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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

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

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

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

ابتداًء  االهتمام  ينصّب 
على  املقبل  األسبوع  من 
التشريعية  الورشتني 
سيجتمع  إذ  واحلكومية. 
األربعاء  الوزراء  جملس 
املقبل يف جلسٍة من املقّرر 
أن تعقَبها جلسة تشريعية 
منتصف متوز املقبل وعلى 
مشروعا  أعماهلا  جدول 
العامة  املوازنة  قانوَني 
وسلسلة الرتب والرواتب. 
حول  التباٌس  وَيسود 
يف  سُتعتمد  اليت  الطريقة 
مناقشة »السلسلة«، حيث 
أن  النواب  جمللس  سبَق 
الضرائب  من  قسمًا  أقّر 
تؤّمن  أن  املفرتض 
البنود  أّن  إاّل  إيراداتها، 
ة مل تدخل حّيز التنفيذ  املَقرَّ
انتظار  يف  اليوم،  حتى 
تشريعية  جلسة  انعقاد 

السلسلة  إلقرار  جديدة 
وإيراداتها ضمن مشروعي 

قانونني منفصلني.
اجمللس  َيستكمل  فهل   
حيث  من  النقاَش  النيابي 
انتهى؟ أم تعود املناقشات 

إىل املرّبع األّول؟
رئيس  أّن  علم  وقد 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
االول  أمس  أرسل  عون 
أِقّرت  بقوانني  لوائح 
سابقًا ومل تصدر مراسيمها 

املشنوق: إلنزال اقسى العقوبات حبق املرتكبني وال غطاء سياسيا
عون ُيعمِّم قوانني لتحضري مراسيمها.. وورشة حكومية تشريعية

التتمة صفحة 31

الرئيس عون مستقبال الوزير املشنوق يف قصر بعبدا

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

سورية  »قوات  حذرت 
من  تركيا  الدميوقراطية« 
مفتوحة  »مواجهة  أخطار 

التنظيمية بعد، إىل رئاسة 
املعنيني  والوزراء  احلكومة 
حسب االختصاص للتذكري 
بضرورة العمل على إعداد 
هذه املراسيم وإحالتها إىل 

أكراد سورية حيذرون تركيا من »مواجهة مفتوحة«
يف  الطرفني  بني  وقوية« 
حال خروج التوترات بينهما 
وجاء  السيطرة.  حدود  عن 

التحذير الكردي بعد دخول 
تركية  عسكرية  حشود 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

40
$2،00

احلكومة  رئيس  اختار 
العبادي  حيدر  العراقية 
يف  املوصل  حترير  تأكيد 
إلعالن  الثالثة  الذكرى 
 29 يف  اخلالفة«  »دولة 

حزيران 2014.
 ،2014 عام  مطلع  ومنذ 
القائم  مدن  وقعت  حني 
والفلوجة يف يد »داعش«، 

ثلث  على  سيطرته  حتى 
وإعالن  العراق  مساحة 

وصواًل  عاصمته،  املوصل 

انهيار »دولة داعش« يف العراق يف الذكرى الثالثة إلعالنها

مــطلوب 
مــطلوب سـائـقون للـعمل فـي

تـفاصـيل االعـالن على الصفحة االخرية

عراقيون مهجرون يعودون إىل بيوتهم يف املوصل بعد 
تحريرها. )رويرتز(

املتحدة  الواليات  بدأت   
اجلمعة  امس  فجر 
غرينتش(  )بتوقيت 
السفر  حظر  تطبيق 
اليت  اجلديدة  والقيود 
الرئيس  إدارة  وضعتها 
ترامب  دونالد  األمريكي 
العليا  احملكمة  وعّدلتها 

سفارات أمريكا 
ومطاراتها تباشر خطة 

ترامب حلظر السفر

التتمة صفحة 31
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والتعليم  الرتبية  وزير  اعلن   
العالي مروان محادة يف مؤمتر 
االول  امس  عقده  صحايف 
اإلمتحانات  نتائج  اخلميس 
املتوسطة،  للشهادة  الرمسية 
يف حضور املدير العام للرتبية 
رئيس اللجان الفاحصة فادي 
يرق، رئيسة دائرة اإلمتحانات 
هيلدا اخلوري، رئيس مصلحة 
األشقر،  عماد  اخلاص  التعليم 
البري  اإلعالمي  املستشار 
»الذين  أن  وأكد  مشعون. 
اشرتكوا فعليا يف اإلمتحانات 
قد بلغ عددهم 57274 مرشحا 
 46837 بينهم  من  جنح  وقد 
العامة  النسبة  وبلغت  مرشحا 

للنجاح 81,78 %.
باإلعالميني  محادة  ورحب 
التالمذة  إىل  بالتهنئة  وتوجه 
وأعلن  وأساتذتهم  وأهاليهم 
»إطالق خدمة توزيع النتائج عرب 
الرسائل النصية اليت وصلت 
اخللوية  هواتفهم  عرب  إليهم 
أو  اإللكرتونية  العناوين  وعرب 
موقع  إىل  الدخول  بواسطة 

الوزارة«.
اإلتصاالت  وزير  وشكر 
وزارة  بتصرف  »وضع  الذي 
رسالة  ألف   150 حنو  الرتبية 
النتائج  لتوزيع  جمانية  نصية 
وضم صوته إىل صوت وزير 
إطالق  منع  الذي  الداخلية 
كما  بالنجاح«.  إبتهاجا  النار 
أعلن أن »نسبة الغياب كانت 
ضئيلة جدا قياسا على األعوام 
 11744 »أن  وأكد  السابقة«، 
مرشحا نالوا درجة جيد و 7332 
جدا.  جيد  درجة  نالوا  مرشحا 
املواد  نتائج  إىل  بالنسبة  أما 
مادة  أن  تبني  فقد  الدراسية 
اللغة األجنبية نالت أدنى نسبة 
من العالمات وأن هذا الضعف 
يستوجب  األجنبية  اللغة  يف 
أكرب  بصورة  عليها  الرتكيز 
أساسية  لغة  وأنها  سيما  ال 
ويف  الثانوية  املرحلة  يف 
اجلامعة. أما بالنسبة إىل اللغة 
لدى  املستويات  فإن  العربية 
املرشحني راوحت بني الوسط 
واألدنى وإنين أريد أن حنتفظ 
بقوتنا يف اللغة العربية فهي 
اجلامع املشرتك الذي يوحدنا. 
املعدل  جاء  الرياضيات  ويف 
ونأمل  جيد  إىل  وسط  من 
الرياضيات  اجتاه  يف  بالدفع 
دور  من  هلا  ملا  فأكثر  أكثر 
ويف  التخصص.  يف  أساسي 
الفيزياء  مثل  األخرى  املواد 
جيدة  فكانت  واإلجتماعيات 
كما أنها كانت مقبولة بالنسبة 

ملادة علوم احلياة«.
اإلمتحانات  »لقد متت  اضاف: 
بهدوء ودقة وإن التوصيفات 
اللبنة  كانت  لألسئلة  اجلديدة 
بها  قام  وقد  للتغيري  األوىل 
أوىل  كخطوة  الرتبوي  املركز 
وخالفا  التطوير،  اجتاه  يف 
للضجة اليت أقيمت حوهلا فإن 
كان  معها  املرشحني  تعاطي 
مرحيا. وإنين يف هذه املناسبة 
أتقدم بالشكر والتقدير للمدير 
اللجان  رئيس  للرتبية  العام 

أعلن نتائج امتحانات الشهادة املتوسطة
محادة: نسبة النجاح بلغت 81,78% وعدد 

الناجحني 46837 مرشحا

الذي  يرق  فادي  الفاحصة 
وال  ليال  الساحة  يرتك  مل 
الغرف  يف  بقي  وقد  نهارا 
الفاحصة  اللجان  مع  املغلقة 
ملتابعة كل األمور، كما أشكر 
رئيسة دائرة اإلمتحانات هيلدا 
اخلوري على جهدها املتواصل 
مديري  وأشكر مجيع  وسهرها 
والثانوي  األساسي  التعليم 
التعليم  مصلحة  ورئيس 
الدوائر  ورؤساء  اخلاص 
واملصاحل يف الوزارة ورؤساء 
عملوا  الذين  الرتبوية  املناطق 
الورشة  هذه  يف  واحدة  يدا 
وطنيا  إستحقاقا  نعتربها  اليت 
من  اجلو  بهذا  نستمر  وسوف 
التعاون من أجل إصدار نتائج 
األسبوع  يف  العامة  الثانوية 

املقبل«.
جهاز  وأقدر  »أشكر  وتابع: 
املعلوماتية يف الوزارة وأعضاء 
ومقرريها  الفاحصة  اللجان 
واملصححني ومدخلي املعلومات 
مجيع  دقة  بكل  تابعوا  الذين 
املرشحني وسهروا لكي يصل 
فهناك  حقه،  إىل  مرشح  كل 
من نسي كتابة إمسه أو أخطأ 
يف كتابة رقم الرتشيح ولكن 
ومراقبة  املتوافرة  املعلومات 
املصححني  مكنت  اخلطوط 
اإلسم  وضع  من  واللجان 
والرقم الصحيح صونا ملصلحة 
الروابط  أقدر  إنين  املرشح. 
حاضرة  كانت  اليت  والنقابات 
يف اللجان ويف التصحيح معنا 
يف  معهم  متضامنون  وحنن 
حقوقهم للحصول على سلسلة 
منصفة واجلميع بات يعلم كم 
أجلها.  من  معارك  من  خضنا 
إن النمو الرتبوي هو جزء من 
النمو اللبناني وإن اإلمتحانات 
هي ركيزة أساسية يف النجاح 
املركز  أشكر  وإنين  اللبناني. 
وأطلب  جهده  على  الرتبوي 
منهم إجراء حتليل دقيق لنتائج 
إستخراج  أجل  من  اإلمتحانات 
وسوف  الرتبوية  املؤشرات 
جتديد  ورشة  معهم  نطلق 
أجل  من  وتطويرها  املناهج 
كما  التعليم.  نوعية  حتسني 
النازحني  تعليم  وحدة  أشكر 
منهم  تقدم  وقد  الوزارة  يف 
تالمذة كثر أسوة باللبنانيني، 
وأوجه التحية للشعب اللبناني 
الذين  اللبنانيني  ولألساتذة 
أزمة  يف  أشقاء  احتضنوا 
وقد  التعليم،  إليهم  وقدموا 

النازحون  التالمذة  اصبح 
الفرنسية  اللغة  يتكلمون 
ويدرسون  اإلنكليزية  واللغة 
العلوم والرياضيات يف هاتني 

اللغتني«.
أيضا  أشكر  »إنين  واردف: 
أتاح  الذي  الرتبوي  التفتيش 
وتابع  طفيفة  خمالفات  ضبط 
اإلمتحانات  لتبقى  اللجان  مع 
للتوصيات  ونتيجة  هادئة، 
رئيس  فخامة  من  بدأت  اليت 
أصغر  إىل  وصوال  اجلمهورية 
ضابط ومسؤول من أجل عدم 
فقد  اإلمتحانات  يف  التدخل 
الغرض  التوجهات  هذه  أدت 
منها وكانت التدخالت يف حدها 
األدنى وتكاد ال تذكر. وأشكر 
وخمابرات  اللبناني  اجليش 
الداخلي  األمن  وقوى  اجليش 
اليت أجنزت مهام يومية كبرية 
األسئلة  وإيصال  احلماية  يف 
إىل  بأمان  املسابقات  وإعادة 
أشكر  كما  التصحيح،  مراكز 
األمن العام وأمن الدولة فقد 
على  بالسهر  منهم  كل  قام 
قدسية هذه اإلمتحانات، وأود 
القوى  لكل  الشكر  أوجه  أن 
السياسية يف اجمللس النيابي 
للمواكبة  واألحزاب  واحلكومة 
اليت أحاطونا بها من أجل سالمة 
وأشكر  ونزاهتها،  اإلمتحانات 
اإلعالم  ووسائل  اإلعالميني 
هذه  كل  يف  واكبتنا  اليت 
التالمذة  إىل  وأتوجه  الورشة. 
من  احلظ  حيالفهم  مل  الذين 
وينجحوا يف  أن جيتهدوا  أجل 
أواخر  يف  اإلستثنائية  الدورة 

شهر آب«.
تعليم  طورنا  »لقد  وختم: 
اجتماع  يف  وكنا  النازحني 
صباح اليوم مع كبار املاحنني 
نقوم  كبرية  حتديات  وأمامنا 
بها من أجل رفع عدد التالمذة 
وإن  املدارس،  يف  النازحني 
تدل  النجاح  من   %81 نسبة 
على أن مستوى اللبنانيني مل 
يتأثر سلبا بوجود النازحني يف 
مدارسنا ولكنين ال أنفي وجود 
بعض اإلحتكاك بني تالمذة من 
اجلانبني وهذا أمر طبيعي. إننا 
هذا  أن  لسوريا  نقول  سوف 
التعليم هو من عطاءات لبنان 
وإن لبنان هو بلد الرسالة كما 
يوحنا  البابا  قداسة  عنه  قال 
رسالتنا  وهذه  الثاني،  بولس 
الرتبوية اإلنسانية اليت نقدمها 

للعامل«.

الوزير حمادة معلنا النتائج

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
يف دار الفتوى، رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي اجلميل 
»جئنا  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
له  ولنتمنى  مساحته  ملعايدة 
ال  اهلل  شاء  وان  خري،  سنة 
مجيع  عند  الفرح  سوى  نرى 
السنة،  هذه  خالل  اللبنانيني 
فتكون سنة فرح وخري للجميع 
وسنة سالم للبنان واملنطقة. 
لنسمع  نأتي  ان  حنب  دائما 
كالما  منه  ونسمع  حكمته 
وطنيا كبريا كالعادة، وكذلك 
من  بالتصرف  أنفسنا  نضع 
اجل بناء جمتمع يسوده عيش 
واحد، ونكون كلنا معا نعمل 

لبناء دولة تشبهنا«
واضاف يقول »أكدنا لسماحته 
الشباب  اللبنانيني،  كل  ان 
الطوائف،  كل  من  والصبايا 
لبناء  نفسه  الطموح  لديهم 
نفسه،  احللم  ولدينا  الوطن، 
إن شاء  احللم سنحققه  وهذا 

اهلل بهمة اجلميع«.

كاظم الخري
واستقبل املفيت النائب كاظم 
من  وفد  رأس  على  اخلري 
املنية،  يف  الزكاة  صندوق 
العام  املدير  حضور  يف 
لصندوق الزكاة الشيخ زهري 
كيب، وبعد اللقاء قال اخلري: 
»قدمنا لسماحته التهنئة بعيد 
الفطر السعيد، وحبثنا معه يف 
أمور تتعلق بالوطن، ومبنطقة 
أن  متمنني  حتديدا،  املنية 
على  العيد  أجواء  تنسحب 
آخر  يف  كان  الذي  التوافق 
العيد،  قبل  رمضان،  شهر 
انتخاب،  قانون  انتج  والذي 
وكان املبادر الرئيس احلريري 
منذ انتخاب رئيس للجمهورية 
اىل تاريخ التوافق على قانون 
اهلل  شاء  وان  االنتخاب، 
ينسحب األمر على ما بعد فرتة 
الصيف  موسم  وكل  األعياد 
الواعد بالنسبة اىل اللبنانيني، 
آملني خريا وحتديدا يف الفرتة 
فيها  سيكون  اليت  املقبلة 
األمور  اىل  والتفات  تركيز 
للناس،  واحلياتية  املعيشية 
من سلسلة الرتب والرواتب، 
الباب  هي  اليت  املوازنة  اىل 
احلقيقي لوقف اهلدر والفساد 
الفاسدين  لبنان، وضبط  يف 
غريها  إىل  البلد،  هذا  يف 
حبياة  تتعلق  اليت  األمور  من 
جملس  وسنرى  الناس. 
متابعا  اهلل  شاء  إن  الوزراء 
ومنها  كلها،  املناطق  ألمور 
الرئيس  أوالها  اليت  الشمال 
وبالتأكيد  اهتمامه،  احلريري 
بيضاء  أياد  له  أيضا  مساحته 
التوافقات، وهو راع  يف كل 
ملنطقة  وداعم  األجواء  هلذه 
املناطق  من  هي  اليت  املنية 

احملرومة يف لبنان«.
وقدم الوفد اىل املفيت درعا 

عربون حمبة وتقدير.

الداعوق
رئيس  أيضا  دريان  والتقى 
مجعية املقاصد أمني الداعوق 
الذي سلمه دعوة حلضور حفل 
يف  النهائية  الصفوف  خترج 
ثانويات ومعاهد املقاصد يوم 

دريان استقبل سامي اجلميل واخلري ورئيس مجعية املقاصد

باحة كلية  خالد بن الوليد- احلرج.السبت املقبل يف 

املفتي دريان مستقبال سامي الجميل

يف  اإلدارية  اهليئة  عقدت 
املسلمني«  العلماء  »جتمع 
ورأت يف  األسبوعي،  اجتماعها 
بيان أن »القوى السياسية يف 
جيب  واإلسالمي  العربي  العامل 
أن تعيد تنظيم أولوياتها لتحتل 
املرتبة  الفلسطينية  القضية 
اخلالفات  كل  وحل  األوىل 
اللجوء  وعدم  باحلوار  الداخلية 
وتصعيد  ذلك  السالح يف  إىل 
املقاومة العسكرية ضد اجليش 

الصهيوني«.
واعتربت أن »التهديد العسكري 
بضربة  لسوريا  األمريكي 
استعملت  لو  ما  يف  عسكرية 
أخرى  مرة  الكيماوي  السالح 
مل  لديها  معطيات  على  بناء 
من  نوع  هو  إمنا  عنها،  تعلن 
االبتزاز السياسي لن يؤثر يف 
العسكرية على  العمليات  جمرى 
مرت  اليت  وسوريا  األرض، 
هي  مما  بكثري  أصعب  بظروف 
سريعة  خبطى  تسري  اآلن  عليه 
بعد  خاصة  كامل  انتصار  حنو 
الربط احلدودي مع العراق، وإن 
أي مغامرة أمريكية قد تقود إىل 

حرب دولية ال نعتقد أن العقالء 
أن  األمريكية ميكن  اإلدارة  يف 

يغامروا يف الدخول فيها«.
»للقوى  بالتحية  التجمع  وتوجه 
األمنية يف العراق الشقيق على 
االنتصارات الرائعة اليت حققتها 
بالتحرير شبه الكامل للموصل، 
مقدمة  سيكون  االنتصار  وهذا 
داعش  على  نهائيا  للقضاء 
املتحدة  الواليات  ستعمل  اليت 
آمن  األمريكية على توفري مالذ 
هلم يف منطقة أخرى، ومن هنا 
نعتقد أن التدخل األمريكي إىل 
على  للسيطرة  داعش  جانب 
تورا بورا يف أفغانستان إمنا هو 
لتأمني هذا املالذ وإعادة جتميع 

داعش يف هذه املنطقة«.
قانون  إقرار  بعد  التجمع  ودعا 
إلجنازه  »للتفرغ  االنتخاب 
تأمني  خالل  من  بأحسن صورة 
انتخابا  ليكون  املستلزمات  كل 
الوسائل  يستخدم  عصريا 
احلديثة ومنها البطاقة املمغنطة 
أن  مواطن  لكل  توفر  اليت 
وأن  سكنه  مكان  يف  ينتخب 

تصدر النتيجة بسرعة«.

جتمع العلماء: لتأمني كل املستلزمات 
حتى تكون االنتخابات عصرية

اللواء  السابق  الوزير  قال 
»أيام  بيان:  يف  ريفي  أشرف 
مضت على ما قاله االمني العام 
حلزب اهلل عن استقدام مقاتلني 
اىل  وإيران  والعراق  اليمن  من 
أحد  وأكده  عاد  وما  لبنان، 
يصدر  ومل  اهلل،  حزب  نواب 
عن رئيسي اجلمهورية واحلكومة 
موقف  حول  توضيح  او  رد  أي 
املوقف  الرمسي من هذا  لبنان 
صورة  يلغي  الذي  اخلطري، 
وحدودها  ومؤسساتها  الدولة 
وسيادتها، خدمة الهداف ايران 
التوسعية يف لبنان واملنطقة«.

هل  نسأل:  »اليوم  أضاف: 
ستناقش احلكومة يف اجتماعها 
وهل  نصراهلل،  كالم  املقبل 
جينب  واضحا  موقفا  ستصدر 
من  له  يتعرض  قد  ما  لبنان 
املوقف،  هذا  عن  ناجتة  اخطار 
أعلى  من  احلكم  يصمت  وملاذا 
عن  ادناه،  اىل  اهلرم  رأس 

للبنان  املسلح  احلزب  توريط 
مبا ال طاقة له على حتمله، وما 
املسؤولية  عن  التخلي  مثن  هو 
بذريعة  تارة  الوطنية، 
لالنصراف  وطورا  الرباغماتية، 
واملواقع،  املغامن  تقاسم  اىل 

ونهب املال العام«.
ما  أن  نعترب  إذ  »حنن  وختم: 
املشاركني  بعض  عن  صدر 
الصدد،  هذا  يف  احلكومة  يف 
نؤكد  الصحيح،  االجتاه  يف 
اعلنه  ما  على  االعرتاض  ان 
واملطلوب  كاف،  غري  نصراهلل، 
صدور موقف رئيس اجلمهورية 
ان  على  تأكيدا  واحلكومة، 
احلق  متتلك  اللبنانية  الدولة 
لبنان،  عن  بالدفاع  احلصري 
ورفضا لتعريض لبنان اىل خطر 
وحفظا  كامل،  بشكل  استباحته 
املؤسسات  هيبة  من  تبقى  ملا 
الدستورية، وصورة لبنان امام 

اجملتمعني العربي والدولي«.

ريفي: هل سيصدر عن رئيس 
اجلمهورية واحلكومة موقف رمسي 

واضح من كالم نصراهلل؟
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لـبنانيات

 أعلن وزير الداخلية والبلديات 
»رئيس  ان  املشنوق،  نهاد 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
سوف يتابع مع رئيس احلكومة 
سعد احلريري واجلهات القضائية 
املختصة، االجراءات اليت يتخذها 
اجلرائم،  مرتكيب  حبق  القضاء 
بغية إنزال اقسى العقوبات اليت 
يسمح بها القانون يف حقهم«.

أن  املشنوق  الوزير  وأكد 
بواجباتها  تقوم  االمنية  »القوى 
يف احملافظة على الوضع االمين 
على  اجلرائم  مرتكيب  ومالحقة 
انواعها وكذلك مطلقي النار يف 
غطاء  ال  وأن  خمتلفة  مناسبات 

سياسيا على أحد«.
بعد  جاء  املشنوق  الوزير  كالم 
الذي  اجلمهورية  رئيس  لقاء 
االول  امس  ظهر  استقبله 
اخلميس يف قصر بعبدا وعرض 
معه »االوضاع االمنية يف البالد 
لوضع  اجلارية  والتحضريات 
القانون االنتخابي اجلديد موضع 

التنفيذ«.
»التجاوزات  اىل  البحث  وتطرق 
عدد  يف  حتصل  اليت  االمنية 
مواكبة  وضرورة  املناطق،  من 
االمنية  لالجراءات  القضاء 
االمنية  االجهزة  تتخذها  اليت 

املختصة«.
املشنوق

بعد اللقاء، ادىل الوزير املشنوق 
بالتصريح التالي: »تشاورت مع 
عدة،  امور  يف  الرئيس  فخامة 
اهمها ارتفاع نسبة جرائم القتل 
املتعمد. وكان واضحا من خالل 
متابعة االرقام وعدد املوقوفني 
املرتكبني ان قوى األمن الداخلي 
االخرى  االمنية  واملؤسسات 
وجه،  اكمل  على  بواجبها  تقوم 
حيث يتم توقيف مجيع املرتكبني 
او على األقل حنو 90 % منهم 
بأسرع وقت ممكن. من هنا فإن 
االمن  قوى  على  اللوم  وضع 
الداخلية فيه  او وزارة  الداخلي 
شيء من املبالغة، كي ال اقول 
غري ذلك، ألننا نقوم بواجباتنا، 
لكننا لسنا من يقرر من جيب ان 
احلكم  يتم  من  او  توقيفه  يتم 
عليه مبا يتالءم مع جرميته او ال. 
وآخر ما شهدمت عليه يف الفرتة 
احد  سراح  اطالق  هو  االخرية 
كبار املتهمني بعدد من اجلرائم 
املالية واالخالقية بعد ايام قليلة 
من توقيفه، وبعد جهد كبري من 
شعبة املعلومات لرصده والقاء 

القبض عليه«.
اضاف: »فخامة الرئيس سيتابع 
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عون التقى مسؤوال فرانكوفونيا.. املشنوق: رئيسا اجلمهورية واحلكومة مع إنزال 
اقسى العقوبات حبق املرتكبني وال غطاء سياسيا على أحد واالنتخابات يف موعدها

رئيس  دولة  مع  املوضوع  هذا 
القضائية  واجلهات  احلكومة 
اقسى  اختاذ  بغية  املعنية 
بها  يسمح  اليت  العقوبات 
القانون بشكل جدي لتخفيف ما 
امسيه »التفلت العقلي«، وهو ال 
يقتصر فقط على تفلت السالح. 
بواجباته  الدفاع  وزير  قام  لقد 
من  األدنى  احلد  اىل  للوصول 
ولكن  السالح.  رخص  ارقام 
برتخيص او من دونه، فإن هذه 
االمور حباجة اىل معاجلة وتشدد 
مسؤول  وتصرف  قضائيني 
االمنية  القوى  كافة  من  وحازم 
اصال  تقوم  اليت  والعسكرية 
بواجباتها بنسبة عالية جدا. وهو 
امر حيتاج اىل متابعة على اكثر 
منطقة  يف  خاصة  صعيد،  من 
اليت  عموما،  البقاع  ويف  بعلبك 
االهتمام.  كل  فخامته  يوليها 
املتابعة  يف  سنستمر  وحنن 
لضبط  املناسبة  الصيغة  الجياد 
املنطقة وضبط املتفلتني عقليا 
وضبط السالح املتفلت يف كل 

منطقة«.
ألقول  املناسبة  »اغتنم  وقال: 
جلميع املواطنني، اليوم بالذات 
امتحانات  نتائج  ستصدر  حيث 
الربيفيه، وحيث مسعت ان بعض 
الشباب املتحمس بدأ بـ«خرطشة 
يف  انفسكم  اعتربوا  اسلحته«: 
خدمة  ويف  اوال  انفسكم  خدمة 
الدولة تاليا، وقوموا باالبالغ عن 
اي مطلق نار يف اي منطقة، الن 
التعليمات تقضي بتوقيف مطلق 
اي منطقة،  ايا كان ويف  النار 
احد.  على  سياسيا  غطاء  وال 
وحرام هذه اجلرائم اليت ترتكب 
عشوائيا، وينهار الرصاص على 
رأس هذا املواطن او ذاك، او 
هذه الطفلة الربيئة كاليت قتلت 
العشوائي  النار  اطالق  نتيجة 
احتفاال بأمور سخيفة. فليحتفل 
وليفرحوا  باوالدهم  اللبنانيون 
دون  ومن  بشكل حضاري  بهم 
املرة  هذه  ألننا  نار،  اطالق 
وسنالحق  يفلت  احدا  ندع  لن 
من  سنطلب  اننا  كما  اجلميع، 
املواطنني تزويدنا بأي فيديو او 
صورة او معلومة. وانا اعد اننا 
سنتعرف  ومن  اجلميع،  سنتابع 
نرتدد  لن  وامسه  صورته  على 
اي حلظة بتوقيفه ايا يكن ويف 

اي منطقة«.
مت  ثان  موضوع  »هناك  وتابع 
االنتخاب  بقانون  ويتعلق  حبثه 
وتعقيداته -اذا ما كان باالمكان 
كون   - بتعقيدات  تسميتها 

جديدة  املطروحة  الصيغة 
من  جمموعة  هناك  لبنان.  على 
يف  دائم  بشكل  جتتمع  اخلرباء 
وزارة الداخلية للبحث يف كافة 
الصيغ اليت من شأنها تسهيل 
وقته  يف  القانون  هذا  تنفيذ 
بني  لدينا  وحنن  ومضمونه. 
من  موظف،  الف   20 اىل   18
بينهم قضاة واساتذة، وموظفي 
الداخلية سيشاركون يف  وزارة 
لالنتخابات  االدارية  االجراءات 
اقالم  يف  ومتابعة  فرز  من 
ميلكون  وال  وغريها...  االقرتاع 
القانون  مبستلزمات  خربة  اي 
دورات  يتطّلب  وهذا  اجلديد. 
تدريبية ودراسة للقانون ملعرفة 
فإن  وبتقديري  تطبيقه.  كيفية 
هذه  لكافة  النهائي  التقرير 
قبل  جاهزا  يكون  لن  العملية 
تفاصيل  فهناك  شهر،  حنو 
عدة جيب االحاطة بها، خصوصا 
يتعلق  ما  وكل  البطاقة  جلهة 
من  االفادة  ميكن  وكيف  بها، 
لوائح الشطب اذا قمنا مبكننتها 
هذه  الكرتونيا...  الفرز  ليكون 
اآلن  دراستها  جتري  املراحل 
حول  جدي  تصور  اىل  لنصل 
االنتخاب  قانون  تطبيق  كيفية 

بافكاره اجلديدة«.
واردف: »املوضوع الثالث الذي 
حبثته مع فخامته يتعلق بالسجون 
النظارات،  كما  تشهد،  اليت 
بد  وال  انساني.  غري  اكتظاظا 
ان يشكل االمر جزءا من خطط 
البنية التحتية للحكومة اللبنانية 
جدي  تطوير  اجناز  من  لنتمّكن 
جديدة،  سجون  وبناء  للنظارات 
لدينا قدرة فعلية  انه ليس  إذ 
او  املساجني  عدد  الستيعاب 
نتيجة  يقعون  الذين  املوقوفني 
ارتكابهم  او  للقانون  خمالفتهم 
هذا  على  نعمل  وحنن  للجرائم، 
ان  اجتاه.  من  اكثر  يف  امللف 
الرئيس  ودولة  الرئيس  فخامة 
انكم  اال  التوجه  هذا  يدعمان 
تعلمون الظروف املالية للخزينة 
البحث  وسنعاود  اللبنانية، 
وسيلة  جند  ان  من  بد  وال  به 
مبكان  السجني  حق  حتفظ 
طبيعي وتأهيله كي ال خيرج من 
تبني  وقد  اجراما.  اكثر  السجن 

مت  الذين  من  كبرية  نسبة  ان 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  ايقافهم 
كانوا من الذين خرجوا حديثا من 

السجن«.
حوار

بعد ذلك، جرى حوار بني الوزير 
فأجاب  والصحافيني،  املشنوق 
التشكيك  حول  على سؤال  ردا 
يف  االنتخابات  اجراء  بامكانية 
موعدها يف ايار املقبل، فقال: 
النقاط  كافة  ندرس  »حنن 
الواردة يف القانون، وكل العمل 
جيري على اساس ان االنتخابات 
ستتم يف موعدها، وال نناقش 
بل كيف  نهائيا،  املوعد  مسألة 
مطلوب  هو  ما  نربمج  ان  ميكن 
املهلة  ضمن  القانون  لتطبيق 
املقررة على ان تتم االنتخابات 
يف موعدها من دون اي تردد 

وال اي تأخري وال تأجيل«.
االنتخابات  ستجري  هل  سئل: 

من دون بطاقة ممغنطة؟
اجاب: »هذه مسألة ال تستدعي 
هناك  ان  االكيد  من  احكاما: 
انها  االكيد  ومن  انتخابات، 
ومن  موعدها،  يف  ستجري 
االكيد انه سيكون هناك بطاقة، 
او غري ذلك،  تسمونها ممغنطة 
مع  اآلن  بشأنها  نقاش  هناك 
هو  يهمنا  ما  وحنن  اخلرباء. 
النتيجة، وان تكون هناك دقة 

يف التطبيق«.
وردا على سؤال حول استقدام 
جماهدين اىل لبنان، قال: »من 
يعرب  ال  الكالم  هذا  ان  الواضح 
وال  اللبنانية  احلكومة  رأي  عن 
الشعب  وال  اللبنانية  الدولة 
بصراحة،  كالم،  هذا  اللبناني. 
غري مسؤول وطنيا ويفتح الباب 
بغنى  حنن  سياسية  الشتباكات 
قبل  واجبنا،  من  حنن  عنها. 
ملقاومة  حشودا  نستقدم  ان 
حنشد  ان  االسرائيلي،  العدو 
واحد  رأي  على  اللبنانيني 
واحد.  وتفاهم  واحد  وموقف 
ودولة،  حكومة  موقفنا،  وحنن 
ولن  االمر  بهذا  نقبل  ال  اننا 
وبقوة  القانون  بقوة  به  نسمح 
الدولة، وبقوة كافة املؤسسات 
املسؤولة.  واالمنية  السياسية 
املسار  خارج سياق  الكالم  هذا 

على  يعطي،  وهو  اللبناني، 
االقل، االنطباع كأننا سنستورد 
احلريق السوري اىل لبنان. وال 
ميكن ألي لبناني ان يوافق على 
يقال  ما  واقل  املوضوع،  هذا 
حول هذا الكالم انه خارج سياق 
مجيع  جتاه  الوطنية  املسؤولية 

اللبنانيني«.
من  هناك  كانت  اذا  وعما 
خبصوص  جديدة  اجراءات 
»ما  قال:  السوريني،  النازحني 
اىل  بالعودة  يرغب  سوري  من 
بالده، حباجة اىل اجراءات، فهو 
طبيعي.  بشكل  العودة  بامكانه 
الوضع يف  ان  اعتقد  ال  لكنين 
ان  بالقول  يسمح  اآلن  سوريا 
آمنة  او  مستقرة  منطقة  هناك 
كي ندعو الناس للعودة اليها. 
احلكومة  يف  تفاهمنا  قد  كنا 
اذا  اال  نتحرك  لن  اننا  السابقة 
كان هناك اعرتاف دولي، وليس 
السوري  النظام  من  اعرتافا 
بأن  اللبنانية،  احلكومة  من  او 
هناك مناطق آمنة ميكن العودة 
مفاوضات جتري  وهناك  اليها. 
يف اماكن عدة يف العامل سواء 
يف االستانة او جنيف للبحث يف 
مناطق آمنة او مستقرة. واعتقد 
ان تعبري مستقرة ال ينطبق حاليا 

على الوضع يف سوريا«.
االمالك  على  التعديات  وحول 
لسنا  »حنن  قال:  العامة، 
املوضوع،  هذا  عن  مسؤولني 
شكاوى  الينا  وصلت  اذا  اال 
املالية  وزارة  من  معلومات  او 
جهة  من  او  البلديات  او 
غري  الداخلية  فوزارة  معنية، 
وحول  املشاعات  بتحديد  معنية 
او  عليها  تعديات  حصلت  ما 
قضائي  عمل  اي  ووفق  ال. 
املناطق  هذه  حيدد  اداري  او 
جتاهها،  التصرف  وكيفية 
كافة  الختاذ  حاضرين  سنكون 

االجراءات ملنع التعديات«.
سابورين

اطلع  آخر،  صعيد  على 
املدير  من  اجلمهورية  رئيس 
اجلامعية  الوكالة  يف  االقليمي 
هريفيه   »AUF« للفرانكوفونية 
الوكالة  عمل  على  سابورين، 
مع  ومهماتها  ونشاطاتها 

يف  الفرانكوفونية  اجلامعات 
الشرق  منطقة  ويف  لبنان 
حضور  يف  وذلك  االوسط، 
املديرة االقليمية للفرانكوفونية 
يف الشرق االوسط سينتيا رعد 
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية 
وممثلة  شقري  انطوان  الدكتور 
اجمللس  لدى  اجلمهورية  رئيس 
الدكتورة  للفرانكوفونية  االعلى 

فاديا كيوان.
للرئيس  سابورين  واوضح 
اجلامعية  »الوكالة  ان  عون 
الفرانكوفونية »AUF« هي احدى 
اكرب الشبكات الدولية للجامعات 
من  اكثر  ولديها  العامل  حول 
منتشرة  عضو   - مؤسسة   800
يف كل القارات. وعرض لعمل 
اليت  للوكالة  االقليمية  االدارة 
تتخذ من بريوت مقرا هلا وهي 
موزعة  عضو  مؤسسة   66 تضم 
ان  اىل  واشار  بلدا«.   14 على 
مشغل  تعترب  اجلامعية  »الوكالة 
العالي  للتعليم  الفرانكوفونية 
واالحباث، وهي تطلق وتواكب 
العديد من مشاريع التعاون اليت 
تهدف اىل دعم جودة التدريب 
وفرص  واحلوكمة،  واالحباث، 
اخلرجيني  واخنراط  العمل، 
املهين، ومشاركة اعضائها يف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

للمجتمعات«.
كما اطلع سابورين الرئيس عون 
الذي  املوسع  »االجتماع  على 
شهر  خالل  بريوت  يف  سيعقد 
مبشاركة  املقبل  االول  تشرين 
بلدا   14 من  جامعة  رئيس   45
يف املنطقة اليت تغطيها الوكالة 

اجلامعية الفرانكوفونية«.
رئيس الجمهورية

بسابورين  عون  الرئيس  ورحب 
وصحبه، منوها ب«عمل الوكالة 
اجلامعية للفرانكوفونية«، مركزا 
املكان  هو  لبنان  »ان  على 
بني  الثقايف  للتبادل  الطبيعي 
على  مشددا  والغرب«،  الشرق 
دوره  لعب  على  لبنان  »حرص 
الفرانكوفونية  نهضة  يف  كامال 
القيم  عن  والدفاع  وانتشارها 

اليت متثلها«.

مهرجانات القبيات
ويف قصر بعبدا، جلنة مهرجانات 
القبيات برئاسة سينتيا قرقفي 
حبيش اليت وجهت دعوة لرئيس 
افتتاح  حلضور  اجلمهورية 
تبدأ  اليت  القبيات  مهرجانات 
يوم اجلمعة يف 11 آب وتنتهي 
االثنني 14 منه، وتتضمن ليالي 
وائل  الفنانان  حيييها  لبنانية 
والفنانة  زين  وملحم  كفوري 
الوهاب  عبد  شريين  املصرية 
كما  حداد.  هشام  واملمثل 
تتضمن املهرجانات برناجما بيئيا 
واعماال حرفية ويدوية وصناعة 
السجاد، اضافة اىل زيارة دير 
منجز  بلدة  يف  القلعة  سيدة 

احلدودية.
رئيس الجمهورية

اللجنة  عون  الرئيس  وهنأ 
بعملها، متمنيا هلا النجاح، مؤكدا 
امنائيا  عكار  مبنطقة  »االهتمام 
مقدرا  وسياحيا«،  واجتماعيا 
الدفاع  يف  ابنائها  »تضحيات 

عن سيادة لبنان واستقالله«.
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لبنانيات

جال وزير الدولة لشؤون القصر 
البقاع  رفول يف  بيار  اجلمهوري 
لواء  قيادة  فزار  الشمالي، 
اللبوة،  بلدة  التاسع يف  املشاة 
ثم انتقل اىل بلدة عرسال وكان 
وأعضاء  رئيس  استقباله  يف 
لقاء يف  البلدي، وعقد  اجمللس 
بلدة  »إن  وقال:  البلدية.  دار 
الدولة  وستكون  عزيزة  عرسال 
معها دائما، ومل نرتك أي منطقه 
على  قادمون  وحنن  لبنان،  يف 
أيام حلوة بفضل الوفاق الوطين 
الرئيس  فخامة  بني  والتفاهم 
ودولة  عون  ميشال  العماد 
واتفاق  احلريري  سعد  الرئيس 
بعبدا، والذي أفضى اىل ورشة 
األولوية  ستكون  للدولة  بناء 
مداخل  هي  اليت  للقرى  فيها 
املالي  الوضع  أن  رغم  لبنان، 
تراكم على  غري مستقر. فهناك 
مدى ربع قرن نتج منه 76 مليار 
دوالر دينا عاما، ولكن يف شهر 
أيلول سيتم تلزيم ثالثة بلوكات 
له  وسيكون  البحر،  يف  للغاز 
لنا  يسمح  للدولة  مالي  مردود 
بالتحرك وباحلصول على قروض 
ميسرة. وحنن لدينا ثروة ألجيالنا 
النفط  سيتم تلزميها تباعا، هي 

والغاز«.
اإلرهاب  معركة  »إن  وأضاف: 
اليوم مع الذين صنعوه، وبهمة 
القيادة العسكرية يف الدولة مت 
تهديدنا  رغم  لبنان  على  احلفاظ 
لن  اجليش  وقيادة  املستمر، 
تساوم، وستحافظ على الوطن. 
علينا التضامن أكثر من أي وقت 
ومكونات  أخوة  فنحن  مضى، 
وجيب  ديننا،  كان  مهما  وطنية 
اىل  ونسعى  منوذجا  نعطي  أن 
حوار  ملتقى  لبنان  يكون  أن 
وبالتفاهم  واحلضارات،  األديان 
احلاصل اليوم بيننا سنعيد أجماد 

لبنان«.
ثم ألقى رئيس اجمللس البلدي 
ترحيبية  كلمة  احلجريي  باسل 
وقال  املرافق،  والوفد  بالضيف 
إن »عرسال يف حاجة اىل تأمني 
كما  ألهلها،  الصمود  مقومات 
الوزير  معالي  بزيارة  نتشرف 
ونتأمل خريا بالعهد اجلديد وعلى 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  رأسه 
أب  فهو  عون،  ميشال  العماد 
من  عرسال  يف  وحنن  للكل، 
الكل، هذا ما دلت عليه الزيارة 
وقبلها زيارتنا للقصر اجلمهوري 
لوفد  الرئيس  فخامة  واستقبال 
أهالي عرسال. حنن نأمل بالدعم، 
ومجيع مقومات احلياة يف عرسال 

معدومة«.
اللبناني  »للجيش  التحية  ووجه 
ولوجوده يف البلدة، فهو حيمينا 
خالل  من  لبنان  كل  وحيمي 
باستكمال  ونطالب  عرسال، 
املتامخة  عرسال  أراضي  حترير 
وهي  اإلرهابيون،  حيث  للجرود 
على  فممنوع  زراعية،  أرض 
مورد  أرضهم  دخول  املزارعني 

رزقهم«.
دير األحمر

ثم زار رفول مزار سيدة بشوات، 
دير  مطرانية  إىل  انتقاله  قبل 
منسق  يرافقه  املارونية،  األمحر 
القضاء يف »التيار الوطين احلر« 
الوزير  مستشارة  أنطون،  عمار 
مشعون  بطرس،  عال  اإلعالمية 
يف  وكان  املرافق،  والوفد  حنا 
بعلبك  أبرشية  راعي  استقباله 
املطران  املارونية  األمحر  ودير 

حنا رمحة، وفاعليات املنطقة.
رحمة

»حنن  وقال:  برفول  رمحة  رحب 

واملودة  التحيات  كل  حنملك 
لصاحب  واالحرتام  واحملبة 
ميشال  العماد  الرئيس  الفخامة 
عون، ونقول له البقاع الشمالي 
عطفك  إىل  حباجة  وهو  حيبك 
الشخصية،  ونظرتك  وحمبتك 
خالل  من  ملسناه  ما  وهذا 
على  أعزاء  ألشخاص  الزيارات 
قلبه أتوا لزيارتنا. وهذا االهتمام 

واحلضور مل نلمسه من قبل«.
وأضاف: »البقاع الشمالي قادر 
على أن يكون قوة فاعلة جدا خلري 
لبنان وملصلحته العليا يف جمال 
واالقتصاد،  والزراعة  السياحة 
من هنا لدينا حمبة لاللتفات إىل 
مدارس البقاع الشمالي وفروع 
الطرق  واىل  اللبنانية  اجلامعة 
الذي يتوج كل  واملياه واألمن 

هذه األعمال«.
إىل  يسيئون  »الذين  أن  وأكد 
هم  املنطقة  مسعة  وإىل  األمن 
الساحقة،  فاألكثرية  أقلية، 
يرفضون  نسمة  ألف   400 أي 
شخصا   50 أو   40 ارتكابات 

يشوهون مسعة املنطقة«.
وشدد على أهمية إجناز ترخيص 
وحفر  األمحر،  دير  مستشفى 
يربط بني حمافظة  الذي  النفق 
يعطي  »مما  والبقاع،  الشمال 
الثلوج  تعزهلا  ملنطقة  احلياة 
السبعة  أو  الستة  يقارب  ملا 

أشهر«.
رفول

يف  »جئنا  رفول:  قال  بدوره 
سيدنا  للقاء  الزيارة  هذه 
من  ميثل  ملا  رمحة،  املطران 
هذه  يف  ووطنية  دينية  قيمة 
حتيات  اليه  ونقلنا  املنطقة. 
ميشال  العماد  الرئيس  فخامة 

عون«.
ديين  صرح  »هذا  وأضاف: 
ووطين ألنه جامع للكل، وأهميته 
أنه يرتأسه سيدنا املطران الذي 
يعرف  املنطقة،  هذه  ابن  هو 
دور  وله  وحاجاتها،  أوجاعها 
الوحدة  تعزيز  إعادة  يف  كبري 
بني أبنائها، وهو رائد يف هذه 

الرسالة«.
وأضاف: »حنن اليوم يف منطقة 
دفعت  اليت  الشمالي  البقاع 
لبنانيتها،  على  للحفاظ  الكثري 
خزانات  من  خزان  وهي 
الداخلي،  األمن  وقوى  اجليش 
املؤسسات  يف  الريادة  وهلا 
من  الكثري  ودفعت  العسكرية، 
الشهداء، حنن جنول يف البقاه 
فخامة  قاله  ما  لنؤكد  الشمالي 
الرئيس يف خطاب القسم، بأنه 
لبنان  األولوية ملداخل  سيعطي 
اليت تعترب احلصن املنيع حلماية 
األولوية  هلا  وسيكون  لبنان، 
فهذه  املرتقبة،  املشاريع  يف 
املنطقة تعكس الوحدة الوطنية 

بكل أبعادها«.
وتابع: »حنن عشنا معا مسلمني 
دون  سنة   1400 ومسيحيني 
بعض  حصلت  بالطبع  انقطاع، 
املشاكل، وحنن نعتربها شواذا، 
أننا  هي  القاعدة  أن  حني  يف 
العيش  نريد  وأخوات،  أخوة 
وقداسة  البعض،  بعضنا  مع 
الثاني  بولس  يوحنا  البابا 
وطن،  من  أكرب  لبنان  إن  قال 
لبنان رسالة، وهذا ال يعين أنه 
رسالة مسيحية أو إسالمية، بل 
ومن  مسيحية.  إسالمية  رسالة 
يعطي  أن  لبنان  غري  يستطيع 
كله  للعامل  املثالي  النموذج 
وحرية  والتناغم  التعايش  عن 
اللبنانيني  إن  والعقيدة؟  الفكر 
يقدمون  ومسيحيني  مسلمني 

رفول جال يف البقاع الشمالي: رئيس اجلمهورية سيصدر عفوا عن بعض اجلرائم وقانون االنتخاب يؤمن العدالة لكل الناس

معا أغنى منوذج إنساني للعامل 
كله«.

بفرتة  اليوم  منر  »حنن  وقال: 
ذهبية يف لبنان كدولة، هناك 
الرئيس  فخامة  بني  تناغم 
ما  أن  كما  الرئيس،  ودولة 
حصل قبل أيام يف بعبدا بوجود 
هناك  أن  يؤكد  األقطاب،  كل 
تصميما لبدء ورشة بناء الدولة، 
فال أحد يريد املزايدة على أحد 

وال أحد يريد عرقلة أحد«.
وأكد رفول أن »مشاريعنا هي 
لكل لبنان ولكل مناطقه، سواء 
يف الكهرباء او السدود واملياه 
واألنرتنت، وقلنا فليبدأ الفايرب 
إىل  لنصل  املداخل  من  أوبتك 

العاصمة.
حنن نفكر بوحدة وطنية حمصنة، 
لتحقيق  واحدة  يدا  نكون  وبأن 
لبنان  مصلحة  هو  واحد،  هدف 
قادمون  وحنن  واللبنانيني. 
يف أيلول املقبل على تلزيم 4 
بلوكات غاز تتنافس عليها 56 
أن  يؤكد  وهذا  عاملية،  شركة 
ولدينا  هائلة،  غاز  ثروة  لدينا 
أيضا ثروة نفطية هائلة مل يتم 
الكشف عنها ألن الشركة مل تنه 
أيلول  وبعد  اجلو،  من  الكشف 
سيكون للبنان تسهيالت مالية، 
الكهرباء  تغذية  ستزيد  وقريبا 
خالل  ستنفذ  السدود  وبعض 
سنة، وهناك حنو 60 سدا يف 
يستطيع  استكماهلا،  بعد  لبنان 
سنوات   10 حنو  بعد  لبنان 
تصدير املياه لكل من حولنا، أي 
نستطيع عندها بيع املياه الين 
وعلينا  النفط،  من  أغلى  هي 
اليت  الوطنية  بثرواتنا  نفكر  أن 
جتعل أوالدنا يبقون يف أرضهم 

ويعملون يف وطنهم«.
عرسال  »زيارة  أن  إىل  وأشار 
البلدة،  أهلنا يف  كانت لطمأنة 
فخامة  حتيات  إليهم  وألنقل 
الرئيس ودولة الرئيس، لنقول 
أنتم  تنساكم،  لن  الدولة  هلم 
يف قلب الدولة ويف قلب كل 
ترتكب  والدولة لن  اللبنانيني، 
الغلطة اليت ارتكبتها يف اجلنوب 
قبل 25 سنة عندما تركت أهله 
وشاهدنا  ومسيحيني،  مسلمني 
اليوم  عرسال  هلم.  جرى  ماذا 
اجليش  ومحاية  عهدة  يف 
أنهم  منهم  ومسعنا  اللبناني، 
على  ويتمنون  لذلك،  مطمئنون 
أرضهم  تكمل حترير  أن  الدولة 
اإلرهاب  من  ختلصهم  وأن 

والتكفري«.
األمن  هاجس  اىل  وتطرق 
وقال:  الشمالي،  البقاع  يف 
ومن  اجلهات  كل  من  »مسعنا 
»كرت  هناك  أن  األفرقاء  كل 
بالنش« لألجهزة األمنية لتقوم 
مداها  تأخذ  ولكي  بواجباتها، 
املنطقة،  أمن  على  احلفاظ  يف 
فال يوجد غطاء على رأس أحد، 

وعلى الدولة أن حتزم أمرها«.
وتابع: »هناك أناس مظلومون، 
أمور  على  مسجونون  وهناك 
اليوم  ليست ذات أهمية، حنن 
يف صدد أن يصدر عن فخامة 
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بأمور  عفو  اجلمهورية  رئيس 
من  وغريها  املنطقة  هذه  تريح 
بعد  ولكن  اللبنانية،  املناطق 
لكي  حزم  العفو سيكون هناك 
مل  من  اللبنانيني.  كل  يرتاح 
سيطاله  قتل  جرائم  يرتكب 
اليت مر عليها  العفو، واجلرائم 
مدة سيكون عليها عفو، ووثائق 
االتصال اليت هي بنسبة %99 
كذب، وعددها يف هذه املنطقة 
عليها  سيكون  وثيقة،   73000
األمور  من  الكثري  عفو، وهناك 
اليت سريتاح اللبنانيون إليها«.

رحال
كذلك زار رفول والوفد املرافق 
اهلرمل  بعلبك  أبرشية  راعي 
الكاثوليك  امللكيني  للروم 
دار  يف  رحال  الياس  املطران 
وحتدث  بعلبك،  يف  املطرانية 
»نرحب  وقال:  مرحبا،  رحال 
وحنن  والوفد،  الوزير  مبعالي 
اليد  سويا  املنطقة  هذه  يف 
نتعاون  بالقلب،  والقلب  باليد 
من  الباقية  البقية  على  للحفاظ 
الشرق،  هذا  يف  املسيحيني 
أرضنا  نرتك  لن  اهلل  شاء  وان 
وأرض أجدادنا الذين ماتوا يف 
استعداد  على  وحنن  سبيلها، 
كما  سبيلها  يف  لالستشهاد 
استشهدوا يف القاع يف سبيل 

وطننا«.
عن  بعيدون  »حنن  وتابع: 
بعضنا  مع  نتعاون  الطائفية، 
ومسيحيني،  مسلمني  البعض 
الرئيس  فخامة  الرب  وليحفظ 
حيمي  الذي  اللبناني  وجيشنا 
خصوصا يف  واللبنانيني  لبنان 

اجلرود«.
لقاء مع كوادر التيار

مكتب  إىل  رفول  انتقل  ثم 
عند  احلر«  الوطين  »التيار 
مفرق بلدة جمدلون حيث التقى 
القضاء  وجملس  هيئة  أعضاء 
التيار«،  »بيت  واملنسقني يف 
نصف  »إن  اللقاء:  خالل  وقال 
مليار   76 البالغ  العام  الدين 
الكهرباء.  على  مصروف  دوالر 
خالل  الكهرباء  وسنستجلب 
الصيف لتشجيع السياحة«.وأكد 
الفساد«،  »ضبط مراكز  أهمية 
وقال: »بدأنا من كازينو لبنان 

والسوق احلرة«.
أضاف: »بعد مئة عام، استطعنا 
أكثري إىل  االنتقال من قانون 
ملصلحتنا،  ليس  وهو  نسيب، 
اصحاب  ملصلحة  وليس 
العدالة  يؤمن  لكنه  األكثرية، 

لكل الناس«.
البلدية

وكانت لرفول حمطة يف دار بلدية 
رئيس  استقبله  حيث  بعلبك، 
اللقيس  حسني  العميد  البلدية 
الذي  البلدي،  وأعضاء اجمللس 
لفت إىل »أهمية االجنازات اليت 
بدأت تظهر يف املدينة، وقال: 
جبلسة  موعودون  البقاع  »أبناء 
الثغرات  لسد  الوزراء  جملس 
هي  بعلبك  ومدينة  األمنية، 
وبعض  الوطنية،  للوحدة  مثال 
حتصل  اليت  الفردية  احلوادث 

ليس هلا أي خلفية طائفية«.
حتيات  رفول  نقل  بدوره، 
»إن  وقال:  اجلمهورية،  رئيس 
الصورة  ميثل  الشمالي  البقاع 
املصغرة للوحدة الوطنية، حيث 
مل تستطع الطائفية النفاذ إليه، 
خمرجا،  أو  طرفا  ليس  والبقاع 
وإمنا هو مدخل لبنان الذي كسر 

االرهاب«.
أضاف: »اليوم، حنن يف عصر 
ذهيب ألننا يف توافق على كل 
املستويات بني الرئيس ودولة 
حصل  وما  واحلكومة،  الرئيس 
بني  التفاهم  اكد  بعبدا  يف 
والتيارات  واألحزاب  املكونات 
ورشة  مع  وكلنا  السياسية، 
الفساد  وحماربة  الدولة  بناء 
املاضي،  أيلول  يف  كأولوية. 
املالية  وزارة  تقرير  يف  ورد 
ويف  عجز،  دوالر  مليارات   3
آذار املاضي أصبح لدينا مليار 
و917 مليون دوالر فائض بعد 
بالرتاضي  التلزميات  أوقفنا  أن 
اهلدر  ووقف  بالتوافق،  أو 
الواردات  وضبط  بالكازينو، 

اجلمركية وغري ذلك«.
دار االفتاء

بعلبك  مفيت  دارة  رفول  وزار 
صلح،  خالد  الشيخ  اهلرمل   -
»جئنا  مستقبليه:  أمام  وقال 
الصرح  هذا  الفتوى  دار  اىل 
يشكل  فهو  قلبنا،  على  العزيز 
مع بقية الصروح الدينية عامال 
وحدتنا  تعزيز  يف  اساسيا 
وقيمنا وعالقتنا باهلل. لقد أردنا 
يف  جبولة  القيام  االعياد  بعد 
منطقة بعلبك اهلرمل، وأردناها 
أن تبدأ من بلدة عرسال، اليت 
من  وليست  لبنان،  مدخل  هي 
اطرافه، هذه البلدة اليت تدافع 
تعاني من  اكثر من منطقة  عن 
بريئة  االرهاب والتكفري، وهي 
بلدية  اىل  نقلنا  لقد  ذلك.  من 
رئيس  فخامة  حتيات  عرسال 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
الوزراء  جملس  رئيس  ودولة 
قريبا  ونأمل  احلريري،  سعد 
سابق  إىل  عرسال  تعود  أن 

عهدها«.
لتشويه  خطة  »هناك  أضاف: 
الدين  وصورة  صورتنا 
االسالمي، الذي حنن كمسيحيني 
عشنا معه منذ 1400 سنة، هذا 
نكل  الذي  احلقيقي  االسالم 
بقية  من  غريه  من  أكثر  به 
ايدي  على  واملذاهب  الطوائف 
نراه  وما  والتكفري،  االرهاب 
ما  وغريه  املوصل  يف  اليوم 
هو، اال لتشويه صورة االسالم 
هو  هنا  فاالسالم  احلقيقي، 
الوجود  وحصن  دافع  الذي 
يستطيع  احد  وال  املسيحي، 
املوصل،  اىل  املسيحي  ارجاع 

إال اخاه املسلم«.
صلح  املفيت  رحب  جهته،  من 
بالوزير الضيف والوفد املرافق، 
موجها أمسى التحيات إىل فخامة 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس 
»جرت  وقال:  الوزراء،  جملس 
العادة أن نرى النواب والوزراء 

ان  لكن  انتخابية،  جوالت  يف 
يكون عهد اعادة الثقة باحلكومة 
جوالت  يف  الوزراء  وانطالق 
ما  سيما  ال  املناطق،  هذه  اىل 
من  جولتكم  بانطالق  به  قمتم 
خري  إال  هو  ما  عرسال،  بلدة 
هذه  عمل  على  وعافية  دليل 

احلكومة«.
أضاف: »زيارتكم لعرسال اليت 
ألصقت بها التهم، كما ذكرمت، 
وهي بريئة منها، وايضا منطقة 
كل  من  بريئة  اهلرمل  بعلبك 
فهذه  بها،  تلصق  اليت  التهم 
املنطقة حتتل املرتبة الثالثة يف 
لبنان  جبل  بعد  املذكرات  عدد 

والشمال«.
الوزير  خالل  من  رسالة  ومحل 
املكونات  »كل  اىل  رفول 
ومنطقتها  بعلبك  بأن  اللبنانية 
تريدان أمرين فقط، هما االمناء 
واألمن. حنن بلد مقاوم صابر، 
الكل،  أب  فخامته  كان  واذا 
هو  بيننا  اليوم  فحضوركم 
رعاية  حتت  املنطقة  أن  تأكيد 
حتت  هي  كما  فخامته،  وعناية 
الرئيس  دولة  وعناية  رعاية 

احلريري«.
محافظ بعلبك

وكانت احملطة األخرية يف جولة 
فعاليات  على  رفول  الوزير 
بعلبك  حمافظ  بلقاء  املنطقة، 
اهلرمل بشري خضر، الذي رحب 
بالوزير والوفد املرافق، وقال: 
من  كثري  يف  مظلومة  »بعلبك 
اللبنانيني  بعض  من  األحيان 
نكون  وحتى  اإلعالم،  ومن 
كل  اليوم  سألنا  إذا  واقعيني 
فيجيب  يريد،  ماذا  بعلبكي 

األمن، ثم األمن«.
اهلاجس  هو  »األمن  أضاف: 
واملطلب األول واألساس، وال 
من  قليلة  قلة  تتحكم  أن  جيوز 
مبنطقة  القانون  على  اخلارجني 

كاملة«.
وتابع: »بعلبك اهلرمل هي أكرب 
جغرافيا،  اللبنانية  احملافظات 
حمرومة  هي  لألسف  ولكن 
سيما  ال  األمور،  من  كثري  من 
املوضوع األمين. وكما تعلمون، 
ال أمن من دون إمناء، وال إمناء 
من دون أمن. ومن هنا، نتمنى 
أن تطبق خطوات اساسية باجتاه 
الالمركزية االدارية، وأن تطبق 
نفسه  باملستوى  خطوات  أيضا 
إمنائية،  المركزية  لتحقيق 
من  حقها  املنطقة  تأخذ  وأن 

املشاريع«.
قليلة  أيام  »تفصلنا  وختم: 
بعلبك  مهرجانات  انطالق  عن 
سجلت  اليت  واالرقام  الدولية، 
 25 أن  تؤكد  املاضي  العام 
ألف شخص زاروا املهرجانات، 
إضافة إىل زوار نشاطات كثرية 
يف القلعة واملدينة. لقد حققنا 
العام املاضي املركز األول يف 
لبنان بنسبة النمو االقتصادي، 
هي  كم  نعلم  الرئيس  وفخامة 
عزيزة على قلبه كل حبة تراب 
خالل  عاش  الوطن.  هذا  من 
اخلدمة العسكرية يف كل مناطق 
لبنان، ومنها بعلبك اليت عندما 
يلتقي بأحد أبنائها خيربه فخامته 
عن أدق التفاصيل كأنه ما زال 
حنمل  فنحن  بعلبك،  سكان  من 
اخلطة  بتفعيل  مطالبتنا  معاليك 
على  غطاء  ال  أن  ومبا  األمنية، 
أحد، فكل واحد منا مسؤول من 
هي  األمنية  واألجهزة  موقعه، 
األساس، للقيام بواجباتها على 
التفلت  حال  إلنهاء  وجه  أكمل 

األمين«. 
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لبنانيات

القوات  حزب  رئيس  أبرق   
ولي  اىل  جعجع  مسري  اللبنانية 
حممد  األمري  السعودي  العهد 
آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  بن 
مبايعته  مبناسبة  مهنئا  سعود، 
وليا للعهد، فقال: »بعد مسرية 
خالهلا  جتلى  باإلجنازات،  غنية 
خمتلف  بالنهوض يف  اقتداركم 
املهام املوكلة اليكم، أسأل اهلل 
التوفيق  بوافر  عليكم  مين  أن 
واالستقرار  والتقدم  والسؤدد 
العربية  اململكة  الكبري  لوطنكم 
العربي  والعامل  السعودية 

ككل«.
اضاف: »نظرا لقناعيت الراسخة 
للبنان  اخلري  تريد  اململكة  بأن 
من  آمل  العربي،  والعامل 
أولوية  يف  لبنان  إبقاء  مسوكم 
قيمة  من  ميثله  ملا  اهتماماتكم 

جعجع ابرق اىل ولي العهد السعودي مهنئا:

 إلبقاء لبنان يف أولوية اهتماماتكم

وإنسانية،  وثقافية  حضارية 
على  اسرتاتيجي  موقع  ومن 
 - العربي  الصراع  بني  تقاطع 
 - العربي  والصراع  اإلسرائيلي 
واملنطقة.  سوريا  يف  اإليراني 
تعاوني  خالل  من  أصبو  كذلك 
العالقات  تعزيز  اىل  ومسوكم 
لبنان  ومسيحيي  اململكة  بني 
بني  احلوار  صعيد  على  وذلك 
األديان الذي ترعاه اململكة كما 

على الصعيد السياسي«.
مريكل

برقية  جعجع  أرسل  ذلك،  اىل 
اجنيال  األملانية  املستشارة  اىل 
باملسشتار  معزيا  مريكل، 
واصفا  كول،  هيلموت  السابق 
إياه ب«مهندس الوحدة األملانية 
املؤسس  واألب   1990 عام 

للمشروع األوروبي«.
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جعجع

ملحم  االعالم  وزير  استقبل 
االول  امس  ظهر  الرياشي 
اخلميس يف مكتبه يف الوزارة، 
السفري املصري نزيه النجاري، 
اليت  الزيارة  يف  معه  وحبث 
للقاهرة  الرياشي  بها  سيقوم 
وزراء  مؤمتر  يف  للمشاركة 

االعالم العرب.
النجاري:  قال  اللقاء،  بعد 
»التقيت اليوم الوزير الرياشي 
الدائم معه  التواصل  يف اطار 
ولالعداد لزيارته املرتقبة ملصر 
وزراء  مؤمتر  يف  للمشاركة 
عدد  ولعقد  العرب  االعالم 

املسؤولني  مع  اللقاءات  من 
هناك«.

االوضاع  يف  »حبثنا  أضاف: 
اليت  والتطورات  االقليمية 
وحنن  ومصر،  لبنان  تهم 
اجل  من  التعاون  اىل  نسعى 
املنطقة  يف  االوضاع  استقرار 
بالنسبة  املستقبل  واستشراف 

اىل جمريات هذه االوضاع«.
مديري  الرياشي  التقى  كذلك 
االقسام يف »تلفزيون لبنان«، 
املكلف  مستشاره  حضور  يف 
جوزف  التلفزيون  شؤون 

مساحة.

الرياشي حبث مع السفري املصري يف 
زيارته للقاهرة والتقى مديري االقسام 

يف تلفزيون لبنان

الوزير اغلرياشي خالل استقباالته

سليم  العدل  وزير  عن  صدر 
جريصاتي البيان اآلتي:

»فوجئنا البارحة خبرب تعيني مدير 
جديد ملعهد العلوم االجتماعية يف 
زحلة - الفرع الرابع يف اجلامعة 
املنتهية  للمدير  خلفا  اللبنانية، 
واليته، والذي كان من الطائفة 
جيدا  نعرف  حنن  الكاثوليكية. 
معايري  اعتماد  يتم  ان  ونثمن 
واجلدارة  واالختصاص  الكفاءة 
واالستحقاق يف كل تعيني يف 
مالك عام، وال سيما يف مالكات 
يفرتض  اليت  اللبنانية  اجلامعة 
مقدمهم  ويف  عليها،  بالقيمني 
ايوب،  فؤاد  الدكتور  رئيسها 
آخر  اي شيء  قبل  ان حيرصوا 
يف  املعايري  هذه  توافر  على 
االشخاص الذين يتولون مهمات 
اكادميية او ادارية يف الصروح 
احرتامنا  مع  انه  اال  العلمية، 
الكلي للمدير اجلديد ومؤهالته، 
ان  اىل  اجلامعة  رئيس  نلفت 
مثل هذه املؤهالت متوافرة يف 
اجلامعة اللبنانية يف طائفة الروم 

جريصاتي: مؤهالت املدير اجلديد 
ملعهد العلوم يف زحلة متوافرة يف طائفة 

الروم الكاثوليك وخنشى التهميش
امللكيني الكاثوليك، وما خنشاه 
تهميش  سياسة  تطبق  ان  هو 
متعمدة لطوائف حمددة يف ظل 
رئاسة ترغب يف أن تكون على 
مثال من سبقها من املؤسسني 
وأوزانهم إن استطاعت اىل ذلك 
سبيال، فضال عن ان ما يتنامى 
اىل علمنا يف مقاربة ملف التفرغ 
اىل  يدعونا  ما  وهو  يطمئن،  ال 
التأكيد من موقعنا يف السلطة 
هناك  يكون  لن  انه  االجرائية 
ملف للتفرغ يف اجلامعة اللبنانية 
من  الوزراء  جملس  طاولة  على 
دون مناصفة حمققة. كل ذلك 
على امل ان نصل اىل يوم، حنن 
وفريقنا السياسي نرنو اليه بكل 
هذه  كل  فيه  نتجاوز  جوارحنا، 
الطائفية،  ازالة  بعد  االعتبارات 
الوفاق  ما ورد يف وثيقة  على 
الدستور  اقتبسه  وما  الوطين 
به  تذكرينا  مت  ما  وعلى  منها، 
يف  واغفال  نسيان  طول  بعد 
لعام  االخرية  بعبدا«  »وثيقة 

.»2017

رئيس  املهجرين  وزير  التقى 
اللبناني«  »الدميوقراطي  احلزب 
يف  مكتبه  يف  أرسالن،  طالل 
الوزارة، وفودا رمسية وبلدية، 
إمنائية  شؤونا  معه  حبثت 
وخدماتية ، باإلضافة إىل أندية 

رياضية وهيئات تربوية.
فاستقبل ارسالن رئيس »مجعية 
حبلي  صهيب  الشيخ  ألفة« 
أشاد  حيث  وفد،  رأس  على 
ب«مواقف أرسالن الداعية دائما 
إىل الوحدة الوطنية منعا حلدوث 
موقفه  ومنها  داخلية،  فتنة  أي 

األخري حول جرمية خلدة«.

ارسالن عرض وزواره شؤونا 
إمنائية ومطلبية

ثم استقبل وفدا من بلدة كليلي 
خمتار  يتقدمه  عاليه  قضاء   -
البلدة، فوفدا من مدرسة راهبات 
تتقدمه  - محانا  الصاحل  الراعي 
درغام،  سيدة  الدير  رئيسة 
اإلجنازات  »أبرز  معه  وعرض 
وبعض  املدرسة  أقامتها  اليت 

اإلحتياجات اليت تتطلبها«.
وفدا  أرسالن  التقى  كذلك 
زرعون  السنديانة«  »نادي  من 
هشام  النادي  رئيس  يتقدمه 
نشاطات  أبرز  على  أطلعه  ضو 
على  وشكره  النادي  وإجنازات 

مواقفه الداعمة للبلدة.

أبي  اهلل  نعمة  النائب  أبدى 
من  قلقه  تصريح،  يف  نصر 
تهريب  عن  املتداولة  »األخبار 
لبنان  باجتاه  السوريني  مئات 
مطالبا  النازحني«،  اىل خميمات 
والداخلية  الدفاع  »وزيري 
بالتحقيق يف صحة األخبار اليت 
يسمح  أمين  تواطؤ  عن  تتحدث 
للمهّربني بأن ينقلوا يوميا مئات 
السوريني إىل لبنان عن طريق 
والصويري  عنجر  جمدل  بلدتي 
املتامختني للحدود مع سوريا«.

التشدد  »إن  نصر:  أبي  وقال 
على  العام  األمن  ميارسه  الذي 
املعابر الشرعية يقابله غض نظر 

ابي نصر: للتحقيق يف املعابر غري الشرعية مع سوريا
عن املعابر الالشرعية واملعروفة 

جيدا لدى األجهزة األمنية«.
تواطؤ  ثبت وجود  »إذا  أضاف: 
السوريني  املهربني  مع  لبناني 
فيجب  األموال  تقاضي  لقاء 
وكأنهم  املتواطئني  حماكمة 
جرم  يوازي  جرما  ارتكبوا 

اإلرهاب«.
وحذر النائب نعمة اهلل أبي نصر 
لبنان  ضد  جديدة  »مؤامرة  من 
من  النازحني  بالسوريني  تدفع 
الرقة حديثا للمجيء إىل لبنان، 
املعقل  هي  الرقة  بأن  علما 
يف  داعش  لتنظيم  األساسي 

سوريا«.

الوزير ارسالن خالل استقباله احد الوفود

اجمللس  رئيس  استقبل 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
يف  قبالن،  األمري  عبد  الشيخ 
مقر اجمللس قائد اجليش العماد 
جوزيف عون يرافقه العميد عماد 
مجال  الركن  واملقدم  خريش 
حسون، يف حضور نائب رئيس 
اخلطيب  علي  الشيخ  اجمللس 
يف  مجول  نزيه  العام  واالمني 
بعيد  لسماحته  تهنئة  زيارة 
الفطر. وكانت مناسبة مت خالهلا 
التداول يف االوضاع العامة يف 

لبنان واملنطقة.
عون  للعماد  قبالن  ومتنى 
يف  والتوفيق  النجاح  »دوام 
عن  الدفاع  يف  الوطنية  مهامه 
وشعبه  حدوده  وحفظ  لبنان 
واستقراره«، مؤكدا »ان اجليش 
لبنان  خالص  خشبة  اللبناني 
وحدته  وصون  حلفظ  وضمانة 
اللبنانيني  وعلى  واستقراره، 
ان يقفوا خلف جيشهم فيوفروا 
ليظل  الدعم  مقومات  كل 
اخلطر  مواجهة  يف  منيعا  سدا 
الذي  والصهيوني  التكفريي 
شعبه  يف  لبنان  يستهدف 
ان  وعليهم  واستقراره،  وامنه 
يعملوا حلفظ وحدته واستقراره 
الدفاع  معركة  يف  فيتضامنوا 
منوذجا  ليظل  لبنان  عن 
املسيحي  االسالمي  للتعايش 
وبلد الثقافات والطاقات اخلرية 

اليت يفتخر بها لبنان«.
سامي الجميل

رئيس  قبالن  الشيخ  واستقبل 
النائب  اللبنانية  الكتائب  حزب 
عضو  يرافقه  اجلميل،  سامي 
املكتب السياسي الدكتور فرج 
كرباج وحسن ناصر، يف حضور 
عبداهلل،  حسن  الشيخ  املفيت 
قبالن  للشيخ  اجلميل  وقدم 
الفطر،  عيد  حبلول  التهاني 
خالهلا  يف  مت  مناسبة  وكانت 

استعراض االوضاع احمللية.

لبنان  خالص  »ان  قبالن  واكد 
اللبنانيني  بتعاون  يتحقق 
بوتقة  يف  وانصهارهم 
الذي  اجلامع  الوطين  العمل 
اللبنانيني،  كل  فيه  ينخرط 
الوطنية  بوحدته  حيفظ  فلبنان 
املشرتك  العيش  وترسيخ 
ان  املطالبني  اللبنانيني  بني 
حلفظ  ويتضامنوا  يتعاونوا 
وطنهم فيعملوا ملا فيه مصلحة 
الشعب ويتضامنوا يف مواجهة 
باالرهاب  املمثلني  لبنان  اعداء 

التكفريي والصهيوني«.
نبيه  الرئيس  »ان  قبالن  واكد 
وهو  بامتياز  وطين  رجل  بري 
لبنان  حلفظ  ضمانة  يشكل 
العيش  وترسيخ  واستقراره 
يلعبه  ملا  ابنائه  بني  املشرتك 
من دور وطين رائد يف حتصني 
ثقافة  تعميم  خالل  من  السلم 
بني  املشاكل  حلل  احلوار 

اللبنانيني«.
النائب  ادىل  اللقاء  وبعد 
اجلميل بتصريح جاء فيه:«كانت 
مع  نلتقي  سعيدة  فرصة 
مساحة االمام قبالن ونتمنى له 
خالله  ومن  ونعايده  خري  سنة 
الطائفة  لكل  اخلري  كل  نتمنى 
وبالنسبة  اللبنانيني.  ولكل 
وال  ينقطع  مل  التواصل  لنا 
دائما  واالحرتام  واحملبة  حلظة 
تستمر  ان  ونتمنى  موجودان. 
لبنان.  ملصلحة  العالقة  هذه 
يكون  ان  رغبتنا  عن  له  وعربنا 
اليت  احلواجز  لكل  كسر  هناك 
بعضهم  عن  اللبنانيني  تفرق 
البعض، الننا نؤمن كجيل جديد 
ان ال مكان للحواجز بني الناس 
واحد  هدفنا  الن   ،2017 عام 
مشرتك وطموحنا واحد وهو بناء 
لبنان وطن  بشباب  يليق  وطن 
على حجم وطموح شباب وصبايا 
لبنان الذين تربوا يف هذا البلد 

وهم من كل الطوائف«.

قبالن استقبل قائد اجليش وسامي اجلميل: 
اجليش خشبة خالص لبنان وضمانة 

حلفظ وصون وحدته واستقراره

الشيخ قبالن مستقبال قائد الجيش العماد عون

صقر  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  سطر  
الداخلي  األمن  قوى  مديرية  إىل  قضائية  استنابة  سطر  صقر 
واالجهزة األمنية، بالتحري عن مطلقي النار ابتهاجا، بنتائج شهادة 

»الربوفيه«، وتوقيفهم وسوقهم اىل دائرته.

صقر سطر استنابة قضائية بالتحري 
عن مطلقي النار ابتهاجا بنتائج 

الربوفيه وتوقيفهم



Page 6صفحة 6     

لبنانيات

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

جبولة  أسود  زياد  النائب  قام 
معايدة بعيد الفطر املبارك على 
الروحية  املرجعيات  من  عدد 
مفيت  مشلت  صيدا  مدينة  يف 
صيدا واقضيتها الشيخ سليم 
سوسان، مفيت صيدا الزهراني 
الشيخ حممد عسريان  اجلعفري 

والشيخ ماهر محود.
وقال النائب أسود يف تصريح: 
بالرتحيب  مفعما  لقاء  »كان 
واستمعت  املفيت  مع  واملودة 
ونظرته  السياسية  افكاره  اىل 
اىل الواقع اجلزيين -الصيداوي 
نقاط  على  تالقينا  واعتقد 
ان  واهمها  مشرتكة  كثرية 
واحد.  شعب  وجزين  صيدا 
هناك عالقات تارخيية وثقافية 
ويشكلون منوذج للعيش الواحد 
بني كل مكونات هذه املنطقة، 
السرتاتيجية  رسم  هناك  كان 
كل  ختطي  لكيفية  معينة 
وترسبات  اجملتمع  اشكاليات 
االنقسامية  السياسية  احلالة 
اليت حصلت يف املرحلة السابقة 
قناعة  اىل  وصلنا  انه  واعتقد 
بدء  لكيفية  مشرتك  وتصور 
خطوات بناء ومتتني الوحدة بني 
رسم  وكيفية  املنطقتني  اهل 
واالجتماعية  السياسية  احلالة 

يف االيام املقبلة«.
وقال: »ستكون صيدا وجزين 
اللبنانية  املناطق  لكل  منوذجا 
االنقسامات  تقريب  بكيفية 
عالقات  وبناء  اهلوات  وردم 

قائمة  صرحية  واضحة  جديدة 
وعلى  املتبادل  االحرتام  على 
حفظ االديان والتمسك باالرض 
باذن  افضل  وحياة  والوحدة 

اهلل«.
وأوضح »أننا يف »التيار الوطين 
القطعة،  على  نعمل  ال  احلر« 
ونؤسس  عالقات  نبين  حنن 
أفق  فتح  وحناول  للمستقبل 
وليست  أحالمنا  لدينا  جديد، 
دائما تتحقق ولكن منشي على 
أن  إىل  مشريا  صلبة«،  أرض 
بني  حتالفات  عن  »احلديث 
الوانه  سابق  وجزين  صيدا 

أسود عايد املرجعيات الروحية يف صيدا بعيد الفطر:

احلديث عن حتالفات بني صيدا وجزين سابق الوانه

اسود خالل زيارته املرجعيات الروحية

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

مع  حتالف  هناك  يكون  رمبا 
يكون  ورمبا  املستقبل«  »تيار 
هناك حتالف مع افرقاء وحلفاء 
يشعروا  أن  االهم  لكن  آخرين 
فريق  انهم  وجزين  أهل صيدا 

واحد«.
وزار اسود قائد منطقة اجلنوب 
يف االمن الداخلي العميد مسري 
اوضاع  يف  وتداوال  شحادة 

املنطقة.

النابلسي
الشيخ  العالمة  اسود  زار  كما 
العالمة  اعترب  النابلسي  عفيف 

»العالقات  أن  النابلسي 
االسالمية - املسيحية جيب أن 
خالل  من  بلبنان  األمل  تفتح 
االستقامة  من  منوذج  أعلى 
املتبادلة  والثقة  واالحرتام 

والتجارب االجيابية«.
األديان  هو  »لبنان  وأضاف: 
السليمة  والعالقات  املنفتحة 
والسياسة  اجلامع  والفكر 
نريده  البلد  هذا  املتفاعلة. 
غنب  أو  اكراهات  بال  للجميع 
ومساواة يف  وإمناء  تفاعل  بل 

احلقوق والواجبات«.

اسود
وقال النائب أسود بعد اللقاء: 
مساحته  آراء  إىل  »استمعنا 
الشخصي  املستويني  على 
أحسن  وتلقينا  والسياسي، 
نتعلم  اليت  مؤلفاته  من  هدية 
التعاطي  طريقة  منها  ونفهم 
كمسيحيني مع اخواننا املسلمني 
كل  ويف  واجلنوب  صيدا  يف 

لبنان«.
واعترب أن »مجال هذه املنطقة 
بابا  لنا  يفتحان  وتارخيها 
والتعرف  التعاون  من  للمزيد 
اىل بعضنا لنعيش يف وحدتنا 
ومتتني عالقتنا، فإما أن تكون 
صيدا وجزين منوذجا حيتذى يف 
كل لبنان أو نكون صورة سيئة 
يعيشه  وانقسام  واقع  عن 
أن  نستطيع  لكن  اللبنانيون. 
نتخطى مآسينا واملصاعب ومند 
األرض  أبناء  بني  قوية  جسورا 

واألجيال العتيدة«.
»التيار  يف  »حنن  وأضاف: 
»على  نعمل  ال  احلر«  الوطين 
عالقات  نبين  بل  القطعة«، 
وحناول  للمستقبل  ونؤسس 
أحالمنا  لدينا  جديد.  أفق  فتح 
ولكن  دائما،  تتحقق  ال  وهي 

منشي على أرض صلبة«.
حتالفات  عن  »احلديث  وتابع: 
بني صيدا وجزين سابق ألوانه، 
مع  حتالف  هناك  يكون  رمبا 
»تيار املستقبل« أو مع أفرقاء 
أن  األهم  لكن  أخرين.  وحلفاء 
يشعر أهل صيدا وجزين بأنهم 
التخفيف  مهمتنا  واحد.  فريق 
من املخاوف واالرباكات ومتتني 
واحرتام  وتوطيدها  العالقات 

بعضنا البعض«.

ودير  صيدا  أبرشية  راعي  جال 
املطران  املاونية  للطائفة  القمر 
املرجعيات  على  العمار  مارون 
اقليم  منطقة  يف  والفاعليات 
الفطر،  بعيد  مهنئا  اخلروب، 
مارون  املونسنيور  ورافقه 
كيوان ورئيس بلدية جدرا األب 
الياس  واألب  القزي  جوزف 
عقدت  مناسبة  وكانت  األمسر، 
مت  اللقاءات،  من  سلسلة  فيها 
خالهلا البحث يف جممل القضايا 
واملستجدات،  العامة  واألوضاع 
األوىل  املرة  انها  سيما  وال 
يزور العمار املنطقة بعد انتخابه 
االبرشية  على  أصيال  مطرانا 

مطلع الشهر احلالي.
حمطته  استهل  العمار  وكان 
األوىل يف بلدة برجا، حيث زار 
وقدم  ترو،  الدين  عالء  النائب 
حضور  يف  بالعيد  التهاني  له 

عدد من الشخصيات.
بكلمة  اللقاء  القزي  واستهل 
ترو  دارة  ان  معتربا  ترحيبية، 

هي بيت للجميع.
بالعمار  مرحبا  ترو  حتدث  بدوره 
»كما  وقال:  املرافق،  والوفد 
جسم  حنن  جوزف،  األب  قال 
وقد  اخلروب،  اقليم  يف  واحد 
املنطقة، ولكن  مرت غيمة على 
احلمد اهلل ختم هذا اجلرح، وان 
عند  تكون  االمور  كل  اهلل  شاء 

حسن ظنكم«.
من جهته قال العمار: »إن األب 
احملب.  احلق  صوت  هو  جوزف 
وحنن عندما نأتي اىل برجا، نأتي 
صديق  ترو  النائب  بيتنا،  اىل 
واخ حبيب وصاحب بيت عريق، 
وهو منفتح وحمب على اجلميع، 
ونتمنى ان تكون األعياد مباركة 
على برجا واملنطقة وكل لبنان، 
ألنه يف األعياد املباركة السماء 
تكون مفتوحة، وعلينا ان نطلب 
لذلك  والربكة،  النعمة  ربنا  من 
لتسمع  مفتوحة  السماء  فإن 
الوطن،  اجل  من  باخلري  دعاءنا 
اىل  نأتي  فنحن  وحمبيه،  واهله 
الوطن  خط  اخلط،  بهذا  هنا 
جلميع  واملعطاء  اخلري  احملب 
ان  يستطيع  والذي  اهله، 
يستوعب كل اهله احملبني على 
ارضه، فنحن واياكم يد واحدة، 

وسنبقى كذلك«.
ثم انتقل العمار والوفد اىل بلدة 
شحيم، حيث التقى النائب حممد 
احلجار يف دارته. وحتدث القزي، 
اليت  الوثيقة  »العالقة  ان  فأكد 
تربطنا مع النائب احلجار كصديق 
قدمية،  املنطقة  يف  ومرجعية 
ودارة احلجار كانت دائما مكانا 
والشخصيات  الفاعليات  لتالقي 
يف  صوتنا  وهو  االقليم،  يف 

املنطقة«.
ورد احلجار بكلمة فرحب بالعمار 
أن  وأكد  املرافق،  والوفد 
عنها  حتدث  اليت  »اإلجيابيات 
هي  العمار  املطران  سيادة 
بشارة خري وطمأنينة للمواطنني، 
واملهم ان هذه القوى السياسية 
اليت تفاهمت يف ما بينها على 
يف  كثرية  واستحقاقات  أمور 
وقف  من  السابقة،  املرحلة 
فراغ يف الرئاسة االوىل استمر 
إىل  ونصف  السنتني  حلوالي 
تأليف احلكومة إىل إقرار قانون 
يف  تكمل  ان  عليها  االنتخاب، 

ان  اىل  الفتا  نفسه«،  االجتاه 
»ما يقلقين ويشغلين اليوم هو 
اوجاع الناس، ونتمنى أن تتمكن 
حكومة استعادة الثقة من القيام 
بواجباتها حيال املواطنني، ألنها 
إن مل تتمكن من استعادة الثقة 
تقوم  ال  تكون  فعندها  بالناس 
مسؤولية  هنا  ومن  بواجباتها، 
كل القوى السياسية يف مواكبة 

املرحلة املقبلة«.
رئيس  به  قام  ما  »ان  وأكد 
اللقاء  خالل  من  اجلمهورية 
جيد،  امر  بعبدا  يف  التشاوري 
والرئيس عون الذي مجع القوى 
احلكومة  يف  املمثلة  السياسية 
يف بعبدا، وضع نوعا من خارطة 
الطريق، ووضع اولويات للعمل 
على  اكان  املقبلة،  املرحلة  يف 
كان  أم  امليثاقي،  املستوى 
االقتصادي  املستوى  على 
واالصالحي«، ونأمل من احلكومة 
هذه  ترمجة  النيابي  واجمللس 
التوجهات اليت مت التوافق عليها، 
اىل خطوات عملية نستطيع السري 
بها، ويف مقدمها معاجلة الشأن 

االقتصادي واالجتماعي«.
ان  الثاني،  »االمر  وأضاف: 
اليت  اخلروب  اقليم  ملنطقة 
واجلبل،  الشوف  من  جزأ  هي 
بني  جتمع  لكونها  خصوصية، 
اللبناني  الشعب  مكونات  كل 
هلذه  تتيسر  وعندما  واطيافه، 
كاليت  كرمية  رعاية  املنطقة 
وكذلك،  اليوم،  انتم  متثلونها 
وقيادات  اشخاص  هلا  يتيسر 
العيش  هذا  على  فعليا  حترص 
املميز  القزي  كاألب  الواحد، 
يطمئن  الوطنية،  مبادراته  يف 
لذا  املستقبل.  اىل  اجلميع 
العيش  برسالة  التمسك  علينا 
هذا  الواحد،  العيش  املشرتك، 
حتدث  الذي  الرسالة  لبنان  هو 
الثاني  بولس  يوحنا  البابا  عنه 
وهذه  للبنان،  زيارته  خالل 
احلفاظ  يف  مجيعا  مسؤوليتنا 

عليه وتعزيز رسالته«.
بعدها زار العمار بلدة الزعرورية، 
حيث قدم التهنئة بالعيد للمدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 

عماد عثمان.
وحضر ايضا مهنئا الرئيس العام 
للرهبانية املخلصية األرمشندريت 
انطوان ديب على رأس وفد ضم 
رئيس دير املخلص النائب العام 
األرمشندريت نبيل واكيم واألب 
سيدة  دير  من  وراهبات  شربل 
البشارة يف جون ممثلة الرئيسة 
العامة لالهبات املخلصيات األم 

منى وازن.
ووفد  العمار  زار  ذلك،  بعد 
والراهبات  املخلصية  الرهبانية 
قدموا  حيث  حصروت،  بلدة 
البيئة  لوزير  بالعيد  التهاني 

طارق اخلطيب.
والوفد  العمار  انتقل  بعدها 
الرهبانية  ووفد  املرافق 
بلدة  اىل  والراهبات،  املخلصية 
»اجلماعة  قيادة  وزاروا  شحيم، 
لبنان  جبل  يف  االسالمية« 
االسالمي،  الدعوى  مركز  يف 
رئيس  استقباهلم  يف  وكان 
اجلماعة يف جبل  جملس حمافظة 
واملسؤول  قداح،  حممد  لبنان 
واعضاء  سراج  عمر  السياسي 

اجلماعة واملسؤولون.

العمار ورئيس الرهبانية املخلصية وراهبات هنأوا 
املرجعيات يف اقليم اخلروب بالفطر وتأكيد 

التالقي والعيش املشرتك
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حّددت شركة »سوليدير« 29 حزيران 
موعدًا الستبدال 12.19 مليون شهادة 
هذه  لندن.  بورصة  مدرجة يف  إيداع 
الوحيدة  النافذة  سُتغلق  اخلطوة 
األجانب،  املستثمرين  على  للشركة 
وال  مّجة،  سلبية  آثار  هلا  وستكون 
سيما أنها جاءت بناًء على توصية من 
»بنك أوف نيويورك«، بصفته املودع 
أجرى تدقيقًا  الذي  الشهادات،  هلذه 
يف ميزانية الشركة ونفقاتها وخلص 
إىل عدم جدوى إبقاء هذه الشهادات 
إىل  نظرًا  لندن،  بورصة  يف  مدرجة 

الكلفة العالية املرتتبة على تداوهلا
من  عدد  تلقى  حزيران،  منتصف  يف 
املستثمرين، الذين حيملون شهادات 
إيداع صادرة من شركة »سوليدير«، 
بالغًا من إدارة الشركة يعرض عليهم 
استبدال هذه الشهادات مببالغ نقدية 
الواحدة  للشهادة  سعر  أساس  على 
أو  اجلاري،  حزيران   29 يف  حُيّدد 
استبدال شهادات اإليداع بأسهم يف 

»سوليدير« من الفئة »أ«.
وبّررت الشركة هذا العرض بـ«ضعف 
بورصة  يف  اإليداع  شهادات  تداول 
لضعف  »نظرًا  أنه  وأضافت  لندن«، 
سيولة شهادات اإليداع وكلفة إدارتها 
يف  االستمرار  على  املرتّتب  والعبء 
الفوائد  مع  يتناسب  يعد  مل  إدراجها 

احملققة منها«.

توصية بنك أوف نيويورك
األسباب  »سوليدير«  إدارة  أخفت 
الشهادات،  هذه  محلة  عن  احلقيقية 
بسبب  يكن  مل  االستبدال  فعرض 
ضعف التداول فقط، بل بسبب توصية 
بوقف تداوهلا يف بورصة لندن، تقّدم 
بصفته  نيويورك«،  أوف  »بنك  بها 
املودع هلذه الشهادات، إذ إن كلفة 
أكرب من  باتت  الشهادات  إدارة هذه 
السهم،  حلامل  حتققه  الذي  املردود 
الشهادات  هذه  محل  فإن  وبالتالي 

حتّول إىل عبء على املستثمر.
جاءت هذه التوصية بعد عملية تدقيق 
يف ميزانية الشركة وأعماهلا قام »بنك 
املطلعني،  وحبسب  نيويورك«.  أوف 
فإن »املدّقق ال ينظر فقط إىل النتائج 
اليت تقدّمها الشركة يف تقاريرها، بل 
ينظر إىل األسباب املوجبة واملرّبرات 
الفعلية الكامنة وراء احلسابات املصّرح 
عنها، ويدرس اخليارات امُلتخذة اليت 
أّدت إىل هذا اإلنفاق أو ذاك، إال إذا 
الشركة كما  إدارة  ينوي حماباة  كان 
حيصل حاليًا مع تقارير املدققني اليت 
تصدر سنويًا... وهذا يعين أن أوضاع 
املدققني  على  فرضت  اليت  الشركة 
التداول  بوقف  للمصرف  التوصية 
بهذه الشهادات، هي ليست عادية، 
انفتاح  ستمنع  ألنها  خطرية  تعّد  بل 
اخلارجيني  املستثمرين  على  الشركة 
هو  بريوت  بورصة  وجودها يف  فيما 

غري جمٍد«.
اإلدارة املسرفة

ما الذي اكتشفه »بنك أوف نيويورك« 
مصادر  توضح  التدقيق؟  عملية  يف 
عاملة يف البورصة أن نتائج التدقيق 
أظهرت أن الشركة تسري على طريق 
اإلدارية  الكلفة  وأن  ماليًا،  احنداري 
ما  هناك  وليس  جدًا  باهظة  فيها 
يرّبرها، ال سيما أنها كلفة ناجتة من 
الشركة،  يف  املديرين  كبار  سلوك 
املثال  سبيل  )على  يواظبون  الذين 
ال احلصر( على عقد اجتماعات جملس 
»موناكو«،  إمارة  يف  الشركة  إدارة 
مع ما يعنيه ذلك من إسراف، وكذلك 
بها  يقوم  اليت  السياحية  اجلوالت 

»طرد« سوليدير من بورصة لندن: املساهمون املخدعون آخر من يعلم
محمد وهبة

وبعض  اإلدارة  جملس  يف  أعضاء 
»االستكشاف«  حبّجة  املديرين  كبار 
أموال  استثمار  أجل  من  و«التذوق« 
أي  واملقاهي،  املطاعم  يف  الشركة 
يف اجملال الذي ال ختتّص به، وهذا 
الشركة...  ميزانية  حساب  على  كّله 
البيوعات  أن  يظهر  املقابل،  يف 
العقارية اليت تتم جدولتها يف ميزانية 
سنوات حمّددة هي بيوعات مسّجلة يف 
املثال  سبيل  فعلى  ماضية،  سنوات 
اليت  عقدًا،  الـ11  أن  تبني  أيضًا، 
تزعم الشركة أنها وقعتها يف 2016، 
وأن  هي حمققة يف سنوات ماضية، 
البيع  عقود  على  املدفوعة  العموالت 
وال  وباهظة  كبرية  هي  ُألغيت،  اليت 
املصادر  حبسب  اسرتجاعها...  ميكن 
أوف  »بنك  جعبة  يف  يوجد  نفسها، 
املعطيات  من  الكثري  نيويورك« 
واملعلومات اليت مل ُيكشف عنها بعد، 
بوقف  التوصية  إىل  دفعته  ولكنها 
تداول شهادات إيداع »سوليدير« يف 

بورصة لندن.
كلفة ترويج باهظة

يف  الشهادات  هذه  تداول  ُيعترب 
الوحيدة  النافذة  مبثابة  لندن  بورصة 
السيولة  على  »سوليدير«  لشركة 
األجانب.  املستثمرين  من  اخلارجية 
ُفتحت هذه النافذة يف 26 أيار 1998، 
عندما قّررت الشركة أن تصدر 12.19 
إصدار  )يستند  إيداع  شهادة  مليون 
هذه الشهادات إىل أسهم الفئة »أ«، 
وضعت  »سوليدير«  شركة  إن  أي 
لدى  املذكورة  الفئة  من  أسهمًا 
نيويورك،  أوف  بنك  وهو  »املودع« 
شهادات  املقابل  يف  هلا  ليصدر 
إيداع تدرج يف بورصة لندن العاملية 
هذه  على  إدارة  رسوم  ويتقاضى 
األسهم  عن  ختتلف  وهي  العملية(، 
و)ب(،  )أ(  الفئتني  من  العادية 
املنصوص  احلقوق  كل  متلك  ولكنها 
مليون   160( العادية  لألسهم  عنها 
الفئة  من  مليون   100 منها  سهم 
العينية،  التقدميات  متّثل  الذي  »أ« 
و65 مليونًا من الفئة »ب« اليت متّثل 
حق  باستثناء  النقدية(،  املساهمات 
التصويت يف اجلمعية، وهذه احلقوق 
األرباح،  أنصبة  قبض  حق  تشمل: 
عند  الشركة  موجودات  اقتسام  حق 
تصفيتها، حق االستفادة من قرارات 

اجلمعية العمومية بأّي منفعة خاصة.
وقد ُأصدرت هذه الشهادات بناء على 
طلب إدارة الشركة ضمن رغبتها يف 
املستثمرين  من  نافذة  على  احلصول 
األجانب. ويوم إصدارها دفعت شركة 
سوليدير مبلغ 25 مليون دوالر للحملة 
العملية،  هلذه  رّوجت  اليت  اإلعالنية 
آملة يف استقطاب مستثمرين أجانب 

أن القرار جاء من بنك أوف نيويورك 
أبلغ محلة شهادات اإليداع يف  الذي 
24 أيار 2017 أنه »سينهي عقد إصدار 
شهادات اإليداع مع شركة سوليدير« 
عن  الصادرة  الرسالة  يف  ورد  كما 
بأن شركة  علمًا  نيويورك،  أوف  بنك 
بهذا  املساهمني  تبلغ  مل  سوليدير 
من  الثاني  النصف  يف  إال  األمر 
حزيران، أي قبل أيام من بدء عملية 

سحب الشهادات من التداول.

إخفاء املعلومات عن املساهمني
بهذا  املساهمني  إبالغ  يتم  مل  ملاذا 
األخرية  العمومية  اجلمعية  يف  األمر 
املاضي؟  االثنني  يوم  ُعقدت  اليت 
وملاذا مل ُيذكر موضوع وقف التداول 
بشهادات اإليداع يف التقرير املرفوع 
مساهمي  إىل  اإلدارة  جملس  من 
اجلمعية العمومية، علمًا أن هذا التقرير 
يذكر  وملاذا مل  2017؟  أيار  أعّد يف 
مدققي  من  املعّد  التقرير  يف  األمر 
املساهمون  يستحق  أال  املراقبة؟ 
جملس  ومساءلة  احلقيقة  معرفة 
وراء  الكامنة  األسباب  عن  اإلدارة 
ذلك؟ أم أن جملس اإلدارة كان قلقًا 
يف  األمر  هذا  عرض  يتحّول  أن  من 
اجلمعية العمومية إىل مطلب بتصفية 
داٍع  أّي  يعد هناك  اليت مل  الشركة، 
ملزيد من التوسع األفقي والعامودي 
يف عملها، فيما فرتة التصفية قادرة 
املنشودة  األعمال  باقي  إجناز  على 
يف وسط بريوت من دون أن يرتتب 
املزيد من األكالف على ما تبقى من 
موجودات للشركة؟ أم أن هناك رغبة 
يف حتقيق املزيد من املنافع يف عمر 
الشركة الباقي بالطريقة نفسها اليت 
مّتت خالل العقدين األخريين، أي من 
خالل التوّسع غري املدروس واإلنفاق 
غري املربر واهلدر يف الكلفة اإلدارية 
املنتشر  والفساد  اإلنشاءات  وكلفة 

بني مسؤولي الشركة؟
الحل بالتصفية

يف الواقع، إن الثغرات املرتوكة يف 
احلسابات املالية كانت تشكل مصدر 
قلق كاف، لكن يبدو أنها مّرت مرور 
املساهمني  »ملل«  بسبب  الكرام 
قناعة  إىل  وتوصلهم  املساءلة  من 
أالعيبها  متارس  الشركة  إدارة  أن 
السياسي  نفوذها  إىل  باالستناد 
الذي متلكه، وأن ال قدرة  والطائفي 
ألحد على أن حياسبها وإن كان رئيس 
اجلمهورية ميشال عون كّرر أكثر من 
مّرة أمام أصحاب احلقوق أنه سيعيد 
هلم حقوقهم على قاعدة »األمتار بداًل 
قناعة  هناك  تعد  مل  األسهم«.  من 
لدى أي مساهم بأن احملاسبة ممكنة 

ومتاحة يف هذه الشركة.
امللل تسلسل إىل صغار املساهمني 
الذين بدأوا يطالبون بتصفية الشركة 
إلنهاء  التصفية  فرتة  واستعمال 
املشروع أو ما تبقى منه مقابل توزيع 
على  للسهم  االقتصادية  احلقوق 
حامليه، أي األمتار بداًل من األسهم. 
هذه املعادلة اليت أصبحت بني يدي 
على  أنه  تعين  اجلمهورية،  رئيس 
الشركة أن تتوقف عن هدر موجودات 
مليون   1.7 والبالغة  الباقية  الشركة 
قيمتها،  تقّدر  للبناء  قابل  مربع  مرت 
حبسب تقرير جملس اإلدارة، بنحو 6 
مليارات دوالر. هذه املليارات تعود 
التفريط  جيب  وال  احلقوق  ألصحاب 
بها وإنفاقها كما أنفق ما قبلها عندما 
تزيد  بقيمة  عقارات  سوليدير  باعت 
على 3 مليارات دوالر ومل توّزع على 
املساهمني أكثر من 1.14 دوالر. أين 

ذهبت املبالغ الباقية؟ ويف جيوب من 
إنشاءات سوليدير  وضعت؟ هل ترّبر 
الكلفة؟  هذه  كل  األراضي  وتطوير 
األراضي  تطوير  كلفة  أن  يعقل  هل 
تزيد على 62% من القيمة النهائية؟

االستبدال أو الشراء؟
شهادات  محلة  على  الشركة  تعرض 
بأسهم  شهاداتهم  استبدال  اإليداع 
من الفئة )أ( أو شراء هذه الشهادات 
حزيران،   29 يف  حيّدد  بسعر  منهم 
ويرّجح أن يكون أقّل من السعر الرائج 

اليوم.
هذا العرض يعّد عرضًا مثريًا للشكوك، 
تقرير  يف  صّرحت  الشركة  ألن 
أسهم  أن   2016 عام  عن  احلسابات 
تزيد قلياًل عن  اخلزينة يف ميزانيتها 
1.9 مليون سهم، وأنها مديونة بأكثر 
من 600 مليون دوالر، فكيف ستسّدد 
الشهادات املستبدلة فيما هي  قيمة 
تصّرح بأنه ال قدرة لديها على توزيع 
أنصبة أرباح للمساهمني؟ هل تستعمل 
األسهم احملّررة من بنك أوف نيويورك 
أن  يعين  ما  االستبدال،  عملية  يف 

اإليداع قد ال يتطابق  تسعري شهادة 
مع تسعري السهم، إال إذا كانت تنوي 
اإليداع  شهادات  سحب  كلفة  حتميل 
لبنك أوف نيويورك؟ وملاذا ستفرض 
الشركة على املساهمني سعر السهم 
الرائج علمًا بأنها هي وكبار املتداولني 
يتحّكمون  منها  املقربة  املصارف  من 
جملس  مسؤولية  تقع  أين  بالسعر؟ 
ومسؤولية  املوضوع  هذا  اإلدارة يف 
هذه  األسهم؟  محلة  جتاه  الشركة 
األسهم بسعر اليوم تصل قيمته إىل 
104 ماليني دوالر على أساس سعر 
8.57 دوالر للشهادة الواحدة )السعر 
عددًا  لكن  أمس(،  من  أول  املسّجل 
فرتة  قبل  اشرتاها  املساهمني  من 
الواحدة،  للشهادة  دوالرًا   12 بسعر 
على  الشهادات  قيمة  يعين جممل  ما 
دوالر،  مليون   146 يبلغ  السعر  هذا 
وبالتالي فإن هناك خسائر سيتحملها 

حاملو السهم.

نوعية  املدققني  تقرير  يظهر  ال   *
اخلدمات اليت حصلت عليها سوليدير 

لقاء هذه املبالغ

صرّحت الشركة أنها مديونة بأكثر من 600 مليون دوالر )مروان طحطح(

اسم  وإدراج 
الشركة يف بورصة 
لندن مبا يؤمن هلا 
تسويقية  رافعة 
ومالية... لكن كل 
هذه اآلمال ُأحبطت 
تبنّي  بعدما  اليوم 

حتصر  »سوليدير«  شركة  إدارة  أن 
عملياتها مبنافع جمموعة من املتحكمني 
الشركة  موجودات  حساب  على  بها 
احلقوق  وأصحاب  األسهم  ومحلة 

األصلية.
يتخذه  مل  القرار  إن  يقول  من  مثة 
بل  املودع،  أو  نيويورك،  أوف  بنك 
تبنّي  بعدما  الشركة  اختذته  قرار  هو 
ضعيف  بالشهادات  التداول  أن  هلا 
ومكلف. لكن املعطيات املتداولة تفيد 

تحتوي 
موجودات 

الشركة على 
1.7 مليون مرت 
مربع بقيمة 6 
مليارات دوالر
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كشفت وثائق قضائية أن أعضاء 
الضرييب  التهرب  عصابة  يف 
بقيمة إمجالية 130 مليون دوالر 
يف  مؤخرا  ضبطها  جرى  اليت 
غسيل  على  اعتمدت  أسرتاليا 
املشبوهة  االبتزاز  أموال  بعض 

يف لبنان.
يذكر أن تسعة أشخاص بينهما 
آدم كرانستون جنل نائب مفوض 
األسرتالي  الضرائب  مكتب 
إليهم  كرانستون وجهت  مايكل 
اتهامات بإدارة عصابة لالحتيال 
الضرييب من خالل استغالل شبكة 

من شركات جدولة املرتبات.
وذكرت تقارير أن عضو العصابة 
 24 روستانكوفسكي،  دانيال 
األفراد  باقي  على  انقلب  عاما، 
يف فرباير املاضي، إثر خالفات 

مالية.
ابتز  الرجل  إن  الشرطة  وقالت 
العصابة للحصول على مبلغ 24 
إبالغ  عدم  مقابل  دوالر  مليون 
مبساعدة  واإلعالم،  السلطات 
واملطور  باريت  اإلعالمي ستيف 

العقاري دانيال هومسان.
أي  يواجه  ال  باريت  أن  بيد 
اتهامات، بينما اتهمت السلطات 

هومسان باالبتزاز.
مسجلة  هاتفية  مكاملات  وتظهر 
حمامي  الشرطة،   بواسطة 
مينون  ديف  الضريبية  الشؤون 
عن  يتحدث  العصابة  أفراد  أحد 
تنظيم خمطط مع سيفاج شاالبيان 
إلخفاء  روستانكوفسكي  حمامي 

املدفوعات.
الفيدرالي  البوليس  وبدأ 
األسرتالي يف مالحقات قضائية 

إلرجاع  حماولة  يف  مايو  يف 
األموال اهلائلة.

بنيو  العليا  احملكمة  وأصدرت 
ساوث ويلز مؤخرا أمرا قضائيا 
إليزابث  القاضية  أن  يظهر 
حسابات  مجدت  فولريتون 
يف  يعمل  الذي  سيكالي  غلني 
خلفية  على  بوينت«  »كرميورن 

غسيل  أموال ابتزاز.
إليه  توجه  مل  صيقلي   لكن 

اتهامات رمسية.
 24 أن   الوثائق  وتكشف 
االبتزاز  أموال  مليون دوالر من 
شركة  خالل  من  دفعها  مت 
حساب  إىل  بايرول«  »بلوتوس 
ليجال«  »الندز  احملاماة  شركة 
احملامي  شاالبيان،  ميلكها  اليت 
ساوث  نيو  لسياسي  السابق 

ويلز إيدي عبيد.
أكثر  أن  القضائي  األمر  ويظهر 
حتويلها  مت  دوالر  مليون  من 
من »الندز ليغال« إىل حسابني 
أحدهما  أنشأ  لصيقلي،  تابعني 

يف اليوم السابق للتحويل.
وبعد ذلك كتب سيكالي شيكني 
مببلغ 320 ألف دوالر و570 ألف 

دوالر حلساب »الندز ليغال«.
أبريل، مت حتويل 330  ويف 11 
ألف دوالر من الندز ليغال إىل  
احلساب املصريف جلورج شقيق 

سيكالي يف لبنان.
جرى  أسابيع،  بثالثة  وبعدها 
حتويل املبلغ نفسه من لبنان إىل  
حساب سيكالي يف بنك جمموعة 
املصرفية  ونيوزيلندا  أسرتاليا 

احملدودة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عصابة التهرب الضرييب غسلت أمواهلا يف لبنان

فنزويال  ترتّنح  أشهر  ثالثة  منذ 
على شفا حرب أهلية غري معلنة، 
بعد مواجهات دامية بني مؤّيدي 
املعارضة وقوات النظام أوقعت 
عشرات القتلى ومئات اجلرحى، 
حادة  متوينية  أزمة  تشتّد  فيما 
وأدوية،  أساسية  أغذية  تشمل 
واجتماعية  صحية  بأزمة  مهددًة 
خطرة يف واحدة من أبرز الدول 
تعوم  واليت  للنفط،  املصّدرة 
على أضخم خمزون للبرتول يف 

العامل.
األخري،  التصعيد  من  وُيستدّل 
اختذتها  بقرارات  بدأ  والذي 
نتائج  مفاعيل  إلبطال  احلكومة 
فازت  اليت  النيابية  االنتخابات 
فيها املعارضة بغالبية ساحقة، 
االحتجاجات  رقعة  واتساع 
وتريتها،  وتسارع  الشعبية 
الدول  »منظمة  إضافة إىل عجز 
موقف  اختاذ  عن  األمريكية« 
موّحد من األزمة، يف ظل انكفاء 
واضح ومربك من واشنطن، أن 
واردة،  باتت  السيناريوات  كل 
وضع  إىل  االنزالق  فيها  مبا 
جيعل من فنزويال سورية أمريكا 

الالتينية.
املدعية  العليا  احملكمة  ومنعت 
العامة لويزا أورتيغا من مغادرة 
حساباتها  ومّجدت  البالد، 
اتهمت  بعدما  املصرفية، 
مادورو  نيكوالس  الرئيس 
لكنها  دولة«.  »إرهاب  بإشاعة 
دستور  عن  »الدفاع  تعهدت 
ولو  ودميوقراطيتها«  فنزويال 

كّلفها ذلك »حياتها«.
وأتى خطف ضابط يف الشرطة 
على  النار  منها  أطلق  مروحيًة 
مبنى احملكمة العليا يف العاصمة 
املعارضة  اعتربته  ما  ضمن 
»أشبه بفيلم«، وكذلك ما أعقب 
ذلك من تصرحيات ملادورو قال 
وما  أبدًا،  نستسلم  »لن  فيها: 
عجزنا عنه يف صناديق االقرتاع 
سنحققه بقوة السالح، الذي به 
من  وحتذيره  وطننا«،  سنحّرر 
حرب  إىل  »ستتجه  البالد  أن 
إذا غرقت يف فوضى وعنف«، 
لُيطلق بذلك صّفارات إنذار يف 
اليت  الالتينية،  أمريكا  عواصم 
الفنزويلية  األزمة  تعترب  باتت 
أمن  تهدد  اليت  التحديات  أخطر 

املنطقة واستقرارها.
وترى هذه العواصم أن االرتفاع 
اخلطر الذي تشهده فنزويال يف 
التغذية  وسوء  الفقر  مستويات 
الصحية  املنظومة  وانهيار 
إىل  والعنف،  البطالة  وتفّشي 
مزيد  حنو  النظام  نزوع  جانب 
من التشدد وجلوئه املتزايد إىل 
اجملموعات شبه العسكرية لقمع 
االحتجاجات، من شأنه أن يؤدي 
السياسية  البنى  انهيار  إىل 
واالجتماعية،  واالقتصادية 
ويهدد بانفجار واسع لن تسلم 

البلدان اجملاورة من تداعياته.

خماوف من انزالق فنزويال إىل صراع مسلّح

املوقف  عند  مراقبون  ويتوقف 
من  املتحدة  للواليات  املنكفئ 
الفرتة  يف  الفنزويلية  األزمة 
مبواقفها  مقارنة  األخرية، 
أخرى،  جبهات  على  التصعيدية 

خصوصًا كوبا.
اخلارجية  وزير  غياب  وأّدى   
عن  تيلرسون  ريكس  األمريكي 
عقدته  الذي  األخري  االجتماع 
األمريكية«  الدول  »منظمة 
واشنطن،  فلك  يف  تدور  اليت 
يف  الكربى  الدول  إرباك  إىل 
للمرة  اختارت  اليت  املنطقة، 
األوىل ممارسة ضغط مباشر على 
نظام مادورو ورفض دعوته إىل 
ومطالبته  تأسيسية  مجعية  عقد 
يف  النيابية  االنتخابات  بتنظيم 

موعدها العام املقبل.
األمريكي  االنكفاء  هذا  وأّدى 
إىل إسقاط مشروع قرار قّدمته 
والربازيل  واألرجنتني  املكسيك 
والبريو، بفعل ضغوط مارستها 
عن  غيابها  رغم  -على  كوبا 
اجلزر«  »الدول  على  االجتماع- 
حيث  الكارييب  يف  الصغرية 
بفضل  واسع،  بنفوذ  تتمتع 
سياسة »التعاون« اليت انتهجتها 
منذ عقود، إذ أرسلت آالفًا من 
واملدّربني  واملعّلمني  األطباء 
والعسكريني،  الرياضيني 
ملساعدة  االستخبارات  وعمالء 
تلك البلدان، ُيضاف إىل ذلك أن 
والربازيل  وكولومبيا  املكسيك 
حرصت  واألرجنتني  واإلكوادور 
على  خمتلفة،  ألسباب  أخريًا، 
حتاشي املواجهة مع كوبا وعدم 

عزهلا إقليميًا.
املالي  العمالق  أن  الفتًا  وكان 
ساكس«  »غولدمان  األمريكي 
اشرتى األسبوع املاضي سندات 
الفنزويلية  النفط  شركة  من 
حاجة  إىل  نظرًا  قيمتها،  بثلث 
ماّسة حلكومة مادورو إىل سيولة 

نقدية.
 وأوردت صحيفة »وول سرتيت 
اليت  فنزويال،  أن  جورنال« 
باستخراج  تستمر  أن  مبقدورها 
اهلائل  خمزونها  من  البرتول 
سنة   300 على  تزيد  لفرتة 
إىل  اضطرت  احلالية،  بالوترية 
اخلفيف  األمريكي  اخلام  شراء 
خبامها  ملزجه  األوىل،  للمرة 
إىل  تصديره  بهدف  الثقيل 

األسواق العاملية.
اإلقليمي  املشهد  هذا  إزاء 
املتشابك واملعّقد، تتجه األنظار 
الوحيدة  جمددًا إىل كوبا، فهي 
من  خمرج  إجياد  على  القادرة 
املتفجرة،  الفنزويلية  املأساة 
حبكم تأثريها الكبري على النظام 
عهد  منذ  كراكاس  يف  احلاكم 
تشافيز.  هوغو  الراحل  الرئيس 
إلجياد  تترّبع  لن  كوبا  لكن 
مقابل،  دون  من  املخرج  هذا 
الوحيدة  والواليات املتحدة هي 

القادرة على إعطائه.

املصرية  احلكومة  فاجأت 
برفع  االول  أمس  مواطنيها 
أسعار احملروقات بنسب تراوحت 
ما بني 30 و100 يف املئة، ما 
سبب موجة تعليقات غاضبة من 
تأتي  اليت  اجلديدة  القرارات 
للتكّيف  املصريون  جياهد  فيما 
ألسعار  متتالية  ارتفاعات  مع 
يف  املختلفة  واخلدمات  السلع 
أعقاب حترير سعر صرف العملة 
احمللية اليت فقدت نصف قيمتها 
تقريبًا )الدوالر ارتفع سعره من 
9 إىل 18 جنيهًا(، وإقرار قانون 
ورفع  املضافة،  القيمة  ضريبة 
والكهرباء  احملروقات  أسعار 

واملياه نهاية العام املاضي. 
معلنة  خطة  املصرية  وللحكومة 
احملروقات  عن  الدعم  لرفع 
اخلطة  تلك  وضمن  تدرجيًا، 
زادت أسعارها مرتني منذ تولي 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
وأعلنت  أعوام،   3 قبل  احُلكم 
برفع  الثالثة  الزيادة  أمس 
أوكتان«   92« البنزين  أسعار 
جنيهات،   5 إىل  جنيه   3.5 من 
من  أوكتان«   80« والبنزين 
2.35 إىل 3.65 جنيه، والبنزين 
»95« من 6.25 إىل 6.60 جنيه. 
املازوت  أسعار  ارتفعت  كما 
إىل  األمسنت  ملصانع  املورد 
 2500 من  للطن  جنيه   3500
 2.35 من  السوالر  وزاد  جنيه، 
إىل 3.65 جنيه، وغاز السيارات 
من  املكعب  للمرت  جنيهني  إىل 
سعر  ارتفع  كما  جنيه،   1.60
أسطوانة غاز الطهي من 15 إىل 

30 جنيهًا.
مجاعة  استغلت  وكالعادة، 
القرارات  املسلمني«  »اإلخوان 
النظام،  ضد  الغضب  لتأجيج 
بالتزامن  تأتي  أنها  خصوصًا 
 30 لثورة  الرابعة  الذكرى  مع 
أطاحت  اليت  )يونيو(  حزيران 
قوى  وخرجت  اجلماعة.  حكم 
لوحظ  ببيانات  معارضة  يسارية 
االنتقادات  سقف  ارتفاع  فيها 

املوجهة إىل النظام.
وظهر من إعالن القرار يف ذكرى 
الثورة إصرار احُلكم على املضي 
االقتصادي  اإلصالح  خطط  يف 
احلسابات  من  بعيدًا  املُعلنة 
أن رئيس  السياسية، خصوصًا 
مل  إمساعيل  شريف  الوزراء 
أسعار  رفع  احلكومة  خطط  ُيف 

الكهرباء الشهر املقبل.
إعالن  قبل  احلكومة  وحرصت 
ضخ  على  اجلديدة  الزيادات 
املوازنة  يف  جنيه  بليون   85
املالي  للعام  للدولة  العامة 
اجلديد، واليت تدخل حيز النفاذ 
الضمان  لشبكة  ُخصصت  غدًا، 
الدخل  حملدودي  االجتماعي 
املخصصات  مضاعفة  ومشلت 
وزيادة  للمستحقني  التموينية 

مساٍع يف مصر لتطويق آثار رفع أسعار احملروقات

رواتب املوظفني، بإقرار العالوة 
الدورية وعالوة استثنائية عوضًا 

من الغالء.
ودافعت احلكومة عن قراراتها، 
يف  الوزراء  رئيس  وقال 
أسعار  رفع  إن  صحايف  مؤمتر 
إذ  ضروريًا،  كان  احملروقات 
لوصلت  الزيادة  تلك  دون  من 
يف  احملروقات  دعم  أرقام 
املوازنة اجلديدة إىل 150 بليون 
جنيه، الفتًا إىل أن رفع األسعار 
سيوفر 40 بليونًا من هذا الرقم 
ستخصص لتمويل زيادة األجور 
والتعليم  الصحة  وخدمات 
أن  وأكد  االجتماعية.  واحلماية 
القرار »جزء من منظومة اإلصالح 

االقتصادي«.
األثر  جلم  إىل  احلكومة  وسعت 
من  اإلجراءات  لتلك  االجتماعي 
خالل تكثيف الرقابة على مواقف 
سيارات األجرة يف احملافظات. 
ووّجه رئيس الوزراء احملافظني 
من  إجراء  أي  اختاذ  بضرورة 
السائقني  استغالل  عدم  شأنه 
لرفع  القرارات  تلك  والتجار 
األسعار. وأعلنت حمافظات عدة 
تعريفات جديدة للنقل بزيادات 
يلتزم  ال  غالبًا  لكن  طفيفة، 
املعلنة،  بالتعريفات  السائقون 
دفع  على  املواطنني  وجُيربون 
اليت  تلك  من  أكرب  زيادات 

تعلنها السلطات احمللية.
علي  التموين  وزير  وأكد 
الوزارة ستتحمل  أن  املصيلحي 
السوالر  أسعار  يف  الزيادة 
اليت  املخابز  تستخدمه  الذي 
ُتنتج اخلبز املدعم جتنبًا الرتفاع 
التجارة  وزير  أكد  كما  سعره. 
يف  زيادة  ال  أنه  قابيل  طارق 
إىل  املوجهة  احملروقات  أسعار 
مصانع  )عدا  الصناعي  النشاط 
األمسنت( جتنبًا لرفع سعر تكلفة 
املنتجات، وبالتالي حدوث موجة 
األسواق.  الغالء يف  جديدة من 
الدكتور  الزراعة  وزير  وأوضح 
رفع  تأثري  أن  البنا  املنعم  عبد 
القطاع  على  احملروقات  أسعار 

الزراعي سيكون طفيفًا.
والتجارب  العملي  الواقع  لكن 
قدرة  عدم  إىل  تشري  السابقة 
ضبط  على  احمللية  األجهزة 
أسعار  رفع  بعد  األسواق 
التجار  احملروقات، خصوصًا أن 
نقل  تكاليف  بارتفاع  حيتجون 
األسعار،  رفع  لتربير  بضائعهم 
أسعار  ارتفاع  أن  عن  فضاًل 
األمسنت  ملصانع  املازوت 
انعكس زيادة فورية يف أسعار 
يف  االسرتاتيجية  السلعة  تلك 
رئيس  وقال  العقاري.  القطاع 
تتوقع  احلكومة  إن  الوزراء 
لكنها  األسعار،  يف  ارتفاعًا 
ستواجهه بضخ مزيد من السلع 

بأسعار خمفضة.

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

غلني صيقلي 

آدم كرانستون 

دانيال هوسمان

سيفاج شاالبيان

يسرقون مأكوالت من أحد املتاجر قرب ماراكاي يف فنزويال. )ا ب(
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يف  السكاني  التعداد  أظهر 
أسرتاليا لعام 2016 العديد من 

اإلحصائيات الالفتة للنظر.
وأصبح األسرتاليون أطول عمرا، 
وباتوا يديرون ظهورهم لألديان 
بشكل متزايد، ويرحبون مبهاجري 

آسيا أكثر من أوروبا.
التعداد  نتائج  وصدرت 
الثالثاء  اليوم  رمسيا  السكاني 

يف كانبريا.
لدولة  صورة  األرقام  وترسم 
يعرتيها التغري، وتسلط  الضوء 
والتكوين  املهاجرين،  على 
واالنتماء  واألعمار،  العائلي، 

الديين.
النتائج  أبرز  يلي  وفيما 

األساسية:
عن  ينفصلون  األسرتاليون 

الدين.
اخنفض عدد األسرتاليني الذين 
كمسيحيني  أنفسهم  عرفوا 
بشكل دراماتيكي منذ تسعينيات 
عدد  زاد  بينما  املاضي،  القرن 

امللحدين.
وبلغت نسبة مسيحيي أسرتاليا 

بالصور| تعداد سكان أسرتاليا 2016.. إحصائيات مدهشة

بينما   ،%  50 قليال  يتجاوز  ما 
كانت النسبة 74 % يف تعداد 

.1991
عدد  زاد  األثناء،  ذات  ويف 
ألديان  املنتمني  األشخاص 
أخرى من 2.6 % عام 1991 إىل 

8.2 % العام املاضي.

واهلندوسية  والبوذية  اإلسالم 
شيوعا  األكثر  األديان  هي 
بعد  أسرتاليا  يف  التوالي  على 

املسيحية.
يف  امللحدين  نسبة  وزادت 
أسرتاليا إىل حوالي ثلث السكان 
يف 2016، مقابل 16 % فحسب 

عام 2001.
أصبحنا أكرب عمرا

أظهرت إحصائيات 2011 زيادة 
 %  8.8 بنسبة  السكان  عدد 

مقارنة بتعداد 2011.
القادمون الجدد

لقب   النتزاع  ملبورن  وتتأهب 
من  أسرتالية«  مدينة  »أكرب 

سيدني.
والية  بعاصمة  السكاني  النمو 

السكاني  التعداد  كشف 
األسرتالي لعام 2016 الذي نشر 
للدين  ملحوظا  ازدهارا  مؤخرا 
ساوث  نيو  بوالية  اإلسالمي 

ويلز.
وتضاعف عدد املسلمني بالوالية 
منذ  مرات  ثالثة  األسرتالية 
املسيحية  تراجعت  بينما   ،1991

بشكل ملحوظ.
عدد  يكن  مل   ،1991 عام  ويف 
يف   73417 يتجاوز  املسلمني 
سيدني، أي حوالي 2.1 % من 

عدد سكان املدينة آنذاك.
ويف نفس العام، كان متوسط 
أسرتاليا  يف  املسلمني  نسبة 

بوجه عام ال يتجاوز 0.9 %.
 2016 السكاني  التعداد  لكن 
املسلمني  عدد  زيادة  كشف 
من   %5.3 إىل  سيدني  يف 
إمجالي سكان املدينة، أو حوالي 

253000 شخص.

تعداد 2016: يف نيو ساوث ويلز.. 
اإلسالم يزدهر واملسيحية تنحسر

وعلى  مستوى والية نيو ساوث 
ويلز ككل، بلغ عدد املسلمني

نسبة  بلغت   ،1991 ويف 
املسيحيني يف أسرتاليا 74 % 
لكنها اخنفضت إىل 52 % يف 

تعداد 2016.
 2016 إحصائيات  أوضحت  كما 
أسرتاليا  سكان  من   %  30 أن 
متاثل  نسبة  وهي  ملحدون، 
عام  احلال  عليه  كان  ما  ضعف 

.1991
لقطة من تعداد سكان 2016

مارك  االجتماعي  الدميوغرايف 
هبوط  حجم  إن  قال  ماكريندل 

املسيحية مفاجئ.
أن  »رغم  واستطرد: 
األسرتاليني ما زالوا شعبا يعتنق 
الدين إىل حد ما لكنه يعزف عن 

الكنيسة بشكل متزايد«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

تزايد اعداد اإلسالم بوالية نيو ساوث ويلز يف التعداد السكاني 2016

يف تعداد 2016 نحو 267.6 ألف نسمة بنسبة 3.6 % من السكان.

األسرتاليون يبتعدون عن األديان وفقا للتعداد السكاني عام 2016

األسرتاليون أصبحوا أكرب عمرا وأكثر سكانا
رسوم بيانية تظهر التغيري الديموغرايف يف اسرتاليا حسب اخر تعداد 

للسكان عام 2016

 1859 مبقدار  ينمو  فيكتوريا 
يف  بينما  أسبوعيا،  شخصا 
أسبوعيا  شخصا   1656 سيدني 

خالل الفرتة بني 2016-2011.
إقليم العاصمة األسرتالية شهد 
الفرتة  خالل  سكانيا  منوا  أكرب 
املذكورة حيث بلغت الزيادة 40 

ألف شخص بنمو 11 %.
وزاد عدد األسرتاليني فوق 65 
عاما مبقدار 665 ألف شخص منذ 

.2011
يف  أسرتاليا  سكان  عدد  ربع 

الوقت احلالي ولدوا خارجها.
للمرة األوىل يف تاريخ أسرتاليا 
الذين  األشخاص  أغلبية  تكون 
ال  آسيا  من   باخلارج  ولدوا 

أوروبا.
أكثر  ونيوزيلندا  إنكلرتا  وتبقى 
دولتني يأتي منها مهاجرون إىل 
القادمني  أعداد  لكن  أسرتاليا 

من الصني واهلند تزايدت.
اجلديد  السكاني  التعداد  وحدد 
أكثر من 300 لغة يتم التحدث 

بها داخل منازل أسرتاليا.
بعد  شيوعا  األكثر  اللغات 

هي  أسرتاليا  يف  اإلنكليزية 
الشمالية(،  )الصينية  املندرية 
والكانتونية  والعربية، 

والفيتنامية.

سكان أسرتاليا األصليون
األسرتاليني  من  املزيد  عرف 
ينتمون  باعتبارهم  أنفسهم 
جزر  مضيف  وسكان  لألبورجينز 
يف   %  2.8 بنسبة   توريس 
تعداد عام 2016 مقارنة بـ 2.5 

% عام 2011.
املتوسط  أن  األرقام  وكشفت 
سكان  جمتمع  بني  العمري 
 23 يبلغ  األصليني  أسرتاليا 
للسكان  عاما  عاما،  مقابل 38 

غري األصليني.

زيادة يف أعداد األزواج املثليني
شهد تعداد 2016 زيادة هائلة 
بنسبة 39 % يف تعداد األزواج 
عددهم  بلغ  الذين  املثليني 
عام   33700 مقابل   46800

.2011

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

صدور ارقام اخر  تعداد سكاني عام 2016
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نيو ساوث ويلز تدرس دمج  »فرقة 
اجلرمية املنظمة الشرق أوسطية«

تدرس نيو ساوث ويلز  إنشاء  
جديدة  خنبوية  شرطة  وحدة 
تعتمد على دمج فرقتني إحداهما 
املنظمة  اجلرمية  مبكافحة  ختتص 

الشرق األوسطية.
املقرتحة  الوحدة  وتستهدف 
الذين  العصابات  عناصر  ضبط 
شرق  عائالت  بني  يرتاوحوا 
وعصابات  إجرامية  أوسطية 

الدراجات النارية احملظورة.
الوحدة  تدمج  أن  املنتظر  ومن 
»مكافحة  فرقيت  بني  اجلديدة 
اجلرمية  العصابات«ومناهضة« 

املنظمة الشرق أوسطية«.
التعديالت  أكرب  أحد  وميثل ذلك 
بشأن كيفية حماربة نيو ساوث 
العصابات يف  أعتى رجال  ويلز 

فرتة تناهز 10 سنوات.
التطورات اجلديدة مبثابة اعرتاف 
من الشرطة بأن اجملرمني هجروا 
التجمعات العرقية اإلجرامية على 
يعد  ومل  القديم،  النظام  نسق 
يراودهم الرتدد يف التعامل مع 

ألد خصومهم السابقني.

املقرتحة   اجلديدة  الفرقة  ومتثل 
جزءا من تعديالت سيتم تقدميها 
ملفوض شرطة نيو ساوث ويلز 
اجلديد ميك فولر خالل األسابيع 

املقبلة.
من جانبه، قال ديفيد هودسون 
نائب مفوض شرطة نيو ساوث 
ويلز إن دمج الفرقني يأتي ضمن 

خطط عديدة يتم دراستها.
إىل  عادة  التحقيقات  وتشري 
بني  السيولة  من  حالة  وجود 
املرتبطة  العرقية  العصابات 
وتصنيعها  املخدرات  بتوزيع  

واستريادها.
تنقل  املثال،  سبيل  فعلى 
عناصر إجرامية أسيوية املخدرات 
مع عصابات إجرامية من البلقان، 
كما متد عصابات دراجات نارية 

آشوريني بـ »حبوب النشوة«.
عناصر  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
إجرامية أفغانية تنفذ مهمة غسيل 
مبساعدة  املشبوهة  األموال 

شخصيات إيطالية اجلذور.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يتسبب يف انتحار اآلباء .. كاتبة أسرتالية حتذر من 
Child support بلطجة« نظام«

األسرتالية  الكاتبة  وصفت 
 Child كورين باراكلوف نظام
بأنه  أسرتاليا  يف   support
اآلباء  على  البلطجة  ميارس 
بوقف  وطالبت  بالظلم،  ويتسم 

تلك املمارسات.
مقال  يف  باراكلوف  وقالت 
بصحيفة ديلي تليجراف: »ليس 
فحسب  »سنرتلينك«  نظام 
الكفاءة  بعدم  يتسم  الذي  هو 
وانتزاع األموال من األسرتاليني 
 Child نظام  لكن  املتعثرين، 
لوزارة  التابع   support
اخلدمات اإلنسانية يقبع حتت نار 

االنتقادات كذلك«.
والفساد  املنهجية  األخطاء 
وتكتيكات البلطجة تضع األرواح 
يف خطر، ال سيما الرجال الذين 
يشكلون نسبة 90 % من أولياء 
نفقات  يتكبدون  الذين  األمور 
Child support يف أسرتاليا 

وفقا للكاتبة.
هلا  حيلو  اإلعالم  وسائل  بعض 
وصف هؤالء اآلباء بأنهم أصحاب 
أن  ويعتربون  ميتة«،  »مشاعر 

إنسانيتهم درجة ثانية.
تدفقت  املاضي،  فرباير  يف 
الفوضى  بشأن  املانشيتات 
سنرتلينك  فضيحة  يف  الضخمة 
من  »ديون«  باسرتداد  اخلاصة 

بعض املستفيدين من النظام.
وزير  قال  الوقت،  ذلك  ويف 
اخلدمات اإلنسانية أالن تودج إن 
التغيريات  تلك  أعلنت  احلكومة 

لرفع مستوى العدل.
وفحص احملامون قانونية مطالبة 
سنرتلينك العديد من األشخاص 

بديون زائفة غري مستحقة.
بورني،  ليندا  العمالية  النائبة 
الفيدرالي  البوليس  طالبت 
كان  ما  إذا  لتحديد  األسرتالي 
القانون  انتهك  قد  دودج 
معلومات  لإلعالم  كشفه  بعد 
شخصية ملستقبلي نظام الرعاية 

االجتماعية.
الغضب إىل  واآلن يشري إصبع 

.Child support نظام
كيث أوين، املتحدث باسم حركة 
هذا  إصالح  إىل  تدعو  متنامية  
بالعدالة  حتليه  وضرورة  النظام 
 Child support اسم  حتمل 
 AustrAliA — time for
 reform And fAirness
قال لشبكة نيوز كورب: »بصفيت 
الرجل  مستشارا معتمدا لقضايا 

أعرف بشكل شخصي  واألسرة، 
يواجهها  اليت  القضايا  بعض 
يف  سنوات  مدى  على  الرجال 
العالقات  يف  االنفصال  سياق 

والطالق«.
فلم  ذلك،  »ومع  واستطرد: 
املعلومات  لتلقي  مهيئا  أكن 
دراسة  مؤخرا  إليها  خلص  اليت 
حبثية تتعلق بكيفية تنفيذ وكالة 

Child support عملها«.
القلق  »اعرتاني  يقول:  ومضى 
يف  األشخاص  عدد  بشأن 
االنتحارية،  امليول  احلركة ذوي 
الوقت يف  من  الكثري  وقضيت 
مساعدتهم، وأحيانا كنت أتصل 
بالشرطة عندما أالحظ سلوكيات 

انتحارية حمتملة«.
بأالن  اتصلت  »عندما  وأردف: 
بشكل  أجابين  مباشرة،  تودج 
حيتفظون  ال  بأنهم  لوليب 
وجرائم  االنتحار  بإحصائيات 
أنهم  الحقا  علمت  لكين  القتل، 
حيتفظون بها، إال أنهم يفضلون 
واآلن  الكتمان،  طي  جعلها يف 
زلنا  وما  عام  من  أكثر  مضى 

نبحث عن إجابة«.
 250 أن  كورب  نيوز  وعلمت 
إىل  أرسلت  األقل  على  خطابا 
أعضاء برملان يف أحناء أسرتاليا 

تطالب بالتدخل.
 Child support نظام  
ينبغي أن يعدل بني األب واألم

الشخصية  القصص  من  الكثري 
باألمر ال ميكن  املرتبطة  املروعة 
نشرها حتت نطاق قانون األسرة، 
اإلجراءات  نشر  حيظر  الذي 
معلومات  مثة  لكن  القضائية، 
لفهم  العام  اجملال  يف  كافية 

نطاق املشكلة.
يتعلق  »األمر  أوين:  وواصل 
حياة  على  مأساوية  بتأثريات 
االنتحار  إحصائيات  اإلنسان، 
 28 حوالي  وتبلغ  صادمة، 

أسبوعيا«.
ولفت أوين إىل أن نزعة االنتحار 
لدى الرجال املضارين من النظام 
املتوسط  ضعف  متاثل  املذكور 

العادي يف أسرتاليا.
ربون أنهم  وأشار إىل أن اآلباء يخُ
الديون  بتسوية  يقوموا  مل  إذا 
احلال،  يف  عليهم  املفروضة 
قد تلجأ زوجاتهن السابقات إىل 

تقليص حق زيارة األبناء.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 uber  منذ البداية وضعت شركة
التوصيل  خبدمات  املختصة 
تطبيقات  خالل  من  بالسيارات 
املوبايل نفسها كمنقذة لزبائن 

التاكسي احملاصرين.
لكن الشركة اليت كان يقودها 
أثبتت الحقا  كاالنيك،  ترافيس 
والغرور  الثقة  بني  اخلط  أن 

الكارثي رفيع جدا.
حتدثت  املانشيتات  من  العديد 
عن تفشي العنصرية ضد املرأة 
امللكية  وقضايا  أوبر،  يف 
الفكرية، وتسريبات أخرى تتعلق 

بسلوكيات مؤسسية خاطئة.
االستقالة  واضطر كاالنيك إىل 
من  الضغوط  وطأة  حتت 
يف  سيظل  لكن  املساهمني، 
لتقرير  وفقا  اإلدارة  جملس 
أوردته صحيفة نيويورك تاميز.

الشركة جتد نفسها اآلن بدون 
قياداتها  من  كبرية  مساحة 
التنفيذية، وبات أعضاء جملس 

اإلدارة يقفزون من السفينة.
يتبع  هل  اآلن،  السؤال  لكن 
خطى  نفس  األسرتاليون 
التنفيذيني  املسؤولني 

ويهجرون »أوبر«؟
بالرغم من رغبة األسرتاليني يف 
أنهم ال جيدون  إال  أوبر،  جتنب 
ضئيلة  خيارات  إال  أمامهم 

مشابهة للتطبيق املذكور.
»جوكاتش«  شركة  وكانت 
أطلقت  قد  احمللية  األسرتالية 
عام  بالتاكسي  التوصيل  خدمة 
نطاقها  توسع  أن  قبل   ،2011
نقل  خدمة  لتقدم   2016 عام 
تطبيق  باستخدام  بأوبر  شبيهة 

املشاركة عرب املوبايل.
متر  األسرتالية  الشركة  لكن 
دفعت  ومشكالت  مبعاناة  أيضا 
رئيسها التنفيذي ديفيد هوملز 

 هل يهجر األسرتاليون شركة uber؟

جملس   يف  بارزين  وأعضاء 
اإلدارة إىل االستقالة.

تطبيق  مثة  ذلك،  على  وعالوة 
يدعى  حديثا  إطالقه  جرى  آخر 

»آي هيل« 
بركوب  للزبائن  يسمح   ihAil
أقرب سيارة ممكنة لكن ما زالت 

الشركة قيد التقييم.
زالت  ما  أوبر  أن  إذن  احلقيقة 
الشركة األكرب عامليا يف جماهلا 
حيث تستفيد بشبكتها العمالقة 
من  هائلة  جمموعة  جذب  يف 

السائقني والزبائن.
احلصة  على  أوبر  وتستحوذ 
وحققت  األكرب،  السوقية 
مليارات   6.5 بلغت  إيرادات 

دوالر عام 2016.
ليس من املرجح إذن أن يغادر 
بشكل  األسرتاليون  الزبائن 
فوري شركة أوبر جراء مسعتها 
الراحة  أن  حيث  فقط،  السيئة 

تتجاوز املبادئ أحيانا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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شرطة مباحث من فرقة مكافحة الجرائم املنظمة الشرق أوسطية تقبض على 
رجل أثناء حملة مداهمة.

جزء من مضبوطات حملة مداهمة

مسدس مضبوط خالل حملة املداهمة

ترافيس كارانيك مؤسس ورئيس 
مجلس ادارة أوبر

مصطلح  هو   bAugruppen
إجياد  يف  يساهم  قد  أملاني 
السكين  الغالء  ملشكلة  حلول 
يف أسرتاليا، أو على أقل تقدير 
العثور على سبيل جديد للبحث 

يف املشكلة.
شراء  حتمل  تستطع  مل  وإذا 
منزل يف مدن عواصم الواليات 
ابتياع  خيار  فإن  األسرتالية، 
عام  شقة سكنية يتسم بشكل 

بالغالء واحملدودية.
السكنية  الوحدات  من  العديد 
املتاحة يستهدفها املستثمرون، 
باجلودة  تتصف  أنها  كما 

الفقرية.
للمصطلح  احلرفية  الرتمجة 
األملاني املذكور تعين »جمموعة 

بناء«.
تعاون  على  الفكرة  وتعتمد 
جمموعة من الراغبني يف الشراء 
الالزمة  األموال  معا  وجيمعون 

لبناء وحدات سكنية متعددة.
املتعاونون  هؤالء  ويستعني 
مبهندسني معماريني، لكن يكون 

هلم كلمة يف حتديد الشكل الذي 
يرغبونه يف البناء.

مثل  تركز  عام،  وبشكل 
على  السكنية  الوحدات  هذه 
واملرافق  واالستمرارية  اجلودة 

اجملتمعية املشرتكة.
خبرية  قالت  جانبها،  من 
شارام: »يف  أندريا  اإلسكان 
يستطيع  ال  الراهن،  الوقت 
املتواضعة  الدخول  أصحاب 
مالئمة  شقق  شراء  واملتوسطة 
يستحوذ  املعروض  كافة  ألن 

عليه املستثمرون«.
مثة  حاليا  »لكن  واستدركت: 
بنماذج   االهتمام  من  الكثري 
الشباب  من  سيما  ال  خمتلفة، 

األصغر سنا«.
أن  شارام  أعدته  حبث  وكشف 
البناء  مشروع  يف  الضالعني 
يستطيعون  املشرتك   اجلماعي 
خالل  من   %  30 حوالي  توفري 
املشتقة  التداولية  التنمية  تلك 

من الفكرة األملانية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هاما  مكونا  اللوبي  متثل مجاعات 
تشكل  لكنها  الدميقراطية،  يف 
إذا  الوقت  ذات  هلا يف  تهديدا 

مل متارس عملها بشكل صحيح.
هذه  ملثل  متتلك  أن  ينبغي 
اجلماعات حرية أن يكون هلا كلمة، 
لكن النفوذ غري املالئم لبعضها 
الدميقراطية،  املثاليات  يقوض 
ويكلف دافعي الضرائب الكثري.

يستلزم  أهميتها،  إىل  وبالنظر 
تشريع  الضغط  مجاعات  وجود 
الشفافية  تضمن  عاقلة  قوانني 
بقدر اإلمكان، ومتنع املسؤولني 
من التعسف يف استخدام القوة.

هذه  مثل  تتسم  أسرتاليا،  ويف 
القوانني بعدم الكفاءة أو غيابها، 
بعكس دول أخرى اختذت خطوات 
هامة يف هذا الصدد، وتستطيع 
أسرتاليا التعلم من تلك اجلهود.

متتلك  األحيان،  معظم  ويف 
بقوانني  ميتلئ  نظاما  اسرتاليا 
اللوبي،  جبماعات  تتعلق  فقرية 

الفيدرالي  املستوى  على  سواء 
أو الواليات.

الفيدرالي، فإن  وعلى املستوى 
الضعف هي السمة املميزة لكل 
من ميثاقي السلوكيات الوزارية 

واللوبي.
فعلى سبيل املثال، مينع امليثاق 
مغادرتهم  بعد  الوزراء  األول 
منصب  أي  تقلد  من  منصبهم  
 18 ملدة  الوزارة  بشؤون  مرتبط 

شهرا.
عندما  املثال،  سبيل  على  لكن 
وزير  ماكفارلني  أيان  استقال 
السابق ووزير  والعلوم  الصناعة 
الربملان  من  السابق  الطاقة 
كوينزالند  موارد  جملس  لريأس 
يف  تضاربا  احلكومة  جتد  مل 

املصاحل.
ويندرج ذلك حتت بند املسرحية 
امليثاق  تنتهك  اليت  اهلزلية 

السلوكي قوال وفعال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

موقع أسرتالي: قوانني »اللوبي« يف بالدنا »هشة«

فكرة أملانية حتل مشكلة الغالء السكين يف أسرتاليا
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اسرتاليا يف اسبوع

ينص  الراهن،  الوقت  يف 
القانون األسرتالي على أن األب 
يتكفل  أن  ينبغي  البيولوجي 
 child أطفاله  دعم  بتكاليف 
support حتى بلوغهم عمر 18 

عاما.
مثة دعوات ساخنة إلجراء إصالحات 

يف هذا الصدد.
أسرتالي  رجل  قصة  يلي  وفيما 
مشكلته  بدأت  باتريك  يدعى 
ثم  فتاة  مع  »دردشة«  بإجرائه 
تناول  يف  وأفرط  معا  التقيا 
لكن  اجلنس،   ومارسا  اخلمور، 

ذلك فتح عليه بابا من اجلحيم.
وقال باتريك: »لقد تعرفت على 
 2010 عام  فيسبوك  يف  فتاة 
وبدأنا نتبادل احلديث. أعيش يف 
والية نيو ساوث ويلز، بينما تبتعد 
وذهبت  كم،   250 مبسافة  هي 
من  شهرين  حوالي  بعد  لرؤيتها 

التعارف اإللكرتوني«.
معها  كان  »لقد  واستطرد: 
يف  تعيش  صديقة  شقة  مفتاح 
سيدني، والتقينا هناك وأفرطت 
واستيقظت  اخلمر،  تناول  يف 
عدت  ثم  التالي،  اليوم  ظهرية 

إىل منزلي«.
وتابع: »بعثت هلا برسائل لكنها 
أثر  مل  أنين  وافرتضت  ترد،  مل 

اهتمامها«.
أسبوعا،   12 حبوالي  بعدها  لكن 
فيها:  قالت  برسالة  لي  بعثت 
أمر  يف  معك  احلديث  »أريد 
وفاجأتين  بها  واتصلت  عاجل«، 

بقوهلا »أنا حامل«.

أن  تأكدي  »كيف  وسألتها: 
»ال  فأجابت:  خيصين؟،  اجلنني 

أعرف لكنه خيصك«.
وأخربتها: »أمل تعلمني أنك حامل 
ماضية،  شهرا   12 مدى  على 
بذلك؟«،  لتخربيين  تأتني  واآلن 
لذلك،  ختطط  أنها  وشعرت 

وأغلقت اهلاتف.
 9 بعد  إال  منها شيئا  أمسع  ومل 

شهور عندما ولد الطفل.
أن  وأخربني  الباب  رجل  وطرق 
بتحليل  يلزمين  قضائيا  أمرا 
للتأكد من نسب  إيه«  إن  »دي 
الطفل وتكبيدي مصاريف تربيته  
ثبوت  child support.حال 

ذلك.
أشاهد  املنزل  وقتها يف  وكنت 
تعيش  اليت  رفيقيت  مع  التلفاز 

معي منذ عامني.
وبالفعل أجريت التحليل، وكلفين 
مصاريف  جبانب  دوالر   2000
حوالي  تكلفت  اليت  احملامي 
التحاليل  وأثبتت  دوالر،   5000

أن الطفل خيصين.
 child وكالة   وألزمتين 
support بدفع مصاريف طائلة 
الطفل،  والدة  منذ  رجعي  بأثر 
ومل أعد أقوى على حتمل الفواتري 
جراء  كذلك  عملي  من  واستقلت 
إىل  حياتي  وحتولت  الضغوط، 

كارثة.
وتساءل الرجل: »ملاذا أحتمل أنا 
 child 100 % من مصروفات

.»?support
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

دردشة فيسبوك حتول حياة األسرتالي 
باتريك إىل جحيم

قال كريستوفر باين وزير صناعة 
إن  ترينبول  حكومة  يف  الدفاع 
شرعنة زواج املثليني يف أسرتاليا 
يتصور  مما  »أقرب  حيدث  سوف 

اجلميع«
جتمع  أمام  بالتصريح  باين  وأدىل 
قبل  املعتدلني  الليرباليني  من 
للحزب  الفيدرالي  اجمللس  اجتماع 
يف سيدني مساء اجلمعة املاضي.

وكشف اإلعالمي األسرتالي أندرو 
»نيوز  يف  املقاالت  كاتب  بولت 
الوزير يف  كورب« عن تصرحيات 
تليجراف  الديلي  بصحيفة  مقال 

اإلثنني.
املذكور:  اللقاء  خالل  باين  وقال 
الدائرة  يف  حنن  »أصدقائي، 
توصيل  علينا  يتعني  الفائزة. 
يف  املساواة  أحدهما  شيئني، 

الزواج«.
واستطرد: »أصدقاؤكم يف كانبريا 
املردود،  هذا  أجل  من  يعملون 

أقرب مما  األمر  يتحقق هذا  ورمبا 
يعتقد اجلميع«.

مالكومل  الوزراء  رئيس  وكان 
ترينبول قد مضى قدما يف استفتاء 
شعيب بشأن زواج املثليني، وفقا 
خلطة رئيس احلكومة السابق توني 

أبوت.
نوفمرب  يف  الشيوخ  جملس  لكن   
التشريع  رفض  املاضي. 
هذا  مثل  حبدوث  يسمح  الذي 

االستفتاء.
مسألة  خرجت  احلني،  ذلك  ومنذ 
عمل  برنامج  من  املثليني  زواج 

احلكومة.
برنابي جويس نائب رئيس الوزراء 
يف  حاليا  املتواجد  األسرتالي، 
لندن، ذكر أنه يضع بؤرة تركيزه 
املهمة  مثل  أخرى  قضايا  على 
الوقت  يف  ينفذها  اليت  التجارية 

الراهن.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

باين: يف القريب العاجل.. نعرتف بزواج املثليني

وكبري  االجتماعي  الناشط  أقام 
أعضاء جملس أداره مجعيه املنيه 
سعيد حيي ابو سامر مأدبه على 
شرف الشيخ فايز سيف وشقيقه 
حبضور    سيف  عيسى  احملامي 
سيفو  طالل  االجتماعي  الناشط 
وأعضاء  اهليئة االدارية جلمعيه 

وحسني  الدهييب  امحد  املنيه 
رستم وعضو تيار املستقبل يف 
ونائب  قاسم   فيصل  سيدني 
خضر  السابق  كانرتبري  رئيس 

صاحل.  
وقد وجه احلضور الشكر والتقدير 
جهوده  على  سيف  فايز  للشيخ 

الناشط االجتماعي سعيد حيي )ابو سامر( يكرم الشيخ فايز سيف 

رئيس الوزراء تورنبول ووزيره للدفاع كريستوفر باين

أوصى حتقيق برملاني فيدرالي 
عقوبات  بفرض  أسرتاليا  يف 
األمور  أولياء  ضد  صارمة 
اليت يفرتض  لألموال  املبددين 
األبناء  رعاية  يف  تنفق  أن 

.child support

ويتضمن ذلك تغريم اآلباء الذين 
يرفضون دفع مصروفات رعاية 

.child support أبنائهم
كما تضمنت التوصيات ضرورة 
الذين  هؤالء  أموال  على  احلجر 
لرعاية  أموال خمصصة  يبددون 

األطفال.
نوعه  من  األكرب  هو  والتحقيق 

يف تاريخ أسرتاليا.
أوصى  ذلك،  على  وعالوة 

بشن  التحقيق  على  القائمون 
محلة مشددة على أولياء األمور  
امليتة«   املشاعر  »أصحاب 
 1.4 بإمجالي  يدينون  الذين 
أن  يفرتض  كان  دوالر  مليار 
لكنهم  أبنائهم  لرعاية  ينفقوها 

جتاهلوا ذلك.
احلجر  االقرتاحات  وتتضمن 
لرعاية  املخصصة  األموال  على 
على  إنفاقها  حال  األطفال 
والتبغ  واخلمور  املخدرات 

والقمار.
األموال اليت سيتم احلجر عليها 
سيتم وضعها حتت مظلة نظام 
إنفاقها  لضمان  الدخل  إلدارة 

على رعاية األطفال.
اللجنة الربملانية الثنائية طالبت 
كبرية  تغيريات  بإحداث  كذلك 
يف برنامج دعم األبناء حتى عمر 

27 عاما.
تقييمات  على  اللجنة  واعتمدت 
11000 من ردود الفعل العامة 
 16 استمر  الذي  التحقيق  خالل 

شهرا.
الوساطة اإللزامية تأتي بني 25 

توصية لإلصالحات املذكورة.
اآلباء  فإن  التقرير،  ومبوجب 
سيتعني  املنفصلني  واألمهات 
عليهم  حضور جلسات استشارة 
للتفاوض  عالقات  خرباء  مع 

بشأن ترتيبات رعاية الطفل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كانبريا تدرس احلجر على ثروات 
املبددين ألموال األطفال 
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احياء  يف  الكبري  الديين  ودوره 
املبارك  رمضان  شهر  مناسبات 
بأسرتاليا  االسالميه  للجاليه 
وقدموا له التهاني مبناسبه حلول 
للتوفيق  له  الفطر، متمنني  عيد 
الديين  دوره  يف  والنجاح 

واالنساني  يف كافة اجملاالت.

الشيخ فايز سيف ، وصاحب مطعم الياسمني بانشبول ابو طارق عكره وسعيد يحي وخضر صالح. 

ليلة واحدة دمرت حياة باتريك

تدمري  يف  الشاحنات  تتسبب 
أن  دون  األسرتالية  الطرق 
يتحمل أصحابها تكاليف الصيانة 
يتحملها  اليت  الباهظة  واإلصالح 
نهاية  يف  الضرائب  دافعو 

املطاف. 
مثة عجز واضح بني مقدار الرسوم 
الشاحنات  على  تفرض  اليت 
املنفقة  األموال  وبني  املخالفة، 
وتكاليف  الطرق  صيانة  يف 
البناء، وإصالح ما تفعله حوادث 
بالشاحنات  املرتبطة  التصادم 
املصروفات  وكذلك  الكبرية، 
االنبعاثات  تقليص  عن  النامجة 
املرورية،  واالختناقات  والتلوث 
الضرائب  دافعو  يتكبدها  واليت 
دوالر  مليارات   3 تناهز  بقيمة 

أسرتالي سنويا.
يتحملها  اليت  احلالية  الرسوم 
تعتمد  الشاحنات  أصحاب 
السنوية  التسجيل  رسوم  على 

وضرائب الوقود.

ينبغي على أسرتاليا اتباع منوذج 
من  وبعض  وسويسرا  نيوزيلندا 
من  األخرى،  األوروبية  الدول 
على  يعتمد  نظام  تقديم  خالل 

الكتلة واملسافة.
أجريت  سنوات،  مدى  وعلى 
اليت  االستجوابات  من  العديد 
رسوم  نظام  بتغيري  تطالب 

الشاحنات يف أسرتاليا.
جتري  احلالي،  الوقت  ويف 
واحلكومة  للنقل  الوطنية  اللجنة 
ذلك  يف  حتقيقا  الفيدرالية 

الشاحنات تدمر الطرق األسرتالية

األمر.
رسوم الشاحنات الثقيلة ما زالت 
جممدة عند املستويات اليت كانت 

عليها عام 16-2015.
رسوم  حتديد  يتم  أسرتاليا،  يف 
عن  للطرق  الشاحنات  استخدام 

طريق اللجنة الوطنية للنقل.
لتسجيل  السنوية  الرسوم  أما 
عوامل  على  فتعتمد  الشاحنات 
وجمموع  احملاور  عدد  تتضمن 

كتلة السيارة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح
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مقاالت وتحقيقات

مبا يشبه اإلعدام، تويف املوقوف 
الستيين عدنان ذبيان يف نظارة 
مكتب مكافحة املخدرات املركزي 
مبخفر  )املعروف  بريوت  يف 
املديرية  بيان  اكتفى  حبيش(. 
الداخلي  األمن  لقوى  العامة 
بإعالن أن »الوفاة طبيعية نتيجة 
وطمس  مرضية«،  اشرتاكات 
»االشرتاكات«  هذه  أن  واقعة 
اليت  التوقيف  ظروف  من  نتجت 
تتنافى مع أدنى املعايري، من أي 

نوع كانت.
هل مات املوقوف عدنان ذبيان 
بصرف  لكن  رمبا.  قلبية؟  بذحبة 
النظر عن السبب املباشر للوفاة، 

من قتل عدنان ذبيان؟ املوقوفون »ُيعَدمون« يف النظارات
رضوان مرتضى

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

النتنة.
»ال أرغب يف االستفادة منها حاليًا«

املركزي  املخدرات  مكافحة  مكتب  نظارة  حال 
اآلداب  محاية  مكتب  نظارة  من  أفضل  ليست 
اليت تتسع لستة أشخاص، لكن ُيكّدس فيها 54 
موقوفًا. االكتظاظ يف السجون ونظارات التوقيف 
املركزي  املخدرات  مكافحة  مكتب  عناصر  تدفع 
إىل استخدام نظارات كل من مكتب محاية اآلداب 
على  موقوفيهم  لوضع  القمار  مكافحة  ومكتب 
سبيل الوديعة. وحبسب املعلومات، فإن نظارة 
املكتب األول ُدّك فيها 54 موقوفًا، ليوضع يف 
يف  موقوفًا   27 القمار  مكافحة  مكتب  نظارتي 
وقد  أشخاص.  لثالثة  أصاًل  جمّهزة  نظارة  كل 
دفع ذلك القيمني على هذه الفصائل إىل عدم 
التحرك لتوقيف أحد، إال إذا كان األمر يف غاية 
الضرورة. أصاًل، ال أحد يفهم ملاذا يعطي القضاء 
أماكن  هناك  يعد  مل  طاملا  بالتوقيف،  إشارته 
تتسع للمطلوبني. أين مجعيات حقوق اإلنسان؟ 
يستجدون  الذين  والفاسدون  املنتفعون  أين 
حقوق  مراعاة  حجة  حتت  الدولية  اهليئات  أموال 
االنسان؟ ملاذا مل ُيسمع هلم صوت يف مأساة 
اإلنسان  حقوق  جلنة  أين  االحتياطي؟  التوقيف 
يف قوى األمن أو يف نقابة احملامني املفرتض 
فيها الدفاع عن احلقوق؟ مل ينتفض هؤالء حتى 
عندما أمر رئيس مكتب مكافحة املخدرات العميد 
غسان مشس الدين مبنع دخول احملامني وإجراء 
املراجعات من أسفل املكتب. يقول أحد احملامني 
الرصيف  »جنري مراجعاتنا من على  لـ«األخبار«: 
رئيس  والعميد  احلرس،  بواسطة  املبنى  أمام 
املكتب رفض مقابلة حماٍم كان حبوزته إذن من 

النائب العام«.
توقيف  ظروف  على  لالحتجاج  هؤالء  يتحرك  مل   
وال  تعد  ال  جتاوزات  تستوقفهم  ومل  وكالئهم 
حتصى جتري يف أروقة املكتب املذكور. إذ لدى 
على  املرور  عند  التحقيق،  حماضر  يف  التدقيق 
اجلزائية  احملاكمات  أصول  من   47 املادة  نص 
اليت متنح املوقوف حق االتصال بأحد أفراد عائلته 
ولقاء حماٍم وعرضه على طبيب، تستوقفك تكرار 
عبارة : »ال أرغب يف االستفادة منها حاليًا«. هذه 
العبارة موجودة يف مجيع حماضر التحقيق بشكل 
يثري الشبهة. فهل ُيعقل أن أحدًا من املوقوفني 

مل يطلب رؤية حمام أو االتصال بعائلته؟
إطالة أمد التوقيف

التجاوزات ال تقف عند حد. وهناك عوامل عديدة 
يبقى  أحيانًا  التوقيف.  أمد  إطالة  يف  تساهم 
املوقوف أشهرًا يف النظارة من دون عرضه على 
الذي  للقانون،  خمالف  بشكل  التحقيق  قاضي 
يفرض عرضه على القاضي ضمن مهلة 24 ساعة 
يف  أنه  كما  تركه.  أو  بتوقيفه  مذكرة  إلصدار 
الفصيلة عن سوق  يتمنع عناصر  أحيان كثرية، 
املوقوفني اىل احملاكمة حتت ذرائع خمتلفة، ما 
وجود  عدم  من  واهية  ذرائع  بتأجيلها.  يتسبب 

آليات، إىل عدم وجود عسكر كاٍف...
بينما ترك عدنان ذبيان ميوت يف غرفة اإلعدام، 
مل يكن األمري السعودي وحده من يتنعم بـ«سجن 
ملكي«. مرافقه حييى الشّمري واألمريكي كريان 
هلم  خمصصة  غرفة  يف  آخران  وموقوفان  هنغز 
رئيس  من  وأمر  »األمري«،  من  مكرمة  وحدهم، 
األمري  غضب  إذا  أنه  إىل  اإلشارة  مع  املكتب. 
من أحد هؤالء، فإن غضبه ُيرتجم بنقله فورًا إىل 

النظارة املكتظة.

تويف موقوف يف نظارة »حبيش« وقالت قوى األمن إن »الوفاة طبيعية« )هيثم 
املوسوي(

فإن الرجل ُقِتل عمدًا. قتلته الدولة. فعندما حُيشر 
27 موقوفًا يف غرفة تتسع لـ 3 موقوفني فقط، 
فهذا يعين احلكم عليهم مجيعًا باملوت. ومبا أن 
ذبيان، حبسب بيان املديرية العامة لقوى األمن 
الداخلي، تويف بسبب توقف عمل الرئتني، فهذا 
يؤكد نظرية القتل العمد ال »الوفاة الطبيعية«. 
ففي تلك احلجرة، يتكدس 27 موقوفًا، بعضهم 
النقي  واهلواء  النوم  من  حمرومني  بعض،  فوق 
على  فيها  املوقوف  املريض  وُيرب  والشمس، 
ملدة  املوقوفني،  باقي  سجائر  دخان  استنشاق 
شهرين، دومنا أي اعتبار لوضعه الصحي، ومن 
من  بإخراجه  قرارًا  مسؤول  أي  يتخذ  ان  دون 

»حجرة اإلعدام«.
ويف مقابل »أبناء اجلارية« املسجونني يف غرفة 
ال تصلح حلجز احليوانات، يلس »ابن الست«، 
»أمري الكبتاغون«، عبد احملسن بن وليد آل سعود 
ُمتلّبسًا حبيازة 2 طن من املخدرات  الذي ُضبط 
األول  تشرين  يف  الدولي  بريوت  مطار  يف 
إليها  يصل  مشمسة،  مكّيفة،  غرفة  2015، يف 
بوجود  املصبغة،  من  والثياب  الساخن،  الطعام 
و«كوافور«  مفتوحة،  وزيارات  خلوي،  هاتف 
وجهه.  بشرة  بنضارة  ويهتم  شعره،  له  يرّتب 
نفسه  املبنى  ملكًا يف  يعيش  السمو«  »صاحب 
ال  وبالتأكيد،  اإلعدام«.  »حجرة  فيه  تقع  الذي 
السعودي، وال يرؤ  األمري  يتناول حال  اإلعالم 
اليت  االمتيازات  السؤال عن  سياسي على طرح 
يتمتع بها، وُيكتفى بتصديق أن ذبيان مات ميتة 
قتلته  الدولة  ميت.  مل  ذبيان  جمددًا،  طبيعية. 
عمدًا. والدولة هنا تعين السلطة السياسية، وكل 

أذرعها يف القضاء واألمن.
ال حقوق إنسان وال »شرطة مجتمعية«

يوم اجلمعة من االسبوع املاضي أصيب املوقوف 
ذبيان بعوارض ذحبة قلبية أثناء وجوده يف نظارة 
مكتب مكافحة املخدرات املركزي. الرجل املتهم 
الستني. ومل يكد  الكيف جتاوز  بزراعة حشيشة 
ُينقل إىل مستشفى اجلامعة األمريكية يف بريوت 
حتى تويف. مل يتأخر بيان قوى األمن ليعلن أن 
مل  مرضية«.  اشرتاكات  نتيجة  طبيعية  »الوفاة 
نظارات  يف  التوقيف  ظروف  إىل  البيان  ُيشر 
املخافر والفصائل، ومل يذكر أن أمرًا فوريًا صدر 
بعد وفاة ذبيان بنقل 22 موقوفًا من النظارة اليت 

تويف فيها املوقوف.
داخل هذه النظارات، ال حقوق إنسان وال »شرطة 
جمتمعية«. غرفة طوهلا مرتان ونصف مرت وعرضها 
مرتان حُيشر فيها 27 موقوفًا. محامها بال باب، 
ومن دون  يتيمة  حنفية  مع  احلاجة  لقضاء  فتحة 
»كعب  ثلثهم  ينام  املوقوفني.  مكان الستحمام 
وراس«، فيما يتسمر الباقون وقوفًا حتى حيني 
دورهم للنوم. وحكمًا فإن مكان الوافدين اجلدد 
فراش  يوجد  ال  احلمام.  أرض  املوقوفني  من 
السجائر  ودخان  التعرق  رائحة  عليه.  ليناموا 
والعفن هي الطاغية. الظروف الصحية ال ترقى 

إىل تلك املوجودة يف الزرائب.
 وإذا حصل واشتكى أحدهم، فإن زمالء النظارة 
قبل رتباء التحقيق كفيلون بإسكاته. بني هؤالء، 
إىل  ُينقل  مل  أشهر  سبعة  منذ  مصري  موقوف 
ُأرجئت  آخر  موقوٌف  ضائع.  ملّفه  ألن  احملاكمة 
التحقيق  قاضي  رفض  بعدما  مرارًا  جلسته 
رائحته  بسبب  بعبدا  عدل  قصر  يف  استجوابه 
الكريهة. مل حيتمل القاضي املذكور دخوله إىل 
مكتبه، فطلب من العناصر إخراجه بسبب رائحته 

النسبية و»الثلث املسيحي« يف اجمللس النيابي
هيام القصيفي

يف  وترجم  مثاًل،  اهلل  وحزب  أمل  حركة  بني 
كاماًل.  تنسيقًا  األخرية  االنتخابية  الدورات 
يف  سواء  حصلت،  اليت  االنتخابية  فالتجارب 
السياسي  واخلالف  النقابات،  أو  البلديات 
وملف  االنتخاب  كقانون  أساسية  ملفات  يف 
يف  والتيار  القوات  بني  املتوتر  الكهرباء 
األسابيع األخرية، كلها حمطات دلت على أن 
الطرفني ميكن أن خيتلفا يف شكل حاد، فال 
يتحول تفاهمهما تبعًا لذلك إىل حتالف انتخابي 
مكتمل. وهذا األمر يعيه قادة الطرفني جيدًا.

لكن من أهم حسنات القانون اجلديد، أنه ميكن 
عام  انتخابات  اىل  يذهبا  أن  والقوات  التيار 
ذلك  ومع  جذري،  شكل  يف  خمتلفني   2018
ولن  انتخابيًا،  املسيحي  الشارع  يتأثر  فلن 
ينعكس خالف احلزبني سلبًا على حصة الثلث 
املسيحيون.  عليها  سيحصل  اليت  النيابي 
وستبقى تبعًا لذلك املقاعد املسيحية املنتخبة 
خالف  أي  عن  مبعزل  املسيحيني،  بأصوات 
بني  ما  أن  عمليًا  يعين  وهذا  عوني.  قواتي 
43 و47 مقعدًا مسيحيًا ستكون مضمونة يف 
التحالفات  النسيب، مهما كان شكل  القانون 

ومهما كربت خالفات القوات والتيار.
قانون  يف  تتحقق  أن  ميكن  ال  النتيجة  هذه 
اليت  الصيغة  يف  األكثري  فالنظام   .1960
القوات  على  ستحتم  كانت  سابقًا،  اعتمدت 
لواء  النيات،  إعالن  يف  رفعا،  بعدما  والتيار 
معركة  خوض  املسيحيني«،  حقوق  »استعادة 
الذي  الثلث  لتحصيل  وحقيقية،  مشرتكة 
يأملون حتصيله. وأي خالف بينهما كما حصل 
الشديد  الكهرباء  ملف  يف  أو  البلديات  يف 
كما  النقاط  تسجيل  يف  حتى  او  احلساسية، 
حصل أخريًا يف ملف قانون االنتخاب أو اختيار 
كان  منهما،  كل  لدى  املقبولني  املرشحني 
ميكن أن يطيح الثلث النيابي، ال بل إنه كان 
النواب  عدد  يف  كارثي  انهيار  اىل  سيؤدي 
صرف،  مسيحية  بأصوات  سيصلون  الذين 
إبعاد  األمر الذي كان سيضطر الطرفني اىل 
كل اخلالفات جانبًا مهما كربت ــ وهذا من رابع 
املستحيالت، وقد ظهر ذلك جليًا يف السجال 
بني مسؤولي احلزبني حتديدًا حول ملف الكهرباء 

ــ لرفع نسبة الفوز باملقاعد النيابية.
من هنا تتعامل األوساط السياسية مع القانون 
أكثر للمسيحيني، على  أنه مفيد  اجلديد على 
األقل يف قدرته على حترير القوى املسيحية 
الداخلية  والتفاهمات  التحالفات  عبء  من 
لتحقيق نتائج على املستوى املسيحي العام، 
وكذلك مع القوى السياسية األخرى. فالتنوع 
داخل الشارع املسيحي معطوفًا على النسبية، 
ميكن  كان  كما  الثلث  خسارة  اىل  يؤدي  لن 
القوى  أن حيصل يف قانون 1960 مع سعي 

األخرى للهيمنة على مقاعد مسيحية.
الكالم كثريًا عن حسنات  ما عدا ذلك، ميكن 
القانون وسيئاته وصورة اجمللس اجلديد وفق 
بات  لكن  اجلديدة.  بتقسيماته  القانون  هذا 
مبقدور القوى املسيحية احلديث باطمئنان عن 

ثلث اجمللس النيابي على األقل.

تصوير )هيثم املوسوي(
تعّول القوى املسيحية على حتقيق فوز واضح 
ما ضمنته،  أبرز  لكن  املقبلة،  االنتخابات  يف 
إحراز  من  ستتمكن  أنها  اجلديد  القانون  يف 

ثلث اجمللس النيابي بأصوات املسيحيني.

ال ميكن أن يطوى الكالم عن قانون االنتخاب 
موضوعًا  يزال  ال  إنه  بل  ال  سريعًا،  اجلديد 
يف  للبحث  السياسية  النقاشات  طاولة  على 
احتماالت، يف ضوء  من  وما خيلفه  مفاعيله، 
والتوقعات  احلالي،  السياسي  االصطفاف 
املفرتضة  وتأثرياتها  التحالفات  شكل  حول 
الوسط  أن  واألكيد  السياسي.  املشهد  على 
املسيحي، الذي يعترب نفسه أكثر املعنيني، ال 
يزال يف مرحلة تلقف القانون ودرس وقائعه 
ظل  يف  عنه،  ينجم  أن  ميكن  وما  وحيثياته، 

االنتقال من النظام األكثري اىل النسيب.

القانون  سلبيات  عن  الكالم  إطار  ويف 
يفرزه  قد  ما  بني  املقارنة  تطرح  وإيابياته، 
قانون  مبفاعيل  مقارنة  اجلديد،  القانون 

الستني.
التيار  وخصوصًا  املسيحية،  القوى  تعاملت 
قانون  مع  اللبنانية  والقوات  احلر  الوطين 
االنتخاب، منذ أن بدأ احلوار املشرتك بينهما، 
على قاعدة وجوب حتصيل املسيحيني عمومًا 
األقل،  على  النيابي  اجمللس  أعضاء  ثلث 
يفرتض  الذين  من  مؤلفًا  الثلث  هذا  فيكون 
املسيحية«،  لـ«احلقوق  ضامنني  يكونوا  أن 
وممن يصنفون هم أنهم ينتمون اىل هذا اجلو 
املسيحي حتديدًا، علمًا بأن احلصول على ثلث 
أعضاء اجمللس كان دائمًا هاجسًا لدى واضعي 
قانون االنتخاب، كما كانت احلال حني وضع 
قانون 1960 يف عهد الرئيس فؤاد شهاب. 
عن  الحقًا  السياسية  األطراف  كل  تشذ  ومل 

هذا املنحى يف تعاملها 
القوانني  من  أي  مع 

االنتخابية.
 2017 قانون  إقرار  مع 
النظام  أساس  على 
هذا  ضِمن  النسيب، 

القانون للمسيحيني احلصول على هذا الثلث 
على األقل يف دورة 2018، وإىل حد كبري يف 
دورتني الحقتني. لكن هذا الثلث ال حيتسب 
من  وإمنا  كثنائي،  والتيار  القوات  حصة  من 
املسيحيني عمومًا ممن هم منتخبون بأصوات 
العامة  املسيحية  احلالة  وميثلون  مسيحية، 
قانون  أي  يف  بتأمينها  الثنائي  طالب  اليت 

انتخاب.
فماذا مييز هذا القانون عن قانون 1960 لكي 
الشارع  يف  حسناته  عن  إذًا  احلديث  يكون 

املسيحي مربرًا؟
حبسب أوساط سياسية مطلعة، فإن املصاحلة 
التيار والقوات مل تتحول إىل  اليت متت بني 
حتالف انتخابّي صاٍف على غرار ما هو حاصل 

لن تتأثر نتيجة 
االنتخابات سلبًا 
بأيّ خالف عوني

ــ قواتي
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سنة على بلدية طرابلس:
 »لعنة« السياسيني مل 

تغادرها
على  تقريبًا،  الطرابلسيون،  مع  يجُ
على  سنة  بعد  احلالية،  بلديتهم  أن 
واقع  من  شيئًا  تغيرّ  مل  انتخابها، 
ن أيرّ  املدينة البائس. فكما أنها مل تدشرّ
مشروع حيوي، بقي واقعها على حاله، 
ي اخلدمات، وانعدام النظافة،  من تردرّ
واستمرار املخالفات والتعديات، وأزمة 
وخنق  الفوضى،  وانتشار  السي، 
مداخل املدينة مبشاريع البنى التحتية، 
والروتني، والفساد املنتشر يف أروقة 
البلدية وإدارتها، وأزمة مكب النفايات 

وغيها.
عندما أسفرت االنتخابات البلدية العام 
املاضي عن فوز الالئحة املدعومة من 
الوزير السابق أشرف ريفي و«اجملتمع 
املدني«، حاصدة 16 عضوًا من أصل 
كانت  املتبقية  الثمانية  )املقاعد   24
من نصيب حتالف القوى السياسية(، 
كان ذلك مبثابة زلزال سياسي ضرب 
املدينة، وجعل كثيين يتفاءلون خيًا 
احملاصصة  عن  بعيد  بلدي  مبجلس 
البلدي  اجمللس  اليت شلرّت  السياسية 

السابق طيلة 6 سنوات.
لكن سرعان ما تبنيرّ أن اجمللس اجلديد 
مل يستطع »التقليع« كما يب، وأحبط 
أن  رغم  عليه،  قت  لرّ عجُ كثيين  آمال 

عبد الكايف الصمد
العمل  لنا  فضرّ بـ«أننا  بسرعة  البلدية 
لتكون  شروط  ودفاتر  خطة  ضمن 
مواصفات  وضمن  متطورة،  املشاريع 
رفيعة املستوى«، آماًل أن »تظهر نتائج 
عملنا وتنال مشاريعنا إعجابكم«، مؤكدًا 
أنه »سرتون خالل شهرين على أرض 
كلها،  املدينة  منظر  يغيرّ  ما  الواقع 
طرابلس.  وضع  ن  سرّ يجُ ما  وسرتون 
بكل ثقة أقول ستأتي أيام حلوة على 

طرابلس، وحنن متفائلون«.
ضمن  كانوا  البلدية،  يف  أعضاًء  لكنرّ 
الفائزين يف الئحته، يرون األمور على 
عكس وجهة نظره، ويرون أن صفيتيَ 
البلدية  رافقتا  »الفشل« و«التقصي« 
النهوض  وأن  األوىل،  سنتها  يف 
تبدأ  »نفضة«  إىل  يتاج  بالبلدية 
مرورًا  باألعضاء،  وتنتهي  بالرئيس 
من  كافة،  وإداراتها  البلدية  بأجهزة 
غي إسقاط عامل التدخل السياسي من 

احلسبان.
رئيس جلنة الثقافة والرتبية يف البلدية 
زاهر سلطان رأى أن »وضع البلدية لن 
وانتخاب  رئيسها،  تغيي  قبل  ن  يتحسرّ
ًا فشل قمر الدين إىل  آخر مكانه«، رادرّ
»عدم تنفيذه املشاريع اليت اتفقنا معه 
التغييات  ومنها  انتخابه،  قبل  عليها 
اإلدارية يف البلدية، واالهتمام بنظافة 
أفضل  بشكل  والتنسيق  املدينة، 
مبا  واإلعمار  اإلمناء  جملس  مع  وأفعل 
يات  خيصرّ مشاريع املدينة، وإزالة التعدرّ

واملخالفات«.
وينفي سلطان املقارنة بني قمر الدين 
غزال  نادر  للبلدية  األسبق  والرئيس 
إحداث  إىل  استبداله  يؤدرّ  مل  الذي 
أن  فيوضح  البلدية،  يف  إيابية  نقلة 
موزعًا  كان  السابق  البلدي  »اجمللس 
حصصًا بني السياسيني، بينما اجمللس 
احلالي منسجم بغالبيته، إال أن الرئيس 
ال ميارس دوره ويفرض شخصيته كما 

يب. 
علنًا  يتدخلون  ال  السياسيني  أن  ومع 
يمون  لكنهم  البلدية،  شؤون  يف 
أن  غي  من  فيها  املوجود  الفساد 
البلدية  أن  يثبت  ما  الرئيس،  يعاجله 
حباجة إىل رئيس بعيد عن السياسيني، 
وبعقلية  شبابية  بروح  ويتمتع  مندفع 

واعية ومتطورة«.
غي أن رئيس جلنة البيئة نور األيوبي 
ال يصر فشل البلدية برئيسها فقط، 
ال  النجاح  أو  »الفشل  أن  يرى  إذ 
ل  ينسبان لشخص واحد فقط، بل يتحمرّ
اعرتف  لكنه  ككل«،  البلدية  نتائجهما 
»بوجود تقصي واضح للعيان يف أكثر 
»وجود  ًا األسباب إىل  رادرّ من جمال«، 
يات  التعدرّ إزالة  متنع  سياسية  تدخالت 
السي  أزمة  حل  وعدم  واملخالفات، 
يف املدينة، ووجود خلل داخل إدارات 
والعمل  العالقة  يف  وخلل  البلدية، 
والتنسيق مع جملس اإلمناء واإلعمار«.

القدمية  »اخلطط  أن  األيوبي  وأوضح 
مل  البلدية  تها  أعدرّ اليت  واجلديدة 
سنة  مرور  بعد  التنفيذ  موضع  توضع 
على انتخابنا، باستثناء مشروع توسعة 
املشاريع  بقية  أما  البلدي.  امللعب 
األخرى امللحة فال تزال عالقة، مثل حلرّ 

أزمة مطمر النفايات وغيه«.

السياسية  القوى 
املختلفة أكدت، ولو 
ظاهرًا، أنها ستتجاوز 
االنتخابات  نتائج 
مصلحة  أجل  من 
من  سواء  املدينة، 
فيها  األكرب  الفائز 
الرئيس  أو  ريفي، 
جنيب ميقاتي وتيار 
وغيهم؛  املستقبل 
كثيون  انتقد  فقد 
رئيس  »حرص« 
قمر  أمحد  البلدية 

السبب  رادًا  مراعاتهم،  على  الدين 
ريفي  الئحة  »خصوم«  أن  إىل  مرارًا 
حيثيتهم يف  وهلم  السلطة،  »هم يف 
املدينة، وال ميكننا مواجهتهم، وإال فإن 

مشاريع البلدية ستتعطل«.
مرور  وملناسبة  أسبوع،  من  أكثر  قبل 
سنة على انتخاب جملس بلدية طرابلس، 
عقد قمر الدين مؤمترًا صحافيًا، حضره 
األعضاء ممثلون عن داعمه  إىل جانب 
الرئيسي ريفي، وعن خصومه، ميقاتي 
واحلريري والنائب حممد الصفدي، أعلن 
للسنوات  التنموية  البلدية  خطة  فيه 

اخلمس املقبلة.
السنة  فشل  تربير  حاول  الدين  قمر 
األوىل بأنه »سبقت انتخابنا 6 سنوات 
وأهلها«،  املدينة  على  مررّت  عجاف 
ت إداري  مشيًا إىل أنه »كان هناك تفلرّ
دفاتر  وخلل يف  الشرطة،  وتفلرّت يف 
خبالف  البلدية  يف  املوجودة  الشروط 
تطلعاتنا للعمل، لذلك أخذنا وقتًا كبيًا 
لتعديل دفاتر الشروط لنستطيع تنفيذ 
إليه،  الذي نطمح  مشاريعنا باملستوى 
مبدينة  ويليق  املواطنني  يرضي  مبا 
كانت  السابقة  الفرتة  ألن  طرابلس، 

مبثابة حتضي وخدمات«.
ر قمر الدين عدم ظهور نتائج عمل  وبررّ

األيوبي: 
الخطط 
القديمة، 
والجديدة 

التي أعدّتها 
البلدية، 

لم توضع 
موضع 
التنفيذ

بعد أن خيضت االنتخابات 
بعنوان  بشررّي  البلدية يف 
أن  البلدية  تريد  سياسي، 
إمنائيًا،  عملها  تقييم  يتم 
االنتخابات  بعد  ما  ألن 
يسرد  قبلها.  كما  ليس 
رئيسها عددا من املشاريع 
جملسه.  بها  يقوم  اليت 
أن  يرون  معارضيه  لكن 
املدينة مل تشهد أي تغيي 
يف السنة االوىل من عمر 

اجمللس البلدي.
زج شهداء  ليس غريبًا أن يجُ
مثل  وشعارات  احلرب 
يف  و«اإلمناء«  »الوفاء« 
البلدية.  بشررّي  انتخابات 
حني   ،2016 أيار  مشهد 

»إمناء« يف بشّري ال يلمسه املعارضون
ليا القزي

أكثر من 4000 شخص من أهالي اهلرمل اجتذبتهم 
صفحة »حكي عالبلدي« على »الفايسبوك«. عدد 
ضخم إذا ما قورن بعدد الناخبني )5831( الذين 
توا يف االنتخابات البلدية قبل عام. الصفحة  صورّ
اليت تأسست قبل حنو مخسة أشهر، وتعررّف عن 
اهلرمل  أبناء  من  »جمموعة  تضم  بأنها  نفسها 
وفاعلة  عصرية  رؤية  إىل  للوصول  الساعني 
هذه  ألبناء  متنفسًا  باتت  اإلمنائية«،  للحركة 
رؤية؛  »صفر  من  تعاني  اليت  البقاعية  املدينة 
أحد  بلدية« حبسب  أفكار؛ وصفر مشاريع  صفر 

املشرفني عليها.
صوت  فوق  شعبيًا  يعلو  صوت  ال  اهلرمل،  يف 
حزب اهلل. منذ مطلع تسعينيات القرن املاضي، 
ب املدينة أمل احلزب يومًا، وغالبًا ما صبرّت  مل ختيرّ
االقرتاع  صناديق  يف  واحدة  ة«  »صبرّ أصواتها 
ت عن  انتخابات 2016 شذرّ ملصلحة لوائحه. لكن 
داللتها:  هلا  مؤشرات  ثالثة  لت  وسجرّ القاعدة، 
يف   28 الـ  املقرتعني  نسبة  جتاوز  عدم  أوهلا 
منفرد  مبرشح  احلزب  الئحة  خرق  وثانيها  املئة؛ 
عدوى  انتقال  وثالثها  أيضًا(؛  اهلل  حزب  )من 
الئحة  ترشح  عرب  اهلرمل  إىل  املدني«  »اجملتمع 
حتالف  الئحة  وجه  يف  »معًا«  اسم  حتت  مكتملة 
حزب اهلل وحركة أمل وحلفائهما، ونيلها حنو ربع 

أصوات الناخبني.
الشرعي«،  التكليف  »التزمت  لطاملا  مدينة  يف 
العام حلزب اهلل السيد حسن  وتفخر بأن األمني 
الشهداء  نصراهلل هو من خلع عليها لقب مدينة 
العدو  وجه  يف  منهم  العشرات  مت  قدرّ الذين 
ليست  اإلرهابية،  التنظيمات  وضد  اإلسرائيلي 

هذه املؤشرات تفصياًل عابرًا.
مل تكن صرخة احتجاج يف وجه احلزب على الكسل 
ز« عمل بلدياته السابقة. لكنها كانت،  الذي »ميرّ
ة« بأن »مش ماشي احلال«،  من دون شك، »أنرّ

اهلرمل: صفر رؤية، صفر 
أفكار، وصفر مشاريع!

طغى الشلل على العمل البلدي ولم يـُسجل مشروع 
واحد يمكن إدراجه يف خانة »اإلنجازات« )هيثم املوسوي(

ترشيح  إعادة  وبأن 
اجمللس البلدي السابق 
تعديالت  مع  نفسه، 
حمبطًا  »كان  طفيفة، 
بل  ال  للناس،  جدًا 
هلم،  عقاب  وكأنه  بدا 
ومكافأة ملن مل يبذلوا 
حبسب  إمنائيًا«  جهدًا 

وا. هم كانوا  طبيب من أبناء املدينة. »الناس ملرّ
وال يزالون وسيبقون مع املقاومة. لكنهم، برتاجع 
مبرشح  احلزب  الئحة  وخبرق  تصويتهم  نسبة 
لالئحة  أصواتهم  ربع  وبإعطاء  نفسه  احلزب  من 
حنن  واضحة:  رسالة  إيصال  أرادوا  املنافسة، 
التنموي  وال  األمين  ال  واقعنا،  عن  راضني  غي 
ونوابنا  وزرائنا  أداء  على  وال  االقتصادي،  وال 
ــ  كهذا  أمر  ثانوي.  أستاذ  حبسب  وبلدياتنا«، 
اهلرمل،  ًا يف  عاديرّ ليس  ــ  جامعي  أستاذ  يقول 
ويف البقاع عمومًا، حيث مؤسسات احلزب، اليوم، 
تكاد تكون »أكرب رب عمل، وأكرب مانح للمساعدات 

عرب اجلمعيات اخليية التابعة للحزب«!

نحن يف مدينة 
تدار بذهنية 

قروية وبتبويس 
اللحى: ال برنامج 

عمل وال خطط

قليب«،  موطن  »بشري  الئحة  مع  واإلمناء«  »الوفاء  الئحة  تنافست 
املدعومة من قواتيني سابقني، شهدته املدينة الشمالية يف الـ2004، 

مع ترشح الئحة »الوفاء جلعجع« ضد الئحة »الوالء لبشررّي«.
باحًا يف هذه »احلرب«. وعكس االنتخابات النيابية،  صبح مجُ كلرّ شيء يجُ
ة معارضة من منافسة القوات اللبنانية يف عقر  حيث مل تستطع أي قورّ
البلدية.  يف  أكثر  واسع  املعارضني  هؤالء  أمام  املدى  يبدو  دارها، 
لذلك، حاولت قيادة القوات اللبنانية التقليل من قيمة الـ38.9% اليت 
اجلديد  باألمر  ليس  أنه  اعتبار  على  املعاِرضة،  الالئحة  عليها  حصلت 
ستقباًل. رغم  ستخدم للبناء عليها مجُ بلديا. مع العلم أنرّ هذه النسبة ستجُ
كل الشحن السياسي، تأخذ »البلدية ثاني يوم االنتخابات مسلكا بلديا 

عاديا«، على حدرّ تعبي عضو بلدية سابق.
على صفحتها الرمسية على »فايسبوك«، حتاول بلدية بشررّي التسويق 
نفذها: »أعمال تلبيس وجتميل احلائط عند مفرق الضهرة  لألمور اليت تجُ
للبحث  البلدي  القصر  للطالب يف  لقاء  طوق.  سعيد  الشيخ  شارع  ــ 
واحلديد  اخلشبية  األلواح  كلرّ  إزالة  محلة  اطالق  اجلامعي،  مبستقبلهم 
السياحة  برنامج  إطالق  للزهور،  معرض  إقامة  احليطان،  وتنظيف 

الشتوية…«.
ققوا شيئا.  ثلج ذلك قلوب املعارضني للقوات يف املدينة، »مل يجُ ال يجُ
أين هي املشاريع اخلاصة ببشري؟ أين هو مشروع حلرّ أزمة التفاح؟«. 
يتطرفون أكثر يف احلديث عرب املقارنة بني املاضي )البلدية برئاسة 
دار فقط  أنطوان طوق( واحلاضر، »كان يدير البلدية رئيسان، اآلن تجُ
قدموا  من معراب«، قاصدين النائبة سرتيدا طوق جعجع، ومن دون أن يجُ
بعض  »عرقلة  عام  بشكل  يذكرون  ولكنهم  تدخلها.  كيفية  عن  مثاًل 
ها(  ثلرّ ميجُ أن كان  )بعد  اللبنانية  للقوات  معارض  آخر  رأٌي  املعامالت«. 
اإلمنائي  العمل  إلجناح  مساٍع  وهناك  حاهلا  ماشي  »البلدية  إن  يقول 

فيها، مثل تراخيص البناء وإصالح الواجهات والطرقات«.
تعقد  زالت  ما  اليت  اجملموعة  قليب«،  موطن  »بشري  الئحة  رئيس 
مكن أن تكون البلدية  لقاءاتها أسبوعيًا، جو خليفة، يقول إنه »من املجُ
اول القيام بأمر ما، ولكن مل يظهر بعد«. وهو يؤكد أنرّ »سرتيدا  حتجُ
عرقل كلرّ ما له عالقة بنا«. اجملموعة املعارضة »حضررّت عددا  )جعجع( تجُ
من املشاريع، وكنا قد طلبنا عقد مصاحلة يف بشررّي وربطناها بالبدء 

ستجب لطلبنا«. مبمارسة عملنا كبلدية ظل، ولكن مل يجُ
تكون  »أن  كيوز  فريدي  بشررّي  بلدية  رئيس  ينفي  م،  تقدرّ ما  أمام 
بها  اتصل  أنا  لطلب شيء.  مررّة  اتصلت  قد  السنة  هذه  سرتيدا يف 
غي  املنظمات  مع  املشاريع  بعض  يف  لدعمنا  كيوز  إيلي  وبالنائب 
ويق  بشري  »نائبة  جعجع  أنرّ  علمًا  املعنية«.  السفارات  أو  احلكومية 
هلا التدخل، ولكنها مل تفعل ذلك«. ويؤكد أنه »لكل معركة ظروفها، 
ولكن بعد االنتخابات بدأنا صفحة جديدة وحنن على تواصل مع اجلميع. 
السؤال يب أن يكون عن أداء البلدية يف اإلمناء وليس يف السياسة«. 
واملثال على ذلك، »حلرّ مسألة العقارات املخالفة، واصدار 60 رخصة 
بناء، منها 10% فقط للفريق الداعم لنا«. ولكن هناك »احلقد األعمى 
فال يعود الشخص يرى سوى األمور السيئة«. ويسأل كيوز، »هل 

يز بينهم؟«. بدعم سعر بطاقة التزجل لكل أبناء بشري نكون منجُ
يقول  أصبحنا«،  أين  لنرى  االنتخابي  برناجمنا  »نقرأ  أشهر  ثالثة  كلرّ 
. أجنزنا دراسة  كيوز. وبالنسبة إىل حلرّ أزمة التفاح »ال يتم بكبسة زررّ
 USaidامتدت على 8 أشهر، وحنن يف صدد إنشاء شركة بتمويل من الـ
ملساعدة املزارعني وبيع التفاح بسعر أعلى. يرتافق ذلك مع محلة توعية 
للمزارع«. العنصر الثاني األساسي يف بشررّي هو السياحة، »يف نهاية 
للزائر مبعرفة  متطور، يسمح  استعالمات سياحي  مركز  نفتتح  حزيران 
هاتفه«.  على  تطبيق  عرب  تواجده  نقطة  وحتديد  املنطقة  عن  تفاصيل 
أما بلديًا، »فأصبح لشرطة البلدية دور فعال أكثر«. يضيف كيوز إنرّ 
»اجلميع يعتقدون أنرّ البلدية هي جملس وزراء. يف حني أنرّ الواقع أننا 
ال منلك املال الكايف وال يوجد المركزية إدارية، وأي قرار حباجة إىل ٧ 

أو 8 أشهر للبترّ به«.
ما املعارضني  م ال يبدو كافيًا بالنسبة إىل البشروايني، وال سيرّ ما تقدرّ
خلط البلدية، الذين يطالبونها حبركة إمنائية أكرب متسرّ بتفاصيل حياة 

الناس اليومية.

تصوير هيثم املوسوي
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مـقاالت وتحقيقات
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نائب رئيس البلدية عصام بليبل، أكد لـ«األخبار« 
البلدي...  اجمللس  يف  تذكر  مشاكل  »ال  أن 
البلدية يف صدد  أن  وأوضح  والشغل ماشي«. 
معمل  لبناء  أحدهما  مهمني،  مشروعني  تنفيذ 
اهلرمل  بلدية  الصحي خيدم  الصرف  تكرير ملياه 
والبلدات اجملاورة بتمويل أوروبي يبلغ 20 مليون 
دوالر، واآلخر إلقامة معمل لفرز النفايات بتمويل 
اإلجراءات  »وبدأت  واإلعمار،  اإلمناء  جملس  من 
للتلزيم«، إضافة إىل »شق طرقات جديدة وحتسني 
شبكة املياه يف بعض األحياء املستحدثة كمنطقة 
إنشاء  وإقرار  تشجري  أعمال  وتنفيذ  شحقونة، 
التواصل  ملواقع  املتابع  أن  علمًا  عامة«.  حدائق 
االجتماعي يكتشف أن مشروعي التكرير الصحي 
وفرز النفايات ال يزاالن مثار جدل بسبب الرفض 
إلقامتهما،  مقرتحة  كانت  اليت  لألماكن  الشعيب 
املياه عن  انقطاع  الشكوى عارمة من  تبدو  فيما 
ومن  نبعًا!(،   13 اهلرمل  )يف  األحياء  من  كثري 
تسرب مياه الصرف الصحي يف الشوارع، ومن 

عدم التزام البلدية بوعد حل مشكلة الكهرباء.
مصادر البلدية تؤكد »أننا أكثر البلديات نشاطًا 
إىل  بالنسبة  لكن،  الشمالي«.  البقاع  منطقة  يف 
املعرتضني على األداء البلدي: »هنا مكمن العّلة« 
ويوضح:  املدينة.  أبناء  من  مهندس  حبسب 
»صحيح أن بلدية اهلرمل قد تكون األفضل، إذا 
ولكن  الشمالي.  البقاع  يف  جباراتها  قورنت  ما 
هي  اهلرمل  هنا.  تصح  ال  املقارنة  أن  املشكلة 
املدينة األكرب يف هذه املنطقة، وال متكن مقارنتها 
بقرى وبلدات أصغر منها حجمًا بكثري«. ويضيف: 
»العمل البلدي يف املدن حيتاج إىل رؤية بعيدة 
األمد تضع تصورًا هلذه املدن بعد عشر سنوات 
التزفيت  أعمال  من  أكثر  إىل  حنتاج  اآلن.  من 
والتشجري وما تقوم به البلديات القروية تقليديًا. 
العمل  على  القّيمني  لدى  رؤية  من  ما  لألسف، 
مخسية.  خطة  أو  عمل  برنامج  وال  هنا،  البلدي 
منذ  ُمقّرة  مشاريع  بتنفيذ  يعدوننا  أنهم  تصّور 
عشرين عامًا من دون أخذ التغريات الدميوغرافية 
دراسة  أي  دون  ومن  االعتبار،  يف  واالجتماعية 
ال  كانت  إذا  وما  املشاريع  هلذه  وجدية  جديدة 

تزال ذات جدوى«.
»اهلرمل حتتاج إىل كل شيء«، يقول ناشط يف 
خطة  إىل  حباجة  »حنن  البيئية.  اجلمعيات  إحدى 
الوزارات  فيها  نشرك  وطنية  سياحي  نهوض 
املعنية الستثمار وجود نهر كالعاصي يف املدينة 
وما ميكن أن يشكله من عامل جذب للسياح. بداًل 
من ذلك، تكتفي البلدية بتزيني بعض الساحات 
حنن  والسالم...  املناسبات  بعض  يف  العامة 
بات  بعدما  التلوث  من  النهر  محاية  إىل  حباجة 
البلدات  رمي  بسبب  بالليطاني  باللحاق  مهددًا 
اجملاورة مياه الصرف الصحي قريبًا من منابعه، 
رئيسها  يدعو  وال  ساكنًا  حترك  ال  البلدية  فيما 
اجلميع  ووضع  األمر  لفضح  صحايف  مؤمتر  إىل 
املهندس  باختصار، حبسب  أمام مسؤولياتهم«. 
قروية  بذهنية  تدار  مدينة  يف  »حنن  اهلرملي، 

وبتبويس اللحى«.
طوت البلدية اجلديدة ــ القدمية عامها األول. كان 
لتفعيل  االنتخابات دافعًا  »أّنة«  أن تكون  مقّدرًا 
العمل اإلمنائي، خصوصًا أن ال انقسام سياسيًا 
اهلل.  حلزب  التام  بالوالء  تدين  اليت  املدينة  يف 
االرتباك  بقي  ذلك،  من  النقيض  على  ولكن، 
سيد املوقف، وطغى الشلل على العمل البلدي، 
خانة  إدراجه يف  ميكن  واحد  مشروع  ُيسجل  ومل 
مت بها  »اإلجنازات«. »الوجوه اجلديدة« اليت ُطعِّ
األداء  من  شديدًا  استياًء  تبدي  احلالية  البلدية 
لبنان  »يف  اجلدد:  األعضاء  أحد  يقول  البلدي. 
مع  التعاون  يقرر  وإذا مل  الرئيس.  البلدية هي 
العمل  فعلى  األهلي  اجملتمع  ومع  األعضاء  بقية 
واحدة  سنة  ويف  اآلن،  حتى  السالم«.  البلدي 
من عمر اجمللس، بعض األعضاء اجلدد يقاطعون 
جلسات اجمللس البلدي، فيما لّوح آخرون بتقديم 
استقاالتهم أكثر من مرة، وآخرها قبل حنو شهر، 
قبل أن حيصلوا »يف كل مرة على وعد من الريس 
بتغيري األداء. لسنا متفائلني كثريًا. ولكن قررنا 
حبسب  واملطلوب،  أخرى«...  فرصة  إعطاءه 
العضو البلدي نفسه، »إطالق دينامية جديدة، إما 

بإشراكنا بالقرار أو بتبديل بعض الوجوه«.

«اهلرمل: رؤية..
قيادتا  اجتمعت 
فرجنية ومعوض، 
قبل عام، لالتفاق 
جملس  على 
يضم  بلدي 
املكونات  كل 
يف  التقليدية 
زغرتا.  مدينة 
قبل أن يتبني أّن 
اخلالفات  حتييد 
ظرفيًا،  كان 
لن  البلدية  وأّن 
مبنأى  تكون 
صراعهما  عن 

السياسي.
ت  عا ا لصر ا
سية  لسيا ا
خطان  واإلمناء، 

اخلالفات السياسية تهّز التوافق البلدي يف زغرتا

»املشاريع قصرية املدى وطويلة املدى. 
أرسلته  الذي  الكتاب  على  البلدية  ترد  مل  ملاذا 
الشفافية  عن  لإلجابة  شباط   2٧ يف  اجلمعية 
للجمعيات  امُلقدمة  اهلبات  حقيقة  وما  املالية؟ 
دعم  عن  معراوي  )تتحدث  للسياسيني  التابعة 
ومؤسسة  لرية،  مليون  بـ٤٨  »إهدنيات«  مجعية 
فعلت  ماذا  لرية(؟  مليون  بـ22  معوض  رينيه 
على  ترد  مل  ملاذا  املوظفني؟  فائض  مبشكلة 
فيه  طالبت  الذي  شباط،   11 بتاريخ  الكتاب 
اجلمعية بشرح خمطط تلزيم نهر رشعني حلمايته 
من التلوث؟ ملاذا مل يتم اشراك البيوت بالشبكة 

اجلديدة ملياه الشفة؟«.
عواميد  »وضع  اجلمعية  تابعت  املقابل،  ويف   
غري  ومولدات  اهدن،  حرش  حممية  االرسال يف 
بيئية على مدخل احملمية، والتصرف الالمسؤول 
يف املشاع، مياه الشفة يف العقبة، وتلوث مياه 

رشعني«.
على  حساب  من  تأتي  البلدية  على  الضغوط 
ينشر  زغرتا«،  »ويكيليكس  باسم  »فايسبوك« 
وبعض  البلدي  اجمللس  جلسات  أعمال  جدول 
»بإلزام  فرجنية  لطوني  واتهامات  املستندات، 
اجمللس البلدي مترير صفقات وسرقات ش. غ. 
م، ما أطاح التوافق يف زغرتا«. ويذكر احلساب 
يف أحد منشوراته أّن البلدية »تتشدد يف تنفيذ 
رخص البناء ولكن مت جتاهل واحد يف العقبة لـ أ. 
ش. ف، وع. ي، وغ.ق.«. وعلى ذمة احلساب 
نفسه، من البنود اليت تتكّرر يف معظم اجللسات 
البلدية  وُتقّدم  آليات.  استئجار  نفقات  البلدية: 
السالم  لنادي  كمساعدة  اهلبات،  من  العديد 
األمحر،  وللصليب  لرية،  مليون   1٥ بقيمة  زغرتا 
ويف  سبرييت«…  و«إهدن  األمل«،  ولـ«مشوع 
جلسة 1٧ آذار اليت كان من ضمن بنود جدول أعماهلا 
قبول هبة من مكتب الشؤون االنسانية يف األمم 
املتحدة ُمقدمة من مؤسسة رينيه معوض، مل يكتمل 

النصاب.
على جبهة البلدية، »التقييم هلذه السنة مقبول«، 
حبسب عضو البلدية األب بول الدويهي، مع علمه 
أّن »واقعنا غري سهل وحنن حباجة إىل وقت لفهم 
كيفية سري األمور يف اإلدارة«. عدٌد من املشاريع 
هناك  ولكن  اإلداري،  الروتني  بسبب  ُتنفذ  »مل 
جديدة  شبكة  الحياء  االستثمار  إجيابية:  حمطات 
ملياه زغرتا، مواقف يف زغرتا، العمل لتلزيم نهر 
رشعني«. والعمل جاٍر أيضًا من أجل »وضع هيكلية 
إدارية وإعادة متوضع املوظفني. لن نقبل بوجود 
أشخاص ال انتاجية هلم«. ويضيف الدويهي بأنهم 
شفافني«.  ونكون  واملشرتيات  اآلليات  »ُننظم 
ليس  وهو  غدنا«،  »زغرتا  عمل  الكاهن  ُيتابع 
»ضّد أي قراءة نقدية، ولكن يف بعض األحيان 
مل يكونوا عادلني. البلدية سُتنظم لقاء مع الناس 
من أجل إخبارهم ماذا فعلنا ومساع آرائهم. وحنن 
يف طور إنشاء جلان األحياء لتحسني التواصل مع 
إّن  يقول  حني  واقعيًا  الدويهي  يبدو  الناس«. 
»زغرتا سياسة. مهما كانت الرتكيبة يف البلدية، 
حاضرًا«.  سيكون  السياسي  احلضور  أّن  أكيد 
ولكنه ينفي أي تأثري خلالفات فرجنية ومعوض يف 

البلدية، »هناك وعد بأن تبقى البلدية حممية«.

ليا القزي

يقول ميشال معوض إن لديه خيبة أمل من االئتالف البلدي )هيثم املوسوي(

داخل البلدية، وبأّن مجاعة 
تكون  أن  يطلبون  معوض 
أكثر«.  واضحة  األمور 
بدأ  الطرفني  بني  التباعد 
احتاد  رئيس  انتخاب  منذ 

بلديات زغرتا.
اتفقا  قد  كانا  أن  فبعد 
رئيس  يكون  أن  على 

ُأعيد  لالحتاد،  رئيسًا  طربيه  حبيب  سبعل  بلدية 
امُلقّرب  زعّن خري،  بلدية عرجس  رئيس  انتخاب 
من فرجنية. وزعن »باَرَك« لنفسه على 1٧ عامًا 
ُكتب  الفتات  رفع  عرب  زغرتا،  بلديات  احتاد  يف 

عليها »احتادنا دائمًا على حّق«.
يبدو الفتًا أّن معوض ال يتوانى عن انتقاد اجمللس 
البلدي على »تويرت«، علمًا أّن زوجته عضو فيه. 
فُيغّرد مثاًل: »بعد طول انتظار، أعلنت بلدية زغرتا 
العروض  واستدراج  املناقصات  اعتماد  إهدن  ــ 
الشفافة لعمليات الشراء، وهو ما طالبنا به مرارًا 
بآليات  يتعلق  ما  يف  باملزيد  ُنطالب  وتكرارا. 
التوظيف وتطبيق قانون العمل حملاسبة امُلقصرين 
ونشر احلسابات املدققة وغريها وصواًل ملؤسسة 

بلدية ناجحة وشفافة«.
على مقلب »زغرتا غدنا«، تقول رئيسة اجلمعية، 
كنا  حني  املاضي،  أيار  »يف  معرواي:  إيزابيل 
ينتقدونا  الناس  كان  االنتخابية،  القوائم  نوّزع 
بأننا نرتشح ضد الوفاق. بعد سنة، الزغرتاويني 
يكون  أن  يتصوروا  مل  إنهم  لنا  قالوا  أنفسهم 
العمل البلدي ميؤس منه هلذه الدرجة«. حضّرت 
اجلمعية منشورا حتت عنوان »شو تغرّي؟ أيار 201٦ 
ــ أيار 201٧«، وزعته يف زغرتا، فيه أسئلة إىل 
هي  فأين  به.  وعدت  ما  حُتقق  مل  اليت  البلدية 

لم تردّ البلدية 
على الكتاب 
الذي أرسلته 
»زغرتا غدنا« 
لإلجابة عن 

الشفافية املالية

متوازيان ال يلتقيان. هذا ما أثبتته سنة من العمل 
البلدي يف بلدية مدينة زغرتا.

 فبعد أن جنح آل فرجنية وآل معوض يف تشكيل 
الئحة مشرتكة تضّم إليهما بقية العائالت، تغّنت، 
الرتكيبة  على  عملت  مصادر سياسية  حينه،  يف 
البلدية بأّن »العمل جيري على تشكيل فريق عمل 

متجانس يضع خطة عمل تفيد املدينة«.
يف  لإلمناء  »انتصار«  أنه  على  التحالف  ُصّور 
زغرتا. سنة مّرت من دون أن توضع خّطة عمل، 
واألعضاء غري متجانسني بعضهم مع البعض اآلخر. 
واملصادر نفسها ُتقّر اليوم بـ«وجود خالفات يف 
رعاية  إىل  حباجة  »التفاهم  بأّن  ُمرّبرة  الداخل«، 

دائمة. 
بني  السياسة  التباينات  تنعكس  أن  وطبيعي 
العمل  على  معوض  وميشال  فرجنية  سليمان 
البلدي«. حّتى معوض يقول صراحة يف مقابالته 
البلدي  االئتالف  عن  راٍض  »غري  إّنه  الصحافية 
يتوافق  أستسلم«.  لن  لكنن  أمل،  خيبة  ولدي 
غدنا«  »زغرتا  عنه عضو مجعية  يعرب  ما  مع  ذلك 
»زغرتا  مؤسسي  معظم  )شارك  الدويهي  بولس 
»الئحة  اسم  حتت  البلدية  االنتخابات  يف  غدنا« 

اإلمناء«، وهي تلعب دور بلدية الظّل(. 
يقول الدويهي: »نسمع عن خالفات بني الفريقني 

التيار  افتتح  النيابية،  االنتخابات  من  سنة  قبل 
الوطن احلر معاركه يف قضاء جبيل، وأول أهدافه: 
رئيس البلدية زياد حواط. العّدة ملواجهة »صديق 
سعد احلريري ومسري جعجع« هي إنشاء بلدية ظّل، 

ال خطة عمل هلا بعد
إىل  عون  ميشال  حينه(  )يف  النائب  حضور  بعد 
جبيل عّشية االنتخابات البلدية عام 2010، وإعالن 
البلدية  رئاسة  إىل  »العهد«  ُمرّشح  ضّد  املعركة 
زياد حواط )شقيقه ُمتزوج من ابنة الرئيس ميشال 
برئيس  البلدية  رئيس  عالقة  ولكن  سليمان، 
الوطن  التيار  أخفض  ثابتة(،  تكن  مل  اجلمهورية 
احلر سالحه ُمتفّرجًا على حواط يبن »زعامته« حجرًا 
بأّنهم يقبضون على قرار  العونيون  اكتفى  حجرًا. 
من  البلدي  امللعب  تاركني  السياسي،  القضاء 
دون محاية. سبع سنوات مّرت من دون أن ُتاض 

معركة، ولو إمنائية، واحدة ضّد بلّدية جبيل.
كان  أرادوا،  لو  املّلف،  هذا  من  الغرف  أّن  رغم 
جبيل  يف  امليالد  زينة  أّن  اّدعاءات  حّتى  وفريًا. 
على  بناًء  العامل  الثانية يف  اختريت   )201٤ )عام 
مل  جورنال«،  سرتيت  »وول  صحيفة  نشرت  ما 
تواَجه حبملة ُمضادة توضح أّن ما ُنشر كان صورًا 
أّي تصنيف،  من زينة امليالد يف بلدان عّدة، بال 
فأصبح حواط »مثااًل« يتطّلع الناس إليه بإعجاب، 
منبهرين بسياحة السهر يف جبيل. وحني ترّشحت 
ُمنفردة  التيار(  إىل  )ُمنتسبة  مرجي  كلود  السيدة 
حاجات  ُمفّندًة  األخرية،  البلدية  االنتخابات  إىل 
املدينة اإلمنائية، مل يهتم بها تيارها. وكاد حواط 
خوض  لعدم  العونيني  حّجة  فيما  بالتزكية،  يفوز 
أّنهم كانوا حُياولون إجناح التسوية مع  االنتخابات 

حواط.
دائمًا ما كانت البلدية وسيلة حواط لتحقيق غايته 
املرّجح  ومن  النيابية.  االنتخابات  إىل  الرتّشح  يف 
يف  التيار  خصوم  حربة  رأس  األخري  يكون  أن 
النيابي،  االستحقاق  من  سنة  وقبل  جبيل.  قضاء 
الرئيس سعد  »حليف  مواجهة  احلر«  »الوطن  قّرر 
عمادها  ظّل  ببلدية  اللبنانية«،  والقوات  احلريري 
العوني.  التيار  فلك  يف  معظمهم  يدور  ُجبيليون 
يف  متوز،   ٤ يف  سيكون  عنها  الرمسي  اإلعالن 
احتفال يرعاه وحيضره رئيس التيار الوزير جربان 

باسيل.
ال مُيكن عزل اخلطوة وتوقيتها عن »النيابة«. إال أّن 
ُمقّرر بلدية الظّل الطبيب جوليان صفري ينفي ذلك. 
»جرى  سنة،  منذ  بدأ  العمل  إّن  لـ«األخبار«  يقول 
خالهلا إعداد القاعدة والتوضيح للناس أّن اهلدف 
»شهدت  ُعقدت  عّدة  اجتماعات  كيديًا«.  ليس 
نقاشات حول مهمات بلدية الظل. يف البداية، كان 
حني  الوقت  مع  تراجع  ثّم  كبريًا،  اجملتمعني  عدد 
وجد عدٌد منهم أننا ال نريد افتعال املشاكل«. بقي 
سبعة أشخاص ُيشّكلون نواة بلدية الظّل، »نسعى 
ألن ُنصبح 1٥ شخصًا، من أجل تقسيم املهمات«.

عملها.  لتبدأ  سنة  جبيل  يف  الظّل  بلدية  تأخّرت 
التحضريية،  لالجتماعات  وقتهم  خّصصوا  األعضاء 
»القصر  يف  حيصل  ملا  جدية  مراقبة  دون  من 
العمل  مثال  عاّمة،  تزال  ال  واملالحظات  البلدي«. 
اخلضراء،  باملساحات  االهتمام  للسري،  خطة  على 
أّنهم  على  صفري  يوافق  ال  السيارات.  ومواقف 
األرض  على  »العمل  إّن  يقول  أّنه  رغم  تأخروا، 
الظّل،  بلدية  أو ٤ أشهر من إطالق  بعد 3  سيبدأ 
وتكون خّطة العمل أصبحت جاهزة. وسيكون هناك 
خّط ساخن لتلّقي الشكاوى«. تريد هذه اجملموعة 
سنطرح  باملسؤولية.  ليشعر  العام  الرأي  »حتفيز 
بإجيابية،  البلدية  مع  ونتعامل  بشفافية،  األمور 
ونريد أن نتواصل معها ونعرض عليها مشروعنا«. 
النقطة األخرية حباجٍة إىل فانوس سحري لتتحقق، 
خاصة أّن حواط حُياول لقاء باسيل، قبل ٤ متوز، 
صفري  يعرتف  مضمونها.  من  اخلطوة  تفريغ  بغية 
افتعال  نريد  أننا  ُمعتربًة  تتقّبلنا،  »مل  البلدية  بأّن 
حواط.  معركة شخصية ضّد  وأنها  معها  اخلالفات 
هذا ليس هدفنا، وحني تقوم البلدية خبطوة إجيابية 
سُنحّييها«. اهلدف اآلخر من بلدية الظّل هو »إعداد 
مل  إن  هذا  امُلقبلة«،  البلدية  لالنتخابات  الكوادر 

ُتعقد تسوية تيار ــ حواط يف الـ2022.
يؤكد صفري أّن »التيار خبدمة بلدية الظّل وليس 
»من شباب  انطلقت  الفكرة  أّن  العكس«. صحيح 
وهناك  ملتزمني،  غري  أفراد  هناك  لكن  التيار، 

انفتاح النضمام أشخاص من خمتلف االنتماءات«.

جبيل: »التيار« يواجه حّواط
ليا القزي
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مــقاالت وتحقيقات

بـلدية بـريوت: سـنة عامــرة بالـهدر والـفشل
الشوارع  يف  حافالت  بريوت،  ملدينة  مرتو 
الداخلية تعمل على البطارية، خط خاص للحافالت 
عرب  النفايات  معاجلة  أشجار،  حدائق،  السريعة، 
التفكك احلراري، عاصمة صديقة للبيئة، طرقات 
زيادة  مالعب،  بريوت،  حرج  عام،  شاطئ  آمنة، 
رئيس  أحالم  هي  كثرية  اخلضراء...  املساحات 
بها  البريوتيني  اليت وعد  احلريري  احلكومة سعد 
البلدية  االنتخابات  يف  البيارتة  الئحة  فوز  عقب 

يف أيار 2016.

لكن عامًا كاماًل مّر من دون أن يتحقق شيء، ولو 
مشروع صغري، من أحالمه الكبرية... فما كان منه 
إاّل أن وعد بها البريوتيني جمددًا األسبوع املاضي، 
حمّددًا فرتة سنة جديدة لتحقيقها! إجنازه الوحيد 
قسطل  »تطويل  هو  عنه  اإلعالن  استطاع  الذي 
جمارير املياه 550 مرتًا لينقل املياه امللوثة من 
الشاطئ إىل عمق البحر«! قد يكون كالمه هذا مّر 
عاديًا بالنسبة إىل كثريين، ولكن ينبغي التوقف 
عند تباهي رئيس حكومة برمي جمارير غري مكّررة 
يف عرض البحر، أكان ذلك على الشاطئ أو يف 

املياه العميقة!
ما سبق ليس تفصياًل. إذ اعتاد اللبنانيون عمومًا 
مماثلة.  »إجنازات«  على  خصوصًا  والبريوتيون 
النقل  وخطة  والباصات  املرتو  من  انتقلنا  هكذا 
العام إىل رسم خّط أبيض يف شارع البلدية يف 
للدراجات  خاص  إنه خط  والقول  بريوت،  وسط 
اهلوائية. ومنذ »افتتاحه« قبل أسابيع، مل ُيشاهد 
جزءًا من خطة  أنه مل يكن  أحد يستخدمه، طاملا 
نقل عام، بل جمّرد خطوة يائسة حملاولة التغطية 
على فشل اجمللس البلدي، ومن خلفه احلكومة. 
احلريري،  على  جتنيًا  ليس  فشل  عن  واحلديث 
العام السابق لـ  البلدية برئاسة املدير  وال على 
»سوليدير« مجال عيتاني. فبعد عام على تسّلم 
أّي  له  ُيسّجل  مل  مهامه،  بريوت  بلدية  جملس 
مشروع، رغم أن هذا اجمللس جاء بتوافق سياسي 
وحيظى  الكربى،  السياسية  القوى  خمتلف  بني 
ومن  الداخلية،  وزير  ومن  احملافظ،  من  برعاية 

رئيس احلكومة.
وبالتالي ال ميكن التذّرع بعرقلة من هنا وحرتقات 
النظر عن بعض االعرتاضات  من هناك، بصرف 
اخلجولة اليت ال تقّدم وال تؤخر. وأحزاب القوات 
قد  كانت  اليت  والكتائب  احلر  الوطين  والتيار 
وعدت بإجراء نقلة نوعية يف أول دخول حقيقي 
هلا إىل البلدية، ذابت سريعًا يف اسرتاتيجية تيار 
من  عقدين  منذ  البلدية  على  احمُلكمة  املستقبل 

رىل إبراهيم

البلدية.
املقارنة بني »اإلجنازات« والوعود، ال ُتظهر سوى 
االستخفاف بعقول سكان بريوت وأهلها. وال بّد 
األسئلة  على  إجابات  على  احلصول  من  بالتالي 
احلاكمة  للسلطة  ُتوّجه  أن  ينبغي  اليت  البديهية 
يف العاصمة: ماذا قّدمت وتقّدم البلدية ألهالي 
بريوت؟ ما هي املشاريع اإلمنائية اليت تؤثر على 
حياة البريوتيني اليومية، وأين تذهب كل األموال 
صرفت  وأين  مرئية،  غري  ملشاريع  املرصودة 
وستصرف البلدية موازنتها هلذا العام اليت فاقت 
الـ455 مليون دوالر؟ أين الشفافية اليت وعدت 
البلدية  احتياط مال  البلدية بها، وملاذا اخنفض 
يف املصرف املركزي من أكثر من مليار دوالر إىل 
ما يقارب 600 مليون دوالر، من دون أن يلمس 
سكان املدينة أّي حتسن على أّي صعيد؟ وفعليًا، 
هل هناك من يراقب عمل البلدية وحياسبها على 

اهلدر وصرف املال العام؟
كان  اليت  األموال  وجهة  عن  عينة  يأتي  ما  يف 
ُيفرتض أن تسّخر ملنفعة أهالي بريوت وإذا بها 
واملقاولني  املنتفعني  بعض  جيوب  يف  »تدّك« 

واجلمعيات.

الجلسة األوىل: هدر بقيمة 262 مليون لرية
بداية العام اجلاري، أقّرت البلدية موازنتها حمّددة 
جمموع نفقاتها بنحو 682 مليار و465 مليون و500 
ألف لرية لبنانية أي ما يعادل 455 مليون دوالر. 
قيمة  وهي  نفسه،  باجملموع  الواردات  وقدرت 
الواردات العادية )296 مليارًا و525 مليونًا و500 
ألف(، إضافة إىل واردات استثنائية بقيمة 385 
مليارًا و940 مليونًا من دون أن حتّدد مصدر هذه 
الواردات االستثنائية، وهل هي هبة أو قروض 
أو بيع عقارات أو ما شابه. إال أن عيتاني أعلن 
أن العجز يف بلدية بريوت سيبلغ 42 مليون دوالر 
يف عام 2017 وستتم تغطيته من أموال البلدية 
املودعة يف املصرف املركزي. 455 مليون دوالر 
نفقات يعين أن البلدية تعتزم صرف 38 مليون 
دوالر  ألف  و500  ماليني   9 أو  شهريًا،  دوالر 
أسبوعيًا. وفعليًا كّلفت أول جلسة لبلدية بريوت 
 2017/1/5 بتاريخ  ُعقدت  اليت   2017 عام  يف 
حنو 261 مليونًا و680 ألف لرية لبنانية، ُصرفت 
لرية  مليون   20 بقيمة  سلف  على  غالبيتها 
نثرية«  كـ«نفقات  أمساؤهم  ُتذكر  مل  ملوظفني 
بالط  وتنظيف  إعالنات  ووضع  و«مطبوعات«، 
الوسط التجاري واإلعالن عن مؤمترات البلدية على 
وسائل التواصل االجتماعي. ومنح موظف ما 16 
مليون لرية الستضافة وفود من اخلارج و6 ماليني 
ملوظف آخر من أجل وفود الداخل، 5 ماليني لثالث 
لشراء القرطاسية، 15 مليونًا لتأمني نفقات دورة 

اجمللس  ميكن  وال  الزمن. 
معارضة  بأّي  التحّجج 
فمجموعة  اجلديد.  للمجلس 
اليت  مدينيت«  »بريوت 
البلدية  االنتخابات  خاضت 

وحققت نتيجة مفاجئة، وعدت بأن تشّكل جملس 
صوتها،  ُيسمع  ال  ويكاد  انكفأت  لكنها  ظل، 
مكتفية بنشر بعض القرارات البلدية على موقعها 
اإللكرتوني، وبعقد لقاء دوري مع رئيس البلدية، 

من دون أن تتضح نتائجه.
بلدية  قرارات  لكّل  »األخبار«  أجرتها  جردة  يف 
بريوت منذ حزيران 2016 حتى األسبوع املاضي، 
ال يظهر سوى: عقود بالرتاضي، عدد هائل من 
غري  غالبيتهم  موظفني  لصاحل  املالية  السلف 
للسلفة  لرية  مليون   20 بقيمة  باألمساء  حمددين 
واحدة،  شركة  باسم  مشبوهة  عقود  الواحدة، 
يف  يدورون  لناشطني  تنفيعات  مقنع،  توظيف 
لصاحل  مالية  مساهمات  املستقبل،  تيار  فلك 
مجعيات مل يأِت منها أّي فائدة على بريوت، دعم 
مهرجانات سياسية، إنفاق أموال على املناسبات 
واألعياد بشكل يفوق كلفة هذه النشاطات عادة، 
رمبا  مسعى  يف  العاصمة،  سكان  ألموال  وهدر 
لالستفادة من كّل قرش يف املوازنة قبيل نهاية 
أن  اخلالصة  وشخصية.  انتخابية  ألغراض  العام 
اجمللس البلدي يتعامل مع صندوق البلدية على 
أنه بقرة حلوب تدّر عليه اخلريات، ضاربًا بعرض 
احلائط كّل اآلمال اليت وضعها الناخبون على هذه 

يتعامل املجلس 
البلدي مع صندوق 
البلدية على أنه 

بقرة حلوب
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كرة قدم، و7 ماليني و500 ألف لرية ملوظف من 
لصيانة  لرية  ماليني  ومخسة  اهلدايا!  شراء  أجل 
أو  الصرف  البلدية. وتكّر سبحة  سيارات رئيس 
أّيًا كان امسه، إذ ُيفرتض بالبلدية أن  اهلدر أو 
تضع ميزانية خاصة لشركة »بويكر« من أجل رّش 
املبيدات، ألن البلدية جتري معها عقودّا شهرية 
مماثلة هلذين العقدين: 19 مليون لرية يف اجللسة 
لرّش مبيدات يف ساحات بريوت الرئيسية و17 
مليونًا أخرى لرّش املبيدات يف شبكات الصرف 
الصحي. وحنو 32 مليون لرية للمكتب االستشاري 
»ايس« لقاء »دراسة وخرائط تفصيلية ملشاريع 
تأهيل البنى التحتية يف مناطق بريوت«، علمًا أن 
أدراج جملس اإلمناء واإلعمار تعّج بدراسات مماثلة 
املاليني.  اآلخر  هو  عليها  ويدفع  دفع  أن  سبق 
اجللسة األوىل هنا ليست سوى عينة عن اجللسات 
»االستثنائية« اليت تعقدها البلدية أسبوعيًا واليت 

تريد من خالهلا تغيري وتطوير وجه بريوت.

250 مليون لرية... لشجرة امليالد!
دبت  املاضي،  العام  امليالد  عيد  اقرتاب  مع 
خّص  فأراد  البلدية  رئيس  قلب  يف  احلماسة 
بريوت باحتفاالت استثنائية. كان ميكن تصديق 
امليالد  عيد  »همروجة«  أن  تبني  أن  إىل  األمر 
للرئيس سعد  آخر  دعائي  مهرجان  ليست سوى 
احلريري. فيما أهالي بريوت مل يشعروا بالعيد وال 
بالكرنفال الذي ُرصد له 20 مليونًا، فاقتصر على 
طّبال سار أمام الريس مجال قبيل إلقائه خطابًا 
عند متثال الشهداء وغادر بعد كلمة احلريري اليت 
مل تتجاوز مخس دقائق ليقصدوا مجيعًا الكرنفال 
ما  ويف  بريوت«.  »أسواق  يف  املنظم  احلقيقي 
يأتي تكاليف نشاطات ميالدية غالبيتها مل حيصل 
أبدًا: 18 مليونًا لزوم متديدات كهربائية إلضاءة 
الشجرة امليالدية يف الوسط التجاري، 20 مليونًا 
لرتكيب  ماليني   9 الشجرة،  لزوم  احلديد  لشراء 
لزوم  املعدات  لنقل  ماليني   4 الشجرة،  وفك 
 20 للشجرة،   Lazer مثن  مليونًا   20 الشجرة، 
مليونًا لزوم وضع التصاميم للشجرة، 20 مليونًا 
لزوم ألعاب نارية أمام الشجرة، 11 مليونًا و715 
القصر  مبنى  وإضاءة  نارية  عروض  قامة  ألف 
البلدي باأللعاب النارية، 20 مليونًا لتزيني مبنى 
البلدية، 20 مليونًا لزوم كرنفال مبناسبة األعياد 
استقبال  حفل  لزوم  مليونًا   20 الشجرة،  أمام 
عشاء  حفل  إلقامة  مليونًا   20 األعياد،  مبناسبة 
مبناسبة امليالد، 12 مليونًا للقرية امليالدية، 10 
ماليني الستئجار آليات لزوم الكرنفال امليالدي، 
7 ماليني ونصف لشراء هدايا لألطفال. كل تلك 
السلف من أجل االحتفال بامليالد، ملدة 10 دقائق 
برفقة  غادرا  ثم  واحلريري،  عيتاني  خالهلا  خطب 

ضارب الطبل.

مزراب املهرجانات
إىل جانب مزاريب اهلدر الكثرية يف بلدية بريوت، 
ينظمه  وبعضها  املهرجانات  دعم  يسمى  مزراب 
سياسيون يرتشحون يف بريوت. هنا عينة أخرى 
عن مشاريع وإجنازات بلدية بريوت، ومثال صغري 
عن اجلهات اليت تستفيد من مال البريوتيني العام 
ولو صغري.  إمنائي  مبشروع  العاصمة  خّص  بدل 
القصر،  إىل  اجلديدة  البلدية  قرارات دخول  أول 
األشرفية«  »عيش  مجعية  تنظمه  ملهرجان  رعاية 
مالية  ومساهمة  فرعون  ميشال  للوزير  التابعة 
بقيمة 20 مليون لرية لتغطية مصاريف املهرجان 
اللبنانية  »املؤسسة  لشركة  أخرى  مليون  و20 
األشرفية«.  »عيش  حلفل  املنظمة  لإلرسال« 
مليون   150 على  أخريًا  حصلت  نفسها  اجلمعية 
لرية لبنانية من اجمللس البلدي لرعاية مهرجانها 
 17 يوم  ساسني  ساحة  يف  تقيمه  الذي  الفين 
واحلق  املوسيقى«.  »عيد  مبناسبة  حزيران  و18 
»عيش  مجعية  نالتها  اليت  املساهمات  إن  يقال 
عليه  حصلت  الذي  بالدعم  تقارن  ال  األشرفية« 
السيدة ملى سالم، زوجة رئيس احلكومة  مجعية 
السابق متام سالم، من أجل املساهمة يف إجناح 
البلدية  الفطر. فقد وافقت  بعد عيد  مهرجاناتها 
مليون دوالر. وكان سبق  بقيمة  املساهمة  على 
املاضي  العام  يف  عيتاني  يرأسها  اليت  للبلدية 
السيدة  سنويًا  جتريه  الذي  املاراثون  دعمت  أن 
مي اخلليل بقيمة 75 مليون لرية فيما الفضيحة 
األكرب هي يف املصاريف اليت تكبدتها على مؤمتر 
املنّظم  معًا(  )العيش   »ViVre ensembLe«
البلديات  لرؤساء  العاملية  »اجلمعية  قبل  من 
من  به  سيعود  مبا  ذلك  مرّبرة  الفرنكوفونية«، 
»منفعة على الدولة اللبنانية وعلى مدينة بريوت«. 
رغم أن أي منفعة مل تظهر وفق ما كان يصبو إليه 
املؤمتر من »تعليم املشاركني األسس الرئيسية 
لبناء مدينة«. واحلصيلة مليار و48 مليون لرية من 
أجل مؤمتر ال يفيد اقتصاديًا وال اجتماعيًا وال من 
أّي ناحية. وإليكم كيف ُأنفق املليار: 20 مليون 
لرية ألحد املوظفني الستضافة املؤمتر الذي ُعقد 
يف أيلول املاضي ملدة يومني، 83 مليون لرية 
لشركة »بي برودكشني« بدل تكاليف حفل عشاء 
على شرف رؤساء البلديات األجانب يف البيال، 
الشركة  مع  بالرتاضي  التفاق  أخرى  مليونًا  و46 
ذاتها لتأمني جتهيزات وخدمات احلفل خالل مأدبة 
العشاء! 20 مليونًا لزوم استئجار سيارات لتأمني 
سيارات  بدل  مليونًا   20 البلديات،  رؤساء  نقل 
 20 املطبوعات،  لشراء  مليونًا   20 عادية،  أجرة 

مليونًا لشراء هدايا.
باألعياد،  استثنائيًا  اهتمامًا  تبدي  البلدية  وألن 
قررت يف عيد االستقالل صرف 30 مليون لرية 
جلمعية احتفاالت بريوت املنظمة له. وذلك دعمًا 
متثيل  على  فكرته  وقامت  أجنزته  الذي  للنشاط 
كّل حمافظة من لبنان بعّدائني يتجمعون يف ساحة 
الشهداء حاملني قطعة من خريطة لبنان وينطلقون 
بها حنو املتحف الوطين اللبناني حيث يتم جتميعها 
مهما  وتكاملنا  وانصهارنا  وحدتنا  على  »تأكيدًا 

اختلفت آراؤنا وأفكارنا«!

فايسبوك البلدية ملستشار الحريري
مل  لدرجة  مكشوفة  البلدي  اجمللس  عيوب  باتت 
تعد تنفع كل مساحيق التجميل اليت حياول رئيس 
حني  فحتى  بها.  طليها  املستقبل  وتيار  البلدية 
على  البلدية  تصّر  اجلامعية،  باملنح  األمر  يتعلق 
اليت  األربع  املنح  تذهب  هكذا  أبدًا.  ترحم  أاّل 
إىل  األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  سنويًا  تقدمها 
أوالد موظفني عاملني يف البلدية، أو متعاقدين 
معها. اثنتان من منح عام 2016-2017 فازت بهما 
اجمللس  وافق  اليت  احلوت  رنده  املهندسة  ابنة 
للعام  البنتها  التعليمية  املنحة  جتديد  طلب  على 
الدراسي املقبل 2016-2017. وكذلك األمر يف ما 
خص طلب التجديد الذي تقّدم به املهندس هشام 
دارغوث لصاحل ابنه. من جهة أخرى غالبًا ما يقع 

اول انجاز عملي: تطويل قسطل مجارير املياه 550 مرتا لتحويلها من الشاطىء اىل عرض البحر )هيثم املوسوي(
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مـقاالت وتحقيقات

بلدية بريوت...

خيار البلدية على أشخاص يوالون تيار 
يدخلون  نافذين  ومقاولني  املستقبل 
اإلمناء  جمللس  الضيقة  الشبكة  ضمن 
واإلعمار. لذلك عقدت اتفاقًا بالرتاضي 
مع السيد وائل مين لتولي صفحتها على 
مواقع التواصل االجتماعي. و«يصدف« 
أن مين مستشار الرئيس احلريري كما 
يف  الرياضي  والنادي  املستقبل  تيار 
رغم  االفرتاضي.  العامل  ما خيص  كّل 
اتفاق  عقد  قررت  البلدية  فإن  ذلك، 
لالهتمام  إعالمية  شركة  مع  بالرتاضي 
بقيمة  البلدي،  اجمللس  شؤون  بكّل 

تتجاوز 260 ألف دوالر.
عيتاني  مجال  الرئيس  كان  وفيما 
السيارات  مواقف  عشرات  بإقامة  يعد 
تستأجر  وعرضها،  العاصمة  طول  يف 
»سوليدير«  من  عقارات  البلدية 
أعضاء  لسيارات  كموقف  الستعماهلا 
اجمللس البلدي )الذين ال حيضرون إال 
ساعة أسبوعيًا(، وعقارات أخرى لباقي 
»سوليدير«  تتكفل  كذلك  املوظفني. 
السريع  االنرتنت  خدمة  اجمللس  ببيع 
أحدًا  أن  علمًا  شهريًا،   $1500 بقيمة 
تدفع  »سوليدير«  كانت  إن  يعرف  ال 
الرسوم البلدية املتوجبة عليها أم تستمر 

يف سياسة التهّرب منذ سنوات.
سلف بـ20 مليونًا... ومحرقة

يصعب الوقوع على أّي حمضر للمجلس 
بقيمة  سلف  صرف  يتخّلله  ال  البلدي 
20 مليون لرية ملوظف يسميه احملافظ 
أخرى.  أحيانًا  البلدية  وتسميه  أحيانًا، 
السقف  هو  مليونًا  الـ20  أن  ويبدو 
دون  من  بصرفه  للبلدية  املسموح 
هذا  تعتمد  لذلك  أحد،  إىل  العودة 
ُتكّلف  أمساء  ترتّدد  ما  وغالبًا  املبلغ. 
سلف  هلا  وُتصرف  خمتلفة  مبهام 
املهندسني  من  وغالبيتها  متعددة، 
ُيكّلفون  الذين  البلدية  يف  العاملني 
مبهام متعددة، منها على سبيل املثال: 
تأمني سالمة الكورنيش البحري، شراء 
شتول لوضعها يف الطابق الثاني من 
مبنى البلدية )بعشرين مليون لرية!(، 
و...  إعالمية  نفقات  عقار،  تنظيف 
معاجلة بعض أشجار حرج بريوت وغريها 
الكثري. ففضاًل عن دفع البلدية ألكثر 
كّل  يالمس  مبالغ  شركات  ثالث  من 
منها الـ 20 مليون لرية ملعاجلة األشجار 
حرج  وتشحيل  املصابة  أكعابها  وقطع 
من  أكثر  منحت  وصيانته،  بريوت 
بقيمة  منها  كّل  سلفًا  موظفني  مخسة 
20 مليونًا ملعاجلة أشجار احلرج. وُتظهر 
القرارات عشوائية عمل  تفاصيل هذه 
أشجار  مرض  ملواجهة  البلدي  اجمللس 
لشركة،  األموال  ُتنح  فتارة  احلرج. 
وطورًا لشركة أخرى، ثم يعود اجمللس 
للحفاظ  واضحة  خطة  بال  موظفيه،  إىل 
على احلرج الذي استكمل جملس مجال 
إىل  وأدى  أسالفه،  بدأه  ما  عيتاني 

اخنفاض مساحته العامة إىل الثلث.
على  يقتصر  ال  بالبيئة  »االهتمام« 
احلرج. فالبلدية، كما رئيس احلكومة، 
احلراري«  »التفكك  ملشروع  تسّوق 
ملعاجلة نفايات العاصمة، فيما احلقيقة 
سوى  ليس  لبريوت  حُيّضر  ما  أن 
البلدي  اجمللس  وافق  وقد  »حمرقة«. 
الكرنتينا يف  منطقة  وضعها يف  على 
رقم  البلدي  اجمللس  وقرار  بريوت. 
القاضي   2016/10/25 بتاريخ   595
من  التخّلص  خطة  على  باملوافقة 
مدينة  يف  الصلبة  املنزلّية  النفايات 
بريوت )اليت أعّدها كّل من االستشاري 
لألمم  اإلمنائي  والربنامج   Ramboll
يف  واضحة  وهي   )UNDP ــ  املتحدة 
فرز  باحلرق:  تنتهي  اليت  مراحلها 
النفايات  فرز  املصدر،  من  النفايات 
معاجلة  املصنع،  يف  تسّلمها  عند 

وال  وحّدث  النفايات.  حرق  النفايات، 
حرج هنا عّما ستؤول إليه األوضاع يف 
ظّل مضاعفة التلوث البصري واهلوائي 
والسمعي يف املدينة اليت ال ينقصها 
جانب  إىل  سُتحرق  حيث  أصاًل،  تلوث 
نفايات بريوت، نفايات املنت الشمالي 

واجلنوبي.

عقود بالرتاضي
التزام  بريوت  لبلدية  ميكن  كان 
تتعلق  مسائل  يف  القانونية  اخلطوات 
واملقاولني  الشركات  مع  بعقود 
وميكن  ملّحة  غري  احلاجة  أن  خصوصًا 
اتباع اإلجراءات القانونية الروتينية، إال 
اتفاقات  عقد  إىل  تعمد  ما  غالبًا  أنها 
بالرتاضي، ألسباب جمهولة. يف ما يلي 
بالرتاضي  االتفاقات  عينة صغرية عن 
بقيمة  بالرتاضي،  اتفاق  وقيمتها: 
مليونني ونصف مليون دوالر مع مكتب 
للهندسة  الواحد شهاب  عبد  املهندس 
الدراسات  لوضع  العامة  واملقاوالت 
اهلندسية والقيام باإلشراف على تنفيذ 
مشروع سوق للخضار والفاكهة باملفّرق 
ملدينة بريوت. اتفاق بالرتاضي، بقيمة 
 mott شركة  مع  دوالر،  مليون 
)القرار   macDoNalD limiteD
للقيام   )2017/3/23 بتاريخ   247 رقم 
األولّية  والتصاميم  الدراسات  بإعداد 
التيار  لتأمني  املناسبة  احللول  ووضع 
العاصمة،  يف   24/24 الكهربائي 
واملستندات  الشروط  دفرت  وحتضري 
الالزمة لتلزيم هذا املشروع واإلشراف 
على التنفيذ )وهذا املشروع ال عالقة له 
باملشروع املطروح على جملس الوزراء 
قطاع  وضع  لتحسني  طوارئ  كخطة 
الكهرباء يف كافة املناطق اللبنانية(. 

كذلك عقدت البلدية بداية العام اجلاري 
 ،)88 رقم  )القرار  بالرتاضي  اتفاقًا 
بقيمة 971 ألف دوالر، مع االستشاري 
إلعداد  املعّدل،   SitRam-DebS
الشروط  ودفاتر  التنفيذية  الدراسات 
مشروع  لتلزيم  واملفّصلة  اخلاصة 
التنقل السلس باإلضافة إىل اإلشراف 

على التنفيذ.

توظيف مقنـّع
اجلولة على قرارات اجمللس البلدي ما 
 2016 حزيران  يف  تسلمه  تاريخ  بني 
وصواًل إىل يومنا هذا يقود دائمًا إىل 
اسم شركة e.c.t اليت تفوز بالعرض 
األدنى لكّل خدمات التنظيف وما شابه 
العقود  كّل  أن  والالفت  بريوت.  يف 
لرية  مليون  العشرين  سقف  تلتزم 
وتزيد وتنقص من دون مربر. فيمكن 
أن حتصل على العقد نفسه مرة بـ 18 
والشركة  بعشرين.  ومرة  لرية  مليون 
لصيانة  شهرين  كل  بعقد  تفوز  هذه 
النكش  أعمال  لتأمني  بريوت،  حرج 
العاصمة،  وسطيات  يف  والتعشيب 
لتأهيل محامات دير مار نقوال، لتقديم 
الكورنيش  محامات  لزوم  عاملة  يد 
يف  النظافة  أعمال  لتولي  البحري، 
مبنى القصر البلدي، لتقديم يد عاملة 
يد  لتقديم  قصقص،  مالعب  لزوم 
البلدي،  اجمللس  أمانة  ملصلحة  عاملة 
لتعشيب وتشحيل غازون حرج بريوت، 
لتقديم وتركيب مسامري عاكسة للضوء 
يد  لتقديم  بريوت،  شوارع  بعض  يف 
أرشيف  ومكننة  تنظيم  أجل  من  عاملة 
لزوم  اإلدارية  األعمال  من  وسواه 
عاملة  يد  تقديم  املساخل،  مصلحة 
ملصلحة الشؤون اإلدارية، إلزالة عوائق 
الكثري.  وغريها  العاصمة  شوارع  يف 
بعدة  تفوز  الشركة  هذه  أن  والالفت 
اجملاالت،  خمتلف  ويف  آن  يف  عقود 
فيما توضح مصادر بلدية أن ما حيصل 
ليكسب  مقنع«  »توظيف  سوى  ليس 
عدد من العمال راتبًا شهريًا إضافيًا من 

البلدية مقابل أعمال بال رقابة.

بـلديّات الـضاحية تفـشل... وتــحلم
بات احلديث عن الضاحية اجلنوبّية لبريوت، 
حّد  مستهلكًا  وبيئّيًا،  واجتماعّيًا  إمنائّيًا 
مضى  بلدّية،  انتخابات  بعد  لكن  امللل. 
ال  أّن  املعقول  ِمن  هل  َسنة،  حنو  عليها 
العمق( تغرّي؟ طاملا هكذا فما  شيء )يف 
سهل  اجلواب  ترقيع؟  البلدّيات؟  فائدة 
على َمن عِرف، قدميًا، أن مشكلة الضاحية 
حتتاج إىل ما هو »فوق« البلدّية. إّنها أزمة 
مبستقبلها  املنطقة  تلك  الضاحية،  دولة. 
تلك  املدينة،  عتبة  عند  املرمّية  اجملهول، 
بلد  يف  بنفسها...  ختتنق  اليت  املدينة 

معّلق على خشبة.
»احملاسبة احلقيقّية هي اليت حتصل ابتداء 
ِمن السنة األوىل النتخاب اجمللس البلدي 
تصريح  هذا  واليته«.  انتهاء  بعد  وليس 
ملعن خليل، أطلقه قبل َسنة وشهر واحد، 
رئيسًا  انتخابه  ِمن  أسبوع  وذلك قبل حنو 

لبلدّية الغبريي. حسنًا، لنبدأ.
هل أصبحت الغبريي أفضل؟ عندما نسأل 
عن الغبريي فالسؤال، ضمنًا، عن الضاحية 
اجلنوبّية لبريوت. الغبريي الواجهة، البلدّية 
األغنى ضمن احتاد بلدّيات الضاحية، واليت، 
ِمن خالهلا، مُيكن رصد أّي متغرّيات، ابتداء 
بـ...  انتهاء  وليس  احلاكمة  الذهنّية  ِمن 

»احلراسة والكناسة«.
رأس  عامة على  ُيسّجل خلليل، كشخصّية 
مفردة  اليوم  يستخدم  أّنه  حملّية،  إدارة 
وال  ُيعّممها،  ال  أّنه  صحيح  »فِشلنا«. 
يتوّقع ِمنه ذلك، إذ حُيّددها بكذا بكذا، إمّنا 
تبقى الفتة. إّنها ذهنّية خمتلفة. هل هذا 
يعين أّنه أفضل )عملّيًا( ِمن سبقه، أو ِمن 
سواه عمومًا؟ ال مكان للتصرحيات اجلميلة 
هنا، فضاًل عن النوايا، بل احُلكم لألرض. 
يقول خليل: »فشلنا يف اإلصالح اإلداري. 
مل نستطع رفع الغطاء عن البعض ضمن 
البلدّية. حاولنا أن نفتح باب االستقاالت 
لكن القانون مل يكن يف صّفنا كما علمنا 
ِمن وزارة الداخلّية. فشلنا يف إعادة إقرار 
عام  ألغيت  )اليت  البلدّية  الذّمة  براءة 

.)2004
هذه مسألة برسم النّواب. فشلنا مع وزارة 
العاّمة.  الطرقات  بعض  بإنارة  األشغال 
حمافظ بريوت مل يعطنا الكهرباء أيضًا ِمن 
شبكة بريوت لإلنارة يف األماكن املشرتكة 
بني نطاقنا ونطاق بلدّية بريوت. ِمن تلك 
والطيونة.  شاتيال  أنفاق  مثاًل،  األماكن، 
فشلنا يف إجياد حّل ملسألة خمّيمات الالجئني 
الفلسطينيني، اليت نتحّمل كبلدّية العبء 
تويلنا  ِمن  رعايتها،  يف  بالكامل  املالي 
اخلاص، علمًا أّن الكّل يقول إّن فلسطني 
قضّية  أّنها  يبدو  لكن  األّمة  قضّية  هي 
مشروع  ملف  حتريك  يف  فشلنا  الغبريي! 
أليسار النائم. نتيجة لذلك ضاعت أمالك 
مدراس  إنشاء  يف  فشلنا  هناك.  البلدّية 
أطفال.  رياض  إنشاء  يف  كذلك  جديدة، 
فشلنا يف احلصول على أّي مساعدة أجنبّية 
املتحدة  األمم  ألن  السوريني،  لالجئني 
خرجت بنتيجة أّن ال الجئني هنا، وهذا غري 
صحيح. فتحنا مدارسنا للطالب السوريني 
السري  زمحة  جعل  ما  مسائي،  بتوقيت 
الرتبّية  وزير  فليفرح  واآلن  تتواصل، 
خارجّية  مساعدات  تقبض  اليت  واجلهات 
باسم هذا امللف على حسابنا. فشلنا يف 
تنظيف منطقة صربا. جزء ِمن تلك املنطقة 
نطاق  ضمن  اآلخر  واجلزء  نطاقنا  ضمن 
مشاة  جسرين  إنشاء  يف  فشلنا  بريوت. 
على طريق املطار... لكن اخلّطة مستمرة. 
للناس.  الكافية  املياه  تأمني  يف  فشلنا 
شركة املاء تعطينا عدد ساعات ضخ كما 
تعطي أي بلدة أخرى لساعات حمّددة. بلدة 
فيها 1000 شخص تأخذ 10 ساعات، فيما 
القاطنني  عدد  حيث  الغبريي،  يف  حنن، 
ساعات   10 نأخذ  ألف،   200 عن  يزيد 
الصيف،  اشتداد موسم  ننتظر  لن  أيضًا! 
بل ِمن اآلن نقول ال يوجد ماء«. رمّبا لوال 
تعب الصيام ألكمل خليل سرد »الفشل«. 
قبل  ما  منذ  اليت،  الضاحية  يف  هذا  كّل 

محمد نزال

ت  با نتخا ال ا
هي  البلدّية، 
شّك  حمّل 
كونها  يف 
قابلة للعيش 
»الطبيعي«. 
الطبيعي  هذا 
يزيد  ال  هنا 
حاجات  عن 
لعيش  ا
ِمن  األولّية، 
وكهرباء  ماء 
حة  مسا و
 . ء ا هو الحركة: اكشفوا ميزانية البلديات خالل العهود الثالثة املاضية، وعندها نرى و

)هيثم املوسوي(
البلدة.  البعيدة عن قلب  الرحاب،  منطقة 
يف  الوضع  همهم.  ليست  املدارس 
أحياء  قبل.  ِمن  أسوأ  أصبح  الرباجنة  برج 
املخّدرات  تزداد.  و«تكساس«  الباطنّية 
البلدّية  شرطة  أين  تزداد.  والزعرنات 
اليت زادوا عديدها؟ تبنّي أن هذه الزيادة 
هي لتوظيف احملظيني واملدعومني حزبّيًا. 
ثم  صّورها،  واحدة،  صحّية  كبسة  أجروا 
ماء  وأّي  األفران  عن  أحّدثك  هل  اختفوا. 
سُيطيل  اخلبز؟«.  إعداد  يف  تستخدم 
بلدّيات  على  »التقويص«  الئحة  احلركة 
عن  سنوات  منذ  ُيكّرر  كالم  الضاحية. 
خيتم  وغريه.  والنفايات  والبيئة  الصحة 
قائاًل: »قبل االنتخابات جرت عملّية ختوين 
لنا يف السياسة والوطنّية. قلنا حنن لسنا 
معادين. بالعكس، االختالف يغنينا، لكنهم 
ال يريدون أن يفهموا هذا. حناول دائمًا أال 
جنعل االطراف السياسية األخرى تستغلنا 
هذه  خارج  منطقتنا، حنن  القوى يف  ضد 
ال  أن  املنطقة  أحزاب  على  ولكن  اللعبة، 

ختنقنا أيضًا!«.
الوطنّية  األزمة  هذه  النفايات؟  عن  ماذا 
الكربى! احتاد بلدّيات الضاحّية أحد اجلهات 
املّتهمة بتعويم مطمر »الكوستا برافا«. أمل 
رئيس  درغام،  أخرى؟  حلول  هناك  يكن 
االحتاد )الذين يضم الغبريي وحارة حريك 
وبرج الرباجنة والليلكي واملرجية وحتويطة 
وهو  جّيد،  »غري  هذا  أن  ُيدرك  الغدير(، 
إىل  تصل  ورائحته  الضاحية،  مدخل  على 
لدينا؟  كان  بديل  أّي  ولكن  املنطقة... 
هناك اآلن خّطة إلنشاء معمل تفكك حراري 

ملعاجلة النفايات«.
»فلتدخل  جُييب:  »الزعران«؟  عن  ماذا   
وحنن  مللنا  األمنّية.  والقوى  الدولة 

ُنرّددها«.
العمرانّية؟   ماذا عن االكتظاظ والفوضى 
هذه  عشوائيات.   4 حنو  »لدينا  يقول: 
مسؤولية الوزارات. تراكمت األخطاء حتى 
أّنه  درغام  يف  اجلّيد  العجز«.  يف  وقعنا 
»حنن  أيضًا:  البلدّيات  مسؤولّية  ينفي  ال 
لسنا آيات اهلل«. ُيضيف: »هناك تعديات، 
ونعم هناك البعض مل نستطع أن نواجهه. 
هل ندخل يف مشكلة عشائرّية!«. ماذا عن 
تعّديات أصحاب موّلدات الكهرباء؟ يوضح: 
مل  البعض  هناك  ِمنها.  الكثري  »عاجلنا 
نقدر عليه. على القضاء أن ُيفّعل حماضر 
الضبط وأن ال ُتلغى نتيجة تدخالت«. ماذا 
الناس  جعلت  اليت  الدائمة  احلفريات  عن 
اليوم  األشغال  »حجم  يشرح:  يصرخون؟ 
يف الضاحية يبلغ 82 مليون دوالر. على 
الناس أن يتفهموا هذا. طبعًا ال أخفيك عن 
عدم التنسيق والفساد الذي يؤدي إىل حفر 
طريق مرتني وثالثة بدل مرة واحدة... هذه 
واألعمار«.  اإلمناء  وجملس  الوزارات  عند 
تطول  درغام  وشروحات  إيضاحات  الئحة 
وتتشابه. خيتم: »لدي حلم، وسوف أسعى 
حنوه، أن ُيصبح هناك قطار مير يف مناطق 
الضاحية، مع مشروع نقل حضري«. قطار 
ِمن  »نعم،  حيلم:  درغام  الضاحية!  يف 
حّقي أن أحلم«. لنحلم معه، ولكن، حتاشيًا 
للصدمات، علينا أال ننسى أن األحالم تأتي 

أحيانًا على شكل كوابيس.
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اليوم،  الضاحية،  يف  ساكن  كّل  أصاًل، 
أّن األمور ليست على  ال حيتاج َمن خُيربه 
عن  السؤال  األهم،  وهذا  إمّنا،  يرام،  ما 
باملعنى  عمرانّيًا،  املنطقة  تلك  مستقبل 
ال  أّن  الالفت  غامضًا.  بات  الذي  العام، 
ملواجهة  خّطة  ميلك  املعنيني،  ِمن  أحد، 
احتاد  رئيس  اجملهول.  املستقبل  ذلك 
بلدّيات الضاحية، حممد درغام، ُيعرب عن 
قائاًل:  الوجودي،  السؤال  هذا  ِمن  قلقه 
إىل  امتد  أن  حباجة  أنا  تتلئ.  »الضاحية 
البلد  نعرف  نذهب؟  أين  ولكن  اخلارج، 
ال  َمن  هناك  الدميوغرافّية.  وحساسيته 
أخرى،  طوائف  ِمن  األغيار،  بسكن  ُيرّحب 
هذه أزمة كربى«. احلديث يدور عن بقعة 
جغرافّية تقّدر بنحو 27 كلم يعيش عليها، 
وفق أقوال مسؤولني بلديني، حنو مليون 
حتّققت،  اجنازات  خليل  ُيعّدد  إنسان! 
ِمن  البلدّية،  أمالك  بعض  استعادة  مثل 
أيضًا، سيكون  »الغولف« حتديدًا.  منطقة 
مت  العام.  لألمن  جديد  مركز  املنطقة  يف 
مفارق  بعض  عن  حدائقّية«  »جزر  إنشاء 
الطرق. حتمًا خليل يعرف أن كّل َمن يف 
الغبريي، والضاحية عمومًا، رمّبا ما عادوا 
أو  حدائق  أو  عامة  مساحات  ُيفّكرون يف 
جمّرد  العيش.  جمّرد  ُيريدون  شاكل.  ما 
الوقت.  مع  تتضاءل  األحالم  االستمرار. 
سؤال مستقبل الضاحّية سيكون على َمن 
هم »فوق« البلدّيات ورؤسائها أن يفكّروا 
بلدّية  ِمن  أكرب  احلكاية  أن  فيه. احملسوم 

)أقّله كما نعرف البلدّية يف لبنان(.
اهلل  حزب  يد  يف  اليوم  الضاحية  بلدّيات 
مل  احلّر.  الوطين  والتيار  أمل  وحركة 
يستطع أّي منافس هلم أن خيرق لوائحهم 
واصف  الفائت.  العام  انتخابات  يف 
انتخابات  يف  الراسبني  أّول  احلركة، 
األحزاب  حتالف  واجه  الذي  الغبريي، 
يف   25 حنو  على  حصلت  بالئحة  آنذاك 
عمل  اليوم  ُيراقب  األصوات،  ِمن  املئة 
بلدّيات املنطقة. عّما قريب سيعقد مؤترًا 
صحافّيًا هلذا الشأن. يقول مهامجًا: »أجروا 
بعض  منعوا  الشكلّية.  التحسينات  بعض 
البسطات واإلكسربسات واتصلوا بالناس 
والرسوم.  الغرامات  ويسددوا  يأتوا  لكي 
هلم  قلت  قبلهم.  كان  ملن  استمرار  هم 
خالل  البلديات  ميزانية  اكشفوا  وأكرر: 
نرى«.  وعندها  املاضية،  الثالثة  العهود 
احلركة آٍت ِمن وجهة ثقافّية خمتلفة، أقله 
أن  السياسي  للعمل  ُيريد  ال  إذ  خطابّيًا، 
املوجودين  يتهم  البلدي.  بالعمل  خيتلط 
وعي  بـ«عدم  اآلن  البلدّية  املسؤولية  يف 
مفهوم البلدّية. أن تكون حزبّيًا يف العمل 
هذا سيجعلك حتت سقف حزبك، وبالتالي 
احلسابات  ِمن  الكثري  ملراعاة  ستضطر 
وحساب  اإلمناء  حساب  على  السياسية 
أبناء املنطقة«. هذه الفكرة نوقشت كثريًا 
يف املاضي. هل حقًا مُيكن للسياسية أن 
ُتعزل عن شيء، أّي شيء؟ اليس اخلالف 
يف التوّجهات الثقافّية أواًل وأخريًا؟ الكّل 
ميّوه خطابه. هذا هو لبنان. بالنسبة للحركة 
فإن »العقلّية ذاتها ما زالت حاكمة. كان 
هناك 3 مدارس خاصة لكن أغلقت. عندما 
فّكروا مبدرسة رمسّية قرروا أن تكون يف 
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خ  أوقفت استخبارات اجليش مفخِّ
سيارات وناقل انتحاريني يدعى 
بـ«أبو  امللقب  الكرنيب،  حممد 
يكن  مل  هذا  الكرنيب  بدر«. 
األصل،  يف  متشددًا  إسالمّيًا 
بل محل لواء »الثورة« منذ بداية 
بالكسب  طمعًا  السورية  احلرب 
أبو  يدي  على  تتلمذ  السريع. 
»الدولة  أمري  العراقي،  عبداهلل 
أوائل  ضمن  كان  اإلسالمية«. 
قاتلت  اليت  اللبنانية  اجملموعات 
اجليش السوري وامتهنت تفخيخ 
ونقل  وتفجريها  السيارات 
االجتار  إىل  وصواًل  االنتحاريني، 
حتّول  هكذا  الكبتاغون.  حببوب 

»أبو بدر« من مهّرب إىل قاتل
بـ«أبو  املشهور  الكرنيب  حممد 
بدر« ليس موقوفًا عاديًا. الشاب 
مؤّسسي  أوائل  من  العرسالي 

من سائق عمومي إىل مفخِّخ سيارات 
وناقل انتحاريني

رضوان مرتضى

تعليم  إىل  عمد  ثم  تفخيخها.  ينوي  اليت كان 
أفراد جمموعته كيفية التفخيخ، ودّرب أشخاصًا 

على كيفية تصنيع األحزمة الناسفة.
بايعت اجملموعة املسّلحة، اليت شارك املوقوف 
حممد الكرنيب املشهور بـ«أبو بدر« يف تأسيسها، 
أمري »الدولة اإلسالمية« يف القلمون أبو عبداهلل 
العراقي. وحبسب اعرتافات »أبو بدر«، فّخخت 
اجملموعة عدة سيارات جرى تفجريها يف لبنان. 

كان مقررًا أن يفجّر االنتحاري نفسه يف مقام السيدة خولة، لكنه فجّر 
نفسه يف النبي عثمان بسبب حادث سري )هيثم املوسوي(

اجملموعات املسّلحة اليت قاتلت اجليش السوري 
انطالقًا من األراضي اللبنانية. امسه حيضر إىل 
األطرش  األطرش وعمر  إبراهيم  الشيخ  جانب 
و«أبو  الفلسطيين«  حسن  »أبو  أو  طه  وأمحد 
أعالم  أبرز  عباس،  ونعيم  العراقي«  عبداهلل 

اإلرهاب يف السنوات اخلمس األخرية.
كان   ،1989 عام  عرسال  يف  املولود  الشاب 
على  أجرة  فان  كسائق  عمله  بامتياز.  أمنيًا 
خط بريوت البقاع ثم امتهانه التهريب، صقال 
مهاراته يف التخّفي وسهولة احلركة. فرغم أنه 
بني  يتنقل  بقي  أنه  إال  املطلوبني،  أبرز  من 
بريوت وعرسال حبرّية حتى توقيفه قبل يومني. 
الكرنيب هو الشخص الثالث يف جمموعة مؤلفة 
من سامي األطرش امللقب بـ«سامي الداروخ« 
وسامح سلطان امللقب بـ«سامح الربيدي« )ُقتل 
العام املاضي(، اليت امتهنت مع بداية األحداث 
السورية نقل اجلرحى من األراضي السورية إىل 
تعّرف  يومها  العالج.  لتلّقي  اللبناني  الداخل 
الكرنيب على ضابط سوري منشق من القصري 
يف  عالجه  بعد  استقّر  النور«،  بـ«أبو  يلقب 
عرسال. ومع بداية األحداث يف سوريا، عرض 
»أبو النور« على الثالثة إنشاء جمموعة مسلحة 
يف جرود عرسال لـ«مساندة الثوار يف سوريا«. 
الرهوة  جرد  يف  جمموعة  أنشأوا  وبالفعل، 
ضّمت لبنانيني وسوريني خاضوا مواجهات ضد 
ختضع  اجملموعة  هذه  كانت  السوري.  اجليش 
بـ«أبو  امللقب  األطرش  إبراهيم  الشيخ  إلمرة 
يتوليان  اللذين  األطرش  عمر  مبعاونة  حسن« 
تأمني األسلحة واآلليات هلذه اجملموعة. أطلقت 
هذه اجملموعة على نفسها اسم: »كتيبة شهداء 
السالح  نقل  عمليات  نشطت يف  عمرو«.  بابا 
قبل  اخلطف،  وعمليات  األشخاص  وتهريب 
أو عرب  املباشر  بالقتال  اهلجوم  تنتقل إىل  أن 
إطالق صواريخ  تولت  وقد  املفخخات.  إرسال 
باجتاه بلدتي اللبوة واهلرمل جراء تعرض مقّرها 

للقصف.
مديرية  التحقيق يف  فرع  لدى  الكرنيب  اعرتف 
من  أشخاص  عدة  استقبل  بأنه  املخابرات 
مطار  عرب  لبنان  إىل  قِدموا  خمتلفة  جنسيات 
عرسال،  إىل  بنقلهم  قام  الدولي،  بريوت 
ليعلم الحقًا أنهم انتحاريون يستهدفون الداخل 
السوري بإشراف أمري »الدولة اإلسالمية« يف 
سقوط  وبعد  العراقي.  عبداهلل  أبو  القلمون 
القصري، انتقل أبو عبداهلل العراقي إىل يربود 
الكرنيب،  إفادة  وحبسب  له.  مقرًا  ليتخذها 
فقد كان يعمل يف جمال التفخيخ، متحدثًا عن 
مخسني انتحاريًا كانوا يف املقّر. واعرتف بأنه 
السيارات  بشراء  السلطان  سامح  يكلف  كان 

نوع  جيب  تفخيخ  مّت  فقد 
لونه  ُغرّي  سبورتاج،  كيا 
األبيض،  إىل  األسود  من 
من  بالقرب  تفجريه  قبل 
 16 يف  اهلرمل  سرايا 
كانون الثاني 2014. كذلك 
نفسها  اجملموعة  فّخخت 
سيارة جيب شريوكي لون 

األيتام  حمطة  من  بالقرب  تفجريها  مت  زييت 
نفسه.  العام  من  شباط  أول  يف  اهلرمل  يف 
عن  مسؤولة  جمموعته  بأن  املوقوف  واعرتف 
مت  قديم  طراز  شريوكي  جيب  سيارة  تفخيخ 
تفجريه على حاجز اجليش اللبناني يف اهلرمل. 
كذلك فّخخت اجملموعة جيب من نوع هوندا لون 
انتحاري  العراقي إىل  أبو عبداهلل  فضي سّلمه 
لتفجريه يف مقام السيدة خولة يف بعلبك، إال 
أن االنتحاري أثناء توجهه إىل اهلدف ووصوله 
السيارة  تعرضت  عثمان،  النيب  بلدة  إىل 
نفسه  بتفجري  االنتحاري  فقام  سري،  حلادث 
كذلك   .2014 آذار   16 احلادث يف  موقع  يف 
سوداء  بيكانتو  كيا  سيارة  اجملموعة  فّجرت 
يقودها انتحاري عراقي، بتوجيه من أبو عبداهلل 
العراقي، على حاجز للجيش يف وادي عطا يف 
29 آذار 2014 انتقامًا ملقتل سامي األطرش، 
ما أدى إىل استشهاد 3 عسكريني وجرح 13 
سيارة  األطرش  عمر  اشرتى  كذلك  آخرين. 
جيب GMC مسروقة من سوريا وسّلمها لـ«أبو 
عبداهلل العراقي« لتفخيخها وتفجريها يف بلدة 
القاع، لكن أثناء توجه األطرش وسامر احلجريي 
انفجرت  االنتحاريني،  ألحد  السيارة  لتسليم 

السيارة، ليقتل األطرش واحلجريي.
 يومها، ترّددت معلومات أن السيارة اُستهدفت 
بصاروخ من حزب اهلل. كذلك فّخخوا سيارة الند 
شهرين  ملدة  يستعملونها  بقوا  لكنهم  روفر، 
تعّرضها  حني  إىل  اجملموعة  عناصر  قبل  من 
امللقب  األطرش  أمحد  وجود  أثناء  لصاروخ 
بـ«نسر عرسال« بداخلها، فأصيب إصابة بالغة 

يف وجهه.

فخّخ املوقوف 
8 سيارات تم 
تفجريها ضد 
أهداف مدنية 
وعسكرية يف 

لبنان

ال يزال اخلطاب السياسي األسرتالي غارقًا يف 
العقم على مدى السنوات العشر األخرية، فعلى 
الرغم من جناة أسرتاليا من األزمة املالية العاملية 
هي  اسرتاليا  أن  حتى  وتداعياتها،   2008 عام 
الدولة الوحيدة اليت مل تشهد ركودًا إقتصاديًا 
لتكون  املاضية  السنة  والعشرين  اخلمسة  خالل 
تشهد  مل  واليت  هولندا  بعد  الثانية  الدولة 
ركودًا إقتصاديًا ملدة 26 سنة بني عامي 1982 

و2008.
اإلداء  مع  يتماشى  مل  السياسي  اإلداء  لكن 
اإلقتصادي حيث ال يزال السياسيون مشغولون 
باملماحكة السياسية القصرية النظر اليت حتكمها 
الشخصانية والقبلية احلزبية والعقائدية املغلفة 
باملصلحة الوطنية، وخري دليل على ذلك أن ثلث 
الكبريين  احلزبني  من  ألي  يصّوتوا  مل  الناخبني 
عام  املاضية  اإلنتخابات  يف  وأحرار(  )عمال 
2016، حيث مل تعد خيفى على املواطن العادي 
فشل احلكومات منذ العام 2007 حتى تارخيه يف 
اإلتفاق على قضايا على متاس مباشر مع حياة 
والغاز  الكهربائية  الطاقة  املواطنني مثل تأمني 
اإلتصاالت  جمال  يف  عصرية  خدمات  وتأمني 
ننسى  وال  والصحة،  التعليم  قضايا  ومعاجلة 
اخليالي  اإلرتفاع  بسبب  سكن  تأمني  مشكلة 
والييت  يف  خصوصًا  واإلجيار  املنازل  ألسعار 
نيوسوث ويلز وفيكتوريا، ومل تغب قضية البيئة 
صراع  ساحة  تزال  ما  اليت  احلراري  واإلنبعاث 
الكبريين وداخل كل حزب  مفتوحة بني احلزبني 
منهما، هذا الصراع الذي أدى إىل تغيري رئيس 
األخرية  سنوات  العشر  خالل  مرات   6 الوزراء 
سواء عرب اإلنتخابات العامة أو اإلنقالبات احلزبية 

الداخلية.
مستوى  تراجع  تظهر  األخرية  الرأي  إستطالعات 
مالكم  الوزراء  رئيس  من  لكل  الشعيب  التأييد 
ترينبول وزعيم املعارضة بيل شورتن رغم تقّدم 
حزب العمال على احلكومة بنسبة 53% إىل %47 

بعد فرز اإلصوات التفضيلية.
يف هذه األجواء السياسية املتقلبة ظهر اخلطاب 
الشعبوي العنصري الذي يلعب على وتر اخلوف 
زعيمة  هانسون  بولني  متّثله  والذي  اآلخر،  من 
املاضي  يف  استهدفت  واليت  واحدة  أمة  حزب 
عنصريتها  لتصل  املسلمني  ثم  من  الصينيني 
إىل حد املطالبة بفصل الطالب املصابني مبرض 
على  احلفاظ  حبجة  خاصة  فصول  يف  التوّحد 
اإلهتمام  يتطلبه  ملا  اآلخرين  الطالب  مصلحة 
من  أضايف  جهدًا  بالتوّحد  املصابني  بالطالب 
املعلمني، لكن الظاهرة املثرية للقلق هوالصمت 
رفض  حيث  هانسون  تصرحيات  إزاء  احلكومي 
اإلجابة  برنغهام  الفيدرالي سامين  التعليم  وزير 
رأيه يف تصرحيات زعيمة حزب  لعدة مرات عن 
رئيس  من  توجيهات  عن  قيل  وما  واحدة،  أمة 
وعدم  الصمت  بإلتزام  حكومته  إلعضاء  الوزراء 
التعليق على تلك التصرحيات ألن احلكومة حباجة 
جملس  يف  األربعة  واحدة  أمة  حزب  ألصوات 
الشيوخ إلقرار خطة كونسكي 2 لتمويل املدارس 
يف البالد واليت أقّرت اجلمعة 2017/06/23 رغم 
النواب  ودعم  والعمال  اخلضر  حزبّي  معارضة 
املستقلون مبن فيهم حزب هانسون 34 صوت 
مقابل 31 بعد إدخال بعض التعديالت منها زيادة 
املبالغ املخصصة للخطة من 18.6 مليار اىل23.5 
 10 من  اخلطة  لتنفيذ  الزمنية  املدة  وختفيض 

سنوات اىل 6 سنوات.
احلكومة ورئيسها الذي يعيش هاجس اإلنقالب 
عليه، ال يزال مرتددًا يف إختاذ موقف من تقرير 
فينكل لتأمني الطاقة الكهربائية واإللتزام حبصة 
أسرتاليا للحد من اإلنبعاث احلراري حسب إتفاقية 
باريس، وسبب تردد رئيس احلكومة التحذيرات 
اليت أطلقها بعض نواب جناح اليمني يف حزب  
أطاح  الذي  أبوت  طوني  سلفه  وأبرزهم  االحرار 
2015،وركزت  أيلول  حزبّي  بإنقالب  ترينبول  به 
فنكل  خطة  من  الفحم  استثناء  من  التحذيرات 
لتأمني كهرباء رخيصة ومستدمية، فلجأت حكومة 
فيما خّص هذا  الكالم  اللعب على  إىل  ترينبول 
التقرير لتقول إنه ُقّدم للحكومة ومل يصدر عن 
احلكومة، مع العلم أن احلكومة نفسها هي اليت 
باألحباث  القيام  فينكل  ألن  الربوفيسور  كّلفت 
اإلنبعاث  من  واحلد  الطاقة  تأمني  كيفية  حول 

أسرتاليا، سياسيون بال رؤية مستقبلية
احلراري.

احلكومة ورئيسها واليت من  املفرتض أن حترص 
يردد  واليت  اإلجتماعي  واإلنسجام  التناغم  على 
الدولة  هي  أسرتاليا  بأن  يفتخر  بأنه  رئيسها 
الرائدة بتعدديتها الثقافية، طرحت هذه احلكومة 
األسرتالي،  اجلنسية  قانون  لتعديل  مشروعًا 
ومن أهم التعديالت املقرتحة جعل فرتة اإلنتظار 
للحصول على اجلنسية مدة أربع سنوات وخضوع 
املتقّدم إلختبار اللغة اإلنكليزية الذي يتطلب أن 
جامعي،  طالب  مبستوى  اللغوي  مستواه  يكون 
رفضت  اليت  الفيدرالية  املعارضة  قالت  حسبما 
وزير  أيضَا  تعطي  واليت  احلكومية  التعديالت 
اهلجرة صالحيات إستثنائية إللغاء قرارات حمكمة 
العلم  مع  باهلجرة،  اخلاصة  اإلدارية  اإلستئناف 
خاصة  متشددة  سياسة  تتبع  اليت  احلكومة  بأن 
بالالجئني واملهاجرين وافقت على دفع مبلغ 90 
مليون دوالر لالجئني احملتجزين يف جزر مانوس 
وناورو بسبب اإلهمال وإساءة معاملة هؤالء، وقد 
رضخت احلكومة للتسوية مع شركة احملاماة اليت 
توّلت القضية واليت ستتقاضى مبلغ 20 مليون 
دوالر من املبلغ اإلمجالي، كل هذا حتى ال تضطر 
احلكومة للذهاب إىل احملاكم حيث ال إمكانية ألن 
تربح القضية وتضطر لدفع مبالغ أكرب، واجلدير 
حبق  اإلجراءات  بهذه  تقوم  احلكومة  أن  ذكره 
والسيادة  احلدود  محاية  أرضية  على  الالجئني 
األسرتالية ولكسب أصوات اليمني املتشدد اليت 
صوتت حلزب أمة واحدة. ما تقدم يدل على فشل 
هذه السياسة حيث أصبح املطلوب إعادة النظر 
بهذه السياسة وقف املزاد السياسي يف قضايا 
املهاجرين والالجئني مع االخذ بعني االعتبار أمن 

البالد.
إن أسرتاليا يف أزمة سياسية حقيقية ألن احلزبني 
الكبريين )عمال وأحرار( يرّكزان على كيفية الفوز 
باإلنتخابات القادمة واإلبتعاد عن معاجلة القضايا 
األساسية واملهمة اليت من املفروض على احلكومة 
جون  الدكتور  وقد وصف  معاجلتها،  واملعارضة 
هيوسن الزعيم السابق حلزب األحرار األزمة بأنها 
سباق مبتذل إىل اهلاوية )سدني مورنيغ هريالد 
2017/06/23 ص 18(، وهذا ما أشار أليه أيضا 
يف وقت سابق )ك2 املاضي( السكرتري السابق 
الوضع  رثى  الذي  هنري  كني  اخلزينة  لوزارة 
السياسي قائاًل أنه مصاب خبالل وظيفي ويتغذى 
على الشعبوية والتوتر القبلي داخل االحزاب وركز 
نقده على الوضع االقتصادي العام  والفشل يف 
االصالح الضرييب ومل يوفر الفوضى السياسية 
املتعلقة بالسياسة البيئية وتأمني الطاقة.)س م 

ه 2017/6/24 ص 21 قسم ما وراء االخبار(  
حكومة  الوضع؟  هذا  سيستمر  متى  إىل  إذن، 
املعارضة،  أجل  من  تعارض  معارضة  عاجزة، 
وغياب  بلهيبها  املواطنني  تكوي  األسعار 

السياسات ذات الرؤية املتسقبلية.
كانت اإلنتخابات يف املاضي تقّدم حلواًل، لكنها 
أصبحت آلية مستهلكة يف ظل زعيمني يفتقران 
املستقبل  يف  أقّله  هلما  بديل  وال  للشعبية 

املنظور.
الشيء الوحيد املؤكد والذي مل ولن خيتلف حوله 
مع  معاشاتهم  على   %2 زيادة  هو  السياسيون 
إبتداءًا  النسبة  أيضًا وبنفس  ختفيضات ضريبية 
أقّرت  الذي  الوقت  نفس  2017/07/01 يف  من 
العمل  عالوة  الفيدرالية ختفيضات  احلكومة  فيه 
يعملون  الذين  املنخفض  الدخل  ذوي  للعمال 

نهاية األسبوع ويف العطل الرمسية!
أخريًا، نعم كانت أسرتاليا حمظوظة بتجّنب الركود 
احلالي  الوضع  ولكن  عامًا   25 ملدة  اإلقتصادي 

غري مريح.
يقول الناقد اإلجتماعي دونالد هورني يف كتابه 
)البلد احملظوظ( الذي مت نشره يف العام 1964، 
الكتاب(  عنوان  يوحي  )كما  أسرتاليا  جناح  إن 
كفوءة  قرارات  ألية  وليست  احلظ  إىل  يعود 

إختذها قادة البالد.
إىل  احلظ  سيبقى  متى  إىل  هو  األخري  السؤال 
جانبنا وهل باإلمكان جتّنب ركودًا إقتصاديًا يف 
ظل قيادة مرتددة وعقم سياسي ومراوحة بني 

التقّدم والرتاجع كلعبة القط والفأر؟!
عباس علي مراد
abbasmorad@hotmail.com
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النساء  إحدى  »مريامار«  منتجع  إدارة  منع  واقعة  على  الفعل  ردود 
احملجبات من السباحة يف البحر بسبب ارتدائها »البوركيين«، تعكس 
كل  قبل  تعكس  أنها  إال  اللبناني،  اجملتمع  يعانيه  الذي  االنفصام 
شيء القّوة اليت اكتسبتها هذه األشكال من »املنغلقات« الطبقية 
خيضع  خاص،  حبّيز  العام  احلّيز  استبدال  على  القائمة  والثقافية، 
لشروط خاصة تتعارض مع النظام العام وتغّلب املصاحل الرحبية على 
القيم املشرتكة وحقوق املواطنني يف االنتفاع املتساوي من امللك 
املنتجعات  يف  املمارس  التمييز  أن  أظهرت  الواقعة  هذه  العام... 
السمراء  البشرة  وذوي  املنزلية  اخلدمة  يف  العامالت  ضد  البحرية 

يشمل أيضًا النساء احملجبات أو احملافظات.
بسبب  البحر  يف  السباحة  من  الزعيم  نورا  ُمنعت  قليلة،  أيام  منذ 
ارتدائها »البوركيين«، وفق ما قالت يف منشور هلا على صفحتها 
على »فايسبوك«. وحبسب روايتها، فإنها وزوجها قررا أن ميضيا 
العمر سنة ونصف  البالغ من  ابنهما  برفقة  الشاطئ  أيامًا عّدة على 
 Miramar Hotel Resort and Spaمنتجع يف  هلم  غرفة  وحجزا  سنة، 

بكلفة 250 دوالرًا لليلة الواحدة.
وقالت إنها استعّدت لذلك واشرتت البوركيين، وهو لباس خمّصص 
للسباحة »بس مسرت«، حبسب تعبريها. ولكنها فوجئت عند نزوهلا 
مع ابنها اىل مياه البحر بإبالغ زوجها عرب عاملني يف املنتجع: »ممنوع 
يسمح  ال  اخلاص  املنتجع  »قانون«  أن  حبجة  عاملي«،  تنزل  املدام 
بالسباحة إال بلباس البحر )املايوه(، وبالتالي قررت إدارة املنتجع أن 
البوركيين ليس لباسًا خمّصصًا للسباحة، واقرتحت على نورا وعائلتها 
من  وخيلو  إليه  الشمس  تصل  ال  »حيث  الداخلي  املسبح  استعمال 

الناس«.

ردود فعل متناقضة
اللبناني،  اجملتمع  يف  متناقضة  فعل  ردود  الواقعة  هذه  أثارت 
وانقسمت اآلراء واملواقف على شبكات التواصل االجتماعي، إذ أّيد 
رواده  ألمزجة  خيضع  خاصًا  حّيزًا  بوصفه  املنتجع  إجراءات  البعض 
مبادئ  تناقض  كونها  اآلخر  البعض  استنكرها  فيما  )الزبائن(، 
متييزية  ممارسة  فيها  ورأى  الشخصية،  احلريات  وتنتهك  املساواة 
تنطوي على »عنصرية« جتاه املرأة احملّجبة، كما هي احلال يف منع 
ذوي البشرة السمراء أو العامالت يف اخلدمة املنزلية من السباحة يف 
معظم املنتجعات. وعرب البعض أيضًا عن رفضه ملثل هذه االجراءات 
الولوج  العام يضمن  القانون  كونها حتصل على »ملك عام«، حيث 
النساء  ارتياد  مبدأ  رفضه  عن  البعض  عرب  كذلك  البحر.  اىل  احلر 
املنتجع  إدارة  حاولت  ما  وهو  الدينية،  ألسبابه  املختلطة  الشواطئ 
مبهمة  تقوم  أنها  اعتربت  إذ  إجراءاتها،  تربير  سياق  يف  استخدامه 
»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«، يف هلجة تهّكمية واضحة... يف 
احلصيلة، بقيت ردود الفعل حمصورة يف نطاق حمدود، ومل تتحول 
اىل قضية »رأي عام« ضاغطة، فضاًل عن أنها مل تفتح نقاشًا يرمي 
اىل بناء موقف »موضوعي« يرتكز على مفهوم احرتام »النظام العام« 
و«القيم املشرتكة«... ولكنها، على الرغم من ذلك، أظهرت بعض 
الكلي ملفهوم  واالنهيار شبه  السائدة  الثقافة  االنفصام يف  وجوه 
»احلّيز العام« والرتاجع املقلق يف حّس الدفاع عن »احلقوق املدنية« 

و«احلرية الشخصية«.

ملاذا الخوف من البوركيني؟
ما  بدلة سباحة تغطي كامل اجلسم  عبارة عن  البوركيين هو  بداية، 
للمساعدة  يكفي  مبا  مطاطية  وهي  والقدمني،  واليدين  الوجه  عدا 
يف السباحة. والصدفة، أن مصّممة هذا اللباس هي عايدة مسعود 
املنحدرة من مدينة طرابلس يف مشال  املهاجرة االسرتالية  زناتي، 

واملسلمني وتصّديها ملا تعتربه اخرتاقًا ثقافيًا، إال أن 
احلظر،  دعمت  واالشرتاكية  الليربالية  االحزاب  بعض 
قضايا  ومناصرة  العلمانية  القيم  اّدعاء  من  انطالقًا 
النساء، باعتبار أن »الشواطئ على غرار كل املساحات 
العامة جيب أن تكون خالية من املظاهر الدينية«، حبسب 
رئيس احلكومة الفرنسية السابق، مانويل فالس، الذي 
ضد  سياسي  ملشروع  »ترمجة  هو  البوركيين  أن  رأى 

اجملتمع مبيّن خصوصًا على استعباد املرأة«.
أوروبا،  على  خيّيم  الذي  البوركيين  من  »اخلوف«  هذا 
حيّرك  الذي  نفسه  هو  يكون  أن  املفروض  من  ليس 
البحرية  املنتجعات  معظم  يف  ضده  املمارس  احلظر 
الغالبية  ذات  العربية  الدول  من  والعديد  لبنان،  يف 
املسلمة واحملافظة )كمصر مثاًل حيث نشر ناشطون على 
مواقع التواصل االجتماعي يف عام 2015 الئحة بأمساء 
التقليد  أن  يف  شك  ال  البوركيين(.  حيظر  منتجعًا   35
املبتذل ملا هو قائم هناك يلعب دوره هنا،  الثقايف 
ولكن العوامل احملّركة للحظر تبدو أكثر اتصااًل مبا متثله 
القائمة،  »املنغلقات«  من  كشكل  البحرية،  املنتجعات 
وتستبدل  الرحبية  ملعايري  وفقًا  شروطها  تفرض  اليت 
»احلّيز العام« بـ«حّيز خاص« لفئات حمددة تسعى اىل 

التمايز، سواء طبقيًا أو ثقافيًا.

منغلقات بديلة من الحيـّز العام
املنتجعات  مئات  اللبناني  الشاطى  طول  على  تنتشر 
والفنادق واملسابح واملطاعم، وهي تستولي على كل 
االماكن الصاحلة للسباحة تقريبًا، وبالتالي مل يعد هناك 
مطارح كثرية تسمح للناس بارتيادها حبرية تامة ضمن 
البحر،  ارتياد  ان  مبعنى،  العام«.  »النظام  يفرضه  ما 
على الرغم من أنه ملكًا عامًا يف القانون، بات خيضع 
يفضي  فاقع  متييز  على  غالبًا  تنطوي  خاصة،  لشروط 
اىل حرمان األكثرية من حقها يف الولوج احلر واجملاني 
اىل البحر، وهو مبدأ منصوص عليه يف القانون أيضًا.

ما حصل مع نورا الزعيم وعائلتها يف منتجع »مريامار« 
ليس إال منوذجًا عّما حيصل يف معظم هذه املنتجعات 
مُتنع  أو  جدًا،  مالية مرتفعة  بدالت  ُتفرض  إذ  البحرية، 
العامالت يف اخلدمة املنزلية من السباحة، أو مُينع ذوو 

اىل أن املؤسسات اخلاصة ال حيق هلا فرض شروط من ناحية اللباس 
على العامة، مشريًا اىل أن هذا األمر )فرض الشروط( يكون يف حالة 
امُلنتسبني اىل ناٍد كمجموعة مثاًل أو يف حال كانت املؤسسة اخلاصة 
ارتداء زّي حمدد،  البداية، وبشكل واضح، على ضرورة  تنص منذ 
وأن هذا االمر يبقى حمصورًا بارتياد القاعات اليت تقع ضمن امُللك 

اخلاص وال تشمل امللك العام أو أّي حّيز طابعه عام.

تربيرات تنطوي على تمييز
وكان  العام،  للنظام  هو خمالف  الشاطئ  على  البوركيين  حظر  إذًا، 
»النأي  متارس  أن  ال  احلالة  هذه  يف  تتدخل  أن  بالدولة  ُيفرتض 
بالنفس«، كذلك فإن املوقف من احلظر كان ُيفرتض أن يكون مناسبة 

لتأكيد حقوق الناس املتساوية بالولوج احلر اىل امللك العام.
ارتداء  اليت تفرض  العامة  السالمة  »شروط  تأمني  التذّرع حبجة  أّما 
املايوه«، فهو حّجة ساقطة، لكون البوركيين يؤّمن هذه الشروط، وهو 
مصّمم هلذا الغرض. يقّر بريوتي بهذه احلقيقة، إال أنه يرّد بقوله: 
لتوضيح  ويلجأ  تياب«،  مش  مايوه  هيدا  إنو  الناس  اقنعي  »تعي 
فكرته اىل مثال جيّسد صلب املوضوع: »سيكون صعبًا إقناع الزبائن 
بأن من يعاني من بقعة مشّوهة على جسده حيق له السباحة أيضًا«. 
بهذا املعنى، يصل املنطق الذي يربر فيه بريوتي إجراءات املنتجع 
اىل حّد اعتبار نزول املرأة احملجبة للسباحة يشبه نزول مصاب مبرض 
جلدي ظاهر للسباحة، وبالتالي يرى بريوتي أن احلالتني تثريان هلع 
الرواد وتؤثران سلبًا على أعمال املنتجع ورحبّيته؛ فلباس البوركيين، 
بأن  يذّكر بريوتي  النظر.  يؤذي  »تشويه«  احلظر، هو  مؤّيدي  برأي 
الذهاب  للفتيات احملافظات  للنساء، وميكن  هناك مسابح خمّصصة 

إىل هناك.
تصّر إدارة منتجع »مريامار« على أنها مل متنع نورا الزعيم من السباحة 
اللواتي  للمحجبات  خاصًا  مسبحًا  لدينا  بأن  »أخربناها  املنتجع:  يف 
السباحة يف  على  أصّرت  نورا  أن  اىل  ُمشرية  البوركيين«،  يرتدين 
الداخلي  النظام  إن  اإلدارة  تقول  فقط.  للمايوه  املخّصص  املكان 
املنتجعات  »مجيع  أن  اىل  ُمشرية  األمر،  هذا  يف  واضح  للمنتجع 
اجملاورة تطّبق هذا النظام«. يف املناسبة، وفق رواية نورا، املسبح 
اخلاص باحملجبات هو نفسه املسبح الداخلي الذي يبعد عن الشاطئ 
وال تصل اليه الشمس. أما إصرارها على السباحة على الشاطئ فهو 

»من أجل أن تسبح مع ابنها وزوجها يف البحر«.

»البوركيين« ممنوع على شواطئ لبنان:

إجراءات املنتجعات البحرية تتعارض مع النظام العام

واقعة »مريامار« كشفت أن العدد األكرب من املنتجعات يمارس الحظر

هديل فرفور

لبنان، أي من املكان نفسه الذي يقع فيه 
املنتجع املذكور.

 ُيعترب البوركيين مبثابة حّل للنساء احملافظات 
يف  السباحة  ممارسة  يف  يرغنب  اللواتي 
يف  خيتلف،  وال  املختلطة،  العاّمة  األماكن 
الغطس،  لباس  عن  األقل،  على  الشكل 
ترتديه  الذي  اللباس  من  جدًا  قريب  وهو 
بدأت  وقد  السباحة.  رياضة  احملرتفات يف 
كخيار  البوركيين  بتسويق  كثرية  شركات 

إضايف للنساء، على غرار البيكيين وامليكروكيين واملونوكيين وغريها 
من أزياء البحر.

انتشر البوركيين منذ عام 2003 يف الغرب أواًل، وأثار سجااًل مل ينطفئ 
بعد يف أوروبا، وال سيما يف فرنسا، عندما عمدت بعض البلديات 
موجة  سياق  العاّمة، يف  االماكن  حظره يف  اىل  املاضي  العام  يف 
»رهاب اإلسالم« واخلوف من املسلمني. وعلى الرغم من أن االحزاب 
اليمينية أّيدت حظر البوركيين انطالقًا من خطابها املعادي للمهاجرين 

زياد بارود: 
حظر البوركيني 
على الشاطئ 
يخالف النظام 

العام

البشرة السمراء من الدخول... هذه املمارسات العنصرية املعروفة 
غري  املنّظمات  محالت  بعض  قبل  من  إال  فعل،  ردود  أي  ُتثر  مل 
النساء  إقصاء  متوقعًا يف جمتمع يسّوغ  احلكومية، وقد يكون ذلك 
والفقراء والعمال األجانب والالجئني وسائر املهّمشني، إال أنه غري 
متوقع يف حالة حظر سباحة احملجبات بالبوركيين يف البحر، خاصة أن 
واقعة »مريامار« كشفت أن العدد األكرب من املنتجعات ميارس هذا 
احلظر، وقد عمد بعضها، بعد إثارة واقعة نورا، اىل ختصيص يوم 
حمّدد يف االسبوع يسمح فيه بارتداء البوركيين، على غرار ختصيص 

أيام حمددة للنساء فقط!

النظام العام ال يلغيه النظام الخاص
وسط كل ذلك، تستنكف »الدولة« عن تأدية دورها، وال سيما جلهة 
فرض النظام العام؛ فقد رفض وزير السياحة، افيديس كيدانيان، 
التعليق على واقعة حظر البوركيين، واكتفى يف اتصال مع »األخبار« 

بالقول إنه ليس لديه أي تعليق يف هذا اخلصوص.
ال ينحصر دور الدولة يف ضمان »املنفعة العاّمة« من امللك العام، 
وال سيما الشاطئ والبحر، بل يف ضمان أن يتجاوز أي نظام خاص 
حقوق املواطنني الدستورية والقانونية. ينطلق رئيس نقابة أصحاب 
امُلنتجع  إجراءات  عن  دفاعه  يف  بريوتي،  جان  البحرية،  املنتجعات 
املذكور، من مسألة »حق املنتجع يف وضع نظمه اخلاصة، اليت تنسجم 
املتعلقة  »القوانني  مسألة  يثري  ثم  وأمزجتهم«،  الزبائن  وخلفيات 
أّما إدارة املنتجع  بالسالمة العامة اليت تنّص على ارتداء املايوه«. 
فتعطي نفسها احلق يف مناقشة معتقدات املرأة، وتقول حرفيًا: »إذا 
كانت هي حمّجبة، وإذا أردنا مناقشة اجلانب الديين، فإن سباحتها 
يف املسبح اخلاص بالنساء أو احملجبات أفضل هلا، ألن الدين حيظر 
عليها رؤية عورات الرجال«. وُتضيف: »إذا كانت هي حمافظة، فنحن 

عرب إجرائنا هذا نقوم باحملافظة عليها أكثر«.
هذا الدفاع، كما ردود الفعل على اإلجراءات، تثري مجلة واسعة من 

اإلشكاليات على غري مستوى وصعيد.
يقول وزير الداخلية السابق احملامي زياد بارود إنه جيب التمييز بني 
امللك العام والقاعات اليت تقع ضمن االمالك اخلاصة، الفتًا اىل أن 
الشروط اليت تضعها مؤسسة خاصة على رواد امللك العام تتعارض 
مع النظام العام الذي يكفل احلرية يف الوصول والولوج اىل البحر 
أمام مجيع املواطنني بشكل حر. ينطلق بارود من هذه النقطة لُيشري 

التمييز يف املنتجعات السياحية ضد العامالت يف الخدمة املنزلية وذوي البشرة السمراء 
بات يشمل املحجبات واملحافظات )أ ف ب(
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افطار رمضاني ناجح حلزب القوات اللبنانية يف سيدني وعبيد شدد على االنفتاح والعيش املشرتك

إفطارا  مركز سيدني   - أستـراليـا  اللبنانية  القوات  حزب  أقام 
يف  الفتوى  دار  ممثل  فيه  شارك   ،2017  /  06  /  22 فـي 
املارونية  األبرشية  راعي  ممثل  زيدان،  مالك  الشيخ  اسرتاليا 
املونسينيور  األبرشي  النائب  طربيه،  شربل  انطوان  املطران 
مارسيلينو يوسف، رئيس دير مار شربل االب لويس الفرخ، 

الشيخ مصعب الغا، األب طوني سركيس.
وشارك ممثلو األحزاب اآلتية: الكتائب اللبنانية، التيار الوطني 
الحر، تيار املستقبل، الوطنيني االحرار، حركة االستقالل، وثورة 
عـريضـة،  جـو  العالم  الثقافية يف  الجامعة  رئيس  نائب  أالرز، 
واالميـن العـام العـاملـي للجـامعـة الثقـافيـة فـي العـالـم وسـام 
قـزي ، والرئيس اإلقليمي ميشال الدويهي ورئيـس فرع والية 
املارونية  الرابطة  رئيس  خوري.  ويلزابراهيم  ساوث  نيو 
سمري  اللبنانية  االسالمية  الجمعية  رئيس  جرجس،  باخوس 
االسرتالي   - اللبناني  االسالمي  اللقاء  عن  وممثلون  دندن 
جمعيات  ورؤساء  االسالمي  الزكاة  وبيت  املسيحي  والتجمع 
ومؤسسات مسيحية واسالمية وإعالميون مع حشد كبري من 

اعضاء القوات اللبنانية.
قدم  اللبنانية،  والقوات  ولبنان  اسرتاليا  األناشيد  عزف  وبعد 
اسرتاليا  يف  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  مكتب  مسؤول  املناسبة 
الزميل سايد مخايل فرحب بالحضور وقال: »نعتقد ان اللبنانيني 
تعلموا وأخذوا العرب من نتائج الحروب واملآسي، وأدركوا ان ال 
شيء يضمن استقرارهم سوى القناعة الراسخة بالعيش معا. 
املنطقة  صراعات  عن  بأنفسهم  نأوا  وقد  اليوم  نراهم  لذلك، 

والحروب الدائرة يف اكثر من بقعة فيها«. 
بالحضور  داغر  جهاد  القوات  مركز سيدني يف  رئيس  ورحب 
جميع  جمع  الذي  باللقاء  واشاد  الفضيل،  بالشهر  وهنأهم 
الوطنية  »الثوابت  على  مشددا  اللبنانية  السياسية  املكونات 

التي تعتمدها القوات اللبنانية يف نهجها السياسي«.
زيدان 

ثم تحدث الشيخ زيدان فشكر القوات اللبنانية على مبادرتها 
»االسالم  أن  واكد  املبارك  رمضان  شهر  معاني  عن  وتحدث 
يحرتم جميع األديان السماوية«. وشدد على »مواجهة التطرف 
واالرهاب الذي تقف خلفه اسرائيل«، معتربا ان »االرهاب بدأ 
التكاتف  »اىل  زيدان  ودعا  فلسطني«.  باغتصاب  األساس  من 
التواصل  »ضرورة  على  مشددا  الجالية«،  ابناء  بني  والوحدة 

والتنسيق يف األمور املصريية بني مختلف ابناء الجالية«.
يوسف 

»ما  وقال:  طربيه،  املطران  كلمة  يوسف  املونسينيور  وألقى 
أجمل أن يجتمع اإلخوة معا تحت سقف واحد. وما دعوة القوات 
اللبنانية لهذا اإلفطار إال تجسيد للمحبة التي تجمع وال تفرق، 
تقبل اآلخر كما هو وال تفرض عليه ما ال يقبله. رغم كل الحروب 
على  نصر  زلنا  ما  املعاصر،  عاملنا  يف  نشهدها  التي  واملآسي 
تتصورون شرقا  والتطرف. هل  الفرقة  نبذ  وعلى  معا  العيش 
خاليا من صوت املسيح، أم غربا خاليا من صوت نبي الرحمة؟ 
املحال  من  واهلل، هذا  فال  ويغني؟  يغتني  الذي  اآلخر  من  خاليا 

الدمار هو اإلسالم الصايف  الخواء وهذا  ألن املقصود من هذا 
املحبة  التي نشرت  واملسيحية  السالم  إسالم  كل تطرف،  من 

وثقافة الحياة«. 
ألنه  تطرف  كل  نواجه  معا  باقون،  العهد  على  »نحن  اضاف: 
التي نمت على اإلعتدال وأواصر  شواذ وغريب عن مجتمعاتنا 
مهما  التطرف  موجة  املوجة  هذه  بينها.  فيما  واملحبة  اإللفة 
عظمت وكربت فإنها سوف تندثر على أسوار اعتدالنا ومحبتنا 
لبعضنا البعض. فال يصح إىل الصحيح وسوف نبقى معا نواصل 
إختبارنا اإلنساني ملا فيه خري البشرية جمعاء. ففي لقائنا حياة 

ويف تفرقنا ممات«. 
ونقل »تحيات املطران أنطوان شربل طربيه، مطران املسلمني 
»هو  قائال:  اوسرتاليا«،  املعطاء  البلد  هذا  يف  املسيحيني  قبل 
اوسرتاليا  خري  فيه  ملا  معا  العمل  لتواصلوا  أزركم  على  يشد 

ووطننا الحبيب لبنان«. 
وختم: »تقبل اهلل صومكم وصالتكم ونضم صالتنا مع صالتكم 
للتضامن  مثال  خري  لنكون  الصالحة  أعمالنا  كل  اهلل  ليتقبل 
والتآزر والعيش معا يف عالم يشوه صورتنا األصيلة التي خلقنا 
أن  املحبة والتالقي ونتمنى  اهلل عليها. شهر رمضان هو شهر 
العربية ويعم السالم  الغيمة السوداء عن منطقتنا  تزول هذه 

والوئام على العالم أجمع«.
املري 

املري  عبداهلل  اسرتاليا  املستقبل يف  تيار  بعده منسق  وتحدث 
الوطن  ابناء  لكل  الجامع  اللقاء  »على  اللبنانية  القوات  فشكر 
فهو يربز صورة رائعة عن العيش املشرتك ووطن الرسالة اىل 

العالم«. 
واعترب ان »اللقاءات تزيد من االلفة واملحبة وتبني جسورا بني 
ابناء الجالية داعيا اىل الرتفع عن الصعائر وكل ما يفرق بيننا«. 
ونوه »بالدور الكبري الذي يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري 
فهو ضمانة للحياة السياسية يف لبنان ورجل التسويات الكربى 
القانون  إقرار  وأمنت  الرئاسي  الفراغ  من  لبنان  انقذت  التي 

االنتخابي الجديد«. 
االعتدال والسعي اىل  انتهج خط  الحريري  الرئيس  وقال: »ان 
مشروع  لتحقيق  اللبناني  املجتمع  مكونات  جميع  بني  الوحدة 

الشهيد رفيق الحريري الوطني لبناء وطن يليق بأبنائه«. 
عبيد 

ويف الختام، تحدث رئيس مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية 
طوني عبيد فقال: »أتقدم من املسلمني يف أسرتاليا ولبنان وكل 
أهلنا يف املنطقة العربية بأسمى التهاني بشهر رمضان الكريم 
الصادقة والتسامح، كذلك هو شهر قلب يسوع  املحبة  شهر 
االقدس عند الطوائف املسيحية وهو شهر إكمال الشراكة التي 
بدأنا نعمل ألجلها مسلمني ومسيحيني ووصلنا قبل نهاية هذا 
الصحيح  التمثيل  يعطي  إنتخابي  قانون  اىل  الفضيل  الشهر 

لتحقيق املناصفة املطلوبة«.
املشرتك،  بالعيش  اللبنانية،  القوات  نحن  منا،  »إيمانا  أضاف: 
بل بالشراكة يف حلوها ومرها. وإيمانا منا بأنها الدرب األصح 

بشتى  جميعا  ألبنائه  ويكون  به،  نحلم  وطن  نحو  واألسلم 
أطيافهم، نتمنى أن نبني سويا وأن نعمل سويا لنبقى ونستمر 
العيش  لتثبيت  الصحيح  الطريق  قد سلكنا  نكون  وبهذا  معا. 
املشرتك الذي نعمل ألجله جميعا إلنهاض مشروع الدولة وبناء 
املؤسسات ودعم الجيش، والقوى األمنية للوقوف بوجه الفتنة 

والتطرف«.
ودعا »اىل التمسك بالشراكة الوطنية ألن لبنان ال يستمر إال 

بإرادة مشرتكة بني املسلمني واملسيحيني«.
واإلعتدال  اإلنفتاح  ثقافة  تنشر  املنطقة  دول  »اكثرية  ان  ورأى 
والتفاهم وبناء الجسور ضد اإلرهاب املستشرس الذي يهدد 
العالم بأسره وال يفرق بني طائفة او لون او عرق«. وقال: »علينا 
ان ندرك  اليوم كروؤساء طوائف وأحزاب سياسية ولبنانيني 
املخاطر التي تدور حولنا، فعلينا العمل بكل جدية ألن الحروب 
أمامنا والبحر وراءنا وليس لدينا إال الحفاظ على لبنان ونحميه 
ونكون على قدر املسؤولية«. وأضاف عبيد: »يجب أن نطالب 
بحقوقنا كلبنانيني يف االنتشار باالقرتاع من الخارج اينما وجدنا 
الجديد، فهذا حقنا وهذا ما نص  القانون  وخاصة بعدما صدر 
املسلم  بجناحيه  إال  يقوم  ال  فلبنان  اللبناني.  الدستور  عليه 

واملسيحي، كذلك ال يحيى إال بجناحيه املقيم واملغرتب«.
وشدد »على اهمية تأليف لجان مشرتكة لبنانية من الطوائف 

واألحزاب واملطالبة من خالل السفارات والقنصليات واإلعالم، 
لبنان  بناء  صعيد  على  القرارات  اتخاذ  يف  الفعلية  باملشاركة 
كان  املاضية  السنوات  مدى  على  الدولة  غياب  ألن  املستقبل 
بمثابة إجحاف وتقصري بحق جميع املغرتبني املنتشرين يف دول 

العالم اجمع«.
عاليا  الصوت  ترفع  بأن  املغرتبني  الخارجية  »وزارة  وطالب 
واضحة  اسرتاتيجية  على  والعمل  املغرتبني،  حقوق  عن  للدفاع 

تدمج االنتشار بالوطن االم«.
ولبنانيون  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  اسرتاليون  »إننا  وقال: 
بكل ما للكلمة من معنى. نحن منفتحون على الجميع، يف هذا 
املجتمع وذلك خدمة للجالية وللبنان اوال وآخرا. فالقوات واحدة 
واضحون  ونحن  وخارجه.  لبنان  يف  وسياساتها  بتوجهاتها 
واالنسان  ولبنان  اسرتاليا  اليه ملصلحة  ما نسعى  وثابتون يف 

هو اولويتنا«.
واحد.  مركب  يف  لبنان  ومسلمي  مسيحيي  ان  »نؤكد  وختم: 
ينطبق  لبنان  على  ينطبق  وما  واحد.  ومستقبلهم  مصريهم 
على الجالية يف اسرتاليا. ويبقى هدفنا السمو بلبنان إىل أعلى 
الحضاري.  والتفاعل  والديموقراطية  واالزدهار  العزة  مراتب 
والثقافة،  والعلم  الفكر  ولبنان  الواحد،  لبنان  األول  وطموحنا 

والحرية واالنسان«. 
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اعــالنات

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

وصدق يف املعاملة

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

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

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

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

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 
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 تتعّذُر اليوم القصيدُة حتت 
أنقاض اللغْة

وتنوس قيد سباتها احلربّي
تربض مفرغْة

من  اجلديد  الفصل  هو  هذا 
العدْم

نغٌم ترّبأ من قلْم
وارتّد عن شفيت ومْل .. 

املؤسس  اجلمُع  سيصّفُق 
للهالِم
ورّبا 

وحتصد  الفوضى  تتكاثر 
أدمغْة

هل غادر الّشعراء .. أْم ؟؟

وّسدتين  القصيدُة  هذي 
شؤمها 

مرأى  على  لوني  واستنزفْت 
البياِض

با  رؤاَي  امتزجت  الذي  أنا 
يف  الّشعِر  جنيع  من  تقّطر 
دلو النفاِق أنا ضحّية عامَلني 

جتادال 
حول الّداللِة والّسياِق 

إىل  اجملاز  معصوب  مضيُت 
الوسْط

ورأيتين وجهًا سقْط
نصل  على  حنجرتي  ورأيت 

القصيدِة
تلفظ الّصوَر الّرشيقَة
تعلن املعنى احلروَن 

وتكتفي 
بالنوم يف ..

عدم

محمد عامر األحمد

النحات  يواجه  واخلفة،  باللعب 
السرديات  اجرتار  اللبناني 
آالف  منذ  واألسطورية  الدينية، 
الفردي  معرضه  يف  السنني. 
فينوس«،  بناء  »إعادة  اجلديد 
متوز   6 حتى  يستمر  الذي 
جانني  »غالريي  يف  )يوليو( 
ربيز«، تلتحق إهلة احلب واجلمال 
املضطربة  بدماه  الرومان  لدى 
حماكاة  يف  الساخرة،  وامللونة 
النطفاء السحر وغياب املعجزات 

يف العامل املعاصر.
الفانتازية،  الصور  تتفاقم 
الزمن،  مقاييس  وتنقلب 
يف  الراسخة  اجلندرية  واألدوار 
 .)1966( فاسويان  آالن  أعمال 
سهل  عنوان  حتت  هذا  كل 
ظاهريًا هو الطفولة. يف السابعة 
اللبناني  الفنان  رأى  عمره،  من 
مكّسرًا  فينوس  لإلهلة  متثااًل 

ومشّوهًا، وبال يدين.
سيجيء  طويلة،  سنوات  بعد 
ومفاهيمها  بفينوس  فاسويان 
عامله،  إىل  امليثولوجية  واثقاهلا 
الفنان مع  به  ضمن حوار يقوم 
وانطباعاته  الطفل  فاسويان 
اليت  الوقت،  ذلك  يف  اخلائبة 
املعجزات.  غياب  زمن  حتاكي 
هنا ستلتحق إهلة احلب واجلمال 
بنحوتات  الرومان،  لدى 
إذا  املضطربة  ُدَماه  فاسويان. 
أردنا أن نكون أكثر دقة. الدمى 
سخرية،  تكتنز  اليت  امللونة 
متتزج فيها احليوانية والبشرية، 
إىل  اإلنسان  فيها  ويتحول 
اجلنود  تشبه  صغرية  كائنات 
األلعاب ضمن أسلوب تسطيحي 

وفكاهي.
حتتضن  ربيز«  جانني  »غالريي 
بناء  »إعادة  لـ  حماوالته 
معرضه  عنوان  فينوس«، 
يستمر  الذي  اجلديد  الفردي 
حتى 7 متوز )يوليو(. بعد »مدينة 
و«متاهات   ،)2009( دجوجو« 
صنع  اليت   ،)2011( الطيور« 
منها مدينة حتت املياه، يواصل 
النحتية  ممارسته  فاسويان 
الكاريكاتورية، اليت تبدو كغطاء 
املعاصرة،  ملقارباته  سوريالي 
من اللجوء إىل جتسيدات املرأة، 
الدين  ما جيرّته  من خالل خلخلة 
وامليثولوجيا منذ آالف السنني.

صنع  املعرض،  مدخل  عند 
من  املبتورة  فينوس  فاسويان 
ضئيل  جبسد  واخلشب،  الراتنج 
وأمحر حييل إىل األحجار الثمينة. 
مع  خياالن  اخللف  من  يرافقها 
دراجتيهما  مع  أو  حصانيهما، 
فاسويان  يلهو  الناريتني. 
بصريًا بواده، وبتجسيداته بني 
وسردياته  التاريخ  من  املتجذر 
بإهلة  سيعبث  احلالي.  والزمن 
وميرغ  الرومانية  واجلمال  احلب 
املعاصرة  املرأة  بعادية  وجهها 

وممارساتها اليومية.
األنثوية املكتملة،  كل املفاهيم 
تغيب عن فينوساته، يف حماكاة 
بفينوس  حلق  الذي  للتشويه 
الطفولة، واالكتمال الذي يغيب 
اإلطار  هذا  من  وخروجها  عنها، 
اجلامد. ال قدرات خارقة هنا. يقّدم 
ووضعيات  جتسيدات  فاسويان 
وحاالت خمتلفة لفينوس، امرأته 
أو دميته املسرفة يف العادية، 
البسيط  أسلوبه  يوازيها  اليت 

آالن فاسويان: امرأتي )العادية( فينوس

من  جيعل  الذي  واملطمئن 
وخاليًا  أملس،  سطحًا  منحوتاته 
من التفاصيل. اجلذع الربتقالي، 
والتنورة الزرقاء، واليد اخلضراء، 
وأخرى  محراء  واحدة  والقدمان 
أعضاء  فاسويان  صفراء. يصل 
نسائه على املأل، مبالغًا باإلشارة 
إىل هذا الرتكيب العلين، الذي 
يتحّول إىل سخرية. سخرية جترد 

فينوس من ألوهيتها.
وترقص  تركض،  امرأة  إنها 
الرصاص  وتطلق  هوب،  اهليب 
على  صخرة  وحتمل  اهلواء،  يف 
كتفها، كما أن الكدمات تصيب 
قدميها، يف داللة إىل انشغاالتها 
الراكضة«،  »فينوس  احلالية؛ 
»فينوس  املتحركة«،  »فينوس 
ما  هناك  ليس  النرجسية«... 
مييز كل عمل بفرده، إىل درجة 
أنها قد تثري اخلفة اليت ترتكها 
االستهالكية،  والتحف  األعمال 
املصنوعة كي تركن على طاولة 
فينوساته  احلاالت.  أحسن  يف 
اجتماعها  من  أهميتها  تكتسب 
معًا يف الغالريي. إذ أن الشكل 
مقابل  الفينوسات،  لكل  املوّحد 
حركية  يصنع  وضعياتها  تغرّي 
املتحّركة.  بالرسوم  شبيهة  ما 
ختفي  اليت  فينوس،  كأن 
أنوثتها، تنتقل من وضعية إىل 
شاشة  على  بفردها  وضعية 
واحدة. أسلوبه النحيت البسيط، 
هو  نراه  ما  أن  نصّدق  جيعلنا 
الطراوة،  من  منحوتات مصنوعة 
الفوالذ  من  مصنوعة  أّنها  إال 
هذه  وسط  واخلشب.  والراتنج 
فينوس،  تقف  املعروضات، 
أكرب حجمًا، متنّكرة بقّطة. يتطلب 
ملعرفة  تدقيقًا  اهلجني،  الكائن 
سوى  ليست  القطة  هذه  أن 
بيدها  حتمل  نفسها،  فينوس 
الفتة حتذرنا No VeNus. لكن 
التحذير،  هذا  إىل  حنتاج  هل 
نسائه  من  مسبقًا  وصلنا  الذي 
الـ 14 نفسها، بتخليها الصاخب 
عن ممارسات فينوس األم؟ يف 
املعرض،  من  الثاني  القسم 
مفرتضًا  عاملًا  فاسويان  يبين 
كوكيب  يف  الزمن  فيه  يتداخل 
)فينوس(.  والزهرة  األرض 
يتخذ فاسويان من هذا االختالف 
الزمين مدخاًل لتظهري أزمة اللجوء 
يف  جيلس  املسيح  العاملية. 
تلتصق  املكررة  وجوهه  طائرة. 
كوالجات،  يف  الطائرة  على 
أسود.  أكريليك  مع  ورسومات 
املعرض،  من  أخرى  لوحات  يف 
يرسم فاسويان ببدائية طفولية 
املسيح  التلوين اخلشبية  بأقالم 
يف  اليوم،  قضايا  يواجه  وهو 
تهّكم على عصر مل تعد تنطلي 
فيه املعجزات على أحد. املسيح 
يتلقى الصواريخ بينما يستعني 
أن  رغم  ملرافقته!  بسبايدرمان 
النتيجة الظاهرية ال تليب تطلعات 
فإن  أحيانًا،  ومقاصده  الفنان 
إىل  إال  يتوّجه  ال  ربا  فاسويان 
شخص واحد، وهو الطفل الذي 
وقت  يف  مشّوهة  فينوس  رأى 

مبكر.

آلالن  فينوس«  بناء  »إعادة   *
فاسويان: حتى 6 متوز )يوليو( 
اجلاري ـــــ »غالريي جانني ربيز« 

)الروشة ــ بريوت(.

روان عز الدين
جّرب املسلسل تقديم قّصة حب شامية 
الصورة  عن  بنفسها  تنأى  هادئة، 
احلب.  قصص  عن  املعروفة  التقليدية 
جيلد  لن  أصاًل  امللول  املشاهد  لكّن 
نفسه بفالشباكات باردة رتيبة، ومتهيد 

أطول من أحداث احلكاية نفسها.
الربوباغندا اليت أثارها مسلسل »قناديل 
سيف  ــ  قتالن  )خلدون  العشاق« 
 - الفن«  »مسا  إنتاج  ـ  السبيعي  الدين 
»روتانا  »حواس«،  »مسا«،  »اجلديد«، 
دخول  رافقت  اليت  والبلبلة  خليجية«( 
سوريا،  إىل  النور  عبد  سريين  بطلته 
ملحمة  سنشاهد  بأننا  نعتقد  جعلتنا 
عاطفية استمات فريقها إلدخال جنمتها 
إىل سوريا، ألنها ال تعّوض وليس هلا 
بديل، بعدما فقد العمل بطله األساسي 
منحه  عدم  بسبب  جنيب  الشيخ  قيس 

إذنًا نقابيًا للشغل يف الشام.
ربا هذا ما أضّر باملسلسل الذي جّرب 
تنأى  هادئة،  شامية  حب  حكاية  تقديم 
بنفسها عن الصورة التقليدية املعروفة 
أغفل  صاحبها  لكّن  احلب.  قصص  عن 
شرط العرض الرمضاني الذي يعرف سلفًا 
امللول  واملشاهد  سيناَفس ضمنه.  أنه 
أصاًل ميلك مئات اخليارات البديلة، ولن 
باردة  بفالشباكات  نفسه  وجيلد  ينتظر 
رتيبة، ومتهيد أطول من أحداث احلكاية 
أكثر من عشر حلقات  إذ مّرت  نفسها. 
حتى التقى البطل بفتاته بطريقة عادية 
معافية من عناصر اجلذب الالزمة رغم أن 
مع  مجيعهم  لبنان  وجبل  دمشق  سكان 

رجاالت االحتالل وقعوا يف غرامها!
على أي حال، متّكن املسلسل من حتقيق 
الظرف  هذا  إىل  بالنسبة  أهدافه  أعتى 
ممتاز،  تسويق  حجم  خالل  من  القاهر، 
منها   6 15 حمطة  يقارب  ما  إىل  وصل 
مصرية، وحيسب له أنه استقدم عناصر 
)سريين  التمثيل  مستوى  على  لبنانية 
عبد النور ورفيق علي أمحد( إىل دمشق. 
رافقت تصوير العمل شروط أمنية صعبة 
األخرية،  جوبر  حي  معارك  اندالع  لدى 
إضافة إىل مطبات إنتاجية عديدة، وتأخر 
التوقف  ثم  املسلسل،  بطلة  وصول 
املستمر عن الشغل بدواع إنتاجية. كل 
ذلك جعل التصوير يستمر يف ظروف أبعد 
ما تكون عن الظروف الصحية ملا بعد 20 
الفنية  العمليات  تزال  رمضان، فيما ال 
جارية حتى اآلن إلنهاء احللقات األخرية، 

اليت ترسل أواًل بأول إىل احملطات.
الشركة  أوقعت  اإلجناز  يف  السرعة 
املنتجة يف خطأ تقين بالغ اخلطورة بعد 
خفض دقة املواد، إلمكانية إرساهلا عرب 
االنرتنت، ما أثّر على جودة الصورة بل 
صاحب  أن  رغم  كبري،  بشكل  عطبها 
»احلصرم الشامي« أحاط نفسه بقدرات 
مستوى  على  سوريًا  األهم  هي  شبابية 
شربتجي  )يزن  والتصوير  اإلضاءة 
حّل  من  متكن  وريثما  شرف(.  وعباس 
حتى  حلقات،  أربع  مضى  املشكلة، 
عادت جودة الصورة إىل السوية امللفتة 
الفين  الفريق  من  املتابع  عهدها  اليت 

املتماسك.
يقرتح املسلسل قصة حب ملغنية تهرب 
مكلومة بعد قتل زوجها وطفلها ودفاعها 
عن نفسها بقتل أحد األغوات، مع عّتال 
ظروفه  دفعته  خارقة  بدنية  قوة  ميتلك 
العثماني  االحتالل  عسكر  الصطياد 
أسطورية مسّيت  ظاهرة  إىل  حتى حتّول 
السياق  على  باالتكاء  الليل«.  »سلطان 
من  نفسه  العمل  يصنع  التارخيي، 
قصة حب افرتاضية، من دون حتريف، 
للتاريخ.  تشويهي  تصد  أو  تزوير،  أو 
حممود نصر اخلارج يف العام املاضي من 
والليث  يوسف  سامي  )حسن  »الندم« 
حجو( بنقلة نوعية يف حياته املهنية، ما 

عنه  يغب  مل  هناك.  قّدمه  با  متأثرًا  زال 
رّدات  حتى  الشاعر.  وال  الفيلسوف  حّس 
عيونه  ونظرات  العميقة،  وابتساماته  فعله 
أن  قبل  كانط  قرأ  بأنه  تشي  الشاردة، 
يعارك اإلنكشاري، وابتلع مكتبة من أمهات 
الشعر واألدب قبل أن يعشق إيف، وشاهد 
إثر  واحدة  دفعة  اخلالدة  شكسبري  روائع 
رفيق  جيسده  الذي  الشاغور  بزعيم  لقائه 
علي أمحد. األخري تعّرض حلملة سطحية من 
تناست  اللهجة.  إجادته  لعدم  االنتقادات 
يف  احلافل  الرجل  تاريخ  االنتقادات  تلك 
يف  اخلاص  وحضوره  املسرحي،  التنوع 
خمتلف األعمال املصرية والسورية الالمعة، 
تارخيه  على  كلية  جّدة  يف  هنا  حيل  وأنه 
الطويل. مل يلتفت أصحاب اهلجمة اجلوفاء 
يصوغهما  اللذين  والوقار  الكاريزما  إىل 
أنطونيو  »الزير سامل« حبضوره. كأن  جنم 
واللكنة  اإلنكليزية  جييد  كان  بانديرس 
األمريكية بطالقة عندما اقتحم هوليود! لذا 
مل ينتبه أحد إىل أن أداء صاحب مسرحية 
»وحشة« هو أحد املالمح املتألقة يف العمل، 
ألنه خيوض حتديًا كبريًا سبق أن فشل فيه 
كثريون غريه، ويضع قدمه يف مكان جديد 
باحلذر  مشوبة  خطواته  تبدو  هكذا،  عليه. 
من  كّل  يرافقا  أن  ينبغي  اللذين  والقلق 
أكثر  خضنا  ولو  إبداعية.  بهنة  يشتغل 
املسلسل،  هذا  من  املشرقة  اجلوانب  يف 
لتوقّفنا عند اللوحات االستعراضية الغنائية 
عبد  )سريين  اليهودية  ايف  قّدمتها  اليت 
عازف  ومعهما  النسوية  وفرقتها  النور( 
العود واملغين نغم )مصطفى سعد الدين( 
مع  تتماشى  بطريقة  قتالن  كتبها  جملموعة 
الفولكلور والرتاث الدمشقي، وحّلنها طاهر 
مامللي. هنا، أكلت املغنية السورية سارة 
قرح األجواء، بدون خربة وال حتى جهد يذكر 
البساط  فرح  تسحب  األداء.  سوية  على 
بجرد أن تغيّن. الصبية السورية متلك حنجرة 
مطّعمة بذهب الزمن اجلميل. على حمور آخر، 
بعدًا  عّفار  أبو  أسود وسوسن  رامز  يعطي 
مشاهد  يؤديان  وهما  لدوريهما،  مجاليًا 
الفقر الساحق. أيضًا، يكشف غسان عزب 
عن براعة يف لغة اجلسد واالقرتاح املتوازن 
أمام  الفرصة  كانت  هكذا،  الضرير.  لدور 
بعض  يبتكر  أن  الفضة«  »طالع  صاحب 
كأن  واجلديدة.  البسيطة  اإلخراجية  احللول 
نشاهد »ديب العتال« )حممود نصر( يتذكر 
والدته وكيف مساه أبوه، وهو نفسه يتابع 
هذه املشاهد. ورغم الفالشباكات املرهقة 
للحكاية، متّكن السبيعي من ختليص املتابع 
الورق  يتخلص  أن  دون  من  ثقلها،  من 
البناء  هيكلية  عامة  ختتلف  إذ  رتابته.  من 
الدرامي لفيلم تلفزيوني مثاًل، عن القواعد 
ثالثيين. يف  مسلسل  صناعة  تضبط  اليت 
احلالة الثانية ووفق شرط عرض مهرجاني، 
حيتاج العمل إىل حبكات متتالية، وتفاصيل 
أكثر غنى تراكم جرعة التشويق، وتتمكن من 
االحتفاظ باملشاهد منذ اللحظات األوىل. أما 
فإنه  السائد،  عن  اخلروج  بداعي  التجريب 
الالزم،  التصعيد  بتغييب  احلق  يعطي  ال 
االستمالة  وإجناز  املتتالية  الذروات  وخلق 
عدد  حيتاج  كذلك  الكافية.  اجلماهريية 
احلدث  يف  تواتر  إىل  الثالثيين  احللقات 
مفردات  أّن  تسارعًا، خباصة  أكثر  بطريقة 
جيودوا  أن  ألصحابها  تسمح  الدراما  هذه 

بخيلة خصبة.
املشاهد  بعض  ظهرت  ذلك،  جانب  إىل   
الحقًا  الليل  لسلطان  البطولية  القتالية 
»زورو  كأنه  مضحكة  كرتونية  بطريقة 
إىل  »الشربية«  وصلت  وقد  املثّقف« 
إىل صفوف  وهرع  بيمينه  فاستّلها  خصره 
بانضباط  أمامه  اصطّفت  اليت  الكومبارس 
صارم وترّقبت أن جيهز عليها تباعًا، لينال 
رضى وقلب »جنية احلب«. رغم كل ذلك، 
يبقى املسلسل من أفضل البضاعة السورية 

املنهكة هذا املوسم.

»قناديل العّشاق«... »ملحمة« ناقصة
وسام كنعان



Page 23صفحة 23     

كـتابـات

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

قبل سنوات ثالث كان خوان غويتيسولو بالكاد 
ميلك ما يوفر لقمة العيش له. وكان من املستحيل 
عليه تغطية تكاليف الدراسات املتعلقة بثالثة من 
أوالده بالتبين، األمر الذي كان السبب يف تعلقه 
باحلياة. مل يكن مبقدوره توفري ما يؤمن مستقبلهم، 
2014 وثيقة قال  أبريل/ نيسان  لذلك كتب يف 
فيها »أن قرار اللجوء إىل القتل الرحيم ووضع حّد 
حلياتي يعود ألسباٍب أخالقية وشخصية. أن فقدان 
الرغبة يف الكتابة، يعين أنين قلت ما كان علّي أن 
أقوله. إضافة إىل ذلك، مل يعد جسمي قادرًا على 
التحمل. ويف كل يوم يزداد تدهورًا، وقبل أن 
يؤثر ذلك على قدراتي، أفضل أن أسبق نهاييت، 
وأودع احلياة بكرامة«. ويستطرد »والسبب اآلخر 
إلختياري القتل الرحيم هو ضمان مستقبل األوالد 
الثالثة، الذين توليت أمرهم. ويبدو لي أنه من 
لدّي،  الذي  احملدود  املال  إهدار  الالئق  غري 
أخذ ينقص يف كل يوم، بسبب تكاليف  والذي 
العالج الطيب الباهظة، بداًل من ختصيصه إلكمال 
دراستهم. لكل هذه األسباب، أختار حبرية القرار 
األكثر عدالة بالنسبة لي، وأحرتم حياة اآلخرين«.

»قبيلة« غويتيسولو
كان غويتيسولو يكتب خبط اليد، وكذا بالنسبة 
اآللة  إىل  ينقلها  وكان  الوثائق.  على  للتوقيع 
الطابعة الشخص الذي إعتاد على نسخ نصوصه، 
رافائيل فرينانديز، األستاذ يف معهد سريفانتس 
مبراكش، الذي تويف يف ذات العام بسبب مرض 
السرطان. كان غويتيسولو شديد اإلهتمام بتعليم 
أوالده بالتبين، وهم: رضا، الذي يبلغ اليوم 23 
عامًا، ويونس 23 عامًا أيضًا، وخالد 18 عامًا. ورضا 
إبن صديقه عبد اهلادي، وأما يونس وخالد  هو 
فهما أبناء عبد احلق، شقيق عبد اهلادي. مجيعهم، 
باإلضافة إىل زوجة عبد احلق كانوا يعيشون مع 
غويتيسولو يف نزٍل قديم كان إشرتاه يف 1977. 
وإعتاد الكاتب أن يطلق عليهم »قبيلة«، وهذه 

القبيلة هي إعتنت به حتى النهاية.

مكافأة مالية
صعوباٍت  غويتيسولو  واجه   2004 من  وإبتداءًا 
حينها،  سريفانتس  معهد  مدير  وكان  مالية. 
سيزار أنتونيو مولينا، قد أعّد له جوالت ثقافية 
للمشاركة يف املؤمترات وإلقاء احملاضرات خالل 
»الباييس«  صحيفة  وأما  الصيفية.  الدورات 
 250 قدره  مبلغًا  خصصت  كانت  فقد  اإلسبانية 
يورو، مكافأة لكل مقالة كان يكتبها غويتيسولو، 
حيث كان يتقاضى شهريًا 3.000 يورو. وإستمرت 
الصحيفة بدفع املبلغ الشهري حتى آخر حلظة من 
حياة الكاتب، وإن مل يكن يكتب. ويف إشارة من 
 ، الضرائب  خصم  »بعد  قال  إليه  املقربني  أحد 
كان حيصل على 2.200 يورو، اليت كان ال بد منها 
لسد بعض النفقات«. وإرتأت املصادر الواردة 
هنا، يف هذه املقالة، أن تبقى جمهولة، دون ذكر 

أمسائها أو ألقابها.
القتل الرحيم

يف العام 2014 شعر غويتيسولو أن جسده مل يعد 
قادرا على التحمل املزيد. وكان حينها يبلغ من 
العمر 83 عامًا، لكن األسوأ كان يف إنتظاره يف 
األيام الالحقة. وبعد مرور سبعة أشهر على كتابة 
وثيقة القتل الرحيم، يف نوفمرب/ تشرين الثاني 
سريفانتس،  جائزة  منح  عن  ُأعلن   ،2014 من 
األكثر أهمية يف اللغة اإلسبانية، والبالغة قيمتها 
125.000 يورو. غري أن املشكلة كانت تكمن يف 
أن غويتيسولو عارض هذه اجلائزة يف مناسباٍت 
الثاني من 2001، وإثر  عدة. ففي يناير/ كانون 
نشر  باجلائزة،  أومربال  فرنسيسكو  فوز  إعالن 
إنتقد  »الباييس«  صحيفة  يف  مقااًل  غويتيسولو 
وهيمنة  اإلسبانية«  األدبية  احلياة  »تدهور  فيه 

احملسوبية القذرة والقبلية«.
قبول جائزة على مضض

وعلى  غويتيسولو،  وافق  املطاف،  نهاية  يف 

غّيبه املوت مؤخراً عن عمر 86 عامًا

خـوان غـويتيـسولو.. نـهاية مـريرة لـرحلة طـويلة
يوسف يلدا

الذي  اآلخر  السبب  اجلائزة،  منحه  على  مضض، 
دفعه لإلكتئاب. ألنه مل يكن قادرًا على اإلستمرار 
بقبول  أقواله  ناقض  أنه  ومدركًا  الكتابة،  يف 
املال  على  احلصول  وبعد  اآلن  أنه  غري  اجلائزة. 
لألوالد، مل يعد يرى معنًى لإلستمرار يف احلياة. 
ويف عشية يوم 23 من نيسان/ أبريل، تأريخ منحه 
اجلائزة يف »الكاال دي إيناريس«، إتصل بصديق 
يف مدريد كي يعينه على شراء بدلة جديدة، إذ 
مل يكن ميلك سوى ربطة عنق مل تكن تتناسب مع 
القميص حسب قوله. وعندما وصل الصديق إىل 
الفندق، أخربه غويتيسولو أنه ليست لديه الرغبة 
وال القدرة على اخلروج إىل الشارع. كانت أسرته 
ترغب يف إلتقاط صورة مع امللك وامللكة. لكن، 
وألنه كان فاقدًا تركيزه متامًا، مل ينس أن يلتقط 
الصور فقط، بل وبعد إختتام حفل تسليم اجلائزة 

نسي أن يرحب مبلك وملكة إسبانيا يف خطابه.
كسر يف عظم الفخذ

يتذكر أحد األصدقاء املقربني من الكاتب الراحل 
أنه وافق على اجلائزة بسبب  أنه »مل يقل يوما 
األشخاص،  أحد  دعى   ،2016 العام  يف  املال«. 
بالكآبة،  بإصابته  علم  على  كانوا  الذين  من 
غويتيسولو لقضاء بضعة أيام يف باريس. وقام 
وبعد  الرحيم.  القتل  وثيقة  بتسليمه  الكاتب 
قراءتها، قال الشخص ملؤلف كتاب »إسبانيا يف 
»كصديق  العربية  إىل  املرتجم  التأريخ«  مواجهة 
أطلب منك عدم القيام بذلك. ألن هؤالء األوالد، 
وبغض النظر عن املال، هلم احلق يف أن تكون 
إىل جانبهم. أن األمر ال يتعلق فقط بدفع نفقات 
ترغب  كنت  إذا  ذلك،  إىل  وإستنادًا  دراستهم. 
يف املضي قدمًا، لنذهب إذن إىل كاتب العدل، 

ونرتك كل شئ ملن يأتي بعدك«.
غري أن غويتيسولو مل يذهب إىل كاتب العدل. 
إذ يف تلك الليلة نفسها، يف مطلع آذار/ مارس 

إتصلت به كارول، إبنة زوجته مونيكا النج، وهي 
كاتبة توفيت يف 1996. كانت كارول تبلغ 56 عامًا، 
إنفصلت عن زوجها وطلبت بعض املال من الكاتب. 
رّد خوان غويتيسولو، الذي كان قد ساعدها يف 
مناسباٍت سابقة، أنه ال يستطيع تلبية طلبها ألنه 
ال ميلك املال. ومع ذلك، إتفقا على العشاء يف 

اليوم التالي.
تلّقى  الظهرية،  وعند  اليوم،  ذلك  يف  لكن 
إنتحرت.  قد  كارول  أن  يقول  نبأ  غويتيسولو 
يتذكر صديقه »كنت برفقته يف تلك الليلة. كان 
وضعه رهيبًا. غويتيسولو بدا إنسانًا آخر متامًا، كما 
يتحرك.  بالكاد  عامًا. وكان   100 عمره  إزداد  لو 
ويف اليوم التالي قرر العودة إىل مراكش، دون 
أسرة  شعرت  وقد  كارول.  دفن  مراسم  إنتظار 
املرأة املتوفية باإلهانة بسبب عدم إنتظاره حتى 
نهاية مراسم دفنها. إاّل أن خوان كان يف الواقع 

منهارًا«.
عاد صاحب كتاب »خوان بل أرض« إىل مراكش. 
بعد ثالثة أسابيع، وخالل عيد الفصح عام 2016، 
سقط من على درجات سلم كافترييا يف ساحة 
إرتيادها عصر كل  على  إعتاد  اليت  الفنا،  جامع 
وإضطر  الفخذ،  عظم  يف  بكسٍر  وأصيب  يوم، 
لدخول املستشفى رغم أن وثيقة التأمني الصحي 
مستشفى  يف  فقط  صاحلة  كانت  حبوزته  اليت 

برشلونة.
أقرب إىل امليت

وملا كانت كل جهوده منصّبة على أن ينفق احلد 
األدنى من املال على نفسه، وترك الباقي ألبنائه، 
بعد  املستشفى  مغادرة  على  غويتيسولو  أصّر 
يومني. لكن األطباء كانوا يرفضون طلبه، كونه 
يعاني من ضعف يف اجلهاز التنفسي واإللتهاب 
الوريدي. وإضافة إىل ذلك، كان الكاتب يعاني 
الفخذ.  عظم  الكسر يف  بسبب  آالم شديدة  من 

ومع ذلك، غادر غويتيسولو ذلك املركز الطيب. 
بدا وكأنه  إقامته،  ذاتها، ويف مكان  الليلة  يف 
املستشفى  ُأدخل  ثم  ومن  املوت.  حافة  على 
اإلسباني  السفري  من  كٍل  قيام  بعد  جديد،  من 
أوجليتنر يف الرباط، والقنصل  ريكاردو دييز – 
الفخري يف مراكش خدجية اجلباسي بالتدخل من 
التأمني  دفع  دون  من  هناك،  إىل  إعادته  أجل 
الليلة وهو  رأوه تلك  الذين  أؤلئك  أن  الصحي. 
أقرب  كان  أنه  أكدوا  نقالة  منزله يف  من  خيرج 

إىل امليت.
جلطة دماغية

مل يتحمل غويتيسولو املكوث سوى ثالثة أيام يف 
املستشفى. ومع ذلك، مّت إقناعه ألن خيضع للعالج 
من أمراضه مستخدمًا التأمني الصحي يف إسبانيا. 
وصل الكاتب إىل برشلونة يف نيسان/ أبريل عام 
2016، ومكث شهرًا يف مستشفى برشلونة ومركز 
إعادة التأهيل. وتناوب يف رعايته خالل الفرتة 
اليت أمضاها هناك العديد من األصدقاء، وأفراد 
شقيقه  إبنة  خوليا،  وأيضًا  اإلسبانية،  أسرته 
وملهمة قصيدة »كلمات من أجل خوليا« خلوسيه 
األدبية  الوكالة  وموظفي  غويتيسولو،  أغوستني 
»كارمن بارسيلس«. ومع ذلك كله، كان يرغب 

العودة إىل مراكش.
بشكٍل  يتنقل  أشهر  عدة  غويتيسولو  وأمضى 
 ،2017 عام  آذار  مارس/   18 ويف  حمدود. 
أصيب جبلطة دماغية. وُأدخل يف احلال العيادة 
اجلباسي،  خدجية  وتروي  مراكش.  يف  الدولية 
األطباء  لي  »قال  مراكش  يف  الفخري  القنصل 
ذلك،  ومع  الفجر.  يتوفى يف  أن  إحتمال  هناك 
وعيه، وطلب مين  إستعاد  قد  الصباح كان  يف 
ريداو«.  ماريا  خوسيه  صديقه  إىل  التحدث 
وخالل إتصاٍل هاتفي من باريس، الحظ الكاتب 
والدبلوماسي أن غويتيسولو بدا قليل الرتكيز يف 
ذلك الصباح »روى لي الظروف السيئة اليت مّر 
بها. كان يتحدث بصعوبة بعض الشئ، لكن بكل 

ثبات«.

مأساة سريفانتس
ثالثة  بعد  املغادرة.  غويتيسولو  قرر  أخرى،  مرة 
أيام خرج من املستشفى، خمالفًا تعليمات مجيع 
فقد  املنزل  وصوله  من  يومني  وبعد  األطباء. 
غويتيسولو القدرة على الكالم، ويف اليوم الرابع، 
مل يعد قادرًا على احلركة. ويف فجر يوم األحد، 
املوت  غّيب  احلالي،  يونيو  حزيران/  من  الرابع 
الكاتب اإلسباني. يوضح رفيقه عبد اهلادي يف 
حديث مع صحيفة »الباييس«، بعد ساعات على 
وفاته قائاًل » كان غويتيسولو يعاني يف الفرتة 
تويف  وقد  التنفس.  يف  صعوباٍت  من  األخرية 

بهدوء يف سريره«.
تلك كانت املأساة اليت حيملها الرجل الذي كان 
أنها كانت  يقال  ربطة عنق خضراء، حيث  يرتاد 
الرجل  ميلكها،  كان  اليت  الوحيدة  العنق  ربطة 
23 نيسان/  له يف  الذي تساءل، خالل حماضرة 
كيشوت  لدون  قارئ  »كم   2015 عام  من  أبريل 
منه  عانى  الذي  والبؤس  املعاناة  يدرك  كان 
سرفانتيس، وطلبه املرفوض للهجرة إىل أمريكا، 
سجن  يف  ومكوثه  الفاشلة،  التجارية  وأعماله 
املزري يف  وحمل سكناه  الديون،  جّراء  إشبيلية 
برفقة  الوليد(  )بلد  فايادوليد  دي  راسرتو  حي 
زوجته وإبنته وشقيقته، وإبنة شقيقه يف 1965، 
روايته  من  األول  اجلزء  فيه  نشر  الذي  العام 

الذائعة الصيت؟«.
أن  غويتيسولو  إستطاع  املطاف،  نهاية  يف 
يصلح، على األقل، الظلم اإلجتماعي الذي وقع 
احملكوم  قبيلته،  وأجداد  أفراد  كاهل مجيع  على 
عليهم بالفقر واألمية. اليوم، يكون خالد قد أكمل 
دورة دراسية مهنية، ورضا يدرس السينما يف 
مراكش، وأما يونس فقد إنتهى هذا الشهر من 

دراسة اهلندسة يف فرنسا.
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

مكيت  مدير  اإلعالمي  الزميل  أقام 
ملبورن جلريدة اهلريالد ميالد اسحق 
عقيلته  فصيحة  موني  والسيدة 
من  لوفد  دارته  يف  عشاء  مأدبة 
احلضارات ضم  حلوار  الشرق  نادي 
الوفد رئيس النادي, اإلعالمي ايلي 

اإلدارية  اهليئة  وعضو  السرغاني 
للحوار  األسقفية  اللجنة  مسؤول 
الصحايف  اإلسالمي,  املسيحي 
جوزف حمفوض وعضو جملس األمناء 
يف ملبورن, األستاذ ميشال بولص 
األمحر  ميالد  املتقاعد  والكولونيل 

تكرميا  وذلك  األمناء  جملس  عضو 
إىل  وسفرهم  وداعهم  ليلة  يف 
الزميل  ومحلهم  األم  وطنهم  لبنان 
ميالد اسحق حتياته القلبية لسيادة 
املطران عصام يوحنا درويش رئيس 

أبرشية زحلة والفرزل والبقاع. 

الزميل اسحق وعقيلته يكرمان الزميل السرغاني

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

حاليًا  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  تضج 
لنجمة  سباحة  محام  يف  التقطت  بصور 
أمسر  ورجل  ريهانا  األمريكية  البوب 
وسيم خالل إجازة يف أسبانيا. مل ميض 
املواقع  تكشف  أن  قبل  طويل  وقت 
اجلديد  احلبيب  أّن  األجنبية  اإلخبارية 
لصاحبة أغنية where have you been هو 
رجل األعمال السعودي حسن عبداللطيف 
بيع  وكالة  عائلته  متلك  الذي  مجيل 

سّيارات »تويوتا« يف اململكة.
ولفتت مصادر عّدة إىل أّن مجيل صديق 
عارضة األزياء الشهرية نعومي كامبيل 
أن  سبق  عاطفية  »عالقة  عن  متحدثني 
فيه  أكد  الذي  الوقت  يف  مجعتهما«، 
بعض رّواد السوشال ميديا أّن الفنانة 
البالغة 29 عامًا وحسن »تزّوجا فعاًل قبل 

فرتة وجيزة«.
الربيطانية،  صن«  »ذا  صحيفة  أما 
فنقلت عن مصدر مقّرب من »ري ري« 
أخربت  »العالقة جدية. ريهانا  إّن  قوله 
أصدقاءها بأّنها حتّبه. الثنائي ميضيان 
بذلك  ويستمتعان  سويًا،  طوياًل  وقتًا 

أقصى احلدود«.

وعلى تويرت، انتشر قبل ساعات هاشتاغ 
الذي  ريهانا(،  )أنقذوا   saverihanna#
عن  بسخرية  املغّردون  خالهلا  من  عرب 
احملبوبة  الفنانة  مصري  على  »خوفهم« 
أّن  سّيما  ال  بسعودي،  ارتباطها  بعد 
أسوأ  من  تعاني  البلد  هذا  يف  املرأة 

أشكال التفرقة والقمع.
المرأة  صورة  نشرت  املغّردات  إحدى 
تندمني«،  »راح  بتعلق  مقرونة  منقبة 
فيما عّلق أحدهم قائاًل: »يارب احفظها 
بعينك اليت ال تنام اهلل يعينها على البال 
اللي هي فيه يارب ساعدها«. وهناك 
من نشر صورة امللياردير القطري وسام 
األمريكية  املغنية  تزّوج  الذي  املانع 
أخريًا  جانيت جاكسون قبل أن ينفصال 
سن  يف  األّول  مولودها  وضعها  بعد 
القرآنية:  اآلية  جانبها  وإىل  اخلمسني، 

»فاعتربو يا أولي األبصار«.
هذا  مستخدمي  أحد  كتب  املقابل،  يف 
مفاده:  باإلنكليزية  تعليقًا  املوقع 
اللواتي  الفتيات  من  ريهانا  »أنقذوا 
انتزاع  ويردن  منها،  الغرية  تقتلهن 

حبيبها السعودي«.

انقذوا ريهانا!
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فــن

اخنفاضه  إنَّ  حيث  النفسي،  للتوازن  ضروريًا  الذات  تقدير  يعد 
ة. وكما  يؤدي إىل الشعور باألمل الشديد وفقدان الصحة النفسيَّ
االستشارات  وحدة  ومسؤولة  ة  النفسيَّ ة  االختصاصيَّ أشارت 
ة، هيفاء بابطني، إىل أنَّ  واإلرشاد جبامعة امللك عبد العزيز جبدَّ
تقدير  لديهنَّ  يكون  ة  التحضرييَّ السنة  طالبات  من  العديد  هناك 
ذات منخفض ناتج عن معاملة املعلمات يف املدرسة خالل املراحل 
اجلامعة  يكتشفنه يف  ما جيعلهنَّ  ة،  والثانويَّ املتوسطة  ة  الدراسيَّ
عند تعرضهنَّ لورش عمل يضطررن فيها ملواجهة اجلمهور، فتكون 
كما  ة،  واالنسحابيَّ باخلجل  ويتميزن  منخفضة،  بأنفسهنَّ  ثقتهنَّ 
املواقف  مواجهة  ة حمدودة وخيجلن من  االجتماعيَّ تكون عالقاتهنَّ 

اليت يتعرضن هلا.

تعريف إىل 10 طرق تدمر تقدير الذات لديك وابتعدي عنها:
مقارنة نفسك باآلخرين

تقمص الدور السليب يف احلياة
الكالم السليب الداخلي

كثرة االنتقادات
التأثر من كالم اآلخرين،خصوصًا الرؤساء أو املقربني

انتقاص القدرات اخلاصة
ة التوقعات العالية لألهداف اخلاصة والكماليَّ

الفشل املستمر
ة فشل العالقات االجتماعيَّ

عادات النوم السيئة والنظام الغذائي غري الصحي وعدم مزاولة 
الرياضة.

10 أمور تدمر حياتك دون أن 
تقصدي

تضع معظم األسر للفتاة قوانني وأحكامًا وحدودًا جيب أن تسري 
أفراد  عليها وال خترج عن نطاقها مهما وصل بها األمر، ويعترب 
األسرة تلك القوانني أنها احلصن األمني للفتاة للمحافظة عليها، 
فخوفهم عليها قد يدفعهم إىل وضعهافيدائرة مغلقة حماطة بسلسلة 
طويلة من املمنوعات، اليت قد ختلق جوًا من الضغوط، نظرًا لرفض 
بعض الفتيات هذه املمنوعات، إذ يعتقدن أنها تتصدى حلريتهن 

الشخصية وآرائهن املستقلة وتتدخل يف كافة شؤونهن.

األسرة  وخوف  العادات  يف  يتمثل  للممنوعات  الرئيسي  السبب 
على الفتاة:

األسر  »تفرض  القرشي:  مشعل  النفسي  األخصائي  يقول 
املمنوعات واحملظورات على الفتاة ليس لكبت حريتها، لكن الدافع 
األول واألخري هو اخلوف عليها، فاألسرة بشكل عام لديها هاجس 
كبري وخوف مستمر على الفتاة من أن تقع فريسة اخلطأ، فتتدمر 
حياتها، ولكون الفتاة متتاز بالعفة واألخالق احلميدة يف جمتمعنا 
خالل  من  املمنوعات  دائرة  يضعها يف  فذلك  اإلسالمي،  وديننا 
ثقافة األسرة والتنشئة االجتماعية والعادات والتقاليد اليت ختتلف 
من أسرة إىل أخرى، وقد تكون هذه الرتبية صحيحة من جانٍب ما، 
ولكن جيب االنتباه إىل وضع القوانني واملمنوعات مع إعطاء جانب 
من احلرية والثقة الكاملة للفتاة، لكي ال تصل املمنوعات إىل حد 

خنقها وإلغاء شخصيتها«.

سلبيات وإجيابيات قائمة املمنوعات:
يشري القرشي إىل أن لكل عملة وجهني، وكذلك األمر مع قائمة 
وحدود املمنوعات اليت توضع للفتيات من قبل األهل، فمن أهم 
سلبياتها أن سلسلة احملظورات والعيب قد تضع الفتاة يف حالة 
بسيطة  وهي  عائلتها  علم  دون  أشياء  تفعل  وقد  وتوتر،  قلق 
ممنوعة  أنها  وتوقعها  العائلة  فعل  ردة  من  خوفها  لكن  جدًا، 
جيعلها حتت الضغط بشكل مستمر خوفًا من الوقوع يف احملظور 
لدى عائلتها، ومن هنا قد تنشأ املشاكل العائلية املتعددة من 
حيث كسر املمنوعات من قبل الفتاة، باإلضافة إىل انعدام الثقة 
بالنفس واالنطواء لالبتعاد عن كل أنشطة احلياة خوفًا من ارتكاب 

األخطاء.
مت  فإذا  للفتاة،  األمر  توضيح  يتم  عندما  فتكون  اإلجيابيات  أما 
إقناعها بأن هذه القائمة من أجل مصلحتها، وشرح هلا أهمية كل 
أمر ممنوع وسبب رفضه يف جو أسري مجيل، فإن الفتاة تتقبل 
وتتفهم األمر، وتتم األمور بصراحة تامة بني األسرة، وتنشأ عائلة 
واحلدود  باملمنوعات  تقتنع  أنها  متفاهمة وواضحة، كما  مستقرة 
املفروضة عليها وتطبقها وهي مؤمنة بها فتستوعبها بشكل أكرب، 

وذلك يعطيها ثقة بالنفس وباألهل وباحلرية املشروطة الناجحة.

رد فعل الفتيات على املمنوعات املفروضة:
الفتيات  أفعال  القرشي:«ختتلف ردود  النفسي  األخصائي  يقول 
وتنشئتها  األسرة  واملمنوعات، وحسب وضع  العيب  ثقافة  على 
االجتماعية، فقد تتقبل بعض الفتيات هذه املمنوعات حني تأتي 
املنع،  وتوضيح سبب  وصراحة  أسري مجيل  جو  األسرة يف  من 
فيما ال تتقبل أخريات ذلك وميارسن هذه املمنوعات يف ظل غياب 
الذاتية لدى  الرقابة  تعزيز  أركز على  األسرية، ومن هنا  الرقابة 
الفتاة، وأنها ال حتتاج إىل خرق قائمة املمنوعات األسرية أو أن 
تكون هلا قائمة ممنوعات من األساس، فهي ناضجة وتعرف الصح 

من اخلطأ سواء بوجود األسرة أو بغيابها«.

6 طرق جتعل الفتاة تتعامل مع قائمة املمنوعات دون أن تشعر 
بالكبت:

الفتاة  تضع  وأن  الشخصية،  وتقوية  بالنفس  الثقة  تعزيز   -1
لنفسها حدود حريتها ضمن الشروط املوضوعة من قبل األسرة.

2- املرونة وتقبل قرارات األسرة.
3- مناقشة األسرة يف قائمة املمنوعات، واختيار األوقات املناسبة 

لذلك، وطرح اآلراء بهدوء دون انفعال لتفهم وجهة نظرها.

6 طرق لتتقبلي املمنوعات يف جمتمعك دون الشعور بالكبت

4- االقتناع بأن األسرة تبحث عن مصلحة الفتاة وليس منعها.
5- اكتساب ثقة األهل وتنفيذ أوامرهم حبب وود.

6- تيقن الفتاة أنها جوهرة مصونة جيب احلفاظ عليها وإحاطتها 
بكل حب ببعض القوانني للحفاظ عليها.

من أكثر ما تعاني منه الطالبات، االستيقاظ باكرًا، وحضور الطابور 
بنشاط،  واستيقظي  عذابك  أنهي  اآلن  احملدد.  بوقته  الصباحي 
حممد  بها  ينصحك  طرق   6 باتباع  فقط  ضغوطات،  دون  ومن 
توهامي، خبري يف التحفيز اإلجيابي؛ لتجعلي االستيقاظ باكرًا عادة 

من عاداتك.
جمهودًا  االستيقاظ  يتطلب  السرير:  عن  بعيدًا  املنبه  ضعي   .1
حتى  سريرك؛  عن  بعيد  مبكان  املنبه  بوضع  قومي  لذلك  كبريًا؛ 
إليه ثم إطفائه. فحركة اجلسم  تضطري إىل االستيقاظ واملشي 

واملشي ُيساعدان على كسر نعاسك.
أي  أو  الكمبيوتر،  استخدام  عن  امتنعي  اإللكرتونيات:  2. جتنيب 

جهاز إلكرتوني قبل نومك بساعتني على األقل.
بعد  غرفتك  مبغادرة  قومي  املنبه:  إطفاء  بعد  الغرفة  غادري   .3

إطفاء املنبه؛ كي خُترجي نفسك من جو النوم.
ابدئي بنشاط حُتبينه: عند االستيقاظ عليك دائمًا أن تقومي   .4
تستمعي  أو  املفضل،  برناجمك  ُتشاهدي  كأن  حُتبينه،  بنشاط 
على  تتشجعي  حتى  وذلك  الرياضة،  متارسي  أو  املوسيقى،  إىل 

االستيقاظ ومباشرة يومك بنشاط.
5. استفيدي من وقتك: عند االستيقاظ باكرًا فأنت ُتعطني نفسك 
وقتًا أطول إلجناز مهامك. ُيتيح لك االستيقاظ باكرًا فرصة مشاهدة 
التلفزيون، مراجعة واجباتك، التحدث مع صديقاتك على اهلاتف، 
أو قراءة كتابك املفضل، فذهنك يف ساعات الصباح الباكر قادر 

على إجناز أعمالك بفاعلية أكرب، ووقت أقل.
إىل  واخلدي  واالستيقاظ،  النوم  حددي ساعة  برجمة جسمك:   .6
الوقت كل يوم، واجربي نفسك على االستيقاظ  الفراش بنفس 
حتى  االلتزام؛  من  أسابيع  ثالثة  إىل  حيتاج  جسمك  باكرًا.  يوميًا 
هذا  بعد  فستالحظني  عاداتك.  من  عادًة  باكرًا  االستيقاظ  يصبح 
الوقت أنك قد قمت بربجمة جسمك، وأصبحت تستيقظني من دون 

منبه؛ ألن ساعتك الفزيولوجية بدأت بالعمل.

6 طرق لتستيقظي بنشاط للمدرسة

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 
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لــكِ
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اخنفاضه  إنَّ  حيث  النفسي،  للتوازن  ضروريًا  الذات  تقدير  يعد 
ة. وكما  يؤدي إىل الشعور باألمل الشديد وفقدان الصحة النفسيَّ
االستشارات  وحدة  ومسؤولة  ة  النفسيَّ ة  االختصاصيَّ أشارت 
ة، هيفاء بابطني، إىل أنَّ  واإلرشاد جبامعة امللك عبد العزيز جبدَّ
تقدير  لديهنَّ  يكون  ة  التحضرييَّ السنة  طالبات  من  العديد  هناك 
ذات منخفض ناتج عن معاملة املعلمات يف املدرسة خالل املراحل 
اجلامعة  يكتشفنه يف  ما جيعلهنَّ  ة،  والثانويَّ املتوسطة  ة  الدراسيَّ
عند تعرضهنَّ لورش عمل يضطررن فيها ملواجهة اجلمهور، فتكون 
كما  ة،  واالنسحابيَّ باخلجل  ويتميزن  منخفضة،  بأنفسهنَّ  ثقتهنَّ 
املواقف  مواجهة  ة حمدودة وخيجلن من  االجتماعيَّ تكون عالقاتهنَّ 

اليت يتعرضن هلا.

تعريف إىل 10 طرق تدمر تقدير الذات لديك وابتعدي عنها:
مقارنة نفسك باآلخرين

تقمص الدور السليب يف احلياة
الكالم السليب الداخلي

كثرة االنتقادات
التأثر من كالم اآلخرين،خصوصًا الرؤساء أو املقربني

انتقاص القدرات اخلاصة
ة التوقعات العالية لألهداف اخلاصة والكماليَّ

الفشل املستمر
ة فشل العالقات االجتماعيَّ

عادات النوم السيئة والنظام الغذائي غري الصحي وعدم مزاولة 
الرياضة.

10 أمور تدمر حياتك دون أن 
تقصدي

تضع معظم األسر للفتاة قوانني وأحكامًا وحدودًا جيب أن تسري 
أفراد  عليها وال خترج عن نطاقها مهما وصل بها األمر، ويعترب 
األسرة تلك القوانني أنها احلصن األمني للفتاة للمحافظة عليها، 
فخوفهم عليها قد يدفعهم إىل وضعهافيدائرة مغلقة حماطة بسلسلة 
طويلة من املمنوعات، اليت قد ختلق جوًا من الضغوط، نظرًا لرفض 
بعض الفتيات هذه املمنوعات، إذ يعتقدن أنها تتصدى حلريتهن 

الشخصية وآرائهن املستقلة وتتدخل يف كافة شؤونهن.

األسرة  وخوف  العادات  يف  يتمثل  للممنوعات  الرئيسي  السبب 
على الفتاة:

األسر  »تفرض  القرشي:  مشعل  النفسي  األخصائي  يقول 
املمنوعات واحملظورات على الفتاة ليس لكبت حريتها، لكن الدافع 
األول واألخري هو اخلوف عليها، فاألسرة بشكل عام لديها هاجس 
كبري وخوف مستمر على الفتاة من أن تقع فريسة اخلطأ، فتتدمر 
حياتها، ولكون الفتاة متتاز بالعفة واألخالق احلميدة يف جمتمعنا 
خالل  من  املمنوعات  دائرة  يضعها يف  فذلك  اإلسالمي،  وديننا 
ثقافة األسرة والتنشئة االجتماعية والعادات والتقاليد اليت ختتلف 
من أسرة إىل أخرى، وقد تكون هذه الرتبية صحيحة من جانٍب ما، 
ولكن جيب االنتباه إىل وضع القوانني واملمنوعات مع إعطاء جانب 
من احلرية والثقة الكاملة للفتاة، لكي ال تصل املمنوعات إىل حد 

خنقها وإلغاء شخصيتها«.

سلبيات وإجيابيات قائمة املمنوعات:
يشري القرشي إىل أن لكل عملة وجهني، وكذلك األمر مع قائمة 
وحدود املمنوعات اليت توضع للفتيات من قبل األهل، فمن أهم 
سلبياتها أن سلسلة احملظورات والعيب قد تضع الفتاة يف حالة 
بسيطة  وهي  عائلتها  علم  دون  أشياء  تفعل  وقد  وتوتر،  قلق 
ممنوعة  أنها  وتوقعها  العائلة  فعل  ردة  من  خوفها  لكن  جدًا، 
جيعلها حتت الضغط بشكل مستمر خوفًا من الوقوع يف احملظور 
لدى عائلتها، ومن هنا قد تنشأ املشاكل العائلية املتعددة من 
حيث كسر املمنوعات من قبل الفتاة، باإلضافة إىل انعدام الثقة 
بالنفس واالنطواء لالبتعاد عن كل أنشطة احلياة خوفًا من ارتكاب 

األخطاء.
مت  فإذا  للفتاة،  األمر  توضيح  يتم  عندما  فتكون  اإلجيابيات  أما 
إقناعها بأن هذه القائمة من أجل مصلحتها، وشرح هلا أهمية كل 
أمر ممنوع وسبب رفضه يف جو أسري مجيل، فإن الفتاة تتقبل 
وتتفهم األمر، وتتم األمور بصراحة تامة بني األسرة، وتنشأ عائلة 
واحلدود  باملمنوعات  تقتنع  أنها  متفاهمة وواضحة، كما  مستقرة 
املفروضة عليها وتطبقها وهي مؤمنة بها فتستوعبها بشكل أكرب، 

وذلك يعطيها ثقة بالنفس وباألهل وباحلرية املشروطة الناجحة.

رد فعل الفتيات على املمنوعات املفروضة:
الفتيات  أفعال  القرشي:«ختتلف ردود  النفسي  األخصائي  يقول 
وتنشئتها  األسرة  واملمنوعات، وحسب وضع  العيب  ثقافة  على 
االجتماعية، فقد تتقبل بعض الفتيات هذه املمنوعات حني تأتي 
املنع،  وتوضيح سبب  وصراحة  أسري مجيل  جو  األسرة يف  من 
فيما ال تتقبل أخريات ذلك وميارسن هذه املمنوعات يف ظل غياب 
الذاتية لدى  الرقابة  تعزيز  أركز على  األسرية، ومن هنا  الرقابة 
الفتاة، وأنها ال حتتاج إىل خرق قائمة املمنوعات األسرية أو أن 
تكون هلا قائمة ممنوعات من األساس، فهي ناضجة وتعرف الصح 

من اخلطأ سواء بوجود األسرة أو بغيابها«.

6 طرق جتعل الفتاة تتعامل مع قائمة املمنوعات دون أن تشعر 
بالكبت:

الفتاة  تضع  وأن  الشخصية،  وتقوية  بالنفس  الثقة  تعزيز   -1
لنفسها حدود حريتها ضمن الشروط املوضوعة من قبل األسرة.

2- املرونة وتقبل قرارات األسرة.
3- مناقشة األسرة يف قائمة املمنوعات، واختيار األوقات املناسبة 

لذلك، وطرح اآلراء بهدوء دون انفعال لتفهم وجهة نظرها.

6 طرق لتتقبلي املمنوعات يف جمتمعك دون الشعور بالكبت

4- االقتناع بأن األسرة تبحث عن مصلحة الفتاة وليس منعها.
5- اكتساب ثقة األهل وتنفيذ أوامرهم حبب وود.

6- تيقن الفتاة أنها جوهرة مصونة جيب احلفاظ عليها وإحاطتها 
بكل حب ببعض القوانني للحفاظ عليها.

من أكثر ما تعاني منه الطالبات، االستيقاظ باكرًا، وحضور الطابور 
بنشاط،  واستيقظي  عذابك  أنهي  اآلن  احملدد.  بوقته  الصباحي 
حممد  بها  ينصحك  طرق   6 باتباع  فقط  ضغوطات،  دون  ومن 
توهامي، خبري يف التحفيز اإلجيابي؛ لتجعلي االستيقاظ باكرًا عادة 

من عاداتك.
جمهودًا  االستيقاظ  يتطلب  السرير:  عن  بعيدًا  املنبه  ضعي   .1
حتى  سريرك؛  عن  بعيد  مبكان  املنبه  بوضع  قومي  لذلك  كبريًا؛ 
إليه ثم إطفائه. فحركة اجلسم  تضطري إىل االستيقاظ واملشي 

واملشي ُيساعدان على كسر نعاسك.
أي  أو  الكمبيوتر،  استخدام  عن  امتنعي  اإللكرتونيات:  2. جتنيب 

جهاز إلكرتوني قبل نومك بساعتني على األقل.
بعد  غرفتك  مبغادرة  قومي  املنبه:  إطفاء  بعد  الغرفة  غادري   .3

إطفاء املنبه؛ كي خُترجي نفسك من جو النوم.
ابدئي بنشاط حُتبينه: عند االستيقاظ عليك دائمًا أن تقومي   .4
تستمعي  أو  املفضل،  برناجمك  ُتشاهدي  كأن  حُتبينه،  بنشاط 
على  تتشجعي  حتى  وذلك  الرياضة،  متارسي  أو  املوسيقى،  إىل 

االستيقاظ ومباشرة يومك بنشاط.
5. استفيدي من وقتك: عند االستيقاظ باكرًا فأنت ُتعطني نفسك 
وقتًا أطول إلجناز مهامك. ُيتيح لك االستيقاظ باكرًا فرصة مشاهدة 
التلفزيون، مراجعة واجباتك، التحدث مع صديقاتك على اهلاتف، 
أو قراءة كتابك املفضل، فذهنك يف ساعات الصباح الباكر قادر 

على إجناز أعمالك بفاعلية أكرب، ووقت أقل.
إىل  واخلدي  واالستيقاظ،  النوم  حددي ساعة  برجمة جسمك:   .6
الوقت كل يوم، واجربي نفسك على االستيقاظ  الفراش بنفس 
حتى  االلتزام؛  من  أسابيع  ثالثة  إىل  حيتاج  جسمك  باكرًا.  يوميًا 
هذا  بعد  فستالحظني  عاداتك.  من  عادًة  باكرًا  االستيقاظ  يصبح 
الوقت أنك قد قمت بربجمة جسمك، وأصبحت تستيقظني من دون 

منبه؛ ألن ساعتك الفزيولوجية بدأت بالعمل.

6 طرق لتستيقظي بنشاط للمدرسة
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نــجوم ومسلسالت رمضانية

ألي  األول  النجاح  مفتاح  الدرامية  الغنائية  الشارة  باتت  أن  بعد 
مسلسل عربي، وأحد عناصر اجلذب األوىل للمشاهد، صار املنتجني 
يتسابقون فيما بينهم للتعاقد مع أبرز جنوم وجنمات الغناء لغناء 
شاراتهم بأعلى املواصفات الفنية إلثارة فضول اجلمهور،وحثه على 

متابعة عمله الدرامي طيلة شهر رمضان املبارك.
الزميلة »سيدتي« رصدت لكم أبرز الشارات الغنائية يف رمضان 

2017 لتختاروا من بينها األكثر مجااًل وأهمية:
متيز مسلسل »حالوة الدنيا« يكتمل حبالوة إحساس أداء شريين 

عبد الوهاب لشارته
 حركت شريين عبد الوهاب بصوتها الساحر املؤثر مشاعر املاليني 
بأدائها املميز الفائق العذوبة والدفء واملشاعر لشارة املسلسل 
وظافر  صربي  هند  بطولة:  الدنيا«  »حالوة  املتميز  اإلنساني 
العابدين،وعربت بصدق إحساسها وتنويعاته الغنية بالتفاصيل عن 
من  الدنيا  حالوة  تطلع  حني  واملسلسل  األغنية  ومضمون  أحداث 
دموعنا ولقاءاتنا وعذاباتنا وتفاصيل حياتنا اليومية كالشمس اليت 

تشق طريقها وسط الغيوم.
صوت وإحساس شريين كان هو الصوت األنسب لشارة »حالوة 

الدنيا« دون سواها من املطربات العربيات.
شارة مسلسل »حالوة الدنيا«

سعر«  »ألعلى  شارتيّ  يف   2017 رمضان  يف  ساطعة  الزغبي  نوال 
و«كاراميل«

أداء املطربة اللبنانية نوال الزغيب التعبريي احلساس اجلميل لشارة 
كريم  نيللي  بطولة«  »ألعلى سعر«  اإلجتماعي  املصري  املسلسل 
كانت   « العزاز  »الناس  باسم  قدمت  اليت  فهمي-  وأمحد  وزينة 
حبق من أمجل وأهم شارات رمضان الدرامية لعام 2017 ،وتستحق 
الرتبع على القمة وسط الشارات األخرى،وأثبتت قدرة نوال الزغيب 
أنها مكسب  الغنائية  الشارات والترتات  رغم حداثة دخوهلا جمال 
أدائها  جلمال وصدق  الدرامية  مقدمته  تغين  الذي  للعمل  حقيقي 
تواجدهم  النادر  املعتقني  واإلحساس  واخلربة  باملمارسة  الغين 
هذه األيام يف كثري من األصوات الشابة القليلة املوهبة واخلربة 

والثقافة املوسيقية.
شارة مسلسل »ألعلى سعر«

كما جنحت بأداء شارة املسلسل الكوميدي الرومانسي »كاراميل« 
أجوائه  بأحاسيسها  ونقلت  العابدين  وظافر  بوغصن  ماغي  بطولة: 

املرحة والرومانسية.
شارة مسلسل »كراميل«

وال نعرف إن كان من حسن حظ نوال الزغيب أو حسن حظ الفنانات 
اللبنانيات أنهن غنب هذا العام عن املنافسة،فتبوأت نوال الزغيب 

القمة عن جدارة وامتياز وحيدة دون منافسة من أي أحد.
يارا توهجت إحساسًا عذبًا بأدائها شارة »إقبال يوم أقبلت«

توهجت املطربة يارا إحساسًا عذبًا دافقًا بأرق وأنبل معاني احلب 
والشجن واحلزن اجلميل بغنائها شارة مسلسل »إقبال يوم أقبلت« 
وقسوة  األبناء  جحود  حطمها  إنسانة  عن  حسني  هدى  بطولة: 

الزمن.
فكانت الشارة مطابقة جبماهلا وثراء صورها املوسيقية والغنائية 

ملضمون املسلسل وأحداثه الشيقة.
شارة مسلسل »إقبال يوم أقبلت«

سمرية سعيد تضفي تميزًا خاصًا بأدائها شارة »أرض جو«
مل حيظ مسلسل »أرض .. جو« للنجمة غادة عبد الرازق باهتمام 
شعيب واسع كمسلسالتها األجنح »مع سبق اإلصرار » و« حكاية 
نقاط  وجود  بينها  من  عدة  ألسباب  األوىل«  و«السيدة  حياة« 
ضعف كثرية من بينها سرقة املقدمة الدرامية ملضيفات الطائرة 
الذكاء  تلفزيوني بشكل مطابق خيلو من  إعالن  يف املسلسل من 
العالية  إخراجيًا،وأداء غادة عبدالرازق اخلالي من احلرارة واللياقة 
اجلميع  مع  تتعامل  املضيفة  بشخصية  كانت  حيث  األداء  يف 
باستعالء وثقة زائدة غري واقعية وال تنطبق على واقع املضيفات 
كما  أبدًا  التعامل  والتواضع يف  البساطة  بهن  املفرتض  اجلويات 
للقنوات  أو  للمشاهد  جاذب  أول  البطولة جنم صف  يشاركها  مل 
العربية لكنها كما هو معروف عنها حتسن اختيار املغنية اليت تؤدي 
شارة مسلسالتها،وهذا العام استغلت غادة عبد الرازق جناح وتألق 
»ماحصلش  كليب  بفيديو  سعيد  مسرية  الكبرية  املغربية  الفنانة 
حاجة« املناصر حلقوق املرأة واختارتها لغناء شارة مسلسلها »أرض 
جو« فتميزت مسرية سعيد بإحساسها ومجال أدائها للشارة املعرب 
عن أحداث أرض جو اليت ال تبقى على حال واحد،و«ميزان أرض جو 
نازل يوم وطالع يوم« مبستوى أداء جنومه،وصوت وأداء مسرية 

سعيد منح مسلسل »أرض جو« بعض الثقل الفين.

شارة مسلسل »أرض جو«
صوت ناصيف زيتون أكثر عناصر »الهيبة« جاذبية وهيبة يف األداء

بصوته اجلبلي الدافىء أجاد املطرب ناصيف زيتون يف جتسيد أجواء 
وأحداث مسلسل »اهليبة« الذي جتري أحداثه يف منطقة حدودية على 
مشارف لبنان وسوريا،وبينما كانت الشارة مجيلة ومهيبة بقوتها، 
والقوة  لإلثارة  كثرية  حلقات  نفسه يف  »اهليبة«  مسلسل  افتقد 
الشهري  الثنائي  بني  متابعتها  املشاهد  توقع  اليت  والرومانسية 

يف مسلسالت رمضان 2017 من هو صاحب الشارة األجنح؟

الناجح سابقا« تيم حسن ونادين جنيم« وتأخر زواج البطلني ونشوء 
ناصيف  أداء  وكان   .  25 احللقة  لغاية  بينهما   العاطفية  العالقة 
وهيبة يف  جاذبية  »اهليبة«  عناصر  وأكثر  أهم  أحد  املميز  زيتون 
األداء بإحساس دايفء وهمة صوتية عالية، اختيار ناصيف زيتون 
كان اإلختيار األذكى لصناعه ألن صوته جيسد القوة واهليبة اليت 
الدرامية. وكانت شارة  البطل جبل  اآلخر لقوة وهيبة  الوجه  متثل 

»اهليبة« أكثر هيبة من املسلسل نفسه.
شارة مسلسل »الهيبة«

متعب الصقار ينافس النجوم العرب بقوة يف شارة »العقاب والعفرا«
سر جناح املسلسل البدوي »العقاب والعفرا« ذكاء منتجه عصام 
حجاوي وتوفيقه باختيار كافة عناصره الفنية  املناسبة ، ويف رمضان 
2017 أختار املطرب األردني متعب الصقار صاحب األداء الساحر 
املتعدد القدرات والبحة اجلذابة الدافئة بعمق الشجن واإلحساس 
تصوير  ،وأجاد  والعفرا«  »العقاب  البدوي  املسلسل  شارة  ألداء 
للمشاهدين،وسر  بإحساسه  والفروسية  والعشق  البادية  أجواء 
خصوصية ومتيز وعمق إحساس متعب الصقار  يف شارة »العقاب 
والعفرا« اجلميلة إنه خري من جيسدها ألنه إبن الرمثا وابن البادية 
األردنية املوشوم من الداخل بقيمها األصيلة ،وصوته احلامل بني 
مجله وآهاته احلراقة عبق الرتاث وروح البادية ورائحة  احلب البدوي 

الصادق املطعم باهليل.
شارة مسلسل »العقاب والعفرا«

نجاح إيمان الشميطي األول  دراميًا بغناء شارة »اليوم األسود« يؤهلها 
للمزيد منها مستقباًل

غوت  »أرابز  خرجية  سحرت  ومجيل  ورائق  صاٍف  عاٍل  بإحساس 
تالنت« املغنية املغربية إميان الشميطي بأوىل جتاربها يف تقديم 
الشارات الدرامية الغنائية مجهورها  املغربي واخلليجي بغنائها شارة 
إهلام فضاله،وحممود  بطولة:  األسود«  »اليوم  اخلليجي  املسلسل 
بوشهري،وشجون وحسن بالم ومنال سالمة، حيث نقلت مضمون 
هادىء  رومانسي  بصدق  واإلجتماعية  الرومانسية  العمل  وأجواء 
العربي،وأداؤها كان قريبًا جدًا من  أحاسيس املستمع  عذب أسر 
أسلوب وإحساس أداء النجمة الكبرية نوال ،وال نعرف إن كان األمر 
زوج نوال  صدفة مجيلة سببها  أن ملحن األغنية مشعل العروج – 
وملحنها املفضل هو الذي قدم إلميان الشميطي حلنًا رومانسيًا عذبًا 

مثل صوتها وإحساسها.
شارة مسلسل »اليوم األسود«

أصالة حاضرة بأسلوبها الخاص يف » ال تطفىء الشمس«
إسم وستايل املطربة أصالة نصري كايف إلثارة اهتمام املشاهدين 
بشارة املسلسل املصري »ال تطفىء الشمس« املأخوذة عن عمل 
أدبي لألديب الشهري الراحل إحسان عبد القدوس،بطولة: مريفت 
أمني،أمينة خليل،حممد ممدوح،مجيلة عوض،جهاد سعد، ريهام عبد 
أفرادها  مير  تقليدية  كالسيكية  عائلة  حول  أحداثه  الغفور،وتدور 
بغنائها  نصري  أصالة  ،وتعرب  صعبة  وأسرية  عاطفية  باختيارات 
لشارته بدفء وبساطة بأسلوبها اخلاص الذي نادرًا ما يتغري عن 
أغانيها  أنها مل تتمرد على ستايل  العمل ومضمونه ،ورغم  جوهر 
القدمية يف هذه الشارة إال إنها أهدت مجهورها شارة غنائية مجيلة 

ومعربة عن واقع الكثري من العائالت العربية.
شارة مسلسل »ال تطفىء الشمس«

أحمد سعد أمري الغناء الشعبي بشارة »الحالل«
الشعيب  الغناء  أمري  لقب  واستحق  سعد  أمحد  املطرب  تألق   
إلبداعه يف تقديم شارة املسلسل الشعيب »احلالل« بطولة: مسية 
اخلشاب وبيومي فؤاد ويسرا اللوزي اليت جتسد صراع أبطاله مع 
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إجتماعية  ظروف  وسط  املنال  الصعب  احلالل  مع  وأحيانًا  احلرام 
صعبة،والمس بإحساسه الرفيع قلوب أبناء احلالل البسطاء مبعاني 

شارته النبيلة.
ورغم أن مصر زاخرة بأمجل األصوات الشعبية إال أن صوت وأداء 
املشاهد يف  وذاكرة  قلب  تأثريًا يف  األكثر  هو  يظل  أمحد سعد 

الترتات الغنائية للمسلسالت الشعبية.

سمرية سعيد
شريين عبد الوهاب

يارا

أصالة
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مـ، هــنا وهــناك

ميكن بناء مدينة يف املريخ يسكنها مليون شخص يف غضون 50 
سنة، كما توقع امللياردير االمريكي ايلون ماسك خالل إعالنه خططًا 

لتحويل اجلنس البشري إىل جنس متعدد الكواكب.

وقال مؤسس شركة »سبيس أكس« للرحالت الفضائية ان »على 
البشر ان يغامروا خارج الكرة األرضية باستيطان كواكب أخرى إذا 
كانوا يريدون جتنب وقوع »حدث دينوني« و«االنقراض يف نهاية 
املطاف«، مكررا حتذير العامل الفيزيائي الربيطاني الشهري ستيفن 

هوكينغ.

تروندهايم  مدينة  اعماله يف  بدأ  علمي  مؤمتر  وقال هوكينغ خالل 
النروجيية يوم الثالثاء ان »اجلنس البشري حمكوم عليه باهلالك إذا 
مل يبدأ بالرحيل عن األرض يف غضون 30 سنة الستيطان القمر 

واملريخ«.

واكد ماسك أن »بناء مدينة مرخيية ميكن أن ُينجز يف هذا القرن 
وأنها لن تكون موقعًا معزوال بل جمتمعًا عامال بصورة كاملة ومدينة 

فيها »معامل حديد ومطاعم بيتزا«.

وخيطط ماسك ألول رحلة مأهولة إىل املريخ يف عام 2023 وقال 
إنه يريد أن ميوت يف املريخ ولكن بعد االقامة فيه وليس »لدى 

اصطدام املركبة به«.

وأوضح ماسك مشاريعه يف جملة »نيو سبيس« قائال انه يأمل ببناء 
البضائع تنطلق  اسطول يضم أكثر من الف مركبة فضائية لنقل 
»اسرابًا« حنو املريخ وتستطيع ان تنقل 200 مسافر يف كل رحلة 

إىل جانب مواد لبناء مساكن ومعامل ومتاجر.

وقدر ماسك أن »أول مستوطين املريخ ميكن ان يبدأوا رحلتهم يف 
غضون عشر سنوات وان نقل ما يكفي من األشخاص إىل مارس 

للسكن يف املدينة يستغرق ما بني 40 و100 سنة«.

وقال ماسك إن »هناك يف رأيه طريقني، طريق البقاء يف األرض 
إىل األبد ثم حيدث شكل من اشكال االنقراض النهائي والطريق 

البديل هو ان نصبح حضارة فضائية وجنسًا متعدد الكواكب«.

وحبسب ماسك فإن »املطلوب مليون شخص لبناء مدينة أو حضارة 
ذات استدامة ذاتية يف املريخ. وإذا كانت الرحلة غري ممكنة إال 
كل عامني وكل مركبة تنقل 100 مسافر يكون اجملموع 10 آالف 

رحلة«.

وشدد املهندس امللياردير على ان الرحلة جيب ان تكون شيقة 
مصممة  املركبة  ستكون  وهلذا  ومملة  مزدمحة  تكون  وأال  ومثرية 
يستطيع  حيث  الوزن  انعدام  حالة  يف  العاب  تنظيم  ميكن  حبيث 
املسافر ان يعوم يف ارجائها. واضاف ماسك انه »ستكون هناك 
الرحلة ممتعة حقًا  سينمات وقاعات للمحاضرات ومطعم وستكون 

وسيقضي املسافر وقتًا رائعًا«.

واعترب ماسك ان »املريخ خيار أفضل من القمر لبناء مدينة جديدة 
ألن يوم املريخ ال يزيد إال 30 دقيقة على يوم األرض وله نصيب 
»حمرتم« من ضوء الشمس وغالف جوي مناسب لدعم حياة النبات 

إذا ُضغط بدرجة طفيفة«.

وأضاف أن »احلياة ستكون ممتعة ألن جاذبية املريخ تبلغ حنو 37 
يف املئة من جاذبية األرض وبالتالي سيكون املرء قادرًا على رفع 

اشياء ثقيلة والقفز يف املكان«.

 اجلنس البشري حمكوم عليه 
باهلالك إذا مل يبدأ بالرحيل 

عن األرض!

قال باحثون فرنسيون إن درجات حرارة املياه ترتفع يف مشال غرب 
البحر املتوسط مبعدل يفوق املتوسط العاملي مبا يهدد بقاء عدد 

من أنواع الكائنات احلية.

باحثون  جيريها  املياه  حرارة  لدرجة  أسبوعية  قياسات  خالل  ومن 
يف معمل علوم احمليطات يف فيل فرانش سور مري جبنوب فرنسا 
اتضح أن درجة حرارة املياه على سطح البحر املتوسط زادت 0.7 

درجة يف الفرتة بني عامي 2007 و2015.

ويف مذكرة تلخص دراستهم قال الباحثون، الذين يعتقدون أن 
إن  وإيطاليا،  وفرنسا  إسبانيا  تشمل  منطقة  على  تنطبق  نتائجها 

محضية املياه زادت حوالي 7 يف املئة.

وقال جون بيري غاتوسو من املركز الوطين لألحباث العلمية: »ارتفاع 
درجات احلرارة ومحضية املياه حيدث بسبب انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون الناجتة عن األنشطة البشرية«.
وأضاف أن حوالي ربع االنبعاثات، اليت يتسبب فيها البشر متتصها 

احمليطات، وهو ما جيعلها أكثر محضية.
وأوضح غاتوسو أن العوالق البحرية عادة ما تهاجر مشاال للحفاظ 
على درجة حرارة مثالية يف حميطها، لكن هذا ليس ممكنا يف البحر 
املتوسط، الذي يتصل باحمليط األطلسي فقط عن طريق مضيق 

جبل طارق الضيق.
أضاف قائال: »هنا مكان مسدود وبالتالي فإن أنواعا من الكائنات 
احلية ميكن أن ختتفي«، مشريا إىل أن األمر يشكل تهديدا بشكل 
البحر  البحرية اليت تنمو يف  خاص ألعشاب )بوزيدونيا أوشانيكا( 

املتوسط وتنتج األوكسجني وتشكل موطنا مهما لألمساك.
وقال إنه يف الوقت نفسه يشاهد املزيد من الُقشر والباراكودا يف 

البحر املتوسط، بينما يتحول إىل حبر شبه استوائي.
لكائنات  قليلة  عقود  خالل  احلموضة ستصبح مشكلة  أن  وأضاف 
احملار  مثل  الكالسيوم  من  أصداف  أو  عظمي  هيكل  هلا  حبرية 

والرخويات واحللزونات )القواقع( واألعشاب املرجانية. 

 بسبب البحر املتوسط.. كائنات 
من الصعب التنبؤ مبا يدور يف عقول القائمني على صناعة القرار مهددة باالنقراض

يف العديد من الدول، فأحيانًا توضع قوانني متنع أو تبيح أشياء قد 
ال ختطر على البال وال تبدو منطقّية.

منعه  مت  عّما  نسمع  يوم  وكل  دومًا  تتغري  الغريبة  القوانني  هذه 
لسبب ما يف مكان ما يف اخلريطة، نقدم لكم قائمة بأغرب األشياء 

اليت منعتها الدول واليت تعاقب عليها بالسجن والغرامة.

1- ألعاب الفيديو

منذ عام 2002 قامت اليونان مبنع كل ألعاب الفيديو يف البالد، 
السبب، ليس جلعل األطفال يركزون على دروسهم، إذ أن احلكومة 
أرادت منع املقامرة غري القانونية، ما أدى إىل منع ألعاب الفيديو 
بسبب خطأ تقيّن قانونّي، إذ قد ينتهي بك األمر يف السجن حتى 

لو كنت تلعب يف منزلك.

2- الثياب الصفراء

اللون األصفر غري قانونّي  الثياب ذات  نوع من  أي  ارتداء  يعترب 
وقد  املتظاهرين،  لون  يعترب  اللون  هذا  أن  ذلك  ماليزيا،  يف 
قررت احلكومة املاليزية منع ارتداء هذا اللون كون املعارضني هلا 

والنشطاء املناصرين هلم يرتدونه، ما قد يؤثر على األمن العام.

3- تسمية األطفال

حتوي الدمنارك قانونًا خاصًا يتعلق بتسمية األبناء، ذلك ملنع األهل 
أو  تعد مستخدمة  أو مل  اللفظ  أو صعبة  قدمية  أمساء  اختيار  من 
أمساء ال جتوز لألطفال، إذ هناك قامة متاحة بـ 24 ألف اسم لكل 
من الذكور واإلناث، ومن يريد أن يسّمي ابنه أو ابنته باسم خارج 

هذه القائمة عليه احلصول على ترخيص.

4- قّصات الشعر الغربّية

حتوي إيران الكثري من املمنوعات نتيجة مقاطعتها للغرب وقوانينها 
اإلسالمية الصارمة، سواء كان املنع يشمل املوسيقى الغربّية أو 

األفالم أو غريها من املنتجات الغربّية.

األوروبّية  الشعر  قّصات  القائمة،  يف  املمنوعات  أغرب  ومن 
واألمريكّية، إذ من املمنوع امتالك ذنب للرجال أو الشعر املقنفذ، 
ويأتي املنع من قبل احتاد احلالقني الذي يرى يف هذه القّصات 

الغربّية تقربًا من الشيطان.

5- اليامسني

يف  اليامسني  وبيع  وتداول  زراعة  مبنع  الصينية  احلكومة  قامت 
البالد، السبب أن الثورة التونسّية تعرف باسم »ثورة اليامسني« 
وقد رأت احلكومة أن تداول اليامسني من املمكن أن حيض الشعب 
الكلمة  أنهم قاموا مبنع وتشفري  النظام، كما  الثورة وتغيري  على 

من اإلنرتنت.

6- اهلرولة

تعترب ممارسة اهلرولة يف الصباح الباكر يف بروندي جرمية قد تؤدي 
للسجن املؤّبد، بالرغم من أن رئيس بروندي حمبُّ لكرة القدم إال 
التقاليد  هناك حسب  فاهلرولة  احلرب،  اهلرولة كي مينع  منع  أنه 
تعترب إعالنًا للحرب، لذا قام الرئيس بيري نكروونزيزا مبنعها للقضاء 

على التوتر بني اجلماعات العرقّية يف بالده.

7- السفر عرب الزمن

إال  أخرى، لكن هذه املرة من منطق ال ميكن وصفه  الصني مرة 
وصناعة  بل  الزمن،  عرب  السفر  الصني  يف  مُينع  إذ  بالسريالّي، 
هناك  والتلفزيون  للراديو  العام  املكتب  يرى  إذ  عنه،  األفالم 
الشعب  تثقف  واليت  اجلدّية  املواضيع  معاجلة  املنتجني  على  أن 

وتفيده.

8- العرّي يف املنزل
متتلك سنغافورة قائمة غريبة باملمنوعات، لكن أشدها غرابة يتمّثل 
مبنع الشخص أن يتمشى عاريًا يف منزله حتى لو كان وحيدًا، ويف 
حال رآه أحدهم ومت إبالغ الشرطة فالنتيجة ستكون السجن لثالثة 

أشهر وغرامة تصل إىل 2000 دوالر.

9- الدب »بو«
الكثري من األطفال حيبون هذا الدب ويتمنون اللعب معه، إال أن 
بزيه،  التنكر  أو  الدب  هذا  صور  منعت  بولندا  يف  صغرية  بلدة 
أخالقّية  حساسية  يسبب  قد  ما  وهذا  األسفل  من  عاريًا  بوصفه 

لألطفال وكونه يعطي انطباعًا بالعرّي ال يناسب أعمارهم.

 أغرب 9 أشياء منعتها دول!

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

الرئيس  وجه  حيمل  نسائي  سباحة  لباس  أمريكية  شركة  صممت 
األمريكي دونالد ترامب مّما أثار جداًل كبريًا على مواقع التواصل 

اإلجتماعي.

لباس حبر نسائي بوجه ترامب!
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انهيار  »دولة داعش«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إىل هزميته وانسحابه من معظم املناطق اليت احتلها، أثبت التنظيم 
قدرته على »إدارة التوحش« وحتقيق الصدمة، يف مقابل فشله يف 

إدارة أي معركة دخلها مع القوات النظامية.
وقال العبادي أمس، تعليقًا على إعالن القوات العراقية السيطرة 
البغدادي  بكر  أبو  »داعش«  زعيم  ألقى  الذي  النوري  جامع  على 
خطبته الشهرية من منربه يف 5 متوز )يوليو( 2014، إن »تفجري 
الدواعش جامع النوري ومنارة احلدباء وإعادتهما اليوم إىل حضن 
»سنبقى  وزاد:  الداعشية«.  الباطل  دويلة  بانتهاء  إعالن  الوطن 

نالحق الدواعش بني قتل وأسر حتى آخر داعشي يف العراق«.
وجاء هذا اإلعالن وسط معلومات عن تقدم سريع للقوات العراقية 
»السرجخانة«  منطقة  يف  خصوصًا  القدمية،  املوصل  أحياء  يف 
عددًا من  القوات  تلك  فتحت  فيما  املسجد،  يقع  حيث  التارخيية، 
املمرات اآلمنة إلخالء عشرات آالف املدنيني الذين احتجزهم التنظيم 

دروعًا بشرية ومنعهم من املغادرة.
ويرى خرباء عسكريون عراقيون أن »داعش« حاول اإلحياء بقوته 
وانتشار مقاتليه وقدرتهم على إدارة املعارك الكبرية واستخدام 
األسلحة املتطورة والثقيلة اليت استوىل عليها، لكن واقع احلال كان 
خمتلفًا متامًا، فقدرة التنظيم على الصمود كانت مرتبطة باحتجازه 
طلعات  لعبت  فيما  معقدة،  سكنية  مناطق  وختندقه يف  املدنيني 
الطريان اجلوي األمريكية والدولية دورًا حامسًا يف إضعافه. وعلى 
مدى عامي 2015 و2016 تقهقر تباعًا من بلدات اخلالص والعظيم 
وجلوالء يف دياىل، ثم من تكريت والدور والشرقاط وطوزخرماتو 

يف صالح الدين، وجتنب املواجهات الكبرية.
وكان متوقعًا أن خيوض التنظيم معركة كبرية يف الفلوجة يف مثل 
هذه األيام من عام 2016، ملا للمدينة من رمزية لدى اجملموعات 
املسلحة املختلفة، غري أنه انسحب منها ومن الرمادي يف األنبار 
احلدود  قرب  القائم  يف  قدم  مبوطئ  حمتفظًا  ذاتها،  بالطريقة 
أن  املعطيات  وتؤكد  كركوك،  يف  احلوجية  مدينة  ويف  السورية 
جمموعة مسلحني من سكانها األصليني يقاتلون فيها، وأن حتريرها 
»احلشد  و  وأربيل  بغداد  بني  وخالفات  سياسية  عقبات  تواجهه 

الشعيب« و »البيشمركة«.
قادة  أن  املوصل  من  الغربي  اجلانب  أهالي  من  مصادر  وتؤكد 
عائالتهم  مصطحبني  املدينة  من  انسحبوا  األساسيني  »داعش« 
باجتاه احلدود السورية، فيما ألقى مئات املسلحني املنتمني إىل 
التنظيم من أهالي املدينة، سالَحهم أو اندسوا بني النازحني، وجلأ 

بعضهم إىل تنفيذ هجمات يف املناطق احملررة.
رئيس  على  املقبلة  األيام  يف  األضواء  تسليط  يتم  أن  وُيتوقع 
»داعش«  بعد  ما  مرحلة  إدارته  طريقة  ملعرفة  العراقية  احلكومة 
وخططه إلعادة النازحني وإعمار املناطق اليت تضررت من املعارك، 

خصوصًا يف اجلانب الغربي.
ويبدو أن حتدي ما بعد انهيار »داعش« ال يقل عن التحديات اليت 
فرضها ظهوره، وحيتل اجلانب السياسي، الذي ُيعتقد أنه كان من 
املربرات األساسية النفجار العنف يف العراق، صدارة االهتمامات.

سفارات امريكا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ااألمريكية وتستهدف الالجئني واملهاجرين من دون صلة مهنية أو 
عائلية، من ست دول ذات غالبية مسلمة.

سبق ذلك بدء املطارات والسفارات والقنصليات األمريكية، اعتبارًا 
من الساعة الثامنة مساء أمس االول )بتوقيت واشنطن(، تطبيَق 
وليبيا  إيران  مواطين  ويشمل  يومًا   90 يستمر  للسفر  جزئي  حظر 

والصومال والسودان وسورية واليمن.
ويف حني لن تشمل القيود حاملي التأشريات حاليًا، فإنه سيتعني 
مبقيٍم  صلته  إثبات  جديدة  تأشرية  على  للحصول  املتقدم  على 
بالفعل يف الواليات املتحدة، مثل أحد والديه أو زوج أو زوجة أو 
ابن أو أخ أو صهر، وذلك كما نقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن 

برقية ديبلوماسية يف هذا الشأن.
وثيقة«،  »قرابة  هي  الشأن  هذا  يف  رمسية  عبارة  واسُتخدمت 
لكن هذه الصفة ال تشمل األجداد أو األعمام والعمات أو األخوال 
أوالد  أو  األخت  أبناء  أو  األخ  أبناء  تشمل  ال  أنها  كما  واخلاالت، 
وبنات العم أو اخلال أو اخلطيب أو اخلطيبة وسائر الصالت العائلية 

اليت اعتربتها السلطات بعيدة.
أما املسافرون من الدول ذاتها ألغراض العمل أو ألسباب مهنية 
وموثقة«  »رمسية  إثباتات  تقديم  كذلك  عليهم  فسيتعني  أخرى، 
تتعلق بأسباب سفرهم، وبأنهم ليسوا يف صدد حماولة االلتفاف 

على حظر السفر.
يأتي ذلك غداة موافقة احملكمة العليا األمريكية اإلثنني، على النظر 
آذار  الذي أصدره ترامب يف  التنفيذي املعّدل  يف قانونية األمر 
وأجازت  اخلريف.  فيديرالية يف  حماكم  ومجدته  املاضي  )مارس( 
احملكمة العليا تطبيق جزء من األمر التنفيذي، وذلك بانتظار البت 

فيه كاًل.
وقررت احملكمة السماح بشكل جزئي وملدة 120 يومًا، حبظر دخول 
على  األمريكية  اخلارجية  وأشرفت  املتحدة،  الواليات  إىل  الجئني 
الداخلي  األمن  وزارة  مع  بالتنسيق  القرار  لتطبيق  االستعدادات 

وسفارات الواليات املتحدة حول العامل.
سياسيًا  انتصارًا  للقرار  اجلزئي  التطبيق  يف  ترامب  إدارة  ورأت 
وقضائيًا، بعد نقضه يف حماكم فيديرالية، باعتبار أنه ينطوي على 

متييز ضد املسلمني.
على صعيد آخر، شن ترامب هجومًا الذعًا عرب »تويرت« على قناة 
السياسي  ابنة  بريزنسكي  »أم أس أن بي سي« ومذيعتها ميكا 

املخضرم الراحل زبيغنيو بريزنسكي.
وقال ترامب يف تغريدة إن اإلعالمية »توسلت إليه« لتلبية دعوتها 
حلضور احتفاالت رأس السنة، إىل حد أن »الدماء بدأت خترج من 

عمليات التجميل يف وجهها«.
أداء  إىل  انتقادات  الربنامج  توجيه  على  ردًا  ترامب  وأتى هجوم   

الرئيس األمريكي.
وردت ميكا بتغريدة تضمنت صورة لعلبة »كورن فليكس« كتب 
لرتامب  استفزاز  وذلك يف  الصغرية«،  لأليدي  »خصيصًا  عليها: 
إىل  قياسًا  بالصغريتني  يديه  البعض  وصف  من  ينزعج  الذي 

جسمه.

اكراد سورية حيذرون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تركية ضخمة حميط مدينة مارع مشال سورية من طريق معرب باب 
املبعوث  بها  يقوم  اليت  الزيارة  مع  بالتزامن  احلدودي،  السالمة 
بريت  »داعش«،  ضد  الدولي«  »التحالف  لـ  اخلاص  األمريكي 
ماكغورك إىل الرقة، حيث التقى مسؤولني وعناصر من »وحدات 

محاية الشعب الكردية« و »قوات سورية الدميوقراطية«.
احلماية«  »وحدات  سيطرة  مناطق  على  تركي  قصف  وأدى 
الكردية وتعزيز احلشود الرتكية إىل تعزيز خماوف »قوات سورية 
الدميوقراطية« من وجود خطة لدى أنقرة ملهامجة املناطق اخلاضعة 
لسيطرة تلك القوات. وقال ناصر حاج منصور مستشار »سورية 
الدميوقراطية« لـ »رويرتز«، إن القوات اختذت قرارًا مبواجهة القوات 
الرتكية »إذا هم حاولوا جتاوز اخلطوط املعروفة« يف املنطقة حول 
حلب، حيث تبادل الطرفان إطالق النار خالل اليومني املاضيني. 
وأضاف: »نعم بالتأكيد هناك احتمال كبري لظهور مواجهات مفتوحة 
وقوية يف هذه املنطقة، خصوصًا أن قوات سورية الدميوقراطية 
)تركيا(  »إذا هامجت  وتابع:  املواجهة«.  وقررت  جمهزة وحمضرة 

سندافع وستحصل مواجهات«.
وقال اجليش الرتكي أول من أمس، إنه أطلق قذائف مدفعية على 
مواقع »وحدات محاية الشعب« جنوب مدينة أعزاز، وذلك ردًا على 

استهداف الوحدات قوات معارضة تدعمها تركيا.
لكن منصور قال إن »سورية الدميوقراطية« كانت ترد على القصف 
الرتكي، حمذرًا من أن املواجهات احملتملة بني أنقرة واألكراد قد 
تقوض اهلجوم على تنظيم »داعش«، الذي يشنه »التحالف الدولي« 
الدميوقراطية«  »سورية  بقيادة أمريكا، ألنه سيبعد بعض عناصر 

من اخلطوط األمامية يف املدينة.
الوزراء  رئيس  نائب  قورتوملوش  نعمان  قال  ذلك،  غضون  يف 
عرب  للنار  إطالق  أي  على  سرتد  تركيا  إن  االول،  أمس  الرتكي 
أي  أمام  تقف صامتة  ولن  الشعب«،  »وحدات محاية  من  احلدود 

أنشطة معادية.
املتحدة  الواليات  تركيا تسليح  وأكد قورتوملوش جمددًا معارضة 
عناصر »وحدات محاية الشعب«. وقال إن املسؤولني األمريكيني 
سيفهمون أن هذا كان »الطريق اخلاطئ«. وتعزز الفجوة الكبرية 
بني أمريكا وتركيا يف ما يتعلق مبلف دعم أكراد سورية وتسليحهم، 
احتماالت الصدام بني الطرفني مستقباًل، خصوصًا بعد انتهاء معارك 
الدميوقراطية«.  »سورية  تسليح  وقف  واشنطن  وترفض  الرقة. 
وقال وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس، إن بالده ستواصل العمل 

مع هذه القوات استعدادًا ملعارك صعبة بعد الرقة.
إطار  يف  أمس،  الطبقة  مدينة  ماكغورك  زار  اإلطار،  هذا  ويف 
اليوم الثاني من سلسلة لقاءاته مع أكراد سورية، والتقى أعضاء 
منذ  املدينة  شؤون  إدارة  يتوىل  الذي  للرقة«  املدني  »اجمللس 
)مايو(  أيار  »داعش« يف  طرد  من  الدميوقراطية«  »سورية  متكن 
املاضي. وأفادت مصادر متطابقة بأن ماكغورك وعد بزيادة الدعم 
أفادت  الدميوقراطية«. وكانت مصادر كردية  »سورية  لـ  املقدم 
على  هجوم  أي  تركيا  تنفيذ  إن  اللقاء  خالل  قال  ماكغورك  بأن 
آخر  انقطاع  »سيكون مبثابة  أخرى مشال سورية  أو منطقة  عفرين 

خيوط العالقات األمريكية- الرتكية«.
ميدانيًا، قطعت »قوات سورية الدميوقراطية« أمس االول املنفذ 
احلصار  وأطبقت  الرقة،  يف  »داعش«  لـتنظيم  املتبقي  األخري 
عليه من اجلهات األربع للمدينة. وأفاد »املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان« بأن »سورية الدميوقراطية« سيطرت على املنطقة الواقعة 
»داعش«  ميكن  كان  طريق  آخر  بذلك  لتقطع  الفرات  نهر  جنوب 
االنسحاب منه من الرقة باجتاه مناطق سيطرته يف البادية السورية 

وحمافظة دير الزور.

عون يعمـّم قوانني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

جملس الوزراء متهيدًا لوضعها قيد التطبيق.
نواحي  خمتلف  تتناول  قانونًا،   36 القوانني  هذه  عدد  بلَغ  وقد 
احلياة اليومية واالختصاص. وجاءت هذه اخلطوة تطبيقًا للقرارات 
اليت اخّتذت يف لقاء بعبدا األخري بني رئيس اجلمهورية واألحزاب 
املشاركة يف احلكومة حيث عرضت هذه القوانني كّلها يف اللقاء 

وحتديد الوزارات املعنية بها.
ويف انتظار عودة رئيس احلكومة سعد احلريري من باريس خالل 
الساعات املقبلة، تستعيد احلركة السياسية زمخها يف إطار التحضري 
جللسة جملس الوزراء اليت ستتناول سبَل ترمجة املقّررات اليت مّت 

التفاهم عليها يف لقاء بعبدا.

املشنوق
اىل ذلك أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق، ان »رئيس 
احلكومة  رئيس  مع  يتابع  سوف  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
سعد احلريري واجلهات القضائية املختصة، االجراءات اليت يتخذها 
اليت  العقوبات  اقسى  إنزال  بغية  اجلرائم،  مرتكيب  حبق  القضاء 

يسمح بها القانون يف حقهم«.
يف  بواجباتها  تقوم  االمنية  »القوى  أن  املشنوق  الوزير  وأكد 
احملافظة على الوضع االمين ومالحقة مرتكيب اجلرائم على انواعها 
سياسيا  غطاء  ال  وأن  خمتلفة  مناسبات  النار يف  مطلقي  وكذلك 

على أحد«.
كالم الوزير املشنوق جاء بعد لقاء رئيس اجلمهورية الذي استقبله 
»االوضاع  معه  بعبدا وعرض  اخلميس يف قصر  االول  امس  ظهر 
االنتخابي  القانون  لوضع  اجلارية  والتحضريات  البالد  يف  االمنية 

اجلديد موضع التنفيذ«.
من  عدد  اليت حتصل يف  االمنية  »التجاوزات  اىل  البحث  وتطرق 
اليت تتخذها  االمنية  القضاء لالجراءات  املناطق، وضرورة مواكبة 

االجهزة االمنية املختصة«
عون

من جهة اخرى اعلن عضو تكّتل »التغيري واإلصالح« النائب أالن 
الوضع  على  حكوميًا  تركيزًا  ستشهد  املقبلة  »املرحلة  ان:  عون 
م األولويات يف عهد الرئيس عون بعد  االقتصادي الذي حيتّل سلَّ

إجناز قانون انتخابي جديد.
خطة  على وضع  بعبدا  التشاوري يف  اللقاء  خالل  الرئيس  وأَصّر 
أن  املفرتض  من  وهذا  تطبيقها،  يف  فورًا  واملباشرة  اقتصادية 
يرتَجم بسلسلة تدابري وحوافز وقرارات ستّتَخذ تباعًا يف األسابيع 
وزارة  ُتنّظم  اجلمهورية،  رئيس  من  وبدفٍع  املقبلة.  واألشهر 
االقتصاد مؤمترًا لدعم الشركات الصغرى واملتوسطة يف 11 مّتوز 
املقبل تدعو إليه كّل الشركات اخلاصة من خمتلف املناطق للبحث 

معها يف سبِل مساعدتها وحتفيز عملها«.
وأشار عون إىل »أّن درس املوازنة مستمر يف جلنة املال، ومن 
املتوّقع االنتهاء منها يف منتصف متوز على أمل أن حتاَل اىل اهليئة 
العامة جمللس النواب إلقرارها. وهذا سيكون إجنازًا جديدًا بعد طول 

انتظار يعيد االنتظام اىل مالية الدولة«.
ويف شأن »السلسلة«، تساءل عون »عّما إذا كانت هناك جّدية 
هذه املّرة إلقرارها بعدما مّرت خبيبات كثرية«. وقال: »السؤال 
األساسي هو هل إّن املآخذ واحملاذير اليت حالت دون إقرارها سابقًا 
قد زالت؟ أم أّننا مّتجهون اىل مسرحية مزايدات انتخابية جديدة كما 
دنا البعض؟ وهل من أفكار جديدة بديلة عن اإلجراءات الضريبية  عوَّ
ت  اليت طِرحت سابقًا وتعّرضت حلملة تشويش وحتريض كبرية وطريَّ

اجللسة السابقة؟«.
دوفريج

وقال النائب نبيل دوفريج: »إّن املنطق يقضي بأن يتّم استكمال 
اجللسة التشريعية من حيث ُعّلقت، أي اعتبار ما مّت إقراره يف جلسة 
16 آذار املاضي ُمَقّرًا، إاّل يف حال طلب بعض النواب إعادَة النظر 
يف جزء من الضرائب ألّنها تتضارب مع ما هو وارد يف مشروع 

املوازنة«.
جابر

وقال النائب ياسني جابر: »إّن إقراَر الضرائب يف اجللسة السابقة 
ق عليه، كما  ال ُيعترب نهائيًا ألّن حمضر اجللسة مل ُيستكمل ومل يصدَّ

أنه مل يتّم التصويت على القانون«.
وأشار اىل أّن الضرائب اليت أِقّرت سابقًا ما زالت يف إطار املناقشة 
اليوم مبا أنه مل يتّم إقرار القانون«. ورأى »أّن املشكلة االساسية 
القائمة  بالعقبات  بل  السابقة،  اجللسة  باستكمال  تتعلق  ال  اليوم 

امام إقرار السلسلة وااللتزام بسقف الـ1200 مليار لرية«.
حاصباني يف بنشعي

سيزور  حاصباني  غسان  الوزير  يكون  أّن  املقرر  من  ذلك،  إىل 
امس،  بنشعي  فرجنية يف  النائب سليمان  »املردة«  تيار  رئيس 
واملراكز  املستشفيات  من  عدد  على  له  مشالية  جولة  إطار  يف 
الصّحية والدينية واحلزبية، وسَتشمل اجلولة عددًا من الفاعليات، 
وجنلها  ستستضيف  اليت  معّوض  نائلة  السابقة  الوزيرة  وأبرُزها 
مائدة  إىل  حاصباني  معوض،  ميشال  االستقالل«  »حركة  رئيس 

الغذاء يف دارتها يف إهدن، حبضور فاعليات املنطقة.
»القوات«

»املردة«  مع  العالقة  »إّن  اللبنانية«:  »القوات  مصادر  وقالت 
يفِسد  ال  االسرتاتيجية  الرؤية  يف  اخلالف  وإّن  وعادية،  طبيعية 
يف الوّد قضية، والدليل هو التقاطع يف جملس الوزراء يف بعض 

امللفات احلياتية«.
كون  حمّله،  يف  يكن  مل  املصافحة  على  الرتكيز  »أّن  واعتربت 
ت منذ زمن بعيد، وبالتالي ال عدائية يف العالقة، بل  املصافحة متَّ
تعاون إجيابي على مستوَيني: داخل املؤسسات، وعلى أرض الواقع 

يف زغرتا بغية ضبِط أّي خالف واستيعابه«.
املرحلة،  حَيكم  السياسي  التربيد  »أّن  نفسها  املصادر  ورأت 
والعالقات بني خمتلف املكّونات يف سياق سياسة واضحة هدُفها 
حتييد امللفات اخلالفية بغية الرتكيز على الشؤون احلياتية وحتقيق 
اخرتاقات جّدية وعملية، وإّن اخلروج على هذه السياسة مثلما َفعل 
»حزب اهلل« يرتّد سلبًا على لبنان وعلى النهج اجلديد الذي انطلَق 

مع العهد اجلديد«.
»ِمن  إّن  »القوات«  فقالت مصادر  االنتخابية  التحالفات  أّما جلهِة 
املبكر الكالم على التحالفات، فيما األولوية اليوم لدى كّل القوى 
للقانون  مواكبة  داخلية  انتخابية  تنظيمية  وَرٍش  الشروع يف  هي 
اجلديد«، وأّكدت »أّن األمور مفتوحة على كّل االحتماالت، إّنا يف 

الوقت املناسب«.

تتـمات
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صــحة وغذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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غياب الشمس يسبب االكتئاب!
من أجل مساعدتِك على اختيار سحور صحي ألفراد 
الصيام  ساعات  حتمل  على  يساعدكم  أسرتك 
الطويلة و جيعلكم تقاومون شعور اجلوع و العطش 
يف ساعات النهار الطويلة وتساعدكم على وقاية 
جهازكم اهلضمي من املشاكل اليت من املمكن أن 
يتعرض هلا أثناء الصيام إليكم النصائح التالية :

شرب كميات وفرية من املاء
يف  املياه  من  وفرية  كميات  تناول  على  احلرص 
فشرب  السحور  و  اإلفطار  بني  تقع  اليت  الفرتة 
تقاومون  جيعلكم  لن  السحور  يف  بكثرة  املياه 
العطش يف نهار رمضان كما يعتقد الكثريون,ألن 
و  إليها  حيتاج  اليت  بالكمية  فقط  حيتفظ  اجلسم 
جيعل  ذلك  أن  كما  املتبقية  الكمية  من  يتخلص 
العصارات اهلضمية اليت تفرزها معدتك تساهم يف 
الكمية  فقط  اشربوا  لذلك  اهلضم  بعسر  إصابتك 

اليت تروي عطشكم .
عدم النوم فورًا بعد تناول وجبة السحور

بعد االنتهاء من تناول وجبة السحور ال ختلدوا للنوم 
على الفور لكن حاولوا القيام ببعض األنشطة اليت 
جتعلِكم جتافون النوم لتمكني اجلهاز اهلضمي من 
السحور  وجبة  طعام  هضم  يف  بوظيفته  القيام 
ولالستفادة أيضا من كافة العناصر الغذائية فيه.

اختار أطعمة خفيفة يف وجبة السحور
احرصي على اختيار األطعمة اليت ستقومني بتناوهلا 
األطعمة  فاختاري  السحور  وجبة  يف  أسرتك  مع 
اخلفيفة على املعدة و اليت ال حتتوي على كميات 
عالية من الدهون ألن هذه األطعمة يهضمها اجلسم 
املعدة  إصابة  يف  تتسبب  قد  و  صعب  بشكل 

باألذى.

ابتعد عن التوابل واألمالح
ال تضعي التوابل و األمالح على األطعمة بكميات 
كبرية و خاصة يف وجبة السحور ألن هذه النوعية 
ساعات  أثناء  بالعطش  الشعور  تزيد  األطعمة  من 

الصيام.
و  التوابل  من  ختلو  اليت  األطعمة  تقديم  ويفضل 
بالقيام يف عمله  للجهاز اهلضمي  األمالح للسماح 
بهضم األغذية اليت بشكل أسهل و حتى ال تتسبيب 
من  املياه  متتص  ألنها  العطش  شعور  تعزيز  يف 

جسمك.

عنصر البوتاسيوم
احرصي على أن تكون وجبة السحور حمتوية على 
األطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم ألنها تساعدكم 
و  الصيام  أثناء ساعات  العطش  يف حتمل شعور 
احلليب  البوتاسيوم  على  حتتوي  اليت  األغذية  من 
و  األفوكادو  و  التمر  و  الزبادي  مثل  منتجاته  و 

الفستق.
جتنب املشروبات الغازية

التقليل من تناولكم للمشروبات الغازية و االبتعاد 
السحور  وجبة  تناول  من  االنتهاء  بعد  تناوهلا  عن 
ألنها تقوم مبلء املعدة ومتنعها من القيام بوظيفتها 

بشكل صحيح و جتعل الصوم أكثر صعوبة.

باملركز  النفسيون  األطباء  أعدها  دراسة  كشفت 
غياب  أن  براغ  التشيكية  العاصمة  يف  الطيب 
الشمس ملدة طويلة يؤثر سلبا على صحة اإلنسان 
باالكتئاب خاصة لدى كبار  ويؤدي إىل اإلصابة 

السن واألطفال.

وخاصة  الطبية  التشيكية  العيادات  وتغص 
النفسية بأعداد غري اعتيادية يف هذه األيام من 
املراجعني بسبب غياب الشمس ملدة شهرين على 
األقل نتيجة موجة الصقيع اليت حلت بعموم القارة 

األوروبية.

براغ  لدائرة  النفسية  العيادة  رئيس  وقال 
السابعة يرغي تيل املشارك يف الدراسة إن أكثر 
املراجعني لعيادته يف هذه األيام هم ممن لديهم 

نسب بسيطة من االكتئاب.

أثر  طويلة  فرتة  الشمس  غياب  أن  إىل  وأشار 
من  عندهم  زاد  الذي  األمر  كبري  بشكل  عليهم 
حدة املرض يف حني سجلت الدراسة نتائج جديدة 
ألول مرة وهي تأثري غياب الشمس على األطفال 

وارتفاع مستوى العدوانية عندهم.

أن  وهو  قدميا  السائد  االعتقاد  إىل  تيل  وأشار 
فصل الشتاء عموما يزيد من حدة االكتئاب وأن 
البهجة  على  يساعدان  والصيف  الربيع  فصلي 
والسرور، غري أنه قال إن السر يف إبعاد االكتئاب 

عن الناس يكمن يف سطوع نور الشمس.

كان  االكتئاب  أقل نسب  أن  الدراسة  وجاء يف 
عند سكان اجلبال الباردة، ألن الشمس هناك ال 

تغيب لفرتات طويلة رغم برودة الطقس.

فمجرد بقاء الشمس طوال اليوم يف املكان كان 
له تأثري إجيابي يف حتسني مزاج السكان هناك. 
مقابل ذالك سجلت الدراسة نتائج على األشخاص 
الذين ال يتعرضون لنور الشمس كثريا ويفضلون 
املزاج  وحدة  بسوء  إصابتهم  بينت  املعتم  اجلو 

وبالتالي االكتئاب.

العيادات  راجعوا  الذين  األطفال  أن  تيل  ويرى 
عددهم  -وقدر  العام  هذا  بداية  منذ  النفسية 
العام  من  املقابلة  الفرتة  يف  ما  أضعاف  بثالثة 
املشاغبة  يف  زيادة  لديهم  سجل  قد  املاضي- 
والعدوانية وأنه حتى الربامج واألفالم املسلية مل 

تعد تسعدهم.

زيادة  عرب  اليوم  مبعاجلتهم  يقوم  فهو  لذلك 
دروس الرياضة البدنية وكذلك االستعانة بقرص 
مضيء يشبه عمله أشعة الشمس يعمل بالكهرباء 
وله قوة إضاءة توازي حجم األشعة اليت ترسلها 

الشمس إىل الغرفة اليت يسكنها.

الشمس  بأشعة  باالستمتاع  اجلميع  تيل  وينصح 
بشكل يومي يف الفصول اليت تسطع فيها ألنه 
حسب الكمية اليت يقوم اجلسم بتخزينها يكون رد 

نصائح لصوم صّحي .. هذا 
ما ينبغي أكله وقت السحور

أن  ميكن  للدم،  جديدا  اختبارا  الباحثون  طور 
إىل  حيتاجون  الذين  اإلنفلونزا  مرضى  حيدد 

رعاية طبية مستعجلة.

فقط،  واحدة  دم  قطرة  االختبار  هذا  ويتطلب 
للعدوى،  املبكر  اإلنذار  إشارات  يقيس  حيث 

اليت تستهدف اجلهاز املناعي يف البداية.

ويقول الباحثون إن اختبار الدم اجلديد، يستطيع 
العدوى  لتطور  املعرضني  باملرضى  التنبؤ 

الثانوية املميتة، مثل االلتهاب الرئوي.

اختبار  »شاشة  املسمى  االختبار  وحصل 
اإلنفلونزا عالية اخلطورة« )HIST(، على براءة 
اخرتاع، حيث يتطلب قطرة من الدم وساعات 
قليلة للتنبؤ إذا ما كان مرضى اإلنفلونزا أكثر 
عرضة خلطر العدوى الثانوية القاتلة، بدقة تبلغ 
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بيجامن  الدكتور،  قبل  من  االختبار  هذا  وُطّور 
معهد  يف  الباحثني،  من  وجمموعة  تانغ، 
Westmead لألحباث الطبية يف أسرتاليا، حيث 
كان يعمل على تطوير معظم املعدات املتاحة، 

يف خمتربات علم األمراض.

وجتدر اإلشارة إىل أن األطباء يف السابق كانوا 
قادرين على إجراء اختبار الدم، للكشف عما إذا 
اإلنفلونزا فقط،  بعدوى  الشخص مصابا  كان 
خلطر  عرضة  كان  إذا  ما  يعرفوا  مل  ولكنهم 

اإلصابة بالعدوى القاتلة.

ويقول الدكتور تانغ: »اإلنفلونزا ميكن أن تقتل 
على  وباالعتماد  األحيان.  بعض  يف  املرضى 
املناعي  اجلهاز  رصد  ميكننا  املطور،  االختبار 
عندما يكون اجلسم يف حالة تأهب ضد العدوى 

اخلطرية املهددة للحياة«.

أن  يعين  املبكر  »اإلنذار  موضحا:  وأضاف 
لدينا فرصة أكرب لعالج العدوى املرضية، قبل 

تفشيها«.

جملة  يف  ُنشر  الذي  اجلديد  البحث  وكشف 
اجلينية  الرموز  عن   ،European Respiratory
اجلسم  لتحذير  املناعية،  اخلاليا  تطلقها  اليت 
من عدوى خطرية، ناجتة عن اإلصابة بفريوس 

اإلنفلونزا.

مفيدا  سيكون  االختبار  أن  الباحثون  وأوضح 
خالل احلاالت احلرجة، حيث ال يوجد لقاح فعال 

لساللة جديدة من فريوس اإلنفلونزا.

وقال الباحث تانغ: »االختبار يعمل مع أي نوع 
من عدوى اإلنفلونزا، ألنه يراقب كيفية تفاعل 

اجلسم مع هذه اإلصابة. 

األدوية  فعالية  لتعقب  استخدامه  ميكن  كما 
اجلديدة يف التجارب السريرية، عن طريق تتبع 

االستجابة املناعية للجسم«.

اإلنفلونزا القاتلة:
 قطرة دم واحدة قد 

تنقذ حياتك

وجد باحثون أنه إذا مل يستخدم املصابون مبتالزمة 
حتافظ  أجهزة  النومي  االنسدادي  النفس  انقطاع 
فإن  النوم  أثناء  اهلواء  مسار  فتح  استمرار  على 

قياسات صحة القلب وسكر الدم تتدهور.
وقال جوناثان جون، قائد الفريق البحثي من جامعة 
جونز هوبكنز يف بالتيمور، إن من النقاشات الدائرة 
النفس  انقطاع  إذا كان  ما  منذ وقت طويل حول 
االنسدادي النومي يسبب فعليا مشاكل يف القلب 

وسكر الدم أم أنه مصاحب هلا فقط.
ومشلت الدراسة 31 شخصا، ترتاوح درجة إصابتهم 
ممن  واحلادة،  املتوسطة  بني  املشكلة  بهذه 

يستخدمون تلك األجهزة بانتظام أثناء نومهم.
واستخدموا  معمل  داخل  ليلتني  املشاركون  ونام 
األجهزة يف ليلة واحدة فقط. وحصل الباحثون على 

عينات دم من املشاركني أثناء نومهم.
»ندرس  اهلاتف  عرب  هيلث  لرويرتز  جون  وقال 
التغريات وقت حدوثها فعليا... حنصل على عينة 

دم كل 20 دقيقة«.
ووفقًا ملا ورد يف دورية »ذا جورنال أوف كلينيكال 
تعرض  فقد  ميتابوليزم«،  آند  إندوكرينولوجي 
املرضى يف الليلة اليت مل يستخدموا فيها األجهزة 
مستويات  وكانت  النوم  أثناء  النفس  انقطاع  إىل 
األكسجني يف دمائهم منخفضة كما عانوا من نوم 

متقطع وزيادة يف معدل ضربات القلب.
وعالوة على ذلك أظهرت عينات الدم اخلاصة بهؤالء 
السكر يف  ومستوى  الدهنية  األمحاض  زيادة يف 
الدم وهرمون اإلجهاد املعروف باسم الكورتيزول.

الدم،  ضغط  يف  ارتفاعًا  الباحثون  رصد  كما 
وتصلب الشرايني املرتبط مبخاطر حدوث مشاكل 

يف القلب.

 ما عالقة التنفس أثناء 
النوم بأمراض القلب 

والسكري؟

الفعل واإلصابة باالكتئاب أقل خالل فصل الشتاء 
باإلضافة إىل االنتباه إىل التعرض املباشر لتلك 
على  االستجمام  عند  الصيف  فصل  يف  األشعة 
بالكرميات املخصصة  البحر وينصح بدهن اجلسم 

هلذا الغرض.
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صــحة وغذاء

هناك  ومؤخرًا  مدهشة،  فوائد  اهلند  جوز  لزيت 
إقبال كبري على استهالكه من قبل الباحثني عن 
الطعام الصحي، كبديل عن باقي الزبد والزيوت 
احليوانية ، إال أن دراسة أمريكية كشفت بعض 
املخاطر هلذا الزيت الذي يأتي على قائمة الطعام 

الصحي.

ذاع صيت جوز اهلند كصانع املعجزات للجسم ملا 
اجلسد.  أعضاء  مذهلة ملختلف  فوائد  من  حيتويه 
مثل فوائده على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية 
تهدئة  يف  فعاليته  عن  فضاًل  وملعانه،  الشعر 
القولون  مرض  مثل  اهلضمية  العوارض  بعض 

العصيب، ومشاكل عسر اهلضم. 

ومع  واللثة.  األسنان  على  فوائده  إىل  إضافة 
الوقت صار زيت جوز اهلند على الئحة املشرتيات 
نظام  باتباع  يرغبون  ممن  كثريين  عند  الدائمة 
النخيل  زيت  استخدام  غذائي صحي، عوضًا عن 
أو الزبدة العتقادهم بأن زيت جوز اهلند حيتوي 
على دهون غري مشبعة مما جينبهم خطر اإلصابة 
هذا  أن  بيد  الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض 
التوجه قد يتغري كليًا عندما يطلعون على الدراسة 
اجلديدة اليت أجرتها مؤخرًا مجيعة القلب األمريكية 
واليت   ،)The American Heart Association(
على  اهلند  جوز  زيت  تأثري  حقيقة  فيها  تكشف 

صحة القلب.

 The American( ونشرت مجعية القلب األمريكية
Heart Association( تقريرًا حتذر فيه من استخدام 
زيت جوز اهلند يف الطعام. اذ أظهرت نتائج دراسة 
الدهون  على  اهلند حيتوي  جوز  زيت  بأن  أجرتها 
املشبعة-على عكس املعتقد التقليدي- مما يرفع 
نسبة الكوليسرتول الضار بالدم وبالتالي يؤدي 
إىل أمراض القلب أو انسداد الشرايني، وفقًا ملا 

نشره موقع قناة WCNC األمريكية.

الدراسة،  على  املشرف  ساكس،  فرانك  وقال 
إن من الغريب أن يعتقد الناس بأن هذا الزيت 
تقريبًا على 100 يف  أنه حيتوي  صحي يف حني 

املئة دهون.

كومار  الدكتور  أوضح  أخرى  ناحية  ومن 
يف  التغذية  علوم  قسم  رئيس  ماليكارجونان، 
جامعة مينيسوتا بالواليات املتحدة: » مقارنة مع 
أنواع الدهون األخرى مثل زيت النخيل أو الزبدة، 
اإلفراط  أن  غري  أفضلهم،  اهلند  جوز  زيت  فإن 
أمراض  إىل  يؤدي  قد  الطعام  يف  باستعماله 

القلب«.

الزيتون  زيت  أن  ماليكارجونان  د.  ويعتقد   
والكانوال )بذور اللفت( أفضل لصحة القلب، بيد 
أنه ينصح باستخدام مجيع أنواع الزيوت باعتدال، 

للصحة بشكل عام وليس فقط للقلب.

ويف الوقت احلالي يفضل العديد من األشخاص 
جتنب استهالك املواد احليوانية، لذا يستعيضون 
الزبد،  عن  اهلند،  جوز  كزيت  النباتية  بالزيوت 
البقري  للحليب  كبديل  األرز  حليب  ويستخدموا 

حفاظًا على صحتهم.

 ُيذكر أن حوالي 17 مليون شخص ميوتون سنويًا 
ما  حبسب  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  من 
ألغيماينه(  )أوغسربغر  صحيفة  موقع  نشره 

األملاني.

اهليموجلوبني هو جزيء الربوتني يف خاليا الدم 
احلديد  على  حيتوي  الذي  العظم  بنخاع  احلمراء 
الغذائية  املواد  يسلم  فهو  األوكسجني،  وحيمل 
األكثر أهمية، واألكسجني من الرئتني إىل األنسجة 
املختلفة للجسم وجيمع ثاني أكسيد الكربون ليتم 

نقلها مرة أخرى إىل الرئتني للزفري.
نقص  فإن  الطبى   »web md« ملوقع ووفًقا 
التغذية هو السبب الرئيسي الخنفاض مستويات 
على  ويعانى  احلاالت،  معظم  اهليموجلوبني، يف 
أثره االشخاص من أمراض الكلى، وهناك بعض 
زيادة  يف  كدواء  تعمل  اليت  الغذائية  املواد 
هي  هذه  اجلسم،  يف  اهليموجلوبني  مستوى 

مصادر الغذاء الغنية من املواد الغذائية وهى:
1 حديد

اخنفاض  إىل  يؤدي  ما  غالًبا  احلديد  نقص 
مستويات اهليموجلوبني، وذلك من أجل حتسني 
من  البد  سيكون  بك  اخلاص  اهليموجلوبني  عدد 
زيادة كمية احلديد لديك، واملواد الغذائية الغنية 
الورقية  واخلضار  واحلبوب  احملار  هى  باحلديد 
واللحوم  اجملفف  واملشمش  والطماطم  اخلضراء 

احلمراء والكبد.

B6 2 فيتامني
حيتاج جسمك إىل فيتامني B6 إلنتاج اهليموجلوبني، 
كما أنه يساعد يف زيادة كمية األكسجني اليت 
حيملها اهليموجلوبني، وزيادة الغذاء الذى حيتوى 
على فيتامني B6 يدعم من اهليموجلوبني، ويتوفر 
الفيتامني فى احلبوب الكاملة، واحلبوب املقواة 
الشمس  عباد  وبذور  التونة  وأمساك  والكبد 
واملكسرات  والبازالء  والفاصوليا  والعدس 

واملوز.

B12 3 فيتامني
فيتامني B-12 يساهم يف ختليق اهليموجلوبني، 
واملواد الغذائية مثل الدواجن واألمساك واحلبوب 
من  وغريها  الصويا  وحليب  والبيض  املقواة 

املصادر جيدة لفيتامني ب 12.

C 4 فيتامني

تناول املزيد من فيتامني C يساعد يف امتصاص 
مستويات  زيادة  ترغب يف  كنت  حال  احلديد،  
ما،  حد  إىل  بسرعة  بك  اخلاص  اهليموجلوبني 
بفيتامني  الغين  الغذائي  النظام  على  واحلصول 
والرباعم  األمحر  الفلفل  اجلوافة،  فى  يتوفر   C
والبابايا واملاجنو وامللفوف والقرنبيط والفراولة 
والربتقال والرباعم هي بعض من مصادر فيتامني 

.C

 b6 أطعمة متدك باحلديد وفيتامني
املهمني لضخ اهليموجلوبني فى الدم

زيت جوز اهلند: فوائد ال 
حتصى لكن احذر خماطره

يف  ونشأ  ولد  مهاجره  أصول  من  جّراح  ر  طوَّ
أملانيا، ضمادا ضاغطا لتقليل اجلوع بالضغط من 
دون  من  املعدة  تصغري  وبالتالي  البطن.  خارج 
تدخل جراحي. وجاء االخرتاع البسيط نتيجة حبثه 

يف جامعة هارفارد األمريكية وحبثه يف الرتاث.

األصول  ذو  جبهة  فوزي  اجلّراح  الطبيب  يقول 
كولونيا  جامعة  يف  الطب  درَس  والذي  الرتكية 
األملانية ويعمل طبيبًا خمتصًا بإنقاص الوزن يف 
الضماد  دون  من  أملانيا،  غرب  كولونيا  مدينة 
ممتلئًا  املعدة  حجم  ثلث  حنو  يكون  الضاغط: 

باهلواء.

أما الضماد الضاغط: فيطبِّق ضغطًا مباشرًا على 
ل حجم املعدة، وبالتالي  أعلى البطن، وبذلك يقلِّ

ض الشعور باجلوع. خيفِّ
األملانية  بوخوم  جامعة  يف  ألقاها  حماضرة  ويف 
الطبيب  قال  يوتيوب  موقع  على  منشورة  وهي 
البسيطة  ضماده  فكرة  استمد  إنه  جبهة،  فوزي 
»من حديث للنيب حممد ورد فيه استخدام احَلَجر 

على البطن إلزالة الشعور باجلوع.

وذكر الطبيب يف فيديو نشره على اإلنرتنت أن 
إيقاع احلياة احلديث أسفر عن زيادة الوزن لدى 
الناس حول العامل وأن زيادة الوزن تعترب حتديا 
صحيا للناس مجيعا يف مجيع قارات العامل: »لقد 
أصبحت زيادة الوزن املَرضية تصيب حاليا كل 
رجل من عشرة رجال وكل امرأة من سبع نساء. 

بعد  أنه  هارفارد  جلامعة  حديثة  دراسة  وأظهرت 
مخسة  من  شخص  كل  سيكون  سنوات  عشر 
الوزن  بزيادة  مصابا  األرض  هذه  على  أشخاص 
من  الوزن  زيادة  يرافق  عما  ناهيك  املَرضية«. 

أمراض مرافقة.

الضاغط  الضماد  عمل  ملبدأ  شرحه  سياق  ويف 
العامل على التخسيس والتخفيف من الوزن يقول 
جبهة إن رحلة تطوير ضماد »إفيه« الطيب بدأت 
األمريكية،  الطبية  هارفارد  كلية  1996 يف  عام 
حني  الضماد  هذا  إنتاج  حافز  لديه  نشأ  حيث 
»ومن  مضيفًا:  طيب،  علمي  كباحث  يعمل  كان 
باإلضافة إىل دراسيت  السريرية  خالل مالحظاتي 
ملخطوطات آسيوية تقليدية ]من الرتاث اإلسالمي[ 

اهتديت إىل تقنية ضغط املعدة هذه«.

يرى  اجلديد  االخرتاع  حملاسن  ذكره  سياق  ويف 
طريقة  هو  الضاغط  الضماد  هذا  أن  الطبيب 
ولبسه  الوزن،  لتخفيف  ورخيصة  وفعالة  سهلة 
وباإلمكان  متاما  للعيان  ظاهر  وغري  وأنيق  مريح 
ارتداؤه حتت املالبس االعتيادية. كما أنه ال يرهق 
اجلسم باألدوية وبآثارها وأضرارها اجلانبية ويوفر 
على املصابني بزيادة الوزن جمازفة إجراء عملية 
جراحية مستقبلية حمتملة لتصغري املعدة«، حبسب 

تعبريه.

تصغري املعدة بال جراحة.. 
طريقة مستمدة من التاريخ؟

قال الدكتور ماهر أمحد القبالوي، أخصائي العالج 
الطبيعي والسمنة إن هناك بعض العادات الضارة 
يف األكل، منارسها يف فرتة العيد ومنها تناول 
والغريبة،  والبسكويت  الكحك  من  كبرية  كميات 
موضًحا أن هذه األنواع تعطي سعرات حرارية أعلى 
بكثري من احتياحات اجلسم، ما جيعله ال يستطيع 

حرقها ويقوم بتخزينها يف صورة دهون.
نيوز”  “إرم  موقع  مع  خاص  لقاء  يف  وأضاف 
مثاًل  جم   50 احلجم  متوسطة  كحكة  تناول  أن 
تعطينا 250 سعرًا حراريًا باإلضافة إىل السكريات 
مشرًيا  بداخلها،  اليت  واملكسرات  بها  املوجودة 
إىل أن كل 100 جم من الفستق أو البندق تعطي 

للجسم 700 سعر حراري.

وتابع الدكتور القبالوي، أن جسم اإلنسان لديه 
ساعة بيولوجية تتأقلم على نشاط اجلسم ومواعيد 
أكله، ففي شهر رمضانتصل ساعات الصيام إىل 
16 ساعة يومًيا، ما يؤدي إىل انقطاع األنسولني 
فجأة،  يرتفع  اإلفطار  ساعة  ويف  اجلسم  عن 
وعندما يتغري هذا النظام حيدث ارتباك واضطراب 
يف عملية التمثيل الغذائي للجسم، لذلك البد أن 
نبدأ تدرجيًيا يف تدريب اجلسم على النظام اجلديد 

يف طريقة الغذاء.

وأشار أخصائي العالج الطبيعي والسمنة إىل أنه 
البد من وضع نظام تدرجيي لوصول اجلسم إىل 
املستوى املطلوب حلرق السعرات احلراية بشكل 

سليم، وهو:

أوال: بعد الصالة نتناول كحكة واحدة أو اثنتني 
مع كوب شاي حبليب منزوع الدسم.

ثانًيا: عدم تناول أي كحك بني الوجبات.

ثالًثا: ممارسة الرياضة نصف ساعة يومًيا.

قليلة  كمية  على  الغداء  وجبة  حتتوى  أن  رابًعا: 
من السكريات وكمية كبرية من اخلضار والسلطة 

والربوتينات.

 كعك العيد.. كيف نتناوله 
دون إضرار بالصحة

الثوم  أنَّ  التغذية نانسي حبيقة،  تؤكد أخصائية 
واحد من أبرز العناصر الغذائية املقاومة لألمراض، 

وتعدد فوائده يف اآلتي:
 »6 »بي  للفيتامينني  أساسي  مصدر  الثوم   _
و«سي« واملنغنيز والسيلينيوم. كما أنه حيتوي 
على الفوسفور والكلسيوم والبوتاسيوم واحلديد 

والنحاس.
_ الثوم يؤمن الوقاية من أمراض القلب، وقد اكّدت 
الثوم يعمل على ختفيض  أنَّ  الدراسات احلديثة 
معدل الكولسرتول الضار LDL يف الدم وزيادة 
أنه يعمل  ، كما   HDL اجليد  الكولسرتول  معدل 

على ختفيض ضغط الدم املرتفع.
الثوم فّعال يف حماربة االلتهابات، وأهمها تلك   _
املسببة للرشح وأوجاع املعدة، ويف القضاء على 
عدد كبري من اجلراثيم، أهمها املسببة ملرض السل.

_ الثوم يساعد يف الوقاية من األمراض السرطانية 
املختلفة، وأبرزها سرطان القولون.

ينصح بتناول الثوم لألشخاص املصابني بالربو   _
وبااللتهابات يف اجلهازين التنفسي واهلضمي.

بعد هذه الفوائد، 
ستتحملون رائحة الثوم

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

 ميكن للصائمني خالل شهر رمضان االعتماد على 
بعض املشروبات اليت توصف بالصحية والقادرة 

على إزالة السموم من اجلسم.
اليت  املشروبات  من  جمموعة   santé موقع  نشر 
واألمعاء، ألنها سهلة  تنظيف اجلسم  تساعد يف 
أكثر قدرة على  االمتصاص مما جيعلها  وسريعة 
بالعناصر  اجلسم  متّد  إّنها  كما  للجسم.  النفاذ 

والفيتامينات، تعرفوا عليها:
من  كوب  تناولوا  االفطار  طعام  تناول  بعد 

اليانسون السخن
فيها  املنقوع  الدافئة  املياه  من  كوبًا  تناولوا 

عودين من البقدونس
ملعقة  إليها  املضاف  الدافئة  املياه  تناول  ميكن 

من العسل
إليه  مضاف  الدافئ  الليمون  من  كوبًا  تناولوا 

حبتان من القرنفل.

مشروبات لتنظيف اجلسم 
وإزالة السموم

طور علماء حبة دواء، حتتوي على مستخرج فواكه 
سري، تساعد املرء على تفادي الشيب.

وجنحت شركة »لوريال« الرائدة يف جمال التجميل 
الشعر من فقدان  »سحرية« متنع  حبة  يف تطوير 

لونه والتحول إىل األبيض.
وأكد خرباء التجميل يف »لوريال« أن »هذه احلبة 
ستحافظ على لون الشعر، ووعدوا بأن ستباع بسعر 
مقبول«، مشددين على أنها »طبيعية بالكامل نظرًا 

الستخدام مستخرج فواكه يف تصنيعها«.
الشركة  يف  الشعر  بيولوجيا  قسم  رئيس  وقال 
»الناس سيأخذون احلبة كمتمم  برنارد إن  برونو 
غذائي وال بد أن يفعلوا ذلك قبل أن يبدأ شعرهم 

بالشيب«.
وحتتوي احلبة على مستخرج فواكه يقلد عمل مادة 
كيماوية تعرف باسم »تريوسيناس بروتني 2« أو 

.»TRP-2«

حبة دواء متنع الشعر من فقدان 
لونه والتحول إىل األبيض؟
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Blackmores chief execu-
tive Christine Holgate will 
be the new boss at Aus-
tralia Post.
Ms Holgate takes over 
from Ahmed Fahour and 
will start in September.
Australia Post chairman 
John Stanhope said Ms 
Holgate was picked fol-
lowing a global search.
“Over the past seven 
years, we have trans-
formed Australia Post 
into Australia’s leading 
parcels and e-commerce 
company and introduced 
critical reforms to the let-
ters service,” he said.
“With post now entering 
a new stage in our trans-
formation, it’s the perfect 
time for Christine to take 
the helm.”
Mr Stanhope said Ms Hol-
gate had a track record 
of delivering results in 
“large, complex organisa-
tions”.
“The board was impressed 
by her experience of work-
ing very successfully in a 
range of different indus-
tries that are highly regu-
lated,” he said.
“Christine’s business 
philosophy is also a per-
fect fit for Australia Post. 

Australia Post appoints Christine Holgate as 
chief executive 

She is a firm believer that 
businesses must perform 
commercially, but also 
serve the community,” he 
said.
The chief executive po-
sition at Australia Post 
has been the subject of 
some controversy in re-
cent months due to Mr Fa-
hour’s remuneration.
While Mr Fahour’s salary 
was set by the board and 
rose to $5.6 million includ-
ing bonuses in 2015-16, 
Ms Holgate’s salary had 
been set in “accordance 
with the parameters set 
by the Commonwealth 
Remuneration Tribunal”.
She will receive a base 
salary of $1.375 million a 
year, with the potential to 
earn 100 per cent of that 
as a bonus. 
I’m a passionate advocate 
for Australian business 
seizing the opportunity 
that’s on our doorstep in 
Asia.
New Australia Post chief ex-
ecutive Christine Holgate 
That is in contrast to Mr 
Fahour who may receive 
a three-year bonus of up 
to $6 million this year, 
plus his $2 million salary, 
plus short-term bonuses. 
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The long-term bonus will 
be granted at the board’s 
discretion. 
Ms Holgate said she felt 
privileged to be appoint-
ed.  
“Australia Post has prov-
en itself to be one of the 
most resilient and suc-
cessful postal businesses 
anywhere in the world. I 
feel fortunate to be join-
ing at a time when we can 
really strengthen post’s 
leading position in the e-
commerce market – both 
here, in Australia, and in 
Asia,” Ms Holgate said.
“I’m a passionate advocate 
for Australian business 
seizing the opportunity 
that’s on our doorstep in 
Asia and that creates op-
portunities for everyone – 
our workforce, our share-
holder, the community, as 
well as businesses across 
Australia.”
At its half-year results in 
February Australia Post 
announced a pre-tax 
profit of $197 million from 
revenue of $3.5 billion. Its 
parcels division delivered 
most of the profit. 
Blackmores announced 
Ms Holgate’s move to the 
ASX on Tuesday morn-
ing, saying she would be 
leaving the company after 
nine years in charge.
“It is with regret that we 
announce Christine’s 
departure,” Blackmores 
chairman Stephen Chap-
man said.
The company had asked 
its founder, Marcus Black-
more, to stand in as in-
terim chief executive in 
addition to his role on the 
board while a replacement 
was sought.
“I’d like to personally 
thank Christine for the 
outstanding leadership 
she has provided,” Mr 
Blackmore said.
“She has strengthened our 
strategy and management 
team so we are exception-
ally well positioned for the 
future.”
Ms Holgate said she was 
proud of her achieve-
ments at Blackmores.

Blackmores chief Christine Holgate will lead Australia Post. Photo: Supplied

Ahmed Fahour’s remuneration attracted criticism. Photo: Andrew Meares

Australia’s cohort of rent-
ers is on the rise: there are 
now almost as many Aus-
tralians renting as there 
are people who own their 
property outright.
A total of 31 per cent of the 
population owns outright, 
30.9 per cent rents and a 
further 34.5 per cent own 
a home with a mortgage, 
data from census 2016 
shows.
“However, the proportion 
renting is slowly growing, 
while those who have the 
good fortune of owning 
their home outright are 
declining,” the Census re-
lease says.
In the 2011 census 29.6 
per cent of the population 
rented, compared to 28.1 
per cent in 2006.
This also continues the 
steady trend of those own-
ing a home with a mort-
gage, which previously in-
creased from 34.1 per cent 
in 2006 to 34.9 per cent in 
2011.
In 15 years, since the 1991 
Census, the rental popu-
lation has increased from 
26.9 per cent to 30.9 per 
cent.

Census 2016: Renting population grow-
ing as Great Australian Dream fades

Those owning a home out-
right fell 10 per cent over 
the same time period, while 
those owning with a mort-
gage increased from 27.5 
per cent to 34.5 per cent.
And though the Great Aus-
tralian Dream of a detached 
home with a yard is still the 
norm across the country, 
at 72 per cent, there was a 
significant uptick in alter-
native forms of housing.
Flats, apartments, semi-
detached, row housing or 
town housing now make up 
26 per cent of the housing 
stock as “our castles are 
getting closer together”. 
Peoples’ homes are also 
increasingly likely to be a 
caravan, cabin, houseboat 
or even a tent.
The definition of a dwelling 
considers “any structure 
which is intended to have 
people in it, and is habit-
able on census night” for 
the purposes of the nation-
al survey.
These dwellings num-
bered close to 10 million 
on census night 2016, 
of which 8.3 million were 
“occupied private dwell-
ings” compared to 7.8 mil-

lion in 2011.
The median household 
rent had jumped sub-
stantially: $335 a week 
in 2016, a $50 jump from 
$285 in 2011.
But median household 
mortgage repayments 
dropped to $1755, from 
$1800 in 2011. This was 
likely due to lower interest 
rates in the past few years. 
When the census was tak-
en in August 2011, the of-
ficial interest rate set by 
the Reserve Bank of Aus-
tralia was 4.75 per cent, 
compared to 1.5 per cent 
in August 2016.
The median bedrooms per 
household, 3.1, and the 
average number of people 
per household, 2.6, re-
mained the same across 
the two Census nights.
But there was a rise in 
group households up from 
4.1 per cent to 4.3 per cent 
in the four years to 2016. 
And single person house-
holds increased from 24.3 
per cent in 2011 to 24.4 
per cent in 2016.
Family households were 
down from 71.5 per cent 
to 71.3 per cent.

Picture: ABS
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Two Liberal MPs have 
been secretly working on 
a plan to legalise same-
sex marriage in Australia 
as soon as August, with a 
draft copy of the laws well 
advanced and consulta-
tion with advocates under 
way.
Fairfax Media can reveal 
WA senator Dean Smith 
and NSW lower house 
MP Trent Zimmerman 
are working on a private 
members’ bill they hope 
will be presented to Parlia-
ment to legalise same-sex 
marriage through a con-
science vote, rather than 
the Turnbull government’s 
stated policy of a national, 
non-binding plebiscite.
Liberal minister Chris-
topher Pyne has report-
edly been caught on tape 
saying marriage equal-
ity would happen “sooner 
than everyone thinks.”
It’s understood cabinet 
ministers Christopher 
Pyne and George Brandis 
- both of whom support 
same-sex marriage - are 
aware of the existence of 

the bill, which is designed 
to end the political im-
passe over the issue and 
get it off the political agen-
da before the next federal 
election.
Senator Smith and Mr Zim-
merman have been con-
sulting with the director 
of legal advocacy at Mel-
bourne’s Human Rights 
Law Centre, Anna Brown, 
who is also the co-chair of 
Australians for Equality, 
on the details of the legis-
lation.
In keeping with the recom-
mendations of a February 
Senate committee report, 
the draft bill would allow 
exemptions for religious 
and other celebrants who 
did not wish to marry two 
people of the same sex. 
While the bill is unlikely 
to be selected for de-
bate by the government-
controlled parliamentary 
committee that chooses 
bills, it would take only a 
handful of Liberal MPs to 
side with the opposition 
and crossbench, reach an 
absolute majority of 76 

Liberal MPs secretly drafting private members’ bill to lega-
lise same-sex marriage 

Liberal senator Dean Smith. Photo: Philip Gostelow 
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votes and force the law to 
be considered.
Once that happens, Liber-
al MPs who support same-
sex marriage could team 
up with Labor and the 
crossbench on the floor 
of Parliament to legalise 
same-sex marriage. 
The bill would almost cer-
tainly then sail through 
the Senate with the sup-
port of Labor, the Greens, 
the crossbench and some 
Liberal senators.
Senator Smith was un-
available for comment 
because he is travelling, 
while Mr Zimmerman and 
Ms Brown declined to 
comment when contacted 
by Fairfax Media. Senator 
Brandis and Mr Pyne were 
also contacted for com-
ment.
In a statement, Mr Pyne 
said “the government has 
no plans to alter the poli-
cy”.
However, in an interview 
with Huffington Post Aus-
tralia, Senator Smith said 
there was a “natural sym-
metry” about having a free 
vote in Parliament on the 
two-year anniversary of 
government adopting its 
now-defeated plebiscite 
policy in August.
Liberal moderates are frus-
trated by the lack of action 
on same-sex marriage fol-
lowing the defeat of the 
plebiscite earlier this year, 
and believe Prime Minister 
Malcolm Turnbull should 
stand up to the conserva-
tive wing of the Liberal 

Party and allow a free vote 
on the floor of the parlia-
ment.
However, Mr Turnbull will 
face pressure from the 
conservative wing of his 
party not to allow a free 
vote to occur.
Mr Turnbull - who person-
ally supports same-sex 
marriage but is concerned 
about keeping the conser-
vative wing of his party 
onside - said on Monday 
his government’s position 
of a non-binding national 
plebiscite on the matter 
was clear and that “we 
have no plans to change it, 
full stop”.
Those comments were 
made after a leaked au-
dio recording of Mr Pyne 
emerged on Monday, in 
which the Leader of the 
House predicted same-sex 
marriage could be lega-
lised “sooner than every-
one thinks”.
Mr Pyne’s remarks were 
made at a gathering of Lib-
eral moderates on Friday 
night in Sydney as the Lib-
eral federal council met. 
The recording was leaked 
to conservative News Corp 
columnist Andrew Bolt.
He told the gathering of 
moderates that “we [Lib-
eral moderates] are in 
the winner’s circle but we 
have to deliver a couple 
of things and one of those 
we’ve got to deliver before 
too long is marriage equal-
ity in this country”.
“Your friends in Canberra 
are working on that out-
come.”
That leak prompted former 
prime minister Tony Ab-
bott, who introduced the 
plebiscite policy nearly 
two years ago, to accuse 
Mr Pyne of not being fair 
dinkum and suggesting he 
was disloyal to the govern-
ment. 
“To dump the plebiscite, 
to do anything without 
a plebiscite would be a 
breach of faith with the 
people,” Mr Abbott told ra-
dio station 2GB.

Liberal MP Trent Zimmerman is working on the bill with Senator Dean 
Smith.  Photo: Alex Ellinghausen

Proposed cuts to Medi-
care-funded after-hours 
home visits by doctors 
will force more than 2700 
extra people into the na-
tion’s hospital emergency 
departments every night, 
the sector’s peak body 
has warned.
New modelling by the 
National Association for 
Medical Deputising Ser-
vices finds an average 
668 people in NSW and 
660 people in Victoria will 
present to the ED each 
day if the Turnbull gov-
ernment adopts the plan.
Nationwide there will be 
an extra 2768 presenta-
tions every night, adding 
up to just over one million 
visits a year, the model-
ling finds. 
After hours doctors are 
calling on Health Minister 
Greg Hunt to reject a gov-
ernment taskforce pro-
posal to put new limits on 
Medicare rebates for their 
work after annual costs 
ballooned from $90.8 mil-
lion to $245.9 million.
However, the sector says 
its rapid growth is be-
cause their services ex-
panded out of the cities 
and into regional areas 
over the last few years - 
now reaching 85 per cent 
of the population - and 
the growth has now all 
but stopped.
Association president 
Spiro Doukakis said the 
taskforce’s report was 
based on out-of-date in-
formation.
“Emergency departments 
across Australia will be 
flooded if these recom-
mendations are pursued 
by the government and 
our service will have no 
choice but to close,” he 
said.
“It will cost lives. It would 
also amount to a clear 
breach of the govern-
ment’s promise not to cut 
Medicare.”
A Deloitte Access Eco-
nomics report commis-
sioned by the association 
last year found costs to 
the health system would 

be $181 million higher a 
year without after hours 
visits to homes and aged 
care facilities.
Groups like Carers Aus-
tralia are also fighting 
the proposal, saying the 
cuts would increase the 
burden on people caring 
for the seriously-ill or dis-
abled, many of whom are 
housebound and cannot 
spend hours in emergen-
cy wards.
However, the Royal Aus-
tralian College of General 
Practitioners has backed 
the pay cut, arguing the in-
creasing use of after hours 
doctors is interfering with 
the continuity of care by a 
patient’s regular GP.
The Medicare Benefits 
Schedule Review Task-
force found the current 
structure of urgent after-
hours items provided 
low-value care. It said it 
was not convinced the 
growth in home visits had 
reduced the burden on 
emergency departments.
It recommended the re-
bate should only be pay-
able when a GP who nor-
mally works during the 
day is recalled to manage 
a patient who needs ur-
gent assistance. “Urgent” 
would be clarified to refer 
to an assessment that 
cannot be delayed until 
the next in-hours period 
and would require doc-
tors to visit the patient or 
reopen their rooms.
But Labor’s NSW health 
spokesman Walt Secord 
said the proposal would 
be an absolute disaster 
for the elderly in western 
Sydney.
“The GP after hours ser-
vice means that the el-
derly are not clogging up 
emergency departments 
with minor ailments that 
should be treated by a 
GP. Emergency depart-
ments should be there for 
emergencies,” he said.
The proposed cuts are 
now open for public dis-
cussion ahead of a deci-
sion by Mr Hunt, expected 
later this year.

Cuts to GP home visits could push an extra 2700 
people into emergency every night: peak body
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Malcolm Turnbull has 
sought to kill off the latest 
backbench push for a free 
vote on same-sex mar-
riage, as Tony Abbott cap-
italised on party infighting 
by unveiling a new politi-
cal manifesto.
Tony Abbott’s alterna-
tives
The former prime minister 
has detailed the policies 
he would like the Turnbull 
government to take on at 
a speech to the Institute of 
Public Affairs.
The Prime Minister on 
Tuesday held firm behind 
the Coalition’s policy for 
a national, non-binding 
plebiscite on gay mar-
riage despite plans by two 
Liberal MPs – Dean Smith 
and Trent Zimmerman – 
to bring on a free vote as 
early as August.
As revealed by Fairfax 
Media, the duo’s plans 
are well advanced, with 
legislation being drafted 
and advocates being con-
sulted. The bill is designed 
to end the long-running 
impasse and get the issue 
off the political agenda be-
fore the next election.
But their job was made 
harder when Mr Turnbull 
made it clear he would not 
allow any conscience vote 
when Parliament returns 
from the winter break.
“People can raise what 
they like in the party room. 
Private members’ bills 
have to be considered by 
the bills selection commit-
tee,” he said.
“We do not support a bill 
relating to gay marriage 
being brought on until 

there was a vote of the 
Australian people. We will 
not support a vote in the 
Parliament until there has 
been a plebiscite. We are 
not going to change our 
policy.”
Mr Turnbull’s stance does 
not necessarily prevent 
movement, if enough Co-
alition MPs are prepared 
to cross the floor to force 
a debate. If the bill did 
come on it would need the 
support of only a handful 
of Coalition MPs to pass 
into law.
The renewed focus on 
same-sex marriage – 
sparked by a secret record-
ing of Christopher Pyne 
boasting to his moderate 
allies that the change may 
happen sooner than we 
think – has set off another 
bruising factional fight 
within the government.
Amid the instability, Mr 
Abbott went on the offen-
sive, delivering a combat-
ive speech and updating 
his website with a new 
slogan: Make Australia 
Work Again.
In a major speech to the 
Institute of Public Affairs, 
Mr Abbott outlined poli-
cies he says the Coalition 
should adopt to rebuild 
trust with conservative 
voters, restore its political 
fortunes and win the next 
election.
The former prime minister 
outlined three energy mea-
sures to put downward 
pressure on power prices: 
freezing the renewable en-
ergy target at 15 per cent; 
a moratorium on new wind 
farms; and for the federal 

Turnbull moves to kill off same-sex marriage push 

Labor will overrule the in-
dependent workplace um-
pire and legislate to fully 
restore Sunday penalty 
rates if it wins the next 
election.
Opposition Leader Bill 
Shorten made the prom-
ise in a speech to the Aus-
tralian Council of Trade 
Unions on Tuesday, as 
workers across four in-
dustries prepare for the 
pay cuts that begin rolling 
out this weekend.
Shorten makes penalty 
rates election pledge
For the first time, Opposi-
tion Leader Bill Shorten 
makes an election prom-
ise to legislate against the 
Fair Work Commission’s 
move to cut Sunday pen-
alty rates.
“My team and I have stood 
with you to fight this cut 
in the Parliament and the 
community – and I know 
you’re still fighting it in 
the courts,” Mr Shorten 
said.
“Tonight I give you this 
solemn pledge for the 
fight beyond 1 July. 

“I promise you this: a new 
Labor government will 
restore the Sunday pen-
alty rates of every single 
worker affected by this 
cut. And we will change 
the law – to protect the 
take-home pay of work-
ing Australians into the 
future.”
It is the first time Mr 
Shorten has committed to 
reversing the cuts if La-
bor wins office.
Labor sought to overrule 
the Fair Work Commis-
sion’s February decision 
– which affects workers 
in the retail, fast food, 
hospitality and pharmacy 
sectors – with a private 
members’ bill designed 
to prevent the cuts taking 
effect.
The bill passed the Senate 
with Greens and cross-
bench support but stalled 
in the lower house, where 
the government has a 
slim majority.
Government MP George 
Christensen crossed the 
floor to vote in support 
of a Labor-led bid to stop 

Labor will fully restore weekend penalty 
rates if we win the next election: Shorten 

Opposition Leader Bill Shorten has promised to restore penalty rates. 
Photo: Alex Ellinghausen 
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government to potentially 
go it alone and build a new 
coal-fired power station. 
He also called for immi-
gration to be temporarily 
slashed to dampen house 
prices and encourage wag-
es growth, and advocated 
banning all new spending 
except on defence and in-
frastructure.
He had a blunt message 
for people hoping he may 
quit politics: “I’m in no 
hurry to leave public life, 
because we need strong 
Liberal conservative voic-
es now more than ever.”
Mr Abbott warned that 
the Coalition could win 
the next election only if 
it draws up new political 
battle lines that would 
give the conservative side 
of politics something to 
fight for. In a downbeat 
assessment of the nation, 
Mr Abbott said Australia 
“plainly, is not working as 
it should” and that “we are 
letting ourselves down”.
He said that for conserva-
tives, “our challenge is to 
stay the course, to keep 
the faith and to fight the 
good fight”.
Mr Abbott said all political 
parties were vulnerable to 
populism, and bemoaned 
the fact “the whole po-
litical spectrum seems to 
have moved to the left”.
He said the government’s 
school funding deal, 
which was passed last 
week and hailed by the 
Turnbull government as 
a major political victory, 
might have simply shifted 
the goalposts rather than 
ending the war.
Mr Abbott also wants the 
government to attempt the 
“mother of all reforms” – 
amending section 57 of the 
constitution to get around 
Senate gridlock and allow 
twice-rejected laws to be 
brought to a joint sitting 
of the Parliament without 
a double dissolution.
Despite the latest outbreak 
of instability, Mr Turnbull 
said the party room was 
“very harmonious, very 
united”.

Malcolm Turnbull must put more conservatives in the cabinet and demote 
Christopher Pyne if he wants to hang on to his leadership. Photo: Andrew 
Meares

penalty rate cuts last last 
week, but that legislation 
still failed 73 to 72.
Unions have also been 
fighting the cuts, with 
United Voice launching a 
last-ditch legal bid in the 
Federal Court last week 
to prevent workers losing 
pay.
Mr Shorten’s new commit-
ment will anger the busi-
ness community, which 
says the cuts will help 
employers extend trad-
ing hours and hire more 
people.
But Labor argues the 
cuts – which affect up to 
700,000 people – could 
not come at a worse time, 
with wage growth stalled 
at an all-time low.
Mr Shorten says the cuts 
are doubly unfair given 
wealthy Australians will 
get a tax cut on the same 
day, as the high-income 
earner deficit levy is abol-
ished.
The government has 
backed the penalty-rate 
cuts, saying they affect 
only 3 to 4 per cent of 
workers and will create a 
level playing field for small 
business. It has called on 
Labor to respect the com-
mission’s independence.
The cuts, which also af-
fect public holiday rates, 
will be phased in over the 
next four years to take full 
effect by 2020. The first 
cuts, of up to 5 percent-
age points, will occur on 
July 1.
“This weekend in Mal-
colm Turnbull’s Australia: 
someone who earns $1 
million will get a tax cut 
worth $16,400,” Mr Short-
en said in his speech.
“And a mum working a 
Sunday shift in retail will 
get her penalty rates cut 
.... Not traded for a better 
base rate of pay, not nego-
tiated for improved condi-
tions – just a straight-up 
cut to wages.”
The ACTU event was held 
to mark the organisation’s 
90th anniversary.

Changes to Sunday penalty rates for hospitality and retail workers.  



Page 38صفحة 38     

مــناسباتمــناسبات

 2017 تــمـوز   1 Saturday 1 July 2017الـسبت 

Cory Bernardi is poised to 
announce a Victorian MP is 
joining his Australian Con-
servatives party just days 
after applying to register 
the party in Victoria ahead 
of next year’s state elec-
tion.
Fairfax Media understands 
the South Australian sena-
tor will on Monday reveal 
the Victorian upper house 
MP Dr Rachel Carling-Jen-
kins will defect to the Aus-
tralian Conservatives. And 
further defections in Victo-
ria and possibly NSW are 
anticipated, according to 
party insiders.

Cory Bernardi strikes again, luring another MP 
to his Australian Conservatives 

Party is understood to have 
about 13,000 members and 
the NSW  division about 
10,500. Support has fallen 
since the 2015 leadership 
change from Tony Abbott 
to Malcolm Turnbull, but se-
nior sources have scotched 
internal party claims made 
by disaffected members 
that the number in NSW has 
slipped below 10,000.
Dr Carling-Jenkins rep-
resents the Democratic 
Labour Party (DLP) and 
her defection will spell the 
end of the troubled party’s 
representation across the 
country. It also follows the 
federal Coalition’s success-
ful passage last week of a 
schools funding formula, 
which short-changes Cath-
olic schools by up to $3 bil-
lion. The DLP’s last federal 
representative John Madi-
gan also defected to set up 
his own John Madigan’s 
Manufacturing and Farm-
ing Party. It flopped when 
he was booted out of the 
Senate in the double dis-
solution election last year 
and he has since joined the 
Australian Country Party.
Senator Bernardi and Dr 
Carling-Jenkins were put in 
contact by a mutual friend 

about two months ago. Dr 
Carling-Jenkins wanted to 
join the Australian Con-
servatives because she 
believed conservatives 
needed to unite nation-
ally to effectively prosecute 
their causes. She spent two 
decades working in the wel-
fare sector and held a PhD 
in social sciences.
In her first speech to the Vic-
torian Parliament in 2015, 
she described herself as a 
social justice campaigner, 
committed to raising aware-
ness about gender selec-
tion abortions, cracking 
down on the sex-industry, 
and rights and care for the 
disabled and elderly. She 
will become the Australian 
Conservatives first female 
MP.
Ms Carling-Jenkins’ defec-
tion is the second major 
coup for Senator Bernardi, 
who dismayed colleagues 
with his own defection in 
February when he said he 
was creating his own con-
servative movement, in 
part to keep his former Lib-
eral Party accountable to its 
founding principles, includ-
ing lower taxes and lower 
government spending.
In April, Senator Bernardi 
announced his party was 
absorbing Family First and 
gained the South Australian 
upper house members Rob-
ert Brokenshire and Dennis 
Hood. Senator Bernardi has 
gone on to register the par-
ty in Victoria and NSW. He 
recently held a lunch with 
several high-profile NSW 
Liberals whose attempts 
to democratise the party’s 
internal processes were be-
ing continually frustrated. 
The gathering, involving 
close allies of former prime 
minister Tony Abbott, is 
considered a threat to the 
NSW division of the Liberal 
party amid fears members 
will defect if the moderates’ 
grip on the state party con-
tinues.
Sources said more defec-
tions of sitting MPs were 
likely, but they would not 
reveal the identities of any 
considering leaving.

Conservative senator Cory Bernardi. Photo: Alex Ellinghausen 

Rachel Carling-Jenkins is expected to defect to the Australian Conser-
vatives.  Photo: Eddie Jim

Australia’s cohort of renters 
is on the rise: there are now 
almost as many Australians 
renting as there are people 
who own their property out-
right.
A total of 31 per cent of the 
population owns outright, 
30.9 per cent rents and a 
further 34.5 per cent own a 
home with a mortgage, data 
from census 2
In 15 years, since the 1991 
Census, the rental popula-
tion has increasepartments, 
semi-detached, row housing 
or town housing now make 
up 26 per cent of the hous-
ing stock as “our castles 
are getting closer together”. 
Peoples’ homes are also 
increasingly likely to be a 
caravan, cabin, houseboat 
or even a tent.
The definition of a dwelling 
considers “any structure 
which is intended to have 
people in it, and is habitable 
on census night” for the 
purposes of the national 
survey.
These dwellings numbered 
close to 10 million on cen-
sus night 2016, of which 8.3 
million were “occupied pri-
vate dwellings” compared 

Census 2016: Renting population grow-
ing as Great Australian Dream fades

to 7.8 million in 2011.
The median household rent 
had jumped substantially: 
$335 a week in 2016, a $50 
jump from $285 in 2011.
But median household mort-
gage repayments dropped 
to $1755, from $1800 in 
2011. This was likely due 
to lower interest rates in the 
past few years. When the 
census was taken in Au-
gust 2011, the official inter-
est rate set by the Reserve 
Bank of Australia was 4.75 
per cent, compared to 1.5 
per cent in August 2016.

The median bedrooms per 
household, 3.1, and the av-
erage number of people per 
household, 2.6, remained 
the same across the two 
Census nights.
But there was a rise in 
group households up from 
4.1 per cent to 4.3 per cent 
in the four years to 2016. 
And single person house-
holds increased from 24.3 
per cent in 2011 to 24.4 per 
cent in 2016.
Family households were 
down from 71.5 per cent to 
71.3 per cent.

Picture: ABS

Australian Conser-
vatives merge with 
Family First
With Senator Bernardi 
set to gain thousands 
of members, finances 
and two state MPs, 
how will the new con-
servative marriage be-
tween him and Family 
First impact the feder-
al political landscape? 

Fairfax Media can reveal 
Senator Bernardi’s party 
has broken the 10,000 mark 
for memberships nation-
ally. By contrast, the Victo-
rian division of the Liberal 

A senior federal Liberal 
minister has dismissed 
suggestions the Turnbull 
government hasn’t made 
substantive reforms 
across the economy.
Social Services Minister 
Christian Porter said the 
government has made 
some very challenging 
and difficult decisions 
over the last several 
years which is now see-
ing government expendi-
ture under control.

“We are showing a real 
path back to surplus,” Mr 
Porter said, who is seen 
to be on the conservative 
side of the Liberal party, 
told ABC television.
This is at a time when the 
government is investing 
in education over a 10-
year period and giving 
tax cuts to three million 
small and medium-sized 
businesses which em-
ploy six million Austra-
lians.

Minister dismisses criti-
cisms over reform
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CONTROVERSIAL MP 
Pauline Hanson has can-
didly revealed whether 
things turned violent 
during her prison stay in 
2003 and whether she 
sought comfort in another 
inmate.

Pauline Hanson talks about violence 
and love during her prison stint

Hanson was sentenced 
to three years in prison in 
2003 by the District Court 
of Queensland for elec-
toral fraud.
Her sentence was later 
overturned on appeal, but 
not before the One Na-

tion leader was forced to 
spend 11 weeks in jail.
In an interview with Jim 
Jeffries that airs on Fox-
tel’s Comedy Channel to-
morrow night, Hanson is 
asked about her time in-
side by the comedian.
The Queensland Senator 
is asked a range of ques-
tions during the cheeky 
six minute interview.
At one stage Jeffries turns 
his attention to her time in 
jail.
Hanson, whose comments 
last week about autistic 
students created nation-
wide headlines, quickly 
points out her innocence 
before she is asked by 
Jeffries if she was forced 
to resort to violence in-
side.
“Did you even shank any-
one”? he asks.
“Did I what?” Hanson re-
plies before laughing off 
the question.
Jeffries then turns his at-
tention to more personal 
matters.
“Did you ever get a lonely 
and get yourself a female 
lover at one stage?” he 
asks.
“Oh for crying out loud 
you have to be kidding,” 
Hanson said.
“Listen, I was in there with 
the murderers.
“Do you think I want to get 
up close with them? I kept 
my distance thank you.”

Pauline Hanson, flanked by her sons Tony Zagorski (l) and Steven Zagorski, after her release from Brisbane Womens’ 
Prison in November 2003. Picture: News CorpSource:News Limited

Brisbane Women’s Prison, where Hanson was held. Picture: David Sproule

Pauline Hanson speaks with Jim Jeffries. Picture: Comedy Channel.
Source:Supplied

Hanson hugs a supporter after her release from jail. Picture: Patrick 
HamiltonSource:News Corp Australia

Senator Lee Rhiannon 
has been suspended 
from taking part in any 
contentious decisions in 
the Greens party room 
until her NSW wing re-
forms.
Senator Lee Rhiannon 
will be barred from taking 
part in some Greens par-
ty room decision making 
until her NSW wing makes 
a series of reforms.
After a four-hour disci-
plinary meeting in Mel-
bourne on Wednesday, 
Greens MPs resolved 
Senator Rhiannon would 
be “excluded from party 
room discussions and 
decisions on contentious 
government legislation” 
including within her port-
folio responsibilities.
The suspension will re-
main in place until the 
NSW Greens “end the 
practice of NSW MPs be-
ing bound to vote against 
the decision of the Aus-
tralian Greens party 
room”.
The decision to reform 
the NSW party was sup-
ported by all MPs except 
Senator Rhiannon. The 
decision to suspend her 
was supported by all ex-
cept Senator Rhiannon 
and Melbourne lower 

house MP Adam Bandt.
Acting whip Nick Mc-
Kim said the contro-
versy around Senator 
Rhiannon’s actions over 
school funding reform 
had “highlighted a struc-
tural issue that needs to 
be addressed”.
“To function as a na-
tional party room, and to 
be a genuine alternative 
to politics as usual, we 
need to have faith and 
trust in our processes,” 
he said.”We remain com-
mitted to working togeth-
er to achieve progressive 
political outcomes for 
all.”
Senator Rhiannon an-
gered her colleagues by 
campaigning against the 
Turnbull 
government’s Gonski 2.0 
school funding package 
even as leader Richard 
Di Natale was trying to 
negotiate a deal to get it 
passed.
They pointed to a leaflet 
authorised by Senator 
Rhiannon that claimed 
the government’s plan 
would rob schools of 
money and called on 
people to lobby against 
the bill. 
The disunity prevented 
the Greens from striking 

a deal, and the govern-
ment ultimately passed 
its reforms with the help 
of the crossbench.
   That prompted all nine 
of her colleagues to co-
sign a formal letter of 
complaint to the party’s 
national council. The let-
ter was leaked to Fairfax 
Media, setting off five 
days of public fighting 
and division.
Earlier, fellow senator 
Sarah Hanson-Young 
signalled there was little 
appetite for taking the 
unprecedented step of 
expelling Senator Rhian-
non.
Senator Hanson-Young 
said Greens members in 
her home state had told 
her they wanted to sort 
out the mess and “start 
working together”.
“What I desperately want 
is for our party room to 
work collectively and 
positively together,” 
Senator Hanson-Young 
told the ABC.
“Overwhelmingly what 
I am hearing from my 
members - I had state 
council here in Adelaide 
on Sunday - our Green 
supporters here in this 
state are saying; you 
know what, get on, sort 
this out and start work-
ing together. 
“Because it is important 
that we have a strong 
Green voice in the parlia-
ment, and we can only do 
that if we’re not divided.”
Greens sources say 
Senator Rhiannon has 
already been censured 
twice but that’s a claim 
she has disputed. Sena-
tor Rhiannon, who is of-
ten at odds with the party 
leadership, is also under 
threat from a likely pre-
selection challenge later 
this year.
Senator Rhiannon said 
she believed there was a 
behind-the-scenes cam-
paign underway to de-
stroy her reputation, say-
ing she feels “bullied and 
harassed”.

Greens Senator Lee Rhiannon was upbeat as she arrived at the party room 
meeting in Melbourne to learn her fate. Photo: Eddie Jim

Lee Rhiannon suspended from Greens 
party room pending reform in NSW

Greens leader Richard Di Natale arriving at the meeting to decide the fate of 
Senator Lee Rhiannon on Wednesday night. Photo: Eddie Jim
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مـطلوب سائـقون

الفــوائد
سيتم دعمكم مبوظفني  ذوي خربة يف التوصيل والتوزيع ويلتزمون بأخالقية وادارة جيدة.

بإمكانكم  حتقيق أرباح ممتازة والدفع أسبوعيا.
مزيج من جمموعة عمل التوصيل وعلى أساس خمصص adhoc ملساعدتكم على حتقيق أرباح ممتازة.

نزّودكم بلباس موحـّد.
ال رسوم انضمام.

الـخربة / املـتطلبات
يـُفضل من لديهم خربة مسبقة بتوصيل الربيد ولكن هذا ليس شرطا أساسيا.

جيب أن يكون لديكم فـان Van محولة طـن او طـنـّني، أبيض حديث وحبالة جيدة )أو ان تكونوا على 
.)Van استعداد لشراء فـان

جيب أن تكون لديكم شركة أو ان تكونوا على استعداد لتأسيس شركة لديها ACN سارية المفعول.
سجل قيادة جيد.

مـطلوب تأمـينات ذات صلة.
سوف يطلب من املتقدمني الذين تسجلوا منذ فرتة وجيزة اجتياز التحقق من السجالت اجلنائية بنجاح.

معرفة ممتازة بسيدني وضواحيها.
مهارات التواصل اجليد وإدارة الوقت سوف تساعدك على حتقيق أقصى قدر من األرباح.

مهارات ممتازة يف  خدمة  الزبائن.
جيب أن تكونوا مواطنني أسرتاليني أو مقيمني دائمني.

ميكن تقديم الطلبات إىل:
STCrecruitmentNSW@auspost.com.au

أو االتـصال بـ  آنـا على  4648 9205 )02(                 - 4648 9205 )02(

نظرا لعمل جديد كبري، تعلن  )StarTrack Courier )NSW  عن 
حاجتها لسائقني لديهم شركة )أو على استعداد ألن يكون لديهم شركة( ألداء 

.adhoc جمموعة متنوعة من جمموعة عمل وخدمات أدهوك

Anna

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  )APCO(

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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