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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

األمريكية  العقوبات  غداَة 
على إيران و »حزب اهلل«، 
َبرز هجوم سعودي مزدوج 
ومتّثَل  »احلزب«  على 
املوقُف  وتغريدة.  مبوقٍف 
األمري  العهد  ولي  عنه  عّب 
مؤّكدًا  سلمان  بن  حممد 
»حرب  أّن  لــ«رويرتز« 
اململكة يف اليمن ستستمر 
ملنِع حركة احلوثي املسّلحة 
»حزب  مجاعة  التحّول  من 
احلدود  على  أخرى  اهلل« 

اجلنوبية للسعودية«. 
إىل  »سنستمر  وأضاف: 
لن  أّنه  من  نتأّكد  أن 
اهلل«،  »حزب  هناك  يتكّرر 
خطورًة  أشّد  اليمن  ألّن 
التغريدة  أّما  لبنان«.  من 
الدولة  وزير  فأطلقها 
اخلليج  لشؤون  السعودي 
السبهان،  ثامر  العربي 

السعودية ملعاقبة َمن يتعاون مع »احلزب«.. 
واحلكومة تفشل »بيومرتياً«!

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

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

العراقي  اجليش  خيوض 
جبهتني،  على  معركة 
األوىل ضد القوات الكردية 
املناطق  على  للسيطرة 
املتنازع عليها، وقد تقدم 
فيشخابور  معب  اجتاه  يف 
الرتكية.  احلدود  عند 
»داعش«  ضد  والثانية 
سورية،  مع  احلدود  قرب 
ما  على  األصعب  وهي 

يقدر خباء أمريكيون.
رئيس  أعلن  ذلك،  إىل 
من  العبادي  حيدر  الوزراء 
مرشد  التقى  حيث  طهران 

اجليش العراقي خيوض مواجهتني مع »داعش« و »البيشمركة«

التتمة صفحة 31

»حزب  عن  فيها  وقال 
يسّميه  أن  دون  من  اهلل« 

حزب  »للجِم  مباشرًة: 
جيب  اإلرهابي،  املليشيا 

خامنئي  علي  اجلمهورية 
كرديًا  اقرتاحًا  رفضه 
إللغاء نتائج االستفتاء على 

االنفصال ووقف العمليات 
العسكرية وبدء املفاوضات 

السوري  الرئيس  حبث 
الكسندر  مع  األسد  بشار 
الفرنتييف، مبعوث الرئيس 
سوريا،  إىل  الروسي 

أستانة 7 وحماربة اإلرهاب 
واحلل السياسي.

وقال األسد خالل اللقاء إن 
السورية  األراضي  تطهري 

األسد ملبعوث بوتني: مصممون على حماربة اإلرهاب ودعم املسار السياسي

التتمة صفحة 31

الجلسة شهدت نقاشًا طوياًل وكانت جلسة »بيومرتية« بامتياز

معاقبُة َمن يعمل ويتعاون 

من اإلرهاب يهيئ األرضية 
من  للمزيد  فشيئًا  شيئًا 
مضيفًا  السياسي،  العمل 

عائلة شحروق اللبنانية املتنافسة يف Family Food Fight لـ »اهلريالد«:
هدفنا اظهار ثقافة املطبخ والطهو اللبنانية وتقدميها للمجتمع االسرتالي  

تفاصيل املـقابـلة ص 38

التتمة صفحة 31

قال املبعوث األممي لألزمة 
دي  ستيفان  السورية 
هي  »اآلن  إن  ميستورا 
حلظة احلقيقة« لكل أطراف 
الصراع يف سورية لالنتقال 
السياسي  املسار  إىل 
الدامي،  الصراع  إلنهاء 

داعيًا اجلهات ذات النفوذ 
املعارضة  مجاعات  على 
لـ  نفوذها  استخدام  إىل 
اجلوهر«  على  »التفاوض 
اليت  جنيف  حمادثات  خالل 
سرتكز على صياغة دستور 

واشنطن: حكم األسد يقرتب من نهايته
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
اجتماعها الدوري، يف مقرها يف 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 

رعد.
هلا  بيان  وفق  الكتلة  ودرست 
امليدانية  األوضاع  »مستجدات 
والسياسية يف لبنان واملنطقة، 
 - االمريكي  التصعيد  وأبعاد 
اهلل«  »حزب  ضد  االسرائيلي 
كما  عموما،  املقاومة  وحمور 
السعودي  النظام  تناغم  حلظت 
على  واصراره  التصعيد  هذا  مع 
املنحى العدائي والتحريضي ضد 
املنطقة  يف  التحرر  قوى  كل 

والعامل«.
ورأت ان »مرد احلنق االمريكي - 
االسرائيلي - السعودي يعود اىل 
فشلهم الذريع يف حتقيق مشروع 
وسوريا  لبنان  على  سيطرتهم 
يف  واخفاقهم  واليمن  والعراق 
اخضاع ارادة شعوب هذه الدول 
وفرض وصايتهم عليها، وتضرر 

مصاحلهم جراء هذا االخفاق«.
»لبنان  ان  الكتلة  واعتربت 
مرحلة  اعتاب  على  يقف  اليوم 
الواجب  النيابية  االنتخابات 
اجراؤها يف موعدها املقرر، وهي 
املشاركة  اللبنانيني  من  تأمل 
الكثيفة فيها لرسم معامل الفرتة 
االجنازات  على  واحلفاظ  املقبلة 
تضحياتهم  بفضل  حتققت  اليت 
كل  يف  الفاعل  وحضورهم 

الساحات وامليادين«.
وعربت عن »استيائها من اللهجة 
اليها بعض  انزلق  اليت  املتفلتة 
ليستنفر  اللبنانيني  السياسيني 
حانقة  فعل  ردود  ويثري  مواجع 
ويف  املناطق  بعض  ابناء  لدى 
اوساط بعض القوى السياسية، 
اىل  للمسارعة  يدعو  الذي  األمر 

معاجلتها وتطويقها«.
ثم تداولت الكتلة يف املوضوعات 
اعمال  جدول  ضمن  الواردة 

جلستها وخلصت اىل ما يأتي:
»- ترى الكتلة ان االولوية اليت 
على  احلكومة  تدأب  ان  ينبغي 
العام  موازنة  اقرار  هي  اجنازها 
2018 واحالتها سريعا على جملس 
اجراءات  وتضمينها  النواب، 
اصالحية  رؤية  تعكس  نوعية 
العام  الدين  ختفض  اقتصادية 
هامشا  وتوفر  املوازنة  وعجز 
اهلدر  وتضبط  لإلستثمار  أوسع 

اجلمركي والتهرب الضرييب.
- تدعو الكتلة احلكومة اىل الكف 
التعهدات  وتوزيع  التلزميات  عن 
او  حكومية  بقرارات  املختلفة 
ادارة  عرب  املرور  دون  وزارية 

املناقصات العمومية.
التوظيف  اعتماد  اىل  تدعو  كما 
يف االدارات واملؤسسات العامة 
عرب جملس اخلدمة املدنية حصرا، 
ووقف الزبائنية الرائجة يف اكثر 

من ادارة ومؤسسة عامة.
ان هذا األمر من شأنه استعادة 
وحتقيق  بالدولة  املواطن  ثقة 
وقطع  مطلوبة  اصالحية  خطوة 
واهلدر  احلشو  على  الطريق 
كل  حق  ومحاية  واالستنساب، 
لتسلم  أهليته  تثبت  مواطن 

وظيفة ادارية.
االجراءات  عند  الكتلة  توقفت   -
االمنية  القوى  بها  قامت  اليت 

الوفاء للمقاومة: مطلب الضاحية اجلنوبية هو 
تطبيق القانون ونستهجن التوظيف السياسي 

واإلعالمي الرخيص ملا حدث يف حي السلم
االمالك  عن  التعديات  الزالة 
العمومي  املوقف  يف  العامة 
اذ  السلم، وهي  عند مدخل حي 
وحتملهم  أهلنا  صرب  عاليا  تقدر 
لالوضاع االقتصادية واالجتماعية 
يف  الدولة  ولتقصري  املرتدية 
أن  تؤكد  فإنها  مناطقهم،  امناء 
الدائم  اجلنوبية  الضاحية  مطلب 
هو تطبيق القانون واحالل األمن 
التعديات  وازالة  االجتماعي 
واالعتداءات اخلارجة على القانون 
الكتلة  وتدعو  االخالقية،  والقيم 
الوسع تعاون مع اجراءات تطبيق 
بأي  التذرع  وترفض  القانون 
اليت  التعديات  لتربير  ذريعه 
قبل  الضاحية  يف  بأهلنا  تضر 
أي أحد آخر، وتستهجن التوظيف 
السياسي واالعالمي الرخيص ملا 

حدث.
النفخة  الكتلة  تستغرب   -
أصابت  اليت  املفتعلة  السيادية 
يف  السعودي  النظام  جمموعة 
لبنان, واليت قادها سوء فهمها 
لكالم منسوب للرئيس االيراني, 
أمسته  ما  ضد  محلة  شن  اىل 
التدخل يف الشأن اللبناني، يف 
الوقت الذي ال تتحرك فيه هذه 
اجملموعة وال تتخذ أي موقف اال 
بعد أن تأخذ بعني االعتبار السقف 
يف  السعودية  واالرادة  والرغبة 

كل شأن من الشؤون.
اىل  اللبنانيني  تدعو  الكتلة  ان 
على  وبقدرتهم  بأنفسهم  الثقة 
محاية سيادتهم واختاذ القرارات 

الوطنية اليت حتفظ مصاحلهم.
والفاعل  القوي  احلضور  ان 
للجمهورية االسالمية يف املنطقة 
ولبنان  آخرين.  حضور  يلغي  ال 
معين  سيادته  على  احلريص 
مصلحته  بتقدير  وآخرا  اوال 
واملسارات  االسرتاتيجية 
السياسية اليت يتبناها اخذا بعني 
واملعطيات  الوقائع  كل  االعتبار 

لديه وحوله.
أشكال  كل  الكتلة  تدين   -
لبنان  على  االمريكي  العدوان 
وشعبه وسيادته وترى يف قانون 
العقوبات املالية الذي صوت عليه 
جملس النواب االمريكي باألمس 
تدخال سافرا يف الشأن اللبناني 
للسيادة  وانتهاكا  الداخلي 
الوطنية اللبنانية واستهدافا غري 

مقبول للشعب اللبناني.
االدارة  أن  الكتلة  وتعترب 
الوصاية  فرض  تتعمد  االمريكية 
خالل  من  والشعوب  الدول  على 
حدود  فيها  تتجاوز  تشريعات 
على  امالءها  وحتاول  سلطتها 
أساليب  أبشع  عرب  الدول، 
اجلربوت والدكتاتورية اليت تطيح 
بالقانون الدولي وتستعيض عنه 

بشريعة السطوة واالرهاب.
هذا  من  االمريكي  اهلدف  إن 
املموه  العدواني  السلوك 
بالتشريع هو اخضاع لبنان واثارة 
من  شعبه  وحرمان  فيه  القالقل 
سيف  وابقاء  والتطوير  التنمية 
حاضره  على  مسلطا  التهديد 
ومستقبله، وإن الكتلة تنبه اىل 
خماطر اخلنوع أو اخلوف من هذه 
من  مزيد  اىل  وتدعو  السياسة 
واىل  السيادي  املوقف  صالبة 

رفض االذعان  هلذا السلوك«

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
سعد احلريري عصر امس االول  
اخلميس يف السراي احلكومي، 
الدكتور  املالديف  خارجية  وزير 
القنصل  يرافقه  عاصم،  حممد 
لبنان  يف  للمالديف  الفخري 
عرض  وجرى  فقيه،  حممد 
لبنان  يف  األوضاع  لتطورات 

واملنطقة والعالقات الثنائية.
عاصم:  قال  اللقاء،  بعد 
»زيارتنا لرئيس احلكومة تهدف 
الثنائية  العالقات  تطوير  إىل 
لدينا  وحنن  البلدين،  بني 
وخصوصا  بذلك،  كبرية  رغبة 
االقتصادي  الصعيد  على 
وتشجيع املستثمرين اللبنانيني 
لالستثمار يف املالديف. ونأمل 
الرئيس  مع  لقائي  يؤدي  أن 
احلريري إىل حتقيق تقدم نوعي 

يف العالقات بني البلدين«.

»إيدال« وشركات ناشئة
قد  احلريري  الرئيس  وكان 
إدارة  جملس  رئيس  استقبل 
املهندس  »إيدال«  مؤسسة 
جملس  ورئيس  عيتاني  نبيل 
Speed@ األعمال  حاضنة  إدارة 

BDD سامي أبو صعب وممثلني 
املؤسسات  من  عدد  عن 
املتوسطة  والشركات  الناشئة 
اللبنانية  احلجم  والصغرية 
التكنولوجيا  جمال  يف  العاملة 
يف  شاركت  واليت  واالبتكار، 
معرض جايتكس الذي نظم يف 
دبي بني 8 و12 تشرين األول 
من  اثنتان  فازت  وقد  احلالي، 
 Modeo وهما  املؤسسات  هذه 
إثر  نقدية  جبوائز   Cherpa و 
 17 بني  للنهائيات  تأهلهما 
مسابقة  يف  عاملية،  شركة 
شركة   200 من  اكثر  مشلت 
العامل فحصلت  احناء  من مجيع 
األوىل على جائزة افضل فكرة، 
بينما فازت الثانية جبائزة أفضل 
شركة تشغيل ناشئة للشباب.

كذلك، فازت املؤسسة الناشئة 
Fig عن فئة التكنولوجيا املالية 
اليت  العاملية  املسابقة  يف 
وفازت  »ومضة«،  نظمتها 
عن  ايضا   Lightsense شركة 

فئة االتصاالت.
احلريري  الرئيس  رحب  وقد 
هلذه  دعمه  وأكد  باملشاركني، 
املهتمني  ولكل  الشركات 
والداعمني ملبادرات مماثلة ملا 
لعنصر  »دعم  من  ذلك  ميثله 
مستقبل  ميثل  الذي  الشباب 
جماالت  امامهم  ويفتح  لبنان 
العمل بهدف احلد من هجرتهم 

بشكل اساسي«.
على  عيتاني  أكد  اللقاء  وخالل 
املتواصل  املؤسسة  »سعي 
لدعم قطاع تكنولوجيا املعلومات 
يف  واملساهمة  واالتصاالت 
على  وخدماته  منتجاته  تسويق 
ان  معتربا  العاملي«،  الصعيد 
معرض  يف  حتقيقه  مت  »ما 
جايتكس هو مثرة االبتكار الذي 

يتمتع به الشباب اللبناني«.

احلريري تابع مع وفود شؤونا اقتصادية 
وزير خارجية املالديف:

لدينا رغبة كبرية بتطوير 
العالقات وتشجيع املستثمرين

وجتدر االشارة اىل ان املؤسسة 
العامة لتشجيع االستثمارات يف 
»ايدال« دعمت مشاركة  لبنان 
ماليا  املؤسسات  هذه  من   22
ولوجستيا، بهدف مساعدتها يف 
عملية اجياد مستثمرين حمتملني 
األعمال  رواد  لقاء  خالل  من 
وفتح اسواق جديدة والتواصل 
مع املستثمرين متهيدا لالنطالق 

إىل العاملية.

الجمعية اللبنانية الهولندية 
لألعمال

واستقبل الرئيس احلريري وفدا 
اهلولندية  اللبنانية  اجلمعية  من 
حممد  رئيسها  برئاسة  لألعمال 
األثر:  على  قال  الذي  سنو 
بزيارة  اجلمعية  »تشرفت 
الرئيس احلريري وأطلعته على 
النشاطات اليت تقوم بها لتعزيز 
التعاون مع هولندا مما أسفر عن 
التجاري  التبادل  حجم  ازدياد 
الصديقني.  البلدين  بني 
تبادر  أن  دولته  على  ومتنينا 
تفعيل  إىل  اللبنانية  احلكومة 
أقنية التواصل االقتصادي مع 
القطاعني  على مستوى  هولندا 
العام واخلاص، ال سيما وأنها 
إىل  االقتصادي  العبور  جسر 

السوق األوروبية«.
باجلهود  الوفد  »أشاد  أضاف: 
احلريري  الرئيس  يبذهلا  اليت 
السياسي  االستقرار  لتوفري 
واألمين للبنان، ملا يشكالنه من 
العجلة  لتحريك  أساسي  مدخل 
باجلهود  كما  االقتصادية، 
بني  توازن  اليت  التشريعية 
اإليرادات والنفقات حرصا على 
واالنتقال  املالي،  االستقرار 
من فوضى اإلنفاق إىل إصدار 
موازنة عامة غيبت الثنيت عشرة 

سنة«.
الرئيس  »رحب  وختم: 
ومثن  اجلمعية  بأنشطة  احلريري 
من  هولندا  تلعبه  الذي  الدور 
أعباء  من  جزءا  حتملها  خالل 
وأعرب  السوريني،  النازحني 
لتوسيع  حكومته  استعداد  عن 
آفاق التعاون االقتصادي معها 
والسعي لزيادة حجم صادرات 
املنتوجات اللبنانية إىل السوق 

األوروبية وهولندا«.

»إرادة«
كذلك استقبل الرئيس احلريري 
األعمال  رجال  احتاد  من  وفدا 
للدعم والتطوير »إرادة« برئاسة 
الدين  حمي  اجلمعية  رئيس 
رئيس  وحضور  دوغان،  حسن 
والصناعة  التجارة  غرف  احتاد 

والزراعة حممد شقري.
ان  دوغان  أوضح  اللقاء،  بعد 
الوفد »شرح للرئيس احلريري 
ودعاه  اجلمعية  نشاطات 
العشاء  حفل  وحضور  لرعاية 
تشرين   23 يف  تنظمه  الذي 
حبث  كان  كما  املقبل.  الثاني 
يف  االقتصادية  الشؤون  يف 

البلد. 

واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  برئاسة  جلسة 
النواب: فادي  كنعان، وحضور 
حلو،  هنري  محيد،  ايوب  اهلرب، 
انطوان زهرا، حسن فضل اله، 
عبد اجمليد صاحل، ياسني جابر، 
اخلري،  كاظم  هاشم،  قاسم 
عباس هاشم، علي فياض، انور 

اخلليل، علي عمار واالن عون.
لالحوال  العام  املدير  كما حضر 
الشخصية العميد الياس اخلوري 
ومدير املوازنة ومراقبة النفقات 

كارول ابي خليل.

كنعان
النائب  قال  اجللسة،  عقب 
اليوم بصدد  »لقد كنا  كنعان: 
احملال  القانون  مشروع  دراسة 
من احلكومة، حول متويل البطاقة 
 134 وقدره  مببلغ  البيومرتية 
فبحسب  امريكي.  دوالر  مليون 
املادة 84 من قانون االنتخاب، 
بتنظيم  تقوم  ان  احلكومة  على 
املادة  وهذه  البطاقة،  هذه 
بامكانية  اليوم  مرتبطة  باتت 

التنفيذ«.
اضاف: »لقد استمعنا اىل وزارة 
العام  املدير  بشخص  الداخلية 
لالحوال الشخصية العميد الياس 
الوزير،  غياب  بسبب  اخلوري، 
املرتبطة جبلسة جمللس الوزراء. 
وغاب وزير املال واملدير العام 
يسمح  مل  الذي  االمر  للمالية، 
وايضاخات  اسئلة  على  باالجابة 

النواب املالية«.
واشار اىل ان »احلكومة ارسلت 
مشروع  النيابي،  اجمللس  اىل 
استثنائي  اعتماد  بفتح  قانون 
لتمويل هذه البطاقة اليت حولت 
اىل بيومرتية، الن املمغنطة تفيد 
فقط عند اقرتاع املواطن، حبسب 
شرح ممثل وزارة الداخلية، فيما 
البيومرتية فتتحول اىل  البطاقة 
كامل  على  حتتوي  هوية  بطاقة 
وتسهم  حباملها  املرتبطة  الداتا 
يف ربط اقالم النفوس وغريها 

من االمور«.
هذه  وخالل  »اليوم،  وتابع: 
املال  جلنة  اعرتضت  اجللسة، 
وسأخلص  عدة،  امور  واملوازنة 
آراء النواب بشأنها. فمن جهة، 
باتت لدينا موازنة، ومل يستحب 
اعتماد  فتح  طلب  النواب 
اقرار  على  ايام  بعد  استثنائي 
احلاضرين  وبامجاع  املوازنة. 
الكلفة  تأتي  ان  املفرتض  من 
تربط  واال  املوازنة،  ضمن  من 

بالقاعدة االثين عشرية«.
على  »بناء  انه  اىل  ولفت 

جلنة املال عرضت مشروع متويل البطاقة البيومرتية
 كنعان: جو اللجنة معارض للتلزيم بالرتاضي 

والحرتام قانون االنتخاب بكامله

الداخلية،  وزارة  ممثل  شرح 
اىل  للذهاب  امكانية  ال  ان 
وفق  البيومرتية  للبطاقة  تلزيم 
مناقصة واالنتهاء قبل 5 اشهر، 
للتلزيم  هو  احلكومة  توجه  وان 
التلزيم  هذا  ولكن  بالرتاضي، 
بالرتاضي غري مستحب بالنسبة 
واملوازنة،  املال  جلنة  اىل 
ونقاشاتها  توصياتها  حبسب 
»كان هنالك  اليوم«. واوضح: 
على  بالتصويت  ومطالبة  توجه 
رد القانون، لكن النصاب فقد 
جرى  ولو  دقيقة،   15 آخر  يف 
القانون،  على  اليوم  التصويت 

لسقط حبسب النقاشات«.
واعلن »عقد جلسة أخرى حبضور 
وزارة املال لوضع النقاط على 
احلروف ماليا للبطاقة البيومرتية 
واالجابة على االسئلة اليت لدى 
نريد  »حنن  وقال:  النواب«، 
اليت  الربملانية  الرقابة  احرتام 
العام  موازنة  اقرار  رافقت 
2017، ونتمنى ان تؤسس هذه 
 ،2018 العام  ملوازنة  الرقابة 
ونريد موازنة حترتم االصالحات 
ولن  املال،  جلنة  وتوصيات 
الربملانية  رقابتنا  يف  نتساهل 

على هذا الصعيد«.
احلكومة  كنعان  النائب  وطالب 
ب«ارسال مشروع موازنة العام 
2018 يف اقرب فرصة«، وقال: 
»لقد حال ارسال واقرار املوازنة 
يف  املالية  السنة  نهاية  يف 
ارساء العديد من اخلطوات اليت 
لذلك،  املال.  جلنة  بها  قامت 
ومع الوصول املرتقب للموازنة 
فنحن  املالية،  السنة  بداية  يف 
ومع  اصالحات  مع  موازنة  نريد 
التخفيض املمكن يف العديد من 

االبواب«.
البطاقة  »هلذه  ان  اىل  واشار 
للمواطن  تتيح  وهي  حسناتها، 
االقرتاع يف مكان سكنه وحتميه 
من الضغوط اليت كانت متارس 
املال  جلنة  مقاربة  لكن  عليه. 
ورقابية،  مالية  املسألة  هلذه 
وزارة  اعلنه ممثل  ما  يف ضوء 
مخسة  اىل  احلاجة  من  الداخلية 
اشهر الجنازها وفق االصول«.

»توجه  ان  كنعان  النائب  واكد 
الشروط  الحرتام  هو  اللجنة 
هذا  يف  والرقابية  املالية 
القانون، وسنتعامل كعادتنا مع 
كل ملف من هذا النوع بتشريح 
وبكل  ومالي  رقابي  كامل 
نريد  »حنن  وقال:  شفافية«. 
موعدها  يف  النيابية  االنتخابات 
االصالحات  كل  تطبيق  مع 

الواردة يف قانون االنتخاب«.

كنعان يتحدث بعد الجلسة
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تيار املستقبل منسقية سيدني
  » سجل النو لبنان ألك و املستقبل ألك«

 

دعوة عامة للتسجيل للمشاركة يف االنتخابات اللبنانية

يسر تيار امُلستقبل منسقية سيدني ان يعلن ألبناء 
والروابط  واملؤسسات  واجلمعيات  اللبنانية،  اجلالية 
اخلريية واالجتماعية واألهلية عامة، وأعضاء واصدقاء 
ومناصري تيار امُلستقبل خاصة عن فتح أبواب مركز 
التيار ملساعدة من يرغبون يف تسجيل أمسائهم يف 
وفق  املناطق  كافة  من  اللبنانية  االنتخابات  قوائم 
اللبنانية  اخلارجية  وزارة  قبل  من  املعتمدة  اآللية 
ليتسنى  اخلارج،  يف  املقيمني  باللبنانيني  اخلاصة 
الندوة  اىل  انتخاب ممثليهم  حقهم يف  هلم ممارسة 
النيابية  االنتخابات  بأصواتهم يف  واإلدالء  الربملانية 

اللبنانية املقبلة العام 2018.
 فسارعوا اخوتنا واخواتنا ابناء اجلالية الكرام » ليضل 
دولة يف لبنان الزم تسجل » اىل املبادرة  لتسجيل 
أمسائكم قبل انتهاء املدة القانونية للتسجيل املنتهية 

يف 2017/11/20 .
وذلك يوميًا من االثنني اىل اجلمعة من الساعة 7.00 

اىل 10.00 مساًء على عنوان مركز التيار: 
1/ 5  Highclere Avenue Punchbowl NSW 
االتصال  يرجى  موعد  حتديد  أو  املعلومات  من  ملزيد 
باالخ مسؤول االنتخابات حممد حبيب على الرقم:263 

0415 726
     » وألنك مستقبل لبنان َتَسجل«

يرجى اصطحاب معكم :
- بطاقة اهلوية أو اخراج قيد او جواز سفر لبناني.

سفر  جواز  او  سواقة  رخصة  أو  إقامة  سند  و   -
اسرتالي.

واهال وسهال بكافة ابناء اجلالية.
تيار امُلستقبل منسقية سيدني

الشؤون اإلعالمية 

بري استقبل وزير خارجية املالديف

 حرب: سأباشر قريبا إطالق 

محلة ملكافحة الفساد

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري بعد ظهر امس االول 
اخلميس يف عني التينة النائب 
بعد  قال  الذي  حرب  بطرس 
مرحلة  البحث  »تناول  اللقاء: 
ما بعد اقرار املوازنة والقضايا 
اليت اثريت يف جلسة املوازنة، 
وعالمات االستفهام كلها جتعل 
عن  تصدر  اليت  التصرفات 
مشبوهة،  واحلكومة  السلطة 
صفقات  هناك  ان  على  وتدل 
الفساد  استشراء  على  تدل 
وعلى محاية قد تؤمنها العملية 
النافذين  لبعض  السياسية 
الذين يستفيدون من مراكزهم 
حساب  على  باالثراء  ونفوذهم 
ينوء  فيما  اللبناني،  الشعب 
الشعب حتت وطأة احلياة. وقد 
عرضت لدولته بعض املعلومات 
اليت املكها عما جيري يف بعض 
ان  الوزارات، ولفت نظره اىل 
وفاضحة  كبرية  هناك خمالفات 
يف بعض الوزارات تؤكد صحة 
ما اثرناه. وما جيري اليوم يثبت 
وارتكابات  خمالفات  هناك  أن 
االموال  يسمى  وما  وصفقات 

العمومية من هدر وسرقة«.
هذه  لدولته  »عرضت  اضاف: 
جمال  هناك  وكان  املعلومات 
للتدقيق يف صحتها مبا يثبتها. 
وابلغت دولته انين سأباشر يف 
محلة  اطالق  جدا  قريبة  مرحلة 
ملكافحة الفساد من خالل بعض 
القوانني اليت سأتقدم بها، بدءا 
به  سأتقدم  قانون  اقرتاح  من 
املنفردين  القضاة  تعيني  ملنع 
يف املناطق اليت هم من أبنائها، 
يف  السنة  هذه  فوجئنا  وقد 
التشكيالت القضائية بأن هناك 
حماولة أكيدة لتسييس القضاء 
اصحاب  بتصرف  ووضعه 
من  وآمل  السياسي.  النفوذ 
جملس النواب ان يتفهم خلفية 
احضر  انين  كما  االقرتاح،  هذا 
لتعديل  قانون  اقرتاح  لتقديم 
العمومية  احملاسبة  قانون 
يرمي اىل منع اجراء اي صفقة 
تفوق املئة مليون لرية لبنانية 
جتريها  مناقصة  خالل  من  إال 

وليس  املناقصات،  ادارة 
بالرتاضي وال باستدراج عروض 
الوزراء  جملس  من  بقرار  وال 
يد  وضع  باعطاء  وزير  من  وال 
شركات خاصة على مرافق عامة 
اطار  خارج  منها  واالستفادة 
دولته  ابلغت  كما  القانون. 
انين احضر استجوابات للحكومة 
حول القضايا اليت أثرتها معه، 
وسأطرحها للمجلس لكي يصار 
استجواب  جلسة  تعيني  اىل 
املخالفات. هذه  حول  للحكومة 
انين  االمر هو  والغاية من هذا 
الشعب  باسم  اعلن  ان  اريد 
نقبل  ان  ميكن  ال  انه  اللبناني 
هناك  احلاصلة،  الفلتان  حبالة 
حالة فساد فيها اموال عمومية. 
قمنا  اليت  املناقشة  وكشفت 
الكثري  الكثري  للموازنة  بها 
والتصرفات  الثغرات  هذه  من 
ال  اليت  للقانون  املخالفة 
اذا  الننا  عنها،  السكوت  جيوز 
سكتنا عنها سنكون شركاء يف 

االرتكابات«.
وختم: »االموال العمومية أمانة 
ان  واجباتنا  ومن  اعناقنا  يف 
نراقب اعمال احلكومة، واي عمل 
نثريه  ان  جيب  بالقانون  خيل 
عجزنا  واذا  عليه،  وان حناسب 
جملس  يف  عليه  حناسب  ان 
النواب بالنظر اىل تكتل القوى 
االكثريه  تؤمن  اليت  السياسية 
وتصرفاتها،  احلكومة  وحتمي 
ان  حقه  من  العام  الرأي  فإن 

يعرف وان حياسب«.
ظهر  قبل  استقبل  بري  وكان 
وزير  اخلميس  االول  امس 
الدكتور  املالديف  خارجية 
الفخري  والقنصل  عاصم  حممد 
للمالديف يف لبنان حممد فقيه، 
وتناول احلديث تعزيز العالقات 
الثنائية والتعاون الربملاني ويف 

عدد من اجملاالت االخرى.
احلكومة  مفوض  استقبل  كما 
لدى احملكمة العسكرية القاضي 

بيرت جرمانوس.
والتقى بعد الظهر ممثل اجمللس 
الشيعي االعلى يف كندا السيد 

نبيل عباس. 

جملس الوزراء أقر دفرت شروط التفكك احلراري 

الرياشي: ملف تلفزيون لبنان 
على طريق احلل

الوزراء  جملس  جلسة  انتهت 
اليت عقدت امس االول اخلميس 
الوزراء  جملس  رئيس  برئاسة 
السراي  يف  احلريري  سعد 
والنصف  الرابعة  عند  احلكومي، 
أثرها  على  وأدىل  عصرا، 
الرياشي  ملحم  اإلعالم  وزير 
التالية:  الرمسية  باملعلومات 
عادية  الوزراء  جملس  »جلسة 
دفرت  إقرار  فيها  واألبرز  جدا، 
وبداية  احلراري  التفكك  شروط 
املرتبطة  املشاريع  على  العمل 
الكوستا  ومطمري  بالنفايات 
برافا وبرج محود وما إىل ذلك، 
عادية  كانت  البنود  وبقية 

جدا«.
سئل: ماذا عن ملف »تلفزيون 

لبنان«؟
طريق  على  »امللف  أجاب: 

احلل«.
سئل: هل مت البحث يف البطاقة 
جدول  خارج  من  البيومرتية 

االعمال؟
أجاب: »نعم مت حبثها، واطلعنا 
على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية 
يتم  ومل  باألمس،  عقد  الذي 
موضوع  البحث يف  من  االنتهاء 
البطاقة، وستعقد اللجنة اجتماعا 

هلا يوم غد«.
وردا على سؤال عن التعيينات، 
إدارة  جملس  تعيني  »مت  قال: 
مستشفى طرابلس، ومستشفى 
جملس  تعيني  سيتم  الكرنتينا 

إدارته األسبوع املقبل«.
على  املوافقة  متت  هل  سئل: 
اىل  ال«داتا«  اعطاء  متديد 

االجهزة االمنية؟
أجاب: »نعم ألربعة أشهر«.

جدد وزير الدولة لشؤون النازحني 
استقباله  خالل  املرعيب  معني 
والالجئني  اهلجرة  شؤون  منسقة 
السويدية  اخلارجية  وزارة  يف 
السفرية نيكوال كليس، يرافقها 
لبنان  يف  السويدي  السفري 
تأكيده  ليندسرتوم،  يورغن 
إىل  املشاريع  توجيه  »ضرورة 
املناطق  يف  املضيفة  اجملتمعات 
العدد  تستضيف  اليت  النائية 
السوريني،  النازحني  من  االكرب 
إنشاء  على  الرتكيز  ينصب  وان 
الصحي  والصرف  املياه  شبكات 
وتنفيذ  واملستشفيات،  والطرق 
فرص  خلق  شأنها  من  مشاريع 
الفقر  حدة  من  والتخفيف  عمل 

املدقع«.
وحذر املرعيب من »خطورة تركيز 
تسعى  اليت  الغربية،  الدول 
الالجئني  من  نسبة  توطني  إىل 
النازحني  على  اراضيها،  على 
الن  سواهم،  دون  املسيحيني 
الشرق  افراغ  شأنه  من  ذلك 
أن  معتربا  املسيحيني«،  من 

هذا  اساس  هم  »املسيحيني 
غنى  فيه  ووجودهم  الشرق 
شكل  يف  للبنان  ومكسب 
خاص، وللدول العربية يف شكل 

خاص«.
الوحيد  »احلل  أن  على  وشدد 
سياسي  حل  اجياد  يف  يتمثل 
ينهي احلرب الدموية يف سوريا، 
بالدهم يف  اىل  النازحني  ويعيد 
آمنة  بطريقة  ممكن  وقت  اقرب 
وطوعية، حيث ميكنهم املساهمة 

يف اعادة اعمار سوريا«.

كليس
عن  كليس  أعربت  جهتها،  من 
السويدية  احلكومة  »اهتمام 
من  للتخفيف  لبنان  مبساعدة 
السوري«،  النزوح  تداعيات  حدة 
من  انتقلت  »بالدها  أن  معتربة 
على  املهاجرين  واستقبال  قبول 
النازحني  مساعدة  اىل  اراضيها، 
ملا  نظرا  لبنان،  يف  السوريني 
فعالية  من  السياسة  حتققه هذه 

اكرب«.

املرعيب لوفد سويدي: ال تفرغوا الشرق من املسيحيني 
كليس: انتقلنا من استقبال املهاجرين اىل 

مساعدة النازحني يف لبنان النها افعل

بري مستقبال وزير خارجية املالديف

املركزي  التفتيش  رئيس  أصدر 
عطية  أوغست  جورج  القاضي 
على  »حرصا  اآلتي:  التعميم 
مجيع  يف  العمل  سري  حسن 
العامة  واملؤسسات  االدارات 
نلفت  واحتاداتها،  والبلديات 
نظر املسؤولني ورؤساء الوحدات 
كافة اىل ضرورة التقيد مبوجبات 
مبوجب  احملدد  الرمسي  الدوام 
والعشرين  الثالثة  املادة  احكام 
تاريخ   46 رقم  القانون  من 
2017/8/28، والتشدد يف مراقبة 
واملتعاقدين  املوظفني  دوام 
هذه  العاملني يف  وكل  واالجراء 
مبوجباته،  وتقيدهم  الوحدات 
إال  العمل  عن  التغيب  وعدم 
االصول  واعتماد  مشروع،  بعذر 
استعمال  يف  االجراء  املرعية 
العمل  مركز  من  اخلروج  بطاقات 
حتت  وذلك  الدوام،  انتهاء  قبل 
املسلكية  التدابري  اختاذ  طائلة 
سندا  املخالفني،  حبق  املناسبة 
54 و55 من  املادتني  أحكام  اىل 
املرسوم االشرتاعي رقم 59/112 

وتعديالته )نظام املوظفني(.
االدارات  مجيع  اىل  يطلب  كما 
والبلديات  العامة  واملؤسسات 
االعتمادات  حلظ  واحتاداتها، 

الصيانة  أعمال  لتأمني  الالزمة 
الدورية والتطوير هلذه الساعات، 
ومن تلك اليت مل تزود وحداتها، 
لضبط  بساعات  تارخيه،  حتى 
الدوام، ان تباشر فورا االجراءات 
اآليلة اىل تركيب هذه الساعات 
يف مراكزها تسهيال لضبط دوام 

املوظفني والعاملني فيها.
على  التفتيش  رئاسة  تعول  إذ 
التعميم،  هذا  مبضمون  التقيد 
نطلب اىل مجيع رؤساء الوحدات 
ايداع  املذكورة  االدارات  يف 
نطاق  املكلفني ضمن  املفتشني 
عن  أسبوعية  تقارير  وحداتهم 
تنفيذه، اضافة اىل بيانات تنفيذ 
االسبوعية،  االضافية  الساعات 
من  ومتكينهم  لعملهم  تسهيال 

القيام مبهامهم«.

تعميم للتفتيش املركزي عن ضبط 
الدوام يف اإلدارات واملؤسسات العامة

رئيس التفتيش املركزي عطية
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صدر عن املكتب االعالمي للنائب سرتيدا جعجع:

بعد البلبلة الكبرية التي أثارها فيديو انتشر على وسائل التواصل 
مع  جعجع  سرتيدا  النائب  لقاء  خالل  تصويره  تم  االجتماعي 
رابطة آل طوق يف سيدني أسرتاليا حيث استعادت عن طريق 
أكثر من ثالثني عامًا،  الدعابة كالمًا جاء على لسان والدها منذ 
يكن  ولم  مجتزًأ  جاء  كالمها  أن  تُوضح  أن  جعجع  النائب  تودُ 
املقصود منه التعرُض بأي شكل من األشكال ألبناء زغرتا، هذه 

البلدة التي نحرتم  أهلها وتاريخها. 
تتقدم  مطلوبة،  وثقافة  شجاعة  االعتذار  وألن  ذلك  على  بناًء 
النائب جعجع باالعتذار من أبناء زغرتا األعزاء فردًا فردًا وتؤكد 
أنها لم تقصد جرح مشاعرهم أبدًا ال بل تعترب أن كرامة أهل 
زغرتا هي من كرامة أهل بشري ونحن كّلنا أهل وإخوة وأقارب 

وأوالد مجتمع واحد. 
يتم  التي  الطيبة  العالقات  على  حرصها  جعجع  النائب  وتجدد 
اللبنانية  القوات  املردة وحزب  تيار  بناؤها حجرًا فوق حجر بني 
ان شاء  التقدم  من  مزيد  واىل  االن  حتى  بالنجاح  تكللت  والتي 

اهلل. 
فاقتضى التوضيح.

تـوضـيح

اجمللس  رئيس  نائب  رأى 
اهلل«  »حزب  يف  التنفيذي 
خالل  دعموش  علي  الشيخ 
السنوي  املؤمتر  إفتتاح  رعايته 
اهليئات  وحدة  تنظمه  الذي 
»ان  اهلل:  حزب  يف  النسائية 
الذي أغضب أمريكا واسرائيل 
يصرخون  وجعلهم  وحلفائهما 
حنو  ويندفعون  ويتأملون 
والتحريض  والوعيد  التهديد 
جديدة  اسرتاتيجيات  ووضع 
ملواجهتنا، هو حضور جماهدينا 
يف امليادين والساحات وقوتنا 
وانتصاراتنا  وثباتنا  ومقاومتنا 
من  املقاومة  حمور  حققه  وما 
املنطقة  يف  كبرية  اجنازات 
وفشلهم  إحباطهم  مقابل  يف 
من  أي  حتقيق  عن  وعجزهم 
وسوريا  العراق  يف  أهدافهم 

ولبنان واليمن وغريه«.
قوية  »املقاومة  أن  واعترب 
شعبها  وباحتضان  حبضورها 
وبعزم  هلا  املنطقة  وشعوب 
وارادة جماهديها الذين أحبطوا 
السابقة،  العدو  خمططات  كل 
وقوة  صالبة  أكثر  اليوم  وهم 
خمططاته  إلفشال  واستعدادا 

اجلديدة«.
»املعادالت  أن  اىل  وأشار 
ملصلحة  تتغري  املنطقة  يف 
وأن  املقاومة،  املقاومة وحمور 
خصوصا  االسرائيلي،  العدو 
حققتها  اليت  اإلنتصارات  بعد 
سوريا  يف  وحلفاؤها  املقاومة 

ولبنان على داعش، قلق أكثر 
من أي وقت مضى، وهو يدرك 
ليست  لبنان  على  احلرب  ان 
سهلة، وستكون كلفتها عالية 
جدا، وأن املناورات والتهديدات 
ضد  اإلسرائيلي  يطلقها  اليت 
القلق  اال تهويل  ما هي  لبنان 
واخلائف واملرعوب من املواجهة 
مع املقاومة، ولذلك رأينا كيف 
للتربؤ  العدو  حكومة  سارعت 
ليربمان،  حربها  وزير  من كالم 
ونفت املعلومات اليت أدىل بها 
عن اطالق حزب اهلل للصواريخ 
بعض  ووصف  اجلوالن  من 
القادة اإلسرائيليني تصرحيات 
ليربمان بعدمية املسؤولية اليت 
تأخذ الكيان اىل حرب عبثية«.

يهللون  الذين  »العرب  ودعا 
للحرب على حزب اهلل وحيرضون 
والعامل  وإسرائيل  أمريكا 
للتحالف  اللبنانيني  وبعض 
من  يتعلموا  أن  اهلل  حزب  ضد 
عدم  اإلسرائيليني  حلفائهم 
قبل  طويال  والتفكري  املغامرة 
ضد  محاقة  أية  على  اإلقدام 
يعرفوا  أن  وعليهم  لبنان، 
وعقوباتهم  تهديداتهم  أن 
وحتريضهم لن يقدم ولن يؤخر 
شيئا ولن ينفعهم ولن خييفنا 
ولن يغري يف مواقفنا ومسارنا، 
وسيكتشفون أن آماهلم ستخيب 
وأنهم سينتقلون من فشل اىل 
فشل ومن هزمية اىل هزمية إن 

شاء اهلل«.

دعموش: املعادالت يف املنطقة تتغري 
ملصلحة املقاومة

الشيخ دعموش

ملحم  اإلعالم  وزير  أعلن 
اىل  حديث  يف  الرياشي، 
استقالة  »ان  »االفكار«،  جملة 
واردة  اللبنانية  القوات  وزراء 
املوجبة  األسباب  توافرت  إذا 
ليست  وهذه  االستقالة،  هلذه 
هلا عالقة مبا يقال عن حصص 
التعيينات  يف  وحماصصة 
اىل  تدخل  مل  »القوات«  ألن 
احلكومة من أجل احلصص، بل 
بسياسات  تتعلق  األسباب  ان 
احلكومة االسرتاتيجية الوطنية، 
على  معني  انفتاح  أي  فمثال 
قبل  من  السوري  النظام 
يؤدي  أن  املمكن  من  احلكومة 
اىل  إضافة  االستقالة،  اىل 
أسباب أخرى من هذا القبيل«.

وردا على سؤال عن املناقصات 
الكهرباء،  ملف  يف  سيما  وال 
مصرون  الرياشي:«اننا  قال 
يف  القوانني  تطبيق  على 
بأجهزة  وااللتزام  القطاع  هذا 
األمر  هذا  مبثل  ألنه  الرقابة، 
السري  ميكن  وال  الدولة  تقوم 
النتائج  اىل  يوصلنا  ال  بطريق 
منذ  »حنن  وقال:  املرجوة«. 
سبعة أشهر طالبنا بالسري وفق 
تقوله  وما  املؤسسات  منطق 
اىل  للوصول  الرقابة  أجهزة 
حلول ألزمة الكهرباء، وال سيما 
املناقصات.  بإدارة  يتصل  ما 
النقاش 3 أشهر حتى  واستمر 
املناقصات،  إدارة  يف  حسم 
البند  هذا  جتاوزنا  لكنا  وإال 
التفصيلي  البحث  اىل  وحتولنا 
يف تأمني الكهرباء واليت كان 
جيب أن تكون مؤمنة، لكن عدم 
مشكلة  خلق  األصول  اعتماد 

بيننا وبني اآلخرين«.
وأعلن اننا »سنبقى يف الوزارة 
ونعارض، ومن ال يعجبه خيرج، 
القضية  تتعلق  عندما  لكن 
سيكون  الوطنية  باملسلمات 

هناك حبث آخر«.
وردا على سؤال حول ما قيل، 
إذا مل يعجب األداء »القوات« 
ميكن ان خترج من الوزارة وال 
يوجد وصي على العهد«، قال 
هذا  أحد  يقل  »مل  الرياشي: 
الكالم املنقول عن مصدر آخر، 

وهذا مصدر فتنة«.
رئيس  مع  العالقة  »ان  وأكد 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
»التيار  رئيس  ومع  »جيدة«، 
الوطين احلر جربان باسيل ايضا 
اختالفات  هناك  لكن  جيدة، 
أساسية حول بعض املقاربات. 
شخصية  مشاكل  توجد  ال  إذ 
ما  ومرحلة  سابقا،  كان  كما 
بعد تفاهم معراب غري ما قبله 
اىل  عودة  من  هناك  وليست 

الوراء بعد هذا التفاهم«.
سبق  النيات  وقال:«إعالن 
تفاهم معراب بسنة وأعلن من 
الرابية، واالتفاق بني »القوات 
الوطين  و«التيار  اللبنانية« 
جمتمعية  حالة  شكل  احلر« 
أيضا،  وسياسية  ووجدانية 
لكن يف احلالة السياسية فان 
العالقة تشبه الرحلة اجلوية اليت 
تتعرض ملطبات هوائية شديدة 
الطائرة  لكن  توتر،  اىل  تؤدي 
هناك  ألن  سريها  تواصل 
إرادة من القبطان بأن تواصل 
سواء  طريقها،  وتكمل  رحلتها 

القبطان  أو  القواتي  القبطان 
وقلت  سبق  وكما  العوني. 
الوراء  اىل  ليست هناك عودة 
واملشاكل اليت حتصل طبيعية 
وعادية وكنا ننتظر أن حتصل 
املوجبة  األسباب  هي  وليست 
ال  املشاكل  فهذه  لالستقالة، 
االستقالة  باحتمال  هلا  عالقة 
اليت كما قلت ترتبط بالقضايا 

االسرتاتيجية الوطنية«.
عن  راضني  لسنا  »اننا  واعلن 
مكامن  حددنا  بعدما  األداء 
اخللل ومكامن االختالف وطالبنا 

باملعاجلة«.
للتعيينات  »ال عالقة  ان  واكد 
مل  »حنن  وقال:  باخلالف«، 
للحصول  احلكومة  اىل  ندخل 
على تعيينات وال لنأخذ حصة، 
لتحقيق  احلكومة  بل دخلنا اىل 
تقيم  مؤسساتية  سياسة 
مشكلتنا  هي  فهذه  الدولة، 
نتحدث عن  األساسية. وعندما 
حصة  عن  نتحدث  إمنا  حصة 
كما  متاما  اللبناني،  للشعب 
فعلت مع تلفزيون لبنان حبيث 
من  بأحد  االتيان  اىل  أعمد  مل 
لوضعه  اللبنانية«  »القوات 
يف رئاسة جملس اإلدارة، بل 
فتحنا الباب أمام أمساء مغمورة 
الذين  والثالثة  معروفة،  غري 
أعرف  التصفيات  اىل  وصلوا 
واحدا منهم وهو صحايف زميل 
وال أعرف االثنني اآلخرين. فإذا 
كنا نريد بناء دولة فالواجب أن 
اللبناني،  الشعب  لكل  تكون 
من  أقوى  تكون  اليت  والفئة 
اللبناني عليها أن  حق الشعب 

تبين الدولة«.
بني  لقاء  عقد  امكان  وعن 
حزب  ورئيس  عون  الرئيس 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع 
واخلالفات،  املطبات  لتجاوز 
بني  »اللقاء  الرياشي:  قال 
»احلكيم« واجلنرال حيصل وفقا 
بهما،  مرتبطة  خاصة  ألجندة 
للعالقة  اليومية  احلركة  بينما 
و«التيار«  »القوات«  بني 
باسيل،  جربان  الوزير  مع  حتل 
معه  يومية  اتصاالت  وهناك 
ومن  االمور،  هذه  مثل  حلل 
املمكن الوصول اىل حلول يف 
ملفات، ومن املمكن أال نصل 

اىل حلول يف ملفات أخرى«.
من جهة ثانية، اكد وزير االعالم 
ان االنتخابات النيابية ستجري 
اىل  مشريا  املقبل،  أيار  يف 

التيار  مع  التحالف  موضوع  ان 
الوطين احلر غري مطروح اليوم 
طبيعة  لكن  وارد،  وكل شيء 
حترك  بهامش  يسمح  القانون 
وليس  األطراف،  لكل  أكرب 
فقط لنا وللتيار، ألن القانون 
حيدد أحجام الناس حسب نسب 
السياسي  وحضورهم  قوتهم 
التحالفات،  حبسب  وليس 
فأحيانا تضر التحلفات أطرافها 
فان  وبالتالي  تفيدها،  وال 
قاعدة  على  ستبنى  التحالفات 
على  وليس  وعمالنية  علمية 
أقرب ملن ولن  قاعدة من هو 

تفسد يف الود قضية«.
ان  اىل  الرياشي  ولفت 
»املردة«  تيار  مع  املصاحلة 
والعالقة  وساق،  قدم  »على 
من  ومستمرة  تقريبا  طبيعية 
الوزير  من  مؤلفة  جلنة  خالل 
عن  سعادة  يوسف  السابق 
»املردة« ومن األستاذ انطوان 
وجتري  قبلنا،  من  شدياق 
املباحثات بشكل دائم والعالقة 
تطبع أكثر فأكثر. أما ما يتعلق 
جعجع  سرتيدا  السيدة  بكالم 
ألن  طعمة«،  بال  »حكي  فهذا 
كالمها األول انتهى مع كالمها 
فيه  اعتذرت  الذي  الثاني 
ان  معتربا  زغرتا«،  أهالي  من 
ال  ألنه  شجاع  »قرار  اعتذارها 
بل  كالمها  نية يف  يوجد سوء 

سوء تفسري لكالمها«.
مع  التحالف  امكان  وعن 
معينة،  دوائر  يف  »املردة« 

قال: »كل شيء يف أوانه«.
تعليق  عن  سؤال  على  وردا 
عضوية شربل عيد يف »القوات 
اللبنانية«، قال الرياشي: »أنا 
يف  احلزبية  األمور  أناقش  ال 
االعالم، فهذا قرار حزبي لكننا 
نلتزم به ونقطة على السطر«.

هموم االعالم
تلفزيون  يف  التعيينات  وعن 
على  البند  هذا  ووضع  لبنان 
الوزراء،  جملس  اعمال  جدول 
بل  ذلك،  أقل  مل  »أنا  قال: 
الرئيس سعد احلريري هو الذي 
قال إنه سيضع هذا البند على 
املقبلة.  اجللسة  أعمال  جدول 
يأت  فلم  العراقيل  عن  أما 
الكالم  فيه  أقرر  الذي  الوقت 
يف هذا املوضوع وأكشف كل 
الوقت  يأتي  قد  لكن  األمور، 

الذي أكشف فيه كل شيء«.

وعن االجنازات اليت حققها يف 
الرياشي:  قال  االعالم،  وزارة 
اإلجنازات،  من  الكثري  »هناك 
منها 6 مشاريع قوانني قدمتها 
جمللس  العامة  األمانة  اىل 
هناك  متوقفة  وهي  الوزراء 
الرئيس  أحاهلا  يومني  ومنذ 
اقتصادية  جلنة  اىل  احلريري 
باإلعالم  تعنى  وهي  لدراستها 
اخلاص، وقدمنا مشروعا جديدا 
لنقابة احملررين وهو موجود لدى 
الرئيس احلريري ويلزم احالته 
وبعدها  اجلمهورية  رئاسة  اىل 
لتأسيس  النواب  جملس  اىل 
نقابة تعنى بكافة احملررين يف 
أي  اىل  استثناء،  دون  لبنان 
عملوا  أو  انتموا  إعالم  وسيلة 
وتؤمن  مجيعا  لتضمهم  فيها 

هلم التقاعد والتعاضد«.
وعن امكان حتويل النقابة اىل 
النقابات  حال  كما  »اوردر« 
يف لبنان، فأجاب:«طبعا، هذا 
ما قمنا به  هو مشروعنا وهذا 

والباقي ينتظر أن يستكمل«.
وزارة  إجنازات  »من  وأضاف: 
االعالم ايضا، أننا قمنا بنهضة 
لبنان«  »إذاعة  يف  كبرية 
ما  على  الوطنية«  و«الوكالة 
للرئيس  كتابا  وقدمت  يرام، 
خياطب  أن  أجل  من  احلريري 
نبيه  النواب  جملس  رئيس 
بري إلجراء انتخاب أعضاء جدد 
لالعالم«،  الوطين  ل«اجمللس 
قانون  على  تعديالت  وأدخلنا 
االعالم اجلديد ومن ضمنه باب 
اآلداب  »قانون  امسه  خاص 
أبرز  هي  هذه  االعالمية«. 
من  بها  قمنا  اليت  املشاريع 

خالل ورشة قانونية كبرية«.
بصدد  حنن  »اليوم،  وتابع: 
للوزارة  جديدة  هيكلية  إعداد 
اىل  وحتويلها  إلغائها  بغية 
وهذه  وحوار،  تواصل  وزارة 
دائرة  يف  تدرس  اهليكلية 
جملس  يف  والتوجيه  األحباث 

اخلدمة املدنية«.
يف  واألجراء  املتعاقدين  وعن 
وعدوا  الذين  اإلعالم  وزارة 
بالتثبيت وبإعطائهم 3 درجات، 
قال الوزير الرياشي:«هذا األمر 
أقوم  وأنا  النواب  لدى جملس 
املشكلة  هذه  حلل  كبري  جبهد 
على مستوى كل الدولة وليس 
وزارة  مستوى  على  فقط 

اإلعالم«.
»ان  االعالم  وزير  واكد 
اليت  اجلديدة  احملررين  نقابة 
املخولة  اجلهة  هي  ستؤسس 
وحقوقهم  احملررين  محاية 
تقاعدي هلم«. معاش  وتأمني 
تبنيته  املشروع  »هذا  وقال: 
شخصيا وسأسعى بكل جهدي 
الزمالء  مجيع  مع  لتنفيذه 
اإلعالميني، ال بل أطلب منهم 
عرب جملة »األفكار« أن يشكلوا 
بكل  الدولة  على  ضاغطة  قوة 
قانون  مشروع  لتمرير  أركانها 
املسألة  هذه  ألن  احملررين، 
وتضمن  مستقبلهم  تضمن 
وصندوق  التعاضد،  صندوق 
واملهين،  الصحي  التعاضد 
للتعاقد  االدنى  احلد  وتضمن 
أيا  اإلعالم  وسائل  يف  معهم 
تكن وتضمن هلم أيضا احلصانة 

النقابية«.

الرياشي:سنبقى يف الوزارة ونعارض ولكن عندما تتعلق القضية باملسلمات الوطنية 
سيكون حبث آخر خالفنا مع التيار يتعلق باألداء واملصاحلة مع املردة على قدم وساق

الوزير الرياشي
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افتتح املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، بعد ظهر 
امس االول اخلميس، مركز أمن 
عام »املفتش أول الشهيد عبد 
الكريم حدرج االقليمي املؤقت« 
يف منطقة الغبريي، يف احتفال 
فرحات،  بالل  النواب:  حضره 
وناجي  عون،  آالن  عمار،  علي 
غاريوس، رئيس اجمللس األعلى 
للجمارك العميد أسعد الطفيلي، 
املعاون السياسي لألمني العام 
خليل،  حسني  اهلل«  ل«حزب 
رئيس جلنة التنسيق واالرتباط 
صفا،  وفيق  اهلل«  »حزب  يف 
السفارة  يف  العسكري  امللحق 
رضا  حممد  السيد  االيرانية 
رئيس  مستشار  مريزائي، 
أمحد  بري  نبيه  النواب  جملس 
بعلبكي، رئيس جمموعة الساحل 
أعضاء  عالمة،  فادي  الطبية 
واجمللس  السياسي  اجمللس 
القطاعات  التنفيذي ومسؤولي 
يف حركة »أمل« و«حزب اهلل«، 
إضافة إىل شخصيات سياسية 
وعدد  ودينية،  وأمنية  وحزبية 
وأعضاء  البلديات  رؤساء  من 

اجملالس البلدية واملخاتري.

الخليل
ونشيد  الوطين  النشيد  بعد 
األمن العام، ألقى رئيس بلدية 
الغبريي معن اخلليل كلمة شكر 
فيها »كل من ساهم وبذل من 
أجل هذا الغرس الطيب، الذي 
أمثر معلما وعلما وصرحا لألمن 
العام اللبناني، الذي هو مبثابة 
على  نعلقه  وشرف  عز  وسام 
صدر بلدتنا ونهديه إىل ضاحية 

الوفاء وأهلها الشرفاء«.

فرحات
وحتدث فرحات فأكد أن »افتتاح 
املركز يسهم يف حتسني واقع 
من  تعانيه  ملا  نظرا  املنطقة، 
اجملاالت،  من  كثري  يف  نقص 
الدوائر  مستوى  على  خصوصا 
توصلنا  »ما  وقال:  الرمسية«، 
إىل هذا املركز، إال بعد جهود 
كبرية قام بها اجمللس البلدي 
اللواء  والصديق  األخ  ورعاية 

عباس ابراهيم«.

ابراهيم
بعدها، ألقى ابراهيم كلمة قال 
فيها: »للغبريي، النبتة الربية، 
تضاهي  بلدية  صارت  اليت 
مجيعها،  بها  نعتز  كربى  مدنا 
وقد حلت ثالثة بعد اجلوهرتني 
ميزان  يف  وطرابلس  بريوت 
التجارية  واملراكز  اخلدمات 
والعيادات  واملالية  والصناعية 
الطبية، بريوت واجلنوب، حيث 
منذ  الراسخة  الصمود  أسطورة 
قيام الكيان الصهيوني احملتل 

على أرض فلسطني احملتلة«.
أضاف: »هذه البلدة اليت تصحو 
تالطم  على  الصباحات  يف 
األوزاعي،  األمواج على شاطئ 
حارة  كنائس  حمبة  على  لتنام 
فيحمي سنتها وشيعتها  حريك 
مقدام محى جبسده  دم شهيد 
املفتش  الواحد  العيش  معنى 
فأنقذ  حدرج  الكريم  عبد  أول 
االبرياء.  املدنيني  من  املئات 
إذا كان يف القلب غصة وحرقة 
حدرج،  الشهيد  سقوط  على 
فإن ما خيفف من وطأة احلزن 
الذي نتشاطره مع عائلته، اننا 
سنخلد ذكراه البطولية بافتتاح 
موقت  إقليمي  عام  أمن  مركز 
باسم »مركز أمن عام املفتش 
أول الشهيد عبد الكريم حدرج 
بلدية  بالتعاون مع  اإلقليمي«، 
عام  أمن  دائرة  ليتبع  الغبريي 
وليضطلع  األوىل،  لبنان  جبل 
اإلقليمية،  املراكز  مبهمات 
املواطنني  معامالت  واستقبال 
العرب  والرعايا  اللبنانيني 
هذه  يف  املقيمني  واألجانب 

املنطقة املكتظة بالسكان«.
مركزنا  افتتاح  »إن  وتابع: 
هذا ما كان ليتم لوال التعاون 
الوثيق واملثمر بيننا وبني بلدية 
احتاد  من  وبدعم  الغبريي، 
من  اجلنوبية  الضاحية  بلديات 
بريوت، ما يعطي النموذج األمثل 
واألفضل على أهمية التعاون، 
والشعور  التوق  ويربهن 
الصادق بااللتفاف حول الدولة 
ما  الشرعية.  ومؤسساتها 
شيء  واالحتاد  البلدية  قدمته 

افتتح مركزا لالمن العام يف الغبريي
 ابراهيم: استحداث هذا املركز لضمان سياسة االمناء املتوازن

به يف اجملاالت  من كثري قاما 
والتنموية.  والبيئية  الرتبوية 
رمسية،  مدارس  ثالث  فكانت 
العامة  احلدائق  عن  ناهيك 
والرياضية،  الثقافية  واملراكز 
ما جعلها تتبوأ دورا أساسيا يف 
والتجارية  االقتصادية  احلركة 
واالستشفائية،  واملصرفية 
لبعض  موئل  انها  عن  فضال 
األمم  هيئة  ولفروع  السفارات 
وبعض  واالونروا  املتحدة 
واملقرات  الرمسية  اإلدارات 

الوزارية«.
مركز  استحداث  »إن  وأردف: 
لضمان  هو  حدرج  الشهيد 
ولسياسة  املتوازية،  التنمية 
االمناء املتوازن، ومن ضمن خطة 
على  الفرص  تكافؤ  يف  عملنا 
كل األراضي اللبنانية مبا يوفر 
واملقيمني،  للمواطنني  راحة 
بوجهيه  اإلرهاب  ولصد 
وهو  والصهيوني،  املتطرف 
أيضا تأكيد لوجود الدولة قبل 
أكثر  افتتاحه وبعده، من خالل 
من عشرة خمافر وثكنة للجيش 
وعشرات النقاط األمنية التابعة 
لألمن العام املتممة واملساعدة 
لتواجد الدولة، واالهم من كل 
ذلك حضور االنسان يف صلب 
ولذا،  العام.  األمن  اهتمامات 
بلدية  مع  مثمرا  تعاوننا  كان 
الغبريي يف اكثر من جمال، ال 
سيما يف تعزيز األمن االجتماعي 
وضبط العمالة غري الشرعية«.

املنطقة  »نواب  وشكر 
وأعضاء  رئيس  وفعالياتها، 
بلدية  البلديات، ورئيس  احتاد 
الغبريي واعضاء جملسها، الذين 
هذا  استحداث  يف  ساهموا 
املركز الذي سيخفف عن مركز 
أمن عام برج الرباجنة االقليمي، 
ضغط املعامالت، ويسهل امور 
املقيمني يف نطاق عمل املركز 
مشقة  عليهم  ويوفر  اجلديد، 
االنتقال بعيدا من زمحة السري 

اليت تشهدها املنطقة«.
دروع تذكارية

تبادل  احلفل،  نهاية  ويف 
الدروع  اخلليل  ومعن  ابراهيم 
التذكارية، وأهدى والد املفتش 
أول الشهيد عبد الكريم حدرج 

اللواء ابراهيم بندقية قدمية.
زيارة  احلفل  سبق  قد  وكان 
احتاد  ملركز  البراهيم  تفقدية 
خالهلا  جال  الضاحية  بلديات 
وحضر  املبنى،  أقسام  يف 
لفوج  استعراضية  مناورة 
اطفاء الضاحية مت خالهلا عرض 
على  والقضاء  الدفاع  أساليب 
صحة  على  للحفاظ  احلرائق 

املواطنني وأمنهم.

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته

عقد رئيس حزب الكتائب النائب 
مع  مطوال  لقاء  اجلميل  سامي 
الروسي  للرئيس  اخلاص  املمثل 
دول  لشؤون  بوتني  فالدميري 
الشرق االوسط وافريقيا ميخائيل 
بوغدانوف، امتد على مدى ساعتني 

ونصف وختلله مأدبة غداء.
العالقة  »عمق  بوغدانوف  واكد 
الكتائب  حزب  بني  التارخيية 
الذي  للدور  وتقديره  وروسيا 

تلعبه الكتائب يف لبنان«.
ووضع رئيس الكتائب بوغدانوف 

به  تقوم  الذي  العمل  »جو  يف 
ناحية  من  اللبنانية  املعارضة 
الدفاع عن سيادة لبنان، والسري 
كل  ظل  يف  اصالحية  مبواجهة 
املمارسات اليت تقوم بها السلطة 
القائمة يف لبنان اليوم«. واعترب 
منطقة  يف  الروسي  »الدور  ان 
الشرق االوسط مهم جدا، خاصة 
على صعيد احلفاظ على التعددية 

يف املنطقة«.
وشرح »وجهة نظر احلزب مبوضوع 
خطة  وجود  وأهمية  النازحني، 

رئيس الكتائب طرح على بوغدانوف ان تلعب روسيا دور 
الوسيط لعودة النازحني وترحيب روسي

واضحة العادتهم بأسرع وقت اىل 
سوريا«. وسأل عن »إمكانية ان 
بني  الوسيط  دور  روسيا  تلعب 
لبنان واألطراف يف سوريا لعودة 
النازحني، حفاظا على حياد لبنان 
السورية،  األزمة  جتاه  الرمسي 
وتفاديا لألزمة اليت قد تنشأ من 
جراء التواصل املباشر بني الدولة 
وقد  السوري.  والنظام  اللبنانية 
مبديا  باالقرتاح،  بوغدانوف  رحب 
استعداد بالده للعب دور اجيابي 

للتواصل ومساعدة لبنان«.

د النائب حممد احلجار، يف بيان، 
على بيان اجلماعة االسالمية، جاء 

فيه:
اجلماعة  يف  األخوة  »طالعنا 
اليوم  لبنان  جبل  يف  اإلسالمية 
بيان تهجموا فيه بشكل غري  يف 
مباشر على »تيار املستقبل« على 
خلفية التعيينات اليت حصلت يف 
سبلني  مستشفى  إدارة  جملس 

احلكومي«.
إزاء هذا البيان امللفت بتوقيته، 
صدور  على  اسبوع  مرور  بعد 
مبضمونه،  واملغلوط  التعيينات 
ال بد من التوجه اىل الرأي العام 
يف اإلقليم ويف لبنان بشكل عام 

لوضع النقاط على احلروف.
يف  التعيني  خيص  ما  يف  بداية 
مستشفى سبلني احلكومي وخالل 
التعيينات،  هلذه  التحضري  فرتة 
إسم  املستقبل«  »تيار  طرح 
لعضوية  إبراهيم شحادة  احملامي 
ومت  املستشفى،  إدارة  جملس 
كونه  الصحة  وزير  مع  اإلتفاق 
األمساء  بإقرتاح  املعنية  اجلهة 
مرسوم  مشروع  رفع  اىل  ليصار 
لتعيينها.  الوزراء  جملس  إىل 
جلسة جملس  عشية  تفاجأنا  لكن 
الوزراء بتسريب نسخة غري موقعة 
من الوزير وقد إستبدل فيها إسم 
بإسم  شحادة  إبراهيم  احملامي 
حدا  مما  الصغري،  أمحد  األستاذ 
»تيار  يف  املعنيني  باملسؤولني 
بوزير  اإلتصال  اىل  املستقبل« 
أن  ليتبني  لالستفسار  الصحة 
ورد  ما  خالف  هو  حصل  الذي 
حيث  اإلسالمية  اجلماعة  بيان  يف 
مع  اجلماعة  يف  اإلخوة  تواصل 
تنسيق  أي  دون  الصحة  وزارة 
مع الرئيس احلريري او مع »تيار 

أحادية  وبطريقة  املستقبل«، 
رئيس  دور  عن  القفز  حماولني 
الوزراء وما ميثل يف هذا  جملس 
احملامي  إستبدال  ومت  اإلطار، 
لكن  الصغري،  باألستاذ  شحادة 
جملس الوزراء ابقى على الصيغة 
متفق  كان  اليت  األساسية 

عليها«.
لألخوة  نتوجه  تقدم  ما  »وازاء 
لنسأهلم  اإلسالمية  اجلماعة  يف 
تبين  كان  إن  العام  الرأي  امام 
التيار  خصوم  يطلقها  شعارات 
الوحدة  وتتحقق  املعنويات  ترفع 
عليها؟  باحملافظة  يقولون  اليت 
رئيس  ختطي  مبحاولة  أتكون 

احلجار يرد على اجلماعة على خلفية التعيينات يف مستشفى سبلني
والذي  ميثل  مبا  الوزراء  جملس 
تقولون انكم تريدون احلفاظ على 
هيبته وهي حمفوظة ومصانة بغض 
النظر عما يبث من هنا وهناك؟ أمل 
يكن األوىل أن تبادروا لالتصال 
الذي  التيار  أو  احلكومة  برئيس 
أي  لبحث  حليفكم،  بانه  تقولون 
موقف  دعم  إن  تريدونه؟  طلب 
وموقع رئيس احلكومة ال يستقيم 
مع مواقف دأب عليها مثال ممثل 
يف  النيابي  اجمللس  يف  اجلماعة 
مواقف  مع  التناقض  أو  التحفظ 
من  أو ممارسات  املستقبل  كتلة 
قبيل ما حصل، يتم اللجوء اليها 

دون اي تنسيق او مراجعة«.

رئيس  برئاسة  االول  امس  عقدت  اليت  الوزراء  جلسة جملس  انتهت 
جملس الوزراء سعد احلريري يف السراي احلكومي، عند الرابعة والنصف 
باملعلومات  الرياشي  ملحم  اإلعالم  وزير  أثرها  على  وأدىل  عصرا، 
الرمسية التالية: »جلسة جملس الوزراء عادية جدا، واألبرز فيها إقرار 
املرتبطة  املشاريع  على  العمل  وبداية  احلراري  التفكك  شروط  دفرت 
وبقية  ذلك،  إىل  وما  محود  وبرج  برافا  الكوستا  ومطمري  بالنفايات 

البنود كانت عادية جدا«.
سئل: ماذا عن ملف »تلفزيون لبنان«؟

أجاب: »امللف على طريق احلل«.
سئل: هل مت البحث يف البطاقة البيومرتية من خارج جدول االعمال؟

أجاب: »نعم مت حبثها، واطلعنا على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الذي 
عقد باألمس، ومل يتم االنتهاء من البحث يف موضوع البطاقة، وستعقد 

اللجنة اجتماعا هلا يوم غد«.
إدارة  جملس  تعيني  »مت  قال:  التعيينات،  عن  سؤال  على  وردا 
مستشفى طرابلس، ومستشفى الكرنتينا سيتم تعيني جملس إدارته 

األسبوع املقبل«.
سئل: هل متت املوافقة على متديد اعطاء ال«داتا« اىل االجهزة االمنية؟ 

فأجاب: »نعم ألربعة أشهر«.

جملس الوزراء أقر دفرت شروط التفكك احلراري 
الرياشي: ملف تلفزيون لبنان على طريق احلل
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مل ينتظر النواب أكثر من 10 أيام على اضطرارهم إقرار قانون الضرائب، 
فرصة  استغالل  إىل  سارعوا  حتى  االقتصادية،  اهليئات  لرغبة  خالفًا 
وتأكيد  الرساميل  أصحاب  إلرضاء   2017 عام  موازنة  على  التصديق 
فقانون  العام.  املال  حساب  على  مصاحلهم  بتأمني  التام  التزامهم 
خمالفاته  لكثرة  الدستوري  اجمللس  أمام  فيه  ُيطَعن  مل  إن  املوازنة، 
وفداحتها، يوّفر املزيد من املكاسب واملكافآت واحلمايات للمتهربني 
من الضرائب واملفلسني احتياليًا ومصادري األمالك العامة... وشتى 

أنواع اجلرائم املرتكبة لـ«نتش« املال العام.
خطاباتهم  استهلكت  الذين  الـ35،  النواب  من  أحد  ينَس  مل  تقريبًا، 
أن   ،2017 عام  موازنة  ملناقشة  املخصصة  الثالثة  األيام  من  يومني 
يشكو فداحَة التهّرب الضرييب، وال سيما يف اجلمارك. كانت الشكوى 
خمصصة الستغالل البث التلفزيوني يف تلميع الصورة وترك االنطباع 
عند الناخبني أن النواب حرصاء جدًا على املال العام، ولكن ما إن أمر 
بالتصويت  واملباشرة  البث  بقطع  بري،  نبيه  النواب،  جملس  رئيس 
إىل  وسارعوا  الصعداء،  اجلميع  تنفس  حتى  بندًا،  بندًا  املوازنة  على 
نزع األقنعة الثقيلة، وبدأوا مباراتهم املتوقعة يف الدفاع عن مصاحل 

أصحاب الرساميل والتشريع بامسهم وهلم.
أرباح  على  جدًا  متواضعة  إضافية  بيد من ضرائب  الدولة  أخذته  فما 
يف  البحرية  العامة  واألمالك  والعقارات  األموال  وشركات  املصارف 
جملس  عاد   ،2017/10/9 يف  الصادر   2017/45 رقم  الضرائب  قانون 
النواب ورّد هلا باليد األخرى عند إقرار قانون املوازنة يف 2017/10/19، 
الذي مل خيرج قيد أمنلة عن السياق املستمر من بداية تسعينيات القرن 
املاضي، إذ أغدق يف اإلعفاءات من الغرامات املفروضة على التهرب 
الضرييب، ورفض إقرار أي إجراء إداري، مهما كان بسيطًا أو حمدودًا، 
حيّد من هذا التهّرب، وكذلك شطب مواد وأضاف وعّدل وخفض بدالت 
على  املسيطرين  من  القليلة  الفئة  تلك  ختدم  كلها  أخرى...  وأمورًا 

االقتصاد واملستأثرين باحلصة األكرب من األرباح واملداخيل.
هنا مناذج وأمثلة على بعض ما اقرتفته املوازنة يف هذا اجملال؟

إشغال األمالك العمومّية: الربملان حيمي املستثمرين!
جدًا  غرامات ضئيلة  ُفرضت   ،2017/45 رقم  الضرييب  القانون  مبوجب 
على التعديات القائمة على األمالك العمومّية البحرّية، وهو ما ُعدَّ حماباة 
حملتلي الشاطئ العام وتشريعًا لتعدياتهم. هذه احملاباة انسحبت على 
موازنة 2017. ففي مشروع القانون الذي أعّدته وزارة املالّية وناقشته 
احلكومة قبل إرساله إىل اجمللس النيابي، ُرفَعت رسوم رخصة إشغال 

األمالك العمومّية على كل مرت مربع سنويًا، لتصبح كاآلتي:
 5 مسافة  ضمن  بها  احمليطة  واملناطق  بريوت  يف  لرية  مليون   -

كيلومرتات، بداًل من 100 ألف.
- 500 ألف لرية يف مراكز احملافظات واملناطق احمليطة بها، بداًل من 

50 ألفًا.
 25 من  بداًل  بها،  احمليطة  واملناطق  األقضية  مراكز  ألف يف   250  -

ألفًا.
- 100 ألف يف املناطق األخرى، بداًل من 10 آالف لرية.

مناقشة هذه املادة يف جلنة املال واملوازنة أدت إىل خفض الرسوم 
املقرتحة إىل النصف! مل يكتِف النواب يف اهليئة العامة بهذا اخلفض 
غري املربر، فعمدوا عند التصويت إىل خفضها جمددًا إىل ربع القيمة 
اليت اقرتحتها وزارة املالّية، وكان قائد هذا املنحى فؤاد السنيورة، 
وأّيده نواب التيار الوطين احلّر، ومل تفلح اعرتاضات نواب حزب اهلل 
وحركة أمل، لينتهي األمر إىل حتديد رسم رخصة اإلشغال يف بريوت 
مراكز  ألفًا يف  و125  مربع،  مرت  لكل  لرية  ألف   250 بقيمة  وحميطها 
األقضية  مراكز  يف  لرية  ألف  و62.5  احمليطة،  واملناطق  احملافظات 
واملناطق احمليطة بها، و25 ألفًا يف املناطق األخرى. وليس هناك حاجة 
إىل جهد كبري ملقارنة قيمة هذا الرسم املتواضع مع القيمة الفعلية 
الرائجة للسوق إلدراك مدى احملاباة اليت أظهرها النواب هلذه الفئة 

من شاغلي امللك العام.
دعم املستثمرين: من الضرائب إىل األرباح!

إفالسها  وإعالن  لالسترياد  شركات  إنشاء  إىل  التجار  بعض  يعمد 
للتهرب قبل تسديد الضريبة

موازنة  اعتمادات، ضمن  املوازنة  املاضية، حلظت  السنوات  كما يف 
وزارة املالّية، بقيمة 200 مليار لرية لدعم ما يسمى »فوائد القروض 
بتخصيص  األعمال  أصحاب  الدولة  تدعم  الواقع،  يف  االستثمارّية«. 
هذا املبلغ سنويًا من الضرائب اليت يسددها اجلميع. ال أحد يعلم كيف 
ل إىل مصرف لبنان إلنفاقه  جيري التصّرف بهذا املبلغ الكبري، إذ حُيوَّ
عرب املصارف من دون تقديم أي معلومات عن املنتفعني حبجة السرية 
فارق  كلفة  العامة  اخلزينة  حتميل  على  الدعم  آلية  تقوم  املصرفية! 
والفائدة  املال،  رأس  بها صاحب  يقرتض  اليت  الفائدة  بني  السعر 

اليت تفرضها املصارف لتعظيم أرباحها.
إىل خفضه  واملوازنة، سارعت  املال  البند يف جلنة  هذا  دراسة  عند 
مبعّدل %20، من ضمن »محلة« خفض »على العمياني« طاولت معظم 
يف  ولكن  واجلمعيات.  العام  القطاع  ولغري  العام  للقطاع  التحويالت 
اهليئة العاّمة، قصد وزير املال علي حسن خليل إبالغ النواب بطبيعة هذا 
الدعم وهوية املستفيدين منه، متسائاًل: »هل هناك اتفاق على إلغاء 
هذه القروض ألشطبه؟«، فسارع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، 
إىل تربئة ساحته من هذا »الغلط«، وقال: »اخَلفض مّت عشوائيًا، لذلك 
من األفضل اإلبقاء عليه«، ومل يعرتض إال النائب حسن فضل اهلل، 

»أسرار املوازنة«: ما مل نشاهده على الشاشات
الذي استنكر »عدم التزام ما ناقشته جلنة املال، واالستمرار بدراسة 
املوازنة خارج املهل الدستورّية، وبعد إنفاق اعتماداتها على مساهمات 

ومساعدات غري حمّددة املعايري«، ومل يلَق كالمه أي اهتمام!
إعادة تقييم األصول: هديّة أخرى للمصارف!

أجاز قانون املوازنة »لألشخاص احلقيقيني واملعنويني امللزمني مبسك 
واحدة، وضمن  العقارية، وملرة  الشركات  باستثناء  منتظمة،  حماسبة 
مهلة اثين عشر شهرًا، )حّددت بستة أشهر يف مشروع وزارة املالّية 
وعّدلتها جلنة املال(، من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء إعادة تقييم 
من  الناتج  النقدي  التضخم  آثار  الثابتة وتصحيح  لألصول  استثنائية 
على  املفروض  الضريبة  معّدل  القانون  وخَفض  قيمها.  يف  التغيري 

األرباح اليت ستنجم عن هذه العملية من %15 حاليًا إىل %5 فقط.
هذه املاّدة أثارت سجاالت كثرية يف السابق، يف كل مّرة جرى طرحها، 
نظرًا إىل ما تنطوي عليه من إعفاءات ضريبية للمصارف والشركات مبئات 
ماليني الدوالرات، من دون أي مربر، إذ إن القوانني املرعية اإلجراء 
تنظم عمليات إعادة تقييم موجودات الشركات، إال أن معظم الشركات 
ال يلتزمها ويعمد إىل إخفاء القيمة احلقيقية هلذه املوجودات تهّربًا من 
تسديد الضريبة، وبالتالي ُيبقي ختمينها على األسعار القدمية املسّجلة 
يف امليزانيات املصّرح عنها، وأكثر من يستفيد من اخلفض الضرييب 
هي املصارف اليت استحوذت على عقارات واسعة يف موجوداتها على 
باألسعار  إعادة تقييمها  السابقة، وتسعى حاليًا إىل  أساس األسعار 
احلالية لرفع قيمة رساميلها، أي رفع الثروات الشخصية للمساهمني 

مبليارات الدوالرات من دون تسديد إال %5 كضريبة.
فرض القانون 2017/45 الذي أقّره اجمللس أخريًا، ضريبة مبعّدل 15% 
نّص  فيما  األصول،  تقييم  إعادة  على  و10%  العقارات،  أرباح  على 
قانون املوازنة على جعلها %5 كتعديل استثنائي ولفرتة حمّددة بـ12 

شهرًا!
مكافحة التهرّب الضريبي: شعارات لالستهالك!

التدابري اليت حتّد من  عمدت جلنة املال واملوازنة إىل إجهاض بعض 
التهّرب الضرييب، فيما أجهز الربملان على املواد اليت مل تتمّكن جلنة 

املال من حذفها.
ينّص قانون اإلجراءات الضريبّية رقم 44 الصادر يف عام 2008 على 
أو  تكليف  جداول  مبوجب  الصادرة  املسّددة  غري  الضريبة  »سقوط 
املصّرح عنها بعامل مرور الزمن بعد 4 سنوات«، اقرتحت احلكومة يف 
مشروع املوازنة رفع املهلة إىل سبع سنوات، إاّل أن جلنة املال عّدلتها 
وخفضتها إىل مخس سنوات«. وخالل املناقشات يف اهليئة العامة، 
الضرائب  لتحصيل  كافية  ليست  »املّدة  أن  إىل  املال  وزير  أشار 
وجبايتها، لذا اقرتحنا تعديل القانون ورفع املّدة إىل 7 سنوات«، إال 

أن أحدًا من النواب مل يكن معنيًا ببحث مبصلحة اخلزينة العامة.
حبسب النائب نواف املوسوي، تندرج هذه املاّدة »يف إطار تشريع 
النائب حسن فضل اهلل،  التهرب الضرييب وقوننته«. مل يوافقه إال 
الذي أشار إىل »عدم جواز سقوط الضريبة مبرور الزمن لعدم تشجيع 
التهّرب من دفع املتوجب عليهم«، وسأل فضل اهلل  املكّلفني على 
وزير املال: »من املستفيد من هذا اإلجراء؟ الشركات اليت تتهّرب من 

دفع ضرائبها؟ مَل ال تقّدمون لنا لوائح ملعرفة املستفيدين؟«.
حاول كنعان تربير التعديل الذي أجرته جلنته، فأشار إىل أن »سقوط 
تأتي  وهنا  أرباحهم،  عن  صّرحوا  الذين  األشخاص  يشمل  الضريبة 
مسؤولية اإلدارة جلبايتها يف غضون املّدة احملددة«.اقرتح السنيورة 
»إسقاط كل التكاليف«، فرّد خليل بأن »إجراًء مماثاًل حصل يف عام 
اخلزينة  وتكّبدت   1999 عام  قبل  الصادرة  التكاليف  وأسقطت   ،2004
خسائر مباليني الدوالرات«. عرض بري املادة على التصويت: نواب 
الزمن،  مبرور  الضريبة  إسقاط  بعدم  صوتوا  أمل  وحركة  اهلل  حزب 
سنوات«  مخس  إىل  أربع  من  املدة  »متديد  وأقّر  طرحهم،  فسقط 

بأصوات املستقبل والتيار الوطين احلّر.
اإلفالس االحتيالي: حماية التجار الكبار!

الوطين احلّر، تدبريًا اقرتحته وزارة املالّية يف  أسقط ثنائي املستقبل – 
مشروع املوازنة، حبجة احلّد من التهّرب الضرييب أيضًا. وينّص على 
»استيفاء مبلغ نسبته %1 من قيمة كّل عملّية استرياد وتصدير كأمانة 
املبلغ يف حساب املكلف  أن يدخل  الدخل، على  على حساب ضريبة 

الضرييب وحيسم من الضريبة السنوّية على أرباحه«.
طرح هذه املاّدة يف مشروع املوازنة كشف عن طريقة متبعة للغش 
والتهّرب من ضريبة األرباح، إذ يعمد بعض املستوردين واملصدرين 
ر بضائع، وتعمد إىل بيعها، ثم  إىل إنشاء شركات تستورد أو تصدِّ
تسديد  من  للتهرب  إفالسها  وإعالن  وجودها  بإنهاء  أصحابها  يقوم 
الضريبة املتوجبة على األرباح... هذه الفضيحة كان ميكن أن تدفع 
إىل إجراءات أكثر قسوة تتجاوز حفظ حق اخلزينة بنسبة %1 فقط من 
قيمة كل عملية، إال أن ما حصل كان عكس ذلك متامًا، إذ ُشطَبت هذه 
املادة بالتصويت ضدها، بناًء على اعرتاضات السنيورة وكنعان ونبيل 
دو فريج اليت عّدت »هذه الضريبة مبثابة رسم مجركي مباشر يتعارض 
االتفاقات املربمة، ويؤّدي إىل رفع األسعار. ما يوجب دراستها  مع 
وإعادة النظر فيها«. حاول خليل وفضل اهلل اإلبقاء عليها، لكن دون 
خيّسر  قطاعًا  »هناك  أن  من  املال  وزير  حتذيرات  تنفع  ومل  نتيجة! 
اخلزينة حقوقها من %95 من عملياته، نتيجة إنشاء شركات تستورد 

البضائع ثم تفليسها، للتهرب من تسديد ضريبة األرباح«.
اإلعفاءات من الغرامات: شطارة املتهربني وسذاجة امللتزمني

رسا قانون املوازنة بعد إقراره على سلسلة من اإلعفاءات الضريبّية، 
اليت مّررتها جلنة املال واملوازنة عند إجراء تعديالتها على مشروع القانون 
املرسل من احلكومة. وهو ما وصفه خليل بـ«فرسان املوازنة« لكونها 
تكافئ املتهّرب من دفع ضرائبه وتعاقب من يلتزم دفع الضريبة. فرّد 

عليه كنعان قائاًل: »صحيح أنها فرسان، ولكن أضفناها«.
مباشرة، حتى قبل  النواب  اليت صّدق عليها  اإلعفاءات  تشتمل هذه 

تالوة املادة كاملة، على:
- خفض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة %85 )وهي كانت واردة 
املتوجبة  الغرامات  خفض  إىل  إضافة  احلكومة(،  مشروع  يف  وحيدة 
اإلدارات  من  الواردة  التحصيل  أوامر  متأخرات  على   90% بنسبة 
الرسوم  ومتأخرات  امليكانيك،  رسوم  ومتأخرات  العاّمة،  واملؤسسات 

البلدية، ومتأخرات الرسوم البلدية على املؤسسات السياحّية.
املوازنة  مشروع  ُمدرجة يف  كانت  تدابري  املال جمموعة  جلنة  ألغت   -
األساسي، وهو ما اعرتض عليه نواف املوسوي، لكونها تدابري تطاول 
الضريبة،  من  تتهّرب  ما  وغالبًا  األعباء،  حتّمل  على  قادرة  قطاعات 

وهي:
من  شور  األوف  شركات  على  املفروضة  املقطوعة  الضريبة  رفع   *

مليون إىل 5 ماليني لرية.
* تعديل التقديرات املباشرة اخلاضعة لضريبة األمالك املبنية للوحدات 
املشغولة من غري املستأجرين بنسبة %200 لإلشغاالت احلاصلة قبل 
1997/1/1، ونزواًل وصواًل إىل زيادة بنسبة %50 على اإلشغاالت ما بني 

2003/1/1 و2006/12/31.
السيارات  أنواع  خمتلف  على  املفروضة  امليكانيك  رسوم  تعديل   *

واملركبات.
بري: »كلنا بنعرف إنو عم نرّقع ترقيع!«

نال املركز اللبناني حلفظ الطاقة حّصة واسعة من النقاش، إذ اعرتض 
النائب حممد قباني على ختصيص مبلغ 6 مليارات لرية له ضمن موازنة 
إمدادها  النيابّية تطلب منذ سنتني  الطاقة  الطاقة، كون جلنة  وزارة 
ببيانات هذه اجلمعّية وأنظمتها وميزانيتها »وما من جميب«! مالحظة 
قباني دفعت الرئيس نبيه بري إىل طلب اإليضاحات من وزير الطاقة 
سيزار أبي خليل، الذي حاول االلتفاف على املوضوع باإلشارة إىل أن 
»هذه اجلمعية ناجحة باعرتاف مصرف لبنان، وهناك قانون مرسل منذ 
عام 2012 جلعلها مؤسسة عامة«. إصرار بري على معرفة األسباب اليت 
حتول دون إرسال ملفاتها، أربك أبي خليل، قبل أن يسعفه كنعان 
املستندات  هذه  على  »حصلت  النيابية  املال  جلنة  أن  إىل  بإشارته 
ذلك،  حدوث  اهلل  وفضل  قباني  النائبان  نفى  فيما  طلبتها«،  عندما 
وأشار األخري إىل أن هذه اجلمعية »كانت مشروعًا للـ UNDP وعندما 
انتهى املشروع أعطيت علمًا وخربًا وحتّولت إىل مجعية موجودة دائمًا 
يف وزارة الطاقة وتصرف من املال العام«. اشتداد اجلدل حسمه بري 
بشطب ميزانية املركز، قبل أن يعيد منه ملياري لرية بناًء على طلب 
كنعان وأبي خليل لدفع أجور املوظفني فيها. وهو ما دفع فضل اهلل 
إىل القول »هذا هو الفساد، 2 مليار لرية للتنفيعات. أين هو عمل 4 
أشهر داخل جلنة املال؟«. رّد بري بالقول: »كلنا بنعرف إنو عم نرّقع 

ترقيع!«.
15 مليارًا الستئجار مبنى من »سوليدير«

على الرغم من تالقي خطابات النواب على »مكافحة اهلدر«، إال أنهم مل 
يظهروا مثل هذا احلرص عند التصويت على بنود املوازنة، بل بالعكس 
متامًا. فعلى سبيل املثال ال احلصر، مت طرح قضية استئجار الدولة 
مبنى اإلسكوا من شركة »سوليدير«، الذي ارتفع إجياره مليارًا و800 
مليون لرية خالل سنة واحدة، ووصل إىل 15 مليار لرية يف سنة 2017. 
طلب الرئيس بري توضيح سبب هذه الزيادة الباهظة يف سنة واحدة، 
فرّد عليه وزير العدل سليم جريصاتي بوصفه وزير اخلارجية بالوكالة، 
أيًا من جلسات مناقشة  الوزير األصيل جربان باسيل مل حيضر  كون 
املوازنة، أن »العقد املربم ينّص على هذه الزيادة، وأن الوزير باسيل 
يتفاوض مع اإلسكوا لنقل وزارة اخلارجية إىل مبناها، ونقل مكاتب 
اإلسكوا إىل مبنى أرخص«! حبسب »الدولية للمعلومات«، يشّكل إجيار 
مبنى اإلسكوا %15 من جممل كلفة إجيار املباني احلكومّية، البالغة 100 
مليار لرية، أما جمموع ما دفعته احلكومة كبدالت إجيار هلذا املبنى منذ 
عام 1997 حتى اليوم فيبلغ حنو 165 مليون دوالر أمريكي، أي أكثر من 

كلفة إنشاء عدد من املباني املماثلة.
انتهى النقاش، وصّدق البند كما هو.

GDS ال تحقيقَ برملانيًا يف قضية
حث الرئيس نبيه بري نوابًا معرتضني على طلب تشكيل جلنة حتقيق 
 GDS برملانية خاّصة، تتوىل التدقيق يف قضية االمتياز املمنوح لشركة
ملّد شبكة فايرب أوبتيك خاّصة بها. جاء ذلك بعدما أثار عدد من النواب 
هذه القضية، نظرًا إىل اخلسائر اهلائلة اليت يتوّقع أن تلحق باخلزينة 
العاّمة بنتيجتها. يقول النائب حسن فضل إن »وزير االتصاالت جلأ 
إىل احلكومة إلعطائه سلفة خزينة بقيمة 151 مليار لرية لتوسيع الشبكة 
رفضنا  بعدما  أتى  وهو  خاّصة،  شركة  منها  ستستفيد  اليت  الثابتة 
بأن  علمًا  املوازنة،  ضمن  املقّدم  الربنامج  قانون  إطار  يف  إدراجها 

إصراره على صرف املبلغ يعين مباشرة التنفيذ قبل إقرار القانون«.
محاولة لتهريب تسوية مخالفات البناء منذ 1971

جرت حماولة يف املوازنة لتهريب تسوية خمالفات البناء احلاصلة منذ 
عام 1971، وهو ما عارضه السنيورة بوصف هذا البند مبثابة »جيش 
املوازنة« وليس جمّرد »فرسان املوازنة«، يف حني أشار مسري اجلسر 
إىل أنها »املرة الثانية اليت ميّرر بها ونتصّدى له«، واعرتض فضل 
ابراهيم  من  دافع كّل  املقابل،  بالـ«تهريبة«. يف  عليه ووصفه  اهلل 
كنعان وأنطوان زهرا عن القانون باعتبار أنه »حيّل مشاكل عالقة منذ 
أقررنا  بعدما  إجراًء مماثاًل، وخصوصًا  تنتظر  الناس  1994، وبأن  عام 
»إحالته إىل جلنة  بري  الرئيس  البحرّية«. فقّرر  األمالك  غرامات على 

اإلدارة والعدل لدراسته يف مهلة شهر«.

فيفيان عقيقي
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ل السياسة.  نُّ مؤسسة قوى األمن الداخلي من حمِ َتئمِ
عامًا،   13 منذ  فيها  متوقفة  الضباط  تشكيالت 
دها، هي  مِّ عيض عنها بقرارات فصل قبل أن يجُ استجُ
صدر جملس  األخرى، نزاع أهل السياسة. وإذا مل يجُ
قيادتها تشكيالت عامة يف اجتماعه املقبل، ستبقى 

»تشكيالت رستم غزالة« سارية املفعول.
طيف اللواء رستم غزالة ال يزال حاضرًا يف املديرية 
العامة لقوى األمن الداخلي. يصعب تصديق أن آخر 
تشكيالت عامة للضباط يف املديرية األمنية أبصر 
األسبق  العام  املدير  عهد  يف   ،2004 عام  النور 
رفت  عجُ تلك  الضباط  تشكيالت  احلاج.  علي  اللواء 
بـ«تشكيالت أبو عبدو«، لكونها أجُجريت مبباركة من 
غزالة. لكن نعمة »أبو عبدو« مل تدم. إذ بعد خروج 
اجليش السوري من لبنان، عجز املديرون العامون 

املتعاقبون عن إجراء أي تشكيالت.
اللواء أشرف ريفي الذي كان حاكمًا بأمره  وحتى 
يف فرتة سطوة تيار املستقبل على رأس املديرية، 
مل ينجح يف إصدار »أمر نقل« عام. كان فقدان 
ل  عطِّ يجُ األمن  قوى  قيادة  جملس  يف  النصاب 
رّحل جلساته، وباتت  االتفاق، واخلالفات السياسية تجُ
مجيع مناقالت الضباط جتري مبوجب »قرارات فصل 

صار إىل متديدها بعد ثالثة أشهر. مؤقت«، يجُ
ورغم أن اللواء عماد عثمان تسّلم موقعه يف آذار 
املاضي، وفيما متكنت احلكومة من إجراء تعيينات 
وتشكيالت يف أرفع املناصب يف الدولة، إال أن 
عن  عاجزة  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية 
تعيني ضباط أصالء يف الفصائل واملفارز والسرايا 
املواقع  من  العظمى  الغالبية  والشعب.  واألقسام 
د  دَّ َ متجُ قرارات  »مفصولون« مبوجب  يشغلها ضباط 
منذ عام 2005، ما يضع عالمة استفهام كربى حول 
ستخدم  قانونية ذلك. فقرارات الفصل ينبغي أن تجُ
يف حاالت استثنائية، وملدة حمدودة، ال أن تصبح 

منط عمل يدوم 12 عامًا.
جملس  سينعقد  املقبل،  الثاني  تشرين   11 يوم 
أعضاء  على  عثمان  اقرتح  وإذا  املديرية.  قيادة 
بعضهم  فإن  الفصل،  قرارات  متديد  اجمللس 
عامة.  تشكيالت  إجراء  وسيطلبون  سيعرتضون، 
مسيحيون  ضباط  هم  لعثمان  »سيتصّدون«  ومن 
املديرية.  األمور يف  قال  تجُ الوقاحة  بهذه  وشيعة. 
للكلمة  ما  بكل  قيادة،  جملس  ليس  فاجمللس 
الطوائف  فيه  تتمثل  مّلّي،  جملس  هو  معنى.  من 
املدير  عضوًا:   11 من  يتألف  السياسية.  والقوى 
ومخسة  درزي،  سنيان،  شيعيان،  )سين(،  العام 
مسيحيني. نصاب االنعقاد 8 من أصل 11. والرقم 

8 هو نفسه الالزم إلصدار أي قرار.
احلصص  صارت  السوري،  اجليش  انسحاب  بعد 
الطائفية والسياسية أكثر »وضوحًا« من ذي قبل. 
بات الضباط حيتمون باملظلة السياسية ــ الطائفية 
ميّثل  عام  ضابط  مثة  آخر.  اعتبار  أي  بال  وحدها، 
ه الضباط من أبناء  طائفته يف اجمللس، فيخطب ودَّ
طائفته. ومن دون احلظوة السياسية أو الطائفية، 
صبح حظوظ الضابط يف ارتقاء املناصب احلّساسة  تجُ

مثال  مثة  ضعيفة. 
حّي و«مباشر« حاليًا. 
مع اقرتاب إحالة قائد 
القضائية  الشرطة 
العميد ناجي املصري 
على التقاعد، سيختار 
جنبالط  وليد  النائب 
البديل.  الضابط 
احلزب  رئيس  انتقى 
العميد  االشرتاكي 
أسامة عبد امللك خلفًا 
أّنه  رغم  للمصري، 
»اشرتاكيًا«.  ليس 
الضابط  أّن  ورغم 
مثة  أّن  إال  درزي، 
من  عليه  »نقمة« 

املعلومات«. انفّض االجتماع بال اتفاق.
دار  ثاني املطبات، »األزمة الشيعية«. ألن األمور تجُ
بهذه الطريقة، كان على عثمان أن يقصد الرئيس 
نبيه بري يف آذار املاضي، ليستأذنه بتعيني العقيد 
علي سكينة قائدًا للدرك يف الشمال، والرائد ربيع 
فرع  يف  العسكري«  »األمن  عن  مسؤواًل  فقيه 
ضباط،  يقوهلا  شيعيان«.  »املوقعان  املعلومات. 
و«مسؤولون« سياسيون وأمنيون بكل راحة ضمري. 
أنهما من  اعرتض بري على اقرتاَحي عثمان، رغم 
أحد  اجمللس،  رئيس  مستشار  الضباط.  أفضل 
بعلبكي أبلغ عثمان بوضوح: »مشكلتنا ليست يف 
االمسني، لكن مبا أنك سألَتنا رأينا، فنحن نفضل 
تعيني املقدم مصطفى بدران يف األمن العسكري، 
والعقيد يوسف درويش يف درك الشمال«. غادر 
بتعيني سكينة  قراره  وأصدر  التينة،  عثمان عني 
وفقيه، فنزل عليه غضب حركة أمل، من خالل وقف 
وزارة املالية صرف النفقات السرية لقوى األمن 
ستخدم لعدة أهداف: متويل  الداخلي. وهذه النفقات تجُ
العمل األمين لفرع املعلومات وغريه من القطعات، 
جزء  منح  مناقصات؛  بال  وجتهيزات  معدات  شراء 
منها لضباط املعلومات )وبعض الرتباء والعناصر( 
وبعض القطعات األخرى كراتب إضايف، توزيع جزء 
القيادة لينفقوها بال أي  منها على أعضاء جملس 

حسيب أو رقيب.
ال جديد يلوح يف األفق. الشلل مستمر يف املديرية 
عماد  اللواء  قبل  املرتكب من  »اخلطأ  سوَّ  يجُ إن مل 
العقيد علي  التينة طرحت استبدال  عثمان«. عني 
ــ  ويتذّرع  قراره،  على  صّر  يجُ عثمان  لكن  سكينة، 
عن  األمن  قوى  د  بعمِ يجُ بأّنه  ــ  منه  مقربني  حبسب 
يرى يف تصرفات  اخلصم  الطرف  لكن  السياسة، 
عثمان كيدية: »كيف تنأى باملديرية عن السياسة، 
والقوات  اجلنوب  يف  احلريري  بهية  رضي  تجُ لكنك 
يف  احلر  الوطين  والتيار  لبنان  جبل  يف  اللبنانية 
زحلة، ووليد جنبالط يف كل موقع لضابط درزي، 
تفعل  ثم  رأيه  بري  الرئيس  لتسأل  تترّبع  فيما 

عكسه؟«.
حل هذه املعضلة مل يعد بيد عثمان، بل عند الرئيس 
على  حل  اقرتاح  إىل  بادر  سيجُ الذي  احلريري  سعد 
بري. فاملديرية تئّن حتت ضغط غياب املصاريف 
بارزون:  ضباط  ويقول  أشهر.   7 منذ  السرية 
»مؤسسة قوى األمن ليست مديرية أمن الدولة«. 
عديد األوىل يعادل حنو 10 أضعاف الثانية. هذه 
املالية  وزارة  جتربة  إّن  للقول  ستحضر  تجُ املقارنة 
دفع  )وقف  سنتني  مدى  على  الدولة«  »أمن  مع 
السابق  العام  مديرها  اتهام  جّراء  السرية  نفقاتها 
تتكرر  أن  يوز  ال  القانون(،  مبخالفة  قرعة  جورج 
مع األمن الداخلي. فرغم »خطأ اللواء عماد عثمان، 
الضباط  من  اثنني  أمساء  باختيار  انفراده  جّراء 
الشيعة بعد استشارته مرجعيتهما السياسية«، إال 
أّن حرمان املؤسسة األمنية، اليت يصل عديدها إىل 
حنو 29 ألف عسكري، من املصاريف له انعكاسات 
خطرية قد تشّل قدرتها على العمل األمين. إذ من 
دون املال، ال تستطيع الذراع األمنية يف املديرية 
شهرها  األزمة  دخلت  فقد  طبيعي.  بشكل  العمل 
الثامن، ليبلغ املبلغ املرتاكم مثانية مليارات و400 
إذا  خبسارته  املديرية  د  هدَّ تجُ لبنانية،  لرية  مليون 

انقضى العام احلالي من دون حّل اخلالف.
على  التوافق  دون  حيول  الذي  الثالث  املطب 
التشكيالت متصل بعدم قانونية بعض القطعات. 
ل جملس الوزراء مرسوم تنظيم  عدِّ فحتى اليوم، مل يجُ
املديرية، مبا يتيح حتويل فرع املعلومات إىل شعبة، 
ومكتب مكافحة اإلرهاب إىل قسم )هذا القسم ال 
وإنشاء  االسم(،  اإلرهاب سوى  حيمل من مكافحة 
امللكية  وحاية  اإللكرتونية  اجلرائم  مكافحة  مكتب 
الفكرية. ورغم ذلك، فإن التوافق السياسي يعل 

هذه العقدة األسهل للحل.
األمن  قوى  يف  الصراعات  هذه  كل  تقع  ملاذا 
األمنية؟ يرى بعض  األجهزة  باقي  الداخلي، دون 
»الدميقراطية  إىل  مرّده  الصراع  هذا  أن  الضباط 
املمنوحة  فالسلطة  األمن.  قوى  على  املفروضة« 
للمدير العام مقّيدة بالتصويت يف جملس القيادة، 
بينما صالحيات باقي قادة األجهزة األمنية مطلقة. 
جراء  وحده،  العام  املدير  يقرر  العام  األمن  ففي 
أمن  ويف  الداخلية.  وزير  من  املمنوح  التفويض 
يف  أما  ونائبه.  العام  املدير  يتوافق  الدولة، 
ستة  من  مؤلف  عسكري  جملس  فهناك  اجليش، 
باألكثرية،  يقرتعون  اجليش(  قائد  )بينهم  ضباط 
ح الكفة عند التعادل صوت القائد. واجلدير  رجِّ ويجُ
اقرتح  احلريري،  رفيق  الراحل  الرئيس  أن  ذكره 
الداخلي  األمن  قوى  قيادة  جملس  يقتصر  أن 
على املدير العام وقادة املناطق اخلمس، فيكون 
على هيئة اجمللس العسكري يف اجليش. غري أن 

االقرتاح مل يبصر النور.
جملس  سيجتمع   ،)2017/11/11( يومًا،   15 بعد 
نتج  يجُ أن  فإما  التشكيالت.  أمر  ليبحث  القيادة 
التوافق السياسي قرارًا بهذا الشأن، وإما أن يبقى 

فرمان رستم عزالة هو احلاكم.

تشكيالت قوى األمن: زمن رستم غزالة مستمر!

بعض زمالئه، لكونه متزّوجًا سيدة مسيحية. ويأخذ 
وعّمد  كنسيًا  زواجًا  تزّوج  أنه  املعرتضون  عليه 
هناك  فيما  كسروان،  للعيش يف  وانتقل  أوالده 
ضابط آخر، العميد ماجد طربيه، اشرتاكي اهلوى، 
وهو، يف نظر بعض زمالئه، »درزي قح«، و«أحّق 
حبّصة الطائفة«! وعلمت »األخبار« أّن العميد طربيه 
زار على رأس وفد كبري منزل النائب وليد جنبالط 
تيمور  والتقى جنله  أمس،  من  أول  كليمنصو  يف 
عبد  اختيار  على  ليحتج  فاعور،  بو  وائل  والنائب 
امللك عوضًا عنه، بذريعة أّن األقدمية تعزز فرصته 

ال فرصة عبد امللك.
ال  »املؤسسة«.  أمور  دار  تجُ واخلطورة،  اخلفة  بهذه 
وجود للدولة يف مؤسسة الدولة. مثة زعماء طوائف، 
بيدهم مصري الضباط، وهلم حصص يف املراكز، 
الدستور.  من  أقوى  باتت  بأعراف  عليهم  موزعة 
ميكن جتاوز الدستور النتخاب رئيس للجمهورية عام 
2008، ولتمرير موازنة الدولة بال قطع حساب عام 
تعيني  التفكري يف  على  أحد  لكن ال يرؤ   ،2017
ضابط غري درزي يف قيادة الشرطة القضائية، أو 
ضابط غري ماروني يف قيادة الدرك، أو ضابط غري 
شيعي يف اإلدارة املركزية، أو غري سين يف معهد 
قوى األمن. ولألمانة، ليس اللواء عماد عثمان من 
تبدو  املؤسسة.  هي  هكذا  األعراف.  هذه  أرسى 

كذلك منذ األزل.
بالورود.  معّبدة  ليست  التشكيالت  أمام  الطريق 
»األعضاء  مطالب  أوهلا  املطّبات،  من  الكثري  مثة 
املسيحيني«. قرارهم السياسي بات شبه حمصور 
سابق  اجتماع  ويف  باسيل.  جربان  الوزير  يد  يف 
رئاسات  يف  مسيحية«  بـ«حّصة  طالبوا  للمجلس، 
الشعب يف املديرية. جمددًا، بهذه الفجاجة كانت 
قال يف اجتماع جملس قيادة املديرية العامة  األمور تجُ
املسيحيون(،  )أي  »لسنا  الداخلي.  األمن  لقوى 
رئاسة  نريد  للمديرية.  املالي  القرار  يف  شركاء 
مل  »إذا  آخر:  قال  ثم  اإلدارية«.  الشؤون  شعبة 
تعطونا الشؤون اإلدارية، فسنطالب برئاسة شعبة 

آخر أمر نقل عام للضباط كان يف عهد اللواء علي الحاج عام ٢٠٠٤ )مروان طحطح(

رضوان مرتضى
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لبنانيات

الفيدرالية  الشرطة  داهمت 
مكاتب نقابة العمال االسرتاليني 
يف سيدني وملبورن، اليت كان 
يرأسها زعيم املعارضة احلالي 
بيل شورتن كجزء من التحقيق 
قبل  قدمت  اليت  التربعات  يف 
tGe  عشر سنوات إىل جمموعة

Up! الناشطة.
بالتحقيق  املداهمات  وترتبط 
الذى جتريه مفوضية املنظمات 
ايضا  تدرس  التى  املسجلة، 
حزب  حلمالت  النقابة  تربعات 
فى  مقاعد  ثالثة  فى  العمال 
يف  مبا   ،2007 عام  انتخابات 
ذلك مقعد Maribyrnong الذي 

يشغله حاليا السيد شورتن.
الفيدرالية  الشرطة  وتداهم 
مكاتب بيل شورتن يف النقابة 
تربعات  خلفية  على  القدمية، 
الناشطني  جمموعة  إىل  مقدمة 

GetUp! قبل عشر سنوات.
مفوضية  باسم  متحدث  وقال 
تلقت  انها  املسجلة  املنظمات 
يف  شكوكا  اثارت  معلومات 
وثائق  اتالف  او  إخفاء  احتمال 
ذات صلة بالتحقيق يف مكاتب 
النقابة يف سيدني وفيكتوريا.

هذه  املفوضية  رفعت  وقد 
اصدر  قاٍض  اىل  املعلومات 
اقرها يوم الثالثاء اوامر مبوجب 
املادة  335K من قانون العمل 
املسجلة(  )املنظمات  العادل 
الوثائق  بضبط  تسمح  واليت 
لنقابة  الوطين  املكتب  من 
العمال االسرتاليني يف سيدني 

ومكتب فرع فيكتوريا.
أو  اتالف  أو  إخفاء  اجلائز  ومن 
بالتحقيق  تتعلق  وثيقة  تغيري 
أن  وشك  على  الذي  اجلاري 
مبوجب  املفوضية  فيها  حتقق 

املادة  337AC من القانون.
الوثائق   ان  النقابات  وقالت 
الشرطة  فيها  ونظرت  سبق 
يف  االسرتالية  الفيدرالية 
اجتماع  حمضر  مشلت  مداهمات 

تنفيذى وطين للنقابة.
وقد اعلنت مفوضية املنظمات 
حلكومة  التابعة  حديثا  املسجلة 
تورنبول يوم اجلمعة من االسبوع 
املاضي انها بدأت التحقيق يف 
مكاتب  قدمتها  اليت  التربعات 
يف  االسرتاليني  العمال  نقابة 

اسرتاليا ومكاتب فيكتوريا.
نهاية  يف  املداهمات  وجاءت 
السيد  فيه  قاد  الذي  اليوم 
على  املعارضة  هجوم  شورتن 
االئتالف يف الربملان بسبب عدم 
كفاية التمويل واملوارد املتاحة 
وثائق  بعد  الفيدرالية  للشرطة 
داخلية تسربت وكشفت عن ان 
املخدرات  عن  البحث  عمليات 
زيادة  بسبب  بالتوقف  مهددة 

االحتياجات األمنية.
بشراسة  احلكومة  دافعت  وقد 
وقت  يف  الزعم  هذا  ضد 

األسئلة.
العمال  نقابة  قوانني  وتنص 
جيب  أنه  على  االسرتاليني 
اليت  التربعات  على  املوافقة 
1000 دوالر من قبل  تزيد عن 
الوطنية  التنفيذية  السلطة 

للنقابة.
اليت  التربعات  وتشمل 
والتحقيق  تفحصها  جيري 
دفعها  دوالر  ألف   100 فيها 
العمال  لنقابة  الوطين  املكتب 
يف   !Getup إىل  االسرتاليني 
الفرتة 2008t2007، و 25 ألف 
حلملة  املكتب  دفعها  دوالر 
على  االنتخابية  شورتن  السيد 
مقعد Maribyrnong يف الفرتة 

.2008t2007
يف   التحقيق  جيري  كما 
العمال  لنقابة  آخرين  تربعني 
احلمالت  يف  االسرتاليني 
االنتخابية نفسها حلزب العمال 
وهما  20 ألف دوالر يف مقعد 
و  أسرتاليا  غرب  ستريلنغ يف 
 Petrie 25 ألف دوالر يف مقعد

يف كوينزالند.
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الشرطة الفيدرالية تداهم مكاتب نقابة العمال االسرتاليني يف سيدني وملبورن

يرأس  شورتن  السيد  وكان 
من  االسرتاليني  العمال  نقابة 
عام 2001 حتى  شهر آب من 
املؤسس  واملدير   2007 عام 

!GetUp السابق لـ
على  املداهمات  شأن  ومن 
مكاتب السيد شورتن السابقة 
يف النقابة وعالمات االستفهام 
حول التربعات أن ختلق صداعا 
على  املعارضة  لزعيم  جديدا 
النقابي الذي تفحصته  ماضيه 

مفوضية هيدون امللكية.
والتون  دانيال  وقال 
العمال  لنقابة  العام  السكرتري 
االسرتاليني ان هذه املداهمات 
عادي  غري  انتهاكا  »تشكل 
ملوارد الشرطة واموال دافعي 
حكومة  قبل  من  الضرائب 

يائسة«.
النقابة  حمامي  ارسال  مت  وقد 
بعد ظهر يوم الثالثاء اىل حمكمة 
ملبورن لالعرتاض على الطريقة 
مع  التعامل  فيها  يتم   dالت

التحقيق.
النقابة  يف  مسؤولون  وقال 
الشرطة   من  عنصرا   26 ان 
الفيدرالية شاركوا يف مداهمات  

مكاتب النقابة يوم الثالثاء.

وقد أثار كل من السيد والتون 
العمال  حزب  باسم  والناطق 
برندن أوكونور خماوف وشكوكا  
من أن وسائل اإلعالم اتت على 

ذكر املداهمات قبل وقوعها.
»من  والتون:  السيد  وقال 
أن  قبل  أنه  قلقنا  دواعي 
خيططون  كانوا  أنهم  نكتشف 
كانت  اخلطوة،  هذه  الختاذ 
مصطفة  إعالمية  طواقم  هناك 

خارج مكاتب النقابات«.
ان  تعتقد  النقابة  ان  واعلن   
بها  تقوم  اليت  التحقيقات 
املسجلة  املنظمات  مفوضية 
دوافع  ذات  هي  واملداهمات 
على  اهلجوم  وهدفها  سياسية 

سجل ومسعة السيد شورتن.
»ان  والتون  السيد  وقال 
نقابتنا تعمل منذ 131 عاما، لكن 
املسجلة  املنظمات  مفوضية 
اليت  الفرتة  فى  النظر  قررت 
تقتصر على تسلم بيل شورتن 

مهام سكرتري النقابة.
اجمللس  سكرترية  واتهمت 
العمال  لنقابات  االسرتالي 
حكومة  ماكمانوس  سالي 
املروع  »اهلجوم  بـ  تورنبول 

على الدميقراطية«.

ماكمانوس  السيدة  ووصفت 
املداهمات بأنها »متاما ومطلقا 
انها  واضافت  للمال«،  تبديد 
»واثقة متاما انه ليس هناك ما 

يدعو للقلق«.
بى سى«  »ايه  لشبكة  وقالت 
ليلة الثالثاء »ان نقابة العمال 
بالقلق  تشعر  ال  االسرتاليني 

البتة«.
كل  أن  نعتقد  »حنن  واضافت 
ما  متاما،  يرام  ما  على  شيء 
زحف  هو  منه،  قلقون  حنن 
]الفيدرالية[  الشرطة  عناصر 

داخل مكاتب النقابة«.
الشرطة  باسم  متحدث  واكد 
الفيدرالية االسرتالية انه ينفذ 
ملبورن  فى  تفتيش  مذكرات 
مفوضية  لدعم  وسيدنى 
املنظمات املسجلة يف التحقيق 

الذى جتريه حاليا.
رئيس  أوكونور  السيد  واتهم 
تورنبول  مالكومل  الوزراء 
املفوضية  بتوجيه  واالئتالف 
»مطاردة ساحرة«، وقال  لبدء 
إن على احلكومة أن توضح ما 

تعرفه عن املداهمات.
ان  الواضح  »من  واضاف 
وأساء  تدخل  تورنبول  مالكومل 

السلطة  يف  ومنصبه  استغالل 
الشرطة  موارد  على  واعتدى 
زعيم  على  هجوم  لشن 

املعارضة«.
»من  اوكونور  السيد  وقال 
الواضح أن مالكومل تورنبول قد 
أساء استخدام الشرطة. اليوم 
تقديرات  خالل  من  اكتشفنا 
جملس الشيوخ أن هناك قضايا 
الفيدرالية  الشرطة  مع  موارد 
لدينا  نفسه،  الوقت  يف   ...
مع  احلكومة  فيه  تتعامل  وضع 
الشرطة كما لو انها لعبة، من 
يف  للتحقيق  استخدامها  خالل 

مسألة مدنية«.
أدلة  يقدم  ان  دون  وذلك   
احلكومة  بتدخل  االدعاء  تدعم 

يف عمليات الشرطة.
احلكومة  باسم  متحدث  وقال 
ان الشرطة الفيدرالية مستقلة 
عن احلكومة وان »حزب العمال 
الشرطة  استقاللية  يهاجم 
الفيدرالية االسرتالية وضباطها 
ونزاهتها ومهنيتها. هذا افرتاء 

مهني واهلاء مشني«.
ميكاييال  العمل  وزيرة  وأحالت 
املفوضية  إىل  التربعات  كاش 

يف شهر اب املاضي.

الشرطة الفيدرالية تداهم مكاتب نقابة العمال االسرتاليني يف 
سيدني

زعيم املعارضة بيل شورتن عندما كان سكرتري النقابةأدلة نقلت من مكاتب سيدني سكرتري النقابة سالي ماكمانوس يف مكاتب فيكتوريا

!GetUp بول اوستن املدير الوطني لحركة

الشرطة الفيدرالية تدخل املكاتب الرئيسية لنقابة العمال االسرتاليني 
يف سبانسر سرتيت

الشرطة الفيدرالية تنقل وثائق ممزقة وأدلة اخرى خالل مداهمة مكاتب 
النقابة يف نيو ساوث ويلز

ممثلون قانونيون لبيل شورتن يغادرون مكاتب النقابة يف نيو ساوث 
ويلز
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أكثر من 4 آالف أسرتالي 
يتعرضون لبرت أطرافهم سنوياً 

والسبب السكري

أطلق عدد من اخلرباء يف جمال 
السكري  مرض  بأخطار  التوعية 
الوعي  زيادة  إىل  تهدف  محلة 
حول املضاعفات املصاحبة هلذا 
املرض واليت قد تصل إىل حد 
برت األعضاء أو العمى أو غريها. 
توعية  إىل  احلملة  تهدف  حيث 
طلب  بأهمية  السكري  مرضى 
العالج املناسب بالوقت املناسب 
للتقليل من حاالت البرت النامجة 

عن مضاعفات السكري.
عمليات  انتشار  املعروف  ومن 
املريض  حالة  تقدم  جراء  البرت 
أسرتاليا  يف  حيث  بالسكري 
عن  يقل  ال  ما  أطراف  برت  يتم 
بسبب  سنويًا  أسرتالي   4500
مرض السكري ومضاعفاته. إال 
أن اخلرباء يقولون إن 85% من 
هذه احلاالت كان ميكن جتنبها.

 ويقول اخصائي جراحة االوعية 
 Ramon الربوفيسور  الدموية 
VaRcoe إن االطراف اليت قد 
معاجلتها  يتم  قد  للبرت  تتعرض 
وجود  عن  مبكرًا  الكشف  مت  لو 
مشكلة من مضاعفات السكري، 
ويدعو الربوفيسور املرضى إىل 
حبوب  أي  عن  التساهل  عدم 
أقدامهم  على  تظهر  بثور  او 
اطرافهم  او  املثال  سبيل  على 
ويذكر بأهمية إجراء الفحوصات 
إىل  الوصول  لتجنب  الدورية 

مرحلة البرت.
االطباء  من  عدد  وسيعقد 
املتخصصني يف جمال السكري 

اجتماعًا يف سيدني ملباحثة سبل 
أن  البرت ويأملون  تقليل حاالت 
بالتقليل  احلملة  هذه  تساعد 
أعبائها  ومن  احلاالت  هذه  من 
وحتى  والنفسية  اجلسدية 
والقطاع  املريض  على  املادية 

الصحي.
البرت  عمليات  كلفة  تبلغ  حيث 
مرض  مضاعفات  عن  النامجة 
مليون   835 حوالي  السكري 
دوالر سنويًا ما دعا احلكومة إىل 
تشجيع احلمالت التوعوية بأهمية 
اجراء الفحوصات الدورية لتجنب 

هذه اخلطوة.
ويقول املدير التنفيذي ملؤسسة 
 GReG االسرتالية  السكري 
Johnson إن حوالي 10 االف 
املساعدة  إىل  حيتاجون  شخص 
ظهور  بسبب  سنويًا  الطبية 
بثور او حبوب على اقدامهم او 
عام  بشكل  القدم  يف  مشاكل 
نصف  حوالي  االمر  نهاية  ويف 
هذا العدد يتعرض لبرت القدم.

القدم  عالج  أخصائية  وتقول 
إن  شهوان  سهى  الدكتورة 
أن  ميكن  القدم  يف  االلتهاب 
يبدأ بشكل صغري جدًا، التلوث 
يف اجللد قد يدخل إىل االنسجة 
إىل  يصل  قد  ومنها  الداخلية 
العظم وبالتالي تصل إىل مرحلة 
البرت او قطع اجلزء امللوث إلنقاذ 

حياة املريض.

sBs :املصدر

مدينة  يف  األوبرا  دار  احتفلت 
يف  ال44  بعامها  سيدني 
األول  تشرين  من  العشرين 
املميز  املبنى  وهلذا  أكتوبر. 
عام  منذ  بدأت  وقصة  تاريخ 
بناء  فكرة  جاء  حيث   .1973
األوبرا هاوس بعد أن رأى أحد 
وهو  الربيطانيني  املوسيقيني 
ضرورة   euGene Gossens

إنشاء دار لألوبرا.
ووافق على الفكرة رئيس والية 
جوزف  أنداك  ويلز  نيوساوث 
كاهيل ومت تشكيل جلنة الختيار 
والتصميم  املناسب  املوقع 
عن  اإلعالن  مت  كما   1955 عام 
تصميم  الختيار  دولية  مسابقة 
اعتماد  مت  أن  بعد  البناء  هذا 
 BennelonG احلالي  املوقع 
للحديقة  احملاذي   Point
 Royal الشهرية  امللكية 

Botanic GaRden
تقدم لبناء األوبرا هاوس حوالي 
230 مهندسًا معماريا ومت اختيار 
الفائز عام 1957 وهو الدمناركي 

JøRn utzon
مدينة  يف  األوبرا  دار  تعترب 
سيدني أيقونة اسرتالية تشتهر 
بها البالد عامليًا ومعلمًا سياحيًا 
السياح من كافة دول  يقصده 
اليت صممها  الدار  العامل. هذه 
الدمناركي  املعماري  املهندس 
JøRn utzon افتتحت بشكل 
رمسي يف العشرين من تشرين 

أول أكتوبر عام 1973.
وإليكم احلقائق التالية عن دار 

يف عيدها الـ44: سبع حقائق 
عن دار األوبرا يف سيدني!

األوبرا
هاوس  األوبرا  بناء  كلفة   -1
دوالر  مليون   102 ال  جتاوزت 
 7 مبلغ  رصد  من  الرغم  على 

ماليني دوالر فقط لبنائها!
املعماري  املهندس  حصل   -2
utzon الذي صمم دار األوبرا 
على جائزة نقدية قيمتها 5 آالف 

باوند لقاء تصميمه.
األوبرا  دار  بناء  عمليات   -3
الرغم  على  عامًا   14 استغرقت 
 4 فقط  تستغرق  أن  توقع  من 

سنوات!
على  املبنى  سطح  حيتوي   -4
واليت  بالطة  مليون  من  أكثر 
من  هكتار   1.6 حوالي  تغطي 

البناء ومت جلبها من السويد.
عرضًا  هناك  يكون  عندما   -5
فإن  األوبر  دار  يف  موسيقيًا 
درجة احلرارة جيب أن ال تتجاوز 
22 درجة كي ال تتعطل اآلالت 

املوسيقية او تتعرض للتلف.
األوبرا  دار  تستضيف   -6
مسرحي  عرض   1500 من  أكثر 
كما  عام  كل  وراقص  وغنائي 
يقصدها أكثر من 8 مليون زائر 

يف السنة الواحدة.
وبالتحديد   2007 عام  يف   -7
من  والعشرين  الثامن  يوم 
دار  ادراج  مت  يونيو  حزيران 
الئحة  على  سيدني  يف  األوبرا 
العاملي من قبل منظمة  الرتاث 

اليونيسكو .

sBs :املصدر

 nsW والية  حكومة  تعرضت 
النتقادات الذعة بعد الكشف عن 
 lake ببيع حمطة طاقة  قيامها 
مليون  مقابل   macquaRie
تقدر  اذ  عامني  قبل  دوالر 
مليون   750 اليوم  احملطة  قيمة 

دوالر.
الوالية  حكومة  رئيسة  وحبسب 

بيعت مبليون دوالر قبل عامني واليوم تّثمن بـ 750 مليون دوالر

تقرتب املهلة املعطاة للمعتقلني 
إلخالء  مانوس  جزيرة  معتقل  يف 

املعتقل يف آخر هذا الشهر.
مسة  حيملون  الذين  أعطي  وقد 
معتقل  إىل  االنتقال  خيار  اللجوء 
دولة نارو أو البقاء إىل أجل غري 
مسمى يف أماكن أخرى من بابوا 
نيو غيين ريثما يوجد حل نهائي 

هلم.
يف هذه األثناء أعلنت السلطات 
املشرفة على معتقل مانوس أنها 
وتوقف  السمانة  حمل  ستغلق 

توزيع األدوية على املرضى.
أحد املعتقلني يف مانوس، يتحدث 
هنا ويقول إن خيار الذهاب إىل 
معتقل نارو ليس واردا حمذرا يف 

كارثة  حصول  من  نفسه  الوقت 
على  السلطات  أصرت  ما  إذا 

بالقوة  وإخراجهم  املعتقل  اغالق 
منه إىل أماكن يعتربونها غري آمنة 

يف جمتمع بابوا نيو غيين.
sBs :املصدر

أيام وُيغلق معتقل مانوس، فما هو مصري املعتقلني؟
ت ملكة مجال أسرتاليا إمسا  ردَّ
الذين  منتقديها،  على  فولودير 
قالوا إنها ال متثل أسرتاليا، نظرًا 
بالقول:  الديانة،  مسلمة  ألنها 
هذه  حتتمل  ال  قصرية  »احلياة 

املشاعر السلبية«.
من  البالغة  إمسا  وأضافت 
 daily العمر 25 عامًا لصحيفة
teleGRaPh أنها ساحمت من 
تعليقات  أن  موضحة  هلا،  أساء 
عن  ناجتة  السلبية  األشخاص 
ومدى  املعلومات،  يف  قصور 
فهمهم جيدًا لطبيعتها، وقالت: 
احلواجز  كسر  يف  أمل  »عندي 
على  البقاء  خالل  من  هؤالء  مع 

طبيعيت«.

أسرتاليون يرفضون ملكة مجال بالدهم ألنها 
مسلمة.. رد صاحبة اللقب عليهم كان رائعًا

 the صحيفة  وحبسب 
الربيطانية،   indePendent
للمسابقة  املنظمة  اللجنة  فإن 
بالتاج،  إمسا  فوز  إعالن  وفور 
اجلمعة 20 أكتوبر/تشرين األول 
الرسائل  عليها  انهالت   ،2017
السلبية اليت طالب فيها البعض 
فيما  املسابقة،  نتيجة  بإلغاء 
تسمحون  »كيف  آخرون  تساءل 

بفوز فتاة مسلمة؟«.
خميمات  أحد  يف  ولدت  إمسا 
يف  احلرب  خالل  الالجئني 
القرن  بتسعينات  البوسنة 
يف  تعمل  اآلن  وهي  املاضي، 
مبدينة  احلقوقية  املراكز  إحدى 

ملبورن يف أسرتاليا.

Gladys BeRiJiklian واليت 
امتام  عند  للخزانة  وزيرة  كانت 
احلكومة  قرار  فان   ، العملية 
القرار  كان  الطاقة  حمطة  بيع 
اضطرت  اذ  وقتها  الصحيح 
ومل  الديون  لتخفيف  احلكومة 

يتوفر مشرٍت آخر آنذاك.
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محلة  يف  الناشطة  اثارت 
املثليني  زواج  لدعم  »نعم« 
سيدني  بلدية  جملس  وعضوة 
اجلدل   chRistine FoRsteR
على إثر معارضتها لقرار البلدية 
حفالت  إقامة  إمكانية  بعرض 
ملثليي  جماني  بشكل  الزفاف 
يف  هلا  تابعة  مبان  يف  اجلنس 

حال مت تشريع زواج املثليني.
وكان كل من رئيسة بلدية سيدني 
والعضوة   cloVeR mooRe
قدمتا   linda scott العمالية 
ملثليي  بالسماح  يفيد  مقرتح 
زواجهم  مراسم  بإقامة  اجلنس 
للبلدية  تابعة  وقاعات  مبان  يف 
وبشكل جماني يف حال مت تشريع 
ستصدر  والذي  املثليني  زواج 
اخلاصة  الرأي  استطالع  نتائج 
به يف اخلامس عشر من تشرين 

الثاني نوفمرب.
عليه  وافق  الذي  القرار  وحسب 
اجلنس  مثليو  سيتمكن  اجمللس، 
الراغبون يف إمتام مراسم زواجهم 
العرض  هذه  من  االستفادة  من 
السخي ملدة 100 يوم من تاريخ 
املثليني  زواج  تشريع  إقرار 
إىل  اإلشارة  مع  رمسي،  بشكل 
لن  ذلك  أن  صّرحت  البلدية  أن 
قام  اليت  احلجوزات  مع  يتعارض 
مسبقًا  التقليديون  األزواج  بها 

 بلدية سيدني ستقيم حفالت زفاف جمانية ملثليي اجلنس!
يف نفس الفرتة.

انتشرت  ما  سرعان  ولكن 
البلدية  تصرحيات لعضوة جملس 
chRistine FoRsteRتضمنت 
املقرتح،  هلذا  القاطع  رفضها 
احلثيثة  جهودها  من  الرغم  على 
لتشريع  »نعم«  محلة  دعم  يف 
موقفها  مربرة  املثليني،  زواج 
التمييز  استبدال  جيب  ال  بأنه 
القديم بشكل آخر جديد. وتابعت 
حديثها قائلة بأن مسألة تشريع 
حول  تتمحور  املثليني  زواج 
وبالتالي  احلقوق  يف  املساواة 
فإن قرار البلدية بتقديم قاعاتها 
حصرًا  اجلنس  ملثليي  جمانًا 
يعترب  اجلنس  مغايري  واستثناء 

متييزًا واضحًا.
رئيسة  قالت  ذلك،  على  وردًا 
تصريح  يف  سيدني  بلدية 
مقتضب أن هذه املبادرة متت يف 
املثليني  باألزواج  الرتحيب  إطار 
الذين ُحرموا من حق الزواج لفرتة 
من  مبادرة  هكذا  وأن  طويلة، 
هذا  يف  التوازن  إعادة  شأنها 
اإلطار. وأضافت أن البلدية تنوي 
كبري  مجاعي  زفاف  حفل  إقامة 
البلدية  دار  يف  اجلنس  ملثليي 
toWn hall فور تشريع زواج 

املثليني بشكل رمسي.
sBs :املصدر
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يف  مرتو  قطار  أول  وصل   
سدني وجيري العمل على قدم 
واالنطالق  لتسيريه  وساق 
بعصرنة املواصالت العامة يف 

أسرتاليا.
وأبرزت رئيسة الوالية السيدة 
ووزير  بريجييكليان  غالديس 
التحتية  والبنى  املواصالت 
السيد إندور كونستانس أهمية 
والبدء  املرتو  قطار  وصول 
له  املخصصة  السكك  بتمديد 
على »جسر القطارات املعّلق« 

  .)skytrain( النموذجي
بريجييكليان:  السيدة  وقالت 
فأول  »إنه حلدث رائع فعاًل – 
قطار مرتو لسدني أصبح بني 
أيدينا وبانتظار جتهيزه ووضع 

اللمسات األخرية عليه.«
القرن  قطار  »إن  وأضافت: 
الواحد والعشرين هذا سُيحدث 
وسائل  يف  جذريًا  تغيريًا 
إذ  سدني،  يف  املواصالت 
بوسعه نقل أكثر من 40 ألف 
راكب بالساعة عرب نظام مرتو 

سدني اجلديد.«
العربات  وصلت  وقد  هذا 
إىل  مرتو  قطار  ألول  الست 
سدني  مرتو  قطارات  مرفق 
يف راوز هيل وسيتم جتهيزها 
لالختبار خالل الشهور املقبلة.

كونستانس:  السيد  وقال 
يتمكن  سوف  سنتني  »خالل 
الغربية  املنطقة  سكان 
الشمالية من ركوب قطار كل 
ذروة  ساعات  يف  دقائق   4

وصول أول قطار مرتو يف سدني

االجتاهني،  كال  يف  االزدحام 
من  املستوى  هذا  ويعترب 
تاريخ  مسبوق يف  غري  اخلدمة 

أسرتاليا.«
وتابع: »بعد ذلك سيتم توسيع 
وسط  إىل  لتصل  اخلدمات 
العام  حبلول  التجاري  املدينة 
وصول  سيتيح  - مما    2024
قطار املرتو إىل احملطات كل 
االجتاهني  كال  يف  دقيقتني 

حتت املدينة.«
ويتم حاليًا متديد أول كيلومرت 
من السكك احلديدية على جسر 
راوز  يف  املعّلق  القطارات 
أكرب  تنفيذ  ضمن  من  هيل 
مشروع للمواصالت العامة يف 

أسرتاليا.  
سدني  مرتو  مشروع  وُيعّد 
للمنطقة الغربية الشمالية الذي 
مليارات   8,3 تكاليفة  تبلغ 
دوالر املرحلة األوىل من مرتو 
نظام  أول  وسيكون  سدني 
بصورة  يعمل  مرتو  قطارات 

آلية بالكامل يف أسرتاليا. 
سدني  مرتو  مشروع  ويشمل 
الشمالية  الغربية  للمنطقة 
مرتو  حمطات  مثاني  إنشاء 
جديدة وحتديث مخس حمطات 
املرتو  قطار  الستقبال  حالية 
جديد  موقف   4000 وبناء 
قطار  مستخدمي  لسيارات 

املرتو. 
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نيو  لوالية  جديد  وصفمخطط 
ساوث ويلز بالتارخيي مت الكشف 
مفوضية  رئيسة  قبل  من  عنه 
 Lucy turnBuLL سيدني 
الوالية  حكومة  إىل  سلمت  اليت 
مسودة املخطط الذي محل اسم 
 thE Draft GrEatEr  «
 syDnEy rEGion PLan

.»2017
كشفت  الذي  املخطط  ويقوم 
»سيدني  الزميلة  تفاصيله 
حتويل  على  هريالد«  مورنينغ 
مدن  ثالث  إىل  الوالية  عاصمة 
ببعضها  موصولة  أساسية 
لثلثي  سيسمح  مما  البعض 
إىل  بالوصول  سيدني  سكان 
تتجاوز  ال  مدة  خالل  وظائفهم 
وستقسم  دقيقة.  الثالثني 
الشكل  على  األساسية  املدن 

التالي:
 wEstErn ParkLanD
 cEntraL ، M7غرب الـcity
منطقة  يف   rivEr city
 EastErn و ParraMatta

.harBour city
االسرتاتيجية  هذه  أن  غري 
مثرة  أتت  واليت  األمد  الطويلة 

خطة لتقسيم سيدني 
إىل ثالث مدن!

تعاون للمرة األوىل بني خمتلف 
التحتية  والبنى  التخطيط  دوائر 
قبل  النور  ترى  لن  الوالية  يف 
عام 2056 أي بعد حنو 40 عامًا 
حيث من املتوقع أن يرتفع عدد 
ماليني   4,6 من  املدينة  سكان 
يف  ماليني   8 إىل  حاليًا  نسمة 
العام 2056 أي حنو ضعف عدد 

السكان.
وتقول حكومة الوالية أن املخطط 
سكان  من   %  70 سيمّكن 
املدينة من الوصول إىل أعماهلم 
 30 خالل  األساسية  واخلدمات 
ال  النسبة  هذه  ان  علمًا  دقيقة 
تتخطى الـ 39 % حاليًا. ويلعب 
دورًا  اجلديد  املرتو  مشروع 
أساسيًا يف وصل املدن الثالث 
والشرقية  والغربية  الوسطى، 

ببعضها البعض.
غري أن هذه اإلسرتاتيجية بدأت 
خصوصًا  عدة  انتقادات  تلقى 
من جانب املعارضة يف الوالية 
اليت اعتربت أنه ال ميكن اإلنتظار 
40 عامًا حلل أزمة اإلزدحام يف 

عاصمة نيو ساوث ويلز.

املصدر: اس بي اس

كشفت الزميلة الدايلي تلغراف 
أقفل   wEstPac مصرف  أن 
حسابات لديه تابعة جلمعية يف 
لتمويل  التربعات  جتمع  سدني 
ختص  القضاء  أمام  قضايا 
باإلرهاب.  بالتورط  متهمني 
»إخوة  باسم  اجلمعية  وُتعرف 
 BrothErs القضبان«  خلف 
BEhinD Bars أو BBB على 

سبيل االختصار.
هذه  تقوم  الصحيفة  وحبسب 
للدفاع  التربعات  جبمع  املنظمة 
يف  باإلرهاب  املتهمني  عن 
حساب  طريق  عن  أسرتاليا 
ويبلغ  الفايسبوك.  على  سري 
جتمعها  اليت  األموال  معدل 
دوالر.   2500 حواىل  يوميًا 
مّولت  الذين  األشخاص  وبني 
ودائمًا  قضاياهم،  اجلمعية 
حبسب الصحيفة، سيلمان خالد 
 suPEr سجن  يف  املسجون 
بعد  احلراسة  املشدد   Max
إدانته باإلرهاب، وعمر سكرية 
اتهامه  بعد  أيضًا  املسجون 

مبحاولة االلتحاق بداعش.
خلف  »إخوة  مجعية  أن  إال 
أن  نفت   )BBB( القضبان« 
تكون متورطة بتمويل اإلرهاب 
من  تتعرض حلملة  أنها  معتربة 
»الوحش  بـ  وصفته  ما  قبل 

امللعون للغرب اخلبيث«.

إقفال حسابات مصرفية ملنظمة متّول حماكمات املتهمني باإلرهاب

إذا استمر إنفاق دائرة السنرتلنك 
يتلقون  الذين  األشخاص  على 
حاليًا طوال حياتهم،  مدفوعاتها 
اليت  االجتماعية  الفاتورة  فإن 
 2 الـ  ستتجاوز  هلم  ستسددها 
من  طبعًا  هذا  دوالر،  تريليون 

دون إضافة أشخاص جدد!
صن  صحيفة  كشفته  ما  هذا 
حجم  أن  أضافت  اليت  هريالد 
دافعو  يسددها  اليت  األموال 
السنرتلنك  عرب  الضرائب 
للباحثني عن عمل وملتلقي منح 
ألف   300 بـ  حاليًا  يقدر  أخرى، 

دوالر يف الدقيقة.
االجتماعية  الفاتورة  حجم  ويبلغ 
يف  دوالر  مليار   157 حاليًا 
التدابري  كل  رغم  على  السنة، 
والتخفيف  لضبطها  احلكومية 
منها، وعلى رغم كل اخلطط اليت 
الغش  عمليات  لوقف  ُوضعت 
أو  السنرتلنك  إعانات  تلقي  يف 
البحث  إعانات  متلقي  لتشجيع 
القبول  على  لسنوات  عمل  عن 
بوظائف ُتعرض عليهم حتى ولو 
مل تكن ضمن حقل اختصاصهم 
البطالة  دوامة  من  خيرجوا  لكي 

الطويلة املدى.
االجتماعية  الفاتورة  شأن  ومن 
أن تغرق احلكومة الفدرالية مبزيد 
من الديون اليت تقدر حاليًا بأكثر 

من نصف تريليون دوالر.

157 مليار دوالر فاتورة السنرتلنك 
سنويا أًي 430 مليون دوالر يوميًا

وحبسب أرقام صادرة عن دائرة 
واملؤسسة  االجتماعية  اخلدمات 
والرفاه  للصحة  األسرتالية 
األشخاص  عدد  بلغ  االجتماعي، 
البطالة من  إعانات  تلقوا  الذين 
السنرتلنك 733 ألف شخص، ما 
كلف الدائرة 10 مليارات دوالر، 
قبل  الكلفة  هذه  كانت  بعدما 
عقد من الزمن 5 مليارات و600 

مليون دوالر سنويًا.
وكشفت هذه األرقام أيضًا أن 
عن  يبحثون  شخص  ألف   100
إعانات  بتلقي  استمروا  عمل 
مخس  مدى  على  السنرتلنك 
سنوات وكلفوا الدائرة 15 مليار 

دوالر.
االجتماعية  اخلدمات  وزير 
أن  إىل  أشار  بورتر  كريستيان 
تستهلك  االجتماعية  الفاتورة 
وأن  الفدرالية،  امليزانية  ثلث 
حجم نفقات السنرتلنك حاليًا هو 

430 مليون دوالر يف اليوم!
وميّثل اإلنفاق السنوي على منح 
 157 يبلغ  والذي  السنرتلنك 
مليار دوالر كما ذكرنا، %9,5 
من الناتج القومي العام، حبسب 
للصحة  األسرتالية  املؤسسة 
كان  بعدما  االجتماعي،  والرفاه 
يشكل 8,6% من الناتج القومي 

العام قبل عقد من الزمن.
املصدر: اس بي اس

يف تطور آخر ذي صلة باإلرهاب، 
تلغراف  دايلي  ذكرت صحيفة 
واملصاحل  الشركات  مئات  أن 
التجارية يف سدني وضواحيها 
تنظم حلقات تدريبية ملوظفيها، 
أو هجمات  أوضاع  للتعامل مع 
إرهابية، على غرار ما حصل يف 

مارتن  حملة  يف  كافيه  ليندت 
باليس يف أواخر العام 2014، 
هارون  معن  هامجها  عندما 
مؤنس وأخذ املوظفني والزبائن 
مبقتله  العملية  وانتهت  رهينة 

مع اثنني من الرهائن.
إحدى  عن  الصحيفة  ونقلت 
تدرب  اليت  األمن  شركات 
مواجهة  كيفية  على  املوظفني 
العمل  خالل  إرهابي  هجوم 
عن  االستعالم  نسبة  إن  قوله 
شركته  توفرها  اليت  اخلدمات 
التجارية  املصاحل  قبل  من 
ارتفعت  احلكومية  والدوائر 

بنسبة %30.
اإلرهاب  مكافحة  شؤون  وزير 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  يف 
من  أن  أكد  إليوت  ديفيد 
واملصاحل  الشركات  واجبات 
التجارية تأمني كل مستلزمات 
األمان والسالمة ملوظفيها، مبا 
يف ذلك تدريبهم على مواجهة 

هجمات إرهابية.
املصدر: اس بي اس

تبني من خالل احصائيات جديدة 
املختص  املتحدة  األمم  ملكتب 
نسبة  أن  واجلرائم  بالعقاقري 
انتشار الكوكايني وتعاطيه يف 
تزايد  يف  العامل  دول  خمتلف 

مستمر.
املتحدة  األمم  مكتب  وحسب 
تصدرت  ألبانيا  فإن  املذكور، 
استهالكا  العامل  دول  قائمة 
للكوكايني بنسبة 2,5 يف املئة 
ترتاوح  والذين  سكانها،  من 
عاما  و64   16 بني  أعمارهم 

يتعاطون الكوكايني.
األوىل  العشر  الدول  ومن بني 
وإسبانيا  املتحدة  الواليات  جند 
باإلضافة  وهولندا  وأسرتاليا 
إىل دولتني من أمريكا اجلنوبية 

هما شيلي وأوروغواي.
أن  الكثري  لدى  املعروف  ومن 
كولومبيا تأتي على رأس قائمة 
الدول انتاجا للكوكايني غري أنها 

أسرتاليا تقع على قائمة أكثر الدول 
تعاطيا للكوكايني

 115 أصل   34 املرتبة  احتلت 
املئة  يف   0,7 أن  ذلك  دولة 
يستهلكون  السكان  من  فقط 

هذه املخدرات.
دول   10 أكثر  قائمة  وإليكم 
األكثر استهالكا للكوكايني يف 

العامل:
النسبة  حسب  الدولة  الرتتيب 

املئوية:
1 ألبانيا 2,5

2 أسكتلندا 2,34
3 أمريكا 2,3

4 إنكلرتا وويلز 2,25
5 إسبانيا 2,2

6 أسرتاليا 2,1
7 أوروغواي 1,8

8 شيلي 1,73
9 هولندا 1,6

10 أيرلندا 1,5

املصدر: اس بي اس
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الدلـيل 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

»بواخر  ملف  يف  احلكومة  قرار  أثار 
أسبوعًا  املهل  متديد  الكهرباء« 
املستندات  الشركات  الستكمال 
املناقصات  إدارة  لدى  املطلوبة 
تشكيكًا حول قانونيته. ففيما اعتربته 
صارخة  »خمالفة  »اإلدارة«  مصادر 
أكدت  العمومية«،  احملاسبة  لقانون 
جاء  »التمديد  أن  وزارية  مصادر 
تأمني  الشركات  إمكانية  عدم  نتيجة 
وهذا  املهل،  لضيق  املستندات  كل 
عروضات  أمام  اجملال  يفتح  التمديد 
إضافية بداًل من وجود عارض واحد«.

يف جلسة جملس الوزراء اليت انعقدت 
يف بعبدا االحد املاضي برئاسة رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون، قررت 
مناقصة  ملف  حبثت  اليت  احلكومة 
»بواخر الكهرباء« متديد املهل أسبوعًا 
املستندات  الشركات  الستكمال 
اليت  املناقصات  إدارة  لدى  املطلوبة 
ترفع تقريرها إىل جلنة وزارية برئاسة 
الرئيس سعد احلريري وعضوية وزراء 
والرياضة  والشباب  واملالية  الطاقة 
أمين  والوزيرين  العامة،  واألشغال 
درس  مهمتها  قانصوه،  وعلي  شقري 
جملس  اىل  النتيجة  وتقديم  العروض 
القوات  وزراء  اعرتض  وقد  الوزراء. 
احلكومة  خطوة  القرار.  على  اللبنانية 
فتحت الباب أمام نقاش قانوني، بعد 
»القرار  دستورية  جهات  اعتربت  أن 
العمومية«،  احملاسبة  لقانون  خمالفة 

فهل خالفت احلكومة القانون؟
»ال  املناقصات  إدارة  مصادر  حبسب 
جيوز إدخال أي مستند جديد بعد إقفال 
احملضر من قبل جلنة فتح املظاريف«، 
وما القرار الذي اختذه جملس الوزراء 
باستكمال األوراق سوى »خمالفة صارخة 
طعنًا يف  تستدرج  أن  كن  ميمُ للقانون، 
جلنة  إن حمضر  إذ  النتائج«،  مضمون 
عروض  »استدراج  بشأن  املناقصات 
الكهرباء،  توليد  معامل  الستقدام 
وفق إطار أعمال حتويل الطاقة« الذي 
رفض  قد  »األخبار«،  عليه  حصلت 
 OEM« من  املقّدمة  الثالثة  العروض 
AuthOrizAtiOn fOrM«، بسبب 
غرفة  عن  صادر  منوذج  إرفاق  عدم 
املذّيل  الشخص  بأن  يفيد  التجارة 
توقيعه على املستند مفّوض بالتوقيع 
رفضت  كذلك  املصنعة.  الشركة  عن 
 stx« العرض املقدم من حتالف شركة
 yOunEs و   hEAvy industriEs
مستندات  أي  تضمني  لعدم   »brOs
من  املقدم  العرض  وأيضًا  أصلية، 
شركة »tuszlA« ألن »رسالة التقدم 
بتوقيع  فقط  مذّيلة  املناقصة  اىل 
التحالف  قبل  من  املفوض  الشخص 
وغري ممهور خبتم الشركات املتحالفة 
خالفًا لدفرت الشروط، كما أن الكتاب 
يومًا  الـ180  فرتة  يغطي  ال  املصريف 
املطلوبة«. وبناًء عليه، ومع بقاء شركة 
 bb EnErgy« واحدة العائدة لتحالف
تقرر   ،»ElsEwEdy ElEctricو
كامل  وإعادة  بالتلزيم  السري  عدم 
الختاذ  املناقصات  إدارة  اىل  امللف 

اإلجراء املناسب.
الناحية  »من  إنه  املصادر  وتقول 
طلب  الوزراء  جمللس  ليس  القانونية 
يدخل  هذا  بل  املستندات،  استكمال 
املناقصات.  إدارة  صالحيات  من 
ذلك،  الشركات  من  تطلب  من  فهي 
 37 املادة  فبموجب  احلكومة«.  وليس 
للجنة  جيوز  »ال  املناقصات  نظام  من 
الذي هو يف حال  املناقص  تقبل  أن 

مناقصة بواخر الكهرباء: هل خالف جملس الوزراء القانون؟

أزمة احلريري املالية تتمّدد إىل تركيا

 2017 األول  تـشرين   28 Saturday 28 October 2017الـسبت 

»ترك تليكوم« هي أبرز استثمارات »أوجيه تليكوم« التي يملكها 
الحريري )مروان طحطح(

ميسم رزق
العرض  وال  إفالس 
للشروط  املخالف 
يف  املفروضة 
واألنظمة  القوانني 
الشروط  دفاتر  يف 
للصفقة،  العائدة 
للجنة  جيوز  أنه  غري 
علنًا  ترّخص  أن 
قبل  للمناقصني 
بفض  الشروع 
األسعار،  بيانات 
يستدركوا  بأن 
يكون  قد  ما  أمامها 
من  عروضهم  يف 
صفة  ال  نواقص 
وهذا  هلا«.  جوهرية 

باجتاه هذا اهلدف سيأتي من اجمللس 
على  سنصّوت  حيث  املقبل،  األسبوع 
اهلل  العقوبات على حزب  يزيد  تشريع 

وانتشار الصواريخ اإليرانية«.

أزمات الحريري تصل إىل تركيا
على  القضاء  وبعد  آخر،  صعيد  على 
شركة »سعودي أوجيه« اململوكة من 
قبل الرئيس سعد احلريري، يظهر أن 
ارتبطت  اليت  الشركات  من  سلسلة 
فقد  نفسه.  املصري  خطر  تواجه  بها 
أشارت وكالة »رويرتز« أمس إىل أن 
»اخلزانة الرتكية لن توافق على طلب 
شركة  يف  سعوديني  مساهمني  من 
»ترك تليكوم«، بتمديد املوعد النهائي 
حملادثات جارية بشأن الديون«. ونقلت 
أن  مّطلعني  مصدرين  عن  الوكالة 
»اخلزانة تعتزم أيضًا القيام بتعيينات 
التنفيذية  واللجنة  اإلدارة  جملس  فى 
الذي  الوقت  يف  تليكوم«،  لـ«ترك 
تسعى فيه إىل فرض سيطرة أكرب على 
الذي تعرض  السابق  احلكومي  الكيان 
جّراء  ملشاكل  فيه  الرئيسي  املساهم 
قد  »رويرتز«  وكانت  ديون«.  أزمة 
قالت إن »شركة االتصاالت السعودية 
موعد  متديد  خبصوص  بطلب  تقدمت 
سداد مستحقات بعد أن ختّلفت شركة 
حبصة  املساِهمة  تليكوم«،  »أوجيه 
سداد  عن  تليكوم،  ترك  يف  أغلبية 
مدفوعات قرض مشرتك قيمته 4.75 
على  الثالثة  للمرة  دوالر  مليارات 
التوالي«. ومتلك االتصاالت السعودية 
35% من »أوجيه تليكوم«، ما جيعلها 
مساهمًا غري مباشر فى »ترك تليكوم«. 
الرتكية حنو 32% من  احلكومة  ومتلك 
ترك تليكوم أكرب شركة لتقديم خدمات 

اهلاتف الثابت فى البالد.
وجتدر اإلشارة إىل أن أبرز استثمارات 
»أوجيه تليكوم«، اململوكة من شركة 
سعودي أوجيه ومن شركة االتصاالت 
حيث  تركيا،  يف  موجودة  السعودية، 
كانت متلك »أوجيه« 55 يف املئة من 
شركة »تورك تليكوم« املشغلة خلطوط 
لـ81  بدورها  واملالكة  الثابت  اهلاتف 
يف املئة من ثالث أكرب مشغل للخطوط 
اخللوية يف تركيا. كذلك متلك 75 يف 
للهاتف  مشغل  أكرب  ثالث  من  املئة 
إضافة  أفريقيا،  جنوب  يف  اخللوي 
تقدم  اليت  »سيبرييا«  شركة  إىل 
خدمات اإلنرتنت يف لبنان والسعودية 
واألردن. وقد باع احلريري عام 2008 
أوجيه  أسهم  من  املئة  يف   35 حنو 
السعودية  االتصاالت  لشركة  تليكوم 
مليارين  من  أكثر  مقابل   ،)stc(

ونصف مليار دوالر.

طلب  »كل  أن  املصادر  يعين حبسب 
هذه  شروط  يستويف  ال  استكمال 
املادة احملال إليها من قانون احملاسبة 
العمومية يعترب خمالفًا لقانون احملاسبة 
اليت  االختصاص  ولقواعد  العمومية 
كّرسها القضاء اإلداري، فال متلك أية 
سلطة عليا حق احللول حمل سلطة دنيا 
واختاذ القرار عنها بدياًل عنها«. ومن 
جملس  »قرار  فإن  القانونية،  الناحية 
الوزراء ليس يف موقعه الصحيح، وهو 
خارج إطار القواعد القانونية املألوفة«، 
عن  يدها  رفعت  التلزيم  »جلنة  ألن 
املناقصات  دائرة  إىل  وأعادته  امللف 
بدوره  علّيه  جان  رئيسها  حّول  اليت 
إىل  ليحيله  املعين  الوزير  اىل  امللف 
يستوجب  الذي  األمر  الوزراء،  جملس 
إجراء مناقصة جديدة الستدراج عروض 
اليت  الشركات  من  الطلب  ال  أخرى، 
رفضت عروضها استكمال مستنداتها، 
أو  العروض  استكمال  جيوز  ال  إذ 
تنّفذ  »سوف  ذلك،  مع  تعديلها«. 
إدارة املناقصات قرار احلكومة، لكنها 
الوقت  نفس  يف  اللجنة  من  ستطلب 
مستند  كل  إن  القانون، حبيث  تنفيذ 

غري مطابق للشروط سريفض«.
 يف املقابل، لفتت مصادر وزارية إىل 
يفتح  لكنه  خمالفة،  ليس  »القرار  أن 
اجملال أمام عروض جديدة حتى ال يكون 
هناك شركة واحدة«. وقالت املصادر 
جديدة  مهلة  طلبت  »الشركات  إن 
تأمني كل  تتمّكن سابقًا من  ألنها مل 
الوقت«.  ضيق  إىل  نظرًا  املستندات 
شكلية،  »العيوب  أن  مصادر  وأّكدت 
وثيقة  نقص  أو  ختم  وجود  عدم  كما 
قرر  السبب،  وهلذا  جوهريني.  غري 
الوقت،  الوزراء، بهدف كسب  جملس 
إمهال الشركات الستكمال مستنداتها، 

بدل تنظيم مناقصة جديدة«.
عون  الرئيس  دعا  أخرى،  جهة  من 
خالل اجللسة اىل »تفعيل عمل اللجنة 
واختاذ  بالنازحني  اخلاصة  الوزارية 
املزيد من اإلجراءات لضبط احلدود«، 
مشريًا اىل أن »تداعيات أزمة النازحني 
مع  عقده  الذي  اللقاء  وأن  تتفاقم، 
السفراء هدف اىل استنهاض اجملتمع 
مبعاجلة  للبدء  املتحدة  واألمم  الدولي 

األزمة«.

النائبان  أعلن  آخر،  سياق  ويف 
اجلمهوريان يف جملس النواب األمريكي 
كيفن مكارثي وإد رويس أن »اجمللس 
سيصّوت خالل أيام على فرض عقوبات 
جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية 
اإليراني وحزب اهلل«. وأوضح النائبان 
يف بيان مشرتك أن »التحرك الفوري 

الداخلية  وزير  أصدر  الرابعة،  للمّرة 
تعميمًا  املشنوق،  نهاد  والبلديات 
وللقائمقامني  البلديات  لرؤساء  يز  جيمُ
 ،2018/3/31 لغاية  بناء  رخص  منح 
النيابية  االنتخابات  موعد  قبل  أي 
املشنوق  صّور  يمُ بشهرين.  قررة  املمُ
لتيسري  عادي  »إجراء  بأنه  التعميم 
نقيب  يقول  فيما  املواطنني«،  أمور 
املهندسني يف بريوت، جاد تابت، أنه 
العمرانية  الفوضى  شّرع  و«يمُ »خطري« 

القائمة يف البلد«.
ّددًا، أصدر وزير الداخلية والبلديات  جممُ
فيه  يز  جيمُ تعميمًا  املشنوق،  نهاد 
يف  وللقائمقامني  البلديات،  لرؤساء 
القرى اليت ليس فيها بلديات، ما عدا 
املدن الكربى وغربي األوتوسرتاد من 
تصاريح  منح  املدفون،  حتى  األولي 
بناء ملالك العقار أو أحد فروعه أو أحد 
دون  من   ،2018/3/31 لغاية  أصوله، 
والتنظيمية  القانونية  األصول  اتباع 

اخلاصة بإصدار رخص البناء.
لقد بات ممكنًا، مبوجب هذه التصاريح، 
إضافة طابق سكين واحد كحدٍّ أقصى ال 
تتجاوز مساحته اإلمجالية 150 مرتًا فوق 
طابق موجود أو فوق بناء سبقت إقامته 
مبوجب التعاميم السابقة املماثلة، وبناء 
طابقني سكنيني حبّد أقصى ال تتجاوز 
املساحة اإلمجالية لكل طابق 150 مرتًا 
سكين،  بناء  عليه  يوجد  ال  عقار  على 
إذا  سفلي  طابق  إضافة  إمكانية  مع 
كان مستوى العقار أدنى من مستوى 

الطريق احملاذي لواجهة البناء.
نوعه  من  الرابع  هو  التعميم  هذا 
الداخلية  حقيبة  املشنوق  تولي  منذ 
والبلديات؛ التعميم األّول ورقمه 613 
صدر بتاريخ 2014/5/5، الثاني ورقمه 
770 صدر بتاريخ 2015/10/9، الثالث 
ورقمه 735 صدر بتاريخ 2016/7/28.
تسيري أمور املواطنني أم رشى انتخابية؟

يربر املشنوق التعميم اجلديد بـ«حرص 
املواطنني  أمور  تيسري  على  الوزارة 
جهة  من  الريفية  اهلجرة  من  واحلّد 
وتفّشي ظاهرة خمالفات البناء من دون 
يف  ومعاجلتها  معايري  أو  ضوابط  أي 
حدها األدنى من جهة أخرى«. ال يقول 
األهداف  هذه  ستتحقق  كيف  التعميم 
البناء  فوضى  تشريع  اإلمعان يف  عرب 
وتشويه  الزراعية  األراضي  وتدمري 
النسيج العمراني وتشجيع الناس على 
جتاوز قوانني البناء والسالمة وغريها؟ 
الذين  واملختصون  املهندسون  جيمع 
اتصلت بهم »األخبار« على أن تعاميم 
كبرية  خماطر  ترتب  كهذا  استثنائية 
وتقع ضمن خانة »الرشى االنتخابية«.

يوضح املشنوق أن هذا التعميم ليس 
تعاميم  أصدرنا  أن  سبق  »إذ  األول، 
تسيري  األوىل  بالدرجة  هدفها  مماثلة 
الفقراء  وخاصة  املواطنني،  أمور 
ختّطي  على  ومساعدتهم  منهم، 

املسح  بعمليات  املتعّلقة  املشاكل 
آالف  »وجود  إىل  ويلفت  والفرز«. 
يف  عقارات  متلك  ال  اليت  العائالت 
كبرية  وهذه مشكلة  مناطق ممسوحة، 
يف عدد من املناطق، كالبقاع الشمالي 
من  بغالبيتها  العائالت  وهذه  وعكار. 
الذين ال ميلكون سوى أسهم  الفقراء 
يف عقارات كبرية، وال قدرة هلم على 
أن  إىل  شريًا  ممُ كاملة«،  عقارات  متّلك 
عل منه  التعميم »عادي وال حيتاج أن جيمُ
قصة«. وعن القول إن توقيت التعميم 
يصّب يف خانة الرشى االنتخابية، يرّد 
املشنوق بأن »هذه التعاميم سيتوقف 
أن  حني  يف  آذار،  يف  بها  العمل 
ما  أيار،  يف  حمدد  االنتخابات  موعد 
غري  االنتخابية  الرشى  همة  تمُ أن  يعين 
صحيحة ويف غري حملها«، الفتًا إىل أن 

»الرخص ختضع لرقابة البلديات«.
هذا  على  سابق  داخلية  وزير  يرّد 
شكلة األساسية  الكالم بالقول إن »املمُ
قانون  خيالف  أنه  التعميم  هذا  يف 
إىل  الفتًا  دني«،  املمُ والتنظيم  البناء 
أنه »صحيح أن رئيس البلدية هو من 
صدرها بعد  صدر رخصة البناء، لكنه يمُ يمُ
دني  أن متّر باملكتب الفين للتنظيم املمُ
يف املناطق ملراقبة تطابق الرخصة مع 
شريًا إىل أنه ال ميكن  شروط البناء«، ممُ
للبلديات وحدها  ترك هذه املسؤولية 
حسابها«.  على  تفتح  أن  ميكن  »اليت 
فيما مهلة الشهرين اليت تفصل توقف 
العمل بالتصاريح عن موعد االنتخابات 
ال تلغي شبهة شراء الوالءات السياسية 

واألصوات االنتخابية.
تشريع الفوضى العمرانية

هندسني يف بريوت جاد  يقول نقيب املمُ
تابت، إن هذا التعميم »خطرٌي جّدًا، ألنه 
كّرس الفوضى العمرانية يف البلد«،  يمُ
الفتًا إىل أن النقابة بصدد عقد مؤمتر 
إلبداء  قبل  املمُ اجلمعة  يوم  صحايف 
للتعميم  ستنكر  واملمُ الرافض  موقفها 
قدم عليها،  وإلعالن اخلطوات اليت ستمُ
وللوقوف  القرارات،  هذه  على  رّدًا 
بهذا  كتفيًا  ممُ اخلطرية،  تداعياتها  على 
إعالن  حني  إىل  قتضب  املمُ التعليق 

موقف نقابي حازم.
إجراء  اختاذ  النقابة  يف  رح  طمُ سابقًا، 
إىل  النقابة  تعمد  بأن  يقضي  عملي 
إصدار قرار متنع مبوجبه على مهندس 
أن  إال  التعميم،  هذا  مبوجب  العمل 
اإلجراء،  هذا  تعرتض  اليت  املشكلة 
سيكونون  املهندسني  من  العديد  أن 

متضررين.
مع عدد من املعماريني واملهندسني  جيمُ
دني على أن  العاملني يف التخطيط املمُ
تضرب  ال  االستثنائية  التعاميم  هذه 
واألطر  دني  املمُ التخطيط  مفاهيم 
القانونية اليت تنظم عملية البناء فقط، 
بل متّس املبادئ »البديهية« لقوانني 

وزارة الداخلية تشّرع فوضى البناء: بدء موسم الرشى االنتخابية
هديل فرفور

وزير داخلية سابق: توقف العمل بالتصريح قبل موعد االنتخابات بشهرين ال يُلغي 
شُبهة الرشى االنتخابية )مروان طحطح(
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مقاالت وتـحقيقات

»عاصفة اجلزيرة« الكرديةـ ـ األمريكية اليت تهب على 
وادي الفرات، حتّولت بردًا وسالمًا على »داعش«. 
ــ األمريكي  التحالف الكردي  فالصفقة اليت عقدها 
انسحاب  طرق  وتأمني  الرقة،  إلخالء  »داعش«  مع 
الشمالية  الزور  دير  أرياف  لتشمل  امتدت  آمن، 
مئات  أخلى  املنطقة،  مصادر يف  ووفق  الشرقية. 
املقاتلني أكثر من 28 قرية، لتنتشر فيها »قوات 

سوريا الدميقراطية« من دون قتال.
وكان شيوخ عشائر ووجهاء يف املنطقة قد أقنعوا 
العناصر السوريني يف »داعش« بتسليم مواقعهم 
والذي  و«قسد«،  األمريكيني  مع  القتال  لتفادي 
تتعرض  ومل  الرافضة«.  سوى  منه  يستفيد  »ال 
األرتال.  تلك  من  ألي  الدولي«  »التحالف  طائرات 
تسليم  الداعشي«  ــ  »الكردي  االتفاق  ومشل 
يف  الكردية،  للقوات  اسرتاتيجية  منشآت  التنظيم 
إطار توافق بات واضحًا أنه ال يقتصر على تفاهمات 
الرقة، بل إن »داعش« ذهب يف هذا التفاهم إىل 
النفطي  العمر  حقل  يف  السوري  اجليش  قتال  حّد 
وتسليمه  أمس،  منه  االنسحاب  قبل  االسرتاتيجي 
أوراق  مراكمة  واشنطن  لتواصل  الكردية،  للقوات 
مع  املقايضة  من  تهّيئ عربها جلوالت  اسرتاتيجية، 

دمشق لرتسيخ املشروع الفيدرالي
قد يكون جوان إبراهيم، القائد العام السابق لقوات 
»اآلسايش« التابعة لـ«اإلدارة الذاتية«، ذهب أكثر 
مما ينبغي كرديًا يف جماراة السعوديني يف حربهم 
مع إيران، كي يسقط من أعلى هرم املؤسسة األمنية 
الكردية السورية منتصف أيلول املاضي. واألغلب 
مل  بطريقة  اإليرانيني  على  النار  فتح  بالغ يف  أنه 

يسبقه إليها أّي مسؤول كردي سوري سابقًا.
الكردستاني«،  العمال  »حزب  السابق يف  اإلعالمي 
خاطب قبل شهرين صحيفة سعودية، مهّواًل »باخلطر 
سوريا«.  على  )داعش(  خطر  يفوق  الذي  اإليراني 
ولقصر اإلقامة يف جبال قنديل، مل يسعف اإلعالمي 
السابق حذره الفطري يف جتّنب خطاب حاد كهذا، 
السورية،  احلرب  خنادق  عجل  على  استدعته  وقد 
قيادة  الكردي  الدميوقراطي«  االحتاد  »حزب  وقرار 
أن  واألرجح  »األسايش«.  جهاز  يف  أمين  ألف   17
عزله من منصبه قبل شهر، واسرتداد أحد مفاتيح 
الكردية  السوري«  الشمال  »فيدرالية  يف  السلطة 
من يده، يعكس حذر »حزب االحتاد« من االخنراط 
املتحدة حلليفها  الواليات  تعّدها  جديدة  وظيفة  يف 
السوري.  الشرق  يف  إيران  احتواء  بقصد  األوثق، 
وهي التوصية اليت وضعها مستشار األمن القومي 
هربرت ماكماسرت على طاولة اإلدارة األمريكية حتت 
تأتي  إيران«. وهي  »سوريا ساحة الحتواء  عنوان: 
يف سياق ضيق خيارات واشنطن، حبيث مل يبق يف 
الكبري يف  الرتاجع  بعد  األكراد،  ورقة  سوى  يدها 
نفوذ وقدرات كل اجملموعات املسلحة األخرى. لكن 
هذه االسرتاتيجية حتتاج إىل وقت لترتجم خطواتها 
االستخبارات  وكالة  تعّدها  مراجعات  ضوء  يف 
اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  األمريكية  املركزية 
ملرحلة ما بعد »داعش«، واليت سيكون شرق سوريا 

مسرحها األبرز.
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املركزية للفيدرالية. حيث يظهر التطابق بني الدولة 
السورية ومعارضيها على اختالف منابعهم يف رفض 
أي نظام فيدرالي يف سوريا، إذ أكدت كل وثائق 
مؤمترات املعارضة منذ بداية األزمة على بقاء دمشق 
مركزًا ومصدرًا للسلطات، وهو موقف حاسم مبعزل 
اإلدارية  الالمركزية  يف  تنّوع  على  املوافقة  عن 

للبالد.
أضف إىل ذلك أن دمشق، وعلى ما قاله وزير اخلارجية 
مع  للتفاوض  استعدادها  تبدي  أخريًا،  املعلم  وليد 
الكرد حتت سقف »القانون 107« الذي يسمح بإدارة 
حملية، مع نسخة مطورة من المركزية إدارية حصرًا. 
وموقف دمشق هذا هو العرض األسخى من قبلها، 
إذا ما قّدر هلا أن تنفرد بفرض احلل من دون تدخل 
روسيا، سيما أن القلق ينتاب كثريين بعد تصرحيات 
ترعاه  مؤمتر  عن  املقلقة،  بوتني،  فالدميري  الرئيس 
فدمشق  سوريا«؛  »لشعوب  محيميم  يف  موسكو 
تعي جيدًا أن املخاطر كبرية جدًا، وتتجاوز اجلغرافيا 
السورية، وأن تقوية األطراف أو األقاليم على حساب 
املركز تتطلب تغيريًا جوهريًا يف جممل بنية النظام 
يف سوريا. ال بل إن األمر يتحول إىل هجوم هدفه 
إسقاط النظام من الداخل، من خالل تعديل دستوري 
مشاريع  تسهيل  نتيجته  وتكون  الروس،  يرعاه 
األقاليم  من  هّشة  كيانات  إلنشاء  الدولية  القوى 
لتتنازع مجاعاتها يف ما بينها، كما يف لبنان، ومتّهد 
الستتباعها، بعد أن فشلت حرب األعوام السبعة يف 
السعودية  من  املسلحة،  مجاعاتها  عرب  ذلك  حتقيق 

وتركيا وقطر والواليات املتحدة .
اآلن،  حتى  أشهر  منذ ستة  ما جيري  والقلق سببه 
حيث يرعى الروس جلنة من خرباء دستوريني عرب 
ولندن  أثينا  االجتماع يف  على  تواظب  وأوروبيني، 
وجنيف، وتديرها املعارضة السورية رئيسة »حركة 
اخلارجية  مبوافقة  قسيس،  رندا  التعددي«  اجملتمع 
الروسية. وتفيد املعلومات بأن بند الفيدرالية يقع 
وقد  هؤالء.  يقرتحها  اليت  التعديالت  رأس  على 
يتحول الرهان الفيدرالي إىل بديل من اهلجوم الذي 
استهدف، وال يزال، منذ آذار 2011 تفكيك املشرق 
كحاجز  قلبه،  يف  سوريا  وظيفة  وتعديل  العربي، 
األمريكي  االحتالل  صّد  استطاع  وجغرايف  تارخيي 
يف العراق، ومنعه من التقدم يف البادية السورية 
ودمشق ولبنان، كما جنحت سوريا يف احتواء موجات 
خيار  على  وحافظت  اجلديدة،  »السلفي«  الغزو 
املقاومة وقواها، وفرض معادلة الردع االسرتاتيجي 

مع العدو االسرائيلي.
عناصر  مراكمة  مبدأ  تقوم على  األكراد  اسرتاتيجية 

املناطق  يف  الكردية  الشعب«  محاية  »وحدات 
يف  صفوفها،  يف  العرب  نسبة  ازدادت  العربية، 
حني يرتاجع التجنيد داخل القاعدة الكردية، بسبب 
يف  »الوحدات«  بها  منيت  اليت  الكبرية  اخلسائر 
املعارك املستمرة منذ أربعة أعوام، وهجرة الشباب 
األكراد الذين اندفعوا كغريهم فوق أمواج املتوسط 
مع  يعملون  مقاتل  ألف   30 بني  ومن  أوروبا.  إىل 
مخسة  من  العرب  املقاتلني  عدد  ارتفع  الوحدات، 
آالف مقاتل عام 2015 )عند تأسيس »قوات سوريا 
 2016 عام  يف  عربي  ألف   13 إىل  الدميقراطية«(، 
من بني 45 ألف مقاتل. ووصل يف آب املاضي، 
عربي  ألف   25 إىل  األمريكية،  اإلحصائية  حبسب 
تتوىل  اليت  القوات  مقاتل، يف  ألف   50 أصل  من 
قيادتها عناصر كردية فقط، إذ ال يوجد عربي واحد 
انتخاب  آليات  بسبب  القرار  أو  القيادة  موقع  يف 
القادة املعّقدة والطويلة اليت يطّبقها »حزب العمال 

الكردستاني« على فرعه السوري .
 60 يشكلون  »العرب  إن  اليوسف  فوزة  وتقول 
اإلمرة  حتت  العاملة  العسكرية  القوة  من  املئة  يف 
الكردية«. وفيما أخفقت دمشق يف تقديم اسرتاتيجية 
واضحة لربط العشائر يف اجلزيرة بوحداتها املقاتلة، 
فهي رضخت قبل عام ونصف للمطلب الكردي حبل 
وحدات »الدفاع الوطين« يف املدينة )إثر املواجهات 
على  فيها  األكراد  نسبة  تزد  مل  اليت  العسكرية( 
عشرين يف املئة، وهي تقع يف قلب مستطيل من 
جبل  من  مربع،  كيلومرت  ألف   12 على  ميتد  األرض 
ويشكل  ومركدة،  واهلول  فالشدادي  العزيز  عبد 
فيه العرب أكثرية ساحقة، ال بل يكاد ينعدم فيها 
أي انتشار سكاني كردي. وذهبت الفيدرالية أبعد 
داخل مؤسساتها،  العرب  دمج  عملية  من ذلك يف 
وسلخهم عن دمشق، إذ يقول خبري دولي »إن مرحلة 
ما بعد »داعش« ستشهد نهاية التفاهم مع زعماء 
العشائر، وجمموعات »اجليش احلر« السابق، لتحويل 
أي  دون  متماسك،  جيش  اىل  العربية  اجملموعات 
هامش لالستقاللية، خيضع كليًا للقيادة الكردية«.

)األمريكية  الكردية  األجنحة  بني  التباين  اتساع  أما 
يقوله  ما  على  بداياته  يف  يزال  فال  والسورية(، 
اخلبري الدولي، الذي يصف جوان إبراهيم بأنه »الوجه 
األول« الذي طفى باكرًا على سطح الصراع داخل 
تيار كردي سوري  عن  معربًا  األكراد،  الفيدراليني 
تستعجل  األمد،  قصرية  اسرتاتيجية  وفق  يعمل 
التوصل إىل مباٍن مؤسساتية سياسية يف الفيدرالية 
الكردية حتت مظلة االنتشار األمريكي، ويستند يف 
شرعيته إىل التضحيات الكبرية اليت بذلت يف عني 
الكثرية  واألوراق  والرقة،  ومنبج  )كوباني(  العرب 
القتال  من  أعوام  ثالثة  خالل  األكراد  راكمها  اليت 
إىل جانب القوات األمريكية يف سوريا، يف احلرب 

على »داعش«.
الدعم  وجود  فرصة  انتهاز  إىل  التيار  هذا  وينحو 
األمريكي املسلح لثبيت مشروع فيدرالي، وتسويره 
بالقواعد األمريكية اليت قد تبقى يف الرميالن وعني 
عيسى، أو مطار املالكية، أو عني عشق يف الرقة 
جنوب عني العرب. وتقول مصادر يف املنطقة إن 
األكراد الذين أعلنوا استمرار املعارك، رغم سقوط 
أي  تأجيل  حياولون  منها،  »داعش«  وطرد  الرقة 
قرار أمريكي باالنكفاء من املنطقة، قبل أن تستعيد 
دمشق قدرتها على املبادرة وتتفرغ للملف الكردي 
اخلبري  ويقول  الشمالي.  الشرقي  جناحها  على 
الدولي إنه رغم التوقعات برتاجع العمليات، زادت 
باجتاه  األمريكي رحالتها  العسكري  الشحن  طائرات 
الذخائر  تسليم  عمليات  وتضاعفت  الرميالن،  مطار 
لـ«قسد« استعدادًا ملرحلة ما بعد هزمية  واألسلحة 

»داعش«.
واخلشية عند هؤالء األكراد نامجة عن تقديرات بأال 
تذهب االسرتاتيجية األمريكية املنتطرة حنو مواجهة 
مع اجليش السوري، وأن تفّضل واشنطن االنكفاء 

التدرجيي على ما يقوله خبري دولي.
لكن بقاء األمريكيني يف سوريا ــ كما يعتقد األكراد 
ــ سيمنع اجليش السوري من التقدم ملواجهتهم إذا 
فشلت حماوالت التسوية اليت يعّد هلا الروس. ويقول 
يفّضل  ترامب  دونالد  »الرئيس  إن  الدولي  اخلبري 
البقاء على انتصار يف سوريا، وتقدميه كإجناز خيتم 
انقضاء عام على فوزه يف االنتخابات الرئاسية، على 
حتويل امليدان السوري إىل ساحة مواجهة مع الروس 
وإيران وحزب اهلل واجليش السوري«. ويضيف أن 
ترامب »رمبا مييل إىل عقد تسوية مع الروس، بداًل 
يف  أسهم  ما  وهذا  معهم،  مبواجهة  االنشغال  من 

سوريا،  جنوب  يف  التصعيد  ختفيف  مناطق  قيام 
بوتني  فالدميري  الرئيس  عقده  الذي  االتفاق  يف 
والرئيس دونالد ترامب خالل قمة العشرين يف متوز 
البنتاغون عن تكرار أن  املاضي. كذلك مل يتوقف 
وأنه  »داعش«،  ضد  عسكري  األكراد  مع  التحالف 

غري معين باملشاريع السياسية الكردية«.
جامعة  يف  السورية  الشؤون  يف  املختص  ويقول 
قد  »األمريكيني  إن  باالنش،  فابريس  ستانفورد، 
يضّخمون األرقام العربية للتدليل على وجود عربي 
وطمأنة السّنة، وإن االكراد يريدون إطالة املعارك 
للحصول على املزيد من االسلحة، وإن االمريكيني ال 
ميلكون أي اسرتاتيجية ملا بعد »داعش« سوى البقاء 
رمبا لعام إضايف، كما أن األكراد أنفسهم ال ميتلكون 
أي تصور للتقسيمات الفيدرالية، باستثناء فيدرالية 
االسرتاتيجية  يف  التغيري  فرضية  إن  الشمال«. 
حتتاج  طويلة  لفرتة  سوريا  يف  للبقاء  األمريكية 
هذه  يقود  الذي  الفريق  يف  تغيري  إىل  أيضًا  هي 
السياسة. بيد أن مبعوث الرئاسة األمريكية اخلاص 
إىل »التحالف الدولي«، بريت ماكغورك، واملبعوث 
األمريكي إىل سوريا، مايكل راتين، يوّفران استمرار 
الذهاب  جتّنبت  اليت  السابقة  أوباما  إدارة  سياسة 

أبعد من هدف مواجهة »داعش« يف سوريا.

تنسيق مع »داعش« الحتالل مراكز النفط
حتوي آبار حقل العمر النفطي مليار برميل من النفط، 
عملية  جاءت  وقد  السوري.  االحتياطي  نصف  أي 
االستيالء عليه من قبل األكراد لتوضح أكثر صورة 
مبنع  السواء،  على  والكردية  األمريكية  التوجهات 
اجليش السوري من االستيالء على »وادي الفرات 
السكنية  التجمعات  يف  يتقدم  وتركه  املفيد«، 
»داعش«،  مع  املواجهات  يف  الستنزافه  الكربى 
واالستفادة من اندفاعاته وإشغاله لـ«داعش«، من 
الفرات.  حول  احليوية  املرافق  على  االستيالء  أجل 
»داعش«، ويف  مع  بتواطؤ  يتم ذلك حتى  وأحيانًا 
إطار الشق النفطي من الصفقة اليت عقدها الطرفان 
يف مدينة الرقة إلخالء املدينة من مقاتلي التنظيم، 

وتأمني انسحاب آمن لقياداتهم.
األكراد  املعارض  السوري«  »املرصد  ويّتهم 
يف  السوري  اجليش  ضد  بالتواطؤ  و«داعش« 
املعارك، من أجل الوصول إىل احلقل االسرتاتيجي، 
إذ قال إن »تنظيم »داعش« ال يكاد يفّوت فرصة 
واحدة لتوجيه صفعات مؤملة لقوات النظام، قابلها 
بانسحابات متتالية على اجلبهات  الوقت نفسه  يف 
مع قوات سوريا الدميقراطية«. وبينما كان »داعش« 
يشّن هجمات مضادة متنع اجليش السوري من دخول 
على  تستولي  »قسد«  كانت  النفطي،  العمر  حقل 

احلقل من دون مقاومة.

فشل »الخيار العربي« ألمريكا
موجبات التغيريات الكبرية يف اسرتاتيجية واشنطن 
جتاه األكراد مرّدها انهيار الفصائل املسلحة العربية، 
اجليش  أمام  يصمد  مل  الذي  احلر«  »اجليش  من 
السوري منذ انهيار شرق حلب قبل عام، ومل يعد 
من املمكن االعتماد عليه يف أي اسرتاتيجية أمريكية 
ملواجهة إيران وحمور املقاومة أو إبطاء تقدم اجليش 
السوري، بعد أن فقد معاقله كافة يف سوريا، كذلك 
عجزها عن إقامة منطقة عازلة يف اجلنوب السوري 

حلماية مصاحل العدو اإلسرائيلي.
معزولة  جيوب  موجود يف  الفصائل  من  تبقى  وما 
درعا  إىل  الشمالي  محص  ريف  من  وحماصرة، 
القنيطرة  إىل  وصواًل  والشرقية،  الغربية  وأريافها 
وأجزاء من الغوطة الشرقية، بينما ينحصر وجودها 

يف ثالث قرى فقط من القلمون الشرقي.
»ختفيف  بإجراءات  وتسويرها  عزلتها  عن  وفضاًل 
التصعيد«، مل تعد لتلك اجملموعات أّي قدرة على 
املتفرقة.  جيوبها  من  انطالقًا  مضادة  هجمات  شّن 
وهو ما دفع االستخبارات األمريكية إىل استخالص 
وإغالق  سوريا،  يف  »العربي«  لفشلها  الدروس 
برناجمها التسليحي لتلك اجملموعات. وعندما يتقرر 
موجودين يف سوريا  أمريكي  جندي  ألف  رفد  عدم 
مبثابة  األمر  فسيكون  الربية،  القوات  من  باملزيد 
االعتماد على جمموعات صغرية ال  إن جرى  مغامرٍة 
يزيد عددها على 6600 مقاتل مت إعدادهم يف األردن، 
إذ كان على هؤالء إدارة مسرح عمليات تبلغ مساحته 
أكثر من مخسني ألف كيلومرت مربع، وهذا كله قبل 
عودة اجليش السوري إىل وادي الفرات، ما يشرح 
سبب ربط األمريكيني اسرتاتيجيتهم باألكراد دون 

سواهم.

لكّن خبريًا دوليًا عائدًا من 
القامشلي جيزم لـ«األخبار« 
الكردي  التيار  »كفة  بأن 
دمشق  مع  لتسوية  املؤيد 
اإلدارة  سقفها  يكون 

العامل  التيار  مقابل  رجحانًا  أكثر  تكون  الذاتية قد 
بناء  يف  املعروف  العراقي  السيناريو  تكرار  على 
اجلزيرة  أرض  فوق  وكيانية  مؤسساتية  وقائع 
دمشق  إضعاف  يستهدف  التيار  وهذا  السورية. 
أكثر  خيارات  حنو  الحقًا  للذهاب  متهيدًا  كمركز، 
جذرية وأبعد من الفيدرالية«، مع العلم بأن مشروع 
الفيدرالية ال يزال مشروعًا كرديًا فقط، وال حيظى 
بدعم أّي مكّون عربي أو سوري وازن، ويستبعد أن 

حيظى بذلك.
وعلى الرغم من ذلك تعتقد رئيسة »اهليئة املشرتكة 
لفدرالية الشمال السوري«، فوزة اليوسف، أن مرور 
للمشروع  املعارضني  موقف  بتغيري  كفيل  الزمن 
الفيدرالي »إذ ال يوجد يف سوريا من الكرد والعرب 
واآلشوريني والسريان من يوافق على العودة إىل 

سوريا ما قبل األزمة«.
ال يغرّي التحاق العديد من أفراد العشائر العربية يف 
اجلزيرة، باألكراد، شيئًا يف واقع املعارضة العربية 

ال يزال التباين 
بني األجنحة 

الكردية السورية 
يف بداياته

األوراق،  ومجع  القوة 
الوصول  هؤالء  وأمل 
مع  التوازن  حلظة  اىل 
يف  السوري  اجليش 
أي  الفرات،  وادي  عمق 

على  أمريكية  وحبماية  التقليدية،  أسوارهم  خارج 
واستخدام  واحلسكة،  القامشلي  يف  جرى  ما  غرار 
هذه الوقائع على طاولة النقاش مع دمشق بقصد 
احلصول على تنازالت منها، يف ما خّص الفيدرالية 

أو »اإلدارة الذاتية«.
أربعة  الفيدرالية« قد جنحت خالل  »اإلدارة  وكانت 
أعوام يف حماصرة مؤسسات الدولة السورية داخل 
»تكريد«  يف  اخلطى  وحّثت  القامشلي،  يف  مربع 
واملنشآت  واخلدمات  والقضاء  واألمن  التعليم 
وأقامت شبكة من اجملالس  الرميالن،  النفطية يف 
اإلدارة  مع  متعاونني  توفري  يف  جنحت  احمللية 
الكردية، عرب توفري اخلدمات، وقاعدة للسيطرة على 
اجملتمع العربي يف اجلزيرة ومراقبته، وانتقلت إىل 
إحلاق جيش من العشائر العربية بوحداتها الشعبية 
والولدة  ومّشر  طّي  عشائر  من  مقاتلني  اليت تضم 
وعِنزة والشرابني واجلبور والبقارة والبكري وغريها. 
سوريا،  يف  الكردي  املشروع  أن  املفارقات  ومن 
مدينية  هجرة  إثارة  يف  كبري  حّد  إىل  أخفق  الذي 
من التجمعات الكردية الكربى يف دمشق وحلب حنو 
الكيان الناشئ يف الشمال الشرقي السوري، بات 
عرب  مقاتلني  على  تقدمه  كبري يف  حّد  إىل  يعتمد 

بشكل يفوق اعتماده على األكراد أنفسهم.
احلسكة  يف  لألكراد  العسكري  التوسع  وّفر  وقد 
والرقة »زبائن« جددًا من العشائر العربية اليت مل 
من  السوري  العسكري  االنتشار  احنسار  بعد  جتد 
تقدمت  وكلما  الكردي.  التقدم  إزاء  عنها  يدافع 

وّفر التوسّع 
العسكري لألكراد 
»زبائن« جددًا من 
العشائر العربية
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مـقاالت وتحقيقات

بيانات صندوق التعويضات: فنون التالعب مبوازنات املدارس
نعمه نعمه

القسط يف إحدى املدارس 5.5 ماليني لرية يف حني أنه يجب أن يكون 4 ماليني لرية )مروان بو حيدر(

جلان  دور  عن  األخرية  اآلونة  يف  احلديث  كثر 
ظل  يف  املدرسية،  املوازنات  مراقبة  يف  األهل 
خيالفون  ال  أنهم  على  املدارس  أصحاب  إصرار 
وبالتالي  الربح،  تتوخى  ال  فمدارسهم  القانون؛ 
ال حيققون أرباحًا غري قانونية، ويصّرح أكثر من 
مسؤول يف احتاد املؤسسات الرتبوية اخلاصة بأن 
فع عنها الغطاء... ولكن  كل مدرسة خمالفة سريرُ
إذ  االعالمي،  التصريح  سياق  من  خيرج  ال  ذلك 
توجد أدلة متزايدة على أن الكثري من املدارس 
اخلاصة يتالعب بامليزانيات وحساباتها جلين أرباح 

غري مشروعة على حساب األهل.
جييزها  ال  أرباحًا  اخلاصة  املدارس  معظم  حيقق 
القانون، وهذه االرباح تأتي من زيادة االقساط 
ليست  أكالفًا  التالميذ  أهالي  وتكبيد  املدرسية 
حيصل  وبناتهم.  أوالدهم  تعليم  على  مستحقة 
ذلك عرب تضخيم ميزانيات هذه املدارس ونفخها 
بأرقام ليست صحيحة وغري واقعية، وهو ما تثبته 

أي عملية تدقيق حماسيب هلذه امليزانيات.
عّدة،  مدارس  ملفات  على  حصلنا  عامني،  منذ 
من  عليها  ومصادق  وخمتومة  موّقعة  وهي 
التعليمية«،  التعويضات ألفراد اهليئة  »صندوق 
أرقام  هي  فيها  الواردة  األرقام  فإّن  وبالتالي 
الرواتب  كشوفات  مع  رمسي،  مرجع  من  مراقبة 
وساعات العمل والساعات اإلضافية والشهادات 
مناذج  ثالثة  هنا  سنورد  بالعمل.  البدء  وتاريخ 
إغفال  اىل  وسنعمد  خمتلفة،  ملدارس  تعود 
أمسائها كونها متثل عينة من مدارس كثرية تقّدم 
ميزانيات مشكوك يف صحتها. يف هذه النماذج 
مع  املرفقة  املعلمني/ات  بيانات  سنفّند  الثالثة 
املوازنات، بهدف تبيان اخللل املؤثر يف أقساطها، 
وتبيان املسؤولية املشرتكة عن التالعب احلاصل 
التعويضات  وصندوق  املدرسة  إدارة  بني  فيها 
وزارة  التعليم اخلاص يف  األهل ومصلحة  وجلنة 

الرتبية.
يفرض القانون أن يشّكل بند الرواتب نسبة %65 
من املوازنة املدرسية، إال أن هذه النماذج توضح 
وهو  كبرية،  بنسب  البند  هذا  نفخ  جيري  كيف 
املوازنة،  فتتضاعف  البنود،  باقي  على  يؤثر  ما 

وبالتالي القسط.
ترفعها  اليت  موازنتها،  مع  املدرسة  تقدم 
صندوق  من  مصدقًا  بيانًا  الرتبية،  وزارة  إىل 
وخارجه  املالك  املعلمني يف  بأمساء  التعويضات 
والفئة وعدد السنوات والشهادة، وعليه يتحدد 
بعدد  للوزارة  بيانًا  تقدم  كما  الراتب،  أساس 
ساعات املعلمني األسبوعية يف املالك وساعات 
العمل االضايف والتعاقد لتغطية ساعات التعليم 

والنظارة واالشراف والتنسيق.
اليت  العمل  ساعات  تتساوى  أن  املفرتض  من 
بقليل  تتعدى  أو  للوزارة،  املدرسة  تقدمها 
األسبوعي؛  الدراسي  للدوام  القصوى  الساعات 
يعين  فهذا  يوميًا،  ساعات   7 الدوام  كان  فإذا 
أّن ساعات التدريس القصوى األسبوعية هي 35 
املدرسة،  لكل  احلصص  عدد  والحتساب  ساعة. 
الفرضية  هذه  الشعب.  بعدد  ساعة   35 نضرب 
هذه  يف  إذ  مذهلة،  نتائج  اىل  تؤدي  البسيطة 
أكثر  تدريس  ساعات  هناك  أن  يتبني  النماذج 
بكثري من الواقع الفعلي، أي إن األهل يسددون 

أجور ساعات عمل وهمية.
النموذج االول: 1140 ساعة عمل زائدة

جيب إنقاص ساعات العمل للمنّسقني واملشرفني 
من جمموع الساعات مبعدل 30 ساعة لكل شخص، 
ساعة،   840 أسبوعية=  عمل  ساعة   30*28 أي 
فتكون حصيلة عدد الساعات الزائدة 1140 ساعة 
أسبوعيًا، أي ما يقارب 43%، أو ما يعادل رواتب 
45 معلمًا ومعلمة يدفع األهالي رواتبهم الكاملة 
ولكن  واملكافآت،  الرواتب  وملحقات  ونفقاتهم 
هذه الساعات ال وجود هلا يف برنامج التدريس 

األسبوعي!
النموذج الثاني: إداري لكل 30 تلميذًا

تلميذًا/ة   60 كل  أن  النموذج  هذا  يف  امللفت 
هلم منّسق أو مشرف أو ناظر، وأّن متوسط عدد 
عدد  أما  تلميذًا/ة،   22 هو  الشعبة  يف  التالمذة 
تلميذًا/ة هناك  لكل 30  أي  اإلداريني فهو 29، 

إداري واحد.
إذًا يدفع األهل هنا 377 ساعة إضافية أسبوعيًا، 
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دفع  على  األهالي  رب  جيرُ األول،  النموذج  حبسب 
نتيجة  إما  وهذا  إضافيًا،  معلمًا/ة   45 رواتب 
سوء إدارة أو رفع وهمي ألرقام املوازنة. ويف 
كلتا احلالتني، فإن األهل هم من يدفعون. يف 
قانونًا  مستحقة  غري  زيادة  يدفعون  احلالة  هذه 
سنويًا،  لرية  ماليني   810 تقارب  االقساط  يف 
لقد   .%15 ونسبة  املكافآت  احتساب  دون  من 
سّدد األهالي يف هذه املدرسة أقساطًا بقيمة 5 
مليارات لرية بداًل من 3.7 مليارات لرية، فيكون 
للتلميذ  لبنانية  لرية  ماليني   4 املستحق  القسط 
بداًل من 5.5 ماليني لرية، فقط إذا ما أخذنا يف 
االعتبار التدقيق يف بيانات صندوق التعويضات 

ومن دون البحث يف البنود األخرى.
يبقى السؤال، هل سيقوم صندوق التعويضات 
لكشف  آليات  بوضع  اخلاص  التعليم  مصلحة  مع 
تضخيم بعض املوازنات املدرسية بشكل علمي؟

* باحث يف الرتبية والفنون وعضو هيئة تنسيق 
جلان األهل وأولياء األمور يف املدارس اخلاصة.

فيما جيري النقاش حاليًا حول اجلهة املخّولة 
زمع  املرُ السيادي  الصندوق  على  اإلشراف 
يف  النفط  قطاع  عائدات  إلدارة  إنشاؤه 
لبنان، يظهر تساؤل جديد عن األموال اليت 
دراسات  بيع  عملية  من  الدولة  حّصلتها 
املسح البحري الذي نفذته شركات أجنبية، 
ووصلت قيمتها إىل حنو 135 مليون دوالر، 

كانت حّصة الدولة منها 35 مليون دوالر.
 هذه األموال مودعة يف حساب خاص باسم 
املنشآت النفطية يف مصرف لبنان، حبسب 
وزير الطاقة سيزار أبي خليل، فيما وزارة 
املالية تؤكد أنها ليست على علم باحلساب 

وال بوجود األموال فيه.

أن  بدل  أنشئ  وملاذا  احلساب؟  قصة  ما 
حتال االموال على اخلزينة؟

وزارة  رّكزت  و2014   2012 عامي  بني 
الطاقة على إعداد دراسات املسح البحري 
اإلقليمية واملنطقة  املياه  وحتليل معطيات 
الغاز  مكامن  لتحديد  االقتصادية  البحرية 
والنفط. وقد أثبتت حتاليل املسح البحري 
الذي أجرته شركتا برتوليوم جيو سرفيس 
وسبيكرتوم  أس(  )بي.جي.  النروجية 
كميات  وجود  اللبنانية،  للمياه  الربيطانية 
من  املمتدة  املناطق  يف  الغاز  من  وافرة 
الشمال إىل اجلنوب، مرورًا باملياه املقابلة 
لبريوت وجبل لبنان، وإن بنسب متفاوتة.

 ويف ما بعد، باعت هاتان الشركتان نتائج 
بالتنقيب  مهتمة  شركات  إىل  الدراسات 
من  حّصة  للبنان  والغاز، فكان  النفط  عن 
عمليات البيع بقيمة 35 مليون دوالر. وحني 
أقرت احلكومة بداية العام اجلاري املراسيم 
النفطية اليت من شأنها تنظيم قطاع النفط، 
الوزراء عن عائدات بيع  استفسر عدد من 

الدراسات، لكّنهم مل يلقوا جوابًا شافيًا.
الوزير سيزار بوخليل أّكد أن »احلساب فتح 
يف مصرف لبنان عام 2011 بإمضاء املدير 
الطاقة جربان  النفط ووزير  العام ملنشآت 
باسيل، وبناًء على قرار صادر عن جملس 
إىل  اخلصوص  بهذا  كتاب  ه  جِّ وورُ الوزراء، 

وزير املالية يف حينها«. 
يف  األموال  هذه  »إيداع  أن  إىل  وأشار 
مل  أنه  إىل  يعود  املنشآت،  إدارة  حساب 
النفط«،  قطاع  إلدارة  هيئة  هناك  ن  يكرُ
امللف،  حول  واخلالفات  السجاالت  بسبب 
صرف منه  مؤكدًا أن »احلساب موجود ومل يرُ

شيء«. 
هذا  يف  األموال  هذه  تزال  ال  ملاذا  لكن 
»ينص  الطاقة،  وزير  حبسب  احلساب؟ 
النفطية  العائدات  أن  على  النفط  قانون 
ترسل كّلها إىل الصندوق السيادي، وحنن 
األموال  لتحويل  عليه  االتفاق  انتظار  يف 

إليه«.
أن  املالية  وزارة  يف  مصادر  وذكرت   
»احلساب مل يستخدم منذ فتحه، باستثناء 
شهر،  حنو  منذ  مّتت  واحدة  سحب  عملية 
من دون معرفة القيمة وال وجهة صرفها« 
مشرية إىل أن يف احلساب حنو 50 مليون 

دوالر.
ذلك،  نفت  الطاقة  وزارة  مصادر  لكن   
مؤكدة أن أموال بيع نتائج املسح وضعت 
 35 وتبلغ  املذكور،  احلساب  يف  مجيعها 

سحب منها أي لرية. مليون دوالر، ومل يرُ
رغم ما تقّدم، تؤكد مصادر »املالية« أن يف 
فتح احلساب »جتاوزًا للقانون، إذ كان من 
املفرتض عند إقرار مراسيم النفط اإلفصاح 
عنه وتوضيح كيفية التصرف حبصة الدولة 
من عمليات البيع، ومعرفة مصادر األموال 

املوضوعة يف احلساب«.

باكورة أموال النفط »تائهة« 
بني املالية والطاقة!

ميسم رزق

أي رواتب 15 معلمًا/ة، وال مكان هلا يف اجلدول 
األسبوعي للتدريس.

النموذج الثالث: 15% ساعات وهمية

التأثري على األقساط
يف  وملحقاتها«  وأجور  »رواتب  بند  يتكون 
الناظم   1996/  515 القانون  حبسب  املوازنة، 

للموازنات املدرسية، من:
1- رواتب أفراد اهليئة التعليمية يف املالك.

2- أجور اهليئة التعليمية من خارج املالك.
3- بدل مهمات إضافية للداخلني يف املالك.

4- مكافآت ومساعدات للهيئة التعليمية.
واملستخدمني،  اإلدارية  اهليئة  أفراد  أجور   -5
تضاف إليها نسبة 15% من جمموع 1 و2 و3 و4، 
نسبته  ما  »الرواتب«  بند  يشكل جممل  أن  على 

65% من جممل املوازنة.
تتضخم  العمل  ساعات  تضخيم  ظل  يف  إذًا، 
مكّونات هذا البند 1 و2 و3 و4 ونسبة الـ%15 

املذكورة.
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مــقاالت وتـحقيقات

عاد احلديث يف اآلونة األخرية عن خمطط للواجهة 
البحرية يف طرابلس وامليناء، إذ ُعرضت دراسة 
ومورست  امليناء،  بلدية  جملس  على   UNDPللـ
فور  عليها  للتصويت  األعضاء  على  ضغوط 
عرضها، من دون مناقشتها، ما استدعى ضغوطًا 
مقابلة أسفرت عن فرصة عشرة أيام ملراجعة هذه 
الشهر   26 يف  عليها  التصويت  قبل  الدراسة، 

اجلاري... فماذا تتضمن؟
امليناء  يف  البلدي  اجمللس  على  أخريًا  ُعرض 
إعادة  أنشطة  وتصميم  »تقييم  بعنوان  دراسة 
الساحلية  امليناء  ملنطقة  الالزمة  التأهيل 
 Team شركة  أعدتها  الكورنيش«،  وواجهة 
األمم  برنامج  من  بتكليف   INTerNaTIoNal
تنفيذ  مدة  ر  وتقدَّ  ،UNDP اإلمنائي  املتحدة 
مليون   17 وبكلفة  ونصف  بعامني  املشروع  هذا 

دوالر.
تركز هذه الدراسة على توحيد مشهد الكورنيش 
خضراء؛  مساحات  تناغمًا؛  أكثر  ليصبح  البحري 
مالعب لألطفال؛ محامات عامة؛ إنارة عامة تعتمد 
السري  تنظيم  leD؛  و  الشمسية  الطاقة  على 
تسهيل  املرورية؛  احلركة  كثافة  مع  ليتناسب 
حركة املشاة من املدينة القدمية إىل الكورنيش؛ 
جتهيز  واملشاة؛  اهلوائية  للدراجات  سري  خطوط 
ومياه  ومياه  صحي  صرف  من  التحتية  البنية 
أمطار وكهرباء؛ تنظيم مواقف السيارات وحصرها 
جبانب الرصيف الداخلي للكورنيش مع توصيات 
باستحداث مواقف يف املساحات الفارغة أو اليت 
خطوط  استحداث  مستقباًل؛  اجليش  خيليها  قد 
للنقل العام مع توصيات للقطاع اخلاص لتشغيل 
باصات نقل عام على طول الكورنيش؛ استحداث 
بنية حتتية خاصة باألكشاك مع توصية بتوزيعها 
 300 مساحة  تفصل  حبيث  الشاطئ،  طول  على 
مرت على األقل بني كل منها، وأن تكون موحدة 

الشكل دون كراسي وطاوالت.
منطقة  من  الدراسة  هلذه  اجلغرايف  النطاق  يقع 
التابع  األومليب  امللعب  إىل  امليناء  يف  البوابة 
لبلدية طرابلس، وتبدأ من حدود األمالك اخلاصة 
وتنتهي عند حدود األمالك البحرية. أي ال تتعدى 
حدود الكورنيش احلالي. لكن األمر الالفت أنها 
مل تعرض على جملس بلدية طرابلس، ومل ُتنظم 
أي اجتماعات أو ورش عمل بني اجلهات العاملة 
على الدراسة والبلدية، إذ كان التنسيق والرتكيز 

منصبًا فقط على بلدية امليناء.
 ،Pacem تعّد الدراسة املذكورة حتديثًا لدراسة
تولوز  جامعة  مع  بتعاون   2010 عام  أعدت  اليت 
االحتاد  من  بتمويل  الفرنسية  مارسيليا  وبلدية 
األوروبي واعتمدتها »اسرتاتيجية الفيحاء 2020« 
ضمن مشاريعها األربعة والعشرين، وكانت تهدف 
إىل ترتيب احليز العام وإعادة التواصل بني احليز 
املبين والبحر، اإلفادة من املدينة القدمية واملرافئ 
والواجهة البحرية واجلزر، وتتضمن إنشاء أكواريوم 
وأماكن خمصصة  شعبية  ومسابح  غطس  ونادي 
متكاملة  تنموية  رؤية  ضمن  املائية  للرياضات 
تراعي احلفاظ على األمالك العامة والبيئة، بتكلفة 
ال تتجاوز 35 مليون دوالر، ولكنها مل حتظ مبساٍع 
جّدية لتأمني التمويالت الالزمة لتنفيذ مشاريعها. 
أما الدراسة احلالية فقد اجتزأت أقسامًا مهمة مل 
»ابتعدت  مطلع،  مصدر  وحبسب  إليها.  تتطرق 
UNDP عن التخطيط لتنظيم األمالك البحرية مبا 
واجلزر،  الصيادين  ومرفأ  الشعيب  املسبح  فيها 
بناء على طلب رئيس البلدية، نظرًا إىل التحفظات 
شاطئ  على  املفتوحة  الشهية  من  واملخاوف 

الفيحاء«.
حجج تمويل املشروع

جرى الرتويج للدراسة اجلديدة وشارك سياسيون 
ورجال أعمال يف ممارسة الضغوط للتصويت عليها 
لتنفيذ املشاريع  األموال املؤمنة  أن  فورًا، حبجة 
قد تطري. إال أن املبالغ املؤمنة ال تتعدى مليونني 
و300 ألف دوالر، مقسمة كاآلتي: 500 ألف دوالر 
البالغة  الصحي  الصرف  مشروع  قرض  من  وفر 
الكوييت،  الصندوق  من  دوالر  ماليني   5 تكلفته 
املصبات  عن  املبتذلة  املياه  حتويل  إىل  اهلادف 
ألف  و800  ومليون  التكرير،  حمطة  إىل  البحرية 
دوالر توافرت من خالل منظمة العمل الدولية عرب 
وزارتي العمل والشؤون االجتماعية ضمن برنامج 

طَّط للواجهة البحرية يف طرابلس وامليناء؟ ماذا يخُ
ناريمان الشمعة

املكثفة  العمالة 
القصرية املدى لدعم 
املضيف  اجملتمع 
السوريني،  لالجئني 
تشغيل  إىل  اهلادف 
عمالة مؤقتة مناصفة 
اللبنانية  العمالة  بني 
ومن  والسورية. 
استخدام  املتوقع 
املتوافرة  األموال 
املرحلة  لتنفيذ  حاليًا 
جلهة  منه  األوىل 
الداخلي  الرصيف 
أن  على  للكورنيش، 
يستكمل الباقي على 
مراحل يف حال توفري 
الـ15 مليونًا الباقية، 
التمويل  هذا  أن  إال 
أن  صعب، نظرًا إىل 
ال  املمولة  اجلهات 
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عبد  امليناء  بلدية  رئيس  مع  هاتفي  اتصال  يف 
القادر علم الدين، قال إن شاطئ امليناء حباجة 
أن  بعد  قاٍس  وتنظيم  ترتيب  إعادة  إىل  ماسة 
حتولت املنطقة إىل عشوائيات، مثل حارة التنك 
بناء  إن  كذلك  احلمام،  وبرج  اجلديدة  واحلارة 
ترتيب  إىل  أطمح  لذا  عشوائيًا،  جيري  املطاعم 
بأقل مستوى من بريوت  ليست  لتكون  الواجهة 
ودبي. أما املقرتح، فقد ُرّد من مديرية التنظيم 
جيد  وقد  يعدها،  بدراسة  مرهون  وهو  املدني، 
ذلك مناسبًا وقد ال جيده، هذا عدا عن أن قانون 
البناء يسمح ملن ميتلك عددًا من األراضي بضّمها 
واالستفادة من رفع عامل االستثمار غري احملدود، 
أحد  وال  هناك،  أراضي  أملك  ال  أني  العلم  مع 
البحرية يف امليناء ميتلك عددًا من  الواجهة  على 

األراضي«.
قد ال ميتلك أي مستثمر عددًا من العقارات يف 
امليناء اآلن، وقد ميتلكها بأمساء خمتلفة، كذلك 
األراضي  من  عدد  متلك  مبكان  السهولة  من 
وهذا  متوافرة.  األموال  دامت  ما  املتجاورة 
يستوجب التساؤل: هل ُتعد املخططات التوجيهية 
وفق متطلبات آنية أم رؤية مستدامة؟ وما عالقة 

أصحاب املشاريع اخلاصة باألمر؟

مشروع Tripoli Sealand املستفيد
 9 ميلكان  وجنله  فتال  يوسف  أن  خافيًا  ليس 
التابعة  البحرية  الواجهة  على  متجاورة  عقارات 
بنظام  عليها  استحصل  طرابلس،  بلدية  لنطاق 
اإلحالل والتبديل يف مشروع الضم والفرز. وكان 
قد تقدم بطلب للحصول على الرتاخيص الالزمة 
عام 2012 ملشروع TrIPolI SealaND إلنشاء 
مشروع عليها يهدف إىل إقامة 24 مبنًى سكنيًا، 
ارتفاع كل منها يفوق 50 مرتًا وبرجني يبلغ ارتفاع 
كل منهما 80 مرتًا، وجممع جتاري وفندق 4 جنوم 
وطبقتني  أرضي  سيارات  وموقف  وقود  وحمطة 
إىل  إضافة  سيارة(،  موقف   3355( ُسفلَيني 
بامتداد  مربع  مرت  ألف   87 عن  يقل  ال  ما  ردم 
350 مرتًا يف البحر، على أن تبقى حصرًا لرواد 
املارينا. وقد القى املشروع معارضة شديدة، وما 
وفعاليات  البلدي  اجمللس  يف  أعضاء  من  زال، 
وتصدت  مدني،  جمتمع  منظمات  ومن  سياسية، 
له »محلة حبرنا برنا« على مدى ثالث سنوات، إذ 
إنه تضمن 40 خمالفة قانونية وبيئية وهندسية. 
وها قد عاد احلديث عنه جمددًا بعد طلبات تعديل 
املشروع،  متطلبات  مع  لتتوافق  االستثمار  عامل 
بتوفري  له  املضلل  الرتويج  كالعادة  مستخدمني 
آالف فرص العمل. وينتشر عرب وسائل التواصل 
مسي  ما  متّلك  نفسه  املستثمر  أن  مفاده  ما 
املائي  »العقار 1304« املستحدث على املسطح 
للمتنزه البحري لشاطئ امليناء، ليحل حمل مدعي 
امللكية بانتظار القضاء للبت فيه. هذا إضافة إىل 
تلميحات إىل صفقات ُعقدت خالل مؤمتر برشلونة 
البحرية«  الواجهة  »مدينة  للمضي مبشروع  األخري 
اهلادف إىل ردم مليون مرت مربع والعائد لشركة 
طرابلس القابضة للتنمية، اليت ُيَعّد مالك مشروع 

TrIPolI SealaND أحد مؤسسيها.

يوسف  من  اململوك 
أيضًا  عالقته  وما  فتال؟ 
املستحدث   1304 بالعقار 
ردم  ومشروع  البحر؟  يف 

مليون مرت مربع؟
يقول مسؤول UNDP يف 
الشمال، آالن الشاطري، 
يهدف  »املشروع  إن 
العام  احليز  ترتيب  إىل 

قريب  من  له  عالقة  وال  امليناء،  كورنيش  يف 
املخطط  تغيري  أو  االستثمار  عامل  برفع  بعيد  أو 
معايري  ملتزم  الربنامج  وأن  للفيحاء،  التوجيهي 

األمم املتحدة«.
وكان رئيس بلدية امليناء عبد القادر علم الدين، 
قد صّرح مرارًا بأنه لن يسمح حليتان املال بالتعدي 
خيالف  مشروع  بأي  وال  البحرية،  األمالك  على 
القانون. ولكن كان الفتًا أن تقّدم بلدية امليناء 
طلبًا ملديرية التنظيم املدني بتاريخ 2017/6/28 
الفيحاء  بلديات  احتاد  جملس  من  بقرار  معززًا 
دراسة  »إعادة  إىل  يرمي   ،2017/7/8 بتاريخ 
طرابلس  بساتني  ملنطقيت  التوجيهي  املخطط 
وبساتني امليناء املقابلة للواجهة البحرية، وذلك 
يأخذ  للمنطقة  متقدم  عام  نظام  إنشاء  لضرورة 

باالعتبار أهمية الواجهة البحرية السياحية«.
يتطرق  مل  الطلب  موضوع  أن  من  الرغم  وعلى 
مباشرة لعامل االستثمار، إال أن املقرتح املرفق 
ثالثة صفوف  إىل  املنطقة  تقسم  اآلتي:  يوضح 
حبسب قربها من البحر، ويف حال ضّم عدة عقارات 
لتصبح وحدة عقارية واحدة تفوق مساحتها 6000 

مرت مربع، يسمح باالستثناء اآلتي:
عامل  ُيضاَعف  البحرية(  )الواجهة  األول:  الصف 
اإلبقاء  مع   2.4 لتصبح  مرتني،  العام  االستثمار 
إىل  باإلضافة   ،%60 السطحي  االستثمار  على 

السماح بإنشاء أبراج مهما بلغ ارتفاعها.
الصف الثاني: )العقارات اخللفية( ُيضاَعف عامل 
مع   1.8 لتصبح  ونصفًا  مرة  العام  االستثمار 
اإلبقاء على االستثمار السطحي 40%، باإلضافة 
عشرة  إىل  لتصل  األقصى  االرتفاع  زيادة  إىل 

طوابق )30 مرتًا(.
عامل  ُيضاَعف  بقي(  ما  )كل  الثالث:  الصف 
االستثمار العام 1.2 لتصبح 1.8 مع اإلبقاء على 
االرتفاع  على  واإلبقاء   %60 السطحي  االستثمار 

األقصى سّت طبقات )18 مرتًا(.
وقد حدد املقرتح أرقام العقارات املطلوب تعديل 

املخطط التوجيهي العام ألجلها.

علم الدين: امليناء ليست أقل من بريوت ودبي

تجري محاولة 
رفع عامل

االستثمار 
خدمة ملشاريع

سكنية 
وسياحية 

خاصة

يجري التصويت على الدراسة يف 26 الشهر الجاري ويف اإلطار: صورة عن مخطط الواجهة 
البحرية )هيثم املوسوي(

جتده من أولويات املدينة.
الهدف رفع عامل االستثمار

ما جرى أشاع تساؤالت كثرية: مل أهملت دراسة 
املشروع  هذا  بني  الرتابط  مدى  وما  Pacem؟ 
وطلب تعديل املخطط التوجيهي للواجهة البحرية 
يف مدينيت طرابلس وامليناء لرفع عامل االستثمار؟ 
 TrIPolI Sea laND ذلك مبشروع  عالقة  وما 

السالمة العامة الكفيلة باحلفاظ على سالمة البناء 
الضامن  العمراني  والنسيج  والطبيعة  والبيئة 

لبيئة اجتماعية صحية ونظيفة.
املتخصص  املعماري  املهندس  اخلبري  يقول 
هذا  إن  مرتضى،  فراس  املدني  التخطيط  يف 
النموذج من القرارات يتنافى ومجيع السياسات 
»وال  تطبيقها،  إىل  البلد  اليت حيتاج  التخطيطية 
مييز  الذي  البناء  قانون  مع  يتعارض  أنه  سّيما 
األوىل  املادتني  يف  والتصريح  الرخصة  بني 
والثانية منه«، الفتًا أيضًا إىل أنها ختتزل دور 
مطابقة  من  التأكد  بها  املناط  الفنية  األجهزة 
ملف التصاميم لألصول اهلندسية، وأوهلا نقابة 
املهندسني )املسؤولة عن جودة امللف اهلندسي 
املكاتب  وثانيها  اهلندسية(،  للمعايري  ومراعاته 
الفنية من تنظيم مدني واحتاد بلديات، ذلك أن 
هذه التعاميم تتعارض مع فلسفة قانون السالمة 
د  العامة بغياب الرقابة، حيث إن البناء الذي ُيشيَّ
مبوجبها قد اختزلت منه آليات الرقابة على اجلودة 
نقابة  يف  املعامالت  تسجيل  نظام  يرعاها  اليت 
املهندسني، وال سيما إلزامية تنوع االختصاصات 

اهلندسية، مبا فيها فحص الرتبة.
االنطالق من هذه النقطة ُيعّد مهمًا لإلشارة إىل 
أن وزارة الداخلية والبلديات ليست اجلهة امُلخّولة 
اإلشراف على مدى تطابق هذا البناء مع الشروط 

اهلندسية وغريها.

تجاوز األطر القانونية واملؤسسات العامة
إعطاء  وشروط  »آلية  من  السابع  البند  يرد يف 

التصريح« يف نص التعميم ما يأتي:
الرقابة  إجراء  املختصة  األمنية  القطعات  ف  »ُتكلَّ
األعمال  وُمطابقة  صحة  من  والتأّكد  الدورية 
سيما  وال  التعميم،  هذا  أحكام  وفق  للتصريح 
والرتاجعات،  واحملتويات  الطوابق  عدد  جلهة 
وعلى أن يتم التنسيق مع رئيس البلدية املعيّن 
أو القائمقام يف القرى اليت ليس فيها بلديات 
لضبط كل املخالفات وأن ُيصار اىل إبالغ الوزارة 
قبل  من  بها  للبت  فور حتققها  املخالفات  بتلك 

الدائرة املختصة يف الوزارة«.
حبسب اأُلستاذة يف التخطيط العمراني يف اجلامعة 
ال  فواز،  منى  املهندسة  بريوت،  يف  األمريكية 
ميكن هذه التصاريح أن تراعي شروط البناء اليت 
البناء، الفتًة  إليها عند استصدار رخص  ُيلتَفت 
إىل أن هذه التعاميم هي مبثابة جتاوزات لألطر 
القانونية اليت تضعها الدولة من قوانني بناء إىل 
البناء  هذا  أن  إىل  وُمشريًة  توجيهية،  خمططات 
يتفّلت من مجيع هذه األطر. كذلك، حبسب فّواز، 
العامة  املؤسسات  أدوار  تتجاوز  التعاميم  هذه 
امُلدني،  للتنظيم  العامة  امُلديرية  دور  وُتلغي 
وُتشّرع »إعمار لبنان باالستثناء« عرب إناطة مهمة 
خُمتصة.  غري  بوزارة  والعمران  املدني  التخطيط 
وختلص فّواز إىل القول إن هذه التعاميم ُتعّمق 
الشرخ القائم بني املواطن والقانون عرب تشريع 

االستثناء وتكريسه.

توسيع الشيوع واستباحة األراضي الزراعية
»آلية  الثاني من  البند  الفقرة )ج( يف  يرد يف 
ما  التعميم  نص  يف  التصريح«  إعطاء  وشروط 

يأتي:
»بالنسبة إىل مالك حصة يف عقار مملوك بالشيوع 
مل يرتكب خمالفة بناء يف حصته )حتى لو كان 
هناك خمالفة يف العقار مع شركائه اآلخرين(، فإنه 
ُيسمح له بناء مسكن خاص له شرط االستحصال 
على موافقة مالكي نسبة 75% من جمموع حصص 
لدى  موّثقة  إفادة  مبوجب  العقار،  يف  الشركاء 
على  العقار  على  بالبناء  له  تسمح  العدل  كاتب 
أن ال تتجاوز املساحة املطلوبة للبناء حصته يف 
طابق  أقصى  حّد  مع  املنطقة  نظام  وفق  العقار 

واحد مساحته 150 مرتًا مربعًا )..(«.
حبسب ُمرتضى، إّن هذا األمر من شأنه أن يغري من 
شكل الشيوع دون أن يزيله، وذلك ألنه يتجّنب 
رخص  استصدار  عرب  املخالفني  وضع  تسوية 
لشركائهم تراعي شروط البناء، ويستعيض عنه 
مبنحهم تصاريح استثنائية لوقت حمدود. كذلك، 
إّن أبرز تداعيات هذه التعاميم االستثنائية يتمّثل 
بـ«استباحة األراضي الزراعية«، من خالل تشريع 
البناء عليها خالفًا للقوانني واألنظمة واملخططات 

التوجيهية.

تتمة املنشور على الصفحة 13

تشّرع.. الداخلية  وزارة 
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مرجعيون  جديدة  اختيار  اعتباطيًا  يكن  مل 
البلدة مل تكن مركزًا  عاصمة لقضاء مرجعيون. 
ع صرحًا  بل  فحسب،  مزدهرًا  وعمرانيًا  جتاريًا 
وسوريا  لبنان  بني  رائدًا  وأدبيًا  وثقافيًا  aمليًا 
على  اجلديدة  إرث  وضع  ذلك،  مع  وفلسطني. 
ما  هلا  يشفع  بريوت. مل  عن  كبعدها  ناٍء،  رف 
الالحق  القسري  التهميش  من  تعفى  لكي  هلا 

باألطراف.
لتصاميم  ومفتوح  دائم  معرض  مرجعيون  يف 
اجلديدة  زوار.  دون  من  لكن  اجلميلة،  العمارة 
بالبازلت  املرصوفة  وساحتها  أحياءها  تشّرع 
االقتصادي  الرخاء  يسجل  ال  تاريخ  لتصفح 
الذي عاشته عاصمة احلدود اجلنوبية مع اجلوالن 
السبق  أيضًا  حيفر  بل  فحسب،  احلولة  وسهل 
العلمي والثقايف الذي حققه أبناؤها منذ القرن 

التاسع عشر.
فالرخاء واستقرار اإلرساليات األجنبية يف البلدة 
أحصت   ،1901 عام  ويف  متعلمًا.  جياًل  أنتج 
وثيقة عثمانية وجود حنو 450 طالبًا يف املدرسة 
األرثوذكسية اليت أنشئت يف النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. أما الذاكرة احلديثة، فتؤرخ 
وفاة آخر مرجعيوني أّمي يف منتصف ثالثينيات 

القرن املاضي.
مرجعيون  جديدة  يف  العيون  حي  خمتار  يوضح 
ُشّيد  البلدة  بيوت  من  كثريًا  بأن  رزوق  كامل 
القرن  التاسع عشر ومطلع  القرن  منتصف  بني 
العمارة  هذه  يف  الفضل  وُيعزى  العشرين. 
إىل  جلأوا  الذين  الشوير  ضهور  أهالي  إىل 
اجلديدة هربًا من االضطرابات اليت شهدها جبل 
»املعمارجيني«  مهارة  تضافرت  آنذاك.  لبنان 
عائالت  بعض  لدى  األموال  وتوافر  الشويريني 
حبسب  الرتاثية.  اللوحة  تلك  فأنتجا  مرجعيون، 
رزوق، فإن سعر حجر الكّدان اجلاهز للبناء، يف 
تلك األيام، كان يصل إىل لرية ذهب عثمانية. 

»مــعرض« بيـوت مـرجعـيون: ال سـّكان... وال زّوار!
آمال خليل

وكانت العائالت تسكن يف دار واحدة مهما زاد 
ابن  لكل  غرفة  ختصص  فكانت  أفرادها.  عدد 
زاد  األبناء  عدد  كثر  وكلما  الزواج،  على  ُيقبل 

عدد الغرف.
وحتتوي  طبقتني  من  املؤلفة  الواسعة  البيوت 
ملكية  تعود  ومجالية،  هندسية  تفاصيل  على 
جتارة  من  ثرواتها  راكمت  عائالت  إىل  معظمها 
املواشي واحلبوب مع القنيطرة ومشالي فلسطني 
احلولة  سهل  يف  زراعية  أراضي  متّلكها  ومن 
على  عادت  ثروات  من  وبعضها  الفلسطيين. 
اجلديدة من اهلجرة الفردية إىل أمريكا الالتينية 
الطائفية،   1860 عام  أحداث  اليت سجلت عقب 
ال سيما الربازيل. اندالع احلرب العاملية األوىل 
عوامل  واجلنوب،  فاجلوالن  فلسطني  احتالل  ثم 
حّولت اهلجرة إىل مجاعية، وأجربت معظم أصحاب 

تلك البيوت على النزوح.
بعد حترير عام 2000، قليلون من الورثة رمموا 
آل  مهجورة.  خربًا  معظمها  بقي  فيما  البيوت، 
ال  جبًا،   21 ُيعّدون  املثال،  سبيل  على  رزوق، 
يزال أفراد جّبني اثنني منها فقط يقيمون يف 
اجلديدة. ليس انقطاع األبناء يف االغرتاب سبب 
ملكية  أن  إىل  رزوق  يشري  فقط.  البيوت  هجر 
ومعظم  أحيانًا،  الورثة  لعشرات  تعود  البيوت 
العامل وال يزورون  هؤالء منتشرون يف أصقاع 
يشبه  ما  إىل  البيوت  حّول  وهذا  نادرًا،  لبنان 
برتميمه  ال  به،  التصرف  ميكن  ال  الذي  الوقف 

واستثماره اقتصاديًا وسياحيًا وال بهدمه.
البيوت  هذه  »محى  املالكني  تعدد  أو  الشيوع 
الرتاثية من اهلدم«. لكنها تواجه مصري »مرور 
الزمن« يف حال مل ختضع للرتميم. حتى اآلن، مل 
جتد وزارتا الثقافة والسياحة سبياًل إىل اجلديدة 
ترميم  يف  واملساهمة  تراثية،  مدينة  إلعالنها 
فضاًل  بتارخيها،  أو  بهندستها  املتمايزة  بيوتها 
االنتداب  خالل  ُرصفت  اليت  العامة  الساحة  عن 

بأحجار  الفرنسي 
وحتيط  البازلت 
البيوت  بها 
واحملال الرتاثية.

رزوق،  وفق 
زار  شهرين  قبل 
مرجعيون  سرايا 
وفد من السفارة 
برفقة  الرتكية 
وزارة  من  وفد 
اللبنانية،  الثقافة 
البحث  إطار  يف 
تأمني  إمكان  يف 
تركي  متويل 
السرايا  لرتميم 

احلكم  خالل  بنيت  اليت 
فوقها  وُرفع  العثماني 
حتى  عربي.  علم  أول 
اآلن، مل يبّت يف مصري 
رزوق  يطالب  املشروع. 
تراثية  املدينة  بإعالن 
ترميم  الوزارة  وبتوّلي 
شهدت  اليت  البيوت 
مهمة،  تارخيية  أحداثًا 
كدار آل ديبا اليت سكن 
الفرنسي  اجلنرال  فيها 
آل  ودار  ديغول،  شارل 
غلمية اليت ضمت مطبعة 
تصدر  كانت  جلريدة 
القرن  ثالثينيات  يف 

املاضي.
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أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*

Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

راشـيل بو رزق تـحتفل بـعيد ميالدها الـ 21 وسط العائلة 
وكوكبة من الصديقات واألصدقاء

 احتفلت الحسناء راشيل 
الزميل  كريمة  رزق  بو 
رزق  بو  أنطونيوس 
وعقيلته منى بعيد ميالدها 
الـ 21  وسط العائلة كما 
كوكبة  الفرحة  شاركتها 
من زميالتها وزمالئها يف 
العمل وعدد من الرفيقات 

والرفاق.
قالب  راشيل  وقطعت 
خصيصا  املعد  الحلوى 
السعيدة  املناسبة  لهذا 
»هابي  الـ  هتافات  على 
راشيل«  تو  داي  بريث 
بالعمر  لها  والتمنيات 
بالسعادة  املكلل  املديد 

والفرح.
لكريمتنا  مربوك  ألف 
املية  قبال  »ع  و  راشيل 

سنة«.

راشيل بني والديها الزميل انطونيوس ومنى بو رزق وشقيقيها جورج وايلي وشقيقتها ايلينا

راشيل  بو رزق تقطع قالب الحلوىراشيل  بو رزق مع بعض رفيقاتها
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
»الصفقة« بلغت أكثر من مليون درهم إماراتي
هكذا وقع ضياء ضحية منتج تلفزيوني مزعوم

عليه  استوىل  الذي  املبلغ  هو  بقليل،  وأكثر  إماراتي،  درهم  مليون 

منتج تلفزيوني مزعوم، كان ضياء ذ. أحد ضحاياه بعدما أوهم األخري 
بأنه يشرتي الربامج التلفزيونية من دول الغرب ويبيع حق البث على 
شاشات التلفزة العربية. وبعدما جنح »املنتج« إيهاب ح. يف إقناعه 
الدخول معه كشريك يف »مشروع مربح« ومحله على تسليمه مبلغًا ماليًا 

كبريًا، أقفل إيهاب«شركته« وتوارى عن األنظار.
ويروي قرار قضائي تفاصيل هذه القضية، بناء على الشكوى اليت 
تقدم بها ضياء، الذي كان يقيم يف دولة االمارات العربية املتحدة، 
حيث كان إيهاب يرتدد إىل منزله ويتقرب منه، إىل أن أوهمه بأنه 
يعمل يف جمال الربامج التلفزيونية، فيشرتي الربامج من الغرب ويقوم 
ببيع حق البث هلذه الربامج إىل شاشات التلفزة العربية وانتاجها باللغة 

العربية فيكسب بذلك أموااًل طائلة من عمله.
مشاركته يف  املدعي  على  عليه  املدعى  عرض  »مشروعه«،  وإلكمال 
عملية شراء حق بث برنامج من إحدى الدول الغربية ليقوم ببيعها إلحدى 
بنسخة  واإلنتاج  الشراء  على  وافقت  اليت  العربية  التلفزيون  حمطات 
عربية، وأوهمه بأنه مشروع مربح، إال أنه حباجة إىل تأمني املبلغ املالي 
لتسديده للتلفزيون الغربي وبيعه مباشرة إىل التلفزيون العربي خالل 
مدة وجيزة، وأن هذا املبلغ هو حبدود مليوني درهم اماراتي أي ما 
يعادل نصف مليون دوالر وأكثر بقليل، على أن يبيعه مببلغ مثامناية 

ألف دوالر فريبح بالتالي ثالمثاية ألف.
العمل  هذا  مبشاركته يف  عليه  ويلّح  املدعي  ُيقنع  عليه  املدعى  راح 
وبالتالي بتسديد نصف الثمن املطلوب أي مليون درهم إماراتي، حتى 
درهم  مليون  أي  املطلوب  باملبلغ  شيكًا  بتسليمه  وقام  له  استجاب 

اماراتي لتنطلي عليه احليلة.
وبعد فرتة من ذلك، راح املدعي يطالب إيهاب بالربح املوهوم، وإلخفاء 
نواياه الدفينة، قام املدعى عليه بإرسال شيك إىل ضياء الذي كان 
موجودًا يف لبنان حينها، والصادر عن أحد املصارف يف دولة اإلمارات 
وذلك كسبًا للوقت، على اعتبار أن املدعي لن يعود إىل اإلمارات إال 
يف نهاية الصيف.وبالفعل ولدى وصوله إىل اإلمارات طلب منه إيهاب 
الشيك لسحب شيك آخر بداًل منه من حساب الشركة كون الشيك الذي 
أرسله إليه هو من حسابه الشخصي، إال أن املدعى عليه قام بإقفال 
األنظار فيما  لبنان وتوارى عن  اإلمارات ووىّل هاربًا إىل  شركته يف 

بعد.
على  حبوزته  كان  الذي  الشيك  عرض  بذلك،  إيهاب  علم  أن  وبعد 
فحاول  قبض،  دون  من  إليه  ُأعيد  أنه  إال  قيمته،  لقبض  املصرف 

االتصال بإيهاب عدة مرات إال أن خطه كان مقفاًل.
وبّينت التحقيقات يف القضية أن إيهاب متواجد خارج لبنان وأنه سوف 
حيضر خالل شهرين، حيث تعهد وكيله بأن موكله املدعى عليه سيسدد 
ما هو متوجب للمدعي يف ذّمته، لكن املدعى عليه مل حيضر بعد انقضاء 
تلك الفرتة بعد إمهاله عدة مرات، فتقرر إصدار مذكرة توقيف غيابية 
حبقه وإحالته للمحاكمة أمام احلاكم املنفرد اجلزائي يف بريوت للمحاكمة 
سندًا إىل املادة 666 من قانون العقوبات اليت تنص على عقوبة السجن 
من ثالثة أشهر حتى ثالث سنوات فضاًل عن غرامات مالية ودفع قيمة 

الشيك مضافًا إليه بدل العطل والضرر.

يسرقون الدراجات و»يصّرفونها« يف البقاع
بعد توافر معلومات لفصيلة املرجية يف وحدة الدرك اإلقليمي، عن قيام 
توقيف  من  املذكورة  الفصيلة  متكنت  آلية،  دراجات  بسرقة  أشخاص 
ثالثة أشخاص يف مكان إقامتهم يف حملة حي السلم، وضبطت لديهم 
5 دراجات آلية مسروقة، مسدس حربي، مقص حديدي، »كاليربا« عدد 

/2/ وكمية من مادة السيلفيا.
وبالتحقيق معهم، اعرتفوا بإقدامهم على عمليات سرقة عدة لدراجات 
من مناطق عدة يف حمافظة جبل لبنان وبيعها يف منطقة البقاع، كما 

اعرتفوا بتعاطي املخدرات.
وقد تبني أن أحدهم مطلوب للقضاء مبوجب مذكرتي توقيف جبرم سرقة 

وسلب بقوة السالح.
وحدة  يف  القضائية  الضاحية  مفرزة  واملضبوط  املوقوفون  وأودع 
الشرطة القضائية ومكتب مكافحة املخدرات املركزي، للتوسع بالتحقيق 

معهم، بناء إلشارة القضاء املختص.

عصابة »الدوالر األسود« يف قبضة »املعلومات«
أوقفت »شعبة املعلومات« يف قوى األمن الداخلي بالتنسيق مع عناصر 
وع.ن.  ع.ز.  من  كاًل  اإلقليمي،  الدرك  وحدة  يف  البيدر  ضهر  حاجز 
دوالر(   14900 )بقيمة  سوداء  ورقة   149 حبوزتهم  وضبطت  وط.ظ. 
ُتستخدم يف العمليات االحتيالية، مبا ُيعرف بالدوالر األسود، إضافة إىل 
ضبط مادتي األمونياك والرماد اليت تستعمل أيضًا يف هذه العمليات، 

وقد اعرتفوا بتأليف عصابة احتيال وتزوير عملة وتروجيها.
املالية  اجلرائم  مكافحة  مكتب  إىل  واملضبوطات  املوقوفون  وأحيل 
وتبييض األموال يف وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم 

بناء إلشارة القضاء املختص.

اصابة عسكري برصاص ابتهاج مصدره عني احللوة
أصيب عسكري يف اجليش اللبناني برصاصة طائشة عن طريق اخلطأ، 
أثناء خدمته عند مدخل ثكنة زغيب العسكرية يف صيدا مصدرها خميم 
عني احللوة. وقد نقل العسكري املصاب إىل إحدى مستشفيات املدينة 

للعالج.
األعراس  أحد  ابتهاجًا يف  النار  إطالق  كان  الرصاص  أن سبب  وعلم 
داخل املخيم وأن رصاصات طائشة عدة طالت أيضًا سيارات كانت 
متوقفة يف شارع دالعة يف املدينة وأحلقت بها أضرارًا. وقد فتحت 

قيادة اجليش حتقيقًا يف احلادث.

مزّورو مستندات سفر
أسبوع،  خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  املعنية يف  األجهزة  قامت 
عمليات  لتسهيل  سفر  مستندات  تزوير  جبرم  أشخاص  ستة  بتوقيف 

انتقال أشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل القضاء املختص.

توقيف 20 سورياً دخلوا خلسة
أعلنت »شعبة املعلومات« يف قوى األمن الداخلي عن توقيف 20 سوريًا 
من بينهم 6 أوالد دون اخلمس سنوات جبرم الدخول إىل البالد خلسة 

يف خراج بلدة الصويري البقاعية.
من جهة أخرى، أفادت قوى األمن الداخلي عن توقيف 75 مطلوبًا جبرائم 

خمدرات، سرقة وإطالق نار.

ملّثمون حاولوا سلبهم يف جرود الضنية
يف  قراصيا  سهلة  حملة  يف  واعتداء  سلب  حملاولة  أشخاص  تعرض 
منطقة جرد مربني يف أعالي جرود الضنية، من قبل مسلحني ملثمني 

أطلقوا عليهم النار قبل أن يفروا، من دون أن يصاب أحد بأذى.
ومت إبالغ اجليش والقوى األمنية فسريوا دوريات يف املنطقة وأقفلوا 
الطريق  ومنها حتديدًا  ترابية،  بسواتر  والفرعية  الرتابية  الطرق  بعض 
الرئيسي،  اهلرمل   - الضنية  بطريق  قراصيا  سهلة  بني  يصل  الذي 

بالقرب من سد بريصا.

توقيف مطلوبني
يف  ك.ع.  اجلنوب  يف  املخدرات  مكافحة  مكتب  من  دورية  أوقفت 

الغازية، بعدما ضبط حبوزته 9 غرامات من مادة الكوكايني.
من جهة أخرى، أعلنت قوى األمن الداخلي عن توقيف 138 مطلوبًا جبرائم 

خمدرات، سرقة، إطالق نار، احتيال وتزوير وشيك من دون رصيد.

سوري من »النصرة« يف بر الياس
أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة السوري مأمون.ج يف بلدة برالياس 

- قضاء زحلة، جبرم االنتماء إىل تنظيمات إرهابية.
وبالتحقيق معه اعرتف املوقوف بقتاله مع تنظيم جبهة النصرة اإلرهابي 

ودخوله لبنان خلسة.

سرقة مدرسة يف عكار
دخل جمهولون حرم مدرسة كروم عرب الرمسية يف عكار وعبثوا يف 
حمتوياتها. وحضرت القوى األمنية اىل املكان، وفتحت حتقيقًا ملعرفة 
مالبسات احلادث متهيدًا لكشف الفاعلني، الذين سرقوا مبلغ 650 ألف 

لرية من أحد األدراج.

جرحى بانقالب سيارة يف الكورة
أدى انقالب سيارة رباعية الدفع على طريق عام بطرام يف الكورة، إىل 

إصابة أربعة أشخاص جبروح.
وعمل الصليب األمحر على نقلهم اىل مستشفى الكورة للمعاجلة، فيما 

فتحت األجهزة األمنية حتقيقًا باحلادث.

مالحقة موظفني يف اجلمارك
أعطى وزير املال علي حسن خليل اإلذن للنيابة العامة املالية مبالحقة 
جزائيًا  جرمًا  بارتكابهم  لالشتباه  اللبنانية  اجلمارك  يف  موظفني  ثالثة 

والختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم.

استدراج نّشال إىل »مسرح« عملياته وتوقيفه فجرًا
على تقاطع غالريي خباز، كان السوري ع.ك.)32 عامًا( يصطاد ضحاياه 
من النساء بنشل حقائبهن، إىل أن وقع يف قبضة القوى األمنية بعد 

نشله إمرأة أوكرانية.
نتيجة  أنه  هلا  بيان  الداخلي يف  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وأعلنت 
وحدة  يف  اجلديدة  فصيلة  متكنت  املكثفة  واالستقصاءات  التحريات 
فتم  به،  املشتبه  تواجد  ومكان  هوية  معرفة  من  اإلقليمي  الدرك 

استدراجه بالتنسيق مع األوكرانية إىل حملة غالريي خباز فجر أمس حبجة 
أن  بعد  توقيفه  املال، حيث مت  من  مبلغ  مقابل  تسليمها مسروقاتها 
حاول اهلرب فأطلق أحد عناصر الدورية النار يف اهلواء لكنه مل ميتثل 
واستمر بالفرار مما اضطره إىل إطالق النار باجتاهه فأصيب بطلق ناري 

يف قدمه ونقل إىل املستشفى للمعاجلة.
وقد ضبط حبوزته 3 هواتف خلوية وجوازي سفر ورخصة سوق سبق 
وقام بنشلها من األوكرانية.واعرتف بارتكابه العديد من عمليات النشل 

قرب غالريي خباز وجوارها.

حريق يلتهم سيارة يف جعيتا
أدى احتكاك كهربائي إىل اندالع حريق يف سيارة من نوع »هيونداي« 
على طريق عام جعيتا - كسروان. وقد سارعت إىل املكان فرق اإلطفاء 
يف الدفاع املدني وعملت على إمخاد احلريق الذي أتى على السيارة 

واقتصرت األضرار على املاديات.

القرار االتهامي يطلب اإلعدام لـ»أمري عصبة األنصار« و5 آخرين 

بينهم موقوف
العدالة للقضاة األربعة.. ولو متأخرة 18 عامًا

أبدًا، مقولة تنطبق على  العدالة متأخرة خري من أن ال تأتي  أن تأتي 

ووليد  شهاب  وعماد  عثمان  حسن  األربعة  القضاة  استشهاد  قضية 
هرموش وعاصم بو ضاهرعلى قوس احملكمة يف صيدا صبيحة الثامن 

من حزيران العام 1999.
فبعد مثانية عشر عامًا على هذه اجملزرة اليت هّزت أركان العدل يف 
فرنسيس  بيار  القاضي  القضية  يف  العدلي  احملقق  أصدر  لبنان، 
أالربعاء  املاضي قراره االتهامي الذي اتهم فيه »أمري« عصبة األنصار 
الفلسطيين عبد الكريم السعدي بالتحريض على اجلرمية لـ«ضرب هيبة 
الدولة«، ومخسة من مسلحيه هم حممود حسني مصطفى امللقب بـ«أبو 
حممد  وحسني  طحيبش  حسني  ووسام  لطفي  مجال  وإبراهيم  عبيدة« 
بارتكابهم  همام«  بـ«أبو  امللقب  السواركة  عويدات  وجهاد  شاهني 
اجلرمية طالبًا هلم عقوبة اإلعدام. كما مشل االتهام حممد قاسم طاهر 
وفريد سطام حجو جبرم كتمهما معلومات عن اجلرمية طالبًا هلما عقوبة 

األشغال الشاقة بالسجن بني 3 و10 سنوات.
القرار االتهامي الذي طلب فيه القاضي فرنسيس إصدار مذكرات حتٍر 
وشخص  جزائري  وهو  الوليد«  »أبو  هوية  كامل  ملعرفة  توصاًل  دائم 
نوع  من  اجلرمية وهي  استعملت يف  اليت  السيارة  يقود  كان  تونسي 
إفادة  تضمن  فيها،  تورطهم  حيتمل  آخرين  وأشخاص  ب.أم.دبليو 
للموقوف عماد ياسني أمري »داعش« يف خميم عني احللوة الذي أوقف 
يف عملية نوعية يف الثاني والعشرين من شهر أيلول العام املاضي، 
عبد  أمحد  الفلسطيين  األنصار  عصبة  رئيس  أن  فيها  كشف  والذي 
الكريم السعدي امللقب بـ«أبو حمجن« هو من أعطى األمر بتنفيذ العملية 
وقد كلف الفلسطيين حسان الشهابي وشخصًا فلسطينيًا سوريًا وثالثًا 
أبو حمجن يريد من ذلك  بـ«أبو همام« لتنفيذها، وكان  أردنيًا ملقب 
»ضرب هيبة الدولة«، مضيفًا »أنه يعتقد أن املنفذين قد قتلوا يف 

عمليات أمنية متفرقة يف خميم عني احللوة«.
للمحاكمة،  العدلي  امللف على اجمللس  أحال  الذي  القاضي فرنسيس 
فارين  ومجيعهم  املتهمني  حبق  قبض  إلقاء  مذكرات  إصدار  طلب 
باستثناء طحيبش الذي استدعي كشاهد يف هذه القضية ليصار إىل 
االدعاء عليه فيها بعد اإلدالء بشهادته، وهو كان قد لوحق يف عدد 
من الدعاوى أمام القضاء العادي والعسكري حيث بّرئ من عدد منها 
وحوكم بأخرى وجرى إطالق سراحه بعد أن تقدم وكيله احملامي ناجي 
ياغي بطلب إدغام للعقوبات فأمضى مثانية أعوام يف السجن، وهو كان 

قد أوقف يف آب من العام 2009.
وكان جملس القضاء األعلى قد أصدر االربعاء املاضي بيانًا لفت فيهإ 
اىل أن »احملقق العدلي القاضي بيار فرنسيس، اتهم املدعى عليهم 
أمحد عبد الكريم السعدي امللقب بـ«أبو حمجن« وحممود حسني مصطفى 
طحيبش  ووسام حسني  لطفي  وإبراهيم مجال  عبيدة«  بـ«أبو  امللقب 
وحسني حممد شاهني وجهاد عويدات السواركة امللقب بـ«أبو همام« 
مبقتضى اجلنايات املنصوص عليها يف املواد 335 عقوبات اليت ُتعاقب 
باألشغال الشاقة املوقتة، إلقدامهم على تأليف مجعية أشرار هي عصبة 
األنصار بقصد ارتكاب اجلنايات على الناس واألموال والنيل من سلطة 
مبقتضى  واتهمهم  القضائية،  ملؤسساتها  والتعرض  وهيبتها  الدولة 
جناييت املواد 549 و201/549 عقوبات اليت تعاقب باإلعدام إلقدامهم 
عمدًا وعن سابق تصور وتصميم وبعد ختطيط ومراقبة متأنية ألكثر من 
عشرة أيام ملسرح اجلرمية، على قتل هيئة حمكمة اجلنايات يف صيدا 
باقي  قتل  وحماولة  احملكمة  قوس  على  لديها  العامة  النيابة  وممثل 
األشخاص املوجودين يف القاعة، عن طريق إطالق النار عليهم بواسطة 
رشاشني حربيني من نوع كالشينكوف غري مرخصني بأمر من املتهم عبد 
الكريم السعدي امللقب بـ«أبو حمجن«،كما اتهم احملقق العدلي كل من 
حممد قاسم طاهر وفريد سطام حجو، مبقتضى اجلناية املنصوص عليها 
يف املادة 408 عقوبات، اليت ُتعاقب باألشغال الشاقة املوقتة كل من 

أقدم على كتم معلومات أثناء شهادته خالل حتقيق جنائي.
وأودع احملقق العدلي أوراق التحقيق النائب العام لدى حمكمة التمييز 

القاضي مسري محود متهيدًا إلحالة القضية أمام اجمللس العدلي.
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زار مار شربل والتقى شبيبة القوات ودير األمحر وشارك يف الذكرى االوىل لترييز سليم الشدياق 

جعجع من اوسرتاليا: الوضع ليس جيدا يف لبنان  ونعول على اللبنانيني يف اخلارج الحداث تغيري 

اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  زار   
والوفد املرافق معهد ودير مار شربل 
يف اوسرتاليا، حيث كان يف استقباله 
نائب رئيس الدير االب انطوان نعمة 
نظرا لوجود رئيس الدير االب لويس 
رهبان  حضور  يف  لبنان،  يف  الفرخ 
مارون  االب  املعهد  ومدير  الدير 

يوسف.
كلمة  الدير  سجل  يف  جعجع  ودون 
بما شاهدته  جدا  »سررت  فيها:  جاء 
الجالية  أفراد  التفاف  من  وملسته 
بمؤسساتهم  سيدني  يف  اللبنانية 
وبالعالقة  هنا  وباالكلريوس  الدينية 
كثريا  ارتحت  تجمعهم.  التي  املمتازة 
بالشكل  شربل  ومار  السيدة  لوجود 
الفعلية  الضمانة  املوجدين فيه ألنهما 
ان  وبأملنا  لبنانيني  اللبنانيني  لبقاء 
يوم  يف  ولو  االم  للوطن  نستعيدهم 

من األيام«. 
عظام  من  ذخرية  طعمة  االب  وقدم 
جعجع  للدكتور  شربل  مار  القديس 
ثم القى كلمة ترحيبية، وقال: »ارحب 
بكم باسم الرهبانية املارونية ورئيس 
الفرخ  لويس  االب  شربل  مار  دير 

املوجود يف لبنان«. 
وتحدث عن تاريخ الرسالة واملعهد يف 
اوسرتاليا، وقال: »القديس شربل هو 
أرزة من بقاعكفرا وجارته غابة األرز، 
الكثلكة  اىل عاصمة  عنايا  من محبسة 
أضخم  يف  طوباويا  يعلن  روما  يف 
لبنان  ومن  التاريخ  يف  كنسي  مجمع 
اىل سيدني اول كنيسة على اسمه يف 

العام 1973«. 
بشفاعته  الرهبان  »عمل  اضاف: 
اوالد  لتعليم  علمي  معهد  انشاء  على 
الليتورجي  الرتاث  وتثبيت  الطائفة 
واملعهد  اللبنانية  والتقاليد  املاروني 

يضم اليوم 1250 تلميذا«.
جعجع  دكتور  يا  بكم  »نرحب  وتابع: 
الدور  وتلعب  الخالد  األرز  ابن  وأنت 
وكرامته  ووحدته  لبنان  ألجل  البناء 
ان يزول  الذي ال يمكن  وعزته وتراثه 
الن  الشر  أيادي  فيه  عملت  مهما 
ان  متمنيا  لبنان  يحمون  القديسني 
ووطن  والغرب  للشرق  منارة  يبقى 

الرسالة«.
أنتم  »ها  جعجع:  مخاطبا  وختم 
ترفعون الصوت عاليا ومن دون خوف 
وتردد مع كل االوفياء والشعب العنيد 
والكرامة  بالحرية  اال  يرضى  ال  الذي 

والقداسة«.
لقاء شبيبة القوات 

للمعهد  الكربى  القاعة  اىل  الدير  ومن 
حيث احتشد املئات من شبيبة القوات 
ترحيب  كلمة  وكانت   . الجالية  وابناء 

شربل  الشاب  القاها  الشبيبة  باسم 
سيدني  مركز  لرئيس  وكلمة  خضري 

جهاد داغر. 
باللغة  الشبيبة  اىل  جعجع  وتحدث 
هي  ما  لهم  فشرح  االنكليزية، 
»القضية اللبنانية«، وقال: »ان االحزاب 
ال  املثل  سبيل  على  اوسرتاليا  يف 
ملعالجة  تكتيكي  بشكل  تعمل  الحصر 
يف  بينما  والحياتية،  اليومية  الشؤون 
وجودي،  عمل  كحزب هو  عملنا  لبنان 
فإن لم تكن املقاومة اللبنانية موجودة 
أننا  عن  عدا  لبنان،  من  هناك  كان  ملا 
كمسيحيني أقلية يف الشرق االوسط، 
أجدادنا  على  السهل  من  يكن  لم  لذا 
لكي  لبنان  يف  وجودنا  على  الحفاظ 
يكونوا قوة مؤثرة وفاعلة فيه، لقد واجه 
والسلطنات  االمرباطوريات  أجدادنا 
والديكتاتوريات واالحتالالت وحاربوا 
بقوة وصمدوا وحافظوا على وجودهم 

املؤثر والفاعل«.
يوحنا  الراحل  البابا  »ان  جعجع  وذكر 
بأنه  لبنان  وصف  الثاني  بولس 
ومن  رسالة،  هو  بل  بلد  مجرد  ليس 
واجبنا اليوم ان نكمل ما بدأه أجدادنا، 
حربة  رأس  هي  اللبنانية  والقوات 
لبنان،  املسرية يف  وهذه  املسار  لهذا 
مزيد  على  الحصول  ليس  فهدفنا 
مع  السلطة  يف  والوزراء  النواب  من 
هدفنا  ولكن  مشروع،  حق  انه  العلم 
سيد  كبلد  لبنان  على  الحفاظ  أيضا 
حتميا  ليس  األمر  وهذا  ومستقل، 
ونهائيا لألسف لدى البعض يف لبنان، 
والبعض  العربية  األمة  يريد  فالبعض 
اآلخر يؤمن باألمة اإلسالمية، ومنهم 
لذا  الكربى،  سوريا  تحقيق  يريد  من 
لبنان  على  للحفاظ  بجهد  نعمل  نحن 

كبلد وكيان نهائي«.
االضطهاد  مرحلة  اىل  جعجع  وتطرق 
التي عانى منها حزب القوات اللبنانية 
حيث   1994 العام  منذ  »والسيما 
عانت القوات من اضطهاد نظام االسد، 
لهذا  البلد  يف  الجميع  خضع  بحيث 
النظام، بينما نحن رفضنا، وقد وضعنا 
أمام خيارين إما القبول بسيطرة نظام 
االسد على لبنان أو ان يحلوا الحزب 
كانت  ولو  االعتقال،  اىل  ويأخذونني 
بي  يجدر  لكان  منطقية  حساباتنا 
ألنني  افعل  لم  ولكنني  لبنان  مغادرة 
اتخذت قرارا شخصيا، فأنا اعترب من 
يهرب مرة سوف يهرب كل مرة، هذا 
ليال  امضيت  وقد  الحياة  يف  مبدأي 
عديدة بالتفكري، وكان إلهامي يدفعني 
للبقاء يف لبنان والذهاب اىل السجن 
بدال من االستسالم، قد يجد البعض 
حني  ولكن  منطقي،  غري  القرار  هذا 

األعلى  مثالي  كان  السجن  يف  كنت 
ال  الذي  املحارب  هو   archetype
يهرب ويرتك أرض املعركة، يف احيان 
كثرية أفضل الحلول يكون أصعبها يف 

الحياة«.
الراهن  الوقت  »يف  انه  جعجع  ورأى 
لسببني  لبنان  يف  جيدا  ليس  الوضع 
رئيسيني: االول هو ان الدولة يف لبنان 
القرار  أن  باعتبار  فعلية  دولة  ليست 
قرار فريق  مثل  داخلها،  كله يف  ليس 
أو  لبناني خوض حرب تموز 2006 
القتال يف سوريا،  اىل  الذهاب  قراره 
يسيطر  اهلل  حزب  ان  الواقع  ففي 
وقرار  االسرتاتيجي  الدولة  قرار  على 
الثاني  السبب  أما  والحرب،  السلم 
فهو الفساد وعدم الكفاءة داخل الدولة 
ونحن نقاتل بقوة هذه املشكلة، ومن 
هذا املنطلق نولي االنتخابات النيابية 
ان  يجب  اذ  كربى،  اهمية  املقبلة 
تعلموا ان الديموقراطية يف لبنان هي 
ديموقراطية فعلية بمعنى انه اذا اراد 
الناس التغيري فهم قادرون على ذلك 

من خالل طريقة تصويتهم«.
اللبنانيني  على  نعول  »نحن  وأضاف: 
التغيري  هذا  الحداث  الخارج  يف 
يرتبطون  الداخل  يف  اللبنانيني  ألن 
واسطة  اىل  ويحتاجون  بالزعيم 
انطالقا من اعتبارات ضيقة وصغرية، 
من  املواطنون  ييأس  أال  يجب  ولكن 
 2005 العام  وصال  فنائبان  التغيري، 
اىل الندوة الربملانية ليمثال جبة بشري 
القوات  وزراء  أو  كبريا  فرقا  واحدثا 
أمكنهم  بما  يقومون  الذين  الثالثة 
انهم  من  بالرغم  الوضع  لتحسني 
هذه  يف  وزيرا   30 ضمن  من  ثالثة 
اللبناني  الشعب  وبالتالي  الحكومة، 
سؤال:  من  انطالقا  يصوت  ان  يجب 
ما هو األفضل ملصلحة لبنان؟ يجب ان 
وليس  عامة  لسياسات  وفقا  يصوت 

انطالقا من خدمات صغرية«.
التغيري  »إمكان  ان  وشدد جعجع على 
لحظة  كل  ويف  يوم  كل  يف  موجودة 
ولكن اللهم أن يقوم الشعب اللبناني 
حتى  يجب  كما  مسؤولياته  بتحمل 
عرب  القائم  الوضع  تغيري  من  نتمكن 

يسمون  جريئني  سياسيني  إيصال 
يكونوا  وان  بأسمائها،  األشياء 
كيفية  يعرفون  وكفوئني  مستقيمني 

إدارة البلد«.
وختم: »كونوا حاضرين للمشاركة يف 
لديه  ليس  ومن  املقبلة،  االنتخابات 
أجل  من  لبنان  اىل  للتوجه  االمكان 
القنصليات  يف  فليتسجل  التصويت، 
الصعوبات  من  بالرغم  والسفارات 
التي تتطلب اوراقا ثبوتية ومعامالت 

طويلة«.
وردا على سؤال يتعلق بالقضاء، قال: 
»يف ذكرى اغتيال وسام الحسن أقول 
ليس الن  اغتيل  ابطالنا  من  انه بطل 
أعماله  الن  بل  الحسن  وسام  اسمه 
يف  يسهم  كان  حيث  تعجبهم  لم 
خلق أمن فعلي على رغم كل الظروف 
الن  باالسف  واشعر  بلبنان،  املحيطة 
األجهزة األمنية لم تضع يدها مباشرة 
وسام  اغتال  من  على  الساعة  حتى 

الحسن«.
 ،LBC وردا على سؤال حول دعوى ال
ال  لبنان  يف  القضاء  وضع  »ان  قال: 
سؤالك  يف  ذكرت  وكما  عليه  نحسد 
تاريخ  يف  كان  ظني  قرار  أسرع  فان 
الجمهورية هو يف حقي واليوم قضية 
مثل قضية ال LBC مضى عليها عشر 
سنوات وربحنا كل املراحل، ولكن مهما 
أخروا االستحقاق واستخدموا املماطلة 

فان ال L B C لنا يف النهاية«.
ميشال  العماد  ترشيح  دعم  وحول 
خطوة  القوات  »خطت  أوضح  عون، 
يكن  لم  مكانها،  يف  وكانت  تاريخية 
الهدف  ان  بل  معينة  مكاسب  هدفنا 
األساسي كان نقل البلد من موقع اىل 
القوات  ان  أقول  ان  اريد  وهنا  آخر. 
اللبنانية ليست حزبا كباقي األحزاب 
يدعم  العالم  يف  حزب  يوجد  فهل 
ويوصله  الجمهورية  لرئاسة  خصمه 
لها؟ الجواب ال. وأتذكر وقتها قالوا لي 
ميشال عون مرشح وسليمان فرنجية 
عليكم من خطر  فماذا يشكل  مرشح 
واذا  محلي،  فوجوده  فرنجية  ترشيح 
عليكم  يشكل خطرا  ال  رئيسا  اصبح 
الذي  عون  النتخاب  ذاهبون  وأنتم 

تشكلون معه أكرب األحزاب املسيحية 
تواجدكم  مناطق  كل  موجود يف  وهو 
وهو الذي يشكل عليكم خطرا، لذلك 
ولكن  فرنجية.  تنتخبوا  ان  األفضل 
نحن لم نتصرف يوما كحزب سياسي 
باملعنى التقليدي بل بما يفيد املصلحة 
العامة ووجدنا ان انتخاب العماد عون 
يقلب صفحة عمرها 35 سنة مفتوحة 
سلبيات  وكلها  سيئة  قديمة  بغيضة 
يوصل  اخرى  ومن جهة  من جهة  هذا 
اىل  اكرب  تمثيال  لديه  الذي  الشخص 
كل  من  انطالقا  الجمهورية.  رئاسة 
عون  ترشيح  دعمنا  االعتبارات  هذه 
البابا  قال  وكما  الجمهورية.  لرئاسة 
من  أكرب  لبنان  الثاني  بولس  يوحنا 
وطن انه رسالة والقوات اللبنانية هي 

اكرب من حزب فهي رسالة«.
دير األحمر 

دير  من  كبريا  وفدا  جعجع  واستقبل 
»تضحيات  على  أمامه  شدد  األحمر 
منطقة الدير يف سبيل القوات اللبنانية 
ولبنان«. واكد »ان للدير معزة خاصة 
»ان  واعترب  وأكثر«،  كبشري  قلبه  يف 
ترشيح الدكتور انطوان حبشي يؤكد 
كبري  أمل  وهناك  باملنطقة  االهتمام 

بالفوز من خالل القانون الجديد«. 
رابطة  رئيس  برئاسة  الوفد  وحضر 
وتخلل  طربية.  سليم  األحمر  دير 
موريس  السيد  القاها  كلمة  اللقاء 
طربيه باسم ابناء الدير وكلمة اخرى 
للدكتور الشاعر مروان كساب. ونوه 
اللبنانية  القوات  بتضحيات  املتكلمان 

الدير  بني  الوثيقة  والعالقة  للبنان 
بذله  ما  كل  على  أثنيا  كما  والقوات 
جعجع والقوات من تضحيات للمنطقة 

وللبنان. 
قداس مار شربل 

النائب  وعقيلته  جعجع  وشارك 
القداس  يف  اليوم  جعجع  سرتيدا 
األبرشية  راعي  ترأسه  الذي  االلهي 
املارونية املطران انطون شربل طربيه 
يف دير مار شربل يعاونه نائب رئيس 
واألب  طعمة  انطوان  االب  الدير 
السنوية  الذكرى  ملناسبة  رحمة  ايلي 
االوىل على رحيل السيدة تريز سليم 

الشدياق.
اإلنجيل  وحي  من  والقى طربيه عظة 
حول »الوزنات« تحدث فيها عن الدور 
اىل  الفقيدة  لعبته  الذي  االجتماعي 
كما  الشدياق.  سليم  زوجها  جانب 
ورفع  وعقيلته  جعجع  بالدكتور  رحب 
لبنان  املسؤولني يف  نية  على  الصالة 
كافة  املصالحات  تعم  ان  اهمية  وعلى 

الفرقاء. 
وزنة  إهمال  عدم  »اهمية  على  وشدد 
املقبلة«،  باالنتخابات  املغرتبني  حق 
داعيا اىل التسجيل قبل العشرين من 
الشهر املقبل لتثبيت حق املشاركة يف 

انتخابات العام املقبل النيابية. 
واعترب ان »الحكم الصادر عن القضاء 
بشري  الشهيد  الرئيس  قتلة  بمعاقبة 
هو  ما  عاما   35 بعد  ورفاقه  الجميل 
اال راية حق وعدالة ارتفعت يف سماء 

لبنان«.
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»القوات  حزب  رئيس  انتقل 
والوفد  جعجع  مسري  اللبنانية« 
كانبريا،  العاصمة  اىل  املرافق 
جولته  يف  الثانية  احملطة 
وصوله  فور  والتقى  االسرتالية، 
مائدة  على  العرب  السفراء 
على  أقامها  تكرميية  غداء 
السفارة  بأعمال  القائم  شرفه 
يف  اخلوري  جيسكار  اللبنانية 
حممد  مصر  سفراء:  حضور، 
عبيد  الدكتور  اإلمارات  خريت، 
البدر  جنيب  الكويت  الكتيب، 
الدكتور  السودان  البارودي، 
والقائمني  بارودي  ابراهيم 
بأعمال سفارات: السعودية مشعل 
الزوقي، ااْلردن عدلي اخلالدي، 
قطر عبد العزيز كواري  وليبيا 

حممود عامر.
اللقاء:  خالل  جعجع  وقال 
املناسبة  يف  اشكر  ان  »اريد 
كانت  اليت  كافة  العربية  الدول 
اململكة  طليعتها  يف  للبنان  سندا 
والكويت  ومصر  السعودية 
الدول  وكل  وقطر  واإلمارات 
معها  هلا  ولنا  لبنان  دعمت  اليت 

عالقات جيدة«.
من  لبنان  يف  »نعاني  اضاف: 
منها  البعض  عدة،  مشكالت 
عادي.  غري  منها  والبعض  عادي 
أكثر  لبنان  يف  الفساد  فمشكلة 
من عادية، ولكن هذا شأن داخلي 
ماذا  نرى  ان  كلبنانيني  علينا 
ميكن فعله يف هذا الصدد وحنن 
اجملال.  هذا  يف  الكثري  حناول 
اسرتاتيجية  مشكلة  لدينا  ولكن 
تتلخص يف ان منطق الدولة غري 
اجملتمعات  يف  لبنان،  يف  حمرتم 
او  الدولة  منطق  يعتمد  ان  اما 
امسه  شيء  يوجد  وال  الالدولة، 
نصف دولة. يف لبنان يفرتض ان 
يكون لنا دولة ولكن واقعيا نرى 
تصادر  الدولة  جانب  اىل  دويلة 
وقرار  االسرتاتيجي  القرار 
يشاء  ما  وتفعل  واحلرب  السلم 
كل  على  النتائج  وتنعكس  هلا 

الشعب اللبناني«.
العام  يف  متاما  وتابع:«اتذكر 
حوار  طاولة  على  كنا   2006
نصراهلل  السيد حسن  معنا  وكان 
ورئيس  النيابي  اجمللس  ورئيس 
احلوار  وكان  وسواهم.  احلكومة 
لكي  نفعله  ان  ميكن  ما  حول 
يستقر الوضع يف لبنان. واتفقنا 
على ان يعمل كل فريق ما يتوجب 
االستقرار  على  للحفاظ  عليه 
ومن  وفجأة  لبنان.  يف  والسالم 
ان  لنرى  استفقنا  ندري  ان  دون 
يف  نشبت  عريضة  طويلة  حربا 
اهلل«  »حزب  بني  لبنان  جنوب 
عن  النظر  وبغض  وإسرائيل. 
املوضوع  أحقية  عدم  او  أحقية 
فال احد يستطيع ان يأخذ قرارا 
الدولة.  خارج  احلجم  بهذا 
اتصلت برئيس احلكومة فوجدت 
وكذلك  بشيء  له  علم  ال  ان 
يف  والداخلية.  الدفاع  وزيري 
لبنان  احلرب  هذه  كلفت  وقت 
دوالر  مليار  و4  شهيدا   1200
خسائر  دوالر  مليار  و12  مباشرة 
منطق  هو  أين  مباشرة،  غري 

الدولة يف كل ذلك«؟.
بعضنا  حنرتم  »حنن  وقال: 
يقوم  وال  لبنانية  كمجموعات 
لبنان اال على هذا الشكل ولكن 
علينا ان نتفق اما نريد دولة او 
ال دولة. اذا كنا نريد الدولة فان 
هو  معينا  منطقا  يقتضي  قيامها 
ان ال يكون القرار االسرتاتيجي 
بناء  نستطيع  وال  خارجها، 
من  جزء  يكون  عندما  دولة 
باجليش  منوط  العسكري  العمل 
كفوء  جيش  هو  الذي  اللبناني 
منوط  اآلخر  اجلزء  يكون  وان 
وهو  املقاومة  نسميه  بشيء 
ألحد  تابع  مسلح  تنظيم  عمليا 

األحزاب اللبنانية«.
احلاضر  الوقت  »يف  وتابع: 
»حزب  يقوم  وأخرى  فرتة  وبني 
اهلل« بهجوم عنيف على اململكة 
دول  على  او  السعودية  العربية 

ماذا  مقبول،  غري  وهذا  اخلليج، 
السعودية  او  اخلليج  دول  فعلت 
امسع  مل  لبنان؟.  جتاه  سوء  من 
السعودية  ان  األيام  من  يوم  يف 
خليجية  دولة  اي  او  اإلمارات  او 
لبنان  وغزت  جيوشها  استقدمت 
هذا  فعل  من  بينما  واحتلته 
ذلك  ورغم  األسد،  نظام  هو 
يساعد »حزب اهلل« نظام األسد 
اللبنانيني  ودماء  واملال  بالرجال 
بينما يتهجم يوميا على جمموعة 

من الدول العربية«.
ورأى »اننا نعيش يف مأساة وطنية 
دليل  واكرب  الكلمة،  معنى  بكل 
من  األسد  منذ خروج جيش  انه 
بعد  تقم  سنة مل   12 منذ  لبنان 
دولة لبنانية كما جيب ان تقوم. 
يف وقت يكافح فيه اللبناني من 
اجل لقمة العيش. ال احد يعتقد 
فقراء  فقري، حنن  بلد  لبنان  ان 
من فعل أيدينا نظرا لعدم اتباع 
وسياسة  املطلوبة  السياسات 

متييع الدولة ووجودها«.
جعجع:  قال  سؤال،  على  وردا 
شائكة  املشكلة  »صراحة، 
نستطيع  ال  جهة  من  النه  جدا 
السكوت على الوضع القائم ومن 
بأي  نتجنب  ان  اخرى جيب  جهة 
مثن حصول حرب أهلية جديدة 
وحنن  اهلل  مسح  ال  لبنان  يف 
نسري بني هذين احلدين. لذلك 
اننا  العرب  اإلخوة  بعض  يعتقد 
صحيح،  غري  وهذا  مستكينون 
لكننا حناول ان نضغط بالسياسة 
نصل  ان  دون  من  الالزم  بالقدر 
اىل نقطة الكسر اليت ميكن ان 
تنزلق بنا اىل عدم االستقرار او 
ان  بداية  وعلينا  حرب.  نشوب 
أخذ  جلهة  مسؤولياتنا  نتحمل 
ان  نتحمل  الواضحة  املواقف 
يبقى »حزب اهلل« كحزب سياسي 
كحزب  يبقى  ان  نقبل  ال  ولكن 
الدولة.  قرار  يصادر  عسكري 
يأخذوا  ان  باقي االفرقاء  وعلى 
انا يف تقديري  مواقف مماثلة. 

سياسية  اليوم  املعركة  لبنان  يف 
تكوين  استطعنا  اذا  انه  مبعنى 
راضية  ليست  برملانية  اكثرية 
لـ  الوضع عندئذ ال ميكن  بهذا 
بالشكل  ان يستمر  »حزب اهلل« 
استمرت  اذا  اما  عليه،  هو  الذي 
اهلل«  »حزب  لـ  املسايرة  سياسة 
وضع  اىل  االنتقال  نستطيع  فلن 

افضل«.
 - اإليرانية  العالقات  وعن 
اللبنانية وتأثريها على العالقات 
جعجع:  قال  اخلليج،  دول  مع 
لبنان  على  أثرت  »لألسف 
والدليل حجم االعمال اخلليجية 
تدهورت  اليت  السياحة  وحجم 
اىل  املاضية  األربعة  األعوام  يف 
ال  تقديري  ويف  مستوى.  أدنى 
كما  تكمل  ان  احلكومة  تستطيع 
ايران  فعالقات  اآلن،  احلال  هي 
»حزب  مع  هي  اجلدية  بلبنان 
الدولة  مع  العالقة  اما  اهلل« 
عالقة  فهي  الرمسية  اللبنانية 
سيكون  ماذا  ولكن  دبلوماسية. 
من  اللبنانية  احلكومة  موقف 
وباألخص  اجلديدة  التطورات 
أمريكا  بني  الصراع  استعارة 
والغرب والدول العربية من جهة 
برأيي  اخرى.  جهة  من  وإيران 
جيب على احلكومة اللبنانية ان 
تعيد النظر مبوقفها من كل هذه 
القضايا يف ضوء املستجدات، وان 
يف  بلدنا  نزج  فإننا  حيصل  مل 
فيه وال مجل،  لنا  ناقة  أتون ال 
خالل  من  عليه  سنعمل  ما  وهذا 

وجودنا يف احلكومة«.
السفراء  ألحد  سؤال  على  وردا 
يف  األوضاع  بتأزم  يتعلق  العرب 
املنطقة، قال جعجع: »أتوقع ان 
يزيد، الن االفرقاء كلها حباجة 
وأنتظر  اوراقها  كل  لعب  اىل 
واملنطقة  لبنان  اياما صعبة على 
ان  واعتقد  جيري.  ما  خضم  يف 
العليا ان يعود  من مصلحة لبنان 
اىل  ممكن  وقت  أسرع  يف  لبنان 
املعروفة  التارخيية  سياسته 

فنحن  بالنفس،  النأي  بسياسة 
يف  طرفا  نكون  ان  نستطيع  ال 
املنطقة ال يف سوريا  الصراع يف 
أسرع  يف  وعلينا  سواها،  يف  وال 
منطق  يستقيم  ان  ممكن  وقت 
األحزاب  تلعب  وان  الدولة 
نبتعد  وان  دورها  السياسية 
يشكل  ان  شأنه  من  ما  كل  عن 
سيكون  هذا  لبنان.  على  خطرا 
لألشهر  السياسي  برناجمنا 
مواجهة  يف  املقبلة  واألسابيع 
لبنان  يف  املستجدة  العاصفة 
بدأت  اليت  الكبرية  واملواجهة 
يف ضوء العقوبات األمريكية على 

ايران«.
املصري  للسفري  سؤال  على  وردا 
املصرية  اللبنانية  العالقات  عن 
والوضع يف سوريا، اجاب جعجع: 
السوري،  بالوضع  يتعلق  ما  »يف 
يف  موجود  عامل  اضعف  فان 
العامل  هو  السورية  احلرب 
فمن  متاما،  الغائب  السوري 
أماكن  يف  األمور  على  يسيطر 
النظام هي ايران وروسيا، ولوال 
األشهر  يف  النظام  لسقط  ايران 
يقل  ال  ما  ايران  لدى  االوىل. 
عن 50 الف مقاتل فعلي يقاتلون 
رأس  وهم  األسد  نظام  عن 
انهار  النظام  جيش  الن  احلربة 
يستعمل  وهو  االوىل  األشهر  يف 
يف  الثغرات.  بعض  لسد  االن 
النفوذ  يتوزع  االخرى  املناطق 
وتركيا  والروس  األمريكيني  بني 
واألردن وهذا هو الواقع السوري 
حاليا. واعتقد ان أمريكا وروسيا 
متفقتان على هدنة جدية كبرية 
سيستمر  التوتر  وختفيف 

واعتقد اننا يف املراحل االخرية، 
الرقة  يف  مستمرة  واملعارك 
هذه  ان  واتصور  الزور  ودير 
األسابيع  يف  ستنتهي  املعارك 
األمريكيون  وسيحاول  املقبلة. 
اإليرانيني  منع  الزور  دير  يف 
من  جزء  على  السيطرة  من 
العراقية  السورية  احلدود 
لألسباب االسرتاتيجية املعروفة. 
وحتى هذه اللحظة ال اتفاق بني 
االفرقاء املعنيني حول املستقبل 
تتخلى  لن  ايران  الن  سوريا  يف 
عن األسد، اما الروس بتقديري 
قد يتخلون عنه بثمن عال جدا. 
لبقاء  إمكانية  ال  ان  واعتقد 

األسد يف سوريا«.
موضوع  اىل  النقاش  تطرق  كما 
على  فشدد  السوريني  النازحني 
اىل  بكرامة  عودتهم  »أهمية 

املناطق اآلمنة«.
يف الربملان

وانتقل جعجع بعد ذلك اىل مبنى 
التقى  حيث  الفيدرالي،  الربملان 
احلاكم  احلزب  من  ونوابا  وزراء 
ووزراء  املعارضة  من  ونوابا 

الظل.
احلكومة  أعضاء  من  وحضر 
داتون،  بيرت  اهلجرة  وزراء: 
السيناتور  الدولية  العالقات 
ويليز،  فيفرفانيت  كونسيتا 
لالقتصاد غريغ  املساعد  الوزير 
للمدن  املساعد  الوزير  لوندي، 
املساعد  الوزير  تايلر،  آنغوس 
السيناتور  الثقافية  للتعددية 
سيسلجا، الوزير املساعد للشؤون 
اللبناني  سكر  مايكل  املالية 
رئيس  بشري،  من  األصل 

التقى يف الربملان وزراء ونوابا من احلزب احلاكم واملعارضة..وأومل على شرفه القائم بأعمال السفارة اللبنانية يف كانبريا حبضور سفراء وقائمني بأعمال عرب

جعجع: يف لبنان دويلة اىل جانب الدولة تصادر القرار االسرتاتيجي وقرار السلم واحلرب

أبوت،  طوني  السابق  احلكومة 
السيناتور اريك ابتيز، النواب: 
كيفن أندرو، دايفيد كوملن، أيان 
غريغ  هايسيت،  أندرو  غودانا، 
والسيناتور  باسني  طوني  كيلي، 

جاميس باترسون.
فحضر  املعارضة،  اجتماع  يف  اما 
والنواب:  شورتن  بيل  زعيمها 
جايسن كلري وطوني بورك وباني 
وانغ وجولي أونز ودايفيد باني.

والنواب  الوزراء  جعجع  وأطلع 
لبنان  يف  التطورات  آخر  على 

واملنطقة.
اللقاء  املعارضة  نواب  واستهل 
عن  ختليه  مبوضوع  بالتنويه 
اجلمهورية  لرئاسة  ترشحه 
يف  وجرى  آخر.  مرشح  لصاحل 
لبنان  لوضع يف  اللقاءين عرض 
وانعكاسات  ايران  مع  والعالقة 
بني  النووي  امللف  يف  التوتر 
لبنان  على  وامريكا  ايران 
ملف  اىل  باالضافة  واملنطقة 
النازحني، شارحا حماوالت البعض 

استخدامه إلعادة نفوذ األسد.
دخل  الربملان  يف  جولة  وبعد 
العامة وحضر  القاعة  جعجع اىل 
كانت  اليت  اجللسة  من  جانبا 
الكهرباء  ملوضوع  خمصصة 
رحب  وقد  حادا،  نقاشا  وشهدت 
رئيس اجمللس جبعجع يف الربملان 

االسرتالي.
رئيس  كانبريا  اىل  جعجع  رافق 
عبيد،  طوني  اسرتاليا  مقاطعة 
للقوات  القانوني  املستشار 
للشؤون الدولية ستيف ستاننت، 
ومن  فخري  وشربل  جعجع  داني 

كانبريا داني خوري.
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هي ...
وكانْت 

ملّوثًة بالّذكوِر
تأّوُل أصنامهْم 

يف كتاِب األمْل ..
تنّز تقاطيعهْم 

عادًة ..... عادًة  !
وتغسُل أوقاتها بالعدْم..

وكانْت 
تساحُق مرآتها البكَر 

يف خلوِة امللِح 
تنجُب أمساءها 

من دموٍع .. وهْم 
وكانْت 

حتّدثين عن بالٍد 
تكّسُر أحالمها كّل حزٍن 

وتصفُع شهوتها كّل دْم..
وكانْت 

مبّكرًة يف الّرماِد
فلْم تشعِل الليَل لطفًا 

ومْل ... 

هو ...
هَو مل يذْق من طاقِة األنثى
وال ألف املشارَق من توّهِج 

نّصها الّثِر الّرحيِب
وال أضاَء سؤاهلا..

هُو كاِن ضّليُل الكنايِة
يف تداوِل إرثِه

مع أّنها ..
فصوهلا  ضفاَف  بذلْت 

اخلضراَء
يف وضِح القصيدِة

كي ميّر خالهلا ..
محمد عامر األحمد

هما 

ماتيس  جيم  يستعيد 
الكورية  احلرب  دروس 
مستعيًنا  عاًما،   54 قبل 
فهرنباخ  آر  تي  بكتاب 
»هذا النوع من احلرب«، 
اجليش  قادة  حمضًرا 
األمريكي ألي حرب مقبلة 

ضد كوريا الشمالية.

إريك  كتب  إيالف: 
الصحايف  سيغليانو، 
جملة  يف  املساهم 
توصية  عن  بوليتيكو، 
الدفاع  وزير  قدمها 
ماتيس  جيم  األمريكي 
قادة  من  حشد  إىل 

بعض  يكون  »رمبا  اعرتف:  عقيد.  برتبة  وتقاعد 
وقد  تارخًيا،  منها  أكثر  أخبار  شائعات،  األقوال 
قوات  يقودوا  مل  الذين  الرجال  عليها  يوافق  ال 
هلم  يسمح  وضع  يف  ليسوا  لكنهم  كوريا،  يف 
ارتكبت  إنها  قيل  اليت  اجلرائم  إنها  بتكذيبها«. 

يف تلك احلرب.
يف  تأثري  أي  ترك  عدم  إىل  النهج  هذا  مييل 
جامعة  من  لي  هيو  ستيفن  بينهم  الباحثني، 
جملة  يف  اشتكى  الذي  الربيطانية  كولومبيا 
باسيفيك أفريز من »الفهم التبسيطي إىل حد ما 

للمجتمعات اآلسيوية« الذي اعتمده فهرينباخ.
العلم  يف  الرئيس  إسهامه  أن  إىل  وخلص 
والدراسات يكمن يف الطريقة اليت يعكس فيها 
كوريا  حول  األمريكية  الباردة  احلرب  افرتاضات 

يف األربعينيات واخلمسينيات.
النوع من احلرب« كتاب ممّيز يف عصره،  »هذا 
من ناحية لغته وآفاقه وتوقعاته اخلاطئة، يشري 
مستقلة،  وطنية  كمجموعة  »البورتوريكيني«  إىل 
واألتراك  والربيطانيني  األمريكيني  جانب  إىل 
األمم املتحدة يف كوريا. وهو  وغريهم يف قوة 
يطلق تعميًما بال مباالة حول »الشرقيني«: »كان 
الكوريون راضخني وغري منظمني، من دون ثقافة 
الشرق،  يف  األيرلنديون  تقريًبا...  سياسية 
 35 بعد  قدرهم  احنّط  املتقّلبون«،  املتغريون، 

عاًما من القمع الياباني.

أهمية املشاة
تناوهلا  اليت  املعركة  صدقية  يضعف  ال  هذا 
فهرنباخ، ما يساعد على تفسري جذب كتاب »هذا 
الذين ولدوا بعد فرتة  النوع من احلرب« اجلنود 
طويلة من انتهاء احلرب الكورية، ويؤكد الدرسني 
األبديني املناسبني لكوريا خصوًصا، اللذين كتب 
آمال عهد  أحدهما أن نضع جانًبا  عنهما ماتيس، 
أوباما حبروب الطائرات من دون طيار اليت حتصل 

عن بعد.
يف هذا السياق، كتب فهرنباخ: »مشاة 'حديثون' 
قد يقودون مركبات السماء إىل القتال ويطلقون 
األجهزة،  خالل  من  أسلحتها  ويلمسون  النار 
يف  خميف  بشكل  فتاكة  أجهزة  ويستخدمون 
املستقبل، لكن جيب أن يكونوا أيًضا من الطراز 
القديم ليظهروا صالبة كبرية، واستعداًدا للطاعة 

الفورية، واملوت يف احلرب الربية«.
يقول سيغليانو إن احلملة ضد داعش يف العراق 
أن  أظهرت  قبلها،  احلمالت  من  الكثري  وسوريا، 
القصف اجلوي ال يوصلك إىل هدفك إال جزئًيا، 
والقتال األرضي الفوضوي الوضيع، يف كل شارع 
وكل تّلة، هو الذي يتّمم العمل. ويف وجه عدو 
صامد وعنيد كالنظام الكوري الشمالي، سيتطّلب 
مثل  ماتيس،  أن  يبدو  لكن  ملحمًيا،  جهًدا  ذلك 

فهرنباخ، ال يرى بديال.

يف اخلتام، قال ماتيس لرابطة اجليش األمريكي: 
شيًئا  نواجه  ال  لكننا  التكنولوجيا،  تتغري  »رمبا 
جديًدا، ويف الكثري من األحيان نعطي أفكاًرا جيدة 

يف الكتب القدمية وتاريخ القراءة«.

كتاب حيّضر قادة اجليش األمريكي حلرب مقبلة ضد بيونغ يانغ
»هذا النوع من احلرب«... استعادة تارخيية للحرب الكورية

عودة ابو ردينة، ترجمة ابتسام الحلبي - ايالف

عاًما   54 مؤيديه، ختتصر  ومن  األمريكي  اجليش 
من احلرب الكورية.

ويصف سيغليانو ماتيس بأنه ميلك نهًما أسطورًيا 
الكتب  من  قائمة  اخترب  وقد  العسكري،  للتاريخ 
األمريكي،  اجليش  رابطة  ملعرض  بها  أوصى 
احلرب  قيادة  على فهم  تساعدهم  عناوين  وهي 
واسرتاتيجيتها وطرائق تتطورها. إال أن ماتيس 
ما انفك يعود إىل كتاب واحد على وجه اخلصوص، 
من  النوع  »هذا  وعنوانه  فهرنباخ،  أر  تي  كتبه 
احلرب«، يتناول تارخًيا عمره 54 عاًما عن احلرب 

الكورية.

هذا النوع من احلرب
استعاد ماتيس مقتطفات من كتاب »هذا النوع 
من احلرب« وربطها بقصص معاصرة هي »األكثر 
يذّكرنا حبقيقتني  فهرنباخ  أن  موضًحا  وحشية«، 

عن احلرب: »طبيعتها البدائية
احلرب األمريكية املنسية يف كوريا

والرجعية اليت ال هوادة فيها، واألهمية األساسية 
هجمات  عصر  يف  حتى  الربية،  للقوات  جًدا 
الطائرات من دون طيار واحلرب السيربانية. فقد 
تطري فوق أمة إىل األبد، قد تفّجرها، تفّتتها إىل 
ذّرات، تسحقها ومتحو أي أثر للحياة فيها، لكن 
إذا رغبت يف الدفاع عنها ومحايتها واإلبقاء عليها 
من أجل استدامة احلضارة، جيب فعل ذلك على 

األرض بطريقة الفصائل الرومانية«.
متريغ  خالل  »من  عبارة  تعديل  ماتيس  ويريد 
فهرنباخ،  عن  نقلها  اليت  الطني«  يف  الشباب 
يف  والشابات  الشباب  متريغ  خالل  »من  لتصبح 

الطني«.
»هذا النوع من احلرب« كتاب شامل متتابع، لكنه 
ذاتي بصراحة، يتناول احلرب األمريكية املنسية 
يف كوريا، أسلوبه واضح ومباشر ممزوج باألمثال 
ج.  هـ.  يذكر  وهو  احليوي،  والسرد  اجلريئة 
املؤرخني  من  وغريهما  تشرشل  وونستون  ويلز 

الشعبيني يف حقبة سابقة.
من  املدنيون  القراء  عرفه  الذي  فهرنباخ 
احلواشي  جتّنب  تكساس،  عن  التارخيية  كتاباته 
والفهارس، على الرغم من أنه على ما يبدو غاص 
التحوالت  وحّلل  روى  وهو  األرشيف.  يف  بعمق 
االسرتاتيجية  والتغيريات  املضطربة  الدبلوماسية 
شخص،  ماليني   3 من  أكثر  حبياة  أودت  حلرب 
منهم 574 36 من األمريكيني )إضافة إىل آالف 
وتركت  املدنيني،  من  ومعظمهم  املفقودين( 
املقاتلني يتواجهون عرب احلدود نفسها اليت بدأوا 

منها.

روايات... شائعات
حبسب سيغليانو، ينسب فهرنباخ بفخر الفضل يف 
»اجلزء األكرب« من كتابه إىل »الروايات الشخصية 
للرجال الذين خدموا يف كوريا«، بعدما قابلهم أو 
احلرب. وهو مل يذكر  بعدما خدموا معه يف  رمبا 
جتربته اخلاصة، وسرتته العسكرية وحدها تكشف 
أنه كان قائد فصيلة وسرية وكتيبة يف كوريا، 

»معهد  يرّكز  للمرة األوىل يف فرنسا،   | باريس 
العامل العربي« يف باريس على تاريخ املسيحيني 
من  اليوم  حتى  بدايته  منذ  األوسط  الشرق  يف 
ألفي  تاريخ  املشرق:  »مسيحّيو  معرض  خالل 
كنيسة.  ندخل  كما  املعرض،  هذا  ندخل  عام«. 
ذهبيني  قوسني  نرى  السقف،  إىل  ننظر  عندما 
يرمسان سقف كنيسة. ُيفتح أمامنا تاريخ مسيحيي 
اللحظات  عن  لنا  تركوها  اليت  واآلثار  املشرق 
األوىل مليالد املسيحية. نرى يف زاويا املعرض 
باللغة  صلبانًا، وأيقونات، ومشعدانات، وأناجيل 

السريانية.
وفقًا ملنظمة املعرض إيلودي بوفار، »ُجعت هذه 
القطع الفنية بفضل تعاون بني متاحف عديدة يف 
العامل«، حيث جند آثارًا موجودة يف متاحف فرنسا، 

والواليات املتحدة، وسويسرا ولبنان مثاًل.
يتحدث املعرض عن تاريخ املسيحيني يف سوريا، 
ومصر.  وفلسطني  واألردن،  ولبنان،  والعراق، 
منّر  املعرض،  قاعات  بني  املتعرج  الطريق  يف 
نفهم  أن  »أردنا  التاريخ.  من  عام  ألفي  على 
ومشاركتهم  الشرق  مبسيحيي  اخلاصة  الصفات 
يف بناء العامل العربي« تقول أيلودي بوفار، قبل 
أن تضيف: »حناول أن نفهم تفاعل املسيحيني 
وتأثريهم يف بيئتهم باعتبارهم جزءًا من الشرق، 
سيما  ال  املنطقة،  على  وطارئًا  غريبًا  جسمًا  ال 
املسيحيني، فقد شكلوا ٢٠٪   ازدياد هجرة  مع 
من سكان املنطقة يف عام ١٩٢٠ أما اآلن فهم 
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وينتهي  املسيحي  الدين  بوالدة  املعرض  يبدأ 
يف  األخرية  األحداث  »بسبب  احلديث.  بالزمن 
البلدان العربية، ال ميكننا إال أن نتطرق إىل وضع 
املسيحيني  تاريخ  هنا  نعرض  حاليًا.  املسيحيني 
حتى يومنا هذا، ومستقبلهم يبقى إلرادتهم يف 

رمسه« وفق بوفار.
يف  األوىل  للمرة  »مسيحي«  اسم  استعمل 
املسيحيني.  باسم  املسيح  أتباع  ُعرف  أنطاكية. 
قطعة من قطع املتحف ترجع إىل عام ٢3٢ وهي 
رسم جداري من موقع دورا أوروبوس يف سوريا 
وكان  معروف.  كنيس  أقدم  أيضًا  يوجد  حيث 
الدين املسيحي يف ذلك الزمن ممنوعًا، ومعتنقوه 
ويضم  خاصة.  صغرية  كنائس  يف  جيتمعون 
تصّور  اليت  املعروضات  بعض  أيضًا  املعرض 

قصصًا من اإلجنيل.
عصر  إىل  فنصل  املعرض،  يف  قلياًل  نتقدم 
اإلمربطور تيودوس عام 3٨٠ م حني أصبح الدين 
املسيحي الدين الرمسي. يف تلك الفرتة، انتشر 
الفن املسيحي، لكنه مل يستمر طوياًل. ففي فرتة 
الشرق  مسيحيي  معاملة  الصليبية، متت  احلروب 
يعتربون  كانوا  العثماني،  العصر  ويف  كخونة. 
كانوا  لكّنهم  الثانية،  الدرجة  من  كمواطنني 
حمميني ألّنهم »من أهل الكتاب«. يروي املعرض 
العرب  بينهم وبني  املتبادل  التأثري  أيضًا قصة 
أغنيات  إىل  نستمع  أن  ميكننا  العربية.  واللغة 
القرن  للمتحف. يف  بالعربية خالل زيارتنا  دينية 
الغرب،  مع  العالقات  توسعت  عشر،  السادس 
 ١5٨4 عام  روما  يف  مارونية  مدرسة  بتأسيس 
عصر  كّتاب  بعض  عن  املعرض  يتحدث  مثاًل. 

النهضة كجربان خليل جربان.
يف غرف صغرية ومعزولة، جند صورًا من املآسي 
اإلبادة  املشرق كصور  على مسيحيي  مرت  اليت 
وسوريا  لبنان  يف  وخميماتهم  لألرمن  اجلماعية 
االحتفاظ  حاولوا  كيف  املعرض  يشرح  ومصر. 
ذاته،  الزمن  يف  األرمنية.  ولغتهم  بثقافتهم 
العاملية  احلرب  أثناء  اآلشوريني  جمازر  وقعت 

األوىل اليت راح ضحيتها ٢5٠٠٠٠ شخص.
عينها  واملخاطر  نفسه  التهديد  يعود  واليوم 
واالحتالل  وسوريا،  العراق  يف  احلروب  نتيجة 
اإلسرائيلي، وعدم االستقرار يف املنطقة كلها، 
مما يطرح سؤااًل عن مستقبل العامل العربي. قبل 
مغادرة املعرض، بإمكاننا مشاهدة فيلم مصّور يف 
حلب عن عائلة تزور معامل املدينة. إنها سعادة 
صغرية ملن يفتقد سوريا. إذا كنتم يف باريس، 
ميكنكم زيارة هذا املعرض الذي يفتح أبوابه حتى 

أول أيام كانون الثاني )يناير( املقبل.

»معهد العامل العربي« يف باريس »مسيحيو املشرق«:

 الـتاريـخ إن حـكى
مايا سعادة



Page 23صفحة 23     

اعــالن

 2017 األول  تـشرين   28 Saturday 28 October 2017الـسبت 

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

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 3 تشرين الثاني

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

مــانغو )احلبة(  بـ 1،49 $ زيت زينه )20 ليرتا  بـ 37،99 $

مـاء )12X2(  بـ 4،99 $ مــحارم )5 علب(  بـ 4 $

طحينة قلعجية )2 كلغ(  بـ 15،99 $

مسحوق غسيل )Cold Power( )15 كلغ(  بـ 41،99 $درّاق New Season )1 كلغ(  بـ 3،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
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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
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Melbourneملبورن

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2017 األول  تـشرين   28 Saturday 28 October 2017الـسبت 
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مـلبورن

د.  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  انتقد 
االيراني  الرئيس  تصريح  جعجع  سمري 
يومني  منذ  فيه  جاء  الذي  روحاني  حسن 
لبنان وسوريا  يتخذ يف  مهما  قرار  »ال  انه 
دون  من  وغريه  افريقيا  وشمال  والعراق 
يتعلق  ما  يف  فقال:«أوال  إيران«،  إرادة 
بسوريا والعراق عليهما ان يقررا ما يجب 
يتعلق  ما  أتحدث يف  ولكنني سوف  فعله، 
الشعوب  كل  نحرتم  دائما  فنحن  بلبنان، 
لن  ولكن  االيراني،  الشعب  ضمنهم  ومن 
نقبل يف أي يوم من االيام بأن يملي علينا 
أحد قرارا أو يتخذ عنا قرارا، هذا تصريح 
واالعراف  األصول  ويتخطى  مقبول  غري 
يمكننا  ال  لذا  بها،  املعمول  الديبلوماسية 
قبول املس بشعور وكرامة أي شعب، فنحن 
شعب حر قاتلنا على مر تاريخنا منذ آالف 
السنوات لنحتفظ بحريتنا وقرارنا السيد 
والحر واملستقل، وبالتالي لن نفرط بهم بأي 
شكل من االشكال، فإذا وجدوا أننا صامتون 
عنها  راضني  لسنا  التي  األفعال  بعض  عن 
مثل قتال »حزب اهلل« يف سوريا أو تهجمه 
غضينا  وإذا  الصديقة،  العربية  الدول  على 
منا  األعمال حرصا  الطرف عن بعض هذه 
ال  هذا  الداخلي،  اللبناني  االستقرار  على 
من  ال  قرارات  نتلقى  أن  نقبل  أننا  يعني 
إيران وال من امريكا وال من أي دولة أخرى 
الرئيس  يصدر  أن  أتمنى  لذا  العالم،  يف 
االيراني توضيحا لهذا الكالم الذي مس فيه 
شعور كثريين من اللبنانيني الذين ال يمكن 

ان يرضوا أبدا بهكذا كالم«.
بشري  رابطة  عشاء  يف  جاء  جعجع  كالم 
يف ملبورن حيث قال: »كم منزل يف األرض 
منزل.  أبدا ألول  دائما  وحنينه  الفتى  يألفه 
وها أنا اليوم يف اول منزل، هو يف الحقيقة 
منزل بشري املؤلف من طوابق عدة، الطابق 
رحمة،  طوق،  عائالت:  من  مؤلف  األول 
عريضة،  شدياق،  سكر،  جعجع،  كريوز، 
شبيعة وفخري، ثم انتقل اىل طابق املنطقة 
بلوزا، حدشيت، طورزا،  بان،  من:  املؤلف 
بني  مزرعة  قنات،  برحليون،  بال،  عبدين، 
منذر،  بيت  عساف،  بني  مزرعة  صعب، 
الديمان،  بريسات،  الجبة،  حدث  قنيور، 
وادي قنوبني، حصرون، بزعون، بقرقاشا، 
يضم  الثالث  والطابق  وبشري.  بقاعكفرا، 
وسواها  نبحا،  القدام،  برقا،  األحمر،  دير 
... وأنا فخور جدا ببيتنا هذا، فنحن اعتدنا 
منذ الصغر على املفاخرة بأن بشري مدينة 
هكذا،  وعشناها  عرفناها  ونحن  املقدمني، 
لبنان  اىل  الوصاية  عهد  وصول  فلدى 
نصحنا  وقد  نحن،  إال  الناس  كل  استسلم 
كثريون باملسايرة ورفضنا قائلني لهم: لقد 
واجهنا األتراك 400 عام وبالتالي لسبب 
أوىل سنواجه عهد الوصاية. لقد حلوا حزب 
واستمر  بقي  ولكنه  الورق  على  القوات 
وتطور، وضعوني يف السجن ولكن رحلوا 

هم وخرجنا نحن«.
نتصرف  كنا  سنة،   30 آخر  »يف  وأضاف: 
فإذا  كمقدمني،  بشري  مدينة  يف  دوما 
لبنان ليس بخري، ال يمكن ان تكون بشري 
ومنذ  كثريا،  ضحت  املنطقة  هذه  بخري، 
نحول  ان  الحلم  كان  االعتقال  يف  كنت  ان 
هذه املنطقة اىل جنة وهذا ما بدأ بتحقيقه 
النائبان سرتيدا جعجع وايلي كريوز اللذان 
قاما بعملية إنماء كبرية طوال 12 سنة ولم 
ووضعا  تنفيذه،  وحاوال  إال  مشروعا  يرتكا 
سلم اولويات لهذه املشاريع وبدآ بالتنفيذ 
تحتية  وبنى  صحي  وصرف  طرقات  من 
وسواها، فضال عن بيت الطالب يف ضبيه 

لـقاءات د. جـعجع فـي ملـبورن

األرز  مهرجانات  كانت  االنجازات  وباكورة 
الدولية«.

وأعلن جعجع »ان مرشحينا يف املنطقة لهذا 
جوزق  ورفيقنا  جعجع  سرتيدا  هما  العام 
اسحاق الذي هو انسان فعال واكب نائبي 
وهو  االنمائية،  مشاريعها  كل  يف  املنطقة 
اختيار  املقياس يف  بلدة حصرون، ألن  من 
املرشح هو من يخدم املنطقة أفضل وليس 
ان يكون من بشري، فليس من الضروري 
بشري  مدينة  من  النائبان  يكون  ان  أبدا 

حصرا«.
ورأى ان »منطقة دير األحمر تستأهل منا 
الكثري ولم نستطع ان نقدم لها ما تستحقه 
فعال بعد، باعتبار ان ليس لديها نائب حتى 
اآلن، ولكن هذه املرة انا فخور ومسرور ان 
يكون لنا فيها مرشح مثل الدكتور انطوان 
حبشي، ولنا معه 40 سنة من النضال منذ 
ان كان عمره 16 عاما، ففي دائرة بعلبك-
اذا صوتنا  ولكن  كبري جدا  التحدي  الهرمل 

كما يجب يمكننا تحقيق الخرق«. 
وجدد جعجع دعوة املغرتبني اىل »التسجيل 
مهلة  ان  سيما  وال  ممكن  وقت  أقرب  يف 
الثاني،  تشرين   20 يف  تنتهي  التسجيل 

من اجل ان يتمكنوا من التصويت«.
النازحني  مسألة  اىل  جعجع  وتطرق 
 7 بعد  الوقت  »حان  فقال:  السورين، 
ان قمنا بواجباتنا االنسانية  سنوات وبعد 
بعض  يف  الوضع  استتباب  بعد  سيما  وال 
املناطق يف سوريا لكي يعود النازحون اىل 
النازحني  بلدهم، وهنا أكرر ان قرار عودة 
هو قرار سيادي لبناني، فنحن ال نقبل ان 
يرمى النازحون يف البحر او إرغامهم على أي 
شيء، ولكن يف الوقت عينه نرى ان الوقت 
اآلمنة  املناطق  اىل  لعودتهم  مؤاتيا  أصبح 
يف سوريا، فمن هم مع نظام بشار األسد 
عليها،  التي يسيطر  املناطق  اىل  فليذهبوا 
ومن هم ضد األسد أو من املعارضة يجب 
ان تتحدث الحكومة اللبنانية مع الحكومتني 
عملية  طريقة  لرتتيب  واألردنية  الرتكية 
لبنان اىل تركيا فشمال  النازحني من  لنقل 
فجنوب  األردن  اىل  لبنان  من  أو  سوريا 
سوريا، ألن وضعهم هناك سيكون أفضل 
بمئة مرة عما هو عليه يف لبنان، واألفضل 
ان يكونوا يف بلدهم ولو ليس يف قراهم 
اىل حني تمكنهم من العودة اىل بلداتهم يف 

وقت الحق«.
االيراني  الرئيس  تصريح  جعجع  وانتقد 
يومني  منذ  فيه  جاء  الذي  روحاني  حسن 
لبنان وسوريا  يتخذ يف  مهما  قرار  »ال  انه 
إرادة  افريقيا وغريه بدون  والعراق وشمال 
بسوريا  يتعلق  ما  يف  فقال:«أوال  إيران«، 
فعله،  يجب  ما  يقررا  ان  عليهما  والعراق 
بلبنان،  يتعلق  بما  أتحدث  سوف  ولكنني 
ومن  الشعوب  كل  نحرتم  عمرنا  كل  فنحن 
ضمنهم الشعب االيراني، ولكن لن نقبل يف 
أي يوم من االيام بأن يملي علينا أحد قرارا 
أو يتخذ عنا قرارا، هذا تصريح غري مقبول 
الديبلوماسية  واالعراف  األصول  ويتخطى 
املس  قبول  يمكننا  ال  لذا  بها،  املعمول 
بشعور وكرامة أي شعب، فنحن شعب حر 
قاتلنا على مر تاريخنا منذ آالف السنوات 
والحر  السيد  وقرارنا  بحريتنا  لنحتفظ 
بأي  بهم  نفرط  لن  وبالتالي  واملستقل، 
شكل من االشكال، فإذا وجدوا أننا صامتون 
عنها  راضني  لسنا  التي  األفعال  بعض  عن 
تهجمه  أو  سوريا  يف  اهلل  حزب  قتال  مثل 
غضينا  وإذا  الصديقة،  العربية  الدول  على 
منا  األعمال حرصا  الطرف عن بعض هذه 

ال  هذا  الداخلي،  اللبناني  االستقرار  على 
من  ال  قرارات  نتلقى  أن  نقبل  أننا  يعني 
إيران وال من امريكا وال من أي دولة أخرى 
الرئيس  يصدر  أن  أتمنى  لذا  العالم،  يف 
االيراني توضيحا لهذا الكالم الذي مس فيه 
شعور كثريين من اللبنانيني الذين ال يمكن 

ان يرضوا أبدا بهكذا كالم«.
وختم جعجع: »ان بشري هي مدينة جربان 
يكون  ان  نقبل  ان  يمكن  وال  خليل جربان، 
وباألخص  وقبائلية  وعشائرية  عائلية  فيها 
نعطي  ان  يجب  وبالتالي  السياسة،  يف 
ومثال  صورة  على  وحضارة  تحضر  صورة 
جربان وان نظهر وجه بشري الثقايف الفني 
نوابا  تنتخبوا  ان  وأدعوكم  واالنساني، 

يمثلونكم أفضل تمثيل«.

النائب جعجع
بدورها، ألقت النائب سرتيدا جعجع كلمة 
أعربت فيها عن سرورها باللقاء بأهل جبة-

بشري يف ملبورن ويف كل اسرتاليا. فقالت: 
»ان قضاء بشري يعيش مرحلة ذهبية من 
تاريخه، وبعد أن تنحى الحكيم عن ترشحه 
قوي،  رئيس  لصالح  الجمهورية  لرئاسة 
للجمهورية  رئيس  لنا  سيكون  أنه  أعدكم 
من بشري مستقبال، هذا القضاء كان دائما 
تواقا للحرية والسيادة واالستقالل وما زال 

يتنفس حرية مع الحكيم«.
ثمنا  دفع  بشري  »قضاء  ان  اىل  واشارت 
غاليا منذ اعتقال »الحكيم« اىل حني خروجه 
من االعتقال يف العام 2005، وحني وصلنا 
كريوز  ايلي  زميلي  النيابي  املجلس  اىل 
وبدأنا  اهلنا  اىل  الدين  نرد  ان  أردنا  وانا 
ورشة تأهيل البنى التحتية يف املنطقة من 
مشاريع  صحي،  صرف  مشروع  طرقات، 
الطالب  بيت  حكومي،  مستشفى  مياه، 
يف ضبيه، وسواها، كل هذه املشاريع على 
امتداد 12 سنة كلفت 220 مليون دوالر 
من  نفعله  ان  يمكن  عما  نبحث  زلنا  وما 

مشاريع لنقوم به«.
ايلي  النائب  اىل  تحية  جعجع  ووجهت 
كريوز ورؤساء بلديات املنطقة ومخاتريها 
القوات فيها »ألننا نشكل سويا  ومنسقي 
فريق عمل متجانس، ولم نميز يوما بني من 
ينتخبنا أو ال ينتخبنا، وألول مرة يف قضاء 
لالنتخابات  مرشح  لدينا  سيكون  بشري 
من خارج مدينة بشري هو الرفيق جوزف 

اسحاق من حصرون«.
وختمت جعجع بالقول: »ان كل صوت يضعه 
الناخبون يف صندوق االقرتاع سيساهم يف 
تثبيت أهلنا يف قراهم«، داعية »املغرتبني 
من  ليتمكنوا  بالتسجيل  االسراع  اىل 

ممارسة حقهم الديموقراطي«.
االحتفال 

وبلدات  وقرى  بشري  رابطة  أقامت  وقد 
تكريميا  احتفاال  ملبورن  يف  بشري  جبة 
على شرف جعجع وعقيلته يف قاعة مارون 

التابعة لكنيسة سيدة لبنان.
البلديات  وزيرة  املناسبة  يف  شارك  وقد 
ووزير  كريوز  مارلني  املستهلك  وحقوق 
روبن  الثقافية  التعددية  وشؤون  املالية 
نزيه  التشريعي  املجلس  وعضو  سكوت 
األسمر والقنصل اللبناني غسان الخطيب 
ابناء  من  وحشد  جو طقشي  واملونسنيور 

املنطقة.
القوات  السابق يف  املسؤول  املناسبة  قدم 
أهله«،  »بني  بجعجع  فرحب  طوق  هاني 
واللبناني  االسرتالي  للنشيدين  عزف  ثم 
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سكر
بشري  كلمة  سكر  ماري  الدكتورة  وألقت 
بيتهما،  الجبة فرحبت بجعجع وعقيلته يف 
محافظني  زالوا  ما  الجبه  ابناء  »ان  وقالت: 
التي  املسافات  رغم  على  تقاليدهم  على 
تفصلهم عن وطنهم واكدت ان بشري هي 

ام العنفوان«.
ابناء  من  الشهداء  قدمه  ما  »على  وأثنت 
بشري واملنطقة يف سبيل الوطن كله وعلى 
جبهات عدة وليس يف سبيل الجبة فقط«، 
سجن  حني  سجنت  »بشري  ان  معتربة 

جعجع«.
هدى طوق 

رابطة بشري  باسم  وتحدثت هدى طوق 
األمني  الرجل  »انت  قائلة  فخاطبت جعجع 
اجل  العظيم ألنك ضحيت بكل شيء من 
بالنسبة  أيقونة  وانت  لبنان سمري جعجع 
نقدم  الكثريين  من  مقدرة  وتضحياتك  لنا 

لك كل االحرتام والتقدير«.
النائب سرتيدا جعجع  ونوهت بما تقدمه 
مثال  فانت  وندعمك  نحبك  »كلنا  قائلة: 
اللبنانية وتقومني بكل شيء لحماية  املرأة 
الدور  على  وأثنت  الللبنانية«،  املرأة  حقوق 

الذي تقوم به الوزيرة كريوز ابنة بشري.
مارلني كريوز

دائما  اشعر  »انني  كريوز  الوزيرة  وقالت 
بالفرح حني أكون بني اهلي، ونوهت بدور 
أثنت  كما  ملبورن  يف  والجبة  بشري  ابناء 

على نشاط الجالية اللبنانية.
واطلقت على جعجع لقب »البطل«، آملة ان 
»يكون رئيس الجمهورية املقبل«، مرحبة به 
يف القاعة التي افتتحها البطريرك صفري«. 
كما أثنت »على الدور الذي تقوم به النائبة 
اللبنانية  املرأة  مثال  فهي  لبنان،  جعجع يف 

الناجحة«.
رابطة  رئيس  قدم  االحتفال  نهاية  ويف 
اىل  رمزيه  هدايا  رحمة  فريدي  بشري 

جعجع وعقيلته.
زيارة مار شربل

الدكتور جعجع تفقد دير مار شربل  وكان 
للرهبان األنطونيني يف ملبورن حيث كان 
يف استقباله رئيس الدير االب شارل حتي 
يف حضور االب الياس متى من كنيسة الروم 
األنطونية  الرهبانية  يف  واالم  الكاثوليك 
الشيخ  »كووالرو«  مسجد  وامام  قزي  دعد 

عبد الرحمن ملص.
وبعد ان شارك يف صالة يف كنيسة الدير 
األب  القى  الزوار،  سجل  يف  كلمة  ودون 
حتي كلمة ترحيبية وقدم له هدية تذكارية 

عبارة عن صورة مريم العذراء.
وقال:  نشاطهم  على  الرهبان  جعجع  وهنأ 
»إنكم تقومون بعمل بطولي يف رسالتكم 
اذ انه قد يكون من السهل ان تكون راهبا 
يف لبنان ولكن من الصعب ان تكون راهبا 
يف ملبورن على بعد اآلف االميال من الوطن 

االم«.
شرف  على  حتي  االب  أولم  ذلك  وبعد 
ملص،  الشيخ  وتحدث  والحضور  جعجع 
تعرب  التي  »الوطنية  جعجع  بمواقف  فنوه 
اللبنانيني  جميع  وتطلعات  أماني  عن 

املخلصني للبنان«.
استقباالت 

ويف مقر إقامته، استقبل جعجع وفدا كبريا 
االسرتالية  اللبنانبة  التجارة  غرفة  من 
االعمال  الغرفة رجل  رئيس  نائب  برئاسة 
املهندس علي خضر ضم اىل االعضاء قنصل 
طربيه  أنطوني  برزبن  يف  الفخري  لبنان 
عيدي  خليل  التشريعي  املجلس  وعضو 
ومنسقة  الزوقي  فادي  مرياي  والسيدة 
من  وعدد  خوري  برناديت  السيدة  الغرفة 

رجال االعمال.
ولنشاط  لبنان  يف  لالوضاع  عرض  وبعد 
لتعزيز  به  تقوم  الذي  وللدور  الغرفة 
لبنان  بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات 
املحامي  الغرفة  رئيس  اتصل  وأسرتاليا 
فادي الزوقي املوجود يف لبنان بجعجع ونوه 

بمواقفه الوطنية املشرفة.
حدشيت

بلدة  كما استقبل جعجع وعقيلته وفدا من 
وجرى  عيد.  يوسف  برئاسة  حدشيت 
واالجتماعية  االنمائية  الشؤون  يف  البحث 
العام  االنتخابات  موضوع  اىل  باالضافة 

املقبل.
حركة االستقالل

اللقاء مع »حركة االستقالل« ووفد  وتناول 
من بلدة عشاش العالقة الودية والتحالف 
املقبلة  االنتخابات  اىل  وتطرق  القوات  مع 

وسبل املشاركة فيها.
االشرتاكي

الحزب  من  وفدا  جعجع  استقبل  كما 
الدكتور  برئاسة  االشرتاكي«  »التقدمي 
برئيس  رحب  الذي  الحسن  ابو  وائل 
»القوات« وعقيلته باسم الحزب »التقدمي 
االشرتاكي« يف اسرتاليا ومعتمدية ملبورن 
واالتحاد النسائي التقدمي ومدرسة الكمال 
اىل  بايجابية  ننظر  »اننا  وقال:  العربية، 
لجهة  اىل اسرتاليا  منذ وصولكم  مواقفكم 
واملحافظة  جديدة  أسس  على  الدولة  بناء 
وزراء  »اداء  على  مثنيا  التعايش«،  على 

ونواب القوات اللبنانية«.
وأبدى جعجع ارتياحه للعالقة بني »القوات« 
»التقدمي االشرتاكي«، مؤكدا انها »راسخة 
مصالحة  ارستها  التي  األسس  على 

الجبل«.
خط  الجبل  يف  التعايش  »بان  الوفد  ورد 
االبدين وهذه هي  أبد  اىل  احمر ومستمر 
منتقدا  جنبالط«،  وليد  النائب  توجيهات 
شكل  يف  البعض  قبل  من  الجراح  »نكء 

يسيء للعالقة بني املسيحيني والدروز«.
وفد األطباء

األطباء  رابطة  من  وفدا  جعجع  واستقبل 
الدكتور  برئاسة  االسرتاليني  اللبنانيني 
الرابطة  »ان  الوفد  أكد  حيث  األحمر  وليد 
لبنان يف  تعمل كل ما يف وسعها ملساعدة 
املستشفيات  وخصوصا  الطبية  املجاالت 
واملناطق النائية، كذلك تعمل الرابطة على 
مساعدة ابناء الجالية اللبنانية يف ملبورن«، 
الوالية  مع حكومة  بالتعاون  انه  اىل  ولفت 
تم تشريع قانون يمنع تدخني النرجيلة يف 

املطاعم. 
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رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع - بحسب بيان صادر عن 
مكتبه االعالمي - »على الكالم األخري لنائب األمني العام لحزب اهلل الشيخ 
نعيم قاسم من دون أن يسميه، فقال: إن البعض يف لبنان يصادر ويحتكر 
انه  الوطنية، بمعنى  األحكام  السالح يريد مصادرة  السالح، واىل جانب 
يوزع شهادات بالوطنية. وهنا أقول: من حق كل لبناني توزيع شهادات 
بالوطنية إال الشخص الذي ليس لبنان أمته، وأمته هي أمة أخرى مختلفة 
بالتحديد،  االنسان  هذا  إيران.  يف  اإلسالمية  الجمهورية  نواتها  تماما، 
اللبنانية، كما ال يحق ملن ليست  بالوطنية  ابدا إعطاء شهادة  له  ال يحق 
آخر  أولوياته يف مكان  بالوطنية ألن  ان يعطي شهادات  لبنانية  أولوياته 
وال  األخرى.  أولوياته  سبيل  يف  واللبنانيني  لبنان  مصالح  بكل  ويضحي 
يحق أيضا ملن لم يقبل أساسا باتفاق الطائف وما زال حتى اليوم يرفضه 
بإعطاء شهادات بالوطنية، باعتبار ان كل وجودنا كدولة حاليا مبني على 
دستور قائم وفق اتفاق الطائف. وال يحق ملن يتخطى الدستور والقوانني 
الخارجية ويضرب  اللبنانية  الدولة  أينما يشاء متخطيا سياسة  ويحارب 
بعرض الحائط سياسة النأي بالنفس القائمة على حياد لبنان ان يعطي 

شهادة بالوطنية«.
مهرجانا  جعجع  سرتيدا  النائبة  وعقيلته  رعايته  خالل  جاء  جعجع  كالم 
للجالية اللبنانية يف ملبورن، يف حضور الوزيرة مارلني كريوز ممثلة رئيس 
حكومة الوالية دانيال أندرو، النائب برني فني ممثال زعيم املعارضة. كما 
والقنصل  ملحم  وسيزار  األسمر  نزيه  التشريعي  املجلس  عضوا  حضر 
اللبناني يف فيكتوريا غسان الخطيب، رئيس مقاطعة أسرتاليا يف حزب 
مركز  ورئيس  فارس  لوي  الرئيس  ونائب  عبيد  طوني  اللبنانية  القوات 
ملبورن سعيد حداد ومسؤول العالقات العامة داني جعجع وممثلو أحزاب 

لبنانية ورؤساء جمعيات ومؤسسات.
ان  يقول  كان  فمن  الصحيح،  اال  »ال يصح  بالقول:  كلمته  واستهل جعجع 
جيش األسد سريحل عن لبنان؟ نحن شعب عاش هذا املثل لحظة بلحظة، 
فمن قال انه بعد كل هذه السنوات سنسرتجع حريتنا وسيادتنا وكرامتنا 
واستقاللنا ولو ليس بشكل كامل بعد؟ من قال بعد كل هذه السنوات اننا 
سنلتقي يف يوم من االيام هنا يف ملبورن؟ فعال ال يصح اال الصحيح وانتم 

تشهدون على ذلك«.
أضاف: »لقد مرت علينا لألسف مراحل صعبة جدا، فاهلل يتدخل يف هذه 
علينا  لقد تمت مالحقتنا واضطهادنا ومرت  وتوقيته،  الدنيا وفق ساعته 
النهاية انتصرنا وخرجنا من الزنزانة،  مصائب ودخلنا السجن، ولكن يف 
من  يتمكنوا  لن  مصيبة   100 يف  هم  نزلوا  السجون  يف  وضعونا  ومن 

الخروج منها«.
وتابع: »أود تذكري الحاضرين ان غازي كنعان ورستم غزالي وجامع جامع 
ماتوا، جميعهم ماتوا وبقينا نحن وبقيت القوات وبقي لبنان. ال حق يضيع 

يف التاريخ، اللهم إن كان وراءه رجال يالحقونه، ونحن رجال«.
ومهما  الدولة،  على  السيطرة  البعض  حاول  »مهما  أنه  من  جعجع  وحذر 
املطاف  نهاية  يف  ويجولوا،  يصولوا  وان  قرارها،  على  السيطرة  حاولوا 
الحرية  دولة  أي  الفعلية،  القوية  الدولة  تبقى  وسوف  يرحلون  سوف 

والسيادة واالستقالل«.
واستشهد بقول لالمام علي: »دع االمور تجري يف اعنتها ونم نوما قريرا 
هانئ البال...فبني طرفه عني وانتباهتها ... يغري اهلل من حال اىل حال«، 
قائال: »من يعتربون ان الوضع يف لبنان ثبت على ما هو عليه فهم مخطئون، 

بني غمضة عني وفتحة عني سيغري اهلل األحوال«.

وحول الحكم الذي صدر يف قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشري الجميل، 
قال جعجع: »بشري دائما حي فينا. وأود أن أتوقف عند نقطتني: النقطة 
الوصاية،  عهد  عدل يف  من  يكن  لم  انه  يؤكد  الحكم  هذا  ان  األوىل هي 
فمحاضر التحقيق كانت موجودة منذ 25 عاما واكثر. والقرار الظني صدر 
حصل  كما  األحكام  لتصدر  جلسات  لبضع  إال  بحاجة  يكن  ولم  قبل  من 
قاموا  بل  ذلك،  كل  أوقف  الوصاية  عهد  يف  العدالة  غياب  ولكن  مؤخرا، 
التحقيقات وأحضروا اشخاصا من  ولفقوا  اخرتعوا قضية وفجروا كنيسة 
اىل  واعادوهم  بعملية  ليقوموا  لبنان  شواطئ  على  وانزلوهم  أسرتاليا 
اسرتاليا مجددا، كل ذلك ليتهموا ويحلوا حزب القوات اللبنانية. ان الحكم 
الصادر يف قضية الرئيس بشري الجميل هو اكرب دليل على غياب العدالة 

ايام الوصاية«.
أضاف: »أما النقطة الثانية فهي انه يتبني لنا ان فريق 8 آذار بكل فرقائه 
يتوسل العنف واالغتيال السياسي لتحقيق أهدافه. فهذا الحكم قد صدر 
يوميا  يتباهى  الجريمة  مرتكب  كان  ذلك  قبل  ولكن  لبنانية،  محكمة  عن 
بـ«حبيب  الشرتوني  حبيب  بتسمية  بهم  الوقاحة  وبلغت  بارتكابها، 
الشعب الذي قتل الخائن بشري الجميل«. وهذا الكالم مردود لهم جملة 
وتفصيال. وال ننسى ان هناك أفرادا من فريق 8 آذار يحاكمون يف جريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بشري الجميل، كمال جنبالط رفيق الحريري 

وكل شهداء ثورة األرز. هذه هي سياسة 8 آذار«.
واىل  السالح،  ويحتكر  يصادر  لبنان  يف  »البعض  ان  اىل  جعجع  ولفت 
جانب السالح يريد مصادرة األحكام الوطنية، بمعنى انه يوزع شهادات 
بالوطنية«، وقال: »من حق كل لبناني توزيع شهادات بالوطنية إال الشخص 
الذي ليس لبنان أمته، وأمته هي أمة اخرى مختلفة تماما نواتها الجمهورية 
االسالمية يف إيران. هذا الشخص ال يحق له ابدا إعطاء شهادة بالوطنية 
شهادات  يعطي  ان  لبنانية  أولوياته  ليست  ملن  يحق  ال  كما  اللبنانية، 
بالوطنية ألن أولوياته يف مكان آخر ويضحي بكل مصالح لبنان واللبنانيني 
باتفاق  أساسا  يقبل  لم  ملن  ايضا  يحق  وال  األخرى،  أولوياته  سبيل  يف 
باعتبار  بالوطنية،  اليوم يرفضه، بإعطاء شهادات  الطائف وما زال حتى 
ان كل وجودنا كدولة حاليا مبني على دستور قائم وفق اتفاق الطائف. وال 
يحق ملن يتخطى الدستور والقوانني ويحارب أينما يشاء متخطيا سياسة 
الدولة اللبنانية الخارجية ويضرب بعرض الحائط سياسة النأي بالنفس 

القائمة«.
وتابع: »كان تصرف الرئيس بشري الجميل، يف وقته وخالل الظروف التي 
صدر  لذلك  خطأ،  تصرفوا  واآلخرون  صحيحا  تصرفا  به،  محيطة  كانت 

الحكم على اآلخرين لصالح بشري الجميل«.
املراحل  يف  كما  املرحلة  هذه  يف  الصحيح  إال  يصح  »لن  جعجع:  وختم 
خالل  من  كثريا  تساعدوه  ان  يجب  الصحيح،  هذا  يصح  ولكي  املاضية، 
او  بثورة  نقوم  ان  املطلوب  ليس  ترونه صحيحا.  كما  الصحيح  انتخابكم 
صوتكم  يجعل  لكي  وصوتوا  تسجلوا  لذا  فقط.  التصويت  بل  انقالب 

الصحيح يصح«.

النائبة جعجع
وقالت النائبة سرتيدا جعجع من جهتها: »أحييكم جميعا، وأريد ان اشكر 
نائبة  لنا  ان يكون  لنا  )والنائبة( مارلني كريوز وهذا شرف كبري  الوزيرة 
من عائلة كريوز يف اسرتاليا. لفتني ما قالتها يف كلمتها ان لبنان أتى اىل 

اسرتاليا والحقيقة اننا وجدنا لبنانا ثانيا يف اسرتاليا بكل معنى الكلمة«.

االحرار  وحزب  املستقبل  وتيار  االشرتاكي  التقدمي  »بالحزب  ورحبت 
قائلة  الديمقراطي«،  واليسار  الحر  الوطني  والتيار  االستقالل  وحركة 
»لبنان فعال كله هنا«. واعتربت ان »الجالية اللبنانية يف اسرتاليا هي رزمة 
واحدة على رغم االختالف السياسي يف لبنان، وان شاء اهلل نصبح نحن 

هكذا يف لبنان«. 
االحتفال

ابو سابا ووندي عيد، فالنشيدان  وكان االحتفال بدا بتقديم من فرحات 
اللبناني  الجيش  شهداء  ارواح  عن  صمت  ودقيقة  واالسرتالي  اللبناني 

واالنزاك والقوات اللبنانية.
كريوز 

للوزيرة كريوز،  فكلمة  متى  إلياس  واألب  األب سمري حداد  اللقاء  بارك 
ولكن  لبنان  اىل  السفر  انوي  »كنت  قائلة:  وعقيلته،  بجعجع  فيها  رحبت 

لبنان أتى إلينا. وكنت ارغب بزيارة األرز فأتت االرزة إلينا«.
واعتربت ان »جعجع بالنسبة للبنانيني هو مثل نيلسون مانديال بالنسبة 

لجنوب افريقيا«. وأملت ان يصبح »رئيسا للجمهورية اللبنانية«.

فني 
النائب فني فقال: »إنني أشعر بالفخر واالعتزاز ألنني اجلس  ثم تحدث 

مع بطل حقيقي«.
وأشاد بدور جعجع »الوطني« وقال: »صحيح انه وراء كل رجل عظيم إمرأة 

ولكن اليوم الصحيح أيضا هو ان وراء كل امرأة عظيمة رجل«.

عبيد
وألقى عبيد كلمة قال فيها: »صحيح ان الحكيم موجود بيننا منذ اكثر من 
عشرة أيام ولكن حتى الساعة لم نصدق إنه بيننا. وننظر اليه ونقول ال 

يصح اال الصحيح«.
أضاف: »صحيح أيضا انه مرت علينا سنني طويلة من التعب وااللم حني 
كان الحكيم يف املعتقل والشباب تحت ضغط املالحقات والسجون ولكننا 
بقينا يف االتجاه الصحيح وبقيت القوات يف ضمري الناس وقلوبهم وبقي 

العصب القواتي اقوى من القهر والذل«. 
وتابع: »نحن زرعنا بالدمع والدم وحصدنا بالفرح والرتنيم. حصدنا محبة 
الناس وثقتهم ونحن الحزب الوحيد الذي يوجد فيه أعضاء هم أبناء اخصام 
لنا والسبب ان الجيل الطالع بدأ يكتشف أين الحقيقة ومن هو األصلي 
بحبه للوطن ومن هو املزيف. ونحن الحزب الوحيد الذي يؤمن استمراريته 
من فقر الناس، فال مال سياسيا لدينا وال دعم ومثل فلس االرملة يتربع 
الذي  الوحيد  الحزب  نحن  الصحيح.  االتجاه  أين  يعرفون  الذين  الناس 
واالستشهاد.  النضال  من  تاريخ  نفسه خالصة  يرى  الوراء  اىل  نظر  اذا 
الذي يزرع للمستقبل بثبات وايمان وثقة. واالهم  الوحيد  الحزب  ونحن 
نحن الحزب الوحيد الذي لديه قائد مؤمن اىل حدود القداسة، متجرد اىل 
حدود الفقر، صادق اىل حدود الرباءة ويف اىل حدود بذل الذات، حكيم اىل 
واهداف  اهدفنا  الرئيس سنحقق  وهذا  الحزب  هذا  ومع  النبوءة.  حدود 

مجتمعنا«.
وعن مركز ملبورن قال: »كما يف كل الواليات االسرتالية واالنتشار، تعمل 
ناشط  ملبورن  مركز  والحزب. وهنا  والجمعيات  الكنائس  مجموعاتنا يف 

وفاعل منذ أواخر الثمانينات«. 
ويف الختام، تم تقديم هدايا رمزية اىل النائبة جعجع. 

جعجع يف احتفال للقوات اللبنانية يف ملبورن:من وضعونا يف السجون نزلوا هم يف 100 مصيبة لن يتمكنوا من اخلروج منها



Page 28صفحة 28     

مــجتمع

1. »نعم، أجيد قيادة السيارات منذ أكثر من عشر سنوات، 
حبكم أنين مقيمة يف اإلمارات، وأعيش هناك منذ صغري، 

وقد تعّلمت يف مركز القيادة يف اإلمارات.
 يف البداية، كان لدي خوف ورهبة، ولكن بعد ذلك تعّلمت 
الشارع.  يف  السيارة  بقيادة  وقمت  أجيدها،  وأصبحت 
أبارك للمرأة السعودية هذا القرار، الذي كنا ننتظره منذ 
زمن، وحتى لو مل تكن املرأة ترغب يف القيادة، يكفي أن 

تشعر بأن لديها هذا احلق كالرجال«.
2. أهتّم بالشكل بالتأكيد، ولكن األهم بالنسبة لي متانة 
السيارة، وأن تكون اقتصادية، لذلك أعتقد أن »برادو« 
ومرحية  اقتصادية  ألنها  اقتنيتها؛  سيارة  أفضل  كانت 

للغاية بالنسبة لي.
تكون  أن  املهم  بل  حمددة،  ميزانية  هناك  توجد  ال   .3
حتى  ثانيًا،  مجياًل  شكلها  يكون  وأن  أواًل،  اقتصادية 
بأسعار  غيارها  قطع  تكون  وأن  البنزين،  مثن  علّي  توّفر 

معقولة.
4. أّول نصيحة بعد تعّلم املرأة القيادة بشكل جيد جدًا، 
وحصوهلا على رخصة القيادة من الدولة، أن خترج بالسيارة 
مع أحد األشخاص املقّربني منها، وتكون تثق فيه جدًا حتى 
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تصغي إىل كالمه ويوّجهها يف القيادة؛ ألن قيادة السيارة 
هلا رهبة كبرية جدًا يف البداية. واألهم أال تستخدم املرأة 
جّواهلا أثناء القيادة؛ ألن احلوادث كثرية جدًا هذه األيام، 
واجلوال سبب كل املصائب من وجهة نظري، ودائمًا أحّذر 
من استخدام اجلوال أثناء القيادة؛ ألنين شاهدت الكثري 
الناس خسروا أشياء كثرية؛ بسبب هذا األمر، حتى  من 
املتمّرسني يف القيادة يقعون يف مشاكل بسبب اجلوال. 
يف  املرايا  على  دائمًا  عينيها  املرأة  تضع  أن  وكذلك 
السيارة، فهي مل توضع عبثًا، بل إنها مهمة جدًا، وجيب 
أن نطالع املرايا ميينًا ويسارًا، وأيضًا االبتعاد عن الشوارع 
الكبرية اليت فيها »تريالت« ضخمة؛ ألنها تسّبب اخلوف 

كثريًا، خاصة يف بداية القيادة.
مستعملة،  »مرسيدس«  كانت  اشرتيتها  سيارة  أول   .5
وبعد ذلك »برادو«، ثم »أودي كيو سفن«، وآخر سيارة 
اشرتيتها، وهي اليت أستعملها اآلن، هي »بورش«؛ ألنين 

أرتاح معها، وإن كانت قطع غيارها مرتفعة السعر.

اإلعالمية منى أبو سليمان: ال أشعر بالخوف 
أبدًا من القيادة

1. »تعّلمت قيادة السيارة منذ كان عمري 15 عامًا تقريبًا، 
أمريكية  مدرسة  يف  الثانوي  التدريب  من  كجزء  وذلك 
ضمن »كالس« )صف( ملدة 8 أسابيع يف مدرسة لتعليم 
القيادة نظريًا، ثم 20 ساعة قيادة للسيارة بشكل عملي، 
واجتزت االختبار اخلاص بالقيادة، وكذلك اجتزت اختبارًا 
آخر للقيادة يف ماليزيا كنظام بريطاني جبانب األمريكي، 
وال أشعر باخلوف أبدًا من القيادة، ولكنين ال أحب القيادة 
كثريًا، وأستخدم وسائل النقل العام يف سفرياتي خارج 

السعودية، وسيارات التطبيقات عرب اجلوال«.
2. أن تكون السيارة أكثر أمانًا من غريها، وتكفي احتياجات 

منزلي وأسرتي.
سيارة  شراء  أنوي  وال  واحتياجاتي،  ميزانييت  حسب   .3
جديدة، فلدي سيارتان يف البيت، وسأستخدم أيًا منهما 
عندما أحتاج. فالقيادة بالنسبة لي ليست بهرجة وتباهيًا 
باملاركات واألنواع، هي فقط استخدام حق عند االحتياج.

4. بداية، أنصح النساء بأهمية تعّلم قيادة السيارة؛ حتّسبًا 
ألي موقف حيتجن فيه أن يقمن بقيادة السيارة بأنفسهن 

حتى ومل تكن هناك نّية للقيادة.
5. أفّكر يف السيارة االقتصادية، وال أذهب للماركات.

بنات  وفرحة  اجلميل،  القرار  بهذا  جدًا  سعيدة  »أنا   .1
السعودية هي فرحيت. يف احلقيقة، ال أجيد قيادة السيارة 
رخصة،  وأستصدر  القيادة،  أتعّلم  وسوف  جيد،  بشكل 
وهذا قرار مشّجع للغاية على تعّلم القيادة خالل األشهر 

القليلة القادمة«.
2. أفّكر يف شراء سيارة لونها وردي، واملوديل حسب 

العام.
أن  املمكن  من  ولكن  ميزانية حمددة،  هناك  توجد  ال   .3
أشرتي سيارة عادية كي تكون خاصة بالتعليم والصدمات، 
وال  القيادة.  أجيد  عندما  لي  خاصة  تكون  أخرى  وسيارة 

توجد هلا ميزانية حمددة، املهم أن تعجبين وأرتاح فيها.
قيادة  ينوين  اللواتي  وللنساء  لنفسي  نصيحيت   .4
السيارات للمّرة األوىل االنتباه على أنفسهن، واحلذر عند 
القيادة، وأال نضع ماكياجًا وحنن نقود السيارات، واحلذر 

واجب وأوىل يف البداية.
5. أظن أن السيارات اليت ستخّصص للنساء يف معارض 
السيارات ستكون خمتلفة و«بشكل آخر«، وحتى اآلن مل 

أحّدد.

السعوديات  واملذيعات  الفنانات  عالقة  هي  ما 
بالسيارة والقيادة؟ ما هي الخيارات التي تستهويهن 
»سيدتي«  وألوانها؟  وأشكالها  السيارات  أنواع  يف 
طرحت 5 أسئلة يف هذا اإلطار على عدد من الوجوه 

املعروفة إعالميًا وفنيًا. .

1. هل تجيدين قيادة السيارات؟ منذ متى؟
2. ما الذي يحدّد خياراتك لسيارتك: الشكل، اللون، 

املوديل؟
3. ما امليزانية التي تحدّدينها لشراء السيارة؟

قيادة  ينوين  اللواتي  للسيدات  نصيحتك  ما   .4
السيارات للمرّة األوىل؟

5. ما السيارة التي تنوين شراءها؟ وملاذا؟

الفنانة مروة محمد: األهم أن ال تستخدم املرأة 
جوّالها أثناء القيادة

الفنانة نرمني محسن: أفّكر يف شراء سيارة 
لونها وردي



Page 29صفحة 29     

مــجتمع
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1. كان عمري 5 أعوام حني شّغلت وحدي حمّرك سيارة 
لتصطدم  والدي،  ميلكها  كان  سي«  ام  »جي  نوع  من 
اللون  صفراء  »مرسيدس«  بسيارة  جدًا  خفيفة  صدمة 
ركنها أبي أمامها، ولوال تلك »املرسيدس« ال أعلم أين 
كان مصريي وقتها؟ ونهرني أبي بشّدة وقتها. ومع ذلك 
بي  تؤّثر  ومل  للذكرى،  هذا  يومنا  حتى  بالسيارة  أحتفظ 
تلك احلادثة سلبًا أو ختيفين من السيارات، بل أصابتين 
كربت  وكّلما  باملقبض.  واإلمساك  الكرة  إعادة  بهوس 
القيادة،  إتقان فن  عامًا، كلما شعرت برغبة شديدة يف 
من  منعي كسعودية  مسألة  املراهقة صدمتين  ويف سن 
قيادة السيارة، لكن ذلك مل يكبح مجاحي، إذ بدأت التعّلم 
يف اخلارج بعمر 15 عامًا. وعند سن الثامنة عشر متّكنت من 
حيازة الرخصة، ومل يكن هديف الرئيسي حاجيت للوصول 
ألي مكان، بل كانت املتعة هي اهلدف واالنطالق سريعًا 
بعد  العشرين. واآلن  الريح، طبعًا حني تعّديت  ومسابقة 
اإلجناب أصبحت أكثر نضجًا وعقالنية، وأعرف أن السيدات 
أكثر حكمة من الرجال املتهّورين يف القيادة، وأكثر رقة 
مع املقود ولطفًا عند الضغط على املكابح. ليس متييزًا 
بني اجلنسني، لكنها حقيقة قرأتها يف عدة دراسات حيث 
أن املرأة تتفّوق على الرجل يف اخنفاض نسبة احلوادث. 
وأذكر قبل عشر سنوات مع أول حلقة ظهرت فيها كمقدمة 
عن  حمتدمًا  واجلدل  النقاش  وكان  تلفزيوني،  برنامج 
لكن  وقت،  جمّرد  املسألة  أن  يقني  على  كنت  القيادة، 
املوعد؟  حيني  متى  وقتها:  مطروحًا  كان  الذي  السؤال 
صحيح أنين أقود رغبًة باالستقاللية واالعتماد على النفس 
لالنتقال من نقطة إىل أخرى، لكن كثريًا ما تتحّول القيادة 
ملتعة، خاصة القيادة لياًل على أنغام املوسيقى أو صوت 
شوارع  ختلو  حني  األمر  هذا  ممارسة  أعشق  كلثوم.  أم 
املدينة من االزدحام، وأعتربه أمجل عالج لتصفية الذهن 

وتهدئة األعصاب.
أن  أظن  وال  الكهربائية،  السيارة  بشراء  حاليًا  أفّكر   .2
األمحر  أفّضل  لأللوان، وعن نفسي  خيارات كثرية  هناك 

القاني.
أو  وقاري  أستمّد  وال  »الفشخرة«،  هواة  من  لست   .3
»بريستيجي« من سيارتي أو فستاني، أنا متحّررة من هذه 
األمور، وال أحتاج السم شهري يثبت صحة ذوقي أو مدى 

ثروتي.
4. أهم نصيحة لكل فتاة: تعّلمي القيادة حتى لو كنت 
تفّضلني استمرار االستعانة بالسائق، فاملعرفة أفضل من 

اجلهل، والتزمي بقواعد املرور، فالقوانني حتميك دائمًا، 
ومسعت مقولة أظنها لوينسنت تشرشل كان يقول فيها 

لسائقه: »قد على مهل. فلدي
 Drive I have an important meeting slowly هام  موعد 

.«
أن  إال  اجلميلة،  والسيارات  املوضة  أعشق  أنين  رغم   .5
الشرط الرئيسي أن تكون سيارة متوافقة مع شخصييت، 
السيارة  أن  وأعتقد  وتفكريي،  حياتي  طريقة  وحتى 
الكهربائية تناسب شخصييت يف هذه املرحلة أكثر، إذ بعد 
سنوات االنتظار لنيل احلرية، أريد أن أحلق بروح العصر 

بعيدًا عن األمور التقليدية.

الفنانة واإلعالمية مريم الغامدي: اتـّجهت لألحمر يف 
كل السيارات التي امتلكتها

1. »تعّلمت منذ سنوات قيادة السيارة، ولكنين ال أجيدها؛ 
ألنين كنت صبّية وقتها، حيث تعّلمت خالل فرتة دراسيت 
يف جامعة كامربيدج يف إجنلرتا اللغة اإلجنليزية حتى أقّدم 
املاجستري يف األدب اإلجنليزي، ومل أستطع إكمال التعليم 
أو القيادة؛ ألنين كان ال بّد أن أعود للوطن، فقد كان هناك 
وأيضًا  القيادة.  رخصة  على  أحصل  ومل  عائلي،  موضوع 
تعّلمت قيادة السيارة يف األردن ملدة 16 ساعة، وكنت 
أقود السيارة يف جبال األردن بشكل جيد، ولكن مشكليت 

يف وجود »فوبيا« وخوف من السيارات والزحام«.
وأنا  السيارات،  أقتين  بدأت  أن  ومنذ  النوعية،  أواًل   .2
أفّضل األمريكية، أما الشكل واللون، فأحب األمحر، ودون 
أن أشعر اّتهت لألمحر يف كل السيارات اليت امتلكتها، 

واملوديل عمومًا يكون موديل العام.
سيارة  لديها  تقريبًا  موّظفة  امرأة  وكل  سيارة،  لدي   .3
فالسيارة  السائق،  هو  عنه  سأختّلى  ما  لذلك  بسائق، 
لديهن سيارة.  العامالت  السيدات  من  والكثري  موجودة، 
وقد متّلكت سياراتي منذ أن بدأت أعمل وأعتمد على نفسي، 
رغم أنين عملت يف اإلذاعة وكان عمري 12 عامًا. والذي 
حيدد ميزانييت السيارة ذاتها، والسائق أيضًا، وأعتقد أن 
السائقني دّمروا سياراتنا، ومل يهتّموا بها، بل بالعكس 
سائق  أن  املّرات  إحدى  واكتشفت يف  يؤّجرونها.  كانوا 
سيارتي  يستخدم  كان  اجلنسية،  هندي  وهو  سيارتي، 
احملالت يف  أصدقائه يف سرقة  من  »عصابة«  ملساعدة 
حي البطحاء جنوب الرياض، وبالطبع مل أكن أعلم، وعلمت 
بذلك من رجال املباحث، وكانت صدمة كبرية بالنسبة لي، 
ومتّنيت وقتها السماح للسعوديات بالقيادة. وسائق آخر 
مفتاح  ويعطيين  خيدعين،  كان  أنه  اكتشفت  عامني  قبل 
السيارة كل ليلة ألعتقد أنها أمام منزلي، وفوجئت برجل 
املرور خيربني بأن سيارتي وقع هلا حادث واملفتاح معي، 
لذلك مل أستقدم سائقًا، وكنت على أمل السماح للمرأة 
بقيادة السيارة، وكان أوالدي يقولون لي: لن حيدث ذلك 

»يف املشمش«، واحلمد هلل »املشمش أصبح برتقااًل«.

قواعد  كل  ودراسة  واهلدوء،  االتزان  شيء  أهم   .4
القواعد  معرفة  وكذلك  جيدًا،  وحفظها  السيارات  قيادة 
األساسية اليت متّكن املرأة من القيادة، وليس فقط قيادة 
»وخالص«، فالقيادة فن، وثقة املرأة يف نفسها وعملها 
تعلها أفضل، فاملرأة ستكون أكثر حرصًا من الرجال يف 
القيادة، فهي بطبعها رقيقة وأم، ودائمًا ختشى احلوادث، 

لذلك ستكون واعية وحذرة.
5. لدي سيارة، وأفّضل األمريكية ودائمًا أقتنيها، وأرتاح 
هلا كثريًا، وأشعر معها باألمان، رغم أن قطع غيارها غالية 

الثمن.

اإلعالمية خلود الجابر: عندي »فوبيا« من قيادة 
السيارة

1. »أنا ال أقود، وعندي »فوبيا« وخوف كبري من قيادة أي 
ماكينة سيارة أو »دباب« أو أي شيء آخر، وهذا القرار 
اليت  القوانني  من  العديد  يتضّمن  أنه  وخاصة  جدًا،  جيد 
ستضبط األمور، وأمتنى عدم االستعجال، والتفكري بالعقل 
وااللتزام بالقوانني املفيدة لقيادة املرأة وتعّلمها القيادة 
وطريقة حصوهلا على الرخصة من الدولة، فحتى الرجال مل 
يتعّلموا القيادة أو حيصلوا على الرخصة بسهولة، بل بعد 

جمهود وتعليم لفرتة طويلة«.
2. أحب األلوان الفاحتة والشكل االنسيابي.

فوق  نفسي  أمّحل  ولن  ظرويف،  حتّددها  ميزانييت   .3
طاقتها.

4. أواًل: التعّرف على السيارة بشكل جيد جدًا يف البداية، 
وحفظ  وفهم  القيادة  تعّلم  يف  تدرجييًا  الدخول  وبعدها 
يف  الشباب  قيادة  وأسلوب  طريقة  ومعرفة  قواعدها، 
السعودية، حتى ال تتعّرضي حلادث كوميدي، ولكنه خطري 
الشباب  بعض  قيادة  تتفادي خماطر  وحتى  النهاية،  يف 

املتهّورين، وليس القيادة فقط من أجل القيادة.
البنزين،  يف  توّفر  اليت  االقتصادية،  السيارة  أختار   .5

وسعر قطع غيارها مناسبة. .

الكاتبة مريم بوشيت: استصدرت رخصة دولية
1-كنت أجيدها، وتعلمت القيادة يف مصر، واستصدرت 
رخصة دولية أيضًا، ولكن عدم ممارسة أي مهارة يؤدي 
إىل ضعفها، لذا علّي التدرب من جديد، وسأحاول التدرب 
يف البحرين إن شاء اهلل، واخلوف غري وارد؛ ألن يف خطيت 
لن أسوق يف السعودية قبل سنة من تطبيق القرار، وإن 

شاء اهلل تكون التجربة مرت بعنق الزجاجة.
الشكل،  ثم  أواًل،  امليزانية  حيدده  السيارة  اختيار   2  -

فاللون، فاملوديل.
3- من 90 إىل 159 ألف ريال ال أكثر.

4-هناك أولويات أيضًا، فالقيادة فن وذوق وأخالق، وال 
تنسي أنكن قوارير فرفقًا.

5- سيارة املستقبل رمبا كانت أملانية أو كورية، والسبب 
يتعلق بأن هذا النوع اجملرب معي اآلن.

فنانات ومذيعات سعوديات يكشفن حكاياتهن..
اإلعالمية نادين البدير: لم تؤّثر بي تلك الحادثة 

سلبًا
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مــن هــنا وهــناك

يعترب السفر جوًا أحد أسرع السبل املتاحة للتنقل 
أمام املسافر، سواء أكان السفر بهدف العمل أو 
السياحة، إال أن السفر بالقطار ال يزال الطريقة 
املفضلة لدى الكثريين ملا يتمتع به من مزايا ال 

تتوفر يف الطائرات.

أساسية  نقل  وسيلة  القطارات  كانت  وبعدما 
إىل  حتولت  املاضي،  يف  والبضائع  للمسافرين 
وال  الطبيعية،  باملناظر  والتمتع  للسياحة  وسيلة 
البلدان  تزال تلعب دورًا هامًا للتنقل يف بعض 

ذات املساحات الشاسعة.

تدفعك  اليت  األسباب  من  جمموعة  يلي  وفيما 
حبسب  الطائرة  على  بالقطار  السفر  لتفضيل 

صحيفة »انديبندنت« الربيطانية:

1- سهولة احلجوزات

يف الوقت الذي حتتاج فيه بعض الرحالت الطويلة 
على منت القطارات إىل حجوزات مسبقة متامًا مثل 
رحالت الطريان، ميكن أن تسافر على منت بعض 
الرحالت القصرية دون أي حجز، ويكفي أن تتوجه 
إىل حمطة القطار يف املوعد الذي ترغب بالسفر 

فيه.

2- أسعار ثابتة

مدى  على  بالثبات  القطارات  تذاكر  أسعار  تتميز 
فرتة زمنية طويلة نسبيًا، يف حني أن أسعار تذاكر 
الطريان ختتلف حسب املوسم واليوم من األسبوع 
اليوم  يف  الرحالت  أسعار  ختتلف  أن  وميكن  بل 

الواحد.

3- االقتصاد بالتكاليف

الرخيصة  النقل  وسائل  من  القطارات  تزال  ال 
نسبيًا إذا ما قورنت بالطائرات، وخالفًا لشركات 
الطريان يقدم مشغلو السكك احلديدية ختفيضات 
على أسعار التذاكر لألطفال وكبار السن والطالب 

واألفراد العسكريني يف بعض بلدان العامل.

4- سهولة اإلجراءات

خيضع املسافر إىل إجراءات عديدة قبل الصعود 
على منت الطائرة، وتنصح معظم شركات الطريان 
ترتاوح  فرتة  خالل  املطار  إىل  بالوصول  ركابها 
بني ساعتني و3 ساعات، يف حني ميكن أن يصل 
املسافر إىل حمطة القطار قبل نصف ساعة فقط.

5- قرب حمطات القطار من املدن

غالبًا ما ينقلك القطار إىل أقرب نقطة ممكنة عن 
املدينة، بل ومتر بعض احملطات يف قلب املدن، 
عند  سهاًل  أمرًا  وجهتك  إىل  الوصول  جيعل  ما 
بعيدة  تكون  ما  غالبًا  اليت  املطارات  مع  املقارنة 
عند املدينة وتضطر إىل دفع مبالغ كبرية لسيارات 

األجرة.

6- املزيد من األمتعة

أعلى  حد  الركاب  على  الطريان  شركات  تفرض 
حلمولة األمتعة يرتاوح بني 20 و30 كغ يف معظم 
األحيان، ويضطر املسافر إىل دفع مبالغ إضافية 
إذا ما أراد أن يزيد محولته عن ذلك، يف حني أن 
القطارات توفر فرصة محل عدد أكرب من احلقائب 

واألمتعة.

7- القطار صديق للبيئة

تعد القطارات أكثر كفاءة يف استهالك الوقود من 
الطائرات وحتى السيارات، وينتج عنها انبعاثات 

غازية قليلة نسبيًا ما جيعلها صديقة للبيئة.

8- أجواء ساحرة

أكثر ما مييز الرحلة بالقطار أنها جتعلك تعيش يف 

 هلذه األسباب.. عليك السفر بالقطار عوضاً عن الطائرة

أجواء املاضي بتفاصيله اجلميلة بعيدًا عن التقنيات 
وأن  خاصة  املعاصرة،  احلياة  وتعقيدات  احلديثة 
العديد من القطارات املستخدمة يف مناطق عديدة 

من العامل ال تزال على الطراز القديم.

9- االسرتخاء
للحركة  أكرب  مساحات  لركابها  القطارات  توفر 
على  تفرض  وال  واالسرتخاء،  والنوم  والتنقل 
يف  احلال  هو  كما  األمان  حزام  ربط  املسافر 

الطائرات.

10- املناظر الطبيعية
من  حيرمك  الذي  بالطائرة  السفر  عكس  على 
مشاهدة أي مناظر مجيلة، ميكن لك التمتع جبولة 
هدير  صوت  على  الطبيعة  أحضان  بني  مدهشة 

القطار لساعات طويلة.
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كشفت دار املزادات اإليطالية »سانت أغوستينو«، 
األربعاء، عن تاريخ أول مزاد ُيسمح فيه باستخدام 
سابقة  يشكل  ما  االفرتاضية،  البيتكوين  عملة 

عاملية.

أثاث  مزاد على 600 قطعة  تنظيم  الدار  وتعتزم 
أكتوبر  و24   23 واخلارج يف  إيطاليا  مصممة يف 
»سُيسمح خالله بالدفع بالبيتكوين«، وفق ما جاء 

يف بيان صادر عن »سانت أغوستينو«.

وهي ستقبل أيضا بهذه العملة خالل مزادها التالي 
يف نوفمرب، الذي سُتباع خالله لوحات وجموهرات 

وساعات.

أطلقت  اليت  االفرتاضية،  البيتكوين  عملة  ومرت 
عام 2009، واليت تسمح بعدم الكشف عن هوية 
يرتفع  أن  قبل  صعبة  ببداية  بها،  املتداولني 
يف  التقلبات  بعض  من  بالرغم  وذلك  سعرها، 

األسعار.
وبلغت قيمة البيتكوين 966 دوالرا يف مطلع عام 
2017، وهي ختطت األسبوع املاضي عتبة 5 آالف 
بضعة  سوى  توازي  تكن  مل  بأنها  علما  دوالر، 

سنتات يف 2009.

أول مزاد بالبيتكوين 
يف العامل

مت الكشف عن رسالة كتبت منذ 105 أعوام، قبل 
الضحية  قبل  من  تايتانيك  كارثة  من  واحد  يوم 
جيد سوف  بشكل  األمور  سارت  »إذا  قال  الذي 

أصل إىل نيويورك يوم األربعاء«.
أحد  كتبها  اليت  املؤثرة  الرسالة  تقدير  مت  وقد 
البداية  يف  األوىل،  الدرجة  من  األثرياء  الركاب 
ولكن  اسرتليين  جنيه  ألف   80 يبلغ  ضخم  مببلغ 
املزاد  خالل  قياسيا  رقما  ستحقق  بأنها  يبدو 
ألف   119 جتلب  أن  ميكنها  حيث  فيه  املعروضة 

جنيه إسرتليين.
ووصف ألكسندر أوسكار هولفرسون يف رسالته 
السفينة  بأن  صفحات،  ثالث  من  املكونة  ألمه 

الفاخرة »سيئة السمعة«.
»هذا   1912 نيسان   13 يف  الرسالة  يف  وكتب 
القارب العمالق احلجم جمهز مثل فندق باالسيال، 

والطعام شهي واملوسيقى ممتازة«.
وتعد هذه الرسالة الوحيدة من نوعها اليت أشري 
من خالهلا إىل الرجل األكثر شهرة وغنى بني ركاب 
سفينة تايتانيك، جون جاكوب أستور، الذي كان 
على قدم املساواة مع بيل غيتس من حيث قيمة 

ثروته.
وحتدث هولفرسون، الذي يبلغ من العمر 42 عاما 
آنذاك، كيف كان جيلس على سطح السفينة مع 
رجل األعمال األمريكي الذي »يشبه أي إنسان آخر 
على الرغم من امتالكه للماليني من الدوالرات«.

ويف اليوم التالي اصطدمت سفينة تايتانيك جببل 
ليلقى  ساعات  ثالث  غضون  وغرقت يف  جليدي 

1522 راكبا وطاقمها مصرعهم.
أن  إىل  األوىل  الدرجة  ركاب  من  كان  أنه  ورغم 
انتشال  مت  وقد  الكارثة،  يف  هلك  هولفرسون 
جثته يف وقت الحق وأرسلت أمواله الشخصية إىل 

شقيقه يف مينيسوتا، الواليات املتحدة.
كما مشلت ممتلكات هلفرسون هذه الرسالة اليت 
يف  اآلن  وتباع  لسنوات  عائلته  حيازة  يف  ظلت 
مزاد علين يف ديفيزس بويلتس، عن طريق طرف 

ثالث.

أغنى ضحايا تايتانيك كتب رسالة 
مؤثرة.. هذا ما كشفه قبل الكارثة بأيام!

العامل  حول  والرجال  النساء  من  اآلالف  شارك 
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  بقصصهم 
أيضا«  »أنا  أو   me too اهلاشتاغ  استخدام  خالل 
إلظهار حجم التحرش اجلنسي الذي تعرضوا إليه.

أكثر  أيضا«  »أنا  أو  »ميتو«  وسم  استخدم  وقد 
من 200 ألف مرة منذ ليلة األحد. واكتسب هذا 
اهلاشتاغ زمخا أكرب بعد أن طلبت املمثلة األمريكية 
أن  اجلنسي  االعتداء  ضحايا  من  ميالنو  أليسا 

يستعملوه مرفقا بقصصهم وجتاربهم املؤملة.
كما القت احلملة انتشارا واسعا بني نشطاء وسائل 
التواصل يف العامل العربي، من بينهم شخصيات 
معروفة. إذ أعترب الكثريون أنه من الواجب اإلفصاح 
عما واجهه األشخاص الذين تعرضوا هلذا النوع من 
إلقاء  والتوقف عن  الصمت  بديال عن  املمارسات 

اللوم على املرأة اليت نادرا ما يتم إنصافها.
مباشرة بعد نشر املمثلة االمريكية تغريدتها على 
من  عدد  استجاب  تويرت،  عرب  اخلاص  حسابها 
املطربني واملمثلني واملمثالت مبا يف ذلك ديربا 

ميسينغ وآنا باكني.
هزت  اليت  اجلنسية  الفضيحة  عقب  ذلك  وجاء 
من  أكثر  اتهام  بعد  األخرية  الفرتة  هوليوود يف 
عشرين امرأة، من بينهن جنمات يف هولييود مثل 
أجنلينا جولي ورود ماكجوان وجوينيث بالرتو، منتج 
واالعتداء  باغتصابهن  وينشتاين  هاريف  هوليود 
عليهن جنسيا. يف حني ما يزال وينشتاين يصر 

على أن هذه العالقات كانت مبحض إرادتهن.
العديد  استعملت  االدعاءات،  هذه  ظهور  ومنذ 
االجتماعي  التواصل  وسائل  البارزة  األمساء  من 
اجلنسي.  االعتداء  مشكلة  على  الضوء  لتسليط 
وتبادلت الكثري من النساء قصص التحرش اليت 
الرجال  أعرب  كما  اخلاصة،  وجتاربهن  منها  عانوا 
وخاصة املتحولني جنسيا عن دعمهم للحملة، مبا 
يف ذلك املمثل واملغين خافيري مونوز الذي نشر 
تغريدة كتب فيها: »ال أدري إن كان ما سأقوله 

له معنى، لكن هذا األمر وقع مرات عديدة«.

»انتفاضة نسائية« على مواقع التواصل 
مع انتشار وسم عن التحرش اجلنسي

يطرح املؤّلف املوسيقي زيد محدان عمله املصّور 
خالل  اجلاري  الشهر  من  العشرين  يف  »حميط« 
من  الفيديو   .Beirut Open Stage يف  مشاركته 
 .Kinobey production وإنتاج  الشيخ  زين  إخراج 

ويتلو العرض األّول للفيديو حفاًل ضخمًا.
األطفال  واقع  على  الضوء  املنتظر  العمل  يسّلط 
هروب  قّصة  ويتناول  بريوت،  يف  املشردين 
بريوت،  يف  للعيش  رأسهما  مسقط  من  طفلني 
مرادفة  باتت  اليت  املشاكل  من  الكثري  ليواجها 
من  يواجهانه  ما  وكل  الالجئني،  األطفال  حلياة 
وتسلط  وفقر،  وتشرد،  املعاملة،  يف  إساءة 
اجتماعي، وانعدام األمن، وشّتى أنواع االستغالل، 
بقدرتهما  متّسكهما  على  سيؤكد  الفيديو  أّن  إال 
عن  ختليهما  وعدم  واحللم،  والضحك  احلب  على 

هذه الطفولة.

جتدر اإلشارة إىل أّن زيد محدان الذي يلّقب باألب 
له  لبنان  يف  »األندرجراوند«  ملوسيقى  الروحي 
تارخيه العريق يف إنتاج املوسيقى اللبنانية البديلة 
منذ بداية التسعينيات، حيث كان له العديد من 
جتارب الفرق املوسيقية الناجحة يف لبنان والعامل 
العربي، اليت تهدف إىل املزج بني ألوان خمتلفة 
من املوسيقى العربية والغربية، وقد اختارته شبكة 
CNN التليفزيونية ضمن قائمة أهم 8 شخصيات 

المعة ومؤثرة يف الثقافة اللبنانية.

واقع أطفال مشردي بريوت 
يف »حميط«

أطلقت بريو أكثر من 5 آالف من صغار السالحف 
األسبوع  هذا  األمازون  مبنطقة  طبيعية  يف حممية 
جيري  سلحفاة،  ألف   700 تضم  جمموعة  ضمن 
حلماية  وذلك  العام،  هذا  صناعيا  بيضها  فقس 
هذا البيض من الصيد اجلائر يف الربية، وفقا ألحد 

مسؤولي البالد.
الوطنية،  »باكايا-سامرييا«  حممية  رئيس  وقال 
صغار  من  األحدث  اجملموعة  إن  نريا،  ألفريدو 
سالحف نهر األمازون ذات البقع الصفراء أطلقت، 

الثالثاء، يف احملمية.
جبمع  بريو  يف  املتنزهات  إدارة  هيئة  وتقوم 
األمازون  نهر  ضفاف  على  من  السالحف  بيض 
بصفة دورية، حيث يسعى سكان منطقة لوريتو 
جلمع البيض وتناوله، ويأكل السكان أيضا حلوم 

السالحف البالغة.
وبينما ال تعد سلحفاة نهر األمازون عرضة خلطر 
االنقراض فإن السلطات متنع الصيد غري التقليدي 

لبيض السالحف للحيلولة دون تناقص أعدادها.
وقال نريا إنه جرى فقس قرابة 2.1 مليون سلحفاة 
صناعيا وإطالقها يف الربية خالل السنوات األربع 

حتى عام 2016.

»إجراء فريد« حلماية 
سالحف األمازون
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اجليش العراقي خيوض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بني بغداد وأربيل، وتلقى رفضه دعمًا تركيًا وإيرانيًا، يف حني عرب 
وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون عن قلق الواليات املتحدة 
من استمرار القتال بني القوات العراقية والكردية. ودعا بغداد إىل 

»تطوير قدراتها الذاتية والتصدي للنفوذ اإليراني«.
والفداء  البطولة  »جحافل  إن  االول،  أمس  بيان  يف  العبادي  وقال 
تزحف للقضاء على آخر معقل لإلرهاب يف العراق لتحرير القائم وراوة 
والقرى والقصبات يف غرب األنبار وستعود كلها إىل أرض الوطن. 
ونكرر ما قلناه سابقًا إن معاركنا أصبحت أعراسًا لالنتصار، وهزمية 

منكرة لداعش وليس أمام الدواعش غري املوت أو االستسالم«.
العمليات املشرتكة  انطالق املعركة أكدت قيادة  وبعد ساعات على 
الطريق االسرتاتيجي، وحمطة  الزراعية، مشال  البحوث  »حترير دائرة 
سعد  وقاعدة  والنادرة  احلسينيات  ومنطقيت  الوز  أم  وقرية  وقود، 
اجلوية، ومنطقة الكعرة، وما زالت مستمرة بالتقدم«. وأفاد »احلشد 
والقائم،  الطريق بني عكاشات  على  »سيطرت  قواته  بأن  الشعيب« 

إضافة إىل قاعدة سعد اجلوية«.
وأكدت القوات العراقية أنها اقرتبت من السيطرة على معرب فيشخابور 
احلدودي مع تركيا، يف إطار عملية »فرض السيادة« على املناطق 

املتنازع عليها مع أربيل عقب مواجهات مع »البيشمركة«.
الرد  »وحدات  و  قواته  أن  الشعيب«  »احلشد  إلعالم  بيان  وجاء يف 
السريع سيطرت على قرية احملمودية وتقدمت باجتاه ناحية فيشخابور 
طردت  بعدما  الرتكي،  العراقي-  السوري-  احلدودي  املثلث  عند 
القرية، وكذلك  اإلقليم( من تلك  بارزاني )رئيس  عصابات مسعود 

السيطرة على قرية اجلزرونية التابعة لناحية زمار«.
و  »احلشد«  بني  باهلاونات  قصف  وتبادل  مواجهات  ذلك  وسبقت 
»البيشمركة« قرب قرية سحيلة، حيث يوجد حقل نفط. وأوضح البيان 
أن »التقدم يأتي ضمن عملية واسعة الستعادة فيشخابور«، واتهم 
القوات الكردية بـ »استخدام صواريخ حرارية وهاونات أملانية الصنع 

ضد القوات االحتادية املتقدمة«.

من جهة أخرى، رفض العبادي اقرتاح حكومة إقليم كردستان »جتميد 
االستفتاء«، ونشر على صفحته يف مواقع التواصل االجتماعي أمس 
االول، خالل زيارة إيران أن »إجراء االستفتاء جاء يف وقت خنوض 
من  وحذرنا  اإلرهاب،  لقتال  توحدنا  أن  وبعد  داعش  حربًا ضد  فيه 
إجرائه لكن من دون جدوى«. وأضاف: »ما إجراءاتنا الدستورية يف 
بسط السلطة االحتادية إال انتصارًا جلميع العراقيني«. ولفت إىل أن 
»اسرتاتيجية احلكومة، هي إخضاع هذه املناطق لسلطة الدولة، وحنن 

ال نقبل إال إلغاء االستفتاء وااللتزام بالدستور«.

مولود  اخلارجية  وزير  أعلن  إذ  تركيًا،  دعمًا  العبادي  موقف  وتلقى 
جاويش أوغلو أن »التجميد ليس كافيًا«. وقال رئيس الوزراء بن علي 
يلدريم: »أيًا كان القرار الذي ستتخذه حكومة كردستان العراق، من 
البديهي أنه لن يؤدي إىل نتائج تتيح إصالح األضرار اليت سببتها«.

ودعا تيلرسون العراق إىل تطوير قدراته و »الوقوف يف وجه النفوذ 
اإليراني، مع اعرتافه بأن البلدين يشرتكان يف حدود طويلة ومصاحل 

اقتصادية مشروعة.

وأضاف أن الواليات املتحدة ما زالت »قلقة للغاية إزاء القتال الذي 
اندلع بني قوات األمن العراقية والبيشمركة الكردية. ونشعر خبيبة 
أمل لعجز الطرفني عن التوصل إىل حل سلمي«. وأضاف أنه شجع 
أساس  على  حمادثات  إلجراء  أربيل  مبادرات  »قبول  على  العبادي 

الدستور العراقي«. 
كما دعا رئيس جملس النواب بول رايان بغداد »إىل القبول بعرض 
حكومة اإلقليم جتميد نتائج االستفتاء، والدخول يف مفاوضات ملعاجلة 

خماوف األكراد، وحصتهم يف املوازنة وعائدات النفط«. 
وحذر من أن »االشتباكات املستمرة وإراقة الدماء بني اجلانبني تعيق 
احلرب على داعش، وتهدد العراق بالعودة إىل موجة جديدة من العنف 

الطائفي«.

واشنطن: حكم األسد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

جديد وإجراء انتخابات حتت إشراف دولي. 
إن  تيلرسون  األمريكي ريكس  اخلارجية  موازاة ذلك، قال وزير  يف 
مستقبل  دور يف  هلم  ليس  وأسرته  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
سورية، موضحًا للصحافيني يف جنيف أمس االول يف آخر حمطة من 
جولة استمرت أسبوعًا: »عهد أسرة األسد يقرتب من نهايته. القضية 

الوحيدة هي كيفية حتقيق ذلك«.
وجاء التحذير األمريكي وسط احتدام الصراع اإلقليمي- الدولي على 
املناطق احلدودية الصحراوية يف دير الزور. وذكر »املرصد السوري 
انتزاع  النظامية متكنت أمس االول من  القوات  حلقوق اإلنسان« أن 
دير  ريف  يف  »داعش«  قبضة  من  النفط  لضخ  الثانية«  »احملطة 
الزور اجلنوبي، لتصبح على بعد 45 كيلومرتًا فقط من مشارف مدينة 

البوكمال اليت تعترب آخر معاقل »داعش« شرق سورية.
املناطق  هذه  استعادة  على  وحلفاؤها  النظامية  القوات  وتصّر   
االسرتاتيجية ملنع األمريكيني من الوقوف عائقًا أمام إيران اليت تريد 
البحر  بالعراق وحتى  برية هلا إىل سورية ولبنان مرورًا  ضمان طرق 

املتوسط.

 أما أمريكا فرتيد أن يدير حلفاؤها تلك املناطق ما يتيح هلا إمكان 
قطع املمر اإليراني، فيما يريد األكراد حاجزًا يفصل بني أراضيهم يف 

الشمال والقوات النظامية يف الشرق.
وبعد حمادثات يف جنيف أمس االول مع دي ميستورا، قال تيلرسون 
دور  ال  وموحدة  كاملة  املتحدة سورية  الواليات  »تريد  للصحافيني: 
لبشار األسد يف حكمها«. وزاد: »عهد أسرة األسد يقرتب من نهايته. 

القضية الوحيدة هي كيفية حتقيق ذلك«.
النظامية  القوات  جناح  يف  الوحيد  السبب  أن  تيلرسون  وأوضح 
روسيا«،  من  تلقته  الذي  اجلوي  »الدعم  هو  احلرب  دفة  يف حتويل 
التنظيم وما حيصل يف سورية انتصار  واضاف: »ال أرى أن هزمية 
طهران  ألن  سورية«،  لألوضاع يف  إيرانيًا  استغالاًل  أراه  إليران... 

جمرد »متطفل« حبسب وصفه.
جولة جديدة من حمادثات جنيف  أن  أعلن دي ميستورا  ناحيته،  من 
الثاني  التسوية السياسية، ستعقد يف 28 تشرين  آفاق  للبحث يف 

)نوفمرب( املقبل.
 أما حمادثات آستانة للبحث يف مناطق »خفض التوتر« فستعقد األسبوع 

املقبل يف العاصمة الكازاخية، مبشاركة روسيا وإيران وتركيا.
دائرة  عرب  نيويورك،  الدولي يف  األمن  ميستورا جمللس  دي  وقال 
تلفزيونية مغلقة من جنيف، إنه مع هزمية »داعش« يف معقليه بالرقة 
»حلظة  إىل  وصلت  قد  السورية  السالم  عملية  تكون  الزور  ودير 

احلقيقة«.
 وأضاف: »جيب أن يدخل األطراف يف مفاوضات فعلية«. وأوضح 
دي ميستورا أن حمادثات جنيف املقبلة جيب أن تركز على خطوات يف 
اجتاه صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات يف سورية حتت إشراف 

األمم املتحدة.
جنيف  قبل  الرياض  موفق يف  »اجتماع  عقد  على ضرورة  كما شدد 
وسنواصل التنسيق على هذا املسار«، وذلك يف إشارة إىل »مؤمتر 
الرياض« املزمع عقده بني منصات املعارضة لالتفاق على وفد موحد. 
وأكد املبعوث األممي أن »أي تهدئة أو ترتيبات أخرى ال بد أن تكون 

موقتة وينبغي أال تؤدي إىل تقسيم سورية«.
تزامنًا، استقبل األسد أمس االول وفدًا روسيًا على رأسه ألكسندر 

الفرنتيف، املبعوث اخلاص للرئيس الروسي فالدميري بوتني.
وذكرت وكالة األنباء السورية )سانا( أن اللقاء تطرق »لالنتصارات 
اليت حققها اجليش السوري وحلفاؤه يف أكثر من منطقة داخل سورية. 

واالستعداد آلستانة وامللفات اليت ستناقش خالل هذه اجلولة«.
وأفادت الوكالة بأن اجلانب الروسي أكد عزم موسكو على مواصلة 
»دعمها الدولة السورية يف حربها على اإلرهاب... واملسار السياسي 
للحل يف سورية الذي يضمن وحدة األراضي السورية ويعيد األمن 

واالستقرار إليها«.
ونقل عن األسد قوله إن »احلكومة السورية كانت وما زالت تتعامل 
السورية  الدماء  حقن  شأنها  من  سياسية  مبادرة  أي  جتاه  بإجيابية 

واستعادة األمن واألمان مبا يضمن وحدة سورية وسيادتها«.

السعودية ملعاقبة كل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

معه سياسيًا واقتصاديًا وإعالميًا، والعمُل اجلاّد على تقليِمه داخليًا 
وخارجيًا ومواجهته بالقّوة«.

إزاَء الضغط الدولي غري املسبوق على »حزب اهلل«، سّجلت مصادر 
قريبة من احلزب:

ـ أّواًل: إّن الواليات املتحدة األمريكية متارس دائمًا ضغوطًا على »حزب 
اهلل«، وبالتالي هذه الضغوط ليست جبديدة.

ـ ثانيًا: العقوبات االمريكية احلالية تندرج يف إطار ما ُيصطلح على 
تسميته »احلرب البديلة«. أي عندما تفشل إسرائيل يف شّن حروب 
عسكرية مباشرة على »حزب اهلل«، ومَينعها هو ِمن حتقيق أهدافها، 
أو تشويه  إّما عقوبات،  البديلة:  احلرب  نظام  اىل  عادًة  أمريكا  تلجأ 

إعالمي، أو عمل سياسي يف احملافل الدولية.
ـ ثالثًا: احلزب جزء من اجملتمع اللبناني، وبالتالي أّي عقوبات عليه 
تّتخذ  أن  يف  ونأمل  اللبناني.  الوطين  االقتصاد  على  عقوبات  هي 
احلكومة إجراءات مناسبة للحيلولة دون تأثري هذه العقوبات على لبنان 

واللبنانيني«.
من جهة ثانية، أّكدت املصادر نفُسها أّن الكالم عن سحِب عناصر 
»أنه  اىل  مشريًة  أساس«،  أّي  له  »ليس  من سوريا  اهلل«  لـ«حزب 
بني فرتٍة وأخرى، جيري متوُضع قوات إّما بني لبنان وسوريا، أو يف 
الداخل السوري، وبالتالي ما أشيَع ِمن معلومات يف اآلونة األخرية 

حول انسحاب »حزب اهلل« هو غري صحيح إطالقًا«.
وعن تهويل إسرائيل باحلرب على لبنان، أّكدت املصادر »أّن إسرائيل، 
ويف موازاة العقوبات االمريكية على »حزب اهلل« وعلى إيران، متارس 
نوعًا ِمن الضغط والتهويل على »حزب اهلل« وعلى لبنان، وُندرك أّنها 
جلأت يف اآلونة االخرية اىل إجراءات دفاعية على احلدود مع اجلنوب 
وبالتالي ال نعتقد أّن احلرب االسرائيلية على لبنان احتماٌل قريب، مع 
أّننا ال ننفي أبدًا أّن لدى اسرائيل دائمًا نّياٍت عدوانية ضد لبنان، 

وخصوصًا لالنتقام من خسارتها الكربى يف حرب مّتوز«.

مجلس وزراء
جملس  َعقدها  اليت  تلك  بامتياز  »بيومرتية«  جلسًة  كانت  سياسيًا، 
الوزراء يف السراي احلكومي أمس االول وشهدت نقاشًا طوياًل على 
مستويني: البيومرتية املطلقة أو البيومرتية عرب اخلطة B اليت طَرحها 
وزير الداخلية نهاد املشنوق، وهي البطاقات احملدودة اليت ال تتعّدى 

املليون، وُسبل متويلها.
جدول  من  االنتهاء  وبعد  احلريري،  سعد  احلكومة  رئيس  أّن  وعلم 
األعمال، طلَب مناقشة النقطة العالقة يف التسجيل املسَبق للناخبني 

والبطاقة البيومرتية، دافعًا يف اجّتاه بّتها.
البيومرتية جلميِع  البطاقات  الوزارة  إصداِر  استحالة  املشنوق  فحَسم 
اآلن  أّما  أيلول،   30 قبل  ممكنًا  كان  األمر  »هذا  قائاًل:  اللبنانيني، 
فما أستطيع ِفعله هو إصدار بني 500 إىل مليون بطاقة فقط ُتعطى 
خارج  سيقرتعون  ألّنهم  مسبقًا،  امساَءهم  يسّجلون  الذين  للناخبني 

أماكن القيد«.
فيما  املسَبق.  التسجيَل  رفِضه  على  أَصّر  باسيل  جربان  الوزير  لكّن 
وزراء حركة »أمل« و »حزب اهلل« ومعهم الوزير طالل أرسالن أصّروا 

على التسجيل املسبق ضمن خطة املشنوق املتكاملة.
أّما وزراء »القوات اللبنانية« و«املستقبل« و«املردة« واآلخرون، فلم 
يكن لديهم مشكلة يف هذا التسجيل املسبق، علمًا أّن »التيار الوطين 
احلر« وافَق على البطاقات البيومرتية احملّددة للـ«ميغا سنرت« لكن من 
دون تسجيل مسَبق. ومل ينتِه النقاش اىل اّتفاق على هذه النقطة 

وظّلت االمور عالقة نتيجة متّسِك باسيل مبوقفه.
تلزيم  جلهِة  ذاتها  حّد  يف  البيومرتية  البطاقة  موضوع  طِرح  عندها 
إجناِزها مبوجب مناقصة أو بعقٍد بالرتاضي. فقال املشنوق: »لديكم 3 
أيام لتقّرروا، وهناك استحالة يف إجراء مناقصة«. لكّن معظم الوزراء 

أصّروا على املناقصة.
وعزا املشنوق سبَب متّسِكه بإجراء عقٍد بالرتاضي مع شركة »ساجيم« 
اليت سبَق وأصدَرت بطاقات اهلوية العادية قبل ذلك إىل أّن الشركة 
أن  عليها  أسهَل  سيكون  وبالتالي  بها،  املتعلقة  »الداتا  كّل  متتلك 

تصدَر الـ«بيومرتية« يف وقٍت أسرع«.
أّن هذه »الداتا« هي ملٌك  الوزراء مل يقتنعوا، واعتربوا  لكّن بعَض 
للدولة اللبنانية وليست لشركة. فلم حيصل اّتفاق على هذه النقطة. 
واألمر الثالث الذي ظّل عالقًا هو التمويل، إذ اقرَتح احلريري إعطاء 
ِسلفة بقيمة 72 مليون دوالر والَسماح لوزارة الداخلية بالتصّرف فيها 
أّن هناك ِشبه إمجاع على إنشاء  للبدء بتحضري االنتخابات، خصوصًا 

الـ«ميغا سنرت« واليت حتتاج إىل جتهيزات عالية.
فحَصل جدٌل تقيّن ومالي كبري حول تأمني الِسلفة وما إذا كان جملس 
الوزراء يستطيع تغطيَتها من احتياطي املوازنة. فاقرَتح بعض الوزراء 
أن متّر عرب اهليئة العليا لإلغاثة. يف حني رأى آخرون أّنها حتتاج اىل 

فتِح اعتماد بقانون ُيصدره جملس النواب.
وقال الوزير علي حسن خليل: »يف املبدأ جيب أن نسرتدَّ قانون متويل 
االنتخابات من جملس النواب ونقتطَع منه قيمة الِسلفة إذا َتوافقتم 
عليها«. ويف غياب االّتفاق، قال احلريري: »هذا األمر جيب أن حُيَسم 
يف اجتماع ُيعقد مساء غٍد )امس(، وعليه سأدعو اىل جلسة جمللس 

الوزراء يوم االثنني الّتاذ القرار بشكل نهائي«.
وقالت مصادر وزارية: »إّن النقاش الذي حَصل هو عبارة عن »خبصة، 
فال أحد َيعرف من أين ستأتي هذه األموال؟ وإىل أين ستذهب؟ عدا 
 .»B A« و«خطة  »خطة  نقاط أساسية يف  عن استمرار اخلالف على 
وتساءلت: »هل يكون املخرج يف »اخلطة C« وبالتالي الذهاب اىل 
تضييُعه  مّت  قد  الوقت  هذا  كّل  أّن  واكتشاف  جدًا  عادية  انتخابات 

سدًى«؟

»الداتا«
ويف موضوع »داتا« االتصاالت حَصل نقاش طويل حول إعطاء حركة 
االتصاالت إىل األجهزة األمنية، وبعد رفِض وزراء »التيار« و«حزب 
اهلل« إعطاَءها ملدة 6 أشهر، مطاِلبني بـ3 أشهر فقط، تقّدم خالهلا 
حول  وإداريًا  قانونيًا  تصّورًا  واالتصاالت  والدفاع  الداخلية  وزارات 
الناس،  األمنية من دون املسِّ خبصوصيات  املعلومات  حاجتها إىل 

ِفق على متديد إعطاء »الداتا« لـ 4 أشهر. اتُّ
األجهزة  إعطاء  على  »اعرتضوا  وزراَءه  أّن  »التيار«  مصادر  وذكَرت 
ُتعطى  اليت  األخرية  املّرة  ستكون  أّنها  إىل  ونّبهوا  كاملًة،  »الداتا« 

فيها كاملة.
وجَنحوا يف تقصري املّدة من 6 إىل 4 أشهر، وطالبوا بأن تضَع األجهزة 
َرها جلهة ضماِن عدم املّس حبّريات املواطنني«. وأشارت  األمنية تَصوُّ
اىل أّن »يف موضوع عقود استرياد احملروقات لزوم كهرباء لبنان، 
أصّر وزراء »التيار« على وجود مناقصة، فيما حاولت كّل االطراف 

إمراَر الوقت لتتجّدد العقود تلقائيًا«.
ويف ما يتعلق بآلية تطبيق قانون االنتخاب، أّكدت املصادر نفُسها أّن 
»التيار« ما زال على موقفه وهو أّن ما ُيطلب حيارب 3 أمور، وهي: 

منع التزوير، حّرية الناخب ورفُع نسبة املشاركة.
ووَصفت موقف »القوات اللبنانية« يف هذا املوضوع بأنه »شعبوّي 
ملنِعنا من إجناز البطاقة البيومرتية«. واّتَهمت املشنوق بـ »أّنه يعرقل 
القانون«،  »قصقصِة«  على  وَيعمل  العمل،  جّديِته يف  لعدِم  اإلجناز 
مشريًة إىل »أّن »حزب اهلل« وحركة »أمل« يضعان شروطًا حتتاج إىل 

قانون«.

 األسد ملبعوث بوتني: مصممون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن احلكومة السورية كانت ومازالت تتعامل بإجيابية جتاه أي مبادرة 
سياسية من شأنها حقن الدماء السورية.

وشدد األسد على أن الدولة السورية مصممة على االستمرار باحلرب 
على اإلرهاب من جهة ودعم املسار السياسي من جهة أخرى، عرب رفع 
الوطنية واحلوار بني اجلميع عرب مؤمتر حوار وطين  وترية املصاحلات 
الربملانية  االنتخابات  وإجراء  الدستور  تعديل  إىل  وصواًل  سوريا  يف 

اجلديدة. 
وأّكد اجلانب الروسي أن روسيا ماضية يف دعمها للدولة السورية 
يف حربها على اإلرهاب ويف الوقت نفسه تدعم وبشكل كامل املسار 
السياسي للحل يف سوريا الذي يضمن وحدة األراضي السورية ويعيد 

األمن واالستقرار إليها.

تتـمات

 2017 األول  تـشرين   28 Saturday 28 October 2017الـسبت 
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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

يعد اجلهاز اهلضمى من أكثر أجهزة اجلسم أهمية، 
فهو ضرورى ملساعدة اجلسم على كسر الغذاء، 
حبيث ميكن اسرتداد املواد الغذائية والفيتامينات 
بشكل كاف فى حني التخلص من النفايات، كما 
أنه قد يتعرض للعديد من املشاكل بسبب سوء 

التغذية والعادات اليومية اخلاطئة.

 healthline األمريكى  املوقع  ذكره  ما  وحسب 
فاجلهاز اهلضمى يتكون من )الفم، املرئ، الكبد، 
والكبرية،  الصغرية  األمعاء  املرارة،  املعدة، 
وفى  واملستقيم(،  الشرج  فتحة  البنكرياس، 
حالة وجود اضطراب فى اجلهاز اهلضمى تتعرض 
لكثري من األعراض مثل »األمل، انتفاخ البطن، 
تشنجات  القىء،  الغازات،  اإلسهال،  اإلمساك، 
كرون،  داء  القولون،  التهاب  محوضة،  معوية، 
املرارة،  فى  حصى  التقرحى،  القولون  التهاب 
فريوسية  التهابات  العصبى،  القولون  متالزمة 

شديدة أو طفيلية«.

اليومية  واإلرشادات  النصائح  بعض  وهناك 
من  ومحايته  اهلضمى  اجلهاز  على صحة  للحفاظ 
األمراض التى يتعرض هلا، سواء بسبب النظام 

الغذائى أو العادات اليومية اخلاطئة.

نصائح حلماية اجلهاز اهلضمى من األمراض
وهى  الطعام«،  تناول  فى  اإلكثار  1: »عدم 
البعض وهى  يواجهها  التى  املشاكل  أغلب  من 
على  حيتوى  الذى  الطعام  تناول  فى  اإلفراط 
التى  األطعمة  من  وغريها  وبقوليات  نشويات 
تسبب عسر اهلضم واالنتفاخ واضطرابات عديدة 
بنظام  ذلك  استبدال  املمكن  فمن  املعدة،  فى 
تقسيم الوجبات أى تناول وجبات بكمية صغرية 
كبار  وجبات  ثالث  تناول  من  فبدال  أكرب،  وعدد 
فى اليوم من املمكن تناول مخس وجبات بكمية 
من  كبرية  كمية  على  حتتوى  أن  على  صغرية، 
لصحة  املهمة  الغذائية  والعناصر  الفيتامينات 
اجلسم، والتأكد من احتوائها على الكربوهيدرات 
»زبدة  مثل  الصحية  والدهون  والربوتني 
والفاكهة  والزبادة  والتونة،  السودانى،  الفول 

واخلضراوات«.

تناول  بعد  النوم  أو  االستلقاء  جتنب  جيب   :2
املعدة  وحرقة  للتخمة  تتعرض  ال  حتى  الطعام 
والغثيان وغريها من املشاكل، فيجب أن تتناول 
ممارسة  ويفضل  بساعتني  النوم  قبل  الطعام 
أو  املشى  لو  حتى  الطعام  تناول  بعد  الرياضة 

بذل أى جمهود فى املنزل.

3: اإلكثار فى تناول األطعمة التى حتتوى على 
واجلهاز  القلب  صحة  تعزز  إنها  حيث  ألياف، 
اهلضمى، كما أنها تساعد على منع مشاكل اهلضم 

مثل اخلضراوات والفاصوليا والبقوليات.

إنها تساعد  املياه، حيث  تناول  اإلكثار فى   :4

نصائح قيمة للحفاظ على صحة 
اجلهاز اهلضمي

اختبار  أمام  الصمود  يف  األطعمة  غالبية  تفشل 
التربيد  لسبل  يلجؤون  الناس  فتجد  الزمن، 
والتجفيف والتخليل والتقديد وغريها حلفظها من 

التعفن والفساد.
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وطرد  واألمعاء،  اهلضمى  اجلهاز  تطهري  على 
إنها  حيث  اإلمساك،  ومنع  اجلسم  من  السموم 
أنها تساعد على  الرباز، كما  تساعد على تليني 
فاعلية  أكثر  بشكل  الغذائية  العناصر  امتصاص 
ولكن  الغذاء،  لكسر  اجلسم  مساعدة  خالل  من 

جيب ختطى املشروبات السكرية.

5: االهتمام مبمارسة الرياضة، فاحلركة املستمرة 
والنشاط البدنى من أهم األنشطة التى يقوم بها 
وتسرع  األمعاء  حركة  حتسن  إنها  حيث  اجلسم، 
اإلصابة  ومتنع  الطعام  وحتليل  اهلضم  عملية 
بالتقلصات واإلمساك واألمل، كما أنها تعمل على 

فرز هرمون السعادة وحماربة االكتئاب.

والفواكه  اخلضراوات  بتناول  االهتمام   :6
الطازجة، حيث إنها حتتوى على كمية كبرية من 
لصحة  املهمة  الغذائية  والعناصر  الفيتامينات 
اجلسم واجلهاز اهلضمى، مثل »اخليار والطماطم 
واجلزر  واجلوافة  والرمان  والربتقال  والتوت 
والفلفل  والكرفس   والربوكلى  والبقدونس 

امللون«، وغريها من األطعمة املهمة وامللونة.

7: احلد من األطعمة التى حتتوى على نسبة دهون 
عالية والتقليل من املقليات والدهون والزيوت، 

والرتكيز على اخلضراوات والفواكه.

8: اختيار اللحوم التى حتتوى على نسبة ضئيلة 
من الدهون مثل اللحوم احلمراء والدجاج ومسك 
السلمون، حتى ال تؤدى إىل مشاكل فى اهلضم 

والتهاب القولون.

التوتر واإلجهاد والعصبية والقلق،  9: احلد من 
التهابا فى املعدة  أن يسبب ذلك  فمن املمكن 

ومشاكل فى اجلهاز اهلضمى.

10: االمتناع عن التدخني واملشروبات الكحولية 
فى  عديدة  مشاكل  تسبب  إنها  حيث  والغازية، 
اجلهاز اهلضمى، وتؤدى إىل تقرحات فى املعدة 

والتهاب وأمل وارجتاع املرىء.

يواجه العديد من الرجال مشاكل سقوط الشعر أو 
الصلع  خصوصًا يف سن العشرينيات، ما يسبب 

هلم حالة نفسية سيئة ومظهرا غري مرغوب فيه.
ومن املعروف، أن الصلع لدى الرجال مرض وراثي 
فاكتشاف  احلديثة،  بالوسائل  عالجه  ميكن  لكن 
املرض مع بداية ظهوره، له تأثري فّعال يف العالج، 
وقد تكون أسباب املرض ناجتة عن البيئة امللوثة 
أو عن مرض آخر مثل الضغط والسكري، ما يوجب 
احلقيقي،  السبب  لكشف  عامة  حتاليل  إجراء  اجراء 
اضافة اىل إجراء حتليل لنسبة الفيتامني »د« وحتليل 

للفيتامينات بشكل عام واحلديد والكرياتينني.

عالج تساقط الشعر
يبدأ من االهتمام بالصحة العامة ونظام احلياة الصحي 

والغذاء اجليد البعيد عن »الوجبات السريعة«.

 االبتعاد عن التدخني ولعب الرياضة.
فعدم  أيضا،  النفسية  باحلالة  االهتمام  ضرورة 
إىل  يؤديان  الشديدة  والعصبية  النفسي  التوازن 

تساقط الشعر.
والزيوت  الطازجة  اخلضار  تناول  على  الرتكيز 
من  والبصل  اجلرجري  تناول  اىل  اضافة  املفيدة، 
زيت  وعمل محام  أسبوعيا  مرات  ثالث  إىل  مرتني 
أسبوعيا  واحدة  مرة  املفروم  الثوم  مبنقوع  زيتون 
ما يساعد الشعر على الرتطيب والتغذية، كما أن 
زيت الصبار واألورجان هلما أهمية كربى يف تغذية 
الشعر، وكذلك التعرض للشمس النه يساعد على 

حتفيز إفراز فيتامني د.

العالج الطيب
يركز على التعامل مع بصيالت الشعربشكل موضعي 
عن طريق حقن فيتامني ب ود وبعض اهلرمونات 
املضادة للتستوستريون بشكل »موضعي« فزيادة 
هرمون الذكورة يعزز الصلع لدى الرجال ويضعف 
بصيالت الشعر وهو ما يؤدي إىل »الصلع«، وميكن 
ُيفضي  ما  لتحفيزالبالزماوهو  الليزر  خبوذة  العالج 

إىل نتائج سريعة وجيدة جدا.

نصائح هامة لعالج الصلع 
وتساقط الشعر لدى الرجال

الفريوسات  تنتشر  الشتاء  فصل  قدوم  مع 
واجلراثيم، ويتعرض األطفال لألمراض املختلفة 
ملناعتهم  نظرا   واألنفلونزا  الربد  نزالت  أبرزها 
وهنا  العدوى،  وانتشار  اجلو  وبرودة  الضعيفة 
يأتى دور األمهات فى احلفاظ على صحة أبنائهن 
من خالل عدة طرق، كما ذكرها املوقع األمريكي 

sheknows وهى:  
1:االهتمام بنظافة اليدين، وهى الطريقة األسهل 
العدوى،  من  األطفال  حلماية  فعالية  واألكثر 
بغسل  أبنائهن  األمهات  تنصح  أن  جيب  لذلك 
اليدين دائما قبل األكل وبعده، وبعد استخدام 
أو  العيون  االلعاب، وعدم فرك  وبعد  املرحاض 
األنف واليدين غري نظيفتني، حتى ال يؤدى اىل 

ابكترييا والفريوسات.
الربد  مرضى  بتجنب  دائما  األطفال  توعية   :2
العطس حتى  واألنفلونزا، وخصوصا فى حاالت 
ال تنتقل العدوى ومن املمكن استخدام الكمامة 

الطبية واستخدام املناديل اثناء العطس.

تقاسم  جتنب  عدم  ابنائك  تعلمى  ان  3:جيب 
يتعرضوا  ال  حتى  اآلخرين  مع  والشراب  الطعام 

للعدوى والفريوسات.
لألطفال  الصحية   الوجبات  بتقديم  4:االهتمام 
وخصوصا التى حتتوى على فيتامني سى لتعزيز 

صحة اجلهاز املناعى وحماربة الفريوسات.
5: ممارسة الرياضة باستمرار فلها فوائد عديدة 

على الصحة ومحاية اجلسم من األمراض.

كيف حتمي أبناءك من الفريوسات والعدوى

لكن، هل تعلم أن هناك أطعمة تبقى صاحلة لألكل 
لسنوات طويلة قد تصل إىل آالف السنوات؟

نعّرفكم إىل بعض هذه األطعمة فيما يلي:
العسل

يف العام 2015، وجد العلماء عينات من العسل 
الصاحل تعود إىل ثالثة آالف عام يف أحد القبور 
العسل  مدة صالحية  لطول  والفضل  مصر.  يف 
يعود إىل اخفاض نسبة املياه فيه، وارتفاع نسبة 

السكر، ما مينع البكترييا من التكاثر فيه.
ورغم أن العسل قد يصبح صلبًا أحيانًا مع مرور 
صورته  إىل  إعادته  املمكن  من  أنه  إال  الزمن، 

األصلية مبجرد تدفئته.
البقول اجملففة

البقول، كالفول والعدس وغريها،  لدى جتفيف 
ما  املياه،  وتقل  فيها  السكريات  تركيز  يزداد 
مينع العفن أو البكترييا من التكاثر فيها. وميكن 
لسنوات، شرط  لألكل  بالبقول صاحلة  االحتفاظ 
االحتفاظ بها يف مكان جاف ويف حافظة ال تسمح 

بتسرب اهلواء.
اخلل

ميكن  ال  اخلل،  احلمضة يف  نسبة  ارتفاع  بسبب 
لكثري من أنواع البكترييا التكاثر فيه. وينما يبقى 
اخلل األبيض قاباًل لالستخدام إىل األبد، ميكن أن 
تتغري ألوان ونكهات أنواع اخلل األخرى، وقد ينتج 

فيها ترسبات، لكنها تبقى صاحلة لالستهالك.
قد يهمك أيضًا: 9 أطعمة مسببة لإلدمان.. هل 

تتخلص منها؟
األرز األبيض

يبقى األرز صاحلًا للتناول لعقود من الزمن، شرط 
أن حُيفظ يف حرارة منخفضة تقل عن 3 درجات 
مئوية، ويف أجواء قليلة األكسجني. وعلى عكس 

األرز األبيض، يتلف األرز البين بسرعة أكرب.
الشوكوالته السوداء

تعد إضافة احلليب أحد أسباب تقصري عمر صالحية 
الشوكوالته  صالحية  تستمر  لذا،  الشوكوالته. 
شرط  طويلة،  لفرتات  احلليب  قليلة  السوداء 
االحتفاظ بها يف حرارة مستقرة. وميكن استمرار 

صالحيتها حتى سنتني أو أكثر.
السكر وامللح

يف  األطعمة  إىل  وامللح  السكر  إضافة  تساعد 
حفظها لفرتات طويلة، ألنهما يساعدان يف إخراج 
يستخدم  امللح  فتجد  األطعمة،  تلك  من  املياه 
صنع  يف  يتسخدم  والسكر  اللحم،  تقديد  يف 

املربايات.
وإن احُتفظ بامللح أو السكر يف مكان خاٍل من 
الرطوبة، سيبقيان صاحلني للتناول مدى احلياة. 
لكن، قد ال تتجاوز مدة صالحية امللح امليّود أكثر 

من مخس سنوات.
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صــحة وغــذاء

طبية  دراسة  دقت  للرجال  صريح  حتذير  فى 
ناقوس اخلطر من أن عمليات نقل دم من امرأة 
ماحنة كانت حامال يعد أمرا قاتال لدوره فى زيادة 

خماطر الوفاة بني الرجال.

قد شكلت الوفيات حنو 13%، بواقع 3.969 حالة 
وفاة بني الرجال الذين خضعوا للدراسة.

الرجال  أن  إليها  املتوصل  النتائج  أظهرت  وقد 
الذين تلقوا عمليات نقل دم من نساء متربعات 
سبق هلن احلمل، كانوا أكثر عرضة بنسبة %13 
لعمليات  خضعوا  الذين  بالرجال  مقارنة  للوفاة، 

نقل دم من ماحنني ذكور.

فى  »أمسرتدام«  جامعة  فى  الباحثون  وشدد 
من  تعد  الدم  نقل  عملية  أن  على  هولندا، 

العمليات اآلمنة.

بنقل  الصلة  ذات  احلادة  الرئة  إصابات  وتعد 
الدم، من األسباب األكثر شيوعا للوفاة املتصلة 
بعمليات نقل الدم، والتى تبني أيضا أنها مرتبطة 
بنقل الدم من املاحنات اإلناث، خاصة ممن سبق 

هلن احلمل.

أمراض  أستاذ  إيه.بورج«  الدكتور«روجتر  وكان 
الدم فى جامعة »أمسرتدام«، وزمالؤه، قد أجروا 
للمرة   - الدم  بنقل  املستفيدين  حول  أحباثهم 
األوىل- فى 6 مستشفيات هولندية كربى لتحديد 
العالقة بني الفئات املتربعة من الدم املختلفة، 
خاصة النساء، فضال عن حتليل البيانات املتعلقة 

بوفيات خاليا الدم احلمراء.

حنو  من  األولية  التحليالت  جمموعة  تألفت  وقد 
31 ألفا و118 مريضا، ممن حصلوا على 59.320 
من  أنواع  ثالثة  من  واحد  من  دم،  نقل  عملية 
اإلناث  من  و%6  الذكور  من   %88( املتربعني 
فى  مطلقا  حيملن  مل  إناث  من  و%6  احلوامل 

السابق(.. 

دم  لنقل  خضعوا  الذين  الرجال  خيص  وفيما 
بلغت حاالت  السابق،  إناث كن حوامل فى  من 
الوفيات 101 مقابل 80 حالة وفاة من متربعني 

من الرجال بني كل 1000 شخص سنويا.. 

وقد بلغت معدالت الوفيات للدم املتربع من إناث 
مل يسبق هلن احلمل مقابل متربعني من الرجال، 
الوفيات 78 حالة فى مقابل 80  كانت معدالت 

حالة وفاة لكل 1000 شخص فى السنة..

 ومن بني النساء الالتى تلقني عمليات نقل دم، 
كانت معدالت الوفيات النامجة عن دم مستخلص 
من متربعات من اإلناث كن حوامل فى السابق، 
بلغت 74 حالة مقابل 62 حالة لكل 1000 شخص 

فى السنة.

نتائجهم  سياق  فى   - الباحثون  اقرتح  وقد 
فى  أكتوبر  عدد  فى  ونشرت  إليها  املتوصل 
جملة »جاما نيتورك جاورنالز«الطبية - أن هناك 
حاجة إىل إجراء مزيد من البحوث للتأكد من دقة 
النتائج املتوصل إليها، وحتديد أهميتها السريرية 

واآللية الكامنة وراءها.
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عادة ما ينزعج الناس من رائحة العرق املنبعثة 
من اإلبطني، ولكن هذا األمر قد ال يكون سيئا 
كما هو ظاهر للعيان بل قد يكون مؤشرا هاما 

على الصحة.

الذي  املفصل  حتت  املوجودة  املنطقة  تعج  إذ 
مرتبطة  بالبكترييا وهي  الكتف  الذراع مع  يربط 
بالنظام امليكروبي يف القناة اهلضمية ما يضمن 

البقاء بصحة جيدة.

لذلك فإنه على الرغم من الروائح السيئة اليت 
قد تصدرها البكترييا اليت تعيش حتت اإلبطني، 
إال أن هلا دورا هاما يف محاية العقد الليمفاوية 

واألنسجة املوجودة يف املنطقة.

احلفاظ  أهمية  مدى  البحوث  من  جمموعة  وتظهر 
على امليكروبات يف هذه املنطقة من أجل محاية 
رائحة  منع  أن  النتائج  كشفت  حيث  الصحة، 
هذا  تغريا يف  وبسرعة  أن يشكل  اجلسم ميكن 

امليكروبيوم.

وميلك كل فرد ميكروبيوم فريدة من نوعها واليت 
تتأقلم مع البيئة احمليطة، وهذه الكائنات احليوية 

يف اجلسم قادرة على محايتنا من األمراض.

ووجد الباحثون يف متحف نورث كارولينا للعلوم 
ختتلف  اإلبطني  حتت  امليكروبات  أن  الطبيعية 
ما  على  اعتمادا  آلخر  من شخص  كبريا  اختالفا 
إذا كانوا يستخدمون مزيل العرق، أو مضادات 

التعرق أم ال.

التعرق  مضادات  استخدام  إن  الباحثون  ويقول 
ومزيل الرائحة قد حتد من عدد وتنوع امليكروبات 
كدليل  الدراسة  هذه  وتأتي  اإلبط،  منطقة  يف 
بامليكروبات  ترتبط  البدنية  صحتنا  أن  على 

املتعايشة مع أجسامنا.

واجلدير بالذكر أن مضادات العرق صممت لكي 
متنع التعرق، فيما تستخدم مزيالت رائحة العرق 

لكي ختفي الرائحة الكريهة.

وحلل الباحثون عينات من اإلبطني لـ17 مشاركا 
حبسب نوع املنتجات اليت يستخدمونها للسيطرة 
قام  أيام،   6 مدى  وعلى  العرق،  رائحة  على 

الباحثون مبراقبة املشاركني.

الذين  األشخاص  أن  إىل  الباحثون  وخلص 
يستخدمون مضادات التعرق كان عدد امليكروبات 
إال  الروائح  مزيالت  استخدموا  أقل ممن  لديهم 
امليكروبات  كانت  املزيالت  هذه  مستخدمي  أن 

لديهم أقل تنوعا.

 ،Corynebacterium »الوتدية«  البكترييا  وتعد 
 Staphylococcaceae العنقودية«  و«املكورات 
األكثر شيوعا يف اإلبطني. وكان عدد البكترييا 
املنتجات  يستخدموا  مل  الذين  لدى  الوتدية 
السبب  وهو  أكثر،  والروائح  للتعرق  املضادة 

الرئيس لنشأة رائحة اإلبط.

للتعرق  مضادة  منتجات  استخدموا  الذين  بينما 
كانت لديهم »املكورات العنقودية« بشكل أكرب، 
وهو ما قد يكون جيدا وسيئا للصحة يف الوقت 
وبني  بينها  التوازن  على  اعتمادا  وذلك  نفسه 

بقية امليكروبات األخرى.

 ماذا تقول رائحة 
اإلبطني عن صحتك؟

دراسة هولندية: خضوع الرجال 
لنقل دم من سيدات سبق هلن 

احلمل يعرضهم للموت
انتشرت العديد من املعلومات يف االونة األخرية 
باسم  واملعروف  الصوديوم  بيكربونات  حول 
تعرف  هل  ولكن   ،)Baking soda( اخلبز  صودا 
جانب  إىل  املختلفة  واستخدامته  فوائده  ما هي 

املطبخ؟
األمر  قلوية،  مادة  الصوديوم  بيكربونات  تعد 
الذي مييزها خبصائص خمتلفة مثل تلك املضادة 
للبكترييا والفطريات وااللتهابات، تعود بالفائدة 

على الصحة!

1- حماربة حب الشباب
ملواد  حباجة  لست  أنت  الشباب  حب  لعالج 

كيميائية، فصودا اخلبز قد تقوم بالواجب.

تساعد  واملطهرة  لإللتهاب  املضادة  خصائصها 
يف عالج أسباب اإلصابة حبب الشباب والتقليل 

من أعراضه.

الصوديوم يف  بيكربونات  استخدام  كما يساعد 
موازنة درجة محوضة البشرة، األمر الذي يساهم 

يف دوره يف خفض ظهور حب الشباب.

الستخدام بيكربونات الصوديوم عليك:
مزج ملعقة صغرية من بيكربونات الصوديوم مع 
متماسك  مزيج  على  للحصول  املاء  من  القليل 

القوام
وضع املزيج على املنطقة املصابة ملدة دقيقة 

أو اثنتني
التخلص منه باستخدام املاء البارد.

بإمكانك تكرار هذه الوصفة مرة يوميًا ملدة ثالثة 
أيام، ثم مرة إىل اثنتني كل أسبوع.

2- تبييض األسنان
يف  الصوديوم  بيكربونات  استخدام  يساعد 
تبييض األسنان بشكل ملحوظ، فهو يعمل على 

ختليصك من البقع الصفراء على االسنان.

الستخدام بيكربونات الصوديوم عليك:

يف  الصوديوم  بيكربونات  من  القليل  وضع 
معجون أسنانك اليومي

استخدام املعجون لدقيقتني كل مرة
أيام  ولعدة  يوميًا  واحدة  مرة  أسنانك  تنظيف 
فقط. أو مزج 4 مالعق صغرية من الكركم مع 
ملعقتني من بيكربونات الصوديوم و3 مالعق من 

زيت جوز اهلند .
استخدام كمية قليلة من املزيج لتنظيف أسنانك 

مرة واحدة يوميًا أليام قليلة.

بيكربونات  من  الكثري  تستخدم  ال  حتذير: 
أسنانك  يعري  أن  ذلك  شأن  فمن  الصوديوم، 

من طبقة املينا اليت حتمي أسنانك.

3- التخلص من حروق الشمس

بسبب طبيعة بيكربونات الصوديوم القلوية، فقد 
تكون فعالة يف عالج حروق الشمس .

بيكربونات الصوديوم يف عالج حروق  استخدام 
الشمس يساهم يف التخفيف من احلكة وتسريع 

فرتة العالج.

الستخدام بيكربونات الصوديوم عليك:
صودا  من  اثنتني  إىل  ملعقة صغرية  مبزج  قم 

اخلبز يف كوب من املاء البارد
ضع قطعة من القماش النظيف يف احمللول  ثم 

ضعها على املنطقة املصابة
طبق اخلطوة السابقة مرتني إىل ثالث يوميًا حتى 

تشعر بتحسن.

4- املساعدة يف توحيد البشرة
من  أيضًا  والرجال  النساء  من  العديد  تعاني 
عدم توحد لون البشرة، ولتحقيق ذلك بإمكانك 

استخدام صودا اخلبز.
تساعد صودا اخلبز يف التخلص من خاليا اجللد 

امليتة، وموازنة درجة احلموضة يف اجللد.

فوائد »بيكربونات الصوديوم« واستخداماته

الستخدام بيكربونات الصوديوم عليك:
مزج ملعقة صغرية من بيكربونات الصوديوم إىل 
كمية مناسبة من ماء الورد للحصول على مزيج 

متماسك القوام
ثم  واحدة  دقيقة  على وجهك ملدة  املزيج  ضع 

ختلص منه باستخدام أطراف اصابعك وبلطف.
اغسل وجهك باملاء الدافئ وجففه بلطف

استخدم هذا املزيج مرة أو اثنتني أسبوعيًا.

استخدام  بعد  ترطيب وجهك  تأكد من  نصيحة: 
هذا املزيج.

5- عالج رائحة اجلسم

املواد  أكثر  من  الصوديوم  بيكربونات  تعد 
املستخدمة كمضاد طبيعي للتعرق والذي يساعد 

اجلسم يف التخلص من رائحة العرق احلادة.

تساعد بيكربونات الصوديوم يف امتصاص العرق 
من اجللد وبالتالي تقليل الرائحة الكريهة وحتى 

قتل البكترييا املسببة هلذه الرائحة.

الستخدام بيكربونات الصوديوم عليك:
بيكربونات  من  متساوية  كميات  مبزج  قم 
قطرات  من  وبعضًا  الذرة  ونشا  الصوديوم 

الزيوت العطرية
استخدم قطعة من القطن وغمسها يف احمللول

التعرق يف هذه  من  تعاني  اليت  املنطقة  افرك 
القطنة.

6- التخلص من القشرة

األكثر  املشاكل  أحدى  من  الرأس  قشرة  تعد 
شيوعًا خالل فصل الشتاء، ويعترب عالجها صعبًا 

يف هذه الفرتة ولكن ليس مستحياًل.

استخدام بيكربونات الصوديوم مع العناية اليومية 
بالشعر سيساعدك يف عالج قشرة الرأس بشكل 

سليم.

الستخدام بيكربونات الصوديوم عليك:
فرك شعرك الرطب وفروة رأسك مبلعقة واحدة 

صغرية من صودا اخلبز
انتظر لدقيقة واحدة ثم اغسل شعرك
كرر هذه العملية مرة واحدة أسبوعيًا.

7- عالج فطريات األظافر

اإلصابة بفطريات األظافر تشكل إزعاجًا كبريًا لك 
يسبب مساكة  أن  من شأنه  كما  الراحة،  وعدم 

الظفر وتغيري لونه.

طبيعة بيكربونات الصوديوم القلوية تساعد يف 
احلماية من فطريات األظافر بشكل فعال.

الستخدام بيكربونات الصوديوم عليك:
بيكربونات  من  صغريتني  ملعقتني  مبزج  قم 

الصوديوم مع خل التفاح .
ضع اإلصبع املصاب يف احمللول ملدة 5 دقائق

نشف أصبعك وظفرك جيدًا.

حال  يف  فعالة  الصوديوم  بيكربونات  حتذير: 
وزيادة  الزمن،  من  قصرية  لفرتة  استخدامها 
استخدامها من شأنه أن يضر شعرك وبشرتك. 
كما عليك جتربة استخدامه على بقعة صغرية من 

جلدك حتى تتأكد من عدم حتسس جلدك منه.
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NEWS

More than 600 asylum 
seekers and refugees 
are refusing to leave the 
Manus Island immigration 
detention centre ahead of 
its closure next week.
Authorities are planning to 
axe food services, access 
to drinking water, medical 
treatment, education pro-
grams, electricity and sew-
erage from Tuesday week.
Alternative accommoda-
tion and services will be 
provided to refugees while 
they wait for resettlement 
in a third country.
There are also 156 people 
whose bid for asylum has 
been rejected.
A Senate committee on 
Monday heard that 606 
people still at the centre, 
and required to leave by 
the closure deadline, were 
refusing to move out.
It’s unclear what the sta-
tus of these asylum seek-
ers and refugees are in the 
detention process.
Asked if they would be re-
moved by force, Immigra-
tion Department secretary 
Michael Pezzullo said that 
was a matter for the Papua 
New Guinean government.
Mr Pezzullo suggested the 
ordinary laws of trespass 
may apply because PNG 
was planning to reoccupy 
the former military facility.
“They don’t have a human 
right to trespass on a naval 
base,” he told senators.
Greens senator Nick Mc-
Kim said the Australian 
government was risking a 
human rights disaster and 
loss of life by not making 
any security arrangements 
for people who chose to 
stay at the centre.
Senator McKim pointed 
out PNG navy person-

nel had previously fired 
shots at the centre and 
some refugees had been 
attacked with machetes in 
nearby Lorengau.
Mr Pezzullo rejected 
claims people were too 
scared to leave the centre, 
saying refugees now come 
and go as they please.
Counsellors, psycholo-
gists and psychiatrists 
will continue to be avail-
able to refugees at the 
East Lorengau transit 
centre.
All service providers and 
Australian personnel will 
leave by the closure date.
The cost of transition ar-
rangements for Austra-
lia has been estimated at 
between $150 million and 
$250 million for the next 
12 months.
Meanwhile, the depart-
ment has revealed two 
refugees and an ineligible 
asylum seeker on Manus 
Island have taken up the 
offer to transfer to Nauru.
The hearing was told the 
Nauru government had 
shown interest for a long 
time in taking more refu-
gees from Manus.
Labor senator Kim Carr 
pointed out Nauru charg-
es about $10,000 for a 
refugee visa.
The department officials 
admitted refugees in Aus-
tralia for medical treat-
ment were precluded from 
applying for resettlement 
in the US.
The hearing was told 40 
people in that situation 
had expressed an interest 
in going to the US.
The US has agreed to re-
settle up to 1250 people 
and so far about 50 have 
travelled to America.
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Refugees refuse to leave Manus centre

LIKE most Australians, 
Cheryl and Joel are paying 
too much for the NBN. But 
the network’s chief has a 
blunt message for them. 
THEY have won an interna-
tional award for their new 
video game. 
But this Brisbane couple 
say the botched rollout of 
the National Broadband 
Network means they are in 
a farcical situation where it 
is quicker for them to drive 
and deliver online docu-
ments by hand rather than 
send them via the NBN.
Cheryl Vance and Joel 
Styles made Yonder: The 
Cloud Catcher Chronicles, 
a fantasy adventure game 
for children, in their home.
They pay almost $130 a 
month on a premium busi-
ness plan to get up to 
100 megabits per second 
download, and an upload 
speed of 40 megabits per 
second.
But, as Four Corners re-
ports, like many Austra-
lians, they rarely get what 
they’re paying for.

And NBN chief Bill Mor-
row’s message is blunt — if 
people want faster connec-
tions, they will have to pay 
for it themselves.
The fast pace of the trou-
bled NBN rollout is leading 
to compromise — around 
one-fifth of customers are 
being connected with older 
technology such as copper 
phone wire and pay televi-
sion cables.
Ms Vance and Mr Styles are 
connected to the NBN with 
fibre to the node, which is 
the way the NBN is con-
necting the largest number 
of Australian homes and 
businesses.
With a fibre to the node 
connection, the final link 
to the house is with cop-
per wire stretching from a 
green box in the street. The 
longer the length of copper, 
the slower the available in-
ternet speeds.
“With us kind of peaking 
the maximum that we can, 
we can likely receive at this 
point, that’s obviously go-
ing to pose a huge chal-

Residents, businesses left to deal with NBN nightmare

lenge to us,” Cheryl Vance 
told Four Corners.
“Obviously, we’re not go-
ing to be able to receive 
the resources that we need 
from the NBN.”
Ms Vance said her busi-
ness had been left with no 
alternative but to change 
their way of working to 
cope with the unreliability 
of their NBN connection.
“It can be quicker for 
somebody to drive from 
the south end of Brisbane 
up to the north end of Bris-
bane and give them builds 
rather than try and upload 
them and download them,” 
she said
NBN chief Bill Morrow told 
Four Corners if people do 
not live in an area lucky 
enough to have full-fibre 
connections, they can pay 
to get them installed — and 
that can cost tens of thou-
sands of dollars
“If a homeowner really feels 
it’s important to have these 
higher speed capabilities 
going into their house, 
we have something called 
Tech Choice Programme to 
where they
can pay the incremental 
costs to bring fibre all the 
way up inside the home, 
and that’s been a program 
that’s been in place now for 
a few years,” he said.
When Four Corners re-
porter Geoff Thompson 
pointed out that this could 
cost tens of thousands of 
dollars and that a neigh-
bour might have got it for 
free, Mr Morrow said “this 
is just the way it works”.

“That’s right, yes, but if it’s 
that important to the con-
sumer, about them paying 
for that,
rather than passing the 
load on to every other user, 
that’s the concept behind 
it.”
“Some motorways are 
closer access to your home 
than others, and it’s no dif-
ferent when it comes to the 
broadband network that’s 
being built across Austra-
lia.”
Mr Morrow conceded that 
the rush to get the NBN 
built meant that corners 
were being cut. The rollout 
is being done by an army 
of subcontractors and the 
quality of their work is vari-
able, Four Corners reports.
“We have to remember, 
this is an industry wide 
transformation, and it’s un-
precedented in terms of the 
magnitude of what this is. 
It brings to it complexity. It 
brings to it challenges that 
no one was able to ever 
predict, so we’re seeing 
these issues emerge.”
Communications Minis-
ter told Four Corners the 
NBN network will be “a 
multi-technology mixed 
approach” that’s “fit for 
purpose”.
“Our objective as a gov-
ernment is to see the NBN 
rolled out as soon as pos-
sible and at the least cost, 
through what’s known as 
the multi-technology mixed 
approach that we’re taking. 
I think it’s important to rec-
ognise that the guts of the 
NBN is fibre. The NBN is a 

Communications Minister Mitch Fifield has defended the rollout.
Source:News Corp Australia

NBN chief Bill Morrow concedes that corners are being cut.Source:News 
Corp Australia

Joel Styles and Cheryl Vance say the NBN is hurting their business.
Source:Supplied

fibre-based network. We 
are for the last component 
in the street, in some cases 
using copper, we are for 
the last component in the 
street in some cases using 
the existing HFC pay TV 
cable.

“The reason we’re doing 
that is because that really 
speeds up the rollout of 
the NBN, it really reduces 
the costs of the rollout of 
the NBN, so the guts of this 
is fibre and Australians will 
get fast speeds.”



Page 36صفحة 36     

NEWS

The prime minister says 
the way the national 
broadband network 
was established is the 
&quot;biggest corporate 
train wreck&quot; under-
taken by the common-
wealth.
The Turnbull government 
has taken a swipe at inter-
net retailers and Labor in 
a bid to deflect consumer 
anger with the national 
broadband network.
It’s also admitted the net-
work is not commercially 
viable as retailers decline 
to purchase sufficient 
bandwidth while aggres-
sively competing against 
each other for new cus-
tomers who aren’t pre-
pared to pay more for fast-
er broadband services.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull concedes the 
NBN rollout - due for com-
pletion in 2020 - has its is-
sues and setting up NBN 
Co was a big mistake.
But under sustained ques-
tioning from opposition 
MPs in parliament on 
Monday, he blamed previ-
ous Labor governments 
for the “biggest corporate 
train wreck” undertaken 
by the commonwealth.
In six years, Labor’s NBN 
connected 51,000 premis-
es compared to the three 
million in the five years 
under the coalition, Mr 
Turnbull said.
NBN Co chief executive 
Bill Morrow said because 
retailers were aggressive-
ly competing for market 
share, they have been un-
able to charge consum-
ers what he believes they 
should pay for increased 
bandwidth.
As a result, some house-
holds and businesses 
are unable to access the 
high speeds they expect 
or were told to expect by 
retailers.
Consumers were led to 
believe they could access 
broadband speeds of be-
tween 12-25 megabits a 
second for the same price 
they were paying for a pre-

NBN service (5 megabits a 
second).
About 85 per cent of prem-
ises were signing up to 
speeds of 25 megabits or 
less, and market studies 
showed of those, three out 
four were “quite satisfied” 
with what they were pay-
ing and the service they’re 
getting, Mr Morrow said.
What consumers were 
paying retailers and the 
money retailers were 
paying NBN Co was not 
enough to recover the $49 
billion cost of rolling out 
the network.
Mr Turnbull admitted the 
NBN’s return of three per 
cent was not enough for 
it to be deemed a govern-
ment asset or make it a 
commercial return for the 
stock market.
On another front, Mr Mor-
row believes his company 
may struggle to compete 
with mobile networks.
Low-cost city connections 
were subsidising the more 
difficult-to-wire homes, 
but margins would be 
squeezed if city custom-
ers turn to ultra-fast mo-
bile networks for their in-
ternet connections.
“We are kind of fighting 
the competitive fight with 
one hand tied behind our 
back,” Mr Morrow said.
The NBN is trialling fi-
bre-to-the-curb technol-
ogy, which takes cable 
to telecom pits outside 
premises, which is closer 
than fibre-to-the-node as 
well as cheaper and less 
complex than fibre-to-the-
premises.
NBN Co expects to serve 
an initial one million 
premises with FTTC and 
estimates the technology 
will cost about $2900 per 
premises to deliver com-
pared to $4400 for FTTP.
The Telecommunications 
Industry Ombudsman’s 
annual report released last 
week showed NBN com-
plaints, including those 
about delayed connec-
tions, soared from 10,487 
to 27,195.

NBN start a ‘corporate train 
wreck’: PM

Deloitte Access Economics 
economist Chris Richard-
son says a buoyant global 
economy is laying the pre-
conditions to a rise in Aus-
tralian wages.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull is “thrilled” with 
predictions a lift in wages 
growth - the missing link 
in Australia’s economic ex-
pansion - is on the cards.
But Labor and unions are 
more concerned about the 
present with wage growth 
at its lowest rate in at least 
20 years and salaries ne-
gotiated through enterprise 
bargaining also in decline
Prominent economist Chris 
Richardson believes the 
pre-conditions are there 
for wages to rise, describ-
ing the strength in local 
jobs market as a “beautiful 
thing”.
“It’s the one thing Canberra 
is holding its breath over,” 
he told AAP.
Mr Richardson, in the latest 
Deloitte Access Economics 
quarterly business outlook 
released on Monday, says 
he expects good global 
growth will lift demand for 
both labour and invest-
ment.
Mr Turnbull noted there had 
been strong jobs growth in 
the past year - 371,000 and 
85 per cent of those in full-
time employment.
“I’m very pleased to see 
Chris Richardson’s fore-

cast that we’re going to 
see strong wages growth. 
That’s good news,” he told 
reporters in Canberra.
Wages growth at 1.9 per 
cent is the lowest annual 
rate in at least 20 years and 
only just matching the rate 
of inflation.
New figures also show 
wage growth through en-
terprise bargaining is also 
gravitating towards the 
inflation rate when nor-
mally there is a premium 
as agreements take into 
productivity arrangements 
over a number of years
In the June quarter, such 
agreements showed an an-
nualised rate of 2.6 per cent 
down from 2.7 per cent 
three months earlier, which 
Labor employment spokes-
man Brendan O’Connor 
says is a 26-year low.
Labor was seriously con-
cerned the government 
was incapable of address-
ing consistently flat wages 
growth, he said.
Shadow treasurer Chris 
Bowen says the govern-
ment’s planned increase in 
the Medicare levy was not 
justified at a time of low 
wage growth.
The money is being put 
aside to fund the Nation-
al Disability Insurance 
Scheme.
“This government believes 
in lower tax for corpora-
tions and higher tax for 
low and middle-income 
workers,” Mr Bowen told 
parliament as debate over 
increase got underway.
The consumer price index 
for the September quar-
ter due to be released on 
Wednesday is expected 
to show the biggest three-
monthly jump in four years 
because of surging energy 
prices.
But it will only lift the annu-
al inflation rate to around 
two per cent and the bot-
tom end of the Reserve 
Bank of Australia’s target 
band.
Mr Richardson expects an 
interest rate hike is still 
some way off.
“The outlook may see the 
cash rate on hold until well 
into 2018,” he said.

PM ‘thrilled’ by Deloitte wage view
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Treasurer Scott Morrison 
and his state colleagues 
will be briefed on business 
investment when they meet 
on Friday.
A new Treasury report on 
why business investment 
is not meeting expectations 
will be delivered to the state 
and federal treasurers’ 
meeting on Friday (yester-
day).
Treasury secretary John 
Fraser told a parliamentary 
hearing on Wednesday it 
was expected business in-
vestment would continue to 
strengthen, “supported by 
increasing demand and low 
financing costs”.
But he said Treasury had 
consulted with small, me-
dium and large businesses 
to find out why investment 
was “underperforming rela-
tive to expectations”.
“We met with the CEOs and 
CFOs of the top ASX-listed 
companies and the chief 
executives of peak industry 
bodies, while (small busi-
ness ombudsman) Kate 
Carnell led consultation 
with SMEs,” Mr Fraser said.
AAP understands small 
business operators raised 
concerns during the con-
sultations of poor access 
to finance when seeking 
sums in the hundreds of 
thousands of dollars, as op-
posed to tens of thousands, 
to expand their operations.
Banks were showing a pref-
erence for businesses with 
significant equity in bricks 
and mortar.
Small businesses also 
voiced concerns about cost 
pressures from the July 
wage rise and a doubling of 
power bills.
It was suggested govern-
ments could look at ways 

to free up banks and other 
lending institutions to sup-
port SMEs, as well as en-
courage superannuation 
funds to invest.
The treasurers, meeting in 
Sydney, will also be briefed 
by Productivity Commis-
sion chairman Peter Harris 
on his latest report, Shift-
ing the Dial, which recom-
mends reform in education, 
health, transport, housing, 
cities and energy.
Distribution of the GST and 
the new national housing 
and homelessness agree-
ment will also be on the 
agenda.
NSW Treasurer Dominic 
Perrottet told AAP the GST 
was a crucial issue.
“I’ve made no secret of my 
views on the redistribu-
tion of GST and how heav-
ily NSW is short-changed 
under the horizontal fiscal 
equalisation model and we 
will be making our case for 
change on Friday,” he said.

Treasurers to receive busi-
ness report

Treasurer Scott Morrison

More than 55 million calls to 
Centrelink were met with a 
busy signal in one year, a fig-
ure labelled “astronomical” 
by a Greens senator.
The number of busy calls 
during the 2015-2016 finan-
cial year was nearly double 
the number a year before, a 
Senate committee heard on 
Wednesday night.
“That is a lot of frustrated 
people who may be exasper-
ated and struggling,” Greens 
senator Rachel Siewert told 
Department of Human Servic-
es officials during a estimates 
hearing, adding the number 
was “astronomical”.
But departmental official Re-
nee Leon said the increase 
was down to automatic dial-

Busy Centrelink calls ‘astronomical’
ling apps.
“That’s not 55 million unique 
calls,” she told senators, add-
ing analysis of the telephone 
data showed that about 20 per 
cent of the calls were from re-
peat dialling apps.
“55 million doesn’t mean there 
were 55 million people who 
tried to ring, because many of 
those were repeat calls.”
Labor says Centrelink is 
under-resourced and under-
staffed.
“Centrelink needs permanent, 
full-time staff, who are quali-
fied and familiar with the often 
complex issues facing Aus-
tralians who require income 
support,” Opposition social 
services spokeswoman Jenny 
Macklin said in a statement.
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Federal police have raid-
ed the Sydney and Mel-
bourne offices of Opposi-
tion Leader Bill Shorten’s 
old union, the Australian 
Workers Union, as part of 
an investigation into dona-
tions made a decade ago 
to activist group GetUp!
The raids are linked to an 
investigation by the Regis-
tered Organisations Com-
mission, which is also ex-
amining donations by the 
AWU to Labor campaigns 
in three seats at the 2007 
election, including the seat 
of Maribyrnong, now held 
by Mr Shorten.
Federal Police raid 
AWU offices
Federal police are raiding 
the offices of Bill Short-
en’s old union, the Austra-
lian Workers Union, over 
donations made to activ-
ist group GetUp! a decade 
ago.
A spokesman for the Reg-
istered Organisations 
Commission said it re-
ceived information which 
raised suspicions that 
documents relevant to the 
investigation at the AWU 
offices in Sydney and Vic-
toria may be being con-
cealed or destroyed.
The commission put the 
information to a magis-
trate who on Tuesday is-

sued warrants under sec-
tion 335K of the Fair Work 
(Registered Organisations) 
Act allowing documents to 
be seized from the AWU’s 
national office in Sydney 
and the Victorian Branch 
office.
It is an offence to conceal, 
destroy or alter a docu-
ment relating to an inves-
tigation being conducted, 
or about to be investigated 
by the Commission under 
Section 337AC of the act.
The unions said docu-
ments being sought by 
Australian Federal Police 
in the raids include min-
utes of an AWU national 
executive meeting.
The Turnbull govern-
ment’s newly established 
Registered Organisations 
Commission announced 
last Friday that it had be-
gun investigating dona-
tions made by the AWU’s 
National and Victorian of-
fices.
The raids came at the end 
of a day in which the Mr 
Shorten had led the op-
position’s attack on the 
Coalition in Parliament 
over inadequate funding 
and resources being made 
available to the federal po-
lice after a leaked internal 
documents revealed drug 
bust operations were un-

Federal Police raid AWU offices in Sydney and Melbourne 
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Police raid the NSW Workers Union offices in Sus-
sex St, Sydney. Photo: Wolter Peeters 

Australian Federal Police remove shredded docu-
ments and other evidence during a raid the NSW 
AWU offices. Photo: Wolter Peeters 

der threat because of in-
creased security needs.
The government furiously 
pushed back against this 
suggestion in question 
time.
The AWU’s rules state that 
donations of more than 
$1000 must be approved 
by the national executive 
of the union.
The donations being ex-
amined include $100,000 
paid by the AWU national 
office to Getup! in 2007-
08, and $25,000 paid by 
the AWU national office to 
Mr Shorten’s campaign for 
the seat of Maribyrnong in 
2007-08.
Two other donations to La-
bor campaigns - $20,000 
in the WA seat of Stirling 
and $25,000 in the Queen-
sland seat of Petrie - were 
made by the AWU in that 
same election and are be-
ing examined.
Mr Shorten was head of 
the AWU from 2001 until 
August 2007 and a for-
mer founding director of 
GetUp!
The raids on the offices of 
Mr Shorten’s former union 
and the question marks 
over the donations will 
create a new headache for 
the opposition leader over 
his union past, which was 
examined in close detail 

by the Heydon royal com-
mission.
Australian Workers Union 
national secretary Daniel 
Walton said the raids were 
“an extraordinary abuse of 
police resources and tax-
payer funds by a desper-
ate government”.
Union lawyers on Tuesday 
afternoon were sent to the 
Melbourne Magistrates 
Court to object to the way 
the investigation was be-
ing handled. 
Union officials said 26 AFP 
officers had been involved 
in Tuesday’s raids on the 
AWU offices.  
Both Mr Walton and Labor 
employment spokesman 
Brendan O’Connor raised 
concerns that media had 
been tipped off about the 
raids before they had tak-
en place.
“It’s a concern to us that 
before we find out they 
were planning to take this 
step, that we have media 
crews lined up outside the 
union offices,” Mr Walton 
said. He said the union be-
lieved the Registered Or-
ganisations Commission’s 
investigation and raids 
were politically motivated 
and designed to attack the 
reputation of Mr Shorten.
“Our union has been op-
erating for 131 years,” 
Mr Walton said, “but the 

Registered Organisations 
Commission has decided 
to look into a period that 
remains exclusively with 
Bill Shorten’s time as sec-
retary of the AWU.”
Australian Council of 
Trade Unions secretary 
Sally McManus accused 
the Turnbull government 
of a “shocking attack on 
democracy”. 
Ms McManus dubbed the 
raids a “total and utter” 
waste of money, adding 
she was “totally confident 
there was nothing to worry 
about.” 
“The AWU is not concerned 
one little bit,” she told the 
ABC on Tuesday night.
“We believe everything is 
absolutely above board, 
what we’re concerned 
about, is [federal] police 
officers crawling through 
union offices.”
A spokesman for the Aus-
tralian Federal Police con-
firmed it was executing 
search warrants in Mel-
bourne and Sydney in sup-
port of the Registered Or-
ganisations Commission 
in support of an ongoing 
investigation it was con-
ducting.
Mr O’Connor accused 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull and the Coalition 
of directing the Commis-
sion to start a “witch hunt” 

and said the government 
must explain what it knew 
about the raids.
“It’s clear that Malcolm 
Turnbull has intervened 
and abused his position 
of power and abused the 
resources of the police 
to make an attack on the 
Leader of the Opposition,” 
he said.
“Malcolm Turnbull clearly 
has misused the police. 
Today we discovered 
through Senate estimates 
that there are resource is-
sues with the federal po-
lice...at the same time, we 
have a situation where the 
government is treating the 
police as its play thing, 
using the police to inves-
tigate a civil matter,” Mr 
O’Connor said.
He did not provide evi-
dence to support the claim 
of government interven-
tion in police operations.
A government spokesman 
said the federal police 
were independent of gov-
ernment and that “Labor 
is attacking the indepen-
dence, integrity and pro-
fessionalism of the AFP 
and its officers. This is an 
offensive slur and a dis-
graceful distraction.”
Employment Minister Mi-
chaelia Cash referred the 
donations to the Commis-
sion back in August. 

Evidence removed from the Sydney offices during 
the raid. Photo: Wolter Peeters

Opposition Leader Bill Shorten pictured when he 
was secretary of the AWU. Photo: JAMES DAVIES

ACTU secretary Sally McManus at the offices of the 
Victorian brach of the AWU. Photo: AAP

Paul Oosting, National Director of GetUp! Photo: 
Peter Braig 

AFP officers enter the headquarters of the AWU in 
Spencer Street.  Photo: Chris Hopkins

Legal representatives of Bill Shorten depart the 
NSW Union offices after NSW Police raided the NSW 
Workers Union. Photo: Wolter Peeters
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عائلة شحروق )Shahrouk( املتنافسة يف برنامج FAMILY FOOD FIGHT  الذي تعرضه القناة ا التاسعة   لـ »اهلريالد«:

اشرتكنا يف املسابقة الظهار ثقافة الطهو واملطبخ اللبنانية للمجتمع االسرتالي الواسع

املتنافسات  على  التعرف  لنا  هل   *
 FAMILY برنامج  يف  اللبنانيات 

FOOD FIGHT؟
- نحن حال وهدى وربا وليان شحروق  
لبنانية  لعائلة  اسرتاليا  يف  مولودات 
الضنية،  قضاء   - بخعون  بلدة  من 
لبنان الشمالي مؤلفة من والد ووالدة 

و10شقيقات وشقيق.

* كيف وملاذا قررتن املشاركة يف هذا 
الربنامج؟

تقوم  التاسعة  القناة  كانت  -فيما 
يف  الربنامج  عن  منشورات  بتوزيع 
حاجتها  عن  فيها  تعلن  بانكستاون 
للتنافس  اثنية،  وخاصة  لعائالت، 
 FAMILY املسابقة  الربنامج/  يف 
احدى  وصلت   ،FOOD FIGHT
شقيقتنا  ابنة  اىل  املنشورات  هذه 
يف  االشرتاك  على  شجعتنا  التي 
من  التشجيع  لقينا  وكذلك  الربنامج 
افراد  وكافة  وأزواجنا  ووالدتنا  والدنا 
يكن  لم  االمر  ان  نخفي  وال  العائلة.. 
الصوبات  كل  تجاوزنا  ولكننا  سهال 

والعراقيل بالتفهم.
هذه  يف  االشرتاك  من  الهدف  اما 
املطبخ  ثقافة  اظهار  فهو  املسابقة 
للمجتمع  وتقديمها  اللبنانية  والطهو 
االسرتالي، الن هذه الثقافة هي نتاج 

اجيال وثقافات مطبخية متعاقبة.
تم  وكيف  البداية  كانت  *كيف 

اختياركن للتنافس؟
-عندما علمنا بالربنامج وبعد الحصول 
على مباركة وتشجيع والدينا وازواجنا 
االشرتاك  بطلب  تقدمنا  والعائلة 
اللبناني  املطبخ  عن  نموذجا  وقدمنا 
يف  الربنامج  على  للقائمني  والعربي 
سيدني وقد اجتزنا هذه املرحلة وجرى 
التي  املسابقة  يف  للتنافس  قبولنا 

جرت يف مبنى القناة يف ملبورن.

*ملاذا اخرتتن هذا الربنامج دون سواه 
من برامج من هذا النوع؟

الربنامج  هذا  يف  االشرتاك  قررنا   -
لعائلة  واملأكوالت  الطعام  النه يحضر 
وليس لشخص بمفرده كما يحصل يف 
بعض الربامج االخرى، كما ان الجمهور 
يتذوقها ويبدي رايه فيها وليس لجنة 
الربنامج  هذا  ان  ثم  فقط،  الحكم 
وتحضريه  الطبخ  فن  العائالت  يعلـّم 
وهو يتضمن تشكيلة واسعة ومتنوعة 

من املأكوالت.

* ما هي املراحل الت تمر بها مسابقة 
الختيار   FAMILY FOOD FIGHT

العائلة الفائزة؟
- تجري املسابقة ليالي االحد واالثنني 
على  اسبوع  كل  واالربعاء  والثالثاء 
امتداد خمسة أسابيع يتم يف نهايتها 

اختيار العائلة الفائزة، ولهذا كان علينا 
وترك  اسبوعيا،  ملبورن  اىل  الذهاب 
عائالتنا، لالشرتاك يف املنافسة التي 
تحصل يف نهايتها العائلة الفائزة على 

مبلغ 100 ألف دوالر.

على  املسابقة  عرض  سيبدأ  متى   *
الشاشة؟

- يبدأ العرض اعتبارا من يوم االثنني 
)بعد غد( الساعة 7،30 مساء.

* ممن تألف لجنة الحكم؟
 Matt اللجنة  رئيس  من  تتألف   -
 Anne من  كل  ومن   Moran
 Polyviou, Hayden Quinn and

.Tom Parker Bowles

* ما هي األلية املعتمدة لالختيار؟
- يف كل مرة تدخل العائالت مطبخ 
  THe FAMILY FOOD FIGHT
مات  التحكيم  لجنة  كبري  يدعوها 
لفتح   MATT MOrAn موران 
ومحتوياته  الطهو  لوصفات  كتبها 
 ،)THeIr recIPe BOOks(
ويف كل مرة تتجاوز العائالت هذه 
نهاية  إىل  خطوة  تتقدم  التحديات 
عن  الكشف  يتم  حيث  املسابقة 

اسم العائلة الفائزة.
ويف ما يلي بعض التفصيل لكيفية 

عمل العرض:
يكون  سوف  االثنني  ليالي  يف 

الطعام  طهو  عائلة  كل  على 
احذروا  بعنوان:  مجهولني  لضيوف 
العشاء  إىل  يأتي  من  خمـّنوا  او 
 Guess WHO’s cOMInG(
اسابيع  ويف  TO DInner(؟ 
العائالت  تواجه  ان  يمكن   معينة، 
الضيوف  من  لحفنة  الطهو  تحدي 
إىل  عددهم  يصل  قد  لضيوف  أو 

100 شخص.
على  التحدي  مراحل  وخالل 
مغادرة  واملتسابقات  املتسابقني 
 FAMILY FOOD يف  مطابخهم 
FIGHT وتقديم الطعام للجمهور.

التحدي  يف  العائالت  تتنافس 
عائلتني  فكل  الوصفات.  لتحضري 
وصفات  طريقتهما  على  تطهوان 
يف  الطهاة  أفضل  احد  من  طهو 
اسرتاليا، وإنتاج طبق طبق االصل. 
بعض  وتتمتع  تنعم  حني  ففي 
األسر ببنية تحضري الوصفات فان 

عائالت اخرى تتعثر.
العائلتني  فإن  جولتني،  مدى  وعلى 
تحدي  يف  نفسيهما  تجدان  اللتني 
الذي  األسبوع  طهو  بعد  الحذف 
مطابخهما  ستدخالن  سبق 
يف  مكانهما  لحفظ  الطعام  لطهو 

املسابقة. 
لجنة  فإن  العائلتني،  غياب  ويف 
األطباق  جميع  ستتذوق  الحكم 
وتسجل نقاطا لكل جولة. والعائلة 
االقل  النقاط  على  تحصل  التي 

 FAMILY FOOD FIGHT  تبدأ القناة التلفزيونية التاسعة يوم بعد غد االثنني عرض برنامج/ مسابقة
وذلك الساعة السابعة والنصف  مساء.

وتتنافس يف الربنامج/املسابقة، الذي تم تصويره يف ملبورن 4 أيام يف األسبوع على امتداد 5 أسابيع، 
اربع سيدات من عائلة شحروق اللبنانية هنّ: حال، هدى، ربا وَ ليان املولودات يف اسرتاليا واملتحدرات من 

عائلة لبنانية أصيلة من بلدة بخعون - قضاء الضنية يف شمال لبنان.
وتتنافس يف الربنامج عائالت من خلفيات اثنية وثقافات مطبخية متنوعة.

وسألت »الهريالد« املتنافسات اللبنانيات عن الهدف من االشرتاك يف املسابقة فقلن ان الهدف االساسي 
هو اظهار ثقافة املطبخ اللبناني الغني وتقديمها للمجتمع االسرتالي الواسع، اضافة اىل اهداف أخرى.

اللبنانيات  املتنافسات  التاسعة، وعن  التلفزيونية  القناة  الذي تعرضه  الربنامج،  اكثر على هذا  ولالطالع 
وسبب اشرتاكهن، التقت الهريالد كل من حال وهدى وربا وليان يرافقهن Adrian Motte مسؤول النشر 
 now 9 وHD، Gem، Go، Life يف القناة التلفزيونية التاسعة ومتفرعاتها senior Publicist واالعالن

وكان له معهن الحوار التالي:

أجرى الحوار أنطونيوس بو رزق

 املتنافسات حال وهدى وربا وليان شحروق مع الزميلني Adrian Motte من 
القناة التلفزيونية التاسعة وأنطونيوس بو رزق

املتنافسات حال وهدى وربا وليان شحروق

ستفقد اهليتها للتنافس.
اكتسبتها  التي  الخربة  هي  ما   *

عائلة شحروق من هذه املسابقة؟
فن  عن  عدة  خربات  تعلمنا  لقد   -
الطهو واملطبخ لثقافات اخرى، كما 
بأنفسنا  اكرب  ثقة  لدينا  اصبحت 
القوة  املسابقة  اعطتنا  كذلك 
والعزم على الذهاب اكثر يف تعلم 
التي  واملطبخ  الطهو  ثقافة  واتقان 

هي جزء من ثقافة الشعوب.

* هل التنافس حكر على النساء؟
- ال أبدا، بامكان الرجال االشرتاك 
ضمن  الرجال  من  العديد  وهناك 

املسابقة.

املتنافسون  يكون  ان  يجب  *هل 
واملتنافسات اخوة واخوات؟

املشاركة  واالب  االم  بامكان  ال،   -
كما بامكان اشخاص تربطهم صلة 
اخ  مثل  فقط(  الدم  )ليس  القربى 

واخت وصهر، املشاركة.

* ما هو عدد العائالت املتنافسات 
ومن اي جنسيات؟

- هناك ست عائالت تتنافس على 
ايطالية،  )نحن(،  لبنانية  اللقب: 
ومالطية  فيتنامية  يونانية، 
وعائلتان  وقربى(  تزاوج  )صلة 

اسرتاليتان.
* هل تقدمون فقط املطبخ اللبناني 

والعربي؟
بشكل  نقدم  اننا  صحيح  ال،   -
والعربي  اللبناني  املطبخ  رئيسي 
ولكننا قدمنا ايضا مأكوالت يونانية 
وايطالية وصينية وهندية وغريها.

* هل من كلمة اخرية؟
اللبنانية  العائالت  نشجع  اننا   -
هكذا  االشرتاك يف  على  والعربية 
املشاركات  تكسب  ألنها  برنامج 
وتقدم  بالنفس  الثقة  من  املزيد 
للمجتمع  بلدها  مطبخ  ثقافة 
اكتساب  اىل  اضافة  االسرتالي، 
الطهو  فن  عن  خربة  املشاركات 
لثقافات اخرى وبذلك تنفتح امامها 

افق ثقافية واجتماعية واسعة.
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The Australian Work-
ers Union is expected to 
mount an urgent Federal 
Court challenge to an in-
vestigation into its con-
duct, after the union’s 
Sydney and Melbourne 
headquarters were dra-
matically raided by the 
Australian Federal Police 
on Tuesday evening.
The AFP raids were part 
of an investigation by 
newly established union 
watchdog the Registered 
Organisations Commis-
sion into AWU donations 
to activist group GetUp!, 
when Opposition Leader 
Bill Shorten led the union.
Opposition leader Bill 
Shorten has described the 
police raids on the AWU, 
over a donation to GetUp! 
when he was union boss, 
as a “grubby effort by a 
grubby government”.
The surprise raids trig-
gered allegations from the 
union movement, activists 
and the Labor Party that 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has politicised 
the police to harm the op-
position, a claim the gov-
ernment has dismissed 
as “an offensive slur and 
a disgraceful distraction”.
Union lawyers are likely 
to challenge the examina-
tion of the documents at 
the Federal Court in Mel-
bourne on Wednesday, 
an AWU spokesman said.
“The application will be 
to object to the validity of 
the investigation and the 
warrants,” the spokes-
man told AAP.
The Commission said the 
raids were triggered after 
it received information 
that documents relevant 
to the investigation were 
being “concealed or de-
stroyed” and sought au-
thorisation from a mag-
istrate for immediate AFP 
access to the documents.
The commission’s inves-
tigation, launched earlier 
this month, is examining 
whether the $100,000 
donation was within the 

AWU’s rules. The inves-
tigation came after a re-
ferral from Employment 
Minister Michaelia Cash 
in August.. 
But Senator Cash said 
she did not order the raids 
and did not find out about 
them until they were al-
ready under way.
“I found out as it unfolded 
on the television,” she 
told a Senate estimates 
hearing.
She says others in her of-
fice were informed short-
ly before she was, but 
insists none of her staff 
alerted anyone in the me-
dia.
Asked if she had asked 
the Registered Organisa-
tions Commission to in-
vestigate how the media 
learned about the raids, 
she said: “They’re an in-
dependent agency, so no 
I have not.”
Senator Cash was also 
asked whether she had 
referred any other matters 
to the Commission but 
she declined to answer, 
saying she would take it 
on notice.
Mr Shorten on Wednesday 
described the raids as “a 
political witch hunt”.
“Well, quite frankly, the 
use of 30 AFP officers to 
collect documents, which, 
as the union has said, all 
they had to do was bring 
up, was an amazing waste 
of money, but we under-
stand what this is about,” 
he said.
“I have the greatest re-
spect for the Australian 
Federal Police and its 
serving officers. What I 
don’t respect is that the 
regulator, at the behest of 
the government, is con-
ducting a political witch 
hunt designed to throw 
mud in the hope that 
some will stick.”
Late on Tuesday, AWU 
national secretary Daniel 
Walton labelled the raids 
“an extraordinary abuse 
of police resources” 
and part of an attempt to 

AWU to launch Federal Court chal-
lenge after dramatic AFP raids 

smear Mr Shorten.
“We’re extremely con-
cerned about the actions 
of the Registered Organi-
sations Commission and 
extremely concerned of 
the actions of the Turnbull 
government,” he said.
In a statement, GetUp! 
said the dramatic police 
actions raised “concern-
ing questions” and said 
the organisation handled 
the 2005 donation appro-
priately.
“This is part of a pattern 
from this government try-
ing to silence its critics or 
anyone who challenges 
it,” GetUp! national direc-
tor Paul Oosting said.
Opposition employment 
spokesman Brendan 
O’Connor said: “It’s clear 
from what has happened  
that Malcolm Turnbull 
has intervened and has 
abused his position in 
power and abused the 
resources of the police 
to make an attack on the 
Leader of the Opposi-
tion.”
Mr O’Connor said the 
Registered Organisations 
Commission, re-estab-
lished by the government 
after the double dissolu-
tion election, had used its 
“coercive powers” to de-
ploy police and called on 
Mr Turnbull to explain his 
involvement.
Mr Turnbull told reporters 
the union “has got ques-
tions to answer [and] Bill 
Shorten has questions to 
answer”, and lashed Mr 
O’Connor’s comments.
“The police keep us safe 
from crime, safe from 
terrorism, and uphold 
the rule of law, and the 
AWU should comply with 
the law and when they 
have  spokesmen like Mr 
O’Connor, [who] would 
prefer to defend the thugs 
and criminals in the CF-
MEU than stand up for the 
police that keep us safe, 
that shows you a lot about 
the values of the Labor 
Party and Bill Shorten.”
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The NSW budget surplus 
for last financial year 
has come in $1.2 billion 
higher than estimated, 
mainly due to lower than 
expected expenses but 
also higher than forecast 
revenue from taxes, divi-
dends and fines.
Treasurer Dominic Per-
rottet on Tuesday tabled 
the final result for 2016-
17 as a surplus of $5.7 
billion, up from the $4.5 
billion announced in the 
June budget.
The final report on the 
state’s finances for 2016-
17 says that the better re-
sult was due to expenses 
falling by $985 million 
and revenue increasing 
by $131 million.
Transactions from “dis-
continuing operations” 
contributed a further $136 
million.
Discontinuing operations 
during 2016-17 were 
electricity firms Ausgrid 
and Endeavour, the gov-
ernment super scheme 
Pillar and the Land and 
Property Information ser-
vice, all of which were pri-
vatised.
The report said the rev-
enue increase from the 
June estimate was mainly 
a result of higher taxes 
and levies, dividends and 
distributions and fines 
and fees.
However, this increase 
was “largely offset” by 
lower grants and subsi-
dies revenue and lower 
sales of goods and ser-
vices.
The reduction in expens-
es was down to “lower 
grants and subsidies ex-
penditure across a range 
of agencies”, lower claims 
against the government 
self-insurance agency 
SiCorp and “re-profiling 
of rail projects” within 
Transport for NSW.
Mr Perrottet said the 
stronger budget position 
“means we can continue 
to invest in public trans-
port, vital roads, schools 
and hospitals at levels 
NSW has never seen be-

fore”.
He said the increase “will 
continue to be directed 
to infrastructure delivery 
and frontline services”.
“Since we came to office, 
our plan has been to build 
the strongest possible 
economy to secure the 
state’s future and that’s 
precisely what today’s re-
sult allows us to do,” he 
said.
The final result has also 
seen an improvement in 
NSW’s net debt position.
The general government 
sector has net debt of 
negative $9.3 billion at 
June 30 this year.
“This is an improvement 
of $1.5 billion from the 

 NSW budget surplus grows to $5.7 billion

An emotional Malcolm 
Turnbull has told Labor 
MP Linda Burney her 
parliamentary colleagues 
grieve with her over the 
sudden death of her son.
“Linda’s loss is unspeak-
ably sad,” the prime min-
ister told parliament on 
Wednesday, adding the 
worst dread of all parents 
was the loss of a child.
“She is a strong woman. 
Stronger because of the 
love that all of us, the 
sympathy that all of us, 
the friendship that all of 
us share with her at this 
tragic time.”
Binni Kirkbright-Burney, 
33, was found dead on 
Tuesday night at the Bur-
ney family home in Syd-
ney.
“I returned to Sydney last 
night to be with him this 
one last time,” Ms Burney 

said in a statement, de-
scribing her son as a car-
ing and loving man who 
struggled with mental 
health and with addiction.
“He tried so hard to con-
quer his demons as I and 
my family have tried so 
hard to support him in ev-
ery way we could. “
Ms Burney said police had 
told her there appeared to 
be no suspicious circum-
stances, but the cause of 
her son’s death was yet to 
be determined.
“I don’t want to pre-empt 
subsequent inquiry but 
we all thought we were 
getting somewhere. I 
don’t know what life will 
be like without him.”
Labor leader Bill Shorten 
reiterated the prime min-
ister’s remarks, saying 
losing a child was every 
parent’s nightmare.

Parliament grieves for 
Linda Burney’s loss

forecast position in the 
2017-18 budget,” Mr Per-
rottet said.
The June budget papers 
forecast a $2.7 billion sur-
plus in 2017-18, $2.1 bil-
lion in 2018-19 and $1.5 
billion in 2019-20.
The hefty 2016-17 surplus 
is thanks largely to stamp 
duty revenues from the 
part-privatisation of Aus-
grid and Endeavour.
The budget forward esti-
mates will be updated at 
the half-yearly review in 
December.
The improved budget re-
sult for 2016-17 comes 
after NSW’s Triple A cred-
it rating was reaffirmed by 
Moody’s last week.
On Monday NSW was 
again ranked as Austra-
lia’s top performing state 
economy in Commsec’s 
State of the State’s re-
port.
The report found NSW led 
on retail trade, equipment 
investment and dwelling 
starts and a jobless rate 
of 4.6 per cent.

Treasurer Dominic Perrottet
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العامل الروحاني د. عالء العوادي
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Lunch from $5

 Shop 3 /120 Rawson Rd, Greenacre NSW 2190 -  Tel: 02 9790 

تشكيلة واسعة ومتنوعة من الحلويات العربية واالفرنجية
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خربة أكثر من 30 سنة يف  عالم الحلويات




