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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

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

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

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

مل يبُد رئيس حزب »القوات 
جعجع  مسري  اللبنانية« 
االنتخابات  إلجراء  متحّمسًا 
يف  الفرعية  النيابية 
لكّنه  وطرابلس،  كسروان 
متحّمسًا  املقابل  يف  بدا 
عودة  شعار  رفِع  لضرورة 
إىل  السوريني  النازحني 

بالدهم.
يف  جعجع  وكشَف 
مع  له  الثاني  هو  لقاء 
من  أقل  خالل  االعالميني 
عن  معراب  يف  اسبوعني 
مع  إعدادها  مّت  مسّودة 
الكتل  يف  احللفاء  بعض 
يف  لتسويقها  النيابية 
والوزراء،  النواب  جملَسي 
يف  لتسويقها  والدفُع 
املتحدة،  االمم  أروقة 
إعادة  وجوب  على  وتنّص 
اىل  السوريني  النازحني 

االمر،  كّلف  مهما  بالدهم 
مؤشرات  ضوء  يف  وذلك 
البيئي  لبنان  هالك  اىل 

واالقتصادي  واالجتماعي 
وازدياد التوتر يف العالقة 
املباشرة ما بني السوريني 

جعجع: مستعّد لزيارة بنشعي إذا اقتضت املصلحة الوطنية واملسيحية

التتمة صفحة 31

جعجع: ليست هناك جدوى قصوى إلجراء االنتخابات الفرعية

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

اخلارجية  وزير  غادر 
األمريكي ريكس تيلرسون 
يف  االول  أمس  الدوحة 

حتت  املقيمني  واللبنانيني 
سقف واحد.

تيلرسون ينهي جولته بدعم وساطة الكويت
اخلليجية  جولته  اختتام 
السعودية  خالهلا  زار  اليت 
يدِل  ومل  وقطر،  والكويت 

حول  بتصرحيات  تيلرسون 
أزمة  حل  حماولته  نتائج 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

40
$2،00

الفرنسي  الرئيس  أكد 
اميانويل ماكرون أن أفضل 
اإلرهاب  القتالع  السبل 
مع  املشرتك  العمل  هو 
وتكثيف  املتحدة  الواليات 
االستخباراتي  التعاون 
والقضاء على الدعاية على 

اإلنرتنت.
واضاف خالل مؤمتر صحايف 
األمريكي  الرئيس  مع 
دونالد ترامب، انعقد امس 
حمادثاتهما  ان  االول،  
السوري  النزاع  تناولت 
العمل  على  اتفقا  وإنهما 
من أجل إعداد خريطة طريق 
العراق  يف  احلرب  بعد  ملا 

وسورية.
أن  على  ماكرون  وشدد 
احلل جيب أن يكون شاماًل 
وأن هناك مبادرة سياسية 
مشرتكة تتألف من جمموعة 
الدول  تضم  اتصال 
العضوية  الدائمة  اخلمس 
يف جملس األمن وعددًا من 
دول املنطقة وممثلني عن 

النظام السوري.
»املوقف  أن  وأضاف 
الفرنسي يف شأن سورية 

الرئيسي  واهلدف  تغري 
اجملموعات  كل  اقتالع  هو 

ترامب وماكرون: خريطة طريق للعراق وسورية بعد احلرب

مــطلوب 
مــطلوب سـائـقون للـعمل فـي

تـفاصـيل االعـالن على الصفحة االخرية

التتمة صفحة 31

العراقية  القوات  واصلت 
»داعش«  عناصر  مالحقة 
املوصل  يف  املختبئني 
اعتقال  وأكدت  القدمية، 
أجانب  معظمهم  عشرات 
فيما  آخرين،  واستسالم 

أعلنت وزارة التخطيط أن 
املواقع  كل  دمر  التنظيم 

التارخيية واألثرية.
عسكري  مصدر  وأفاد 
امتداد  على  »مناطق  بأن 

»داعش« دّمر كل املواقع التارخيية 
يف املوصل

بعلبك - اهلرمل: املستقلّون و»املستقبل« و»القوات« يف مواجهة الثنائي الشيعي؟
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
االقليمي  املدير  عون  ميشال 
يف  األوسط  الشرق  ملنطقة 
ساروج  السيد  الدولي  البنك 
له،  استقباله  خالل  جا  كومار 
اخلميس  االول  امس  ظهر  قبل 
يف قصر بعبدا، ملناسبة تسلمه 
يف  لبنان  اجلديدة،«ان  مهامه 
اقتصادية  خطة  اطالق  صدد 
مستقبلية  رؤية  تتضمن  شاملة 
البالد  يف  االقتصادي  للواقع 
ووضع  االنتاج  قطاعات  لتعزيز 
معتربا  الريعي،  لالقتصاد  حد 
البنك  يقدمه  الذي  »الدعم  ان 
ثقة  دليل  للبنان  الدولي 
باالجراءات اليت تقوم بها الدولة 
اللبنانية يف اطار عملية النهوض 

اليت بدأت قبل تسعة اشهر«.

»ان  اىل  عون  الرئيس  واشار 
مساعدة املؤسسات االقتصادية 
من  هي  واملتوسطة  الصغرية 
الرتكيز  يتم  اليت  االولويات 
خطوة  باعتبارها  راهنا،  عليها 
القدرات  لزيادة  اساسية 
االقتصادية يف البالد«. وشكر 
االهتمام  على  الدولي  البنك 
وللمشاريع  للبنان  يوليه  الذي 
»ان  معتربا  فيه،  التنموية 
املائية  املشاريع  يف  املساهمة 
والطرق  والسدود  والكهربائية 
وانشاء  األنهر  جماري  وتنظيف 
الرتبوية،  واجملمعات  السجون 
على  اللبنانية  احلكومة  تساعد 
تأمني االعتمادات املالية الالزمة 

لتنفيذ هذه املشاريع«.
كومار

عون  للرئيس  جا  كومار  وأكد 
»التزام البنك الدولي االستمرار 
يف مساعدة لبنان، ال سيما بعد 
املؤسسات  اىل  احلياة  عودة 

رئيس  انتخاب  اثر  الدستورية 
احلكومة  وتشكيل  اجلمهورية 
يف  واالمن  االستقرار  وتعزيز 
البنك  »ان  معلنا  البالد«. 
تعزيز  يف  راغب  الدولي 
وانه  لبنان  مع  اجليدة  الشراكة 
خصص حمفظة مالية للمساعدة 
حيددها  اليت  االولويات  وفق 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيس 
اللبنانية«، الفتا اىل »ان فريق 
الدولي  للبنك  التابع  العمل 
الفريق  مع  التنسيق  سيواصل 
واشار  الغاية«.  هلذه  اللبناني 
باملؤسسات  االهتمام  »ان  اىل 
سيكون  واملتوسطة  الصغرية 
الدولي  البنك  عمل  صلب  من 
لتحسني اوضاع هذه الشركات 
البنك  وان  ال سيما  وتطويرها، 
تدخل يف  مبتكرة  لديه مشاريع 
اىل  اضافة  اولوياته،  سياق 
ولفت  التحتية«.  البنى  تطوير 
التمويل  مؤسسة  »دور  اىل 
املشاريع  متويل  يف  الدولية 

االمنائية اليت حيتاجها لبنان«.

جلنة  رئيس  االجتماع  وحضر 
النائب  النيابية  واملوازنة  املال 
ابراهيم كنعان ومستشار رئيس 
الدولي  للتعاون  اجلمهورية 
الوزير السابق الياس بو صعب 
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية 
ورافق  شقري.  انطوان  الدكتور 
كومار جا املسؤول عن العمليات 
البنك  يف  االوسط  الشرق  يف 
ومنسقة  شنكر  كنتان  الدولي 
يف  اخلارجية  العامة  العالقات 
االوسط  للشرق  الدولي  البنك 
برامج  ومنسقة  زيادة  منى 
السيد  حنني  البشرية  التنمية 
ومسؤولة عمليات البنك الدولي 
يف لبنان السيدة موني كوزي. 

رئيس اجلمهورية لوفد البنك الدولي:
 لبنان يف صدد اطالق خطة اقتصادية شاملة 

تتضمن رؤية مستقبلية لتعزيز قطاعات االنتاج

الرئيس عون مستقبال الوفد

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري بعد ظهر امس االول 
اخلميس يف عني التينة رئيس 
النائب  واملوازنة  املال  جلنة 
معه  وعرض  كنعان  ابراهيم 
عمل اللجنة يف خصوص درس 
املوازنة وموضوع سلسلة الرتب 

والرواتب.

كنعان
اللقاء:«كان  بعد  كنعان  وقال 
دولة  مع  وبناء  جيدا  اجتماعا 
للمواضيع  وعرضنا  الرئيس، 
املالية أكان على صعيد املوازنة 
والرواتب  الرتب  سلسلة  او 
واالمور املتصلة بها من حسابات 
وغريها. وما استطيع ان اقوله 
كان  املوازنة  موضوع  يف  انه 
للعمل  وتقديرا  تقييما  هناك 
به  وقام  به  قمنا  الذي  اجليد 
جلنة  خالل  من  النيابي  اجمللس 
املال على مدى شهرين .اليوم 
وزارة  موازنة  اللجنة  اقرينا يف 
بعد  جلستني  وسنعقد  الطاقة 
الظهر للجنة يوم االثنني املقبل، 
واتوقع انه خالل االسبوع املقبل 
ان ننجز املواد املعدلة واملعلقة 
يف  انشاءاهلل  اللجنة  وتقرير 
نهاية االسبوع، وبالتالي امكانية 
اقرار املوازنة بعد 12 سنة على 
من  اكثر  موضوع  وهو  غيابها 

قابل للتحقيق«.

صرحيا  اكون  لكي   : اضاف 
دولته  مع  اتفقت  فقد  وشفافا 
احلسابات  خيص  ما  يف  انه 
هذا  احلساب  قطع  اي  املالية 
وكما  للحكومة  يعود  االمر 
احلسابات  اعداد  فأن  تعلمون 
املال  وزارة  مسؤولية  من  هي 
اىل  حتيلها  اليت  واحلكومة 
اجمللس النيابي ، فعندما يأتينا 
اكان بصيغة حسابات  املشروع 
مالية او بأية صيغة اخرى تراها 
احلكومة عندها نأخذ املوقف .وما 
حرصا  هناك  ان  قوله  استطيع 
الدستور  حنرتم  بأن  مشرتكا 
وقانون احملاسبة العمومية وان 
اللبناني  وللنظام  للبنان  نؤمن 
هذا  .طبعا  املوازنة  وللدولة 
االمر ليس سهاًل لكن يف النهاية 
مسؤولياتنا  نتحمل  ان  علينا 
وجيب  نيابي  وجملس  كحكومة 
ان نتعود على ان هناك رقابة 
احرتامه  علينا  دستور  وهناك 
وهناك حرص كبري جدا من قبل 
قبلنا  ومن  بري  الرئيس  دولة 
عون  الرئيس  فخامة  قبل  ومن 
واالصول يف  القوانني  الحرتام 
ما  بكل  العامة  املالية  موضوع 

هلذه الكلمة من معنى«.

وعن السلسلة قال كنعان :«اما 
فسيكون  السلسلة  شأن  يف 
هناك لقاء يف وزارة املال يضم 
وسأشارك  الكتل  عن  ممثلني 
فيه كرئيس جلنة املال وكممثل 
ألقول  واختصر  كتلتنا.  عن 
ثغرات  معاجلة  هو  املطروح  ان 
اهليئة  يف  عنها  احلديث  جرى 
العامة منها موضوع املتقاعدين، 
مطروحة  وحلول  افكار  وهنالك 
االن  تفاصيلها  يف  ادخل  لن 
االجتماع  مادة  ستكون  لكنها 
اجللسة  قبل  سيحصل  الذي 
مسألة  وهناك  التشريعية. 
اخرى تتعلق باملوارد واقول ان 
دولة  ولدى  لدينا  حرصا  هناك 

الرئيس بري والكثري من الكتل 
وان  الفقراء،  جيوب  نطال  اال 
نكون عادلني يف تأمني املوارد 
نستفيد  ان  ونستطيع  املطلوبة 
مبا قامت به جلنة املال اذا جرى 
اللجنة  يف  به  قمنا  ما  تثبيت 
نستعمله  ان  ميكن  وفر  فهناك 

يف متويل السلسلة .
حنن  باختصار   : كنعان  وقال 
حاسم  اسبوع  على  قادمون 
وهناك جدية ونية وارادة باجناز 
السلسلة واملوازنة وهذه االرادة 
موجودة لدينا وقد ملستها اليوم 
وال  بري.  الرئيس  دولة  لدى 
الرئيس  مواقف  اكرر  ان  اريد 
دافعة  من  اكثر  هي  اليت  عون 
اكان  االجنازات  حتقيق  باجتاه 
على  ام  املوازنة  صعيد  على 

صعيد السلسلة.
سئل : ماذا يف شأن الكالم عن 

تعليق املادة 87 من الدستور؟
اجاب :«كما قلت لن ادخل يف 
حنرتم  ان  وعلينا  التفاصيل، 
احملاسبة  وقانون  الدستور 
ماذا  ننتظر  .وحنن  العمومية 
حتيل  وقد  احلكومة  لنا  ستحيل 
نكون  وبالتالي  حساب  قطع 
.وانا  املسألة  من  انتهينا  قد 
اطلب يف  املال  للجنة  كرئيس 
وحنن  حساب،  قطع  االساس 
ال  كان  اذا  حلول  عن  نفتش 
كل  ويف  حساب.  قطع  يوجد 
االحوال ال اريد ان استبق االمور 
يستبق  ان  الرئيس  دولة  وال 
االمور . حنن يف انتظار املبادرة 
نأخذ  ضوئها  وعلى  احلكومية 
املوقف ، ولكن اطمئنوا املوقف 
حرصنا  صلب  من  سيكون 
القوانني  احرتام  على  املشرتك 

واالصول الدستورية«.

تبادر  ان  ميكن  هل  سئل: 
احلكومة اىل سحب السلسلة ؟

اجاب : لسنا يف هذا اجلو ، حنن 
يف جو اننا ذاهبون لكي نتفاهم 
على بعض التفاصيل املطروحة 
احلكومة سحب  بعزم  امسع  ومل 
السلسلة، هذا االمر مطروح يف 

االعالم«.

»ان  قال:  سؤال  على  وردا 
يف  هي  السلسلة  تفاصيل 
بها  اخلاص  القانون  مشروع 
مشروع  ضمن  ليست  وهي 
يوجد  املوازنة  يف  املوازنة، 
واقول  السلسلة.واعود  سقف 
وهي  مشكلة  هناك  ان  لكم 
تطلب  قد  املتقاعدين،  موضوع 
السقف  موضوع  نظر يف  اعادة 
يف  وارد  كله  وهذا  املالي 
اجمللس .واذكركم مجيعا مبقولة 
واؤيدها  بري  للرئيس  شهرية 

بأن اجمللس سيد نفسه.

استقبل  بري  الرئيس  وكان 
اجلديد  الدولي  البنك  مدير 
ملنطقة الشرق االوسط ساروج 

كومارجها.

وفد اكاديمي فرنسي
اكادمييا  وفدا  واستقبل 
فرنسيا ضم عميد كلية احلقوق 
الربوفسور  نيس  جامعة  يف 
كريستيان فاالر، ونائب رئيس 
جيم  الربوفسور  ليون  جامعة 
ادارة  كلية  وعميد   ، والكر 
الدكتور  مونبيليية  يف  االعمال 
كلية  ورئيسة  راموجي،  جوزف 

بري عرض املوازنة والسلسلة مع كنعان واستقبل مدير البنك الدولي ووفد قيادة اجليش

الرئيس  بري مستقبال النائب كنعان

االعالم يف جامعة نيس يامسينة 
توابيه يف حضور رئيسة اجلامعة 
االسالمية يف لبنان الربوفسورة 
العالقات  ومدير  املوىل  دينا 
الدكتور  اجلامعة  يف  العامة 
عرض  وجرى  احلسيين.  هشام 
االسالمية  اجلامعة  بني  للتعاون 
خمتلف  يف  فرنسية  وجامعات 

اجملاالت.

وفد قيادة الجيش
من  وفدا  الظهر  بعد  واستقبل 
العميد  برئاسة  اجليش  قيادة 

وعضوية  رمضان  رفعت  الركن 
السعدي  فاتك  الركن  العميد 

والعقيد الركن ايلي مزهر.

وقدم الوفد اىل الرئيس بري، 
باسم قائد اجليش العماد جوزف 
احتفال  حلضور  دعوة  عون 
يف  للضباط  السيوف  تقليد 
صبحي  الشهيد  »املقدم  دورة 
يف  سيقام  الذي  العاقوري« 
ثكنة  املقبل يف  آب  من  االول 
شكري غامن - الفياضة ملناسبة 

عيد اجليش. 

عقدت جلنة املال واملوازنة جلسة 
كنعان  ابراهيم  النائب  برئاسة 
وزارة  موازنة  واقرار  لبحث 
الطاقة واملياه، يف حضور وزير 
الطاقة واملياه سيزار ابي خليل 
حسن  اهلرب،  فادي  والنواب: 
فضل اهلل، انطوان زهرا، ايوب 
محيد، هنري حلو، امحد فتفت، 
نبيل نقوال، ياسني جابر، خالد 
زياد  اخلري،  كاظم  زهرمان، 
حكمت  قباني،  حممد  اسود، 
ديب، نبيل دي فريج، سيمون 

ابي رميا وعباس هاشم.

كما حضر مدير عام املالية االن 
بيفاني، مدير عام وزارة الطاقة 
واملياه فادي قمري، مدير عام 
مدير  فغالي،  اورور  النفط 
االستثمار غسان بيضون،  عام 
واملياه  الطاقة  وزير  مستشار 
ورئيس حماسبة يف  خالد خنلة 

وزارة املالية سينتيا ضو.

النائب  اعلن  االجتماع،  وعقب 
كنعان »ان اللجنة استمعت اىل 
وزير الطاقة حول عمل الوزارة 
وقد  بها،  املرتبطة  واملشاريع 
الوزارة  موازنة  اللجنة  اقرت 
مبساهمة  املتعلق  البند  وعلقت 
الطاقة املتجددة  الوزارة مبركز 
طالبة  مليارات،   6 وقيمته 

التفاصيل املتعلقة بعمله.

اللجنة  ان  اىل  كنعان  ولفت 
اىل  منفصل  بشكل  ستستمع 
مؤسسة كهرباء لبنان يف ضوء 
على  وتكاليفه  املؤسسة  عجز 
حبسب  والبالغ  الدولة  عاتق 

ارقام املوازنة 2100 مليار.
الثالثة بعد  اجتماع  كما سيعقد 
الطاقة  وزير  مع  االثنني  ظهر 
الكتل،  كل  متثل  فرعية  وجلنة 
عادل  توزيع  لدرس  خيصص 
ملشاريع الصرف الصحي واملياه 

يف كل املناطق اللبنانية. 

جلنة املال تقر موازنة الطاقة وتعلق بند 
مركز الطاقة املتجددة وقيمته 6 مليارات 

وستخصص جلسة ملؤسسة كهرباء لبنان

لجنة املال منعقدة برئاسة النائب كنعان

استقبل رئيس »كتلة املستقبل« النيابية الرئيس فؤاد السنيورة 
لبنان  يف  اسبانيا  سفري  بلس،  يف  مكتبه  يف  االول  امس  ظهر 
خوسيه ماريا دي ال فرييه بينيا، وتركز البحث يف االجتماع على 

االوضاع الراهنة والعالقات الثنائية بني البلدين.

السنيورة استقبل سفري اسبانيا
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 أكد وزير الداخلية والبلديات 
»رئيس  أن  املشنوق،  نهاد 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
رئيس  مع  سيبحث  عون 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
االنتخابات  إجراء  مسألة  يف 
دائرتي  يف  الفرعية  النيابية 
إذا  وما  وطرابلس،  كسروان 
إجراء  مع  ذلك  كان سيتزامن 
إنتخابات يف اجملالس البلدية 
الشاغرة او املنحلة«، الفتا اىل 
أن »هذه االنتخابات ميكن أن 
تتم يف 24 أيلول املقبل على 

أساس القانون االكثري«.

املشنوق  الوزير  واوضح 
اختذت  اليت  »االجراءات  ان 
واعالميا،  وأمنيا  سياسيا 
نسبة  ختفيض  يف  ساهمت 
بني  العشوائي  النار  إطالق 
االمتحانات  نتائج  صدور 
»الربيفيه«  لشهادة  الرمسية 
اىل  »للبكالوريا«  وبعدها 

.»%63

اجلمهورية  رئيس  وكان 
الداخلية  وزير  استقبل 
املشنوق يف  نهاد  والبلديات 
االول  امس  ظهر  بعبدا  قصر 
اخلميس، وجرى حبث االوضاع 
اليت  االجراءات  وجناح  العامة 
اطالق  نسبة  من  للحد  اختذت 
النار العشوائي يف املناسبات، 
إضافة اىل موضوع االنتخابات 

الفرعية.

تصريح املشنوق
الوزير  قال  اللقاء،  بعد 
فخامة  مع  »ناقشنا  املشنوق: 
نقطتني  اليوم  الرئيس 
تتعلق  االوىل  رئيسيتني، 
ملناسبة  النار  إطالق  بنسبة 
االمتحانات  نتائج  صدور 
ان  تبني  حيث  الرمسية، 
االجراءات اليت اختذت يف هذا 
اجملال سياسيا وامنيا ساهمت 
يف ختفيض هذه النسبة بني 
وشهادة  »الربيفيه«  شهادة 
 ،%63 اىل  »البكالوريا« 
بسبب  الثلثني  يقارب  مبا 
قوى  اختذتها  اليت  االجراءات 
اليت  االعالمية  واحلملة  االمن 
استطعنا  واحلمد هلل  رافقتها. 
أن خنفف عن اللبنانيني ازعاجا 
ووجع رأس وخوفا ورعبا. وهي 
مناسبة اآلن ألوجه حتية لقوى 
االمن على اجلهود اليت قامت 
املعنيني  كل  لتوقيف  بها 
الذين ارتكبوا خمالفة او جرمية 
بعد  اهلواء  يف  النار  إطالق 

صدور نتائج االمتحانات«.

الوقت  حان  »وقد  اضاف: 
اىل  التحية  لتوجيه  أيضا 
القضاء على إجراءاته الصارمة 
اليت  الالحقة  املراحل  يف 
أن  اىل  باملواطنني  دفعت 
يصبحوا أكثر انضباطا وتنفيذا 
ابرياء  للقانون من دون قتل 
طائشة  رصاصة  عرب  جمانا 
بعضهم  املواطنني،  تصيب 
كبار  اآلخر  والبعض  أطفال 
يف السن، إضافة اىل الرعب 
وإن  الناس.  به  يشعر  الذي 

املقبلة،  املرحلة  اهلل يف  شاء 
تشددا  اكثر  تكون  االجراءات 
ونسبة اطالق النار أقل. وأعيد 
النار  إطالق  نسبة  أن  وأكرر 
االول  االسبوع  بني  اخنفضت 
الربيفيه  نتائج  صدرت  حني 
حني  أي  الثاني،  واالسبوع 
اىل  البكالوريا  نتائج  صدرت 
كبريا  إجنازا  يعترب  ما   ،%63
يتطلب تقديم التحية والتهنئة 
ويف  به،  ساهم  من  كل  اىل 
الداخلي  االمن  طليعتهم قوى 

والحقا القضاء«.

وتابع: »أما االمر الثاني الذي 
الرئيس،  فخامة  مع  ناقشته 
فهو ما يتابعه مجيع اللبنانيني 
الفرعية.  باالنتخابات  ويتعلق 
أن  على  ينص  فالقانون 
لالنتخابات  االوىل  الدعوة 
قبل  توجه  أن  جيب  الفرعية 
االنتخابات،  هذه  من  شهرين 
أربعة  بعد  متوز،   17 يف  اي 
أيام من اآلن. والدعوة الثانية 
واالخرية جيب أن توجه يف 17 
إجراء  من  قبل شهر  أي  آب، 
االنتخابات، ألن املوعد االخري 
بدء  موعد  مع  يتناسب  الذي 
املدارس هو االحد 24 أيلول، 
والذي من املمكن أن تتم فيه 

االنتخابات الفرعية«.

وزارة  »جهوزية  ان  واكد 
راسلنا  وقد  جدية،  الداخلية 
كل النقابات واجلهات املعنية 
على  االشراف  جلنة  بتسمية 
انتظار  يف  وحنن  االنتخابات، 
االعضاء  لتسمية  أجوبتهم 
لعضوية  سريشحونهم  الذين 
الحقا  ويبقى  اهليئة.  هذه 
الوزراء  جملس  اىل  نعود  أن 
املطلوبة  االعتمادات  يف 
واليت  االنتخابات  هذه  إلجراء 
ستتم بالتوازي معها يف حال 
 40 حواىل  إنتخابات  حصوهلا، 
انتخابات،  فيها  جتر  مل  بلدية 
او حلت جمالس بلدياتها الحقا 
االنتخابات االخرية.  إجراء  بعد 
وهذا املوضوع يتطلب تشاورا 
ودولة  الرئيس  فخامة  بني 
الوزراء، سيتم  رئيس جملس 
حبسب  قليلة،  ايام  خالل 
فخامته  من  كل  مواعيد 
إبالغي  يتم  أن  ودولته، على 
توصال  اليت  بالنتائج  بعدها 
اليها كي تتخذ كل االجراءات 

الالزمة على اساسها«.
سئل: يف الساعات املاضية، 
حتدث النائب عقاب صقر عن 
بني  تعاون  حصول  إمكانية 
تيار املستقبل والوزير السابق 
االنتخابات  يف  ريفي  اشرف 
هل  طرابلس،  يف  الفرعية 

هناك اي قرار بهذا الشأن؟
احلديث  تابعت  »لقد  أجاب: 
قال  وقد  متقطعة،  بصورة 
كل  أن  بدقة  صقر  النائب 
شيء  وال  مفتوحة  االمور 
مقفال، وهو مل يستعمل تعبريا 
مباشرا، بل ترك االمر مفتوحا. 
احلريري  الرئيس  سألت  وقد 
فقال  املوضوع،  هذا  عن 
بذلك.  علم  لديه  ليس  ان 
هذا  أن  اقدر  أنا  وبالتالي 

عقاب  للنائب  شخصي  رأي 
او  الكتلة  رأي  وليس  صقر، 
احلريري.  الرئيس  او  التيار 
الوقت  إن  االحوال،  ويف كل 
أمامنا، وسندقق أكثر ونسأل 
الرئيس  أكثر. ولكنين سألت 
اليوم  زيارتي  قبل  احلريري 
حول  اجلمهوري  القصر  اىل 
رأيه بهذا احلديث، فأجابين أن 
ليس لديه علم وهو غري معين 
به. ففي تيار املستقبل يعرب 
الشخصي،  رأيهم  عن  النواب 
العادة  لكنين يف  أنا،  ومنهم 
اوضح أن ما أعربرّ عنه هو رأي 
صقر  النائب  أما  شخصي. 
رأي  هو  حديثه  أن  يقل  فلم 
ذلك  وسيضيف  شخصي، 
مشكلة  فال  الحق،  وقت  يف 

بذلك«.

االنتخابات  ستتم  هل  سئل: 
القانون  وفق  الفرعية 

القديم؟
القانون  وفق  »نعم  أجاب: 
القدمية  وبالدوائر  االكثري 

نفسها«.

إذا  ما  وردا على سؤال حول 
البلدية  االنتخابات  موعد  كان 
اليت حلت جمالسها سيكون هو 
ذاته موعد االنتخابات الفرعية، 
اشار الوزير املشنوق اىل أنه 
»من املمكن، لكن ذلك يتطلب 
وحنن  ومتابعات،  إجراءات 
جاهزين  نكون  أن  على  نعمل 

حلصوهلا يف املوعد ذاته«.

سئل: هل هيئة االشراف على 
االنتخابات الفرعية، إذا ما مت 
نفسها  هي  ستبقى  تأليفها، 
اليت ستشرف على االنتخابات 

املقبلة؟
ذلك،  املفروض  »من  أجاب: 
تكون  أن  جيب  االقل  وعلى 
االنتخابات  يف  موجودة 
من  تتمكن  كي  الفرعية 
االستمرار لالنتخابات االنتخابية 

املقبلة«.
اجلارية  التحضريات  وحول 
اجلديد،  االنتخابي  للقانون 
أشار اىل أنه »يتم العمل على 
شوطا  قطعنا  وقد  وضعها، 
هيكليتها،  رسم  يف  كبريا 
ألننا امام قانون جديد، وحنن 
أخرى  دول  بتجارب  نستعني 
سواء يف النمسا او االردن او 
االنتخابات  متت  حيث  العراق 
املتحدة.  االمم  اشراف  حتت 
هذه  كل  ندرس  اننا  كما 
عرب  تصورنا،  ونضع  التجارب 
االستفادة من جتارب اآلخرين 
يف موضوع البطاقة املمغنطة، 
مراكز  وربط  اهلوية  وبطاقة 
ومكننة  الكرتونيا  االقرتاع 
اهلدف  ألن  الشطب،  لوائح 
البطاقة،  من  الرئيسي 
وحبسب ما فهمت من الزمالء 
الذين ناقشوا القانون وعملوا 
النهائية،  صيغته  وضع  على 
هو أن تكون هناك تسهيالت 
أماكن  يف  ليصوتوا  للناخبني 

سكنهم«.

أن  املؤكد  »ومن  اضاف: 

ستعتمد  االنتخابية  البطاقة 
والنقاش مستمر حوهلا، وما إذا 
كان سيتم تطويرها اىل بطاقة 
 ،»Biometric« بيومرتيك 
ممغنطة  كبطاقة  تعتمد  او 
مثال  النمسا  ففي  منفصلة. 
املمغنطة  البطاقة  ألغيت 
ملرة  االردن  يف  واستعملت 
فلم  العراق،  يف  أما  واحدة. 
من  أكثر  تسليم  من  يتمكنوا 
اليت  البطاقات  من   %65
منها   %  35 وبقي  طبعت، 
مل تسلم اىل الناخبني. وحنن 
حناول االستفادة من كل هذه 
اىل صيغة  للوصول  التجارب 
هذا  لتطبيق  ومناسبة  ناجحة 

القانون«.
يف  التشكيك  هل  سئل: 
هو  االنتخابات  حصول  مسألة 

يف غري حمله؟
من  النه  »نعم،  أجاب: 
اجراء  عدم  الوارد  غري 

االنتخابات«.

بلديات ساحل الشوف
بعبدا  قصر  شهد  ذلك،  اىل 
تناولت  لقاءات  سلسلة 

مواضيع امنائية وروحية.
ويف السياق االمنائي، استقبل 
الرئيس عون وفدا من رؤساء 
بلديات ساحل الشوف، ضم، 
شارل غفري - الدامور، شربل 
عون  زاهر  الناعمة،   - مطر 
 - خوري  جورج  املشرف،   -
الرميله، جورج قزي - اجليه، 
املغارة،  - ضهر  داغر  طلعت 
احلور  عني   - اهلاشم  حبيب 

وجوزف رزق اهلل.
للرئيس  الوفد  وعرض 
الشوف  بلدات  حاجات  عون، 
ما  يف  سيما  ال  الساحلية، 
خص ملف النفايات والكهرباء 
وشبكات املياه واقامة مكاتب 
واجملمعات  الرمسية  لالدارات 

الرتبوية.
رئيس الجمهورية

وقد اكد الرئيس عون اهتمامه 
واعطى  املطالب،  بهذه 
املعنية  للجهات  تعليماته 
ملتابعتها مع رؤساء البلديات، 
كاشفا عن »خطة شاملة مللف 

رئيس اجلمهورية عرض ووزير الداخلية مسألة اجراء االنتخابات الفرعية

املشنوق: االجراءات املتخذة خفضت نسبة اطالق النار العشوائي اىل %63

النفايات ستعرض قريبا على 
جملس الوزراء«.

اللجنة البطريركية لسنة الشهادة 
والشهداء

استقبل  الروحي،  االطار  يف 
اللجنة  رئيس  عون  الرئيس 
الشهادة  لسنة  البطريركية 
الكنيسة  يف  والشهداء 
ابرشية  راعي  املارونية 
املطران  املارونية  البرتون 
وفد ضم،  مع  اهلل،  منري خري 
رابطة  يف  الدراسات  جلنة 
قدامى االكلرييكية البطريركية 
اىل  نقل  الذي  املارونية، 
رئيس اجلمهورية دعوة حلضور 
»موسوعة  كتاب  اطالق  حفل 
املشرقية«  الكنائس  شهداء 
متوز   30 يف  سيقام  الذي 
اجلاري يف الصرح البطريركي 
برعاية  الدميان  يف  املاروني 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك 

الراعي.
ان  اهلل  خري  املطران  واوضح 
»البطريرك املاروني اعلن سنة 
2017 سنة الشهادة والشهداء 
الحياء  املارونية  الكنيسة  يف 
التاريخ،  عرب  الشهداء  ذكرى 
ايضا  دعا  فرنسيس  والبابا 
شهداء  ذكرى  احياء  اىل 
ان  اىل  الفتا  الكنيسة«، 
قدمت  املشرقية  »الكنيسة 
الكثري من الشهداء كان آخرهم 

شهداء الكنيسة القبطية«.

جان  الرابطة  رئيس  وحتدث 
مراد عن املناسبة، تاله منسق 
واملؤلف  الدراسات  جلنة 
الدكتور  للموسوعة  الرئيسي 
»اهمية  عن  خليل،  الياس 
الواردة  واملعلومات  الوثائق 

يف املوسوعة«.

رئيس الجمهورية
مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
شهادة  مستذكرا  بالوفد، 
»اليت  الشرق  عرب  املسيحيني 
شهادة  بعد  مرتبة  اعلى  هي 
وكنيستنا  املسيح،  السيد 
وعلى  الشهادة  على  قامت 

فعل االميان بالقيامة«.

واذ لفت اىل ان »املسيحيني 
حياتهم  من  الكثري  دفعوا 
اميانهم«،  بسبب  وعذابهم 
متوز   31 »اختيار  عند  توقف 
شهداء  ذكرى  الحياء  كموعد 
الفتا  املشرقية«،  الكنائس 
مناسبة  »تشكل  انها  اىل 
جامعة نتيجة لتزامنها مع ذكرى 
اللبناني«،  اجليش  شهداء 
»اكمال  الوفد  من  متمنيا 
»يعود  ان  آمال  الرسالة«، 
املنطقة  اىل  الشرق  مسيحيو 
االنتصار  يتحقق  ان  بعد 
اليت  التكفريية  احلرب  على 
تستهدف اجلميع، ال سيما يف 

كل من العراق وسوريا«.
واكد »لقد متكنا بفضل بسالة 
االستقرار  نؤمن  ان  جيشنا 
واالمن يف لبنان. وعلى مجيع 
طائفة  اي  اىل  اللبنانيني، 
اجله،  من  يصلوا  ان  انتموا، 
ذلك انه بفضل اجلهود الفريدة 
بها  يقوم  اليت  نوعها  من 
بتقنية عالية واميان، سيتمكن 
من ضبط االمن وبسط السالم 
الطمأنينة  على ارضنا وتأمني 

للمواطنني«.

وفد الرهبانية الباسيلية الشويرية
عون  الرئيس  واستقبل 
الباسيلية  الرهبانية  من  وفدأ 
الرئيس  ضم،  الشويرية، 
معلوف،  ايلي  االباتي  العام 
بولس  االب  العام  االمني 
يوحنا  مار  دير  ورئيس  نزهة 
جنار،  شربل  االب  اخلنشارة 
عون  للرئيس  وجهوا  الذين 
احتفال  حلضور  »دعوة 
يقيمها  اليت  الغروب  صالة 
مار  الكاثوليك  الروم  بطريرك 
مار  دير  يف  العبسي  يوسف 
عيد  ملناسبة  اخلنشارة  يوحنا 
الرهبانية، مبشاركة شخصيات 

رمسية وسياسية وروحية«.
عون  للرئيس  الوفد  وقدم 
كتاب  من  العربية  النسخة 
»مشاس الكنيسة الكاثوليكية 
املتضمن  رومانوس«، 
الكنسية  واالحلان  القصائد 

القدمية.

رئيس الجمهورية مستقبال الوزير املشنوق



Page 4صفحة 4     

لبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  عرض 
اللبنانية« مسري جعجع مع نائب 
فريد  النواب  جملس  رئيس 
مكاري يف معراب آخر التطورات 

السياسية.

مكاري:  قال  اللقاء،  وعقب 
يف  القوات  ورئيس  »حبثت 
كما  املقبلة.  النيابية  اجللسة 
الرتب  سلسلة  موضوع  تناولنا 
اجلميع،  يؤيدها  اليت  الرواتب 
غري  األمور  بعض  هناك  ولكن 
أن  نفضل  كنا  اليت  الواضحة 
تبحث داخل احلكومة كي ال تأخذ 
السجال داخل جملس  حيزا من 

النواب«.

السوري،  النزوح  ويف موضوع 
»النازحني  أن  مكاري  اعترب 
يكبدون  باتوا  السوريني 
اللبنانيني الكثري من العناء، ال 
الدولة مل تعد  أن خزينة  سيما 
يسببونه  عما  ناهيك  حتتمل، 
وجود  ومن  باألمن  إخالل  من 
الوقت  حان  وقد  إرهابيني، 
الفتا  بالدهم«،  اىل  لعودتهم 
ستتقدم  »القوات  أن  إىل 
باقرتاح حل إىل احلكومة يظهر 
كل  ويف  الحقا.  العلن  اىل 
اللبنانية هي  احلكومة  األحوال، 

يف  التقرير  املخولة  الوحيدة 
مسألة النزوح السوري، لكنين 
أنصحها يف هذا السياق، وبعد 
خربة سابقة، إن كل االتفاقات 
اليت أبرمت مع النظام السوري، 
اليوم،  وحتى  الطائف  منذ 
كان  الورق  على  دونت  وإن 
فقط  يستخدمونها  السوريون 

ملصلحتهم«.

وإذ نوه بـ »اجلهود اليت تقوم 
عمل  من  األمنية  القوى  بها 
الداخلي  الصعيد  على  جبار 
البلد«،  محاية  صعيد  على  أم 
»أهمية  على  مكاري  شدد 
يقوم  مبا  تتجلى  اليت  النتائج 
األمن  أو  الداخلي  األمن  به 
العام أو اجليش اللبناني الذي 
وأثبت  اجلميع،  من  دعما  يلقى 
احلدود  محاية  على  قادر  أنه 

اللبنانية«.

وردا على سؤال، قال مكاري: 
»تطرقنا اىل االنتخابات النيابية 
موضوع  أن  ولو  املقبلة، 
سابق  والتحالفات  الرتشيحات 
يف  والقوات  وحنن  ألوانه، 

تعاون وتواصل دائمني«.
يف  رغبته  »عدم  تأكيد  وجدد 

الرتشح اىل النيابة«. 

مكاري من معراب: حان الوقت لعودة النازحني 
اىل بالدهم فخزينة الدولة مل تعد حتتمل

جعجع مستقبال مكاري

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

جملس  مكتب  هيئة  وزعت   
اعمال  جدول  اليوم،  النواب 
املقرر  التشريعية  اجللسة 
واالربعاء  الثالثاء  يومي  عقدها 
يف  احلالي  متوز  و19   18 يف 
احلادية عشرة قبل الظهر وجاء 

فيه:

الوارد  القانون  مشروع   -  1
رفع   :10416 رقم  باملرسوم 
واالجور  للرواتب  االدنى  احلد 
معيشة  غالء  زيادة  واعطاء 
للموظفني واملتعاقدين واالجراء 
ويف  العامة  االدارات  يف 
والبلديات  اللبنانية  اجلامعة 
غري  العامة  واملؤسسات 
اخلاضعة لقانون العمل وحتويل 
العام  االداري  املالك  رواتب 
يف  التعليمية  اهليئة  وافراد 
العالي  الرتبية والتعليم  وزارة 

واالسالك العسكرية.

الوارد  القانون  مشروع   -  2
باملرسوم رقم 10415: تعديل 
املواد  بعض  واستحداث 
لغايات  الضريبية  القانونية 
متويل رفع احلد االدنى للرواتب 
غالء  زيادة  واعطاء  واالجور 
معيشة للموظفني واملتعاقدين 
االدارات  يف  واالجراء 
اللبنانية  اجلامعة  ويف  العامة 
العامة  واملؤسسات  والبلديات 
العمل  لقانون  اخلاضعة  غري 
وحتويل رواتب املالك االداري 
التعليمية  اهليئة  وافراد  العام 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

العالي واالسالك العسكرية.

الوارد  القانون  مشروع   -  3
طلب   :10078 رقم  باملرسوم 
بروتوكول  ابرام  على  املوافقة 
اللبنانية  اجلمهورية  بني 
النشاء  االوروبية  واجملموعة 
حول  النزاعات  لتسوية  آلية 
اتفاقية  من  التجارية  االحكام 
املتوسطية  االوروبية  الشراكة 
املنظمة بني اجملموعة االوروبية 
جهة  من  االعضاء  والدول 
جهة  من  اللبنانية  واجلمهورية 

اخرى.

الوارد  القانون  مشروع   -  4
طلب   :1138 رقم  باملرسوم 
املواقفة على ابرام اتفاقية بني 
واالحتاد  اللبنانية  اجلمهورية 
االشخاص  نقل  حول  الروسي 

احملكومني.

الوارد  القانون  مشروع   -  5
محاية   :2015 رقم  باملرسوم 

احليوانات والرفق بها.

الوارد  القانون  مشروع   -  6
باملرسوم رقم 4072:استفادة 
اجلامعية  الشهادات  محلة 
املعينني يف مالكات املدارس 
قبل  ما  العام  للتعليم  اخلاصة 
وزارة  مالك  يف  او  اجلامعي 
 - العالي  والتعليم  الرتبية 
بصفة  للرتبية  العامة  املديرية 
الروضة  ملرحليت  مدرس 
والتعليم االساسي من احلقوق 
االجازات  حلملة  املمنوحة 

التعليمية.
7 - اقرتاح القانون الرامي اىل 

جبل  جديدة يف  انشاء حمافظة 
كسروان  قضاءي  يف  لبنان 

وجبيل.

8 - اقرتاح القانون الرامي اىل 
قانون  من   522 املادة  الغاء 

العقوبات اللبناني.

9 - اقرتاح القانون الرامي اىل 
املادة  من  ثانيا  البند  تعديل 
التاسعة من القانون رقم 717 

تاريخ 1998/11/5.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  10
يف  املتعاقدين  افادة  اىل 
االدارات العامة سندا للمرسوم 
وسائر   2001/5240 رقم 
االدارات  هذه  يف  املتعاقدين 
يقل  ال  وبدوام  لالصول  وفقا 
نظام  من  الرمسي  الدوام  عن 
تعاونية  وتقدميات  التقاعد 

موظفي الدولة.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  11
املديرية  يف  رتباء  ترقية  اىل 
العامة لقوى االمن الداخلي اىل 

رتبة مالزم.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  12
يف  مفتشني  ترقية  اىل 
املديرية العامة لالمن العام من 
رتبة مفتش ممتاز وما فوق اىل 

رتبة مالزم.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  13
اجملاعة  ذكرى  يوم  اقرار  اىل 

الكربى.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  14
وغريه  التعذيب  معاقبة  اىل 
من ضروب املعاملة او العقوبة 

القاسية او الالانسانية.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  15
اىل تسوية اوضاع رتباء وعرفاء 

يف الضابطة اجلمركية.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  16
سيارات  صفائح  حتويل  اىل 
اىل  العمومية  االوتوبيسات 
صغرية  اوتوبيسات  صفائح 
BUS MINI وصفائح سيارات 
سفائح  اىل   BUS MINI

سيارات اوتوبيس عمومية.

الرامي  القانون  اقرتاح   -  17
البكالوريا  شهادة  معادلة  اىل 
اللبنانية  بالبكالوريا  الدولية 

 30 بندا على جدول اعمال اجللسة التشريعية يف 18 و 19 احلالي 
ابرزها السلسلة وافادة املتعاقدين يف االدارات العامة من نظام التقاعد

للتالمذة اللبنانيني.

18 - اقرتاح القانون الرامي اىل 
تنظيم الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص.

املعجل  القانون  اقرتاح   -  19
ترقية  اىل  الرامي  املكرر 
ومفتشني  مقبولني  اشخاص 
لالمن  العامة  املديرية  يف 
العام محلة االجازة اللبنانية يف 
احلقوق اىل رتبة مالزم واملقدم 
علي  عون،  االن  النواب  من 
عمار، عبد اللطيف الزين، طوني 
الدويهي،  اسطفان  خاطر،  ابو 
غسان خميرب. خالد ضاهر، علي 
بتاريخ  اجلميل،  نديم  بزي، 

.2014/6/4

املعجل  القانون  اقرتاح   -  20
تعديل  اىل  الرامي  املكرر 
تاريخ   665 رقم  القانون 
عدل  الذي   1997/12/29
باملرسوم االشرتاعي رقم 118 
تاريخ 77/6/30 قانون البلديات 
املقدم من النائب غسان خميرب 

بتاريخ 2016/4/11.

املعجل  القانون  اقرتاح   -  21
تعديل  اىل  الرامي  املكرر 
القانون  من  اخلامسة  املادة 
269 تاريخ 2014/4/22 )قانون 
واالعفاء  االجتماعي(  الضمان 
من زيادات التأخري واملخالفات 
واجازة تقسيط الديون املرتتبة 
الوطين  الصندوق  لصاحل 
املقدم  االجتماعي  للضمان 
بتاريخ  زياد اسود  النائب  من 

.2017/1/26

املعجل  القانون  اقرتاح   -  22
املكرر الرامي اىل تسوية وضع 
االمن  يف  متقاعدين  عقداء 
العام املقدم من النواب فادي 
فادي  اهلرب،  فادي  االعور، 
ناجي  السعد،  فؤاد  كرم، 
غاريوس، مسري اجلسر، هنري 
بتاريخ  شهيب  واكرم  حلو، 

.2017/2/20

املعجل  القانون  اقرتاح   -  23
تعديل  اىل  الرامي  املكرر 
املادة الرابعة من القانون رقم 
)نظام  تاريخ 2011/4/30   289
وتنظيم الدفاع املدني( املقدم 
من النائب هادي حبيش بتاريخ 

.2017/2/20
املعجل  القانون  اقرتاح   -  24

تعديل  اىل  الرامي  املكرر 
الشكلية(  73)الدفوع  املادة 
احملاكمات  اصول  قانون  يف 
اجلنائية رقم 2001/328 املقدم 
بتاريخ  غامن  روبري  النائب  من 

.2017/2/20

املعجل  القانون  اقرتاح   -  25
اعفاء  اىل  الرامي  املكرر 
قانونا  بها  املعرتف  الطوائف 
والرسوم  الضرائب  بعض  من 
روبري  النائبني  من  املقدم 
بتاريخ  كنعان  وابراهيم  غامن 

.2017/2/21

املعجل  القانون  اقرتاح   -  26
استفادة  اىل  الرامي  املكرر 
االشخاص الناجحني يف مباراة 
جملس اخلدمة املدنية يف سنيت 
2016/2015 من احكام القانون 
 2002/7/29 تاريخ   441 رقم 
املقدم من النائب قاسم هاشم 

بتاريخ 2017/6/29.

املعجل  القانون  اقرتاح   -  27
املكرر الرامي اىل تعديل املادة 
الوطين  الدفاع  قانون  من   79
النواب:الوليد  من  املقدم 
سكرية -ادغار معلوف - فادي 
اهلرب - عباس هاشم - مروان 
فارس وعالء الدين ترو بتاريخ 

.2017/7/5
املعجل  القانون  اقرتاح   -  28
املكرر الرامي اىل اضافة نص 
املادة  من   )4( الفقرة  اىل 
اخلامسة من املرسوم االشرتاعي 
 1959/6/12 تاريخ   112 رقم 
املقدم من النائب قاسم هاشم 

بتاريخ 2017/7/12.

املعجل  القانون  اقرتاح   -  29
تعديل  اىل  الرامي  املكرر 
الرسوم  قانون  من   86 املادة 
اىل  يصار  حبيث  القضائية 
اليها،  ثانية  فقرة  اضافة 
املقدم من النائب زياد اسود 

بتاريخ 2017/7/12.

املعجل  القانون  اقرتاح   -  30
تعديل  اىل  الرامي  املكرر 
رقم  املرسوم  من   12 املادة 
 1983/6/29 تاريخ   83/47
من  والصرف  التقاعد  نظام 
النواب  من  املقدم  اخلدمة 
هاشم  قاسم   - الوليد سكرية 
- اميل رمحة - مروان فارس- 
عالء الدين ترو وانطوان سعد 

بتاريخ 2017/7/12. 

يف  اليوم  مساء  احلريري  سعد  الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
افتاب  امحد  لبنان  يف  الباكستاني  السفري  احلكومي  السراي 

وعرض معه العالقات الثنائية بني البلدين.
ثم التقى الرئيس احلريري وفدا من مجعية االطباء اللبنانيني يف 
اسرتاليا برئاسة الدكتور وليد االمحر، وجرى البحث يف املساعدات 
اليت ميكن ان تقدمها اجلمعية للقطاع الطيب يف لبنان يف جماالت 

االحباث والتجهيز وتبادل خربات.

احلريري استقبل السفري الباكستاني ومجعية 
االطباء اللبنانيني يف اوسرتاليا
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خالل  اجلمهورية«  »لقاء  أكد 
االنتخابات  ان  الدوري  اجتماعه 
الفرعية يف طرابلس وكسروان 
ينتظر  والكل  ان حتصل،  جيب 
لالقدام  الناخبة  اهليئات  دعوة 
تقديم  املنافسة من خالل  على 
االفضل،  الوطين  الربنامج 
بعيدا  يربح،  من  لريبح  وحينها 
من اي ضغوط إللغاء االنتخابات 

ب«التزكية« أو التذاكي«.

»الروح  ان  »اللقاء«  واعترب 
األفرقاء  غالبية  لدى  الوطنية 
فخ  من  انقذتها  احلكومة  يف 
بهدف  التعيينات  آلية  إلغاء 
ضرب الكفاءة حلساب الزبائنية 
الوقت  مؤكدا يف  السياسية«، 
القوى  مجيع  »على  انه  عينه 
من  لديها  ما  افضل  تقدم  ان 
كفاءات مبعزل عن اي حسابات 

خاصة«.

الوطين  »الدور  على  وشدد 
اليت  العسكرية  للمؤسسة 
حماربة  على  األقدر  انها  أثبتت 
منها  جعل  ما  وهذا  االرهاب، 
الغربي  العاملني  أنظار  قبلة 
والعربي بعد حتقيقها انتصارات 
انهاء  مهمة  »ان  مؤكدا  عدة«، 

عرسال  جرود  يف  »داعش« 
اللبنانية  املناطق  من  او غريها 
احلكومة  عاتق  على  حصرا  تقع 
اللبنانية ووزارة الدفاع الوطين 
وال  اللبناني،  اجليش  وقيادة 
جيوز بتاتا التخلي عن هذا الدور 

لصاحل أي جهة أخرى«. 

لقاء اجلمهورية: النتخابات فرعية دميوقراطية 
ليس فيها تزكية وال تذاكي

والنائب  الوزير  علق   - البقاع 
على  محدان  ابو  حممود  السابق 
قضية النازحني السوريني، ودعا 
»القيادات  اليوم،  تصريح  يف 
مستوى  إىل  ترتقي  أن  اللبنانية 
للشعب  اإلسرتاتيجية  املصاحل 
النازحني«،  وحل قضية  اللبناني 
إىل  النازحني  »عودة  وقال: 
وجودية  مسألة  هي  بلدهم 
عن  وبعيدا  للبنانيني،  بالنسبة 
املكابرة واملزايدة والوهم، ال أحد 
الطبيعية  العالقة  إلغاء  يستطيع 
بني لبنان وسوريا اليت فرضتها 
واليت  البلدين  بني  اجلغرافيا 
بل  ال  الطائف،  عليهااتفاق  نص 
الطائف  اتفاق  جوهر  يف  جاءت 
)العالقات املميزة( بني البلدين، 

وبشجاعة متناهية«.
كمواطن  موقعي  »من  وتابع: 
بالعالقة  قريبا سنعود  اننا  اقول 
لبنان و سوريا إىل متيزها،  بني 
واجلغرافيا  التاريخ  بقوة  وذلك 
الذين  أدعوا  لذلك  وامليدان، 
أن  النازحني  على  يتباكون 
أقول  و  أكاذيبهم  عن  يكفوا 
هلم بوضوح، لو كانوا متمسكني 
لبنان  بسيادة  و  الطائف  بإتفاق 
باإلتفاق  لتمسكوا  واستقراره، 
رئيس  دولة  بني  حصل  الذي 
جملس النواب الرئيس نبيه بري 
تضمن  صفري)الذي  والبطريرك 
من  السوري  اجليش  انسحاب 

هؤالء  استنسابية  لكن  لبنان(، 
بتنفيذ بنود اتفاقية الطائف وزيف 
حرصهم عليه دفعهم للذهاب مع 
جاك  األسبق  الفرنسي  الرئيس 
شرياك، وهو الذي طالب بالكلمة 
النواب  جملس  يف  ألقاها  اليت 
السوري  اجليش  ببقاء  اللبناني 
فلسطني،  حترير  حتى  لبنان  يف 
وهو والرئيس بشار األسد رفضا 
الواليات  العراق من قبل  احتالل 
وبعد  لكن  األمريكية،  املتحدة 
األمريكية  لالرادة  خضوع شرياك 

ذهب بإجتاه القرار 1559«.
واكد أبو محدان ثقته بـ »رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون و 
بأي قرار يساهم يف حل قضية 
داعيا  السوريني«،  النازحني 
تشكيل  إىل  الوزراء  »جملس 
عملها  آليات  حتديد  جيري  جلنة 
احلكومة  مع  التنسيق  و  للتعاون 
»مواقف  على  وأثنى  السورية«. 
وتضحياته«،  اللبناني  اجليش 
عن  اجليش  ب«إبعاد  طالب  و 
حفلة املزايدات« اليت وضعها أبو 

محدان يف »دائرة الشبهة«. 

ابومحدان: لتشكيل جلنة حتدد آليات 
عملها للتعاون والتنسيق مع احلكومة 

السورية لعودة النازحني

تجمع العلماء

يف  اإلدارية  اهليئة  عقدت 
املسلمني«  العلماء  »جتمع 
برئاسة  األسبوعي  اجتماعها 
رئيس اهليئة اإلدارية الشيخ 
اهلل  عبد  حسان  الدكتور 
فيه  اعتربت  بيانا  واصدرت 
املشروع  »نهايات  يف  انه 
املدعوم  أمريكي   - الصهيو 
من املال اخلليجي واملنفذ من 
واحمللية  اإلقليمية  األدوات 
والنصرة  بداعش  املتمثلة 
احلاجة  تربز  والقاعدة، 
هلذا  املواجهة  القوى  الحتاد 
املشروع وتلك املتضررة منه 
التداعيات  مع  التعامل  يف 
اجملال  وفتح  حكيم  بأسلوب 
للعودة  بهم  غرر  من  أمام 
وتسهيل  الوطن  حضن  إىل 
من  النازحني  عودة  عملية 
إىل  احلروب  بسبب  بلدانهم 
ديارهم اليت حررت من رجس 

التكفرييني«.

وعلى املستوى اللبناني، رأى 
التجمع انه » ال بد من موقف 
عودة  عملية  من  موحد  وطين 
النازحني اليت جيب أن تتوالها 
والتعاون  بالتنسيق  الدولة 
فيه  ملا  السورية،  الدولة  مع 
السوري  الشعبني  مصلحة 

واللبناني«.

وشجع على »العودة الطوعية 
للنازحني السوريني إىل أماكن 

يف  فان  بالدهم،  يف  آمنة 
وعودة  لكرامتهم  حفظا  ذلك 

إىل بيوتهم وأرزاقهم«.

ودعا التجمع »الدولة اللبنانية 
يف  الشاذ  الوضع  إنهاء  إىل 
رأس  ويف  وجرودها  عرسال 
املناطق  هذه  بتصفية  بعلبك 
من الوجود اإلرهابي بالتعاون 
والتنسيق مع اجليش السوري 
واملقاومة فهذه املناطق حمتلة 

وال بد من حتريرها«.

اإلعدام  »أحكام  واستنكر 
يف  ناشطني  حبق  الصادرة 
انها  معتربا  احلجاز«،  أرض 
يستدعي  سياسي  »إعدام 
حقوق  مؤسسات  من  وقفة 
إال  تتحرك  ال  اليت  اإلنسان 
اإلمربيالية  مصلحة  ضمن 

األمريكية«.

واكد انه » قضية فلسطني ما 
زالت وستبقى القضية األوىل 
يف  ولألحرار  اإلسالمية  لألمة 
»اهلجوم  مستنكرا  العامل«، 
الصهيوني  للعدو  الوحشي 
على خميم خميم جنني ما أدى 
إىل سقوط شهداء وجرحى«، 
عارمة  »انتفاضة  اىل  داعيا 
احملتلة  األراضي  كل  يف 
الصهاينة  يستفرد  ال  كي 
بشكل  بالفلسطينيني 

تدرجيي«.

جتمع العلماء: إلنهاء الوضع الشاذ يف 
عرسال وتشجيع عودة النازحني الطوعية

ابو حمدان

ملحم  االعالم  وزير  استقبل 
االول  امس  ظهر  الرياشي 
وفدا  الوزارة،  يف  مكتبه  يف 
االعالم  كلية  خرجيي  رابطة  من 
برئاسة الدكتور عامر مشموشي. 
جملس  اقرار  يف  البحث  ومت 
قانون  تعديل  مشروع  الوزراء 

املطبوعات.

مشموشي
مشموشي:  قال  اللقاء،  بعد 
الرياشي  الوزير  لنشكر  »جئنا 
بإسم كل االعالميني يف لبنان 
الذي  التارخيي  االجناز  على 
جملس  موافقة  وهو  حتقق 
تعديل  مشروع  على  الوزراء 
العام  منذ  املطبوعات  قانون 
وضعنا  حنن  وطبعا   ،1962
الكمال  الوزير  بتصرف  انفسنا 
الطريق الننا نعترب هذا املشروع 
هو بداية لطريق طويلة الصالح 
ولتأمني  لبنان  يف  االعالم 
احلقوق الشرعية للعاملني بهذا 
اجلدول  يف  واملسجلني  احلقل 
النقابي، وانتهزنا هذه الفرصة 

لنرفع ملعاليه سلسلة مالحظات 
على مشروع القانون الذي اقره 
ومتنينا  مؤخرا  الوزراء  جملس 
تقوي  النها  بها  يأخذ  ان  عليه 
تسيء  وال  وحتصنه  القانون 
خريا  معاليه  وعدنا  وقد  اليه، 
مهتم  وهو  معنا  متجاوبا  وكان 
باالعالم يف لبنان النه اعالمي، 
اليت  وباجلهود  به  نثق  وحنن 
يبذهلا خبطوته التارخيية اجلريئة 
بإصالح االعالم من القاعدة اىل 

رأس اهلرم«.

رئيسي  مطلب  »هناك  وختم: 
االعالميني  ان  وهو  للرابطة 
النقابة  اىل  سينضمون  الذين 
هم كل الذين يعملون يف كل 
وسائل االعالم وليس احملررين 
يف  العاملني  والصحافيني 

الصحافة الورقية فقط«.

العام  املدير  زار  الوفد  وكان 
حسان  الدكتور  االعالم  لوزارة 
فلحة، وكان حبث يف الشؤون 

االعالمية.

رابطة خرجيي كلية االعالم زارت الرياشي وفلحة

مشموشي : نقابة احملررين 
اجلديدة إجناز تارخيي

الرياشي مستقبال الوفد

املاروني اللقاء مجتمعا البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي رئيس دائرة االمن العام 
يف الشمال العميد رميون أيوب 
بشارة  جورج  النقيب  يرافقه 
على  جريا  الدميان  زارا  اللذين 
العادة السنوية للرتحيب بغبطته 

يف ربوع الدميان.

الراعي التقى رئيس دائرة 
االمن العام مشاال

عمل  على  منهما  الراعي  واطلع 
معاجلة  يف  العام  االمن  جهاز 
العديد من القضايا الناجتة عن 
كثافة النزوح السوري وال سيما 
والعمل  الشمالية  املناطق  يف 
اجلهاز  به  يقوم  الذي  الوطين 
املواطنني  راحة  على  سهرا 

وامنهم. 

الراعي مستقبال العميد ايوب والنقيب بشارة

اكد رئيس اجمللس االرثوذكسي 
بامسه  االبيض  روبري  اللبناني 
اجمللس  أعضاء  كل  وباسم 
وكل  اللبناني  االرثوذكسي 
املطلق  الدعم  اللبناني،  الشعب 
التضحيات  على  اللبناني  للجيش 
يقدمونها  الذي  الدائمة  العظيمة 
وقال:  والوطن«،  للشعب 
القوة  هو  اللبناني  »اجليش 
الوحيدة القادر على ارساء الوحدة 
شرائح  وكافة  الطوائف  كل  بني 
حامي  النه  اللبناني،  اجملتمع 
العلم  ورافع  والوطن  االرض 
دائما،  رؤوسنا  ورافع  اللبناني 
فإننا ال نقبل اي تشكيك من اي 
طرف كان داخل لبنان او خارجه، 
فان قدرات اجليش قوية بقيادته 
لالرهاب  وحماربتهم  وعنفوانه، 
كل  يف  وقسوة  بقوة  وضربهم 
االرهابني  فيها  املتواجد  األماكن 
وعلى احلدود يف السبيل الوحيد 

حلماية لبنان«.
امام  ننحنى  »اننا  وختم: 
اللبناني  اجليش  األبطال  شهداء 
الذين  بدمائهم  وتضحياتهم 
سقوا كل تراب االرض اللبنانية، 
عربون حمبة ووفاء لكل الشعب، 
محاكم اهلل والنصر الدائم للجيش 

والوطن والشعب«. 

رئيس اجمللس االرثوذكسي:
 نرفض اي تشكيك من 
اي طرف كان باجليش
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النائب سليم سلهب ان   أكد 
العمل  لتفعيل  توافقا  »هناك 
خالفات  وجود  رغم  الوزاري، 
الواجب  التعيينات  آلية  حول 
السري بها من ناحية التشكيالت 

القضائية او الدبلوماسية«.
وعلق يف حديث الذاعة »صوت 
لبنان 93,3« على ملف النزوح 
السوري، مشددا على »ضرورة 
التوافق الداخلي يف مقاربة هذا 
املوضوع يف اطار سياسة واحدة 
مثنيا  لدقته«،  نظرا  للحكومة 
على »املواقف الداعمة للجيش 

وللخطوات االستباقية«، اال انه 
اعتربها »غري كافية ألنها حتتاج 
اىل تفعيل االرضية السياسية 

ليقوم اجليش مبهامه«.
وعن سلسلة الرتب والرواتب، 
تكمن  »االجيابية  ان  فأكد 
على  اجمللس  مكتب  باتفاق 
جدول  على  بند  اول  تكون  ان 
التشريعية«،  اجللسة  اعمال 
مع  تواصل  »وجود  اىل  الفتا 
دون  من  القرارها  الفرقاء 
املواطنني  او  اخلزينة  حتميل 

اعباء مالية اضافية«. 

سلهب: متفقون على تفعيل العمل الوزاري 
رغم اخلالف حول آلية التعيينات

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

احلريري  رفيق  مطار  ينجح  هل 
الدولي يف جتاوز االمتحان الذي 
اخلريف  مطلع  يف  له  سيخضع 
املقبل من قبل جلنة دولية تزوره 
لرفع  استقصائية  زيارة  يف 
تقرير حول سالمة الطريان فيه؟ 
استمرار  بسبب  مطروح  السؤال 

أزمة املراقبني اجلويني.
تشرين  شهر  خالل  لبنان  يزور 
منظمة  من  وفد  املقبل  االول 
االمم  يف  الدولي  الطريان 
املتحدة، يف اطار برنامج الرقابة 
العاملية على الدول االعضاء يف 
املنظمة، للتدقيق يف االجنازات 
اللبنانية  الدولة  بها  قامت  اليت 
على  احلريري  رفيق  مطار  يف 

مجيع االصعدة.
قضية  أن  املعلومات  ويف 
تشكل  قد  اجلويني  املراقبني 
اليت  النتائج  اىل  بالنسبة  أزمة 

قد خترج بها اللجنة الدولية.
املراقبني  عمل  فريق  أن  وعلم 
السنوات  يف  تقلص  اجلويني 
مراقب   100 حوالي  من  األخرية 
اىل حوالي 20 مراقًبا. هذا العدد 
الدولية  املعايري  مع  يتماهى  ال 
املعتمدة لسالمة الطريان، حيث 
يضطر املراقب اجلوي يف بريوت 
للعمل ملدة طويلة من الساعات 

املتتالية بسبب النقص
العدد، يف حني أن املعيار  يف 
على  ينص  املعتمد  الدولي 
ساعات  تليها  حمددة  ساعات 
يف  الطريقة  وهذه  اسرتاحة، 
العمل اهلدف منها ضمان قدرة 
املراقب اجلوي على الرتكيز ألن 
هبوط  وسالمة  حساسة  مهمته 
بهذه  ترتبط  الطائرات  واقالع 

املهمة.
ويف املعلومات، ان سبب النقص 
يف عدد املراقبني يعود إّما اىل 
التقاعد وعدم ملء الشواغر وإّما 
اجلويني  املراقبني  استقالة  اىل 
بعد  املنطقة  دول  يف  للعمل 

تلقيهم لعروض مالية مغرية.

ومن املعروف أن معدل رواتب 
بريوت  يف  اجلويني  املراقبني 
رواتب  قياًسا مبعدل  جًدا  متدٍن 

املراقبني اجلويني يف املنطقة.
هذه  معاجلة  يف  املشكلة  تكمن 
الثغرة قبل قدوم البعثة الدولية، 
بأن تعيني مراقبني جويني حيتاج 
ليصبحوا  لتدريبهم  وقت  اىل 
وهذا  الوظيفة،  لتولي  مؤهلني 
األمر قد يستغرق حوالي السنة 
وبالتالي ال توجد امكانية ملعاجلة 
املشكلة عن هذا الطريق، وهناك 
اقرتاحات اليوم باستئجار خدمات 
العائق  لكن  اجانب،  مراقبني 
مالية  موازنة  تأمني  يف  يبقى 

إلجناز هذا األمر.
أخرًيا هناك خماوف من أن يؤدي 
استمرار هذه الثغرة اىل تقديم 
البعثة الدولية تقريًرا سلبًيا يف 
موضوع سالمة الطريان يف مطار 

بريوت.
ويف هذا السياق، استقبل وزير 
يوسف  والنقل  العامة  االشغال 
فنيانوس رئيس مصلحة سالمة 
الطريان عمر قدوحة، وحبث يف 
الزيارة املهمة اليت ستقوم بها 
منظمة الطريان الدولي يف االمم 
شهر  خالل  لبنان  اىل  املتحدة 

تشرين االول املقبل.
املرحلي  التقرير  على  واطلع 
حتى  متت  اليت  االجنازات  حول 
جوية  عمليات  من  اليوم  تاريخ 
واجازات  الطائرات  وصالحيات 
حبوادث  التحقيق  وتراخيص 
الفنية  والكشوفات  الطائرات، 
الشركات  على  اجريت  اليت 
االرضية من  اللبنانية واخلدمات 

صيانة وغريها.
اليت  اخلطوات  ان  بالذكر  جدير 
مت اجنازها جيدة، وهي تتماهى 
ان  اال  الدولية،  واملتطلبات 
قدمية  وهي  املراقبني  مشكلة 
وتعود اىل سنوات سابقة، فانها 
حتتاج اىل قرار حكومي مل يصدر 

بعد.

مطار بريوت أمام اختبار دولي... 
هل ينجح؟

بانتظار معالجة ما تبقى من ثغرات
النائب سلهب

من  بدعوة  موسع  لقاء  عقد   
احلزب  يف  البازورية  منظمة 
األمني  مع  اللبناني،  الشيوعي 
الذي  غريب  حنا  للحزب  العام 
اإلقليمي  »الوضع  إىل  تطرق 
واحمللي وتداعياته على الساحة 
االنتخابات  وقانون  اللبنانية، 
السلطة  أطراف  فصلته  الذي 
النسبية  وأفقد  مقاسها  على 

مضمونها اإلصالحي«.

واعلن غريب أن »الوجهة العامة 
تصعيد  هي  الشيوعي  للحزب 
واملعيشية  السياسية  املواجهة 
املعارضة  موقع  من  والنقابية 
املستقلة،  الدميوقراطية 
وسعي احلزب إىل جتميع كافة 
واألحزاب  والشخصيات  القوى 
وقوى  واملستقلة  الوطنية 
»كل  داعيا  املدني«،  اجملتمع 
والتحالف  للتعاون  القوى  هذه 

والوحدة«.
قوى  توحدت  »كما  وقال: 
فعلى  مصاحلها،  خلف  السلطة 
قوى التغيري التحالف والتعاون 
الشعب  مصاحل  أجل  من 
املواجهة  تصعيد  عرب  اللبناني 
يف  السلطة  لقوى  والتصدي 
خلفية  على  االستحقاق  هذا 

شعبية واسعة ومتماسكة«. 

غريب خالل لقاء يف البازورية: لتصعيد املواجهة 
من موقع املعارضة الدميوقراطية املستقلة

حنا غريب

نعى الوزير السابق نقوال حناس 
عبد  الدكتور  السابق  النائب 
اجمليد الرافعي، وقال يف بيان: 
»برحيل املناضل الكبري الدكتور 
عبد اجمليد الرافعي تفقد مدينة 
الفيحاء، علما من أعالمها ورمزا 
والقومية،  الوطنية  رموزها  من 
الناس  بقضايا  لاللتزام  ومثاال 
والوطن واألمة، ومدافعا شرسا 

عنها«.
أضاف: »بغياب نائب طرابلس 
كما  العميق  باألسى  أشعر 

الذين  طرابلس،  أبناء  مجيع 
كان خري ممثل هلم يف الندوة 
املناسبة  هذه  ويف  الربملانية. 
أتقدم من عائلة فقيدنا الكبري، 
السيدة  أرملته  طليعتهم  ويف 
التعازي،  بأحر  ليلى بقسماطي 
سائاًل اهلل أن يدخله اهلل فسيح 

جنانه«.

طرابلس  »ستحفظ  وختم: 
لطبيبها عطاءاته وتارخيه اجمليد، 

وصورته الناصعة البياض«. 

نقوال حناس نعى الرافعي: ستحفظ طرابلس 
لطبيبها عطاءاته وصورته الناصعة

بلديات  احتاد  رئيس  نعى 
طرابلس  بلدية  رئيس  الفيحاء 
بيان،  يف  قمرالدين،  امحد 
عبد  الدكتور  السابق  »النائب 
وافته  الذي  الرافعي،  اجمليد 
امس ويصلى على  يوم  املنية 
جثمانه الطاهر بعد صالة عصر 
يف  طينال  جامع  يف  اليوم 

طرابلس، جاء فيه:

املطمئنة  النفس  أيتها  »يا 
ارجعي إىل ربك راضية مرضية 
وادخلي  عبادي  يف  فادخلي 
الرضى  من  مبزيد  جنيت«، 
تعاىل،  اهلل  بقضاء  والتسليم 
طرابلس  يف  اهلنا  اىل  ننعي 

وكل لبنان والعامل العربي نائب 
العطاء  رجل  السابق،  طرابلس 
والقومي،  الوطين  والنضال 
العمل  ورائد  الفقراء  طبيب 
القرن  منذ مخسينيات  اخلريي، 
اجمليد  عبد  الدكتور  املاضي 

الطيب الرافعي.
إىل  التعازي  بأحر  نتقدم 
خصوصا  وحمبيه  الفقيد  عائلة 
عموما،  ولبنان  طرابلس  وأهل 
الراحل  وداع  يف  ونشارككم 
جثمانه  على  والصالة  تشييعه 
)امس  اخلميس  عصر  الطاهر 
االول.رمحك اهلل الدكتور الطيب 
بواسع  وتغمدك  الرافعي.. 

رمحته وأسكنك فسيح جنته«.

قمر الدين نعى الرافعي: رجل العطاء 
والنضال الوطين والقومي

وصل اىل بريوت بعد ظهر امس 
االول اخلميس السفري الفرنسي 
اجلديد لدى لبنان برونو فوشري، 
لتقديم  باريس  من  قادما 
اىل  اعتماده  اوراق  عن  نسخة 
وتسلم  اللبنانيني  املسؤولني 

مهامه الدبلوماسية اجلديدة.
وكان يف استقباله يف املطار، 
يف  املراسم  مديرية  ممثل 
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
نديم صوراتي واركان السفارة 

الفرنسية.

السفري الفرنسي اجلديد وصل اىل لبنان

»اللقاء  رئيس  إستقبل 
وليد  النائب  الدميقراطي« 
جنبالط يف دارته يف كليمنصو 
اخلميس،  االول  امس  مساء 

جنبالط عرض وسفري مصر االوضاع يف 
لبنان واملنطقة

نزيه  لبنان  يف  مصر  سفري 
النجاري، وعرض معه التطورات 
لبنان  يف  الراهنة  السياسية 

واملنطقة. 

تفقد قائد اجليش العماد جوزاف 
االول،  امس  ظهر  قبل  عون 
والدراسات  البحوث  مركز 
الرحيانية،  يف  االسرتاتيجية 
حيث جال يف أقسامه ومكاتبه، 
واطلع على سري أعماله وحاجاته 
املختلفة، ثم رعى حفل تدشني 
يف  اجلديدة  احملاضرات  قاعة 

املركز.

جبهود  عون  العماد  ونوه 
لالرتقاء  املركز،  على  القيمني 
والثقايف  الفكري  بدوره 
جلهة  خصوصا  واألكادميي، 
والندوات  املؤمترات  استضافة 
تلقي  اليت  والدولية،  احمللية 
األزمات  أبرز  على  الضوء 
وحتديد  املعاصرة  واملشكالت 

وإطار  وخلفياتها  أسبابها 
»أن  إىل  الفتا  معاجلتها، 
الوجوه  أحد  ميثل  املركز  هذا 
املشرقة للجيش اليت يطل من 
املدني«،  اجملتمع  على  خالهلا 
تطويره  على  وواعدا ب«العمل 

وتعزيز إمكاناته«.

وختم قائال:«كما االعتداء على 
الصمود  بإرادة  يواجه  الوطن 
اهلدام،  الفكر  كذلك  والدفاع، 
ومعركتنا  البناء،  بالفكر  يواجه 
ضد  واألمنية  العسكرية 
بالتزام  دائما  تقرتن  اإلرهاب، 
واإلنسانية  الثقافية  القيم 
يعتنقها  اليت  واألخالقية، 
يتجزأ  ال  جزءا  وتشكل  اجليش 

من رسالته«.

قائد اجليش تفقد مركز البحوث يف 
الرحيانية:

 لتطويره وتعزيز إمكاناته

قائد الجيش متفقدا املركز
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للمرة األوىل منذ انطالق حمادثات 
سورية،  يف  للسالم  جنيف 
ستيفان  األممي  املبعوث  ملح 
نضوج  قرب  إىل  ميستورا  دي 
مباشرة  حمادثات  إجراء  شروط 
والنظام  املعارضة  وفود  بني 
السوري، متحدثًا عن إمكان عقد 
خالل  املباشرة  اللقاءات  تلك 
اجلولة املقبلة من حمادثات جنيف 
واليت قالت مصادر روسية إنها 
)سبتمرب(  أيلول  يف  متوقعة 
املقبل، عقب جولة آستانة نهاية 

آب )أغسطس(.

وزير  قال  ذلك،  موازاة  يف 
سريغي  الروسي  اخلارجية 
تدعم  ال  موسكو  إن  الفروف 
األسد،  بشار  السوري  الرئيس 
من  سورية  على  ختشى  لكنها 
»مصري العراق«، وزاد: »أخشى 
أنه بعد القضاء على الديكتاتور 
البلد  على  القضاء  سيجري 

أيضًا«.

ال  روسيا  أن  الفروف  وذكر 
متمسكة  لكنها  األسد،  تدعم 
حبق الشعب السوري يف تقرير 

مصريه.

مقر  يف  ألقاها  حماضرة  ويف 
برلني  يف  كوربر«  »صندوق 
الفروف:  أضاف  االول،  أمس 
ال  باألسد، حنن  يتعلق  ما  »يف 
ندعمه، لكننا ال نريد إطالقًا أن 
يتكرر )يف سورية( ما حصل يف 
العراق«. وأوضح يف إشارة إىل 
كثرية  غربية  دواًل  أن  العراق 
على  للقضاء  »متعطشة  كانت 
بعد  أخشى  وهلذا  الديكتاتور. 
القضاء على الديكتاتور أن يتم 
ألننا  أيضًا،  البلد  على  القضاء 
شديدة  تطورات  هناك  نشهد 

التعقيد«.

ليبيا  أن  على  الفروف  وشدد 
مشابهًا  وضعًا  اآلن  تشهد 

للوضع السوري.

وتواصلت حمادثات دي ميستورا 
املشاركة يف  الوفود  مع  أمس 
قوية  مؤشرات  وظهرت  جنيف 
املعارضة  منصات  تقارب  إىل 
والقاهرة  )الرياض  الثالث 
»وفد  إىل  للتوصل  وموسكو( 
جوالت  خالل  جيمعها  واحد« 

التفاوض املقبلة.
ديبلوماسية  مصادر  وربطت 

موسكو ختشى سيناريو العراق و »القضاء على الديكتاتور والبلد«

غربية بني تفاؤل دي ميستورا 
بقرب املفاوضات املباشرة بني 
والتقارب  والنظام،  املعارضة 
املعارضة.  منصات  بني  األخري 
املعارضة  وفود  التقت  وإذا 
ستكون  لوجه  وجهًا  والنظام 
منذ  األوىل  املرة  هي  هذه 
انطالق عملية جنيف عام 2012.

وفد  مع  ميستورا  دي  وحبث 
بشار  برئاسة  السوري  النظام 
اإلرهاب،  مكافحة  يف  اجلعفري 
»فنية«  اجتماعات  عقدت  كما 
السوري  الوفد  من  خرباء  بني 

وفريق دي ميستورا.

»مل  ميستورا:  دي  وقال 
اجلارية  احملادثات  خالل  يدفع 
مفاوضات  إىل  جنيف  يف 
أن  جيب  ذلك  ألن  مباشرة... 
يدفع  كي  سورية  بإرادة  يأتي 
وليس  حقيقية  مفاوضات  حنو 
وتابع:  شكلية«.  لقاءات  جمرد 
»مل أتوقع أي حمادثات مباشرة 
نركز  لكننا  اجلولة،  هذه  يف 
املشرتكة  القواسم  على  اآلن 
ندفع  ال  حنن  األطراف...  بني 
حنو ذلك )احملادثات املباشرة(، 
تلقائيًا،  حتصل  أن  جيب  ألنها 
العمل  يبدأ  حتصل،  وعندما 

احلقيقي«.

وردًا على سؤال حول احتماالت 
املباشرة  املفاوضات  تبدأ  أن 
أيلول،  يف  املقبلة  اجلولة  قبل 

قال: »رمبا قبل ذلك«.

رئيس  أكد  ذلك،  موازاة  يف 
مجيل  قدري  موسكو«  »منصة 
من  املعارضة  أطراف  اقرتاب 
تؤسس  تفاهمات  إىل  التوصل 

تتقدم الرابطة املارونية بأحر التعازي من أبناء 
الجالية املسيحية خاصة واللبنانية والعربية عامة 
وباالخص طائفة الروم األرثوذكس يف سيدني 

وأسرتاليا بوفاة املطران بولس صليبا مرتوبوليت 
أسرتاليا، نيوزيلندا والفيلبـّني سائلني اهلل لروحه 

الراحة والسالم،

 May his soul Rest In Peace
Our sincere condolences

الرابطة املارونية تعزي 
بسيادة املطران صليبا

للمعارضة  موحد  وفد  لتشكيل 
يف املستقبل.

أطراف  إن  مجيل،  وقال 
تقريب  من  متكنت  املعارضة 
من  واحدة  حول  نظرها  وجهات 
املطروحة  األساسية  السالت 

للبحث وهي مسألة الدستور.

متفقون  اآلن  »حنن  وأضاف: 
بنسبة 75 - 80 يف املئة، وذللت 
كل العقبات الرئيسة وتفاهمنا 

على 3 أوراق شاملة«.

 وأكد أن مثة رؤية مشرتكة متت 
وآليات  املبادئ  حول  بلورتها 
أن  جيب  الذي  الدستور  وضع 

يصيغه السوريون أنفسهم.

وأشار إىل أن جولة املفاوضات 
يف جنيف شهدت ثالث جلسات 
عمل مكثفة ألطراف املعارضة. 
وأقر بأن »العملية ليست سهلة 
واملواقف ما زالت متباعدة حيال 
تقريب  لكن  امللفات،  عدد من 
مستحياًل  ليس  النظر  وجهات 
مناقشة  جتربة  أثبتت  كما 

الدستور«.

الفرتة  اقتناعه بأن  وأعرب عن 
العمل  تواصل  ستشهد  املقبلة 
من أجل خوض اجلولة الثامنة بـ 

»وفد موحد للمعارضة«.

ممثل  قال  ذلك،  غضون  يف 
دليقان  مهند  موسكو«  »منصة 
إن  ميستورا  دي  لقائه  بعد 
الورقة  على  وافقت  املنصة 
األممي  املبعوث  طرحها  اليت 
بني  النظر  وجهات  لتقريب 

النظام واملعارضة.

املعارضة  الوفود  أّن  وأوضح   
املشاركة  إىل  للتوصل  تسعى 
بوفد واحد يف اجلولة املقبلة من 
نسعى  »ما  وتابع:  احملادثات. 
واحد  معارض  وفد  هو  إليه 

وليس موحدًا«.

»منصة  وفد  رئيس  وأعلن 
أن  اخلالدي  فراس  القاهرة« 
ورقة  على  وافقت  املنصة 
دي  قدمها  اليت  املبادئ 
وجود  إىل  الفتًا  ميستورا، 
تقارب يف الرؤى وتزايد الثقة 

بني منصات املعارضة.

وأشار إىل أن »منصة القاهرة« 
إىل  التوصل  إىل  تسعى 
التفاوض املباشر من أجل البدء 

بالعملية السياسية.

ستيفان دي ميستورا

األمريكي  الرئيس  موفد  اعلن 
السالم  لعملية  ترامب  دونالد 
إىل  التوصل  غرينبالت  جيسون 
اتفاق بني السلطة الفلسطينية 
املياه،  شأن  يف  وإسرائيل 
الفلسطينيني  حبصول  يقضي 
مليون مرت مكعب   33 على حنو 
سنويًا من مشروع ملد قناة بني 

البحرين األمحر وامليت.
ومت اإلعالن عن االتفاق يف مؤمتر 
القدس  يف  مشرتك  صحايف 
ورئيس  غرينبالت  ضم  أمس 
مازن  الفلسطينية  املياه  سلطة 
اإلقليمي  التعاون  ووزير  غنيم 
اإلسرائيلي تساحي هنغيب، وهو 
ما أثار التفاؤل يف شأن العملية 
الواليات  اليت حتضر  السياسية 

املتحدة إلطالقها قريبًا.
محل  إىل  واشنطن  وتسعى 
على  وإسرائيل  الفلسطينيني 
التوصل إىل اتفاقات يف شأن 
الرئيسية  اخلالفية  القضايا 
متهيدًا للتوصل إىل حل سياسي 

كامل.
ديبلوماسي  مصدر  وذكر 
الفلسطيين  االتفاق  »أن  غربي 
احلصة  على  اإلسرائيلي   -
الفلسطينية من مياه القناة بني 
البحرين )األمحر وامليت( يشكل 
أن  وأوضح  مشجعة«.  »بداية 
إىل  تسعى  األمريكية  »اإلدارة 
إطالق عملية سياسية تقوم على 
التفاوض يف شأن مجيع القضايا 
اخلالفية، كاًل على حدة«. وأشار 
إىل أن »التفاوض جيري عرب جلان 
القدس  حول  واحدة  خمتّصة، 

أنابيب املياه أول اتفاق فلسطيين - إسرائيلي برعاية إدارة ترامب
وأخرى حول املياه، وثالثة حول 
األمن،  حول  ورابعة  احلدود، 
ويف  الالجئني.  حول  وخامسة 
حال التوصل إىل اتفاق حول أي 
عنه  سيعلن  القضايا  هذه  من 

ويبدأ تطبيقه فورًا«.
ورجح املصدر »حصول اتفاقات 
مبكرة حول ملفات املياه واألمن 
فيما  االقتصادية  والعالقات 
مثل  األخرى  امللفات  تعرتي 
والالجئني،  والقدس  احلدود 

صعوبات«.
أن  األمريكية  اإلدارة  وترى 
جزئية  اتفاقات  إىل  التوصل 
تعزيز  أمام  الطريق  سيفتح 
وتأهيلهما  اجلانبني،  بني  الثقة 
للتوصل إىل اتفاقات حول باقي 

امللفات الصعبة.
البحرين  قناة  مشروع  ويهدف 
إقامته  على  االتفاق  مت  الذي 
بني إسرائيل واألردن والسلطة 
إىل   ،2013 يف  الفلسطينية 
بناء خط أنابيب طوله حنو 200 
األمحر  البحر  من  ميتد  كيلومرت 
حمطة  وإقامة  امليت،  حتى 
العقبة  ميناء  يف  املياه  لتحلية 

األردني.
إسرائيل  أن  غرينبالت  وقال 
إىل  للتحلية  أدت حمطاتها  اليت 
وجود فائض يف املياه، ستبيع 
إىل  مكعب  مرت  مليون   33 حنو 
إطار  يف  الفلسطينية  السلطة 
االتفاق النهائي. وعرب عن أمله 
يف  االتفاق  هذا  »يساهم  بأن 
رفع كفاءة البحر امليت ويساعد 
الفلسطينيني  فقط  ليس 

األردنيني  بل  واإلسرائيليني، 
أيضًا«.

اإلقليمي  التعاون  وزير  وذكر 
املشروع  إكمال  أن  اإلسرائيلي 
 900 بنحو  قيمته  تقدر  الذي 
سيستغرق  دوالر،  مليون 
أربعة أو مخسة أعوام. وستنتج 
مليون   80 املياه  حتلية  حمطة 
األقل.  على  سنويًا  مكعب  مرت 
األردن  اتفاق وقع مع  ومبوجب 
إسرائيل  ستشرتي   ،2015 يف 
من  مكعب  مرت  مليون   40 حنو 

هذه الكمية.
وقال مازن غنيم أن »التوصل 
إىل اتفاق مع اجلانب اإلسرائيلي 
مشريًا  أمريكية«  برعاية  مّت 
حول  »املفاوضات  أن  إىل 
بعد،  تبدأ  مل  املائية  احلقوق 
حول  األخرية  التفاهمات  لكن 
مياه  من  الفلسطينية  احلصة 
مع  تتعارض  »ال  البحرين  قناة 
حقوقنا  حتقيق  على  إصرارنا 
املائية  املصادر  من  العادلة، 
كافة«. وأردف: »بعد نقاشات 
من  أكثر  استمرت  طويلة 
اجلانب  مع  العام  ونصف  عام 
اإلسرائيلي، توصلنا إىل توافق 
مبدئي يقوم على حتديد احلصة 
الفلسطينية بنحو 32 مليون مرت 
 22( املياه  من  سنويًا  مكعب 

للضفة و10 لغزة(«.
مرة  ألول  الربيطانيون  وطرح 
فكرة حفر قناة من البحر األمحر 
إىل البحر امليت خالل مخسينات 
من  بدياًل  عشر  التاسع  القرن 

قناة السويس.
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لتجاوز  قفزة  حتقيق  من  اقرتبنا  كلما  روسيا:  يف  بعضهم  يقول 
املتحدة، وجدناها  الواليات  العالقات مع  اليت وقعت فيها  احلفرة 
تتسع وتزداد عمقًا. هكذا حصل بعد الزيارة اليتيمة للوزير سريغي 
الفروف البيت األبيض يف أيار )مايو( املاضي، وهذا ما حدث بعد 

اللقاء األول للرئيسني فالدميري بوتني ودونالد ترامب.

من  بداًل  اخلالفات  تؤجج  جديدة  ملفات  فجأة  فتحت  احلالني،  يف 
تقليصها. واألكيد أن ملف العالقة مع واشنطن عمومًا ومع الرئيس 
وبعضهم  روسيا،  يف  للتندر  دمسة  مادة  غدا  شخصيًا،  ترامب 
استحضر مقولة تشبه املثل العربي الذي يقول: »جبتك يا عبداملعني 

تعني...«!

النخب الروسية مل تكن ُتعّول كثريًا على حتقيق اخرتاق يف هامبورغ 
اليت دخلت إىل بورصة التندر بسبب أعمال الشغب اليت رافقت قمة 
»العشرين«، حتى أن مغردين روسًا اعتربوا أن األمر »احتاج إىل أن 
حترتق هامبورغ كي يتمكن الرئيسان من اجللوس وجهًا لوجه ملدة 

ساعتني«.

لكن احلصيلة »صفر كبري« وفق تعبري مدّون. حتى االتفاق اجلزئي 
املتعلق باهلدنة يف اجلنوب السوري، يبدو هشًا حيتاج إىل »تثبيت 
كثري من التفاصيل« على رغم أن موسكو بدأت الرتويج للفكرة منذ 
زيارة الفروف واشنطن، وخاض الطرفان نقاشات مطولة يف شأنها 

يف عمان وآستانة.

أما االتفاق حول وحدة األمن اإللكرتوني الذي انقلب عليه ترامب 
سريعًا، مبجرد أن شعر بثقل الضغوط الداخلية، فكان القشة اليت 

قصمت ظهر البعري.

ومل يكن مفاجئًا بعد ذلك، أن تتفجر فضيحة حمادثات ترامب االبن 
الرئيس  العراقيل، وحتشر  من  مزيدًا  لتضع  الروسية  احملامية  مع 

األمريكي جمددًا يف زاوية حماوالت الدفاع عن نفسه.

أمام كل هذا، انفجر خزان السخرية الروسي من ترامب. فهو »يكلف 
ابنته شغل مقعده يف قمة العشرين، ويرسل قبل ذلك ابنه لتجميع 
مسألة  مبناقشة  ينشغل  بينما  كلينتون،  هيالري  تلطخ  معلومات 

توجيه ضربة نووية إىل كوريا الشمالية مع حفيده«.

والسخرية الروسية اختذت قبل القمة وبعدها مباشرة مسارًا يتعلق 
بالتندر على الـ »شو مان« الذي يدير سياساته عرب تغريدات على 
»تويرت« خالفًا لـ »ضابط املخابرات السابق« الذي يفضل صناعة 
لعبة  إتقانه  حبكم  جيدًا  ويعرف  املغلقة،  األبواب  خلف  السياسة 

اجلودو كيف يستخدم نقاط ضعف خصمه.

ومل يوفر املتابعون الروس فرصة، للنيل من شخصية ترامب خالل 
علم  »خرباء يف  رمسية  إعالم  وسائل  فاستحضرت  هامبورغ،  لقاء 
الفراسة« املعروف بـ »سيكوغونومي« لتحليل إشارات برزت خالل 
اللقاء عندما »ربت على كتف بوتني عكس حماولة إلظهار الثقة يف 
النفس، لكنه كان حذرًا جدًا، وحاول استشعار نظريه الروسي الذي 

بدا أكثر هدوءًا«.

أكثر  شكل  يف  انعكست  ترامب،  من  الروسية  األمل  خيبة  لكن 
وضوحًا، بعد عودة األخري إىل واشنطن، و »انقالبه« على االتفاقات 
بإجراءات  الفروف  تلويح  أن  بعضهم  واعترب  بوتني.  مع  احملدودة 
طرد  أو  عقارات  مصادرة  احتمال  بينها  واشنطن،  ضد  عقابية 
ديبلوماسيني، يعكس »نفاد صرب موسكو« اليت كما قال معلقون 
مواجهة  على  قدرته  إلثبات  أخرية  فرصة  ترامب  »منحت  ساخرون 

خصومه الداخليني«.

»احلليف  على  لإلجهاز  فرصة ساحنة  فوجدوها  النكات،  مروجو  أما 
الذي فقد الثقة«، وتداولت شبكات التواصل يف روسيا نكتة راجت 
كثريًا يف األيام األخرية، مفادها أن »نوابًا يف جملس الدوما وجهوا 
رسالة إىل بوتني طالبوا فيها بسحب الثقة من الرئيس األمريكي، 

ألنه خالف تعهداته االنتخابية... لروسيا«.

صرب موسكو نفد مع توزيع ترامب 
أعباءه على العائلة الرئاسية

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

سؤال ما بعد املوصل ليس مرتبطًا باملوصل أو بالعراق حصرًا، هو 
سؤال يعين املنطقة بأسرها اليت كانت خالل أعوام دولة داعش أمام 

أسئلة وجودية حامسة.  
ما بعد املوصل ال يعين فقط نهاية كابوس داعش، لكنه أيضًا يعين 
نهاية زمن احلدود املغلقة وحدود الدول، كل حمور متتد حدوده على 
امتداد الدول املنضوية فيه، فيقاتل ويدافع حبسب مقتضيات أمن 

احملور ال فقط األمن القومي.
يف صيف 2014 مباشرة بعد سقوط املوصل كنت يف بغداد وكانت 
أحد ليظن حينها أن بأس  الداهم لداعش، مل يكن  هي حتت اخلطر 
داعش سيهزم بعد ثالثة أعوام. مل يكن لدى العراق جيش حقيقي 
الوهميني،  ألفًا من اجلنود  لوائح، مخسون  حينها، جمرد أمساء على 
ضباط كبار يف مناطق القتال ال ُيعّول عليهم. سقطت املناطق بأقل 
جهد ممكن يف ظل تفتت شعيب غري مسبوق، كان الساسة العراقيون 

خمتلفني على جنس املالئكة بينما داعش على األسوار.
عن سوءات  التوت  أوراق  آخر  بآخر سقوط  أو  بشكل  عنى  السقوط 
االحتالل األمريكي هلذا البلد، عن الفساد، عن الالدولة اليت خلفتها 
واشنطن، مسخ الدولة. مل يكن املطلوب فقط أن يكون عراق االحتالل 
مسخًا، بل أن يكون كيانًا بال دور، جمرد مساحة جغرافية مقسمة تكون 

صندوق بريد ملن يرغب بذلك.
ُيغرّي  ما  أن حيصل  يتوقع  من  هناك  يكن  مل  السقوط  مشهد   أمام 
املسار، وأكثر املرجحني كان ينتظر تدخاًل أمريكيًا يعيد أراضي العراق 

إليه.
توقع العودة األمريكية كان سببه حينها أن غياب األفق والشعور بأن 
داعش ال تسقطه سوى قوى عظمى، وكذلك أن أقرب حلفاء العراق، 
علي  السيد  األعلى  املرجع  فتوى  جاءت  سوريا.  يف  غارقة  إيران، 
السيستاني لتهز الداخل العراقي الذي مل يكن من قبل، يف زمن ما 

بعد صدام حسني، قد شهد عملية تعبئة من هذا النوع.
احلشد  إطالق  املوصل.  معركة  وخالل  قبل  هو  اآلن  كتبته  ما  كل 
وهو  االحتالل،  بعد  البلد  هذا  مسار  يف  حتول  نقطة  شّكل  الشعيب 
الذي أوصل إىل املوصل. خالل الفرتة املاضية اليت شهدت تأسيس 

ونشاط احلشد ظهر الكثري من اآلمال واالنتقادات. 
بداية  يف  وإخفاقات.  جناحات  هناك  وجتاوزات،  إجنازات  هناك 
التجربة كانت التناقضات ضخمة بني اجملموعات اليت شّكلت أساس 
احلشد الشعيب، لكنه الحقًا بدأ ينتظم، أو إذا صّح القول بدأ ينّظم 

تناقضاته.
يدير  من  إىل  أحوج  كانوا  مقاتلني،  إىل  حباجة  العراقيون  يكن   مل 
املعركة وهو الدور الذي لعبه قائد فيلق القدس اإليراني اللواء قاسم 
سليماني. الدخول اإليراني على الساحة بشكل مباشر رافقه الدخول 
األمريكي، وبدا األمر كأنه سباق بني طرفني لتحقيق االنتصار، تقاطع 
الطرفان يف أكثر من مكان. وألنهما يقاتالن هلدف واحد ومبعية ذات 
والفلوجة  واألنبار  الدين  سورياليًا، يف صالح  املشهد  بدا  احلليف، 

والحقًا يف املوصل. وضعت أمريكا خطها األمحر.
لتأمني  األمحر  التناقض واخلط  العراقية استفادت من هذا  احلكومة 
حول  لاللتفاف  إيران  عمدت  بينما  األمنية،  للقوى  الدعم  من  املزيد 
اخلطوط لدعم احلشد. يف نهاية املطاف كان املطلوب عراقيًا أن تتحرر 
أمريكا استمرت  األمنية، ال فرق. لكن  بالقوى  أم  املوصل، باحلشد 
بوضع خطوطها احلمراء. كان اخلط األمحر الرئيس دخول احلشد إىل 
املوصل ووصوله اىل احلدود مع سوريا، لكن أمريكا مل تكن متلك 

على األرض ما جيعلها متنع ذلك واقعًا، سوى السياسة.
فكانت  امليدان  أما يف  اآلن،  وقته  ليس  كثري  كالم  السياسة  يف 
كسرت  إيران  احلدود،  إىل  احلشد  ووصول  املوصل  حترير  النتيجة 

اخلط األمحر األمريكي.
ما بعد املوصل عراٌق أمام مفرتق طرق حقيقي، صحيح أّن يد داعش 
ُقطعت لكن هذا ال يعين أن روحها ماتت، لذا فحذاِر من العودة إىل 
ومأسسة  واإلقصاء  التهميش  إىل  العودة  السقوط.  قبل  ما  عقلية 
الفساد ستعين بث الروح جمددًا حيث الوهن، وهذا ما سيسقط البالد 

جمددًا ولكن بشكل أسوأ.
قوة العراق يف شعبه ال يف مجاعاته املتفرقة، ولوال الوحدة النسبية 
نرى  أن  ممكنًا  كان  ما  العراقيني  بني  داعش  حالة  خلقتها  اليت 

حتريرًا.
أساسيًا  أصبح  املقاومة«  »حمور  دور  أن  واضحًا  يبدو  املنطقة،   يف 
يف كل معارك املنطقة، أمريكا متلك اجلو لكنها ضعيفة على األرض. 
أيضًا  لكنه  اإليراني،  احملور  بالكامل ضمن  ليس  العراق  أن  صحيح 
تقاسم  دولة  احلليف ألمريكا، هو  بالكامل يف احملور  ليس مصطّفًا 
لن  لإليرانيني  بالنسبة  املرحلة  هذه  النفوذ يف  تقاسم  لكن  نفوذ. 
يكون عرب مجاعات مشتتة تدعمها طهران، بل من خالل مظلة احلشد 
الشعيب. هناك من جيّهز اخلرائط خلف أبواب موصدة يف غري مكان 
لديه  التقسيم،  بروحه من عملية  اليوم جنا  العراق  لكن  العامل،  يف 

القوة للرفض.
الال  الشرق األوسط صاحبة خطة  أنها يف  أثبتت  أمريكا  اثبتت  وقد 
خطة، وهي تشبه كثريًا بريطانيا أواخر أيام عظمتها. إيران جمددًا أحد 
أكرب الراحبني، حمورها يتقدم، ميدانيًا حاضرة أكثر من كل األطراف، 
تقدم نفسها يف سوريا والعراق كضامن بقاء الدولة. السعودية غائبة 
عن املشهد برغم كونها يف صراع مع إيران، وهو ما يعطي طهران 

املزيد من النقاط يف هذه احلرب.
ما بعد املوصل، املعركة اإلقليمية الدولية ستستعر أكثر، يف ميادين 
أما  للظهور.  أخرى  جبهات  تعود  ورمبا  واليمن  سوريا  يف  أخرى، 
العراق فحذاِر من الفتنة. الفتنة السنية الشيعية بالعنوان السياسي 
مساحة  هلا  جتد  قد  اليت  الشيعية  الشيعية  والفتنة  واملناطقي، 

للظهور.

ما بعد املوصل

سفارة  باعمال  القائم  اكد 
السعودية  العربية  اململكة 
محدان  بن  مشعل  باسرتاليا 
التوقف  قطر  على  ان  الروقي 
ومجاعات  االرهاب  دعم  عن 
الذي ليس هو مطلب  التطرف 
عربي  مطلب  بل  فقط  خليجي 
ودولي حلماية االمن واالستقرار 

الدولي . 
يف  باالعمال  القائم  وأكد 
كانبريا  صحيفة  نشرته  حوار  
العاصمة  تصدر يف  اليت  تاميز 
عددها  يف  كانبريا  االسرتالية 
 7 اجلمعه  يوم  صباح  الصادر 
قطر  مزاعم  بان   2017 يوليو 
ليست  للحصار  تتعرض  بانها 
حترك  ان  وقال   ، صحيحة 
اململكة والدول االخرى  ملقاطعة 
الكيل  طفح  ان  بعد  جاء  قطر 
السليب  ونهجها  تصرفاتها  من 
املستمر منذ عدة سنوات وكان 
الدوحة  لسلطات  رسالة  مبثابة 
لتصحيح وضعها الراهن ووقف 

دعمها لالرهاب والتطرف. 
وردا على سؤال اعترب الروقي 
املقاطعة  الدول  موقف  ان 
لقطر ال خيتلف بتاتًا عن موقف 
اإلرهاب،  الدولي جتاه  اجملتمع 
املتطرفة  اجلماعات  ودعم 

وضرورة وقف متويل التنظيمات 
االرهابية

وقال  أن السعودية واإلمارات 
والبحرين أصدرت الئحة مشرتكة 
ومنظمة  كيانًا   59 حوالي  تضم 
قوائم  على  مدرجون  وأشخاصا 
اإلرهاب الدولية وهم يعيشون 
القطرية،  احلكومة  على  ضيوف 
تامة،وهذا  حبرية  ويتحركون 
امر جيب ان يتوقف حفاظا على 
امن اخلليج واملنطقة االستقرار 

االمن الدولي.
وأضاف قائال ان مطالب الدول 
اإلرهاب  دعم  »وقف  بـ  األربع 
واإلعالم املعادي« ليس فرضا 
هو  بل  قطر  على  للوصاية 
أمنها وامن اجملتمع  حفاظ على 

واالستقرار الدولي .
الصحيفة يف سياق  واشارت   
احلوار اىل االجتماع الذي عقده 
القائم باالعمال مع وكيل وزارة 
اعقاب  االسرتالية يف  اخلارجية 
االزمة مع قطر ، واىل مطالبات 
زعيم حزب احملافظني االسرتالي 
والربملانيني  برنادي  كوري 
االسرتاليني للحكومة االسرتالية 
لقطع عالقاتها واستثماراتها مع 
قطر واختاذ عقوبات ضدها حتى 

تكف عن دعم اإلرهاب.

الروقي لصحيفة كانبريا تاميز:
على قطر وقف دعمها للتطرف واالرهاب

اعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجحا

لالتصال:
96324818

أو 
0403482345

علي هاشم



Page 9صفحة 9     

اسرتاليا يف أسبوع
 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

يف اكتشاف مذهل، وجد العلماء 
تريليون   118 حوالي  هناك  أن 
مرت مكعب من الغاز مدفونة يف 
مسافة ترتاوح بني 2-3 كيلومرت 
املقاطعة  سطح  أسفل  فحسب 

الشمالية األسرتالية.
الذي  الصخري  التكوين 
من  اهلائلة  الكمية  على  حيتوي 
»صخور  باسم  معروفة  الغاز 

فيلكريي«.
ورغم االحتياطي اهلائل من الغاز 
الذي حتتويه تلك الصخور، لكن 
عمرها  هو  لالنتباه  جذبا  األكثر 
مليون   1400 إىل  يعزي  الذي 

سنة.
الصخور  تلك  ترسب  عملية 
عاما  مليون   1400 قبل  حدثت 
»روبر  باسم  يف حميط معروف 

سيواي«.
الصخور  أن هذه  العلماء  وذكر 
وما حتتويه من نفط وغاز أقدم 

بنحو مليار عام من املعتاد.
كونفرسيشن  موقع  ووصف 

بأنها  الصخور  األسرتالي 
»كبسولة الزمن« نظرا لسنوات 

عمرها متناهية القدم.
يتألف  اليت  اجلزئيات  أن  يذكر 
اسم  حتمل  والغاز  النفط  منها 
»اهليدروكربونات« ألنها تتألف 
من ذرات هيدروجني وكربون، 
املتحللة  البقايا  على  وتعتمد 
طويلة األمد من البكترييا امليتة 
احمليطات  من  تتخذ  كانت  اليت 

القدمية مأوى هلا.
االكتشافات  أكثر  ذلك  ويعد 
عن  خروجا  اهليدروكروبونية 
الصخور  نوع  جراء  املألوف 
العتيق  وعمرها  احلاوية، 

للغاية.
نادرة  فرصة  هذا  وميثل 
يف  البكترييا  بقايا  الستغالل 
حتليل كيمياء احمليطات القدمية، 
وتكوين الغالف اجلوي القديم، 
مليون   1400 قبل  والطبيعة 

عام.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

علماء يعثرون على »كبسولة الزمن« يف 
املقاطعة الشمالية

احلكومة  أسرتلية  حمكمة  ألزمت 
متويل  عن  باإلفراج  الفيدرالية 
دوالر  مليون   6.5 تناهز  بقيمة 

ملدرسة امللك فهد اإلسالمية.
جاء ذلك بعد أن تبني للقاضي 
ستغلق  املذكورة  املدرسة  أن 
على  احلصول  بدون  أبوابها 
مستقبل  على  يؤثر  مبا  متويل، 

آالف الطالب.
فهد  امللك  مدرسة  أن  يذكر 
غرب  يف  تقع  اليت  اإلسالمية، 
حوالي  وتستوعب  سيدني، 
موظفا،  و250  طالب،   2500
واخلضوع  باإلفالس  مهددة 
استمرار  حال  إداري  إلشراف 
اوقفته  الذي  التمويل  انقطاع 
احلكومة  يف  التعليم  وزارة 
املاضي،  أبريل  منذ  الفيدرالية 

وفقا  للقاضي.
جون  الدكتور  قال  جانبه،  من 
إدارة  جملس  رئيس  بينيت 
جدا  سعداء  »حنن  املدرسة: 
وأصبحنا  احملكمة،  بقرار  جدا 
العودة  يف وضع نستطيع فيه 

لطبيعتنا«.
قررت  التعليم  وزارة  لكن  
تأجيل تقديم التمويل للمدرسة 
اإلسالمية حلني البت يف قضية 

منفصلة إللغائه.
وجاء قرار الوزارة بعد أن كشف 

حتقيق أن املدرسة كانت تعمل 
من أجل الربح، وسلمت ماليني 
الدوالرات إىل االحتاد األسرتالي 
صورة  اإلسالمية يف  للمجالس 

مدفوعات إجيار مبالغ فيها.
ويف وقت سابق، ُأمرت املدرسة 
باستعادة 4.7 مليون دوالر من 
للمجالس  األسرتالي  االحتاد 

اإلسالمية.
مدرسة  أن  بانيت  وأضاف 
الراهن  الوقت  يف  فهد  امللك 
ضد  قانوني  صراع  خضم  يف 
اإلسالمية  اجملالس  احتاد 
اتفاق  بشأن  التفاوض  إلعادة 
عليه  وقع  الذي  احلالي  اإلجيار 
الذي  السابق  اإلدارة  جملس 
يرتبط بصالت وطيدة مع  كان 

املنظمة اإلسالمية.
إدارة  جملس  احملكمة  وعينت 
العام  من  مارس  يف  جديدا 
املاضي، وقال الدكتور بانيت: 
»كل شي ء خيتلف الناس عن 

املاضي«.
وزارة  زالت  ما  ذلك،  ورغم 
مل  املدرسة  أن  ترى  التعليم 
واملعايري  للمتطلبات  تصل 
املطلوبة اليت تنطبق على كافة 
الساعية  التعليمية  اهليئات 

للتمويل الفيدرالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حمكمة ُتلزم احلكومة بتقديم 6.5 
مليون دوالر ملدرسة امللك فهد

مقطع عرضي لصخور فيلكريي

ال  اإلحصائيات،  إىل  انظروا 
أن  يوجد مثة دليل يدعم فكرة 
أسرتاليا  يف  العقارات  أسعار 
وأنها  هلا  ذروة  أقصى  بلغت 

يف طريقها ملنحنى هبوط.

يف  العقارات  أسعار  وارتفعت 
مدن العواصم األسرتالية بشكل 
هبوطها  بعد  يونيو  يف  طفيف 

يف مايو.

القطاع  أسعار  مؤشرات  لكن 
ما  إال  فقط  تظهر  ال  العقاري 
مدى  على  السوق  يف  حيدث 

جدول زمين قصري.

أسواق اإلسكان تتسم بالتقلب، 
وتتغري بشكل مومسي.

إىل  بالنظر  عام،  بشكل  لكن 
العقاري  السوق  أساسيات 
بأسرتاليا، ال  توجد مثة عالمات 

على منحنى مرتاجع لألسعار.

النمو  املؤشرات  هذه  وتتضمن 
ومعدل  والسكاني  االقتصادي 
البطالة، وعدد املباني اجلديدة، 

املزادات  ختليص  ومعدالت 
العقارية.

ومينحنا ذلك تصورا عن كل من 
السوق،  يف  اإلمجالي  الطلب 
الدفع  على  القدرة  وكذلك 

للشراء.

االقتصادي  النمو  زيادة 
املثال  سبيل  على  والسكاني 
متاحة  أكثر  أمواال  هناك  جتعل 
الوقت  نفس  ويف  إلنفاقها، 
الذين  األشخاص  عدد  زيادة 

حيتاجون وحدات سكنية.

معدل بناء عقارات جديدة خيربنا 
اإلمدادات  بشأن  ماذا سيحدث 

السكنية.

 وعالوة على ذلك، فإن نسبة 
يف  بنجاح  املباعة  العقارات 
املزادات مينحنا فكرة عن الوضع 
وفقا  نعيشه،  الذي  الدقيق 
الذي  التالي  البياني  للرسم 
العقارات  أسعار  مؤشر  يوضح 

يف سيدني وملبورون.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بالرسوم البيانية: أسعار املنازل ال 
ترتاجع يف أسرتاليا

مدرسة امللك فهد

ان  صادم   تقرير  كشف 
األسرتاليني  من   % 75 حوالي 
عندما  للمساعدة  يتدخلون  ال 
يتعرضن   مسلمات  يشاهدن 
علنية  عنصرية  إساءة  لعمليات 

بدافع اإلسالموفوبيا.
إذا رأيت امرأة تتعرض العتداء 
شفهي من رجل يف الشارع هل 
املفرتض  للمساعدة،  ستتدخل 
بدون  »نعم  اإلجابة   تكون  أن 

تفكري«.
لكن تقريرا  جديدا مزعجا كشف 
ترتدي  امرأة  هومجت  إذا  أنه 
احلجاب، فإن ثالثة من كل أربعة 
وجوههم  يديرون  أسرتاليني 

بعيدا ويتجاهلون األمر.
اإلحصائيات املذهلة ظهرت يف 
اليت  اهلجمات  عن  جديد  حتليل 

تغذيها ظاهرة اإلسالموفوبيا.
اهلجمات املذكورة سجلتها هيئة 
تدعى »سجل اإلسالموفوبيا يف 
شهرا   14 فرتة  يف  أسرتاليا« 

بني 2014 و2015.
الربوفيسري  أوزالب  حممد 
تشارلز  جبامعة  املساعد 
حالة   243 فحص  ستيوارت  
إىل  وخلص  عنصري  اعتداء 

بعض النتائج.
احلجاب  يرتدين  الالتي  النساء 

الرأس  غطاء  أنواع  من  وغريه 
الكراهية  يتحملن وطأة هجمات 
يرتكبها  معظمها  اإلسالم،  ضد 

الرجال.
وأشار التحليل إىل أن 80 % من 
املسلمني  املثبتة ضد  اهلجمات 
استهدفت نساء مسلمات، و75 

% ارتكبها رجال بيض.
وقالت 25 % فقط من الضحايا 
أنهن وجدن مساعدة من أشخاص 

امتلكوا استعدادا للتدخل.
تعرضن  الالتي  املسلمات  ثلث 
لالعتداءات العنصرية كن حيملن 

أطفاهلن أثناء اهلجوم.
جنار  حماكمة  بريث  وشهدت 
بيرتس  آدم  يدعى  أسرتالي 
كانت  رأس  غطاء  نزعه  بتهمة 
هوليا  تدعى  مسلمة  ترتديه 
وألقى يف  عاما،   35 كاندميري، 
وجهها زجاجة من البرية وقذفها 

باحلجارة أواخر العام املاضي.
وقالت الضحية للمحكمة: »لقد 
قبل  اللعينة  باملسلمة  نعتين 

اهلجوم«.
مسلمة  حالة  التقرير  مشل  كما 
فهمي  أمساء  تدعى  حمجبة 
بدافع  عنصري  هلجوم  تعرضت 
اإلسالموفوبيا أيضا يف سيدني

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تقرير صادم: 75 % من األسرتاليني ال 
يتدخلون لنجدة املسلمات

املنصرم،  القرن  سبعينات  يف 
أسرتاليا  سكان  عدد  يكن  مل 
يتجاوز 15 مليون، لكن تزامنت 
تلك الفرتة مع ذروة الرفاهية، 
الوضع تغري يف عصرنا  أن  إال 

احلالي.
احلزبني  من  كل  يؤمن  وال 
يف  الرئيسيني  السياسيني 
السكاني  التعداد  بأن  أسرتاليا 
وال  النقاش  تستحق  مشكلة 
الراهن  الوقت  يف  ميتلكان 

سياسة للسيطرة على النمو.
حزب اخلضر يعتقد باملقابل أن 
سكانية  زيادة  مشكلة  هنالك 

لكنه مل يقرتح هدفا حمددا.
يعرتفون  الذين  هؤالء  وحتى 
متثل  السكانية  الزيادة  بأن 
يقولون  ما  سرعان  مشكلة 
منوذج  يف  تكمن  األزمة  إن 
وليس  األسرتاليني  استهالك 

يف التعداد.
بآثار  السكاني  النمو  ويرتبط 

عميقة يف أسرتاليا.
للمواطن  الرفاهية  ذروة 
يف  حتققت  رمبا  األسرتالي 

سبعينيات القرن املاضي حينما 
كان عدد السكان ال يتجاوز 15 

مليون.
رغبة  أي  االئتالف  يظهر  وال 
ملعاجلة  النمو السكاني املتزايد 
الرفاهية  على  تأثريه  ومدى 
والبيئية  االجتماعية  والنواحي 
باإلضافة إىل االختناق املروري 
وزيادة  املنازل  أسعار  وارتفاع 
احلكومية  اإليرادات  نسبة 
املوجهة للبنية التحتية الستيعاب 

هذا الكم الكبري من السكان.
يف  منتشر  خاطئ  مفهوم  مثة 
السكاني  النمو  يربط  أسرتاليا 
بإنعاش الناتج احمللي اإلمجالي، 
اخلري  جيلب  ذلك  أن  ويعترب 

للجميع.
وفقا  املثال،  سبيل  وعلى 
اخلزانة  وزارة  أصدرته  لتقرير 
فإن   2010 عام  األسرتالية 
سيدعمه  االقتصادي  »النمو 
سياسات سليمة تدعم ذلك مثل 
والتعداد  واملشاركة  اإلنتاج 

السكاني«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسماء فهمي من سيدني أبلغت عن تعرضها لهجوم إسالموفوبيا

من أجل الرفاهية...هل ينخفض 
سكان أسرتاليا إىل 15 مليون؟
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الربملان يرفض معايري فيتزجريالد 
األخالقية

الربملان  أعضاء  أغلبية  رفضت 
على  التوقيع  الفيدراليون 
لتوني  األخالقية  املعايري 

فيتزجريالد.

ووافق أقل من ربع السياسيني 
االلتزام  على  الفيدراليني 
اجلديدة  األخالقية  باملعايري 
الفساد  حمارب  صممها  اليت 

األسطوري طوني فيتزجريالد.

على  املوافقني  قائمة  وخلت 
ينتمي  عضو  أي  من  املعايري 

حلكومة مالكومل ترينبول.

قاد  قد  فيتزجريالد   وكان  
إىل  النهاية  يف  أدى  حتقيقا 
استقالة رئيس حكومة كوينزالند 

جو جبيلكي بيرتسن.

استجوابا  فيتزجريالد  وطور 
بشأن  الربملان  أعضاء  الختبار 
ميوهلم  جتاه أمور مثل املساءلة 
واخلداع   واحملسوبية  والنزاهة 

وإنفاق املال العام.

بيد أن 53 براملانيا فحسب من 
إمجالي 226 وقعوا على ما يسمى 
»مبادئ فيتزغريالد«ورفض 36 
االلتزام، بينما مل جيب 137 على 

الطلبات املتكرررة باملشاركة.

فيتزجريالد:  قال  جانبه،  من 
السياسيني  أغلبية  »رفض 
االلتزام علنا باملعايري األخالقية 
للسلوك جيعل احلاجة ملحة  إىل 
ملكافحة  فعالة  مفوضية  وجود 

الفساد دون أدنى شك«.

الرئيسية  »األحزاب  واستطرد: 
العام  الرأي  أن  بالتأكيد  تدرك 
التصرف  السياسيني  من  يريد 
بعد  سيما  ال  شريفة،  بطريقة 
يف  تسببت  اليت  الفضائح 
يف  األسرتاليني  ثقة  فقدان 

الدميقراطية«.
باحلزب  عضوا   38 ووافق 
بينهم  املبادئ،  على  العمالي 
بيل  الفيدرالي  املعارضة  قائد 
يف  العام  واملدعي  شورتن، 

حكومة الظل مارك دريفوس.

سبعة  وقع  ذلك،  على  وعالوة 
اخلضر،  حزب  من  أعضاء 
من  األربعة  األعضاء  وكذلك 
باإلضافة  زينوفون،  نيك  فريق 
واألعضاء  هانسون،  بولني  إىل 

املستقلني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

التابعة  نيست  شركة  أعلنت 
لغوغل األم »ألفابيت« وصوهلا 
رمسيا إىل أسرتاليا مع إطالقها 
وأجهزة  مراقبة  كامريات 
حتمل  الدخان  ضد  ذكية  إنذار 

خصائص مذهلة.
كامريات نيست للمراقبة الذكية 
داخل وخارج املنازل يبلغ سعر 
دوالرا،   319 منها  الواحدة 
متصلة  مراقبة  كعيون  وتعمل 

باإلنرتنت.
الكامريا  من  النوعان  هذان 
فائقة  جبودة  الصور  يلتقطان 
وميكن مشاهدتها عرب أي كامريا 
إرسال  إىل  باإلضافة  جوالة، 
حتذيرات عند حدوث حركة، مع 
إمكانيات للتواصل حبيث ميكنك 
عن طريقها إخبار عامل التوصيل 

مثال برتك ما لديه أمام الباب.

يستطيع  ال  املرء  أن  بيد 
الكاملة  باإلمكانيات  االستمتاع 
اشرتاك  خالل  من  إال  للكامريا 

مفاجأة.. نيست غوغل تدخل 
أسرتاليا بكامريات مراقبة مذهلة

شهريا  دوالرا   14 قيمته  يبلغ 
دوالرا شهريا   7 ثم  مرة  ألول 
مع شرءا كامريا ثانية أو ثالثة.. 

إخل

املدفوعة  الرسوم  وتسمح 
الفوري  بالتسجيل  للكامريات 
تقنية  عرب  وحتميلها  للقطات 
الفيديوهات  ملراجعة  »كالود« 

يف أوقات الحقة.

إنسايدر  بيزنس  موقع  وقال 
كامريات  من  الالحق  اجليل  إن 
املنزل  داخل  الذكية  املراقبة 
»نيست كام آي كيو« مل يظهر 
بعد داخل األسواق األسرتالية.

وحتتاج كامريات نيست للمراقبة 
بنوعيها داخل وخارج املنزل إىل 
كيلوبايت   500 إنتنرنت  سرعة 

يف الثانية على األقل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

اخلبري  بلوكسام  بول  وصف 
إس  »إتش  ببنك  االقتصادي 
بي سي« خماوف حدوث فقاعة 
مبالغ  بأنها  بأسرتاليا  عقارية 

فيها.

وأضاف: »ارتفاع أسعار املنازل 
الكربى  األسرتالية  املدن  يف 
ونقص  الطلب  زيادة  دافعه 
من  أكثر  السكنية،  اإلمدادات 
وفقا  عقارية«،   فقاعة  كونه 
للخبري األسرتالي الذي يعد من 

بني األبرز يف جماله.

واستطرد يف حبث كتبه مؤخرا: 
فإن  الوطين،  املستوى  »على 
لصعود  رئيسيا  سببا  هناك 
نقص  مفاده  املنازل  أسعار 

املعروض«.

يف  اخنفاض  »حدوث  وتابع: 
أسرتاليا  يف  العقارات  أسعار 
بالواليات  حدث  ما  غرار  على 
بعيد  أمر  وإسبانيا  املتحدة 

االحتمال«.
النمو  من  سنوات   5 وتسببت 

أسعار  اشتعال  يف  الساخن 
سيدني  يف  العقاري  القطاع 
و60   %  80 بنسبة  وملبورن 
منتصف  منذ  التوالي  على   %
2002، مما جعل البعض يتحدث 
عن خماوف حدوث فقاعة عقارية 

وشيكة.

خفضت  املاضي،  يونيو  ويف 
وكالة موديز األمرييكية تصنيفها 
األسرتالية  للبنوك  االئتماني 
بعض  وعددت  الكربى،  األربعة 
اخلطوة  تلك  الختاذها  األسباب 
تتمثل يف ارتفاع أسعار املنازل 
وزيادة الديون العائلية والركود 
الرواتب مما ميثل  الذي يعرتي 

تهديدا للمقرضني.

السابق  املوظف  بلوكسام، 
بالبنك املركزي األسرتالي قال: 
»العوامل الرئيسية املسببة يف 
جيعلنا  العقارات  أسعار  ارتفاع 
نؤكد أن ما حيدث ليس أعراض 

فقاعة عقارية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

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

العمال األسرتالي  تقدم حزب 
احملكمة  يف  قضائية  بدعوى 
العليا قد تهدد حكومة تورنبول 

صاحبة األغلبية اهلشة.
الدعوى القضائية ضد ديفيد 
غيليسيب وزير الصحة وعضو 
الوطين  احلزب  عن  الربملان 
نيو  بوالية  »لني«  مقعد  عن 
يتهمه  حيث  ويلز،  ساوث 

احلزب بتضارب املصاحل.
وميتلك غيليسيب مركز تسوق 

فاخر يف بورت ماكواري.
أحد احملال مبركز التسوق هو 
احلكومية  الربيد  لشركة  منفذ 
»أسرتاليان  األسرتالية 

بوست«.

دعوى قضائية قد تهدد 
حكومة تورنبول

ووفقا للماادة 44 من الدستور 
فإن أن شخص ميتلك مصلحة 
مباشرة  غري  أو  مباشرة  مالية 
تابعة  هيئة  مع  اتفاق  عرب 
للكومنولوث غري مؤهل ملنصب 

عضو الربملان.
الشكوك  العمال  حزب  وأثار 
األسرتالي  السياسي  حول 
استنادا على حكم مماثل سابق 
»فاميلي  حزب  سيناتور  ضد 

فرست« بوب داي.
التنفيذية  اهليئة  وقررت 
الدعوى  حتريك  العمال  حلزب 
اجلمعة  اجتماع  بعد  القضائية 

املاضي.
بيد أن غيليسيب تلقى نصيحة 
ال  أنه  من  مستقلة  قانونية 
خمالفات  أي  ضده  يوجد 
دستورية متنعه من االستمرار 
النصيحة  وهي  الربملان،  يف 
اليت استقبلتها حكومة ترينبول 

مبشاعر االرتياح.
الدعوى  جناح  حال  يف  لكن 
العمال، فإن  القضائية حلزب 
انتخابات  إىل  يؤدي  قد  ذلك 
إعادة على مقعد لني، مما قد 
يفقد االئتالف األغلبية اهلشة 
اليت يتفوق بها بفارق مقعد.

األحدث  التهديد  هذا  وميثل 
احلكومة  رئيس  يواجه  الذي 
األخرية  اآلونة  شهدت  حيث 
مصحوبا  متكررا  ظهورا 
لرئيس  الذعة  بانتقادات 
أبوت  طوني  السابق  الوزراء 
ترينبول  عليه  انقلب  الذي 

وأطاح به من منصبه.
بيد أن ترينبول قال يف نربة 
سيحتفظ  إنه  واضحة  حتد 
مبنصب رئيس الوزراء »لفرتة 

طويلة جدا«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مالكولم تورنبول

ديفيد غيليسبي

محارب الفساد طوني فيتزجريالد

خبري اقتصادي يكشف حقيقة »الفقاعة العقارية«
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أن  حديث  استطالع  كشف 
الكهرباء  أن  يرون  األسرتاليني 
اخلدمات  بني  جودة  األسوأ  هي 

اليت تقدم إليهم مقابل املال.

البنوك  أن  االستطالع  ولفت 
خدمات  تقدم  احملمول  وشركات 
أكثر جودة من الكهرباء يف عيون 

األسرتاليني.

صدارة  يف  الكهرباء  وجاءت 
نظر  وجهة  من  السليب  التقييم 
كافة  بني  من  األسرتاليني 
الغاز  مثل  واخلدمات  املرافق 

والتأمني واإلنرتنت.

سؤال  على  األسرتاليون  وأجاب 
بشأن القيمة اليت حيصلون عليها 

مقابل ما يدفعونه من أموال.

من  فقط   %  48 وأعطى 
املشاركني خدمة الكهرباء تقييما 
الذي  االستطالع  خالل  إجيابيا 

يقيس مشاعر املستهلكني.

ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الرضا 

عن الكهرباء بنسبة 2 % مقارنة 
نفس  يف  إجراؤه  مت  باستطالع 

الفرتة من العام املاضي.

السنوي   نصف  االستطالع 
»إنرجي  مؤسسة  أجرته  الذي 
أسرتاليا«)مستهلكو  كونسيومرز 
شاركت  أسرتاليا(  يف  الطاقة 
شركة  و280  عائلة   2019 فيه 

صغرية.

والية  تكون  أن  طبيعيا  وكان 
النسبة  صاحبة  أسرتاليا  جنوب 
الطاقة  األكرب يف جمال  السلبية 
يف  املتكررة  لالنقطاعات  نظرا 

التيار الكهربائي.

بسرعة  املطالبات  وتزايدت 
أالن  مراجعة   توصيات  تنفيذ  
يف  الطاقة  قطاع  بشأن  فينكل 

أسرتاليا.
الفيدرالية  احلكومة  ووافقت 
على 49 من 50 توصية مشلتها 

مراجعة الدكتور فينكل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

فرنسا  إن  نيوز  شبكة  قالت 
إللغاء  جادة  خطوات  اختذت 
بالبنزين  تعمل  اليت  السيارات 

حبلول عام 2040.
اإلخبارية  الشبكة  وتوقعت 
ذات  على  أسرتاليا  تسري  أال 
اخلطى واعتربت أن هناك أسبابا 

ستمنعها من تنفيذ ذلك.
أعده  الذي  التقرير  وأردف 
»ال  دويلينغ:  جوشوا  الكاتب 
جيب عقد اآلمال على أنباء رغبة 
فرنسا يف حظر السيارات اليت 
حبلول  والديزل  بالبنزين  تعمل 
على  فقط  واالعتماد   2040

الكهرباء«.
السيارات  نسبة  أن  وأضافت 
ال  أسرتاليا  داخل  الفرنسية 
السيارات  من   %  0.6 تتجاوز 
متأل  أن  وتوقعت  اجلديدة، 

املاركات األخرى الفجوة.
بالنسبة  الظروف  أحسن  ويف 
أسرتاليا،  السيارات يف  لسوق 
بني  خيارات  هناك  سيكون 
بالبنزين  تعمل  اليت  السيارات 
اهلجينة  والطاقة  والديزل 

احلال يف  هو  مثلما  والكهرباء، 
الوقت احلالي.

وتكشف اإلحصائيات األخرية أن 
اليت  السيارات  مبيعات  نسبة 
أسرتاليا  يف  بالكهرباء  تعمل 
ال تتجاوز 0.09 % من إمجالي 
من   549 وحتديدا  املبيعات، 
الغرفة  حبسب  سيارة   559552

الفيدرالية لصناعة السيارات.
للسيارات  الباهظة   التكلفة 
احملدود،  ومداها  الكهربائية، 
وأسعار البنزين الرخيصة نسبيا 
يف أسرتاليا) رابع أرخص بنزين 
أرخص  وسادس  العامل  يف 
من  كبري  بشكل  تقلص  ديزل( 

مبيعات السيارات الكهربائية.
تعمل  ذلك،  على  وعالوة 
ضد  األسرتاليا  اجلغرافيا 
سيما  ال  الكهربائية  السيارات 
إعادة  نقاط  نقص  ظل  يف 
مع  النائية  األماكن  الشحن يف 
بالكابالت  حتيط  خماطر  وجود 

جراء طبيعة األحياء  الداخلية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فرنسا تلغي سيارات البنزين عام 
2040 لكن أسرتاليا لن تتغري

آدم  أن  حتقيقات  كشفت 
مفوض  نائب  جنل  كرانستون 
األسرتالي  الضرائب  مكتب 
 200 أهدر  كرانستون  مايكل 
ألف دوالر على سيارتي سباق 

قبل إلقاء القبض عليه.

من  شهرين  قبل  ذلك  جاء 
املصرفية  حساباته  من  جتريده 
حياته  ومنط  الفارهة  وسياراته 
الذي يتسم بالبذخ، حيث أنفق 
سيارتي  جللب  دوالر  ألف   200

سباق من إيطاليا.
الفيدرالي  البوليس  لكن 
على  اآلن  استحوذ  األسرتالي 
 Wolf طراز  من  سيارتيه 
قرار  بعد   Tornado  GB08
لنجل  اململوكة  األصول  جتميد 
الضرائب  مكتب  مفوض  نائب 
من  باستقالته  تقدم  الذي 

منصبه مؤخرا.

واستمرت إجراءات احملكمة   حيث 
بشأن  إضافية  تفاصيل  ظهرت 

حجم ثروة آدم كرانستون.

كرانستون، 30 عاما، وشقيقته 
 9 بني  من  عاما،   24 لورين، 

لالحتيال  خطة  بإدارة  متهمني 
 144 إمجالية  بقيمة  الضرييب 
مليون دوالر من خالل استغالل 
شركات إلعداد قوائم الرواتب.

األسرتالية  السلطات  واتهمت 
باستغالل  كرانستون  آدم 
شركة  لشراء   Synep شركته 
قوائم  إلدارة  »بلوتوس« 

الرواتب.

ويف أعقاب ذلك، أسست عصابة 
االحتيال الضرييب شركات فرعية 
متعددة وصفت بأنها »شركات 
قاع« يديرها مديرون مشبوهون 
املخدرات  مدمين  من  بعضهم 
الدعوم  على  يعتمدون  وآخرون 

االجتماعية.

من  األكرب  اجلرمية  هي  القضية 
»الياقات  موظفي  بني  نوعها 

البيضاء« يف تاريخ أسرتاليا.
والد  كرانستون  مايكل  واضطر 
من  استقالته  تقديم  إىل  آدم 
منصبه يف 13 يونيو إثر ضلوعه 

بدور ما يف الفضيحة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل جديدة يف أكرب فضيحة 
احتيال ضرييب بأسرتاليا

آدم كرانستون 

النارية  الفعل  ردود  زالت  ما 
على  عامني  مرور  رغم  مستمرة 
عامني،  منذ  يوتيوب  مقطع 
تاشا  تدعى  امرأة  فيه  تتحدث 
ميل عن ممارستها اجلنس بينما 

ترضع صغريها.
عنوان  حيمل  املذكور  الفيديو 
أثناء  اجلنس  أمارس  »هل 
املرأة  حتدثت  حيث  الرضاعة؟، 
الشهرية بلقب  الروحانية تاشا 
على  قناتها  ملشرتكي  ماما 
يوتيوب: »العديد من األشخاص 
هل  مفاده  سؤاال  إلي  وجهوا 
ميكن ممارسة األم اجلنس أثناء 

إرضاعها صغريها«.
اليت  األمور  »من  وأضافت: 
أتذكرها هو أنين مارست اجلنس 
بينما  )السابق(  زوجي  مع 
من  يرضع  الصغري  ابين  كان 
صدري«. واستطردت: »إنه أمر 

ليس سيئا على اإلطالق«.
الفيديو  مشاهدي  عدد  وبلغ 
من  أكثر  دقائق   6 مدته  البالغ 
يوتيوب  مستخدم  مليون   3
الفعل  ردود  من  العديد  مع 

والتعليقات.
ويف حماولة للدفاع عن نفسها، 
فيديو  مقطع  يف  تاشا  ظهرت 
جديد قائلة: »فيما يتعلق بفيديو 
أود  الرضاعة،  أثناء  اجلنس 

الرضيع الصغري مل  أن  توضيح 
يكن يستجيب حملاوالت وضعه 
بي  يرتبط  وكان  السرير،  على 
كنت  لذلك  يوميا،  ساعة   24
اجلنس  ممارسة  إىل  مضطرة 

وهو نائم على صدري«.
النساء  بعض  اعرتفت  وبينما 
خالل التعليقات مبمارسة نفس 

جام  أخريات  صبت  ء،  الشي 
غضبهن على املرأة.

أن  أريد  »ال   : امرأة  وقالت 
اجلنس  أمارس  أطفالي  يراني 
يف  غاية  أمر  إنه  زوجي،  مع 

اخلصوصية«.
وقالت أخرى: »الرضاعة شي ء 
عظيم،  ء  شي  واجلنس  عظيم، 

لكن فعلهما معا أمر مشني«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع: الكهرباء األسوأ يف 
نظر األسرتاليني

اجلنس أثناء الرضاعة.. فيديو 
يثري اجلدل على يوتيوب

مسلمون  اكادمييون  اعلن 
الوزراء  رئيس  تغيريات  ان 
ترينبول  مالكومل  الفيدرالي 
ستكون  اجلنسية  لقوانني 
مبثابة »ضربة كبرية« للتعددية 
الثقافية اليت تتسم بها أسرتاليا 

وفقا ألكادمييني مسلمني.

صحيفة  حبسب  وأضافوا، 
التغيريات  أن  األسرتاليان،  
رسالة  تعزز  أن  شأنها  من 
مفادها أن »ثقافات املهاجرين 
حتكم  اليت  القيم  مع  تتسق  ال 

أسرتاليا«.
لـ   التابعون  األكادمييون  وقال 
للدراسات  األسرتالية  اجلمعية 
من  بالرغم  إنه  اإلسالمية 
املساهمة الثقافية واالقتصادية 
املهاجرون  يقدمها  اليت 
يتعرضون  لكنهم  ألسرتاليا، 

للوم عندما تسوء األمور.
واستطرد األكادمييون: »العديد 
يف  السياسيني  القادة  من 
اإلعالمية  والتقارير  أسرتاليا 
تربط املهاجرين باألمراض اليت 
تضرب اجملتمع، مثلما حيدث مع 

أكادمييون مسلمون: تغيريات اجلنسية يف أسرتاليا تهدد املهاجرين

اهلجمات  تناول  عند  املسلمني 
اإلرهابية«.

بـ  وصفوه  ما  وانتقدوا 
اليت  االنتصارية«  »التصرحيات 
أدىل بها رئيس الوزراء مالكومل 
وصف  حينما  ترينبول  مالكومل 
الدول  أكثر  بأنها  أسرتاليا 
عندما  العامل  وتوافقا يف  جناحا 
يتعلق األمر بالتعددية الثقافية، 
ما  عكس  يفعل  أنه  واعتربوا 

يقول.

ترينبول  كلمات  أن  ولفتوا  
استهدفت فحسب تسجيل نقاط 

سياسية على حساب احلقيقة.
ديسمرب  يف  اجلمعية  وتأسست 
أبرز  من  وتتألف  املاضي، 
يف  املتخصصني  األكادمييني 
الدراسات اإلسالمية يف جامعات 

رائدة.
حتقيق  جلنة  األكادمييون  وأخرب 
أن  األسرتالي  الشيوخ  مبجلس 
اإلطار  تظل  الثقافية  التعددية 

االختالفات  الحرتام  األفضل 
واستيعاب اجلميع.

تعديالت يف  احلكومة  واقرتحت 
شرط  تشديد  مثل  اجلنسية  
إتقان اللغة اإلجنليزية، وتشديد 
مدى  لتقييم  املواطنة  اختبار 
األسرتالية  بالقيم  االلتزام 
إظهار  على  املتقدمني  وإجبار 

مدى تكاملهم مع اجملتمع.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مقاالت وتحقيقات

بال  سنة،   12 منذ  اللبنانية،  الدولة  تسري 
يتطّلب  الشاذة  احلالة  هذه  كسر  موازنة. 
 2017 موازنة  مشروع  إقرار  على  الرهان 
املتأّخر عن املهل الدستورية واملنطقية اليت 
تفرض إقرار موازنة يف مطلع السنة وليس 

بعد انقضاء سبعة أشهر منها. 
املال  جلنة  انتهاء  على  الرهان  يقتصر  وال 
»خالل  املوازنة  مشروع  درس  من  واملوازنة 
املال  جلنة  رئيس  يقول  كما  أيام«  عشرة 
واملوازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بل 
اإلنفاق  يف  اإلسراف  من  احلّد  أيضًا  يشمل 
أن  »ميكن  جديًا  العمل  أن  للجنة  تبّي  بعدما 
خيفض قيمة االعتمادات اإلمجالية مبا ال يقل 

عن ألف مليار لرية«

كان يفرتض أن حيال مشروع قانون موازنة 
مطلع  النواب  إىل جملس  احلكومة  من   2017
 83 املادة  تنص  كما   ،2017 األول  تشرين 
الدستور، وهذا يعين أن درس املوازنة  من 
يف جملس الوزراء جيب أن يكون يف األشهر 

السابقة، أي يف آب وأيلول.

لكن ما حصل أّن جملس الوزراء أحال املشروع 
النيابي  اجمللس  إىل   2017 آذار  نهاية  يف 
حيث ال تزال جلنة املال واملوازنة تدرسه منذ 
ذلك الوقت إىل اليوم. وحبسب رئيس اللجنة 
بنود  درس  فإن  كنعان،  إبراهيم  النائب 
املوازنة يف اللجنة ملّدة ثالثة أشهر ليس خارجًا 
عن املألوف، بل »يقع ضمن املهلة الطبيعية 
املتعارف عليها عامليًا يف إقرار املوازنات«، 
»ستنتهي خالل عشرة  اللجنة  أن  مشريًا إىل 
أيام كحّد أقصى من درس املشروع وإحالته 
جلسة  حتديد  انتظار  يف  العامة  اهليئة  إىل 

ملناقشة املوازنة وإقرارها«.
 15 الوزراء  املوازنة يف جملس  إقرار  تطّلب 
جلسة بدأت بنقاش وجتاذبات بي من يريد 
واملشاريع  والرواتب  الرتب  سلسلة  إبقاء 
مشروع  لتمويلها ضمن  املستحدثة  الضريبية 
موازنة 2017 ومن يريد فصلها عنه. واتفق 
على فصل السلسلة والشق الضرييب املتصل 
لقاءات  تعقد  وأن  املوازنة،  مشروع  عن  بها 
خليل  حسن  علي  املال  ووزير  كنعان  بي 
البنود األساسية.  لالتفاق على تعديالت يف 
»ركائز  تطاول  تعديالت  على  الرجالن  اتفق 
 5 فاملادة  كنعان؛  تعبري  حّد  على  املوازنة« 
عّدلت لتقتصر إجازة اجمللس النيابي للحكومة 
العجز  لتغطية  باالستدانة  هلا  السماح  على 
الفعلي  وليس  فقط،  املوازنة  يف  املقدر 
واحملقق كما كانت عليه احلال خالل العقدين 

املاضيي. 
كذلك عّدلت املادة 8 اليت كانت تأتي بصيغة 
تتيح للحكومة ووزارة املال إخضاع القروض 
واهلبات لرغبة املقرض، ما خيرجها من دائرة 
بالقواني  للتقيد  تعديلها  فتّم  الرقابة، 
للرقابة  إخضاعها  ذلك  يف  مبا  اللبنانية، 

وإيداعها يف حساب اخلزينة. 
القروض االستثمارية اليت كانت خاضعة  أما 
باتت  اإلفرادية، فقد  لبنان  لقرارات مصرف 
وزارة  باقرتاح  احلكومة  تضعها  آللية  ختضع 

املال بعد التشاور مع مصرف لبنان.
املشروع  إحالة  قبل  جاءت  التعديالت  هذه 
أيار.  أول  من  اعتبارًا  النيابي  اجمللس  إىل 
الفرتة كانت صاخبة سياسيًا  أن هذه  »رغم 
بإعداد مشروع قانون لالنتخابات النيابية، ما 
أّدى إىل فرط نصاب عدد من جلسات جلنة 
للموازنة، متكّنا من ممارسة  املال املخصصة 

مشروع موازنة 2017:
 تـحّدي خـفض الـ 1000 مـليار لـرية

محمد وهبة
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الرقابة على كل بند واستدعينا كل اإلدارات 
واهليئات املستفيدة من املال العام لنسأهلا 
عن اإلنفاق وحاجاتها... وتبّي لنا أن هناك 
أكثر من 1000 مليار لرية ميكن خفض قيمة 
تعليق  قّررت  اللجنة  بأن  علمًا  اعتماداتها، 
مليار   1000 إىل  قيمتها  تصل  مبواد  العمل 

لرية«.
لن  املواد  هذه  أن  يعين  ال  اللجنة  قرار 
جمللس  العامة  اهليئة  يف  فيها  العمل  يعاد 
النواب، وأنه ال ميكن خفض املبلغ من مواد 
مصاحل  النيابية  للكتل  أن  سيما  وال  أخرى، 
وحسابات انتخابية ستكون العنصر األبرز يف 
اختاذ قرارات اإلنفاق من املال العام. احلّصة 
األكرب من املبالغ املعّلقة هي قواني الربامج، 
اليت  بالصيغة  الربامج  »قواني  أن  تبّي  إذ 
وهي  للقانون،  خمالفة  احلكومة  من  وردت 
على فرتات  تسديد  جدول  عرب  اإلنفاق  حتّدد 
إحالة  اللجنة  طلبت  املقابل،  يف  زمنية... 
النواب  إىل جملس  املذكورة  الربامج  قواني 
برنامج  قانون  كل  فتناقش  خاصة  بقواني 
على حدة وعند إقراره يدخل االعتماد املالي 
قواني  أبرز  ومن  املوازنة«.  ضمن  السنوي 
املوازنة  ضمن  وجودها  املستغرب  الربامج 
 450 االتصاالت  وزارة  بإنفاق  املتعلقة  تلك 
الثابتة  الشبكة  وتوسيع  لتطوير  لرية  مليار 
اتفق  »وقد  املرافقة  واخلدمات  وملحقاتها 
وأولوياته،  املبلغ  بهذا  التدقيق  على  اجلميع 
علمًا بأنه جرى تلزيم شبكة األلياف الضوئية 
تكمن  فأين  الشبكة،  هلذه  تطويرًا  تعّد  اليت 

األولوية يف قطاع االتصاالت؟«.
املتصلة  تلك  املعّلقة  املواضيع  أبرز  ومن 
تتوخى  ال  اليت  للجمعيات  املدفوعة  باملبالغ 
الربح »وسط حديث عن مجعيات وهمية حتصل 
على مبالغ من املال العام، ومجعيات ال نعرف 
من  مفّصلة  تقارير  طلبنا  هلا...  ندفع  ملاذا 
اإلدارات املعنية يف وزارات الصحة والداخلية 
والدفاع والشؤون االجتماعية وسواها لنعرف 
اهلدف واجلدوى من هذه املساهمات املدفوعة 
جلهات خاصة، وال سيما أنها تبلغ 382 مليار 

لرية« يقول كنعان.
املستشارين  بند  أيضًا،  املعّلقة  البنود  ومن 
وسواها  واملكافآت  اإلضافية  والتعويضات 

تدفع الدولة 445 مليار لرية سنويًا على األثاث واملفروشات والتجهيزات )األخبار(

بأن كتلة  علمًا  مليار لرية،  إىل 168  ويصل 
رواتب املتعاقدين )ليست معّلقة( بلغت 321 
رواتب  مليارًا   40 إىل  باإلضافة  لرية،  مليار 

مؤقتي و1.2 مليار رواتب متعاملي.
وحبسب كنعان، تبّي أن هناك 445 مليار لرية 
واملفروشات  األثاث  بنود  على  سنويًا  ُتدفع 

لتسديد الديون السابقة. كذلك، طلبت اللجنة 
تقريرًا مفّصاًل من وزارة املال عن املساهمات 
املالية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
كل اإلدارات، إذ ترد اعتمادات باملفرق يف 
فعلى  املدفوعة.  املبالغ  قيمة  إدارة عن  كل 
يف  لرية  مليارات   3.9 هناك  املثال  سبيل 
رئاسة  لرية يف  مليارات  و3.8  املال  وزارة 
احلكومة... »ما هي احلاجة واجلدوى إىل هذا 
الربنامج، وإىل أي مدى هو متغلغل يف اإلدارة 

العامة؟« يسأل كنعان.
وقد كان االتفاق على تسديد أموال املتعهدين 
املتأخرة منذ سنوات، إذ يرتّتب على الدولة 
عرب  د  سُتسدَّ لرية  مليار   317 مبلغ  اللبنانية 
البنود  إلغاء  على  واتفق  برنامج.  ــــ  قانون 
للضمان  الوطين  الصندوق  تضرب  اليت 

االجتماعي...
تعديالت  اللجنة  أجرت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
على البنود الضريبية، علمًا بأن هناك بنودًا 
ضريبية كانت ضمن املشروع ثم فصلت عنه 
بسبب ارتباطها مبشروع قانون سلسلة الرتب 

والرواتب.
خالصة عمل اللجنة، أنه يف النهاية كل وزارة 
تعترب أن »الدنيا بألف خري« وأن بإمكانها حلظ 
الدولة  ما تشاء من نفقات، وأن تعترب عمل 
باملسؤولية  اإلحساس  وحدها.  عليها  قائم 

شبه منعدم.
مسؤولياتها  عن  ختّلت  الوزارات  بعض   
نفقاتها  تنفيذ  واهليئات  باجملالس  وأناطت 
الصيانة،  وحتى  واإلنشاء  للتجهيز  العائدة 
فأصبحت تشكو من ختمة موظفي أو املعارين 
سبيل  على  االتصاالت  )وزارة  اهليئات  إىل 
مشروع  على  العمل  حال  »يف  لكن  املثال(. 
موازنة عام 2017 بصورة جدّية ميكن خفض 
قيمة االعتمادات اإلمجالية مبا ال يقل عن ألف 

مليار لرية.
إقرار  من  نتمكن  أن  األكرب  التحّدي  ويبقى   
سواء  فيها،  الواردة  باإلصالحات  املوازنة 
وترية  على  واحلفاظ  العام  بالدين  يتعلق  ما 
إعادة  أو  أقرت،  اليت  البنود  يف  اخلفض 
توزيع املبالغ اليت أقّرت، وخصوصًا أن بعض 
اإلدارات كاجليش وقوى األمن الدتاخلي قد 
طاهلا اخلفض بشكل كبري فيما لديها حاجات 

أساسية إلمتام عملها« وفق كنعان.

اإلنفاق الصحي: الهدر باألرقام
يلحظ مشروع موازنة 2017 نفقات استشفائية 
مليارًا   317 منها  لرية،  مليار   1177 بقيمة 
نفقات  إليها  تضاف  العسكرية،  لألجهزة 
املعاجلة يف املستشفيات من أصل اعتمادات 
موظفي  تعاونية  وبينها  التعاضد،  صناديق 
الدولة بقيمة 389 مليار لرية، ونفقات بقيمة 
النفقات  بند  يف  ملحوظة  لرية  مليار   471

املختلفة كنفقات استشفاء.
 لكن هذه النفقات ال تعرب عن كل ما تدفعه 
هذا  إن  إذ  استشفائية،  نفقات  من  الدولة 
لصندوق  املتأخرة  املبالغ  يتضمن  ال  املبلغ 
الضمان االجتماعي البالغة 1900 مليار لرية، 
وال يتضمن مساهمة الدولة يف نفقات املرض 
واألمومة بنسبة 25%، أي ما يفوق 270 مليار 

لرية... 
هذا املشهد يعرب عن تشّتت اإلنفاق الصحي 
وعن اهلدر يف هذا اإلنفاق وترك كل صندوق 
األسعار  على  املستشفيات  مع  يتفاوض 
متفاوتة  تغطية  مقابل  يف  منفصلة،  بصورة 
بي صندوق ضامن وآخر، فيما يبقى أكثر من 

نصف اللبنانيي خارج أي تغطية صحية.

ت  ا لتجهيز ا و
»اتفقنا  واملعلوماتية 
على تعليق هذا املبلغ، 
وال سيما أنه يتكّرر كل 
سنة، ما يثري الكثري من 
احلاجة  عن  التساؤالت 
جتهيزات  إىل  سنويًا 
بقيم مماثلة. وقد تبّي 
أن 46% من اعتمادات 
املعلوماتية  أجهزة 
خمصصة لوزارة املال، 
حصلت  بأنها  علمًا 
هذه  من   %55 على 
االعتمادات يف مشروع 

التساؤل  يثري  أمر  أيضًا، وهو  موازنة 2016 
عما إذا كانت الوزارة تستبدل األجهزة سنويًا 
وما هو مصري األجهزة املستبدلة، فيما لديها 
اعتمادات لصيانة األجهزة بقيمة 3.4 مليارات 

لرية«.
املبالغ املرصودة لإلجيارات وصيانتها كانت 
أن  تبّي  فقد  املوازنة.  مشروع  يف  كبرية 
هذا اإلنفاق يصل إىل 114 مليار لرية، بي 
»هذا  وعقارات.  ومدارس  مكاتب  إجيارات 
تنظيم،  إعادة  إىل  حيتاج  اإلنفاق  من  النوع 
وهناك  تستعمل،  ال  مقفلة  إجيارات  فهناك 

إجيارات ميكن دجمها يف مبنى واحد...«.
املادة  عّدلت  اللجنة  أن  إىل  كنعان  ولفت 
وتعويضات  ديون  بتسديد  املتعلقة   17
احلقوق  تلحظ  تكن  مل  اليت  االستمالك 
السابقة. إذ كان هناك مبلغ 850 مليار لرية 
ديون  هناك  فيما  املستقبلية،  للمشاريع 
مثبتة بأحكام قضائية مل تكن مدرجة ضمن 

جدول الدفع. 
لرية  مليار   217 ختصيص  على  فق  اتُّ لذا، 

كنعان: املهم أن 
تقرّ املوازنة 
باإلصالحات 
الواردة فيها 

من الدين العام 
إىل الخفض 
على البنود 

وضبط القروض 
والهبات
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زحلة: دائرة التحالفات »املشربكة« حيسمها »احملايدون«
ليا القزي

حليٌف  اهلل  حزب  ــ 
احلر،  الوطين  للتيار 
ورئيسة  وفتوش، 
الكتلة الشعبية مرييام 
والطاشناق،  سكاف، 
واحلزب القومي. ولكن 

سكاف ما زالت ترفض التحالف مع فتوش، ملا 
قضائية.  ودعاوى  سياسي  عداء  من  بينهما 
وعالقة سكاف مع رئيس »التيار« الوزير جربان 
وصف  منذ  حاالتها،  أفضل  يف  ليست  باسيل 
إىل  وصواًل  بـ«الفراطة«،  للمستقلني  باسيل 
توجيه سكاف أقسى االنتقادات للقانون اجلديد.

التيار  كثرية:  التزاماته  املستقبل  تيار  ــ 
 ،٢٠١٢ منذ  اللبنانية.  القوات  سكاف،  العوني، 
والتيار األزرق ُيرسل إشارات إجيابية إىل الكتلة 
الشعبية لعقد حتالف انتخابي. التواصل االنتخابي 
البلدية،  االنتخابات  قبل  أكثر  جديًا  منحًى  اختذ 
احلريري  احلكومة سعد  أّن رئيس  وما رشح عن 
يهّمه احلفاظ على الكتلة الشعبية. وبني األخرية 
والقوات، على »املستقبل« أن خيتار طرفًا واحدًا 
تتهمهم  من  مع  التحالف  تقبل  لن  سكاف  ألّن 

بعدم االعرتاف حبجمها.
فتوش،  مع  جيدة  عالقته  احلر  الوطين  التيار  ــ 
بعد،  ُترتجم  مل  نيات  ورقة  بالقوات  وجتمعه 
وحلف  املستقبل،  تيار  مع  مصلحة  وحتالف 
اسرتاتيجي مع حزب اهلل. أما الطاشناق، فهو ُجزء 
»التيار«  ُيكن  ال  واإلصالح.  التغيري  تكتل  من 
كذلك  والقوات.  فتوش  مع  انتخابيًا  التحالف 
أصبح   ،٢٠٠٩ يف  النيابية  االنتخابات  بعد  فإّنه 
وفتوش.  »املستقبل«  بني  اجلمع  الصعب  من 
وليس سهاًل تشكيل الئحة تضم تيار املستقبل 
يأتي  سيناريو  بأي  يقبل  لن  الذي  اهلل،  وحزب 
على حساب ُحلفاء آخرين له، كفتوش أو سكاف. 
مجهورها  أمام  ُمرجة،  نفسها  القوات  وستجد 
وبقية حلفائها، يف تسويق حتالف يضّمها والتيار 

العوني وحزب اهلل.
الناخبني امُلسجلني يف زحلة ١٧٢٥٥٥  يبلغ عدد 
وبلغت  ُمسلمًا.  و٧٦٢٧٥  مسيحيًا   ٩٤٦٨٤ منهم 
نسبة االقرتاع يف الدورة املاضية ٥٩٪. يقول 
بلغت  االقرتاع  نسبة  إّن  االنتخابيني  اخلرباء  أحد 

القوات: تراجعت 
آمالنا بعقد تفاهم 
انتخابي مع التيار 

العوني

األحزاب تبحث عن أحصنة طروادة داخل العائالت وبني الشخصيات املستقلة )مروان بوحيدر(

ذروتها يف ٢٠٠٩ بسبب استخدام املال االنتخابي، 
لذلك،  امُلنسني.  وحشد  املغرتبني،  واستقدام 
»هناك إمكانية أن ال ترتفع نسبة االقرتاع. ولكن 
النسبة إىل حدود  نرتك أيضًا احتمال أن ترتفع 
ألف   ١٦ حنو  االنتخابي  احلاصل  فيكون   ،٪٦٥

صوت«.
تعّدد  الكتلة املسيحية كبرية، ولكن  أّن  صحيح 
عليها،  تتنافس  مقاعد   ٥ ووجود  املرجعيات 
ُيشتت األصوات. أما ارتفاع النقمة ضّد احلريري، 
ريفي،  أشرف  السابق  الوزير  ظاهرة  وبروز 
مغاير  خياٌر  العشائر  لبعض  يكون  أن  واحتمال 
لتيار املستقبل، فقد يؤثر على متاسك »البلوك 
الّسين«. ولكّن احلريري ال يزال صاحب القدرة 
األكرب على التجيري، وهو سيعمل يف الـ١٠ أشهر 

املقبلة على حتسني عالقته باجلمهور.
»قادر  املستقبل  تيار  إّن  انتخابي  خبري  ويقول 
يربح  أن  وُمكن  السيّن  باملقعد  الفوز  على 
لذلك  األرمين«.  أي  األضعف،  املسيحي  املقعد 
ضّم  فيكون  لوحده  الئحة  تشكيل  مصلحته  من 
مقعدين إىل كتلته. أما على املستوى الشيعي، 
املقعد  أمل سيضمن  حركة  ــ  اهلل  حزب  فتحالف 
امُلخصص لطائفتهما »وهما قادران على ُمساعدة 
العتبة  لتأمني  آالف   ٩ أو  آالف   ٨ يلك  شخص 
والفوز باملقعد. ولكن ال يلك حزب اهلل وحركة 
أمل فائضًا من األصوات جُيريانه ملرشح ضعيف 
بانتظار  أّنهما  تؤكد  مصادرهما  يفوز«.  حتى 

حتالفات القوى األخرى حتى ُيددا موقعهما.
التحالفات  على  بااللتفاف  احلالي  القانون  مسح 
من  انطالقًا  القطعة«.  »على  والتعامل  الوطنية 
التيار  لتحالف  زحلة  يف  الرتويج  جيري  هنا، 
»التيار«،  حاول  املستقبل.  وتيار  احلر  الوطين 
وسكاف  اهلل  حزب  يضم  أن  املعلومات،  حبسب 
إىل هذه الالئحة، من دون أن يكون هناك أفق 
بني  السياسية  اخلالفات  إىل  فإضافة  لتمنياته. 
عن  بعزهلا  سكاف  مع  التعامل  ُيكن  ال  القوى، 
األقرب  بشّري،  يف  طوق  جربان  والدها  خيار 
النائب سليمان فرجنية. عكس  التحالف مع  إىل 
الدورة السابقة، »حنن قادرون على أن نكون مع 
كّل القوى«، يقول النائب العوني السابق سليم 
التحالفات،  مستوى  على  ُيسم شيء  مل  عون. 
سؤال  على  وردًا  اهلل.  حزب  إىل  بالنسبة  حتى 
كيف ال يكون »التيار« قادرًا على حسم التحالف 
إما مع حليف اسرتاتيجي كحزب اهلل، أو احلليف 
اآلني تيار املستقبل؟ ُيفّرق عون بني »اخليارات 
كّل  بإمكان  االنتخابية.  والتحالفات  السياسية 
األطراف أن ترتشح وحدها، شرط أن ال ُيستهدف 

أحد«.
والعونيني  املستقبل  حتالف  احتمال  يلحظ  ال 
غري  األخرية  الالئحة.  على  معهما  القوات  وجود 
التقارب  من  »نقزتها«  بقدر  ذلك  من  ُمتوجسة 
يرتكنا  »هل  واملستقبل:  الشعبية  الكتلة  بني 
احلريري الذي سيستفيد منا يف دوائر عّدة من 
ينتظر  القوات.  مصادر  تسأل  سكاف؟«،  أجل 
الشيء  على  لنبين  املستقبل  »قرار  القواتيون 

كـ«دائرة  موقعها  النسبية،  مع  زحلة،  فقدت 
األكثرية الربملانية«. إال أّنها ال تزال من أصعب 
والتحالفات.  النتائج  توقع  امُلبكر  من  الدوائر. 
ولكن األكيد أّن متثيل القوات اللبنانية سيقل عن 
احلر وحزب  الوطين  التيار  أمام  ثالثة. وسيكون 
وجودهم  إحياء  إلعادة  فرصة  أمل  وحركة  اهلل 
النيابي. أما مرييام سكاف، صاحبة النسبة األكرب 
يف استطالعات الرأي، فحظوظها مرتفعة بإعادة 

النيابة إىل بيت سكاف.
ُييز  الذي  والطائفي  السياسي  الُقزح  قوس 
دائرة زحلة، سُيحوهلا إىل واحدة من أكثر الدوائر 
االنتخابية صعوبة وتعقيدًا. بعد دخول البالد يف 
رًا  ُمتعذِّ وبات  األوراق  أعيد خلط  النسبية،  نظام 
وضع تصّور واضح للتحالفات أو النتائج. هدف 
األخرية  البلدية  االنتخابات  السياسية يف  القوى 

كان إقفال بيت آل سكاف.
ومنذ سنوات طويلة، حُتاول األحزاب »فتح« زحلة 
وإنهاء ما ُيسّمى البيوتات والزعامات التقليدية. 
ولكن اليوم، ستكون أولويتها البحث عن الطريقة 
نفسها  واألحزاب  الرأس«.  لـ«حفظ  األمثل 
ستبحث عن أحصنة طروادة داخل العائالت وبني 

الشخصيات املستقلة.
يف دائرة زحلة ٧ مقاعد )٢ كاثوليك، ١ سيّن، ١ 
ماروني، ١ شيعي، ١ أورثوذكس، ١ أرمن(. أما 
الالعبون فُكثر: تيار املستقبل، حزب اهلل وحركة 
أمل، التيار الوطين احلر، القوات اللبنانية، الكتلة 
الشعبية، آل فتوش، حزب الكتائب، الطاشناق، 
احلزب السوري القومي االجتماعي، تيار املردة، 
الوزير  املستقّلة،  الشخصيات  الوطنية،  القوى 
تتقاطع  اإلسالمية...  اجلماعة  ريفي،  أشرف 
هذه القوى بعضها مع بعض. لكن من الصعب 
إجياد فريق قادر على إقناع حليفني له بالتعاون 

انتخابيًا:

غري  الئحة  ُنشكل  أن  احتمال  هناك  مقتضاه. 
أنه بعد »تصريح  ُمكتملة مع ُمستقلني«، خاصة 
الوزير باسيل بإمكانية عدم حتالف القوات والتيار 
آمالنا  تراجعت  زحلة،  وتسميته  عّدة،  دوائر  يف 

بعقد تفاهم انتخابي«.
غياب املرشحني امللتزمني لدى القوات، دفعها 
أّن  من  الرغم  وعلى  مستقلني.  عن  البحث  إىل 
مل  األمساء  أّن  على  ُتشدد  القواتية  املصادر 
فتوش،  نقوال  النائب  شقيق  ابن  يؤكد  حُتسم، 
الطبيب ميشال فتوش، لـ«األخبار« أن »ترشيحي 
مع القوات ُحسم«. وقد وصل اخلالف بني ميشال 
وعائلته، حد تنظيم كّل منهما، على حدة، عزاًء 
لوالد ميشال قبل أسابيع قليلة. أعادت القوات 
كذلك إحياء التواصل بينها وبني الوزير السابق 
سليم وردة، الذي اسُتقبل يف معراب مع امُلرشح 
احملتمل يف كسروان نعمة افرام ورئيس بلدية 
»االجتماع مل  إّن  زياد حواط. يقول وردة  جبيل 
يكن سلبيًا وال إجيابيًا. أنا أدرس قرار ترشحي، 

وبكري أن حنسم«.
سكاف تتجه أيضًا لتشكيل الئحة منفردة، إن مل 
تتحالف مع تيار املستقبل )الذي ال تنفك ُتغازله( 
أو حزب اهلل. وُيكى أّن هذه الالئحة، ستضم إليها 
اخليارات  صاحب  الكتائب،  وحزب  املستقلني، 
الضيقة يف زحلة. إال أّن ذلك يعين أّن النائب 
إيلي ماروني، الذي تضع سكاف »فيتو« عليه، 
لن يكون ُمرشحًا. وسريسو اخليار إما على رئيس 
اإلقليم السابق روالن خزاقة )املقعد الكاثوليكي( 
أو مستشار رئيس حزب الكتائب وعضو البلدية 
وتدرس  األورثوذكسي(.  )املقعد  سابا  شارل 
اهلراوي  خليل  السابق  الوزير  خياَري  سكاف 

والصحايف جوني منري للمقعد املاروني.
ووضعه  حلفائه،  بني  ُمرج  الطاشناق  حزب 
االنتخابي ليس ُمريًا لدرجة حسم إجناح ُمرشحه، 
األرمين  املقعد  ترك  على  اجلميع  توافق  إذا  إال 
بقرادونيان:  هاغوب  الوزير  يقول  للطاشناق. 
»مل ندرس زحلة بعد، والتحالفات غري واضحة. 
ولكن إذا كان هناك حتالف ُيساعدنا على إجناح 

مرشحنا، فِلَم ال؟«.
يف ظّل القانون اجلديد، بات بإمكان أحزاب قوتها 
نيابيًا.  بالتمثل  ُتطالب  أن  بسيطة،  التجيريية 
كاحلزب القومي، والقوى الوطنية واليسارية يف 
بالنسبة  بلدات شرق زحلة، واجلماعة اإلسالمية… 
زيتوني  وليد  القومي  احلزب  رئيس  نائب  إىل 
»األمور مبنية على التحالفات العامة. هناك حلفاء 
لنا قد جُنريِّ هلم قوتنا يف زحلة وُنبادل مبقعد آخر 

يف دائرة أخرى«.
الصعوبة يف زحلة ال تقف عند حدود التحالفات 
فخالفًا  واملتخاصمة.  املتداخلة  القوى  بني 
الكتلة  نسبة  ارتفعت  السابقة،  الدورات  لكل 
»احليادية« أو اليت مل حتسم توجهاتها بعد، إىل 
حدود الـ3٠٪ كما ُتشري استطالعات الرأي. يف 
املدني« عن تشكيل الئحة  »املتمع  انكفاء  ظّل 
هذه  على  اهتمامها  األحزاب  تصّب  زحلة،  يف 

الكتلة الجتذابها واالستفادة من أصواتها.

ال يبدو أن »املعرتضني« داخل تيار املستقبل 
على سياسة الرئيس سعد احلريري سيصمتون 
على طريقة تعامله مع التيار الوطين احلر وحزب 
اهلل. بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، اجتمعوا 
الشارع  معاتبني:  ونّبهوه  احلكومة،  برئيس 

يفلت مّنا.
سعد  »امُلستقبل«  تيار  رئيس  ُيبقي  حني 
احلريري أحد لقاءاته بنواب وقيادات من تيار 
عن  بعيدة  منه  قريبة  وشخصيات  املستقبل 
يرضيه  ال  ما  شيئًا  أن  يعين  فذلك  األنظار، 
اجتماعًا  أن  علم  فقد  اللقاء.  هذا  يف  يدور 
عقد منذ أكثر من أسبوع يف منزل احلريري يف 
وادي أبو مجيل، ضّمه إىل ٢٠ شخصية سياسية 
وإعالمية واجتماعية، املشرتك بينهم انتماؤهم 
إىل الطائفة السنية، وكونهم قريبني من تيار 

املستقبل، أو ينتمون إليه.
أنفسهم  املتمعني  أعضاء  بعض  ويسّمي 
بـ«جمموعة العشرين«. يتقّدمهم الرئيس فؤاد 
درباس  رشيد  السابقان  والوزيران  السنيورة 
وخالد قباني، باإلضافة إىل النائب مسري اجلسر 
سالم.  صالح  »اللواء«  جريدة  حترير  ورئيس 
وحبسب املعلومات، »نقلت هذه املموعة إىل 
أدائه  من  السين  الشارع  شكوى  سعد  الشيخ 
مع الرئيس ميشال عون من جهة، وحزب اهلل 
من جهة ثانية«. وأن ما حصل وما يصل مل 
يؤّد سوى إىل مزيد من »الضمور يف القاعدة 

الشعبية لتيار املستقبل«.
 ومل ختِف هذه املموعة خماوفها من نتائج أي 
من  املستقبل  يفقده  »ما  ألن  مقبلة  انتخابات 
قواعد شعبية سيصب حتمًا يف مصلحة صفوف 
املعارضة املتطرفة، اليت حتِمل خطابًا أقرب إىل 

اللواء أشرف ريفي«.
 زبدة احلديث يف اللقاء الذي استمر ساعات، 
»تيار  أن  على  أصّر  واحد  اجتاه  على  رّكزت 
املستقبل ال يلك ترف التصرف ضد مصلحته، 
بعض  ومعك  للتيار  كرئيس  أنك  وخصوصًا، 
معاكسة  يف  بعيدًا  ذهبتم  املقربة،  دائرتك 
املنطقة.  أحداث  مع  املتفاعل  السين  الوجدان 
وقد بات لزامًا على من ال يزال متمسكًا باخلطاب 
العدائي خلصومنا السابقني أن يصمت مراعاة 
حتريض  عّدة  مقابل  واعتباراتكم،  لتحالفاتكم 

وتعئبة ال تنفك تهاجم البيئة السنية«. 
يف  هذه  التململ  »حالة  أن  املموعة  وأكدت 
لن  تستدرك،  مل  حال  ويف  مستمر،  ازدياد 
أو  مواجهتها  بعد  ما  يف  مبقدوركم  يكون 

السيطرة عليها«. 
يف املقابل، دافع الرئيس احلريري عن وجهة 
نظره بشراسة، لكنه يف النهاية قال كالمًا فهم 
منه املتمعون أنه يطلب منهم »عدم االعرتاض 
تفّلت ومترد  إظهار حاالت  العلين عليه، وعدم 

رمسي داخل التيار«.
دائمًا  »حاضرًا  سيكون  بأنه  هلم  تعّهد  وقد   
وأن  أرادوا.  متى  اعرتاضاتهم  كل  لسماع 
بإمكانهم االجتماع يف منزله يف الوقت املتاح 
اليت  التوجيهات  وإعطاء  املالحظات،  لنقل كل 

يرون فيها مصلحة للتيار وشارعه«.

»جمموعة العشرين« جتتِمع 
سّراً يف بيت الوسط:

عتاب وتنبيه للحريري

كان السنيورة على رأس املجموعة التي ضمّت وزراء 
سابقني )مروان طحطح(

ميسم رزق
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مصرف لبنان ينّفذ »هندسة مالية« جديدة
محمد وهبة

علم أن مصرف لبنان يعمل منذ حزيران املاضي على »هندسة مالية« جديدة قدّر حجمها 
بأربعة مليارات دوالر وكلفتها بـ 250 مليون دوالر سنويًا )هيثم املوسوي(

كما  الشرائية،  القدرة 
بنية  استقرار  يف  يساهم 
لبنان...  يف  الفوائد 
أساسية  عناصر  وكّلها 
العمل«،  بيئة  لتحسني 
مصرف  أن  إىل  مشريًا 
للمحافظة  »يتدخل  لبنان 
آخذًا  االستقرار،  هذا  على 
لبنان  قدرة  باالعتبار صون 
ومراعاة  األموال  جذب  على 
العاملية  الفوائد  حركة 

واإلقليمية«.
 ورأى أّن »اإلدارة اليت قام 
مسحت  لبنان  مصرف  بها 
لبلدنا باحملافظة على فوائد 
بينما  و%7،   6 بني  مقبولة 
املقارنة  سبيل  على  هي 

مل  لبنان  يف  املعتمد  النقدي«  »النموذج  هل 
»اهلندسات  عرب  إال  االستمرار  قابلية  ميتلك  يعد 
املالية« اليت ينفذها البنك املركزي؟ هذا، على 
األقل، ما توحي به العمليات اجلديدة اجلارية بني 
مصرف لبنان واملصارف. فقد كشفت معلومات 
لـ«األخبار« أن مصرف لبنان يعمد، منذ حزيران 
جديدة،  مالية«  »هندسة  تنفيذ  إىل  املاضي، 
تهدف إىل جذب املزيد من ودائع املصارف إليه، 
عرب منحها نصف نقطة مئوية إضافية على الدوالر 
ونقطة مئوية إضافية على اللرية، وقّدرت مصادر 
مصرفية حجم العمليات املنفذة، حتى اآلن، بنحو 
4 مليارات دوالر، بكلفة بلغت حنو 250 مليون 
دوالر سنويًا، منها حنو 30 مليون دوالر نتجت 

من العالوة املمنوحة فوق سعر الفائدة املعلن
تنفيذ  املاضي،  الشهر  يف  لبنان،  مصرف  بدأ 
جذب  إىل  تهدف  املصارف،  مع  جديدة  عمليات 
موجوداته  وتعزيز  بالدوالر  الودائع  من  املزيد 
السيولة املرتاكمة  األجنبية وامتصاص  بالعمالت 
باللرية لدى املصارف ومنع حتويلها إىل املضاربة 

ودعم رحبيتها ورساميلها.
»املعلنة«  األهداف  هذه  متاثل  من  الرغم  وعلى 
لبنان  مصرف  نّفذها  اليت  العمليات  وأهداف 
يف النصف الثاني من العام املاضي حتت اسم 
باهظة قّدرت  أكالفًا  املالية«، ورتبت  »اهلندسة 
منها  سنوات،   10 على  دوالر  مليار   15 بنحو 
وكبار  املصارف  تقاضتها  دوالر  مليارات   5.6
تقرير  )راجع  فورية  استثنائية  كأرباح  املودعني 
لبنان:  مصرف  يف  القانونية  الشؤون  »مديرية 
 31٨2 العدد  القانون«-  خالف  سالمة  رياض 
الثالثاء 23 أيار 2017(، إال أن اآلليات هذه املرة 

اختلفت، وكذلك الكلفة اخنفضت!

آليات الهندسة الجديدة
لبنان  مصرف  يعمد  املسّربة،  املعلومات  حبسب 
حاليًا إىل تشجيع املصارف على زيادة ودائعها 
بقيمة  إضافية  عالوة  منحها  عرب  لديه،  بالدوالر 
نصف نقطة مئوية )0.50%( على سعر الفائدة 
الفعلي على  الفائدة  املعلن، وهو ما رفع سعر 
الدوالر لدى مصرف لبنان من حنو 4% و%4.5 
تراوح  اليت  لآلجال  تبعًا  و%5   %4.5 حنو  إىل 
املصارف  للجوء  وتداركًا  سنة.  و15   10 بني 
بغية  دوالرات  إىل  لديها  اللريات  حتويل  إىل 
يعّطل  ما  املغري،  العرض  هذا  من  االستفادة 
مفاعيل هذه العمليات ألن مصرف لبنان سيكون 
بائع الدوالرات يف السوق، يعمد مصرف لبنان 
إىل إغراء املصارف للتوظيف باللرية لديه أيضًا، 
عرب منحها عالوة أكرب مبعّدل نقطة مئوية إضافية 
)1%( فوق سعر الفائدة املعلن، وبالتالي رفع 
تبعًا  و٨%   %7.5 إىل  و%7   %6.5 من  السعر 

لآلجال اليت تصل حتى 30 سنة.

مصارف املراسلة. وقد انعكست هذه التدفقات 
شهر  يف  املدفوعات  ميزان  رصيد  يف  حتسنًا 

حزيران )مل تصدر اإلحصاءات بعد(.
هذه  نتائج  عرض  سالمة  بأن  املعلومات  تفيد 
اهلندسات اجلديدة على رئيس اجلمهورية العماد 
مجعهما،  الذي  األخري  اللقاء  يف  عون،  ميشال 
وأبلغه أنه متّكن من قلب عجز ميزان املدفوعات 

من عجز إىل فائض بقيمة مليار دوالر.

السيطرة على االقتصاد
الفقري  العمود  أن  مصرفية  مصادر  تشرح 
للسياسة النقدية املعتمدة منذ النصف الثاني من 
تسعينيات القرن املاضي يتوسل التحّكم بالسوق 
النقدية، فكلما كان لدى مصرف لبنان دوالرات 
أكثر، كانت قدرته أكرب على ضمان ثبات سعر 
صرف اللرية، وبالتالي جذب املزيد من الودائع 
العام  واإلنفاق  التجاري  امليزان  عجز  لتمويل 
وتسديد الفوائد على املديونية. وهذه السياسة 
متواصله  مالية  عمليات  تتطلب  بآليات  حمكومة 
للسيطرة على السيولة وتوجيهها وضبط معدالت 
التضّخم وأسعار الفوائد، وهذه األخرية ال تتأّثر 
بعوامل  أيضًا  تتأّثر  بل  فقط،  احمللية  باملخاطر 
الفائدة  سعر  ارتفاع  يف  يكمن  آخرها  خارجية 
العاملية على الدوالر، وبالتالي إن تدّخل مصرف 
لبنان للحفاظ على استقرار سعر الصرف يراعي 
الفائدة  أسعار  وحتركات  التدفقات  استمرار 

العاملية.
إىل  نظرًا  السياسة؟  هذه  ظل  يف  حيصل  ماذا 
أولوية األهداف النقدية، بات مصرف لبنان هو 
اجلهة اليت حتل حمل احلكومة وجملس النواب يف 
الوظيفة  إلغاء  إن  إذ  العاّمة.  السياسة  صياغة 
الرئيسة للمصارف بتمويل النشاط االقتصادي، 
التوظيف يف  جراء  من  العالية  الرحبية  إىل  نظرًا 
مصرف  دفع  العام،  والدين  النقدية  األدوات 
اليت  األنشطة  حنو  التمويل  توجيه  إىل  لبنان 
مقّدمها  ويف  املعتمد،  النقدي  النموذج  ختدم 
العقارات اليت جتتذب تدفقات نقدية مهّمة إىل 
أيضًا،  أمس  سالمة،  أعلن  فقد  الودائع،  جانب 
للقطاعات  دعمه  »سيتابع  لبنان  مصرف  أن 

االقتصادية عرب املصارف«.
اخلمس  السنوات  خالل  أنه خصص،  إىل  وأشار 
منها  استفادت  حتفيزية  رزمات  املاضية، 
القطاعات املنتجة بـ35% وقطاع السكن بـ%65، 
و«بلغت قيمة هذه التحفيزات 5 مليارات دوالر 
من  املصارف  إعفاء  إليها  أضفنا  وإذا  أمريكي، 
الدولة  من  القروض  ودعم  اإللزامي  االحتياطي 
ضخها  مّت  اليت  األموال  جمموع  يرتفع  اللبنانية، 
لدعم النشاط االقتصادي يف لبنان إىل 14 مليار 

دوالر«. 
نصف  بنحو  أسهم  ذلك  أن  لبنان  مصرف  يزعم 
النمو االقتصادي احملقق يف الفرتة املذكورة من 
أن  يعين  ما  الداخلي،  الطلب  تأثريها يف  خالل 
مصرف لبنان هو الذي بات حيدد نوع النمو ومن 
ينتفع منه، يف حني أن هذه مسؤولية احلكومة 
ال  اجملتمع  حلاجات  ختضع  أن  وجيب  وواجبها، 

األدوات النقدية.

12% يف تركيا و20% يف مصر، وهما دولتان 
ذات حجم وذات اقتصاد مكتمل«، الفتًا إىل أن 
»الفوائد املنخفضة نسبًة إىل تصنيف لبنان تؤمن 
فتعّوض  املنتجة،  للقطاعات  تنافسية  أفضلية 
البنية  تردي  عن  النامجة  التكاليف  عن  نسبيًا 
وتعقيدات  العامة  اخلدمات  تراجع  وعن  التحتية 
املعامالت اإلدارية«. مشددًا على »حرص مصرف 
لبنان على املساهمة يف تقوية رمسلة املصارف 
فاألنظمة  التسليف.  على  قادرة  تبقى  لكي 
املصرفية الدولية ربطت ما بني رأمسال املصرف 
أن  إىل  بالتسليف«، مشريًا  له  هو مسموح  وما 
»مالءة املصارف، وتبعًا ملعايري بازل -3، ستبلغ 
املعايري  اللبنانية  املصارف  وستطبق   ،%15
اآلن،  منذ  ولديها،  دوليًا.  املطلوبة  احملاسبية 

القدرة املالية الالزمة«.

أزمة عجز ميزان املدفوعات
التدّخل  إىل  احلاجة  عن  الواضح  اإلعالن  هذا 
االعتقاد  يعزز  »االستقرار«،  على  للمحافظة 
اللبناني  النقدي  النموذج  بأن  مّدة  منذ  السائد 
دون  من  االستمرار  على  القدرة  ميتلك  يعد  مل 
تدخالت متواصلة من مصرف لبنان، مع ما يعنيه 
اجملتمع  على  ترتتب  إضافية  أكالف  من  ذلك 
بإقرار  جدًا  مرتفعة  أكالف  وهي  واالقتصاد، 
مصرف  سيطرة  تعاظم  وكذلك  النطاق،  واسع 
التوزيع  إعادة  وقنوات  االقتصاد  على  لبنان 
اجلديدة  املالية  فاهلندسة  التمويل.  ومصادر 
يف  املالية  للهندسة  مماثلة  ظروف  يف  تأتي 
مثل  مفاعيل  أن  ُتظهر  وهي  املاضي،  العام 
مبدى  وتنحصر  حمدودة  املكلفة  اهلندسات  هذه 
مصرفية  مصادر  تشري  إذ  نسبيًا،  قصري  زمين 
ما  يعرب مبعنى  )الذي  املدفوعات  ميزان  أن  إىل 
عن رصيد األموال الداخلة واخلارجة( عاد ليسجل 
عجزًا تراكميًا على غرار ما كان قائمًا خالل الفرتة 
وحبسب   .2016 حزيران  إىل   2011 سنة  من 
إحصاءات ميزان املدفوعات الصادرة عن مصرف 
لبنان سّجل شهر أيار املاضي عجزًا بقيمة 591.5 
 320.9 بقيمة  عجز  إىل  باإلضافة  دوالر،  مليون 
مليون دوالر يف نيسان، وهو ما أّدى إىل عجز 
تراكمي يف األشهر اخلمسة األوىل من هذا العام 
الفوائض  إن  أي  دوالر،  مليون   357.6 بقيمة 
املدفوعات يف ظل  الشهرية احملققة يف ميزان 
الرغم  على  تصمد،  مل  السابقة  املالية  اهلندسة 
احلكومة  وتشكيل  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  من 
وإقرار قانون جديد لالنتخابات وسوى ذلك من 
العكس، تقول املصادر  عوامل مؤثرة، بل على 
كان  املدفوعات  ميزان  العجز يف  إن  املصرفية 
مرجحًا لالرتفاع يف ضوء استحقاق بعض الودائع 
املاضي  العام  يف  املصارف  اجتذبتها  اليت 

لتوظيفها يف اهلندسة املالية.
ملواجهة هذا العجز، جلأ مصرف لبنان إىل إغراء 
املصارف جمددًا كي تودع لديه مبالغ باللرية أو 
بالدوالر يف مقابل حصوهلا على فوائد أعلى من 
الفوائد السوقية الرائجة، ما يشّجع املصارف على 
جذب أموال مودعة لديها يف اخلارج، سواء من 
مودعني جدد أو مما بقي من أمواهلا املوظفة لدى 

معلومات  اآلن  توجد  ال 
العمليات  حجم  عن  دقيقة 
مصادر  أن  إال  املنّفذة، 
أن  قّدرت  مطلعة  مصرفية 
تكون قد بلغت أقل بقليل 
دوالرات،  مليارات   4 من 
الفائدة  كلفة  أن  يعين  ما 
سيسددها  اليت  السنوية 

مصرف لبنان على هذه اإليداعات تقّدر بنحو 250 
كلفة  دوالر  مليون   30 منها حنو  دوالر،  مليون 
اللرية  فوائد  على  املدفوعة  اإلضافية  العالوة 

والدوالر.

إعالن بال تفاصيل
حاكم  أعلن  التفاصيل،  يكشف  أن  دون  من 
مصرف لبنان، رياض سالمة، يف افتتاح منتدى 
»مصرف  أن  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات 
خالل  األجنبية  بالعمالت  موجوداته  عّزز  لبنان 
قدرة  »يؤّكد  ذلك  أن  وأضاف   ،»2017 حزيران 
يف  االستقرار  حتقيق  على  املركزي  املصرف 

العملة الوطنية، كما يعلن دائمًا«.
اللرية  صرف  سعر  يف  االستقرار  »إّن  وقال: 
أيضًا  ويعّزز  باالقتصاد،  الثقة  يعّزز  اللبنانية 

سالمة: »مصرف 
لبنان عزّز 
موجوداته 
بالعمالت 

األجنبية خالل 
حزيران 2017«

وتسري  اجلميل  زمنها  اليوم  طرابلس  حتمل 
وأعالم  احلمراء  الرايات  كل  حتمل  بصمت. 
فلسطني واجلزائر والعراق وليبيا واليمن وتعّض 
على حاضرها ومتشي صوب اجلبانة. حتمل كوفية 
عبد  وداع  ليس  هو  مكسورة.  ومتشي  عمار  أبو 
اجمليد الرافعي، بل هو اإلعالن الرمسي النتهاء 
املدينة  حياة  من  قرن  نصف  وداع  إنه  مرحلة. 
سنوات،  عدة  الرمسي  اإلعالن  تأخر  السياسية. 
لكنه أذيع أالربعاء عند إعالن وفاة طبيب الناس. 
حتمل املدينة أحالم جيل ومتشي مطأطأة الرأس.

سقطت  سنوات.  قبل  هزم  اجليل.  هذا  هزم 
صور صدام وحافظ األسد وكتب ميشال عفلق 
أحد  يعد  اجلدران، ومل  عن  والعلمانية  والكوفية 
حيلم. احللم يف عامل اليوم ممنوع، يقايض الزمن 
اإلعاشة.  بكراتني  اجلميل  الزمن  أحالم  احلالي 
كم  حدد  إمنا  ننتخبك،  حتى  مباذا حتلم  تقل  »ال 
تدفع«. قبل كراتني اإلعاشة كان سياسيون كثر 
تشري  بوصلة  املناسبات  يف  للعائالت  يرسلون 
إىل فلسطني وأناشيد. كان سياسيني أطباء، ال 

جتارًا، وكان األطباء زعماء ال رجال أعمال. 
صندوق  يف  قاماتها  آخر  اليوم  طرابلس  حتمل 
الرجل  اجلبانة.  وتسري خبجل صوب  الكرامة  من 
الذي هزم أسطورة آل كرامي عام 1972 بفضل 
صديق  الرافعي،  اجمليد  عبد  الطبيب؛  مساعة 
الرئيس ميشال عون، الذي ترأس حزب البعث 
يف لبنان وبقي امسه مرتبطًا بالرئيس العراقي 
منذ  الطوعي  املنفى  اختياره  رغم  صدام حسني 
للبعث  والرتخيص  حزبه  حل  ورغم   ،1991 عام 
اآلخر كان شبه منعزل يف حياة اجتماعية تشبهه 
يف أناقتها بعيدًا عن كل الصخب، ومع ذلك فإن 
اهلزة يف  يشبه  ما  أحدث  االربعاء  وفاته  إعالن 
طرابلس، وكأنه نبه الناس فجأة أين كانوا وأين 
أوطاني«،  العرب  »بالد  يغنون  كانوا  صاروا. 
كانوا  موطين.  الزقاق  هذا  ينادون  صاروا 
القومية  أو  العربية  القومية  كانت  إن  يساجلون 
كان  إن  يناقشون  فصاروا  احلل،  هي  السورية 

ريفي أو احلريري هو احلل.
ماضيها  بني  الشاهقة  اهلوة  طرابلس  حتمل 
الطبيب  خلف  اليوم  بصمت  وتسري  وحاضرها، 
جليل  األعلى  املثال  الشفاف،  النظيف  الصادق 
ومهندسيها.  ومفكريها  املدينة  أطباء  من  كامل 
سيكون يوم حزين اليوم، لكنه يوم مجيل أيضًا: 
امللهاة  وشغلتهم  عرفات  رثاء  عن  انشغلوا  من 
اإلعالمية عن االحتالل األمريكي للعراق وختريب 
أنفسهم  إىل  سيلتفتون  واليمن  وليبيا  سوريا 
وسيلوحون  أصبحوا  وأين  كانوا  أين  ويفكرون 
البيضاء.  بالورود  البيضاء  البّزة  ذي  للرجل 
ويف زوايا الشوارع حني سيلمح األطفال اجلنازة 
املهيبة سيسألون آباءهم عمن يكون هذا الرجل 
الذي تبكيه املدينة ليعلق إىل األبد اجلواب يف 
وأحبته،  فلسطني  أحب  الرجل  هذا  رؤوسهم: 
مسى االحتالل األمريكي بامسه، رفض االخنراط 
يف موجة اجلنون املذهيب، وبقي علمانيًا علمانيًا، 
وله يف كل منزل طرابلسي ذكرى مجيلة. وهو 
ينتمي إىل زمن يبقى بكل انكساراته أفضل بألف 

مرة ومرة من زمنكم...
)وقد صلي على جثمان النائب السابق عبد اجمليد 
الطيب الرافعي بعد صالة عصر امس االول يف 
الثرى يف  الكبري، ثم ووري  املسجد املنصوري 

مدافن باب الرمل(.

عبد اجمليد الرافعي..
طرابلس تدفن روحها

غسان سعود

)أرشيف(
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مــقاالت وتحقيقات

حترير املوصل انتصار اسرتاتيجي على اإلرهاب 
نصراهلل: اإلنذار األخري ملسلّحي اجلرود

أن  السيد نصراهلل  اهلل  العام حلزب  األمني  أِمل 
األخرية  الفرصة  عرسال  جرود  مسلحو  يتلّقف 
عليهم،  املقاومة  هجوم  بدء  قبل  تسوية  إلجراء 
مشيدًا بدور اجليش اللبناني يف تفكيك الشبكات 
اإلرهابية. وشّرح نصراهلل االنتصار العراقي على 
»داعش« يف املوصل، معتربًا احلدث بالغ األهمية 

للعراق واملنطقة والعامل.
اختار األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
اإلعالن عن هزمية تنظيم »داعش« اإلرهابي يف 
العراقية ليطّل عرب شاشة املنار  مدينة املوصل 
ألثالثاء، مهّنئًا الشعب العراقي وشعوب املنطقة 
بهذا االنتصار االسرتاتيجي على اإلرهاب، وحمّماًل 
أمريكا وبعض الدول مسؤولية تفّشي »داعش« 
النازحني  مسألة  نصراهلل  وتناول  واإلرهاب. 
لبنانيًا،  حوهلا  املتفاقم  واجلدال  السوريني 
قبل  اجلرود  إلرهابيي  أخرية«  »فرصة  وأعطى 
عسكرية  عملية  السوري  واجليش  املقاومة  بدء 

للقضاء عليهم.
وأكد نصراهلل أنه »آن أوان االنتهاء من تهديد 
»هذه  وقال:  اجلرود.  املسلحة« يف  اجملموعات 
هي املرة األخرية اليت سأحتدث فيها عن جرود 
عرسال. )املسلحون( املوجودون هناك هم تهديد 
على مدار الساعة )...( والوقت قليل جدًا للتوصل 
اىل  مشريًا  معينة«،  مصاحلات  أو  تسويات  اىل 
أنه »ثبت أن هناك إرهابيني وخمططني لعمليات 
إرهابية يف عرسال، وهذا بات حيتاج حاًل«. ومّثن 
»اجلهود اجلبارة اليت يقوم بها اجليش واالجهزة 
وممّوليها  الشبكات  لكشف  اللبنانية  االمنية 
وداعميها ومسؤوليها«، مؤّكدًا أن »جهود اجليش 
اللبناني واملقاومة يف عرسال خففت الكثري من 
املخاطر، ولكن املخاطر ال تزال قائمة«. وقال: 
»عندما تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها نكون 
فلن  ذلك  يريدون  ال  كانوا  وإذا  داعميها،  من 
يف  »الذين  أن  اىل  ولفت  بيوتنا«.  يف  نبقى 
ذلك  يف  مبا  للجميع،  تهديد  هم  عرسال  جرود 
خميمات النازحني السوريني، ألنهم كداعش اليت 

كانت يف املوصل«.
وتابع أنه »آن األوان لالنتهاء من هذا التهديد« 
خالهلا  من  ميكن  اليت  األخرية  »الفرصة  وأنها 
يتم  أن  آماًل  معينة«،  تسويات  إىل  الوصول 
أمام  »حنن  وإال  التسويات،  فرصة  استغالل 
لن  وعندها  إليه،  سنصل  الذي  األخري  الكالم 
يبقى أي وجود مسلح يف اجلرود وتبسط الدولة 
سيطرتها«، معتربًا أن »خطر داعش ال يزال قائمًا 
كالمه  نصراهلل  وختم  األخري«.  الرمق  ولكنه يف 
ملا  سوريا  سقطت  »لو  إنه  بالقول  اجلرود  عن 
بقي لبنان، وشبكات داعش يف لبنان كانت تدار 
من مشغليها يف الرقة واملوصل، وبالتالي فإن 
القتال يف سوريا واملوصل إمنا هو دفاع عن كل 

الشعوب«.
النازحني  ملف  أن  على  أيضًا  نصراهلل  وشدد 
»حباجة إىل حل«، مكررًا دعوة احلكومة اللبنانية 
»لتسهيل  السورية  احلكومة  مع  التفاوض  اىل 
أن  اىل  ولفت  وقراهم«.  بيوتهم  اىل  عودتهم 
واىل  شرعية،  اىل  حتتاج  ال  السورية  احلكومة 
السر ويف  »يف  تتفاوض معها  أن دواًل كثرية 

العلن«. 
على  النازحني  إجبار  يريد  »ال  أحدًا  أن  وأكد 
العودة، بل نتكلم عن العودة الطوعية، وتقديم 
عدد  يريد  الذين  للنازحني  وتسهيالت  ضمانات 
كبري منهم العودة«، مشريًا اىل أن يف عودتهم 
لبلدهم »مصلحة هلم وللبنانيني. وهناك مناطق 
العودة  ميكن  ومستقرة  آمنة  سوريا  يف  كثرية 
إليها«. وأمل »أن ال يكون تيار املستقبل يفكر 
ومعهم  السوريني  النازحني  مأساة  باستمرار 
اخلارجية«.  املساعدات  على  للحصول  اللبنانيني 
مع  التفاوض  »عدم  أن  إىل  نصراهلل  ولفت 
حلزب  دور  إعطاء  إىل  يؤدي  السورية  احلكومة 
يّتهمنا  كما  العكس  وليس  اجملال  هذا  اهلل يف 
البعض«، معلنًا رفضه »العمل من أجل مكاسب 
سياسية، وإمنا نعمل ألسباب إنسانية واجتماعية 

وأخالقية«.
املوصل

املوصل  يف  »داعش«  انهيار  نصراهلل  ووصف 
بالعراق  يرتبط  وال  واملهم،  الكبري  بـ«احلدث 

فقط، بل بشعوب املنطقة ومصري األمة«، مشريًا 
وعظيمة  متقدمة  خطوة  املوصل  »حترير  أن  إىل 
داعش،  تنظيم  على  القضاء  سياق  يف  جدًا 
والعامل«.  املنطقة  كل  على  ستنعكس  وأبعاده 
السيستاني  علي  السيد  املرجع  بفتوى  وأشاد 
البداية  »كانت  ألنها  »داعش«،  مواجهة  بوجوب 
أخرجت  الفتوى  هذه  االنتصارات.  احلامسة هلذه 
العراقيني من احلرية والذهول وكيفية املواجهة 
ومتكنت  القتال،  هلذا  الشرعية  وأعطت  والقتال 
من استنهاض الشعب العراقي فكانت االستجابة 
املراجع  بتأييد  وحظيت  العراقية،  الشعبية 
روحًا معنوية  والشيعة، وأعطت  السّنة  الدينيني 
لكل الضباط ودفعت مبئات اآلالف من الشباب 
إىل االلتحاق باجلبهات، فكان احلشد الشعيب الذي 
صار جزءًا من القوات املسلحة وله دوره احلاكم 
على اجلبهة«. كذلك نّوه بـ«املوقف احلاسم من 
اخلامنئي  السيد  اإلمام  وموقف  إيران،  قبل 
ومسارعة قيادات كبرية يف احلرس الثوري إىل 
تقديم املساعدة، ولكن يبقى األهم هو التفاعل 

الشعيب العراقي«.
وحتدث األمني العام حلزب اهلل كيف أن العراق 
الدول  وبعض  الكربى  الدول  تواطؤ  أمام  كان 
»ساعدت ودعمت وواكبت تقدم  اليت  االقليمية 
جزءًا  واعتربتها  واملنطقة«،  العراق  يف  داعش 
من الربيع العربي، مؤّكدًا أن »العراقيني حسموا 
ينتظروا  ومل  باملواجهة  قرارهم  واختذوا  خيارهم 
أو  املتحدة  األمم  أو  العربية  اجلامعة  قرارات 
على  راهنوا  ألنهم  االسالمي،  التعاون  منظمة 
تضحياتهم«، الفتًا إىل توّحد العراقيني حول قرار 
القيادات  من  عدد  بـ«مواقف  ومنّوهًا  املواجهة، 
دحضوا  ألنهم  االستثنائية،  السنية  السياسية 
االتهام بأن الصراع سّن ـــ شيعي، وأّكدوا أنه 
بـ«احلشد  أشاد  كذلك  عراقي«.  وطن  صراع 
الشعيب« وبالعشائر اليت قاتلت اىل جانب القوات 
املسلحة العراقية، وبثبات »كل هذه األطراف يف 
العدو،  وجاهزية  الصعبة  الظروف  رغم  امليدان 
الذين  الذي قابلته تضحيات جسيمة، سواء من 
قاتلوا داعش أو األهالي واالحتضان الشعيب«، 
متوقفًا أمام »عامل مهم يف النصر الذي حتقق، 
دول  من  سواء  اخلارج،  إىل  اإلصغاء  عدم  وهو 
أو فضائيات، بعضها ال يزال يدعم داعش حتى 

اآلن«.
وكّرر نصراهلل ما سبق أن أشار إليه مرارًا حول 
»داعش«، مشريًا إىل  الدور األمريكي يف دعم 
متفرجًا،  بدايته  كان يف  األمريكي  »املوقف  أن 
داعش  بأن  التهويل  سياسة  اعتمد  وبعضهم 
ستبقى لسنوات مقبلة، وهذا يدل على سياسة 
األمريكي لالستفادة من داعش ملصلحته«. ودعا 
املساعدة  وحبجم  الذي حصل،  »التأمل يف  إىل 
املوصل«،  حترير  يف  قدموها  اليت  األمريكية 
واصفًا األمر بـ«الكذب والدجل«. وذّكر مبا قالته 
وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون 

يف كتابها حول الدعم االمريكي لـ«داعش«.
وتساءل نصراهلل »لو أننا مل ننتصر يف املوصل، 
فماذا كان سيكون مصري العراق وشعوب ودول 
املنطقة، مبا فيها دول اخلليج اليت دعمت داعش، 
البغدادي  أعلن  يوم  رعبًا  قلوبها  امتألت  واليت 
بقية  »تطهري  العراقيني  على  ومتنى  خالفته؟«. 
التكفريي  الوجود  هذا  من  العراقية  األراضي 
العراقيني  يدع  لن  سوف  رمبا  الذي  اخلبيث، 
االنتصار  حيّصن  هذا  ألن  بانتصارهم،  يهنأون 

يف املوصل«.

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

دحالن يف عيون »فتحاوّيي غزة«: القطاع جسر عبور إىل الضفة

القيادة  أسلوب  األمس.  عن  تغرّي  شيء  ال 
رجل  »القائد«  يكون  حينما  فكيف  نفسه،  هو 
كل  تاركًا  يبتز،  ومتى  يغري  كيف  يعرف  أمن، 
فالشهرة  واضح،  رّد  دون  حبقه  االتهامات 
تأتي حتى باملذمة! هذا ما خييف فتحاويي غزة، 
اإلهمال  من  حبال  عباس  حممود  تركهم  الذين 
القطاع،  حبق  قراراته  طاولتهم  ثم  التنظيمي، 
فال هم يستطيعون نصرًة له، وال قدرة لديهم 
على املغامرة مبواجهة حممد دحالن... الذي بات 
واضحًا أنه يأخذ من غزة جسرًا للرتبع يف الظرف 

املناسب على »عرش رام اهلل«.
منذ خرج القيادي املفصول من حركة »فتح«  غزة | 
حممد دحالن من قطاع غزة، إلجراء عملية جراحية، 
ثم تبع ذلك سيطرة حركة »محاس« عسكريًا على 
القطاع )2007(، بات الرجل منفيًا حبكم القوة، 

مثله مثل قيادات أمنية كثرية يف »فتح«. 
خاصة  يطل،  مل  احملتلة  الضفة  يف  بقاءه  لكن 
السلطة  رئيس  مع  املعركة  وصلت  حينما 
أجهزة  وقيادات  عباس،  حممود  الفلسطينية، 
أمن آخرين، إىل ذروتها. وبعدما أغلقت الضفة 
أبوابها على دحالن، وبات بانتظاره حكم قضائي 
»األمن  جهاز  ترؤسه  بعد  القوي  حضوره  أنهى 
استثمر  بل  وقته،  الرجل  يضيع  مل  الوقائي«، 
أمنيًا  مستشارًا  ليعمل  اإلمارات  بدولة  عالقته 

حلّكامها.
هذه ليست قصة رجل سياسة، بل قصة رجل أمن 
حياول اليوم تقديم نفسه العبًا سياسيًا مؤثرًا، 
وقياديًا فلسطينيًا يستطيع بزيارٍة للقاهرة فتح 
معرب رفح الربي »ختفيفًا ملعاناة شعبنا يف غزة«! 
قبل ذلك وخالله، عمل بتوافق مع الفصائل يف 
بطابع  أموال  ضخ  على  »محاس«،  خاصة  غزة، 
ألسر  مالية  مساعدات  عنوان  حتت  إنساني، 
الشهداء واجلرحى ودعم الفقراء والطالب وإقامة 
األعراس اجلماعية، ومل يكن أفضل ممثل لذلك 
عنه سوى زوجته، جليلة، اليت عملت باسم مجعية 

»فتا« اخلريية.
رغم ذلك، مل يكن هذا هو سقف الطموح الذي 
يعربرِّ عنه الرجل، بل إنه يريد العودة إىل املشهد 
رئاسة  أو  السلطة  رئاسة  وحتديدًا  السياسي، 
الوزراء على أقل تقدير، وهو ما يدفع قياديني 
فتحاويني يف غزة إىل التقدير أّن القطاع ليس 
كال  أن  خاصة  الضفة،  إىل  للعبور  »جسرًا«  إال 
الطرفني، »محاس« ودحالن، يعلمان أن توافقهما 

بقدر ما يطول، فإنه حمكوم بنهاية ما. 
أزمات متتالية يف  بعد  ُبن تدرجيًا  التوافق  هذا 
العالقة بني السلطة ومصر، وباقي دول »الرباعية 
ثم  واإلمارات(،  والسعودية  )األردن  العربية« 
أتت حماصرة قطر لتضّيق اخليارات أمام قيادة 
أن  كبري  جبهد  حتاول  اليت  اجلديدة،  »محاس« 
خط  »على  القاهرة  وبني  بينها  العالقة  تبقي 
تدفع  فيما  دحالن،  من  وساطة  دون  مباشر« 

األخرية به بني حني وآخر.
حّتى عباس مل يقّدم إال »مربرات« للحركة، فقد 
مّثلت قراراته حبق املوظفني والكهرباء وملفات 
مع  للتواصل  إضافية  أسبابًا  غزة،  يف  أخرى 
لوال  لينجح  ذلك  كان  وما  ودحالن.  املصريني 
أن دحالن استطاع أن يتغلغل داخل غزة األكثر 
اليت  اخلطوط  املهمشة، جبانب  للفئات  احتضانًا 
الشتات،  وخميمات  والقدس  الضفة  فتحها يف 
فيما استمرت مجعية زوجته بـ«أعماهلا اخلريية«، 
وإىل  لتصلحها،  الغزيني  منازل  إىل  بالوصول 
العقيم كي ينجب والطالب ليتعلم ويتزوج، عرب 

مشاريع ممولة إماراتيًا. 
كوادر  يرى  كما  إبداعية،  تكن  الطريقة مل  هذه 
فتحاويون، بل هي تكرار لتجارب تنظيمية سابقة، 
لكن املالحظ يف حديثهم، هو أن »أبو فادي« ال 
إىل  إشارة  يف  مازن«،  »أبو  عن  كثريًا  خيتلف 
اآلخرين  وإغراء  معارضيه،  قمع  أساليب  تكرار 
يعيشون  اليوم  أنهم  خاصة  واملناصب،  باملال 
الرمسية  »فتح«  إهمال  بني  حمريًا«  »وضعًا 
وبني  طاولتهم،  اليت  األخرية  السلطة  وقرارات 

»نشوة الطموح« اليت يبشر بها دحالن.
من  بقياديني  لالتصال  عدة  حماوالت  خالل 
فيما  التحدث،  كثريون  رفض  غزة،  احلركة يف 
كافية  معلومات  ميتلكون  ال  بأنهم  آخرون  حتجج 
عن الذي يدور، لكن ما يتبني أنهم ال يريدون 

مروة صابر

إشهار العداء لدحالن يف وقت ُتفتح فيه الفرص 
حبق  امللك  من  أكثر  ملكيني  يكونوا  ولن  له، 
كذلك  دومًا،  القطاع  »يهّمش«  الذي  التنظيم 
فإنهم يفضلون ترّقب النتائج ليحددوا موقفهم، 
خاصة أنهم يرون يف دحالن أحد أسباب ضياع 

غزة من أيدي السلطة.
دحالن  حجم  حقيقة  يف  البحث  يبقى  ذلك،  مع 
والشعيب  التنظيمي  الصعيد  على  غزة،  داخل 
بناًء على أسلوب  مهمًا رغم صعوبة حتديد ذلك 
الرجل يف العمل، لكنه مبدئيًا حيظى بشعبية جيدة 
القاعدة  متثل  اليت  خانيونس،  رأسه  مسقط  يف 
فيما  غزة،  يف  له  األوىل  والشعبية  التنظيمية 
تؤكد مصادر فتحاوية أن الرجل يعمد كثريًا إىل 
»تضخيم ذاته وحضوره«، مشرية إىل أنه ال خيرج 
للرد على كل التقارير اإلعالمية اليت تتحدث عن 
أي دور سياسي أو حتى أمن له، داخل فلسطني 
احلديث عنه يف  أن جمرد  يرى  خارجها، ألنه  أو 
تقوية  ميثل  جنسياتها  مبختلف  اإلعالم  وسائل 

لصورته ونفوذه.
وفيما مل تكشف القيادات الفتحاوية نسبة حضور 
فإن  األخرية،  الداخلية  االنتخابات  يف  دحالن 
إىل  تشري  أخرى  فصائل  من  قيادات  تقديرات 
نائبًا   17 ــ   15 التشريعي  اجمللس  يف  مثة  أن 
يؤيدون دحالن، من أصل 43 ميثلون كتلة »فتح« 
مقعدًا   132 فيه  التشريعي  )اجمللس  الربملانية 

الحكومة السورية ال تحتاج إىل الشرعية والتنسيق 
معها يعطي دورًا أقل لحزب اهلل )هيثم املوسوي(

ال شيء يؤكد الحجم الحقيقي لدحالن بسبب تخفي 
مناصريه وتضخيم دوره )أ ف ب(

لـ«محاس« منها 76(.
وال متثل عودة دحالن إىل 
غزة هاجسًا تنظيميًا داخليًا 
يف »فتح« فقط، بل يعرب 
فصائل  يف  قياديون 
خماوفهم.  عن  أخرى 
يف  القيادي  يقول 
لتحرير  الشعبية«  »اجلبهة 

فلسطني، كايد الغول، إن ما نتج من التفاهمات 
األخرية بني محاس وممثلي دحالن قد ُيسهم يف 
حل األزمات املعيشية، لكن »نرجو أال يكون على 
حساب الثوابت الوطنية وجتسيد االنقسام ومترير 
مشاريع سياسية هدفها هيمنة االحتالل والتآمر 

على املقاومة«. 
تعاجل  ال  املؤقتة  »املسكنات  أن  الغول  ورأى 
مشكالت غزة الشائكة، فضاًل عن أن يكون ذلك 
جلوءًا إىل الرد على إجراءات أبو مازن، ما يعن 
أن ما حيدث ال ينطلق من معاجلة وطنية شاملة«، 
حمذرًا من »بناء مشاريع سياسية تؤسس لكيان 

فلسطين داخل قطاع غزة الضيق«.
»فتح«، قال  ومن قلٍة قليلة قبلت احلديث من 
للحركة عبداهلل عبداهلل،  »اللجنة املركزية«  عضو 
»التقارب بني محاس  إن  يف تصريح مقتضب، 
ودحالن ال خيدم املصلحة الوطنية«، فيما وصف 
بالقول:  املشهد  التنظيميني  السر  أمناء  أحد 
»دحالن كان يف عيون محاس اجلاسوس وحليف 
بات  واآلن  دايتون،  كيث(  األمريكي  )اجلنرال 
اإلسالمية  احلركة  سيدخل  هذا  لغزة...  املنقذ 
يف مأزق كبري، خاصة أن محاس ستبقى متسك 
بزمام األمن ودحالن مهمته أن يأتي باألموال اليت 

ستنتشل القطاع مؤقتًا«.
ويشار إىل أن »محاس« بدأت عرب وسائل إعالمها 
احلركية نشر أنباء صادرة عن »التيار اإلصالحي 
الدميوقراطي حلركة فتح«، الذي ميثل تيار دحالن 
يف التنظيم، خاصة املتعلقة بانتقاد السلطة يف 
رام اهلل، إىل حّد انتقاد »التنسيق األمن« الذي 

كان دحالن نفسه أحد وجوهه الشهرية.

15 ــ 17 نائبًا 
يؤيدون دحالن 
من أصل 43 
يمثلون كتلة 

»فتح« الربملانية



Page 17صفحة 17     

قــضاء وقــدر

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 أب ينقذ ابنه من براثن »داعش«

تنظيم  احضان  يف  يرمتي  ان  ش.  أ.  ع.  العشريين  الشاب  كاد 
االخرية  اللحظة  دين، يف  رجل  وهو  والده،  يتدخل  لو مل  داعش، 
بعد  إعادته اىل رشده  وبالتالي  ابنه من«براثنه  إنقاذ  ويتمكن من 
ان استطاع افراد هذا التنظيم من زرع فكره يف رأس املتهم الذي 
يف  التنظيم  مسلحي  احد  سائال  حّد«اجلهاد«،  اىل  االمر  به  وصل 
امام  استجوابه  اثناء  ليؤكد  النفري؟«،  اليه«متى  ارسلها  رسالة 
احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل:«نعم 

كان والدي على حق«.
داعش  مسلحي  مع  التواصل  من  غايته  ان  ش.  الشاب  يروي 
الحد  رسائله  احدى  يف  ذكره  وما  التنظيم،  اهداف  كانت«معرفة 
منها  اقصد  ومل  عبارة  جمرد  هي  والنفري  اجلهاد  عن  املسلحني 
شيئا«، ليضيف ان رسالته االخرى اىل احد املسلحني يف العراق 
يزال يف  ارسلها وهو ال  بـ«النصر«، كان قد  له فيها  الذي دعا 
ثالثة  ان يكون يف رسالة  نافيا  طور معرفة فكر داعش وعقيدته 
القيام  االخري  ينوي  استشهادية«كان  قد«بارك«الحدهم يف«عملية 
يثنيه  كان  الذي  ووالده  الشاب  بني  دار  نقاش  من  اكثر  بها.. 
ذلك،  من  حّذره  ولطاملا  داعش،  من  الفئة  هذه  مع  التواصل  عن 
خصوصا ان املتهم كان قد وصل اىل حّد«التأثر«بفكر داعش، حتى 
انه راودته فكرة املغادرة اىل سوريا عرب تركيا لاللتحاق بالتنظيم، 
التحقيق،  يف  صحيحة  غري  امورا  تذكر  قائال:«قد  ذلك  نفى  لكنه 
وميكن انين تعرفت على فكرهم امنا ان انتسب اليهم فقطعا ال«. 
ويف حقيقة ذلك ان والد املتهم لعب دورًا كبريًا يف ان يعدل ابنه 
عن فكرة االلتحاق بداعش يف سوريا، ليقول:«نعم ان والدي كان 

على حق«.
وسئل املتهم عن عالقته باملتهمني يف«تفجري كسارة«فأكد معرفته 
بهم امنا«ال عالقة لي بالتفجري حتى لو عرضوا علي مشاركتهم يف 

التفجري فمن املستحيل ان اقبل«.
لداعش  عن«البيعة  وحمادثات  تسجيالت  املتهم  هاتف  يف  ُضبط 
لبنان،  يف  صغرية  خاليا  اخلالفة«وتشكيل  دولة  اىل  واهلجرة 
تلغرام  تطبيق  ضمن  جمموعة  عرب  ترسل  كانت  انها  املتهم  فأكد 
تشكيل  بنية  ليس  امنا  اجملموعة  ضمن  اشخاص  مع  تواصل  وانه 
خلية. اما عن رسالة ارسلها اىل احد مؤيدي حزب اهلل فقال عنها 
الرسالة  هذه  ويف  املزاح«.  باب  ومن  جماكرة  رسالة  املتهم«هي 
كالم عن«االستشهاديني«.. وكان املتهم قد طلب يف كالمه االخري 

الرمحة والعودة اىل جامعته الكمال دراسته.
ويف احملكمة العسكرية ايضا، سوري حصل على«تقدير جيد جيدًا«بعد 
اىل  اتى  وهو  السوري،  اجليش  العسكرية يف  خدمته  فرتة  انتهاء 
لبنان يف العام 2012 وسكن يف عرسال حيث يتلقى«مساعدات«من 

اوالده كونه مريضا وال يستطيع العمل.
وينفي املوقوف اقدامه على ايواء املطلوب يف«احداث عربا«حسني 
ياسني املعروف بأبو علي صيداوي، وزعم ان املدعو ابو عبدو اتاه 
طالبا منه ايواء شخص عّرف عنه بانه يدعى ابو علي العرسالي، وان 
مطلوب.  انه  يعرف  وال  واحدة فقط  ليلة  عنده  بات  الشخص  هذا 
واكد املتهم بانه مل يعرف ان املطلوب هو حسني ياسني او ابو علي 
الصيداوي. واضاف بانه مل يذكر يف التحقيق ان الصيداوي اخربه 

بانه سينتقل اىل الرقة داخل خمبأ سري كونه مطلوبا.
اما عن جتارته باالسلحة، فنفى ايضا ذلك موضحا انه اثناء وجوده 
يف سوريا اشرتى بندقية حربية لـ«احلماية الشخصية«، ونقلها معه 
اىل عرسال حيث باعها للسوري خالد غيث يف العام 2013 مببلغ 500 
دوالر، مرتاجعا عن اعرتافاته االولية اليت اقّر فيها بانه كان يتاجر 

باالسلحة على انواعها لصاحل املسلحني يف جرود عرسال.

»املعلومات« ُتوقف سوريني دخلوا خلسًة
متكنت«شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي،استكماال ملكافحة 
تهريب األشخاص من سوريا إىل لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، 
من توقيف 47 سوريا من بينهم 7 أطفال دون العشر سنوات، يف 
اللبنانية  االراضي  الدخول إىل  البقاعية، حملاولتهم  الصويري  بلدة 
ُخلسة.. كما متكنت، ويف حملة حاجز ضهر البيدر، من ضبط آليتني 
االوىل جيب نوع شريوكي والثانية فان نوع سانغ يونغ على متنهما 
13 سوريا ومعهم 5 أطفال، اوقوا لدخوهلم االراضي اللبنانية خلسة.. 
واوقفت سائقي اآلليتني بالرغم من حماولتهما الفرار، وحبق احدهما 

مذكرة توقيف جبرم قتل.

توقيف مطلوب خطر مبداهمة للجيش يف اهلرمل
فجر  نوعية  عملية  اجليش،  املخابرات يف  مديرية  من  وحدة  نفّذت 
تواجد ع.م وهو مطلوب خطر.  االثنني، حيث قامت مبداهمة مكان 
بساتني  منطقة  يف  اهلرمل  جرود  أطراف  عند  توقيفه  واستطاعت 

الزويتيين حيث كان يتوارى.
وقد نقل املوقوف الذي كان حبوزته سالحه الفردي اىل احدى ثكن 

املنطقة للتحقيق متهيدا لتسليمه للقضاء املختص.
من  كبرية  كمية  اشهر  عدة  قبل  املوقوف  منزل  يف  ُضبط  وكان 
من   3 توقيف  ومت  واالسلحة،  الكبتاغون  وحبوب  الكيف  حشيشة 

شركائه آنذاك حيث مل يعثر عليه يف حينه.

..ومطلوب بـ21 مذكرة توقيف
أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك اإلقليمي ح.ف. 
يف حملة شحيم، وهو مطلوب للقضاء بـموجب 21 مذكرة توقيف جبرائم 

سلب، سرقة، نقل أسلحة حربية وذخائر وترويج عملة مزيفة.

مشعوذ ومسسار
قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع 
بتوقيف أربعة أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 

انتقال أشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
كما أوقفت شخصًا جبرم السمسرة والشعوذة.

القضاء  اىل  مجيعًا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص.

رزم من الدوالرات املزّورة ضبطت مع عصابة يف زحلة
منازل  اإلقليمية،  البقاع  مديرية  الدولة يف  أمن  من  دورية  دهمت 
أربعة أشخاص يف زحلة، يشكلون عصابة لبيع الذهب املزور واحللي 

املقلدة على أنها أصلية، فضال عن ترويج عمالت مزيفة.
سوريني  وثالثة  القيد،  مكتوم  لبناني  وهم  املوقوفون،  وإعرتف 

بقيامهم بعمليات نصب واحتيال وتزوير وترويج دوالرات مزورة.
أساور  كميات  من  مضبوطات  على  العثور  مت  منازهلم،  وبتفتيش 
حناسية تباع على أنها ذهب، وأكياس من بودرة النحاس والكلس 

لطالء احللي، فضال عن رزمات من الدوالرات املزورة.
مع  املوقوفني  إحالة  متت  املالي،  العام  النائب  إلشارة  وبناء 

املضبوطات إىل مكتب مكافحة اجلرائم املالية.

توقيفات»مداهمات عرسال« رست على 20 سوريًا
اعلنت قيادة اجليش انه »إحلاقا لبياناتها السابقة وبناء على إشارة 
القضاء املختص، أحالت مديرية املخابرات على هذا القضاء، دفعة 
اجليش  قوى  دهم  خالل  توقيفهم  مت  الذين  األشخاص  من  جديدة 
 20 العدد  ليصبح  عرسال،  السوريني يف  النازحني  بعض خميمات 
اىل  موقوفا سلموا  و152  اإلرهابية،  األعمال  لتورطهم يف  موقوفا 
املديرية العامة لألمن العام لتجوهلم داخل االراضي اللبنانية بصورة 
غري قانونية، فيما أخلي سبيل 23 آخرين لعدم ثبوت ارتكابهم جرائم 

أو خمالفات«.

شقيقان خيطفان سوريّاً واألسباب»نسائية«
متكنت مديرية البقاع اإلقليمية يف أمن الدولة، من توقيف الشقيقني 
على   2017/06/25 بتاريخ  أقدما  اللذين  ق.وم.ق.  خ.  السوريني 
رصد ومطاردة مواطنهما السوري خ. ح. يف بلدة املنصورة البقاعية 

ليقوما خبطفه يف بلدة غزة ألسباب نسائية.
كما أوقفت مديرية النبطية اإلقليمية اللبناني ف. ب. جبرم إطالق 

النار ابتهاجا.. 
وأودع املوقوفون القضاء املختص بناء إلشارته.

طلبات الزوج »غري العادية«..
املطلوب  ج.  لزوجها حممد  املساعدة  تقديم  ترتدد س.ج. يف  مل 
مبذكرات توقيف عدة جبرائم قتل وخمدرات وسلب، وحجتها يف ذلك 
أنه »زوجي وال أستطيع أن أرفض له طلبًا«. طلبات الزوج املطلوب 
مل تكن عادية، فعلى الرغم من أنها كانت حاماًل يف ذلك الوقت، 
فقد استطاعت »تلبية« طلباته، طلبات بدأت مبراقبة حتركات اجليش 
بنقل حمروقات ومواد  تنتِه  التحركات، ومل  تلك  وإبالغ زوجها عن 
غذائية ألفراد عصابته، بل مشلت أيضًا »السري أمامه يف السيارة 
يتعرض  أن  دون  من  مروره  لتأمني  اجليش  حتركات  الستطالع 

للتوقيف«.
هذه كانت اعرتافات الزوجة س.ج. يف التحقيق األولي، أما أمس 
أمام احملكمة العسكرية فحاولت أن تنسفها بعد زعمها أنها كانت 
»معصوبة العينني وكانت حامل وحمتجزة حتت األرض 27 يومًا«... 
وملاذا تعرتفني بشيء مل حيصل كما تدعني - سأهلا رئيس احملكمة 
العميد الركن حسني عبداهلل - فأجابت »كان احملقق يبهدلين وقد 

صفعين يف إحدى املرات«.
وأصّرت املدعى عليها على نفي ما أسند إليها لتنتهي اىل القول: 
»هذا زوجي فكيف سأرفض طلباته وأنا ما زلت زوجته ولدي منه 

ولدان«.

عصابة تبيع دراجات مسروقة وتشرتي بثمنها املخدرات
عرمون  بلدتي  اآللية يف  الدراجات  نشطت عصابة يف جمال سرقة 
وخلدة، ومن ثم بيعها بعد تبديل ألوانها. أما اهلدف من البيع فكان 

شراء املخدرات اليت كانوا يتعاطونها.
وبنتيجة املتابعة والرصد، متكنت عناصر فصيلة عرمون يف وحدة 
الدرك اإلقليمي، من توقيف أفراد العصابة ح.ص.وج.ع.وم.م.يف 
حملة تالل خلدة... وبالتحقيق معهم اعرتفوا بقيامهم بعمليات نشل 
عدة عرب الدراجات اآللية اليت كانوا يسرقونها ومن ثم يقومون بتغيري 

لونها وبيعها ليشرتوا بثمنها املخدرات اليت يتعاطونها.
تعاطي  جبرم  السوابق  أصحاب  من  الثاني  املوقوف  أن  تبني  كما 
املخدرات.. وقد ضبطت حبوزتهم ثالث دراجات آلية مسروقة، وعثر 

داخل إحداها على كمية من مادتي الكوكايني وحشيشة الكيف.
وسلمت إحدى الدراجات اآللية إىل مالكها، وأحيل املوقوفون الثالثة 
تباعًا إىل مفرزة بعبدا القضائية ومكتب مكافحة املخدرات املركزي 
يف وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء إلشارة 

القضاء املختص.

قتيل و14 طالباً جرحياً حبادثي سري يف كوسبا 
وكفرتبنيت

قضى حممد ناصر )40 عاما(اثر حادث سري وقع االربعاء على طريق 
عام كوسبا- بصرما وهو يقود دراجته النارية.

وقد عمل الصليب االمحر على نقل جثته اىل املستشفى فيما فتحت 
االجهزة االمنية حتقيقا يف احلادث.

يف  بريوت،  يف  املصطفى«  لـ«مدارس  تابع  باص  تدهور  وادى 
واٍد على طريق كفرتبنيت، اىل جرح 14 طالبا كان يقلهم يف رحلة 
مستشفيات  اىل  املصابون  ونقل  مرجعيون،.  منطقة  اىل  سياحية 
سيارتني  بني  وقع  تصادم  حادث  عن  ونتج  للمعاجلة..  املنطقة 
متوسطة.وقد  امرأة جبروح  إصابة  إىل   - غبالة- كسروان  بلدة  يف 
نقلت بسيارة للدفاع املدني إىل مستشفى سيدة لبنان يف جونية 

للمعاجلة.

حيلة سهلة لسلب سوريني أمواهلم
ابتكر علي ط. حيلة سهلة لسرقة بطاقات الـ«فيزا كارد« لالجئني 
الصراف  استعمال  يف  سيساعدهم  بأنه  إيهامهم  بعد  السوريني 
فارغة  ببطاقات  البطاقات  تلك  باستبدال  يقوم  كان  حيث  اآللي، 

كانت حبوزته هلذه الغاية.
وينفي املدعى عليه، وهو جندي يف اجليش مت تسرحيه بسبب هذه 
القضية، ما اتهم به، فواجهه رئيس احملكمة العميد الركن حسني 
على  حيتال  كان  بأنه  إحداهما  وشقيق  سوريتني  بإفادات  عبداهلل 
السوريتني ويسلب منهما بطاقة الفيزا ومبلغ من املال، لكن املدعى 
جلسة  اىل  استدعاءهم  احملكمة  رئيس  فقرر  نفيه  على  أصّر  عليه 

يعقدها يف الثالث من كانون الثاني العام املقبل.
وأفاد علي أثناء استجوابه أمس أمام احملكمة بأن دورية من »شعبة 
املعلومات« ألقت القبض عليه مباشرة بعد سحبه مااًل إلحدى السوريات 
من الصراف اآللي، وأنه عثر حبوزته على مبلغ مليون و250 ألف لرية 
قال إنه يعود اىل املدعو جعفر حالوي، وأن هذا املبلغ عبارة عن 
قيمة سند، فقررت احملكمة ايضًا استدعاء حالوي املذكور ملواجهته 
باملدعى عليه. وأضاف أنه يف إحدى املرات صودف وجود سوري 
مساعدته  منه  فطلب  اآللي  الصراف  من  املال  بسحب  قيامه  أثناء 
كون السوري ال يعرف استخدام البطاقة وأنه سّلم كامل املبلغ الذي 
عليه.  القبض  األمنية  القوى  ألقت  ذلك  إثر  حيث  للسوري  سحبه 
وبادر اىل السؤال: »هل أكون جمرمًا إذا ساعدته وأنا ال أعرفه«.. 
التحقيق  يف  عليه  تعرفوا  الذين  »ضحاياه«  إفادات  عن  وبسؤاله 
األولي، أكد املدعى عليه أنه مل جتِر مقابلته بهم، طالبًا من احملكمة 

مواجهتهم، فتقرر ذلك.

رسبت ابنته فأوقف بإطالق النار
هو واحد من عشرات، وردت حبقهم »كتب معلومات« عن اطالقهم 
النار ابتهاجًا بنجاح اقرباء هلم او ابنائهم بامتحانات الربيفيه، لكن 
حسن ش. خيتلف عن غريه من هؤالء، فابنته رسبت يف االمتحانات 
ابنته بقدر  »على ثالث عالمات«، وما حيّز يف نفسه ليس رسوب 
»البالغ الكاذب والبهدلة« اثر توقيفه منذ السبت املاضي، بتهمة 
اطالقه النار يف حملة الشياح. وقد برأت احملكمة العسكرية حسن 
من التهمة املسندة اليه لعدم كفاية الدليل فيما صادرت مسدسني 
حربيني وبندقية حربية عثر عليهم يف منزله. وقد افاد حسن اثناء 
استجوابه امام احملكمة االربعاء برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل، 
ان ابنته رسبت يف االمتحانات، امنا مل يكن يعلم النتيجة اال بعد ان 
اتصل به ابنه اىل مركز عمله وابلغه اوال ان دورية امنية من قوى 
االمن الداخلي يف املنزل، فحضر مسرعا حيث جرى تفتيش املنزل 
كالشنيكوف.  نوع  من  حربية  وبندقية  مسدسني  على  بداخله  وعثر 
ويضيف املدعى عليه انه انكر اطالقه النار بعدما ابلغ عناصر الدورية 
املسدسني  على  كشف  اجراء  اىل  دعاهم  وهو  حبقه،  بالغ  وجود 
والبندقية، وانه يف حال ثبت اطالقه النار منها فـ«أعدموني«. ولكن 
بعد مراجعة النيابة العامة العسكرية جرى توقيف حسن يوم السبت 

املاضي ليطلق سراحه االربعاء بعد تربئته.
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36 عامًا هي كل حياة غّسان كنفاني )عكا 8 نيسان/ أبريل 1936 - 
بريوت 8 متوز/ يوليو 1972(. 12 عامًا )1960-1972( منها هي كل ما 
قضاه يف بريوت. ال يعرف كثريون عن الرجل سوى بضع مجٍل يرونها 
على مواقع التواصل االجتماعي من قبيل »الغزالن حتب أن متوت عند 
أهلها، وحدها الصقور ال يهّمها أين متوت«، أو بعض ما نشرته غادة 
السّمان يف رسائله »الرومانسية« إليها من نوع: »إنك تعنني بالنسبة 

لي أكثر بكثري مما أعنى لك وأنا أعرف ولكن ما العمل؟«.
من  وهناك  هنا  املثقفني  بعض  يرميه  ما  بعض  ذلك  إىل  أضف 
استعماالٍت أدبية وإشاراٍت جلمل من رواياته وقصصه: »الوطن يعين 

أال حيدث كل هذا يا صفّية« أو »ملاذا مل تدقوا جدران اخلّزان؟«.
من دون منة أحد - كنفاني أحد أشهر الكّتاب  كل هذه األمور أبقت – 
والصحافيني والروائيني الفلسطيينني حيًا بعد وفاته بسنواٍت طوال 

رغم غيابه عن الساحات الثقافية واألدبية لعقود.
يبدو األمر قاسيًا حني يقرأ املرء األمر هكذا: كيف ميكن قبول هذه 
الصورة اجملتزأة اليت وضع بها الناطق الرمسي للجبهة الشعبية لتحرير 
القلم،  الغزير  »اهلدف«؛  حترير  رئيس  املاهر،  الرسام  فلسطني، 
وصاحب األمساء املتعّددة »فارس فارس« )األنوار/ الصياد/ احملرر(، 
منذ  السكري  مبرض  املصاب  الشره،  املدخن  )احلوادث(،  مطر  ربيع 

الطفولة؟
ولد كنفاني يف عّكا، عاش يف يافا، وكلتاهما مدينتان ساحليتان. 
لذلك، كان عشقه لبريوت سريعًا. انتقل إىل دمشق املدينة الداخلية، 
لكنه مل يطل البقاء. درس وحصل على البكالوريا )الشهادة الثانوية 
عام 1952(، ودخل »جامعة دمشق« ليدرس اآلداب، وبقي حتى السنة 
يدّرس،  ال  فاألدب  أبدًا،  تستهوه  األكادميية مل  احلياة  لكن  الثانية. 
األدب يبدع. بعدها، رحل إىل الكويت، مدّرسًا للرياضة والرسم يف 
مدارس الـ »أونروا«. وسرعان ما اخنرط يف العمل السياسي يف العام 
الذي تاله. يف 1953، ضّمه »احلكيم« جورج حبش إىل حركة القوميني 
العرب. وبعد سنة، ستبدأ رحلة األدب مع الرجل الذي سيضحي واحدًا 
الفلسطينيون دومًا  تباهى  الرئيسية.  الفلسطيين  األدب  من عالمات 
احلديث:  الفلسطيين  األدب  عليها  بين  كبرية  دعاماٍت  ثالث  بوجود 
غسان كنفاني روائيًا وقاصًا، حممود درويش شاعرًا، وناجي العلي 
مشتبكان،  مثقفان  شهيدين:  سريحالن  الثالثة  من  امسان  رسامًا. 
إمنا على  غاضبان دومًا. أما الثالث، فكان يعرف الطريق أكثر منهما – 

طريقته - سيقول ما يريده، لكن »بشاعرية« أكثر.
قبل أي شيء، قّدم كنفاني نفسه مثقفًا مشتبكًا، على طريقة غرامشي 
و«املثقف العضوي« أي أن »املثقف يكون جزءًا ال يتجزأ من جمتمعه، 
ومؤثرًا ومتأثرًا به إىل احلد الكامل«. قارب األمر كما فهمه، فكانت 
معظم كتاباته أي مئات املقاالت و18 عماًل مطبوعًا )مجعت بعد وفاته 
ما عدا النقد منها( قاربت القضية الفلسطينية بشكٍل متواصل، فمن 
مرحتلي اخلزان يف »رجال يف الشمس« إىل الطفل املفقود يف »عائد 
إىل حيفا«، إىل األم وارتباط األنثى املصريي بالنضال وارتباطه بها 
»أرض  يف  للعائدين  رئيسية  كبوصلٍة  األرض  إىل  سعد«،  »أم  يف 
الربتقال احلزين«، وصواًل إىل التكامل مع البندقية الواعية املثقفة يف 
»عن الرجال والبنادق« حني تصبح البنادق امتدادًا للرجال وعنوانًا هلم. 
مل يكتِف غسان بالكتابة، بل كحال املثقف العضوي، انضم إىل محلة 
البنادق على طريقته. انتسب إىل »اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني« 
حتى غدا عضو مكتٍب سياسي فيها، ثم ناطقًا رمسيًا بامسها، فبات 
يتحّدث عن القضية، ال عرب كتاباته، بل عرب منرٍب ميثل »اليسار« العاملي، 
اليسار املقاوم، اليسار الذي »حيارب« بالقلم، كما بالسيف. آنذاك، 
بدا رحيل كنفاني بديهيًا بالطريقة اليت رحل بها: متفجرة وضعت حتت 
سيارته أودت حبياته وحياة مليس )ابنه شقيقته األثرية فايزة( اليت 

كانت تتحّضر للدخول إىل اجلامعة األمريكية يف بريوت.
يشري الكاتب الصهيوني بوعز أبل باوم بأن اسم كنفاني كان على 
رأس قائمة االغتياالت اليت مّسيت بـ »قائمة غولدا« )نسبة لرئيسة 
املقاومة  لتنفيذ  مائري( ووضعتها كانتقام  آنذاك غولدا  العدو  وزراء 
األومليب  الفريق  )وقتل  ميونخ  لعملية  األسود(  )أيلول  الفلسطينية 
الصهيوني يف مدينة ميونخ األملانية(. يروي آخرون أنَّ ابتسامة مائري 
كنفاني  منطق  كان  لدرجٍة خميفة.  كبرية  كانت  كنفاني  اغتيال  يوم 
األدبي كما الثقايف مؤثرًا للدرجة اليت جعلته ال مصدر إزعاٍج للصهانية 
فحسب، بل أيضًا »مصدرًا لثقافٍة ال نريدها أن تكون« حبسب آبا إيبان 

)وزير تعليم وثقافة وخارجية صهيوني(.
يف البنية األدبية والتقنية، امتازت نصوص كنفاني بسهولتها املمتنعة 
إليها  يضيف  ال  جيّملها،  ال  املعاش،  الواقع  من  املستقاة  وبصوره 
مساحيق الكتابة، بل يرتكها كما هي. لذلك، كان أسلوبه األدبي سباقًا 
اليوم.  معروفة  هي  كما  العربية  الرواية  من  احلالية  للمرحلة  وممهدًا 
كانت شخوصه قاسية، فجًة، ذات واقعية تضع القارئ أمام السؤال 
األهم لصانع الرواية: هذا الشخص أنا أعرفه، أنا متأكٌد أنين رأيته من 
قبل. هنا تكون رسالة غسان قد وصلت. اعترب أن القلم بقوة السيف، 
فدار حول القضية ودارت حوله، جعلها مبثابة الشمس اليت يدور كوكبه 
حوهلا، مل يقارب »اخللبية« اليت كانت سائدًة آنذاك، فلم يتحّدث عن 
بطوالٍت ال تعد وال حتصى، ومل يتحّدث عن املقاوم »اخلارق« الذي 
يقتل عشرة صهاينة بطلقٍة واحدة. حكى عن أبطال مهزومني، يوميني، 
املقاومة واحلياة  ما، قادرين على  للكسر يف حلظٍة  عاديني، قابلني 
أدب  القريبة جعلت  الشخوص  تلك  اهلزمية.  قّمة  االنتصار يف  وحتى 
كنفاني هو األقرب إىل األجيال األكثر فتوًة وشبابًا )ال ننسى أنه رحل 

يف ثالثينياته( فظل »عنفوان« الكتابة لديه أعلى من غريه.

وما زلت يف دمنا السهل والصوت واملنحنى
عبدالرحمن جاسم

أراد  حيث  مكانه،  ذات  هو يف  يزال  وال  كنفاني،  ذكرى  متر  اليوم 
وأحب أن يكون، يف قلوب حمبيه، هو كان خيجل كثريًا من حمّبة الناس 
وتقديرهم له. كان يتوتر كثريًا حني ميدحه أحد. كان يعترب بأنه هو 
من جيب أن يشكر الناس على السماح له بأخذ مقاطع من حياتهم كي 
يكتبها ويصّورها وخيّلدها يف كتاباته. لذلك، كانت اخلسارة بغسان 
أبلغ من من قصيدة  كنفاني كبرية. خسارٌة تتجدد كل عام؛ وليس 
الشاعر الكبري عز الدين املناصرة )صديق غسان اليت أّبنه بها( »تقبل 
التعازي يف أي منفى«: »نقيم العزاء على التّل، يف النهر، يف جبٍل 
من رجوْع/ نقيم العزاء أمام ُسرادق هذا البقيْع/ يف أّي منفى ... نقيم 
العزاء./ ملاذا إذا الوجه منك احننى/ نبيع الدموع لساقي السراْب/ وما 
زلَت يف دمنا السهل والصوت واملنحنى/ وما زلَت .. ما زلَت خفقَة 

أجنحة الشعراء الِغضاْب / وما زلَت كنعاُن أرجوحَة امليجنا«.

اجلملة،  تلك  السياسة؟«.  دخله يف  فما  أديب…  أو  فّنان،  »إّنه 
الساذجة ظاهرّيًا، صارت على املوضة يف السنوات األخرية. وليس 
من قبيل املصادفات أنها تستعمل غالبًا يف سياق أنسنة العدو 
اإلسرائيلي، وشرعنة »التطبيع الثقايف« الذي هو »أرقى« أشكال 

االستسالم.
مسعنا التعويذة الشريرة يف لبنان، يف معرض التربير لسينمائي 
أدىل  ثم دفاعًا عن كاتب  »إسرائيل«،  فيلمه يف  لتصوير  ذهب 
حبوار »أدبي« إىل تلفزيون إسرائيلي. نسمعها حالّيًا يف تونس، 
صهيوني  األصل،  تونسي  فرنسي،  ممثل  مشاركة  عن  دفاعًا 
تلك املقولة القاتلة ـــ  الدولّية«…  قرطاج  »مهرجانات  شرس، يف 
باإلذن من أنصار »الفن للفّن« ـــ نتيجتها املباشرة حتييد املثقف 
تدجينه، وجعله  أي  السياسة،  له يف  أال دخل  الصراع، حبّجة  من 
شاهد زور على املقتلة العظيمة اليت تطبع وجودنا حنن العرب. ومن 
نافل القول إن مئات اجلمعيات غري احلكومّية، ومؤسسات االنتاج 
والتوزيع و«احلوار« و«التبادل« الثقايف، ومراكز »التدريب« على 
النيو ميديا واالعالم البديل والكتابة واجلندر و«التغيري« و«السالم« 
بعشرات  ناهيك  املدني«،  »اجملتمع  و…  و«احلوكمة«  و«احلوار« 
العربي،  العامل  الغربّية، تشتغل يف  والسفارات  الثقافّية  املراكز 
على  قدرتنا  وتعطيل  وعينا  اخرتاق  بهدف  خميف،  منهجّي  بشكل 
املواجهة. إن الرتويج للخطاب »الالسياسي« خدعة عظمى، لتمرير 

أخطر املشاريع السياسّية!
االرتكاز يف  ونقاط  املقاومة،  سبل  عن  لنبحث  حولنا  نلتفت  هنا 
قلب اإلعصار، فال جند أثبت من غسان كنفاني )1936 - 1972(! 
فخاخ  ضد  نتحّصن  وبها  الرتياق،  نغرف  ومسريته  كتاباته  من 
واملرّبي  والفنان  الكاتب  سرية  املختلفة.  واالستالب  االستسالم 
والصحايف واملناضل والقائد، نتخذها قدوة ومرجعًا. واليوم، يف 
نستعيد  بريوت،  أبواب  على  الغتياله  واألربعني  اخلامسة  الذكرى 
املثقف  لنا كنفاني. هذا  تركه  ما  أمثن  أمثولة أساسّية قد تكون 
الكويت  بني  وعاش  أرضه،  من  طفاًل  اقتلع  الذي  الفلسطيين 
وسوريا ولبنان، مناضاًل من أجل حمو عار النكبة، واستعادة احلقوق 
املسلوبة، والعودة إىل فلسطني، يذّكرنا أن اخليار الوحيد املتاح 
العربي، هو  والفرد  العربي،  واملثقف  العربي،  املبدع  أمام  اليوم 
االخنراط يف املعركة. وأن كل استقالة، أو مهادنة، أو تعال، أو 
ـــ ليربالية  توفيق، أو تردد، أو تسويف، أو تهّرب، حبّجج واهية 

غالبًا ـــ ال ميكن إال أن يكون تواطؤًا مع القاتل.
عند األب الشرعي للرواية الفلسطينّية، ال نعود نعرف أّيهما يقود 
إىل اآلخر: األدب أم النضال؟ الثقافة أم املقاومة؟ من أدبه خترج 
بّراقة تلك »املرتينة« األسطورّية اليت اشتغل عليها جاد أبي خليل 
يف فيلم ممّيز عن كنفاني )»ما تبّقى لنا - رسائل كنفاني«(. إّنها 
قدرنا، طريقنا الوحيد إىل احلرّية. غسان كنفاني، املثقف العضوي 
نستحضره اليوم وكّل يوم، ليدّلنا على الطريق إىل احلرّية. كان 
بعده بـ 15 عامًا، سُيسكت كامت  رائدًا حتى يف طريقة اغتياله… 
»املثقف  كنفاني  غسان  لندن.  يف  العلي  ناجي  تلميذه  الصوت 
املشتبك« فهم أن الكفاح املسّلح هو اخليار الوحيد. تالمذته يف 
نتيّقن  عامًا،   45 بعد  اليوم،  فدائيني.  كّلهم  صاروا  »األونروا« 
الالجئني  يدّربون  االستعمار  وكالء  فيما  اخليار،  هذا  صوابية  من 
الصغار على »احليادّية«، ويعملون على اقتالع فكرة فلسطني من 
والتفتت،  واالحباط،  الرتاجع،  زمن  ليس  كال  »األونروا«!  مناهج 
إىل  اجلديدة  األجيال  ندفع  أن  املطلوب  كان  وإذا  واالستسالم. 
املثقف  ندعو  أن  أيضًا  واجبنا  فمن  وقراءته،  كنفاني  اكتشاف 
لنا«،  ليس  »عامل  )جمموعة  »العروس«  عن  البحث  اىل  العربي 
1965(، عن »املرتينة« )البندقّية( اليت حيتاجها أكثر من أي وقت 

مضى الستكمال مشروعه!
ال  جدًا،  صلب  جدًا،  طويل  »رجل  على  نظركم  وقع  إذا  وأنتم، 
أعرف امسه، لكنه يلبس بدلة خاكية عتيقة، ويبدو ألول وهلة كأنه 
شيء  كّل  فاتركوا  املضيء«،  الغبار  يشبه  بشيء  حماط  جمنون، 

إّنه الفدائي غسان كنفاني يف طريقه إىل فلسطني. واتبعوه… 

»مرتينة« غسان كنفاني
بيار أبي صعب

رغم أّن املوساد الصهيوني قد متكن من تفجري سيارته قبل 45 
عامًا، فإن غسان كنفاني، ابن عكا البالغ 36 عامًا حني استشهد مع 
ابنة شقيقته مليس، يزداد حضوره يومًا بعد يوم، وحتمل شظايا 
جسده الغض كتاباته ورواياته وأفكاره إىل كل أحناء العامل لتقدم 
لشعبه وأمته وأحرار العامل منوذجًا عن تالزم اإلبداع مع االلتزام، 
مع  األمل  تفاعل  عن  الكاتب،  قلم  مع  الفنان  ريشة  تكامل  عن 
األمل، وعن ترابط فلسطني بالعروبة، والنضال الوطين بالنضال 

االجتماعي.
كثريون عرفوا الشهيد غسان كنفاني من رواياته ومقاالته الرائعة 
منذ أوائل الستينيات قبل أن يتعرفوا إليه شخصيًا. أما أنا فقد 
أتيح لي أن أتعرف إليه قبل روايته، بل أن أقرأه يف شخصيته 
الفذة قبل أن أقرأها سطورًا وأحرفًا كتبها بيده، أو أراها لوحات 

رائعة رمستها أنامله...
وكنت   ،1967 خريف  يف  احلوادث«  »جملة  يف  به  األول  لقائي 
أتابع دراسيت اجلامعية، فاقرتح األستاذ الكبري الراحل منح الصلح 
اجمللة  حترير  رئيس  على  الفرزلي  الياس  األستاذ  وصديقه 
املكونة  اسرتها  إىل  يضمين  أن  اللوزي  سليم  الراحل  وصاحبها 
واألديبة  سلمان،  طالل  الكبري  األستاذ  التحرير  مدير  من  آنذاك 
املتألقة غادة السمان، والصحايف البارز نشأت التغليب، واإلعالمي 
الذي بات شهريًا الراحل رياض شرارة )سكرتري التحرير(، ورسام 
الكاريكاتري الرائع نيازي جلول، واإلعالمي الصاعد يومها الدكتور 
فاروق اجلمال، وعامل املطبعة املناضل فواز بشارة )والد املقاومة 
)أبو  اهلامس  مرتي  املاوي«  »اليساري  واملصحح  بشارة(  سهى 
كان  الذي  كنفاني  غسان  الشهيد  إىل  طبعًا  باإلضافة  منري(... 
»األنوار  أكثر من صحيفة يومها، ويرأس حترير ملحق  يعمل يف 
كورنيش  »احلوادث« يف  مقر  إىل  ثالثاء  كل  ويأتي  األسبوعي« 
املزرعة ليكتب على عجل مقالة جتمع بشكل مبتكر بني السياسة 
واألدب، بني عدالة القضية وأناقة التعبري.. وباسم مستعار هو 

»ربيع مطر«...
جنح غسان كنفاني بعد أسابيع من لقائنا يف أن يزيل بسهولة 
احلزبية  »الصراعات  بسبب  بيننا  قائمة  كانت  اليت  اجلليد  حواجز 
السخيفة« يومها داخل التيار القومي العربي. اكتشفت بسهولة 
كيف أّن اإلبداع املقرتن بااللتزام الوطين والدماثة األخالقية عابر 

لكل احلدود واحلواجز والعصبيات واألفكار املغلقة....
خالل  من  بعد مخس سنوات  كان  غسان  بالشهيد  الثاني  لقائي 
اجتماعات جملس اإلعالم الفلسطيين املوحد برئاسة الشهيد كمال 
ناصر وعضوية الراحل الغالي شفيق احلوت والشهيد غسان )من 
اجلبهة الشعبية( والشهيد ماجد ابو شرار )عن حركة فتح(، والراحل 
ابو فراس )عن اجلبهة الدميقراطية(، والراحل فضل  حممد كتمتو – 
السطور  وكاتب  العامة(  القيادة   – الشعبية  اجلبهة  )عن  شرور 
التحرير  »جبهة  ممثاًل  الفلسطيين  غري  الوحيد  العضو  كنت  حيث 

العربية«...
الوطنية  الوحدة  على طريق  خطوة  كان  الذي  االجتماع،  ذلك  يف 
ووكالة  الثورة«  »فلسطني  مركزية  جمللة  مؤسسًا  الفلسطينية، 
أنباء مركزية »وفا«... تعرفت أيضًا على الروح الوحدوية لغسان 
كنفاني، وعلى روح املبادرة الرفيعة اليت كان يتحلى بها، ورغم 
بقيت  اجمللس،  هذا  تأسيس  على  أسابيع  بعد  غسان  استشهاد 

ذكراه حاضرة يف كل ما اختذناه من مبادرات...
الكثرية حتضر يف ذهين فأرى يف كل  روايات غسان وقصصه 
بستان  كل  ويف  حيفا«،  اىل  »عائدًا  خميم  يف  الجئًا  فلسطيين 
ليمون »أرض الربتقال احلزين«، ويف كل امرأة فلسطينية صابرة 
»السرير  مستشفى  يف  مريض  أو  جريح  كل  ويف  سعد«،  »أم 
أمسع  فلسطينية  انتفاضة  أو  فدائية  عملية  12«، ويف كل  رقم 
ضربات »رجال حتت الشمس« يطرقون جدران صندوق شاحنتهم 
قبل االختناق مع اإلدراك أّن شعب فلسطني، حسب غسان، لن 
خيتنق يف خزان سجنه بل سيحطم جدرانه بانتفاضة تلو انتفاضة، 

وبثورة تتجدد على مدى العقود.

لن خيتنق يف خزان سجنه
معن بشور
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1
ُتعادل  عام  ماليني   5 املمتّدة  العليا  القردة  حياة  أّن  اعتربنا  »لو 
ساعًة واحدًة من زمننا اليوم، سيكون تاريخ اإلنسان العاقل أقّل 
من دقيقتني بقليل«. كذا يقول الكتاب املفتوح أمامي اآلن. كم 
سيكون عمر غسان كنفاني إذًا ضمن هاتني الدقيقتني؟ ال أظّن أّنه 
كان سيكرتث هلذه املعادلة البائسة، بل رمبا كان سيضحك ويقول 
»قرد بعينك« ويكمل ما انقطع من حديثه. ولو بقينا داخل األرقام، 
سنكتشف أّننا أخطأنا يف حساب ُعمر غسان. ال، هو مل يكن يف 
السادسة والثالثني، بل يف الثانية عشرة فقط. كانت اثنتا عشرة 
سنة من اإلبداع تكفي غسان ليحفر امسه كأحد أهم الكّتاب العرب، 
ورمبا كان أهم الكّتاب الفلسطينّيني بال استثناء. ال، ليست 12 
والصحافة  النوم  منها ساعات  اقتطعنا  إذا  بكثري،  أقل  بل  سنة. 
والعمل السياسّي املباشر والقراءة. غسان حتديدًا، كان يلملم ما 
ضاع من الوقت ليكتب. بل رمبا عاش حياته القصرية كلها يلملم 

ما ضاع من الوقت ليعيش. هكذا رمبا نلّخص حياة غسان.

2
قبل ظهرية يوم 8 متوز، كان غسان كنفاني يتعرق داخل سّيارته 
ويلعن الصيف والشمس. وكي خيّفف وطأة احلر القاتلة، تذّكر أّنه 
ليس يف اخلزان على احلدود يف الصحراء، فنظر إىل مليس جبانبه 
وابتسم وتابع تدخينه. نظر إىل ساعته لريى كم تبّقى من الوقت 

قبل الغروب.
نار.  من  حبر  الصحراء  الصحراء.  مقارنًة جبحيم  نعيٌم  بريوت  حّر   
نصٍّ  يف  ل  لُتسجَّ تصلح  كانت  إن  لريى  ذهنه  يف  العبارة  قّلب 
جديد، ولكّنها مل تعجبه فنفض رأسه ليطردها. فليرتك البحر فقط، 
ويتجاهل النار. رمبا لو كان غسان قادرًا على كتابة مصريه، حلذف 
النار من حياته وأبقى البحر. ولكّن النار كانت قد اندلعت وتفّجرت 

وانتهى األمر.
 تشّظى غسان، ال كما يفعل يوميًا بني الكتابة والقراءة والنكد 
واملرح وفلسطني وبريوت وآني واألوالد والروايات اليت مل تكتمل 
والقصص اليت اكتملت واملسرحيات اليت لن تكتمل واألنسولني 
وفارس فارس وأبو فايز واجلبهة الشعبّية والسجائر. ال، هذه املرة 
القيظ  من  تناثر جسده وختّلص  قبل.  من  يتشّظ  كما مل  تشّظى 
أخريًا، ونام. توّقف النبض ولكن مل يتوقف الوقت. كانت ساعة 

يده ال تزال تدق. هكذا رمبا نلّخص حياة غسان.

3
ماذا لو كان هناك ثالثة من فارس فارس؟ لن نطمع بأكثر من 
كي  ألف  إىل  حيتاج  اليوم  الكتابة  مشهد  كان  وإن  فقط،  ثالثة 
كان  الالذعة.  أقالمهم  ويطلقوا  ويقرؤوه  ُيكَتب،  ما  كّل  يتابعوا 

فارس فارس عالمًة فارقًة يف النقد األدبّي الصحايّف.
ال نعلم مَل اختار غسان هذا االسم، وال نعلم السبب الذي دفعه 
إىل ابتكار هذه الشخصّية اليت حتاول جاهدًة إقناع أنصاف وأرباع 
ومعدومي املواهب برتك الكتابة والبحث عن هواية أخرى حيث ال 

فارس فارس باملرصاد. 
كما ال نعلم كيف كان غسان يوازن يومه بني أكوام التفاهة اليت 
لو  كنصل.  املصقولة  احلاّدة  كتابته  وبني  عليها،  ليعّلق  يقرؤها 
استطعنا ختمني تلك األسباب واألمور، ستكون تلك أفضل نقطة 
انطالق لدراسة شخصّية غسان كنفاني ككاتب. أن تكتب حبرص 
خوفًا من قارئ ذكّي يرتّبص بك ال يهّمه امسك بل نتاجك. أن تكتب 
خوفًا من ذاتك األخرى اليت لن ترمحك لو قّللت من قيمة الكتابة. 
أن تكتب خوفًا من فارس فارس. أن تكتب خوفًا من نفسك. هكذا 

رمبا نلّخص حياة غسان.

4
كان كيخوته حياول استعادة »العصر الذهيّب« يف زمٍن بات فيه 
مثل  حاملًا  غسان  يكن  مل  الرداءة.  زمن  شيء،  كّل  هو  احلديد 
كيخوته، بل كان يدرك متامًا كّم الرداءة اليت ختنق كّل شيء. كان 
يعلم أّن »عصر احلديد« سيستمر، ولن يفيده احللم أو احلنني، لذا، 
استخراج  حياول  غسان  كان  نفسه،  كيخوته  من  أكثر  وبكيخوتّيٍة 

الذهب من احلديد. 
مناضاًل،  لكونه(  )ورمبا  كونه  عن  عدا  غسان،  أهمّية  كانت 
كان  الرداءة.  إال  فيه  شيء  ال  زمٍن  يف  الرداءة  حماربة  هي 
ليستعيد  ال  وأدبيًا،  ونقديًا  وفكريًا  سياسيًا  الرداءة  حيارب 
لينقش  بنفسه،  عصره  ليخلق  بل  وانتهى،  أفَل  ذهبيًا  عصرًا 
غسان. عصر  هو  ليصبح  كله  العصر  يتحّول  حبيث  امسه 

 

 ومع ذلك، كان حريصًا على أن ال يتحّول إىل صنٍم أو أيقونة. هذا 
بالضبط ما كان يرفضه. كّل ما كان يريده، ببساطة، هو أن ُيدرك 
اجليل التالي أّن مثة ذهبًا تركه له جيل آبائه، وعليه أن يبين عليه 

كي حياول تقليص احلديد/ الرداءة. 
أن تكون ضد الرداءة هو الشرط األول واألخري حلياٍة تستحق أن 
ُتعاش. وال معنى ألّي »ربيع« أو حياة إن بقيت الرداءة أو ختّفت. 
بالتحديد، نلّخص  الرداءة. هكذا،  أن تعيش ومتوت وأنت حتارب 

حياة غسان.

هكذا نلّخص حياته
يزن الحاج

اليت  الصورة  كنفاني،  لغسان  نعرفها  اليت  القليلة  الصور  إحدى 
يف  للكاتب   ،1970 عام  باربي  برونو  الفرنسي  املصور  التقطها 
اغتياله.  على  عامني  قبل  بريوت  يف  اهلدف«  »جملة  يف  مكتبه 
صورة متثل مادة بصرية هامة لتاريخ ومرحلة توهجت فيها األفكار 
النبيلة وتوهج فيها اليسار قبل أن تسحقه الرأمسالية واإلمربيالية 

اجلديدة.
مكتب ممتلئ باألوراق، نظيف ومرتب مع بعض الفوضى، غسان 
على الكرسي بقميص زهري وابتسامة خجولة حنو الكامريا اليت يبدو 
أنها فاجأته. أمامه أوراق، فنجان قهوة، منفضة سجائر ورزنامة، 
على ميينه حاملة أقالم ومزهرية تظهر فيها وردة أو اثنتان، وعلى 

احلائط خلف املكتب تتوزع الصور وامللصقات.
ُنكرب الصورة الضعيفة أصاًل. من الشمال ملصق ملاوتسي تونغ، 
يليه آخر لكارل ماركس، وآخر للينني. تزحف الصور وامللصقات 
اىل احلائط اجملاور خلف املكتب مباشرة، جند هو تشي منه، يليه 
ـ لتشي غيفارا، أسفله  ـ األكرب بني كل امللصقات  ملصق ضخم 
ملصق من تصميم كنفاني نفسه تظهر فيه امرأة بلباس فلسطيين 
كبرية  خارطة  يليه  فلسطني،  خارطة  شكل  على  بندقية  تضم 
لفلسطني وخرائط تفصيلية أخرى، ملصق للسويسري مارك رودن 
الذي ُعرف أيام النضال باسم »جهاد منصور« )نعم كانت املقاومة 
الفلسطينية تستقطب املناضلني من كل العامل(، على ميينه ملصق 
للفنان اللبناني رفيق شرف يظهر فيه قرص مشس وكالشينكوف 
كخلفية لرأس حصان وعبارة: »لتنطلق الثورة بالسالح والفكر إىل 
آفاق التحرر واالشرتاكية«، وعلى مشاله صورة لـ »احلكيم« جورج 
فلسطني«  لتحرير  الشعبية  »اجلبهة  لـ  آخر  ملصق  مبتسمًا،  حبش 
من تصميمه، وجمموعة ملصقات صغرية شعار )جشـ( هنا وهناك. 
تلك  يقول كل  كان  كأنه  جيدًا  به  اعتنى  الكاتب  أن  يبدو  حائط 

األفكار والوجوه تسندني.
أخذ هذه الصورة، ها حنن ننظر  اليوم وبعد 47 عامًا على تاريخ 
إليها جمددًا من على شاشة الكمبيوتر، كما نفعل يف كل ثامن من 
ونتساءل  اليوم  كنفاني  حائط  إىل  ننظر  عام،  كل  )يوليو(  متوز 
مبرارة: ماذا تبقى منه؟ ماوتسي تونغ، ماركس، لينن، هو تشي 
منه. بعد شيطنتهم حتولوا إىل كتب منسية على رفوف املكتبات، 
لكن يف احلقيقة تشي غيفارا ـ بقدرة الرأمسالية ـ ما زال موضة، 
جند صوره اليوم على تي شرتات ملراهقني يلتهمون »اهلامربغر« 
اخلريطة  »ستاربكس«.  القهوة يف  ويشربون  »ماكدونالدز«،  يف 
الكبرية لفلسطني استبدلتها مجاعة السلطة خبرائط ملناطق )أ، ب، 
ج(، »احلكيم« رحل جبلطة يف ليلة شتاء قارسة يف عمان؛ بعد أيام 
من حماولة أهل غزة كسر احلصار املصري وهدم أسوار العريش 
اليت تكمل أسوار االحتالل. مارك رودن بعد أن وضع ريشته جانبًا 
ومحل السالح يدافع عن بريوت وقت االجتياح؛ ُألقي القبض عليه 
يف  رحل  شرف  رفيق  فلسطينيون.  وخانه  وُسجن  ُعذب  الحقًا، 
بريوت مكتئبًا بعدما عاد بريشته حمبطًا إىل الطبيعة والرتاث. أما 
حرفا )جشـ( املنتشرتان على احلائط، فتحولت كتائبهما اليوم إىل 

كتائب »بروبوزال«.
ننظر إىل احلائط مرة أخرى؛ ونفكر جبزع كيف حتول احلائط يف راهننا 
إىل جمرد فكرة »انتيليكشوال« ُتعلك يف املقاهي والبارات، نأخذ 
مسافة أبعد قلياًل وننظر إىل »يسار« العامل الذي استبدل خطاب 
خبطاب  ليكتفي  اجلديدة  واإلمربيالية  الرأمسالية  وحماربة  التحرر 
احلفاظ على البيئة. نعود إىل عيين كنفاني يف الصورة إياها وتقفز 
يف البال أسئلة كثرية عن املثقف واملقاومة؛ جالبة معها عشرات 
باملرحلة،  ارتبطوا  وسينمائيني  وكتاب  وفنانني  لشعراء  األمساء 
كتبوا واخنرطوا )ولو ظاهريًا( يف املقاومة يف وقت تعاملوا معها 
كموضة ركبوا موجتها، قبل أن يتحولوا إىل تقليعة أخرى يف الراهن 
البائس اليوم... موضة »فصل الفن عن السياسة« و«الفن للفن« 

و«ثقافة التسامح واحلوار«.
الذي تبقى من حائط كنفاني غري األفكار؟ ولكن هل األفكار  ما 
كما  )رمبا  كتابة مومسية  إىل  نفسه حتول  كنفاني  تكفي؟  وحدها 
نفعل اآلن(، يف وقت ما زال فيه التاريخ يعطينا دروسًا أن اإلميان 

وحده ال يكفي، وال يسمن وال يغين من جوع.
رام  تعتقل سلطة  كنفاني،  رحيل  مع ذكرى  وبالتزامن  أيام  قبل 
اهلل مصورًا فلسطينيًا قام بتصوير »دولة رئيس الوزراء« عندما مت 
ايقافه وحرسه مبهانة وإذالل؛ لتفتيشهم على حاجز اسرائيلي من 
قبل جنود احتالل مراهقني. كنفاني الذي أمضى حياته يتخيل.. هل 

كان من املمكن أن يتخيل هذا!؟ أي سريالية!

عن ذلك احلائط واالبتسامة اخلجولة
طارق حمدان

يهيأ لي أن غسان كنفاني بنى روايته »ما تبقى لكم« ويف ذهنه 
حادثة جتربة الشيطان الشهرية للمسيح. فقد قاد بطله حامد إىل 
الصحراء كما قاد الرب، أو الروح القدس، املسيح إىل برية التجربة: 
»وكان ]املسيح[ ُيقتاد بالروح يف الربية، أربعني يومًا ُيّرب من 

مسـيح غـسان كـنفاني
زكريا محمد

إبليس« )لوقا 4: 1-2(. غسان أيضًا »قاد«، وبوضوح، بطله إىل 
الصحراء كي خيتربه وميتحنه. كي يعمده بالتجربة.

مثة مؤلف، ومثة إله. وكل منهما يدفع ببطله إىل الصحراء دفعًا، 
كي يواجه شيطانه. فمن دون الشيطان لن يصري »يسوع« مسيحًا، 
هو  غسان  عند  العدو  بطاًل.  »حامد«  يصري  لن  أيضًا  دونه  ومن 
على  قدرته  سيخترب  »حامد«.  سيخترب  الشيطان  وهذا  الشيطان. 
املواجهة وعلى التماسك. وهو لن يكون بطاًل إن مل يصمد للتجربة. 
بل لن يكون إنسانًا حقيقيًا إن مل يفعل. بهذا املعنى، فثمة »إرادة 
عليا« كانت تقود حامد لكي يرب يف الصحراء. والرواية ال ختجل 
بعثت،  أنها  تفاخر  لعلها  به.  تفاخر  لعلها  بل  ظين.  هذا يف  من 

مصممة، مسيحها إىل الربية، إىل الصحراء.
غري أن مواجهة مسيح غسان للشيطان كانت بال لغة كما احلال يف 
تستعمل  ال  له:  »قلت  تكن ضرورية:  مل  اللغة  املسيح.  مواجهة 
من  هنا  وليس  تقول.  واحدًا مما  حرفًا  أفهم  لن  إنين  صوتك... 
يفهم حرفًا مما تقول. فلم تضيع وقتك؟«. بذا فلم يكن بإمكان 
شيطان حامد أن يطرح على حامد أسئلة عن اخلبز أو غريه، كي يرد 
عليه: »إنه ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان«. فاجلواب الذي ميلكه 

يف مواجهة الشيطان كان مقبض السكني بيده.
مل يكن غسان حباجة إىل اجلدال مع الشيطان. ترك اجلدال لرواية 
»عائد إىل حيفا«، اليت هي رواية جدال بامتياز. أما اجلدال الفعلي 
خوفه،  على  ذاته،  على  ينتصر  كان  نفسه.  مع  كان  فقد  حلامد 
وعلى تردده. وكان انتصاره مقدمة النتصاره على الشيطان يف 

الصحراء.
فيها  يقود  اليت  الوحيدة  املرة  هي  هذه  تكن  مل  حال،  كل  على 
غسان أبطاله إىل الصحراء. فقد فعل ذلك يف »رجال يف الشمس« 
)1963( أيضًا. لكن أبطال هذه الرواية مل يكونوا »أبطااًل« حقيقيني 
عند غسان. كانوا أبطااًل روائيني، لكنهم يكونون أبطااًل لكنفاني. 
مل يكن غسان قد وصل بعد إىل اخرتاع البطل. كانت لديه فكرة 
البطولة، لكن بطله مل يكن قد ولد بعد كي يرتديها. لو كان هناك 
بطل ملا كان هناك من ضرورة لطرح سؤال: »ملاذا مل تدقوا جدران 
اخلزان؟«. وجود السؤال كان دليل غياب البطل. والسؤال كان 
سؤال غسان ال سؤال أبي اخليزران. غري أنه اضطر إىل أن يضع 
هذا السؤال على لسان أبي اخليزران، الذي كان يف الواقع بطاًل 
مضادًا، يشبه زكريا يف رواية »ما تبقى لكم«. وقد وضعه على 
لسانه ألن الكل كانوا أمواتًا حتت مشس الصحراء احلارقة. وهكذا 

نطق البطل املعاكس بالسؤال املرير.
لكم« )1966(، فقد خلق كنفاني بطله.  تبقى  »ما  رواية  أما يف 
»صممه« بيديه، كي يرد على السؤال. مل يكن قادرًا على انتظار 
ميالد البطل الواقعي كي يكتب عنه. كان مستعجاًل، فاستولد البطل 
بنفسه. لكن البطل البطل احلقيقي كان يقرتب من أن يتخلق على 
أرض الواقع. ففي عام 1965، انطلقت رصاصة »فتح« األوىل، 
أي أنه ولد يف احلقيقة يوم كان يكتب الرواية )ما تبقى لكم(. 
وبداية  الستينيات  نهاية  البطل يف  هذا  أشباه  عرف غسان  وقد 
السبعينيات، وعايشهم كمقاتلني. لكن مل يكن لديه الوقت الكايف 
كي حيوهلم إىل أبطال روايات. فقد نسفه اإلسرائيليون. نسفوه 
ألنه كان على عالقة بالعمليات يف األرض احملتلة كما أحملوا. لكن 
احلقيقة األعمق أنهم نسفوه رمبا ألنه »صنع« البطل املقاوم يف 

رواية »ما تبقى لكم«.
بني بطلي كنفاني وحبيبي

مرة تتبع إميل حبييب أخطاء غسان كنفاني يف وصف حيفا وشوارعها 
الرواية وقعت يف  أن خارطة  »عائد إىل حيفا«، فوجد  يف رواية 
اخلطأ يف أكثر من نقطة. وقد كان أمرًا طبيعيًا أن خيطئ املهاجر 
أن  بلده. فمهما حاول  املطرود يف ضبط خارطة مدينة من مدن 
حماولته  فستظل  هندستها،  على  يسيطر  وأن  املدينة،  يستعيد 

مليئة بالثغرات.
على  الرتكيز  هي  حياته  يف  املركزية  حبييب  أفكار  إحدى  وكانت 
على  يكتب  أن  فخورًا،  لذا طلب،  »اللجوء«.  مقابل  »البقاء« يف 
والذي  اخلارطة،  تفاصيل  يعرف  الباقي  حيفا«.  يف  »باق  قربه: 

غادر ال يعرف.
»اإلقامة«  بني  اهلام  حبييب  تفريق  االعتبار  بعني  األخذ  مع  لكن 
و«اللجوء«، ورفع شأن األوىل على الثانية، فإن باإلمكان القول أن 
النسخة اليت صنعها غسان من فلسطني، للمنفيني وغري املنفيني، 
هذه  فتحت  فقد  حبييب.  نسخة  من  تأثريًا  أشد  الواقع  كانت يف 
النسخة اآلفاق أمام املنفيني كي يعودوا من صحارى النفي على 

شكل مقاومني.
بطله  الكاتبني  من  واحد  كل  صنع  املركزيتني،  روايتيهما  ويف 
حني  يف  املتشائل«،  النحس  أبي  »سعيد  صنع  حبييب  اخلاص. 
صنع غسان مسيحه )حامد( بطل »ما تبقى لكم«. األول اضطر أن 
يكون مراوغًا ساخرًا كي »يبقى«، يف حني كان على اآلخر أن يكون 

مقاومًا مباشرًا بعدما اكتشف أنه مل »يتبق« له سوى السكني.
واحد قاوم باملراوغة، كي يبقى، وثان قاوم بالسكني كي يعود. 

لقد اختار كل واحد منهما السالح املالئم لوضعه.
يف  »الجئ«  كنفاني  وجثمان  حيفا.  يف  »باق«  حبييب  جثمان 

بريوت... واحلكاية مل تكتمل بعد.
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يفتح 7 أيام يف األسبوع
يقدم أشهى املأكوالت واملازات الشرقية 

 zaman مطـعم
0411377340

لـصاحـبه وسـام 

136 Waterloo rd, Greenacre nsw 2190  

السيد  لبنان  الوطن  ربوع  اىل  املاضي،   السبت  يوم  غادرنا، 
التقى  تفقدية السرتاليا  زيارة  بعد  علي(  )أبو  محمد سليمان 

فيها االخوة واالهل واألصدقاء.
ياغونا  معجنات  صاحب  شقيقه،   له  اقام  سفره  وعشية 
للمناقيش واللحم بعجني، الصديق محمود سليمان مأدبة عشاء 
واالصحاب  االهل  على  اقتصرت  ياغونا  يف  العامرة  دارته  يف 
وشرب فيها الجميع نخب املحتفى به متمنني له عودة سعيدة 

وساملة اىل ارض الوطن.
وكان طيلة وجوده يف اسرتاليا موضع حفاوة وترحيب واكرام 

من االخوة واالهل واالصدقاء.
»الهريالد«، التي تربطها صداقة وأخوّة بالسيد محمود سليمان 
االهل  اىل  ساملا  عودا  سليمان  محمد  للسيد  تتمنى  والعائلة، 

واالصدقاء يف الوطن لبنان. 

مـحمد سلـيمان يـعود الـى الوطـن األم لـبنان

السيد محمد سليمان )أبو علي(مأدبة تكريم وداعية على شرف السيد محمد سليمان )أبو علي(
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. 
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع  على مساحة 
4000 مرت مربع جودة ونوعية 

بأسعار ال تنافس..خدمة 
ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر 
املاركات بأرخص 

 األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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من فوجئْت 
عيناه بالليِل املبّكِر
حيسُم اآلن اجلهاِت

لصاحل الوقت املعنوِن
باخلراْب....

كأٌس
وختتلف احلياُة

اآلن 
يكسُر يف مداُه الّشرَق

تنتحُر اهليوىل
كّلما 

اعتنق الّشراْب
سيلمُّ رمَل مالحمْه

ويعيد ضبط اهلاجس 
املكروِر حول خناعِه

الليلي
حّتى ال تالسنه العيون

بوعيها
وتلّص من أمدائِه

سكر الغياْب
للخمِر مفتاح البصريِة

فاسكب الكأس األخريَة
يف شرايني الغموِض

ومبهِم األمداِء
وقت  الّصبح  عيون  أخرب 

عرائِه
كيف اّتصلَت بسّرِه

وكشفَت عورات الّسماء

ســّر الـعماء

محمد عامر األحمد

كتب عباس علي مراد
 تواصل مؤسسة »حكمة« لألحباث واليت تهتم 
باملعرفة التارخيية والفكرية يف العصر احلديث 
كل  مرة  تقيمها  واليت  الدورية   نشاطاتها 
حيث  سدني   جامعة  مركزها يف  شهرين يف 
أقامت يف الثالثني من شهر حزيران املاضي 
قضايا  االخرين،  مع  التفاعل  بعنوان:  ندوة 
وقد  املسلمني  وغري  املسلمني  بني  العالقة 
حتدث يف الندوة اليت أدارها الطالب يف الطب 
منهم  الضيوف  من  عدد  المي   حسن  العام 
الدراسات  مركز  مدير  أوزالب  مهمت  الدكتور 
شارلز  جامعة  من  واحلضارية  االسالمية 
ستيورت الذي ركز على أهمية تعلم املسلمني 
كيفية التعايش مع احلضارة الغربية، والسيدة 
ماليسا لوبرين من معهد اللغة يف جامعة نيو 
سوث ويلز اليت حتدثت عن جتربتها يف اعتناق 
والسيد  املعرفة  أهمية  االسالم وشددت على 
الدولية  العالقات  جلنة  رئيس  مخيس  غسان 
من معهد اخلليج للدميقراطية وحقوق االنسان 
االسالمية  الشريعة  تطبيق  صعوبة  رأى  الذي 
االلتزام  املسلمني  على  وأنه  أسرتاليا  يف 
بالقوانني االسرتالية وكذلك حتدث يف الندوة 
مدير مؤسسة »حكمة« والطالب يف كلية الطب 
يف جامعة سدني علم االعصاب  ختصص يف 
الذي  اراميدي  عباس  جيسن  والعقل  الدماغ 
املسلمني  ومحل  االسالموفوبيا  بوجود  اعرتف 
املسؤولية بسب اجلهل ورأى ان هناك خوف 

من الغرب.
االكادميني  من  املهتمني  الندوة  حضر  وقد 
والطالب وبعض علماء الدين والعديد من أبناء 

اجلالية العربية .
وقد أشاد احلضور بالندوة ألثارة هذا املوضوع 
احلساس واملهم  وكانت مداخالت من احلضور 
املوضوع  حول  االسئلة  من  جمموعة  وطرحت 
دعى  مداخلته  االراء. ويف  وتعددت  وتنوعات 
الشيخ مصطفى راشد أعترب ان املسلمني جينى 
عليهم  بسبب الرتاث والفقه ورأى ان االرهاب 
االسالمي سيستمر إن مل يقم املسلمون حبل 

هذه القضية وحدد شرطني لذلك.
1- تنقية الرتاث

بعد عرضه  اال  الدين  لعامل  التصريح  2- عدم 
للطب النفسي.

املسألة  كانت  إذا  ما  مراد  عباس  وتساءل 
اخلوف من االسالميني أم كره لألجانب وضرب 
مثال عن بولني هانسون اليت شنت محالت على 

الصينني واملسلمني والالجئني. 
العضو  وهيب  حممد  االستاذ  تكلم  وباخلتام 
تصوره  وعرض  »حكمة«  مؤسسة  املنسق يف 

ملواجهة التحديات اليت تواجه اجملتمع.     

القديس  روحانية  مع  تواصاًل 
ونشر  لتكرميه  وترمجًة  شربل، 
واحتفااًل  ورسالته،  روحانيـّـته 
يتّم  وبرعايته  وحوله  بعيده؛ 
بفرحة  املؤمنني  لقاء  الّلقاء، 
العيد، عيد القديس شربل، اّلذي 
يدعو إليه رئيس ورهبان دير مار 

شربل، بانشبول.
دينّية  احتفاالت  سلسلة  ضمن 
يشرتك  روحيـّة،  ولقاءات 
املارونيـّة  األبرشّية  أبناء  فيها 
الشرقيـّة؛  الرسولّية  والكنائس 
واجلالية اللبنانّية مبختلف قطاعاتها 
وتشمل  كافًة،  ومؤّسساتها 
واملدنيـّني  الروحيـّني  املسؤولني 
مع األحزاب واجلمعيـّات واألخوياتّّ 

عيد القديس شربل، يف دير ورعّية مار شربل- بانشبول »إنتماء وتواصل«
واالعالميـّني واملهنيـّني واملسنـّني 
والشبيبة واملتطّوعني، إضافة إىل  
حاملي إسم شربل، إعتبارًا من 3 
متوز وحتى يوم العيد الواقع فيه 

16 متوز 2017.
ظاهرة  شربل،  القّديس  يبقى 
روحانّية  وتراث  رهبانّية  قداسة، 
مارونّية سريانّية مشرقيـّة، تزداد 
وأوسرتاليا  لبنان  يف  إشعاعـًا 
شرائح  مجيع  وتطال  والعامل، 

اجملتمع واألديان.
شهادًة  عجائبه  جتّلت  وقد   
حلضور اهلل احملّب والشايف لكّل 
حبيث  األرض.  وجه  على  إنسان 
مالًذا  شربل  القّديس  أصبح 
والتقوى،  للصالة  وحافًزا  وملجأ 

ورجاء  بثقة  املؤمنون  عنها  يعبـّر 
والسالم  للشفاء  طلبًا  وطيَدين 
ووحدة العائالت يف كّل األرض.

الثوابت  هذه  من  إنطالقًا 
جيمعنا  اّليت  الروحيـّة  واخلريات 
ندعوكم  شربل،  القّديس  بها 
لرتمجة فرح هذا الّلقاء والتواصل 
الرّبنامج  يف  مشاركتنا  خالل  من 
بعيد  لإلحتفال  استعدادا  أدناه 
معـًا  وللصالة  شربل  القّديس 
السالم  أجل  من  طالبني شفاعته 
يف القلوب والعائالت وأوسرتاليا 
ولبنان والشرق األوسط والعامل.

دير مار شربل
سيدني يف 28 حزيران 2017

ندوة ملؤسسة حكمة 
لألحباث

 
  

              SAINT CHARBEL'S FEAST DAY 
 

               St Charbel’s Parish, Punchbowl 
          Program 

          3rd – 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) 

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

Monday  
3 July 

Senior’s Day  
Solemn Mass for the Seniors 
Evening Prayers followed by Mass for The Holy Family of Nazareth 

 
11:00am 
6:00pm 

Tuesday  
4 July 

Solemn Mass for all Diocesan Associations 6:00pm Wednesday  
5 July 

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

6:00pm 
8:15pm 

Thursday  
6 July 

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 

  
Sunday  
9 July 

Evening Prayers followed by Mass.  
Adoration of the Holy Eucharist (Arabic) 
Adoration of the Holy Eucharist (English) 

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

Monday  
10 July 

Rosary with the Sodality of Immaculate Conception   
Evening Prayers followed by Mass for all the Sodalities of the 
Immaculate Conception of the Diocese  

4:30pm 
6:00pm 
 

Tuesday  
11 July   

Evening Prayers and Recital with members of all Apostolic Eastern 
Churches 
Movie Presentation in the Church: Charbel 

6:00pm 
 
8:30pm 

Wednesday  
12 July  

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 

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

Thursday  
13 July 

Evening Prayers followed by Mass.  
Saint Charbel’s Youth Association Annual Dinner Dance, at The 
Renaissance  

6:00pm 
7:00pm  

Friday  
14 July 

Solemn Mass, with a special invitation to all those named Charbel 
(The Church will remain open for prayer and reflection all night) 

5:30pm Saturday  
15 July 

 

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

 Sunday 16 July 
Feast Day 
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Feast Day 

 

عباس مراد مع جيسن عباس أراميدي، د مهمت 
أوزالب، ماليسا لوبرين و غسان خميس

املحاضرون ومحمد وهبي وحسن المي و والشيخ 
وهبي وبعض الحضور

خساره فرقتو  صليبا  املطران 
مراره قلوبنا  بكل  تركت 
بآالم بيشعر  هللي  االنسان 
ينام احلرير  عا  بدو  كيف 
االيام بتقلب  عليه  ملا 
زياره بيعمل  النهايه  ويوم 

دىل صحتو  عا  املرض  مّلا 
ختّلى روحك  عن  الزمن  قّلو 
مشعال للوعي  ألنو  هّوي 
باحلال عدن  جّنة  على  تفّضل 
وأهلل املاليكه  إلو  قالوا 

ملكي مش  صفيت  الزعل  ملكي 
حيكي عم  صار  خدي  عا  دمعي 
كون تاني  عا  رايح  مطراننا 
هون للجوالي  عامل  خدمات 
منبكي بالنا  عا  خطر  ما  كل 

متعّلق فيه  قلبو  املا  مني 

اىل روح صديقي املرتوبوليت بولس صليبا

طّلق والفرح  كيفو  املا  مني 
اآلخات وجتمهرو  اخلرب  جاني 
ومش بس عندي لعلعو الصرخات
هلّلق طاير  صوابي  بعدو 

نقللو قلوبنا  بدق  كنا 
دّلو يا  إنت  شو  بيعرفك  املا 
وآمني ونؤمن  األبانا  بعد 
الدين رجال  عّزي  رح  بس  مش 
كّلو والوطن  اجلوالي  بعّزي 

 الشاعر عصام ملكي
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من هي الراقصة داني بسرتس اليت جّسدت اليسا قّصة انتحارها يف كليب »عكس اللي شايفينها«؟
بريوت- إيمان ابراهيم -ايالف

إنهاء  قّررت  اليت  بسرتس،  داني  الراقصة 
يف  برصاصة   1998 العام  أواخر  يف  حياتها 
الرأس وضعت حدًا حلياة راقصة أدمى قلبها 
وختّلي  غرقًا،  الوحيد  ابنها  موت  بعد  األمل 
أسرتها عنها، ومرورها بأزمة عاطفية سلبت ما 

تبقى لديها من قدرة على املواجهة.

قّصة داني بسرتس ابنة العائلة األرستقراطية 
تعود اليوم إىل الواجهة بعد إفراج الفنانة إليسا 
عن كليب »عكس اللي شايفينها« الذي صّورته 
حتت إدارة املخرجة إجني مجال، وجّسدت فيه 
معاناة الفنانة الراحلة بدقائق معدودة اختصرت 
املشهد الذي انتهى بصوت رصاصة مل تقتلها 
على الفور، بل أدخلتها يف غيبوبة لفظت بعدها 
األخرية يف املستشفى وسط ذهول  أنفاسها 

احملبني.

أّنها  مل يكن يبدو على املرأة املمتلئة باحلياة 
على وشك االنتحار. متامًا كما تقول إليسا يف 
األغنية، يغبطونها على ما هي عليه وهي من 

داخلها تتأمل.

جتسيد  جمّرد  كونه  عن  خرج  الذي  الكليب 
ألغنية، كان أشبه بسرية ذاتّية مل تكن حتتاج 
من املخرجة املبدعة أجني مجال أكثر من دقائق 
فمن  بالوجع،  مليئة  حياة  فيها سرية  لتلّخص 
هي داني بسرتس اليت ال يزال رحيلها بعد 19 

عامًا يثري كل هذا الفضول؟

اليت  األرستقراطّية  العائلة  بسرتس  ابنة  هي 
الرقص  حترتف  أن  وقّررت  القيود  كسرت 
ما  مّثة  يكن  مل  األخرية،  أيامها  يف  الشرقي، 
أّكد  الرحيل، فقد  داني على وشك  أّن  يوحي 
يراقبونها  كانوا  أّنهم  احلادث  بعيد  جريانها 
مرآة  أمام  الرقص  على  تتدّرب  وهي  يوميًا 

كبرية يف صالونها.

كانت تتمرن لساعات دون أن تقفل النوافذ، 
تلقي على جريانها حتية ودودة وتنسى نفسها 

أمام مرآتها.

كانت  األخرية.  أيامها  يف  الروتني  يتغرّي  مل 
تقطن مع حبيبها العربي يف منزهلا يف منطقة 
أدما، وقد أمجع يومها جريان الراحلة أّن الرجل 
كما  بهم،  عالقته  يف  ومتحفظًا  غامضًا  كان 
اإلماراتّية  »البيان«  لصحيفة  يومها  صّرحوا 
أنها كانت بصدد إشهار إسالمها والسفر معه 

لإلقامة يف بلده.

عميقًا  حزنًا  تعيش  تزال  ال  كانت  اليت  داني 
على  سنوات  أربع  مرور  بعد  وطأته  ختف  مل 
رحيل ابنها، دأبت يف أيامها األخرية كما أثبتت 
القول  على  يومها،  األمنّية  القوى  حتقيقات 
للمقّربني منها إنها متعبة وإنها ليست أفضل 
أنهت  اليت  الفرنسّية  الفنانة  حاٍل من داليدا، 
حياتها انتحارًا حبسب ما نشرت وسائل اإلعالم 

بعد وقوع احلادث.

تفاصيل اللحظات األخرية
برصاصة من مسدس حربي أنهت داني حياتها 
مساء السبت 25 ديسمرب يوم عيد امليالد، لكن 
قلبها بقي خيفق ويصارع املوت حتى يوم األحد 

26 ديسمرب تاريخ إعالن وفاتها.

أن  يومها  املخربّية  الفحوصات  أثبتت  وقد 
الرصاصة استقّرت فوق أذنها اليمنى واخرتقت 
النخاعية  والسحايا  العظام  وسحقت  اجلمجمة 

اليت تطايرت.

كما أظهرت التحقيقات أّن الرصاصة قد أطلقت 
الرأس  من  سنتيمرتًا  ثالثني  حنو  مسافة  من 

والرصاص  للبارود  وشم  على  العثور  بدليل 
فيه.

اجلرمية حبسب  بعيد  أمين صادر  تقرير  ويفيد 
البحث عن  لدى  أّنه  آنذاك،  الصادرة  الصحف 
املسدس املستعمل يف احلادث أفادت اخلادمة 
إىل  توّجهت  الرصاص  صوت  مساع  بعد  أنها 
األرض،  على  املسدس  داني وشاهدت  غرفة 
داني،  خزانة  يف  ووضعته  بيدها  فتناولته 
عن  البصمات  رفع  من  مهمة  أدّلة  فضاعت 
املسدس للتأكد أّنها بصمات يد داني نفسها، 
أم بصمات من يشتبه يف توّرطه بارتكاب هذه 

اجلرمية.

نقلت  أنها  التحقيق  يف  اخلادمة  بررت  وقد 
املسدس من قبيل االحرتاز حتى ال يأخذه أحد، 
وكان  املسدس  أخفت  خوفها  وأنها من شدة 

عليه أثر دماء وخصالت شعر علقت به.

عالقتها  أّن  يومها،  داني  جريان  أفاد  وقد 

وكانت  مستقرة  تكن  مل  حبيبها  مع  العاطفية 
تشهد خالفاٍت يومّية، إذ كان يضربها بقسوة، 
ما دفعها إىل تقديم شكوى لدى النيابة العامة 
الشرعي  الطبيب  أرسلت  اليت  لبنان  جبل  يف 
سركيس أبوعقل ملعاينتها وحترير تقرير رمسي 
والنفسي  الصحي  وضعها  سوء  ورغم  بذلك، 
ونيلها تقريرًا طبيًا، سحبت الدعوى الشخصية 
يف  أفاد  الذي  حبيبها،  مع  تصاحلت  أن  بعد 
الرصاص  صوت  مساعه  لدى  أنه  التحقيقات 
كان يف الصالون، وحني ركض حنو باب غرفة 
ليدخل  إلشرفة  اىل  فخرج  مقفاًل  وجده  داني 
الغرفة من الباب الزجاجي وجيد الفنانة مضّرجة 

بدمها.

أّنه حاول إسعافها مبساعدة ضابط  وقد تبنّي 
اإليقاع يف فرقتها الذي صودف وصوله إىل 
املنزل يف تلك اللحظات، وكانت ال تزال تتخبط 

يف دمائها.

أّن  إال  انتحار،  أّنه  على  فورًا  األمر  حيسم  مل 

جراء  من  صدغها  على  األسود  الدخان  أثر 
إطالقها الرصاصة عن قرب والشعر الذي علق 
باملسدس دّل على التصاق املسدس بالصدغ 

ما أّكد فرضّية االنتحار.

موت  بعد  االنتحار  حاولت  قد  كانت  داني 
ابنها بواسطة األدوية مّرتني، ويف املّرتني مّت 
إنقاذها، وكانت قد أخربت حبيبها قبل وفاتها 
أنها تنوي االنتحار إال أّنه مل يصدقها، فصورها 
السنة  رأس  حلفل  بريوت  شوارع  متأل  كانت 

الذي كانت تستعد إلحيائه.

حمّبيها  صدمة  وسط  بسرتس  داني  رحلت 
لبث  وما  يومها،  والعربي  اللبناني  واإلعالم 
اإلعالم أن استفاق على قّصتها، عندما قّررت 
اليسا وإجني مجال أن جتّسدا معاناة أٍم فقدت 
مأساوية،  بصورة  حياتها  إنهاء  وقّررت  ابنها 
عّلها تكون رسالة إىل املقهورين، أن كافحوا 
واهزموا أملكم وفّكروا قبل أن ترحلوا وترتكوا 

خلفكم أحباء يتأمّلون.

داني بسرتس

اليساداني بسرتس

اليسا
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

املصور عبوشي لـ »اهلريالد«:

األهم من التقاط الصورة أن تعيش احلالة مع من تصوره

الزميل ميالد اسحق يحاور املصور عبد الكريم عبوشي

الكريم  عبد  املصور  اليعرف  منا  من 
كل  يف  صيته  ذاع  الذي  عبوشي  
مبدع   واليات ومقاطعات اسرتاليا فهو 

متميز بأعماله وفنه. 
عشقت أنامله منذ نعومة أظافره مداعبة 
وأروعها  الصور  أمجل  ليأخذ  الكامريا 
وسجله حافل باملشاركات داخل ملبورن 
يف  كبرية  شهرة  حقق  كما  وخارجها 
هذا  فكان  االجتماعي  التواصل  مواقع 
يف  عبوشي  املصور  مع  الشيق  اللقاء 
مكتب جريدة اهلريالد مبلبورن  فتحدث 
بداية األمر عن أن العني هي اليت ترى 
تذهب  أن  املمكن  من  واليت  الصورة 
ملكان خاص كي تلتقط الصورة أكثر من 
بالشكل واملوضوع  احلالة  مرة وتعيش 

حتى تستخلص شيئا مميزامنه.
عن  عبارة   كانت  بدايته  بأن  وذكر 
هواية منذ نعومة أظافره يف لبنان وجاء 
اىل اسرتاليا منذ 45 عاما وبدأ ميارس 

هوايته بشكل يومي.
وقال بأن بداية كل فنان هي اهلواية 
الكبري  االتقان   ثم  ومن  والتجريب 
القدرة والتميز  والوصول اىل مستوى 
اجليد على التعبري بشكل افضل كما ذكر 
بأن أول كامريا امتلكها كانت  روسية 
موهبته   عتى صقل  وعمل  زينت   نوع 

كما ذكر بأنه يرتصد االحساس
يف كل صورة يلتقطها  ويعايش الناس 
مجالية  بني  جتمع  عندما  دائم  بشكل 
الصورة  التقاط  يف  واجلودة  االبداع 
حيث يفتح الناس لك قلوبهم وعقوهلم 
فتصورهم  وأنت يف غاية السعادة وما 
جيده الناس من أعمال مميزة ما هي  اال 
نتيجة  جلهود كبرية  تضافرت معا حتى 

أصبحت هذه األعمال مبستوى ممتاز.
مجيع  صوري  أعجبت  يقول  وأضاف 

والعربية   اللبنانية  اجلالية  من  الناس 
واصداراتي من الصور جتد صدى رائعا 
والعرب   اللبنانيني  من  الكثري  لدى  
من  جيدا  قبوال  وتالقي  واألحزاب  

اجلميع.
عشرين  منذ  بأنه  عبوشي  ذكر  كما    
أول  كان  وبأنه  حمرتفا   أصبح  عاما  
مصور  يرسل كل  صور املناسبات اىل 

الصحف املوجودة يف اسرتاليا.
وأكد بأنه عندما يلتقط الصورة يأخذها 
املبدع  للفنان  صورة  وأفضل  خلسة  
هو  الناجح   واملصور  الناس  حمبة 
الذي يستمر من جناح اىل جناح وينال 
بأنه   كاشفا   واحرتامهم،  الناس  حمبة 
ويف  املناسبات   مجيع   يف  يشارك 
وملكات  األحزاب   مهرجانات  مجيع 
بدءا  النشاطات  أنواع  وكافة  اجلمال  
من القنصلية اللبنانية  وانتهاء مبختلف 
والعربية   اللبنانية  اجلالية  نشاطات 

وذكر بأن الشيخ

اللبناني   األعمال  رجل  طوق  بشارة 
وحمبته   بكرمه  وغمره  كرمه   الذي  هو 
كما أن الشيخ بشارة طوق كرم مجيع 

االعالمني  كما أضاف بأن املؤسات
وصل  بأنه  وذكر  أنصفته   االعالمية 
اىل اجملد الذي هو فيه من خالال حمبة 
االن  وميلك  له    واحرتامهم  الناس 

أاحدث أانواع الكامريات 
ونوعها نيكون  وقال نصائحي للشرفاء 
االبتعاد عن الفاسدين  بل جيب جمالسة 
هذا  من  واألهم  والشرفاء   األوفياء  

كله حمبة واحرتام الناس لك  ويف 
ختام اللقاء  وجه املصور عبوشي حتية 
جريدة  حترير  اسرة  اىل  وتقدير  شكر 

اهلريالد  ومدير مكتبها يف ملبورن.

أجرى الحوار
الزميل االعالمي ميالد اسحق

حظرت اهليئة املكلفة بتحديد معايري 
ملنتج  إعالنًا  بريطانيا  يف  اإلعالن 
إّنه  قائلة  الشعر،  إلزالة  نسائي 
خطرية  »خمالفات  يف  يتسبب  قد 
خيرق  ثم  ومن  النطاق  واسعة  أو 

القانون«.
من  بثته كل  الذي  اإلعالن،  ويظهر 
الربيطانيتان،   ITVو الرابعة  القناة 
وهن  سباحة  مالبس  يرتدين  نساء 
مقربة  لقطات  يظهر  كما  يرقصن، 
أجسادهن،  من  محيمية  ملناطق 
اإلذاعة  »هيئة  موقع  ذكر  ما  وفق 

الربيطانية«.
ورأت اهليئة إن الرقص يف اإلعالن 
وتضّمن  اجلنس،  يف  »مفرطًا  كان 
لقطات قليلة لوجوه النساء، فيما كان 

لباس البحر كاشفًا جدًا لألجساد«.
 وأضافت أّنه »رغم أخذنا يف االعتبار 
طبيعة املنتج، نعترب أنه ُقدم بطريقة 
مابلغ فيها وهي طريقة تعامل املرأة 

بريطانيا حتظر إعالناً »مسيئاً للمرأة«

قرارها  تصدر  أن  قبل  كسلعة«، 
شكله  يف  اإلعالن  بوقف  القاضي 
تلقي  بعد  القرار  هذا  جاء  احلالي. 
بأّن اإلعالن  اهليئة 17 شكوى تفيد 
وبطريقة  كسلعة  املرأة  »يصّور 

جنسية مفرطة«.
لكن شركة Church & Dwight، اليت 
عن  املسؤولة   Fram Fresh متتلك 
االعالن، تقول إّنها ال تعتقد أّنه كان 
إعالنًا ُمهينا أو غري مسؤول اجتماعيًا، 
مجهورًا  يستهدف  أّنه  على  مشددًة 
من النساء اليت تراوح أعمارهن بني 
والثالثني،  والرابعة  عشرة  الثامنة 
مضيفًة أّن »الصور املقربة استخدمت 
لتوضيح أن املنتج ميكنه إعطاء راحة 

أكرب«.
أي   ITVو الرابعة  القناة  تتلق  ومل 
شكاوى مباشرة حول اإلعالن، لكّنهما 
 Church & Dwight اتفقتا مع شركة

يف تعليقها.
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الثامنة من مهرجان  الدورة  ا، أقيمت  يف درجة حرارة مرتفعة جدًّ
بريوت،  ملدينة  البحرية  الواجهة  يف  الطلق،  اهلواء  يف  »بياف« 

حاملة اسم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق احلريري.
يف أجواء مناخية قاسية مل تعد غريبة على صيف بريوت، كانت 
ارتفاع  بسبب  واملكرمني،  احلاضرين  إىل  بالنسبة  صعبة  املهمة 
العام  إقامته  املهرجان،  منّظمي  على  قد حيّتم  ما  احلرارة،  درجة 
املقبل يف قاعة مغلقة، أو نقله إىل فصلي اخلريف أو الربيع، كي 

ال يصبح حضور املهرجان أشبه بالعقاب.
من  متلملاً  انعكست  ا،  جدًّ وممّلة  بطيئة  بوترية  املهرجان  انطلق 
جانب احلاضرين يف احلفل، كما املشاهدين يف منازهلم عرب مواقع 
مطولة،  سياسية  خلطابات  منرٍب  إىل  وحتّول  اإلجتماعي،  التواصل 
بدت دخيلة على املهرجان الفين، وعلى ضيوفه الوافدين من خارج 

ا. احلدود، وال يفهمون يف السياسة اللبنانية شيئاً
وكانت أمساء بعض املكرمني مفاجئة، وبعضهم مسع به اجلمهور 
للمرة األوىل يف احلفل، مثل النجمة الباكستانية ماهريا خان، اليت 
جاء يف التقرير الذي ُعرض عنها، أنها مّثلت يف بوليوود، إال أّن 

ما قّدمته مل يصل إىل اجلمهور العربي.
الفنانة نوال الزغيب قلبت املشهد، وحركت الركود يف املهرجان 
بعد صعودها إىل املسرح، وأشاعت أجواءاً لطيفة يف احلفل، كما 
خطفت »نور فتاح أوغلو« النجمة الرتكية الشهرية بـ«ناهد دوران« 
األضواء على السجادة احلمراء، حبضورها احملّبب واللفت، وكانت 
الصعود إىل  تأخرت يف  أنها  إال  احلفل،  الواصلني إىل  أول  من 

مهرجان »بياف«: سقوط يف فخ امللل والتطويل واملطلوب إعادة حسابات وإال...
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بريوت_ علي حاّلل تصوير: ذبيان سعد - مجلة سيدتي

املسرح الستلم الدرع التكرميي، وبدا تأخري حضورها غري مستحب 
، أو على األقل  كونها ضيفة لبنان، واجب املضيف أن يكّرمها أوالاً

أال جيعلها تنتظر كل هذا الوقت.
ا أّن نور مل تتذمر من طول االنتظار، بل رقصت على  وكان الفتاً

أغنية نوال الزغيب »حببو كتري« اليت أدتها على املسرح.

املكرمون هذا العام
ا من النجوم اللبنانيني، والعرب  ا كبرياً هذا العام كرم املهرجان عدداً
أوغلو،  فتاح  ونور  خان،  ومهرية  الزغيب،  نوال  منهم:  واألجانب 
ماكاديش مزمنيان، ورجل  اللبناني  والنحات  وكريس دي بريغ، 
حممد  األستاذ  والتجارة  الصناعة  غرفة  ورئيس  اللبناني  األعمال 
شقري، واإلعلمية مي شدياق، واملمثل اللبناني عمار شلق، واملمثلة 
واملمثلة  أزهري،  أمل  اللبنانية  واملصممة  جوليا قصار،  اللبنانية 
األسنان  نزار فرنسيس، وطبيب  والشاعر  ليلى علوي،  املصرية 
د. جلل مشاس، والفنانة نيكول سابا، واإلعلمية السورية زينة 

اليازجي، والفنان العاملي جان جاك الفون.
يف احلفل بدا املكرمون منزعجني من درجة احلرارة املرتفعة، حيث 

خل املكان من أّي عناصر للتهوئة.
الفنانة  امتناع  بسبب  الصحافيني  صفوف  يف  بلبلة  سرت  كما 
الفنانة  أّن  إال  صحافية،  بتصرحيات  اإلدالء  عن  الزغيب  نوال 
عادت واسرتضت اجلميع بأحاديث سريعة، بعد استلمها جائزتها 

التكرميية.

انتقادات برسم اللجنة املنّظمة
أّن  بذريعة  واالعتذار منهم  الصحافيني،  _تهميش عدد كبري من 

األماكن حمدودة،
وعدم السماح لكل املصورين بالدخول إىل قاعة االحتفال.

- سوء تنظيم كبري مل نشهده من قبل يف هذا املهرجان، الذي 
فوات  قبل  إنقاذية  خطوات  بانتظار  أوانه،  قبل  شاخ  أنه  يبدو 

األوان.
- ارتأى املهرجان ابتداع فكرة جديدة بعرضه تقارير عن املكرمني، 

تتحدث على لسانهم ، فظهر هؤالء وكأنهم يغازلون أنفسهم.
_تاه احلاضرون يف »الزيتونة باي« حيث أقيم احلفل، عن متابعة 
إّن املسرح كان  تفاصيله بسبب األماكن اليت أجلسوا فيها، إذ 
الوقت، بسبب  النظر إىل اخللف طوال  ما اضطّرهم إىل  خلفهم، 
عدم وجود شاشات عملقة يف احلفل، كما درجت عليه العادة يف 

كل املهرجانات.
_كان من املقرر حبسب التوقعات أن ينتهي احلفل الذي ُنقل مباشرة 
وقناة  »روتانا«،  وقنوات  و«اجلديد«،  »املستقبل«  شاشيت  عرب 
ثلث  من  أكثر  إىل  امتد  لكنه  ساعتني،  خلل  املصرية،   ONE
فبدت  ومغادرة معظمهم،  احلاضرين  إىل متلمل  أدى  ما  ساعات، 

الكراسي شبه فارغة، وهو ما مل يتمكن اإلخراج من إخفائه.
يبقى أّن على مهرجان »بياف« أن يأخذ يف االعتبار، االنتقادات 
اليت توّجه إليه لناحية التطويل، والتوقيت، واالستخفاف بالصحافة، 

قبل أن يفوت األوان.

داليدا خليليوسف الخالدجي حجازي

نوال الزغبي

ميشال ضاهر وليلى علوي

الشاعر نزار فرنسيسنيكول ساباورد الخالنورهان وزوجها عادل ديراني

نور فتاح اوعلو وسيدة االعمال جيزيل
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احتفلت الفّنانة العاملّية ماريا كاري Mariah Carey بيوم ميالدها 
 Bryan السابع واألربعني، مع صديقها جنم الـ«بوب« برايان تاناكا
Tanaka، يف فيلال ُتقّدر قيمتها بـ25 مليون دوالر أمريكي، مبدينة 

»كابو سان لوكاس« باملكسيك.
إشارة إىل أن الفيلال املذكورة ُتستأجر يف مقابل 12.000 دوالر 
يف الليلة، وهي متّثل املكان املفّضل للعديد من املشاهري، لكونها 
تؤّمن العزلة اليت حيتاجونها، بعيًدا من عدسات املصورين، إذ هي 
حتتجب وراء جمموعتني من البوابات بأجراس منّبهة وإجراءات أمنية 

قوّية.
مربًعا،  مرًتا  بـ«كازا فرايزر«، وتبلغ مساحتها 745  الفيلال  ُتلّقب 
وهي تلّب احتياجات النجوم، وتوّفر كّل أساليب الراحة والرفاهّية. 
ومن بني نقاط اجلذب يف تصميمها: اجللسات اخلارجّية الفخمة، 
ومن بينها: جلسة مسقوفة ومؤّثثة بزوجني من األراجيح اخلشب، 

وطاولة الطعام العائمة فوق بركة السباحة. 

ماريا كاري حتتفل بعيدها يف فيلال ُمستأجرة بـ 12.000 دوالر يف الليلة

ويف دواخل الفيلال، تنفتح اجللسات مباشرًة على املساحة اخلارجّية 
ببعضها  تتصل  كما  الشّفاف،  الزجاج  من  ضخمة  واجهات  عرب 
الطعام. وفيها، يتلّون  البعض، ضاّمة أقسام االستقبال وحجرة 
يتسّلل  فيما  الفاتح،  الرمادي  سيما  وال  حيادّية،  بألوان  األثاث 
اللون األزرق عرب الوسائد. كما تتوّسط طاولة من اخلشب توحي 
وكأّنها جمموعة من جذوع األشجار، جلسة دائرّية الشكل، مع حضور 

الشتول اخلضر يف جوانبها. 
نوافذ  من  بالقرب  مكانة  الطعام  ركن  حيتّل  عينه،  السياق  ويف 
تتسع  مستطيلة  طاولة  على  مكّوناته  وتقتصر  الضخمة،  الزجاج 

لعشرة أفراد. وتتدىّل فوق الطاولة، ثريا عصرّية.
أّما غرفة النوم الرئيسة فتحظى بفسحة هامة، إذ هي تنقسم إىل 
مكسو  مزدوج  سرير  ويتصّدره  للنوم،  خمّصص  األّول  قسمني: 
باجللد األبيض. وهو يتكئ إىل جدار مرسوم بطريقة تظهر تفاصيل 
الصخور. والثاني يضّم جلسة اسرتخاء مؤّلفة من مقعد دائري يتبع 

بقية أثاث املنزل، لناحية ألوانه والقماش الذي يكسوه.
اقرأ ايضًا

االضاءة تضفي فخامة على واجهة الفيالصور من الفيال التي أمضت فيها الفنانة ماريا كاري عيد ميالدها الـ 47

لقطة لعغرفة الطعام الخارجية 

بركة سباحة تتقدم الفيال

لقطة خارجية للفيال

مساحة الفيال 750 مرتا مربعا وهي تلبي احتياجات النجوم

اضاءة عصرية يف ركن الطعام
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تقضي عائلة كارداشيان Kardashian عطلة نهاية األسبوع، يف فيلال 
»مانزو«، اليت ُتؤّجر لكل من تتحّمل ميزانيته إنفاق 16.500 دوالر 
الفيلال تقع على طول شبه جزيرة »باباغايو«  الليلة.  أمريكي يف 
على  ومتتّد  »كوستاريكا«،  غرب  مشال  كاست«  »غوانا  مبقاطعة 

2780 مرًتا ُمرّبًعا.
الراحة  وسائل  إىل  باإلضافة  أجنحة،  مثانية  »مانزو«،  فيلال  يف 
والرفاهية، اليت تلّب احتياجات املشاهري، مبا يف ذلك األم كريس 
جينر Kris Jenner، وكيم كارداشيان Kim Kardashian وولديها، 
الثالثة،  وأطفاهلا   KourtneyKardashian كارداشيان  وكورتين 
 .Kylie Jennerوكايلي جينر KhloeKardashian وكلوي كارداشيان

علًما بأّنها تتسع لـ22 فرًدا.
الرتابية  األلوان  كما  املكان،  على  ُمعاصرة  »ديكورات«  ُتسيطر 
الدافئة، وال سّيما البيج والبيّن املائل إىل الربتقالي على مكّونات 
والوسادة املسرتخية على  ُمقّلمة  الستائر  أقمشة  الصالون، حيث 

16500 دوالر لليلة يف فيلال »كارداشيان« بـ«كوستاريكا«
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إطاللة  وللـ«اكسسوارات« دور يف جعل  اجلانب.  كرسي اخلشب 
املساحة دافئة، وهي تشمل: »األباجورات«.

على  الفاحتة  األلوان  اجللوس،  ركن  يف  تلفت  ثانيٍة،  جهٍة  من 
األثاث املوّزع بطريقة مدروسة، ووحدة اإلضاءة الضخمة املثبتة يف 
السقف، إذ تبدو وكأّنها خيوط متشابكة. ويف القسم الثاني من 

الركن املذكور، يرتفع مشرب.
 كما حتكم األناقة مكّونات إحدى غرف النوم الثماني، حيث ميّثل 
السرير  وُيقابل  الديكور.  يف  االرتكاز  نقطة  املزدوج  السرير 
الشرفة، وهو معّد من اخلشب واجللد. وتتقّدمه جلسٌة مؤّلفٌة من 

مقعدين وثريين. 
إذ  الديكور،  الربتقالي هو جنم  اللون  فإّن  الطعام،  غرفة  أّما يف 
الـ«بوفيه«،  اليت تعلو طاولة  واللوحة  الكراسي  أقمشة  يربز على 
فضال عن كرات القماش املعّلقة على اجلدار الفارغ. ومعلوم أّن 

الربتقالي، هو لون قوي ودافئ وفاتح للشهّية. 
ُوّظفت  حديثة،  بأجهزة  وامُلزّود  العملي  الـ«مودرن«  املطبخ  ويف 

خامتا الـ«ستاينلس ستيل« واخلشب الفاتح، بإتقان!

فيال كارداشيان تقع على طول شبه جزيرة »باباغايو« يف مقاطعة »غواناكست« شمال غرب كوستاريكاعائلة كارداشيان تقضي عطلة نهاية االسبوع يف فيال يف كوستاريكل قابلة لاليجار

فيال كارداشيان تمتد على مساحة 2780 مرتا مربعا وتتسع لـ 22 شخصا وتحوي 8 أنجحةلقطة لعائلة كارداشيان 

ديكور أنيق يف الحمامالربتقالي يرسم مالمح غرفة الطعام

لقطة الحدى غرف النوم

نظرة اىل ركن الجلوس
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حترص الواليات املتحدة على ضرورة أن حيرتم املواطنون قوانينها 
اليت تنظم مناحي احلياة كافة، ويسعى املشرعون دوما إىل مراجعة 

القوانني وتطويرها مبا يتالئم مع تطورات احلياة املتسارعة.

لكن بعض الواليات ال تزال حتتفظ بقوانني غريبة، تثري استغراب 
وال  بالزواج  وعدا  يقدم  من  تعاقب  اليت  القوانني  مثل  البعض، 

يويف به.

وهذه قائمة بأغرب قوانني مطبقة يف الواليات املتحدة األمريكية:

التصويت ممنوع على »البلهاء«

متنع والية أالباما من تعتربهم »بلهاء« من اإلدالء بأصواتهم يف 
االنتخابات.

البرية ممنوعة حليوان املوظ

هو أحد أنواع األيائل، إذ متنع والية أالسكا من يريدون تقديم طعام 
هلذا احليوان من تقديم البرية له.

ال تطعم اخلنازير

تشرتط والية أريزونا على من يريدون تقديم القمامة طعاما للخنازير 
احلصول على رخصة خاصة يتم جتديدها سنويا يف كانون الثاني.

تدرب على نطق اسم هذه الوالية

يف والية أركنساس يوجد قانون مينع نطق اسم الوالية بشكل غري 
سليم.

متنع الكلمات البذيئة

متنع والية جورجيا على سكانها التلفظ بلغة بذيئة بشكل مباشر أو 
عرب اهلاتف لألشخاص حتت سن الـ 14، لكن ميكن أن تقول ما تشاء 

ملن بلغوا 15 عاما فما فوق.

القيلولة ممنوعة

يف والية إيلينوي مينع القانون أخذ قيلولة يف املخابز ويف مصانع 
اجلنب.

وعود الزواج

بالسجن  عقوبة  على  كارولينا  ساوث  والية  يف  القانون  ينص 
وعودهم  ينكثون  الذين  16 سنة  الـ  فوق  للرجال  عاما  تصل  قد 

بالزواج.

حيظر صيد األمساك باليدين

صيد األمساك باليدين ممنوع قانونا يف والية إنديانا.

غناء النشيد الوطين

يفرض القانون يف والية نيو مكسيكو على من يريدون غناء النشيد 
الوطين أن يغنوه بالكامل.

مينع ارتداء األقنعة

أحد قوانني والية نيويورك مينع ارتداء األقنعة أو األشياء اليت ختفي 
الوجه إال يف حالة احلفالت التنكرية. 

 إذا أخلفت وعد الزواج 
ستدخل السجن

رمبا عليك أن تفكر جيدًا يف املرة املقبلة اليت تقرر فيها أخذ إجازة 
طويلة املدى، لكن هذا إن كنت متزوجًا، فعلى ما يبدو هناك عالقة 
بني موسم اإلجازات السنوية ونصف السنوية، واخلالفات الزوجية 

املؤدية إىل الطالق.

جولي  الربوفيسورة  عليها  أشرفت  واشنطن،  جلامعة  دراسة  يف 
براينز، تبنينّ أن نسبة الطالق ترتفع بشكل ملحوظ بعد األعياد.

الربوفيسورة  املناسبة، قالت  التفسريات  البحث عن  ويف حماولة 
براينز-الباحثة يف علم االجتماع- إن األزواج مييلون إىل تأجيل تنفيذ 
قرار الطالق إىل ما بعد انتهاء العطلة الصيفية اليت تعد من أهم 
األوقات بالنسبة للعائلة، ومن ثم يفضلون قضاءها بشكل عائلة 

مع األطفال.

من ناحية أخرى، لألزواج الذين مل يقرروا الطالق مسبقًا هناك تفسري 
املؤمتر  خالل  براينز  الربوفيسورة  عرضته  ما  فبحسب  آخر،  حمتمل 
 American Sociological( السنوي لرابطة علماء االجتماع األمريكيني
Association(، العام املاضي، فإن اإلجازات الطويلة تضع العالقة 
الزوجية حتت الضغط، خاصة عندما ال تتحقق توقعات الطرفني من 

ة منها. العطلة، وحني ال يصلون إىل درجة الرضا املرجونّ

وهنا أوضحت الربوفيسورة براينز -حبسب ما نقلته صحيفة »ديلي 
ميل« الربيطانية- أن الناس مييلون إىل وضع توقعات عالية من 
وقت اإلجازة، على الرغم من اإلحباطات اليت قد يكونون عاشوها 
يف السنوات السابقة. أي إن األزواج يرون يف اإلجازات والعطل 
ترتك  أن  منها  يتوقعون  ثم  ومن  جديدة،  بدايات  لتحقيق  فرصة 
أثرًا إجيابيًا يف العالقة، وتصلح ما أفسده الروتني اليومي والتوتر 

املرتاكم.

واعتمدت الباحثة على حتليل قصص طالق عائالت واشنطن اليت 
وقعت بني عام 2001 و2015؛ األمر الذي أظهر ميول الناس الختاذ 
قرار الطالق بعد العطلة الصيفية يف شهر آب، أو بعد عطلة عيد 
فيها  خيترب  األمد  طويلة  عطل  وهي  آذار،  شهر  يف  أي  امليالد، 

األزواج عالقتهم.

انتهاء  من  فرتة  بعد  )أي  آذار  شهر  حتى  الطالق  تأخر  روا  وفسنّ
الذي  العيد،  بسبب  كبري  مادي  بوجود ضغط  امليالد(  عيد  عطلة 
ينتظر األهل التخلص منه ليتمموا إجراءات الطالق. هذا إىل جانب 
ميول الناس الختاذ قرارات بتغيري حياتهم يف فصل الربيع، فعلى 
سبيل املثال، غالبية حوادث االنتحار حتصل بفصل الربيع، حبسب 

الصحيفة.

 هلذا السبب تكثر حاالت الطالق 
بعد األعياد!

رمبا تقول لنفسك بأن االنتقال إىل بلدة جديدة لقضاء وقت ممتع 
هو أمر جيد بال شك، ولكنه حيتاج للكثري من النفقات.. ولكن يبدو 

أن موقع Trusted Housesitters قد حل لك هذا األمر.

يتيح لك هذا املوقع اإلقامة يف منزل فاخر جمانًا خالل عطلتك أو 
سفرك إىل أحد البلدان مقابل تقديم خدمة صغرية؛ وهي االعتناء 

باحليوانات األليفة املوجودة يف هذا املكان.

يف وقتنا احلالي، ال خيلو منزل اآلن من حيوان أليف، فقد أصبح 
األمر هواية لدى الكثري من الناس، كما أن الدراسات احلديثة أثبتت 
األمراض،  باملنزل يساعد كثريًا يف عالج بعض  أن وجود حيوان 
وسرعة  االكتئاب  نوبات  من  أيضًا  وخيفف  الدم،  كارتفاع ضغط 

الغضب.

فإن كنت جتد يف نفسك القدرة على االعتناء باحليوانات األليفة 
وليس لديك أدنى مشكلة يف العيش معهم باملنزل نفسه، فسيتيح 

هذا املوقع اإلقامة لك.

وسيوفر لك إقامة 5 جنوم يف منزل متكامل وفاخر دون أي مقابل 
مادي، ولكن عليك أن تكون حقًا بقدر مسؤولية االعتناء باحليوانات 
األليفة املوجودة يف هذا املكان.وما هي الطريقة اليت يعمل على 

أساسها املوقع؟

ففي الوقت الذي تبحث أنت فيه عن فرصة رائعة مثل هذه لقضاء 
أيضًا من ميتلك حيوانات  بإقامة جمانية- فهناك  الصيفية  عطلتك 
أليفة ويبحث عمن يعتين بها يف فرتة غيابه؛ لكي تصبح يف أفضل 
حال. ويف سبيل ذلك، هم مستعدون لتوفري ما يلزمك خالل فرتة 

غيابهم مقابل إقامتك اجملانية يف منزهلم!

وكيف حتصل على هذه الفرصة؟

يف البداية، عليك أن ُتظهر أنك مؤهل هلذا األمر وأنك شخص خبري 
 .. من سيختارونك  ثقة  لتكسب  األليفة؛  باحليوانات  االعتناء  يف 

فكلما كانت مسعتك أفضل ازدادت فرص اختيارهم لك.

رعايتك  من  جيدة  توصية  رسائل  على  حتصل  أن  عليك  ولذلك، 
مغريًا  مرشحًا  ستصبح  وبذلك  منطقتك.  يف  األليفة  للحيوانات 

بالنسبة هلم.

بعذ ذلك، كل ما عليك فعله هو احلصول على عضوية يف املوقع 
مقابل سعر بسيط يبدأ من 9.92$. وبعدها تبحث كما تشاء عن 
منازل مجيلة وفاخرة ومزودة حبمام سباحة وحدائق مجيلة؛ لتستمتع 
فيها بعطلتك وأنت ترعى بعض احليوانات مثل قطط أو كالب أو 

خيول أو ماعز أو دواجن وغري ذلك.

رعاية  مقابل  اجملانية  لإلقامة  فاخرة  ومنازل  أماكن  املوقع  وُيوفر 
احليوانات يف كٍل من أوروبا واململكة املتحدة، كما أنه يف الفرتة 

احلالية يكتسب شعبية كبرية يف أسرتاليا وأمريكا الشمالية.

األمريكية،  أن هناك دراسة من جامعة ستانفورد  بالذكر  واجلدير 
تصل  فرتة  التنزه  الباحثون  منهم  طلب  شخصًا   19 فيها  شارك 
لـ90 دقيقة يف املدن وقد تعمد الباحثون تصوير أدمغة كلنّ من 
شارك فيها. وكشفت الدراسة، من خالل التصوير بعمليات املسح 
العقلية  باألمراض  اإلصابة  مبخاطر  املرتبطة  املنطقة  أن  للدماغ، 

أصبح نشاطها يقل لدى من تنزهوا يف املدن الطبيعية.

 موقع يتيح لك إقامة جمانية يف بيوت فارهة 
مبختلف املدن األوروبية لكن بشرط واحد

غداءك يف  لتتناول  أجنلوس  لوس  يومًا يف  استيقظت  ان  ختيل 
فرانسيسكو،  سان  يف  بأصدقائك  تلتقي  ثم  فرانسيسكو  سان 
بالتأكيد ستكون مرهقًا بعد هذا اليوم احلافل، لكن ماذا إن كان 
مبقدورك السفر لكل تلك املدن يف اليوم نفسه أثناء جلوسك يف 

غرفتك اليت تتحرك بسرعة أكرب من سرعة الطائرة؟

هذا ليس ضربا من ضروب اخليال العلمي، بل هو فندق متحرك قام 
بتصميمه براندن سيربيشت، طالب الدراسات العليا يف اهلندسة 

املعمارية يف جامعة نيفادا.
وفاز بسببه جبائزة radical innovation student award اليت تقدمها 
التصميم  وذلك  املبتكرة.  الفنادق  لتصميمات   radical مؤسسة 
املبتكر أطلق عليه براندن hyperloop hotel ألنه مستوحى من قطار 
hyperloop الذي ابتكره ايلون ماسك، وبناء على اجلائزة سيحصل 
براندن على 1500 دوالر وفرصة الستكمال دراساته العليا جبامعة 

.UNLV

 فندق متحرك يتيح لنزالئه السفر عرب 13 مدينة من دون مغادرة غرفتهم
حاويات  عن  عبارة  الفندق  غرف  براندن، ستكون  لتصميم  وطبقًا 
للفندق 13 موقعًا  أثاث فاخر، وسيكون  نقل كبرية جمهزة بقطع 
هي نيويورك، بوسطن، واشنطن، شيكاغو، لوس أجنلوس، سان 
فرانسيسكو، الس فيجاس، سياتل، بورتالند، دينفر، سانت يف، 
أوسنت وناشفيل وينتظر أن يظل النزالء يف غرفهم أثناء انتقال 

الفندق من مدنية ملدينة.

بـ 130 مليون دوالر،  التقديرية  الفندق  إنشاء  هذا وتقدر تكلفة 
التنقل  لتبلغ تكلفة  االنتهاء منه يف 2020  يتم  أن  املتوقع  ومن 
تكلفة قضاء  بعد  تتحدد  بينما مل  ال13 مدينة 1200 دوالر،  بني 

الليلة فيه.

يذكر أن hyperloop هو عبارة عن وسيلة انتقال جديدة عن طريق 
أنفاق خارقة سبق أن قام ايلون ماسك، رئيس جملس إدارة شركة 

تسال، باإلعالن عنها ألول مرة يف العام 2013.
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ترامب وماكرون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ألن  مسبقًا  شرطًا  األسد  بشار  رحيل  يكون  أن  دون  من  اإلرهابية 
فرنسا أغلقت سفارتها يف دمشق منذ سبع سنوات من دون أن حيقق 
ذلك أي جدوى. لكن هناك خطوطًا محرًا يف طليعتها استخدام أسلحة 
إحالل  إنسانية إلغاثة املدنيني والعمل على  كيماوية وإنشاء ممرات 

االستقرار يف سورية.
وقال ترامب إن العالقة مع روسيا أدت إىل وقف إطالق نار مستمر 
منذ مخسة أيام وهو إجناز، ألن مخسة أيام يف احلرب السورية طويلة 
مع  أنه حبث  وأضاف  القتلى.  من  العديد  إىل جتنيب سقوط  وأدت 
نظريه الفرنسي سبل تعزيز األمن وحض قوات التحالف اليت تقاتل 

»داعش« على ضمان أن تظل املوصل مدينة حمررة.
وقال ترامب: »اليوم نواجه تهديدات جديدة من أنظمة مارقة مثل كوريا 
الشمالية وإيران وسورية ومن احلكومات اليت متوهلا وتدعمها. حنن 
نواجه أيضًا تهديدات خطرية من منظمات إرهابية«. وأضاف: »جندد 
عزمنا على الوقوف متحدين ضد أعداء اإلنسانية هؤالء وجتريدهم من 

أراضيهم وأمواهلم وشبكاتهم والدعم الفكري الذي حيظون به«.
أما بالنسبة التفاقية املناخ فبقي اخلالف على ما هو وشدد ماكرون 

على أن ذلك ال مينع التقدم حول ملفات أخرى.

»داعش« دمر  كل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تشهد  زالت  ما  القدمية،  املوصل  شرق  لدجلة،  الغربية  الضفة 
اشتباكات، وهناك إصابات حمدودة يف صفوف اجليش، وقد متكن 
إرهابيني يف حملة   5 اعتقال  من  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  من  عناصر 
القليعات املطلة على النهر، فيما أحبط هجوم يف سوق الغنم، وآخر 

قرب حي اجلوسق«. 
وأضاف أن »إرهابيني سلموا أنفسهم، وكانوا خمتبئني داخل سراديب 
التواصل  شبكات  مستخدمو  وتداول  داعش«.  حفرها  أنفاق  وشبكة 
االجتماعي شريط فيديو يظهر استسالم عشرات من عناصر التنظيم.

بالتوازي مع  وأوضح املصدر أن »عمليات تطهري املناطق مستمرة، 
إنقاذ املدنيني العالقني، بينهم عدد من األطفال اإليزيديني الذين 
خطفهم اإلرهابيون«. وأكدت مصادر حملية »العثور على تسع جثث 
تعود إىل أطفال ونساء حتت األنقاض يف حي الدواسة، وذلك خالل 

عمليات حبث تنفذها فرق الدفاع املدني ومتطوعون«.
وأعلن قائد الشرطة يف نينوى العميد الركن واثق احلمداني أمس االول 
»قتل مسؤول التفخيخ يف داعش السعودي عامر صاحل إبراهيم، أثناء 

عبوره دجلة من اجلانب األمين إىل األيسر يف منطقة يارجمة«.
واعترب اخلبري األمين هشام اهلامشي أن »داعش لن يستطيع احتالل 
أن  إىل  الفتًا  طويال«،  فيها  الصمود  أو  احملررة  األراضي  من  شرب 
»أسلوب التنظيم حتول إىل تكتيك حرب العصابات، مثل قطع الطرق 
والتعرض لقرى عند األطراف، وينبغي االستعداد هلذا التحول والتعامل 

مع مرحلة خمتلفة متامًا«.
يف غضون ذلك، أعلنت قوات »احلشد الشعيب« يف بيان أن »كتيبة 
الصواريخ متكنت من إبادة رتل لداعش يف قرية الدهاج الشرقي على 

احلدود العراقية - السورية، بناء على معلومات دقيقة«.

تيلرسون ينهي جولته...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قطر، فيما مل يصدر بعد اجتماعاته يف جدة أو يف الدوحة أي بيان، 
كما مل يعقد أي من الوزراء مؤمترًا صحافيًا إليضاح ما حتقق من نتائج، 
غري أن وكالة األنباء الكويتية ذكرت أن تيلرسون أكد بعد اجتماعه يف 
الكويت أمس االول مع الشيخ صباح خالد احلمد الصباح رئيس جملس 
الوزراء بالنيابة ووزير اخلارجية يف قصر بيان، أهمية الوساطة اليت 
تقوم بها الكويت ودعم الواليات املتحدة الكامل جلهود األمري الشيخ 

صباح األمحد حلل األزمة.
وكان تيلرسون رفض تلقي األسئلة بعد اجتماعه أمس االول مع أمري 
قطر الشيخ متيم بن محد آل ثاني. فيما قال الشيخ حممد بن محد آل 
ثاني شقيق أمري قطر لدى وداعه تيلرسون يف مطار الدوحة، أنه يأمل 

برؤيته مرة أخرى »يف ظروف أفضل«.
ورّد وزير خارجية اإلمارات الشيخ عبداهلل بن زايد على جولة تيلرسون، 
وقال خالل زيارة يقوم بها إىل العاصمة السلوفاكية براتيسالفا: »ال 
نعتقد أن حماولة ختفيف التوتر ستعاجل األمر، وإمنا ستؤدي إىل تأجيل 

املشكلة، ما سيؤدي إىل مضاعفتها يف املستقبل«.
وأضاف: »هناك مسلكان ملعاجلة أي أمر، وهو حماولة ختفيف التوتر 
أو حماولة معاجلة املشكلة... وحنن يف املنطقة، قررنا عدم السماح 
بأي نوع من أنواع التسامح مع مجاعات متطرفة، ومع مجاعات إرهابية 
ومع مجاعات تدعو إىل الكراهية«. وأشار إىل أن »منطقتنا عانت مبا 
يكفي، وعندما تقرر ذلك دول حبجم السعودية ومصر فنحن متفائلون، 
وإذا أرادت قطر أن تكون عضوًا يف هذا التحالف- أهاًل وسهاًل- أما 
مع  بالعربية  نقول  فكما  اآلخر  اجلانب  تكون يف  أن  أرادت قطر  إذا 

السالمة«.
جعجع: مستعد لزيارة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

رّدًا على  املتحدة  األمم  اللبنانية« جتاه  »القوات  ورفع سقف خطاب 
النازحني  لعودة  الوقت  »إّن  قال  الذي  مسؤوليها  أحد  تصرحيات 
ن بعد«. ورّد عليه قائاًل: »حنن من يقول ومن يقرر  السوريني مل حيحَ

موعد العودة«.
دا  ه مثلما كان يفعل سابقًا، فبحَ كذلك مل ينتقد جعجع »حزب اهلل« وأداءحَ

ُمهادنًا، إذ عندما ُسئل عّما إذا كان »حزب اهلل« يتحّمل املسؤولية 
عن النزوح السوري اىل لبنان بسبب مشاركته يف االعمال القتالية؟ 
ّر النازحني اىل لبنان  أجاب: »لسنا يف صدد حتليل تارخيي حول من جحَ
األهّم  هو  اليوم  العالج  »أّن  مضيفًا  سواه«.  او  اهلل«  »حزب  أكان 

وليس عوارض املرض«.
وعندما ُسئل جعجع عّما اذا كانت مهادنة القوات لـ«حزب اهلل« تندرج 
لـ«حزب  عالقة  ال  أمور  »هناك  اجاب:  اجلديدة؟  االسرتاتيجية  ضمن 
اهلل« بها، وبالتالي ال ُنلّبسه إّياها. ولكن هذا ال يعين اّن وجوده ما 

زال مصيبة اسرتاتيجية على لبنان«.
يِطن  ولعّل جواب جعجع املعرب كان يف دعوته اىل »ضرورة أن ال ُنشحَ
ايضًا  السياق  هذا  الالفت يف  وكان  أي سبب«.  على  »حزب اهلل« 
حديث جعجع عن تقاطع واضح بني »القوات« وكّل من حركة »أمل« 

و«حزب اهلل« على ملف آلّية التعيينات.
وأبرز املواقف السياسية املباشرة اليت أعلنها جعجع امام االعالميني 
يف اللقاء تأكيُده، رّدًا على سؤال، اّنه مستعد لزيارة بنشعي »إذا 
اقتضت املصلحة الوطنية املسيحية«، وذلك على غرار زيارته الرابية 
قبحَيل اّتفاق معراب - الرابية، كاشفًا عن »اّن احلوار مع تيار »املردة« 
مل يبدأ فجأًة بل هو قديم، وأّن الديناميكية السياسية تفرض نفسها 

احيانًا لتسريع االمور«.
فضت تنفيذ  ووّجه جعجع رسالة واضحة اىل االمم املتحدة، يف حال رحَ
وحلفاؤها  اللبنانية«  »القوات  اليه  تسعى  جامع  لبناني  اتفاق  اّي 
بالنسبة اىل تسويق املسّودة اليت يعّدونها وتدعو اىل ضرورة عودة 
النازحني اىل املناطق اآلمنة يف سوريا واليت تزيد مساحتها عن مساحة 

لبنان عشرات املرات.
وأّكد »أّن قرار عودة النازحني هو قرار لبناني وجيب ان نكون ُمدركني 
ن كان األمر«.  و رفضحَ كائن محَ ن نقّرر موعد العودة ولحَ لقّوتنا، وأننا محَ
ًة اىل حتميل النازحني يف  الفتًا اىل »أّن الدولة اللبنانية ستضطّر جُمربحَ
لت أصواُت املعرتضني أو  البواخر وإعادتهم اىل اراضيهم حتى لو عحَ

تكاثرحَت«...
إجراء  عدم  احتمال  اىل  مؤّشرات  جعجع  كالم  أيضًا يف  البارز  وكان 
عى اىل إقناع  االنتخابات الفرعية، حيث إّنه غري متحّمس إلجرائها، ويسحَ

املعنيني بعدم جدواها.
وفّند ذلك بقوله:

• االنتخابات الفرعية، يف حال اخّتذ القرار بإجرائها ستكون بعد ثالثة اشهر 
على االقّل، اي قبل 6 اشهر من انتهاء والية جملس النواب احلالي.

م إمتامها، ووفق أّي قانون ستجري: القديم  • هناك إشكالية دستورية تؤزِّ
أم اجلديد؟ وبالتالي ستدخل البالد يف جدل ومتاهة حول هذا املوضوع.
• إّن خزينة الدولة ستتكّبد أموااًل طائلة إلجراء انتخابات فرعية ومللء مقاعد 

يف جملس ممّدد له، وليس جملسًا أصياًل.
ويقول جعجع: »إنطالقًا من اّن اجمللس ممّدد له بالفرتة اليت تفصل 
عن االنتخابات العامة 6 اشهر، وبوجود قانون جديد ال جدوى من هذه 

االنتخابات الفرعية«.
ويف رأي جعجع »إّن هذه العوامل: التمديد، جملس ممدد له، القانون 
اجلديد، تكلفة خزينة الدولة، الفرتة الفاصلة عن االنتخابات العامة )6 

أشهر(، وفق أّي قانون ستجرى االنتخابات؟.
وفق كّل هذه اإلشكاليات جمتمعًة، ال أرى أّن هناك جدوى قصوى 

إلجراء االنتخابات الفرعية«.
وعّما إذا كان مثن التواصل مع سوريا ُمكلف بالنسبة اىل لبنان أكثر 
من كلفة تداعيات النزوح السوري عليه؟ قال جعجع: »إّن احلوار مع 
النظام سيعّقد األمور اكثر مّما ُيسّهلها، ال بل سيؤّخر عودة النازحني، 
ألّن املفاوضات مع النظام ستتبعها عراقيل وتدّخالت سياسية. وحنن 

ن نقول »حان وقت العودة« وليس غرينا. محَ

بعلبك - الهرمل
بسبب  كان  إن  اهلرمل،  ـ  بعلبك  على  يسيطر  الذي  األمين  اهلاجُس 
الفلتان غري الطبيعي الذي يسيطر على املنطقة نتيجة عمل العصابات، 
أو اخلطر اآلتي من اجلرود بسبب وجود »داعش« وأخواتها، مل حيجب 
حتالفاٍت  عن  احلديث  ظّل  املقبلة يف  النيابية  اإلنتخابات  عن  الضوءحَ 

وترشيحاٍت جديدة.
مل يعد هناك أيُّ سبب مينع القوى املعرِتضة يف بعلبك - اهلرمل من 
خوض اإلنتخابات النيابية املقبلة إذا جرت يف 6 أيار 2018، خصوصًا 
كان  اليت  الشرائح  من متثيل خمتلف  األدنى  احلّد  تؤّمن  النسبّية  أّن 

يضيع صوتها يف البحر الشيعي الواسع.
وُتعترب هذه الدائرة من أبرز الدوائر ذات الغالبية الشيعّية اليت ميكن 
تسمح  فيها  مهّمة  خروق  »أمل« حتقيقحَ  وحركة  اهلل«  »حزب  خلصوُم 

بإيصال عدد من النواب وذلك لألسباب اآلتية:
أواًل، يوجد يف هذه الدائرة مزيٌج طائفي ومذهيب وسياسي، قوامه 
وجود كتلتني، سّنية ومسيحّية، ُتواليان بنحٍو أساسي تيار »املستقبل« 

وحزب »القوات اللبنانية«.
ثانيًا: على رغم أّن الثنائي الشيعي أغلق الساحة الشيعّية يف وجه 
خصومه، إاّل أّن هناك يف بعلبك - اهلرمل مّثة بيوتات سياسية أبرزها 
الراحل صربي  النواب  رئيس جملس  زعيُمهم  كان  الذين  آل محادة 
بعده.  أهم رموز مرحلة اإلستقالل وما  ُيعترب من  محادة والذي كان 
حسني  األسبق  النواب  رئيس جملس  يتزّعمهم  الذين  احلسيين  وآل 

احلسيين.
ثالثًا: وجود تنّوٍع عشائرّي يف البيئة الشيعّية، وعلى رغم أّن غالبية 
العشائر تؤّيد خّط املقاومة، إاّل أّن العصبحَ العشائري ما زال غالبًا، 
إحدى  على  ما  اىل عشريٍة  املنتمية  الشخصيات  إحدى  ترّشحت  وإذا 
اللوائح املنافسة للثنائي الشيعي فهناك إحتماٌل كبرٌي أن حتصد العددحَ 

األكرب من أصوات عشريتها.
اهلرمل   - بعلبك  منطقة  منه  تعاني  الذي  احلرمان  يشّكل  قد  رابعًا: 
عاماًل أساسًا يف املعركة املقبلة، خصوصًا داخل البيئة الشيعّية اليت 

ٌل  ترى أّن معظم اخلدمات يذهب اىل أهالي اجلنوب فيما البقاع مهمحَ
عمومًا.

وتضّم دائرُة بعلبك اهلرمل 10 نواب موّزعني على الطوائف كاآلتي: 6 
شيعة، ُسنيان، مسيحيان )ماروني وكاثوليكي(، ويبلغ عدد الناخبني 
لني على لوائح الشطب حنو 310 آالف ناخب، يتوزعون كاآلتي:  املسجَّ

227 ألف ناخب شيعي، 42 ألف ناخب مسيحي،41 ألف ناخب سيّن.
يف إنتخابات 2009 كان عدد الناخبني حنو 255 ألف ناخب واقرتع منهم 
حنو 126 ألفًا حيث بلغت نسبُة االقرتاع حنو 49 يف املئة ونالت الئحُة 
الثنائي الشيعي حنو 106 آالف صوت معّداًل وسطيًا، يف وقت نال 
املنافسون حنو 13 ألف صوت، وتوّزعت بقيُة األصوات على مرّشحني 

مستقّلني.
لكن ال ميكن أخذ نتيجة 2009 معيارًا لإلنتخابات املقبلة، ألّن النظامحَ 
االنتخابي كان أكثريًا وال أحد يستطيع مواجهة الئحة الثنائي الشيعي 
معروفٌة  النتيجة  أّن  املقرتعني  لعلم  االقرتاع  نسبة  على  إنعكس  ما 
توا بكثافة، كذلك فإّن تيار »املستقبل«  سلفًا، فاملسيحيون مل يصوِّ
مل خيض معركة هذه الدائرة نظرًا اىل تداعياِت »إتفاق الدوحة« من 

جهة، وتركيز اإلهتمام على الدوائر اليت كانت ُتعترب حّساسة.
مع قانون االنتخاب النسيب سُيتاح ألّي قّوة تشكيل الئحتها اخلاصة، 
فإذا حتالف »املستقبل« و«القّوات« مع بعض الشخصيات الشيعّية 

املستقّلة فإّن حظوظ اخلرق تراوح بني مقعد وثالثة.
ن بادر اىل إعالن الدكتور طوني حبشي مرّشحًا  »القوات« كانت أّول محَ
عن املقعد املاروني، وتلت ذلك زيارة عدد من الشخصيات الشيعّية 
شعبيًة  قاعدًة  متلك  انها  من  »القوات«  وتنطلق  ملعراب،  املستقّلة 
واسعة يف دير األمحر واجلوار، فضاًل عن القاع ورأس بعلبك وبعض 
كة املسيحّية حنو اخلمسني  القرى املسيحّية، وإذا بلغت نسبة املشارحَ
يف املئة، فإّن حنو 21 ألف ناخٍب مسيحّي سيدلون بأصواتهم، وإذا 
قادرًة  تصبح  فإنها  ملصلحتها  غالبيتهم  جتيريحَ  »القوات«  استطاعت 
على اخلرق. وبغية ضمان ربح املقعد املاروني، رمبا يكون من األفضل 
عدم ترشيح كاثوليكي لكي ال تنقسم األصواُت املسيحّية التفضيلية 

ني. على مرشححَ
ه  حليفحَ يرفد  قد  اهلل«  »حزب  أّن  اإلنتخابي،  للشأن  املتابعون  ويرى 
النائب إميل رمحة بأصوات من الفائض الشيعي الذي ميتلكه، حتى 
لو كّلفه األمر خسارة مقعٍد شيعّي، لكي ال يعطي »القوات« فرصة 
الفوز بنائب يف الدائرة اليت يشّكل غالبّيتها، يف حني مل ُيعرحَف بعد 
أّن  خصوصًا  الرتشيحات،  من  النهائي  احلّر«  الوطين  »التيار  موقف 
كتلة  عندما كان يف  واإلصالح«  »التغيري  تكتل  رمحة هو عضو يف 
»لبنان املوّحد«، وإستمّر بعد وقوع اخلصومة بني الكتلتني، على عالقة 
ه »التيار«  وطيدة مع التكتل. لذلك، فإّن هناك إحتمااًل كبريًا أن يدعمحَ

إذا مل يبادر اىل ترشيح كاثوليكي.
يف  كان  وإذا  »املستقبل«،  موقف  اىل  األنظار  فتتوّجه  سّنيًا،  أّما 
ويف  الئحته،  ملصلحة  السّنية  األصوات  معظم  جتيري  استطاعته 
السياق، تشّكل عرسال احلاضنة األساسية، وُيعترب »املستقبل« القوة 
األبرز فيها، وبالتالي فإّن ترشيح شخصّية ُعرسالية إضافًة اىل أخرى 

بعلبكية سيشّكل قوة دفع لالئحة.
ويبتعد »املستقبل« حاليًا من الكالم عن األمساء ألّن الوقت ما زال 
مبكرًا، لكنه يؤّكد أنه سيخوض املعركة وسينتصر مبقعٍد سيّن على 
األقل، خصوصًا أّن هناك عددًا كبريًا من األمساء ذات الوزن البعلبكي 
ها خلوض املعركة، ويبقى التحّدي األكرب أن يرفع نسبة  تبدي إستعدادحَ
كة السّنية اىل اكثر من 50 يف املئة. يف حني أّن الوضع األمين  املشارحَ
ُيرخي بظالله على عرسال واجلوار، ويسأل كثريون عن الظروف اليت 

ستجرى فيها اإلنتخابات؟
وتشّكل هذه اإلنتخابات فرصًة للشخصيات الشيعّية املستقلة إلثبات 
حضورها، خصوصًا إذا شكلت لوائح مع مثيالتها يف طوائف ُأخرى، أو 

حتالفت مع »القوات« و«املستقبل«.
لكّن األرقام ترتّنح بني إحكام احلزب واحلركة السيطرة على الشارع 
الشيعي، ونتائج إنتخابات بعلبك البلدية العام املاضي، واليت نالت 
احلزب  يبدي  حني  ويف  املئة.  يف   47 حنو  املناِفسة  الالئحة  فيها 
واحلركة إرتياحهما اىل جمريات األمور، هناك أسئلة عّدة ُتطرحَح شيعّيًا، 
فهل ستشّكل هذه اإلنتخابات مناسبًة لعودة آل محادة وآل احلسيين 

اىل اجمللس النيابي؟
الوجوه  ستشّكل  وهل  والعشائر؟  العائالت  موقف  سيكون  وماذا 
الشيعّية املستقّلة والعشائر لوائح مبعزٍل عن »القوات« واملستقبل«؟ 
وهل سيعمد الثنائي الشيعي لدعم لوائح لتضييع األصوات؟ وماذا 
ستكون النتيجة لو خاض »حزب اهلل« وحركة »أمل« اإلنتخابات كل 

بالئحة؟
الـ70 يف  حدود  اىل  التصويت  نسبة  واحلركة  احلزب  رفع  حال  يف 
أو   40 حنو  مقابل  شيعي، يف  ألف   150 حنو  فإنه سيصّوت  املئة، 
 ،% 60 عندهما حنو  النسبة  بقيت  اذا  ألفًا بني مسيحّي وسيّن   50
عندها يكون احلاصُل اإلنتخابي حنو 20 ألفًا، ويستطيع عندها حتالُف 

ين. »القوات« و«املستقبل« اخلرقحَ مبقعدحَ
أما إذا بقيت نسبُة التصويت الشيعّية حنو 50 يف املئة، عندها يصّوت 
حنو 110 شيعي، إضافًة اىل 40 ألفًا بني سيّنٍّ ومسيحّي إذا المست 
نسبُة تصويتهما الـ50 يف املئة، ويعين ذلك، أّن احلاصلحَ اإلنتخابي 
»القوات«  الئحة  إمكان  يف  سيصبح  عندئذ  صوت،  الف   15 حنو 
و«املستقبل« اخلرق بثالثة مقاعد إذا حصد حلفاؤها الشيعة أصواتًا 

ولو ضئيلة.
حتى  اآلن  ومن  اجلديدة،  والتوازنات  التحالفات  رهنحَ  األموُر  تبقى 
موعد اإلنتخابات، ستعيش منطقة بعلبك ـ اهلرمل اليت جعلها القانون 
اجلديد دائرًة إنتخابيًة واحدة، وهي حمافظة حمدثة، حبيث إّن »الصوت 
التفضيلي« مل حُيصر يف بعلبك أو اهلرمل. جتاذباٌت عّدة قبل تبلور 

اللوائح املتنافسة.

تتـمات
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أثناء  للموسيقى  االستماع  إىل  كثريون  يلجأ   
الطائرة  أو  القطار  باحلافلة،  سواء  رحالتهم 
ال  أحاديث  يف  اخلوض  وجتنب  امللل  لكسر 

جدوى منها مع األغراب من رفقاء الطريق.

لكن هذه األسباب لن تظل الوحيدة بعد اآلن 
أثناء  املوسيقى  إىل  لالستماع  الناس  لدفع 
رحالتهم سواء كانت قصرية أو طويلة، حيث 
صحية  فوائد  إىل  حديثة  دراسات  توصلت 
بولد  موقع  يف  جاء  ما  حسب  لذلك،  عديدة 

سكاي« املعين بالصحة وهي كاآلتي:

1- التخلص من دوار احلركة والغثيان

تساعد املوسيقى يف صرف العقل عن التفكري 
حركة  عن  الناتج  االرتياح  بعدم  الشعور  يف 
أنها تعد أحد أفضل  وسائل املواصالت، كما 
الطرق الطبيعية ملنع الغثيان الناتج عن دوار 

احلركة، حسب دراسات حديثة.

2- حتسني املزاج

املوسيقى ختطف العقل لبعض الوقت، بعيدًا 
الركاب  املزعجة، وحركة  الطريق  عن ضوضاء 
يف احلافلة أو القطار، مما حيسن احلالة املزاجية 

للراكب.

3- خفض التوتر

أما إذا كانت رحلتك اليومية بالقطار هي رحلة 
آنذاك  تكون  أنك  بد  فال  العمل،  من  عودتك 
مشاكله،  يف  والتفكري  العمل  بضغوط  حممال 
سبيلك  ستكون  اهلادئة  فاملوسيقى  لذلك 
والعودة  التوتر  هذا  كل  من  للتخلص  الوحيد 

ملنزلك يف حالة مزاجية جيدة.

4- التخلص من الشعور باإلجهاد

تعمل املوسيقى على خفض مستويات هرمون 
بسبب  اجلسم  يف  يفرز  والذي  الكورتيزول 

اإلجهاد.

5- خفض اضطرابات النوم

االستماع إىل املوسيقى أثناء العودة إىل املنزل 
يقلل من مشاكل اضطرابات النوم اخلاصة بك 
على  يساعد  فهو  األرق،  من  تعاني  كنت  إذا 

االسرتخاء مما يساعد على النوم بشكل جيد.

هلذه األسباب.. استمعوا إىل املوسيقى أثناء السفر!
6- االسرتخاء

تساعد املوسيقى اهلادئة أيضًا على االسرتخاء، 
الدوبامني  مثل  هرمونات  إفراز  تعزز  كما 
السعادة،  عن  املسؤولة  وهي  والسريوتونني 
فبالتالي يصل املسافر إىل وجهته وكله رضا 

وتفاؤل مهما كان طول رحلته.

الرياضية  التمارين  وقلة  وحده  الطعام  ليس 
ا  إنمّ الناس،  لدى  الوزن  زيادة  خلف  يقفان 
هناك أسباب خفية، قد يكون بعضها غريبًا جدًا 
جملة  موقع  يعرضها  كما  الزيادة،  هذه  ملثل 

»ريدرز داجيست« كاآلتي:

– الركود االقتصادي: ما عالقة االقتصاد بزيادة 
الوزن؟ تؤكد دراسة أمريكية أنمّ أكرب زيادة وزن 
على مستويات كبرية من السكان سجلت يف 
البالد كانت يف فرتة الركود االقتصادي ابتداء 
من عام 2008، وارتبط ذلك خصوصًا بالبطالة 

وخسارة الوظائف.

االرتفاع: السكن يف مناطق مرتفعة جيعلك   –
عند  السكن  فإنمّ  منه  العكس  وعلى  أحنف، 
السواحل وبالقرب منها جيعلك أكثر مسنة حبسب 

دراسة أجرتها القوات اجلوية األمريكية.

– أزمة جيل: هل تساءلت ملاذا مل ميارس جدك 
الرياضية، مع ذلك فقد كان يتمتع  التمارين 
خبصر مالئم وجسم رياضي؟ املسألة أنمّ زيادة 
الوزن قد تكون أزمة تتعلق جبيل كامل، فجيل 
من  فيعاني  جيلك  أما  مثله  معظمه  كان  جدك 
زيادة الوزن. وهلذا األمر أسبابه أيضًا إذ تؤثر 
يف  األيض  عملية  إبطاء  يف  العصرية  احلياة 

أجسامنا.

– أثر البيئة: التلوث البيئي مؤثر جدًا يف اكتساب 
الوزن اإلضايف. وقد أجريت دراسة على جرذان 
عرمّضوا هلواء ملوث بنسبة كبرية فلم يزد وزنها 
فقط بل أيضًا باتت أكثر عرضة لإلصابة بذحبات 

قلبية وسكري ومتالزمة األيض.

– التدفئة: اجلميع يريد بيته دافئًا، لكنمّ التدفئة 
الدائمة يف املنازل لسوء احلظ تزيد الوزن، بينما 
للحرارة املتدنية يساعد يف  التعرض املعتدل 

تنظيم الوزن الصحي يف اجلسم.

مضادات  أنمّ  صحيح  االلتهاب:  مضادات   –
ها من ناحية  االلتهاب من املعجزات الطبية لكنمّ
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.

 أسباب زيادة الوزن

أظهرت دراسة أجريت يف مدينة بالتيمور -أكرب 
مدن والية مرييالند األمريكية- أن املراهقني 
من  جدًا  منخفضة  مستويات  لديهم  اليوم 
النشاط البدني، يف حني أن أكثر من نصفهم 
ال يقومون باحلد األدنى من النشاط الرياضي 

الالزم.
ونتيجة لذلك أصبحت السمنة متفشية بشكل 
ملحوظ يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث 
يعاني حوالي 17% من األطفال واملراهقني 

من الوزن الزائد يف كامل البالد.
 Daily صحيفة  حبسب  دولي،  تقرير  وأشار 
التواصل  وسائل  أن  إىل  الربيطانية،   Mail
اخنفاض  يف  حموري  دور  هلا  االجتماعي 

معدالت النشاط البدني لدى املراهقني.
وأكد الباحثون يف مدينة بالتيمور األمريكية، 
ت إىل  أن مستويات احلركة لدى املراهقني تدنَّ
مستوى خطري ويدعو للقلق. يف الوقت ذاته، 
تراجع مستوى النشاط البدني لدى املراهقني 
االكتشافات  أكثر  بشكل غري مسبوق. ولعل 
شابًا  أن  يف  يتمثل  للباحثني،  وفقًا  غرابة، 
كسواًل  أصبح  عمره  من  سنة   19 يتجاوز  مل 
لدرجة أنه ميكن مقارنة نشاطه البدني بنشاط 
شخص يف عقده السادس، ينتمي إىل احلقبة 

السابقة.
ومن املثري لالهتمام، أن ما بني 50% و%75 
من املراهقني ال يستجيبون للحد األدنى من 
بذله  بهم  ُيفرتض  الذي  الرياضي،  النشاط 
يوميًا، مما يدفعهم إىل حالة من اخلمول من 

شأنها أن تشكل خطرًا عليهم.
العاملية  الصحة  منظمة  توصي  جهتها،  من 
بضرورة ختصيص ما ال يقل عن 60 دقيقة 
بصفة  مكثف  أو  عادي  بدني  بنشاط  للقيام 

يومية، بالنسبة لألطفال واملراهقني.
نت دراسة أجرتها جامعة  ويف هذا السياق، بيَّ
جون هوبكينز، أن 25% من الشبان و%50 
من الفتيات مل يستجيبوا هلذه النصائح. أما 
بالنسبة لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم ما 
ارتفعت نسبة  بني 12 سنة و19 سنة، فقد 
يف   ،%50 إىل  الشبان  صفوف  يف  اخلمول 
حني وصل السقف لـ75% بالنسبة للفتيات.

الدراسة من  هذه  رت  حذَّ املنطلق،  هذا  ومن 
أن اخنفاض مستويات النشاط البدني بشكل 
انتشار  وراء  أساسيًا  عاماًل  يكون  قد  ملحوظ 
هذه  وتأتي  املتحدة.  الواليات  يف  السمنة 
النتائج لتشدد على التحذيرات اليت مت إطالقها 
احلواسيب  أجهزة  بأن  تفيد  واليت  مؤخرًا، 
هلا  أصبحت  االجتماعي  التواصل  ومواقع 

تأثريات كارثية على صحة األطفال.
ويف إطار هذه الدراسة، قام هؤالء الباحثون 
نشاطات  مبراقبة  العامة  الصحة  جمال  يف 
جمموعات من األطفال ينتمون لـ6 فئات عمرية 
خمتلفة، انطالقًا من سن املراهقة وصواًل إىل 
سن الكهولة. ويف األثناء، اكتشف الباحثون 
ارتفاعًا  العديد من األشخاص ال حيققون  أن 
سن  بعد  إال  البدني  النشاط  مستويات  يف 
سن  بعد  بسرعة  جمددًا  لتنخفض  العشرين، 

35 سنة.

املمكن  من  يصبح  أن  الصحة،  خرباء  خيشى 
وقتنا  يف  املراهقني  مخول  درجة  مقارنة 
لكهول  البدنية  احليوية  مبستوى  احلالي، 

يبلغون من العمر 40 سنة.
إن  سيبونيكوف،  فاديم  الباحث  وقال 
»مستويات النشاط البدني بالنسبة لألشخاص 
بشكل  اخنفضت  املراهقة  فرتة  أواخر  يف 
النشاط  مستويات  باتت  فقد  للقلق.  مثري 
يف  هم  ملن  مماثلة   19 سن  يف  لألشخاص 
سن 60 سنة. أما بالنسبة لألطفال الذين هم 
يف سن املدرسة، فيعد الوقت الوحيد املتاح 
الظهر  بعد  ما  فرتة  بدني  نشاط  ملمارسة 
ويبقى  والسادسة.  الثانية  الساعة  بني  أي 
براجمنا  تعديل  ميكننا  »كيف  األبرز:  السؤال 
املثال،  سبيل  على  املدارس  يف  اليومية 
من أجل دفع هؤالء األطفال لبذل املزيد من 

النشاط البدني«.
يف  واحليوية  للحركة  أكرب  مياًل  الذكور  أظهر 
يتعلق  عندما  خاصة  باإلناث،  مقارنة  حياتهم 
جهدًا  تتطلب  اليت  الرياضية  بالتمارين  األمر 
مكثفًا. وقد مت احلصول على هذه املعلومات 
الدراسة،  مشلتهم  شخصًا   12.529 قبل  من 
السلكية  أجهزة  عرب  حتركاتهم  تتبع  مت  حيث 

للتعرف على مدى نشاطهم.
د الباحثون على أنه ينبغي على املؤسسات  شدَّ
التعليمية فرض قوانني وأنظمة جديدة، لدفع 

التالميذ للخروج من حالة اخلمول والكسل.
يف الواليات املتحدة، يعاني 17% من األطفال 
واملراهقني من السمنة، لتحتل بذلك املرتبة 
األوىل من حيث الدول األكثر معاناة من هذه 
الظاهرة يف العامل. وعلى الرغم من أن أمل 
احلياة عند الوالدة ارتفع بشكل متواصل منذ 
ثالثينات القرن املاضي، إال أن صحة األطفال 
تستدعي دق نواقيس اخلطر بسبب االنتشار 

الواسع ملشكل البدانة.
يعاني  أن  املرجح  من  الدراسة،  هلذه  وفقًا 
خمتلفة  صحية  مشاكل  من  اليوم  شباب 
وكثرية يف سن 65 سنة، نتيجة لنمط حياتهم 

غري الصحي.
واجلدير بالذكر أن املشاكل الصحية املرتبطة 
تناول  يف  اإلفراط  مثل  احلياة؛  بنمط 
السكريات، وقلة ممارسة الرياضة، تعد اليوم 
من أبرز أسباب انتشار األمراض يف صفوف 
أجنزوا  الذين  الباحثون  دعا  ولذلك  األطفال. 
وفعالة  عاجلة  إجراءات  الختاذ  الدراسة  هذه 

ملواجهة هذا املشكل.
فريدمان،  إنفيف  البحث  وحدة  مديرة  أفادت 
موعودون حبياة  أطفالنا  أن  إىل  »بالنظر  أنه 
طويلة، فمن املنطقي أن نركز على العادات 
جتعل  أن  شأنها  من  اليت  اليومية،  الصحية 
تلك السنوات الطويلة اليت سيعيشونها أكثر 

صحة وراحة«.
تقريرًا  العاملية  الصحة  منظمة  نشرت  وقد 
هت فيه أصابع االتهام إىل مواقع التواصل  وجَّ
اليت  املفزعة  املستويات  بسبب  االجتماعي، 

احندر إليها نشاط األطفال واملراهقني.
ارتفاعًا مطردًا بني سنة 2002  العلماء  الحظ 
الذين  والشباب،  األطفال  نسبة  و2014 يف 
اللوحية  واألجهزة  احلواسيب  يستعملون 
وذلك  يوميًا،  ساعتني  من  ألكثر  واهلواتف 
بهدف الولوج إىل مواقع التواصل االجتماعي 
واإلحبار على شبكة اإلنرتنت وإجناز واجباتهم 
ثلثا  يقضي  ذاته،  الوقت  يف  املدرسية. 
يف  يوميًا  أكثر  أو  ساعتني  تقريبًا  األطفال 
احلواسيب  استخدام  خالل  من  فقط  اللعب 

واألجهزة اللوحية واهلواتف.
الذي  أنشلي،  جو  الدكتور  أورد  جهته،  من 
قاد دراسة منظمة الصحة العاملية حول هذه 
املدى  طويلة  تأثريات  »هناك  أن  الظاهرة، 
على الصحة اجلسدية لألشخاص الذين يتسم 

نط حياتهم باخلمول. 
الذي  الوقت  من  احلد  من  بد  ال  وبالتالي، 
يقضيه الفرد دون حركة، كما ينبغي تشجيع 
يف  متنوعة.  بأنشطة  القيام  على  األطفال 
احلقيقة، حنن يف حاجة ملحة إىل جذب انتباه 
اجلميع بشأن هذه املعضلة، وبشكل عاجل«. 

املراهقون كساىل.. ونشاطهم كشخص ستيين!
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صــحة وغذاء

أكثر  من  يعترب  لذلك  عديدة  الزجنبيل  فوائد   
البهارات الغذائية املستخدمة على نطاق واسع 
فى العامل، وهذا قد يفسر ملاذا الفوائد الصحية 

للزجنبيل هى غري عادية.

وبسبب فوائد الزجنبيل قد استخدمه الصينيون 
من  ألكثر  األمراض  لعالج  كمقويات  واهلنود 
ال  سلعة  الزجنبيل  وكان  ميالدية،  سنة   4700
بسبب  الرومانية  اإلمرباطورية  أثناء  بثمن  تقدر 

خصائصه الطبية.

وفى هذا السياق كشف املوقع الطبى األمريكى 
التى  املذهلة  الزجنبيل  فوائد  عن   ،»draxe«

أثبتتها الدراسات الطبية:

وأمراض  الدماغية  للسكتة  الزجنبيل  فوائد 
القلب

الكوكب ميكن  القتلة على هذا  أكرب  اثنني من 
أن تبقى بعيدًا مع استخدام الزجنبيل العادى، 
خصوصا عندما يضاف إىل الثوم والبصل حيث 
ضد  الدم،  لتجلط  املضادة  القدرة  لديهم 

النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فوائد الزجنبيل لعسر اهلضم والغثيان

سواء كنا نتحدث عن عالج آالم البطن البسيطة 
آلالف  الزجنبيل  استخدم  قد  الشديدة،  أو 
اهلضمى  اجلهاز  فى  فعال  كمساعد  السنني 

والعالج الطبيعى للغثيان.

الباحثون  اكتشف  األخرية،  اآلونة  وفى 
التايوانيون أن ثالثة كبسوالت )1.2 غرام( من 
الزجنبيل ميكن أن تساعد فى عالج عسر اهلضم 

بشكل غري طبيعى.

ووظائف  املناعة  لتقوية  الزجنبيل  فوائد 
التنفس

بقدرة  »االيورفيدا«  القديم  الطب  أشاد  وقد 
قبل  املناعى  اجلهاز  تعزيز  على  الزجنبيل 

التاريخ.

 ويعتقد أن الزجنبيل فعال جدا فى ارتفاع درجة 
حرارة اجلسم، فإنه ميكن أن يساعد فى كسر 
تراكم السموم فى اجلسم، ومن املعروف أيضًا 

انه يطهر اجلهاز اللمفاوى فى اجلسم لدينا.

فوائد الزجنبيل فى عالج العدوى البكتريية

ومضادات  ميكروبيولوجى  جملة  نشرت 
مدى  عن   2011 عام  فى  دراسة  امليكروبات 

فعالية الزجنبيل فى تعزيز وظيفة املناعة.

واكتشف الباحثون أن الزجنبيل قادر على قتل 
والعقدية  الذهبية  العنقودية  املكورات  بكترييا 

املقيئات مع استخدام املضادات احليوية.

فوائد الزجنبيل آلالم اجلسم

يعرف الزجنبيل أنه مضاد لآلمل، حيث يعمل على 
مستقبالت »فانيلويد«، التى تقع على النهايات 
العصبية احلسية، على غرار الفلفل احلار، الذى 
من  وخيفف  مباشرة  األمل  مسارات  على  يؤثر 

االلتهاب، والذى فى حد ذاته يسبب األمل.

حذرت املؤسسة األملانية ألمراض القلب من أن 
األمل يف الساق مؤشر على التعرض لسكتة قلبية 
موضحة أن اختاذ بعض اإلجراءات املستعجلة قد 

ُتقلص من خطر اإلصابة بالسكتة القلبية.
واحململ  النقي  الدم  ضخ  على  القلب  يعمل 
للقيام  اجلسم  أعضاء  كافة  يف  باألكسجني 
األعراض خصوصا  بعض  ظهور  أن  غري  بعملها، 
على مستوى الساق قد يكون مؤشرا على خطر 

التعرض لسكتة قلبية.
األملانية  املؤسسة  كشفت  الصدد،  هذا  ويف 
ألمراض القلب أن ظهور أمل على مستوى عضالت 
الساق أثناء عملية املشي وتراخيها عند الوقوف، 
باإلضافة إىل حدوث أمل يف منطقة أصبع القدم 
أبرز املؤشرات على احتمال  خالل االستلقاء أحد 

التعرض لسكتة قلبية.

مسببات السكتة القلبية
الدورة  أن اضطراب  يرى األطباء وخرباء الصحة 
الدموية تقف خلف اإلصابة بتصلب الشرايني أو 
ما يعرف أيضا بتكلس األوعية الدموية. وُيعرف 
طبيا  الساق  شرايني  الذي حيدث يف  االنسداد 
هذا  من  وُيعاني  الطرفية.  الشرايني  مبرض 
املرض يف أملانيا أكثر من مليون شخص حبسب 
ما أورده موقع املؤسسة األملانية ألمراض القلب 
مشريا يف هذا السياق إىل أن تصلب الشرايني ال 
يقتصر على مناطق حمددة يف اجلسم، بل ينتشر 
يف باقي األجزاء مثل الساق، اليت يصيبها تكلس 

كبري يف الشرايني.

وينصح األطباء بضرورة زيارة الطبيب يف حال 
الشعور بأمل على مستوى الساق، ألن ذلك من 
دراسة  أظهرت  حيث  القلبية،  السكتة  مؤشرات 
أعدتها املؤسسة أن 75 يف املائة ممن تعرضوا 
أعراض  من  عانوا  أن  هلم  سبق  قلبية  لسكتة 

مشابهة.

الوقاية خري من العالج
وينصح األطباء باملواضبة على املشي وممارسة 
الرياضة بشكل منتظم للحد من اإلصابة بتصلب 
عن  اإلقالع  الساق.  مستوى  على  الشرايني 
أن  الدراسات  العديد من  التدخني ميكنه حبسب 
بتصلب  اإلصابة  خطر  من  التقليل  يف  يساهم 

الشرايني يف الساق.
اتباع  الصحة على ضرورة  خبارء  إىل ذلك يؤكد 
نظام غذائي صحي. فالتغذية السليمة ميكنها ان 
حتد من ارتفاع الوزن الذي يعد أحد مسببات هذا 

املرض.

آالم الساق... مؤشر على 
السكتة القلبية؟

فوائد الزجنبيل املذهلة لكل 
عضو من أعضاء اجلسم

اذا كنت حتاول إنقاص وزنك فيجب أن ختّفض 
من األطعمة ذات السعرات احلرارية العالية، ولكن 
ذات  األطعمة  بعض  أن  تعرف  أن  املفاجئ  من 
جيدة  الواقع  فى  هى  العالية  احلرارية  السعرات 
 the health« ملوقع  ووفقا  الوزن،  فقدان  لرحلة 
ذات  األطعمة  جلميع  وداعا  تقول  فال  الطبى   «
أن  حتاول  كنت  إذا  العالية  احلرارية  السعرات 

تفقد لوزن، 

وفيما يلى بعض األطعمة ذات السعرات احلرارية 
العالية التى ميكن أن تساعد فقدان الوزن.

1- السمن

على عكس العديد من النظريات، السمن حيتوى 
على الدهون والسعرات احلرارية املغذية بصورة 
جيدة، وجمرد ملعقة كبرية من السمن على أساس 
ولكن  لك،  بالنسبة  فقط  صحية  ليست  منتظم 
فقدان  فى  تساعدك  سوف  احلرارية  السعرات 

الوزن. 

2- املوز

املوز من أهم الفواكه لفقدان الوزن، ميكنك أكله 
قبل األكل أو بعده، لذلك إذا كنت حتاول فقدان 
من  أساسى  جزء  هو  املوز  أن  من  تأكد  الوزن 

النظام الغذائى اخلاص بك.

 3- حليب كامل الدسم

أو  الدسم،  منزوع  اللنب  بتناول  ينصح  ما  دائما 
احلليب  من  بدال  الدهون،  من  خال  أو  الدهون، 
ذات  احلليب  هذا  تناول  أن  إال  الكامل،  الدسم 
السعرات احلرارية العالية ال يوفر فقط الربوتني 
التى  اجليدة  الدهون  للجسم  يعطى  أيضا  ولكنه 

تساعد على خفض الدهون.

4- صفار البيض
الغذائية  العناصر  مع  معبأة  هى  البيض  صفار 
مثل فيتامني )أ(، K2 و B الفيتامينات التى تزيد 
من وظيفة التمثيل الغذائى اخلاص بك، وإذا زاد 
التمثيل الغذائى سوف يساهم فى حرق املزيد من 

السعرات احلرارية.

أطعمة ختفض الوزن رغم 
احتوائها على سعرات حرارية 
عالية.. أبرزها املوز والبيض

 2017 تــمـوز   15 Saturday 15 July 2017الـسبت 

األعضاء  أهم  من  واحد  وهو  السابع  العصب 
املوجودة فى جسم اإلنسان وهو العصب الوجهى 
بالعصب  يسمى  لذلك  املخ  أعصاب  فى   7 رقم 
فان   healthline موقع  ذكره  ما  وحسب  السابع 
وجه  فى  ورئيسى  مهما  دورا  السابع  للعصب 

اإلنسان ويقوم بوظيفتني وهما:

اللسان  من  احلسية  املعلومات  بنقل  يقوم   :1
والداخلية من الفم على وجه التحديد.

مثل  الوجه  جانبى  على  العضالت  فى  يتحكم   :2
واحلزن  الغضب  والضحك  االبتسامة  عن  التعبري 

والفرح والتوتر والقلق.
أداء  فى  خلل  حدوث  إىل  البعض  يتعرض  وقد 

وظيفة العصب السابع بسبب عدة عوامل خمتلفة 
السموم،  الدماغية،  للجلطات  )التعرض  وهى 
وإصابات  األذن  أو  الوجه  فى  فريوسية  عدوى 

الوجه نتيجة احلوادث(.

املختلفة وفى  األعراض  إىل بعض  ذلك  ويؤدى 
لوصف  فوًرا  الطبيب  زيارة  جيب  ظهورها  حالة 

العالج املناسب للحالة وهى:
1:شلل نصفى فى الوجه

2:اضطرابات فى حاسة التذوق
3:الشعور بالصداع املستمر
4:عدم القدرة على الكالم
5: تغيري فى نربة الصوت

6: اعوجاج وشلل فى الوجه

العصب السابع.. وظائفه وأعراض اإلصابة به

أشارت البحوث على الفئران إىل أنه بعد عدوى 
لألنف   املناعية  اخلاليا  ذاكرة  تعززت  األنفلونزا، 

بذكريات مديدة بهدف مراقبة الفريوس.
وقد مت العثور على هذا النوع من اخلاليا املناعية 
املقيمة  الذاكرة  خاليا  أنسجة  باسم  املعروفة   -
للمرة األوىل يف األنف، وذلك حبسب تقرير   –T
الباحثني املؤرخ يف 2 يونيو يف علم املناعة. فقد 
متنع خاليا الذاكرة األنفية T من اإلصابة باألنفلونزا 
جمددًا. وقال الباحثون إن لقاحات الرذاذ األنفية 
املستقبلية اليت تعزز من عدد خاليا T األنفية من 
احلالي  الوضع  إىل حتسن يف  تؤدي  أن  املمكن 

إلصابات األنفلونزا.
اخلفرية   T خاليا  من  بعضًا  بأن  املعروف  ومن 
كالدماغ  معينة،  أنسجة  يف  اإلقامة  إىل  متيل 
معظم  يف  و  والرئتني.  واجللد  واألمعاء  والكبد 
هذه األنسجة، تبدأ خاليا T ذات الذاكرة املقيمة 
للحماية  أنها تشكل دوريات  لو  العمل كما  على 
واكيم،  ليندا  تقول  بعدوى حملية.  اإلصابة  بعد 
األخصائية يف علم املناعة يف جامعة ملبورن يف 
أسرتاليا: » يف األساس، إنهم جيلسون كما لو 
أخرى«.  مرة  باملرض  اإلصابة  انتظار  يف  أنهم 
أخرى  مرة  بالغزو  سابق  فريوس  قام   ما  فإذا 
عندئذ ستقوم خاليا T بقتل اخلاليا املصابة بسرعة 
كما ستعمل على إرسال إشارات كيميائية، تدعا 
بالسيتوكينات، بهدف التواصل مع خاليا املناعة 
اخلاليا  هلذه  وميكن  احلماية.  لتعزيز  األخرى 
معظم  يف  سنوات  ملدة  بنشاطها   تستمر  أن 

األنسجة.
فقد  الرئتني.  يف  خمتلفة  اخلاليا  هذه  أن  غري 
وجد العلماء من قبل، بأن خاليا الذاكرة املقيمة 
T  يف الرئتني ذات ذاكرة أقصر من تلك اليت 
إذا  فيما  ملعرفة  و  األخرى،  األنسجة  يف  توجد 
ذات  التنفسي  اجلهاز  يف  األنسجة  مجيع  كانت 
مماثل،  حنو  على  الذاكرة  قصرية  مناعية  خاليا 
قامت واكيم وزمالؤها بوسم اخلاليا املناعية يف 
الفئران وبرتذيذ فريوس االنفلونزا يف أنوف هذه 
القوارض. و بعد اإلصابة، استقرت خاليا الذاكرة 
جير  مل  و  هذا  األنف.  أنسجة  يف    T املقيمة 
الباحثون حتى اآلن تشرحيًا لألنف بشري، ولكن 
 T هنالك  رهان جيد جدا على احتوائه على خاليا

ذات الذاكرة املقيمة، كما تقول واكيم.
طويلة   T األنف  خاليا  كانت  للرئتني،  خالفا 
الذكريات، وقد دامت ملدة عام على األقل. تقول 
الوقت  هذا  يعترب  للفئران،  بالنسبة   «  : واكيم 
حياتهم«.  ثلث  تقريبا  يشكل  إذ  جدا،  طويل 
وقالت إنها ال تعرف حتى اآلن ملاذا يوجد هنالك 
والرئة،  األنف  مابني   T الذاكرة  خاليا  يف  فرق 
غري أن ما مت اكتشافه ساعد الباحثني على تعزيز 

ذاكرة  اخللية  Tيف الرئة.
أما  األمن،  توفر   T األنف  خاليا  فإن  ذلك،  ومع 
من  الكثري  إىل  حتتاج  ال  فهي  للرئتني  بالنسبة 
الذاكرة القتالية بوجه االنفلونزا. إذ ميكن خلاليا 
الذاكرة  Tاليت تقوم بدوريات يف اجلهاز التنفسي 
إىل  الوصول  من  الفريوسات  توقف  أن  العلوي 
الرئتني، كما وجد فريق واكيم بأن حقن الفريوس 
حتت اجللد مل ينتج أيًا من خاليا الذاكرة T املقيمة  
يف اجلهاز التنفسي. ميكن هلذه النتائج  أن تعين 
بأن اللقاحات اليت يتم ترذيذها يف األنف بدال من 
احلقن ستحفز من منو خاليا الذاكرة يف األنف األمر 
األذى  من  الرئتني  أن  محاية  على  يساعد  الذي 
كذلك. هذا وقد كان كان لرذاذ األنف املسمى 
أحد  وال  الناس.  خمتلفة يف  تأثريات  فلوميست 
ينتج  أن  اللقاح  هلذا  كان ميكن  إذا  فيما  يعرف 

.T خاليا الذاكرة األنفية
ليس من املستغرب أن نكتشف بأن لألنف ذاكرة 
خاصة به  من خالل خلية األمن T اليت يتميز بها، 
يقول تروي راندال، وهو باحث يف علم املناعة 

الرئوي يف جامعة أالباما يف برمنغهام:
 »غري أنه من اجليد بأن نعرف، وعلى حنو مؤكد  

بأن تلك اخلاليا هي أول من يظهر ذلك«.
وقال راندال بأن هذا االكتشاف ميكن أن يوجه 
األنف.  حنو  الرئتني  عن  بعيدا  األحباث  بعض 
على  يركز  أن  املستقبلي  البحث  على  وينبغي 
اآللية اليت  تعمل بها خاليا الذاكرة املقيمة T مع 
خاليا الذاكرة B واليت تعمل على إنتاج األجسام 

املضادة للفريوسات والبكترييا.

عندما يتعلق األمر باألنفلونزا، 
فاألنف لديه ذاكرة طويلة 
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New Liberal Party presi-
dent Nick Greiner has 
criticised Tony Abbott’s 
alternative policy agenda 
as impossible to imple-
ment and said the former 
prime minister’s interven-
tions were damaging the 
Turnbull government’s 
standing in the polls.
Mr Geiner, a former NSW 
Liberal premier, was 
speaking after Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
told a London think tank 
the Liberal Party was not 
“a conservative party” and 
that the “sensible centre” 
is the place to be.
Turnbull’s swipe at Tony
While giving a speech in 
London, Malcolm Turnbull 
has criticised Tony Abbott 
and other conservatives, 
saying the Liberal Party 
should sit in the sensible 
centre.
Mr Abbott has criticised 
the government for mov-
ing too far too the left and 
recently revealed a five-
point plan to improve its 
fortunes. The measures 
included abolishing the 
Renewable Energy Tar-
get, cutting immigration, 

‘Never going to happen’: New Liberal Party president 
Nick Greiner attacks Tony Abbott’s policy vision 

scrapping the Human 
Rights Commission, no 
new spending and reform-
ing the Senate to make it 
easier for the government 
to pass legislation.
“I frankly think if you look 
at Tony’s five point plan, 
most of that is never go-
ing to happen,” Mr Greiner 
told ABC radio on Tues-
day.
“No one is going to re-
form the constitution with 
respect to the Senate 
whether that is desirable 
or not. 
“It’s politics rather than 
government.”
Mr Greiner said it was 
“certainly right” to say 
that Mr Abbott’s criticisms 
had damaged the govern-
ment’s standing with the 
public.
“Tony plus a range of the 
media have certainly con-
tributed [to the bad polls] 
... it would be idle to pre-
tend otherwise,” he said.
Mr Greiner has succeeded 
former Howard govern-
ment minister Richard 
Alston as head of the Lib-
eral Party’s organisational 
wing.
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Mr Greiner said boosting 
female representation in 
the Liberal Party would 
be one of his priorities. “I 
think the Liberal Party has 
a problem with women 
and we have clearly not 
done as well as our op-
ponents in terms of gen-
der diversity. Diversity in 
general.”
He said he agreed with Mr 
Turnbull that “the sensible 
centre is the place to be”.
“In the real world, the Aus-
tralian public isn’t all that 
ideologically pure - they 
want good government,” 
he said.
“My view is the public 
expects governments to 
govern.
“The reality of the May 
budget - and you can see 
it in what has happened 
since - is that the govern-
ment is actually getting 
things done.”
This was better than being 
too pure and constantly 
proposing legislation with 
no chance of success, he 
said.
Mr Greiner said a Coalition 
government would always 
have a range of policies 
that could be classed as 
“conservative” or “pro-
gressive”.
In a speech overnight, Mr 
Turnbull noted Liberal Par-
ty founder Robert Menzies 
“went to great pains not 
to call his new centre right 
party a conservative party 
– rather he described our 
party as the Liberal Party, 
which he firmly anchored 
in the centre of Australian 
politics”.
“Menzies said: ‘We took 
the name ‘Liberal’ because 
we were determined to be 
a progressive party, will-
ing to make experiments, 
in no sense reactionary 
but believing in the indi-
vidual, his right and his 
enterprise, and rejecting 
the socialist panacea.’”
In a question-and-answer 
session following the 
speech, Mr Turnbull said 
that “ideology is a very 
poor guide to policy”.

New Liberal Party president Nick Greiner says governments must be in the 
“sensible centre”. Photo: Dominic Lorrimer 

A Sydney council where 
more than $8 billion was 
put through the pokies 
in a year is calling on 
the NSW government to 
consider banning any 
more machines being 
approved in clubs and 
pubs in the area due to 
the high risk of gam-
bling-related harm.
Fairfield Council, which 
is ranked as the most 
disadvantaged area in 
Sydney, says the pro-
hibition should also ap-
ply to all other areas at 
similar risk.
Poker machine profits 
come from poorest sub-
urbs
Surging gaming indus-
try profits are coming 
from the pockets of 
those in Sydney’s most 
disadvantaged suburbs.
It says the state gov-
ernment regulator, the 
Independent Liquor 
and Gaming Authority, 
should consider cap-
ping pokie numbers in 
all “vulnerable” com-
munities where levels of 
gambling and machine 
density are high.
The proposals are con-
tained in a submission 
to the state govern-
ment’s review of the 
rules for determining 
applications by pubs 
and clubs to introduce 
extra poker machines 
to an area, known as the 
Local Impact Assess-
ment (LIA) process.
“No public good can be 

Fairfield council calls for poker ma-
chine freeze in high risk areas 

achieved within com-
munities with high lev-
els of gambling, such 
as Fairfield, for any fur-
ther development of the 
gaming industry or any 
additional increases in 
gaming revenue,” says 
the submission, ob-
tained by Fairfax Media.
According to the most 
recent publicly avail-
able data, $8.27 billion 
was gambled on pokies 
during 2015-16 in Fair-
field council area out 
of a total $80 billion put 
through machines in 
NSW during that year.
This equates to pokie 
gambling losses of up 
to $800 million during 
that year in Fairfield, 
which is home to the gi-
ant Mounties club.
The submission notes 
that 18 pubs and 20 
clubs operate 3836 
poker machines in the 
Fairfield council area.
This equates to a pok-
er machine density of 
24.6 machines per 1000 
adults, compared to the 
NSW average of 15.8, 
based on 2015 data.
It says Fairfield makes 
up about 2.6 per cent of 
the state population, yet 
in 2015 the area’s poker 
machine profits repre-
sented 7.9 per cent of 
the total for pubs and 
clubs in NSW.
In 2015, Fairfield pro-
vided more than 9 per 
cent of all tax revenue 
from poker machines 

across NSW, according 
to the submission.
Fairfield slams the LIA 
process – by which 
ILGA considers how 
additional pokies will 
affect the local com-
munity – as “complex, 
systemically biased in 
favour of the applicant, 
lacking in transparency 
with no requirement 
for independent, expert 
analysis”.
In a separate submis-
sion to the review, the 
Alliance for Gambling 
Reform uses Fairfield as 
an example to argue for 
introduction of regional 
caps in the most poker 
machine “saturated ar-
eas”.
The alliance also calls 
for faster reduction of 
poker machine numbers 
in NSW.
When machines are sold 
between separate ven-
ues in NSW, one in three 
must be forfeited to the 
state in a bid to drive 
down numbers. But this 
has seen a reduction in 
total machines of just 
5000 to 95,000 in seven 
years.
The alliance also wants 
greater transparency, 
including the public re-
lease of poker machine 
losses by venue and lo-
cal government area.
Its NSW spokeswoman, 
Allison Keogh, noted 
that in last month’s state 
budget the tax take from 
pokies is predicted to 
rise from $1.45 billion in 
2016-17 to $1.77 billion 
in 2020-21.
“We don’t push addic-
tive cigarettes to get 
revenue, so both sides 
of NSW politics need to 
break their addiction to 
pokies revenue and es-
cape the capture of the 
pokies industry with its 
dangerous products 
and influence-pedal-
ling which results in 
state-sponsored citizen 
abuse,” she said.

The government is reviewing how applications for poker machine increases are 
assessed. Photo: Virginia Star 

Malcolm Turnbull during his speech in London.  Photo: Andrew Meares
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 LONDON: Malcolm Turn-
bull has hit back at internal 
critics of his government’s 
policy direction, declaring 
the political centre ground 
is the “place to be”.
In his only major speech of 
a week-long trip to Germa-
ny, France and Britain, the 
Prime Minister delivered a 
rebuke to Coalition conser-
vatives who criticised his 
government’s second bud-
get, recent school funding 
deal and other policies as 
being ‘Labor lite’.
Chief among those crit-
ics has been former prime 
minister Tony Abbott, who 
last month released an al-
ternative policy manifesto 
for the Coalition and who 
recently described the May 
budget as “second best”.
Mr Turnbull’s speech to 
Britain’s premier centre-
right think tank the Policy 
Exchange, where he will 
also be presented with 
the Disraeli prize by Home 
Secretary Amber Rudd, 
was due to be delivered 
late on Monday, Australian 
time.
The award is named in 
honour of Benjamin Dis-
raeli, the first British prime 
minister from a minority 
background and according 
to the think tank, Mr Turn-
bull has won the award for 
maintaining a strong non-
discriminatory immigra-
tion programme while em-
phasising the importance 
of integration.
In speech notes seen by 
Fairfax Media, Mr Turnbull 
will highlight that Liberal 
Party founder Sir Robert 
Menzies in 1944, “went to 
great pains not to call his 
new centre right party a 
conservative party – rath-
er he described our party 
as the Liberal Party, which 
he firmly anchored in the 
centre of Australian poli-
tics”.. 
“Menzies said: ‘We took 
the name ‘Liberal’ because 
we were determined to be 
a progressive party, will-
ing to make experiments, 
in no sense reactionary 

but believing in the indi-
vidual, his right and his 
enterprise, and rejecting 
the socialist panacea.’
“The sensible centre was 
the place to be. It remains 
the place to be.”
On his first visit to Brit-
ain as Prime Minister, Mr 
Turnbull will sit down with 
Ms May to discuss the 
fight against Islamic State, 
cyber security and intelli-
gence sharing issues.
Both leaders are currently 
struggling to hold their 
parties together and main-
tain their authority.
Mr Turnbull’s speech will 
also be welcomed by Co-
alition moderates, who 
believe the Prime Minis-
ter has ceded too much 
ground to the conserva-
tive wing of the Liberal 
Party on issues such as 
same-sex marriage and 
climate change policy.
National security is the 
central focus of the Prime 
Minister’s visit to London, 
and will include meetings 
with spy agencies at Scot-
land Yard. Mr Turnbull is 
considering whether to 
merge Australia’s various 
security, police and spy 
agencies into a British-
style Home Office and this 
is also expected to figure 
in discussions.
Ahead of the pair’s meet-
ing, Ms May said Australia 
and Britain “are leading 
partners in the counter-
Daesh [Islamic State] co-
alition, and as the fight 
moves from the battle-
field to the internet we will 
work together to tackle the 
spread of Daesh’s hateful 
ideology online”.
In his speech, the Prime 
Minister will argue free-
dom and security must 
be “mutually reinforcing” 
and that “terrorism is the 
starkest and most urgent 
enemy of freedom”.
“By fighting terrorism – 
with proportionate means 
– we are defending liberal 
values”.
“The privacy of a terrorist 
can never be more impor-

Turnbull’s swipe at critics: ‘Menzies named 
us the Liberals, not the conservatives’
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tant than the safety of the 
public. The information se-
curity of a terrorist or child 
abuser must not be pro-
tected above the personal 
security of our children, 
communities, values.”
Both Mr Turnbull and Ms 
May were at the forefront 
of a push by world leaders 
at the G20 for tech compa-
nies to be obligated to pro-
vide access to encrypted 
communications on plat-
forms such as WhatsApp 
to help authorities tackle 
terrorism.
On border protection, Mr 
Turnbull suggested that 
Australia offered lessons 
for a Europe grappling 
with how to respond to 
an influx of hundreds of 
thousands refugees from 
the Syrian civil war and 
elsewhere.
“The lesson is clear: weak 
borders fragment social 
cohesion, drain public 
revenue, raise community 
concerns about national 
security, and ultimately 
undermine the consen-
sus required to sustain 
high levels of immigration 
and multiculturalism,” he 
says.
“In contrast, strong bor-
ders and retention of our 
sovereignty allow govern-
ment to maintain public 
trust in community safety, 
respect for diversity and 
support for our immigra-
tion and humanitarian 
programs. I say to critics 
of our border protection 
policies: Are these not 
precisely the outcomes 
that every just and decent 
society should seek?”
The speech comes after 
another Newspoll on Mon-
day confirmed Labor’s 53-
47 lead over the Coalition, 
and amid rising anger in 
the Coalition about Mr Ab-
bott’s series of speeches 
and interventions that 
many government MPs 
believe has crippled the 
government’s ability to 
recover in the polls and 
regain its standing with 
voters.

NSW’s Aboriginal prison 
population, already pro-
portionally higher than 
America’s black prison 
population, is growing 
quickly, a fact that proba-
bly owes more to policing 
than offending and which 
could be remedied by al-
ternatives to prison, a new 
report has found. 
Indigenous imprisonment 
in NSW grew by 25 per 
cent between 2013 and 
2016, a report by the NSW 
Bureau of Crime Statistics 
and Research found.
Prisoners are kept on re-
mand before they have 
been found guilty of an 
offence and the growth in 
delays reflects the grow-
ing backlog of cases in the 
NSW district court.
More than 90 per cent of 
offenders found guilty of 
stalking and and breaches 
of judicial orders but also 
common assault and as-
sault occasioning actual 
bodily harm received non-
parole periods of less than 
a year, BOCSAR found, 
suggesting they would be 
suited to prison alterna-
tives such as an Intensive 
Correction Order or home 
detention. 
But the study found that 
these custodial alterna-
tives were seldom used 
for Indigenous offend-
ers found guilty of such 
crimes despite their poten-
tial to reduce the number 
of Indigenous people sent 
to jail by 680 a year if em-

ployed in half of all cases 
involving such crimes. 
“Home detention has been 
found to be more effective 
than a short sentence in 
deterring re-offending,” 
the report said.
ICOs can involve elec-
tronic monitoring of of-
fenders, drug testing and 
a program of regular work 
for offenders.
But a recent report by the 
Law Reform Commission 
found that a lack of treat-
ment services, problems 
with suitability assess-
ments for homeless peo-
ple and the unreliability 
of remote monitoring de-
vices in regional areas all 
were impediments to their 
use.
The disparity between in 
NSW’s Indigenous impris-
onment rate far outstrips 
the same gap between 
white and African Ameri-
cans.
African Americans are 5.6 
times more likely to be im-
prisoned than white Amer-
icans. But in NSW Indig-
enous Australians have a 
rate of imprisonment 13.5 
times higher than the non-
Indigenous imprisonment 
rate.
A French study found 
electronic monitoring of 
offenders produced long-
term drops of about 10 
per cent in rates of recon-
viction, but also reduced 
the seriousness of reof-
fending when compared 
to prison.

Rise in Indigenous incarceration demands 
look at prison alternatives: BOCSAR 

Single figures. That’s the strength of Malcolm Turn-

bull’s fast-dwindling lead 
now over Bill Shorten as 
preferred prime minister.
Team Turnbull or Team 
Abbott?
If Coalition marginal seat 
MPs were beef cows, 
they’d be smelling the ab-
attoirs about now.
Monday’s Newspoll put 
the preferred prime min-
ister gap at 8 percentage 
points, 41-33 in the in-
cumbent’s favour. An unti-
dy, divisive fortnight ago, 
it had been a healthier 13 
points.
This makes for a land-
slide-losing 47-53 on 
two-party-preferred terms. 
Turnbull’s leadership is 
now exactly halfway to the 
most explicit benchmark 
for failure ever nominated 
by a prime minister - the 
30 losing Newspolls he 
presented as the open-
and-shut case for Tony 
Abbott’s removal.
Thus, another inglorious 
symmetry arises. Despite 
leading his party into of-
fice, Abbott suffered the 
ignominy of losing 40 
votes in his own party 
room despite there being 
no challenger - the fabled 
“empty chair” crisis - in 
early 2015. Unsurprising-
ly, within the year he was 
gone.
Turnbull confronts a par-
allel humiliation: the pros-
pect of being hounded 
from office by a man who 
is himself wildly unpopu-
lar with voters and who, 
right now, is the subject of 
furious anger internally.
It’s hard to know who’s 
happier: Shorten or Ab-
bott. Both can lay legiti-
mate claim to the Prime 
Minister’s nosedive.
But Turnbull’s poor timing 
has also contributed. In-
stead of dragging his par-
ty back to the “sensible 
centre” from a position of 
strength when he was first 
installed, he blinked and is 
now attempting this inher-
ently difficult correction 
from a position of weak-
ness.
Disappointed voters had 
already stopped listening.

Turnbull’s leadership nearing the terminal stage

There’s no sign of the public spat between Turnbull and Abbott abating 
with the former PM continuing his criticism of the party and the PM.
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Liberal MPs are seriously 
considering taking the ex-
traordinary step of cross-
ing the floor to legalise 
same-sex marriage before 
Christmas if the Coalition 
maintains its position that 
a plebiscite must be held 
on the issue.
Liberal Dean Smith is go-
ing it alone to legalise 
same sex marriage, going 
against the PM and push-
ing for a free vote in Par-
liament over a plebiscite.
The preference for mod-
erate MPs is to use a pri-
vate members’ bill drafted 
by Liberal senator Dean 
Smith as a trigger for the 
Liberal party room to drop 
its election commitment 
to a plebiscite and allow a 
free vote in Parliament.
But there is a growing ex-
pectation in the Coalition 
that if this fails, moder-
ate MPs fed up with the 
lack of progress will take 
advantage of the close 
numbers in the House of 
Representatives to bring 
on a vote on same-sex 
marriage.
In order to force a vote, 
three Coalition MPs would 
have to cross the floor 
and support a Labor mo-
tion to suspend standing 
orders.
Greens MP Adam Bandt, 
the Nick Xenophon 
Team’s Rebekha Sharkie, 
Tasmanian independent 
Andrew Wilkie and Victo-
rian independent Cathy 
McGowan would also 
have to support the mo-
tion. If that happened, La-
bor would then bring on 
Senator Smith’s private 
members’ bill.

Coalition sources said gay 
rights advocate Warren 
Entsch and gay MPs Trent 
Zimmerman, Tim Wilson 
and Trevor Evans were 
the most likely candidates 
to cross the floor to vote 
for it. The bill would be ex-
pected to pass the Senate, 
where the government 
does not have a majority.
But MPs are acutely aware 
of the magnitude of defy-
ing party policy on such 
a totemic issue and the 
destabilising effect cross-
ing the floor could have 
on the government. That 
is why a conscience vote 
is seen as by far the best 
way for the issue to be re-
solved.
Senator Smith on Monday 
said it was time for Parlia-
ment to “rise above petty 
politics” and deal with 
same-sex marriage.
“I just don’t think the ar-
gument denying same-sex 
couples equality before 
the law can be substan-
tiated any more,” he told 
ABC Radio in Perth.
“And further to that I do 
think it is Parliament’s job 
to decide the issue.”
Prime Minister Malcolm 
Turnbull on the weekend 
said: “We support a plebi-
scite where all Austra-
lians will be given a vote 
on the matter.
“It is critical that all Aus-
tralians be given a say 
and the only reason they 
haven’t been given that 
say is because of Bill 
Shorten.”
Senator Smith said Mr 
Turnbull was “100 per 
cent correct” to say it 
was government policy 

Liberal MPs may cross floor on same-sex 
marriage if conscience vote push fails 
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for a plebiscite to be held 
before any vote in Parlia-
ment.
But he said it was com-
mon for policy positions 
to change - such as on 
amending section 18C of 
the Racial Discrimination 
Act - thanks to advocacy 
by MPs.
“My view is the country is 
ready for a sensible path-
way for same-sex mar-
riage and importantly I 
don’t think the plebiscite 
enjoys community sup-
port any more,” he said.
“The plebiscite is a failed 
policy; it doesn’t enjoy 
public support any more.”
Senator Smith said he was 
finishing drafting his bill, 
which will include strong 
religious protections, and 
would present it to his col-
leagues so the issue can 
be resolved by the end of 
the year.
Mr Entsch said he was 
in “total agreement” with 
Senator Smith’s stance.
“But I won’t provide a run-
ning commentary on this, 
that would only stir up the 
crabs and make people 
agitated,” he said.
Mr Entsch will travel to 
New York in September 
for a three-month second-
ment at the United Na-
tions.
Liberal senator Eric Abetz, 
who opposes same-sex 
marriage, said: “The 
Prime Minister has made 
it very clear, yet again, 
that the Coalition policy 
is that of a plebiscite.
“We won the last election 
on that policy and I trust 
it will remain Coalition 
policy.”

London: Prime Minister 
Malcolm Turnbull has sig-
nalled Australia’s major 
security agencies could 
be brought together as 
part a new, super-ministry 
modelled on the system 
in the United Kingdom.
The prime minister recent-
ly received a review of the 
intelligence and security 
agencies by former of-
ficial Michael L’Estrange 
and, while some sections 
of the public service - and 
indeed, some ministers 
- may fight the plan, Mr 
Turnbull appears to be 
leaning towards the cre-
ation of a new Home Of-
fice.
“We will always seek to 
improve our national se-
curity arrangements, this 
is no place for ‘set and 
forget.”
The idea of a Home Office 
has gained traction, some 
within the government are 
pushing back and argu-
ing Australia’s current ar-
rangements are working 
well, while Britain has ex-
perienced several serious 
terrorist attacks in recent 
months.
Such a major change in 
the arrangements that 
govern Australia’s secu-
rity agencies would likely 
be the trigger for a wider 
reshuffle - however, Mr 
Turnbull is understood 
to be leaning towards the 
end of the year before 
making any major chang-
es to his front bench.
Putting Mr Dutton in 
charge of the portfolio 

would also help answer 
some internal conserva-
tive critics, who believe 
they don’t have enough 
power or influence in the 
government.
Mr Turnbull also high-
lighted his government’s 
cyber security strategy 
and recent domestic law 
changes that allow terror-
ists to be kept in jail after 
their sentence expires as 
evidence of the govern-
ment’s recent action and 
commitment to tackling 
terrorism.
He also pointed to the 
push at the G20 to tighten 
the rules on encrypted 
messaging services such 
as WhatsApp so they have 
to help facilitate access to 
terrorists’ using the plat-
form to plot attacks.
On North Korea, the two 
leaders were united in 
their condemnation of 
that rogue state’s recent 
missile tests, with Mrs 
May describing it as a 
“flagrant breach” of UN 
resolutions.
Mr Turnbull said that “we 
don’t want to see North 
Korea with nuclear weap-
ons” and again called on 
China to exert its influ-
ence on the North Korean 
regime.
Neither leader would say 
what, exactly, represent-
ed a “red line” for them 
in terms of North Korea’s 
growing strike capacity. 
Earlier, Mr Turnbull be-
came emotional as he 
spoke about meeting po-
lice officers who had at-

Malcolm Turnbull drops another hint about 
security agency shake-up 

tempted to save Austra-
lian victim Sara Zelenak, 
saying he had found it 
hard not to “burst into 
tears” as they recounted 
what had happened. 
“They were very brave 
men and women and I just 
want to thank them on be-
half of all Australians,” he 
said. “It was a very mov-
ing visit ... I want to say 
how much we admire the 
outstanding response of 
your police arriving on 
the scene so quickly.
“They ran towards danger 
while others were fleeing 
it.”
The pair had earlier made 
a low-key visit to the Bor-
ough Market talking to 
stall holders about the 
devastating attack that 
left eight people dead and 
wounded almost 50.
The two prime ministers 
also spoke about the re-
silience of the community 
in the face of the terror 
threat, and said Britain 
and Australia would con-
tinue to fight terrorism at 
home and in the Middle 
East.
Mrs May spoke about Aus-
tralian nurse Kirsty Boden 
who was one of nine who 
lost her life in the Borough 
Market attack, praising 
her for having “rushed to 
the scene”.
“They didn’t think of 
themselves but went to 
help those who they saw 
in need.”
Mrs May said that Britain 
was going “to stand up 
against these terrorists”.

Immigration Minister Peter Dutton is tipped to lead the new super-ministry. Photo: Alex Ellinghausen
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The NSW government will 
hand back more than $250 
million to a Chinese mining 
giant to scale back a coal 
mining exploration licence 
on the Liverpool Plains.
It says the decision will 
protect prime agricultural 
land but environmental 
groups say that still leaves 
the area in north-eastern 
NSW exposed to risks of 
contamination.
The state government an-
nounced on Wednesday 
that it would refund nearly 
$262 million in inflation-ad-
justed dollars to Shenhua 
Watermark in exchange for 
it handing back about 51 
per cent of the exploration 
licence it was awarded by 
the previous state Labor 
government for one mine.
NSW Energy Minister 
Don Harwin said the new 
boundaries meant the re-
gion’s fertile soil would be 
protected from any explo-
ration activity.
“There will be no mining 
on the fertile black soils of 
the Liverpool Plains,” he 
said.
“The NSW government is 
acting to protect prime ag-
ricultural land.”
Shenhua has approval to 
explore the ridge lands, 
under strict water manage-
ment arrangements and 
other conditions.
However, Mr Harwin said 
more work had to be done 
before he would consider 
whether any mining would 
be approved in the areas 
that remained within the 
boundaries of the scaled-
back licence.

Food trumps coal as NSW refunds Shenhua 
$262m for Liverpool Plains licence 

But the NSW Greens con-
demned the decision and 
said the government must 
cancel the entire licence to 
ensure any potential future 
mining on the ridge does 
not extend to the Liverpool 
Plains.
“Anything less than full 
cancellation does not lift 
the threat,” mining spokes-
man Jeremy Buckingham 
said. “The idea that you 
can dig a 300-metre deep 
pit next to a flood plain and 
it will not impact on the wa-
ter table is ridiculous.”
But the Minister for Re-
gional Water, Niall Blair, 
said any future mining 
would have to be governed 
by strict water manage-
ment.
“Shenhua’s proposed ac-
tivities on the ridge coun-
try have been exhaustively 
assessed and considered 
under the NSW Aquifer In-
terference Policy,” he said.
Liu Xiang, Chairman of 
Shenhua Australia ex-
pressed “disappointment” 
with the decision but said 
the company would con-
tinue exploration within 
the boundaries the trun-
cated licence :
“The Watermark Coal 
Mine has been subject to 
unprecedented scrutiny 
which has demonstrated 
the project can be devel-
oped in an environmen-
tally sustainable manner,” 
he said.
The mine caused heavy di-
visions within the federal 
Coalition government and 
had been condemned by 
the Nationals’ federal lead-

er Barnaby Joyce, despite 
being given conditional ap-
proval by his government.
At its previous approval, 
the impact size of the pro-
posed mine, located about 
25 kilometres south-east 
of Gunnedah in north-east-
ern NSW, was larger than 
the City of Sydney.
The decision was angrily 
condemned by the Lock 
The Gate Alliance, a group 
opposed to mining near 
agricultural areas.
“We’ve been betrayed by 
the NSW government. If it 
was serious about protect-
ing farmland, it would have 
cancelled the coal licence 
outright and stopped this 
coalmine,” Breeza farm-
er Andrew Pursehouse, 
whose property is near the 
proposed mine, said.
The state government said 
no compensation would be 
paid to Shenhua under the 
terms of the deal, which 
was structured as a simple 
buyback.
But federal MP Kevin An-
drews, whose Tamworth 
electorate covers the area, 
says the deal strikes a bal-
ance between preserving 
agriculture and creating 
jobs.
“Farming and mining have 
long been the backbone of 
this region’s economy,” Mr 
Andrews said.
Up to 600 jobs would con-
tinue to be created under 
the deal, Mr Andrews said.
A second licence in the Liv-
erpool Plains area, BHP’s 
Caroona project, was also 
bought back by the state 
government last year.

Liverpool Plains farmlands are set to be protected further from the activities of Shenhua.  Photo: Kate Ausburn

Millions of dollars have 
been extracted by the 
NSW government from 
poker machine profits 
in Sydney’s most disad-
vantaged council area, 
Fairfield, for a statewide 
infrastructure fund, yet 
none of it has been spent 
on facilities there.
The situation has prompt-
ed Fairfield mayor Frank 
Carbone to declare that 
the Berejiklian govern-
ment is “taking funds 
from areas of high need 
and starving our com-
munity of essential infra-
structure”.
Surging gaming industry 
profits are coming from 
the pockets of those in 
Sydney’s most disadvan-
taged suburbs.
Under the Club Grants 
Category 3 scheme, 0.4 
per cent of a registered 
club’s poker machine 
profits over $1 million is 
taken for a state govern-
ment-administered infra-
structure fund.
Councils and organisa-
tions bid for grants to 
fund sporting, health or 
community infrastructure 
and decisions are made 
by the racing minister, 
currently Paul Toole.
Since the scheme began 
in 2013, $42.5 million has 
been raised for the fund 
from the poker machine 
profits of NSW registered 
clubs.
Of that, poker machines 

Berejiklian government accused of 
‘starving’ Fairfield of pokie funds 

in registered clubs in 
Fairfield have contrib-
uted more than $7 million 
to the scheme, based on 
an analysis of profit es-
timates from publicly re-
ported turnover, which is 
the amount gambled on 
machines.
Yet no grant funding has 
gone to the Fairfield area, 
despite the 13 applica-
tions from Fairfield re-
gion, including for funds 
for a park, youth centre 
fit-out, water park, mu-
seum and gallery.
The Club Grants guide-
lines state consideration 
should be given to proj-
ects that benefit disad-
vantaged and culturally 
and linguistically diverse 
communities as well as 
Aboriginal and Torres 
Strait Islander and re-
gional and remote com-
munities.
A spokesman for Liquor 
and Gaming NSW pointed 
out that 123 projects had 
been funded under the 
Category 3 scheme since 
its inception, from 2200 
applications.
He said Categories 1 
and 2 of the Club Grants 
scheme, whereby clubs 
receive tax breaks on 
pokie profits if they fund 
groups and facilities, al-
lowed them to put gam-
bling profits “directly 
back into their local com-
munities”.
Category 3 is for “larger 

community infrastructure 
projects that usually ben-
efit larger areas than sin-
gle [council areas].”
“Funded projects in the 
south-western Sydney 
area include $250,000 for 
an upgrade of Anzac Park 
at Campsie, $500,000 for 
an extension to Minto in-
door sports centre, and 
$1 million for an upgrade 
to Whitfield Reserve in 
Canterbury,” he said.
On Tuesday, Fairfax Media 
revealed Fairfield council 
was calling on the state 
government to consider 
a ban on any new poker 
machines in its area and 
others of similarly high 
risk of gambling harm.
In a submission to a re-
view of the assessment 
process for pubs and 
clubs wanting to add new 
pokies into an area, Fair-
field said “no good can 
come” from further devel-
opment of the gambling 
industry there.
Independent Senator 
Nick Xenophon said the 
fact Fairfield had to speak 
out “shows what an ab-
solute failure successive 
governments – Labor and 
Coalition – have been in 
[NSW] tackling the pok-
ies problem”.
“The fact is state gov-
ernments are hopelessly 
compromised from the 
revenue they get from 
poker machines,” he 
said.

Fairfield mayor Frank Carbone is at a loss over funding. Photo: Wesley Lonergan 
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The Turnbull Govern-
ment has proposed a new 
‘carbon tax’ on cars that 
will push up the price of 
Australia’s most popular 
cars by more than $5000, 
according to industry es-
timates.
The Daily Telegraph has 
obtained the Govern-
ment’s proposal that out-
lines the emissions pen-
alties that will be slapped 
on car distributors who 
fail to meet the new fuel 
efficiency target.
Car distributors were 
shocked to receive the 
proposed model from the 
Department of Infrastruc-
ture and Regional Devel-
opment’s Vehicle Emis-
sions Team on Monday 
evening, describing it as 
more “extreme” than any 
measures discussed dur-
ing 18 months of consul-
tation.
“This would be one of the 
most extreme efficiency 
standards in the world 
and will lead to car pric-
es going up and motor-
ists having fewer cars to 
choose from,” Australian 

Proposed new ‘carbon tax’ on cars would raise prices by more than $5000

Automobile Association 
chief executive officer 
Michael Bradley said.
“There is no escaping the 
fact that if the govern-
ment pushes ahead with 
this proposal it will mean 
more expensive cars.”
The peak car industry 
body, the Federal Cham-
ber of Automotive Indus-
tries’ acting chief execu-
tive Tony McDonald said 
it would add “thousands 
of dollars in emissions 
penalties” to the current 
price of a car.
“While the full ramifica-
tions of this proposed 
standard are still being 
assessed, the indus-
try’s immediate view is it 
would severely impact on 
the work, utility and life-
style options of Austra-
lian consumers by add-
ing thousands of dollars 
in emission “penalties” 
to the current price of an 
average one tonne light 
commercial or medium-
sized SUV,” he said.
“After more than 18 
months of consulting 
closely with Government 

to produce an outcome 
which would best bal-
ance the needs of indus-
try and the consumer 
with those of the environ-
ment, the FCAI and the 
motor industry are huge-
ly disappointed with this 
proposed standard.”
A spokesman for the 
Department of Infra-
structure and Regional 
Development said the 
government had not 
made a decision on the 
proposal.
“The Department of In-
frastructure and Region-
al Development released 
the proposed model for 
consultation only, and 
welcomes any stakehold-
er feedback,” a spokes-
man said.
Under the proposed 
model, car companies 
need to meet a fleet-wide 
average target equivalent 
to105g CO2/km, through 
a credit and debit offset 
scheme.
“The standard will regu-
late fuel efficiency for ve-
hicles in terms of tailpipe 
CO2 emissions,” the 

Department’s proposal 
states.
“The proposed design of 
the fuel efficiency stan-
dard is based on achiev-
ing a new light vehicle 
fleet average equivalent 
to Target A (105g CO2/
km on the current test 
cycle) in 2025.”
Car companies that fail 
to meet this target over 
a three-year-period will 
have to pay $100 for ev-
ery extra gram of carbon 
dioxide per kilometre 
generated.
“Distributors would be 
liable for a penalty of 
$100 for each g/km debit 
not offset within the next 
three calendar years,” 
the Departmental docu-
ment states.
“Financial penalties will 
also apply for non-com-
pliance with annual re-
porting obligations.”
Initial industry modelling 
conducted exclusively 
for The Daily Telegraph 
shows Australia’s most 
popular cars will cost up-
wards of $5000 more if 
emissions are not offset.
It will be $2442 more ex-
pensive to buy a Ford 
Ranger, $3925 more for 
a Toyota Corolla ascent 
and $5770 more for a 
Hyundai i30.
Given there were 209,610 
Toyota’s sold in Australia 
last year, that would add 
up to $880,362 onto Toy-
ota’s bottom line, based 
on a target of 112g/km.
It is a cost that will be 
passed onto consumers, 

says the FCAI, which rep-
resents all of the major 
car companies, including 
Toyota Motor Corpora-
tion, Mazda Australia, 
Honda Australia, Nis-
san, Hyundai, Ford and 
Holden.
“Any spike in new car 
prices, such as this pro-
posal would engender, 
over the next four years 
would effectively pass on 
major cost increases to 
industry. Companies op-
erating large fleets would 
have no option to pass 
these additional costs 
onto consumers,” Mr Mc-
Donald said.
“The industry firmly be-
lieves this high target is 
unrealistic and ill-consid-
ered.”
But facing a major po-
litical backlash last night, 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull ruled out taxing 
the family car.
“The Government rules 
out introducing a car-
bon tax on the family car. 
Labor must now do the 
same,” a Government 
spokesman said.
“We will encourage more 
efficient vehicles, which 
reduce fuel use and emis-
sions. We are still con-
sulting with industry and 
have a long way to go.
“The paper... is merely a 
consultation paper de-
signed to hear feedback 
from industry.”
From 2020, all car dis-
tributors will have to re-
port car sales and effi-
ciency levels in a single 

report at the end of the 
calendar year.
The new emissions target 
would then start in 2022, 
where 65 per cent of sales 
will have to comply.
The Department model 
sent to industry states that 
the the sales of fuel effi-
cient cars can be “offset” 
against those with higher 
emissions.
The Department states as 
an example, the sale of 
1000 cars with carbon di-
oxide value of 2g/km under 
the ‘target value’ would ac-
crue 2000g/km credits.
This credit can then be off-
set against cars that are 
over the carbon dioxide 
limit.
“If the distributor’s deb-
its exceed their credits 
at the end of the calen-
dar year, they will need 
to offset this debit (by 
accruing credits) within 
the next three calendar 
years,” the document 
states.
“A financial penalty will 
apply if the distributor 
is unable to offset debits 
within the next three cal-
endar years.”
Mr Bradley said any 
scheme that “dramatical-
ly increases car prices” 
will see older, dirtier and 
less safe cars stay on the 
road for longer - an own 
goal for government.
While 105g/km is the tar-
get for the entire fleet of 
cars, each manufacturer 
may have a different tar-
get based on the mass of 
their vehicles.

A Hyundai i30 would rise in price from $25,485 to $31,255 under the ‘carbon tax’.

It would be $2442 more expensive to buy a Ford Ranger.
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العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

مـطلوب سائـقون

الفــوائد
سيتم دعمكم مبوظفني  ذوي خربة يف التوصيل والتوزيع ويلتزمون بأخالقية وادارة جيدة.

بإمكانكم  حتقيق أرباح ممتازة والدفع أسبوعيا.
مزيج من جمموعة عمل التوصيل وعلى أساس خمصص adhoc ملساعدتكم على حتقيق أرباح ممتازة.

نزّودكم بلباس موحـّد.
ال رسوم انضمام.

الـخربة / املـتطلبات
يـُفضل من لديهم خربة مسبقة بتوصيل الربيد ولكن هذا ليس شرطا أساسيا.

جيب أن يكون لديكم فـان Van محولة طـن او طـنـّني، أبيض حديث وحبالة جيدة )أو ان تكونوا على 
.)Van استعداد لشراء فـان

جيب أن تكون لديكم شركة أو ان تكونوا على استعداد لتأسيس شركة لديها ACN سارية المفعول.
سجل قيادة جيد.

مـطلوب تأمـينات ذات صلة.
سوف يطلب من املتقدمني الذين تسجلوا منذ فرتة وجيزة اجتياز التحقق من السجالت اجلنائية بنجاح.

معرفة ممتازة بسيدني وضواحيها.
مهارات التواصل اجليد وإدارة الوقت سوف تساعدك على حتقيق أقصى قدر من األرباح.

مهارات ممتازة يف  خدمة  الزبائن.
جيب أن تكونوا مواطنني أسرتاليني أو مقيمني دائمني.

ميكن تقديم الطلبات إىل:
STCrecruitmentNSW@auspost.com.au

أو االتـصال بـ  آنـا على  4684 9205 )02(                 - 4684 9205 )02(

نظرا لعمل جديد كبري، تعلن  )StarTrack Courier )NSW  عن 
حاجتها لسائقني لديهم شركة )أو على استعداد ألن يكون لديهم شركة( ألداء 

.adhoc جمموعة متنوعة من جمموعة عمل وخدمات أدهوك

Anna

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  )APCO(

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*




