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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

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

عقد، مساء االثنني املاضي، جملس 
بلدية باراماتا املنتخب، اجتماعه االول 
النتخاب رئيس ونائب للرئيس حيث 
 Our Local  فاز بالرئاسة عضو حزب
Community  السيد أندرو ويلسون 
ملدة سنتني كما فازت عضو احلزب 
ميشال غارارد مبنصب نائب الرئيس 

للفرتة نفسها.

حزب                                                       يفوز مبنصيب الرئيس 
ونائب الرئيس يف بلدية باراماتا ونائب رئيس بلدية كامربالند

التتمة صفحة 31

40
$2،00

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

0403 482 345

ملـاذا Bankstown MRI  االخـتيار األفـضل لكم!

ألن لديـنا:
* موظفني مهتمنب وذوي خربة يضعون صحة املريض يف املقام األول

* أطباء  اختصاصيني بـ  MRI يقدمون تقارير طبية ذات نوعية عـالية ومفصـّلة
* بيـئة عـصرية هادئة

* مـوقـعا مـناسبا يف الطابق األرضي يقع على العنوان:
Kitchener Parade  مواقف سيارات مـؤمـنة مبا فيها مواقف للمبنى مدخلها من *

400  Chapel Road

لـجميع اسـتعالمـاتكـم ولـحجز موعـد
الرجاء االتصال على : 4500 9782 -  4500 9782

على خلفية تصعيد روسي- 
سورية  يف  الفت  أمريكي 
واستفتاء إقليم كردستان 
الرئيسان  التقى  العراقي، 
بوتني  فالدميري  الروسي 

قمة أنقرة بني الرئيسني الروسي 
والرتكي لـ »ضبط ساعة« األمن اإلقليمي

التتمة صفحة 31

فيما رشحت من السعودية 
آتية  حلول  عن  معلومات 
يتيحها  املنطقة  ألزمات 
ـ  األمريكي  التقاطع 
الروسي وتتلّمسها القيادة 
اتصاالتها  من  السعودية 
ينتظر  الدولية،  وزياراتها 

باسيل: تعّمدت لقاء املعلم... وما مسعناه من باب »التفحيش«!
حديث سعودي عن تسوية للمنطقة 

وعقوبات أمريكية على »احلزب«

التتمة صفحة 31

طيب  رجب  والرتكي 
أمس   مساء  أردوغان 
االول يف القصر الرئاسي 

يف أنقرة.

Our Local Community (OLC)

آدي سركيسميشال غاراردأندرو ويلسون

ان  ميشال غارارد هي  وننو هنا 
صاحب  غارارد  بول  السيد  كرمية 
عاما يف   42 عن  تزيد  اليت  اخلربة 
البلدي وسبق له ان تسلم  العمل 

رئاسة بلدية باراماتا عدة مرات.
ويف سؤال للفائزة ميشال غارارد 
عن السبب الذي دفعها للعمل يف 
اجملال  يف  وخاصة  العامة  اخلدمة 

بوالدها  حيث  تأثرت  انها  البلدي قالت 
تعتربه مبثابة االب والصديق واملعلم.

ثاني  هي   باراماتا  بلدية  ان  واملعروف 

بول غارارد وكلوفيس البطي

التتمة صفحة 31

داعش  تنظيم  زعيم  اعلن 
يف  البغدادي  بكر  أبو 
خطاب صوتي له إّن أمريكا 
تفقد مكانتها كدولة وحيدة 
وأّن  العامل،  دول  ترأس 

تسجيل صوتي للبغدادي يف 46 دقيقة.. 
ينفي مقتله وحيّذر من االستسالم

تعيش  الرتكية  احلكومة 
خماوف من متدد الكرد على 

حدودها. 

تباعًا  جدة  اىل  تتقاطر  أن 
القيادات  من  جمموعة 
لدعوات  تلبية  اللبنانية 
رمسية بدأت برئيسي حزبي 
مسري  اللبنانية«  »القوات 
النائب  والكتائب  جعجع 
عادا  اللذين  اجلمّيل  سامي 

منها مساء أمس االول.
 ويف املوازاة داخليًا، نزع 
كاد  الوزراء صاعقًا  جملس 
لو  رئاسية  بأزمة  يتسبب 
سلسلة  تنفيذ  تعليق  مت 
متّكن  إذ  والرواتب،  الرتب 

باسم  املتحدث  اعلن 
تقوده  الذي  التحالف 
ضّد  املتحدة  الواليات 
تنظيم داعش إن استفتاء 
كردستان  استقالل 
الرتكيز  من  حّد  العراق 

التتمة صفحة 31

التحالف: »االستفتاء« 
حّد من الرتكيز على 

قتال داعش
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جملس الوزراء جيتمع اجلمعة )أمس(  إلجناز اجراءات قانونية تعاجل السلسلة والضرائب

 عون: لتحمل اجلميع مسؤولياتهم وعدم املزايدة

انعقد  الذي  الوزراء  جملس  قرر 
امس  ظهر  قبل  بعبدا  قصر  يف 
اجلمهورية  رئيس  برئاسة  االول 
اعتماد  عون،  ميشال  العماد 
موضوع  ملعاجلة  قانونية  اجراءات 
الضرييب،  والقانون  السلسلة 
سيتم اجنازها يف جلسة تعقد غدا 
يف السراي احلكومي عند الساعة 

العاشرة صباحا.
بني  خلوة  اجللسة  سبق  وكان 
رئيس اجلمهورية ورئيس جملس 
يف  مت  احلريري  سعد  الوزراء 
ونتائج  التطورات  عرض  خالهلا 
اجل  من  اجريت  اليت  االتصاالت 
الرتب  سلسلة  موضوع  معاجلة 

والرواتب وقانون الضرائب.
املعلومات الرسمية

وزير  تال  اجللسة،  انتهاء  بعد 
االعالم ملحم الرياشي املعلومات 
جملس  »عقد  وفقال:  الرمسية، 
يف  االسبوعية  جلسته  الوزراء 
قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
الرئيس سعد  دولة  حضور  ويف 
غاب  الذين  والوزراء  احلريري 
عاصي  بو  بيار  الوزير  منهم 

لوجوده خارج لبنان.
يف مستهل اجللسة، اطلع فخامة 
اجواء  على  اجمللس  الرئيس 
ترأس  لنيويورك حيث  الزيارتني 
العامة  اجلمعية  اىل  لبنان  وفد 
حيث  ولباريس  املتحدة،  لالمم 
للجمهورية  دولة  بزيارة  قام 
الرئيس  من  بدعوة  الفرنسية 

اميانويل ماكرون.
الرئيس  دولة  حتدث  كذلك 
اليت  املراحل  فعرض  احلريري، 
قطعها ملف اقرار سلسلة الرتب 
اقراره،  من  بدءا  والرواتب، 
الضرييب  والقانون  واالصالحات 
ضمن التوافق الذي برز يف حينه 
والنواب من  الوزراء  يف جملسي 
وال  كافة،  السياسيني  االفرقاء 
سيما جلهة توفري إيرادات لصرف 
على  حفاظا  اجلديدة  السلسلة 
التوازن املالي يف البالد ووصوال 
اىل قرار اجمللس الدستوري الذي 
واجلدل  الضرييب  القانون  ابطل 
الذي دار حول القرار الذي صدر 

يف هذا الشأن.
بعد النقاش، تقرر باالمجاع اعتماد 
موضوع  ملعاجلة  قانونية  اجراءات 
الضرييب،  والقانون  السلسلة 
سيتم اجنازها يف جلسة تعقد غدا 
يف السراي احلكومي عند الساعة 

العاشرة صباحا«.

حوار مع الصحافيني
ثم دار بني الرياشي والصحافيني 

احلوار التالي:
احلكومة  سرتسل  هل  سئل: 
مشروع قانون مستقال عن قانون 

الضرائب؟
جدا  اجيابي  اجلو  »ان  اجاب: 
اجراءات  عن  غدا  وستسمعون 
قانونية جيدة. اما التأجيل فكان 

من اجل كتابة القوانني«.
املوظفون  سيقبض  هل  سئل: 
رواتبهم  بالسلسلة  واملعنيون 
نهاية هذا الشهر وفق ما نصت 

عليه السلسلة؟
كل  غدا  هؤالء  »سيعلم  اجاب: 

شيء، واجلو اجيابي جدا«.

مداخلة عون
مكتب  وزع  الحق،  وقت  ويف 
اجلمهورية  رئاسة  يف  االعالم 
مضمون مداخليت رئيس اجلمهورية 

ورئيس جملس الوزراء.
بداية  يف  عون  الرئيس  حتدث 
اجللسة عن زيارة االمم املتحدة، 
القاها  اليت  الكلمة  اىل  فأشار 
وعرض  العامة،  اجلمعية  امام 
للمواضيع اليت اثارها مع االمني 
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام 
غوترييس ورؤساء الوفود الذين 
التقاهم، وابرزها اجناز التحرير يف 
اجلرود، واالنتهاكات االسرائيلية 
لبنان،  سيادة  ضد  املستمرة 
السوريني  النازحني  وموضوع 
حلوار  دوليا  مركزا  لبنان  وجعل 

احلضارات واالديان واالعراق.
عن زيارة فرنسا اشار عون اىل 
ان »املواضيع اليت متت مناقشتها 
مع الرئيس ماكرون واملسؤولني 
الفرنسيني هي نفسها اليت اثريت 
مع  نيويورك،  حمادثات  خالل 
اللبنانية-  العالقات  على  الرتكيز 
تطويرها«.  وسبل  الفرنسية 
وقال ان »اجلهد الفرنسي سوف 
ينصب على اعداد مؤمترات دولية 
االول  لبنان،  مساعدة  هدفها 
اللبناني  اجليش  حاجات  لدرس 
والثاني  االمنية،  واملؤسسات 
وتشجيع  االقتصادية  للتنمية 
للبحث  والثالث  االستثمار، 
على  احلادة  االنعكاسات  يف 
النزوح  نتيجة  لبنان  يف  الوضع 

السوري«.
انه  اىل  اجلمهورية  ولفت رئيس 
ملس خالل جوالته اخلارجية تفهما 
حيال  اللبناني  للموقف  دوليا 
مع  السوريني،  النازحني  موضوع 
وعد بتبنيه. وأورد خالصة لتقرير 
سببها  اليت  التداعيات  عن  أعد 
يف  لبنان  اىل  السوري  النزوح 
اجملاالت االجتماعية واالقتصادية 

واالمنية واالنسانية.
بعد ذلك، حتدث عون عن املواقف 
اجمللس  قرار  بعد  صدرت  اليت 
القانون  بابطال  الدستوري 
بعض  ان  اىل  فأشار  الضرييب، 
املألوف،  عن  خرج  املواقف  هذه 
ان شدد  له  انه سبق  اىل  الفتا 

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
بعد ظهر امس االول، اجتماعها 
حارة  يف  مقرها  يف  الدوري 
حريك برئاسة النائب حممد رعد 

ومشاركة أعضائها.
البيان  األثر  على  وأصدرت 
والوفاء  الوالء  »عهد  اآلتي: 
يف حمرم احلرام، جددته الكتلة 
بيت  وألهل  األكرم حممد  للنيب 
ولسبط  السالم،  عليهم  النبوة 
سيد االنبياء واملرسلني وحفيده 
احلسني،  االمام  الشهداء  سيد 
الذي نهض مبهمة احياء االسالم 
مصباح  فكان  األصيل  احملمدي 
جناة  وسفينة  للبشرية  هداية 
ومن  والغفلة  الضاللة  من  هلا 
االستبداد،  ومهانة  القهر  مذلة 
االنبياء  إلرث  احلافظ  كان  كما 
الرسالية  وملفاهيمهم  وقيمهم 
االهلية  وتعاليمهم  التوحيدية 
الفرد  أحوال  تستقيم  بها  اليت 
واجلماعات والشعوب يف الدنيا 
واالخرة. إنه ملن التوفيق االهلي 
خصوصا  وللمسلمني  للمؤمنني 
ان يواصلوا استلهام منطلقات 
وأهدافه  احلسني  اإلمام  ثورة 
ومضامينه وأبعاده ضد الطغيان 
على مر االجيال والزمان، رفضا 
اخلضوع  ضد  وإباء  للظلم، 
هلمم  واستنهاضا  للباطل، 
العدل  اقامة  أجل  من  األحرار 

وصون الكرامة االنسانية.
احمللية  الظروف  ووسط 
ناقشت  املتدحرجة،  واالقليمية 
احمللية  التطورات  بعض  الكتلة 
املنطقة،  يف  واملستجدات 
انطالقا من ثوابتها االسرتاتيجية 
االجنازات  صون  على  وحرصها 
للتحديات  والتصدي  الكربى 
حمور  يزال  ال  اليت  واملخاطر 
والعامل  املنطقة  يف  العدوان 
املقاومة  حمور  ضد  يشهرها 

والصمود«.
ورأت الكتلة أن »إصرار البعض 
الداخلية  امللفات  مقاربة  على 
البالغة احلساسية، يف ظل جتاهل 
التحديات  حجم  عن  تغافل  أو 
االسرتاتيجية،  واملخاطر 
يبعثر  اضطراب  ظل  ويف 
للوقت  تضييع  هو  األولويات، 
للبالد  واشغال  للجهود  وهدر 
موضعية  باختالفات  وألهلها 
تعميقها  اىل  املرتبصون  يعمد 
الستهدافاتهم  خدمة  وتوسيعها 
اليت  االنتصارات  لكل  وجتويفا 

حتققت على مستوى الوطن«.

وخلصت الكتلة بعد النقاش اىل 
ما يأتي:

»-1 ان االحتكام الوطين املسؤول 
الوطين  الوفاق  وثيقة  اىل 
والدستور وحتى القوانني املرعية 
االجراء، من شأنه أن يضع النقاط 
على حروف املعاجلة لكل امللفات 
اخلالفية املتداولة، بدءا من ملف 
الرتب  سلسلة  قانون  تطبيق 
تأمني  مبلف  مرورا  والرواتب، 
التمويل الالزم وبت قطع احلساب 
اىل  وصوال  املوازنة،  واقرار 
معاجلة ملف النازحني السوريني 
إن  النيابية.  االنتخابات  واجراء 
الرؤية  هذه  من  انطالقا  الكتلة 
الصريح من كل  تدلي مبوقفها 
هذه امللفات وتناقش املعاجلات 
هلا مع كل السلطات الدستورية 
احلقوق  يؤمن  ما  وفق  املعنية، 

ألصحابها وحيفظ مصلحة الوطن 
االجتماعي  واستقراره  وأمنه 
أو  حماباة  دون  والسياسي، 

مزايدة.
الوطين  الوفاق  وثيقة  نص  إن 
الدستور  ومنطوق  وروحها 
مبا  واضحة  ومواده  اللبناني 
الصالحيات  ملعرفة  يكفي 
وحدودها لكل مؤسسة دستورية 

يف البالد.
يف  السلطات  تعاون  أن  يبقى 
امليثاقية  األطر  ضمن  بينها  ما 
والدستورية هو الطريق الصحيح 
والتكامل  التوازن  لتحقيق 
الكثري  حول  التباينات  وملعاجلة 

من املسائل وامللفات.

-2 حتيي الكتلة املواقف الوطنية 
املسؤولة اليت عرب عنها بشجاعة 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  وحزم 
االمم  منرب  على  من  اللبنانية 
املتحدة او خالل زيارته لفرنسا، 
وخصوصا جلهة حفظ حق لبنان 
القاطع  والرفض  باملقاومة 

واحلاسم للتوطني.
اللقاء  أهمية  الكتلة  تؤكد  كما 
اخلارجية  وزيرا  عقده  الذي 
واجيابيته  والسوري  اللبناني 
املشرتكة  وملصاحلهما  للبلدين 
عدم  وجوب  وترى  واملتداخلة، 
الدولية  الضغوط  اىل  االنصياع 
اليت تؤذي مصاحل لبنان وتعمل 
ارضاء  سيادته  تعطيل  على 
على  ومصاحلها  ملشاريعها 

حساب مصاحلنا الوطنية.

-3 تنبه الكتلة اىل أن مشاريع 
اليت  اجلديدة  العقوبات  قوانني 
يضغط اللوبي اليهودي عرب منظمة 

الوفاء للمقاومة: لقاء باسيل املعلم إجيابي للبلدين 
واملطلوب عدم االنصياع لضغوط دولية تؤذي مصاحل لبنان

قبل  املوازنة  اقرار  على ضرورة 
قانوني سلسلة الرتب والرواتب 
معاجلة  اىل  داعيا  والضرائب، 
قرار  بعد  نشأ  الذي  للوضع 
على  ترتكز  الدستوري  اجمللس 
املرعية  واالنظمة  القوانني 
االجراء، والفتا اىل ضرورة حتمل 
هذه  حيال  مسؤولياتهم  اجلميع 
ادخاهلا  وعدم  الدقيقة  املواضيع 
وتوزيع  املزايدات  سوق  يف 

االتهامات العتبارات خمتلفة.
الوزراء  جملس  ان  اىل  وأشار 
الواقع  مناقشة  اىل  مدعو 
اجمللس  قرار  بعد  استجد  الذي 
الدستوري واختاذ القرار املناسب 

يف شأنه.
مداخلة الحريري

بدوره، حتدث احلريري عن قانون 
الضرييب  والقانون  السلسلة 
السياسيني  االفرقاء  ومواقف 
مشريا  اقرارهما،  اىل  ادت  اليت 
عن  صدر  الذي  القرار  اىل 
بإبطال  الدستوري  اجمللس 
القانون الضرييب والنقاش الذي 
دار حول عمل اجمللس الدستوري 
وصالحياته يف تفسري الدستور.

وشدد على حق جملس النواب يف 
يف  مبا  يريده،  قانون  اي  اقرار 
الغاؤها،  او  ضرائب  اقرار  ذلك 
دار  الذي  النقاش  ان  اىل  الفتا 
بداية  الوزراء  جلسيت جملس  يف 
االسبوع ويف احللقات السياسية، 
قانون  تضمني  حول  »متحور 
الضرائب ضمن املوازنة اجلديدة 
احلساب  قطع  مسألة  ومعاجلة 
املنصوص عليها يف املادة 87 من 
الدستور، أو االتفاق على مشروع 
النقاط  يتضمن  جديد  قانون 
االعتبار  االخذ يف  مع  الضريبية، 
اجمللس  قرار  ورد يف  ما  بعض 

الدستوري من مالحظات«.
أن  »علينا  احلريري:  وأضاف 
يكن  مل  اذا  حلول  عن  نفتش 
هناك اتفاق على احد االقرتاحني، 
اىل  يسعى  من  مثة  ان  والسيما 
من  نتج  الذي  الوضع  استغالل 
لالحياء  الدستوري  اجمللس  قرار 
مأزوم،  ظرف  يف  البالد  وكأن 
توحي  املؤشرات  كل  وقت  ويف 
انه خالل االشهر الثمانية املاضية 
على  اجيابية  تطورات  حصلت 
الصعيد االقتصادي ويف املوسم 
املعطيات  من  وغريها  السياحي، 
يتم  ما  ختالف  اليت  االجيابية 

الرتويج له«.
ولفت احلريري اىل انه اجتمع مع 
وزير املال وحاكم مصرف لبنان 
املرتتبة  املالية  اآلثار  ومت درس 
توافق  »وكان  السلسلة،  على 
على ضرورة اعتماد حلول حتافظ 
وعلى  املالي  االستقرار  على 

القدرة االقتصادية للبالد«.

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون

الكونغرس  يف  القرارها  ايباك 
االمريكي، هي مشاريع عدوانية 
لبنان  تستهدف  تصعيدية 
ومؤسسات،  ودولة  جمتمعا 
وجيب أن يدرك اجلميع أن احدا 
سلب  يستطيع  لن  العامل  يف 
لبنان وشعبه حقهما يف الدفاع 
وأن  والسيادة  األرض  عن 
فإنها  تصاعدت  مهما  الضغوط 
لن تثين اللبنانيني عن موقفهم 
أو  للخضوع  الرافض  السيادي 

االنصياع للهيمنة.

-4 تشدد الكتلة على حق الشعب 
الفلسطيين املظلوم يف مقاومة 
ألرضه  االسرائيلي  االحتالل 
اىل  دعوتها  وجتدد  ومقدساته، 
والدول  والقوى  الشعوب  كل 
محاية  اىل  العامل  يف  احلرة 
مشروعية هذا احلق املكرس يف 
شرعة  ويف  الدولية  القوانني 

حقوق االنسان.
التوغل  الكتلة  تشجب  كما 
االسرائيلي  االستيطاني 
االراضي  وبقية  القدس  يف 
وتدين  احملتلة،  الفلسطينية 
كل االعتداءات الصهيونية على 
وأرضه  الفلسطيين  الشعب 

وحقوقه.

-5 تعرب الكتلة عن إدانتها اىل 
لالستفتاء املنفرد حول انفصال 
خطوة  ولكل  كردستان  اقليم 
العراق  وحدة  تعرض  أن  ميكن 
للتجزئة أو التقسيم، وتعرب عن 
الشعب  مع  وتضامنها  تأييدها 
وحرصه  متسكه  يف  العراقي 
على سيادة ووحدة أرض العراق 

ومؤسساته«.

الوزراء جلسته اىل  رفع جملس 
يوم   ظهر  قبل  من  العاشرة 
)امس( اجلمعة الستكمال البحث 

يف ملف السلسلة.
ملحم  االعالم  وزير  وأعلن 
مقررات  تالوته  خالل  الرياشي 
جلسة جملس الوزراء اليت عقدت 
»عقدت  انه  بعبدا  قصر  يف 
اجللسة برئاسة رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون ويف حضور 
احلريري،  سعد  احلكومة  رئيس 
عون  الرئيس  أطلع  وقد 
الزيارتني  نتائج  على  اجمللس 

وحتدث  وفرنسا،  نيويورك  إىل 
اليت  املراحل  وعرض  احلريري 
قطعها بدءا من اقرار السلسلة، 
اجمللس  قرار  إىل  وصوال 

الدستوري«.
إىل  الرياشي  الوزير  وأشار 
اجراءات  اعتماد  »تقرر  انه 
قانونية ملعاجلة قانون السلسلة 
تعقد  جلسة  يف  والضرائب 
عند  احلكومي  السراي  يف  غدا 
ان  مؤكدا  صباحا،  العاشرة 
غدا  واجللسة  جدا  إجيابي  »اجلو 

هي لكتابة القوانني«.

الرياشي: اجلو اجيابي وغدا )امس( 
سنعلن عن االجراءات القانونية 

للقانون الضرائيب
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2 �    $129,500*

3 �     $139,500*

4 �    $159,500*

ATTENTION�
FIRST�HOME�BUYERS

* FHOG included in price; conditions apply.

For more information, contact:

Rami Solaka
0421 452 028
rami.s@newhomeshop.com.au

1A Woodward Way, Caroline Springs VIC 3023

English, Arabic and Assyrian spoken.

everything under one roof

www.newhomeshop.com.au

...on your land

VIC
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لبنانيات

حكومات  عن  ممثلون  اجتمع 
لبنان والعراق واألردن واالحتاد 
املتحدة،  واألمم  األوروبي 
إضافة إىل العديد من الشركاء 
األعضاء  والدول  اإلقليميني 
يف االحتاد األوروبي اليوم يف 
خطط  لتقديم  الكبري  السراي، 
والعراق  للبنان  الوطنية  العمل 
من  التخفيف  بشأن  واألردن 
املخاطر الكيميائية والبيولوجية 
يف  والنووية،  واإلشعاعية 
االحتاد  مركز  مبادرة  إطار 
من  للحد  التخصصي  األوروبي 
املخاطر الكيميائية والبيولوجية 
وذلك  والنووية،  واإلشعاعية 
البعثة  وزعته  بيان  حبسب 
اإلعالمية يف االحتاد األوروبي.

فليفل
لرئاسة  العام  األمني  وقال 
جملس الوزراء فؤاد فليفل يف 
كلمته االفتتاحية: »نشكر االحتاد 
الصديقة  والدول  األوروبي 
استعداد  من  أبدياه  ما  على 
خطة  مندرجات  تنفيذ  لتمويل 
العمل الوطنية للحد من خماطر 
والبيولوجية  الكيميائية  املواد 
ما  والنووية،  واإلشعاعية 
حياكي ويتوافق مع الدعم الذي 
العمل  لبنان من جمموعة  يلقاه 
الدولية اليت أنشئت بقرار من 

جملس األمن عام 2014«.

دي بيولي
من جهتها، قالت نائبة رئيسة 

االحتاد األوروبي يدعم خطط العمل الوطنية 
للبنان والعراق واألردن بشأن التخفيف من 
املخاطر الكيميائية والبيولوجية والنووية

بعثة االحتاد األوروبي يف لبنان 
»رأينا  بيولي:  جوليا كوخ دي 
تقدما ملموسا يف جمال الدفاع 
الكيميائية  باملخاطر  املتعلق 
واإلشعاعية  والبيولوجية 
والعراق  لبنان  يف  والنووية 
مركز  مع  بالتنسيق  واألردن، 
التخصصي  األوروبي  االحتاد 
يف عمان، وسنشجع املزيد من 
النتائج  تعزيز  على  اخلطوات 
املهمة احملققة حتى اليوم يف 
وبناء  الوكاالت  بني  التعاون 

القدرات والتوعية«.

نصولي
نصولي،  بالل  الدكتور  وشكر 
االتصال  جهة  ميثل  الذي 
»االحتاد  للبنان،  الوطنية 
الشريكة  والدول  األوروبي 

على دعمها«.
التدريبات  عاليا  »نثمن  وقال: 
من  املعنيون  تلقاها  اليت 
املختصة،  وأجهزتنا  إداراتنا 
ونتطلع إىل املزيد من التعاون 

يف املستقبل«.

حملة  االفتتاحية  اجللسة  وتلت 
عامة عن عمل املبادرة املمولة 
واخلاصة  األوروبي  االحتاد  من 
من  للحد  التخصصية  باملراكز 
املخاطر الكيميائية والبيولوجية 
وعرض  والنووية،  واإلشعاعية 
للبنان  الوطنية  العمل  خلطط 

والعراق واألردن.
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الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
سعد احلريري مساء امس االول 
يف »بيت الوسط« النائب وائل 
أبو فاعور الذي قال على األثر: 
الرئيس  مع  اليوم  »لقائي 
إطار  ضمن  يندرج  احلريري 
رئيس  بني  الدائم  التشاور 
اللقاء الدميقراطي النائب وليد 
احلريري،  والرئيس  جنبالط 
سواء حول املستجدات األخرية 
الرتب  سلسلة  موضوع  من 
للمأزق  حل  وإجياد  والرواتب 
بالنسبة  أو  فيه،  حنن  الذي 
والتحديات  الثنائية  للعالقة 
الساحة  على  املطروحة 

احمللية«.
سئل: هل من تنسيق حتضريا 

جللسة جملس الوزراء غدا؟
كانت  اليوم  »األمور  أجاب: 
جملس  جلسة  يف  إجيابية 
أن  على  إمجاع  هناك  الوزراء. 
السلسلة حق مكرس وال بد من 
تسيري األمور، ودفع السلسلة 
طلبها  اليت  التعديالت  وإجراء 
والذهاب  الدستوري،  اجمللس 
النيابي.  اجمللس  إىل  بها 
اليوم  هناك  كان  أنه  وأعتقد 
اتفاق ومل يعد هناك تضعضعا 
يف موقف احلكومة ويف طريقة 
مت  فقد  األمر،  مع  التعاطي 
مشرتك  موقف  على  االتفاق 
وحيفظ  املواطنني  ينصف 
الوقت  ونفس  ويف  حقهم، 
الدستوري،  املسار  يسلك 
االشرتاكي  التقدمي  واحلزب 

جزء من هذا االتفاق«.
الفنان العريضي

احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
الفنان اللبناني العاملي مروان 
وزير  حضور  يف  العريضي 
الثقافة الدكتور غطاس خوري.
العريضي:  قال  اللقاء،  بعد 
»قدمت للرئيس احلريري كتابي 
اجلديد »يف رحاب فن الزخرفة 
الشرقية«، وهو كتاب يتحدث 
الذي  الشريف  املصحف  عن 
أطلعت  وقد  شخصيا.  صممته 
الرئيس احلريري على املصحف 

نفسه، وهو أعجب به«.
لجنة وزارية

الرئيس  ترأس  ذلك،  بعد 
احلريري اجتماعا للجنة الوزارية 
قانون  مشروع  دراسة  املكلفة 

احلريري ترأس اجتماعا للجنة محاية املواقع األثرية

 ابو فاعور: إمجاع على احقية السلسلة وال بد 
من تسيري األمور

محاية املواقع واألبنية األثرية، 
غطاس  الوزراء:  حضور  يف 
خوري، يعقوب الصراف، طالل 

الحريري مرتئسا اجتماع اللجنة

الخلفية
االحتاد  »مراكز  أن  إىل  ويشار 
التخصصية للحد من  األوروبي 
املخاطر الكيميائية والبيولوجية 
مبادرة  والنووية  واإلشعاعية 
األحباث  مركز  ينفذها  عاملية 
للمفوضية  التابع  املشرتكة 
بصورة  بالتعاون  األوروبية، 
األمم  معهد  مع  مشرتكة 
لبحوث  االقليمي  املتحدة 
وتهدف  والعدالة.  اجلرمية 
من  التخفيف  إىل  املبادرة 
املخاطر الكيميائية والبيولوجية 
ذات  والنووية  واإلشعاعية 
العرضية  أو  اإلجرامية  الطبيعة 
تعزيز  خالل  من  الطبيعية  أو 
وحتسني  متماسكة  سياسة 
على  واجلهوزية  التنسيق 
الوطين واإلقليمي،  الصعيدين 
نهج شامل  تقديم  وعن طريق 
القانونية  املسائل  يغطي 
والعلمية واإلنفاذية والتقنية.

وتشمل هذه املبادرة املنفذة، 
األمم  معهد  مع  بالتعاون 
لبحوث  االقليمي  املتحدة 
 60 من  أكثر  والعدالة  اجلرمية 
 8 يف  إطالقها  وجرى  بلدا، 
العامل،  من  خمتلفة  مناطق 
األطلسي  احمليط  واجهة  هي: 
الوسطى،  آسيا  اإلفريقية، 
والوسطى،  الشرقية  إفريقيا 
دول جملس التعاون اخلليجي، 
مشال  األوسط،  الشرق 
آسيا،  شرق  جنوب  إفريقيا، 
جنوب  أوروبا،  شرق  جنوب 
وأوكرانيا.  مولدوفا،  القوقاز، 
أمانة  املناطق  هذه  من  ولكل 
األمانات  وتضمن  عاملة.  عامة 
والتنسيق  التعاون  اإلقليمية 
وتتوىل  الشريكة،  البلدان  مع 
بتحديد  دعمها  مسؤولية 
مقرتحات  وصياغة  احلاجات 
خطط  ووضع  إقليمية  مشاريع 
عمل وطنية وتنفيذ املشاريع.

ونتيجة لألنشطة اجلارية ملبادرة 
اخلاصة  األوروبي  االحتاد 
باملخاطر الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية يف الشرق 
األوسط، مت إطالق 20 مشروعا 
منذ   - البلدان  حاجات  تليب   -

عام 2011«. 

أرسالن، نهاد املشنوق، نقوال 
جمللس  العام  واألمني  تويين 

الوزراء فؤاد فليفل.

استقبل الرئيس جنيب ميقاتي 
أشرف  اللواء  السابق  الوزير 
البحث  ومت  دارته  يف  ريفي 
مبدينة  املتعلقة  املشاريع  يف 
على  والتأكيد  طرابلس، 
خيدم  مبا  التعاون  يف  املضي 
مصلحة املدينة وأهلها. وجرى 
اجتماعات  عقد  على  االتفاق 
كل  يف  البحث  ملتابعة  دورية 

املواضيع املطروحة.

خالل  البحث  تطرق  كذلك 
»وثيقة  مضمون  اىل  االجتماع 
السياسية  القوى  بني  الشرف 
لتحييد  طرابلس  مدينة  يف 
عن  واالمنائي  البلدي  العمل 
واليت   « السياسي  العمل 
واتفق  ريفي،  اللواء  اعدها 
على متابعة البحث بشانها بني 
يف  والفاعليات  القوى  خمتلف 

طرابلس. 

ميقاتي استقبل ريفي والبحث تناول 
املشلريع املتعلقة بطرابلس

»القوات  حزب  رئيس  عاد 
الدكتور مسري جعجع  اللبنانية« 
يرافقه وزير الشؤون اإلجتماعية 
امس  مساء  عاصي  بو  بيار 
زيارة  بعد  بريوت  اىل  االول 

السعودية  العربية  اململكة  إىل 
املسؤولني  خالهلا  التقى 
التداول  مت  حيث  السعوديني 
لبنان  يف  العامة  األوضاع  يف 

كما يف أزمات املنطقة. 

جـعجع عـاد مـن السـعودية

»اللقاء  رئيس  تلقى 
وليد  النائب  الدميقراطي« 
على  ردا  جوابية  برقية  جنبالط 
رسالته اليت أدان فيها احلادث 
مدير  من  اإلرهابي يف طهران 

مكتب  يف  الدولية  العالقات 
علي  اإليرانية  الثورة  مرشد 
ناقال  قمي،  حمسن  اخلامنئي 
على  جلنبالط  اخلامنئي  إمتنان 

إدانته وتعزيته. 

جنبالط تلقى برقية من مدير مكتب اخلامنئي 
ردا على ادانته للحادث االرهابي يف طهران

النقابية  التنسيق  هيئة  عقدت 
رابطة أساتذة  اجتماعا يف مقر 
بعد  الرمسي  الثانوي  التعليم 
ظهر امس االول، إثر االعتصام 
القصر  مفرتق  أمام  نفذ  الذي 
انعقاد  مع  بالتزامن  اجلمهوري 
من  الوزراء،  جملس  جلسة 
عن  البحث  استكمال  أجل 
الرتب  سلسلة  لقانوني  خمارج 

والرواتب والضرائب.
يوم  إىل  اجللسة  تأجيل  وبعد 
اهليئة،  قررت  )امس(  اجلمعة 

»االستمرار  بيان،  حبسب 
يف  والشامل  العام  باالضراب 
املدارس والثانويات واملهنيات 
الرمسية، ويف اإلدارات العامة 
والبلديات  املستقلة  واملصاحل 
اجتماع  وعقد  )امس(،  اجلمعة 
جملس  جلسة  انتهاء  عقب 
عند  امس  املقررة  الوزراء 
يف  صباحا  العاشرة  الساعة 
السرايا، من أجل اختاذ املوقف 
مقررات  ضوء  يف  املناسب 

جلسة جملس الوزراء«.

هيئة التنسيق: مستمرون يف اإلضراب 
العام والشامل
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الشيخ  اجلمهورية  مفيت  زار 
عبد اللطيف دريان دار العجزة 
تلبية  بريوت،  يف  اإلسالمية 

لدعوة من جملس عمدة الدار.
رئيس  استقباله  يف  وكان 
حممود  الدكتور  العمدة  جملس 
العام  واملدير  واألعضاء  فاعور 
عزام حوري، يف حضور عديد من 
الشخصيات. وجال دريان على 
مرافق دار العجزة ومن ضمنها 
الطبية  والعيادات  املستشفى 
أعمال  على  واطلع  واخلدماتية، 
واألشعة  والصيدلية  املخترب 
الفيزيائي  العالج  وأقسام 
الطبية  والوسائل  واإلنشغالي 
االكادميي  والعمل  املتطورة 
واإلداري.  والتمريضي  الطيب 
يف  املرضى  تفقد  كما 
الشفاء  هلم  ومتنى  املستشفى 
نزالء  إىل  واستمع  العاجل، 
ثم  السن  كبار  من  املستشفى 
العناية  وحدة  ذلك  بعد  انتقل 

امللطفة حيث مرضى الغيبوبة.
املفيت  قال  فاعور  كلمة  وبعد 
»يف  االتية:  الكلمة  دريان 
اإلسالمية،  العجزة  دار  زيارة 
أساسيني:  أمرين  أمام  أتوقف 
صحيحا  ليس  أنه  هو  األول، 
أن الوقت مير، الصحيح هو أننا 
حنن الذين منر. األمر الثاني، هو 
أن لكل شيء مثنا.. إال الوقت، 
ال ميكن شراء الوقت، وال ميكن 
اهلل  قال  كما  ألنه  امتالكه.. 
فإذا  أجل  أمة  »ولكل  تعاىل: 
ال يستأخرون ساعة  أجلهم  جاء 
وال يستقدمون«. من أجل ذلك، 
ليس املهم كم نعيش؟ املهم 
أهمية  هنا  ومن  نعيش؟  كيف 
رسالتها  وأهمية   .. الدار  هذه 
ويتمثل  النبيلة.  اإلنسانية 
اإلنسان  نقل  يف  النبل  هذا 
يقيم  الذي  املنزل  من  املسن 
مفتقرا  أو  عاجزا،  منفردا  فيه 
الذي  البيت  إىل  العناية،  إىل 
واحلنان  والعطف  باحملبة  يغمره 
له  يصون  والذي  والتقدير، 
أكرمه  اليت  اإلنسانية  كرامته 
الشيخوخة  أن  ذلك  بها.  اهلل 
مرحلة  من  انتقال  إال  هي  ما 
مرحلة  إىل  وممارستها،  الرمحة 
أرحم  واهلل  وطلبه.  االسرتحام 

الرامحني«.
اضاف: »ليس املهم كم يعيش 
الواحد منا، املهم كيف يعيش؟ 
بيد اهلل تعاىل وحده.  ال«كم« 
عن  تعرب  فإنها  الكيفية  أما 
لإلنسان،  اهلل  رمحة  يف  ذاتها 
القادر،  اإلنسان  رمحة  ويف 
لإلنسان العاجز واحملتاج. ويف 
رسالة هذا الصرح اإلسالمي - 
تتجلى  حيث  الراقي،  اإلنساني 
يف كل قاعة من قاعاته، ويف 
املرضى  غرف  من  غرفة  كل 
الرتمجة  العجزة،  واملسنني 
للناس،  للدعوة اإلهلية  العملية 
الرمحن،  يرمحهم  )الرامحون 
يرمحكم  األرض  يف  من  ارمحوا 

من يف السماء(.
الرمحة  »مفهوم  ان  اىل  واشار 
العاملني  على  هنا  يقتصر  ال 
العجزة،  املسنني  رعاية  على 
واملهتمني بهم صحيا واجتماعيا 
أصحاب  يشمل  ولكنه  فقط، 
أهل  من  البيضاء،  األيادي 
الذين  ونساء،  رجاال  اخلري، 
اخلريي  الصرح  هذا  يدعمون 
يواصل  حتى  ومعنويا،  ماديا 
فلهم  السامية..  رسالته  أداء 
الدنيا  يف  ربهم  عند  أجرهم 

واآلخرة«.
السعادة  »إن حلظة من  وقال: 
هذه  أهل  من  للمسن  تتوفر 
أيام  من  يوم  كل  الدار، جتعل 
سعيدة،  أياما  باخلري،  املتربع 
السعادة،  يف  املشاركة  وهذه 
مشاركة  جوهرها  يف  هي 
مجيعهم  الناس  ألن  إميانية، 
وقد  واحدة،  نفس  من  خلقوا 
جاء يف األثر: )أحب اخللق إىل 

اهلل من أحسن إىل عياله(«.
اضاف: »حيظى كبار السن يف 
رفيعة.  اجتماعية  مبكانة  لبنان 
وتعترب رعاية املسنني والعطف 
عليهم مسؤولية مجاعية قبل أن 
تكون فردية، وكذلك جزءا مهما 
والقيم  االجتماعية  البنية  من 
األصيلة.  والدينية  الثقافية 
اجلمهورية  يف  الفتوى  ودار 
اللبنانية حترص كل احلرص على 
والعجزة،  السن  كبار  ينعم  أن 
الكريم  العيش  يف  حبقهم 
وصحية  رعائية  بيئة  وسط 
إىل  الدولة  وندعو  واجتماعية، 
بذل املزيد من اجلهود، لتوفري 
للمسنني،  الالزمة  الرعاية 
ترعى  اليت  املؤسسات  ودعم 
لتقديم  ومساعدتها  املسنني، 
حيتاجون  اليت  اخلدمات  أفضل 

إليها يف عيشهم الكريم«.
على  حث  »االسالم  ان  واكد 
ورعايتهم  السن  بكبار  العناية 
والرب  وتوقريهم  واحرتامهم 
النيب  قول  من  انطالقا  بهم، 
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  حممد 
»ليس منا من مل يرحم صغرينا، 

ويوقر كبرينا«.
وختم: »بارك اهلل بالعاملني يف 
عليه.  وبالقائمني  الصرح  هذا 
الذين  اخلري،  بأهل  اهلل  وبارك 
يرفدونه مبا أفاء اهلل به عليهم 
وبارك  ومساعدات.  دعم  من 
الدار  هذه  فيه  باملقيمني  اهلل 
الرعائية من املسنني والعجزة، 
الذين ينعمون بالرعاية والعناية 
وإياكم،  اهلل  حفظنا  املطلوبة. 
وأكرمنا يف أن نكون يف خدمة 
أهلنا  من  خلقه،  من  العجزة 
فنحن  جمتمعنا.  ورواد  وأحبتنا 
نبتغي  اهلل،  أمام  عجزة  مجيعا 
منه رمحة وفضال .. وهلل عاقبة 

األمور«.
ويف نهاية الزيارة أقيمت مأدبة 
غداء تكرميية على شرف املفيت 

دريان واحلضور.

دريان من دار العجزة: رعاية املسنني مسؤولية مجاعية

التغيري  »تكتل  سر  امني  تناول 
إبراهيم  النائب  واإلصالح« 
»مبوضوعية«  برنامج  يف  كنعان 
عرب الmtv، ملفات الساعة، من 
ورواتب  رتب  وسلسلة  موازنة 
واألحزاب،  القوى  مع  وعالقة 
النفايات  ملفي  اىل  باإلضافة 

والتوتر العالي.

امللف املالي
املوازنة  »طرح  أن  اىل  ولفت 
ان  يفرتض  النواب  جملس  يف 
»انتظام  أن  مؤكدا  قريبا«،  يتم 
الثقتني  يعزز  العامة  املالية 
أن  واعترب  واخلارجية«،  الداخلية 
واحلسابات  املوازنات  »تغييب 
مدى سنوات غيب الرؤية املالية 
ال  بتكاتفنا  وقادرون  للدولة 
تناكفنا على تصويب البوصلة«، 
الربملانية  »الرقابة  الفتا اىل أن 
املال  جلنة  بها  قامت  اليت 
اجمللس  يشهدها  مل  واملوازنة 

نيابي منذ زمن طويل«.
على  التسوية  »رفض  أن  وأكد 
النقاش  لّب  هي  العام  املال 
اليوم ما يعين ان االبراء  الدائر 
بأن  وذكر  مستحيال«.  يزال  ال 
منذ  مدققة  مالية  حسابات  »ال 
العام 1993، وال موازنة منذ العام 
2005 ، وعندما تبدلت التحالفات، 
بدأ بعض من صمت سنوات، يوم 
قدمنا االبراء املستحيل، يتحدث 
املالية،  احلسابات  غياب  عن 
يوم وضعنا  نسمع صوتهم  ومل 
على  بل  ال  اجلرح،  على  االصبع 

العكس«.
وقال: »ما اثاره وزير املال يف 
عن  باألمس  »االخبار«  صحيفة 
احلسابات،  يف  كبرية  اختالالت 
منذ  املال  جلنة  يف  كشفناه 
واتهمنا  قلناه  وما   ،2010 العام 
تبينت  بالتسييس،  على اساسه 
صحته فال حسابات مالية سليمة 

يف اجلمهورية اللبنانية«.
قرار  يف  ما  »اهم  أن  واعترب 
تكون  ان  الدستوري  اجمللس 
املوازنة يف مواعيدها الدستورية 
املالية  احلسابات  تقدم  وان 
بأن  وذكر  سنويا«،  املدققة 
هو  املالية  باحلسابات  »الوعد 
منذ العام 1995، يوم كان فؤاد 
لشؤون  دولة  وزير  السنيورة 
العام  يف  اليوم  وبتنا  املال، 
2017 وما زلنا بال حسابات مالية، 
على  نبقى  ان  نريد  ال  وحنن 
واالصالح  احملاسبة  الن  الوعود 
ال يتحققان بالشعارات والوعود، 
املالية  الذمة  فابراء  حينه  واىل 
للحكومات املتعاقبة مجيعها يبقى 
مستحيال، كما أن كل من سكت 
ومل يتحرك عندما بدأنا باالصالح 
وبدل   ،2010 العام  يف  املالي 
حتالفاته،  بتبدل  اليوم  موقفه 
من  وآخر  مستحيل  ايضا  ابراؤه 
حيق له ان يسألنا عن موقفنا«.

واضحة  »الرؤية  أن  اىل  وأشار 
بالنسبة الينا، وطرحنا مع رئيس 
االول  اليوم  منذ  اجلمهورية 
سلسلة«،  ثم  وحسابات  موازنة 
اىل  السياق،  هذا  يف  الفتا، 
هي  الينا  بالنسبة  »االولوية  أن 
اقرار املوازنة واحلسابات املالية 
متويل  لتأمني  طريق  كخريطة 
»اخلطأ  أن  واعترب  السلسلة«، 
املميت هو باملوافقة على سلسلة 
من دون إيرادات، وال سيما ان 

على املسؤول تقديم البديل عند 
اعرتاضه على الضريبة. وحنن مع 
عند  املؤسسات  لعمل  احرتامنا 
دعوة رئيس اجمللس النيابي اىل 
سلسلة  لدرس  تشريعية  جلسة 
واقرارها،  والرواتب  الرتب 
وتبينت  مبدئيتنا،  على  حافظنا 
موازنة  القائل  طرحنا  صوابية 
بإقرار  سلسلة،  ثم  وحسابات 

اجمللس الدستوري نفسه«.
»على  أن  تأكيد  جدد  وإذ 
ال  البدائل  تقديم  املسؤول 
بالطعن«،  واالكتفاء  النعي 
فعلناه  عما  يسأل  »من  قال: 
حنيله اىل وفر ال1004 مليارات 
االصالحي  بالعمل  حتقق  الذي 
واملوازنة  املال  للجنة  الرقابي 
يؤكد  حققناه  وما  أشهر.  مدى 
اهلدر  لضبط  امكانية  هناك  ان 
واملطلوب  الفساد  ومكافحة 
ارادة وعمل ومثابرة، ومن خالل 
الوفر هذا، ميكن استبدال العديد 
من الضرائب اليت ميكن ان يتأثر 
بها املواطن. ولكن األهم ضبط 
االنفاق واحلد من اهلدر والفساد 

املستشري«.

ملف النفايات
ويف ملف النفايات، كشف حمضر 
جلسة جملس الوزراء اليت انعقدت 
يف 12 آذار 2016، والذي »يثبت 
موافقة وزراء حزب الكتائب على 
وزراء  واعرتاض  النفايات  خطة 
»التيار الوطين احلر« وحدهم يف 
اعرتضنا  »حنن  قال:  اجللسة«، 
على خطة النفايات منذ البلداية، 
على  ننقلب  ومل  نوافق  ومل 
ومل  سوانا،  فعل  كما  مواقفنا 
نستعرض بكمامات ومن دونها، 
املؤسساتي،  العمل  مارسنا  بل 
وطرحنا يف جلنة املال احلل اجلدي 
لألزمة بأكثر من 10 جلسات، يف 
املستوى  على  املعنيني  حضور 
وجملس  والبلديات  الوزاري 
االمناء واالعمار، ووضعنا خريطة 
 4 من  املطمر  عمر  تقصر  طريق 
على  وتقوم  سنة،  اىل  سنوات 
الالمركزية واملعامل يف األقضية 
أنين  السياق،  هذا  يف  واذكر 
املر  ميشال  النائب  التقيت 
اخلصومة  رغم  على  حينه،  يف 
عليه  ومتنيت  بيننا،  السياسية 
حضور رئيسة احتاد بلديات املنت 
املال،  جلنة  اجتماع  املر  مرينا 
مل  همي  ألن  حصل،  ما  وهو 
يكن العراضات واالستعراضات، 
لرفع  مبسؤولية  التعاطي  بل 
بعدما  الشوارع،  من  النفايات 
واقفال  االعتصام  بنتيجة  باتت 
املنازل  بني  محود،  برج  مطمر 
يف  طرحنا  وقد  حي.  كل  ويف 
جلنة املال الالمركزية يف احلل، 
ان يقدم كل احتاد بلديات ارضا 
معمل  لبناء  الشروط  تستويف 
النفايات عليها، بتمويل  ملعاجلة 

من االحتاد األوروبي«.

التوتر العالي
قال  العالي  التوتر  ملف  ويف 
عن  كنعان  ابراهيم  يسأل  ال   «
دوره يف حل ملف التوتر العالي 
من  قبل  باحللول  حاضر  فأنا 
ألغراض  بالسياسة  اليوم  يزايد 
اي تسوية  مع  انتخابية، ولست 
على حساب الناس، وكاذب كل 
ويعمل  ذلك،  عكس  يسوق  من 

حاضر يف املنصورية كاشفا موافقة وزراء الكتائب على خطة النفايات
كنعان: خوض االنتخابات بوجع الناس ومآسيهم عيب وابراء من صمت على الفساد مستحيل

االعالم  االضاليل يف  نشر  على 
ووسائل التواصل االجتماعي.«.

واعترب أن »ليس املهم ان حضور 
اعالميا يف هذا امللف  املسؤول 
حضوره يف  االهم  بل  ذاك،  او 
السعي اىل حلول جدية«، وقال: 
»انا نائب املنت الشمالي وهمي 
بل  إعالمية،  »بروباغندا«  ليس 
املنصورية  يف  اهلي  ايصال 
من  حل.  اىل  سعادة  وعني 
هنا، فأنا ال أتاجر مبآسيهم، بل 
عملت من موقعي واعمل من 11 
عاما حلل يوفر الكهرباء ويراعي 
وبالتنسيق  املواطنني.  هواجس 
واألهالي  الطاقة  وزارة  بني  ما 
املارونية،  بريوت  ومطرانية 

جنحت يف توقيف االعمال..«

جنبالط والبواخر
وعن موقف النائب وليد جنبالط 
»أسأل  قال:  البواخر،  ملف  من 
الذي  جنبالط  وليد  النائب 
الصناديق  مرت  متى  حنرتم، 
العامة  واملؤسات  واهليئات 
مطلع  منذ  املناقصات  بدائرة 
من  شابها  ما  مع  التسعينيات 
حتى  واهلدر  للحسابات  غياب 
 « انه  معتربا  أكثر؟«،  نقول  ال 
يسجل للتيار الوطين احلر التزامه 
وادارة  الوزراء  جملس  قرارات 
له  نقطة  وهي  املناقصات، 
مزايدات  ويكفي  عليه،  وليست 
هذا  يف  وشائعات  واتهامات 
»هناك  ان  وكاشفا  امللف«، 
جمموعات سياسية تغطي مافيات 
ان  تريدنا  وال  الكهرباء  مولدات 

ننجز يف ملف الكهرباء«.
»التيار القوة األوىل«

الوطين  »التيار  أن  وأكد كنعان 
احلر« هو القوة االوىل يف املنت 
وكل  لبنان  وجبل  الشمالي 
صحيح،  غري  ذلك  عكس  كالم 
الغد  قبل  اليوم  جاهزون  وحنن 
ثقة  من  وواثقون  لالنتخابات، 
يف  اياها  منحونا  اليت  الناس 

دورتني انتخابيتني«.
ان  اعترب  سؤال  على  وردا 
»احلكومة صامدة حتى االنتخابات 
غري  آخر  كالم  وأي  النيابية 
مطروح«، الفتا اىل أن »العديد 
جربان  الوزير  لقاء  انتقدوا  ممن 
وليد  السوري  ونظريه  باسيل 
ساعات  ينتظرون  كانوا  املعلم 
ضابط  للقاء  الشجرة  حتت 
اليوم  اما  السوري.  املخابرات 
فيعيبون على الوزير باسيل لقاء 
نظريه السوري يف األمم املتحدة 
يف مهمة رامية اىل حبث قضية 
هي  عليها  أولوية  ال  وطنية 

النزوح السوري«.
من  ان  »كيف  استغرب  وإذ 
مدى  النيابي  التمثيل  زوروا 
باحرتام  اليوم  ينظرون  عاما   11
من  »نسأل  قال:  الدستور«، 
الدستور عن  يتحدث عن احرتام 
رفضناهما  لتمديدين  تغطيته 

وطعنا بهما«.
زيارة  طاول  الذي  الكالم  وعن 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون لفرنسا وحضور عائلته اىل 
مسي  ما  اىل  باإلضافة  جانبه، 
اشارة  يف  الظل«،  ب«رئيس 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  اىل 
»بداية،  قال:  باسيل،  جربان 
أصول  هلا  دولة«  »زيارة  هذه 
بني  عليها  يتفق  بروتوكولية 

ينظر  ان  وبدل  الدولتني، 
البعض اىل الشكل الذي يرتبط 
بني  والعالقات  بالربوتوكول 
خطاب  عند  فليتوقف  الدول، 
السيادي  ومضمونه  الرئيس 
اجلريئة،  ومواقفه  والوطين 
العمومية  اجلمعية  امام  وكالمه 
رفض  أكد  عندما  املتحدة  لألمم 
هذا  على  القرار  وان  التوطني 
كلبنانيني  الينا  يعود  الصعيد 
املرة  وهي  سوانا.  أحد  اىل  ال 
يف  فيها،  نشعر  اليت  األوىل 
يقرر  اللبناني  بأن  ذلك،  ضوء 
مصريه. وقد اثبت الرئيس يف 
فعلي  رئيس  انه  عدة  حمطات 
املتخذة  والقرارات  واستثنائي، 
يف عهده استثنائية، من ضرب 
االنتخاب،  قانون  اىل  »داعش« 
على  وقدرته  بتفاهماته  مرورا 
اهلل  حزب  من  التناقضات  مجع 

وتيار املستقبل«.
هو  العهد  »هذا  أن  واعترب 
للمسيحيني  األخرية  الفرصة 
واملسلمني، أي جلميع اللبنانيني 
أن  علينا  وحرام  البلد  إلنقاذ 
أشار  وإذ  الفرصة«،  نضع هذه 
صاحب  عون  »الرئيس  ان  اىل 
مبدأ واسرتاتيجي ومثابر لتحقيق 
موقف  بأن  ذكر  به«،  يؤمن  ما 
انعقاد  بتأخري  عون  الرئيس 
اجمللس النيابي شهرا كان خطوة 
تارخيية وجريئة وغري مسبوقة يف 
واليت  اللبنانية  اجلمهورية  تاريخ 
اثبتت ان الرئاسة رئيس وليست 
صالحيات فقط، وقد دفعت يف 
اجتاه اقرار قانون انتخاب يضمن 

اوسع متثيل«.
قوى  »هناك  أن  وكشف 
ومنها  املعلن  منها  سياسية، 
املسترت، تسعى اىل عرقلة العهد 
واإلجنازات«، قائال: »من يتحدث 
اىل  احيله  مربك،  العهد  ان  عن 

مثل احلزم يف
»فجر اجلرود« وحترير االرض من 
اجليش  اعطى  والعهد  اإلرهاب، 
كل الدعم والثقة ليقوم بواجباته 
لضرب االرهاب وحفظ االستقرار، 
والقرار اللبناني احلازم واملستقل 

اخرج »داعش«.
وأكد اننا »ال نزال حتى الساعة 
والقرار  الفرعية  االنتخابات  مع 
واحلكومة«،  الداخلية  وزير  بيد 
مشريا اىل أن »قانون االنتخاب 
قياس  على  ليس  احلالي 
الشراكة  قياس  على  بل  احد 
الوطنية احلقيقية، وحنن مع كل 
قانون  اليت تضمنها  االصالحات 
ردا  مؤكدا  النسيب«،  االنتخاب 
»التيار  »كتلة  أن  سؤال  على 
بعد  اكرب  ستكون  احلر«  الوطين 

االنتخابات النيابية«.

العالقة مع »القوات
الكالم  من  »الكثري  أن  واعترب 
عالقة  عن  االعالم  يف  املتناقل 
الوطين«  »التيار  بني  سلبية 
غري  اللبنانية«  و«القوات 
»املصاحلة  أن  مؤكدا  صحي«، 
بني »التيار« و«القوات« مل تعد 
ملك حزبني بل هي ملك اجلماعة 
اىل  فيها  عودة  وال  املسيحية 
»اعالن  بأن  ومذكرا  الوراء«، 
النيات بني »التيار« و«القوات« 
ينص على التحالف حيث امكن، 
حيث  الدميوقراطي  والتنافس 

يتعذر االلتقاء«.
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زار وفد من دائرة بعبدا والشوف 
طالب  مصلحة  يف  وعاليه 
وكالة  مركز  اللبنانية«  »القوات 
داخلية عاليه يف احلزب التقدمي 
رئيس  الوفد  وضم  اإلشرتاكي. 
الدائرة سليم أبي ضاهر، رؤساء 
األعلى،  املنت  عاليه،  قطاعات 
املدارس، ورؤساء خاليا رمشيا، 
سلفايا  الشويفات،  بسرين، 

والكحالة.
وكان يف استقبال الوفد مسؤول 
الشباب  منظمة  يف  املناطق 
التقدمي كمال العماطوري، وكل 
يف  عاليه  مكتب  سر  أمني  من 
سر  أمني  خداج،  فريد  املنظمة 
مكتب الغرب رياض جعفر، أمني 
سر مكتب املنت سامر أبو عاصي، 
أمني سر مكتب الشويفات وسام 
اجلرد  مكتب  أمني سر  فخر،  أبو 
أعضاء  من  وعدد  سليم،  محد 

مكاتب قضاء عاليه.

أبي ضاهر
اللقاء  »ان  ضاهر:  أبي  وقال 
رؤساء  بني  تعارفيا  كان  وإن 
اخلاليا يف مصلحة طالب القوات 
يف  التقدمي  الشباب  ومنظمة 
انه  اال  عاليه،   - بعبدا  قضاءي 
لتعزيز  اكثر من طبيعي ويهدف 
وخصوصا  والتنسيق،  التعاون 
على  وحنن  املقبلة  األيام  يف 

مشارف االنتخابات النيابية«.
أضاف: »هذا التحالف قائم بيننا 
وبني احلزب التقدمي االشرتاكي 
عالقة  على  احلفاظ  وجيب 
العيش  أجل  من  سويا  العمل 

املشرتك«.

العماطوري
من جهته، رحب العماطوري بالوفد 
أهمية  على  وشدد  القواتي، 
التارخيي  اإلجناز  على  »احملافظة 
صفري  البطريرك  رسخه  الذي 
جنبالط  وليد  احلزب  ورئيس 
 ،»2001 عام  اجلبل  مصاحلة  يف 
بأنشطة  »القيام  ضرورة  مؤكدا 
مشرتكة يف البلدات والقرى من 
والتواصل  العالقات  تعزيز  أجل 
املواطنني،  بني  والتالحم 
وضرورة التعاون بني املنظمتني 
املستشري  للفساد  حد  لوضع 
حيرم  الذي  الدولة  ادارات  يف 
املواطنني من حقهم يف سلسلة 

الرتب والرواتب لسنوات«.
»املخاطر  من  العماطوري  وحذر 
هذه  من  تنتج  ان  ميكن  اليت 
االقتصاد  على  املتبعة  السياسة 
وعلى اللرية اللبنانية«، متسائال 
إقرار  مينع  الذي  »السبب  عن 
البحرية  االمالك  على  ضريبة 
بدل إقرار ضرائب على الطبقات 

الفقرية«. 

وفد من طالب القوات زار داخلية عاليه يف 
التقدمي وتأكيد على تعزيز العالقات

احيا رئيس جملس النواب نبيه 
ليالي  السابعة من  الليلة  بري، 
حسيين  عزاء  مبجلس  عاشوراء 
خنجر يف  ادهم  قاعة  اقيم يف 
حضره  املصيلح،  يف  دارته 
املال  وزير  بري،  إىل  اضافة 
النواب:  خليل،  حسن  علي 
خريس،  علي  قبيسي،  هاني 
السفري  صاحل،  اجمليد  عبد 
املدير  فتحعلي،  حممد  اإليراني 
العام لالمن العام اللواء عباس 
للتنظيم  العام  االمني  ابراهيم، 
أسامة سعد،  الناصري  الشعيب 
املدير العام لالدارة يف اجليش 
املدير  فنيش،  حمسن  اللواء 
حسان  االعالم  لوزارة  العام 
اللبنانية  اجلامعة  رئيس  فلحة، 
»اجلبهة  من  وفد  ايوب،  فؤاد 
 - فلسطني«  لتحرير  الشعبية 
رامز  برئاسة  العامة  القيادة 
التحرير  »جبهة  ومن  مصطفى، 
حممد  برئاسة  الفلسطينية« 
ياسني، وفد من املؤمتر الشعيب 
محدان،  حممد  برئاسة  اللبناني 
وفد من كبار ضباط قوى االمن 
الرئاسة  هيئة  أعضاء  الداخلي، 
حايك،  مجيل  أمل«  »حركة  يف 
قبالن،  وقبالن  محدان  خليل 
شقري،  خليل  الشيخ  املفيت 
القاضي  للجنوب  العام  املدعي 
رهيف رمضان، عدد من اعضاء 
واهليئة  السياسي  املكتب 
فعاليات  احلركة،  التنفيذية يف 
قيادات  قضائية،  اغرتابية، 
من  لفيف  وعسكرية،  امنية 
العلماء، فعاليات بلدية واختيارية 

كشفية  وقيادات  واقتصادية، 
خمتلف  من  شعبية  وحشود 
املناطق غصت بهم قاعة ادهم 

خنجر والباحات احمليطة.
املفتي شقري

عضو  له  قدم  الذي  اجمللس 
احلركة  يف  السياسي  املكتب 
من  بأي  استهل  غزال  حممد 
السيد  للمقرئ  احلكيم  الذكر 

حسني موسى.
القى املفيت شقري كلمة  بعدها 
»قيم  حتدثت يف مستهلها عن 
جتسد  اليت  احلسينية  الثورة 
ثم  ومن  والوحدة.  االصالح 
وحي  من  شعرية  قصيدة  القى 
قول  مرددا  وختم  عاشوراء، 
دولة  معك  »انا  بري:  الرئيس 
شيعي  اهلوية  سين  الرئيس 

اهلوية عربي االنتماء«.
بالسرية  اجمللس  واختتم 
حيدر  الشيخ  تالها  احلسينية 

املوىل.
ويف ختام اجمللس آثر الرئيس 
نبيه بري ان يصافح املشاركني 
يف  العاشورائي  اجمللس  يف 

قاعة ادهم خنجر فردا فردا.
رندة بري

جملس  رئيس  عقيلة  بدورها 
عاصي  رندة  السيدة  النواب 
من  السابعة  الليلة  احيت  بري 
عزاء  مبجلس  عاشوراء  ليالي 
اقامته يف دارتها يف املصيلح، 
الفعاليات  من  حشد  حضره 
من  عدد  وعقيالت  النسائية 
النواب والوزراء ووفود نسائية 

من خمتلف املناطق.

املفيت شقري خالل احياء الليلة ال 7 من عاشوراء يف 
املصيلح: لنجسد معاني املناسبة باالصالح والوحدة

العسكرية  احملكمة  اصدرت 
الركن  العميد  برئاسة  الدائمة 
يف  أحكامها  اهلل،  عبد  حسني 
ملف أحداث عربا، واليت تسببت 
من  عسكريا   18 باستشهاد 
اجليش اللبناني، وقضت بإنزال 
حممد  أمحد  حبق  اإلعدام  عقوبة 

هالل األسري احلسيين.
على  احملكمة  حكمت  وكذلك، 
فضل شاكر ب15 سنة أشغال 
حقوقه  من  وجتريده  شاقة 
لرية  ألف   800 وغرامة  املدنية 

وإلزامه تقديم بندقيته.
أحكام   8 األحكام  وتضمنت 
حممد  أمحد  من:  لكل  اعدام 
هالل االسري )غيابي - إعدام(، 
غيابي  )حكم  البريوتي  فادي 
اعدام(، حسني ياسني )اعدام(، 
)اعدام(،  بركات  عبدالباسط 
حكم   - )الكيماوي  عامر  خالد 
)حكم  صالح  حممد  باالعدام(، 
النقوزي  هالل  باالعدام(، حممد 
وأمحد  باالعدام،  غيابي  حكم 

سعد الدين احلريري )اعدام(.

األحكام  احملكمة  أصدرت  كما 
اآلتية حبق كل من:

 10( دقماق  طراف  حيي   -
سنوات، أشغال شاقة، وجتريده 
الف   500 وتغرميه  حقوقه،  من 

لرية لبنانية لرية(.
سنة   15( سليمان  ابراهيم   -
حقوقه،  من  وجتريده  أشغال، 

والزامه تقديم بندقيته(.
- حسان ثابت )15 سنة أشغال 
الف لرية  شاقة، وتغريمه 500 
حقوقه  من  وجتريده  لبنانية، 

املدنية(.
سنوات   10( البابا  عدنان   -
الف لرية والزامه  وتغرميه 500 

تقديم بندقيته(.
سنوات   10( صطيف  حممد   -
لرية  الف   500 وتغرميه 

لبنانية(.
- حممد وهبة )5 سنوات وتغرميه 
لبنانية، والزامه  الف لرية   300

تقديم بندقيته(.
- علي عبد الوحيد )حكم باملؤبد 
وتغرميه 500 الف لرية لبنانية، 

وتقديم بندقيته(.
سنوات   5( جلول  حممد   -

احملكمة العسكرية حكمت باالعدام المحد 
األسري و8 آخرين وباألشغال الشاقة 15 سنة 

لفضل شاكر وآخرين

سجن(.
- فضل مصطفى )حكم باملؤبد 

وتغرميه 500 الف لرية(.
باملؤبد  )حكم  قبالوي  امحد   -

وجتريده من حقوقه املدنية(.
- وسام نعيم )5 سنوات وتغرميه 

300 الف لرية(.
سنوات   10( االسدي  حممد   -

وجتريده من حقوقه(.
- حممد هالل امحد االسري )حكم 

غيابي باملؤبد(.
- عمر أمحد األسري )غيابي حكم 

مؤبد(.
غيابي  حكم  الدنف  فراس   -
ألف  ب800  وتغرميه  باملؤبد 

لرية.
باملؤبد  حكم  املغربي  عالء   -

وتغرميه 500 ألف لرية.
- حسن حممد الزعرتي حكم سنة 

سجن وإلزامه تقديم بندقيته.
- حسن بالل الزعرتي حكم سنة 

وتقديم بندقيته.
 15 غيابي  حكم  مشعل  مازن   -
سنة أشغال وجتريده من حقوقه 

املدنية.
- حممد مسهون حكم غيابي 15 
سنة وجتريده من حقوقه وتغرميه 

500 ألف لرية.
سنوات،  مخس  زهرة  ماجد   -
وتغرميه  حقوقه  من  وجتريده 
تقديم  وإلزامه  300ألف 

بندقيته.
- طارق سرحال حكم غيابي سنة 

سجن وتقديم بندقيته.
- هادي القواص خملي السبيل، 
وحكم عليه بالسجن سنة وتقديم 

بندقيته.
غيابي  حكم  شعبان  راشد   -

بالسجن سنة وتقديم بندقيته.
 10 حكم  النقوزي  ربيع   -

سنوات.
 7 حكم  البين  سامي  حممد   -
حقوقه  من  وجتريده  سنوات 

وغرامة 500 ألف لرية.
سبع  حكم  الدمياسي  خالد   -

سنوات.
بالسجن  حكم  الدنف  طارق   -
حقوقه  من  وجتريده  سنوات   7

وإلزامه تقديم بندقيته.
بالسجن  حكم  القطب  فراس   -

ستة أشهر.

االسري وشاكر يف قاعة املحكمة

اللواء  األركان  رئيس  تفقد 
ظهر  قبل  مالك  حامت  الركن 
احلربية  الكلية  مبنى  اليوم، 
يف  وجال  الفياضية  يف 
نشاطاتها  على  واطلع  أقسامها 
التدريبية والتعليمية، ثم اجتمع 
حبضور  وضباطها  الكلية  بقائد 
االختصاصيني،  الضباط  دورة 
قائد  قدمه  إجياز  إىل  واستمع 
عن  غريب  فادي  العميد  الكلية 
وحتديث  التعليم  مناهج  تطوير 

التقنيات التدريبية فيها.
ونوه رئيس األركان بـ »جهود 
قيادة الكلية وضباطها ومدربيها 
كافة، لالرتقاء بأداء الكلية إىل 
اجليوش  يف  مثيالتها  مصاف 
األكثر تقدما يف العامل«، مؤكدا 

اعتماد  على  القيادة  »حرص 
معايري الكفاءة واألهلية وحدها، 
سواء يف عملية التطويع أو يف 
الدراسية«.  السنوات  اجتياز 
وأشار إىل »أهمية دور الضباط 
االختصاصيني يف اجليش، جلهة 
تعزيز قدرة الوحدات اللوجستية 
واالدارية والطبية على مساندة 
امليدان،  يف  القتالية  الوحدات 
وهذا ما جتلى مؤخرا يف عملية 
»املؤسسة  فجر اجلرود«.وختم: 
أكثر  باتت  اليوم  العسكرية 
مضى،  وقت  أي  من  قوة 
وإميانهم  جنودها  كفاءة  بفضل 
بقدسية رسالتهم، واستعدادهم 
الالحمدود للتضحية يف مواجهة 

أي خطر يتهدد الوطن«. 

اللواء  السابق  الوزير  قال   
 »: »تويرت«  عرب  ريفي  أشرف 
مع التأكيد على حماكمة كل من 
من  بد  ال   ، اجليش  يستهدف 
عن  العسكرية  احملكمة  سؤال 

سبب جتاهل التورط املثبت ل 
»حزب اهلل« يف أحداث عربا« .

السؤال  وأضاف قائال:« جندد 
احملكمة  قرار  هامش  على 
العسكرية: ملاذا مل حياكم قتلة 

ي اجليش من »داعش«  عسكريِّ
بالباصات  بهم  هرَّ ومن 

املكيفة؟
»العدالة  قائال:  ريفي  وختم 
عدالة  ال  املطلوبة  هي  الناجزة 

ريفي ملاذا مل حياكم قتلة عسكريي اجليش من داعش ومن هربهم بالباصات املكيفة؟
سقٍف  حتت  والشتاء  الصيف 
قتلة  حماكمة  وتفرتض  واحد، 
ال  االرز  وشهداء  احلريري 
حزب  مبربعات  املتهمني  محاية 

اهلل«؟.

رئيس االركان تفقد الكلية احلربية: املؤسسة 
العسكرية اليوم أكثر قوة بفضل كفاءة جنودها

النواب  جملس  رئيس  أجرى 
نبيه بري اتصاال هاتفيا برئيس 
عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية 

وهنأه بسالمة عودته من زيارته 
اىل فرنسا، مشيدا مبواقفه خالل 

الزيارة .

بري اتصل بعون مهنئا بعودته ومشيدا 
مبواقفه

السعودي  العهد  ولي  استقبل   
نائب رئيس جملس الوزراء وزير 
الدفاع األمري حممد بن سلمان بن 
عبد العزيز امس االول يف جدة 
اللبنانية  الكتائب  حزب  رئيس 

النائب سامي اجلميل.
السعودية  االنباء  وكالة  وذكرت 
»واس«انه مت يف خالل االجتماع 
املوضوعات  من  عدد  استعراض 

ذات االهتمام املشرتك.

ولي العهد السعودي التقى سامي 
اجلميل يف جدة

العام  اجمللس  رئيس  أعلن 
السابق  الوزير  املاروني 
انه  بيان،  يف  اخلازن  وديع 
برئيس  هاتفيا  »اتصاال  اجرى 
عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية 

وهنأه بسالمة عودته من زيارته 
التارخيية إىل فرنسا«.

ومثن اخلازن مواقف الرئيس اليت 
اليت  املميزة  العالقات  اكدت 

تربط فرنسا بلبنان«.

وديع اخلازن اجرى اتصاال برئيس اجلمهورية 
مثمنا مواقفه يف فرنسا
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مش  حضنتكن  اللي  »مزيارة 
خمّيمات  »عندكن  طايقتكن«، 
للقاتل  »اإلعدام  عليا«،  نزلوا 
هذه  مزيارة«،  ساحة  يف 
العبارات وغريها أطلقها اهالي 
للمشاَركة  تداعوا  الذين  مزيارة 
مساء  السلمي  التجّمع  يف 
للمطالبة  البلدية  امام  االثنني 
وإعدام  السوريني  برتحيل 
الذي  شنقًا  البشري  الوحش 

قتل الشابة رّيا الشدياق.
أّن املشاركة أتت من  والالفت 
وليس  الشمال  اقضية  خمتلف 
فقط من منطقة مزيارة. وُرفعت 
النكراء  باجلرمية  دة  مندِّ يافطات 
اإلعدام  حكم  بتنفيذ  ومطاِلبة 

شنقًا والعدالة لرّيا.
فيما تفاعلت اجلرمية يف خمتلف 
يف  السيما  اللبنانية  املناطق 
يف  وحتديدًا  الشمال  حمافظة 
مدينة طرابلس فُرفعت اليافطات 
مطاِلبة  »اهلشتاغات«  وُأطلقت 
محودي  باسل  للقاتل  باإلعدام 
ليكون عربًة للذين ال يتقّيدون 
على  واملستقوين  بالقانون 

الدولة اللبنانية وشعبها.
وتهافت املعّزون اىل منزل اهل 
يزالون حتت  ما  الذين  الفقيدة 
الوالدة  فيما  الصدمة،  هول 
على  زالت  ما  الشدياق  ماري 
يًا  حاهلا تعاتب كل َمن جاء معزِّ
يف  كفاية  يشارك  مل  انه  من 
ابنتها  زّفة  اثناء  معها  الرقص 
رقصت  »انا  قائلة:  العروس 
أقّصر  ومل  اوالدكن  بعرس 

وأنتم مل ترقصوا كفاية«.
واحدًا  كان  املعّزين  حديث 
بضرورة معاقبة القاتل ومغادرة 
وحدها  مزيارة،  السوريني 
بصمت  تنصت  كانت  الوالدة 
على  التعليق  دون  اجلميع  اىل 
حبالة  زالت  ما  وكأنها  اجلرمية 

الالوعي وهي مقتنعة متامًا بأنها 
اجنزت عرسًا البنتها ال مأمتًا.

وتعاود  املوضوع  تبّدل  وكانت 
إذا  عّما  املعّزين  مجيع  سؤال 
كان  اذا  وما  الزفة  اعجبتهم 
عرس ابنتها الئقًا بها وتسأهلم 
البيضاء  بالورود  رأيهم  عن 
مل  كيف  وختربهم  والزهرية 
تكتِف بطلب ثالثة طبول وبأنها 
طبول  ستة  ألستقدام  سارعت 
فيجيبها  العرس...  لضخامة 
املعزون ببسمة مبلسمة وبغصة 
وهي  القلب  يف  حيبسونها 
تتباهى بتفاصيل العرس دون 

أي ذكر للجرمية او القاتل.
اليت  الكاملة  الوعي  حالة  تبقى 
الكلمة  يف  رّيا  والدة  أظهرتها 
الوحيدة اليت قالتها عن اجلرمية 
القاعة  اىل  ابنها  دخل  عندما 
وقال هلا أمام اجلموع بأن عائلة 
بلدة  غادرت  باكملها  سورية 
قليال  فصمتت  اليوم،  مزيارة 
واجابت: هي االوىل ولن تكون 
مل  واذا  اعظم  اآلتي  االخرية، 

يؤخذ حقنا سنأخذه بيدنا.
فقد أحدثت جرمية قتل ابنة مزيارة 
الشدياق  فرنسوا  ريا  الشابة 
)26 عامًا( بعد اغتصابها، واليت 
ذويها  قصر  ناطور  ارتكبها 
السوري باسل محودي، صدمة 
وغضبًا  لبنان،  وكل  البلدة  يف 
عارمًا على النازحني السوريني، 
»انتصار  اىل  دعوات  وسط 
النازحني  وإخراج  لـريا  العدالة 

من البلدة«.
بعرس،  ابنتها  ودعت  مزيارة 
لعرسها  تعّد  كانت  اليت  وهي 
الصيف املقبل، ومل يعلن حداد 
عليها حقيقة يف البلدة، بل أعلن 
السبت  ليل  واالقرباء  االهل 
املاضي موعد عرسها الذي أقيم 
األحد يف كنيسة سيدة االنتقال 

اليت ازدانت كما شوارع البلدة 
البالونات  وأقواس  باالبيض 
َغّطى  فيما  والوردية،  البيضاء 
الورد نعشها االبيض، ورقص 
الدبكة  وقع  على  حاملوه  به 
وحتّول  والزغاريد،  والطبول 
زفة  موكب  جنازتها  موكب 
خطيبها  ان  خصوصا  العروس، 
كريم حضر مفجوعًا من افريقيا 

للمشاركة يف عرس الفراق.
اجلرمية البشعة اليت هّزت مزيارة 
دخلت  بعدما  حصلت  ولبنان، 
من  آتية  للنوم  اهلها  دارة  ريا 
تصطاف  )حيث  السواقي  حملة 
الضنية( يف  جرود  العائلة يف 
عندما  بريوت،  اىل  طريقها 
حماوال  بدخوله  الناطور  فاجأها 
له وحصل  اغتصابها، فتصدت 
عراك بينهما متكن بعده اجلاني 
من االعتداء عليها وخنقها. وقد 
وفاتها  الشرعي  الطبيب  أكد 

اختناقًا.
توقيف الجاني

العامة  العالقات  شعبة  وأعلنت 
يف املديرية العامة لقوى األمن 
اجلاني،  على  القبض  الداخلي 
»عثر  فيه:  جاء  بالغًا  وأصدرت 
اللبنانية  على   2017/9/22 يف 
الشابة رّيا الشدياق )مواليد عام 
1991(، جثة داخل منزل ذويها 
زغرتا،  قضاء  مزيارة  بلدة  يف 
حيث كانت مبفردها يف املنزل. 
الشرعيان  الطبيبان  وأفاد 
اجلثة،  على  الكشف  املكّلفان 
وعالمات  كدمات  آثار  بوجود 
خنق على جسد الضحّية، إضافًة 
إىل حصول عملية اعتداء جنسي 

عليها.
واملتابعة،  التحريات  نتيجة 
الناطور  حول  الشبهات  حامت 
)مواليد  ح.  ب.  )السوري( 
يف  يعمل  الذي   ،)1991 عام 

مزيارة تنتفض... »لرتحيل 
السوريني وإعدام »الوحش«

أعوام،  ثالثة  حنو  منذ  املنزل 
شعبة  من  دورية  متكنت  وقد 
قبل  توقيفه  من  املعلومات 
البلدة،  مغادرة  من  يتمكن  أن 
وتبنّي وجود آثار خدوش أظافر 
نتيجة  وصدره،  جسمه  على 

مقاومة املغدورة له.
بالتحقيق معه، اعرتف بأنه دخل 
يف   2017/9/20 األربعاء  الفيال 
عنها،  أصحابها  غياب  أثناء 
جيد  مل  لكنه  السرقة،  بهدف 
ومساء  لسرقتها.  نقدية  أموااًل 
حضرت   2017/9/21 اخلميس 
لتبيت  املنزل  إىل  املغدورة 
فجر  اخلامسة  وعند  مبفردها، 

الفيال  إىل  دخل   ،22 اجلمعة 
بالستيكية  أربطة  وحبوزته 
بالستيكي،  والصق  وسكني 
على  فأقدم  الضحية،  لتقييد 
ووضع  ورجليها  يديها  تكبيل 
طلب  ثم  فمها،  على  الالصق 
منها املال الذي مل يكن متوافرًا 
لديها، فعرضت عليه جموهراتها 
طالبًا  رفض،  لكنه  وسيارتها، 
إىل  للمغادرة  النقدية  األموال 
باالعتداء  قام  بعدها  سوريا. 
عليها، ثم قتلها واضعًا كيسًا 
من النايلون على رأسها ليحجب 
جانبها  إىل  وبقي  اهلواء،  عنها 
إىل أن تأّكد من مفارقتها احلياة، 

ثم عمد إىل ترتيب موقع اجلرمية 
والتخّلص من األربطة واألدوات 
املستعملة بعد إزالتها عن جسد 
حياته  ليتابع  وغادر  الضحية، 

بشكل طبيعي«.

مساء  تظاهرة  األهالي  ونظم 
بوجود  فيها  نددوا  االثنني، 
النازحني، وطالبوا بإعدام القاتل 
يف ساحتها. وأمهلوا البلدية 10 
البلدة. ومن املقرر  أيام إلخالء 
أن جيتمع اجمللس البلدي اليوم 
الختاذ القرار املناسب، وإبالغه 
إميان  زغرتا  قائمقام  اىل  غدًا 

الرافعي

بطرد  مزيارة  أهالي  قام 
مببادرة  بلدتهم  من  النازحني 
فردية نتيجة اجلرمية النكراء اليت 
باسل  السوري  النازح  ارتكبها 
محوي بقتل إبنة مزيارة الشابة 
ريا الشدياق بأبشع طريقة، يف 
عائلتها  إحتضنته  الذي  الوقت 

طيلة ٣ سنوات!
وقد شددت بلدية مزيارة على 
املنازل  وإخالء  الكفاالت  إلغاء 

لكل الجئ او عامل سوري.
الضحية سليم دينا   وقال جد 
امللقب واملعروف بـ »السلطان« 
بكل وضوح إنهم اختذوا قرارهم 
يف  واحد  سوري  يبقى  ال  بأن 

البلدة.
كما اقر مسؤول التيار الوطين 
احلر  فيه بـ »ترحيل« السوريني 
قرار  أن  معتربا  مباشرة،  بكل 

أهالي مزيارة يطردون النازحني السوريني من بلدتهم

ترحيلهم اختذ وبدأ ينفذ، معقبا: 
يف  كان  أنو  مبارحة  »شفنا 

من  كتري...  لسوريني  ترحيل 
مبارحة لليوم«.
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من  الثامن  فريق  يف  سياسية  مصادر  وصفت 
يف  املشنوق   الداخلية  نهاد  وزير  كالم  آذار 
سياق ردة فعله على اللقاء الذي مت يف اروقة 
اخلارجية   وزير  بني  نيويورك  املتحدة يف  االمم 
املعلم ،  السوري  وليد  ونظريه  باسيل   جربان 
بـ«البطوالت الوهمية«، وال يرقى اىل أي مستوى 
من املستويات اجلدّية لإلطاحة بالتفاهم السياسي 
القائم حاليا، أو للتأثري يف مصري احلكومة احلالية 

برئاسة  سعد احلريري .

ان  انه كان واضحا  اىل  واشارت هذه املصادر 
قرار وزير الداخلية عدم مرافقة رئيس اجلمهورية 
العماد  ميشال عون  اىل فرنسا، ال عالقة له بقرار 
يتعلق  انه  بل  املعلم،  مع  اللقاء  طلب  باسيل 
النيابية، حيث  االنتخابات  املشنوق مللف  مبتابعة 
القليلة  من املتوقع ان يؤكد جمددا خالل االيام 
املقبلة، ان وزارته غري قادرة على تطبيق الشق 
البيومرتية،  اهلوية  أو  املمغنطة  بالبطاقة  املتعلق 
وان التسجيل املسبق للذين يريدون االقرتاع يف 
خاصة  املمكن،  الوحيد  احلل  هو  أماكن سكنهم، 
يف  ستجري  االنتخابات  هذه  بان  جازم  وانه 

موعدها.

واعتربت املصادر، ان أقصى ما ميكن ان يصدر 
»املستقبل« يف اطار ردة فعلها على  عن كتلة 
التطورات يف العالقات بني لبنان وسوريا، واليت 
موقف  تطوراتها  وبلور  باسيل،  الوزير  بدأها 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون يف تصريح 
إلحدى اجملالت الفرنسية عشية سفره اىل باريس 
»لبنان  ان  فيه  قال  والذي  دولة،  زيارة  يف 
سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحني، وهناك 
مشاورات قيد البحث، و احلكومة السورية  أعادت 
اجلغرافية  املساحة  من  باملئة   82 على  السيطرة 
القدامى  املعارضون  وحتى  السورية  للدولة 
يعيد  بيان  إصدار  هو  احلكومة«،  مع  تصاحلوا 

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 

الرافض  موقفه  على  التأكيد  فيه  »املستقبل« 
للتعامل مع النظام السوري احلالي حتت اي ظرف، 
من دون ان تلزم زعيمها سعد احلريري بالتخّلي 

عن احلكم واالستقالة من رئاسة احلكومة.

وقالت مصادر وزارية مقربة من قصر بعبدا انه 
رئيس  ومواقف  باسيل،  خطوات  عن  قيل  مهما 
الرأي  لشحن  خطة  من  نابعة  أنها  اجلمهورية 
العام املسيحي ولكسب املزيد من األصوات يف 
ميثله  ملف  ملا  نظرا  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 
النازحني السوريني  من ختوف لدى هذه الطائفة، 
فإن القرار الذي اختذه العهد سببه وجود معطيات 
جدّية عن نوايا اجملتمع الدولي بتوطني النازحني 
السوريني، وكان هذا االمر واضحا وضوح الشمس 
يف طروحات االمني العام السابق لألمم املتحدة 
بان كي مون، وان الدول الكربى ما زالت تعمل 
يف هذا االجتاه، مهما صدر عنها من توضيحات 
ملواقف الرئيس االمريكي دونالد ترامب االخرية 
لدول  مماثلة  مواقف  ومن  املتحدة،  االمم  يف 

أوروبية اخرى.

الرئيس  قاله  ما  ان  نفسها  املصادر  واكدت 
عون خبصوص املشاورات قيد البحث مع احلكومة 
السورية، إمنا يدخل يف صميم صالحيات رئيس 
اليت تقول  الدستور  املادة 53 من  البالد حسب 
عقد  يف  املفاوضات  اجلمهورية  رئيس  »يتوىل 
رئيس  مع  باالتفاق  وإبرامها  الدولية  املعاهدات 
املعرتضني  على  انه  اىل  مشرية  احلكومة«، 
على مضمونها  واحلكم  املفاوضات  نتائج  انتظار 
وما اذا كانت لصاحل لبنان واللبنانيني، وبعدها 
او  املسبق  احلكم  جيوز  ال  إذ  عليها،  احلكم  يتم 
بتوجيه  به وزير اخلارجية  االحتجاج على ما يقوم 
تواجه  معضلة  اكرب  حلّل  اجلمهورية،  رئيس  من 
لبنان يف الوقت الراهن، وان ما قام به باسيل 
بلمن  الوزراء،  جملس  رئاسة  من  انتقاصا  ليس 

ضمن صالحيات الرئيس.

الذي  العمل  موازاة  يف  انه  املصادر  ولفتت 
كانت  النازحني،  مشكلة  حلل  العهد  به  يقوم 
مواقفه حيال سالح حزب اهلل اكثر وضوحا، سواء 
العام  أنطونيو  أمينها  ومع  املتحدة،  االمم  يف 

غوترييس  حبضور السفري جيفريي فيلتمان عراب 
14 اذار، حيث أكد هلما ان سالح حزب اهلل هو 
للدفاع عن ارض لبنانية حتتلها  اسرائيل ، وليس 
سالحا هجوميا وال يستعمل يف الداخل، وذلك ردا 
على طلب أنطونيو غوترييس نزع سالح احلزب من 
اجلنوب اللبناني، حبّجة انه واجه إحراجا خالل التجديد 
للقوات الدولية العاملة يف اجلنوب اللبناني، جراء 
ضغوط واعرتاضات الدول األوروبية لوجود هذا 
فقد  ذلك،  من  أكثر  عملها.  مناطق  يف  السالح 
رفض عون امام هذه الشخصية الدولية أي تبديل 
إحصاء  يف  واحملصورة  القوات  هذه  مهمة  يف 
اخلروقات اإلسرائيلية على لبنان وهي اكثر من 
أهالي  منازل  تفتيش  هلا  حيّق  وال  حتصى،  ان 

املنطقة وسكانها واليت تقع ضمن نطاق عملها.
وخلصت املصادر اىل القول، انه اذا كان لدى 
العهد  لتوجهات  املعارضة  السياسية  القوى 
تطرح  ان  فعليها  اخلصوص  هذا  يف  مالحظات 
ان  ال  للتنفيذ  وصاحلة  ومعقولة  مقبولة  بدائل 
تواصل الندب والبكاء، واخليارات مفتوحة أمامها 

ويف مقدمها االنسحاب من احلكومة .

»الّـي مـش عاجـبو يــرتك الــحكومة«...
حسن مغربي
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زادت بغداد ضغوطها على إقليم 
كردستان، بعد تنظيمه االستفتاء 
على االنفصال، وفرضت سلسلة 
أن  معلنة  العقوبات،  من  جديدة 
تركيا لن تتعامل إال مع احلكومة 
بشراء  يتعلق  ما  يف  االحتادية 
الرئيس رجب  أكد ذلك  النفط. 
طيب أردوغان يف خطاب، خالل 
ختريج دفعة من ضباط الشرطة، 
وقال إن إقليم كردستان »يرمي 
رئيس  ودعا  النار«،  يف  نفسه 
إىل  بارزاني  مسعود  اإلقليم 
االكتفاء باحلكم الذاتي يف إطار 
دعوته  بارزاني  وجدد  العراق. 
احلوار،  إىل  االحتادية  احلكومة 
اليت  »العقوبات  أن  أعلن  لكنه 
اإلقليم  على  بغداد  فرضتها 
االستفتاء  خيار  أن  على  دليل 

كان صحيحًا«.
الطريان  شركات  كل  وستعلق 
أربيل  مطاري  إىل  رحالتها 
والسليمانية مساء اليوم، وبدأت 
عائالت اجلاليات األجنبية مغادرة 
العواقب.  من  خوفًا  اإلقليم، 
تعد  اليت  اإلقليم  مدن  وشهدت 
األجنبية  الشركات  ملئات  مقرًا 
العاملة يف العراق أمس االول، 
وازدحم  لألجانب،  مجاعية  هجرة 
والسليمانية  أربيل  مطارا 
عائالت  تقل  اليت  بالطائرات 
الديبلوماسية  البعثات  أعضاء 
يوم  قبل  واألجنبية،  العربية 
يف  العمل  حظر  قرار  تنفيذ  من 
احلكومة  اختذته  الذي  املطارين 
العقوبات،  يف إطار سلسلة من 
مشلت جتميد احلواالت املصرفية 
أحناء  وبقية  كردستان  بني 
خط  نقل  على  والعمل  العراق، 

جيهان  ميناء  إىل  النفط  نقل 
املناطق  يف  مير  ال  كي  الرتكي 
األكراد،  عليها  يسيطر  اليت 
إضافة إىل أوامر برتحيل عدد من 
الشخصيات الديبلوماسية املقربة 
من بارزاني تتهمها بغداد بدعمه 

يف االنفصال.
اليت  اإلجراءات  شأن  ومن 
اختذتها بغداد أن ترتك تداعيات 
كارثية على سكان كردستان، ال 
سيما األجانب الذين يعملون يف 
مديرة  وقالت  خمتلفة.  قطاعات 
مطار أربيل تاالر فائق صاحل، إن 
»كل الرحالت الدولية، من دون 
استثناء، من مطار أربيل وإليه، 
السادسة  من  اعتبارًا  ستعلق 
مساء  غرينتش(  توقيت   15(

اجلمعة«.
األجانب  من  كبري  عدد  وغادر 
خوفًا  أمس،  أربيل  العاملني يف 
ألن  اإلقليم  يف  يعلقوا  أن  من 
عن  صادرة  دخوهلم  تأشريات 
تعرتف  وال  الكردية،  السلطات 
بها بغداد. وقالت صاحل: »لدينا 
دولية،  وشركات  قنصليات 
سيؤثر القرار يف اجلميع، كما أن 
هنا،  كبرية  أجنبية  جالية  هناك 
لذا فإن القرار ليس ضد الشعب 
الكردي، كما لدينا عدد كبري من 
املطار.  يستخدمون  الالجئني 
وكنا دائمًا نشكل جسرًا ما بني 
إلرسال  املتحدة  واألمم  سورية 
نستضيف  كما  املساعدات، 
هنا،  الدولي  التحالف  قوات 

فاملطار يستخدم لكل شي«.
العراق  اتفق  أخرى،  جهة  من 
سيطرة  فرض  على  وإيران 
واملنافذ  احلدود  على  بغداد 

رئيس  قال  فيما  املشرتكة، 
يلدريم  علي  بن  الرتكي  الوزراء 
أمس: »نعتزم أن نلتقي، تركيا 
مستقبل  يف  والعراق،  وإيران 
قريب لتنسيق اإلجراءات الواجب 
»نرغب يف  وأضاف:  اختاذها«. 
عقد قمة ثالثية، نعتقد أن هذه 
فاعلية«.  أكثر  ستكون  الصيغة 
الديبلوماسية  »أجهزتنا  أن  وزاد 

تعمل« لتنظيم هذه القمة.
بنائب  أمس  يلدريم  واتصل 
اسحق  اإليراني  الرئيس 
هاتفية  مكاملة  غداة  جهانغريي، 
اخلارجية  ودعت  العبادي.  مع 
ال  »الذين  رعاياها  الرتكية 
إىل  ضروريًا«  وجودهم  يعترب 
تعليق  »قبل  كردستان  مغادرة 

الرحالت«.
وبعد مرور ثالثة أيام على تنفيذ 
الضغوط  وتصاعد  االستفتاء 
يقول  اإلقليم،  على  اإلقليمية 
السلطات  إن  أكراد  مراقبون 
موجة  النتهاء  الوقت  على  تعول 
االستفتاء،  على  االعرتاضات 
ثم تبدأ معاجلة التداعيات ومنها 
خاصة،  طريان  هيئة  إنشاء 
وأنقرة  طهران  مع  والتفاهم 
للعالقات،  جديدة  آليات  على 
مع  احلوار  عودة  مستبعدين 

بغداد.
وتعّول احلكومة العراقية برئاسة 
أمس  بدأ  الذي  العبادي  حيدر 
نشر بياناته وتعليقاته بالكردية، 
وتعتقد  الوقت،  على  بدورها 
خالل  ستظهر  احلصار  نتائج  أن 
يقود  وقد  تطبيقه،  من  أسبوع 
وشعبية  سياسية  تداعيات  إىل 

داخل اإلقليم.

تركيا تستخدم »سالح النفط« ملعاقبة كردستان
الفرنسي  استقبل وزير اخلارجية 
االول،  أمس  لودريان  إيف  جان 
اللييب«  الوطين  »اجليش  قائد 
إطار  يف  حفرت،  خليفة  املشري 
»ال  اتفاق  مبادئ  تنفيذ  متابعة 
حيرص  الذي  كلو«  سان  سيل 
ليبيا  إىل  املتحدة  األمم  مبعوث 
الفرقاء  دفع  على  غسان سالمة 
يف  به،  االلتزام  إىل  الليبيني 
منذ  تونس  يف  مساعيه  موازاة 
وفدي  لدفع  املاضي،  الثلثاء 
جملس النواب واجمللس الرئاسي 
اتفاق  تعديل  إىل  الليبيني 

الصخريات السياسي.
متابعة  فرنسية  مصادر  وأفادت 
حفرت  للملف بأن لقاء لودريان – 
سالمة،  ملساعي  جتاوزًا  »ليس 
بل بالعكس يأتي يف إطار حرص 
دفع  يف  مساعدته  على  فرنسا 
التقدم  إىل  الليبيني  األطراف 
مببادئ«  االلتزام  مسار  على 
الوفاق إلعادة توحيد املؤسسات 

وتفعيلها.
»لن  ديبلوماسي:  مصدر  وقال 
نعرض أي اقرتاح جديد على حفرت، 
نريد أن منرر له رسالة مفادها أن 
عليه أن حيرتم التزاماته ووساطة 

األمم املتحدة«.
يف  مت  اللقاء  أن  املصدر  وتابع 
إىل  حفرت  بها  قام  زيارة  أعقاب 
إيطاليا، وكانت فرصة الستقباله 
سالمة  أن  ورأى  باريس.  يف 
أطلق خطته بشأن التفاوض على 
باريس  وأن  الصخريات،  اتفاق 
وأكد  معه.  الوضع  بدقة  تتابع 
املصدر وجود صعوبات لكنها ال 
تستدعي التشاؤم بالتوصل إىل 
حل وتذليل العقبات. يف الوقت 

أن  فرنسية  مصادر  نفت  ذاته، 
حفرت  بني  مقطوعًا  احلوار  يكون 
فائز  الوفاق  حكومة  ورئيس 
مستشاَري  ان  وأكدت  السراج، 
الطرفني على تواصل إال أنه ما 
من تقدم فعلي حصل قبل تدخل 
سالمة لبذل جهود حثيثة لتقريب 

وجهات نظر الطرفني.
وحرصت املصادر املسؤولة يف 
باريس على تأكيد دعمها القوي 
مهمة سالمة والتشديد على عدم 
األمم  مبعوث  عمل  يف  التدخل 
ثقة  عالقة  تربطه  الذي  املتحدة 

بالقيادة الفرنسية.
األطراف  اجتماعات  وتواصلت 
للتوصل  تونس  يف  الليبية 
االتفاق  تعديل  على  تفاهم  إىل 
الصخريات  يف  املربم  السياسي 
اليوم  واتسم   .2015 عام  أواخر 
املغلقة  االجتماعات  من  الثاني 
فحوى  حول  بالتكتم  واملصغرة 
مطلعة  مصادر  لكن  املناقشات، 
أبلغت »احلياة« بأنه مت التوصل 
إىل اتفاق على تشكيلة اجمللس 
 3 من  سيتألف  الذي  الرئاسي 
والشرق  الغرب  ميثلون  أعضاء 
وضع  إىل  إضافة  واجلنوب، 
أمساء مرشحني لرئاسيت احلكومة 
واللذين  املوحدين  والربملان 
العاصمة طرابلس  من  سيتخذان 
والرد  األخذ  يزال  ال  فيما  مقرًا، 
قيادة  مرجعية  حول  قائمني 
اجليش املوحد للسلطة السياسية، 
وهي النقطة اليت يعرتض عليها 
أنصار حفرت ويرون وجوب إحالل 
باإلرهاب  اهلزمية  وإحلاق  األمن 
قبل إقرار إحلاق صالحيات قيادة 
السلطة  برأس  املسلحة  القوات 

السياسية يف طرابلس.
يف  مطلعة  مصادر  وأبلغت 
بأن  »احلياة«،  الليبية  العاصمة 
احلوار تشري  أجواء  تسريبات من 
منصيَب  إسناد  على  اتفاق  إىل 
إىل  اجليش  وقائد  الدفاع  وزير 
معارضته  عن  ختليه  لقاء  حفرت 
األعلى  القائد  صفة  إضفاء 
اجمللس  على  املسلحة  للقوات 
يقوده  الذي  الثالثي  الرئاسي 
السراج. كما مت التداول يف اسم 
الوزير السابق عبد الرمحن شلقم 
نائبًا لرئيس اجمللس الرئاسي أو 
يبدو  اليت  احلكومة  لرئيس  نائبًا 
أن أقوى املرشحني لرئاستها هو 
بشري صاحل املدير السابق ملكتب 
العقيد معمر القذايف والذي ميلك 
قوية،  دولية  عالقات  شبكة 
ويتوقع  فرنسا.  مع  خصوصًا 
النواب  جملس  رئيس  احتفاظ 
حني  إىل  مبنصبه  صاحل  عقيلة 

إجراء انتخابات برملانية جديدة.
االول،  أمس  سالمة  والتقى 
قائد  الباجي  التونسي  الرئيس 
تطورات  معه  وحبث  السبسي 

األزمة الليبية.
وقال سالمة عقب لقائه السبسي 
األمم  بعثة  ُنشر يف حساب  كما 
موقع  على  ليبيا  لدعم  املتحدة 
بزيارة  »تشرفت  »تويرت«: 
حكمته  من  لالستفادة  الرئيس 
ومعرفته  السياسية  بالشؤون 
الغنية بشؤون املنطقة وليبيا«. 
من  بكثري  »استمعت  وأضاف: 
ووجدت  مقرتحاته  إىل  االهتمام 
والصرب  اإلصرار  على  تشجيعًا 
ملساعدة  املراحل  سياسة  واتباع 

ليبيا«.

باريس تتشاور مع حفرت وتدعم حوار تونس اللييب
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MALCOLM Turnbull 
wanted a “fun” chat on 
The Project and accused 
Waleed Aly of being “a 
downer” when talk turned 
serious.
 Malcolm Turnbull’s ap-
pearance on The Project 
began with an impromptu 
rap after he was asked to 
name his favourite hip-
hop artist.
“I’m still grieving for Tu-
pac,” the PM said in jest, 
referring to the late Tupac 
Shakur. He then offered a 
few verses.
“We’ll do some rapping 
here. Waleed, you’re the 
man, you’re a Tigers fan. 
(Fitzy), you can talk, the 
Crows can squawk.”
The mood quickly shifted 
when Mr Turnbull was 
asked to weigh in on 
criticism over US rapper 
Macklemore’s upcoming 
performance at the NRL 
Grand Final.
Macklemore plans to per-
form the so-called “LGB-
TIQ anthem” Same Love 
at Sydney’s ANZ Stadium 
on Sunday, despite criti-
cism from the usual sus-
pects, including vocal No 
voter Tony Abbott.
When asked if the perfor-
mance should go ahead, 
the PM answered simply: 
“He should perform what-
ever he wants to perform.
“It’s the halftime enter-
tainment at the Grand Fi-
nal. They have got a great 
artist. He will sing his top 
hits, that’s one of them, 
that’s great.”
He said calls to cancel the 

show made Mr Abbott’s 
free speech argument 
hypocritical.
“Well, let me put it this 
way ... trying to censor the 
playlist at the half time en-
tertainment at the grand 
final is not consistent with 
taking a Liberal approach 
to free speech. I am a free 
speech person.”
Aly pushed the Prime 
Minister on the subject 
of free speech and ques-
tioned the so-called “civil 
debate” Australians are 
experiencing as part of 
the same-sex marriage 
postal survey.
“At the start of this pro-
cess, I recall you saying 
you really believed Aus-
tralia could have a civil 
debate. Why did you think 
Australia could have a 
civil debate when your 
own party couldn’t?” Aly 
asked.
“Waleed, that is so wrong. 
I mean, somebody is ex-
pressing a view which I 
don’t share, right? I do 
not share his view about 
the song. I think let him 
sing the song. It’s a popu-
lar song. He is a popular 
artist. That’s cool. He has 
expressed that civilly.
“There have been a few 
ugly incidents in the de-
bate about legalising 
same-sex marriage. The 
vast majority of people — 
the vast, 99.99 per cent — 
have dealt with this issue 
respectfully and civilly as 
Australians do.
“I have enormous respect 
for the good sense, the 

common sense, the re-
spect, the decency of the 
Australian people, their 
maturity and they are 
demonstrating that and 
confirming that by hav-
ing a sensible discussion 
about same-sex marriage.
“I have to say, I really 
disagreed with you when 
you basically said Aus-
tralians weren’t grown up 
enough to have a say in 
whether same-sex mar-
riage should be legal. We 
will see what the people 
have to say. I respect the 
people.
“You said it would be 
a horrible debate and 
people would say many 
things.”
Aly said the number of 
incidents — including a 
heated exchange in traf-
fic on Thursday — were 
increasing.
“We have seen assaults 
over this. We have seen 
people waking up daily, 
people who have gone 
back to counselling, peo-
ple who have said they 
feel like they were back in 
high school. I didn’t mean 
to go down this path. 
Since you are attacking 
me. Don’t you have to 
own up to that? Don’t you 
have to say, that stuff is 
going on, it’s real, and it’s 
directly caused by the fact 
that we are having this 
conversation?”
Mr Turnbull said a “tiny 
percentage” of Austra-
lians were behaving badly, 
but the vast majority were 
entitled to have their say.

Malcolm Turnbull weighs in to NRL con-
troversy, denies SSM debate is ugly

Malcolm Turnbull insists the debate around same-sex marriage has been “civil”. Picture: Channel 
10Source:Channel 10

BOB Katter has launched 
a blistering attack on the 
NRL for choosing Mack-
lemore as a halftime act, 
saying it was an insult to 
every rugby league fan.
Bob Katter declares hav-
ing Macklemore play at 
NRL Grand Final an of-
fence to fans
BOB Katter has un-
leashed on the NRL for 
choosing Macklemore 
as a halftime act for this 
year’s NRL Grand Final.
The North Queensland 
MP, who is heading to 
Sydney on the weekend 
to back the North Queen-
sland Cowboys, said that 
having an American act 
at the game was an in-
sult and offence to every 
single rugby league fan.
Mr Katter was also cir-
itcal of Macklemore’s 
decision to sing Same 
Love, a song which has 
become a same-sex mar-

riage anthem.
“If they (the NRL) take 
the most sacred day 
of the year, outside of 
Christmas, and use it to 
promote their sexual pro-
clivities, that is an insult 
and an offence to every 
single follower of rugby 
league in this country,” 
he told ABC 7.30.
Mr Katter also attacked 
NRL CEO Todd Green-
berg, saying his deci-
sion has “besmirched” 
the game.
“I mean, this CEO bloke 
who made this decision, 
mate, it’s tantamount to 
seeping sewage into the 
debutante ball,” he said.
“They said of the Ameri-
cans during the war that 
there were three prob-
lems with them: over-
sexed, overpaid and over 
here.
“Well, this little bloke, 
Macklemore, or whatev-

er his name is, is coming 
over here. Well mate, go 
home, we don’t want you 
here.
“The people that will be 
there at this game don’t 
want you.”
Mr Katter also supported 
the sentiment of former 
prime minister Tony 
Abbott, who has pub-
licly backed calls to stop 
Macklemore from per-
forming on Sunday.
NRL CEO Todd Green-
berg said he does not 
regret his decision to 
bring Macklemore to the 
Grand Final.
“I don’t regret choosing 
Macklemore,” he said.
“I think it’s one of the 
bravest decisions we’ve 
made for pre-match en-
tertainment, but people 
will be the judge of that 
after the show on Sun-
day.
“Every year when we put 
on an act, some people 
will like it and some 
won’t. Again, we make 
an interest in the best in-
terests of the sport and 
I would ask everyone to 
reserve their judgment 
on this performance on 
Sunday night and then 
you can decide with your 
own view.”
Macklemore responded 
to Mr Abbott’s claim that 
he was politicising sport 
by telling an American 
radio station he had been 
targeted on social me-
dia by “angry old white 
dudes”.
“I’m actually going out 
to Australia to perform at 
kind of the Super Bowl of 
their rugby league,” he 
told The Cruz Show.
“And it’s interesting ac-
tually cause I’m gonna 
play Same Love and 
they’re going through 
trying to legalise same-
sex marriage in Austra-
lia.
“So I’m getting a lot of 
tweets from angry old 
white dudes in Australia. 
Today I think there is a 
petition to ban me from 
playing.”

Macklemore’s music ‘sewage’: Katter

US rapper Macklemore vowed to “go harder” when he plays his gay 
anthem Same Love on Sunday. Picture: AFPSource:AFP

NRL CEO Todd Greenberg speaks to the media. Picture: Brett 
CostelloSource:News Corp Australia

Macklemore’s music ‘sewage’: Katter
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سكوت  اخلزانة  وزير  اعلن 
يف  العجز  تدني  عن  موريسون 
 4.4 بـ  الفيدرالية  املوازنة 
خفض  نتيجة  دوالر،  مليارات 
اخلدمات  على  اإلنفاق  احلكومة 

االجتماعية.
فقد كشف السيد موريسون عن 
بلغت  الفيدرالية  املوازنة  أن 
أفضل مما  دوالر  مليارات   4.4
كانت عليه التوقعات قبل مخسة 

أشهر.
وبلغ العجز النهائي يف املوازنة 
األسرتالية للسنة املالية  2016-
2017 حدود 33.2 مليار دوالر، 
مليارات   4 من  أكثر  باخنفاض 
دوالر  مليار   37.6 من  دوالر 

احملدد يف موازنة شهر ايار.
وكانت نفقات احلكومة الفيدرالية 
على اخلدمات االجتماعية ومراقبة 
احلدود واخلطة الوطنية للتأمني 
كان  مما  أقل  العجز  ضد 

متوقعا.
موريسون  السيد  وقال 
ان  سيدني  يف  للصحفيني 
يف  املنضبط  احلكومي  النهج 
االدارة املالية »جنح يف خفض 

اخلطر على املوازنة«.
أن  علينا  »كان  قائال  واوضح 
نتعامل مع التغيريات اليت طرأت 
على اإليرادات ولكن مبوازاة ما 
كنا نعمل له البقاء اإلنفاق حتت 
ذلك  نفعل  وكنا   ... السيطرة 
من خالل وجود توقعات معقولة 
وبناءة وتقديرات واقعية لناحية 

ما ستؤول اليه االمور«.
امليزانية 2017: الفائزون 

والخاسرون
سكوت  اخلزانة  وزير  وأعلن 
النتيجة  أن  موريسون 
املالي   للعام  ملوازنة  النهائية 
بقيمة  عجزا  كانت   2017/2016
33.2 مليار دوالر وذلك بتحسن 
كانت  عما  دوالر  مليارات   4،4

عليه التوقعات لشهر ايار.
األسباب  أحد  هو  »هذا  وقال 
أسرتاليا  جعلت  اليت  الرئيسية 
احلفاظ  على  قادرة  اآلن  حتى 
ألننا  االئتماني  تصنيفها  على 
هذه  حول  الشفافية  بغاية  كنا 

العملية.

احلكومة الفيدرالية تعلن هن اخنفاض 
اخر أرقام العجز اىل 33،2 مليار دوالر

واضاف »لقد كنا واقعيني«.
وقال السيد موريسون إن أكرب 
االنفاق  ختفيض  كان  مساهم 
احلكومي على اخلدمات االجتماعية 

مبقدار 5 مليارات دوالر.
تدابري  على  اإلنفاق  وكان 
مراقبة احلدود يف أسرتاليا، وال 
»االمتثال  بـ  يتعلق  فيما  سيما 
 )onshore compliance( اخلارجي« 
االحتجاز، أقل مما كان  وأرقام 

متوقعا.
التوظيف  خدمات  تكلفة  أن  كما 
كذلك  متوقعا،  كان  مما  أقل 
للتأمني  الوطنية  اخلطة  تكلفة 
ضد العجز اقل مما كان متوقعا 
تدرجييا  استيعابا  يعكس  مما 
للمخطط أكثر مما كان متوقعا.

إن  موريسون  السيد  وقال 
منذ   ثابتا  ظل  احلكومي  اإلنفاق 

العام املالي 2014-2013.
ذلك،  »ومع  يقول  واضاف 
اخنفضت اإليرادات 22.9 مليار 
من  الوقت  نفس  يف  دوالر 

التقدير األصلي«.
اإليرادات  ارتفعت  »اآلن  وقال 
4.4 مليار دوالر  عن آخر تقدير 
قدمناه يف موازنة ا لعام املالي 
 1 حوالي  برتاجع  ولكن   17-16
مليار دوالر فقط عما أعلنا  عنه 

عن ليلة املوازنة.
يظهر  ما  »هذا  واضاف 
حتت  زال  ما  احلكومي  االنفاق 

السيطرة«.
ماثياس  املالية  وزير  وقال 
كورمان ان اخر االرقام اظهرت 
ان احلكومة مستمرة فى اصالح 
املوازنة عن طريق السيطرة على 

منو االنفاق.
واضاف يقول »ان هذه االرقام 
تظهر ايضا ان هذا ليس الوقت 
برنامج  اىل  للتحول  املناسب 
بيل شورتن املناهض لالعمال، 
واملناهض  للنمو  املناهض 

للفرص«.
وحذر السيناتور كورمان من ان 
السياسات االقتصادية العمالية 
ستؤدى اىل منو اقل، اخنفاض 
االجور  اخنفاض  الوظائف،  عدد 
يف  للموازنة  اسوأ  »نتيجة  و 

اسرتاليا«.

السابق  الوزراء  رئيس  أيد 
معارضي  دعوة  ابوت  طوني 
زواج مثليي اجلنس حلظر اداء 
مغين الراب األمريكي ماكليمور 
 Same أغنيته املؤيدة للمثليني 
االسرتاحة  فرتة  يف   Love

الرغيب  نهائي  مباراة  منتصف 
ليغ.

طوني  السابق  الالعب  وناشد 
وال )Wall(، الذي لعب الصف 
األول لفرتة وجيزة يف منتصف 
الرغيب  رئيس  التسعينات، 
ليغ تود غرينربغ وقف االغنية 
بشأن  حمايد  موقف  »اختاذ  و 

مسألة زواج مثليي اجلنس«.
وطلب التحالف من أجل الزواج، 
الذي يقود محلة »ال« الرمسية، 
 Change.org عريضة  عرب 
الرغم  على  االغنية  اداء  حبظر 
احد  التعبري«  »حرية  جعله  من 

حماور محلته املركزية.
ديفيد  بامسه  املتحدث  وقال 
الرغيب  نهائي  ان  غودوين 
حماضرات  مسرح  »ليس  ليغ 
ان  الغريب  ومن  كمبيوترية 
استخدام  ليغ  الرغيب  يستغل 
الوقت  منتصف  فرتة 
الرتفيهية للدفع برسالة يعرف 
االسرتاليني  من  املاليني  ان 

خيتلفون عليها.
وأيد السيد أبوت تلك الدعوة، 
حيث غرد على تويرت: »ينبغي 
عدم إخضاع مشجعي الفوتبول 
مسيس..  كبري  لنهائي 

الرياضة هي الرياضة!«.
يوم  وقفت،  ليغ  الرغيب  لكن 
غرينربغ  السيد  مع  االربعاء، 
مصرحا الذاعة 2gB ان النشيد 
أربع  احدى  جمرد   )LGBTI(
يؤديها  ان  املقرر  أغنيات من 
لزواج  دعمه  مكررا  ماكليمور، 

مثليي اجلنس.
وقال غرينربغ »إنه يؤدي أربعا 
من أقوى أغانيه، ومن ضمنها 
تلك األغنية وحنن مرتاحون جدا 

لذلك«.
أن  ميكن  األغنية  بأن  واعرتف 
عمل  أنها  على  إليها  ينظر 
سياسي، ولكنه قال »حنن لعبة 
شاملة« و»سيكون من النفاق 
قليال أن تكون الشمولية قيمة 
من قيمنا وال ننفذها فعليا«.

اليت   Same Love أغنية  وتنتقد 
وصلت إىل املرتبة االوىل يف 
أسرتاليا يف عام 2013،  كره 
الراب  موسيقى  يف  املثلية 
مل  ما  حرية  »ال  تقوله  ومما 
نكن متساوين، أنا حقيقة أؤيد 
 No freedom ‘til we’re equal,(»ذلك

.).damn right I support it

وقال السيد وال )Wall( انه هو 
وعائلته، وغريهم من مشجعي 
ال  الذين   )NRL( ليغ  الرغيب 
اجلنس،  مثليي  زواج  يدعمون 
يف  االرتياح  بعدم  يشعرون 
يف  الكبري  النهائي  مشاهدة 
األغنية.  هذه  تأدية  متت  حال 
 2100 الدعوة  هذه  ومجعت 
اعتبارا  االنرتنت  على  توقيع 

من مساء االربعاء.
وقد اعلنت الرغيب ليغ رمسيا 
منذ  املثليني  لزواج  دعمها 

قائلة  اسبوعني،  من  اكثر 
دعم  واجب  الليغ  على  ان 
سياستها اخلاصة مبا يف ذلك 

العمل والتصرف.
أيضا  ليغ  الفوتبول  وواجهت 
األمد  الطويل  لدعمها  نكسة 
للمساواة يف الزواج، مع شعور 
معلقني وبعض نواب االئتالف 
استبداهلا  قرار  من  بالضيق 
الشعار مؤقتا خارج مقرها يف 

ملبورن بكلمة »نعم«.
الفريقني  كال  قاوم  وقد 
حماوالت وقف دعواتهم، حبجة 
على  احلصول  هلم  حيق  أنه 
وجهة نظر ولكنهم، يف الوقت 
الذين  أولئك  نفسه، حيرتمون 

خيالفونهم الرأي.
أجل  من  التحالف  جعل  وقد 
»حرية  واملؤيدون  الزواج 
يف  حموريا  مبدأ  التعبري« 
حرية  أن  مدعني  محلتهم، 
إذا  للتهديد  تتعرض  التعبري 
ما أريد إضفاء الطابع القانوني 
اجلنس  من  الزواج  على 

نفسه.
وقال التحالف من أجل الزواج 
عقب  املاضي  األسبوع  يف 
على  للنطح  أبوت  تعرض 

أبوت يؤيد الدعوة حلظر أغنية مثليي اجلنس من نهائي 
الرغيب ليغ واللجنة مصرة عبى موقفها الداعم لألغنية 

وزيرا الخزانة واملال سكوت موريسون وماثياس كورمان

وزيرا الخزانة سكوت موريسون يعلن االرقام االخرية للموازنة

رأسه ان »حرية التعبري مسألة 
مركزية يف هذه احلملة«.

للغاية  املهم  »من  انه  ورأى 
أن يكون الناس قادرين على 
حوار  يف  واملشاركة  التحدث 
بطريقة  الزواج  حول  وطين 

حمرتمة وسلمية«.
راديو  اثري  عرب  مقابلة  ويف 
واصل  األربعاء،  يوم   2gB
للتصويت  محلته  أبوت  السيد 

طوني ابوت

»أفضل  انها  قائال  »ال«،  بـ 
التصحيح  لوقف  وسيلة 

السياسي يف مساراته«.
وقال »لقد رأينا ان التصحيح 
اعمال  اىل  ادى  السياسي 
من  كاملة  جمموعة  يف  شغب 
القضايا، بيد انها املرة االوىل 
الشعب  التى يطلب فيها من 
حكمه  يصدر  ان  االسرتاىل 

بشأن كل هذه التطورات«.

طوني ابوت يقدم قميص فريق الرغبي ليغ لساوث سيدني لالعب

ماكليمور وراين لويس
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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 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

يتناغم قرار اجمللس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب 
مع مواقف رئيس اجلمهورّية املؤّيدة إلقرار قطع احلساب واملوازنة 
قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، امُلهّددة باإللغاء أو التجميد 
مسؤولّية  كانت  وإذا  هلا!  جديدة  متويل  مصادر  تأمني  إىل حني 
إجياد احللول اليت تعرتف بأحقية السلسلة أواًل وحتمي مالّية الدولة 
من أّي أزمة ثانيًا هي مرتتبة على كاهل السلطة السياسّية، إاّل أن 
ذلك ال يبعد قرار اجمللس الدستوري عن دائرة الشكوك؛ فهو رغم 
تأكيده دستورّية فرض ضريبة الفوائد على املصارف، إاّل أنه ربط 
فرض الضرائب بإقرار املوازنة، وهو ما جيايف الدستور نفسه، 
جنحت  اليت  واملصارف  االقتصادّية  للهيئات  خدمة  بذلك  مقّدمًا 

جمددًا يف إبعاد كأس الضرائب عن أرباحها الضخمة!
رقم  القرار  العشرة  أعضائه  بإمجاع  الدستوري  اجمللس  أصدر 
عّدل  الذي   ،2017/45 القانون  مبوجبه  أبطل  الذي   ،2017/5
واستحدث ضرائب جديدة، وذلك خالل اجللسة الثالثة اليت عقدها، 
مراجعة  يف  البحث  الستكمال  املاضي،  االسبوع  من  اجلمعة  يوم 
الكتائب  نواب  من  املقّدمة  القانون  هذا  دستورية  يف  الطعن 
ومخسة نواب آخرين، إذ رأى اجمللس الدستوري يف ملّخص قراره 
أن القانون 2017/45 »خيالف املبادئ الواردة يف احليثيات، وأن 
عدم إقرار موازنة عاّمة سنوّية للدولة وعدم قطع حساب لكّل سنة 

يشّكالن انتهاكًا فاضخًا للدستور«.
إمعان اجمللس الدستوري يف عرض اجتهاداته يف تفسري الدستور، 
بـ«اهلرطقة«، بعد أن وصل به األمر إىل  تصفه مصادر قانونّية 
حّد ربط »جواز فرض الضرائب وشرعّيتها ودستوريتها بإدراجها 
الضريبّية  القوانني  فيما  للدولة،  السنوّية  العاّمة  املوازنة  ضمن 
تصدر مبعزل عن املوازنة ومن دون وجود أي موانع دستورّية«، 
القرار  تاريخ نشر  الواقع، ومن  وهو ما ميكن ترمجته على أرض 
يف اجلريدة الرمسّية، بامتناع كّل املواطنني من موجب تأدية كّل 
الضرائب إىل حني صدور موازنة عاّمة. وأكثر من ذلك، مطالبة 
الدولة اللبنانّية بتعويضات عن كّل الضرائب والرسوم اليت ُدفعت 
منذ شباط 2006 حتى اليوم، أي منذ تقاعس السلطة السياسّية 

عن إقرار موازنة عاّمة للدولة!

ما مصري السلسلة؟
هذا احلرص على »احرتام الدستور«، الذي تغاضى عنه اجمللس 
الدستوري خالل 3 متديدات متتالّية للمجلس النيابي، أسهم هذه 
املّرة يف فوز اهليئات االقتصادّية ولوبي املصارف والعقارات، 
جمّددًا، يف معركتهم الرافضة ألي تصحيح ضرييب يصيب أرباحهم 
الضخمة، فضاًل عن أنه وضع مصري سلسلة الرتب والرواتب حتت 
سطوة السلطة السياسّية، اليت سبق أن هّددت بإلغائها يف حال 
أبطل اجمللس الدستوري مصادر متويلها، رغم حتّوهلا إىل أمر واقع 
غري قابل للمساومة، وحق ُمكتسب مصون مبوجب الدستور. وهو 
، أيضًا، انتصارًا للوبي نفسه الذي كان يرفض أي تصحيح  ما يعدُّ

... وانتصرت املصارف جمّدداً: ماذا وراء قرار إبطال قانون الضرائب؟
فيفيان عقيقي

 2017 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 

املتأتي من ممارسة  الدخل  على  الدخل خمتلفني، فهناك ضريبة 
املهنة، وضريبة على الدخل املتأتي من فوائد اإليداعات. كذلك 
فإن اإلقرار بعدم وجود ازدواج ضرييب على املصارف كان من 

املفرتض أن يطاول املهن احلّرة أيضًا وللسبب نفسه«.
بالنسبة إىل احملامي نزار صاغية »ينطوي قرار اجمللس الدستوري 
على إجيابيات ختدم النظام الدميقراطي بصرف النظر عن تبعاتها 
تتمّثل يف تصحيح خمالفات دستورّية  العاّمة، وهي  املالّية  على 
إقرار  طريقة  تتمّثل يف  عقود،  منذ  السياسّية  السلطة  ارتكبتها 
القوانني اليت تلغي الدميقراطّية وتناقض الشفافّية، فأعاد االعتبار 
إىل اآللية املنصوص عليها دستورًا، أي باملناداة على النواب، كما 
أّكد عدم دستورّية احلسابات املالّية للدولة اللبنانّية، اليت كانت 
موضوع دعوى قّدمت يف عام 2012 أمام جملس شورى الدولة من 
قبل الوزير السابق شربل حّناس والرئيس حسني احلسيين والوزير 
السابق الياس سابا، والنائب السابق جناح واكيم والنائب غسان 
خميرب، وأشري فيها إىل أن اإلنفاق واجلباية يتّمان خالفًا للدستور 
منذ شباط 2006، نتيجة االرتكاز على القاعدة االثين عشرية اليت 

تصلح لشهر واحد فقط. 
إصدار  يف  مسؤولياتها  أمام  السياسّية  السلطة  القرار  ووضع 
يشّجع  القرار  هذا  أن  عن  فضاًل  ضريبة،  أي  جباية  قبل  موازنة 
املواطنني على املشاركة يف املراقبة على دستورّية القوانني من 
أمام  طعن  وجود  عند  تقدميها  املمكن  من  اليت  املذكرات  خالل 
دستورّية  ال  القرار  حلظ  عندما  ذلك  ومتثل  الدستوري،  اجمللس 
املادة 11 من القانون 45 رغم أن حيثياتها مل تكن واضحة، إال 
على  للتعديات  تشريع  أي  إقرار  من  النيابي  اجمللس  متنع  أنها 

األمالك العمومّية«.
للمصارف  خدمة  تقديم  على  القرار  ينطوي  »قد  ويتابع صاغية   
جباية  تأخري  لناحية  االقتصادّية  واهليئات  العقاريني  واملطّورين 
الضرائب اليت ُفرضت عليهم، إاّل أنه أقّر بإمكانية فرض ضريبة 
على فوائد املصارف، ووضع السلطة أمام مسؤولية إقرار املوازنة 

إلعادة االنتظام إىل املالية العاّمة، وهو األهم«.

هيئة التنسيق إىل اإلضراب املفتوح
تنعقد  اليت  العمومية،  اجلمعيات  النقابية  التنسيق  هيئة  أوصت 
ودور  والثانويات  املدارس  املقبلني يف  والثالثاء  اإلثنني  يومي 
املعلمني واملهنيات واإلدارات العامة، بالتصويت على اإلضراب 
العام املفتوح، ابتداًء من 2 تشرين األول املقبل، يف حال عدم 

تسديد الرواتب على األساس اجلديد يف نهاية هذا الشهر.
قرار اهليئة جاء بعد اجتماع طارئ عقدته أمس يف مقر رابطة أساتذة 
الدستوري  اجمللس  إصدار  إثر  على  الرمسي،  الثانوي  التعليم 
لقراره بإبطال القانون اخلاص بالضرائب لتمويل السلسلة الرقم 

.2017/45
وستعقد اهليئة اجتماعًا  لتلّقي ردود اجلمعيات العمومية وإعالن 
املوقف يف ضوئها. ورأت اهليئة، يف بيان أصدرته بعيد االجتماع، 
حماولة  سوى  ليس  بالسلسلة  الضرائب  ربط  على  اإلصرار  أّن 
لوضع املعلمني واألساتذة والعسكريني واملتقاعدين واملتعاقدين 
واألجراء يف وجه الفئات الشعبية من دون وجه حق. ودعت اهليئة 
الرواتب  صرف  قرار  إصدار  إىل  خليل  حسن  علي  املال  وزير 
الرقم  السلسلة  قانون  جداول  أساس  على  التقاعد  ومعاشات 
الرواتب  أنها ستقابل أي حماولة لتأخري دفع  2017/46. وأكدت 

على األساس اجلديد برّد تصعيدي غري مسبوق.

الدستور(.  مقدمة  من  ج 
اجمللس  أعاد  ما  وهو 
يف  تأكيده  الدستوري 
أن  والالفت  مطالعته. 
اجمللس استثنى الضريبة 
على الفوائد، اليت تطال 
دون  وحدها  املصارف 
تهمة  من  احلّرة،  املهن 
الضرييب«،  »االزدواج 
يف  املصادر  وضعته  ما 
املعروف  »رّد  معرض 
الذين تضامنوا  للمحامني 
مع القضاة يف اعتكافهم 
األخري اعرتاضًا على إلغاء 
صندوق تعاضد القضاة. 
وهو ما جييز أيضًا للمجلس 
النيابي إعادة فرض هذه 
املصارف  على  الضريبة 

باعتبارها دستورّية«.
يستند  مطالعته،  يف 
إىل  الدستوري  تصوير مروان بو حيدراجمللس 

يف  القوانني  على  التصويت  كيفّية  حتّدد  اليت   36 املادة  نّص 
جملس النواب »باملناداة على األعضاء بأمسائهم وبصوت عاٍل«، 
لتأكيد أن »التصويت العلين ليس قاعدة شكلّية بل شرط ضروري 
للمراقبة واحملاسبة يف األنظمة الدميقراطّية، وهي أصول دستورّية 
مل حترتم حبسب حمضر اجللسة اليت أقّر فيها القانون، ما استوجب 

إبطاله«.
يف معرض الرّد على خمالفة القانون للمادة 83 من الدستور، يقّر 
للدولة  املالّية  احلسابات  كّل  بعدم دستورّية  الدستوري  اجمللس 
منذ عام 2006 حتى اليوم يف ظل غياب املوازنات، والعمل مبوجب 
القاعدة االثين عشرية غري الصاحلة ألكثر من شهر واحد. إاّل أنه 
يربط استحداث قوانني ضريبّية بإدراجها يف املوازنة حبّجة احرتام 
لسنة  واجلباية  اإلنفاق  للحكومة  جتيز  اليت  املوازنة  سنوّية  مبدأ 
املوازنة مجيع نفقات  الذي يعين تضمني  الشمول  واحدة، ومبدأ 
أي  الشيوع،  ومبدأ  املقبلة،  السنة  عن  مداخيلها  ومجيع  الدولة 
إىل  معينة، مشريًا  نفقات  لتغطية  معينة  واردات  عدم ختصيص 
تصحيح  متويل  لغايات  ضريبّية  موارد  استحدث   45 القانون  أن 
وتاليًا  العاّمة،  املوازنة  إطار  وخارج  الشمول،  ملبدأ  خالفًا  األجور 
فإنه ال شرعّية ودستورّية للضريبة غري اجملازة بقوانني املوازنة 

السنوّية.
ويصل اجمللس إىل انتهاك مبدأ املساواة أمام القانون بني املكلفني 
واملهن(،  التجارّية  الشركات  أرباح  )ضريبة  األول  الباب  بأحكام 
من   17 املادة  عليه  تنطوي  الذي  الضرييب  االزدواج  أن  معتربًا 
القانون 45 ينطبق فقط على املهن احلّرة، دون املصارف، باعتبار 
أن دخلهم سيخضع القتطاع ضرييب مّرتني: ضريبة الباب األول 
على األرباح، وضريبة الباب الثالث عند اقتطاع ضريبة الفوائد على 
إيداعاتهم يف املصارف. كذلك يلحظ خمالفة دستورّية يف املادة 
11 من القانون 45 املتعّلقة بتسوية اإلشغال غري القانوني لألمالك 
يفسح  الذي  املادة  نص  يف  الغموض  نتيجة  العمومّية،  البحرّية 

اجملال أمام تطبيقه باستنسابّية، تسيء إىل العدالة واملساواة.

قرار »الدستوري« يف نظر قانونيني
يرى رئيس ديوان احملاسبة القاضي أمحد محدان أن هذا »القرار 
جاء مفاجئًا باعتبار أن آلية التصويت هي مسألة شكلّية وال متّس 
بأساس القانون وال تستدعي إبطاله باألساس، وإمنا إعادته إىل 
الربملان للتصويت عليه وفق األصول الدستورّية، مع العلم بأن 
أغلبية القوانني الصادرة عن الربملان يصّوت عليها برفع األيدي، 

القوانني  أن كّل هذه  فهل يعين 
ويشري  إبطاهلا؟«.  املفرتض  من 
النيابي  »اجمللس  أن  إىل  محدان 
عن  ومنفصلة  مستقلة  سلطة 
السلطات األخرى، تتيح له تشريع 
ال  وتاليًا  قوانني،  من  يرتئيه  ما 

جيوز ربط إصدار القوانني الضريبّية بإقرار املوازنة وقطع احلساب، 
وإاّل وجب االمتناع عن جباية أي ضريبة منذ عام 2006 حتى اليوم 
نتيجة عدم إقرار املوازنات وقطع احلساب، فضاًل عن أن املوازنة 
تعديل  تشمل  وال  واحدة  لسنة  الدولة  وإيرادات  نفقات  تشمل 
انتهائها،  صالحية  حيّدد  زمين  جدول  بال  قائمة  ضريبّية  قوانني 
االزدواج  بقانون«. وعن  القانون  تعديل  تعديلها يستلزم  وتاليًا 
الضرييب، يرى محدان أنه »غري متوافر، لكون نوع الضريبة ونوع 

القاضي حمدان: ربط 
إصدار الضرائب بإقرار 

املوازنة يستوجب االمتناع 
عن جباية أي ضريبة منذ 

عام 2006

القطاع  على  انسحابه  خشية  لألجور 
اخلاص.

يأتي قرار اجمللس الدستوري متناغمًا 
رئيس  أبداها  اليت  املواقف  مع 
اجلمهورّية العماد ميشال عون بوجوب 
املوازنة  وإقرار  احلساب  قطع  إعداد 

قد  اليت  السلسلة،  إقرار  قبل  وإيراداتها  الدولة  نفقات  لتحديد 
تتأمن مصادر متويلها من الوفر يف املوازنة، وهو ما أّكده أيضًا 
حني  القرار، يف  إصدار  أعقب  تصريح  باسيل يف  جربان  الوزير 
الرئيس  أما  أنه »قرار خيدم املصارف«.  الرئيس نبيه بري  رأى 
سعد حريري، فأجرى اتصاالت أفضت إىل التوافق على عقد جلسة 
استثنائّية جمللس الوزراء يوم االثنني لبحث تداعيات هذا القرار.

وتشري مصادر وزارّية إىل أن »هذا القرار مّرر كيفما كان، وهو 
يضع احلكومة أمام ثالثة خيارات: إّما دفع السلسلة والذهاب حنو 
أزمة مالّية كبرية، وإّما خمالفة القانون وعدم دفعها وجتميدها إىل 
حني إجياد مصادر متويل أخرى، أو السعي إىل إصدار قانون يلغي 
قانون السلسلة وتاليًا خمالفة الدستور عرب نزع هذا احلق املكتسب 
حبث  موضع  سيكون  قرار  وهو  السلسلة،  من  املستفيدين  من 
داخل احلكومة، قد يعيد النقاش إىل النقطة األساسّية اخلالفّية بني 
وزراء حركة أمل من جهة ووزراء املستقبل والتيار الوطين احلّر من 

جهة أخرى، حول أولوّية إقرار السلسلة أم املوازنة«.

مرّبرات اإلبطال!
تستند مراجعة الطعن إىل ما اعتربته خمالفات دستورّية، لناحية أن 
التصويت على القانون مل حيصل باملناداة على النواب بأمسائهم 
)املادة 36(، وأن ختصيص اإلجراءات الضريبّية املستحدثة لتمويل 
السلسلة يناقض مشولية املوازنة )املادة 83(، وأن تكليف املهن 
ازدواج  على  ينطوي  الفوائد  على  بالضريبة  واملصارف  احلّرة 
والفقرة   7 )املادة  اللبنانيني  املساواة بني  مبدأ  ضرييب ينقض 

أقرّ املجلس 
الدستوري بدستورية 

فرض ضريبة على 
أرباح املصارف املتأتية 

من الفوائد
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يبدو  بريوت،  قلب  يف  يقع  أنه  رغم 
ميدان سباق اخليل الذي أطفأ مشعته 
احتلتها  اليت  العاصمة  عن  غريبًا  املئة 
الصنوبر  أشجار  الباطونية.  األبنية 
أشبه  جتعله  احلمراء  والرمال  الصامدة 
بقرية صغرية معزولة عن حميطها، متامًا 
املنبوذين(،  )ورمبا  املعزولني  كرواده 
معظم  ومنها.  بيئاتهم  عن  أيضًا،  هم 
»علقوا«  الذين  السن  كبار  من  هؤالء 
باملضمار منذ سنوات طويلة، ويعيشون 
معه »قصة حب« ال تؤثر فيها خسارة 

وال ترّبدها مسعة »لعيبة السبق«.
ما  »شغلتني  سيجارته:  إيهاب  يطفئ 
قدرت إتركن: الدخان والسبق«. أفراد 
غيابه  اعتادوا  اخلمسيين  الرجل  عائلة 
نهار األحد قبل أن يعود إليهم بصوت 
ما يف شي  »بامليدان  يقول:  مبحوح. 
قلوبنا  دّقات  إال  األحصنة  من  أسرع 
إذا كّنا مكربين  السبق، وخاصة  وقت 
الرهان«. هو واحد من كثريين يعتربون 
من  واهلروب  للتسلية  مالذًا  امليدان 
مشاكل احلياة، رغم أن امليدان نفسه 

سبب أساسي يف مشاكلهم.
هادئة  بقرية  يكون  ما  أشبه  امليدان 
يف  لكنه  الباطون«.  من  »عامل  وسط 
عقب.  على  رأسًا  ينقلب  السباق  يوم 
قبل حنو ساعة من انطالقه، يبدأ »لعيبة 
التذاكر.  شباك  اىل  بالتوافد  السبق« 
من  بالسباق  اخلاصة  الصحف  يبتاعون 
األساسية،  البوابة  قبالة  املوزعني 
قبل أن يودعوا هواتفهم لدى عناصر 
مكاتب  مع  التواصل  ملنع  األمن  قوى 
من  قليلون  الشرعية.  غري  املراهنات 
يأتون لالستمتاع بالسباق، فيما الغالبية 
هذه  خجالنني.  »مش  للمراهنة.  تأتي 
أموالنا وحنن أحرار بالتصرف فيها كما 

نريد«، يقول أحدهم.
قبل دقائق من انطالق السباق، يندفع 
خلف  املراهنة  أكشاك  حنو  املراهنون 
املدرجات. املبلغ األدنى للرهان 5000 
على  املراهنني  عدد  زاد  وكلما  لرية، 
يف  اجلائزة  اخنفضت  معني  حصان 
لذلك  صحيح.  والعكس  فوزه،  حال 
األشواط  بعض  على  املراهنون  حيتج 
حمسومة  شبه  نتيجتها  تكون  اليت 
يف  قويني  حصانني  وضع  بسبب 
جمموعة أضعف منهما، إذ تراهن غالبية 
»اللعيبة« عليهما ليصبح »الربح« شبه 
معدوم. ففي بعض األحيان من راهن 
الفائز  احلصان  على  لرية   10000 بـ 

تكون جائزته 11 ألف لرية فقط!
طاٍغ.  الذكوري  العنصر  املدرج،  يف 
اخلمسني  سن  فوق  العظمى  الغالبية 
عامل  يف  واسعة«  »خربة  ميلكون  ممن 
ينطلق  التقنية.  وتفاصيله  »السبق« 
اجلميع من كراسيهم  السباق فينهض 
ويبدأ الصراخ بأمساء اخليالة أو بأمساء 
»طريان«،  اهلوا«،  »زي  األحصنة: 
بطوطة«  »إبن  الريح«،  »بساط 

وغريها...
تنتفخ  نهايته  من  السباق  اقرتاب  مع 
ويبلغ  تنفجر  العروق  وتكاد  األوداج 
ينتهي  مستوياته.  أعلى  األدرينالني 
السباق وال ينتهي الصخب: الفائزون 
فيما  هستريي،  بشكل  حيتفلون 
للحصان  الشتائم  يطلقون  اخلاسرون 
خلف  تلفزيونية  شاشة  حول  وخياله. 
وخصوصًا  كثريون،  يتجّمع  املدرج، 
السباق  ملشاهدة  اخلاسرين،  من 
خيلو  وال  تفاصيله.  وحتليل  املصّور 
األمر من انتقادات إلدارة امليدان، ألن 
أحصنة  فيها  تتنافس  األشواط  بعض 
للتدريب  وختضع  واحد  ملالك  تعود 
إىل  يؤدي  ما  ذاته،  املضمر  قبل  من 
غياب املنافسة وجعل األشواط عرضة 

مـيدان سـباق اخلـيل: مـئة عـام مـن الـعزلة!
املدير  ينفيه  الذي  األمر  للتالعب، 
عازوري،  روجيه  للميدان  اإلداري 
مؤكدًا أن »النزاهة واالستقامة حتكمان 

عمل امليدان«!
حيّن رفعت مبارك، وهو من املضمرين 
الذهبية«.  »األيام  إىل  املخضرمني، 
آالف  يقصده  معلمًا  امليدان  »كان  إذ 
مستويات  وكانت  والسياح،  الزوار 

السباقات عالية.
مستمر«.  تراجع  يف  اليوم  األوضاع 
خيضعون  املضمرون  »كان  ويقول: 
كان  فيما  مكثفة،  تدريبية  لدورات 
خبمسة  يفوز  أن  اخليال  على  يشرتط 
سباقات يف الفئات العمرية قبل السماح 
له باملشاركة يف السباق الرمسي. أما 
هما  واالستنسابية  فالعشوائية  اليوم 

اللتان حتكمان«.
رغم جتاوزه الثانية والثمانني، حيرص 
موسى احلكيم على احلضور اىل امليدان 
السباق  يذكر  يزال  ال  أسبوع.  كل 
والده قبل  برفقة  الذي شاهده  األول 
حيّن  علقت«.  وقتها  »ومن  سنة،   70
اىل »أيام العز عندما كانت املدرجات 
السباق  وكان  باجلمهور  تغص 
وصل  أنه  يروي  السياح«.  يستقطب 
يومًا متاخرًا »فلم أستطع الرهان بعدما 
بدأ السباق. كان أحدهم اىل جانيب قد 
راهن على أحد األحصنة، فعرض علّي 
بعدما  واحدة  بلرية  بطاقته  أن أشرتي 
بدا أن احلصان مقّصر. قبلت، وكانت 
وفاز  حالو  شّد  احلصان  أن  املفاجأة 
بالسباق فرحبت 3000 لرية يوم كانت 

اللرية بتحكي«.
احلظ الذي حالف احلكيم افتقده فؤاد 
الزين، وهو من قدامى رّواد امليدان، 
»يف سباق لن أنساه أبدًا. يومها راهنت 
يف مخسة أشواط متتالية، ويف كل مرة 
كان احلصان حيل ثانيًا بفارق بسيط. 
مببلغ  راهنت  السادس  الشوط  يف 

تصوير هيثم املوسوي

»مرتاحًا ماديًا ألن احلصان 
الواحد يكلف صاحبه شهريًا 
دوالر  و1000   750 بني 
كما  وطبابة«.  طعام  بني 
احلصان  ميلك  أن  جيب 
»جواز سفر« خاصًا يتضمن 
ونوعه  عمره  عن  معلومات 
وأصله. ويوضح أن اجلمعية 
سن  يف  األحصنة  تستقبل 
لتدريب  لتخضع  مبّكرة 
سن  بلوغها  ولدى  مكثف، 
الثالثة ميكنها املشاركة يف 
السباق الذي ُينّظم كل يوم 
متوز  )باستثناء شهَري  أحد 
السباق  جيري  حيث  وآب 

اخلميس(.
يطلق  الذي  السباق  يتألف 
من  »احلفلة«  اسم  عليه 
يف  تتنافس  أشواط  سبعة 
كل منها 5 أحصنة. ويؤكد 
يقوم  السباق  أن  عازوري 
يتكامل  عناصر  ثالثة  على 
وهي:  بعض  مع  بعضها 
اخليول اليت جيب أن تكون 
بطبيعة احلال قوية ومدربة؛ 
الذين  الفرسان  أو  اخليالة 
امليدان  داخل  يعرفون 
باسم اجلوكي والذين جيب 
منهم  كل  وزن  يرتاوح  أن 
بني 48 و52 كيلوغرامًا، ما 
نظام  اتباع  عليهم  يفرض 
واملضمرون  قاس؛  غذائي 
اخليل  يدربون  الذين 

واخليالة.
صحف السبق: تصيب حينًا 

وتخيب أحيانًا
»اللوتري«،  »اجلواد«، 
»أخبار املضمار«... وغريها 
أمساء لصحف خاصة بسباق 
املؤلف  العدد  سعر  اخليل. 
من أوراق قليلة ألف لرية، 
منها  كل  على  ويشرف 
السبق.  جمال  يف  خرباء 
تفاصيل  تعرض  وهي 
إقامته  املزمع  السباق 
اخليول واملضمرين  كأمساء 
واألحصنة  املشاركني، 
املرجح فوزها بعد مراقبتها 
وقياس  التدريبات  خالل 
كثري  ويعتمد  سرعتها. 
هذه  على  املراهنني  من 
على  للرهان  »التعليمات« 
األحصنة، رغم أنها تصيب 

حينًا وختيب أحيانًا.
»التعليمة« تخرب بيوت 

»اللعيبة«
معرفة احلصان الذي سيفوز 
يتمناه كل  أمر  السباق  يف 
»اللعيبة«، لذلك ال يوفرون 
بينها  ومن  لذلك،  وسيلة 
»التعليمة«، وهي عبارة عن 
تسريبات من داخل امليدان 
توحي بهوية احلصان الذي 
كرم،  ويوضح  سيفوز. 
»املخضرمني«  أحد  وهو 
ان  امليدان،  شؤون  يف 
بعض املضمرين أو اجلوكية 
»اللعيبة«  لبعض  يسّربون 
أمساء أحصنة يتوقع فوزها، 
األمساء  تصبح  ما  وسرعان 

لؤي فلحة

وسارت  أكرب، 
على  األمور 
إذ  يرام.  ما 
احلصان  بقي 
حتى  متقدمًا 
األمتار األخرية، 
قبل أن يسقط 
وخيسر.  أرضًا 

يومها، أقسمت أنين لن أحضر السباق 
جمددًا. لكنين كنت أول واحد يف اليوم 

التالي«!
لعنة التمديد تصيب امليدان

العثمانية  الدولة  وضعت   ،1887 عام 
حرج الصنوبر يف بريوت حتت تصرف 
بلدية بريوت ليكون متنزهًا عامًا. الحقًا، 
وحتديدًا عام 1916، منحت البلدية ألفرد 
يضم  متنزه  إلقامة  امتيازًا  سرسق 
صاالت سينما وحدائق وميدانًا لسباق 
اخليل. بعد 50 عامًا، اسرتدت البلدية 
امليدان الذي أنشأه سرسق، وتعاقدت 
سنة 1969 مع »مجعية محاية وحتسني 
واستثماره  إلدارته  العربي«  اجلواد 
تعاقبت  اليت  البلديات  ملدة 15 سنة. 
على العاصمة مّددت العقد مرات عدة، 
عن  املسؤولة  اجلهة  اجلمعية  جعل  ما 
اليوم، وحتى  منذ ذلك  امليدان  إدارة 

يومنا هذا.
يف  الواقع  بريوت  سباق  ميدان  ميتد 
تقدر  مساحة  على  املتحف  منطقة 
ويؤوي  مربع،  مرت  ألف   220 حبواىل 
»مجعية  تتوىّل  اليت  اخليول  مئات 
محاية وحتسني اجلواد العربي« رعايتها 
وتربيتها. يقّر املدير اإلداري للميدان 
تشرتط  اجلمعية  بأن  عازوري  روجيه 
مالكه  يكون  أن  حصان  أي  الستقبال 

»بعد خسائري 
أقسمت أنني لن 
أحضر السباق 

مجددًا، لكنني كنت 
أول الحاضرين يف 

اليوم التالي«!

املسربة متداولة على نطاق واسع بني 
املراهنني.

»عملية  هي  »التعليمة«  أن  ويضيف   
أن  إذ  كثريين«.  بيوت  خربت  نصب 
صحتها  عدم  يتبني  التسريبات  أغلب 

يقول  املراهنني.  أموال  فتضيع 
كرم: »ليل السبت حنسب كم سنربح 
معتمدين على أن يف حوزتنا معلومات 
حبساب  نبدأ  االحد  وليل  صحيحة، 
تتم  التسريبات  بأن  جازمًا  خسارتنا«، 

العاملني  بعض  من  مقصود  »بشكل 
داخل امليدان لدفع اللعيبة اىل املراهنة 
عليهم  يعود  ما  حمددة  أحصنة  على 
املراهنني  خالف  على  مادية،  مبكاسب 

الذين يتكبدون خسائر كبرية«!



Page 15صفحة 15     

مـقاالت وتحقيقات

 2017 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 

أعضاء  نصف  جتديد  انتخابات  أسفرت 
جرت  اليت  الفرنسي،  الشيوخ  جملس 
حلزب  انتخابية  هزمية  أول  عن  االحد، 
»اجلمهورية اىل األمام« املوالي للرئيس 

إميانويل ماكرون.
الذي  اليميين  االئتالف  حافظ   | باريس 
يتزعمه »حزب اجلمهوريني« على األغلبية 
الشيوخ  بها يف جملس  اليت كان حيظى 
وصلت  إذ   ،2014 عام  منذ  الفرنسي 
 141 مقابل  )يف  مقعدًا   171 إىل  كتلته 
»احلزب  وحّل  السابق(.  اجمللس  يف 
االشرتاكي« ثانيًا بـ 93 مقعدًا، أي بزيادة 
بينما  السابق.  اجمللس  عن  مقاعد   7
مقعدًا.   41 بـ  ثالثًا  الوسط  ائتالف  حل 
وشهدت »أحزاب األطراف« تراجعًا حادًا، 
إذ مل حيصل احلزب الشيوعي سوى على 
إال  الوطنية«  »اجلبهة  9 مقاعد، ومل تنل 
مقعدين، بينما اختفى »حزب اخلضر« متامًا 

من املشهد االنتخابي.
فلم حيصل سوى  املاكروني،  احلزب  أما 
أن  استطاع  بأنه  علمًا  مقعدًا،   23 على 
املاضي،  الصيف  مطلع  يف  يستقطب، 
عن  املنشقني  من  أغلبهم  سيناتورًا   29

»احلزب االشرتاكي«.
وكان رئيس الكتلة الربملانية لـ«اجلمهورية 

»انتخابات الشيوخ« النصفية:

 ماكـرون يـذوق طـعم الــهزمية

املاكروني  احلزب  صالت  ألن  وتعقيدًا،  صعوبة 
ماكرون  يتعامل  إذ  جدًا،  متوترة  األحزاب  ببقية 
أنها  على  األحزاب  بقية  مع  بالرئاسة  الفوز  منذ 
جمرد »بقايا من النظام القديم«. وهذا ما دفعه 
يف  السابقني،  حلفائه  ألغلب  ظهره  إدارة  إىل 
صفوف اليمني والوسط، مراهنًا على اسرتاتيجية 
لفيف  استقطاب  إىل  السعي  يف  تتمثل  عدائية 
منه،  القريبة  األحزاب  عن  املنشقني  من  واسع 
بهدف تقويض نفوذ تلك األحزاب بداًل من إقامة 

حتالفات معها.
التخلي  يعتزم  ال  الفرنسي  الرئيس  أن  يبدو 
استقطاب  على  القائمة  االسرتاتيجية  هذه  عن 
جريدة  نشرتها  تسريبات  أشارت  إذ  املنشقني، 
»لو موند«، يف عددها الصادر أالسبت املاضي، 
إىل أن أركان احلزب املاكروني استبقوا هزميتهم 
سرية  مبفاوضات  وشرعوا  الشيوخ،  جملس  يف 
مع عدد من النواب املقربني من مرشح الرئاسة 
عن  باالنشقاق  إلقناعهم  جوبيه،  أالن  السابق 
كتلة »اجلمهوريني« لالنضمام اىل الكتلة املوالية 
للرئيس أو تشكيل كتلة خاصة بهم، حتت شعار 
اإلصالحات  تأييد  بهدف  البناءة«  »املعارضة 
املاكرونية، من دون االنضمام بشكل رمسي اىل 

حزبه.
ماكرون  حكومة  رئيس  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
احلالية، إدوار فيليب، كان أحد أقرب مستشاري 
دورًا حموريًا يف  يلعب  أنه  وُيعتقد  جوبيه.  أالن 
هذه املفاوضات اليت جترى يف الكواليس. وتنظر 
االرتياب  من  بكثري  الفرنسية  السياسية  الطبقة 
اىل هذا التدخل غري املعهود لرئيس احلكومة يف 
الشؤون الربملانية، إذ تعترب أنه خيّل مببدأ الفصل 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
هذه  ستنجح  مدى  أي  إىل  املعروف  غري  من 
للحزب  النيابية  الكتلة  تقوية  يف  املفاوضات 
املنشقني،  من  مزيد  استقطاب  عرب  املاكروني، 
من  الشأن  هذا  يف  التسريبات  أن  املؤكد  لكن 
والنواب ضد  الناخبني  نقمة  تزيد من  أن  شأنها 
وقد  السياسية.  وأساليبه  ماكرون  سياسات 
رئيس  جماهرة  احملللني  من  العديد  استغرب 
فرنسوا  الشيوخ،  جملس  يف  املاكرونية  الكتلة 
باتريا، فور إعالن نتائج االقرتاع أمس، بأن العدد 
الفعلي ملقاعد كتلة حزبه لن ُيعرف سوى الثالثاء 
الستمالة  اجلارية  املساعي  تكتمل  حني  املقبل، 
أحزاب،  قوائم  على  انتخبوا  الذين  النواب  عدد 
الشيء الذي ُعدَّ مناورة غري مألوفة يف التقاليد 
على  لاللتفاف  حماولة  يف  الفرنسية،  الربملانية 

نتائج االنتخابات بدل القبول بها.

عثمان تزغارت

حصل حزب ماكرون على 23 مقعدًا )أ ف ب(

هلم  تعود  الذين  واحمللية 
لتجديد  التصويت  صالحية 
الشيوخ(.  جملس  أعضاء 
اهلزمية  هذه  تكن  ومل 
مفاجئة، بالنظر اىل الرتاجع 
الرئيس  شعبية  يف  احلاد 
إذ  شهرين،  منذ  ماكرون 
سوى  حاليًا  حيظى  ال  إنه 

بتأييد 39 يف املئة من الفرنسيني، يف مقابل 65 
يف املئة يف نهاية متوز املاضي.

باألغلبية  حيظى  ماكرون  حزب  أن  من  وبالرغم 
)اجمللس  األوىل  الربملانية  الغرفة  يف  املطلقة 
انتخابي  نصر  على  يعّول  كان  أنه  إال  الوطين(، 
اىل  الوصول  بهدف  الشيوخ،  جملس  يف  جديد 
أمخاس  بثالثة  املقدرة  املطلقة  األغلبية  نصاب 
أهمية  هلا  أغلبية  الربملان.  غرفيت  يف  املقاعد 
اسرتاتيجية يف فرنسا، ألنها تعّد النصاب القانوني 
الضروري للمصادقة على أي تعديل دستوري، إذ 
من  الدستورية  التعديالت  على  التصويت  جيري 
خالل اجتماعات استثنائية لـ«الكونغرس«، الذي 
قصر  يف  وُتعقد  بغرفتيه،  الربملان  نواب  يضم 

فريساي.
جملس  يف  بها  مين  اليت  اهلزمية  هذه  ظل  يف 
التحالف  ماكرون وحزبه  الشيوخ، سيتوجب على 
مع أحزاب أخرى إلمرار التعديالت الدستورية اليت 
أعلن أنه يعتزم إجراءها يف ربيع العام املقبل أو 
اللجوء إىل املصادقة عليها عرب االستفتاء الشعيب. 
وكالهما خيار صعب، إذ من املستبعد أن جيازف 
ماكرون باللجوء إىل االستفتاء الشعيب، يف ظل 
الليربالية  خياراته  ضد  االجتماعية  النقمة  تزايد 

املغالية.
أخرى  أحزاب  مع  حتالفات  إقامة  مهمة  وتلقى 

واجه »حزب 
الرئيس« 

اقرتاعًا عقابيًا 
قاسيًا ضد 
سياساته

خطة  أن  أعلن  قد  باتريا،  فرنسوا  األمام«،  اىل 
يف  جديدًا  مقعدًا   50 كسب  اىل  تهدف  احلزب 
مشلها  مقعدًا   170 جمموع  )من  الشيوخ  جملس 
التجديد(، لكن النتائج جاءت مغايرة متامًا، إذ مل 

يفز احلزب بأي مقعد جديد، بل خسر 6 مقاعد.
يبدو واضحًا من هذه النتائج أن »حزب الرئيس« 
السياسات  ضد  قاسيًا  عقابيًا  اقرتاعًا  واجه 
موجات  أثارت  اليت  املاكرونية،  االقتصادية 
متزايدة من النقمة االجتماعية يف فرنسا ُترمجت 
اليت  والتظاهرات  االحتجاجات  من  حافل  بأسبوع 
يف  بوضوح  آثارها  وتركت  االقرتاع،  سبقت 
خيارات »كبار الناخبني« )أعضاء اجملالس البلدية 

ـ عاليه  سقط االئتالف السياسي يف دائرة الشوفـ 
قبل أن يولد: التيار الوطين احلر يبتعد عن احلزب 
التقدمي االشرتاكي يومًا بعد آخر، والنائب طالل 
التيار لقطع الطريق  أمر حتالفه مع  أرسالن حسم 
القوى  وغالبية  وهاب،  وئام  السابق  الوزير  على 
السياسية يف هذه الدائرة ترى أن ائتالفًا عريضًا 
قد يتعرض خلسائر كبرية، ألنه سيجمع يف مقابله 

تكّتل املعرتضني.
منذ حنو ثالثة أسابيع، اجتمع النائب أكرم الشهيب، 
موفدًا من رئيس احلزب االشرتاكي وليد جنبالط، 
مع النائب طالل أرسالن للتباحث يف شأن الئحة 
ائتالفية تضم كل القوى احلزبية يف دائرة الشوف 
ــ عاليه. إال أن أرسالن رفض األمر تلقائيًا، وفقًا 
الئتالف  السلبية  اآلثار  حملّدثه  شارحًا  للمصادر، 
االئتالفية، فإنها  الالئحة  مماثل. وبرأي معارضي 
ومتنحهم  املعرتضني،  كل  وجهها  يف  ستجمع 

إمكانية اخلرق بعدد ال بأس به من املقاعد.
واحلزب  احلر  الوطين  التيار  التباعد بني  ويف ظل 
التقدمي االشرتاكي، بات من الصعب على الطرفني 
دخول الئحة ائتالفية، تضمهما إىل أرسالن والقوات 
والكتائب وتيار املستقبل. وحبسب مصادر مطلعة 
على اللقاء، فإن أرسالن أوضح لشهيب أنه قرر 
تؤكده  ما  وهو  احلر،  الوطين  التيار  مع  التحالف 
مصادر األخري. وبذلك، يكون نائب عاليه قد قطع 
وهاب،  وئام  السابق  الوزير  خصمه  على  الطريق 
الذي منحه قانون االنتخاب اجلديد قدرة املنافسة 
أرسالن  بني  االئتالفية  فالالئحة  مبقعد؛  للفوز 
واملستقبل، ستجعل  والكتائب  والقوات  وجنبالط 
حتميًا  شريكًا  اشرتاكية،  مصادر  حبسب  وهاب، 
»املري«  مصلحة  من  وعليه،  احلر.  الوطين  للتيار 
الئحة  وتشكيل  جنبالط  عن  املرة  هذه  االنفصال 
أرسالنيًا  مرشحًا  أيضًا  ستضم  رمبا  التيار،  مع 
اللقاء  عام  أمني  هو  األرثوذكسي،  املقعد  عن 

األرثوذكسي النائب السابق مروان بو فاضل.
مبعركة  يبّشر  اجلبل  يف  السياسي  االئتالف  فرط 
اليت  عاليه  ــ  الشوف  دائرة  يف  حامية  انتخابية 
ستوصل 13 نائبًا اىل الربملان، موزعني على الشكل 
اآلتي: 3 موارنة، 1 كاثوليك، 2 دروز، 2 سّنة عن 
قضاء الشوف و2 موارنة، 2 دروز، 1 أرثوذكسي 
يف  سياسية  مصادر  وحبسب  عاليه.  قضاء  عن 
الدائرة، تلوح يف األفق بشائر انقسام يعيد إحياء 
والتيار  آذار   8 وحتالف  آذار   14 فريق  معسكَري 
الوطين احلر. يف االول، أبلغ تيار املستقبل جنبالط 
أنهما سيخوضان املعركة معًا. ورغم أن املستقبل 
فإن  احلر«،  و«الوطين  القوات  مع  التحالف  يريد 
االشرتاكي يرى يف األخري خصمًا بسبب »أداء العهد 
ووزرائه الذي يستهدفنا«. االشرتاكي يرغب يف 
املقابل يف حتالف يضم قوى مسيحية وازنة، حتت 
عنوان حتصني »مصاحلة اجلبل«. لكن، تقنيًا، األمر 
صعب، تقول مصادر املختارة. وبناًء عليه، تلوح 
يف األفق مالمح حتالف يضم االشرتاكي واملستقبل 
والقوات والكتائب، يف وجه حتالف التيار الوطين 
يف  اهلل  حزب  بأصوات  مدعوَمني  وأرسالن،  احلر 
هذه الدائرة. وإضافة إىل الفريقني، ستنشأ لوائح 
»معارضة« شتى: واحدة تضم وهاب، والئحة أو 
أكثر لـ«اجملتمعات املدنية«، والئحة يقودها احلزب 
مع  يتحالف  أن  حيتمل  الذي  اللبناني  الشيوعي 
اجلماعة  موقف  بعد  حُيسم  ومل  آخرين.  معارضني 
اإلسالمية، وال احلزب السوري القومي االجتماعي 
جلهة انضمامه إىل التيار وأرسالن، أو تغريده يف 

مكان آخر.
حمسومة؛  شبه  جنبالط  ثوابت  باتت  الشوف  يف 
فالتغيري الوحيد على ما يتحّدث عنه املقّربون من 
املختارة سيطال، كما أعلن جنبالط سابقًا، النائب 
عبداهلل.  ببالل  سيستبدل  الذي  ترو  الدين  عالء 
منذ  عسكريته«  »خدم  ترو  أن  اىل  هؤالء  ويشري 
متامًا  اليوم،  حتى  الطائف  أعقبت  انتخابات  أول 
ترو  طال  التغيري  أن  إال  محادة،  مروان  كالنائب 
فقط رغبة من »البيك« يف إبقاء بعض من حرسه 
القديم اىل جانب ابنه تيمور يف أول دورة نيابية 
سياسي  »مايسرتو«  ترو،  بعكس  فحمادة،  له. 
خمضرم وله من العالقات العربية والدولية ما جيعله 
ضرورة لـ«البيك« االبن. لذلك، كل الشائعات عن 
ترشيح كريم محادة، جنل مروان، ال متت اىل النية 
اىل  أخريًا.  البيك  حسمها  وقد  بصلة،  اجلنبالطية 
هي  رابعة  ثابتة  ومحادة،  وتيمور  عبداهلل  جانب 
النائب الكاثوليكي نعمة طعمة. فرغم احلديث عن 
ذلك،  تنفي  مصادره  أن  إال  التنّحي،  يف  رغبته 

مشددة على أنه »ماٍض برتشيحه بدعم من املختارة 
البلدات  يف  أكان  اخلدماتي،  رصيده  تدرك  اليت 
املالية  أم على صعيد دعمه ومساهمته  الشوفية 
يف خمتلف املؤسسات الطائفية والدينية، وبشكل 
وهو  واملارونية.  الكاثوليكية  الكنيستني  خاص 
على عالقة متينة بكل من القوات اللبنانية والتيار 
الوطين احلر حيث كانت غالبية اجتماعات جنبالط ــ 
عون جتري يف منزله وعربه، وبالسعوديني الذين 
ينسج معهم عالقات اقتصادية حتولت اىل عالقات 
املقاعد  تبقى  فيما  السبعينيات«،  منذ  صداقة 
مع  السياسية،  التحالفات  رهن  الثالثة  املارونية 
ترجيح احتمال عدم ترشيح جنبالط ملرشح حمسوب 
عليه، وختليه تاليًا عن النائب إيلي عون، مع مطالبة 
التيار والقوات باستعادة املقاعد املسيحية. وتقول 
املصادر القواتية يف هذا الصدد إن احللف القائم 
بني معراب واملختارة سيضع النائب جورج عدوان 
مرة أخرى على الالئحة اجلنبالطية. ويدور احلديث 
اليها  البستاني  ناجي  السابق  الوزير  انضمام  عن 
أيضًا، يف ظل تأكيد البستاني لـ«األخبار« أنه مل 
حيسم خياره بعد؛ فجنبالط صديق قريب جدًا من 
جهة، وعالقته بالتيار الوطين احلر ممتازة من جهة 
أخرى. وعّما إذا كان من املمكن ضّم مرشَحني من 
البستاني  القمر إىل الئحة واحدة، يرى  بلدة دير 
بل  فقط،  القمر  دير  يف  تنحصر  ال  شعبيته  أن 
تؤكده  ما  وهو  بأكمله.  القضاء  خدمات يف  لديه 
املصادر، مشرية اىل أن اخلدمات االساسية اليت 
أما شاغل  واجليش.  الدفاع  بوزارة  يلّبيها ختتص 
زال مبهمًا ومرتوكًا  الثالث، فما  املاروني  املقعد 
لبدء املفاوضات االنتخابية اليت قد ترتك الالئحة 

غري مكتملة.
من الشوف اىل عاليه، حتتضن العباءة اجلنبالطية 
الثوابت.  مرشَحني آخرين، هما كما رفاقهما، من 
فالبيك يتمّسك بشكل أساسي بالنائب أكرم شهيب 
لعدة اعتبارات: أّوهلا حاجته اليه اىل جانب النائب 
وثانيها  الربملان،  تيمور يف  حلماية  مروان محادة 
العناصر  أحد  أنه  مبعنى  »ميداني«،  شهيب  أن 
اليت  القلة  من  وهو  قضائه،  يف  جدًا  الناشطني 
تفتح أبواب منزهلا للمواطنني. أما الثابتة الثانية، 
جتمعه  الذي  احللو  هنري  املاروني  النائب  فهي 
وجنبالط عالقة عائلية أسهمت يف إعادة احتضانه 
بعد عودته اىل اللقاء الدميقراطي. أما النائب فؤاد 
اجلنبالطية،  الالئحة  تضّمه  ال  أن  فاألرجح  السعد، 
السياق  العمر. ويشاع يف هذا  بسبب تقّدمه يف 
أن عائلة السعد ال تنوي التخلي عن إرثها، وقد 
اتفقت على ترشيح ابن شقيق النائب السعد راجي 
السعد. فهو »الشاب الوحيد يف العائلة الذي ميلك 
طموحًا سياسيًا، إال أن أحدًا ال يعلم حتى الساعة 

إن كان سيتم األمر بالتنسيق مع جنبالط أو ال«.
يف موازاة املقعدين املارونيني، عقدة أرثوذكسية 
اليوم يشغله  مل تتضح معامل حلها بعد. فاملقعد 
حتالف  أّي  أن  إال  اهلرب،  فادي  الكتائيب  النائب 
اشرتاكي ــ قواتي من شأنه أن يهدد فوزه جمددًا 
إذا  ما  هنا يف  للقوات مشكلة  فعليًا،  ولكن  به. 
كونها  القضاءين،  يف  التحالف  على  االتفاق  مت 
األرثوذكسية  املعركة  خلوض  جديًا  وجهًا  متلك  ال 
عربه. لذلك، من املرّجح أن تعمد اىل تبيّن مرشح 
وسطي بينها وبني جنبالط، هو أنيس نصار، أحد 
املساهمني يف بناء جامعة البلمند يف سوق الغرب 
والصديق املقّرب لكل من معراب واملختارة. غري 
أن هناك من يتحدث عن سيناريوين آخرين، أحدهما 
متّسك جنبالط بدعمه للهرب نتيجة التنسيق والكيمياء 
القوية بينه وبني نواب االشرتاكي، ونتيجة العالقة 
مثارها  أوىل  كانت  اليت  اجلمّيل  آل  مع  التارخيية 
فيما  الربملان،  اىل  اهلرب  ووصول  اجلبل  مصاحلة 
كتائبية  قواتية  مببادلة  اآلخر  السيناريو  يقول 
املقعد  هذا  القوات  ترتك  حيث  وبعبدا  عاليه  يف 
للنائب الكتائيب طاملا أنه ال مرشح لديها هناك، 
مقابل تصويت الكتائبيني يف بعبدا ملصلحة مرشح 
معراب الوزير بيار بو عاصي؛ ففي بعبدا ال قدرة 
مبفردها،  االنتخابي  احلاصل  بلوغ  على  للقوات 
حتى  األخرى  األصوات  آالف  إىل  حباجة  وستكون 
تتمكن من إيصال مرشحها، وهو ما ميكن أن يؤّمنه 
الكتائبيون هلا. ولكنها يف الوقت الضائع، تلعب 
على الوتر الكتائيب عرب استفزاز احلزب، كما حصل 
أخريًا نتيجة عدم دعوة النائب سامي اجلمّيل اىل 
الذي أشعل  املقاومة املسيحية«  »شهداء  قداس 
يف  اإلعالم  ومسؤول  اهلرب  بني  افرتاضية  حربًا 

القوات شارل جبور.

الـشوف ـ عـاليه: عــودة إىل 8 و 14!
رىل إبراهيم
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تقدير  هو  دوالر  مليون   312 حنو 
اليت  االنتخابية  النفقات  جمموع 
اجلديد،  االنتخابات  قانون  يزها  يجُ
للمعلومات«.  »الدولية  حبسب 
رفع السقف املالي املسموح لكل 
شراء  على  شّجع  يجُ بإنفاقه  مرشح 
ويضرب  االنتخابية،  األصوات 
قتدرين  املجُ غري  املرشحني  حظوظ 
القانون  حيوي  كذلك  ماديًا. 
يف  تصّب  اليت  البنود  بعض 
مصلحة أصحاب األموال، إذ شّرع 
الناخبني  استقدام  نفقات  تغطية 
بعض  تقديم  وأجاز  اخلارج  من 

ساعدات والتقدميات« »املجُ
اجلديد  االنتخابات  قانون  شّجع  يجُ
االنتخابية،  األصوات  شراء  على 
مصلحة  يف  يصّب  بالتالي  وهو 
ماديًا،  قتدرين  املجُ رّشحني  املجُ
ذوي  من  رشحني  املجُ ًويضرب 

قانون ُيشّجع على شراء األصوات:

312 مليون دوالر للنفقات االنتخابية!
هديل فرفور

ثّبت  القانون  أن  إىل 
ورفعها  القيمة  هذه 

إىل 5000 لرية.
املادة  حّددت  كذلك 
نفسها سقف اإلنفاق 
لالئحة  االنتخابي 

االنتخابية مببلغ ثابت قدره 150 مليون لرية عن 
رشح ينضوي يف الالئحة. ومل يكن هذا البند  كل مجُ
شّكل إضافة بارزة،  موجودًا يف القانون السابق ويجُ
وحيتوي على أهمية كبرية نظرًا إىل أهمية الالئحة 

اليت يوليها القانون اجلديد.
صبح السقف املالي  بهذا املعنى، وحبسب سليم، يجُ
لكل مرشح منضٍو حتت الئحة )املقطوع الثابت من 
دون القسم املتحرك( حنو 300 مليون لرية )150 
ماله  كسقف  مليونًا  و150  ماله  كسقف  مليونًا 

احملدد لكونه منضويًا حتت الالئحة(!
وفق األرقام التقديرية لـ »الدولية للمعلومات«، 
املنضوي  للمرّشح  املسموح  املالي  السقف  فإن 
على  حتتوي  اليت  مثاًل  الثانية  بريوت  دائرة  يف 
374 ألفًا و277 ناخبًا يصل إىل حنو ملياري لرية 
 150  + لرية  مليون   150 اآلتية:  املعادلة  وفق 
مليون لرية )لكونه ينضوي حتت الئحة( + )5000 

لرية ×347,277 ناخبًا( = 2,036 مليار لرية!
حتتوي  اليت  مثاًل،  الشوف  ــــ  عاليه  دائرة  أّما 
سّجاًل، فبحسب أرقام  على 325 ألفًا و364 ناخبًا مجُ
الئحة  لكل  الثابت  املالي  السقف  يصل   LADE
فيما  لبنانية،  مليون لرية  مليار و950  إىل  فيها 
يصل السقف املتحّرك )5000 لرية عن كل ناخب( 

إىل مليار و626 مليونًا و820 ألف لرية.

امُلرشّح يُغّطي نفقات استقدام الناخبني من الخارج

بارود: هذه 
التدابري ستـُطيح 

املرشحني غري 
امُلقتدرين ماديًا

زياد  السابق  والبلديات  الداخلية  وزير  ولفت 
القانون  أن  إىل  »األخبار«  مع  اتصال  بارود يف 
اجلديد تضّمن بندًا إضافيًا ضمن تناوله لإلنفاق 
االنتخابي، مل يكن موجودًا يف القانون السابق، 
ويتمّثل بـتشريعه »استقدام الناخبني من اخلارج 
بارود  عّده  أمّر  وهو  سفرهم«،  نفقات  وتغطية 
»غري مقبول« ويبعث بأجواء انتخابية »غري مرحية 

أبدًا«.
شري إليه بارود يرد يف املادة 58  هذا البند الذي يجُ
من القانون )يف النفقات االنتخابية( اليت تعترب أن 
مفهوم النفقات االنتخابية يشمل تأمني املكاتب 
 )...( واملهرجانات  التجمعات  وإقامة  االنتخابية 
و«مصاريف نقل وانتقال عناصر احلملة االنتخابية 
والناخبني«، فضاًل عن »مصاريف انتقال الناخبني 

من اخلارج« )...(.
شري بارود إىل أنه يف ظّل الصوت التفضيلي  ويجُ
الالئحة  أعضاء  بني  املعركة  ستكون  الواحد، 
حكمًا  سيلجأون  املرّشحني  إن  وبالتالي  نفسها، 
الذي  رّشح  واملجُ االنتخابية  األصوات  شراء  إىل 

سيدفع أكثر، ستكون حظوظه أكثر. 
القانون  شرعها  يجُ اليت  التدابري  »هذه  أن  ويرى 
ماديًا،  قتدرين  املجُ غري  املرشحني  طيح  اجلديد ستجُ
والنفوذ  القوى  أصحاب  مصاحل  يف  وستصّب 

واألموال«.

السرية املصرفية وتشريع »التقديمات«
رّشح برفع  لزم املجُ ويوضح سليم أن القانون مل يجُ
السرية املصرفية عنه أو عن األصول والفروع، »بل 
نّص فقط على إنشاء حساب حلملته االنتخابية«. 
مصدر  عرف  يجُ لن  الصيغة،  »بهذه  أنه  ويرى 
ما كانت من  إذا  احلملة  تنفق على  اليت  األموال 
احلساب املخصص للحملة أو من حسابه اخلاص«، 
الفتًا إىل أن هذا األمر يؤدي إىل صعوبات يف 
إجراء مالحقة للكشوفات املالية »وهو ما يؤثر يف 

شفافية االنتخابات ونزاهتها«.
ساعدات والتقدميات  وأثار سليم مسألة تشريع املجُ
قّدمها املؤسسات اليت قد تكون مملوكة من  اليت تجُ
رشحني، وهو »من األمور اليت تضرب مبدأ  أحد املجُ

تكافؤ الفرص بني املرشحني«.
من   62 املادة  يف  عليه  منصوص  البند  هذا 
القانون يف الفقرة الثانية منها، اليت تنص على 
عترب حمظورة التقدميات واملساعدات  اآلتي: »ال تجُ
قصد باملساعدات العينية والنقدية اليت تقدم  )يجُ
واالجتماعية  اخلريية  واجلمعيات  األفراد  إىل 
أو  سواها  أو  الدينية  أو  العائلية  أو  والثقافية 
الرمسية(  املؤسسات  ومجيع  الرياضية  النوادي 
مؤسسات  أو  مرشحني  من  مقدمة  كانت  إذا 
ميلكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على 
اعتيادية  بصورة  والكمية  احلجم  بذات  تقدميها 
قبل  ثالث سنوات  عن  يقل  ال  ما  منذ  ومنتظمة 
بدء فرتة احلملة االنتخابية، ويف هذه احلالة تعترب 
احلملة  أثناء  املقدمة  واملساعدات  املدفوعات 
املنصوص  االنتخابي  للسقف  خاضعة  االنتخابية 

عليه يف املادة 60«.

للمشاركة  احلماسة  تراجعت 
مناطق  يف  االنتخابات  يف 
يتندر  املستقبل.  تيار  نفوذ 
الزرقاء  القاعدة  من  جزء 
كان  عندما  العز  أيام  على 
)يساوي(  بيسوى  »الصوت 
الدوالرات،  آالف  أو  مئات 
وكان تيكيت )تذكرة( السفر 
كي  بأكملها  لعائالت  مؤمنًا 
لكي  الدنيا  آخر  من  تأتي 
السبب  اهلوا«.  تقرتع وتشم 
فحسب  املالية  األزمة  ليس 
الذين  احلريري  آل  لدى 
الناخبني  باستقدام  اشتهروا 
من اخلارج، وال سيما موظفي 
الذين  والطالب  شركاتهم 
مؤسسة  من  مبنحة  درسوا 

احلريري.

مل  اجلديد،  القانون  وفق 
قدرة  املغرتب  للصوت  يعد 
مؤثرة، وخاصة يف ظل إمكان 
االقرتاع،  حق  املغرتب  منح 
االنتخابات  يف  بأنه  علمًا 
أحصي   2009 عام  النيابية 
دخول ما بني 80 إىل 90 ألف 
االنتخابات،  فرتة  يف  لبناني 
اخلبري  إحصاءات  حبسب 
فغالي.  كمال  االنتخابي 

وشراء األصوات؟«. وبالنظر إىل استطراد املادة 
لتربير  التالعب  إىل  املرشحون  قد ال حيتاج   ،61
زيادة اإلنفاق، إذ تفتح الباب أمام »إعادة النظر 
بالسقف املالي لدى افتتاح فرتة احلملة االنتخابية 
مرسوم  مبوجب  االقتصادية  الظروف  ضوء  يف 
وزير  اقرتاح  على  بناء  الوزراء  جملس  يف  يتخذ 
هيئة  رأي  استطالع  وبعد  والبلديات،  الداخلية 

اإلشراف على االنتخابات«.
فغالي حتدث عن فضيحة فساد جملجلة شرعنها 
القانون الذي مل يقدم إصالحات مالية، بل ضاعف 
قيمة املبلغ الثابت مبنحه لكل مرشح على حدة بداًل 
من تقسيمه على أعضاء الالئحة. فضاًل عن زيادة 
املبلغ املقطوع من 4500 يف القوانني السابقة إىل 
مخسة آالف، يقارن بني سقف لبنان حيث هناك 
 50 هناك  حيث  فرنسا  وسقف  ناخب  ماليني   4
مليون ناخب. يف االنتخابات الرئاسية الفرنسية 
على  مرشح  لكل  االنتخاب  قانون  حدد  األخرية، 
ألف  و800  مليونًا   16 بإنفاق  اجلمهورية  مستوى 
يورو يف الدورة األوىل و22 مليونًا ومخسمئة ألف 
يف الدورة الثانية. وعليه، فإن الصوت الفرنسي 
لبنان،  أما  يورو.  نصف  من  أقل  يكلف  الواحد 
باجلملة.  وليس  باملفرق  للناخب  قيمة  فيعطي 
باحتساب عدد الناخبني والسقف املالي، ترتاوح 
تكلفة الناخب يف الدوائر كلها ما بني 3,6 و4,2 

دوالرات.
 يف دائرة النائب وليد جنبالط، الشوف وعاليه، 
اليت تضم 13 مقعدًا )أكرب دائرة( »يساوي« كل 
دوالرًا.   51,3 جمتمعة  الالئحة  سقف  لدى  ناخب 
مخسة  )تضم  األصغر  جزين  صيدا  دائرة  ويف 
دوالرًا.   24,9 الناخب  كلفة  تساوي  مقاعد( 
هدر  »شرعنة  يف  تكمن  فغالي  برأي  الفضيحة 
املال والفساد يف رفع السقف املالي للمرشحني 
كأنهم ينظمون محالتهم كمنفردين وليس كجزء 
مرشح،  ألي  التصويت  بأن  علمًا  الالئحة،  من 

تصويت للالئحة ككل«.
 وفق حسابات الدولة، فإن كلفة نقل الناخبني 
والضنية  )املنية  الثانية  الشمال  دائرة  يف 
و587  دوالر  مليون   12 وحدها  تبلغ  وطرابلس( 
السياق  ويف  عشر.  األحد  الالئحة  ألعضاء  ألفًا 
عينه، فإن احلزب الذي خيوض معركة يف مجيع 
الدوائر يصل سقف إنفاقه اإلمجالي إىل 138,7 
مليون دوالر، أي أن القانون يسمح ألربعة أحزاب 
ما  بإنفاق  متنافسة  تكتالت سياسية( كربى  )أو 

يزيد على نصف مليار دوالر أمريكي!

يصل السقف املالي إلنفاق املرشّح يف بريوت الثانية إىل ملياري لرية 
)هيثم املوسوي(

فتح املزاد: الناخب بـ 51 دوالرًا

حجم اإلنفاق اإلنتخابي وفقًا للقانون الجديد إعداد كمال فغالي 

آمال خليل

واجلدير ذكره أن استقدام املغرتبني مل يقتصر 
على »املستقبل« وباقي فريق 14 آذار، بل مشل 
أيضًا فريق 8 آذار، يف الكثري من الدوائر. إىل 
زحلة وحدها استقدم املتنافسون 14 ألفًا و200 
 8 استقدم  وراشيا  الغربي  البقاع  وإىل  مغرتب، 
آالف و600، وإىل دائرة بريوت األوىل 7 آالف. 
و400  ألفًا   11 استقدم  فقد  صيدا،  إىل  أما 
ناخب من اخلارج غالبيتهم الساحقة من مناصري 
»املستقبل« شاركوا يف معركة فازت بها النائبة 
بهية احلريري بنحو 26 ألف صوت، والرئيس فؤاد 
السنيورة بـ 23 ألفًا. لكن بنود القانون اجلديد، 
يف حال تطبيقها، تشرعن انفالت املال االنتخابي 
من جهة وتعرقله من جهة أخرى. وحبسب مصدر 
معين بانتخابات »األزرق« يف البقاع، فإن القانون 
اجلديد أرسى قواعد جديدة بداًل من بيضة القبان 
املغرتب، أوالها أن »سعر الصوت مل يعد حيسب 
بالكم، بل بالنوع. الصوت التفضيلي بات يتحكم 
بأرقام  نسمع  أن  متوقعًا  االنتخابي«،  بالسوق 
على  زحلة،  دوالر يف  آالف  تفوق مخسة  خيالية 
معركة  دائرة ستشهد  أي  أو يف  املثال،  سبيل 
استقدام  العددي.  التأهيل  بطلها  حامية  لوائح 
تكاليف  سيستنزف  »الذي  للتصويت  املغرتبني 
باهظة، يصبح عاماًل إضافيًا لألزمة داخل احلزب 
هنا،  من  كاملة«.  بالئحة  ينافس  الذي  الواحد 
أن  األحزاب،  من  وإخوانه  املستقبل  »يفضل 
نقل  بأن  علمًا  احملليني«،  الناخبني  على  يركزوا 
الناخبني من اخلارج شرعنه هذا القانون من ضمن 
النفقات االنتخابية املذكورة يف املادة 58، فيما 
مل يكن يشار إليه صراحة يف القوانني السابقة 

ومل يكن مقيدًا يف السقف املالي.
من   61 املادة  حددت  احمللي؟  السوق  عن  ماذا 
القانون اجلديد السقف املالي األقصى الذي يوز 
االنتخابية  احلملة  فرتة  اثناء  إنفاقه  مرشح  لكل 
بقسم ثابت مقطوع قدره 150 مليون لرية لبنانية 
الدائرة  الناخبني يف  وقسم متحرك مرتبط بعدد 
ينتخب فيها قدره مخسة  اليت  الكربى  االنتخابية 
آالف لرية عن كل ناخب من الناخبني املسجلني. 
أما سقف اإلنفاق االنتخابي لالئحة فهو مبلغ ثابت 
مرشح  كل  عن  لرية  مليون   150 قدره  مقطوع 
فيها. وفق املصدر، فإن املرشحني لن يلتزموا 
االنتخابات  يف  ختطيه  مت  الذي  احملدد  بالسقف 
أن  إىل  ويشري  قانونية.  غري  بطرق  السابقة 
لو  ماذا  لكن  نفسه،  املرشح  حياسب  »القانون 
توىل شقيقه أو أحد أقاربه دفع الرشى والتربع 

الدخل املتوسط أو احملدود.
املتعّلقة  املواد  من  املستمدة  الصة  اخلجُ هذه   
باإلنفاق االنتخابي اليت يتضّمنها القانون اجلديد. 
شّرع اإلنفاق االنتخابي وتضرب مبدأ  هذه املواد تجُ

رشحني. تكافؤ الفرص بني املجُ
الذي  اإلنفاق  للمعلومات« جمموع  »الدولية  قّدر  تجُ
يزه القانون بنحو 468 مليارًا و500 مليون لرية،  يجُ
إمكانية  إىل  شرية  مجُ دوالر،  مليون   312 حنو  أي 
االنتخابية  العملية  كانت  إن  املبلغ  هذا  ضاعفة  مجُ

»حامية«.
حّددت املادة 61 من القانون سقف املبلغ املالي 
أثناء فرتة  إنفاقه  رّشح  مجُ األقصى املسموح لكل 
ثابت  اآلتي: قسم  النحو  على  االنتخابية،  احلملة 
ضاف  قّدر بـ150 مليون لرية لبنانية، يجُ مقطوع، يجُ
يف  الناخبني  بعدد  رتبط  مجُ تحّرك  مجُ قسم  إليه 
قّدر  الدائرة االنتخابية الكربى اليت ينتخب فيها وتجُ

بـ 5 آالف لرية لبنانية لكل ناخب.
أجل  من  اللبنانية  »اجلمعية  يف  الباحث  ويقول 
دميوقراطية االنتخابات« )LADE( علي سليم، إن 
تحرك مل تكن حمددة يف القانون  قيمة القسم املجُ
بدفع  يقضي  تعميم  هناك  كان  »بل  السابق، 
4500 لرية لبنانية لكل ناخب يف الدائرة«، الفتًا 



Page 17صفحة 17     

مـقاالت وتـحقيقات

 2017 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 

سرقة رمول املطار حتت غطاء »استصالح أرض«
محمد وهبة

املركزي  التفتيش  رئاسة  قّررت 
مبلف  خاصة  حتقيق  جلنة  تأليف 
بعدما  املطار«،  رمول  »سرقة 
عقد  أن  األّولي  التحقيق  أظهر 
واستصالح  ردميات  »إزالة 
أرض« على العقار 1245، الواقع 
الدولي  بريوت  مطار  حرم  ضمن 
مربع،  مرت  ألف   15 مساحة  على 
كان جمّرد واجهة لسرقة كميات 

كبرية من الرمول
إدارة  لّزمت  سنوات،  بضع  منذ 
الطريان املدني، بالرتاضي، عقد 
أرض  واستصالح  ردميات  إزالة 
ضمن  الواقعة   ،1245 العقار 
حبّجة  الدولي،  بريوت  مطار  حرم 

لسرقة الرمول بذريعة االستصالح والتجليل.
وكان واضحًا لدى اجلهات اليت أجرت التحقيق أن 
األشجار يف هذه العقار مل تشّكل يومًا حاجبًا للرؤية 
أمن  جلهاز  العائدة  املراقبة  أبراج  أمام  عائقًا  أو 
املطار الذي ميلك برجني؛ األول عند حدود أمالك 
والثاني  مشااًل،  املذكور  العقار  حتّد  اليت  املطار 
فوق نفق األوزاعي، أي عند نهاية العقار املذكور 
جنوبًا. وتشري التحقيقات إىل أنه سبق لعدد من 
جتار الرمول أن قدموا طلبات استخراج الرمول من 
إدارة الطريان املدني مقابل مبالغ مالية، إال أن 
اإلدارة رفضت مرارًا هذا األمر بسبب ختصيص 

األرض للسوق احلّرة.
ومن التحقيقات تبنّي أن املهندسة مجانة عرابي 
لفتت نظر رؤسائها خّطيًا إىل ما حيصل، فأحالت 
املتعهد  مع  العقد  طبيعة  عن  فيه  تسأل  كتابًا 
واألعمال امللزمة وتنفيذها والبدل املالي، فأتاها 
أكرب منك«. وتعكس  »املوضوع  اجلواب شفهيًا: 
وزارة  إن  إذ  حيصل،  ما  حقيقة  اإلجابة  هذه 
البيئة عندما منحت موافقتها على إزالة الردميات 
مسّجل  كتاب  يف  اشرتطت  األرض،  واستصالح 
لدى مكتب وزير األشغال أن موافقتها حمصورة 
أّي  استخراج  دون  من  والردميات  األتربة  بنقل 
مواد من جوف األرض. وعندما بدأت أنباء سرقة 
املطار  رئيس  بدأ  العلن،  إىل  تتسرب  الرمول 
واملدير العام للطريان املدني ومديرية املطارات 
التوّرط يف  حول  بينهم  ما  التهم يف  يتقاذفون 

ذلك.
أعمال سرقة  الناجتة من  ويتبنّي أن حجم احلفرة 
الرمول كبري جدًا، إذ إن األرض اخنفضت إىل ما 
الكمية  أن  يعين  ما  البحر،  سطح  مستوى  دون 
بعشرات  وتقدر  كبرية،  الرمول  من  املستخرجة 
عدة  على  تزيد  وقيمتها  املكعبة،  األمتار  آالف 

ماليني من الدوالرات.
هذه املعطيات دفعت رئيس التفتيش إىل تأليف 
جلنة خاصة للتحقيق يف ملف سرقة رمول املطار 
اليت يقال إن مراجع كبرية تغّطي املتعهد الذي 
معروفة  مرجعية سياسية  من  بتغطية  يعمل  كان 
يف املنطقة، قبل أن ينتقل إىل مرجعية سياسية 

أخرى.

من أرسالن إىل الحريري إىل الدولة
يف البحث عن أصل العقار 1245، تبنّي أنه كان 
باع  األخري  أرسالن. هذا  األمري حممد  مملوكًا من 
العقارية.  البهاء  لشركة   1992 عام  يف  األرض 
بهاء رفيق احلريري هو أبرز مالكي هذه الشركة، 
حصص  جانب  إىل  أسهمها،  من   %88 وحيمل 
بريم،  ومجيل  كالو،  صايف  من  لكل  متثيلية 
فضل  وطاهر  غسان  وحسني  الالدقي،  وميسم 
اهلل. ومن مؤّسسي هذه الشركة فؤاد السنيورة 
وبهيج طبارة وعارف منيمنة. أما املفاجأة، فهي 
أن هذه األرض وقعت ضمن ختطيط االستمالك 
جملس  استملكها  وقد  املطار،  توسعة  ملشروع 

اإلمناء واإلعمار يف آذار 1997.
إذًا، املرحوم رفيق احلريري اشرتى هذه األرض 
قبل بضع سنوات من استمالكها من قبل الدولة، 
مّولت  الدوالرات  مباليني  ريعية  أرباحًا  حمّققًا 
حياول  من  فهناك  اليوم،  أما  العام.  املال  من 
ما يف  على  للحصول  األرض  ريع هذه  استغالل 
جوفها من رمول تستعمل يف اإلنشاءات العقارية. 

هذه األرض تسرق مرتني.

أن األرض فيها أشجار تشّكل خطرًا على السالمة 
العامة يف املطار. مربرات التلزيم أثارت شبهات 
سابقًا  يشتِك  مل  إذ  املطار،  موظفي  من  العديد 
أّي من أجهزة املطار من األشجار الربّية اليت منت 
يف هذا العقار، رغم أن شركة »ميز« لّزمت قطع 
األشجار وتشحيلها لشخص من آل العريضي، من 
دون توسيع العقد حنو »إزالة ردميات واستصالح 

أرض«.
هناك  ليست  أنه  أحد  على  خافيًا  ليس  كذلك، 
وليس  املذكور،  العقار  يف  مرتاكمة  ردميات 
هناك موجب الستصالحه بعدما جرت تسويته إثر 
استمالكه يف عام 1997 ليكون جزءًا من مشروع 

توسعة املطار خيّصص للسوق احلّرة.
املركزي،  التفتيش  إىل  وصلت  املعطيات  هذه 
فأوعزت رئاسة التفتيش بإجراء حتقيق عن العقد 
سرقة  عن  الواردة  املعطيات  وتطبيقه يف ضوء 
كمية كبرية من الرمول تقّدر مباليني الدوالرات. 
وحبسب التحقيق األّولي، فإن العقد املمنوح ألحد 
املتعهدين على العقار 1245 اململوك من الدولة 
حتمًا  يتضمن  واإلعمار  اإلمناء  جملس   / اللبنانية 
سرقة رمول، إال أن تقدير هذه الكميات ليس ممكنًا 
بشكل دقيق يف ضوء صعوبة الكشف على العقار 
1245. فالعقد هو عقد إزالة ردميات واستصالح 
أرض، لكن من الواضح أن هناك »حفرية« كبرية 
يف العقار املذكور، وأن هناك عمليات استخراج 
خمرج  عرب  ونقلها  شاحنات  يف  وتعبئتها  الرمول 
بداية  عند  االوزاعي  أوتوسرتاد  على  يقع  واحد 
النفق املوصل إىل خلدة. وما يعّزز الشبهات أن 
هذه األرض كانت مسّيجة، ما حيول دون وصول 
قطعة  أنها  الواضح  من  بل  ال  إليها،  الردميات 
أرض رملية حتتوي على نوع من الرمل املستخدم 
يف اإلنشاءات، وهي رمول حبرّية تتطلب غسلها 
بطريقة خاصة قبل استعماهلا، إال أن سعر مبيعها 

وجودتها يربران كلفة الغسل واالستخراج.

الواضح أن هنالك »حفرية« كبرية بسبب استخراج الرمول نقلت يف 
شاحنات عرب مخرج واحد يقع على أوتوسرتاد األوزاعي )هيثم املوسوي(

وكان صعبًا على املفتشني 
التحقيق  بإجراء  املكلفني 
حاجة  هناك  بأن  التصديق 
استصالح  عقد  تلزيم  إىل 
أرض على عقار يقع ضمن 
املخطط التوجيهي لتوسعة 
خمصص  وهو  املطار، 

ليكون سوقًا حّرة، إذ لّزم جملس اإلمناء واإلعمار 
تأهيل  أعمال   1999 عام  يف  سبسيب  لشركة 
العقار املذكور، وقد اشرتط التلزيم يف حينه أن 
تكون أعمال نقل الرمول ضمن حفرية ال تتجاوز 
وقد  االوزاعي.  ــ  خلدة  أوتوسرتاد  أرض  ارتفاع 
تبنّي أن هذه الشركة عملت على تسوية األرض 
ضمن منحدر بسيط يبدأ من حتت تصوينة املطار 
وصواًل إىل طريق عام األوزاعي، إال أنه منذ ذلك 
وقد  األرض،  هذه  يف  برّية  أشجار  منت  الوقت 
الصيانة  عن  املسؤولة  »ميز«  شركة  إىل  أوكل 
يف حرم املطار جتاه جملس اإلمناء واإلعمار مهمة 
هذا  تلزيم  جرى  وقد  األشخاص،  وقطع  تشحيل 
األمر سنويًا لشخص من آل العريضي. وهذا يعين 
أنه ليس هناك ما يستدعي أو ما جيدي للقيام 
منحدرات  فيها  ليس  ألرض  استصالح  بعملية 
وقليلة العرض، ما حيول هندسيًا دون أي إمكانية 
عقود  غالبية  بأن  علمًا  والتجليل،  لالستصالح 
استصالح األرض وإزالة الردميات تكون خمصصة 

عندما بدأت أنباء 
سرقة الرمول 

تتسرب إىل العلن 
بدأ تقاذف التهم 

بني مسؤولي املطار

»ختّبط« بني أركان احلكم: من »يتجّرأ« على من؟!
حسني عاصي

»املتناغمة«  العالقة  كانت  لطاملا  لبنان،  يف 
واجمللس  واحلكومة  اجلمهورية  رئاسات  بني 
دليٍل  االستثناء، وخري  القاعدة ال  النيابي هي 
جتمع  »ترويكا«  عن  كى  حيحُ كان  ما  ذلك  على 
شاغلي املناصب األرفع يف الدولة، وتعرب خري 
تعبري عن »حتالف املصاحل« الذي يعلو فوق كّل 

على عليه. االعتبارات واحلسابات األخرى وال يحُ
وإذا كانت السنة األوىل من عهد  الرئيس ميشال 
عون ، اليت أوشكت على االنتهاء، مل تشّذ ظاهرًيا 
على األقّل عن هذه القاعدة، رغم كّل اهلواجس 
املاضية  الساعات  فإّن  بانتخابه،  أحاطت  اليت 
مسبوًقا  يكون  ال  قد  »ختّبط«  مؤّشرات  محلت 
رئيس  فريق  حبديث  ترجم  احلكم،  أركان  بني 
اجمللس  ورئيس  عليه،  »جترؤ«  عن  احلكومة 
النيابي عن »اعتداٍء« على صالحّياته، وكالهما 

كان »يغمز« من قناة رئيس اجلمهورية.
»يتجّرأ«  من  السؤال:  طَرح  يحُ ذلك،  كّل  وسط 
وأّي  من؟  على  »يعتدي«  ومن  من؟  على 
القادم  »املعمعة« يف  هذه  تداعياٍت ستحملها 

من األيام؟.

خالفات »على القطعة«
إبطال  الدستوري   قرار  اجمللس  على  تعليًقا 
قانون  الضرائب ، اعترب رئيس اجمللس النيابي  

النيابي  للمجلس  »جتاوزًا  حيصل  ما  بري   نبيه 
رئيس  صالحيات  على  واعتداء  عليه،  وجترؤا 
بداية  بل  الطائف ،  ل اتفاق  خرقًا  أو  اجمللس 
آخر،  أتى بعد موقٍف  قتله«. وألّن موقف بري 
رأى فيه أّن حكم اجمللس الدستوري »مل تأت 
به املالئكة«، كان من الطبيعي تفسريه على أّنه 
»رسالة« واضحة الدالالت موّجهة بشكٍل مباشر 
إىل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون، الذي 
يعرف القاصي والداني أّن »الكيمياء« مفقودة 
عترب من »األقلية« اليت  بينه وبني بري، الذي يحُ
النتخابه  معارضة  األخرية  اللحظة  حتى  بقيت 
السياسية«  »التسوية  رغم  للجمهورية،  رئيًسا 

اليت أفضت إىل ذلك.
قرار  من  »املمتعض«  بري  فإّن  آخر،  مبعنى 
»مسّيًسا«،  أتى  أّنه  يعترب  الدستوري  اجمللس 
ليس فقط لكونه جاء ملصلحة املصارف كما قال 
يف البداية، بل ألّنه وضع اليد، يف مكاٍن ما على 
صالحّيات جملس النواب، الذي يعود له وحده 
الدستورّية،  والقيود  القوانني  سّن  بري  وفق 
وأكثر من ذلك، وهنا بيت القصيد، لكونه أتى 
القائل  اجلمهورية  رئيس  موقف  مع  »متناغًما« 
الطني  زاد يف  ما  ولعّل  أواًل،  بإقرار  املوازنة  
بعض  مواقف  متّثل يف  الصعيد  هذا  على  بلة 
احملسوبني على األخري والذين اعتربوا أّن قرار 
اجمللس الدستوري »أنصفه«، ملمحني إىل أّن 
رئيس اجمللس النيابي هو من كان مصرًا على 

إقرار السلسلة قبل املوازنة.
اجلمهورية  رئيس  عالقة  أّن  من  الرغم  وعلى 
برئيس احلكومة  سعد احلريري  تبدو أفضل حااًل 
علن  املحُ »التفاهم«  بربي، يف ضوء  من عالقته 
بينهما مع انطالقة العهد اجلديد، والذي ترجم 
»غضًا للنظر« عن الكثري من اخلالفات التارخيّية، 
واليت ال ختتزل بـ«اإلبراء املستحيل« وال بواقعة 
إسقاط حكومة احلريري، فإّن »األلغام« الكامنة 
خلف اختالفاتهما االسرتاتيجية كفيلة بـ«نسف« 
حجمها،  صغر  أو  كرب  مهما  اتفاقاتهما،  كّل 
وبالتالي وزنها، وهو ما حيصل حالًيا على خلفّية 

ملّف التطبيع مع  سوريا .
الشخصّي،  الصعيد  على  احلريري،  أّن  صحيٌح 
مجع  الذي  اللقاء-القنبلة  بعد  الصمت  التزم 
كاًل من وزير اخلارجية  جربان باسيل ، احملسوب 
على عون، ونظريه السوري  وليد املعلم ، رغم 
بري،  بعكس  ألّنه،  به،  شعر  الذي  »اإلحراج« 
إىل  املشكلة  بتحويل  املخاطرة  يستطيع  ال 
»شخصية« مع الرئيس. ولكّن الصحيح أيًضا أّن 
املقّربني منه تولوا إيصال رسالة »االمتعاض« 
وزير  هؤالء  رأس  وعلى  طريقتهم،  على 
قيل،  ومهما  الذي،  املشنوق ،  الداخلية  نهاد 
أّنه ينّسق مع احلريري بالشاردة  يعرف اجلميع 
من  يتصّرف  ولن  مل  أّنه  وبالتالي  والواردة، 
أّن كتلة  علًما  األخري،  تلقاء نفسه، مبعزٍل عن 

قال أّنها تنطق باسم رئيس  »املستقبل«، اليت يحُ
احلكومة األسبق  فؤاد السنيورة ، أّيدت املشنوق 
يف ما ذهب إليه، يف »تناغٍم« قّل نظريه بني 
اجلانبني منذ فرتة طويلة، ولذلك أيًضا دالالته 

ومعانيه.

ال تحالف وال مواجهة
هو ختّبط غري مسبوق إذًا بني أركان احلكم الثالثة، 
الذي يبدو أّن كاًل منهم يغيّن على لياله. لكن، 
بأّي شكٍل من  الرغم من ذلك، ال ميكن  وعلى 
األشكال احلديث عن حتالف بني رئيسي احلكومة 
واجمللس النيابي يف وجه رئيس اجلمهورية، إذ 
إّن كاًل منهما ال جيد نفسه بالضرورة يف صّف 
الثاني يف »مواجهته« مع الرئيس، اليت حتمل 

عناوين »متناقضة« يف مكاٍن ما.
أّن مشكلة رئيس اجمللس   فإذا كان صحيًحا 
ال  وهي  عامة،  اجلمهورية  رئيس  مع  النيابي 
تنحصر بقضية اجمللس الدستوري، فإّن األصّح 
من ذلك أّن بري ال يفّكر مّرتني قبل أن يصطّف 
إىل جانب رئيس اجلمهورية يف موضوع التنسيق 
»غيظ«  الذي سّبب  مع سوريا، وهو املوضوع 
مع  ذلك  »السّباق« يف  كان  إّنه  بل  احلريري، 
إىل  زعيرت   عليه  غازي  احملسوب  الوزير  زيارة 
وصواًل  »رمسّيتها«،  على  أصّر  بصفٍة  دمشق 
لزيارة  السوري  نظريه  دعوة  عن  احلديث  حلّد 

بريوت.
بري  من  كّل  األجندات بني  تناقض  من  وأبعد 
وعون، الذي ال جيعل »تالقيهما« على مواجهة 
نهج رئيس اجلمهورية مبنًيا على أسٍس واضحة 
لكليهما  مصلحة  ال  أّن  األكيد  فإّن  وسليمة، 
أيًضا يف مثل هذه املواجهة. فاحلريري يتطّلع 
إىل تعزيز »تفاهمه« مع عون عشّية  االنتخابات 
النيابية  ال دفنه يف مهده، خصوًصا أّنه يعترب 
من  الكثري  معه يف  يتحالف  أن  إىل  حباجٍة  أّنه 
انتخابًيا،  املستقّر  لوضعه غري  بالنظر  الدوائر، 
للعديد  العالي  تقديره  ننسى  أن  دون  من 
وأبرزها  عون،  إياها  »باعه«  اليت  املواقف  من 
اليت كان  الفرعّية،  االنتخابات  النظر عن  غّض 
إحراًجا  بالتحديد سيشّكل  إجراؤها يف طرابلس 
منقطع النظري للحريري يف هذا الوقت، رغم أّن 
عترب خمالفة دستورية فاقعة لن يكون  تطيريها يحُ

عون بريًئا منها.
يف  أيًضا  لربي  مصلحة  ال  فإّن  املقابل،  ويف 
»الطالق« مع عون، ولو مل يكن من احملّبذين 
النتخابه رئيًسا من األصل، ولو مل يكن كذلك من 
»املرتاحني« له، ومن خلفه ألداء وزير اخلارجية 
أّن  اليقني  علم  يعلم  بري  ألّن  باسيل،  جربان 
لن  اجلمهورية  رئيس  مع  مواجهٍة  يف  الدخول 
كان  وإن  الطويل،  املدى  على  لصاحله  يكون 
اجلديد  القديم  وصفه  على  حفاظه  بأّن  مقتنًعا 
من  على حتصينه  قادٌر  عون  حليف«  كـ«حليف 
أّي عواصف حمتملة، خصوًصا جلهة ما بدأ بعض 
حمسوبة  غري  معركٍة  عن  يقولونه  »العونيني« 
االنتخابات  بعد  النيابي  اجمللس  رئاسة  على 
أّن  »يضمن«  أن  يستطيع  بري  ألّن  املقبلة، 
ثباتًا  األكثر  احلليف  اهلل «،  » حزب  مع  حتالفه 
لعون رغم كّل املتغرّيات، كفيٌل بوضع حّد لكّل 

هذه »التكّهنات«.

عون ينأى بنفسه؟
إذا كان رئيس اجلمهورية هو املّتَهم، مباشرًة 
أو مواربًة، بـ«االعتداء« على مقام رئاسة جملس 
جملس  رئاسة  مقام  على  و«التجرؤ«  النواب، 
الوزراء، فإّنه قد يكون من املفيد التساؤل عن 
موقفه من كّل هذه »املعمعة«، هو الذي ينأى 
بنفسه، حتى إشعاٍر آخر، عن كّل هذه احلمالت، 
جّل  يوليها  اليت  اخلارجّية  شاغاًل نفسه جبوالته 

اهتمامه يف هذه املرحلة.
أّن رئيس اجلمهورية،  ويف حني يرى كثريون 
بأّنه  للجميع  إيصال رسالة  يريد  بسلوكه هذا، 
يتصّرف من موقع وطين ال حزبي، بعدما سّلم 
»العربة«  فإّن  باسيل،  للوزير  احلزبّية  الدّفة 
تبقى يف التداعيات احملتملة لكّل هذا »التخّبط« 
إال  تبقى مستبَعدة،  تداعياٌت  بالسياسة، وهي 

إذا أصّر أحد على جتاوز اخلطوط احلمراء...
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اململكة  سفارة  باعمال  القائم  أقام 
العربية السعودية باسرتاليا الوزير 
الروقي  حمدان  بن  مشعل  املفوض 
اليوم  بمناسبة  استقبال  حفل 
قاعة  يف  للمملكة،  الـ87  الوطني 
الحياة  فندق  الكربى يف  االحتفاالت 
كانبريا  االسرتالية  العاصمة  يف 
الشخصيات  كبار  حضره حشد من 
واالكاديمية  والربملانية  السياسية 
والسفراء  االسرتاليني  واملسؤولني 
ورؤساء  اسرتاليا  لدى  املعتمدين 
وممثلني الجامعات والهيئات واملراكز 
االسالمية والعربية باسرتالي الذين 
املفوض  الوزير  استقبالهم  يف  كان 
الروقي ، املستشار سعد بن ناصر 
االسمري ، امللحق العسكري العقيد 
الثقايف  وامللحق  املطريي،  سامي 

الدكتور هشام خداوردي.

سفارة اململكة العربية  السعودية لدى أسرتاليا  تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين الـ 87 للمملكة للعام 2017
القائم باالعمال الروقي : االرهاب ليس له دين أو جنسية بل هو حرب على مجيع األمم واألديان يف العامل

القائم  افتتحه  الذي  الحفل،  بدأ 
ورئيسة  الروقي  باالعمال 
االسرتالية   الدولة  يف  الربوتوكول 
السالم  بإنشاد  ساكس،   ليندل 
الرسمي  والنشيد  السعودي  امللكي 
األسرتالي وتبادل التهاني والتمنيات 

لكال البلدين الصديقني.
باالعمال  القائم  رفع  جانبه  من 
خالل  الرئيسية  كلمته  يف  الروقي  
التهنئة باسمه واسم أعضاء  الحفل 
السفارة وامللحقية والطلبة املبتعثني 
امللك  الشريفني  الحرمني  خادم  اىل 
سعود  ال  العزيز  عبد  بن  سلمان 
السمو  صاحب  االمني  عهده  وولي 
 - سلمان  بن  محمد  االمري  امللكي 
حفظهما اهلل – والشعب السعودي 
الوطني  اليوم  بمناسبة  الكريم 
العربية  للمملكة  والثمانني  السابع 

السعودية . 
الروقي  باالعمال  القائم  واستعرض 
يف كلمته تداعيات ظاهرة االرهاب 
واالستقرار  واملجتمعات  الدول  على 
اململكة  دور  مبينا  العاملي،  والسالم 
من  املجتمعات  وحماية  مكافحته  يف 

آثاره واخطاره وتداعياته. 
ربط  باإلمكان  ليس  انه  واعترب 
جنسية  أو  ثقافة  او  بدين  اإلرهاب 
جميع  على  حرب  هي  بل   ، معينة، 
أنحاء  األمم وكافة األديان يف جميع 
يف  اململكة  اعتماد  موضحا  العالم، 
مكافحتها لالرهاب على اسرتاتيجية 
مواجهة  تضم   األبعاد  ثالثية 
ومكافحة  األرض،  على  اإلرهابيني 
مصادر  وتجفيف  املتطرف  فكرهم 

تمويلهم. 
كما اشار اىل انشاء اململكة للعديد من 

املراكز واملؤسسات املحلية والدولية 
املبادرات  من  للعديد  واطالقها 
على  االرهاب  بمكافحة  تعنى  التي 
بينها  ومن  والعاملي  املحلي  املستوى 
»اعتدال«،  التطرف  مكافحة  مركز 
ملكافحة  املتحدة  األمم  ومركز 
التي  املناصحة  ومبادرات  اإلرهاب 
اإلرهابيني  تأهيل  إعادة  إىل  ترمي 
السابقني ومكافحة اإلرهاب ودحض 

افكاره الهدامة . 
اىل  كلمته   يف  الروقي  اشار  كما 
أكثر من 140 مليار  اململكة  تقديم 
مشاريع  لدعم  أسرتالي  دوالر 
يف  اإلنسانية  واملساعدات  التنمية 
اطار  وذلك يف  العالم،  أنحاء  جميع 
ظاهرة  من  للحد  الريادي  دورها 
امانا  اكثر  عالم  اىل  والوصول  الفقر 

وعدال وازدهارا .

عروضا   الحفل  برنامج   تضمن  كما 
السعودي  والفلكلور  الرتاث  من 
اخرى  وعروضا  العرضة  ورقصة 
االسرتالية  الشعوب  ثقافات  من 
وعرضت   االبورجينيـز،  االصلية 
باملركز  عن  تعريفية  فيديو  افالم 
)اعتدال(   التطرف  ملكافحة  العاملي 
االرهاب  مكافحة  يف  اململكة  ودور 
وزعت  للكتب  معرضا  وتضمن 
التعريفية  واملطبوعات  الكتب  فيه 
وما  السعودية  العربية  باململكة 
جميع  يف  تطور  من  إليه  توصلت 

املجاالت. 
كما افتتح القائم باالعمال على هامش 
املصاحبة  املعارض  من  عددا  الحفل 
ومنها  املناسبة  بهذه  أقيمت  التي 
وجهودها  اململكة  دور  عن  معرض 
والتعريف  االرهاب  مكافحة  يف 

التطرف  ملكافحة  العاملي  باملركز 
خادم  بتدشينه  قام  الذي  )اعتدال(  
سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني 
بن عبدالعزيز آل سعود يف العاصمة 
مايو   21 يف  الرياض  السعودية 

2017 املاضي 
باالعمال  القائم  كرم  الحفل،  وخالل 
لدى  الثقايف  وامللحق  الروقي 
خداوردي  هشام  الدكتور  اسرتاليا 
موناش  جامعة  املبتعث يف  الطالب 
الحائز  الحياني  ملبورن سلطان  يف 
ملبادرته   تقديرا  املبتعث  وسام  على 
العلمية يف موسوعة  املواد  لتعريب 
ويكيبيديا، ورؤساء االندية الطالبية 
االسرتالية  الواليات  جميع  يف 
معربـًا  لهم،  تذكارية  دروع  بتقديم 
تكريمهم  بامتزاج  سعادته  عن 

بفرحة ذكرى اليوم الوطني.
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 أمحد »بريص«مفّخخ السيارات وزارع 
العبوات:«املطرانان كانا مع داعش«

كان   ،2016 العام  شباط  يف  توقيفه  من  اشهر  تسعة  قبل 
»املطرانان يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي املخطوفان منذ نيسان 
العام 2013 ال يزاالن مع داعش بعد ان خطفهما امحد امون امللقب 
بالشيخ وسّلمهما اىل ابو سرور يف التنظيم املذكور«.هذا ما ادىل 
املوقوف امحد امون امللقب بـ«بريص«، اثناء استجوابه امس امام 
احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل، حيث دّلت 
اعرتافاته االولية اليت نسفها امام احملكمة عن الدور الذي انيط 
به يف عرسال من قبل مسؤولني يف داعش بعدما بايع امريها ابو 
عبد السالم »وجها لوجه«، كما كان له دور خالل معركة عرسال 
مركز  على  باهلجوم  املسلحة  اجملموعات  ضمن  فيها  شارك  اليت 

املصيدة.
كثرية هي املهمات الذي اوكلت اىل امون يف بلدته عرسال ويف 
الدولة،  لصاحل  يعملون  وعسكريني  مدنيني  مراقبة  من  حميطها، 
حبيث شارك يف اغتيال املؤهل اول يف شعبة املعلومات يف قوى 
االمن الداخلي الشهيد زاهر عز الدين وخطف سوريني وتسليمهم 
اىل داعش الذي قام بتصفيتهم او حماكمتهم شرعيا وقتل عقيد 
سوري منشق وزرعه مع آخرين مثاني عبوات ناسفة كانت تستهدف 
دوريات اجليش اللبناني وتفخيخه دراجتني وتفجريها، االوىل يف 

مركز هيئة علماء القلمون والثانية بدورية للجيش.
ومن هنا فان امون يعّد من اخطر املطلوبني، فهو رغم صغر سنه)28 
اجملموعات  مع  بالعمل  سوريا  يف  األزمة  بداية  منذ  اخنرط  عاما( 
املسلحة، وعمل على نقل األسلحة والذخرية، وتوىل مهام املسؤول 
نقاط  مبهامجة  وقام  القاع،  ومشاريع  جوسية  ملنطقة  العسكري 

وحواجز اجليش السوري انطالقا من االراضي اللبنانية.
اخطأوا  اخلطرية«فهم  االعرتافات  هذه  من  يديه  بريص  ينفض 
بيين وبني امحد امون امللقب بالربيص«، لكنه نسي انه يف بدء 
ليعود  بـ«بريص«،  ملقب  بانه  اكد  امس  احملكمة  امام  استجوابه 

ويقول«كنت عم اكذب عا احملققني كي يصدقوني«.
بها  اعرتف  اليت  املهمات  حد  عند  بريص  تتوقف«مفاجآت«  ومل 
اوليا، فهو عمل ايضا على نقل شادي املولوي اىل اجلرود داخل 
خمبأ سري يف سيارة، وهو قال يف هذا اجملال:«ال اعرف املولوي 

ومعروف اين هو االن«.
واستجوبت احملكمة امون يف ملفني حبضور وكيلته احملامية فاديا 
شديد، بدأ رئيس احملكمة بتالوة افادته االولية على مسامعه لريد 
قائال:«هذه االتهامات اعرتفت بها صحيح، امنا مت استخراجي من 
السجن بعد توقيف حسن احلجريي الذي اقر بانه هو الفاعل وليس 

انا«.
وكيف يربر ما ورد يف افادته املفصلة اليت حتدث فيها عن زرع 
وخطف  عرسال  احداث  يف  ومشاركته  سيارات  وتفخيخ  عبوات 
اشخاص وتصفيتهم وقتل الشهيد عز الدين اجاب:«اذا كان مثة 
دليل واحد حاكموني فانا ملقب بالربيص وهو لقيب الوحيد. وهناك 

تشابه يف االمساء بيين وبني امحد امون امللقب بالشيخ«.
ويتابع رئيس احملكمة تالوة افادة بريص واليت اعرتف فيها بانه 
عمل مع املوقوف ابراهيم االطرش يف جتارة االسلحة لصاحل كتيبة 
الفاروق بهدف الكسب املادي ولتسليح اجملموعات املسلحة.وقبل 
معركة عرسال بعام انشأ االطرش جمموعة مسلحة يف جرود الرهوة 
مستلزمات  نؤمن  »وكنا  وآخرين  عرسال  ونسر  وكهروب  تضمه 
االطرش  عاد  ان  وبعد  معركة مهني«.  اليت شاركت يف  داعش 
الرقة بعد مبايعته داعش عاد ونظم جمموعته، وبعد شهرين  من 
»وانتقلنا مجيعا اىل حميط مركز  من ذلك حصلت معركة عرسال 
املصيدة وكانت توجد جمموعات تابعة لداعش وتوجهت مع االطرش 
واجملموعة اىل حاجز اجليش حيث جرت اشتباكات اصيب بنتيجتها 
عمر حسني وحممد غدادة وعملت مع حسن احلجريي اىل نقلهما اىل 

مستشفى ابو طاقية«.
اكن  صحيحة«فلم  غري  بانها  االعرتافات  هذه  على  بريص  ويرد 
امحل السالح وانا فقط ساعدت يف نقل اجلرحيني ومل اشارك يف 

املعركة«.
الذي  احملكمة  رئيس  له  ودقيقة-يوضح  مفصلة  افادتك  ان  غري 
داعش  مع  لدورة شرعية  متابعته  حول  االولية  افادته  تابع سرد 
بريص:«انا  ليجيب  لوجه،  وجها  االمري  السالم  عبد  ابو  ومبايعته 
قصدت اجلرود ليس من اجل ذلك وامنا السرتداد دين مالي لي 

بذمة احد االشخاص«.
يف العام 2015 كلف االمري العام لداعش ابو بلقيس املتهم بريص 
العمل االمين يف عرسال خبطف املسؤول االمين لداعش يف البلدة 
كونه خيالف اوامره وخطف سوري آخر ويف حال تعذر على بريص 
ذلك قتلهما، ليوضح بريص امام احملكمة ان امحد السلس وابو بكر 
قارة حاوال خلق فتنة بني اجليش وابناء البلدة وانه قام خبطفهما 
مع امحد احلجريي وعلي سعد الدين احلجريي واقتادوهما اىل غرفة 
امنا  ان نسلمهما اىل اجليش  للتحقيق معهما.وقال:«على اساس 

هددوني بالقتل فُأجربت على نقلهما اىل اجلرود«.
وعن تفخيخ دراجتني وتفجريهما قال بريص ان حسني احلجريي 
على  والداللة  ناسفة  عبوات  مثاني  زرعه  بشأن  اما  بذلك.  اعرتف 
بعد توقيفه  بتفكيكها  واحدة زرعها يف وادي عطا وقام اجليش 

بيوم واحد قال بريص:«ال اعرف من زرعها«.
وتابع رئيس احملكمة رغم انكار بريص اعرتافاته بتالوتها، وفيها 
انه شارك يف اسر 200 مسيحي يف بلدة ربلة السورية عام 2011 
واطالق سراحهم بعد عدة مفاوضات ومهامجته مع آخرين دير مار 
الياس وسرقة حمتوياته وكان نصيبه من السرقة 150 الف لرية 

سورية.
وعن حادثة خطف املطرانني قال بريص ان »الشيخ خطف كاهنني 
من الدير وسلمهما اىل ابو سرور وهما كانا ال يزاالن مع داعش 

قبل تسعة اشهر من توقيفي«.
دور مهم يف تفخيخ السيارات ايضا، فعندا قرر ابو حسن االطرش 
دور  وكان  منها  ثالثة  اشرتى  لبنان  اىل  مفخخة  سيارات  ارسال 
من حممد  مع كل  لتفخيخها  اجلراجري  اىل حملة  اثنني  نقل  بريص 
امني وسامي االطرش وابو عبداهلل العراقي. كما قام بريص بنقل 
500 كيلوغرام من النيرتات اىل احمللة.والحقا مسع االخري بانفجار 
جيب بعمر االطرش عن طريق اخلطأ خالل نقله اىل اللبوة. كما قام 
بريص بعمليات خطف لسوريني من اجليش احلر وتهديدهم بعدم 
قتل  حاول  وكذلك  سراحهم  اطالق  قبل  احلر  اجليش  اىل  العودة 
حممد وهيب كونه«خمرب دولة«، وكلفه ابو الرباء مبراقبة عنصر يف 

خمابرات اجليش الغتياله.
وجاءت اجابات املتهم على هذه االعرتافات بانها غري صحيحة »فانا 

افرتيت على حالي تا يصدقوني«.
اعرتف  قد  املتهم  كان  الدين  عز  الشهيد  اغتيال  خص  ما  ويف 
مبشاركته بالعملية مع ابو عائشة حيث كمنا له يف وادي احلصن كما 
قام جبمع معلومات عن عرساليني يعملون مع الدولة ومنهم نائب 
رئيس البلدية ابو حسني الفليطي الذي قضى مؤخرا خالل احداث 
راس بعلبك والقاع. وامام احملكمة قال عن تلك االعرتافات:«يف 

التحقيق كتبوا ما ارادوه«.
بعد  امنا  بها  املتهم مشاركته  نفى  العسكريني  عملية خطف  وعن 
الدب. وعن تفجريه  اربعة اشهر من خطفهم شاهدهم يف وادي 
سيارة حباجز للجيش السوري نفى بريص ذلك وقال »انهم اخذوا 
السوري من حمله« وال عالقة له باحلادثة اليت روى اوليا تفاصيلها 
عندما قصده السوري وهو بائع عطور حيث اطلع بريص على هاتفه 
وشاهد بداخله صورا للجيش السوري فسلمه اىل سامي االطرش 
للجيش  حاجز  اىل  بها  السوري  وارسل  بتفخيخ سيارة  قام  الذي 

السوري وقام بتفجريها عن بعد.
اىل  اجللسة  احملكمة  رفعت  للمرافعة  وكيلته  استمهلت  ان  وبعد 

اخلامس والعشرين من تشرين االول املقبل.

إحالة عبادة احلجريي على القضاء
أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص، عبادة 
النصرة  جبهة  تنظيم  عناصر  أبرز  أحد  وهو  احلجريي،  مصطفى 
اإلرهابية اليت كانت يف منطقة عرسال واجملموعات األمنية التابعة 
هلا داخل البلدة، وقد ضبط حبوزته أسلحة وذخائر حربية، وإعرتف 
بعمله لوجستيا ملصلحة اجلبهة املذكورة من خالل تأمني األسلحة 
والذخائر واملواد الغذائية هلا، وإيوائه عددا كبريا من املسلحني 
داخل منزله يف عرسال، ونقلهم بعدها اىل جرود البلدة لاللتحاق 

باجملموعات اإلرهابية.
كما اعرتف بإقدامه خالل شهر آب من العام 2014 مع والده مصطفى 
احلجريي امللقب بـ«أبو طاقية« على اقتياد العسكريني وتسليمهم 
اىل تنظيم جبهة النصرة اإلرهابي، إضافة اىل عمله بتجارة األسلحة 
والذخائر احلربية وتزويد اجملموعات اإلرهابية بها، وقيامه بعمليات 

خطف أشخاص وإطالق سراحهم مقابل فدية مالية.

 مطلوب جبرائم قتل وسرقة ومنتحل صفة أمنية 
يبتّز شابًا

ع.  اإلقليمي  الدرك  وحدة  أوقفت دورية من فصيلة عرسال يف 
بعد مطاردته،  املطلوبني اخلطريين، وذلك  أحد  عاما(وهو   53( أ. 

داخل البلدة.
وتبني ان حبّقه مذكرتي توقيف جبرم قتل وسرقة وخالصيت حكم 
جبرم سرقة وانتحال صفة، وهو من أصحاب السوابق جبرائم سرقة 

السيارات واالحتيال.
من جهة اخرى، توافرت معلومات لدى »شعبة املعلومات« عن إقدام 
شخص جمهول اهلوية على إنتحال صفة أمنية، وابتزاز م. ف. )18 
عاما( الذي كان برفقة إحدى الفتيات على منت سيارته، على طريق 
فرعية، فأرغمه على سحب مبلغ 350 الف لرية لبنانية من صراف 
آلي بواسطة بطاقته املصرفية، لقاء تركه والفتاة حبال سبيلهما.

هوية  من كشف  الشعبة  24 ساعة، متكنت  من  أقل  ويف غضون 
املبلغ  النبطية وضبط  مدينة  وتوقيفه يف  عاما(  م.أ.)29  الفاعل 

املذكور حبوزته.
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه ومت تسليمه مع املضبوط إىل 
القطعة املعنية إلجراء املقتضى القانوني حبقه، بناء إلشارة القضاء 

املختص.

»حّشاش« يرّوج كحوالً مزورة
أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة ر.أ.ح. جبرمي حيازة املخدرات 

وتعاطيها، وتزوير مشروبات كحولية وبيعها يف االسواق على أنها 
من بالد املنشأ.

رديئة  أنواع  بتعبئة  يقوم  بأنه  املوقوف  اعرتف  معه  وبالتحقيق 
ومضّرة من الويسكي داخل زجاجات حتمل شعار املاركات املعروفة، 
ويشرتي أغلفة النايلون والسدادات واالغطية من شخص سوري 

يرسلها له يوميا مع سائق سيارة أجرة آت من سوريا.
وإنفاذا إلشارة قاضي التحقيق يف جبل لبنان، مت إيداع املوقوف 

السجن املركزي يف رومية.

موقوفو األمن العام
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع، 
بتوقيف ستة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية، 

وشخص جبرم الدخول بطريقة غري شرعية.
كما اوقفت شخصا جبرم تهريب االشخاص بطرق غري شرعية.

القضاء  على  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص.

ترويج خمّدرات يف قاعة احملكمة
للموقوفني  بريوت  يف  اجلنايات  حماكم  رؤساء  يسمح  ما  عادة 
الذين ميثلون امامهم حملاكمتهم يف التهم املسندة اليهم، بإلقاء 
التحية على ذويهم او اصدقائهم الذين حيضرون اجللسات، وذلك 
بهدف التخفيف عنهم مشّقة الزيارات اىل السجون، وينتظر هؤالء 
لساعات اىل حني انتهاء اجللسة، فيطلبون االذن من رئيس احملكمة 

لـ«معانقة« املتهم الذي يكون يف قفص االتهام.
املاضي  االربعاء  اجلنايات يف بريوت شهدت  ان قاعة حمكمة  اال 
أ.  حممد  اقرتب  اجللسات،  انتهاء  فبعد  للمخدرات،  ترويج  عملية 
حتى  منه  دنا  ان  وما  عليه.  التحية  اللقاء  ح.  أمحد  املوقوف  من 
قام االول بدس كيس صغري حيوي خمدرات يف جيبه، لكن القوى 
االمنية املوجلة حبماية السجناء كانت له باملرصاد حيث ضبط باجلرم 
اىل  حيال  ان  قبل  حبقه حمضرًا  احملكمة  رئيس  ونّظم  املشهود، 

التحقيق، وبالتالي توقيفه.

»الزرغلي« يرّوج املخّدرات يف زواريب صيدا
ثالثة  قبل  االجتماعي،  التواصل  مواقع  بعض  تداولت  ان  بعد 
ايام، مقطعًا لفيديو يظهر فيه شخص جمهول اهلوية يقوم برتويج 
التحريات  ونتيجة  القدمية،  صيدا  زواريب  حملة  يف  املخدرات 
االقليمي  املخدرات  مكافحة  مكتب  متكن  املكثفة  واالستقصاءات 
يف اجلنوب يف وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هوية الفاعل 
الفلسطيين ه.م.)24 عاما( امللقب بـ«الزرغلي« وتوقيفه يف احمللة 

املذكورة.
وباستماعه بناًء الشارة القضاء املختص اعرتف مبا نسب إليه.

إحالة سوري شارك يف«أحداث عرسال« على القضاء
أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص السوري 
اليت  اإلرهابية  التنظيمات  أحد  إىل  بكور إلنتمائه  احلميد  عبد  خالد 
كانت موجودة يف منطقة عرسال، وقتاله إىل جانبه، ومشاركته يف 
اهلجوم على مركز فصيلة درك عرسال بتاريخ 2014/8/2، واقتحامه، 
واالستيالء على األسلحة والذخائر احلربية العائدة لعناصره، واقتياد 
هؤالء العناصر إىل منزل اإلرهابي الفار مصطفى احلجريي امللقب 

بـ«أبو طاقية«.

..والقبض على آخر
أوقفت دورية من فصيلة عرسال يف وحدة الدرك اإلقليمي، نتيجة 
به  عاما(لالشتباه  ع.ع.)26  السوري  والرصد،  املكثفة  التحريات 
بلدة  يف  ارهابية  باعمال  والقيام  ارهابية  تنظيمات  اىل  باالنتماء 
عرسال وجرودها خالل العام 2014. كما متكنت من ضبط سيارتني 
مسروقتني دون لوحات يف ضواحي البلدة املذكورة، االوىل نوع 

.»rav4 والثانية نوع »تويوتا »CRV هوندا«
الداخلي،  االمن  قوى  يف  املعلومات«  »شعبة  املوقوف  واودع   
وحدة  يف  الدولية  السرقات  جرائم  مكافحة  مكتب  والسياراتان 
الشرطة القضائية، إلجراء املقتضى القانوني، بناء الشارة القضاء 

املختص.

»عائلة« تسرق حمل ألبسة يف البرتون
تعرضت م.ج. اليت تعمل يف حمل لبيع االلبسة يف منطقة بسبينا 
- البرتون، لعملية احتيال وسرقة من عائلة مؤلفة من رجل وزوجته 
جمهولة  الدفع  رباعية  سيارة  يستقلون  كانوا  االربعة،  واوالدهم 
اىل  بدفعها  قاموا  وقد  حاجيات.  شراء  حبجة  دخلوا  اللوحة،  رقم 
احدى زوايا احملل، وسرقوا مبلغا من املال من الصندوق وبعض 

احلاجيات.
ملعرفة  احلادث  يف  حتقيقاتها  املختصة  االمنية  االجهزة  وباشرت 

هوية الفاعلني.
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انتخاب كال عصفور رئيسا لبلدية كانرتبري بانكستاون وناديا صاحل 
نائبة للرئيس حبضور حشد شعيب كبري 

 2017 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 

بانكستاون  بلدية  رئيس  انتخب 
لبلدية  رئيسا  عصفور  كال  سابقا 
باغلبية  بانكستاون  كانرتبريي 
برفع  البلدي   املجلس  اعضاء 
ناديا  السيدة  انتخبت  كما  االيدي، 
باألغلبية  للرئيس  نائبة  صالح 
يف  البلدية  مبنى  يف  وذلك  ايضا، 
جهاد  النواب  بحضور  بانكستاون 
وجايسن  بورك  وطوني  ديب 
كلري ورئيس دير مار شربل االب 
مئتي  على  يزيد  وما  الفرخ  لويس 
مواطن وممثلني عن االعالم العربي 

يف اسرتاليا.
الجديد  البلدية  رئيس  شكر  وقد 
اعضاء  زمالءه  عصفور  السيد 
ثقتهم  منحه  على  البلدي  املجلس 
التي  الثقة  الناخبني على  كما شكر 
اياها، كذلك شكر عائلته  محضوه 

لوقوفها اىل جانبه ودعمه.
كلمته  يف  عصفور  السيد  وتعهد 
الوقوف يف وجه فورة البناء ، التي 
تشهدها سيدني عامة وكانرتبري 
بانكستاون خاصة دون توفري البنى 
التحتية واملتطلبات الالزمة لذلك.

الرئيس  نائبة  شكرت  بدورها 
الذين  كل  صالح  ناديا  السيدة 
الرئيس  نائبة  ملنصب  لها  صوتوا 
الذين  الناخبني  شكرت  كما 
انتخبوها للمجلس البلدي واعدة ان 
تكون عند حسن ظنهم وان تكون 

رئيس البلدية الجديد كال عصفور يقسم اليمني واىل جانبه عائلته 

وشكرت  البلدية،  يف  صوتهم 
السيدة صالح زوجها نائب رئيس 
السيد  سابقا  كانرتبري  بلدية 
خضر صالح على ما بذله من جهد 
وكذلك  االنتخابية  الحملة  طيلة 

خالل اليوم االنتخابي الطويل.
وكانت كلمات لسائر اعضاء املجلس 
الناخبني  شكر  على  ركزت  البلدي 
ان  املتكلمون  وتعهد  وعائالتهم، 
شؤون  الدارة  جهدهم  يعملوا 
البلدية وخدمة املواطنني على أكمل 
وازدهار  نمو  على  والعمل  وجه 

وبانكستاون  كانرتبري  منطقتي 
وضواحيهما.

السيد  البلدية  رئيس  اقسم  وقد 
واىل  القانونية  اليمني  كال عصفور 
اقسمت  كذلك  عائلته،  جانبه 
واىل  اليمني  صالح  ناديا  السيدة 
جانبها زوجها السيد خضر صالح.

وبعد انتهاء وقائع االنتخاب وقسم 
حفل  الجميع  بانتظار  كان  اليمني 
املكتبة  مبنى  يف  مميز  كوكتيل 
جرى  واملعلومات  املعرفة  ومركز 

خالله التقاط الصور التذكارية.

كال عصفور وعقيلته سالي مع االب لويس الفرخ والصديق اليان بولس نائبة الرئيس ناديا صالح تقسم اليمني واىل جانبها زوجها خضر صالح 

من اليمني: كال عصفور، األب لويس الفرخ، ناديا صالح، خضر صالح وجورج زخيا  األب لويس الفرخ يتوسط  خضر  وناديا صالح 

األب لويس الفرخ يتوسط  عضو البلدية شارلي اسحق والعائلةاألب لويس الفرخ يتوسط  عضو البلدية جورج زخيا والصديق اليان بولس

جانب من الحضور الحاشد
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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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مقدمة:
بلدة  من  هيكل  ميشال  فردي  اليانع  الشاب 
حدشيت يف لبنان الشمالي. أكمل دراسة االخراج 
الكفاءات يف عني سعادة-املنت.  واملونتاج يف 
انواعه،  على  التصوير  فن  يف  حمرتف  هو  كما 
التلفزيوني منه والسينمائي.  قام باخراج  برامج 
عدة عرضت على شاشات التلفزة املتنوعة منها  

تلفزيون LBCI وMTV والتليلوميار.
نور«  »لعينينا  برنامج  املثال عرض  وعلى سبيل 
عدة  على  ذلك  وكان   ،LBCI تلفزيون  على 
وثائقية  دراما  عن  عبارة  الربنامج  وهذا  حلقات. 
االهلية  العناية  شفتهم  مرضى  شفاءات  عن 
بشفاعة القديسني شربل، رفقا، احلرديين واالخ 
التسليط  سياتي  عدة  برامج  وهناك  اسطفان. 

عليها يف سياق املقابلة.

ما هو الرأي الذي كوّنته عن بالجالية اللبنانية بشكل 
عام والحدشيتية؟

وخباصٍة  عمومًا،  اللبنانية  باجلالية  تفاجأت 
»احلدشيتية«، اليت جاءت اىل أوسرتاليا منذ أيام 
التقاليد  على  حتافظ  تزال  وال  اللبنانية،  احلرب 
اللبنانية والعادات الشرقية. وأحببت مدى تعّلقها 
بالقيم األخالقية والدينية، إذ أن العائالت تشارك 
بكل  الكنيسة  يف  وختدم  اآلحاد  أيام  بالقداس 
إميان. مل أكن أتوقع أن أراها تصلي بهذا املقدار 
من اخلشوع. كما ُأعجبت حبب هذه العائالت على 
تربية اوالدها على حمبة الوطن االم لبنان والوفاء 

للوطن االسرتالي احلبييب. 
اللبنانية  لالطباق  تذوقهم  على  حتى  اثنى  كما 
الشهية كالتبولة والكبة واحلمص بطحينة والبابا 
فاالباء  انواعها.  على  واحملاشي  غنوج  واملاما 
واالمهات اللبنانيات االسرتاليات  هلم مين اكرب 
بلبنان  تعلقهم  على  والتقدير  واالحرتام  االجالل 
واالجداد  االباء  ارث  على  واحملافظة  املقيم 
اللبنانية ونقلها اىل األوالد  والعادات والتقاليد 

واألحفاد.

ما رأيك بالوضع الدقيق للمعيشة؟
لبنان املقيم أظن أنه يف مرحلة إعادة ترميم ذاته 
بعد خمّلفات احلرب اللبنانية وكل املعارك واحلروب 
اليت جرت على ارضه. فهو حياول بناء نفسه من 
جديد، وال أحتدث عن اإلعمار بقدر ما أعين اإلنسان 
اللبناني الذي عاش احلروب وال يزال يعيش يف 
وطنه. فهو، وعلى الرغم من كل شيء، يسعى 
التعليم، حيارب  أعلى مستوى يف  اىل  للحصول 
من  أكثر  يف  بالعمل  القليلة  واملداخيل  البطالة 
جمال، يواكب كل التطورات التكنولوجية، ميارس 
هواياته، حياول بناء عائلة على الرغم من أن كلفة 
السكن مرتفعة واملصاريف كثرية بسبب متطلبات 

احلياة.... 
يقاوم  املقيم  لبنان  أّن  وأقول  أختصر  أن  ميكن 

ليبقى على قيد احلياة بأفضل حال ممكن.

ماذا عن الجيش اللبناني املناضل؟
اجليش اللبناني هو حامي الوطن. ولعّله املؤسسة 
الوحيدة اليت يلتّف حوهلا اللبنانيون من دون منازع 
أو خالف. وال بّد من أن أنّوه هنا بالدور األساس 
الذي لعبه اجليش يف معركته ضد تنظيم داعش 
اإلرهابي يف جرود عرسال، فلوال اجليش وقيادته 
وجنوده ملا كان هناك لبنان. اجليش اللبناني هو 
فخرنا. وهنا اطلب من اهلل تعاىل ان ميطر شآبيب 

رمحته على ارواح شهدائه االبرار.

كيف تركت أرز الرب الخالد يف التاريخ على مر االجيال 
والعصور؟

األرز هي رمز خلود لبنان. ولعّل غابة األرز، جارة 
دائمًا  وُتذّكرنا  ذلك،  على  دليل  أكرب  حدشيت، 
بضرورة صمودنا بوجه كل معتٍد علينا. فحتى خنلد 
علينا ااّل نستسلم وأن نتمسك جبذورنا اللبنانية 

وبقيمنا اإلنسانية، فال تهّزنا أية عاصفة.

كيف هي معنويات الوطن اللبناني هذه االيام؟
األبرز  الصفات  هي  الفينيق  طائر  صفات  لعّل 
ما  لبنان  عاش  القدم،  منذ  للبنان.  ُتعطى  اليت 
مل يعشه أي بلٍد آخر، عاش حروبًا طويلة، وإذا 
عاش السلم لبعض الوقت فان احلروب واملعارك 
فأعني  يدري.  ال  حيث  من  تأتيه  ان  تلبث  ال 
وبعضهم  بعضهم حيسدنا،  علينا كثرية،  الغرباء 
يطمع خبرياتنا، لذلك نعيش حروب الغريب على 
أرضنا... ولكن لبنان مل ولن يستسلم يومًا، فهو 
كطائر الفينيق، ينتفض بعد كل حرب من حتت 
الرماد ويفلش جناحيه معتّزًا مبا أعطاه إياه اهلل من 

ِنعم ومجال وثروات.

الفينيقيني  أجدادهم  أحفاد  وهم  االن  املوارنة  دور  ما 
مر  على  االستقالل  دعائم  ومن  اللبنانية  الدولة  بناة 

التاريخ؟
نعم تارخييًا ُيعترب مار مارون أب الكنيسة املارونية، 
وما يلفتين يف حياة القديس مارون أنه حاول أن 
يعيش حياة املسيح من خالل عيشه حياة النسك 
والرهبنة، فتحدى كل الظروف املناخية واألحوال 
بهدف  اجلبل  قمة  على  احلياة  واعتزل  الصعبة، 
يسوع  للرب  الفينيقي  الشعب  وتلمذة  الصالة 
املسيح لنشر تعاليم أجنيل يسوع املسيح املقدس 
يف أرض القداسة لبنان. واملوارنة اليوم يتحدون 
املستحيل حتى ولو اختلفوا بالرأي على االشخاص 
التنفيذ  فهم على امت االتفاق على بقاء  وطرق 

لبنان حرا سيدا مستقال. 

لسدني  الخاطفة  الزيارة  هذه  من  الهدف  هو  ما 
اسرتاليا؟

أنا اليوم موجود يف أسرتاليا، لعرض فيلم درامي 
قصري عن سرية حياة القديس رومانوس، شفيع 
بلدة حدشيت. العمل أجنزته مبجهود فردي، من 
دون مساعدة أي شركة إنتاج، وكنُت مصّرًا على 
إجنازه تقديرًا لبلدتي وملدى حمّبة أهلها للقديس 

رومانوس وطلب شفاعته دائما.
فيما خّص أعمالي املستقبلية، إنين بصدد حتضري 
فيلم وثائقي عن اجلالية اللبنانية احلدشيتية يف 
ولكنها  لبنان  تركت  اليت  اجلالية  هذه  أسرتاليا، 
له  تقدم  سنويًا،  تزوره  فهي  يومًا،  تنَسه  مل 
املساعدات، واليت مل تنَس يومًا أهلها ومل تبخل 
عليهم بكل ما حيتاجونه للقيام باملشاريع اإلمنائية 

واالجتماعية.

طموحاتك  هي  وما  اليوم؟  عملك  مركز  أين 
املستقبلية؟

باإلضافة اىل عملي يف املؤسسة اللبنانية لإلرسال 
شركة  تأسيس  اىل  أطمح   ،LBCI انرتناسيونال 
إنتاجية خاصة بي حتى استطيع خدمة أبناء بلدتي 
حدشيت وايضا الخدم لبناني احلبيب واللبنانيني 
مقيمني ومغرتبني يف بالد االنتشار. أمتنى القيام 
األفالم  على صعيد  هلا  أطمح  اليت  األعمال  بكل 

واإلخراج خلدمة لبنان واالنسانية.

فيلم القديسة مارينا 
قيد  هي  التي  واالخرى  انجزتها  التي  االعمال  هي  ما 

االنجاز؟
فيلم قصري حيكي عن قصة حياة القديسة مارينا 
الراهبة اليت قّصت شعرها لتدخل الدير حتت اسم 
األخ مارينوس. وكانت يف غاية التقوى والنشاط 
والتواضع. اندلعت احلرب وصادر احملتل املؤونة 
ارسلوا  ان  إاّل  الرهبان  على  كان  فما  والطحني 
عنّي  وقد  للشعب،  املؤونة  الستحضار  بعضهم 
األب الرئيس األخ مارينوس ليساعد الرهبان يف 
املهمة. ويف طريق العودة باتا ليلتهما عند خمتار 
فتورطت  ابنة  للمختار  وكان  طورزا.  يف  البلدة 
خافت  وملا  الليلة.  نفس  يف  أحد  مع  بعالقة 

ووالدها من العار, اتفقا على اتهام مارينوس.
حتّمل  الذي  يسوع  مثل  اخلطيئة  حتّملت  مارينا 
فتحملت  الصليب،  على  ومات  العامل  خطايا 

الشاب »فردي ميشال هيكل« من بلدة حدشيت - لبنان الشمالي هو حاليا ضيف اجلالية يف سدني اسرتاليا

خمرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني خريج معهد الكفاءات يف عني سعادة 
اعداد د. ترييزا حرب

ابناء  قلوب  اىل  توصلها  ان  تريد  أخرية  كلمة  من  هل 
بلدتك حدشيت؟

مّدوني  الذين  فردا  فردا  اهلي  اشكر  ان  أحب 
بدعمهم على مجيع االصعدة والوقوف معي بكل 

االعمال اليت قمت بها. 
رجل  خصوصا  حدشيت  بلدتي  ابناء  اشكر  كما 
االعمال طوني رومانوس الدرييب وعقيلته السيدة 

انطوانيت على استضافتهما لي يف اسرتاليا.
الصديقة  واملمثلة  الصحافية  اشكر  وباالخص 
سنتيا بدران على دعمها وتشجيعها لي يف كل 

املناسبات.
اريد ان اختم  واذا كان هنالك من كلمة وجيزة 
هذه املقابلة بكلمة شكر لصحيفة امليدل ايست 
هريالد الغراء وللدكتورة ترييزا حرب اليت تسلط 
واخلريية   االنسانية  االعمال  كل  على  الضوء 
واسرتاليا  لبنان  مصاحل  ختدم  اليت  واالجتماعية 

على حد سواء.

انها  من  بالرغم  للنهاية  معها  وعاشت  اخلطيئة 
ليست مذنبة.

مارينا،  حدشييت  جويا  املمثلة  بطولة  من  الفيلم 
املمثل جورج فاخوري بدور حبيب مارينا واملمثل 

القدير طوني حداد رئيس الدير.
ما،  حّد  اىل  صعبًا  كان  التصوير،  خص  فيما 
فاملرحلة اليت تدور فيها احداث القصة هي مرحلة 
يف  ال  اخلطأ  جيوز  فال  للبنان،  الرتكي  االحتالل 
مشاهد  كل  لذلك  االماكن.  يف  وال  السيناريو 
الصعب  من  واالماكن  مركب  ديكور  الفيلم 
الوصول اليها يف السيارات كنا حنمل االغراض 

بأيدينا ونسري مسافات طويلة...

فيلم القديس رومانوس
ولد  فلسطني،  قيصرية  يف  شريفة  أسرة  يف 
بالعلوم  تثقف  م.   275 العام  حنو  رومانوس، 
مشاسًا  صار  حتى  الكنسية  الدرجات  وارتقى 
القبض  احلاكم اسكليبازوس  القى  اجنيليًا. وملا 
بعضهم  وختّلى  انطاكية،  يف  املسيحيني  على 
الشماس  هّب  حياتهم،  على  خوفًا  اميانهم،  عن 
الشجاعة  نفوسهم  يف  يزرع  كاألسد  رومانوس 
لإللتزام بتعاليم اهلل... فقبض عليه اسكليبازوس، 
ولكن رومانوس اعرتف، من دون خوف، انه مع 
منع املسيحيني عن تقديم البخور لألوثان مصّرًا 
على بذل حياته دفاعًا عن اإلميان باملسيح... ومن 
لسلوك  والصعوبات  التحديات  بداية  كانت  هنا 

طريق القداسة.... 
بدور  زهرة  ابو  شربل  املمثل  بطولة  من  الفيلم 
رومانوس، الصحافية واملمثلة سنتيا بدران بدور 
طوني  القدير  املمثل  مبشاركة  رومانوس  والدة 
حداد بدور القيصر واملمثل نديم بدوي بدور وزير 

القيصرية مع مشاركة عدد كبري من املمثلني.
كانت هناك صعوبة كبرية لتصل الفكرة بشكل 
ديين درامي ونشكر اهلل على كل شيء، انتهى 
الفيلم بنتيجة ممتازة بصورة رائعة ورسالة مجيلة 
جدًا.. ال اريد ان انسى كل من شاركين اعمالي 

وكل شخص عمل من قلبه الجناح هذا االعمال.
بها  اقوم  اليت  االعمال  كل  أّن  ذكره،  واجلدير 
ليست فقط اعماال درامية بل كل شخص يشاهد 
االماكن  بعض  على  بسياحة  يقوم  االعمال  هذه 

االثرية اجلميلة يف لبنان.

لعينينا نور
عن  درامي(  وثائقي  )فيلم    Docudrama هو 
يتضمن  الناس  من  بعض  مع  حصلت  اعاجيب 
انيت  كاتيب  كنيت  )هون  حياة  وشهادة  مقابالت 
فرتة  يف  عرض   ....  ) القديسني..  عن  شي 
لالرسال  اللبنانية  املؤسسة  شاشة  على  اآلالم 

LBCI حيث نال نسبة مشاهدة عاليه... 

ثائقي عن مديغوريه
مديغورية  ألراضي  زيارتي  بعد  العمل  هذا  الرئيسة التنفيذية لجمعية السيدات املسيحيات ُأجنز 

االسرتاليات اللبنانيات

»فردي ميشال هيكل« والوالد والوالدة واالخوة

»فردي ميشال هيكل« مع كامريات التصوير

»فردي ميشال هيكل«

تاريخ  ويتضمن  املقدسة 
واالوالد   الظهورات 
ناس  من  حياة  وشهادات 
االرض  هذه  اختبار  عاشوا 
على  ُعرض  املقدسة... 
كما  لوميار  تيلي  شاشة 
الربامج  من  عددا  واخرجت 
التلفزيونية يف القناة ذاتها 

وحلقات خاصة باالعياد...
تدفع  اعمال  عدة  اقمت 
املغرتب اىل الرجوع بذاكرته 
لذكريات ال ميكن ان تنسى 
ترجع  الذاكرة،  يف  حمفورة 
شوق  حلظات  اىل  املغرتب 
من  كان  ما  وكل  للضيعة 
تعلقه  لبنانية  قدمية  عادات 

بطفولته.

*

*
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات - 
معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز طازج يوميا 

وغريها الكثري..

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

مانغو )احلبة(  بـ 1،50 $

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة 6 تشرين األول

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

كازوزا Kazouza )24 قنينة(  بـ 15،99 $ فــحم)Firebrand( الـ 10 كلغ  بـ 19،99 $

خــس لبناني  )اخلسة(    بـ 1،50 $ كـيس البطاطا )10 كلغ(  بـ 5،99 $ بــندورة  )1 كلغ(  بـ 1،50 $

بذورات مشّكلة )1 كلغ(  بـ 10،00 $
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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 أيلــول   30 Saturday 30 September 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

 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

 2017 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

أحيا مركز »لقوات اللبنانية« يف ملبورن 
لذكرى  السنوي  القداس  أسرتاليا   –
استشهاد ألرئيس واملؤسس الشيخ بشري 
اجلميل ورفاقه وشهداء املقاومة اللبنانية 
لبنان املارونية، نهار  يف كنيسة سيدة 

االحد املوافق يف ٢0١7/0٩/٢٤ .
العام  لبنان  قنصل  املناسبة،  حضر   
يف  والنائبني  اخلطيب  غسان  السيد 
السيد  فيكتوريا  يف  األسرتالي  الربملان 
نزيه األمسر والسيد سيزار ملحم، اللذين 
مركز  رئيس  من  خاصة  بدعوة  حضروا 
القوات اللبنانية يف ملبورن السيد سعيد 

حداد.
األحزاب:  رؤساء  من  كل  حضر  وكما 
اللبنانية،  الكتائب  احلر،  الوطين  التيار 
ألوطنيني األحرار، حركة االستقالل، تيار 
االشرتاكي،  التقدمي  احلزب  املستقبل، 
فرع  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  ورئيس 
ملبورن السيد ميالد احلليب، باإلضافة اىل 
االعالم  ورجال  اخلريية  اجلمعيات  بعض 
أبناء  وحبضور قواتي حاشد ومن خمتلف 

اجلالية اللبنانية يف والية فيكتوريا.
بالذبيحة االهلية األب شارل حيت  احتفل 
األنطوني رئيس دير مار شربل ملبورن، 
ألرواح  الرمحة  بطلب  عظته  مستهال 
كلمة  معنى  مفصال  األبرار  الشهداء 
عنيف  بشكل  املوت  أنها  على  الشهادة 
أن  إميانهم،  عن  دفاعا  قضوا  ألشخاص 
اجملامع املسكونية وخباصة جممع دعاوى 
الشهداء  هؤالء  على  أطلق  القديسني 

القوات اللبنانية حتيي الذكرى السنوية لشهداء املقاومة 
اللبنانية بقداس احتفالي حاشد

أالب حيت  وكما شدد  القديسني،  صفة 
املقدس  الكتاب  تعاليم  من  وبوحي 
يؤخذ  ال  ان  على  الكنيسة،  وتوصيات 
أبناء الكنيسة بأي من االدعاءات املضللة 
بانها  املثليني  زواج  عنه  يقال  ما  حول 
مبادئ  ألبسط  انتهاك  هي  بل  حرية، 
ال  مقدسة  وصفة  السم  وانتحال  احلرية 
بأن  وذكر  صلة،  باي  ألخالقياتهم  متت 
أقّر   ١0١7 الثالث سنة  الالتراني  اجملمع 
مرسوًما ضد املثلية اجلنسية، فالكنيسة 
حتث كل أبنائها على التصويت بال وبكل 
اجلاري حول  االستفتاء  راحة ضمري، يف 
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حيت  األب  أضاف  وكما  املوضوع.  هذا 
منبها من اخلطر األكرب أال وهو ما يسمى 
  Safe School   - اآلمنة  املدرسة  بربنامج 
على  األوالد  يشجع  الذي    Program
شيء  وهذا  احلرية  مسمى  حتت  املثلية 
املؤمنني  حذر  وكما  وخطري،  مرفوض 
والذي  الرحيم  املوت  قانون  عقوق  من 
يتناقض مع اإلميان مبشيئة اهلل الواهب 

احلياة. 
ويف نهاية القداس وزعت ذخائر ومشوع 
احلاضرين  كل  على  املناسبة  وحي  من 
الكنيسة،  قاعة  اىل  اجلميع  انتقل  ثم 

حيث القيت كلمة شكر 
شارك  الذي  للحضور 
قدمها  الذكرى،  يف 
ملبورن  مركز  عن  نيابة 
اإلعالمي  املسؤول 

أثنى  السياق  ويف  سابا،  أبو  فرحات 
البطل  اللبناني  اجليش  بطوالت  على 
رمز الوحدة والكيان والدولة، ووجه من 
خالل مقتطفات أدبية وشعرية صرخة يف 
وجه من يعبث ويغدر بتضحيات شهداء 
اجليش ودمائهم من أجل مشاريع غريبة 

و  مصيبة  بكل  إال  لبنان  على  تأتي  ال 
وبال.

بالقهوة  احلضور  تشارك  بعدها  ومن 
املقاومة  شهداء  أنفس  عن  والنياحة 

اللبنانية.
الزميل ميالد اسحق
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مـن هــنا وهــناك

أظهرت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون يف 
أسرتاليا، أن التوتر واإلجهاد النفسي يتسببان 
بانتشار اخلاليا السرطانية يف اجلسم، حيث وجد 
اإلجهاد  عن  تنتج  اليت  اهلرمونات  أن  الباحثون 
والضغوط النفسية تزيد من اخلاليا السرطانية 
بدوره  يقوم  الذي  اللمفاوي«  »النظام  يف 
بنقل هذه اخلاليا إىل أماكن جديدة، مما يؤدي 

إىل انتشار املرض يف جسم اإلنسان.

عالج القولون العصيب غذائيًا.. بالفيديو

الدراسة متثل  هذه  نتائج  أن  الباحثون  وأوضح 
السيطرة  كيفية  الحقًا حتديد  من شأنه  اخرتاقًا 
على مرض السرطان، ومن شأنه املساعدة يف 
لـ«ديلي  وفقًا  للمرض،  إىل عالجات  التوصل 

مريور« الربيطانية.

لطاملا  النفسي  التوتر  أن  إىل  الباحثون  وأشار 
ظل على ارتباط وثيق بالعديد من األمراض مبا 
هذا  أن  إال  والربوستات،  الصدر  أورام  فيها 
االرتباط ظل طوال الفرتة املاضية عبارة عن لغز 
مل يتمكن األطباء من حتليله، فيما ُتعترب نتائج 
بني  االرتباط  لغز  لتفكيك  بداية  الدراسة  هذه 

التوتر النفسي وأمراض السرطان.

التوتر والضغط النفسي 
يعززان انتشار السرطان !

املستوي  على  جيد  أسلوب  الذات  مع  التحدث 
السلوكي. املعريف – 

 ومن بني فوائد هذا األسلوب، مراجعة الذات 
وأخذ خطوة إىل الوراء، برأي أحد أخصائيي علم 

النفس االمريكي.

أمام  عاٍل  بصوت  تتحدثني  نفسِك  جتدين  هل 
املرآة، يف الغرفة أو أثناء املشي يف الشارع، 

أو يف خالل قيادة السيارة؟

إنَّ هذه العادة املزعجة قد تبدو سخيفة للبعض، 
ومفيدة  إجيابية  تكون  قد  الواقع  يف  ولكنها 
كروس«،  »إيثان  الربوفسور  إّن  حيث  للغاية، 
يف  ميتشيغان  جامعة  يف  النفس  علم  أستاذ 
الواليات املتحدة، يشجع املتحدثني مع أنفسهم 

ملواصلة مونولوجاتهم األحادية هذه.

مع  احلديث  فإنَّ  كروس،  للربوفسور  ووفًقا 
مسافة  نفسه  بابعاد  للشخص  يسمح  النفس 
أنَّ  كما  معني،  وضع  أو  األشياء،  عن  كافية 
يساعد  سوف  مرتفع،  بصوت  األفكار  صياغة 
املرء على أخذ خطوة إجيابية إىل الوراء، والنظر 
بها  يعرف  اليت  نفسها  بالطريقة  نسيب  مبنظور 
إسداء  أو  لطمأنة  الكلمات  جيد  كيف  املرء، 

النصيحة إىل شخص قريب منه.
منشور  مقال  يف  النفس  علم  أستاذ  ويقول 
يف صحيفة نيويورك تاميز: »إّن اللغة توفر لنا 
وخرباتنا،  جتاربنا  عن  أنفسنا  ُنبعد  لكي  وسيلة 

عندما نفكر يف حياتنا«.

وسيلة حتديد مكانية أفضل
إّن التحدث مع الذات له فائدة أخرى أيًضا، يقول 
الربوفسور. ففي حال أضاع املرء شيًئا ما، فإنَّ 
التفكري بصوت عاٍل بالتحدث مع النفس، سوف 

يسّهل األمر إلجياده!

علم  جملة  يف   2012 عام  ُنشرت  دراسة  ويف 
الضوء  تسليط  مت  الفصلية،  التجرييب  النفس 
على هذا األمر املثري لالهتمام، حيث ميكن للمرء 
التحدث مع نفسه لتحسني األداء البصري، عندما 

ينسى أين وضع مفاتيحه، على سبيل املثال.

التحدث مع النفس.. 
عادة صحية ختلصك من 

التوتر

توفيت فيوليت براون، أكرب معمرة يف العامل يف 
جامايكا، عن عمر يناهز 117 عاما و 189 يوما.

عن  هولنس  أندرو  الوزراء  رئيس  أعرب  وقد 
تعازيه يف تدوينة على موقع فيسبوك، واصفا 

إياها بأنها »امرأة ملهمة«.

توفيت املرأة املعروفة باسم »العمة اخلامسة« 
كانت  حيث  حملي  مستشفى  يف  اجلمعة  يوم 
القلب  ضربات  انتظام  عدم  من  للعالج  ختضع 

واجلفاف.
الشيخوخة  علم  حبوث  جمموعة  أدرجت  بوفاتها، 
حيث  معمرة،  كأكرب  اليابان  من  تاجيما  نابي 

ولدت يف 4 أغسطس 1900.
قضت براون الكثري من حياتها يف حصاد قصب 
العمل  إىل  عمرها  طول  وأرجعت سبب  السكر. 

الشاق واإلميان.

كان لدى براون أربعة أبناء وابنتان. وقد تويف 
ابنها األكرب يف نيسان/أبريل يف سن السابعة 

والتسعني عاما. 

 وفاة »العمة اخلامسة« أكرب 
معمرة يف العامل

أعلنت ابنة املليارديرة الفرنسية، ليليان بيتنكور، 
وريثة  أمها  وفاة  عن   ،2017 أيلول   21 اخلميس 
عائلة بيتنكور، اليت أّسست شركة لوريـال العمالقة 
أكرب  تزال تسيطر على  التجميل وال  ملستحضرات 

حصة فيها، عن عمر يناهز 94 عاما.

وكانت بيتنكور، اليت صنفتها جملة فوربز كأغنى 
أسسها  اليت  اجملموعة  وريثة  العامل،  يف  امرأة 
والدها قبل حنو قرن من الزمان، عندما كان صانعا 

لصبغة الشعر.

رابع  لوريـال  من   %33 وعائلتها  بيتنكور  ومتتلك 
وقالت  بالبورصة.  مدرجة  فرنسية  شركة  أكرب 
ابنتها فرانسواز بيتنكور ميري، وهي عضو مبجلس 
اإلدارة إىل جانب ابنها، يف بيان، إن األسرة ما 

زالت ملتزمة بدعم الشركة وإدارتها.

يف  الروح  أمي  »أسلمت  ميري:  بيتنكور  وقالت 
سالم« الليلة املاضية مبنزهلا يف باريس.

ثروة  العام  هذا  سابق  وقت  يف  فوربز  وقدرت 
بيتنكور مببلغ 39.5 مليار دوالر لتكون أغنى امرأة 
على مستوى  20 شخصا  أغنى  العامل وضمن  يف 

العامل.

وورثت بيتنكور املولودة يف باريس ثروة العائلة 
عندما تويف والدها يوجني شولر يف 1957 برغم أنها 

أوكلت إدارة الشؤون اليومية للشركة لغريها.

وهي أرملة منذ 2007 وتركت عضوية جملس إدارة 
لوريـال يف 2012.

وفاة أغنى إمرأة يف العامل 
عن 94 عامًا
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احلّية  الكائنات  أنواع  من  كبري  عدد  يتمّكن  لن 
من إكمال مسرية احلياة على األرض بعد بضعة 
انقراض  مبوجة  حديثة  دراسة  تنبأت  إذ  عقود، 
تاريخ  يف  السادسة  هي   ،2100 عام  كبرية 

األحياء.

معهد  يف  أجريت  اليت  الدراسة،  وأرجعت 
ماساشوستس للتكنولوجيا، سبب موجة االنقراض 
الكربون  ارتفاع معدالت مركبات  املنتظرة، إىل 

يف اهلواء واملاء، نتيجة األنشطة البشرية.

ومتّكن الربوفيسور دانيل رومثان الذي يعمل يف 
للتنّبؤ بنسب  ابتكار طريقة جديدة  املعهد، من 
إىل  توصل  أن  بعد  الكربون مستقبال،  مركبات 
يقني بأنه سيكون وراء سادس موجة انقراض 
خالل 450 مليون سنة، وكانت النتائج صادمة.

وكتب رومثان يف صحيفة »ساينس أدفانسس« 
على  الكربون  دورة  يف  االضطرابات  إن  قائال 
تنّبأ  كبرية،  انقراض  موجة  إىل  تقود  األرض 

بوقوعها عام 2100.

إال أن رومثان مل يذكر عددا تقريبيا لألنواع اليت 
ستنقرض بعد حنو 83 عاما.

األرض  شهدتها  انقراض  موجة  أسوأ  ووقعت 
قبل حنو 248 مليون سنة، حيث اختفى 96 باملئة 
من الكائنات اليت تعيش على الكوكب، وعرفت 

باسم »املوت األعظم«.

األرض تقرتب من »حدث خميف« 
يتكرر لسادس مّرة بـ450 مليون سنة

تقرير  نشر  األمريكيية  »نيوزيك«  جملة  أعادت 
األقرب  »السيناريو  بأنه  وصفته  بها،  خاص 

لنهاية العامل أو يوم القيامة«.

وأشارت اجمللة األمريكية إىل أنها »تعيد التذكري 
بنشر تقرير نشرته، يف 23 تشرين الثاني عام 

1992، حتت اسم »علم يوم القيامة«.

وحتدثت يف هذا التقرير عن السيناريو األقرب 
كافة  أن  إىل  أشارت  حيث  القيامة،  ليوم 
»بريسيد  نيزك  أن  تؤكد  العلمية  الدراسات 

دش« سيضرب األرض عام 2017.

الغالف  النيزك سيضرب  أن هذا  إىل  وأشارت 
اجلوي لألرض بسرعة أكثر 100 مرة من سرعة 

الرصاصة املسرعة.

وستكون قوته التدمريية أكرب من كل الرتسانة 
قوته  ستبلغ  حيث  بأسره،  العامل  يف  النووية 
مادة  من  طن  ميغا  مليون   100 حنو  املتفجرة 

»تي إن تي«.

السيناريو األقرب لـ »نهاية 
العامل«

أكثر  النوم«  »جودة  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
النفسية  الراحة  على  تؤثر  اليت  اليومية  العادات 

لإلنسان، وقد تؤثر عليه أكثر من زيادة راتبه.
ووفقا جمللة »ذا تاميز«، أثبتت الدراسة أن جودة 
والبدنية  النفسية  اإلنسان  تؤثر على صحة  النوم 
االجتماعية،  احلياة  مثل  يومية  عادات  من  أكثر 

وتناول الطعام مع العائلة، وممارسة اجلنس.
وذكرت الدراسة أن زيادة يف الراتب بنسبة 50 
باملئة أسفرت عن زيادة يف مؤشر السعادة بنسبة 
بالصحة  واضح  بشكل  ترتبط  ومل  جدا،  ضئيلة 

النفسية والبدنية.
مواطن  آالف   8 من  ألكثر  عينة  الدراسة  ومشلت 
بريطاني بالغ، ومت إجراؤها من قبل قسم االقتصاد 

يف جامعة أوكسفورد.
وحللت الدراسة أمورا ميكن لإلنسان التحكم فيها، 

ومل تتطلع لنواح مثل العرق والعمر واجلنس.
الذين  األشخاص  أن  الدراسة  نتائج  وأفادت 
النوم، كانوا  وافر من  إنهم حيظون بقسط  قالوا 
لديهم  وقلت  أكرب،  بشكل  أنفسهم  من  »واثقني 

نسبة القلق«.

النوم أهم من اجلنس.. 
وزيادة الراتب

تسرق  أن  كلوم  هايدي  االزياء  عارضة  متكنت 
اف  جون  مطار  يف  الكامريا  وعدسات  االنظار 
كينيي بنيويورك مستعرضة رشاقتها واناقتها.

 America's Got  « برنامج  يف  احلكم  وارتدت 
Talent« واليت تبلغ من العمر 44 عامًا، فستانا 
املكتسبة  بشرتها  مسرة  عكس  طوياًل  أزرق 
على  وكأنها  املطار  يف  كلوم  وجتولت  حديثًا. 
منصة عرض أزياء، الفتًة االنظار على طريقتها 

املعهودة.

وقالت كلوم يف لقاء إعالمي سابق أن أوالدها 
حياتها  من  جزًء  مشاركتها  ميانعون  ال  األربعة 
علمًا  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  اخلاصة 
الربيطاني سيل  املغين  من  متزوجة  كانت  انها 
حضانة  على  وحتافظ  عنه  تنفصل  أن  قبل 

االوالد.

هايدي كلوم حتول مطار 
نيويورك إىل منصة عرض أزياء
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سأنطلق من جوهر مسألة اعرتاض زياد دويري، ومصادرة جوازي 
فيلمه  من  مشاهد  تصوير  خلفية  على  بريوت  مطار  يف  سفره 
املؤسسات  بعض  مع  بالتعاون  احملتلة  فلسطني  يف  »الصدمة« 
املهنية الصهيونية وأترك لغريي التطرق هنا للتفاصيل القانونية 
واإلدارية واألخالقية والفنية هلذه القضية. مخس دقائق تصفيق 
للسينما  مهرجان  أهم  أحد  يف  جائزة  من  وأكثر  ومتواصل  حار 
العاملية، هو بدون شك مصدر عّز لكل منا. ولكن هذا األمر ال جيب 
أن ينسينا بأّن هناك عوامل أخرى، جوهرية، بل مصريية، تتحكم 
بالنتاجات الفكرية واألدبية والفنية يف العامل الغربي حتى ال نقول 

يف كل العامل وختضع كلها العتبارات سياسية قبل أي شيء.
العربي،  الوطن  من  مسلوبة  مساحة  يف  »الصدمة«  تصوير  فعل 
إنسانية  ناحية  إبراز  إىل  يطمح  العمل  هذا  كون  عن  النظر  بغض 
من  مآرب  املطاف،  نهاية  يف  خيدم،  فعل  هو  ومشّرفة،  مشرقة 
اغتصب فلسطني وشرد شعبها وقضى على ماضيها ومستقبلها 

وسبب املآسي اليت يعيشها املشرق منذ مثانني سنة.
أنا ال أناقش القيمة الفنية والبعد التارخيي وال نوايا املخرج اليت 
ال اشك أنها حسنة، لكن متابعة طويلة ودقيقة وثابتة ملثل هذه 
األمور أكدت لي ما يعرفه العديد: إن الدوائر التسلطية الغربية، 
أمام  ومن  خلف  من  تتحكم  استعمارية،  كلمة  نستعمل  ال  حتى 
الستار، سياسيًا وجتاريًا بكل مفاصل احلياة الفكرية والفنية يف 
العظيم،  الكاتب  لنجيب حمفوظ، هذا  العامل. وأتساءل: هل كان 
أن حيصل على جائزة »نوبل« لوال توقع مصر الصلح مع إسرائيل 
رغم أن حمفوظ أديب يستحق أكثر من ذلك؟ هل ُتكرم يومًا جلنة 
نوبل الشاعر أدونيس، وهو من أهم مفكري هذا العصر وأكثرهم 
الكيان  مع  بالصلح  تقبل  ترفض اخلضوع وال  جرأة، طاملا سوريا 
الصهيوني؟ هل كان بإمكان األديب الكبري أمني معلوف أن يرفض 
وجهه  يف  ُتغلق  أن  دون  العربي  التلفزيون  شاشة  على  الظهور 
مارلن  أن  الناس  يعرف  هل  والنشر؟  اإلعالم  وسائل  كل  أبواب 
برندو، وهو بنظر كثريين، أهم ممثل عرفته السينما العاملية، ُنبذ 
اليهود حيكمون  أمام بعض املقربني أن  من هوليوود ألنه صرح 
هوليوود دون منازع؟ األمثال كثرية ويومية عن فنانني، كتاب، 
الدوائر  ملشيئة  خيضعوا  مل  ألنهم  أرزاقهم  ُقطعت  واعالميني 

املسيطرة على هذه اللعبة.
بالنشاطات  تتحكم  واستنسابية  إرهاب  سيطرة،  عملية  هناك 
هذه  وراء  يقف  من  يعرف  والكل  العامل  يف  والفكرية  اإلبداعية 
السيطرة. هناك من يستحق ويكرم ومن يستحق ويبعد واألشياء 

اصبحت واضحة.
مخس دقائق تصفيق حار ومتواصل وأكثر من جائزة يف أحد أهم 
مهرجان للسينما العاملية، ال جيوز أن ُتنسينا أن هناك عدوًا عِجز 
أن  جيوز  ال  بالتطبيع.  يفعل  أن  فيحاول  بالسالح،  ترويضنا  عن 
نعطيه الذرائع ولو حتت شعارات خمتلفة على رأسها حرية التعبري، 
شعارات تستعمل من قبل البعض يف مناكدات سياسية. احلرية 
توأم املسؤولية وغري معقول أن نفصمهما عن بعضها البعض وإال 

فقضت معناها ورسالتها.
باختصار: زياد دويري، الفنان، يليق به أن يقف يف صفوف األحرار 
ال املطبعني. ما فعله خطأ سيشرفه ويرفع من شأنه االعرتاف به.

الفن مبنأى عن السياسة؟

رائحتك الفورّية عند كّل غياب 
تربطين بأجراس خضراء 
تعمل على نظام البحر ..
وتنتشر يف سديم اللغة 
حترس حواّس القصيدة 
من فرط األوكسجني !

...........
الّرئة منحازة إىل مشهدك ..

تقفز بأمان إىل حواّفك الالنهائية 
حتتبس الّنور األخضر الّناجم 

عن ظّلك كوصّية مفتوحة 
لفينيق القلب ..
..............

مل أفّسر الّشرود باجملهول 
بذاكرة  أترّبص  أن  أستطع  ومل 

املعلوم ..
األمر ببساطة ..

أكرب من صالة يف حضرة الزغب 
يف  وثنية  زرقة  من  وأكثر 

أسطورة 
ليل ...

األمر بكّل وضوح هو رسالة عناق 
غامض .. 

وفسيفساء  امرأة خرافّية ..
األمر بكل خبار 

أنثى مفعمة بنهايات حبرية ..
تالطم رملي خبّفة مساء ..
وتدفنين يف فكرة الرائحة
                         

محمد عامر األحمد

فكرة “قضّية زياد دويري”: تطبيع ثقايف أم حرّية تعبري؟
بهدف استكمال النقاش بطريقة هادئة وخلق مساحة للحوار وإعادة توجيهه بطريقة سليمة وراقية، تواصلت الزميلة »األخبار« أخريًا مع 
سينمائيني وفنانني وشعراء ومثقفني وإعالميني وأكادمييني للتعبري عن مواقفهم املنّوعة واملتباينة أحيانًا جتاه ما بات ُيعرف بـ »قضية 

زياد دويري«. يف مقابل جتاوب عدد ال بأس به، بدا الفتًا رفض آخرين التعبري عن رأيهم يف هذا املوضوع.
أسباب الرفض كثرية: إحدى املخرجات، اعتربت أّن صحيفتنا »أسهمت بشكل أساسي يف تأجيج األزمة«، مشّددة على أّنها ال تعتقد أن 
نصوصًا منشورة يف وسيلة إعالمية ورقية كفيلة بتوليد نقاش، فرّبا من األفضل »الدعوة إىل ندوات أو حلقات نقاش مفتوحة بهدف 
بلوغ هذه الغاية«. وفيما أوضح شاعر وصحايف معروف أّنه يشعر بأّنه »ممّزق بني رفض التعامل مع العدو من جهة وأهمية حّرية التعبري 
والرأي«، أكد خمرج شاب يدير فضاء مسرحيًا يف العاصمة أّن »اللي فينا مكفينا... دعونا ننجز أعمااًل فنية بعيدًا عن السياسة«. بعد 
إبدائه محاسة للكتابة والتعبري عن رأيه املدافع عن موقف زياد دويري، عاد أحد املمثلني واعتذر نظرًا »للعالقة الشخصية واملهنية اليت 
تربطين به«. على أي حال، يبقى السؤال األوضح هنا ضمن هذا امللف: أين تنتهي حرّية التعبري، حرّية الفنان يف اخرتاق احملظورات… 

لتبدأ اخليانة الوطنّية وأنسنة القاتل؟

جالل خوري

مع احرتامي للمخرج زياد دويري الذي شاركت يف فيلمه »وست 
بريوت«، ال أعتقد أّن األسباب اليت أعطاها للعيش يف تل أبيب 
والعمل مع إسرائيليني مقنعة. هناك جتارب فنية عّدة استطاعت 
التصوير يف مواقع أخرى وأقنعت املشاهد بأّن األحداث جتري يف 
على  العمل  أثناء  دويري  فعله  ما  يقع  برأيي،  احملتلة.  األراضي 
الظلم  أنا ضد  التطبيع من دون شك.  »الصدمة« يف خانة  فيلم 
أينما ُوجد. حنن كلبنانيني عانينا كثريًا من بطش »إسرائيل«، وال 
يزال اخلراب يضرب منطقتنا بسببها. موقفي واضح وبسيط يف ما 
يتعّلق بهذا املوضوع. أنا ضد »إسرائيل« وال أقبل التعامل مع هذا 

الكيان بأي شكل من األشكال.

تطبيع ونّص
عايدة صربا

بالسياسة  أو  بالفن  يتعلق  سواًء  طبيعته،  كانت  مهما  عمل،  اّي 
مع  إقامة عالقات  يقّلل من خطورة  آخر،  بأّي شأن  أو  الطهي  أو 
ال  االحتالل.  فكرة  تتفيه  يسهم يف  فهو  ويسّخفها،  »إسرائيل« 
شّك أّن املقاطعة صارت أكثر تعقيدًا على صعيد العامل اليوم، ال 
سّيما يف املشاركات الدولّية كاملهرجانات واألحداث الكربى. لذلك 
على كل شخص يرفض التطبيع، دراسة خطواته بذكاء أكرب بعيدًا 
عن العشوائّية كي ال ختسر القضّية الفلسطينّية أحقّيتها أمام الرأي 
العام العاملي. باختصار، على املقاطعة أن تنبع من قناعة شخصّية 

قبل االستناد إىل القوانني.
»إسرائيلي«  فرد  أّي  مع  منّصة  على  الوجود  أرفض  أنا شخصيًا 
ألشاركه نشاطًا أو حوارًا ما، مستثنيًا تناول أّواًل االضطهاد والظلم 
التطهري  أنظمة  بمارساته  مياثل  الذي  الكيان،  هذا  ميارسه  الذي 
العرقي، ألّنين بذلك أجتاوز قضّية إنسانّية وأخالقّية بالدرجة األوىل، 
وأسهم يف التغطّية على جرمية مبدئّية؛ فلنناقش اجلرم أّواًل، إن 
ُسوّية املسألة، نتناول من بعدها مواضيع أخرى كاحلّمص وغريها. 
قضّية  كانت  سواء  برأيي،  مستوى  كل  على  املبدأ  هذا  ينطبق 
زياد دويري أو سواها. ما قام به هذا املخرج خالل تصوير فيلم 
»الصدمة« غري مناسب على الصعيدين السياسي واإلنساني، إن 
كان يعترب نفسه شخصًا ميتلك موقفًا مواجهًا للظلم ومدافعًا عن 
احلق. إّن أّي عمل بعزل عن ماهيته يرتبط باملشروع اإلسرائيلي 

غاّضًا الطرف عن الظلم، يصّب يف خانة التطبيع من دون شك.

قناعة شخصية
جنيد سري الدين

زياد دويري خمرج مشاكس بطبعه، واملشاكسة يف الفن ضرورية 
ودليل صحة. لكننا نعيش جمتمعًا مقسمًا يعيش على أصداء حروب 
واجب  ومن  اخلوف،  أسري  يعيش  ولألسف  وجغرافيًا  زمنيًا  قريبة 
املثقف إعادة خلط األفكار ودعوتنا إلعادة النظر يف أكثر قناعاتنا 
رسوخًا، وتذكرينا أننا لسنا مركز هذا العامل وحدنا وأن هذا العامل 
كبري متعدد بشعوبه وأفكاره. من واجبنا الدفاع عن زياد دويري 
ألننا بدفاعنا عنه، إمنا ندافع عن إمكانية حدوث نقاش وعن حقنا 

باملشاركة فيه وتقليب أفكارنا ومزجها بأفكار أخرى.

مشاكس بطبعه
أكرم زعرتي

هل من الطبيعي مساءلة دويري عن ملفه اإلسرائيلي؟ أم أن يف األمر 
حتريضًا عليه ومصادرة حلريته؟

أعتقد أن املشكلة هي يف توقيت طرح موضوع تصوير زياد دويري 
فيلمه السابق )»الصدمة«( يف تل أبيب واألراضي الفلسطينّية )لست 
مع تسمية »دويري وملفه اإلسرائيلي« كأننا نتكلم عن عميل صهيوني( 
بعد مخس سنوات، خاصة أنه عاد إىل الوطن وصّور فيلمًا جديدًا حاز 
فيه كل الرتاخيص الالزمة منها التصوير يف قصر العدل يف بريوت. 
كان جيب طرح السؤال مباشرًة عند عودته للتحضري لفيلم »قضّية رقم 
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هذا ال يعين أن فيلم »الصدمة« مل يطرح عندي تساؤالت حول ضبابّية 
يامسينة  كتاب  قراءة  إىل  ودفعين  الفلسطينّية  القضّية  من  املوقف 
خضرا الذي اقُتبس منه الفيلم ألجد أن الفيلم يبقى أفضل من الكتاب، 
الفرد وننسى اجلماعة  نبّجل  أن  ولكّنه يطرح أسئلة كبرية: هل ميكن 
اليت ينتمي إليها، واليت هي ضحّية مزمنة لالستعمار ومجيع ممارسات 
سينمائيون  أخرجها  اليت  األفالم  من  العديد  مع  وباملقارنة  االحتالل؟ 
فلسطينيون من الداخل على أرض الواقع ومع ممثلني إسرائيليني، مل 
تكن هناك النظرة النقدّية الكافية والالزمة جتاه واقع االحتالل. فلتكن 
الفلسطينية  للقضية  خدمته  ومدى  الفيلم  مناقشة  املساءلة من خالل 
ولتأِت بعدها املسائل املتعّلقة بظروف ومكان التصوير وخرق القانون 
اللبناني اليت على اجلهات املختّصة البّت بها بعيدًا عن التخوين وتعريض 

حياة صاحبها للخطر.
إن فيلم زياد دويري اجلديد »قضّية رقم 23« فيلم حموري يف تاريخ 
السينما اللبنانّية احلديثة كما كان فيلمه األول »بريوت الغربّية« )1998( 
وأكثر من حيث إتقان مجيع العناصر السينمائّية من كتابة وإخراج وإدارة 
ممثلني وإيقاع. ويفتح نقاشًا كبريًا وأساسيًا حول احلرب األهلّية اليت ما 
زالت كل عناصرها شبيهة على أرض الواقع كما كان احلال سنة 1975. 
لنناقش من خالل هذه األفالم تارخينا احلديث واحملظورات ألننا نعرف 

جّيدًا أننا لن نتوّصل يومًا إىل كتاب تاريخ موّحد.

املشكلة يف التوقيت

هادي زكاك
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على  قدرته  يوم،  بعد  يوًما  املكياج  يثبت 
حتويل مالمح النجمات من بشرة باهتة وعيوب 
أو جتاعيد، اىل مجال ال  الوجه  وشوائب يف 
عن  ناهيك  هلا،  مثيل  ال  ونضارة  يصدق، 
اجلاذبية، وكشف مالحمهّن اجلمالية مهما كّن 

يعانني شوائب ومشاكل يف البشرة.

قبل  سوريا  جنمات  نعرض  اعاله  الصور  يف 
على  احلاصل  الكبري  والفرق  املكياج،  وبعد 
ليصبحن  املاليني  أنظار  لفت  الذي  مجاهلّن 

منافسات لنجمات العامل.

من  وُتعترب خطوة ظهور بعض جنمات سوريا 
نشر  بعد  منهّن،  جريئة  خطوة  مكياج،  دون 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صورهّن 
بعد  مجاهلّن  لكّن  انستغرام،  يف  خباصة 
نفسية  وراحة  بالنفس  ثقًة  يزيدهّن  املكياج 

من الداخل، تنعكس على مجاهلّن اخلارجي.

النجمات  على  املكياج  تأثري  ُتظهر  الصور 
بعضهّن  فنرى  متفاوتة،  بدرجات  السوريات 
أمجل بكثري قبل املكياج وعلى طبيعتها، حيث 
يتمّتعَن ببشرة نضرة ومالمح جاذبة، كالنجمة 

هبة نور.

املكياج،  بعد  مجااًل  يزددن  أخريات  وهناك 
سالفة  كالنجمة  الباهتة،  البشرة  عن  بعيًدا 
متابعيها  اليت صدمت  اسرب  جيين  أو  معمار، 

بعد نشرها صورتها من دون مكياج.

نـجمات سـوريا قـبل وبـعد املـكياج..صـور مـذهلة
بريوت- نورا البالني  - مجلة سيدتي

امارات رزق قبل وبعد املاكياجأصـالة نـصري قبل وبعد املاكياج

كندة علوش قبل وبعد املاكياجصفاء سلطان قبل وبعد املاكياج

ليليا االطرش قبل وبعد املاكياج

هبة نور قبل وبعد املاكياج

جانة مراد قبل وبعد املاكياج

سالف فواخرجي قبل وبعد املاكياجديمة قندلفت قبل وبعد املاكياججيني اسرب قبل وبعد املاكياج

كندة حنا قبل وبعد املاكياج

نسرين طافش قبل وبعد املاكياج

سالف معمار قبل وبعد املاكياج
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زينة املرأة شعرها لذلك حترص النساء دائما على احلفاظ على 
يتعرض  التى  العديدة  املشاكل  من  ومحايته  شعرهن  صحة 
هلا، لكن خيطأ البعض منهن فى استخدام مستحضرات جتميل 
للتساقط  وتعرضه  الشعر  تضر  التى  الكيماوية  باملواد  الغنية 
والتلف ومنها الصبغات والكرميات والفرد بالكرياتني والربوتني 

والفورمالني وغريها من املواد الضارة.
عديدة  الشعر  مشاكل  فإن   Buzzfeed موقع  ذكره  ما  وحسب 
 ، االلتهابات  القشرة،   ، التساقط   ، )التلف  ومنها  وخمتلفة 

التقصف، اجلفاف (.
وهناك بعض النصائح اليومية للحفاظ على صحة الشعر ومحايته 

من املشاكل التى يتعرض هلا وهى
نصائح يومية للحفاظ على الشعر

1:جتنب استخدام املياه الساخنة فى غسل الشعر حتى ال يعرضه 
للتلف والتقصف واجلفاف و جيب ان تكون مياه فاترة

2:غسل الشعر ثالث مرات فى األسبوع وعدم اإلفراط فى غسله 
حتى ال يفقد الزيوت الطبيعيه به

3:جتفيف ومتشيط الشعر برفق منعا حلدوث التهابات فى فروة 
يتعرض  ال  حتى  متشيطه  قبل  جتفيفه  على  واحلرص  الرأس 

للتقصف

احلرارية  املكواه  مثل  الشعر  فرد  ادوات  استخدام  4:جتنب 
الذى حيتوى على نسبة فورمالني عاليه  والكرياتني والربوتني 
استبداهلا  املمكن  ومن  والتساقط  التلف  اىل  تؤدى  ال  حتى 
هذه الطرق بالزيوت الطبيعية والشامبو والبلسم املناسب لنوع 

الشعر

5:جتنب التدخني واملشروبات الكحولية والكافيني مثل الشاى 
والقهوة

 6:االبتعاد عن اإلجهاد والتوتر والسهر والضغط العصبى حتى 
ال يؤثر على صحة الشعر ومنوه

7:عدم اتباع نظام غذائى للتخسيس بشكل سريع حتى ال يؤثر 
على صحة الشعر

8:االهتمام مبمارسة الرياضه حتى تساعد على تعزيز منو الشعر 
واحلفاظ على رشاقة اجلسم

9: استخدام شامبو معاجل للشعر حتت اشراف الطبيب

يتعرض  ال  حتى  عاليه  حرارة  لدرجة  الشعر  تعرض  عدم   :10
للتساقط والتلف

11:االهتمام بتناول كبسوالت الفيتامينات واملكمالت الغذائية 
حتت  ولكن  على صحته  واحلفاظ  الشعر  منو  على  تساعد  التى 

اشراف الطبيب

بعض  هناك  فإن   Naturallivingideas موقع  ذكره  ما  وحسب 
الزيوت الطبيعية التى تعمل على تغذية الشعر وحماربة القشرة 

والتساقط وهى

زيوت وأعشاب طبيعية تساعد على احلفاظ على صحة الشعر
ترطيب  على  للحفاظ  الطبيعية  الطرق  أفضل  من  العسل   :1«
وتنعيم الشعر واملساعدة على تقوية بصيالته، كما أنه حيتوى 
الشعر  قشرة  حتارب  والبكترييا  للجراثيم  مضادة  مواد  على 

وااللتهابات

2:زيت جوز اهلند يساعد على االحتفاظ برطوبة الشعر وتنعيمه 
وتعزيز صحته وتقوية بصيالت الشعر

الفيتامينات  من  كبرية  نسبة  على  حيتوى  الزيتون  3:زيت 
والعناصر الغذائية التى تساعد على تغذية الشعر ومحايته من 

التلف والتساقط وتساعد على منوه بشكل صحى وسليم

تساعد  التى  الطبيعية  الزيوت  افضل  من  العنب  بذور  4:زيت 
التلف والتساقط كما  على حماربة قشرة الشعر والتخلص من 
انها تعاجل بهتان الشعر الناتج عن االفراط فى استخدام املواد 

الكيماوية

وحماربة  الشعر  بصيالت  تغذية  على  يعمل  األفوكادو،  5:زيت 
التلف والتساقط والقشرة

7:خل التفاح واحد من افضل الوصفات الطبيعيه التى تساعد 
على القضاء على قشرة الشع

 نصائح هامة للحفاظ على صحة الشعر من التلف والتساقط وحماربة القشرة

على  تساعد  التى  الزيوت  أفضل  من  وهو  السمسم،  زيت   :8
عالج مشاكل الشعر وحتافظ عليه من التلف والتساقط، كما أنه 
تعمل على ترطيبه وتنعيمه ومن املمكن خلطة مع عصري الليمون 

وتطبيقه على الشعر.

9:زيت الالفندر، يعمل على ترطيب فروة الرأس وتعزيز منوه 
واحلفاظ عليه من التساقط والتلف، فمن املمكن خلطه مع زيت 
باملاء  غسله  ثم  ساعتني  ملدة  الشعر  على  وتطبيقه  الزيتون 

الفاتر.

10:زيت البابونج، وهو من الزيوت الرئيسية التى تساعد على 
عالج مجيع مشاكل الشعر حيث انه حيتوى على نسبة كبرية من 
الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على محاية الشعر 

من التلف والتساقط ويعطيه قوة وملعان

11: زيت الزعرت، فضال عن فوائده العديدة لصحة اجلسم إال أنه 
حيتوى على كمية كبرية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى 
من  عليه  واحلفاظ  وتنعيمه  الشعر  بصيالت  تغذية  على  تساعد 

التلف والتساقط واجلفاف كما انه حيارب قشرة الشعر

البكرتيا  حتارب  التى  احلمضية  الفواكه  من  وهو  12:الليمون، 
واجلراثيم وتعزز صحة الشعر وحتارب القشرة وااللتهابات فمن 

املمكن خلطه مع الزيوت الطبيعية وتطبيقه على فروة الرأس

اجلراثيم  من  الشعر  فروة  تطهري  على  يعمل  النعناع،  13:زيت 
من  والتخلص  الشعر  وترطيب  القشرة  وحماربة  والبكترييا 

اجلفاف

14: زيت شجرة الشاى، حيتوى على نسبة كبرية من الفيتامينات 
واملكمالت الغذائية التى حتافظ على صحة الشعر

أطعمة مهمة لصحة وتغذية الشعر
1: اإلكثار فى تناول اخلضروات الورقية حيث إنها تساعد على 
حتفيز منو الشعر ومتنع تساقطه  مثل القرنبيط واللفت والسبانخ 

واخلس

على  تساعد  خاصة  خصائص  على  الفواكه  بعض  2:حتتوى 
الدموية   الدورة  وتنشيط  وتلفه  تساقطه  ومنع  الشعر  تغذية 
وهى«اجلزر،البطاطا،الربتقال، املوز،البصل ، الثوم«وغريها من 

االطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية

والعصائر  املياه  مثل  الطبيعية  السوائل  بتناول  االهتمام   :3
املفيدة لصحة اجلسم والشعر

4:املكسرات والفواكه اجملففة تساعد على منو الشعر وتقويته 
ومحايته من التساقط والتلف مثل اجلوز واللوز والتمر

5:حتتوى املأكوالت البحرية مثل اإلمساك على كمية كبرية من 
الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تقوية بصيالت 
الشعر، حيث إنها حتتوى على امحاض دهنية وأوميجا 3 تساعد 

على منوه ومنها مسك السلمون والتونة واجلمربى

تغذية  على  تساعد  التى  األطعمة  أفضل  من  وهو  6:احلليب 
الشعر والبشرة حيث انه حيتوى على نسبة كبرية من الكالسيوم 
والربوتني اهلام لصحة اجلسم والشعر ومينع تساقطه وتلفه فمن 
املمكن تناول احلليب كل يوم قبل النوم، حيث إنه يساعد ايضا 

على النوم دون أرق أو قلق.

7:فول الصويا، فضال عن فوائد العديدة للجسم نظرا الحتوائه 
على نسبة كبرية من الفيتامينات والعناصر الغذائية إال أن له 

دور فعال فى عالج تساقط الشعر وتلفه

8: اإلكثار فى تناول الفواكه احلمضية التى حتتوى على نسبة 
كبرية من العناصر الغذائية املهمة لصحة الشعر والتى تساعد 

على ترطيبه ومنوه بشكل صحى

والفيتامينات  والزنك  باحلديد  غنية  وهى  احلمراء،  اللحوم   :9
اهلامة لصحة الشعر والتى تعزز صحة منوه وحتارب القشرة

10:البيض حيتوى على كمية كبرية من الربوتينات والفيتامينات 
التى تعزز صحة الشعر

التبدل يف  يزيد تساقط الشعر مع حلول فصل اخلريف نتيجة 
األسباب  إىل  لُيضاف  يأتي  العنصر  وهذا  املناخّية،  الظروف 
األخرى املؤدية لتساقط الشعر كالتبّدالت اهلرمونية، والسرتس 
العناصر  يف  نقص  مع  املرتافقة  الغذائية  واحلميات  والتعب، 

الغذائية اليت حيتاجها اجلسم.
وإذا كانت احللول املتوفرة حملاربة مشكلة تساقط الشعر عديدة، 
فهي تتطّلب مجيعها التسّلح بالصرب وانتظار حوالي شهرين أو 3 

للقضاء على هذه املشكلة.
ويف ما يلي عرضت »البيان« اإلماراتية خلمس خطوات نصحت 

بتجربتها كحلول ملشكلة تساقط الشعر.

االستعانة بالكافيني

والكافيني يف هذه احلالة ال يكون موجودًا يف فنجان من القهوة 
اجمللة  نشرت  فقد  بالشعر.  العناية  مستحضرات  يف  ولكن 
العاملية لطّب اجللد تقريرًا جاء فيه أن الكافيني يبطل مفعول 
هرمون »الديهيدروتيستريون« املسؤول عن تساقط الشعر. 
ومن الضروري يف هذه احلالة ترك املستحضر الغيّن بالكافيني 
الرأس قبل شطفه حتى يصل مفعوله إىل  لبضع دقائق على 
بصيالت الشعر. أما إذا مل تعط هذه اخلطوة أي فائدة فُينصح 

باالنتقال إىل اخلطوة التالية.

تناول التفاح

من  أكثر  على  االختبارات  من  مبجموعة  يابانيون  باحثون  قام 
1000 خالصة نباتية الكتشاف ما هي أفضل خالصة يف جمال 
حماربة تساقط الشعر وحتفيز منّوه. أما النتيجة فكانت خالصة 
تناول  فإن  ولذلك  التفاح.  يف  املوجودة  »البوليفينول« 
التفاح يساعد يف حّل مشكلة تساقط الشعر، أما إذا مل تنجح 

هذه اخلطوة فُينصح باالنتقال إىل اخلطوة التالية.

تناول مكّمل غذائي غيّن بالزنك

ُيعترب الزنك من العناصر الغذائية اليت تلعب دورًا أساسيًا يف 
تنشيط عملية جتدد اخلاليا ومنو الشعر. وقد أظهر فعاليته يف 
 B6 جمال حماربة تساقط الشعر خاصة عند تناوله مع الفيتامني
يف املكّمل الغذائي نفسه. أما يف حال عدم جناح هذه اخلطوة يف 

جمال حتفيز منو الشعر، فُينصح باالنتقال إىل اخلطوة التالية.

االنتقال إىل الزيوت األساسية

تساعد الزيوت األساسية يف تنشيط الدورة الدموّية على مستوى 
فروة الرأس، وقد أظهرت دراسة بريطانية أجريت يف هذا اجملال 
فعالية اخللطة التالية احملّضرة من عدة زيوت أساسية: نقطتان 
من زيت الصعرت، 3 نقاط من زيت الالفندر، 3 نقاط من زيت 
إكليل اجلبل، نقطتان من زيت األرز، 3ملليلرت من زيت اجلوجوبا 
فروة  تدليك  يتم  أن  على  القمح.  بذور  زيت  من  ملليلرت  و20 
الرأس بالقليل من هذا اخلليط ملدة دقيقتني كل مساء. وميكن 
واللوشن  الشامبو  من  جاهزة  بأنواع  اجملال  هذا  االستعانة يف 
أما يف حال عدم جناح  األساسية.  بالزيوت  تركيبتها  غنّية يف 

هذه اخلطوة فُينصح باالنتقال إىل اخلطوة التالية.

استشارة طبيب اجللد

وذلك للخضوع لتحليل للدم وفحص للهرمونات سيكشف إذا ما 
كنتم تعانون من اضطراب هرموني أو من فقر يف الدم. كما 
ميكن اخلضوع لتحليل للشعر يقوم على دراسة جذور الشعر من 
خالل مراقبتها جمهريًا مما يسمح بتحديد أسباب التساقط واختيار 

العالج املناسب هلذه املشكلة

كيف تواجهني تساقط الشعر خالل 
شهرين؟
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حزب  OLC يفوز مبنصيب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

 Lord اكرب بلدية بعد سيدني ولذلك فان رئيس بلديتها يعطى لقب
.Mayor

اما يف بلدية كامربالند فقد حصل االنتخاب، مساء االربعاء املاضي، 
يف مبنى البلدية يف مرييالندز، حيث فاز عضو حزب  OLC السيد آدي 

سركيس مبركز نائب الرئيس.
 Our Local حزب  رئيس  املنتخب،  كامربالند  بلدية  عضو  وكان 
غري   2013 عام  احلزب  أسس  قد  غارارد  بول  السيد   Community
االنتخابات  للتنافس يف  اليت خيتار فيها مرشحني  االوىل  املرة  انها 

البلدية.
وقد فاز اربعة مرشحني للحزب يف االنتخابات البلدية من أصل سبعة، 
ليحصد بذلك منصيب رئيس ونائب رئيس يف بلدية باراماتا ونائب 

رئيس يف بلدية كامربالند.
ومل حيالف احلظ مرشحة احلزب يف انتخابات بلدية كانرتبري بانكستاون 

جينيفر قزي للفوز  مع انها حصلت على عدد كبري من األصوات.
وقد اعلن رئيس احلزب السيد بول غارارد، رمسيا، الصديق  كلوفيس 
البطي مديرا حلملة احلزب لالنتخابات البلدية تقديرا جلهوده اليت يبذهلا 

يف خدمة احلزب واجملتمع.
وضمن خطة احلزب املستقبلية اختيار عدة مرشحني للتنافس يف عدة 

بلديات يف االنتخابات البلدية املقبلة.
واملعروف ان مفوض حزب الوطنيني األحرار سابقا االمني العام حاليا 
 Our Local السيد كلوفيس البطي هو من املؤسسني األوائل حلزب

Community ويعود له كبري الفضل يف فوزه.

قمة انقرة بني الرئيسني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

 وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دمييرتي بيسكوف إن الزعيمني 
األمن  مسائل ضمان  شأن  »يف  سيما  ال  الساعة«،  »ضبط  حياوالن 
امللف  رأسها  وعلى  وأنقرة،  موسكو  فيها  تتعاون  اليت  اإلقليمي 

السوري«.
 وأشار إىل أن لدى بوتني أهدافًا براغماتية يف ظل التعاون الوثيق 
جدًا بني الطرفني. ويأمل أردوغان وبوتني يف أن يؤدي تطبيق نظام 
سورية.  يف  للصراع  شاملة  سياسية  تسوية  إىل  التوتر«  »خفض 
وتركيا  روسيا  بني  الثنائية  العالقات  بأن  الرتكية  الرئاسة  وأفادت 
والقضايا اإلقليمية، وعلى رأسها سورية والعراق، إضافة إىل صفقة 
أنظمة الدفاع اجلوي »أس-400« اليت تعتزم أنقرة شراءها من موسكو، 

احتلت جدول أعمال حمادثات الرئيسني.
قبيل  أنقرة  إسينبواغ يف  مطار  إىل  االول  أمس  ليل  بوتني  ووصل 
التوجه إىل القصر الرئاسي وسط العاصمة حيث استقبله أردوغان. 
»أس-400«  منظومة  روسيا  بيع  تفاصيل  إىل  احملادثات  وتطرقت 
النووية يف  للطاقة  قويو«  »أق  حمطة  وصفقة  تركيا،  إىل  الدفاعية 
تركيا، واخلط الرتكي لنقل الغاز الروسي. وقال أردوغان إن تركيا 
وقعت عقدًا لشراء منظومة »أس-400«، موضحًا يف خطاب يف أنقرة 
قبل أيام: »اختذنا اخلطوات الالزمة يف هذا املعنى. مت وضع تواقيع، 
الرئيسان  بالدنا«. وحبث  )أنظمة( أس-400 يف  اهلل ستكون  وبإذن 
بأن  الرتكية  الدفاع  وزارة  وأفادت  الصفقة.  متويل  مسألة  تسوية 
تسليم هذه األنظمة سيستغرق عامني على األقل. أما امللف الساخن 
اآلخر على طاولة احملادثات، فكان االستفتاء حول استقالل كردستان 
العراق الذي اعرتضت عليه أنقرة بشدة وهددت بفرض إجراءات عقابية 

على أربيل.
بعد  العالقات بني موسكو وأنقرة حتسنًا ملحوظًا منذ 2016،  وتشهد 
أزمة ديبلوماسية خطرية جنمت عن إسقاط طائرة حربية تركية قاذفة 

روسية على احلدود مع سورية يف تشرين الثاني )نوفمرب( 2015.
اجلوية  للغارات  الدولية  اإلدانات  حدة  تصاعدت  ذلك،  موازاة  يف 

الروسية على حمافظة إدلب. 

التحالف: »االستفتاء« حّد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على قتال التنظيم مؤّكدا أن أكثر من 75% من مدينة الرقة أصبحت 
مطهرة من داعش.

فقد قال ريان ديلون إن الرتكيز الذي كان مثل »شعاع ليزر« على 
داعش ليس موجودًا بنسبة 100% اآلن، مضيفًا أن هناك تأثريًا على 

مهمة هزمية التنظيم يف العراق بشكل عام نتيجة لالستفتاء.
وأشار ديلون إىل أن استفتاء كردستان مل يؤثر على سري العمليات 
قوات  أن  موضحًا  أربيل،  مطار  من  املنطلقة  األمريكية  العسكرية 
األمن العراقية أجنزت بسرعة املرحلة األوىل من العمليات يف احلوجية 
والشرقاط وطهرت مايقرب من 1300 كيلومرت مربع وحررت أكثر من 

100 قرية.
املتحدث باسم التحالف قال إن مدينة »عّنه« مّت تطهريها من مسلحي 
داعش والعبوات الناسفة والعمليات تتجه حنو منطقة رحيانة، مضيفًا 
أن أكثر من 75% من مدينة الرقة السورية أضحت مطهرة من داعش. 
وأّكد ديلون أن قوات سوريا الدميقراطية وّفرت ممرًا آمنًا خلروج حنو 

300 مدني من حميط الرقة حسب تعبريه.

تسجيل صوتي للبغدادي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بعد حترير املوصل وهزائم داعش يف  له  أّول تسجيل صوتي  ويف 
مناطق عراقية وسورية عدة قال البغدادي إّن عناصر داعش »صمدوا« 

على أرض املوصل و »مل يسلّموها إال على مجامجهم وأشالئهم بعد 
سنة من القتال«، مذكرًا مبعارك داعش يف سرت والرقة والرمادي 

ومحاة بشكل خاص.
من  واإلكثار  اجلهاد  »مواصلة  إىل  داعش  مقاتلي  البغدادي  ودعا 

الدعاء« وحذّرهم من إلقاء السالح أو التفاوض أو االستسالم.
وذّكر زعيم داعش مقاتليه بأّن من ُيقتل فسيلقى يف اجلنة »72 زوجة 
من احلور العني« وهي عبارة يكررها عناصر التنظيم ومجاعات مسّلحة 

لتحريض الشباب على القتال.
وأضاف »إّن أمريكا اليت صّورت للناس أنها الدولة العظمى الوحيدة، 
دولة  أصبحت  فقد  العامل  دول  ترأس  وحيدة  كدولة  مكانتها  تفقد 

منهكة بديون هائلة«.
وحاول البغدادي عرب تسجيله الصوتي تكذيب شائعات حول مقتله يف 
سوريا أو العراق عرب التطّرق إىل آخر األخبار املتداولة حول استفتاء 

إقليم كردستان وملف كوريا الشمالية واجتماع أستانة حول سوريا.
وجاء التسجيل يف 46 دقيقة ونشرته مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم 
هاديًا  بربك  »وكفى  عنوان  حتت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

ونصريًا«. 
وأشار البغدادي إىل أّن التململ األمريكي أفسح اجملال أمام روسيا 
بالظهور كقوة عظمى بداًل من واشنطن وجعلها »تتحكم بامللف السوري، 
وهذا ما حصل مؤخرًا يف اجتماع أستانة وما نتج عنه من خمرجات هزلية« 

حسب تعبريه.
وبالنسبة للبغدادي فقد أصبحت كوريا الشمالية تهدد اليابان وأمريكا 

بالقوة النووية.
وحول تطلعات الكرد بإعالن استقالل إقليمهم عن العراق قال زعيم 
على  الكرد  من متدد  عديدة  الرتكية خماوف  احلكومة  »تعيش  داعش 
حدودها ما يدفعها إىل قتاهلم حتى ال يطمع كرد تركيا يف االستقالل 
أسيادها  غضب  من  خشية  حماربتهم  على  تقدم  ال  ولكنها  أيضًا 

األمريكيني واألوروبيون«.
ووصف البغدادي تركيا بالدولة »املرتدة اإلخوانية«.

ويعترب التسجيل الصوتي للبغدادي األول بعد أنباء عن إصابته، حيث 
رجحت مصادر روسية للميادين يف وقت سابق إصابته إثر غارة روسية 
على مقر لداعش يف الرقة مشال سوريا، بعد أن نشرت وزارة الدفاع 

الروسية صورًا جوية للمكان املستهدف.
كما نقلت شبكت »سي أن أن« األمريكية تأكيد »أجهزة االستخبارات 
األمريكية« بأن الشريط الصوتي املسرب ألبي بكر البغداي حقيقيًا، ما 

يشري إىل بقائه على قيد احلياة.
وأضافت أن مسؤولي األجهزة االستخباراتية »ليس لديهم من دليل 

يستدعي الشك بصحة الشريط وصاحب الصوت«.
البصري كشف  أبو علي  العراقية  األمنية  الصقور  وكان رئيس خلية 
أبو بكر البغدادي مل يقتل وأّنه  أّن زعيم تنظيم »داعش«  للميادين 

موجود منذ أشهر يف إحدى القرى مبحيط مدينة الرقة السورية.

حديث سعودي عن تسوية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للواردات املطلوبة لصرف  السياسي والتقين  الوزراء من إجياد احلل 
السلسلة للموظفني مع القطاع العام هذا الشهر حيث من املقرر ان 
يكون أعلنه يف جلسته يوم اجلمعة )أمس( يف السراي احلكومي. وعلى 
وقع هذين التطورين، أقّرت جلنة الشؤون اخلارجية يف اجمللس النيابي 
ان  ينتظر  »حزب اهلل«  على  جديدة  عقوبات  قانون  األمريكي مشروع 

تكون له تفاعالته واملضاعفات اليت ترتبط مبا جيري يف املنطقة.
فقد انعقد جملس الوزراء جمددًا عند العاشرة من صباح امس اجلمعة 
العالن  احلريري،  سعد  احلكومة  رئيس  برئاسة  احلكومي  السراي  يف 
صيغة حل كاملة لالتفاق الذي حصل يف جلسة امس االول باإلمجاع، 

وذلك بعد إعداد النصوص القانونية املرتبطة فيه.
وقالت مصادر وزارية: »إن جملس الوزراء ُوضع امام مفرتق طرق، 
اما ان يذهب اىل التصويت على موضوع قطع احلساب وتعليق املادة 
االتفاق. ويف  واّما عدم  الوزير جربان باسيل،  به  87 وهو ما طالب 

احلالتني، اخلالف سيتظهر ويطغى على القرارات.
فارتأى رئيس اجلمهورية بعد مشاورات خالل اجللسة ان يستعني مبادة 
يف الدستور لتحصني املوازنة وفصلها عن السلسلة من دون تعليق 
لُترّبر بالظروف االستثنائية، على ان ُيعمل بقطع احلساب  املادة 87 
خالل فرتة معينة، آخذا هذا القرار بصدره حتى لو ُقِرئت يف سطوره 

خمالفة دستورية، واعدًا حبماية هذا القرار«.
املخرج  على  االتفاق  سّهل  الذي  مبوقفه  اجلميع  فاجأ  عون  اّن  وعلم 
بعد نقاش دستوري وقانوني طويل برز على خطه من »التيار الوطين 
احلر« الوزيران جربان باسيل وسليم جريصاتي يف مواجهة الوزير علي 

حسن خليل.
ويف املعلومات أيضا اّن االنقسام يف اآلراء كاد يؤدي اىل إنسحاب 
مل  لو  اجللسة،  من  حلفاء،  آخرون  وزراء  ومعهم  »أمل«  حركة  وزراء 
ُتفصل الضرائب بقانون مستقل، وهم كانوا قد ابلغوا اىل مدير مكتب 
اجللسة. وقد  قَبيل  القرار صراحة  احلريري هذا  نادر  احلكومة  رئيس 
دافع باسيل عن فكرة إدخال الضرائب يف املوازنة حتصينًا للقرار حتى 
ال يتم الطعن فيه جمددًا، علمًا اّن كل القوى السياسية امجعت على 

احّقية جملس النواب يف التشريعات الضريبية.
وقالت مصادر »التيار الوطين احلر« اّن حّل موضوع الرواتب حتّقَق بعد 
عودة عون من اخلارج ومّت االتفاق يف جلسة جملس الوزراء على كل 
القانون تقنيًا وإلسكمال  الغد )امس( فهي لصوغ  اّما جلسة  شيء. 

البحث يف جدول اعمال اجللسة.
وقال مصدر يف »القوات اللبنانية« اّن اّي دفع للرواتب تبعًا للسلسلة 
أي  صرف  احلكومة  على  مينع  قانوني  بتدبري  إقرتانه  حكمًا  يستوجب 
هذا  النه خالف  لذلك،  املطلوبة  املوارد  تتأّمن  حال مل  آخر يف  شهر 

املسار سيؤدي دفع السلسلة من دون تأمني املوارد املطلوبة هلا إىل 
تدهور مالي يطيح باالستقرار النقدي واستطرادًا باملوظفني والسلسلة 

والرواتب«.
وأكد »أّن »القوات« ضد اي فذلكة اصطناعية إلمرار قطع احلساب، 
إقرار  من  للتمّكن  الدستور  من   87 املادة  تعديل  من  مفّر  ال  ولذلك 
املوازنة على ان يكون قطع احلساب الفعلي عن كل السنوات املاضية 

جاهزًا قبل موازنة السنة املقبلة«.
لقاءات يف السعودية

ويف هذا الوقت انشغل الداخل باللقاءات اجلارية يف جدة بالسعودية، 
وليس آخرها لقاء ولي العهد السعودي نائب رئيس جملس الوزراء 
وزير الدفاع األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز بكل من رئيس حزب 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي 
»مت استعراض عدد من املسائل ذات  اجلميل، كّل على حدة، حيث 
االهتمام املشرتك«، حسب وكالة االنباء السعودية الرمسية )واس(.

السعودية و«8 آذار«
وفيما يرتّقب فريق 8 آذار ما جيري يف اململكة قالت مصادر فيه ان 
»ال معلومات لديها بعد عن احلراك اجلاري هناك وأنها ال تدرك السبب 

الفعلي هلذه الزيارات اللبنانية »فمن املبكر معرفة ما جيري«.
اال اّن هذه املصادر شددت رّدًا على سؤال على »ان ال مصلحة ألحد، 

ال يف لبنان وال يف السعودية، يف اسقاط احلكومة«.
مكوناتها  بني  اخلالفات  كل  رغم  على  احلكومة  استمرار  سبب  وعن 
»اواًل اخلالفات ليست بشيء جديد« فكّل عمرو يف  قالت املصادر: 
مصلحة  اّواًل  هو  مستمرة  احلكومة  جيعل  وما  خالفات«،  ويف  حكومة 
الرئيس سعد احلريري يف ان تبقى مستمرة، فهذه حكومته، وبالتالي 
االتفاق الذي اتى به رئيسًا للحكومة وافضى اىل انتخاب العماد عون 
رئيسا للجمهورية ال يزال سارَي املفعول بني خمتلف القوى السياسية 

احمللية.
فقوة الدفع للحكومة ال تزال مستمرة حتى موعد االنتخابات، ونعتقد 
او  احلر«  الوطين  و«التيار  »املستقبل«  بني  التوتر  كل حماوالت  اّن 
بني »القوات« و«التيار« او بني الرئيسني عون وبري لن تؤدي اىل 
اىل  اّدى  الذي  االتفاق  ملتزمة  االطراف  كل  ألن  احلكومة،  استقالة 
سارَي  يزال  ال  االتفاق  وهذا  احلكومة،  رئاسة  اىل  احلريري  وصول 

املفعول.
وتعليقًا على إمرار جلنة العالقات اخلارجية يف جملس النواب األمريكي 

مشروعي قرار لتشديد العقوبات على »حزب اهلل«، قالت املصادر:
»بطبيعة احلال اّن اخلطة االمريكية حملاصرة »حزب اهلل« قدمية، فحتى 
يف  ترامب  دونالد  الرئيس  صّرح  واشنطن  يف  احلريري  كان  حني 
اهلل«  »حزب  موضوع  من  االمريكي  فاملوقف  احلزب.  ضد  حضوره 
والعقوبات عليه مرتبط باسرائيل اكثر مّما هو مرتبط بأي عنصر آخر. 
لكن كما قيل يف املرة املاضية، اّي تأثري هلذه العقوبات سينعكس 

على جممل االقتصاد اللبناني وعلى الشعب اللبناني.
مسوّدة عقوبات

وكانت جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس النواب األمريكي قد أقّرت 
باإلمجاع أمس االول مسّودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على »حزب 

اهلل«، وتتضمن إجراءات إضافية حتّد من مصادر متويله.
ويهدف مشروع القانون، حبسب مصادر اعالمية، إىل احلد من متويل 
احلزب الذي تدعمه إيران من خالل فرض عقوبات جديدة وقاسية على 

شبكات متويله للحّد من قدرته على استعمال األموال يف نشاطه.
املالية،  التعامالت  وحجَب  األصول،  جتميد  أيضًا  العقوبات  وتشمل 
ومنَع إصدار تأشريات السفر إىل الواليات املتحدة، فضاًل عن تضمني 
مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية يف حال قّدمت 
دعمًا عسكريًا أو ماليًا ذا أهّمية لـ«حزب اهلل« أو أحد الكيانات املرتبطة 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  القانون  مشروع  خيّول  كذلك  به. 
حتديد األشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم 

مع »احلزب«.
باسيل

اخلارجية   احلر«   وزير  الوطين  » التيار  رئيس  أوضح  اخر  صعيد  على 
جربان باسيل قائال »سألت إذا كان وزير اخلارجية السوري  وليد املعلم  
موجود يف  نيويورك  وطلبت أن أراه وتعمدت أن أقول أني من طلب 
مع   ديبلوماسيًا  مستمرة  العالقة  بأن  موقفنا  عن  عربنا  وحنن  اللقاء 
مع  دبلوماسية  عالقات  على  للحصول  »ناضلنا  أننا  مؤكدًا  سوريا«، 

سوريا ويف هذا السياق طلبت اللقاء مع الوزير املعّلم«.
وشّدد باسيل يف حديث تلفزيوني على أن »العالقة السياسية اخلاصة 
بني التيار الوطين احلر وسوريا ال خنجل بها ولكن إذا أراد وزير ينتمي 

اىل التيار الذهاب فهذا حيتاج ملوافقة احلكومة«.
واللقاء  خارجية  وزير   18 مع  التقيت  املتحدة   »يف  األمم  أنه  وكشف 
مع الوزير املّعلم أتى ضمن هذا السياق وهو املمثل الشرعي للدولة 
السورية وحتّدث من على املنرب العاملي ومن الطبيعي أن نتواصل معه 
ولست حباجة إلذن من احلكومة للقاء أحد يف االمم املتحدة ألنها أرض 

أممية وال أقبل أن يصادر أحد صالحياتي كوزير«.
ورأى باسيل أن »ما مسعناه يف موضوع لقائي باملعلم ليس إال من باب 
»التفحيش« وملاذا مل نسمع صوتهم عندما زار وزراء آخرون سوريا؟«، 
مؤكدًا أنه »ال أريد أن يتعرض أحد لرئاسة احلكومة لكن ال اقبل أبدًا أن 
متس صالحياتي اليت أمارسها دائمًا وفق األصول وإذا كان أحد يعتقد 
أنه سيتعاطى معنا كأهل ذمة أي أن يهامجنا وال جيرؤ على التعرض 
لغرينا فهذا لن يتم«، الفتااىل أنه »مل أرد على الوزير املشنوق يف 
موضوع لقاء املعلم وقصة الصوت التفضيلي نتفهمها حتى لو دفعت 
البعض اىل املزايدة حتى على رئيس احلكومة وأنا حريص على لبنان 
قبل سوريا وأريد رضى الشعب اللبناني قبل أي شعب آخر«.وأضاف: 
»املعلم عاتبين يف بداية لقائنا على طريقة تناولي مللف النازحني وأكد 

أن سوريا حباجة الستعادتهم«.

تتـمات
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أشارت أحباث جديدة إىل أن استهالك احملليات 
مبرض  اإلصابة  خطر  من  يزيد  قد  االصطناعية 

السكري من النوع الثاني.

جامعة  من  أساتذة  قبل  من  الدراسة  وأجريت 
كانت  إذا  ما  يف  للنظر  أسرتاليا،  يف  أدياليد 
احملليات االصطناعية تؤثر على قدرة اجلسم يف 

السيطرة على مستويات الغلوكوز يف الدم.

عالية  كميات  استهالك  أن  الدراسة  ووجدت 
املشروبات  يف  تستخدم  اليت  احملليات،  من 
قليلة السعرات احلرارية وحبوب اإلفطار وغريها 
بها  يستجيب  اليت  الطريقة  تغري  األطعمة،  من 
الطفيف  االرتفاع  فإن  وكذلك،  للسكر،  اجلسم 
أو االخنفاض يف مستويات الغلوكوز يف الدم، 
وهي السمة الرئيسة ملرض السكري، يشكالن 

خطرا كبريا على الصحة.

صحية  حبالة  مشاركا   27 بتتبع  الباحثون  وقام 
على  حتتوي  كبسوالت  لبعضهم  وقدموا  جيدة، 
من  علب   5 يعادل  مبا  صناعية،  حتلية  مواد 

املشروبات قليلة السعرات احلرارية.

وأعطي آخرون كبسوالت حتتوي على السكرالوز 
وأسيسولفام »ك« )حمليات اصطناعية(، ثالث 
حصل  بينما  أسبوعني،  ملدة  اليوم  يف  مرات 

مشاركون آخرون على كبسوالت وهمية.

ومبجرد االنتهاء من الدراسة، مت إجراء االختبارات 
كانوا  الذين  أجسام  قدرة  تضرر  أظهرت  اليت 
معاجلة  على  االصطناعية  احملليات  يستهلكون 
إىل  الحقا  يؤدي  أن  ميكن  ما  وهو  الغلوكوز، 
تطور النوع الثاني من مرض السكري على املدى 

الطويل.

وكانت مستويات السكر يف الدم لدى املشاركني 
احملليات  استهالك  بعد  واضح  بشكل  أعلى 
اليت  األمعاء،  ببتيدات  كانت  بينما  االصطناعية 
متنع ارتفاع مستويات السكر يف الدم بعد تناول 

الطعام أو الشراب، ضعيفة.

قدمت  اليت  الدراسة  خالل  من  الباحثون  وقال 
مرض  لدراسة  األوروبية  اجلمعية  يف  نتائجها 
السكري يف لشبونة بالربتغال، إن هذه الدراسة 
»تدعم نظرية أن احملليات االصطناعية تقلل من 
سيطرة اجلسم على مستويات السكر يف الدم ما 

احملليات االصطناعية تزيد خطر اإلصابة مبرض السكري

أبعد الطماطم عن بقية اخلضروات

منفصل  بشكل  )البندورة(  الطماطم  جيب ختزين 
القابلة  اخلضروات  بعض  أو  الفواكه  عن  بعيدا 

للتلف سريعا.

غاز يسرع  وهو  اإلتلني،  غاز  تطلق  الطماطم  أن 
فسادها  إىل  يؤدي  ما  اخلضروات  بعض  نضوج 

سريعا.

التفاح ُيفسد الفواكه واخلضروات

التفاح من الفواكه اليت تطلق غازاإلتلني أيضا، 
لذا ينصح خرباء حفظ األطعمة حبفظها بعيدا عن 
رطب.  مكان  ويف  األخرى  والفواكه  اخلضروات 
وملن لديه كيوي غري ناضج ويريد تسريع نضوجه، 

عليه بوضعه جبانب تفاحة ناضجة.

اعزل البصل عن البيض

إذ  البيض،  جبانب  البصل  ختزين  بعدم  وينصح 
ميكن لرائحة البصل أن تدخل من املسام املوجودة 

على قشرة البيض.

الثالجة،  يف  البصل  ختزين  عدم  األفضل  ومن   
فالرطوبة تؤدي إىل تعفنه. وينصح بوضع البصل 

يف مكان جاف وجيد التهوية.

التضع اللحم الينء جبانب اخلضروات

من  الكثري  النيئة حتمل  اللحوم  أن  املعروف  من 
عن  باالبتعاد  الصحة  خرباء  ينصح  لذا  البكترييا، 
الينء،  اللحم  جبانب  مكشوفة  اخلضروات  ختزين 

تفاديا النتقال البكترييا إىل اخلضروات.

ال تضع الفواكه االستوائية يف الثالجة

الفواكه االستوائية، مثل املوز واملانغا والكيوي، 
ينصح بعدم ختزينها يف الثالجة. فهي فواكه تنمو 
يف املناطق احلارة وختزينها يف الثالجة يعرضها 

لصدمة باردة ما يؤدي إىل تلف أنسجتها.

ال ختزن الفراولة أكثر من يومني

الفراولة )الفريز( من الفواكه اليت تتلف سريعا 
داخلها.  إىل  التعفن  جراثيم  وصول  لسهولة 
أو حفظها مغطاة  أفضل حل هو تناوهلا سريعا، 
يف الثالجة وبعيدا عن الفواكه واخلضروات اليت 
الطماطم والتفاح، بشرط  اإلتلني مثل  تنتج غاز 
يومني  عن  الثالجة  يف  حفظها  مدة  تزيد  ال  أن 

اثنني.

الفليفلة قابلة للتخزين لفرتة طويلة

ميكن  الفليفلة،  مثل  اخلضروات،  بعض  وهناك 
حفظها طازجة ولفرتات طويلة، وهي ال تتأثر بغاز 
اإلتلني الذي تنتجه بعض اخلضروات. ما يعين أنه 
من املمكن حفظ الفليفلة جبانب البندورة بدون 

قلق.

أفضل الطرق حلفظ 
اخلضار والفواكه 

دون أن تتلف

قد ميهد لتطور النوع الثاني من السكري«.

بالنتائج  أن اخلرباء استشهدوا  الرغم من  وعلى 
البعض  قال  فقد  لالهتمام«،  »مثرية  أنها  على 
إن الدراسة األسرتالية صغرية جدا حبيث ال ميكن 

اعتماد نتائجها.

يعانى بعض األشخاص من مشكلة سيالن لعاب 
الفم خالل فرتة النوم، وعندما يستيقظون صباًحا 
الوسادة مع تغري يف  يالحظون وجود بقع على 
رائحة الفم غالًبا، ويرجع ذلك إىل وجود مشكالت 

مرضية جيب عالجها.
النوم  فرتة  خالل  الفم  من  اللعاب  سيالن  إن 
يعد أمًرا غري صحي، ويشري إىل وجود مشكالت 
للتشخيص  الطبيب  استشارة  تستوجب  مرضية 

والعالج، وغالًبا تنذر بوجود 6 أمراض:

1- أمراض التهابات الفم واللوزتني
غالبا  يؤدي  اللوز  أو  الفم  يف  التهاب  وجود 
إىل عدم التحكم يف اللعاب املوجود يف الفم، 
وبالتالي خروجه إىل أسفل بدل من سقوطه إىل 

الداخل.

2- حاالت احلموضة وارجتاع املريء
إنتاج محض  الزائدة على حتفيز  تعمل احلموضة 
»سيالن  إىل  يؤدي  األمر  وهذا  للمرئ،  املعدة 

اللعاب« يف العديد من احلاالت.

3- تعاطي بعض أنواع األدوية
هناك انواع عديدة من االدوية تسبب آثارا جانبية 
منها »سيالن اللعاب«، خاصة ادوية اإلكتئاب، 

واملورفني والكاربني.

4- مشكالت األسنان
وجود مشكلة يف األسنان أو اللثة من املمكن أن 
تؤدي إىل خروج اللعاب من الفم بصورة سيئة.

5- اإلصابة بالتهابات اجليوب األنفية
لنزالت  التعرض  عند  بشدة  احلالة  هذه  وتظهر 
للجيوب  امليكروب  ومهامجة  واإلنفلونزا  الربد 

األنفية أو اجملاري التنفسية.

6- أمراض السمنة وبعض حاالت السكري
وجدت جمموعة من الدراسات احلديثة مثة عالقة 
كبرية بني حالة سيالن اللعاب من الفم وإصابة 

الشخص بالسمنة ومرض السكري.
األشخاص  واحلنجرة  األنف  استشاري  وينصح 
املصابني بهذه املشكلة باتباع بعض التوصيات 
مثل النوم على الظهر، وسند الرأس مع ضرورة 
الفم،  وليس  األنف  طريق  عن  دائما  التنفس 
سريع  بشكل  الطعام  تناول  عدم  عن  فضال 

ومضغه ببطء ضمانا لصحة اهلضم.

سيالن اللعاب أثناء النوم 
يكشف اإلصابة بـ 6 أمراض

مكسرات  تناول  بأن  أمريكية  دراسة  أفادت 
اللوز بشكل منتظم ميكن أن يقلل من احتماالت 

اإلصابة بأمراض القلبواألوعية الدموية.

وأكد الباحثون يف كلية الصحة والتنمية البشرية 
يكون  قد  اللوز  أن  األمريكية  بنسلفانيا  بوالية 
ألنه  األمراض،  تلك  من  للوقاية  ذكيا«  »خيارا 
اجليد  بالكولسرتول  يعرف  ما  مستوى  يرفع 
نشرت  اليت  الدراسة  لنتائج  وفقا  اجلسم،  يف 
أمس األحد يف دورية »جورنال أوف نوترشن« 

.)Journal of Nutrition(

وقد راقب الباحثون مستويات الكولسرتول اجليد 
لدى 48 رجال وامرأة ملدة ستة أسابيع. وانقسم 
املشاركون إىل جمموعتني، تناولت األوىل حفنة 
من مكسرات اللوز قدرها حوالي 43 غراما يوميا، 

بينما مل تتناول اجملموعة الثانية اللوز.

اللوز  تناولت  اليت  أن اجملموعة  الباحثون  ووجد 
اجليد  الكولسرتول  مستويات  لديها  ارتفعت 

بنسبة 19% مقارنة باجملموعة األخرى.

بروتينات  عن  عبارة  هو  اجليد  والكولسرتول 
بـ«أتش  اختصارا  تعرف  الكثافة  عالية  دهنية 
دي أل« )HDL(، وتساعد على منع الكولسرتول 

السيئ من الرتاكم على جدران الشرايني.

رئيسيا  دورا  الدهنية  الربوتينات  تلك  وتلعب 
يف التقاط الكولسرتول السيئ ونقله إىل الكبد 
رفع مستوى  فإن  وبالتالي  منه،  يتخلص  الذي 
أمراض  من  للوقاية  مهم  اجليد  الكولسرتول 

القلب والشرايني.

وكان خرباء يف التغذية قد أكدوا يف السابق أن 
تناول ستني غراما من اللوز يوميا حيمي اجلسم 
والدورة  القلب  وأمراض  بالسكري  اإلصابة  من 
الدموية وارتفاع الكولسرتول، إضافة إىل فوائد 

أخرى مهمة تتعلق باحلصول على قوام رشيق.

اللوز قد يقي من أمراض القلب
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صــحة وغــذاء

وجدت دراسة حديثة أن الوقوف يف العمل لفرتات طويلة قد يكون 
سيئا كما التدخني.

ويف حني أن اجللوس لفرتات طويلة مرتبط باإلصابة بالسرطان 
وداء السكري من النوع الثاني والشيخوخة املبكرة، قد ال يكون 

الوقوف لفرتات طويلة يف العمل جيدا أيضا.

األوبئة،  لعلم  األمريكية  ُنشرت يف اجمللة  اليت  الدراسة  ووجدت 
أن أولئك الذين يقفون لفرتات طويلة من الزمن، هم أكثر عرضة 

ألمراض القلب واألوعية الدموية.

ودرس الباحثون يف دراسة استمرت 12 عاما، عادات مكان العمل 
لنحو 7 آالف مشارك يف أونتاريو، كندا، ووجدوا أن الذين يفقون 
القلب،  بأمراض  أكثر عرضة لإلصابة  لفرتات طويلة،  العمل  يف 

باملقارنة مع غريهم ممن جلسوا طوال اليوم.

إقرأ املزيد
]فيديو صادم سيجعلك تفكر باإلقالع عن التدخني![ فيديو صادم 

سيجعلك تفكر باإلقالع عن التدخني!

بأمراض  الدراسة، بيرت مسيث إن »معدل اإلصابة  وقال مؤلف 
واقفني،  وقتهم  ويقضون  االستطالع  الذين مشلهم  عند  القلب 
يشبه معدل اإلصابة بأمراض القلب بني العاملني الذين يدخنون 

يوميا، أو أولئك الذين يعانون من السمنة املفرطة«.

األوردة،  يف  الضغط  زيادة  إىل  العمل  أثناء  الوقوف  ويؤدي 
خطر  زيادة  إىل  يؤدي  ما  األكسدة،  وتضخيم  اإلجهاد  وكذلك 

اإلصابة بأمراض القلب، وفقا لدراسة أخرى.

وارتبط الوقوف لفرتات طويلة بآالم الظهر املزمنة، واالضطرابات 
العضلية اهليكلية يف الساقني.

وفيما خيص أولئك الذين ال يستطيعون جتنب الوقوف يف العمل، 
ينصح مسيث بضرورة التمدد خالل فرتات الراحة، لتخفيف الضغط 

على العضالت.

من  طويلة  لفرتات  والوقوف  اجللوس  أن  إىل  الدراسات  وتشري 
الوقت، على حد سواء، يؤدي إىل خماطر صحية غري متوقعة.

 أشياء روتينية يف حياتنا ال نعلم 
أن ضررها أكرب من التدخني!

 2017 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 

الذحبة الصدرية مصطلح يطلق على أمل حيدث فى صدر االنسان 
بسبب نقص وصول الدم اىل عضلة القلب. تعمل عضلة القلب 
كمضخة لتوصيل الدم إىل مجيع أحناء اجلسم وحتصل عضلة القلب 
على ما حتتاجه من طاقة )أوكسجني( ألداء تلك املهمة عن طريق 
الدم الذي يصلها عن طريق الشرايني اليت تغذيها وعددها ثالثة 

تسمى بالشرايني االكليلية أو التاجية.

السبب يف اإلصابة يرجع عادة إىل مادة دهنية تسمى اللوحيات 
ترتاكم يف الشرايني ومتنع تدفق الدم إىل عضلة القلب.

إذا كنت تشعر بضغط يف الصدر، فهذا يعين بنسبة كبرية أنك 
أو  الصدري«،  بـ«اخلناق  يعرف  ما  أو  اللوزية  الذحبة  من  تعاني 

»الذحبة الصدرية«.

ويعرف األطباء هذا املرض بأنه » أمل يف الصدر حيدث بسبب عدم 
تدفق الدم بشكل كاف إىل جزء من القلب، ويعترب أحد أعراض 

أمراض القلب«.

أنواع خمتلفة من الذحبة الصدرية،  ويشري املختصون إىل وجود 
هي:

1- الذحبة اللوزية / الصدرية املستقرة:
اإلجهاد،  أو  البدني  للنشاط  نتيجة  وحتدث  شيوًعا،  األكثر  هي 
وعادة ما تستغرق بضع دقائق، وهي ليست نوبة قلبية، ولكن 
استشارة  ويفضل  هلا،  عرضة  أنك  على  عالمة  تكون  أن  ميكن 

الطبيب عند حدوثها.

2- الذحبة اللوزية / الصدرية غري املستقرة:
حتدث أثناء وقت الراحة، ويكون األمل قوًيا وطويل األمد، وحتدث 
اإلصابة  على وشك  الشخص  أن  إىل  إشارة  وتعترب  مرات،  عدة 

بنوبة قلبية.

3- الذحبة اللوزية / الصدرية املتفاوتة:
نادرة احلدوث، فقد حتدث يف الليل أثناء النوم أو الراحة، حيث 

حيدث تشدد مفاجئ لشرايني القلب، وتسبب الكثري من األمل.

ويعدد األطباء أسباب اإلصابة باألنواع السابقة فيما يلي:

يرجع السبب األكثر شيوعًا يف اإلصابة بأمراض القلب والذحبة 
الصدرية عادة، إىل مادة دهنية تسمى »اللوحيات«، ترتاكم يف 
الدم إىل عضلة القلب، ما يفرض على  الشرايني، ومتنع تدفق 

القلب أن يعمل مع كمية أقل من األكسجني، ما يسبب األمل.

شرايني  داخل  الدم  يف  جتلط  حدوث  أيًضا  السبب  يكون  وقد 
القلب، ما يسبب نوبات قلبية.

أمل الذحبة الصدرية
األماكن التى يشعر مريض الذحبة الصدرية باألمل بها

والذحبة الصدرية هي األعراض اليت حتدث للمريض عند نقصان 
الدم الساري يف الشرايني التاجية املغذية لعضالت القلب والناتج 
عن عدم التوازن بني استهالك القلب للغذاء ونسبة وصول الغذاء 
إليه وهي يف الغالب تكون نتيجة تصلب وضيق الشرايني التاجية 
مما مينع وصول الدم بصورة كافية وأحيانا يكون السبب زيادة 
كبرية يف حاجة القلب للغذاء » األوكسجني » بالرغم من كفاءة 
الشرايني التاجية مثل حاالت تضخم القلب نتيجة الرتفاع الضغط 

أو العتالل عضلي.

ومن املهم معرفة أن الذحبة الصدرية ختتلف عن احتشاء عضلة 
القلب وأنها ال تسبب تلفًا يف أنسجته.

طورة اإلصابة بالذحبة الصدرية:
بكمية  تكتفي  ال  القلب  عضالت  أن  تعين  الصدرية  الذحبة  إن 
حتذيري  َعَرض  عن  عبارة  وهي  عليها،  حتصل  اليت  االكسجني 
للمصاب به ليتخذ الالزم لزيادة إمداد عضالت القلب باالكسجني 

ومعاجلة األمر املسبب لنقصه.

كما أن االصابة بالذحبة الصدرية ال يعين حتمية اإلصابة باحتشاء 
عضلة القلب فيما بعد إذا اختذت التدابري الالزمة ملنع ذلك، لكن 

ميكن أن تكون إنذارًا حبصول اإلحتشاء يف املستقبل.

عوامل اخلطورة لإلصابة بالذحبة الصدرية:
التدخني من أهم أسباب حدوث الذحبة الصدرية.

زيادة الوزن.
ارتفاع ضغط الدم.

زيادة نسبة الكوليسرتول والشحوم الثالثية يف الدم.
اإلصابة بداء السكري.

الذحبة الصدرية أعراض واسباب وعالج ؟

الذحبة  ومنها  القلب  بأمراض  لإلصابة  عائلي  تاريخ  وجود 
الصدرية.

تشخيص الذحبة الصدرية:
يعتمد الطبيب يف تشخيصه للذحبة الصدرية على التاريخ املرضي 
باإلضافة  حدوثه،  وسبب  ومكانه  األمل  وصف  شاماًل  للمصاب، 
لوجود عوامل اخلطورة السابقة الذكر. ويطلب الطبيب بعدها إجراء 
ختطيط للقلب ُيعمل أثناء استلقاء املريض على السرير ثم أثناء 
قيامه مبجهود معنينّ كاملشي أو ركوب الدراجة اخلاصة بالفحص.

خاصة  أشعة  صورة  لعمل  الصدرية  الذحبة  مرضى  بعض  حيتاج 
بشرايني القلب ملعرفة ما إذا كانت متضيقة بفعل ترسب بعض 

املواد عليها.

عالج الذحبة الصدرية:
التوقف عن التدخني.

االمتناع عن شرب اخلمور.
إنقاص الوزن الزائد.

احلمية الغذائية والتقليل من الدهون وخاصة املشبعة.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

التحكم اجليد بداء السكري.
التحكم اجليد بضغط الدم.

او  النفسية  الضغوط  من  للتخلص  بانتظام  االسرتخاء  ممارسة 
التحكم بها

استعمال بعض العقاقري الطبية اليت تعمل على توسيع األوعية 
الدموية ُتصرف بعد مراجعة الطبيب وتؤخذ عند بداية األحساس 

باألمل )مثل النيرتوجليسرايد(
أخذ جرعة صغرية يومية من األسربين.

مراجعة الطبيب بانتظام واتباع النصائح الطبية
التاجية عن طريق  حيتاج بعض املرضى لعمل توسيع للشرايني 
القسطرة أو لعملية جراحية لتبديل الشرايني بأخرى سليمة تؤخذ 

من الفخذ.
ما الفرق بني الذحبة الصدرية املستقرة والذحبة غري املستقرة؟
حتدث الذحبة الصدرية االعتيادية أو املستقرة يف أحوال معينة.

مثاًل: بعد القيام مبجهود بدني أو التعرض لضغوط نفسية أو للحر 
أو الربد، وختتفي عند الراحة، وتزيد حدة األمل تدرجييًا.

أما الذحبة الصدرية غري املستقرة فهي حتدث أحيانًا دون التعرض 
لألسباب سالفة الذكر، أو تستمر على الرغم من الراحة، أو أنها 
تبدأ فجأة بأمل حاد وشديد جدًا، أوتكون حدة األمل فيها مساوية 
لتلك اليت حتدث يف حالة احتشاء عضلة القلب على الرغم من أن 

الفحوصات املخربية تؤكد عدم وجود اإلحتشاء.

الذحبة  من  خطورة  أشد  املستقرة  غري  الصدرية  الذحبة  وتعترب 
لعضالت  قريب  باحتشاء  اإلصابة  باحتمال  وُتنِذر  املستقرة 

القلب.

العالمات املنذرة يف الذحبة الصدرية:
يتأقلم املصابون مع أعراض الذحبة الصدرية وميكنهم عادة التحكم 
األعراض  أن يصابوا ببعض  األحيان  بها، لكن حيدث يف بعض 
اليت تنذر بوجود مشكلة أكرب من الذحبة، ولذلك ال بد من استشارة 

طبية عاجلة، وهذه األعراض أو العالمات هي:

استمرار أمل الذحبة الصدرية ألكثر من عشر دقائق.
زيادة حدة األمل عن العادة.

عدم تأثر األمل باستعمال األدوية املعتادة واستمراره على الرغم 
منها.

زيادة عدد نوبات األمل عن املعتاد.
اإلحساس باألمل أثناء الراحة.

االحساس بأعراض جديدة مل تكن موجودة يف السابق.
اسباب الذحبة الصدرية:

املتاحة،  الكمية  عن  واألكسجني  للدم  القلب  حاجة  تزيد  عندما 
أثناء احلركة والنشاط مما يؤدى إىل حدوث الذحبة  وهذا يكون 

الصدرية.

أو بسبب الضغوط النفسية.
أو بعد تناول وجبة دمسة.

أو بسبب اإلحساس باحلر أو الربد الشديدين.
يزيد الدم القادم اىل القلب عادًة عند زيادة احلاجة له، لكن يف 
بعض احلاالت تكون الشرايني ضيقة بسبب ترسب بعض املواد 
عليها )atherosclerosis(، أو تتقلص الشرايني ألسباب خمتلفة فال 
املدخنون  الذحبة. ويصاب  الدم فتحدث  زيادة كمية  تتمكن من 

وزائدوا الوزن بالذحبة الصدرية أكثر من غريهم.

األعراض املصاحبة للذحبة الصدرية:
من أهم اعراض الذحبة الصدرية هو األحساس بأمل قليل ضاغط 
خلف عظمة القص، ينتشر األمل أحيانًا اىل الرقبة والفكني، أو اىل 
الظهر أو الذراعني. وحيدث االمل مع اجملهود العضلي أو النفسي 

وخيتفي عند الراحة.
يف  وزيادة  التنفس  يف  صعوبة  من  املصابني  بعض  يشتكي 
بالغثيان والتعب واإلرهاق الشديدين. ومن  التعرق واإلحساس 
املهم معرفة أن ليس كل أمل يف الصدر يعين ذحبة صدرية، فقد 
يكون األمل ناجتًا عن شد يف عضالت الصدر أو بسبب مشكلة يف 

املريء، أو يف اجلهاز التنفسي.



Page 35صفحة 35     

NEWS

 2017 أيلــول   30 Saturday 30 September 2017الـسبت 

The looming gas crisis is 
three times worse than 
previously thought, ac-
cording to Prime Minister 
Malcolm Turnbull, who 
has ordered gas giants 
and state governments to 
shore up gas supplies to 
east coast consumers or 
face strict export limits.
Mr Turnbull on Monday 
said the government had 
received two reports on 
the east coast gas market 
from the Australian En-
ergy Market Operator and 
the Australian Competi-
tion and Consumer Com-
mission, showing the gas 
shortfalls in the east coast 
domestic market “will be 
considerably higher than 
that estimated six months 
ago”.
“It’s estimated there will 
be a shortfall ... of around 
110 petajoules of gas, 
more than three times the 
figure we were advised 
earlier in the year,” Mr 
Turnbull said.
“The recent rises in the 
cost of gas are the ... single 
biggest factor in the cur-
rent rise in electricity pric-
es. Gas sets the wholesale 
electricity price.”
Mr Turnbull said the gas 
market was not function-
ing well and the govern-
ment’s controversial limits 
on gas exports are “ready 
to go”.
He urged gas exporters 
and state governments, 
which have implemented 
gas moratoriums, to show 
how the shortfall will be 
met, or else the mecha-
nism would be invoked.
Advertisement 

The limits, known as the 
Australian Domestic Gas 
Supply Mechanism, were 
introduced on  July 1 and 
allow the government to 
intervene to ensure suf-
ficient supply of natural 
gas to meet the predicted 
needs of Australian con-
sumers. It would require 
LNG projects that draw 
gas from the domestic 
market to limit exports, or 
find offsetting sources of 
new gas.
Gas exporters are 
staunchly opposed to the 
measures, which they say 
creates a sovereign risk.
Mr Turnbull said he had 
been in talks with the chief 
executives of major gas 
exporters and “we expect 
them to demonstrate to us 
... [that] they will ensure 
that there is not a short-
age of gas next year on 
the east coast.”
He also pointed to a “com-
prehensive failure” by 
some state governments 
to develop gas resources.
“Queensland is produc-
ing most of the gas on the 
east coast of Australia. 
But both Victoria and New 
South Wales are not doing 
enough,” he said.
Both states have imple-
mented gas moratoriums 
in the face of strong com-
munity opposition to the 
industry.
Mr Turnbull also blamed 
Labor for allowing gas 
exports from Queensland 
and failing to protect the 
interests of domestic cus-
tomers.
In a statement prior to 
the announcement, La-

Gas crisis ‘three times bigger’ than thought, Turnbull says 

Labor frontbencher An-
thony Albanese is taking 
the coalition to task over 
the national road toll, link-
ing the figure to apparent 
underspending in safety 
schemes.
Labor is taking the Turn-
bull government to task 
over the climbing national 
road toll, saying the coali-
tion has failed to spend 
more than $200 million 
allocated for safety initia-
tives.
Opposition frontbencher 
Anthony Albanese says 
the government has spent 
less than half of the $220 
million pledged towards 
the black spot program, 
and $107 million less than 
promised on heavy ve-
hicle schemes in its first 
three budgets.
“The coalition’s failure to 
deliver has coincided with 
an increase in the national 
road toll after years of de-

cline,” Mr Albanese said in 
a statement on Monday.
He seized on the fact 
Transport Minister Darren 
Chester earlier this month 
announced an inquiry 
into road safety, flagging 
concerns about the rise in 
road deaths.
“It is clear from the bud-
get documents that Mr 
Chester has not provided 
the necessary investment 
required for the current 
strategy to be as effective 
as it could have been,” Mr 
Albanese said.
He argued the federal 
government was either 
grossly incompetent in 
administering infrastruc-
ture programs, or had 
been “serially mislead-
ing” Australians about 
its commitment to road 
safety.
The transport minister 
has been contacted for 
comment.

Labor raps Turnbull over road 
safety spend

The latest Newspoll 
shows support for same-
sex marriage has fallen 
among voters.
Bill Shorten is still quietly 
confident of the postal 
survey on same-sex mar-
riage returning a ‘yes’ win 
despite a Newspoll show-
ing support is falling.
The proportion of voters 
who support same-sex 
marriage now stands at 
57 per cent, compared to 
63 per cent in August and 
62 per cent in September 
last year.
The ‘no’ vote has lifted to 
34 per cent, from 30 per 
cent in August and 32 per 
cent a year ago.
About nine per cent are 
uncommitted.
Mr Shorten still expects 
the ‘yes’ vote to succeed.
“We all know the survey is 
an amazing waste of mon-
ey,” the Labor leader told 
Sky News from Seoul.
“The fact that we’ve got a 
Newspoll survey telling us 
what we’re going to spend 
$120 million to find out re-
ally highlights the futility 
of it.”
The poll, published in The 

Australian on Monday, 
collated its results from 
a survey of 1695 vot-
ers polled across the na-
tion over four days from 
Thursday.
Support for same-sex mar-
riage was highest among 
Labor and Greens voters, 
at 70 per cent and 85 per 
cent respectively.
But conservative voters 
are trailing, with coalition 
backers polling 47 per 
cent, alongside 35 per 
cent for One Nation sup-
porters.
Crossbench senator Der-
ryn Hinch fears the same 
techniques of “divide and 
conquer” used in the re-
public debate are being 
tried again now.
“Sow some seeds of doubt 
in here, spread the issue 
so it’s just not yes or no 
on same-sex marriage, it’s 
freedom of religion, it’s 
freedom of speech,” he 
told the Seven Network.
Senator Hinch, who says 
he’s stopped tweeting 
about the issue after post-
ing off his ‘yes’ vote, wor-
ries people are siding with 
‘if in doubt don’t’.

Gay marriage support drops: 
Newspoll

bor said it had repeatedly 
called on the government 
to pull the gas trigger “to 
provide some urgent relief 
to households and busi-
nesses” on power bills.
Labor’s energy spokes-
man Mark Butler and re-
sources spokesman Tim 
Hammond said Mr Turn-
bull had failed to meet a 
promise made in April to 
halve gas prices, which 
were sitting at $20 a giga-
joule.
“This out-of-touch Prime 
Minister has refused to act 

and as a result Australians 
are paying the price with 
skyrocketing power bills,” 
the statement said.
Labor says the Prime Min-
ister has ignored “serious 
questions” surrounding 
the legitimacy of deci-
sions, made by Resources 
Minister Barnaby Joyce, 
who is embroiled in Parlia-
ment’s citizenship fiasco 
before the High Court, and 
may not be eligible to sit in 
Parliament.

The looming gas crisis is three times worse than previously thought, Prime Minister Malcolm Turnbull says. 
Photo: Patrick Hamilton

Prime Minister Turnbull and Environment and Energy Minister Josh Frydenberg.  Photo: Andrew Meares 

It called on the govern-
ment to release any legal 
advice it has received on 
Mr Joyce’s eligibility to 
make decisions, such as 
the potential gas trigger.
“The longer Malcolm 
Turnbull allows Barnaby 

Joyce to cling to his Min-
isterial roles, the more un-
certainty will undermine 
Australian industry and 
Australian families who 
are looking for urgent ac-
tion to address the gas 
crisis,” Labor said.
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Australia will create its 
own space agency in an at-
tempt to cash in on a $420 
billion aeronautical indus-
try and create thousands 
of new jobs.
Most developed nations 
have a space agency, in-
cluding New Zealand, and 
there are concerns Austra-
lia may be not be capitalis-
ing on the growing indus-
try.
The Federal Government 
will detail the long-term 
plans at the 68th Interna-
tional Astronautical Con-
gress in Adelaide, where 
the Opposition will also 
reveal its own plan. 
Acting Industry Minister 
Michaelia Cash said the 
sector was growing fast 
globally, and Australia 
needed to be a part of it.
“A national space agency 
will ensure we have a stra-
tegic long-term plan that 
supports the development 
and application of space 
technologies and grows 
our domestic space indus-
try,” she said.
“The agency will be the 
anchor for our domestic 

coordination and the front 
door for our international 
engagement.”
Senator Cash’s office said 
the feedback from a review 
into the industry had over-
whelmingly showed the 
need for a national space 
agency.
Astrophysicist Alan Duffy 
said he hoped the an-
nouncement would be a 
boon for the number of 
Australian jobs in space.
“We have longstanding 
ties with NASA, exploring 
space together and gener-
ating all of these jobs. And 
that’s the key point of both 
the Government’s and 
Labor’s plans, it is a jobs 
industry-first agency,” he 
told ABC News Breakfast.
“It’s designed to create 
satellites and new uses 
for the images that come 
from those satellites, and 
I don’t mean giant, bus-
sized satellites of the ‘60s 
and ‘70s. 
“Thanks to smart phones 
something the size of a 
toaster has the same ca-
pabilities as some of these 
historic launches. So we 

Australian space agency to employ thousands and 
tap $420b industry, Government says
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The NSW premier has re-
jected Prime Minister Mal-
colm Turnbull’s claim her 
government has been too 
slow to approve the state’s 
Narrabri Gas Project.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has rejected the 
prime minister’s claim her 
government has been too 
slow to approve a regional 
gas project.
After receiving two reports 
showing the expected na-
tional gas shortfall for 2018 
was more than three times 
larger than projected ear-
lier in the year, Malcolm 
Turnbull pushed for the 
east coast states to develop 
more gas fields.
He said on Monday the 
NSW government was not 
moving quickly enough on 
approving the Narrabri Gas 
Project.
Ms Berejiklian hit back say-
ing the approval process 
was progressing.
“New South Wales is the 
most resilient state when it 
comes to all sources of en-
ergy,” she told reporters in 
Sydney on Tuesday.
“A particular application 
was put to us in Febru-
ary about the Narrabri Gas 
Project, so the application 
went in. We called for public 
submissions, there’s been 
thousands of them and now 
the proponent, the person 
who put in the application, 
has a chance to respond to 
those submissions. So we 
are getting on with the job.”
NSW has a ban on coal 
seam gas near residential 
areas, horse studs and wine 

centres.
She also said she hadn’t re-
ceived any correspondence 
from Mr Turnbull about the 
issue.
NSW Resources and Energy 
Minister Don Harwin said 
the state had more power 
supply projects in the pipe-
line than any other.
“We believe the federal gov-
ernment’s Australian do-
mestic gas security mecha-
nism is the appropriate tool 
to manage the consequenc-
es of the gas export sector’s 
development,” he said.
Opposition energy spokes-
man Adam Seale agreed, 
saying the federal coalition 
has a mechanism to restrict 
gas exports.
“They should use it now, not 
wait until next year. The Be-
rejiklian government should 
insist that it does act now,” 
Mr Seale said in a statement 
on Tuesday.
He says 70 per cent of gas 
produced in Australia is ex-
ported overseas.
The premier called for a na-
tional approach to energy 
supply - an issue she will 
raise at the next Council of 
Australian Governments 
meeting.
“No matter what a great 
decision NSW takes, no 
matter how we secure our 
own energy, this requires 
a national approach and I’ll 
continue to put pressure on 
the federal government to 
ensure there is a national 
approach all the states sign 
up to that secures our en-
ergy and gives our citizens 
confidence.”

NSW rejects PM on gas proj-
ect approval

get to space cheaper and 
we can do more when 
we’re there.”
The Government has not 
announced where the 
agency will be based, but 
South Australian senator 
Simon Birmingham says 
the state will benefit.
“Given our unique geogra-
phy, we can be confident 
that South Australia will 
be central and a key ben-
eficiary of any growth re-
lated to space agency-type 
activity,” the Government 
frontbencher said. 
Last week, South Austra-
lian Labor Premier Jay 
Weatherill said he wanted 
his state to take a leading 
role in a new agency.
“We’ve been asked to 
make the most sophisticat-
ed piece of manufactured 
equipment in the nation, 
the future submarines, and 
we should also be asked 
to participate in the future 
space industries and we’re 
ready and willing to do so,” 
he said.
“We’ve established our 
South Australian Space In-
dustry Association, we’ve 
communicated with the 
Prime Minister, offering 
ourselves in the service of 
the nation.”
Federal Labor will today 
announce plans to dou-
ble the size of Australia’s 
space industry within five 
years of building an Aus-
tralian Space, Science and 
Industry Agency.
Labor’s science and re-
search spokesman Kim 

Carr said the new agency 
would oversee the creation 
of thousands of new jobs 
in Australia.
He told the ABC the do-
mestic industry has the 
skills and technology to 
cash in on the multi-billion 
dollar industry, but risks 
being left behind by other 
nations.
“We are dependent on 
other countries who can 
choose their own national 
interest over and above 
ours,” he said.
“We certainly need to be 
able to protect our domes-
tic interests, we need to 
build our industry capabil-
ity and we need to secure 
the jobs of the future for 
Australia.
Senator Carr welcomed 
the Government’s space 
announcement but said it 
was “belated”, pointing out 
that many in the science 
community have been say-
ing it’s overdue.
Prominent scientists, in-
cluding Australian-born 
astronaut Andrew Thom-
as, have also called for the 
establishment of national 
space agency.
The industry has grown 
by about 10 per cent each 
year since the late 1990s.
Australia already has sig-
nificant involvement in 
national and international 
space activities, but a ded-
icated agency would help 
shape the development of 
a cohesive space program 
and provide a stronger 
platform for collaboration.

Space exploration is just about the purest expression of humanity at its 
glorious, brilliant best — and it makes sense for Australia to be part of it, 
Andrew P Street writes.

Photo: A domestic agency would reduce Australia’s dependence on 
overseas bodies like NASA. (Kenny Allen: NASA) 

Time is running out for hun-
dreds of asylum seekers 
who are yet to lodge protec-
tion claims before an Octo-
ber 1 deadline.
Hundreds of asylum seek-
ers are being urged to 
lodge claims for protection 
in Australia within days or 
risk being booted out of the 
country.
Earlier this year, Immigra-
tion Minister Peter Dutton 
gave roughly 7000 asylum 
seekers who arrived by 
boat a non-negotiable Octo-
ber 1 deadline to “lodge it 

or leave”.
More than 6000 people 
have applied since the cut-
off date was announced in 
May, but about 600 asylum 
seekers are yet to submit 
their paperwork ahead of 
the Saturday deadline.
There are fears some asy-
lum seekers may be un-
aware of the deadline, have 
not received notification, or 
are too scared to come for-
ward.
Asylum Seeker Resource 
Centre acting principal 
lawyer Noosheen Moga-

Asylum seekers urged to claim protection
dam said people who had 
not lodged their paperwork 
faced an uphill battle, but 
had no option but to en-
gage.
“If they can get to a lawyer 
before the end of the week 
and lodge something, at 
least there’s a way they can 
put their claim forward,” she 
told AAP on Wednesday.
“They need to make them-
selves known and we will 
endeavour to assist them 
where we can.”
The centre has hired more 
full-time lawyers and en-

gaged private firms, vol-
unteers and universities to 
work through a huge influx 
since the deadline was an-
nounced.
The immigration depart-
ment has indicated it will 
deal swiftly with those who 
do not apply, considering it 
an indication the person no 
longer intends to seek pro-
tection in Australia.
“IMAs (illegal maritime ar-
rivals) who do not apply 
and who do not make ar-
rangements to leave Aus-
tralia may be detained and 
removed from Australia,” a 
spokesperson told AAP.
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TREASURER Scott Morri-
son has said the Federal 
Budget is $4.4 billion bet-
ter off, as the government 
slashed spending on so-
cial services.
TREASURER Scott Morri-
son has revealed Austra-
lia’s federal budget is $4.4 
billion better off than fore-
cast five months ago.
Australia’s final budget 
deficit for the 2016-17 
financial year was $33.2 
billion, down more than 
$4 billion from the $37.6 
billion outlined in the May 
budget.
Federal government 
spending on social ser-
vices, border control and 
the National Disability In-
surance Scheme has been 
lower than expected.
Mr Morrison told report-
ers in Sydney the gov-
ernment’s disciplined 
approach to financial 
management had been 
“successfully de-risking 
the budget”.
“We have had to deal 
with changes to what has 
happened on revenue 
but all along the line we 
have been holding firm to 
keeping expenditure un-
der control ... and we have 

been doing that by having 
sensible and constructive 
forecasts and realistic es-
timates of where things 
are going,” he said.
BUDGET 2017: Federal 
Budget winners and losers
Treasurer Scott Morrison 
announced the final bud-
get outcome for 2016/17 
was a deficit of $33.2 bil-
lion and an improvement 
on its May forecast. Pic-
ture: AAP
“That is one of the key 
reasons why Australia 
to date has been able to 
maintain our credit rating 
because we have been 
transparent about this 
process.
“We have been realistic.”
Mr Morrison said the big-
gest contributor to the 
government’s reduction 
in spending had been a $5 
billion cutback in spend-
ing on social services.
Spending on Australia’s 
border control measures, 
particularly for “onshore 
compliance” and deten-
tion numbers, were also 
lower than expected.
Employment services 
also cost less than ex-
pected, as did the NDIS 
due to lower than esti-

Federal government announces final bud-
get deficit has dropped to $33.2 billion
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mated payments which 
reflected a more gradual 
uptake of the scheme 
than expected.
Mr Morrison said govern-
ment expenditure had 
held steady since 2013-
2014.
“However, revenue has 
come down $22.9bn over 
the same time from that 
original estimate from our 
first MYEFO,” he said.
“I stress this, in Labor’s 
last budget they were 
forecasting revenue that 
ultimately proved to be 
$43.7bn higher than what 
the final budget outcome 
for 16-17 has produced.
“Now revenue was up 
$4.1bn on the last esti-
mate we provided for the 
16-17 year in the budget 
but was down around 
just over $1bn from what 
we announced on budget 
night in 2016-17.
“What this shows is that 
the government has been 
keeping expenditure un-
der control.”
Finance Minister Mathias 
Cormann said the latest 
figures showed the gov-
ernment was continuing 
to repair the budget by 
getting spending growth 
under control.
“What these numbers 
also show is that this is 
not the time to shift to Bill 
Shorten’s anti-business, 
anti-growth, anti-opportu-
nity agenda,” he said.
Senator Cormann warned 
Labor’s economic poli-
cies would lead to less 
growth, fewer jobs, lower 
wages and “a worse bud-
get outcome for Austra-
lia”.

Treasurer Scott Morrison announced the final budget outcome for 
2016/17 was a deficit of $33.2 billion and an improvement on its May 
forecast. Picture: AAPSource:AAP

A reduction in spending on social services helped lower the deficit. Picture: AAPSource:AAP

A THREAT from the gov-
ernment was all our three 
biggest gas producers 
needed. Turnbull has 
landed a big win for fami-
lies and jobs.
GAS producers on 
wednesday capitulated 
and pledged improved 
supplies to Australian 
customers after govern-
ment threats to force cuts 
in their lucrative exports.
In a victory for Prime Min-
ister Malcolm Turnbull, the 
big three of the industry 
— Shell, Origin and San-
tos — agreed at a Sydney 
meeting to prevent short-
falls expected in 2018.
There would be “more gas 
for Australian families, 
Australian businesses, 
ensuring more jobs”, the 
Prime Minister told report-
ers.
He promised “more gas 
at better prices for Aus-
tralians” from continued 
monitoring of the indus-
try.
The deal would see an ex-
tra 54 petajoules of gas 
for domestic use, an ex-
pected shortfall, and up to 
107 petajoules if needed.
The Government yes-
terday had warned the 
gas shortage was much 
greater than originally 
anticipated, and that it 
would use its export pow-
ers to divert supplies to 
local customers if neces-
sary.
It was also a political vic-
tory for Mr Turnbull over 
Labor’s Bill Shorten, who 
had demanded the Gov-
ernment “pull the trigger” 

on the export powers, 
doubting there would be 
any agreement.
“The problem with Mr 
Turnbull with gas is that 
he’s all talk and no ac-
tion,” Mr Shorten said in 
Tokyo today.
Deputy Prime Minister 
and Resources Minister 
Barnaby Joyce explained 
why the Government did 
not shoot first and ask 
questions later.
He told reporters: “You 
see policemen every day 
and they have a car, they 
have a siren, they have 
flashlights, they have a 
holster on their hip.
“We don’t expect them to 
use it every day. We ex-
pect them to use it if re-
quired when needed.”
The Government main-
tained pressure on the 
NSW and Victorian state 
governments to allow the 
development of more gas 
fields, to lower the price 
of the fuel to households.
Energy Minister Josh 
Frydenberg said the 
transport costs of send-
ing gas from Wallumbilla 
in Queensland to Sydney 
adds about $2 a gigajoule 
to the bill of a consumer, 
to Victoria the addition is 
$2.24, and for South Aus-
tralia just over $1.60.
So the clear preference is 
to get gas produced in the 
areas in which it is need-
ed for the families and 
the businesses in those 
states,” Mr Frydenberg 
said.
But the Government was 
not as fortunate on anoth-

Prime Minister gets domestic supply agreement from 
Big Three after threatening to cut their exports

er energy front. Electricity 
generator AGL used its 
annual general meeting to 
confirm it would close its 
Liddell coal-fired power 
station in the Hunter.
The Government had giv-
en AGL 90 days to either 
sell the 45-year old plant, 
due for closure in 2022, to 
a company which would 
keep it open for a further 
five years. Or itself main-
tain its operation.
That is still being consid-
ered by the company, but 
it is not diverting from its 
original strategy.
Chief executive Andy 
Vesey today told share-
holders: “We are design-
ing our plan to mitigate 
the market impact of Lid-
dell’s closure.”
The company wants fur-
ther investment in renew-
able power sources, in-
cluding battery storage.
“It will address the eight 
terawatt hours a year 
of energy that Liddell 
provides and the 1,000-
megawatt reserve capaci-
ty shortfall (the Australian 
Energy Market Operator) 
has highlighted,” he said 
of the plans.
“In the interests of reli-
ability, affordability and 
meeting our obligations 
to reduce carbon emis-
sions, we must begin the 
process of renewal now.
“The good news is that 
there are attractive op-
portunities to repurpose 
the site, for example with 
gas-fired power or battery 
storage as I will discuss 
shortly.”

Minister for Energy Josh Frydenberg, Treasurer Scott Morrison and Prime Minister Malcolm Turnbull speak 
about gas in Australia. Picture: Mick TsikasSource:AAP
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االفتتاح الكبري حملالت Big Fresh  يف موربانك 

تم يوم األربعاء من األسبوع الحالي افتتاح الفرع السادس ملحالت Big Fresh يف 
موربانك التي شهدت ما يشبه التظاهرة اذ تقاطر الناس من املنطقة والجوار لشراء 
حاجياتهم من الخضار والفواكه والسمانة وغريها.، مستفيدين من التنزيالت الكبرية 

على االسعار..
والحقيقة تقال انني بقيتُ، كما الكثري من املواطنني، اكثر من ربع ساعة افتش عن 

موقف لسيارتي حتى حالفني الحظ وتمكنت من ركونها.
السابعة صباحا  الساعة  التي استمرت من  التظاهرة للمتبضعني،  وال شك ان هذه 
والسمعة  الطيب  الصيت  لوال  لتحدث  تكن  لم  الظهر،  بعد  من  متأخرة  حتى ساعة 
لناحية  االخرى  الخمسة  فروعها  Big Fresh يف  ملحالت  االنتشار  الواسعة  الجيدة 

البضاعة الطازجة يوميا واالسعار الرخيصة والخدمة الجيدة واملعاملة الحسنة.
ويوم االفتتاح كانت صاحبة املحل السيدة حنان هرموش عقيلة صاحب الحل السيد 
نزيه هرموش وكذلك السيد سمري ضناوي يقفان احيانا عند مدخل املحل للرتحيب 
بالضيوف والـ »اهال وسهال« ال تفارقهما واالبتسامة مرسومة على وجههما واحيانا 
اخرى كانا يتنقالن داخل املحل ملساعدة الزبائن والرتحيب بهم.. وكذلك كان املدير 
االداري ملحالت Big Fresh  يف فروعها الستة الشاب النشيط عدي بني حمد يدور 

بني الزبائن ليساعدهم ويلبي طلباتهم.
Big Fresh، اضافة لكونها محالت للخضار والفواكه الطازجة  والحقيقة ان محالت 
يوميا، هي ايضا سوبرماركت كبرية بكل معنى الكلمة حيث تجد فيها ربات البيوت 
كل ما يحتجن من املعلبات واملكسرات واالجبان وااللبان والبيض واملثلجات والزيوت 
واملرطبات والعصائر، كما ان هناك جناحا خاصا للحوم الغنم والدجاج وغريها الكثري.

وعن سبب اختيار موربانك مركزا للفرع السادس قال املدير االداري السيد عدي بني 
حمد ان هذا االفتتاح جاء نتيجة االنتشار الواسع للجالية يف املنطقة واعدادها التي 
 Big هي يف تزايد مستمر، فحيث تكون الجالية نسعى ونجهد الفتتاح فروح ملحالت

.Fresh
الحلويات  ضيافة  صواني  كانت  حيث  وجه  اكمل  على  املحل  اصحاب  كرم  ظهر  وقد 
مفتوحة امام املتسوقني.. كما كان لقرع الطبل دور يف االفتتاح تعبريا عن الفرحة يف 

هذه املناسبة.
وتقع محالت Big Fresh يف موربانك على العنوان التالي:

246 - 248 Newbridge Rd, Moorebank
االخوية واالسعار املنافسة.زوروا محالت Big Fresh يف موربانك لتتأكدوا بأنفسكم من الخدمة املميزة واملعاملة 

قوس الزينة واالفتتاح وبعض الزبائناصحاب احملل مسري ضناوي وعقيلته  راوية وحـنان هرموش مع املدير االداري عـُدي بين محد ومسؤولة احلسابات حنان شالال

معلباتجانب من اخلضار والفواكه

جانب من اللحومالطبل كان هناك ليزيد فرحة االفتتاحاحملل يغص بالزبائن

أجبان والبان

جانب من حلوم الدجاج
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A report warns Australia 
could face a major capa-
bility gap in submarines 
in coming years unless 
the nation urgently buys 
six off-the-shelf vessels.
The federal government is 
facing calls to buy modi-
fied off-the-shelf subma-
rines as soon as possible 
or risk a major capability 
gap in years to come.
The warning comes in a 
new Insight Economics 
report, commissioned by 
Gary Johnston, an elec-
tronics retailer who has a 
blog about submarines.
Defence Minister Marise 
Payne has dismissed the 
report “as beat up”.
In December last year, 
Australia and France for-
mally sealed a $50 billion 
agreement for French 
naval contractor Naval 
Group to design a new 
fleet of 12 diesel-electric 
submarines based on its 
nuclear Barracuda.
Australian National Uni-
versity professor Hugh 
White and former Austra-
lian Public Service head 
Michael Keating both con-
tributed to the report and 
have sounded alarm bells 
over the project ahead of 
construction work begin-
ning in Adelaide in 2022.
“We will pay far too much 
for a boat that will do far 
too little,” Prof White told 
the National Press Club 
in Canberra on Wednes-
day.
“Our calculation in the 
report is that in 2016 dol-
lars, these 12 boats will 
cost us $40 billion, plus 
$6 billion for the combat 
system - well over $3 bil-
lion a boat. In every major 
project like this, the costs 
escalate.”
He said the calculations 
in the report were up to 
three times the cost of 
other conventionally-
powered subs.

Navy’s existing six Col-
lins Class submarines 
will be withdrawn from 
service by 2036.
Prof White warned there 
was a serious danger of a 
capability gap if the new 
boats weren’t delivered 
in time before the present 
subs leave service.
The pair made the case 
that Australia needed 
to urgently make some 
trade offs and obtain 
some less-than-optimal 
vessels in order to make 
sure we have some sub-
marines at all.
Dr Keating said Australia 
should acquire a fleet of 
six off-the-shelf modified 
submarines along with a 
mothership to re-service 
them that could be based 
at Christmas Island and 
Cocos Keeling.
He estimated the cost 
would be $10 billion and 
suggested the Germans 
and French should be 
approached, but not the 
Japanese who were the 
third bidder in the com-
petitive evaluation pro-
cess.
“We need insurance 
against the possibility 
that the (French) design 
proves to be inadequate 
or unsatisfactory or un-
able to provide value for 
money,” Dr Keating said.
However, Senator Payne 
dismissed the report.
“The consistent advice 
from Defence and actual 
experts in the field is that 
there are no military-off-
the-shelf submarine op-
tions that meet Austra-
lia’s unique capability 
requirements,” she said.
“A ‘modified off-the-shelf’ 
submarine is an oxymo-
ron.”
She said modifying an 
existing submarine to 
substantially extend its 
range would involve a 
complex and risky rede-
sign process.

Call to buy off-the-
shelf submarines 
ASAP

Former prime minister 
Tony Abbott has backed 
a call from same-sex mar-
riage opponents to ban 
American rapper Mack-
lemore from performing 
his pro-gay song Same 
Love at the NRL grand fi-
nal.
Former player Tony Wall, 
who played first grade 
briefly in the mid 1990s, 
is petitioning NRL boss 
Todd Greenberg to halt 
the half-time performance 
and “take a neutral posi-
tion on the question of 
same-sex marriage”.
The Coalition for Marriage, 
the official “no” campaign 
vehicle, seized on the 
Change.org petition on 
Wednesday, demanding 
the NRL ban the song de-
spite making “freedom of 
speech” one of its central 
campaign tenets.
Spokesman David Good-
win said the grand final 
was “not a PC lecture 
theatre” and it was “bi-
zarre that the NRL would 
choose to use its half-
time entertainment to 
push a message which it 
knows millions of Austra-
lians disagree with”.
 
Mr Abbott backed that 
call, tweeting: “Footy fans 
shouldn’t be subjected to 
a politicised grand final. 
Sport is sport!”
But the NRL stood firm 
on Wednesday, with Mr 
Greenberg telling 2GB 
radio the LGBTI anthem 
was just one of four 
songs Macklemore was 
scheduled to perform, 
and reiterating the code’s 
support for same-sex 
marriage.
“He’s playing four of his 
biggest hits, one of those 
will include that song and 
we’re very comfortable 
with that,” Mr Greenberg 
said.
He conceded the song 
could be seen as a po-
litical act but said “we’re 
an inclusive game” and 
“it would be a little hypo-
critical for us to have in-
clusiveness as one of our 

values and not actually 
deliver on it”.
The song Same Love, 
which reached No.1 in 
Australia in 2013, is criti-
cal of homophobia in rap 
music and includes the 
lyric: “No freedom ‘til 
we’re equal, damn right I 
support it.”
Mr Wall said he and his 
family, and other NRL 
fans who did not sup-
port same-sex marriage, 
would feel uncomfortable 
watching the grand final 
if the song were to be 
performed. The petition 
had gathered 2100 online 
signatures as of Wednes-
day evening.
The NRL formally an-
nounced its support for 
same-sex marriage just 
over two weeks ago, say-
ing the league had a duty 
to back up its policy of in-

clusion with action.
The AFL has also encoun-
tered blowback for its 
long-standing support for 
marriage equality, with 
commentators and some 
Coalition MPs upset over 
a decision to temporarily 
replace the logo outside 
its Melbourne headquar-
ters with a “yes” sign.
Both codes have resisted 
attempts to shut down 
their advocacy, arguing 
they are entitled to a point 
of view but respect those 
who disagree.
The Coalition for Mar-
riage and supporters 
have made “freedom of 
speech” a central tenet 
of its campaign, claim-
ing free speech wold be 
under threat if same-sex 
marriage were to be lega-
lised.
“Freedom of speech is a 

central issue in this cam-
paign,” the Coalition for 
Marriage said last week 
following the Abbott 
headbutt.
“It is absolutely crucial 
that people are able to 
speak up and participate 
in a national conversa-
tion about marriage in a 
respectful and peaceful 
manner.”
In a 2GB interview on 
Wednesday, Mr Abbott 
continued his campaign 
for a “no” vote, saying 
it was “the best way of 
stopping political correct-
ness in his tracks”.
“We have seen political 
correctness run riot on a 
whole host of issues, but 
this is the first time that 
the Australian public have 
been asked to cast their 
verdict on all of these de-
velopments,” he said.

Abbott backs call to ban same-sex anthem from NRL grand final
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االتصال على:
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Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
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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
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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
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown




