريات يف إثيوبيا،
اليت كان يعود تارخيها آنذاك إىل  195ألف سنة».
وتابع «احلفريات اليت عثر عليها يف املغرب ترجع إىل أكثر
من  300ألف سنة ..هذا االكتشاف يفتح تارخيا جديدا ألصول
البشر».
فيما ذكر فيليب غونز ،عامل من نفس املعهد الذي يتواجد يف
مدينة ليبزيغ األملانية «هذا تطور جديد يشري إىل أن املغرب
كان واحدا من بني األماكن اليت وصلت إليها للبشرية».
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تتـمات

النسبية تواجه مأزق...
تتمة املنشور على الصفحة 15

على بطاقة ممغنطة ،يف بلد ال تزال عشرات آالف بطاقات اهلوية
قابعة يف أدراج املختارين بعد إصدارها ،ألن أصحابها مل يتسلموها،
أو مل يعرفوا بصدورها ،أو أنها مل تصدر أص ًال .واملقارنة مع الدول
األوروبية تبدو ضربًا من غش املواطنني .ففي تلك البالد ،يتسلم
املواطن بطاقته بواسطة الربيد .أما هنا ،فال بريد أص ًال .يف النقاش
األمريكي بشأن بطاقة التعريف عن الناخب (جمددًا ،النظام املعتمد
يف الكثري من الواليات األمريكية مينح احلق للناخب بأن يقرتع من
تعرف عن هويته ،وهلذا السبب اشتكى الرئيس
دون إبراز أي بطاقة ّ
صوتوا
األمريكي دونالد ترامب من أن ماليني املهاجرين غري الشرعيني ّ
ملنافسته) ،جيري احلديث عن كون طلب بطاقة تعريف عن الناخب أحد
وجوه وضع العراقيل يف طريق تشجيع املواطنني على االقرتاع .هنا،
يتقدم بطلب للحصول على بطاقة ،لكي يستحق
ُيطلب من الناخب أن
ّ
االقرتاع .وطلب البطاقة يعين طلبًا من املختار ،وصورًا مشسية،
وإخراج قيد (هذا االخرتاع ال يزال موجودًا!) وبصمات ،وانتظار عودة
البطاقة بال أخطاء ،يف الوقت املناسب!
نقطة سلبية إضافية ميكن وضعها يف سجل البطاقة املمغنطة ،وهي
قدرة األحزاب الكربى على مساعدة مؤيديها على االستحصال على
البطاقة ،يف مقابل عجز القوى الصغرية ،واملرشحني املستقلني،
عن القيام باألمر املماثل .وكأن القوى الكربى حباجة إىل دعم إضايف
لالنتصار على خصومها!
وبعيدًا عن تقنيات البطاقة املمغنطة شبه املستحيلة ،وعن كونها عبئًا
إضافيًا على الناخب ،مثة حقيقة ينبغي معرفة كيفية التعامل معها:
يف بريوت اإلدارية ،ويف بريوت الكربى ،ال تستطيع وزارة الداخلية
تنظيم عملية اقرتاع الناخبني حيث يسكنون .عملية االقرتاع يف دائرة
بريوت الثانية ستشهد على أقل تقدير تصويت  175ألف بريوتي،
ُيضاف إليهم حنو  175ألفًا آخرين .وبعض التقديرات تقول إن الرقم
اإلضايف سيتجاوز عتبة الـ 350ألف ناخب .ويف الضاحية اجلنوبية
لبريوت ،سيقرتع أكثر من  30ألف شخصُ ،يضاف إليهم حنو 70
ختيل قدر االزدحام الذي
ألفًا آخرين ،على أقل تقدير .هل ميكن أحدًا ّ
ستشهده مراكز االقرتاع يف هذه املناطق؟ وماذا عن املادة  92من
مشروع القانون اليت تقول إن عدد أوراق االقرتاع الرمسية املطبوعة
سلفًا ،يف كل قلم اقرتاع ،ينبغي أال يزيد عن عدد الناخبني املسجلني
يف القلم إال بنسبة  20يف املئة؟ فهل يعين ذلك أن على الناخب غري
املسجل أن يبحث عن مركز اقرتاع شاغر يوم االنتخاب؟ أم أن عليه
ّ
أن يسجل امسه مسبقًا يف مركز اقرتاع حمدد؟ أم أن مراكز االقرتاع
ُ
سترتك لتشهد يوم  6أيار  2018تسونامي من الفوضى غري اخلالقة،
ودائمًا على الطريقة اللبنانية؟

جملس الشيوخ يشدد...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون حتفظ عن ذلك ،إذ ّ
حض الكونغرس
على «ضمان أن يتيح أي تشريع للرئيس مرونة يف تعديل العقوبات،
لتلبية حاجات ما هو دائمًا وضع ديبلوماسي متغري».
أتى ذلك بعد ساعات على اختاذ حتقيق جتريه أجهزة االستخبارات
األمريكية ووزارة العدل بصالت حمتملة للحملة االنتخابية لرتامب
بروسيا ،منعطفًا حامسًا ،بعدما بات يطاول الرئيس ،كما أوردت صحيفة
«واشنطن بوست» .واستحضر ذلك أجواء فضيحة «ووترغيت» ،مع
درس احتمال عرقلة ترامب سري العدالة ،وهي تهمة أطاحت بعد ثبوتها
الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.
فجرت قنبلة سياسية ،إذ نقلت عن مسؤولني قوهلم
وكانت الصحيفة ّ
إن روبرت مولر ،املستشار اخلاص يف التحقيق حول «تدخل» روسيا يف
االنتخابات األمريكية ،حيقق مع ترامب يف احتمال عرقلته سري العدالة.
وأضافت أن ذلك بدأ بعد أيام على طرد الرئيس املدير السابق ملكتب
التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي يف  9أيار (مايو)
املاضي ،وتسريب األخري مذكرات تفيد بأن ترامب طلب منه شخصيًا
عد
التساهل مع املستشار السابق لألمن القومي مايكل فلني ،وهذا ما ُي ّ
تدخ ًال مباشرًا يف التحقيق .ولفتت إىل أن التحقيق يطاول شخصيات
«حالية وسابقة يف فلك الرئيس».
رجحًا أن يواجه رئيس يف احلكم مالحقة جنائية ،لكن عرقلة سري
وليس ُم ّ
حترك يف هذا
العدالة ميكن أن تكون سببًا ملساءلته متهيدًا لعزلهّ .
وأي ّ
ّ
يتطلب موافقة أكثرية أعضاء جملس
الصدد سيواجه عقبة ضخمة ،إذ
َ
وثلثي أعضاء جملس الشيوخ ،علمًا أن اجلمهوريني يسيطرون
النواب
على اجمللسني ،يف انتظار االنتخابات النصفية يف خريف .2018
وأشارت «واشنطن بوست» إىل أن مدير االستخبارات القومية دان
كوتس ومدير وكالة األمن القومي مايك روجرز وريتشارد ليغيت النائب
السابق ملدير الوكالة ،وافقوا على لقاء احملققني العاملني مع مولر
قريبًا.

تدفق «سلس» لألسلحة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

(هيمارس) من األردن إىل سورية .وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن
منظومة الصواريخ ميكن استخدامها ضد القوات النظامية .ويأتي نشر
املنظومة يف وقت يتزايد التوتر بني سورية وحلفائها من جهة وقوات
«التحالف» وفصائل املعارضة املدعومة منها من جهة أخرى ،على خلفية
تقدم القوات النظامية يف البادية السورية واقرتابها من منطقة املثلث
تدرب أمريكا عناصر من املعارضة السورية.
احلدودي يف التنف ،حيث ّ
وواصلت القوات النظامية عمليتها العسكرية يف بادية تدمر بالريف

الشرقي حلمص يف إطار حماوالتها السيطرة على مدينة السخنة،
وتقليص نطاق متدد «داعش» يف البادية .وأفاد «املرصد السوري
حلقوق االنسان» بأن الطائرات احلربية نفذت مزيدًا من الغارات على
حميط السخنة وحقل اهليل والعباسة ومنطقة الصوامع بريف محص
الشرقي .وأوضح أن الغارات تزامنت مع قصف مكثف من القوات
النظامية واشتباكات مع «داعش» على طريق تدمر– السخنة .واستعادة
القوات النظامية السخنة يتيح هلا التقدم حنو احلدود اإلدارية حملافظة
دير الزور وتنفيذ عملية عسكرية الستعادتها من «داعش».
يف موازاة ذلك ،ذكرت صحيفة «إزفستيا» الروسية أمس االول ،أن
تدفق األسلحة اإليرانية إىل القوات النظامية بات «سلسًا» بعد وصول
القوات النظامية مدعومة بامليليشيات املوالية إىل احلدود العراقية.
وأوضحت أن القوات النظامية متكنت من شق ممر لنقل أسلحة من إيران
إىل سورية عرب العراق ،يف موقع يبعد  20كيلومرتًا من معرب التنف.
وأضافت« :مت فتح الطريق الربي الذي يربط بني الدولتني ،وبدأت
سيارات الشحن تسري عليه».
وأعلنت دمشق وصوهلا إىل احلدود العراقية مشال التنف يف  9حزيران
(يونيو) ،فيما نشرت مواقع إيرانية صورًا جلنود من «لواء فاطميون»
األفغاني ومعهم قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري قاسم سليماني،
وقالت إنها يف منطقة احلدود .وتكمن أهمية تقدم القوات النظامية يف
منطقة احلدود قرب معرب التنف يف التقاء اجليشني السوري والعراقي،
يف نقطة حدودية تقع مشال منطقة التنف.
ميدانيًا ،قالت «قوات سورية الدميوقراطية» إنها سيطرت على حي
الصناعة شرق الرقة بعد معارك واشتباكات عنيفة مع «داعش» .وتكمن
أهمية حي الصناعة يف أنه املدخل الرئيسي إىل وسط الرقة .وأفاد
«املرصد» بأن معارك عنيفة ما زالت دائرة بني «سورية الدميوقراطية»
و «داعش» حول َحيي الرميلة وبوابة بغداد من احملور الشرقي للرقة.
وحضت األمم املتحدة روسيا وإيران وتركيا على فتح ممرات لتسليم
املساعدات اإلنسانية يف مناطق «خفض التوتر» اليت تعكف الدول
الثالث على حتديدها .وقال يان إيغالند مستشار األمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية ،إن خرباء تقنيني من املنظمة الدولية انضموا إىل مسؤولني
من روسيا وإيران وتركيا يف موسكو يف حمادثات بدأت أمس .وأبلغ
ديبلوماسي غربي «رويرتز» أن احملادثات اليت تستمر يومني من املنتظر
أن تركز على وضع إحداثيات باستخدام نظام حتديد املواقع العاملي (جي
بي أس) ملناطق «خفض التوتر».

تركيا تساند الوساطة الكويتية...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأعلن وزير اخلارجية املصري سامح شكري أن «التنسيق مستمر مع
أن «الساحة الدولية فوجئت
دول عدة يف األزمة مع قطر» ،مشريًا إىل َّ
بقطع العالقات مع الدوحة ،يف حني أن الدول املقاطعة تريد ح ًال جذرياً
قبل احلديث عن املصاحلة».
وقال جاويش أوغلو أمس االول ،إن بالده ال تنحاز إىل أي طرف يف
األزمة بني قطر وعدد من الدول العربية .وأوضح يف تصريح بعد
ضد آخر «ال خيدم
أن وقوف تركيا إىل جانب طرف ّ
وصوله اىل الكويتّ ،
وأن أنقرة «اطلعت على وجهات نظر كل األطراف وتسعى
مصاحلها»ّ ،
إىل حل وفقًا لذلك» ،مشريًا اىل أنه زار قطر وسيتوجه إىل اململكة
العربية السعودية بعد إمتام لقاءاته مع املسؤولني الكويتيني.
ّ
ومثن جهود أمري الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح الرامية إىل
«حل اخلالفات بني األشقاء» .وعن لقاءاته مع املسؤولني القطريني،
قال« :اجلانب القطري ال يرغب يف استمرار هذه األزمة ،الحظت ذلك
خالل لقائي األمري متيم بن محد آل ثاني ونظريي القطري ،وتطلب
الدوحة رؤية األدلة اليت تثبت صحة االتهامات املوجة إليها».
وعن زيارته املرتقبة اىل السعودية ،أوضح ّ
أنه سينقل إىل املسؤولني
أن «السعودية
هناك مواقف بالده من األزمة ورؤيتها للحل .وزاد ّ
تعترب الشقيق األكرب يف اخلليج العربي ،وهلا دور كبري يف أمن املنطقة
واستقرارها».
وردًا على سؤال عن اتهام قطر بالوقوف إىل جانب إيران ،قال« :هذه
االدعاءات ليست صحيحة ،فليس من دولة وقفت يف وجه ممارسات
إيران مثلما فعلت قطر وتركيا والسعودية» .وأضاف« :يف اليمن وقفت
الدوحة إىل جانب جملس التعاون اخلليجي ،ووقفت إىل جانب السعودية
عندما تعرضت سفارتها يف طهران لالعتداء».
وعن موقف بالده من مجاعة «اإلخوان املسلمني» وحركة «محاس» ،أكد
أن «أنقرة ال تنظر إليهما كمنظمتني إرهابيتني».
ّ
وكان الوزير الرتكي التقى يف الكويت نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية
الشيخ صباح خالد احلمد الصباح .وأشارت وكالة األنباء الكويتية إىل
أنه مت خالل اللقاء تناول تعزيز العالقات الثنائية املتينة بني البلدين،
واستعراض التعاون الوثيق بني الكويت وتركيا يف اجملاالت كافة
وخمتلف األصعدة ،إضافة إىل تبادل وجهات النظر يف خمتلف التطورات
اإلقليمية والدولية ،مل تذكر أي شيء عن الوساطة.

جملس النواب يصدق...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

خالل اجللسة اليت من املقرر ان تكون انعقدت يف الثانية بعد الظهر،
لكنها لن تطول حتى ال يلجمها مدفع اإلفطار .فجميع النواب يدركون ان
ال إمكانية إلحداث تغيري بنيوي يف القانون الذي جاء نتاج خماض عسري،
وأنه سينشر فور إقراره ملحقًا عاج ًال يف «اجلريدة الرمسية» قبل انتهاء
الوالية النيابية املمددة االثنني املقبل.
وبعد إقرار القانون ينتظر أن تبدأ وزارة الداخلية ورشة التحضري
لالنتخابات خصوصًا جلهة تأمني البطاقة االنتخابية املمغنطة اليت حتتاج
اىل سبعة اشهر إلجنازها ،ألنها تشبه بطاقة اهلوية ،يف الوقت الذي
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سينصب اهتمام جملس النواب إبتداء من االسبوع املقبل على التحضري
ّ
لدرس مشروع قانون املوازنة العامة وإقرارها ،واالستعداد لدرس
موازنة السنة املقبلة اليت باشرت الدوائر املختصة يف وزارة املال
إعدادها ،فض ًال عن االنطالق يف ورشة تشريعية قد تطري معها العطلة
الصيفية النيابية.
فإن احلكومة ،وبعدما اسرتاحت من اهلم
اما على الصعيد احلكومي
ّ
ّ
االنتخابي ،مع انها مل حتمله لوحدها ،يفرتض ان تنطلق هي األخرى
امللحة من قضية النازحني اىل
يف ورشة تتناول معاجلة كل القضايا
ّ
الفلتان االمين اىل ملف النفايات فض ًال عن معاجلة الشؤون االقتصادية
واملعيشية الضاغطة.
سيتصدر كل االهتمامات بغية اإلسراع يف تأمني كل
ان ملف النفط
ّ
على ّ
ان هذه العملية
مستلزمات التلزيم والتنقيب ،كسبًا للوقت ،خصوصًا ّ
ّ
تتطلب سنوات ،وذلك للتعجيل يف استفادة لبنان من هذه الثروة
ان بري الذي ُيبدي احلرص الدائم على
ملعاجلة مشاكله املالية ،علمًا ّ
الثروة ،يصف لبنان إزاءها بأنه كاجلائع اجلالس وسط مآدب عامرة.
وفيما ينتظر البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
إقرار قانون اإلنتخاب قبل ان ُيدلي بدلوهّ ،
أن
أكدت مصادر كنسية ّ
جيدة يف هذا الوقت
«صيغة الـ 15دائرة على أساس النظام النسيب ّ
حق ّ
وتؤمن عدالة التمثيل وتعطي كل ذي ّ
أن القانون قد
حقه،
واألهم ّ
ّ
ّ
َحظي مبوافقة اجلميع».
أن «النسبية على األمد الطويل قد ال تكون
لكنها اعتربت يف املقابل ّ
ألن عدد الناخبني
مالئمة للمسيحيني ،خصوصًا يف املناطق املختلطة ّ
املسلمني يتنامى بشكل أسرع من الناخبني املسيحيني ّإال إذا عادت
الدميوغرافيا اىل توازنها».
فاحلجة اليت
ودعت املصادر املسيحيني اىل «التصويت يف اإلنتخابات،
ّ
أن أصواتهم ليس لديها قيمة قد سقطت،
كانوا يستعملونها سابقًا من ّ
فهذا القانون يعطي كل صوت قيمة فعلية .وبالتالي ،على املسيحيني
ّ
ثم يشكون الحقًا من
يف كل لبنان ّأال
يتخلوا عن واجبهم اإلنتخابي من ّ
أنهم يغيبوننا عن اللعبة السياسية».

قيادي مسيحي

«ان االعرتاض على الشوائب الواردة يف قانون
وأكد قيادي مسيحي ّ
االنتخاب ،وال سيما منها تفصيل بعض الدوائر على قياس بعض
االحزاب والشخصيات والقوى السياسية ،سيدفع باملعارضني اىل
خوض معركة شرسة ضد املنتفعني من القانون».
«ان جتربة اجملتمع املدني اللبناني يف أكثر من مناسبة إنتخابية
وقالّ :
ّ
ستشكل حافزًا للقوى
وجتارب االنتخابات الفرنسية الرئاسية والنيابية
ّ
ستغلي السلطة
االصالحية خلوض انتخابات تهدف اىل حماسبة ُم
بقانونهم».
«ان احملاوالت االلغائية اليت حياول البعض إمرارها بإسم قانون
واكد ّ
االنتخاب لن متر وسيثبت اللبنانيون عمومًا ،واملسيحيون خصوصًا،
والتنوع وسيؤكدون انهم يرفضون الثنائيات
متسكهم بالتعددية
ّ
ّ
ويتمسكون بالدميوقراطية اليت ال تستقيم من دون أكثرية
واألحاديات
ّ
وتصحح املسارات السياسية».
حتكم ومعارضة تراقب وحتاسب
ّ

«القوات»

ان «التوافق الذي حصل على قانون
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» ّ
االنتخاب هو إجناز وطين حقيقي واألول من نوعه منذ العام ،1990
و»القوات» مل ترتك مناسبة وحمطة ووسيلة ّإال ودفعت يف اجتاه إقرار
ّ
ويزخم احلياة
قانون جديد يعيد تصحيح التمثيل والشراكة واملساواة
السياسية.

«الكتائب»

اجلميل
ان رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي
اىل ذلك علم ّ
ّ
سي ّ
فند مشروع قانون االنتخاب ،وسيضع اجمللس النيابي أمام مسؤولياته
ُ
جتاه الرأي العام ،ويطالب بتقصري فرتة التمديد واالستفادة من الفرتة
الفاصلة عن دعوة اهليئات الناخبة لتصحيح كثري من الشوائب اليت
تعرتي قانون االنتخاب.

سعيد

إن «إدخال النسبية اىل
وقال النائب السابق الدكتور فارس سعيد ّ
النظام االنتخابي اللبناني خطوة تقدمية وإصالحية بامتياز ،إمنا اخلوف هو
عصية على
يتمسك «حزب اهلل» بكتلته الشعبية واالنتخابية اليت هي
ان
ّ
ّ
االخرتاق بينما هو قادر من خالل النسبية على اخرتاق كل الكتل االخرى،
فتنتقل الغالبية االنتخابية من يد اىل أخرى».

الحريري

وقال رئيس احلكومة سعد احلريري خالل إفطار مجعية املقاصد اخلريية
اإلسالمية يف البيال« :نعم أجنزنا قانون االنتخاب ولكن مع اجلميع ،فأنا
يدعون العمل وحدهم ،كال اجلميع عمل.
ممن ّ
لست ّ
ولكن اجلميع كان إجيابيًا .واألهم بالنسبة
رمبا كانت هناك حتديات كبرية
ّ
وفرص العمل ،وهذا ما حيتاجه
إلي اآلن هو االقتصاد ولقمة العيش
َ
ّ
اللبناني يف نهاية املطاف» .واضاف« :نريد أن نعيد البحبوحة إىل
البلد.
ً
ً
وألن التحديات
ألن البلد حيتاج إىل ذلك
ّ
لذلك علينا مجيعا أن نعمل معا ّ
أن لبنان يأوي حاليًا مليون ونصف مليون
لدينا كبرية جدًا ،خصوصًا ّ
يقدم خدمة لكل العامل ،والعامل جيب
الجئ سوري ،هذا البلد الصغري ّ
أن يعرف ذلك.

«حزب اهلل»

«أن
ومن جهته ،اعترب «حزب اهلل» ،بلسان الوزير حسني احلاج حسنّ ،
أي أحد من السياسيني
احلجة اليت كان ميكن أن تكون يف السابق أمام ّ
انتهت مع إقفال هذا
أن األولوية هي إلقرار قانون االنتخاب قد
َ
يف ّ
أقر ملدة  11شهرًا جمللس النواب».
امللف والتمديد الذي ّ
ان على «احلكومة اللبنانية أن تبادر من اآلن وحتى املوعد الذي
واكد ّ
ستجري فيه االنتخابات النيابية سنة  ،2018إىل التصدي حبزم لألوضاع
االقتصادية واالجتماعية الصعبة يف لبنان».
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العلماء يكشفون حقيقة مضار
وفوائد اخلبز بنوعيه

ولفطر الـ»شامبنيون»
فوائد أخرى!

العنب ينمو فى املناخ املعتدل فى مجيع أحناء العامل ،وهو
معروف أيضًا باسم «ملك الفواكه» ،وهناك أكثر من ألف نوع
من العنب ،وكل صنف يقدم شيئا فريدًا فى الذوق والنكهة.
وفى هذا السياق كشف املوقع الطبى األمريكى «»healthbeckon
عن  10فوائد سحرية لتناول العنب ،وتشمل:

أكد علماء من جامعة «ماساتشوستس» األمريكية توصلهم
لنتائج تبني أن فطر الـ»شامبنيون» يقي من سرطان الثدي.
يشري العديد من األطباء وخرباء الصحة إىل ضرورة تناول الفطر
كونه مصدرا مهما للفيتامينات واألمالح املعدنية ،والحتوائه
على كمية وافرة من الربوتينات اليت تعد عنصرا أساسيا يف
تكوين اجلسم.
ووفقا للعلماء يف جامعة ماساتشوستس األمريكية« :املواظبة
على تناول الفطر وخصوصا الشامبنيون ،تقلل من منو األورام
اخلبيثة يف اجلسم وتعزز املناعة بشكل عام ،فضال عن أن
بعض املواد املوجودة يف الفطر تعمل على تفعيل مركبات الـ
 Dinitrateداخل اخلاليا لتخفف من تأثري االلتهابات اليت تتسبب
باألورام اخلبيثة ،وباإلضافة لكل تلك اخلواص فإن الفطر له
تأثرياته املفيدة على اجلهاز اهلضمي ،فهو يعمل على حماربة
بعض أنواع الفريوسات اليت تضعف املناعة».

 -1عالج الصداع النصفي:
العنب ميكن أن يكون مفيدا لألشخاص الذين يعانون من
الصداع النصفي.
قام علماء بدراسة تهدف إىل حتديد آثار تناول اخلبز بنوعيه
األبيض واألمسر على صحة اإلنسان وخلصوا إىل نتيجة «لون
اخلبز ال تأثري له».
وقد وجد العلماء أنه يف حال تناول كميات معقولة من اخلبز،
فإنه ال ميلك تأثريا كبريا على اجلراثيم املعوية ،ولكن ال تزال
هناك عوامل فردية جيب أخذها بعني االعتبار.

وأكدوا أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد أحباث مطولة شاركت
فيها حنو  2000امرأة ممن كن يعانني من أورام خبيثة ،حيث
بينت نتائج األحباث أن أكل فطر الشامبنيون بانتظام ساعد يف
تباطؤ منو األورام ،وخصوصا عند النساء اللواتي كن مصابات
بسرطان الثدي.

ومشلت الدراسة  20مشاركا ،كان متوسط تناول اخلبز لدى
كل واحد منهم يصل اىل عشرة يف املئة من السعرات احلرارية
اليومية ،قبل التجربة .وطلب من املشاركني ملدة أسبوعني
زيادة السعرات احلرارية ،اعتمادا على اخلبز.

وبناء على تلك النتائج أوصى العلماء النساء اللواتي يعانني
من سرطان الثدي أو من لديهن تاريخ عائلي مع هذا املرض،
بأكل  100غرام من هذا الفطر يوميا.

وقسم العلماء املشاركني إىل فريقني ،األول يتناول اخلبز
األبيض ،واآلخر اخلبز األمسر .وخالل هذه املدة أجريت الفحوص
الالزمة للمشاركني مثل قياس مستوى السكر يف الدم ،وحمتوى
املعادن الضرورية للجسم.

ضعي القليل من السكر على اللحمة..
ولن تصدقي ماذا حيصل!؟

يف حماولة ملساعدة ربات املنزل ،قدمت الشيف منال يف
برنامج «منال العامل» حيلة مميزة عند سلق اللحوم.
وأشارت اىل أنه إذا كان اللحم يأخذ من السيدة وقتًا كبريًا يف
طهية ميكنها االعتماد على حيلة بسيطة وجديدة ال يعرفها غري
شيفات املطاعم والفنادق وتقوم على إضافة القليل من السكر
عند سلق اللحم.
وأكدت أن السكر عند سلق اللحم يساعد على تسريع طهيه
ويعطيه لونًا فاحتًا ومذاقًا متميزًا

 10فوائد سحرية للعنب ..أبرزها تعزيز
صحة الكلى واحلماية من حروق الشمس

وقال أحد الباحثني« :جاءت االستنتاجات األولية على عكس
توقعاتنا ،حيث مل نلحظ فروقا هامة بني اآلثار املرتتبة على
تناول هذين النوعني من اخلبز يف كل االختبارات».
وإذا أخذنا كل شخص على حدة ،فسنجد اختالفات ملحوظة يف
تأثري اخلبز على اجلسم ،وتبني أن ما يقرب من نصف أولئك
الذين تناولوا اخلبز األمسر ،ونفس عدد املشاركني تقريبا من
أولئك الذين أكلوا اخلبز األبيض ،ظهر لديهم تدهور طفيف يف
اجلسم .وهذا يعين أنه من األفضل هلم تناول نوع خمتلف من
املنتجات الغذائية.
ويعزو اخلرباء ذلك إىل طبيعة ردة فعل اجلسم على اخلبز،
وكذلك االختالف يف حمتوى القيمة واأللياف الغذائية يف أنواع
خمتلفة من املنتجات .ويتفق العلماء على أن إعطاء قاعدة عامة
للناس الختيار اخلبز األنسب جلسمهم ال معنى له.

 -2مرض الزهامير:
حمتوى العنب من مادة «ريسفرياترول» يعزز صحة الدماغ
ويؤخر األمراض العصبية خاصة مرض الزهامير.
 -3عسر اهلضم:
العنب مفيد ملنع عسر اهلضم وتهيج املعدة.
 -4سرطان الثدي:
العنب األرجوانى ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة بسرطان
الثدي.
 -5للرؤية:
يعترب العنب أفضل فاكهه للعيون ،حيث أنه مصدر غنى من
اللوتني و زياكسانثني الذى حيافظ على صحة العني جيدة.
 -6خفض الكولسرتول فى الدم:
حيتوى العنب على مادة «بتريوستيلبني» والتى تقلل من
مستوى الكوليسرتول ومنع العديد من أمراض القلب واألوعية
الدموية.
 -7اضطرابات الكلى:
العنب ميكن أن تقلل من محض اليوريك والقضاء عليه من
اجلسم ،وهذا يقلل من الضغط على الكلى ويعزز صحتها.
 -8الربو:
العنب يعزز مستوى الرطوبة فى الرئتني ،وهذا ميكن أن يساعد
مريض الربو على التنفس بسهولة ،كما أن
التناول املنتظم من العنب ميكن أن تساعد
حتى عالج الربو متامًا.
 -9النشاط املضاد للبكترييا

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

العنب األمحر عاىل فى خصائص مضادة
للجراثيم ومضاد للفريوسات ،وهذا حيمى من
العديد من االلتهابات ،واخلصائص املضادة
للفريوسات من العنب فعالة فى عالج ومنع
فريوس شلل األطفال واهلربس البسيط.
 -10احلماية من حروق الشمس:
العنب حيتوى على «بروانثوسيانيدينس»
و»ريسفرياترول» التى تعترب مضادات
األكسدة القوية ،وميكن وضعه على اجلسم
حلمايته ضد األشعة فوق البنفسجية الضارة
الناجتة عن الشمس.
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صــحة وغذاء

لفراولة..فاكهة حساسة هلذه األسباب جيب أن تكثر من علماء :ال صحة ملعلومات حتذر الدماغ يبدأ بالتهام نفسه
يف حال مل حيصل على
غنية بفوائد مجة
شرب عرق السوس
من تناول األجبان
قسط كاف من النوم

يأتي الصيف ومعه موسم الفراولة ،اليت تتفوق
على الربتقال يف غناها بفيتامني «سي» ،كما
حتتوي على أمحاض مفيدة للحوامل ،عالوة
على حمفزات للهضم .فوائد عديدة للفراولة
ستجعلها حتما على مائدة طعامك اليوم.
الفراولة من الفواكه اليت تظهر يف موسم
قصري نسبيا كما تتميز بأنها شديدة احلساسية،
إذ تبدأ يف فقدان طعمها بعد ساعات قليلة
من احلصاد ،ولكن رغم قصر فرتة ظهورها
يف األسواق ،متد الفراولة اجلسم بالعديد من
الفيتامينات وتقيه من عدة أمراض.
تعترب الفراولة من أغنى الثمار بفيتامني «سي»
فتناول  200غرام فقط من الفراولة يغطي
احتياج جسم الشخص البالغ لفيتامني سي
ليوم كامل.
وبهذا تتفوق الفراولة يف نسبة فيتامني «سي»
حتى على الربتقال والليمون .ومتد الفراولة
اجلسم بالعديد من األمحاض املفيدة للحوامل
كما أن نسبة الكالسيوم واحلديد والزنك فيها،
جتعلها من مصادر التغذية املهمة.
غنى الفراولة باأللياف الغذائية ،مثل البكتني
والسليولوز اليت حتفز من عملية اهلضم ،جيعلها
من أنسب الفواكه ملن يعاني من مشكالت يف
املعدة .وتساعد الفيتوكميكال (املواد النباتية
الثانوية) املوجودة بالفراولة يف الوقاية من
السرطانات وأمراض القلب والدورة الدموية،
وفقا لتقرير نشره موقع «أبوتيكني أومشاو»
األملاني .ورغم غنى الفراولة بالكثري من
الفيتامينات املفيدة للجسم ،إال أن نسبة
السعرات احلرارية فيها منخفضة للغاية ،ما
جيعلها مناسبة للباحثني عن الرشاقة.
أفكار لتحضري الفراولة
ال تغسل الفراولة حتت ماء الصنبور اجلاري،
وإمنا يفضل تنظيفها بوضعها يف إناء به
ماء نظيف ومن ثم إزالة اجلزء األخضر منها.
وللحصول على أفضل طعم وفائدة صحية
من الفراولة ،يفضل تناوهلا طازجة .وميكن
وضع القليل من القشدة أو اآليس كريم على
الفراولة خاصة يف أيام الصيف احلارة .وميكن
االحتفاظ بالفراولة يف املربد حبد أقصى يومني
على أن يتم حفظها دون غسيل مع احلرص
على التخلص من الثمار التالفة إذ أن العفن
ينتقل عرب مثار الفراولة سريعا.
تضيف حبيبات الفراولة الطازجة طعما لذيذا على
السلطات كما ميكن جتفيفها ووضعها مع اخلبز
احملمص كوجبة صباحية مع احلليب أو وضع
قطع الفراولة اجملففة فوق الكيك والتورتات.
ومن األخطاء اليت يقع فيها البعض ،وفقا
ملوقع «كوشن تيبس» األملاني ،هو اختيار
حبات الفراولة وفقا للون اعتقادا بأن الفراولة
األكثر محرة ،أقل لذوعة يف الطعم ،وهو
اعتقاد غري صحيح إذ ال يكشف لون الفراولة
عادة عن درجة لذوعتها فأحيانا تكون احلبات
الفاحتة سكرية الطعم أكثر من احلبات شديدة
احلمرة .واآلن بعد أن تعرفت على الفوائد
اجلمة للفراولة وطرق غسلها واالحتفاظ بها،
فعليك أن تسارع بشرائها قبل نهاية مومسها
القصري.

عرق
حيتوي
على
السوس
مكونات متد جسم
اإلنسان بعناصر
مهمة جدًا وهو يفيد
يف عالج بعض
من
األمراض.
خالل هذا املقال
ميكنك التعرف على
املذهلة
الفوائد
لعرق السوس.
يف شهر رمضان حتديدًا ،تكثر العديد من
اجملتمعات من شرب عصري عرق السوس .لكن
الكثريين ال يعرفون الفوائد الصحية اجلمة له،
فهو يتميز باحتوائه على مادة الغلسرهيزين
األكثر حالوة بـ 50مرة من السكر ،ويصل
ارتفاع هذا النبات ،الذي ينتشر يف كثري من
بقاع العامل ،إىل مرتين .أما فيما خيص فوائده
الصحية ،فيعترب عرق السوس من أكثر أنواع
النباتات اليت تستخدم على مستوى العامل
يف األغراض الطبية .وحسب املوقع األملاني
املعتين بالصحة “آبوتيكن-أومشاو” فإن عرق
السوس حيتوي على حوالي  400من املكونات
املختلفة.
مادة الغلسرهيزين ومادة حامض الغلسرهيزين
املتوفران بكثرة يف عرق السوس مينعان من
تقليل الكورتيزون يف اجلسم ،الذي يقلل من
االلتهاب واألمل املصاحب والتورم يف موقع
اإلصابة .لكن موقع “إيت مسارتر” األملاني
ينصح النساء احلوامل واألشخاص الذين يعانون
من ارتفاع ضغط الدم واملصابني بالسكري أو
قصور كلوي بتجنب استهالك عرق السوس.
وأضاف موقع “إيت مسارتر” أن عرق السوس
يتمتع مبزايا خاصة يف عالج بعض احلاالت
املرضية .ويضيف املوقع أن عرق السوس
يساهم يف شفاء قرحة املعدة ويزيل الشعور
باحلرقة عند حدوثها ،كما يعاجل السعال الدائم
وونزالت الربد ومينع منو البكترييا والفريوسات
والفطريات .وهناك دراسات حديثة أثبتت
قدرة عرق السوس على شفاء أمراض خطرية
مثل التهاب الكبد  Aوالتهاب الكبد  Cحسب
املوقع ذاته.

اكد عدد من
الصحة
خرباء
أنه ال صحة
اليت
لألخبار
تنصح باالبتعاد
مشتقات
عن
الغنية
احلليب
با لرب و تينا ت
و ا لد هو ن

كاأللبان واألجبان.
ففي السنوات األخرية بدأ العديد من الناس
اتباع محيات غذائية تعتمد على مادة غذائية
واحدة غنيةبالربوتينات أو ما يسمى بـ»محية
الربوتني» ،حيث يقوم الشخص خالل احلمية
بتناول كميات كبرية من األجبان ومشتقاتها،
لذلك بدأ العديد من األطباء بالتحذير من خماطر
اإلكثار من تلك املواد ،حيث ادعوا أنها تتسبب
بارتفاع نسب الدهون يف اجلسم.
وحول هذا املوضوع قال عدد من خرباء الصحة
يف جامعة كوبنهاغن الدمناركية يف مقال نشرته
اجمللة األمريكية لعلوم التغذية« :الكثريون
خيطؤون يف تقييم القيمة الغذائية لألطعمة،
ويرون فيها العناصر املضرة للصحة ،ولكن
يف احلقيقة عندما نتناول غذاء معينا ،فإننا
حنصل على جمموعة متنوعة من املكونات
والعناصر ،وحنصل على جمموعة من التفاعالت
اليت تنتج عن تداخل تلك العناصر ،فنحن ال
نستطيع أن نقول أن هناك مواد غذائية مفيدة
بشكل مطلق ،أو مضرة بشكل مطلق».
وكمثال على نظريتهم قال العلماء« :الكثري
من الفرضيات حتدثت عن أضرار اإلكثار من
مشتقات األجبان وخماطرها على اجلسم ،لكن
التحاليل الكيميائية بينت أن تلك املنتجات
حتتوي على جمموعة كبرية من املواد الغذائية
املفيدة كالفيتامينات واألمالح املعدنية
والربوتينات والدهون ،كما أن الكثري من
الدراسات الطبية بينت فوائدها للعظام ملا
حتتويه من كميات كبرية من الكالسيوم».
وأكدوا أن مجيع تلك اخلصائص املفيدة
لألجبان تعود للتفاعالت املعقدة اليت حتدث
بني مكوناتها من املعادن والبكترييا واملكونات
النشطة بيولوجيا.

عادات غذائية خاطئة جيب جتنبها يف رمضان

اعتاد الناس خالل شهر رمضان على كثري من
العادات الغذائية ،وبعضها عادات خاطئة ،وذلك
ألن اجلسم يدخل خالل شهر رمضان يف عملية
معقدة جدا خاصة يف أيام الصيام األوىل ،نتيجة
تغري النظام الغذائي الذي تعود عليه اجلسم.
ويتفاقم األمر نتيجة العادات الغذائية اخلاطئة،
اليت يتبعها البعض ،ظنًا منهم أنها قد تسهل
عملية الصيام ،خرباء التغذية قدموا جمموعة
من أهم العادات الغذائية اليت جيب جتنبها يف
رمضان.
وتعترب عادة شرب املياه بكثرة وقت السحور،
عادة خاطئة ،حيث يظن البعض أن شرب املياه
بكثرة هو احلل املثالي لتجنب الشعور بالعطش
أثناء الصيام ،يف حني أن تلك الطريقة حتديدًا
هي سبب أساسي يف شعور اإلنسان بالعطش.
ويعترب كأس الشاي بعد اإلفطار مباشرة من
العادات الغذائية الرائجة يف رمضان ،إال أن
تلك العادة اليت يتبعها عدد كبري من األشخاص،
تسبب عسر اهلضم ،وعدم استفادة اجلسم من
العناصر الغذائية املوجودة يف الطعام.
وشرب املواد الغازية أثناء اإلفطار يف رمضان
من العادات السيئة أيضًا ،فاملواد الغازية هي
مواد ضارة تدمر املواد الغذائية النافعة اليت
يتناوهلا الصائم.
ويؤدي شرب املواد الغازية هلشاشة العظام،
يزداد األمر وقت تناوهلا يف اإلفطار يف شهر
رمضان ،بعد فرتة الصيام الطويلة جيعل اجلسم
ميتصها بشكل جيد جدًا.

وحياول البعض تعويض شعوره باجلوع أثناء
ساعات الصيام يف شهر رمضان ،عن طريق
وجبة دمسة ،وهذا ليس صحيح بل يسبب
الشعور بالتخمة ،وعسر اهلضم.
ومن العادات اليت يفضل جتنبها يف رمضان
هي تناول املخلالت على الفطور والسحور ،ألن
ذلك يزيد أن الشعور بالعطش ،ويرتتب عليها،
شرب الكثري من املاء يف الساعات بني الفطار
والسحور ،كما أنها حتبس املاء يف جسم مما
يسبب زيادة الوزن.

اكتشف باحثون يف ايطاليا أن الدماغ يبدأ يف
التهام نفسه باملعنى احلريف للكلمة حني ال
حيصل على القسط الكايف من النوم.
وتوصل الباحثون  ،حبسب إيالف  ،لتلك
النتيجة املثرية بعد دراستهم اليت أجروها على
جمموعة من فئران التجارب جبامعة Marche
 Polytechnicااليطالية ،وتبني هلم أن قلة
النوم حتث الدماغ على التخلص من كمية كبرية
من اخلاليا العصبية ونقاط االشتباك العصيب،
وأن حماولة تعويض الدماغ ما فاته من نوم
هي حماولة لن يكون هلا أي دور يف التصدي
لألضرار اليت تهدده.
ومعروف أن اخلاليا العصبية املوجودة يف
الدماغ ،شأنها شأن اخلاليا األخرى املوجودة
يف باقي أحناء اجلسم ،يتم حتديثها باستمرار
بواسطة نوعني خمتلفني من اخلاليا الدبقية
الداعمة ،اليت توصف يف كثري من األحيان بأنها
ِغراء اجلهاز العصيب.
وتلك اخلاليا الدبقية الدقيقة هي املسؤولة
عن التخلص من اخلاليا القدمية والبالية عرب
عملية تسمى البلعمة .أما مهمة اخلاليا النجمية
فترتكز على تقليم نقاط االشتباك العصيب غري
حي ِّدث
الضرورية املوجودة يف الدماغ ،لكي حُ َ
عيد تشكيل برجمته.
وي ِ
حُ
ومعلوم أن تلك العملية حتدث حني ننام ليتم
القضاء على التمزق العصيب احلاصل على مدار
اليوم ،لكن اتضح اآلن أن نفس الشيء حيدث
حني نبدأ يف فقدان النوم.
ويف تصرحيات أدىل بها ملوقع نيو ساينتيست،
قال الباحث الرئيسي بتلك الدراسة ميشيل
بيليسي ” :أظهرنا للمرة األوىل أن أجزاء من
نقاط االشتباك العصيب يتم التهامها حرفيًا
بواسطة اخلاليا النجمية نتيجة لعدم التحصل
على القدر الكايف من النوم”.
واتضح للباحثني أن الفئران اليت حُحترم من
النوم أو تعاني من حرمان مزمن من النوم يزداد
لديها نشاط اخلاليا النجمية لتقوم بتناول أجزاء
من نقاط االشتباك العصيب مثلما تلتهم اخلاليا
عرف
الدبقية الدقيقة الفضالت ،وهي عملية حُت َ
بالبلعمة النجمية.

طهر جسمك وعزز اهلضم بـ 5مشروبات دافئة فى رمضان

خالل شهر تتواجد العديد من املشروبات على
املائدة املصرية منها العصائر واملشروبات
الغازية التى تشكل ضررا على الصحة ومن
املمكن استبداهلا مبشروبات صحية .
وفى هذا الصدد ذكر الدكتور حممد سيد
مسعود أستاذ التغذية ،عددا من املشروبات
الدافئة التى جيب أن تبدأ بإفطارك فى رمضان
عليها قبل تناول الطعام  ،وذلك لتطهري اجلسم
وتعزيز عملية اهلضم وجتنب عدد من مشاكل
اجلهاز اهلضمى منها التخمة واحلموضة وحرقة
املعدة وارجتاع املريء  ،وتشمل اآلتى:
.1الينسون :حيتوى على خصائص ومركبات
مهدئة جلدار املعدة واألعصاب ويعمل على

تعزيز اهلضم .
.2النعناع :حيتوى على خصائص
لألكسدة ويساعد على اهلضم اجليد .
.3القرفة :جيدة لسيولة الدم بشكل جيد وتعزز
اهلضم وإنقاص الوزن الزائد.
.4الزجنبيل من املشروبات اهلامة للجسم فهو
يعمل على تطهري املعدة واجلسم وحرق الدهون
الزائدة فى اجلسم .
.5الشاى األخضر غنى مبضادات األكسدة التى
تعمل على حرق الدهون باجلسم.
ويؤكد مسعود أن املشروبات الدافئة جيدة جدا
للمعدة ولعملية اهلضمى ،ومن األفضل شربها
بدال من املشروبات الغازية والعصائر اجملففة
التى حتتوى على الكثري من األلوان .
مضادة
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PM, Joyce warn Coalition MPs ‘uncertainty’ will be costly as energy debate heats up Senate backflip could help terminally-ill
patients access medicinal cannabis

Australian Prime Minister Malcolm Turnbull and senior government
ministers have moved to shut down a backbench revolt over coal-fired
power and electricity price hikes. Picture: AAP Image/Lukas Coch

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce has warned Coalition MPs about
exacerbating the uncertainty “that already exists in the electorate”. Picture: David Crosling/ The Weekly TimesSource:Supplied
Health minister Greg Hunt said the Greens motion was “reckless and
irresponsible”. Picture: AAP Image/Mick TsikasSource:AAP

Energy Minister Josh Frydenberg briefed colleagues on the Finkel review recommendations at length. Picture: AAP Image/Lukas Coch

MALCOLM Turnbull and
senior government ministers have moved to shut
down a backbench revolt
over coal-fired power and
electricity price hikes.
It comes after former
prime minister Tony Abbott yesterday called a
Clean Energy Target being considered by the
Turnbull Government “effectively, a tax on coal”
that would hit homeowners or taxpayers.
Deputy Prime Minister
Barnaby Joyce warned
Coalition MPs in a party
room meeting today about
exacerbating the uncertainty “that already exists
in the electorate”, saying
both parties needed to
learn the lessons out of
the UK election.
Referencing the British
Conservative’s
shock
loss of 12 seats, the Nationals leader said “you
get punished” by feeding
uncertainty.
Mr Joyce and Prime Minister Turnbull both spoke
about the need to have a
way forward on energy
policy as Environment
and Energy Minister Josh
Frydenberg gave the gathered MPs a 30-minute
Power Point presentation

on the recommendations
of the Finkel Review.
“Everyone agrees that
business as usual is not
an option,” Mr Turnbull
told Coalition MPs.
“We have a proud record
of taking a pragmatic and
practical approach to energy guided by economics and engineering not
by ideology.
“The ALP’s high emissions target, which is unaccompanied by any plan
for how to get to that target, is an example of ideology dictating policy.
“We need a practical,
hard-headed plan that
reduces power prices,
ensures reliability and
meets our international
obligations.”
Deputy Liberal leader Julie Bishop also warned
colleagues about the need
to mobilise against rising
left-wing ideology which
had such an impact on the
UK elections.
The meeting was suspended before backbenchers
had their say on the energy policy as Mr Turnbull
was required to speak at
the launch of Australia’s
bid for the women’s FIFA
world cup elsewhere in
Parliament House.

Former prime minister Tony Abbott has been critical of the Finkel review
findings. Picture: Stuart McEvoySource:News Corp Australia

MPs will be given the
chance to raise any concerns or questions when
the meeting reconvenes.
A spokesman denied it
was a “special” meeting
specifically to address the
Finkel Report but said it
was rather a continuation
of the same meeting.
Mr Abbott, Liberal MP
Craig Kelly and Liberal
senator Eric Abetz are
among the backbenchers
who have publicly raised
concerns about the Clean
Energy Target, a recommendation in the Finkel
Review last week.
The CET was suggested
by the nation’s chief scientist Dr Alan Finkel as
the scheme most likely to
drive down energy prices
over the next three decades, without punishing
or singling out any form
of energy production,
such as coal or gas.
Some
backbenchers
raised concerns about
its potential to increase
prices however and Dr
Finkel’s modelling.
Mr Abbott criticised news
reports which framed Dr
Finkel’s plan to reward
low emission fuels while
not punishing high emissions fuel as “a magic

pudding” while speaking
to Sydney radio station
2GB yesterday.
“We all know there’s no
such thing as a magic
pudding,” Mr Abbott said.
“If you are rewarding one
type of energy, inevitably
that money’s got to come
from somewhere, either
from consumers or taxpayers.
“If it’s from consumers,
well it’s effectively a tax
on coal and that’s the last
thing we want.”
Finance Minister Mathias
Cormann publicly refuted
that claim .
“The biggest cost ... tax
that we could impose on
consumers and taxpayers will be to do nothing,”
Senator Cormann told
ABC radio, noting electricity prices were projected to go “up, up and
up” without changes.
“What we do have to do is
ensure that we embrace a
blueprint that will help us
bring down the cost of energy,” Senator Cormann
said.
He said the Finkel review
was a once-in-a-generation opportunity to sustainably transform the
nation’s energy policy
framework.

Australian Greens Leader Richard Di Natale has hailed the vote as a win
for sick Australians. Picture: AAP Image/Lukas CochSource:AAP

ERMINALLY-ill Australians could soon be accessing medicinal cannabis within hours after
a backflip by crossbench
senators to overturn rules
making the drug harder to
get.
A push by The Greens
to disallow the rule that
makes it harder to access
medicinal cannabis was
narrowly defeated by one
vote in the Senate in May,
after the vote was tied 3232.
But the disallowance was
recommitted on Tuesday,
with the Senate voting in
favour of it 40-30.
One Nation leader Pauline
Hanson, whose party voted with the government
against the disallowance
in May, backed the Greens
motion this time.
Senator Hanson insisted
she had been misinformed
by the government ahead
of the earlier vote. Greens
leader Richard Di Natale
said it would help terminally ill Australians.
“What it means now is
that a patient can go and

see a doctor, a doctor can
order medicinal cannabis
for that patient if they’ve
got a terminal illness,” he
said.
“If it’s not available in
Australia, they can get it
overseas.”
Health minister Greg Hunt
said the Green’s motion
was “reckless and irresponsible” and essentially supported “unsafe
drugs in unregulated
quantities” entering Australia.
Crossbench senator Jacqui Lambie sparked the
second vote today by
saying she had accidentally missed the first vote
because of a miscommunication with her staff.
Manager of government
business Mitch Fifield said
Senator Lambie should
have told the chamber on
the day that she accidentally missed the vote.
He read quotes from her
in the media indicating
she deliberately abstained
from voting because she
was concerned about unintended consequences.
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ATO official quits after facing
NSW court

Michael Cranston

Senior tax official Michael
Cranston has resigned after facing a NSW court over
an unprecedented whitecollar fraud scandal linked
to his son and daughter.
Hours after Cranston appeared in Downing Centre
Local Court on Tuesday,
the Australian Taxation
Office said he’d quit as a
deputy commissioner.
The 58-year-old was issued with a court attendance notice last month
on two charges of abusing
public office to gain an advantage.
Police in May said he may
have unwittingly been implicated in an alleged $130
million tax-evasion racket
at the request of his 30year-old son, Adam Cranston, who was charged
with conspiring to defraud
the Commonwealth.
Cranston is accused of obtaining information and exercising his influence as a
Commonwealth public official between February and
May 2017 for the benefit of

his son, according to court
documents.
Cranston’s 24-year-old
daughter Lauren Cranston
was also charged with conspiring to cause loss and
dealing in the proceeds of
crime, and she faced court
with her father on Tuesday.
Her barrister told the court
she is due to give birth in
July.
It’s alleged the group accepted legitimate payroll
claims through a company
called Plutus Payroll and
funnelled them through
second-tier companies to
disguise massive amounts
of tax being withheld from
the ATO.
The money was allegedly
spent on lavish lifestyles
including properties, cars,
jewellery and wine.
Cranston, his daughter
and another man charged
in relation to the alleged
fraud, Daniel Simon Hausman, are next scheduled to
have their matters heard in
court on August 29

Malcolm Turnbull has
ridiculed Labor leader Bill
Shorten for seeking to cooperate on policy.
The Labor leader has in
recent times written to the
prime minister offering
bipartisan support on a
number of issues from national security to climate
change.
Mr Turnbull described the
letters as “sanctimonious”
and were always followed
up by political attacks by
“the old Bill”.
“The honourable member
can write me lovely letters,

he likes to write me letters
and he is always so sanctimonious in his letters,” Mr
Turnbull told parliament
on Tuesday.
“This is ‘Good Bill’, this is
the goody two shoes and
he always appeals to bipartisanship and he sends
the letter around and I am
sure he feels really good
about it.”
Mr Shorten has argued
“continued, thoughtful bipartisan co-operation” is
the key to addressing major issues such as national
security.

Turnbull taunts ‘goody
two-shoes’ Shorten

One Nation treasurer ‘embellished’ tapes
A former One Nation
treasurer who has been
gagged from releasing
taped phone calls says
he exaggerated when he
claimed to have 4000 recordings of Pauline Hanson and other party officials.
In an affidavit filed in the
NSW Supreme Court on
Tuesday, Ian Nelson says
“whilst I have publically
(sic) stated that I had over
4000 recordings, this figure was embellished”.
He says he gave the ABC
two recordings “with the
intention of correcting the
record as to the matter of
the aircraft supplied by

Bill McNee” and all other
recordings, bar one, have
been deleted.
“There was not and never was any intention to
harm, injure or embarrass
Pauline Hanson,” he says
in the affidavit.
Senator Hanson last week
launched legal action
against Mr Nelson and the
ABC to prevent further recordings being leaked or
aired.
Mr Nelson said he’s deleted all of the recordings except for one that is
with his solicitor, Michelle
Harrington, and he hasn’t
made any copies.
An expert will be appoint-

Calls by livid crossbenchers in Queensland’s hung
parliament for the Liberal
National Party to stand
with them and block the
Labor government’s budget has been snuffed out
by the opposition.
Katter’s Australia Party
leader Rob Katter quickly announced after the
budget was delivered on
Tuesday that four of the
parliament’s five crossbenchers - the two KAP
MPs, One Nation’s Steve
Dickson and independent
Roby Pyne - would block
it on principle.
Mr Katter outlined a range
of measures, including reducing north Queensland
power prices by five per
cent and the north Queensland unemployment rate
to six per cent, which
would have to be met for
them to support the budget.
He called on the LNP to
team with the crossbench
and block the budget.
“If the LNP stands with
us, we can make this happen, we can create real
change for north Queensland,” Mr Katter said in a
statement.
However
Opposition

Leader Tim Nicholls swiftly ruled out the dramatic
measure, despite having
several concerns of his
own about the Palaszczuk
government’s third budget.
“We’re going to criticise
the budget, but our policy
position is not to block
the budget,” Mr Nicholls
said told reporters.
Mr Katter, one of four
north Queensland-based
MPs on the crossbench,
said the government had
tunnel vision over the
Cross River Rail project,
committing an extra $2
billion to start work on
the $5.4 billion Brisbane
River crossing
“North Queenslanders
will not forget that this
government thought $2
billion was better spent
on a project so city people
could get home from work
a bit earlier, rather than
on infrastructure projects
to invest in north Queensland’s future,” he said.
“That same $2 billion
could have seen the rail
line out of the Galilee Basin already built, which
would produce income
for Queensland for decades to come.”

Katter calls on LNP to block
Qld budget

ed to check when Mr Nelson deleted the recordings and if any still exist
on his devices.
Justice Francois Kunc
extended “until further
order” an injunction
stopping Mr Nelson from
“broadcasting, publishing, distributing, copying” or using telephone
recordings that concern
the party or Senator Hanson.
Her lawyer, Dauid Sibtain,
discontinued proceedings
against the ABC after the
broadcaster last week revealed it didn’t have any

additional recordings.
Senator Hanson was ordered to pay the ABC’s
legal fees.
The broadcaster’s barrister, Sandy Dawson, said
it was a “tactical move”
and Senator Hanson had
pulled the rug out from
under them.
“It is plain what is happening here - Ms Hanson
does not want the ABC
making submissions today,” he said.
Mr Dawson said Senator
Hanson should also pay
for his time preparing over
the weekend. He said her
team should have told the
ABC earlier that proceedings would be withdrawn.
Justice Kunc said Mr
Dawson risked “boxing at
a shadow”.
“It was a lot more than a
shadow,” Mr Dawson replied.
The case has been adjourned until August 7.

A coalition MP has chosen not to side with his
government and block a
move by Labor to debate
a proposal to stop cuts to
penalty rates.
Queensland MP George
Christensen abstained
from a vote to delay business in parliament’s lower house to immediately
deal with a private bill to
change the Fair Work Act.
The legislation - cosponsored by Labor, the
Greens and crossbench
senator Jacqui Lambie
- would prevent the Fair
Work Commission’s decision to reduce penalty
rates for workers in retail
and hospitality industries
from taking effect.
Mr Christensen said while
the bill was “deficient”, he
supported its intent.
That’s why he decided not
to vote on motion by Labor’s employment spokesman Brendan O’Connor’s

to give the debate on the
bill precedence, which
was defeated.
He said his vote would not
have changed the result.
“Ultimately I would not
have supported that bill
going forward unamended because it does not
fully address the issue of
the reduction in penalty
rates,” Mr Christensen
said in a statement.
The outspoken backbencher will be introducing a separate private
member’s bill on Monday
that he believes goes a
step further and protects
rate cuts negotiated by
unions.
Mr O’Connor labelled Mr
Christensen “gutless” for
not voting.
“If he really supports penalty rates he should have
the courage to turn up to
the vote and sit with Labor,” Mr O’Connor said in
a statement.

Senator Hanson

Govt MP skips vote on
penalty rates stunt
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Foreign donation ban by end of year Malcolm Turnbull faces tough ques- Telstra customer support and conThe Turnbull government the political contest,” he tions over energy policy
nection repairs under threat as telco
will move to ban foreign do- told parliament.
cuts 1400 jobs
nations to political parties Labor, which has already
and third-party organisations such as GetUp when
parliament sits in August.
The prime minister revealed
the timetable as Labor and
the coalition exchanged
blows in parliament over
the influence of Chinese
donors.
Labor quizzed the foreign
minister on her knowledge
of a company, linked to a
major Liberal party donor,
called the Julie Bishop Glorious Foundation.
Chinese businesswoman
Sally Zou, owner of the
resources company AusGold, is a major donor to
the Liberal party, contributing more than $400,000 between December 2015 and
June 2016.
Ms Zou set up a company
under the name Julie Bishop Glorious Foundation Pty
Ltd in April 2016, but shortened it to Glorious Foundation soon after.
Oddly, she also lists her address on the LinkedIn website as “Parliament House,
NSW”.
Ms Bishop has admitted
to having met Ms Zou on a
number of occasions, telling parliament all donations
to the Liberal party were declared in accordance with
electoral laws.
“Until the matter was raised
with me by the media a
week ago, I had never heard
of such a foundation,” she
said.
“At no time have I ever
compromised government
policy in relation to foreign
affairs,” she added.
Ms Zou has frequently
tweeted support of coalition
government policy, including Ms Bishop’s launch of a
foreign policy white paper.
Mr Turnbull said the government would introduce
legislation in the spring
sittings to ensure foreign
donations could not flow
through to parties and organisations such as GetUp
and unions.
“Only Australians and Australian businesses (will)
have the ability to have a
say through donations into

administratively moved to
ban foreign donations before any laws are enacted,
had a poor track record, the
prime minister said.
Labor senator Sam Dastyari resigned from the
frontbench last year after a
Chinese donor paid a travel
bill for him.
“The leader of the opposition has a long way to go
before anyone will take him
seriously on foreign donations,” Mr Turnbull said.
Independent senator Cory
Bernardi said politicians
could not be trusted to investigate themselves.
He cited a call he received
from a Liberal operative
after he raised the issue of
Chinese donations to Senator Dastyari.
The official effectively
warned off the former Liberal senator, telling him
“we get money from these
people too”.
Senator Bernardi also cited the sale of Darwin port
to a Chinese company, a
$125,000 auction bid at
Liberal Party fundraiser for
time with the prime minister,
and a $100,000 donation to
the fundraising account of
Andrew Robb when he was
trade minister.
“With so many questions
to be answered, we need
to find how deep this influence and the influence of
foreign agents go into politics in this country,” he told
parliament.
Labor has called for a parliamentary inquiry into foreign
interference in Australian
politics after a series of media reports into the issue.
A Four Corners-Fairfax
investigation named two
billionaires that domestic
intelligence agency ASIO
identified as having links
to the Chinese Communist
Party.
Between them, Chau Chak
Wing and Huang Xiangmo
donated $6.7 million to the
major parties.
Treasurer Scott Morrison
said the government was
“keeping a close watch” on
the issue.

THE leadership rumblings
have returned but Prime
Minister Malcolm Turnbull
is refusing to panic as his
colleagues skirmish over
energy policy.
In fact it could be three
months before the Prime
Minister reveals what
he wants to do with the
source of the disquiet —
findings by Chief Scientist Alan Finkel on electricity costs and security,
and emissions management.
Despite the alarms being
sounded about the fate
of his leadership should
the Government favour
renewable energy over
coal, Mr Turnbull is in no
rush.
It might be as late as August or September before cabinet decides the
Government’s official response to the report and
its sensitive chapters on
the future of fossil fuels.
It is understood cabinet
will discuss the matter
next week but no firm decision will be ready before
Parliament rises for the
six week Winter break.
Sources today told news.
com.au Mr Turnbull does
not feel pressured by a
round of Coalition discussions — at times
heated — on the Finkel
findings.
Government sources argue that rather than being
a threat to the Prime Minister, the closed-doors
debates among Coalition
back benchers on Tuesday was useful to him
as his colleagues understood the issues better.
They point out the 400-

page report had been
available just five days
before that and many
MPs were still not across
its details.
However, it is clear household power expenses
and electricity reliability
are the most important
matters for back benchers. The matter of keeping emission reductions
within the bounds of the
Paris Accord doesn’t rate
anywhere near as strongly.
Senior ministers including Treasurer Scott Morrison insisted the brief process was well in hand.
“I mean, understandably
colleagues will want to go
through the data, they’ll
want to ask the questions,” said Mr Morrison.
Energy Minister Josh
Frydenberg, who is leading briefings on the findings, today indicated
there was a long way to
go yet when he told Sky
News there would be “full
and proper consideration”.
“There was an overwhelming view in the
party room yesterday
that business as usual
was not an option,” said
Mr Frydenberg.
“So we’ve actually made
progress in that regard,
in that people recognise
we do have to change
course. The fact is, we got
strong support last night
for a number of Finkel’s
recommendations around
getting three years notice
of closure (of coal-fired
power stations) and batter storage (for renewable
energy).”

Telstra is cutting jobs across the company, including field repairers.
Source:News Corp Australia

GETTING your phone
line repaired or finding
technical support in person could get harder this
year after Telstra revealed
plans to slash 1400 jobs
over the next six months
as part of a $1 billion costcutting exercise.
Australia’s biggest telecommunications provider
revealed it would hold
meetings with Communications Workers Union
officials tomorrow to discuss the cuts, which will
affect more than four per
cent of the company’s
workforce.
Telstra is cutting jobs
across the company, including field repairers.
Telstra’s job cuts are expected to reduce construction and maintenance field
services, including the division tasked with repairing copper phone lines, as
well as staff in Telstra retail
stores who provide customer service and support.
The staff cutbacks could
mean it will take longer to
have your internet connection or landline repaired, although the copper network
will progressively become
the responsibility of the National Broadband Network.
The latest job losses come
after Telstra axed almost
1100 positions in the final half of 2016 — its biggest cost-cutting round in
three years — and form
part of a plan to slash $1
billion from its costs over
five years.
Telstra chief executive
Andrew Penn issued a

statement about the job
cuts late on Wednesday,
saying they were “urgently” required to “become a
leaner organisation” and
respond to competitive
pressures and the “accelerated rollout” of the
NBN.
“We recognise that if
these changes proceed
it will mean some valued
colleagues will be leaving
the business,” Mr Penn
said.
“Change of this magnitude is always hard. I can
assure you our proposal
for these changes has
been made after careful
deliberation.”
Communications Workers
Union Victoria secretary
John Ellery said the move
could strip important technical knowledge from the
company and the telecommunications industry.
“Telstra has always been
a technical organisation
filled with highly technical
people and now they’re
being sacked or the jobs
are going off to India,” Mr
Ellery said.
“You’re just having people
saying ‘enough’s enough,
I’m getting out’.”
The company currently
employs more than 32,000
full-time workers.
Telstra is expected to drop
as much as $3 billion in
revenue after the NBN is
completed in 2020, and
its shares dropped earlier
this year after TPG Telecom revealed its plan to
build a competing mobile
phone network.
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افطار رمضاني ناجح جمللس اجلالية اللبنانية حضرته شخصيات سياسية وحزبية وفعاليات وحشد من املواطنني

الشيخ يوسف نبها

رئيس املجلس علي كرنيب

السيناتور شوكت مسلماني

النائبة ليندا بريني

النائبة صويف كوتسيس

صورة جماعية لبعض الحضور

د .اميل الشدياق وعقيلته شريين والنائبة بريني

علي كرنيب ،الياس طنوس وحضور
أقام مجلس الجالية اللبنانية الذي
يرأسه السيد علي كرنيب افطارا
رمضانيا عصر يوم االحد املاضي وذلك
يف صالة الدكتور خليل مصطفى يف
ارنكليف.
واالفطار ،الذي قدم فقراته السيد
الياس طنوس وكان برعاية ودعم
البنك العربي  -اسرتاليا ،حضره
عضو املجلس التشريعي يف الوالية
املحامي شوكت مسلماني ،النائبة
الفيدالية ليندا بريني ،النائبة صويف
كوتسيس ،الشيخ يوسف نبها،
مدير الفروع يف البنك العربي اميل
شاهني ،نائبة رئيس بلدية كنرتبريي
سابقا فدوى كبي ،عضو بلدية فريفيلد
السابق جورج برشا ،مسؤول االعالم
يف التيار الوطني الحر جوني مرعب،
رئيس جمعية كفرصارون ايلي
ناصيف ،امني منظمة حزب البعث
يف اسرتاليا فوزي االمني ،موسى
مرعي عن الحزب القومي ،املهندس
علي حمود ،الدكتور اميل الشدياق،
املهندس محمود حمود ،املسؤول يف

السيد اميل شاهني

صورة اخرى جماعية لبعض الحضور

السيناتور مسلماني  ،النائبة كوتسيس ود .اميل الشدياق

النائبة صويف كوتسيس ،ليون وحضور

مكتب الجالية اللبنانية لؤي مصطفى،
الزميل ممدوح سكرية عن الوارلد
اوبزرفر ،الزميلة الهام حافظ عن
راديو تو ام اي ،الزميل انطونيوس
بو رزق والزميل احمد ديب عن امليدل
ايست هريالد وعدد كبري من ابناء
الجالية ناهز الـ  150شخصا.
تكلم يف املناسبة السيناتور شوكت
مسلماني فتحدث عن معاني شهر
رمضان املبارك ونوه بالدور الذي
يقوم به السيد لؤي مصطفى يف
مجلس الجالية وبالعديد من الخدمات
التي يقدمها.
وتواىل على الكالم كل من النائبتني
ليندا بريني وصويف كوتسيس
والشيخ يوسف نبها ورئيس الفروع
يف البند العربي السيد اميل شاهني
وكان مسك الختام كلمة لرئيس
املجلس السيد علي كرنيب ومما جاء
فيها:
يسعد مجلس الجالية اللبنانية يف نيو
ساوث ويلز ان يتقدم منكم بالتهاني
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك

السيد الياس طنوس

سائلني اهلل ان يوفقنا الداء صالح
االعمال ويتقبل منا جميعا الصيام
والقيام واالعمال الحسنة.
ان شهر رمضان الكريم مناسبة عظيمة
وهو فرصة طيبة الداء الطاعات يجب
علينا ان نغتنمها ونخلص العمل فيها
سواء على الصعيد الشخصي او يف
العمل العام.
شهر رمضان بحد ذاته مدرسة
يف الجد واالجتهاد وعلينا ترجمة
مضامينه يف االخالص والصرب
واملثابرة ،وهذا خري ما نطلبه اليوم
من اجل انقاذ شعبنا يف الوطن من
الشرور التي تحاك ضده فعلينا ان
نخلص العمل ونحسن االداء ..ونسأل
اهلل تعاىل ان يجعل ايام هذا الشهر
بداية لنهاية الظلم والحرمان والعيش
بكرامة وبسط االمن والسالم والعدل
يف جميع انحاء املعمورة وباالخص يف
وطننا لبنان.
نحن يف شهر التوبة ،شهر املغفرة،
شهر التقوى ..شهر رمضان املبارك
من االشهر الفضيلة انزل فيه القرآن

الشيخ يوسف نبها ،جوني مرعب واملهندس علي حمود

اميل شاهني وعلي كرنيب وحضور

محمود حمود ،موسى مرعي ،أحمد ديب وحضور
رحمة للعاملني ومن اهم ميزاته انه
شهر التسامح ففيه ينسى االنسان
خالفاته وال يضمر فيه املؤمن الحقد
والكراهية لغريه ،كذلك فيه يقوم
املؤمن باالكثار من االدعية واالستغفار
طالبا شفاعة رب العاملني ..ويعترب
شهر رمضان مميزا لدى املسلمني عن
باقي شهور السنة الهجرية ،فهو شهر
الصوم حيث يمتنع يف ايامه املسلمون
عن الشراب والطعام وغري ذلك من
الفجر حتى غروب الشمس ،هو شهر
اهلل حيث تستجمع فيه الكماالت التي
ينبغي ان يتحلى بها املؤمن من صدق
الحديث واداء االمانة وصلة الرحم
وحسن الجوار والكف عن املحارم
والصدق يف االقوال واالفعال ..فيه
يجب على االنسان ان يراجع حساباته
ويصحح مسريته ويتخلى عن العادات
السيئة ويتحلى بالطاعة وممارسة
الفضائل وفعل الحسنات.
وبالناسبة اتقدم بالشكر من البنك
العربي بشخص رئيسه السيد جو
رزق ممثال بالسيد اميل شاهني على

ايلي ناصيف وحضور

النائبة ليندا بريني وحضور

د .الشدياق وعقيلته ،السيناتور مسلماني ،جورج وجون برشا وحضور
دعمه الدائم لهذا االفطار ومن مطعم
طوني للعائالت ومن كل من ساهم
يف انجاح هذا االفطار.

وتمنى السيد كرنيب يف ختام كلمته
صيامه مقبوال للجميع وان يعم االمن
والسالم يف لبنان.
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Government settles major class action lawsuit with 1900 Manus Island detainees

Lawyers have settled a landmark class action lawsuit against the government, filed by more than 1900 asylum seekers. Picture: AAPSource:AAP

Asylum seekers allegedly suffered physical and psychological injuries as a result of their detention on
Manus Island. Picture: AAPSource:AAP

A MAMMOTH class action against the federal
government on behalf of
1905 Manus Island detainees has settled on day
one of what was meant to
be a six-month trial.
The Supreme Court of Victoria heard on Wednesday
how the Commonwealth
government and operators of the offshore detention centre had agreed to
compensate the asylum
seekers held there under
poor conditions between
November 2012 and December 2014.
Details of the settlement
figure have not been revealed.
But the terms of the $70
million settlement — plus
up to $20 million in costs
— will have to be approved by the court.
BLAME GAME
Immigration Minister Peter Dutton has blamed
the former Labor government’s handling of Australia’s border protection
for the false imprisonment and duty of care
settlement.
“To date Australian taxpayers have paid more
than $13.7 billion to clean
up Labor’s loss of control
of our borders,” Mr Dutton said in a statement.
“Today another $90 million was added to that bill
with the settlement of the
Manus class action.
“The settlement provides
$70 million for the plaintiffs while No Win-NoFee law firm Slater and

for false imprisonment after a PNG Supreme Court
judge last year ruled the
Manus Island detention
was unlawful.
Slater and Gordon commenced the class action
in December 2014.
Justice Michael McDonald commended the lawyers for both parties for
reaching an agreement in
what was a “complicated”
case.
He said another judge
would have to consider
the terms of the settlement.
Another judge will be allocated to the case in the
coming days, he said.

Gordon will pocket an
estimated $20 million in
costs.
“Labor imposed this cost
on Australians when it
handed control of the nation’s borders to criminal
people-smuggling syndicates.”
Mr Dutton said a settlement had been determined to be the most
cost-effective way forward for taxpayers.
“An anticipated six month
legal battle for this case
would have cost tens of
millions of dollars in legal fees alone, with an
unknown outcome,” he
said.
“In such circumstances
a settlement was considered a prudent outcome
for Australian taxpayers.”
He said the settlement did
not legitimise the detainees claims and vowed no
“illegal maritime arrivals”
on Manus Island or Nauru
would ever be settled in
Australia.
“Settlement is not an admission of liability in any
regard,” Mr Dutton said.
‘ADMISSION OF GUILT’
The Australian Greens,
however, have seized on
the settlement, claiming
it’s tantamount to an admission of guilt by Minister Dutton.
“By accepting this settlement, Peter Dutton takes
responsibility for the
deaths, the serious injuries, the torture and the
ongoing harm to Manus

Island detainees,” Greens
senator Nick McKim said.
He urged the government
to now bring detainees to
Australia.
Independent MP Andrew
Wilkie also claimed the
settlement equates to an
admission of guilt by the
Commonwealth Government over the “barbaric”
conditions at the Manus
Island centre.
“It’s unambiguous proof
of the need to shut down
all offshore processing
immediately and bring
detainees to Australia
for processing of their
claims,” Mr Wilkie said.
“It can be reasonably assumed that the conditions
on Nauru are no better not that we would know
because all information
out of there is being censored by the Nauruan
government, no doubt at
the direction of the Australian government.”
OPEN-SHUT CASE
Leading the class action
was Majid Kamasaee,
35, who was detained
at Manus Island for 11
months after he fled Iran
due to religious persecution in 2010.
He claimed detainees suffered serious physical and
psychological injuries at
the processing centre.
One detainee was killed
and 69 injured when
Manus locals rioted in
February 2014.
The detainees were also
claiming compensation

ACKNOWLEDGEMENT
One of the claimnts, Mr
Kamasaee, welcomed the
settlement as a long overdue acknowledgement of
the suffering endured by
Manus Island detainees.
“This case is not just
about me, it is about every person who has been
trapped on Manus Island,”
Mr Kamasaee said.
“I left my home in Iran in
2013 because of religious
persecution and I came to
Australia seeking peace,
but I was sent to Manus,
which was hell.”
“I was in pain every minute of every day and I
cried every night until I
had nothing left.
“The way we were treated
at the Manus Island Detention Centre was degrading and cruel, but
sadly, many of my friends

are still there.
“Our voices have never
been listened to, but today
we are finally being heard
and I hope everyone’s
suffering can be over as
quickly as possible.”
LAWYERS SPEAK
Slater and Gordon principal lawyer Andrew Baker
held a press conference
detailing the terms of the
agreement.
“After three years investigation and legal action,
the Commonwealth and
its subcontractors, G4S
and
broad-spectrum,
have agreed to a settlement of $70 million plus
costs,” he said.
“The Senate said this was
the largest settlement in a
human rights class-action
in Australian legal history
and we think this is true.”
He says the case charged
the Commonwealth and
its contractors had failed
in discharging any duty
of care owed to the more
than 1900 detainees held
at the Manus Island facility.
“Fleeing religious persecution and violence and
they came to Australia
seeking protection but
rather than considering
their cases on shore, the
government sent this vulnerable group of people to
be held on Manus Island
indefinitely,” he said.
He said the ‘inhumane’
conditions faced by the
detainees culminated in
the ‘foreseeable’ attack
on the centre by locals

which killed one man and
injured 69. He highlighted further deaths, one of
which he said would have
been avoidable given
adequate medical treatment.
“Today’s result is a strong
reminder of the role the
legal system can play in
holding government and
corporations accountable
and it’s the reason why
I and my colleagues at
Slater & Gordon come to
work each day,” he said.
MOUNTING COSTS
Maintaining the Manus
Isand detention facility
reportedly cost taxpayers
more than $1 billion over
a four-year period. The
Refugee Action Coalition
calculated the cost as being roughly the equivalent
of $400,000 per detainee.
The settlement could potentially lead to the withdrawal of a separate legal action in Papua New
Guinea alleging false imprisonment against the
PNG government, which
lawyers estimated could
be worth at least $150
million for about 1000
detainees.
Lawyers Greg Toop and
Ben Lomai have estimated
the men in the PNG case
could each receive more
than 400,000 PNG kina
($A150,000-$A175,000).
The settlement details in
the Australian class action will be confidential
and subject to court approval
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