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احتمال تدخل روسيا وسيطاً بني لبنان وسوريا حل ّل «الكارثة»!؟

«النزوح» السوري «يش ّق» جملس الوزراء ودمشق تتمسك باحلوار املباشر

الفروف يبدي خالل لقاءاته مع مسؤولني لبنانيني إستعداد بالده للمساعدة يف قضية النزوح السوري
على وتر عهد الوصاية
السورية واإلمالءات اليت
كانت حتصل خالهلا ،وهو

تبدى يف إطالق رصاص
ما ّ
اجتاهات
يف
االتهام
سياسية معينة َ
وضعها يف

الدول األربع تريد إحالة «ملف قطر» على جملس األمن
دعت الدول األربع الداعية
ملكافحة اإلرهاب أمس
االول إىل ضرورة كف

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

فيما يستمر اجليش اللبناني
يف معركته ضد االرهاب،
ترتدد واسعًا يف الداخل
واخلارج اصداء عمليته
االخرية يف منطقة عرسال،
يتكرس االنقسام اللبناني
ّ
سبل معاجلة ملف
حول
ِ
النازحني السوريني الذي
«شق» جملس الوزراء يف
جلسته االخرية ويستمر
اجلدل حول طريقة عودتهم،
متسك دمشق
يف موازاة
ّ
باحلوار املباشر معها يف
شأنهم ال بالواسطة ،وقد
َ
اطلق سفريها يف بريوت
علي عبد الكريم علي
َ
مواقف اثارت
امس االول
ووجد فيها
التباسات عدة
َ
مراقبون محالت وتوصيفات
ً
مسيئة للقوى
اعتربوها
اىل
وتدفع
السياسية
جمددًا
«معاودة العزف
ّ

www.southwestbuilders.com.au

«قطر عن زعزعة أمن
املنطقة وخمالفة االتفاقات
الدولية» .وقال سفراء

السعودية نايف السديري،
واإلمارات حممد الشحي،

التتمة صفحة 31

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

خانة العداء لسوريا».
ويف هذا السياق أكد رئيس

التتمة صفحة 31

ترامب يطالب روسيا بوقف دعمها إيران وسورية
بدأت امس اجلمعة يف
مدينة هامبورغ األملانية
قمة جمموعة العشرين،
وسط توتر بني أعضاء فيها
ّ
وتطلع إىل نتائج قد تثمر
عنها لقاءات ثنائية ُ
ستعقد
على هامش اجتماع قادة
الدول الغربية الصناعية
االقتصادية
والقوى
الناشئة.
ويربز يف هذا الصدد
لقاء سيجمع للمرة األوىل
الرئيسني األمريكي دونالد
ترامب والروسي فالدميري
بوتني .وكالهما ينتظر
الفرصة منذ فرتة طويلة،
لكن اتهام موسكو بالتدخل
يف االنتخابات األمريكية،
وشبهات بتواطؤ أعضاء يف
محلة ترامب مع الكرملني،
ستثقل أجواء احملادثات.
خطابًا
ترامب
وانتهز
ألقاه يف وارسو أمس
ّ
حلض موسكو على
االول،
وقف «سلوكها املزعزع

لالستقرار» يف العامل،
و «دعمها أنظمة عدائية،
بينها سورية وإيران»،

متعهدًا مواجهة «كل أشكال
االعتداء» اليت تستهدف

التتمة صفحة 31

«الصفقة الكربى» مستبعدة يف القمة
األمريكية  -الروسية

من املقرر ان يكون قد
التقى الرئيس األمريكي
دونالد ترامب امس،
نظريه الروسي فالدميري
بوتني على هامش قمة
جمموعة العشرين يف
هامبورغ .وتوقع مراقبون

ان يهيمن الشأن السوري،
على اللقاء األهم للرئيس
األمريكي على صعيد
خارجي منذ وصوله اىل
الرئاسة ،والذي يسعى
من خالله اىل حشر ايران

التتمة صفحة 31

مــطلوب
مــطلوب سـائـقون للـعمل فـي
تـفاصـيل االعـالن على الصفحة االخرية

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

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

الوفاء للمقاومة دعت اىل ضبط الوضع االمين واالقتصادي:

عون مهنئا مجعية املصارف برئاسة طربيه:

مستمرون يف العمل لتعزيز االقتصاد ومواجهة انعكاسات تراكم االزمات
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون استمرار العمل
اللبناني
االقتصاد
لتعزيز
تراكم
انعكاسات
ملواجهة
االزمات االقليمية والدولية،
الفتا اىل التحسن الذي طرأ
على ميزان املدفوعات خالل
االشهر الستة املاضية ،ما
ميكن ان يرفع نسبة النمو وفق
تقديرات البنك الدولي.
كالم الرئيس عون جاء خالل
استقباله رئيس مجعية املصارف
يف لبنان جوزف طربيه مع وفد
جملس االدارة اجلديد املنتخب
االسبوع املاضي .ومت خالل
الزيارة البحث يف دور القطاع
املصريف يف لبنان ويف عمل
اجلمعية للمرحلة املقبلة .وأوضح
طربيه أن القطاع املصريف هو
حليف العهد وشريك يف جناحه،
مؤكدا دوره االجيابي يف تعزيز
االقتصاد اللبناني وقطاعات
االنتاج .وركز رئيس مجعية
املصارف على امليزات اليت
يتمتع بها لبنان ،والسيما
يف جمال التنافسية ،نظرا
اىل وجود مبادىء وقوانني
توفر مقومات النجاح للقطاع
املصريف اللبناني ،معربا عن
امله يف ان يتحقق يف عهد
الرئيس عون تقدم يف امللف
االقتصادي بعد النجاحات اليت
حتققت امنيا وسياسيا.
عون
ورد عون بكلمة هنأ فيها
اجلمعية اجلديدة على انتخابها
متمنيا هلا النجاح يف مهمتها،
ومثنيا على الدور احملوري
الذي تتواله املصارف يف
نهضة االقتصاد اللبناني.
وقال« :بقدر ما تنجحون يف
ما تقومون به ،تنجح خمتلف
القطاعات االقتصادية االخرى
من صناعة وزراعة وسياحة
وغريها».
واشار عون اىل ان «مؤشرات
ميزان املدفوعات اجيابية وقد
سجلت حتسنا قياسا اىل
ما سبق على رغم الظروف
احمليطة» ،وشدد على «اننا
ما زلنا نعاني تداعيات تراكم
االزمات ،واالزمة االقتصادية
العاملية اليت طاولت بشكل
مباشر االمتداد االقتصادي
اللبناني عرب دول اخلليج وحوض

توافق بعبدا حيفز احلكومة على العمل اجلاد

رعد مرتئسا اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وفد جمعية املصارف
املتوسط ،اضافة اىل احلرب يف
سوريا اليت اثرت على الوضع
االقتصادي اللبناني وجعلت
النشاط االقتصادي احمللي يتم
باكالف كبرية ،وقد نتجت من
هذه احلرب ازمة النازحني مع
كامل اعباء حتملها».
وأمل عون «ان نتمكن قريبا
من اخلروج من انعكاسات
هذه االزمات وذيوهلا ،واحراز
تقدم يف نسبة النمو تكون
مشجعة».
طربيه
وحتدث طربيه بعد اللقاء
فقال« :تشرفنا بزيارة فخامة
الرئيس كمجلس ادارة مجعية
مصارف منتخب حديثا ،وعرب
لنا عن تهانيه باالنتخاب ومتنى
التوفيق للمجلس .وحنن بدورنا
سجلنا االهتمام الذي تقوم به
املصارف بالنسبة لالقتصاد
اللبناني ولعالقاتها مع الدولة.
فنحن حليف وشريك اسرتاتيجي
للدولة اللبنانية ،ننجح معها،
واذا ال مسح اهلل خسرت ،خنسر
معها .وبالتالي ،حنن على
هذا الصعيد ،عاملون على ان
يتقدم الوضع االقتصادي بقوة
خصوصا نتيجة حتسن املناخني
االمين والسياسي ،وهي عناصر
تساعد على التقدم االقتصادي.
وقد سجلنا ايضا بروز حتسن
اجيابي يف ميزان املدفوعات،
وهذا يعين ان كل املعطيات
تشري اىل أن املسرية هي حنو
التقدم واالجيابية ،ويف الوقت

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

نفسه ان ما حيدث يف املنطقة
كبري جدا وحناول أن نعزل لبنان
عن كل هذه االحداث اليت ادت
اىل موجة مقاطعة اقتصادية
يف املنطقة ،واىل سحب ودائع
من بعض البلدان ،وبقي لبنان
بالفعل مبنأى عنها .وقد متنى
لنا فخامة الرئيس النجاح وحنن
مستمرون يف التعاون مبا فيه
خري االقتصاد اللبناني وخري
البلد».

وفد مجموعة بولوري الفرنسية
ويف اطار تعزيز حضور
والشركات
املؤسسات
الدولية يف لبنان ومساهمتها
يف االستثمار يف املشاريع
التنموية ،استقبل عون وفدا
من جمموعة بولوريه Bolloré
الفرنسية الرائدة يف جماالت
املواصالت والنقل والتواصالت
والكهرباء ،ضم السادة :املدير
العام للشرق االوسط وافريقيا
لورتال فيليب ،واملدير االقليمي
لفرنسا برونو تورنت ومدير
املبيعات وتطوير االعمال يف
منطقة اخلليج والشرق االوسط
حبيب انطوان ميالن ،واملدير
االقليمي نزيه يوسف واملدير
يف بريوت االن حرفوش.
وقد أطلع اعضاء الوفد عون
على عمل اجملموعة اليت
تأسست عام  1822واليت تضم
 54الف عامل موزعني يف 155
بلدا بينها لبنان ،معربني عن
رغبة اجملموعة يف االستثمار
يف لبنان يف اجملاالت اليت
تتوالها السيما يف قطاع
النقل البحري واالتصاالت،
وذلك بهدف تعزيز التعاون
اللبناني -الفرنسي يف اجملال
االقتصادي ،واالستفادة من
الفرص اليت يوفرها لبنان يف
جمال االستثمار ،وكذلك الدول
االفريقية حيث الوجود اللبناني
فاعل ومؤثر ،خصوصا ان
جمموعة موجودة يف  43دولة
افريقية.
ورد عون مرحبا بالوفد ومعتربا
أن رغبة جمموعة «بولوريه»
باالستثمار يف لبنان دليل ثقة
مبستقبل هذا البلد وبالقطاع
االقتصادي وما يقدمه من
فرص.
مؤسسة «سيزوبيل»
واستقبل عون جملس ادارة

االجتماعية
اخلدمة
مؤسسة
لسالمة الطفولة «سيزوبيل»
برئاسة فاديا صايف اليت
عرضت على رئيس اجلمهورية
عمل املؤسسة والظروف املالية
الصعبة اليت متر بها بعد تأخرها
يف احلصول على مستحقاتها
من وزارة الشؤون االجتماعية
واملؤسسة العسكرية واليت
تفوق  3مليارات لرية لبنانية.
ولفتت السيدة صايف اىل ان
املؤسسة لن تكون قادرة بعد
اليوم على الوفاء بالتزاماتها
اذا ان مدخراتها نفذت.
وطلبت من الرئيس عون
التدخل لتمكني « سيزوبيل»
من احلصول على مستحقاتها،
واجياد وسائل اخرى من
خالل مصرف لبنان ملساعدة
املؤسسات املماثلة ومن ضمنها
االستفادة من قروض مدعومة
اىل حني حتديد موعد الدفع .كما
طالبت السيدة صايف باإليعاز
اىل املؤسسات الدولية اليت
توجه كل مساعداته للنازحني
السوريني ،لالهتمام ايضا
باملؤسسات االنسانية اللبنانية
وعدم حرمانها من املساعدات
امللحة.
وشرح ايلي طوق الذي لقي
سابقا مساعدة من «سيزوبيل»
واصبح موظفا فيها الظروف
الصعبة اليت يواجهها العاملون
يف املؤسسة.
بعمل
منوها
عون
ورد
«سيزوبيل» على الصعيدين
واالجتماعي،
االنساني
يقدمها
اليت
والتضحيات
العاملون فيها ،واعدا باالهتمام
الوزارات
لدى
مبطالبها
واملؤسسات الرمسية املعنية.
وشدد على ضرورة متكني
واالنسانية
املؤسسات
اجلدية واليت تعمل بشفافية
واندفاع ،من القيام مبهامها
وتذليل العقبات اليت ميكن ان
تواجهها.
الداعوق
والتقى دريان أيضا رئيس
مجعية املقاصد أمني الداعوق
الذي سلمه دعوة حلضور حفل
خترج الصفوف النهائية يف
ثانويات ومعاهد املقاصد يوم
السبت املقبل يف باحة كلية
خالد بن الوليد -احلرج.

جددت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري
مبقرها يف حارة حريك ،برئاسة
النائب حممد رعد ،إميانها
والتزامها ب»خيار املقاومة الذي
أسقط كل االهداف السياسية
للعدوان ومحى السيادة الوطنية
وفرض على املعتدي االسرائيلي
معادلة توازن الردع اليت وفرت
طيلة السنوات املاضية األمن
واالستقرار الوطنيني اللذين
ينعم بهما شعبنا بكل اجتاهاته
وطوائفه ومناطقه».
ورأت الكتلة ان «العامل الذي
يعبث به املستبدون ويستبيحون
فيه العدالة واحلقوق ال ميكن
أن تصان فيه االوطان ال
مبنطق االذعان لألمر الواقع
املفروض ظلما وعدوانا ،وال عرب
الرتويج للتعايش مع تداعياته
ومندرجاته» ،معتربا ان «لبنان
ما كان ليبقى وليزداد حضورا
وأهمية قبل حرب متوز وبعدها
لوال ثالثية الشعب واجليش
واملقاومة اليت أثبتت جدواها
وفاعليتها يف التحرير ويف
الدفاع عن الوطن وسيادته
وصون أرضه رغم شراسة
العدوان وحجم االحتشاد التآمري
وجربوته».
وأشارت اىل أنه «باالستفادة
من جتارب الشعوب احلرة على
مدى التاريخ ،فقد أكدت الوقائع
أن االرض اليت ال ترويها دماء
الشهداء ال تنبت إال العبيد».
ولفت البيان اىل أن «الكتلة بعد
مناقشة جدول األعمال ،خلصت
اىل أن التوافق حول ورقة العمل
اليت ناقشها اجملتمعون يف قصر
بعبدا بدعوة من فخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون،
من شأنه أن حيفز احلكومة ومجيع
املؤسسات يف البالد للعمل اجلاد
يف هذه الفرتة من أجل توفري
اخلدمات احليوية للمواطنني
واجناز املشاريع االمنائية العالقة،
واقرار التعيينات والتشكيالت
اليت حتتاجها االدارة واالجهزة
والقضاء والبعثات الدبلوماسية
وغريها».
وحثت الكتلة «احلكومة على
اطالق ورشة عمل جدية يف خمتلف
الصعد» ،ودعتها اىل «االستفادة
من الوقت املتاح لضبط الوضع
االمين واالقتصادي ومعاجلة
املشاكل الضاغطة ال سيما يف
قطاع الكهرباء واملياه والطرقات
واالتصاالت وسلسلة الرتب
والرواتب واملوازنة العامة».
احلثيثة
«اجلهود
وحيت
واالجراءات االستباقية اليت يقوم
بها اجليش اللبناني واالجهزة

االمنية كافة ملالحقة االرهابيني
وضبط اوكارهم يف خمتلف
املناطق اللبنانية» .ورأت يف ما
«اجنزته القوات املسلحة تدبريا
أمنيا ضروريا لضمان االستقرار
الذي يتطلب املزيد من اليقظة
واحلذر تالفيا ألعمال تفجري
عدوانية خيطط هلا االرهابيون
ويبادرون اليها كلما سنحت هلم
الفرصة».
وشددت على أن «دعوة
احلكومة اىل مالحقة املتورطني
بالتعدي على امالك الدولة
ومشاعاتها ينبغي أن يقابلها
اهتمام وجدية واستنفار من
مجيع االدارات واالجهزة املعنية
حقوق
الستنقاذ
والقضاء،
الدولة واملواطنني على السواء،
ويف الوقت نفسه ينبغي أن
تواصل مديرية الشؤون العقارية
أعمال
املساحة،
ومصلحة
التحديد والتحرير املطلوبة يف
املناطق غري املمسوحة ،وذلك
مبواكبة ادارية مركزية ومتابعة
من اجلهات القضائية والرقابية
املعنية حفظا حلقوق املالكني
وجتنبا للكثري من املشاكل
العقارية بني املواطنني وتنفيذا
للقوانني املرعية االجراء».
ودعت اىل «زيادة عديد
املساحني واالعتمادات املخصصة
َّ
يف املوازنة ألعمال املسح بغية
انهاء الكيل بشكل تام».
ورأت أن «لعبة االستخدام
لداعش
واخلليجي
الدولي
ومجاعات االرهاب التكفريي قد
شارفت على االنتهاء يف كل
من العراق وسوريا ولبنان ،وان
حمور املقاومة تتصاعد سيطرته
وقدراته فيما يظهر التصدع
واضحا يف حمور دعم االرهاب
وخصوصا لدى الذراع اخلليجي
وبعض العواصم الغربية اليت
شهدت وتشهد ارتدادات ارهابية
نتيجة هزمية تلك اجلماعات يف
مناطق استخدامها».
ولفتت اىل إن «لبنان مدعو
ملالقاة هذا التحول عرب اعتماد
سياسة جديدة أكثر واقعية
تسهم يف االسراع بازالة تداعيات
التشظي السابق من االستخدام
الدولي لالرهاب والتخفف من
االعباء املرهقة النامجة عن حتمل
أكثر مما يطيق يف موضوع
النازحني ،علما بأن التفاهم
املباشر مع احلكومة السورية
من شأنه تسريع اخلطوات
واختصار الكثري من الوقت
واجلهد والنفقات واحلؤول دون
االستغالل السياسي والتوظيف
الرخيص على حساب معاناة
النازحني».
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اعــالنات

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

لصاحبها طوني فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294

مجيع أنواع اخلضار والفواكه الطازجة يوميا من املاركت

مسانة عربية  -معلبات  -أرزّ  -حبوب  -زيوت  -أجبان وألبان  -مثلجات  -متور ..وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي
FREE
نفتح  7أيام يف االسبوع
أســعار خاصة على مدار السنة
من الـ  7صباحا حتى
الـ  7مساء

5B/ 63 Simmat Ave. Condell Park Arcade NSW - Ph: 02 9796 7608

PARKING
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لبنانيات

املال أقرت موازنة الرتبية وطلبت تقارير عن التعاقد واملدارس اجملانية واملركز الرتبوي

سامي اجلميل التقى نعمة حمفوض وأعلن دعم الئحته النقابية:

كـنعان :زمـن املـوقـت يـجب ان يـنتهي ليكن العمل النقابي مستقال عن السلطة السياسية
أعلن رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلميل
دعمه «الكامل لالئحة نقابيت
برئاسة النقيب نعمه حمفوض يف
االنتخابات النقابية اليت ستجري
األحد املقبل» ،مشددا على
«ضرورة أن يكون العمل النقابي
مستقال عن السلطة السياسية»،
داعيا «مجيع معلمي لبنان اىل
التصويت بكثافة صونا حلقوقهم
وسلسلة الرتب والرواتب» .وجدد
رفضه «حتميل ذوي الدخل احملدود
أي أعباء ضريبية لتمويلها» ،مؤكدا
أن «وقف صفقة البواخر والفساد

لجنة املال واملوازنة مجتمعة برئاسة كنعان
عقدت جلنة املال واملوازنة جلسة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان
خصصت إلقرار اعتمادات وزارة
الرتبية ،يف حضور وزير الرتبية
مروان محادة واملال علي حسن
خليل والنواب :فادي اهلرب،
رياض رحال ،انطوان زهرا،
امحد فتفت ،نبيل دي فريج،
ياسني جابر ،كاظم اخلري ،عباس
هاشم ،علي فياض.
كما حضر مستشار وزير الرتبية
حمسن جابر ،املدير العام للتعليم
املهين امحد دياب ،املدير العام
لوزارة الرتبية فادي يرق ،ممثل
املركز الرتبوي للبحوث واالمناء
وليد حيدر ،رئيس دائرة
احملاسبة يف وزارة الرتبية الرا
عبد اهلل ،رئيس حماسبة يف
وزارة املالية سينتيا ضو.

كنعان

وبعد اجللسة قال كنعان« :أقررنا
اليوم اعتمادات وزارة الرتبية،
وطلبنا إيضاحات على غرار ما
طلب من سائر الوزارات ،لناحية
املؤسسات اليت ال تبغي الربح
واليت تساهم وزارة الرتبية يف
جزء من مصاريفها وانفاقها.
وطلبنا ايضاحات حول املكافآت
والتعويضات واآلليات اليت
تعتمد حول توزيعها ،باالضافة
اىل تقرير مفصل عن التعاقد يف
ما يتعلق بال ،undpاذ تبني
أن هناك مليارا و 200مليون
ختصص سنويا يف املوازنة
هلذا الربنامج ،تصل احيانا اىل
 3مليارات ،ومع شكرنا لالمم
املتحدة على مساعدتها يف
تطوير االدارة اللبنانية ،ولكن
من املفرتض ان نتوىل امورنا،
وهناك مالك رمسي جيب تعزيزه
وتطويره ،من خالل االستفادة
من عشرات املليارات اليت تدفع
سنويا لتعزيز مالك االدارة
اللبنانية وتطوير قدراتها».
وقال كنعان« :املطلوب وضع
رؤية قائمة على فرتة زمنية
للعبور من املرحلة اليت مسيت
باالنتقالية منذ  20عاما،
واالنتهاء من املوقت الذي
يتحول اىل دائم يف اكثر
من قطاع وملف .ومن هنا
أهمية املوازنة اليت توضع حد
ألي انفاق استنسابي وحتدد
التزامات الدولة ووارداتها».
وأشار كنعان اىل أن جلنة املال
أوصت وزارة التنمية االدارية،
اليت جيب ان حترتم تقاريرها وال
تبقى يف االدراج كما هو حاصل
اليوم ،بوضع تقرير لكيفية

العبور من املرحلة االنتقالية اليت
تكلف الدولة عشرات املليارات
اىل مرحلة ثابتة ،مع حتديد
الفرتة الزمنية الالزمة ،وكيفية
الوصول اىل تطوير وتفعيل
املالك الرمسي من خالل رؤية
اصالحية تنفذها الدولة من
دون خلفيات ال انتخابية وال
سياسية ،وكيفية الوصول اىل
تطوير املالك الرمسي من خالل
سلسلة رتب ورواتب مدروسة،
تعطي كل صاحب حق حقه ،ال
سيما ان املالك الرمسي للدولة
ليس تنفيعة ،او مسألة توضع
جانبا وتعاد فتطرح عندما يتحرك
املعنيون بها يف الشارع».
ولفت كنعان اىل أن النقاشات
اوضحت ان التعاقد خارج اطار
جملس اخلدمة املدنية يتحول
يف بعض االحيان اىل نوع من
التحايل على التعاقد الرمسي،
حيث تدخل التنفيعات.
وأوضح أن اللجنة طلبت
تقريرا عن املركز الرتبوي
كما عن املدارس اجملانية
اليت لديها متأخرات منذ اربع
سنوات ،ملعرفة مدى أهمية
هذه املدارس من خالل تقرير
وزارة الرتبية الذي حيدد عدد
املدارس والتالمذة واآلليات
التفتيش
وقيام
املعتمدة
املركزي بدوره من عدمه،
واسباب التأخري احلاصل الذي
يرده البعض اىل البريوقراطية
جلهة استغراق سنة يف املعاملة
وسنة اخرى الدراجها يف
االعتماد وسنة للدفع .فماذا
نفعل ب 270الف تلميذ يف
حال اقفال هذه املدارس من
دون تقديم بديل عنها؟ ويف
الوقت الذي هناك حديث عن
قدرة املدارس الرمسية على
االستيعاب ،فمن هنا اهمية
التقرير الرمسي الذي سريفع
الينا ملعرفة مدى قدرة الدولة
على تقديم التعليم اجملاني
لتالمذتها وكيفية ذلك .واذا
كان هناك من مدارس وهمية
فلتقفل ،ولتدفع املتأخرات ملن
يقوم بعمله».
وأشار كنعان اىل أن النقاش
تطرق اىل التعليم املهين
والتقين ،السيما ان هذا
املوضوع بات اساسيا يف العامل،
وتطويره وتعزيزه يوازي اهمية
التعليم النظري ،يف ضوء وجود
 102000طالب يف هذا اجملال
يف لبنان .ومبا ان انفاقه اكرب
مما ورد يف املوازنة ،اوصينا

وزارة املال بعدم جواز خضوع
االنفاق الفعلي الي ختفيض.
وسيكون هناك تواصل مع
وزير املال حتى االثنني املقبل
ملعاجلة بعض الثغرات اليت
ظهرت امامنا اثناء مناقشة
موازنة وزارة الرتبية».
وإذ لفت اىل أن اللجنة ستبحث
«االثنني املقبل يف اعتمادات
والعمل،
السياحة
وزارتي
والعدل،
اخلارجية
والثلثاء
وجمالس
ادارات
واالربعاء
ومؤسسات ،واخلميس موازنة
وزارة الطاقة» ،قال« :أنا
ملتزم وامتنى ان ينسحب ذلك
على مجيع الزمالء الي كتلة
انتموا باجناز املوازنة ،ألن عدم
اجنازها يعين استمرار التسيب
واهلدر والفساد والوصول اىل
املهوار الذي حنن بغنى عنه.
وآمل ان يكون االسبوع املقبل
حامسا على هذا الصعيد».
وختم كنعان بتكرار الطلب من
احلكومة ووزير املال «الذي انا
على تواصل اجيابي وبناء معه»،
حبل دستوري وقانوني يف ما
يتعلق باحلسابات املالية ،مبديا
جهوزيته للتعاون على هذا
الصعيد.

يكفيان لتأمني مصادر التمويل».
كالم اجلميل جاء اثر استقباله نقيب
املعلمني يف املدارس اخلاصة
نعمه حمفوض يف «بيت الكتائب
املركزي» يف الصيفي ،حبضور
عضو املكتب السياسي الكتائيب
املرشح لالنتخابات النقابية على
الئحة نقابيت جميد العيلي».
ورأى رئيس الكتائب ان «حمفوض
كان الصوت املرتفع والنبض
الذي عول عليه معلمو لبنان
للحصول على حقوقهم» ،مؤكدا
«ضرورة ان تكون النقابة مستقلة
عن السلطة السياسية وإال اعتربت

حرب :عجز احلكومة يلقي عليها كل املسؤوليات عن
األحداث اليت قد حتصل يف املستقبل

علق النائب بطرس حرب على
مقررات جلسة جملس الوزراء
البارحة ،وقال يف تصريح اليوم:
«من املؤسف أال تتمكن احلكومة
من اختاذ موقف موحد جتاه
قضية خبطورة قضية النازحني
السوريني ،بالنظر ألهمية هذا
على
وانعكاساته
املوضوع
الوضعني األمين والسياسي يف
لبنان ال سيما يف ضوء األحداث
اليت تشهدها خميمات النازحني
السوريني ،وبالرغم من كل
اجلهود اجلبارة واملشكورة اليت
يبذهلا اجليش اللبناني والقوى
األمنية اللبنانية وما ينجم
عنها من إصابات من سقوط
شهداء وإصابات يف صفوف
العسكريني» .واضاف« :إن
عجز جملس الوزراء عن اختاذ
موقف وإصدار قرار مبواجهة هذه
القضية الدقيقة يدعو لألسف
ويلقي على عاتق احلكومة كل
املسؤوليات عن األحداث اليت
قد حتصل يف املستقبل».
وتابع« :كما أسجل إستغرابي
خللو مقررات جملس الوزراء من
حسم موضوع اإلنتخابات الفرعية
بعدما حددت والية اجمللس مبدة

 11شهرا ،وهو ما يفوق مهلة
الستة أشهر اليت ينص عليها
الدستور لفرض إنتخابات فرعية
يف كل من كسروان وطرابلس
مللء املراكز النيابية الثالث
الشاغرة ،وهو ما يدفعين إىل
املطالبة باختاذ القرار السريع
بتحديد موعد هلذه اإلنتخابات
ألن عدم إجرائها ارتكاب ملخالفة
دستورية».
واردف« :كما أسجل غياب
احلكومة عن القضايا اليت تشغل
الرأي العام كقضايا الفساد
الذي يستمر متجذرا يف امللفات
املرتبطة بوزارات اخلدمات،
وأتساءل عن دور وزير مكافحة
الفساد الذي مل يقدم حتى اآلن
على فتح أي ملف من امللفات
اليت تتداوهلا وسائل اإلعالم
املكتوبة واملرئية واملسموعة
يف الصفقات واملخالفات اليت
تتحصل فيها ،وهو ما سيدفعين
إىل تقديم استجواب للحكومة
بشخص وزير مكافحة الفساد،
الذي مل يبادر إىل طلب التحقيق
يف قانونية أو عدم قانونية أي
من امللفات املثارة يف الوزارات
املعنية».

اجلراح :السفري السوري يطلب من لبنان ان يتحول اىل خمرب أمين
لنظام يهجر شعبه ويقتله وعودة النازحني تتحقق عرب آليات دولية
لفت وزير االتصاالت مجال
اجلراح ،يف بيان له امس االول،
اىل ان «األسلوب الذي أطل به
السفري السوري على اللبنانيني
صورة
اللبنانية،
واحلكومة
طبق األصل عن أساليب زمن
الوصاية ،الذي صار من بقايا
مرحلة ال جمال للعودة اليها حتت
اي ظرف من الظروف ،ومهما
ابتدع ،هو وقيادته ونظامه
اجملرم ،من وسائل التطاول على
لبنان وحكومته ورئيسها».
أضاف« :ان كالم السفري
سبب موجب وإضايف الغالق
كل األبواب يف وجه الدعوات
القائمة لفتح حوار مع النظام
السوري ،وهو كالم يطلب
صراحة من الدولة اللبنانية،
ان تتحول اىل خمرب أمين عند
النظام ،وتقوم بتسليم عناصر
املعارضة السورية ،وجتاوز
األصول والقواعد االنسانية
املعتمدة يف هذا الشأن».
وتابع« :اذا كان السفري

السوري يعلن بإسم حكومته
رفض الوساطة مع احلكومة
اللبنانية ،فعليه ان يعلم هو
وحكومته ،ان احلكومة اللبنانية
لن تكون جسرا يعرب فوقه
النظام لتعويم صورته جتاه
البعض ،او نافذة يتسلل
منها للنيل من آالف املواطنني
السوريني األبرياء الذين دفع
بهم ظلما وعدوانا اىل خميمات
النزوح والفقر والضياع».
وقال الوزير اجلراح« :هذا
السفري يتهرب من واقع حيمل
العامل تبعاته على كل صعيد،
واقع هو املسؤول االول
والرئيسي عن تهجري السوريني
اىل الدول احمليطة ،وان
عملياته العسكرية اليت خيوضها
مع حلفائه ،جرمية مستمرة منذ
سنوات ،دفعت قسرا مبئات
آالف السوريني اىل ترك مدنهم
وقراهم».
واشار اىل ان «لبنان يتحمل
مسؤولياته يف مواجهة االرهاب،

وهو ال حيتاج اىل دروس من
نظام يتشارك مع التنظيمات
اإلرهابية يف تهجري الشعب
السوري وقتله».
ولفت اىل ان «عودة النازحني
السوريني ،تتحقق من خالل
آليات دولية ،على النظام
السوري ان يتجاوب معها ،وأال
يتهرب برمي املسؤولية على
اآلخرين .وما دام هو ضنينا على
اوضاع النازحني ومصريهم،
فلماذا ال يفتح النظام السوري
احلدود أمامهم ،ويتخلى عن
سياسة الدفع بهم يف اجتاه
لبنان والدول احمليطة؟».
وختم« :ان سفري بشار األسد
يتعامل مع النازحني باعتبارهم
من جنسيات اخرى غري اجلنسية
السورية ،بل هو يتعامل معهم
بصفتهم مطلوبني للمخابرات
السورية ،وهي مهمة لن يقوم
بها لبنان ،ولن تتوالها حكومة
على رأسها الرئيس سعد
احلريري».

متواطئة معها ضد الناس» ،معلنا
«دعم الكتائب لالئحة نقابيت صونا
الستقالليتها ومصلحة املعلمني
والبلد».
واعترب ان «من اجلرمية ان تصبح
النقابة جزءا من السلطة السياسية
أو تابعة هلا» ،مشددا على ان
«هذا األمر غري موجود يف اي
بلد يف العامل» ،داعيا «كل
معلمي لبنان للتصويت يوم األحد
املقبل لينقذوا العمل النقابي من
املوت ألنه يف حال أصبحت نقابة
املعلمني تابعة للسلطة السياسية
يكون العمل النقابي يف لبنان
قد انتهى» ،جمددا رهانه على
«كل املعلمني ليعملوا على فصل
السياسة عن النقابة متى اصبحوا
امام صندوقة االقرتاع».
وقال« :التصويت يف السياسة
يكون يف االنتخابات النيابية،
أما يف االنتخابات النقابية
فنعمل ملصلحة النقابة .ان يوم
األحد املقبل لن يشهد صراعا
سياسيا بل معادلة نقابية حتافظ
على االستقاللية والقدرة على
مواجهة السلطة للدفاع عن حقوق
املعلمني».
وردا على سؤال عما إذا كانت
مسألة فرض الضرائب ستعود
مع عودة احلديث عن السلسلة»،
قال« :أي حماولة إلعطاء احلقوق
بيد واخذها باليد األخرى مرفوضة.
جيب متويل السلسلة من موارد ال
متس ذوي الدخل احملدود .هناك
فساد هائل تكفي معاجلة نصفه
لتمويل ثالث سالسل» .وختم:
«ليوفروا علينا صفقة البواخر
فيتأمن متويل السلسلة».
محفوض
من جهته ،اشار حمفوض اىل
«حماوالت للسلطة السياسية
النقابي
بالعمل
لالمساك
املستقل» ،داعيا معلمي لبنان
إىل «التصويت يوم األحد من
أجل احلفاظ على حقوقهم ومن
بينها سلسلة الرتب والرواتب
اليت وعدتهم األحزاب احلاكمة
بها منذ عشر سنوات من دون
ان تنفذ وعدها» .وأكد حمفوض
«العمل من اجل مصلحة كل ذوي
الدخل احملدود واملعلمني وال
سيما معلمي املدارس اخلاصة».
وتوجه اىل «الطبقة السياسية
واألحزاب احلاكمة» بالقول« :إذا
كنتم صادقني اجتمعوا من اليوم
إىل األحد وأقروا حقوق املعلمني
والسلسلة ،وانا على استعداد
لالستقالة».
ورفض «املماطلة يف موضوع
السلسلة ومقايضتها بالضرائب»،
وقال« :هذا أمر مل يعد ينطلي
علينا ،فنحن نريد السلسلة العادلة
اليت تعطي الناس حقوقهم وحتافظ
على وحدة التشريع وموقع االستاذ
العسكريني
وحقوق
الثانوي
واملتقاعدين» .وأضاف« :إن
متكنتم من حتقيق ذلك فأنا مستعد
لالنسحاب وإال فنحن مستمرون
فزنا أم مل نفز ،حفاظا على حقوق
املعلمني املظلومني واملقهورين
من الشعب اللبناني».
وتابع« :أقول ملن اتهمين مبواجهة
الئحة احزاب اىل جانب حزبيني،
ان كل الفرق يكمن بني ان تعمل
مع حزبيني ومتتلك قرارك وقرار
املعلمني مع اجلمعية العمومية من
دون تدخالت حزبية ،وبني ان
تشكل األحزاب الالئحة وتتحكم
بقرارك النقابي».
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لبنانيات

الراعي التقى السفريين الربازيلي والربيطاني

احلريري رعى حفل ختريج طالب جامعة بريوت العربية يف الدبية:

وضعنا خطة متكاملة للنهوض االقتصادي ولن ندفع بالنازحني اىل مصري جمهول

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي قبل ظهر اليوم ،يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
سفري الربازيل جورجي جريالدو
قادري وراعي ابرشية الربازيل
املارونية املطران ادغار ماضي
يف زيارة التماس بركة واخذ
اإلذن بتنفيذ مشروع بناء
مزار لسيدة اباريسيدا شفيعة
الربازيل يف حاريصا.
قادري
السفري
وأوضح
يف تصريح انه «ملناسبة
املئوية الثالثة لظهور سيدة
اباريسيدا يف الربازيل يف

العام  ،1717أرادت الكنيسة
الربازيل
يف
الكاثوليكية
اإلحتفال باملناسبة بالتعاون
مع الكنيسة املارونية يف
لبنان وتشييد مزار لسيدة
اباريسيدا يف حرم مزار
سيدة لبنان يف حريصا،
ليكون حمجة لكل املؤمنني من
احناء العامل كافة على غرار
ما مت يف الربتغال وفاطيما
والفاتيكان».
ثم التقى البطريرك الراعي
سفري بريطانيا هيوغو شورتر
وكان عرض لعدد من
املواضيع احمللية الراهنة.

كرم :هدفنا االساسي عودة النازحني اىل
بالدهم بطريقة آمنة

رأى النائب فادي كرم يف
حديث إىل إذاعة «صوت
لبنان  ،»93,3أن «اهلدف
االساسي اليوم يكمن يف
عودة النازحني السوريني اىل
بالدهم بطريقة آمنة» ،حممال
املنظمات الدولية «مسؤولية
القيام بهذه اخلطوة».
وأشار إىل أن «القوى األمنية
تقوم بدورها على أكمل وجه
لتجنيب لبنان أخطار وجود
العدد اهلائل من النازحني».
ومتنى «لو اختذت االجراءات
الوقائية منذ اليوم االول
لدخول النازحني السوريني»،
موضحا أن «اجليش يعمل على

ضبط الوضع وتنظيم هذا
الوجود وخصوصا أن احلكومة
السابقة مل تقم بدورها على
هذا الصعيد».
وعما يقال عن وساطة قد يقوم
بها املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم بتكليف
من رئيس اجلمهورية بشأن
عودة النازحني السوريني
اىل اراضيهم ،اثنى النائب
كرم على دور اللواء ابراهيم
«الذي أثبت أنه قادر على
القيام بأدوار مهمة» ،مشريا
إىل أننا «ننتظر توضيحا
من جانب احلكومة حول هذا
الدور».

رعى رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري مساء امس االول
حفل ختريج طالب جامعة بريوت
العربية يف حرم الدبية والقى
كلمة باملناسبة قال فيها»:من
دواعي فخري وسروري ان
أكون معكم اليوم يف هذا النهار
املميز حلضور حفل ختج الدفعة
الـ  54من خرجيي وخرجيات
جامعة بريوت العربية.
جامعتكم ،هلا مكانة خاصة
عندي ،وعند عائليت ،ألنها
املكان الذي درس فيه الرئيس
الشهيد رفيق احلريري.
جامعة بريوت العربية ،كانت
الدرجة األوىل على سلم حياة
رفيق احلريري العملية املهنية
السياسية الوطنية والعربية.
هذا الدور ،األكادميي والعملي
والوطين والعربي ،مضى عليه
اكثر من نصف قرن ،وهو
مستمر بإذن اهلل ،جبهود اإلدارة
واألساتذة والطالب وعائالت
الطالب ،وانتم اخلرجيون الذين
يفوق عددكم ال  1600خرجيا
تتخرجون اليوم من حرم اجلامعة
ببريوت ،هنا يف الدبية.
انتم مؤمتنون على جناح اجلامعة
وعلى صورتها ومسعتها ،كما
انكم مؤمتنون على صورة لبنان
ومسعة التعليم اجلامعي فيه.
جناحكم مؤمتن على جناح
جامعتكم وبلدكم .مهاراتكم،
إبداعكم ،إنتاجيتكم ،قراراتكم
املهنية والسياسية الوطنية،
كلها أمانات تتسلمونها اليوم
مع شهاداتكم.
انتماؤكم للعروبة ،لالعتدال،
الفكري
لالنفتاح
للحداثة،
والثقايف واألكادميي ،كلها قيم
حتملونها اليوم ،كما حتملون
اسم هذه اجلامعة العريقة،
وهذه املدينة العظيمة ،وهذه
احلضارة الشاخمة :جامعة...
بريوت ...العربية!
هذه الشهادة وهذه القيم كلها
أدوات صارت ملككم ،ماذا
ستفعلون بها :القرار أصبح
يف ايديكم انتم ،بيد كل واحد
وواحدة منكن».

الرئيس الحريري يلقي كلمته
تنضمون
اضاف»:اليوم،
للقوى املنتجة يف عامل متحول،
كاملني
شركاء
وتصبحون
االقتصادية،
الدورة
يف
يف اقتصاد جديد ،اقتصاد
املعرفة ،والتقنيات احلديثة
والتواصل .من ناحييت ،وكما
تعرفون أعترب أن مهميت األوىل
هي إجياد فرص العمل أمامكم،
أمام كل الشباب والصبايا يف
كل لبنان.
يف جمال االقتصاد اجلديد ،كل
جهدنا كحكومة موجه لتأمني
شروط جناحكم :إنرتنت أسرع
وأرخص ،وحاضنات مادية
ألفكاركم
ومتويلية
وعملية
وابتكاراتكم ومبادراتكم.
االقتصادي
اجملال
ويف
عامة ،وضعنا خطة متكاملة
لتحريك عجلة النمو ،وللنهوض
االقتصادي ،الذي يوفر وحده
فرص العمل لكل اللبنانيني
وبشكل خاص الشباب ،لكن
كل هذه اجلهود شرطها األول
وهو االستقرار ،وحنن نقوم
بكل شيء للحفاظ على عليه
وتدعيمه ،بغض النظر عن
املزايدات الرخيصة ،اليت ترخص
أكثر وأكثر كلما تشرفت بلقاء
مثل لقائي اليوم معكم ،وهذا
يذكرني بأن خدمتكم وحتقيق
آمالكم وطموحاتكم هو املعنى
النبيل ألي عمل سياسي...
على كل حال ،هكذا نفهم

جملس القضاء األعلى :القانون أجاز للنيابة العامة احتجاز املشتبه به ل 48ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
عقد جملس القضاء األعلى
اجتماعا ،بعد ظهر امس االول،
وأصدر البيان اآلتي« :تناولت
وسائل اإلعالم مؤخرا مسألة
االحتجاز والتوقيف االحتياطي
إثر ارتكاب بعض اجلرائم
اليت تالقي استياء عارما
عند املواطنني ،ويهم جملس
القضاء األعلى أن يذكر بهذا
اخلصوص بأن القانون أجاز
للنيابة العامة احتجاز املشتبه
به ملدة  48ساعة قابلة للتجديد
مرة واحدة فقط.
كما أجاز لقاضي التحقيق توقيف
املدعى عليه احتياطيا شرط
أن يكون االحتجاز والتوقيف
االحتياطي الوسيلة الوحيدة
للمحافظة على أدلة اإلثبات
أو املعامل املادية للجرمية ،أو
للحيلولة دون ممارسة اإلكراه
على الشهود أو على اجملنى

عليهم ،أو ملنع املدعى عليه
من إجراء أي اتصال بشركائه
يف اجلرمية أو املتدخلني فيها أو
احملرضني عليها ،أو أن يكون
الغرض من التوقيف محاية
املدعى عليه نفسه أو وضع
حد ملفعول اجلرمية أو الرغبة
يف اتقاء جتددها أو منع املدعى
عليه من الفرار أو جتنيب النظام
العام أي خلل ناجم عن اجلرمية.
كما يهمه أن يوضح أن املطالبة
باللجوء إىل االحتجاز أو التوقيف
خارج احلاالت املذكورة أعاله،
بهدف تشكيل ضغط يف اجتاه
جلم نوع حمدد من اجلرائم
وإظهارا للحزم يف مكافحته،
فيهما مس بقرينة الرباءة املبين
عليها النظام القضائي اللبناني،
وافتئات على حقوق الدفاع
وطعن بشرعية العقوبة ،ألن
قضاء احلكم ،ال قضاء املالحقة

أو الضابطة العدلية ،هو الوحيد
املخول بالتثبت من صحة وقوع
الفعل ونسبته إىل املدعى عليه
فوق حد الشك املعقول وبتحديد
العقوبة املناسبة له ضمن حدود
القانون.
وبالنسبة إىل جرائم إطالق
النار يف األماكن اآلهلة اليت
حصلت يوم صدور بعض نتائج
االمتحانات الرمسية ،فقد وردت
كتب معلومات إىل الضابطة
العدلية بالعديد من االشخاص،
تذكر أنهم اطلقوا النار ابتهاجا،
فأعطت النيابة العامة املختصة
اإلشارة باملباشرة بالتحقيقات
األولية .وعلى ضوء ذلك،
جرى تفتيش منازل املشتبه
بهم وسياراتهم وأماكن حصول
إطالق النار حبثا عن أدلة تعزز
كتب املعلومات املذكورة من
أسلحة حربية ومظاريف فارغة

وما سوى ذلك ،ومت توقيف 10
مشتبه بهم باجلنحة املشهودة
أحيلوا موقوفني أمام احملكمة
العسكرية الدائمة ،ومت االدعاء
على  31مشتبها بهم أمام قضاة
التحقيق لدى احملكمة العسكرية،
 6من بينهم حمتجزون ،ومت
االدعاء كذلك على  7اشخاص
بعد احتجازهم لثالثة أيام
وتركهم .كما صدرت بالغات
حبث وحتر حبق  28مشتبها بهم
لعدم التمكن من العثور عليهم
وجرى االدعاء عليهم أمام
احملكمة العسكرية الدائمة.
إن جملس القضاء األعلى يعمل
على مراقبة حسن استعمال أداة
االحتجاز والتوقيف االحتياطي
من قبل القضاء ،منعا ألي
جتاوز يف استعماهلا ،وذلك
حفاظا على احلرية الشخصية
املبين عليها لبنان».

السياسة حنن يف مدرستنا،
مدرسة الرئيس الشهيد رفيق
احلريري واليوم مع األسف ،عن
قصد أو غري قصد هناك مزايدات
من نوع جديد ،تستخدم مأساة
إخواننا النازحني السورين،
لتحقيق نقاط سياسية رخيصة،
من دون التنبه إىل أنها تهدد
االستقرار ،عرب حماولة توريط
احلكومة اللبنانية باالتصال
بالنظام املسؤول أساسا عن
مأساة النازحني ،ال بل عن مأساة
كل السوريني .هذه الضغوط
تشكل أوال ،خروجا مرفوضا
على قواعد النأي بالنفس اليت
توافقنا عليها وال وظيفة هلا إال
تقديم خدمات سياسية وأمنية
جمانية لنظام األسد .ثانيا،
حكومة النظام يف سوريا هي
طرف أساسي يف تهجري مئات
آالف املواطنني السوريني
إىل األراضي اللبنانية .فكيف
ميكن هلذا األمر أن يؤهلها
للبحث بإعادتهم ومحايتهم؟
إال إذا كان املقصود بتنظيم
عودة النازحني هو تنظيم
تسليمهم ملعسكرات اعتقال
النظام .ثالثا ،الذين حيملون
دعوة التواصل مع النظام ،هم
حلفاء له ،ويقاتلون معه داخل
األراضي السورية ،وبعضهم
يتبجح بأنهم عكسوا املعادلة
غري املأسوف عليها يف لبنان
وأصبحوا جزءا من الوصاية
على النظام يف سوريا .حسنا
فليضغطوا على النظام لتسهيل
إقامة مناطق آمنة على اجلانب
السوري من احلدود ،وخميمات
بإشراف األمم املتحدة تستوعب
النازحني العائدين من لبنان،
بدل عن الدعوة اىل توريط
احلكومة اللبنانية باتصاالت
نتيجتها فتح باب جديد البتزاز
لبنان من دون أي معاجلة
حقيقية لتداعيات النزوح؟ أو
انهم يتقنون فقط املزايدة
على بلدكم ،وحكومة بلدكم
وأهل بلدكم؟ رابعا :حنن كدولة
األساسية
مهمتنا
لبنانية،
هي مواجهة تداعيات النزوح
على أهلنا وبلدنا اجتماعيا
أي
ومكافحة
واقتصاديا،
وسيلة
الستخدامه
حماولة
لنقل اإلرهاب اىل لبنان .هذه
املهمة تفرتض محاية قواعد
االستقرار السياسي ،واالبتعاد
عن أي أفكار تثري البلبلة وتنقل
املسائل اخلالفية املعروفة اىل

طاولة جملس الوزراء .خامسا،
حنن حنمل اجملتمع الدولي
مسؤولياته باملساهمة مبواجهة
أعباء النزوح على لبنان،
وليست لدينا أي مصلحة بأن
نوجه للمجتمع الدولي رسالة
سلبية مفادها ان لبنان قد
ختلى عن املسار الذي اختاره
بالتنسيق مع األمم املتحدة
واهليئات الدولية ،واستبدله
مبسار جمهول النتائج مع حكومة
سورية جمهولة ،اي احلكومة
نفسها اليت حيملها اجملتمع
الدولي مسؤولية مباشرة عن
أزمة النزوح».
وتابع »:املسؤولية الوطنية
واإلنسانية واألخالقية تفرض
على احلكومة اللبنانية سلوك
خيارات مضمونة ،حتمي الصيغة
اليت توافق عليها اللبنانيون
حتت سقف الشرعية الدولية،
وليس حتت سقف احلروب
واألنظمة واالنهيارات.
باملختصر ،حنن لن ندفع
بالنازحني اىل مصري جمهول،
ولكن يف الوقت ذاته ،لن
نتهاون مع أي حماولة جلعل
أماكن النزوح بيئة حاضنة
لالرهاب والتطرف .واحلقيقة
انه يف هذا اجملال ،األشقاء
النازحون هم شركاء معنا
مبكافحة اإلرهاب وكشف أوكار
التنظيمات اليت تستهدفهم
وتستهدف لبنان.
وكل
اللبناني،
واجليش
القوى األمنية الشرعية تعمل
بهذه الروحية ،ومسؤوليتها
توفري السالمة واألمان لكل
املقيمني يف لبنان ،ومالحقة
أي شخص ،من أي جنسية،
ينتمي اىل التنظيمات اإلرهابية
ويشارك باستهداف أمن لبنان
واللبنانيني.
أمجل حلظة يف حياتي كانت حني
خترجت من اجلامعة وكان الوالد
رمحه اهلل بني مجوع الناس
يشاركين هذه الفرحة .واليوم
نصيحيت لكم أن أياما صعبة قد
تواجهكم ،ولكن بعدها ستأتي
أيام مجيلة .والوالد رمحه اهلل
كان دائما يقول لي ،انظر
إىل كل أزمة ال بد أن تنجلي
يوما وخترج منها نواح مضيئة
وإجيابيا ،وأنا اليوم أقول لكم
الكالم نفسه وأدعوكم إىل
التفاؤل واألمل دائما.
عشتم ،عاشت جامعة بريوت
العربية وعاش لبنان».
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لبنانيات

امل احيت يوم شهيدها بزي :لن نألوا جهدا حتى اقرار
السلسلة واملوازنة ونؤكد ضرورة احلفاظ على االستقرار االمين

اقامت حركة «امل» اقليم
بريوت  -املنطقة الرابعة
وكشافة الرسالة االسالمية
حفال مبناسبة «يوم شهيد امل»
الزاحة الستار عن النصب
لشهداءاملنطقة
التذكاري
الرابعة يف باحة عاشوراء يف
معوض ،حبضور النائب علي
بزي ،رئيس املكتب السياسي
حلركة امل مجيل حايك ،رئيس
احملكمة الشرعية يف حركة امل
السيد بشري مرتضى ،رئيس
بلدية الشياح ادمون غاريوس،
نائب القائد العام لكشافة
حسني
االسالمية
الرسالة
العجمي ،مسؤول اقليم بريوت
علي بردى على رأس وفد من
االقليم ،اعضاء من املكتب
السياسي للحركة وقيادات
كشفية وحركية وخماتري وعوائل
الشهداء.
والقى كلمة حركة أمل النائب
بزي فقال« :انهم هم املبتدأ
وهم اخلرب ،علمونا كيف
تصان االوطان وكيف حتفظ
الكرامات ،كتبوا وصيتهم
بدمهم وعلمونا ما معنى ان
يكون لك وطن ،وعلمونا
ان اصول االنتماء وااللتزام
الوطين يكون بإلتصاقنا باحلركة
والكرامة ،هم الشهداء والوالدة
واالنطالق وهم افواج املقاومة
اللبنانية «امل» ،االمام موسى
الصدر اطلق املقاومة افواجا

بزي يلقي كلمته
وامواجا مشوعا وكوادر بعد ان
تقاعص النظام الطائفي عن
محاية شعبه».
اضاف« :ما امجلهم واشرفهم
وانبلهم ،حيملون من االمساء
اطهرها ،ومن الدماء انظفها،
ومن احلرية ابوابها ،ومن
الرتاب كمشة نارها هم
الشهداء على اختالف امسائهم
والوانهم قدموا لنا درسا كبريا
وامنوذجا رائعا كيف نكون
«مؤمنني حسينيني» ،التحية

لكل الشهداء لكي يبقى الوطن
حرا سيدا مستقال».
وتابع« :إن الوطنية كما عرب
عن ذلك االمام الصدر ليس
شعارات ومكاسب ،بل الوطنية
انتماء وفعل اميان والتزام
والعمل يف سبيل مرضاة اهلل
واجملتمع ،ولذلك نؤكد مرة
جديدة انه جيب علينا ان نتنافس
مجيعا للحفاظ على عناصر القوى
اليت يتمتع فيها البلد ،ويف
طليعتها املقاومة ،وان نعرف

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

كيف نتفنن يف صناعة اخلري
العام لعموم الشعب اللبناني،
قدرنا ان نقرأ يف كتاب واحد
مسلمني ومسيحيني ،وجرحنا
جرح واحد ودمنا دم واحد
ووطننا هو وطن واحد لبنان،
وهذه هي مدرسة حركة «امل»
ومدرسة الرئيس نبيه بري ان
نكون امناء واوفياء على هذه
املدرسة اليت حتافظ على منعة
وقوة لبنان بغض النظر عن
الطائفة واملذهب».
وشدد على اننا «ال نريد
البحث عن وطن ضائع يف
هذه الظروف الضاغطة ،وحنن
مغتبطون جدا من انتصار اجليش
واملقاومة والشعب يف العراق
وسوريا ولبنان ،ولكن السؤال
جيب ان يطرح على املسؤولني
يف املنطقة العربية ماذا بعد
هذه املرحلة؟ هل هناك مشروع
اخر لتفتيت املنطقة حتت
حجج واهية؟ وجيب ان نكون
واعني يف مواجهة التحديات
والتداعيات».
اضاف« :ايها االهل الكرام نوجه
ايضا رسالة وفاء وحب ملؤسسة
اجليش اللبناني الضامنة المننا
وسلمنا االهلي ضد االرهابيني
والتكفرييني ،ونتمنى على
اصوات النشاز يف وطننا
التوقف عن الثرثرة والسجاالت
حبق هذه املؤسسة ،وهي
ادرى من اجلميع على اعراض
ووطننا،
جمتمعنا
ومصاحل
ويف هذه املناسبة نؤكد
ضرورة احلفاظ على االستقرار
االمين والسياسي يف البلد،
وجيب تفعيل عمل املؤسسات
الدستورية ال سيما السلطة
االم سلطة جملس النواب ،وال
يتوهم احد على االطالق ان
الفرتة بني  20حزيران حتى
ايار املقبل هي فرتة ضائعة بل
هي فرتة لتعويض ما فات من
قوانني ومشاريع واوهلا اقرار
سلسلسة الرتب والرواتب
اليت تطال املؤسسة العسكرية
واملعلمني واملوظفني ،وحنن لن
نألوا جهدا حتى اقرار السلسلة
واملوازنة».

الرياشي ضيف املدرسة األنطونية عجلتون:

نعمل على حتديث القوانني وضبط
إيقاع ما يسمى اإلساءات االجتماعية

نظمت اهليئة التعليمية يف
املدرسة االنطونية  -عجلتون،
لقاء مع وزير اإلعالم ملحم
املطران
حضره
الرياشي،
مسعان عطااهلل ،مديرو املدارس
االنطونية يف كل املناطق،
رئيس املكتب الرتبوي االنطوني
االب املدبر جورج صدقة ،مدير
مدرسة االنطونية  -عجلتون االب
اندريه ضاهر ،رئيس دير مار
يوحنا عجلتون االب جورج ابو
فاضل ،مدير مدرسة مار روكز
لالباء االنطونيني  -حوش حاال
االب فادي احلاج موسى ،مدير
مدرسة املروج االجتماعية االب
بشارة ايليا ،مدير مدرسة مار
مارون االنطونية االب شربل
نبهان ،مدير مدرسة مار جرجس
سد البوشرية االب مارون
بشعالني ،مدير معهد االنطوني
بعبدا االب غسان نصر ،مدير
مدرسة حصرون االنطونية االب
رواد كعدي ،واالساتذة وحشد
من الفاعليات الرتبوية واهليئة
التعليمية.
ويهدف اللقاء اىل مجع االساتذة
يف كل املدارس ومعاهد
االنطونية يف كل املناطق
اللبنانية لالطالع على كل ما هو
مستحدث تربويا وثقافيا وتداول
كل ما يتصل باالساتذة والطالب
على مواقع التواصل االجتماعي،
برعاية وزير االعالم.
استهل اللقاء بكلمة المني سر
املكتب الرتبوي فادي حاج،
شدد خالهلا على أهمية الرتبية
يف حياة الشعوب.

الرياشي

وحتدث الرياشي عن «دور
االعالم يف بناء اجملتمع او تدمريه
وهدمه ،وعن احلرية والثقة
واملسؤولية يف احلياة بني
املواطن واملسؤول واالستاذ
والتلميذ ،وبني اهلل واالنسان،
وعلى هذه الثقة تبنى اجملتمعات
ونواجه بها خماطر احلياة».
ولفت اىل «سياسة اجلماعات
االرهابية اليت تربي االطفال
يف سن مبكرة على االرهاب
والقتل واالجرام ،وتأثري مواقع
التواصل االجتماعي على ترويج
فكرة او قضية ميكن ان تكون
خاطئة او تافهة ،وملواجهة هذه
االخبار اخلاطئة والشائعات جيب
انشاء اندية التواصل االجتماعي
الكاثوليكية،
املدارس
مع
وهي مرتبطة بوزارة االعالم
ملساعدتها اليصال اسلوب
االعالم احلديث والتقين لبلوغ
جوهر اخلرب والقضية ،ونأخذها
اىل املكان املناسب واملالئم،
فمواقع التواصل االجتماعي هي
مبثابة سكني نقشر بها التفاحة،
وليست وسيلة الرتكاب اي
جرمية».
أضاف« :حنن يف وزارة اإلعالم
اليت ستتحول اىل وزارة تواصل
وحوار ،نعمل على حتديث
القوانني وضبط ايقاع ما يسمى
االساءات االجتماعية» ،مشريا اىل
أنه وضع مع وزارة العدل مذكرة
تفاهم «حبيث تنال احملاكم من
كل ما يسيء اىل كرامة اآلخر
ويعترب حتقريا وتشهريا ،وتصبح

حماكم عاجلة تصدر احكامها يف
مدة ال تتجاوز الشهر ،وتقضي
بغرامة مالية كبرية يف حال اثبات
القدح والذم والتشهري .ونعمل
يف وزارة االعالم مع املدارس
واجلامعات وهو مشروع لسنة
 2018-2017مع مجعية ناشطة
مؤلفة من خرية االعالميني
للتحقق من املعلومات قبل
نشرها ،وتتواصل مع املدارس
واجلامعات الكاثوليكية حلماية
ابنائنا ومواطنينا من آفة نشر
الكالم البذيء» ،الفتا اىل
ان «االنتقاد مطلوب والكالم
النقدي وليس الكالم املهني
والبذيء».
واعلن انه «سيكون هناك لقاء
جيمع رابطة ومديري كليات
االعالم واندية االعالم يف
املدارس الكاثوليكية يف لبنان
يف ايلول املقبل ،ويصدر
عنه توصيات عملية عمالنية
البراز
املطروحة
للمواضيع
احلقيقة ومحاية احلرية وتأسيس
جمتمع واع ومسؤول ،كما هناك
اجراءات عملية منها chek
 s factاو التأكد من الكالم
ولفت النظر اىل كالم غري دقيق
او غري حقيقي».
وأشار الرياشي اىل تأسيس
مرصد العائلة اللبنانية بالتعاون
مع حمطة Tele lumiére
بشخص جاك كالسي« ،وهو
ليس تابعا لوزارة االعالم ،ولكن
بالتعاون مع الوزارة ،رئيسته
الفخرية جورجينا رزق ملكة
مجال لبنان سابقا ،مع جمموعة
من النخب االجتماعية .ويشبه
هذا املرصد les parents
 catholiquesيف فرنسا،
يراقب الربامج على التلفزيون
وينصح املشاهدين مبشاهدتها
او ال ،كما ينصح املعلنني
باملقاطعة بعد حتديد االسباب».
أضاف« :اما بالنسبة اىل
تلفزيون لبنان ،فسيكون له
جملس ادارة جديد يطرح امام
االمانة العامة جمللس الوزراء
خطة كاملة ،وهي مشاريع
اساسية ،كتحويل احلازمية اىل
حمطة شركة انتاج تلفزيوني
production
house
تدخل امواال للتلفزيون ،مع كل
التجهيزات الكاملة ،ودولة ابو
ظيب على استعداد ملساعدتنا
يف هذا املشروع .وهناك
مشروع لتحويل تلة اخلياط اىل
حمطة لالخبار شفافة وموضوعية
وتتضمن اوسع تغطية لالخبار
واالدبية،
الفنية
الثقافية
وسيكون قسم برامج لالطفال
وقسم تربوي وقسم توثيقي
مرتبط باالغرتاب واالنتشار
اللبناني ،ينتج هذه الربامج
ويقدمها جمانا للمحطات االخرى،
وعلى نفقة وزارة االعالم.
فاجلمهور يطالب بربامج راقية
وحمرتمة».
وأكد ان «تلفزيون لبنان لن
يكون للرمسيني ،لكنه سيكون
تلفزيونا للشعب اللبناني».
وأشار ردا على سؤال اىل ان
«مرصد العائلة سيكون له
دور يف مراقبة اي فيديو خمل
باآلداب العامة».
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عرب وعالم

موسكو تريد تعزيز قوتها اجلوية يف سورية

توجه وفد عسكري روسي -
إيراني إىل عفرين يف ريف
حلب الشمالي ،تزامنًا مع زيادة
تهديدات تركيا بعملية اجتياح
املدينة.
وقالت مصادر كردية يف
املدينة أن هدف الزيارة هو
«إطالع املعنيني على آخر
املعطيات الواردة من اجتماع
آستانة» ،ومناقشة األوضاع يف
ريف حلب الشمالي وعفرين يف
ضوء تهديدات أنقرة.
وكان الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان قال أمس االول
أن تركيا ستتحرك عسكريًا
حلماية نفسها يف حالة أي
تهديد من «وحدات محاية
الشعب الكردية».
يف موازاة ذلك ،ويف مؤشر إىل
توجه روسيا إىل تعزيز قواتها
اجلوية يف سورية ،قدم الرئيس
الروسي فالدميري بوتني أمس
االول إىل جملس النواب (الدوما)
للتصديق ،بروتوكو ً
ال ملحقًا
باالتفاقية الروسية  -السورية
يف انتشار جمموعة جوية من
القوات املسلحة الروسية على
األراضي السورية.
وأفادت وكالة أنباء «سبوتنيك»
الربوتوكول
بأن
الروسية
يتضمن بنودًا حتدد مسائل
انتشار اجملموعة اجلوية الروسية
األراضي
على
وممتلكاتها
السورية ،وكذلك مسائل تتعلق
بعمل اجملموعة.
وتعبريًا عن أهمية الوجود
الروسي يف سورية ،عني
بوتني أمس االول نائب وزير
الدفاع نيكوالي بانكوف يف
منصب الناطق الرمسي بامسه لـ
«شؤون متركز جمموعة القوات
اجلوية الروسية يف سورية».
وذكرت وكالة «إنرتفاكس» أن
ً
نيابة عن بوتني
بانكوف ،حضر
جلسة جملس النواب للتصديق
على الربوتوكول.
ولروسيا قواعد عسكرية عدة

يف سورية ،من بينها قاعدة
محيميم اجلوية يف الالذقية،
وتقع مشال القاعدة الروسية
البحرية يف ميناء طرطوس على
ساحل البحر املتوسط جنوب
الالذقية .فض ًال عن ذلك،
هناك وجود روسي عسكري يف
مناطق أخرى بسورية على هيئة
مستشارين أو شرطة عسكرية
حلماية األمن مثل تلك املوجودة
يف حلب.
عملياتها
روسيا
وواصلت
العسكرية يف سورية أمس
االول ،وشنت طائراتها احلربية
غارات مكثفة استهدفت مناطق
سيطرة «داعش» يف ريف
محاة .وقال «املرصد السوري
حلقوق اإلنسان» أنه رصد ما ال
يقل عن  90غارة ،طاولت قرى
عكش وسوحا وصلبا وجروح
النعيمية واحلانوتة وعرشونة
وأبو دالية والقسطل ومسعود.
وأفاد «املرصد» بأن القصف
طاول مناطق أخرى يف ناحية
عقريبات ،ضمن السعي الروسي
إىل االقرتاب من مناطق حقول
النفط والغاز والسيطرة عليها
هي األخرى.
وكان بوتني أجرى صباح أمس
االول مكاملتني هاتفيتني مع
نظريه الكازاخستاني نور سلطان
الوزراء
ورئيس
نزاربايف
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو
للبحث يف نتائج مفاوضات
آستانة حول سورية.
وظهر أن موسكو متيل إىل
توسيع متثيل القوات اليت
«خفض
مناطق
سرتاقب
التوتر» لتشمل دو ً
ال من رابطة
الدول املستقلة .وقال مبعوث
الرئيس الروسي ،ألكسندر
الفرينتييف ،أن موسكو توجهت
إىل األعضاء اآلخرين يف رابطة
الدول املستقلة لدراسة إمكان
نشر مراقبني عسكريني يف
مناطق «خفض التوتر».
وأكد أن مشاركة عسكريني

تيار املستقبل يعزي بسيادة
املطران صليبا
يتقدم األمني العام السيد أحمد الحريري ومنسق
عام قطاع االغرتاب اآلنسة مرينا منيمنة و
منسقية سيدني يف تيار املستقبل بأحر التعازي
القلبية من أبناء الجالية اللبنانية والعربية
عامة واملسيحية خاصة وباالخص طائفة الروم
األرثوذكس يف سيدني وأسرتاليا بوفاة املطران
بولس صليبا مرتوبوليت أسرتاليا ،نيوزيلندا
والفيلبّني سائلني اهلل لروحه الراحة والسالم،
May his soul Rest In Peace
Our sincere condolences

تياراملستقبل منسقية سيدني
الشؤون األعالمية
فيصل قاسم

روس يف بعثة املراقبة يعد
أمرًا مؤكدًا .وتابع أن موسكو ال
حتاول إجبار أحد على االنضمام
إىل هذه اجلهود ،لكنها
سرتحب بقرار حمتمل من جانب
كازاخستان أو دول أخرى من
رابطة الدول املستقلة إلرسال
وحدات عسكرية إىل سورية.
لكن وزارة اخلارجية البيالروسية
َّ
تتلق حتى اآلن
أعلنت أنها مل
اقرتاحًا رمسيًا من روسيا حول
إرسال مراقبني عسكريني إىل
سورية.
وأوضح الناطق باسم الوزارة
أن
مريونتشيك،
دمييرتي
مينسك تنتظر وصول مثل هذا
االقرتاح الذي جيب أن يتضمن
معلومات مفصلة حول صيغة
املستقبلية
املراقبني
بعثة
وقوامها ومهماتها واملواقع
اجلغرافية لنشر قوات حفظ
السالم.
وشدد الديبلوماسي البيالروسي
على أن مشاركة العسكريني
البيالروسيني يف مثل هذه
املهمات اخلارجية ممكنة فقط
يف حال وجود تفويض من
جملس األمن الدولي.

تزامنًا ،قال أردوغان أن بالده
تعمل على تنفيذ اخلطوات
املتعلقة بإقامة مناطق «خفض
التوتر» يف إدلب وحلب
بالتنسيق مع روسيا وإيران،
موضحًا أنه سيواصل مناقشة
مناطق «خفض التوتر» يف
سورية مع بوتني ،على هامش
قمة العشرين يف هامبورغ
اليوم.
وشدد على أن رحيل الرئيس
السوري بشار األسد من
السلطة ،يف إطار تسوية
سياسية للصراع هناك« ،أمر
ضروري».
ميدانيًا ،استمرت االشتباكات
العنيفة بني قوات عملية
«غضب الفرات» من جانب،
وعناصر «داعش» من جانب
آخر ،على حماور يف مدينة الرقة.
وقال «املرصد السوري حلقوق
اإلنسان» أن دفعة جديدة من
األسلحة اليت أرسلتها قوات
«التحالف الدولي» دخلت إىل
مناطق سيطرة «قوات سورية
الدميوقراطية ،مشريًا إىل دخول
ً
حمملة بأسلحة
عشرات الشاحنات
وتعزيزات عسكرية ضخمة.

«داعش» خيرتق جنوب املوصل

اعرتفت القوات العراقية اليت
أصبحت على «بعد مئيت مرت من
ضفة نهر دجلة يف املوصل،
بأن «داعش» استطاع وضع
موطئ قدم يف إحدى القرى،
جنوب القيارة ،ونفت أنباء عن
قرب «إعالن النصر» ،موضحة
يف بيان أن «قطعاتنا البطلة
وسيعلن
مستمرة يف التقدم
ُ
القائد العام للقوات املسلحة
(رئيس الوزراء حيدر العبادي)
التحرير الكامل».
على صعيد آخر ،أكد رئيس
إقليم كردستان مسعود بارزاني
أن «ال عودة عن السعي» إىل
االنفصال عن العراق وإعالن
الدولة الكردية املستقلة.
وأفاد قائد الشرطة االحتادية
الفريق رائد جودت بأن قواته
«سيطرت على عدد من األهداف
املهمة يف حميط منطقة النجفي
وحتكم قبضتها على حركة العدو
من خالل نشر القناصني وتكثيف
الطريان املسري ،ومت قتل
 15داعشيًا وتدمري  3مواضع

للقناصني وتفكيك  46عبوة
ناسفة و 4أحزمة ،واالستيالء على
مستودع فيه  18صاروخًا مضادًا
للدروع وأجهزة اتصال وجتهيزات
قتالية» .وأعلن «إجالء  45عائلة
حماصرة قدمت إليهم اإلسعافات
الطبية» ،مؤكدًا «السيطرة على
مركز كبري لتدريب اإلرهابيني
يعرف مبعسكر أبو مسعود يف
البوسيف ومساحته  1500مرت
بعمق  10أمتار حتت األرض».
وأفادت مصادر أمنية بأن
«داعش» شن خالل األيام
اهلجمات
عشرات
املاضية
االنتحارية نفذتها نساء على
جهاز مكافحة اإلرهاب ،يف حني
تقاتل الشرطة االحتادية املعززة
بفرق خاصة من القناصة من
اجلهة اجلنوبية يف شوارع النجفي
وغازي ،مقابل تقدم اجليش
من احملور الشمالي عند حمليت
الشهوان ودكة بركة .ويقدر
طول املسافة املتبقية للوصول
إىل ضفة دجلة (النهر) بنحو 200
مرت.

املطران بولس صليبا يف ذمة اهلل

حـزب القـوات اللبنـانيـة يعـزي
بسيـادة املطـران بـولـس صليبـا
يتقـدم حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا  -مـركـز سيـدنـي
بـاحـر واخلـص التعـازي القلبيـة مـن الجـاليـة اللبنـانيـة عمـومـا
والجـاليـة االرثـوذكسيـة خصـوصـا» بـوفـاة متـروبـوليـت
استـراليـا ونيـوزيـالنـدا والفليبيـن للـروم االرثـوذكـس املطـران
بـولـس صليبـا.
تغمـد اللـه املطـران بـولـس صليبـا بـرحمتـه واسكنـه فسيـح
جنـاتـه ،ولتـرقـد نفسـه بسـالم.
االعالم

املرتوبوليت بولس صليبا مطران
اسرتاليا ونيوزلندا للروم
األرثوذكس يف ذمه اهلل
يتقدم رئيس حزب our local
 communityبول جرياد واالعضاء بالتعازي
القلبية من املسيحيني عامة واالوثوذوكس
بشكل خاص لفقدان املطران بولس صليبا،
مرتوبوليت أسرتاليا ،نيوزيلندا والفيلبّني ،
اسكنه اهلل فسيح جناته وكان لنا يف السماء
عونناً كما كان يف حياته راعياً صالحاً واباً
حنون.

مسؤول
العالقات
العامة
يف الحزب
كلوفيس البطي

الراحل الكبري املطران بولس صليبا
على رجاء القيامة والحياة األبدية ،نعى البطريرك
يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر املشرق

املثلث الرحمات
املطران بولس صليبا

مرتوبوليت أسرتاليا ،نيوزيلندا والفيلبـّني ،املنتقل
إىل رحمته تعاىل صباح األوّل من تموز .٢٠١٧
املسيح قام حقاً قام.
كذلك أصدر غبطته قراراً بتعيني قدس األب
األرشمندريت باسيليوس قدسية معتمداً
بطريركيا على أبرشية أوسرتاليا ونيوزيلندة
والفيليبني .سنوافيكم بتفاصيل التعازي والدفن
فور تحديدها.
نعتذر عن إرسال النشرة األسبوعية لهذا
األسبوع.
صادر من
مكتب املطرانية يف أيالوونع
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لبنانيات

«جنايات بريوت» حتكم بالسجن  20عاماً على قاتلة سيلني ركان

روايات كثرية حيكت حول قضية
مقتل الطفلة سيلني ركان،
ّ
خمفية» ومعلومات
عن «قطب
متشابكة وأخبار حالت دون
معرفة احلقيقة يف البدء ،خصوصًا
بعدما كشف والدها املدعي ياسر
ركان إثر وفاة طفلته اليت كانت
تبلغ من العمر أربعة أعوام ،أن
اللقاح تسبب مبقتلها ،ليعود
بعد مراجعته كامريات املراقبة
املنتشرة يف أرجاء املنزل يف
حملة سليم سالم يف الثاني من
تشرين األول من العام ،2014
ويتهم العاملة األثيوبية لديه
بيزوايهو نيغا اجيباش املعروفة
بـ»بوزاي» بقتلها خنقًا وسرقة
أغراض من املنزل.
منذ تلك احلادثة ،سلك التحقيق
مساره القضائي ،ليصل امللف
يف النهاية اىل حمكمة اجلنايات
مسار تكشفت خالله
يف بريوت،
ٌ
معامل اجلرمية أمام احملكمة اليت
حكمت أمس باإلمجاع يف حكم
أصدرته برئاسة القاضي هاني
عبد املنعم احلجار على «بوزاي»
بسجنها أشغا ً
ال شاقة مؤبدة
وختفيض العقوبة اىل السجن
عشرين عامًا أشغا ً
ال شاقة بعد
منحها أسبابًا خمففة ،وإلزامها
بأن تدفع للمدعي الوالد مبلغ
 150مليون لرية مبثابة تعويضات
شخصية.
إقرارات أربعة ،أدلت بها املتهمة
باعرتافها حول ارتكابها اجلرمية،
لتعود وتنفي ذلك أمام احملكمة
وتتهم الوالد «املسرت» بالتحرش
بها وبزواجه من امرأة أخرى،
وتهديده هلا وهي داخل السجن،
إتهامات رأت احملكمة أنها تفتقر
مفصلة يف
اىل اجلدية والثبوت،
ّ
حكمها التناقضات اليت وقعت
فيها املتهمة أمامها حيث أنكرت
ارتكاب اجلرمية ،معتربة أن هدف
املتهمة من ذلك هو حماولة
التملص من تبعة فعلتها.
ّ
فندت احملكمة يف حكمها الذي يقع
يف  18صفحة «فولسكاب» مجيع
اإلفادات اليت أدلت بها املتهمة
يف كافة مراحل التحقيق معها،
وكذلك إفادات شهود معظمهم
بينته
من األطباء،
ّ
مركزة على ما ّ
كامريات املراقبة داخل املنزل
حيث عمدت املتهمة اىل قطع
وإعادة التيار الكهربائي ملرتني،
األوىل ما بني الساعة 57:11 :50
والساعة  12:27:47وهي الفرتة
اليت حصلت فيها اجلرمية ،والثانية
ما بني الساعة  51:55:12و:33
.00:13كما ّ
فند احلكم ادالءات
املتهمة أمام احملكمة لتنتهي اىل
تكوين قناعة يقينية أن بوزاي
هي اليت أقدمت على قتل الطفلة
سيلني.
يستعرض احلكم يف البدء وقائع
القضية واعرتافات املتهمة يف
معرض التحقيق األولي وأمام
قاضي التحقيق األول حيث
اعرتفت بقتل سيلني من خالل
رمي نفسها فوقها بوضعية
الركوب ووضع يدها اليسرى على
فمها وأنفها وذلك بعد مشاهدتها
صورة والدتها وتذكرها حلادثة
االغتصاب اليت تعرضت هلا
يف الصغر ،وأنها فقدت وعيها
وعندما استعادته بعد خنق الطفلة
كانت األخرية ال تزال ساخنة
فقامت بوضعها يف سريرها حيث
أخذت تربد تدرجييًا ،وأنها تراجعت
عن نية االنتحار ألن هناك احتما ً
ال

أن تعيش سيلني اليت كانت
تقول هلا بعد مسح وجهها للطفلة
بقطعة قماش« :ممنوع متوتي
بسبيب أنا وما فيين عيش بالكي
ساحميين حبيبيت» ،وذلك وفق ما
أفادت املتهمة يف إحدى إفاداتها
األولية.
ويشري احلكم يف حيثياته ،اىل
أنه «من الثابت يف الوقائع
وباألدلة السيما يف ضوء إقرار
املتهمة الصريح يف التحقيقات
األولية واالستنطاقية ومدلول
أقواهلا خالل احملاكمة وعلى ضوء
ما بينته كامريات املراقبة داخل
منزل املدعي وعلى ضوء إفادات
الشهود واملستندات املضمومة
اىل امللف ،أن املتهمة اليت تعمل
كعاملة يف اخلدمة املنزلية يف
منزل املدعي أقدمت على قتل
الطفة سيلني من خالل اجللوس
عليها وهي ممددة أرضًا على
بطنها وخنقها بيدها».
ويضيف احلكم« :وحيث أنه ال
ميكن التوقف عند إنكار املتهمة
خالل احملاكمة على ضوء جممل
املعطيات اليت توافرت يف امللف
واليت كانت كافية لتكوين قناعة
يقينية لدى احملكمة أن املتهمة
هي من أقدم على قتل الطفلة
وال سيما على ضوء إقراراتها
األربعة بارتكابها ما أسند إليها
يف فرتات زمنية متباعدة كان
أوهلا يف التاسع من تشرين األول
العام  2014وآخرها يف  30ايلول
من العام نفسه ،ما من شأنه
متكني املتهمة من مراجعة نفسها
ومتكينها من جتاوز أي ضغوط قد
تكون تعرضت هلا وفق ما تدعي
خصوصًا أن استجوابها األخري
حصل حبضور وكيلتها وإفاداتها
يف التحقيق األولي جرت حبضور
مندوب من القنصلية األثيوبية
توىل أعمال الرتمجة ،كما أن إحدى
إفاداتها حصلت حبضور السكرتري
الثاني يف سفارة بالدها ما
من شأنه أن يؤمن هلا كافة
الضمانات لإلدالء بإفادتها مبلء
إرادتها وللشكوى من أي شيء
يشوش على تلك اإلرادة».
قد
ّ
كما لفتت حيثيات احلكم اىل
أفادة احد الشهود بأن املتهمة
أقرت أمامه بقتل سيلني بعد
ّ
مواجهتها مبا بينته كامريات
املراقبة ،فض ًال عما أفاد به ناطور
البناء جلهة تصرف املتهمة بشكل
طبيعي ومن دون توتر عند إنزاهلا
الطفلة اىل أسفل البناء.
ورأت احملكمة أن تذرع املتهمة
يف اعرتافاتها بأن احلالة النفسية
اليت متر بها عند مشاهدة صورة
والدتها كانت هي الدافع اىل
اجلرمية ال يربر فعلتها بأي شكل
من األشكال ،وإدالؤها أمام
احملكمة بأن اعرتافاتها السابقة
جاءت نتيجة اخلوف ال ميكن التوقف
عنده لعدم الثبوت وجلهة تكرار
االعرتاف يف فرتات متباعدة.
وتعترب احملكمة أن إدالء املتهمة
بأنها فضلت االعرتاف باجلرمية
على السماح لزوجة املدعي
مبعرفة عالقته بامرأة أخرى أو أنها
اعرتفت بارتكابها اجلرمية حلماية
الزوجة بعد أن هددها املدعي بأن
حيرم زوجته من أوالدها ،يفتقر
اىل اجلدية والثبوت إذ ال يعقل
أن تعرتف املتهمة جبرمية قتل مل
ترتكبها لألسباب املذكورة.
وعن ادالءات املتهمة أمام
احملكمة لنفي التهمة عنها ،أنها

اعرتفت باجلرمية بعد أن أرسل
اليها املدعي فتاة لبنانية تعاطت
املخدرات للدخول اىل مكان
توقيفها وأعطتها حبة دواء قبل
أن تدلي بإفادتها ونقلت اليها
طلب املدعي وبأنه سريسل املال
اىل شقيقها ،رأت احملكمة ثبوت
عدم صحتها بعد أن تبني من
مراجعة فصيلة البسطة أن املتهمة
ُأحضرت اىل الفصيلة وجرى
استجوابها يف اليوم التالي بعد
أن كانت موجودة بني فتاتني من
التابعية البنغالية .كما تبني من
مراجعة مكتب محاية اآلداب الذي
ُنقلت اليه املتهمة الحقًا أنها مل
توقف مع فتاة لبنانية مسند اليها
تعاطي املخدرات ،وقد تراجعت
املتهمة عن أقواهلا بعد مواجهتها
بالواقع املذكور حيث أكدت أن
أحدًا مل يطلب منها قول شيء يف
فصيلة البسطة وزعمت هذه املرة
أن الفتاة اليت التقتها يف مكتب
محاية اآلداب أخربتها أن املدعي
يهددها بقتل طفلتها إذا مل
تعرتف بارتكاب اجلرمية .كما أن
ما أدلت به املتهمة خالل احملاكمة
بأن املدعي اتصل باملنزل للسؤال
عن زوجته ،فلم يتبني بعد مراجعة
حركة االتصاالت وجود اي اتصال
من قبل املدعي يف الفرتة اليت
ذكرتها املتهمة.
خص أقوال املتهمة جلهة
ويف ما ّ
ترجيحها أن تكون املرأة األخرى
اليت تربطها عالقة باملدعي هي
من أقدمت على قتل الطفلة
وادالئها تارة بأنها ُهددت إلخبار
زوجة املدعي بتلك العالقة وتارة
أخرى لعدم االخبار عنها واالدالء
بوجود طفلة أخرى للمدعي
وبعثورها على صورتها على جثة
سيلني ،فقد اعتربت احملكمة أنها
تفتقر مجيعها اىل اجلدية والثبوت
ومل تتعزز بأي دليل يؤيدها وال
ميكن الركون اليها خصوصًا يف
ظل املعطيات األخرى الثابتة ويف
ظل تناقض هذه األقوال جلهة
التهديد وجلهة دخول أحد اىل
املنزل وجلهة أنها وجدت باب
املنزل مفتوحًا.
وأكثر من ذلك ،فإن ما أوردته
املتهمة من أن الوضعية اليت
مثلتها خالل التحقيق تتعلق
َ
نفس
بكيفية قيامها بفحص
الطفلة ال ميكن الركون اليه
جملافاته املنطق السليم ألن
الصور املرفقة بالتحقيق تبينّ
بشكل جلي وواضح جلوس
املتهمة على بطن الطفلة وكتمها
َ
لن َفسها بواسطة يدها .وباإلضافة
اىل ذلك فإن املتهمة مل تربر
وجدي سبب قيامها
بشكل مقنع
ّ
بقطع التيار عن املنزل وبشكل
خفي كما بينته كامريات املراقبة
خصوصًا يف الفرتة اليت قتلت
فيها الطفلة.
كما أن املتهمة  -تضيف حيثيات
احلكم  -تناقضت أيضًا يف أقواهلا
أمام احملكمة جلهة ادالئها بداية
بأنه مل تنفعل عند إنزال الطفلة
اىل أسفل البناء ألن األخرية
تكون دائمًا مريضة ثم ادالئها
الحقًا عند مساع ناطور البناء بأنها
كانت تبكي عند نزوهلا.
ويف ضوء ما بينته هذه احليثيات
جلهة التناقض وعدم اجلدية وعدم
الصحة يف أقوال املتهمة أمام
احملكمة ،رأت احملكمة أنه ال ميكن
التوقف عند ما أوردته أمامها
وإنكارها ارتكاب اجلرمية الذي

من الواضح أن اهلدف منه حماولة
التملص من تبعة فعلتها.
وما تزعمه املتهمة بأن الطفلة
كانت مريضة أو تعاني من
مشاكل صحية هامة ،فقد بقي
بنظر احملكمة يفتقر اىل الثبوت
إذ إن السجالت الصحية املضمومة
اىل امللف مل تبني مثل هذا األمر،
كما أن طبيب الطفلة نفى هذا
األمر وكذلك والدتها.
وحول ما أثري جلهة اللقاح ،فإنه
من الثابت ،حبسب احملكمة،
ووفقًا ملا تضمنه املستند الصادر
عن جلنة التحقيقات املهنية يف
نقابة األطباء اليت أجرت حتقيقًا
مع الطبيب الذي أجرى اللقاح
ومما ذكره األخري يف إفادتيه
ومن أقوال طبيبني آخرين ،فإن
اللقاح املذكور ليس له أي عالقة
حبادثة وفاة الطفلة وأن اللقاح
يف حال فساده فإنه ال ينتج عن
أخذه انعكاسات صحية قد تؤدي
اىل الوفاة بل ينعدم تأثريه فقط،
فض ًال عن أن اللقاح املذكور قد
جرى الكشف عليه وتبني أن
مصدره شرعي وصاحل.
وناقشت احملكمة يف حكمها مسألة
عدم وجود عالمات عنف على جسد
الطفلة ،ورأت أن ذلك ال يؤدي
اىل استبعاد وقوع اجلرمية ،إذ إنه
من العودة اىل إفادة أحد األطباء
أمام احملكمة فقد أدىل بأن خنق
الطفلة وفقًا للوضعية اليت مثلتها
املتهمة خالل التحقيق ليس من
شأنه بالضرورة أن يرتك آثارًا
على جسد الطفلة ،كما أن إحدى
الطبيبات اليت عاينت الطفلة بعد
وصوهلا اىل مستشفى الزهراء،
أشارت اىل وجود ازرقاق على
فمها وأن ذلك يشري علميًا
وطبيًا اىل وجود نقص حاد يف
األوكسيجني.
وردت احملكمة يف حكمها على
مرافعة وكيل املدعي احملامي
بطرس وأكد جلهة توافر عنصر
العمد أو ارتكاب اجلرم للتهرب من
جنحة أو جناية أو إلخفاء معاملهما،
«وإن كان يعود
فاعتربت بأنه
ْ
للمحكمة إعطاء الوصف القانوني
الذي تراه منطبقًا على الوقائع
الواردة يف القرار االتهامي بعد
التثبت منها إال أنه ال يعود هلا
حبث مدى توافر ظروف مشددة
للجرم مل تتم اإلشارة اليها يف
القرار االتهامي ،ويف مطلق
األحوال فإن الظرفني املذكورين
مل يثبت توافرهما بشكل جازم».
وأخريًا ،أشارت احملكمة اىل أنه
من الثابت أن املتهمة أقدمت على
سرقة بعض األغراض من منزل
خمدومها وقامت بتخبئتها داخل
غرفتها ومنها حقيبة و»شال»
و»فوالر» وكف من الكاوتشوك
وكيس حيتوي على أساور وخوامت
وسالسل ذهبية وفضية وكيس
بداخله أوراق وقطع نقدية صغرية
أكربها من فئة العشرين ألف
لرية ،قالت املتهمة إن «املدام»
أعطتها اياهم فيما اقرت بالسرقة
يف التحقيق األولي معها.
وانتهت احملكمة يف حكمها اىل
منح املتهمة األسباب التخفيفية
بالنظر اىل ظروف الدعوى كافة
ومبا هلا من حق التقدير ،ورأت
أن حتديد التعويض الذي يقتضي
احلكم به عن جرمية القتل له طابع
معنوي ألن أي تعويض مادي
يعوض فقدان حياة
ال ميكن أن
ّ
إنسان.

مرييام كلينك أطلقت النار أيضاً
و«العسكرية» تدينها بالسجن والغرامة

زاد دخول الفنانة مرييام كلينك اىل احملكمة العسكرية الدائمة االربعاء،
من ارتفاع حرارة القاعة ،بعد انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة
ّ
ّ
املولد.
وتعطل
فمثول كلينك أمام احملكمة العسكرية ،مل يكن بهدف تصوير فيديو
كليب مع الفوج اجملوقل يف اجليش كما فعلت سابقًا وفق قوهلا،
فهي ُ
مثلث كمدعى عليها بإطالق النار يف حملة بتغرين  -الزعرور يف
اخلامس من آب العام املاضي من مسدس حربي غري مرخص.
وبتأخر أربع ساعات ،حضرت كلينك قرابة الثانية والنصف من بعد
الظهر وبرفقتها وكيلها احملامي باتريك شليطا الذي «توىل» شرح
تفاصيل ملوكلته داخل القاعة عن قفص االتهام وغريها من األمور،
وما هي إال دقائق حتى نادى رئيس احملكمة «مرييام كلينك» ،اليت
تقدمت صوب املنصة وهي ترتب مالبسها حيث كانت ترتدي فستانًا
أسود .بادر رئيس احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل اىل تالوة
التهمة ُ
املسندة إليها حيث كانت كلينك ترافقه مع كل مجلة يتلوها
بقوهلا «نعم» .ثم سأهلا عن ظهورها يف فيديو كليب وهي ُتطلق
النار من مسدس حربي فأجابت« :املسدس ليس لي وما حصل أنين
كنت مدعوة اىل رحلة استجمام من ِقبل شخص مشهور ،وحينها قال
لي أحدهم بأن النساء ال تطلقن النار وهذا األمر استفزني ،فدعاني
اىل إطالق النار وتوجهنا كل بسيارته اىل مكان بعيد حيث أعطاني
وصورت فيديو كليب مع
و»قوصت ضربني» ،وأنا سبق
مسدسًا
ّ
ّ
الفوج اجملوقل ،واجليش على راسي».
وعندما أعلمها رئيس احملكمة أن إطالق النار ومحل السالح يتطلب
إذنًا ،قالت «اعتقدت أن هذا أمر عادي «وما كنت عاريف» وفعلت
ذلك كي أتصور وليس بهدف إطالق النار» .وأضافت« :جمرد حركات
ليس أكثر».
وأكدت بأن املسدس الذي أطلقت منه النار يعود للشخص الذي
استفزها وهي ال تعرفه ،وقالت« :الفرد هوي هوا بيطيلع صوت».
ولكن الصور ُتظهر أنه مسدس حقيقي  -سأهلا رئيس احملكمة -
مستوضحًا فأجابت« :إمنا هو ُيصدر صوتًا».
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين إدانة املدعى
عليها ،ترافع وكيلها طالبًا هلا الرباءة.
وبسؤاهلا عن طلبها األخري قالت كلينك« :طبعًا الرباءة» .وحكمت
احملكمة عليها بالسجن مدة عشرين يومًا واستبدال عقوبة السجن
بغرامة مالية قدرها  300ألف لرية وبإلزامها تقديم مسدس حربي أو
دفع ضعفي مثنه.
وبعد استكمال اإلجراءات إنفاذًا للحكم حبقها غادرت كلينك احملكمة.

قوى االمن :مستمرون بتوقيف مطلقي
النار ونشر أمسائهم
اكدت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا ،أنها مستمرة
مبالحقة اجملرمني الذين يطلقون النار إبتهاجًا ،وسيتم توقيفهم وإحالتهم
اىل القضاء .كما أنها مستمرة أيضًا يف نشر أمسائهم وتعميمها ،وذلك
حتى يقلعوا عن هذه الظاهرة اليت تتسبب بإزهاق أرواح املواطنني
وإحلاق األضرار باملمتلكات ،عدا إثارة الذعر يف نفوس اآلمنني.
وشددت املديرية على التخلي عن هذه العادة السيئة القاتلة والتعبري
عن فرحهم بصورة حضارية ،وتعلمهم بأن األوامر قد أعطيت لقطعاتها
التشدد يف مالحقة املخالفني ،وإختاذ االجراءات
العمالنية بضرورة
ّ
القانونية حبقهم.
كما تعلق أهمية كربى على مشاركة املواطنني يف التبليغ عن مطلقي
النار (صورة ،فيديو ،معلومة) ،عرب موقع قوى االمن الداخلي خدمة
«بلغ» ومواقع التواصل االجتماعي العائدة هلا.
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الـسبت  8تــمـوز 2017

اسرتاليا يف أسبوع

الربوفيسورة بيثان غرينر:تغيري قوانني ملاذا حيب الصينيون منتجات أسرتاليا؟
حقوق اإلنسان لن يوقف اإلرهاب
تعرف على السبب
حظر السفر والتغيريات يف
قوانني حقوق اإلنسان لن تؤدي
إىل منع اهلجمات اإلرهابية.
هذا ما خلصت إليه الكاتبة
بيثان غرينر األستاذة املساعدة
بقسم العلوم السياسية جبامعة
ماسي ،يف مقال أورده موقع
«كونفرسيشن» األسرتالي.
ولفتت الكاتبة إىل أن اهلجمات
اإلرهابية احلديثة اليت وقعت
يف مانشسرت وبروكسل ولندن
دفعت رئيسة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي إىل الدعوة لسن
عقوبات أكثر ونهج أكثر صرامة
ملكافحة اإلرهاب.
وحتدثت ماي عن عقوبات سجن
أطول ،وقواعد هجرة أقوى،
ووقف حرية حركة املشتبه
بهم.
وأضافت الكاتبة أن معظم
اهلجمات األخرية تندرج حتت بند
ما يسمى «الذئاب املنفردة».
ورغم اعرتاف كاتبة املقال
بأن الطبيعة املتلونة واملتغرية
لإلرهاب تتطلب تطوير قوانني
وحوافز جديدة ومتثل حتديا
للسلطات ،لكنها رأت أن ذلك
ال ينبغي أن يأتي على حساب
حقوق اإلنسان.
وأردفت« :على سبيل املثال
فإن احتجاز املزيد من املشتبه
بهم لفرتات أطول أمر غري
منطقي».
ولفتت إىل دراسة حديثة
أشارت إىل أن تنظيم داعش

جرى تأسيسه على أيدي
جمموعة من األشخاص كانوا قد
حبسوا معا يف معكسر بوكا يف
أعقاب الغزو األمريكي للعراق
عام .2003
االعتقال
معسكر
وداخل
ضباط
املذكور كان هناك
جيش سابقني وأصحاب عقول
أيديولوجية وسياسية خمتلفة
حيث جتمعوا معا وأسيئت
معاملتهم وحرموا من أي دور
مستقبلي يف العراق ،وكانت
النتيجة بزوغ تنظيم داعش.
وذكرت الكاتبة أن املساس
ببنود حقوق اإلنسان يف
مكافحة
بدعوى
القوانني
اإلرهاب لن يؤدي إىل القضاء
على املشكلة.
ونوهت إىل مقال للربملاني
الربطاني كري سرتامر بصحيفة
اجلارديان قال فيه إنه شاهد
أثناء فرتات خدمته العديد من
قضايا املخططات اإلرهابية،
مؤكدا أن قوانني حقوق اإلنسان
مل متثل عائقا يف اكتشاف تلك
اخلاليا اإلرهابية.
وأشارت صاحبة املقال إىل أن
فكرة حظر سفر فئات معينة من
البشر ،على غرار األمر التنفيذي
الذي أصدره دونالد ترامب
ضد مواطين  6دول بعينها ،لن
تؤدي كذلك إىل القضاء على
اإلرهاب.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تعداد :2016

أسـرتاليا بــلد «العـجزة»

دق التعداد السكاني عام 2016
والذي ُنشر مؤخرا ناقوس اخلطر
بشأن تنامي نسبة كبار السن
يف أسرتاليا.
وتشري اإلحصائيات إىل تزايد
نسبة املسنني بني صفوف
الشعب األسرتالي ،مما يعين
عدد أقل من دافعي الضرائب.
وأظهر التعداد السكاني عام
 2016أن االشخاص فوق وحتت
سن العمل باتوا ميثلون % 52
من عدد سكان أسرتاليا.
ومتثل الزيادة النسبية يف عدد
املسنني ضغطا على االقتصاد
واملوازنة.
وبشكل عام ،يتسبب النمو
السكاني يف تداعيات عميقة
على احلياة األسرتالية.
وتفتقد أسرتاليا وجود سياسة
أو إسرتاتيجية سكانية شاملة.
وعلى مدى السنوات ،أوصت
العديد من االستجوابات مبثل
هذه السياسة.
ويف املعتاد ،ترتكز السياسات
يف هذا الصدد على املواليد
واهلجرة.
وكجزء من عملية إعادة البناء
بعد احلرب ،تبنت أسرتاليا هدفا
لنمو سكاني .% 2
وكانت اهلجرة اجلماعية إىل
أسرتاليا أحد املالمح املميزة،
مع تشجيع األزواج على اإلجناب
والتحذير من مواجهة الفناء.
وكان استجواب وطين عام
 1975حول السكان مبثابة

حلظة ملحوظة يف الدميوغرافية
األسرتالية.
وخلص االستجواب إىل أن
أسرتاليا ال ينبغي أن متارس
تأثريا من أجل النمو السكاني.
ومت مراجعة السياسة السكانية
يف تسعينيات القرن املاضي
من خالل اجمللس القومي
لإلسكان.
ويف تقريره عام  ،1994مل حيدد
اجمللس عددا مثاليا من التعداد
السكاني بالنسبة ألسرتاليا،
لكنه دعا جمددا إىل سياسة
استعداد تعتمد على رد الفعل.
وجتدد االهتمام يف السياسة
السكانية املستدامة عام 2010
يف أعقاب التصديق املشبوه
على ما يسمى «أسرتاليا
الكبرية».
توني بريك تقلد منصب وزير
السكان ملدة تناهز  6شهور
حتى جرى توسيع نطاق احلقيبة
الوزارية ،ثم اختفت كلمة
«السكان» الحقا من أي لقب
وزاري.
وبعد حتقيق شامل ،مت اإلعالن
عام  2011عن إسرتاتيجية
سكانية دائمة ألسرتاليا.
هذه
كافة
من
وبالرغم
والتحقيقات
االستجوابات
إلنشاء سياسة سكانية لكن
احلكومات األسرتالية املتعاقبة
مل تستجب حتى اآلن بالشكل
املالئم.
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أسرتاليا تنفجر «غضبا» بعد فضيحة
«قرية املعاشات»

أالن فيلز

تشهد أسرتاليا يف اآلونة
األخرية ظهور منط جديد من
البيزنس لكنه ليس على تراب
الدولة ،بل يذهب إىل اخلارج
وحتديدا يف الصني.
اجلديد
البيزنس
وحياول
االستفادة من التوسع الكبري
يف السوق الصينية.
النمو الصيين مينح فرصا ال
تتواجد يف األسواق بطيئة
التحرك يف الدول املتقدمة.
وعندما فتحت الصني أبوابها
للتجارة الدولية واالستثمارات
يف سبعينيات وتسعينيات
القرن املنصرم ،نقل املصنعون
إىل
عملياتهم
األسرتاليون
الصني لتصنيع منتجات أرخص
تكلفة.
ويف ذلك الوقت ،كانت السوق
الصينية ما زالت صغرية لذلك
مل يكن هناك إال قدر ضئيل من
االهتمام بهذا البيزنس وعاد
األسرتاليون أدراجهم جمددا إىل
بالدهم ودول خارجية أخرى.
وبعد  20عاما ،انضمت الصني
ملنظمة التجارة العاملية وحقق
اقتصادها منوا الفتا ،وباتت
السوق الصينية جاذبة للشركات
األسرتالية اليت بدأت يف تنفيذ

أنشطة بالدولة األسيوية.
واآلن ،أسست حوالي 3000
شركة صينية متوسطة وصغرية
مشروعات يف الصني.
وقال أحد رجال األعمال
يف
مبشروعات
املرتبطني
الصني« :مبجرد أنك تنتمي
ألسرتاليا يف الصني ،فإن ذلك
مينحك مسعة طيبة تتعلق جبودة
منتجك ،مما يساعدنا بشكل
خاص يف مواجهة املتنافسني
الدوليني».
يذكر أن املستهلكني الصينيني
يولون ثقة اكرب يف األجانب
القادمني من بلدان تنتشر
فيها تلك اخلدمات قبل وقت
طويل من بزوغها يف الدولة
األسيوية.
وينطبق ذلك بشكل خاص على
صناعة الغذاء ال سيما يف
أعقاب الكثري من تقارير تلوث
املنتجات الصينية مما جعل
املستهلكني هناك يضعو ن
ثقتهم بشكل أكرب يف األجانب
القادمني من أقطار تتمتع
مبعايري سالمة غذائية قوية مثل
أسرتاليا.
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البنوك تستعد لصفع مستثمري
العقارات

العقارات
مستثمرو
يواجه
يف أسرتاليا املزيد من اآلالم
املنتظرة نامجة من زيادة حمتملة
مؤكدة جديدة يف سعر الفائدة
ينتظر أن تعلن عنها البنوك
األربعة الكربى.
وقالت صحيفة سيدني مورنينج
هريالد« :املناقشات السياسية
احلامية اليت تدور حول البنوك
األسرتالية سينجم عنها اختاذ
قرار تقليدي منعزل برفع سعر
الفائدة».
وأضافت« :الصعود املذكور
يستهدف جمموعة واحدة على
وجه اخلصوص ،أال وهي
املستثمرين العقاريني».
وليست هذه املرة األوىل اليت
حتمل فيها البنوك مستثمري
العقارات أعباء زيادة سعر
الفائدة.
ويف يونيو املاضي ،رفعت
األسرتالية
األربعة
البنوك
الكربى أسعار الفائدة بنسبة
ترتاوح بني  0.3إىل % 0.35
يف القروض اليت تعتمد على

نظام «الفائدة فقط».
حمللو مؤسسة مورجان ستانلي
قالوا إن زيادة أسعار الفائدة
تضيف حوالي  900ألف مليون
دوالر إضافية إىل األرباح
السنوية للبنوك األربعة.
لكن بالرغم من ذلك ،مل حيدث
أبدا أن اصطف السياسيون أو
اإلعالم النتقاد طمع املسؤولني
عن البنوك األسرتالية.
ما جيعل البنوك األسرتالية
تتصرف على هذا النحو من احلرية
هي تلك اإلشادة اليت حتظى
بها من السياسيني ،واملوافقة
الضمنية من اهليئات املشرفة
على رفع أسعار الفائدة طاملا
أن التكلفة األكرب وراء ذلك
يتحملها املستثمرون العقاريون
والزبائن الذين يندرجون حتت
مظلة نظام «الفائدة فقط».
ويعين ذلك أن املستثمرين
يتحملون
سوف
العقاريني
القسط األكرب من أي ارتفاعات
مستقبلية منتظرة.
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دعا حزبا العمال واخلضر وأالن
فيلز الرئيس السابق للمفوضية
األسرتالية للمنافسة وشؤون
املستهلك احلكومة إىل إجراء
حتقيق فيدرالي عاجل بشأن
انتهاكات ومعامالت مهينة لكبار
السن يف «قرية املعاشات»
التابعة لشركة «أفيو جروب».
ويف سلسلة من القصص
اخلربية ،كشفت فريفاكس
ميديا وبرنامج «فور كورنرز»
بشبكة إيه بي سي ممارسات
مشبوهة مهينة لكبار السن
على أيدي القائمني على إدارة
«قرية املعاشات».
من جانبه ،انتقد قائد املعارضة
الفيدرالي بيل شورتن استغالل
األشخاص الضعفاء يف القرية،
ودعا إىل إصالحات عاجلة يف
أعقاب التسريبات.
ودعا أالن فيلز إىل ضرورة
قيام املؤسسات املعنية برد
فعل قوي لتطهري قطاع رعاية
املسنني
شورتن ذكر الثالثاء املاضي
إنه مستعد للعمل مع رئيس
مالكومل
األسرتالي
الوزراء
ترينبول حلل مشكالت قطاع
رعاية كبار السن مضيفا أن
الشركات الكبرية اليت تعامل

األسرتاليني املسنني الضعفاء
بالطريقة اليت شاهدناها ينبغي
استبعادها.
واستطرد :الدولة اليت تعامل
مسنيها على هذا النحو الذي
شاهدناه يف التلفاز ينبغي أن
ختجل من نفسها».
وتابع« :حنن يف حاجة لبذل
الكثري من اجلهود اإلضافية
ملعاملة املسنني جيدا».
ومضى يقول« :حنن يف حاجة
إىل بذل املزيد لضمان معاملة
أفضل للمسنني ،إذا مل نواجه
التحديات اليت جتابه رعاية كبار
السن اآلن ،سيكون األمر أكثر
صعوبة مستقبال».
وتدير شركة «أفيو جروب»
على مدى ربع قرن مراكز
لرعاية كبار السن وأصحاب
باسم
وتشتهر
املعاشات،
«قرية املعاشات».
أما الربوفيسور فيلز فقد وصف
خمالفات قرية املعاشات بأنها
مشكلة القرن داعيا لقرارات
عاجلة من احلكومة واجلهات
املشرفة.
ولفت إىل أن حتقيقات وسائل
يف خمالفات القرية
اإلعالم
أيقظت فوهة الربكان.
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«املوقع األسود» يبيع بيانات
األسرتاليني
الفيدرالية
الشرطة
حتقق
األسرتالية يف تقارير بيع
بيانات بطاقات األسرتاليني
املستفيدين من نظام امليديكري
على «املوقع األسود».
وميثل ذلك انتهاكا جسيما
وصف بأنه «كارثة اإلنرتنت».
ووفقا لتقرير أوردته «جارديان
أسرتاليا» ،فإن الراغب يف
الشراء يستطيع انتزاع بيانات
أي أسرتالي مشرتك على
امليديكري ،بـ  30دوالر لكل
بطاقة.
ويشري ذلك إىل ثغرة أمنية
هائلة يف النظام الصحي
األسرتالي.
من جانبه ،قال أالن تودج وزير
اخلدمات اإلنسانية الفيدرالي
إن احلكومة تأخذ املسألة مأخذ
اجلد.
ويطلب املوقع األسود من
الراغب يف الشراء ترك
االسم األول واألخري ملشرتك
بيانات
لتتلقى
امليديكري،
وتفاصيل دقيقة عن املريض.
ويف بيان له ،قال تودج إن
أي اخرتاق لبطاقات امليديكري

ميثل مبعث قلق كبري ،مؤكدا أن
حكومته جتري حتقيقها اخلاص
يف هذا الشأن.
واستطرد« :تأمني البيانات
الشخصية مسألة يف غاية
األهمية ،يتم حاليا إجراء
حتقيقات شاملة».
وشدد على أن احلكومة لديها
التزام بوضع أولوية ألمن
اإلنرتنت ،الفتا إىل وجود جهود
مستمرة لتحسني القدرات يف
هذا الصدد.
تانيا بليربسيك نائبة رئيس
املعارضة ذكرت أن مثة
تساؤالت خطرية وعاجلة ينبغي
على احلكومة اإلجابة عليها بشأن
«كارثة اإلنرتنت».
وفسرت ذلك قائلة« :عندما
اكتشفت احلكومة وجود خماطر
أمنية ما اخلطوات اليت نفذتها
إلخطار الناس الذين بيعت
بياناتهم على املوقع».
احلكومة
بليربسك
واتهمت
باإلشراف على كابوس متكرر،
الفتة إىل فضيحة اخرتاق موقع
التعداد السكاني ألسرتاليا.
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اسرتاليا يف اسبوع

حريق لندن يثري الرعب يف أسرتاليا

الوزير كريغ الوندي

النار تلتهم املبنى

ردود فعل غاضبة ..منح شركات
خاصة بيانات الطالب

خاصة
شركات
تكتسب
أسرتالية صالحيات غري مسبوقة
يف الدخول على بيانات شخصية
وأكادميية للطالب ،وصياغة
أسئلة اختبارات مهارات القراءة
والكتابة واحلساب ، NAPLAN
وإنتاج مواد تعليمية.
وأثار ذلك خماوف من أن
الشركات اخلاصة باتت متلي
سياسة التعليم احلكومي.
أكثر من  % 90من مدرسي
ومديري املدارس احلكومية
يشعرون بالقلق جتاه خصخصة
وينتقدون
العام،
التعليم
اخلاصة
للشركات
السماح
باالطالع على بيانات الطالب.
مشاعر القلق املذكورة كشفها
استطالع حديث شارك فيه
 2200مدرس أسرتالي بينهم
 1100بوالية نيو ساوث ويلز.
أحد املالمح األساسية خلصخصة
التعليم يف أسرتاليا يتمثل
لطالب
يف اختبارات نابالن
السنوات  3و 5و 7و.9
الدراسة اجلديدة أشرف عليها
احتاد مدرسي نيو ساوث ويلز،
وجرى نشره الثالثاء.
وأصبحت الشركات اخلاصة،
مثل «بريسون» تتحكم تقريبا
يف كافة عناصر اختبارات
نابالن .
وقال املعلمون إن الرتكيز
املتزايد على اختبارات نابالن
مينح الشركات نفوذا معتربا
يتعارض مع القيم التعليمية
املفرتضة.

كورين كامبل ناظرة مدرسة ابتدائية
كورين كامبل ،ناظرة مدرسة
ابتدائية يف مشال سيدني
قالت« :الكثري من السياسات
التعليمية تتمحور حول نابالن...
ويضطر املدرسون إىل استخدام
مناهج أعدتها شركات مثل
«بريسون».
وأردفت« :اشعر باالنزعاج
الشديد حقا خالل السنوات
األخرية بشأن التواجد املتزايد
يف
التجارية
لالعتبارات
املدارس».
ويف نيو ساوث ويلز ،متتلك
شركة «بريسون» مسؤولية
طبع وتوزيع اختبارات نابالن،
العملية
على
واإلشراف
التسويقية ،وإعداد تقارير
حول النتيجة منذ  2012مبوجب
اتفاقني مع هيئة معايري التعليم
بنيو ساوث ويلز بقيمة إمجالية
 51.9مليون دوالر.
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الكاردينال بال حتت مقصلة
االتهامات اجلنسية
قال الكاردينال األسرتالي
جورج بال واملسؤول املالي
بالفاتيكان إنه يتطلع ملوعد
حماكمته بعد اتهامه رمسيا
بارتكاب اعتداءات جنسية.
وحددت السلطات األسرتالية
 18يوليو املقبل موعدا ملثول
الكاردينال الكاثوليكي البارز
أمام حمكمة مبلبورن بعد أن
اتهمته شرطة فيكتوريا رمسيا
وأخطرت ممثليه القانونيني
بذلك.
وقال بيان أصدرته األبرشية
بسيدني:
الكاثوليكية
«الكاردينال بيل سوف يعود
إىل أسرتاليا أقرب وقت
ممكن لتربئة مسعته يف أعقاب
نصائح ،وبعد أخذ موافقات من
أطبائه الذين سوف يقدمون له
املشورة خالل السفر».
وأردف البيان« :لقد أنكر بيل
بشدة كافة االدعاءات املنسوبة
له».
ومن املتوقع أن يدلي جورج
بيل ببيان إضايف من روما.
شني باتون ،نائب مفوض
شرطة فيكتوريا قال للشرطة
إن االتهامات املوجهة جلورج بيل

تتعلق بالعديد من الشكاوى.
وينتظر اجلميع قرارا قضائيا
األسبوع املقبل لتحديد إذا ما
كان باإلمكان نشر تفاصيل
عن طبيعة االتهامات حيث تعقد
جلسة حماكمة يف هذا الشأن
يوم  6يوليو املقبل.
وكانت الشرطة قد أكدت يف
يوليو املاضي أنها حتقق رمسيا
يف الشكاوى جورج بيل واليت
تعزي أحداثها إىل سبعينيات
القرن املاضي.
لكن الكاردينال بال دائما ما
ينكر أي ضلوع له يف تلك
االدعاءت ويصر على براءته
زاعما أنها جزء من «محلة
تشويه إعالمية» لكنه لفت إىل
استعداده التعاون مع السلطات
املختصة.
ويف أكتوبر املاضي ،طار ثالثة
من شرطة فيكتوريا إىل روما
الستجواب جورج بيل.
ويشغل بيل منصب رئيس
الشؤون املالية يف الفاتيكان
ويعترب يف املركز الثالث من
حيث املكانة يف املؤسسة
الكاثوليكية األم.
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احلب من أول نظرة ..زوجان
يتبنيان الطفلة كاثلني

الربوفيسورة بيثان غرينر:تغيري قوانني
حقوق اإلنسان لن يوقف اإلرهاب

املبنى الذي التهمته النار

تسبب حريق مدمر بأحد مباني
لندن يف إثارة الرعب داخل
أسرتاليا والدعوة لتحقيقات عاجلة
بشأن سالمة املباني.
وال متتلك السلطات األسرتالية
إحصائيات عن عدد املباني اليت
استخدم يف تشييدها مواد خام
خطرية غري متوافقة.
وأمر رئيس الوزراء األسرتالي
مالكومل ترينبول بإجراء حتقيق
كرد فعل على كارثة احلريق
املدمر الذي ضرب برج جرينفل
يف لندن الشهر املاضي.
بيد أن موعد التحقيق مل يتحدد
بعد ،يف ظل حالة عارمة من
الفوضى.
ومن املفرتض أن تعتمد النتائج
على جتميع خالصة حتقيقات
مستقلة يف الواليات األسرتالية،
لكن الواقع أن شيئا مل يبدأ بعد.
ويف عام  ،2014شهدت والية
فيكتوريا حريقا مروعا عندما
امتدت النريان بسرعة يف مبنى
سكاني بسبب مواد ضارة مثلما

توضح الصورة التالية:
وأعلنت حكومة فيكتوريا مؤخرا
إجراء حتقيق يف سالمة املباني
وجتهيزها ملكافحة احلرائق.
حكومة نيو ساوث ويلز ذكرت
أنها ستعلن مراجعتها اخلاصة يف
هذا الشأن األسبوع املقبل.
واختارت حكومة ترينبول وزير
الصناعة كريغ لوندي ليرتأس
منتدى وزير البناء Building
 Minister’s Forumاجلمعة
املاضي حيث ناقش رد الفعل
اإلسرتاتيجي على املخاطر النامجة
من وجود مواد غري متوافقة مع
منتجات البناء ،مما يؤدي إىل
تفاقم خماطر احلرائق مثلما حدث
يف لندن.
ويف مقابلة مع راديو «إيه بي
سي» صباح الثالثاء قال لوندي
إن دوره يتمثل يف مقابلة وزراء
حكومات الواليات ،ومراجعة مواعيد
وإجراءات التحقيقات املتعلقة
بسالمة املباني.
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حظر السفر والتغيريات يف
قوانني حقوق اإلنسان لن تؤدي
إىل منع اهلجمات اإلرهابية.
هذا ما خلصت إليه الكاتبة
بيثان غرينر األستاذة املساعدة
بقسم العلوم السياسية جبامعة
ماسي ،يف مقال أورده موقع
«كونفرسيشن» األسرتالي.
ولفتت الكاتبة إىل أن اهلجمات
اإلرهابية احلديثة اليت وقعت
يف مانشسرت وبروكسل ولندن
دفعت رئيسة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي إىل الدعوة لسن
عقوبات أكثر ونهج أكثر صرامة
ملكافحة اإلرهاب.
وحتدثت ماي عن عقوبات سجن
أطول ،وقواعد هجرة أقوى،
ووقف حرية حركة املشتبه
بهم.
وأضافت الكاتبة أن معظم
اهلجمات األخرية تندرج حتت بند
ما يسمى «الذئاب املنفردة».
ورغم اعرتاف كاتبة املقال
بأن الطبيعة املتلونة واملتغرية
لإلرهاب تتطلب تطوير قوانني
وحوافز جديدة ومتثل حتديا
للسلطات ،لكنها رأت أن ذلك
ال ينبغي أن يأتي على حساب
حقوق اإلنسان.
وأردفت« :على سبيل املثال
فإن احتجاز املزيد من املشتبه
بهم لفرتات أطول أمر غري
منطقي».
ولفتت إىل دراسة حديثة
أشارت إىل أن تنظيم داعش

جرى تأسيسه على أيدي
جمموعة من األشخاص كانوا قد
حبسوا معا يف معكسر بوكا يف
أعقاب الغزو األمريكي للعراق
عام .2003
االعتقال
معسكر
وداخل
ضباط
املذكور كان هناك
جيش سابقني وأصحاب عقول
أيديولوجية وسياسية خمتلفة
حيث جتمعوا معا وأسيئت
معاملتهم وحرموا من أي دور
مستقبلي يف العراق ،وكانت
النتيجة بزوغ تنظيم داعش.
وذكرت الكاتبة أن املساس
ببنود حقوق اإلنسان يف
مكافحة
بدعوى
القوانني
اإلرهاب لن يؤدي إىل القضاء
على املشكلة.
ونوهت إىل مقال للربملاني
الربطاني كري سرتامر بصحيفة
اجلارديان قال فيه إنه شاهد
أثناء فرتات خدمته العديد من
قضايا املخططات اإلرهابية،
مؤكدا أن قوانني حقوق اإلنسان
مل متثل عائقا يف اكتشاف تلك
اخلاليا اإلرهابية.
وأشارت صاحبة املقال إىل أن
فكرة حظر سفر فئات معينة من
البشر ،على غرار األمر التنفيذي
الذي أصدره دونالد ترامب
ضد مواطين  6دول بعينها ،لن
تؤدي كذلك إىل القضاء على
اإلرهاب.
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مرييديث وإليوت جوردون مع الطفلة كاثلني التي تبنياها
تغريت احلياة بشكل دراماتيكي
يف عيون الزوجني االسرتاليني
مرييديث وإليوت جوردون منذ
تبنيهما الطفلة كاثلني ،واليت
أصبحت جزءا ال يتجزأ من
العائلة.
الزوجان اللذان يقطنان يف
«ويست رايد» كانا قد شاهدا
كاثلني للمرة األوىل وقتما
كانت ال تتجاوز الشهور الثمانية
من عمرها ،حيث طلبا رعايتها.
ويف تشرين الثاني املاضي،
بعد رعايتهما إياها ملدة عامني،
جنحا يف تبنيها يف عملية كانت
ستستغرق وقتا أطول لوال
اإلصالحات اليت قدمتها حكومة
نيو ساوث ويلز العام املاضي
لتشجيع األزواج على تبين األبناء
القابعني حتت رعايتهم.
وقالت جوردون« :عندما التقينا
بها ،مل تتحمل االنتظار حتى
تكون يف منزلنا ،ومل نضع
وقتا لتصبح ضمن عائلتنا إىل
األبد».

شعرنا
«لقد
واستطردت:
بالدهشة املطلقة عندما وافقوا
بسرعة على التبين  ،ومل نصدق
أن حلمنا حتول إىل حقيقة».
فإن
«بالتأكيد
وتابعت:
التعديالت جعلت اإلجراءات
أسرع مما كانت عليه مسبقا».
ومبوجب التعديالت اجلديدة،
يستطيع أولياء األمور الذين
يرعون أطفاال التقدم بطلب
للتبين بعد مرور  12شهرا.
وتسبب ذلك يف مضاعفة حاالت
التبين العام املاضي.
األحد ،قالت برو جوارد وزيرة
العائالت وخدمات اجملتمع إن
عام  17-2016شهد إجناز 127
أمر تبين أمام احملكمة العليا بنيو
ساوث ويلز.
ونوهت إىل أن ذلك اإلجناز
جاء يف أعقاب خطة بتمويل 24
مليون دوالر متتد ألربع سنوات
تتضمن ختصيص قوة عمل
لتقليص طلبات التبين العالقة.
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اسرتاليا يف اسبوع

تفاصيل ضبط مراهقني يف غرب سيدني بدءا من  1متوز ..أسرتاليا تصعق بطاقات االئتمان ..ملاذا ال تتسم
بائعي العقارات بقانون جديد
بالوضوح؟

شرطة مكافحة اإلرهاب تلقي القبض على مراهقني يف أوبرن

إلقاء القبض على مراهقني ال يتجاوز عمرهما  18عاما بتهمة االتجار باألسلحة واملخدرات

املراهقان متهمان ببيع أسلحة ومخدرات إىل عناصر أمنية متنكرة

يدخل قانون جديد مع أول
متوز حيز التنفيذ يلزم بائعني
العقارات إثبات أنهم مواطنون
أسرتاليون عند بيع عقار مببلغ
 750ألف دوالر أو أكثر.
ُترك أصحاب املنازل ومساسرة
العقارات يف أسرتاليا يف اجلانب
املظلم بشأن بعض التغيريات
الصغرية غري املعروفة يف
موازنة .18-2017
وحيذر خرباء القطاع العقاري من
أن التغيريات املذكورة ستؤثر
بشكل هائل على السوق.
ويف الوقت احلالي ،فإن
البائعني الذين تبلغ مبيعاتهم
العقارية قيمة  2مليون دوالر
على األقل مطالبني بتقديم
شهادة «براءة ذمة» إلثبات
أنهم ليسوا مستثمرين أجانب.
وإذا أخفقوا يف فعل ذلك ،يتم
سحب  % 10من قيمة املبيعات
الضرائب
مكتب
لصاحل
األسرتالي.

،2017
لكن مع بداية متوز
تنص تغيريات املوازنة على
أن أي شخص تبلغ مبيعاته
العقارية  750ألف دوالر على
األقل سيتعني عليه تقديم نفس
الشهادة ،وإال حيسم منه 12.5
 %من قيمة املبيعات لصاحل
مكتب الضرائب األسرتالي.
ومن املنتظر أن يؤثر القانون
اجلديد على  % 60من سوق
العقار األسرتالي واسع النطاق
مقارنة بـ  % 11فحسب يف
القواعد القدمية ،وفقا لبيرت
التنفيذي
الرئيس
مالوني
القانونية
الوساطة
لشركة
«غلوبال إكس».
وأضاف أن ما يزيد األمر سوءا
هو جهل العديد من البائعني
بالشروط اجلديدة.
وتابع« :مل تتواصل احلكومة
الفيدرالية باملواطنني إلبالغهم
بالتطورات».
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إحصائيات :الرهون العقارية
ترهق األسرتاليني
أقارب بالل علم الدين أثناء مغادرته محكمة باراماتا

األسرتالية
السلطات
القت
القبض على مراهقني يف غرب
سيدني بتهمة بيع السالح
واملخدرات يف إطار محلة أمنية
مسترتة ملكافحة اإلرهاب.
وكشف املسؤولون وجود عالقة
مع قضية خلية إرهابية يف غرب
سيدني عام .2015
وألقى رجال املباحث القبض
على بالل علم الدين وساميمجان
عزاري ،البالغني من العمر 18
عاما ،يف أوبرن غرب سيدني
مساء اجلمعة.
الثنائي يرتبطان بصلة قرابة
بأشخاص ضبطوا يف عمليات
إرهابية سابقة.
ومتكنت عناصر املباحث من
اإليقاع باملراهقني بعد أن باعا،
على حنو يفتقد الذكاء والفطنة،
أسلحة وخمدرات إىل عناصر
أمنية متنكرة أثناء عملية دامت
شهرين.
وحدثت الصفقات املذكورة يف
عدة مناسبات ،بعضها داخل
سيارات.
وقد وجهت اىل املراهقني،
وهما من مرييالندز وتونغابي،
كذلك تهمة اإلجتار يف  11أوقية
من الكوكايني.

وأرسل علم الدين قبالت على
اهلواء لعائلته اليت جتلس
يف قاعة عامة مبحكمة باراماتا
املختصة بنظر الكفالة ،حيث
ظهر من خالل رابط فيديو.
ومل يتقدم املتهم بطلب للخروج
بكفالة ،وكذلك مل يفعل
عزاري.
ووجهت إىل املراهقني 17
تهمة ،تتضمن اإلجتار يف أسلحة
وخمدرات.
وكان عزاري قد ألقي القبض
عليه سابقا يف إطار مداهمات
أمنية واسعة النطاق ملكافحة
اإلرهاب عام  ،2014لكن جرى
إطالق سراحه بدون اتهامات.
ومت ربط املتهم خبلية غرب
سيدني اإلرهابية بعد أن سبق
إدارجه ضمن  18شخصا مشتبه
بهم قال البوليس الفيدرالي إنهم
يؤيدون داعش وعلى استعداد
لتنفيذ هجمات إرهابية.
طالل علم الدين ،أحد أقارب بالل
علم الدين ،متهم بإمداد أسلحة
استخدمها املراهق املتطرف
فرهاد جبار يف قتل حماسب
شرطة نيو ساوث ويلز كورتيس
تشينغ يف باراماتا.
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تتسبب زيادة أعباء ديون الرهن
العقاري اليت يتكبدها األسرتاليا
يف إحداث تأثريات متتد لكل
شي ء تقريبا.
وكشفت دراسة جديدة أن
الضالعني يف ديون رهون
عقارية يضطرون للعمل فرتات
أطول من غريهم من أجل توفري
األموال الالزمة للسداد.
وأوضحت الدراسة أن فرتات
الوحدات
ألصحاب
العمل
السكنية بنظام الرهون العقارية
الذين ترتاوح أعمارهم بني -45
 64تتزايد بنسبة  % 40لكل
قرض تبلغ قيمته  100ألف
دوالر أسرتالي.
وعالوة على ذلك ،مثة رابط
أيضا بني التغيريات يف أسعار
املنازل ومعدل اإلنفاق.
ولكل زيادة  100ألف دوالر
أسرتالي يف قيمة منزل شخص

ما ،يتزايد معدل إنفاقه السنوي
بنسبة  1500دوالر أسرتالي.
وحبسب اإلحصاائيات ،فإن
نسبة اصحاب املنازل البالغني
من العمر  25عاما أو أكثر الذين
يرتبطون بديون رهون عقارية
تزايدت من  % 42عام 1990إىل
 % 56عام .2013
كما تصاعدت أعباء الرهون
العقارية يف احلقبة العمرية
السابقة للمعاش ،حيث تشري
الدراسة إىل تضاعف نسبة
أصحاب املنازل بني 54-45
عاما الذين ترهقهم ديون
الرهون العقارية من  % 36إىل
.% 71
أما الفئة العمرية بني 64-55
عاما فقد تضاعفت النسبة 3
مرات تقريبا من  % 14إىل 44
.%
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ينفق األسرتاليون حنو 48
مليار دوالر أسرتالي شهريا
على بطاقات االئتمان واحلسم
املصرفية.
لكن الرسوم تتباين بني هذه
البطاقات ،كما أن «نقاط
املكافأة» املرتبط بها أحيانا ما
تصيب املستخدمني باالرتباك.
وطالب تقرير حديث البنوك
مبكاشفة الزبائن بشكل مباشر
بالرسوم املفروضة عليهم مثلما
هو احلال يف ماكينات الصراف
اآللي «إيه تي إم».
وتتعاون احلكومة الفيدرالية
مع بنك االحتياطي األسرتالي
يف تشديد القواعد املرتبطة
االئتمانية
بالبطاقات
ووقف
املستهلكني
حلماية
االنتهاكات.
تقديم رسوم مباشرة من شأنه
تسهيل عملية مقارنة بطاقات
وأشكال خمتلفة من املدفوعات،
ومنح املستهلكني خيارات أكثر
وزيادة جرعة املنافسة.
ويف الوقت الراهن ،عندما
تدفع بواسطة بطاقة ائتمانية،
فإن ذلك يرتبط بعملية معقدة
من الرسوم والقواعد.
التاجر مثال يتم تغرميه رسوم
خدمة ماكينة الصرف من البنك
التابع هلا.
الرسوم
مترير
يتم
ورمبا
املذكورة على املستهلك بشكل
مباشر كرسوم إضافية أو غري
مباشر يتمثل يف رفع التاجر
سعر البضاعة.

البنك الذي تتعامل معه خيصم
من التاجر كذلك «رسوما
تبادلية».
ورمبا يكبدك البنك التابع له
رسوما أو مينحك مكافأة وفقا
لنمط الصفقة.
كل هذه اخلطوات يرتبط بقواعد
لكنها تفتقد الشفافية يف
التعامل مع الزبائن.
لكن إذا حددت بطاقة االئتمان
رسوما مباشرة ،لن يتكبد
املستهلك يف هذه احلالة رسوما
إضافية.
إذا استخدمت ماكينة صراف
ليست جزءا من شبكة البنك
التابع له ،ستألف فكرة الرسوم
املباشرة ،حيث تعرض لك
الشاشة رسوما حمددة مع عبارة
«هل ترغب يف االستمرار أم
اإللغاء؟ أو اللجوء إىل طرق
بديلة مثل الدفع النقدي أو
استخدام بطاقة خمتلفة.
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نصائح للمسلمني خلداع أمن املطارات

وجهت هيئة إسالمية نصائح
للمسلمني الراغبني يف السفر
خارج أسرتاليا بالتخلص من
امللفات املخزنة داخل هواتفهم
احملمولة وغريها من األجهزة،
وحذف أي آثار حلساباتهم على
مواقع التواصل االجتماعي،
وتطبيقات الرسائل ،والصور
العنيفة.
جاء ذلك وفقا للنصائح اليت
اإلسالمية
الشبكة
وجهتها
القانونية بنيو ساوث ويلز،
مما أثار خماوف من أن يستغلها
إرهابيون حمتملون يف خداع
السلطات األمنية باملطارات
األسرتالية.
من جانبه ،حتدث وزير اهلجرة
ومحاية احلدود بيرت داتون عن
قلقه البالغ جتاه النصائح،
مشريا إىل أنه بعث خطابا إىل
الشبكة اإلسالمية القانونية
بنيو ساوث ويلز طالبا منهم
الغرض
بشأن
توضيحات
احلقيقي من تقديم النصيحة.
وقال داتون« :يف ظل املناخ
الدولي الراهن ،أشعر بالقلق
الشديد من أن هذه اإلرشادات
ميكن أن تفسر بأنها نصائح
ملراوغة قوات احلدود ،وإخفاء
األنشطة غري املشروعة».
بيرت
الوزير
خطاب
وجاء
داتون بعد أن سلطت صحيفة
على
الضوء
األسرتاليان
النصائح املذكورة.

«قوات
الوزير:
واستطرد
احلدود حتمي األسرتاليني وغري
األسرتاليني على حد سواء ،أثناء
عبورهم حدودنا يوميا ،لذلك من
املهم تقديم الدعم هلم لتأدية
مهام عملهم بكفاءة».
نصائح السفر وردت يف
النسخة األحدث من دليل
الشبكة اإلسالمية القانونية اليت
نشرت هذا الشهر.
وتنصح الشبكة هؤالء الذين
خيططون إىل السفر للخارج
بتجريد خمزون هواتفهم اجلوالة
احملمولة
احلاسوب
وأجهزة
وبطاقات الشرائح  ،إللغاء أي
آثار إلكرتونية هلم.
وتابعت النصيحة« :ختلصوا من
خمزون اهلواتف ،مبا يف ذلك
واتس آب وفيسبوك ،واحذفوا
أي صور أو فيديوهات ميكن أن
يساء تفسريها باعتبارها تشجع
على العنف».
وواصلت النصائح« :قوموا
بتسجيل اخلروج من أي بريد
إلكرتوني أو حسابات أخرى قبل
السفر ،وال حتملوا صورا مثرية
للشكوك».
الدليل املذكور نشر للمرة األوىل
عام  2004كرد فعل لرغبة داخل
اجملتمع اإلسالمي لتفهم أفضل
للقوانني املناهضة لإلرهاب،
ومت حتديثه عدة مرات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

قطر ترفض املطالب :إىل الـحرب املـفتوحة!
دعاء سويدان

تدخل األزمة اخلليجية اليوم مرحلة جديدة ،مع
قيام الدوحة بتسليم ردها على قائمة املطالب
السعودية اإلماراتية إىل الكويت .رد يبدو
واضحًا أنه لن يغاير ما شددت عليه قطر خالل
األيام املاضية ،من اعتبارها تلك املطالب «مسًا
بسيادتها» ،ورفضها تنفيذها .ويف ظل غياب
أي جتاوب مع الدعوات اإلقليمية والدولية
املتتالية إىل الدخول يف حوار ينهي األزمة،
يتجه النزاع حنو تصعيد إضايفُ ،يتوقع أن يتخذ
يف املرحلة املقبلة شكل عقوبات سياسية،
وإجراءات اقتصادية أشد صرامة ،ريثما يتضح
للرياض وأبو ظيب مدى قدرتهما على إحداث
تغيري يف الرتكيبة السياسية القائمة يف
الدوحة.
انتهت ليل األحد ــ االثنني املهلة املمنوحة لقطر
ِ
مقاطعيها لتنفيذ «إمالءاتهم» ،واليت
من قبل
بدت ،منذ حلظة اإلعالن عنها ،أقرب إىل نوع
من ُ
اهلزء؛ كونه ال ميكن حتقيق مطالب تقتضي
ً
تغيريًا جذريا يف السياسات ،يف  10أيام فقط،
ّ
ثم اعرتض».
وعلى قاعدة
«نفذ ّ
كان واضحًا ،من خالل قائمة الـ  13اليت
تقدمت بها السعودية واإلمارات ومعهما
مصر والبحرين ،إىل الدوحة ،عرب الكويت،
أن املطلوب «إسكات» األطراف الدولية اليت
ّ
ِ
املقاطعني بإعالن أسباب «حربهم»،
أحلت على
وتفويت فرصة «كسب الوقت» على قطر ،من
خالل تسريع مراحل األزمة ،ومنع دخوهلا فرتة
مجود تتيح للقطريني «متييعها» ،مثلما حدث
عام .2014
اليوم ،يقف أطراف األزمة على مفرتق طرق
ِ
املقاطعة مستعدة
خطري ،تبدو فيه الدول
لتصعيد «حربها» إىل أبعد احلدود ،حتى لو
أدى ذلك إىل إطاحة «مفخرة الصناعة اخلليجية»
(جملس التعاون) ،وتشديد اخلناق االقتصادي
على «الشقيق» ،مع ما فيه من تداعيات سلبية
كربى على القطريني خصوصًا واخلليجيني
شتم منه رائحة بارود،
عمومًا .استعداد ُت ّ
ُ
وترى من خالله سحائب نزاع ،تعيد التذكري
هبت على الصحراء العربية عام
بـ»عاصفة» ّ
 ،1990ومل يعد تكرارها «توقعًا فلكيًا» ،يف
ظل «النزق» السعودي ــ اإلماراتي املستجد،
يصعب وضع األحداث يف نسق منطقي
والذي
ّ
عقالني.
يف أول اإلجراءات املتوقعة خالل األيام
املقبلة ،يتم احلديث عن جتميد عضوية قطر
يف جملس التعاون اخلليجي ،وهو ما ال ينفيه
أي من املسؤولني أو الصحافيني السعوديني
واإلماراتيني الناشطني إعالميًا ،على خط األزمة.
صحيح أن قرارًا من هذا النوع يتطلب إمجاعًا أو
على األقل حتقيق أغلبية يف اجمللس األعلى
جمللس التعاون ،حبسب النظام األساسي
ِ
املقاطعة قد ال جتد عظيم
لألخري ،إال أن الدول
حرج يف جتاوز النظام ،وخصوصًا أن الكثري
من بنوده ال تتجاوز كونها حربًا على ورق،
كـ»النظام األساسي هليئة تسوية املنازعات»،
حيدد اختصاصات تلك اهليئة وقواعد
الذي
ّ
يتم تفعيله يف أي من
إجراءاتها ،والذي مل
ّ
مرت بها دول اخلليج.
اخلالفات اليت ّ
على املستوى االقتصادي ،تدور التكهنات حول
جمموعة من اإلجراءات ،ستقطع ،يف حال تنفيذها،
آخر ما تبقى من صالت مع الدوحة ،وسيتجاوز
تأثريها اجملال اخلليجي إىل اجملالني اإلقليمي
يقدر مصرفيون أن
والدولي .يف هذا اإلطار،
ّ
تتلقى البنوك السعودية واإلماراتية والبحرينية
توجيهًا رمسيًا بسحب ودائعها وقروضها ما بني
قدر بنحو  60مليار ريال (16
البنوك ،واليت ُت ّ
مليار دوالر) من قطر .إجراء سارعت الكويت،
أمس ،إىل إرسال إشارات رافضة له؛ إذ قال
مصدر كوييت مسؤول ،طلب عدم الكشف عن
هويته لـ»رويرتز» ،إنه «ال نية لدى البنوك
الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها يف
قطر» ،موضحًا أن اإلفصاحات اليت أعلنتها عدة

وزير الخارجية القطري :إغالق القواعد الرتكية غري وارد (أ ف ب)

بنوك كويتية تأتي من باب إطالع املستثمرين
واألسواق على آخر التطورات بشأن املؤسسات
اليت يساهمون بها ،وهو إجراء عادي ومنطقي
يف مثل هذه الظروف».
إىل جانب ذلك ،ال يظهر مستبعدًا أن تلجأ الدول
ِ
املقاطعة إىل ختيري الشركات الكربى بني التخلي
عن أصوهلا القطرية ،وبني منعها من مواصلة
استثماراتها يف اخلليج (قال السفري اإلماراتي
يف موسكو ،عمر غباش ،لصحيفة «ذي غارديان»
الربيطانية ،إن من بني االحتماالت «فرض
شروط على شركائنا التجاريني ،وإخبارهم بأنك
إذا كنت تريد العمل معنا فإن عليك اختاذ خيار
جتاري») ،وهو ما سيحمل تلك الشركات ،على
األرجح ،على تفضيل اخليار األول؛ كونها لن
جتازف بعالقاتها بأبو ظيب والرياض ملصلحة
الدوحة ،اليت «إذا ما قارنا حجمها الدميوقراطي
واملالي ،فإنها ستكون على الدوام األضعف»،
حبسب تعبري اخلبري يف جمموعة األزمات الدولية،
روبرت بليشري .على املستوى اإلعالمي ،مثة
توقعات بأن تعمد السعودية ،بعدما حظرت،
ومعها اإلمارات ،املواقع القطرية أو احملسوبة
على قطر لديهما ،إىل إيقاف بث قناة «اجلزيرة»
قمري «عرب سات» و»نايل سات» ،وهو
على
َ
توجهه الرياض إىل
أمر
من
أكثر
يتطلب
لن
ما
ّ
مسؤولي القمر األول ،وإيعاز تبعث به إىل
مسؤولي القمر الثاني.
على خط مواز ،حيضر العمل على تهيئة األرضية
النقالب داخلي يف قطر ،يقي السعودية
واإلمارات كلفة التدخل العسكري ،خيارًا جديًا،
ِ
املقاطعة .وفقًا
بل ومفض ًال ،يف أوساط الدول
ملا تتداوله هذه األوساط ،فإن مثة اقتناعًا
بأن الدوحة لن «تستقيم سياسيًا» ،وفقًا ملا

تشتهي الرياض وأبو ظيب ،إال إذا ّ
مت إخراج
األمري السابق ،محد بن خليفة ،وذراعه اليمنى،
محد بن جاسم ،من احلياة السياسية ،وهذا ما
لن يتم إال بانقالب شامل يطيح اهليكلية القائمة
ِ
املقاطعة بأن األمري
حاليًا ،القتناع حكام الدول
متيم ال يفعل أكثر من تنفيذ السياسات املمالة
عليه من قبل والده ،ومن قبل وزير اخلارجية،
رئيس الوزراء السابق.
لكن ،ما الذي ميكن
ِ
للمقاطعني أن يفعلوه
هل
ذلك؟
لتحقيق
سيعمدون إىل اللعب
القبلي،
الوتر
على
وتأليب العشائر القطرية
على أمريها؟ خيار وارد،
لكنه ،حتى اآلن ،يبدو

توقعات بأن
تعمد السعودية
إىل إيقاف بث
«الجزيرة» على
قمرَي «عرب
سات» و«نايل
سات»

غري ذي جدوى ،يف ظل «اللحمة الوطنية» اليت
ولدتها مقاطعة قطر ،فض ًال عن أن اللجوء إليه
سيكون أشبه بالدخول يف حقل ألغام ،يبدأ يف
قطر ،لكنه سيمتد إىل السعودية وغريها من
مناطق اجلزيرة العربية ،ألسباب تتصل بالطبيعة
القبلية الشديدة التعقيد.
«احلمدين»
ثم ماذا مل لو تفلح حماوالت إخراج
َ
من دائرة القرار السياسي؟ هل سريسل
السعوديون وحلفاؤهم جيوشهم إىل الدوحة
إلنهاء األمر على شاكلة ما انتهى إليه يف ميدان
ّ
الكتاب
رابعة العدوية ،مثلما هدد قبل أيام أحد
السعوديني املقربني من البالط؟ إىل اآلن،
يستبعد املسؤولون السعوديون واإلماراتيون
اخليار العسكري« ،فهذه ليست الطريقة اليت

ننظر بها لألمور» حبسب تعبري السفري اإلماراتي
يف روسيا ،عمر غباش ،لكن استمرار الشحن
السياسي واإلعالمي ،مصحوبًا بإجراءات عسكرية
مضادة إلجراءات دول املقاطعة ،قد جيعل من
أي خطوة غري حمسوبة شرارة الشتعال بؤرة
توتر جديدة يف املنطقة.
يف هذا السياق ،يربز استمرار وصول القوات
الرتكية إىل قطر كعامل مطمئن للقطريني ومثري
للقلق على مستوى اإلقليم؛ إذ يبدو إصرار
أنقرة على تعزيز وجودها يف الدوحة جتليًا
الستشعارها بأنها املقصودة واملستهدفة من
وراء «احلرب على قطر» .وبعدما أعلنت وزارة
الدفاع القطرية ،يف  18حزيران املاضي ،وصول
طالئع القوات الرتكية إىل الدوحة ،وإجراءها أول
تدريباتها العسكرية يف كتيبة طارق بن زياد،
أكدت الوزارة ،وصول تعزيزات تركية إضافية
إىل العاصمة« ،يف نطاق التعاون العسكري
بني البلدين ،وتفعي ًال لبنود االتفاقات الدفاعية
بني قطر وتركيا».
وإىل جانب تعويلها على الوجود الرتكي ،أكد
وزير اخلارجية القطري حممد بن عبد الرمحن
آل ثاني ،السبت ،أن إغالق قواعده «أمر غري
وارد» ،تواصل الدوحة حماوالتها استمالة
اجلانب األمريكي إىل صفها ،منتهجة ما يسميها
البعض «دبلوماسية االستثمار» .وعمدت
اإلمارة ،األسبوع الفائت ،إىل التذكري بروابطها
االقتصادية مع الواليات املتحدة ،عرب إضاءة برج
«إمباير ستايت بيلدينغ» يف نيويورك بلونيها
الوطنيني .كما أضاءت باللونني نفسيهما أيضًا
ناطحة السحاب األشهر يف وسط مانهاتن،
احتفا ً
ال بالذكرى العاشرة لبدء رحالت جوية بني
البلدين .ومتتلك قطر  %10من حصص املبنى
املرتفع على طول  100طبقة وطبقتني ،اشرتتها
قبل حواىل عام بـ  622مليون دوالر.
وكانت الدوحة قد أعلنت ،قبل أسبوعني،
أن شركتها اجلوية العامة تعتزم شراء %10
من رأمسال شركة «أمرييكان إيرالينز» ،أكرب
شركة طريان يف العامل .جاء ذلك بعدما ّ
وقع
القطريون مع األمريكيني عقدًا بقيمة  12مليار
دوالر لشراء  36مقاتلة من طراز «إف »15 -
من إنتاج شركة «بوينغ».
لكن ،هل سيفلح ذلك كله يف إقناع واشنطن
بكبح جلام حلفائها السعوديني واإلماراتيني؟
حتى اآلن ،ال يظهر أن واشنطن تبذل جهودًا
حقيقية حلل األزمة .باستثناء ما تبديه تكرارًا
من دعم جلهود الوساطة الكويتية ،ضخت آخر
جرعاته ،يف اتصال هاتفي بني وزير خارجيتها
ريكس تيلرسون ،ونظريه العماني يوسف بن
علوي ،تتعامل الواليات املتحدة مع النزاع على
قاعدة «أمطري حيث شئت ،فسوف يأتيين
خراجك».
بورصة قطر يف أدنى مستوياتها
حددتها
قبيل ساعات من انتهاء املهلة اليت ّ
دول املقاطعة األربع للدوحة ،هبط مؤشر بورصة
قطر إىل أدنى مستوياته يف  18شهرًا .وتراجع
املؤشر  2.3يف املئة ،إىل  8822نقطة ،مبددًا
معظم املكاسب اليت حققها يف  22حزيران،
واليت بلغت  2.9يف املئة يف آخر جلسة تداول،
قبل أن تغلق السوق ملدة أسبوع يف عطلة عيد
الفطر .ويأتي ذلك يف وقت يواجه فيه الريال
القطري ضغوطًا يف أسواق الصرف العاملية
بسبب نقص السيولة ،ما دفع بنوكًا وشركات
إىل إيقاف التعامل به .وعلى الرغم من تلك
الضغوط ،إال أن قطر تواصل تطميناتها إىل أن
سعر صرف الريال القطري «مل ولن يتغري»،
معتربة ما ُيشاع ،يف هذا الشأن ،جمرد «تضخيم
إعالمي ألغراض سياسية» .وحبسب مسؤولني
مصرفيني قطريني ،فإن الريال القطري
«مسنود مبيزان مدفوعات واستثمارات خارجية
كبرية ،واحتياطي ضخم من العمالت الصعبة
وبأضعاف النسب املطلوبة ،وهو ما يضعه يف
موقع قوي جدًا».
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مقاالت وتحقيقات

«عني احللوة» يلفظ اإلرهاب
رضوان مرتضى
ّ
سلمت عصبة األنصار
املطلوب
اإلسالمية
خالد السيد جلهاز
األمن العام ،فاشتعلت
حرب البيانات يف
عني احللوة .خطوة
«العصبة» ومحاس،
غري املسبوقة منذ عام
كرست معادلة
ّ ،2002
جديدة :خميم عني
ً
ملجأ
احللوة لن يكون
يهدد أمن لبنان.
ملن
ّ
مل يكد مير شهر
على تفكيك اخلليتني
بتنظيم
املرتبطتني
الذي
«داعش»
يعد لعمليات
كان
ّ
وانغماسية
انتحارية

من مخيم عني الحلوة ،ويف اإلطار خالد السيد بعد توقيفه (هيثم املوسوي)

تستهدف مطار بريوت الدولي ومطعمًا يف
الضاحية اجلنوبية وأهدافًا مدنية وعسكرية يف
بريوت وصيدا والنبطية وطرابلس ،حتى ُأ ِ
مسك
االسبوع املاضي بالفلسطيين خالد مسعد (٢٩
عامًا) ،املشهور بـ»خالد السيد» ،املتهم بأنه
واملنسق الرئيسي بني اخلليتني
العقل املدبر
ّ
اإلرهابيتني .عملية التوقيف كانت خمتلفة يف
الشكل هذه املرة.
ولو أنها أعادت إىل األذهان عملية تسليم
املطلوب بديع محادة يف عام  2002الذي أدين
بقتل ثالثة جنود لبنانيني ،والذي كان ينتمي
إىل تنظيم القاعدةُ .أ ِ
عدم محادة حينذاك ،لتسوء
ّ
العالقة بني عصبة األنصار اليت سلمته ،وبني
تنظيم القاعدة ،قبل أن جيمعهما القتال يف
العراق ضد االحتالل
األمريكي .أكثر من 7
سنوات مرت ،لتعود
ُ
وتعلن أنها
العصبة
ترفض أي مساس
باألمن اللبناني ،وأن
الفصائل
أولوية
جيب
الفلسطينية
أن تكون فلسطني.

أصدر «الشباب
املسلم» بياناً
حكموا فيه
على العصبة
وحماس
بـ«الردة»

حينذاك ،لعبت حركة محاس وحزب اهلل واللواء
عباس ابراهيم (كان ال يزال مديرًا الستخبارات
اجليش يف اجلنوب) ،دورًا مركزيًا يف حض
العصبة على إعالن هذا التحول من فصيل متهم
بإيواء «اإلرهاب» ،إىل ضمانة ألمن املخيم
وعالقته باجلوار .ورغم ذلك ،فإن أي متهم بارز
باإلرهاب مل ُي ّ
سلم إىل الدولة اللبنانية ،منذ بديع
محادة ،حتى خالد السيد.
ورغم موجة اإلرهاب اليت ضربت لبنان بعد اندالع
تنظيمي «النصرة»
احلرب السورية ،وسعي
َ
و»داعش» لتوريط خميمات الالجئني الفلسطينيني
عصيًا على حماوالت
باإلرهاب ،بقي «عني احللوة»
ّ
توريطه .لكن حالة خالد السيد ّ
شكلت حدثًا نافرًا
وتطورًا خطريًا ،فيما لو ثبتت الشبهات حبقه.
فللمرة األوىل ،جيري اإلعداد ،من عني احللوة،
لعمليات إرهابية تستهدف إيقاع خسائر هائلة
باألمن اللبناني ،وبأرواح املدنيني .قبل خالد
السيد ،كان مثة ما يشبه «ميثاق الشرف»« :من
يدخل املخيم فهو آمن ،مهما كان تارخيه ،لكن
ّ
يكف عن تهديد األمن اللبناني».
شرط أن
بعد إجناز األمن العام وفرع املعلومات يف قوى
األمن الداخلي تفكيك خليتني كانتا تعدان
دام ،تبينّ أن خالد السيد ،هو أول من
لرمضان ٍ
يخُ ِرج حزامًا ناسفًا من املخيم لتفجريه باللبنانيني،
على حد وصف املدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم.
واضاف« :حنن واإلخوة يف املخيم هدفنا واحد،
وهو احلفاظ على أمن املخيم وأمن لبنان» .ولفت
ابراهيم إىل أن خطوة عصبة األنصار وحركة
كرسا معادلة
محاس وقرارهما تسليم السيدّ ،

جديدة تتمثل برفض اإلبقاء على املخيم بؤرة
وملجأ لإلرهابيني الذين يهددون أمن املخيم
وأمن لبنان .قرار التسليم مل يكن وليد الصدفة.
وحبسب املصادر ،فإن العمل على هذه النقطة
تطلب قرابة شهر للوصول إىل هذه الصيغة.
جمموعة «الشباب املسلم» اليت كانت حاضنة
للسيد ،اتهمت العصبة ومحاس بنصب فخ هلا.
تقول إنه جرى إيهامها بأن خالد مطلوب للتحقيق،
داخل املخيم ،بشأن ارتباطه مبخرب لألجهزة
األمنية .وحبسب مصادر «الشباب املسلم» ،متت
املوافقة على التحقيق مع السيد لساعة ونصف
ساعة من قبل عصبة األنصار ،رغم أنه كان مقررًا
أن يغادر اىل سوريا.
وقالت اجملموعة نفسها يف بيان« :العصبة حلفت
باهلل احللف ُ
املغلظ وأعطت العهود واملواثيق بأنها
تريد التحقيق مع خالد السيد لساعات ثم يعود
إىل مكانه كي يخُ رجه الشباب من عني احللوة
للحفاظ على أمن املخيم.
وبعد ساعات (فوجئنا) بأن العصبة غدرت (بنا)
حبجج استسالمية حقرية ال قيمة هلا يف شرع اهلل،
إمنا غايتها أن تعرتف بها األجهزة األمنية بأن هلا
كلمة الفصل باملخيم».
وختم البيان بالقول« :حنن عموم الشباب املسلم
يف خميم عني احللوة ُنعلن مقاطعتنا لعصبة
األنصار وحركة محاس بسبب ما أقدموا عليه من
كبرية عظيمة قد تصل إىل الردة ،فال لقاءات
وال اجتماعات معهم حتى يعودوا اىل دينهم
الصحيح».
لكن بيانًا مقاب ًال أصدرته العصبة ،أظهر موقفًا ال
حيتمل اللبس .فهي مل ختتبئ خلف أي ذريعة ،بل
ّ
ّ
خمل باألمن
ستسلم «كل
أعلنت بكل وضوح أنها
ويعمل للخارج مهما كلفت التضحيات».
وقالت «عصبة األنصار»« :نأسف ملا آلت
إليه األمور يف خميم عني احللوة وملا وصلت به
األحوال من قتل وسفك للدماء وانتهاك حلرمات
الدم واألنفس بني أبناء الشعب الواحد .ولذا
وجب علينا قول ما ميليه علينا ديننا وضمرينا،
ّ
والسنة كثري من اآليات
ويف نصوص القرآن
على الظلم والظاملني».
وأضاف البيان« :قمنا بهذه اخلطوة من مبدأ إحقاق
احلق وألن املدعو خالد السيد كان خيطط حلرق
كل اإلنسانية وضرب إخوتنا اللبنانيني وقتل
األطفال والنساء وانتهاك أعراض املسلمني.
وحلماية شعبنا وخميمنا ،قررنا تسليمه للقضاء
ّ
خمل باألمن ويعمل للخارج مهما
وسنسلم كل
كلفت التضحيات».
وبهذا البيان ،تكون العصبة قد ّ
أكدت أن هلا اليد
حتول خميم عني احللوة إىل عبء
الطوىل يف منع ّ
على أهله بالدرجة األوىل ،وعلى األمن اللبناني
بالدرجة الثانية .ويف كالمها ،الذي ال ميكن وصفه
بأقل من «الشجاع» ،قالت العصبة ،ومعها حركة
محاس ،إن «عني احللوة» يلفظ اإلرهاب.
وقد لقيت خطوة العصبة ومحاس تأييدًا علنيًا من
معظم الفصائل الفلسطينية.

واكيم :لن أترشح واالنتخابات لن تجُرى وفق القانون
ميسم رزق

حسمت حركة الشعب قرار خوض املعركة االنتخابية
حتت عنوان «مواجهة الطبقة السياسية» ،إما «عرب
املقاطعة أو الرتشح أو التحركات الشعبية».
الثابت حتى اآلن أن رئيسها السابق ،جناح
ّ
يرتشح لالنتخابات.
واكيم ،لن
ال يتغيرّ جناح واكيم .هو نفسه كرئيس حلركة
الشعب أو عضو فيها .عنوانه «فلسطني» .يبدأ
به أي حديث ،وينهيه به أيضًا« .انتصار حمور
املهم ،واهلدف األول واألخري» .أما
املقاومة هو
ّ
فيعترب
الباقي؟ وحتديدًا يف الزواريب اللبنانيةُ ،
تفصي ًال .والتفصيل هذه الفرتة هو االنتخابات
النيابية «املشكوك يف إمكانية إجرائها» يقول
واكيم .وإن حصلت «فليس وفق هذا القانون
الطائفي».
ُرمبا «يكون هناك أفضل منه أو أسوأ» ،لكن
«ليس بهذا القانون» الذي ال يعدو كونه «إخراجًا
للتمديد» .مع ذلك «ستخوض حركة الشعب
االنتخابات» ،وفق قرار مبدئي هو «املواجهة مع
متعددة.
الطبقة السياسية» .وللمواجهة أشكال
ّ
يمُ كن أن تكون «مقاطعة أو ورقة بيضاء أو قطع
طرقات أو … تشكيل لوائح يف عدد من املناطق».
حمددة حتى اآلن ،وال حتالفات واضحة
ال أمساء
ّ
وال لوائح مكتملة .الثابتتان الوحيدتان هما أن
«رئيس احلركة ابراهيم احلليب سيكون على رأس
الالئحة يف بريوت» ،و»مرشحو حركة بدنا حناسب
هم مرشحونا».
دائمًا ما يسخر واكيم من السياسة الداخلية،
ويقرأ األحداث من منظور أوسع .منظور املنطقة
ّ
ّ
شك فيه أن ما حيصل يف سوريا
ككل .ومما ال
والعراق والدول العربية واخلليجية «حيتمل
التشكيك» يف إجراء االنتخابات يف أيار املقبل.
حبسب واكيم «مل يتخذ قرار إجرائها يف هذا
التاريخ عن عبث» .املنطقة يف حالة صراع ،وأي
حتوالت فيها «سيكون
هلا انعكاس على
اللبناني».
الداخل
التحوالت
وهذه
متوقفة على حدثني.
األول «إعالن احللف
العربي ــ اإلسرائيلي
الذي سيعلن عنه
األمريكي خالل القمة

رئيس الحركة
ابراهيم الحلبي
سيكون على
رأس الالئحة يف
بريوت

العربية اليت ستعقد يف آذار يف الرياض».
والثاني «التطورات اليت ستحصل يف سوريا
والعراق خالل األشهر املقبلة ،واليت ستحسم
انتصار حمور وهزمية آخر ،علمًا بأنه على الرغم
من كل التهديدات فإن حمور املقاومة أكثر
ارتياحًا» .يضاف إليهما «هدف ضرب القضية
الفلسطينية ،اليت ال ميكن القضاء عليها إال عرب
شن عدوان
ضرب املقاومة ،ما يزيد احتماالت
ّ
ّ
يؤخره سوى عدم ضمان جناحه».
إسرائيلي ،ال
وعطفًا على ما ذكر ،وضع هذا القانون كيفما
كان «لتمرير التمديد ،ومعرفة ما ستؤول إليه
ّ
املؤكد
املنطقة طيلة األشهر املقبلة ،والذي من
أنه سيخضع لتعديالت كثرية ،يمُ كن أن تكون
أفضل أو أسوأ».
وماذا يف حال إجراء هذه االنتخابات يف موعدها،
هل هناك حظوظ خلرق الطبقة السياسية؟ واكيم
مقتنع بأن «انهيار النظام القائم وفشله سيكون
فظيعًا» .ومبا أن «املرحلة املقبلة مفتوحة على
حتوالت دراماتيكية ،سيكون سقوط هذا النظام
من ضمنها» .كما ستكون هناك «انتفاضات
شعبية نتيجة التدهور الذي سيحصل على
الصعيدين املالي واالقتصادي» .ورمبا يقود
ذلك إىل «تطيري» االنتخابات .أما يف حال
إجرائها ،فإن احلركة «ال تزال تدرس مع حلفائها
من األحزاب والتيارات الوطنية شكل املواجهة،
إما عرب املقاطعة أو التصويت بورقة بيضاء أو
ّ
الرتشح يف عدد من األماكن ،منها جبل لبنان
موحدة يف مواجهة
بشعارات
واجلنوب،
والبقاع
ّ
الطبقة السياسية».
يعول واكيم على جزء من حركات اجملتمع املدني،
ّ
وخصوصًا أن احلراك الذي نزل إىل الشارع «رغم
عدم حتقيقه اهلدف ،لكنه أثبت نتائج جيدة،

نجاح واكيم تصوير (هيثم الومسوي)
أخافت الطبقة السياسية ،بسبب فكاك الناس
عن عصبياتهم الطائفية والتفافهم خلف شعارات
معيشية» .كما أن «شعبية التيارات السياسية،
من املستقبل إىل التيار الوطين احلر وآخرين،
تراجعت بشكل ملحوظ ،وبالتالي يمُ كن أن يساعد
ذلك يف خرق احملادل والبلوكات السياسية».
وماذا عن التحالفات؟ «ال شيء واضحًا»،
باستثناء أننا «سنكون يف حال خوض هذه
االنتخابات على لوائح واحدة مع املرشحني من
جمموعة بدنا حناسب» ،مكررًا ما قاله احلليب عن
«مشاورات حتصل مع األحزاب الوطنية ملعرفة
املرشحني والتوجهات».
ماذا عن حزب اهلل ودعمه للوائحكم؟ حتى اآلن
«ال كالم مع احلزب ،لكن ال يعين ذلك أننا لن
نتشاور» .هل هناك عتب على عدم دعمكم
وإشراككم يف السلطة؟ يعيد واكيم موقفه
الثابت« .أنا مع حزب اهلل حتى املوت .ولوال
وجوده النطفأت القضية الفلسطينية ،وفتكت
إسرائيل باملنطقة ككل» .يضيف «عندما أنظر
إىل حتالفنا من هذه الزاوية ،تصري كل النقاط
األخرى تفاصيل» .ال ّ
شك أن «هناك تقصريًا يف
حق هذه األحزاب ،لكن العتب ليس بسبب مقعد
حصة يف الربملان .حنن نعتب ألن التعاطي
أو
ّ
السليب يضعفنا ويضعفهم يف صراعنا ضد
أعدائنا .وحنن نسعى لكل خطوة تدعم قضيتنا
العربية».
أنتم يف احلركة تقولون إن القانون طائفي ،وقد
كانت لكم جتربة ماضية حني قاطعتم انتخابات
عام  2000اعرتاضًا على قانون غازي كنعان.
كيف ختوضون انتخابات وفق قانون غري دستوري
إذًا؟ «املقاطعة هي واحدة من أشكال املواجهة
اليت يمُ كن أن نقررها .لكن املقاطعة ليست خيارًا
وحيدًا ،ألننا نعترب أن اهلدف ليس التغيري عرب
جملس النواب فقط ،لكن وجودنا داخل الربملان
يمُ كن أن يكون عام ًال مساعدًا».
البلد حباجة اىل من ال يهادن ،وإىل من يرفع
الصوت يف وجه اخلطابات التقسيمية الطائفية
كما رفعها يف وجه احلريرية السياسية دون
ّ
سيرتشح جناح واكيم؟ اجلواب «ال»
مواربة .فهل
همة
أكثر
جيل
«هناك
برأيه
الرببارة.
يقول ابن
ّ
ميكن قمعه ووضعه جانبًا،
ال
التطور،
على
وقدرة
ُ
تقدم البلد».
ألن ذلك لن يساعد يف ّ

الحلبي :التأجيل سياسي ال تقني

يؤكد رئيس حركة الشعب ابراهيم احلليب أن
احلديث عن الرتشح وخوض االنتخابات «ال يزال
سابقًا ألوانه» .من وجهة نظر «احلركة» ،مل ُ
يكن
التأجيل تقنيًا ،بل كان سياسيًا «حيث تنتظر كل
القوى السياسية املشهد السياسي وامليداني يف
املنطقة» .ويف حال حصول اشتباك كبري ،فإن
«السيناريو األقرب إىل التحقق هو إما التأجيل
مرة أخرى أو تعديل القانون الذي اتفق عليه».
مع ذلك ،يرى احلليب أن هناك «حظوظًا للفوز»،
وخصوصًا أن «املزاج الشعيب تغيرّ  ،ونتيجة
االنتخابات البلدية واحلراك املدني عكسا انزعاجًا
واضحًا من الطبقة السياسية ،وهذا مؤشر جيد».
وأشار إىل اجتماعات تعقدها عشرة أحزاب وطنية
خللق أرضية سياسية ،ودرس خيارات املواجهة
يف االنتخابات».
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مـقاالت وتحقيقات

وزارة الصحة :مستشفيات بسمنة ومستشفيات بزيت النازحون واملخيّمات :قنابل موقوتة عسكرياً وسياسياً
هديل فرفور

عشرة
من
أكثر
مليارات لرية لبنانية
كان السقف املالي
ُ
ملستشفى عني وزين
يف منطقة الشوف
يف
،2012
عام
مقابل ستة مليارات
ُ
ملستشفى
لرية
األمريكية
اجلامعة
يف بريوت .علمًا
أن األول يضم 137
يضم
سريرا ،فيما
ّ
الثاني  400سرير.
ذلك،
من
أكثر
يبلغ السقف املالي
للسرير الواحد يف
«عني وزين» حنو
 73مليون لرية فيما
يبلغ السقف املالي
للسرير يف مستشفى
اجلامعة األمريكية 16
مليون لرية لبنانية،
أي أكثر من أربعة
أضعاف! ما يعين أن
احلديث عن اعتماد
عدد األسرة كمعيار
السقف
لتحديد
املالي غري صحيح.
فهناك ،مث ًال ثالثة
مستشفيات متتلك
العدد نفسه من
األسرة ،ومع ذلك
خيتلف السقف املالي
لكل منها .ففيما
يبلغ السقف املالي

يبلغ السقف املالي للسرير يف مستشفى «عني وزين»  73مليون لرية ،مقابل 16
مليوناً يف الجامعة األمريكية (هيثم املوسوي)

ُ
ملستشفى السان جورج يف احلدث (يضم حنو
 50سريرًا)  700مليون لرية لبنانية ،أي بقيمة
بقيمة  14مليون لرية لبنانية للسرير الواحد ،يبلغ
السقف املالي ُ
ملستشفى احلايك يف املنت ،الذي
األسرة 627 ،مليونًا و320
من
نفسه
يضم العدد
ّ
ألف لرية لبنانية ،أي  12مليونًا و 546الفًا و400
أما ُمستشفى شاهني يف طرابلس،
لرية للسريرّ .
الذي يضم  50سريرًا أيضًا ،فقد بلغ السقف
املالي له  550مليون لرية ،أي  11مليون لرية
للسرير الواحد.
وتوزع السقوف املالية
وفق اجلدول الذي نص
عليه املرسوم رقم 7343
الصادر يف  29كانون

لم يخضع توزيع
السقوف املالية
ألية معايري علمية
واضحة

األول عام  2011والذي ُنشر يف اجلريدة الرمسية
يف  12كانون الثاني عام  .2012وحتى عام
 ،2016بقي اجلدول نفسه وبقيت املخصصات
للمستشفيات حُمددة على أساس هذا
املالية
ُ
املرسوم.
وحبسب مصادر مقربة من وزير الصحة غسان
حاصباني ،مل يسبق خالل الفرتات املاضية أن
خضعت هذه السقوف ألية معايري علمية واضحة،
الفتة إىل أن السقوف املالية اليت ُوضعت
للمستشفيات اخلاصة لعام  2017هي نفسها
ُ
اليت وضعت العام املاضي أيام الوزير السابق
وائل أبو فاعور.
مصادر الوزارة تقول إن عدد األسرة ال يصلح
كمعيار لتحديد السقف« ،األمر يتطلب البحث
يف حجم إقبال املرضى على ُمستشفى دون
آخر ،وحجم الضغط الذي يتلقاه .ال ميكن دعم
ُمستشفى ميلك  200سرير وال إقبال عليه أكثر
من مستشفى ميلك  50سريرًا ويشهد إقبا ً
ال
كثيفًا» .هل هذا يعين أن معيار اإلقبال والضغط
هو املعتمد؟ هنا ،تقول املصادر صراحة ،إن
املعايري غري موجودة ،من دون أن تنفي وجود
عامل املصاحل السياسية واحلزبية والطائفية
الذي يلعب دوره يف مسألة دعم ُمستشفيات

دون غريها.
ُ
وتضيف مصادر الوزير يف هذا الصدد« :لقد
أعد الوزير حاصباني آلية علمية تستند إىل معايري
ّ
ُ
املقبلة.
عدة لتحديد السقوف املالية للسنة
وهذه اآللية سترتفع عن أي حسابات طائفية أو
مناطقية».
ماذا عن ُ
املستشفيات احلكومية وعن سقوفها
املالية؟ حبسب دراسة «صحة املواطنني يف
خدمة الزبائنية السياسية» ُ
املعدة من قبل اخلبري
يف قضايا الصحة ،نبيل حسن ،فإن أرقام موازنة
عام ُ 2012تظهر أن قيمة الصرف على االستشفاء
للمستشفيات
بلغت  340مليار لرية %82 ،منها ُ
للمستشفيات احلكومية.
اخلاصة و %18فقط ُ
تقدر املبالغ اليت أنفقتها وزارة الصحة
كذلك،
ّ
على االستشفاء عام  2014بنحو  420مليار لرية،
 %75منها صرفت للمستشفيات اخلاصة و%25
فقط للمستشفيات احلكومية .
وترد مصادر وزارة الصحة على هذا األمر بأن
ّ
ُ
املستشفيات احلكومية تلقى الدعم من جهات
أخرى أيضًا غري وزارة الصحة ،كاهلبات من
اجلهات املاحنة وغريها ،فض ًال عن أن الوزارة
ُ
املستشفيات اليت تتلقى
«جمربة على دعم
ضغطًا أكثر من غريها ،وهي يف طبيعة احلال
ُ
املستشفيات اخلاصة» ،فيما يذهب حسن
تعمد إهمال دعم
إن
دراسته
يف
القول
إىل
ّ
ُ
املستشفيات احلكومية ما هو إال دليل على «قرار
إبقاء الصحة رهينة الزبائنية السياسية ومصاحل
أصحاب املستشفيات اخلاصة».
اجلدير ذكره يف هذا الصدد ،أن وزارة الصحة
تصرف ما ُيقارب  4مليارات لرية لبنانية سنويًا
ُ
املستوصفات واملؤسسات
من موازنتها على
الصحية .جزء كبري من هذه األموال يذهب إىل
مؤسسات ذات طابع سياسي أو ديين ،حبسب
الدراسة اليت ختلص إىل القول إن وزارة الصحة
«تلعب دورًا أساسيًا يف تعزيز الزبائنية السياسية
من خالل دفع من املوازنة العامة مثن اخلدمات
الصحية اليت تقدمها مستوصفات ومراكز صحية
تابعة لألحزاب وتقدم خدماتها باسم تلك األحزاب
أو اجملموعات الطائفية التابعة هلا».

هيام القصيفي

هل انتهت مفاعيل عملية املخيمات يف عرسال؟
وأين يكمن دور السلطة السياسية يف متابعة ما
أفرزته هذه العملية؟ بني الكالم األمين وعودة
يرجح بقاء
السجال السياسي حول النازحني،
ّ
اخلطر األمين من دون معاجلة سياسية جذرية.
ال شك يف أن عملية عسكرية حبجم ما حصل يف
خميمي القارية والنور يف حميط عرسال ،ال ميكن
ّ
أن تنتهي مبجرد االعالن عن عدد االنتحاريني
فجروا أنفسهم ،وإلقاء القبض على أكثر
الذين ّ
من  300شخص والتحقيق معهم ،ومبعاجلة جرحى
اجليش اللبناني من إصاباتهم الدقيقة.
قضية باخلطورة اليت يتحدث عنها اجليش تتعدى
خيل إىل
ما حصل من سرد للوقائع بطريقة ّ
البعض أنها مبالغ فيها ،بعدما كثرت التحليالت
واالخبار الرتوجيية والوقائع اليت تبني أن ال صحة
هلا ،ال سيما أن التحقيقات ال تزال يف بدايتها.
وكذلك تتعدى احملاوالت اليت جرت لربط توقيت
العملية بزيارة قائد اجليش العماد جوزف عون
لواشنطن قريبًا.
يف الوقائع حبسب املعنيني مباشرة ،فإنها ليست
املرة االوىل اليت ينفذ فيها اجليش مثل هذه
العملية يف خميمات النازحني .سبق له أن ّ
نفذ
مثلها ثالث مرات أو أكثر يف عام  .2016العملية
باملعنى العسكري مدروسة ،ألنها تفرتض ضرب
قوة أمنية كبرية طوقًا أمنيًا واسعًا حول املخيم
ودعوة قاطنيه اىل اخلروج من اخليم ،وفرز النساء
واالطفال واملسنني عن الفتية والشباب الذين
ميكن أن يكونوا من محلة السالح أو ينتمون اىل
تنظيمات إرهابية ،وإجراء جردة تفتيش شاملة
داخل املخيم.
خمي َمي عرسال هو السيناريو نفسه
ما حصل يف
ّ
السابق ،مع فارق أساسي ،هو أن أربعة انتحاريني
جهزت سلفًا ،إما
فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة ّ
ّ
عند مساع أصوات اآلليات وانتشار العسكريني
حول املخيم ،وإما عند بدء عمليات التفتيش.
فجر ثالثة من االنتحاريني أنفسهم
أثناء العمليةّ ،
بالعسكريني ،على مسافات قريبة منهم ،وهذا
فجر
ما
يفسر إصابات اجلنود احلساسة .وكذلك ّ
ّ
أحدهم نفسه بعدما كان حيتمي بإحدى العائالت،
فجر نفسه يف
وحني أقنعه اجلنود بإخراج العائلة ّ
اللحظة اليت كان فيها أحد اجلنود حيمل طفلة نازحة
إلخراجها ،ما أدى اىل إصابته ومقتل الطفلة.
لكن القضية ال تنتهي هنا .عدة مؤشرات
وخالصات ميكن التوقف عندها عسكريًا:
سبق للجيش أن ّ
طور
وهو
نفذ عمليات مشابهة،
ّ
أسلوب مداهماته ،فال يرسل قوة مصغرة أو
دورية للبحث عن مشتبه فيه ،األمر الذي كان
ألي قوة مماثلة فيما
ميكن أن يشكل ضربة كبرية ّ
فجر االنتحاريون أنفسهم بالقوة العسكرية.
لو ّ
لذا جلأ اجليش اىل هذا االسلوب يف ضرب الطوق
األمين .أما عن التوقيت ،فيعود اىل السبب
الكامن وراء قرار الدهم .فكل التحقيقات اليت
أجريت أخريًا مع املوقوفني االرهابيني الذين متكن
اجليش من توقيفهم ،دلت على وجود مكامن خطر
حقيقي وإرهابي داخل املخيمني املذكورين،
ووجود رؤوس مهمة فيه .كذلك تبينّ أن عناصر
هلم صلة بأحداث آب عام  2014خرجوا من هذين
املخيمني .لذا اختذ قرار الدهم وتنفيذ عملية
نوعية ،فال تكون مكلفة وال تشكل خطرًا كبريًا
على القوة العسكرية ،فاعتمد اجليش منطًا آمنًا
اىل احلد االقصى الذي حيقق اهلدف بالقبض
على املسلحني من دون تعريض العسكريني
للخطر .من هنا يصف اجليش ما حصل بالعملية
«النظيفة» ،نافيًا أي بعد سياسي أو غري سياسي
هلا ،بل هي عملية أمنية بامتياز وبكل املعايري.
ال ميكن وفق ذلك التوقف عند نتائج العملية
اليت حظيت مبتابعة ديبلوماسية الفتة ،باحتساب
االصابات وعدد املوقوفني الذين حيقق معهم
وخيلى سبيل االبرياء منهم تباعًا بالتنسيق مع
القضاء املختص ،بل مبا كشفت عنه جلهة وجود
أربعة أحزمة ناسفة وأربع عبوات كان ميكن
استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية مع املواد
املتفجرة اليت كشفت ،واليت كان ميكن أن تشكل
حد ذاته عنصر
مسلسل تفجري خطرًا .وهذا يف ّ
أساسي يفرتض أن يكون مكان متابعة دقيقة

ال يبدو أن الحكومة تقارب ملف أمن املخيمات
السورية بجدية (مروان بوحيدر)

وجدية.
لكن ما هي اخلطوة اليت تلي ما حصل يف عرسال؟
وهل كان جيب أن تنكشف اخلطورة األمنية لبعض
املخيمات حتى يعاد فتح ملف النزوح السوري؟
ثناء سياسيًا
ال شك يف أن العملية حصدت
ً
واضحًا ،وإشادات بأداء اجليش ،لكنها أيضًا
فتحت جمددًا ملفًا شائكًا ال يتعلق فقط بوضع
النازحني ومستقبل وجودهم يف لبنان ،بل أيضًا
بوضع املخيمات وضبطها أمنيًا ،وبآفاق احللول
اليت جيب توافرها إلعادة النازحني اىل بالدهم،
علمًا بأن هذه القضية طرحت على طاولة حوار
بعبدا أخريًا ،وسارع رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور مسري جعجع اىل رفض احلوار مع احلكومة
السورية يف هذا الشأن .من هنا ميكن الكالم
عن مستويني يف مقاربة امللف؛ مستوى أمين
ومستوى سياسي.
أمنيًا ،يطرح السؤال اآلتي :ماذا لو تكرر وجود
انتحاريني يف املخيمني املذكورين أو غريهما،
وماذا لو ّ
أي جمموعات انتحارية من التسلل
متكنت ّ
أي خميم أو جتنيد عناصر فيه وتهريب
جمددًا اىل ّ
مواد متفجرة وعبوات وأحزمة اليه؟ ففي ظل
املهمات الكثرية امللقاة على عاتق اجليش ،ال
ميكنه عمليًا أن ينشر كتيبة أو أكثر حول كل
خميم ،خصوصًا أن يف منطقة عرسال يوجد حنو
 110خميمات ،متنوعة األحجام .لكنه سيكون
بطبيعة احلال جمددًا أمام خيار عمليات الدهم
وتشديد املراقبة بأقصى طاقاته .فهل هذا
ملحة
يكفي فعليًا ،أم ان قضية املخيمات صارت ّ
وخطرة وحتتاج اىل معاجلة جذرية أكرب من اهتمام
وزارة الدولة لشؤون النازحني ووزارة الشؤون
االجتماعية؟ علمًا بأن التعامل مع النازحني أمنيًا ال
يتعلق فحسب باجليش ،بل بكافة االجهزة االمنية،
كقوى األمن الداخلي واالمن العام ،والتنسيق
بني هذه االجهزة الذي بدأ يتكرس بفاعلية أخريًا،
وينصب على كشف اجملموعات االرهابية بني
صفوفهم.
املفارقة أن أوساطًا ديبلوماسية غربية بدأت أخريًا
تتعامل جبدية مع مسألة االرهاب املتسلل اىل
خميمات النازحني وتبدي قلقها أمام مسؤولني
رمسيني حيال حتول بعض املخيمات بؤرًا إرهابية،
مبا يتعدى اجلانب االنساني الذي تتعامل معه
املنظمات االنسانية الدولية .لكن يف املقابل،
ال يبدو أن احلكومة تقارب ملف أمن املخيمات
السورية جبدية .ال بل يظهر من طريقة حتويل
عملية عرسال يف اجتاه فتح خالف جديد حول
مستقبل النازحني ،أن املشكلة ستبقى قائمة
ومن دون حل جذري ،وسط التضارب احلاد يف
املواقف بني تيار املستقبل والقوات من جهة،
والتيار الوطين احلر وحزب اهلل من جهة أخرى ،ال
سيما جلهة التنسيق مع احلكومة السورية ،علمًا
بأن هناك أفكارًا تطرح حول تفعيل عمل اجمللس
االعلى اللبناني السوري الذي ال يزال قائمًا،
وإيكال هذه املهمة إليه ،أو تكليف شخصيات
أمنية معينة مهمة التنسيق مع االجهزة السورية
املختصة ،فتنحصر مهمتها بقضية النازحني ،مبا
يعفي رئيس احلكومة من إحراج تنسيق العالقة مع
احلكومة السورية يف هذا امللف .لكن األهم هو
أن تبادر احلكومة اىل طرح هذا امللف جديًا ،من
دون عزله عن الواقع األمين واملعطيات اخلطرة
اليت متلكها األجهزة األمنية.
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مــقاالت وتحقيقات

طرابلس ـ املنية ـ الضنية :ما حدا مرتاح لنسبيّة حُ
«تاصر» الصوت العلوي يف الشمال
غسان سعود

قبل ضم املنية والضنية حيث الوزير السابق
أشرف ريفي ضعيف إىل دائرة طرابلس ،وقبل
االنعطافة يف موازين القوى السعودية ،وقبل
فضيحة منع ارتداء احلجاب يف منتجع املريامار
كان مجيع األفرقاء السياسيني يف مدينة
طرابلس مربكني باستثناء ريفي .أما وقد شدت
احلريري على
هذه املفاجآت الثالث عصب احلصار
ّ
ريفي ،بات ميكن القول إن اجلميع دون استثناء
باتوا مربكني يف هذه الدائرة الصعبة
طوال العامني املاضيني كانت صور الوزير
السابق أشرف ريفي مع األمري حممد بن نايف
تقطع أنفاس بنايات كثرية يف طرابلس ختلت عن
واجهاتها كرمى لعيون اللواء .اللواء كان حيرص
على زيارة بن نايف كل بضعة أشهر والتقاط
جمموعة صور جديدة معه إلقناع املشككني
ولي العهد
بدميومته أنه حليف وصديق وشريك
ّ
امللكي.
الذي سيفوز قريبًا بالتاج
ِّ
لكن فجأة ُأخرج بن نايف من املعادلة من دون أن
يتسنى له االتصال بـ»سفريه» يف لبنان إلعالمه
مبصابه ،عله جيد العذر املالئم لنزع الصور
ولي
على عجل و»تركيب» صور جديدة له مع
ّ
العهد اجلديد حممد بن سلمان .ولعل احلدث حبد
ذاته ال يؤثر على ريفي الذي يقول إن عالقته
بالسعودية عالقة مع دولة ال أفراد ،لكنه يلحق
عمليًا ضررًا كبريًا به عند من أقنعهم أن بن نايف
حيمي ظهره ،فيما بن نايف أخرج من املعادلة
املعنوي
اليوم .ال ضرر مباشرًا رمبا ،لكن الضرر
ّ
غري املباشر موجود وكبري .وكانت مفاجأة اململكة
قد سبقتها ضربة انتخابية حريرية موجعة لريفي
متثلت بضم قضائي املنية والضنية إىل طرابلس
نتيجة معرفة احلريريني أن ريفي ضعيف جدًا
فيهما .وألن املصائب جتر مصائب حتولت نعمة
«مريامار» بالنسبة لريفي إىل نقمة حقيقية بعد
رفض إدارة املنتجع احملسوب عليه السماح
إلحدى السيدات احملجبات بالسباحة.
املرتبصتان
وميقاتي
احلريري
فماكينتا
بريفي وجدتا مبا كتبته السيدة الغاضبة على
«فايسبوك» أعظم هدية ميكنهما استخدامها
يدعي التقوى يف
للتحريض على ريفي الذي ّ
املدينة فيما «تهان» احملجبات يف «منتجعاته».
وهكذا انتقل وزير العدل من اهلجوم الدائم إىل
الدفاع عن النفس ،ألول مرة منذ زمن طويل.
يف وقت تؤكد مصادر املستقبل يف املدينة أن
احلصار اخلدماتي املطبق على ريفي منذ تشكيل
احلكومة مبشاركة مجيع أفرقائها بدأ أخريًا يؤتي
مثاره .فالكثري من طاليب اخلدمات االستشفائية
والرتبوية وتلك املتعلقة بقوى األمن الداخلي
باتوا
إدارة
حاهلم
آخرين
لكنهم

يعلمون أن عليهم
ظهورهم لريفي،
من حال أفراد
سبق له أن خدمهم
حيتاجون إىل البقاء

تؤكد مصادر
املستقبل أن
الحصار الخدماتي
املطبق على ريفي
يؤتي ثماره

يف مواقعهم .ومبوازاة احلصار اخلدماتي هناك
فشل جتربة البلدية اليت كان ميكن أن تضيف
إعالمي كبري جيعل
إىل رصيده القليل ،وحصار
ّ
من مواقع التواصل االجتماعي املتنفس شبه
الوحيد له .ولعل مواقف ريفي السياسية ما
تزال هي نفسها لكن إمخاد اجلبهات الطرابلسية
وجتاوز األحداث السورية مرحلة املزايدات وملل
اجلمهور من تكرار الشعارات نفسها يفقد وزير
العدل السابق الكثري من بريقه .علمًا أن ريفي
يف االنتخابات البلدية األخرية كان يتعامل مع
مدينة طرابلس حصرًا ،من دون القلمون واملينا
والبداوي ،وكان يكفيه الرتكيز على بعض
األحياء الشعبية .أما اليوم فهو يطرح نفسه
كزعيم على مستوى الوطن سيخوض االنتخابات
يف كل الشمال وكل البقاع وبريوت والشوف
وهو ما يشتت جهوده وحيتاج إىل ماكينة ضخمة
مل يتضح بعد ما إذا كانت موجودة.
يف املقابل يبدو تيار املستقبل أفضل قلي ًال ــ ال
كثريًا ــ مما كان عليه قبل بضعة أشهر .فبعد
إقفال أبواب املكاتب و»خربان بيوت» املوظفني،
هناك من يستقبل الناس أقله اآلن ويسعى حلل

مشاكلهم .وتقول مصادر املستقبل إن هناك
أكثر من مئة مراجعة يوميًا يتمكنون من حلها،
غالبيتها ترتبط بوزارات الداخلية والصحة والرتبية
واالتصاالت ،والتنسيق جيد جدًا مع وزارة األشغال
العامة .علمًا أن الورش التابعة للهيئة العليا
لإلغاثة وجملس اإلمناء واإلعمار تعمل على مدار
الساعة يف املدينة ،ليتمكن رئيس احلكومة من
القول إنه أجنز أمرًا ما .وتؤكد مصادر يف الفريق
احلريري يف هذا السياق أن ماكينتهم جنحت يف
ّ
استعادة عدد كبري من الناشطني اجلديني الذين
نزحوا باجتاه ريفي يف مرحلة سابقة ألسباب
سياسية أو مادية ،بعد دخول الرئيس احلريري
شخصيًا على ّ
خط التواصل معهم .ولعل إحدى
أبرز مشاكل املستقبل هي عدم وجود أمساء
جديدة ميكن أن تقنع املواطنني أنها بديل جدي
ممن جربوا أكثر من ثالث دورات وأعطوا كل ما
يستطيعونه .ففي عكار واملنية والضنية يصطف
عشرات املرشحني الذين ميكن احلريري أن ينتقي
منهم أيًا كان ويقول للناخبني إن النواب احلاليني
مل يكونوا على مستوى طموحاتهم ولذلك سيعمد
إىل تغيريهم .أما يف طرابلس فهو مضطر خلوض
االنتخابات بـ»العدة» نفسها ،وميكن أي مواطن
أن يصارحه القول إن هؤالء ُجِّربوا ثالث دورات
من دون التمديد .فالنائب مسري اجلسر ُعينّ
وزيرًا للعدل أول مرة عام ألفني ،ونسيبه الوزير
حممد كبارة نائب منذ عام  .1992وجتدر اإلشارة
هنا إىل أن تيار املستقبل مسى يف انتخابات
 2009مخسة من أصل نواب املدينة الثمانية،
ّ
السين احملتدم ال
لكنه يعترب اليوم أن التنافس
يسمح له بتجيري أية أصوات سنية إىل املرشح
املاروني،
األرثوذكسي أو
العلوي على الئحته أو
ّ
ّ
وهو حيتاج إىل مرشحني أقوياء من هذه الطوائف
ــ كالنائب السابق جان عبيد ــ ليضمنوا فوزهم
بأنفسهم .ويف كل احلاالت خاسر على حنو شبه
مؤكد املقعدين األرثوذكسي والعلوي وخيوض
معركة طاحنة إليصال ثالث مرشحني سنة ،من
بينهم النائب حممد الصفدي .فمصادر املستقبل
ونهائي،
حتمي
تؤكد أن التحالف مع الصفدي
ّ
ّ
فيما تؤكد مصادر طرابلسية أخرى أن الصفدي
أخذ على عاتقه متويل الالئحة املستقبلية اليت
يتطلع إىل ترؤسها .ويذكر هنا أن الصفدي
لديه املاكينة التقنية اليت ميكن اعتبارها املاكينة
األقوى.
يف املقابل ،اجلسر وكبارة قلقان ،لكن األول
أكثر قلقًا من كبارة باعتبار األخري قادر على إنقاذ
نفسه بنفسه فيما اجلسر يتكل على املستقبل
بشكل كامل .وال شك أن أكثر ما حيلم ريفي به
هو إسقاط مؤسس تيار املستقبل وحجر الزاوية
احلريرية يف املدينة .علمًا أن معركة طاحنة تدور
فوق الطاولة بني املستقبل وريفي لكن هناك
معركة أشرس منها تدور حتت الطاولة بني
الصفدي وميقاتي.
فرئيس احلكومة السابق يعترب أن ريفي وتيار
املستقبل يتشاركان الصحن نفسه ،فيما هو
ووزير ماله يلعبان بامللعب ذاته .فنفوذ ميقاتي
يطال معظم جمموعات املدينة وأحيائها لكنه يرتكز
على جمموعة صغرية من بورجوازية طرابلس اليت
ينشغل الصفدي منذ سنوات بتوطيد عالقته
بها.
االنتخابي السابق كان يسمح
علمًا أن النظام
ّ
للجمهور املشرتك بني ميقاتي والصفدي
احلالي
بانتخاب كل منهما ،فيما يفرض القانون
ّ
على الناخبني اختيار واحد منهما .ومقابل ثنائي
احلريري – الصفدي وسولو ريفي هناك ثالثي
العلوي
ميقاتي – كرامي – فرجنية ممث ًال بالصوت
ّ
الوازن يف املدينة .ومن يطلع على أرقام الناخبني
وتقديرات املاكينات يستنتج بسرعة أن هناك
مخس قوى سياسية سنية يف املدينة (احلريري
– ميقاتي – ريفي – الصفدي – كرامي) ومخسة
مقاعد للطائفة السنية فال يفرتض أن تكون
هناك مشكلة ،إال أن املشكلة تكمن يف اعتقاد
كل من احلريري وميقاتي أنه قادر على الفوز
مبقعدين سنيني ال مقعد واحد ،يف وقت يذهب
ريفي يف أحالمه حد القول إنه قادر على الفوز
مبقعدين أقله إضافة إىل مقعده.

إجيابية القانون النسيب هي السماح للناخبني
العلويني الـ 30ألفًا باختيار ُمرشح «من ضلعهم»،
موحدة .ولكن تأثريهم
إذا ما بقيت كتلتهم
ّ
سيكون حمصورًا مبقعدهم فقط ،وبالتالي ال
ُيشكلون عامل ضغط على القيادات السياسية
يف الشمال
ّ
صفقت قوى السلطة لنفسها على القانون
حني
أن النسبية يف
إىل
«طمأنتنا»
عليه،
اتفقت
الذي
ّ
 ١٥دائرة ستسمح لألقليات واجلماعات املستقلة
بناء على ذلكّ ،
تنفس أبناء الطائفة
بالتمثل.
ً
بأن حترير أصواتهم بات ممُ كنًا،
الصعداء،
العلوية
ّ
وفرصة جناح ُم ّ
رشح من نسيجهم ارتفعت ،عوض
إسقاط مرشحني عليهم حيصلون على  %3فقط
من أصوات طائفتهم (النائب خضر حبيب يف
عكار مث ًال) .أكثر الذين كان من املفرتض أن
يستفيدوا من النسبية ،علويًا ،هو احلزب العربي
الدميقراطيُ ،
املمثل السياسي األول جلماعته.
عدة ،فأصبح
ألسباب
مرتبطان
واحلزب
الطائفة
ّ
من الصعب التفرقة بينهما .على الرغم من
وجود شخصيات مستقلة ومجعيات مدنية،
ولكن مل تتمكن من فرض نفسها خيارًا بدي ًال.
حتى السياسيون يف طرابلس وعكار ،خالل ّ
كل
ضد العلويني،
سنوات التحريض الذي مارسوه
ّ
مل يكونوا ُيفرقون بينهم وبني حزب آل عيد.
َ
دورتي الـ٢٠٠٥
العلويون عانوا انتخابيًا خالل
والـ ،٢٠٠٩فلم يتمكنوا من ممارسة دورهم
كـ»سلطة أقلية» .السبب هو غياب االنقسام
ّ
السنية ،األقوى يف
احلقيقي داخل الساحة
أن أصواتهم
للعلويني
ينفع
طرابلس وعكار .فلم
ّ
وحرموا من
عالية،
التجيريية
غري ُمشتتة وقدرتهم
ُ
أن يكونوا «بيضة القبان» .من األمثلة على ذلك،
الـ ٪٩٠من األصوات العلوية اليت ناهلا رئيس
تقدمًا على األمني
(م ّ
احلكومة الراحل عمر كرامي ُ
العام للحزب العربي الدميقراطي رفعت عيد الذي
ليعوض إحجام
نال  )٪٨٣،٧واليت مل تكن كافية ُ
الناخب السنيّ (نال كرامي  %26.9من األصوات
ّ
السنية) عن االقرتاع له .كذلك يف عكار اليت
نال فيها النائب السابق وجيه البعريين %95.6
من األصوات العلوية ،مقابل  %20.7من أصوات
ّ
السنة.
فرصة جبل حمسن بلعب دور انتخابي فاعل الحت
بعد انقسام القيادات الشمالية .أصبحت خيارات
سيما أنهم ميلكون «بلوكًا»
العلويني ُمتعددة ،وال ّ
من األصوات ُيشكل عامل ضغط على ّ
كل من
حياول تهميشهم .يف نظام تصويت أكثري،
وتعدد املرجعيات الشمالية ،كانت األصوات
ّ
العلوية ُ
ستشكل رافعة ألي الئحة تدعمها.
إقرار قانون النسبية ،وتقسيم الدوائر إىل ،15
أسقط الفرصة اليت الحت للعلويني .وبات أقصى
ٍ
مقعد
ما ميكن حزب آل عيد القيام به ،هو ضمان
له ،شرط انضمامه إىل الئحة «قوية» أو عقد
ّ
ستقلة) ُتتيح هلم
تفاهمات (ولو مع شخصيات ُم
تأمني احلاصل االنتخابي ،ألنه ّ
حتى لو ارتفعت
نسبة التصويت بشكل استثنائي ،لن يكون
مبقدور العلويني تأمني عتبة التمثيل لوحدهم.
أن نسبة االقرتاع يف طرابلس
فإذا افرتضنا ّ
ــ املنية ــ الضنية ستبلغ قرابة الـ( %61يف
الـ ،2009اقرتع  %46.2يف طرابلس ،و%56.6
يف املنية ــ الضنية) من أصل  340ألف ناخب
ُمسجل ،يكون احلاصل االنتخابي  18ألف صوت
أن عدد الناخبني العلويني
تقريبًا .يف حني ّ
ُ
(يضاف إليهم
صوت
ألف
الـ16
املسجلني قرابة
ُ
ّ
السنة والشيعة واملسيحيني،
آالف األصوات من
الذين اضطروا منذ سنوات طويلة إىل تبديل
ّ
يتفلتوا من التضييق املمارس
مذهبهم حتى
عليهم على صعيد الوظائف) .أما يف عكار،
فيشكل العلويون  13700ناخب ُمسجل من أصل
ُ
 277166ناخبًا.
قربة من احلزب العربي ختتلف
حسابات مصادر ُم ّ
تقدم« :الصوت العلوي هو الرافعة الوحيدة
عما ّ
ّ
ألن الساحة األخرى يتنافس عليها
طرابلس
يف
ّ
أن «مصلحة العربي
زعماء كثر» .وتشري إىل ّ
الدميقراطي هي يف أن يكون ضمن الئحة يكون
فيها أقوى الضعفاء أو أقوى األقوياء .خيارات
احلزب يف النسبية أصبحت أوسع ،والقدرة على
إجناح نائب ارتفعت ،وحتى التأثري على مرشح

ليا القزي

أن املصادر ما زالت ُتقارب
ثان» .يبدو كما لو ّ
ٍ
امللف االنتخابي بعقلية النظام األكثري .فـ»بلوك»
األصوات القادر أن يجُ ريه احلزب العربي يؤمن
نائبًا له فقط .وقد تتحول القدرة التجيريية
صحيح أن
إىل «نقمة» لالئحة اليت ستضمها.
ٌ
العلويني سيؤمنون أصواتًا إضافية لالئحة ،ولكن
إذا كانت حصتها مقعدًا فسيكون من نصيب
العلويني ،هذا إذا مل تنفض األصوات السنية
عن الئحة تضم مرشحًا مدعومًا من رفعت عيد .ما
أن على القيادات الشمالية دراسة وضعها
يعين ّ
جيدًا لتقدير ما إذا كان من مصلحتها التحالف
أن معظم
مع قيادة جبل حمسن .هذا فض ًال عن ّ
حتدثت معها «األخبار»
القيادات الشمالية اليت
ّ
تؤكد «صعوبة تسويق ُمرشح علوي .فكيف إذا
كان ينتمي إىل العربي الدميقراطي ،أو يدور يف
الفلك نفسه؟».
ضد
والسياسي
الطائفي
التحريض
هذه نتيجة
ّ
أبناء جبل حمسن .يعرتف سياسيو طرابلس بأن
ال بديل سياسيًا من «العربي الدميقراطي» ،رغم
وجود مستقلني ومجعيات عديدة« ،ولكن التحالف
معهم يعين خسارة كتلة سنية وازنة» .املخرج
«املقبول» هو يف «إجياد تسوية ،ال يكون فيها
آل عيد يف الواجهة ،وتخُ تار شخصية مقبولة من
اجلميع ،قد ُيسميها النائب سليمان فرجنية».
ال ّ
حل أمام «العربي الدميقراطي» سوى القبول
سيما أن وضعه تراجع بعد خروج
«وال
بالتسوية،
ّ
رفعت عيد من جبل حمسن .والناس يؤيدون
احلزب يف احلرب وليس يف السلم» .ال يوجد
إثبات لكالم املصادر الطرابلسية .وعلى العكس،
قدم احتفال قسم ميني االنتساب إىل
يمُ كن أن ُي َّ
احلزب ،يف آذار املاضي ،كدليل على وجود حالة
يرد األمني العام حلركة
ُمنظمة تستقطب الناسّ .
بأن «املؤسسات
شعبان،
التوحيد اإلسالمي بالل
ّ
واالنتسابات لدى تيار العزم تفوق ما لدى احلزب
العربي ،ورغم ذلك مل يستطع العزم التجيري بنحو
ٍ
أن «قدرة التجيري
كاف يف البلدية» .ويوضح ّ
لن تكون عالية بغياب ُمرشح مباشر من احلزب
بأن عيد ليس ُمرشحًا
العربي» .القرار حمسوم ّ
إىل االنتخابات النيابية .ولكن «أبناء جبل حمسن
واحلزب ال يزالون موجودين ولديهم القدرة
على اختيار ُمرشحهم» ،تقول مصادر ُمقربة من
ً
مضيفة أنه «ال ُمشكلة
«العربي الدميقراطي»،
لدينا مع أي شخص ،شرط أن يكون مؤيدًا
للمقاومة وسوريا األسد».
ال شيء حمسوم بعد على مستوى التحالفات.
أن «فرجنية احلليف الثابت» ،حبسب
األكيد ّ
املصادر ُ
املقربة من احلزب العربي .لدى السؤال
عن العالقة مع الرئيس جنيب ميقاتي ،تجُ يب
املصادر بأنه« :ال ثقة» .أما مع الوزير السابق
فيصل كرامي ،الذي يؤكد أنه ال يمُ كن التحالف
مع ُمرشح من العربي الدميقراطي« ،فحديثه مع
عما ُينقل عنه يف اإلعالم».
قيادة احلزب خيتلف ّ
ذمة املصادر ،هناك تواصل «غري مباشر مع
على ّ
الرئيس سعد احلريري».
تبدلت هلجة القوى
بعد التسويات يف البلدّ ،
السياسية «جتاه احلزب ،وبات جوابهم أنهم
يريدون دراسة تأثري التحالف معنا عليهم
اهلم األول،
سياسيًا وانتخابيًا» .ولكن يبقى
ّ
«حماولة توحيد صفوف فريق  ٨آذار».
ّ
لكل العلويني.
تمُ ّثل سوريا العمق االسرتاتيجي
وهي تلعب دورًا أساسيا يف اختيار ُ
امل َّ
رشح العلوي
يف طرابلس وعكار ،والتحالفات االنتخابية .دفع
«العربي الدميقراطي» ورفعت عيد مثن ارتباطهم
ضدهم .بعد 6
بسوريا ،وجنحت عمليات التحريض ّ
تبدلت،
كثرية
أمور
سنوات على احلرب السورية،
ّ
ٌ
ونظرة الطرابلسيني إىل الدولة الشقيقة باتت
ّ
حدة.
أقل ّ
ّ
الكفة متيل منذ فرتة ملصلحة حمور
ميدانيًا،
النظام السوري وحلفائه .املناطق األساسية
ُ
املعادية للنظام تسقط الواحدة تلو األخرى.
ً
رئيس للجمهورية
انتخاب
،
ا
سوري
م
التقد
انعكس
ّ
ٍ
ٌ
ُ
وش ّكلت «حكومة
حليف للمقاومة.
يف لبنان
حلب» برئاسة سعد احلريري .فما الذي مينع،
يتقدم ميدانيًا ،من أن
إذا بقي «حمور املمانعة»
ّ
ُيفرض يف أيار املقبل ُمرشح علوي داعم لسوريا
واملقاومة ،ال خيجل به سياسيو طرابلس وعكار؟
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مـقاالت وتحقيقات

عقدة «الغريب» :بلديّة بكفيا تفرض «خوّة» على النازحني

السـلطة تغـطّي مـطلـقي الـنار!

فيفيان عقيقي
بكفيا
بلدية
تفوقت
ّ
ّ
بعنصريتها جتاه النازحني
ّ
كل
على
السوريني
اللبنانية األخرى،
البلديات
ّ
ّ
«خوة» ،على
إذ فرضت
ّ
شكل رسم بلدي «غري
قانوني» ،على ّ
كل نازح
سوري أن يدفعها إلزاميًا،
بقيمة مئة ألف لرية ّ
كل
ّ
ليتمكن
أشهر،
ثالثة
من السكن يف نطاقها
اإلداري ،وإلاّ
فالبحث
«تتحمل
عن بلدة أخرى
ّ
نفاياته وأوساخه» .عدا
العنصرية املقيتة اليت
عن
ّ

ال يختلف هذا الرسم عن ّ
كل اإلجراءات العنصريـّة التي تمارسها البلديـّات بحقّ
الالجئني (أرشيف)

تشوب هذا القرار ،وكأن النفايات ال تفرزها
معينة ،فهو ينطوي أيضًا على خمالفات
سوى فئة ّ
فاضحة للقوانني عرب فرض ضريبة غري منصوص
ّ
وكيفية
املكلفني بها
عليها قانونًا مع حتديد
ّ
احتسابها وحتصيلها ومهل جبايتها
البلدية يف
بعد أشهر من فوزها يف االنتخابات
ّ
قررت الئحة «سوا لإلمناء»
ّ
بكفيا يف أيار ّ ،2016
اليت َ
اجلمهورية
رئيس
(ابنة
ل
اجلمي
رأستها نيكول
ّ
ّ
اجلميل) ،معاجلة الوجود السوري
األسبق أمني
ّ
يف نطاقها اإلداري على طريقتها ،ففرضت
لبنانية على ّ
كل نازح/ة
رمسًا بقيمة مئة ألف لرية
ّ
عامل/ة وغري عامل/ة فوق الثامنة عشرة من
ّ
وكل نازح/ة عامل/ة بلغ/ت اخلامسة عشرة
العمر،
من عمره/ا ،على أن ُيدفع دوريًا ّ
كل ثالثة أشهر،
ّ
لتتمكن من «تنظيف األوساخ اليت ينشرونها يف
عدة
حميط سكنهم» ،فض ًال عن ممارسة أشكال ّ
ّ
حبقهم عرب منعهم من التجوال لي ًال،
من التمييز
النارية ،وحتى إقامة احلفالت.
اجات
الدر
وركوب
ّ
ّ
َ
يشف بعد
يبدو من ذلك ،أن حزب الكتائب مل
من عقدة «الغريب» اليت طبعت تارخيه قبيل
اللبنانية وخالهلا جتاه اللجوء الفلسطيين،
احلرب
ّ
واليت ترافقت مع أحداث دموية .وها هي اليوم
تأخذ شك ًال مشابهًا جتاه النزوح السوري ،يف ظل
اللبنانية» بالنأي بنفسها عن
استمرار «الدولة
ّ
إدارة هذه األزمة اليت تتفاقم يوميًا ،وتتنامى
العنصرية واحلقد ،مبا ينعكس سلبًا
معها مشاعر
ّ

على املواطنني والنازحني يخالف القرار
على ّ
حد سواء ،وهم احللقة القوانني نتيجة
األضعف.
البلدية :نريد الحفاظ «عليهم» تكليف س ّكان
ضريب ًة غري
يهدف هذا القرار البلدي
إىل «احملافظة على منصوص عليها
ّ
صحتهم (النازحني) أو ًال ،وفرضها بطريقة
البيئة
على
واحملافظة
تمييزيـّة
ثانيًا» حبسب ما يقول

البلدية ساسني بو
عضو اجمللس البلدي وحمامي
ّ
ضومط يف اتصال مع «األخبار» ،مشريًا إىل أن
«البلدية بدأت تطبيق هذا اإلجراء منذ أكثر من
ّ
بكفيا.
تسعة أشهر لتنظيم سكن السوريني يف
ّ
ووضعنا هذا الرسم على ّ
كل سوري راشد بلغ
ّ
وكل سوري غري راشد
الثامنة عشرة من عمره،
ّ
ّ
وختطى اخلامسة عشرة من عمره،
ولكنه يعمل
البلدية
دها
تتكب
اليت
املصاريف
لتغطية
وذلك
ّ
ّ
على السوريني ،سواء يف أعمال التنظيفات أو
توسيع شبكة الصرف الصحي اليت تواجه ضغطًا
نتيجة وجود حنو ألف سوري يف البلدة».
البلدية
عليه
وعن السند القانوني الذي ارتكزت
ّ
لتكليف النازحني السوريني حصرًا هذا «الرسم»
ُ
التأجريية اليت تستوفى
املدرج قانونًا ضمن القيمة
ّ
عن ّ
كل مبنى ،قال بو ضومط« :املستأجر اللبناني
التأجريية عن املبنى
للبلدية رسم القيمة
يدفع
ّ
ّ
الذي يسكنه ،بينما السوريون يسكنون يف شقق
سكنية أو هنغارات من دون وجود أية عقود
ّ
مسجلة تسمح بوضع الضريبة الصحيحة،
تأجريية
ّ
ّ
قررنا وضع هذا املبلغ املقطوع على ّ
كل
لذلك ّ
الصحي
الصرف
وصيانة
النفايات
مجع
بدل
الجئ
ّ
البلدية،
حسابات
ضمن
يدخل
ال
وهو
واألرصفة،
ّ
عمال النظافة
بل نقبضه منهم وندفعه مباشرة إىل ّ
ّ
شك يف أن هذا اإلجراء
يف البلدة» .وتابع« :ال

األمن والقضاء أمام امتحان السبت (اليوم):

إضافية ،ولكنهم مستفيدون من
أعباء
يكبدهم
ً
ّ
ّ
املدنية
اجلمعيات
تقدم هلم عرب
مساعدات كثرية
ّ
ّ
ّ
البلدية
واألمم املتحدة ،فيما األعباء امللقاة على
ّ
متويلية للمساعدة ،مع العلم
أكرب وال توجد جهات
ّ
العمال الذين
أن أغلب النازحني املوجودين هم من
ّ
انتفت صفة النزوح عنهم ،ومبقدورهم دفع هذا
لبنانية
املبلغ الرمزي ،وهو عبارة عن ألف لرية
ّ
أما املعرتض فعليه البحث عن مكان
تدفع يوميًاّ .
بكفيا».
آخر للسكن خارج
ّ

رسوم عنصريّة

ال خيتلف هذا الرسم املفروض على السوريني
العنصرية اليت متارسها الكثري من
عن اإلجراءات
ّ
ّ
حبق النازحني منذ بداية األزمة وحتى
البلديات
ّ
تعرضوا
اليت
االعتداءات
إىل
تضاف
وهي
اليوم،
ّ
البلدية يف ّ
كل من عمشيت وجونية،
هلا من الشرطة
ّ
وإىل أعمال السخرة اليت ُفرضت عليهم يف بلدة
التجول وغريها من
اجلبيلية ،إضافة إىل حظر
ترتج
ّ
ّ
حريتهم وتنتهك الكرامة
من
حتد
اليت
املمارسات
ّ
ّ
اإلنسانية وتنمي مشاعر احلقد لدى السوريني
ّ
والعنصرية لدى اللبنانيني.
ّ
إضافية ،وفق ما
أعباء
يكبد هذا القرار النازحني
ً
ّ
ّ
ملفوضية األمم املتحدة
اإلعالمية
تشري املسؤولة
ّ
ّ
لشؤون الالجئني دانا سليمان« ،نظرًا إىل عدم
قدرة الالجئني على الدفع ،نتيجة تراجع نسبة
املساعدات اليت ال تطاول اجلميع أساسًا ،ولعدم
توافر فرص عمل هلم .إذ إن  %70من الالجئني
الغذائية
املسجلني يستفيدون من املساعدات
ّ
ّ
ّ
تتخطى الدوالر الواحد للفرد يوميًا ،و%30
اليت ال
املالية البالغة
فقط يستفيدون من املساعدات
ّ
 175دوالرًا للفرد شهريًا ،وهي أرقام غري كافية
حد الفقر .وتاليًا أي
لتأمني معيشة حمرتمة فوق ّ
إضافية سيكون من الصعب عليهم تأمينها،
أعباء
ّ
مبا يسهم يف تفاقم أزماتهم على املستوى
اإلنساني».

رسم مخالف للقانون

ّ
تتلطى وراء هذا القرار،
العنصرية اليت
عدا عن
ّ
ً
ّ
املرعية نتيجة
القوانني
كل
ا
أيض
خيالف
فهو
ّ
تكليف ّ
سكان ضريبة غري منصوص عليها بقانون،
معينة
متييزية
وفرضها بطريقة
وعنصرية على فئة ّ
ّ
ّ
من املقيمني يف اجملال العام نفسه .وتقول
نص
احملامية غيدا فرجنية إنه «ال وجود ألي
ّ
يفرض هذه الضريبة ،وهو إجراء غري قانوني،
أو ً
ال ألن الضريبة ال تفرض من دون قانون،
ً
البلدي يؤخذ سنويًا ويفرض
الرسم
ألن
ا
وثاني
ّ
متييزية
على العقار ال على الفرد ،وثالثًا ألنها
ّ
معينة (السوريني حصرًا) من
تفرض على فئة
ّ
العامة نفسها».
املساحة
املقيمني يف
ّ
ويشري مستشار وزير الدولة حلقوق اإلنسان
ّ
حيق
«البلدية ال
احملامي فاروق املغربي إىل أن
ّ
هلا أن تفرض الضرائب على األفراد ،خصوصًا
أن قانوني البلديات والرسوم والعالوات واضح،
ّ
للبلدية أن تستوفيها،
حيق
وحيدد الرسوم اليت
ّ
ّ
وتاليًا تدخل بدالت النظافة وصيانة األرصفة
التأجريية على
الصحي ضمن رسم القيمة
والصرف
ّ
ّ
والتجارية (اهلنغارات من
ة
السكني
الثابتة
األبنية
ّ
ّ
ّ
بناء على ختمني العقار وليس
د
د
الذي
ضمنها)،
ّ
ً
يحُ
على أساس قيمة اإلجيار ،وتاليًا هذه الضريبة غري
وعنصرية ،غري منصوص عليها
ومتييزية
قانونية
ّ
ّ
ّ
يفسر عدم إدراجها يف حسابات
ما
وهو
قانونًا،
ّ
البلدية اخلاضعة لرقابة القائمقام واحملافظ».
ّ

التدخالت
فضيحة
السياسية لدى القضاء،
اليت أدت اىل إطالق
أوقفوا
من
غالبية
بتهمة إطالق النار بعد
إعالن نتائج امتحانات
تتواىل
«الربيفيه»،
فصو ً
ال« .قنبلة» وزير
الداخلية نهاد املشنوق
التدخالت،
توقف
مل
ليرتاجع عدد املوقوفني
إىل سبعة فقط .السلطة
اليت تقدمت خطوة يف
مكافحة هذه الظاهرة عرب
التشهري مبطلقي النار،
تراجعت عشر خطوات

رضوان مرتضى

أداء القضاء جاء مخيـّباً رغم كل املساعي لتحويل جرم إطالق النار من جنحة إىل جناية
(مروان بوحيدر)

بتغطيتهم وإطالقهم.
الدولة اللبنانية ،بكافة أجهزتها األمنية
امتحان حقيقي السبت (اليوم).
والقضائية ،أمام
ٍ
طالب البكالوريا ينتظرون نتائج االمتحانات
ّ
يرتقب بقية اللبنانيني «رعب
الرمسية ،فيما
يعرض حياة األبرياء للخطر ،بعدما
االبتهاج» الذي ّ
أخفقت الفتاوى الدينية والدعوات السياسية،
وحتى التهديد بالتوقيف ،يف ردع «هواة» إطالق
الرصاص يف اهلواء ابتهاجًا.
أن الدولة اللبنانية ،بكل أجهزتها
األسوأ من ذلك ّ
األمنية والقضائية ،تقف عاجزة أمام قمع هذه
الظاهرة .وعندما تتخذ قرارًا بتوقيف مطلقي
النار ،تتواطأ على نفسها وعلى املواطنني ،لرتك
ّ
املخلني باألمن وتوفري مظلة محاية هلم.
فجرها وزير الداخلية نهاد املشنوق يف
الفضيحة ّ
برنامج «للنشر» ،االثنني املاضي ،إذ كشف أن
تدخالت سياسية أدت إىل إطالق  ٧٠من أصل
 ٩٠أوقفتهم القوى األمنية جبرم إطالق رصاص
أن بعض املوقوفني مل يصلوا
االبتهاج .وأوضح ّ
حتى إىل احملكمة العسكرية ،بل اكتفوا بتقديم
إفاداتهم يف املخفر وأطلق القضاة املعنيون
سراحهم.
لكن ذلك كله مل يكن
سوى رأس جبل اجلليد.
فقد توافرت معلومات
لـ»األخبار» عن أن «قنبلة»
املشنوق مل حتل دون
تفاقم الفضيحة ،بعدما
اخنفض عدد الذين ال

بعد كشف املشنوق
عن ترك  ٧٠من
أصل  ٩٠موقوفاً لم
يتبقّ من املوقوفني
إال سبعة!

يزالون قيد التوقيف إىل سبعة فقط!
سرًا.
يكن
اتهام املشنوق للقضاة بالرتاخي مل
ّ
القضاء ،يف معظمه ،يأمتر بالسياسة ،وأداء بعض
ٍ
عدد ليس قليل من امللفات كان ــــ
القضاة يف
وال يزال ــــ موضع شبهة ،كما يف توقيف رضا
املصري الذي مل يلبث القضاء أن تركه ضاربًا
عرض احلائط جبهود أشهر بذهلا فرع املعلومات
انتهاء بالفنانة السورية أصالة
تتبعه ،وليس
ً
يف ّ
َ
حيظ مكتب مكافحة املخدرات
نصري اليت مل
بـ»شرف» استضافتها يف غرفة «مخس جنوم»
اىل جانب «أمري الكبتاغون» السعودي .وما بني
هذين امللفني قضايا وملفات يصعب حصرها.
ورغم أن وزير العدل سليم جريصاتي سارع إىل
ّ
التلطي خلف «عدم كفاية الدليل» الذي ُأ ِ
طلق
مبوجبه املوقوفون ،إال أن من حق اللبنانيني
السؤال عن مدى جدية التحقيقات القضائية ،إذ
إن «القضاة اشرتطوا
قالت مصادر لـ»األخبار» ّ
أن املوقوف أطلق
ثبت
وجود صورة أو فيديو ُي
ّ
ّ
حتول إىل
ملف
ف
سخ
ي
ّ
النار» .فهل ُيعقل أن ُ
قضية تطال أمن اللبنانيني بالصميم؟
يتوسع القضاة يف التحقيق؟ وملاذا
وملاذا مل
ّ
ضربوا بإفادات املخربين عرض احلائط؟
يتعزز اقتناعهم بشأن تورط املشتبه
ويف حال مل
ّ
فيهم ،فلماذا مل يفسحوا اجملال للتحقيق؟
وهل بات جرم تعاطي سيجارة حشيشة أكثر خطرًا
من جمرم يقتل الناس عشوائيًا؟

وهل ُيعقل أن توقف القوى األمنية  ٩١من أصل
حددتهم باالسم والعنوان ،فال
 ٢٠٣مشتبه فيهم ّ
تكاد متر ساعات على توقيفهم حتى ال يبقى منهم
سوى سبعة فقط؟
أمل يكن يف اإلمكان توقيف هؤالء ،حبسب
القانون ،أربعة أيام على ذمة التحقيق؟ وماذا
يتشدق املسؤولون بها؟
عن هيبة الدولة اليت
ّ
وماذا عن مشاعر أهالي الضحايا واملصابني الذين
سقطوا برصاص هؤالء؟
اجلميل،
بعد كالم املشنوق ،سأل النائب سامي
ّ
صحة ما قاله
عرب «تويرت» ،وزير الداخلية عن
ّ
عن ّ
تدخالت سياسيني لدى القضاة لرتك مطلقي
فرد املشنوق« :نعم صحيح .بتدخالت من
النار،
ّ
سياسيني لدى القضاء».
اجلميل قائ ًال« :من حقنا أن نعرف
رد
عندها ّ
ّ
من هم هؤالء السياسيني .ولن ّ
نتكل على وزير
العدل ألنه طرف».
وتوجه إىل جملس القضاء األعلى بالقول« :أنتم
مسؤولون عن استقاللية القضاء وأن متنعوا هذا
التدخل ،وجيب أن تسألوا عن املعلومات اليت
ميلكها وزير الداخلية».
وكان الفتًا أن وزير العدل سارع إىل الرد عرب
ّ
يتمنع عن الرد على
شاشة «اجلديد» ،علمًا بأنه
اتصاالت «األخبار» لالستفسار عن عدد من
وعما يرتدد عن عمل احملامني يف مكتبه
امللفات،
ّ
القانوني ،إذ أكد جريصاتي «أنين ،أنا وزير
ّ
يتدخل
بأن أحدًا من السياسيني مل
العدل ،أجزم ّ
لرتك مشتبه فيه».
وأضاف« :نعم أنا طرف ونص لتحسني األداء
القضائي» .وإذا كان وزير الوصاية على صروح
العدالة على ثقة بأن أحدًا من السياسيني مل
يتدخل ،وأن مطلقي النار ال يزالون موقوفني،
فهل من إجابة عن سبب اتصال رئيس اجلمهورية
ميشال عون به ومبفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية القاضي صقر صقر طالبًا التشدد يف
ملفات مطلقي النار ،بعدما ّ
تلقى اتصا ً
ال من وزير
الداخلية يبلغه فيه أن معظم املوقوفني تركوا
أحرارًا؟
كانت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي قد
خطت خطوة استثنائية يوم أعلنت أمساء املشتبه
مقررة التشهري
فيهم بإطالق رصاص االبتهاج،
ّ
بهم ملكافحة هذه الظاهرة .لكن أداء القضاء
خميبًا رغم كل املساعي لتحويل جرم إطالق
جاء
ّ
النار من جنحة إىل جناية .ويف ظل األخذ والرد
وتقاذف املسؤولية ،تبقى الدولة أمام امتحان
نتائج البكالوريا السبت املقبل.
يذكر أن املؤسسة اللبنانية لإلرسال « »Lbciنشرت
جداول ُتظهر أن من بني « 91امسًا ضمن جداول
املوقوفني لدى القوى األمنية بتهمة إطالق النار
ابتهاجًاُ :تِرك  62لقاء سند إقامة ،وأوقف مخسة
منهم لـ 48ساعة ،وأحيل  7فقط اىل احملكمة
أن «كل
بأن القانون
ينص على ّ
العسكرية» ،علمًا ّ
ّ
من أقدم على إطالق النار يف األماكن اآلهلة أو
ّ
مرخص أو غري
يف حشد من الناس ،من سالح
ّ
مرخص ،يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث
سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني».
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مـقاالت وتحقيقات

السفري السوري لـ«األخبار»:

نرفض الوساطة مع لبنان حل ّل أزمة النزوح
فراس الشويف
خُ َ
ي َّيل إىل من استمع إىل ّ
النقاش يف جلسة جملس الوزراء
أمس حيال أزمة النازحني السورينيَ ،أ َّن مترتس اللبنانيني
خلف االصطفافات السياسية ،ال يزال على حاله منذ اندالع
األزمة السورية ،من دون مراعاة ألي واقعية ،وملصلحة لبنان
املهدد بفعل أزمة النزوح السوري.
ّ
ّ
املسلحة يف سوريا
وعلى الرغم من عبور الدول الداعمة للجماعات
فوق إمكانية إسقاط نظام الرئيس ّ
بشار األسد ،وانشغاهلا
بالتقاتل فيما بينها ومللمة أزماتها الداخلية املتفاقمة ،ال يزال
يف لبنان َمن يرهن خياراته السياسية ملصلحة اصطفافات
هدامة للواقع اللبناني،
خارجية ،أثبتت أن بعضها ميلك أجندات ّ
وزير مثل وزير
السوري.
وحتديدًا باستخدام ورقة النزوح
ٌ
الدولة لشؤون النازحني معني املرعيب ،ال حيتاج من يشرح
له األزمات اليت يعانيها النازحون السوريون ،وال تلك اليت
يعكسها النزوح على الواقع اللبناني ،اجتماعيًا واقتصاديًا
التحتية الضعيفة أص ًال.
وأمنيًا وعلى البنية
ّ
ردًا على
يف جلسة جملس الوزراء أمس ،مل جيد املرعيب ّ
قدم مداخلة حول رؤية احلزب
وزير الدولة علي قانصو ،الذي ّ
السوري القومي االجتماعي وحلفائه ّ
حلل أزمة النزوح ،سوى
القول إن «احلكومة ال تريد منح الشرعية لألسد» .القاه الوزير
مروان محادة الذي قال« :إننا ال نستطيع احلوار مع النظام»،
بعد أن كان رئيس احلكومة سعد احلريري ،قد افتتح ّ
النقاش
يف اجللسة ،بإشارة إىل ضرورة طلب لبنان املساعدة من
حل أزمة ّ
املتحدة لدعمه يف ّ
الدول املاحنة ومن األمم ّ
اللجوء.
والطرح ليس حكرًا على احلريري وحده ،بل على أطراف ما
ّ
املتحدة لعب
يسمى فريق  14آذار ،بالطلب من األمم
كان
ّ
دور الوسيط مع سوريا واملساعدة على ّ
حل األزمة ،وهو
عب عنه وزير
موقف حزب القوات اللبنانية أيضًا ،الذي رّ
وكرره الوزير ميشال
الشؤون االجتماعية بيار أبي عاصي،
ّ
فرعون يف جلسة أالربعاء.
ّ
بد من ذكرها للحرصاء على «لبنان الكيان»،
مثة معلومات ال ّ
يف مقارنة موقف دول أخرى معادية للحكومة السورية مع
موقف لبنان ،جار سوريا ،الذي يشرتك معها بأطول حدود
برية ،ويرتبط أهلها بأهله بالقربى والعادات والتقاليد
ّ
واملصري املشرتك ،واقتصاده باقتصادها وأمنه بأمنها.
منذ أكثر من سنتني ،باتت ّ
مثة قناعة لدى دول أوروبية
عديدة ،تعاني ّ
مما يعانيه لبنان من أزمة النزوح،
أقل بكثري ّ
بأن الواقعية واملصلحة الوطنية هلذه الدول ،تغلب على
املوقف السياسي .ومن بني هذه الدول ،غالبية دول
أوروبا الغربية والدول اإلسكندنافية ودول عديدة على
املتوسط .وهذه الدول ،على الرغم من املواقف
ساحل
ّ
العلنية املعادية لدمشق ،إلاّ أن بعضها فتح خطوط تواصل
دبلوماسية وأخرى تعمل على فتح خطوط تواصل دبلوماسية
مع احلكومة السورية ،إىل جانب خطوط التواصل األمنية،
ير
واليت مل ُتقطع بغالبيتها .ومن يزر العاصمة دمشقَ ،
دول ال تزال تقول شيئًا يف
لتدب يف سفارات
احلياة عادت
ٍ
ّ
العلن ،وتفعل عكسه على أرض الواقع .وفيما ال تزال سوريا
ّ
ممثلة يف األمم ّ
املتحدة ويف املنظمات الدولية كافة ،ال تزال
املنظومة الدولية تتعامل مع «حكومة األسد» على أنها احلكومة
الشرعية ،ليس يف السياسة والقانون الدولي فحسب ،بل
يف الشهادات التعليمية ووثائق السكن والسفر والوالدة
والزواج ،وحتى يف إفادات «حسن السلوك» للمواطنني
السوريني .وبالتالي ،ال تنتظر احلكومة السورية ،الشرعية من
املرعيب وال من محادة ،حبسب رد قانصو عليهما يف جملس
االربعاء...التحول الدولي ليس نتيجة لثبات الدولة
الوزراء
ّ
السورية وحسب ،بل أيضًا بسبب حاجة تلك الدول إىل محاية
يؤمن مصاحلها الوطنية ،بعيدًا عن
نفسها من أزمة النزوح مبا ّ
املواقف السياسية.
وليس بعيدًا عن لبنانّ ،
مثة دول عربية ،بينها مصر وتونس
السورية .وإذا
وعمان ،أعادت وصل ما انقطع مع احلكومة
ُ
ّ
أمعن تيار املستقبل وغريه يف مواقف بعض الدول العربية
اليت تناصب األسد العداء ،يرى أن هذه الدول ال تزال
تتعامل مع مؤسسات الدولة السورية على أنها الشرعية
الوحيدة املوجودة.
وباحلديث عن طلب وساطة األمم ّ
بد من اإلشارة،
املتحدة ،ال ّ
حبسب مصادر سورية رفيعة املستوى ،إىل أن «لدى
مؤسسات األمم املتحدة أيضًا أولويات أخرى ،ليس من بينها
إعادة النازحني السوريني من لبنان ،كما أن املعلومات ّ
تؤكد
املقدمة يف العديد
نية الدول املاحنة خفض قيمة املساعدات
ّ
ّ
ّ
ويعقد
يصعب املشكلة
من الدول للنازحني السوريني ،ما
ّ
األزمات».
وفيما ّ
أكد الوزراء قانصو وعلي حسن خليل وحممد فنيش
أن من
وحسني احلاج حسن ويوسف فنيانوس يف جلسة أمس ّ
الصعوبة أن يعود النازحون من دون تنسيق مع دمشق ،قال
السفري السوري يف لبنان علي عبد الكريم علي لـ»األخبار»
إن «سوريا لن تقبل بالوساطات ،بل بالتواصل الرمسي
ّ
ّ
وذكر علي بأن «بعض
تهدد لبنان».
حلل هذه األزمة اليت
ّ
األطراف اللبنانية اليت ترفض التنسيق مع سوريا اليوم،
حد كبري عن التغرير بالنازحني السوريني
هي مسؤولة إىل ٍّ
ودفعهم إىل ترك سوريا ،الستخدامهم كورقة ضغط ضد
احلكومة السورية».
كذلك فإن أطرافًا يف احلكومة اللبنانية ،سبق هلم أن اتهموا
ّ
املتحدة وبعض الدول الداعمة ،بالرغبة يف
منظمات األمم

إبقاء النازحني السوريني يف لبنان ،والعمل على مشاريع اقتصادية طويلة
ّ
تتعلق بتوطني
األمد ،بدل العمل على إعادتهم ،وبأن بعضهم ميلك أجندات
النازحني السوريني يف لبنان ،وهو ما أشار إليه مرارًا الوزير جربان باسيل.
ّ
املتحدة إذا كانت لدى
وبالتالي ،كيف ميكن التعويل على وساطة األمم
أطراف يف احلكومة هذه الشكوك؟
وفيما تطرح القوات اللبنانية نظرية سجالية حول أن «النازحني املوالني
للنظام السوري ميكن أن يعودوا إىل مناطق ّ
النظام ،واملعارضني إىل مناطق
متحدثة عن إقامة مناطق آمنة ،من دون طرح آلية لذلك ،تشري
املعارضة»،
ّ
اإلحصائيات إىل أن غالبية النازحني أتوا من مناطق انتهت فيها املعارك
أو على وشك النهاية ،وحصلت فيها مصاحلات واسعة ،وبدأت يف بعضها
إن «على األطراف
ورشات إعادة اإلعمار .وتقول مصادر سورية لـ»األخبار» ّ
أو ًال التخفيف من ختويف النازحني من دولتهم،
اللبنانية املعادية لسوريا ّ
ضد اجليش وقبلت بتسوية
فالدولة عقدت مصاحلات مع أفراد محلوا السالح ّ
أوضاعهم إلنهاء القتال يف مناطق واسعة شهدت املعارك ،وبالتالي الدولة
تقبل عودة مجيع مواطنيها وتسوية أوضاعهم .كذلك فإن الدولة السورية
ّ
احلل ،وهي إعادة النازحني داخل سوريا إىل بيوتهم،
لديها أولوياتها يف
والحقًا عودة السوريني من اخلارج».

وأمام االنقسام ،مل يكن أمام رئيس اجلمهورية ميشال عون سوى تأجيل
تكتل التغيري واإلصالح كان قد ّ
النقاش يف احلكومة ،علمًا بأن ّ
ّ
أكد يف بيانه
قبل يومني ،أنه ال مانع من التواصل مع الدولة السورية ّ
حلل أزمة النازحني.
ّ
يعطل االنقسام اللبناني عودة النازحني السوريني إىل بالدهم؟ أم ينتظر
فهل
املعرتضون على التواصل مع الدولة السورية ،تغري املوقف السعودي ليتسابقوا
على زيارة دمشق كما حصل يف السابق؟
مليون و 752ألف نازح
املسجلني لدى
مليون و 752ألفًا و 468نازحًا هو عدد النازحني السوريني
ّ
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان ( )UNHCRحتى
املفوضية السامية لألمم
ّ
آذار  .2017رقم خميف ،إذا ما قورن بأعداد اللبنانيني القاطنني يف لبنان،
والذي ال يتجاوز أربعة ماليني ونصف مليون مواطن لبناني .كذلك ،ال تشمل
املفوضية مجيع النازحني املوجودين يف لبنان ،ويف أحسن األحوال تطاول
أرقام
ّ
املخيمات «غري
اإلحصائيات  %80منهم ،أي إن الرقم يناهز املليونني .وعدد
ّ
أراض تعود ملكيتها للدولة أو
الشرعية» ،أو تلك القائمة على مشاعات أو
ٍ
خميم ،يراوح عدد اخليام فيها ما بني خيمة واحدة و56
البلديات ،يبلغ حنو ّ 6300
خيمة ،ويراوح عدد قاطين اخليمة الواحدة ما بني أربعة أفراد إىل .10
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع

«كوكي وعلوكي وأخي أكرب إرهابي» حمادثات موقوف
جنّد شباناً ملصلحة «داعش»

«كوكي وعلوكي واخي اكرب ارهابي» ،حمادثات عرب تطبيق
«الواتساب» تعود اىل املوقوف علي ب .الذي بايع امري داعش
ابو بكر البغدادي عرب تطبيق تلغرام بتحريض من شقيقه الذي
ّ
نفذ عملية انتحارية لصاحل التنظيم يف العراق ،وقام بتجنيد عدد
من الشبان لالنضمام اىل التنظيم املذكور عرب تأمني سفرهم اىل
سوريا ومنها اىل العراق حيث قتل احدهم فؤاد غ.
«قلب» علي ب .افادته االولية تلك اثناء استجوابه امام احملكمة
فـ»كوكي» هي صديقته يف احد املعاهد الفنية يف طرابلس،
وعلوكي ،تناوله يف احدى حمادثاته مع شقيقه ليبلغ االخري انه حكم
على علوكي وهو زياد صاحل مدة عام يف»احداث طرابلس» ،اما عن
احملادثة اليت تتضمن بان»اخي اكرب ارهابي» ،وضعها املتهم يف
حمدثه والسخرية منه» ،علما ان احد اشقائه
اطار «االستهزاء من
ّ
موقوف بتهمة انتمائه اىل تنظيم فتح االسالم ،فيما وضع مسألة
حمادثاته مع شقيقه يف العراق «االطمئنان» زاعما بانه حاول ان
يثنيه عن القيام بعملية انتحارية هناك.
عن مبايعته للبغدادي اليت ارسل له شقيقه نصها عرب التلغرام نفى
املتهم هذا االمر وقال»:طيلعلي ياها» ،ليربر سبب قوله يف احدى
احملادثاث مع شقيقه»:اهلل ّ
يلحقين فيك وتكون موتيت حلوي متلك»،
ان هذا كالم عاطفي ليس اكثر»فانا حاولت منعه عن القيام بعملية
انتحارية» ،مؤكدا بانه ال يعرف عن شقيقه يف العراق شيئا وذلك
قبل توقيفه بشهر يف العشرين من نيسان العام املاضي.
وردا على اسئلة الرئاسة حول ما افاد به سابقا بان شقيقه التحق
بداعش يف العراق وقاتل اىل جانبه يف الرمادي قال املتهم»:قدميا،
وانا ال اعرف عنه شيئا امنا كنت اتواصل معه عرب التلغرام لالطمئنان
فقط».
وحول قيام شقيقه عبداهلل بتشجيعه على االلتحاق بالتنظيم يف
العراق وانه نظم جواز سفر هلذه الغاية وعاد وارجأ سفره بعد حادث
سري تعرض له اهله ،اكد املتهم على حصول حادث السري امنا جواز
السفر الذي نظمه كان من اجل العمل يف دولة االمارات العربية
املتحدة اىل جانب عمه يف جمال املساحة.
ويؤكد املتهم ان شقيقه عبداهلل ّ
نفذ عملية انتحارية يف العراق ليعود
ويقول يف الوقت نفسه بانه اخربه «بانه سينفذ وال اخبار عنه»
بعد مبايعته للتنظيم وبتكليف من امري داعش بدأ املتهم بتجنيد
شبان لصاحل داعش وكان يتواصل معه لتأمني نقلهم اىل سوريا
ومنها اىل العراق وبالفعل متكن من جتنيد عدة اشخاص حياكمون
بالصورة الغيابية .ورد ذلك يف افادة املتهم االولية ليعود امام
احملكمة االثنني ويرتاجع عن تلك االعرتافات «فانا مل اذكر ذلك
ّ
ووقعت على افادتي لدى االمن العام وانا معصوب العينني».
وماذا عن حتليل االتصاالت اهلاتفية واحملادثات اليت تثبت تواصله
مع ارهابيني فضال عن رسائل نصية تؤكد جتنيده الشخاص ،اجاب
املتهم»:ما يف شي من هاحلكي ،وانا مل اجند احدا».
اصر املتهم علي ب .على نفي تلك احملادثات ما دفع برئيس
ّ
احملكمة اىل تالوة بعضها ،حيث ّ
قلل املتهم من اهميتها ف»كوكي
صديقيت وما ذكرته عن ان اخي املوقوف يف سجن رومية هو ارهاب
قد الدني كان استهزاء وحديث مسخرة» ،ليكرر القول بانه حاول
ثين اخيه عن القيام بعملية انتحارية يف العراق.
واىل جانب علي حياكم املتهم حسني م .الذ حتدث عن «معاناته»
حيث تعرض للتوقيف الكثر من مثاني مرات بسبب تشابه وشقيقه
حسن التوأم املطلوب وهو احد مسلحي تنظيم داعش يف العراق.
وقال املتهم بانه كان ينوي السفر اىل املانيا عرب ادلب ،تركيا،
فاملانيا الن االمن العام مل يسلمه جواز سفره بعد توقيفه عدة مرات
واطالق سراحه .واضاف املتهم بان علي ب .زميله يف املعهد وال
يعرف عنه شيئا كونه يكربه بثالث سنوات.وروى بانه اوقف يف
مطار رفيق احلريري الدولي اثناء عودته من ماليزيا بعد االشتباه به
بانه سينفذ عملية انتحارية ليتبني ان شقيقه هو املطلوب ،وحتدث
عن حادثة توقيفه يف سوريا سبعة اشهر اثناء دخوله اليها للسفر
سلمه املهرب اىل السلطات السورية
منها اىل تركيا فاملانيا حيث
ّ
بعد ان تقاضى منه مبلغ ستة آالف دوالر.
ولدى سؤاله عن شقيقه حسن اكد حسني بانه ال يعرف عنه شيئا
امنا علم بانه قتل يف العراق اثناء سفره اىل ماليزيا.

عسكريان «يهندسان» عملية «ضبط» سيارة على
طريق الضبية فجراً

على طريق املارينا يف الضبية« ،قطع» عسكريان «جلسة محيمة»
بني املهندس أ.ن .واحدى الفتيات ،اثناء قيامهما بدورية قرابة
الساعة الرابعة من فجر االثنني ،حيث»ضبطا» السيارة اليت كانت
بدو يبهدلون»،
متوقفة على جانب الطريق .والن رئيس الدورية «ما ّ
مسح هلما باالنصراف من دون ان ينظم حبقهما اي خمالفة بعدما
تبني بان الفتاة ال حتمل هوية.
مل تنته القضية عند هذا احلد ،فـ «احلبيبان» كشفا بدفعهما مبلغ
مئة الف لرية للعسكريني كرشوة لينفي االخريان هذه التهمة امام
احملكمة العسكرية الدائمة اليت استجوبتهما جبرم التماس مبلغ مئة
الف لرية مقابل تغاضيهما عن ضبط وقمع كل خمالفة من قبلهما،

فيما قررت احملكمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل حماكمة
الراشي غيابيا لعدم مثوله.
يف افادة العريف االولية اعرتف بان أ.ن .عرض عليه مبلغ مخسني
الف لرية للتغاضي عن تنظيم خمالفة حبق الفتاة اليت كانت برفقته
فاجابه حينها «ال 50ما بتكفي حننا تنني» ،يف اشارة من العريف اىل
زميله رئيس الدورية ،وقد نفى العريف هذا االمر ليوضح زميله وهو
برتبة مؤهل وكان حينها برتبة معاون اول ،بان الضبية كانت من
ضمن نطاق عمل الدورية وهو توجه اىل الضبية بعدما انهى متركزه
للتجول يف املنطقة.
يف الدكوانة بطلب من غرفة العمليات
ّ
ويضيف املؤهل رئيس الدورية انه عندما اطلع على اوراق السيارة
العائدة للمهندس تبني له بانها صحيحة ولدى طلبه من الفتاة
هويتها ابلغته بانها ال حتملها ،وان االخرية قالت له ان لديها قريب
يف الدرك فلم يشأ حينها»يبهدهلم» فسمح هلما»بان ّ
يفلو».
ولكن ما هو السبب الذي دفع مبهندس اىل القول بانه دفع لكما
مئة الف لرية كرشوة ،فرد املؤهل بانه لو كان كالم املهندس
صحيحا ملثل امام احملكمة مضيفا بانه»ما شفت وال مسعت العريف
يطلب ماال من املهندس» ،نافيا ان يكون قد هددهما باحالتهما اىل
«خمفر حبيش».
واصدرت احملكمة مساء االثنني حكما قضى باالكتفاء مبدة توقيف
املدعى عليهما العسكرية السابقة اليت تفوق العشرين يوما.

جرحيان حبادثي سري

ادى تدهور شاحنة اىل اصابة سائقها حممد نصار برضوض وكسور،
اثر احنرافها عن مسارها على املسلك الغربي الوتوسرتاد البرتون
عند قلعة املسيلحة وسقوطها حتت اجلسر.
وقد مت سحب السائق من داخل الشاحنة ونقله اىل مستشفى
البرتون للمعاجلة.
من جهة اخرى ،افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة
تصادم بني سيارتني على طريق عام رومية.

 80موقوفاً حتى اآلن بإطالق النار

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي ،انه «إحلاقًا لبالغها
ّ
املتعلق بنشر أمساء مطلقي النار اجملرمني ،إثر صدور
السابق
نتائج اإلمتحانات الرمسية لشهادة»الربوفيه» ،ونتيجة للتحريات
واالستقصاءات ،متكنت القطعات املعنية يف قوى األمن الداخلي من
توقيف  80شخصًا منهم حتى اآلن».
اما آخر مخسة أشخاص مت توقيفهم فهم وفق بيان املديرية:يوسف
حممد محزة واشرف أمحد محزة وحممد حممود الضناوي وخالد أمحد قمر
الدين وحممد علي صالح الدين.

..وإطالق النار ابتهاجاً بوالدة طفل يف عكار

اوقفت القوى االمنية س .السيد وأ.ناصيف وأ.السيد ،بعدما
اطلقوا النار ابتهاجًا إثر اجناب زوجة االخري طف ًال ذكرًا يف بلدة
احلوش  -عكار .واودع املوقوفون فصيلة مشمش يف قوى االمن
الداخلي الجراء املقتضى.

القبض على مرتكيب جرمية ثأرية يف الصوانية

بعد حنو عام على جرمية قتل علي تركي درة يف حملة الصوانية نتيجة
خالفات ثأرية ،أوقفت قوة من مفرزة بعلبك القضائية يف وحدة
الشرطة القضائية فجر االثنني ،ثالثة أشخاص ،يف بلدة بوداي
البقاعية ،وضبطت حبوزتهم بندقية «كالشنكوف» ومسدس حربي،
كما تبني أن اثنني منهما مطلوبان للقضاء جبرائم سرقة وحماولة
قتل .وأثناء تكبيل أحد املوقوفني الثالثة باألصفاد ،حاول مقاومة
عملية التوقيف من خالل اإلمساك بسالح الرتيب األمريي ،ما أدى
اىل انطالق عيار ناري من البندقية أصاب قدم املوقوف ،فتم نقله
اىل إحدى املستشفيات للمعاجلة.

فلسطيين يستدرج الفتيات لـ»أغراض جنسية»

أوقفت دورية تابعة ملديرية اجلنوب اإلقليمية يف أمن الدولة ،بعد
الرصد واملتابعة ،الفلسطيين أ..ج 20(.عاما)الذي أعرتف خالل
التحقيق معه بأنه قام ،باالشرتاك مع أحد اللبنانيني ،بإستدراج
فتيات حبجة العمل ،وإستغالهلن ألغراض جنسية.

سوري يتواصل مع»النصرة»من صور

أوقف مكتب معلومات االمن العام يف صور ،السوري م .ف .الشيخ
حممد ( 32عاما) ،يف بلدة دير عامص شرقي صور لتواصله مع
«جبهة النصرة».

دوالر مزيفة مقابل  50صحيحة

ّ
حمكمة ،أوقعت قوة من «شعبة املعلومات» يف
يف عملية استدراج
قوى األمن الداخلي ،إثنني من أفراد عصابة تقوم برتويج كميات
املزيفة فيما تعمل على توقيف الثالث.
كبرية من العملة
ّ
ومتت عملية االستدراج يف مدينة عاليه ،وأوقف بنتيجتها م.م.وم.
(امرأة) ،وضبط حبوزتهما مبلغ  /98300/دوالر أمريكي مزيفة.
وبالتحقيق معهما ،اعرتفا بقيامهما برتويج العملة املزيفة ،باالشرتاك
مزيفة
مع شخص آخر ،وأنهما يقومان بتصريف كل ورقة مئة دوالر ّ

مقابل  /٥٠/دوالر أمريكي سليمة.
وقد أحيال مع املضبوطات اىل مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض
بناء
األموال يف وحدة الشرطة القضائية،
للتوسع بالتحقيق معهماً ،
ّ
إلشارة القضاء املختص.

التحقيق مع أبو محزة بدعوى جلنبالط

استكمل قاضي التحقيق يف بريوت فادي العنيسي ألثالثاء،
استجواب بهيج أبو محزة يف دعوى النائب وليد جنبالط ضده جبرم
اإلفالس االحتيالي .واستمهل الفرقاء لتقديم مذكرات ولوائح
بأمساء الشهود ،على أن حيدد القاضي العنيسي موعدًا للجلسة
املقبلة ملتابعة التحقيق بعد إبرازها.

مالحقة مطلقي النار يف صيدا

يف إطار احلملة املستمرة ملالحقة مطلقي النار ،نفذت القوى
األمنية يف مدينة صيدا االربعاء مداهمات لعدد من األماكن حبثًا عن
املتورطني حبادثة إطالق النار اليت شهدها حي االسكندراني قبل
يومني وتردد حينها أنها نامجة عن خالف بني بعض مافيات مولدات
الكهرباء على خلفية تركيب وتشغيل مولدات يف احلي املذكور.
وأفيد أن حصيلة عملية الدهم اليت جرت يف حملة مستديرة مرجان
أسفرت عن توقيف ع .ص .وهو جنل أحد أصحاب املولدات املشتبه
بتورطهم بهذه القضية.
وكانت القوى األمنية داهمت ليل الثالثاء وفجر األربعاء مقهى
ميلكه أحد أصحاب املولدات على البولفار البحري للمدينة على خلفية
احلادثة نفسها.

تشكيل خاليا لـ «داعش» حتت ستار فريق كرة قدم

أعلنت املديرية العامة لألمن العام يف بيان أنه «يف إطار متابعة
اجملموعات اإلرهابية ورصد خالياها النائمة يف لبنان ،أوقفت
املديرية العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة املختصة كال
من السوريني ب.م.س .وخ.م.س .وم.ع.ز .و ي.ع.ز .إلنتمائهم
اىل تنظيم داعش اإلرهابي.
وبالتحقيق معهم ،إعرتفوا مبا نسب اليهم ،وبأن األول ارسل زوجته
اىل سوريا لاللتحاق بذويها املنتمني اىل التنظيم املذكور ،وقدم
البيعة أمام شقيقها حممد (مسؤول عسكري يف الرقة) الذي ربطه
مبسؤول مكتب اهلجرة يف الرقة املدعو أبو عمر الشامي ،فتواصل
مع األخري مبساعدة من شقيقه خالد (موقوف لدينا) وحاول املغادرة
أكثر من مرة اىل سوريا برفقة شقيق زوجته سليمان (موقوف لدينا)
إال أن األمور كانت تتعثر بشكل دائم بسبب عدم توفر طريق آمن
للتهريب.
على ضوء ذلك قررا بالتواطؤ مع املوقوفني الثالثة اآلخرين تشكيل
شبكة تعمل يف الداخل اللبناني لصاحل تنظيم داعش اإلرهابي عرب
جتنيد شبان صغار السن (سوريون ولبنانيون) بهدف تشكيل خاليا
تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي بأكرب عدد ممكن من األشخاص وتنفيذ
أعمال أمنية لصاحل التنظيم املذكور داخل األراضي اللبنانية.
وبالفعل باشروا نشاطهم يف هذا اإلطار ،ومتكنوا من جتنيد عدد من
الفتية عرب استقطابهم حتت ستار تشكيل فريق لكرة القدم وبعض
النشاطات الرياضية اليت كانت تتخللها دروس دينية تتمحور حول
أفكار تنظيم داعش اإلرهابي».
جار
بعد انتهاء التحقيق معهم ،أحيلوا اىل القضاء املختص والعمل ٍ
لتوقيف باقي املتورطني.

ضبط سوري حيمل خمدرات على حاجز ضهر البيدر

اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر يف وحدة الدرك اإلقليمي ،بالسوري
ب.م 22(.عامًا) .وبتفتيشه عثر حبوزته على  6مظاريف حتتوي مادة
الكوكايني و 4مظاريف حتتوي مادة السيلفيا ،و 6مظاريف حتتوي
مادة املارجيوانا.
وأودع املوقوف واملضبوطات مكتب مكافحة املخدرات اإلقليمي
بناء
يف البقاع يف وحدة الشرطة القضائية،
للتوسع بالتحقيق معه ً
ّ
إلشارة القضاء املختص.

وييل  85على األمن العام
اجليش خُيلي سبيل  15سورياً حُ

اعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا انه «إحلاقا لبياناتها السابقة،
وبعد التحقيقات اليت أجريت مع عدد من املوقوفني السوريني الذين
أوقفوا خالل مداهمة املخيمات يف عرسال لغاية تارخيهَّ ،
مت إخالء
سبيل  15سوريا لتجوهلم على األراضي اللبنانية بصورة قانونية،
فيما أحيل  85آخرين على املديرية العامة لألمن العام لتجوهلم على
األراضي اللبنانية بصورة غري قانونية»

سرق  30ألف دوالر وأنفقها يف البورصة

قبل حنو عام ،يف  31متوز املاضي ،ادعى أمام فصيلة صور يف
وحدة الدرك اإلقليمي ف.ع .ضد جمهول جبرم الدخول إىل منزله
وسرقة مبلغ من املال ومصاغ من الذهب بقيمة إمجالية تقدر حبوالي
 /30/ألف دوالر أمريكي .ومتكنت «شعبة املعلومات» يف قوى
األمن الداخلي أول من أمس ،من توقيف الفاعل الفلسطيين ز.ج.
( 22عامًا) عند «مفرق العباسية» يف صور.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بالسرقة من منزل املدعي املذكور ،وأنه
أنفق كامل املبلغ املسروق يف البورصة.
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اعــالنات

نقدم تشكيلة واسعة من اللحوم
بالكاري واالمساك بالكاري وسلطات
اللحوم والربونز على انواعها
والتشيبس والشورباء واألرز
بالكاري والسمك
اختصاصيون بالسمك امللفوف
بأوراق املوز
 املـشهورةmohinga و
.جدا بطـعمها التقليدي اللذيذ

نـؤمـن طلبيات كافة املناسبات
حــالل

حــالل

نفتح من الثالثاء حتى األحـد
ً لـيال9  صباحا حتى الـ11 من الـ
Add; 44 Railway Parade, Granville NSW 2142
Ph; 8677 0152

1300 banking | banksyd.com.au
*Telegraphic transfers (TT’s) can only be made by debiting a Bank of Sydney Account.
Terms and conditions apply and are available in the Product Disclosure Statement (PDS). The PDS and current applicable exchange rates are available from any branch of Bank of Sydney, at banksyd.com.au or by calling 1300 888 700.
Differing rates of exchange are applicable to cash currency exchange and telegraphic transfers (TT’s) respectively. Offer is valid from 15/05/2017 until 31/08/2017.
This advice is general and does not take into account your speciﬁc needs. The PDS should be considered before making any decisions about the appropriateness of any of our products. Other Fees & Charges may apply.
Bank of Sydney Ltd (BOS) ABN 44 093 488 629 AFSL & Australian Credit Licence Number 243 444.

Hatem Electrical Contracting

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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن ..
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع على مساحة
 4000مرت مربع جودة ونوعية
بأسعار ال تنافس..خدمة
ودودة وصدق يف املعاملة
تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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

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

لــيلى

كلـمة رثـاء فـي الـفقيد

مـيشال جـرجـورة
إلـى الصديق الصدوق ،واألخ الويف،
الدائـم ،ميشـال جرجـورة،
ورفيق العمـر ّ
ُّ
إلنسـان غاب عن
أخط هذه الكلمـات
ٍ
ّ
حمبيه
العيـون ،ولكنه
سيظل يف قلوب ّ
حيًا وخالدًا مدى الدهر.
ّ

ْ
العنادل
ليلى لتأويل
ّ
ولرقة /النهوند /يف خلق
ْ
اجلداول
رخيم ّ
حتد ُ
قس
ث عن
ليلىّ ،
الط ِ
ِ
ِ
األنوثة حني تبدأ من
نص
يف
ّ
الدمعي يف
غموض اهلاجس
ّ
ْ
الرسائل
صمت
إهلة عازف الشعر
ليلى
س
ّ
املقد ِ
ْ
البالبل
حني يقرتف
ّ
الض ِ
فاف
ليلى كموسيقى
ٌ
عالمة ..

الرؤوم
للحن
خضراء
ِ
ِ
ٌ
قصيدة ..
ِ
املألوف
خرجت عن
البيان
تكتشف
َ
ْ
ّ
السالسل
تفض أختام
ما ّ
دلين إال هسيس املاء حني
ُ
أرد الطبيعة يف خصيب
تركتين ُ
الفتنة اخلضراء أسجد النزياح
ّ
الضوء يف شكوى احلمام ْ
حر ًة
كانت على شفة القيامة ّ
قر ًة للروح يف
تلد القصيدة ّ

الغمام
تلف
ْ
حمرمًا
كان املخاض ّ
السالم
يفضي اىل عسر
ْ
ّ
املؤبد يف أقاليم
الرحم
لكنها
ّ
ّ
ْ
ّ
حتاول
انطفأت
وكلما
الصباح
ْ
ِ
ّ
وألنها ليلي
ستنتصر األساطري ّ
الشفيفة
حني تأخذ شاعرًا
لصالته للماء يف شرف
الس ْ
نابل
ّ
ّ
ِ
القضية أنها ..
كل
ْ
تناضل
ليلى
محمد عامر األحمد

ـــال ميشــال َ
احلميــــدة،
أن
خص ِ
ْ
نذكـر َ
َ
ِ
صفـات فريــدة،
كان يشـتهر به من
ومـا
َ
وحِّر َّي ِ
وص ِ
ــة التعبيـــر،
ــالبة
َ
الــرأيُ ،
َّ
ِ
أمـــر عســــري،
ائمـــة،
الد
ــداقة
والص
َّ
َّ
ٌ
عنــه َّ
التعبيــر.
ويعجــز
ُ
ُ
ميشــال،
ِ
ِ
وللكلمـة رزينــًا،
داقـة أمينــًا،
للص
كنت
َ
َّ
ً
ً
ِ
ار دفينـــا.
وللحِّر َّيـة َحصينـا،
ُ
ـــر ِ
ْ
ولألس َ
ماد ً
ِ
ال،
للعقيدة مناض ًال،
كنت
َ
ان جُ َ
َ
ولإلمي ِ
ً
ً
ِ
ِ
ولألح َـداث َعــادال ،ويف اجملالس فاضال.
ْ
َ
ت ِّ
ـــداء؟
ــو َ
الن َ
أناديــك فهــل تســمع َ
ص ْ
أن َ
ٌ
أم َّ
ــــــماء؟
ـــــك
الس َ
ْ
منهمــــك فــــي َّ
غائــب عــن هــذه الدنيــا،
ٌ
َ
حيــًا فيهـا.
لكنك ما
َ
زلــت ّ
ـــت حَ َ
تركـــت ِ
املَّبــة،
وزر ْع َ
َ
األحَّبــةَ ،
َ
ُ
ِ
األلــــم واحلـــزن.
أناديــك بدمعــة
ِ
القلـــم َعــن التعبيــر،
عجــز
َي ُ
ُ
وتعجــز كلماتـي عــن التقدير،
ُ
لتص َف ُ
َ
ِ
البليغ الذي تركته
اجلْر َح
ِ
قلوب محُ ّبيك.
يف
ِ
سب َب ِ
الس َماء واألرض،
صَراعًا َ
بني َّ
رحيلك َّ
ُ
واألرض تتألـم.
الس َم ُاء تبكي،
َّ
ً
ُ
ــورك،
الس َـم ُاء تبكـي فرحـا ُ
حبض ِ
َّ
ُ
ِ
لفراقــــــك.
تتألـــــم
واألرض
ُ
لكن َ
غائـبَّ ،
حيـًا بيننـا،
ـك مـا
َ
زلـت ّ
ٌ
َ
َ
ِ
الغائب احلاضر،
امليت احلي،
فأنت
َ
ُ
ُ
والبعيــد القريــب.
ُ
الـدار،
فعم
ذهبت بال إنـذار،
َ
الظالم َّ
َّ
ُ
ذهبــــــت بــــــال ِو َداع،
َ
دون ِ
صَراع،
واستسلمت
َ
َ
قضـاء اللـه لإلنسـان،
فهـذا
ُ
َ
وأينمــا كـان.
طـاف
كيفمـا
َ
َ
فت إليه يف هذه
أو َل َم ْن
َ
تعر ُ
كنت َّ
َّ
الد َيار،
ِّ
عملنــا معــًا فـــي جلنــة املتابعــة،
أحد أعضائها.
عميدها،
كنت
َ
ُ
وكنت أنا َ
َ
فات َ
الناس َّ
ْ
الص ِ
جتـد يف َّ
احل َسنة،
مل
ْ
إال ِّ
جتــد َّ
اإلنســـان،
اخليــر فـي
إال
لــم
ْ
َ
ْ
َ
واإلح َسـان.
الرب
َ
ْ
واشتهرت يف َع َم ِل ِّ
ْ
ألحــد،
تر
فــض طلبــًا َ
ْ
لــم ْ
َ
َ
الص ْدق َو َجـد.
قص َدك ِّ
وم ْن َ
َ
َ
َ
تلـــك االبتســــامة،
فيــك
فقدنــا
ِ
وقع االستقامة،
اللحد
وغاب يف
ُ
َ
الســـليم،
صــاحب
يـا
َ
أي َّ
َّ
الــــر ِ
ـــاب ِب َ
ـــت النعيــــم.
ـــــك َب ْي ُ
َط َ
َ
وصدق من قال:
فأنـت َ
ـي ُم ِ
تشـــحًا
«نــم قريــرًا
َ
ْ
احل ُّ
ُ
ِ
ِ
إن ُو
وريت يف َج َدث».
َ
ب اخللود َو ْ
ْ
ثو َ

الدكتـور اميـل شـدياق

عيد القديس شربل ،يف دير ورعيّة مار شربل -بانشبول «إنتماء وتواصل»
تواص ًال مع روحانية القديس
ً
وترمجة لتكرميه ونشر
شربل،
روحانيــته ورسالته ،واحتفا ًال
ّ
يتم
بعيده؛ وحوله وبرعايته
ّ
ّ
اللقاء ،لقاء املؤمنني بفرحة
العيد ،عيد القديس شربل،
ّ
الذي يدعو إليه رئيس ورهبان
دير مار شربل ،بانشبول.
احتفاالت
سلسلة
ضمن
روحيـة،
ولقاءات
ة
ديني
ّ
ّ
األبرشية
أبناء
فيها
يشرتك
ّ
الرسولية
املارونيـة والكنائس
ّ
ّ
اللبنانية
الشرقيـة؛ واجلالية
ّ
ّ
ومؤسساتها
مبختلف قطاعاتها
ّ
ً
كافة ،وتشمل املسؤولني
مع
واملدنيـني
ني
الروحيـ
ّ
ّ
واألخويات
واجلمعيـات
األحزاب
ّ
ّ
واملهنيـني
واالعالميـني
ّ
ّ

والشبيبة
واملسنـني
ّ
إىل
إضافة
واملتطوعني،
ّ
حاملي إسم شربل ،إعتبارًا من
 3متوز وحتى يوم العيد الواقع
فيه  16متوز .2017
القديس شربل ،ظاهرة
يبقى
ّ
وتراث
رهبانية
قداسة،
ّ
سريانية
مارونية
روحانية
ّ
ّ
ّ
ً
مشرقيـة ،تزداد إشعاعـا يف
ّ
لبنان وأوسرتاليا والعامل،
وتطال مجيع شرائح اجملتمع
واألديان.
ّ
جتلت عجائبه شهادةً
وقد
احملب والشايف
حلضور اهلل
ّ
ّ
لكل إنسان على وجه األرض.
القديس شربل
حبيث أصبح
ّ
ً
مالذا وملجأ وحافًزا للصالة
يعبـر عنها املؤمنون
والتقوى،
ّ

وطيدين طلبًا
بثقة ورجاء
َ
ووحدة
والسالم
للشفاء
العائالت يف ّ
كل األرض.
إنطالقًا من هذه الثوابت
ّ
اليت
الروحيـة
واخلريات
ّ
القديس شربل،
جيمعنا بها
ّ
ندعوكم لرتمجة فرح هذا ّ
اللقاء
والتواصل من خالل مشاركتنا
يف ال ّربنامج أدناه استعدادا
القديس شربل
لإلحتفال بعيد
ّ
معـا طالبني شفاعته
وللصالة ً
من أجل السالم يف القلوب
والعائالت وأوسرتاليا ولبنان
والشرق األوسط والعامل.

دير مار شربل
سيدني يف  28حزيران
2017

SAINT CHARBEL'S FEAST DAY
St Charbel’s Parish, Punchbowl
Program
rd
3 – 16th July 2017
Evening Prayers followed by Mass for The Family of the Divine Word
)Adoration of the Holy Eucharist (Arabic
)Adoration of the Holy Eucharist (English
Senior’s Day
Solemn Mass for the Seniors
Evening Prayers followed by Mass for The Holy Family of Nazareth
Solemn Mass for all Diocesan Associations

11:00am
6:00pm
6:00pm

Solemn Mass for all Professionals of the Diocese and the Media
Solemn Mass for the Youth of the Diocese

6:00pm
8:15pm

St Charbel’s Novena commences
Solemn Mass with all the Clergy and Nuns of the Diocese

6:00pm

Friday
7 July

Volunteer’s Day
Solemn Mass for all volunteers of the Diocese

5:30pm

Saturday
8 July

Mass Schedule:
7:30am, 8:45am, 11:15am & 5:30pm
in Arabic
10:00am & 7:00pm
in English
11:15am Mass will be for members of Community and Village
Associations, and Political Parties
Evening Prayers followed by Mass.
)Adoration of the Holy Eucharist (Arabic
)Adoration of the Holy Eucharist (English
Rosary with the Sodality of Immaculate Conception
Evening Prayers followed by Mass for all the Sodalities of the
Immaculate Conception of the Diocese
Evening Prayers and Recital with members of all Apostolic Eastern
Churches
Movie Presentation in the Church: Charbel
Solemn Mass for members of the Rosa Mystica
Evening Prayers followed by Mass
Recital presented by St Charbel’s Choir, and directed by Fr Maroun
Youssef
Evening Prayers followed by Mass.
Saint Charbel’s Youth Association Annual Dinner Dance, at The
Renaissance
Solemn Mass, with a special invitation to all those named Charbel
)(The Church will remain open for prayer and reflection all night
in Arabic
in English

Mass Schedule:
7:30am, 8:45am, 11:15am & 5:30pm
10:00am & 7:00pm

6:00pm
7:00pm
8:00pm

Monday
3 July
Tuesday
4 July
Wednesday
5 July
Thursday
6 July

Sunday
9 July
6:00pm
7:00pm
8:00pm
4:30pm
6:00pm
6:00pm

Monday
10 July
Tuesday
11 July
Wednesday
12 July

8:30pm
11:00am
6:00pm
7:30pm

Thursday
13 July

6:00pm
7:00pm

Friday
14 July

5:30pm
Saturday
15 July
Sunday 16 July
Feast Day
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مــناسبات

القربانة االوىل للطفل املالك بيو  -ليشا سركيس شوقي ومرييام ديب يشعالن ليالي اجلالية بالعتابا
والدبكة وقريبا يف العاصمة االوسرتالية
احتفلت السيدة كوليت

سركيس مع زوجها
بول سركيس وعائلة آل
سركيس ،بقربانة ابنهم
الطفل املالك «بيو -
ليشا» أو املناولة األوىل
يف كنسية مار مارون،
بوجود راهبات املدرسة
واالصدقاء،
واألهل
حيث ترأس االحتفال
املونسينيور مارسيلينو
يوسف.
املقربانة االوىل طقس
احتفالي تختص به الطفل املالك بيو  -ليشا سركيس يتوسط املونسنيور يوسف واالم الرئيسة
الكنيسة املارونية ويتم
فيه منح األطفال سر
املناولة لدى بلوغهم
عامهم الثامن ليتمكنوا
من فهم ماهية ومعنى
سر تناول جسد الرب
يسوع املسيح.
ومن بعد االحتفال
الكنسي احتفلت العائلة
واالصدقاء على شرف
املناسبة بعشاء فاخر
قطع فيه الطفل املالك
املعمد بيو  -ليشا قالب
الحلوى وسط الهتاف
بيو  -ليشا مع والديه بول وكوليت سركيس وشقيقه بول وجيمي
والتصفيق له بقربانة
مباركة وبحياة مسيحية
بكل معنى الكلمة ضمن
والتقاليد
الكنيسة
والعادات ...الف مربوك
بالقربانة االوىل للطفل
املالك بيو  -ليشا
سركيس  ...ودامت
االفراح ببيوتكم عامرة.
اسرة الهريالد ،التي
تربطها صداقة ومودة
بعائلة سركيس ،تهنئ
والديه بول وكوليت
بهذه املناسبة املباركة
متمنية للطفل املعمد بيو
 ليشا حياة مسيحيةسعيدة.

بادرو الحجة
الصباح املطرب كريستوفر موسى وقدم الربنامج
سهرات اللبنانية وفلكلورية تعيشها جاليتنا اليوم يف االعالمي بادرو الحجة والتنظيم لشركة مزيكا
اوسرتاليا برفقة ملك العتابا شوقي ديب وابنته نجمة بروداكشن ومدير أعمالهم مروان نصر.
الجالية مرييام ديب ،ليلة من العمر أمضيناها مع هذا والليلة الثانية عاشتها جاليتنا مع هذا الثنائي املميز يف
Client
بسهرة لرعية مار مارون حيث ضاقت الصالة
الثنائي املميز مساء السبت املاضي يف مطعم الوايت اداليد
Negotiator
Magazine
#00
بالحضور...
اللبنانية
 ed.باألغاني
الصالة
كاسل سدني حيث اشعالا
واألسبوع املقبل سيكون مللك العتابا وابنته مرييام
وتفاعل الساهرون مع
والدبكة
واألجواء الفلكورية
أغنيةThis LOW
RESOLUTION
PDF
is supplied
for
ً
والختام
كامبريا
االوسرتالية
العاصمة
يف
مميزة
محطة
اىل
ال
وصو
الصايف،
وديع
الدكتور
للراحل
بـي
يا
وكربنا
THREE QUARTER PAGE client approval only and must not be used for
anyمع ابناء جاليتنا يف سدني.
سيكون
التحدي يف العتابا بني مرييام وشوقي بموضوع
الصراعother
purpose.
Theتحية محبة وتقدير لهذا الثنائي الفني الذي
وأخريا
كساب
مروان
الشاعرين
P/Lكلمات
بني الغربة والوطن من
Coupon Magazine
Group
يزرع الفرح والحنني يف قلوب جاليتنا العربية وخاصة
وجان كرم.
شارك يف هذا السهرة املميزة التي امتدت لساعات اللبنانية يف جميع الواليات االوسرتالية.

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

مـيزان سـيارة مـجانا

FREE FRONT
WHEEL
ALIGNMENT
دواليب
4
تشرتون
عندما
& BACK, FREE FITTING,
*

بيو  -ليشا سركيس مع العائلة

جديدة هذا الشهر
FREE BALANCING
& VALVES

SAVE

when you purchase
!80
best
!tyres
4 NEW TYRES this month
!best prices
$

TM

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317
الطفل املالك بيو  -ليشا سركيس

الطفل املالك بيو  -ليشا مع والدته كوليت

Belted
Radial

SMALL
CARS

†

email: sales@tyresexcel.com

155/80R13

39

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

$

with 2 or more
tyres purchased
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اعــالنات

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourne

ملبورن

25 صفحة

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

الدراما السورية يف انتظار «والدة من اخلاصرة»
ما زالت الدراما السورية حديث الساعة.
أسئلة كثرية تطرح حول سبب هذا
االحندار الذي بان جليًا هذا املوسم.
ّ
وصناع املسلسالت بني
تشتت النجوم
بلدان عدة ،أفسح يف اجملال أمام موجة
من الدخالء على املهنة ،وما زاد الطني
ّ
بلة هو رضوخ املخرج والكاتب ملا
يطلبه ...املنتج!
املشهد األول ،موكب من السيارات
املفيمة على مدخل إحدى القرى
ّ
اللبنانية ،حياول إدخال «تابوت» جلثة
زعيم مافيا اجلبل ،ودفنها يف القرية
احلدودية مع سوريا ،ولكن اجليش
اللبناني كان باملرصاد ،ورفض إدخال
«التابوت».
يف تلك اللحظة ،كان اجلمهور يرتقب
مشهدًا عنيفًا ،وتدخ ًال سريعًا من عصابة
شيخ اجلبل ،اشتباكًا مسلحًا ،أو عملية
خطف ،أو أي بداية مشوقة للصراع
الذي يقوم عليه املسلسل.
لكن زوجة املرحوم (نادين جنيم) اليت
حتمل اجلنسية الكندية ،أنقذت املوقف
وتوسلت إىل الضابط باللغة اإلنكليزية،
ودخل «التابوت» إىل القرية مبعية ملكة
اجلمال السابقة.
هذه البداية الباهتة كانت للمسلسل
ً
مشاهدة يف سوريا ولبنان هذا
األكثر
يعول عليه إلعادة
العام ،والذي كان
ّ
«اهليبة» إىل الدراما السورية ،ولكن
«اخليبة» وقعت عندما اكتشف اجلمهور
أن قضية التجارة بالسالح عرب احلدود
متييعها
اإلعالمي جرى
الزميلاملسلسل،
أقام تبناها
اليت
مدير مكيت
اجلبل
إىل درجة
وتسطيحها،
شيخ اسحق
اهلريالدأنميالد
جلريدة
ملبورن
لنب»
أصبح جمرد
(تيم
«تاجرعقيلته
فصيحة
حسن)موني
والسيدة
تهريب
قضية
األخرية .أما
احللقات
يف
لوفد من
دارته
عشاء يف
مأدبة
عليها،
جرى التعتيم
املخدرات،
احلضارات ضم
فقدحلوار
الشرق
نادي
معضلة
ثانوية أمام
مسألة
وأصبحت
اإلعالمي ايلي
النادي,
رئيس
الوفد

حضانة الطفل «جبل».
وباإلضافة إىل اجلهل الفاقع يف تركيبة
العشائر البقاعية ،يضعنا البناء احلكائي
للمسلسل (هوزان عكو وسامر برقاوي)
أمام خلبطات كرتونية .على سبيل
املثال ،ظهرت شخصية عليا يف البداية
مستبسلة يف الدفاع عن مستقبل ابنها،
وخاضت من أجل ذلك معارك شرسة،
لكنها من دون مربر درامي منطقي
تنقلب كليًا وتصبح مدعاة للتندر يف
احللقات األخرية ،وتصبح فجأة امرأة
تفضل تاجر سالح وخمدرات على فلذة
كبدها ،وهو ما جيعل من احلبكة كلها
جمرد ثرثرة .رمبا أراد املنتج (شركة
سيدرز آرت برودكشن /الصباح)
واألبطال ذلك ألسباب تروجيية،
وهنالك قلم نفذ التعليمات بدقة ،وهذا
مربر يف عامل البزنس فقط ،وليس يف
جمال الدراما.
ويبدو أن مشاريع «االقتباس» مل
تغادر بعد سراديب شركة «الصباح»
واملخرج سامر برقاوي ،والدليل هو
التشابه الكبري مع املسلسل الرتكي
«عشق وجزاء» ثم فيلم «اجلزيرة»
ألمحد السقا ومسلسل «جبل احلالل»
حملمود عبد العزيز.
«أوركيديا»
وكانت اخليبة الثانية هذا العام مع
ً
كلفة ،والذي تباهى
املسلسل األكثر
ّ
صناعه بأنه مجع ممثلني وممثالت من
مجيع األطراف «مواالة ومعارضة»،
فوجد اجلمهور نفسه أمام «حفلة
تنكرية» من ثالثني حلقة ،يف ديكورات
بائسة ،ونص غري متماسك أجهز عليه
املخرج وأداء بعض املمثلني ،وكانت
احملصلة منتجًا رديئًا ،مل يكن مقنعًا
حتى لألطفال.

وكما كان متوقعًا ،انتهى «أوركيديا»
(اخراج حامت علي ،تأليف عدنان العودة
ـ انتاج «ِإيبال») بتربؤ الكاتب من نصه،
إضافة إىل سيل من الشتائم املتبادلة
على املوقع األزرق بني الكاتب واملخرج.
أما املنتج فقد وقع يف ورطة حقيقية،
وكان اخلاسر األكرب يف هذه اللعبة،
ألنه مل جيد رج ًال صادقًا يقنعه بأن ال
جدوى من إنتاج «فنتازيا» منفصلة عن
الواقع ،وأن هذه «األوركيديا» اهلزيلة
كانت كافية إلنتاج مخسة مسلسالت
اجتماعية تغوص يف الواقع ،أو تالمسه
على األقل ،وحتظى بنسبة مشاهدة
تدر على منتجها
مقبولة ،وبالنتيجة ّ
بعض األرباح ،وهذا حقه الطبيعي.
البيئة الشامية والكوميديا
كالعادة ،أنقذ املسلسل «الكوميدي»
«باب احلارة» املوسم الرمضاني هذا
العام ،فاملسلسل الذي ّ
ختطى كل أنواع
اهلبوط الدرامي واستهلك كل الفنتازيا
املمكنة ،ما زال حيظى بنسب مشاهدة
عالية يف سوريا والعامل العربي.
ويسب هلذا املسلسل ـ على رداءته ــ
حُ
أنه أبقى اللهجة السورية موجودة على
الشاشات العربية يف أوقات الذروة،
وأسهم يف عدم اندثارها لدى اجلمهور
العربي ،يف ظل صعود منقطع النظري
للدراما املصرية.
وحاول مسلسل آخر تقديم البيئة
الشامية مبنظور خمتلف عن «باب احلارة»
(إخراج ناجي طعمي ــ كتابة ـ سليمان
عبد العزيز -إشراف بسام املال)،
فاستورد فنانة من لبنان مببلغ خيالي،
مقابل تصوير «فيديو كليب» طويل من
ثالثني حلقة مبشاركة عشرات النجوم
الذين ظهر معظمهم كالكاراكوزات،
بإيقاع درامي بطيء ،ونص ممل

ورتيب .ورغم عرضه على عشرات
احملطات ،مل حيقق «قناديل العشاق»
(إخراج سيف الدين السبيعي ،تأليف
خلدون قتالن) نسب مشاهدة تقارن مبا
حتققه «ملحمة» «باب احلارة».
ويف الكوميديا ،كان اجلمهور على موعد
مع جمموعة من املهرجني يف «بقعة
ضوء ( »13جمموعة ّ
كتاب وإخراج فادي
سليم) ،حاولوا يف مواقف مصطنعة
ومستهلكة استجداء بعض االبتسامات
اخلجولة من املشاهدين ،وكان السؤال
األكثر تداو ً
ال بني املشاهدين هذا
املوسم :أين النكتة؟
هكذا ،يف نهاية كل موسم درامي،
يكرر الصحافيون االنتقادات السابقة
ذاتها تقريبًا ،مع تغيري يف أمساء
املسلسالت .وللسنة السابعة على بدء
أزمة الدراما السورية ،يتباكى النقاد
على احلال اليت وصلت إليها هذه
الصناعة وسط أسئلة جوهرية جيب
طرحها :أين هو النص والفكرة اخلالقة
يف الدراما السورية اليوم؟ ملاذا أوصد
صناع الدراما الباب أمام كتاب كبار هلم
تارخيهم ،وفتحوا الباب على مصراعيه
أما ثلة من مراهقي السيناريو؟
ما هو سبب «تغييب» كاتب حبجم سامر
رضوان عن دراما بلده للعام الثالث
على التوالي ،ولصاحل من توقف نص
«فوضى» حلسن سامي يوسف وجنيب
نصري هذا العام؟ أمل يكن فرصة
إلنقاذ شيء من هذا املوسم الرديء؟
ويف دراما البيئة الشامية ،أين كاتب
«أيام شامية» أكرم شريم؟! وأين هو
ممدوح محادة يف الكوميديا؟ وملاذا
يغيب أستاذ الفانتازيا هاني السعدي،
و»الربكان»
«اجلوارح»
صاحب
و»غضب الصحراء» ،الذي قدم ــ رغم

كل االنتقادات ـ مسلسالت ما زالت
حاضرة يف ذاكرة السوريني والعرب،
وأسست لصناعة الدراما السورية يف
عصر الفضائيات وأدخلتها إىل كل بيت
عربي؟ ومن مسح باستباحة مهنة اإلخراج؟
حتول بعض املخرجني ،ومنهم من
ملاذا ّ
كنا نظنهم كبارًا ،إىل بائعي بسطة،
«مرابعني»
ويف أحسن األحوال،
جمرد ُ
ّ
لدى منتج ال يفقه شيئًا ،يقدمون له
منتجات بأقل التكاليف؟ وملاذا يتحاشى
هؤالء دخول «التابوهات» احلقيقية
ويلهثون وراء الدراما املعقمة وقصص
ّ
املعلب؟
االغتصاب واخليانة واحلب
أما املمثلون ،فقد جرى تصنيفهم خالل
سبع سنوات عجاف ،ضمن قوائم العار
التابعة للمعارضة ،أو ضمن قوائم
املفصولني من نقابة الفنانني التابعة
للحكومة السورية ،وهكذا ابتعد معظم
الكبار عن الشاشة ،وفتحت األبواب
أمام الدخالء من عدميي املوهبة وجنمات
لتصدر الشاشات.
السيليكون
ّ
متيزه ،وصناعة
يف كل بلد صناعة
ّ
السوريني الثقيلة خصوصًا يف بداية
األلفية الثالثة ،كانت الدراما بكل
جدارة ،فأي بلد هذا يسمح بانهيار
صناعته الوحيدة الراحبة؟
لن يكون هناك دراما حقيقة ،دون
وجود دولة حتميها ،وخترجها من لعبة
السياسة واملواالة واملعارضة .ولن
تكون هناك دراما من دون دولة
حتمي الرأمسال الوطين الذي يستثمر
يف الدراما وتؤمن قنوات العرض
احملرتمة.
دراما السوريني اليوم أمام تهديد
وجودي وخماض عسري .يف احلالة
األوىل سوف نكون حباجة إىل «تابوت»
آخر لدفن ما تبقى من هيبة هذه
الصناعة .ويف احلالة الثانية ،حنن
حباجة إىل «انتظار» معجزة حتدث طبيًا
مرة يف املليون تشبه حالة «الوالدة من
اخلاصرة».
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فــن

ماغي بو غصن وظافر العابدين :هذا سر انسجامنا يف «كاراميل»
بريوت -زلفا رمضان تصوير -ذبيان سعد  -مجلة سيدتي
الكيمياء اليت مجعت بني النجم ظافر العابدين واملمثلة ماغي بو
غصن يف مسلسل «ياريت» يف رمضان الفائت ،دفعتهما إىل
للمرة الثانية.
إعادة التجربة الدرامية سويًا
ّ
املرة من باب الكوميديا وهي جتربة أوىل للممثل ظافر
لكن هذه
ّ
وحرفيته يف التمثيل جعلت أداءه الكوميدي الفتًا مع
العابدين،
ّ
احلفاظ على رصانته .ماغي بو غصن وصفها ظافر العابدين يف
حديث لـلزميلة «سيدتي» بأنها جنمة كوميدية .كما وصفته ماغي
بالنجم العاملي وأنها اكتسبت منه الروح احللوة.
احلوار مع املمثل ظافر العابدين ممتع يف النقاش الدرامي ،لكن
من الصعب احلصول منه على رأي سليب حبق أي زميل له .هذه
سياسته يف احلوار .أما ماغي بو غصن فليست بعيدة يف حوارها
عن سياسة ظافر العابدين يف الرد حيث ّ
جتنب نفسها الوقوع يف
مطبات اإلجابات السلبية .من موقع تصوير مسلسل «كاراميل»،
التقت «سيدتي» املمثلني ظافر العابدين وماغي بو غصن يف حوار
خاص:
ظافر العابدين :ماغي بو غصن «شاطرة» يف الكوميديا
مسلسل «حالوة الدنيا» هو املشاركة الثانية لك مع املمثلة هند
صربي بعدما شاركتها كضيف شرف يف إحدى حلقات مسلسلها
السابق «امرباطورية ميم» .هل كونكما تونسيني جتد أن الكيمياء
ّ
ستشكالن
بينكما تساعدكما على أداء الدور بشكل أسهل وبالتالي
حافزًا لنجاح املسلسل؟
الكيمياء بني املمثلني تساعد على أداء الدور بشكل جيد بغض
النظر من املمثل الذي يشاركك يف أداء الدور .مهمة املمثل أن
يدرس الدور والشخصية ألن لكل قصة شخصياتها .فأنا وهند
مرة نقف سويًا يف املشهد كما
نشتغل على الدور وكأننا ألول ّ
حصل يف تصوير مشاهد مسلسل «حالوة الدنيا» .بالنسبة لي أي
ممثلة أمثل معها ،علينا أن نبدأ من الصفر يف دراسة الدور حتى
لو ّ
مرة.
مثلت معها ألكثر من ّ
مل يرتبط اسم ظافر العابدين كثنائي مع ممثلة حمددة كما هو
معتاد بني املمثلني ونراك تلعب أدوارك مع العديد من املمثالت،
هل أنت بطل درامي لكل املمثالت؟
لكل ممثلة بصمتها يف الدور .ال يوجد ممثلة أفضل من غريها،
إمنا هناك دور يناسب ممثلة فالنية دون غريها والعكس صحيح.
لذلك يف دول الغرب دائمًا جيرون  castingلكي خيتاروا لكل دور
ممثلة تتناسب صفاتها مع الشخصية املطلوبة .الدور هو املقياس
تؤديه .فكل املمثالت اللواتي تعاملت
احلقيقي وليس املمثلة اليت ّ
حيدد املمثلة
معهن لعنب أدوارًا وشخصيات خمتلفة .الدور هو الذي ّ
ّ
املناسبة للشخصية املناسبة .هذه هي نظرتي للدراما.
للمرة الثانية مع املمثلة ماغي بو غصن بعد مشاركتك
تلتقي
ّ
املرة يف دور
األوىل معها يف مسلسل « 24قرياط» ،لكن هذه
ّ
كوميدي من خالل مسلسل «كاراميل» إىل جانب خنبة من املمثلني
اللبنانيني .مع من شعرت أنك مرتاح يف أداء الدور معها؟
املمثلة ماغي بو غصن «شاطرة» يف الكوميديا .ال أستطيع أن
أحكم من منهن أفضل .هذه مهمة املخرج .املهم عندي الوثوق
باملمثلة اليت تقف أمامي يف املشهد لكي أعطيها كل مهارتي
يف التمثيل .أنا حمظوظ ألنين تعاملت مع كل هذه األمساء املهمة
يف الدراما اللبنانية ،وسعيد جدًا بتعاملي مع ماغي .هي ممثلة
«فاهمة» جدًا عملها ولديها روح العمل اجلماعي .فهي شخصية
حيوية متواضعة يف تعاملها مع املمثلني.
ما رأيك باملمثلة كارمن لبس من خالل عملك معها يف مسلسل
«كاراميل»؟
ّ
مركزة
أوه .هي إنسانة دقيقة جدًا يف تفاصيل الدور وجتدينها
يف شغلها ،وهذه صفة مهمة لكل ممثل ناجح.
لك خربتك يف الدراما العربية وكانت لك بطوالت عديدة إن يف
الدراما املصرية أو اللبنانية أو التونسية .من منظورك اخلاص أي
دراما هي األهم عربيًا؟
الدراما هي صناعة ومصر يف صناعة الدراما هي األقوى عربيًا .أما
ّ
فمتوفرة يف كل الدول العربية.
املواهب،
هذا العمل الثاني لك مع شركة «إيغل فيلمز» ،هل ارتباطك بها
مبين على عقد عمل؟
علي
ال عقد عمل بيين وبني شركة «إيغل فيلمز» .لقد عرض
ّ
سيناريو «كاراميل» وأعجبين .ال أتعامل مع العقد ،أتعامل مع
علي سيناريو جيد أوافق عليه.
العرض .إذا ُعرض
ّ
نادين نسيب جنيم ممثلة مهمة
لقد سبق وعرضت عليك شركة «الصباح» لإلنتاج الفين بطولة يف
مسلسل «مسرا» إىل جانب املمثلة نادين نسيب جنيم ورفضت
العرض ،ملاذا؟
رفضته بسبب وضع خاص ،أنا أحرتم جدًا نادين نسيب جنيم.
هل سنشاهد لك عم ًال يف املستقبل جيمعك بها؟
نادين ممثلة مهمة جدًا ولديها أيضًا حضور مهم .إذا كان لي مكان
يشرفين ذلك.
مناسب يف السيناريو يف عمل معها ،فأكيد
ّ
ّ
وشكال ثنائيًا دراميًا ناجحًا
عادة إذا ارتبط اسم ممثلة مع ممثل
كما هو احلال بني املمثلني تيم حسن ونادين نسيب جنيم ،من
الصعب على ممثل آخر أن ميحو من ذهن املشاهد هذه الثنائية.

تتصرف حيال هذا األمر يف حال اجتمعت يف مسلسل
كيف لك أن
ّ
مع نادين جنيم؟
أحرتم املمثل تيم حسن كثريًا .وأنا كممثل أتعامل مع الدور املطلوب
مين وال ّ
أفكر بأشياء غري مرتبطة بالشخصية لكي أكون صادقًا يف
تنصب يف الدور .وأي حسابات أخرى ال
كلها
وأفكاري
األداء،
ّ
مكان هلا عندي .بينما املشاهد له حساباته وأحكامه املسبقة .وهذا
ال ّ
علي.
يؤثر
ّ
شخصيتك هادئة ،هل هذه حقيقة يف حياتك اليومية؟
بشكل عام طباعي هادئة .ال خيلو األمر من بعض العصبية ألسباب
ما ،لكن كل من يعرفين يلحظ هدوئي.
أي نوع من النساء يلفت نظرك؟
ّ
يتمتعن بانفتاح على احلياة ولديهن حب
أحب النساء اللواتي
التسامح مع اآلخرين وقبول اآلخرين على اختالف أجناسهم.
من يستهويك من أصوات جنوم الغناء يف العامل العربي؟
ذكية يف اختياراتها وتصوير
أحب كثريًا الفنانة إليسا ،فهي فنانة
ّ
«كليباتها» .وأحب الفنانة شريين عبد الوهاب فإحساسها عال
جدًا ،وكذلك أحب الفنان وائل كفوري.
وحرفيته
ماغي بو غصن :ظافر العابدين جنم بأخالقه
ّ
عدت إىل ملعبك يف الكوميديا إىل جانب أمساء كبرية من جنوم
الدراما .هل أنت حباجة إىل أمساء جنوم يف الدراما ملساندتك لنجاح
املسلسل؟
االستعانة بأمساء جنوم ليس اهلدف منها مساندتي يف املسلسل.
سياسة شركة «إيغل فيلمز» هي العمل اجلماعي والتعامل مع عدد
كبري من جنوم الدراما .ال يوجد بطل درامي قادر بنفسه أن جيعل
املسلسل ناجحًا .العمل اجلماعي هو سبب جناح أي مسلسل.
من خالل تواجدك مع املمثلة كارمن لبس يف مسلسل «كاراميل»،
هل شعرت أن هناك تناغمًا بينك وبينها؟
طبعًا بيننا تناغم .هناك صداقة جتمعين بكارمن.
للمرة الثانية ّ
متثلني إىل جانب النجم ظافر العابدين ،ماذا ّ
تعلمت
ّ
ماغي بو غصن منه؟
اكتسبت منه الروح احللوة .عملي معه هو شرف لي .النجم ظافر
وحرفيته .يضفي على كواليس املسلسل
العابدين هو جنم بأخالقه
ّ
ً
يتميز بتواضع
عاملي
ـ
عربي
جنم
هو
.
ا
جد
حالة من الفرح .حمرتف
ّ
مجيل.
ً
مرات أن ماغي بو غصن كونها متلك شركة إنتاج
ة
ولعد
ا
مؤخر
تردد
ّ
ّ
ّ
ّ
تتدخل يف كل
«إيغل فيلمز» إىل جانب زوجها مجال سنان ،فهي
تفاصيل السيناريو واملمثلني؟
كالم غري صحيح .حتى لو كان زوجي صاحب شركة إنتاج «إيغل
ّ
أتدخل يف عمل الشركة .حالي حال
فيلمز» ،فغري مسموح لي أن
أي ممثلة فيها.
هل حتصل ماغي بو غصن على أجر من شركة «إيغل فيلمز» مقابل
دورها يف املسلسالت اليت ّ
متثل بها؟
طبعًا ال .فحساباتنا املادية واحدة.
تقدمه جنوى كرم
أحب كل ما ّ
مؤخرًا ّ
أغان استوقفتك؟
أي
غنائية،
أعمال
مت طرح
ٍ
ألبوم الفنانة نانسي عجرم «حاسة بيك» رائع ،خاصة أغنية «حاسة
بيك»« .ياليت» توافق نانسي على دخول عامل الدراما ألنها حقيقة
تظهر من خالل «كليباتها» أنها ممثلة بارعة ،وتليق بها األدوار
الرومانسية والكوميدية .فهي «مهضومة» وعفوية.
تقدمه الفنانة جنوى كرم وأحرتمها كإنسانة جدًا .أحببت
أحب كل ما ّ
أغنيتها «تعا بورد».
ّ
«بتولع
ومازالت الفنانة نوال الزغيب كلما طرحت أغنية جديدة
ّ
«تولع» روعة .وعندما ّ
غنت شارة مسلسل
اجلو» .أغنية و»كليب»
صدى واسعًا .وقد خدمت نوال
األغنية
«حبة كاراميل» أخذت
ً
ّ
ّ
تكلمت عن
وغنتها يف مهرجان «موازين» ،كما
األغنية من قلبها
املسلسل يف كل احلوارات اليت أجرتها .نوال طيلة عمرها ختدم
من قلبها ،فهي معطاءة.

ما هي املسلسالت اليت تتابعينها خالل شهر رمضان املبارك؟
بالتأكيد أتابع مسلسالت «كاراميل»« ،ورد جوري»« ،اهليبة»
«ألعلى سعر» للممثلة نيللي كريم اليت أحب متثيلها جدًا و»احلرباية».
تطورت كثريًا وهذا أسعدني جدًا.
الالفت أن املسلسالت اللبنانية
ّ
والفنانة هيفاء وهيب طوال عمري أراهن عليها ودائمًا معها أكسب
الرهان .تابعت «الصدمة  »2لطارق سويد ،هذا الربنامج اإلنساني
رائع ويضيء على جوانب إنسانية مهمة .وتابعت مسلسله «أدهم
بيك» ،فأنا أحب كتابته كثريًا.
كما تابعت أيضًا مسلسل «وين كنيت» لكلوديا مارشيليان.
من ّ
هنأك من املمثلني على مسلسلك «كاراميل»؟
ّ
املتصلني الفنانة نوال الزغيب ،ففي كل حلقة تتصل وهي
أول
«مو ّتيين ضحك» .أكيد ّ
هنأني كافة املمثلني
لي:
وتقول
تضحك
ّ
اللبنانيني.
لقد كتب عنك بعد مسلسل «ياريت» نقد بأن ماغي بو غصن ال
تليق بها أدوار احلب كما أدوار الكوميديا.
قدمت مشاهد احلب اخلجول .ال آخذ راحيت يف أداء مشاهد
رمبا ألني ّ
لدي حساباتي اخلاصة أثناء تصوير مشاهد احلب .ورمبا هذه
احلبّ .
احلسابات هي وراء كتابة نقد بهذا اخلصوص.
مسلسل «ورد جوري» يطرح قضية االغتصاب من وجهيت نظر:
البعض مع نشر القضية للرأي العام والبعض اآلخر مع التزام
الصمت .لو ال مسح اهلل حصلت هذه القضية مع ابنتك أو أحد
تتصرف ماغي بو غصن ومن أي وجهة نظر تتناول
أقاربك ،كيف
ّ
القضية؟
مبجرد أن مسعت السؤال ارجتف قليب خوفًا وزادت
ويلي»
«يا
ّ
أتوجه
مرة إذا حصلت مع ابنيت ،بالتأكيد
ألف
اهلل
مسح
ال
دقاته.
ّ
ّ
إىل القضاء وأطرح القضية على الرأي العام لكي يكون ذلك عربة
للغري.
هل تصومني إىل جانب زوجك مجال سنان يف شهر رمضان؟
بصراحة ،صمت معه اليوم األول من الشهر الفضيل لكي أشاركه
الصيام .فوجدت نفسي متعبة ،رغم أن حلظة اإلفطار مجيلة جدًا
ّ
أحضر بنفسي
حيث جتتمع العائلة على مائدة اإلفطار .يف رمضان،
كل وجبات الطعام .
شريين عبد الوهاب فاجأتين
اجتمعت مع الفنانة نوال الزغيب يف برنامج «شريي ستوديو»
حتدثتما بعيدًا عن األضواء؟
للفنانة شريين عبد الوهاب ،عن ماذا ّ
حتدثنا عن تربية األوالد ،وأنا معجبة جدًا بأسلوب تربية الفنانة
ّ
نوال الزغيب ألوالدها .فهي تتعامل معهم كأصدقاء .فاجأتين
الفنانة شريين بأسلوب تنظيم عملها حسب برنامج ابنتيها .فهي
ّ
ترتب عملها وسفرها بشكل ال يتعارض مع راحتهما.
أدتها الفنانة نوال
أغنية «حبة كاراميل» ملسلسلك «كاراميل» ّ
سوقت هلا إعالميًا ،من
الزغيب على مسرح مهرجان «موازين» وقد ّ
كان وراء اختيار نوال الزغيب ألداء شارة املسلسل؟
األغنية نفسها هي اليت نادت نوال ألنها تليق بها .األغنية
«مهضومة» وحباجة إىل فنانة خفيفة الظل .ونوال «مهضومة
ودمها خفيف».
كيف هي عالقة ظافر العابدين بابين بلده تونس الفنان صابر
الرباعي والفنانة لطيفة؟ هل هناك عالقات صداقة بينهم؟ لقد
سبق وكانت ملاغي بو غصن جتربة يف املسلسل الكوميدي «ميرت
مرة أخرى معها؟
ندى» مع املمثلة نادين الراسي هل ستعيد التجربة ّ
ستحل ماغي ضيفة على مسلسل «ثورة الفالحني» الذي تلعب فيه
املمثلة إمييه صياح دور البطولة ،ما رأيها بها؟ كل اإلجابات عن
هذه األسئلة وغريها يف اللقاء الذي أجرته «سيدتي» مع الفنانني
ظافر العابدين وماغي بو غصن يف العدد  1895املوجود حاليًا يف
األسواق
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لــكِ

كيف تضعني خطة قصرية
ذاتك؟
َّ
تـعرفـي إىل قـاعدة  21كيف تتحكَّمني يف ِ
األهداف يف يومك؟

ِ
راضية عن حياتك؛ ألنها تفتقد نوعًا ما إىل الرتتيب؟
هل أنت غري
قد تكون لديك خطط ضخمة حلياتك ،لكن رمبا ال توجد لديك خطط
يومية ،لذلك فكتابة أهدافك خطوة مهمة بالطبع ،لكن عليك أيضًا
إجياد طرق لتنفيذ هذه األهداف.
األخصائية االجتماعية أ .نورة الشثري تطرح عليك يف ما يلي عدة
خطوات لتتمتعي بيوم حافل باإلجنازات:
• حددي وقتًا إلجناز األهداف اليومية :من عادة اإلنسان التسويف
واملماطلة ،فإذا تركت األمور مفتوحة من غري حتديد الوقت ،ستلجئني
للتسويف الذي سيعرقل حتقيق أهدافك.
• اكتيب كل ما تودين فعله يف اليوم :أمسكي ورقة وقلمًا ،واكتيب كل
ما عليك القيام به من مكاملات وزيارات وعمل وتنظيف وغري ذلك.
• اختاري أهم ما كتب :أعيدي النظر يف ما كتبته من أعمال ،ثم اختاري
أهمها بعد حتديد أولوياتك وتأجيل الفرعية منها.
• اختصري األهداف :أنت تعرفني طاقتك وقدرتك على التحمل ،فال
تكتيب  10أهداف مث ًال خالل يوم واحد ،لذا حاولي اختصار أهدافك إىل
مخسة أهداف.
• ال جتعلي اهلدف مستحي ًال :ال تدوني هدفًا يصعب عليك القيام به،
أو أن إمكانيتك ال تسمح لك بالقيام به ،فهذا سيعرقل خطة سري
أهدافك.
• قدري الوقت :ال تعطي هدفًا بسيطًا وقتًا طوي ًال جدًا ،أو العكس،
وكوني مهتمة يف مسألة توزيع الوقت.

يـوماً للـتغيري

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

ِ
هل تشعرين أحيانًا َّ
وصلت ملرحلة متفاقمة من فقدان
بأن ِك
ُّ
ِ
السليب بالضياع والتشتت
الشعور
ينتابك ذلك
السيطرة؟ وهل
ّ
ِ
ِ
وأولوياتك؟ هل تساءلت يومًا :هل
أهدافك
وفقدان الرتكيز على
ُّ
التحكم يف ذاتي؟ وكيف السبيل إىل ذلك؟
أجيد
البشرية أمثال الدكتور إبراهيم
ورواد التنمية
يرى علماء النفس
َّ
َّ
ُّ
ُّ
التحكم يف
التحكم يف الذات يكون عرب
أن
الفقي -رمحه اهللَّ -
األفكار ،فعندما تنخفض قوة األفكار شيئًا فشيئًا تنخفض قوة
اإلحساس.
َّ
ِ
أفكارك؟
تتحكمني يف
كيف
ِ
الطبيعي ،وال متنحي األمور أكرب من
حتدياتك يف مكانها
ضعي
ّ
ِ
غضبت من أمر ما مع شخص معينَّ فال
حجمها ،فإذا حدث أن
تقولي« :أنا غاضبة من فالن» ،بل قولي« :أنا غاضبة من أمر
ِ
أنت غاضبة منه
وسلوك صدر عن هذا الشخص» ،وحددي ما
َّ
َّ
وبالتالي تنبعث
ألن العقل يتعامل مع ما حتدديه من أفكار،
بدقة؛ َّ
األحاسيس تبعًا لذلك ،وما دامت األحاسيس على قدر األفكار
فسوف تتعاملني معها أسرع وبصورة أيسر.
ِ
بالغت يف األفكار فسينتج عن ذلك أحاسيس مبالغ بها،
أما إذا
َّ
ِ
فإن هذه الفكرة تصبح يف املكان
وإذا
قلت مث ًال« :أنا مكتئبة» َّ
يسمى
والزمان واملادة والطاقة ،وهذه األربعة موجودة يف موضع
َّ
َّ
تتحكم يف سلوك اإلنسان ،لذلك فأنت تثريين
«الكونتم» ،وهي
ِ
لنفسك حني تقولني« :أنا مكتئبة» ،أو «أنا حزينة»،
املشاكل
أو «أنا ضعيفة الذاكرة» ،أو «أنا فاشلة» ،فحينما تقولني أنا
سليب يعترب العقل ذلك اعتقادًا ويعممه،
أي وصف
وتضعني بعدها ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
بأحاسيسك وتقومني بتكراره
نفسك وتربطيه
حتدثني به
فكل ما ِّ
مرة يصبح اعتقادًا ،وإذا كررته أصبح برجمة راسخة
أكثر من َّ
امليكانيكية اليت
العصيب ،وتلك هي
التكيف
تلقائية ،أي نوع من
ّ
َّ
ُّ
َّ
تتكون بها العادات لدى اإلنسان.
َّ
ّ
فكل ما حتاولني فعله ويكون يف بدايته صعبًا يصبح مع التكرار
تلقائية ويصري عادة ،وعلى هذا األساس
سه ًال حتى تفعليه بصورة
َّ
اإلجيابية يف حياتنا ،ونصبح أكثر ُّ
حتكمًا
ميكننا أن حندث العادات
َّ
ً
ِ
إجيابية،
نفسك بطريقة
تتحدثني إىل
وسيطرة عليها .فإذا كنت
َّ
َّ
َّ
نفسك أحاسيس سارة متفائلة ،وكررت ِ
ِ
لك أكثر من
وأثرت يف
ِ
وسيمكنك االستفادة منها يف
إجيابية،
مرة ستخزن وتصبح عادة
َّ
َّ
الوقت املناسب.
ذاتك أن ِّ
َّ
ِ
ِ
ماضيك بأن
تنظفي
تتحكمني يف
لذلك من املهم جدًا لكي
العقلية وأفكاره وتركيزه وأحاسيسه وسلوكه ،ثم
تدركي ملفاته
َّ
ِ
تتحرك هذه
أفكارك سوف
يبدأ التغيري من اإلدراك ،فإن مل تدركي
َّ
ثم ستنبعث األحاسيس
األفكار يف دورتها،
وتتحرك حنو الرتكيزَّ ،
َّ
املرتبطة بها ،وستوجه هذه األحاسيس السلوك ،وبهذا ستكونني
ِ
ِ
ِ
مبجرد أن
مصلحتك ،لكن
دورتك الذهنية تعمل ضد
جعلت
قد
َّ
تدركي ذلك ستبدئني يف رفض األفكار اليت لن تصل ِ
بك إىل
ِ
ِ
ِ
وحياتك.
ذاتك
أهدافك ،وستملكني زمام السيطرة على
حتقيق
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مــن هـنا وهــناك

أول حاملة طائرات صينية
تفتح أمام اجلمهور

قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) األحد إن أول حاملة
طائرات صينية والسفن التابعة هلا ستفتح أمام اجلمهور عندما
تزور هونغ كونغ ،احتفاال بالذكرى العشرين لعودة املستعمرة
الربيطانية السابقة إىل الصني.
ونقلت الوكالة عن املتحدث باسم البحرية الصينية يانغ ليانغ
قوله إن أسطول حاملة الطائرات لياونينغ سوف يستعرض «القوة
العسكرية» وإجنازات القوات البحرية الصينية.
وكانت لياونينغ املبنية يف العهد السوفيييت قد أحبرت يف كانون
الثاني /يناير قرب تايوان اليت تعتربها الصني إقليما انفصاليا.

هاجم أصدقاءه ثم أعدم نفسه

النار ،بعد ظهر
فتح طبيب سابق يف مستشفى حبي برونكس،
َ
اجلمعة  30حزيران  ،2017على زمالئه السابقني ،ما أسفر عن مقتل
طبيبة وإصابة ستة أشخاص آخرين ،قبل أن يقتل نفسه ،وفق ما
أعلنت سلطات نيويورك.
وكان مطلق النار نفسه طبيبًا وموظفًا سابقًا يف «ليبانون
هوسبيتال» ،أحد أكرب املستشفيات يف برونكس ،حبسب ما أوضح
رئيس بلدية نيويورك بيل دي بالسيو ،ورئيس الشرطة جيمس
َ
استبعدا أن يكون اهلجوم مرتبطًا جبهاديني.
أونيل اللذان
ومل يؤكد املسؤوالن معلومات أوردتها العديد من وسائل اإلعالم،
حددت املهاجم على أنه هنري بيلو الطبيب البالغ من العمر
اليت َّ
 45عامًا.
وقد يكون املهاجم عمل بضعة أشهر يف هذا املستشفى الكبري يف
برونكس ،الذي يتسع لنحو ألف سرير.
وأوردت صحيفة «نيويورك تاميز» أن مطلق النار تقدم باستقالته،
بعد أن كانت إدارة املستشفى تعتزم التخلي عن خدماته بتهمة
التحرش اجلنسي.
ودخل املهاجم املبنى مرتديًا معطفًا أبيض ،ومزودًا بسالح آلي كان
خيِّبئه على ما يبدو حتت املعطف ،حبسب الشرطة.

ملن يرغب خسارة الوزن..
مادة غري متوقعة هي احلل

خلصت دراسة جديدة إىل أن تناول الشوكوالتة الداكنة قبيل
الوجبات الرئيسية ،جتعل األشخاص يعرضون عن اإلفراط يف
األكل.
وأوضحت الدراسة ،اليت أجراها باحثون يف جامعة جون موريس
الربيطانية ،أن الشوكوالتة الداكنة أو السوداء تعطي نتائج أفضل
من نظريتها البيضاء.
وحبسب ما أوردت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية اجلمعة ،فقد
أخضع الباحثون يف اجلامعة  14امرأة الختبار تناول األنواع الثالثة
من الشوكوالتة خالل  3أسابيع ،وترتاوح أعمار السيدات بني -50
 65عاما.
ووجد الباحثون أن النساء الالتي تناولن الشوكوالته الداكنة كنا
أقل رغبة يف اإلفراط يف تناول الطعام مقارنة بالالتي تناولن
النوعني اآلخرين.
وبعد منح النساء كميات متماثلة من الشوكوالتة ،احتسب الباحثون
الكمية اليت تأكلها كل املرأة خالل الوجبة الرئيسية.
وتبني أن النساء الالتي أكلن الشوكوالتة الداكنة تناولن فقط 323
سعرة حرارية مقارنة مع  404سعرة حرارية تناوهلا الشوكوال احلليب
و 440سعرة حرارية لالتي تناولن الشوكوالتة البيضاء.
وقالت الدراسة اليت نشرت يف جملة علمية معنية بشؤون الشهية»:
بالطبع إن هذه الدراسة ال تبتغي للرتويج لتناول الشوكوالته
لتخفيض الوزن ،لكن تنبيه النساء إىلتناول الشوكوالتة الداكنة
عوضا عن مثيالتها».

أطباء يتابعون مباراة كرة قدم
أثناء إجرائهم عملية جراحية

ووقع إطالق النار يف الطابقني  16و 17من املستشفى ،قبيل
الساعة  ،15,00اليت تعترب وقت الذروة لالستشارات والزيارات.
وسارعت الشرطة إىل حماصرة املستشفى الواقع يف أحد الشوارع
الرئيسية يف حي برونكس ،ونشرت رجا ً
ال مسلحني على أسطح
املنازل اجملاورة.

أبراج تظن بأنها أفضل وأرفع مقاماً
من اآلخرين ..هل أنت منهم؟

التبجح الدائم وإدعاء النجاح والذكاء ..هم الفئة األكثر إزعاجًا على
هذا الكوكب .أحيانًا نشعر باحلرج عنهم ،لكنهم ميلكون خمرونًا من
الوقاحة ميكنهم من التصرف بتعال النهم وفق منطقهم الغريب هم
األفضل واالذكى واألمجل واالجنح واالكثر معرفة.
مزعجون وتودون احيانًا لو تقوموا بصفعهم حني تتضخم األنا
عندهم لدرجة خميفة .هؤالء ميلكون مفهومًا ملتويًا للحياة ،وهم
عادة ميلكون شخصيات معقدة ختتزن الكثري من احلقد واحلسد،
وعليه فهم وبشكل دائم حياولون إظهار تفوقهم ومتيزهم النهم
يف داخلهم يدركون بانهم ال ميلكون فع ًال ما مييزهم.
الثور ( 20نيسان  20 -أيار)
الثور من األبراج اليت تدعي بأنها تعرف كل شيء عن كل شيء.
أحيانًا الربج هذا قد ميلك الكثري من املعلومات أو قد يكون مثقفًا
من الطراز األول ولكنه يستخدم هذه املعرفة للتبجح وإلظهار تفوقه
الفكري على االخرين كي يتمكن من الشعور بأنه أفضل من خالل
حتجيم اآلخرين.
ال ميكن إنكار ذكاء الثور ولكن طباعه املتغطرسة وتصرفات الوقحة
جتعله متنمر من الطراز األول .الربج هذا ومبا أنه يعشق املاديات
وحياة املظاهر فهو يتصرف كما لو كان أيقونة يف عامل املوضة
علينا التعلم منها .هناك مزاج مزعج للغاية عند الثور حني يرتدي
مالبسه الفاخرة ،سواء كان ميلك االمكانيات املادية لشرائها أو
حصل عليها بالدين ،فهو يتجول مبزاج واحد ..أنظروا إلي وإنظروا
اىل حالكم.
األسد ( 23متوز  22 -آب)
وجود األسد ضمن هذه الالئحة ليس باالمر الصادم على اإلطالق
فهذا الربج يتصرف كما لو كان حمور الكون طوال الوقت .هو
يعشق نفسه وجيد متعة خالصة يف التغزل مبا ميلك ،نربة صوته،
شعره ،مالبسه ،طوله ..وهو ال جيد حرجًا يف قول ما يفكر به
علنًا.
يف عقله هو املهيمن واألقوى وهو الذي يعرف كل شيء لذلك اي
شخص يتواجد مع االسد عليه ان يكون اخلاضع وأن يتعامل معه
وفق عقلية ..انا هنا ألتعلم منك.
األسد يظن بان وجوده على هذا الكوكب نعمة لالخرين الذي ميكنهم
التعلم من روعته ومجاله واناقته ومعرفته الكاملة بكل شيء .خالفًا
للثور االسد مييل اىل املبالغة بشكل كبري ،فاحلياة بالنسبة اليه
اشبه بفيلم والكل حيدق به وعليه ان يقدم عرضًا دراميًا طوال
الوقت.
العذراء ( 23آب  22 -أيلول)
ال يوجد برج يدعي املعرفة أكثر من اجلوزاء وال يوجد برج «يلعب»
بشكل عادل اكثر من العذراء.

وعثر يف نهاية املطاف على جثة مطلق النار يف بركة من الدماء
ُ
يف الطابق  17من املبنى .وقال أونيل «يبدو أنه أطلق النار على
نفسه».
تسبب مقطع فيديو يف إثارة حالة من الغضب الكبري يف تشيلي،
حيث يظهر يف الفيديو أطباء وهم يتابعون مباراة كرة قدم منتخب
بلدهم ضد املنتخب الربتغالي ،أثناء إجراء عملية جراحية ملريض.

فعثر عليها ممددة يف
أما الطبيبة اليت ُقتلت ومل تحُ دد هويتهاُ ،
مكان قريب منه.
وأشار رئيس البلدية إىل أن هناك العديد من األطباء «بني احلياة
واملوت» ،من دون أن يحُ دد عددهم.
وأضاف خالل مؤمتر صحفي من أمام املستشفى «احلمد هلل ،إنه
ليس عم ًال إرهابيًا ،إنه حادث منعزل ،قضية تتعلق بالعمل».

ّ
ً
صدمة للجماهري يف كل أحناء العامل ،خاصة أن
ومثل الفيديو
التصرف ُيعد انتهاكًا حلقوق املريض.

الذعر الذي تسَّبب به إطالق النار،
ووصف العديد من شهود العيان
َ
رغم أن احلصيلة بدا أنها حمدودة ،نظرًا إىل الرعاية اليت َّ
وفرها
موظفو املستشفى بشكل فوري للمصابني.
وروى غاري ترمييب لوكالة األنباء الفرنسية ،أنه َّ
تلقى مكاملة من
صديقته املوظفة يف املستشفى حوالي الساعة .15:15

وأظهر الفيديو األطباء داخل غرفة العمليات واملريض بني أيديهم،
وهم بصدد متابعة مباراة الدور نصف النهائي لكأس القارات،
اليت مجعت ،األربعاء  28حزيران ،بني منتخب تشيلي ونظريه
الربتغالي واليت انتهت بفوز منتخب بالدهم بركالت الرتجيح من
نقطة اجلزاء.

وقال« :كانت تبكي ،قالت إن أحدهم بدأ بإطالق النار ،وإن
املوظفني ركضوا وحتصنوا داخل الغرفة اليت كانت تتحدث منها

وأعلن املستشفى الذي وقعت فيه هذه احلادثة فتح حتقيق للوقوف
على حيثيات ما جرى ،مؤكدًا أن العملية اجلراحية انتهت بنجاح.

العذراء حيب الكالم وهو يف الواقع ال يصمت ،وعليه فان نقطة
قوته هي التفوق على االخرين من خالل الكالم .ال تنهكوا نفسكم
مبحاولة اقناعه باي شيء فهو سيخرج راحبًا يف كل مرة.
الربج هذا متعجرف جدًا وهو ال ميكنه رؤية اخطائه وبالتأكيد لن
يعرتف بها .ومبا انه ينشد املثالية يف كل شيء فإن تصرفاته
تصبح ال تطاق أحيانًا.
القوس ( 22تشرين الثاني 21 -كانون االول
«مرحبًا أنا القوس أنا أعرف كل شيء» ..هذه هي حال الربج
هذا .طبيعة القوس املرحة واحملبة للحياة ال متنعه من التصرف
بتعال .الربج هذا عادة حيب معرفة كل شيء وهو قد ميلك املعرفة
ٍ
ولكنه غروره مينعه من االعرتاف بأن االخرين قد ميلكون املعرفة
نفسها حول االمر نفسه.
الربج هذا كما هي حال االسد يعشق نفسه أيضًا وهو ينصب نفسه
ملكًا على هذا املكان او ذلك .هو مقتنع متامًا بانه افضل بأشواط
من غريه وبأن وجوده يف هذا املكان هو ظلم له وملوهبته اليت ال
يتم تقديرها.

صفحة 30

Saturday 8 July 2017

الـسبت  8تــمـوز 2017

مـتفرقات
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برنامج الدفن والتعازي للمثلث
الرمحات املطران بولس صليبا
املسيــــح قـــــام
على رجاء القيامة والحياة األبدية ،نعى
البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية
وسائر املشرق ،املثلث الرحمات املطران
بولس صليبا ،مرتوبوليت أسرتاليا ،نيوزيلندا
والفيلبّني ،الذي انتقل إىل األخدار السماوية
صباح األوّل من تموز .٢٠١٧
فيما يلي برنامج التعازي والدفن على الشكل
التالي:
أيام األربعاء والخميس والجمعة 7-6-5
•
تموز:
يسجّى الجثمان يف كنيسة مار نقوال-
بانشبول وتُقبل التعازي من الساعة الرابعة
بعد الظهر ولغاية الساعة التاسعة مساء.
يوم األحد  9تموز:
•
القداس اإللهي بحضور رؤساء الكهنة يف
كاتدرائية القديس جاورجيوس -ردفن الساعة
العاشرة صباحاً.
صالة الجنازة والدفن:
•
يوم اإلثنني  10تموز الساعة العاشرة صباحاً
يف كاتدرائية القديس جاورجيوس -ردفن.
الدفن يف مدافن روكوود (Rookwood
.)Cemetery
صالة جناز األربعني يوم األحد  6آب
•
يف كاتدرائية القديس جاورجيوس -ردفن
الساعة الحادية عشر صباحاً.
فليكــن ذكــره مؤبــداً
عناوين الكنائس:
كنيسة القديس نيقوالوس
11 Henry Street, Punchbowl, NSW
2196
كاتدرائية القديس جاورجيوس
Cnr Walker & Cooper Sts, Redfern, NSW 2016
مدافن روكوود
Weeks Avenue, Rookwood, NSW 2141

مكتب سكرتارية املطرانية يف إيالوونغ

االحتفاالت مبناسبة عيد القديس شربل يف
بانشبول  -سيدني
بمناسبة عيد القديس
شربل الواقع فيه 16
تموز  2017وضمن إطار
اإلستعدادات للعيد ،أقيمت
اإلحتفاالت التالية:
 نهار اإلثنني الواقع يف 3تموز  :قداس بمشاركة
عائلة الكلمة اإللهية حيث
تمّ تكريم األخت روز-
تريز طنّوس تقديراً
لعطاءاتها وتكريس وقتها
يف سبيل خدمة الكنيسة
وأبنائها.
 نهار الثالثاء  4تمـّوز،دُعي املسنـّني يف األبرشيـّة
وخاصة من مراكز املسنـّني
بإدارة راهبات العائلة
املقدسة اىل قداس ،وبعده
أقيم حفل غداء وترفيه مع
تكريم لألكرب سنـّاً السيد
أنطوني خوّام البالغ من
العمر حوالي  99سنة.
ومساء أقيم قداس
بمشاركة عائلة الناصرة تمّ
فيه أيضاً تكريم السيدة
أندرة عطيـّة.
 نهار األربعاء  5تموزأقيم قدّاس شاركت
فيه مؤسسات األبرشية
املارونية  :الرابطة املارونيـّة،
و
Maronite Care
White Stone
وقد طلب كما نطلب
منكم وضع صورة مار
شربل خالل شهر تموز
Facebook
على -
 Whatsappمن أجل
املساهمة يف تكريم وطلب
شفاعة مار شربل.
تذكري بأن األحتفاالت
مستمرة يومياً حتى مساء
العيد ،والليلة الخميس يقام
قداس بمشاركة اإلعالميـّني
واملهنيـّني.
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تتـمات

ترامب يطالب روسيا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تستهدف الغرب.
وأعلن التزام الواليات املتحدة الدفاع عن حلفائها يف احللف األطلسي،
ولوح برد «قوي» على كوريا الشمالية ،بعد اختبارها صاروخًا عابرًا
ّ
للقارات ،مستدركًا أنه مل يرسم «خطوطًا محرًا» يف هذا الصدد.
ّ
وعطلت موسكو إصدار جملس األمن بيانًا يدين بيونغيانغ ،ويتعهد
اختاذ «تدابري مهمة إضافية» ،لرفضها وصف الصاروخ بعابر للقارات،
إذ تعترب انه باليسيت متوسط املدى.
وختشى مضيفة القمة املستشارة األملانية أنغيال مركل تداعيات
سيما بعد
لقائها املرتقب مع ترامب ،إذ يتخذان مواقف متضاربة ،ال ّ
قرار واشنطن االنسحاب من اتفاق باريس للمناخ ونزعتها احلمائية
يف التجارة الدولية.
ورفضت مركل والصني دعوات إىل إصدار جمموعة العشرين ،باستثناء
الواليات املتحدة ،بيانًا قويًا يف شأن االحتباس احلراري ،حرصًا على
سياسة «اإلمجاع» يف اجملموعة .وشددت مركل على «احلاجة إىل جمتمع
مفتوح ،خصوصًا تدفقات التجارة املفتوحة» ،مشرية إىل «خيارات
ميكن طرحها للنقاش» يف شأن سياسات املناخ خالل القمة.
وينتظر أن تؤكد أوروبا ،مدعومة من الصني واليابان واهلند ،والقوى
ُ
األخرى الناشئة ،التزامًا دوليًا بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ ودعم
التجارة والعوملة «يف نطاق ُمنظم».
وتكتسب مشاركة الصني واهلند أهمية كربى ،لدى مناقشة القمة
ملفات التجارة العاملية وتنافسية قطاعات صناعية ،مثل الفوالذ.
كما يستقطب توتر متصاعد يف جنوب شرقي آسيا اهتمامًا متزايدًا.
وينتظر أن تدين القمة بشدة التجارب الصاروخية والنووية اليت
ُ
تنفذها كوريا الشمالية.
وإذا كانت اخلالفات كثرية بني أعضاء جمموعة العشرين ،حبكم
تفاوت املصاحل اجليوسياسية ،فإنها تلتقي يف مواجهة أخطار اإلرهاب
واإلمجاع على تعزيز جهود ،حملية وإقليمية ودولية ،لتجفيف منابع
متويل التنظيمات اإلرهابية وانتشار الفكر املتطرف.
كما تبحث قمة العشرين يف أزمة تدفق اهلجرة غري الشرعية اليت
تعرب ليبيا حنو إيطاليا اليت طالبت شركاءها األوروبيني بفتح موانئ
أوروبية لتخفيف الضغط على سواحلها .واستقبلت إيطاليا حواىل 90
ألف مهاجر منذ مطلع العام ،أي بزيادة حنو  30يف املئة مقارنة مع
العام املاضي.

«الصفقة الكربى» مستبعدة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واحتوائها.
وقبل ساعات من لقاء ترامب  -بوتني ،أكد وزير اخلارجية األمريكي
ريكس تيلرسون استعداد واشنطن إلقامة مناطق حظر جوي فوق
سورية يف حال وافقت روسيا على ذلك.
وأضاف تيلرسون يف بيان ان الواليات املتحدة تسعى اىل إقناع
روسيا ببذل جهود مشرتكة لتحقيق االستقرار يف سورية ،مبا يف ذلك
إقامة مناطق حظر جوي واالستعانة مبراقبني ميدانيني لوقف إطالق
النار وتنسيق توصيل املساعدات اإلنسانية اىل السوريني.
ويف مؤشر اىل سعي واشنطن اىل تقاسم النفوذ بعد خسارة
«داعش» يف سورية ،لفت تيلرسون اىل «مسؤولية خاصة» تقع على
عاتق روسيا لضمان استقرار سورية ،مبا يف ذلك ضمان أال يقوم أي
فصيل «باستعادة أو احتالل مناطق يف شكل غري شرعي» بعد حتريرها
من قبضة «داعش» أو مجاعات أخرى.
وحتاصر قوات مدعومة من الواليات املتحدة مدينة الرقة معقل التنظيم
اإلرهابي وهي تسعى اىل محاية قوات سورية الدميوقراطية بعد حترير
املنطقة.
وأشاد تيلرسون بالتعاون بني الواليات املتحدة وروسيا يف إقامة
مناطق عدم تصعيد يف سورية ،واعتربها دلي ًال «على أن بلدينا قادران
على إحراز مزيد من التقدم».
اللقاء األول بني ترامب وبوتني سيتطرق اىل قضايا اقليمية حساسة.
وقال املفاوض واملسؤول األمريكي السابق دنيس روس لـ «احلياة»
إن االجتماع «من شأنه أن حيدد نربة وفحوى العالقة الروسية -
األمريكية» يف عهد ترامب .وشدد املسؤول السابق واخلبري احلالي يف
«معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى» على أن بوتني هو احملرك
األساسي و «صانع القرار» يف روسيا ،ما يعين أن على ترامب أن
«يضع اخلطوط العريضة ملا هو مقبول أو مرفوض يف العالقة».
واستبعد فرص «الصفقة الكربى» بني ترامب وبوتني ،مشريًا اىل أن
امكانية رفع العقوبات عن روسيا ضئيلة بسبب ضغوط الكونغرس
واستمرار اخلالف حول أوكرانيا اليت يزورها وزير اخلارجية األمريكي
ريكس تيلرسون اليوم .اال أن روس نوه بأن بوتني «شخصية عملية»
و «غري متحمس للمواجهة مع الواليات املتحدة ويريد احلفاظ على
املصاحل املشرتكة يف سورية حبصرها مبحاربة داعش».
أما واشنطن فإن مصلحتها يف سورية هي «منع ايران من السيطرة على
احلدود مع العراق واألردن وإسرائيل واحتواء اإليرانيني وميليشياتهم
الشيعية يف سورية» ،كما قال روس.

الدول األربع تريد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ومصر معتز زهران يف كندا أمس االول ،إن «قطر مل تكف عن زعزعة
أمن املنطقة وخمالفة االتفاقات املوقعة معها الثنائية أو اجلماعية على
رغم مطالبتها بذلك على مدى السنوات املاضية».
وعقد الديبلوماسيون مؤمترًا صحافيًا يف مقر السفارة السعودية

يف أوتاوا ،لتوضيح اإلجراءات املتخذة ضد الدوحة بسبب دعمها
اإلرهاب ومتويله ،وقالوا إنهم أصدروا األسبوع املاضي «بيانًا يوضح
التزام بلدانهم حماربة اإلرهاب وجتفيف مصادر متويله ومكافحة الفكر
املتطرف وأدوات نشره ،ويبني استمرار قطر يف انتهاك االلتزامات
واالتفاقات املتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات
تهدد أمن دوهلم».
ويف ظل الرفض القطري ملطالب الدول األربع ،مت تداول توقعات يف
شأن اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها هذه الدول حبق قطر ،سياسية
أم اقتصادية.
وينتظر أن تصدر الدول األربع سلسلة من اإلجراءات والتدابري اليت
ستتخذها حبق قطر بعد رفض األخرية «سلة املطالب» اليت تدعو قطر
اىل مراجعة سياستها وعودتها إىل احلضن اخلليجي والعربي.
ومن بني اإلجراءات ،فرض مزيد من العقوبات االقتصادية ومطالبة
الشركات الدولية العاملة يف اخلليج بوقف تعاملها مع قطر ،وسحب
تراخيص فروعها.
وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية يف األسواق اخلليجية يف شكل
كامل ،إضافة اىل مطالبة املصارف الدولية بوقف تعاملها مع «األموال
القطرية املشبوهة» ،ووقف التداول التجاري مع الدوحة.
وسيتزامن ذلك مع فرض حظر على أموال أو ائتمانات املؤسسات
املالية وجتميد التمويل واألصول اخلاصة يف قطر اذا استمرت بدعم
اإلرهاب.
ومن املتوقع أن تشمل العقوبات منع التحويالت املالية «املشبوهة»
من قطر إىل اجلهات املشتبه بتورطها باإلرهاب ،ومراقبة عن كثب
األفراد والكيانات القطرية املتورطة باإلرهاب.
وأفاد موقع قناة «العربية» بأنه «ميكن الدول األربع إحالة ملف قطر
على جملس األمن واملطالبة بتسليم القطريني املتورطني يف متويل
اإلرهاب للمثول أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،كعلي صاحل املري
وعبدالرمحن النعيمي وعبداهلل بن خالد بن محد آل ثاني وزير الدولة
للشؤون اخلارجية األسبق».
ويف يد السعودية والبحرين واإلمارات عقوبات ضد قطر داخل جملس
التعاون اخلليجي وعزهلا بعدم دعوتها اىل الفاعليات وعدم االستجابة
الستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ االتفاقات اليت ميكن هذه
الدول عدم التقيد بها وفق قوانني اجمللس ما يعطل وجودها عمليًا،
والبحث يف عضوية قطر يف جامعة الدول العربية.
من جهة أخرى ،أكد وزير اخلارجية القطري الشيخ حممد بن عبدالرمحن
آل ثاني أن بالده تتعامل مع «جبهة النصرة كوسيط وال يعين ذلك
تأييدًا هلا».
وأضاف أن الدوحة تعترب اإلجراءات اخلليجية والعربية ضدها «عم ًال
عدائيًا ويشكل إهانة ألي دولة مستقلة وذات سيادة» .وأضاف:
«مهمتنا يف املنطقة ليست إشعال احلروب وإمنا التوصل إىل
تفاهمات» .وقال لشبكة «سي أن أن» األمريكية عن اتهام الدوحة
بدعم «جبهة النصرة» ،إن «التعامل مع اجلبهة أو غريها ال يعين تأييدًا
من قبلنا ألفكارها ،وحنن جمرد وسيط دوره تسهيل احلوار وال صلة
مباشرة لنا معها».
وعن املطالب العربية قال« :لو نظرنا بتمعن إليها سنجد اتهامات
لنا بدعم اإلرهاب ،وإغالق منافذ إعالمية وطرد معارضني» .وشدد
على «أن دولة قطر لن متتثل ألي مطلب ينتهك القانون الدولي ،ولن
متتثل أيضًا ألي إجراء يقتصر عليها وحدها ،وأي حل جيب أن يشمل
اجلميع».

«النزوح» السوري «يشق»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن «هناك مزايدات من نوع جديد،
رئيس احلكومة سعد احلريري ّ
تستخدم مأساة إخواننا النازحني السورين ،لتحقيق نقاط سياسية
رخيصة ،من دون التنّبه إىل ّ
أنها تهدد االستقرار ،عرب حماولة توريط
احلكومة اللبنانية باالتصال مع النظام املسؤول أساسًا عن مأساة
النازحني ،ال بل عن مأساة مجيع السوريني».
ّ
تشكل خروجًا مرفوضًا على قواعد النأي
أن «هذه الضغوط
وأشار إىل ّ
َ
لاّ
ّ
توافقنا عليها وال وظيفة هلا إ تقديم خدمات سياسية
بالنفس اليت
َ
دعوة التواصل
أن «الذين حيملون
انية لنظام األسد» .ورأى ّ
وأمنية ّ
جم ّ
السورية،
مع النظام ،هم حلفاء له ،ويقاتلون معه داخل األراضي
ّ
يتبجحون بأنهم عكسوا املعادلة غري املأسوف عليها يف
وبعضهم َمن
ّ
لبنان وأصبحوا جزءًا من الوصاية على النظام يف سوريا.
فليضغطوا على النظام لتسهيل إقامة مناطق آمنة على اجلانب
حسنًا َ
ّ
املتحدة تستوعب
وخميمات بإشراف األمم
السوري من احلدود،
ّ
النازحني العائدين من لبنان ،بد ً
ال من الدعوة اىل توريط احلكومة
ُ
باب جديد البتزاز لبنان من دون أي
اللبنانية باتصاالت
فتح ٍ
نتيجتها ُ
معاجلة حقيقية لتداعيات النزوح؟ أو ّ
انهم يتقنون فقط املزايدة على
وجزم «أننا لن ندفع بالنازحني
بلدكم ،وحكومة بلدكم وأهل بلدكم؟»َ .
اىل مصري جمهول ،ولكن يف الوقت ذاته ،لن نتهاون مع أي حماولة
والتطرف».
جلعل أماكن النزوح بيئة حاضنة لإلرهاب
ّ

باسيل

لفت اىل
ومن جهته رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير جربان باسيل
َ
«أن عودة النازحني تتم بالتنسيق مع احلكومة السورية ،وال ضرورة
ّ
شجعت على اندماج
لضمانات دولية هلذه العودة ،فاالمم املتحدة
ّ
النازحني يف اجملتمعات اليت نَزحوا إليها حتى إعطاء اجلنسية ،ولدينا
امسه
مشكلة معها يف هذا املوضوع ،ويف القانون الدولي هناك شيء ُ
َ
تكفل ّ
عنا اجملتمع الدولي».
«تقاسم املسوؤليات» ولكن ماذا
أن «هناك عالقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية
وأشار اىل ّ
اليوم مع سوريا ،فنحن ندفع هلا شهريًا مقابل ما نشرتيه منها من
كهرباء منذ سنوات طويلة» ،مشريًا إىل أنه «إذا كانت مصلحة لبنان
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تقضي عودة النازحني فيجب القيام مبا يلزم لتحقيقها من دون عقد،
ولدي األرقام».
إن عدد النازحني يرتفع ،على عكس ما يقولون،
إذ ّ
ّ

«حزب اهلل»

جدد «حزب اهلل» عرب بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» تأكيده
وإىل ذلك ّ
«ان التفاهم املباشر مع احلكومة السورية من شأنه تسريع اخلطوات
ّ
واختصار كثري من الوقت واجلهد والنفقات واحلؤول دون االستغالل
السياسي والتوظيف الرخيص على حساب معاناة النازحني»،

قانصو

ودعا وزير احلزب السوري القوي االجتماعي علي قانصو جملس
مهمتها إجراء حوار مع السلطات
الوزراء اىل «تشكيل جلنة وزارية
ّ
السورية املعنية لرتتيب برنامج لعودة آمنة للنازحني السوريني يف
املوضوع من جملس الوزراء هو هروب من
«ان سحب
ّ
لبنان» .واعتبرَ
ِ
كالم االمم املتحدة
املشكلة» .وقال :الويل لنا اذا قبلنا كلبنانيني
َ
طوعية ،ففي هذه احلال سيبقى السوريون
بأن تكون عودة النازحني
ّ
يف لبنان.

زهرا

ويف املقلب اآلخر ،قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان
زهرا ان عودة النازحني ِ
مل ّحة للبنان ولكن ال كالم مع هذا النظام،
دوره
وجتاوز
خرج بكالمه عن االصول واللياقة
َ
َ
وعلى السفري الذي َ
يدعي
وتطاول على رموز يف السلطة اللبنانية ان يكون اديبًا مبقدار ما ّ
َ
تطاول على رئيس احلكومة
القربى والصداقة واجلرية ،هذا سفري
َ
ٍ
مدعيًا انه قوي ،فيما
وحاول وضع
وفريق كبري من اللبنانيني
شروط ّ
َ
الكل يدرك من أين تأتي قوة النظام.

الجميـّل

اجلميل ،قال »:لو
وبدوره رئيس حزب الكتائب النائب سامي
ّ
كنا مكان السلطة القائمة ّ
ّ
لكنا طالبنا بإحالة ملف اللجوء اىل االمم
املتحدة بالدرجة االوىل لتكون املسؤولية مشرتكة ،ولكن لالسف مل
ّ
تشكل صلة
أي جهد إلجياد قنوات رمسية دولية
تستنفد هذه السلطة ّ
وصل بيننا وبني دمشق ،وال خطة للدولة اللبنانية أساسًا يف ملف
النازحني.

التدخل الروسي ّ
لحل كارثة النزوح؟

وكالعادة فان السلطة السياسية ال تتفق ،لالسف» على حل اي ملف
من امللفات العالقة حتى ولو كان هذا امللف يهدد الكيان اللبناني
اللب
دميوغرافيا وجغرافيا وقتصاديا ،فنراها تتلهى بالقشور وعن
ّ
لصيبح اجلدل البيزنطي سيد املوقف.
فأمام اخلالف على جنس املالئكة يف طريقة ّ
حل أزمة النزوح السوري
فريق يطالب بالتفاوض مع النظام السوري وآخر يرفض هذا
يطالب
ٍ
ٌ
متقدم ،حيث
روسي
موقف
األمر يف املطلق ،يربز يف هذا اجملال
ّ
ٌّ
وزير اخلارجية الروسي
أن
تكشف مصادر ديبلوماسية عاملة يف موسكو ّ
َ
مسؤولني لبنانيني ،وآخرهم كان
سريغي الفروف يبدي خالل لقاءاته
َ
إستعداد بالده
رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط،
َ
للمساعدة يف ّ
حل هذه القضية.
ٍ
ٍ
وجوالت يف هذا الشأن ،فهي
صوالت
أن لروسيا
ويعترب الفروف ّ
وأمنت عودة العدد األكرب من النازحني اىل حلب الشرقية،
رعت
ّ
ً
عودة
أمنت هلم
وعملت مع النظام السوري على تسوية أوضاعهم وقد ّ
قدم منوذجًا ميكن تكراره ،لذلك على لبنان أن يقوم خبطوات
كرمية ،ما ّ
من أجل ذلك ،وموسكو مستعدة لتقديم العون.
أن موسكو تتعامل مع أزمة النزوح،
ّ
وتشدد املصادر الديبلوماسية على ّ
خصوصًا يف ّ
شقها اللبناني ،على أنها مهمة جدًا ،ويؤكد املسؤولون
سيؤدي حكمًا
أن تكريس «مناطق خفض النزاع» يف سوريا
ّ
الروس ّ
أن
اىل تثبيت مناطق آمنة تسمح بعودة اجلزء األكرب من النازحني ،مع ّ
يؤيدون
قسم سوريا ،غري ّ
البعض يرى ّ
أن هذه املناطق ُت ّ
أن الروس ال ّ
هذه الفكرة.
مستعدة للتواصل مع النظام السوري
أن موسكو
ّ
وتشري املصادر اىل ّ
ِ
إبداء بعض املسؤولني
من أجل تأمني عودة النازحني ،وعلى رغم
أن
اللبنانيني عدم رغبتهم يف التواصل مع دمشق ،يرى الروس ّ
ألن اللعبة السورية ختضع لتوازنات
اللبنانيني خمطئون يف هذه النقطة ّ
دولية وال مؤشر اىل سقوط نظام الرئيس بشار األسد قريبًا ،فهل
سيتحمل لبنان أزمة النزوح اىل ٍ
غري منظور؟
ّ
أمد ِ
ّ
ستشكل زيارة رئيس
ويف سياق التواصل الروسي  -اللبناني،
ً
حمطة مهمة للبحث يف
احلكومة سعد احلريري ملوسكو يف أيلول املقبل
ّ
اجلزء األكرب من احملادثات ،ورمبا تكون
وستحتل أزمة النزوح
األزمات،
َ
ً
ّ
إنفتاحهم على
بداية لوضع خطة للحل ،مع إبداء املسؤولني الروس
َ
واستقراره ،لكنهم يف املقابل يعتربون
أمن لبنان
أي خطوة حتفظ َ
ّ
َ
أن هذا األمر حيتاج قرارًا سياسيًا ما زال غري متوافر بسبب اخلالفات
ّ
الداخلية.
أن التواصل مع الدولة اللبنانية مل ينقطع،
ويؤكد املسؤولون الروس ّ
أن سياسة
وروسيا تبدي يف كل احملطات
دعمها للبنان ،خصوصًا ّ
َ
ّ
التدخل يف الشؤون الداخلية
الرئيس فالدميري بوتني واضحة يف عدم
إستعدادها
اللبنانية ودعم فريق ضد آخر ،يف حني تبدي موسكو
َ
لكن األزمة
للتعاون يف اجملاالت كافة وال سيما العسكرية منها،
ّ
سخي للجيش واألجهزة األمنية
دعم
االقتصادية ال تسمح هلا بتقديم
ٍ
ّ
مثلما تفعل واشنطن ولندن.
جسر عبور ِّ
ّ
حلل أزمة النازحني ،إمنا هذا األمر حيتاج
تشكل موسكو
قد
َ
أن األمم املتحدة مل
اىل قرار سياسي لبناني ُيعيد النازحني ،يف حني ّ
تلعب يومًا دورًا يف ّ
ُ
وقضية الالجئني الفلسطينيني أك ُرب
حل األزمات،
إن ّ
كل ما خرجت به منذ يومني هو تأكيد العودة الطوعية،
دليل ،بل ّ
ً
ً
أي ترك اخليار للنازح ،وهذا يعين توطينا َّ
أن هناك
مقنعا ،يف حني ّ
َ
ٍ
ٍ
عودتهم اىل بالدهم ،رمبا ألنها تستفيد منهم
وجهات ال تريد
مجعيات
مثن بقائهم.
ماديًا و «تقبض» َ
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صــحة وغذاء

 7أسباب جتعلك أكثر عرضة للدغات الناموس املزعجة
ُيالحظ أن البعوض مييل إىل لدغ بعض
األشخاص دون غريهم ،وقد يرجع األمر إىل
املواد الكيميائية اليت يفرزها جلد اإلنسان
وأسباب أخرى عديدة.
وأوضح اخلرباء أن العوامل البيولوجية تعلب
دورا هاما يف جذب بعض األشخاص للبعوض،
بشكل أكرب مقارنة بأولئك الذين يتمتعون
خبواص مقاومة للدغات البعوض .وتظهر
الدراسات أن  %20من األشخاص ،ال يقامون
البعوض بشكل خاص.
وذكر العلماء  7عوامل رئيسية تلعب دورا هاما
يف جذب بعض األشخاص للبعوض:
 -1املالبس
يعتمد البعوض على العيون الستهداف
الضحايا ،ويوضح الربوفيسور ،جوناثان داي،
األخصائي يف علم احلشرات جبامعة فلوريدا،
أن بصر البعوض قوي جدا خاصة مساءا ،حيث
تبدأ عملية البحث عن البشر.
ويقول داي« :إن ارتداء األلوان الداكنة واللون
األمحر ،جيعل رؤية األشخاص بالنسبة للبعوض
أكثر سهولة.
 -2فصيلة الدم
يتغذى البعوض على الرحيق للبقاء على قيد
احلياة ،ولكن تعتمد اإلناث على الربوتني
املوجود يف دمنا ،إلنتاج البويضات .لذا فمن
غري املفاجئ أن تكون بعض فصائل الدم،
مرغوبة بشكل أكرب من غريها.
ووجدت األحباث أن األشخاص الذين حيملون
فصيلة الدم ،O ،لديهم جاذبية مضاعفة
للبعوض ،مقارنة بأولئك احلاملني للفصيلة،
.A
 -3الغاز
يشعر البعوض بغاز ثاني أكسيد الكربون على
بعد  50مرتا ،وبالتالي فإن األشخاص ذوي
الزفري القوي ،أكثر جاذبية للبعوض .وعادة
ما يكون الزفري عند كبار السن بنسبة أعلى
من غريهم.
 -4احلرارة والعرق
يبدو أن البعوض ينجذب إىل روائح أخرى ،إىل
جانب ثاني أكسيد الكربون ،مبا يف ذلك روائح
محض اللبنيك ،واليوريك واألمونيا ،وغريها من
املركبات املنبعثة من العرق.
كما ينجذب البعوض إىل األشخاص األكثر دفئا
مقارنة بغريهم ،وخاصة أولئك الذين يفرزون
العرق «الساخن».
وتؤثر العوامل الوراثية على كمية محض
اليوريك واملواد األخرى املنبعثة من جسد
اإلنسان بشكل طبيعي ،ما جيعلهم أكثر عرضة
للدغات البعوض.
 -5اجللد احليوي
أظهرت بعض األحباث أن أنواع وكمية البكترييا
املوجودة على اجللد ،ميكن أن تلعب دورا يف
جذب البعوض.
ويتميز جلد اإلنسان بغالف حيوي خيلق رائحة
مميزة ،حيث جتذب بشرة بعض األشخاص
أنواعا عديدة من امليكروبات ،ما يفسر اجنذاب

البعوض إليهم بشكل أكرب.
 -6احلمل
يبدو أن بعض أنواع البعوض أكثر اجنذابا
للنساء احلوامل ،مقارنة بغريهن من النساء.
ويعتقد الباحثون أن األمر يرجع إىل زيادة إفراز
غاز ثاني أكسيد الكربون.
ووجد الباحثون أن الزفري عند احلوامل ،يكون
أعلى مقارنة بغري احلوامل ،كما اكتشفوا أن
بطونهن أكثر سخونة ،ما يساعد على جذب
البعوض.
 -7البرية
وجد الباحثون أن البعوض ينجذب ألولئك الذين
يشربون البرية بشكل أكرب ،وذلك بسبب زيادة
نسبة اإليثانول يف العرق ،وارتفاع درجة حرارة
اجلسد.

احذر ..ثالث مشاكل صحية خطرية
يتسبّب بها التكييف!!
أن التكييف جزء ضروري من حياتنا يف
صحيح ّ
أن
احلرارة املرتفعة خالل فصل الصيف ،إال ّ
يؤدي إىل
ختفيض حرارته بشكل مبالغ فيه قد
ّ
صحية كثرية ،تبدأ جبفاف البشرة وقد
مشاكل
ّ
التنفسية .هنا ثالثة من أبرز
األمراض
إىل
تصل
ّ
للتعرض للتكييف بإفراط.
اجلانبية
االنعكاسات
ّ
 -1مفاقمة األمراض املزمنة
إن كنت تعانني من ارتفاع يف ضغط الدم أو من
املكيفات املنخفضة
فإن حرارة
التهاب املفاصلّ ،
ّ
املرضية .حاولي
حالتك
مبفاقمة
جدًا ،ستتسّبب
ّ
ّ
ً
معتدلة (بني  22و23
اإلبقاء على حرارة الغرفة
درجة مئوية) كي ال تشعري بآالم إضافية أنت
بغنى عنها.
ً
ّ
التنفس
 -2مشاكل يف
مكيف السيارة ضروري خصوصًا أثناء
أن
صحيح ّ
ّ
املسافات الطويلة ،ويف أوقات الزمحة ،إال ّ
أنه
يسهل دخول البكترييا إىل داخل السيارة،
قد
ّ
ّ
التنفسي.
ما يتسّبب بالتهابات يف الرئة واجلهاز
حساسية
املكيف
كذلك تسّبب الغازات املنبعثة من
ّ
ّ
تتطور إىل ربو.
تنفسية لبعض األشخاص ،وقد
ّ
ّ
 -3جفاف البشرة
املكوث لوقت طويل يف غرفة باردة وخالية من
الرطوبة يؤدي إىل جفاف البشرة على املدى الطويل.
قد يرتافق ذلك مع شعور دائم بالتعب واإلرهاق
والرغبة يف النوم والصداع .لذلك ،من األفضل
ترطيب البشرة دومًا بوساطة كرميات الرتطيب،
واحلفاظ دومًا على حرارة الغرفة معتدلة.

أسباب غريبة لزيادة الوزن

ليس الطعام وحده وقلة التمارين الرياضية
يقفان خلف زيادة الوزن لدى الناس ،مّ
إنا
هناك أسباب خفية ،قد يكون بعضها غريبًا جدًا
ملثل هذه الزيادة ،كما يعرضها موقع جملة
«ريدرز داجيست» كاآلتي:
– الركود االقتصادي :ما عالقة االقتصاد بزيادة
أن أكرب زيادة وزن
الوزن؟ تؤكد دراسة أمريكية ّ
على مستويات كبرية من السكان سجلت يف
البالد كانت يف فرتة الركود االقتصادي ابتداء
من عام  ،2008وارتبط ذلك خصوصًا بالبطالة
وخسارة الوظائف.
– االرتفاع :السكن يف مناطق مرتفعة جيعلك
فإن السكن عند
أحنف ،وعلى العكس منه
ّ
السواحل وبالقرب منها جيعلك أكثر مسنة حبسب
دراسة أجرتها القوات اجلوية األمريكية.
– أزمة جيل :هل تساءلت ملاذا مل ميارس جدك
التمارين الرياضية ،مع ذلك فقد كان يتمتع
أن زيادة
خبصر مالئم وجسم رياضي؟ املسألة ّ
الوزن قد تكون أزمة تتعلق جبيل كامل ،فجيل
جدك كان معظمه مثله أما جيلك فيعاني من
زيادة الوزن .وهلذا األمر أسبابه أيضًا إذ تؤثر
احلياة العصرية يف إبطاء عملية األيض يف
أجسامنا.
– أثر البيئة :التلوث البيئي مؤثر جدًا يف اكتساب
الوزن اإلضايف .وقد أجريت دراسة على جرذان
عرضوا هلواء ملوث بنسبة كبرية فلم يزد وزنها
ّ
فقط بل أيضًا باتت أكثر عرضة لإلصابة بذحبات
قلبية وسكري ومتالزمة األيض.
لكن التدفئة
– التدفئة :اجلميع يريد بيته دافئًاّ ،
الدائمة يف املنازل لسوء احلظ تزيد الوزن ،بينما
التعرض املعتدل للحرارة املتدنية يساعد يف
تنظيم الوزن الصحي يف اجلسم.
أن مضادات
– مضادات االلتهاب :صحيح ّ
ّ
لكنها من ناحية
االلتهاب من املعجزات الطبية
أخرى قد تكون هلا عواقب غري مقصودة .فكلما
تناول املرء منها يف حياته خصوصًا يف سنوات
الطفولة كلما كان خطر السمنة عليه أكرب حبسب
دراسة من جامعة نيويورك .واألمر متعلق بقتل
نوع من البكترييا احلميدة اليت تساعد يف منع
اكتساب الوزن املفرط.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 5فوائد جنهلها
عن التمر

ال ختلو مائدة اإلفطار يف اجملتمعات اإلسالمية
كافة حول العامل خالل شهر رمضان الكريم
من التمر ،كما أن الطلب عليه يزداد خالل
هذا الشهر الفضيل يف دول شرق آسيا،
مثل ماليزيا ،وذلك الحتوائه على العديد من
الفوائد الغذائية ،اليت من شأنها إبقاء اجلسم
نشيطًا طوال اليوم.
 .1حتسني الذاكرة
يعترب الزبيب هو األشهر يف ما يتعلق بتحسني
الذاكرة ،بيد أن التمر مفيد أيضًا الحتوائه على
قدر كاف من العناصر الغذائية ،اليت تسهم
يف تعزيز الذاكرة واحلفاظ على الدماغ.
 .2محل ووالدة صحيان
ميكن أن يسهم التمر وبشكل كبري يف أن
حتظى األمهات حبمل صحي ملنعه خطر اإلصابة
بفقر الدم ،وتنظيم ضغط الدم ،فض ًال عن
ضبط مستويات السكر يف الدم ودعم اجلهاز
املناعي.
 .3قلب سليم
يزخر التمر بكميات كبرية من البوتاسيوم
املنشط للقلب ،ما يساعد على الوقاية من
خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب
األخرى ،لذلك فإن كل ما عليك القيام به هو
نقع التمر يف وعاء من املاء لي ًال وتناوله يف
اليوم التالي.
 .4عظام قوية
حيتاج جسم اإلنسان للمعادن مثل السيلينيوم
واملاغنيسيوم والنحاس واملنغنيز للحفاظ على
سالمة العظام ،وجتنب اإلصابة مبرض هشاشة
العظام ،وإن كنت ال تعلم ،فإن التمر حيتوي
على كل تلك املعادن.
 .5تعزيز عملية اهلضم
يعرف التمر باحتوائه على األلياف القابلة
للذوبان ،لذلك ميكنه املساهمة يف تهدئة آالم
البطن واحلفاظ على اجلهاز اهلضمي.
ترتيب أكثر دولة إنتاجًا للتمر -بإنتاج (1000
طن مرتي)
1,373.57

1

مصر

2

اململكة العربية السعودية

3

إيران

4

اإلمارات العربية املتحدة

5

اجلزائر

690

6

العراق

619.18

7

باكستان

8

سلطنة عمان

9
10

تونس
ليبيا

1,122.82

1,016.61

557.28
268.01

180
165.95
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صــحة وغذاء

الصق طيب قد يُغين عن  10معلومات خطرية عن الغدة الدرقية ..تعرف عليها احذر إعادة تعبئة قوارير
املياه البالستيكية
لقاحات اإلنفلونزا
رغم أن اإلصابة بها باتت تتزايد بشكل كبري يف
اآلونة اخلرية ،إال أن كثريين يتجاهلون أمراض
الغدة الدرقية ،واليت تؤثر على أجهزة عديدة يف
جسم اإلنسان.

وإليكم فيما يلي ملفا كامال حيتوي على 10
حقائق علمية عن الغدة الدرقية جيب معرفتها
لتفادي اإلصابة بأي مرض يتعلق بها أو
استشارة الطبيب حال املعاناة من أي قصور أو
نشاط زائد بها ،حسب ما جاء يف موقع «كري »2
املعين بالصحة:
اكد علماء أمريكيون أنهم بصدد تطوير الصق
طيب فريد قد يغين الناس عن اللقاحات التقليدية
ضد اإلنفلونزا.
وحول هذا االخرتاع الثوري ،قال العلماء من جامعة
إميوري بوالية أطلنطا األمريكية« :لقد بدأنا باختبار
هذا الالصق الطيب املميز الذي قد يغنينا يوما
ما عن اللقاحات التقليدية لإلنفلونزا ،أهم شيء
فيه هو سهولة ختزينه ونقله مقارنة باللقاحات
العادية ،فيوما ما من املمكن أن يقوم األطباء
بإرسال هذا الالصق للناس عرب الربيد ،ليجنبوهم
االنتظار والوقوف بالطوابري لتلقي اللقاحات..
االختبارات أظهرت أن فعالية هذا الالصق يف
الوقاية من األنواع التقليدية من اإلنفلونزا ال تقل
عن فعالية اللقاحات املوجودة حاليا ،والشيء
املميز اآلخر فيه هو قابلية حفظه لعدة سنوات
دون أن يفقد خصائصه العالجية ،حتى أنه ليس
هناك من داع حلفظه يف الربادات ،كما أن حجمه
صغري فقطره يبلغ 2.5سم تقريبا».
وأوضح اخلرباء أن طريقة استخدام هذا الالصق
بسيطة جدا ،فالستخدامه ميكن وضعه على املعصم
لـ  20دقيقة فقط  ،لتقوم اإلبر الدقيقة املوجودة
عليه حبقن املواد يف الطبقة العليا من اجللد دون
التسبب بأدنى أمل ،وبعدها ينزع ويرمى يف
القمامة ،أي أنه ميكن ألي شخص استعماله دون
احلاجة لوجود أخصائي أو طبيب ،األمر الذي قد
يشجع الكثريين على استخدامه ،ويقلل احتماالت
اإلصابة باإلنفلونزا حول العامل.
يذكر أن اإلنفلونزا هي من أكثر أنواع العدوى
انتشارا يف العامل ،وخصوصا يف البلدان
الباردة ،ففي روسيا وحدها يصاب بها حنو 10
آالف شخص سنويا ،يتوفى منهم الكثري من كبار
السن والذين يعانون من أمراض القلب واجلهاز
التنفسي ،ولذلك ينصح األطباء دوما بأخذ
اللقاحات ضد هذا املرض وخصوصا األشخاص
الذين تتجاوز أعمارهم الـ  65عاما ،أو األطفال
بني  2إىل  4سنوات.

االن ..حقنة واحدة تعاجل
آالم الظهر مدى احلياة

طور باحثون سويديون ،عقارًا طبيًا على شكل
حقنة ،يعاجل آالم الظهر.
وذكرت «ديلي ميل» أن العقار اجلديد يدعى
« »363-STAمؤلف من محض الالكتيك ،وعند
حقن فقرات العمود الفقري به يوقف احتباس
األعصاب املسببة لألمل فيها.
وحيتاج املريض حقنة واحدة ،إذ يظهر تأثريها
بعد  12أسبوعًا ويدوم مفعوهلا مدى احلياة.
وذكرت «ديلي ميل» أن العقار اجلديد يدعى
« »363-STAمؤلف من محض الالكتيك ،وعند
حقن فقرات العمود الفقري به يوقف احتباس
األعصاب املسببة لألمل فيها.
وحيتاج املريض حقنة واحدة ،إذ يظهر تأثريها
بعد  12أسبوعًا ويدوم مفعوهلا مدى احلياة.

 -1الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع
يف وسط الرقبة وتسيطر على عملية التمثيل
الغذائي (األيض) والطاقة ،وتلعب دورًا رئيسيًا
يف أداء العديد من أجهزة اجلسم مبا يف ذلك
القلب ،املخ ،الكلى ،اجللد ،فض ًال عن إنتاج
العديد من اهلرمونات املسؤولة عن نقل الطاقة
لكل خاليا اجلسم احليوية.
 -2تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية زيادة
الوزن ،والتعب وكذلك اإلمساك ،االكتئاب،
اخنفاض درجة حرارة اجلسم ،اضطرابات النوم،
صعوبة الرتكيز ،واحتباس السوائل باجلسم،
تساقط الشعر ،العقم ،آالم املفاصل وحساسية
الضوء.
 -3أكثر من  30مليون امرأة و 15مليون رجل حول
العامل يعانون من قصور بالغدة الدرقية.
 -4يعترب التهاب الغدة الدرقية املزمن والذي
يعرف باسم «التهاب هاشيموتو» أو «داء
هاشيموتو» احلالة األكثر شيوعًا لقصور الغدة
الدرقية ،وهو من أمراض #املناعة الذاتية ومسي

نصائح مهمة ملرضى ارتفاع
ضغط الدم يف الصيف

هكذا نسبة إىل الدكتور الذي اكتشفه ،وهو
مرض جيعل خاليا اجلسم تهاجم الغدة الدرقية،
وهو أول مرض مناعي مت اكتشافه بسبب التهاب
الغدة الدرقية.
 -5يعترب «هاشيموتو» أحد أمراض املناعة الذاتية
األكثر شيوعًا حول العامل.
 -6يرتبط قصور الغدة الدرقية بأعراض قد جيهل
البعض ارتباطها بها ويعتربونها أمورًا عادية ،مثل
األرق ،اإلرهاق ،اإلمساك واليت عادة ما يتناول
هلا كثري من الناس األدوية التقليدية املتعارف
عليها ،األمر الذي يفاقم املشكلة.
 -7ينصح األطباء عادة أصحاب التاريخ املرضي
مع الغدة الدرقية أو من يعانون منها ،بتجنب
الغلوتني املوجود يف القمح ومشتقاته ،مع الرتكيز
على تناول الفيتامينات واملعادن الداعمة للغدة
الدرقية ،مثل فيتامني « ،»Dاحلديد ،السيلينيوم
والزنك.
 -8حيتاج بعض الناس يف كثري من األحيان إىل
املواظبة على تناول عالج لقصور الغدة الدرقية
مدى احلياة ،لكن حتت إشراف طيب لضبط
اجلرعات.
 -9من أهم اهلرمونات اليت تنتجها الغدة الدرقية،
هرمون تريودوثريونني « ،T3وهرمون الغدة
الدرقية « ،T4وكالهما ينظم عملية األيض ،ويعرف
دواء الغدة الدرقية األكثر شعبية ،ليفوثريوكسني
وهو مسؤول عن تعويض هرمون الغدة الدرقية
« »T4باجلسم.
 -10هرمون « »T4هو هرمون غري نشط عادة،
واهلرمون املسؤول عن النشاط والطاقة هو
هرمون « ،T3إال أن أجسامنا بطبيعتها تقوم
بتحويل « »T4إىل « ،T3األمر الذي جيعله غاية يف
األهمية ،ويعاني كثري من الناس من مشكلة مع
هذا التحويل ،ويرجع ذلك إىل اإلجهاد ،االختالالت
اهلرمونية ،مشاكل األمعاء ،ونقص التغذية.

عصري يزيل السموم من اجلسم...
اشربوه يومياً قبل النوم

كشفت مؤسسة القلب األملانية أن على مرضى
القلب استشارة الطبيب يف خفض جرعات األدوية
خالل ارتفاع درجات احلرارة.

قد يصعب على املرء يف يومنا هذا أن جيد
الوقت الكايف لالهتمام بنفسه يف ظل القيود
املهنية والشخصية.

وقالت إن االرتفاع الشديد يف درجات احلرارة
اخلارجية قد يؤدي إىل اخنفاض ضغط الدم ،لذا
ينبغي على مرضى ارتفاع ضغط الدم استشارة
الطبيب املعاجل حول خفض جرعة األدوية
مؤقتًا”.

وقد ال يستطيع اإلنسان ،بسبب عوامل حياتية
عدة ،أن يقوم بالتمارين الرياضية بشكل
ّ
ّ
والتخلص
منتظم بهدف احلفاظ على رشاقته
من الدهون املرتاكمة يف جسمه.

وأوضحت أن هذا األمر ينطبق على املرضى الذين
يتعاطون مث ًال مثبط اإلنزيم احملول لألجنيوتنسني
( )ACE inhibitorأو “السارتان” أو “حمصرات
قنوات الكالسيوم” ،كما ينطبق األمر ذاته على
املرضى الذين يتعاطون أدوية مدرة للبول لعالج
قصور القلب.
ومن ناحية أخرى ،أوصت املؤسسة مرضى القلب
بتجنب اخلروج من املنزل يف ظل احلرارة الشديدة
قدر املستطاع ،مع مراعاة ارتداء املالبس جيدة
التهوية.
يتعي
ُيشار إىل أنه يف ظل ارتفاع درجات احلرارة
نّ
على القلب ضخ املزيد من الدم يف اجلسم خلفض
درجة حرارة اجلسم ،وال ميثل هذا األمر أية مشكلة
لدى األصحاء ،ولكنه سرعان ما يشكل ً
عبئا على
مرضى القلب.

سنقدم لكم يف ما يلي وصفة ،قد ّ
ختفف عنكم
ّ
عناء مسار طويل إلنقاص بعض الكيلوغرامات،
ّ
والتخلص من
إذ إنها فعالة خلسارة الوزن
الدهون بسرعة.
املكونات:
ّ
½ ملعقة صغرية من القرفةملعقة صغرية من خل التفاح½ ملعقة صغرية من الزجنبيل (الطازج أومسحوق)
العسل العضويكوب من البقدونسعصري حبة حامض½ لرت من املاءاملكونات كافة لتصبح الوصفة جاهزة
أخلطوا
ّ
لالستهالك .ننصحكم بأن تشربوا من هذا
العصري املزيل للسموم يوميًا قبل النوم ملدة
 15يومًا ،وستالحظون الفرق.

شرب املياه يوميًا أمر بالغ يف األهمية ،خصوصًا
يف فصل الصيف .غري أن إعادة ملئ قوارير
املياه البالستيكية حتى بعد غسلها ،قد يؤدي
ألمراض خطرية ،ملا قد حتتويه من بكترييا ومواد
كيميائية خطرية على الصحة.
ال شك بأن املياه ضرورية جدًا لصحتنا خصوصًا
يف فصل الصيف الذي يتطلب كميات أكرب من
املياه للمحافظة على رطوبة اجلسم املرتبطة بكل
الوظائف الطبيعية ،فض ًال عن الفوائد األخرى اليت
تظهر نتائجها مباشرة على نضارة البشرة ،أو
حتى على مستوى الطاقة واحليوية .ويؤدي نقص
املياه إىل مشاكل مجة كاجلفاف ،الصداع وضعف
الرتكيز ،والتعب واخلمول ،وغريها .لذا جيب
احلرص على شرب املياه يوميًا ،مع االنتباه إىل
بعض التحذيرات والتوجيهات الطبية مثل جتنب
إعادة ملئ العبوات البالستيكية الفارغة ملا قد
حتتويه من بكترييا مسببة لألمراض.
أظهرت دراسة أن قوارير املياه البالستيكية
مضرة للصحة ،فهي مصممة لالستعمال ملرة
واحدة فقط ،لذا جيب االنتباه على هذا النقطة
جيدًا.
فقد أظهرت نتائج حتاليل ُأجريت على بعض
العبوات بعد استخدامها ملدة أسبوع ،وجود مواد
كيميائية وبكترييا قد تكون مسؤولة عن التسبب
بأمراض خطرية  ،كأمراض القلب ،واملشاكل
اهلرمونية ،وخطر اإلصابة بسرطان الثدي .كانت
هناك خماوف على وجه اخلصوص بشأن مادة
( )BPAأو (بيسفينول )Aوهي مادة كيميائية
مثرية للجدلُ ،تستخدم يف صناعة البالستيك
ويعتقد أنها تتداخل مع اهلرمونات التناسلية.
إضافة إىل تأثريها على كل الوظائف الطبيعية
يف اجلسم.
كما أشارت أحباث خمربية إىل وجود أعداد
كبرية من البكترييا يف العبوات البالستيكية
املستخدمة قد تعادل البكترييا املوجودة يف
كرسي املرحاض .حبسب ما نشره موقع صحيفة
(االندبندنت) الربيطانية.
ومييل الكثريون إىل شطف القارورة عوضًا عن
تنظيفها ،مما يسبب بتكاثر البكترييا بشكل أكرب.
إذ قد يساعد تنظيف هذه القوارير جيدًا جبعلها
آمنة وقابلة إلعادة االستخدام.
كما تنصح أحباث السرطان يف اململكة املتحدة
بتجنب استخدام القوارير اليت حتتوي على مادة
( )BPAاملوجودة يف العديد من الصناعات
البالستيكية ،ألن تعرضها للحرارة أو االبيضاض
يؤدي إىل زيادة ترشح هذه املادة الكيميائية،
اليت ُمنعت يف عدد من البلدان بسبب أضرارها
الكثرية ،وذلك حبسب ما نشره موقع صحفية
 ZEEاهلندية.
بيد أن األطباء ينصحون بإعادة تدوير القوارير
املستخدمة وشراء قوارير مياه جديدة أو استخدام
القواريرالزجاجية ،مع احلرص على تنظيفها بشكل
منتظم.
فوفقًا للخرباء فإن  60يف املئة من اجلراثيم
املوجودة يف عبوات املياه البالستيكية املستخدمة
من شأنها أن تعرض اإلنسان ألمراض خطرية،
حبسب ما نشره موقع صحيفة مانشسرت إيفننغ
نيوز.
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Turnbull Government infighting continues, Tony
Abbott refuses Liberal MPs calls to ’move on’

Tony Abbott’s war of words with Malcolm Turnbull shows no signs of easing.
Source:Supplied

MALCOLM Turnbull has
declared he will be prime
minister “for a very long
time” despite ongoing dissent from frustrated Liberal backbenchers.
The Prime Minister refused
to acknowledge internal
tensions in the Coalition
at a press conference in
Sydney today where he
announced 10,000 new internships for young Australians.
“I intend to be Prime Minister for a very long time,”
Mr Turnbull told reporters.
“I know you may think that
at 62 I am too old — I can
assure you I will be Prime
Minister for a very long
time.
“I will be running at the
2019 election and will
win. So that’s my commitment.”
Mr Turnbull said he was
focused on the needs of
24 million Australians, not
“personalities” or political
gossip.
Earlier, former Prime Minister Tony Abbott took another swipe at the Turnbull
Government by calling
for an overhaul of policy
and Liberal Party reform
in a radio interview with
Sydney shock jock Alan
Jones.
Mr Abbott is refusing to remain silent despite warnings from senior conservative Liberal MPs that the
party needs to “move on”
from its bitter infighting or
lose government.
“The only way we can win
the next election is by being the best possible government and the best possible party,” Mr Abbott told
2GB radio this morning.
Mr Abbott’s comments

come after Malcolm Turnbull call for “builders, not
wreckers” over the weekend. Picture: AAP
Mr Abbott’s comments
come after Prime Minister
Malcolm Turnbull wrote
“this is a time for builders,
not wreckers” in a column
commemorating one year
on from the federal election at the weekend.
Mr Turnbull also wrote in
the column that his government’s achievements
were “not theories, or
thought bubbles, or glib
one-liners”.
“It’s a simple truth that we
(the Liberals) are haemorrhaging members,” Mr Abbott told 2GB host Alan
Jones today.
“We are haemorrhaging
members in every state
but it’s a particular problem in NSW because we’ve
got this dreadful situation
where we’ve got factionalists and lobbyists who
seem to be controlling the
party,” he said.
It doubles down on a talk
he gave at a NSW Liberal
Party forum on Saturday
about the need for party
reform.
RELATED: Tony Abbott
lashes out at Australia’s
submarine program, calls
for ‘Plan B’
Tony Abbott’s war of
words with Malcolm Turnbull shows no signs of
easing.
In another swipe to Malcolm Turnbull this morning, Mr Abbott said he had
managed to take the Liberals to two elections as party leader with no infighting
by “deciding exactly what
it was we were fighting for
and then very purposefully

getting on with that job”.
Outlining his alternative
policy agenda, which he
said would appeal to voters and win the next federal election, Mr Abbott said
the government needed to
take pressure off power
prices, stop subsidising
wind turbines, “significantly scale back immigration” to take pressure off
housing prices, and get
the budget under control
but halting all new spending except on defence or
urgent economic infrastructure.
He also called for measures to prevent any
known jihadis being loose
on Australian streets and
Senate reform.
PM Malcolm Turnbull said
his government’s achievements were “not theories,
or thought bubbles, or glib
one-liners”. Picture: Kym
Smith
It comes after senior conservatives, including Peter
Dutton and Mathias Cormann, called for the party
to move on from the infighting.
“The things that he’s advocating now are not consistent with what he did when
he was prime minister,”
Senator Cormann told Sky
News on Sunday.
“So, if the proposition is
the government now is
supposedly more left-wing
than he would like, that
would have applied equally to his government at the
time.
“I don’t think these are
useful observations.”
Meanwhile, Immigration
Minister Peter Dutton told
2GB on Thursday that the
Liberals needed to “move
on before this stuff consumes us”.
Tensions flared last week
after frontbench Christopher Pynes comments to
a private meeting of party
faithful about the rise of
the moderate faction and
that same sex marriage
laws could be introduced
“sooner than everyone
thinks”.

Government admits ‘we can’t
control Tony Abbott’

“If you’re in government, you can only control what you control. I can’t control Tony Abbott,” Senator Sinodinos
told ABC radio.

Honestly I”m not sniping ... Former prime minister Tony Abbott arrives at
the at the Liberal Party Democratic Reform to give a speech on Saturday.
Picture: Brendan Esposito/AAP

A SENIOR cabinet minister has admitted the
government has no control over Tony Abbott as
the former prime minister
continues to loudly criticise the Liberal Party in
speeches and interviews.
The member for Warringah last week made
three separate speeches
in which he criticised the
party and was accused of
undermining Prime Minister Malcolm Turnbull, and
this morning gave another
critical interview to radio
shock jock and supporter
Alan Jones.
But in another interview
on Monday morning, cabinet minister Arthur Sinodinos conceded there was
nothing the party could
do to control the damage.
The Senator was questioned over the timing
of Mr Abbott’s apparent
campaign, which coincided with the lead-up to
the first anniversary of Mr

Turnbull’s prime ministership since the election,
answering: “You’d have
to ask him whether it was
deliberate or not.”
In a separate interview on
Sunday, Senator Mathias
Cormann said Mr Abbott’s commentary was
“not helpful”.
Mr Abbott, who famously
committed to no “sniping” or “undermining” of
the government when he
lost the leadership to Mr
Turnbull, denied sniping
in this morning’s interview on 2GB. The backbencher said his criticism
of the party was based on
“basic democracy and elemental politics”.
“It’s a simple truth that we
are haemorrhaging members, we’re haemorrhaging members in every
state but it’s a particular
problem in New South
Wales,” he said.
“This is basic democracy,
elemental politics, and we

need basic democracy
and elemental politics inside the Liberal Party.”
Mr Abbott said he wanted
the Liberal Party to be
“the best possible government”.
He said his government
had been successful “by
deciding exactly what it
was we were fighting for,
and then very purposely
getting on with that job”.
The former leader’s resurgence has ignited internal tensions in the Liberal Party, and prompted
speculation he is making
another pitch for the top
job.
Mr Turnbull on Sunday
used the July 2 anniversary to reveal he would
walk away from politics if
he lost the top job.
“When I cease to be prime
minister, I will cease to be
a member of parliament,”
he said.
“I am not giving anyone
else advice, but I just
think that’s what I would
do.”
In a press conference
Monday morning, the
Prime Minister said he intended to stay in the job.
“I know may think that at
62 I am too old. I can assure you I will be Prime
Minister for a very long
time,” he said.
“I will be running at the
2019 election and will
win. So that’s my commitment.”
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What first-home buyers have to compromise on to buy a Syd- Nats senator ‘fed up’ with Liberals blues
A Nationals senator is He also cited Mr Pyne’s reney home for less than $650,000

Buying vacant land further out or smaller apartments might be the only options for first-home buyers.Buying
vacant land further out or smaller apartments might be the only options for first-home buyers. Photo: supplied

First-home buyers have
heard it a million times before – if they want to buy
a home in Sydney they’ll
“have to compromise” to
afford it.
To achieve the new exemption on stamp duty,
first-home buyers will
need to purchase a home
under $650,000 – and under $800,000 for a partial
exemption.
But with a $1.15 million
median house price in
Sydney, buying under
$650,000 to be eligible for
this assistance may require first-timers to lower
their expectations, especially as homes under that
price bracket are increasingly harder to come by.
A Domain Group analysis
of “entry level” houses
– the bottom 25 per cent
of the market – found the
middle sale price of this
set was $672,500 – still
the most expensive in the
country and above the
cut-off for the stamp duty
waiver.
So to find an affordable
home under or around the
$650,000 mark, there are
really two clear areas to
“downgrade” your expectations: the location and
the type of property.
Location is the single largest contributor to the cost
of a property – due to land
value.
In Sydney, it’s all about being close to the water, the
CBD and transport hubs –
as a general rule of thumb

the further south-west you
go the cheaper the prices.
As homes in desirable
places are a scarce resource, looking a bit further away from the most
sought-after locations is
a quick way to find homes
with lower asking prices.
For some, this might be
giving up on a desired
school catchment, accepting a lengthy commute or
not being close to areas
you highly value, such as
the beach.
The median price for
houses within a 10 kilometre radius of the Sydney CBD is above $2 million, while looking 10 to
25 kilometres away brings
the median down to $1.36
million, an analysis of Domai Group data shows.
And houses in the “outer”
suburbs of 25 kilometres
plus have a median of
$770,000 – low enough
to achieve a partial stamp
duty concession, but still
above the threshold for
the full exemption.
Homes that fell within this
bracket included a threebedroom house in Mount
Druitt, 45 kilometres west
of the CBD, which sold for
$650,000 on June 28.
For apartments, the inner ring has a median of
$920,000, with the middle
and outer ring showing relatively consistent prices –
at $695,000 and $620,000
respectively.
First Home Buyers Australia co-founder Taj Singh

said inner and middle ring
median prices for apartments and houses reflected “the expensive prices”
of Sydney, but there were
options further afield.
The areas around Penrith,
Campbelltown and Liverpool are less desirable but
would be affordable for
many first-home buyers,
Mr Singh said.
A two-bedroom unit in
Campbelltown, 50 kilometres south west of the
CBD, sold for $465,000 on
June 29.
Mr Singh had also seen
some first-home buyers
“building in the south-west
and north-west growth centres where they are able to
purchase house and land
packages within the grant
threshold”.
For those unable to be
flexible about the location,
it might be necessary to
lower expectations about
the size and quality of the
property itself.
The median price for a
three-bedroom apartment
in Sydney was $1,034,000
in March, compared to
$730,000 for a two-bedroom unit and $644,000 for
one-bedroom or studios.
Houses with five bedrooms
were priced at $1,373,779,
four-bedrooms
were
$942,500 and the median
for three-bedroom houses
was $785,000.
Search Find Invest buyer’s
agent Frank Russo recommends searching for
homes with fewer rooms

– and to look for homes
with future potential. This
could mean picking a
“starter” home in need of
renovation, or something
with room to extend.
“We recently had a client
who insisted on having
two bathrooms as that is
what they were used to,
but we ended up buying an
older home with one bathroom that had the ability
to convert the laundry into
a second bathroom quite
easily,” Mr Russo said.
For those who are able
to stomach the idea of a
$672,500 price tag, Smartline mortgage broker Sam
Ghoreyshi said having
lower expectations of your
first property could be a
good idea.
“Many [people in Gen Y]
want a certain lifestyle,
they want to be in the inner west and going out,”
Mr Ghoreyshi said.
But with most of their budgets, this wouldn’t be possible – most first-home
buyer applicants were
now borrowing with parental help, he said.
When these options have
been exhausted it might
be time to change up the
strategy.
Patrick Bright recommends rentvesting instead
– buying an investment
property while still renting – which is a strategy
he has successfully used
himself, having only just
bought his own home after years of investing.
“This goes against what
people usually expect, but
it makes a lot of financial
sense especially if you
have to move around for
work,” Mr Bright said.
By renting, while having
children, he was able to
live where they needed to
in order to be well-placed
for school trips and commuting. At the same time,
he managed to take advantage of capital growth
in his own portfolio, and
the tax benefits available
to property investors.

“fed up” with his coalition
partners and wants the
Liberal Party to stop its
infighting.
John Williams on Tuesday
reminded the Liberal Party
that “division is death”,
saying the debates, fuelled
by the likes of Tony Abbott
and Christopher Pyne, are
taking away from the government’s achievements.
“That is very frustrating, it
is very annoying and I’m
just fed up with it,” he told
ABC radio.
Senator Williams said the
“in-house arguments” and
their coverage in the media meant Bill Shorten and
the Labor Party were getting a free ride.
He urged Mr Abbott, who
keeps rearing his head in
set speeches to offer free
advice, to be more of a
team player.
“As we were with Tony
when he was prime minister,” the senator said.
“I certainly was - we had a
couple of disagreements
on the odd occasion but I
think Tony needs to just fit
into the team.”

marks to a Liberal Federal
Council afterparty in which
he claimed same-sex marriage could be achieved
sooner than people think.
Senator Williams warned
any change to the government’s plebiscite policy
would be in breach of the
Liberal’s agreement with
the Nationals.
“What would happen then
- I don’t know for sure,” he
said.
Mr Abbott addressed a
Victorian Liberal Party
branch meeting in Michael
Sukkar’s electorate on
Monday night.
Mr Sukkar defended the
guest speaker’s appearance, saying it was a longstanding and routine invitation.
“It was a good meeting but
I don’t think it was anything particularly exciting
to be honest,” he told Sky
News.
A Guardian Essential poll
on Tuesday shows 43
per cent of the more than
1000 surveyed believe Mr
Abbott should resign from
parliament.

Federal Labor wants a
proposed merger between
two providers of before
and after school care prevented.
The opposition has
lodged a submission with
the competition watchdog with concerns about
Camp Australia - which
was recently acquired by
US investment firm Bain
Capital - merging with Junior Adventures Group.
The ACCC is reviewing
the proposal and sought
views on how it may affect
prices and service levels.
Labor’s early childhood
spokeswoman Kate Ellis
is concerned about the
merger’s potential impact.
«This is all about an overseas hedge fund getting
access to government
subsidies and parents’
fees on an unprecedented

scale,» she told ABC radio
on Tuesday.
She fears it would drive
up costs and is worried
about what would happen
if something went wrong
down the track.
«If we have one foreignowned for-profit provider
controlling so much of the
market place, then there is
a huge risk that if anything
happened to that provider,
it would be disruptive to
our education system but
also to our national economy,» she said.
A spokesman for the Department of Education
told the ABC the government has not made a submission.
It is the role of the ACCC
to consider the effect
that the proposed merger
would have on competition, he said.

Labor opposes out-ofschool care merger
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WestConnex contractors make $1 billion Former ALP boss Jamie Clements fined
in legal claims: document
$4k for unlawfully accessing electoral roll

Minister for WestConnex Stuart Ayres says the project will be delivered on time, and on budget. Photo: Peter Rae

Section of an internal government document obtained by Labor showing $1.05 billion in contractor claims for WestConnex.

The WestConnex motorway has attracted more
than $1 billion in legal
claims from companies
hired to build the toll road,
an internal document obtained by the opposition
says.
The document says Roads
and Maritime Services has
received from the Sydney Motorway Corporation $1.05 billion in legal
claims from contractors,
arising from matters such
as contaminated land,
unforseen planning conditions and delays in obtaining planning approval.
Luke Foley calls WestConnex a ‘shemozzle’
A document obtained by
the opposition reveals
the WestConnex motorway has attracted over $1
billion in compensation
claims.
But the government says
there will be no blow-out
to the $16.8 billion cost of
the WestConnex motorway, nor will it be delivered later than its completion date of 2023.

The document, marked
cabinet in confidence,
was used by Labor leader
Luke Foley to criticise the
government’s handling of
the mega toll-road.
“The WestConnex project
has been shrouded in secrecy and no wonder. This
document paints a worrying picture of the Berejiklian government’s project
mismanagement,” Mr Foley said.
“That is money that could
have been spent on more
than 50 new primary
schools or more than 20
new high schools; instead
it might go towards cleaning up the Berejiklian government’s stuff-ups,” he
said.
However, the Minister for
WestConnex, Stuart Ayres, immediately rejected
Mr Foley’s categorisation
of the project.
“WestConnex will be delivered on time, and on
budget,” Mr Ayres said.
Mr Ayres said the size of
the variations and claims
involved in WestConnex

were “fairly standard” on
an infrastructure project
of its size.
“Anyone who delivers
large scale infrastructure
projects knows that you
need to budget for claims
and compensation,” he
said.
The document obtained by
Labor says that many of
the claims have not been
substantiated. It says that
RMS estimates the settlement of claims under review at between $180 million to $340 million.
Motorists are due to
start paying tolls on the
widened M4 section of
the motorway later this
month.
Although the government
says the $16.8 billion
price tag for the WestConnex motorway will not increase, the road will trigger spending on adjoining
roads.
For instance, a series of
inner-city road works in
part attributable to WestConnex could cost around
$1 billion.

Mr Latham agreed with the chronology of events,

Former NSW Labor boss
Jamie Clements has been
fined $4000 and convicted of unlawfully accessing the electoral roll after
he sought confidential
details about a voter for
a union boss.
Clements, the former general secretary of the NSW
ALP, was found guilty in
May of using enrolment
information without a
permitted purpose.
The previous General
Secretary for the NSW
ALP, Jamie Clements,
has been convicted of
unlawfully
accessing
the electoral roll after he
sought confidential details about a voter for a
union boss.
The case laid bare the
dysfunctional dynamics
of state Labor’s head office in Sussex Street as a
key prosecution witness
was accused of “waging
a war” against Clements.
Defence barrister Phillip
Boulten, SC, told the Local Court on Monday Clements was “no longer an
active participant in ALP
politics or any form of
politics”.
“For a person who has
held his position, that
is no small thing,” Mr
Boulten said.
During his trial, the Local Court heard Clements
asked two colleagues to
look up information about
a man called Craig Wilson, which he intended
to give to disgraced former union boss Derrick
Belan.

Jamie Clements arrives for sentencing at the
Downing Centre Local Court on Monday. Photo:
Paul Miller

Local Court Magistrate
Beverley Schurr accepted that Clements asked
executive officer Dominic Ofner for Mr Wilson’s
phone number and then
rang Mr Belan with the
details he had obtained in
May 2015.
“He made a comment,
words to the effect of,
‘[Belan’s] probably sending a bikie now’, “ Mr Ofner said in his evidence
to the court.
“[Clements] said words
to the effect of, ‘It’s a dirty
game we work in’.”
About three weeks later,
the court heard, Clements asked the branch’s
then state organiser David Latham to find details
of Mr Wilson and was
provided with a piece of
paper with his name, address and phone number.
Clements had pleaded
not guilty, claiming he
had not passed the information on to Mr Belan
and that he thought the
information was coming
from another database.
Ms Schurr recorded
a conviction on Monday and fined Clements
$4000, well short of the
$22,000 maximum fine.
The court heard 50 per
cent of the fine would go
to NSW Electoral Commission.
Ms Schurr said Clements’
offending was “at the lower end of the scale” but
the “underlying concern
in these kind of cases is
protecting the integrity of
the electoral roll”.

Mr Boulten told the court
it appeared Clements’
“motive was to maintain
or win the confidence of
Mr Belan and that would
be almost certainly for
political reasons, not personal gain”.
He said Clements anticipated a “substantial
costs order against him”
and he had a “very, very
large mortgage” over his
family home.
A fine “with many many
noughts attached to it is
going to be a very heavy
hit to this fellow”, Mr
Boulten said before the
fine was imposed.
Mr Boulten accused Mr
Latham during the trial of
“waging a war” against
Clements because the
then ALP boss had told
Mr Ofner at a lunch in
July that he planned to
promote him rather than
Mr Latham to the position
of assistant secretary.
After Mr Latham was told
of the lunch conversation, Mr Latham’s fiancee,
Labor staffer Stefanie
Jones, alleged to police
that Mr Clements had
tried to kiss her in Parliament House in June.
Clements was briefly the
subject of an AVO over
the allegations but no
charges were laid.
Mr Latham agreed with
the chronology of events,
but denied waging a war
against Clements and
said any other suggestion was a “serious generalisation” of his actions.
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Enormous rise in income tax
take to power return to surplus

Australia’s return to budget surplus will be built on
the back of an enormous
14 per cent increase in
the income tax take.
In leaked audio obtained
by Fairfax, the former PM
this time criticises the
government’s budget and
says the Liberal Party is at
a ‘low ebb’.
The Parliamentary Budget Office projection,
prepared as part of its
regularly scheduled assessment of the May budget, is that wage rises and
bracket creep push up the
income tax take from 11.1
per cent of gross domestic product to 12.6 per
cent over 10 years, a jump
of 14.4 per cent.
The average personal tax
rate would climb from
22.7 per cent to 25.9 per
cent.
Even then, the office says,
the budget would barely
return to balance, recording a wafer-thin surplus of
just 0.3 per cent of GDP,
well short of the government’s target of 1 per
cent.
And it has doubts that
the budget’s projected
“sharp acceleration in
wages growth” will come
to pass.
Wages are growing at
an annual rate of 1.9 per
cent, well down on last
year’s budget forecast
of 2.5 per cent and this
year’s budget forecast of
2.5 per cent, climbing to 3
per cent.
“The significant slowdown in wages growth experienced in the past few
years suggests that this
projected increase is subject to downside risk,” the
report says.
The office expects the income tax take to rise with
wage growth and bracket creep until 2022-23,
when the total tax take is
projected to hit the government’s self-imposed
ceiling of 23.9 per cent of
GDP.
After that, the income tax
take will continue to climb,
although more slowly, to
make up for tax lost as

a result of the budgeted
company tax cuts.
The company tax take
would climb from 3.9 per
cent of GDP to 4.6 per
cent by 2022-23, before
slipping as a result of the
tax cuts to 4.2 per cent.
Almost all of the projected
budget improvement is
due to a higher tax take.
The projection has total
receipts climbing 2.2 per
cent of GDP and total payments falling by just 0.1
per cent of GDP.
The office has little confidence in the projected decline in spending.
“Experience over the past
decade suggests that the
fiscal restraint necessary
to containing spending
growth has been difficult
to achieve,” it says.
The National Disability Insurance Scheme accounts
for the biggest spending
increase over the 10-year
projection period, more
than quadrupling in cost
from 0.2 per cent of GDP
to 0.9 per cent.
The office expresses
scepticism about the projection, saying there are
risks that the longer-term
costs associated with the
scheme may increase.
Defence spending is also
projected to climb, from
1.8 per cent of GDP to
2.2 per cent. Spending on
schools is projected to
barely increase as a proportion of GDP, despite
the extra funding offered
in the budget, climbing
from 1 per cent of GDP to
1.1 per cent.
Spending on road and rail
infrastructure is expected
to slide from 0.4 per cent
of GDP to 0.2 per cent,
as a number of projects
move off budget, including Sydney’s WestConnex and the Melbourne to
Brisbane inland rail link.
The cost of the age pension is expected to stay
flat despite population
ageing as a result of a
budget change that increases the rate at which
the pension is reduced
beyond the assets test
threshold.
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‘The last thing I want to do is be difficult’: Tony Abbott defends latest attack on Malcolm Turnbull
A fresh battle has erupted over
the Turnbull government’s direction and its second budget
after leaked audio revealed
former prime minister Tony
Abbott’s latest attack on the
Liberal Party’s leadership.
Another day, another Abbott
speech
In leaked audio obtained by
Fairfax, the former PM this
time criticises the government’s budget and says the
Liberal Party is at a ‘low ebb’.
Fairfax Media on Wednesday
obtained recordings of Mr
Abbott’s speech to a Liberal
branch meeting alongside
Assistant Treasurer Michael
Sukkar in which he bashed
the May budget and called on
disgruntled members to rise
up against the party’s current
direction.
Mr Abbott, who has made a
string of critical speeches and
media appearances in the past
fortnight, asserted Turnbull
government ministers did not
believe in the “second-best,
taxing and spending” budget
they had been forced to deliver by a difficult Senate.
The former PM told his conservative audience the Liberal
Party needed help “so that we
can be what we really are”,
and said Australians had for
too long tolerated those who
did not share the fundamental
God-given values that underpinned Western civilisation.
“Just at this moment, let me
tell you, we’re at a bit of a low
ebb,” he told the Melbourne
meeting on Monday night.
“If you listen to some senior
members of the government,
because of the reality - the
unfortunate reality - of the
Senate, we have had to bring
forward a budget which is
second-best. A taxing and
spending budget.
“Not because we believe in
these things, but because the
Senate made us do it. Well, a
party that
Mr Abbott defended the comments on Wednesday, telling
2GB radio he had made “a
pretty good speech” and “you
only have to look at the support for other parties on the
right to see that we are at a bit
of a low ebb”.
But he added: “The last thing I
want to do is be difficult.”
Asked about the leaked tape
in an interview with the ABC,
Prime Minister Malcolm Turnbull twice refused to use Mr
Abbott’s name or title, saying: “I’m not going to comment on the gentleman you
described.”
But he defended his second
budget, derided by some as

“Labor lite”, saying it was a
“great Liberal budget” that
had achieved substantial savings, reduced the rate of government spending and had
been “very well received”.
In the audio obtained by Fairfax Media, Mr Abbott told supporters he was not pitching
himself to return to the leadership because, as a conservative, “your first duty is to improve the existing situation”
rather than change it drastically.
“One of the reasons why I’m
speaking out is not because I
think we’ve got to change the
personnel but because I think
we’ve got to just move the direction a little bit,” he said.
“And if we can’t, because of
the Senate, entirely change
the direction, at least don’t
lose the sense of what the
bloody direction should be,
for God’s sake.
“You can’t always determine
the speed of the advance but,

by God, we should be able to
determine the direction of the
advance.”
Mr Abbott was invited to address Monday night’s branch
meeting in the electorate of Mr
Sukkar, who played a significant role in creating the May

budget.
Branch members were invited
to “a rare opportunity to join
former prime minister Tony
Abbott to discuss how to navigate the political sphere as a
Christian and ensure legislation supports family values”.

TONY BURKE WELCOMES MALEK FAHD ISLAMIC SCHOOL’S FUNDING CONTINUED

Tony Burke welcomed, on Thursday, the news that courts have
ordered Malek Fahd Islamic School’s (MFIS) funding be continued while the matter is being resolved.
The school’s board had sought an order from the Federal Court
not to suspend MFIS funding.
The court order today will come as a relief to students, parents
and staff. While there are ongoing legal cases, no matter what
the outcome, parents and students have done nothing wrong. It
is important they not be punished.
MFIS campuses have 2342 students currently enrolled with 153
students in Years 11 and 12. The school employs 231 teachers
and a large number of non-teaching staff.
The $6.5 million in funding, which had been delayed since April,
2017 will now be back paid.
If Malek Fahd were ever forced to suddenly close it would wreak
havoc on many local schools which simply do not have the capacity to suddenly take on a large number of additional students.
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مـطلوب سائـقون
نظرا لعمل جديد كبري ،تعلن ( StarTrack Courier (NSWعن
حاجتها لسائقني لديهم شركة (أو على استعداد ألن يكون لديهم شركة) ألداء
جمموعة متنوعة من جمموعة عمل وخدمات أدهوك .adhoc
الفــوائد
سيتم دعمكم مبوظفني ذوي خربة يف التوصيل والتوزيع ويلتزمون بأخالقية وادارة جيدة.
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برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

Fl
; dc

d
Ò Ï

J

Ý ÑÙìySÏn_bR
*$15,200

N J {W n
Ùì

F

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
Fl
; dc

ميكن تقديم الطلبات إىل:
STCrecruitmentNSW@auspost.com.au
أو االتـصال بـ آنـا على )02( 9205 4648 - Anna )02( 9205 4648

{ l@ Þ

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

ي ُـفضل من لديهم خربة مسبقة بتوصيل الربيد ولكن هذا ليس شرطا أساسيا.
جيب أن يكون لديكم فـان  Vanمحولة طـن او طـنـّني ،أبيض حديث وحبالة جيدة (أو ان تكونوا على
استعداد لشراء فـان .)Van
جيب أن تكون لديكم شركة أو ان تكونوا على استعداد لتأسيس شركة لديها  ACNسارية 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.
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تـكاليف خمـفية

ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Pool Paint
$160

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

