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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

على رغم املناخات اهلادئة 
املراجع  حترص  اليت 
واألوساط  املسؤولة 
على  املختلفة  السياسية 
شاَب  بعدما  إشاعتها 
يف  السياسية  األجواَء 
األيام األخرية من التباسات 
وتباينات، ُينتظر أن تشّكل 
جلسة جملس الوزراء يف ما 
يف  نقاش  من  ستشهده 
اخلالفية  امللّفات  بعض 
مؤّشرًا إىل مدى جّدية هذه 

املناخات واستمرارها. 
خماوُف  سادت  وقد 
بني  اخلالفات  جتّدِد  من 
يف  السياسية  األطراف 
استحضار  إعادة  ضوء 
اخلالفية  امللّفات  بعض 
كانت  الوزراء  جملس  إىل 
النظر  ُصرَف  بل  أرِجئت 
سابقة  جلسات  يف  عنها 
لتجّنِب الصدام يف شأنها، 
البطاقة  ملّف  وأبرُزها 
يكّلف 133  الذي  املمغنطة 

جملس القضاء األعلى ينجز مشروع التشكيالت واملناقالت القضائية

احلريري بعد عون وبّري: اإلنتخابات يف موِعدها

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

احلرمني  خادم  أكد 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، يف كلمته خالل 
مع  التارخيي  القمة  لقاء 
فالدميري  الروسي  الرئيس 

قمة تارخيية بني خادم احلرمني الشريفني والرئيس الروسي يف الكرملني

امللك سلمان يشدد على حماربة اإلرهاب 
ويدعو إىل وقف تدخالت إيران

التتمة صفحة 31

وزارة  وملّف  دوالر  مليون 
يكّلف  الذي  االّتصاالت 
فضاًل  لرية،  مليار   225
عن النفقات اخلاصة بهيئة 
االنتخابات،  على  اإلشراف 
ليس  أخرى  ملّفات  إىل 

أقّلها ملّف النزوح السوري 
مصادر  استبَعدت  والذي 
مواكبة أن ُيطرح يف جلسة 
مشريًة  اجلمعة،  امس 
احلجم  بهذا  ملّفًا  أّن  إىل 
جلسة  يف  ُيطرح  أن  جيب 

احلكومة التتمة صفحة 31 رئيس  أعلن 
العبادي  حيدر  العراقية 

العبادي يعلن من باريس حترير 
احلوجية من سيطرة »داعش«

االول،  أمس  باريس،  من 
احلوجية  قضاء  مركز  حترير 
الذي سيطر عليه »داعش« 
مشال  ليصبح   ،2014 عام 
مسلحي  من  خاليًا  العراق 
شريط  باستثناء  التنظيم 
حدودي صغري مع سورية. 
ويتوقع أن يتحول القضاء 
منطقة  إىل  استعادته  بعد 
القوات  بني  تفصل 
»البيشمركة«،  و  العراقية 

أن  االول،  أمس  بوتني 
»أمن منطقة اخلليج والشرق 
واستقرارهما  األوسط 
لتحقيق  قصوى  ضرورة 
العاملي،  واالستقرار  األمن 

إيران  التزام  يستوجب  ما 
يف  تدخالتها  عن  الكف 
املنطقة،  دول  شؤون 
واالستقرار  األمن  وزعزعة 

التتمة صفحة 31

الرتكي  الرئيس  اعترب 
األكراد يف كركوك »غزاة 
يف  لوجودهم«  شرعية  ال 

أن  وأكد  احملافظة.  هذه 
وبغداد  وطهران  أنقرة 

أردوغان يعترب األكراد »غزاة يف كركوك«

التتمة صفحة 31

خاصة ُتعقد برئاسة رئيس 
اجلمهورية نظرًا ألهّميته.

إىل  املصادر  وذهَبت 
امللّفات  أّن  التأكيد 
باتت  القائمة  اخلالفية 
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لـبنانيات

جملس الوزراء التأم برئاسة عون وعلى جدول 
اعماله 34 بندا ابرزها قانون الكسارات ومن 
خارجه تعيني هيئة االشراف على االنتخابات

التأم جملس الوزراء يف جلسته 
الثانية  الساعة  عند  العادية، 
االول  امس  ظهر  من  عشرة 
اجلمهوري  القصر  يف  اخلميس 
رئيس  برئاسة  بعبدا،  يف 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
سعد  احلكومة  رئيس  وحضور 

احلريري والوزراء.
ويبحث جملس الوزراء يف جدول 
اىل  اضافة  بندا   34 من  اعمال 
القرارات  الختاذ  طارئة  بنود 
املتوقع  ومن  بشأنها.  املناسبة 
جدول  خارج  من  يطرح  ان 
هيئة  تعيني  موضوع  االعمال، 
االنتخابات، ومن  االشراف على 
املتعلق  املشروع  البنود  ابرز 

بقانون الكسارات واملقالع.
سبق اجللسة خلوة بني الرئيسني 
عون واحلريري عرضت لالوضاع 

العامة واملستجدات.
حاصباني

قبيل  الوزراء  من  عدد  وحتدث 
رئيس  نائب  وقال  اجللسة، 
العامة  الصحة  وزير  احلكومة 
»وزراء  ان  حاصباني  غسان 
سيؤكدون  اللبنانية  القوات 
االشراف  هيئة  تعيني  ضرورة 
املهل  الن  االنتخابات  على 
عن سبب  كما سنسأل  تتآكل، 
ذلك  ألن  النصر  احتفال  الغاء 
هذا  الن  النصر  احتفال  الغي 
يشكل احباطا للشعب اللبناني، 
املراسالت  توزيع  وسنطلب 
بني وزارة الطاقة وهيئة ادارة 
املناقصات، الن املطلوب اجناز 
وبأقل  وقت  بأسرع  امللف  هذا 

كلفة وبأعلى جودة«.
الرياشي

ملحم  االعالم  وزير  ونفى 
الرئيس  يكون  ان  الرياشي 
قد  بوتني  فالدميري  الروسي 
مع  التطبيع  احلريري  من  طلب 
اكد  فقد  العكس،  امنا  سوريا، 
يف  جيري  عما  لبنان  فصل 
سوريا وان ال استثمار ملا جيري 

يف سوريا على حساب لبنان.
بو عاصي

االجتماعية  الشؤون  وزير  وقال 
»سنطرح  عاصي:  بو  بيار 
على  االشراف  هيئة  موضوع 
يف  املقررة  العامة  االنتخابات 
مت  ملاذا  وسنسأل  املقبل  ايار 
الذي كان  النصر  احتفال  الغاء 
ينتظره اللبنانيون، كما سنطرح 
موضوع الكهرباء ملعرفة ما الذي 
املناقصات  ادارة  بني  حصل 
ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء 

لبنان«.
قانصو

لشؤون  الدولة  وزير  واعترب 
ان  قانصو  علي  النواب  جملس 
حمطة  يكون  ان  لبنان  طلب 
يتطلب  سوريا  اعمار  اعادة 

التنسيق مع النظام السوري.
املخرج  موضوع  قانصو  وتناول 
»ملاذا  فقال:  دويري  زياد 
ما  القضية،  بهذه  الرتاخي 
يشرعن عملية التطبيع مع العدو 

االسرائيلي؟
خوري

االقتصاد  وزير  وأوضح 
والتجارة رائد خوري انه مت يف 
لبنان قاعدة  موسكو طرح جعل 
بالشراكة  سوريا  اعمار  اعادة 
بني القطاعني اخلاص يف لبنان 

وروسيا عرب مناطق حرة.
الحاج حسن

حسني  الصناعة  وزير  واعترب 
حيصل  »ما  ان  حسن،  احلاج 
االن يف موضوع االنتخابات هو 
املتعلقة  القضايا  يف  نقاش 
ويتم  اجلديد  القانون  تطبيق 
الوزارية  اللجنة  يف  تذليلها 
»اننا  اىل  ولفت  املختصة«، 
ألغي  النصر  احتفال  بأن  ابلغنا 
يسأل  ومن  لوجستية،  السباب 
السؤال اىل من  يوجه  ان  عليه 

ألغى االحتفال«.
معرب  فتح  قرب  تبلغ  اذا  وعما 
»املفرتض  قال:  نصيب، 
ظل  يف  قريبا  ذلك  يكون  ان 
االنتصارات اليت حيققها اجليش 
واحللفاء  واملقاومة  السوري 

فنحن يف زمن االنتصارات«.

عقد وزير االعالم ملحم الرياشي، 
يف مكتبه يف الوزارة، لقاء مع 
رؤساء حترير الصحف واجملالت 
السياسية الصادرة يف لبنان، 
املعلوماتية  خبري  حضور  يف 
لالطالع  فارس،  فؤاد  الدكتور 
على جتربة انتقال الصحيفة من 
االصدار  اىل  الورقي  االصدار 

الرقمي.
اجمللس  رئيس  اللقاء  حضر 
اهلادي  عبد  لالعالم  الوطين 
لوزارة  العام  املدير  حمفوظ، 
فلحة،  حسان  الدكتور  االعالم 
وممثلون عن الصحف واجملالت 

السياسية.
بالدكتور  الرياشي  رحب  بداية 
الكندي   - »اللبناني  فارس 
 ،»BIG DATA ب  املتخصص 
الفتا اىل انه سيشرح »كيفية 
الكندية  الصحيفة  انتقال 
اىل  الورقية  من  اليومية 
معنا  يتعاون  وهو  الرقمية، 
ومع السفارة الكندية ومستعد 
للتعاون مع اي منكم مستقبال 
جمانا، لالنتقال من العادي اىل 

الرقمي«.
اعلن  سؤال  على  وردا 
الرياشي:«ان دور وزارةاإلعالم 
عرب جملس الوزراء هو تسهيل 
ملدة  املطبوعة  الصحف  دعم 
سنوات  ثالث  او  سنتني 
الرقمي«.  العامل  حنو  لالنطالق 
وقال: »لقد ارسلت عددا من 
مشاريع القوانني حلماية القطاع 
اإلعالم وال  والصحف ووسائل 
تزال هذه املشاريع يف األمانة 
ومن  الوزراء  جمللس  العامة 
اإلعالم  وسائل  بينهااعفاء 
مستحقاتها  من  باملئة   70 من 
مليار   11 تبلغ  واليت  للوزارة 
الصحف  اعفاء  لبنانية،  لرية 
األمالك  على  الضريبة  من 
اىل  مشريا  وغريها«،  املبنية 
منذ  احلريري  الرئيس  زار  انه 
يومني وحبث معه يف »مشاريع 
القوانني هذه واهميتها للحفاظ 

على القطاع االعالمي«.
ان  الرياشي  الوزير  وختم 
الركيزة  هو  احلر  »اإلعالم 
هذا  على  للحفاظ  األساسية 

البلد«.
فلحة

لتجربة  فلحة  الدكتور  وعرض 
لألعالم«  الوطنية  »الوكالة 
عام2004 باإلنتقال من النسخة 
الرقمية،  النسخة  اىل  الورقية 
حنو  سنويا  ندفع  »كنا  وقال: 
250 مليون لرية كلفة ورق وحنو 
70 مليونا كلفة حرب، ولقد متكنا 
من توفري مبالغ مالية كبرية منذ 
واهم  اول  وهو  الوقت،  ذلك 
مت  واإلنتقال  الكرتوني،  موقع 
دون  فيها  العاملني  بفريق 
اخلارجية  باخلربات  اإلستعانة 
عمل  فريق  بفضل  ذلك  وكل 
الوكالة  اثبتت  ولقد  متجانس، 
تنجح  ان  اإلدارات  بإمكان  انه 

اذا اعطيت اإلمكانات«.
فارس

الدكتور  عرف  جهته،  من 
الرقمية  »بالتكنولوجيا  فارس 
اآليلة لتحويل الصحف الورقية 
تفاعلية  رقمية  اىل  واجملالت 
املواقع  على  تقتصر  ال  فهي 
تتضمن  امنا  فقط  اإللكرتونية 
على  تطبيقية  رقمية  برامج 

اللوائح الرقمية«.
»ال  صحيفة  لتجربة  وعرض 
براس« يف كيبيك كندا وآلية 
العامل  اىل  الورق  من  حتويلها 
هذه  استغرقت  وقد  الرقمي، 
التجربة ثالث سنوات من اذار 
2013 اىل اول كانون الثاني2017 
وهي كانت رقمية ايام األسبوع 
معتربا  السبت«،  يوم  وورقية 
اىل  ادى  التحول  هذا  »ان 
توفري كلفة الطباعة والورق مع 
امليزانية  نفس  على  احملافظة 
الصحف  إلعالنات  املخصصة 
مشددا  الرقمية«،  النسخ  على 
على »فائدة التقنية اليت تعترب 

صديقة للبيئة«.

الرياشي يف لقاء عن جتربة االنتقال 
اىل الصحيفة الرقمية: اإلعالم احلر هو 

الركيزة األساسية للحفاظ على البلد

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون

 2017 األول  تـشرين   7 Saturday 7 October 2017الـسبت 

»احلوار الوزير الرياشي خالل اللقاء حزب  رئيس  استقبل 
فؤاد  املهندس  الوطين« 
خمزومي يف »بيت البحر« وفدا 
جلمعية  اإلدارية  اهليئة  من 
اخلريية  واإلصالح«  »اإلرشاد 
رئيس  ترأسه  اإلسالمية، 
وجرى  حميو،  مجال  اجلمعية 
العامة  األوضاع  يف  التداول 

يف لبنان واملنطقة.
»أحوال  إىل  احلديث  وتطرق 
املعيشية  والظروف  اللبنانيني 
الصعبة  واالقتصادية 
األوضاع  على  وانعكاساتها 
العام  انطالق  مع  االجتماعية 
يف  خصوصا،  الدراسي، 
أكد  وإذ  بريوت«.  العاصمة 
أنه  الوفد  أمام  خمزومي 
كل  ودورها  للجمعية  »يكن 
التوافق  مت  وتقدير،  احرتام 
التواصل  تفعيل  ضرورة  على 
يف  والتعاون  والتنسيق 
واذ  املختلفة«.  اجملاالت 
اجلمعيات  »دور  على  شدد 
الناس«،  ظروف  حتسني  يف 
اكد أنه على »احلكومة واجبات 
من  بدءًا  بها،  اإليفاء  جيب 
إطالق  تضمن  اليت  املوازنة 
مشاريع تنموية وتعيد التوازن 

تنفيذ  وتأمني  االقتصاد،  إىل 
إىل  ولفت  السلسلة«.  قانون 
أن  جيب  املوعود  »التغيري  أن 
النيابية  االنتخابات  عرب  يأتي 
املقررة يف أيار 2018«، مؤكدا 
ختطيط  إىل  حباجة  »البلد  أن 
كفاءة  وأصحاب  وتأسيس 
مشريا  ومبادرة«،  وتضحيات 
عصب  هم  »الشباب  أن  اىل 

التغيري وسوف يفعلون«.
يف  استقبل  خمزومي  وكان 
السابق  الوزير  البحر«  »بيت 
يف  اإلدارة  جملس  ورئيس 
بنك »اإلعتماد الوطين« سامي 
األوضاع  معه  وعرض  حداد، 

االقتصادية واملعيشية.
بوفاة  التعازي  خمزومي  وقدم 
السابق  العراقي  الرئيس 
الوطين  لالحتاد  العام  واألمني 
طالباني  جالل  الكردستاني 
العراقية يف  السفارة  يف مقر 
معزيا  وأبرق  البيضاء.  الرملة 
العراقي  الرئيس  من  كل  إىل 
فؤاد معصوم، ورئيس احلكومة 
إقليم  ورئيس  العبادي،  حيدر 
البارزاني،  مسعود  كردستان 
بندر  عباس  علي  والسفري 

العامري.

استقبل وفد مجعية اإلرشاد واإلصالح وسامي حداد 
وعزى بطالباني

خمزومي: الشباب عصب التغيري

مخزومي خالل استقباله الوفد

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف 
الريزة، مدير التعاون يف جمال 
األمن والدفاع يف فرنسا الفريق 
امللحق  يرافقه  بروس،  ديدييه 
العقيد  الفرنسي  العسكري 
وتناول  هريو،  كريستسان 
بني  الثنائية  العالقات  البحث 
جيشي البلدين ومشاريع التعاون 

القائمة يف هذه املرحلة.
رئيس  نائب  استقبل  كما 

القوات  يف  للعمليات  األركان 
الفريق  الفلندية  املسلحة 
السفري  يرافقه   ،Eero Pyotsia
 Matti Lassila الفنلندي 
الفنلندي  العسكري  وامللحق 
Jurki Litmanen، وجرى  العقيد 
التداول يف سبل تفعيل عالقات 
البلدين  جيشي  بني  التعاون 
العاملة  الفنلندية  الكتيبة  ودور 
يف  الدولية  القوات  إطار  يف 

اجلنوب.

الفرعية  النيابية  اللجنة  عقدت 
املنبثقة عن جلنة االدارة والعدل 
قانون  مشروع  درس  املكلفة 
املركزي،  بالتفتيش  يتعلق 
يف  االول  امس  ظهر  جلسة 
اجمللس النيابي برئاسة النائب 
ممثل  وحضور  خميرب،  غسان 
ديوان احملاسبة القاضي وسيم 
ابو سعد، ممثل جملس شورى 
الدولة القاضي يوسف اجلميل، 
التفتيش  مدير املناقصات يف 
ممثل  العلية،  جان  املركزي 

وزارة املال يوسف الزين.
مشروع  درس  اللجنة  وتابعت 
تعديل  اىل  الرامي  القانون 

املركزي  التفتيش  »قانون 
)ادارة املناقصات(، واستمعت 
ديوان  من  كل  رأي  اىل 
املال،  وزارة  احملاسبة، 
إدارة  االدارية،  التنمية  وزارة 
الشورى  جملس  املناقصات، 

والتفتيش املركزي.
وبعد النقاش بني رئيس اللجنة 
واجلهات املعنية، أقرت اللجنة 
بعض املواد )241 250-(، بعد 

إجراء تعديالت عليها.
أرجأ  الوقت  ضيق  إىل  ونظرا 
يف  النقاش  متابعة  اجملتمعون 
اجللسة  اىل  القانون  مشروع 

املقبلة.

قائد اجليش استقبل مدير التعاون االمين الفرنسي ونائب رئيس االركان الفنلندي

قائد الجيش خالل استقباالته

فرعية االدارة أقرت بعض املواد يف 
مشروع تعديل قانون التفتيش املركزي
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FREE
PARKING

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ   

مسانة عربية - معلبات - أرزّ - حبوب - زيوت - أجبان وألبان - مثلجات - متور.. وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي

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

السنة مدار  على  خاصة  أســعار 

ألصحابها جاك شرب - عيسى شرب - ماهر درويش

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au

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.

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر 
املاركات بأرخص 

 األسعار

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



Page 4صفحة 4     

لبنانيات

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
يف  اليوم  مساء  احلريري  سعد 
»بيت الوسط«، رئيس احلكومة 
وعرض  سالم،  متام  السابق 
احمللية  املستجدات  آخر  معه 
يف  العام  والوضع  واإلقليمية 

البالد.
بعد اللقاء، قال الرئيس سالم: 
الرئيس  مع  اليوم  »لقائي 
سياق  يف  يأتي  احلريري 
الوضع  يف  والتداول  التشاور 
هناك  أن  يعلم  فالكل  الراهن. 
ظروفا تتطلب الكثري من العناية 
والكل  ملواجهتها.  والدراية 
تراكما  هناك  أن  أيضا  يعلم 
كبريا لكثري من اخللل والتقصري 
املواطن  تهم  عديدة  أمور  يف 
هناك  ذلك،  على  وبناء  والبلد، 
بعض احلاالت من عدم االرتياح 
ولكن  التطلب.  ومن  واملواجهة 
سعد  الرئيس  ان  القول  جيب 
متواصال  جهدا  يبذل  احلريري 
لكثري  واملخارج  احللول  إلجياد 

من هذه القضايا«.
أضاف: »األمر يتطلب أن نكون 
هذا  يف  جنب  إىل  جنبا  سويا 
الظرف، أن ال نتخلى عن مهمتنا 
توفري  يف  ومسؤوليتنا  ودورنا 
يف  األمور  لوضع  يلزم  ما  كل 
نصابها واملساعدة على نهوض 
هناك  أن  يعلم  اجلميع  الوطن. 
بل  مستقرة،  غري  حالية  ظروفا 
علينا  دائما  تنعكس  ومتقلبة، 
يف لبنان، مما يتطلب املزيد من 
التضامن الداخلي. وأنا من جهيت 
على تواصل مع الرئيس احلريري 
من  عام  بشكل  وأتابع  بالذات، 
موقعي ما جيري وما حيدث يف 
بعض  نسجل  أن  بد  وال  البلد، 

سالم من بيت الوسط: املطلوب التضامن الداخلي وأنا إىل جانب 
الرئيس احلريري يف كل ما يتحمل وخيوض من مواجهات

printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116
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مضى  قد  كان  اليت  اإلجنازات 
أو  جممدة  وهي  وقت  عليها 
متأخرة أو متعثرة، ولكن عندما 
أن  بد  حتصل تلك اإلجنازات ال 
املالحظات  بعض  هناك  تكون 
واالنتقادات، ألن الذي ال يعمل 
ال ينتقد ومن يعمل من الطبيعي 
املالحظات.  بعض  يواجه  أن 
ومع ذلك أقول انين اليوم، كما 
كنت دائما، إىل جانب الرئيس 
سعد احلريري، إىل جانب كل ما 
مواجهات،  من  وخيوض  يتحمل 
ال  الذي  املسؤول  موقع  من 
حيمل  يستضعف،  وال  يتهرب 
وهذا  فيها  وميضي  املعاناة 
يكن  مل  أنه  يعلم  اجلميع  خيار 

بالسهل«.
مضت  وقد  »اليوم  وختم: 
أن  نعلم  اخليار،  سنة على هذا 
وظروف  أفضل  غد  إىل  التطلع 

أفضل، والرئيس سعد احلريري 
ما  هو  املسؤولية،  موقع  يف 
نتمناه وحنن إىل جانبه فيه. أنا 
متفائل، وأقول انه رغم الكثري 
العديد  لدى  االرتياح  عدم  من 
أنا متفائل وأعتقد  الناس،  من 
اعتماد  مت  ما  إذا  قريبا،  أننا 
والسلسلة  الضرائب  قوانني 
ينعكس  أن  بد  ال  واملوازنة، 
ذلك إجيابا على البلد، خصوصا 
بالبعيد  وليس  مقبلون،  وأننا 
من  استحقاق  على  اآلن،  من 
حتصن  اليت  االستحقاقات  أبرز 
وتدعم وطنا مثل لبنان، ملا فيه 
شاء  إن  دميقراطي.  نظام  من 
االنتخابات، وقانون  اهلل حتصل 
اليت  اإلجنازات  من  االنتخابات 
فرصة  وتكون  مؤخرا،  حصلت 
أن تعرب عما  لنا وللناس مجيعا 

تتمناه لبلدنا احلبيب لبنان«.

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
امس  عصر  احلريري  سعد 
الوسط«،  »بيت  يف  االول 
غطاس  الدكتور  الثقافة  وزير 
اخلوري يرافقه السفري الكوييت 
يف لبنان عبد العال القناعي مع 
بيانو«  »رانزو  شركة  من  وفد 
متحف  تصميم  عن  املسؤولة 

بريوت التارخيي.
اللقاء، أوضح اخلوري أن  وبعد 
أمام  عرضت  املعنية  »الشركة 
الرئيس احلريري تصميم املبنى 
فأعمال  اإلنشاء،  قيد  الذي هو 
املبنى  يف  اليوم  جتري  احلفر 
املالصق ملبنى جريدة »النهار«، 
لساحة  استكمال  حقيقة  وهو 
الشهداء والتل األثري املعروف 

بالسراي الصغري«.
أضاف: »وقد أوضح املهندس 
الشريك املسؤول عن املشروع 
احلريري  للرئيس  أنطوان شعيا 
للبيئة  صديق  مشروع  هذا  أن 
فيه  وليس  احمليط،  وللجوار 
ال  مبا  الزجاجي،  البناء  إال  بناء 
حيجب الرؤية ويفتح اجملال ألن 
تصبح كل هذه املنطقة حضارية 
عاصمة  وسط  لتكون  ومنظمة، 

حقيقي تفخر به بريوت«.
سريوي  املتحف  »هذا  وختم: 
احلضارات،  عرب  بريوت  تاريخ 
يعرض  متحف  أول  وسيكون 
اثري  مكان  يف  أثرية  قطعا 

أيضا«.

مؤسسة التمويل الدولية

احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
التمويل  »مؤسسة  من  وفدا 
الدولي  للبنك  التابعة  الدولية« 
املؤسسة  رئيس  نائبة  برئاسة 
ساران كيبيت كوليبالي، وجرى 
عرض ملشاريع التعاون القائمة 
بني لبنان واملؤسسة، وال سيما 
الكهرباء  بقطاع  منها  يتعلق  ما 
اخلاصة  االقتصادية  واملنطقة 

يف طرابلس.
املدير  قالت  اللقاء،  وبعد 
وهبة:  داليا  للمؤسسة  القطري 
حمفظة  املؤسسة  لدى  »ان 
األردن  يف  كبرية  استثمارية 
واليوم  املصريف،  القطاع  يف 
حنن حريصون، مع توجه الدولة 
اللبنانية، على أن نساند اجلهود 
التحتية  البنى  لتطوير  القائمة 
اخلاصة  االستثمارات  وجذب 
يف القطاعات املختلفة. وبشكل 
أولي، نرغب يف أن نتعاون مع 
احلكومة يف مشاريع عدة أبرزها 
وقطاع  الدولي  املطار  تنمية 
الكهرباء والطاقة، باإلضافة إىل 
مثل  أساسا  القائمة  املشاريع 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
يف طرابلس ومشاريع أخرى يف 
لتحسني  االستشارية،  اخلدمات 
البيئة العامة واملناخ االستثماري 
للقطاع  املالئم  واالقتصادي 

اخلاص«.

احلريري استقبل اخلوري 
وعرض مع وفد مؤسسة التمويل 

الدولية مشاريع التعاون

الحريري مستقبال الخوري

عرض رئيس حزب »القوات اللبنانية« مسري جعجع يف معراب مع 
السفري املصري نزيه النجاري واملستشار األول يف السفارة نادر 
لبنان واملنطقة، يف حضور  العامة يف  السياسية  زكي، األوضاع 

الدكتور ايلي اهلندي.

جعجع عرض وسفري مصر االوضاع 
يف لبنان واملنطقة

»اللقاء  عام  أمني  رفض 
املشرقي« حبيب افرام يف بيان، 
رئيس  »تعرض  قاطع  بشكل 
يف  اخلارجية  العالقات  جلنة 
الكونغرس األمريكي إد رويس، 
لفخامة رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، واعترب ذلك اهانة 

للبنان الدولة والشعب«.
»الرئيس  ان  اىل  واشار 
لتحرير  رمز  هو  عون  العماد 
سيادته،  واستعادة  لبنان 
مقاومته،  من  إرثه  راكم  وهو 
له،  وقائدا  للجيش،  ضابطا 

السورية،  للهيمنة  رفضه  ومن 
ضد  شاخما  وقوفه  يف  ثم 
االسرائيلي  والتعدي  االحتالل 
على لبنان، وأخريا كرئيس يف 
حترير جرود لبنان من أي بؤرة 
دائما  مكافحته  ويف  ارهابية، 

للفكر التكفريي«.
الرئيس  »ان  افرام:  وختم 
لألمن  ضمانة  هو  االستقاللي 
عرب  لبنان،  يف  واالستقرار 
أوسع تضامن وطين جيسده يف 
من  وكرامته  واحلكومة،  احلكم 

كرامة كل لبنان

حبيب افرام رد على رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية يف الكونغرس:

النواب  العماد عون هو رمز لتحرير لبنان جملس  رئيس  أبرق 
نبيه بري اىل الرئيس السوري 
بشار االسد، مهنئا بذكرى حرب 
يف  وجاء  التحريرية  تشرين 

الربقية:
الشقيقة  ومن  منكم  »أتقدم 
وشعبا  وحكومة  جيشا  سوريا 
الذكرى  يف  التهاني  بأمسى 
تشرين  حلرب  املتجددة 
اهلل  سائال  اجمليدة،  التحريرية 
سبحانه لبلدكم تثبيت استقراره 
وشعبا  ارضا  وحدته  وترسيخ 
حترير  واستكمال  ومؤسسات 
ورفع  السوري  العربي  اجلوالن 
االحتالل االسرائيلي عن ارضكم 
واسقاط املشاريع االستيطانية 

اهلادفة لتهويده.
ان حرب تشرين أثبتت ارادتكم 
االراضي  لتحرير  السعي  يف 
اماني  وحتقيق  احملتلة  العربية 
الشعب الفلسطيين وبناء وصنع 

السالم العادل والشامل.
نتمنى لسوريا باملناسبة النصر 
الوجه  االرهاب  على  الكامل 
الذي  الدولة  الرهاب  اآلخر 
متثله اسرائيل واستعادة بلدكم 
العروبة  لدوره يف احلفاظ على 
يف  التعايش  وصيغ  السمحة 

الشرق«.
السيسي

اىل  بري  الرئيس  أبرق  كما 

الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
حرب  بذكرى  مهنئا  السيسي 

تشرين، وجاء يف الربقية:

»اتقدم منكم ومن شعب مصر 
مبناسبة  التهاني  بأحر  وجيشها 
الذكرى املتجددة ملعركة العبور 
عسكرية  مدرسة  شكلت  اليت 
تشرين  حرب  ومبناسبة  عصرية 
اقصاء  واهدافها يف  اكتوبر   -
سيناء  الرض  اسرائيل  احتالل 
العربية املصرية ورفع التهديد 
واالرهاب الذي مثلته وال تزال 
بوحدة ارضكم والنسيج الوطين 

لوحدة شعبكم.
نسأل اهلل سبحانه باملناسبة ان 
ميكن بلدكم من هزمية االرهاب 
الدولة  الرهاب  اآلخر  الوجه 
والذي  اسرائيل  متثله  الذي 
وتهديد  االمن  ارباك  حياول 
ميكنها  وان  مصر  استقرار 
القومي  دورها  استعادة  من 
لشعوبنا  كطليعة  واالفريقي 
وازدهارها  استقرارها  بناء  يف 
ومستقبلها. كما بعث بربقيتني 
جملس  رئيس  اىل  مماثلتني 
صباغ  محودة  السوري  الشعب 
ورئيس جملس النواب املصري 

علي عبد العال.
من جهة ثانية، استقبل الرئيس 
بري، قبل ظهر امس االول يف 
عني التينة، السفرية االمريكية 
اليزابيت ريتشارد ووزير الدولة 
نقوال  الفساد  مكافحة  لشؤون 
تويين ولتقى سركيس سركيس 
واملنسقة اخلاصة لالمم املتحدة 
لبنان سيغريد كاغ وعرض  يف 

معها التطورات الراهنة. 

 بري استقبل تويين وريتشارد وكاغ وأبرق اىل 
االسد والسيسي مهنئا بذكرى حرب تشرين

واصل وزير الشؤون االجتماعية 
بيار بو عاصي زيارته إىل مدينة 
تكساس  والية  يف  هيوسنت 
لليوم  املتحدة  الواليات  يف 
وذلك  التوالي،  على  الثاني 
قبل مشاركته يف أعمال املؤمتر 
ملقاطعة  والعشرين  الواحد 
»القوات  يف  الشمالية  أمريكا 

اللبنانية«.
وفق  عاصي  بو  الوزير  وقام 
االعالمي  مكتبه  عن  بيان صدر 
ب«جولة يف أحناء املدينة متفقدا 
خلفها  اليت  واألضرار  اآلثار 
ضرب  الذي  »هاريف«  إعصار 
الوالية نهاية شهر آب املاضي، 
مركز  رئيسة  برفقة  وزار 
كاتيا  هيوسنت  يف  »القوات« 
ميني عددا كبريا من اللبنانيني 
الذين تعرضت منازهلم لألضرار، 
ويقومون اليوم بأعمال الرتميم 
هذه  لقيت  وقد  واإلصالح، 
اللبنانيني  إستحسان  اخلطوة 
الذين شكروا الوزير بو عاصي 
على  وإطالعه  تفقدهم  على 

أحواهلم.
أيضا،  الثاني  اليوم  وتضمن 
فاعليات  من  عدد  مع  لقاءات 

اجلالية اللبنانية يف املدينة.

بو عاصي تفقد 
اللبنانيني املتضررين 
من إعصار هاريف الذي 

ضرب والية تكساس
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لـبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
اهليئات  وفد  عون،  ميشال 
الذي  لبنان  يف  االقتصادية 
االول  امس  ظهر  قبل  استقبله 
بعبدا،  قصر  يف  اهلميس 
بني  ضروري  التشاور  ان 
ورجال  الدولة  يف  املسؤولني 
اىل  للوصول  واملال  االقتصاد 
معاجلة  يف  مشرتكة  قواسم 
البالد،  يف  االقتصادي  الشأن 
االقتصادي  احلوار  ان  معتربا 
يف  مدة  قبل  اليه  دعا  الذي 
كلما  يتكرر  سوف  بعبدا  قصر 
دعت احلاجة وصوال اىل حتقيق 

االهداف املرجوة منه.
اىل  الوفد  أعضاء  عون  ولفت 
أن الدولة يف صدد اجناز خطة 
لقطاعات  تعطي  اقتصادية 
مت  بعدما  مهما  دورا  االنتاج 
خالل  القطاعات  هذه  تغييب 
انعكس  ما  املاضية  االعوام 
يف  العام  االنتظام  على  سلبا 

البالد.
عن  عودة  ال  أن  على  وشدد 
االجراءات اليت تضبط الواردات 
مكافحة  ومتابعة  والنفقات 
تأثريها  هلا  اليت  الفساد 
املباشر على االصالح املنشود. 
النواحي  ابراز  اىل  عون  ودعا 
خالل  حتققت  اليت  االجيابية 
االشهر املاضية والسيما النجاح 
السياحي  املوسم  حققه  الذي 
مداخيل  وازدياد  الصيف،  هذا 
اجلمركي  الرسوم  من  الدولة 
ميزان  يف  االجيابي  والتبدل 
الرتكيز  ان  معتربا  املدفوعات، 
خيدم  ال  فقط  السلبيات  على 

الوطن وال احلقيقة.
وكان وفد اهليئات االقتصادية 
مالحظات  عون  على  عرض 
القانون  مشروع  على  اهليئات 
ارسلته  الذي  اجلديد  الضرائيب 
النواب  جملس  اىل  احلكومة 
االزدواج  مسألة  والسيما 
السلبية  وانعكاساته  الضرييب 
على الوضع االقتصادي العام.

شقري
احتاد  رئيس  أدىل  اللقاء  وبعد 
اللبنانية  االقتصادية  الغرف 
التالي:  بالتصريح  شقري  حممد 
»كان اللقاء أكثر من ممتاز مع 
أطلعناه  وقد  الرئيس،  فخامة 
الرئيس  مع  لقائنا  اجواء  على 
وزير  مع  واجتماعنا  احلريري 
املال الذي متكنا من احراز تقدم 
البحث،  نقاط  جممل  حول  معه 
وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق 
وحنن  الضرييب.  باالزدواج 

رئيس  عهدة  يف  االمر  وضعنا 
أن  على  مشددين  اجلمهورية، 
هذا العهد هو عهد احلق، وحنن 
سبق أن راجعنا مؤسسات داخلية 
وخارجية يف هذا اجملال، إضافة 
نرى  واننا  نقباء وحمامني،  اىل 
ضريبية،  ازدواجية  هناك  ان 
وقد متنينا على فخامته مراجعة 
هذا املوضوع وطالبناه بالغائها 
يف حال كانت موجودة. اما اذا 
فإننا  موجودة  غري  انها  تبني 
ومالية  مصرفية  كقطاعات 
بدفعها  سنقوم  وجتارية 

بابتسامة«.
يف  بات  االمر  »إن  أضاف: 
ووزير  الرئيس،  فخامة  عهدة 
التحاور حول  املال منفتح على 
العام  هذا املوضوع يف موازنة 
ان  بامكاننا  ماذا  لنرى   ،2018
هناك  أن  خصوصا  فيه،  نغري 
ووزير  احلكومة  لدى  اعرتافا 
املال ان كل القوانني واالنظمة 
حاجة  يف  لبنان  يف  الضريبية 
قدمية  باتت  حيث  تغيري،  اىل 

ومر عليها الزمن«.
»ان  أوضح  سؤال،  على  وردا 
خص  ما  الفرق، يف  يدفع  من 
اليت  الدولة  هي  املصارف، 
الفوائد،  وتزاد  الضريبة  تأخذ 
اريد  ال  انا  املصارف.  وليس 
لكن  التفاصيل  يف  ادخل  ان 
علمنا  باألمس  واضح.  االمر 
خالفيا  يكون  قد  البند  هذا  ان 
نريد  ال  وحنن  احلكومة،  داخل 
حريصون  فنحن  داخلها،  خالفا 
احلكومة،  على  كما  العهد  على 
اىل  التوصل  اجل  من  فلنعمل 

حل يرضي اجلميع«.
نتمكن  مل  »إذا  أنه  اىل  وأشار 
موازنة  يف  االمر  تعديل  من 
النقاش  فإن   ،2017 عام 
 2018 العام  موازنة  يف  سيبدأ 
الذين  ضمن  وسنكون  قريبا 

سيشاركون فيه«.
وكان وفد اهليئات االقتصادية 
السادة:  شقري،  اىل  ضم 
املصارف  مجعية  رئيس  نائب 
مجعية  رئيس  ازهري،  سعد 
اجلميل،  فادي  الصناعيني 
االعمال  رجال  احتاد  ورئيس 
صراف،  جاك  املتوسط  للبحر 
مارون  املقاولني  نقابة  رئيس 
اللبنانية  اجلمعية  رئيس  حلو، 
لرتاخيص االنتاج شارل عربيد، 
الدولية  التجارة  غرفة  رئيس 
غرفة  رئيس  البزري،  وجيه 
التجارة والصناعة يف طرابلس 

والشمال توفيق دبوسي.

عون أمام وفد اهليئات االقتصادية:

ال عودة عن اإلجراءات اليت تضبط الواردات 
والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد

 2017 األول  تـشرين   7 Saturday 7 October 2017الـسبت 

وزير االعالم
بعبدا  قصر  شهد  ذلك  اىل 
ويف  وامنائية.  وزارية  لقاءات 
هذا السياق استقبل عون وزير 
وعرض  الرياشي  ملحم  االعالم 
معه االوضاع العامة يف البالد. 
كما تناول البحث اوضاع وزارة 
لبنان«،  و«تلفزيون  االعالم 
االسراع  أهمية  الرياشي  وأكد 
جديد  ادارة  جملس  تعيني  يف 
يؤمن انتظام العمل يف املؤسسة 
وميكنها من االنطالق وفق رؤية 
مع  تتجاوب  ووطنية  اعالمية 

تطلعات اللبنانيني وآماهلم.
بلدية زوق مكايل

بلدية  رئيس  عون  واستقبل 
زوق مكايل الياس البعينو على 
البلدي  اجمللس  من  وفد  رأس 
على  اجلمهورية  رئيس  شكر 
رعايته بطولة آسيا لكرة السلة 
مكايل  زوق  يف  اقيمت  اليت 
دولة   16 من  العبني  ومجعت 
»آمنوا باالستقرار الذي ينعم به 

لبنان يف عهدكم«.
وطالب البعينو مبساهمة الدولة 
اليت  الباهظة  التكلفة  يف 
البلدية  صندوق  من  »دفعت 
بفرتة  البلدة  ملعب  لتأهيل 
قياسية، وقد أصبح اآلن جاهزا 
ليستقبل اي بطولة دولية بكل 
متارس  اليت  الرياضية  االلعاب 
اىل  وأشار  الصاالت«.  داخل 
ان البلدية باشرت وضع تطبيق 
متمنيا   E. MUNICIPALITY
زوق  امداد  على  املساعدة 
 24 الكهربائية  بالطاقة  مكايل 
تتلوث  بلدتنا  »الن   24/ ساعة 
بيئيا بدرجة عالية نتيجة دواخني 
املنتجة  والباخرة  الزوق  معمل 
للكهرباء«. وأثار البعينو اوضاع 
الطرق الداخلية للبلدة واالسراع 
الصرف  تكرير  حمطة  اجناز  يف 

الصحي.
ورد عون مرحبا برئيس واعضاء 
باالجناز  ومنوها  البلدي،  الوفد 
الرياضي الذي حتقق يف بطولة 
للمنتخبات،  السلة  لكرة  آسيا 
يوليه  الذي  االهتمام  مؤكدا 
مبطالب البلدة اسوة بغريها من 
خصوصا  الكسروانية  البلدات 

واللبنانية عموما.
وأوعز عون اىل اجلهات املعنية 
مبتابعة  اجلمهورية  رئاسة  يف 

هذه املطالب.
السفرية نور الدين

ويف قصر بعبدا السفرية روال 
تعيينها  ملناسبة  الدين  نور 

سفرية للبنان يف سويسرا.

الرئيس ميشال عون خالل اجتماعه مع وفد الهيئات االقتصادية

اإلعالمية يف  الدائرة  صدر عن 
حزب »القوات اللبنانية« البيان 

اآلتي:
حماوالتنا  كل  من  الرغم  »على 
»القوات  بني  العالقة  إلعادة 
ما  إىل  و«الكتائب«  اللبنانية« 
النائب  تسلم  قبل  عليه  كانت 
حزب  رئاسة  اجلميل  سامي 
الكتائب، ال يزال النائب اجلميل 
يصر على الغمز واللمز من قناة 
القوات على »الطالع والنازل«. 
من هذا املنطلق، ومع تشديدنا 
لرتتيب  مساعينا  مواصلة  على 
العالقة مع الكتائب، إال انه ال 
على  الكرام  مرور  ان منر  ميكن 
املواقف اليت أطلقها اجلميل يف 
األستاذ  مع  »مبوضوعية«  حلقة 

وليد عبود مساء أمس:
أوال، إن تصنيف من هو داخل 
احلكومة وخارجها ال ينطبق على 
كل  يف  تقريبا  شارك  طرف 
عام  منذ  املتعاقبة  احلكومات 
2005 إىل اليوم، فضال عن ان 
ان  الداني  كما  يعلم  القاصي 
النائب  مشاركة  دون  حال  ما 
احلكومة  يف  اجلميل  سامي 
حقيبة  إعطائه  عدم  هو  احلالية 
الصناعة اليت لو أعطيت له لكان 
هو شخصيا وزيرا يف احلكومة، 
يتكلم  اليت  املعارضة  وبالتالي 
يدعي  كما  مبدئية  ليست  عنها 

وحياول ان يوحي.
النائب  اليه  ما يلمح  إن  ثانيا، 
مجع  ما  بان  دائما  اجلميل 
و«التيار  اللبنانية«  »القوات 
على  يرتكز  احلر«  الوطين 
كل  بعيد  هو  مصاحل،  جمموعة 
وطريقة  »القوات«  عن  البعد 
بأنه  للتذكري  داعي  عملها، وال 
يقدم  مل  ما  لـ«القوات«  قدم 
ألحد يف زمن الوصاية السورية 
احلكومات  يف  تشارك  لكي 
الذي  الواقع  وتغطي  املتعاقبة 
كان سائدا، فيما كانت تنسحب 
او ترفض املشاركة انطالقا من 
وآثرت  احلكومات  تلك  طبيعة 
واالعتقال  واالضطهاد  احلل 
واالغتياالت يف كثري من األحيان 

على مسايرة عهد الوصاية.
إن آخر من ميكن اتهامه بالعمل 
على حتقيق املصاحل السياسية 
الضيقة هو »القوات اللبنانية«، 
بينما يصر اجلميل على تكذيب 
نفس  يف  لغاية  الوقائع  كل 

يعقوب.
ثالثا، فليقل لنا النائب سامي 
حتقيق  ميكن  كان  كيف  اجلميل 
»القوات«  بني  املصاحلة 
و«التيار الوطين احلر« من دون 
التفاهم معهم على حد أدنى من 
مرحلة  يف  السياسية  اخلطوات 
فراغ من دون أفق كانت مرشحة 
أن تستمر حتى يومنا هذا، فيما 
العماد  القوات برتشيح  أصابت 
حبجر  عصفورين  عون  ميشال 
واحد، فحققت املصاحلة اليت مل 
يكن ممكنا حتقيقها لوال القيام 
عون  انتخاب  حبجم  خطوة  يف 
والعصفور  للجمهورية،  رئيسا 
الثاني متثل بالتخلص من مرحلة 
ان  مرشحة  كانت  اليت  الفراغ 
الدولة  جسم  كل  على  تتمدد 
وتعرضها لالنهيار وتدخل لبنان 

يف الفوضى.
رابعا، من املعيب جدا أن يغمز 
النائب اجلميل من قناة »القوات« 

يف ما يتعلق مبواضيع السيادة 
يف  الدولة  وقيام  واالستقالل 
»القوات«  لبنان، واليت دفعت 
سبيل  األمثان يف  أغلى  وحدها 

القوات: معيب أن يغمز سامي اجلميل من قناتنا يف السيادة 
واالستقالل بعدما دفعنا وحدنا أغلى األمثان لتحقيقهما

حتقيقها، واليت كانت وستبقى 
رأس حربة يف هذا اجملال مهما 
هذه  تكذيب  احملاولون  حاول 

احلقيقة«. 

يف  ريفي  أشرف  اللواء  أكد 
على  أقيم  تكرميي  إحتفال 
لن  »أنه  عرمون،  يف  شرفه، 
يرتاجع يف معركته اإلنتخابية يف 
حددها، ويف  اليت  الدوائر  كل 
الثانية  بريوت  دائرة  مقدمها 
مهما كلف االمر«، وقال: »لسنا 
للصعوبات  يستسلمون  ممن 
من  وينسحبون  والتهديدات 
هي  معركتنا  املعركة.  أرض 
هوية،  معركة  مصري،  معركة 
أنا  أوالدنا.  مستقبل  معركة 
لن  بأنين  اجلميع  أمام  ملتزم 
كلف  مهما  املعركة  يف  أتراجع 
إنسانية  معركة  هي  االمر، 
ووطنية  لي،  بالنسبة  وأخالقية 
ومصريية واإلنكفاء ليس واردا 

عندي حتت أي ظرف«.
وخاطب ريفي عددا من وجهاء 
عشائر  من  ووفد  العاصمة 
للمكتب  العام  واملنسق  العرب 
اإلنتخابي يف بريوت زياد عيتاني 
بريوت  حتملت  »لقد  قائال: 
والظلم،  األزمات  من  الكثري 
أهل  بريوت.  حبق  مقصر  الكل 
بريوت هلم حقوق على اجلميع، 
سواعد  عرب  إال  تعود  لن  وهي 
باختيار  املطالبني  البريوتيني 
خري  ليكونوا  وزعمائهم  نوابهم 

ممثلني هلم«.
يقرر  أحد  »ال  انه  اىل  واشار 

هلا  خيتار  أحد  وال  بريوت  عن 
فقط  هم  بريوت  أبناء  نوابها، 
القادرين  نوابهم  خيتارون  من 
وهمومهم  قضاياهم  محل  على 
هلا«،  احللول  الجياد  والسعي 
وقال: »إن مشروعنا هو مشروع 
العادلة، حيث  القادرة،  الدولة 
ال سالح إال سالحها الشرعي وال 
سلطة فوق سلطتها. ومسلسل 
أن  جيب  اجملانية  التنازالت 
يتوقف«، مشددا أن »التسوية 
الرئاسية مل جتلب سوى املزيد 
الدولة  قرار  على  اهليمنة  من 

والشرعية«.
السنية  الطائفة  :«إن  وتابع 
يف  طائفة  أكرب  تعترب  واليت 
والضعف  بالغنب  تشعر  لبنان 
حتصل،  اليت  التنازالت  بسبب 
واليت ال مربر هلا، وإن التوازن 
الوفاق  أساس  هو  الطائفي 
املنطلق  هذا  ومن  الوطين، 
الغنب  هذا  لرفع  نسعى  سوف 

ولوقف مسلسل التنازالت«.
األوضاع  :«إن  ريفي  وختم 
صعبة ليس يف لبنان وحسب، 
بل يف كل مكان من املنطقة، 
العراق اىل سوريا فلبنان،  من 
وخطر التقسيم خييم فوق العامل 
العربي، ومواجهتنا له ال تكون 
إال عرب التمسك بالثوابت والقيم 

العربية«

ريفي: ملشروع دولة قادرة وعادلة 
ولوقف مسلسل التنازالت اجملانية

الشيخ  لبنان  جبل  مفيت  ناشد 
يف  اجلوزو  علي  حممد  الدكتور 
تصريح، خادم احلرمني الشريفني 
العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
الذي يزور موسكو، »وهو القائد 
العربي الذي تهمه احوال الشعب 
شخص  اي  من  اكثر  السوري 
أثر  الزيارة  يكون هلذه  ان  آخر، 

اليت  اجملازر  وقف  يف  فاعل 
كل  الروسي  الطريان  يرتكبها 
يوم ويقتل فيها املئات«. كذلك 
ناشد الرئيس الرتكي رجب طيب 
اردوغان ان »يتخذ نفس املوقف 
بوتني  على  الضغط  فيحاول 
االبادة  مشروع  عن  يتوقف  كي 

املستمرة للشعب السوري«.

  اجلوزو: نناشد سلمان وأردوغان الضغط على 
بوتني لوقف االبادة املستمرة للشعب السوري 

فريج،  دو  نبيل  النائب  شدد 
لبنان  »صوت  الذاعة  حديث  يف 
الرتب  سلسلة  »أن  93,3«،على 
والرواتب حق مكتسب للموظفني 
مستقل  قانون  يف  أقرت  وهي 
معتربا  الضرائب«،  قانون  عن 
سيمر  الضرييب  القانون  »ان 
يوم االثنني يف اجمللس النيابي 
اذا عدل وفق مالحظات اجمللس 

الدستوري«.
االربعاء  وزع  القانون  أن  وأعلن 
هلم  يتسن  ومل  النواب  على 
انه  االطالع عليه بعد، لكنه علم 
مت الغاء االزدواج الضرييب للمهن 
مالحظات  هناك  أن  اال  احلرة، 
أخرى أوردها اجمللس الدستوري 

منها متعلق باألمالك البحرية«.
دو  لفت  االنتخابات  ملف  ويف 
يف  اجرائها  »ضرورة  اىل  فريج 
موعدها، اذ ال سبب لتأجيلها«، 
اجراء  يستطيع  »من  وقال: 
انتخابات بلدية ناجحة ميكنه اجراء 

اتنخابات نيابية«.
دو  رفض  النازحني،  ملف  ويف 
فريج »احلوار املباشر مع النظام 
األزمة  »ان  معتربا  السوري«، 
عرب  امنا  املباشر  باحلوار  حتل  ال 
من  والطلب  الدولية  القنوات 
تقدم  اليت  الدولية  اهليئات 
مساعدات لالجئني تأمني مناطق 
رقابة  حتت  سوريا  يف  آمنة 

واشراف األمم املتحدة«. 

دو فريج:القانون الضرييب سيمر االثنني اذا عدل 
وفق مالحظات اجمللس الدستوري
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لبنانيات

 عقد رئيس جلنة املال واملوازنة 
مؤمترا  كنعان  ابراهيم  النائب 
النيابي،  اجمللس  يف  صحافيا 
يف  اعلن  اخلميس  االول  امس 
للجنة  النهائي  التقرير  خالله 
العام  موازنة  ملشروع  املال 

.2017
وقال: »لقد سلكنا مسار الرقابة 
فيه،  ومستمرون  الربملانية 
واالصالح اجلدي بدأ، وتوصيات 
يف  اعتمادها  مت  املال  جلنة 
العام  موازنة  مشروع  اعداد 
2018««، ولفت اىل ان »الوفر 
بقيمة  هو  اليه  توصلنا  الذي 
حقيقي  وهو  لرية،  مليار   1004
نهائيا  ويصبح  وهميا،  وليس 
العامة،  اهليئة  يف  اقراره  بعد 
اخلطوة  هذه  على  جنرؤ  فهل 

االصالحية؟«.
جمددا،  الطعن  امكان  وعن 
»منطق  كنعان:  النائب  قال 
بدائل،  بال  الطعنلك،  اطعنلي 
ال يؤدي اىل نتيجة عملية تفيد 
على  بل  واملواطن،  الدولة 
وتلحق  ارباكا  تسبب  العكس 
قانون  عاد  وقد  بالناس،  ظلما 
اما  جديدة،  ببدلة  الضرائب 
احلل العملي الذي يؤمن احلقوق 
الدولة  مالية  على  وحيافظ 
فهو  واالنفاق،  اهلدر  ويضبط 
بالعمل الرقابي الربملاني اجلدي 

على املوازنة«.
املقرتح  احلكومي  احلل  وعن 
القرار املوازنة واعطاء مهلة سنة 
كنعان  اكد  املالية،  للحسابات 
حسابات  على  املوافقة  »عدم 
ومدققة  سليمة  غري  مالية 
ورفض التوقيع على اي تسوية 
مالية«، وقال: »لقد اختذ فخامة 
عون  ميشال  العماد  الرئيس 
يؤمن  وجريئا  استثنائيا  قرارا 
ممرا آمنا للموازنة من دون ان 
احلكومات  ذمة  ابراء  يتضمن 

واالدارات املتعاقبة«.
وردا على سؤال قال: »نرفض 
القيمة  على  الضريبة  رفع 
وارد،  غري   12% اىل  املضافة 
لبحث  ترأست  اليت  اللجنة  ويف 
والرواتب،  الرتب  سلسلة 
.»tvaرفضنا اي زيادة على ال

النائب كنعان كلمته،  واستهل 
وقال:  باحلضور،  بالرتحيب 
»يسعدني أن التقي بكم اليوم 
يف جملس النواب ألحتدث إليكم 
وعربكم إىل الشعب اللبناني عن 
موضوع طاملا انتظره اللبنانيون 
ونيف،  سنة  عشرة  إحدى  منذ 
موازنة  موضوع  بذلك  عنيت 
العام  منذ  توقفت  اليت  الدولة 
انتهاء  بعد  أقرت  اليت   ،2005
فكان  املذكورة،  املالية  السنة 
التسوية.  سبيل  على  إقرارها 
ألتقي بكم ألقول لكم بأن ضبط 
وتعزيز  الفساد  ومكافحة  اهلدر 
امكانيات الدولة وايراداتها فعليا 
وليس نظريا أو انتخابيا - كما 
هو احلال يف هذه الفرتة - يبدأ 
من خالل الرقابة الربملانية اجلدية 
كإجازة  املوازنة،  على  والفعالة 
وبالتالي  واإلنفاق،  للجباية 
عن  والكشف  اإلنفاق  لرتشيد 
التهرب  وعن  فيه  اهلدر  مكامن 
والكتمان يف مطارح اإليرادات، 

الذمة عن طريق  بإبراء  وتنتهي 
إقرار احلسابات املالية السنوية، 
فيتكرس حق الشعب يف الرقابة 
املالية  احلكومة  أعمال  على 
الفعليني  ممثليه  عرب  وميارسه 
يف الربملان - ألنه ويف رأيي، 
أن التمثيل الصحيح للشعب ال 
يتأمن فقط من خالل االنتخابات 
امنا من خالل نواب يعربون عن 
 - النيابية  الندوة  يف  تطلعاته 
كما تقضي أصول الدميوقراطية 
الربملانية.وهذا ما حاولنا القيام 
موازنة  مشروع  درس  خالل  به 

العام 2017«.
مشروع  درس  »أن  اضاف: 
موازنة العام 2017 قد أجنز، وأن 
قد  واملوازنة  املال  جلنة  تقرير 
رئيس  دولة  إىل  باألمس  سلم 
جملس النواب، وأن إدراجه على 
جدول أعمال جلسةمقبلة للهيئة 
قاب  على  أصبح  قد  العامة 
قوسني أو أدنى، حتى ولو جاء 
اللجنة  من  لتقصري  ال  متأخرا، 
ورد من  ألنه  بل  اليت درسته، 
احلكومة متأخرا ملدة سبعة أشهر 
وهنا  الدستورية.  املهلة  عن 
جبهود  أنوه  بأن  لنفسي  أمسح 
أعضاء جلنة املال واملوازنة على 
مثابرتهم، وفريق العمل املواكب 
 ، النيابي  اجمللس  يف  لعملنا 
ومعاونيها،  السر  امانة  السيما 
الذي  والبناء  اجلدي  وبالنقاش 
متيزت به مداخالتهم، فأدى إىل 
عنها  سأحدثكم  اليت  النتيجة 
بعض  كنا يف  وإن  قليل،  بعد 
النصاب  اكتمال  ننتظر  املرات 
بلغت  اليت  االجتماعات  لبدء 
رمسيا 42 جلسة، ومع اجللسات 
مخسني  من  أكثر  الرمسية  غري 

جلسة«.
الكرام  احلضور  »أيها  وتابع: 
إن  اإلعالم،  وسائل  ممثلي 
مالية  على  الربملانية  الرقابة 
باملوازنة،  يبدأ  مسار  الدولة 
باحلسابات  وينتهي  فعلنا،  كما 
نفعل  بأن  نعاهد  كما  املالية، 
مالية  حسابات  تردنا  عندما 
األصول  حسب  ومدققة  معدة 
انين  يذكر  بالتأكيد  وبعضكم 
وبعد  قبل  مناسبة  أترك  مل 
من  اطالب  مل  اللجنة  اجتماعات 
احلسابات  باجناز  احلكومة  خالهلا 
واحالتها اىل اجمللس النيابي . 
ولكن وإىل أن تكتمل حلقة هذا 
باحلديث  اليوم  نكتفي  املسار، 
 2017 لعام  الدولة  موازنة  عن 
كما وردت من احلكومة وما حلق 
بها من قبل جلنة املال واملوازنة 
من تعديالت. لقد تسلمنا مشروع 
موازنة بعد انقضاء أكثر من سبعة 
الدستورية  املهلة  على  أشهر 
اجمللس  إىل  لتقدميه  احملددة 
النيابي كما تقضي أحكام املادة 
وتسلمنا  الدستور.  من   83
نسبة  أنفقت  موازنة  مشروع 
كبرية من اعتماداته، ال بل أن 
بعض اعتمادات قوانني الربامج 
قد بوشر باإلنفاق منها منذ العام 
 ،2016 العام  منذ  أي  املاضي، 
أي قبل تقديم مشروع املوازنة. 
املوازنة،  احتياطي  وحتى 
منه  النقل  بأن  يفرتض  الذي 
نفدت  اليت  االعتمادات  لتغذية 
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قد  النفاد،  على  أوشكت  أو 
منتصف  منذ  منه  النقل  بوشر 
أي   ،2017 الثاني  كانون  شهر 
من  املوازنة  مشروع  إقرار  قبل 
حني  يف  الوزراء،  جملس  قبل 
يتم  ال  بأن  يقضي  املنطق  أن 
النقل من احتياطي املوازنة قبل 
السنة  نصف  من  أكثر  انقضاء 
وتسلمنا  األقل.  على  املالية 
مشروع  يتضمن  موازنة  مشروع 
ال  مادة  وسبعني  ستا  قانونها 
احملدد  النطاق  يف  منها  يدخل 
املادة  مبوجب  املوازنة  لقانون 
احملاسبة  قانون  من  اخلامسة 
العمومية سوى إحدى عشرة مادة 
على األكثر، ومل يقرتن معظمها 
مقنعة.  تربيرية  أسباب  بأية 
ال  ولكي  ذلك،  من  وبالرغم 
تتهم جلنة املال واملوازنة بأنها 
تعرقل العودة إىل املسار املالي 
درس  اللجنة  أجنزت  السليم، 
بكاملها،  القانون  مشروع  مواد 
القرارات  بشأنها  واختذت 
املناسبة اليت ساحدثكم عنها يف 
اليت  بالتعديالت  اخلاص  القسم 

أجرتها اللجنة على املشروع«.
مشروع  »وتسلمنا  واردف: 
موازنة يتضمن سبعة عشر قانون 
سوى  منها  أي  يربر  مل  برنامج 
القياس  من  صفحة  من  بأقل 
العادي، مع أن األصول تقضي 
اليت  االعتمادات  ختصص  بأن 
يتجاوز أجلها السنة، واملعروفة 
بقوانني الربامج، مبوجب مشاريع 
ترفق  وأن  خاصة  قوانني 
الالزمة  التفصيلية  بالدراسات 
وتوزيع  ومدته  املشروع  لتنفيذ 
أساسها.  على  الدفع  اعتمادات 
يبلغ  موازنة  مشروع  وتسلمنا 
عامة  كموازنة  نفقاته  جمموع 
أكثر من ستة  ملحقة  وموازنات 
مليار  ومخسمائة  ألفا  وعشرين 
اإلمجالية  وارداته  وتبلغ  لرية، 
ملحقة  وموازنات  عامة  كموازنة 
فيه  العجز  وبلغ  مماثال،  مبلغا 
ومائتني  آالف  سبعة  من  أكثر 
لرية.  مليار  ومثانني  وتسعة 
تبلغ  موازنة  مشروع  وتسلمنا 
فيه  واملساعدات  املساهمات 
لغري  أي  العام،  القطاع  لغري 
إدارات  من  الدولة  مؤسسات 

وبلديات  عامة  عامة ومؤسسات 
ذوي صفة  معنويني  وأشخاص 
ستمائة  من  أكثر  عمومية، 
لرية،  مليار  وعشرين  وسبعة 
املالية  األوضاع  من  بالرغم 
الصعبة اليت تعاني منها الدولة. 
كان  موازنة  مشروع  وتسلمنا 
األجهزة  على  التخفيض  فيه 
يف  ظاهرا  واألمنية  العسكرية 
حربا شرسة  تقود  الذي  الوقت 
على اإلرهاب يف الداخل وعلى 
احلدود، يف حني أن املساهمات 
متس.  مل  العام  القطاع  لغري 
بلغ  موازنة  مشروع  وتسلمنا 
أكثر  فيه  املوازنة  احتياطي 
لرية،  مليار  وأربعمائة  ألف  من 
باملائة،  ستة  من  أكثر  ونسبته 
يف حني أن هذه النسبة حددتها 
املادة السادسة والعشرون من 
مبا  العمومية  احملاسبة  قانون 
اليقل عن واحد باملائة، السيما 
اجمللس  علم  دون  تنفق  أنها 

النيابي بتفاصيل إنفاقها«.
من  »بالرغم  انه  اىل  واشار 
ذلك، آلت جلنة املال واملوازنة 
جبهد  تقوم  أن  نفسها  على 
استثنائي لتخفيض قيمة العجز 
ما  هلا  وكان  املوازنة.  يف 
الذي  التخفيض  وكان  أرادت، 
مت التداول بأرقامه والبالغ ألف 
وأربعة مليارات لرية، وختفيض 
بذات  املوازنة  يف  العجز  قيمة 
القيمة. وهنا أسارع ألقول بأن 
ستكون  كانت  التخفيض  قيمة 
تدرس  أن  للجنة  أتيح  لو  أكرب 
مشروع املوازنة قبل بدء السنة 
إنفاق  قبل  وبالتالي  املالية، 
بعض االعتمادات امللحوظة فيه، 
أو حجزها على األقل، وهذا ما 
القيام  على  اللبنانيني  نعاهد 
مشروع  وردنا  لو  ما  يف  به 
موازنة العام 2018 ضمن املهلة 
الدستورية. وهنا ال بد لي من 
من  باألمس  مسعته  مبا  التنويه 
ملوازنة  بالنسبة  املالية  وزير 
مبعظم  الوزارة  وتقيد   2018
واملوازنة  املال  جلنة  توصيات 
لتشمل اصالحات مل تتحقق منذ 

التسعينات«.
واذ لفت اىل ان »تعديالت جلنة 
مشروع  على  واملوازنة  املال 

ذهبت   ،2017 العام  موازنة 
أوهلا،  اجتاهات:  ثالثة  يف 
املوازنة،  قانون  مشروع  على 
وثانيها، على اعتمادات مشروع 
املوازنة، وثالثها، على واردات 
مشروع املوازنة، وبالتالي على 
قال:  املوازنة«،  مشروع  عجز 
قانون  مشروع  صعيد  »على 
تعديالت  تناولت  املوازنة، 
مادة   32 واملوازنة  املال  جلنة 
أكثر  أي  مادة،   76 أصل  من 
فألغت  املواد:  من   42% من 
قانون  ضمنها  من  مواد  عشر 
لينفذ  يقدم  أن  على  برنامج 
مبوجب   2018 العام  من  اعتبارا 
ومستقل  خاص  قانون  مشروع 
عن مشروع املوازنة. وعدلت 22 
قوانني  ثالثة  ضمنها  من  مادة 
تتعلق  مواد  واربع  برامج، 
إحداها )املادة اخلامسة( بإجازة 
اإلقرتاض، وذلك بتحديد سقف 
وإعالم  اإلقرتاض  هلذا  رقمي 
عن  دوريا  النيابي  اجمللس 
الثانية  وتتعلق  اإلجازة.  تنفيذ 
)املادة السابعة( بإخضاع إنفاق 
ديوان  لرقابة  اخلارجية  اهلبات 
احملاسبة وفقا لألصول. وتتعلق 
الثالثة )املادة التاسعة( بإجازة 
نقل اإلعتمادات. وتتعلق الرابعة 
)املادة العاشرة( بتحديد أصول 
ختصيص إعتمادات لدعم الفوائد 
اإلستثمارية  القروض  على 
وذلك مبرسوم يتخذ يف جملس 
مواد  أربع  وأضافت  الوزراء. 
 90% نسبة  من  باإلعفاء  تتعلق 
على  املتوجبة  الغرامات  من 
وبلدية  مالية  رسوم  متأخرات 
وميكانيك وأوامر حتصيل، على 
ملنح  األخرية  املرة  تكون  أن 
منح  أو  الغرامات  على  ختفيض 
على  تشجع  قد  معينة  إعفاءات 
خمالفة القوانني املالية، وحتول 
دون انتظام العمل يف اإلدارات 
والبلديات،  العامة  واملؤسسات 
الواردات  تدفق  انتظام  ودون 

إىل صناديقها«.
صعيد  »وعلى  اضاف: 
املوازنة،  مشروع  اعتمادات 
واملوازنة  املال  جلنة  أجرت 
ختفيض  التالية:  التعديالت 
مبلغ /10.000.000.000/ لرية من 

إلغاء قانون برنامج لشراء  جراء 
والنقل  احلديد  لسكك  باصات 
املشرتك، على أن يقدم قانون 
خاص  قانون  مبوجب  برنامج 
املوازنة  مشروع  عن  ومستقل 
ختفيض   .2018 العام  يف 
لغري  واملساعدات  املساهمات 
الباقية  بالقيم  العام  القطاع 
العام  اعتمادات  من  للحجز 
 /191.168.552.000/ وتبلغ   2017
للمساهمات،  لرية  مليار 
لرية   /207.275.000.000/ و 
يصار  أن  على  للمساعدات، 
املساهمات  هذه  دراسة  إىل 
واملساعدات يف مشروع موازنة 
العام 2018 من قبل جلنة املال 
واملوازنة الختاذ القرار املناسب 
بشأنها، وبالتالي حتديد املنفعة 
كل  من  املرجتاة  والفائدة 
بلغت  مهما  ومساعدة  مساهمة 
لكل  أهميتها  ومدى  قيمتها، 
النفقات  هذه  ألن  مستفيد، 
إيقافه.  جيب  نزفا  تشكل 
ختفيض مبلغ /600.000.000.000/ 
املخصصة  االعتمادات  من  لرية 
والبالغة  لالحتياطيات 
مع  لرية،   /1.388.042.437.000/
العلم بأن املادة 26 من قانون 
نسبة  حتدد  العمومية  احملاسبة 
االحتياطي مبا ال يقل عن %1 من 
جمموع اعتمادات اجلزئني األول 
نسبة  بلغت  حني  يف  والثاني، 
االحتياطيات يف مشروع موازنة 
 ،6.2% من  أكثر   ،2017 العام 
وذلك بعد تنزيل قيمة االحتياطي 
من جمموع االعتمادات، علما بأن 
جهة  من  مرتفعة  النسبة  هذه 
قياسا على ما حددته املادة 26 
العمومية  احملاسبة  قانون  من 
من جهة، وما درجت املوازنات 
حلظه  على  املوازنات  ومشاريع 
ثانية،  جهة  من  مضى  فيما 
املرتفع  املبلغ  هذا  ولكون 
للحكومة  مفتوحة  إجازة  يشكل 
اجمللس  علم  دون  إلنفاقه 
جهة  من  ورقابته  النيابي 
على  يشجع  قد  ولكونه  ثالثة، 
اإلسراف والتبذير من جهة رابعة 
وأخرية. ختفيض نفقات مشروع 
لالتصاالت  امللحقة  املوازنة 
لرية   /151.500.000.000/ بقيمة 
الثالثة.  األجزاء  نفقات  من 
التخفيض  مبلغ  اضيف  وقد 
إىل خمصصات اخلزينة من وفر 
امللحقة، مما  االتصاالت  موازنة 
رفع قيمة هذه املخصصات من 
1.784,5 مليار لرية إىل أكثر من 
1.936 مليار لرية. إعادة ختصيص 
بعض االعتمادات داخل اإلدارة 
الواحدة أو بني اإلدارات. زيادة 
العائدة  االعتمادات  بعض 
واألمنية  العسكرية  لالجهزة 
وللصليب األمحر اللبناني بقيمة 

/152.865.000.000/ لرية«.
واردف: »وعلى صعيد واردات 
أجرته  مشروع املوازنة، فإن ما 
جلنة املال واملوازنة من تعديالت 
املوازنة  اعتمادات مشروع  على 
العامة واملوازنات امللحقة لعام 
2017، انعكس حتما على إمجالي 
نفقات املشروع، وعلى وارداته 
العادية،  فالواردات  بالتالي: 

النائب كنعان خالل املؤتمر الصحايف عن املوازنة
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الواردات الذاتية، للموازنة العامة 
قد ارتفعت بقيمة ما حلق باملوازنة 
اليانصيب  ملديرية  امللحقة 
املساهمة  ختفيض  من  الوطين 
تتوخى  ال  هليئات  املخصصة 
 /4.000.000.000/ بقيمة  الربح 
العتمادات  ختفيض  ومن  لرية، 
املوازنة امللحقة لالتصاالت بقيمة 
ما  أي  لرية،   /151.500.000.000/
لرية،   /155.500.000.000/ جمموعه 
فاصبحت الواردات العادية للموازنة 
لرية   /16.539.571.601.000/ العامة 
 /16.384.071.601.000/ من  بدال 
االستثنائية  والواردات  لرية. 
اخنفضت  املوازنة  عجز  متثل  اليت 
من /7.289.156.323.000/ لرية إىل 
/6.284.692.872.000/ لرية أي بقيمة 

/1.004.463.451.000/ لرية«.
وقال: »إكرر أن الرقابة الربملانية 
بدأنا  مسار  العامة  املالية  على 
مشروع  بدرس  األولية  خطواته 
وسنستكمله   ،2017 العام  موازنة 
ببيان بعض مواطن اهلدر واملبالغة 
سيما  ال  النفقات،  بعض  بتقدير 
على صعيد اعتمادات اجلزء الثاني 
لنفقات  املخصصة  املوازنة  من 
يعقل  ال  إذ  واإلنفاق،  التجهيز 
باعتمادات  ما  إدارة  بأن ختصص 
لرية  مليار  عشرين  بقيمة  سنوية 
على  معلوماتية  اجهزة  لشراء 
سبيل املثال، وأن ختصص إدارة 
قيمتها  تتكرر  باعتمادات  أخرى 
املكتبية  التجهيزات  سنويا لشراء 
واملفروشات، وأن تستأجر إدارة 
وترتك  أحدهما  تشغل  مبنيني 
الثاني شاغرا منذ عدة سنوات... 
لدى  تكون  ما  متابعة  أجل  ومن 
جلنة املال واملوازنة من مالحظات، 
أصدرت اللجنة تسع عشرة توصية 
حال  يف  تأمل،  احلكومة،  إىل 
مشاريع  تقدم  أن  بها، يف  األخذ 
متفقة  الالحقة  السنوات  موازنات 
قانون  الدستوروأحكام  أحكام  مع 
الصلة.  ذات  احملاسبةالعمومية 
واألهم من كل ذلك، ما سأضيفه 
اآلن، ال كنتيجة لعمل جلنة املال 
ملشروع  درسها  خالل  واملوازنة 
وإمنا كنتيجة   ،2017 العام  موازنة 
ملا تكون لدي من قناعات، وكرأي 
إجراءات  من  أقرتحه  ملا  شخصي 
يف  اعتمادها،  حال  يف  تسهم، 
املسار  إىل  العامة  املالية  إعادة 
السليم جباية وإنفاقا، وتضع حدا 

لتنامي الدين العام«.
اضاف: »يف الواقع، هناك مخسة 
العام  للمال  نزفا  تشكل  مواطن 
وتبديدا ملوارد اخلزينة، وتقتضي 
املعاجلة. أوهلا، عجز كهرباء لبنان، 
العام،  الدين  خدمة  وثانيها، 
وثالثها، رصيد حساب اخلزينة لدى 
حساب  ورابعها،  لبنان،  مصرف 
احتياطي املوازنة. إن معاجلة هذه 
أن  شأنها  من  اخلمسة  املواضيع 
توفر حواىل أربعة أالف مليار لرية. 
بعزمية  مواجهتها  على  جنرؤ  فهل 
مصممة على إصالح املالية العامة 
واحلد من منو الدين العام، فنوجه 
على  باننا  املواطنني  إىل  رسالة 
قدر املسؤولية يف تولي شؤونهم 

العامة؟«.
وتابع: »أوال: دعم مؤسسة كهرباء 

لبنان.
كلنا يشكو من تأثري دعم مؤسسة 
الدين  تنامي  على  لبنان  كهرباء 
اخنفاض  من  يشكو  كما  العام، 
التغذية بالتيار الكهربائي. إال أن 
كلنا يتجاهل أن الطاقة الكهربائية 
على  مبيعها  سعر  حيدد  سلعة 

كانت  فلو  إنتاجها.  كلفة  أساس 
 1993 العام  منذ  الكهرباء  تعرفة 
تأخذ يف االعتبار كلفة إنتاجها، ملا 
أضطرت الدولة إىل دعم املؤسسة 
تعويضا عن الفرق ما بني إيرادات 
ختلينا  ولو  ونفقاتها.  املؤسسة 
عن أنانياتنا وحرتقاتنا كسياسيني 
ختفض  اليت  احللول  عن  وفتشنا 
الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  كلفة 
كتشغيل معامل إنتاج الطاقة على 
الفيول  من  بدال  الطبيعي  الغاز 
أويل والديزل أويل، ملا كنا اليوم 
نتهم مؤسسة كهرباء لبنان بأنها 
سرعت يف منو الدين العام، كما 
نشكو من استنفادها 2.100 مليار 
ما  أي   ،2017 العام  خالل  لرية 
موازنة  نفقات  %8,55 من  يعادل 
ارتفعت  إذا  أكثر  ورمبا  الدولة، 
أسعار النفط عامليا. لقد آن األوان 
االجتماعية  التعرفة  من  للخروج 
إىل  الكهربائية  للطاقة  املدعومة 
التعرفة االقتصادية هلذه السلعة، 
املدعومة  التعرفة  انعكاس  ألن 
الذين  املواطنني  أشد وطأة على 
املولدات  إىل  مكرهني  يلجأون 
التغذية  النقص يف  لسد  احمللية 
بالتيار الكهربائي )كلفتها ناهزت 
سنويا«(،  دوالر  مليار   1،8
متالزمة:  أعباء  ثالثة  فيتحملون 
يف  منتظمة  غري  بطاقة  التزود 
تردداتها )Frquency(. دفع تعرفة 
ملزاجية  وخاضعة  جدا  مرتفعة 
والتعرض  املولدات.  أصحاب 
تسببه  الذي  البيئي  التلوث  إىل 
املولدات الكهربائية املنتشرة يف 
األحياء وبني املنازل، وآثاره على 
الدولة  وتتحمل  العامة.  الصحة 
الناجتة  الصحية  املعاجلة  كلفة 
عن التلوث، ويتحمل اجملتمع آثار 
واإلنتاجية  الصحة  على  األمراض 
االقتصاد  ويتحمل  العامتني، 
للديزل  مثنا  املضاعفة  الفاتورة 
هذه  قبل  من  املستهلك  أويل 

املولدات.
ثانيا: رصيد حساب اخلزينة لدى 

مصرف لبنان.
العام  الدين  قيمة  أصل  من 
مليار   115.263 حواىل  البالغة 
 ،2017 حزيران   30 بتاريخ  لرية 
لرية  مليار   14.852 مبلغ  هناك 
ليست  وهي  الدولة  استدانته 
حباجة سوى إىل مبلغ حده األقصى 
أما املبلغ  ثالثة آالف مليار لرية. 
الباقي املودع يف حساب اخلزينة 
فائدة،  دون  لبنان  مصرف  لدى 
ال  فائدة  استدانته  على  فترتتب 
سنويا.  لرية  مليار   830 عن  تقل 
واجلدير ذكره أن هذا التدبري بدأ 
أثر  على   ،2008 أيلول  شهر  منذ 
األزمة املالية العاملية، واخنفاض 
املصرفية  الودائع  على  الفوائد 
 1% الـ  دون  ما  إىل  اخلارج  يف 
رصيد  فارتفع  باملائة(،  )واحد 
حساب اخلزينة لدى مصرف لبنان 
من /2.963/ مليار لرية بتاريخ 31 
 /8.282/ إىل   2007 األول  كانون 
مليار لرية بتاريخ 31 كانون األول 
إىل  التوالي  على  وارتفع   ،2008
 31 بتاريخ  لرية  مليار   /16.473/
مليار   /14.752/ وإىل   ،2017 آذار 
لريةبتاريخ 30 حزيران 2017، كما 
يتبني من اجلدول املرفق. لقد بات 
من الضروري ترشيد إدارة حساب 
حبيث  لبنان  مصرف  لدى  اخلزينة 
أالف  الثالثة  رصيده  يتجاوز  ال 
تدفق  لدورية  نظرا  لرية،  مليار 
السيما  اخلزينة،  إىل  اإليرادات 
من اجلمارك والضريبة على القيمة 

املضافة.

ثالثا: خدمة الدين العام.
بلغ الدين العام بتاريخ 30 حزيران 
2017 حواىل /115.263/ مليار لرية 
خالل  الدين  خدمة  كلفة  وقدرت 
مليار   7.100 مببلغ   2017 العام 
منو  تبعات  تلقى  وكالعادة  لرية. 
مؤسسة  دعم  على  العام  الدين 
الكلفة  وعلى  لبنان  كهرباء 
الدين،  خلدمة  سنويا  املتزايدة 
يف  جوهرية  أمور  ثالثة  متناسني 

هذا اجملال:
-1 أن املسؤولية عن تنامي الدين 
املسؤولني  على  أيضا  تقع  العام 
بألف  البلد  بأن  يعتربون  الذين 
العام  اإلنفاق  يف  فيمعنون  خري 
دون تأمني اإليرادات املقابلة له. 
ويكفي أن نشري إىل ما مت دفعه 
منذ مطلع العام 2012 سلفة على 
حساب زيادة غالء املعيشة اليت مت 
إقرار قانون إعطائها منذ شهرين 
التدبري  هذا  كلفة  وتقدر  ونيف. 

حبوالي مخسة آالف مليار لرية.
تشكل  العام  الدين  خدمة  أن   2-
أكثر من %29 من نفقات املوازنة 
اإلمجالية، وهذه نسبة مرتفعة وجيب 
طريق  عن  ختفيضها  على  العمل 
إعادة النظر بالفوائد املدفوعة على 
اللبنانية  بالعملة  اخلزينة  سندات 
فوائد  وهي  األجنبية،  وبالعمالت 
الفوائد  على  قياسا  مرتفعة 
عامليا،  الودائع  على  املدفوعة 
الدول  بعض  يف  تصل  واليت 
تبلغ  حني  باملائة، يف  صفر  إىل 
وسطيا.  باملائة  سبعة  لبنان  يف 
عند  املالية  وزارة  أشارت  وقد 
أشهر  عدة  منذ  أجرته  إصدار  آخر 
دوالر  مليارات  ثالثة  بقيمة 
عروضا  تلقت  أنها  إىل  أمريكي، 
مليار  عشر  السبعة  على  تزيد 
شيء  على  دل  إن  وهذا  دوالر. 
فعلى أن معدالت الفوائد مرتفعة 
على إصداراتنا. إن ختفيض نقطة 
على  املدفوعة  الفوائد  من  واحدة 
ألف  مبلغ  اخلزينة ختفض  سندات 
النفقات  قيمة  من  لرية  مليار 
يستحق  املوضوع  وهذا  املالية. 
املسؤولني  مجيع  جهود  تضافر 

للعمل عليه.
رابعا: احتياطي املوازنة.

املوازنة  يف  اعتمادات  حلظ  مت 
لرية  مليار   1.388 بقيمة  العامة 
ضمن باب االحتياطي، موزع على 
إليها  تضاف  احتياطيات،  مخسة 
كاحتياطي  امللحوظة  االعتمادات 
يف املوازنات امللحقة والبالغة 13 
 1.401 ما جمموعه  أي  مليار لرية، 
مليار لرية. وإذا ما علمنا بأن املادة 
العمومية  احملاسبة  قانون  من   26
قد حددت هذه االعتمادات مبا ال 
يقل عن %1 من جمموع اعتمادات 
من  والثاني  األول  اجلزئني 
املوازنة. وإذا ما علمنا بأن نسبة 
البالغة  العامة  املوازنة  احتياطي 
العام  موازنة  مشروع  يف   6,2%
خاصة  مرتفعة،  نسبة  هي   2017
وأن نقلها إىل سائر بنود املوازنة 
ال خيضع لرقابة اجمللس النيابي، 
وقد تشجع على اإلسراف والتبذير. 
من   85 املادة  بأن  علمنا  ما  وإذا 
الدستور قد أجازت فتح اعتمادات 
إضافية أثناء تنفيذ املوازنة، ال بل 
أجازت فتح اعتمادات مبرسوم يف 
احلاالت الطارئة واملستعجلة، على 
النيابي  اجمللس  على  تعرض  أن 
لذلك  فيه.  يلتئم  عقد  أول  يف 
احتياطيات  بأن نسبة جمموع  نرى 
املوازنة جيب أن حتدد مبا ال يتجاوز 
الـ %2 )إثنان باملائة( من جمموع 
اعتمادات اجلزئني األول والثاني. 
إن من شأن ختفيض نسبة جمموع 
خيفض  أن   2% إىل  االحتياطيات 
ما حلظ لالحتياطي، وما قد تدرج 
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بقيمة  الحقا،  حلظه  على  العادة 
940 مليار لرية. وسأتقدم باقرتاح 

قانون معجل مكرر هلذه الغاية«.
الكرام،  احلضور  »أيها  واردف: 
بعملية  اإلعالم،  وسائل  ممثلي 
توفري  ميكن  بسيطة  حسابية 
كهرباء  دعم  من  التالية:  املبالغ 
من  لرية،  مليار   2.100 لبنان 

830 كنعان أعلن تقرير موازنة.. اخلزينة  إدارة حساب  ترشيد 
فوائد  ختفيض  من  لرية،  مليار 
ومن  لرية  مليار   1.000 االستدانة 
 940 االحتياطيات  نسبة  ختفيض 
مليار لرية، أي ما جمموعه 4،870 

مليار لرية، فهل جنرؤ؟«.
الكرام،  احلضور  »أيها  وختم: 
ممثلي وسائل اإلعالم، إن الرقابة 

وحنن  قلت،  كما  مسار  الربملانية 
سلكنا هذا املسار ومستمرون فيه 
من موقعنا الربملاني ويف تعاطينا 
عملنا  يف  ورائدنا  العام.  للشأن 
املثل القائل: خري لك أن تضيء 
مشعة مرة من أن تلعن الظلمة ألف 
مرة. عاش لبنان مضاء بالكهرباء 

املستدامة ال بالشموع«. 

»تيار  لـ  العام  األمني  لبى   
احلريري،  أمحد  املستقبل« 
إىل  احلاج  فريد  صالح  دعوة 
شرفه  على  أقامه  تكرميي،  غذاء 
االربعاء، يف بلدة الرفيد - قضاء 
راشيا، يف حضور النواب: عاصم 
عراجي، أمني وهيب وانطوان سعد، 
النائب وائل  القاضي ممثال  رباح 
جملس  رئيس  نائب  فاعور،  أبو 
الفرزلي،  ايلي  السابق  النواب 

الوزير السابق حممد رحال.
والبقاع  زحلة  مفيت  حضر  كما 
الشيخ خليل امليس، مفيت راشيا 
الشيخ الدكتور أمحد اللدن، قضاة 
عبد  سامل،  اجمليد  عبد  الشرع 
اللدن،  وإبراهيم  شرقية  الرمحن 
الشيخ  الدرزي  املذهيب  القاضي 
اجلعفري  القاضي  رزق،  منري 
اإلكسريخوس  احلرشي،  اهلل  اسد 
راشيا  قائمقام  شحاذي،  ادوار 
الغربي  والبقاع  املصري  نبيل 
احتادات  رؤساء  نسبني،  وسام 
االستقالل« فوزي  »قلعة  بلديات 
أبو  صاحل  الشيخ«  »جبل  سامل، 
منصور، »السهل« حممد اجملذوب 
و«البحرية« حيي ضاهر، عدد من 
البقاع،  وخماتري  بلديات  رؤساء 
اللبنانية«  »القوات  مسؤول حزب 
حلود،  ايلي  الغربي  البقاع  يف 
احلر«  الوطين  »التيار  مسؤول 
احلزب  مسؤول  احلداد،  طوني 
خالد  االجتماعي  السوري  القومي 
السياسي  املكتب  عضوا  ريدان، 
يف »تيار املستقبل« وسام شبلي 
ونوال مدللي، منسق عام التواصل 
املنسق  القيسي،  حممود  الشعيب 
وراشيا  الغربي  للبقاع  العام 
العام للبقاع  حممد محود، املنسق 
املنسق  شكر،  بسام  األوسط 
العام لعرسال - اهلرمل عبد املنعم 
الشخصيات  من  وحشد  احلجريي، 
االجتماعية  واألمنية  السياسية 
وكوادر  والرتبوية،  واالقتصادية 

»تيار املستقبل« يف املنطقة.

الحاج
اخلالق،  عبد  نزيه  من  تقديم  بعد 
ألقى جنل احلاج، رجل االعمال حممد 
اعترب  العائلة،  باسم  كلمة  احلاج 
احلريري  أمحد  »خطوات  أن  فيها 
يف البقاع هي خطوات يف االرض 
اليت ال تعرف اال الوفاء و االخالص 
للنهج الذي خطه الرئيس الشهيد 
اليت  القامة  تلك  احلريري،  رفيق 
كانت حبجم العامل، قمة فوق كل 

القمم، وظاهرة ال تتكرر«.

الحريري
حتدث  اللدن  للمفيت  كلمة  وبعد 
بتوجيه  كلمته  فاستهل  احلريري، 
التحية والشكر إىل »احلاج صالح 
الكرمية  الدعوة  هذه  على  وأبنائه 
اليت جتمعنا بأهلنا يف هذه املنطقة 
العزيزة على قلبنا. وقال: »احببنا 
ان نكون مع اهلنا وناسنا واحبابنا 
يف  معنا  وقفوا  الذين  الشرفاء 
اصحاب  وكانوا  الصعبة،  االيام 
مبدأ وقضية منذ 14 شباط 2005 

إىل اليوم«.
وأشار إىل أنه »12 سنة مرت على 
البلد كانت من أصعب السنوات، 
انقسام سياسي حاد ووضع امين 

صعب، 12 سنة وعجلة الدولة تعود 
اىل الوراء، لكن كان هناك عامالن 
أساسيان محوا البلد من أن يصيبه 
به،  احمليطة  الدول  أصاب  ما 
انتم كجزء  ارادتكم  األول  العامل 
من الشعب اللبناني بعدم السماح 
بعودة عقارب الساعة اىل الوراء، 
اجليش  مؤسسة  الثاني  والعامل 
اللبناني اليت بقيت متحكمة بزمام 
وقدمت  البلد،  ومحت  األمور، 
الشهيد تلو الشهيد ليبقى لبنان 

ممسوكا«.
وأضاف: »حنن واياكم وصلنا اىل 
دام  فراغ  وقع  على   2016 العام 
الفراغ  وهذا  سنتني،  من  أكثر 
لكننا  يطول،  ألن  مرشحا  كان 
سؤال،  أنفسنا  نسأل  أن  ارتأينا 
رفيق  الشهيد  الرئيس  كان  لو 
احلريري مكاننا ماذا كان سيفعل 
الزجاجة  عمق  من  البلد  ليخرج 
هذا  السياسية؟  ازمته  ومن 
السؤال  أما  األول،  السؤال  كان 
الذين  الثاني، ماذا نفعل للناس 
املاضية  السنوات  يف  ضحوا 
حقهم  ومن  التعطيل  من  وتعبوا 
وأن  أجلهم  من  نضحي  أن  علينا 
نعود إىل أولوياتهم بالعلم والعمل 

واالقتصاد واالمن واالمان«.
سعد  »الرئيس  أن  على  وشدد 
مواقفه  اليوم  يزين  احلريري 
من  ومبيزان  ذهب،  من  مبيزان 
وطنية ومصلحة الناس والبلد، وال 
يزينها مبيزان مصلحته الشخصية، 
يف املقابل هناك اطراف يف البلد 
تزين مواقفها لألسف على ميزان 
واالنتخابات  التفضيلي  الصوت 
نعم  لنا،  بالنسبة  لكن  القادمة، 
لكن  انتخابي،  استحقاق  هناك 
اليت  البوصلة  ليست  االنتخابات 
ما  بل  السياسي،  خطابنا  توجه 
يوجه خطابنا هو مصلحة هذا البلد 
وثوابتنا  وضمرينا  وناسه  واهله 
الرئيس  قيم  كانت  اليت  وقيمنا 

الشهيد رفيق احلريري«.
وقال: »يأتي البعض ويقول لي 
املواقف  يتخذ  كيف  لغريك  انظر 
العالية، صحيح، لكن ميزة »تيار 
سعد  الرئيس  مع  املستقبل« 
غريه ممن  يشبه  ال  أنه  احلريري، 
تدعونا للقيام مبا يقومون به من 
أخطاء، اخلطأ الذي يقوم به غريي 
ال يصبح صائبا معي اذا قمت به، 
حنن  به،  نقتنع  ان  جيب  ما  هذا 
اليوم يف مرحلة دقيقة جدا، يف 
ازمات  على  فيها  نشهد  مرحلة 
حولنا،  من  كبرية  مركزية  بدول 
فيه  تتغري  زمن  يف  اليوم  وحنن 

كل املعادالت«.
وأكد أن »التسوية اليت قام بها 
البلد  حتم  مل  احلريري،  الرئيس 
حتم  ومل  فقط،  واقتصاديا  امنيا 
الطائف  واتفاق  السياسي  نظامنا 
البلد،  تقسيم  منعت  بل  فقط، 
جدا،  دقيق  امر  عن  نتكلم  وهنا 
يف  حصل  الذي  االستفتاء  رأينا 
يذهب  الذي  العراق  كردستان 
بنا اىل تقسيم دولة عربية كبرية 
واساسية كانت دولة خالفة، حنن 
هذه  نستدرك  مل  لو  لبنان  يف 
االزمة السياسية كنا لنشهد على 
الستفتاء  تدعو  البلد  اصوات يف 

هلذه الطائفة وتلك الطائفة«.

أمحد احلريري: محاية البلد تكون باحلكمة واملواقف الوطنية
سعد  »الرئيس  أن  إىل  ولفت 
احلريري ال يزين موقفه السياسي 
من التطورات وفقا ألهواء شخصية، 
استشراف  معطيات  على  بناء  إمنا 
املرحلة املقبلة، فهو خالل االشهر 
دول   3 اكرب  زار  املاضية  الثالثة 
وفرنسا  امريكا  العامل،  يف 
اتصاالته  كل  جانب  إىل  روسيا، 
العربية واالقليمية، وبالتالي فهو 
رؤية  السياسي على  يبين موقفه 
إليه  تذهب  اليت  للمسار  واضحة 
ان يكون هناك  لذا جيب  االمور، 
اذا مل يكن هناك ثقة  ثقة، ألنه 
بيننا وبينكم ال ميكننا ان نصل اىل 
الذي  الشخص  فهذا  االمان،  بر 
السنوات  خالل  شيء  بكل  ضحى 
ان  علينا  جيب  مرت  اليت   12 الـ 
ونقول  جبانبه  ونبقى  وراءه  نقف 

له أن موقفك ميثلنا«.
كل  قلب  يف  انه  »اعلم  وقال: 
وهناك  غصة،  هناك  منكم  واحد 
والقضاء  العسكر  ان  احساس 
علينا فقط وال يكون على غرينا، 
لكن  الدولة،  امور  من  وغريه 
املرحلة  هذه  ان  ندرك  أن  علينا 
ان  جيب  البلد،  على  للحفاظ  هي 
نعض على اجلرح مجيعا، الن غرينا 
ال يهمه ال امن البلد وال مستقبله 
غرينا  لبنان،  امسه  اي شيء  وال 
عقله يف اليمن وسوريا والبحرين 
املريخ،  اىل  وصل  يكون  وقد 
عقلنا  يبقى  ان  جيب  حنن  ولكن 
منذ  رأسنا وعلى كلمة قيلت  يف 
بلدو،  من  اكرب  احد  ال  انه  قليل 
رفيق  الشهيد  الرئيس  قاهلا 
الشيخ  تلقفه  كعنوان  احلريري 
سعد احلريري ليطلق عنوان لبنان 
اوال، هما املسار الذين مشينا به 
وسنبقى  اليوم  اىل  سنة   12 منذ 
قد نضحي  دماء  هناك  به،  نسري 
بها، حنن جاهزون، لكن كل شيء 
يهون فداء لقضية لبنان ومشروع 
بالرئيس  اخلاص  االهلي  السلم 

الشهيد رفيق احلريري«.
وأضاف: »التسوية اليت حصلت ال 
احلر  الوطين  التيار  ان  أبدا  تعين 
تيار  وال  مستقبل  تيار  سيصبح 
املستقبل سيصبح تيار وطين حر، 
هناك  ان  اتفقنا  واضحني،  لنكن 
نقاطا مشرتكة ميكن أن نعمل على 
النقاط  اما  البلد،  أساسها حلماية 
اما أن  اخلالفية فلدينا حلني هلا، 
جانبا  نضعها  او  بها  البلد  نعطل 
االقليمية،  القضايا  حتل  حتى 
تقرير  على  قادر  منا  احد  ال  الن 
والعراق  سوريا  يف  سيحصل  ما 
العاصفة  هذه  وليبيا،  واليمن 
الكبرية هي عاصفة هوجاء، وحنن 
اخذنا قرارنا بان نقف على جانبها، 
ألننا اذا قررنا ان نقف يف نصفها 
ستقتلعنا وهي متر مبا ختلفه من 

خراب«.
»محاية  أن  على  بالتشديد  وختم 
واملواقف  باحلكمة  تكون  البلد 
نعتربه  مبا  أيضا  وتكون  الوطنية، 
املستقبل  لتيار  الفقري  العمود 
»أن  مؤكدا  االعتدال«،  وهو 
الناس،  تيار  »تيار املستقبل هو 
هو  بل  أحد،  ميلكه  ال  ومفتاحه 
أحب  من  كل  قلوب  يف  موجود 
الرئيس الشهيد، ووقف معنا منذ 

استشهاده إىل اليوم«. 
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قبل  البلد،  غزا  الذي  االنتخابي  الزفت  مفهوم 
هشاشة  عن  النقاب  يكشف  السنوات،  عشرات 
السياسة احمللية. يتبارى عدٌد كبري من السياسيني 
حول من يفوز بـ »فلشة زفت« من أجل توظيفها 
انتخابيًا. هذا أقصى ما يطمحون للوصول إليه يف 

»سجل إجنازاتهم«.

اض االنتخابات النيابية يف لبنان على وقع هدير  تخُ
السياسية،  األحزاب  أعالم  الزفت.  »كاميونات« 
الزفت«  »فاّلشات  رفع على  تخُ رشحني،  وصور املخُ
العامة،  والطرقات  الداخلية  األحياء  جتوب  اليت 
مع أّن أقل واجبات الدولة هو تأمني بنى حتتية 
اقرتاب  مع  القرى،  يف  الزفت  انتشار  سليمة. 
منذ  اللبنانيني  بني  نكتة  إىل  حتول  االنتخابات، 
ال  السياسيني  معظم  بأّن  علمًا  طويلة،  سنوات 
يدفعون مثن »الذهب األسود« من ماهلم اخلاص، 

بل من أموال عاّمة.
على  طارئًا  ليس  االنتخابي  الزفت  مفهوم 
منطقة  لكل  يزال،  وال  كان،  السياسية.  احلياة 
»زّفيتتها«. صّور كاريكاتور يف إحدى الصحف، 
يف الستينيات، النائبني الراحلني فؤاد غامن البون 
ولويس بو شرف، يتسّلق كّل منهما حمدلة للزفت 
ويتسابقان على الوصول إىل اجلرد الكسرواني. 
يف الكورة، كان الزفت »اختصاصًا« لـ«فؤاد بك 
غصن«، ويف جزين كانت وزارة األشغال »شغلة« 
مارون كنعان يف معاركه الدائمة ضّد آل عازار. 
ناظم  السابق  النائب  قّدم   ،١٩٩٦ انتخابات  يف 
اخلوري طعنًا يف فوز منافسه النائب السابق إميل 
التالي  العام  يف  االنتخابات  إجراء  أعيد  نوفل. 
الطعن،  على  اعرتض  بعدما  ددًا،  مخُ نوفل  ففاز 
الطريق«.  زّفّت هلم  »األهالي معي ألنين  إّن  إذ 
ميشال  )يومها(  النائب  دّشن  حني   ،٢٠١٢ يف 
العريضي  غازي  السابق  األشغال  ووزير  عون 
طريق ذوق مصبح ــ فاريا، اليت مل تعرف الزفت 
منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب، أبى رئيس احتاد 
بلديات كسروان ــ الفتوح السابق نهاد نوفل أن 
ل لعون هذا »اإلجناز«. فعّلق الالفتات شاكرًا  سجَّ يخُ
السابق، يف  الزفت«،  »سفري  العريضي حصرًا! 
البقاع الغربي كان النائب وائل بو فاعور، قبل أن 

يبدأ تيار املستقبل بسحب »اللقب« منه.
كسروان«  أشغال  »وزير  اخلازن  هيكل  فريد 
أعالم  حتت  الغربي  البقاع  يف  والزفاتات 

»املستقبل«
مؤخرًا، حّولت »فلشة الزفت« عددًا من السياسيني 
دائرة  عن  اللبنانية  القوات  رشح  مخُ »جنوم«.  إىل 
أّن تعليق  ــ جبيل، زياد حواط، يعتقد  كسروان 
صورته على شاحنة زفت سيجعل الناس يقتنعون 
النيابي.  القوات  ومشروع  السياسي  بـ«خطابه« 
تيار املستقبل يرفع أعالمه على »الزفاتات« يف 

ينسون  البقاعيني  الناخبني  عّل  الغربي،  البقاع 
»الغد  مؤسسات  ستعمد  فيما  اإلمنائي،  اإلهمال 
األفضل« التابعة للوزير السابق عبد الرحيم مراد، 
من  طن   ١٠٠٠ »تقديم  إىل  حسن،  جنله  حبسب 
الزفت لبلديات البقاع الغربي«، الفتًا اىل أن نواب 
املنطقة يرفعون أعالمًا حزبية على الزفاتات »من 
سعادة  يا  االنتخابات…  قبل  الناس  متنني  أجل 
النائب الزفت حق للمنطقة وما تفعله إحراج لك 
ولتيارك«. النائب السابق فريد اخلازن و«مؤسسة 
أكرب  على  يستحوذان  للتعهدات«  اخلازن  رشيد 
اخلازن  بات  حتى  الزفت،  مشاريع  من  نسبة 
املنت،  يف  كسروان«.  أشغال  بـ«وزير  عرف  يخُ
للنائب  »امليدان«  هذا  واسع يف  نشاط  سّجل  يخُ
لـ«األخبار«  الذي يقول  إميل حلود  إميل  السابق 
قدمون  إّن »الزفت يأتي باسم الوزير. املعنيون يخُ
النائبني  أّن  كما  الوزارة.  يف  أدعمه  وأنا  طلبًا 
من  ملفات  تابعان  يخُ اجلمّيل  وسامي  املر  ميشال 

هذا النوع«.
يقّر النائب السابق كريم الراسي لـ«األخبار« بأّن 
تنتشر  الذي  الراسي،  سياسيًا«.  فيد  »يخُ الزفت 
تفّقدًا  مخُ اإللكرتوني  املردة  موقع  على  أخباره 
األشغال  ووزير  تشكره  وفودًا  ومستقباًل  الزفت 
يقول  ما،  طريق  تلزيم  على  فنيانوس  يوسف 
دافعًا »ال نعيش يف سويسرا«. ويروي أّنه بعد  مخُ
تسّلم فنيانوس وزارة األشغال، »مجعتخُ رؤساء 
البلديات، حتى أخصامنا يف السياسة. قلت هلم 
لديكم  ما  فهاتوا  أيدينا،  بني  اليوم  الوزارة  إّن 

من طلبات. أسالفنا عملوا وفق األسلوب نفسه«. 
»ولكن  لرية،  مليار   ١٧ بقيمة  ملفات  وصلته 
وتيار املستقبل على ٣  مليارات   ٣ حصلت على 
مليارات أخرى«. إال أّنه يوضح أّن »الكل سياسيًا 
العوني  )املرشح  جبور  جيمي  طلباتهم.  ّبيت  لخُ
االنتخابات( طلب تزفيت طريقني  فرتض إىل  املخُ

بقيمة ١٠٠ ألف دوالر، قلنا له تكرم عينك«.
األخرية،  احلريري  سعد  حكومة  تشكيل  بعد 
وزارة  سيوظف  املردة  تيار  أّن  عن  الكثري  قيل 
االنتخابية ومعارك حلفائه.  األشغال يف معركته 
يف كسروان، مثاًل، يشكو التيار الوطين احلر من 
زفت  طلب  تقديم  يريد  من  كّل  إبالغ  »يتم  أّنه 
وقف  اخلازن.  هيكل  فريد  عرب  املرور  بضرورة 
وطى اجلوز وحده حصل على ١٠ شاحنات زفت«. 
أّن  مؤكدة  ذلك،  تنفي  األشغال  وزارة  مصادر 
تتحّدث  الوزارة«.  أبواب  على  تقف  »السياسة 
مصادر الوزارة عن »حقوق الناس من اخلدمات، 
وبالتالي عدم تسييس هذا امللف«. ولكنها يف 
يهتم  »أن  الطبيعي  من  أّن  ترى  نفسه  الوقت 
كّل وزير مبنطقته أواًل. ومتامًا كما لو كان هناك 
الذي  هو  إّنه  سيقول  االشرتاكي  للحزب  وزير 
في حلفاؤنا أّن الزفت يأتي  قّدم اخلدمات، ال يخُ يخُ
عربهم«. االنزعاج من البعض الذي »يأتينا خبطاب 
هّول يف االعالم  حنن العهد ونريد الزفت، أو من يخُ
بأّن الوزير ال يعطيهم الزفت ظّنًا منهم أنهم بذلك 
نّفذ  »يخُ بطلب  تقّدم  من  فكّل  علينا«.  يضغطون 
األولويات.  مراعاة  مع  إمكانية،  هناك  كانت  إن 

الزفت«.  سيأخذ  قضائه  يف  واألقوى  البلديات 
كن ألحد أن يقول إننا ال نعمل  بهذه الطريقة »ال يخُ
من أجل اإلمناء. رغم أّن البعض يعتقد أّنه إذا مل 

عترب ذلك إمناء«. متر اخلدمة عربه ال يخُ
السياسيني  أن تسابق  رغم ذلك، ال دليل على 
يف  يؤثر  »إجنازاتهم«  ضمن  الزفت  إلدراج 
اخلدمة  كانت  إذا  خصوصًا  املقرتعني،  توجهات 
عامة ال شخصية. أصحاب هذا الرأي يؤكدون أّن 
على ذلك  مثااًل  عطون  ويخُ نائبًا،  الزفت ال يصنع 
كان  يومها   .٢٠٠٩ عام  كسروان  يف  حصل  ما 
كـ«زعيم  عون  املستقبل ضرب صورة  تيار  هّم 
للمسيحيني«. فوخُضعت كّل اإلمكانيات يف بتصّرف 
النائب السابق منصور غامن البون: املال والزفت. 
يومها »وصل الزفت إىل سطوح املنازل«. إال أّن 
النتيجة كانت جتديد البيعة خليار »ميشال عون« 
السياسي. القصة عينها تكّررت مع الوزير غطاس 

خوري الذي مل تنفعه »زفتاته«.

محاصصة »األشغال«
حني تسلم الوزير يوسف فنيانوس وزارة األشغال 
مليار   ٦٣ قرابة  امليزانية  من  ِرف  صخُ »قد  كان 
لرية، وبقي لنا حنو ٩٠ مليارًا«، حبسب مصادر 
ّزعت األرقام على األقضية وفق األرقام  الوزارة. وخُ
التقريبية اآلتية )من دون احتساب الكسور، ومن 
دون يعين ذلك أن كامل هذه املبالغ قد أنفقت(: 
ـ الضنية، ٥  ١٠ مليارات لعكار، ٨ مليارات للمنيةـ 
مليارات لطرابلس، ١١ مليارًا يف زغرتا، ٥ مليارات 
مليارات   ٦ الكورة،  يف  مليارات   ٧ بشّري،  يف 
مليارات   ٦ جبيل،  يف  مليارات   ٦ البرتون،  يف 
لكسروان، ٦ مليارات للمنت، ٥ مليارات للشوف، 
)ضمنًا  لبعبدا  مليارات   ٨ عاليه،  مليارات يف   ٥
اهلرمل  ــ  بعلبك  حصة  فيما  اجلنوبية(،  الضاحية 
أن حصلت يف عهد غازي  »بعد  املليار  تتعّد  مل 
زعيرت على حواىل ١١ مليارًا«، ٧ مليارات لزحلة، 
حلاصبيا  مليارات   ٦ الغربي،  للبقاع  مليارات   ٥
مليارات،   ٣ مليارات جلزين، صيدا   ٤ راشيا،  ــ 
وصور ٣ مليارات، ٤ مليارات يف بنت جبيل، ٣ 
النبطية،  مليارات يف   ٣ مرجعيون،  مليارات يف 
بالطرقات  عالقة  له  تلف،  مخُ مليار   ٢ »وقرابة 
الدولية وصيانتها«. وقد جرى األخذ يف االعتبار 
ووفق  األقضية«.  وحاجات  الطائفي  »التوزيع 
دراسة جمللس اإلمناء واإلعمار تبني أّن »الطرقات 
األسوأ موجودة يف جبيل والبرتون وزغرتا وبشّري 
والكورة وعكار«. واملبلغ الذي يزيد على احلصة 
اليت مسحت بها الوزارة ملنطقة ما »يدفعه املعين 
ال  قد  األحيان،  من  الكثري  يف  أي  جيبه«،  من 
خدماتها يف تصّرف  »األشغال« من تضع  تكون 

السياسيني.

نواب ومرشحون وطاحمون على منت »الفاّلشات«: زمن »الزفت«!
ليا القزي
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هل يؤثر الزفت يف توجهات املقرتعني فعاًل؟ )هيثم املوسوي(
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عــرب وعـالم

الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
لسالح  تابعة  غواصات  أن 
من  قصفت  الروسي  البحرية 
بصواريخ  املتوسط  البحر 
تابعة  مواقع  اجملنحة،  »كاليرب« 

لـ »داعش« يف دير الزور.
الوزارة  باسم  الناطق  وقال   
إن  كوناشينكوف  إيغور 
الغواصات الروسية أطلقت حنو 
»أصابت  جمنحة  صواريخ   10
اإلرهابيني  قيادة  مقرات 
وحظائر  وذخائر  أسلحة  وخمازن 
داعش  لتنظيم  تابعة  مدرعات 
وأشار  امليادين«.  منطقة  يف 
إىل أن هدف الضربات الرئيسي 
هو تعزيز تقدم اجليش السوري 

يف دير الزور.
باسم  الناطق  أعلن  تزامنًا، 
الرئاسة الرتكية إبراهيم كالني، 
عملية  لشن  مستعدة  أنقرة  أن 
محاية  »وحدات  ضد  عسكرية 
منطقة  يف  الكردية«  الشعب 
عفرين بريف حلب الشمالي يف 

سورية. 
تصرحيات  يف  كالني  وقال 
للصحافيني أمس االول: »تركيا 
ستتدخل على األرض إذا قررت 
ضرورية  اإلجراءات  هذه  أن 
استكملنا  وقد  أمنها،  لضمان 
للعملية«.  االستعدادات  مجيع 
وعززت تركيا يف شكل ملحوظ 
خالل األسابيع املاضية وجودها 
هاتاي  حمافظة  يف  العسكري 

على احلدود مع سورية. 
يف  متطابقة  مصادر  قالت 
»عقدة«  إن  السورية  املعارضة 
احلدود  على  نصيب  معرب  فتح 
زالت  ما  األردنية  السورية- 

الضغوط  رغم  على  حاضرة 
األردنية واألمريكية على فصائل 
املعارضة، موضحة أن اخلالفات 
مع  الفصائل  عالقات  تهدد 
تؤدي  وقد  وواشنطن،  عمان 
بينها  من  ضدها،  إجراءات  إىل 
فتح معرب بري بديل يف حمافظة 
لسيطرة  اخلاضعة  السويداء 
موازاة  يف  السورية.  احلكومة 
ذلك، ومع احتدام املعارك على 
»اللجنة  وصفت  عدة،  جبهات 
الدولية للصليب األمحر« الوضع 
مستويات«  »أسوأ  بـ  احلالي 
معارك  منذ  سورية  يف  العنف 
وأشارت  املاضي.  العام  حلب 
اللجنة إىل سقوط مئات القتلى 
املدنيني وإحلاق الضرر بعشرات 
واملدارس،  املستشفيات 
شكل  يف  قلقها  عن  وعربت 
الرقة  يف  الوضع  بسبب  خاص 
وإدلب والغوطة الشرقية ودير 

الزور.
النظامية  القوات  وواصلت 
يف  عدة  حماور  على  تقدمها 
بعد  الشرقي  الزور  دير  ريف 
اشتباكات عنيفة مع »داعش«. 
وأفاد »املرصد السوري حلقوق 
النظام  قوات  بأن  اإلنسان« 
حققت مزيدًا من التقدم وباتت 
كيلومرتات   5 حنو  مسافة  على 
تعد  اليت  امليادين،  مدينة  من 
»داعش«  لـ  األساس  املعقل 

شرق سورية.
املعارضة  يف  مسؤولون  وأفاد 
احلر«  »اجليش  فصائل  بأن 
متزايدًا  أردنيًا  ضغطًا  تقاوم 
لنقل السيطرة على معرب نصيب 
وعلى  السورية.  احلكومة  إىل 

رغم نفوذ األردن على الفصائل 
أن  إال  احلدودية،  املناطق  يف 
عودة  تقاوم  هذه  الفصائل 
منذ  عليه  سيطرت  الذي  املعرب 
السورية  السلطات  إىل   2015
إىل  إدارته  بتسليم  ولو 
مسؤولني مدنيني ال إىل عناصر 

من اجليش السوري.
»اجليش  قياديي  أحد  وقال 
لوكالة  الكراد،  أدهم  احلر« 
»رويرتز« إن »صفة أي موظف 
بأنه من النظام هي مبثابة إعادة 
الشرعية إىل نظام متهالك خرج 
وأسقط  باملاليني  الشعب  عليه 

هذه الشرعية«.
املعارضة  يف  مسؤولون  وقال 
إن األردن قدم مقرتحات ميكن 
املعارضة  عناصر  خالهلا  من 
نصيب  إىل  الطريق  تأمني 
من  كيلومرت   100 يبعد  الذي 
إدارة  تدير  بينما  العاصمة، 
على  املعرب.  دمشق  من  مدنية 
أن حيصل عناصر املعارضة على 
يف  اجلمركية  الرسوم  من  جزء 
إطار االتفاق. وأفادوا بأن تلك 
االقرتاحات ُنوقشت خالل اجتماع 
وجمالس  األردنية  احلكومة  بني 
املعارضة،  تديرها  حملية 
سورية  جنوب  من  ومعارضني 

بعمان نهاية الشهر املاضي.
حمافظ  الصلخدي  علي  وقال 
سيطرة  مناطق  يف  درعا 
دقيق  املعرب  »وضع  املعارضة: 
وحساس، ليس هناك رد بعد« 

على مطالب األردن.
ومع مجود املباحثات، هدد األردن 
وفد املعارضة بفتح معرب بري آخر 
اخلاضعة  السويداء  حمافظة  يف 

البحرية الروسية تقـصف مـواقع »داعش« فـي املـيادين وتركيا مستعدة لشن عملية ضد االكراد يف »عفرين«
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لسيطرة القوات النظامية ما مل 
اتفاق.  إىل  املعارضة  تتوصل 
وقال الصلخدي خالل االجتماع: 
السويداء سيتم  ُفتح معرب  »إذا 
إغالق املعابر اإلنسانية. هذا هو 
إىل  وإضافة  األردني«.  الطرح 
املعارضة  تريد  املعرب،  »عقدة« 

تلبية مطالب أخرى تشمل إطالق 
سراح حمتجزين.

احلريري،  جاسم  أبو  وقال 
الوطنية  »اجلبهة  يف  القيادي 
فتح  إن  سورية«،  لتحرير 
املعرب مرهون بإطالق املعتقلني 
»لن  وزاد:  املهجرين.  وعودة 

وسنعمل  األيدي  مكتويف  نقف 
جاهدين إليقاف تسليم املناطق 
ومن  النظام«.  احليوية ملصلحة 
شأن تسليم املعرب إىل احلكومة 
فصائل  إضعاف  السورية 
قوية  دفعة  وإعطاء  املعارضة، 

للنظام السوري.

البحرية الروسية تقصف مواقع داعش يف امليادين بصواريخ كاليرب املجنحة

يلقي الرئيس األمريكي دونالد 
خطابًا  املقبل  اخلميس  ترامب 
حموريًا يف شأن االتفاق النووي 
امُلربم بني إيران والدول الست، 
وسط تكهنات بأنه يعتزم إبالغ 
الكونغرس بأن طهران ال تلتزم 
االنسحاب  دون  من  االتفاق، 
اإلدارة  تأمل  خطوة  يف  منه، 
أو  مضمونه  تعزيز  تتيح  بأن 
إيران. كما  فرض عقوبات على 
»احلرس  ترامب  ُيدرج  أن  ُيرّجح 
التنظيمات  الئحة  على  الثوري« 

اإلرهابية.
ويف روما، كّرر رئيس املنظمة 
اإليرانية للطاقة الذرية علي أكرب 
صاحلي، أن االتفاق النووي »ال 

عليه«.  التفاوض  إعادة  متكن 
وقال على هامش مشاركته يف 
النووي:  األمن  تعزيز  مؤمتر عن 
التفاوض  إعادة  بعضهم  »يريد 
على األبعاد التقنية لالتفاق، لكنه 
ليس قاباًل إلعادة التفاوض. إذا 
منه،  املتحدة  الواليات  انسحبت 
فسينهار  أخرى،  دول  وتلتها 
انسحبت  إذا  ولكن  بالتأكيد، 
املتحدة وحدها، فعلى  الواليات 
جلنة املراقبة )اإليرانية املشرفة 
على تطبيق االتفاق( اختاذ قرار 

يف هذا الصدد«.
وُيتوّقع أن يكون خطاب ترامب 
مراجعة  خالصة  يعرض  شاماًل، 
إيران،  شأن  اإلدارة يف  تعّدها 

»أسوشييتد  وكالة  أفادت  فيما 
سيعلن  الرئيس  بأن  برس« 
اسرتاتيجية كاملة يف واشنطن. 
وسيأتي اخلطاب قبل ثالثة أيام 
الكونغرس  ترامب  إبالغ  من 
طهران  التزام  شأن  يف  قراره 
االتفاق، وهذا إجراء قانوني على 
اخلارجية  ووزارة  األبيض  البيت 

تنفيذه كل ثالثة أشهر.
أبلغت  ترامب  إدارة  وكانت 
إيران  بأن  مرتني  الكونغرس 
تلتزم االتفاق، منذ تنصيبه مطلع 
يعّدل  أن  ُيرّجح  ولكن  السنة، 
يعترب  وأن  املرة،  هذه  موقفه 
أن االتفاق »يتعارض مع مصاحل 

األمن القومي األمريكي«.

ترامب يستعد لوضع »احلرس الثوري« على الئحة اإلرهاب األمريكية
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حيوان  أن  إىل  علماء  توصل 
يف  املنقرض  الديربوتودون 
برحالت  سيقوم  كان  أسرتاليا 
أحناء  مجيع  يف  طويلة  سنوية 
على  الطعام،  عن  حبثا  القارة 
للحيوانات  الكبرية  اهلجرة  غرار 

الربية يف أفريقيا.

نوع  وهو  احليوان،  هذا  وترك 
العمالقة،  الومبت  حيوانات  من 
أسنانه  يف  كيماوية  قرائن 
سلوكه.  كان  كيف  توضح 
تقودها  اليت  األحباث  وتشري 
هذا  أن  إىل  كوينزالند  جامعة 
برحالت  سيقوم  كان  احليوان 
إىل  تصل  وإيابا  ذهابا  منتظمة 

200 كيلو مرت.

دكتور  برايس،  غيلربت  يقول 
مشارك يف البحث: »يعود األمر 
يقول  الذي  القديم  املثل  إىل 
)أنت انعكاس ملا تأكله(، وذلك 
ألن املواد الكيميائية املوجودة 
يستهلكه  الذي  الطعام  يف 
من  جزءا  أصبحت  احليوان  هذا 
أسنانه. لكن من الصحيح أيضا 
للبيئة  انعكاس  »أنت  أن نقول 
إذا  خاصة  منها«،  تأكل  اليت 
ألن  النباتات،  آكلي  من  كنت 
اليت  للرتبة  اجليولوجية  الكيمياء 
ثابتة  تصبح  النباتات  بها  تنمو 
أكلة  احليوانات  أسنان  يف 

العشب.«

وقد اختفى احليوان الذي ينتمي 
لفصيلة اجلرابيات، والذي يبلغ 
أكثر  قبل  مرت،   1.8 حنو  طوله 
بسبب  رمبا  سنة،  ألف   40 من 
املناخ.  وتغري  اجلائر  الصيد 
وقال برايس إنه ال يوجد حيوان 
من فصيلة اجلرابيات يف الوقت 

»هجرة سنوية« للدببة األسرتالية 
العمالقة قبل 40 ألف عام

احلالي يقوم بهجرة سنوية.

حيوان  مليون  من  أكثر  ويقوم 
واحلمار  الربية  احليوانات  من 
سنوية  جبولة  والظباء  الوحشي 
النظام  خالل  من  وإيابا  ذهابا 
البيئي »سريجنييت ماساي مارا« 
وتنزانيا  كينيا  عرب  ميتد  الذي 
مناطق  أفضل  من  لالستفادة 

التغذية.

وقال برايس إن هذا االكتشاف 
بشأن احليوانات املنقرضة ميكن 
دراسة  يف  مفيدا  يكون  أن 

احليوانات املهاجرة األخرى.
يف  الربية  احليوانات  تقوم 

أفريقيا بهجرات طبيعة كبرية

وتساءل: »ما هي اآلثار املرتتبة 
على خسارة حيوان مهاجر كبري 
حيوان  أو  وحشي  محار  مثل 

عشيب؟«

حيوان  »كان  وقال: 
من  أيضا  الديربوتودون 
العشب  آكلة  الكبرية  احليوانات 
التهام  على  قادرة  كانت  اليت 

شخص من منزله.«.

أخذ  يؤثر  »كيف  وأضاف:   
النظام  خارج  هذا  مثل  حيوان 
النباتي  الغطاء  على  البيئي 

وأعداد احليوانات األخرى؟«

»حيوان  أن  إىل  برايس  وأشار 
الديربوتودون كان من املفرتض 
أن يكون مصدرا للغذاء نفسه، 
بعيدة  آثار  لغيابه  وسيكون 
دراسة  ونشرت  املدى.« 
»اجلمعية  دورية  يف  األسنان 

امللكية بروسيدينغس بي«.

كان حيوان الديربوتودون من بني الجرابيات العمالقة التي عاشت يف 
العصر الجليدي بأسرتاليا

تقوم الحيوانات الربية يف أفريقيا بهجرات طبيعة كبرية

غرمت حمكمة يف مدينة ملبورن 
بيل  تدعى  مدونة  األسرتالية 
قضت  أنها  ادعت  غيبسون 
على سرطان أصابها يف الدماغ 
الطبيعي  العالج  باستخدام 
بأن  احملكمة  وقضت  فقط. 
ألف يورو،  تدفع غيبسون 275 
تهمة  حقها  يف  أثبتت  أن  بعد 
وزعمت  املستهلك.  تضليل 
املدونة املقيمة يف ملبورن بأنها 
وأنها  الدماغ،  بسرطان  مصابة 
استطاعت شفاء نفسها بعالجات 
باالعتماد  خاصة  وتغذية  بديلة 
األيورفيدا.  عالج  طريقة  على 
وقد تبني فيما بعد أنها مل تكن 
مصابة مطلقًا مبرض السرطان.

ورأت احملكمة يف قرارها الصادر 

سبتمرب/   28( اخلميس  يوم 
األسرتالية  املدونة  أن  أيلول( 
من  املستهلكني  على  كذبت 
من  أموال  على  احلصول  أجل 
اخلاص  تطبيقها  مبيعات  وراء 
املعروف  اهلواتف احملمولة  على 
وكذلك  بانرتي«،  »هول  باسم 
حتكي  لكتاب  بيعها  خالل  من 
املرض  من  شفائها  قصة  فيه 
املزعوم، حيث متكنت من خالل 
يورو.  ألف   300 مجع  من  ذلك 
واتضح أن غيبسون تربعت مببلغ 
جمموع  من  يورو  آالف  سبعة 
عليها،  حتصلت  اليت  املداخيل 
ستتربع  أنها  تدعي  كانت  فيما 
جبميع املداخيل لفائدة مجعيات 

خريية.

عقوبة مدونة ادعت إصابتها بالسرطان

كيف تبدو العالقات السياسية بني أسرتاليا والصني؟ وملاذا 
العالقات  رغم  على  العالقة  هذه  يف  املتبادل  احلذر  هذا 
لعبت دورًا مهمًا يف  اليت  الدولتني  القوية بني  اإلقتصادية 
-2008 عام  العاملية  املالية  األزمة  تداعيات  أسرتاليا  جتنب 
2009، واستمرار النمو اإلقتصادي يف أسرتاليا بدون ركود 

ملدة 26 عامًا؟ 
هذا ما يدركه جيدًا السياسيون األسرتاليون ويرّدده اإلعالم 
األسرتالي وتظهره أرقام التجارة املتبادلة بني البلدين أيضًا. 
الشعبوية  األحزاب  شعبية  زيادة  من  احلكومة  تتخوف  هل 
والعنصرية )أمة واحدة( مثاًل للحفاظ على شعبيتها بتبّن هذا 

املوقف؟
أسرتاليا اليت ترتبط بعالقات أسرتاتيجية مع الواليات املتحدة 
األمريكية تتوجس من النشاطات الصينية للتأثري على السياسة 
واملستوى  الواليات  البلديات،  مستوى  على  األسرتالية 
الفيدرالي، وكذلك للتأثري على اجلالية األسرتالية من أصول 

صينية الذين ينتقدون بيجني.
أجرتها  أخبارية  وتقارير  حتقيقات  بعد  املخاوف  هذه  ظهرت 
من  املمّولة  بي سي  أي  وحمطة  اإلعالمية  فريفكس  مؤسسة 

احلكومة يف برنامج »الزويا االربع«. 
وقد جاء يف هذه التقارير أن جهاز املخابرات الداخلية األسرتالي 
»آزيو« لديه ختّوف من التدّخالت اخلارجية من خالل التربعات 
عمل  على  والتـأثري  للجامعات  او  السياسية  لألحزاب  املالية 
يف  الصينية  باللغة  الناطقة  اإلعالم  ووسائل  اجلامعات  هذه 
أسرتاليا، حيث أن القوانني احلالية غري مناسبة ملواجهة هذه 

املشكلة.
لوضع  يعمل  برندس  جورج  الوزير  الفيدرالي  العام  املدعي 
إطار  ووضع  احلالية  القوانني  وتعديل  إصالح  أجل  من  خطة 
والعوملة  العصر  وحتديات  القضايا  هذه  حيكم  جديد  قانوني 
وسط ختوف من نشاط سّري يقوم به احلزب الشيوعي الصين 

للتأثري على العمل السياسي يف أسرتاليا.
ألجل ذلك فقد سافر برندس يف متوز املاضي إىل واشنطن 
املتحدة  الواليات  يف  األمنية  االجهزة  عمل  على  لإلطالع 
االمريكية والقوانني املعمول بها هناك من أجل وضع منوذج 
»بالعميل  املعروفة  األمريكية  القوانني  حياكي  القوانني  من 
األجنيب« وذلك ملكافحة أعمال التجّسس، وسوف يقدم برندس 
مشروع قانون بهذا اخلصوص إىل الربملان ألقراره يف تشرين 

الثاني القادم.
غطاء  حتت  يعملون  الذين  األفراد  املقرتحة  القوانني  تشمل 
لألحزاب  باألموال  ويتربعون  )اللوبي(  الضغط  جمموعات 
القوانني  تفرض  وقد  أجنبية،  حكومات  حلساب  السياسية 
مسبق  تسجيل  األعمال  بهذه  يقومون  الذين  على  املقرتحة 
ملؤسساتهم واإلعالن عن أعماهلم وعالقاتهم وإال فسيواجهون 

عقوبات مدنية أو جنائية.
وقد تشمل اإلصالحات او التعديالت عقوبات جديدة ملكافحة 
سرقة األسرار التجارية ومحاية املعلومات احلكومية  السرية، 
مصادر  على  للحفاظ  الصحافيني  القوانني  حتمي  وسوف 
معلوماتهم، ومتنع التربعات املالية ذات اهلدف السياسي من 

قبل األجانب.
إفتتاحيتها  يف  هريالد«  مورننغ  سدني  »ذي  صحيفة 
)2017/9/25 ص16( دعت إىل التحّرك وضرورة مواجهة عمل 
العمالء األجانب ودعت إىل تعديل القوانني املعمول بها من 

أيام احلرب الباردة لتتناسب مع حتديات العوملة.
الرئيس السابق لدائرة الشؤون اخلارجية والتجارة وعميد جامعة 
كوينزلند احلالي بيرت فاركيز كان أيضًا من أوائل الرمسيني 
الذين حّذروا من النشاطات الصينية يف اجلامعات األسرتالية 

واليت تقّوض مبادىء احلرية األكادميية .
األسرتالية  العالقات  من  جديدة  أمام صفحة  أخريًا، هل حنن 
إحتواء  عملية  ضمن  اإلجراءات  هذه  تدخل  وهل  الصينية، 
السابق  االمريكي  الرئيس  إدارة  بدأتها  كانت  اليت  الصني 

باراك أوباما؟ 
الفعل  رّدة  هي  وما  القوانني  طبيعة  لنرى  اإلنتظار  علينا 
الصينية عليها، علمًا أن التقارير والتحقيقات الصحفية مّست 
احلزب الشيوعي الصين باإلسم، وذكرت أن دائرة وكاالت 
الضغط )اللوبي( تنشط بإشراف الرئيس الصين زي جني بنغ 

من أجل تعزيز النفوذ الصين حول العامل.
الفيدرالية )حزب  املعارضة  ما هو موقف  آخر،  ويبقى سؤال 
لديه  احلزب  أن  علمًا  املقرتحة  اجلديدة  القوانني  من  العمال( 
حياكي  أنه  رغم  اآلسيوي  احمليط  مع  للعالقات  خمتلفة  رؤية 

سياسة احلكومة يف القضايا األمنية؟

عباس علي مراد
سدني
  Email: abbasmorad@hotmail.com

الصينيون حتت اجملهر األسرتالي

اتهامات  رجال  مثانية  يواجه 
يلماظ  حممت  وقتل  باختطاف 
)Mehmet Yilmaz( الذي قتل خالل 
بعامل  مرتبطة  جرائم  سلسلة 

اجلرمية يف سيدني.
يف  كبري  اخرتاق  أدى  فقد 
التحقيق فى سلسلة  من جرائم 
بعامل  املرتبطة  العمد  القتل 
اتهام  اىل  سيدني  يف  اجلرمية 
مثانية رجال خبطف واعدام حممد 

يلماظ العام املاضى.
من  البالغ  الشاب،  وكان 
رميا  قتل  قد  عاما،   29 العمر 
قريبة  مسافة  على  بالرصاص 
يدخل  كان  عندما  خطيبته  أمام 
احدى  ماري،  سيارة يف سانت 
ضواحي غرب سيدني يف ايلول 

.2016
امس  يوم  احملققون  وكشفت 
مثانية  ان  عن  اخلميس  االول 
اتهامات  يواجهون  رجال 
اثنان يدعون  بالقتل من بينهم 
خطفا وضربا  انهما  )احملققون( 
يلماظ بقسوة فى االسابيع اليت 

سبقت رميه بالرصاص.
ومن بني هؤالء أبوزار سلطاني 
)Abuzar Sultani( البالغ من العمر 
بالقتل  اتهم  الذي  عاما،   28
وتوجيه مجاعة إجرامية كما اتهم 
بقيادة عصابة يف حرب عصابات 

دموية يف سيدني.
على سلطاني،  القبض  وقد مت 
وهو شخصية بارزة يف عصابات 
 Rebels bikie( النارية  الدراجات 
وأربعة  املتمردين،  من   )figure

السجون  آخرين والقي بهم يف 
هذا األسبوع.

من  جزءا  يلماز  مقتل  وكان 
اطالق  عمليات   10 من  سلسلة 
املنظمة  اجلرمية  عامل  يف  نار 
وعمليات إعدام انتقامية واضحة 
يف مجيع أحناء سيدني منذ عام 

.2015
أكدت  األول،  كانون  ويف 

اعتقال مثانية من عصابة يف سيدني على 
خلفية جرمية قتل

الشرطة وجود صلة بني إطالق 
النار على يلماظ وقتلتني أخرين 
هما مايكل ديفي، 30 عاما يف 
املتمردين  وكبار   ،2016 آذار  
الذي  عاما،   37 إيسرت،  مارك 
عثر على جثته يف غابة يف كوان 

يف حزيران  2015.
يف ذلك الوقت، أفرج احملققون 
مراقبة  لكامريات  لقطات  عن 
لعربات خمتلفة وقالوا إن هناك 
»عددا من الناس« الذين ميكن 
يف  التحقيق  يف  يساعدوا  أن 

جرائم القتل ذات الصلة.
الرجال،  من  اثنان  ويواجه 
 Lone عصابة  رئيس  بينهم  من 
ايركان  النارية  للدراجات   Wolf

كيسكني Erkan Keskin، 40 عاما، 
يلماز  باختطاف  تتعلق  اتهامات 
قال  حسبما  عليه،  واالعتداء 
جايسون  العام   املفتش  نائب 
ديكينسون الذي استلم املهمة 

لفرتة »طويلة« من الزمن.
للصحفيني  ديكينسون  وقال 
يف سيدني امس االول اخلميس 
»يكفي القول ان اصاباته كانت 

بالغة«.
كيسكني  من  كل  واجه  وقد 
امس  سيدني  حماكم  وسلطاني 

االول اخلميس.
املنظمة  القتل  جرائم  أن  وقال 
ولكن  عليه،  العمل  أمر يصعب 
متابعة  سيواصلون  احملققني 
خطوط التحقيق النشطة واحلالية 

لكل حالة.
املمتلكات  احملققون  وداهم 
يف بالكيت، ميدوبانك، ماونت 
غاردن،  ستانهوب  درويت، 
يف   The Pondsو ماري  سانت 
وقت مبكر من يوم امس االول 
أثناء  ضبطوا  حيث  اخلميس، 
سالحا   80 من  أكثر  التحقيق 
ذخائر  طلقة  ألف   12 و  ناريا 
وما يساوي 400 ألف دوالر من 

املخدرات غري املشروعة.
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اســرتاليا يف أسبوع

برنامج  يدخل  ان  احملتمل  من 
 FACIAL( الوجه  على  التعرف 
حيز   )recognition software
اخلدمة الفعلية  يف املطارات 
العام  من  ابتداء  األسرتالية 
املقبل مع  اتفاق قوي لقادة 
على  واملقاطعات  الواليات 
من  األسرتاليني  محاية  أن 
أكثر  هو  اإلرهابي«  »التهديد 
املدنية  احلريات  من  أهمية 

لعدد قليل من االشخاص.
الواليات  قادة  وكان 
على  امجعوا  قد  واملقاطعات 
من  جمموعة  على  االتفاق 
ملكافحة  اجلديدة  اإلجراءات 
اإلرهاب وذلك يف قمة أمنية 
وطنية خاصة مبكافحة االرهاب 
مع مالكومل تورنبول يف كانبريا 

يوم امس االول اخلميس.
اتاحة وصول  ويشمل االتفاق 
القانون  إنفاذ  سلطات 
رخص  صور  إىل  الفيدرالية 
مراقبة  ميكن  حبيث  القيادة 
املراقبة  كامريات  ورصد 

)CCTV( يف الوقت املناسب.
فيكتوريا  وزراء  رئيس  وقال 
دانيال اندروز للصحافيني امام 
جملس النواب ان »االعتبارات 
ال  املدنية  للحريات  الوطنية 
جدا..  احلقيقي  التهديد  تبدد 
لالرهاب  احلقيقي  التهديد 

لبلدنا اليوم«.
واضاف »اننا سنضطر اىل احلد 
من حقوق وحريات عدد قليل 
احلفاظ  اجل  من  الناس  من 

شورتن: نتعاون مع احلكومة الفيدرالية لسجن مهربي األسلحة مدى احلياة وادعوا املواطنني لتسليم اسلحتهم

اجتماع جملس حكومات الكومنولث لألمن القومي: الواليات تتطلع للرتحيب بالتدابري اجلديدة ملكافحة اإلرهاب
محاية األسرتاليني من »التهديد اإلرهابي« هو أكثر أهمية من احلريات املدنية لقلة من االشخاص

العظمى  للغالبية  االمن  على 
من االسرتاليني«.

وقال اندروز ان قادة حكومات 
محاية  يهمهم  الكومنولث 
البيئة  فى  املدنية  احلقوق 

احلالية.
رئيسة  ذلك  يف  ووافقته 
ويلز  ساوث  نيو  والية 
قائلة:  بريجييكليان  غالديس 
النظر  نعيد  أن  مجيعا  »علينا 
وحلولنا  املدنية  حقوقنا  يف 
األمور،  تلك  بشأن  الوسطية 
الغالبية  أن  أعتقد  ولكن 
العظمى من اجلمهور تريد منا 

أن نضع األمن أوال«.
ان  يقّدرون  »انهم  واضافت 
علينا اللجوء اىل هذه القوانني 
العادية  غري  الظروف  بسبب 
انفسنا  جند  اليت  واملؤسفة 

فيها«.
املتطرفني  احتجاز  وسيتم 
الستجوابهم ملدة تصل إىل 14 
يوما دون توجيه تهم إليهم يف 
إطار اقرتاح آخر على الطاولة 
احلكومات  جملس  اجتماع  يف 
االول  امس  يوم  األسرتالية 

اخلميس.
الفيدرال  قادة  سيعترب  كما 
ترويج  اي  جرميًة  والواليات 
او  ارهابي  هجوم  لشن  خادع 
امتالك مواد حول كيفية شن 

هجوم ارهابي.
تازمانيا  وزراء  رئيس  واشار 
ويل هودمجان اىل ان الواليات 
بيانات صور  قواعد  تسلم  مل 

تورنبول مع قادة الواليات واملقاطعات خالل االجتماع
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للحكومة  القيادة  رخصة 
الفيدرالية ولكنها كانت توفر 

امكانية الوصول.
لن يضمن  »ان ذلك  واضاف 
فقط اجراءات امنية اكرب ولكن 
السلطات  ايضا  سيساعد 
تطبيق  على  احمللية  القضائية 
واحلفاظ  اجلرمية  ملنع  القانون 
اجملتمعات  سالمة  على 

احمللية«.
وقال السيد هودمجان إن األمة 
حباجة إىل التكيف والتأقلم مع 
و«النظام  الصعبة«  »األوقات 

العاملي اجلديد«.
اىل ضمان  »اننا حباجة  وقال 
ان تكون امتنا ووكاالت انفاذ 
القانون وحكوماتها قبل اللعبة 
وان تشمل فى بعض االحيان 
خاصة  هواجس  ضرورة وضع 
باخلصوصية  تتعلق  وخماوف 
جمتمعاتنا  محاية  جانب  اىل 

وابقائها اكثر امانا«.
وسلطت رئيسة والية كوينزالند 
الضوء  باالسزوك  أناستاشيا 
اجلديدة  التدابري  أهمية   على 
يف  بها  املعمول  للسالمة 

ألعاب الكومنولث.
الكوينزالنديني  ان  وقالت 
لكامريات  مرتاحني  سيكونون 
تصور  اليت    )CCTV( األمان 
حيمل  وان  احلشود  وتتفحص 
االلعاب  حيضر  شخص  كل 

هوية عليها صورته.
واضافت »ان ذلك كله من اجل 
لالرهاب  احتماالت  اي  وقف 

من  االالف  يكون  ان  وضمان 
دورة  يف  مأمن  يف  الناس 
اؤيد  فانين  ولذلك  االلعاب 
اى اجراءات مطلوبة - املراقبة 
واالمن االضايف - وكما قلت 
يتعاون  الوزراء  رئيس  فان 
معنا يف كل ما له عالقة بهذه 

املسائل«.
اقرتاح  فى  النظر  سيتم  كما 
االول  امس  صباح  قدمه، 
املعارضة  زعيم  اخلميس، 
الفيدرالية بيل شورتن لتمديد 
حتى  للسالح  الوطين  العفو 
نهاية العام فى اعقاب مذحبة 
ذكر  حسبما  فيغاس.  الس 
املقاطعة  رئيس  غانر  مايكل 

الشمالية.
أيضا  شورتن  السيد  ودعا 
النظر  إىل  تورنبول  حكومة 
احلياة  مدى  بالسجن  حكم  يف 
ملهربي األسلحة الذين جيلبون 
إىل  املشروعة  غري  األسلحة 

أسرتاليا.
»ان  شورتن  السيد  وقال 
يقدرون  القانون  تطبيق  خرباء 
 600 اىل  يصل  ما  هناك  ان 
الف قطعة سالح غري قانونية 

يف شوارعنا«.
العدد كبري  »ان هذا  واضاف 
أن  األحباث  وأظهرت  جدا. 
هناك املزيد من قطع السالح 
يف أسرتاليا اآلن اكثر من ذي 
آرثر.  بورت  عرب   تصل  قبل 
حنن حباجة إىل مزيد من العمل 
شوارعنا  من  السالح  الزالة 

ورمي حاملي السالح ومروجيه 
واملتاجرين به يف السجن مدى 

احلياة«.
حكومة  شورتن  السيد  ودعا 
أحكام  النظر يف  إىل  تورنبول 
على  احلياة  مدى  بالسجن 
قائال  وجتاره،  السالح  مهربي 
إن األمة حباجة إىل منع حدوث 
ليندت  حصار  مثل  مأساة، 

كافيه، مرة اخرى.
وكشف زعيم املعارضة عن ان 
سالحا غري قانوني استخدم يف 

احلصار.
العمال  حزب  زعيم  وقال 
القضية  هذه  ان  الفيدرالي 
جيب ان تكون فوق السياسة، 
من  االئتالف  مع  العمل  آمال 

االجراءات  هذه  وضع  اجل 
موضع التنفيذ.

»إن  شورتن:  السيد  وقال 
حبق  فخورون  األسرتاليني 
بالسالح،  اخلاصة  بقوانيننا 
ولكن هذا ال يعين أننا جيب أال 

نفعل املزيد«.
واضاف »اننا حنتاج ان نكون 
اجملرمني  على  صرامة  اشد 
غري  السالح  جيلبون  الذين 
وحنن  اسرتاليا.  اىل  الشرعي 
حباجة إىل السماح لألسرتاليني 
ذوي النوايا احلسنة بتسليم اي 
وخاصة  لديهم،  سالح  قطعة 
األسلحة ذات الطراز العسكري 
والطاقة العالية، اليت  ينبغي 

اال تكون حبوذتهم«.

غالديس بريجيكليانمالكولم تورنبول

بيل شورتن أناستاشيا باالسزوك دانيال اندروز

وزير العدل مايكل كينان يتفحص مجموعة من االسلحة غري الشرعية
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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
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مـقاالت وتحقيقات

مع ختّلي عمان عن فصائل املعارضة 
يف اجلنوب السوري، فتح األردنيون 
الباب واسعًا أمام إسرائيل الستمالة 
بدأت  فيما  الفصائل،  هذه  بعض 
أخرى بالتواصل واملصاحلة مع اجليش 
إسرائيل  وتتذّرع  والدولة.  السوري 
على  السوري  اجليش  سيطرة  بأن 
القنيطرة تهّدد أمنها بوجود حزب اهلل 
إىل جانبه، إاّل أن التوّسع اإلسرائيلي 
بذاته  يتحّول  احملّرر  اجلوالن  داخل 
ورقة يف يد اجليش، الستهداف عمالء 

إسرائيل وجنودها.
ثالثة أشهر مّرت على اتفاق »خفض 
يف  األمريكي  ـــ  الروسي  التصعيد« 
إسرائيل  لتجد  السوري،  اجلنوب 
نفسها مضطّرة إىل االخنراط العسكري 
بعد  امليدان،  يف  املباشر  واألمين 
غرفة  أصاب  الذي  الذريع  الفشل 
اليت  واجلماعات  األردنية  »املوك« 

كانت متّوهلا وتديرها.
»وقف  اتفاق  مفعول  سريان  ومنذ 
حّل  ضمنًا  احتوى  الذي  التصعيد«، 
اجلماعات  وحتويل  »املوك«  غرفة 
»صحوات« جديدة حتت  املسّلحة إىل 
البادية  يف  »داعش«  قتال  عنوان 
كّل  تزداد  اليت  والسيطرة  السورية 
السورية  احلدود  على  للجيش  يوم 
إىل  وصواًل  الشرقية،  األردنية  ــ 
رفعت  البوكمال،  مدينة  حدود 
إسرائيل مستوى تنسيقها مع فصائل 
املسّلحة، يف حماولة مللء  املعارضة 
الفراغ الذي أحدثه االبتعاد األردني، 
من  تبّقى  ملا  واحتضانًا  وإدارًة  مااًل 
املسلحني. وتتذّرع إسرائيل بـ«ضمان 

إسـرائيل ترث األردن يف الـجنوب الـسوري
فراس الشويف

و«رئاسة األركان« فيه املدعو عالء احللقي. وكذلك األمر بالنسبة 
إىل الفصيل املسّمى »أحرار نوى«. وهذه الفصائل باتت تتلّقى 
بشكل علين رواتب من االحتالل وتتلّقى دعمًا عسكريًا من القذائف 

والصواريخ والبنادق وأجهزة االتصال.
 وعلمت الزميلة األخبار »أيضًا« أن إسرائيل تبين »خمافر حدودية« 
لـ«حرس احلدود« اجلديد من املرتزقة املسّلحني على طول متاس 

اجلوالن احملتل.

الجيش يهاجم يف جبل الشيخ
»لن يسمح اجليش السوري بتشكيل منطقة عازلة يف اجلوالن«، 
بهذا احلسم جتيب مصادر عسكرية سورية معنّية باجلنوب عن سؤال 
»األخبار« عن اسرتاتيجية اجليش لضرب املشروع اإلسرائيلي يف 

القنيطرة.
 قبل أيام، بدأ اجليش هجومًا على مسّلحي بلدة بيت جّن، هدفه 
فصل بيت جّن عن بلدة مغر املري احملتلة يف جبل الشيخ، واستعادة 
السيطرة على البلدة، وفصل بيت جّن عن جباثا اخلشب. ال تستهني 
املصادر العسكرية بإمكان رفع إسرائيل سقف املواجهة مع متّدد 
على  عازم  »اجليش  أن  تؤّكد  لكّنها  اجلوالن،  حدود  إىل  املعركة 
تكّف  عن  إسرائيل  وعلى  اإلرهابيني،  من  املناطق  كل  استعادة 
يدها عن مّدهم بالدعم«. وقبل يومني، قصف العدو مواقع للواء 
90 قرب بلدة حضر، رّدًا على استهداف اجليش ملسّلحي بيت جّن. 
ويف حني، تتذّرع إسرائيل بوجود حزب اهلل على حدود اجلوالن، 
وبالنيات العدائية جتاهها، فإن انغماس جيش االحتالل يف دعم 
عمالء له يف اجلوالن، جيعل من هؤالء ومن يرعاهم هدفًا لعمليات 
بعمليات  للقيام  وحلفائه  السوري  اجليش  لدى  وذريعة  مضادة، 
خيرتقون  الذين  وضباطه  االحتالل  وجنود  املرتزقة  ضّد  مقاومة 
منطقة »فصل القوات« باملشاة واآلليات يف أكثر من نقطة على 

طول خط التماس.

رفض شعبي للعمالة
اإلسرائيلي،  العدو  عند  االرتزاق  الفصائل  بعض  اختارت  فيما 
اخنرطت فصائل أخرى يف احلوار والتواصل مع الدولة السورية، 
إّما بشكل مباشر أو عرب وساطة روسية، لتحقيق مصاحلات يف قرى 
عديدة، ال سّيما يف ريف درعا الغربي. وعلى الرغم من احملاوالت 
اإلسرائيلية احلثيثة الستمالة عواطف السوريني يف اجلنوب وإنهاء 
مساعدات  وتقديم  مدارس  إنشاء  عرب  إسرائيل  جتاه  العداء  حالة 
طبية وعينية وضّخ إعالمي كبري، إاّل أن أهالي وفعاليات العديد 
تتّخذ موقفًا  الواقعة حتت سيطرة اجلماعات املسلحة  البلدات  من 
معاديًا جتاه عمالء إسرائيل وترفض املساعدات اإلسرائيلية. ويف 
اآلونة األخرية، خرجت عّدة تظاهرات منّددة يف قرييت بريقة وبري 
وأخنل،  وجاسم  نوى  سّيما يف  ال  املشايخ،  بعض  وأطلق  عجم، 
مواقف معادية إلسرائيل يف خطب يوم اجلمعة، فضاًل عن إصدار 
ما يسّمى »دار العدل يف حوران« بيانًا منّددًا مبا مّسي »مبادرة 
سالم اجلوالن«، اليت أطلقتها جمموعة من العمالء قبل حنو شهر، 

وتهدف إىل التخّلي عن اجلوالن احملتل.
 وتقول مصادر يف أحد فصائل املعارضة يف »اجليدور« )قرى 
غرب درعا( ، إن »على عمالء إسرائيل التعّلم مّما تفعله مبرتزقتها 
دائمًا وتتخّلى عنهم كما ختلت عن مجاعة حلد«، مضيفًا أن »هذا 
له بعد الصفقة مع  الذي نتعّرض  األردني  التحّول سببه اإلذالل 

النظام والروس«.

فلسطني  املنتشرة يف مشال   91 اإلقليمية  الفرقة  لقيادة  تتبع 
احملتّلة، ومهّمتها إدارة الشؤون املدنية يف املناطق احملتّلة، واليت 
كان يسيطر عليها ما يعرف بـ«جيش حلد«. وفيما اكتفت »مديرية 
حسن اجلوار« بالتصريح عن تقديم املساعدة الطبّية واللوجستية 
مبظهر  إسرائيل  وتصوير  احلرب  جراء  من  سوريني«  لـ«جرحى 
إنساني، اخنرطت املديرية وشعبة املخابرات العسكرية اإلسرائيلية 
ووسائل  اللوجسيت  بالدعم  اإلرهابيني  مّد  جّدًا يف  باكرًا  »أمان« 
االتصال احلديثة واملعلومات امليدانية عن قوات اجليش، وتزويد 
اخلفيفة  بالذخائر  الفرقان«  و«ألوية  سوريا«  ثّوار  »جبهة  عناصر 
ملرابض  املتكّرر  واجلّوي  املدفعي  القصف  عن  فضاًل  واألعتدة، 
صّد  من  اجليش  متّكن  كّلما  للجيش  صواريخ  ورامجات  مدفعية 
هجومات اإلرهابيني على مواقعه، بذريعة انزالق قذائف وصواريخ 

إىل داخل اجلوالن احملتل.
شريكًا  كانت  اليت  »املوك«  غرفة  على  إسرائيل  راهنت  ولطاملا 
فيها إىل جانب األردن وقطر والسعودية وأمريكا وفرنسا، النتزاع 
اجلنوب من قبضة الدولة. إاّل أن ما ظهر من »حسن نّية أردنية« 
انتقال  خبثًا يف  انعكس  التصعيد،  وقف  اتفاق  بعد  جتاه سوريا 
إدارة بعض فصائل املعارضة من »املوك« إىل احلضن اإلسرائيلي 
بشكٍل كامل، خصوصًا بعد قرار وقف الرواتب ووقف إدخال جرحى 

املسلحني إىل األردن.

»حرس حدود« إلسرائيل

أنشأته  مسّلح  فصيل  وهو  اجلوالن«،  »فرسان  يسّمى  عّما  عدا 
للجوالن  املالصقة  اخلشب  جباثا  بلدة  يف  أشهر  قبل  إسرائيل 
األقل،  على  مسّلحة  فصائل  مخسة  أبيب  تل  لدى  بات  احملتل، 
االحتالل  جيش  ألوامر  وخيضعون  رواتب  عناصرها  يتقاضى 
كانت  وفيما  احملتل.  اجلوالن  مع  التماس  طول  على  مباشرًة، 
هذه الفصائل تتلّقى الرواتب من األردن وحلفائه يف »املوك«، 
عازلة«  »منطقة  العسكرية يف تشكيل  إسرائيل  ذراع  اآلن  باتت 
من بلدة بيت جّن على جبل الشيخ حتى بلدة الرفيد جنوب غرب 
درعا، مرورًا بطرجنة، جباثا اخلشب، احلميدية، الصمدانية الغربية، 
مدينة القنيطرة، الروحيينة، بري عجم، كودنة وسويسة. وحبسب 
املعلومات، فإن ما مّسي »حتالف اجلنوب« )دمج لـ«الفرقة األوىل 
مشاة« يف جبهة ثوار سوريا وجيش األبابيل( الذي يرأسه الرائد 
املنشّق قاسم جنم )تعّرض حملاولة اغتيال قبل فرتة(، باتت تديره 
اجلباوي  حممد  املدعو  عملياته  ويقود  اإلسرائيلية،  االستخبارات 

الرئيس  لقائه  بعد  نتنياهو  بنيامني 
الشهر  سوتشي  يف  بوتني  فالدميري 
انتزاع  من  متّكنه  وعدم  املاضي، 
اجلنوب  حتّول  بعدم  روسية  ضمانات 
الكيان  لتهديد  منطلٍق  إىل  السوري 
احملتل. والنتيجة ذاتها تنسحب على 

الزيارة اليت قام بها رئيس جهاز املوساد يوشي كوهني وفريق 
أمين إسرائيلي إىل واشنطن قبل زيارة نتنياهو، من دون احلصول 
على ضمانات أمريكية حامسة. وفيما طالب نتنياهو بانتشار خرباء 
اتفاق وقف  الروسية ملراقبة  القوات  بدل  اجلنوب  أمريكيني يف 
التصعيد، ينتشر اليوم يف اجلنوب حواىل 700 إىل 1000 عنصر من 
الشرطة العسكرية الروسية إىل جانب اجليش السوري، مهّمتهم 
متابعة  روسية  مصادر  وتقول  التصعيد«.  »وقف  اتفاق  مراقبة 
للميدان السوري، لـ«األخبار«، إن »نتنياهو يطالب روسيا وأمريكا 
بتأمني منطقة آمنة بعمق 40 كلم داخل احلدود السورية«، مضيفًة 
أن »روسيا ال ميكن أن تفرض على اجليش السوري التنازل عن 
اجلواب  أن  إىل  املصادر  وأشارت  أرضها«.  على  الدولة  سيادة 
»الضمانات  أن  على  التأكيد  هو  نتنياهو  طلبات  على  الروسي 
بوصول  هي  السوري  اجلوار  ودول  وإسرائيل  لألردن  احلدودية 
اجلماعات  على  والقضاء  احلدود  كامل  إىل  السوري  اجليش 
إن  لـ«األخبار«  غربية  دبلوماسية  مصادر  تقول  فيما  اإلرهابية«، 
»إسرائيل قلقة من وصول اجليش السوري إىل اجلوالن )احملتّل( 
برفقة عناصر حزب اهلل، لذلك تعمل على تقوية مجاعات معارضة 

للفصل بينها وبني السوريني )حدود اجلوالن(«.

مديرية »حسن الجوار«
»مديرية  أنشات إسرائيل يف اجلنوب ما يسّمى  منذ عام 2013، 
حسن اجلوار« تتبع لقيادة الفرقة اإلقليمية 210 يف جيش االحتالل 
املنتشرة يف اجلوالن احملتّل. ودور املديرية مطابٌق متامًا للدور الذي 
اللبناني، واليت كانت  للجنوب  املدنية«  »اإلدارة  به  كانت تقوم 

مصادر روسية: 
ضمانات دول الجوار 
السوري هي وصول 

الجيش إىل كامل 
الحدود
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أمن احلدود الشمالية«، إزاء التهديدات اليت تشّكلها عودة اجليش 
السوري إىل حدود اجلوالن احملتّل ووجود مقاتلني من حزب اهلل 
واحلرس الثوري اإليراني على مقربة من قوات العدو يف األرض 

احملتلة.
وزاد الطني بّلة خيبة األمل اليت أصيب بها رئيس وزراء العدّو 

بدأ الجيش هجومًا على مسّلحي بيت جنّ لفصلها عن بلدة مغر املري )أ 
ف ب(

نجحت تل أبيب يف استمالة عدد من الفصائل املسلحة للعمل إىل جانبها بعد تخّلي غرفة »املوك« عنها )أ 
ف ب(
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مقاالت وتـحقيقات

200 مليار دوالر، هي القيمة التقديرّية، اليت وضعها البنك الدولي، 
إلعادة إعمار سوريا. هذا املبلغ الضخم يقف وراء السعي اللبناني 
املتوقعة،  املشاريع  حنو  معربًا  لبنان  العتماد  واخلاص  الرمسي 
واقتطاع حصة من عائدات هذه الورشة. يف هذا السياق، ُتطرح 
الدور  للعب  األرضية  لتجهيز  التحتّية  البنى  مشاريع  من  جمموعة 
املذكور، أبرزها: إعادة إحياء سكة احلديد من بريوت إىل طرابلس 

ومن طرابلس إىل العبودّية.
حصلت الزميلة »األخبار« على دراسة أعّدتها شركة EGIS اهلندسّية 
األشغال، إلحياء مشروع  وزارة  للنقل يف  العاّمة  املديرّية  لصاحل 
سّكة احلديد من بريوت إىل طرابلس، بدأت الشركة العمل عليها 
يف عام 2012، بتمويل من بنك االستثمار األوروبي بقيمة مليوني 
دوالر، فيما مّت عرضها ومناقشتها، يف متوز املاضي، يف اجتماع 
ومصلحة  األشغال،  وزارة  النقل يف  ومديرّية  العمل،  فريق  ضّم 
سكك احلديد، وجملس اإلمناء واإلعمار، دون أن يتّم اإلعالن عن 

مضمونها.
تستعرض الدراسة األسباب اليت جتعل من إحياء سّكة احلديد من 
لناحية  اللبناني،  لالقتصاد  حيويًا  مشروعًا  طرابلس،  إىل  بريوت 
قدرته على تقليص زمحة السري والتخفيف من استعمال السيارات، 
لبنان  ربط  إىل  إضافة  تسّببه،  الذي  التلوث  نسبة  خفض  وتاليًا 
واحملافظات  املتوسط  البحر  من  االسرتاتيجي  لقربه  نظرًا  بسوريا 
إمكانّية  مع  وحلب،  ومحص  دمشق  مثل  تضررًا  األكثر  السورّية 
ربطه خبطوط دول الشرق األوسط والوصول إىل املرافئ األساسّية 
الشركات  تزاحم  بدء  الدراسة مع  يف املنطقة. يتزامن طرح هذه 
واحلكومات حلجز مكان هلا يف إعادة إعمار سوريا، واليت تبلغ حبسب 
تقديرات البنك الدولي حنو 200 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يعدُّ 
األمل الذي قد حييي القطار يف لبنان بعد تعطيل مستمّر منذ عام 

.1994

ملحة تاريخيـّة
يعود تاريخ سّكة احلديد يف لبنان إىل عام 1895، إذ افتتحت شركة 
 – دمشق   – بريوت  من  االقتصادّية  العثمانّية  احلديدّية  »اخلطوط 
بريه جك«، اململوكة من الضابط الفرنسي السابق الكونت  حوران – 
إدمون دو بريت لويس، أول خّط لسكة احلديد يربط بريوت بالشام 
ومن ثم حبوران وصواًل إىل البرية، وذلك بعد أن حصلت على امتياز 
إنشاء واستثمار سّكة حديد من السلطنة العثمانّية. وهو ما أّدى إىل 
تطوير املبادالت التجارّية بني هذه املدن، واليت كانت تتّم سابقًا 
محاه ومتديداتها  عرب البغال. بعدها، بدأ العمل على خّط الشام – 
يف عام 1895، ثّم اشرتى امتيازه البنك العثماني )وهو مؤسسة 
مالّية أوروبّية ميّوهلا فرنسيون( بعد تعّثر الشركة يف عام 1901، 
ثّم حصل البنك على امتياز إنشاء خط طرابلس - محص يف عام 
1910، كما مّول إنشاء خط رياق - محاه وافتتحه يف عام 1902. أّما 
طرابلس  بريوت –  يف عام 1942، أنشأ الربيطانيون خط الناقورة – 
لنقل اجليوش خالل احلرب العاملّية الثانّية، فتّم بذلك ربط أوروبا 
بأفريقيا مع تأسيس خط سّكة احلديد بني طرابلس وحيفا، وعمل 
ملّدة 6 سنوات ثّم توّقف بعد تفجري أنفاق الناقورة إثر اندالع احلرب 

االسرائيلّية يف عام 1948. العربّية – 

سـكة الـحديد: ربـع سـاعة... مـن بـريوت إلـى طــربجا
فيفيان عقيقي
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حتى عام 1994 قبل أن يتوّقف 
عن العمل نهائيًا.

ماذا يف الدراسة؟
بدأ العمل على دراسة EGIS يف 
األساسي  واهلدف   ،2012 عام 
منها إعادة إحياء سّكة احلديد من 
بريوت إىل طربجا لتقليص زمحة 
السري اليومّية على هذه الطريق 
سكان  من   %48 أن  باعتبار 
بريوت  بني  يعيشون  لبنان 
وجبل لبنان، و81% من وسائل 
النقل امُلستعملة يف عام 2015 
قبل  اخلاّصة.  السيارات  هي 
املسار  الدراسة  تستكمل  أن 
حتى طرابلس، بعد وضع إعادة 
وربط  كأولوّية،  سوريا  إعمار 
والشحن  التجارة  حبركة  لبنان 
والشرق  املتوسط  منطقة  يف 
التقديرات،  فبحسب  األوسط. 
شحنة   136 حنو  هناك  سيكون 
داخلّية فقط، من وإىل بريوت 
يف عام 2030، على أن ترتفع 

هذه  يف  والزمحة  السري  مشاكل  معاجلة  فكرة  إهمال  وبالتالي 
مع  أخرى.  مناطق  وبني  بينها  املتوازن  اإلمناء  وحتقيق  املناطق، 
اإلشارة إىل أن هذه الدراسة راعت الوضع الراهن للسّكة وتعاملت 
مع التعديات اليت تطال مسارها بطرق هندسّية خمتلفة، إّما عرب بناء 

اجلسور أو غريها...«. 
ويتابع أبو مراد »هناك أيضًا خماوف كثرية قد تطيح العمل بهذه 
سيحتم  الذي  جونية  أوتوسرتاد  توسيع  وأبرزها  أيضًا،  الدراسة 
حتويل السري مؤقتًا إىل طريق سّكة احلديد قرب نهر الكلب، ما قد 
جيعلها طريقًا دائمة، ويؤّخر أو يلغي فكرة إعادة إحياء القطارات 

48% من سكان لبنان يعيشون بني بريوت وجبل لبنان )مروان طحطح(

اللبنانّية خطوط سكك  الدولة  اسرتدت 
بدمشق،  بريوت  تصل  اليت  احلديد 
وطرابلس حبمص، من الشركة الفرنسّية 
فؤاد  الرئيس  عام 1956 يف عهد  يف 
سكك  خطوط  كّل  وّحدت  ثّم  شهاب، 
احلديد مبا فيها اخلّط الذي يصل بريوت 
احلديد  »سكك  اسم  حتت  بالناقورة، 
السكك  »مصلحة  وأنشأت  اللبنانّية«، 

إدارة  إليها  وأوكل   ،1961 العام  يف  املشرتك«  والنقل  احلديد 
حتى  الركاب  بنقل  استمّرت  واليت  احلديدّية،  اخلطوط  واستثمار 
اندالع احلرب اللبنانّية يف عام 1975، وبعدها استمّرت بنقل املواد 
ملعامل  الفيول  مادة  تأمني  إىل  أّدى  ما  وهو  والبضائع  األولّية 
الكهرباء طوال فرتة احلرب. إاّل أن املعارك القائمة أحلقت أضرارًا 
على  التعدي  عن  فضاًل  املصلحة،  ومعدات  ومباني  باالنشاءات 
أمالكها، وهو ما أّدى إىل توقف القطار بني طرابلس وبريوت يف 
عام 1979 بعد تفجري املسار يف الكورة بثالث عبوات، ثم توقفه 
بني بريوت واجلنوب يف عام 1983 بعد قصف اجليش االسرائيلي 
أجزاًء من السّكة، فيما سرقت خطوط سكة احلديد يف البقاع عام 
1988 ونقلت من مرفأ طرابلس إىل باكستان بتغطية من األجهزة 
السورّية، وفق ما يشري تقرير منشور على »املفكرة القانونّية«. 
عندما  و1991،   1989 عامي  بني  العمل  عن  القطار  توّقف  بعدها 
الدورة وجبيل،  القطار بني  إعادة تسيري  اللبنانّية  قّررت احلكومة 
واستمّر بنقل الركاب ملّدة سنة فقط، حقق خالل شهرين )تشرين 
األول وتشرين الثاني(، حبسب إحصاءات املصلحة، إيرادات بقيمة 
2.5 مليون لرية لبنانّية وأجرى 401 رحلة. ثّم استمّر بنقل البضائع 

تقدّر كلفة 
مشروع سّكة 

حديد بريوت - 
طرابلس نحو 3 

مليارات دوالر

إلنشاء  بالنسبة  األمر  وكذلك  لبنان،  يف 
بني  املشرتك  النقل  لباصات  خطوط 
من   %8 حنو  حيل  الذي  وطربجا  بريوت 
أزمة السري الذي أعلن عنه وزير األشغال 
القطار  مشروع  ويضرب  مؤخرًا،  العاّمة 

القادر على تقليصها بنسبة %40«.

خطط قديمة ومشاريع مؤجلة
مل تكن فكرة إحياء سّكة احلديد من أولويات 

احلكومات املتعاقبة، واليت استعاضت عن املشروع بتلزميات بناء 
اليت  الكثرية  الدراسات  من  الرغم  على  وجسور،  أوتوسرتادت 
نّفذتها، ومن ضمنها دراسة إلنشاء خط مرتو على مستويني داخلي 
ودولي )مع سوريا وتركيا( بكلفة 3 مليارات دوالر، قّدمها اخلبري 
الفرنسي دوفنغالن إىل احلكومة اللبنانّية، ويشري فيها إىل أن كلفة 
إنشاء مثل هذا اخلط هي أقل بكثري من كلفة مّد طرقات دولّية 
بني البلدين وتأهيلها، ويوازي كلفة تأهيل سبعة أوتوسرتادات. 
الفرنسية  »سوفريراي«  أخرى وضعتها شركة  إىل دراسة  إضافة 
تشري إىل أن تشغيل خط بني بريوت واجلنوب، سيؤدي إىل امتناع 
30% من اللبنانيني عن استعمال سياراتهم، وسيقّلص احلّصة اليت 
خيّصصها اللبناني للتنقل من 40 إىل أقل من 10% من قيمة احلد 

األدنى لألجور. 
إاّل أن مصري الدراستني كان اجلوارير، قبل أن يقّرر جملس الوزراء 
يف عام 2002 إعادة تأهيل خط السّكة الذي يربط مرفأ طرابلس 

السورّية عرب العبودّية. باحلدود اللبنانّية – 
يقول رئيس مجعّية »Train Train« الياس معلوف أن »طول اخلط 
سكك  بشبكة  يربط  أن  املفرتض  من  وكان  كيلومرتًا،   35 يبلغ 
رفيق  الرئيس  مقتل  بعد  عّلق  املشروع  أن  إاّل  السورّية،  احلديد 
إعادة  عن  واإلعمار  اإلمناء  أعلن جملس   ،2016 آب  احلريري. يف 
أربع مراحل بتمويل من  العمل على هذا اخلّط على أن ينّفذ على 
البنك اإلسالمي، ليكون جاهزًا عند بدء إعادة إعمار سوريا. وتتضّمن 
بناء  بناء اجلسور املخّصصة للقطارات وعددها 9،  التنفيذ  مراحل 
الدراسة  احملّطات وحبسب  وإنشاء  اخلطوط  مّد  للسيارات،  جسور 
عددها 6، وشراء القطارات والتجهيزات. وهي مصّممة للسري عليها 
بسرعة 140 كيلومرتًا بالساعة، لنقل البضائع بنسبة 70% وتسيري 
رحالت للركاب بنسبة 30%. وكان من املفرتض انطالق األعمال 
يف كانون الثاني املاضي إاّل أنها ما زالت معّلقة حتى اليوم دون 

توضيح األسباب«.

سيؤدي املشروع 
إىل امتناع %30 
من اللبنانيني 
عن استعمال 
سياراتهم 

الخاصة

إىل حنو 209 شحنات يف عام 2060، ال قدرة للطرقات اللبنانّية 
على استيعابها.

ستخّصص سّكة احلديد من بريوت إىل طرابلس للشحن والركاب 
معًا، على أن يتّم تنفيذها على مرحلتني، وتشّغل ملّدة ثالثني سنة 
)2023-2052(؛ املرحلة األوىل من بريوت اىل طربجا وهي خمّصصة 
للركاب فقط، على أن ينطلق العمل فيها يف عام 2020 وتوضع 
إىل  طربجا  من  الثانية  واملرحلة   ،2023 عام  من  بدءًا  اخلط  على 
طرابلس وخمّصصة للشحن والركاب، على أن يبدأ العمل فيها يف 
عام 2026 وتوضع على اخلط يف عام 2031. حيث من املفرتض أن 
تعمل القطارات على الديزل بدل الكهرباء. وتقّدر كلفة االستثمار 
حنو 3 مليارات دوالر، على أن ترتاوح كلفة التشغيل بني 83-78 

مليون دوالر أمريكي.
من الناحية اهلندسّية، من املتوّقع أن يتضّمن مسار السّكة البالغ 
حنو 86 كيلومرتًا، حنو 17.9 كيلومرت من اجلسور، و23.1 كيلومرت 
من الطرقات املغلقة أو املفتوحة، 2.5 كيلومرت من األنفاق، و42.5 
بالسرعة  الشحن  كيلومرت من االحنناءات مبا يسمح بسري قطارات 
نفسها. وبناء أو تطوير 29 حمّطة أساسّية وثانوّية، وتنفيذ بعض 
بقيمة  واألنفاق،  احملّطات  لتنفيذ  املسار  على طول  االستمالكات 

181.31 مليون دوالر.

كيفيـّة التشغيل!
الدراسة تشغيل سّكة احلديد من بريوت إىل طرابلس عرب  تقرتح 
القطاع العام أو من خالل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
مع ترجيح دّفة اخليار الثاني. كما تضع ثالثة سيناريوهات لتشغيل 
قطارات الرّكاب: 1- استعمال الـOmnibus، وهي قطارات صغرية 
قدرة  هناك  يكون  حبيث  وطربجا.  بريوت  بني  مرتًا،   120 بطول 
لتشغيل 8 قطارات يف الساعة، ونقل 1200 راكب يف كّل رحلة 
احملًطات  كّل  على  القطار  خالهلا  يتوقف  لنصف ساعة،  متتّد  اليت 

األساسّية والثانوّية بني بريوت وطربجا.
الـExpress Service، وهي قطارات بطول 240 مرتًا،  2- استعمال 
على  فقط  تتوّقف  راكب،   2000 حنو  تسع  وطربجا،  بريوت  بني 

احملّطات األساسّية لتصل مّدة الرحلة إىل حنو ربع ساعة.
وفق  وطرابلس  بريوت  بني   Express Serviceالـ استعمال   -3

املواصفات نفسها هلذه الرحالت بني بريوت وطربجا.

إهمال املسارات األخرى
تهمل هذه الدراسة املسارات األخرى لسّكة احلديد يف لبنان، وهي: 
السّكة من بريوت إىل رياق وصواًل إىل الشام، والسّكة اليت تصل 
بريوت بصور، وكذلك مسار طرابلس محص مرورًا بالعبودّية. علمًا 
أن إعادة إحياء املسار األخري هو بعهدة جملس اإلمناء واإلعمار منذ 

بداية األلفية الثانية.
إن   »Train Train« مجعّية  يف  مراد  أبو  الياس  املهندس  يقول 
املشكلة تكمن يف »عدم وجود رؤية شاملة وخطط ملدى الطويل، 
فقط  طرابلس  إىل  بريوت  من  املمتّد  باملسار  املشروع  حصر  إذ 
لالستفادة من املنافع االقتصادّية والتجارّية إلعادة إعمار سوريا، 
مقابل إهمال املسارات اليت تربط بريوت باملطار واجلنوب والبقاع 
والبحث عن مسارات جديدة تربط البقاع الغربي والشمالي ببعضه، 
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مـقاالت وتحقيقات

530 ألفاً حمرومون الدراسَة يف البلدان املضيفة

متويل تعليم أطفال الالجئني السوريني:مئات ماليني الدوالرات

تلفة«. يف املؤمتر أفادوا بـ »أرقام مخُ
وعرض التقرير ما يأتي:

* أقّر مؤمتر لندن تكاليف التعليم يف لبنان 
مدى  على  سنويًا  دوالر  مليون   350 مببلغ 

مخس سنوات.
* اخلطة اإلقليمية اليت نّسقتها األمم املتحدة 
للصراع يف سوريا طالبت مببلغ 388.2 مليون 

دوالر للتعليم يف لبنان عام 2016.
* بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2016، 

هديل فرفور

اململكة امُلتحدة هي الجهة املانحة الوحيدة التي نشرت معلومات مُفصّلة عن التزامات التمويل لخطط التعليم 
اللبنانية واألردنية )أرشيف(

 لم تتمّكن امُلنّظمة 
من العثور على 
معلومات عن 

تمويل عام 2016 
للمشاريع املتعلقة 
بدعم السوريني 

يف لبنان

لألطفال  التعليم  كلفة  متويل  أن  رغم 
 1.4 املنطقة جتاوز  الالجئني يف  السوريني 
حنو  أن  إال   ،2016 عام  خالل  دوالر  مليار 
530 ألف طفل على األقل مل يتلّقوا تعليمهم 
»تتّبع  تقرير  نصرم!  املخُ الدراسي  العام  يف 
األموال/ غياب الشفافية يف متويل املاحنني 
)أصدرته  السوريني«  الالجئني  لتعليم 
أيلول   14 يف  ووتش«  رايتس  »هيومن 
املاضي(، أشار إىل مبالغ »مفقودة«، وعزا 
املاحنة  اجلهات  متّنع  إىل  الشفافية  انعدام 
اليت  األموال  عن  فصلة  مخُ تقارير  إعداد  عن 
ثري التقرير مسألة تضارب قاعدة  منحتها. ويخُ
البيانات، الفتًا إىل أن أهداف التمويل اليت 
وضعتها اجلهات املاحنة مل تتحّقق يف األردن 

ولبنان.

لتمويل  صصة  مخُ كانت  دوالر  مليون   135
الالجئني  السوريني  لألطفال  التعليم  كلفة 
 ،2016 عام  نهاية  عند  قدت«  »فخُ لبنان  يف 
حبسب تقرير جديد ملنّظمة »هيومن رايتس 
متويل  الشفافية يف  »غياب  تناول  واتش« 

املاحنني لتعليم الالجئني السوريني«.

وأشار التقرير إىل أن امتناع اجلهات املاحنة 
اليت  األموال  عن  فّصلة  مخُ تقارير  إعداد  عن 
مقدار  حتديد  املستحيل  من  »جعل  دفعتها 
قّدمه املاحنون لتمويل التعليم  الدعم الذي يخُ
ضيف«. وأوضح أن العديد من  يف كل بلد مخُ
تعليم  كلفة  بتمويل  تعّهدت  املاحنة  اجلهات 
تحدة  الالجئني لسنوات عدة، »لكّن اململكة املخُ
نشرت  اليت  الوحيدة  املاحنة  اجلهة  كانت 
فّصلة عن التزامات التمويل خلطط  معلومات مخُ
التقرير  واألردنية«. وذكر  اللبنانية  التعليم 
العامة  األموال  بتتّبع  تعّلقة  املخُ التقارير  أّن 
املعلومات  من  الكثري  إىل  تفتقر  وغريها 
الضرورية ملعرفة ما إذا كان التمويل يعاجل 
العقبات الرئيسية اليت تعرقل تأمني التعليم 
أن  إىل  وخلص  السوريني.  لألطفال  الالزم 
أهداف التمويل اليت وضعتها اجلهات املاحنة 
رغم  فعلى  ولبنان.  األردن  يف  تتحّقق  مل 
إنفاق أكثر من مليار دوالر عام 2016، بقي 
أكثر من 530 ألف طفل سوري يف املنطقة 

حمرومني التعليم.
وكانت جمموعة من الدول )الواليات املتحدة، 
اليابان، واالحتاد  أملانيا، بريطانيا، النروج، 
األوروبي( قد تعّهدت يف مؤمتر »دعم سوريا 
واملنطقة«، الذي انعقد يف لندن يف شباط 
عام 2016، توفري 1.4 مليار دوالر لتمويل 
التعليم داخل سوريا ويف البلدان اجملاورة. 
حصول  على  ضيفة  املخُ البلدان  مع  واتفقت 
على  الالجئني  السوريني  األطفال  مجيع 
»التعليم اجليد« حبلول نهاية العام الدراسي 

.2017/2016
وقّدر املؤمتر تكاليف هذا الربنامج يف لبنان 
بنحو 350 مليون دوالر سنويًا على مدى مخس 
سنوات. ونقل التقرير عن األمم املتحدة أن 
لبنان تلقى عام 2016 مبلغ 253 مليون دوالر 
نّسقة من قبل األمم  ساعدات مخُ يف إطار خطة مخُ
املتحدة، ما يعين أن هناك »عجزًا« قدره 97 
املاحنة  اجلهات  أفادت  فيما  دوالر،  مليون 
مليون   223.4 املاضي  العام  قّدمت  بأنها 
لبنان!  يف  الالجئني  تعليم  لتمويل  دوالر 
فّصل، عادت املنظمة  ويف معرض التقرير املخُ
حول  البيانات  قاعدة  تضارب  إىل  شري  لتخُ
الفتة   ،2016 عام  لبنان  يف  التعليم  متويل 
شاركني  شرية إىل أن املخُ إىل »عجٍز« أكرب، ومخُ
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اليت حتول  الرئيسية  العقبات  تعاجل  لة  املموَّ
دون حصول السوريني على التعليم. ولفتت 
التنمية  وزارة  من  طلبت  أنها  إىل  املنظمة 
التقارير  على  االطالع  الربيطانية  الدولية 
املتعلقة باملنح »لكنها رفضت ألنها مل حتظ 

مبوافقة املشاركني يف املؤمتر«.
كذلك يتعنّي على اجلهات املاحنة والوكاالت 
ضيفة، وفق التقرير،  املنفذة واحلكومات املخُ
أن تعرف ما هي الربامج اليت جيري متويلها 
شري إىل  من أجل تنسيق جهودها بفعالية. ويخُ
غياب املعلومات حول املشاريع املتعلقة بدعم 
السوريني يف لبنان، الفتًا إىل أن املاحنني 
يرتددون يف تقديم الدعم »بسبب تصورات 
املاحنني  من  العديد  فّضل  و«يخُ الفساد«، 
بداًل من ذلك تقديم أموال من الفئة الثانية 
إىل اليونيسيف، اليت أصدرت أكثر من 50 
تقريرًا خاصًا إىل املاحنني عام 2016 تتضمن 
تفاصيل االستخدام الكامل ملساهمات مالية 

حمددة«.
وأوضح التقرير أن »هيومن رايتس« مل تتمّكن 
من العثور على معلومات عن متويل عام 2016 
للمشاريع املتعلقة بدعم السوريني يف لبنان 
واليت من شأنها أن تسمح للعائالت الالجئة 
شريًا إىل أن  بإرسال أطفاهلا إىل املدرسة، مخُ
متعلقًا  كان   2016 لعام  الوحيد  »املشروع 
ميزانيته  بلغت  الذي  األطفال  عمل  مبعاجلة 

قّدمة من النروج«.  حنو 690 ألف دوالر مخُ
ولفت إىل أن لبنان اقرتح خالل مؤمتر لندن 
ألف   350 إىل  يصل  ما  خللق  تلفة  مخُ خططًا 
وظيفة، 60% منها جيب أن تكون للسوريني، 
فقط  عمل  تصريح   216 أخُصِدر  ذلك،  »ومع 
لالجئني يف 2016، ما حرم الكثريين إمكانية 
 7 سوى  شارك  يخُ ومل  دخل.  على  احلصول 
برامج  يف  لبناني  وغري  لبناني  و800  آالف 

العمل«.
املشاركون  اتفق  باألردن،  يتعلق  ما  ويف 
يف مؤمتر لندن على أن هذا البلد حباجة إىل 
مليار دوالر على مدى ثالث سنوات لتمويل 
تكاليف التعليم؛ خصص منها 249.6 مليون 
دوالر لعام 2016. إال أن السلطات األردنية 
أفادت بأنها بنهاية العام تلقت حنو 208.4 

ر بنحو  ماليني دوالر، ما يعين أن العجز يقدَّ
اجلهات  أن  فارقة  املخُ دوالر.  مليون   41.2
مليون   379.2 دفعت  بأنها  أفادت  املاحنة 

دوالر للتعليم يف األردن عام 2016!

سياسات البلد امُلضيف تُعرقل تعليم األطفال
غيابًا  هناك  بأن  قّر  يخُ التقرير  أن  ورغم 
رّكز  للشفافية يف ما خّص التمويل، إال أنه يخُ
إذا  تساعد  ال  »قد  التمويل  زيادة  أن  على 
أدت سياسات البلدان املضيفة إىل تقويض 
وصول األطفال إىل املدارس«، مشريًا إىل 
ضيفة خلقت عقبات  أن سياسات البلدان املخُ
الفقر  من  فاقم  ما  األطفال،  تعليم  أمام 
األطفال  تدفع  اليت  االجتماعية  والضغوط 
إىل  الذهاب  من  بداًل  الزواج  أو  العمل  إىل 

املدرسة.

التحرّش والتمييز سببٌ لالنقطاع عن الدراسة
ومن األسباب اليت حتول دون حصول السوريني 
ضيفة، »انتشار  على تعليمهم يف البلدان املخُ
الفقر الذي يرتك األسر غري قادرة على دفع 
بعضها  وجيرب  باملدرسة،  املتعلقة  التكاليف 
تزويج  أو  األطفال  عمل  على  االعتماد  على 
استقصائية  دراسة  ظهر  وتخُ القاصرات«. 
أخُجريت عام 2016، حبسب التقرير، أن %71 
مشلهم  الذين  السوريني  الالجئني  أخُسر  من 
االستقصاء يعيشون حتت خط الفقر اليومي 
البالغ 3.48 دوالرات للفرد، وأن معظمهم يف 
بالتعليم  املرتبطة  التكاليف  وأن  دين،  حال 
هي السبب يف عدم متكن األطفال من تلّقي 
هو  الفقر  أن  الدراسة  ووجدت  تعليمهم. 
زواج  ارتفاع معدالت  وراء  الرئيسي  العامل 
السوريات الالجئات القاصرات، ومعظمهن ال 

يواصلن تعليمهن بعد الزواج.
إضافة إىل عامل الفقر، هناك عامل »تدني 
جودة التعليم الذي يكون سببًا يف التسّرب 
مدربني  غري  املعلمون  يكون  إذ  املدرسي، 
تدريبًا كافيًا«. كذلك، إّن التأخري يف احلصول 
مثاًل  تركيا  يف  املطلوبة  اهلوية  بطاقة  على 
عاماًل  شّكل  املدرسة  يف  األطفال  لتسجيل 
إضافيًا لعرقلة حصول األطفال على تعليمهم 
املطلوب. أّما األهم، وهو السبب الذي تراه 
أخُسر السوريني أنه الدافع األبرز لالنقطاع عن 
الدراسة، حبسب التقرير، فهو »الفشل يف 

معاجلة التحّرش والتمييز يف املدارس«.

156 ألفًا محرومون التعليم يف لبنان عام 2021!
 2015 عام  »اليونيسف«  أرقام  حبسب 
)تشرين الثاني(، استضاف لبنان 368 ألف 
طفل سوري الجئ تراوح أعمارهم بني 5 و17 
املتحدة  األمم  مفوضية  لدى  عامًا، مسجلني 
لشؤون الالجئني، منهم 180 ألفًا ال حيصلون 
على التعليم الرمسي أو غري النظامي. وبعد 
قّدرت   ،)2016 عام  األول  )كانون  عام 
ألفًا و228  أنه من أصل 376  »اليونيسف« 
طفاًل سوريًا تراوح أعمارهم بني 5 و17 عامًا، 
هناك 126 ألفًا و732 طفاًل مل حيصلوا على 
أي تعليم، وسجلت اخنفاضًا يف عدد األطفال 

الذين ال يتلّقون تعليمهم.
تشمل  ال  األرقام  هذه  أن  ذكره  اجلدير 
ما  فوضية،  املخُ لدى  سّجلني  املخُ الالجئني غري 
الواقع  عن  عرب  تخُ ال  األرقام  هذه  أن  يعين 
املنّظمة  وأشارت  الالجئني.  لألطفال  احلالي 
سّن  يف  السوريني  عدد  بقي  إذا  أنه  إىل 
الدراسة ثابتًا، فإّن أكثر من 156 ألف طفل 

حَرمون التعليم عام 2021! سيخُ

شاركون  املخُ قّدم 
يف املؤمتر 112.4 
دوالر  مليون 
للتعليم يف لبنان 
مليون  و198.8 
حبلول  دوالر 
نهاية العام نفسه 
جمموعه  ما  )أي 
مليون   311.2
أن  إاّل  دوالر(. 
ماحنني  ستة  أكرب 

مليون   249.8 مبلغ  لبنان  منحوا  إنهم  قالوا 
دوالر حبلول نهاية عام 2016!

ستقاة من خطة املساعدات  * املعلومات املخُ
شري إىل أن هناك  نّسقة مع األمم املتحدة تخُ املخُ
لتمويل  دوالر  مليون   180.9 بقيمة  عجزًا 
 .2016 الدراسي  العام  بداية  يف  التعليم 
»الفجوة«  بقيت   ،2016 عام  نهاية  وحبلول 
قدرة بـ135 مليون دوالر لقطاع التعليم يف  مخُ

لبنان!

شـُبهة الفساد تـُبعد املانحني
هذا التضارب يف املعلومات، سببه الرئيسي 
املاحنني  قبل  من  فصلة  املخُ التقارير  غياب 
ضيفة  املخُ البلدان  سعي  وعدم  جهة،  من 
وفق  وتنظيمها  واهلبات  األموال  فصل  إىل 
املخصصة هلا من جهة  والغايات  القطاعات 
نّظمة،  أخرى. من هنا، تربز احلاجة، حبسب املخُ
كان  ما  إذا  ملعرفة  فّصلة  مخُ تقارير  إىل 
املاحنون قد وفوا بتعّهداتهم وقّدموا املعونة 
يف الوقت املناسب، وإذا ما كانت األنشطة 
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ال يكاد ُيسدل الستار على فضيحة يف مناقصة 
سجن جمدليا، حتى تتفّجر فضيحة ثانية؛ املناقصة 
األوىل ُألغيت، وُأعيدت ثانية بطلب رمسي موّجه 
من وزير الداخلية نهاد املشنوق اىل رئيس جملس 
أنه  املفاجأة  لكن  اجلسر.  نبيل  واإلعمار  اإلمناء 
قبل يومني من فّض عروض املناقصة الثانية، 
طلب املشنوق من اجلسر اعتماد نتائج املناقصة 

امللغاة حبجة... »ضيق الوقت«!
األوىل  املناقصة  ُأمخدت فضيحة  رديء،  بإخراج 
لتلزيم إنشاء سجن جمدليا على أن ُتلغى وُتعاد 
الفضيحة،  إلطفاء  تسوية  ُأبرمت  يومها،  ثانية. 
تقضي بفتح العروض املالية للشركات املؤّهلة، 
على أن يِرد إىل اجمللس كتاب رمسي من وزير 
الداخلية نهاد املشنوق يطلب فيه إلغاء املناقصة 

وإعادتها.
ُأطلقت  ثم  حرفيًا،  »التسوية«  ُنّفذت  وبالفعل، 
املاضي  اجلمعة  يوم  هلا  وُحّدد  جمددًا  املناقصة 
لكن  العروض.  لفّض  موعدًا   )2017/9/29(
متديد  قرر  واإلعمار  اإلمناء  جملس  أن  املفاجأة 
ويف  نفسه،  اليوم  يف  أسبوع.  ملّدة  املناقصة 
من  كتابًا رمسيًا  تلّقى اجمللس  ملتبس،  توقيت 
وزير الداخلية يتمّنى فيه »اعتماد نتائج املناقصة 

السابقة«ـ مربرًا األمر بـ«ضيق الوقت«.
ملصلحة أّي صفقة تأتي سلسلة األحداث هذه؟

الفضيحة األوىل
»سجن  إنشاء  مناقصة  فضيحة  من  االول  اجلزء 
تطّلب  الشمال«،  حمافظة  ــ  جمدليا  منوذجي يف 
إطفاؤه أكثر من مخسة أشهر. الفضيحة انكشفت 
لشؤون  الدولة  وزير  ووّثقها   2017 شباط  يف 
رمسي  كتاب  يف  تويين  نقوال  الفساد  مكافحة 
فيه  يشري  واإلعمار،  اإلمناء  جملس  إىل  موّجه 
إىل أنه كان هناك »استبعاد استنسابي لبعض 
النظر  »إعادة  اجمللس  على  متمنيًا  الشركات«، 
زيادة  الدولة  مصلحة  من  ألن  االستبعاد  بقرار 
يف  التنافسية  على  حفاظًا  املشرتكني  عدد 
تريد  اليت  للشركات  اجملال  ولفتح  العطاءات، 
تويين حتّولت  املناقصة«. متنيات  االشرتاك يف 
ليس  مطلبه  أن  يؤكد  فريق  بني  للسجال  مادة 
يف حمّله مع وجود سبعة عروض تتنافس للفوز 
املناقصة  اشرتاط  بأن  يعتقد  وآخر  باملناقصة، 
بضرورة أن تكون الشركات املتقدمة قد نفذت 
مشروعًا واحدًا على األقل بقيمة 40 مليون دوالر 
خالل السنوات اخلمس املاضية يعين حصر هوّية 
املشاركني بكبار املقاولني الذين اعتادوا االتفاق 
على هوية الفائز سلفًا، بقيادة األكرب حجمًا بينهم. 
وهؤالء يديرون دّفة املناقصات يف جملس اإلمناء 
واإلعمار ووزارة األشغال وبلدية بريوت، ولديهم 
ميوهلم السياسية املعروفة، كذلك عالقاتهم مع 

أركان يف مؤسسات الدولة النافذة.
جاء هذا السجال مع انطالق عهد الرئيس ميشال 
االنقسامات  من  سلسلة  فوقه  وتراكمت  عون، 
وقد  وخارجه.  اإلمناء  الصفقات يف جملس  على 
فلم  إرباك،  حالة  يف  اجمللس  األمر  هذا  وضع 
اليت  جمدليا  مناقصة  شأن  يف  قرار  أي  يتخذ 
أبقيت عروضها املالية مقفلة بعد استبعاد أربعة 
عارضني من أصل سبعة قيل إن الشروط الفنية 
ال تتوافر لديهم. وبعد أشهر نضجت »التسوية« 
ماء  وحفظ  الفضيحة  إطفاء  إىل  أفضت  اليت 
مجيع من تورط فيها، من جملس اإلمناء واإلعمار 
نفسه اىل وزارة الداخلية، اىل آخرين من رجاالت 
بفّض  قضت  وقد  اخلاص.  القطاع  أو  السلطة 
العروض املالية وإبالغ النتيجة اىل وزير الداخلية 
الذي يطلب بدوره من اجمللس إلغاء املناقصة. 
حمضر  فبحسب  دقيق؛  بشكل  األمر  نفذ  وقد 
يف  واإلعمار  اإلمناء  جملس  إدارة  جملس  جلسة 
2017/7/27، تبنّي أن جلنة فّض العروض الفنية 
واإلدارية اقرتحت املوافقة على فتح ثالثة عروض 
تعود إىل كل من: »هايكون« )57 مليون دوالر(، 
»رامكو  دوالر(،  مليون   51( إدة«  ــ  »معوض 

للتجارة واملقاوالت« )52 مليون دوالر(.
اآلتي:  بالكتاب  النتائج  على  رّد  الداخلية  وزير 
»تسّلمت رسالتكم املتعلقة بنتائج فض العروض 
للشركات املتقدمة إىل مناقصة بناء سجن جمدلّيا. 

ويهمين أن أوضح النقاط التالية:
بعد  املالية  العروض  فّض  نتائج  أظهرت  أواًل: 

فضيحة يف االمناء واالعمار: سجن جمدليا.. الفضيحة مستمرة!
محمد وهبة

واالعالمية  السياسية  اإلشاعات  كل  أن  الفنّية 
اليت قيلت حول هذه املناقصة عارية عن الصحة 
لربح  »املفرتضة«  الشركة  بشأن  سواء  متامًا، 
املناقصة أو جلهة األسعار »املفتعلة« املرتفعة.

ثانيًا: ما حصل دليل إضايف على شفافية عمل 
جملس إدارة االمناء واإلعمار وحرفيته اجلدية.

ثالثًا: رغم ذلك كله أمتنى عليكم إلغاء املناقصة، 
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الشرط، رغم أن الكثري من الشركات لديها خربة 
أعمال بقيمة 20 مليون دوالر. ومن جهة ثانية، 
تبنّي أن هناك شركات أخرى قادرة على اإليفاء 
املناقصة  يف  تشرتك  مل  لكنها  الشرط،  بهذا 
»تأّخر« تصنيفها من قبل جملس  األوىل بسبب 
اململوكة  »أبنية«  شركة  مثل  واإلعمار،  اإلمناء 
من نقيب املقاولني مارون احللو. وبالتالي فإن 
هذا التعديل مل يوّسع املنافسة، إذ سحبت دفرت 
الشروط الشركات اآلتية: »هايكون«، »مؤسسة 
إدة«،  ــ  »معوض  »رامكو«،  محود«،  قاسم 
»مّتى«،  بريدي«،  »نزيه  »حورية«،  »مان«، 

و«أبنية«.
»الداخلية« ترتاجع

كان يفرتض أن تفّض العروض يف 2017/9/29، 
يف  أي  املوعد،  هذا  من  يومني  قبل  أنه  إال 
متديد  واإلعمار  اإلمناء  جملس  قّرر   ،2017/9/27
دون  من  أسبوع  ملّدة  العروض  تقديم  فرتة 
الصحف يف  التأجيل يف  إعالن  وُنشر  مرّبر.  أّي 
2017/7/28. واألغرب أن اجمللس تلّقى يف اليوم 
طلبه  عن  فيه  يرتاجع  املشنوق  من  كتابًا  نفسه 
إذ تضمن  قبل حنو شهرين،  األول  الكتاب  يف 
إحلاقًا  يأتي  أنه   2017/9/27 يف  املؤرخ  كتابه 
فض  بنتائج  واملتعلق  اليكم  املوّجه  »لكتابنا 
بناء  مناقصة  اىل  املتقدمة  للشركات  العروض 
سجن جمدليا، وعطفًا على كتابكم رقم 1/4044 
تاريخ 2017/9/14 املتعلق بفض عروض مناقصة 
مشروع إنشاء السجن النموذجي يف جمدليا بتاريخ 
2017/9/29، ونظرًا لضيق الوقت واحلاجة امللحة 
اىل اإلسراع يف بناء السجن املشار اليه أعاله، 
سيما وأن االكتظاظ لدى املوقوفني واحملكومني 
اللبنانية مل يعد ُيتمل )...( فإن  يف السجون 
املتنوعة  السياسية  السلطات  من  املراجعات 
نتائج  باعتماد  النظر  عليكم  التميّن  اىل  تدفعنا 
كل  أن  ثبت  أن  بعد  وذلك  السابقة،  املناقصة 
تناقلها  اليت مت  واالعالمية  السياسية  اإلشاعات 
حول هذه املناقصة جاءت عارية عن الصحة متامًا، 
سواء جلهة الشركة »املفرتضة« لربح املناقصة أو 
جلهة االسعار املفتعلة املرتفعة، علمًا أن ما حصل 
لدى  والفنية  املالية  العروض  فض  جلسة  يف 
جملسكم هو دليل إضايف على شفافية عمل هذا 
اجمللس وحرفيته اجلدية«. وختم املشنوق كتابه 

بالتميّن على اجمللس »صرف النظر عن السري يف 
املناقصة املقررة بتاريخ 2017/9/29، واملوافقة 
على إسناد مهام اإلشراف اىل االستشاري ذاته 
بهذا  املتعلقة  الدراسات  أعّد  أن  له  الذي سبق 

املشروع«.
شراكات أعمال سياسية

أثار هذا الكتاب العديد من التساؤالت:
فيما  الوقت«،  »ضيق  عبارة  استعملت  ملاذا   -
أيام  بعد  تفتح  أن  يفرتض  كان  املناقصة 

معدودة؟
- ملاذا التزامن بني كتاب املشنوق وقرار اجمللس 
اكتشفت  وهل  أسبوع،  ملدة  املناقصة  تأجيل 

الداخلية االكتظاظ يف السجون حديثًا؟
من  أّي  يتقدم  مل  أنه  طاملا  التأجيل  ملاذا   -
أّي  هناك  يكن  ومل  تأجيل،  بطلب  العارضني 

تعديل على دفرت الشروط؟
- ملاذا العودة إىل نتائج املناقصة السابقة رغم 
أن املنطق يشري إىل أن فّض عروض املناقصة 
اجلديدة يعطي املنافسة بعدًا أكثر جدّية، إذ إن 
السعر ال ميكن أن يكون أعلى من السعر الوارد 
يف العروض السابقة اليت فتحت واليت تعّد أقل 

من تقديرات االستشاري بـ10 ماليني دوالر؟
- أال يفتح هذا األمر الباب أمام التساؤالت عن 
الشركات املقصود عدم إشراكها يف املنافسة، 
واليت كان ميكن أن تقّدم أسعارًا أكثر تنافسية 

وجدّية؟
ـ ملاذا تزايد احلديث بني املتعهدين عن شراكات 
هذا  لتنفيذ  املتعهدين  بني  واتفاقات  سياسية 

املشروع وغريه؟
يف الواقع، مل يتمكن جملس إدارة جملس اإلمناء 
املشنوق.  كتاب  على  املوافقة  من  واإلعمار 
املعّينني  أعضاءه  أن  إىل  تشري  التوقعات  لكن 
السياسي  الوالء  استجداء  ياولون  سياسيًا 
إلعادة تعيينهم أو ملنع إجراء تعيينات قريبة يف 
اجمللس، وبالتالي سيكونون جمّرد »عبيد« صغار 
عند اجلهة اليت تدير دفة الفساد بالشراكة بني 
همسًا  هناك  بأن  علمًا  واملقاولني،  السياسيني 
»أبنية«  شركيت  رفض  بعد  جاء  الكتاب  بأن 
و«حورية« عروض التنحية، وأنهما قادرتان على 

املنافسة اجلدّية.
مبالغات االستشاري

أقّر جملس الوزراء إنشاء أربعة سجون يف لبنان 
لبنان  جبل  يف  اللبنانية  احملافظات  على  تتوّزع 
والشمال واجلنوب والبقاع. القرار مبيّن على تقرير 
أعّدته جلنة خمتصة من عدد من ممثلي اإلدارات 
الرمسية املعنية. وباستثناء النقاش الدائر بشأن 
إنشاء سجن جديد بداًل من سجن رومية أو تأهيل 
السجون  إنشاء  اتفق على  القائم حاليًا،  السجن 
الثالثة  السجون  بني  من  متويل  هلا  يتوافر  اليت 
الباقية. وكان سجن جمدليا أول اخليارات بعدما 
الداخلية.  وزارة  اعتمادات  من  متويل  له  توافر 
أعّده  الذي  األّولي  التصميم  خمططات  وحبسب 
االستشاري، فإن هذا السجن يفرتض أن يتسع 
لنحو ألف سجني بكلفة تقديرية تبلغ 60 مليون 

دوالر.
استبعاد للمخالفني أو للمنافسني؟

للمناقصة  اإلدارية  العروض  فّض  جلسة  يف 
مغّلف  وضعت  »مان«  شركة  أن  تبنّي  امللغاة، 
 65 وقيمته  املالي  العرض  مع  اإلداري  العرض 
مليون دوالر، أي أعلى من تقديرات االستشاري 
بنسبة 8%. وتبنّي أن شركة »هايكون« قّدمت 
إفادة خربة تثبت قيامها بأعمال إنشاءات قيمتها 
اإلمجالية 60 مليون دوالر، إال أنها تعود ملشروع 
عمر املختار يف البقاع، ما بدا أمرًا مستغربًا، وال 
من  أكثر  إىل  ويعود  قديم  املشروع  أن  سيما 
مخس سنوات. ومن ملف شركة »حورية« تبنّي أن 
هناك خطًأ يف الكفالة املالية املقّدمة للمشروع. 
أما شركة »نزيه بريدي«، فلم تتمكن من إثبات 
تنفيذها مشروعًا واحدًا بقيمة 60 مليون دوالر، 
بل قّدمت مشاريع بناء متفرقة يف منطقة عرمون، 
و«شركة قاسم محود«، قّدمت إفادة خربة تعود 
لتنفيذ مبنى يف طرابلس وآخر يف صيدا. هكذا 
استبعدت شركة مان وحورية وقاسم محود ونزيه 
بريدي، وفتحت العروض املالية العائدة لشركة 

»هايكون« و«معوض ــ إدة« وشركة »رامكو«.

جديدة  مناقصة  وإجراء 
الشروط  دفرت  وفق 
نفسه، إفساحًا يف اجملال 
الشركات  بعض  أمام 
اليت اشتكت بأن أوراقها 
مل تكن مكتملة حني جرت 
املناقصة السابقة وتنتظر 
استكملتها  قد  تكون  أن 

اآلن«.

الفضيحة الثانية
إجراء  اقرتح  فهو  واضحًا،  كان  املشنوق  كالم 
لكن  نفسه.  الشروط  دفرت  وفق  املناقصة 
مع كتابه،  للتعامل  »التفسري«  إىل  اجمللس جلأ 
إجراء  وقّرر   2017/8/10 يف  اجتماعًا  فعقد 
فضيحة  حمور  كان  الذي  الشرط  على  تعديالت 
املناقصة يف املرة األوىل. النّص األول للشرط 
املذكور كان يفرض على أّي جهة تريد املشاركة 
تثبت  إفادة خربة  لديها  أن تكون  املناقصة  يف 
 40 األقل  على  قيمته  واحدًا  مشروعًا  تنفيذها 
مليون دوالر يف السنوات اخلمس املاضية، وأال 
تقبل أي إفادة من متعاقد من الباطن، أي منع 
أما التعديل  ائتالف الشركات من جتميع اخلربة. 
تكون  بأن  فقد قضى  الشرط،  هذا  على  األخري 
اخلربة ملبنى واحد أو جمّمع مبان بقيمة 40 مليون 
دوالر، وأن مينع قبول اإلفادة من املتعهدين من 

الباطن أو من ائتالف الشركات.
وعلى هذا األساس أعلنت املناقصة يف الصحف 
العروض يف  تفّض  أن  على   2017/8/30 تاريخ 

.2017/9/29
بعد هذا التفسري، بدا أن طريقة تنفيذ املناقصة 
من  ألي  يسمح  مل  إذ  الكثري،  فيها  يتبّدل  مل 
الشركات يأن تتشارك يف ما بينها لتغطية هذا 

مجلس اإلنماء 
لم يبت بعد 
بطلب وزير 

الداخلية اعتماد 
نتائج املناقصة 

امللغاة

بحجة »ضيق الوقت«، طلبت وزارة الداخلية من مجلس االنماء واالعمار اعتماد نتائج املناقصة األوىل امللغاة لبناء سجن يف 
مجدليا )الشمال( رغم الشبهات التي شابتها )مروان طحطح(
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مـقاالت وتـحقيقات

 2017 األول  تـشرين   7 Saturday 7 October 2017الـسبت 

حتاول السعودية تنظيم التحالفات االنتخابية متهيدًا الستحقاق 2018. لكن جتربيت 
يف  واحد  لون  من  حكومات  قيام  ممنوع  أنه  على  تدالن  و2009   2005 عامي 

لبنان.
السعودية إىل  األخرية، منبثقتان من عودة  األيام  معلومتان جرى تداوهلما يف 
لعب دور مؤثر يف الساحة السياسية الداخلية. األوىل هي أن الرياض تعمل على 
»تنظيم« العالقة بني الرئيسني سعد احلريري وجنيب ميقاتي والوزير السابق 
أشرف ريفي. والثانية هي أن لقاءات السعودية اللبنانية األخرية بدأت تنتج أوىل 
اإلشارات بالكالم عن ترتيبات وحتالفات انتخابية متهيدًا الستحقاق عام 2018 بني 

تيار املستقبل وكافة مكونات قوى 14 آذار.
وفيما تتقاطع املعلومتان وتصّبان يف خانة واحدة هي التحضري لالنتخابات النيابية 

املقبلة، فإنه ال ميكن وفق ذلك عزل كل العوامل املؤثرة يف هذا االستحقاق.
فالسعودية ال ميكن أن تعود إىل لعب دور مؤثر يف السياسة الداخلية إال من أحد 
البابني: احلكومة أو االستحقاق االنتخابي. ورغم أن كل العناصر اليت ميكن أن 
تفجر احلكومة من الداخل موجودة، بدليل كثرة املدافعني عنها واملتحدثني يوميًا 
عن ضرورة بقائها واستمرارها حتى االستحقاق االنتخابي، فقد استحدثت هدنة 
ــــ لتطبيع الوضع الداخلي وعزل احلالة السورية عن  ــــ تبدو موقتة حتى اآلن 
االستقرار احلالي. علمًا أن أحدًا من املؤيدين لعودة العالقة مع النظام السوري 
إىل طبيعتها أو املعارضني مل يرتاجع عن موقفه، ال بل حرص مسؤولو الصف 
األول على إعالن تشبثهم بها، وأن أيًا من امللفات اخلالفية مل ُتعالجَ يف صورة 
جدية. وهذا ما يسمح بأن تبقى احلكومة على اهتزازها من دون أن تقع، وتبقى 

بذلك ورقة احتياط الستخدامها حني تدعو احلاجة.
وألن مثة فريقًا ال يزال يبشر بأن مكاسب بقاء احلكومة بالنسبة إىل تيار املستقبل 
وباحلضور  وباملال  باالقتصاد  تتعلق  جدية  االنتخابات  قبل  نفسه  واحلريري 
السياسي احمللي والدولي، وال تقاس باخلالفات اجلانبية مع التيار الوطين احلر 
وحزب اهلل، وكذلك األمر بالنسبة إىل حلفاء السعودية، كالقوات اللبنانية اليت 
تستفيد بدورها من حقائب اخلدمات ومن وجودها يف احلكومة، فإن العني تبقى 
على االنتخابات النيابية. من هنا بات الكالم اجلدي املتداول: كيف ميكن مواجهة 
أهمية  آذار  الوطين وحلفائه يف قوى 8  التيار  اإلقليمية واستحضار  التطورات 
العالقة مع الرئيس بشار األسد، إال من خالل االنتخابات النيابية، ألن معها ميكن 
الرهان على استحداث خط مواجهة متجدد من خالل إيصال كتلة نيابية حاضرة 
تزّخم جمددًا حالة الصراع السياسي مع حزب اهلل. وفقًا لذلك، بدأت حسابات 
التحالفات ترتسم جمددًا، إلعادة جتميع قوى 14 آذار صفوفها خلوض االنتخابات 
واملرشحني.  بالدوائر  املتعلقة  احليثيات  كل  درس  خالل  من  كحلفاء  النيابية 
ومبعزل عن أن هذه القوى مقبلة على اختبار هو األول من نوعه تقنيًا يف اعتماد 
النسبية والصوت التفضيلي، فإن االستحقاق األساسي يكمن يف ضرورة حشد 
من  األدنى  باحلد  مقبولة  حتالفات  وقيام  اهلل،  حلزب  املناوئة  املكونات  كافة 
رئيس  بها  يقوم  اليت  االنتخابية  واجلوالت  القوى.  هذه  يوالي  الذي  الشارع 
التيار الوطين احلر جربان باسيل، أو تلك اليت يقوم بها مرشحو القوات اللبنانية 
والرتشيحات اليت يطلقها رئيس احلزب الدكتور مسري جعجع من حني إىل آخر، 
تدل على أن الطرفني حسما أمرهما يف خوض االنتخابات متنافسني. فيما ظلت 

خوض  من  املستقبل  تيار  موضع  يف  كامنة  العقدة 
تقاطع مصاحله  االستحقاق، وال سيما يف ضوء  هذا 
احلكومية املتشعبة مع التيار الوطين احلر. لكن مصادر 
حامسة يف  بدت  السعودية  للقاءات  مواكبة  سياسية 
خيار  جتاوز  على  قادرًا  يعد  مل  املستقبل  أن  تأكيد 
آذار،   14 ومكونات  والقوات  احلريري  بني  التحالف 
ال  كذلك  االشرتاكي،  التقدمي  احلزب  إىل  إضافة 

يستطيع القفز فوق لقاءات الرياض، سواء لتنظيم اخلالفات داخل البيت السين، 
أو لتوطيد التحالف االنتخابي بني احللفاء. وهذا يعين أن مشهدًا انتخابيًا جديدًا 
سيطل تدرجيًا على مستويات خمتلفة، وال سيما يف دوائر حساسة وأساسية. وقد 
بدأت بعض معامله من خالل ردود فعل من املستقبل، لدواعي استقطاب الشارع 

السين، على جوالت باسيل وعالقة التيار مع سوريا.
لكن قبل التكهن بأن هذا التحالف بني خصوم حزب اهلل ميكن أن يقلب التوازنات 
يف اجمللس النيابي، يبدو مشروعًا السؤال، حتى لو حقق هذا التحالف فعاًل فوزًا 

نيابيًا ساحقًا: كيف ميكن استثمار هذا النجاح؟
يف عامي 2005 و2009، حققت قوى 14 آذار فوزًا انتخابيًا. لكن احلكومات اليت 
أول  كان  نفسه  واحلريري  الوطنية«.  »الوحدة  عنوان  حتت  جاءت  منها  نتجت 
الداعني إليها، ومل تتمكن قوى 14 آذار من تغيري هذه املعادلة، فدخلت إىل 
حكومة مشرتكة من 8 و14 آذار أكثر من مرة، ودعمت وصول الرئيس نبيه بري 
إىل سدة رئاسة اجمللس النيابي. وحبسب مصادر سياسية، فإن ما متكن الثنائي 
الشيعي، أمل وحزب اهلل، من فرضه على املشهد السياسي يف السنوات األخرية، 
هو أن ال حكومة من دون شراكة كاملة بني األطراف األساسيني، ولن تقوم 
حكومة تبعًا لذلك من دون قوى 8 آذار، وال حكومة من لون واحد لقوى 14 آذار 
مهما حققت من انتصار. وهذا يعين أن أي فوز يف صناديق االقرتاع لن يرتجم 
اجلمهورية  رئيس  أن  أحد  االنتخابات. ولن يتصور  تنبثق من  اليت  احلكومة  يف 
العماد ميشال عون، من موقعه السياسي، ميكن أن يقبل حبكومة يدخل إليها أي 
حتالف انتخابي عريض من دون حزب اهلل وأمل وقوى 8 آذار. فماذا سيتحقق إذًا 
يف تكوين هذا التحالف، دعمته السعودية أو مل تدعمه، ما دامت احلكومات على 
توازنها، مع تعديالت طفيفة على بعض احلقائب، لضرورات التنافس بني القوى 
السياسية ال أكثر وال أقل. وما جرى أثناء تشكيل احلكومة احلالية اليت أتت وفق 
تسوية تراعي اخلصوصيات، سيتكرر مرة أخرى بعد االنتخابات املقبلة، فتكون 
احلكومة الثانية للعهد، اليت يقول رئيس اجلمهورية إنها ستكون حكومته، شبيهة 

باحلكومة األوىل اليت يتربأ منها اليوم.

املستقبل لم يعد 
قادرًا على تجاوز خيار 
التحالف مع القوات 

واالشرتاكي ومكونات 
14 آذار

فوز 14 آذار عام 2018 لن يرتجم حبكومة 
اللون الواحد

هيام القصيفي

إجناز  يف  األعلى  القضاء  جملس  جنح 
رغم  القضائية  التشكيالت  مشروع 
حماوالت حثيثة لتطيريها. وعلى مدى 
أشهر، متكن أعضاء اجمللس من تذليل 
جنحوا  والسياسية.  الطائفية  العقبات 
الطوائف«  »حكم  كان  فيما  أحيانًا، 

أقوى يف أحيان أخرى.

للشيعة  مناصب  عشرة  استحداث   *
حقق املناصفة للمرة األوىل يف تاريخ 

العدلية.
النور،  القضائية  التشكيالت  أبصرت 
بعد خماٍض عسري بدأ يف شهر شباط 
األعلى  القضاء  جملس  أجنز  املاضي. 
أكثر  أمساء  أعضاؤه  واختار  امُلهّمة 
السياسة  يد  لكن  قاٍض.  مئيت  من 
سليم  العدل  وزير  بعيدة.  تكن  مل 
اخلارجية  وزير  من  فًا  مكلَّ جريصاتي، 
»عني  مّثل  باسيل،  جربان  واملغرتبني 
العهد اجلديد« ويده، فيما توىل مدير 
نادر  احلريري،  سعد  الرئيس  مكتب 
السّنية«  »التشكيلة  خلط  احلريري، 
لتوائم املصاحل االنتخابية. وبني هذه 
الشيعيان على  القطبان  وتلك، حصل 
تاريخ  للمرة األوىل يف  حّق املناصفة 
مراكز  عشرة  اسُتحدثت  إذ  العدلية. 
املناصفة،  لتحقيق  الشيعية  للطائفة 
به  الذي متّسك  الشرط األساس  وهو 
الرئيس نبيه بّري لتمرير التشكيالت، 
عند  األساس  اهلدف  أّن  سيما  وال 
توازن  حتقيق  كان  التشكيالت  إعداد 
طائفي ومذهيب بنسبة مئة يف املئة. 
بريوت  مستوى  على  ذلك  حتقق  وقد 
وجبل لبنان، باعتبار أّن الثقل النوعي 
يف  موجود  وحجمًا،  كّمًا  للدعاوى، 
هاتني املنطقتني. واملراكز املستحدثة 
يف  استئناف  غرفتا  هي:  للشيعة 
بريوت، حمكمة جنايات يف جبل لبنان، 
مدٍع عام يف جبل لبنان، حماٍم عام يف 
حتقيق  قاضي  املالية،  العامة  النيابة 
احملكمة  عدلي يف  قاٍض  بريوت،  يف 
العسكرية، قاضي حتقيق يف النبطية، 

النبطية، قاضي حتقيق  عام يف  حماٍم 
يف  األوىل  الدرجة  حمكمة  البقاع،  يف 

اجلنوب.

بني  املناصفة  حققت  املراكز  هذه 
بريوت  يف  واملسيحيني  املسلمني 
وجبل لبنان، لكنها قّلصت الفارق يف 
الشمال،  باستثناء  احملافظات،  باقي 
بسبب النقص يف عدد القضاة. وقد 
األعلى  القضاء  جملس  أعضاء  ربط 
يف  واملناصفة  التوازن  حتقيق  عملية 
الشمال مبحافظة بعلبك اهلرمل اليت مل 

ُينشأ مالك قضائي هلا بعد.
عاديًا.  يكن  مل  أمس،  العدلية،  يوم 
بالنقمة  والشعور  البقالوة  توزيع  بني 
حيال  القضاة  انقسم  اخلوف،  أو 
بها  مشيٍد  بني  املنجزة.  التشكيالت 
األوىل  القسم  أفرزته.  ملا  ومستنكٍر 
القضاء  حققه جملس  إجناز  عن  حتّدث 
التشكيالت،  بهذه  باخلروج  األعلى 
قضاة  ُعنّي  فقد  نوعًا.  أو  كّمًا  سواء 
والتفّوق.  الكف  بنظافة  هلم  مشهود 
ومن هؤالء القاضي حييى غّبورة الذي 
الدروس  معهد  دورته يف  كان طليع 
القضائية. كذلك ُأشيد بإعادة االعتبار 
إىل القاضي جوني القزي، صاحب حكم 
رئيسًا  ُعنّي  والذي  الشهري،  اجلنسية 
بعدما  بريوت،  يف  االستئناف  حملكمة 
بتعيينه  املاضية  التشكيالت  يف  ُظِلم 
يف منصب مستشار يف حمكمة التمييز. 
وكان الفتًا تعيني القاضي حممد بدران 
جبل  يف  جنايات  حمكمة  ألول  رئيسًا 
وكذلك  شيعي،  قاٍض  يرأسها  لبنان 
نقل القاضي روالن الشرتوني، الذي 
لبنان  جبل  يف  األحداث  حمكمة  شغل 
اهليئة  ومستشار  بعبدا  جزاء  وحمكمة 
االتهامية يف بعبدا، والذي كان ينتظر 
أن ُيعنّي حمافظًا، إىل منصب مفوض 

حكومة معاون يف احملكمة العسكرية.
أما أوىل املالحظات اليت جرى تداوهلا، 
ُكِسرت  قضاة  تشكيل  عن  فتحّدثت 
التفتيش  على  أحيلوا  أو  درجتهم 

القضائي، وتعيينهم يف مراكز أعلى، 
سبيل  فعلى  سياسية.  العتبارات 
درجته  ُكسرت  قاٍض  ُعنّي  املثال، 
مدعيًا عامًا. كذلك ُسجل امتعاض بني 
القضاة السنة البيارتة من تعيني أربعة 
قضاة سنة من صيدا وإقليم اخلروب 
يف قصر عدل بريوت. إىل ذلك، ورغم 
أن »مبدأ املداورة« اعُتمد لدى معظم 
الطوائف يف معظم املراكز، إال أّن تيار 
املستقبل، ضربه يف جبل لبنان. فقد 
لبنان  جبل  يف  العام  احملامي  ُأبقي 
القاضي وليد املعلم يف مركزه، علمًا 
من  مقرب  صديق  وهو  األخري،  أن 
احلريري،  أمحد  للتيار  العام  األمني 
عشر  من  أكثر  منذ  مركزه  موجود يف 
دورًا  »احلظوة«  لعبت  كذلك  سنوات. 
بارزًا يف تشكيل القضاة املقّربني من 
وزير العدل جريصاتي يف مراكز مهمة. 
»عقابًا  عّدوه  ما  عند  آخرون  وتوّقف 
كيديًا« ُأنِزل بالقاضي املنفرد اجلزائي 
بسبب  الدين  تقي  باسم  بريوت  يف 
الدستوري  اجمللس  يف  والده  قرار 
على  وافق  الذي  الدين  تقي  أمحد 
الطعن بقانون الضرائب. وكانت الفتة 
صاحب  عيد،  الياس  القاضي  إزاحة 
قرار توقيف الضباط األربعة يف قضية 
من  احلريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال 
إىل  لبنان  جبل  يف  االتهامية  اهليئة 
منصب استشاري يف حمكمة التمييز، 
لدى  عليهم  املغضوب  من  بات  بعدما 
فريقي 8 و 14 آذار. وحتّدث قضاة عن 
مقايضة بني التيار الوطين احلر وتيار 
مركزًا  األول  مبوجبها  نال  املستقبل، 
مسيحي  مركٍز  مقابل  بعبدا  يف  سنيًا 

للمستقبل يف بريوت.
رأت  عدة  وقضائية  سياسية  أطراف 
سوى  ليست  القضاة  مناقالت  أّن 
»تشكيالت قضائية انتخابية«، مشرية 
وضع  احلريري  سعد  الرئيس  أّن  إىل 
الرئيس  رّكز  فيما  الشمال،  ثقله يف 
ميشال عون على بعبدا، وبقيت حّصة 

األسد للرئيس نبيه بري يف اجلنوب.

التشكيالت القضائية: دم جديد يف العدلية وترسيخ 
»حكم الطوائف«

رضوان مرتضى 
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مــناسبات
 2017 األول  تـشرين   7 Saturday 7 October 2017الـسبت 

 بدعوة من نائب مقعد ايست هيلز غلني بروكس ووسط حضور ديين واثين الفت

الوزير راي ويليامز يتحدث عن التعددية الثقافية واهميتها يف اجملتمع االسرتالي 

هيلز  ايست  مقعد  نائب  اقام 
يوم  ظهر  بعد  بروكس،  غلني 
كوكتيل  حفل  املاضي،   الثالثاء 
اليه  دعا  ريفزبي  يف  مكتبه  يف 
الثقافية  التعددية  شؤون  وزير 
ويلز،  ساوث  نيو  يف  واالعاقة 
راي  هيلز  كاسل  مقعد  نائب 
دير  رئيس  وحضره  ويليامز 
الفرخ،  لويس  االب  شربل  مار 
بانكستاون  مخفر  آمر  نائب 
يف  الناشط  سمول،  ديفيد 
يف  االسرتالي  االحرار  حزب 
رئيس  طرطق،  خليل  الوالية 
بانكستاون  يف  التجارة  غرفة 
والي مهنا، عضو بلدية كنرتبري 
بانكستاون شارلي اسحق وعدد 
وممثلي  االثنية  الفاعليات  من 

وسائل اعالم االثني.
التي  االوىل  املرة  ليست  وهذه 
يقوم فيها النائب بروكس بهكذا 
املجتمعات  لتعريف  مبادرات 
حقوقها  اىل  الثقافات  املتعددة 
املجتمع  يف  الكبري  ودورها 

االسرتالي الواسع.
بدأ الحفل بكلمة لصاحب الدعوة 
تحدث  بروكس  غلني  النائب 
املجتمعات  اهمية  عن  فيها 
يف  ودورها  الثقافات  املتعددة 
ورسم  وتطورها  اسرتاليا  بناء 

صورتها الحالية.
بكفاءة  بروكس  النائب  واشاد 
الذي  ويليامز  الوزير  وديناميكية 
املجتمع  ابناء  امام  مكتبه  فتح 

مطالبهم  اىل  لالستماع  االثني 
مساعدتهم  وكيفية  وهواجسهم 
الوالية  منح  من  واالستفادة 

للمجتمعات املتعددة الثقافات.
وقدم النائب بروكس وزير شؤون 
التعددية الثقافية واالعاقة يف نيو 
نائب مقعد كاسل  ويلز،  ساوث 
تحدث  الذي  ويليامز  راي  هيلز 
االثنية يف  املجتمعات  اهمية  عن 
بناء وتطور اسرتاليا، كاشفا عن 
من  املئة  يف  خمسني  حواىل  ان 
سكان نيو ساوث ويلز اما ولدوا 
آباء  من  يتحدرون  او  الخارج  يف 

واجداد ولدوا يف الخارج. 
الوزير ويليامز باهمية عن  ونوه 
اهمية املام واتقان الشباب االثني 
لغة ابائهم واجدادهم االم اضافة 
ذلك  ملا يف  االنكليزية  اللغة  اىل 
من فائدة اقتصادية وغنى ثقايف 
الواسع  االسرتالي  للمجتمع 
يف  وخاصة  وملتقنيهما  جهة  من 
مجاالت العمل والتجارة من جهة 

ثانية.
وتحدث الوزير ويليامز عن املنح 
للشباب  الوالية  تقدمها  التي 
تنظيم  يف  ملساعدته  االثني 

الرياضية  املناسبات  واقامة 
ان  وقال صحيح  وغريها،  االثنية 
غري  بكبرية  ليست  املنح  هذه 

انها تساعد بعض الشيء.
عن  ويليامز  الوزير  وكشف 
ساوث  نيو  والية  مساهمة 
الوطنية لضمان  الخطة  ويلز يف 
الـ 3  تفوق  التي  واالعاقة  العجز 
مساعدة  تقابلها  دوالر  مليارات 
الفيدرالية  الحكومة  من  تعادلها 
حواىل 6،5  اىل  املبلغ  يرفع  مما 
تكلفة  لتغطية  دوالر  مليارات 
ألف  خدمة ورعاية حواىل 145 

عجوز ومعاق يف نيو ساوث ويلز 
مما يخلق حواىل 30  ألف فرصة 

عمل يف الوالية.
لألسئلة  املجال  افساح  تم  وثم 
التي اجاب عليها الوزير ويليامز 

بكل وضوح وشفافية.
غاية  يف  االسئلة  بعض  وكانت 
الوزير  طلب  حيث  االهمية 
بالتفصيل  كتابتها  أصحابها  من 

وارسالها اىل مكتب وزارته ليتم  
موعزا  ومعالجتها،  معها  التعامل 
مكتبه   يف  واملسؤول  مرافقه  اىل 
ولسائر  غراموسكي  تايلور 
االهتمام  ايالءها  املوظفني 

الكايف.
غني  كوكتيل  هناك  وكان 
باملأكوالت والحلويات واملرطبات 

والقهوة.

صورة جماعية للوزير راي ويليامز والنائب غلني بروكس وبعض الحضورالنائب غلني بروكسالوزير راي ويليامز

الوزير راي ويليامز والنائب غلني بروكس وبعض الحضور االثني الوزير راي ويليامز والنائب غلني بروكس يتوسطان االب لويس الفرخ، خليل طرطق وشارلي اسحق

الوزير راي ويليامز والنائب غلني بروكس يتوسطان شارلي اسحق، الكومندور ديفيد سمول ووالي مهنا

الوزير راي ويليامز يتوسط االب لويس الفرخ وطوني شالال
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 عماد ياسني »ينزع« عنه لقب »أمري داعش« 

ويرتاجع عن اعرتافاته حول التخطيط الغتيال 
جنبالط بسيارة مفّخخة »كونه من أذكى السياسيني«

ينزع الفلسطيين عماد ياسني عنه لقب »أمري« داعش يف خميم 
عني احللوة، ويقابل هذا االتهام أمام احملكمة العسكرية بـ«نوبة« 
يهلّل  أن  قبل  شباب«،  دون  من  داعش  أمري  »أنا  الضحك  من 
وحيمد اهلل على أن شيئًا من املخططات واألهداف املنوي ضربها 
مل ينّفذ »فاحلمد هلل ما صار شي مّنو«، خمططاٌت كان اهلدف منها 
»احلصول على أموال من القيادات يف الرقة«، وفق زعم ياسني، 
أنه  سوى  هويته  كامل  يعرف  ال  الذي  حممد  املدعو  اىل  فنسبها 

ملّقب بـ«الكوتا«.
فـ«الكوتا«، استطلع معملي اجلية والزهراني فقط، إمنا طرح فكرة 
 KFC ومطعم  جونية  الدعارة يف  وأماكن  لبنان  كازينو  استهداف 
مفخخة،  بسيارات  بريوت  ووسط  تفجري  حبقائب  النبطية  وسوق 

فضاًل عن استهداف مراكز اجليش وتلفزيون اجلديد.
مل ينّفذ شيء من ذلك إمنا كان كله »حكي حبكي« - يقول ياسني - 
الذي قابل عرض الكوتا استهداف النائب وليد جنبالط بـ«الضحك«. 
هذه »الفكرة« فكرة اغتيال جنبالط اليت راودت ياسني وفق اعرتافه 
يف التحقيق األولي، »بواسطة سيارة مفخخة يتم اقتحامها مبنزله 
يف بريوت أو يف اجلبل ومن شأنه تغذية الفتنة كونه من أذكى 
السياسيني واحتمال حدوث حرب أهلية«، نسبها أمام احملكمة أيضًا 
اىل الكوتا، ليضيف بأن جنبالط هو من أكثر السياسيني املناصرين 

للقضية الفلسطينية »وال شيء بيين وبينه«.
هذه املخططات كانت مبثابة خريطة لعرضها على قيادات داعش 
يف الرقة لبدء التنفيذ، لكن ياسني ينفي ذلك ويزعم أن »اهلدف 
األساسي منها هو لكسب املال«، وما انشاؤه لتنظيم عصبة األنصار 

واملهاجرين يف بالد الشام سوى »إمساك األمور يف املخيم«.
أمام  بها  املالحق  التسعة  امللفات  أحد  يف  أمس  استجوابه  ويف 
الركن  العميد  رئيسها  أسئلة  ياسني  واجه  العسكرية،  احملكمة 
مجيعها  لينسفها  األولية  اعرتافاته  من  انطالقًا  عبداهلل،  حسني 
وينسب األفعال اليت أقر بها يف تلك املرحلة من التحقيقات إىل 
لداعش يف  وجود  »ال  بأنه  التأكيد  اىل  أنه ذهب  »الكوتا«.حتى 
احملامي  لوكيله  سؤال  على  جوابه  جاء  فيما  احللوة«،  عني  خميم 
انطوان نعمة »اننا وأبو بكر البغدادي نلتقي فكريًا وعقائديًا حول 

الدين«، ليستدرك: »إمنا ما حيصل على األرض ال نلتقي حوله«.
هذا »االلتقاء« كان ُترجم من خالل قريب ياسني حييى املنصور 
عني  خميم  داعش يف  لتنظيم  تابعة  جمموعة  بإنشاء  أقنعه  الذي 
احللوة. أبدى حينها ياسني إعجابه بالفكرة وموافقته عليها، ليوضح 
أمام احملكمة أمس بأنه أبدى حتفظه على الفكرة وأعلم قريبه أن 

القوى الفلسطينية ترفض ذلك لكن قريبه بقي مصّرًا.
يعرتف ياسني أوليًا أنه أرسل زياد عكوش إىل الرقة لبحث هذه 
العراقي  حممد  أبو  فالتقى  داعش،  يف  املسؤولني  مع  املسائل 
وأبو حممد العدناني ثم عاد إىل املخيم حيث ُعقد اجتماع إسُتبعد 
عنه ياسني الذي بعد علمه بذلك اجتمع جبهاد شقيق زياد عكوش 
إنشاء  مشروع  املشروع،  أصحاب  هما  قريبه  وحييى  بأنه  وأبلغه 
خلية للتنظيم يف املخيم، وحّذر حينها جهاد مما قد حيصل من شّق 

للصفوف يف املخيم.
هذه االعرتافات األولية نسفها ياسني أمام احملكمة واختصر جوابه 
بالقول: »أنا كنت دحشة مبوضوع داعش يف املخيم وعلى خالف 
مع آل عكوش«، نافيًا أي عالقة له بزياد عكوش الذي أعلمه بأن 

املخيم ال يتقّبل داعش.
مواقع  املخيم اىل  األولي عن تقسيم  التحقيق  حتدث ياسني يف 
وكان  شورى،  جملس  وإنشاء  جملموعات  أمراء  وتعيني  عسكرية 
بالد  واملهاجرين يف  األنصار  عصبة  لتنظيم  العام  األمري  ياسني 
التقسيم ذكره لي حييى  »إن  أمام احملكمة:  جوابه  وجاء  الشام، 
قرييب ومل يتم انشاء أي تنظيم فكله جمرد كالم بكالم«. أما يف 
ما خص تنظيم العصبة فأوضح ياسني أن مجال الفارس )أبو حممد 

الشيشاني( اختار هذه التسمية.
وبسؤاله قال ياسني: »فوجئت بأني أمري داعش يف لبنان كله وال 

وجود لداعش يف املخيم«.
لنجاح  جوهري  أمر  وهو  جهاد  ساحة  لبنان  »جعل  ياسني  أراد 
بنك  لدى قيادات داعش ووضع  مشروعنا فيعكس قدرة وجدية 
ينِف  مل  التنفيذ«.  بهدف  لالستطالع  أشخاص  وإرسال  أهداف 
ياسني هذا االعرتاف األولي وأوضح بشأنه أن »الشيشاني أبلغين 
منزلي بسبب  أبارح  ال  انين  فأعلمته  عماًل  يريد  عبداهلل خروب  أن 
إصابات سابقة تعرضت هلا إمنا سألته عما هو مطلوب مين فقال لي 
ضرب السياحة واالقتصاد«. ويتابع ياسني امام احملكمة: »أبلغته 
أن هذا املوضوع كبري وكنا يف شهر رمضان، فامتعض وخرج، إمنا 
كان حممد كوتا موجودًا أثناء احلديث وعرض علي أن »أضحك« على 

ابو حممد الشيشاني وأن »آخد مصرياتو««.
سئل ياسني عن األهداف اليت ذكرها يف التحقيق األولي ومنها 
عن  أما  ذلك.  فنفى  حتركاتهم،  ومراقبة  للجيش  كمائن  نصب 
مسألة استطالع معملي اجلية والزهراني ومراكز دعارة والكازينو 
يف جونية، قال ياسني إن كوتا استطلع املعملني فقط »وأنا ال 

أعرف شيئًا عن هذه األماكن يف لبنان«.
وأضاف ياسني ناسبًا ذكر مجيع األهداف لـ«كوتا«، »فهو ذكرها«، 
مرتاجعًا بذلك عن اعرتافاته حول«فكرة راودتين لضرب الكازينو«.

وما كان دورك -سئل ياسني- فأجاب: »أنا كنت القاسم املشرتك 
لضبط األمور وعدم حصول اي تسرع«. وهل هذا يعين أنك كنت 
تعمل على خطني، قال: »مل يكن لدي تكليف رمسي من العصبة إمنا 
كان لديها علم بكل هذه املواضيع«. ويكرر ياسني أن اهلدف من 
ذلك كان احلصول على املال من داعش إمنا مل حيصل اي اتصال 

بيين وبني املسؤولني من داعش يف الرقة«.
وبسؤال لوكيله: هل تلتقي عقائديًا وفكريًا مع ابو بكر البغدادي 
اجاب:«تقريبًا ال نلتقي، وما جيمعنا هو الدين، إمنا ال نلتقي حول 

ما حيصل على األرض«.
ورفعت احملكمة اجللسة إىل الثامن من كانون األول املقبل للمرافعة 

واحلكم.
ُيذكر أن ياسني حمكوم بالسجن املؤبد يف جرمية قتل شخصني يف 

خميم عني احللوة.

فرارسجني خطر من »مستشفى نفسي«
متكن السجني جهاد حممد غازي اخلطيب من الفرار من مستشفى 
لألمراض النفسية يف برتومني يف الكورة، وهو حمكوم عليه جبرائم 

خطرية.
وتعمل األجهزة األمنية على البحث عنه إلعادة توقيفه.

االدعاء على »أبو عجينة«
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
على علي احلجريي امللقب بـ«أبو عجينة« جبرم االنتماء إىل تنظيم 
القتال  للمشاركة يف  املقاتلني  دخول  وتسهيل  النصرة«  »جبهة 
ضد اجليش اللبناني يف عرسال يف األعوام 2012، 2013 و2014 
وتأمني األسلحة والذخائر هلم وعقد اجتماعات مع قادة التنظيمات 
املسلحة وخطف مواطنني لبنانيني وأجانب وتسليمهم إىل تنظيمات 

إرهابية ثم إطالق سراحهم مقابل تقاضي فدية مالية.

مرّوج منشورات لـ»داعش« بقبضة أمن الدولة
متكنت قوة من املديرية العامة ألمن الدولة بعد عملية رصد، من 
توقيف ع.م. يف بلدة برقايل - عكار، جبرم التواصل مع جمموعات 
»داعش«  لتنظيم  دعائية  ومنشورات  مطبوعات  وترويج  إرهابية 
فرع  إىل  املوقوف  سلم  وقد   ،Telegram تطبيق  عرب  ونشرها 

خمابرات اجليش يف الشمال بناء إلشارة القضاء املختص.

مطلوب بـ8 مذكرات وسلب وتعاطي خمدرات
متكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة 
املطلوب  ع.د.  توقيف  من  الليلكي  حملة  القضائية،يف  الشرطة 
جزائي  وقرار  توقيف  مذكرات  و5  حكم  خالصيت  مبوجب  للقضاء 
جبرائم سلب وسرقة، تعاطي خمدرات، وقد ضبط حبوزته /18.5/ 

غ من مادة حشيشة الكيف.

تقاضى عشرة آالف دوالر لتسهيل مرور سيارات 
حمّملة باألسلحة على حاجز للجيش يف عرسال

يوم  العسكري  اجليش شرفه  جندي يف  باع  دوالر،  آالف  بعشرة 
سّهل مرور سيارات حمّملة باألسلحة إىل التنظيمات اإلرهابية أثناء 
وذلك  عرسال،  يف  عطا  عني  حملة  يف  احلواجز  أحد  على  وجوده 

باالتفاق مع املدعو علي ح.
أمام  اجلندي  ُأحيل  العسكرية،  املؤسسة  من  تسرحيه  قرار  بعد 
احملكمة العسكرية للمحاكمة حول اجلرم املسند اليه. وعلى الرغم 
من اعرتافاته يف التحقيق األولي بتسهيل مرور السيارات احملّملة 
باألسلحة خالل نوبة حراسته، أصّر املدعى عليه على نفي التهمة 
تعرض  الذي  والضرب  التعذيب  جاءت حتت  اعرتافاته  بأن  زاعمًا 

له.
واجه رئيس احملكمة »اجلندي السابق« بإفادات زمالئه الذين كان 
يطلب منهم تبديل نوبة حراستهم معه، وذلك ما بعد الثانية فجرًا، 
وطلبه هذا املتكرر ألكثر من أربع مرات، فأصّر أيضًا على النفي 

طالبًا مواجهة »زمالئه السابقني«.
مل يكن اجلندي قد مضى على خدمته يف احلراسة الليلية على حاجز 
وبني  بينه  العالقة  توطدت  عندما  شهرين،  من  أكثر  عطا  وادي 
الذي استطاع مترير  »لغاية يف نفس« األخري  العرسالي علي ح. 
أربع سيارات حمملة بالسالح وفق اعرتاف املدعى عليه نفسه يف 

التحقيق األولي.
وبسؤال رئيس احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل للمدعى عليه 
حول التفاصيل اليت أوردها يف إفادته األولية قال اجلندي: »أنا 
اعرتفت مبرور سيارة على احلاجز قرابة الثانية إال ربعًا فجرًا ومل تكن 
حمملة باألسلحة«. وماذا عن مبلغ العشرة آالف دوالر الذي تقاضاه 

»اعرتفت  أجاب:  بالسالح  احملّملة  السيارات  مرور  تسهيل  مقابل 
بذلك حتت الضرب«.

قال:  احلاجز  على  احلراسة  نوبة  تبديل  له  زميلني  من  طلبه  وعن 
معي  »واحد شهد  وأضاف:  معي«،  حارسني  كانا  هما  »إطلبهما، 
وواحد ضدي«. و«حتت الضرب« أيضًا اعرتف »اجلندي« بأن علي 
ح. مّر على احلاجز قرابة الثانية والربع فجرًا وكانت حينها نوبة أحد 
زمالئه وأنه عاد ومّر أكثر من أربع مرات وأن علي ح. أخربه بأنه 
يريد مترير األسلحة مبساعدته. وقال أمام احملكمة: »أنا مل أمسح 

مبرور السالح وإمنا سيارة وال أعرف املدعو علي ح.«.
وتابع رئيس احملكمة يتلو على مسمع املدعى عليه اعرتافاته األولية، 
وفيها أنه تعرف على علي ح. على حاجز عني عطا وأقنعه بتمرير 
سيارات حمملة باإلسلحة من دون تفتيشها، وكان جواب اجلندي: 

»هذا االعرتاف يف الوزارة، وحتت الضرب«.
كما أنكر تواصله هاتفيًا مع علي ح. وطلبه من رؤسائه تبديل مكان 

خدمته اىل حاجز وادي عطا.
وعما أفاد به زميالن له اللذان أكدا أنه طلب منهما أن حيل مكانهما 
على احلاجز حني حضرت فجرًا سيارة من نوع ب.ام. وبعد مخس 
على  السيارات  ومرت  شريوكي  نوع  من  سيارة  حضرت  دقائق 
»إن شخصًا  عليه:  املدعى  جواب  وجاء  تفتيش،  من دون  احلاجز 
يف سيارة الـ ب. ام. سأله عن إمكانية مروره على احلاجز وعندما 
السيارة  أوراق  كانت  إذا  ما  عليه(  املدعى  )أي  منه  استوضح 
قانونية، وعندما أبلغين السائق بأنها صحيحة عاد مع سيارة أخرى 

ومّرتا على احلاجز«.
وهنا سأله رئس احملكمة: »أمل تشك للحظة حبضور السيارة األوىل 
ثم مغادرتها وعودتها مع سيارة أخرى«، أجاب املدعى عليه: »كال 
وأنا ال أعرف أحدًا من عرسال ومل يكن قد مضى على خدميت على 

احلاجز أكثر من شهرين«.
وقررت احملكمة رفع اجللسة لالستماع اىل إفادة شهود وللمرافعة 

إىل التاسع من اجلاري.

سالمة تواجه »الناطور السوري« بعد حماولته 
االعتداء عليها

واجهت املمثلة آن ماري سالمة السوري م.ب.)31 عامًا( يف »خمفر 
حبيش« يف حادثة حماولة االعتداء عليها يف منزهلا يف صربا صباح 
األحد املاضي، حيث متكنت من صّده وإخراجه من املنزل ليصار 
بعد 24 ساعة على احلادثة إىل توقيفه من قبل قوة من »شعبة 

املعلومات« يف حملة غزير.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه أثناء 
ضهر  حملة  يف  الكائن  مبنزهلا  سريرها  يف  السيدات  إحدى  نوم 
صربا الطابق اخلامس، استفاقت على وجود شخص مرتديًا ثيابًا 
فحصل  عليها،  االعتداء  وحاول  عنقها  حول  يديه  فوضع  داخلية 
تدافع وصراخ حينها الذ بالفرار عرب طاقة مبتخت احلمام حنو منور 

البناء، وقد تبني أنه الناطور ويدعى بالل جمهول باقي اهلوية.
وعلى األثر ويف خالل 24 ساعة، وبنتيجة التحريات واالستقصاءات 
هوية  معرفة  املعلومات«من  »شعبة  من  دورية  متكنت  املكثفة 
املشتبه به م.ب. ومكان تواريه واختبائه، وتوقيفه يف حملة غزير. 

وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه.
االجتار  مكافحة  مكتب  إىل  املختص  القضاء  إلشارة  بناء  وأحيل 

باألشخاص ومحاية اآلداب يف وحدة الشرطة القضائية.
وكانت سالمة قد روت قصة حماولة االعتداء اليت تعرضت هلا يف 
منزهلا، ووجهت نصيحة لكل فتاة يف أن تدافع عن نفسها وأن 

ال ختاف.
وأشارت إىل أنها كانت نائمة يف منزهلا فشعرت أن هناك شيئًا 
أيقظها لتكتشف أن باب الغرفة مفتوح وهي كانت على يقني أنها 
أقفلته قبل أن ختلد اىل النوم، لتفاجأ بناطور املبنى حتت السرير 

وهو بثيابه الداخلية.
 وعندما بدأت بالصراخ هجم عليها ووضع يدًا حول عنقها وأخرى 
االعتداء عليها. وتابعت  على فمها يف حماولة إلسكاتها ومن ثم 
تقول بأنها حينها استجمعت كل قوتها ودفعته بعيدًا عنها وكانت 
اختذت القرار بقتله يف حال اقرتب منها وراح يقول »إنه كان يريد 

فقط النظر إليها«.
حينها من  اجلريان، فهرب  أحد من  بالصراخ كي يسمعها  وبدأت 

»منور صغري«.
ولفتت إىل أنها لن تسقط حقها وستطلب أشد العقوبات حبق هذا 

اجملرم ولن تسكت على فعلته.

ضبط سيارتني يف عرسال استخدمتا من اإلرهابيني
اإلقليمي،  الدرك  وحدة  يف  عرسال  فصيلة  من  دورية  ضبطت 
خميم  من  بالقرب  وذلك  لوحات،  دون  من  مسروقتني  سيارتني 
للنازحني يف ضواحي البلدة، ويشتبه بأنهما كانتا تستعمالن من 
قبل اجملموعات االرهابية وهما من طراز تويوتا نوع »raV4« واحدة 

فضية والثانية سوداء.
وحدة  يف  الدولية  السرقات  جرائم  مكافحة  مكتب  أودعتا  وقد 

الشرطة القضائية بناء إلشارة القضاء املختص.
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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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Michaela غارارد وروبرت Robert نيومن قلبان خفقا باحلب فجمعهما الزواج 

زفاف  املاضي  السبت  يوم  مت 
غارارد   Michaela العروسني 
يف  وذلك  نيومن   Robertو
مدينة  يف  ماري  سانت  كاتدرائية 

سيدني.
بول  العروس  والدي  فرحة  وكانت 
هذه  يف  جدا  كبرية  غارارد  وكارن 
وكذلك  واملميزة،  املباركة  املناسبة 
روبرت  العريس  اهل  فرحة  كانت 

نيومن.
كان  الزفاف  مراسم  امتام  وبعد 
استقبال  حفل  اجلميع  ينتظر 

العروسان  Michaela غارارد و Robert نيومن وابتسامة االمل والسعادةالعروسان  Michaela و Robert يقطعان قالب احللوىالعروس  Michaela تتوسط والديها بول وكارن غارارد

 Victoria Building يف  
بالفخامة  متيز  سيدني  مدينة  يف 

والذوق والرتتيب.
وكان الالفت يف كلمة والد العروس 
غارارد  بول   OLC حزب  رئيس 
قيامه  لدى  انه  لكرميته  قوله 
 )DNA( النووي  احلمض  بفحص 
وجد ان يف جذور اجداده اثنني يف 
املئة من أصل لبناني وقال ان هذا 

مدعاة فخر واعتزاز له.
وأوصى والد العروس، رئيس بلدية 
وعضو  سابقا  دورات  لعدة  باراماتا 

السيد  حاليا،  كامربالند  بلدية 
العروس  كرميته  غارارد  بول 
يتعاونا  بان  وعريسها  ماكايال 
احلب  مبادئ  ضمن  احلياة  على 
املتبادلة،  والتضحية  واالحرتام 
السعادة  كل  هلما  متمنيا 

والنجاح.
السيد  العريس  والد  تكلم  كما 
ماكايال  بالعروس  فرحب  نيومن 
مبثابة  اياها  معتربا  عائلته  يف 
لرسم  العروسني  ودعا  ابنته 
مستقبلهما سوية يف اطار احملبة 

والتفاني واالخالص.
 Michaela العروسان  وقطع 
قالب  نيومن   Robertو غارارد 
والتصفيق  اهلتاف  وسط  احللوى 
الفرح  ملؤها  حبياة  هلما  والتمنيات 

واالمل واحلب.
املوسيقى  من  جو  املناسبة  وختلل 
الغربية ورقص احلضور على انغامها 

حيث قضى امجل االوقات.
بول  السيد  العروس  والد  وقد شكر 
كارن  عقيلته  وباسم  بامسه  غارارد 
مجيع احلضور على مشاركتهم فرحة 

ابنتهم متمنيا هلم دوام الفرح والسعادة.
البطي  كلوفيس  السيد  العروس   والد  اصدقاء  يتقدم 
وعقيلته ايفون والزميل انطونيوس بو رزق وعقيلته منى 
 Michaela وأسرة اهلريالد بأحر التهاني من العروسني
غارارد وRobert نيومن متمنني هلما حياة مكللة باالمل 
والنجاح والهلهما خاصة والد العروس بول غارارد دوام 

الفرح والتألق.

Michaela  نيومنبول غارارد يراقص كرميته العروس Robertغارارد و Michaela  العروسان  يتسلمان شهادة الزواج يف كاتدرائية سانت ماريالعروسان

العروس  Michaela غارارد  تتوسط كلوفيس وعقيلته ايفون البطي

بول غارارد  يتوسط كلوفيس وعقيلته ايفون البطي
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فوق خّط األنوثِة 
عنوانها مفرٌد ..
مرتٌف باملفازاِت 

وعٌد أليٌف مع املاِء 
يا ضوعها 

يف ضلوع اهلواِء
إذا سال صبٌح 

تنّدى بأوقاتها فاستضاَء 
الغماُم ،امسها نافٌر 
من جلود األساطرِي 

أنثى ..
جماز اجلماِل 

انسجام األلوهِة يف 
لّذة اخللِق 

فلسفُة الّضاِد 
كشُف الّتضاِد ..

انزياح الغموِض إىل 
مبهٍم 

فوق خّط الّضباِب ..
هلا ماهلا 

فوَق خّط الغناِء 
طيوٌر إذا أشعلْت ليلها ...

فوق خّط البنفسِج
رائحة احلبِّ يف طعمها 

الليلكّيِ 
وما وّثَق الّرعُش 

من زقزقاِت الّشفاِه
هلا هجسها يف ابتكارِ  املتاِه

ابتكاِر الّطقوِس من الغيِب
من غامض الليِل فوق 

املياِه
هلا فوق طعم األنوثِة 
مامْل يدْر يف شفاهي.

محمد عامر األحمد

يف األعالي 
إىل  االجتماعي  التواصل  مواقع  وحتّول  الرقمية  الثورة  مع  تزامنًا 
اليومية،  حياتنا  ــ يف  اختالفها  على  ــ  للمعلومات  أساسي  مصدر 
برزت الكثري من الـ »ترندات« اليت سرعان ما القت انتشارًا واسعًا. 
املوضوع تعّدى الغرب منذ سنوات، ووصل إىل عاملنا العربي، وال 

سّيما على صعيد املوضة واألزياء واجلمال.
انطالقًا من هذا املبدأ، عّجت املنصات االفرتاضية باملدّونني/ات يف 
هذا اجملال، وتعّرفنا عرب السوشال ميديا عن كثب إىل أمساء تتوىّل 
اختيار إطالالت املشاهري وتفسح للناس اجملال ملعرفة نصائحها 
الـ  حسابات  ننسى  أن  دون  من  الدورية،  بوستاتها  عرب  وآرائها 
اكتساب  بعد  ذلك  يأتي  حُتصى.  وال  ُتَعّد  ال  اليت  »فاشونيستا« 
 Fashion Stylistو مظهر(  )مستشار   Image Consultant الـ  مهنيت 
)منّسق مالبس( يف الفرتة املاضية أهمية كربى، منذ أن حتّولت 
الفيديو كليبات إىل أفالم صغرية يف العامل العربي، ثم مع اكتساح 
مسلسل  من  )انطالقًا  املشرتكة  الدرامية  العربية  األعمال  موجة 
»روبي« ــ 2012 ــ كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رامي حّنا(، ومن 

بعدها برامج اهلواة الضخمة اليت تضم جنومًا يف جلان حتكيمها.
الساحة،  على  املهنتني  هاتني  كّرست  وغريها،  العوامل  هذه 
الناس  مع  للتواصل  ميديا  السوشال  يستثمرون  أهلهما  وصار 
من جهة، وللرتويج ألنفسهم من جهة ثانية. لكن ال شّك يف أّن 
متابعة احلسابات والصفحات املتمحورة حول اجلمال واملوضة عرب 
املنصات االفرتاضية توّلد انطباعًا بأّنه يف مقابل االهتمام املتنامي 
بهذا امليدان، هناك نوع من الفوضى وااللتباس احلقيقي لناحية 
التعريف واملفهوم. يف سبيل املساهمة يف إيضاح الصورة أكثر، 
من املفيد اإلضاءة على بعض النقاط. كثريات صرن ُيطلقن على 
أنفسهن اسم »فاشونيستا« بسبب ولعهن بصيحات املوضة، حتى 
إّنهن حيرصن على مشاركة إطالالتهن وآرائهن مع متابعيهم على 
السوشال ميديا. لكّن ليست كل َمن ُتطلق على نفسها )أو ُيطلق 
على نفسه، وإن كان هذا االسم ليس شائعًا كثريًا بني الرجال( 
هذه التسمية ُتَعّد Fashionista حقًا. فلهذا املصطلح تعريف دقيق قد 
خيتلط على البعض. حسب معجم »أكسفورد«، يعود أصل التعبري 
إىل كلمة Fashion اليت تعين موضة باإلنكليزية، إىل جانب ista اليت 
تشّكل شرطًا  أي  لُتصبح وصفًا،  باإلسبانية  الكلمات  إىل  تضاف 
ترمز  »فاشونيستا«  كانت  املاضي،  يف  مبوصوفه.  احُلْكم  لتعّلق 
غري  »عمياء«،  بطريقة  املوضة  باتباع  املهووسني  األشخاص  إىل 
أّنها وفقًا لـ Urban Dictionary أصبحت تستخدم لإلشارة إىل َمْن 
ال تنحصر لوكاتهم/ ن مبا هو جديد، بل ينسقون أزياءهم انطالقًا 
منها، لكن وفقًا لذوقهم اخلاص، بهدف احلصول على إطاللة ممّيزة 
املوضوع  أّن  أي  اآلخرين،  خيارات  يف  تؤّثر  ما  وغالبًا  تشبههم 
أقرب إىل أسلوب حياة منه إىل وظيفة أو مهنة. وقد أرجعت جملة 
»فوغ« بداية موضة الـ »فاشونيستا« إىل الفرتة املمتدة بني نهاية 
أّن انطالقتها الرمسية  التسعينيات وبداية األلفية اجلديد، معتربة 
كانت مع اإليطالية كيارا فرياغين )30 عامًا( يف عام 2007، قبل أن 

تتحّول اليوم إىل اسم بارز يف عامل تصميم األزياء والتدوين.
 Image لكن إذا أردنا احلديث عن التخّصص أكثر، حيني وقت الـ
Consultant و الـ Fashion Stylist. يرى بعضهم أّن االثنتني تؤديان 
العمل نفسه، لكن يف احلقيقة لكّل منهما خصائص حمّددة. فالـ 
Fashion Stylist هو الشخص الذي ينتقي املالبس لناحية قّصاتها 
وألوانها، إضافة إىل األكسسوارات املناسبة لكل إطاللة وفقًا خلطوط 
املوضة السائدة ومبا يتواءم مع املناسبة أو احلدث الذي سرُتتدى 
التصوير  األزياء. وهؤالء هم حجر أساس يف جلسات  خالله هذه 
اخلاصة بالدعايات )املتلفزة أو املطبوعة أو اإللكرتونية( أو اجملالت 
أو  املسلسالت  أو  احلفالت  أو  املقابالت  أو  كليبات  الفيديو  أو 
األفالم، فضاًل عن الفعاليات املختلفة اليت يشارك فيها املشاهري 

وعارضو/ات األزياء والشخصيات العامة.
الـ عمل  تشمل  أّنها  من  الرغم  فعلى   ،Image Consultantالـ أما 

Fashion Stylist، ترّكز هذه املهنة على حتليل شخصية الفرد وعاداته 
وأهوائه، إضافة إىل لون البشرة ومقاييس اجلسد، وتدرس أسلوبه 
احلالي يف اختيار اللوكات والتبّضع قبل اقرتاح اإلطاللة املالئمة. 
هنا، يذهب العمل أبعد من جمّرد اختيار املالبس الصحيحة، إذ ميزج 
بني املوضة وعلم النفس، وكثريًا ما نرى أشخاصًا جيمعون بني 
املهنتني، لكن عليهم بالطبع امتالك أصول املهنة واخلربة الالزمة. 
األمساء الشهرية واحملرتفة حمليًا وعربيًا اليوم ليست كثرية، لكّنها 
آخذة يف التزايد طبعًا. بعضها، بدأ مشواره من التلفزيون، وبعضها 
للشهرة  كبرية  فرصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  وجد  اآلخر 
التعريج  البسيطة  اجلولة  ولعّلنا نستطيع يف هذه  الذات.  وإثبات 

على بعض الشخصيات الذائعة الصيت.
هاديا سنـّو

ال ميكن أن نقول »موضة« يف لبنان من دون أن نذكر هاديا سّنو. 
عربّيتها  كالمها  متزج يف  اليت  »اجملنونة«  اللوكات  املرأة صاحبة 
املكّسرة بالكثري من اإلنكليزية، واملفعمة باحليوية والنشاط وخّفة 
الظل، عّرفت اجلمهور اللبناني من خالل إطاللتها ضمن برنامج »عامل 
الصباح« )على قناة »املستقبل«( مببدأ الـMix and Match )املزج 
على  موسم  كّل  يف  وأطلعته  املالبس،  اختيار  لدى  والتنسيق( 
القطع الـMust-Have )اليت جيب اقتناؤها(، فضاًل عن اجلولة على 
العامل  حول  والعامليني  اللبنانيني  للمصممني  األزياء  عروض  أبرز 

مهن عّززتها أدوات العصر: َمْن يصنع »صورة« املوضة يف الزمن االفرتاضي؟
نادين كنعان

أو  مع عرض قطع مالبس  وبالتأكيد  املوضة(،  أسابيع  )خصوصًا 
أكسسوارات يف االستوديو من متاجر معّينة يف بريوت أو ملصممني 
شباب. بداية هادية التلفزيونية كانت عربmtv، قبل أن تنتقل إىل 
»املستقبل« يف 1996، حيث قّدمت أّواًل Signée Future لسنوات 
عّدة لتنضم بعدها إىل أسرة الربنامج الصباحي الشهري »عامل الصباح«. 
ومع تسارع التطّور التكنولوجي، مل تغب هاديا عن األضواء، بل 
راحت توّسع أنشطتها عرب الشبكة العنكبوتية، وحتديدًا عندما أطلقت 
موقع Hadia›s World )عامل هاديا( مع حساباته على خمتلف مواقع 
التواصل االجتماعي وقناته على يوتيوب. عرب التدوينات املكتوبة 
واملصّورة، يشّكل هذا املوقع »مرجعًا« لكل حمّب املوضة للتعّرف 
إىل أحدث الـ »ترندات« يف هذا العامل الواسع، ومن كل بلدان 
العامل. درست سّنو الدعاية، التسويق وتصميم األزياء. وإىل جانب 
كونها مهتمة باملوضة، قّدمت عروضًا ترفيهية عّدة، وعملت أيضًا 

يف جمال العالقات العامة والتسويق.
جويل مردينيان

عامًا(   39( مردينيان  جويل  انطالق  نقطة  أيضًا  شّكل  التلفزيون 
العملية  حياتها  بدأت  اللبنانية،  التجميل  خبرية  الشهرة.  عامل  يف 
 Miss كعارضة أزياء وهي يف سن الـ18، ومن ثم اخترَيت لتكون
Italian Communities Worldwide يف بريطانيا. مل يكن هذا اللقب 
كافيًا إلرضاء طموحاتها، فالتحقت مبعهد »غريت بينت« يف لندن 
لدراسة التجميل، قبل أن جتد سبيلها الحقًا إىل عدد من صالونات 
التجميل البارزة هناك. املاكياج وحده أيضًا مل يكن كافيًا، فوّسعت 
جويل معرفتها بأصول املوضة من خالل زيارتها أشهر دور األزياء 
 mbc شبكة  أنظار  لفت  املهين  جناحها  أوروبا.  يف  ومصمميها 
السعودية، فمنحتها فرصة تقديم برنامج متخصص يف الرياضة، 
برناجمًا حمصورًا  تتوىّل  أّن  قبل  طويل  وقت  أن ميضي  دون  من 
باألساس  يهدف  أحلى«،  »بصراحة  عنوان  واجلمال حتت  باملوضة 
إىل تغيري لوكات نساء عاديات يتقّدمن للمشاركة، من طريق إجراء 
تعديالت على مظهرهن )ختفيف الوزن، العناية باألسنان والبشرة، 
إرشادهن  عرب  أحيانًا(،  التجميلية  العمليات  بعض  إىل  وصواًل 
وتفضيالتهن  شكلهن  مع  تتناسب  متخصصة  نصائح  ومنحهن 
جويل  »مع  إىل  بعد  ما  تغرّي يف  الربنامج  اسم  حياتهن.  وأسلوب 
أحلى«، وقد افتتحت مردينيان يف دبي مركزًا جتميليًا كاماًل باسم 
Clinica Joelle، وهي حترص على مشاركة متابعيها على السوشال 

ميديا تفاصيل إطالالتها وأنشطتها وأرائها املختلفة.
مايا حدّاد

اقرتن اسم مايا حّداد بعدد كبري من جنوم التمثيل والغناء، بدءًا 
من مايا دياب مرورًا بسريين عبد النور ونادين جنيم )أهّمها لوكها 
الغجري يف مسلسل »مسرا«، وإطالالتها يف(، وليس انتهاًء بنجوى 

كرم ولطيفة التونسية وهيفا وهب.
البداية كانت مع الكليبات اليت اشتغلت فيها مع الئحة طويلة من 
املغنني ضّمت مثاًل جورج وسوف )كليب أغنية »بيحسدوني« إخراج 
موجودًا يف  يكن  مقعدًا مل  لتشغل يف وقت الحق  خّياط(،  مرينا 
)بدءًا من   Production Designer الدرامية، وهو  العربية  اإلنتاجات 

مسلسل »روبي«(.
أفالم  يف  األساسية  الشخصيات  لوكات  اختيار  يف  مايا  جناح 
ومسلسالت عربية ممّيزة خالل السنوات املاضية، يعود إىل جانب 
دراستها  إىل  جديد،  كل  على  الواسع  واطالعها  الرفيع  ذوقها 
تصميم األزياء يف باريس، لتلتحق بعد ذلك بدورة أكادميية ختتص 

برسم الكراكتريات يف الدراما.
أما بالنسبة إىل ملساتها يف الربامج التلفزيونية، فال ميكن التغاضي 
عن اإلطالالت الالفتة ألعضاء جلنة حتكيم برنامج »أراب كاستينغ« 
ــ قصي خولي وباسل خياط وغادة عبد الرازق  )قناة »أبو ظب« 
املواهب  عن  البحث  برنامج  يف  أصالة  ولوكات  لّبس(،  وكارمن 
بكثافة  تتواصل  حّداد  أّن  يذكر  »دبي«(.  )قناة  العرب«  »فنان 
مع حمبيها على السوشال ميديا وُتطلعهم على كل جديد، مبا فيه 
عليها  حتصل  أو  تشرتيها  اليت  اجلديدة  والبضائع  املستحضرات 
كـ  أشهر  قبل  مشاركة  هلا  وكانت  فيها.  رأيها  وإبداء  لتجريبها 
على  األخرية«  Fashion Police )شرطة موضة( يف برنامج »احللقة 

.mtv
روال كعدي

 Fashionista من خالل فقرة mtv برز اسم روال كعدي عرب شاشة
هذه  تذّكرنا   .mtv alive الصباحي  الربنامج  ضمن  تقّدمها  اليت 
الفقرة من حيث املضمون بتلك اليت اشتهرت فيها هاديا سّنو على 
»املستقبل«، إذ حترض كعدي على تعريف املشاهدين بكل جديد 
وآخر  الضرورية،  بالنصائح  وتزّودهم  واألزياء،  املوضة  عامل  يف 
»الصراعات«، فضاًل عن أحدث عروض األزياء، من دون أن ننسى 
املقابالت مع مصممي األزياء الذائعي الصيت أو الصاعدين، والـ

 .must-haves
إضافة إىل نشاطها الكثيف على مواقع التواصل االجتماعي الذي 
يشمل الظهور مباشرة من فعاليات أو حمالت حمّددة، تركت روال 
رّباط(  بيار  )تقديم  وجّر«  و«ِمّنا  اآلخر«  »من  برناجمي  بصمة يف 
على mtv أيضًا، فيما جرّيت حّبها وخرباتها املتزايدة يف تأسيس 
خط خاص بها يرتّكز على تصميم أكسسوارات أحذية مبتكرة باسم 

.Roula Kehdi Creations
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اعــالن
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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

تفاح )1 كلغ(  بـ 1،49 $

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 13 تشرين األول

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

مــاء x 2  ( Mount Everest 12(  بـ 5،00 $ مـسحوق غسيل)OMO( الـ 9 كلغ  بـ 19،99 $

  Pastizzi
كـيس  )Ricotta Cheese( بـ 2،99 دوالر

كـيس  )Spinach( بـ 2،99 دوالر زيـت )5 ليرت(  بـ 9،99 $

لـيمون )1 كلغ(  بـ 1،49 $

جزر )1 كلغ(  بـ 0،99 $ خـيار لـبناني )1 كلغ(  بـ 2،99 $
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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 األول  تـشرين   7 Saturday 7 October 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
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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

أنسنات  الدينية   املرشدة  كانت 
الربزانية أم املال مصطفى  الربزاني 
واليت عاشت يف كردستان العراق  
صوموئيل  احلاخام  ابنة  وكانت 
وتزوجت  كردستان  يف  برزاني  
يف وقت الحق من احلاخام يعقوب 
الذي كان رئيسا ملدرسة  مناحي  
دينية يهودية  يف العمادية وكان 
أنسنات  وكانت  فيها   أستاذا 
الربزانية مشهورة ملعرفتها الشرائع 
الدينية اليهودية وبعد وفاة زوجها 
رئيسة  أصبحت  مبكر  وقت  يف 
املدرسة الدينية  يف العمادية ألنها 
كانت من أكرب العلماء العارفني يف 
أنسنات  باسم  وكنيت  التوراة  
وباحثة  عاملة  تعين  اليت  الثنائية  
القصائد  نظمت  شاعرة  وكانت 
كانت جتيدها    اليت  العربية   باللغة 
هي  هذه  اليهودية  أنسنات  ان 
وان  الربزاني  مصطفى  املال  أم 
مصطفى الربزاني هرب اىل أعمامه 
وأخواله يف إسرائيل وتزوج منهم 
يف طربية  وأجنب مسعود الربزاني 
قوة  يف  األصل  يعود  لذلك 
الكردستانية  اإلسرائيلية  العالقات 
وأبا   أما  اليهودي   مسعود  اىل 
وان  الدومني  يهود  يسمى  ما  أو 

 أصل العائلة الربزانية الكردية يف كردستان العراق 
واالكراد يف مشال سورية

باألكراد  يعود اىل  اليهود  متسك 
أبيب  تل  يف  ولد  الذي  مسعود 
وهو  اليهودية   اجلنسية  وحيمل 
مسعود  قام  ولقد  بذلك   فخور 
الذين  الربزانيني  الشباب  بإرسال 
أبيب   تل  األن   يف  قيادات  هم 
ومنهم نيجرمان برزاني  وكوسرت 
رسول وخسرو  وغريهم  الذين هم 
يهود يف األصل  وتسري اليهودية 
املوساد  عمدت  كما  دمائهم  يف 
على تدريب األسايش والبيشمركة  
على ترهيب  العرب وقتل العديد 
واألساتذة  العلماء  وخاصة  منهم 
واملفكرين  والضباط يف املوصل 
وبغداد  وكانت  وكركوك وديالي 
اليد  هي  األسايش  مليشيات 
يف  للموساد  الضاربة  اليهودية 
عن  بسيطة  نبذة  وهذه  العراق  
تاريخ العائلة الربزانية اليهودية لذا 
العلم  رفع  رؤية  من  تستغربوا  ال 

اإلسرائيلي يف كردستان العراق 
هم  سورية  مشال  يف  االكراد  أما 
بأي  املطالبة  هلم  حيق  ال  ضيوف 
 ١٩٢٥ عام  ففي  شرب يف سورية  
 ٢ تتعدى  ال  االكراد  نسبة  كانت 
سورية   سكان  جممل  من  باملائة 
فبعد االنتفاضة اليت قادها الزعيم 

الزميل ميالد اسحق

تركيا  يف  بريان  سعيد  الكردي 
ألف   ٣٠٠ أتاتورك هرب  حكم  ضد 
كردي اىل مشال سورية  وحتديدا 
العرب  عني  اجلزيرة   منطقة  اىل 
السوريون  فاستقبلهم  وعفرين 
بكل حمبة  فارتفعت نسبة االكراد 
اىل ١٠ باملائة  من امجالي سكان 
ال  للقامشلي  وبالنسبة  سورية  
يتجاوز عمرها ٩٤ سنة  دخلها الكرد 
عام ١٩٣٣  ومل يكن للكرد تواجد 
فيها من قبل  وهي باألصل مدينة 
على  حتتوي  السريانية  نصيبني 
احلقيقي  وامسها  هلم  كثرية  مقابر 
بيت زالني أي بيت القصب  وكان 
السريان واألشوريني  يعيش فيها 
جمازر  من  هربوا  بعدها  واألرمن  
بهم  حلق  ذلك  وبعد  العثمانيني  
امسها  غريوا  ثم  واحتلوها  الكرد  
اىل قاميش  والقامشلي أو مدينة 
نصيبني اجلديدة بناها السريان عام 
١٩٢٤  أما عني العرب بناها األرمن  
عام ن العشري ١٩٢١  ومنبج  أو 
نابيجو اسم سرياني أي النبع وهي 
مدينة سريانية عربية  حثية  مسقط 
البحرتي    العربي  الشاعر  رأس 
وعفرين اسم سرياني معناه الرتاب  

حثية  مدينة  وهي 
سريانية    ثم  قدميا 
مدينة  املالكية   أما 
وامسها  سريانية  
ديروني   احلقيقي 
األزخيون   سكنها 
قدميا   االراميون 
مدينة  واحلسكة  
أكادية  ثم  سكنها 
ثم  األشوريون  
وامسها  السريان 
نهرين   بالسرياني 
تاريخ  أي  وعن 
هلم  الكرد   يتحدث 
وال  سورية   يف 
هلم  أثر  أي  يوجد 
قبل  القرن العشرين  
سورية  دخلوا  وهم 
واستوطنوا  حديثا  
سورية   مشال 
كضيوف يف البداية  
لديهم  أصبح  ثم 
السورية   اجلنسية  

وحاليا يطالبون باالنفصال واقتطاع 
األراضي اليت احتلوها سابقا  وهم 

باألصل ال يوجد هلم أي أثر تارخيي  
وحضاري يف أي بقعة من سورية.
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أنــت والــعمل

السهل  باألمر  ليس  جيدة  لوظائف  التقدم  إن 
ومدى  بوضوحها  الذاتية  سريتِك  تتميز  مل  إن 
اإلحرتاف البارز فيها فسينتهي املطاف حبذفها 
أو ختزينها على جهاز الكمبيوتر جنًبا إىل جنب مع 

مئات السري الذاتية األخرى.

النصائح  بعض  »سيدتي«  الزميلة  لِك  تقدم 
الوظيفة  على  احلصول  يف  ملساعدتك  التالية 

اليت تريدين:

قراءة الوصف الوظيفي
قد متتلكني كل املؤهالت املناسبة هلذا املنصب 
تنص  مالحظة  إىل  تنتبهني  مل  ولكنك  الشاغر 
على أن هذا العمل للمتقدمات اإلناث فقط مثاًل، 
أو سكان مدينة معينة حيث ال تعيشني ، وهكذا 
منصب شاغر  العمل ألي  بك صاحب  يقبل  لن 
آخر العتقاده أنك ال تقرأين ما هو مكتوب يف 

إعالن الوظيفة.
هل لديك العدد املطلوب من سنوات من اخلربة؟ 
بدوام  لوظيفة  تتقدمي  كنت  أن  تعرفني  هل 

كامل؟
تأكدي من قراءة الوصف الوظيفي بشكل جيد، 

وخصوًصا اجلزء املرتبط باملتطلبات.

أجري حبًثا عن نفسك
ما  شيء  كل  على  يبحثون  الناس  من  الكثري 
عدا إمسهم! مع العلم أنك حباجة ملعرفة ما يراه 
وبذلك  بالبحث،  يقومون  عندما  عنِك  اآلخرون 
تتمكين من عمل تغيري ما قبل البدء يف التقدم 

للوظائف.

مالذي جيعل اإلختيار يقع عليك؟

سيحاول كل صاحب عمل أن يعرف مَل يتوجب 
عليه تعيينك وما ستكون قيمتِك للشركة. عند 
تقديم سريتك الذاتية، تأكدي من أن ال تذكري 
قائمة إجنازاتك السابقة فقط ولكن أيضا أهدافك 

املهنية املستقبلية. 

املرفقة   »cover letter  « املقدمة  صفحة  يف 
ترغبني يف  ملاذا  الذاتية، وضحي  إىل سريتك 
على  جيب  وملاذا  املنصب،  هذا  على  احلصول 
عرض  خالل  من  وذلك  إختيارك  العمل  صاحب 

األجنازات واليت تؤكد على متيزك.

مراجعة سريتك الذاتية
إن اإلمالء والقواعد أمور مهمة. فاألخطاء املطبعية 
أو اإلمالئية والنحوية تعطي انطباعًا أوليًا سيئا 
للغاية ينم عن ال مباالة وعدم كفاءة من جانبك، 
اللغة يف سريتك  إذا كانت  أسوأ بكثري  واألمر 
إذا  خاصة  ضعيفة  املقدمة  صفحة  و  الذاتية 
كانت الوظيفة املطلوبة يف جمال اإلتصاالت أو 

أي جمال آخر مرتبط به.

اللغة  مهاراتك يف  بأن  ذكر  خطأ  تقعي يف  ال 
سريتك  من  يتضح  بينما  ممتازة  اإلجنليزية 
دائما شفافا  ابقى  كذلك.  ليست  أنها  الذاتية 

وصادقا.
املقدمة  صفحة  و  الذاتية  سريتك  تفقدي 
وراجعيها للتحقق من عدم وجود مجل غري مكتملة 

أو لغة غري مناسبة.
وعند التقدم ألي وظيفة فأنت ال تقدمي طلب 
الربيد  طريق  عن  الذاتية  السرية  ترسلي  أو 
اليت  لقيمتك  تروجي  بل  فحسب،  اإللكرتوني 
املقدمة  وصفحة  الذاتية  سريتك  عنها  أعربت 
على  اإلنرتنت  على  وجودك  وكذلك  و  املرفقة 
أصحاب  مع  واملراسالت  اإلجتماعية  الشبكات 

العمل احملتملني اليت سبقت املقابلة األوىل.

عندما يتم اإلتصال معِك باهلاتف أو عرب الربيد 
قمِت  عمل  ملنصب  مقابلة  حول  األلكرتوني 
بالتقدم له؛ ال تسألي عن الشركة أو الوظيفة 
اهتمامك.  أو  معرفتك  قلة  وتكشف  الشاغرة 
قبل  واجبك  بأداء  فقومي  الوظيفة؛  اردت  إذا 

5 عادات جتعلك مكروها بني 
زمالء العمل

من الطبيعي أن التواصل مع زمالء العمل بشكل 
جيد، جيعل أجواء العمل لطيفة وهادئة ومشجعة 
إال  ذلك  يتم حتقيق  وال  واإلنتاج،  العمل  على 
عن طريق كسب احرتام وود زمالء العمل، لذا 
ما جيعلك ختسر  كل  عن  االبتعاد  األفضل  من 

هذا االحرتام.

العادات  بعض  نكشف  التالية  السطور  ويف 
السيئة اليت قد تفقدك الكثري داخل مقر العمل، 

وفق موقع »بزنس إنسايدر«.

املشاركة املفرطة

احلديث عن حياتك اخلاصة شيء لطيف يشعر 
أنك تثق بهم، لكن هناك فارقا بني  اآلخرون 
مشاركة األمور العامة وبني املشاركة املفرطة 
يعطي  قد  ما  األمور،  تفاصيل  تدخل يف  اليت 
انطباعا لدى الناس أنك نرجسي وحتاول جذب 

االنتباه.

األسوأ من ذلك مشاركة القصص اليت تسلط 
الضوء على عدم نضجك، أو رعونتك يف احلياة، 
وأسهل طريقة لتقييم ذلك هو مشاركة القصة 
بال تفاصيل، ثم االنتظار يف حال أراد الزمالء 

معرفة املزيد.

الشكوى

البيئة  يف  جيد  أمر  الرضا  عدم  عن  التعبري 
املكتبية، لكن بعض األشخاص يشكون من كل 
األجواء  وهذه  واضح.  مربر  دون  تقريبا  شيء 
يهربون  اآلخرين  جتعل  قد  املتكررة  السلبية 

منك.

الكذب أو السرقة

الكذبة البيضاء قد تكون مقبولة قليال عند بعض 
البعض للكذب يف سريتهم  األشخاص، فيلجأ 
الذاتية واملبالغة فيها، لكن هذا السلوك غري 
مقبول بشكل عام، وينطبق ذلك على أخذ أشياء 

ليست ملكا لك، كلوازم املكتب.

السلوك غري األخالقي مهما كان بسيطا يبقى 
قواعد  من  أي  كسر  حال  ويف  أخالقي،  غري 
يف  أخالقي  غري  أنك  زمالؤك  سيعتقد  العمل، 

أماكن أخرى وبطرق خمتلفة.

ارتداء املالبس غري الرمسية

مالبس  ارتداء  تتطلب  ال  الشركات  بعض 
رمسية، لكن البعض يستغل ذلك بدرجة كبرية، 
مالبس  أو  البيجاما  إىل  أقرب  أشياء  فريتدون 
ارتداء  األفضل  العمل..  مبقر  خالصة  رياضية 
حس  فيها  وبسيطة  ومهنية  مناسبة  مالبس 

مجيل.

لوم اآلخرين

للمسؤولية  من حتملك  ينبع  لك  الناس  احرتام 
عن أفعالك وخرباتك، إلقاء اللوم على غريك من 
زمالء العمل جيعلك تبدو ضعيفا وغري مسؤول.

الفرص القيادية تذهب ألولئك الذين يتمتعون 
حبس عال من املسؤولية، وميكنهم دفع اآلخرين 

للنجاح وتشجيعهم.
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نصائح عند التقدم إىل وظيفة ترغبني بها!
وصولك إىل املقابلة، و إذا اضطررت ونسيت 
فرتة  منذ  الوظيفة  هلذه  تقدمت  كونك  بصدق 
يف  وظيفة  من  ألكثر  تقدمت  النك  أو  طويلة 
نفس الوقت واختلطت عليك االمور، فتظاهري 

باملعرفة واالطالع حول الشركة و الوظيفة.

كيف تزيد من 
فرصة جناحك بعد 
التقدم اىل وظيفة؟

مجيعنا يعلم مدى صعوبة ودّقة عملية البحث عن 
عمل وأهمية القيام بكافة اخلطوات الالزمة للعثور 
سريتك  تصبح  إن  فما  املثالية.  الوظيفة  على 
الذاتية جاهزة، تبدأ رحلة البحث عن الوظائف اليت 
تناسب خرباتك ومؤهالتك وتبدأ معها رحلة البحث 
فريق  اىل  باالنضمام  ترغب  اليت  الشركات  عن 
عملها. وما إن جتد ما يناسبك، تبدأ بالتقدم اىل 
الوظائف وإرسال كل من سريتك الذاتية وخطاب 
املقدمة آماًل أن يصلك رد صاحب العمل يف أسرع 
وقت ممكن لكي توفر على نفسك عناء االنتظار 
والتوتر. ولكن ماذا بعد إرسال الطلبات؟ ماذا لو 

تأّخر صاحب العمل بالرد على طلبك؟
سيجيب بيت.كوم، أكرب موقع للوظائف يف الشرق 
األوسط، عن كافة أسئلتك يف ما يلي من خالل 
القيام  اليت ميكنك  اخلطوات  إرشادك اىل بعض 

بها بعد أن تتقدم اىل طلبات الوظائف.

1. استعّد ملقابلة العمل
لذا  سهلة،  أو  مسّلية  بعملية  ليس  االنتظار  إن 
ميكنك خالل هذا الوقت االستعداد ملقابلة العمل 
والتحضري لكافة األسئلة اليت قد يطرحها عليك 
مهتم  أنك  من  التأكد  بهدف  العمل  صاحب 
باالنضمام اىل شركته. يتعني عليك إجراء األحباث 
الالزمة عن الشركة لتتعرف على تارخيها وكافة 
أشار  فقد  عملها،  وجمال  وإجنازاتها  نشاطاتها 
بيت  استبيان  العمل، حبسب  أصحاب  من   %20
الشرق  يف  التوظيف  ممارسات  حول«  ..كوم 
االستعداد  أن  اىل  افريقيا«،  ومشال  األوسط 
الضعيف ملقابلة العمل هو من أكثر األخطاء شيوعًا 

بني الباحثني عن عمل.

2. اّطلع على حالة طلبك
بالرد سريعًا على  العمل  نادرًا ما يقوم أصحاب 
طلب العمل الذي تقدمت اليه وباطالعك على حالة 
طلبك وما إذا كنت غري مناسبًا للوظيفة الشاغرة 
لديه. لذلك، قم مبتابعة طلبك بنفسك من خالل 
التواصل مع صاحب العمل عرب الربيد اإللكرتوني 
أو اهلاتف. عّرف عن نفسك أواًل واسأل عن الوقت 
الذي قد يتطلبه صاحب العمل لالتصال بك يف 
حال مت قبول طلبك واسأل كذلك عّما إذا كنت 
ستتلقى ردًا بالرفض على طلبك يف حال مل تكن 

املرشح املثالي للوظيفة.

3. اعمل على حتسني صفحتك باستمرار
عن  تتوقف  أن  يعين  ال  وظيفة  اىل  التقدم  إن 
االهتمام بصفحتك العامة وسريتك الذاتية والعمل 
على حتسينها. يف الواقع، يتعني عليك االستمرار 
بعد  حتى  الذاتية  وسريتك  قوة صفحتك  بتعزيز 
حصولك على وظيفة. تأّكد أواًل، من أن سريتك 
الذاتية خالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية ومن 
أنها تعكس كافة جناحاتك املهنية واإلجنازات اليت 
املهنية.  السنوات يف مسريتك  مر  على  حققتها 
استخدم الكلمات املفتاحية اليت تساهم يف ظهور 
صفحتك أكثر أمام أصحاب العمل، واحرص على 
يشّكل  كونه  بك  اخلاص  املقدمة  خطاب  حتسني 
جزءًا أساسيًا من جناحك يف عملية البحث عن عمل 
واستعن بنصائح بيت.كوم لتضمن التميز خبطاب 

مقدمتك.

4. ال تتوقف عن التقدم اىل الوظائف
استمر يف عملية البحث عن وظائف تناسبك وتقدم 
قد  عمل  فرص  وتفويت  االنتظار  من  بداًل  اليها 
مئات  عن  اإلعالن  يتم  ومؤهالتك.  خرباتك  تالئم 
عدد  يقوم  كما  بيت.كوم،  على  يوميًا  الوظائف 
بالبحث عن مرشحني ميلكون  الشركات  كبري من 
املؤهالت املناسبة لوظائفهم الشاغرة ضمن قاعدة 
الوظائف  التقدم اىل  تتوقف عن  لذا ال  بياناتنا. 
لتجذب  صفحتك  حتسني  على  والعمل  الشاغرة 

أفضل أصحاب العمل.
من  وتتمكن  إرشاداتنا  من  تستفيد  أن  نتمنى 
لطاملا  اليت  الوظيفة  على  احلصول  يف  النجاح 
لتجد  الوظائف  زيارة صفحة  رغبت بها. ال تنس 

الوظيفة املناسبة لك.

عامل  الذي شهده  الكبري  التطور  من  الرغم  على 
األعمال والتوظيف يف السنوات القليلة املاضية، 
إال أن بعض القواعد واألساليب ال تزال كما هي، 
ويصعب تغيريها كونها عاماًل أساسيًا للحفاظ على 
املهنيني  بني  ُتبنى  اليت  العالقات  جوانب  أهم 
بشكل عام، والباحثني عن وظائف وأصحاب العمل 
أو  التواصل  بشكٍل خاص. مجيعنا يسمع بقواعد 
تساعدك  اليت  التواصل«  »إتيكيت  بـ  ُيسمى  ما 
يف التواصل بكل رقي واحرتام مع كافة أصحاب 
العمل الذين تتعرف عليهم خالل عملية حبثك عن 

عمل وحياتك املهنية.
يقدم لك خرباء بيت ..كوم، أكرب موقع للوظائف 
يف الشرق األوسط، يف ما يلي الئحة بأهم قواعد 
التواصل مع أصحاب العمل لتشجيعك على ترك 
انطباع متميز وبناء عالقات متينة مع كافة أصحاب 

العمل الذين تقابلهم يف مسريتك املهنية.

ابدأ بطريقة صحيحة
العمل  بأصحاب  عالقتك  تبدأ  أن  جدًا  املهم  من 
بالطريقة الصحيحة من دون ارتكاب أية أخطاء قد 
تؤدي اىل إضعاف مكانتك أو نظرتهم اليك. فإن 
الرسائل  عرب  معك  يتواصل  العمل  صاحب  كان 
االلكرتونية أو عرب اهلاتف، عليك أن تتواصل معه 
بكل احرتام ووّد. إذا قمت بالتواصل األّول عرب 

رسالة الكرتونية استخدم النموذج التالي:

»السيد )س(،
حتية طيبة وبعد،

يسرني التواصل معك ....
مع أطيب التحيات، شكرًا«

أما إذا مت التواصل عرب اهلاتف فننصحك باحلفاظ 
املكاملة  فرتة  طوال  وودودة  اجيابية  نربة  على 
واللجوء اىل مكان هادئ كي تتمكن من التحدث 
بوضوح. وإن كنت أنت املتصل، عّرف عن نفسك 
وحتدث عن اهتمامك بالوظيفة امُلعلن عنها وتأكد 
من أنك حاصل على كافة املعلومات الالزمة. أما 
أن  فعليك  امُلتصل،  هو  العمل  كان صاحب  إذا 
تشكره على اتصاله ووقته واطلب منه بلطف أن 

يشاركك تعليقه على الطلب الذي أرسلته.

اكتب رسالة تعريفية متميزة
شبكة  على  وظائف  عن  البحث  رحلة  تبدأ  حني 
رسالة  إرفاق  أهمّية  اىل  التنّبه  عليك  االنرتنت، 
اهتمامك  تعكس  فهي  طلبك،  مع  تعريفية 
اليت  الشركة  اىل  وباالنضمام  الشاغرة  بالوظيفة 
تتقدم للعمل لديها. كما أنها مبثابة حملة عامة عن 
مسريتك املهنية ومهاراتك واالجنازات اليت متكنك 
وأهدافك  املهنية،  مسريتك  طوال  حتقيقها  من 
املهنية املستقبلية. مجيع هذه العوامل املذكورة 
متّكن صاحب العمل من التعرف عليك أكثر وعما 

ستقوم بتقدميه إذا انضممت اىل فريق عمله.

اصِغ جيدًا
قد ُيدد لك صاحب العمل موعدًا للقائك والتعّرف 
اليك شخصيًا، لذا كن جاهزًا لرتك انطباع متميز 
وإثارة اهتمامه. احرص على ارتداء املالبس األنيقة 
واملناسبة ملقابلة عمل وابدأ بالتعبري عن سرورك 
بالتعرف اىل صاحب العمل. وما إن يبدأ صاحب 
العمل بالكالم، احرص على اإلصغاء جيدًا اىل ما 
تعليقاته،  أو  كافة مالحظاته  اىل  واستمع  يقوله 
وال تقاطعه ابدًا بل انتظر اىل حني انتهائه وعرب 

له عن رأيك حول املوضوع.

كن اجيابيًا
مهما كان مسار مقابلة العمل وحتى لو مل تكن 
مقتنعًا مبا يقوله صاحب العمل، حاول قدر اإلمكان 
احلفاظ على إجيابيك وجتنب التعبري عن أي أمور 
بطريقة  تتحدث  ال  تراودك.  قد  أفكار سلبية  أو 
سلبية عن أي أمور حدثت خالل مسريتك املهنية 
شركٍة  عن  بالسوء  فالتحدث  السابق.  عملك  أو 
يكّلفك فرصة  أو عن صاحب عمل سابق قد  ما 
للحصول  حاجتك  كانت  ومهما  بالوظيفة.  الفوز 
العمل  ُتظهر ذلك لصاحب  على وظيفة ملّحة، ال 
مهما حصل، بل حافظ على هدوئك ورصانتك وال 

حتاول أن تستميل عواطف الشفقة.

ما هي قواعد التواصل 
مع أصحاب العمل؟
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فــن

من معاناة الفنانة ريهام عبد الغفور من العنوسة إىل مشكلة العقم 
االرتباط  أحالمها  أقصى  وملتزمة  حمجبة  فتاة  إىل  اإلجناب  وعدم 
ثالثة  عرب  ريهام  جسدتها  اليت  الشخصيات  هي جممل  مبن حتب، 
مسلسالت: »رمضان كريم«، »الزيبق« و«ال تطفئ الشمس« يف 
السباق الرمضاني هلذا املوسم، مضيفة إىل سجلها الفين إضاءات 

جديدة ومميزة تتحدث عنها يف احلوار اآلتي:

معروف موقفك من املشاركة يف أكثر من عمل يف الوقت نفسه. ما 
الذي دفعك لفعل ذلك يف املوسم الرمضاني هذا املوسم؟

الورق  روعة  ولكن  عمل،  من  بأكثر  املشاركة  أحبذ  ال  أنا  فعاًل، 
ومالمح الشخصية اليت كتبها األستاذ أمحد عبد اهلل دفعتين للقبول 
فلقيمة  »الزيبق«  يف  أما  كريم«،  »رمضان  مبسلسل  باملشاركة 
جهاز  بطوالت  من  واحدة  يستعرض  باعتباره  املعنوية  املسلسل 
هلما  أكّن  كبريين  جنمني  وجود  إىل  إضافة  املصرية،  املخابرات 
كل االحرتام، هما: كريم عبد العزيز وشريف منري، ويف »ال تطفئ 
الشمس« يعود السبب إىل طبيعة العمل ككل والشخصية املختلفة 

اليت أجسدها ألول مرة.
مقنع  خمتلفة  بشخصيات  نفسه،  الوقت  يف  الفنان،  ظهور  هل 
للمشاهد أم مشتت له ويضع الفنان يف حالة مقارنة مستمرة بني 

شخصياته؟
بأكثر  املشاركة  قبول  يف  أتردد  جتعلين  اليت  األسباب  أحد  هذا 
من عمل، ولكن أصبح هذا األمر شائعًا جدًا وأعتربه فرصة للفنان 
ليثبت مقدرته على تقديم شخصيات خمتلفة ومقنعة، واحلمد هلل، 
ردود الفعل اليت وصلتين من املشاهدين قبل األصدقاء مرضية 

نوعًا ما.
هل اجنذابك للشخصية أواًل هو ما يدفعك للقبول بها؟

معها،  والتماهي  للشخصية  االجنذاب  من  بداية  البد  بالتأكيد، 
فاالجنذاب هو اخلطوة األوىل واألهم لقبوهلا؛ ألنك عندما تنجذب 
إليها تستطيع أن تعيشها وتقدم كل ما يعززها ويوصلها للمشاهد 
أجسدها يف مسلسل  اليت  بشكل حقيقي ومقنع. وشخصية رضا 
عن  متامًا  راضية  فهي  مسمى،  على  اسم  هي  كريم«  »رمضان 
االجتماعي  املستوى  يف  عنها  يقل  الذي  خطيبها  وعن  ظروفها 

والثقايف. وهناك نقاط التقاء بيين وبينها.

أعمالي جزء مين وأحبها جدًا
أي من األعمال الثالث اليت شاركت بها كان أقرب إليك وأحببته 

أكثر؟
مجيعها، ولكن رمبا يكون هناك فروق بسيطة جتعل عماًل أقرب إليك 
من اآلخر من ناحية ماهية الشخصية ومدى قربك منها وكيف تسيطر 
عليك. أعتقد أن دوري يف »الزيبق« زوجة ضابط املخابرات خالد 
املصري، اليت تعاني من عدم اإلجناب ختتلف متامًا عن ما قدمته من 
قبل، وهلذا حتمست كثريًا لقبول جتسيدها وعشت كل انفعاالتها 

وآالمها، وكانت ردود الفعل جتاهها مرضية من قبل النقاد.
هل ترين أن مسلسل »الزيبق« قدم رسالة خاصة للشباب لتنمية 

روح الوطنية واالنتماء؟
»الزيبق« يستعرض واحدة من البطوالت اهلامة اليت قام بها رجال 
وقدوة  مثااًل  الشباب  يعطي  هذا  وبالتأكيد  املصرية،  املخابرات 
حيتذى بها لرجال مصر الشرفاء الذين يعّرضون حياتهم للخطر فداء 
للوطن، وأمتنى أن يدعم املسلسل روح االنتماء لدى كل املصريني 

الذين يعشقون تراب هذا الوطن.
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هل  »الزيبق«،  ملسلسل  ثان  جزء  علمنا  حسب  هناك  سيكون 
ستشاركني به؟

سأشارك يف اجلزء اجلديد وسيكون دوري حموريًا، حيث ستظهر 
شخصية الزوجة بشكل خمتلف عن اجلزء األول.

املنتج أمحد السبكي قدم باملوسم الرمضاني هلذا العام أول جتربة 
درامية تلفزيونية له »رمضان كريم«، ما رأيك بذلك؟

ال خيتلف اثنان على أن املنتج أمحد السبكي من املنتجني الكبار، 
وله خربة كبرية جدًا يف السينما، والكل يعلم أن أعماله حققت جناحًا 
منقطع النظري، وكان من املتوقع أن حيقق جناحًا كبريًا يف جتربته 
»رمضان  مسلسل  أن  خاصة  األوىل،  كانت  وإن  حتى  الدرامية 
كريم« به عوامل العمل الدرامي الناجح، بداية من سيناريو قوي 
ومتماسك وجديد كتبه املؤلف الرائع أمحد عبداهلل، ومرورًا باإلخراج 
عبدالعزيز،  سامح  املخضرم  املخرج  تقدميه  يف  برع  الذي  املتميز 
الذي يضم أمساء كبرية هلا جناحات عديدة  العمل  وبالطبع طاقم 
يف جمال السينما والدراما، لذلك كنت مطمئنة للغاية عندما وافقت 

على املشاركة يف املسلسل.
ما الذي ميز مسلسل »رمضان كريم« عن غريه من املسلسالت؟

»رمضان كريم« قدم حالة خاصة جدًا، فباإلضافة إىل امسه املرتبط 
من  قريب  اجتماعي  قالب  تدور يف  أحداثه  فإن  الكريم،  بالشهر 
حياة اجملتمع املصري. وهلذا استطاع مّس قلوب كل املصريني؛ 
ألنه يعرب عن حالة شعب مصر البسيط واحلارة املصرية، وطقوسها 
يف شهر رمضان. وكما تعلم فإن لشهر رمضان مبصر خصوصية 
وطقوسًا وعادات مجيلة مازال املصريون حيافظون عليها ويعتزون 
بها، ومن هنا أهمية هذا العمل طبعًا الذي جاء من صياغة كاتب 

هام استطاع جتسيد كل هذه التفاصيل.
سطع جنم الكثري من النجوم الشباب يف الفرتة األخرية من جذبك 

منهم؟
بصراحة، املفضل من هؤالء الشباب والذي يستوقفين أداؤه هو 

الشاب أمحد ماهر.
اعترب البعض أن الفنان عادل إمام مل يوفق بعمله »عفاريت عدلي 

عالم« هذا العام، ما رأيك أنت؟
عادل إمام قامة فنية كبرية، وهو أكرب من أن أقول رأيي به، ولكن 
باملطلق أي شيء يقدمه النجم عادل إمام بالتأكيد سيكون مميزًا 

وهامًا.
هل سقطة العمالقة يف عمل موجعة ونقطة سوداء يف مسريته؟

أنا لست مع هذا الكالم، فليس هناك مقياس دقيق جدًا حياسب به 
الفنان الكبري، وهنة صغرية لن تشوش على تاريخ فنان كبري.

زوجي وأوالدي
بعيدًا عن جمال العمل، هل ترين نفسك أمًا مثالية؟

ال أعتقد أنين أم مثالية؛ ألن هناك مواصفات جيب أن تتوفر باألم 
املثالية وأهمها التفرغ ألوالدها، وأنا ال أفعل ذلك رغم أنين أحاول 

جاهدة.
هل لنا أن نتعرف على عالقتك بأوالدك؟

أعتقد أن عالقيت بأوالدي جيدة جدًا فهم أصدقائي، وأول وأهم 
شيء حبياتي، ومن ثم شغلي، وأعمل على أن أعطيهم من وقيت 

قدر املستطاع وأسعى لذلك.
ما هي األشياء املمنوع أن يقوم بها أوالدك؟

أي أشياء خطرة أحاول أن أمنعهم منها، وأحدثهم عن ذلك وهناك 
صراحة بيننا وحريصة على أن أفعل ذلك معهم.

ريهام عبد الغفور جنمة: أنا لست أماً مثالية وأغار على زوجي
تمام عجمية - مجلة سيدتي

مَم ختافني عليهم؟
ومن  السوء،  أصدقاء  ومن  اإلحباط،  من  أطفالي  على  أخاف 

الفشل.
هل لديهم موهبة التمثيل؟

ابين الكبري فعاًل لديه موهبة التمثيل ويشارك مبسرحيات باملدرسة 
أما األصغر فلم نكتشف ذلك بعد.
نالحظ أنك ال تتحدثني عن زوجك؟

تضحك وتقول: »ال، بالعكس، زوجي هو حبييب وأبو أوالدي وهو 
رجل أعمال، وعندما يكون هناك جمال للحديث عنه فهذا يسعدني، 

وحنن صديقان وحبيبان ومتفاهمان واحلمد هلل«.
هل هو معجب بك كممثلة؟

زوجي يراني ممثلة »كويسة«، ويتابع أعمالي ويقول رأيه بي دائمًا 
وحيفزني، وهو مراقب وناقد جيد لي.

هل تغارين عليه؟
املرضية  الغرية  ليست  ولكن  جدًا،  بعضنا  حنب  فنحن  بالتأكيد، 

واخلانقة.
هل أفكاره قريبة من أفكارك؟

حسن  من  وهذا  جدًا،  متقاربة  وأفكارنا  قوي  توافق  لدينا  نعم، 
حظي.

صداقاتي من خارج الوسط
كيف  فنانة  كانت  إذا  فكيف  هاجسها،  عام  بشكل  املرأة  مجال 

تعملني على هذا املوضوع؟
أحاول أن أتناول الطعام الصحي وقبل ذلك النوم اجليد وممارسة 
الرياضة، وكل هذه األشياء أحرص على القيام بها إذا استطعت 

.
أكثر ما يقلق الفنان بعد عرض أعماله هي النتائج وردات الفعل.. 
ومن  ريهام  ينافس  من  أدوارها؟  على  الفعل  ردات  كانت  كيف 
تنافس ريهام؟ هل تؤمن بالصداقات بالوسط الفين؟ ما هو القرار 

الذي اختذته وندمت عليه؟
أجرته  الذي  اللقاء  يف  وغريها  األسئلة  هذه  عن  اإلجابات  كل 
»سيدتي« مع الفنانة ريهام عبد الغفور يف العدد 1908 املوجود 

حاليًا يف األسواق
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عــلوم وتكنولوجيا

 2017 األول  تـشرين   7 Saturday 7 October 2017الـسبت 

تعطيل  بعد  وغوغل  أمازون  شركيت  بني  العلين  اخلالف  تصاعد 
لشركة  التابعة  األجهزة  بعض  من  يوتيوب  موقع  إىل  الدخول 
أمازون. وبدءا من يوم الثالثاء املاضي توقف عمل موقع يوتيوب 

على أجهزة »ايكو شو« اليت توزعها شركة أمازون.

وجهاز ايكو شو هو مساعة ذكية مزودة بشاشة لعرض الفيديوهات 
ومعلومات عنها. وتبادلت الشركتان االنتقادات يف بيانني، إذ 
اتهمت أمازون غوغل بإغالق خدمة يوتيوب على أجهزة ايكو شو 

من دون تقديم »أي توضيح«.

متقطعة  رديئة  خدمة  بتقديم  شو  ايكو  أجهزة  غوغل  واتهمت 
ملستخدميها.

وعلى الرغم من أن أجهزة »ايكو شو« ميكن أن تعرض فيديوهات 
املتوفرة يف  الوظائف  كل  على  تتوفر  ال  أنها  إال  يوتيوب،  من 
يوتيوب مثل إمكانية االشرتاك يف قنوات أو تقديم خدمة اقرتاح 

مشاهدة فيديوهات أخرى.

وقالت شركة غوغل يف بيانها إن »تطبيقات أمازون ليوتيوب على 
ايكو شو تنتهك شروط خدماتنا، وتقدم للمستخدم خدمة ضعيفة 
متقطعة. نأمل أن نكون قادرين على التوصل إىل اتفاق حلل هذه 

القضايا قريبا«.

وأوضح البيان أن الشركة »يف عملية تفاوض مع أمازون منذ زمن 
طويل« للتوصل إىل اتفاق يضمن تقديم خدمات جيدة للزبائن يف 

يوتيوب وايكو شو.

وقالت شركة أمازون يف بيان مقابل »لقد اختارت غوغل أن ال 
جتعل يوتيوب متوفرا على )أجهزة( ايكو شو، من دون توضيح أو 

تنبيه مسبق للزبائن«.

الذي خييب  القرار  وراء هذا  تقنية  أسباب  »ليس مثة  وأضافت 
آمال زبائن الشركتني ويؤذيهم«.

تنافس على الفرص اجلديدة

وهذه ليست املرة األوىل اليت تلجأ فيها الشركتان العمالقتان 
عام  ففي  خدماتهما.  من  املنافسة  للشركة  منتجات  حذف  إىل 
ليوتيوب  تطبيق  حبذف  مايكروسوفت  شركة  غوغل  أمرت   2013
قدمته شركة مايكروسوفت، يف خدمات اهلاتف املعتمد على أنظمة 
تشغيل وندوز، على الرغم من أنها مل تقدم أي تطبيق رمسي منها 

للعمل يف هذه اهلواتف.

وقالت غوغل إن تطبيق مايكروسوفت ينتهك شروط اخلدمة جبعل 
املستخدمني حيّملون الفيديوهات وخيفون االعالنات.

ويف عام 2016، قال املدير التنفيذي ألمازون، جيف بيزوس، إن 
الشركة أوقفت بيع جهاز تلفزيون أبل، لعدم اتفاق الشركتني 
»على شروط جتارية مقبولة« تتضمن تقديم خدمة »برايم فيديو« 

اليت تقدمها أمازون يف هذه األجهزة.

وتطور كل من أمازون وغوغل اآلن بشكل منفصل مساعات ذكية 
يتم التحكم بالصوت فيها عن بعد، قد تكون مدخال لتحقيق خدمات 

جديدة مرحبة هلما.

االستشارية،  أس  أج  أي  شركة  يف  احمللل  فوغ،  أيان  ويقول 
إن التصادم بني الشركتني جاء من جراء »أنهما تتنافسان يف 
تتعلق مبا  احلالة  استثمار فرص منو جديدة متشابهة، ويف هذه 

يعرف بالبيت الذكي«.

ِصدام بني غوغل وأمازون 
بشأن خدمة يوتيوب

سامسونغ تطور مساعات منزلية ذكية

ذكية«  »مساعة  تطوير  على  تعمل  أنها  سامسونغ  شركة  أكدت 
أمازون  إنتاج  من  املماثلة  األجهزة  ملنافسة  املنزلي  لالستخدام 

وغوغل.

وقال دي جيه كوه، رئيس قسم اهلواتف الذكية لدى سامسونغ، 
تطويرها  على  أعمل  »إنين  اإلخبارية:  سي  بي  إن  سي  لشبكة 

بالفعل«.

يعمل  »بيكسيب«  باسم  مساعدا  جهازا  بالفعل  الشركة  وطورت 
وميكنه  أجهزتها،  بعض  على  تشغيله  وميكن  الصوتية  باألوامر 

إرسال الرسائل العادية ورسائل التذكري.

وقال راجنيت أتوال، حملل التكنولوجيا ومدير األحباث يف غارتنر، 
إن على سامسونغ أن جتعل منتجها متميزا عن األجهزة اليت أنتجها 

املنافسون.

تشغيل  يف  الصوتية  باألوامر  تعمل  اليت  السماعات  وتستخدم 
املوسيقى، ضبط الوقت، و إضافة عناصر إىل قائمة التسوق، 

والتحكم يف مجيع األجهزة املتصلة باإلنرتنت داخل املنزل.

وميكن استخدام مساعة »إكو« الذكية من إنتاج أمازون يف شراء 
أشياء من على موقع التجزئة العمالق بينما تستخدم مساعة غوغل 
املنزلية »هوم سبيكر« يف عرض نتائج البحث عن طريق احملادثة، 
الفيديو  عرب  االجتماعي  التواصل  موقع  تشغيل  أيضا  وميكنها 

يوتيوب على أجهزة التلفزيون الذكية.

قال أتوال إن على سامسونغ أن تقدم »شيئا خمتلفا«، مربرا ذلك 
بأنه ال معنى لنطوير ملكية فكرية جديدة إذا كانت جملرد إنتاج 

شيء حياكي ما هو موجود بالفعل.

الربادات،  مثل  باإلنرتنت  تتصل  منزلية  أجهزة  وتنتج سامسونغ 
من  صغري  عدد  مع  يظهر  »بيكسيب«  الصوتي  مساعدها  لكن 

هواتفها يف الوقت احلالي.

وميكن هلذه األداة أن تفعل بعض األشياء اليت ال يستطيع املساعد 
الصوتي لغوغل ومساعد سريي الذي تنتجه أبل القيام بها مثل 
االحتماعي  التواصل  موقع  على  ونشرها  للشاشة  التقاط صورة 

فيسبوك، وفقا ألتوال.

وقال دي جيه كوه: »نريد أن نقدم »جتربة مفيدة للمستخدم يف 
املنزل«، مؤكدا أنهم »يركزون يف العمل على تطويرها«.

وتتوقع غارتنر أن يصل اإلنفاق على السماعات الذكية حول العامل 
اىل 3.52 مليار دوالر حبلول عام 2021.

وترى مؤسسات التكنولوجيا العمالقة إن هذا النوع من املنتجات 
اخلدمات  وتقديم  البيانات،  مجع  على  القدرة  للمستخدم  يوفر 

اإلضافية مثل التسوق عرب اإلنرتنت، وتشغيل املوسيقى.

وقال أتوال: »األمر ال يتعلق بالسماعات يف حد ذاتها، بل يتعلق 
أكثر جبعل استخدام املساعد الصوتي أكثر انتشارا«.

البيانات، فكلما كان  »كل ما حتتاجه سامسونغ هو  أن  وأضاف 
لديك بيانات أكثر، كلما زادت قدرتك على التنويع، وزادت سرعة 
التعلم لديك وجودة املنتج، هو السر وراء قدرة غوغل على تقديم 

خدمات أكثر تنوعا«.

وأكد على أهمية حماولة جعل كل شيء يعمل بطريقة ذكية وأنها 
مهمة صعبة تتطلب من سامسونغ الرتكيز والبحث عن تقديم قيمة 

اضافية ملستخدمي منتجاتها.

كشفت أمازون األسبوع املاضي عن مساعات ذكية جديدة حتمل 
»سيلفي«  صور  تلتقط  بكامريا  مزودة  لوك«،  إكو  »ذا  اسم 

لتسجيل ألبوم كامل ألزياء مستخدمها.

وأثارت السماعات ردود فعل متباينة، إذ يقول البعض إنها قد 
تكون مصدرا للثقة بالنفس، يف حني أعرب البعض اآلخر عن قلقه 

إزاء اخلصوصية.

بعد.  للبيع  ُتطرح  ومل  دوالر،  مئيت  السماعات  هذه  مثن  ويبلغ 
وتستخدم نظام املساعدة الذكي »أليكسا« للحكم على اختيارات 

األزياء، وإعطاء توصيات بشأن شراء املالبس.

وتستهدف  »بالدعوة فقط«،  أمازون  موقع  عرب  متاحة  والسماعة 
السوق األمريكية فحسب.

وغردت زينب توفيقي، األستاذ املساعد جبامعة نورث كارولينا، 
حتليل  من  البيانات  بهذه  أمازون  »ستتمكن  تويرت:  موقع  عرب 
ومعرفة ما إذا كنت حمبطة أو حامل وأمور أخرى كثرية، وليس 

فقط بيع املالبس أو إبداء الرأي بها«.

وأضافت: »األمر ليس جمرد كارثة شخصية، إذ ال يفهم الناس ما 
ميكن أن تكشفه صورك عنك. فأنت )باستخدام هذه السماعات( 

تكشف عن الكثري من املعلومات الصحية أيضا.«
ومن جانبه، أعلن أمازون أنه لن يشارك أية معلومات شخصية مع 

معلنني أو أي أطراف أخرى.
اليت تدير صفحة فيسبوك مغلقة تضم مئات  بليك،  لكن فيونا 
النساء الالئي يتشاركن صور األزياء ونصائح املوضة، تقول إنها 

تعتقد أن »ذا إكو لوك« فكرة جيدة.

صور  والتقاط  املرآن  يف  النظر  مع  الناس  »يعاني  وأضافت: 
ألنفسهم. إن هذه السماعة مصدر إهلام يومي رائع.«

ومن جانبها، تقول املصممة احملرتفة دونا ماكلوش، من سكالي 
الناس ال جيب أن يعتمدوا على تطبيق  إن  دول ستايليستس، 

ليخربهم مبا يرتدونه.
وأضافت: » إذا مل تكن واثقا من اختيارك من املالبس، ثق يف 

حدسك وحاول ارتداء زي آخر.«
كما يقول بن وود، احمللل من CCS Insight، إن السماعة »ذا إكو 

لوك« قد ال تروق للمستخدمني من كل األعمار.
الذين  سنا  األصغر  لألجيال  »بالنسبة  سي:  بي  بي  لـ  وقال 
يسعدهم تشارك حلظات يف حياتهم عرب سناب شات وإنستغرام، 
كان رد الفعل العام إجيابيا، رغم صعوبة احلصول على السماعة 
بسبب سعرها. أما اجلمهور األكرب سنا، فإن األمر يبدو هلم غري 
ضروري )فأنا لدي بالفعل مرآة كبرية( أو يعتربون هذه السماعة 

مصدر قلق فيما يتعلق باخلصوصية.«

مساعة أمازون الذكية »حتتفظ بسجل 
أزياء مستخدميها«

تعمل هذه السماعة ككامريا تلتقط صور سيلفي كاملة

فيونا بليك تقول إن هذه السماعة مصدر إلهام يومي رائع

قال دي جيه كوه، رئيس قسم الهاتف الذكى يف سامسونغ، إنه يعمل 
على تطوير سماعات ذكية بالفعل

ايكو شو سماعة ذكية تتضمن شاشة تعرض الفيديوهات
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مــن هــنا وهــناك

األوىل: ففي  األمريكية  للسيدة  بالنسبة  األمر واضح  أن  يبدو 
حال أعجبتها أحد األزياء وبدت مجيلة عند ارتدائه، فلن ترتدد 
يف شرائه حتى وإن كانت من توقيع مصمم انتقد زوجها علنًا، 

حبسب صحيفة el confidencial اإلسبانية.

يف مناسبة أخرى، تعيد ميالنيا ترامب الكّرة وحتبط زوجها. منذ 
املتحدة  للواليات  رئيسًا  وأصبح  احلكم  ترامب سدة  اعتلى  أن 

األمريكية، مل تكفَّ ميالنيا عن »إهانة« زوجها.

كربى  أهمية  األوىل  األمريكية  السيدة  تولي  ال  احلقيقة،  يف 
لوجود عدد كبري من املصممني العامليني، الذين أعلنوا احلرب 

ضد زوجها. 

ويعود سبب ذلك إىل أنها مستعدة لتجاهل بعض التفاصيل؛ 
فقط ألنها من أشد املعجبني بتصاميم هذا املعاِرض، وتشعر 

بأنها ملكة مبجرد ارتداء أحد أزيائه.

يف اجململ، إذا كانت السيدة األوىل تشعر بأنها مجيلة عند ارتداء 
تصاميم »املعادين لرتامب«، فهي ليست مذنبة أو خمطئة.

متلك ميالنيا ترامب مبدأ يقول إنه يف حال »كان الثوب مناسبًا 
هلا، فال مانع من ارتدائه«.

ال تلتزم السيدة األمريكية دائما بالقاعدة وترتدي مالبس ُتظهر 
مجاهلا. أو باألحرى، ترى السيدة ترامب أن بعض األزياء الفريدة 
من نوعها مناسبة هلا، عكس باقي الناس الذين ال يشاطرونها 

الرأي.

فعلى سبيل املثال، ظهرت ميالنيا ترامب خالل قمة األمم املتحدة 
من  ورديًا  فستانًا  ترتدي  وهي  العامل،  قادة  استضافت  اليت 
 Popsugar قيمته 3000 دوالر، حبسب موقع ،Dolpozo تصميم

لألزياء.

وخالل هذا اللقاء، بدا الفستان غري مناسب للسيدة األمريكية 
األوىل، ووصلت االنتقادات إىل القول إن هذا الفستان مبثابة 

ري، حبسب صحيفة el confidencial اإلسبانية. لباس تنكُّ

يرغب ترامب يف تعزيز »العالمة التجارية األمريكية« وتفضيلها 
.Politico Magazine على أية مصلحة أجنبية أخرى، وفقًا لتقرير

الرغم  على  له،  معارضًا  موقفًا  تتخذ  زوجته  أن  يبدو  ولكن، 
من أنها على دراية كبرية مبختلف اجلوانب والتفاصيل املتعلقة 

بالعالمات التجارية.

وإن صح التعبري، تعلم ميالنيا ترامب الكثري عن عاملمَ العالمات 
التجارية اخلاصة باملالبس. لكنها تدير ظهرها للنضال الشخصي 

الذي يقوده زوجها وتتجاهله.

ارتداء مناذج  ترامب عن  السيدة  السياق، ال تتوقف  ويف هذا 
ألزياء من توقيع مصممني أجانب.

وال يقتصر األمر على هذا اجلانب فقط، فغالبًا ما كان هؤالء 
املصممون، هم الذين أعلنوا حربًا مفتوحة ضد الرئيس األمريكي 
املثرية  بسبب سياساته  املتحدة؛  للواليات  واألربعني  اخلامس 

للجدل يف العامل بأسره.

ومن بني هؤالء املصممني، نذكر راف سيمونز، املصمم البلجيكي 
الذي يعمل لصاحل شركة »كالفن كالين«.

واملثري لالهتمام، أن هذا املصمم قد انتقد بشكل علين مواقف 
الرئيس العنصرية، وكراهيته األجانب.

ني من تصميم  يف غضون شهر واحد، ارتدت ميالنيا ترامب فستانمَ
.»wmagazine« سيمونز وظهرت بهما على املأل، حبسب موقع

ويف املقابل، ال حتتاج ميالنيا ترامب إىل أن تعريها العالمات 
الكربى املالبسمَ احلديثة، فال ميكن للعالمات الكربى بدورها أن 
تستغل جنومية ميالنيا من خالل تقديم تصاميم مواكبة للموضة 
هلا، تكون يف شكل هدايا باهظة الثمن، لرتتديها خالل ظهورها 

يف وسائل اإلعالم.

وعمومًا، ال متلك ميالنيا خماوف من دفع املبالغ الباهظة واقتناء 

 هكذا تقود ميالنيا ترامب حربها 
ضد زوجها!

املالبس اليت تروق هلا مهما كانت أسعارها.

ميالنيا  ترتديها  اليت  التجارية  العالمات  بني  التناقض  ورغم 
املتحدة  الواليات  رئاسة  توليه  منذ  زوجها  وخطاب  ترامب، 
األمريكية، فإن ميالنيا ترامب ال تزال مرجعًا يف عامل املوضة 

واألزياء.

األمريكية  السيدة  تقليد  اجلميع  فيه  حياول  الذي  الوقت  ويف 
األوىل، ما زال دونالد ترامب يتعرض لالنتقاد من ِقبل اجلميع. 
ويبدو أن ميالنيا ترامب تسري خبطى ثابتة يف حربها وتكسب 

الكثري من املساندة.

ال يعد املصمم راف سيمونز احلالة الوحيدة اليت تسلط الضوء 
ارتداء تصاميم  ترامب ضد زوجها من خالل  على حرب ميالنيا 

أعدائه.

الكولوميب  األزياء  مصمم  اسم  هناك  األخرى،  األمساء  ومن 
.»Popsugar« استيبان كورتازار، حبسب

ويوحي هذا االسم بالعديد من املعاني، على رأسها املهاجرون 
واجلانب اآلخر من اجلدار الذي حيلم ترامب ببنائه.

يبدو أن ميالنيا ترامب ال ترغب يف أن تكون دمية حيرِّكها زوجها، 
وخري دليل على ذلك أن السيدة األوىل ال تتوانى يف كل مرة 
عن تعزيز الفرضية القائلة بأن تفعل ما تريد وتتحكم يف ذاتها، 

.el confidencial دون إيالء أية أهمية لزوجها، وفقًا لصحيفة

الذي  ذلك  من  بكثري  أقل  إعالميًا  وزنًا  ترامب  ميالنيا  ومتلك 
اكتسبته سلفها ميشال أوباما.

ومع ذلك، ستتغري املعادلة إذا تعلق األمر باملظهر واملوضة، 
فهناك اآلالف من األصوات اليت تتأثر مبجرد تقديم ميالنيا ترامب 

رأيها حول ثوب ما، كما يتابعها عدد كبري يف عامل املوضة.

ذكر علماء أنهم »اكتشفوا أدلة على احلياة يف قطع من الغرافيت 
بصخور رسوبية بكندا، ويعتقدون أنها بقايا كائنات حبرية دقيقة 
بدائية، بعد إخضاعها لتحليل جيولوجي وقياسهم تركيزات وتركيبات 
مع  »كائن حي«  »مصدره  أن  واستنتجوا  الغرافيت«،  النظائر يف 
أنهم مل يعثروا على أحفوريات لكائنات دقيقة رمبا خلفت الغرافيت، 

املعروف بأنه نوع من الكربون«.

وقال العلماء إن »بكترييا قد تكون مسؤولة عن إنتاجه، حبسب ما 
نقلت وكاالت عن تسيوشي كوميا، وهو عامل جيولوجي يف »جامعة 
طوكيو« وقاد دراسة نشرتها دورية »ساينس« وملخصها أن احلياة 

امليكروبية ظهرت بعد وقت قصري من تكّون األرض.

وباالكتشاف ارتفع عمر احلياة 150 مليون عام

من شبه  الشمال  إىل  عليها يف صخرة  عثروا  اليت  الكربون  بقايا 
جزيرة Labrador الكندية »هي ذات أصول عضوية كانت قادرة على 
بناء الغذاء من مواد غري عضوية« وفق الوارد بالدراسة اليت نشرتها 
مارتن، من  ويليام  أوضح  املتخصصة، فيما  العلمية   Nature جملة 

معهد التطور اجلزيئي جبامعة »دوسلدورف« األملانية.

بيانات  لديهم  الباحثني  أن  اهلامة«  النتائج  »هذه  عن  حديثه  يف 
نظائر ترفع عمر احلياة على األرض من 3.8 مليار إىل 3.95 مليار 
سنة، وهي نتائج اعتمدت على دراسة بقايا آثار غرافيت وكربونات، 
وهما معا املكون املركزي للحياة يف الصخرة اليت يبلغ عمرها حنو 

4 مليارات سنة.

ورّجح الباحثون أيضًا، أن تكون كائنات حية دقيقة، عاشت قبل 3 
مليارات و950 مليون سنة وكّونت الغرافيت، يف وقت كانت فيه 
األرض ببداية نشأتها مكانًا غري مريح، وتنهال عليها من الفضاء 
كتل صخرية بشكل دائم، مما كان يتسبب بانفجارات هائلة، حيث 
وسائاًل،  الغليان  من  معها  يقرتب  درجة  إىل  ساخنًا  سطحها  كان 
ثم هدأ الوضع شيئًا فشيئًا، وبرد السطح وجتمع ماء سائل على 

القشرة الناشئة لألرض، مكونًا أوىل احمليطات.

 2017 األول  تـشرين   7 Saturday 7 October 2017الـسبت 

 احلياة على األرض وجدت منذ 4 مليارات عام؟!

غرمت حمكمة أسرتالية سيدة مببلغ 410 آالف دوالر أمريكي، بعد 
إدانتها ببيع وصفات مزيفة لعالج مرض السرطان وادعاء أن 

األموال ستذهب جلمعيات خريية.

وأفادت »سكاي نيوز« اخلميس، بأن بيلي غيبسون )25 عاما( 
ضللت الكثريين بادعاء أنها تعافت من سرطان الدماغ عرب اتباع 

نظام غذائي طبيعي وعالج بديل.

وتطبيق  كتاب  خالل  من  النظام  هذا  تقدم  غيبسون  وراحت 
أطلقتهما للغاية جين األرباح دون أدنى اعتبار للتأثري السليب 

على املرضى.

وتعمل السيدة األسرتالية منذ فرتة يف ميدان التدوين اخلاص 
بالصحة والتغذية، واستطاعت عرب احليلة األخرية مجع حنو 420 
ألف دوالر، وادعت أنها ستتربع باألموال لصاحل منظمات خريية 

وهو ما مل حيدث.
عالجا  كان  قدمته  ما  بأن  احملاكمة  خالل  غيبسون  واعرتفت 

مزيفا.
وأوضحت احملكمة االحتادية يف مدينة ملبورن أن الغرامة جاءت 
عقابا على خرق القانون املستهلكني األسرتالي 5 مرات، مشرية 
أن ضرورة أن تذهب أموال الغرامة إىل أولئك الذين تضرروا 

من احتيال غيبسون.
وتعود بداية القصة إىل صيف 2016، حينما أطلقت السلطات 
أجرى  اليت  وشركتها  غيبسون  ضد  حتقيقا  فكتوريا  والية  يف 

إغالقها الحقا.

غرامة فلكية على حمتالة »تعاجل من السرطان«!
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امللك سلمان يشدد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فيها«.
وكرم  االستقبال  حفاوة  الروسي  للرئيس  احلرمني  خادم  وشكر 
الضيافة، وقال: »إنه من دواعي سرورنا أن نكون يف بلدكم الصديق 
وشعبينا  بلدينا  بني  وترسيخها  العالقات  تعزيز  على  حرصنا  لتأكيد 
يف خمتلف اجملاالت«، مشيدًا »مبا تتسم به من توافق يف العديد من 
القضايا اإلقليمية والدولية، والتنسيق املستمر يف كل ما من شأنه 
الدوليني،  األمن والسلم  أوطاننا وخدمة  األمن واالزدهار يف  تعزيز 
كما أننا حريصون على استمرار التعاون اإلجيابي بني بلدينا لتحقيق 

استقرار أسواق النفط العاملية خدمة لنمو االقتصاد العاملي«.
بتكثيف  اليوم  مطالب  الدولي  اجملتمع  »إن  سلمان:  امللك  واضاف 
متويله،  منابع  وجتفيف  اإلرهاب  وحماربة  التطرف  ملكافحة  اجلهود 
واستشعارًا من اململكة ملا ميثله اإلرهاب والتطرف من خطورة عظمى 
إىل  اململكة  دعت  فقد  واستقرارها؛  والشعوب  الدول  أمن  على 
تأسيس مركز دولي ملكافحة اإلرهاب يف األمم املتحدة وتربعت مببلغ 
110 ماليني دوالر. كما عملت اململكة على تأسيس التحالف اإلسالمي 
العسكري حملاربة اإلرهاب، الذي يضم 41 دولة إسالمية، وتأسيس 

املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف يف الرياض«.
الفلسطيين،  الشعب  معاناة  إنهاء  ضرورة  إىل  احلرمني  خادم  ودعا 
املرجعيَة  الدولية  الشرعية  وقرارات  العربية  السالم  مبادرة  واعتبار 
للوصول إىل سالم شامل وعادل ودائم يكفل حق الشعب الفلسطيين 
يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس، وقال إن أمن منطقة 
اخلليج والشرق األوسط واستقرارهما ضرورة قصوى لتحقيق األمن 
واالستقرار العاملي، ما يستوجب التزام إيران الكف عن تدخالتها يف 
شؤون دول املنطقة، وزعزعة األمن واالستقرار فيها. ودعا إىل إجياد 
حل سياسي لألزمة السورية يضمن حتقيق األمن واالستقرار، وحيفظ 
وحدة  على  احلفاظ  أهمية  أكد  كما  أراضيها،  وسالمة  سورية  وحدة 

العراق وسالمة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية حملاربة اإلرهاب.
خادم  زيارة  أهمية  فيها  أبرز  كلمة  بوتني  الروسي  الرئيس  وألقى 
»إن هذه  اليت متت، وقال:  الشريفني لروسيا واحملادثات  احلرمني 
»إننا  وأضاف:  بالثقة«،  واتسمت  باملضمون  غنية  كانت  احملادثات 
سعداء جدًا بهذه الزيارة اليت تقومون بها، وهي أول مرة يف تاريخ 
العالقات بني البلدين، وإنين متأكد من أن هذه الزيارة ستعطي زمخًا 

قويًا جديدًا ملواصلة تطوير العالقات بني البلدين«.
وأن  والرياض،  موسكو  بني  الثنائية  العالقات  بتاريخ  بوتني  وذّكر 
االحتاد السوفياتي كان أول دولة اعرتفت باململكة العربية السعودية 

يف عام 1926.
االول،  أمس  الكرملني  يف  السعودية  الروسية–  القمة  وأسفرت 
السياسية  العالقات يف اجملاالت  لتعزيز  »خريطة طريق«  عن إطالق 
واالقتصادية والثقافية. وأكد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز حرص بالده على تنشيط التعاون مع روسيا ودعا إىل 
أراضي  الشرق األوسط، حتفظ سالمة  حتقيق تسويات سياسية يف 
فيما  الفلسطيين.  الشعب  ملعاناة  حد  وضع  وإىل  وسورية،  العراق 
أشاد الرئيس فالدميري بوتني مبحادثاته مع امللك سلمان، مشددًا على 

»الزخم الذي منحته زيارتكم للعالقات بني بلدينا«.
»أندريفسكي« يف  قاعة  مغلقة يف  جولة حمادثات  الزعيمان  وأجرى 
الكرملني، قبل أن ينضم إليهما وفدا البلدين يف جلسة موسعة للنقاش 
وامللفات  الثنائية  العالقات  نواحي  كل  الكرملني  وفق  تناول  الذي 

اإلقليمية والدولية، وخصوصًا امللفات الساخنة يف املنطقة.
الرياض  مواقف  تطابق  احلرمني  خادم  أكد  احملادثات،  ختام  ويف 
وموسكو إزاء العديد من القضايا الدولية، مشريًا إىل أن السعودية 
اجملاالت،  خمتلف  يف  الروسي  اجلانب  مع  التعاون  تواصل  سوف 

وخصوصًا يف جمال الطاقة من أجل حتقيق استقرار أسعار النفط.
ووّقع امللك سلمان وبوتني يف أعقاب احملادثات عددًا من االتفاقات 
التعاون يف اجملاالت املختلفة، وخصوصًا يف جمال  الثنائية لتعزيز 
الطاقة واالستخدام السلمي للطاقة الذرية وصناعات الفضاء. كما مت 
واتفاقات  االستثمارية  العقود  رزمة واسعة من  توقيع  الزيارة  خالل 
التعاون بقيمة وصلت إىل حنو 7 باليني دوالر وفق تقديرات منتدى 
السعودي الذي انطلقت أعماله أمس يف موسكو  االستثمار الروسي– 

بالتوازي مع النقاشات اجلارية يف الكرملني.
ويف تطور يشري إىل توسيع غري مسبوق يف جماالت التعاون، حتدثت 
أوساط روسية عن حمادثات لبيع أنظمة صاروخية روسية متطورة من 
الذي  تركيا  بعد  الثاني  البلد  لتكون  اململكة،  إىل  »أس400«  طراز 
تبلغ  الصفقة  إن  روس  وقال مسؤولون  األنظمة.  هذه  على  حيصل 

قيمتها مليارات عدة من الدوالرات.
مؤمترًا صحافيًا  الفروف  اجلبري وسريغي  عادل  اخلارجية  وزيرا  وعقد 
يف ختام جوالت احملادثات أكدا خالله بلورة »خريطة« طريق لتعزيز 
واإلنسانية،  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  التعاون يف 
مع  التنسيق  لتوسيع  اململكة  انفتاح  على  شدد  الذي  اجلبري،  وفق 
جهود  الرياض  دعم  وأكد  والدولية،  اإلقليمية  امللفات  يف  روسيا 

روسيا يف آستانة، والسعي إىل تسوية سياسية يف سورية.
وأكد وزير اخلارجية السعودي أن الدولتني ملتزمتان مببدأ عدم التدخل 
يف شؤون الدول األخرى، واحرتام املصاحل املتبادلة. وقال إن بالده 
وتبذل  سورية  يف  التسوية  لتحقيق  روسيا  مع  مكثف  بشكل  تعمل 

جهودًا لتوحيد املعارضة السورية.
وأكد الفروف أن روسيا والسعودية متفقتان على أن حماربة اإلرهاب 

متثل أولوية بالنسبة إىل البلدين.
الودي  »احلوار  بـ  سلمان  وامللك  بوتني  بني  احملادثات  ووصف 
يف  والرياض  ملوسكو  املشرتكة  الرغبة  على  يقوم  الذي  واملفصل 

تعزيز تعاون متبادل املنفعة يف مجيع اجملاالت بشكل ممنهج«.

أردوغان يعترب االكراد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ستتخذ قرارًا مشرتكًا بإقفال احلدود ووقف تدفق إمدادات النفط من 
مشال العراق، ردًا على استفتاء إقليم كردستان على االنفصال.

ونقلت قناتا »أن تي يف« و »سي أن أن ترك« عن أردوغان قوله 
بعد عودته من إيران، إن »إقليم كردستان سيعود إىل رشده ويعدل 
املنطقة  يف  النفط  تدفق  بوقف  قرار  ذ  اتخُ »إذا  وأضاف:  قراره«. 
املركزية«.  العراق  وحكومة  وإيران  تركيا  ذلك  ستفعل  فسنتخذه. 
وزاد أن »قيادة مشال العراق منتشية بنتيجة االستفتاء وال تعي ماذا 
تفعل وال اخلطوات اليت تتخذها. وانتقد إدراج كركوك يف االستفتاء، 
مؤكدًا أن »ال شرعية هلم )األكراد( فيها. إنهم غزاة يف املنطقة«. من 
جهة أخرى، نقل التلفزيون اإليراني عن املرشد علي خامنئي قوله إن 
»على تركيا وإيران منع إقليم كردستان من االنفصال«. وأضاف بعد 
لقائه أردوغان أول من أمس: »ال بد أن تتخذ تركيا وإيران اإلجراءات 
الضرورية ضد االستفتاء«. واتهم الواليات املتحدة بالتخطيط »إلقامة 

إسرائيل جديدة يف املنطقة«، من خالل دعم األكراد.
لكن واشنطن انتقدت االستفتاء، وشددت على وحدة العراق، وأعرب 
سفريها يف بغداد دوغالس سيليمان خالل لقاء مع عدد من مراسلي 
وسائل اإلعالم، عن »خيبة أمل واشنطن من إجراء االستفتاء، الذي قد 
ينعكس سلبًا على املعركة ضد داعش«، مؤكدًا أن »اإلدارة األمريكية 
تدعم عراقًا موحدًا ومزدهرًا، وهذا هو اهلدف، وعلى أربيل أن تفهم أن 
الوضع تغري عما كان عليه قبل االستفتاء، يف العراق عمومًا«، واعترب 
»فكرة إدارة املناطق املتنازع عليها يف شكل مشرتك )اقرتحها رئيس 
الوزراء حيدر العبادي( جيدة من خالل إنشاء قوة أمنية مشرتكة من 
كل األطراف«، كما حض كل األطراف على »العمل معًا من أجل وحدة 
»اتاذ خطوات  إىل  وبغداد  أربيل  ودعا  االختالف«،  من  بداًل  العراق 

للتقارب واالبتعاد من تصرفات أحادية اجلانب أو تصعيدية«.
وأبلغ املبعوث اخلاص للسكرتري العام لألمم املتحدة يف العراق يان 
كوبيتش رئيس »جملس أمن إقليم كردستان« مسرور بارزاني، بأن 
»املنظمة ترغب قبل القيام بأي خطوة يف منع تفاقم التوتر، وإجياد 
قاسم مشرتك للحوار بني أربيل وبغداد، وكذلك إبعاد تدخل األطراف 
اخلارجية يف األزمة«، ووصف بارزاني »ردود فعل بغداد بأنها مبالغ 
فيها«، وقلل من أهمية االستفتاء، مشريًا إىل أنه »كان خطوة لعالج 
املشكالت اليت تراكمت من دون حلول، وتركنا األبواب مفتوحة للحوار 

لتحقيق إرادة شعبنا بالطرق السلمية«.

العبادي يعلن من باريس...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األزمة  حل  انتظار  يف  وقت،  أي  يف  لالنفجار  قاباًل  متاس  خط  أو 
النامجة عن استفتاء األكراد على االنفصال، وعرض الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون خالل استقباله العبادي التوسط بني الطرفني، ودعا 

إىل احرتام حقوق الشعب الكردي واحملافظة على وحدة العراق.
وأكد العبادي خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع ماكرون، حترير مدينة 
احلوجية، وأضاف أن استعادتها »ليست انتصارًا للعراقيني فحسب 
بل هي انتصار لكل العامل«. وأضاف: »أستطيع اليوم أن أزّف بشرى 
إىل مجيع العراقيني والقوات املسلحة ومجيع حميب السالم وشركائنا 
يف التحالف الدولي ومن عانوا من اإلرهاب: حترير مدينة احلوجية مت 
على أيدي القوات العراقية، ومل يبق أمامنا إال الشريط احلدودي مع 

سورية«، يف إشارة إىل مدينيت القائم وراوة يف الغرب.
وكان قائد العمليات الفريق الركن عبد األمري يار اهلل، أعلن يف بيان 
أمس، أن »قطعات الفرقة املدرعة التاسعة والشرطة االحتادية والرد 
السريع وألوية 2 و3 و4 و11 و26 و42 من احلشد الشعيب، حررت 
زالت  ما  »القطعات  أن  أضاف  لكنه  بالكامل«،  احلوجية  مركز قضاء 
مستمرة يف التقدم«، يف إشارة إىل أن مشال املدينة وشرقها ما زاال 

خارج السيطرة.
وتنتشر قوات »البيشمركة« إىل الشمال والشرق من احلوجية، على بعد 
حنو 30 كيلومرتًا من مركز القضاء، حيث تتمركز اآلن القوات العراقية. 
ويتوقع أن تتحول هذه املنطقة إىل منطقة »فراغ أمين« تفصل بني 
الطرفني. وبدا الفتًا أن القوات الكردية مل تتحرك من مواقعها لدخول 
ودعاها  شاسعة.  زراعية  أراض  كركوك  عن  تفصلها  اليت  احلوجية 
سلطة  بسط  »جيب  وقال:  اجليش،  مع  التعاون  إىل  أمس  العبادي 
الدولة االحتادية على اإلقليم وكل العراق، مع حرصنا الشديد على 
الشعب الكردي واحرتام تطلعات كل العراقيني«، داعيًا »البيشمركة« 
بقيادة  األمن واالستقرار  لتحقيق  »تقاتل إىل جانب اجليش  أن  إىل 
على  قليلة  أيام  بعد  العبادي  دعوة  االحتادية«...وجاءت  السلطة 

اقرتاحه إدارة مشرتكة لكركوك برعاية احلكومة االحتادية.
وعرض ماكرون أمس االول التوسط يف األزمة النامجة عن استفتاء 
األكراد على االنفصال عن العراق، ودعا إىل احرتام حقوق الشعب 

الكردي يف إطار الدولة الفيديرالية.
مع  تتعارض  أال  شرط  األكراد  تطلعات  »يتفهم  إنه  العبادي  وقال 
أو  عداء  أي  نريد  ال  مسلحة...  مواجهة  نريد  »ال  وزاد:  الدستور«. 
فرض السلطة االحتادية، وال جيوز ألحد أن  أي مصادمات. جيب أن تخُ

يعتدي عليها يف هذه املناطق«.

احلريري بعد عون وبري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

التيارات  بعض  بني  تعصفخُ  بدأت  سياسية  خلالفاٍت  عناويَن  تشّكل 
والقوى السياسية وتتجاوز املوقَف من الوضع الداخلي إىل املوقف 

من التطّورات اليت يشهدها اإلقليم.
يف تطّورات ملّف سلسلة الرتب والرواتب والسّلة الضريبية املتوّقفة 
منذ قرار اجمللس الدستوري برّد قانون الضرائب، أشارت املعلومات 
أّن  يعين  وهذا  تنفيذه.  سيتّم  املنَجز  السياسي  التفاهم  أّن  إىل 
التعديالت على قوانني الضرائب اليت سيناقشها اجمللس النيابي يف 

ها كما هي. جلسته بعد غد االثنني، سيتّم إقرارخُ
منها  وفٌد  زار  اليت  االقتصادية«  »اهليئات  مواقف  من  واضحًا  وبدا 
رئيَس اجلمهورية العماد ميشال عون أمس االول، أّن الضرائب، مبا 
فيها اليت حتتوي على ازدواج ضرييب ستمّر على األقّل يف ما تبّقى 

من السنة اجلارية.
وقد حَصلت اهليئات على وعٍد بتعديالت وإصالحات ضريبية يف موازنة 
2018. وأعلن عون أمام وفِد اهليئات، أن »ال عودة عن اإلجراءات اليت 
ها  تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد اليت هلا تأثريخُ

املباشر على اإلصالح املنشود«.
الوفاق السياسي مستمرّ

احلكومي  السراي  يف  الوزراء  جملس  جلسة  انعقاد  وعشّية  توازيًا، 
اجلمعة )أمس(، قالت مصادر وزارية: »إّن الوفاق السياسي يف البلد 
»ماشي وما انتهى«، فهذا الوفاق الذي أنتَج انتخاَب رئيس مجهورية 

وتشكيَل حكومة، ال يزال مستمّرًا«.
»لو كانت   : أّي خّضة يف احلكومة«، قالت  »حصول  وإذ استبعدت 
ستحصل خّضة لكانت حصلت عند مناقشِة سلسلِة الرتب والرواتب 
واملوازنة وقطِع احلساب، فمجّرد سرِي هذا امللف وبلوغه خواتيَمه معناه 

قّلع«. أّن هناك وفاقًا سياسيًا َجعله يخُ
وأّكدت املصادر أّن »ما حيمي هذا الوفاق ويدفعه إىل االستمرار هو 
شعور مجيع القوى السياسية بأّن أّي اهتزاز سياسي يف البلد ستكون 
االقتصادي.  املستوى  من  بدءًا  املستويات،  كّل  على  تداعيات  له 
ولذلك ال مصلحة ألحد يف حصول أّي هّزٍة لالستقرار السياسي ال يف 

لبنان وال يف اإلقليم. فال خيار غري استمرار الوفاق السياسي«.
بعبدا ـ عني التينة

الرؤساء  عالقة  أصابت  اليت  األخرية  االنتكاسة  ارتدادات  إّن  وحتى 
الضرائب  قانون  إبطاَل  الدستوري  اجمللس  قرار  خلفية  على  الثالثة 
سوِء  تبديد  على  عملت  مصادر  وأّكدت  جدًا.  سريعًا  احتواؤها  جرى 
عون  بني  العالقة  أّن  التينة،  وعني  بعبدا  بني  نَشأ  الذي  التفاهم 
وبري باتت أكثَر ِمن ممتازة، بعد توضيِح كّل النقاط واالتفاق على 
التواصل املباشر يف امللّفات اخلالفية«. وحتّدَثت هذه املصادر عن 
الرئاستني األوىل والثانية واالّتفاق على  تبادِل رسائل إجيابية بني 

التنسيق املباشر حول كّل النقاط العالقة«.
امللفّ االنتخابي

طاولة جملس  على  النيابية جمّددًا  االنتخابات  ملّف  حَيضر  ويف حني 
الوزراء اجلمعة )أمس( من باِب طلِب وزارة الداخلية والبلديات تأمنَي 
اعتماد لزوم تعويضات هليئة اإلشراف على االنتخابات وجهازها اإلداري 
وإجياد مقّرها وجتهيزه ورواتب اجلهاز اإلداري والفين، أّكدت مصادر 
رئيس احلكومة سعد احلريري أن »ال نّية عند أحٍد يف التمديد للمجلس 
النيابي احلالي«، وشّددت على »أّن االنتخابات النيابية ستجري يف 

موعدها يف أيار املقبل«.
يف  االنتخابات  إجراء  حتمية  وتأكيده  هذا،  احلريري  موقف  وَتقاَطع 
موعدها الدستوري، مع موقف رئيس اجلمهورية الذي طمأَن البطريرك 
اىل  األّول،  أمس  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  املاروني 
كانت  »مهما  املقبل  أيار  شهر  يف  ستجري  النيابية  االنتخابات  أّن 

الظروف«.
كذلك تقاطَع احلريري مع موقف كّل من رئيس جملس النواب املِصّر 
القانونية،  املَهِل  النيابية يف موعدها واحرتام  االنتخابات  إجراء  على 
واألمني العام لـ«حزب اهلل« السّيد نصر اهلل الذي سيطّل جمّددًا من 
العاشق  علي  الشهيدين  أسبوع  يف  األحد  غدٍا  البقاعية  العني  بلدة 
وحممد ناصر الدين، الذي كان ضّم صوَته إىل صوت رئيس جملس 
وعلى  موعدها  يف  االنتخابات  رى  جتخُ أن  وجوب  على  مشّددًا  النواب 

أساس القانون اجلديد الذي أِقّر.
التشكيالت القضائية

على صعيد آخر، جنح جملس القضاء األعلى يف إجناز مشروع التشكيالت 
متكن  أشهر،  مدى  وعلى  لتطيريها.  حثيثة  حماوالت  رغم  القضائية 
أعضاء اجمللس من تذليل العقبات الطائفية والسياسية. جنحوا أحيانًا، 

فيما كان »حكم الطوائف« أقوى يف أحيان أخرى.
بدأ يف  النور، بعد خماٍض عسري  القضائية  التشكيالت  أبصرت  فقد 
واختار  هّمة  املخُ األعلى  القضاء  جملس  أجنز  املاضي.  شباط  شهر 
أعضاؤه أمساء أكثر من مئيت قاٍض. لكن يد السياسة مل تكن بعيدة. 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  من  فًا  مكلَّ جريصاتي،  سليم  العدل  وزير 
جربان باسيل، مّثل »عني العهد اجلديد« ويده، فيما توىل مدير مكتب 
الرئيس سعد احلريري، نادر احلريري، خلط »التشكيلة السّنية« لتوائم 
املصاحل االنتخابية. وبني هذه وتلك، حصل القطبان الشيعيان على 

حّق املناصفة للمرة األوىل يف تاريخ العدلية.
حدثت عشرة مراكز للطائفة الشيعية لتحقيق املناصفة، وهو  إذ استخُ
الشرط األساس الذي متّسك به الرئيس نبيه بّري لتمرير التشكيالت، 
وال سيما أّن اهلدف األساس عند إعداد التشكيالت كان حتقيق توازن 
طائفي ومذهيب بنسبة مئة يف املئة. وقد حتقق ذلك على مستوى 
بريوت وجبل لبنان، باعتبار أّن الثقل النوعي للدعاوى، كّمًا وحجمًا، 
موجود يف هاتني املنطقتني. واملراكز املستحدثة للشيعة هي: غرفتا 
استئناف يف بريوت، حمكمة جنايات يف جبل لبنان، مدٍع عام يف جبل 
لبنان، حماٍم عام يف النيابة العامة املالية، قاضي حتقيق يف بريوت، 
قاٍض عدلي يف احملكمة العسكرية، قاضي حتقيق يف النبطية، حماٍم 
عام يف النبطية، قاضي حتقيق يف البقاع، حمكمة الدرجة األوىل يف 
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صــحة وغــذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

الكبد ثانى أكرب جهاز فى اجلسم له العديد من 
الوظائف املهمة، أهمها التخلص من الدهون فى 
الطعام وختزينها فى األنسجة الدهنية، كما أنه 

ينظم مستويات السكر فى الدم باجلسم

جمموعة  يسبب  به  الدهون  كمية  تزداد  فعندما 
الكبد  ميتلىء  فعندما  الصحية،  املشاكل  من 
باجلليكوجني فإنه حيوهلا ألمحاض دهنية وخيزنها 
اجلسم  فى  الدهون  مثل  الدهنية  األنسجة  فى 

وينتج عنه اإلصابة بالكبد الدهنى .

وذكر التقرير األعراض التى تظهر عليك وتدل 
تتضمن  وهى  الدهنى  بالكبد  اإلصابة  على 

اآلتى:

1.الشعور بالتعب
عندما ال يعمل الكبد بشكل صحيح حياول اجلسم 
لتعويض  الدم  على  إضافًيا  ضغًطا  يضع  أن 
اخللل وهذا يؤدى إىل التعب غري املربر وفقدان 

الطاقة.

   2.فقدان الشهية 
فإن وجود الدهون الزائدة فى الكبد سوف متنع 
الدماغ من إطالق هرمونات اجلوع األمر الذى ينتج 

عنه فقدان الشهية.

3. فقدان الوزن
قد يكون السبب وراء ذلك هو فقدان الشهية 
على  قادر  غري  اجلسم  أن  بسبب  ذلك  وحيدث 

هضم الكربوهيدرات والدهون.

4.قلة الرتكيز
األشخاص الذين يعانون من الكبد الدهنى غالًبا 
ما يعانون من تشوش فى األفكار، ألن الكبد ال 

يزيل مجيع املواد السامة من اجلسم.

5.ظهور بقع داكنة على اجللد
من  التخلص  على  قادر  غري  الكبد  يكون  عندما 
الدهون وغريها من املواد باجلسم وهذا يشكل 

جزًءا من تغري لون اجللد.

6.أمل فى البطن
الدهون  وبسبب  البطن  أسفل  فى  الكبد  يقع 
فى  أمًلا  ويسبب  يتضخم  فيه  املخزنة  الزائدة 

البطن وهذه تكون من أعراض الكبد الدهنى. 

الغذائية اليت  البطاطا من املواد  يعترب كثريون 
ال تفيد كثريا لصحة اإلنسان بسبب نسبة كبرية 

من النشا فيها.

هلذا السبب حياول أنصار التقيد باحلمية التخلي 
عن البطاطا أو تقليل كمياتها يف وجباتهم قدر 

اإلمكان.
 

مع هذا من املعروف جيدا أن البطاطا حتتوي على 
السلولوز املفيد جلسم اإلنسان وعلى الربوتني 

والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات. 

هلذا جيب أن تصبح البطاطا عنصرا غذائيا مكمال 
لوجبات اإلنسان.

 
البقاء على قيد  أنفسنا هل ميكن  لنتساءل يف 
املواطن  حاول  وحدها؟  البطاطا  بأكل  احلياة 
األسرتالي أندرو تايلور أن يوضح هذا املوضوع 
طوال  فقط  البطاطا  على  تغذى  ولذلك  لنفسه 

عام 2016 بكامله.

 أكمل أندرو وجباته املعتمدة على البطاطا بامللح 
واألعشاب وحليب الصويا أو صلصة الطماطم. 

كما تناول الرجل فيتامني B12 بشكل منتظم.
 

بعد  املذكورة  باحلمية  التقيد  قرار  تايلور  اختذ 
وجباته  مركبات  األيام  من  يوم  يف  درس  أن 
أنواعا  يتناول  أنه  النتيجة  إىل  وتوصل  اليومية 
ومثلجات  مقلية  ومأكوالت  الغازي  الشراب  من 

وحلويات وكثريا من البيزا.

على  باإلدمان  الواقع شبيها  ذلك  أندرو  اعترب   
مركبات  يبسط  أن  وقرر  املخدرات  أو  الكحول 
البطاطا  فاختار  حد  أقصى  إىل  اليومية  وجباته 
كأساس حلميته لكي وتناوهلا طيلة عام 2016.

 
اجلديدة  باحلمية  تقيده  من  أسبوعني  أول  كان 
مبثابة عذاب مع أنه تعود على هذه الوجبة الحقا، 
ووجد  ألصدقائه  البطاطا  سهرات  ينظم  وبات 

مطاعم تقدم أطباقا من البطاطا لزبائنها. 

من  كيلوغرامات  ثالثة  حنو  الرجل  هذا  وتناول 
البطاطا املسلوقة واملقلية واملدقوقة واملشوية 

يوميا وكان دائما لديه شعور بالشبع.

 هل ميكن البقاء على قيد 
احلياة بأكل البطاطا وحدها؟
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أعراض الكبد الدهنى وأسباب 
اإلصابه به

 توصلت دراسة نشرتها »جملة اجلمعية األمريكية 
للتغذية الصحية« إىل أن إصابة الشخص بالسمنة 
الطعام،  فيه  يتناول  الذي  التوقيت  يف  يكمن 
الفتًة إىل »ضرورة االهتمام بتنظيم وقت األكل، 
احلرارية  السعرات  عدد  على  الرتكيز  من  أكثر 

املستهلكة إلنقاص الوزن«.

ويف إطار الدراسة، قام الباحثون جبمع بيانات 110 
طالب جامعيني ملدة 30 يومًا، عرب مراقبة أوقات 
نومهم وعاداتهم الغذائية، لتحديد األوقات اليت 
أطلقت فيها أجسادهم مادة امليالتونني )هرمون 
النوم(، من أجل تتبع نسق ساعتهم البيولوجية، 
ثم فحص العالقة بني الساعة البيولوجية ومؤشر 

الدهون يف اجلسم، وأوقات تناول الطعام.
 

الطعام يف  تناولوا  الذين  األشخاص  أن  وتبني 
وقت قريب من الزمن احملدد للخلود إىل النوم 
وقد  الدهون،  من  أعلى  نسب  لديهم  كانت 
وقت  قبل  احلرارية  السعرات  أغلب  استهلكوا 
قصري من النوم، بالتزامن مع ارتفاع مستويات 

هرمون امليالتونني.
 

ويف هذا الصدد، قال الدكتور أندري ماكجيل، 
الساعة  واختالالت  النوم  قسم  يف  الباحث 
البيولوجية يف مستشفى ماساتشوستس: »هذه 
النتائج تفضي إىل أن وقت تناول الطعام أكثر 
أهمية من ماهية األكل الذي تضعه يف فمك«، 
مؤكدًا أن اجلسم يبذل طاقة أقل هلضم الطعام 

الذي يتم تناوله يف الليل.
 

وعلى صعيٍد آخر، أكدت الدكتورة مارتا غريولي، 
واملشرفة  مورسيا  جامعة  يف  الفيزياء  أستاذة 
ذاتها يف  النتائج  إىل  توصل  فريق حبثي  على 
دراسة أخرى، أن األفراد الذين يؤخرون توقيت 
وجبة الغداء كل يوم إىل ما بعد الساعة الثالثة 
أقل،  بنسبة  للوزن  خسارة  حققوا  الظهر  بعد 
يف  الغداء  طعام  تناولوا  الذين  بأولئك  مقارنة 

وقت مبكر.
 

من جهة أخرى، ذكر فرانك شري، عامل األعصاب 
يف الكلية الطبية يف هارفارد واملشارك يف هذا 
البحث، أن أساليب املعاجلة وفقدان الوزن يف 
توقيت  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  بد  ال  املستقبل 
السعرات  كمية  فقط  وليس  الطعام،  تناول 
الغذاء، حبسب  احلرارية املستهلكة ونوعية هذا 

ما نقلته صحيفة »El Confidencial« اإلسبانية.

 مفاجاة... مفتاح فقدان الوزن 
ليس فيما نأكله!

متامًا،  الكلوي  الفشل  من  مواطنة  شفيت 
واستغنت عن الغسيل الكلوي الذي كانت جتريه 
منتظمة  جرعات  تناول  بعد  أسبوع،  كل  مرتني 
شعبيا  عليه  يطلق  ما  او  العربي(.  )الصمغ  من 
)اللبان( بعد طحنه مبعدل ملعقتني يف كوب ماء 

صباحًا ومساًء.
شعرت  املواطنة  أن  عكاظ  صحيفة  وذكرت 
بتحسن ملحوظ يف حالتها وأصبحت متارس حياتها 
تناوهلا  من  شهرين  بعد  معاناة  دون  الطبيعية 
مراجعته  بعد  املعاجل  طبيبها  ونصحها  اللبان، 

مبواصلة تناول مسحوق اللبان.
وأوضح الطبيب للصحيفة أن اللبان ساعد املريضة 
على زيادة إفراز الفضالت من اجلسم، ومن ثم 
استغنت عن الغسيل الكلوي، مشريًا إىل أن حالة 
بأحد املستشفيات،  املواطنة وهي ممرضة  هذه 
كافية للجزم بفائدة )الصمغ العربي( يف معاجلة 
الفشل الكلوي، حيث إن حالتها حتسنت يف حني 
أن غريها ممن طبق عليه نفس العالج مل تتحسن 
ومل  اللبان  طعم  يستسيغوا  مل  ألنهم  حالتهم 

يواصلوا العالج.
وحالة أخرى لشاب يبلغ من العمر 35 عامًا يواظب 
على جلسات الغسيل الكلوي منذ سنة، بدأ تناول 
أجرى حتاليل فقال  العربي( وبعد فرتة  )الصمغ 
له الطبيب إنه مل يعد حباجة للغسيل كلوي وأنه 

شفي متامًا.
وحالة ثالثة لفتاة )21 عامًا( كانت نسبة الكرنتنني 
عندها 5.5 وأصبحت النسبة 2 فقط، وذلك بعد 

تناوهلا للصمغ العربي بثالث أسابيع.

الداء والدواء
تناول  فوائد  عن  كثريًا  حتدثوا  التغذية  خرباء 
كمشروب  بتناوله  ونصحوا  العربي،  الصمغ 

بصورة مستمرة.
تقلل من  الصمغ  ألياف  أن  إىل  البحوث  خلصت 
امتصاص اجلسم للسكر، وتساهم يف عالج مرض 
للدهون  اهلاضمة  اإلنزميات  إفراز  بزيادة  السكر 
املسببة  اجلينات  نشاط  وتقليل  الوزن  وختفيف 
الصمغ  استعمال  ميكن  ولذا  القولون،  لسرطان 
لإلصابة  عرضة  األكثر  األشخاص  لدى  كوقاية 
بسرطان القولون والتهابه ، ويساهم يف خفض 
والتهابات  الكلى،  أمراض  وعالج  الدم،  ضغط 

املفاصل وداء امللوك »ارتفاع محض البول«.
وتعمل األلياف الغذائية الذائبة على رفع معدل 
الدهنية قصرية السلسلة واملهمة يف  األمحاض 
الوقاية من السموم باجلسم، وباألخص يف نهاية 

اجلهاز املعوي.

طريقة تناول الصمغ
يطحن الصمغ جيدًا حتى يصري ناعمًا جدًا، ويفضل 
ويتم  لني،  غري  ألنه  خاصة  آلة  بواسطة  طحنه 
على  مالعق   4 أي  يوميًا  غرامًا   50 مقدار  تناول 

فرتتني صباحية ومسائية.
الصمغ  مسحوق  من  ملعقتني  بإضافة  وحيضر 
إىل كوب ماء من احلنفية مباشرة، ويقلب جيدًا 
ويرتك من ساعتني إىل ثالثة حتى يذوب متامًا 
ويقلب ويشرب على الريق وتكرر العملية مساء 

قبل النوم.
وللصمغ فوائد يف ختسيس اجلسم، وعالج السكر 
واملزمن  احلاد  واإلمساك  املرتفع  الدم  وضغط 
»الفشل  البولية  واملسالك  الكلى  وأمراض 
الكلوي، الضمور، وكل األمراض الباطنة واجللدية، 
ومجيع  والرئة،  الصدر  وأمراض  والكولسرتول، 
وعالج  املناعة،  جهاز  وتقوية  السرطانات،  أنواع 

القولون العصيب وسرطان القولون.
الستخدام  ليس  أن  الدراسات  مجيع  وأثبتت 
اجلرعة،  كثرت  مهما  جانبية  أعراض  أية  الصمغ 
وهو آمن متامًا عكس أي عالج كيميائي وهو ما 

يعرف باملستكه.

هل وداعاً لغسيل الكلى؟
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صــحة وغــذاء

السرطانات  قائمة  على   12 رقم  يعد  أنه  رغم 
األكثر شيوعا يف العامل إال أننا ال نسمع كثريا 

عن  سرطان الكلى.

تشخيصه  يصعب  الذي  الكلى  ويشمل سرطان 
خاصة يف مراحله األوىل، سرطان اخلاليا الكلوية 

أي #الكلى بأكملها، وسرطان احلوض الكلوي.
 

وإليكم فيما يلي 11 مؤشرًا على اإلصابة بسرطان 
الكلى واليت تعد من أهم أعضاء جسم اإلنسان، 
حيث تعمل على تنقيته من #السموم والفضالت 
عن طريق طردها من اجلسم يف البول، حسب ما 
جاء يف موقع »ديلي هيلث« املعين بالصحة:

 
1 - وجود دماء يف البول

يف  الكلى  سرطان  تشخيص  يسهل  ال  عادة 
يعد  البول  يف  دماء  وجود  إمنا  األوىل،  مراحله 
مؤشرًا على خطر اإلصابة مبشكلة جدية يف الكلى 
وقد يكون السرطان أحد االحتماالت، لذا ينصح 
بعدم الرتدد يف استشارة الطبيب حال استمرار 

وجود هذه الدماء ألكثر من أسبوع.
 

2 - آالم أسفل الظهر
يف  ما  مبشكلة  الظهر  أسفل  آالم  ترتبط  قد 
الكليتني املتواجدتني على جانيب العمود الفقري، 

لذا ينصح باستشارة الطبيب يف هذه احلالة.
 

3 - متالزمة التعب
هناك العديد من األسباب احملتملة ملتالزمة التعب 
من بينها اإلجهاد وعدم النوم وغريها، لكن األمر 
بالسرطان،  باإلصابة  األحيان  بعض  يف  يتعلق 
عن  عبارة  يكون  بالسرطان  املرتبط  فالتعب 
وهن ونقص شديد يف الطاقة، وهو خيتلف عن 
النعاس الطبيعي الذي يعاني منه األصحاء عند 
بعد  ما خيتفي  والذي سرعان  لإلجهاد  التعرض 

النوم بشكل جيد.
 

4 - خسارة الوزن بشكل مفاجئ
يكون سببه  قد  املفاجئ  الوزن  فقدان  أن  رغم 
أنه يف حال  أو اإلجهاد، إال  التوتر  بسيطًا مثل 
وجود أية مشكلة يف الكلى فهذا قد يكون مرتبطا 
مبشاكل األيض واالمتصاص، ما قد يؤدي إىل 
حيث  املفاجئة،  الوزن  وخسارة  الشهية  فقدان 
الكليتان دورا هاما يف عمليات األيض،  تلعب 

وامتصاص املواد يف اجلسم.
 

5 - ارتفاع مستويات الكالسيوم بالدم
الكلى  سرطان  أعراض  فإن  سالفًا،  ذكرنا  كما 
ال تظهر يف كثري من األحيان مع بداية املرض، 
مستويات  ارتفاع  الكلى  سرطان  ومؤشرات 
الكالسيوم يف الدم، والذي ال تظهره اختبارات 

الدم التقليدية والدورية.
 

6 - تورم أحد اجلانبني
يؤدي وجود ورم يف الكلى إىل دفع العضالت 
تورم  إىل  يؤدي  ما  للخارج،  الضام  والنسيج 
القفص  قاعدة  حول  اجلانبني  أحد  يف  ملحوظ 
أو يف  الظهر  أسفل  إىل  منتصف  الصدري يف 

البطن.
 

7 - احلمى املستمرة أو املتكررة
على  داللة  احلمى  تكون  أن  بالضرورة  ليس 
سرطان الكلى فهي عرض ألمراض كثرية، لكنها 
من  النوع  هلذا  مباشر  مؤشر  نفسه  الوقت  يف 
السرطانات خاصة إن كانت مستمرة أو متكررة 
بكثرة، لذا ينصح باستشارة الطبيب حال حدوث 

ذلك.
 

8 - تورم األطراف
يعد التورم الناجم عن تراكم السوائل يف أنسجة 
سرطان  أعراض  من  األطراف،  خاصة  اجلسم، 
الكلى، حيث يسبب ضعف وظائف الكلى احتفاظ 

11 مؤشراً على اإلصابة بسرطان 
الكلى.. فال تتجاهلها!

عادة  منه  تتخلص  الذي  بالصوديوم  اجلسم 
الكلى، ما يتسبب يف احتفاظ اجلسم باملاء.

 
9 - ارتفاع ضغط الدم

خلصت أحباث حديثة إىل وجود عالقة بني ارتفاع 
الكلوية.  اخلاليا  واإلصابة بسرطان  الدم  ضغط 
ويف دراسة أجريت عام 2009، ثبت أن %79.3 
أيضا  يعانون  الكلى  بسرطان  املصابني  من 
الذي اعتقد  الدم، وهو األمر  ارتفاع ضغط  من 
الكلوية  اخلاليا  سرطان  أن  إثره  على  الباحثون 

ميكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.
 

10 - فقر الدم
من منطلق أن الكلى تلعب دورا هاما يف عملية 
ميكن  الدم  فقر  فإن  احلمراء،  الدم  خاليا  إنتاج 
لإلصابة  شيوعا  األكثر  األعراض  أحد  يكون  أن 

بسرطان الكلى أو حتى مشاكل بالكلى.
 

11 - فقدان الشهية
أمراض  فإن  بالتعب،  الشعور  إىل  باإلضافة 
السموم  )تراكم  البولينا  أن تسبب  الكلى ميكن 
بالغثيان  يصاحبها شعور  قد  واليت  الدم(،  يف 
الشعور  معه  يتالشى  الذي  األمر  للتقيؤ،  وميل 

باجلوع.
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مع التقدم بالعمر تتغري الكثري من األشياء يف 
الغذائي  التمثيل  عملية  رأسها  وعلى  أجسامنا 
واليت  طاقة،  إىل  وحتويلها  الدهون  حرق  أو 
املتعلقة  األمور  من  العديد  على  بدورها  تؤثر 

بالصحة.
التمثيل  لعملية  دقيق  تتبع  يلي  فيما  إليكم 
جاء  ما  وفق  العمرية،  املراحل  مبختلف  الغذائي 

يف موقع “بولد سكاي” املعين بالصحة:
 

1- مرحلة العشرينات
يف الصغر، تكون عملية التمثيل الغذائي سريعة 
السعرات  من  كبرية  كميات  تناول  رغم  جدًا 

احلرارية.

بقدرته  يتميز  العشرينات  مرحلة  يف  فاجلسم 
على حرق الدهون والتمتع مبستويات عالية من 

الطاقة.
 

2- مرحلة الثالثينات
أما حبلول الثالثينات، فتبدأ عملية التمثيل الغذائي 
يف البطء تدرجييًا، حاهلا يف ذلك حال العديد من 
وظائف اجلسم، حيث تبطئ عملية اهلضم وحرق 
الطعام، األمر الذي يتطلب املزيد من اجلهد حلرق 
الدهون كممارسة التمارين الرياضية على سبيل 

املثال.
 

3- مرحلة األربعينيات
عند بلوغ العقد الرابع من العمر، تنخفض عملية 
التمثيل الغذائي بشكل كبري، كما تنخفض أيضًا 
مستويات اهلرمونات باجلسم حيث تتضاءل فرص 
اإلجناب بالنسبة للمرأة، وترتاجع الرغبة اجلنسية 

لدى بعض الرجال.

 ومع بلوغ الـ45 يبدو واضحًا فقدان العضالت 
ممارسة  على  املواظبة  مع  حتى  الكثريين  لدى 
مضاعفًا  جمهودًا  يتطلب  الذي  األمر  الرياضة، 

للمحافظة عليها.
 

4- مرحلة اخلمسينات
بانقطاع  السيدات  لدى  املرحلة  هذه  تشتهر 
كسب  فرص  ارتفاع  وبالتالي  الشهرية  الدورة 

الوزن.

 أما بالنسبة للرجال فاستمرار فقدان العضالت 
هذا  الغالبة،  السمة  يكون  بالتعب  والشعور 
يف  وامللحوظ  الكبري  االخنفاض  إىل  باإلضافة 

عملية التمثيل الغذائي لكال اجلنسني.

لذا ينصح مع التقدم بالعمر باحلرص على تناول 
واألطعمة  والفواكه  اخلضراوات  الربوتينات، 
الصحية مع املواظبة على ممارسة الرياضة للتمتع 

بصحة أفضل.

هكذا تتغري عملية التمثيل 
الغذائي مع التقدم بالعمر!

مع بداية دخول فصل الشتاء واإلصابة بنزالت 
الربد  نزالت  عالج  البحث عن طرق  يزداد  الربد 
باألعشاب خاصة عند األشخاص الذين ال حيبون 
من  خشية  كثريًا  الكميائية  األدوية  إستخدام 

أعراضها اجلانبية على املعدة والكبد خاصة ! .
بكثرة  معروف  هو  كما  الشتاء  فصل  ويتميز 
له  املصاحبة  واألعراض  الربد  بنزالت  اإلصابة 
مثل  الصغار  قبل  الكبار  على  مؤملة  تكون  اليت 
السعال والرشح واليت لألسف يلجئ الكثري منا 
الطبية  العقاقري  إستخدام  إىل  بها  اإلصابة  عند 

للتخلص من متاعب ومشاكل هذه األعراض .
ولكن ينصح األطباء مثل الطبيب األملاني » هانز 
ميشيل » إىل إستخدام الوصفات الطبية اجملربة 
قدميًا لعالج نزالت الربد وعدم التسرع بإستخدم 
األدوية والعقاقري لتفادي ما هلا من آثار جانبية 

على أعضاء اجلسم األخرى .
ويف الفيديو القصري املوجود رابطه بنهاية هذه 
املقالة سنتعرف سويًا على طريقة جمربة وبسيطة 
للتخلص من السعال والرشح املصاحبان لنزالت 
العسل  بإستخدام  فقط  وذلك  تلك،  الربد 
يف  وملحوظة  رائعة  نتيجة  هلا  واليت  والزجنبيل 

ساعات قليلة جدًا

أفضل طرق عالج نزالت الربد 
باألعشاب بإستخدام العسل والزجنبيل

يتجاهل العديد من األشخاص أهمية قشر البصل، 
الذي حيتوي على فوائد غذائية عديدة، إضافًة 

اىل استخداماته اإلستثنائية.

على  حيتوي  البصل  قشر  أّن  اخلرباء  وكشف 
الدم  شرايني  انسداد  مينع  الذي  الكريستني، 
من مرض  يقي  كما  الدم،  على ضغط  وحيافظ 

الشريان التاجي.

البصل على منو  إضافًة اىل ذلك، يساعد قشر 
الكوليسرتول  مسـتوى  ويـخّفض  العـضالت، 
اإللتهاب  على  ويقضي  اجلسم،  يف  الضار 

واإلكتئاب.

استخدام  أو  لتناول  طريقة  اآلن  لك  ونقّدم 
بوضع  البصل،  شاي  عرب حتضري  البصل،  قشر 
القشور يف مياه ساخنة ملّدة ترتاوح بني 15- 20 

دقيقة.

ومن أبرز استخدامات قشر البصل:

- شفاء األصابع من جروح السكاكني.

- التخلص من صدأ أدوات املطبخ.

القمل  من  والتخلص  الشعر،  وصبغ  منو   -
وتساقط الشعر.

- التخلص من األمراض واحلساسية اجللدية.

- احلماية من نزالت الربد واإللتهاب واحلمى.

- توقيف نزيف الدم.

- التخلص من مشاكل اهلضم.

- عالج طبيعي ملرض السكري.

- تفتيح البشرة والتخلص من البقع.

- التخلص من آالم األسنان.

بعد قراءة هذا اخلرب.. لن 
ترموا قشر البصل بعد اليوم
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The Royal Australian Col-
lege of General Practitio-
ners has abandoned its 
neutral stance on same-
sex marriage in support 
of the ‘yes’ vote after 
suffering heavy criticism 
from its members and the 
wider community.
The RACGP published a 
new position statement 
on Monday night strong-
ly endorsing marriage 
equality days after it was 
lambasted online and by 
its own membership for 
not backing the move as 
other medical organisa-
tions and individual GPs 
have done.
Labor Party has marriage 
equality free vote
Federal Labor Senator 
Penny Wong says the 
ALP has a free vote on 
marriage equality and the 
“overwhelming majority” 
of senators and MPs will 
vote yes. 
On Friday, the College 
confirmed to Australian 
Doctor that it had taken 
a neural position on the 
issue despite its own cur-
riculum emphasising GPs 
had an “important role in 
advocating to reduce dis-
crimination” against LG-
BTIQ patients.
“RACGP council dis-
cussed the issue of mar-
riage equality at the Au-
gust council meeting. 
Council acknowledged 
that the organisation has 

a diverse membership of 
more than 35,000 GPs 
with a range of views. 
Council believes that 
for this matter members 
should consider the is-
sues involved carefully 
for themselves,” College 
president Bastian Seidel 
said in a statement to the 
publication.
I understand your con-
cerns. It is the opinion of 
the RACGP for members 
to consider the issues 
themselves. That’s the 
position.
But in the new posi-
tion statement, Dr Seidel 
called marriage equality 
“a human rights issue”.
“The RACGP acknowl-
edges that discrimination, 
bullying and harassment 
of LGBTIQ people does 
have a severe, damag-
ing impact on mental and 
physical health outcomes 
for affected individuals, 
their families and com-
munities,” the statement 
read.
“The RACGP Council 
strongly endorses equal-
ity and inclusion regard-
less of race or ethnicity, 
gender or sexual orienta-
tion, religion or disability 
in all aspects of life, in 
particular, education, em-
ployment, medical care, 
relationships and certain-
ly marriage,” the state-
ment read.
Dr Seidel said the col-

Royal Australian College of General 
Practitioners endorses marriage equal-
ity after backlash over neutral stance 

lege had initially chosen 
to take a neutral stance 
“in order not to add to the 
debate” around the pub-
lic vote that had caused 
“significant distress” to 
LGBTIQ members and pa-
tients.
“However, it is clear to 
me – as it is to RACGP 
Council – that the broader 
RACGP membership ex-
pects an explicit position 
statement on issues that 
affect the mental health 
of our LGBTIQ members, 
colleagues and patients. 
This includes marriage 
equality,” Dr Seidel said.
He said the college could 
no longer afford to sit on 
the fence when it came 
to any issue that affected 
members or patients.
“We no longer need and 
no longer can rely on 
other medical groups or 
lobbyists to represent the 
interests of our member-
ship or the profession 
of general practice. Our 
members have made this 
very clear over the last 
few days,” he said. 
Peak bodies representing 
doctors that have come 
out in support of marriage 
equality include the Aus-
tralian Medical Associa-
tion, and medical colleges 
representing physicians, 
psychiatrists, anaesthe-
tists and obstetricians 
and gynaecologists and 
radiologists.

RACGP president Dr Bastian Seidel said he had failed to live up to his own standards when it came to the 
College’s initial fence-sitting over marriage equality. Photo: Supplied 
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Reserve Bank governor 
Philip Lowe has delivered 
an upbeat statement after 
the monthly board meet-
ing but gave no clue as to 
when the cash rate might 
rise.
Colin Brinsden, AAP Eco-
nomics Correspondent
Australian Associ-
ated PressOctober 3, 
20173:46pm
While many economists 
have been talking up the 
risks of higher interest 
rates in the months ahead, 
the Reserve Bank has yet 
to show its hand.
The central bank left the 
cash rate at it record low 
1.5 per cent following its 
monthly board meeting 
on Tuesday - a rate that 
has stood since August 
last year.
Reserve Bank gover-
nor Philip Lowe’s post-
meeting statement main-
tained the upbeat tone of 
his recent speeches but 
gave no clue as to when 
borrowers could expect 
higher lending rates.
Financial markets are 
predicting the cash rate 
to rise to 1.75 per cent by 
August next year.
Dr Lowe acknowledged 
the 0.8 per cent expan-
sion in economic growth 
during the June quarter, 
the first opportunity the 
board had had to respond 
to the most recent nation-
al accounts.
“This outcome and other 
recent data are consistent 
with the Bank’s expecta-
tion that growth in the 
Australian economy will 
gradually pick up over the 
coming year,” Dr Lowe 
said.
He noted employment has 
continued to grow strong-
ly over recent months 
and how various forward-
looking indicators point 
to further solid growth 
ahead.
While job advertisement 
figures released on Tues-
day showed a flat result 
for September, this fol-
lowed six straight months 

of increases and still 
stand 12.5 per cent high-
er than a year ago.
Separate data over the 
past couple of days also 
backed the governor’s 
view that the previous 
hotspot of the Sydney 
housing market is coming 
off the boil.
Building approvals in 
NSW fell almost 10 per 
cent in August, a day af-
ter data showed Sydney 
prices declined for the 
first time in 17 months in 
September,
Approvals across the 
country rose 0.4 per cent, 
but were still 15.5 per cent 
down on the year.
Dr Lowe says business 
conditions are at a high 
level but against this, 
slow growth in wages and 
high levels of household 
debt are likely to con-

RBA’s Lowe upbeat but no clue on 
rates

strain growth in house-
hold spending.
Such contrasting thoughts 
were borne out by two 
surveys on Tuesday.
Debt recovery firm Prush-
ka found two-thirds of 
small and medium-sized 
firms are confident about 
business conditions, up 
from 45 per cent when 
surveyed 12 months ago.
“This level of confidence 
is surprising in the cur-
rent economic climate,” 
Prushka chief executive 
officer Roger Mendelson 
said.
In contrast, the weekly 
ANZ-Roy Morgan con-
sumer confidence index 
eased 0.6 per cent, its 
second consecutive week 
of decline, to remain only 
just above its long-term 
average.

Queensland Deputy Pre-
mier Jackie Trad hopes 
measures to ban donations 
from developers will be in 
place before the next state 
election.
The Queensland govern-
ment will attempt to intro-
duce measures to ban de-
veloper donations before 
the next state election, ac-
cording to Deputy Premier 
Jackie Trad.
Banning developer dona-
tions to local and state 
governments was one of 31 
recommendations from the 
Crime and Corruption Com-
mission’s investigation into 
the 2016 council elections 
in southeast Queensland.
Premier Annastacia 
Palaszczuk immediately 
committed to introducing 
the measure and said the 
other recommendations 
would be discussed at a 
cabinet meeting on Mon-
day.
Ms Trad said on Thursday 
the ban needed to be intro-
duced to parliament before 
the next election.
“Personally, I think it’s im-

Developer donation ban hope 
before poll

portant that we do it in this 
term but I think we need to 
await the advice that will be 
included in the premier’s 
submission to cabinet 
around whether or not this 
is possible,” she told re-
porters.
The move to ban developer 
donations has attracted 
criticism, in particular from 
the Liberal National Party 
opposition, which says 
such a move would create 
a legal inequality.
LNP frontbencher Jarrod 
Bleijie said if there was a 
suggestion of corrupt con-
duct around developers 
then there had to be around 
unions as well, given there 
was a federal royal commis-
sion into union corruption.
“So my basic instinct is 
if laws like that are going 
to apply with respect 
to donations then you 
certainly should look at 
equally applying those 
laws, and question why 
Annastacia Palaszczuk has 
been very quick to rule out 
laws applying to unions,” 
Mr Bleijie said.
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It would be an offence to 
possess “instructional 
terrorist material” and to 
make terrorism hoaxes 
under new laws to be 
considered by state and 
federal leaders at a spe-
cial terrorism-focused 
Council of Australian 
Government meeting in 
Canberra on Thursday.
The two new offences, 
outlined in a leaked copy 
of the meeting’s agenda 
obtained by Fairfax Me-
dia, are among a broad 
range of counter-terror-
ism issues that will be 
examined at the special 
meeting.
These include an up-
dated national counter-
terrorism plan, “better 
equipping our agencies 
to prevent and respond 
to terrorist incidents”, 
including through a na-
tional facial biometric 
matching capability, and 
enhancing the existing 
national pre-charge de-
tention regime.
The government wants 
the states to introduce 
a nationally consistent 
approach to bail and pa-
role for terror suspects; a 
measure it first flagged in 
June.
The leaked agenda, 
marked “for official use 
only”, reveals the govern-
ment plans to  enhance 
Defence’s ability to sup-
port the states and territo-
ries’ “response capabili-
ties” to terror incidents.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull announced the 

special summit back in 
June and promised at the 
time the it would “com-
prehensively review our 
nation’s laws and prac-
tices which are directed 
at protecting Australians 
from violent extremism”.
Under current Australian 
laws, it is already an of-
fence to commit a terror-
ist act, plan or prepare for 
a terrorist act, finance ter-
rorism or a terrorist, pro-
vide or receive training 
connected with terrorist 
acts, possess things con-
nected with terrorist acts 
or to collect or make doc-
uments likely to facilitate 
terrorist acts. 
The meeting on Thursday 
will take place just three 
days after the massacre 
of at least 59 people by a 
gunman in Las Vegas, an 
incident Mr Turnbull said 
on Tuesday was a “brutal 
and callous killing; com-
pletely senseless”.
Mr Turnbull declined to 
comment on whether 
the United States should 
adopt tougher gun laws 
following the latest in a 
string of mass shootings, 
as Australia did after the 
Port Arthur massacre in 
1996.
“I just simply say this; 
we are very, very proud 
of our strict gun control 
regime in Australia. We 
maintain it, we are not 
complacent about it at 
all, as indicated by the 
recent amnesty and its 
effectiveness and we will 
continue to police it,” he 

Leaked COAG agenda reveals Turnbull gov-
ernment plans for new terrorism offences Terror-related offenders in 

NSW will find it harder to 
get parole under a strength-
ened post-sentence regime 
to be introduced this year.
NSW judges will be handed 
the power to detain terror-
related offenders who fin-
ish their prison sentence 
but are still found to pose 
an unacceptable risk to the 
community.
Premier Gladys Berejiklian 
says the government is 
closing a “post-sentence 
gap” in the state’s already-
tough provisions, as other 
states continue playing 
catch-up.
“We want to make sure that 
our citizens are protected in 
every way,” Ms Berejiklian 
told reporters in Sydney on 
Wednesday.
“Unfortunately, we know it 
only takes one person to 
cause and inflict harm on 
so many others.”
The changes, to be intro-
duced later this year, will 
treat terror offenders simi-
lar to high-risk sexual or 
violent offenders.
The Supreme Court can 
already grant continuing 
detention or extended su-
pervision orders for such 
criminals for up to five 
years, provided an applica-
tion is made in the last six 
months of their sentence.
“We are looking at that 
model for the start of our 
terrorist regime,” Attorney-
General Mark Speakman 
said.
Evidence will be put to the 
court which may include 
associations or interac-
tions with other inmates, or 
the offender’s behaviour to-
wards prison staff.
“What’s important to note 
is the judicial supervision 
of this whole scheme,” Mr 
Speakman said.
“We’ll have judicial over-
sight of this scheme like 
we do with high-risk sex 
offenders and violent of-
fenders to make sure the 
scheme is robust and evi-
dence-based.”
There are currently six of-
fenders detained under the 
existing scheme and 70 are 
under extended supervision 
orders.
But Corrective Services 
Commissioner Peter Sev-
erin couldn’t say whether 

any current inmates would 
be suitable for the flagged 
changes.
Police Commissioner Mick 
Fuller said officers would 
continue to work with Cor-
rections NSW to ensure 
released offenders are ad-
equately supervised.
“From a police perspective, 
prevention is the greatest 
cure for terrorism,” he said.
“Destructing the terrorists’ 
activities is the second 

NSW to close post-sentence terror ‘gap’

said.
Ahead of Thursday’s 
COAG meeting, Mr Turn-
bull said the first duty of 
every government is to 
keep its citizens safe and, 
to that end, he had called 
the meeting with state 
and territory leaders “to 
further advance and har-
monise our response to 
the threat of terrorism”.
“A little over a month ago, 
we released our National 
Crowded Places Strategy 
– a very important piece 
of work, a collaborative 
piece of work, which I 
commissioned last year 
after the Nice truck attack 
to ensure that we had the 
high standards in terms 
of protecting crowded 
places, places of mass 
gathering, stadiums, con-
certs and so forth.
“We have to be relent-
less. There is absolutely 
no place for ‘set and for-
get’ when it comes to na-
tional security.”
Aviation security mea-
sures and the recently 
announced “Strategy 
for Protecting Crowded 
Places from Terrorism” 
will also be discussed at 
Thursday’s meeting.
The national Strategy for 
Protecting Crowded Plac-
es from Terrorism gives 
detailed advice to owners 
and operators of places 
that attract crowds on 
how to cut the risk of car 
and truck attacks, home-
made bombs, knife and 
gun assaults and chemi-
cal attacks.

Prime Minister Malcolm Turnbull, pictured with Australian Defence Force personnel, will meet with state and 
territory premiers on Thursday to discuss new counter-terrorism offences. Photo: Ben Rushton 
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best.”
As it stands, only police in 
NSW have the power to de-
tain a person for question-
ing for up to 14 days - with 
most states allowing only a 
maximum of seven.
Wednesday’s announce-
ment comes the day before 
a special national security 
meeting with state and ter-
ritory leaders, however 
Ms Berejiklian denied the 
changes were rushed.

More than nine million 
Australians have cast their 
votes in the same-sex 
marriage survey, a result 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has described as 
great.
More than half of eligible 
Australians have cast their 
ballots in the same-sex 
marriage survey, in what 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has celebrated as 
a great outcome.
The Australian Bureau of 
Statistics received rough-
ly 9.2 million ballots, or 
57.5 per cent of the forms 
it sent out, by Friday after-
noon.
Mr Turnbull believes the 
estimate shows Austra-
lians wanted to have their 
say after Labor blocked a 
promised plebiscite.
“I think it is a ringing en-
dorsement of the govern-
ment’s decision to give 
every Australian their say 
on this issue,” he told ABC 
radio on Wednesday.
Mr Turnbull expects the 
very high participation 
rate to increase with more 
than four weeks to go be-
fore the ballot closes.
Finance Minister Mathias 
Cormann, who is spear-
heading the survey, said 
the return rate showed 
Australians were embrac-
ing the opportunity.
“I am very confident that 
the ultimate outcome of 
the survey will have great 
authority. It will come with 
the great authority of the 
Australian people and 
will be acted upon by the 
Australian Parliament,” he 
said.
Labor leader Bill Shorten 
still insists the $122 mil-

lion cost of the survey 
could have been better 
spent, but is pleased with 
the turnout.
“It has been an ordeal for 
a lot of Australians but the 
process is the process 
and I encourage people 
to participate in it, as they 
clearly are,” he told report-
ers in Melbourne.
Campaigners from both 
sides of the debate insist 
the fight is far from over, 
with the Coalition for 
Marriage vowing to push 
on tirelessly until votes 
close.
“Half of the country is yet 
to make up its mind - this 
conversation is still wide 
open,” spokesman Lyle 
Shelton said.
Marriage equality cam-
paigner Alex Greenwich is 
urging those who haven’t 
yet returned their survey 
to post them promptly.
Cabinet minister Darren 
Chester, who backs same-
sex marriage, believes 
there will be a resounding 
‘yes’ vote across Austra-
lia.
“As I travelled around sub-
urban and regional areas, 
the feedback from people 
is they want to get on with 
it,” he said.
“They don’t want to be 
shouted at by the yes or 
no campaign, they want 
to have their vote and get 
on with it. I think the result 
will be quite a compelling 
yes vote.”
The ABS will provide an 
updated estimate every 
week until the postal sur-
vey closes on November 
7, with the results to be 
published on November 
15.

Leaders herald ‘great’ postal 
vote turnout
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BOB Hawke has launched 
a blistering attack on Mal-
colm Turnbull over the gay 
marriage postal survey, 
calling it the ‘worst eco-
nomic decision since Fed-
eration’. 
BOB Hawke has launched 
a blistering attack on Mal-
colm Turnbull’s $122 mil-
lion gay marriage postal 
survey calling it the “worst 
economic decision made 
by any Australian Prime 
Minister”.
And to add insult to injury, 
the former prime minister 
got Mr Turnbull’s name 
wrong — confusing him 
with the 22nd Prime Min-
ister of Australia — when 
he made the remarks at the 
National Press Club in Can-
berra today.
“I genuinely believe that the 
decision by Malcolm Fraser 
to have this postal vote is 
the worst economic deci-
sion made by any Prime 
Minister since Federation,” 
Mr Hawke said.

He slammed the choice 
to hold a voluntary postal 
vote that would have no 
guaranteed outcome given 
it still required a vote in 
Parliament.
“It costs $122 million 
bloody dollars,” Mr Hawke 
said.
“Can you imagine that 
a Prime Minister would 
make a decision in these 
stringent times, spending 
$122 million on a process 
that can’t produce the re-
sult, when you could do so 
much to reduce the gaps 
Aboriginal people (face in) 
education and so on.
“Without any question, the 
worst economic decision 
made by any Australian 
Prime Minister.”
Mr Turnbull announced the 
postal survey as an alter-
native to the Coalition’s 
election promise to hold a 
plebiscite on gay marriage 
after that policy was voted 
down twice in the Senate.
Australians will have until 

Bob Hawke slams $122 million gay marriage survey as 
‘worst economic call by an Australian PM’

November 7 to vote in the 
voluntary survey.
If a majority vote Yes, the 
government will then allow 
a bill on legalising gay mar-
riage to be put before Par-
liament.
Mr Hawke also gave a wor-
rying assessment of the 
current shaky geopolitical 
climate, which has been 
dominated by a standoff 
between US President Don-
ald Trump and North Kore-
an leader Kim Jong-un and 
a string of terror attacks in 
Europe in recent months.
He said he couldn’t be op-
timistic about the state of 
the world today which was 
“much less” stable than it 
was during the Cold War.
Addressing the National 
Press Club to launch the 
memoirs of former foreign 
minister Gareth Evans, Mr 
Hawke said the world had 
reached a tipping point.
And it was more unsta-
ble than the high-stakes 
standoff between the So-

Former Prime minister Bob Hawke and his wife Blanche D’alpuget voted Yes for Same Sex Marriage in the 
plebiscite. Picture: SuppliedSource:News Corp Australia

Chancellor of The Australian National University Gareth Evans and Former Prime Minister of Australia Bob 
Hawke at the National Press Club in Canberra. Picture: Gary RamageSource:News Corp Australia
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viet Union and the United 
States during the Cold War, 
which included the Cuban 
missile crisis.
“For the first time in human 
history, we can either on 
the one hand increase and 
improve the standard and 
quality of life of all mankind, 
or B, vastly destroy life on 
this planet as we know it, 
either by global warming or 
by the use of nuclear weap-
ons,” Mr Hawke said.
He went on to say: “I be-
lieve the stability in the 
world today is now much 
less than it was during the 
Cold War.”
The two major differences 
were that during the Cold 
War neither side wanted to 
hasten their own destruc-
tion and terror groups were 
unlikely to get their hands 
on nuclear weapons.
“Today, the terrorists posi-
tively welcome their own 
death,” Mr Hawke said.
“That’s a massive differ-
ence.
“Secondly, in that period, 
your enemy was identifi-
able within a defined and 
unchanged territory. “As 
great as the damage is that 
ISIS, IS, and its cohorts can 
do with conventional weap-
ons, it is nothing compared 
with what they would do if 
they were to get posses-
sion of nuclear devices. 
“There can be little doubt 
that that is a possibility.”
Mr Hawke said he could not 
share his former foreign 
minister’s “incorrigible op-
timism” about the future of 
the world.
“It is taking too much, I 
think, against the rather 
worrying evidence,” he 
said.
On the threat of global 
warming, he said “things 
are getting worse” and 
President Trump’s stance
would only exacerbate 
matters.
He quoted Mr Evans’ de-
scription of the President 
as “narcissistic, ethically 
challenged, ignorant and 
vulgar” and highlighted 
that the world’s average 
temperature was now 
between 0.6 and 0.7 de-
grees higher than it was in 
1979.

Politicians, union lead-
ers and academics came 
together on Wednesday 
to discuss the closure of 
Elizabeth’s Holden plant 
in Adelaide and the future 
of industry.
Victorian Labor Senator 
Kim Carr has questioned 
how the Federal Govern-
ment can justify support-
ing the shipbuilding yard 
in South Australia but let 
the motor vehicle industry 
die.
He says the imminent clo-
sure of the Holden plant 
in Adelaide’s north was a 
deliberate political deci-
sion by the coalition gov-
ernment.
Politicians, academics, 
and union leaders came 
together on Wednesday to 
discuss the looming clo-
sure of the car maker and 
its likely impact on the 
state economy.
Flinders University’s Aus-
tralian Industrial Trans-
formation Institute hosted 
the public discussion.
Institute director John 
Spoehr says Holden’s clo-
sure is expected to result 
in the direct loss of 3000 
jobs, mainly in Adelaide’s 
northern suburbs, with 
flow-on effects for 500 or 
so suppliers which em-

ploy up to 12,000 other 
workers.
Professor Spoehr says 
economic conditions have 
improved since Holden re-
vealed its plan to end Aus-
tralian production three 
years ago.
“However the state is still 
heading for the largest 
economic shock we have 
experienced in the past 20 
years,” he said.
“While efforts to try and 
reduce the impact of the 
closure on auto workers 
are making a difference, 
the fact remains that thou-
sands of well-paid jobs 
are being lost, intensifying 
competition for job vacan-
cies.
“Investments in acceler-
ating industry diversifica-
tion remain critical along 
with generating short-term 
job opportunities through 
high levels of public in-
vestment in social and 
physical infrastructure 
projects”.
Others taking part in 
Wednesday’s forum in-
clude Australian Manufac-
turing Workers Union state 
secretary John Camillo, 
South Australian Employ-
ment Minister Kyam Ma-
her and local federal MP 
Nick Champion.

Labor blames loss of Holden 
jobs on govt

British researchers have 
found that asthmatics tak-
ing vitamin D supplements 
have a lower risk of suffer-
ing a serious asthma at-
tack.
Asthmatics who take vita-
min D supplements could 
halve their chances of 
winding up in hospital be-
ing treated for a serious 
asthma attack.
British researchers re-
viewed data from 955 
people, mainly adults with 
mild-to-moderate asthma, 
involved in seven trials 
that tested the use of oral 
vitamin D supplements.
Use of the supplements 
lead to a 50 per cent drop 
in the number of people 
being admitted to a hospi-
tal emergency department 
because of an asthma at-
tack, the study published 
in The Lancet Respira-

tory Medicine journal on 
Thursday said.
There was also a 30 per 
cent slide in the number of 
asthmatics needing to be 
treated with steroids, the 
researchers from Queen 
Mary University of London 
found.
The supplements were 
found to be particularly 
beneficial for people who 
had low levels of vitamin 
D.
“These results add to the 
ever-growing body of evi-
dence that vitamin D can 
support immune function 
as well as bone health,” 
lead researcher Professor 
Adrian Martineau said.
“Vitamin D is safe to take 
and relatively inexpensive 
so supplementation repre-
sents a potentially cost-ef-
fective strategy to reduce 
this problem.”

Vitamin D cuts asthma attack risk: study
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الشرقية  الكنائس  نظم جملس 
مثليي  زواج  حول  ندوة 
اجملتمع  على  وتأثريه  اجلنس 
وذلك  اسرتاليا  يف  والعائلة 
االسبوع  من  اخلميس  مساء 
القديسة  كنيسة  يف  املاضي 
القبطية  مينا  والقديس  ماري 

االرثوذكسية يف باكسلي..
املطرانان  املناسبة  حضر 
وروبري  طربيه  شربل  أنطوان 
الدين  رجال  من  وعدد  رباط 
اعالم  ووسائل  وشخصيات 

متعددة اللغات.
وزير  املناسبة  يف  وتكلم 
الفيدرالي  الثقافية  التعددية 
Zed Seselja عن مشروع قانون 
والدته  وتاريخ  املثلي  الزواج 
حتى  بها  مر  اليت  واملراحل 
جرى  حال  انه يف  وقال  االن. 
لصاحل  »نعم«  بـ  التصويت 
حيال  سوف  فانه  املشروع 
ملناقشته  النواب  جملس  اىل 

وقوننته.
الوزير سيسيلجا احلضور  وحث 
معارفهم  مع  التواصل  على 
على  وتشجيعهم  واصدقائهم 
هذا  ضد  »ال«  بـ  التصويت 
اضرار  من  حيمل  ملا  املشروع 
سلبية،  وتأثريات  وخماطر 
اجملتمع  على  نظره،  وجهة  من 

االسرتالي.
طربيه  املطران  سيادة  وتوجه 
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وأسباب  حيثيات  حول  بسؤال 
عدم شرح بنود املشروع للرأي 
بـ  اختصاره  مت  وملاذا  العام  

»نعم« او »ال«.
اما سيادة املطران روبري رباط 
وسائل  احنياز  عن  فتحدث 
االعالم اىل جانب املشروع دون 
املقابلة  للجهة  اجملال  افساح 
البداء رأيها وشرح االساسيات 
ليكونوا  املواطنني  تهم  اليت 
على بينة تامة من خماطره على 

اجملتمع والعائلة.
بدوره سأل الزميل انطونيوس 
التصويت  بو رزق حول طريقة 
من  يعرتيها  قد  وما  الربيدي 
كان  انه  وقال  وتالعب  غش 
على  التصويت  االفضل  من 
االقرتاع  املشروع يف صناديق 

يف االنتخابات الفيدرالية وذلك 
منعا للغش وتوفريا على خزينة 

الدولة.
ممثلني  حضور  الالفت  وكان 
متعددة  اثنية  اعالم  لوسائل 
مع وجهة  نظرها  تتطابق وجهة 

نظر الكنيسة الشرقية.
االنبا  االقباط  مطران  وشكر 
زد  الوزير  سعادة  دانيال 
حضوره  على  سيسيلجا 
بعض  توضيح  يف  ومشاركته 
قانون  املتعلقة مبشروع  االمور 

شكر  كما  اجلنس  مثليي  زواج 
احلضور من رجال دين ورمسيني 
للحملة  ومناصرين  وشخصيات 
ووسائل اعالم على حضورهم.

وذّكر املطران احلضور بان جتمع 
الكنائس الشرقية سيقيم جتمع 

ندوة حول زواج مثليي اجلنس حاضر فيها الوزير سيسيلجا وسط حضور ديين ورمسي واعالمي اثين مميز  بدعوة من جملس  
الكنائس الشرقية

عائالت يف منطقة فريفيلد غدا 
بعد  الثانية  الساعة  من  االحد 
الظهر حتى السادسة والنصف 

مساء على العنوان التالي:
Fairfield Show Ground

443 Smithfield  Rd Prairiefield

املطران طربيه ورجال دين الوزير زد سيسيلجا يتحدث يف الندوة ويبدو بعض الحضور

جوزيف عساف وحضورالوزير زد سيسيلجا، املطران رباط، رجال دين وحضور

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880
www.eternityfunerals.com.au
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FACIAL recognition soft-
ware could be in place at 
Australian airports from 
next year with state and 
territory leaders in fierce 
agreement that protecting 
Aussies from ‘the very real 
threat of terror’ is more im-
portant than the civil liber-
ties of a few.
State and territory leaders 
looked set to agree to a raft 
of new counter-terror mea-
sures when they arrived for 
a special national security 
summit with Malcolm Turn-
bull in Canberra on thurs-
day.
That includes handing ac-
cess to drivers’ licence 
photos to federal law en-
forcement authorities so 
CCTV footage can be moni-
tored in real time.

“Notional considerations of 
civil liberties do not trump 
the very real threat, the 
very real threat of terror in 
our country today,” Victori-
an Premier Daniel Andrews 
told reporters outside Par-
liament House.
“We are going to have to 
curtail the rights and free-
doms of a small number of 
people in order to keep the 
vast majority of Australians 
safe,” he said.
Commonwealth govern-
ment leaders did not have 
the “luxury” of considering 
“thin end of the wedge” talk 
about protecting civil rights 
in the current environment, 
Mr Andrews said.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian agreed, saying: 
“All of us are having to 

National security COAG meeting: States look set to welcome 
new counter-terror measures
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reconsider our civil rights 
and compromise on those 
things but I think the vast 
majority of the public wants 
us to put security first.”
“They appreciate that, 
because of the unusual 
circumstances and unfor-
tunate circumstances in 
which we find ourselves, 
that we have to resort to 
these laws,” she said.
Extremists would be de-
tained for questioning for up 
to 14 days without charge 
under another proposal on 
the table at the Council of 
Australian Government’s 
meeting on Thursday.
Federal and state leaders 
will also consider making it 
an offence to launch a ter-
ror attack hoax or to pos-
sess material on how to un-
dertake a terror attack.

Tasmanian premier Will 
Hodgman noted the states 
were not handing over da-
tabases of drivers’ licence 
photographs to the federal 
government, but were pro-
viding access.
“That will not only ensure 
greater security measures 
are in place but will also 
assist local jurisdictions 
in law enforcement in pre-
venting crime and keeping 
local communities safe,” he 
said.
Mr Hodgman said the na-
tion needed to adapt to 
the “uncertain times” and 
“new world order”.
“We need to ensure that 
our nation, its law enforce-
ment agencies, its govern-
ments are ahead of the 
game and that includes, 
on occasions, needing to 

put private concerns and 
privacy concerns along-
side protecting our com-
munities and keeping them 
safer,” he said.
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk high-
lighted the importance of 
the new safety measures 
being in place for the Com-
monwealth Games.
The premier said Queen-
slanders would be com-
fortable with CCTV cam-
eras scanning the crowd 
and anyone attending the 
games having their ID pro-
filed.
“This is about stopping 
any prospect of terror-
ism and it is ensuring that 
thousands of people are 
safe at the Games so I sup-
port whatever measures 
are needed — surveillance, 
added security — and as 
I said, the Prime Minister 
is co-operating with us in 
relation to those matters,” 
she said.
A proposal this morning by 
federal Opposition leader 
Bill Shorten to extend the 
national gun amnesty to 
the end of the year in the 
wake of the Las Vegas 
massacre would also be 

considered. Northern Terri-
tory chief minister Michael 
Gunner said.
Mr Shorten has also called 
for the Turnbull govern-
ment to consider a lifetime 
prison sentence for gun 
smugglers who bring ille-
gal weapons into Austra-
lia.
“Law enforcement experts 
estimate there are up to 
600,000 illegal guns on 
our streets,” Mr Shorten 
said.
“This is just far too many. 
And research has shown 
there are more guns in 
Australia now than prior to 
Port Arthur. We need more 
action to get guns off our 
streets and throw gun run-
ners in prison for life.”
Mr Shorten called on the 
Turnbull government to 
consider life sentences for 
gun runners, saying the 
nation needed to prevent a 
tragedy such as the Lindt 
Café Siege from ever hap-
pening again.
An illegal gun was used in 
the siege.
The Labor leader said the 
issue should be above 
politics and hoped to work 
with the Coalition to bring 
the measures in.
“Australians are rightfully 
proud of our gun laws, 
but that doesn’t mean we 
shouldn’t do more,” Mr 
Shorten said.
“We need to get tougher 
on criminals bringing il-
legal guns into Australia. 
And we need to let well-
meaning Australians hand 
in any guns, especially 
high-powered, military 
style weapons, that they 
shouldn’t have.”

‘We are going to have to curtail the rights and freedoms of a small num-
ber of people in order to keep the vast majority of Australians safe,’ 
Victorian premier Daniel Andrews says. Picture: AAPSource:AAP

Prime Minister Malcolm Turnbull is meeting state and territory leaders in Canberra for a sum-
mit on counter-terror laws. Picture: AAPSource:AAP

NSW Premier Gladys Berejiklian has agreed public safety is 
the government’s first priority. Picture: AAPSource:AAP

Queensland premier Annastacia Palaszczuk says she will support what-
ever measures are needed, particularly ahead of the Commonwealth 
Games. Picture: AAPSource:AAP

Malcolm Turnbull is meeting state and territory leaders at Parliament House for a special na-
tional security summit. Picture Gary RamageSource:News Corp Australia

Justice Minister Michael Keenan examines a range of weapons after an-
nouncing a new national gun amnesty. Picture: AAPSource:AAP

Bill Shorten wants even tougher gun control laws to be considered in 
the wake of the Las Vegas massacre. Picture: AAPSource:AAP
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