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منسوب  ارتفاع  ظّل  يف 
متزامنًا  املنطقة  التوتر يف 
ـ  االمريكي  التصعيد  مع 
االنظار  ظلت  االيراني، 
»باب  مضيق  على  منَصّبة 
املندب« بعد تعليق اململكة 
مرور  السعودية  العربية 
بقي  عربه،  نفطها  شحنات 
ملف  على  منصبًا  االهتمام 
يف  السوريني  النازحني 
الروسية  املقرتحات  ضوء 
العادتهم اىل بالدهم واليت 
أمس  حبث  موضع  كانت 
املسؤولني  بني  االول 
روسي  ووفد  اللبنانيني 
برئاسة  املستوى  رفيع 
الفرينتييف  الكسندر 
للرئيس  اخلاص  املوفد 
بوتني،  فالدميري  الروسي 
املندوب  أعلن  وقت  يف 
الروسي الدائم لدى األمم 
نيبينزيا،  فاسيلي  املتحدة 

أن بالده بدأت تطرح هذه 
القضية يف األمم املتحدة.

الروسي  الوفد  جرى  فقد 
العسكري   - الديبلوماسي 
إلطالع  لبنان  حمادثات يف 

على  فيه  املسؤولني 
املبادرة الروسية يف شأن 
إعادة الجئني سوريني إىل 
العملية  واخلطوات  بلدهم 

لتحقيق ذلك.

التتمة صفحة 31

الروسي  الوفد  وانتقل 
الذي جاء جوًا من األردن، 
احلريري  رفيق  مطار  من 
إىل  بريوت  يف  الدولي 
املكلف  الرئيس  منزل 
سعد  احلكومة  تشكيل 
مبعوث  ويرتأسه  احلريري، 
إىل  الروسي  الرئيس 
سورية ألكسندر الفرنتييف، 

رافضا توقيع ميثاق اهلجرة
داتون:  أسرتاليا لن 
تتنازل عن سيادتها 

الرؤساء عون وبري والحريري يف لقاء الوفد الروسي )داالتي ونهرا(

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

الوفد الروسي يطلع الرؤساء الثالثة على خطته:
احلـكومة الـسورية تقـبل عـودة النازحـني!

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

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

االسرتالي  الداخلية  الشؤون  وزير  أعلن 
بيرت داتون إن أسرتاليا لن توقع عن ميثاق 
اهلجرة التابع لألمم املتحدة بصيغته احلالية 

رغم أنها ساعدت يف التفاوض بشأنه.
وشدد الوزير داتون على أن األمر يتعلق 

بسيادة أسرتاليا.
القرار  اإلنسان  حقوق  نشطاء  وأدان 
األسرتالي بعدم التوقيع على اتفاق اهلجرة 
الدولي واعتربوه حماولة لتفادي املزيد من 

التفتيش املتعلق بسياسات أسرتاليا.
صحيفة  نشرته  تقرير  صحة  ومؤكدا 
األسرتاليان يف وقت سابق هذا األسبوع، 

التتمة صفحة 31

باسيل من واشنطن: التهديد األكرب للصيغة اللبنانية النزوح السوري واللجوء الفلسطيين

مـَن آمـَـن بي وإن مـات فـسيـحيا
األم الغالية، 
عـميدة آل 

الـدكان،
الـفقيدة دالل 
فـهيم الـدكان 
)أم نــزيه( يف 

التفاصيل على الصفحة 21ذمـة اهلل

سخر اجلنرال قاسم سليماني، قائد »فيلق 
الثوري«  »احلرس  لـ  التابع  القدس« 
األمريكي  الرئيس  تهديد  من  اإليراني، 
حسن  اإليراني  نظريه  ترامب  دونالد 
روحاني، داعيًا إياه إىل توجيه التهديدات 

إليه.
»عشاق  ضمن  وقواته  نفسه  وأدرج   
يف  حرب  أي  أن  إىل  منبهًا  الشهادة«، 
إمكانات«  كل  »تدمري  ستعين  املنطقة 
»البحر  أن  من  وحمذرًا  املتحدة،  الواليات 

األمحر مل يعد آمنًا للقوات األمريكية«.
وكان روحاني حّذر ترامب من أنه »سيندم« 
على »عبثه بذيل األسد«، معتربًا أن نزاعًا 
عسكريًا بني واشنطن وطهران سيكون »أّم 

التتمة صفحة 31

لـ الكبري  االفتتاح 
األفراح يف كوغرا أفران 

%40 حسومات 
راجع صفحة 18

السعودية جتمد عبور ناقالتها النفطية 
مضيق باب املندب إىل أن يصبح آمناً 

العربية  اململكة  أعلنت 
مرور  تعليق  السعودية 
عرب  اخلام  نفطها  شحنات 
مضيق باب املندب )جنوب 
غربي اليمن( موقتًا، بعدما 
ميليشيات  استهدفت 
نفط  ناقليت  احلوثيني 
عبورهما  أثناء  سعوديتني 

املضيق.
وبعد قرار اململكة ارتفعت 

التتمة صفحة 31

العاملية،  النفط  أسعار 
فيما دانت دول ومنظمات 
الناقلتني  استهداف 
الدولية  املالحة  وتعريض 

األمحر  البحر  يف  والتجارة 
إىل اخلطر.

سليماني: البحر األمحر مل 
يعد آمناً للقوات األمريكية

السوري  اجليش  رفع 
اخلميس  االول  امس 
معرب  فوق  السوري  العلم 
الذي  القسم  مع  القنيطرة 
هضبة  من  إسرائيل  حتتله 
أفاد  ما  وفق  اجلوالن، 
حلقوق  السوري  املرصد 

اإلنسان.
رامي  املرصد  مدير  وقال 
قوات  »رفعت  الرمحن  عبد 
السوري  العلم  النظام 
أبرز  القنيطرة،  معرب  فوق 
احملتل  اجلوالن  مع  املعابر 
إثر دخوهلا مدينة القنيطرة 

أربع  حواىل  بعد  املدمرة 
سنوات من فقدان السيطرة 

عليها«.
النظام  قوات  ودخلت 
مدينة القنيطرة، إثر خروج 
رفضوا  معارضني  مقاتلني 

التتمة صفحة 31

اجليش السوري يسيطر على معرب القنيطرة ويرفع العلم
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
اخلاص  املوفد  عون  ميشال 
فالدميري  الروسي  للرئيس 
الفرينتييف،  الكسندر  بوتني 
امس  ظهر  بعد  استقبله  الذي 
االول يف قصر بعبدا، يف حضور 
رئيس جملس النواب نبيه بري 
والرئيس املكلف سعد احلريري، 
باملبادرة  لبنان  »ترحيب 
النازحني  العادة  الروسية 
السوريني اىل بالدهم«، معتربا 
مع  يتجاوب  املوقف  »هذا  ان 
عودة  لتأمني  اللبنانية  الدعوات 
تداعيات  من  حيد  ما  هلم،  آمنة 
النزوح السوري على الوضع يف 

لبنان«.
وشكر الرئيس عون نظريه بوتني 
على »دعمه للبنان والدور الذي 
االرهاب  حملاربة  روسيا  لعبته 
ان  اىل  الفتا  متدده«،  ومنع 
»لبنان استطاع ان يقضي على 
اجملموعات االرهابية اليت احتلت 
جزءا من االراضي اللبنانية على 
احلدود الشرقية مع سوريا، كما 
القضاء  االمنية  القوى  تواصل 
اليت  كلها  النائمة  اخلاليا  على 

متكنت من اكتشافها«.
اجلمهورية  رئيس  واعرب 
لتقديم  لبنان  »استعداد  عن 
لتنفيذ  الالزمة  املساعدة 
بإعادة  الروسية  املقرتحات 
اللجان  عرب  سواء  النازحني، 
او  الغاية،  هلذه  ستشكل  اليت 
عرب اآللية اليت ستعتمد«، داعيا 
»املساعدة  الدولي اىل  اجملتمع 
ال  العودة،  هذه  حتقيق  يف 
سيما وان االزمة السورية باتت 
ما  السياسي،  ابواب احلل  على 
لتحقيق  املؤاتية  االجواء  يوفر 

العودة«.
ترأس  عون  الرئيس  وكان 
الروسي،  الوفد  مع  احملادثات 
بري  الرئيسني  حضور  يف 
اجلانب  عن  وشارك  واحلريري. 
الوطين  الدفاع  وزير  اللبناني: 
اجليش  قائد  الصراف،  يعقوب 
املدير  عون،  جوزاف  العماد 
العام لالمن العام اللواء عباس 
املخابرات  مدير  ابراهيم، 
الركن  العميد  اجليش  يف 
الشؤون  مدير  منصور،  انطوان 
اخلارجية  وزارة  يف  السياسية 
املدير  خوري،  غدي  السفري 
العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور 
املستشارة  شقري،  انطوان 

اهلاشم،  عون  مرياي  الرئاسية 
العميد  العسكري  املستشار 
مطر،  بول  املتقاعد  الركن 
السفري  الديبلوماسي  املستشار 
يف  االعالم  مدير  وهبه،  شربل 
شالال  رفيق  اجلمهورية  رئاسة 
اخلارجية  وزارة  يف  واملستشار 

اسامة خشاب.
الروسي  اجلانب  عن  وحضر 
وزير  نائب  الفرنتييف،  اىل 
فريشينني،  سريغي  اخلارجية 
القائم بأعمال السفارة الروسية 
اجلنرال  مقصودوف،  فاتشالف 
ستانيسالف غادجيما غوميدوف، 
اجلنرال سريغي فانسييف، وعدد 
والضباط  الديبلوماسيني  من 
وزارتي  يف  واملستشارين 
الروسيتني  والدفاع  اخلارجية 
والسفارة الروسية يف بريوت.

نقل  االجتماع،  مستهل  ويف 
الروسي  الرئاسي  املوفد 
حتيات  عون،  الرئيس  اىل 
فالدميري  الروسي  الرئيس 
ب«التوفيق  له  ومتنياته  بوتني 
للشعب  والتقدم  للبنان  واخلري 
وعرض  الصديق«،  اللبناني 
الروسية  املقرتحات  تفاصيل 
السوريني اىل  النازحني  العادة 
به  البحث  مت  ما  وفق  بالدهم، 
والرئيس  بوتني  الرئيس  بني 
االمريكي دونالد ترامب يف قمة 

هلسنكي.
محل  االجتماع،  نهاية  ويف 
الروسي  املوفد  عون  الرئيس 
بوتني،  الرئيس  اىل  حتياته 
الروسي  للشعب  ومتنياته 
واالستقرار  بالرخاء  الصديق 

والتقدم.
املوفد الروسي

الفرنتييف  حتدث  اللقاء،  بعد 
»ان  فقال:  الصحافيني،  إىل 
تعليمات  وفق  متت  زيارتنا 
الروسي،  الرئيس  من  مباشرة 
فخامة  مع  البحث  اجل  من 
اللبنانية،  والسلطات  الرئيس 
متعلقة  اساسية  مسائل  يف 
وباالخص  املنطقة  يف  بالوضع 
يف سوريا، وتأثريها على دول 
كانت  لقد  لبنان.  ومنها  اخرى 
هذا  ومثمرة يف  بناءة  مباحثاتنا 
فخامة  ووضعنا  اخلصوص، 
اللبنانية  والسلطات  الرئيس 
اطلقها  اليت  املبادرة  اجواء  يف 
ما  بوتني يف  فالدميري  الرئيس 
ان  علما  النازحني،  عودة  خص 

عون التقى املوفد الروسي: نرحب باملبادرة الروسية وسنقدم الالزم لتنفيذها
 الفرينتييف: سوريا مستعدة الستقبال كل من يرغب بالعودة

الرئيس العماد عون مستقبال الرئيسني بري والحريري والوزير املشنوق

كل  يستقبالن  واالردن  لبنان 
منهما حنو مليون نازح، وتركيا 
حنو ثالثة ماليني ونصف املليون 
نازح، ولكن العدد االمجالي لكل 
خمتلف  السوريني يف  النازحني 
يبلغ حنو 6 ماليني  العامل  احناء 
احصاءات  املليون وفق  ونصف 

االمم املتحدة«.
الوضع  ان  »نعتقد  اضاف: 
اهلدوء  اىل  مييل  سوريا  يف 
وعلى  االرهاب  على  واحلرب 
»داعش« وصلت اىل نهايتها، 
لبعض  حاجة  هناك  بالطبع 
تبقى  ما  مع  للتعامل  الوقت 
االرض  وحترير  االرهابيني  من 
يتم  ان  ونأمل  منهم  السورية 
ذلك، ليس فقط على االراضي 
السورية بل على اراضي الدول 

اليت يتواجدون فيها«.
خالل  شددنا  »لقد  وتابع: 
على  االبقاء  اهمية  على  اللقاء، 
التعاون الوثيق يف التعامل مع 
هذا التهديد اخلطري، واختاذ كل 
له.  حد  لوضع  الالزمة  التدابري 
النازحني، فمن  اما يف موضوع 
املالئمة  االجواء  تهيئة  املهم 
هلم للعودة، واحلكومة السورية 
ابلغتنا باالمس من خالل لقائنا 
بشار  السوري  الرئيس  مع 
األسد، استعدادهم يف استقبال 
كل من يرغب من السوريني يف 
كل  وتوفري  أرضه  اىل  العودة 
الشروط الالزمة هلم للعودة اىل 
وضعهم الطبيعي. ونعلم مجيعا 
احلكومة  باستطاعة  ليس  انه 
الالزمة  االموال  تأمني  السورية 
ونعتمد  الراهن،  الوضع  بسبب 
للمساعدة  الدولي  اجملتمع  على 
له  االمر  يف هذا اجملال، فهذا 
سياسيا،  وليس  انساني  طابع 
الدولية  املساعدة  دون  ومن 
خلق  جدا  الصعب  من  سيكون 
للسوريني  املالئمة  االجواء 
كونهم  العودة،  يف  الراغبني 
بعد  العيش  كيفية  يعلمون  ال 

وصوهلم اىل سوريا«.
فخامة  ابلغت  »لقد  واردف: 
اننا  احلكومة  ورئيس  الرئيس 
من  جدا  اجيابية  اشارات  تلقينا 
وهناك  السورية،  السلطات 
يومي  بشكل  يعودون  نازحون 
ويعلم  صغرية،  بدفعات 

هناك  ليس  انه  العائدون 
احلكومة  قبل  من  تهديد  اي 
السورية  الشرعية  والقوى 
اليت  املناطق  على  اليت تسيطر 
انها  النازحني.  عودة  تشهد 
ال  الذين  للنازحني  جيدة  بادرة 
اللبنانية  االراضي  على  يزالون 
تدفعهم  والرتكية،  واالردنية 
الوقت  حان  بأنه  التفكري  إىل 
للعودة اىل ارضهم، النهم هم 
بناء  اعادة  على  قادرون  فقط 
سبق  وكما  واعماره.  وطنهم 
مع  احملادثات  كانت  واشرت، 
فخامة الرئيس وتلك اليت كنت 
احلريري  الرئيس  مع  أجريتها 
بناءة واجيابية وقررنا االستمرار 

يف التعاون املشرتك«.

حوار مع الصحافيني
الفرنتييف  بني  حوار  دار  ثم 
هو  ما  فسئل:  والصحافيني، 
الذين  السوريني  النازحني  عدد 

تفكرون باعادتهم من لبنان؟
العودة  ان  تبلغنا  »لقد  اجاب: 
بدأت وهناك حنو الف نازح قد 
االسبوعني  خالل  بالفعل  عادوا 
املسألة  ان  ونعتقد  االخريين، 
القيام  هو  واملهم  ستستمر، 
ما  وسرعان  االوىل  باخلطوة 
ستكرب  ثلج  كرة  اىل  ستتحول 

حتما مع الوقت«.
سئل: ماذا كان اجلواب اللبناني 

على املبادرة الروسية؟
اجاب: »من املهم التفكري خبطة 
السوريني اىل  النازحني  العادة 
من  الكثري  وهناك  ارضهم، 
الشأن،  بهذا  املتعلقة  املسائل 
ومنها قلة الثقة والتمويل املالي 
الالزم، ولكنها امور قابلة للحل، 
وقد قررنا القيام بتعاون بشكل 

دوري«.
اليت  الضمانات  هي  ما  سئل: 
تعطيها  ان  لروسيا  ميكن 

للنازحني من اجل العودة؟
العادية  احلياة  »ان  اجاب: 
واحلكومة  سوريا،  اىل  تعود 
للنازحني  امنية  ضمانات  تعطي 
الراغبني يف العودة، وقد صدر 
حول  احلكومة  من  رمسي  بيان 
هذا االمر، وال مانع من العودة 
وممارسة احلياة املدنية الطبيعية 
الراديكالية  االفكار  عن  بعيدا 

واللجوء إىل القتال«.
معارضة  تأثري  هو  ما  سئل: 
التفاوض  لبنانية  اطراف 
على  السورية،  احلكومة  مع 

مهمتكم؟
نظر  وجهات  »هناك  اجاب: 
اللبناني،  اجملتمع  داخل  خمتلفة 

العام  الشعور  ان  اعتقد  ولكن 
هو ان النازحني عبء على الدول 
اليت تستضيفها، وهو ما تعاني 
املثال.  سبيل  على  اوروبا  منه 
هذا ال يعين حصول امجاع على 
وجهة نظر واحدة يف اجملتمعات. 
ويف لبنان، اعتقد ان اجلو العام 
هو التعاون مع هذه املبادرة من 

اجل عودة النازحني«.
من  اشارات  تلقيتم  هل  سئل: 
الواليات املتحدة حول مهمتكم؟

اجاب: »لقد مت اثارة هذا االمر 
يكن  ومل  هلسنكي،  قمة  خالل 
ولكن  ملموسة  نتيجة  من  هناك 
القيام  قرر  الروسي  الرئيس 
بالتعاون والتنسيق على اساس 
يف  اما  االنسانية.  املساعدات 
ان  فأعتقد  النازحني،  خص  ما 
اىل  حتتاج  االمريكية  االدارة 

وقت لتبلور بعض االفكار«.
اليت  املناطق  هي  ما  سئل: 

ستشهد عودة النازحني؟
كل  عن  نتكلم  »حنن  اجاب: 
تسيطر  اليت  السورية  االراضي 
السورية،  احلكومة  عليها 
والنتائج تظهر من خالل مباشرة 

عدد من النازحني بالعودة«. 

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الصرح  اليوم  ظهر  بعد  الراعي 
وفدا  بكركي،  يف  البطريركي 
يف  اللبنانية  اجلالية  ابناء  من 
جملس  رئيس  برئاسة  الكويت 
الكويت  يف  املارونية  الرعية 
جوزاف اسطفان ، وكان عرض 
ألبرز النشاطات اليت قامت بها 
الرعية العام املاضي واإلستعداد 

إلمتام نشاطات مستقبلية.
على  الراعي  اسطفان  وهنأ 
سالمة العودة مثنيا على«الدور 

الروحي والوطين الذي يقوم به 
الدول  خمتلف  ويف  لبنان  يف 
اجلالية  ابناء  فيها  يوجد  اليت 
»اجلالية  ان  مؤكدا  اللبنانية، 
متضامنة  الكويت  يف  اللبنانية 
ترفع  وهي  البعض  بعضها  مع 
احتضنها  بلد  يف  لبنان  اسم 

واصبح وطنا ثانيا هلا«.
حزب  رئيس  الراعي  التقى  ثم 
اجلميل  سامي  النائب  الكتائب 
سليم  السابق  الوزير  يرافقه 
الصايغ، وكان حبث يف األوضاع 

العامة. 

الراعي استقبل رئيس الكتائب ووفدا 
من ابناء اجلالية يف الكويت

البطريريك الراعي مستقبال النائب الجميل

عون ابرق اىل االسد وشيخ العقل يف 
سوريا معزيا بضحايا جمزرة السويداء

ابرق رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون اىل الرئيس السوري 
بشار االسد وشيخ عقل طائفة املوحدين الدروز يف سوريا، معزيا 

بضحايا جمزرة السويداء اليت نفذها ارهابيو تنظيم »داعش«.
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WORLD FRUIT
والـفواكه  الـخضار  أنـواع  جـميع  عـلى  مـنافسة  أسـعار 
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية
بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

كـيلـو  الــجزر  بـ 0,99  $كـيلـو بــندورة  بـ 1,49 $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,49 $ زيت كانوال أو نباتي )2 ليرت(  بـ 3,99 $

طحينة قلعجية )2 كيلو(  بـ 15,99 $

بـصل )10 كيلو(  بـ 4,99 $ بـطاطـا حـلوة )1 ليرت(  بـ 0,39 $

صـندوق حـامض بـ 7,99 $

صندوق أناناس )24 قنينة( بـ 12,99 $

نبيع بالجملة واملفرّق.. نؤمـّن طلبات املطاعم.. نفتح 7 أيام يف األسبوع
بزورات مشكـّلة

ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $
لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت بـ $15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض 
صاحل لغاية 

يوم
 اجلمعة
 6 آب

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

M; 0410 062 726
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  إجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
االول، برئاسة النائب حممد رعد 
اصدرت  أعضائها،  ومشاركة 
اىل  فيه  اشارت  بيانا  بعده 
وتعقيدات  احمللي  »الوضع  ان 
حمور  شكال  احلكومي،  التأليف 
التداول لتحديد اسباب املراوحة 
سياسية  حلظة  يف  والتسويف 
تفرض فيها التطورات السورية 
ان  ينبغي  اساسية  ملفات 
بانفتاح  اللبنانية  الدولة  تقاربها 
واجيابية لتحقيق مصاحل مشرتكة 
عالقات  وجود  تقتضي  للبلدين 
تواصل سياسي  وقنوات  دافئة 
تنهض مبسؤولية معاجلة امللفات 
ملصلحة  املطروحة  الضرورية 
على  والسوري  اللبناني  الشعب 

حد سواء«.
النازحني  »ملفات  ان  واعتربت 
الربي  والنقل  السوريني 
األمن  عن  فضال  سوريا،  عرب 
االسرتاتيجي الذي يتهدده العدو 
الصهيوني على اجلانبني اللبناني 
وحدها  كافية  هي  والسوري. 
يؤكد  اليت  العالقة  لتصحيح 
ضرورتها السياق اجلديد الكاشف 
سوريا  انتصار  عن  بوضوح 
ومشروعها  االرهاب  قوى  على 
ان  املنطقة.  كل  يف  التخرييب 
حكومة  وجود  تقتضي  املرحلة 
الفاعلية  توفر  وطين  تضامن 
لبنان  مصاحل  لرعاية  املطلوبة 
الصعد  خمتلف  على  واللبنانيني 
واألمنية  السيادية  واملستويات 

واالقتصادية واإلمنائية«.
»االجنازات  يف  الكتلة  ورأت 
سوريا  حققتها  اليت  امليدانية 
االرهاب  قوى  ضد  وحلفاؤها 
الدولي  واحملور  التكفريي 
تطورا  هلا،  الداعم  واالقليمي 
اجهاض  يف  يسهم  مهما  نوعيا 
سوريا  على  التآمري  املشروع 
ولبنان ويعيد االستقرار واألمن 
الشقيقني.  للبلدين  الداخلي 
السوري  اجليش  استعادة  ان 
السيطرة شبه التامة على اجلنوب 
السوري وصوال اىل احلدود مع 
بلدتي  أهالي  وحترير  االردن، 
حمافظة  يف  وكفريا  الفوعا 
سوداء  فرتة  يطويان  ادلب، 
السوري  الشعب  فيها  عانى 
واالبتزاز  التهديد  جراء  األمرين 

االرهابي«.
قيادة  »سوريا  هنأت  وإذ 
هذا  على  وشعبا  وجيشا 
باركت  االسرتاتيجي«  االجناز 
وألهالي  عموما  »للسوريني 
كفريا والفوعة خصوصا، حتررهم 
من سطوة االرهابيني«، »منحنية 
أمام تضحيات املقاومني األبطال 
الذين كان هلم اسهامهم الفاعل 
املهم  االنتصار  هذا  حتقيق  يف 

والكبري«.
اىل  دعوتها  الكتلة  وجددت 
واضح  معيار  اعتماد  »وجوب 
احلكومة  تأليف  يف  وحمدد 
االستنسابية،  وجتنب  اجلديدة، 
اليت سيكون هلا حكما، تداعيات 
ثقة  منسوب  تطال  سلبية 
حكومتهم  بفاعلية  اللبنانيني 
أوضاع  معاجلة  على  وقدرتها 
البالد. إن تغييب هذا املعيار هو 
تشكيل  لتعثر  االساس  السبب 

احلكومة«.
الكبري  »ارتياحها  عن  واعربت 
من  النواب  الزمالء  لفعالية 
وملداخالتهم  الكتل  خمتلف 
جلسة  خالل  واملسؤولة  اجلادة 

اليت  اليوم  املشرتكة  اللجان 
املتعلق  القانون  اقرتاح  اقرت 
حبماية كاشفي الفساد ومشروع 
القانون املتعلق مبعاجلة النفايات 

الصلبة يف لبنان«.
»اذ  انها  اىل  الكتلة  ولفتت 
القرار  الدفع  يف  ساهمت 
االقرتاح واملشروع اآلنفي الذكر 
متابعتها القرار كل  تؤكد  فانها 
املدرجة  واملشاريع  االقرتاحات 
اللجان  اعمال  جدول  على 
املشرتكة يف  واللجان  املختصة 
العهدة  وتبقى  العامة.  اهليئة 
بواجبها  للقيام  احلكومة  على 
القوانني  احالة  ومسؤوليتها يف 
التطبيق  حيز  اىل  الصادرة 
واالشراف على حسن سري العمل 

مبوجبها«.
قوى  قيادة  »جملس  ودعت 
رفض  اىل  الداخلي  األمن 
يكن  أيا  السياسية،  التدخالت 
ونتائج  سري  يف  مصدرها، 
عناصر  لتطويع  املقررة  املباراة 
ان  مؤكدة  جدد«،  ورتباء 
»اعتماد الكفاءة واألهلية كمعيار 
ثقة  يعزز  أن  للنجاح، من شأنه 
املواطنني بأجهزة األمن ورجاهلا 
املرعية  القوانني  خمالفة  وان 
اإلجراء من قبل قيادات األجهزة 
ملساءلتها  يدفعنا  سوف  األمنية 
احلروف  على  النقاط  ووضع 
تصويبا لألداء وتطبيقا للدستور 
لكفاءات  وإحرتاما  والقوانني 

أبنائنا اللبنانيني«.
ومدير  الطاقة  »وزير  دعت  كما 
اىل  لبنان  كهرباء  مؤسسة  عام 
التدخل الشخصي املباشر منهما 
بربنامج التقنني للتيار الكهربائي، 
ألن املواطنني يف مناطق البقاع 
والنبطية  وصور  والضاحية 
يضيقون ذرعا باالستنسابية غري 
من  مناطقهم  حترم  اليت  املربرة 
التغذية مبعدل ست ساعات أقل 
الوضع  إن  االخرى.  املناطق  من 
بل  االنتاج  بقدرة  له  عالقة  ال 
بالتوزيع.  مبزاجية لدى املعنيني 
سريعة  اجراءات  تنتظر  والكتلة 
حدا  له  وتضع  االمر  هذا  تعاجل 

نهائيا«.
الكتلة  اشارت  اخرى،  جهة  من 
االخري  الكنيست  »قرار  ان  اىل 
واملدان، الذي اعترب فيه الكيان 
الصهيوني دولة قومية يهودية، 
أضاف دليال فاضحا على عنصرية 
لفلسطني،  الغاصبة  اسرائيل 
يستقوي  القرار  هذا  ان  ورغم 
باحلماية االمريكية الدائمة، فإنه 
إذ  شيئا،  احلقيقة  يف  يغري  ال 
اهلوية  عربية  فلسطني  ستبقى 
الفلسطينيني  ألهلها  وستعود 
وستبقى  الزمن  طال  مهما 
املقاومة السبيل االجدى لتثبيت 
املصري  وتقرير  العودة  حق 
شرفاء  كل  من  ومؤيدة  مدعومة 

املنطقة والعامل«.
»اجراءات  الكتلة  ودانت 
والعدوان  والتهديد  التعسف 
االمريكية  االدارة  متارسها  اليت 
العامل  وشعوب  دول  ضد 
وترى  لسياساتها  املناهضة 
للقانون  موصوفا  جتاوزا  فيها 
الدولي ومصادرة حلرية اآلخرين 
يف  واالستقرار  لألمن  وتقويضا 
اكثر من بلد ومنطقة يف العامل. 
اوال  تسيء  االجراءات  هذه  ان 
اىل الشعب االمريكي، وتضاعف 
لالدارة  احلرة  الشعوب  كراهية 
الفوضى  وتزرع  االمريكية 
أحناء  خمتلف  يف  واالضطرابات 

العامل«.

الوفاء للمقاومة: العتماد معيار واضح وحمدد 
يف تأليف احلكومة وجتنب االستنسابية

»القوات  حزب  رئيس  ترأس 
اجتماعا  جعجع  مسري  اللبنانية« 
لتكتل »اجلمهورية القوية«، يف 
رئيس  نائب  حبضور  معراب، 
الصحة  وزير  الوزراء  جملس 
تصريف  حكومة  يف  العامة 
األعمال غسان حاصباني، وزير 
تصريف  حكومة  يف  اإلعالم 
نائب  الرياشي،  ملحم  األعمال 
جورج  النائب  احلزب  رئيس 
عدوان، النواب: سرتيدا جعجع، 
أبي  إدي  ماجد  نصار،  أنيس 
فادي  قاطيشا،  وهبة  اللمع، 
شوقي  حواط،  زياد  سعد، 
الدكاش، جورج عقيص، أنطوان 
وجوزيف  واكيم  عماد  حبشي، 
اسحق، الوزيرين السابقني: جو 
النواب  كرم،  وطوني  سركيس 
إيلي  زهرا،  أنطوان  السابقني: 
كريوز، فادي كرم، أنطوان أبو 
فيما  جنجنيان،  وشانت  خاطر 
لشؤون  الدولة  وزير  تغيب 
تصريف  حكومة  يف  التخطيط 
األعمال ميشال فرعون، النواب: 
تالوزيان  جان  عاصي،  بو  بيار 
وسيزار معلوف، النائب السابق 
جوزيف املعلوف، األمينة العامة 
سركيس  شانتال  الكتورة 
ورئيس جهاز اإلعالم والتواصل 

شارل جبور.
وعقب االجتماع، تال جعجع بيانا 
أشار فيه إىل أن »التكتل يثمن 
الرئيس  يبذهلا  اليت  اجلهود 
املكلف سعد احلريري يف سبيل 
تشكيل احلكومة اجلديدة، ويدعو 
من جهة أخرى األطراف املعرقلة 
اىل الكف عن ممارساتها، تسهيال 
باتت  سريعة  تشكيل  لعملية 
اليها،  احلاجة  أمس  يف  البالد 
الراهنة. ويف  األوضاع  يف ظل 
السياق نفسه، يستنكر التكتل 
والتهويل  الضغط  حماوالت 
والوعيد اليت ميارسها املعرقلون 
املكلف،  الرئيس  على  أنفسهم 
واحد،  هدف  يف  تصب  واليت 
أال وهو الدفع بالرئيس املكلف 
حكومية  تشكيلة  اعتماد  إىل 
بعيدة عن الواقع التمثيلي الذي 
وال  األخرية،  االنتخابات  أفرزته 
قناعاته.  مع  بالتالي  تنسجم 
من جهة أخرى، إن انتظام عمل 
حتصني  يستوجب  املؤسسات 
كل منها وإرساء اسس التعاون 
يف ما بينها، انطالقا من القواعد 
يف  عليها  املتفق  الدستورية 

وثيقة الوفاق الوطين«.
اجلمهورية  »تكتل  أن  وأعلن 
القوية يستنكر احلملة املستمرة 
رئيس  نائب  هلا  يتعرض  اليت 
العامة  الصحة  وزير  احلكومة 
غسان حاصباني منذ أشهر عدة، 
على  تقوم  مربجمة  محلة  وهي 
الشائعات  وبث  الوقائع  حتوير 
سعيا إىل تشويه صورة الوزير 
انعكاسا  تشكل  اليت  حاصباني 
اللبنانية  القوات  وزراء  لصورة 
بثقة  فازوا  قد  كانوا  ان  بعد 
الغالبية الساحقة من اللبنانيني 
حسن  من  انطالقا  وتقديرهم، 
وخدمتهم  الوزاري،  ادائهم 
العلمية  ومقاربتهم  للمواطنني 
ما  اليها  يضاف  للملفات، 
يتصفون به من صدق واستقامة 
التأييد  هذا  إن  وشفافية. 
الكبري الذي ناله وزراء القوات 

اللبنانية أغاظ البعض، فعمد اىل 
نائب  على  مربجمة  محالت  شن 
رئيس احلكومة بغية النيل دفعة 
واحدة من صورة وزراء القوات 
حتتفظ  وعليه  ككل.  اللبنانية 
باملالحقة  حبقها  »القوات« 
على  يعمل  من  لكل  القضائية 
اختالق  عرب  مسعتها  من  النيل 

األخبار وتشويه الوقائع«.
ولفت إىل أن »تكتل اجلمهورية 
القوية ينظر بعني االرتياح اىل 
امريكي  تفاهم  عن  رشح  ما 
النازحني  إلعادة  روسي   -
السوريني اىل سوريا يف اقرب 
وقت ممكن، انطالقا من األردن 
هذا  يف  التكتل  ومثن  ولبنان. 
االتصاالت  سلسلة  السياق 
اليت اجراها الرئيس املكلف مع 
الطرف الروسي بشكل خاص يف 
من  النازحني  عودة  إيالء  سبيل 
لبنان األولوية الالزمة والتحضري 
يف  التنفيذ  موضع  لوضعها 
اقرب وقت ممكن. كذلك، تضع 
عالقاتها  كل  اللبنانية  القوات 
خدمة  يف  واخلارج  الداخل  يف 
هذه اخلطة، بغية إجناحها وعودة 
النازحني اىل بالدهم يف اقرب 

وقت ممكن«.
للتكتل من خالل  »تبني  وقال: 
متابعته للملفات احلياتية كافة، 
أن شركات عاملية عدة متخصصة 
قد  كانت  الكهرباء  انتاج  يف 
صدد  أو يف  بعروض،  تقدمت 
احلكومة  إىل  عروض  تقديم 
معامل  بإنشاء  تقضي  اللبنانية 
إلنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك 
من دون اي تكلفة على الدولة، 
النقص  لسد  استعدادها  كما 
احلاصل يف انتاج الطاقة حاليا، 
بانتظار  اخلاصة،  وبوسائلها 
املذكورة،  اإلنتاج  معامل  جهوز 
تنافسية  بأسعار  ذلك  كل 
يؤكد  اإلطار،  هذا  كبرية. ويف 
تشكيل  مع  سعيه،  التكتل 
باجتاه  للدفع  العتيدة،  احلكومة 
شروط  بدفرت  مناقصة،  إجراء 
للجميع،  املنافسة  يتيح  واضح 
ثم السري بالعرض األفضل من 
حرصا  املقدمة  العروض  بني 
على توفري ما يرتاوح بني مليار 
سنويا  امريكي  دوالر  وملياري 
وبالتالي  الدولة،  خزينة  على 
بنسبة  السنوي  العجز  خفض 
ترتاوح بني 20 و40%. إن هذه 
اخلطوة منفردة تؤمن أوال كهرباء 
ساعة/24،   24 مبعدل  للبنانيني 
اخلزينة  أوضاع  ثانيا  وتريح 
خفض  اىل  وتؤدي  اللبنانية، 
خفض  اىل  وبالتالي  الفوائد، 
العام، مما يفضي  الدين  خدمة 
اىل تشجيع االستثمارات الداخلية 

القروض  وتدفق  واخلارجية، 
دورة  عودة  وبالتالي  األجنبية، 
احلركة االقتصادية اىل ما جيب 
ان تكون عليه. وهلذه األسباب 
اجلمهورية  تكتل  يعلق  جمتمعة، 
القوية اهمية بالغة على إصالح 
اوىل  كخطوة  الكهرباء  قطاع 
على طريق اإلصالحات املطلوبة 
منذ زمن لتصحيح اخللل القائم 
يف ميزانية الدولة، واستطرادا 
النهوض  اىل  للوصول 

االقتصادي املنشود«.
أضاف: »يتوجه تكتل اجلمهورية 
القوية من اجليش بأحر التمنيات 
الثالث  اجليش  عيد  اقرتاب  مع 
الثقة  وجيدد  والسبعني، 
باملؤسسة العسكرية، املؤسسة 
الشرعية اليت تقع عليها حصرا 
لبنان  عن  الدفاع  مسؤولية 
وحفظ سلمه األهلي من اي خطر 

او عدوان«.
وأشار إىل أن »تكتل اجلمهورية 
القوية يتقدم بأحر التعازي من 
السويداء  جمزرة  شهداء  أهالي 
يد  اغتالتهم  الذين  األخرية، 
ويدعو  بارد،  دم  بكل  الغدر 

للمصابني بالشفاء العاجل«.
حوار

وردا على سؤال عن إمكانية أن 
»القوات  قوامه  حتالفا  نشهد 
املستقبل«،  »تيار  اللبنانية«، 

جعجع ترأس اجتماع اجلمهورية القوية: لن نقدم على أي حتالفات 
ملواجهة العهد ولن نتمكن من تأليف احلكومة من دون تدخل عون

اإلشرتاكي«  التقدمي  »احلزب 
و«حركة أمل« يف مواجهة العهد، 
خصوصا بعد تصرحيه األخري عن 
التقارب يف وجهات النظر بينه 
احلريري  سعد  الرئيس  وبني 
والنائب وليد جنبالط والرئيس 
نبيه بري، قال جعجع: »حنن من 
من  وبالتالي  للعهد،  الداعمني 
أقصى متنياتنا أن يكون أفضل 
ولذلك،  لبنان.  تاريخ  يف  عهد 
حتالفات  أي  على  نقدم  لن 
ملواجهته، باعتبار أننا يف صلب 
العهد، ولكن ما جيري هو  هذا 
مسألة  يف  تتشابه  آراءنا  أن 
تأليف احلكومة حتديدا. ولذلك، 
نقوم بتنسيق املواقف يف هذه 

املسألة«.
الكرة يف  يرمي  كان  إذا  وعما 
العماد  اجلمهورية  رئيس  مرمى 
ميشال عون عرب كالمه عن وجوب 
حصة  ضمن  من  كتلته  حصر 
التكتل ب8 وزراء وليس ب11 
وزيرا، قال: »ال أرمي الكرة يف 
يف  وإمنا  عون،  الرئيس  مرمى 
طبيعة احلال تكون الطابة دائما 
يف مرمى الرئيس أيا كان هذا 
املسؤول.  باعتباره  الرئيس، 
وأصبحت اليوم مقتنعا بأننا لن 
تأليف  إىل  الوصول  من  نتمكن 
احلكومة العتيدة من دون تدخل 

الرئيس عون«.

جعجع مرتئسا اجتماع الجمهورية القوية

استقبل رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري عصر امس االول 
من  وفدا  الوسط«  »بيت  يف 
طرابلس  بلدية  عمال  نقابة 
أمحد  هاشم  النقيب  برئاسة 
العبد اهلل الذي قال على األثر: 
احلريري  للرئيس  »شرحنا 
الظروف واألوضاع األليمة اليت 
طرابلس،  بلدية  يف  بها  منر 
فهناك كيدية كربى متارس علينا 
كعمال وكنقابة. وقد أردنا أن 
نزور الراعي الدائم لنا وصديقنا 
الغالي  الساهرة علينا،  والعني 

احلريري،  الرئيس  الغالي،  ابن 
وإن شاء اهلل سنحصل من خالله 
على حقوقنا املادية واملعنوية، 
التهميش  ذلك  بعد  نعيش  وال 
لتيار  انتمائنا  بسبب  واإلهانة، 

الرئيس احلريري«.
وعدنا  وقد  يقول  واضاف 
وقلبه  جانبنا،  إىل  بالوقوف 
الشمال،  على  دائما  وعينه 
وأقل ما ميكن أن نقوم به من 
وفائنا  على  نبقى  أن  جانبنا 
رفيق  الشهيد  وللرئيس  له 

احلريري«.

احلريري استقبل وفدا من نقابة 
عمال بلدية طرابلس
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باسيل خالل مؤمتر تعزيز احلرية الدينية يف واشنطن: 
إستقرار لبنان ضرورة عاملية والدولة هي الضامن للحريات

اعلن وزير اخلارجية واملغرتبني 
جربان باسيل يف مؤمتر »تعزيز 
يعقد  الذي  الدينية«،  احلرية 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  يف 
وزير  من  بدعوة  واشنطن  يف 
اخلارجية االمريكي مايك بومبيو، 
اننا » نلتقي اليوم لتعزيز احلرية 
البارحة  والكنيست  الدينية 
لليهود«،  دولة  إسرائيل  إعترب 
يضرب  »قرار  انه  معتربا 
التعددية ويعزز التطرف، يهدد 
فلسطينيي الداخل ويضرب حق 
فصل  جدار  ويشكل  العودة، 

بني األديان«.
وقال: أنا آت من مكان آخر، من 
أنا آت  األديان واملذاهب،  بلد 
من شرق إنطلقت منه الديانات 
السماوية الثالث، أنا آت من حيث 
يتكىء املسجد على الكنيسة أنا 
اليهود  إحتضنت  أرض  من  آت 
يوم كانوا يضطهدون، ورممت 
بريوت،  يف  معبدا  مؤخرا  هلم 
كما أنها قاومت الصهاينة يوم 
إحتلوا األرض. أنا آت من البلد 
الوحيد يف العامل الذي يتشارك 
واملسلمون  املسيحيون  فيه 
واملواقع  املسؤوليات  مناصفة 

يف الدولة«.
يف  وقعنا  قد  »كنا  اضاف: 
احملظور يوم إرتكبت اجلرائم على 
تعلمنا،  أننا  أساس ديين، غري 
فإليانور روزفليت يقول: »تعلم 
من أخطاء اآلخرين، إذ ال ميكنك 
لرتتكبها  كفاية  تعيش  أن 
تعلمنا،  وألننا  لوحدك.  كلها 
بيئة  املتطرفة  لألفكار  نوفر  مل 
ترعاها فإنهزم اإلرهابيون على 
يف  بلد  أول  وكنا  جيشنا،  يد 
املنطقة طرد داعش من أرضه 

بقرار وطين«.
أن  علمنا  »التاريخ  وتابع: 
املتطرفة  الدينية  اجملموعات 
اهلل،  بإسم  املؤمنني  تستغل 
ومنوذج  بإمسه.  وتقونن  فتذبح 
داعش ليس جديدا علينا، فقد 
مرة  كل  يف  أحاديته  وجدت 
والسريان  األرمن  وهجر  ذبح 
كذلك  لبنان،  ومسيحيي 
هنا  الدينية  اآلحادية  وجدت 
الواليات املتحدة األمريكية  يف 
املسيحيني  غري  وصف  يوم 
بالكفار يف شرعة فرجينيا )عام 
1606(، ويوم جلد املعمدانيون 
يف ماساشوستس، ويوم حاول 
عمدة نيويورك طرد اليهود عام 
1653 - إال أن الواليات املتحدة 
دستورها  يف  أخطاءها  صححت 
حيث أن: »الكونغرس ال يشرع 
أي قانون ينشىء دينا أو مينع 
واآلباء  حبرية.  دين  ممارسة 
اإلميان  بني  ميزوا  املؤسسون 
الدين  وتركوا  والعام،  اخلاص 
جانبا )كونه مسألة خالف دائم( 
القاسم  اهلل  اىل  دوما  وجلأوا 

املشرتك لكل الديانات«.
منطقتنا،  »ويف  واردف: 
التطرف  تزايد  من  وبالرغم 
والصراع  العربي  الربيع  بسبب 
لبنان  بقي  السين،   - الشيعي 
يركز على ما جيمع أبناءه وليس 
ما يقسمهم. فكل اللبنانيني مثال 
عيد  يف  آذار   25 يف  حيتفلون 
اليت هي  العذراء،  بشارة مريم 
يسوع  أم  للمسيحيني  بالنسبة 
للمسلمني  وبالنسبة  املسيح 

والقرآن  عيسى،  النيب  أم  هي 
أفرد هلا سورة خاصة بها. لقد 
إعتدنا أن حنرتم عادات بعضنا، 
قرع  مع  اآلذان  صوت  فيمتزج 

اجلرس«.
حيوي  »لبنان  ان  اىل  ولفت 
القبول  يتشاركون  مذهبا   18
باآلخر واحلوار الذي هو السبيل 
حملاربة التطرف واإلرهاب. ومع 
على  قائم  لبنان  دستور  أن 
التوزيع الطائفي، إال أننا نكاد 
نكون الدميوقراطية الوحيدة يف 
للدولة  تصف  ال  اليت  املنطقة 
برسالته،  فريد  لبنان  دينا، 
لذلك أدعوكم مع فخامة الرئيس 
مع  األديان  حلوار  مركزا  جلعله 

األمم املتحدة«.
على  يقوم  »منوذجنا  ان  واكد 
مكونات  كل  بني  التوافق  بناء 
جمتمعنا، وجمتمعنا ليس جمموع 
أرقام،  على  يقوم  وال  أقليات 
مكون  وكل  تنوع،  مهد  هو  بل 
أحد  فال  له.  مؤسس  جزء  هو 
ولسنا  البلد،  على  دخيل  منا 
مزروعون  حنن  بل  مستوردين 
قدرة  أعطانا  ما  وهذا  بأرضه 
كما  البقاء،  على  إستثنائية 
أننا ال نريد أن نكون مصدرين 
بل  للخارج  للنزوح  قابلني  أو 
راسخني بتنوعنا وهذا ما حيافظ 
وأنتم  املميزة.  هويتنا  على 
معنيون باحملافظة على الصيغة 
احلرية  حتمي  اليت  اللبنانية 
املؤسسات  دعم  عرب  الدينية 
اجليش  رأسها  وعلى  الشرعية 
املتحدة  والواليات  اللبناني، 
األمريكية مشكورة مع كل دولة 
ساهمت بدعمه. والتهديد األكرب 

النزوح  هو  الصيغة  هذه  على 
الفلسطيين  واللجوء  السوري 
يتوجب  الذي  أرضنا،  على 
بلدانهم،  اىل  سريعا  إعادتهم 
ميس  ال  كي  كرميني  آمنني 
التنوع الذي هو أساس ألي حل 

دائم يف املنطقة«.
واشار اىل ان هناك معادلتني 

أصبحتا ثابتتني:
يقسم  الكثيف  النزوح  إن    -
اىل  واملضيفني  الضيوف 
فئات، ويؤدي اىل فرز جمتمعي 
أساسه األحادية وهو ما يؤدي 
اىل  وصوال  التطرف  اىل 
اإلرهاب، ومعروف أن كالهما، 
التطرف واإلرهاب هما مرادفان 

ملنع احلرية الدينية.
الضامن  هي  الدولة  إن   -
عندما  ألنه  الدينية،  للحريات 
تغيب املؤسسات تعم الفوضى، 
بطبيعته  اإلنسان  فيجنح 
يشبهه  من  مع  التقوقع  حنو 
حيميه.  قانون  ال  حيث  دينيا، 
اإلرهاب  على  يسهل  هكذا 
على  للقضاء  والتحكم  التغلغل 

احلريات«.
النزوح  »مسألة  ان  اىل  ولفت 
بل  فقط  جمتمعاتنا  تضرب  ال 
هي  وها  دولكم،  كل  تصيب 
أوروبا تتغري خارطتها السياسية، 
بسبب اللجوء وحماولة دجمه يف 
جمتمعات خائفة فرتد جبنوح حنو 
عندها  يقابلها  متطرفة  قومية 

تطرف آخر«.
وختم: »يف النهاية إن إستقرار 
ألنه  عاملية،  ضرورة  هو  لبنان 
لذلك  العامل،  يف  التنوع  خمترب 
أناشدكم العمل سويا للحد من 
إنزالق بعض اجلماعات والدول 
حنو اآلحادية، ووقف تغذية هذا 
الدين ألهداف  امليل إلستعمال 
التفريق  اىل  تؤدي  سلطوية 
العنصري. فاهلل خلقنا متنوعني 
ومتميزين،  خمتلفني  وأرادنا 
أدار  من  أجدر  لبنان  وحنن يف 
هذا اإلختالف ونستبسل باحلفاظ 
عليه مستلهمني من قول الكاتب 
»أن   C.S. LEWIS الربيطاني 
تكون مسيحيا يعين أن تسامح 
ما ال ميكن غفرانه، ألن اهلل قد 
ساحمك على ما ال ميكن غفرانه 

فيك«. 

الوزير باسيل

حكومة  يف  االعالم  وزير  التقى 
الرياشي  ملحم  االعمال  تصريف 
مكتبه  يف  االول،  امس  ظهر 
وسائل  عن  ممثلني  بالوزارة، 
واملسموع  املرئي  االعالم 
هيئة  رد  ملناقشة  واملكتوب 
يف  االنتخابات،  على  االشراف 
الوطين  اجمللس  رئيس  حضور 
عبد  واملسموع  املرئي  لالعالم 
اهلادي حمفوظ، نقيب احملررين 
نقيب  ممثل  عون،  الياس 
واملدير  بشري  جورج  الصحافة 
الدكتور  االعالم  لوزارة  العام 

حسان فلحة.

الرياشي
الرياشي  تال  اللقاء،  وقبل 
البيان اآلتي: »عطفا على كتب 
وزير  من  كل  إىل  اإلعالم  وزير 
القضاء  جملس  ورئيس  العدل 
لدى  العام  واملدعي  األعلى 
على  وجوابا  التمييز،  حمكمة 
البيان الصادر عن رئيس هيئة 
اإلشراف على اإلنتخابات النيابية 
الكتب  أن  فيه  اعترب  الذي 
املذكورة تشكل تدخال يف شؤون 
على  اإلشراف  هيئة  وصالحيات 
وحماولة  النيابية  اإلنتخابات 
ممارسة  من  القضاء  ملنع  منه 
صالحياته يف النظر يف اإلحاالت 
اإلعالم  وسائل  ضد  املوجهة 
واليت أصبحت يف عهدته خمالفا 

بذلك مبدأ فصل السلطات.
ما  توضيح  اإلعالم  وزير  يهم 

يلي:
1- إن وزارة اإلعالم هي يف هذا 
العهد على األقل املدافع األول 
عن حرية اإلعالم ورأس حربة يف 
األفواه  لكم  حماولة  أي  مواجهة 

ضمن األطر القانونية.
2- إن وزارة اإلعالم ترفض أي 
اتهام هلا بالتدخل سواء يف عمل 
على  اإلشراف  جلنة  وصالحيات 
عمل  يف  أو  النيابية  اإلنتخابات 

وصالحيات القضاء.
كتبنا  موضوع  اإلحاالت  إن   -3
العدل وحضرة  إىل معالي وزير 
األعلى  القضاء  جملس  رئيس 
التمييز  عام  مدعي  وحضرة 
الدفاع  سياق  يف  جاءت  إمنا 
عندما  اإلعالمية  احلريات  على 
اإلشراف  هيئة  خمالفة  تبني 
ألحكام  النيابية  اإلنتخابات  على 
 72 املادة  من  السابعة  الفقرة 
النيابية  اإلنتخابات  قانون  من 
فرض  الذي   ،2017/44 رقم 
اليت  املعايري  اهليئة حتديد  على 
اإلعالم  بني  بالتمييز  تسمح 
اإلنتخابي  واإلعالن  اإلنتخابي 
قبل  التحديد  يصدر  أن  على 
بدء العملية اإلنتخابية وهو األمر 
لكتاب  وفقا  حيصل  مل  الذي 
املرئي  لالعالم  الوطين  اجمللس 
حق  اىل  إضافة  واملسموع، 
جمريات  على  باالطالع  املواطن 
فرتة  يف  االنتخابية  املعركة 
ميكنه  وال  االنتخابي  الصمت 
وسائل  اي  عربكم  اال  االطالع 
واملسموعة  املرئية  االعالم 

واملطبوعة«.
لقاء

لقاء  اجملتمعون  عقد  ثم 
االحاالت  فيه  تدارسوا  مغلقا 
املؤسسات  حبق  الصادرة 
املرئية واملسموعة إىل القضاء، 
تضمن  مشرتكا  بيانا  واصدروا 

اللبناني  املواطن  حقوق  ضمان 
االعالم  لوسائل  تكون  ان  قبل 
حلماية احلرية يف التعبري واحرتام 
الرأي االخر، وقد تاله يف نهاية 
قال:  الذي  الرياشي  اللقاء 
»توقف اجملتمعون عند رد هيئة 
على  اإلنتخابات  على  اإلشراف 
وزير  بها  بعث  اليت  الرسالة 
اإلعالم إىل وزير العدل ورئيس 
واملدعي  األعلى  القضاء  جملس 
العام التمييزي لسحب اإلحاالت 
بيان  يناقش  ومل  حفظها.  أو 
اإلنتخابات  على  اإلشراف  هيئة 
ما جاء يف رسالة الوزير الرياشي 
اليت هي خالصة ملا توصلت إليه 
الوطين  واجمللس  اإلعالم  وزارة 
املرئية  واملؤسسات  لالعالم 
مالحظات  من  اإلجتماع  يف 
اهليئة  عمل  على  واعرتاضات 
هو  ما  بني  التمييز  عدم  جلهة 
إعالن  هو  وما  انتخابي  إعالم 
معايري  حتديد  جلهة  أو  انتخابي 
التمييز هذه وفقا للقانون رقم 

.»2017/44
أضاف: »كما أن بيان اهليئة مل 
يناقش ما ورد يف رسالة وزير 
اإلعالم للمالحظات على اإلحاالت 
الصمت  مرحلة  تتناول  اليت 
اإلنتخابي. فالقانون مل حيظر كل 
أوجه اإلعالم اإلنتخابي خالل هذه 
إعالما  ما يتضمن  ما خال  الفرتة 
أو  ملرشح  أو  اإلنتخابية  لالئحة 
اإلنتخابي.  باإلعالن  يوحي  ما 
فالقانون املرئي واملسموع رقم 
حق  محاية  على  يشدد   94/382
املواطن يف اإلعالم واإلستعالم 
وبهذا  املعلومة.  إىل  والوصول 
املعنى ال حظر يف القانون على 
تكن  مل  إذا  اإلنتخابية  املعلومة 
انتخابي  تغطية إلعالن  أو  إعالنا 
وبالتالي ال ينطبق عليها وصف 

املخالفة اإلعالمية اإلنتخابية«.
يتهم  ذلك،  من  »أكثر  وتابع: 
وزير  كتاب  أن  اهليئة  بيان 
اإلعالم واجمللس الوطين لالعالم 
واملؤسسات املرئية إىل القضاء 
يف  مشروع  غري  تدخل  »هو 
وحماولة  وصالحياتها  شؤونها 
ممارسة  من  القضاء  ملنع  منه 
ال  اإلتهام  وهذا  صالحياته«، 
حيثية  وإىل  دليل  إىل  يستند 
مقنعة وال إىل نقاش موضوعي 
وال إىل اعرتاف باخلطأ من جانب 
اهليئة بل هو أشبه باألحكام اليت 
عكستها اإلحاالت اجملحفة. وهنا 
إىل  اهليئة  نظر  نلفت  أن  نريد 
أنه يف األسباب املوجبة لكتاب 
معالي وزير اإلعالم إىل القضاء 
السلطة  بأن  القناعة  كانت 
احلرية  على  حريصة  القضائية 
اإلعالمية وعلى محاية املؤسسات 

الذي  التعاون  وعلى  اإلعالمية 
يف  واإلعالم  القضاء  بني  أقر 
يف  حصلت  اليت  اإلجتماعات 
اليت  اإلعالمية  الربملانية  اللجنة 
فضل  حسن  النائب  يرأسها 
اهلل. فالكتاب إىل القضاء يندرج 
معه  التعاون  مبدأ  إىل  استنادا 
وليس إىل التدخل يف شؤونه، 
نتيجة  هلا  اجملحفة  واإلحاالت 
يف  املساهمة  وهي  واحدة 
املؤسسات  ماليا على  التضييق 
لبنان  ميزة  إلغاء  وعلى  املرئية 
يف املنطقة كبلد للحريات العامة 
واستطرادا  اإلعالمية.  واحلرية 
االن  حتى  اهليئة  من  نلمس  مل 
باإلنفاق  اهتماما  االقل،  على 
خالل  والرشوة  اإلنتخابي  املالي 
اإلنتخابات ومل تأخذ يف اإلعتبار 
ما  عرب  إخبارا  اعتباره  ميكن  ما 
نشرته وسائل اإلعالم عن إنفاق 
املليارات وهذا ما كان يقتضي 

التحقق منه«.
وأردف: »ويف هذا السياق قرر 
ملتابعة  جلنة  تشكيل  اجملتمعون 
رئيس  فخامة  مع  امللف  هذا 
اجلمهورية ودولة رئيس احلكومة 
رئيس  وكذلك  العدل،  ووزير 
القاضي  االعلى  القضاء  جملس 
التمييز،  عام  ومدعي  فهد  جان 
املرجوة  النتائج  اىل  للوصول 
سوف  اللجنة  وهذه  لذلك، 
تضم اعضاء من االعالم املرئي 

واملسموع واملكتوب«.
وتقدم الرياشي بتعزيته »احلارة 
لبنان  قضاة  كبرية  بوفاة 
املعوشي  دنيز  ماري  القاضية 
اليت حنرتم وجنل، كما حنرتم كل 
القضاء وعمله ونشاطه يف محاية 
العدالة يف لبنان الن قيام دولة 
فعلية يف لبنان يكون عرب قضاء 

فاعل ومتفاعل مع احلق«.
ودعا »رئيس اجلمهورية ورئيس 
امللف  هذا  متابعة  اىل  احلكومة 
االيام  يف  حيصل  ما  وكذلك 
ناشطني  مالحقة  من  االخرية 
عربوا  مواطنني  او  اعالميني 
التواصل  مواقع  عرب  رأيهم  عن 
»التوقف  راجيا  االجتماعي«، 
وعدم  وبدقة  بشدة  عنده 
احلرية  الن  باحلريات  املساس 
ولبنان صنوان ال ينفصالن ومن 
دونها ال قيمة هلذا الوطن على 
االطالق، فاملادة 19 من شرعة 
أقرها  واليت  االنسان  حقوق 
الوطن  قيام  اساس  هي  لبنان 

ومؤسساته«.
الكاملة  باحلرية  وقال:«نتمسك 
هو  واحد  معيار  وفق  للتعبري 
اللجوء  وعدم  االخالقيات  احرتام 
والتشهري  والذم  القدح  اىل 

اجملاني«. 

الرياشي إلتقى ممثلي وسائل اإلعالم: نتمسك باحلرية الكاملة للتعبري 
وفق معيار واحد هو إحرتام االخالقيات وعدم اللجوء اىل القدح والذم

الرياشي مع وسائل االعالم

الوطنة  اهليئة  من  وفد  زار 
الرابطة  مقر  والبحوث  للعلوم 
حيث  بريوت،  يف  املارونية 
استقبله رئيسها النقيب أنطوان 

قليموس.
اهليئة  رئيس  الوفد  وضم 
شعالن،  أمحد  الدكتور  الوطنية 
رضوان  اإلدارة  جملس  رئيس 
العامة  اهليئة  وعضو  شعيب، 
الياس  األب  العلمية  واهليئة 

احللو.
النشاطات  ألبرز  اللقاء  وعرض 
خالل  اهليئة  بها  قامت  اليت 
مباراة  من  املاضية  السنوات 
العلوم إىل حاضنة األعمال واملنح 
العاملية،  واجلوائز  اجلامعية 
للقيام  اليت ختطط  والنشاطات 

بريوت  معرض  مثل  الحقا  بها 
.)BIIS( الدولي لالخرتاعات

النقيب  »التفاتة  الوفد  وشكر 
يف  اهليئة  وفد  متيز  جتاه 
الدولية  العلمية  املعارض 
الدولي  جنيف  معرض  خاصة 

لإلخرتاعات«.
اهليئة  »رعاية  على  وأثنى 
وأكد  الشباب«،  للمبتكرين 
الرابطة  تكون  ان  اىل  سعيه 
املارونية على تواصل دائم مع 
ومناطقه«.  الوطن  فئات  كل 
اهليئة  لوفود  »التوفيق  ومتنى 
املقبلة  باألشهر  اليت ستشارك 
واالخرتاع  االبتكار  معارض  يف 
إملانيا،  تركيا،  من  كل  يف 

الصني، والكويت«.

وفد اهليئة الوطنية للعلوم 
والبحوث زار الرابطة املارونية
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توجه عضو تكتل »لبنان القوي« 
حديث  درغام يف  أسعد  النائب 
الـ  عرب  اليوم«  »بريوت  لربنامج 
الشعب  من  MTV، ب«االعتذار 
اقرار  تأخرنا يف  ألننا  اللبناني، 
الفساد،  كاشفي  محاية  قانون 
سبقتنا  البلدان  باقي  بينما 

بأشواط«.
النازحني  عودة  ملف  وعن 
»متفائلون  قال:  السوريني، 
عودة  خيص  ما  يف  حبذر 
واعترب  السوريني«،  النازحني 
اليها يف  وصلنا  اليت  »النتيجة 
جيدة  السوريني  النازحني  ملف 
األمريكي   - الروسي  واالتفاق 
حول  داخلي  امجاع  اىل  دفع 
ويسرع  سيسهل  ما  امللف، 

عودتهم«.
اللبنانية  »احلكومة  أن  ورأى 
الرمسية  اخلطوة  باجتاه  بدأت 
والعملية األوىل إلعادة النازحني 
رعاية  على  اعتمادا  السوريني، 
أمنهم  تكفل  وأمريكية  روسية 
للمسارات  خالفا  بالدهم،  يف 
احلكومة  كانت  اليت  السابقة 
شامل  حلل  متهيدا  عنها،  بعيدة 
بإمجاع  حتظى  املتفاقمة،  لألزمة 
سياسي لبناني وحتاط بضمانات 

دولية«.
يعد  مل  وقائع  »هناك  وأكد 
بإستطاعتنا جتاهلها، ومن املؤكد 
اعادة  من  التمكن  يستحيل  أنه 
دون  من  بالدهم  اىل  النازحني 
السوري،  اجلانب  مع  التنسيق 
وهناك سفري لسوريا يف لبنان 
ميكن التواصل عربه. وما جيري 
اليوم هو اخراج لكيفية التعامل 
اجلانب  عرب  السورية  الدولة  مع 
حبذر  متفائلون  وحنن  السوري، 
النازحني  عودة  خيص  ما  يف 

السوريني«.
أي  باستطاعة  يعد  »مل  اضاف: 
واألزمات  الوقائع  جتاهل  مكون 
املتتالية اليت تعاني منها خمتلف 
وحتديدا  اللبنانية،  املناطق 
أن  كما  األطراف،  مناطق 
األزمات  من  املزيد  تكبد  لبنان 
واخلسائر«، مشددا على أن »ال 
حل مستداما إال بالعودة الطوعية 
والكرمية  والشاملة  والكاملة 

واآلمنة للنازحني السوريني«.
احلزب  رئيس  موقف  وعن 
النائب  االشرتاكي  التقدمي 
السابق وليد جنبالط، أكد »حنن 
حيق  ال  جنبالط  للوزير  نقل  مل 
لرئاسة  مرشحا  تسمي  أن  لك 
انتخاب  فرتة  يف  اجلمهورية 
رئيس مجهورية، مع أنه املوقع 
املسيحي األول يف لبنان، لذلك 
ال ميكنه احتكار التمثيل الدرزي 
التمثيل  حصر  يفرض  وأن 
»معيار  أن  مؤكدا  حبزبه«، 
املعاجلة يف تشكيل احلكومة لن 
يعطي الوزير جنبالط ثالثة وزراء 

على االطالق«.
وعن العالقة مع القوات اللبناية، 
»آداء  أن  على  درغام  شدد 
القوات اللبنانية مل يكن منسجما 
من  أكثر  وهي  العهد،  آداء  مع 
حاربتنا وعمدت اىل التنصل من 
الصميم.  يف  وطعنه  االتفاق 
فاالتفاق قد نص على أن تكون 
كتلتا التيار الوطين احلر والقوات 
لرئيس  مؤيدتني  اللبنانية 
اجناح  على  وعاملتني  اجلمهورية 
العهد، لكن ما حصل أن القوات 
واالفرتاء  التضليل  اىل  عمدت 
السياسي  فريقنا  طاال  اللذين 
إنتقاد  أي  تسجل  ومل  حتديدا، 

ملكون آخر يف احلكومة«.
ننسى  أال  »جيب  وتابع: 
خالل  االتفاق  يف  الطعن 
يف  احلريري  الرئيس  احتجاز 
إحرتام  يتم  مل  اذ  السعودية، 
واحرتام  السنية  الطائفة  متثيل 
احلريري،  الرئيس سعد  خيارها 
االنقالب  اىل  القوات  فسارعت 
اللبنانية،  والدولة  العهد  على 
للسيادة  واضحا  خرقا  ما شكل 
القومي. ورغم  واألمن  اللبنانية 
ذلك نتمنى عالقة جيدة وتنسيقا 
يف احلكومة املقبلة من أجل بناء 

الدولة واملؤسسات«.
اىل  أشار  التجنيس،  ملف  وعن 
حيل  مل  اجلمهورية  »رئيس  أن 
امللف على األمن العام من أجل 
تضييع الوقت، بل سيتم األخذ 
ومن  العام.  األمن  مبعطيات 
اجلنسية  يتم سحب  أن  املمكن 

ممن ال يستحقونها«.

الوزير  القاضي جريصاتي يقلد الراحلة وسام رئيس الجمهورية

درغام: جنبالط ال ميكنه احتكار التمثيل 
الدرزي ومتفائلون حبذر بشأن عودة النازحني

وعمدة  رئيسة  الكتائبي،  سدني  قسم  يتوجه 
منطقة  ,منسق  حداد  جورج  الرفيق  من  واعضاء 
اسرتاليا الكتائبية وعائلته، اشقائه وشقيقاته باحر 
املرحومة  الفاضلة  الوالدة  بفقدان  القلبية  التعازي 
وجيهة حداد , تغمدها اهلل بواسع رحمته واسكنها 
فسيح جناته والهم كل محبيها الصرب والسلوان. 

مكتب األعالم 
ابراهيم براك

تعزية من الكتائب ـ سدني

واجلسم  العدل  وزارة  ودعت 
وبلدة  لبنان  يف  القضائي 
التشريع  هيئة  رئيسة  تنورين، 
العدل  وزارة  يف  واالستشارات 
جربايل  دنيز  ماري  القاضية 
االسبق  الرئيس  زوجة  املعوشي 
عصام  الدكتور  تنورين  لبلدية 
رمسي  مأمت  خالل  وذلك  طربيه، 
مار  كنيسة  يف  حاشد  وشعيب 
تنورين  يف  الكبري  انطونيوس 
لراحة  الصالة  وترأس  التحتا. 
نفسها ممثل البطريرك املاروني 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
عبد  بولس  املطران  الراعي 

الساتر.
وشارك يف الصالة راعي ابرشية 
منري  املطران  املارونية  البرتون 
اهلاشم،  منجد  املطران  خرياهلل، 
الرئيس العام للرهبانية اللبنانية 
املارونية اآلباتي نعمةاهلل اهلاشم، 
الرئيس العام للرهبانية املارونية 
طربيه،  بطرس  االباتي  املرميية 
البطريركية  العام للدوائر  االمني 
خليفة،  انطوان  االباتي  املارونية 
الياس  اخلوري  الرعية  خادم 
صعب ولفيف من الكهنة واآلباء 

ورؤساء االديار.
اجلمهورية  رئيس  ممثل  وحضر 
العدل  وزير  عون  ميشال  العماد 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
جريصاتي، ممثل  القاضي سليم 
بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس 
ممثل  عازار،  ابراهيم  النائب 
احلريري  سعد  املكلف  الرئيس 
وزير  املرعيب،  طارق  النائب 
حكومة  يف  االجتماعية  الشؤون 
بيار  النائب  االعمال  تصريف 
حزب  رئيس  ممثال  عاصي  بو 
الدكتور  اللبنانية«  »القوات 
االعالم  مسري جعجع، ممثلة وزير 
يف حكومة تصريف االعمال ملحم 
الرياشي مديرة »الوكالة الوطنية 
لالعالم« لور سليمان، ممثل وزير 
حكومة  يف  واملغرتبني  اخلارجية 
باسيل  جربان  االعمال  تصريف 
وزير  ممثل  صعب،  فرانسوا 
الدفاع يف حكومة تصريف االعمال 
اجليش  وقائد  الصراف  يعقوب 
العماد جوزاف عون رئيس الغرفة 
بشاره  الركن  العميد  العسكرية 
روكز،  شامل  النائب  خوري، 
بطرس  السابق  والنائب  الوزير 
حرب، الوزيران السابقان جوزيف 
شاوول وشكيب قرطباوي وأمني 
القوية«  »اجلمهورية  تكتل  سر 

النائب السابق فادي كرم.
كما حضر رئيس هيئة التفتيش 
سعد،  بركان  القاضي  القضائي 
ممثل نقيب احملامني يف بريوت 
عزيز  احملامي  الشدياق  أندريه 
حملكمة  االول  الرئيس  طربيه، 
فهد،  جان  القاضي  التمييز 
الرئيس االول حملاكم االستئناف 
رعد،  رضا  القاضي  الشمال  يف 
العام  لالمن  العام  املدير  ممثل 
العميد  ابراهيم  عباس  اللواء 
العام  املدعي  طوبيا،  جوزف 
التمييزي السابق القاضي سعيد 
مريزا، رئيس بلدية تنورين بهاء 
السابق  البقاع  حمافظ  حرب، 
عامون،  مدراء  يونس،  دياب 
من  كبري  عدد  تنورين،  خماتري 
كبري  وحشد  واحملامني،  القضاة 
بلدة  وجزين  تنورين  اهالي  من 

الراحلة.
الرقيم البطريركي

تال  املقدس،  االجنيل  تالوة  بعد 
االب بول مطر الرقيم البطريركي 
املوقت  املقر  عن  الصادر 

االردن،  يف  املاروني  للبطريرك 
الرسولية  »الربكة  فيه:  وجاء 
األعزاء:  وبناتنا  أبناءنا  تشمل 
طربيه  طربيه  عصام  الدكتور 
ماري  القاضي  املرحومة  زوج 
وابنيها  املعوشي  جربائيل  دنيز 
ووالدتها  وعائالتهم  وابنتها 
وجملس  وشقيقيها  وشقيقتيها 
ذويهم  وسائر  األعلى،  القضاء 
واملهجر  الوطن  يف  وأنسبائهم 

احملرتمني،
معكم  بالصالة  نرجو  كنا  فيما 
ومع الكثريين إبعاد هذه الساعة 
بكثري  نتلقى  بنا  فإذا  املرة، 
املسيحي  والعزاء  األمل  من 
وعزيزتنا  الغالية  فقيدتكم  نعي 
دنيز  ماري  القاضي  املرحومة 
األردن،  نهر  ضفاف  على  وحنن 
يسوع  سيدنا  معمودية  نتأمل 
ويف  اخلالصي  وعمله  املسيح 
العزيزة  معمودية  ان  رجاء  قلبنا 
ماري دنيز جسر عبورها إىل جمد 
للحق  خدمتها  بفضل  السماء، 
املسؤولة،  وأمومتها  والعدل، 

ومشاركتها يف آالم الفداء.
إنها ابنة جزين العزيزة، وسليلة 
اعطت  اليت  املعوشي  عائلة 
والوطن  املارونية  الكنيسة 
املثلث  ومنهم  كبار  رجاالت 
مار  الكاردينال  البطريرك  الرمحة 
الذي  املعوشي  بطرس  بولس 
املارونية  الكنيسة  تاريخ  طبع 
الكبرية.  بشخصيته  ولبنان 
القاضي  له  املغفور  والدها 
اشتهر  الذي  املعوشي  جربائيل 
وجرأته  أحكامه  إصدار  بعدله يف 
محاية  يف  وثباته  احلق  قول  يف 
خطاه  على  فسارت  املظلوم، 
والعدالة  القانون  إعالء شأن  يف 
من  وتعلمت  الضعيف.  ونصرة 
كنعان،  منى  السيدة  والدتها 
العزيزة اجملروحة جرحا  ابنة عبيه 
املسؤولة  األمومة  قيمة  بليغا، 
يف  والتقوى.  التدبري  وحسن 
كنف هذين الوالدين، تربت على 
اإلميان املسيحي الصحيح والقيم 
والعلم  واإلنسانية  األخالقية 
الرفيع مع الشقيقتني والشقيقني 
وكانوا  وأحبوها،  أحبتهم  الذين 
هلا السند والعضد حتى اللحظات 

األخرية من حياتها.
يف  دنيز  ماري  املرحومة  جدت 
السعي إىل التحصيل العلمي يف 
إجازتها  نالت  ان  فبعد  القانون. 
والكفاءة  اللبناني  القانون  يف 
جامعة  الفرنسي من  القانون  يف 
بريوت،  يف  يوسف  القديس 
بدرجة  الدكتوراه  شهادة  نالت 
ممتاز مع تهنئة اللجنة من جامعيت 
الروح القدس الكسليك وبواتييه 

الفرنسية.
ارتبطت يف سر الزواج املقدس 
املعروف  طربيه  عصام  بالدكتور 
ويف  العزيزة  تنورين  بلدته  يف 
اجللى  خبدماته  البرتون  منطقة 
الطبية واالجتماعية، فوثق به ابناء 
رئيس  ليكون  واختاروه  بلدته 
مبسؤولياته  فنهض  بلديتهم 
بتفان وإخالص. أسست وشريك 
اهلل  باركها  رضية  عائلة  حياتها 
فربياهم  واالبنني،  االبنة  بثمرة 
عليها،  تربيا  اليت  القيم  على 
وسرت  الرفيع.  العلم  تأمني  مع 
بابنتها ليا تؤسس عائلة مع زوجها 
وفاخرت  رزق،  ماريو  املهندس 
يناالن  وانطوان  ميشال  بولديها 
الشهادات العليا يف اهلندسة من 

كربيات جامعات سويسرا.
يف  القضائية  رسالتها  استهلت 

مأمت رمسي للقاضية ماري دنيز املعوشي ورئيس اجلمهورية منحها وساما

جريصاتي: لبنان حيتاج اىل حضورها للسري بورشة حماربة الفساد

العدل  وزارة  يف  القضايا  هيئة 
يف  عدة  مناصب  شغلت  ثم 
اإلبتدائية  واملنت  بريوت  حماكم 
واالستئنافية، وترقت حتى رئاسة 
هيئة التشريع واالستشارات يف 
على  عملت  وقد  العدل.  وزارة 
ومن  قوانني  مشاريع  عدة  وضع 
األحداث  محاية  قانون  بينها 
ترسيم  جلنة  برئاسة  وكلفت 
احلدود. وأصبحت مرجعية قانونية 
وقضائية كبرية. متيزت الرئيسة 
وشجاعتها  جبرأتها  دنيز  ماري 
وحريتها يف إصدار أحكامها. ومل 
من سياسيني  ألحد،  جماال  ترتك 
أو  يتدخل  أن  سياسيني،  وغري 
لديها  بوساطة  القيام  على  جيرؤ 
اجلميع  كان  بل  قضية،  أية  يف 
تنظر  الذي  امللف  أن  مطمئنني 
فيه الرئيسة ماري دنيز إمنا حيظى 
بكامل احلق والعدل. ولذا، كرمت 
فنذكر  امليداليات،  من  بالعديد 
من  الفرنسي  االستحقاق  وسام 
وزارة  وميدالية  فارس،  رتبة 
خسارة  إنها  اللبنانية.  الداخلية 
وال  وللمجتمع،  اللبناني  للقضاء 

سيما ألهالي جزين وتنورين.
فهذه اليت شاركت يف آالم السيد 
وخدمت  ورجاء،  حبب  املسيح 
اإلنسان  وخري  والعدل  احلقيقة 
من  الرغم  على  أيامها  آخر  حتى 
وأخلصت  املتفاقم،  مرضها 
سبيل  يف  وتفانت  لزوجها، 
والناس،  اهلل  وأحبت  أوالدها، 
هلي جديرة، فيما تغمض عينيها 
عن دنيانا، أن تفتحهما على بهجة 
السماء،  يف  السعيدة  الرؤية 
وتكون لدى عرش اهلل خري شفيع 

ألسرتها وللجميع.
لدفنتها  وإكراما  األمل  هذا  على 
وإعرابا لكم عن عواطفنا األبوية، 
نوفد اليكم سيادة أخينا املطران 
بولس عبد الساتر نائبنا البطريركي 
السامي االحرتام، لريئس بامسنا 
حفلة الصالة لراحة نفسها وينقل 

اليكم مجيعا تعازينا احلارة.
الغالية  فقيدتكم  روح  اهلل  تغمد 
على  وسكب  الرمحة،  بوافر 

قلوبكم بلسم العزاء«.
كلمة رئيس الجمهورية

رئيس  كلمة  جريصاتي  القى  ثم 
»شرفين  فقال:  اجلمهورية، 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
أمثله  أن  فكلفين،  عون  ميشال 
يف وداع القاضية الرئيسة ماري 

دنيز املعوشي«.
الكلمات  »تتهاوى  أضاف: 
اليت  القاضية  هذه  وصف  أمام 
اتسمت باالرادة الصلبة وتسلحت 
العدالة.  درع  وارتدت  بالنزاهة 
املعوشي  القاضية  حتدت  لقد 
ليس  كأنه  وصارعته  املرض 
يكون  بأن  تسمح  ومل  قدرا، 

حمكمة  قوس  على  القاضي  هو 
حتى  بإميانها  فتشبثت  احلياة، 

الرمق األخري«.
ما  أحوج  لبنان  »إن  وتابع: 
يكون اليوم اىل حضور القاضية 
وإرادتها  خربتها  واىل  املعوشي 
لديها،  العدالة  وحس  ونزاهتها 
خصوصا وأنه قرر السري بورشة 
بطبيعة  وأساسها  الفساد  حماربة 
الذي  القضائي  اجلسم  احلال، 
سيعود اليه بت القضايا ومواكبة 
للنهوض  اللبنانيني  تطلعات 
نشاط  اليوم  نفتقد  بالوطن, 
القاضية املعوشي اليت مل تعرف 
وسعيها  والكلل  التعب  يوما 
الدائم اىل حتقيق العدالة للجميع 
الرأي  وإسداء  احلق  كلمة  وقول 
حيصن  أن  شأنه  من  ما  السديد 

استقاللية القضاء ومنعته«.
خربتها  على  »اعتمدت  وقال: 
القضائي  السلك  يف  الطويلة 
املمتدة لنحو أربعني عاما تعاملت 
يف خالهلا مع خمتلف أنواع القضايا 
الشائكة وشكلت قراراتها اجلريئة 
القضاء وسط  أعمدة الستمرارية 
شكلت  وحرجة  صعبة  ظروف 
القضائي  للجسم  صارخا  حتديا 
تشل  أن  وكادت  بقاءه  وهددت 
حتمل  ترتدد يف  مل  وهي  عمله. 
املسؤولية أيا كانت الصعوبات، 
هيئة  رئيسة  منصب  فشغلت 
يف  واالستشارات  التشريع 
 ،2010 العام  منذ  العدل  وزارة 
إمرأة تشغل هذا املنصب  كأول 
وكانت على قدر التحدي، وتركت 
اجملال  هذا  بصمات ال متحى يف 
على مدى مثاني سنوات باعرتاف 
حيث  من  رمبا  وساهمت  اجلميع، 
أهمية  على  باإلضاءة  تدري  ال 
دور املرأة يف السلك القضائي، 
مميز  عمل  تقديم  على  وقدرتها 
ال يستند إال على الكفاءة والقيم 
املشعل  أن  شك،  وال  واجلهد. 
املعوشي  القاضية  أضاءته  الذي 
على درب القضاء سيبقى منارة 
القضاة  من  الكثري  بها  يهتدي 
وأمال يتعلق به كل متهم بريء، 
خالف  من  كل  خيشاه  وعقابا 

القوانني«.
تقليد الوسام

بإسم  جريصاتي  قلد  ذلك،  بعد 
وسام  اجلمهورية،  رئيس 
الفضي  اللبناني  االستحقاق 
لعطاءاتها  »تقديرا  السعف،  ذي 
واجنازاتها يف السلك القضائي«، 
وتعبريا عن »شكر ملسرية طويلة 
من النجاح والتألق ستبقى راسخة 

يف أذهان اللبنانيني«.
التعازي

بعد ذلك، تقبلت العائلة التعازي 
الثرى  يف  ووريت  اليت  بالراحلة 

يف مدافن العائلة.
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املشرتكة  النيابية  اللجان  عقدت   
اجمللس  والية  يف  جلساتها  أوىل 
اجلديد، برئاسة نائب رئيس اجمللس 
ايلي الفرزلي، يف حضور نيابي بارز 
مشروع  وأقرت  نائبا.   79 ال  ناهز 
قانون يتعلق بادارة النفايات الصلبة 
كاشفي  حبماية  قانون  واقرتاح 
اللجان  تعقد  ان  على  الفساد، 
املشرتكة جلسة كل يوم مخيس من 
لن  انه  الفرزلي  وأعلن  اسبوع.  كل 
جلسة  يف  الوزراء  حضور  عدم  يقبل 
اللجان املشرتكة، مؤكدا ان اجمللس 

هو سيد نفسه.
النواب  انسحاب  اجللسة  وشهدت 
وبوال  حنكش  والياس  اجلميل  سامي 
باب  اقفال  على  احتجاجا  يعقوبيان، 
النقاش لدى مناقشة مشروع قانون 
وتساءل  الصلبة.  النفايات  ادارة 
اقرار  االستعجال يف  »ملاذا  اجلميل: 
عامة  هيئة  تعقد  لن  طاملا  املشروع 
احلكومة«،  تشكيل  قبل  للمجلس 
منعنا  »اننا  يعقوبيان  اكدت  فيما 
من الكالم، والتوافق بات ناضجا يف 
مسألة أن يأتوا مبحرقة ب 250 مليون 
الكرنتينا  منطقة  ووضعها يف  دوالر 
ال  الفساد  املرة  وهذه  املدور.. 

يسرقنا امنا هو قاتل«.
املشرتكة  اجللسة  الفرزلي  ترأس 
االدارة  واملوازنة،  املال  للجان: 
والداخلية  الوطين  الدفاع  والعدل، 
العالي  والتعليم  الرتبية  والبلديات، 
والعمل  العامة  الصحة  والثقافة، 
االقتصاد  االجتماعية،  والشؤون 
الوطين والتجارة والصناعة والتخطيط، 
واالشغال  البيئة  والسياحة،  الزراعة 
واملياه،  والطاقة  والنقل  العامة 
تصريف  حكومة  الوزراء  حضور  يف 
غازي  خليل،  حسن  علي  االعمال: 
زعيرت، سيزار ابي خليل، نقوال تويين 
ايوب  والنواب:  الدين  عز  وعناية 
الصمد،  جهاد  خواجة،  حممد  محيد، 
سكرية،  الوليد  طرابلسي،  عدنان 
احلسيين،  مصطفى  روكز،  شامل 
فادي  عبداهلل،  بالل  احلريري،  بهية 
عالمة، روال الطبش، ادي ابي اللمع، 
اسحاق،  جوزف  الدكاش،  شوقي 
وهيب قاطيشا، جورج عقيص، سليم 
عراجي،  عاصم  شديد،  هنري  عون، 
بكر  سليمان،  حممد  القرعاوي،  حممد 
احلجريي، سليم سعادة، نعمة افرام، 
ميشال معوض، الكسندر ماتوسيان، 
جورج  كنعان،  ابراهيم  ديب،  حكمت 
عمار،  علي  املوسوي،  نواف  عطاهلل، 
آالن عون، هادي ابو احلسن، فيصل 
عون،  ماريو  معلوف،  ادي  الصايغ، 
ادكار طرابلسي، انطوان بانو، اسعد 
ايهاب  حسني،  مصطفى  درغام، 
واكيم،  عماد  نصار،  انيس  محادة، 
املوسوي،  ابراهيم  طرزيان،  اغوب 
دميا  حواط،  زياد  شري،  امني 
بزي،  علي  نصراهلل،  حممد  مجالي، 
خريس،  علي  بقرادونيان،  آغوب 
علي  حناس،  نقوال  عازار،  ابراهيم 
درويش، سامي فتفت، فادي سعد، 
بوليت  املقداد،  علي  اجلميل،  نديم 
يعقوبيان، اسامة سعد، طوني فرجنية، 
صحناوي،  نقوال  رميا،  ابي  سيمون 
سامي  عسريان،  علي  اجلسر،  مسري 

اجلميل، حسن فضل اهلل.
كما حضر عن وزارة االقتصاد مارلني 
اجلرائم  مكافحة  مكتب  رئيس  نعمة، 
الفكرية  امللكية  ومحاية  املعلوماتية 
العامة  املديرية  وعن  اخلوري،  ألبري 
شادي  الرائد  الداخلي  االمن  لقوى 
غادة  االقتصاد  وزارة  سرحال، وعن 

سفر.
الفرزلي

اال  الواحدة  عند  اجللسة  رفع  وبعد 

اللجان أقرت مشروع إدارة النفايات الصلبة واقرتاح محاية كاشفي الفساد انسحاب اجلميل 
وحنكش ويعقوبيان احتجاجا على اقفال باب النقاش

ثلثا، الفرزلي فقال: »اجتماع اللجان 
اخللفية  على  مت  اليوم  املشرتكة 
التالية، انه عندما قامت هيئة مكتب 
بري  الرئيس  دولة  بقيادة  اجمللس 
هناك  كان  الرئيس،  فخامة  بزيارة 
دولة  عنه  عرب  االجتماع  يف  كالم 
الرئيس بري بالقول: »اننا سنكون 
ورشة  النيابي  اجمللس  هذا  يف 
من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  تشريعية 
بدأت هذه املسرية  اليوم،  معنى«. 
فعليا وعربت عن ذاتها بشكل واضح 
ال لبس فيه من قبل السادة النواب 
واهتماما  ومشاركة  حضورا  مجيعا، 
املسرية.  بهذه  البدء  على  وتأكيدا 
باذن  وسنستمر  تستمر  ان  ونأمل 
جلسة  نعقد  بأن  قرار  واختذ  اهلل. 
العاشرة والنصف من كل يوم  عند 
وسيكون  اسبوع،  كل  يف  مخيس 
هناك اجتماع للجان النيابية املشرتكة 
اليت  القوانني  مشاريع  اقرار  ويتم 
بالنفع  وتعود  العام  الصاحل  تهم 

واخلري العام للجميع«.
االخر،  »االمر  الفرزلي:  اضاف 
بعد  عنها  التعبري  مت  رسالة  وهي 
االستاذ  اللجان  مقرر  تعيني  مت  ان 
ابراهيم كنعان باعتباره رئيسا للجنة 
الوزراء  للسادة  رسالة  واملوازنة، 
يف  للوزارة  متثيل  ال  بأن  مجيعا 
اللجان واللجان املشرتكة  اجتماعات 
املدير  او  شخصيا  الوزير  عرب  اال 
الن  آسفني  سنضطر  واال  العام، 
نطلب اعتبار هذه الوزارة غري ممثلة 
وسيتم  سيعقد.  الذي  االجتماع  يف 
االجتماع، فاجمللس سيد نفسه اكرر 
اجمللس سيد نفسه. لذلك نأمل بكل 
السادة  يتخلف  ان ال  حمبة واجيابية 
حتى  شخصيا،  احلضور  عن  الوزراء 
مستقيلة  احلكومة  تعترب  كانت  لو 

وبوضع تصريف االعمال«.
أشيد  ان  أريد  اخر،  »أمر  وتابع: 
وأوجه حتية للسادة النواب على هذه 
اليت  واملداخالت  االجيابية  املشاركة 
استفدنا منها جدا واالرادة لكي نبدأ 
مسرية البناء احلقيقية، وتبدأ مسرية 
الربملاني  الدميوقراطي  النظام  هذا 

الذي طاملا حرصنا عليه«.
النائبني  من  كل  اعرتاض  وعن 
الفرزلي:  قال  واجلميل،  يعقوبيان 
»باب االجتهاد يف اجمللس هو باب 
مفتوح، هناك وجهات نظر متعددة، 
بعد نقاش مستفيض لتقرير اللجان 
املشرتكة برمته، هذا القانون موجود 
فيه  النقاش  مت   ،2012 سنة  منذ 
مرارا وتكرارا، وتشكلت جلنة فرعية 
كل  وضمت  املشرتكة  اللجان  من 
اليت  السياسية  والكتل  االطراف 
الربملانية،  اخلريطة  منها  تتكون 
كما  ماروني  ايلي  االستاذ  وكان 
مسعت من الزميل عدوان ممثال يف 
اللجنة وكان هلا انتاج مهم، وحاولوا 
ان يعيدوا النقاش اىل بداياته. كان 
للنواب وجهات نظر، ويف مقدمتهم 
االستاذ عدوان بأنه جيب اقفال باب 
النقاش وكان هناك تصويت. فكان 
التصويت باالكثرية الساحقة املاحقة 
للذهاب  النواب  السادة  قبل  من 
)النفايات  القانون  اقرار  باجتاه 

الصلبة(«.
مشروع  اليوم  »أقرينا  وختم: 
املتكاملة  باالدارة  املتعلق  القانون 
قانون  واقرتاح  الصلبة  للنفايات 
الفساد.  كاشفي  محاية  اىل  يرمي 
هذا الفساد ومكافحته يعترب برناجما 
بعد  املرحلة  هلذه  ومركزيا  اساسيا 
ويف  تأليفها  وقبل  احلكومة  تأليف 
رئيس  فخامة  ورئاسة  ادارة  ظل 
ميشال  العماد  اللبنانية  اجلمهورية 

عون«.

عدوان
النائب  اجللسة  بعد  حتدث  كما 
تعقد  »سوف  فقال:  عدوان، 
اسبوعيا  املشرتكة  للجان  جلسات 
وان  فعاال  العمل  يكون  ان  بشكل 
نصل اىل نتيجة، لذلك على النواب 
بعض  ان  انطباع  لدي  يتابعوا.  ان 
ان  دون  االمور  يناقشون  النواب 
عليها،  متاما  اطالع  على  يكونوا 
بالنفايات  املتعلق  القانون  مثال يف 
الصلبة. فهذا القانون ال جيد احللول 
فقد  يطرحها،  وال  الصلبة  للنفايات 
اليت  للحلول  اطارا  ليكون  وضع 
سوف تعتمد، ال ان يعتمد هذا احلل 
او ذاك. انه االطار القانوني الصاحل 
الذي ميكن ان تعتمده احلكومة، علما 
ان هذا القانون مر يف كل املراحل، 
هناك  كانت  االخرية  املرحلة  ويف 
جلنة فرعية حضرت له وكان يتمثل 
االستاذ  مثال  االفرقاء،  كل  فيها 
املعلوف  وجوزيف  ماروني  ايلي 
ولكي  وبالتالي  املوسوي،  ونواف 
يكون واضحا هناك حرص كبري من 
ادارة اجللسات اىل دولة الرئيس ان 
هذه االمور تسري وفق السياق الذي 
النواب  من  واحد  كل  ويكون  ينتج 
قام بواجباته حتى نتمكن من تسيري 

االمور كما جيب«.
اضاف: »كما كان اجناز مهم اليوم 
بامكاننا  واصبح  بالفساد،  يتعلق 
اجللسة  عمل  افتتحنا  اننا  القول 
النيابية بالرتكيز على طريقة مكافحة 
وحماربة الفساد بشكل جدي. اليوم 
اقر قانون حيمي الذي يكشف الفساد 
اعتقد  فساد.  عملية  عن  خيرب  او 
سوف  انه  القانون  هذا  اهمية  ان 
واملوظفني  املواطنني  مجيع  يشجع 
اي  يكشفوا  ان  على  واالداريني 
وتتأمن  بالفساد  تتعلق  معلومات 
اننا  هلم احلماية بشكل ان ال يظهر 
ونغطي  الفساد  يكشف  من  نالحق 

الفاسد«.
وختم: »لذلك، اعترب انها بداية مهمة 
جدا اليوم للمجلس، ونعد اللبنانيني 
بأن عملنا يف اجمللس سوف يكون 
كل  تعاون  ونطلب  وفعاال  جديا 
هذا  يف  االمور  تكون  حتى  النواب 

االطار«.
يعقوبيان

بعد  يعقوبيان  النائب  وحتدثت 
الينابية  اللجان  جلسة  من  انسحابها 
تنته  »مل  فقالت:  املشرتكة، 
انسحب  ان  قررت  وانا  اجللسة، 
وحزب  سامي  الشيخ  ان  ويبدو 
أرادوا  االنسحاب،  قرروا  الكتائب 
وأوقفوا  النقاش،  باب  اقفال 
النقاش يف موضوع هو بالنسبة لي 
ان  واالنطباع هو  جدا.  حيوي ومهم 
صوتي يف الداخل ال يقدم وال يؤخر، 
النواب  عقول  أستصرخت  اني  حتى 
املوجودين، فنحن نتحدث يف مكان 
ال وجود لالعالم فيه ولسنا يف هيئة 
ما  ينقل  من  هناك  وليس  عامة، 

حيصل يف الداخل«.
أعلق  أن  فقط  »أردت  أضافت: 
املتعلق  القانون  يف  وأناقش 
أمام  اليوم  حنن  الصلبة،  بالنفايات 
نوع من االبتزاز اما حمارق واما نفايات 
يف الشارع. كل هذه السنوات ومل 
يفعلوا شيئا، وقد وصلنا اىل هذه 
جيب  التوعية  ان  وواضح  النتيجة، 
نواب  هناك  الداخل.  من  تبدأ  ان 
املتعلقة  أبسط املسائل  ال يعرفون 
بالنفايات، ال يعرفونها وال يعرفون 
طريقة معاجلتها، وأقول للرأي العام 
الوحيد الذي جيب ان يكون على علم 
مبا حيصل، وواضح ان التوافق بات 
مبحرقة  يأتوا  ان  مسألة  يف  ناضجا 

مليون دوالر ووضعها يف   250 ب 
منطقة الكرنتينا املدور«.

وتابعت: »انا اليوم ال أحلق زعيما، 
رأسي  فوق  مسؤول  هناك  وليس 
عندما يقرر ان يقوم بصفقة يريد ان 
اصفق له. هناك اناس انتخبوني«.

واشارت يعقوبيان اىل انها اطلعت 
على تقنية احملارق املوجودة يف كل 
اوروبا وهي فعالة وتشتغل منذ 50 
احتدث  »لن  وقالت:  وتتطور،  سنة 
اخرى  امراض  وال  سرطانات  عن 
على  امتنى  لكن  باحملارق،  مرتبطة 
هناك  جيدا،  يسمعوني  ان  اجلميع 
دول متطورة وحمرتمة لديها حمارق، 
وأول شرط أسأل عنه قبل ان نأتي 
مبحارق اىل بلد مثل لبنان، هل لدينا 
دولة صارمة وهل لدينا رقيب جدي 
خياف اجلميع منه. فاذا كان اجلواب 
ال، حيث ال تقيد بالقوانني كما جيب 
وال فرض لقانون كما جيب وال رقابة 
جدية، واذا كان هذا رأي اللبنانيني 
ان  تعين،  احملرقة  فان  بدولتهم، 
اىل  سيؤدي  باالنبعاثات  خطأ  اي 
خالل  السرطان  فيها  ينتشر  منطقة 
ستة اشهر، كما هي شكا اليوم. مل 
يتمكنوا من ضبط معامل الرتابة يف 
شكا ومل ينفذوا اي مشروع بشكل 
صحيح، واذا رأيتم مطمر برج محود 
ماذا حيصل فيه او الكوستا برافا او 
غريه. وعدونا بشروط صحية ومبطمر 
بيئي، التنفيذ هو لعنة من اللعنات 
والرقيب جملس االمناء واالعمار الذي 
الصفقات.  غري  يفعل  ماذا  اعلم  ال 
االستشاري واملتعهد ووزارة البيئة، 
انتهوا  وقد  اليوم  متواطىء.  الكل 
شبعوا،  ورمبا  الصفقات  كل  من 
الكهرباء، ال اعلم. اليوم »النصبة« 
امنا  لبريوت،  حمرقة  امسها  اجلديدة 
هذه املرة الفساد ال يسرقنا امنا هو 

قاتل«.
اليت  النفايات  وشرحت عملية حتول 
املأكوالت  فضالت  عن  عبارة  هي 
عندما  منها  االستفادة  وكيفية 
مشرية  اولية«،  مواد  اىل  تتحول 
اىل »ان سعر الفلرت 80 و90 مليون 
دوالر، اذا اردنا تغيري فلرت يف هذه 

احملرقة«.
نفرزها  ان  ميكن  »نفاياتنا  وقالت: 
بسهولة، ولكننا شعب نصر على ان 
الدولة  قامت  متى  لكن  نفرزها.  ال 
بواجبها باجبار املواطنني على الفرز 
فرز  ان  بذلك.  يقومون  فعندما 
النفايات من املنازل أرخص مبليون 
مرة من احملرقة. البلد مل يعد يتحمل 

هكذا معاجلة وهكذا طريقه«.
الجميل

كما أدىل النائب اجلميل بعد انسحابه 
اللجان  اجللسة  من  حنكش  والنائب 
ما  أعرف  »ال  فيه:  سأل  بتصريح 
مل  إذا  النيابي  اجمللس  من  اهلدف 
رأيهم؟  إبداء  النواب  بإمكان  يكن 
أننا  خصوصا  مباذا؟  للقيام  انتخبنا 
جلسات مشرتكة  عقد  على  قادرون 
يوجد  ال  النه  ايام   4 مدى  على 
هيئة عامة ولن يكون هناك بغياب 
احلكومة، ملاذا هذا االستعجال ومنع 

بعض النواب من ابداء رأيهم؟«.
وتابع: »يقرون ما يريدون بالطريقة 
من  علينا  وينظر  يريدونها،  اليت 
 20 مدى  على  امللف  هذا  استلم 
احلالة  هذه  اىل  البلد  وأوصل  عاما 
وهذه  البيئة  وزارة  استلم  ومن 
سوكلني  من  استفاد  ومن  اللجان 
من  البلد  وترك  معها  شريكا  وكان 
دون بدائل ألنه راهن على التمديد 

لسوكلني«.
التقنيات،  حصر  اىل  اجلميل  ودعا 
مشريا اىل ان »هناك تقنيات مؤذية 

اصبحت من املاضي وهي احملارق، 
وهناك تقنيات جديدة للمعاجلة«.

املوسوي
بدوره، قال النائب املوسوي: »أود 
عن  اللبناني  العام  للرأي  أعلن  ان 
التشريعي  العمل  بانطالق  سعادتنا 
عقدتها  اليت  اجللسة  هذه  خالل  من 
لالصول  وفقا  املشرتكة  اللجان 
الداخلي جمللس  وللنظام  وللدستور 
النواب. االن انا اخاطب الرأي العام 
اللبناني بصورة عامة وال سيما الرأي 
قضاء  ويف  صور  مدينة  يف  العام 
صور، لقد متكنا اليوم من وضع حجر 
جديد  قانون  سن  اجل  من  اساس 
الصلبة.  للنفايات  املتكاملة  لالدارة 
فالقانون الذي كان سائدا ال يواكب 
تطورات العصر وال يستطيع االجابة 
النفايات  معاجلة  متطلبات  على 
اللبنانية  الوقائع  ظل  يف  الصلبة 
اخلاصة، وال سيما رفض كل قرية 
يف لبنان ان يكون يف عقارها مطمر 
صحي، لذلك كنا حريصني يف هذه 
قانون  مشروع  اقرار  على  اجللسة 
الصلبة،  للنفايات  املتكاملة  االدارة 
فقرة  وبقيت  أقر،  قد  القانون  هذا 
معلقة تبت بأمرها اهليئة العامة عند 
اهليئة  بتبعية  وتتعلق  اجتماعها، 
الصلبة،  النفايات  الدارة  الوطنية 
هل تكون حتت وصاية وزارة البيئة 

او تكون باشراف جملس الوزراء«.
هو  اليوم،  القانون،  »هذا  اضاف: 
بوسعها  ان  البلديات  جلميع  رسالة 
جمال  يف  وخصوصا  فورا  التحرك 
وهنا  احلراري.  التفكك  آلية  اعتماد 
اتوجه اىل اهلي يف مدينة صور ويف 
قضاء صور ومنهم اىل رئاسة احتاد 
صور  بلدية  ورئاسة  صور  بلديات 
العتماد  القانوني  االطار  بات  لقد 
سكة  على  احلراري  التفكك  آلية 
توافقنا  ظل  ويف  وبالتالي  االقرار، 
للمقاومة«  »الوفاء  كتليت  يف  حنن 
اعتماد  على  والتحرير«  و«التنمية 
آلية التفكك احلراري فاني ادعو اىل 
حل مشكلة النفايات يف مدينة صور 
ويف قضائها من خالل املبادرة فورا 
اىل شراء االليات اليت ستعتمد يف 
نستطيع  ال  الننا  احلراري،  التفكك 
العامة  احلديقة  تكون  ان  نقبل  ان 
والقرى  للنفايات،  مطمرا  يف صور 
يكون  ان  تقبل  ال  صور  قضاء  يف 
اال  اذا، ال حل  عقاراتها مطمر.  يف 
احلراري.  التفكك  آلية  شراء  يف 
البلديات  البلدية واحتاد  ادعو  لذلك 
وهذا كان موضع توافق بيين وبني 
معالي وزير املالية علي حسن خليل 
وال بد من ان نسرع يف ذلك حتى 
وبالتالي  النفايات  ازمة  تداهمنا  ال 

نكون امام مشكلة تواجهنا«.
ديب

»ما  ديب:  حكمت  النائب  وقال 
حصل يف هذه اجللسة وادارتها اليت 
كانت طويلة البال واعطت كل نائب 
ال  النقاش،  ويف  الكالم  يف  احلق 
جيوز ان يقال انهم حرموا من نقاش 
احد القوانني او االقرتاحات املدرجة، 
اننا حنن ايضا اعضاء يف  ما حصل 
اقله  وعقدنا  الفرعية،  اللجان  هذه 
فيها  ناقشنا  جلسة   40 اىل   30
من  اقرتاح  لكل  اململة  التفاصيل 
نأتي  ان  جيوز  ال  االقرتاحات،  هذه 
بتصرف شعبوي وان نقول اننا حرمنا 
من النقاش، النظام الداخلي املادة 
72 اذا اقرتح احد النواب اقفال باب 
النقاش بعدما اشبع نقاشا، رئيس 
القفال  الصالحية  لديه  اجللسة 
نتقدم  مل  ساعتان  النقاش،  باب 
للتمحيص  خضعت  مبواضيع  شعرة 
اعضاء  كنا  وحنن  فرعية  جلان  يف 

هذه  اللبناني  للشعب  نبارك  فيها، 
اليت  االنتاجية  وهذه  النوعية  النقلة 
ستكون  انها  الرئيس  نائب  وعدنا 
واقرار  ملناقشة  اسبوعية  جلسات 

القوانني«.
ابي رميا

رميا:  ابي  سيمون  النائب  وقال 
الفرعية،  اللجنة  يف  عضوا  »كنت 
لكل  متثيل  فيها  كان  اللجنة  هذه 
االحزاب والقوى السياسية اللبنانية 
عضوا  ماروني  ايلي  االستاذ  وكان 
وكان  الكتائب  حزب  وميثل  فيها 
يف  االجتماعات.  كل  يف  يشارك 
 2018 عام  يف  الثانية  املرحلة 
عندما اردنا متابعة هذا العمل طلب 
ايلي  النائب  سحب  سامي  الشيخ 
ماروني من هذه اللجنة وكنا ندرس 
ان  آنذاك  النفايات، وقلت  موضوع 
العملية  اخلطة  ليس  القانون  هذا 
قانون  هو  بل  للموضوع  التنفيذية 
وبالتالي  النفايات،  ملعاجلة  اطار 
قلنا ان هناك متلمال شعبيا من هذا 
هذا  بالتعاطي،  وشعبوية  املوضوع 
والدولة  اطار،  قانون  هو  القانون 
من  القانوني  االطار  هلذا  ستخضع 
اجل معاجلة النفايات، واؤكد ان هذا 
املعاجلة  اآلليات  كل  يفتح  القانون 
للدولة ان كان طمرا او معامل تفكك 
حراري او غري ذلك، هذا القانون مل 
تصدر  اصواتا  سنسمع  الننا  حيدد، 
الدولة  ان  تقول  بيئية  من مجعيات 
معامل  منطق  اىل  تتوجه  اللبنانية 
غري  الكالم  هذا  احلراري،  التفكك 
يطرح  القانون  هذا  الن  صحيح، 
واحدة،  آلية  حيدد  وال  االليات  كل 
جبيل  لقضاء  كنائب  االخر  واالمر 
من  حتصل  النفايات  معاجلة  لدينا 
ونستعمل  جبيل  بلديات  احتاد  خالل 
الوسائل التقليدية وهي الطمر ومل 
نذهب اىل التفكك احلراري، وحسب 
ان  استطاعت  اذا  منطقة  كل  حاجة 
حراري  تفكك  معامل  اىل  تذهب 
يسمح  القانون  هذا  طاقة،  وانتاج 
تبيع ملؤسسة كهرباء  ان  للشركات 

لبنان الطاقة الكهربائية«.
عون

فقال:  عون  آالن  النائب  وحتدث 
»اريد ان احتدث عن اقرتاح قانون 
اقر  الذي  الفساد  كاشفي  محاية 
اليوم وانا احد موقعيه والذي قدمه 
الزميل النائب غسان خميرب باالضافة 
والذين عملوا  املوقعني  الزمالء  اىل 
عليه، هذا االقرتاح هو خطوة عملية 
وليس جمرد شعار يف مسار مكافحة 
يكشف  من  كل  حيمي  النه  الفساد 
االدارة  داخل  ومن  الفساد  عن 
وخارج االدارة وهو يقوم على ثالثة 
مبادىء امال تشجيع كاشفي الفساد 
وثانيا  وحتفيزات،  مكافآت  وعرب 
اي  من  موظفني  كانوا  ان  محايتهم 
ايضا  مواطنني  او  اداري  عقاب 
املالحقة  وقدرة  صالحيات  وتفعيل 
عند اهليئة الوطنية لكشف الفساد. 
واذكر ان لبنان صدق على اتفاقية 
يف  الفساد  ملكافحة  املتحدة  االمم 
2008/10/16 واليوم حنن منسجمون 
من  واهم  الدولية  التزاماتنا  مع 
اكثر  وسنذهب  مسار  اننا يف  ذلك 
خطوة  وهو  الفساد  مكافحة  لتفعيل 
كبرية حلماية كل انسان وحتديدا كل 
مواطن يتعرض لعملية ابتزاز وغريه 
كلفنا  كتيار  وحنن  االدارة،  داخل 
النائب زياد اسود يف جلنة ملتابعة 
جيب  املوضوع  هذا  الفساد،  امور 
ان ال يبقى شعارا، حيب ان يتحول 
اىل واقع حنن من خالل هذا القانون 
الواسئل حلماية كل  ونعطي  نساعد 

مواطن يساهم يف هذه العملية«.
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الباب  ترينبول  حكومة  تركت 
امليثاق  من  لالنسحاب  مفتوحا 
العاملي للهجرة الذي مل توقع  
على  واجملر  املتحدة  الواليات 

وثيقته اخلتامية.
وبالرغم من اختاذ موقف قوي 
يف االتفاقيات الدولية األخرى، 
حتديد  العمال  حزب  رفض 
كانت  ما  إذا  بشأن  موقفه 
على  توقع  أن  ينبغي  أسرتاليا 
امليثاق قبل انطالق االنتخابات 

التكميلية يف نهاية األسبوع.

باألمم  أعضاء  دول  وساعدت 
املكسيك  بقيادة  املتحدة 
مفاوضات  يف  وسويسرا 
الذي  للهجرة  العاملي  امليثاق 
تشري وثيقته اخلتامية إىل أنها 
قد متارس ضغوطا على كانبريا 
معسكرات  سياسة  ملراجعة 
لديها،  الالجئني  اعتقال 
ومدى اتساق ذلك مع قوانني 

اهلجرة.

الواليات  انسحبت  وبينما 
يف  امليثاق  من  املتحدة 
وزراء  رئيس  أعلن  ديسمرب، 
اجملر فيكتور أوربان املناهض 
أن  املاضي  األسبوع  للهجرة 
بالده سوف تتخذ قرار مماثال.

خارجية  وزير  قال  جانبه،  من 
اجملر بيرت سزجياتو إن امليثاق 
ميثل »تهديدا للعامل« حيث قد 

ميثل إهلاما للناس للهجرة من 
بالدهم.

وزير  باسم  متحدثة  وقالت 
األسرتالي  الداخلية  الشؤون 
احلكومة  إن  دوتون  بيرت 
تدرس  زالت  ما  الفيدرالية 

موقفها.
سوف  »احلكومة  وتابعت: 
وتعلن  امليثاق  بنود  تدرس 

موقفها الحقا هذا العام«.

ويف بداية يوليو اجلاري، اختذ 
حزب العمال موقفا صارما ضد 
دعوة رئيس الوزراء األسرتالي 
بانسحاب  أبوت  توني  السابق 
باريس  اتفاق  من  أسرتاليا 

للمناخ.

وقال حزب العمال إن انسحاب 
إىل  إشارة  يبعث  قد  أسرتاليا 
ال  دولة  أنها  مفادها  العامل 

ميكن الوثوق بها.
حزب  يتخذ  ال  باملقابل،  لكن 
فيما  املوقف  نفس  العمال 
من  االنسحاب  بفكرة  يتعلق 

امليثاق العاملي للهجرة.
 من جانبه، قال العمالي شاين 
ومحاية  اهلجرة  وزير  نيومان 
إن  الظل  حكومة  يف  احلدود 
امليثاق العاملي للهجرة مسألة 

ختص احلكومة احلالية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Australian Newsاسرتاليا يف اسبوع

تواطؤ  حول  األخرية  التقارير 
معتقلني  تعذيب  يف  بريطانيا 
املتحدة  الواليات  أيدي  على 
اإلرهاب«  على  »احلرب  أثناء 

مثرية للقلق.
هو  للقلق  مدعاة  األكثر  لكن 
إذا  عما  التساؤالت  غياب 
أن  ينبغي  أسرتاليا  كانت 
حول  املستقل  حتقيقها  تطلق 
مدى معرفة حكومتنا مبمارسات 
حليفنا  ارتكبها  اليت  التعذيب 
الواليات  الرئيسي،  األمين 

املتحدة.
عام  املتحدة  األمم  اتفاقية 
وغريها  التعذيب  ضد   1984
اإلنسانية  غري  املمارسات  من 
القاسية متثل امليثاق الرئيسي 
مبوجب  التعذيب  حيظر  الذي 

القانون الدولي.
دولة  ألي  مسموحا  وليس 
دعم  أو  التعذيب  استخدام 
بلد  يرتكبها  تعذيب  ممارسات 

آخر.
وبالرغم من هذا احلظر الدولي، 
تستخدم  دول  هنالك  زالت  ما 
أمل  إلحلاق  التعذيب  وسائل 
جسدي وعقلي بالضحايا،  وغالبا 
الستخراج معلومات واعرتافات، 
وكذلك بهدف الرتويع ومعاقبة 

األفراد.
احرتام  أسرتاليا  على  ويتعني 
واألخالقي  القانوني  االلتزام 
بكافة  التعذيب  منع  بضرورة 

أشكاله.
مستقل  حتقيق  إجراء  وبدون 
العراق،  يف  التعذيب  بشأن  
حول  تساؤالت  هناك  ستبقى 
املعلومات اليت تعرفها أسرتاليا 
يف هذا الشأن، وردود فعلها 
له  تعرض  الذي  التعسف  جتاه 
الواليات  أيدي  على  مواطنون 

املتحدة.
جلنة  نشرت  يونيو،   28 ويف 
بالربملان  واالستخبارات  األمن 
حيمالن  تقريرين  الربيطاني 
إدانة واضحة للتواطؤ الربيطاني 
أمريكية  تعذيب  ممارسات  يف 
ضد معتقلني أثناء »احلرب على 

اإلرهاب«.
أن  إىل  التقريران  وخلص 
بريطانيني  خمابرات  ضباط 
باملعاملة  علم  على  كانوا 
أيدي  على  للمعتقلني  الرديئة 

أجهزة أجنبية.
أن  التقريران   كشف  كما 
فشلت  أو  دعمت  بريطانيا 
إىل  معتقلني  تسليم  منع  يف 
دول تعرف جيدا أنها تستخدم 

التعذيب.
إحداث  بضرورة  وطالب 
بسياسة  تتعلق  إصالحات 
معاملة  جتاه  املتحدة  اململكة 
املعتقلني باخلارج حتى ال يتكرر 

التواطؤ جمددا.
باهتمام  اإلدانة  تلك  وقوبلت 
اململكة  دخل  كبري  إعالمي 
شرطة  وتقوم  املتحدة، 
بفحص  حاليا  »سكوتالنديارد« 
نتائج التقريرين لتحديد ما إذا 
كان األمر حيتاج إىل بدء حتقيق 

من الشرطة.
وبالرغم من أن حتقيقات سابقة 
قد أجريت بشأن معرفة أسرتاليا 
األمريكي  التعذيب  بربنامج 
هذا  يف  لعبته  الذي  ودورها 
كافية،  ليست  لكنها  الصدد، 

التساؤالت  من  الكثري  وترتك 
بدون إجابات.

ويف 2004، أجرت جلنة التجارة 
اخلارجية  والعالقات  والدفاع 
حتقيقا  الفيدرالي  بالربملان 
كانت  اليت  املعلومات  حول 
واحلكومة  الدفاع  قوات  لدى 
األسرتالية بشأن إساءة معاملة 
الواليات  حتتجزهم  سجناء 

املتحدة يف العراق.
 ،2005 عام  التحقيق  وانتهى 
وذكر أنه ال يوجد أي أسرتالي 
أو  انتهاك  عمليات  مرتبط يف 

إساءة معاملة للمعتقلني.
ومع ذلك، أفاد التقرير أنه كان 
مستوى  لتحسني  حاجة  هنالك 
اجليش  داخل  االتصاالت 
بالتزامات  تتعلق  األسرتالي 
أسرتاليا جتاه معتقلي العراق.

يتمكنوا  مل  احملققني  أن  بيد 
معلومات  إىل  الوصول  من 
شخصية رئيسية لنسج صورة 
أسرتالية  معرفة  بشأن  كاملة 
هلا  تعرض  انتهاك  مبمارسات 

املعتقلون يف العراق.
التقرير  القصور يف هذا  أوجه 

سرعان ما أصبحت واضحة.
مركز  استحوذ   ،2013 ففي 

هل اشرتكت أسرتاليا يف عمليات تعذيب؟

تقارير حديثة تدين اململكة املتحدة لتواطؤها يف ممارسات تعذيب أمريكية

على  العامة  واملصلحة  الدفاع 
وكتب  داخلية  حكومية  وثائق 
احلكومة  بأن  تفيد  تقارير 
علم  على  كانت  األسرتالية 
التعذيب  ممارسات  بشأن 

وإساءة املعاملة.
أخفقت  احلاالت،  بعض  ويف 
باتفاقية  االلتزام  أسرتاليا يف 
إساءة  قضايا  تثر  ومل  جنيف 
الواليات  مع  السجناء  معاملة 

املتحدة.
وعلى سبيل املثال، مثة دليل 
استخبارات  أجهزة  أن  على 
علم  على  كانت  أسرتالية 
للمواطن  االستثنائي  بالتسليم 
حبيب  ممدوح  األسرتالي 

للواليات املتحدة.
ومت  اعتقل  قد  حبيب  وكان 
على  باكستان  يف  استجوابه 
باكستانية  أمنية  عناصر  أيدي 

وأسرتالية يف 2001.
إىل  حبيب  تسليم  مت  والحقا، 
أرسلته  اليت  املتحدة  الواليات 
إىل مصر حيث تعرض للتعذيب 
والصعق  والضرب  باملاء  

الكهربائي.
ويف حتقيق أجراه برنامج »فور 
حبيب،  تسليم  حول  كورنرز«، 

املسؤول  شوير  مايكل  قال 
إنه  إيه«  آي  »سي  بـ  السابق 
ال يرجح أال تكون أسرتاليا على 
للواليات  حبيب  بتسليم  علم 
الوطيدة  للعالقة  نظرا  املتحدة 

بني الدولتني.
املفتش  أجراه  حتقيق  وخلص 
واألمن  لالستخبارات  العام 
عام 2011 إىل عدم تواطؤ أي 
إساءة  يف  أسرتالي  مسؤول 

معاملة حبيب.
انتقد  العام  املفتش  أن  بيد 
لعدم  األسرتاليني  املسؤولني 
االهتمام املالئم بأوضاع حبيب 
ضد  بقوة  االحتجاج  وعدم 

تسليمه إىل مصر.
العام  املفتش  حيقق  مل  كما 
حبيب  شهادة  من  جزء  يف 
مصري  مسؤول  دعمها  اليت 
يدعى  أسرتاليا  أن  مفادها 
أثناء  متواجدا  كان  »جورج« 
مما  مصر  يف  حبيب  تعذيب 
يرتك اجملال لتساؤالت مفتوحة 
حول الدور احلقيقي الذي لعبته 
التسليم  »عملية  يف  أسرتالية 

االستثنائية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ممدوح حبيب ادعى أن عمالء أسرتاليني ارتبطوا بعملية تسليمه وتعذيبه

أسرتاليا تدرس االنسحاب من 
امليثاق العاملي للهجرة

بعد مرور 25 عاما، أصبح واضحا 
أن  سبق  وقت  أي  من  أكثر 
أسرتاليا  يف  الكهرباء  خصخصة 

متثل كارثة للناس والكوكب.
من  التسعينات  أوائل  ويف 
تطبيق  قبل  املاضي،  القرن 
اخلصخصة، كانت أسعار الطاقة 
يف  األدنى  بني  أسرتاليا  يف 
يف  عقودا  ظلت  أن  بعد  العامل 

مستوى منخفض.
بيد أن هذا االجتاه بات معكوسا 
أعقاب  يف  حادة  بصورة 

اخلصخصة.
إىل  اآلالف  يضطر  واليوم، 
وأصبح  صاروخية،  فواتري  دفع 
األسرتاليني  من  متزايد  عدد 
يعيشون حاليا يف حالة من »فقر 

الطاقة«.
أصدرته  حديث  تقرير  وكشف 
للمنافسة  األسرتالية  املفوضية 
خالل  أنه  املستهلك  ومحاية 
واجه  فحسب،  املاضي  العقد 
زيادة حقيقية  الطاقة  مستهلكو 
يف فواتريهم بنسبة 35 %، كما 
بنسبة  احملاسبة  أسعار  ارتفعت 

تناهز 56 %.
يكشف  أن  عجب  ال  ولذلك 
استطالع »جارديان إسينشيال«، 
األسرتاليني  من   %  63 أن 
تأميم  إعادة  على  يوافقون 
إىل  وعودتها  الطاقة  شركات 

مظلة امللكية العامة.
جريمي  استطاع  بريطانيا،  يف 

استطالع: 63 % من 
األسرتاليني يوافقون على 
إعادة تأميم شبكة الكهرباء

التأميم  كوربني أن يضع إعادة 
على األجندة السياسية.

استطالع  كشف  املاضي،  العام 
رأي أجراه مركز حبثي حمافظ أن 
أكثر من ثالثة أرباع الربيطانيني 
املياه  تأميم  إعادة  يفضلون 
 ،)% والكهرباء)77   ،)%88(
والسكة   ،)%  77( والغاز 

احلديدية)%76(.
تتبنى  ال  أسرتاليا،  يف  لكن 
مطالب  العمال  حزب  قيادات 

إعادة التأميم.
يذكر أن نقابة املهن الكهربائية 
منذ  محلة  تشن  فيكتوريا  يف 
تأميم  إعادة  إىل  تدعو  سنوات 
دورا  ولعبت  الكهرباء،  قطاع 

قياديا يف هذا الصدد.
وحتمل احلملة اسم »اخلصخصة ال 
تعمل« ولفتت إن سوق الطاقة 
أبدا  يليب  ال  اخلصخصة  ظل  يف 
للحصول  االجتماعية  االحتياجات 

على طاقة بسعر معقول.
ويف 2014، أشرفت النقابة على 
تقرير مستقل أجراه الدكتور جون 
كيوجان الباحث جبامعة كوينزالند 

بشأن خصخصة الكهرباء.
اخلصخصة  أن  البحث  وكشف 
ارتفاع  يف أسرتاليا تسببت يف 
أسعار الطاقة وزيادة الشكاوي، 
االعتماد،  قدرة  واخنفاض 

وارتفاع التكاليف.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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 20 أخطر  اإلفراج  عن  يتم  قد 
خلل  جراء  أسرتاليا  يف  إرهابيا 

بريوقراطي. 

فقد يطلق سراح عبد الناصر بن 
بريكة، الرجل املسؤول عن أكرب 
خمطط إرهابي بأسرتاليا، أوائل 

العام املقبل.

تعزى  أمنية  تسجيالت  ويف 
إىل عام 2005، قال بن بريكة 
ألتباعه: »إذا أردنا أن منوت من 
نلحق  أن  ينبغي  اجلهاد،  أجل 
وخنرب  بهم،  األعظم  الضرر 
وكل  أرواحهم  وندمر  مبانيهم 

شيء«.

وتسعى احلكومة الفيدرالية إىل 
تغيري القوانني من أجل اإلبقاء 
مثل  البارزين  اإلرهابيني  على 

بن بريكة خلف القضبان.

هي  كما  القوانني  ظلت  وإذا 
 20 حوالي  فإن  تغيري،  دون 
أسرتاليا  إرهابيي  أخطر  من 
شروط  بدون  سراحهم  سيطلق 
إمكانية  مع  جتول  حظر  وبدون 
لإلنرتنت  الكامل  االستخدام 
حبسب حتذيرات صحيفة الديلي 

تليغراف.

الوزراء  رئيس  ويسابق 
تورنبول  مالكومل  الفيدرالي 
واملدعي العام كريستيان بورتر 
الزمن من أجل تعديل القوانني 
قبل أوائل 2019 اليت ستشهد 
شروط  بدون  اإلفراج  إمكانية 
عن أول سجني شديد اخلطورة.

يذكر أن حماكم نيو ساوث ويلز 
متلك  باتت  الراهن  الوقت  يف 
السلطة لإلبقاء على اإلرهابيني 
السجن  يف  اخلطورة  مرتفعي 
أن  بشرط  ولكن  احلياة،  مدى 
على  كبري  احتمال  هناك  يكون 
إمكانية ارتكاب الشخص جرائم 

أخرى حال اإلفراج عنه.

وإذا فشلت السلطات يف إثبات 
ذلك، فإنها ال تستطيع اإلبقاء 
على الشخص داخل السجن ألنه 

قضى مدة سجنه الكاملة.

قضية  رفع  هنا  األمر  ويتطلب 
جديدة ضد املتهم يف احملكمة 
الفيدرالية من أجل فرض شروط 

لإلفراج عنه.

عبد  يصبح  أن  املقرر  ومن 
مؤهال  بريكة  بن  الناصر 
السراح  إطالق  على  للحصول 
يف 2020 حينما يكون قد أدى 
 15 البالغة  عقوبته  فرتة  كامل 

عاما يف السجن.

عمر  البارزان  اإلرهابيان  أما 
العمر  علي  وحممد  باالدجام 
إلطالق  مؤهلني  فسيكونان 
السنوات  خالل  سراحهما 

املقبلة.

بالتخطيط  الثنائي  وأدين 
مببارة  تتعلق  إرهابية  هلجمات 
ومفاعل  إل«  إف  »إيه  نهائي 

لوكاس هايتس النووي.

ستنقضي عقوبة السجن بالنسبة 

قريبا..  أخطر 20 إرهابيا خارج سجون أسرتاليا 

لفهيم لودجي عام 2024 لكنه 
سراح  إلطالق  مؤهال  سيكون 

مشروط العام املقبل.

وأدين لودهي بالتخطيط لتفجري 
شبكة الكهرباء يف أسرتاليا عام 
2006، ومتت إدانته يف اتهامات 
تتعلق باإلرهاب لكنه حصل على 

براءة يف التهمة الرابعة
احلصول  يف  املتهم   وسعى 
الكيماويات  عن  معلومات  على 

القادرة على صنع متفجرات.
املهندس  لودهي،  أدين 
بثالثة  السابق،  املعماري 
لكنه  باإلرهاب  تتعلق  اتهامات 
التهمة  يف  براءة  على  حصل 

الرابعة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عبد الناصر بن بريكة، الرجل املسؤول عن أكرب مخطط إرهابي بأسرتاليا، قد يطلق سراحه أوائل العام املقبل

فهيم لودهي مقيد بالسالسل تحت حراسة مشددة أثناء مغادرته املحكمة العليا بنيو ساوث ويلز 
األربعاء 23 آب  2006

عمر بالدجام ومحمد علي العمر سيكونان مؤهلني للخروج من 
السجن بحسب القانون الحالي

الفيدرالي  العمال  حزب  انتقد 
مطالبا  املؤقتة،  اهلجرة  نظام 
»كورسات  بـ  مساه  ما  بوصف 
يتم  اليت  ماوس«  ميكي 
إىل  الطالب  جللب  استغالهلا 
تأشريات  ومنحهم  أسرتاليا 
مما  العمل  هلم  تتيح  دراسية 
حتدث خلال يف سوق التوظيف.

األسرتالي  احلزب  وطالب  
بوضوع تشديدات على أكثر من 
حصل  أجنيب  طالب  ألف   500
إىل  بعد اجملئ  العمل  حق  على 
»كورسات  واصفا  أسرتاليا 
من  نوع  بأنها  ماوس«  امليكي 

االلتفاف لدخول البالد.
السياسي   وجه  جانبه،  من 
وزير  أوكونر  بريندان  العمالي 
التوظيف يف حكومة الظل حتذيرا 
بضرورة  مطالبا  اللهجة  شديد 
لضمان  مشددة  إجراءات  اختاذ 
نزاهة برنامج تأشريات الطالب.
أفضل  هي  واملرايا«  »الدخان 
احلالي  الوضع  لوصف  طريقة 
أسرتاليا  يف  الدائر  للجدال 
بشأن  الرئيسيني  احلزبني  من 

اهلجرة.
األوىل  الصفحة  وأشادت 
أسرتاليان«  »ويست  لصحيفة 
مبعاجلة ترينبول لقضية التعداد 
يف  دوره   ومدحت  السكاني، 
الطاقة  من  ألف   21 ختفيض 
االستيعابية ألسرتاليا للمهاجرين 

الدائمني.
سياسة  عن  تقارير  وحتدثت 
حصر  تستهدف  جديدة  سكانية 
املناطق  يف  اجلدد  املهاجرين 
وحتسني  األسرتالية  اإلقليمية 
مستوى التنسيق وتطوير البنية 
االجتاهات  مع  متاشيا  التحتية 

اليت تتبناها حكومة ترينبول.
أن  يتوقع  املذكورة  السياسة 
وقت  يف  تفاصيلها  نشر  يتم 
الحق هذا العام وتأتي يف ظل 
وضع  أجل  من  الضغوط  تزايد 
صرامة  أكثر  هجرة  سياسة 

ووضوحا.
وعرب أعضاء باملقاعد اخللفية من 
الربملان عن خماوفهم من تأثري 
النمو السكاني على جودة احلياة 
يف دوائر انتخابية رئيسية يف 

سيدني وملبورن.
ملسألة  جتاهل  يوجد  أنه  بيد 
املؤقتة  التأشريات  ارتفاع 
مبقدار   bridging visas
املاضي،  العام  خالل  ألف   40
و90 ألف منذ 2014 اليت حيصل 
فرتات  خالل  املهاجرون  عليها 
انتظار البت يف طلبات احلصول 

على إقامة دائمة بأسرتاليا.
أعداد  يوضح  جدول  واعاله 
احلاصلني على تلك التأشريات 
وفقا  أسرتاليا  يف  املؤقتة 

للجنسية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حزب العمال: أوقفوا كورسات 
»ميكي ماوس« يف أسرتاليا

جدول يوضح أعداد الحاصلني على تلك التأشريات املؤقتة يف أسرتاليا 
وفقا للجنسية.

العالناتكم يف الهريالد 
االتصال على احد الرقمني:

0403482345
أو 96324818
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هل ميكن ألسرتاليا أن تستضيف 
القرن  وحيد  من  نادرة  سالالت 

مهددة باالنقراض.
ولكن  جمنونة  الفكرة  تبدو  قد 
ينبغي أن نعرف الوضع احلقيقي 
لوحيد القرن يف الوقت احلالي.

مثة مخسة أنواع من وحيد القرن 
إفريقيا  يف  اثنني  العامل،  يف 

وثالثة يف آسيا.
باألنواع  املرتبطة  العوامل  لكن 
بشكل  للتدمري  تتعرض  اخلمسة 
حيوانات  بدأت  حيث  متزايد، 
جراء  التشرذم  يف  الغابات 
الطرق  مثل  العوائق  من  الكثري 
واألسوار  التطهري  وعمليات 

وغريها من القيود.
األسوأ من ذلك، أن تلك احليوانات 
النادرة تتعرض للقتل على أيدي 
صيادين مسلحني للحصول على 
تقرتن  اليت  الثمينة  القرون 
على  باحتوائها  زائف  باعتقاد 
للشهوة  ومثرية  عالجية  مواد 
اجلنسية تستطيع معاجلة العديد 

من األمراض كالسرطانات.
كال  أن  إىل  التقارير  وتشري 
أكرب  هما  والصني  فيتنام  من 
مستهلكي قرون تلك احليوانات 

يف العامل.
وحتى  الصينيون  املواطنون 
يعملون  الذين  الدبلوماسيون 
يف إفريقيا وآسيا ضالعون يف 
مشروعة  غري  تهريب  عمليات 

لقرون تلك احليوانات النادرة.
يذكر أن وحيد القرن هو الساللة 
الباقية من حيوانات ضخمة كانت 
تهيمن على الكرة األرضية حتى 

وقت قريب.
بني  القرن  وحيد  أصبح  اليوم، 
األرضية  الكرة  حيوانات  أكثر 

اليت تتعرض خلطر االنقراض.
وعلى سبيل املثال، أصبح وحيد 
للغاية  نادرا  السومطري  القرن 
أصبحوا  البيولوجيني  أن  لدرجة 
أماكن  عن  اإلفصاح  يرفضون 

تواجده خوفا من الصيادين.
تلك  أن  أفادت  تقارير  أن  بيد 
جمموعات  يف  تتواجد  احليوانات 
يف  سومطرة  مشال  صغرية 

إندونيسيا.
فكان  اجلاوي  القرن  وحيد  أما 
آسيا  يف  املتوفرة  األنواع  أكثر 
وتراوح أماكن تواجده من جنوب 

شرق آسيا إىل اهلند وآسيا.
ولكن اليوم، أصبح وحيد القرن 
اجلاوي أحد أكثر الثدييات ندرة 
على وجه األرض، حيث مل يتبق 
إال 60 حيوانا تعيش يف أقصى 

جاوة الشرقية بأندونيسيا.
ويف إفريقيا، حتظى ساللتا وحيد 
واألسود حبظوظ  األبيض  القرن 
متباينة لكن معظمها يندرج حتت 

بند السيئ.
وكان وحيد القرن األسود ذات 
شرق  عرب  بشدة  منتشرا  يوم 
اخنفضت  لكن  إفريقيا،  وجنوب 
دراماتيكي،  بشكل  أعداده 
نصف  حوالي  تقريبا  واندثرت 

أنواعه الفريدة.
أما وحيد القرن األبيض فينقسم 

إىل نوعني مميزين.
النوع األول هو اجلنوبي مل يكن 
قبل  حيوانا   20 إال  منه  جنا  قد 
احلماية  خالل  من  ولكن  قرن، 
املكثفة متكن من العودة بشكل 
مذهل ليتكاثر حاليا إىل مستوى 
20 ألف حيوان مما يتجاوز كافة 

األنواع األخرى.

فقد  الشمالي  القرن  وحيد  أما 
انقرض بشكل فعلي حيث مات 
األرض  وجه  على  منه  ذكر  آخر 
إال  يتبق  ومل  مارس   19 يف 

اثنتني من اإلناث.
ويف األسابيع األخرية، استخدم 
جممدة  منوية  حيوانات  العلماء 
وبيضا بهدف زرعها داخل أنثى 
مشالية يف حماولة أخرية إلنقاذ 

هذا النوع من االندثار.

قبل االنقراض..هل تنقذ أسرتاليا وحيد القرن؟

وحيد القرن السوطري أكثر األنواع بدائية يعيش يف الغابات املطرية الكثيفة

وحيد القرن األبيض يف املنطقة الجنوبية من قارة إفريقيا

وحيد قرن هندي

مثة فكرة قد تبدو جمنونة مفادها 
جمموعة  أسرتاليا  تستضيف  أن 
من وحيد القرن للعيش داخلها.
وقبل السخرية من هذا االقرتاح 
ينبغي أن تعلم أن أسرتاليا متلك 
حيث  من  لذلك  املثالية  البيئة 
املطرية  االستوائية  الغابات 
اليت تستطيع الكثري من األنواع 
العيش داخلها والنجاة بدال من 

مواجهة شبح االندثار.

وعالوة على ذلك متلك أسرتاليا 
صيد  حتظر  قوية  قوانني 

احليوانات الربية.
ولكن ال ميكن ترك وحيد القرن 
ال  حتى  طليقا  أسرتاليا  يف 
البشر  حياة  على  خطورة  يسبب 
أماكن  يف  وضعها  ميكن  ولكن 

مغلقة ميكن السيطرة عليها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بالتخطيط  األمر  يتعلق  عندما 
مارغوت  حتتاج  مثالية   لعطلة 
أكثر من جمرد سرير  روبي إىل 
تهوى  فهي  ظليل،  مشس 
التحدي واثبات الذات خاصة يف  

الرياضة البحرية.
من  البالغة  الفتاة  هذه  وأثارت 
العمر 28 عاما شغفها باملغامرة 
توم  زوجها  إىل  انضمت  عندما 
أكريلي يف رياضة التجذيف على 

احد شواطئ كوستاريكا.
ركب االثنان األمواج مًعا، حيث 
أثناء  مهارتها  مارغوت  أظهرت 
العالية،  األمواج  مع  »معركتها« 
قبل أن تتمكن من وضع قدميها 

على لوحها األصفر.
غاية  روبي يف  مارغوت  وكانت 
االثارة أثناء ركوبها األمواج يف 
أفضل  ترتدي  وهي  كوستاريكا 
مالبس السباحة للعام 2018 من 
للسباحة  املفضلة  بييت  ماركة 

واليت تفّصل جسدها الفاتن.
ان  حيث  مفاجًئا  ذلك  يكن  ومل 
هذه املاركة من تصميم وصناعة 
 ،  Solid & Striped شركة 
مت  اليت  احملبوبة  املاركة  وهي 
العديد  أجساد  على  رصدها 
حديد  جيجي  من  الفاتنات  من 
وغريهما  ريتشي  صوفيا  إىل 
الكالسيكية  لبدالتها  الكثريات 

بقصاتها املميزة.
عادت  احليوي،  نشاطها  بعد 
متأبطة  الشاطئ،  إىل  مارغوت 
خترج  وهي  ذراعها  حتت  لوحها 

بثقة من احمليط.
ذات  مارغوت  تألقت  وقد 
الشخصية القوية بالـ تي شريت 
ربط  مت  حني  يف  والبيكيين 
شعرها الطويل األشقر بأسلوب 

عملي.
مل تكن اإلجازة كلها حول رياضة 
مارغوت  كانت  حيث  التجذيف، 
تتبخرت ايضا يف نزهة رومانسية 

على الشاطئ.
واملمثلة مارغوت روبي هي ابنة 
أسرتاليا،  يف  كوست  الغولد 
حيث ترعرعت يف مزرعة هناك، 
االمواج  ركوب  تهوى  وهي 
شغوفة  انها  كما  )التجذيف(، 
زوجها  مع  بانتظام  مبمارستها 
يف  حفل  يف  به  اقرتنت  الذي 

)Byron Bay( منذ عامني.

املمثلة االسرتالية مارغوت روبي 
تظهر جسدها بالبيكيين وهي تداعب 

األمواج مع زوجها توم أكريلي

ليس  فانه  مارغو  حظ  وحلسن 
لديها متسع من الوقت للشعور 
للوحدة حيث ان حياتها املهنية 

جتعلها دائما يف حالة انشغال.
البطولة  دور  مارغوت  وستلعب 
املركزية  الشخصية  كصاحبة 
 BirdS Harley Quinn يف 
الفيلم  ويستند   .of prey
حول  الصرب  بفارغ  املنتظر 
أبطال  من  متجددة  جمموعة 

وأشرار اإلناث.
دور  لعبت  اليت   - ومارغوت 
باسم  األوىل  للمرة  البطولة 
فيلم  يف   Harley Quinn
 Suicide االنتحار  فرقة 
أن متثل  املقرر  من   -  SQuad
دور الشريرة يف الفيلم الذي مل 

يعرض من قبل على الشاشة.
إخراج  من  هذا  الفيلم  ومشروع 
 ،)catHy yan( يان  كاثي 
بكتابة  مرة  ألول  اشتهرت  اليت 
امليتة«  »اخلنازير  فيلم  وادارة 
)dead pigS(. ومن املقرر أن 
تصبح ثالث أنثى صانعة لالفالم 
 ،dc univerSe لالنضمام إىل
امرأة  أول  أيضا  أنها  حني  يف 
هذا  بادارة  تقوم  آسيوية 

الفيلم.
طرحت مارجوت ألول مرة فكرة 
Harley Quin للفيلم يف عام 
2015 وقضت السنوات القليلة 
املاضية يف تطوير فكرة واضحة 

للمشروع.
وأوضحت املمثلة األسرتالية يف 
فكرة  عرضت  أنا  سابق:  وقت 
من  مصنفة  فتاة  عصابة  فيلم 
 ، هارلي  ذلك  يف  مبا   r فئة 
حباجة  »هارلي  مثل  كنت  ألنين 
 Harley( أصدقاء.«  إىل 

.)needS friendS
وقالت مارغوت: جيب أن تكون 
 ، آخرين  أشخاص  مع  )هارلي( 
عصابة  هناك  تكون  أن  جيب 
من  يكفي  ما  أر  مل  فتيات. 
الشاشة  على  الفتيات  عصابات 

، خاصة يف مساحة العمل.
ناجحة  ممثلة  روبي  مارغوت 
تعرف ما تريد ومتتلك ما يكفي 
لتحقيق  واالرادة  التصميم  من 
اهدافها تساعدها على ذلك قوة 
وبنيته  جسدها  واثارة  ارادتها 

القوية. 
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يف والية كوينزالند األسرتالية، 
بأحكام  األطفال  قتلة  يعاقب 
سجن ناعمة أقل من 7 سنوات 
تلك  من  وأصغر  أحيانا، 
قتل  جرائم  يف  تصدر  اليت 
إليه  تشري  ملا  وفقا  البالغني 

اإلحصائيات.
»اجمللس  نشره  تقرير  وذكر 
لألحكام  االستشاري 
الوالية  أن  بكوينزالند« 
معدل  أكرب  متلك  األسرتالية 
يف  األطفال  قتل  جرائم  من 
أسرتاليا، ال سيما الرضع حتت 
يعانون  الذين  واحد  عمرعام 

من اخلطورة األكرب.
متوسط  أن  األرقام  وتكشف 
قتلة  يقضيها  اليت  املدة 
داخل  كوينزالند  يف  األطفال 
عاما،   6.8 يساوي  السجون 
قتل  عقوبة  متوسط  بينما 
البالغني يتجاوز ذلك بعامني.

بيد أن األحكام املتعلقة جبرائم 
بدرجة  شائعة  األطفال  قتل 
أكرب  من أحكام  قتل البالغني 
بوالية كوينزالند بنسبة  59.7 

%مقابل 53.2 %.
معدل  أكرب  متلك  كوينزالند 
يف  األطفال  قتل  جرائم  من 
أسرتاليا، ال سيما الرضع حتت 
يعانون  الذين  واحد  عام  عمر 
من اخلطورة األكرب ويبدو يف 
الصورة الطفل  هيمي جودوين 
بورك الذي قتلته ماثيو جيمس 

أيرالند يف 2015
التعريف القانوني لقتل طفل 
هو ارتكاب اجلرمية ضد شخص 

بتلك اجلرائم.
طفلهما  مقتل  بعد  ذلك  جاء 
شهرا   18 العمر  من  البالغ 
هيمي جودوين على يد جليسه 
عام  أيرالند  جيمس  ماثيو 

.2015
وبينما اتهم أيرالند يف البداية 
بالقتل العمد والتعذيب، قبلت 
احملكمة العليا الحقا استئنافا 
يطالب باعتبار اجلرمية قتال غري 

متعمد.
العام،  هذا  ويف وقت سابق 
مت احلكم بالسجن املؤبد على 
ابنته   لقتل  ثوربورن  ريك 
بالتبين تيالي باملر، 12 عاما.

كما أدين ابنه ترينت ثوربورن 
الحقا بزنا احملارم بعد اكتشاف 
تياهليج  مع  للجنس  ممارسته 
 4 باحلبس  حكم  ضده  وصدر 
سنوات لكن أطلق سراحه يف 
يناير هذا العام بعد 16 شهرا 

فقط داخل السجن.
والدة  باملر،  سيندي  واخربت 
تيالي،  املقتولة  الطفلة 
اإلعالم بعد احلكم على والدها 
بالتبين القاتل ريك ثوربورن: 
صراعا  متثل  اليوم  »نتائج 
بالنسبة  طويال ومؤملا للعدالة 

لتيالي«.
كأم،  هلا  بالنسبة  انه  وقالت 
عن  حكم  أي  يعوضها  لن 

خسارة ابنتها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف كوينزالند.. قتل طفل = أقل من 7 سنوات سجن 

تكلفة  املرأة  تتكبد  ما  غالبا 
جناحها يف أسرتاليا والعديد من 

دول العامل.
احلاصالت  النساء  أن  احلقيقة 
يف  ينجحن  والالتي  جوائز  على 
الدخل  وصاحبات  االنتخابات 
للطالق  احتماال  أكثر  املرتفع 
على  يؤثر  رمبا  غريب  اجتاه  يف 

أشكال أخرى من احلياة.
ال  قد  الطالق  فإن  ذلك،  ومع 
النجاح،  مثن  بالضرورة  يكون 
املدان،  ملاضينا  تذكري  لكنه 
مبعنى أن سوء احلظ الذي يواجه 
أحد  ميثل  قد  الناجحات  النساء 

أعراض التاريخ.

لعنة األوسكار.. النجاح والطالق
لعنة األوسكار تشري إىل حقيقة 
الطالق  احتماالت  زيادة  مفادها 
على  احلاصالت  النساء  لدى 

جائزة األكادميية.
وباملقابل، ال تنطبق نفس اللعنة 
يفوزون   الذين  الرجال  على 

باجلائزة املرموقة.
مثل هذه اللعنة تستهدف كذلك 
مثل  الناجحات  النساء  باقي 
يف  فوزهن  بعد  السياسيات 

االنتخابات.
وأظهر حبث حديث أعدته ماريان 
يف  أخريات  وباحثات  برتراند 
الواليات املتحدة أنه عندما تبدأ 
املرأة يف كسب أموال أكثر من 
يعقب  أن  املرجح  فمن  زوجها، 

ذلك تعرضها للطالق.
النساء الالتي ميلكن القدرة على 
أزواجهن  من  أكثر  أموال  جين 
على  التعليم  مستويات  بسبب 
الواقع  يف  هن  املثال  سبيل 
بعالقات  لالرتباط  احتماال  أقل 

زوجية.
هؤالء  من  أي  تتزوج   وعندما 
إىل  بعضهن  تضطر  النساء، 
وتقليل  الزوجة  مهام  ممارسة 
بأعمال  والقيام  العمل  ساعات 
يتقلص  وبالتالي  أكثر  منزلية 

دخلها.
ال  أسرتاليا،  يف  وباملثل، 
الرجال  من  فقط   %  60 يتفق 
يكون  عبارة: »ال  مع  والنساء 
إذا  الزوجية  العالقات  جيدا يف 
من  أكثر  تكسب  املرأة  كانت 

الرجل«.
ويثري ذلك تساؤالت حول منبع 
تسيطر  باتت  اليت  األفكار  تلك 
اجملتمع  من   %  40 نسبة  على 

األسرتالي.
إىل  الرجوع  علينا  يتعني  ورمبا 
إىل  نتوصل  حتى  املاضي 

اإلجابة.
وكشف أحد البحوث أن املاضي 
العادات  على  يؤثر  زال  ما 
النساء  بني  بالفرق  املتعلقة 
يف  والعمل  والزواج  والرجال، 

اجملتمع.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف أسرتاليا والعامل.. املرأة 
الناجحة أكثر احتماال للطالق 

الوالدان شني بورك وكريي آن جودوين يأمالن أن ينال قتلة األطفال على أقصى عقوبة للجرائم التي يقرتفونها 
بعد مقتل نجلهما على يد جليس أطفال عام 2015

على اليمني سيندي باملر األم البيولوجية للطفلة املقتولة تيالي أخربت 
اإلعالم بعد الحكم على والدها بالتبني القاتل ريك ثوربورن: »نتائج 

اليوم تمثل صراعا طويال ومؤملا للعدالة بالنسبة لتياهليج«.

أقل من 18 عاما.
وأظهر التقرير أن الوالدين أو 
اجلناة  هم  العائلة  من  أعضاء 
تلك  الرتكاب  احتماال  األكثر 

اجلرائم.
املسؤول  روجرز،  دان  وقال 
لألحكام  االستشاري  باجمللس 
مثل  إن  كوينزالند،  يف 
يتم  العادة  يف  اجلرائم  هذه 

اعتبارها قتال غري متعمد.
»املشكلة  قائال:  ذلك  وفسر 
املتعمد  القتل  إثبات  أن  هي 
حيتاج إىل دليل دامغ ال يقبل 

عن  تعمد  اجلاني  بأن  الشك 
القتل  جرمية  ارتكاب  قصد 
اجلسدي  الضرر  إحلاق  أو 

بالضحية«.
ومضى يقول: »يف هذا النوع 
الصعب  من  القضايا،  من 
ألن  املتعمد  القتل  إثبات 
داخل  حتدث  احلاالت  غالبية 

املنازل«.
فإنه  التقرير،  نفس  وحبسب 
من بني كافة جرائم القتل اليت 
كان ضحاياها من األطفال، مت 
اعتبار 58.3 % منها قتال غري 
قتال   %  41.7 مقابل  متعمد 

متعمدا.
وبالنسبة جلرائم قتل البالغني، 
غري   قتال   %  51.2 اعتبار  مت 
قتال   % 48.8 مقابل  متعمد، 

متعمدا.
اإلحصائيات  أحدث  وأظهرت 
أن كوينزالند متثل نسبة %25 
من كافة حوادث قتل األطفال 

يف أسرتاليا.
أكثر  فإن  كوينزالند،  ويف 
سبب شائع يتسبب يف قتل 
البدني  الضرب  هو  األطفال 
الذي ميثل 21 % من حاالت 

الوفاة.
بورك  شان  الوالدان  ويؤمن 
وكريي آن جودوين أن األحكام 
بالنسبة   جدا  خفيفة  الصادرة 
لقتلة األطفال وطالبا بضرورة 
إضافة اتهامات جديدة تتعلق 

كشف رئيس الوزراء الفيدرالي 
مالكومل تورنبول عن إن أسرتاليا 
القيم«  »اختبار  إضافة  تدرس 
للحصول  الساعني   للمهاجرين 

على إقامة دائمة.
االختبار  من  اهلدف  أن  وأضاف 
يتمثل يف محاية جمتمعها الذي 
يف  االستثنائي  بالنجاح  يتسم 

التعدد الثقايف.
على  الوزراء  رئيس  وأكد 
املواطنة  وزير  تصرحيات  صحة 
تادج  أالن  الثقايف  والتعدد 
القيادات  »منتدى  أخرب  الذي 
بفكرة  الربيطاني«  األسرتالي 
وضع  بهدف  القيم«  »اختبار 

نهاية للتمييز العنصري.
وقال تادج خمربا املشاركني يف 
الربيطانية  بالعاصمة  املنتدى 
مباشرة  تبحر  »سفينتنا  لندن: 
حنو منوذج تعدد ثقايف أوروبي 
إعادتها  يف  ونرغب  انفصالي، 
االندماج  طريق  يف  للسري 

األسرتالي«.
وأردف: »بعض التحديات اليت 
تشبه  اجملتمعي  التماسك  جتابه 
املتحدة  اململكة  تواجهها  تلك 
ومنازعة  العرقي  التمييز  مثل 

القيم الليربالية«.
من  اجلمعة  تازمانيا  يف  متحدثا 
ترينبول  قال  املاضي،  االسبوع 
املهاجرين  إمكانات  اختبار  إن 
أسباب  له  بالقيم  يتعلق  فيما 

وجيهة.
أسرتاليا:  وزراء  رئيس  وتابع 
املوضوعات  أحد  بالتأكيد  »إنه 
أن  ينبغي  ولكين  ندرسها  اليت 
اجملتمعات  أكثر  إننا  لكم  أقول 
هذا  يف  العامل  يف  جناحا 

الصدد«
األسباب  »أحد  يقول:  واضاف 
حنن  ما  إىل  نصل  جتعلنا  اليت 
عليه يتمثل يف أننا بذلنا جهودا 
هائلة يف حتقيق االندماج الذي 
والتأكد  الثقايف  التعدد  يشكل 
من أنه يصب يف صاحل اجلميع 
الثقافية  اخللفيات  خمتلف  من 

والدينية والعرقية«.
وأضاف: »إنها دولة تتسم بأن 
28 % من األسرتاليني مولودون 
باخلارج، وأكثر من 50 % ميلك 
أحد األبوين من املولودين خارج 

أسرتاليا«.
من  »أليس  يقول:  ومضى 
أننا نعيش معا  امللحوظة  األمور 
بهذا القدر الكبري من االنسجام 

بسبب القيم اليت نتشاركها«.
وقال تورنبول: »كل هذه القيم 
وينبغي  حقيقية  أهمية  حتمل 
فنحن  استمرارها.  من  التيقن 
كافة  ونرى  العامل  حول  ننظر 
لنتخيل  والصراعات  التوترات 
 25 صنعه  الذي  اإلجناز  كم 

مليون أسرتالي«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بشرى سارة ملرضى سرطان اجللد 

يف  الدم  سرطان  يتسبب 
أسرتالي   1700 من  أكثر  مقتل 
سنويا وهو رقم يتجاوز ضحايا 

الطرق.
مفادها  جيدة  أخبار  مثة  لكن 
يف  املرض  اكتشاف  إمكانية 
القدرة  وبالتالي  مبكرة  مرحلة 

على عالجه.
اختبار  إىل  العلماء  وتوصل 
املساعدة  ميكنه  جديد  دم 
وأسهل  أسرع  اكتشاف  يف 

للمرض.
ويف الوقت احلالي، يتم اكتشاف 
فحص  خالل  من  اجللد  سرطان 

البشرة عرب أطباء مدربني.
اسم  حتمل  احلالية  الطريقة 
اخلزعة اليت تعتمد على أخذ عينة 

من أحد أنسجة اجلسد.
بيد أن تلك الطريقة ال تفلح يف 
من  املبكرة  املراحل  اكتشاف 
سرطان اجللد ال سيما يف حاالت 
الذي  امليالنني  عديم  السرطان 

ال يكون ملوًنا.
بيد أن العلماء استطاعوا ابتكار 
يكتشف  الذي  اجلديد  االختبار 
خالل  من  اجللد  سرطان  وجود 

عينات من دم املريض.

اكتشاف  إىل  العلماء  وتوصل 
اجلسد  ينتجها  مضادة  أجسام 

كرد فعل على سرطان اجللد.
املضادة  األجسام  هذه  وتظهر 
يف عينة دماء املرضى، ومن ثم 
اللعني  املرض  اكتشاف  ميكن 
يف مرحلة مبكرة قبل أن ينتشر 

ويتوغل.
ويعتمد االختبار على فحص حواىل 
1627 نوعا خمتلفا من األجسام 
على  التعرف  أجل  من  املضادة 
تشري  مضادة  أجسام  عشرة 
بشكل خاص إىل وجود سرطان 

اجللد لدى املريض.
العلمية  الدراسة  يف  وشارك 
اجللد  سرطان  مرضى  من   105
و104 من األصحاء مت أخذ عينات 

من دمائهم للمقارنة.
»لقد  البحثي:  الفريق  وقال 
139 جسما مضادا  إىل  توصلنا 
يف  كبرية  مبستويات  تتواجد 
مرضى سرطان اجللد عند املقارنة 
مع األشخاص األصحاء، بينها 10 
أجسام مضادة متثل عالمة دامغة 

على وجود املرض«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تورنبول: أسرتاليا قد تضيف »اختبار 
القيم« للمهاجرين 
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الدلـيل الـتجاري

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

 2018 تــموز   28 Saturday 28 July 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2018 تــموز   28 Saturday 28 July 2018الـسبت 

تأليف  عملية  أن  على  لبناني  سياسي  مسؤول  من  أكثر  يلتقي 
احلكومة متعثرة، وأن والدة هذه احلكومة لن تكون يف قبضة اليد 

يف وقت قريب.
وعندما ُيسأل هؤالء عن األسباب الكامنة وراء هذا التعثر خيتلفون 
يف توصيف مكامن املشكلة، فمنهم من يعزو السبب إىل خالف 
بالعامل  التأليف  عملية  يربط  من  ومنهم  احلصص،  على  داخلي 
اخلارجي حيث أن هناك جهات تضغط باجتاه الرتيث يف التأليف 
ريثما تتبلور صورة املشهد اإلقليمي أكثر، وُتعرف اجتاهات الريح 
يف املنطقة يف املرحلة املقبلة، وآخرون يرون وجود عوامل داخلية 

وخارجية معًا متنع والدة احلكومة.
وبني هذا املوقف وذاك فإن الوضع االقتصادي الذي ُيعاني يف 
األصل نوعًا من االنكماش نتيجة األوضاع غري الصحية يف املنطقة 
يزال  وال  منه  حذر  ما كان  وهو  اهلاوية،  رويدًا حنو  رويدًا  يتجه 
رئيس جملس النواب نبيه بّري الذي ال يرى وجود أسباب جوهرية 

تعيق عملية التأليف.
ويف هذا السياق فإن أحد الوزراء السابقني املعروف عنه مبتابعته 
عن  يكشف  السياسية  الساحة  على  وواردة  شاردة  ألي  احلثيثة 
وجود عقد كبرية تعرتض عملية التأليف، ويف رأيه بأن هذه العقد 
الواقع اإلقليمي يساهم بشكل  ليست يف جمملها داخلي بل إن 
فّعال يف وجود هذه العقد اليت يصعب حلها يف الظروف الراهنة 
وهو ما يدفع إىل القول بأنه من الصعب تأليف احلكومة يف القريب 

العاجل.
ويف تقدير هذا الوزير أن هناك قطبة خمفية يف مكان ما حتول دون 
بلوغ هدف التأليف، من دون أن ُيسقط من احلساب وجود فيتوات 
السياسي  الفريق  هلذا  احلقائب  بعض  على  واخلارج  الداخل  يف 
أو ذاك وهذا األمر ُيشّكل عقبة أساسية أمام املوجلني يف عملية 

التفاوض اليت عادة ما تسبق عملية تأليف احلكومة.
ويعترب الوزير نفسه أن التقارب الذي برز يف اآلونة األخرية بني  
واشنطن  وروسيا من شأنه أن خيلط األوراق جمددًا على مستوى 
وضع املنطقة، ولبنان ال بّد وأن يتأثر إجيابًا أو سلبًا من أي تطّور 

مستجد.
ولذا فإن على املسؤولني قراءة املشهد اإلقليمي جيدًا والتصرف 
على أساس أن لبنان لن يكون يف منأى من أي مستجدات إقليمية 
أو دولية وهو ما يرتب علينا ترتيب وضعنا الداخلي ملواجهة أي 

حتدٍّ خارجي جتنبًا لدفع املزيد من األمثان.
يف موازاة ذلك فإن مصادر نيابية ترى أن ما ُأطلق من مواقف 
يف اليومني املاضيني إن على لسان وزير اإلعالم  ملحم رياشي  
الذي أعلن متسك  القوات اللبنانية  بـ5 وزراء يف احلكومة، واهلجوم 
الذي شّنه الوزير  طالل أرسالن  باملباشر على النائب  وليد جنبالط 
، إضافة إىل جتديد الرئيس املكلف قوله بأن ال مهلة زمنية تقيده 

لتأليف احلكومة.
كل ذلك ُيؤّكد بأن ال حكومة جديدة يف وقت قريب، وأنه وبالرغم 
من مرور شهرين على اعتبار احلكومة احلالية حكومة تصريف أعمال، 
اجلديدة مل  احلكومة   املشاورات واملفاوضات بشأن  تشكيل  فإن 
تتجاوز املربع األّول ال بل إن ما جيري أقرب يف الوصف إىل حكاية 
»إبريق الزيت« اليت هي عبارة حتّولت مثاًل يف اللهجات احملكية 
تستخدم بكثرة يف لبنان و سوريا  للداللة على حالة متكررة قد ال 
تنتهي، كمن يدور يف حلقة مفرغة ال جيد إىل كسرها واخلروج 

منها سبياًل.
وتؤكد هذه املصادر أن عملية التأليف حتّولت إىل أحجية مل جتد 
من حيلها بعد، وهذه األحجية تتعقد يومًا بعد يوم وترتسم معها 
صورة ضبابية عّما سيكون عليه الوضع الداخلي إذا استمرت األمور 

على هذا املنوال.
اليت  االتصاالت  مروحة  على  األمل  النيابية  املصادر  تعلق  وإذ 
سيجريها الرئيس املكلف يف اليومني املقبلني، فإنها تلفت النظر 
إىل أن ال شيء جديد استجد على مستوى مواقف األطراف املعنية 
إذا كان  ما  املعروف  تزال يف مكانها، ومن غري  ما  العقد  حيث 
من  جديدًا  تصّورًا  املاضية  األيام  كّون يف  قد  احلريري  الرئيس 
املمكن أن حُيدث ثغرة ما يف حائط املطالب الذي يزداد مساكة 

مع الوقت.
وتؤكد املصادر أن هناك رغبة صادقة لدى الرئيس احلريري يف 
إمتام عملية التأليف يف أقرب وقت، لكن على ما يبدو فإن هذه 
الرغبة شيء والواقع السياسي الذي يتحكم بعملية التأليف شيء 
آخر، وبذلك داللة واضحة على أن درب الرئيس املكلف ما تزال 
تفكيك  عليه  اليت  األلغام  من  الكثري  أمامه  سيكون  وأنه  وعرة 

صواعقها لكي يتمكن من إجناز مهمة التأليف.
وعما ميكن أن يفعله رئيس اجلمهورية بهذه احلالة تلفت املصادر 
إىل أن الرئيس عون ينتظر ما سيحمله إليه الرئيس املكلف للبناء 
عليه، مع أن أوساطه تعترب أن العهد هو املتضرر األّول من تأخري 

تأليف حكومته األوىل بعد االنتخابات.

املفاوضات حول التمثيل 
واحلصص باتت أقرب إىل 

حكاية »إبريق الزيت«
حسني زلغوط

واحمللل  الكاتب  أكد 
السياسي احملامي  جوزيف أبو 
اللبناني   أّن  اجليش  فاضل  
األمنية  اخلطة  وضع  عندما 
بإحكام،  وضعها  البقاع  يف 
اللبنانيني  أّن  إىل  مشريًا 
يعانون من  املخدرات ، وهذا 
اجملتمع،  على  خطرًا  يشّكل 
منّوهًا  وأكثر،  اإلرهاب  مثل 
نفذها  اليت  النوعية  بالعملية 
بلدة  يف  اللبناني  اجليش 

احلمودية يف  بريتال .
إذاعة  إىل  حديث  ويف 
»صوت املدى« ضمن برنامج 
أدارته  اليوم«  »مانشيت 
اإلعالمية شريين ناصر، لفت 
أبو فاضل إىل أن ما قام به 
اجليش يف بلدة  احلمودية  هو 
وجتار  »فمروجو  طبيعي،  أمر 

احلكومة قريبة والتنازالت مطلوبة من اجلميع لتشكيلها
جوزيف أبو فاضل

إىل جانب خط فريق  8 آذار  القديم والذي أصبح اليوم يف السلطة 
و  أمل   وحتى  حركة  اهلل   و حزب  احلر   الوطين  بني  التيار  متناغمًا 
تيار املردة ، مشريًا إىل أنه »حتى  احلزب التقدمي االشرتاكي  يف 

املواقف الرئيسية ميكن أن يكونوا إىل جانب هذا الفريق«.
وردًا على سؤال، لفت أبو فاضل إىل أنه »عندما تريد   السعودية   
خالل  من  التصعيد  عندها  ميكنها  احلكومي،  امللف  يف  التصعيد 
احلريري«، معربًا عن اعتقاده بأّن »السعودية إذا مل حتصل على 
البلد لن تسّهل املوضوع«،  حصة رئيسية كما تريد للتأثري يف 

داعيًا احلريري انطالقًا من ذلك إىل أن حيسم موقفه.

على وتر امليثاقية
التقدمي  آخر أن رئيس احلزب  أبو فاضل ردًا على سؤال  وأكد 
االشرتاكي النائب السابق  وليد جنبالط  مل يعد بيضة القبان كما 
إذا مل  وهو  لذلك،  كافني  غري  نواب  وتسعة  السابق،  كان يف 
حيصل على ثالثة وزراء دروز ال يؤثر، ألّنه يف هذه احلال ال ميكن 

أن يلعب على وتر امليثاقية.
وفيما لفت أبو فاضل إىل وجود حبث يف الوزير الدرزي الثالث 
إىل  أشار  ذلك،  من  انطالقًا  الوسط  يف  يكون  أن  وضرورة 
الوزراء  استقال  لو  حتى  تهتّز  لن  احلكومة  أّن  يعلم  جنبالط  أن 
الشيعة إذا كان هناك قرار دولي ببقائها كما حصل سابقًا عندما 
استقال الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس  فؤاد السنيورة  وبقيت 

احلكومة.

ال لزوم لها
وشّدد أبو فاضل على أن بقاء الرئيس السوري  بشار األسد  على 
رأس السلطة وحفاظه على دولته وجيشه وشعبه كان له أثر كبري 
على كل األصعدة، موضحًا أّن »اخلط املقابل لنا خسر يف لبنان 
نفسه  الوقت  مشّددًا يف  اخلسارة«،  تقبل  وعليهم  ويف  سوريا  
على أن »عملية تشكيل احلكومة حباجة إىل تسهيالت من اجلميع 

وليس منهم فقط«.
وجّدد أبو فاضل القول يف املقابل إن »حكومة الوحدة الوطنية ال 
لزوم هلا«، مشريًا إىل أننا »سبق أن جّربناها حتت شعار حكومة 
استعادة الثقة، إذ مل تستطع احلكومة أن حتقق إجنازات بسبب 
ملاذا  فشل  العهد  أن  يعترب  »من  متسائاًل  داخلها«،  املناكفات 
يركض ملشاركته يف جنة احلكم«، مشّددًا على »أننا نعيش يف 

دولة مصاحل مثل املقلع«.

مصدر ثقة للجميع
ويف موضوع النازحني السوريني يف ضوء التطورات األخرية على 
خطه، جزم أبو فاضل بأّن »األمر الواقع الذي نقبل عليه سيجرب 
اجلميع على التسليم لدور املدير العام لألمن العام  اللواء عباس 

إبراهيم «.
ولفت أبو فاضل إىل أن األخري مصدر ثقة جلميع اللبنانيني وهذا 
من  العديد  بإرسال  جنح  بعدما  نفسه  فرض  »وهو  عليه،  متفق 
النازحني، كما جنح يف مجيع العمليات األمنية اليت استلمها سابقًا، 
منذ خطف اجلنود وقتلهم من قبل داعش و جبهة النصرة  وكان 

إطفائيًا«.
أن  الذي جيب  الشخص  هو  إبراهيم  اللواء  أّن  فاضل  أبو  وأكد 
يتابع املوضوع، مشريًا إىل أّن »مشكلتنا يف لبنان أننا عندما ينجح 
شخص نبدأ مجيعًا مبحاربته ووضع العصي يف الدواليب«، مشّددًا 
على أنه »إذا شكلت جلنة مشرتكة جيب أن تكون برئاسة اللواء 

إبراهيم ال أن يكون األخري عضوًا فيها«.

املخدرات مستعّدون للقيام بأي شيء للمحافظة على مملكتهم«، 
مشّددًا على أّن اجليش اللبناني ال ميكن أن يصدر بيانًا توضيحيًا 
إىل  اجليش  بذهاب  طالب  اجلميع  أّن  إىل  الفتًا  ألحد،  إرضاًء 

املنطقة، وهذا ما حصل.
وشّدد أبو فاضل على أنه ال جيب ترك  منطقة البقاع  بهذا الشكل، 
مشريًا إىل أّنه »إّما يكون هناك فوضى أو أمن، والظاهر أّن مثن 

األمن غال«.
وأكد  أّن اجليش ال ميكن أن يسكت على إطالق الصواريخ عليه، 
بل جيب أن يرّد. ولفت إىل أّن نواب لبنان جيب أن ينّفذوا الوعد 
داعيًا  األخرية،  النيابية  االنتخابات  قبل  به  الناس  وعدوا  الذي 

الدولة إىل أن تنظر إىل  بعلبك اهلرمل  نظرة أبوية.

تنازالت مطلوبة
ويف ملف  احلكومة ، اعترب أبو فاضل أّن هناك تنازالت مطلوبة حتى 
تصريف  حكومة  غياب  بأّن  اعتقاده  عن  معربًا  احلكومة،  تتشّكل 
األعمال املكلف  تشكيل احلكومة   سعد احلريري  عن لبنان ال يعين 
أّنه بعيد عن السمع«، مشريًا إىل أّن »العملية أصبحت واضحة بأّن 
لتشكيل احلكومة جيب وقف عملية العّد واحلصص، وجيب احلديث 

مبنطق دولة«.

وأكد أبو فاضل أنه ضد حكومة وحدة وطنية، موضحًا أّن حكومات 
بعد احلرب، وهذا ليس  عادًة  الدول  إليها  تلجأ  الوطنية  الوحدة 
اليوم  الدولة  يوجد مكان يف  أنه ال  على  اليوم، مشّددًا  واقعنا 

للفساد والسرقة يف ظل عهد  الرئيس ميشال عون .

الحكومة ستبصر النور قريبًا
احلكومة  بأّن  اعتقاده  عن  سؤال،  على  ردًا  فاضل  أبو  وأعرب 
داخلّيًا ودولّيًا، فضاًل  ألّنها أصبحت مطلبًا  النور قريبًا،  ستبصر 
عن أّنه ال ميكن أن يتّم التدخل األمريكي والروسي من أجل إعادة   

النازحني السوريني  ، وحنن دون حكومة«.
وتساءل أبو فاضل من هو جورج شعبان )مستشار رئيس احلكومة 
املكلف للشؤون الروسية( حتى يسّلمه احلريري ملفًا حبجم عودة 
العام لألمن  » لدينا املدير  أّن  النازحني إىل بالدهم، الفتًا إىل 
العام  اللواء عباس ابراهيم  اّلذي جنح إىل ّحد كبري يف مهّماته، وهو 
موضع ثقة والشخص اّلذي جيب أن يتابع املوضوع«، مشريًا إىل 

أّنه »يفرتض أن تتّم العودة من اآلن إىل اخلريف كحّد أقصى«.

الحريري هو الضمانة
وردًا على سؤال، أكد أبو فاضل أّن الرئيس املكلف هو املسؤول 
عن تأليف احلكومة، واملعين باملفاوضات احلاصلة لتشكيلها، لكنه 
لفت إىل أّن توقيع رئيس اجلمهورية ضروري على تأليف احلكومة 
هناك  ولذلك  البلد،  يف  التنفيذية  السلطة  سيسرّي  الذي  وهو 

مسؤولية على اجلانبني.
وأعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأّن األمور لن تبقى متشّنجة إىل 
هذا احلّد وسيكون هناك تنازالت متبادلة، مشريًا إىل أّن الفريق 
اآلخر ال يريد أن حيصل العهد وحلفاؤه على الثلثني يف احلكومة، 
ويسعى للحصول على الثلث املعطل ليكون مؤثرًا، مشّددًا على 
أن  يفرتض  احلريري  الرئيس  ألّن  املقاربة،  هذه  أنه خمطئ يف 

يكون ضمانته، إذ ميكن أن يطيح باحلكومة مبجرد استقالته.

أكثرية الوزراء من  8 آذار 
وأكد أبو فاضل أّن أكثرية الوزراء يف احلكومة املقبلة سيكونون 
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 العالقات اللبنانية ــ السورية:
عودة إىل شعار التكامل السياسي واالقتصادي

ابراهيم األمني

معركة  يف  النهائية  املرحلة  من  سوريا  تقرتب 
هزمية  أراضيها.  من  اإلرهابية  اجملموعات  إخراج 
على  وعمالنيًا  نفسيًا  انعكست  املدوية  اجلنوب 
مناطق  ويف  إدلب  يف  املنتشرة  اجملموعات 
املعنية  الدول  أبرز  هي  وها  الشرقي.  الشمال 
على األرض، أي تركيا، باشرت مفاوضات جدية 
مع احلكومة السورية بواسطة روسيا وإيران إلنتاج 
السابقة.  املرحلة  تتجاوز معطيات  تسوية جديدة 
االنقسام  فيه  عاد  الذي  الوقت  ذلك يف  جيري 
اكتوى من  األكراد بني فريق  بقوة إىل صفوف 
مّر العالقات مع الواليات املتحدة والقوى اخلليجية 
واألوروبية، وبات يرى أن التسوية اآلن مع النظام 
كثرية،  مواقع  على  له  وحتافظ  حتفظ  السوري 
وبني جمموعات أخرى تعاني من البلبلة واالرتباك، 
بعنادها وافرتاضها أنه ال يزال باإلمكان إنضاج 

عملية انفصال األكراد عن سوريا.
القوات اهلجومية من اجليش النظامي وقوات احللفاء 
من حزب اهلل وجمموعات احلرس الثوري وفصائل 
الشمال.  مناطق  إىل  تدرجيًا  ستنتقل  عراقية، 
املنطقة  توزع غري سري بني كل  سيكون هناك 
احمليطة بإدلب وعلى ختوم املناطق الصحراوية أو 
املناطق السكنية يف الشمال الشرقي. وقد أعدت 
بشار  الرئيس  قرار  انتظار  يف  الالزمة،  اخلطط 
األسد الذي مل يوقف مشاوراته مع روسيا وإيران 
بهذا الصدد، وهو بعث برسائل واضحة إىل اجلانب 
الرتكي ومن خلفه إىل دول غربية، بأن القرار هو 
السورية،  األراضي  كل  على  السيطرة  استعادة 
ولكن  املفضل،  هو  السلمية  التسوية  خيار  وأن 
إذا تعذر، وأراد البعض »التشاطر« فسيكتشف 
حقيقة أنه متى قرر اجليش واحللفاء حترير منطقة 

جنحوا يف ذلك.
على  دبلوماسية  معارك  تدور  األثناء،  هذه  يف 
اهلامش. الدول احمليطة بسوريا بادرت إىل وضع 
السورية،  احلكومة  مع  التواصل  خطط الستئناف 
اجلزيرة  يف  سواء  بعيدة،  عواصم  حال  هو  كما 

العربية أو يف مشال أفريقيا.
إال  أحد،  بوجه  أبوابها  تغلق  ال  دمشق  أن  ومع 
أن دفرت الشروط عند النظام السوري ال يتعلق 
اإلعمار،  إعادة  عملية  بإغراءات  متصلة  حبسابات 
األسد  نامجة عن قناعة  بل حبسابات اسرتاتيجية 
بالتمسك مبساره السياسي االسرتاتيجي، لكن مع 
تعديل مهم يف مساره االقتصادي االسرتاتيجي، 
األبواب  إقفال  نيته  على  قوية  مؤشرات  وسط 
أمام  لألزمة  السابق  العقد  خالل  فتحت  اليت 
ليربالية تبنّي أنها كانت سببًا يف جانب من األزمة 
االقتصادية الداخلية، عدا عن كونها استغلت من 
قبل دول وجهات ألجل الدخول إىل قلب اجملتمع 
أنها  تبني  اليت  واجلهات  الدول  وهي  السوري، 

لعبت دورًا يف تسعري األزمة.
وتركيا  األردن  مثل  دواًل  أن  األمر،  الغريب يف 
وقطر، وحتى اإلمارات العربية املتحدة، كما مصر 
براحة  مصاحلها  تدرس  واجلزائر،  وليبيا  وتونس 
تامة، وتريد إعادة وصل ما انقطع مع دمشق. لكن 
الدولة الوحيدة اليت تواجه إرباكًا ُمذاًل، هي لبنان. 
فاحلكومة اليت يرتأسها سعد احلريري مع حلفائه 
من القوات اللبنانية واحلزب التقدمي االشرتاكي 
وشخصيات قريبة من الغرب، ال يزالون يعتقدون 
بأنه ال ميكن تطبيع العالقات اللبنانية ــــ السورية 
قبل حصول تطور على صعيد عالقات سوريا مع 

الغرب، وكذلك مع السعودية.
ما يعرفه هؤالء، أن القوى ذات الوزن الشعيب 
بناء  تعيد  حتى  هؤالء  تنتظر  لن  األرض،  على 
املرحلة  وستثبت  سوريا.  مع  وثيقة  عالقات 
والتيار  اهلل  حزب  مثل  جهات  تدخل  أن  املقبلة 
الوطين احلر واحلزب السوري القومي االجتماعي 
وتيار املرة، وحتى حركة أمل، سيساعد على رفع 
وترية عودة مئات اآلالف من النازحني السوريني 
تواصل  واقع  إىل بالدهم. وسيصار إىل فرض 
شعيب مع سوريا ال تقدر أي حكومة يف لبنان على 
منع حصوله مهما مارست من ضغوط. حتى إن 
مؤسسيت اجليش وقوى األمن الداخلي ستتعبان 
هذا  مثل  عرقلة  يف  قيادتهما  فكرت  إن  كثريًا 

التطبيع.

مشاريع  يف  اللبنانية  املساهمة  عن  ماذا  لكن 
إعادة إعمار سوريا؟

االنتهازية، وهي مسة أصحاب املصاحل الكربى، 
قدرات  وجود  زاوية  من  برأسها  لتطل  عادت 
والتجار  املصريف  القطاع  مستوى  على  لبنانية، 
على  واملقاولني  واملتعهدين  األعمال  ورجال 
أنواعهم، وهؤالء يبحثون عن طريقة للدخول إىل 
يف  شركات  إنشاء  إىل  بادر  وبعضهم  سوريا. 
دول خارجية، بعضها معلوم وبعضها غري معلوم، 
مبا يف ذلك دول ال تشارك يف العقوبات على 
إىل  والتسلل  األمر  استغالل  بغرض  سوريا، 

سوريا.
رفيعة  سورية  مصادر  حبسب  األكيد،  لكن 
عملية  باشرت  السورية  احلكومة  أن  املستوى، 
خدماته،  يعرض  من  كل  تشمل  واسعة  تدقيق 
املالية  اجلهات  لكل  يكون  لن  أنه  قررت  وهي 
والتجارية  والصناعية  والعقارية  واالقتصادية 
احملسوبة على قوى 14 آذار أي دور يف سوريا، 
حتى إنه وصلت تنبيهات إىل بعض رجال األعمال، 

حمذرة من حماولة االلتفاف على هذا القرار.
القرار من شأنه إصابة قطاعات  أن هذا  وبرغم 
عن  قررت،  دمشق  أن  إال  كبري،  بضرر  لبنانية 

إصرار،  سابق 
التخلي عن خدمات 
ولو  اجلهات،  هذه 
دفع  إىل  اضطرت 
إضافية  أكالف 
تأتي  شركات  مع 
بعيدة  أمكنة  من 
مع  العامل.  يف 
إىل  هنا،  اإلشارة 
الكبرية  العقود  أن 
أعمال  ختّص  اليت 
يف  التحتية  البنى 
الطاقة  جماالت 

العامة،  الرمسية  واملنشآت  والطرق  والنفط 
وإيرانية  وصينية  روسية  شركات  سُتنجزها 
اللجوء  إمكانية  حاليًا  دمشق  وتدرس  وعراقية. 
النقل  قطاعي  يف  حاجاتها  لتوفري  مصادر  إىل 
واالتصاالت من دول ال تشارك عادة وال تتأثر 
مبنظومة العقوبات األمريكية، خصوصًا أن دمشق 
اخلارجية، وال  ليست يف وارد تغيري سياساتها 
سيما امللف املتعلق بالصراع مع إسرائيل ومواجهة 

مركز العقل التكفريي يف السعودية.
هذا من جانب دمشق، لكن ماذا عن جانبنا؟

الواضح أن صبيانية يف سلوك القوى املؤسسة 
آذار ستفرض مواجهة داخلية كبرية.  لفريق 14 
وسيكون مستقبل العالقات اللبنانية ــــ السورية 
االسرتاتيجية  بند  يوازي  قد  حادًا  خالفيًا  بندًا 
مل  عون،  ميشال  الرئيس  كان  وإذا  الدفاعية. 
يقرر خوض املواجهة املباشرة اآلن، فإن حساباته 
وتقديراته للموقف، ستدفعه إىل خطوات مغايرة 
يف وقت ليس ببعيد. وهو انتظر احلريري أكثر 
من الالزم، وسيجد نفسه مع الوقت مضطرًا إىل 
اختاذ قرار بتعيني موفد رئاسي بصورة رمسية، 
مهما كانت انعكاسات القرار على بقية الشركاء 

يف احلكم.
جمموعات  فعل  ردود  ترقب  هو  اآلخر  اجلانب 
على  طائفيًا  احملسوبني  اللبنانيني،  من  كبرية 
القوى املعرقلة لبناء العالقات اجليدة مع سوريا. 
كثافة  من  اآلن  املتضررين  أبرز  من  وهؤالء 
الزراعية  الصادرات  السوري ومن وقف  النزوح 
إىل  باإلضافة  سوريا.  عرب  اخلفيفة  والصناعية 
مع  حدودي  سكاني  شريط  لبنان  يوجد يف  أنه 
مشااًل،  عكار  حتى  جنوبًا  شبعا  من  ميتد  سوريا 
مرورًا بالبقاع شرقًا، ال ميكنه رهن مستقبل حياته 

اليومية لدولة ال تهتم بأبسط حقوقه.
املنطق يقول أن يكون شعار اللبنانيني من اآلن 
فصاعدًا: حنن جزء من سوريا سياسيًا واقتصاديًا 
باب  وهناك  االستقرار  فهناك  واسرتاتيجيًا، 
العروبة  وهناك  العمل،  وفرص  االزدهار 

احلقيقية!

قواعد قوى 14 
آذار ستكون 
األكثر تضررًا 

من عناد قادتها 
يف رفض عودة 

النازحني واستعادة 
العالقات الرسمية 

العادية

 احلـريري والـنازحـون: قـنبلة دخـانية
فراس الشويف

ما أعلنه رئيس احلكومة سعد احلريري عن اجتماع 
شعبان  جورج  الروسية  للشؤون  مستشاره 
بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي  بالديبلوماسي 
لتنظيم  الروسية  املقرتحات  على  منه  واّطالعه 
عودة النازحني السوريني، ومنها تشكيل جمموعة 
ـــ روسية ترّدد أنها ستعقد اجتماعها  عمل لبنانيةـ 
قنبلة  يعدو كونه  ال  قريبًا، يف بريوت،  األول، 
أعلنه  ما  على  مكشوفة  التفاف  وحماولة  دخانية 
رئيس اجلمهورية عن تكليف اللواء عباس إبراهيم 

اإلمساك بامللف رمسيًا.
حترير  وقع  على  هلسنكي،  قّمة  تنتهي  تكد  مل 
من  والقنيطرة  درعا  حملافظيت  السوري  اجليش 
النازحني  ملّف  تقّدم  حتى  اإلرهابية،  اجملموعات 
السوريني يف دول اجلوار السوري إىل الواجهة. 
اخلالصة اليت أفضت إليها خسارة احملور املعادي 
لسوريا مناطق نفوذه شيئًا فشيئًا، حّولت ورقة 
النزوح، يف دول اجلوار حتديدًا، من ورقة ابتزاز 
والدميوغرافيا،  واألمن  السياسة  يف  للسوريني 

إىل عبء على املتمّسكني بها سابقًا.
احلريري  املكّلف بتشكيل احلكومة سعد  الرئيس 
املرحلة  طوال  الطرشاء«  »األذن  أدار  مثاًل، 
املاضية ألي حماولة أو مبادرة للبحث عن حلول 
حقيقية ألزمة النزوح السوري يف لبنان. أّما اآلن، 
فقد بات منطق الدفع باجتاه التنسيق مع سوريا، 
لألمن  العام  املدير  الرمسية،  عناوينه  أبرز  وأحد 
إبراهيم، هو النموذج املنتج  العام اللواء عباس 
يف إعادة السوريني إىل بالدهم. وحني قّرر حزب 
احلّر،  الوطين  التيار  وحلقه  التحّرك،  بدوره  اهلل 
احلزب  مثل  لسوريا،  حليفة  أخرى  قوى  وبدأت 
السوري القومي االجتماعي بالعمل، قّرر احلريري 

أن يلتحق بالّركب، لكن باملواربة!
قبل يومني، انشغل الوسط السياسي خبرب لقاء 
مستشار احلريري للشؤون الروسية جورج شعبان 
بنائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
مقرتح  عن  الروسي  باإلعالن  احلريري  وترحيب 
دول  من  بلدهم  إىل  السوريني  إلعادة  روسي 
اجلوار. وَعربَّ احلريري، عرب مستشاره، عن ترحيبه 
باخلطوة ـــ اليت حظيت مبوافقة أمريكية مسبقًا ــــ 
اليت »قد تؤدي إىل وضع خّطة مشرتكة لعودة 

النازحني السوريني إىل بالدهم«.
ال  إجيابيتها،  على  تلك،  احلريري  خطوة  أن  غري 
تعدو كونها قنبلة دخانية، رماها األخري متأخرًا. 
عرب  الرمسي،  الطريق  خيرت  مل  أّواًل،  فاحلريري، 
السفارة الروسية يف بريوت أو السفارة اللبنانية 
العالقة  اختار  بل  جّدي،  عمل  لبدء  موسكو،  يف 
باملسؤولني  مستشاره  تربط  اليت  الشخصية 
منها  أكثر  إعالمية  أنها  خطوته  لتظهر  الروس، 
عملّية. واحلريري، ثانيًا، مل يعد باستطاعته جتاهل 
انتشار  الوقائع واألزمات اليت تضج بها مناطق 
وبريوت  كالشمال  لبنان،  يف  املستقبل  تيار 
وجبل لبنان والبقاعني األوسط والغربي وعرسال 
التواصل  أن  جّيدًا  يدرك  صار  بل  والعرقوب، 
العالقات  وعودة  السوري  ــــ  اللبناني  الرمسي 
مسألة  أصبحا  أوجها،  إىل  البلدين  بني  الرمسية 
وقت، وهو حياول اهلرب من هذا االستحقاق عرب 
احلالة،  روسيا يف هذه  إىل وسيط، هو  اللجوء 
تفاديًا الضطراره كرئيس للحكومة اللبنانية إىل 
إعطاء  أو  السورية  ــــ  اللبنانية  العالقات  تفعيل 

ضوء أخضر سياسي يف هذا االجتاه.
أعلنها  اليت  اخلطوة  أن  حقيقة  إغفال  جيوز  وال 
حزب اهلل ومن بعده التيار الوطين احلر بتشكيل 
جلان متخصصة إلعادة النازحني السوريني، حترج 
الشعيب  املكسب  ومتنح  مجهوره،  أمام  احلريري 
احلزب  رئيس  مع  هو،  يبدو  فيما  ألخصامه، 
ورئيس حزب  جنبالط  وليد  االشرتاكي  التقدمي 
ولو  املشاركني،  مبثابة  جعجع،  مسري  القوات 
بشكل غري مباشر، يف توطني النازحني السوريني 

يف لبنان.
الروسية  الدبلوماسية  جتهد  ونصف،  عام  منذ 
يف لبنان يف البحث عن أفكار ومقرتحات تسهم 
يف إعادة النازحني السوريني، بعيدًا عن انتظار 
مشاريع األمم املّتحدة اليت ال تصيب هذه الغاية 
الروسية  الدبلوماسية  راكمت  وقد  العمق.  يف 
تنسيقًا مستمرًا مع األمن العام اللبناني ومع وزير 
اخلارجية جربان باسيل خلدمة اهلدف املتمثل يف 
عودة النازحني، فيما مل جتد جتاوبًا من احلريري 

على  بل  املطروحة،  األفكار  من  أي  مع  وفريقه 
العكس، وجدت متّسكًا بالرؤية الغربية اليت تصّور 
سوريا مكانًا غري آمن لعودة النازحني، وتفّضل 
اللبناني  الداخل  يف  النزوح  بورقة  االحتفاظ 
الدبلوماسية  السياسة. مل تقف  الستخدامها يف 
يف  الروسي  فالسفري  احلّد،  هذا  عند  الروسية 
بالشأن  واملعنيون  زاسبيكني  ألكسندر  بريوت 
لطاملا  الروسية،  اخلارجية  وزارة  يف  اللبناني 
شّجعوا اللبنانيني، وحتديدًا احلريري، على ضرورة 
تفعيل  وإعادة  سوريا  مع  الرمسي  التواصل 
الطروحات  هذه  وكانت  اجلانبني،  بني  العالقات 

تقابل دائمًا بذرائع تتعلق بالضغوط اخلارجية.
كان  الدبلوماسي،  اجلهد  مع  وبالتوازي 
الروس  والعسكريون  األمنيون  املستشارون 
يعملون بصمت على  الروسية  الدفاع  وزارة  يف 
على  اجلوار  دول  ملساعدة  الالزمة  الرؤى  وضع 
إعادة النازحني السوريني إىل بالدهم بالتنسيق 
الكامل مع اجلهات الرمسية السورية، على غرار ما 
كان حيدث يف جلان العمل داخل قاعدة محيميم، 
استعادة  بأن  الروسية  الدفاع  وزارة  اقتناع  مع 
البالد  كامل  على  للسيطرة  السوري  اجليش 
الدفاع  وزارة  أطلقت  وبالفعل،  وقت.  مسألة 
الروسية قبل عشرة أيام، مع املعنيني يف سوريا 
ــــ  ومكتب األمن الوطين السوري، جلانًا سورية 
روسية مشرتكة للبحث يف مسألة عودة النازحني 
السوريني يف دول اجلوار، وهذه اللجان ميكن أن 
إليها ممثلون  تتوّسع لتصبح جلانًا ثالثية ينضم 
عن لبنان أو األردن، وتّوجت اخلطوة بإعالن وزارة 

الدفاع افتتاح مركز هلذه الغاية يف سوريا.
لكّن سوريا، كما هي احلال يف موقفها من مسألة 
املعابر احلدودية ومن التنسيق األمين مع الدول 
األوروبية وغريها، ممن يريدون العون السوري 
التمثيل  إعادة  من  يتهّربون  لكّنهم  األمن،  يف 
الدبلوماسي، لن متنح شيئًا يف اجملان، وعلى ما 
تؤّكد مصادر دبلوماسية روسية لـ«األخبار«، فإن 
تعارضها  خطوة  على  ُيقدم  ال  الروسي  »اجلانب 
ال  النازحني  خيّص  نشاط  »أي  وإن  دمشق«، 
مع  التنسيق  أن حيظى مبوافقة سوريا ومبمر  بّد 

أجهزتها الرمسية«.
سورية  أمنية  مصادر  ذكرت  السياق،  ويف 
رفيعة املستوى أمام زّوارها اللبنانيني، األسبوع 
عّباس  اللواء  مع  تتعامل  »سوريا  أن  املاضي، 
رئاسّيًا  ومندوبًا  رمسّيًا  مبعوثًا  بوصفه  إبراهيم 
النازحني  مسألة  تنسيق يف  »أي  وأن  لبنانيًا«، 

ميّر عرب هذه القناة«.
حاجات  هناك  »كان  إن  أنه  املصادر  وتضيف   
النازحني  إعادة  على  العمل  وترية  لرفع  لبنانية 
واجلوانب األخرى، فإنها ال بّد أن تتم عرب القنوات 

الرمسية بني البلدين«.
لـ  ثانية، تقول مصادر وزارية سورية  من جهة 
»األخبار« إن »مسألة فتح املعابر احلدودية وعودة 
القنوات  تفعيل  تستوجب  الرتانزيت،  خطوط 
أن هناك  لبنان وسوريا، ال سّيما  الرمسية بني 
تعرفات جديدة للعبور يف األراضي السورية بعد 
جديدة  إجراءات  وهناك  احلدودية،  املعابر  فتح 
التجارة  قطاعات  يف  لبنان،  مع  تنسيقها  جيب 

واجلمارك والزراعة والصناعة وغريها«.
إبراهيم  عباس  اللواء  أبلغ  ثانية،  جهة  من 
»األخبار«، ليل االحد املاضي، أن قافلة جديدة 
من النازحني السوريني يف منطقة عرسال تقدر 
األراضي  إىل  اليوم  ستعود  مواطن  ألف  بنحو 

السورية، عرب معرب الزمراني.

وقائع امليدان حوّلت النازحني من ورقة ابتزاز إىل 
عبء على املتمسّكني بها )مروان طحطح(
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 »جـحش الدولـة« فـي آخـر أيامـه!
رامح حمية

التقاعد مع تقاعد  العام على  النقل  ال وسائل  يف لبنان فقط تحُ
سائقيها. احلافلتان الوحيدتان على خط اهلرمل ـــ بعلبك ــــ شتورا 
توقفتا عن العمل بعد ان بلغ سائقاهما سن التقاعد، فيما تعمل 

بقية اخلطوط البقاعية بتقطع وفقًا لعطل السائقني!
الباصان الوحيدان املتبّقيان من النقل العام على خط قرى البقاع 
يف  أخريًا  كنا  رحُ واهلرمل،  القاع  حتى  بعلبك  مدينة  من  الشمالي 
»بورة« مصلحة سكة احلديد والنقل املشرتك يف رياق، إىل جانب 
بقايا مقطورات القطار احلديدي وخردة باصات صفقة الـ«كاروسا« 
التشيكوسلوفاكية الشهرية. مل حيدث ذلك لعطل أصاب الباصني، 
وال ألن املصلحة يف صدد استبداهلما أو الشروع يف خطة جديدة 
بساطة  بكل  السبب،  األطراف.  املرتامية  املنطقة  هذه  للنقل يف 
ـــ أو قل وقاحة ــــ أن السائقني املوكلني قيادة الباصني »أحيال 
أجاب مسؤول يف  القانونية«. هكذا  التقاعد لبلوغهما السن  على 
املصلحة عن سبب وقف خط اهلرمل ـــ بعلبك ــــ شتورا منذ منتصف 

حزيران املاضي.
بني  ماليًا  عليها  املقدور  الوصل«  »صلة  نهائيًا،  طعت،  قحُ إذًا، 
والعسكريني  واألساتذة  واملوظفني  والطالب  املواطنني  مئات 
واللبوة  والقصر  والقاع  اهلرمل  أبناء  من  املعامالت،  وأصحاب 
وعرسال والنيب عثمان والعني وغريها، مع مقاصدهم من إدارات 
ودوائر رمسية وجامعات وغريها يف بعلبك وزحلة وشتورة. »جحش 
الدولة«، بالنسبة هلؤالء، وسيلة نقل ختّفف عنهم »األعباء املالية 
والضغط العصيب بسبب تعرفته الرمزية واالطمئنان لسائقيه ودقة 
مواعيدهم وانتظامها«، كما تقول فاطمة املوظفة يف إحدى االدارات 

يتوقف العمل على خطوط راشيا ــــ البقاع الغربي ودير األحمر ــــ 
بعلبك ــــ زحلة والنبي شيت ــــ رياق ــــ زحلة يف كل مرّة يأخذ فيها 

احد السائقني إجازته السنوية )األخبار(

اليت  األربعينية  السيدة  احلكومية. 
العني  بلدتها  من  التوجه  اعتادت 
إىل زحلة يف البقاع األوسط يوميًا 
األتوبيس  بعد توقف  إرباكًا  تعيش 

عن العمل يف املنطقة، إذ ال مواعيد دقيقة للفانات اخلاصة، وال 
شعور باألمان بسبب سباق سائقيها على الركاب وقيادتهم بسرعة 
جنونية، ناهيك عن التعرفة. »بني 1500 لرية يوميًا و5000 أو 6000 
لرية فرق كبري بالنسبة إىل املوظف«. ويوضح أحد العسكريني من 
أبناء املنطقة انه بات يدفع 120 ألف لرية شهريًا لالنتقال اىل مقر 

عمله يف ثكنة أبلح بعدما كان يدفع 36 ألفًا فقط.
تعّطل خط اهلرمل ــــ بعلبك ــــ لتقاعد سائقي الباصني. فيما خط 
إجازة  بسبب  حاليا  العمل  عن  متوقف  كفرزبد  ــــ  رعيت  ــــ  رياق 
مرضية ألحد السائقني. ويتوقف العمل على خطوط راشيا ــــ البقاع 
الغربي ودير األمحر ــــ بعلبك ــــ زحلة والنيب شيت ــــ رياق ــــ زحلة 

يف كل مّرة يأخذ فيها احد السائقني إجازته السنوية!
مسؤول يف مصلحة البقاع يف النقل املشرتك أكد لـ«األخبار« أنها 
»تعاني نقصًا يف السائقني، إذ مل يتبّق اال حنو 30 منهم بعد كان 
عمل على نقلهم  فائض السائقني يبلغ 400 عام 1997، قبل أن يحُ
ذلك  »منذ   : وأوضح  احلكومية«.  االدارات  بقية  على  وتوزيعهم 
التقاعد.  بلوغ عدد منهم سن  بعد  نعاني نقصًا خصوصًا  التاريخ 
ورغم إرسال كتب خطية عدة من املصلحة اىل املدير العام وإبالغه 
أي  نتلّق  مل  الشمالي،  البقاع  خط  لتشغيل  سائقني  ال  ان  أخريًا 

رد«.
الوعود اليت اطلقت منذ اربع سنوات عند اعادة افتتاح العمل باخلطوط 
اخلمسة، جلهة تعزيز الكادر الداخلي على مستوى السائقني، ذهبت 
أدراج الرياح، كغريها من وعود تطوير قطاع النقل العام، وتوسيع 
دائرته ليشمل بقية القرى البقاعية، خصوصًا غربي بعلبك احملرومة 

من هذه اخلدمة منذ عشر سنوات«.
يعود  الكاروسا«  »صفقة  عليه  أطلق  ما  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
للعام 1997 حني اشرتت احلكومة اللبنانية 200 حافلة نقل عام من 
تشيكوسلوفاكيا تبنّي أن نصفها معطل، وال وجود لقطع غيار هلا، 
لتنتهي يف باحات مصلحة السكة احلديد والنقل املشرتك. وأحُتبعت 
الصفقة بأخرى متثلت بتعيني 500سائق م دون املرور عرب جملس 
اخلدمة املدنية. ومع توالي تعطل احلافالت بات السائقون مبثابة 
توزيعهم على مصاحل وادارات  عبء على املصلحة فسارعت إىل 

حكومية خمتلفة.

 تعرفة النقل تضاعفت 
ثالث مرات على أهالي 

القرى البقاعية 

الرتيث اللبناني يف التطبيع الرمسي الكامل مع سوريا، يرتد على 
لبنان أواًل. امللفات احليوية للبنان كثرية بدءًا من ملف النازحني 
وانتهاء مبلف التصدير الربي. هل يتخذ رئيس اجلمهورية ميشال 
وبيانها  اجلديدة  احلكومة  رهن  األمر  أن  أم  شجاعًا  قرارًا  عون 

الوزاري؟
أن يعلن رئيس اجلمهورية ميشال عون ضرورة التواصل الرمسي 
بني الدولتني اللبنانية والسورية، ويؤكد عرب »األخبار« أن قنوات 
احلوار سارية ومنتظمة مع سوريا يف ملفي النازحني واألمن وأنه 
كلف اللواء عباس إبراهيم إدارة هذا احلوار الرمسي، فهذا يشكل 
نقلة ولو أنها متأخرة وغري كافية يف مسار إعادة تطبيع العالقات 
وزير  تشديد  وقبله  املوقف  هذا  تظهري  السورية.   - اللبنانية 
ال  السياسي مع سوريا  احلوار  باسيل على عودة  اخلارجية جربان 
ميكن فصله عن معطيات امليدان السوري اآلخذة بالتدحرج ملصلحة 

النظام السوري.
النيابية، توجه أحد املعنيني مبلف العالقات بني  بعيد االنتخابات 
سوريا ولبنان بسؤال حمدد إىل عون: »ملاذا ال تكون االتصاالت 
صدمة  مفعول  »انتهى  اجلواب:  فكان  معلنة«،  البلدين  بني 
استعادة سعد احلريري من السعودية وأنا مقتنع بأن السعودية 
لذلك، من األفضل يف هذه  انطالقته،  العهد وجلم  تريد تطويق 
املرحلة، أن نسعى إىل تطوير العالقة مع سوريا تدرجيًا، لكن من 

دون إعالن«.
وعلى رغم كالم عون وباسيل االنفتاحي، غري أن لبنان الرمسي مل 
خيطحُ حتى اآلن خطوة جريئة باجتاه سوريا. العالقة حمكومة باخلجل 
من بعض احللفاء أو برهان أخصام سوريا، خصوصا الرئيس سعد 
»حتى  مستقباًل  واخلليجي  السعودي  املوقف  تطور  على  احلريري 

يبنى على الشيء مقتضاه«.
يف املقابل، ووفق التوصيف السوري فإن العالقة مع لبنان »باردة 
وكان ميكن مع وجود اجلنرال ميشال عون على رأس السلطة أن 
تأخذ منحى أكثر دفئًا وحرارة«، ال سيما أن دواًل عربية وأوروبية 
بالعالقة وتفتح خطوط تواصل مع دمشق، وها  النظر  عدة تعيد 
موفده  له  يكون  ماكرون يستعد ألن  إميانويل  رئيس فرنسا  هو 

الرئاسي إىل سوريا، بدءًا من نهاية آب املقبل.

بداية أزمة الثقة
ما إن بدأت األزمة السورية، حتى اهتزت العالقات اليت مت ترميمها 
جزئيًا يف مرحلة »السني ــــ سني«. توقفت الزيارات الرمسية بني 
السلطة  أهل  بعض  أن  خافيًا  يكن  البلدين، ومل  املسؤولني يف 
شجع تدفق السالح واملسلحني عرب احلدود اللبنانية، ومل يبال هذا 
وممرًا  منصة  لبنان  استخدام  من  السورية  بالشكاوى  »البعض« 
الستهداف سوريا. الحقًا، وحبجة الوضع األمين يف دمشق، ترك 
السفري ميشال خوري السفارة يف العاصمة السورية، يف خطوة 
فسرها السوريون على أنها »سحب مبطن للسفري اللبناني«، أسوة 

ببقية الدول العربية والغربية.
صحيح أن البلدين حمكومان مبعاهدة أخوة وتعاون وتنسيق بينهما 
أمانته  له  أعلى  ومبجلس  اتفاقيات  وبسلسلة   1991 عام  موقعة 
العامة اليت تتوىل التنسيق بني البلدين، إال أن مرحلة األزمة يف 
اجمللس  عمل  على  ارتدت   ،2005 العام  يف  وتديدًا  العالقات، 

األعلى خبفض موازنته وعدد موظفيه وتراجع مهامه.
بعيد انتخابه بأسابيع قليلة، جال العماد عون يف عدد من عواصم 
نيسان  ثانية، يف  مرة  اململكة  زار  ثم  الرياض،  بدءًا من  اخلليج 
املاضي، يف إطار مشاركته يف القمة العربية. سلوك غري مألوف 
إذ جرت العادة أن تكون دمشق وجهة أي رئيس للجمهورية غداة 
من  وأعطته؟  سوريا  له  تمست  الذي  عون  مع  فكيف  انتخابه، 
انتخابه القتناعه  بعد  زيارة سوريا  »اجلنرال« يتجنب  أن  الواضح 
بأن ارتدادات الزيارة قد تصيب عالقات لبنان العربية والدولية، 

لكن املربرات اللبنانية قد ال تقنع السوريني بالكامل.
آلية التواصل: لبنان يتمهل

رئاسة  الدولة لشؤون  وزير  زيارات  تكررت  وبعده،  توزيره  قبل 
اجلمهورية بيار رفول إىل دمشق ناقاًل رسائل من رئيس اجلمهورية 
إىل نظريه السوري بشار األسد، لكن مثة قناة أساسية ورمسية 
يعتمدها اجلانب اللبناني بشكل منتظم منذ سنوات عدة هي املدير 
إليه مهام  أوكلت  الذي  إبراهيم  اللواء عباس  العام  العام لألمن 
أمنية عدة )تبادل األسرى والراهبات وجمموعة أعزاز إخل( فضاًل عن 
متابعته احلثيثة يف اآلونة األخرية مللف عودة النازحني السوريني 

إىل ديارهم.

    نصري خوري يتحدث عن »رغبة الجانب السوري بالتواصل لكن 
الجانب اللبناني متمهل«

علي  الكريم  عبد  علي  لبنان  السوري يف  السفري  بدوره، يشكل 
قناة اتصال وتواصل مع شخصيات سياسية وديبلوماسية وروحية 
واقتصادية واجتماعية، على عكس سفري لبنان يف سوريا سعد 
فقد  البلدين.  التواصل بني  األضعف يف  احللقة  يعد  الذي  زخيا 
خارجية  وزير  من  رسالة  تسليم  على  الوحيد  زخيا  نشاط  اقتصر 
لبنان جربان باسيل إىل نظريه السوري وليد املعلم. ويواظب زخيا 
على التواجد يف مكتبه يف السفارة بدمشق يوميًا، باستثناء عطلة 

نهاية األسبوع اليت ميضيها عادة مع عائلته يف لبنان.
أما رئيس اجمللس األعلى اللبناني السوري نصري خوري، فيشكل 
قناة تنسيق بني الوزارات يف البلدين، خصوصًا أن واقع العالقات 
احلياتية واالقتصادية يفرض نفسه، فقد عقدت لقاءات عدة بني 
اجلانبني على مستوى املدراء العامني، وفق ما يقول األمني العام 
أننا  السوري نصري خوري، مشريا إىل  اللبناني  األعلى  للمجلس 
»جهدنا لعدم حصول انقطاع يف العالقة بني البلدين على رغم كل 
التوتر الذي ساد بينهما ومل نتوقف عن متابعة تنفيذ ما اتفق عليه 
سابقًا وأحيانًا نقوم مبهمات غري مطلوبة منا وغري معلنة«، وعلى 
رغم كل التوتر وجتميد عمل اجمللس األعلى اللبناني السوري منذ 
عام 2005، يتحدث خوري عن »رغبة اجلانب السوري بالتواصل لكن 

اجلانب اللبناني متمهل«.
اجلانبني  بني  األدنى  احلد  وتنسيق  يتعارض  ال  اللبناني  الرتيث 
يف ملف النازحني، ويف موضوع الكهرباء الذي يشهد مدًا وجزرًا 
وتقاذفًا للكرة بني وزارتي الطاقة واملالية يف لبنان، فضاًل عن 

وجود ملفات أخرى قيد املعاجلة.

حيوية معرب نصيب لبنانيا
إال أنه وبذريعة تفهم سوريا للضغوطات، مل يبادر لبنان جديًا إىل 
ترميم العالقات، وهو تغاضى عن وجود ملفات من مصلحة لبنان 
البت بها ملواجهة ازمته االقتصادية واليت تستلزم تنسيقًا مباشرًا 
كإعادة فتح معرب نصيب خصوصًا  البلدين،  املسؤولني يف  بني 
أن نصف صادرات لبنان الربية متر عرب هذا املعرب. وتقول جهات 
اقتصادية إن صادرات لبنان كانت قبل األزمة السورية أكثر من 
4 مليارات، لكنها تراجعت بعد األزمة إىل حنو مليارين و700 مليون 
 300 بقيمة  السوري  الرب  عرب  يصدر  كان  لبنان  أن  ذلك  دوالر، 
مليون دوالر صادرات   500 زراعية وحنو  مليون دوالر صادرات 

صناعية، وهذه األخرية خسرناها كلها بعد عام 2011.
نصيب  مبعرب  اإلمساك  ومنها  سوريا  تشهدها  اليت  التحوالت  مع 
وبدء احلديث عن عودة جدية للنازحني، هل جيوز أن يستمر عدم 
التناسب بني هذا اخللل يف العالقات من جهة وبني مصلحة البلدين 
يف صياغة صفحة جديدة بينهما وهل يصح استمرار إهمال دور 
اجمللس األعلى وبالتالي رمي امللف على اللواء إبراهيم من أجل 
معاجلة كل امللفات الشائكة بني البلدين ومن خلف الستار ال يف 

العلن؟
أن  السورية  اللبنانية  العالقات  معين مبلف  لبناني  يؤكد مسؤول 
بهذه  يدقق  ومن  ساذجة  بطريقة  بالنفس  النأي  »يقارب  لبنان 
سوريا،  عن  إال  فعليًا  بالنفس  نأي  ال  أن  له  يتبني  السياسة 
املعضلة أن لبنان يفتقد رؤية سياسية موحدة للملف السوري بكل 
أبعاده«، ويضيف: »لبنان يراعي يف تعاطيه مع امللف السوري، 
ويكفي  الوطنية.  مصلحته  يراعي  مما  أكثر  اخلارجية  احلسابات 
على  ليستدل  كارثية  تفاصيل  من  خيفيه  وما  الكهرباء  موضوع 

طبيعة تعامل اللبنانيني مع قضايا بالغة احلساسية«.

يف ملف اإلعمار
اللبناني  ميدانًا مهمًا لالستثمار  إعمار سوريا  إعادة  ويشكل ملف 
مليار   300 حبدود  حجمها  املتحدة  األمم  خرباء  بعض  يقدر  حيث 
لنقاط  اللبنانية  السلطات  من  مقاربة  تتطلب  »وهي  دوالر، 
القوة والضعف بني البلدين ما قد يشكل عاماًل من عوامل إعادة 
استنهاض االقتصاد اللبناني املرتنح، وعنصرًا مفيدًا لسوريا من 
أجل توفري الوقت وتأمني مستلزمات ال ميكن أحدًا غري لبنان أن 
يؤمنها«، ويقول املرجع املعين إن سوريا لن تتعامل بسالسة معنا 
على رغم أن املسألة »ال تتاج إىل اكثر من قرار حياذر لبنان يف 
اختاذه إكرامًا لدول قررت أن تستخدمه يف مواجهة سوريا سابقًا 

ورمبا جندها تهرول للتطبيع قريبًا«.
هذا التعاطي اللبناني يدفع سوريا إىل التدقيق يف هوية الشركات 
»هناك  اإلعمار  إعادة  ورشة  للمشاركة يف  استعداها  تبدي  اليت 
فريق عمل مهمته درس امللفات والتدقيق بهوية الشركات اليت 
تتقدم لالستثمار، ال سيما بعد أن سعت أطراف لبنانية حمسوبة 
عربهم  والدخول  لبنان  إىل  الصينيني  الستجالب  السعودية  على 
إىل سوريا، وقد مت بالفعل طرد شركات حاولت دخول سوريا عرب 
هذه الطرق امللتوية«، على حد تعبري مصدر متابع للملف، ويشري 
اإلعمار يف  أن  يعتقد  يزال  البعض ال  أن  »املشكلة يف  أن  إىل 
سوريا سيحصل عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
والصحيح أننا سنكون أمام منوذج خمتلف، ميكن أن يكون أقرب إىل 

نظام عمل مؤسسة وعد يف لبنان لكن ليس متامًا«.
أكثر من عتب

ومع التغريات اليت تصل يف سوريا »مل يعد املنطق اللبناني يف 
التعاطي مع سوريا جيدي نفعًا. اللغة اليت ترتدد يف سوريا أن 
االكتفاء بقنوات التواصل الراهنة ليس كافيًا واملطلوب التنسيق 

فوق الطاولة وليس تت الطاولة«.
من يقصد العاصمة السورية يف هذه األيام يلمس وجود »أكثر 
من عتب سوري« على فريق التيار الوطين احلر واحللفاء استطرادًا 
»ممن كان خطابهم بالنسبة للسوريني مؤذيًا وكان ميكن التخفيف 

من أذاه لو اختذت خطوات تصاحلية أو تواصلية بني اجلانبني«.

على خط بريوت ــ دمشق... عتب كثري
غادة حالوي
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مــقاالت وتـحقيقات

املرتبطة  القوانني  اقرتاحات  عادت 
املياه  يف  النفط  استخراج  مبلف 
منها  اثنان  الواجهة.  اىل  اللبنانية 
أدرجا على جدول أعمال جلسة اللجان 
رئيس  إليها  دعا  اليت  املشرتكة 
اخلميس  بعد  بّري،  نبيه  اجمللس 
للصندوق  سيكون  االول(.  )امس 
من  األبرز  املساحة  خالهلا  السيادي 

النقاش.
عام  ونصف  عاٍم  من  أكثر  مضى 
جملس  أطلقها  اليت  الورشة  على 
امُلرتبطة  القوانني  إلقرار  النواب 
املياه  يف  النفط  استخراج  مبلف 
اللبنانية. منذ كانون األول )2017(، 
النواب  أدراج  القوانني  هذه  تسكن 
اليت  »اللهفة«  املعنية.  واللجان 
مالقاة  بهدف  سابقًا  طرحها  رافقت 
احلكومة يف عملية إستدراج العروض 
وفتح باب املناقصات أمام الشركات 
الدولية املعنية، مل ُترتجم إسراعًا يف 

مناقشتها إلقرارها. 
»فرملت«  السياسية  احلماسة 
السياسية«  »النكايات  اندفاعتها 
اجتماع  مرة  من  أكثر  منعت  اليت 
جلنتني من أصل ثالث جلان يفرتض 
شّكل  فقد  القوانني.  مناقشة  بها 

 2018 تــموز   28 Saturday 28 July 2018الـسبت 

 الصندوق السيادي جمّدداً بإشراف املالية 
أم مصرف لبنان؟

مـيسم رزق

يؤّكدون أن اخلالف األكرب يف ما يتعلق بالصندوق 
السيادي كان وال يزال حول هوية اجلهة املشرفة 
احلر  الوطين  التيار  من  كل  يعارض  حيث  عليه، 
وزارة  إشراف  حتت  يكون  أن  املستقبل  وتيار 
إشراف  حتت  يكون  بأن  يطالبان  وهما  املالية، 
مصرف لبنان، حبّجة أن األخري »يتمّتع بدرجة ثقة 

عالية«!
إعداد  يف  شاركوا  الذين  املتخصصني  من  عدد 
الناجحة  التجارب  أن  اىل  أشاروا  القانون  اقرتاح 
»فصل  ضرورة  تّؤكد  البلدان  من  العديد  يف 
السياسة النقدية عن السياسة املالية والسياسة 
اإلستثمارية للصندوق«. كما أن »منوذج اإلدارة 
املستقلة هو األمثل للبنان، وهدفه ادخار معظم 
املهارات  توفر  بسبب  بناءه سهل  وأن  األموال، 
الصندوق  موازنة  تبقى  أن  كما جيب  اللبنانية«. 
أحد  يستطيع  ال  كي  الدولة  موازنة  عن  منفصلة 
سياسة  توضع  بل  الصندوق،  بأموال  التصرف 

حمددة لطريقة استثمارها«. 
ويشدد هؤالء على أن طرح مصرف لبنان »هو طرح 
سياسي ألن وزارة املالية ستكون هلا وصاية على 
جملس إدارة الصندوق، مبعنى أنها ستكون الرابط 
بينه وبني جملس الوزراء. وهي اليت ستتوىل نقل 
ما يسمى تفويض اإلستثمار وحسب. وهذا األخري 
إما توافق عليه  هو عبارة عن رؤية اسرتاتيجية، 
احلكومة أو ترفضه، على أن تتوىل الوزارة إبالغ 

جملس إدارة الصندوق به«.
 هؤالء يعتربون أن سبب رفض البعض أن يكون 
الصندوق حتت إشراف وزارة املالية، كون األخرية 
ولو  البلد.  يف  حمدد  سياسي  طرف  بيد  اليوم 
كانت الوزارة بعهدة فريق املعارضني لوصايتها، 

ملا مسعنا اعرتاضهم«.
اللجان حول عبور  انتظار ما ستقرره جلسة  ويف 
اهليئة  إىل  السيادي  الصندوق  قانون  اقرتاح 
العامة إلقراره أو ال، مثة اقرتاح قانون آخر يرمي 
اىل مكافحة الفساد يف عقود النفط والغاز، أعّده 
مع  بالتعاون  املعلوف،  جوزف  السابق  النائب 
هيئة إدارة قطاع البرتول ووزارة الطاقة، لكنه مل 
يتحّول بعد إىل قانون نافذ، برغم اجتيازه جلنيتيَ 
األشغال واإلدارة والعدل حبسب املعلوف. وهو 
اقرتاح يرتبط بالشفافية، إذ يف حال حتوله اىل 
احلصول  يف  احلق  مواطن  لكل  »سيكون  قانون 
هذا  وحيدد  القطاع«.  هذا  حول  املعلومات  على 
عنها،  اإلفصاح  ميكن  اليت  »املعلومات  االقرتاح 
فضاًل عن وضعه قيودًا على املسؤولني متنعهم 
من االستثمار يف قطاع النفط«. كما يضع ضوابط 
اجلزائي يف  االّدعاء  حق  اليت متلك  اجلهات  حول 

حال وجود أي خلل، يقول املعلوف.

يف  القطاع  هلذا 
املستقبل.

من  عدد  يتفق 
الذين  النواب 
يف  أعضاء  كانوا 
)قبل  اللجان  هذه 
النيابية  االنتخابات 
نقطة  حول  األخرية( 
»العجلة يف  واحدة. 
القوانني  هذه  إقرار 
ألن  مستحبة،  غري 
مع  تضارب  أي 
االقتصادية  الرؤية 

هذا  يف  كارثية  نتائج  ينعكس  أن  مُيكن  للبلد 
أن  يعين  »ال  اإلستعجال  عدم  لكن  القطاع«. 

باإلمكان املماطلة بشكل سليب«.
ملاذا وضع الصندوق السيادي على جدول أعمال 
هذه اجللسة دون باقي اقرتاحات القوانني؟ حني 
اجلميع  يعطي  القوانني،  اقرتاحات  النواب  يرّتب 
السيادي  الصندوق  قانون  القرتاح  األولوية 
تذهب  أن  جيب  الطبيعية  املوارد  »عائدات  ألن 
مباشرة اىل هذا الصندوق«. املشكلة اليوم هي 
يف اجلدل القائم، بدءًا باحلاجة اىل الصندوق من 
عدمها، مرورًا باجلهة اليت ستكون مسؤولة عنه، 
وصواًل اىل كيفية التصرف بعائداته. إذ انقسمت 
اآلراء حول هذا األمر بني متويل مشاريع بنى حتتية 

أو خفض الدين العام.
 لكن النواب الذين شاركوا يف حفالت السجال 

التيار الحر 
واملستقبل 

طالبا بأن يكون 
الصندوق تحت 
إشراف مصرف 
لبنان، بحجّة أن 
األخري يتمتّع 

بدرجة ثقة عالية

الربملان ثالث جلان نيابية لدرس ثالثة اقرتاحات 
يف  النفط  عن  بالتنقيب  األول  يرتبط  قوانني. 
الرّب، والثاني بإنشاء الصندوق السيادي، والثالث 
دخول  لكن  للنفط.  الوطنية  الشركة  بتأسيس 
جملس النواب يف »غيبوبة االنتخابات الرئاسية« 
حال دون الدفع بها اىل اهليئة العامة. باألمس، 
وبعدما دعا رئيس جملس النواب نبيه بّري لعقد 
أول جلسة للجان املشرتكة )خالل والية اجمللس 
اجلديد( اخلميس املقبل، تبنّي أن جدول األعمال 
املرتبط  وهو  الثالثة  القوانني  من  واحدًا  يضم 

بالصندوق السيادي.
على قدر أهمية هذا امللف، أتت مقاربته من زاوية 
دون  حوله  السياسي  السجال  حال  وقد  ضيقة. 
إبراهيم  النائب  برئاسة  به  اخلاصة  اللجنة  عقد 
كنعان. صحيح أن هذه القوانني مل تُكن لتعّطل 
النفط، لكن أهميتها تكمن  مسار تلزيم بلوكات 
يف أنها أحد أبرز عناصر البنية القانونية املتكاملة 

تصوير مروان طحطح

انتخبت اجلمعية العمومية لشركة سوليدير جملس 
إدارة جديدًا من ضمن صفقة بني سعد احلريري، 
عالء اخلواجة، وأنطون صحناوي. االتفاق يتضمن 
بقاء ناصر الشماع يف رئاسة جملس اإلدارة حماصرًا 
بثمانية أعضاء جدد، أبرزهم نادر احلريري وغازي 
يوسف وحممد شقري، وأربعة ممثلني مناصفة بني 

بنك البحر املتوسط وسوسييتيه جنرال.
العمومية  اجلمعية  انعقاد  موعد  من  أيام  قبل 
العادية لشركة سوليدير، أبرمت صفقة بني ثالثة 
أطراف أساسية يف الشركة تقضي بتقاسم جملس 
اإلدارة. لكل من هؤالء الثالثة حساباته اخلاصة. 
رئيس احلكومة املكلف، سعد احلريري، مل يكن يريد 
خسارة السيطرة على هذه الشركة، فاضطر حتت 
تنازالت لكل من شريكه يف  الضغط إىل تقديم 
بنك البحر املتوسط عالء اخلواجة، ورئيس جملس 
إدارة مصرف سوسييتيه جنرال أنطون صحناوي. 
منهما عضوين يف اجمللس،  منح كّل  وافق على 
يف مقابل احتفاظه بقّوة نسبية يف اجمللس تضمن 
وجود ابن عمته ومدير مكتبه السابق نادر احلريري 

يف عضوية جملس اإلدارة اجلديد.
املتوقعة،  بنتائجها  العمومية،  اجلمعية  شكلت 
استبدل  مبوجبها،  للصفقة.  دقيقة  ترمجة  أمس، 
بثمانية أعضاء يف اجمللس ودخل بداًل منهم كل 
من: نادر احلريري، رئيس غرفة التجارة والصناعة 
النائب  شقري،  حممد  لبنان  وجبل  بريوت  يف 
يوسف، طارق  غازي  املستقبل  السابق يف كتلة 
شهاب وزياد أبو مجرة ممثلني ألنطون صحناوي، 
بلدية  ممّثاًل  عيتاني،  مجال  بريوت  بلدية  رئيس 
اختارهما  قباني  وحسان  رمحة  ريكاردو  بريوت، 
املتوسط. هكذا،  البحر  بنك  لتمثيل  اخلواجة  عالء 
رفول  الشّماع،  ناصر  القديم:  اجمللس  من  بقي 
لبنان  مصرف  حاكم  )شقيق  سالمة  رجا  صباغة، 
يف  املساهم  )ميّثل  عّبود  مكرم  سالمة(،  رياض 

الشركة فادي البستاني(.
جلسة  اجلديد  اإلدارة  جملس  يعقد  أن  ويتوقع 
سريعة له لتنفيذ اجلزء األخري من االتفاق القاضي 
اإلدارة  جمللس  رئيسًا  الشّماع  انتخاب  بإعادة 
شيعيًا  يكون  أحدهما  للرئيس،  نائبني  وانتخاب 
)غازي يوسف( واسم مسيحي مل يكن هناك اتفاق 

عليه حتى مساء االثنني املاضي.

 »أمري سوليدير« حماصر مبجلس إدارة مقرر
مـمحمد وهبة

العمومية الفتًا لالنتباه. من أصل 165 مليون سهم 
يتألف منها رأس مال الشركة، حضر ممثلون عن 
ّد أكرب نسبة  98 مليون سهم، أي %59.3، وهي ُتعيَ
من املساهمني احلاضرين يف اجلمعيات العمومية. 
أكرب املساهمني كان سوسييتيه جنرال الذي ميّثل 
31.5 مليون سهم، أي ما يوازي %19 من األسهم، 
ويليه بنك البحر املتوسط الذي ميّثل 17.5 مليون 
سهم، أي ما يوازي %10.8 من األسهم، ثم بنك 
لبنان واملهجر الذي ميّثل 8 ماليني سهم، أي ما 
الذي  بستاني  وفادي  األسهم،  من   4.8% يوازي 
ميّثل %3 من األسهم، وناصر الشّماع الذي ميّثل 
%3 أيضًا مجعها من خالل توكيالت من مساهمني 
مليون   3.9 متّثل  اليت  بريوت  وبلدية  خمتلفني، 
سهم، أي ما يوازي %2.36 من األسهم، باإلضافة 
من  متفرقة  جمموعات  متّثل  سهم  مليون   27 إىل 
جتارية  ومصارف  متخصصة  ومصارف  أفراد 

وسواها.
استمرت اجللسة من التاسعة والنصف صباحًا حتى 
الساعة الثانية من بعد الظهر. نوقش جدول أعمال 
البيانات املالية للشركة،  أبرزها  من سبع نقاط، 
وإبراء ذمة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة عن عام 
2017، وانتخاب أعضاء جملس إدارة جدد، وحتديد 

تعويضاتهم.
 غري أن أبرز ما حصل يف اجللسة حجم االنتقادات 
الشّماع كانت  أجوبة  غالبية  الشّماع.  إىل  املوّجهة 
عبارة عن اتهامات للمساهمني باستعمال مفردات 
وكلمات وردت يف جريدة »األخبار«. على سبيل 
املثال، سأله جان داغر عن كيفية تسديد الشركة 
أنصبة األرباح املستحقة للمساهمني عن السنوات 
يف  ورد  ما  يكّرر  بأنه  مباشرة  فاتهمه  السابقة، 

الزميلة »األخبار«!
مبدير  املتعلقة  االختالس  قضية  عن  أيضًا  سئل 
ال  قائاًل:  فرّد  العريس،  رامي  السابق  األسواق 
أريد أن أدخل بالتفاصيل، لكن املبلغ هو 2 مليون 

ميكن  النتيجة،  بهذه 
اجمللس  تسمية 
»جملس  اجلديد 
ناصر  حماصرة 
الشّماع«. الرجل أدار 
من  ألكثر  سوليدير 
شبه  بنحو  سنة   24
ميلك  وكان  مطلق، 
فيها  األكرب  النفوذ 

جلهة ما يتعلق بعمليات البيع والتطوير، مبا فيها 
املتعلقة  والقرارات  للمتعهدين،  األشغال  تلزيم 
نشاطات  يف  واالخنراط  لبنان،  خارج  بالتوسع 
الشركة  اختصاص  خارج  من  سياحي  طابع  ذات 
لذا، ال يتوقع أن يبقى الشّماع لفرتة  والتوظيف… 
طويلة من دون هذا النفوذ الذي جعله أمريًا على 
إنشائها.  يوم  من  أعماهلا  بكل  سوليدير  إمارة 
أصحاب  أمالك  على  استولت  اليت  الشركة  هذه 
احلقوق يف وسط العاصمة وفرضت عليهم حتويل 
للسهم  دوالرات   10 بقيمة  أسهم  إىل  ملكياتهم 
الواحد بعد ختمني بائس ألسعار عقاراتهم، كانت 
أعضاء  من  منه  املقربني  وانتفاع  للشّماع  مرتعًا 
يف  املديرين  وكبار  وأنسبائه  اإلدارة  جملس 
الشركة  خمزون  نصف  من  أكثر  باعوا  الشركة. 
 24 خالل  املساهمون  حيصل  ومل  العقارات،  من 
سنة إال على مردود ال يتجاوز 7 دوالرات للسهم 
الواحد. كذلك غرقت الشركة يف الديون وأصبحت 
مالءتها املالية ضعيفة جدًا رغم حيازتها أكثر من 
1.7 مليون مرت مربع من األصول الصافية القابلة 
الشركة تسديده خالل سنة  على  ما جيب  للبناء. 
حتمل  فيما  دوالر،  مليون   500 على  يزيد  واحدة 
يف ميزانيتها ديونًا مشكوكًا بتحصيلها بقيمة 262 
مليون دوالر. وسجلت يف عام 2017 خسائر بقيمة 

116 مليون دوالر.
اجلمعية  يف  احلضور  حجم  كان  حال،  أي  على 

خفضت الجمعية 
العمومية 

تعويضات أعضاء 
املجلس من 25 

ألف دوالر سنويًا 
إىل 15 ألفًا

 4 وليس  دوالر 
ماليني، والعريس 
وّقع وثيقة تقضي 
برّد املبلغ. سئل: 
املبلغ؟  رّد  هل 
فامتنع الشّماع عن 
أحد  اإلجابة. سأله 
ملاذا  املساهمني: 

مل تّدِع عليه بالسرقة واالختالس؟ مل جيب أيضًا… 
سئل أيضًا عن الصفقة اليت أبرمتها الشركة مع 
كانت  إذا  عّما  جُيب  فلم  قرطاس،  منري  نسيبه 

الشركة قد عقدت صفقة معه أو ال!
للشركة،  السلبية  املالية  النتائج  الشّماع  ربط 
بأوضاع لبنان املتأزمة، وال سيما قطاعه العقاري، 
)مل  عاملية  شركة  أن  على  الرتكيز  فّضل  لكنه 
يسمها( أجرت دراسة عن أصول الشركة، وتبنّي 
أن خمزونها يبلغ 6 مليارات دوالر، أي ما يوازي 

35 دوالرًا للسهم.
الباهظة  اإلدارة  جملس  رواتب  عن  أيضًا  سئل 
ضغطًا  شّكل  ما  بها،  حيظون  اليت  واملخصصات 
تعويضات  خفض  العمومية  اجلمعية  على  فرض 
أعضاء اجمللس من 25 ألف دوالر سنويًا إىل 15 

ألفًا.
ومن أهم النقاط اليت أثريت يف اجللسة أن اجلمعية 
العقارات  لبيع  خطة  وضع  على  وافقت  العمومية 
قيمة  وختمني  باألسهم  الثمن  تسديد  تتضمن 
دوالرات   7.2( السوقية  قيمته  من  بأكثر  السهم 
اإلدارة  جملس  سيضع  أشهر  ستة  خالل  حاليًا(. 
اجلديد هذه اخلطة ويقّرر كيفية التسديد باألسهم 
عمليات  يف  النقدية  النسبة  مقابل  ونسبتها 

الشراء.
يف النهاية، ُأبرئت ذمة جملس اإلدارة، وخرج صغار 
السياسة  قوى  وفازت  اليد،  فارغي  املساهمني 
سيطرتها  تعزيز  إعادة  يف  البزنس  متارس  اليت 
على الشركة وانتخبت جملس إدارة »على ذوقها« 
باالستناد إىل صفقة تعيد إنتاج القوى نفسها يف 
رأس  على  احلريري  نادر  ورمبا وضعت  الشركة، 
املساهمني  صغار  حماولة  الشّماع.  بعد  الشركة 
بنسبة  مرشحني  مخسة  حيظيَ  ومل  بالفشل  باءت 

أصوات ختّوهلم املشاركة يف إدارة الشركة.

   ردود الشمّاع على 
االنتقادات كانت 
عبارة عن اتهامات 
للمساهمني بقراءة 

جريدة »األخبار«
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نا ميزانياتنا  ة، ومع بدء تفاقم األحداث جيرّ نظاميرّ
األرشيف  رفد  ة. مت  األثريرّ القطع  وأرشفة  لنقل 
بـ400 ألف صورة جديدة يف خالل األزمة. حبثنا 
يف  وجنحنا  التالفة،  السجالت  ملشكلة  حل  عن 
بت  نقرّ اليت  البعثات  مع  التواصل  عرب  إجياده 
حتت  أرشيفه  كل  ماتييه  باولو  وضع  سابقًا، 
تصرفنا، وفعلت مثله العديد من البعثات. ميكننا 
معظم،  حيوي  حاليًا  املديرية  أرشيف  إن  القول 
املتاحف يف سوريا.  مقتنيات  نقل كل،  إن مل 
ما أرشفناه يف السنوات اخلمس يعادل ما متت 
أرشفته خالل عشرات األعوام سابقًا«. يشيد عبد 
بـ«تعاون وتفاعل كبيين من كثي من  الكريم 
ة  اجلهات اآلثارية يف العامل، هناك جامعات عامليرّ
أرسلت لنا )هاردات( ضخمة عرب اليونسكو حلفظ 
إليه  وصلنا  الذي  األرشيف  من  ة  احتياطيرّ نسخ 
إىل  تؤدي  ة  إلكرتونيرّ مشكلة  حصول  من  خوفًا 

اء الذواكر«. امرّ
»مقتنيات املتاحف بخري«؟

من   %99« أنرّ  لـ«األخبار«  الكريم  عبد  يؤكد 
متويات املتاحف السورية خبي وأنا مسؤول عن 
رناها  بنقلها إىل دمشق حيث صورّ ُقمنا  كالمي. 
تغليفها  يتم  أن  قبل  وأرشفناها،  ناها  ووثقرّ
صناديق  داخل  ُحفظت  ثم  الشروط،  بأفضل 
ة  ة خصيصًا لعزهلا عن العوامل اجلويرّ وُغرف معدرّ
بعض  الكريم  عبد  دد  يعرّ وغيها«.  كالرطوبة 
ذت يف السنوات األوىل  ات اإلنقاذ اليت ُنفرّ عمليرّ
أثرية من  ألف قطعة  »نقلنا 30  من عمر احلرب 
ة،  دير الزور باستخدام طائرات اليوشن العسكريرّ
نقلنا 14 ألف قطعة من محص، نقلنا آالف القطع 
ة«.  من محاة وحلب والقنيطرة ودرعا ودير عطيرّ
بإدلب  ق  تتعلرّ ة  األساسيرّ »املشكلة  ويضيف: 
يف  الوضع  عن  دًا  مؤكرّ شيئًا  نعلم  ال  ة،  والرقرّ
إنرّ  تقول  وردتنا  معلومات  هناك  ولكن  إدلب، 
كثيًا من اآلثار مدفونة حتت األرض وهي خبي«. 
اإلنقاذ  جتربة  تطبيق  عدم  السابق  املدير  يعزو 
ة إىل »سقوط املدينتني  يف كلرّ من إدلب والرقرّ
عها،  نتوقرّ نكن  مل  وسريعة  ة  دراماتيكيرّ بطريقة 
فلم نستطع أن ُنفرغهما قبل فوات األوان. مع 
ذلك سلمت بعض اآلثار يف الرقة، فهناك على 
ة ُطمرت حتت  سبيل املثال 150 لوحة فسيفسائيرّ
األرض جبهود موظفي اآلثار الشجعان يف الرقة، 
ة  وبقيت سليمة حتى حترير الرقة من داعش«. مثرّ
منها،  اإلنقاذ.  ات  عمليرّ أثناء  وقعت يف  خسائر 
حتوي  كانت  صررّة  »فقدان  الكريم  لعبد  وفقًا 
أثناء  ة(  وعباسيرّ ة  )بيزنطيرّ ة  ذهبيرّ مسكوكة   28
إنقاذ متويات متحف تدمر، وقد أعلمنا اإلنرتبول 
بعضها  أيضًا  ة  التدمريرّ التماثيل  بذلك،  الدولي 

ة إنقاذه«. أصابه الكسر وبعُضها جنحت عمليرّ
»القائمة الحمراء«

احلالي،  املدير  كالم  السابق  املدير  يؤيد 
من  نهبه  مت  مبا  ترتبط  املالحقة  فـ«إشكاليات 
خرجت  اليت  املناطق  مباشرة.  األثرية  املواقع 
عن سيطرة الدولة شهدت عمليات حفر وتنقيب 
من  أخرجوه  وما  سنوات.  امتداد  وعلى  ضخمة 
ق لدينا«. يشرح  حتت األرض هو حتمًا غي موثرّ
ة« قامت بإعداد »قائمة  عبد الكريم أنرّ »املديريرّ
مخسة  منذ  »اإلنرتبول«  إىل  وأرسلتها  محراء« 
ة،  أعوام. القائمة عبارة عن منذجة لآلثار السوريرّ
ُتعطي عالمات ومواصفات تشي إىل أن القطع 
ة. ووفقًا  اليت حتمل بعضًا منها قد تكون سوريرّ
بها،  بأس  ال  نتائج  »حققت  فهي  الكريم  لعبد 
ق من  ة للتحقرّ إذ تواصل معنا اإلنرتبول مرات عدرّ
تواصل  كما  ُضبطت،  اليت  القطع  بعض  ة  هويرّ
خمتلفة  جنسيات  من  آثار  وخرباء  علماء  معي 
للبيع  معروضة  شاهدوها  لقطع  وأرسلوا صورًا 
الكريم  عبد  يورد  بالتحقق من هويتها«.  لنقوم 
املعروضة يف  القطع  من  كثي  هامة:  »مالحظة 
أنها  يثُبت  سورية  أنها  على  ة  العامليرّ األسواق 
العامل  أسواق  يف  املعروض  من   %70 رة،  مزورّ
يف  املعروضة  القطع  من   %90 وحواىل  ر،  مزورّ

لبنان مزورة«.
بعض الخسائر

ة  األثريرّ القطع  من  اجملهول  العدد  على  عالوة 
ة خارج سيطرة  اليت اسُتخرجت من املواقع األثريرّ
ة  قة لدى »مديريرّ ة أرقام موثرّ ة، مثرّ الدولة السوريرّ
يقول  مباشرة.  املتاحف  من  ُسرق  ملا  اآلثار« 

 اآلثـار السـورّية املـسروقة: »لــعبة الـقط والـفأر«

تمثال »أسد الالت« معروضًا يف املتحف الوطني يف 
دمشق عقب ترميمه بعدما خرّبه »داعش« )أ ف ب (

ة املنهوبة يف املدى  لن ُيغلق ملفرّ اآلثار السوريرّ
األمر  حيتاج  وال  ط.  املتوسرّ حتى  وال  القصي، 
ة:  إىل حبٍث طويل للوصول إىل احلقيقة الكارثيرّ
جزءًا  البالُد  تستعيد  كي  طويلة  سنني  ستلزُم 
مصُي  ويبقى  احلرب،  سنوات  يف  خسرته  ا  ممرّ
أجزاء أخرى غامضًا. الغريب أنرّ دمشق ما زالت 
ًا  ملفرّ بصفته  اآلثار  ملف  مع  تتعامل  اآلن  حتى 
ة  العامرّ ة  »املديريرّ ته  مسؤوليرّ تتوىلرّ  ًا«  »جهويرّ
تشكيل  عن  عوضًا  مبفردها،  واملتاحف«  لآلثار 
ة  »جلنة عليا« أو »جملس أعلى« تناط به مسؤوليرّ

اس. هذا امللف احلسرّ
صنفني  إىل  املنهوبة  ة  السوريرّ اآلثار  تنقسُم 
املتاحف  بعض  من  ُنهب  ما  ل  األورّ  : أساسينيرّ
ما  والثاني  ة،  السوريرّ للدولة  التابعة  واملنشآت 
مترّ نبُشه والتنقيب عنه بطرق غي مشروعة يف 
ة اليت خرجت عن سيطرة  عشرات املواقع األثريرّ
استعادة  احتماالت  يف  البحث  ويبدو  دمشق. 
من  ضربًا  اخلصوص  وجه  على  الثاني  الصنف 
ما أنرّ أحدًا ال ميتلك  اإلفراط يف التفاؤل، ال سيرّ
ت سرقُته مبا يف ذلك احلكومة  ا مترّ معلوماٍت عمرّ

ة التابعة هلا. ة واملؤسسات اآلثاريرّ السوريرّ
»اإلنرتبول« ينتظر

ة  مة الشرطة اجلنائيرّ تشُي تقارير صادرة عن منظرّ
ة  السوريرّ احلكومة  أنرّ  إىل  )اإلنرتبول(  ة  الدوليرّ
ق القطع  مة حتى اآلن بقوائم توثرّ د املنظرّ مل تزورّ
ة املسروقة من سوريا على رغم املطالبات  األثريرّ
اآلثار  ة  لـ«مديريرّ العام  املدير  يقررّ  رة.  املتكررّ
ة  ر املديريرّ ود بتأخرّ ة ممود محرّ واملتاحف« السوريرّ
»اإلنرتبول«،  طلبها  اليت  القوائم  إرسال  يف 
ويستفيض يف شرح األسباب والعقبات. يقول 
ا  ود لـ«األخبار«، إنرّ »هناك آالف القطع ورمبرّ محرّ
مئات اآلالف اليت اسُتخرجت من املواقع والتالل 
ة، وُنقلت إىل دول اجلوار  ة بصورة غي شرعيرّ األثريرّ
عت يف أحناء العامل. هذه القطع بكل أسف  ثمرّ توزرّ
عنها  معلومات  أي  منتلك  وال  لدينا  قة  موثرّ غي 
ها مل تكن مكتشفة قبل سقوط تلك املواقع  ألنرّ
ة  اإلرهابيرّ والتنظيمات  املسلرّحني  قبضة  يف 
ُعنيرّ  الذي  محود،  يوضح  كذلك؛  املتطررّفة«. 
ًا يف أيلول 2017، أنرّ هناك مشكالت  مديرًا عامرّ
ُسرقت  اليت  ة  املتحفيرّ املقتنيات  بتوثيق  ق  تتعلرّ
وُنهبت. يقول: »أهم أسباب تأخرنا يف إرسال 
الت  السجرّ من  كثيًا  أنرّ  اإلنرتبول  إىل  القوائم 
ة قد ُفقدت وُسرقت وُأتلفت،  والوثائق املتحفيرّ
أرشيفنا«.  من  كبيًا  جزءًا  فقدنا  نا  أنرّ يعين  ما 
ويضيف: »نعرتف بوجود تقصي وعدم مسؤولية 
العامة  املديرية  قبل  من  السابقة  الفرتات  يف 
اليت مل تقم بواجبها على أكمل وجه يف توثيق 
هذه الثروة وأرشفتها وأمتتة سجالتها«. وجدت 
وهو  الت،  السجرّ فقدان  ملشكلة  حالرًّ  ة«  »املديريرّ
بت سابقًا  ة اليت نقرّ التواصل مع البعثات األجنبيرّ
يف سوريا، بهدف احلصول على نسٍخ من قوائم 
املكتشفات اليت مترّ تسليمها أصواًل من بعثات 
د  يعدرّ لآلثار«.  العامةرّ  »املديرية  إىل  التنقيب 
محود بعض البعثات اليت مت اللجوء إليها لرتميم 
)اليت  ماتييه  باولو  اإليطالي  بعثة  األرشيف: 
اكتشفت مملكة إيبال يف تل مرديخ يف إدلب(، 
تل  يف  بت  )نقرّ ماتسوني  ستيفاني  واإليطالية 
بت  ة اليت نقرّ آفس يف إدلب،( والبعثات اليابانيرّ
يف تل الكرخ )إدلب(، وغيها من البعثات اليت 
بت يف إدلب والرقة وتدمر. ويضيف: »هذه  نقرّ
دة استلزمت وقتًا طوياًل،  ة واملعقرّ ة الشاقرّ العمليرّ
بني  ما  التعاون  تفاوتًا يف  هناك  أن  خصوصًا 
األعمال،  استكمال  على  أوشكنا  وأخرى،  بعثة 

ًا«. ة جدرّ د اإلنرتبول قريبًا بقائمة هامرّ وسنزورّ
»ترميم األرشيف«

لـ«اآلثار واملتاحف« مأمون  يبدو املدير السابق 
ة يف خالل  عبد الكريم »فخورًا مبا أجنزته املديريرّ
سنوات األزمة«. يقول عبد الكريم )شغل منصب 
املدير العام بني عاَمي 2012 و2015( إنرّ »هناك 
ة يف  إشادة من اجملتمع الدولي بالتجربة السوريرّ

احلفاظ على اآلثار خالل احلرب«.

   العديد من القطع املعروضة على أنها 
سورية مزوّرة، 90% منها يف لبنان 

اآلثاري:  األرشيف  حال  شرح  يف  يستفيض 
صورة   9000 يضم  كان  األزمة  قبل  »أرشيفنا 

ود إنرّ »متحف إدلب كان  املدير العام ممود محرّ
ة، عدا عن القطع  حيوي حواىل 25 ألف قطعة أثريرّ
قة اليت كانت موجودة يف مستودعات  غي املوثرّ
املتحف وعددها ال يقل عن 50 ألف قطعة. متحف 
الرقة ُنهب بكامله وكان عدد القطع املسجلة فيه 
القطع  آالف  عشرات  إىل  إضافة  قطعة،   5800
املستودعات.  يف  موجودة  كانت  لة  املسجرّ غي 
ُنهبت  األثرية  بالقطع  مليئة  14 صندوقًا ضخمًا 
من هناك. كذلك كانت مستودعات )هرقلة( يف 
أيضًا.  نهبت  وقد  واللقى،  باآلثار  مليئة  الرقة 
األحداث  بداية  يف  منه  ُنهبت  محص  متحف 
حواىل 400 قطعة«. ويضيف: »حنن يف انتظار 
تقرير اللجنة املكلفة مبسح وتقييم األضرار يف 
بصرى، واملعلومات األولية تقول إن كثيًا من 
املدينة  خروج  منذ  نهبت  واملقتنيات  احملتويات 

عن السيطرة«.
يف انتظار »االنفراج الديبلوماسي«

ة  السوريرّ ة  األثريرّ القطع  من  أعداٌد  ُضبطت 
م بعد إىل  ها مل ُتسلرّ املسروقة يف األردن، لكنرّ
ان  دمشق. وفيما تشي تقارير خمتلفة إىل أنرّ عمرّ
ة لتقوم بتسليم  تنتظر مبادرًة من احلكومة السوريرّ
املضبوطات، يؤكد »مدير اآلثار واملتاحف« ممود 
د له أن  ه التقى نظيه األردني الذي أكرّ ود أنرّ محرّ

املضبوطات »يف احلفظ والصون«.
ة  ة اآلثار األردنيرّ ود فقد وعدت »مديريرّ ووفقًا حلمرّ
يف  ان  عمرّ يف  ة  السوريرّ السفارة  مع  بالتواصل 
لكن  املضبوطات،  لتسليمها  املناسب  الوقت 
من  سياسي  قرار  إىل  حباجة  األمر  أنرّ  الواضح 
ة«. نسأل محود: »أمل تقم وزارة  احلكومة األردنيرّ
احلكومة«؟،  عرب  مبخاطبتهم  ة  السوريرّ الثقافة 
فيجيب: »ال، حتى اآلن مل حناول بصراحة. وما 
قلقني،  غي  فنحن  ومفوظة  خبي  هي  دامت 
مع  جدًا  قريبًا  العالقات ستعود  أن  ال شك يف 
األردن، وستعود معها القطع األثرية السورية«. 
بالقطع  ق  »تتعلرّ ود  حلمرّ وفقًا  ة  احلقيقيرّ املشكلة 
املوجودة يف قبضة األتراك، هناك أكثر من 16 
بوجودها،  الرتكَية  اجلهات  اعرتفت  قطعة  ألف 
مل  اليونسكو  عرب  املتكررة  مطالباتنا  رغم  وعلى 
نتلقرّ أي جتاوب تركي بعد«. بدوره، يرى مأمون 
الديبلوماسية  العالقات  »انعدام  أنرّ  الكريم  عبد 
وقد  االستعادة.  ات  عمليرّ تعيق  كبية  مشكلة 
من  القطع  بعض  استعادة  سابقًا  استطعنا 
وبينهم  بيننا  ة  الديبلوماسيرّ العالقات  ألنرّ  لبنان 
أي  بضبط  اإلنرتبول  ُيبلغنا  حني  تنقطع.  مل 
شيء فنحن ال نتمكن من استعادته إن مل تكن 
ُضبطت  اليت  الدولة  وبني  بيننا  عالقات  هناك 
املسروقات على أراضيها«. يوضح عبد الكريم 
أنرّ »احلل البديل يكون اللجوء إىل احملاكم، وهذا 

حل يأخذ وقتًا طوياًل.
مثاًل جنحنا بعون من مؤسسة سعادة يف إيقاف 
ة بيع نصب آشوري كان معروضًا مببلغ مليون  عمليرّ
دوالر يف مركز بونهامز«. ويضيف: »أثبتنا أنه 
ه ُهررّب  نصب سوري مسروق )خُلص خرباء إىل أنرّ
وعلى  طويلة،  بسنوات  احلرب  قبل  سوريا  من 
األرجح بني عامي 1999 و2000( لكننا مل نستعد 
ة  النصب، والقضية مطروحة أمام مكمة بريطانيرّ
ة  ة ومينيرّ اآلن. سويسرا صادرت قطعًا أثرية ليبيرّ
ة لكننا مل نستعد شيئًا، وستبقى مفوظة  وسوريرّ

عندهم إىل أن تعود العالقات«.

ة  ت اآلثار السوريرّ على امتداد سنوات احلرب احتلرّ
واجهة األخبار العاجلة مررّات ومررّات. وعلى رغم 
من  كثي  يف  أخيًا  املعارك  وتية  اخنفاض 
ة مفتوحًا  أحناء البالد ما زال ملفرّ اخلسائر األثريرّ
ًا. ومن املعروف  ونزف الرتاث اإلنساني مستمررّ
إىل  تنقسم  اجملال  هذا  يف  سوريا  خسائر  أنرّ 
وُلقى  قطٍع  وتهريب  نهب  أساسيني:  بندين 
ة متهيدًا لبيعها عرب مافيات اآلثار يف أحناء  أثريرّ
العامل، والتدمي الذي طاول كثيًا من املواقع 
ة،  اء املعارك واألعمال احلربيرّ ة من جررّ ة اهلامرّ األثريرّ
حة )كما يف حلب(،  أو تفجيات اجملموعات املسلرّ

ره تنظيم »داعش«.  أو ما دمرّ
تشي إحصاءات منظمة »يونسكو« إىل أن التنظيم 
 »AAAS« وكالة  أما  ة.  أثريرّ نقطة   300 ر  دمرّ
فتشي يف  العلمي(  م  للتقدرّ ة  األميكيرّ ة  )اجلمعيرّ
ة  م بصور التقطتها األقمار االصطناعيرّ تقرير مدعرّ
أنرّ  إىل  نهبًا(  السنوات  أغزر  )من   2014 عام 
»داعش« استوىل على 26% من املساحات اليت 
»قوات  سيطرة  مقابل  يف  ة،  أثريرّ مواقع  حتوي 
تلك  من   %25 على  الدميوقراطية«  سورية 
ة مواقع  املساحات. تضمرّ قوائم »يونسكو« سترّ
فة ضمن »مواقع الرتاث العاملي«.  ة مصنرّ سوريرّ

ًا يف إدرار  ولقد لعب هذا الثراء األثري دورًا هامرّ
ًا هي عائدات السياحة  مخسة مليارات دوالر سنويرّ
ل إىل »ثالث  يف سوريا قبل احلرب، قبل أن تتحورّ
وحتى  احلرب.  ظل  رًا« يف  تضررّ القطاعات  أكثر 
رت خسائر القطاع السياحي بنحو  ُقدرّ عام 2015 
ًا، برتاجع يف اإليرادات  733 مليون دوالر سنويرّ

قاربت نسبته %98. 
أعداد  اخنفضت  فقد  السياحة  لوزارة  ووفقًا 
السياح من قرابة مخسة ماليني يف العام 2010 
)معظمهم   2015 عام  ألف   400 من  أقل  إىل 
ة من إيران والعراق  قدموا بغرض السياحة الدينيرّ
»ازدهرت«  االحندار  هذا  مقابل  ويف  ولبنان(. 
العام  يف  املسروقة.  ة  األثريرّ القطع  جتارة 
)منظمة  »اإلنرتبول«  فرع  رئيس  كان  املاضي 
ة(، املقدم خالد احلسني،  الشرطة اجلنائية الدوليرّ
د أن »قرابة  ة قد أكرّ ة السوريرّ يف وزارة الداخليرّ
ة موثقة متت سرقتها  ة سوريرّ 25 ألف قطعة أثريرّ

حسب اإلنرتبول الدولي«. 
ًا وال  مة تسلسليرّ ويشمل هذا الرقم القطع املرقرّ
ات التنقيب  يشمل القطع اليت مت استخراجها بعمليرّ
الدولي عرب  »اإلنرتبول«  غي املشروع. ويوضح 
ر ُنشر على موقعه الررّمسي أخيًا )من  شريط مصورّ
ت سرقتها،  تنفيذ يونسكو( أنرّ 25% من اآلثار مترّ
وأنرّ ُمعظم املسروقات ُنقلت مع أمتعة املسافرين 
)لبنان واألردن  أو مترّ تهريبها إىل دول اجلوار 
لت هذه الدول إىل  ا بشكل خاص(، وحتورّ وتركيرّ
نقاط عبور وتفاوض مع مافيات اآلثار يف العامل. 
ة املسروقة  لت أعلى املبيعات لآلثار السوريرّ ُسجرّ
يف أسواق لندن ونيويورك والكيان اإلسرائيلي. 
 »CUNY« جامعة  تها  أعدرّ لة  مطورّ دراسٌة  وتقول 
إنرّ   )City University of New York( ة  األميكيرّ
ة( راوحت  أسعار القطع امُلباعة )بطريقة غي شرعيرّ
بني 20 و30 ألف دوالر للقطعة الواحدة. يؤكد 
مشاهدة  املمكن  »من  ه  أنرّ »اإلنرتبول«  تقرير 
اآلثار السورية يف األسواق الشعبية أينما اجتهت 
يف العامل«، ويناشد »الشعوب العاملية باإلبالغ 
الرقم  عنها بعد إعطائهم عالمات استدالل مثل 
أطرافها  والتآكل يف  القطعة  أسفل  التسلسلي 

ة«. بفعل الظروف املناخيرّ
»اإلنرتبول«  خاطب  املاضية  السنوات  يف   
اها  ة، مطالبًا إيرّ ة السورية مررّات عدرّ اجلهات اآلثاريرّ
يتلقرّ  ومل  باملسروقات،  كاملة  قوائم  بإرسال 
حني  املاضي  حزيران  شهر  يف  سوى  اجلواب 
ها  أنرّ واملتاحف«  لآلثار  العامة  »املديرية  دت  أكرّ

»شرعت بتحضي القائمة املطلوبة«!
ة  السوريرّ اآلثار  عن  تصرحياتها  أحد  سياق  يف 
إنرّ  بوكوفا  إيرينا  »يونسكو«  مديرة  تقول 
كرامة  مصادر  من  مصدر  هي  السورية  »اآلثار 
كل السوريني«، ولعل السؤال األهم اليوم: ما 
ة  هي اإلجراءات اليت قامت بها اجلهات احلكوميرّ
ميكن  الذي  وما  امللف؟  هذا  يف  ة  السوريرّ
إعداد  سوى  به  أنفسهم  يعدوا  أن  للسوريني 

القائمة العتيدة؟

»خبصوص الكرامة« واآلثار 
املنهوبة؟
نسرين زريق
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إعــالن

 2018 تــموز   28 Saturday 28 July 2018الـسبت 

االفـتتاح الكـبري لـ
أفــران األفــراح يف كـوغرا

للمـناقيـش واملـعجنات

املعـجنات مجيع  على    %  40 حسومات 

فـي   %  40 حسومات 

فقط كـوغــرا  فــرع 

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع
من الساعة 
الـ 5,30 

صباحا لغاية 
الـ 10 مساء

نـؤمن 
طلبات 
مجيع 

املناسبات 

$  3 بـ  اجلبنة  $  1 بـ  زعرت  $مـنقوشة   3 بـ  بعـجني  لـحم 

مناقيش - مناقيش مع خضرة - حلم بعجني - جبنة - جبنة مع خضرة - سجق - 
كشك  ومجيع أنواع املعجنات، باإلضافة اىل تشكيلة واسعة من البيتزا

أسـعار منافسةخـدمة ممتازةنـظافة تامةخربة طويلة

Shop 4/ 120  Rawson Road, Greenacre -  Tel: 9790 8311فـرع أول

23 A  Railway Parade, Kogarah - Tel: 9588 6994فـرع ثاٍن
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مـقاالت وتـحقيقات

على  سوريا  مع  العالقة  وتفعيل  السياسية  املناوشات  تضغط 
الرئيس املكلف سعد احلريري لتشكيل احلكومة. لكن جملس األمن 
مبطالبته حبكومة احتاد وطين، أّمن له الغطاء الدولي. والسؤال ما 

هو الثمن وما هو مطلوب من لبنان؟
السورية   - اللبنانية  العالقات  الكالم تدرجيًا حول ملف  مع تصاعد 
وإعادتها إىل طبيعتها عرب القنوات الرمسية، والتجاذب السياسي 

بني مؤيد ورافض، يتأرجح مسار تشكيل احلكومة.
منذ اللحظة اليت بدأ فيها الكالم جديًا و«رمسيًا« حول ملف العالقات 
اللبنانية - السورية، جرت حماوالت الستطالع ما وراء هذه املطالبة 
وتوقيتها، بعيدًا من ملف النازحني السوريني واملبادرة الروسية. 
إذ إن مثة جانبًا أساسيًا يتعلق جبوهر اخلالفات الداخلية اليت انطلقت 
احلريري معين يف  والرئيس سعد  العالقات،  النظرة إىل هذه  من 
شكل رئيسي أكثر من غريه من القوى املناهضة للنظام السوري 
واملطالبة بأن يكون للحكومة جمتمعة حق تقرير مصري مستقبل هذه 

العالقات.
وال ميكن أن يكون توقيت فتح هذا امللف بعيدًا من الضغوط اليت 
متارس حاليًا من أجل تأليف احلكومة، وترتكز يف شكل أساسي على 
احلريري الذي ال يزال مرتيثًا يف اإلقدام على وضع التشكيلة اليت 

يريدها فعليًا على الورق، وطرحها أمام رئيس اجلمهورية.
مثة  احلكومة،  تشكيل  أمام  مانعًا  تقف  اليت  العراقيل  كم  ووسط 
سؤال طرح يف األيام األخرية عن تفعيل العالقة مع سوريا. هل هذا 
التوقيت، يتعدى معاجلة النزوح السوري، ويهدف من ضمن محلة 
فإخراجه.  إحراجه  إىل  وصالحياته،  احلريري  الداخلي ضد  التصعيد 
والسؤال له تتمة، هل املطلوب إخراج احلريري من احلكومة العتيدة، 
احلكومة،  يف  مطالبها  مع  يتضامن  اليت  السياسية  القوى  ومعه 
معروف  وكالهما  اللبنانية،  والقوات  االشرتاكي  التقدمي  كاحلزب 
وقائع  جبملة  ترتبط  األسئلة  هذه  السوري.  النظام  من  موقفه 
تدرجت منذ االنتخابات النيابية وصواًل إىل اجلو التصعيدي منذ أن 
التسوية  وضعتها  اليت  تلك  عن  معامل خمتلفة  يرسم  احلريري  بدأ 

الرئاسية.
يستعيد سياسيون الكالم الذي قاله قائد فيلق القدس يف احلرس 
الثوري اإليراني اجلنرال قاسم سليماني بعد االنتخابات النيابية عن 
»حكومة  النيابي وعن  التابعة حلزب اهلل يف اجمللس  فوز األكثرية 
املقاومة« كما أمساها. ومن ثم توالي الضغوط لتأليف احلكومة من 
دون األخذ برأي القوى السياسية كلها اليت فازت يف االنتخابات، 
وصواًل إىل فتح ملف العالقات اللبنانية - السورية. صحيح أن هذا 
امللف موضوع على الطاولة كما أنه من الصحيح أن احلريري كان 
سيضطر عاجاًل أم آجاًل إىل مقاربته، وسيكون يف وقت من األوقات 
مادة نزاع سياسي بني طرفني متناقضني يف الرؤية لدور سوريا 
والنظام السوري. لكن تسريع طرح املشكلة، بعد سلسلة إشكاالت 
مع احلريري، هو الذي طرح عالمة االستفهام. فهل يراد منه الدفع 
يف اجتاه حكومة أكثرية من التيار الوطين احلر وحزب اهلل وحلفائهما، 
يرتجم  وبذلك  فيها.  السوري  للنظام  املعارضة  القوى  تكون  فال 

العهد ما قاله سليماني حبرفيته؟
يزيد من وطأة هذه األسئلة أن حزب اهلل املعين أواًل وآخرًا بتشكيل 
احلكومة، مل يتصرف عالنية ومل يظهر بعد أنه يدفع يف اجتاه إنتاج 
هذا النوع من احلكومات اليت سبق أن عمل عليها مع الرئيس جنيب 
يتحرك  مل  الذي  احلزب  موقف  يكتنف  الذي  والغموض  ميقاتي. 
احلزب  بأن  ترجيح  يقابله  الداخلية،  الوزارية  العقد  لتذليل  عمليًا 
وسط التجاذب اإلقليمي والدولي حول سوريا وإيران، يتمهل يف 
متامًا  يعرف  إنه  إذ  أكثرية.  حكومة  تشكيل  نوع  من  حادة  خطوة 
مدى خطورتها وانعكاساتها عليه وعلى لبنان، خصوصًا مع تنامي 
الدور الروسي يف املنطقة والتقاطع اإليراني - الروسي يف ضرورة 

خفض التوتر.
وقد جاء موقف جملس األمن ليعكس من جهته اجلانب الدولي الذي 
يضع جمددًا خريطة طريق ملسار الوضع اللبناني الداخلي. ففي وقت 
متارس الضغوط على احلريري داخليًا وتعود صورة التوتر السوري 
- اللبناني إىل الواجهة، يطالب جملس األمن حبكومة احتاد وطين. 
علمًا أن احلريري نفسه يف مواجهته حلملة التضييق عليه حكوميًا، 
يصر على تشكيل حكومة احتاد وطين، رابطًا بينها وبني نتائج مؤمتر 

سيدر واإلصالحات االقتصادية.
األمن  كمجلس  دوليتني،  بواجهتني  الوطنية  الوحدة  حكومة  وربط 
إنه  إذ  باحلريري  مباشرة  له صلة  األول،  أمرين.  يعكس  وسيدر، 
احلماية  له  ويؤمن  فوقه،  واقتصادية  سياسية  دولية  مظلة  يرفع 
وسط محلة كثيفة من الشروط اليت توضع عليه. وهذا األمر ليس 
بسيطًا، خصوصًا أن احلريري يعمل على استعادة موقعه سعوديًا، 
حبماية دولية. أما النتيجة الثانية، فهي أن تفعيل احلماية الدولية 
اللبناني، يف ظل الرتتيبات اليت تشهدها املنطقة انطالقًا  للوضع 
من سوريا والدور اإليراني، قد يكون مقدمة ملا سيطلب من لبنان 
دوليًا. فكأن مثة ما حيضر دوليًا على مستوى املنطقة... وعلى لبنان 
أن يكون حاضرًا كي يغطيه. وهذه التغطية ال تتأمن إال على مستوى 
حكومة احتاد وطين تتشارك فيها كل األطراف والقوى السياسية. 
ألن أي حكومة أكثرية من جانب واحد ال تستطيع بظروفها وتركيبتها 

أن تليب شروط اجملتمع الدولي للتسويات املطلوبة.
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 جملس األمن حيمي احلريري:
 مقدمة ملا سيطلب من لبنان؟

هـيام القصيفي
من املخارج اليت جيري التداول بها يف القصر اجلمهوري هلدف حل 
إىل  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  يبادر  أن  التكليف،  أزمة 

توجيه رسالة إىل جملس النواب.
اجلمهورية  رئيس  بنَي  الفصل  احلريري  اوالت سعد  تنَفع حمحُ د  تعحُ مل 
رئيس  حِرص  لطاملا  باسيل.  جربان  اخلارجية  ووزير  عون  ميشال 
اشتباكه  عن  عون  حتييد  على  اخلاصة  جمالسه  يف  املكّلف  احلكومة 
السياسي أو احلكومي مع باسيل. كان دائم الرتداد بأن »الرئيس 
)عون( شيء وجربان شيء آخر«. أكثر من ذلك، قّدم احلريري نفسه 
دافعني عن بعبدا ليؤّكد بأن »العالقة معها أكرب من كل  من بني املحُ
اإلشارات  يلتقط  باحلريري  احمليطني  جّو  لكن  واألخبار«.  اإلشاعات 
السلبية اآلتية من بعبدا. يستند هؤالء إىل مجلة املواقف اليت أطلقها 
عون وباسيل يف الفرتة األخرية يف شأن احلكومة، للتأكيد أن االثنني 
»هما شخص واحد«، يف داللة على أن األمور مع عون »تسري إىل 
أبرمت يف خريف 2016 تهتّز، ألن  اليت  الرئاسية  التسوية  الوراء«. 
فرض  عرب  احلكومة  رئيس  على  الضغط  إىل  يعَمدون  العهد  »أرباب 

الشروط عليه، وحماولة حتجيم صالحياته«.
مزيدًا  تشهد  املقبلة سوف  األيام  بأن  املستقبليني  عند  اعتقاٌد  مّثة 
من اخلطوات يف سبيل إحراج الرئيس املكلف. تتواىل املعلومات إىل 
وادي أبو مجيل على طريقة الرسائل املشفرة. تتحدث عن خمارج جيري 
البحث بها يف القصر اجلمهوري للضغط على احلريري. وقد مّهد هلا 
باسيل حنَي فّجر مفاجأة بتصريح له عن أن مهلة تأليف احلكومة بدأت 
تنتهي. يف الدستور، ال فرتة زمنية تقّيد الرئيس املكلف. لكن موقف 
باسيل السياسي جعل رئيس احلكومة »يضرب أمخاسًا بأسداس«، ال 
كي عن نزع التفويض النيابي للحريري  سيما أنه ترافق مع كالم كثري ححُ
بتأليف احلكومة، متهيدًا للذهاب حنو تشكيل حكومة أكثرية أو حكومة 

أمر واقع.
كن أن يلجأ إليها قصر بعبدا؟ لكن ما هي سبل الضغط اليت ميحُ

يبعث  سوف  اجلمهورية  رئيس  فإن  املستقبليني،  معلومات  حبسب 
من  هم  بصفتهم  إليهم  فيها  ويتوجه  النواب،  جملس  إىل  برسالة 
قاموا بتسمية احلريري لرئاسة احلكومة. طبعًا لن يتقدم منهم بطلب 
هو  العنوان  يصبح  رسالة،  هكذا  طرح  جمّرد  وإمنا  حمدد،  دستوري 
احلريريون.  يقول  كما  النواب،  جملس  عرب  احلكومة  رئيس  حماصرة 
)الرسالة(  انتهى من كتابتها  »الرئيس عون قد  وعلى ذمتهم فإن 
وهو بصدد إرساهلا إىل اجمللس يف غضون أسبوعني«. ويف وقت 
مل تنف مصادر القصر اجلمهوري بأن »الرسالة واحدة من اخليارات 
الكثرية اليت يتّم التداول بها لإلسراع يف تشكيل احلكومة«، رأت أن 

ال بوادر إجيابية يف شأن التأليف احلكومي حتى اآلن.
ترافق ذلك مع طرح عالمات استفهام حول دستورية ما ينوي رئيس 
اجمللس  حقوقيني خمضرمني يف  إىل  بالنسبة  به.  القيام  اجلمهورية 
النيابي، فإن الرسالة »حق مشروع لرئيس اجلمهورية، وقد نص عليها 
الدستور يف مادته رقم 53 ــــ الفقرة العاشرة«. إذ نصت املادة على 
ــــ رسائل  الضرورة  تقتضي  عندما  يوجه  ـــــ  اجلمهورية  »رئيس  أن 
إىل جملس النواب«. بالنسبة إىل هؤالء »فإن املادة مل حتّدد فحوى 
الكالم  له  حيق  وبالتالي  اجلمهورية،  رئيس  يتناوله  الذي  املوضوع 
عن احلكومة«. علمًا أن »التوجه برسالة إىل الربملان تتعلق بتشكيل 
احلكومة هي سابقة من نوعها«. ويف رأي آخر، يقول هؤالء إن »رئيس 
اجلمهورية عادة يوجه الرسالة إىل جملس النواب يف معرض الشكوى 
الوزراء يف حال عدم األخذ  أو اخلالف مع رئيس احلكومة أو جملس 
برأيه«. وهو يف هذه احلال حيتكم إىل الربملان ألن احلكومة مسؤولة 
أمامه«. لكن »يف موضوع احلكومة ال يستطيع أن يشتكي على الرئيس 
املكلف، ألن له احلق )رئيس اجلمهورية( يف رفض أي صيغة حكومية 
أو القبول بها. وهو شريك يف القرار«. وبالتالي فإن »خطوة من هذا 
النوع ال ميكن أن تفسر سوى من باب الضغط على احلريري وعلى 

اجلهة اليت فوضته تكليف احلكومة أي الكتل النيابية«.
حرب لـ »األخبار«: الرسالة مفيدة إن ساعدت بحّل األزمة، 

وسلبية إن كانت تؤدي إىل خلق أزمة دستورية 
ليست املرة األوىل اليت يستعمل فيها الرئيس عون هذه الصالحية. 
قانون  املادة 49 من  النظر مبضمون  بإعادة  قباًل حني طالب  فعلها 
املوازنة املتعّلقة مبنح إقامة لكّل عربي أو أجنيب يشرتي وحدة سكنية 
يف لبنان. لكن طبعًا »هي سابقة مل حتصل بأن يعمد رئيس اجلمهورية 
تشكيل  ألن  احلكومة،  تشكيل  عن  فيها  يتحدث  رسالة  توجيه  إىل 
احلكومات يف لبنان عادة ما يتطلب أشهرًا طويلة، وقد كانت ظروف 
التشكيل تؤخذ يف االعتبار«، كما يقول الوزير والنائب السابق بطرس 
حرب . األخري رأى يف هذا التصرف )إن كان ما يقال صحيحًا( بأنه 
لـ«األخبار«  »مقاربة جديدة يف التعامل مع تشكيل احلكومة«. يقول 
إن »كل شيء متوقف على مضمون الرسالة«. قد تكون مفيدة يف 
حال »ساعدت على حّل األزمة، وحثت الكتل النيابية على أخذ مصلحة 
البلد يف االعتبار«، وقد تكون »سيئة إن كانت تؤدي إىل خلق أزمة 

دستورية«.
يف ظل هذه األجواء، أعلن احلريري أمس أنه سيزور بعبدا قريبًا )اليوم 
مهلة  بأي  ملزمًا  ليس  أنه  بتأكيده  الزيارة  واستبق  األرجح(.  على 
للتشكيل، وكأن مبوقفه يقطع الطريق على أي حترك رئاسي باجتاه 
احلريري  بأن  مجالي  دميا  النائب  أعلنت  وبالتزامن،  النواب.  جملس 
سيطرح على عون صيغة جديدة لتأليف احلكومة، وأنه قد نقل إىل 

الكتلة أجواء إجيابية.

 رسالة عون إىل اجمللس: حث على 
التأليف أم أزمة دستورية؟

مـيسم رزق

لـ  حديث  يف  احلجريي   النائب  بكر  املستقبل   عضو  كتلة  يؤكد 
»الديار« ان عودة النازحني بالـ«قطارة« امر غري جمد فهل يعقل ان 
يعود بضعة عشرات او مئات من  عرسال  اىل  القلمون  وعلى بعد 
ثلث ساعة من عرسال اىل مناطق عودة النازحني. ويشري احلجريي 
اىل ان الرئيس املكلف  سعد احلريري  ينطلق يف مسعاه حلل ازمة 
النازحني بشكل كامل وبرعاية روسية وامريكية وهو تبلغ ان وفدًا  
الطرح والتصميم  ما يؤكد جدية  ايام  روسياً  سيزور  لبنان  خالل 
على خطوات عملية. ويف ملف اخلطة االمنية يف  البقاع  يشدد على 
ان ما جيري جاد للغاية وحنن مع اجليش و املؤسسة العسكرية  يف 
فرض االمن واالستقرار ومع مالحقة اجليش لكل ازعر ومافياوي 
تفاؤل  ان  احلجريي  ويكشف  وجهه.  السالح يف  حيمل  من  وكل 
الرئيس احلريري احلكومي نابع من وجود معطيات باحللحلة ستظهر 
علن  خالل ايام فإذا مل تصدر التشكيلة من  بعبدا  خالل ايام اقله سيحُ

عن تذليل العقد. وفيما يلي نص احلوار:

* عرسال كانت املدينة واملنطقة اللبنانية اليت عانت من تداعيات 
يف  التكفريية   من  اجملموعات  لالذى  وتعرضت  السورية  االزمة 
يلزم  بكل  وقاموا  النازحني  جتاه  اهلها  يقصر  مل  فيما  جرودها 
للنازحني  العودة  دفعات  العراسلة  يرى  كيف  وفادتهم،  الكرام 
وهل هناك من جدية يف الطرح الروسي االمريكي لتشكيل جلنة 

ثالثية مع لبنان لعودة النازحني؟

العام 2011 فتحت بيوتها  عرسال منذ بداية االزمة السورية يف 
به  قامت  ما  بكل  وقامت  السوريني  واالخوة  للنازحني  وقلوبها 
انطالقًا من الواجب االنساني واالخوي بني الشعبني. ومنذ حترير 
قوافل  حتركت  املنطقة  على  اللبناني   وسيطرة  اجليش  اجلرود 

النازحني جتاه  سوريا  وهذا امر اجيابي. 

ومالية  اقتصادية  صعوبات  يواجهون  اليوم  العراسلة  ولكن 
التقدميات  غياب  اللبنانيني وملف  النزوح  صار ضاغطًا يف  ككل 
كافية  ليست  واملئات  بالعشرات  النزوح  فقوافل  واملساعدات 
واالعداد قليلة وتتطلب وقتًا طوياًل ومن الصعب حتمل بقاء امللف 
لفرتة طويلة جديدة. القلمون و فليطا  وغريها من املناطق السورية 
تبعد 20 دقيقة بالسيارة يعين ان االمر سهل جدًا والعودة ميسرة 

اذا متت باعداد كبرية.

احلريري  الرئيس  ومبادرة  االمريكي  الروسي-  االتفاق  عن  اما 
لالتصال بالروس لتشكيل جلنة ثالثية يؤكد جدية الطرح فروسيا 
دولة عظمى وال متزح بهذا االمر والرئيس احلريري يتصرف من 
منطلق وطين وليس سياسي او شخصي، وهلذه االسباب سيباشر 
الروس مهمة تشكيل اللجنة ووضع اآللية خالل ايام عرب زيارة وفد 

روسي رفيع اىل لبنان كما تبلغ الرئيس احلريري.

غريها  كما  وعرسال  البقاع  يف  االمنية  اخلطة  بدأت  ايام  منذ   *
يرى  كيف  السليب،  االمين  بامللف  تتأثر  البقاع  وقرى  مدن  من 
و اهلرمل   يف  بعلبك   االمنية  اخلطة  املستقبل  وكتلة  احلجريي  بكر 

والبقاع؟

ارى ان املوضوع جدي للغاية وكل القوى املهيمنة على االرض 
من  وليس  الطرق  وقطاع  واملافيات  الزعران  عن  الغطاء  رفعت 
مصلحة احد تغطية كل من يرفع السالح يف وجه الدولة واجليش 
وحنن مع املؤسسة العسكرية اذا كانت مظلومة وظاملة احيانًا اذا 

كانت كذلك. 

وحنن  واالستقرار  االمن  حلفظ  العسكرية  املؤسسة  عن  غنى  فال 
ندعمها حتى النهاية. ما نطلبه ان تستمر هذه اخلطة وان تكمل 
مهمتها حتى ضبط كل التفلت االمين والسالح غري الشرعي والقاء 

القبض على كل املطلوبني واستتباب االمن بالكامل.

اين اصبح امللف احلكومي؟ وعالم يبين الرئيس املكلف تفاؤله؟   #
وهل حلت مجيع العقد؟ وهل صحيح ان هناك تشكيلة جديدة ستبصر 

النور خالل ايام؟

التفاؤل اساسي يف كل شيء وليس يف امللف احلكومي فقط، 
وهو  ومشاوراته  اتصاالته  على  مبين  احلريري  الرئيس  وتفاؤل 
يقوم بكل ما يلزم الجناز حكومة وحدة وطنية مبواصفات ومقاييس 

تراعي نتائج  االنتخابات .

 ما اعرفه من معطيات ومعلومات ان التشكيل قريب وان هناك 
اعالنًا هامًا سيعلن عنه بعد ايام فإما صدور التشكيلة من بعبدا او  
االعالن  عن تذليل العقد والتقدم يف اجتاه التأليف. البالد مل تعد 
حتتمل التأخري يف  تشكيل احلكومة  وحنتاج اليها يف قارب وقت 

ممكن.

بكر احلجريي لـ«الديار«:

 احلريري سيعلن خالل ايام التقدم يف 
مسار التأليف

علي ضاحي
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االخرى  الضفة  اىل  الفانية  الدنيا  ابو طوني هذه  غادر 
تسع  و  شباب  اربعة  من  مؤلفة  عائلة  وراءه  ترك  منها، 
بنات من خرية ابناء ضيعته مزيارة، ترك وراءه طوني، 
بيار، جوزاف، نبيل، عائلة املرحومة اليزابيت، جورجيت، 
جانيت، جوزات، صونيا، ماري،  ليلى، رميا، رندا، واعداد 

واعدة من االحفاد.

الفاضلة  وزوجته  ربه  جوار  اىل  بصمت  طوني  ابو  ذهب 
احلنونة،  املكافحة  األم  الوادعة،  الضيعة  ابنة  الوفية، 
املؤمنة املشحونة بالقوة الروحية، صانعه اخلبز لزوجها 
كالمها  فى  احلكيمه  االم  راضيتني،  بيدين  واوالدها 
االذى  عنهم  لتمنع  واحفادها  الوالدها  املالزمة  ولسانها، 

وحتتضنهم يف السراء والضراء كما عاشت مع زوجها.

الصخر منذ  الذي شق طريقه يف  العصامي  الرجل  رحل 
نعومة اظافره، عمل طوال حياته بصمت ونشاط، وكانت 
ساعات عمله متواصلة بال كلل وال ملل، ممزوجة حببات 

العرق اليت تزين جبينه وبقلب كبري حبجم عائلته.

تعرفت على ابو طوني منذ اكثر من ثالثة عقود يف منزل 
شقيقه ابو اسعد رمحه اهلل، مل يكن يرضى بأي عمل غري 
منجز رغم انه مل يكن حيوز على شهادات علمية وال دخل 
يبين  كيف  عرف  ولكنه  االنرتنت،  عرف  وال  اجلامعة 
اليت  الصعوبات  رغم  عقدها  ينفرط  مل  متماسكة  أسرة 
مرت عليهم خالل حياتهم اليومية، ورغم  ان بعضهم غادر 
ارضه وبيته اىل اقاصي الدنيا حبثا عن العمل والرزق، 
وعائلتهم   بارضهم  ومتجذرين  متمسكني  بقوا  انهم  اال 
الواحدة املوحدة اجملبولة بعرق ووصية والديهم واميان 

خالقهم.

الدنيا اخلالدة، حني  اىل  االبية  بلدته  ابو طوني  غادر 
هوى على دربها قاصدا بيت اهلل كما كان يفعل يوميا، غادر 
متوجها  اىل السماء جبانب القديسني وحراسة املالئكة، 
غادر ليسكن اىل جانب ابنته اليزابيت وزوجته الفاضلة 
ام طوني، تاركا لعائلته ارثا من الصيت الطيب واالخالق 

احلميدة.

بولس سليمان ” اعبور” فعال انك تشبه حبة القمح اليت 
امثرت حقوال من السنابل املذهبة، انطفأ سراجك الذي 
ولكنك  الصعاب،  ايام  يف  املظلمة  الدروب  يضيء  كان 
املميز  املؤمن،  الضيعة  وابن  املثالي  االب  عنوان  ستبقى 

بالدقة واحلرص على ما هو حق وعدل وصواب.

اوالدك  قلوب  يف  العمر  طوال  حمفورة  ذكراك  ستبقى 
وأحفادك وأصدقائك وكل أهالي مزيارة ومن تعرف عليك، 
وان  الواسعة  جناته  يسكنك  ان  يسوع  الرب  من  ونطلب 
مينح اوالدك واحفادك القوة والصرب والسلوان ليتحملوا 

غيابك االليم واحملزن.

رجل  إنه  السماء..  اىل  هناك  من  لريتفع  سقط  الكنيسة  درب  على 
بولس  بـ  املعروف  سليمان  أسعد  بولس  واألخالق  واملبادئ  الكنيسة 

أعبور..
ساحة  يف  السيدة  كنيسة  املؤمن،  التسعيين  وهو  قاصدا،  كان  ففيما 
البلدة، كجاري عادته ليأخذ منها زاده اليومي، هوى الفارس من عن 
صهوة جواده، وبدال من أن يعود اىل بيته األرضي ذهب هذه املرة اىل 
بيته السماوي، اىل زوجته الفاضلة أم طوني ليجلس وإياها اىل جانب 

األبرار والصديقني... والقديسني يف األخدار السماوية.
احلياة..  هذه  يف  املفِرح  العذاب  من  نصيبه  نال  الذي  طوني،  فأبو 
عذاب كون احلياة اليت عاشها على هذه الفانية كانت مليئة بالصعاب 
مثٍل  مضرِب  عائلة  أجل  من  كان  العذاب  هذا  كون  ومفِرح  واملشقات.. 
الفرح  حيث  البقاء  دنيا  اىل  غادرنا  واالخالق،  والوطنية  باالميان 

الدائم..
 تاجر أبو طوني بالوزنات اليت وهبه اياها الرب.. ضاعفها.. فدخل 
فرح سيده واسـتحق ملكوت السماء، كما قال السيد  يف مثل الوزنات.

وجوده على هذه الفانية، كمعظم أبناء جيله، كان جلجلة طويلة من 
الشقاء حيث متطلبات احلياة مل تكن سهلة كما هي عليه اليوم.. عمل 
أحد،يوما،  عائلته.. مل يسمعه  سبيل  وكافح يف  ناضل  وجهد..  جبد 

يتأفف أو يتذمر بل كان دائما يقول: لتكن مشيئتك يا رب.
مل يكن خياف الغد.. مل  تشغل باله كيفيُة تأمني لقمة عيش عائلته 
وإعالتها.. كان مدركا أن خالقها  يتكفل بها.. اميانا منه باملثل القائل 
االميان  بهذا  وعمال  وانطالقا  معو«..  رزقتو  بتجي  بيخلق  ولد  »كل 
اجنب عائلة مسيحية من اربعة شباب هم: طوني وبيار وجوزاف ونبيل 
وتسع بنات هن: عائلة املرحومة اليزابيت، جورجيت، جانيت، جوزات، 

صونيا، ماري،  ليلى، رميا، رندا، و »جيش« من االحفاد. 
اللي  و »املركب  بيخرب«  فيه شي هلل  ما  اللي  ان »البيت  كان يدرك 
ولكن  تسليحها  نعم  عائلته..  تسليح  على  فعمل  بيغرق«  هلل  شي  ما 
والصيت  احلميدة  واالخالق  الصادقة  والوطنية  املسيحي  باالميان 
احلسن.. ومـَن يتسلح بهذه القيم والصفات يتغلب على صعاب احلياة 

وال تقوى عليه مغرياتها.
من  املزياريني،  كغالبية  مزيارة،  ببلدته  اهلل،  رمحه  تعلقـّه،  كان 
املقدسات.. فبقي فيها طيلة حياته يساهم يف بنائها، انسانا وحجرا..

ابناءه  وأنشأها على حب مزيارة وهلذا نرى  انسانا حيث ربى عائلته 
وخاصة ابنه طوني ال يرتك فرصة اال ويعود اىل بلدته لالسهام بدوره 
غرينايكر..  يف  منزله  يف  زرته  فكلما  هوائها،  وتنسـّم  بنائها  يف 
فتحت  اسرتاليا  كتـّر خري  لي:  يقول  أسبوعية،  تقريبا  له  وزياراتي 
لنا بوابا ولكن االنسان ما لو غري ضيعتو وبس طّل عليها بيفتح قليب 

وحبس حبالي خلقت من جديد ورجعتلي احلياة.
وحجرا اذ ان مقالع احلجارة يف مزيارة واجلوار ما زالت تشهد لضربات 

زنده وقوة ارادته وتصميمه.
ربـّى عائلته على احملبة، اليت هي أم الفضائل.. حمبة بعضها البعض.. 

حمبة القريب والبعيد حمبة الوطن وخاصة بلدته مزيارة.
يأتيا  مل  لألبناء،  بالنسبة  باملزيارية،  والتعلـّق  املزياري  فاهلَوس 
بالصدفة، بل هما  صناعة الفقيد الغالي أبو طوني الذي أحب مزيارة 

قوال وفعال وعاش هلا حتى الرمق األخري.
قداس  حضوره  وبني  بينه  مطلقا،  حتول،  تكن  مل  وأعماله  مشاغله 
األحد الذي كان يرى فيه الطريق اىل اهلل موقنا ان عليه ان يكون 
قلبه  يف  املتجذر  اميانه  غرس  لعائلته..  مسيحية  اميانية  قدوة 

وروحه يف نفوس ابنائه وسـقاه ممـارسة حياتية يومية.
كان أبو طوني مثال املسيحي الصاحل التقي الوِرع املتعبـّد للمسيح االله 

بولس أسعد سليمان )أعبور(..
سقط على درب الكنيسة لريتفع اىل السماء

واملكّرم لوالدته مريم العذراء الطريق الوحيد وااللزامي للعبور اىل 
ناذرا  األوائل  املسيحيني  خطى  على  سار  اهلل..  اىل  والوصول  السماء 

نفسه للرب وكنيسته عامال بتعاليمه ومطيعا وصاياه.
ستفتقده مقاعد كنيسة السيدة اليت كان يؤاخيها.. يداه تـُفرد حبات 
املسبحة وشفتاه متتم  »االبانا والسالم« مسبِـّحة اهلل شاكرة اياه على 

نعمه وعطاياه..
سـتفتقد طريُق الكنيسة دعساته وكل حبة من ترابها سـتشتاق لوقَع 

قدميه تزرعانها طهرا ونقاوة..
سـيفتقده أهالي مزيارة وكل مـَن عرفه مؤمنا باهلل ومـُحبـّا للجميع..

ما مارس عمال  اال وأتقنه اىل حد الكمال وكان موضع ثقة اجلميع..
سـتفتقد خربتـَه صناعةُُ صابون زيت الزيتون الذي اكتسب شهرة يف 

مزيارة واجلوار، وكان يكفي القول »شغل املعلم بولس أعبور«.
ستفتقده »الكركة«.. ففي شـيل العرق  كان »شيخ املعلمني«..

أبو طوني.. أنت مل متت.. 
هل ميوت من كانت جذوره ضاربة يف عمق األرض وفروعه، املتمثلة 

باالبناء والبنات واألحفاد وابناء االحفاد، ماخرة عـُباب السماء..
الفانية بذارا صاحلة وأعماال حـسنة ال  مـَن زرع يف هذه  هل ميوت 

شك سـبقته لتمهد له طريق النعيم..
وهل ميوت مـَن كان جسد املسيح خبزه ودمه شرابه يف سر القربان 

الذي يأخذه زادا روحيا كل أحد، حتى ال نقول كل يوم..
لفظ الفقيد بولـس سـليمان )أعبور( آخر أنفاسه وحوله ولده طوني 
ويـُسلم  معطيها  اىل  األمانة  ليـُعيد  لبنان  يف  والعائلة  اسرتاليا  من 

الروح اىل خالقها.
واذا كانت عيناه مل تقّرا برؤية ولديه بيار وجوزيف، اللذين طارا 
ترعاهما  بهما،  تشـعر  كانت  روحه  ان  غري  لوداعه،  اسـرتاليا  من 

وتـزودهما بالرضا والربكة.
نـَم قرير العني يا أبو طوني فألمثالك ملكوت السموات.

صديقكم احملب
أنطونيوس بو رزق والعائلة

رحل من كان يوصف 
بالرجل الثائر يف احلق 

والصامت يف العمل

حمسن السقال
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فـقيدة الـجالية األم الفاضـلة دالل الـدكان فـي ذمـة اهلل
الـفقيدة  الـوالدة  الـدكان  آل  عـميدة  اإللـهية  الـعناية  تـفقدت 

واالحـسان. والـتقوى  الرّب  أعـمال  يف  قـضـته  عامًا   95 الـ  ينـاهـز  عـمر  عن  زغرتا  قـضاء   - عشاش  بلدة  من   
 10،30 الساعة  وذلك  الجاري  تموز   31 يف  املـوافق  املـقبل  الـثالثاء  يـوم  الطاهـرة  نفسها  لراحة  وجـناز  قـداس  سيقام 

بانـشبول. يف  شـربل  مار  كنـيسة  يف  صـباحا 
مساء   5 الـ  الــساعة  من  الـجاري(  تمـوز  و29   28( واألحـد  السـبت  يـومـي  شـربل  مار  كــنيسة  صـالة  يف  التـعازي  تقـبل 

لـيال.  9 الـ  حتى 
اسـرتاليا: يف  الداعون 

عـمتها  ابـنة  الـدكان،  وسـوزي  ونيـفني  مـرينا  حـفيداتها  الـدكان،  نـزيه  ابـنها  عـائلة  وعـائالتهم،  الـدكان  وجوزيف  وجان  بسـّام  أبناؤها 
فـيكتوريا. واليـة  يف  وشـلهوب  الـدكان  وآل  وعـائلتها  شـديد  نـديمة 

لـبنان: يف 
املـرحوم  شـقيقها  عـائلة  الـدكان،  أمـني  زوجـة  وفـيوليت  وعـائلتها  الـخوري  يـوسف  زوجـة  سـهام  ابـنتاها  وعائـلته،  الـدكان  نـزيه  إبـنها 
املـرحوم  أرمـلة  ونـوال  وايـفلني  أنـجيل  شقيقاتها  مقبل،  وليام  زوجة  وسعاد  الجعيتاني  يوسف  زوجة  نهاد  املرحومتني  شـقيقتيها  عائلتا  أنطوان، 

شلـهوب. وداد  عـمها  ابـنة  املـرحومة  وعـائلة  الـدكان  قـبالن  املـرحوم  وعـائلة  وعـائلتاهما  ونجيب  نعيم  عـمها  إبنا  وعائلتها،  الـقناتي  طـنوس 
الكويت: يف 

وعـائلتها. الـدكان  يـوسف  زوجة  سـالم  إبنتها 
أبي  نيكوالس،  رومانوس،  الجعيتاني،  مـقبل،  سعد،  شلـهوب،  الخوري،  وهـبه،  يــمني،  الـشدياق،  الـشمالي،  الـدكان،  عائـالت  وعموم 

واملـهجر. الـوطن  يف  عـشاش  بلدة  أبـناء  وجـميع  الـقناتي،  شـديد،  بولـس،  موسـى،  فارس، 
لـنفسها الـراحة األبدية ولـكم من بـعدها طـول الـبقاء.                                                                  الـدعوة عـامـّة

دالل فهـيم الـدكان )أم نـزيه(
الـدكان حـنا  فـريد  املـرحوم  أرمـلة 

فسـيحـيا مـات  وإن  بي  آمــن  مـَن 
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جمرم أنت وال قتلى لديك
قليب ساحة جرميتك

وعلى اجلدران مرايا الشهود
وأنا أجنو صرخت

الفيت  بالنهر  فعلنا  ماذا  وحيك 
على الشرفة؟!

كذبت وقلت سنموت ومتنا
كذنب اليغتفر 

غسلت جسدي منك 
بريق  اسدلت  عيين  وعلى 

الشحوب 
تأوهت من فيض السكون 

اخلنجر  هذا  سوى  يقتلنا  من 
املصقول 

من صمت مريع 

جرمية..
االنتظار  سواقي  صبغنا  أهلذا 

بالدم
وأرهقنا األرض بالتهور؟!

من  الساطع  بالنور  واكتفينا 
اجلثة

تلك اليت متددت بيننا
كحبل مشدود يتفسخ كلما

غص القلب بالصور

بدلت أصابعي فلم أعرفين
وثيقة  على  امسك  أكتب  وأنا 

االدانة
ماعرفتك

بالورد  اصابعك  تغرز  وانت 
األخري

أهذي اصابع أم خناجر؟!
فرط  من  اجلنني  يستيقظ 

الشكوى 
تقع األحالم 

يبكي الطريق 
الطريق  يهدهد  من  اسألك 

لنعرب! 
تقول ضيق هو الكتف 

وحادة هي الرغبة 
الدمع سنة احلب 

واحلب من القصائد غبار ينقشع 
يف املطر 

كاحلقيقة  شتاؤك
يصب يف كأسي 

آخر الظمأ
ماذا لو كنت جدارا نعتليه 

فنصرخ انتشاٍء بالنصر 
وغبطة باحملاولة 

ماذا لو كنت وردة 
التنسى 

وكتابا يدوم؟! 
يف  االسفلت  التماع  لكنك 

اكتوبر 
كالسراب 

نهرول حنوك 
املسرح  على  اجلرمية  لندرك 

الكبري 
عيناك نقيتان
حياد اصابعك 

رئتاك بريئتان 

صمت والتصفيق 
الستارة  خلف  يرجتف  خيال  اال 

ليسقط وحيدا..

عواطف بركات- سورية

جرمية حب

العرض  دور  يف  ذلك  يتمثل  الثقافية.  للذاكرة  جرف  عملية  مصر  تشهد 
السينمائي اليت تنسحب من املشهد املديين واحدًة تلو األخرى. صالة »فاتن 
محامة« يف املنيل، اليت كانت شاهدة على العصر الذهيب للسينما املصرية 
منذ اخلمسينيات، ستتحّول إىل برج جتاري يزيد زحام املدينة وقبحها املعماري 

وهوسها بالبيع والشراء
الشرق  جنمات  أشهر  اسم  حتمل  سينمائية  صالة  هناك  كانت   | القاهرة 
»فاتن محامة«، حتتل موقعًا مرموقًا على مدخل حي املنيل العريق يف حمافظة 
اجليزة. كانت تلك الصالة شاهدًا على العصر الذهيب للسينما املصرية منذ 
مخسينيات القرن املاضي. ترددت عليها أجيال وأجيال، تركت فيها ذكريات 
ال تنسى. ذكريات األفالم واألصحاب ومغامرات الصبا واملراهقة وقصص 

احلب األوىل.
القدمية  العرض  دور  ومئات  كما هدمت عشرات  مت  هدِّ السينما  هذه  لكن 
قبلها، لتتحول إىل برج جتاري يزيد زحام املدينة وقبحها املعماري وهوسها 

بالبيع والشراء.
ينعى املصريون دار العرض كما ينعون عصر فاتن محامة كله، ولكنه نعي 
فاتر ال حرارة فيه وال غضب. نعي كل مسعاه حلظات من احلنني إىل املاضي، 
بات ملتصقًا بالكبار والصغار، رمبا يساعد قلياًل على حتمل سرعة وقوة إيقاع 

عصر بال هوية وال ذاكرة.
»ضجة مفتعلة« تلك اليت ثارت إعالميًا خالل األسبوعني املاضيني خبصوص 
هدم دار عرض »فاتن محامة«. مفتعلة ألنها بال أنياب وال أظافر، بال هدف 
وال مطلب حمدد. مفتعلة ألن قرار اهلدم ال رجوع عنه، صدر منذ أكثر من 
عامني، وألن اهلدم مت بالفعل ومل يبق يف املبنى سوى واجهة حتتضر، تعلوها 
مثل  مسبقًا،  معروفة  نتيجتها  ألن  مفتعلة  وهي  األنقاض.  وبقايا  الشروخ 

غريها من »الضجات« اليت طاملا ثارت وزالت من دون أثر.
األرقام فقط تقول إّن عدد دور العرض السينمائي يف مصر قليل، بل أقل 
بأكملها ال حتوي  عنه منذ مخسني عامًا، وأن هناك قرى ومدنًا وحمافظات 
صالة سينمائية واحدة. األحياء الشعبية اليت كانت تزدان بعدد كبري من دور 

العرض، فقدت أيضًا معظم هذه الدور أو كّلها.
األكثر من ذلك أن »جممعات« دور العرض اليت ترتبط بالـ«موالت« التجارية، 
شهدت زيادة عددية وامتدادًا جغرافيًا لبعض الوقت، ثم تراجعت هي األخرى! 
يبدو أنه عالمة خطر على »ظاهرة« مشاهدة األفالم بشكل مجاعي داخل دور 

العرض السينمائي العامة.
أسباب وظروف كثرية وراء تراجع ظاهرة مشاهدة األفالم يف دور العرض 
يف العامل كله. لكن يف مصر، البلد العربي الوحيد الذي حيمل تارخيًا من 
صناعة وجتارة السينما، فإن األسباب أكثر، منها الوضع االقتصادي السيئ، 
واحلرب اليت شنتها مجاعات اإلسالم السياسي على السينما والفنانني منذ 
مثانينيات القرن املاضي، واحلرب املشرتكة اليت شنها كل من املتطرفني 
وأهل »البزنس« معًا، هلدم دور العرض وحتويلها إىل نشاط أكثر رحبًا، ومنها 
انتشار وهيمنة وسائط تكنولوجية أخرى مثل القنوات الفضائية املتخصصة 
يف األفالم، واألفالم »املقرصنة« على األسطوانات املضغوطة واإلنرتنت. 
هذه الوسائط رمبا أسهمت يف مزيد من انتشار وشعبية السينما لدى الشباب 
واملراهقني، لكنها استقطعت من مكانة دور العرض التقليدية ومن مساحتها 
االجتماعية، وخلقت أجيااًل ال تعرف عادة الرتدد على دور العرض السينمائي 

أسبوعيًا، بل يوميًا أحيانًا كما كانت تفعل أجيال سابقة.
صالة »فاتن محامة«، اليت كانت حتمل اسم »مرياندا« قبل أن حتمل اسم 
أجيال  لدى  السينمائية  والثقافة  املتعة  مصادر  أحد  كانت  الكبرية،  النجمة 
متعاقبة، وطاملا ذكرها أدباء وسينمائيون ترّبوا يف حي املنيل مثل الراحل 
رضوان الكاشف، واملخرج جمدي أمحد علي، والسيناريست سامي السيوي 

وغريهم.
وما كانت متثله »مرياندا« بالنسبة إىل أهل املنيل، كانت متثله عشرات دور 
العرض املماثلة يف معظم األحياء الشعبية. على سبيل املثال، حي السيدة 
زينب كان يضم أكثر من عشر صاالت درجة ثانية وثالثة. لكن مل يبق منها 
سوى دار واحدة امسها »الشرق« جنت باملصادفة، ألّن النجم الراحل فريد 
شوقي قام باستئجارها ومحلت اسم »وحش الشاشة«، قبل أن تتحول إىل 
آخر صالة  من  العريق  احلي  ليخلو  هدمها  واليوم، جيري  أشهر.  منذ  خرابة 

سينمائية فيه.
يف كتاب »أنا والسينما« الذي صدرت طبعته الثانية أخريًا، يروي األديب 
ابراهيم عبد اجمليد ذكرياته مع دور العرض الشعبية يف االسكندرية. ذكريات 
طريفة حمّملة حبنني ال يرتوي إىل ماض مل يعد له أثر. املاضي الشخصي 
وماضي السينما املصرية الذهيب يف اخلمسينيات والستينيات. أمجل ما يف 
هذه الذكريات أنها تفتح طاقات من التذكر واحلنني لدى القراء، خاصة األكرب 
سنًا، الذين شهدوا أيامًا مل يكن متاحًا فيها مشاهدة معظم األفالم إال يف 
الصاالت العامة. أيام كان فيها الذهاب إىل السينما مغامرة حقيقية، ومتعة 

سرية، حسية، مجاعية، ال تضاهيها متعة أخرى.
كتاب ابراهيم عبد اجمليد يذكرنا بكتاب »يا فؤادي« حملمد سويد الذي صدر 
يف بريوت قبل أكثر من عشرين عامًا. يروي سويد فيه ذكرياته مع األفالم 
ودور العرض البريوتية اليت جرفتها معاول احلرب والبيزنس تاركة خلفها 

أحاسيس من احلسرة واألسى.
العرض  دور  لذكريات  عربي خمصص  كتاب  أول  فؤادي«  »يا  يكون  رمبا 
األخري.  ليس  اجمليد  عبد  البراهيم  والسينما«  »أنا  كتاب  لكن  السينمائية، 
السينما  مع  ذكرياته  حيمل  كتابًا  أسابيع  قبل  أصدر  عراق  ناصر  األديب 

الصاالت السينمائية يف مصر: يا فؤادي أين اهلوى؟

وداعاً »فـاتن حـمامة« و»فـريد شوقي«
عصام زكريا

كثرية  ومقاالت  كتب  بني  من  الفرجة«  من  عامًا  »مخسون  بعنوان  املصرية 
نشرت خالل الفرتة السابقة حتمل ذكريات أصحابها عن دور العرض، القدمية. 
ذكريات يف جمملها حتمل خليطًا من القصص الشخصية، والتجارب شبه العامة 
اليت مرت بها أجيال متعاقبة من رّواد دور العرض، خاصة يف سن الطفولة 
والصبا. هذه الذكريات تؤرخ أيضًا ألمناط من احلياة، ترتبط بظهور وازدهار 
وانهيار دور العرض القدمية، اليت مل يعد معظمها موجودًا. ولعل هذه الكتب 
ستصبح إرهاصات أوىل يف جنس فين جديد امسه ذكريات دور العرض. رمبا 
يأتي يوم ويصبح بالنسبة إىل األجيال القادمة مثل حضور حفالت أم كلثوم 

»اليف« لدى اجليل السابق!

)يونيو(  حزيران  منذ  العراق،  خاضها  اليت  احلرب  بشاعة  متنع  مل   | بغداد 
2015، من مواصلة النشاط الثقايف وإطالق مؤّسسات جديدة ذات طابع 
يرتبط فعلّيًا بالتنمية الثقافّية، منها »نادي بغداد للقراءة« الذي تأّسس 
يف أيلول )سبتمرب( 2016 واحتضن عشرات اجللسات اليت راجعت وناقشت 
املتاحة  النادي  مكتبة  توّفرها  وعراقّية،  وعربّية  عاملّية  وإصدارات  كتبًا 
لالستعارة. عصر كّل يوم سبت من األسبوع، يتجّمع رّواد النادي، وأمامهم 
سبورة عليها الكتب اليت سُيبحث فيها لثالث ساعات تقريبًا )من 3:30 إىل 
6 مساء(. إذ تقود هذا احلوار وتقدم الكتب للجمهور رغد قاسم مؤّسسة 
اختاروا  الذين  القّراء  مداخالت  وإدارة  للخروج خبالصات  ومديرته  النادي 
كتبًا ليبدوا مالحظاتهم وانطباعتهم عنها يف جلسة مفتوحة. »األخبار« كانت 
رغد  مديرته  مع  احلوار  هذا  هلا  وكان  النادي،  جلسات  إحدى  حاضرة يف 

قاسم.

أي عالقة يريد »نادي بغداد للقراءة« صياغتها مع اجلمهور؟
فئة  جذب  إىل  أنفسهم،  الشباب  القّراء  خالل  من  بغداد  نادي  يسعى   -
بعيد  إطار  ضمن  املقروء،  للكتاب  النقد  أسلوب  وتعّلم  للقراءة  الشباب 
بالتعارف  اجللسات  تبدأ  األصدقاء.  من  حلقة  إطار  وإمّنا يف  التكّلف،  عن 
وإفساح اجملال لكّل شاب للحديث عن نفسه، عوضًا عن أسلوب احملاضرات 
اململ واجلاف. حّتى ضمن نظام استعارة املكتبة، يقوم الشباب بالنقاش 
الكتاب  القارئ  يقرأ  أن  وبعد  قبلها.  أو  اجللسات  بعد  اقرتاحات  وتقديم 
الذي استعاره، نقرتح عليه تقدميه لنا من أجل مناقشته ضمن جو ودّي 
خيدم فيه الشخص نفسه بنفسه. إذ تكون اجللسة مفتوحة وتقدم ضيافة 
بسيطة جمانية كأمّنا تتم االستضافة والقراءة يف بيت صديق، وليس يف 

جو مؤّسساتي بارد.
من أحد معارض النادي

هل هناك سقف للطموحات مثل إنشاء مكتبات عاّمة يف بغداد وخارجها؟
- ال سقف للطموحات، واملشروع يف تطّور والشباب من خمتلف احملافظات 
إلنشاء  نسعى  مناطقهم.  مماثلة يف  نسخة  لتكرار  دائمًا  معنا  يتواصلون 
شبكة قّراء يف عموم العراق تكون هلا مقراتها الثابتة وجلساتها، ولكّل مقر 
مكتبته العامة اخلاّصة به. لكّن مشروعًا ضخمًا مثل هذا ال ميكن أن ُيطبق 
على أرض الواقع من دون دعم مادي ال يتوافر لدينا حاليًا. فالشباب ممن 
يتواصلون معنا من بقية احملافظات، يشتكون دائمًا من عدم وجود مكان 
للقائهم مثاًل. أمر نقف أمامه بال حيلة، إذ كان هذا نفس ما واجهناه على 
مدى سنة ونصف السنة كنا خالهلا نعاني من عدم وجود مكان ثابت للنادي 
قبل أن تفتح لنا منظمة »تواصل« أبوابها لتحتضن تواجدنا. أما خبصوص 

املكتبة، فمكتبتنا بذرة أولّية ملكتبة أكرب، سنسعى جاهدين إلنشائها.

هل هناك قصدية يف االبتعاد عن اجلو النخبوي يف النادي؟
- نعم، بالتأكيد، مسألة اجلّو النخبوي تبعث على الرعب والرتّدد أواًل يف 
بيننا  اجلليدي  احلاجز  لكسر  جاهدين  نعمل  وحنن  املستجد،  القارئ  نفس 
فيه  يتّم  للقّراء،  يكون  أن  قبل  للكّتاب،  جو  هو  النخبة  جّو  ثانيًا  وبينه. 
تبادل املديح أو النقد وتقديم الدراسات األدبّية واألكادميّية، يف حني أّن 
جّو »نادي بغداد للقراءة« هو للقّراء. صحيح أّننا استضفنا بعض الكّتاب، 
لكن حّتى هؤالء ُقّدموا كقّراء. مثاًل الكاتب ثامر اهليمص مل يقدم أّيًا من 
كتبه، بل قّدم قراءة يف كتاب ثاٍن، أو ميكن أن تتّم دعوة الكاتب لإلصغاء 
الوائلي  اجملتبى  مثاًل  كتاباته.  القّراء يف  آلراء  االستماع  على  وحّثه  إليه 
الرتمجة  يف  جتربته  عن  ليتحّدث  جاء  داخلك«،  يف  »الكون  كتاب  مرتجم 
لكتاب علمي هو األّول له. وّجهت إليه العديد من األسئلة بشأن حمتويات 
الكتاب، والكاتب الذي ترجم له وأعماله السابقة، فقّرر أن يقّدم نسخة من 
كتابه ليتسنى لرّواد النادي استعارته واإلفادة منه، وضّمت اجللسة يومها 
كتبًا أخرى إىل جانب كتابه. كما قلت، فإّن اجلّو وّدي يشبه حلقة أصدقاء 
حيدثهم صديق مياثلهم يف السن عن إعجابه بهذا الكتاب، وغالبًا ما يتّم 

تبادل الكتب يف نهاية اجللسة لقراءتها بعدما أعجبوا مبوضوعها.

»نادي بغداد للقراءة« يقاوم 
التصّحر الثقايف

حسام السراي
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اعــالنات
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اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض 

* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار 
او شـراء مصـاحل

*  خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي 

ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد

* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال عـمولة

1300 055 934 

نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم

*  نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية

لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص 
يف أيــساف ISAV على الرقم:

Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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ملــبورن

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
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Hatem Electrical Contracting

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

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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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 

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

 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

 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

 2018 تــموز   28 Saturday 28 July 2018الـسبت 
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ثــقافة
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قبل أسبوعني، حّج اآلالف، على مدى ليلَتني، 
زياد  أواًل،  ملالقاة:  لبنان(  )جبل  الشوف  إىل 
الرحباني )األغلبية الساحقة(، ثانيًا، املوسيقى 
)بالفطرة،  عربيًا  أشكاهلا  معانيها وأمجل  بأنبل 
القلة  اجلّدي،  وبالسمع  الساحقة  األغلبية 
منه  متخومة  )قلة  الرتفيه  ثالثًا،  القليلة(، 
وأكثرية متلّهفة إليه( ورابعًا، الدعوة والواجبات 
االجتماعية أو املهنية على شكل حفلة )عدد ال 
وصحافيني،  وضباط  سياسيني  من  به  بأس 
يف الصفوف األمامية ويف الليلة األوىل(. إنه 
الدين«.  بيت  لـ«مهرجانات  الكبري«  »االفتتاح 
مجيع  بني  ومعنويًا  فنيًا  األضخم  االفتتاح  إنه 
منازع.  بدون  لبنان  يف  الصيفية  املهرجانات 
إنها عودة زياد الرحباني إىل كرسيه املفّضل، 
دام  هْجٍر  بعد  الـ«شتاينواي«،  بيانو  كرسي 
ألكثر من سنَتني، ألسباب يراها الطب نفسية، 
بينما هي، بالتأكيد، اجتماعية/ اقتصادية حمّلية 

وإنسانية/ سياسية إقليمية وأخالقية عاملية.
الذي  احلدث  عنوان  هو  على بيت الدين«   …«
بنسبة  مضمونًا  )خمتلَفني  برناجَمني  مشل 
 12( متتاليَتني  ليلَتني  مدى  على  متوّسطة( 
و13 متوز/ يوليو(. تنظيٌم مهين ال غبار عليه. 
أجواء مرحية ُقَبيل الدخول إىل املدّرج. أحاديث 
لقاء  ويسكي.  أو  نبيذ  كأس  يرافقها  جانبية 
أِحبة واستعادة لذكريات حفالت فريوز وزياد، 
هنا، قبل 15 عامًا. تشّبث ببطاقة احلفلة كأنها 
أما  قبل.  اجلمال. هذا  جنة  إىل  تأشرية دخول 
بعد، فبكاء ونشوة. دندنة هنا. استعادة لنكتة 
مّررها زياد. تفّقد ما اسرتقته كامريات اهلواتف. 
حصان  طريقة  على  منه  مفّر  ال  سياسّي  َنَكٌد 
وامتعاٌض  القلم،  السليط  األصيل  »احُلّرة« 
 playlistفيّنّ ِمن أتى ليسمع برناجمًا مطابقًا لـ
وَضعه مسبقًا يف خمّيلته. َعَتٌب ونقٌد بناء من 
الغيورين، وهم حمّقون يف الليلة األوىل حصرًا، 
ال الثانية إطالقًا. وهذا هو موضوعنا األساسي 
هنا، أي تقييم احلفلَتني والربناجَمني، مبا هلما 

وما عليهما.
خّص  ما  »أعجوبة« يف  عن  غالبًا  وحُيَكى  ُحِكَي 
حفالته.  أو  املوسيقي  الرحباني  زياد  نتاج 
باختالف  خيتلف  التوصيف  هذا  من  املقصود 
مطلقه. بالنسبة إلينا، تكمن األعجوبة، وحتديدًا 
أو  ألبوم  أي  من  أكثر  احلفلتني،  هاتني  يف 
إطاللة حية هلذا الفنان الكبري، يف تنّوع األمناط 
زياد  توقيع  حيمل  تنّوٌع  الربنامج.  مشلها  اليت 
الرحباني، تأليفًا، تلحينًا و/ أو توزيعًا )من النوع 
الذي ينقل الكالسيكيات من أقل من عادي إىل 
ناصعًا  مثااًل  واهلل«  »ال  أغنية  حتفة:  من  أكثر 
ملن يعرف األصلية وهي نادرة جدًا(. يف أي 
ع  أسطوانة أو حفلة يف التاريخ، جتدون هذا التنوُّ
العمل  جودة  لناحية  نتطّلب  لن  األمناط؟  يف 
التنّوع،  عن  بالسؤال  سنكتفي  منط،  كل  يف 
واحد؟  مثل  من  هل  تعجيزّيني.  نكون  ال  كي 
الئحتنا  هي  وهذه  مبعلوماتكم،  أفيدونا  رمبا. 
)أنشودة  غوسبل  الضرورة:  عند  أمثال  مع 
الكالسيكي  العصر  من  كالسيك  »سّيدي«(، 
عشر،  الثامن  القرن  من  الثاني  النصف  أي 
وحتديدًا بدايات موزار )الـ«مترين« الذي عزفه 
كالسيكي  تطعيم  والوتريات(،  األول  الكمان 
من عصر الباروك أي النصف األول من القرن 
نوفا،  بوّسا  جاز،  احلكي(،  )كلما  عشر  الثامن 
)»العدالة«  روك صاخب  نشيد،  ختت شرقي، 
وهي أغنية الروك الوحيدة يف ريربتوار زياد، 
 Un verre( الكاباريه  أغاني  هذا!(،  روك  وأي 
اجلديدة  )األغنية  مصري  شعيب   ،)chez nous
األمل  فسحة  )»لوال  بلقاني  مني؟«(،  »أمريكا 
— 2«(، شعيب لبناني كالسيكي، شعيب لبناني 
بوب  أو  شعيب  شرقي،  لبناني  شعيب  حديث، 
وفوق  فانك…  سول/  احتفالي،  التيين  غربي، 
كل هذا نضيف النمط »الزيادي« العصي على 
ال  اليت  األعمال  يف  موجود  وهو  التصنيف، 
تنتمي، كّليًا أو جزئيًا، إىل منط واضح )هذا ما 

زياد الرحباني... تلك األعجوبة اليت حتّققت يف »بيت الدين«
بشري صفري

يصبح الحقًا مدرسة يف املوسيقى(.
يصعب الدخول يف كل تفاصيل احلدث، ولكن 
مّثة حمطات نافرة، سلبًا وإجيابًا، ميكن الوقوف 
عندها باختصار. يف الليلة األوىل، شّكل الدخول 
)وأذكى(  أمجل  أحد  الربنامج  يف  ع  املتَوقَّ غري 
مفاجآت السهرة، إذ استهّل زياد اللقاء بعزف 
أساسية  جمموعة  والقته   Manhã de Carnaval
الربنامج،  يف  الدخول  جّو  فخلقوا  الفرقة،  من 
دون تشّنج، وجّنبوا املهرجان مشكلة الوصول 
األوىل  الليلة  لكّن  اجلمهور.  من  جلزء  املتأخر 
غري  أبرزها  عدة،  ضعف  نقاط  شابتها  هذه 
معظمها  أتى  اليت  النصوص  مثل  موسيقي، 
إما رديء األداء إما ماًل بسبب طوله النسيب. 
كذلك، حصلت أخطاء تنفيذ ال مفّر من بعضها، 
صحيح، لكن بعضها اآلخر مل يكن مربرًا. أخطاء 
الصوت  هندسة  من  أو  موسيقيني  من  أتت 
الصوتي  بالزخم  ضخامته  ُترَتَجم  مل  )الكورس 
زياد  من  أو  األغنيات(  بعض  يف  الضروري 
)غيابه عن املسرح يف مطلع »مش كاين هيك 
جزئيًا  املبين  التوزيع  يف  فجوًة  أحدث  تكون« 
على البيانو( أو املغنني املنفردين )الرا راين 
يف مساهمتها يف »ال واهلل«، األغنية اليت مل 
تكن موّفقة يف التنفيذ املوسيقي أيضًا(، وأمٌر 
األوركسرتا،  بقائَدي  يتعّلق  دقيق  موسيقي 
أديا  إذ  مسرا،  أبي  ونضال  سبليين  هاني 
الدخول  تأمني  لناحية  جّيد،  بشكل  مهمتهما 
السليم )للفرقة أو املغنني أو لبعض الفواصل 
الفالتة( واخلتام الصحيح، لكن دون أي اهتمام 
مبسألة الديناميكية )dynamics(، فماال عمومًا حنو 
التزخيم الذي أزعج التوزيع أحيانًا )هاني( أو حنو 
تأمني العّد امليكانيكي طيلة املقطوعة )نضال(، 
مع العلم أنهما مشكوران ومعذوران كونهما هنا 
قائد  تأمني  الغرض، يف حني كان جيب  هلذا 
أوركسرتا حمرتف. كما كان من األفضل حتاشي 
الدخول يف »شو هاأليام« من الكوبليه مباشرًة 
مت كاملة يف الليلة الثانية( وكذلك األمر  )ُقدِّ
يف »تلفن عّياش«. أضف الدور السليب الذي 
على  أّثر  الذي  الربودة  الشديد  الطقس  لعبه 
تفاعل اجلمهور )املتهم أصاًل ببعض الكسل(، 
العام للفرقة،  بالتأكيد على األداء  ما انعكس 
علمًا أن اخلتام احلماسي عاد وأشعل املدرجات، 
يف الليلة األوىل كما يف الثانية )ثالثية »بكتب 
هالعسكر«  مع  راح  »بّيي  حبييب«،  يا  إمسك 

و«اشتقتّلك«(.
يف الليلة الثانية، مت تاليف كل األخطاء الشكلية 
حتى  العمر.  سهرة  فكانت  تقريبًا،  والتقنية 
الطقس اعتدل، واجلمهور تفاعل كما مل يفعل 
وأّداها  تشذيبها  مت  والنصوص  سنوات،  منذ 
املمثلون برباعة )طارق متيم الذي نّفذ »مهّمته« 
بشكل جّيد عند احلاجز العسكري املقام وسط 
املسرح، ورميا قّديسي وغريهما(. إذا استثنينا 
حية  حفلة  ألي  املالصقة  الطفيفة  اهلفوات 
)دخول خاطئ للكورس يف »فايق واّل ناسي«( 
ع صدورها يف وقت قريب، مبا  ميكننا أن نتوقَّ

أنها ُحِفَظت بالصوت والصورة.

 وعد بأّن فريوز ستضع صوتها على أغنية 
»صمدوا وغلبوا« التي تعدّ تحية إىل الجنوب 

يف حرب تموز
عمومًا،  احلدث  يف  االستثنائية  اللحظات  أما 
فيتفق حوهلا معظم احلضور: املقطوعة املوسيقية 
األول  الكمان  عازفة  نّفذتها  اليت  الكالسيكية 
والوتريات )راجع املقالة الثانية( األداء املمتاز 
اجلديدة  املقدمة  عون،  إدغار  من  لـ«سّيدي« 
التوزيع   ،»2  — األمل  فسحة  لوال  لـ«مقدمة 
»شي  مسرحية  من  التحية  ملوسيقى  الرهيب 
فاشل«، االنبعاث من األنقاض يف توزيع »بفّل، 
إذا بدِّك« )راجع املقالة الثانية(، أداء املغنني 
املنفردين، باألخص منال مسعان )حصة األسد 
واملهمة األصعب. غناء هذه األعمال ويف هكذا 
يثبت  قّدمتها،  اليت  النتيجة  إىل  نسبًة  حفلة، 

زياد الرحباني عاد إىل كرسيه املفضّل، كرسي بيانو الـ»شتاينواي«، بعد هجٍْر دام ألكثر من سنتَني )مروان 
طحطح(

أنها مغنية قديرة( وحازم شاهني )قنبلة التعبري 
الواضح( والرا راين )اختيار موّفق ألداء »خّليك 
بالبيت«، رغم الضغط املعنوي!(، ِهبة إبراهيم 
حّلام  سليم  ثنائي(،  من  أكثر  يف  )شاركت 
ويبقى  )الذي يرتاح جدًا ألغنية »العدالة«(،… 
نصيب  من  املرتاح  واألداء  اللطيف  احلضور 
ماري ترييز بو شقرا، رغم مساهمتها احملدودة 
يف الغناء املنفرد )مقطع من »ال واهلل«(. أما 
على  املعتادة  بإضافاته  مِقالً  كان  فقد  زياد 
البيانو )رمبا بسبب املشكلة الصحية اليت يعاني 
منها يف ظهره(، لكنه عوَّض هذا النقص، يف 
لـ«فايق  الرّقة  الثانية، مبقدمة غاية يف  الليلة 
واّل ناسي« وبارجتاالت يف اجلزء األخري )الذي 
يسمح مبساحة للتعبري احلّر يف التوزيع اجلديد( 

من »بكتب إمسك يا حبييب«.
نعم، حصلت أخطاء يف التنفيذ )ومعظمها غري 
نافر على أي حال(. هذا طبيعي. األخطاء جزء 
يلتقطها  ال  )بعضها  احلية  املوسيقى  لعبة  من 
جّدية،  حفلة  مالزمة ألي  ف(، وهي  املؤلِّ سوى 
بدءًا من املوسيقى الكالسيكية، خبالف حفالت 
وائل ك. أو ن. عجرم أو عاصي ح. أو حتى 
فاألخطاء دليل عمل والعمل دليل  ج. بطرس… 
تعب والتعب دليل تفاٍن والتفاني دليل ضمري 
والضمري دليل إخالص واإلخالص يف الفن — 
لصناعة  ضرورة   — الرحباني  عاصي  حبسب 

اجلمال.

الجديد كالسيكي وسياسي
كان من املتوّقع أن حتمل »… على بيت الدين« 
جديدًا للجمهور. إذا استثنينا اإلضافات الطفيفة 
على التوزيع أو األعمال اليت حظيت بـ«نفضة« 
مت مرة  يف السنوات األخرية لكن سبق أن ُقدِّ
اللتني  جتي«  و«ما  بدِّك«  إذا  )»بفّل،  واحدة 
عام  »إهدنيات«  ثم  »الزوق«  يف  مسعناهما 
2015(، ميكن تقسيم اجلديد إىل: أواًل، األعمال 
اليت كتبها زياد الرحباني يف السنوات األخرية 
واليت ال يعرفها اجلمهور بتسجيل رمسي، مثل 
»صمدوا وغلبوا« )اليت أدرجت يف عدة حفالت 
عام 2014 بصوت منال مسعان وحازم شاهني 
واملرحومة ريم بّنا( وهي حتية إىل أهل اجلنوب 
اللبناني يف حرب متوز، ووعد زياد بأن فريوز 
ستضع صوتها عليها قريبًا. كذلك بالنسبة إىل 
غنتها  أن  سبق  اليت  »ليك«  الشرقية  التحفة 
»إهدنيات«  يف  عبده  شريين  األوىل  للمرة 
يف  مسعان  منال  أدائها  يف  وبرعت   )2015(
الليلَتني. ثانيًا، العمل النادر جدًا الذي كدنا أن 

خنسره والذي مت إنقاذه وتقدميه للجمهور.
عرَّف  كما  )مترين(  املوسيقي   Exerciceالـ إنه 
به املايسرتو هاني سبليين يف األمسية، وهو 
للكمان املنفرد وجمموعة الوتريات. يف الواقع، 
هذا العمل يعود إىل العام 1985 وقد كتبه زياد 
املقبل«  العام  »وقائع  لفيلم  والكمان  للبيانو 
)كتابة وإخراج مسري ذكرى( ويدخل ضمن حبكة 
املكفوفني.  املوسيقى  لطالب  كتمرين  العمل 
رفع املخرج السوري هذا الفيلم على يوتيوب 
موقع  على  الرابط  )راجع  أشهر  بضعة  قبل 
متقطع  بشكل  العمل  وميكن مساع  »األخبار«(، 
بني الدقيقة 10 و22 ثانية والدقيقة 13 و23 
والدقيقة  وثانيَتني   20 الدقيقة  ثم بني  ثانية 
20 و41 ثانية. نذكر أن »وقائع العام املقبل« 
حيكي قصة مؤلف موسيقي يعود بعد الدراسة 
فيه  ونسمع  مسفونية،  أوركسرتا  لتأسيس 
مرة  )ُعزَفت  لزياد  أوركسرتالية  مقّدمة  أيضًا 
»أعياد بريوت«/ 2013( وموسيقى  واحدة يف 
للكورس(  فوكاليز  مع  أشكاهلا  )بأول  »تدمر« 

يف املشهد األخري بني آثار مدينة تدمر.

    »عـِدِّية« باللكنة املصرية بعنوان »أمريكا 
مني؟« ذات لحن شرقي غاية يف الشعبية 

والسالسة
وزمنيًا  اجلمهور  على  كامل،  بشكل  اجلديد  أما 
أيضًا )مبعنى أن زياد وضعه أخريًا، قبل ثالثة 
ية«  »ِعدِّ شكل  على  أغنية  فهو  تقريبًا(  أشهر 
مني؟«…  »أمريكا  بعنوان  املصرية  باللكنة 
دت  حلن شرقي غاية يف الشعبية والسالسة )مهَّ
ما  النوم«،  »حبيتك تنسيت  مة  الفرقة مبقدِّ له 
شاهني  حازم  وأداه  املفاجأة،  مفعول  ضاعف 

مبواكبة زياد والكورس.
أما الكالم فهو خطاب سياسي مباشر ال مساومة 
فيه. األغنية من سبعة غصون )كوبليه(، هذه 

مخسة منها:
الباقيني؟  ْوَعَرِب  َشياطيْنُهم/  مني؟  أْمريكا 
يا  ياه  َهْلُهم/  َبْ التانيني؟  وُدوال  َثعابيْنُهم/ 
ة/  واجَلنَّ والشاي  ِعي  باللَّ  — شباب  يا  شبابي 
ْمنا/  ِنْنِتِقم ازاْي على شاّنا/ َشّجعنا يا َخْي ِواهْلِ
ك ملعون ِوساِيْبُهم/  حظَّ ياه يا َخرابي يا َخراب — 
حْيِكموا يف الكون حبايْبُهم/ ُدوال التانيني وانا 
جَمِلس  ِوَده   — ياه  يانا  َهوايا  يا  ياه  ِمنُهم/ 
ْفُه/ وأصحاب  أْمن حاِكْمُه/ من عشرين قرن ِوَنيِّ
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ّنى/  َ ُه/ ياه يا خرابي يا خراب/ ُأطلب يا َعبيط ِواتمْ رينمْ الشأن ناطمْ
نا/ ياه يا َهوايا يا  مينمْ نا/ ُدوال الَشراميط فاهمْ ناِقصنا َخبيط يا َبَدنمْ

إخل. خراب… 

نورا والعفوية
اجلمهور  بعض  ترى  أن  عمومًا،  )والطبيعي!(،  املستِفز  من 
لقطة فيديو. كذلك  بتصوير  أو  بهاتفه  الصور  بالتقاط  متلّهيًا 
األمر بالنسبة إىل األحاديث اليت جتري عن احلفلة خالهلا. لكن 
ق  املشهد كان شديد »اهلضامة«. مشهٌد شديد العفوية والصدمْ
جيربك على االبتسام ال االمتعاض. يف القسم األخري من الفصل 
الثاني لألمسية الثانية، وبعدما ارتاحت من ثقل إجناح االفتتاح، 
 sport chicالـ بثيابها  جنبالط،  نورا  املهرجان،  رئيسة  شوِهَدت 
اليت تليق بها، واقفة بني املدّرج واملسرح، جلهة زياد، تراقب 
خروج ودخول الرُجل من وإىل الكواليس. خلفها احتشدت جمموعة 
من األصدقاء واملنّظمني يف نقطة حتجب الرؤية من زاويتهم. 
هكذا توّلت نقل »الصوت والصورة«، كّلما دعت احلاجة: تعيد 
على مسامعهم نكتًة فاتتهم، تنقل هلم آخر أخبار التغيريات يف 
ذات  حركة  ترصد كل  احلفلة،  خالل  زياد  اليت جيريها  امللبس 
هاتفها  تسحب  أن  قبل  بأمانة،  إنتاجها  إعادة  وحتاول  معنى 
ينهرها  أن  من  خوفًا  رمبا  سّري،  بشكل  التصوير،  وتشرع يف 
فهي يف هذه اللحظة بالذات ليست منهم، بل من  املنظمون… 

املعجبات!

إىل االستوديو دُرّ
بعيدًا  بعيدًا عن املقالة األساسية. بعيدًا عن احلفلة واملهرجانات… 
عن املاضي برّمته: زياد، شكرًا على التعب واجلمال. شكرًا على 
َتني. معذورة بعض اهلفوات املوسيقية  هاتني احلفلَتني التارخييَّ
أو الشكلية. لكن، حان وقت العمل احلقيقي. العمل الذي تبقى 
نتائجه لألجيال. العمل الذي، إن مل يتم، سنخسر تأثريه اإلجيابي 
على اجملتمع إىل األبد. إنه العمل يف االستوديو. احلفالت مجيلة، 
الكثافة  الشديدة  حلظتها  هلا  رونقها،  هلا  اخلاص،  سحرها  هلا 
واهلاربة. لكن، آن األوان لرتك هذا املكان لغري املنِتجني. للذين 
جيرّتون ريربتوارًا منذ عشرات السنوات، ليقدموه مع أوركتسرات 
ضخمة رهيبة الشكل، فارغة املضمون )كيف يطيق املوسيقيون 
هذا القصاص؟!(. آن األوان لالعتصام يف االستوديو. كثريون 
فعلوها، وها حنن اليوم نعرف أنهم أحسنوا اخليار، ولن يندموا 
على  عظيمة  نتائج  من  القرار  هذا  خّلف  ماذا  لريوا  عادوا  لو 
اجملتمع البشري. للمّرة األلف: على الدولة، إن ُوِجَدت بشخص أو 
مبؤسسة، تشكيل فريق عمل للوقوف عند طلبات زياد الرحباني 
لتأمني معدات، تقنيني، موسيقيني، وغري ذلك من مستلزمات 
تشغيل املاكينة اليت حتّول املدّونات اليت ما زالت حربًا على ورق 
أيتها الدولة، بالنتيجة، أنت من سيتغّنى  إىل موسيقى مسّجلة… 
الحقًا، ليل نهار، على املنابر ويف احملافل الدولية بهذا اإلرث. 

ساعدي حبفظه على األقل. هّيا، حتّركي!

مبشاركة اكثر من 100 لوحة فنية لـ 100 فنانة وفنانا ميثلون أجيال 
الكربى  القاعة  يف  العراقيني  التشكيليني  مجعية  ،نظمت  خمتلفة، 
مبقرها الكائن يف حي املنصور ببغداد معرضا متخصصا حيمل عنوان 
)طبيعة عراقية(، احتفى بالطبيعة يف العراق مبختلف تنوعها ومجاهلا 
، ومن مشاهلا وحتى جنوبها، وتغنوا جبمالياتها املهددة باالنقراض 

،ويستمر املعرض لغاية 14 / يوليو توز 2018
افضل تعبري عما محله املعرض هو ما قاله رئيس مجعية الفنانني 
التشكيليني قاسم سبيت : قد يستغرب بعض التشكيليني ونقاد 
الفن، إصرارنا على إقامة معرض خاص للطبيعة، يف زمن غادرت 
الفنون،  النوع من  العامل هذا  العرض يف  الكثري من صاالت  فيه 
حيث صار االهتمام بعرض جتارب احلداثة وما بعدها هو السائد ، 
رمبا، نرى حنن من زاوية انهم حمقني يف ذلك، فالفنون يف كثري 
الفن ال حتده حدود،  الذي بات فيه  البلدان تطورت إىل احلد  من 
وان رسم الطبيعة أصبح من املاضي، أما حنن الذين دخل لنا الفن 
منذ قرابة قرن من الزمن ما زلنا مل نشبع رغباتنا من هذا النوع من 

الفنون حتى نغادر جتاربنا التقليدية يف رسم الطبيعة.
مستقبلية  لذاكرة  حقيقية  مجالية  أرشفة  املعرض  يعد   : وأضاف 
البلد الغين باالختالف، خاصة أن كثريا من هذا  جلمال طبيعة هذا 
اجلمال بات مهددًا باالنقراض أو الزوال ملا يعانيه العراق من شح 

باملياه.
ابداعتهم  اجياهلم،  اختالف  على  التشكيليون  الفنانون  واستعرض 
والفكرية،  اجلمالية  بدالالتها  املفعمة  لوحاتهم  خالل  من  الفنية 
املتميزة بتنوع الرؤى والتكنيك االشتغالي،الذي يؤكد قدرة الفنان 
العراقي على ان يكون قادرا على التعبري عن قضايا بلده وصور 
اجلمال فيه، السيما ان الكثري من مباهج الطبيعة العراقية حييث يعد 
هذا املعرض من املعارض املهمة على الساحة الفنية وقد حرصت 

اجلمعية على اقامته كل عام على قاعة اجلمعية الكربى .

مستقبل مطمئن
عزف  رافقه  الطائي،  سعد  التشكيلي  قبل  من  املعرض  وافتتح 
املثقفني  من  خنبة  حبضور  وصفي،  كريم  للمايسرتو  موسيقي 
نطمئن  بدأنا   : الطائي  وقال  التشكيلي.  الفن  وحميب  والفنانني 
على مستقبل الفن التشكيلي يف العراق من خالل اعمال شابة باتت 
تقدم حبرفية عالية وجيب أن جنزم أن لدينا فنانني شبابًا قادرين 
على املنافسة. واضاف: يف مثل هذه املعارض املشرتكة اليت تضم 
مشاركة أكثر من 10 فنانني كما نرى هذا املعرض جتاوز 100 فنان 
وفنانة مشاركة، يكون التقييم على موضوعة املعرض ككل وليس 

على عمل واحد فقط.
فيما رئيس مجعية الفنانني التشكيليني واملشرف على املعرض: أن 
اجلمعية تقيم كل عام معرضًا خاصًا بالفنون االنطباعية اليت ختص 
الطبيعة العراقية، وتستقبل أعمااًل مهمة ومميزة لعدد من الفنانني 
تؤكد  لنا  تقدم  اليت  االعمال  واضاف:  العراق.  حمافظات  كل  من 
بالفن السهل والعابر كما يشاع عنه او  الفن االنطباعي ليس  أن 
يظنه البعض، إنه فن صعب جدًا ألنك جيب ان تنقل روح الطبيعة 
على اللوحة وأن تستخدم ألوانًا مقاربة لتلك اليت نراها يف الواقع 

والطبيعة، وهنا تأتي قدرة الفنان بالتعامل مع اللون.

فن رصني
من جهته اكد الفنان التشكيلي زياد برجي ان اهمية املعرض تكمن 
يف تأكيد القائمني عليه ان الفن العراقي رصني ، وقال : إنها 
عروض مميزة،وهذا املستوى تعودناه خالل معارض اجلمعية اليت ال 
تسمح أبدًا بتقديم عروض كمية فقط دون مراعاة النوع. واضاف: 
مجعية الفنانني التشكيليني حتاول أن تثبت لنا بشكل دائم أن الفن 
عن  انتباهنا  نغض  أن  علينا  وأن  فن رصني،  العراقي  التشكيلي 

مسألة الكم وأن نراعي النوع فحسب.

احضان الطبيعة
العودة  أن  يبدو   : الدليمي  علي  والفنان  الكاتب  قال  ذلك  اىل 
ألحضان الطبيعة ونسيم هوائها.. بالنسبة للفنانني التشكيليني.. 
هي عودة لغرض اإلطمئنان النفسي الذي ال ندركه جيدًا إال بالرجوع 
للحياة البكر والطبيعة الصحيحة.. بعيدًا عن ضوضاء وصخب حياة 

السياسة الفاشلة وحرب النجوم ومأساة العصر املتواصلة.
واضاف : قدم كل فنان مشارك لوحته وفق أسلوبه الفين اخلاص، 
بواسطة  واالكرليك..  الزيت  يف  اللونية  وضرباته  بتقنياته  كل 
بانوراما  مبثابة  املعرض  فكان  بالسكني،  السحب  أو  الفراشاة 
جبال  فكانت  ومجيلة..  عديدة  فنية  زوايا  من  رائعة..  )طبيعية( 
كردستان العراق وأشجارها املغطاة بالثلوج القطنية شتاًء.. ومجالية 
الرتابية  والشوارع  الربيع..  فصل  يف  فيها  والورد  األزهار  تفتح 
القروية املتعرجة يف مناطق الوسط واليت حتيطها ويوازنها النخيل 
املياه  وسواقي  الناضجة،  الثمار  ذات  املتدلية  واألشجار  الباسق 
خلفها  تتقافز  اليت  الطينية  البيوتات  ومشاهد  بإنسيابية،  اجلارية 
احليوانات األليفة.. ومساحات املسطحات املائية الشاشعة واهلادئة 
ألهوار جنوب العراق اخلالبة ذات املشاحيف الطولية اليت تطفوا على 
تلتف  اليت  اخلضراء  واحلشائش  الربدي  القصب  أحضان  بني  املاء 

حول سيقان القصب..

جبماليات  يتغنون  عراقي  تشكيلي   100
باالنقراض! املهددة  الطبيعة 

عبد الجبار العتابي- ايالف

حكاية آل ليمان هي نفسها حكاية وول سرتيت، حيث ميشي الناس 
على اهلواء يف كل يوم. وهي نفسها حكاية األزمات املتتالية منذ 

الكساد الكبري إىل طفرة 2008.
إيالف: منذ زمن طويل، كان اإليطاليون يستلهمون ما يف أمريكا. 
يف عقد الستينيات مثال، مل مير عام من دون فيلم إيطالي عن رعاة 
البقر األمريكيني. واآلن، بعد مرور نصف قرن على فيلم سريجيو 
ليوني »ذات مرة يف الغرب«، يستضيف املسرح الوطين يف لندن 
عمال إيطالًيا مغايًرا عن الغرب األمريكي، هو حكاية أخالقية كربى 
عن اهلل واجلشع والقهر والعائلة، أبطاهلا مصرفيون بداًل من رعاة 

البقر.

قصة ليمان
كان قسم من »ثالثية ليمان« اليت تروي انهيار املصرف الشهري 
بقلم ستيفانو ماسيين، وهو كاتب مسرحي من فلورنسا، ُعرض يف 
باريس عام 2013. وُترمجت املسرحية إىل األملانية، وأعاد ماسيين 
كتباتها يف رواية. وُتعرض املسرحية اآلن يف لندن من إخراج سام 

ميندز بعدما أعّدها بن باور للمسرح.
تبدأ املسرحية يوم 15 سبتمرب 2008 الذي انهار فيه مصرف ليمان 
براذرز العمالق. لكنها تقفز على الفور إىل 11 سبتمرب 1844 عندما 
وصل هايون ليمان، وهو ابن تاجر ماشية يهودي، من بافاريا إىل 

نيويورك، حبذاء جديد احتفظ به هلذه املناسبة.
يف امليناء، يصبح هنري ليمان بداًل من هايون ليمان، ويستقر يف 
مدينة مونتغمري يف والية آالباما، حيث يفتح متجًرا متواضًعا. يلتحق 
به شقيقاه إميانويل وماير. ويعمل األخوة ليمان يف صناعة القطن. 
الثالثة  األخوة  يفتح  عشر،  التاسع  القرن  مخسينيات  أواخر  ويف 
مكتًبا يف نيويورك ويؤّسسون مصرًفا. »ثالثة أشقاء. مسافرون. 
تنقل  كما  كامال«،  كوًنا  وبنوا  معهم  شيء  بال  وصلوا  مهاجرون. 

»إيكونومست«.
تروي املسرحية قصة بناء أمريكا احلديثة يف إطار قصة عن املال، 
من خالل متابعة حظوظ عائلة ليمان وشركتها املصرفية خالل سنوات 

احلرب األهلية والكساد العظيم.

أزمة مهدت ألزمة
لكن »ثالثية ليمان« عمل عن اإلبداع املسرحي أيًضا. فعندما ينزل 
أنقاض  على  فوًرا  يقف  املسرحية،  بداية  السفينة يف  من  هايون 
املقوى  الورق  صناديق  جند   .2008 عام  يف  املنهار  املصرف 
املعروفة من أيام األزمة املالية تتناثر على املسرح. ويف مشاهد 
يف  وأعمدة  سلم  ودرجات  ومناضد  خطابة  منصات  تصبح  أخرى، 
بورصة نيويورك. وعلى امتداد ثالث ساعات، يقوم املمثلون الثالثة 

بأدوار خمتلفة.
اللغة  من  أثناء تثيلها. وكثري  القصة يف  الثالثة  املمثلون  يروي 
اليت ينطقون بها غنية غناء أدائهم املسرحي. وكان النص اإليطالي 
األصلي زاخًرا بالتقليد اليهودي الذي حيافظ عليه باور يف إعداده 

للمسرح الربيطاني.
لكن، مبرور الوقت تتالشى الطقوس والشعائر اليهودية، مبا يف 
ذلك جمالس العزاء على املوتى اليت اختصرت من سبعة أيام يف 
البداية إىل ثالثة أيام يف املرة الثانية، وإىل ثالث دقائق عندما 

أغلق املصرف أبوابه.
تنقل إلينا لغة النص أن العائالت والشركات والبلدان تصنع من 
كامال،  تغري شكلها  تتطور، حبيث  وأنها  لألجيال،  الوراثية  املادة 
مّهد   1929 عام  يف  البورصة  وانهيار  أيًضا.  نفسها  تكرر  لكنها 
الطريق ألزمة 2008. فإن وول سرتيت »مكان ميشي فيه األشخاص 

على اهلواء كل يوم«، كما يقول النص.

حصان الحرب
التاسع  القرن  منتصف  من  ليمان  األخوة  أزياء  على  اإلبقاء  يؤكد 
عشر ولكنتهم الوسط أوروبية هذا اإلحساس باالستمرارية. ويكون 
األخون ليمان األصليون حاضرين شبحًيا حتى النهاية اليت يتوقعها 

اجلمهور. وهذا كله جيعل العمل مسرحية استثنائية.
على الرغم من مادة موضوعها املختلفة، فإنها تعيد التذكري مبسرحية 
أخرى ُعرضت على املسرح الوطين هي »حصان احلرب« حيث سحر 
الفن وتشوق اجلمهور يشكالن املعنى واألسلوب كما يف مسرحية 

»ثالثية ليمان«.
الرئيس  املأخذ  إن  للمسرحية  مراجعتها  يف  إيكونومست  تقول 
عليها هو تصويرها اجلنوب األمريكي عشية احلرب األهلية واحلرب 

نفسها.
متداخلتان؛  والرذيلة  الفضيلة  أن  هي  للعمل  النهائية  الرسالة 
وخالًفا ألفالم رعاة البقر االيطالية فهذه املسرحية بال أخيار وأشرار 
السقوط والطموح إىل االستعالء.  واضحني. فالصعود يؤدي إىل 
وأخالق العمل اليت يستوحيها آل ليمان تتحّول إىل جشع، وحتط من 
مستوى املصرف، فتكون استثماراته عابرة منتقلة من السلع إىل 

األفالم إىل املوازنة.
مدفوعني  نفسيهما  يلتهمان  وأمريكا  املالي  النظام  باختصار، 

بشطارتهما وشهيتهما اليت ال تشبع.

الناس  ميشي  سرتيت  وول  يف 
اهلواء على 

ترجمة عبداالله مجيد - ايالف
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اجلسيم »الشبح«.. هل حيل لغز الكون؟

يعتقد علماء الفلك أن جسيما غريبا وحيدا قادما من أعماق الفضاء 
قد يلقي بعض الضوء على الغموض الذي يكتنف الكون، ويساعد 

يف فهمنا له.

وهذا اجلسيم املتناهي يف الصغر، وهو عبارة عن جسيم دون ذري 
شبيه بالشبح، اندفع من جمرة نشطة للغاية تبعد عنا حنو 4 مليارات 

سنة ضوئية.

وباعتقاد العلماء، فإن هذا اجلسيم ميكنه أن حيل لغزا عمره أكثر 
من قرن من الزمان يتمثل يف »من أين تأتي اإلشعاعات الكونية؟« 
زاوية  من  الكون  إىل  للنظر  جديدة  وسيلة  توفري  إىل  باإلضافة 

خمتلفة كليا.

ووفقا لصحيفة اإلنديندنت الربيطانية، فإن اجلسيم الغامض شق 
طريقه إىل العلماء من بيئات يف غاية االختالف والتنوع، ما مينحهم 
فرصة فريدة لدراسته وإلقاء نظرة غري معهودة على تلك املناطق 

من الكون.

فإن   ،2016 عام  اجلاذبية  موجات  اكتشاف  مع  احلال  هو  وكما 
متاما  وخمتلفة  جديدة  طريقة  العلماء  مينح  قد  األخري  االكتشاف 

لدراسة أعماق الفضاء السحيقة.

وهذا اجلسيم الشبح، وهو من عائلة »النيوترينو«، هو األول من 
نوعه الذي يتم اكتشافه ويعود أصله على األرجح إىل جنم زائف 
مليارات سنة ضوئية،  األرض قرابة 4  يبعد عن  »بالزار«  متوهج 
لفظته جمرته اليت يتوسطها ثقب أسود هائل احلجم، ثم اندفع عرب 

الكون على شكل مادة كونية.

الكونية،  أذهلهم غموض اإلشعاعات  العلماء لطاملا  أن  يشار إىل 
من  الرغم  على  إذ  عام،   100 قبل حنو  اكتشفوها  أن  منذ  وذلك 
حتى  جمهوال  ظل  مصدرها  فإن  العالية،  وطاقتها  اهلائل  عددها 

اآلن.

من  يتمكنوا  أن  اجلديد  االكتشاف  بعد  األمل  حيدوهم  بات  لكن 
تفسري مصدرها.

الذي  الثالث  الرسول  هو  النيوترينو  أو  هذه  الكونية  واجلسيمات 
حيمل الطاقة من أحناء خمتلفة من الكون، بعد الرسولني األولني 

»املوجات الضوئية« و«موجات اجلاذبية«.

وتكمن فائدة النيوترينو يف أنه ليس له كتلة وينتقل عرب الكون 
بشكل مستقيم، األمر الذي جيعل اكتشافه صعبا، لكن من السهل 
السنوات  مليارات  على  تزيد  مسافة  يقطع  ألنه  نظرا  تعقبه، 

الضوئية.

وهو نادرا ما يتفاعل مع املادة، حبسب عامل الفلك بول أوبريان، 
عضو فريق علماء الفلك الدولي يف جامعة ليسرت.

الكونية  اجلسيمات  كل  بني  من  »اكتشافها  إن  أوبريان  ويقول 
انتصار  يشكل  املصدر  حتديد  لكن  حقا..  مدهش  أمر  له  األخرى 
هائال«، موضحا أن هذا االكتشاف سيتيح دراسة أبعد مسافة يف 

الكون ومصادر الطاقة اهلائلة فيه بطريقة خمتلفة كليا.

يذكر أن اجلسيم الشبح كان قد اكتشف يف الثاني والعشرين من 
سبتمرب 2017 بواسطة »مرصد آيس كيوب الفلكي« املوجود يف 

القطب اجلنوبي.

ومتكنت شبكة من أكثر من 5000 مسبار عمالق من التقاط ضوء 
تشريينكوف األزرق املنبعث من النيوترينو املتفاعل مع اجلليد.

ونظرا ألنه ينتقل خبط مستقيم، فقد مت تعقب مصدره إىل ذلك 
النجم الزائف البعيد مسافة 4 مليارات سنة ضوئية إىل اليسار من 

كوكبة اجلبار )أوريون(.

اكتشاف قمر »غريب األطوار« 
لكوكب املشرتي

عن  املاضي،  االسبوع  من  الثالثاء  الفلك،  علماء  من  فريق  أعلن 
اكتشاف عشرات األقمار اجلديدة اليت تدور حول الكوكب الغازي 

العمالق، املشرتي.

وبذلك يرتفع عدد أقمار املشرتي إىل 79 قمرا، أكثر من أي كوكب. 
حيث يدور حول زحل 61 قمرا ويأتي يف املرتبة الثانية.

وكان الفلكيون يبحثون عن أجسام على أطراف اجملموعة الشمسية 
عندما رصدوا أقمار املشرتي.

يوم   10 تأكيد  عن  اإلعالن  مت  صغريا.  قمرا  عشر  اثين  ووجدوا 
العلماء على قمر  الثالثاء. وتأكيد اثنني يف وقت سابق. وأطلق 

واحد اسم »غريب األطوار« بسبب مداره غري املعتاد.

وقال العلماء إن األقمار مل تَر من قبل ألنها صغرية - أكربها يبلغ 
وهاواي  تشيلي  يف  تلسكوبات  واستخدمت  فقط.  ميلني  عرضه 

وأريزونا من أجل االكتشاف والتأكيد.

شركة روسية.. اختبار حمرك 
صاروخي يعمل بامليثان

أعلن مدير عام مؤسسة »إينريغوماش« الروسية، إيغور أربوزوف، 
أن اختبار منوذج جترييب للمحرك الصاروخي العامل بامليثان سيجري 

مع نهاية العام املقبل.

وأشار أربوزوف إىل أن حمركات امليثان تنصب عادة يف الصواريخ 
متعددة االستخدام، أي تلك اليت تعود إىل األرض بعد إطالقها. 
وأضاف قائال: »يف حال اختاذ قرار بتصنيع تلك الصواريخ سنقوم 
بإنتاج حمركات امليثان على دفعات«. وأوضح أن احملرك اجلديد 

ميكن أن يستخدم يف صواريخ متوسطة مثل »سويوز-5«.

بتوظيف 809 ماليني  الروسية  »روس كومسوس«  وقامت شركة 
روبل )حنو 13 مليون دوالر( ملكتب األجهزة األوتوماتيكية الكيميائية 
للتصاميم، كي يقوم بتصميم احملرك الصاروخي العامل بامليثان.

ونشر موقع املشرتيات احلكومية معلومات بهذا الشأن، حيث أشار 
املقبل.  نوفمرب   25 قبل  تنتهي  أن  التصميم جيب  أعمال  أن  إىل 
واقرتحت شركة »روس كومسوس« على مكتب التصاميم تصنيع 
منوذج جترييب من احملرك الصاروخي بقوة دفع 85 طنا. كما اقرتحت 
أن يتضمن وقود احملرك األوكسيجني السائل والغاز املسال الذي 

يشكل غاز امليثان 95% منه.

»أعمدة اخللق« تكشف عن 
أسرار جديدة.. فما هي؟

مت  واليت  شهرة  األكثر  النجوم  مشاهد  من  اخللق«  »أعمدة  تعد 
تصنيفها كأفضل صور التقطها تلسكوب هابل الفضائي.

وكشفت وكالة ناسا عن صور جديدة أنتجت من خالل اجلمع بني 
الفضاء  لوكالة  التابع  مرصد شاندرا  من  السينية  األشعة  بيانات 

األمريكية، وبيانات بصرية لتلسكوب هابل الفضائي.

وتكشف الصورة أيضا أن بعض مصادر األشعة السينية موجودة 
يف »أعمدة اخللق«، وقد متكن العلماء اآلن من إنتاج أول عرض 
ثالثي األبعاد كامل هلذه األعمدة اجلميلة من الغاز والنجوم.وتظهر 
واليت  اخللق«،  بـ«أعمدة  للمنطقة احمليطة  مذهلة  تفاصيل  الصور 

تبعد حوالي 5700 سنة ضوئية عن األرض.

وتقع املنطقة يف سديم النسر والذي يعرف أيضا باسم »مسييه 
16«، وحيتوي على جمموعة من النجوم الناشئة يطلق عليها اسم 

.»6611 NGC«

وباستخدام بيانات مرصد شاندرا، اكتشف العلماء أكثر من 1700 
مصدر فردي لألشعة السينية يف سديم النسر، وقد مت استخدام 
تعريفات األشعة حتت احلمراء والبصرية مع النجوم لتنظيف الصورة، 
واليت وجدت أن أكثر من ثلثي املصادر على األرجح جنوم ناشئة 

.»6611 NGC« ضمن جمموعة

ويأمل علماء الفلك يف أن يفهموا بشكل أفضل كيف تؤثر النجوم 
 ،»6611 NGC« مثل تلك املوجودة يف ،»B»و »O« الناشئة من فئة
الفريدة  النجوم الالحقة.ومكنت قدرة مرصد شاندرا  على تشكيل 
على إجياد وحتديد مصادر األشعة السينية من التعرف على املئات 
من النجوم شديدة الصغر، وتلك اليت ما تزال يف طور التشكيل، 

.»protostars« واملعروفة باسم

تلسكوب  من  الواردة  احلمراء  حتت  باألشعة  املالحظات  ووجدت 
سبيتزر الفضائي التابع لوكالة ناسا واملرصد األوروبي اجلنوبي، 
أن 219 من مصادر األشعة السينية يف سديم النسر هي عبارة عن 
جنوم ناشئة حماطة بأقراص من الغبار والغاز وأن 964 من النجوم 

الناشئة من دون هذه األقراص.

كما تشري البيانات إىل أن نشاط األشعة السينية يف النجوم الناشئة 
احملاطة باألقراص، يف املتوسط، أقل كثافة بضع مرات من النجوم 
الناشئة دون أقراص، ومن احملتمل أن يكون هذا السلوك بسبب 

تفاعل القرص مع اجملال املغناطيسي للنجمة املضيفة.

ناسا،  مجعتها  اليت  البيانات  جانب  إىل  اجلديدة،  الصورة  وتشري 
إىل أن هذه اهلياكل مل يتبق هلا سوى ثالثة ماليني سنة قبل أن 

تتالشى، وهي فرتة قصرية نسبيا من الناحية الكونية.

بالفعل  قتلت  قد  اخللق«  »أعمدة  أن  العلماء  بعض  يقرتح  فيما 
من قبل مستعر أعظم جماور منذ 6 آالف سنة مضت. وإذا كانت 
تلك فرضية صحيحة، فلن يعرف علماء الفلك على األرض، ملدة 
ألف سنة أخرى، متى سيصل الضوء الناتج عن تدمري األعمدة إىل 

كوكبنا.ظهور جسم فضائي ضخم يف مساء موسكو 

راقب سكان العاصمة الروسية، موسكو، ظهور جسم غريب ضخم 
بني السحاب، يوم السبت 9 يونيو/حزيران، يف مشهد غري اعتيادي، 
اعتربه البعض ظاهرة طبيعية نادرة بعد عاصفة رعدية، بينما اعتربه 

آخرون غزوا فضائيا.

وعلى الرغم من أن أحد السكان قد متكن من تصور اجلسم الغريب، 
إىل أنه اختفى بسرعة كبرية، حيث ميكننا مشاهدة جسم مشع من 

عدة نقاط خمتلفة.
وقال املصور إنه »وجد يف الغابة أشجار ضخمة مقطعة تنشر على 
أجهزة اهلاتف  األرض على شكل جنمة، وأن هناك تشويش على 

بالقرب من املنطقة«.
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ال تعتقدي أنك ستخبئني حالك يف محلك، حتى علّي أنا جارتك اليت 
الزوجات والكّنات، خربتي  بالثرثارة، فأنا خبرية حباالت  يلقبونين 
جتاوزت الـ40 عامًا، ومهما أخفيت مالحمك فسأعرف حتى ما حصل 

بينك وبني زوجك، كل هذا من طريقة مشيتك يف محلك.

أنت بائسة
فيما  ذابل،  ميالن غصن  له  وبطنك  احلي،  من طرف  ظهرت  إذا 
يبعد  ال  موضع  إىل  ناظريك  ووجهة  األمام،  إىل  كتفيك  حتنني 
ومتشائمة.  بائسة وحمبطة  حامل  فأنت  كثريًا  قدميك  موضع  عن 
وقعت يف شجار مع زوجك ليلة البارحة، فهو يصيح: أريد صبيًا 
املطلقة  جارتكم  وبلكونة  بطنك  بني  عينيها  يف  تتأرجح  ومحاتك 
واألم لثالثة أوالد، تهددك بتزوجيها لزوجك، ووضعك على رف 

املطبخ القديم.

أنت مكتئبة
مبجرد أن أرى مشيتك وأنت جترين قدميك جرًا على األرض، رغم 
أنك الزلت يف الشهر الثاني حلملك، وتضعني يديك االثنتني يف 
مكتئبة،  فأنت  بطنك،  بروز  يتحمل  زال  ال  الذي  بنطالك،  جييب 
ال  وأنت  التاسع،  مولودها  أجنبت  البارحة،  ألن ضرتك  وأعذرك؛ 
تزالني تلوحني وجتوحني يف أرضك غري قادرة على إجناب حتى 3 

أطفال، رغم أنك تزوجت قبَل منها.

أنت خجولة
سبب خطواتك غري الثابتة، وكأنك مرتددة هو معاناتك فن ضعف 
ثقتك بنفسك وبقدراتك. فأنت حتى قبل إجنابك ختشني الفشل، 
البارحة نبهك زوجك، بأنك إذا أهملته، كما فعلت يف محلك السابق، 
فأنت تضعني نفسك يف موقف حمرج، وكل ما يف األمر أن عليك 

التعبري له عن مشاعرك، أنت الزلت حتبينه.

أنت واثقة من نفسك زيادة
بها تكوز بطنك بفستان  اليت تظهرين  اجلرأة  أجد معنى هلذه  مل 
ضيق، حتى أن كتفيك مستقيمتان متجهتان للخلف، بينما عيناك 
تتطلعان هلدف حمدد يف الطريق أمامك، انتبهي إىل قدراتك فأنت 
البارحة كدت تتسببني حبرق  ما يتجاوز حدود عقلك،  لن حتققي 
تسببت  قبله،  والذي  الغاز،  على  طبختك  نسيت  أن  بعد  البيت، 

بالفعل حبرق قميص زوجك بعد كّيه بال وعي أو إدراك.

أنت سعيدة وانتظري النهاية
وتلك  املتسارعة  خطواتك  أتابع  وأنا  لك،  قوله  ميكنين  ما  كل 
االبتسامة اليت تدل على أنك امتلكت الدنيا مبا وسعت، هو »اآلخرة 
اهلم  أن  يعين  ال  »سلفتك«  املسكينة  قبل  فحملك  فاخرة«،  يا 
خرج من دائرتك، وأن الدالل أصبح ملكًا لك وبني يديك، الزلت 
يتعرضن  األول  محلهن  يف  احلوامل  وأغلب  الثاني،  شهرك  يف 

لإلجهاض. بعد الغرور.

أنت مغرورة حقًا
ارتفاعه  شدة  من  فبطنك  فيه،  مبالغ  أمر  التعالي  بهذا  مشيتك 
يكاد يدق يف ذقنك، وكأنك تتأففني من الشارع والناس، ويداك 
تلوحان تارة، وتضعينهما على بطنك تارة، كأنك حتمني نفسك من 
ليست  أن حقيبتك  يعرفن  احلي  تتكلفي؛ فكل نساء  العيون. ال 

أصلية، وأن فحوصاتك عن الداية أم سعدية!

تعريف على شخصيتك من مشيتك 
خالل احلمل؟

عزيزتي األم، طفلك يفهم كل شيء وهو يف عمر األشهر، فال 
الرتبية  اختصاصية  قالته  ما  هذا  واحرتميه،  بذكائه،  تستهيين 
تتبعي  أن  البد  إذ  كامل،  إميان  الزوجية  واملستشارة  السلوكية 

النقاط اآلتية:
آخر، فال ختربيه  إذا كنت حاماًل وستنجبني لطفلك األول طفاًل   -
كالمًا خياليًا غري معقول كأن حتضري له هدية، وختربيه بأنها من 
أخيه الذي الزال يف رمحك، لن يصدق مثل تلك األالعيب، وقد 
يسألك بعض األسئلة احملرجة حينها، مثل: هل ميلك أخي نقودًا؟ 
أو هل أخي يستطيع الكالم واملشي لكي حيضر لي تلك اللعبة؟ 

وهذه ردود حقيقية حدثت أمامي بالفعل.

- ال تتعاملي معه على أنه مغيب وال عقل لديه، وال ختربيه »إذا 
فعلت هذا اخلطأ، ستبلغين العصفورة بكل شيء«، فأطفال اليوم 
األجهزة  على  أخرى  إىل  صفحة  من  االنتقال  يستطيعون  الذين 
وعندها  املاضي،  الزمن  بأساطري  يقتنعوا  لن  بالتأكيد  اللوحية، 
سيتعامل طفلك بالعكس؛ سيفعل اخلطأ، وسيتأكد أن ال عصفورة 

هناك ستحدثك، فالعصافري فقط تتحدث يف الرسوم املتحركة.
- إذا أردت أن متنعي طفلك عن أكل معني أو مشروبات غازية مثاًل، 
احرتمي ذكاءه، وال ختربيه فقط بأن تلك األطعمة ممنوعة، وإمنا 
اشرحي له سبب منعك، وقولي له: إن تلك املأكوالت واملشروبات 
غري صحية، وستتسبب لك يف املرض، ثم سنحتاج الذهاب إىل 
طبيب، واشرحي لطفلك أسباب رفضك ألي شيء، وال تتعاملي 
معه على أنه لن يعقل أحاديثك، فهو يفهم مثلنا، ويقرأ إشارات 

وجهك، ويفهم تغري نغمة صوتك متى تفرحني؟ ومتى تغضبني؟
- إذا بدر منه سلوك خاطئ مهما كان نوعه، نضرب املثل بسلوك 
من  وختربي  املشاهد  بدور  جتلسي  ال  أقرانه،  كضرب  عدواني 
حولك بأنه طفل، وعليك تعديل سلوكه، فهو يفهم، وعدم تدخلك 

سيجعله يصبح أكثر عنفًا.
- وسعي أفقه ومداركه، وحتدثي معه يف كل شيء وكل اجملاالت، 
فعقل طفلك اآلن فارغ ولديه محاس واستعداد لتعلم أي شيء، 
فشاركيه هذا الذكاء بأن تعطيه معلومات حتى إن اعتقدت أنها 

أكرب من سنه، فاعتقادك خاطئ، وستنبهرين من النتائج.
- ال تقومي بفعل اخلطأ أمامه، ثم جتربيه أن يفعل العكس، فطفلك 

ذكي، ويقلد من حوله صوتًا وصورة.

كيف تتعاملني مع ذكاء طفلك؟

تعترب الغازات املهبلية من املشاكل الصحية الشائعة بني النساء 
خاصة املتزوجات منهن، وهي عبارة عن غازات خترج من املهبل، 

سواًء أثناء اجلماع، أو السعال، أو ممارسة متارين رياضية.
»سيدتي نت« التقت بالدكتور انتصار راغب الطيلوني، استشاري 
ورئيس قسم النساء والتوليد مبستشفى امللك عبد العزيز ومركز 

األورام جبدة ليحدثنا حول ذلك.
أوضح »الطيلوني« أن هذه املسألة ليس هلا عالج بأجهزة طبية وال 
تزيد مع الزواج؛ ألن اهلواء ال يأتي من داخل اجلسم، ولكن يأتي 

من اخلارج، وجيب أن خيرج بنفس الطريقة.
• األسباب الطبيعية حلدوث الغازات املهبلية:

1. السبب الرئيسي خلروج اهلواء من املهبل، هو دخوله من املهبل، 
أي من اخلارج، بسبب تباعد الفخذين خاصة أثناء التمارين.

2. استخدام السدادات القطنية )بديلة الفوط الصحية(، تتسبب 
يف دخول اهلواء عند وضعها وعند إزالتها إذا كنِت تستخدمينها 

خالل فرتة الدورة الشهرية.
3. ضعف عضالت أرضية احلوض، وسبب حدوث ذلك السمنة، أو 

كثرة الوالدات الطبيعية، أو تقدم العمر.
4. ممارسة العالقة احلميمة بأوضاٍع معينٍة، قد يؤدي إىل دخول 

كمية كبرية من اهلواء إىل املهبل.
دث متددًا يف اجلدار الداخلي  5. الكحة، والرياضات القاسية، حتحُ
للمهبل، فتتسع القناة، مما يؤدي إىل دخول اهلواء، وعندما ترختي 
غازات  شكل  على  املهبل  من  اهلواء  خيرج  أخرى،  مرة  العضالت 

مهبلية.
6. هواء املهبل حيدث عند احلامل، نتيجة مضاعفات احلمل، وبعد 
املكان  يتغري  حيث  التناسلية،  لألعضاء  هبوطًا  حيدث  الوالدة 

الطبيعي لألجهزة التناسلية لدى املرأة.
• نصائح للتخلص من الغازات املهبلية بكل سهولة؟

1. القيام بتمارين القرفصاء وباألخص عند التبول.
2. يفضل تقوية عضالت احلوض، ورمبا يتم ذلك مبمارسة متارين 

كيجل، مع احلرص على إفراغ املثانة قبل التمرين.
3. إن كنِت ال تستطيعني ممارسة متارين كيجل، ننصحك فقط 
بتجربة رياضة املشي، وسوف جتدين أن معدل خروج اهلواء قد 

قل كثريًا.
4. من املشروبات العشبية اليت ينصح بشربها: )املرة، اليانسون، 
شرب خالل الدورة الشهرية، أو خالل النفاس  الكمون، النعناع(، وتحُ

بشكل يومي، مبعدل كوب قبل النوم.

ملاذا حتدث الغازات املهبلية وكيف 
تتخلصني منها بسهولة؟

يحدث هواء املهبل للحامل نتيجة مضاعفات الحمل

القحة وتقدم العمر من العوامل املساعدة لدخول الهواء اىل املهبل

السبب الرئيسي لخروج الهواء من املهبل هو دخوله من املهبل
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ثــقافة

اليت  والفساد  الظلم  ضد  العراقيني  احتجاجات  يف  الشعر  ضر 
دخلت اسبوعها الثالث، فكانت قرائح الشعراء ناضجة يف صياغة 
النصوص الشعرية اليت تستمد افكارها مما حيدث على ارض الواقع 
بشكل مباشر وهم يشاركون يف التظاهرات ويهتفون باشعارهم 
حيث يتفجر محاس الشباب يف الوقوف بوجه الظاملني والفاسدين 
صارخني ومطالبني باحلقوق املشروعة، وعندما خيلدون اىل اوراقهم 

يسجلون ما رأتهم اعينهم ومسعته آذانهم.

وهم  منها،  للتزود  االحتجاج  ساحات  العراقيون  االدباء  يرتك  مل 
ينظرون كيف يهاجم الشباب العزل بالرصاص وبالقنابل املسيلة 
للدموع واملاء احلار واهلراوات، كانت نصوصهم االدبية املباشرة 
خري احتجاج وخري توثيق لوقائع الظلم والغطرسة اليت تتحكم بالناس 
وتتصدى للمطالبني بابسط متطلبات احلياة كاملاء والكهرباء فيما 
العراق يطفو على حبر من النفط واخلريات اليت ال تعد وال حتصى 
، لذلك كان هناك من استعاد القصائد اليت تشري اىل )ما أشبه 
اليوم بالبارحة..( فيأتي ببعض القصائد اليت تصور حال العراقيني 
االن ومنها قصيدة للشاعر امحد الصايف النجفي )1897 - 1977(، 

واليت قال فيها:

)النفط جيري يف العراق ومالنا
ليال سوى ضوء النجوم سراج
قد أثقلوه من القيود مبرهف
وأحاط فيه من العداة سياج

أسروا العراق فكم فدينا آنفا
عنه فهل ألسرينا أفراج(

وينطلق الشعراء يف حماوالتهم للتعبري عن الواقع وتوثيق ما حيدث 
على االرض ، وتتكاثر النصوص اليت تستفيد من االحداث ما بني 
حميية للمتظاهرين وناقمة على الفاسدبن وحمذرة من القسوة اليت 
االستجابة ملطالبهم  املتظاهرين وعدم  تتمادى فيها احلكومة ضد 
مثل نص مجيل )مجعة  التظاهرة  موعد  قراءة  ، وميكن  املشروعة 
اخلامسة  الساعة   / العشرين  ثورة  ساحة   / النجف  يف  الغضب 

عصرًا..( تشعره نصا مهيمنا على الذاكرة.

 ، مبطلعها  تتلظى  القرحية  ،حيث  الشعر  فراشات  حتلق  ان  والبد 
فحدثنا، الشاعر الدكتور عارف الساعدي، ساخطا ومؤذنا بقوله:

)تشظت كالزجاج قرى بالدي
وها هي جترح اآلن الكالما(

العراقي  الشاب  حياة  لتوضيح سرية  يأتي يف قصيدته  ان  قبل 
العراق تنتهي باملوت يف  يف ظل احلروب حيث دورة احلياة يف 

عز الشباب:

)نذر إذا ولدوا، نذر إذا كربوا
نذر إذا دخلوا بابا ملدرسة

نذر إذا كتبوا أمساءهم وبكوا
من واجب البيت أو عيين معلمة

نذر إذا داعبت ريح موامسهم
او استباحت صباهم ضحكة امرأة

نذر ونذر ونذر ثم خنتمها
باحلرب تأتي عروسا آخر السنة(.

بقوله يف مطلع قصيدة تصوغها  أجود جمبل  الشاعر  حدثنا  مثلما 
القرحية امللتهبة وهو حيذر من غضبة الشباب احملتج:

) فْلتحذروا من شباٍب فاقٍد أمَلْه
ولترتكوا الوطَن املسروَق يا َسَفَلْه(

مثلما كتب نصه عما حدث قي ساحة التحرير مساء يوم اجلمعة 20 / 
7 / 2018 مبا امساه )ثورة املاء( وقد اصدت قوات االمن للمحتجني 

باملاء الثقيلة الساحنة والغازات املسيلة للدموع:

)ِمن حلظِة اليأِس العظيمِة
ُيوَلُد الثّواُر مبتسمنَي واألبطاُل

ستدوُسُكم أصواُتهم وسَتختفوَن عن البالِد كما اختفت أدغاُل
حنُن امُلَغّنوَن الذين تأكدوا

ِمن دمِعهم ، وأضاءهم َمّواُل
َترُموَننا باملاِء وهو أٌب لنا

أخياُف ِحضَن أبيِهُم األطفاُل ؟(
ومن ثم يأتي بنصه اخلافق مثل قلب الوطن وهو حيادث الوطن 

وينسج له ترنيمة خاصة به :
)أيها الوطن

أبناؤك اآلن ميلؤون الساحاِت
وامليادين

خرجوا ليقولوا للعامل
: الوطن هو ديُننا،

الشعر يف االحتجاجات العراقية يسّجل وقائع الفقر والعنف
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عبد الجبار العتابي -  ايالف

أّما أوساُخ عقائِدكم وأحزاِبكم
فهي ال َتعنينا(

وجاء الشاعر حسني القاصد من ساحة التحرير اليت شهدت فواجع 
انسانية كبرية ليشرح بكلماته املعربة ما حدث:

)كالطبل نبضي يف ضلوعي
وجٌع يثرثر يف ربوعي
مللمُتين وركضُت بي

وخرجُت من تلقاء جوعي
وهتفت بامسك ياعراق الغاضبني على اخلنوع

لكْن ، نباُح كالبهم ..
غاٌز مسيٌل للدموِع(

من جانبه حدثنا االديب علي لفته سعيد عن خلجات نفسه يف نصه 
قاله:

)هل رأيتم غري اجلنوب حيمل أعباء الشمال على كتفيه ويغين؟(

ثم اردف يتهدج كأن البكاء يتفجر من ثناياه:
)كل حرائقك دفٌء لي

فزيدي اشتعاالتك
أقصد البالد(

اىل ان يقرر القرار الصعب وهو يرى العراق يتمزق واحزانه تكرب ثن 
يلجأ اىل رفع يديه اىل السملء عسى ان يأتي احلل من هناك:

)سأطوف بك الليلة أيتها البالد
امجع دموع االمهات
وارميها اىل السماء

لعل اهلل خيسف بالقتلة
كي ال نشك بعدها باحليف(

ويأتي دور الشاعر رياض الغريب ليتساءل ومن ثم يوضح االمور 
من خالل نص معرب:

)ماذا جيري حقا
ايها الرئيس

دعنا جنلس كصديقني
انت تفكر حبياتك
وانا افكر بالفقراء

دمهم على الرصيف
وانت منشغل بتسرحية شعر اهلواء

اقول دمهم
وانت تتصل بهاتفك الشخصي

لتطلب لنا العشاء
اكرر دمهم

وانت تبتسم للسكرتري
وهو يضع حزمة من صورهم

وهم يلوحون جبوعهم
اقول دمهم

وانت ايها الرئيس
تعقد مؤمترا تتحدث فيه

عن تبليط شارع
وافتتاح مطعم يف مدخل قصرك

ايها الرئيس انها البالد
ملاذا وضعت وجهك

يف الوسادة
لتغفو(

تـغـرق  ال  )كـي  قصيدته  فأهدى  السماوي  حييى  الشاعر  أما 
الفساد  املتظاهرين ضد  العراقي  الشعب  أحرار  اىل  الـسـفـيـنـة( 

والفاسدين:

)ألنَّ الـشـفـة الـواحـدة لـن تـكـون بـمـفـردهـا فـمـا ..
ولـيـس مـن نـهـٍر بـضــفـٍة واحـدة ..

ألنَّ الـوردة ال تـكـون بـمـفـردهـا حـديـقـة ..
ومـا مـن طـيـٍر يـكـوُن ِســربـا بـمـفـردِه :

فـقـد آَن لـكـلِّ الـقـلـوِب أْن تـتـحـَد إتـّـحـاَد الـعـطـر بـالـوردِة
ــاريـة .. والـَعـلـَم بـالـسَّ

ِلـنـكـْن :
َحـَجـرًا عـلـى َحـَجـٍر كـْي يـنـهـَض الـّصـرح ..

لـونـا إلـى جـانـِب لـون كـْي يـشـعَّ قـوُس الـقـزح ..
نـخـلـة جـنـَب نـخـلـٍة كـْي يـقـوَم الـبـسـتـان ..

جـدوال مـع جـدوٍل كـْي يـكـون الـنـهـُر الـعـظـيـم الـذي يـجـرُف
مـسـتـنـقـَع الـمـحـاصـصـة ..

كـلـمـة تـقـفـو كـلـمـًة لـيـكـتـِمـَل الـمـعـنـى ..

خـطـوة تـرفـُد أخـرى كـي تـتـواصـَل الـمـسـيـرة ..
ويـدًا بـِـَيـٍد لـنـطـيـَح بـجـِـدار اخلـوف ..

وشـمـعـة مع شـمـعـٍة لـنـكـتـسـَح الـظالَم الـّداعـشـّي ..
و :

تـظـاهـرًة بـعـد أخـرى حـتـى اإلطـاحـِة بـسـاسـِة الـصـدفـة
ور !( والـمـجـاهـديـن الـزُّ

فيما كان الشاعر عبدالسادة البصري يقرأ:

)أال تبًا لَك،،وتعسًا لك،،
أيها الكرسّي

ستنخرَك األرضُة
يف آخر املطاف !!(

قبل ان يرسم ما عانته مدينته البصرة
)سأعريك عييّن ، لرتى ما أرى

لكين .. أدرك حتمًا
بأنك لن ترى ما رأيت

فأنا ..
مازلت أحتفظ بصورتها

مدينة أسسها اجلنُد
وخّربها اجلنُد

وأعاد بناءها اجلنُد
وهّدمها اجلنُد

لكنها ...بقيت يف القلوب
حيث بناها احلنني !!(

متأمال  ويقف  البصرة  اىل  الربيعي  وداي  قاسم  الشاعر  وميضي 
الصور اليت تتحرك يف جهات الوطن احتجاجا على وضع يف كثري 

من املآسي:

)يف البصرة
الصبية الذين افرتشوا الروح

بساطهم امللح
قدموا أضالعهم عشقا وجنوى

عبثا حتاول مسك أجنحتهم
أصواتهم مؤمنة ورصاصة قاتلة(

الظلم  على  االحتجاج  ساحات  من  نصه  احللفي  وادي  كتب  فيما 
جديد  تاريخ  صناعة  حياولون  الذين  الشباب  يفعله  مبا  متباهيا 

للعراق:

)كل كربيائك
االن يف الساحات

كل جرحك االن واقف
لن ينزف دما

بل اصوات بطعم احلرية
كلمات مباهية رصاصة

وجودا يتباهى بعزمه
سيفا يتباهى برقبته(

وكتب عبداهلل السعدي غاضبا ومزهوا بالنتائج اليت ستتحقق:
)ماُء الفراِت غدا هلْب

موٌج/غضْب
الشعُب يف وجِه الظما حّرًا وثْب

تّبْت يداَك أباهلْب فالنخُل من عطٍش تعْب
والطرُي من كْرِم الٌرصافِة قد هرْب

ستعوُد مُتطُر سحُبُه السمراُء يف شطِّ العرْب
وستنبُت الفيحاُء أشجاَر العنْب

فهنا العراُق مبفرِق الّدنيا وما أحلى العراَق بأهلِه تاُج الذهْب !(

وكتب حممد السيد جاسم:
)مْذ ألف ناعيٍة، وَحريف جُيلُد
وعلى بالدي سافٌل يتسيُد

وعلى وجوه الناِس أرقُب غضبًة
فأطوُف ياوطين العظيم، وأسجُد(

ما  ان يسطر يف قصيدته  استطاع  فقد  قاسم   الشاعر  عادل  اما 
خجال  التاريخ  جبني  هلا  يندى  غرائب  من  العراق  واقع  حيدث يف 

واسفا :
)عالَم اعتذاُرَك؟ ،الِعذٌر والَدجُل

وإْن َصَدْقَت، فهل حُتيوَن من ُقِتلوا؟
َومْن أدميتُمو عيَنيِه من َكَمٍد

على كبَديِه جُيدي الُعذُر واخَلجُل؟

وَن؟ قل لي: أيُّ ُمنَدسٍّ أُمنَدسُّ
وحنُن أهُلها النجباُء؟ ياالٌت وياُهَبُل
ُسِرْرنا منْذ َأْن َسقطْت هلم َأصناْم،

وْأنَقَشَعْت،ووىلَّ األرعُن الَنَغْل
ورحُتم تقرُعوَن الَطبَل، الطاَب

لكم حكٌم، والطاَل لكْم أَجُل
اٍل وحيُدو ركَبنا ا َرْهُط ُجهَّ كأنَّ
املعتوُه، ياَويلي، َوقْد َجَهُلوا
َعُظوا إذا ما أْحَجَم األوغاُد واتَّ

َسيْجُنوَن مثاَرهُم مباَفعُلوا(
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داتون: اسرتاليا لن تتنازل...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

قال وزير الشؤون الداخلية لراديو »2 جي بي« بسيدني إن أسرتاليا 
لن توقع على امليثاق العاملي الذي يستهدف خماطبة قضايا اهلجرة 

بطريقة »آمنة ومرتبة ومنتظمة«.
أن  على  تنص  اليت  اخلتامية  الوثيقة  بنود  بعض  أسرتاليا  وتنتقد 
»معسكرات احتجاز املهاجرين« ال ينبغي أن يتم استخدامها إال كمالذ 

أخري، وتطالب بضرورة توفري بدائل.
وتتضمن الوثيقة اخلتامية أيضا التزاما مبراجعة التشريعات والسياسات 
املهاجرين  احتجاز  عدم  من  للتيقن  باهلجرة  املتعلقة  واملمارسات 
بصورة تعسفية، وضرورة أن يكون ذلك مرتبطا بأغراض مشروعة 

وعلى أساس فردي يتمثل متاما مع الضمانات اإلجرائية الالزمة.
أن أسرتاليا ساعدت حبسن  آالن جونز  الوزير داتون املذيع  وأخرب  
نية على مفاوضات امليثاق لكنها لن توقع أي وثيقة ال تصب يف 

مصلحتها القومية أو تتماشى مع سياسة محاية احلدود.
ومضى يقول: »لن توقع أسرتاليا أي اتفاق يضحى بكل شيء يتعلق 

بسياسات محاية احلدود«.
وتابع: »لن نتنازل عن سيادتنا ولن أمسح بهيئات غري منتخبة بفرض 

شروطها علينا«.
قانون  القانوني مبركز  الدفاع  مدير  دانيال ويب،  انتقد  جانبه،  من 
إياه  معتربا  االسرتالي  القرار  لو(   رايتس  )هيومن  اإلنسان  حقوق 

حماولة لتجنب اإلشراف على سياسات اهلجرة.
وقال: »حكومتنا احتجزت 120 طفال يف سجن بإحدى اجلزر 5 سنوات، 
العاشرة من عمرهم قتل  ومات 12 شخصا، كما حياول أطفال يف 

أنفسهم«. املصدر: العنكبوت االلكرتوني

السعودية جتمد عبور...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

خالد  السعودي  املعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزير  وأوضح 
كل  »ستعّلق  اململكة  أن  اخلميس،  األربعاء-  ليل  بيان  يف  الفاحل 
باب املندب، حتى تصبح  اليت متر عرب مضيق  اخلام  النفط  شحنات 
املالحة عربه آمنة، وذلك يف شكٍل فوري وموقت«. وأكد أن تهديدات 
احلوثيني لناقالت النفط »تؤثر يف حرية التجارة العاملية واملالحة يف 

املضيق والبحر األمحر«.
وعّلقت شركة »أرامكو« السعودية إرسال كل شحنات النفط اخلام 
عرب مضيق باب املندب، مشريًة إىل أنها »تعمل لتقويم الوضع الختاذ 
اإلجراءات املناسبة«. وأكدت يف بيان ليل األربعاء، أن اثنتني من 
السعودية  الوطنية  للشركة  تابعتني  العمالقة،  اخلام  النفط  ناقالت 
للنقل البحري )البحري(، وحتمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط 
صباح  األمحر  البحر  يف  امليليشيات  من  هجوم  إىل  تعرضتا  اخلام، 
األربعاء. ولفتت إىل أن إحدى الناقلتني »تعرضت إىل أضرار طفيفة، 

ومل حتدث إصابات أو حاالت تسرب للنفط« يف البحر.
بدر  الكويتية«  النفط  ناقالت  »شركة  إدارة  جملس  رئيس  وكان 
اخلشيت قال لوكالة »رويرتز« أمس االول، إن بالده »قد تتخذ قرارًا 
األمر ال يزال  أن  النفط عرب املضيق«، مشريًا إىل  بوقف صادرات 
الشيخ  الكوييت  النفطي  القطاع  باسم  الناطق  لكن  الدرس«.  »قيد 
طالل اخلالد الصباح، أشار إىل أن »تأثري األحداث األخرية يف باب 
املندب على نقل النفط الكوييت حمدود«. وزاد أن »عشرة يف املئة 
فقط من صادرات النفط الكوييت تعرب املضيق، وحنو 90 يف املئة 

تتجه إىل دول جنوب شرقي آسيا من دون عبوره«.
علي  الركن  الفريق  اليمين  الرئيس  نائب  جدد  ذلك،  غضون  يف 
على  العربي  والتحالف  اليمنية  الشرعية  حكومة  حمسن صاحل حرص 
استكمال حترير احلديدة ومينائها )غرب(، قائاًل إن ذلك »نابع من 
القلق واألخطار اليت ميثلها تهديد احلوثيني لألمن اإلقليمي والدولي، 
وحركة املالحة والتجارة العاملية«. ودعا بيان للحكومة اجملتمع الدولي 
إىل »مساندة جهودها العسكرية لتطهري الساحل الغربي من احلوثيني، 

والضغط على ميليشياتهم لالنسحاب من احلديدة«.
وندد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية أنور قرقاش باستهداف 
تتجاوز  أبعاد  له  مسؤول،  غري  »عماًل  ذلك  معتربًا  النقط،  ناقليت 
استيالء  إنهاء  ضرورة  يوضح  مثال  اهلجوم  أن  وأضاف  املنطقة«. 
احلوثيني على احلكم يف صنعاء... هناك حد لصربنا يف ما يتعلق 
باحلديدة، وحناول إعطاء الديبلوماسية كل فرصة ممكنة. وإذا أمكن 

منع احلوثيني من استخدام امليناء ستكون احلرب هناك أقصر«.
وأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدولي يف دولة اإلمارات يف بيان 
أصدرته أمس االول، أن اهلجوم على الناقلتني السعوديتني »يعد 
تهديد  استمرار  ويؤكد  للخطر،  الدولية  املالحة  يعرض  إرهابيًا  عماًل 
امليليشيات حرية املالحة والتجارة العاملية يف البحر األمحر«. وشددت 
التام إىل جانب اململكة ضد كل من حياول  »وقوف اإلمارات  على 

املس بأمنها أو مصاحلها«.
كما دانت البحرين ومصر بشدة اهلجوم على الناقلتني، وأكدتا أن 
وتهديدًا  الدولية،  واألعراف  للقوانني  صارخًا  خرقًا  ميثل  »االعتداء 
خطريًا للمالحة الدولية«. وقال األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 
يوسف العثيمني إن تكرار اعتداءات امليليشيات على السفن العابرة 
للتجارة  املهمة  املائية  املمرات  أمن  »يؤثر سلبًا يف  املندب،  لباب 

واالقتصاد العاملي، ويفاقم حال عدم االستقرار يف املنطقة«.

سليماني: البحر األمحر...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

أن  اإليراني إىل  األمريكي نظريه  الرئيس  ونّبه  »أّم كل احلروب«. 

لـ »تهديداته« عواقب »مل خيتربها سوى قّلة عرب التاريخ«، ثم أعلن 
استعداده لـ »التوصل إىل اتفاق جدي« مع طهران.

واعترب سليماني أن تصرحيات ترامب تعكس »أدبيات نوادي القمار 
واملالهي الليلية«، وخاطبه قائاًل: »ليس لديك أي ماٍض، ومبا أن 
فكرك منشغل مبلفات أخرى، مل خيطر على بالك حتى أن تسأل آخرين. 
على األقل أسأل أجهزة األمن واالستخبارات )األمريكية(، إذ ال أحد 
قبلك استطاع أن يفعل شيئًا ضد إيران«. واستدرك: »نشر ترامب 
يرّد عليه.  أن  الرئيس روحاني  تغريدات سخيفة، وليس من شأن 
بوصفي جنديًا، من واجيب الرّد على تهديداته. إن كان )ترامب( يريد 

استخدام لغة التهديد، عليه أن يتحدث إلّي، ال إىل الرئيس«.
وزاد خماطبًا ترامب: »ال ضرورة ألن تدخل القوات املسلحة اإليرانية 
ال  ليلة  ننام  وال  لكم  نتصّدى  القدس  فيلق  وقوات  أنا  الساحة، 
نفّكر فيها بالقضاء عليكم. إعلم يا سيد ترامب املقامر، أننا قريبون 
منك يف مكان ال تتصّوره أبدًا. تعال حنن يف انتظارك. حنن شعب 
مثل  لكم.  أنداد  قدسي  وقوات  نّدكم  أنا  الوغى.  ورجال  الشهادة 
هذه احلرب تعين تدمري كل إمكاناتكم. رمبا تبدأون انتم احلرب، لكننا 
احلرب  وإمكاناتنا يف  املنطقة  قوتنا يف  تعرفون  نهايتها.  سنرسم 
غري املتكافئة. عليك أال تهني شعبنا ورئيسنا، وتسأل من سبقوك 
الشهادة  عشاق  حنن  »أتهددنا،  وسأله:  جتاربهم«.  من  وتستفيد 
والقضاء على االستكبار؟ أنا عِطش ألن أريق دمائي يف هذا اجملال. 

حنن عطشى، أتهددنا«؟
من  وآالف  جندي  آالف   110 بـ  جاءت  »أمريكا  أن  سليماني  واعترب 
الدبابات وناقالت اجلند واإلمكانات العسكرية ومئات من املقاتالت 
واملروحيات املتطورة، للحرب ضد طالبان، التنظيم قليل اإلمكانات 
يف أفغانستان، وحّولت حفالت عرس مآمت ودّمرت كثريًا من القرى 

واملدن، لكنها مل تستطع أن تفعل شيئًا وفشلت«.
إلّي  وّجه  َمن  آنذاك،  قواتكم  قائد  »إسأل  ترامب:  خماطبًا  وزاد 
)رسالة( قائاًل: هل تعطونا مهلة، وتستخدمون نفوذكم لئال يتعّرض 
جنودنا هلجمات اجملاهدين العراقيني خالل أشهر، حتى خنرج من هذا 
جلنودكم  البالغني  حفاضات  تؤّمنون  كنتم  أنكم  نسيتم  هل  البلد؟ 
داخل الدبابات؟ واآلن تهددون البلد الكبري إيران وتتوّسلون طالبان 
لقبول مفاوضات سالم«؟. واعترب أن »البحر األمحر مل يعد آمنًا لوجود 

القوات األمريكية يف املنطقة«.
إىل ذلك، نقلت وكالة »رويرتز« عن مسؤول إيراني بارز قوله: »إنها 
حرب كالمية. ال يريد أي طرف مواجهة عسكرية، ولكن إذا هامجت 

أمريكا إيران سيكون ردنا مدمرًا«.

اجليش السوري يسيطر...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

اتفاق تسوية أعقب عملية عسكرية فيها.
وإثر رفع العلم السوري، انتشرت شرطة مدنية سورية يف املدينة 

واملعرب اللذين يقعان يف املنطقة العازلة من هضبة اجلوالن.
من  »وحدات  بأن  )سانا(  الرمسية  السورية  األنباء  وكالة  وأفادت 
اجليش العربي السوري تنتشر يف دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة 

احملررة بعد إنهاء الوجود اإلرهابي فيها«.
وكانت فصائل معارضة و«هيئة حترير الشام« تسيطر على املدينة 
أهالي  لتنقل  النزاع  قبل  يستخدم  وكان  مغلقًا،  بقي  الذي  واملعرب 

منطقة هضبة اجلوالن الراغبني بزيارة عائالتهم، وفق عبد الرمحن.
وأوضح عبد الرمحن »مل يبق سوى منطقة صغرية من املنتظر ان تنضم 
قريبًا اىل اتفاق التسوية، لتستكمل قوات النظام بذلك السيطرة على 

كامل احملافظة وكامل اخلط الفاصل مع اجلوالن احملتل فيها«.
وكانت وسائل إعالمية حملية ذكرت يف وقت سابق أن روسيا أبرمت 
اتفاق »تسوية« يف آخر مناطق سيطرة »اجليش السوري احلر« يف 

القنيطرة، وتشمل مدنًا وبلدات أهمها جباتا اخلشب.
وقف  أبرزها  عدة،  بنودًا  يشمل  »االتفاق  أن  املصادر  وأوضحت 
إطالق النار الفوري الذي نفذ مباشرة قبل حواىل أربعة أيام، إضافة 
القوات  إىل  الثقيل  احلر سالحها  اجليش  تسليم فصائل  عملية  إىل 

الروسية، وبدأت يف الساعات املاضية«.
وأشارت إىل أن »االتفاق ينص على ضمان روسيا عدم دخول قوات 
النظام السوري وأجهزته األمنية إىل املنطقة، واقتصار وجود عناصر 
النظام يف خمفر الشرطة«...وتوصل »اجليش احلر« إىل اتفاق مع 
روسيا على وقف فوري إلطالق النار اعتبارًا من صباح اخلميس من 
االسبوع املاضي، »إىل أجل مفتوح«، إضافة إىل إجراءات »تسوية« 
ملن قرر البقاء يف القنيطرة، تشكل »عفوًا كاماًل وعدم مالحقة أمنية 

للضباط واملنشقني واملدنيني«.

الوفد الروسي يطلع...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

السفارة  بأعمال  القائم  فريشينني،  سريغي  اخلارجية  وزير  نائب 
ستانيسالف  اجلنرال  مقصودوف،  فاتشالف  بريوت  يف  الروسية 
من  عدد  إىل  إضافة  فانسييف،  واجلنرال  غوميدوف  غادجيما 
الديبلوماسيني والضباط واملستشارين يف وزارتي اخلارجية والدفاع 

الروسيتني والسفارة الروسية يف بريوت.
وحضر االجتماع عن اجلانب اللبناني وزير الداخلية يف حكومة تصريف 
األعمال نهاد املشنوق ووزير شؤون النازحني معني املرعيب، الوزير 
السابق باسم السبع وجورج شعبان. ومت البحث، وفق املكتب اإلعالمي 
لرئاسة احلكومة »يف تفاصيل ما حيمله الوفد من مقرتحات حول اخلطة 

املرتقبة إلعادة النازحني السوريني إىل بلدهم«.
وانتقل الوفد الروسي إىل القصر اجلمهوري والتقى الرئيس ميشال 
عون يف حضور رئيس اجمللس النيابي نبيه بري والرئيس احلريري، 

قائد  الصراف،  يعقوب  األعمال  تصريف  حكومة  يف  الدفاع  وزير 
اجليش العماد جوزيف عون، املدير العام لألمن العام اللواء عباس 
منصور  أنطوان  الركن  العميد  اجليش  املخابرات يف  مدير  إبراهيم، 
السفري غدي خوري،  اخلارجية  السياسية يف وزارة  الشؤون  ومدير 
إىل جانب املدير العام لرئاسة اجلمهورية أنطوان شقري، املستشار 
العسكري العميد الركن املتقاعد بول مطر، واملستشار الديبلوماسي 
السفري شربل وهبه، مدير اإلعالم يف رئاسة اجلمهورية رفيق شالال 

واملستشار يف وزارة اخلارجية أسامة خشاب.
وأكد الفرنتييف بعد اللقاء أن »النزوح محل ثقيل ويف لبنان تفاهم 
إىل  مشريًا  النازحني«،  إعادة  مبادرة  مع  للتعاون  جاهزة  والدولة 
»نقص يف الثقة ويف الدعم املادي يف مسألة العودة ولكن هذه 

املسائل قابلة للحل وقررنا إرساء تنسيق«.
جدًا  إجيابية  »كانت  بأنها  اللبناني  اجلانب  مع  احملادثات  ووصف 
عودة  أن  مؤكدًا  العودة«،  ملف  يف  املشرتك  العمل  وسنواصل 
وقال:  هلا«.  املالئمة  الظروف  توفري  واملطلوب  »مهمة  النازحني 
»احلكومة السورية مستعدة للقبول مبن يريدون العودة«. وشدد على 
أن »الدعم الدولي مهم لتحقيق العودة ونرى عودة يومية لنازحني 
ما يدل على أن ال تهديدات من قبل احلكومة السورية، هذه إشارة 

مشجعة«.
وبعد انتهاء االجتماع مع الوفد، اجتمع عون مع بري واحلريري.

الرئيس عون
اخلاص  املوفد  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ  بدوره 
للرئيس الروسي فالدميري بوتني الكسندر الفرينتييف، »ترحيب لبنان 
باملبادرة الروسية العادة النازحني السوريني اىل بالدهم«، معتربا ان 
»هذا املوقف يتجاوب مع الدعوات اللبنانية لتأمني عودة آمنة هلم، ما 

حيد من تداعيات النزوح السوري على الوضع يف لبنان«.
وشكر الرئيس عون نظريه بوتني على »دعمه للبنان والدور الذي 
»لبنان  ان  اىل  الفتا  متدده«،  ومنع  االرهاب  حملاربة  روسيا  لعبته 
من  جزءا  احتلت  اليت  االرهابية  اجملموعات  على  يقضي  ان  استطاع 
االراضي اللبنانية على احلدود الشرقية مع سوريا، كما تواصل القوى 
االمنية القضاء على اخلاليا النائمة كلها اليت متكنت من اكتشافها«.

املساعدة  لتقديم  لبنان  »استعداد  عن  اجلمهورية  رئيس  واعرب 
الالزمة لتنفيذ املقرتحات الروسية بإعادة النازحني، سواء عرب اللجان 
اليت ستشكل هلذه الغاية، او عرب اآللية اليت ستعتمد«، داعيا اجملتمع 
الدولي اىل »املساعدة يف حتقيق هذه العودة، ال سيما وان االزمة 
السورية باتت على ابواب احلل السياسي، ما يوفر االجواء املؤاتية 

لتحقيق العودة«. )املزيد من الفاصيل ص 2(

املقرتحات الروسية
وعلم أّن األفكار الروسية واالقرتاحات اليت نقلها الوفد الروسي اىل 

لبنان متحورت حول مخس نقاط اساسية هي:
1- اقرتح الروس تأسيس جلنة يف كل من لبنان واالردن وتركيا، 
وآلياتها.  العودة  سبل  الروسي يف  اجلانب  مع  واملتابعة  للتنسيق 
ويف السياق أصر الرئيس سعد احلريري على ان تكون جلنة أمنية 
داخل  امنية  ضمانات  على  الرتكيز  مع  روسية،  ـ  لبنانية  لوجستية 

سوريا للعائدين.
موسكو  ان  املنطقة  املعنية يف  الدول  اىل  الروسي  الوفد  ابلغ   -2
التعرض  بعدم  ضمانات  لديها  واّن  السورية،  احلكومة  مع  نّسقت 
الذي  البيان  الوفد قبيل مغادرته بريوت اىل ان  للعائدين. واشار 
اصدره الرئيس السوري بشار االسد امس مت بالتفاهم مع الروس.

3- كشف الروس ان اعادة االعمار يف سوريا، خصوصا للبنى التحتية 
املدمرة حتتاج اىل دعم مالي، وقدُ طلب من االمريكيني واالوروبني 

تأمينه، وهم مل يردوا على هذا الطلب بعد.
اليها  ينتقل  ان  املفرتض  من  مراكز يف سوريا  الروس  أّسس   -4

العائدون يف املرحلة االوىل، ومنها اىل قراهم بعد اعادة اعمارها.

باسيل
اعلن وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل يف مؤمتر »تعزيز احلرية 
الدينية«، الذي يعقد يف وزارة اخلارجية األمريكية يف واشنطن بدعوة 
من وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو، اننا » نلتقي اليوم لتعزيز 
احلرية الدينية والكنيست البارحة إعترب إسرائيل دولة لليهود«، معتربا 
انه »قرار يضرب التعددية ويعزز التطرف، يهدد فلسطينيي الداخل 

ويضرب حق العودة، ويشكل جدار فصل بني األديان«.
وقال وزير اخلارجية ان »التهديد األكرب على هذه الصيغة هو النزوح 
إعادتهم  يتوجب  الذي  أرضنا،  على  الفلسطيين  واللجوء  السوري 
هو  الذي  التنوع  ميس  ال  كي  كرميني  آمنني  بلدانهم،  اىل  سريعا 

أساس ألي حل دائم يف املنطقة«.
واشار اىل ان هناك معادلتني أصبحتا ثابتتني:

-  إن النزوح الكثيف يقسم الضيوف واملضيفني اىل فئات، ويؤدي 
اىل فرز جمتمعي أساسه األحادية وهو ما يؤدي اىل التطرف وصوال 
اىل اإلرهاب، ومعروف أن كالهما، التطرف واإلرهاب هما مرادفان 

ملنع احلرية الدينية.
تغيب  عندما  ألنه  الدينية،  للحريات  الضامن  هي  الدولة  إن   -
املؤسسات تعم الفوضى، فيجنح اإلنسان بطبيعته حنو التقوقع مع 
من يشبهه دينيا، حيث ال قانون حيميه. هكذا يسهل على اإلرهاب 

التغلغل والتحكم للقضاء على احلريات«.
ولفت اىل ان »مسألة النزوح ال تضرب جمتمعاتنا فقط بل تصيب 
كل دولكم، وها هي أوروبا تتغري خارطتها السياسية، بسبب اللجوء 
متطرفة  قومية  خائفة فرتد جبنوح حنو  وحماولة دجمه يف جمتمعات 

يقابلها عندها تطرف آخر«. )املزيد من الفاصيل ص 5(.

تتـمات
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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 وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

كن تناوهلا قبل النوم أسوأ 7 أطعمة يمُ

اىل  النوم  قبل  مباشرة  الطعام  تناول  يؤدي 
عوارض متعددة منها  زيادة الوزن، القلق وعدم 
من  وغريها  املريء  ارجتاع  النوم،  من  التمكن 
الصامت  املريء  ارجتاع  اىل  باإلضافة  العوارض 

صيب الكثريين من دون علمهم. الذي يمُ

وأكدت العاملة بأمراض احلنجرة األمريكية جايي 
كوفمان، بعد دراسات استمّرت حوالي 30 سنة، 
أن السبب الرئيسي هلذه العوارض يرتبط بالوقت 

الذي نتناول فيه العشاء.

وذكرت كوفمان أنه جيب تناول العشاء قبل اخللود 
اىل النوم بثالت ساعات على األقل وأضافت أن 

الوجبات اخلفيفة هلا نفس العوارض.

ولكن إذا أردت تناول أي شيء قبل النوم، فإليك 
قائمة باألشياء اليت عليك جتنبها:

القهوة  عليه  الذي حتتوي  الكافيني  إّن  القهوة: 
اضطررت  فإذا  املعدة.  يف  زائدة  محوضة  يوّلد 
إىل تناول القهوة فمن األفضل أن تكون خالية 

من الكافيني.

اجلبنة: تؤدي اىل زيادة الوزن. ولكن إذا توجب 
اجلبنة  أو  البارميزان  فجبنة  مساًء،  تناوهلا  عليك 
السويسرية عوارضها أقل من أنواع اجلبنة اخلفيفة 

كالفيتا أو املوزاريال.

الكحول: يؤدي اىل ارختاء الصمامات اليت تربط 
جسمك  فإن  ذلك  حدوث  وعند  باملريء  املعدة 
لن يكون قادرًا على االحتفاظ بالطعام مبكانه ما 

يؤدي اىل ارجتاع املعدة.

أيضا  يؤدي  ما  الدسم  كثرية  الشوكوالتة: 
احتوائه  إىل  باإلضافة  الصمامات،  ارختاء  اىل 

الكافيني.

احلموضة  من  عالية  نسبٍة  على  حيتوي  الليمون: 
فكوب من عصري الليمون أو عصري التفاح سيكون 

اخليار األسوأ.

املشروبات الغازية: هي من أكثر األنواع احلمضية 
ضغط  من  تزيد  الكربونات  أّن  إىل  باإلضافة 

املعدة.

الصحية،  الوجبات  من  عنأنه  النظر  بغض  اجلوز: 
عليك جتنبه قبل النوم. الكاجو والفول السوداني 

عد أفضل. من األسوأ أما اللوز فيمُ

 نصائح غذائية بسيطة للوصول إىل الوزن املثالي
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يروج على نطاق واسع أن تناول مكمالت غذائية 
حتتوي دهون أوميغا 3 هي طريقة سهلة حلماية 
القلب، ولكن اخلرباء يقولون إن األدلة ال تدعم 

ذلك.

جتارب  نتائج  درسوا  كوكرين  مركز  من  باحثون 
أجريت على أكثر من مئة ألف شخص، ومل جيدوا 
دليال على أن تلك الدهون حالت دون اإلصابة 

بأمراض القلب.
 

وخلص الباحثون إىل أن فرصة احلصول على أي 
فائدة ذات مغزى من تناول دهون أوميغا 3 هي 

واحد باأللف.
 

اليت حتتوي  الغذائية  الدراسة املكمالت  ومشلت 
اليت   3 أوميغا  دهون  وليس   3 أوميغا  دهون 
حيصل عليها اإلنسان من تناول األمساك واليت 
اليزال اخلرباء يعتقدون أنها جيدة للقلب وكذلك 

للصحة العامة للجسم.
 

يف  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  وتوصي 
األمساك  من  وجبتني  بتناول  الناس  بريطانيا 
الدهون  من  يكفي  ما  على  للحصول  أسبوعيا 

املفيدة.
 

البشري  اجلسم  يستطيع  ال   3 أوميغا  ودهون 
صنعها بنفسه ولكنها توجد يف الزيوت النباتية 

واملكسرات والبذور.
 

ويقول الدكتور لي هوبر من جامعة إيست أجنليا 
فيما  للدراسة  الرئيسي  واملؤلف  بريطانيا  يف 
يتعلق مبكمالت زيت السمك : »يكننا أن نكون 
تتناقض  اليت  الدراسة  هذه  نتائج  من  واثقني 
أوميغا 3 حتمي  بأن دهون  السائد  االعتقاد  مع 
املنهجية  الدراسة  هذه  تضمنت  ولقد  القلب، 
األشخاص  من  آالف  عدة  من  معلومات  الكبرية 
على مدار فرتات طويلة. وعلى الرغم من كل هذه 

املعلومات، ال نرى نتائج وقائية«.
 

ويضيف هوبر » تقدم الدراسة دلياًل جيدًا على 
أن تناول مكمالت أوميغا 3 ال يفيد صحة القلب 
أو يقلل من خطر اإلصابة باجللطة أو الوفاة من 

أي سبب«.
 

وحتتوي بعض األمساك على كميات صغرية من 
مت  إذا  ضارة  تكون  قد  اليت  الكيميائية  املواد 

تناوهلا بكميات كبرية.

حبوب أوميغا 3 »ال حتمي القلب«

 وكذلك حيتوي مسك القرش واملارلن ومسك أبو 
سيف على كميات صغرية من الزئبق وجيب جتنب 
احلوامل واألطفال دون  النساء  تناوهلا من قبل 

سن 16 سنة.
 

تناول اخلضروات:
ويقول الربوفيسور توم ساندرز خبري التغذية يف 
كلية كينجز كوليدج يف لندن : »إن التوصيات 
احلالية فيما يتعلق بالتغذية للوقاية من أمراض 
القلب تشجع على تناول األمساك وليس املكمالت 
وال  السمك،  زيوت  على  حتتوي  اليت  الغذائية 
تقدم هذه الدراسة أي دليل يشري إىل أن هذه 

النصيحة الغذائية جيب أن تتغري.«
 

بدوره، الربوفيسور تيم تشيكو، وهو طبيب قلب 
املاضي  يف   « إجنلرتا:  يف  شيفيلد  جامعة  من 
تعطي  بريطانيا  الوطنية يف  الصحة  كانت هيئة 
هذه  قلبية  نوبة  من  عانوا  الذين  األشخاص 
ولكن  السمك،  زيت  على  اليت حتتوي  املكمالت 

هذا اإلجراء توقف منذ بضع سنوات«.
 

تكلفة  ذات  املكمالت  »هذه  تشيكو:  ويضيف 
يشرتيها  شخص  ألي  نصيحيت  لذلك   ، كبرية 
على أمل أنها تقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب، 
هي انفق أموالك على شراء اخلضروات بداًل من 

ذلك«.
 

دائرة  من  روكستون  كاري  الدكتورة  ولكن 
معلومات الصحة واملكمالت الغذائية يف بريطانيا 
يأكلون  ال  الذين  ألولئك  بالنسبة   « تقول: 
السمك، فإن تناول مكمالت زيوت السمك وسيلة 
مفيدة حلصول جسمهم على الكميات اليت يوصي 
تستخدم  اليت   3 أوميغا  دهون  من  األطباء  بها 
أيضا من قبل اجلسم للحفاظ على صحة العينني 

واملناعة والدماغ وليس فقط القلب«.

إنتقلت إىل رحمته تعاىل

 السيدة سعاد حرب
واجباتها  متمـّمًة   شدياق،  ميشال  زوجــة   
األخري يف  وداعها  مأتم يف  وسيقام  الدينيـّـة 
الجمعة  يوم  بانشبول  مار شربل يف  كنيسة 
)أمس( يف 27 تموز 2018، الساعة التاسعة 
والنصف صباحًا، تليها لقمة الرحمة يف قاعة 

الكنيسة بعد مراسم الدفن.   
وعائلته  شدياق  ميشال  زوجها  الداعون:  

)شقيق الدكتور اميل شدياق(
جوزف وداني شدياق أوالدهـا: 

جانيت أنيسي وعائلتها إبنتهــــا: 
وجوزف  وطوني  الياس  لبنان:  يف  أشقاؤها 

حرب وعائالتهم
شقيقتها فـي كنـدا: نورما زغيب وعائلتها

وحرب،  وطربيه،  شدياق،  عائالت  وعموم 
ونــوهــرا، وروكــز،  ــرم،  وك وتــابــت،  وسيف، 
ونعمه،  وعــلــم،  ـــاوي،  وغ وهــانــي،  ونجيم، 
وإسحق، وأبو خري، وزغيب، وأنيسي، وعموم 

األهل واألقارب يف الوطن واملهجر. 

وقد تم تقبل التعازي يف قاعة مار شربل على 
العنوان

   142 Highclere Avenue, 
Punchbowl

وذلك يومي يوم األربعاء و الخميس يف 25 
و 26 تموز 2018 من الساعة السادسة اىل 

التاسعة مساًء

لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء. 
الدعوة عامة

من آمن بي وإن 
مات فسيحيا
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تؤدى السمنة إلصابة الشخص بالعديد من األمراض، والتى تؤثر 
األمراض  هذه  معظم  أن  خاصة  بعد،  فيما  الشخص  صحة  على 

أمراض مزمنة.

وفيما يلى أبرز 10 أمراض تسببها السمنة:
1ـ ارتفاع ضغط الدم

يشكل ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسى للوفاة واإلصابة بأمراض 
القلب.

2ـ مرض السكر
يسبب  الذى  باجلسم  األنسولني  مقاومة  لتطوير  تؤدى  السمنة 

اإلصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى
 3ـ مرض القلب

السمنة عامل خطر رئيسى لإلصابة بأمراض القلب التى ميكن أن 
تؤدى لنوبة قلبية أو السكتة الدماغية

4ـ ارتفاع مستويات الكولسرتول
تناول الكثري من الدهون املشبعة التى تزيد الكولسرتول يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالنوبات القلبية
5ـ  اإلصابة بالسرطان

تزيد السمنة فرص اإلصابة بالسرطان بنسبة 50٪ وتكون النساء 
أكثر عرضة خلطر اإلصابة

6ـ العقم
املبيض  بسرطان  اإلصابة  فى  السمنة  تتسبب  أن  املمكن  من   

والعقم للنساء وختفض عدد احليوانات املنوية عند الرجال
7ـ أمل الظهر

تؤثر السمنة على العمود الفقرى مما قد يسبب اإلصابة بهشاشة 
العظام والتهاب املفاصل

8ـ التهابات اجللد
الذين  األشخاص  بني  شيوعا  املشكالت  أكثر  االلتهابات  حدوث 

يعانون من السمنة املفرطة
9ـ ضعف االنتصاب

تسبب السمنة فى الرجال ضعف االنتصاب نتيجة ضعف تدفق الدم 
املرتبط بارتفاع ضغط الدم

10ـ االكتئاب
إىل  تتطور  قد  التى  بالنفس  الثقة  اخنفاض  فى  السمنة  تسبب 

االكتئاب اإلكلينيكى على املدى الطويل

مضاعفاتها أخطر منها
10 أمراض تسببها السمنة

تعترب الزيوت من اهم الوسائل الطبيعية اليت تستخذم يف كثري من 
العالجات الصحية و اجلمالية.

الزيوت واحدة من املكونات اليت تدخل يف أغذيتنا و متثل أهمية و 
فائدة كبرية حيث حتتوي الزيوت على الليسيتني و هى مادة دهنية 

تعترب مهمة للجهاز العصيب.
و حتتوي ايًضا على فيتامينات مهمة ) A , E , K ( و العناصر 
املعدنية لذا فنجد الزيوت تدخل يف العديد من األطعمة سواء يف 
ضمن  من  تعترب  ايًضا  لكنها  إعدادها،  مكونات  ضمن  او  طهوها 
أهم بل اول األسباب اليت قد تؤدي اىل إصابة اإلنسان باألمراض 
اخلطرية يف حال تناول الزيوت بشكل مفرط و بشكل خطأ او نوعية 

خطأ.
 فأفضل الزيوت اليت ميكن إستخدامها هى الزيوت الغري مشبعة و 
غالًبا فإن مصدر تلك الزيوت يكون نباتي و تقل بها نسبة املادة 

الدمسة.
أفضل الزيوت الصحية املستخدمة يف الطبخ

1- زيت الزيتون
ال ميكن إنكار أهمية زيت الزيتون على الصحة العامة فهو من أهم 
الزيوت الصحية اليت حتمل فوائد كبرية جدا للجسم وخاصة ملرضى 

السكري والضغط وارتفاع الكوليسرتول وضغط الدم.
 فزيت الزيتون من أخف أنواع الزيوت خاصة عند استخدامه على 
نكهة  بأمان فهو ذات  الطهي  استخدامه يف  السلطات كما ميكن 

مميزة جدا.

الزيوت الطبيعية وانواعها النافعة للرجيم والصحة

2- زيت عباد الشمس
ميكن  اليت  الصحية  الزيوت  أكثر  من  الشمس  عباد  زيت  يعترب 
استخدامها بأمان يف الطهي فهو خالي متاما من أي دهون ضارة 
ألنه حيتوي على دهون أحادية غري مشبعة كما حيتوي على مضادات 
أكسدة هلا فوائد كثرية يف الوقاية من األمراض السرطانية والقلب 
كما حيتوي أيضا على جمموعة من الفيتامينات اهلامة للصحة العامة 

جلسم اإلنسان.

3- زيت الكانوال
وهذا الزيت عبارة عن خالصة مسحوق بذور اللفت املعدلة وراثيا 
حيث يتم تصنيعه بطرق معينة ميكن من خالهلا أن حيتوي الزيت 
على الفيتامينات واألمحاض املعدنية والدهون الغري ضارة ، فزيت 

الكانوال حيتوي على أوميغا3 ودهون أحادية غري مشبعة.

4- زيت فول الصويا
من أهم الزيوت الصحية الذي حيتوي على مضادات لألكسدة مما 
يساعد على بقاء الزيت بدون أن يصيبه أي ضرر فهو مستخرج من 
فول الصويا ومن ثم حيتوي الزيت على أمحاض أوميغا3 والدهون 
الصحة  على  الصويا  فول  زيت  أهمية  من  يزيد  املشبعة مما  غري 

العامة.
5- زيت اللوز

يعترب زيت اللوز من أكثر الزيوت الصحية استخداما ملا له من فوائد 
كثرية جدا ال ميكن االستغناء عنها حيث يعترب زيت اللوز من أهم 
الزيوت احملتوية على دهون مفيدة كالدهون األحادية غري املشبعة 
كما أنه حيتوي على مضادات لألكسدة ويساعد على ضبط ارتفاع 
إىل  احرتاقه  درجة  أن تصل  املمكن  ومن  الدم  الكوليسرتول يف 

495 درجة مئوية.
6- زيت الفول السوداني

الطبيعية أطول وقت ممكن  الزيت أن حيتفظ خبواصه  ميكن هلذا 
وهذا ما مييزه عن غريه من الزيوت األخرى كما أنه غين بنسبة عالية 
جدا من الدهون املفيدة األحادية الغري مشبعة كما أنه يتحمل درجة 
حرارة مرتفعة جدا وال يغري من نكهة الطعام مثل غريه من الزيوت 

األخرى.
7- زيت بذور الكتان

على  احملتوية  الصحية  الزيوت  أكثر  من  الكتان  بذور  زيت  يعترب 
دهون صحية ومفيدة كما حيتوي على أوميغا3 وهذا يعين أن له 
دور كبري يف حتسني وظائف املخ وتعزيز صحة القلب ومن األفضل 

استخدامه كزيت بارد حيث أنه ال يتحمل درجة احلرارة العالية.
8- زيت اجلوز

كبرية  بدرجة  مشبعة  غري  أحادية  دهون  على  اجلوز  زيت  حيتوي 
القلب  مرضى  يتناوهلا  أن  ميكن  اليت  الزيوت  أخف  من  فهو  جدا 
والسكري خاصة وأنه يتحمل درجة احلرارة العالية مما يعين القدرة 

على الطهي به وأيضا هو غين باألوميغا3.
أفضل الزيوت الطبيعية املناسبة للرجيم

تعتقد الكثريات أن االبتعاد عن الزيوت الطبيعة أمر ضروري أثناء 
اتباع احلمية الغذائية للتخسيس، لكن الدراسات احلديثة تشري إىل 
أن التخلص من أكرب قدر ممكن من الدهون يرتبط باستعمال الزيوت 
الطبيعية املناسبة. نقدم لكم أبرز أنواع الزيوت اليت تساهم يف 

التخلص من الدهون بشكل فعال.
زيت اخلروع: يعترب هذا الزيت من أبرز املواد امللينة للجسم، حيث 
يساعد على التخفيف من مشكل احتباس املاء باجلسم والتخلص 
من مشكل الدهون اليت تكون مرتاكمة يف األماكن الصعبة، لذلك 

ينصح باعتماده أثناء الرجيم.
زيت جوز اهلند: يناسب هذا الزيت املقبالت على الرجيم ألنه ال 

يتضمن أي دهون أحادية ضارة.
زيت الزيتون: يعترب زيت الزيتون من أبرز الزيوت اخلفيفة وذات 
النكهة اللذيذة، هذا إضافة إىل فوائده الصحية اجلمة، لذلك اعتربه 

أخصائيي التغذية مناسبا متاما للطبخ عند اعتماد احلمية الغذائية.
ملضادات  رائعا  مصدرا  الزيت  هذا  يعترب  الشمس:  عباد  زيت 
األكسدة اليت تساعد على الوقاية من مرض السرطان واحلماية من 
أمراض القلب، كما أنه حيتوي على الفيتامينات. ال يتضمن عباد 
الشمس أيا من الدهون الضارة أو السعرات احلرارية لذلك ميكن 

اعتماده يف الطبخ بكل أمان.
حيتوي  أنه  كما  الصويا،  من  استخراجه  يتم  الصويا:  فول  زيت 
الدهون املشبعة ومضادات األكسدة اليت تساهم يف  األوميغا3، 

احلفاظ على الزيت صحي.

ال شك أن تناول الفواكه أمر ضروري للحصول على الفيتامينات 
واملعادن األساسية اليت حيتاجها جسم اإلنسان، كما أنها مصدر 

هام للطاقة الالزمة لعمل كافة األجهزة واألعضاء يف اجلسم.

الفواكه،  لتناول  مناسب  وقت  هناك  كان  إذا  البعض  ويتساءل 
بهدف احلصول على فوائدها الغذائية، خاصة وأنها تزود اجلسم 

بالسكريات الطبيعية اليت تتحول إىل طاقة.

وينفي الدكتور كراي غالمسان، مؤسس شركة نيوتريشس اليف، 
يف  الفواكه  لتناول  حمددًا  وقتًا  هناك  أن  على  دليل  أي  وجود 
اليوم، وما يهم بنظره، هو نوع الفواكه اليت يتم تناوهلا وكميتها، 

حبسب موقع إليت ديلي.

ويضيف غالمسان، إن أي وقت يف النهار ميكن أن يكون مثاليًا 
لتناول الفواكه، لكن جيب أن تكون على بينة بنوع هذه الفواكه 
والفوائد املرجوة منها، ونوع األطعمة اليت يتم تناوهلا إىل جانبها.

أما جيسيكا روزن، وهي مدربة صحة شاملة معتمدة، فتقول إن 
معدتك  تكون  عندما  هو  النهار  يف  الفواكه  لتناول  وقت  أفضل 
خاوية، لكنها حتذر يف نفس الوقت، من أن عصري الفواكه ميكن 

أن حيتوي على نسبة عالية من السكريات.

ما هو الوقت املناسب لتناول الفاكهة ؟

لدى  كثرية  صحية  مبشاكل  اإلصابة  خطر  السكري  داء  يضاعف 
املتعايشني معه منها القلبية والسكتة الدماغية والعمى والفشل 
الكلوي فضال عن أنه سبب رئيسي لبرت األطراف الناجم عن اإلصابة 

بقرحة القدم السكرية.

وحتدث قرحة القدم السكرية ألسباب كثرية منها حسب اختصاصي 
ووجود  األعصاب  تأذي  ملوحي  ملهم  الدكتور  العصبية  األمراض 
ارتكاز  يقع  نقاط  على  املتكرر  والضغط  املنطقة  هذه  انتان يف 

اجلسم عليها.

وتصيب القدم السكرية كما يوضح اختصاصي الغدد الدكتور ياسر 
عباس املتعايشني مع الداء بنمطيه األول املعتمد على األنسولني 

والثاني الكهلي.

الختصاصي  وفقا  األوىل  بالدرجة  السكرية  القرحة  عالج  ويعتمد 
اجلراحة العظمية الدكتور اسامة سليمان على اصالح وضبط سكر 
واجراء  وتعقيم  تنظيف  من  بالقرحة  اجليدة  الطبية  والعناية  الدم 

ضمادات يومية واعطاء مضادات انتان مناسبة.

االحيان  بعض  يف  اجلراحي  التداخل  إمكانية  إىل  سليمان  ولفت 
ملناطق  العظمي  االصالح  أو  باملنطقة  الدموي  اجلريان  إلصالح 
الضغط وقد يلجأ الطبيب لبرت االصبع أو القدم وجزء من الساق 

يف حال عدم االستفادة من املعاجلات السابقة.

بدوره بني اختصاصي أمراض وجراحة األوعية الدكتور نواف قصاب 
وجود أحذية خاصة ملريض السكري تفيد يف توزيع الضغط على 

القدمني وحتد من ظهور القرحات.

خباز  مجيل  الدكتور  نصح  عموما  السكري  مع  أفضل  ولتعايش 
الوزن  وجتنب  الرياضة  وممارسة  التدخني  عن  بالتوقف  املرضى 

الزائد ومراقبة نسبة السكر يف الدم.

نصائح للوقاية من قرحة القدم السكرية
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Liberal upper house 
MP Simon Ramsay has 
stepped down from his 
position in Matthew Guy’s 
shadow ministry after be-
ing caught driving almost 
four times over the legal 
alcohol limit.
The western Victorian 
MP has already been 
preselected for another 
four-year term in state 
parliament but is yet to 
confirm if he will contin-
ue in the role after being 
caught on the weekend.
He faces serious drink-
driving charges.
Mr Ramsay blew a read-
ing of 0.19 per cent, al-
most four times over the 
legal limit, shortly after 
being intercepted by 
police in Barwon Heads 
late on Saturday night.
Police pulled Mr Ramsay 
over after his car was 
spotted crossing onto 
the wrong side of the 
road on Carr Street at 
about 11.30pm.
“The driver, a 63-year-
old Barwon Heads man, 
returned a positive 
breath test,” Victoria Po-
lice said in a statement.
“He was accompanied 
to a police station where 
he returned a blood al-
cohol reading of 0.191 
per cent.
“The man had his licence 
immediately suspended 
and will be charged on 
summons with drink 

driving offences.”
The Age has attempted 
to contact Mr Ramsay.
Mr Ramsay was shadow 
parliamentary secretary 
and has been an upper 
house MP since 2010.
He was one of a handful 
of Liberal MPs who vot-
ed to support Victoria’s 
historic voluntary eutha-
nasia bill last year.
He was also part of the 
marathon debate over 
Labor’s proposed legis-
lation to split the state’s 
fire services and make 
the Country Fire Author-
ity a volunteer-only ser-
vice, which the Coalition 
defeated when two MPs 
were given a pair so 
they could attend church 
on Good Friday, but re-
turned for the final vote.
Labor MPs are still angry 
about the Coalition’s rare 
decision to disregard 
pairing conventions to 
defeat the legislation.
Premier Daniel Andrews 
told ABC Radio it was 
entirely a matter for Mr 
Ramsay if he should re-
main in parliament.
“In all of my dealings 
with Simon Ramsay 
he has always been … a 
decent person,” Mr An-
drews said.
“I’m sure we don’t agree 
on many things but I’m 
not about making what 
would be a very difficult 
time for him worse.”

Liberal MP resigns after 
being caught driving 
four times over limit

Liberal MP for Western Victoria Simon Ramsay

Australia’s largest toll 
company, Transurban, 
has spared the Berejiklian 
government from the em-
barrassment of conduct-
ing a multi-billion-dollar 
sale of WestConnex with 
just one bidder.
Transurban’s decision to 
make a conditional offer 
to buy a majority stake in 
the 33-kilometre Sydney 
toll road keeps competi-
tive tension in Australia’s 
largest infrastructure deal 
this year.
ACCC Chairman Rod Sims 
announces the competi-
tion watchdog needs more 
time to assess the NSW 
government’s planned 
sale of WestConnex.
It means a Transurban-led 
consortium will be vying 
with IFM Investors and its 
partners for a 51 per cent 
stake in WestConnex, 
raising the prospect of 
the government achieving 
a higher sale price than if 
only one party remained 
in the race.
Transurban told investors 
on Monday, shortly before 
the deadline for final bids 
closed, that its offer was 
conditional on approv-
als from the competition 
regulator and the Foreign 
Investment Review Board, 
something the company 
said it remained confident 
of obtaining.
Transurban chief execu-
tive Scott Charlton said 
the company would “work 
constructively and collab-
oratively” with the gov-
ernment to “conclude its 
process as expeditiously 
as possible”.
The final bids come just 
days after the competi-
tion regulator insisted on 
seven more weeks to as-
sess the consequences of 
a Transurban-led consor-
tium gaining control of the 
toll road.
The Australian Competi-
tion and Consumer Com-
mission’s chief concern is 
that Transurban will be in 
pole position to gain own-
ership of future motorway 
extensions in Sydney if it 
gains control of WestCon-
nex. Transurban already 

owns seven of the nine 
toll-road concessions in 
the city.
Despite the regulator’s 
call for more time, the 
NSW government decided 
on Friday to stick to its 
original deadline for final 
bids due by Monday.
Transurban appears to 
have taken sufficient com-
fort from the goverment’s 
statement on Friday that it 
is committed to working 
closely with the bidders 
about the nature of their 
offers.
The conditional bid by 
Transurban and partners 
AustralianSuper, Abu 
Dhabi Investment Author-
ity and Canada Pension 
Plan Investment Board 
saves the government 
from an awkward position 
in having only one bidder 
for the $16.8 billion toll 
road in Sydney.
Andrew Chambers, a 
funds manager at Martin 
Currie, said he was not 
surprised that Transurban 
had pushed ahead with a 
final bid given that it had 
spent about a year on the 
transaction. “You have to 
be in it to win it. It makes 
a lot of sense to submit a 
bid with conditions, rather 
than not do anything,” he 
said.
The government had want-
ed to complete the sale by 
next month, allowing it to 
use funds raised to pay for 
the largest stage of West-
Connex – an underground 
link between the M4 and 
M4 motorways. However, 
the delay to the competi-
tion regulator releasing its 
findings on Transurban 
now means the sale is un-
likely to be finished until 
September at the earliest.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian said on Monday 
that completion of the 
sale would depend on a 
number of factors, includ-
ing the ACCC’s consider-
ations.
“Whenever you run a 
major transaction there 
are so many checks and 
balances and the public 
would expect that to hap-
pen,” she said.

Transurban stays in race for West-
Connex toll road purchase

Labor frontbenchers re-
main confident in the 
leadership of Bill Shorten 
ahead of five by-elections 
to be held on Saturday.
Anthony Albanese has 
shrugged off suggestions 
Labor would be at lesser 
risk of a humiliating by-
election loss if he were 
leading the opposition in-
stead of Bill Shorten.
YouGov Galaxy polling 
shows the opposition 
trailing 49-to-51 per cent 
in the Queensland seat 
of Longman ahead of this 
weekend’s crucial “Super 
Saturday” by-elections.
First term Labor MP Su-
san Lamb is in grave dan-
ger of losing the Brisbane 
seat she has been forced 
to fight for after being 
ejected from parliament 
over her dual citizenship.
Major party support in the 
Tasmanian seat of Brad-
don is evenly split, with 
Liberal Brett Whiteley well 
within reach of reclaiming 
the spot he lost to Labor’s 
Justine Keay in 2016.
Should Prime Minister 
Malcolm Turnbull snatch 
either seat on July 28, it 
would be the first time a 
government has won a 
seat from the opposition 
at a by-election in 100 
years.
Polling published by 
NewsCorp on Monday 
suggests if Mr Albanese 
was leader, his popular-
ity would add six points 
to Labor’s primary vote in 
Longman, taking it to 43 
per cent, and boost it by 
four points in Braddon, to 
44 per cent.
But Mr Albanese played 
down the figures, insist-
ing he was part of a team.
“What I want is to be part 
of a Labor government 
and to be the infrastruc-
ture minister again,” he 
told reporters in Perth.
“To come over here with 
prime minister Shorten 
and actually be able to 
turn the first sod on the 
projects that we’ve an-
nounced and see them 
under construction.”

Mr Turnbull said the by-
elections were about Mr 
Shorten and his “anti-
business” policies.
Labor says it’s a choice 
between big business tax 
relief and better funding 
for schools and hospitals.
Senior Labor figures in-
cluding Brendan O’Connor 
and Andrew Leigh threw 
their support behind Mr 
Shorten, arguing he would 
lead a united party to the 
next election.
In Queensland, former 
prime minister Tony Ab-
bott hit the campaign trail 
alongside coalition candi-
date Trevor Ruthenberg at 
Woodford RSL.
Mr Abbott described the 
former state MP as the sort 
of “no nonsense” person 
needed in Canberra.
“We need more good peo-
ple in our parliament. We 
need more people who 
are family people, who are 
community people, who 
want to serve our coun-
try,” Mr Abbott said.
“There are many ways to 
serve our country. You’ve 
done it in uniform and 
hopefully you can go on 
to serve our country in the 
national parliament.”
The pair posed in front 
of a tank after a meet-
and-greet with returned 
soldiers days after Mr 
Ruthenberg was forced 
to apologise for wrong-
ly claiming he earned a 
prestigious defence ser-
vice medal.
Almost 17,000 voters have 
already voted in Longman, 
with 10,300 turning out in 
the South Australian seat 
of Mayo where the Centre 
Alliance’s Rebekha Shar-
kie is on track to regain 
her seat.
Labor is tipped to com-
fortably hold Perth and 
Fremantle in WA.
Meanwhile, One Nation 
leader Pauline Hanson 
has played down reports 
she withdrew from cam-
paigning in Longman after 
party candidate Matthew 
Stephen said she was ex-
hausted.

Albanese plays down by-
election poll
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Federal Labor is facing 
a historic defeat in the 
Queensland seat of Long-
man, and could also lose 
the Tasmanian seat of 
Braddon, according to 
new polling ahead of the 
Super Saturday by-elec-
tions.
YouGov Galaxy polling 
published by NewsCorp 
on Monday shows the 
opposition trailing 49 to 
51 per cent in Longman, 
which was won by La-
bor’s Susan Lamb at the 
last election.
In Braddon, support was 
50-50 on a two party pre-
ferred basis, with the Lib-
erals’ Brett Whiteley on 
the verge of winning back 
the seat he lost to Labor’s 
Justine Keay in 2016.
Should Prime Minister 
Malcolm Turnbull snatch 
either seat in the July 28 
votes, it would be the first 
time a government has 
won a seat from the op-
position at a by-election in 
100 years.
In a further blow to Labor’s 
Bill Shorten, the YouGov 
Galaxy polled also showed 
the opposition would be in 
a winning position in both 
Longman and Braddon if 
Anthony Albanese was 

the party’s leader.
Mr Shorten told Labor 
faithful in Longman on 
Sunday it was not how 
you start, but how you fin-
ish that counts.
He said investing more in 
health and education, as 
well as hip-pocket sup-
port for pensioners fac-
ing higher power bills, are 
more important priorities 
than a corporate tax cut 
for big banks.
Mr Turnbull says reducing 
company tax allows em-
ployers to invest in their 
businesses and employ 
more people.
Labor is “lying” about 
government cuts to ser-
vices, and voters would 
penalise Mr Shorten for 
his misleading campaign, 
he said.
Labor appears on track 
to comfortably hold the 
seats of Perth and Fre-
mantle in WA, while the 
Centre Alliance’s Rebekha 
Sharkie is strongly tipped 
to retain her South Austra-
lian seat of Mayo against a 
challenge by the Liberals’ 
Georgina Downer.
Mr Shorten returns to 
Braddon on Monday, and 
Mr Turnbull will wrap up 
a tour of remote Northern 

Labor facing historic by-election defeat

Territory and northwest 
Queensland, where he 
is listening to concerns 
about child safety and a 
lack of economic oppor-
tunity.
Meanwhile, One Nation 
leader Pauline Hanson 
has withdrawn from cam-
paigning in Longman, 
with party candidate Mat-
thew Stephen saying she 
is “exhausted and in need 
of some R&R’’.
“There is a big year ahead, 
which will include a gener-
al election, and she wants 
to recharge over the next 
few weeks and come back 
bigger and stronger,” he 
told The Australian.
Meanwhile, a separate 
Fairfax/Ipsos poll shows 
the gap between the gov-
ernment and Labor nar-
rowing.
The opposition now leads 
the coalition by just 51 to 
49 per cent on a two party 
basis, compared to 53 to 
47 per cent a month ago.
Mr Turnbull has also in-
creased his popularity 
over Mr Shorten, with 57 
per cent of voters nomi-
nating him as preferred 
prime minister, compared 
to just 30 per cent for the 
Labor leader.

Bill Shorten and ALP candidate for Longman Susan Lamb in Caboolture, Queensland, on Sunday.

Turnbull with LNP candidate for Longman Trevor Ruthenberg in Caboolture on Saturday.Queensland.

The under-siege Labor 
MP Emma Husar claimed 
thousands of dollars in 
taxpayer-funded limou-
sine travel around her 
home city despite leasing 
her own taxpayer-funded 
car, Fairfax Media can re-
veal.
Backbenchers are entitled 
to use the publicly-funded 
Comcar service in Can-
berra, while interstate on 
business and for travel 
to and from the airport in 
their home town for offi-
cial business purposes.
MPs are expected to use 
their own publicly funded 
private vehicles to attend 
functions and parliamen-
tary business in their 
home town where they are 
reasonably able to.
But Fairfax Media has 
identified more than $2000 
worth of Comcar trips 
taken by Ms Husar since 
June last year in Sydney 
to attend functions and 
meetings involving no in-
terstate flights or travel.
Through her leader Bill 
Shorten’s office, Ms Husar 
defended her use of Com-
car, saying there were ex-
tenuating circumstances 
on each occasion - such 
as lack of parking - that 
made using her own ve-
hicle impossible.
The Labor MP is already 
facing an internal investi-
gation into allegations of 
workplace bullying and 
harassment of staff. Buzz-
Feed News last week re-
vealed 200,000 words of 
evidence have been given 
to a barrister, John Whel-
an, who was appointed by 

NSW Labor to examine 
claims against Ms Husar.
On March 8, Ms Husar 
claimed $800.70 worth 
of Comcar expenses in 
Sydney in a single day, 
across three instalments, 
to attend and speak at 
university events marking 
International Women’s 
Day. She said using her 
own car was impossible 
due to lack of parking and 
a protest at one of the uni-
versities.
On June 27, 2017, Ms 
Husar claimed $590.96 in 
Comcar expenses in Syd-
ney - about five hours’ of 
use at the current rate of 
$116 an hour - to attend 
a Women’s Community 
Shelters reception at Gov-
ernment House at the in-
vitation of the Governor of 
NSW. She said using her 
own car was not possible 
because of parking and a 
succession of other near-
by commitments.
Ms Husar also used Com-
cars in her home city on 
October 3 to attend a com-
mittee meeting on the Na-
tional Disability Insurance 
Scheme (at a cost of $330) 
and on August 24 to trav-
el to and from a campaign 
launch for supporters of 
same-sex marriage (at a 
cost of $285.60). In both 
cases she said circum-
stances precluded her us-
ing her own vehicle.
Comcar provides a luxu-
rious means of car travel 
for MPs in limousines - 
usually a Holden Caprice 
- guaranteed to be under 
four years old.
According to the Inde-

pendent Parliamentary 
Expenses Authority - es-
tablished in the wake of 
several expenses scan-
dals - Comcar “is not 
available where a parlia-
mentarian could reason-
ably use their private plat-
ed vehicle (PPV) or the 
allowance received in lieu 
of the PPV”.
Fairfax Media does not 
assert Ms Husar broke 
the rules, as this would 
depend on the authority’s 
view of whether it was 
reasonable for her to use 
her PPV in each case.
A disgruntled former 
staffer to Ms Husar told 
Fairfax Media: “Emma 
always uses Comcar in 
Sydney as a taxi service 
for functions and person-
al appointments.”
MPs can also lease their 
own private plated vehi-
cle for work purposes, at 
a cost to the taxpayer of 
almost $350 a week plus 
fuel. Records show Ms 
Husar claimed $5444.71 
in expenses for her pri-
vate plated vehicle in a 
three-month period earlier 
this year.
Queries to Ms Husar’s of-
fice were answered by a 
spokesman for Mr Short-
en, who did not provide 
comment from Ms Husar. 
In recent days, senior 
Labor figures have pub-
licly defended Ms Husar 
against bullying claims, 
with shadow minister An-
thony Albanese describ-
ing her as a “very good 
member of Parliament” 
who “works incredibly 
hard”.

Embattled Labor MP Emma Husar charged taxpay-
ers $2000 for limousines to Sydney functions

Labor MP Emma Husar is already facing an internal investigation into allegations of bullying her staff.
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Treasurer Scott Morrison 
has backed a fall in Austra-
lia’s permanent migration 
intake as proof the policy 
is “working as it should” 
despite growing business 
concerns about skilled mi-
grants being turned away.
Mr Morrison said the fall 
to 162,000 permanent ar-
rivals over the past year 
showed there was not 
enough demand from suit-
able applicants to justify 
getting closer to the annual 
cap of 190,000 places.
In an interview with Fair-
fax Media, he also rejected 
claims of a split between 
Treasury officials seeking 
a bigger intake and a push 
for tighter rules being ap-
plied by migration officials 
reporting to Home Affairs 
Minister Peter Dutton.
The remarks are another 
sign of the government’s 
willingness to keep the 
intake down as it assures 
voters it has population 
growth under control, while 
Labor also signals plans to 
take a tougher line on some 
of the migrant intake.
Fairfax Media understands 
the government is can-
vassing tighter rules on 
some visa categories but 
the ideas are yet to be 
drafted in a form that goes 
to federal cabinet, although 
decisions are likely before 
the next election.
The Treasurer made his 
remarks as he departed a 
global economic summit 
with a more “optimistic” 
message about Australian 
economic growth despite 
open conflict between the 
US, China and the Europe-
an Union over trade.
Mr Morrison said econom-
ic leaders had taken the 
“temperature down” on 
the tensions at a Group of 
20 summit in Argentina in 
recent days, showing the 
United States and others 
did not want a return to 
protectionism.
“My take-out from the G20 
is that I left it more optimis-
tic than I arrived, and that’s 
based on the fact that 
there’s an acknowledge-
ment of the need to resolve 
these issues - there is now 
a sense of urgency that is 

now present,” he said.
Asked if the conflict over 
trade would justify a down-
grade to global growth 
forecasts, Mr Morrison 
said: “No, no they don’t, 
not at this stage.”
The Treasurer also stood 
by Australian forecasts 
for 3 per cent economic 
growth this financial year, 
as outlined in the May bud-
get.
“I think the way people 
have responded at the 
G20 has been to take the 
temperature down. I think 
that’s welcome,” he told 
Fairfax Media before flying 
out of Buenos Aires to re-
turn home.
The Australian Chamber 
of Commerce and Indus-
try and other groups have 
expressed concern about 
the fall in the permanent 
intake, warning that politi-
cians were “playing with 
fire” with remarks that 
could undermine confi-
dence in migration.
There is “a greater deal 
of urgency” in resolving 
some of the outstanding 
trade issues sitting at the 
centre of the G20 Summit 
in Argentina, says Treasur-
er Scott Morrison.
But Mr Morrison said the 
contraction in the perma-
nent intake in the year to 
June 30 showed there was 
lower demand for places 
and should not trigger 
business concerns.
“If there were applicants, 
and they met the require-
ments, then they would 
have visas, because the 
cap wasn’t met,” he said.
“That [number of visa ap-
provals] would only be 
a problem if the cap had 
been breached.
“There is quite a bit of 
distance now, and there 
has been over the last few 
years, between the cap and 
the actual outcome. So the 
program is not hitting its 
head on the ceiling, so the 
demand is within the cap.
“That would suggest to me 
the program is operating 
and the policy is working 
as it should.”
Migration experts told 
Fairfax Media there was a 
sharp divide between Trea-

Scott Morrison backs tighter migration settings

 2018 تــموز   28 Saturday 28 July 2018الـسبت 

sury and Home Affairs on 
the policy settings, given 
the 190,000 cap under-
pinned forecasts for eco-
nomic growth.
Asked about suggestions 
that Treasury officials 
wanted more people com-
ing in and Home Affairs of-
ficials wanted fewer people 
coming in, the Treasurer 
said there was no differ-
ence of opinion.
“I was one of the advocates 
of the cap and having it as 
a cap, not as a target,” he 
said.
Mr Morrison was Immigra-
tion Minister from Sep-
tember 2013 to Decem-
ber 2014, when he was 
appointed to the social 
services portfolio, before 
becoming Treasurer after 
the leadership spill that 
made Malcolm Turnbull 
Prime Minister in Septem-
ber 2015.
“When I became the minis-
ter it was a target and I was 
a key proponent of us mov-
ing towards the cap, and it 
was in my budget that we 
did it,” Mr Morrison said.
“So I’m happy for it to be 
a cap and for the process 
to be demand-driven up to 
that cap.”
Mr Dutton revealed the 
fall in the annual perma-
nent migration outcome 
10 days ago, sparking a 
debate over population 
growth and congestion in-
cluding calls from Liberal 
senator Dean Smith for a 
year-long inquiry on popu-
lation policy.
Fairfax Media revealed on 
Saturday that the lower 
intake had been accompa-
nied by a significant growth 
in the “queue” of applica-
tions for visas, suggesting 
that skilled workers and 
family stream applicants 
would have to wait longer 
for decisions.
In figures that counter Mr 
Morrison’s assurances, 
there were 125,829 ap-
plications for permanent 
migration in the family 
stream last year but only 
47,732 approvals.
There were 145,303 appli-
cations in the skilled work-
er stream but only 111,099 
approvals.

Government’s electricity plan caps off-
sets, offers review by 2024
The Turnbull govern-
ment will permit a review 
of its new energy policy 
by 2024, a backdown on 
earlier plans that would 
have seen it locked in for 
a decade.
The reversal is contained 
in the Final Detailed De-
sign of the National En-
ergy Guarantee (NEG), 
which was sent to states 
and territory govern-
ments on Tuesday night.
 The paper, obtained by 
Fairfax Media, follows 
the release to state and 
territory governments 
of the “decision paper” 
of the Energy Security 
Board - made up of the 
main electricity regula-
tors - earlier this week.
The board’s report pro-
jected household sav-
ings of as much as $550 
a year in the 2020s from 
the NEG.
The scheme’s low carbon 
pollution target, though, 
meant 97 per cent of its 
emissions goal would be 
achieved before it starts - 
leaving little incentive for 
further emissions reduc-
tions in later years.
As expected, the Turn-
bull government has 
stuck with plans to limit 
the power sector to do 
no more than a “pro-ra-
ta” emissions reduction 
target than Australia’s 
Paris climate pledge to 
cut 2005-level green-
house gas emissions by 
26-28 per cent by 2030. 
This is despite the elec-
tricity industry having 
greater scope to achieve 
low cost reductions than 
other sectors.
Just as the Paris prom-
ise included a gradual 
drop in carbon pollu-
tion, the NEG would fol-
low “a steady trajectory 
calibrated to achieve the 
2030 target” of a 26 per 
cent cut, with targets set 
annually from 2021, the 
federal paper shows.
“Expressing the initial 10 
years of electricity emis-

sions targets in Common-
wealth legislation will
provide investment 
certainty because the 
emissions per [mega-
watt-hour] level market 
customers must achieve 
for compliance will be 
known for the first 10 
years of the scheme,” it 
said.
“Electricity emissions 
targets will be extended 
by 2025 for the financial 
years 2031 to 2035, and
will be further extended 
every five years thereaf-
ter,” the paper said.
Importantly, the Turn-
bull government said the 
NEG would be subject to 
review in the first half of 
2024 “to ensure targets 
from 2025 to 2030 re-
main appropriate”.
The Turnbull government 
says the NEG will deliver 
lower emissions while 
pushing power prices 
down and ensuring the 
reliability of the grid as 
more renewable energy 
enters the network.
Fairfax Media sought 
comment from Environ-
ment and Energy Minis-
ter Josh Frydenberg and 
from several of the states 
and the ACT. A spokes-
man for the ACT govern-
ment said it was still con-
sidering the report.
The lack of a review of 
the policy until well into 
its first decade - as well 
as its low emissions 
ambition - could remain 
points of contention. The 
ACT - which could block 
the plan when energy 
ministers meet in Sydney 
on August 10 to decide 
on the policy - has been 
among the most critical 
of the scheme’s design.
Salim Mazouz, principal 
for consultants NCEco-
nomics, said even with 
a review the promise of 
investor certainty could 
prove to be illusory since 
the electricity sector had 
the ability to do much 
more than other indus-

tries to curb emissions.
Transport, agriculture 
and other sectors will 
realise they will have to 
do much more, “so it will 
reopen the debate” on 
emissions goals almost 
immediately, Mr Mazouz 
said.
According to the paper, 
the federal government 
will limit the ability for 
“market customers” to 
meet their emissions 
requirements under the 
NEG to just 5 per cent of 
their obligations.
They will also only be 
able to buy Australian 
Carbon Credit Units 
(ACCU), rather than tap 
overseas projects saving 
carbon.
“It’s a good thing they 
will not allow interna-
tional offsets, and a good 
thing they’ve capped it at 
a low level,” Mr Mazouz, 
a former Productivity 
Commission economist, 
said.
However, as the emis-
sions target is set so 
low - and will be all but 
met by the time the NEG 
starts - the ACCU costs 
“will be close to zero”, 
he said.
The federal paper also 
outlines how trade-ex-
posed companies will 
be exempt from the NEG 
so they do not lose com-
petitiveness with interna-
tional rivals.
The scheme will adopt 
the same practice used 
to shield such compa-
nies from the Renewable 
Energy Target. The ex-
emptions will be admin-
istered by the Clean En-
ergy Regulator.
Although it would bring 
the National Energy 
Guarantee in line with 
the Renewable Energy 
Target, the exemptions 
“distort the landscape 
for emissions-intensive 
companies that are more 
progressive” in curbing 
their emissions, Mr Ma-
zouz, said.
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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

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 
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ONE Nation candidate Mat-
thew Stephen has fronted 
breakfast TV on tuesday 
morning in an attempt to 
quash claims he owes tens 
of thousands of dollars to 
disgruntled tradies.
Mr Stephen is gunning for 
the federal Queensland seat 
of Longman and will head 
to the polls this weekend 
in what’s been dubbed the 
“Super Saturday” by-elec-
tion.
But days before the elec-
tion, Mr Stephen has come 
out swinging, taking to Fa-
cebook yesterday to claim 
Labor is leading a smear 
campaign against him.
“There’s this fake news on-
line outlet trying to punch 
out that I owe some money, 
it’s simply not true,” Mr Ste-
phen said in the video.
“Bill Shorten, he’s extreme-
ly worried, we’ve got him 
on the hop. I find it ironic, a 
week out from the election, 
all this rubbish starts rising 
to the top. I know we’ve got 
you scared Bill.”
Despite Mr Stephen rub-
bishing the claims, a hand-
ful of Queenslanders have 
spoken publicly about how 
the aspiring politician has 
left them tens of thousands 
of dollars out of pocket.
Speaking on Tuesday, Gold 
Coast subcontractor Mat-
thew Young said he’s owed 
about $6500 from a Darwin 
project he worked on with 
Mr Stephen in 2014.
Mr Young also claimed his 
brother was owed $11,000 
and he knew “five or six 
more guys” that were owed 
similar amounts.
All up, the Gold Coast 
tradesman said the group of 
subcontractors were wait-
ing on $30,000 to $50,000 
from Mr Stephen.
“Why should a guy like this 
be in parliament? If he’s go-
ing to do this to us, what’s 
he going to do when he’s in 
parliament,” Mr Young told 
Tuesday host Sylvia Jef-

ferys.
Sylvia Jeffreys interviews 
Matthew Young, a man who 
claims he’s owed thou-
sands.
Mr Young admitted he’d 
been approached by Labor, 
which is fighting to hold 
onto Longman, and that the 
party had asked him about 
his experiences with Mr Ste-
phen, but he said the party 
hadn’t offered him any guid-
ance.
The Gold Coast tradesman 
isn’t the first person to claim 
they’re waiting on money 
from Mr Stephen.
Nick Fullerton, a Darwin 
tiler, previously claimed 
he was underpaid for three 
separate jobs while work-
ing for Mr Stephen’s former 
company AusTile.
And Stavros Mostris, who 
leased a property to Mr Ste-
phen’s former company, 
previously told The Courier-
Mail he’s owed thousands in 
unpaid rent.
Mr Stephen has denied all 
claims.
Immediately after Mr 
Young’s interview, the 
breakfast show crossed to 
Mr Stephen.
The Longman candidate de-
nied hearing from Mr Young 
and said his contact details 
had stayed the same for 10 
years.
“If I owe anybody money in 
the country, anybody at all, 
my email hasn’t changed, 
my phone number hasn’t 
changed. Please get in con-
tact with me and we will sort 
it out,” he said.
When quizzed about owing 
a Darwin builder $13,000 for 
defective work, Mr Stephen 
insisted he had met “every 
single financial obligation”.
Jeffreys was left scratching 
her head when she ques-
tioned whether or not Mr 
Stephen had heard from 
Mr Young about the thou-
sands.
“To be honest that’s the 
first time I’ve heard from 

One Nation candidate Matthew Stephen ques-
tioned about owing money to subcontractors

SOME say this crime statistic 
shows Australia is battling 
a massive gang problem, 
but others say it’s all be-
ing blown out of proportion. 
CRIME statistics which break 
down Victoria’s violent crime 
offenders by their place of 
birth have poured fuel on the 
fiery debate over the state’s 
so-called gang problem.
Following the tragic killing 
of Laa Chol in a Melbourne 
apartment party — which 
was reportedly gatecrashed 
by around 20 people of white 
and African appearance — 
over the weekend, hundreds 
of angry Victorians have 
used social media to slam 
the state’s government for 
being soft on crime.
Home Affairs Minister Peter 
Dutton led the charge yester-
day, saying the tragic death 
points to a “major law and 
order problem” with “Suda-
nese gangs” in Victoria.
Now his colleagues have 
jumped on figures from 
the Victorian Crime Statis-
tics Agency (CSA), to the 
end of March which show 
Sudanese-born people are 
57 times more likely to be 
charged with aggravated 
robbery in Victoria than their 
Australian-born counter-
parts.
They also show that Su-
danese-born people, who 
make up just 0.15 per cent 
of the state’s population, are 
33 times more likely to be 
charged with riot and affray 
compared with Australian-
born counterparts.
Figures for the past five 
years show Sudan has con-
sistently been among the top 
two or three places of birth 
for offenders charged with 
crimes including aggravated 
burglary, serious assault, 
motor vehicle theft, aggra-
vated robbery, and riot and 
affray.
Citizenship and Multicultural 

Affairs Minister Alan Tudge 
pointed to the figures in an 
interview with Sky News on 
monday — claiming some 
Victorians are too frightened 
to go out at night because of 
crime gangs associated with 
the Sudanese community.
“Basically the crime data is 
kept by country of origin, 
and what it shows is that 
typically the Australian-born 
commit most of the crime, 
naturally, because three-
quarters of Victoria are Aus-
tralian-born,’’ Mr Tudge said.
“But often now, Sudanese-
born is number two or num-
ber three, despite them being 
a tiny proportion of the pop-
ulation, so there clearly is an 
issue going on there, and the 
Victorian public know this.
 “The interesting thing, 
though, is that there isn’t the 
Sudanese problem in NSW, 
nor in Queensland, despite 
the fact that there is a sim-
ilar-sized Sudanese popula-
tion in Sydney, so to me that 
says it’s actually a law-and-
order problem right here in 
Victoria.
“We know they are weak on 
crime here in Victoria, and I 
think that many of the gang 
members know they can 
get away with it, and conse-
quently continue to commit 
it.”
However, hundreds of Auss-
ies social media say the sta-
tistics actually show how 
overblown issue of violence 
committed by members of 
the Australian-Sudanese 
community actually is.
Some shared a CSA statis-
tic which shows only one 
per cent of crimes in Victo-
ria between April 2013 and 
March 2018 were committed 
by members of the Sudanese 
community.
Premier Daniel Andrews said 
Ms Chol’s family “deserved 
better” than a political de-
bate so soon after her death.

Pollies jump on Victoria crime stats as fighting over 
‘gang’ problems heats up

Hundreds backed him on so-
cial media, saying politicians 
shouldn’t be using the death 
of a teenager to begin a po-
litical slanging match.
On monday, Mr Dutton — who 
has previously been mocked 
for saying people in Mel-
bourne were “scared to go 
out at restaurants” because 
of African gang violence — 
lamented Ms Chol’s death as 
the “tragic and needless loss 
of a young life”.
“There is a major law and or-
der problem in Victoria and 
more people are going to 
be hurt until the rule of law 
is enforced by the Victorian 
Government,” he said in a 
statement.
“We don’t have these prob-
lems with Sudanese gangs 
in NSW or Queensland.”
Commander Stuart Bateson 
told 3AW that Ms Chol’s 
death had nothing to do with 
Sudanese gang violence, 
as had been suggested by 
some politicians.
“When we start to make an 
issue that is bigger than what 
it is and when we start to ra-
cialise and we start to target 
this specific community, that 
leads to some unintended 
consequences,” he said.
“That means a whole com-
munity feels vilified. They of-
ten feel frightened to go out 
in public in groups, they’re 
shouted out.”
Mr Andrews told ABC radio 
Ms Chol’s family “deserve 
fundamentally better than 
what they’ve been given over 
these past 12 or 24 hours”.
“I don’t think her family 
would be getting very much 
comfort from this sort of dis-
cussion,” he said of debates 
linking the death to gang vio-
lence.
This weekend’s attack was 
initially believed to be gang-
related, but Ms Chol’s family 
have clearly stated that she 
had no connection to any 
“so-called gangs”.
“[She was] not a partygoer, 
she just happened to be at 
the wrong place at the wrong 
time,” a family member told 
The Age.
Victoria Police said a 17-
year-old male from Sunshine 
North had been taken into 
custody in relation to the 
“fatal assault” on A’Beckett 
St, at about 5.15am on Sat-
urday.

Matthew Young in years and 
years and years and years 
and that was on your sho-
won tuesday morning in the 
ad break,” Mr Stephen said.
“So you did not speak to him 
over the phone in 2014/15?” 
Jeffreys responded.
“Oh, possibly four years 
ago, maybe, I couldn’t tell 
ya,” he said.
“You just said you haven’t 
spoken to him in years and 
years and years, that’s only 
four years ago?” Jeffreys 
asked.
“Well, 2014 is quite a few 
years ago,” Mr Stephens 
said.
A minute after that, there 
was another awkward mo-
ment when the sound ap-
peared to cut out halfway 
through Jeffreys asking if Mr 
Stephen’s former company 
owed anyone anything.
“What about your former 
company AusTile? Are there 
any outstanding matters 
linked to that company?”
Midway through the ques-
tion Mr Stephen cut her off, 
“I think I’ve lost you”.
Eventually the sound was re-
established and Mr Stephen 
again impressed his details 
had stayed the same.
“That company, I can’t com-
ment on somebody else’s 
affairs. I’ve met every single 
financial obligation of me 
but if I owe anybody any 
money please get in touch 
with me and we can sort it 
out,” he said.
Mr Stephen can’t bank on 
any further help on the hus-
tings from One Nation lead-
er Pauline Hanson, who has 
gone on a holiday to the UK 
just days out from the by-
election.
Ms Hanson has previously 
said she booked the holiday 
because she was “worn out” 
and Mr Stephen said there 
was no disappointment.
“Absolutely not. I mean, 
it’s probably the second 
most ridiculous thing I have 
heard this morning. Look, 
Pauline Hanson was here 
for a week, she spent 12 
hours a day with me. We 
went through every single 
pub and club unannounced. 
Not behind closed doors. 
I speak to her every single 
day of the week. She will be 
on the polling booths and 
you can get a selfie.

Laa Chol was killed at a party over the weekend. Picture: 
InstagramSource:Instagram

Sylvia Jeffreys interviews Matthew Young, a man who claims he’s owed 
thousands.Source:Channel 9
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