لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40
$2،00

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

خربة طويلة وصدق يف التعامل

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
; The Middle East Herald

موسكو لتزامن «تطهري» إدلب مع حل لالجئني

باسيل لـلزميلة «اجلمهورية»:

أقول للحريري « ِش ّ
د حالك»!

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوزير ملحم الرياشي
ّ
ويتجنب
تفرض ذلك.
احلريري تأليف حكومة
«طابشة» لـ 8آذار ،كما
هو اجمللس النيابي ،ألن

ذلك سيأخذ القرار اللبناني
على مدى  4سنوات ليكون
يف ِ
يد حمور واحد.
وسيعين ذلك أيضًا أن

ساعات ترسم مصري «صفقة مواجهات دموية مشال بغداد
دفعت مواجهات دموية يف قضاء الدجيل
تهدئة» يف غزة

سيطر الرتقب على املشهد اخلاص بقطاع
غزة ،سياسيًا وعسكريًا ،يف ضوء عدد
التطورات ،إذ ألغى رئيس الوزراء
من
ّ
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو صباحًا
زيارة مقررة األسبوع املقبل إىل كولومبيا
بذريعة األوضاع املتوترة على حدود غزة،

التتمة صفحة 31

(مشال بغداد) بني عشرية غاضبة لقتل
زعماء منها ،وجمموعة «عصائب أهل احلق»
اليت تفرض نفوذها يف املنطقة ُ
وتتهم
بارتكاب أعمال قتل ،إىل جتديد املطالبات
بسحب العناصر املسلحة وحصر السالح
يف يد الدولة.

التتمة صفحة 31

قداس وجناز لراحة نفس األم الغالية
عـميدة آل
الـدكان،
الـفقيدة
دالل فـهيم
الـدكان
(أم نــزيه)
وكلمات رثاء
على الصفحات  22 ،21 ،20و23
وعزاء..

التطبيع

بني
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Follow us on

زار بعبدا ناقال رسالة من جعجع ..الرياشي :مستعدون لتسهيل مهمة الرئيس املكلف ضمن احلد األدنى املقبول للحجم

إذًا ،اجنلت الصورة .ليست
املسألة نزاعًا داخليًا على
احلصص .إنها نزاع على
القرار يف احلكومة املقبلة،
وعلى النهج السياسي
الذي ستتبناه هذه احلكومة.
الداخلية
فاالعتبارات
تفصيل
سوى
ليست
بسيط ميكن ّ
حله بسهولة.
ويف عبارة أكثر وضوحًا:
االعتبارات الداخلية ليست
سوى الرتمجة احمللية لنزاع
حَ
املاور اإلقليمية على
النفوذ يف لبنان.
أخريًا ،باتت املسرحية أكثر
انكشافًا :إبتعد الرئيس
سعد احلريري عن شريكه
يف التسوية الشهرية،
الرئيس ميشال عون،
فاملقتضيات
اضطراريًا.

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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10 Nicholsen St, Penshurst

بريوت

التتمة صفحة 31

أمس
موسكو
شددت
تزامن
على
االول،
«تطهري» حمافظة إدلب
من
سورية)،
(مشال
جيوب تنظيم «داعش» و
«جبهة النصرة» ،مع حل
مللف عودة الالجئني ،فيما
تصدرت ترتيبات تأمني
احلدود السورية اجلنوبية
مع األردن واجلوالن احملتل،
حمادثات إقليمية ودولية.
فأعلنت موسكو تنفيذ قوة
حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة (أندوف) أول
دورية مراقبة منذ ست
سنوات يف منطقة «فض
االشتباك».
ودخلت باريس على اخلط
وكشفت اقرتاحات لتعاون
يف تأمني احلدود األردنية،
عرضها وزير اخلارجية
الفرنسي جان إيف لودريان
خالل زيارته عمان أمس
على العاهل األردني امللك
عبداهلل الثاني .تزامن ذلك

مع إعالن كل من إسرائيل
واألردن تصديه حملاولة
من
«دواعش»
تسلل

اجلنوب السوري.
ويف سابقة ،كشف اجليش

التتمة صفحة 31

إطالق نار على متظاهرين يف إيران
واعتقاالت وهتافات لـ «إسقاط النظام»

اتسعت التظاهرات يف
ايران ،احتجاجًا على انهيار
الريال والوضع املعيشي
وشهدت
املتدهور،
نار
وإطالق
اعتقاالت
وصدامات مع قوات أمن.
رجحت
يف الوقت ذاتهّ ،

واشنطن إعداد طهران
لتنفيذ مناورات ضخمة يف
مياه اخلليج ،قبل فرض
الواليات املتحدة االثنني
املقبل ،حزمة أوىل من
العقوبات على ايران،

التتمة صفحة 31

العالناتكم

يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ايلي على
الرقم0412 224 604 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
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

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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إعــالن

WORLD FRUIT
بـإدارة السيد

الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

كـيلـو بــندورة بـ $ 1,49

كـيلـو الــجزر بـ $ 0,99

طحينة قلعجية ( 2كيلو) بـ $ 15,99

زيت كانوال أو نباتي ( 2ليرت) بـ $ 3,99

كيلو تفاح ( )Pink Ladyبـ $ 1,49

لـيمون حـامـض ( 1كيلو) بـ $ 1,99

سـبانغ ( 1ربـطة) بـ $ 0,99

بـصل ( 10كيلو) بـ $ 4,99

صندوق أناناس -تصفية ( 24قنينة) بـ $ 10,00

نؤمـن طلبات املطاعم ..نفتح  7أيام يف األسبوع
نبيع بالجملة واملفرّقّ ..
بزورات مشكـّلة
هذا العرض
صاحل لغاية
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
يوم
ّ
لدينا خل تفـّاح بلدي  2ليرت بـ  $15,00اجلمعة
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية  10آب

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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Sat
11th Aug 4pm & 7pm
Thur 22nd Feb 7pm
Sun 12th Aug 2pm & 5pm
Fri 23rd Feb 7pm
Fri 17th Aug 7pm
Sat 24th Feb 4pm & 7pm
Sat 18th Aug 4pm & 7pm
Sun 25th Feb 11am
Sun 19th Aug 2pm & 5pm

Fri
3rd Aug 7pm
Thur 15th Feb 7pm
Sat 4th Aug 4pm & 7pm
Fri 16th Feb 7pm
Sun 5th Aug 2pm & 5pm
Sat 17th Feb 4pm & 7pm
Wed 8th Aug 7pm
Sun 18th Feb 11am
)Thur 9th Aug (No Show
Wed 21st Feb 7pm
Fri 10th Aug 7pm

ولهذا السبب يواصل موظفو البلدية العمل
مع الشرطة ويقومون بدوريات يف املدارس
املحلية لضمان التزام السائقني بقوانني الطرق
وركون السيارات .إذا فعلت الشيء الخطأ يف
محيط املدرسة فأنت تستحق دف��ع غرامة.
ما يزعجني هو أنه يبدو أن معظم الغرامات
يتم تحريرها بحق أولياء أمور األطفال الذين
نتطلع إىل حمايتهم .هذا األمر ال معنى له.
يتم استثمار ع��ائ��دات الغرامات يف برامج
تعليم السالمة على الطرق  ،بما يف ذلك:
• برنامج التعليم املجتمعي والطرق ()CARES
 ،حيث يحضر ط�لاب امل��دارس من  4إىل 6
سنوات برنامجا تعليميا عن الطرق؛
• توظيف موظفي السالمة يف البلدية على
الطرق ،لحضور أيام توجيه لروضة األطفال
واجتماعات  ،P&Cللحديث عن السالمة على
الطرق واإلجابة على األسئلة؛
• تقديم ارشادات حول «امسك بيدي» (Hold-
 )my-Handللصفوف التمهيدية املحلية ،حتى

RM2930428

ﺻﻔﺤﺔ ٣٢

عزيزي املقيم
يجب أن تكون السالمة على الطرق واملشاة
أول��وي��ة لنا جميعـًـا ،ال سيما يف املناطق
التعليمية وحولها .لدينا أكثر من  67000طالب
يف سن الدراسة يف كانرتبري-بانكستاون،
يذهبون إىل املدرسة كل يوم ،ونحن بحاجة إىل
التأكد من أننا نولي انتباهنا لهؤالء التالميذ
وعائالتهم عندما نجلس خلف مقود القيادة.

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
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يتعلم األطفال أهمية وجودهم مع شخص بالغ
يف جميع األوقات بالقرب من الطرق؛ و
• إنتاج وتوزيع املواد التعليمية املتعلقة بسالمة
املدارس يف املدارس االبتدائية املحلية بلغات
متعددة.
كما تسلط حمالت مركز نيو س��اوث ويلز
( )NSWل��س�لام��ة ال��ط��رق ،م��ث��ل Be Bus
 Awareeوأسبوع سالمة الباصات (�Bus Safe
 ،)ty Weekالضوء على أهمية السالمة ورفع
مستوى الوعي لجميع مستخدمي الطرق حول
كيفية الحفاظ على سالمتهم قرب الباصات،
مما يساعد على منع وقوع إصابات ووفيات.
ال يمكن أن تتوقف الباصات بسرعة ،لذا يجب
على سائقي السيارات:
• إفساح الطريق للباصات ؛
• ال تندمج بسرعة كبرية أمام الباصات ؛
• خفـّف السرعة إىل  40كم/ساعة عندما
تومض أضواء الباصات؛
• تجنب تجاوز الباص ل��دى انعطافه ،حيث
يمكن أن تشغل أكثر من خط واحد؛ و
• اتبع القوانني والقيادة بحذر.
معا ،علينا جميعا أن نلعب دورا لحماية بعضنا
البعض ،وخاصة أوالدنا يف ذهابهم وعودتهم
من وإىل املدرسة.
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس البلدية
كال عصفور

Page 32

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض
* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال
* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار
او شـراء مصـاحل
* خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي
ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد
عـمولة

* نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية
نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم
52 King Street, St
Marys,
Ph; 96230364 - 96736880
All
Suburbs

www.eternityfunerals.com.au

لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص
يف أيــساف  ISAVعلى الرقم:

1300 055 934
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لـبنانيات

عدوان من اجمللس االقتصادي :لالسراع يف
تشكيل احلكومة النقاذ املواطن من الضائقة
االقتصادية واالجتماعية

زار وفد من كتلة «اجلمهورية
القوية» برئاسة نائب رئيس
حزب «القوات اللبنانية» النائب
جورج عدوان ،امس االول،
اجمللس االقتصادي واالجتماعي،
واجتمع مع رئيس اجمللس شارل
عربيد واهليئة االدارية ورؤساء
اللجان.
وضم الوفد اىل عدوان ،النواب:
شوقي الدكاش ،انطوان حبشي،
جورج عقيص ،فادي سعد ،زياد
حواط ،انيس نصار ،وهيب
قاطيشا ،عماد واكيم وجوزيف
اسحق ،االمني العام للكتلة
النائب السابق فادي كرم
واالمينة العامة للحزب شانتال
رئيس
ومستشار
سركيس
احلزب للشؤون االقتصادية
روي بدارو.

عدوان

بعد اللقاء ،القى النائب عدوان
كلمة بأسم الوفد ،فقال« :تشرفنا
بهذه الزيارة ،الن هم اللبنانيني
هو هم اقتصادي واجتماعي ،وال
امكانية الستمرارية الوضع على
ما هو عليه ،يف ظل غياب حكومة
تعطي اولوية للوضع االقتصادي
واالجتماعي وتعمل على معاجلة
امللفات االجتماعية ،كالبطالة
لدى الشباب وازمة الكهرباء
وزمحة السري ومشاكل اخرى».
واذ شدد على «اننا حباجة اىل
خطة بنيوية اقتصادية مالية
اجتماعية انقاذية للخروج من
الوضع احلالي» ،اشار اىل ان
«للقوات خطة مت البحث يف بعض
نقاطها مع اجمللس االقتصادي
وهي حباجة اىل اجتماعات عدة،
لذا دعينا اعضاء اجمللس للقاء
آخر».
اضاف« :ابدينا اليوم تعاوننا
معهم ان ككتلة نيابية او
ككتلة وزارية للتعاون سويا

يف العمل التشريعي والوزاري
لتأمني حاجات املواطن اليومية
واالجتماعية
االقتصادية
واعطائها االولوية املطلقة».
ومتنى النائب عدوان على
«احلكومة املقبلة كما اجمللس
النيابي ،ان يكونا يف حالة
استنفار ملعاجلة هذه القضايا»،
واكد ان «كتلة القوات تضع
هذا ضمن اولوياتها» ،ومتنى
«التواصل الدائم مع اجمللس
ملصلحة املواطن ،فاالولوية
له».
كما متنى «من رئيس احلكومة
املكلف سعد احلريري واملتعاونني
معه ،وكذلك املعرقلني ،ان
يدركوا ان الشعب مل يعد
حيتمل ،والبلد حباجة حلكومة يف
اقرب وقت ،ونؤكد ان احدا ال
يستطيع اخذ الشعب اللبناني
كرهينة ،حتقيقا ملآربه او
ليتمكن من السيطرة على الوضع
يف البلد ،لذا الزالة هذا الرهان
وملساعدة الرئيس احلريري يف
تأليف احلكومة لالنطالق بهذه
الورشة خلدمة املواطن».

عربيد

واكد عربيد ان «اهلم االقتصادي
واالجتماعي يوحد كل الكتل
النيابية» ،ومتنى «ان تتشكل
احلكومة قريبا» ،ولفت اىل «وضع
رزمة من امللفات االقتصادية
واالجتماعية بيد الكتلة ،وان
يتقدم اهلم االجتماعي بالتوازي
مع االقتصادي ،لكي تأخذ الطبقة
العاملة حقها ،وطبعا القطاعات
االنتاجية كالزراعة والصناعة
هي على رأس اولويتنا ،وجيب
ان نؤمن مجيعا بأن املستقبل
سيكون حتما مشرقا يف لبنان».
ويف اخلتام دون عدوان كلمة
باسم الكتلة يف سجل اجمللس
لكبار الزوار.

ياسني :إلعطاء اجليش االولوية وعدم
االستماع لالمالءات االمريكية
تقدم رئيس «لقاء علماء
صور ومنطقتها» الشيخ علي
ياسني العاملي ،يف تصريح،
بـ «التهنئة اىل اجليش اللبناني
قيادة وافرادا» ،متمنيا له
مطالبا
والقوة»،
«املنعة
املسؤولني ب»إعطاء االولوية
للجيش النه العمود الفقري
للوطن».
ورأى أن «االنتصارات اليت
وجه
يف
اجليش
اجنزها
التكفرييني والصهاينة بالرغم
من ضعف التسليح ،فهو
يستحق ان تدعمه الدولة بكل

االسلحة من أي مصدر كان»،
داعيا ل»عدم االستماع اىل
االمالءات االمريكية اليت تعطي
اجليش ما ال يغين وال يسمن،
فأمريكا ال تريد القوة لشعوب
املنطقة ،بل تبحث عن مصاحلها
ومصاحل العدو الصهيوني»،
مؤكدا «دعم اجليش ليبقى
حافظا للوطن وحلدوده ومعه
املقاومة وخلفهما الشعب»،
مطالبا ب»إلغاء احملاصصة
الطائفية والسياسية يف اجليش
ليبقى جيشا وطنيا وسياجا
حقيقيا للبالد».

الراعي تابع مع زواره يف الدميان االوضاع
االمنية والقضائية يف الشمال

املاروني
البطريرك
عرض
الكردينال مار بشارة بطرس
االمنية
االوضاع
الراعي
حمافظة
يف
والقضائية
الشمال ،مع زواره يف الصرح
يف
الصيفي
البطريركي
الدميان .وقد التقى صباح
امس االول ،رئيس فرع
خمابرات الشمال العميد كرم
مراد يرافقه رئيس مكتب الفرع
يف بشري الرائد شربل مساحة.
ونقل مراد اىل الراعي حتيات
املدير العام ،وقدم له التعزية
بوفاة شقيقته ،مرحبا به يف
ربوع الشمال .وأشار مراد اىل
ان الفرع يف الشمال «سيكون
دائما يف حالة جهوزية دائمة
ملواكبة حتركات البطريرك يف
الشمال».
كما التقى البطريرك املاروني
قائد مدرسة التزجل يف االرز
العميد الركن حممد فوال الذي
رحب بالراعي يف املنطقة.
وقد استقبل أيضا ،سفرية
لبنان يف سويسرا روىل نور

الدين.
وظهرا استقبل ،حبضور النائب
البطريركي على اجلبة وزغرتا
املطران جوزيف نفاع ،الرئيس
االول حملاكم الشمال القاضي
رضا رعد وحمافظ الشمال
القاضي رمزي نهرا يرافقهما
النائب العام االستئنايف يف
الشمال القاضي نبيل وهيب،
النائب العام لدى احملاكم
الشرعية يف لبنان القاضي
زياد الشعراني ،قائد التحقيق
االول يف الشمال القاضية
مسرندا نصار وقائد منطقة
الشمال يف قوى االمن
الداخلي العقيد يوسف درويش
وآمر مفرزة استقصاء الشمال
النقيب نبيل عوض ،قائمقام
بشري ربى الشفشق ورئيس
احتاد بلديات اجلبة ايلي خملوف
ومنسق اللجنة االسقفية للحوار
املسيحي االسالمي يف الشمال
وسيمون
حمفوض
جوزيف
سعادة ومستشار نهرا احملامي
باخوس اجبع.

ابو احلسن بعد لقائه جعجع :حبثنا يف تأليف
احلكومة وتوافقنا على اإلسراع يف التشكيل

التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،يف
معراب ،عضو كتلة «اللقاء
الدميقراطي» النائب هادي
أبو احلسن يف حضور األمني
املساعد لشؤون املناطق جوزيف
أبو جودة.
وأكد أبو احلسن أن «الزيارة
كانت مناسبة للبحث يف خمتلف
القضايا السياسية املطروحة
ومنها تأليف احلكومة حيث
أتت وجهات النظر متطابقة
يف شأن ضرورة اإلسراع يف
التشكيل من أجل اإلنصراف
ملالقاة مشاكل اللبنانيني على
كل املستويات :اإلقتصادية،
واملالية واإلجتماعية ،والبدء يف
معاجلتها».
ولفت إىل ان «وجهات النظر
تطابقت أيضا لناحية أهمية
تشكيل حكومة وحدة وطنية
تقوم على مبدأ الشراكة بعيدا من
منطق اإلستئثار أو اإلقصاء أو
عزل أي فريق وتأخذ يف اإلعتبار

نتائج اإلنتخابات النيابية األخرية
وحجم القوى التمثيلية وفق مع
أرادة الشعب اللبناني».
وتابع  « :كانت مناسبة حبثنا
خالهلا يف ملف وزارة املهجرين،
حيث أبدينا لرئيس «القوات»
وجهة نظرنا اليت تقضي بأنه ال
بد من العمل على طي هذا امللف
بالكامل ،وحنن من املطالبني
باقفال هذه الوزارة ،إال أن هذا
األمر يستلزم القيام باخلطوة
األخرية على طريق مصاحلة
اجلبل التارخيية ،وهي إجناز
املصاحلة يف بلدتي كفرسلوان
وجوار احلوز».
وأعلن أبو احلسن أنه اتفق وجعجع
على التنسيق مع البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي والقوى
السياسية الفاعلة يف اجلبل
من أجل التعاون إلجياد أفضل
الطرق املناسبة لطي ملف احلرب
املشؤومة بصفحته األخرية وفتح
الطريق اجلدية من أجل إمتام هذه
املصاحلة»

الصراف :ال أحد يتدخل بقرار
اجليش ولتكن انتصاراته حافزا
ملزيد من العطاء

اقام احتاد بلدات اجلومة،
احتفاال ملناسبة عيد اجليش يف
ساحة الشهداء يف رحبة ،برعاية
وحضور وزير الدفاع الوطين يف
حكومة تصريف االعمال يعقوب
الصراف.
كما حضر النائب اسعد درغام،
النائبان السابقان نضال طعمة
وحممد حيي ،راعي ابرشية عكار
املطران
االرثوذكس
للروم
باسيليوس منصور ،منسق عام
تيار املستقبل يف عكار خالد
طه ،منسق التيار الوظين احلر
يف عكار طوني عاصي ،منفذ عام
عكار يف احلزب السوري القومي
يوسف،
ساسني
االجتماعي
رئيس احتاد بلديات اجلومة فادي
بربر ،ورؤساء احتادات بلديات
ورؤساء بلديات وخماتري ،واهالي
الشهداء وحشد من ابناء رحبة
واجلومة وعكار.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطين
اللبناني عزفته فرقة موسيقى
اجليش ثم وضع الوزير الصراف
اكليال من الزهر على النصب
التذكاري كما وضع رئيس احتاد
بلديات اجلومة فادي بربر اكليال
مماثال.

الشعار

بعد ذلك كانت كلمة اهالي
الشهداء القاها املربي كامل
الشعار ومما جاء فيها« :أؤكد أن
جيشنا هو صمام أمننا وأماننا،
هو الرابض دائما يف اجلنوب
يف مواجهة العدو على احلدود
املتعقب منذ سنوات ملواجهة
التطرف واالرهاب يف الداخل
وعرب كل احلدود ،وباألمس
القريب مكالال بغار النصر يف
عملية فجر اجلرود».

بربر

والقى رئيس احتاد بلديات اجلومة
فادي بربر كلمة مما جاء فيها:
«عيد اجليش اللبناني هو عيد
كرامتنا وأصالتنا ،عيد الشرفاء
املؤمنني بلبنان وطنا عزيزا لسائر
أبناء شعبه ،عيد كل من ضحى
وسعى وناضل ليحفظ الكرامة
اإلنسانية ،وليدرك اللبنانيون،
ّ
بكل أطيافهم وانتماءاتهم ،أن
ال غنى هلم عن بعضهم البعض،
وأن قدرهم التآلف ،وواجبهم
التآخي ،وكل ذلك ما كان
ولن يكون دون سواعد اجليش
اللبناني ودون تضحياته».

الصراف

بعد ذلك القى الوزير الصراف
كلمة قال فيها  »:عكار هي
املثال والقدوة اليت قدمت خرية
ابنائها للمؤسسة العسكرية،
ومازالت تقدم للبنان».
تابع »:اخواني يف اجليش اللبناني
احيكم حتية فخر واعتزاز ضياطا
ورتباء وافرادا ،يف هذا العيد
الكريم ،عيد اجليش اللبناني،

وعيد شهيد اجليش اللبناني،
احيكم حتية فخر واعتزاز،
ونستذكر هنا ،بكل فخر وعز
لالنتصار اخلالد يف تاريخ لبنان،
الذي صنعته سواعد عسكرنا،
املقدام يف معركة فجر اجلرود،
السنة الفائتة.»:
اضاف« :نستعيد ايضا صفحات
كتاب االنتصارات ،اليت تتواىل،
واليت خطتها حروف من دماء
الشهداء الطاهرة ،وسطرتها
يف سفر تارخينا ،لتكون هذه
ملزيد
حافزا،
االنتصارات
من اجلهد والعطاء والعمل
والصالة ،والشهادة ،حفاظا عن
ارض وطننا ،وحياتنا ،وامياننا
وعيشنا».
وقال« :وألنكم جسدمت الوحدة
الوطنية بكل معانيها ،والقدوة
يف الدفاع عن الوطن ،وقفنا كلنا
يدا واحدة ،كل اللبنانيني ،كل
األفرقاء السياسيني ،موحدين
مع العسكر ،لنرفع راية الوطن،
عاليا يف مساء رحبة ،واجلومة
وعكار ،واجلنوب ولبنان».
وذكر الصراف مبا قاله يف
السنة املاضية يف املناسبة بانه
«ال سفرية وال أمرية ،وال أحد،
يتدخل بقرار اجليش ،قرار اجليش
هو له فقط ،وللبنانيني أمجعني،
هذا العيد هو ليوم ،لكن امننا
ودمعنا ،وكدنا ،وتعبنا ،هو كل
يوم ،هذا الشعار ،هو ما قرره،
قائد اجليش اللبناني الذي احييه
اليوم ،عيدنا يوم ،وامنك كل
يوم ،لذلك عهد يف هذا العيد،
ان تظل هذه املؤسسة ،بضباطها
ورتبائها وجنودها ،حمط اهتمام
من اجل توفري ،كل ماحتتاج اليه،
ليظل للجيش اللبناني ،البنية
األساس ،يف تكريس وتأكيد،
واحلفاظ على عناصر االستقرار
واحلرية
واالزدهار
واألمن
واالستقالل».
وختم قائال« :ايها العسكر،
لكم يعود فضل اإلنتصارات
املتالحقة ،من فجر اجلرود ،اىل
األمس ،عملية احملمودية ،ايها
العسكر احييكم ثانية ،اقدر
عاليا ،كل نقطة دم نزفت،
وروت تراب هذه األرض ،لكل
جريح من اجليش اللبناني اقول،
لقد بلسمت جراح الوطن ،وأعدت
السالم الينا ،شكرا لك ،ولكل
روح سفكت ،ولكل ام قدمت
اغلى ما عندها ،ننحين اجالال،
ونطلب الدعاء والصالة ،وحتية
لشعبنا املقاوم ،الذي صمد
يف وجه العواصف ،والتف
حول جيشه ،وشارك يف
صناعة التاريخ للبنان القوي،
باستقراره ،وأمنه ،واقتصاده،
عاش اجليش اللبناني ،عشتم
مجيعا ،عاش شهداؤنا ،وعاش
لبنان».
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لـبنانيات

عبد الكريم علي زار باسيل :السوريون الراغبون بالعودة اىل ازدياد كنعان التقى وفد البنك الدولي للمرة
وكل املبادرات جيب ان متر عربنا وإال تكون يف غري مسارها الصحيح الثانية :هدفنا األساس ضبط العجز
وتفاقم الدين العام وعودة النازحني

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل سفري سوريا علي
عبد الكريم علي ،الذي قال
بعد اللقاء« :حبثنا يف أوضاع
السوريني الالجئني اىل لبنان
ويف األوضاع بني البلدين،
اىل جانب آفاق احلرب اليت
تنتهي بانتصار سوريا على كل
الرهانات .وقد طمأنت الوزير
باسيل اىل ان اعداد السوريني
الذين يرغبون بالعودة اىل وطنهم
واىل املناطق اليت أصبحت مبأمن
من هيمنة اجملموعات االرهابية
الغالبية
وتشكل
املسلحة
الساحقة من االراضي السورية
اىل ازدياد .حيث ان بعضهم
يأتي اىل السفارة لالستيضاح
بهدف العودة ،وجنيبهم ان من
ليس لديه اي اشكاالت او اي
مرتتبات مالية او استحقاقات
جتاه الدولة املضيفة ،بإمكانه
التوجه مباشرة اىل احلدود الن
سوريا حباجة اىل كل ابنائها
وترحب بهم وتسهل هلم العودة
بتوجيه من الرئيس بشار االسد
ومن كل اجلهات املعنية يف
الدولة السورية».
اضاف« :وتطرقنا اىل املبادرة
الروسية ،وهي مبادرة اجيابية
تسهم بالتنسيق مع القيادة
السورية يف تسهيل كل األمور
وتذليل بعض العقبات للسوريني
الذين جلأوا اىل مناطق يف دول
األردن وتركيا ولبنان وأوروبا»،
معتربا أن «هذه املبادرة تسهل
العودة ،خصوصا ان القيادة يف
سوريا والرئيس االسد شخصيا،
مل يضعا شروطا تعجيزية ،بل
على العكس هناك تسهيالت
إلزالة اي عوائق .وحنن جنيب
على كل االستفسارات كي
يطمئنوا اىل عودتهم».
ولفت اىل ان «الوزير باسيل
سأل عن أوضاع من هو حمكوم
باخلدمة االلزامية ،فأجبته ان
الرئيس األسد يصدر سنويا
أكثر من مرسوم عفو عن كل
من فر أو هرب أو من كانت
لديه أوضاع معينة ويعطى مهلة
لتسوية أوضاعه .وبالتالي ان
عدد السوريني الذين يعودون
اىل اخلدمة االلزامية غري قليل،
وكذلك هناك جمال وبشكل
مستمر لدفع البدل النقدي ملن
امضى اكثر من اربع سنوات
خارج سوريا».
واوضح «اجليش الذي انتصر يف
ريف دمشق ويف جنوب سوريا
ودرعا والقنيطرة وحلب وسيطر
على املساحة االكرب ،مع بقاء
جيوب حمدودة من املناطق حتت
سيطرة اإلرهاب ،خلق ارتياحا،
ما زاد من عدد املتطوعني
للدخول اىل اجليش الذي اصبح
مرتاحا ،وهذا يشجع السوريني
يف اخلارج على العودة ،خصوصا
وان املدن الصناعية يف حلب
واملعامل
ودمشق
ومحص
املتوسطة والكبرية والصغرية
تعود للعمل» ،مؤكدا ان «سوريا
حباجة اىل اليد العاملة واخلبرية
والفتية املوجودة يف لبنان
وتركيا واالردن ومصر ويف
كل الدول ،اضافة اىل رؤوس
األموال الوطنية ،صغرية كانت

ام كبرية ،للعودة واإلسهام
اجلدي والفاعل واحلقيقي يف
اعمارها».
وتابع« :السوريون هم اصحاب
احلق يف اعادة بناء ما هدمه
اإلرهاب والدول الراعية له وما
هدمته املخابرات واالموال ،وكل
هذه احلرب املركبة اليت أساءت
اىل العامل عرب اساءتها لسوريا
الدولة اليت تسعى وتعمل بشكل
مستمر وبلجان مكثفة وبتوجيه
مباشر من الرئيس االسد لعودة
السوريني الذين حتتاجهم معامل
ومزارع وحقول سوريا ولبناء
وطنهم الذي كان وسيبقى من
أمجل االوطان واكثرها توليدا
للحضارة وللكفاءات العلمية
والثقافية ،والذي كان بيئة
متميزة ومتقدمة على غالبية
بلدان الدنيا يف حرية العبادة».
واشار اىل ان «الرهانات اليت
اختذتها امريكا واسرائيل والغرب
إلسقاط سوريا املطمئنة اليوم ان
نصرها قريب جدا ،واالرهابيون
الذين ما يزال بعضهم يف إدلب
او يف بعض مناطق دير الزور
او يف جيوب خمتلفة معنوياتهم
منهارة ،وكذلك الدول اليت
رعتهم أصبحت يف مقلب آخر،
وهي تدرك ان الرهان على
اسقاط سوريا من داخلها
أصبح يف الغيب ،والرهان على
اضعاف معنويات الرئيس االسد
او معنويات اجليش السوري او
حتى اضعاف الوحدة الوطنية
السورية كلها أصبحت خارج
احلسابات والسوريون الذين
يودون العودة اىل وطنهم
يزداد».
ورأى أن «تكليف رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال عون
لألمن العام ومديره اللواء عباس
ابراهيم يعطي نتائجه ،والسفارة
السورية مشرعة أبوابها طوال
ال  24ساعة ،واحلكومة اللبنانية
تتكامل مع احلكومة السورية عرب
سفارتيهما ووزارتي خارجيتهما
وبتوجيه من قيادتي البلدين،
وهناك حاضنة حقيقية يف غالبية
البيئة الوطنية اللبنانية وان
كانت بعض االصوات ترتفع
من وقت آلخر ملآرب معينة،
لكين ارى ان مصلحة البلدين
والشعبني الذين تربطهما اواصر
القربى والعائالت هي واحدة
على ضفيت احلدود ،واإلرهاب

الذي تنتصر عليه سوريا انتصر
عليه ايضا لبنان ،لذلك التكامل
هو مصلحة للبلدين».
وعن زيارة الوفد الروسي
والتداول حول تأليف جلان
مشرتكة بني لبنان وسوريا
وامكانية التنسيق املباشر مع
احلكومة اللبنانية ،وعما اذا كان
سينسحب عملها على «معرب
نصيب»؟ قال« :ما دام هناك
دولة يف سوريا ودولة يف لبنان
واتفاقات وتفاهم بني البلدين،
فالروسي يسهل ،وميكن ان
يدعم اجلهود اليت نقوم بها،
وتنسيق اللواء عباس ابراهيم
مع اجلهات املعنية يف سوريا
يريح اجلانب الروسي ويشكل
استجابة هلذه املبادرة .وانا ال
ارى تناقضا وال اي من هذه
االطراف تعرقل عمل اآلخرين،
املهم واالساس هو القيادة
يف سوريا واجلهات املعنية.
حنن مرحبون ومنفتحون ،وكل
املبادرات جيب ان متر عربنا،
واذا مل يتم ذلك تكون االمور يف
غري مسارها الصحيح ،وبالتالي
هذا النداء لكل السوريني ،من
ليست لديه اي عوائق او موانع
بإمكانه ان يتجه اىل احلدود،
وكل املدن يف سوريا بانتظار

ابنائها ،ومن لديه اشكاالت
صغرية تعاجل بالتعاون بني
الدولتني اللبنانية والسورية.
والعقوبات االقتصادية جيب
ان ترفع النها السبب الرئيسي
يف هجرة الغالبية من السوريني
الذين لديهم معاملهم ومزارعهم
ولديهم
وخرباتهم
وحقوهلم
صناعة دواء متقدمة يف دول
املنطقة ،وعندما ترفع هذه
السوري
يتمكن
العقوبات
من مساعدة نفسه ومساعدة
اشقائه».
وعن عودة العمل اىل «معرب
ناصيب» قال« :الدولة السورية
هي صاحبة الشأن ،طبعا هناك
مصلحة لالردن وللبنان بفتح
هذا املعرب االساسي ،وأعتقد
ان التشاور جيري بشأنه وسوريا
هي اليت ترسم ما تريد .والذين
أخطأوا حبق سوريا وحبق بلدانهم
وسيادتها هذا االمر بتقديري
جيري البحث فيه واالمور تسري
بشكل جيد».
وعن دخول السوريني عرب
معابر للتهريب ،شدد على ان
«ضبط احلدود يفرض على
احلكومتني واجلهات املعنية على
طريف احلدود التنسيق ووضع
الضوابط».

نديم اجلميل استقبل وفدا من حزب
االحتاد السرياني

التقى رئيس جلنة املال واملوازنة
النائب ابراهيم كنعان ،يف قاعة
جلنة املال يف اجمللس ،بعد
االجتماع الذي عقد يف بعبدا مع
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ،وفدا من البنك الدولي،
ضم :املدير االقليمي لدائرة
املشرق ساروج كومار جاه،
مدير الربامج يف دائرة املشرق
بيرت موسلي ،املسؤولة عن
االتصاالت والشؤون اخلارجية
لدى البنك يف بريوت منى
زيادة ،واخلبرية يف القطاع
اخلاص يف بريوت زينا خوري.
ومتحور البحث خالل االجتماع حول
املليارين و 200مليون دوالر،
اليت خيصصها البنك ملشاريع
يف لبنان ،وجرى البحث يف
األولويات.
وأكد الوفد أنه «خبالف ما تردد
يف بعض وسائل االعالم ،فإن
مشاريع بقيمة مليار ومئة مليون
دوالر دخلت مسارها التنفيذي،
بالتعاون مع االدارة اللبنانية،
وهي على الشكل اآلتي600 :
مليون دوالر لسد بسري وما
يرتبط به من شبكة مياه تشمل
معظم املناطق وشبكة صرف
صحي 300 ،مليون دوالر لوزارة
الرتبية لدعم التعليم االساسي
متويل
اللبنانيني،
لالطفال
املشروع البيئي لبحرية القرعون
ومحايتها ،ومشروع حتصني نهر
الليطاني ومحايته».
وأوضح الوفد أن «املليار
واملئة مليون دوالر األخرى،
واليت تنقسم ما بني  621مليون
تنتظر اهليئة العامة للمجلس
النيابي القرارها ،و 530مليون
تنتظر قرارات جملس الوزراء،
وهي على الشكل اآلتي200 :
مليون دوالر لطرقات داخلية يف
خمتلف املناطق والبلدات ،وقد
خرج من جلنة املال وبات امام
اهليئة العامة وينتظر االقرار،
 150مليون دوالر لوزارة الصحة
لدعم وحتصني البنية التحتية
للصحة ،ينتظر االقرار النهائي،
 43مليون دوالر ملكننة االدارة
العقارية يف لبنان 300 ،مليون

دوالر بالشراكة ما بني القطاعني
العام واخلاص ملشروع النقل يف
بريوت الكربى ،واملرحلة االوىل
منه تشمل طربجا  -مرفأ بريوت،
ومراحل اخرى يف الشمال
واجلنوب».
وكذلك وضع الوفد النائب
كنعان يف «صورة رؤية
البنك املستقبلية يف ما يتعلق
باستثماراته يف لبنان ،وكانت
هناك اشارة اىل استعداد البنك
لتوظيف  4مليارات اضافية يف
السنوات ال 4املقبلة ،على
ان حتدد االولويات مع الدولة
اللبنانية».
كما جرى البحث يف «مشروع
فرص اقتصادية لدعم الربنامج
الوطين للتوظيف فب لبنان»
والبالغة قيمته  400مليون
دوالر ،ينتظر أن يؤمن  12ألف
فرصة عمل يف جماالت عدة من
املؤسسات الصغرية واملتوسطة
اىل االتصاالت والتجارة والبناء
وسواها.
وقد جرى االطالع على تفاصيل
العرض الذي محله وفد البنك
الدولي ،والذي يناقش مع
االدارة اللبنانية واملعنيني.
وأكد كنعان للوفد «اهتمام
لبنان بعالقته مع البنك الدولي،
وتثمينه ملسار العالقة ،نظرا
الهمية املشاريع املطروحة على
صعيد اجناز البنية التحتية اليت
تأخرت كثريا ،أو إعادة تأهيل
بعض املرافق االساسية يف
االدارة اللبنانية» ،وقال« :إن
األهم يبقى ضبط العجز وتفاقم
الدين العام ،والرتكيز على
عودة النازحني اىل بالدهم،
نظرا للعبء الكبري الذي ينجم
عن النزوح يف لبنان ويتخطى
امكانات الدولة اللبنانية ،وهو
ما سنسعى اليه من خالل تنفيذ
االصالحات اليت اقرت يف
موازنيت  2017و ،2018وترمجته
عمليا يف أرقام موازنة عام
.»2019
واتفق الطرفان على «متابعة
امللفات اليت طرحت يف االيام
املقبلة».

وهاب مغردا:مع قرب إنتهاء العمليات يف القنيطرة
وجبل الشيخ التحية للجيش العربي السوري واألهالي
استقبل النائب نديم اجلميل،
يف مكتبه يف األشرفية ،وفدا
من حزب اإلحتاد السرياني.
وقد جرى البحث يف أمور تتعلق

مبستقبل املسيحيني يف الشرق
اىل جانب الوضع اإلقتصادي
اإلجتماعي والسياسي الصعب
الذي مير به لبنان.

غرد رئيس «حزب التوحيد
العربي» الوزير السابق وئام
وهاب عرب حسابه على موقع
«تويرت» قائال « :مع قرب
إنتهاء العمليات يف القنيطرة
وجبل الشيخ التحية للجيش

واألهالي
السوري
العربي
الذين قاتلوا حتت لوائه
ومتكنوا من محاية مناطقهم
وحتريرها من األرهاب لذا ال
خيار إال املراهنة على الدولة
واجليش».

صفحة 6

Saturday 4 August 2018

الـسبت  4آب 2018

Page 6

لـبنانيات

الرياشي يف بعبدا ناقال رسالة من جعجع:

مستعدون لتسهيل مهمة احلريري ضمن احلد االدنى املقبول للحجم والوزن
استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،وزير
االعالم ملحم الرياشي واجرى
معه عرضا لالوضاع السياسية
املتصلة مبسار
والتطورات
تشكيل احلكومة.

الرياشي

بعد اللقاء ،ادىل الوزير الرياشي
بالتصريح التالي« :نقلت اىل
فخامة الرئيس رسالة من رئيس
القوات اللبنانية الدكتور مسري
جعجع حول موقف القوات من
احلكومة واستعدادها لتسهيل
مهمة الرئيس املكلف ،ولكن
ضمن احلد االدنى املقبول للحجم
االنتخابي والوزن السياسي.
وقد ابلغين فخامة الرئيس ان
موضوع منح حقيبة سيادية
للقوات اللبنانية يتم حبثه مع
الرئيس املكلف».

مخيرب

واستقبل الرئيس عون النائب
السابق غسان خميرب وعرض
معه شؤونا عامة ومشاريع
تهم منطقة املنت الشمالي ،ال

سيما ما يتصل منها باملسائل
البيئية.

الرابطة املارونية يف اوسرتاليا

وعرض الرئيس عون مع وفد من
الرابطة املارونية يف اوسرتاليا
برئاسة الدكتور انطوني اهلاشم،
اوضاع اللبنانيني واملتحدرين
من اصل لبناني هناك.

الهاشم

والقى الدكتور اهلاشم كلمة،
اكد فيها ان «اللبنانيني يف
أوسرتاليا يتطلعون إىل دور
الرئيس عون احملوري يف مجع
كلمة اللبنانيني إلرساء وتعزيز

السالم والتناغم بني الشعب
بطوائفه وأحزابه».
وقال« :كلنا أمل بأن عهدكم
سوف يكون عهد االصالح
كل
واحتضان
واالزدهار
جناحكم»،
حتت
اللبنانيني
معربا عن االستعداد «حلشد
الطاقات االغرتابية لدعم مسرية
رئيس البالد لريتفع اسم لبنان
عاليا ،وللحفاظ على انتماء اكرب
للمغرتبني لوطنهم األم».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،

منوها ب»الدور الذي تقوم به
الرابطة يف جمال تأمني التواصل
بني لبنان املقيم واملنتشر»،
عارضا االوضاع العامة يف
البالد والظروف الراهنة ،مؤكدا
تصميمه على «العمل لتحقيق
النهوض االقتصادي املنشود
من خالل االصالحات اليت بدأت
سياسيا واقتصاديا بعد تثبيت
االستقرار االمين يف البالد».
ولفت رئيس اجلمهورية اىل ان
«اجملتمع الدولي يدعم لبنان
النه حقق اجنازات كثرية اظهرت
جدية وحرصا على اخلروج من
تراكمات املاضي ،وقد ظهر
ذلك جليا خالل مؤمترات باريس
«سيدر» وروما  2وبروكسل».

مهرجانات القبيات

ويف قصر بعبدا ،رئيسة جلنة
السيدة
القبيات
مهرجانات
سينتيا قرقفي حبيش مع وفد
من اللجنة اليت وجهت دعوة
لرئيس اجلمهورية حلضور افتتاح
مهرجانات القبيات يف  10آب
اجلاري.

جتمع العلماء :إلنهاء فرتة املراوحة صحناوي من جملس النواب :قانون املعامالت
بتشكيل احلكومة
االلكرتونية على سكة االقرار االسبوع املقبل

عقدت اهليئة اإلدارية يف
املسلمني»
العلماء
«جتمع
اجتماعها األسبوعي ،تدارست
خالله األوضاع السياسية يف
لبنان واملنطقة واصدرت بعده
بيانا اعتربت فيه «اننا نعيش
يف هذه األيام نهاية املشروع
التدمريي الذي شنته قوى
االستكبار العاملي على سوريا
وهذا ما كان ليحصل لوال صمود
حمور املقاومة وتقدميه أغلى
التضحيات يف سبيل احلفاظ على
وجوده متهيدا خلوضه املعركة
الفاصلة مع العدو الصهيوني.
واجلميع يعلم أن كل ما حيدث
يف املنطقة كان يهدف إىل
تدمري الدول العربية ،خصوصا
تلك احمليطة بالكيان الصهيوني
بعد أن شعر هذا الكيان ومن
يدعمه من قوى االستكبار
العاملي خبطر كبري يتهدده
وأيقن أن زواله قريب ،ولو قدر
حملور الشر الصهيو  -أمريكي
أن يدخل سوريا يف مرحلة
التقسيم والفوضى واقتطاع
أجزاء من أراضيها ملصلحة
الكيان الصهيوني وتركيا لكان
حمور املقاومة اليوم يعاني من
أزمة وجود حقيقية».
اضاف  »:إن جناح حمور
املقاومة يف تشكيل الوعي
الشعيب لألمة وتوجيهها حنو
العدو احلقيقي الذي هو العدو
الصهيوني وفضح املشروع

الصهيو -أمريكي واملتمثل
باجلماعات التكفريية أدى إىل
عدم استطاعة عمالء أمريكا يف
مترير صفقة القرن ،وكل ذلك
ما كان ليحدث لوال صمود
الشعب الفلسطيين ومقاومته
الباسلة».
ونوه التجمع «مبفاوضات التسوية
بني الفصائل الفلسطينية»
داعيا إىل «حلول جذرية تنطلق
من إعادة تشكيل منظمة
التحرير الفلسطينية وإلغاء كل
املعاهدات مع العدو الصهيوني
والتوجه لدعم االنتفاضة وتوفري
إمكانيات الصمود».
ودعا «الرئيس سعد احلريري
إلنهاء فرتة املراوحة وحسم
خياره بإعالن تشكيلة احلكومة
اليت يريدها بناء ملا هو متفق
عليه ولو ضمنا بني االفرقاء
كافة واليت تستند إىل معيار
ثابت هو أن يكون التمثيل داخل
احلكومة متناسبا مع التمثيل يف
داخل اجمللس النيابي الذي
النيابية
االنتخابات
أفرزته
األخرية».
ورأى انه «بعد أن أجنز اجليش
السوري سيطرته على كامل
احلدود مع فلسطني احملتلة ال
بد من عودة النازحني السوريني
إىل مناطقهم احملررة ويف هذا
السياق ننوه باملبادرة الروسية
لتأمني العودة اآلمنة للنازحني
السوريني».

أدىل النائب نقوال صحناوي
بتصريح يف جملس النواب ،قال
فيه« :أود ان أبشر اللبنانيني،
وخصوصا كل من يعمل يف
القطاع الرقمي .هذا القطاع
الذي أصبح من القطاعات
االساسية واقتصاد املعرفة هو
ركن اساسي من اقتصاد البلد،
وقانون املعلوماتية واملعامالت
االلكرتونية الذي كنا نبحث به
حاليا على سكة االقرار من قبل
اللجان املشرتكة االسبوع املقبل،
وقد توقفنا عند مادة هامة ومت
التوصل اىل صيغة تتالءم
اكثر مع مستلزمات احلداثة
واملعايري الدولية .نتحدث عن
 name domaineو Lb lebanon
غري املتوفرين حاليا يف لبنان،
وال خيضعا ملعايري هلا عالقة
بالقانون اللبناني والسيادة
اللبنانية بل خيضعا ملعايري
دولية ،واذا مل نلتزم بهما ال
ميكن ان نأخذ االعتماد الالزم
من قبل  ICANحتى نتمكن من
اصدار .»bL lebanon
اضاف« :كان نقاش طويل بني
النواب ،ووصلنا اىل صيغة
سوف يتم البت بها االسبوع
املقبل وهي تسمح بانشاء
مجعية خمتلطة بني القطاعني
العام واخلاص ،وعندما نقول
القطاع اخلاص يعين اننا نتحدث
عن النقابات واجلمعيات ،وهي
مجعية ال تبغي الربح وتتوىل
ادارتها  ،name domaineوهذا

امر خيضع للمعايري الدولية
اليت تسمح الن يعطى اعتماد
للبنان واخريا يتم االفراج عن
 Lb lebanonحتى يتمكن لبنان
من ان يستعمل من ال name
 ،domaineوهذا البند االساسي
الذي توقفنا عنده».
وتابع« :أما يف ما خيص
ومحاية
الشخصية
البيانات
فان
الشخصية،
املعلومات
القانون الذي جيري اقراره
ليس باملعايري االحدث ،وقد
أقرت يف عدة دول يف العامل
معايري
االوروبي
كاالحتاد
جديدة ملا يسمى  GDRPاليت
يتم فرضها على كل الشركات
اليت تعمل يف اوروبا ،أكانت
حملية ام اجنبية .وعلينا بعد
اقرار القانون ان ننظم ورشة
عمل سريعة ونعمل على اصدار
قانون جديد وانظمة جديدة يف
محاية املعلومات لشخصية،
تتالءم مع التشريع االوروبي
واالمريكي واالسيوي الذين
سبقونا كثريا ،فيما حنن ما زلنا
نناقش القانون احلالي الذي
وضع يف اخر التسعينات وهو
مستنسخ عن القانون االوروبي
املوجود يف العام  ،1995وحتما
اصبح متأخرا .علينا اليوم ان
نزيد انتاجية جملس النواب حتى
تتالءم مع احلداثة وتصدر قانون
يتالءم مع  GDRPلفرتة زمينة
غري طويلة .املهم اننا سوف نقر
القانون االسبوع املقبل».

اللجان املشرتكة أقرت مواد مشروع املعامالت االلكرتونية

الفرزلي :اقرتاح مكافحة الفساد يف عقود
النفط والغاز اخلميس املقبل

ترأس نائب رئيس جملس النواب
ايلي الفرزلي ،عند العاشرة
والنصف من قبل ظهر امس
االول يف جملس النواب ،جلسة
مشرتكة للجان :املال واملوازنة،
االدارة والعدل ،الدفاع الوطين
والداخلية والبلديات ،االقتصاد
والصناعة
والتجارة
الوطين
والتخطيط ،الزراعة والسياحة،
االشغال العامة والنقل والطاقة
واملياه وتكنولوجيا املعلومات،
يف حضور الوزراء يف حكومة
تصريف االعمال :سيزار ابي
خليل ،غازي زعيرت ومروان
محادة.
كما حضر النواب :فادي سعد،
آغوب ترزيان ،عماد واكيم،
ادي ابي اللمع ،جورج عقيص،
روال الطبش ،حسني جشي،
هنري شديد ،ابراهيم عازار،
حممد خواجا ،سليم عون ،قيصر
املعلوف ،نزيه جنم ،مصطفى
احلسيين ،نواف املوسوي ،سليم
اخلوري ،فريد البستاني ،ادكار
طرابلسي ،نقوال صحناوي،
شامل روكز ،روجيه عازار،
ميشال معوض ،ميشال ضاهر،
سامي فتفت ،امني شري،
هادي ابو احلسن ،نقوال حناس،
انطوان حبشي ،فؤاد خمزومي،
نديم اجلميل ،انيس نصار ،حممد
القرعاوي ،الياس حنكش ،علي
درويش ،عثمان علم الدين،
علي عمار ،ابراهيم املوسوي،
انور مجعة ،انطوان بانو ،آالن
عون ،جورج عطاهلل ،اسامة سعد،
هادي ابو احلسن ،انور اخلليل،
قاسم هاشم ،علي خريس،
علي بزي ،حممد نصراهلل ،وليد
البعريين ،عاصم عراجي ،علي
فياض ادي دمرجيان ،علي
طرابلسي،
عدنان
املقداد،
ادغار معلوف ،نديم اجلميل،
بالل عبداهلل ،جورج عدوان،
حكمت ديب ،بكر احلجريي،

دميا اجلمالي ،ابراهيم كنعان،
ايهاب محادة ،ايوب محيد ،جهاد
الصمد ،مسري اجلسر.
وحضر عن قوى االمن الداخلي
العميد زياد اجلزار ،عن اجليش
اللبناني الرائد حسام مسيكي
والنقيب حممود العثمان ،وعن
االمن العام الرائد وسيم منذر
والنقيب جهاد فحص.

الفرزلي

اثر اجللسة ،قال الفرزلي:
«كما تعلمون مجيعا ،انه مضت
سنوات كثرية على النقاش يف
قانون عصري يواكب التطور
وهو مشروع قانون يتعلق
باملعامالت االلكرتونية والبيانات
ذات الطابع الشخصي .اليوم،
السادة النواب يف اللجان
املشرتكة استفاضوا يف البحث
وأمعنوا به وتوصلوا اىل إقرار
كل املواد .وعلقت اجللسة
اىل العاشرة والنصف من يوم
اخلميس من االسبوع املقبل
القرار مادة وحيدة ،وضع نص
اقرتاح هلا ،ستوزع على السادة
النواب كي يتم إقرارها يف
جلسة اخلميس املقبل يف جلسة
اللجان املشرتكة ،حيث سيناقش
ايضا اقرتاح قانون يرمي اىل
مكافحة الفساد يف عقود النفط
والغاز .لذلك رفعت اجللسة على
هذا االساس ،واعتقد ان الذي
مت اليوم هو اجناز كبري جدا،
وسيرتك اثرا كبريا جدا على
مواكبة التطور للبنان».
سئل :هل هناك بنود هلا عالقة
مبؤمتر سيدر؟
اجاب »:طبعا ،كل البنود الواردة
على جدول االعمال ستصدق خالل
 3او  4اجتماعات ،سيكون كل
جدول اعمال اللجان املشرتكة
قد صدق ،هناك فقط مشروع
القانون املتعلق بالصفقات
العمومية الذي مت اسرتداده من
احلكومة».

درويش:اجليش يشكل املؤسسة احلاضنة للشعب اللبناني

شارك عضو كتلة «الوسط
املستقل» النائب الدكتور علي
درويش يف احتفال ملناسبة
عيد اجليش يف جبل حمسن يف
طرابلس ،يف حضور حمافظ
الشمال رمزي نهرا ممثال
برئيس قسم احملافظة لقمان
الكردي وفاعليات ،والقى
كلمة اكد خالهلا أن «اجليش
احلاضنة
املؤسسة
يشكل
للشعب اللبناني ،واحلصن
املنيع الذي حيمي احلدود
ويساهم يف حتقيق األمن يف
الداخل اللبناني بالتعاون مع
األجهزة األمنية».
ونوه بتضحيات ضباط اجليش
وجنوده ،مؤكدا أن «األول من
آب ليس عيدا للجيش وحده،

بل هو عيد لكل مواطن شريف،
عيد لقيم الشرف والتضحية
والوفاء ،عيد للشهداء الراحلني
يشكلون
الذين
واألحياء،
منارات على دروب احلرية
واجملد» ،مشريا اىل أن «األمور
تتجه يف لبنان حنو األفضل ،يف
ظل املؤسسات اليت نبنيها معا
وتشكل الضامن لنا مجيعا».
وختم داعيا «إىل االجتماع حتت
راية الوطن واحلق اليت يشكل
اجليش اللبناني أحد أسسها»،
مبديا التفاؤل باألجيال الصاعدة
اليت تقع عليها مسؤولية
مواجهة حتديات الغد« ،وهذا
العزم نستمده من مؤسستنا
العسكرية وسائر مؤسسات
الدولة اللبنانية».
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مـقاالت

مستـشفى صـيدا صـندوق «مـفخـوت»
رلـى إبـراهـيم

ملفات وزارة الصحة تبدأ وال تنتهي .هي مغارة علي بابا .بعضها
موروث ،وبعضها مدموغ «بوزير صحتنا وحياتنا» احلالي .ويستمع
النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم إىل إفادة املدير العام
لوزارة الصحة وليد عمار ،بعد أن كان قد استمع قبل أيام قليلة إىل
بناء على سلسلة
إفادة مستشارين لوزير الصحة غسان حاصبانيً ،
حتقيقات استقصائية ،أجرتها «األخبار» ،مدعمة بالوثائق الرمسية.
عينة جديدة من هدر املال يف املستشفيات احلكومية ،نبدأها
هذه ِّ
من مستشفى صيدا احلكومي.
«السقوف املالية ال ّ
حتل مشكلة املستشفيات احلكومية ( )...حنن
حنسن أداءها ونزيد مداخيلها املادية ( )...بهذه الطريقة نساعد
املستشفيات احلكومية وليس بزيادة السقف املالي ليتم هدره
بطريقة ما» .الكالم لوزير الصحة يف حكومة تصريف األعمال غسان
حاصباني يف مقابلة مع «املسرية» يف حزيران املاضي .ولكن
عوض انكبابه على مكافحة اهلدر يف املستشفيات احلكومية ،قرر
املشاركة فيه وقوننته ...ومستشفى صيدا احلكومي منوذج .يف
ما يأتي بعض املخالفات والفضائح املالية اليت تظهر استغالل
للسلطة مبعرفة وزارة الصحة اليت يفرتض أن تكون وصية على
املستشفى وتسهر على تطبيق القوانني فيه ال تشريعها:
تعيني الطبيب أمحد الصمدي مديرًا ورئيسًا جمللس اإلدارة،
علمًا أنه ال يستويف شروط الوظيفة وتعيينه خمالف للقوانني
واألنظمة .كذلك فإنه ختطى استطالع رأي جملس اخلدمة املدنية
وفق األصول .رغم ذلك ،أرسل حاصباني اقرتاح تعيني الصمدي
إىل جملس الوزراء ،حيث ُعينِّ مبلحق استثنائي قبيل االنتخابات
النيابية .زد على ذلك ،وافق وزير الصحة على قيام الصمدي
بأعمال طبية داخل املستشفى خالفًا للقانون الذي حيظر على املدير
أعما ً
ال كهذه ،وذلك استنادًا إىل املادة  8من املرسوم  5559اليت
متنع املدير من القيام بأي عمل طيب مأجور .وبذلك ،أتيح للصمدي
ضمنًا استغالل السلطة ،مبا فيها احتكار األعمال الطبية حلسابه.
وتظهر السجالت ارتفاع إيراداته من  85مليون لرية يف عام 2014
(كان يشغل منصب طبيب معاجل فقط) إىل  133مليون لرية يف
عام  2017عندما ابتدع له منصب «رئيس جلنة إدارية» قبل أن
يعي مديرًا للمستشفى.
نَّ
وافق حاصباني وفقًا للكتاب رقم  12030/1/18الصادر عنه بتاريخ
 10أيار  2018بتكليف (ق .ت ).مبهمات رئيس قسم احملاسبة
العامة ،و(أ.ب ).مبهمات رئاسة القسم اإلداري خالفًا للقانون،
بناء على طلب اللجنة اإلدارية تكليفهما هاتني املهمتني.
وذلك
ً
فاألخريان يعمالن مبوجب عقد شراء للخدمات ،فيما يفرتض وفق
القانون أن يكونا قد اجتازا امتحانات جملس اخلدمة املدنية.
تقسم فاتورة املرضى الطبية بني املستشفى والطبيب ،حيث
يفرتض أن حيظى الطبيب بنسبة معينة من املبلغ املدفوع .إال أنه
يف مستشفى صيدا احلكومي ،تتجاوز أتعاب مدير املستشفى أمحد
الصمدي نسبة ( %170علمًا أنه ال حيق له القيام بأي عمل طيب
مأجور) فيما ختفض أتعاب املستشفى إىل .%50
تقوم الطبيبة (ر.ع ).املتعاقدة مع قسم الصحة يف سرايا صيدا
احلكومية ،بأعمال طبية يف مستشفى صيدا احلكومي خالفًا
للقانون ،ملدة يومني يف األسبوع ،وذلك على مرأى ومعرفة من
إدارة املستشفى والوزارة وبتغطية من رئيسها الذي يشغل أيضًا
منصب مفوض احلكومة يف املستشفى .وبلغت مستحقاتها اليت مل
تقبضها بعد من املستشفى يف نهاية عام  2017حنو  121مليون
لرية ،تضاف إىل املبالغ اليت تقاضتها على مدى أكثر من 10
سنوات .وما زالت (ر.ع ).تزاول األعمال الطبية نفسها حتى اآلن.
كان يفرتض بوزارة الصحة معاقبتها استنادًا إىل التقرير الشامل
الصادر عن رئيسة دائرة الرقابة عن املستشفيات احلكومية
السابقة يف الوزارة ،الذي ُحِّول إىل حاصباني من دون أن يتخذ أي
إجراء حبقها .وسرعان ما كوفئت بتكليفها رئاسة قسم الصحة يف
السرايا مبوجب قرار أصدره وزير الصحة محل الرقم  711بتاريخ
 17نيسان  .2018طبعًا مل يلحظ القرار أنه ال ميكن املوظف املتعاقد
َّ
يكلف مهمات رئاسة القسم .وجتدر اإلشارة إىل أن التفتيش
أن
املركزي على علم أيضًا بهذه املخالفة املدرجة يف تقرير املفتشة
املالية ،لكن امللف ال يزال قابعًا يف أدراج التفتيش املركزي منذ
حنو عام.
يبلغ عجز مستشفى صيدا احلكومي حنو  17مليار لرية .ومن أجل
مضاعفة العجز ،وافق حاصباني على طلب إدارة املستشفى
حسم فروقات الضمان االجتماعي ووزارة الصحة لعائالت وأهالي
املستخدمني والعاملني يف املستشفى .علمًا أن معظم عقود هؤالء
هي عقود شراء خدمات ،فكيف باملوافقة على احلسم الذي يؤدي
إىل مراكمة العجز فوق العجز .وقد سبق لوزارة املالية أن رفضت
يف عهود سابقة تطبيق هذه احلسومات لتحقيق التوازن املالي ما
بني اإليرادات والنفقات.
عينت وزارة الصحة منذ فرتة وجيزة ،السيد (ح.ع ).مفوضًا للحكومة
يف مستشفى صيدا ،علمًا أنه سيبلغ السن القانونية يف  11آب
 2018املقبل .األخري طبيب متعاقد مع وزارة الصحة ،وبالتالي ال
ميكنه شغل هذا املنصب ،ألن القانون يشرتط أن يكون من عداد
موظفي وزارة الصحة ،وأن يكون من الفئة الثالثة على األقل ،وأن
عي ملدة ثالث سنوات ،بينما ُعينِّ لثالثة أشهر!
ُي نَّ
أصدرت إدارة مستشفى صيدا قرارًا بفصل املوظفة (ن.ص).

دراسة إسرائيلية :إضعاف حزب
اهلل بإثارة مفردة جنوبي  /بقاعي
يحيى دبوق

حاصباني يقرتح تعيني الصمدي بملحق استثنائي يف مجلس الوزراء
قبيل االنتخابات النيابية (داالتي ونهرا)
يف قسم حماسبة األطباء ،وذلك بعد إبالغها النيابة العامة املالية
والتفتيش املركزي ببعض املخالفات اليت جتري يف املستشفى
من منطلق احلفاظ على املال العام .على األثر ،طلب التفتيش
املركزي من الوزارة إعادتها إىل منصبها وتنبيه مدير املستشفى
إىل ضرورة احرتام القوانني من دون جدوى .كذلك خُّ ِ
ات َذت إجراءات
حبق املوظف يف قسم احملاسبة العامة (م.د ).لألسباب عينها،
وحسمت اإلدارة  10أيام من راتبه الشهري بعد وقفه احرتازيًا
ونقله من وظيفة احملاسبة العامة إىل قسم حماسبة املرضى غري
ِ
وصودر مكتبه وجهاز احلاسوب اخلاص به ملنعه من
املوجود أص ًال!
«الوصول إىل أي مستندات تدين اإلدارة».
جتري عمليات شراء طوابع يف املستشفى من دون أي إيصال
يثبت عملية الشراء وقيمة الطوابع ،وأحيانًا ال تطابق قيمتها املبلغ
املصروف.
جيري صرف بعض سلف املشرتيات على مسؤولية مدير املستشفى
(وأحيانًا خبط اليد ،مرفقة بعبارة على مسؤولية أمحد الصمدي)،
والسبب عدم تطابق الفواتري الرمسية واملبالغ املصروفة اليت غالبًا
ما تكون أكرب من الفواتري الرمسية ،لذلك يوقعها الصمدي على
مسؤوليته .وهو ما حدا جلنة املشرتيات إىل تقديم استقالتها
بسبب إلزامها بتوقيع فواتري بعد وصول البضاعة ومن دون الرجوع
إليها مسبقًا يف مرحلة طلبات الشراء .وألن «عروض األسعار يف
قسم املشرتيات معظمها قديم ويزيد على السنة» ،فيما «ال توجد
آلية ختريج بضائع يف معظم األقسام وعدم وجود جلنة استالم
فاعلة وال جلنة مناقصات وفض عروض ما خيالف القوانني املرعية
االجراء ويتم شراء نفس البضائع من مصادر خمتلفة» ،كما جاء يف
بيان اإلستقالة اجلماعية للجنة املشرتيات بتاريخ  14كانون األول
.2017
يقدم بعض األطباء تربعات ملستشفى صيدا مببالغ زهيدة مقابل
تسرت املستشفى عن عمليات جتميل جيريها هؤالء على حساب وزارة
الصحة أو الضمان االجتماعي حتت عنوان طيب .علمًا أن أي تربعات
تصل إىل املستشفى أو أي مؤسسة عامة حباجة ملوافقة الوزير حتى
ُّ
تسلمها ،وبالتالي حتديد وجهة استخدامها.
تتمكن اإلدارة من
جيري أمني الصندوق يف املستشفى مرجتعات مالية للمرضى
بصورة عشوائية ،إن من ناحية املرجتعات اليت حتمل نفس الرقم
ولكن بأمساء خمتلفة أو من ناحية املرجتعات ملرضى يعود تارخيها
إىل سنوات سابقة.
وصلت إىل املستشفى بالغات عن حماولة بيع معدات طبية ،فما
كان من اإلدارة إال التكتم على املوضوع وفصل أحد املوظفني
دون إحالته على التحقيق ملعرفة شركائه .وهذه ليست املرة
األوىل اليت حيصل فيها ذلك ،فقد باع املستشفى أفالم األشعة
خالل عام  2017من دون وجود جلنة تلف ،ومن دون أخذ موافقة
وزير الصحة .وقد جرت العادة بعد استعمال فيلم األشعة ،بأن
جتري أرشفة القسم املستعمل منه ،فيما تتلف بعض األجزاء بعد
أخذ موافقة جلنة التلف اليت تشكلها وزارة الصحة.
أدرج أحد أعضاء اللجنة اإلدارية ،الدكتور (أ.م ،).فواتري بعض
املرضى على حسابه اخلاص من دون تسديد املبالغ املتوجبة عليه،
سبب عجزًا إضافيًا وهدرًا لألموال اليت من املفرتض أن تدخل
ما ّ
إىل إيرادات املستشفى.
يتخلف املستشفى عن دفع مستحقات املوظفني الذين يغادرونه،
وأبرزهم السيدة (م.ز ).اليت مل ُتدفع مستحقاتها حتى اآلن رغم
تركها املستشفى منذ حنو عامني .لذلك ،تقدمت بشكوى إىل سرايا
صيدا يف هذا املوضوع ،وقد علمت «األخبار» أن وزارة العمل
أرسلت بطلب مدير املستشفى هلذه الغاية ،ويفرتض أن يليب
الدعوة اليوم ،إال إذا قرر التذرع بعذر ما لتفادي احلضور.
رغم جناح البعض يف امتحانات جملس اخلدمة املدنية ،متتنع إدارة
املستشفى عن استدعائهم لتوظيفهم .يف املقابلُ ،ي َ
تعاقد مع
عمال شراء خدمات للقيام بوظائفهم.
نص القانون الواضح خبصوص عدم قيام أعضاء جملس اإلدارة
رغم ّ
بأي عمل طيب داخل املستشفى ،يجُ ري أحد األعضاء ،الدكتور
(ر.ك ).استشارات طبية للمرضى ،وهو يتذرع بأن االستثناء
املطبق على مدير املستشفى يسري عليه.
َّ

اللجوء إىل اخليارات البديلة يف مواجهة حزب اهلل ،مطلب إسرائيلي
بات أكثر من ضروري يف املرحلة االخرية ،بعد تعذر املواجهة
العسكرية املباشرة ،وتلك غري املباشرة ،عرب اجلماعات اإلرهابية
املسلحة على اختالف مسمياتها.
اخلسارة اليت ُمنيت بها إسرائيل يف احلرب السورية ،وحتديدًا
سقوط رهانها على إمكان «خنق» حزب اهلل عرب البوابة السورية،
ال تعين التسليم ومن ثم البحث يف إمكانات تعايش مرفوض مع
تهديد يتعاظم مشا ً
ال ،بل تعين نقل احلرب من مسرح صراع يتعذر
النجاح فيه ،إىل مسرح من نوع آخر.
الرهان من جديد على تعزيز العوامل الداخلية املتفجرة يف لبنان،
وحتديدًا ضمن البيئة احلاضنة حلزب اهلل ،لعلها حتقق ما عجزت هي
عنه .هي خيارات غري عسكرية بديلة ،تقاد عرب احللفاء اإلقليميني
والدوليني ،وكذلك عرب بقايا احملور املعادي يف لبنان ،مبا يشمل
أيضًا جمموعة مغرضني وسذج ،خيدمون املصاحل اإلسرائيلية عن
قصد أو جبهالة.
وهذه املعركة تركز حتديدًا على بيئة حزب اهلل ،والسعي إىل
إجياد شرخ بينها وبني احلزب ،وأيضًا يف ما بينها ،مناطقيًا
ومطلبيًا وعائليًا .خطة بدأت بالفعل أوىل مراحلها التنفيذية مع
الرهان هذه املرة على إمكان حتقيق النتيجة اليت طاملا عجزت
عنها إسرائيل جراء القتال العسكري املباشر.
وتعد املراكز البحثية يف إسرائيل اجلهة الرديفة يف اإلعداد
ّ
للخيارات العملية يف مواجهة األعداء والتهديدات ،مبا يشمل
تلمس
بلورتها أمام صناع القرار يف تل أبيب .خيارات ميكن
ّ
مضمونها واجتاهاتها عرب ما يصدر عن هذه املراكز ،مع حتديد
اإلمكانات املتاحة نظريًا أمام تل أبيب ،وقدراتها الفعلية على
حتقيقها .يف هذا السياق ،صدر عن معهد بيغن ــــ السادات
للدراسات االسرتاتيجية ،التابع جلامعة «بار ايالن» ،ورقة
حبثية للباحثة األمريكية االسرائيلية ارينا تسوكرمان ،عاجلت
فيها إمكانات جناح الدعوة األمريكية األخرية إىل تشكيل «ناتو
عربي» ،يف مواجهة التداعيات السلبية للعجز العسكري السعودي
اإلماراتي يف حتقيق إجنازات يف اليمنّ .
حثت الورقة على ضرورة
مواجهة «حلفاء إيران» يف بيئتهم اخلاصة ،كجزء رئيسي من
الشروط املوضوعة لنجاح احللف واحلد من اخلسائر يف اليمن ،مع
الرتكيز على حزب اهلل يف لبنان واستغالل «نقاط ضعفه» يف
منطقة البقاع ،حيث خزانه البشري ومصدر قوته الرئيسي.
تسوكرمان اليت نشرت قبل أشهر ورقة حبثية طالبت فيها
السعودية بالبحث يف األسباب وراء إخفاقها يف استخدام رئيس
الوزراء اللبناني سعد احلريري يف ضرب حزب اهلل يف لبنان ،بل
وإخفاقها يف منع توغله (حزب اهلل) داخل احلكم اللبناني ،طالبت
يف الورقة احلالية بضرورة استغالل الفرصة الكامنة لتحقيق
املصاحل من خالل منطقة البقاع اللبناني .يرد يف الدراسة
وجوب مسارعة التحالف (العربي بقيادة السعودية) إىل التدخل
يف الساحة اللبنانية ،وحتديدًا يف البقاع ،ملواجهة نفوذ حزب
واحلد منه ،عرب إغراق املناطق البقاعية باملساعدات التنموية
اهلل
ّ
واملالية ،على أن تكون هذه املساعدات مباشرة من دون وسيط،
حمددة وموجهة لتحقيق األهداف.
تنصح الدراسة بضرورة العمل على اخلالف املناطقي ،وحتديدًا
ما يتعلق بالبقاع ومقارنته بغريه من املناطق ،يف إشارة منها
إىل اجلنوب اللبناني ،مع التأكيد على ضرورة استخدام مفردات
املقارنة ،اليت تشمل تساؤالت حول معنى وسبب أن يكون
العناصر املقاتلون يف صفوف حزب اهلل من املناطق البقاعية،
بينما الضباط والرتباء من مناطق أخرى ومدن مركزية!
ويف توجه ال خيلو من مبالغة وحتريف حقائق لغايات دفع املواجهة
بني الواليات املتحدة وحزب اهلل ،تشدد الدراسة على ما تسميه
تعاظم حضور حزب اهلل يف اليمن ،ودوره الفاعل يف تعزيز قوة
ومنعة احلوثيني أمام االئتالف العربي ،ومنعه من حتقيق اإلجنازات
العسكرية .حبسب الدراسة ،فإن الرتكيز على هذا اجلانب من
شأنه دفع الواليات املتحدة إىل زيادة تدخلها يف احلرب اليمنية،
ملواجهة حلفاء إيران فيها ،يف ظل قرار اإلدارة احلالية وضع
حزب اهلل على رأس سلم أولوياتها ،وعلى خمتلف الصعد ويف
أكثر من اجتاه ،وكذلك أن يدفعها لرتكيز مساعيها على حل
اخلالفات بني احللفاء (السعودية واإلمارات) ملواجهة التهديدات
املشرتكة.
تؤكد الورقة البحثية اإلسرائيلية التوجه حنو اخليارات البديلة
غري العسكرية ،بعد اتضاح فشل الرهان على احلرب السورية
ضد حزب اهلل .وبالطبع ،أن حتضر مفردة املقارنة بني «البقاعي
واجلنوبي» لغرض الفتنة ،يف مقالة أو دراسة إسرائيلية مرموقة،
مع اإلحلاح على استخدامها باعتبارها أداة جمدية يف حتقق هدف
إضعاف حزب اهلل ،هي بالتأكيد ليست أمرًا عابرًا ،بل تعكس،
بغض النظر عن إمكانات حتققها ،وجود رهان إسرائيلي بشأن
قدرتها على مواجهة حزب اهلل ،وصو ً
ال ــــ مبعية وسائط أخرى بدأ
تفعيلها عمليًا ــــ إىل إبعاد بيئته عنه ،وخاصة أنه توجد يف لبنان
حد سواء.
أرض خصبة للمغرضني ،وللسذج ،على ّ
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اسرتاليا يف اسبوع

هل يؤدي «وقف اهلجرة» إىل حل املشكلة؟

قبل  23عاما من تقديرات سابقة..
أسرتاليا تزيد إىل  25مليون نسمة
من املنتظر أن تشهد األسابيع
املقبلة زيادة التعداد السكاني
ألسرتاليا إىل  25مليون
نسمة.
ويأتي ذلك يف وقت يسبق
ما كان
بسنوات عديدة
متوقعا.
وقبل  18عاما ،كانت التوقعات
تشري إىل أن تعداد أسرتاليا
لن يبلغ مستوى  25مليون
نسمة قبل عام .2041
أسرتاليا
غرب
سيناتور
الليربالي دين مسيث اقرتح
األسبوع املاضي وقف اهلجرة
ملنح أسرتاليا وقتا للتنفس.
مسيث عن خماوف
وحتدث
بشأن فشل البنية التحتية يف
تلبية االحتياجات السكانية،
الفتا إىل أن أسرتاليا استندت
على توقعات سكانية غري
دقيقة مما جعلها غري جاهزة
يف الوقت احلالي الستيعاب
العواقب.
ويتم التطرق إىل مسألة اهلجرة
دائما عندما تبدو مستويات
الزيادة السكانية خارج نطاق
السيطرة.
ولكن السؤال ،هل سيؤدي
وقف اهلجرة إىل منح أسرتاليا

Australian News

أسرتاليا تدرس إلغاء تأشرية األثرياء
وال حيتاج األمر من املستثمر إال
املكوث  40يوما يف أسرتاليا ثم
التقدم للحصول على التأشرية
الدائمة بشرط أن يتم ترشيحه
من الواليات ليكون مؤهال
للحصول عليها.
وحيتل املستثمرون الصينيون
نصيب األسد يف التأشرية
املذكورة.
خالل  5سنوات ،ضخ حوالي
 705مستثمرا  1.057مليار
االقتصاد
داخل
دوالر
األسرتالي للحصول على نوع
آخر من التأشريات االستثمارية
أقل سرعة من النوع األول.
ويتطلب النوع الثاني توفري

املتنفس الذي حتتاجه؟
بولني هانسون زعيمة حزب
«أمة واحدة» دعت إىل إقامة
استفتاء شعيب بشأن اهلجرة.
أما بيل شورتن قائد حزب
العمال فتحدث عن خماوفه من
تزايد عدد املهاجرين بتأشريات
مؤقتة.
من جانبه ،قال وزير اهلجرة
بيرت دوتون إن ختفيض أعداد
املهاجرين من شأنه أن جيلب
ألسرتاليا العديد من الفوائد
مناقضا ما يراه وزير اخلزانة
سكوت موريسون.
العديد من الشخصيات العامة
البارزة تؤيد فكرة تعليق
اهلجرة إىل أسرتاليا للسماح
لعملية مواءمة البنية التحتية
للمتطلبات السكانية مثل بوب
كار وديك مسيث.
لكن اإلحصائيات تشري إىل أن
سكان أسرتاليا يشيخون مما
يرتبط بعواقب عكسية خطرية
عندما خيرج املزيد من الناس
من سوق العمل مما يقلص
حجم القاعدة الضريبية.
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 1.5مليون دوالر كاستثمارات
واإلنفاق عامني يف أسرتاليا
قبل السعي للحصول على
اإلقامة الدائمة.
وتوافد على أسرتاليا أكثر
من  2025من عائالت أصحاب
هذين النوعني من التأشريات
خالل األعوام اخلمسة املاضية.
وعالوة على ذلك ،مثة قلق
خاص من استغالل املستثمرين
الصينيني تأشرية االستثمار
لزيادة نفوذهم يف القطاع
العقاري األسرتالي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فيما رحب تورنبول باخلطوة

بول كيتينغ يفتح النار على اندماج
«ناين» و»فريفاكس»
رئيس الوزراء مالكولم تورنبول

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخنفاض أسعار العقارات يف أسرتاليا
إىل أدنى مستوى هلا يف  6سنوات
بول كيتينغ

اخنفضت أسعار العقارات يف
أسرتاليا إىل أدنى مستوى هلا
يف  6سنوات.
وتراجع متوسط سعر املنزل
يف سيدني إىل أقل من مليون
دوالر للمرة األوىل منذ .2015
وخالل العام األخري ،هبطت
أسعار املنازل يف أكرب مدن
أسرتاليا بنسبة .% 7
وأظهر مؤشر «كور لوجيك»
تراجع أسعار املنازل والوحدات
السكنية بنسبة  % 1.6خالل
العام الذي انتهى يف يوليو
املاضي.
وميثل ذلك االخنفاض األكرب
منذ أغسطس .2012
اخنفاض األسعار بنسبة 0.6
 %على أساس شهري هو
األعلى منذ سبتمرب .2011
تراجع متوسط سعر املنزل يف
سيدني إىل  988270دوالر
وهي املرة األوىل اليت يقل
فيها عن مليون دوالر منذ
.2015
أما متوسط أسعار املنازل
والشقق السكنية بشكل إمجالي

يف سيدني فقد تراجع بنسبة
 % 5.4خالل العام املاضي.
وشهدت داروين االخنفاض
األكرب بنسبة  % 6.2بدافع
هبوط متوسط أسعار الشقق
السكنية بنسبة .% 14.3
وخالل الشهور الثالثة اليت
انتهت يف  31يوليو ،اخنفضت
قيمة العقارات يف سيدني
بنسبة  % 1.1مقابل % 1.8
يف ملبورن.
األسرتالية
املدن
وتشكل
الكربى  % 60من سوق
العقارات.
وبلغ متوسط سعر العقار يف
أسرتاليا  554263دوالر.
واخنفض متوسط سعر املنزل
يف ملبورن بنسبة  % 1.4على
أساس سنوي ليبلغ مستوى
 813064دوالرا.
من جانبه ،قال تيم لوليس،
رئيس البحوث يف «كور
لوجيك» إن التوقعات تصب
يف صاحل استمرار هبوط أسعار
العقارات يف أسرتاليا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املستثمرون األجانب ال سيما من الصني يغمرون سوق العقارات يف
أسرتاليا

يتفادى اآلالف من أصحاب
املاليني األجانب الوقوف يف
طوابري اهلجرة الطويلة من
خالل شراء إقامة يف أسرتاليا
استثمارية
تأشريات
عرب
حصرية أدت إىل ضخ حوالي
 11مليار دوالر يف االقتصاد
األسرتالي.
بيد أن هذه التأشريات
إلغاؤها حيث ختضع
حكومة ترينبول بعد أن
مفوضية اإلنتاجية إنها
لالحتيال وال تصب يف
أسرتاليا إال القليل.

قد يتم
ملراجعة
كشفت
معرضة
مصلحة

وعالوة على ذلك ،فإن مئات
الطلبات يتم رفضها ألن
أصحابها مل يقدموا أدلة كافية
تتعلق بالكيفية اليت حصلوا
فيها على أمواهلم.
بعض املتقدمني للحصول على
التأشرية االستثمارية لديهم

صعوبات تتعلق بكيفية حتويل
األموال دوليا ،فيما ثبت ان
آخرين يتقدمون بوثائق مزيفة
أو أثريت حوهلم تقارير مفادها
أنهم ضالعون يف ممارسات غري
مقبولة مثل الرشوة واالحتيال.
وكشفت اإلحصائيات أن حوالي
 2000مهاجر ثري جنح يف
احلصول على تأشرية االستثمار
بنوعها األول واليت تشرتط على
صاحبها توفري  5ماليني دوالر
كحد أدنى لالستثمار فيها داخل
أسرتاليا منذ أن بدأ العمل بهذا
النظام يف .2012
وبشكل إمجالي ،ضخت تلك
التأشرية  9.87مليار دوالر يف
االقتصاد األسرتالي اليت تشرتط
على املتقدمني االستثمار يف
األسهم أو مشروعات رأس
املال أو سندات  4أعوام قبل
أن يتمكنوا من التقدم للحصول
على اإلقامة الدائمة.

طالب رئيس الوزراء الفيدرالي
األسبق بول كيتينغ ،مهندس
القواعد اإلعالمية يف حكومة
األسرتالية
املفوضية
هوك
للمنافسة ومحاية املستهلك
بالتدقيق الشديد يف عملية
الدمج بني القناة التلفزيونية
التاسعة و»فريفاكس».
ووصف بول كيتينغ أخالقيات
الشبكة التلفزيونية التاسعة
بأنها أشبه بـ «قط الزقاق».
ويف بيان شديد اللهجة ،قال
كيتينغ إن عملية اهليمنة هي يف
واقع األمر تطور استثنائي حنو
األسوأ.
وأضاف« :إذا امتلكت الشبكة
التلفزيونية التاسعة أغلبية
األسهم كما أعلنت ،ستكون
السياسة التحريرية بيدها».
وأردف كيتينغ أنه على مدى
أكثر من نصف قرن ،مل تظهر
شبكة القناة التلفزيونية التاسعة
إال «انتهازية وأخالقيات قط
الزقاق».
ومضى يقول« :ال تستند
التغطية
سياسة
سلوكيات
اإلخبارية واملعلوماتية للقناة
التاسعة على أي أساس
أخالقي».
واستطرد« :عرب سلسلة من
مبلكية
املتعلقة
التغيريات
الشبكة ،مل تتغري إدارتها
فإن
وبالتأكيد
التحريرية،

استحواذها على فريفاكس يعين
أن الليل سيتبع النهار».
وواصل« :يا له من خرب مؤسف
بالنسبة ألسرتاليا».
األسرتالية
احلكومة
وكانت
العام املاضي قد حررت قانون
اإلعالم.
وباملقابل ،رحب رئيس الوزراء
مالكومل تورنبول بإعالن الدمج
اإلخباريتني
الشبكتني
بني
متوقعا عدم وجود أية عراقيل
تنظيمية.
وتابع« :أعتقد أن اندماجهما
معا سوف يؤدي إىل تقوية
كليهما».
ولفت إىل أن التلفزيون
والصحافة اإللكرتونية واملطبوعة
تعيش أوقاتا غاية يف الصعوبة
واملنافسة هذه األيام».
وفسر ذلك قائال« :خدمات
اإلنرتنت اإلخبارية جعلت اإلعالم
أكثر تنافسية مما اعتاد عليه،
ولذلك فإن جلب الشبكتني معا
سوف مينح العالمتني املميزتني
درجة أمان أكرب ومن ثم أرحب
بعملية االندماج».
من جانبه ،قال وزير االتصاالت
ميتش فيفيلد إن اإلصالحات
اإلعالمية التارخيية للحكومة خلق
بيئة تستطيع بها املؤسسات
اإلعالمية األسرتالية امتالك
نطاق واسع من اخليارات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أبوت يشكك بقدرة املهاجرين االفارقة رقم قياسي 539 ..ألف مهاجر دخلوا تقليص عدد املهاجرين يكلف موازنة
على االندماج يف اجملتمع
أسرتاليا العام املاضي
أسرتاليا  500مليون دوالر سنويا

أظهرت إحصائيات نشرها مكتب اإلحصاء األسرتالي أن  539ألف
مهاجر انتقلوا إىل أسرتاليا يف السنة املالية  17-2016وهو األعلى يف
كافة العصور.
طوني أبوت
وزير الشؤون الداخلية بيرت داتون

ال كول ُقتلت يف التاسعة عشرة من عمرها

شكك رئيس الوزراء الفيدرالي
السابق طوني أبوت يف كافة
املهاجرين األفارقة يف أسرتاليا
يف ظل احتدام اجلدل بشأن
يف
السودانية
العصابات
ملبورن.
وحتدث أبوت إىل راديو « 2جي
بي» يف سيدني قائال« :حنن
نراكم املشكالت ألنفسنا من
خالل السماح بدخول أشخاص
إىل أسرتاليا من الصعب
اندماجهم معنا».
جاء ذلك يف أعقاب إعالن وزير
الشؤون الداخلية بيرت داتون
يف نهاية األسبوع عن «وجود
مشكلة قانونية ونظامية كربى
يف فيكتوريا» بسبب «العصابات
السودانية» اليت ربطها بواقعة
مقتل فتاة من جنوب السودان
يف التاسعة عشرة من عمرها
تدعى ال كول.
وأردف أبوت أن األشخاص ذوي
اجلذور السودانية يف فيكتوريا
رغم أنهم ال يشكلون إال أقل
من  % 0.1من إمجالي السكان،
لكنهم مسؤولون عن اقرتاف ما
يزيد عن  % 1من اجلرائم اليت
يتم ارتكابها يف هذه الوالية.
وعالوة على ذلك ،أردف أبوت
أن احتماالت ارتكاب عمليات
سطو مسلح على يد هؤالء
تتزايد عن عامة السكان مبقدار
 57ضعفا.
واستطرد« :لذلك مثة مشكلة
تتعلق بالعصابة اإلفريقية،
وينبغي على حكومة فيكتوريا
العمالية إدراك حقيقة أن هناك
مشكلة عصابة إفريقية يف
ملبورن».

وشكك أبوت يف قدرة املهاجرين
األفارقة على االندماج داخل
اجملتمع األسرتالي.
وزاد قائال« :ملاذا نراكم
املشكلة ألنفسنا من خالل
يصعب
ألشخاص
السماح
اندماجهم؟»
وتابع« :ولذلك أعرب عن كامل
تقديري لبيرت داتون الذي يبذل
قصارى جهده يف إدارة برنامج
اهلجرة مبا يتوافق مع مصاحلنا
القومية وليس يف مصلحة كافة
أمناط الناس الذين يريدون
اجمليء إىل هنا».
الوزراء
رئيس
واستشهد
بأرقام
السابق
األسرتالي
أوردتها هيئة إحصائيات اجلرمية
بوالية فيكتوريا.
وزير املواطنة وشؤون التعدد
الثقايف أالن تادج تطرق هو
اآلخر إىل اإلحصائيات املذكورة
واصفا إياها بأنها دليل على
وجود مشكلة خطرية يف ملبورن
تتعلق باجلرمية.
احملامية
شجبت
وباملقابل،
واملناصرة احلقوقية نيادول
نيون تعليقات أبوت ورأت أنها
ال حتقق أي شيء إال املزيد من
«نزع بشرية» األفارقة.
وأضافت أن مثل هذه التصرحيات
متثل ضربة أخرى يف سلسلة من
التعليقات الضارة اليت يتفوه
بها قادة سياسيون وتؤدي إىل
تهميش اجلالية اإلفريقية.
األسرتاليني
أن
وواصلت
من ذوي اجلذور اإلفريقية
أصبحوا خائفني جدا من مغادرة
منازهلم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صايف الهجرة إىل ومن أسرتاليا يف العام املاضي هو األعلى خالل آخر 13
عاما مع مراعاة األشخاص الذين غادروا أسرتاليا
كشفت إحصائيات أن أكثر
من نصف مليون مهاجر دخلوا
أسرتاليا العام املاضي مسجلني
رقما قياسيا جديدا.
األرقام اليت نشرها مكتب
اإلحصاء األسرتالي تظهر أن 539
ألف مهاجر انتقلوا إىل أسرتاليا
يف السنة املالية  17-2016وهو
الرقم القياسي األعلى يف كافة
العصور.
وبلغ صايف اهلجرة إىل ومن
أسرتاليا  262489مع األخذ يف
االعتبار األشخاص الذي غادروا
البالد.
كما تشري اإلحصائيات إىل أن
ثالثة أرباع املهاجرين ينتقلون
إىل سيدني وملبورن.
ويأتي ذلك قبل أسبوع من
السكاني
التعداد
مالمسة
ألسرتاليا ملستوى يتجاوز 25
مليون نسمة قبل املوعد الذي
كان متوقعا لذلك بـ  22عاما
كاملة يف تقرير نشرته احلكومة
الفيدرالية عام .2002
أما صايف اهلجرة يف العام املالي

 2107-2016فبلغ  262489وهو
أقل بشكل طفيف من الرقم
القياسي املسجل عام .2009
وأعلن وزير اهلجرة بيرت دوتون
هذا العام ختفيض معدل اهلجرة
إىل أسرتاليا مبقدار  20ألف.
 % 39.8من املهاجرين الذين
دخلوا أسرتاليا ذهبوا إىل نيو
ساوث ويلز ،بينما ذهب 34.3
 %إىل والية فيكتوريا.
وباملقابل ،ذهبت نسبة قليلة
من املهاجرين إىل املناطق
اإلقليمية يف أسرتاليا مقابل 74
 %تقريبا استقروا يف سيدني
وملبورن اللتني متلكان كثافة
سكانية عالية.
من جانبه ،قال مايلز بريلي
مدير إحصائيات اهلجرة مبكتب
اإلحصاء األسرتالي إن العدد
اإلمجالي للمهاجرين إىل أسرتاليا
يف العام املالي املنصرم البالغ
 539ألف هو األعلى يف كافة
العصور قبل حساب األشخاص
الذين غادروا أسرتاليا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من املتوقع أن تتكلف املوازنة
الفيدرالية  500مليون دوالر
سنويا جراء ختفيض عدد
املهاجرين إىل أسرتاليا مبقدار
 30ألف شخص ،وفقا لتقرير
اطلعت عليه فريفاكس ميديا.
وخالل  12شهرا انتهت يف 30
حزيران املاضي ،متت املوافقة
على  162ألف تأشرية دائمة
مقابل  190ألف يف العام
السابق.
ووصف وزير الشؤون الداخلية
ذلك باعتباره دليال على أن
سياسة اهلجرة تعمل كما
ينبغي.
ووضعت حكومة تورنبول اهلجرة
باعتبارها أهم القضايا يف
انتخابات السبت الفرعية (اليت
جرت السبت املاضي).
وختترب احلكومة سياسات رئيسية
الفيدرالية
االنتخابات
قبل
املقبلة.
وخالل الفرتة بني نيسان 2017
ونيسان  ،2018أعدت وزارة
اخلزانة تقريرين للحكومة بشأن
التكلفة املالية لتقليص اهلجرة.
واتسمت تلك الفرتة خبالفات
يف وجهات النظر بني رئيس
الوزراء مالكومل تورنبول والوزير
داتون بشأن إذا ما كان الوزراء
قد ناقشوا ختفيض قدرة
االستيعاب احلكومي للهجرة من
 190ألف سنويا إىل  170ألف
فقط.
بيد أن هاتني الوثيقتني لن تتم
اإلفراج عنهما حتت مظلة حرية
املعلومات.
استطاعت
فريفاكس
لكن

احلصول على ملخص لوزارة
اخلزانة يظهر كيفية مساهمة
املهاجرين األفراد يف الدخل
احلكومي.
إىل مساهمة
ونظر امللخص
املهاجرين بطريقة فردية واليت
تعتمد على حساب الدخل
الشخصي للمهاجرين ،واستطالع
الداخلية،
الشؤون
لوزارة
وإحصائيات اإلقرارات الضريبية
من خالل مكتب اإلحصاء
األسرتالي.
تقليص اهلجرة يف السنة املالية
املاضية مبقدار  162000يرجع
بأسرتاليا إىل مستويات ما قبل
.2011
ومن املعلوم أن النموذج
املستخدم يف موازنة -2011
 2012ما زال سليما ،حيث
يوضح أن زيادة برنامج اهلجرة
من  168700إىل  185000أسفر
عن زيادة سنوية يف الضرائب
من  214مليون دوالر يف -2012
 13إىل  382مليون دوالر يف
 14-2013و 569مليون دوالر
يف .2015-2014
وأردف ملخص وزارة اخلزانة:
«يف تقييم ذلك ،حنن منيز بني
اخلصائص املختلفة للمهاجرين
بني عمال مهرة أو هجرة ألسباب
عائلية أو إنسانية ،وكذلك
التداخل بني برنامج اإلقامة
اإلقامة
وتأشريات
الدائمة
املؤقتة».
ومل تكشف وزارة اخلزانة
تفاصيل تتعلق بتكلفة وفوائد
كل فئة.
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العالناتكم يف الهريالد االتصال على احد الرقمني:
0403482345
أو
96324818
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صدق أو ال تصدق ..هذا سجن شديد احلراسة يف أسرتاليا!

داخل أحدث سجون أسرتاليا شديدة الحراسة األمنية ،ال توجد أي
زنزانات ،ويستطيع السجناء إجراء مكاملات هاتفية يف أوقات متأخرة من
الليل ،ومشاهدة برامج التلفاز عرب شاشات تعمل بنظام اللمس

فريق التدخل املباشر يتمركز داخل مركز هانرت اإلصالحي ويقدم رد فعل
طوارئ سريع

التلفزيون التفاعلي الـ  60سم يوفر للسجناء إمكانية مشاهدة القنوات
املجانية والراديو وبعض األفالم

أعضاء من فرقة التدخل السريع يراقبون السجناء بعد استدعائهم من
مهجع يضم  25شخصا

الشرطية املخضرمة ميالني كامبتون تراقب أحد املهاجع يف مركز هانرت
اإلصالحي قبل وقت قصري من تجمع الغداء

شارلي ما زال أمامه  12عاما على األقل قبل نهاية عقوبته ويفضل تمضية
هذا الوقت يف مركز هانرت اإلصالحي

أحد السجناء وضع تلك الصور شبه العارية على جدران مقصورته
داخل أحدث سجون أسرتاليا
شديدة احلراسة األمنية ،ال
توجد أي زنزانات ،ويستطيع
السجناء إجراء مكاملات هاتفية
يف أوقات متأخرة من الليل،
ومشاهدة برامج التلفاز عرب
شاشات تعمل بنظام اللمس.
ورغم كل مظاهر الرفاهية اليت
يتسم بها السجن اجلديد ،لكن
سجناءه خيضعون حلراسة أمنية
قصوى.
السجن هو مركز هانرت اإلصالحي
مشال سيدني.
وتعتقد سلطات السجن أن
ذلك النمط قد يكون املستقبل
فيما يتعلق بعملية إعادة تأهيل
بعض من أسوأ اجملرمني
واملغتصبني والقتلة.
السجن الذي يسع  400سجني
ميلك ميزات ختلو منها املرافق
شديدة
األخرى
االصالحية
احلراسة بل أنه أيضا يعتمد على
تنفيذ برامج تعليمية للسجناء
وجتهيزهم للحياة خارج السجن

إذا انقضت مدة عقوبتهم.
بيد أن السجناء خيضعون
ألحد أقوى برامج املراقبة يف
سجون أسرتاليا ،باإلضافة إىل
فريق أمين خنبوي مسلح مؤهل
للتدخل الفوري حال حدوث أية
مشكالت.
تصميم مركز هانرت اإلصالحي
يعتمد على أربعة أجنحة حيوي
كل جناح على أربعة مهاجع،
على شكل مقصورات حبيث
تضم كل مقصورة منضدة
وكرسي ومرتبة وتلفزيون
تفاعلي  60سم ،كما يستطيع
السجناء تزيني مقصوراتهم
بالديكور املناسب هلم
رغم أن مركز هانرت اإلصالحي
يعمل استنادا على منوذج
خمتلف عن السجون شديدة
احلراسة لكنه ما زال سجنا يف
نهاية املطاف
ومن األمور املدهشة أنه على
مدى الشهور الستة األوىل
منذ افتتاح املركز مل حتدث أي

عرض للسجناء قبل التجمع حيث تتم قراءة األسماء ويجيب السجني بـ «نعم»

معدل االعتداءات يقل كثريا عن سائر سجون نيو ساوث ويلز شديدة الحراسة
حماولة اعتداء واحدة على أي
من  220موظف عامل.
وعالوة على ذلك ،مل حتدث
حاالت انتحار أو هروب ،بل
جمرد واقعة واحدة حملاولة
إيذاء النفس.
ويستطيع السجناء االحتفاظ
مبنتجات غذائية ومواد نظافة يف
مقصوراتهم اليت تضم شامبو
ومسحوق وبودرة وغريها

وبعكس معظم السجون األخرى
شديدة احلراسة ،ال يعتمد مركز
هانرت اإلصالحي على حسجن
السجناء وراء زنزانات تقليدية
ويتم تزويد النزالء بأوراق
تقطيع
وأدوات
تواليت
بالستيكية وشفرات حالقة
آمنة ميكن ختزينها داخل
مقصوراتهم
ومل حياول أي سجني االنتحار

قوة التدخل املباشر تستطيع الوصول إىل أي جزء يف مركز هانرت خالل
دقيقتني وقمع أي مشكالت
أو اهلرب ،بل جمرد واقعة
واحدة حملاولة إيذاء النفس
ويسمح للسجني باستعمال
ُ
منتجات مثل بودرة األطفال

والشامبو ومزيالت العرق ويتم
وضعها يف اجلزء العلوي من
املقصورة
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سامانثا إكس  Samantha Xتقرر العودة إىل
العمل يف ممارسة اجلنس رغم «اإلحراج»

خوفا من الشرطة..عاهرات
جنوب أسرتاليا «حتت األرض»

شارون جينينغز مديرة ماخور ( )SINتقول ان ازدياد مداهمات الشرطة
جعل عامالت الجنس معزوالت

عندما وجدت احلب  ،ختلت
سامانثا إكس عن عملها
«كداعرة رفيعة املستوى يف
أسرتاليا» .ولكن منذ أن مت
التخلي عنها ،قررت العودة
إىل ممارسة اجلنس  ...رغم
اإلحراج.
تركت بائعة اهلوى االكثر شهرة
واالرفع مستوى يف اسرتاليا
سامانتا  Xصناعة اجلنس بعد
العثور على احلب مع مذيع
األخبار يف القناة التلفزيونية
السابعة راين فيال ن

lyan Phe

.an
لكن لألسف ،حتطمت هذه
العالقة يف تشرين االول/
أكتوبر من العام املاضي.
السابقة،
الصحفية
وتقول
وامسها احلقيقي أماندا غوف،
إنها جتد «حرجًا» يف العودة اىل
عملها يف جمال اجلنس بعد أن
ادعت مرارًا وتكرارًا أن أيامها
يف ممارسة اجلنس قد انتهت.
ويف مقال نشر على موقع
األم
 ، Instagramكتبت
ّ
عاما أنها
البالغة من العمر 43
ً
كانت تصارع القرار منذ فرتة.
وقالت «قبل أن أعلن عالنية
(العودة اىل ممارسة اجلنس)
األسبوع املاضي ،كنت اشعر
اني امحل العامل على كتفي.
كنت ذلك الشخص الذي يسأل
شخصا غريبا على مقعد يف
احلديقة حول ما إذا كان جيب
علي أن أعود إىل العمل يف

ممارسة اجلنس أم ال.
واضافت قائلة «تقدمت بطلب
للحصول على وظائف  -مبا

يف ذلك ( ،dog walkerومل
أحصل حتى على مقابلة!) أثناء
حماولة إقناع نفسي بأن سامانثا
اصبحت من املاضي وال ميكنين
العودة إىل هناك .أعين ،كم
حمرجا!
سيكون ذلك
ً
وتابعت تقول «تقاعدت من
لت .يا لي
أجل احلب ،ثم ُذ ِب ُ
من خاسرة حقيقية! خطأ .احلياة
مرنة ،األشياء تتغري .احلياة هي
سلسلة من الدروس للتعلم
منها .ال أملك اإلجابة على
السعادة األبدية ،ولكن بالنسبة
لي ،امتالك األشياء اخلاصة بي
والقدرة على عيش حياة أريدها
حقًا ،بد ً
ال من االستيقاظ حول
«ما يعتقده الناس» هو سر
ابتساميت».
وكشفت سامانتا عن ان «رجال
حاول ابتزازي يف حني اني مل
أره  ،وقال إنه سيذهب إىل
َ
 dailymailوخيربهم عن عملي
السابق .شعرت اني عاجزة .مل
ً
طريقا سهلاً  ،لكنه الطريق
أخرت
بالنسبة لي .وجربتها!!»

سامانثا تعود إىل ممارسة
الجنس

يف شباط /فرباير  ،أصرت على
ان العودة إىل العمل يف صناعة
اجلنس كان غري وارد.
وقالت لصحيفة ديلي ميل:

«أنا شخص ال أعود أبدًا اىل
املاضي -سأواصل املضي
قدمًا».
وقالت «بينما أفتقد بعض
جوانب العمل يف ممارسة
اجلنس ،فإن الباب (للعودة
إىل هذه املهنة) مغلق بإحكام..
العمل يف اجلنس مينحك احلرية
واملرونة ،بعيدًا عن قيود
الوظيفة العادية وبينما كان هذا
وممتعا فان احتياجاتي
مثريا
ً
ً
تغريت..أنا أحبث عن االستقرار
اآلن».
لكنها أضافت أنها افتقدت
اجلانب االجتماعي يف مهنة
ممارسة اجلنس.
األصدقاء
«أفتقد
وقالت:
الذين اكتسبتهم يف هذه
الصناعة امللونة والباهرة ،وال
سيما النساء ،وااللتقاء لتناول
قوة
املشروب يذكرني مبدى
ّ
هؤالء النساء وخصوصيتهن».
واضافت «ال أزال أقوم بإرشاد
النساء يف هذه الصناعة وال
زلت أملك وكالة يف ممارسة
اجلنس تدعى مالئكة سامانتا
اكس(  (

nSamantha X A

،)gels
النساء
اللواتي
كهواية
هلا».
كشفت سامانثا إكس ألول مرة
كممارسة جنس
أنها كانت تعمل
ِ
رفيعة املستوى وذلك خالل
حيث أستخدم معظم
فوق سن الثالثني،
اخرتن ممارسة اجلنس
التفرغ الكامل
بدلاً من
ّ

خوفا من غارات الشرطة ،باتت
عاهرات والية جنوب أسرتاليا
يعملن بشكل متزايد «حتت
األرض».
مقابلة ليلة األحد

interview

(Sunday

 )Nightيف عام

.2014
ومنذ ذلك احلني ،انشأت
سامانثا
اخلاصة،
وكالتها
إكس إجنيلز  ،وكتبت كتابني
 -مدمن خمدرات :أسرار مرافقة

من الدرجة العالية (Hooked:
Secrets Of A High-Class
)Escort and Back On Top
والعودة إىل األعلى (Back On
 )Topتصف يف كليهما جتاربها

يف مهنة اجلنس.
بعد اإلعالن عن تركها صناعة
اجلنس يف  24تشرين االول/
أكتوبر  ، 2017ناقشت سامانثا
 Xبعض خططها املستقبلية يف

مشاركة مدونة (.)blog post
واوضحت سامانتا «مل أفكر
أبدًا يف أنين سأكتب هذا،
لكن احلياة تعمل بطرق رائعة
ومدهشة وغامضة! ..إنه حلزن
شديد ،ولكن أيضا إثارة كبرية،
بعد ست سنوات رائعة كسامانثا
 ،أقوم باالنتقال إىل حياة جديدة
ومشاريع جديدة».
وقالت« :سأظل منخرطة يف
هذه الصناعة الرائعة ،وستظل
ترى سامانثا إكس حتيط بك -
يف الواقع  -أنا أعمل جبد لبناء
العالمة التجارية اخلاصة بي
األكرب واألفضل».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

القبضة األمنية الغليظة واحلملة
املشددة اليت تستهدف عامالت
اجلنس يف جنوب أسرتاليا
تسببت يف دفع الصناعة إىل
االجتاه املتزايد إىل العمل سرا
بعيدا عن أعني الشرطة حبسب
شبكة صناعة اجلنس.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
شرطة جنوب أسرتاليا استخدمت
سلطاتها للدخول إىل «بيوت
دعارة مشبوهة»  176مرة خالل
السنة املالية السابقة مما أسفر
عن توجيه أكثر من  200اتهاما.
من جانبها ،قالت شارون
جينينغز مديرة «شبكة صناعة
اجلنس» إن الغارات وعمليات
االعتقال يف بيوت الدعارة
بأدياليد بدأت فجأة قبل عامني
أو ثالثة.
ومضت تقول« :فجأة ،بدأت
السلطات يف مداهمة بيوت
الدعارة وإغالقها».
وأردفت« :قبل ذلك ،كان
لدينا تنظيم ذاتي رائع ،لكن
عامالت
دفعت
التطورات
اجلنس»حتت األرض» ال سيما
بعد إغالق بيوت الدعارة».
وأضافت« :اجتهت عامالت
اجلنس للعمل حلال سبيلهن
بدال من ممارسة املهنة داخل

بيئة آمنة».
ولفتت إىل أن املنتميات لتلك
الصناعة ال يفهمن حقا أسباب
تلك القبضة األمنية الغليظة
اليت متارسها الشرطة ،مما جعل
عامالت اجلنس يشعرن بعزلة
متزايدة.
وأردفت« :إنه جنس بالرتاضي
بني أشخاص بالغني ،مع
حول
مستمرة
مناقشات
والتكلفة
األمان
احتياطات
والتأثريات».
وواصلت« :إنها أوقات مريعة
لعامالت اجلنس ،لكن ذلك لن
جيعلنا نتوقف عن العمل ،لكنه
جعلنا أكثر تشردا وخوفا».
وأشارت إىل أن التجارب
املاضية على مدى عقود أثبتت
أن احلال يكون أفضل عندما
تتعاون الشرطة معنا وال تعمل
ضدنا.
وقال متحدث باسم شرطة
جنوب أسرتاليا إن قسم مراقبة
الرتاخيص لديه مسؤولية تطبيق
القانون يف أرجاء الوالية.
يذكر أن جنوب أسرتاليا حتظر
تشغيل بيوت الدعارة أو أي
أماكن بغرض ممارسة اجلنس.
الشرطة
ورفض متحدث
التعليق على املنهج املتبع يف
استهداف بيوت الدعارة بالوالية
األسرتالية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 12

Saturday 4 August 2018

الـسبت  4آب 2018

Page 12

الدلـيل الـتجاري

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

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتـحقيقات

الشاطئ ليس كله ملوثاً :جواب نهائي؟
رحيل دندش
الشاطئ اللبناني ليس كله
لوثًا .هذا ما أكده األمني
ُم ّ
الوطين
للمجلس
العام
معني
العلمية
للبحوث
محزة ،أمس ،خالل إعالنه
نتائج دراسة لنوعية مياه
البحر .الدراسة أظهرت أن
 16من بني  25موقعًا مت
مسحها صاحلة للسباحة،
فيما هناك مناطق نسبة
التلوث فيها «مقبولة» ،من
دون أن يوضح ما اذا كان
يعين ذلك أن السباحة ممكنة
فيها« .االجيابية» اليت حاول
محزة إضفاءها على النتائج
مل متنعه من االقرار بأن هذه
النتائج غري نهائية« ،إذ
ميكن حدوث تغريات فجائية
يف نوعية املياه» بسبب
املكبات العشوائية ومياه

لم تشمل الدراسة املواقع الصناعية ومصبّات املجارير ألن «من الطبيعي» أن النتائج ستكون كارثية (هيثم املوسوي)

احملولة اىل الشواطئ .كما أن الدراسة مل تشمل
الصرف الصحي
ّ
املواقع الصناعية ومصّبات اجملارير ألن «من الطبيعي» أن النتائج
يف هذه املواقع «ستكون كارثية»!
من بني  25نقطة حبرية على الشاطئ اللبناني ،هناك  16حتمل
جيدًا وبالتالي يصلح استخدام الشاطئ فيها للسباحة
تصنيفًا ّ
وممارسة النشاطات املائية .هذا ما ُ
خلصت إليه دراسة لـ «املركز
الوطين لعلوم البحار» التابع للمجلس الوطين للبحوث العلمية حول
نوعية مياه البحر على طول الشاطئ اللبناني.
األمني العام للمجلس معني محزة ّ
أكد ،يف مؤمتر صحايف يف
إن
أن «التعميم خطأ ( )...ال يمُ كن القول ّ
مقره يف بريوت أمسّ ،
ملوثة .هذا كالم غري علمي .الصحيح
طرابلس ،مث ًال ،أو بريوت كلها ّ
ويناقض ذلك ما نشرته سابقًا مصلحة
ّ
أن هناك نقاطًا ُم ّ
لوثة»ُ .
تلوث كل املواقع الشاطئية ،وتأكيد
األحباث العلمية الزراعية حول ّ
رئيسها ميشال افرام أنه ال يوجد موقع يف لبنان غري ُملوث ،وإمنا
تلوثا.
هناك مواقع أقل ّ
عينات من  25حمطة على كامل
اىل
استندت
الدراسة
محزة أوضح أن
ّ
الشاطئ اللبناني البالغ طوله  220كيلومرتا ،من العريضة مشاال اىل
الناقورة جنوبا .ومت مسح هذه النقاط دوريًا لفرتة  30شهرا (من
كانون الثاني  2016حتى حزيران  .)2018وحبسب نتائج الدراسة،
«جيد» ،يعين أن املوقع حيوي على معدل يرتاوح بني
فإن تصنيف
ّ
ّ
 0إىل ُ 200مستعمرة بكترييا يف  100ملل من مياه البحر وهو ما
يندرج ضمن معايري ُم ّ
نظمة الصحة العاملية .ويف هذا السياق،
حاز عدد من املواقع على هذا التصنيف ،من بينها شاطئ
حممية صور الرملي ،شاطئ الناقورة ،شاطئ البحصة يف
أن هذه املواقع «صاحلة» للسباحة
جبيل ،املنية ...ما يعين ّ
وممارسة خمتلف النشاطات املائية.
ويعين تصنيف «مقبول» احتواء املياه يف املوقع 200
اىل  500مستعمرة بكترييا يف  100ملل .وقد حاز هذا
التصنيف عدد من املواقع من بينها الشاطئ القريب من
مطار القليعات يف عكار ،شاطئ املينا يف طرابلس ،املسبح
الشعيب يف صيدا ،واملسبح شبه الشعيب يف الصرفند.
أما املناطق ُ
امل ّ
لوثة» ،فهي تلك اليت
صنفة «سيئة»
و»م ّ
ّ
ُ
احتوت على معدالت تفوق ُ 500مستعمرة بكترييا يف الـ100
ملل .والالفت أن الدراسة أظهرت مواقع ترتفع فيها األرقام
اىل معدالت خيالية ،كما يف املنطقة الواقعة قرب مصب
نهر انطلياس ( 285ألف مستعمرة بكترييا ــــ قولونيات
برازية) ،وشاطئ الرملة البيضا الشعيب ( 26ألفًَا و،)750
واملنارة اجلديدة ( 20الفًا و!)350
بالتلوث.
املعروفة
املناطق
وبطبيعة احلال ،مل تشمل الدراسة
ّ
حبسب محزة« ،ال معنى للتحاليل اليت تؤخذ عيناتها من
مصبات اجملارير أو من مناطق صناعية أو وسط املرفأ حيث
تنطلق البواخر .فمن الطبيعي أن النتائج ستكون كارثية».

نتائج مؤقتة؟

ُ
«املشرق» عرب
ورغم إصرار محزة على إظهار اجلانب
استعراض املواقع غري ُ
لوثة ،كانت الفتة إشارته اىل
امل ّ
أن النتائج «حتمل قيمة زمنية ومكانية محُ ّددة ،وال يمُ كن
ّ
تعميمها يف كل األوقات .إذ ميكن حدوث تغريات فجائية
تسربت اليها مصادر تلوث
يف نوعية املياه ،سلبًا يف حال
ّ
جديدة ،واجيابًا يف حال وضع حد هلذه املصادر» .ورأى أن
«احلد من انتشار التلوث ومعرفة النقاط
التقرير من شأنه
ّ

النظيفة لنحميها ونوسعها حتى يستفيد منها الناس وبشكل أساسي
املسابح الشعبية»ّ .
أن الوضع «دقيق ،نظرا اىل كثافة املياه
وأكد ّ
اآلسنة والنشاط الصناعي املتزايد على الشاطئ وانتشار املكبات
العشوائية للنفايات الصلبة اليت ترتسب عصارتها يف أعماق البحر،
خصوصًا يف منطقة برج محود» .وأضاف« :النتيجة هناك كارثية.
ضعوا األرقام اليت تتخيلونها .سيكون الرقم أكرب من ذلك»! ووعد
بأن يعرض قريبًا نتائج نسب التلوث يف املنطقة احمليطة مبكب برج
محود اليت توصل إليها املركز من سطح البحر حتى عمق  60مرتًا.
ولكن أال ُتساهم التيارات املائية يف نقل التلوث واجلراثيم من
نقطة اىل ُأخرى؟ سألت «األخبار» محزة ،فأجاب« :صحيح أن
التيارات املائية تنقل اجلراثيم ،ولكن االحتمال األكرب أنها تنظفها،
وذلك عندما ختلطها بكميات مياه أكرب .فالشمس وامللح يساعدان
على تفككها ،خصوصًا أن مدة حياة اجلراثيم غري طويلة» .لكنه لفت
اىل أن «أي نقطة نظيفة اليوم قد يأتيها تيار ينقل إليها النفايات
فتتلوث» .ما احلل إذا؟ احلل ليس سهال ،حبسب محزة ،ألنه مرتبط
بكل من وزارة الداخلية والبلديات ،الصحة ،البيئة ،السياحة،
والنقل .لكل من هذه الوزارات صالحياتها« ،لكنه ال تنسيق بينها
ومحل أيضًا املسؤولية اىل البلديات اليت ترمي
حلماية الشواطئ «.
ّ
نفاياتها على الشواطئ .ودعا رئيسي بلدييت صور وصيدا اللذين
حضرا املؤمتر اىل معاجلة مسألة اجملارير ،منتقدا غياب حمطات
التكرير على املناطق الشاطئية اليت حتتضن حنو  %70من النشاط
اإلقتصادي يف لبنان.

عاصمة السياحة اخلليجية :حتوّالت األرض والسكان
شـادي طـنوس

كانت يومًا من أبرز مناطق االصطياف يف لبنان ،ارتبط امسها
ّ
ّ
باحملطة.
بالشام مرورًا بها ،وباتت تعرف
بالقطار الذي وصل بريوت
حتوالت يف األرض
مل تسلم من احلرب واملعارك والتهجري وشهدت ّ
والعمارة ...ويف السكان الذين مل يكونوا دائمًا من أهلها
ّ
جاء اخلليجيون إىل حبمدون يف مخسينيات القرن املاضي ومتلكوا
فيهاّ .
فضلوها على سواها من مناطق االصطياف لقربها من الساحل
أو ً
بلدية حبمدون
وصحة هوائها .يشري رئيس
ال ،ولطيب مناخها
ّ
ّ
الطبية دفعت كثريين
احملطة أسطا أبو رجيلي إىل «أن األسباب
ّ
من اخلليجيني إىل زيارة الضيعة .ومع شيوع أخبارها ،بدأ اخلليجيون
بالتوافد إىل املنطقة جلماهلا وهدوئها وسوقها ّ
ّ
املميز،
التجاري
ّ
للسكن واالصطياف فيها».
وبدأت استئجار البيوت ّ
أوىل عمليات ّ
الشراء بدأت مع الفنادق ،حبسب أبو رجيلي .وحبمدون
ّ
ُ
يف األساس تشكلت من «جمموعة أراضي ض ّمت إليها من القرى
البحمدونيني» .ال يرى الرئيس
اجملاورة وكانت مسكونة من غري
ّ
الت ّ
«سلبيات» ملوجة ّ
ملك «القدمية نسبيًا» خصوصًا أنه «منذ
أي
ّ
السبعينيات والثمانينيات متلك اخلليجيون أراضي وعقارات وشققا
اخلليجية
كثرية يف حبمدون كما يف بريوت» .األموال واالستثمارات
ّ
اليت تقاطرت بعد احلرب على البلد وأفادت من رغبة كثريين يف بيع
أمالكهم يف اجلبل ،عادت وتراجعت بعد  2005ثم  .2011األحداث
أديا إىل إقفال العديد
السياسية الداخلية واندالع األزمة السورية ّ
من احملالت ،لكن «مل تدفع األزمة باخلليجيني إىل بيع أمالكهم ،بل
ّ
والشراء فقط ،رغم تراجع حركة اصطيافهم
عمليات البيع
توقفت
ّ
وسياحتهم يف حبمدون» .ومن موقع العارف برأي السكان ،يؤكد
ّ
ّ
ويعقب« :أهل
التملك،
أبو رجيلي أنه ال توجد اعرتاضات على مسألة
املنطقة معروفون بانفتاحهم وكرمهم وحسن ضيافتهم».

شوارع بأسماء البيارتة

برمتها« :ضيعتنا طول عمرها
ال يكرتث الياس ،ابن حبمدون ،للمسألة ّ
هيك» .هنا ال تطبيق لقانون متلك األجانب ،ورمبا متلك اخلليجيني
سبق أول مرسوم نظم «ملكية غري اللبنانيني» عام  .1969لكن سكان
ّ
ّ
التملك
احملطة يبدون خوفهم من امتداد
القرى اجملاورة لبحمدون
الضيعة .جورج ،مث ًال ،وهو من ّ
وأوهلا حبمدون ّ
سكان تلك
إىل قراهم ّ
القرىّ ،
يرتب األوراق على املكتب أمامه وخيتصر موقفه بكلمات
معدودة« :تغيرّ دميوغرايف يلوح يف األفق»« .التغيرّ الدميوغرايف»
الذي يقصده ،هو يف الواقع تغيرّ يف األمالك وأصحاب األرض
أكثر مما هو تغيرّ سكاني طاملا أن أصحاب تلك األمالك ال يزورون
املنطقة ّ
إال يف الصيف.
ّ
ّ
احملطة وميكن أن ينسحب على
يتخطى حدود حبمدون
ذاك التغيرّ
ّ
العبادية ،قرنايل وغريها.
قبيع،
ة،
الشباني
محانا،
صوفر،
بطلون،
ّ
ّ
لكن الشراء يف تلك القرى ال يزال حمدودًا فيما تبقى «حصة األسد»
ألمالك اخلليجيني يف حبمدون احملطة .وهذا ما يؤكده رئيس البلدية
إذ يشري يف معرض كالمه عن األرقام إىل أن « 35يف املئة من
خلليجيني ،و 35يف املئة للبيارتة .والباقي
األمالك يف حبمدون تعود
ّ
امتد إىل أمساء الشوارع
ألهل حبمدون» .حضور العائالت البريوتية
ّ
مثل املشنوق وصربا وحبصلي ،األمر الذي يربطه أبو رجيلي بالواقع
املوجود« :هيك ربينا» .وفيما تنحصر األمالك بيد  65حبمدونيًا
فقط ،من أصل  1400نسمة ،ينفي الرئيس حدوث تغيرّ دميغرايف
إذ «إن ّ
كل من دخل حبمدون صار من أهل البيت» .املدينة ،كما
يصفها« ،صالون القرى اجملاورة ومدينة جامعة ومستقطبة للجميع،
وملتقى ألكثر من  35ضيعة ...وما رح تتغي».

جمود يف العقارات

ّ
تقلبات كثرية خصوصًا يف
شهدت أسعار العقارات يف حبمدون
التسعينيات ،بعد انتهاء احلرب اللبنانية .يرتاوح سعر املرت الواحد
أما مرت األرض
للشقق حاليًا «بني  1300دوالر وألفي دوالر»ّ ،
فريتفع «من مئة دوالر إىل ستمئة دوالر» حبسب املهندس وليد
خلليجيني
تعهد العديد من مشاريع البناء يف املنطقة
عبد النور الذي ّ
ّ
وكويتيني بشكل خاص .وإذ يرتبط ارتفاع األسعار يف حبمدون
ّ
بارتفاع أسعار العقارات يف لبنان بشكل عام ،يربط عبد النور
املتغيرّ ات يف حبمدون «باحلرب السورية اليت أثرت بشكل كبري على
سوق العقارات حيث سيطر اجلمود على القطاع ،وبنتيجتها تناقصت
ّ
وفضل عدد قليل منهم بيع أمالكه».
زيارات اخلليجيني إىل لبنان
مير اليوم ،وفق املهندس ،بـ»فرتة استقرار»،
لكن سوق العقارات ّ
ّ
لتملك
واملالك اخلليجي «ال يبيع وال يشرتي» .ومن خالل تقييمه
البيارتة واخلليجيني ،يعتربعبد النور أن «موجة ّ
التملك ال تعين أن
يتخلون عنها» فمن باع غلبته احلاجة« :بدو ّ
ّ
يعلم أوالده
أهل املنطقة
ويعيش».
للدالل وليم متى« ،منذ  2011غابت
«ما يف شغل» بالنسبة
ّ
االستثمارات وأصبحت حبمدون خالية من اخلليجيني ومكانًا لتناول
القهوة فقط» .أما أسعار العقارات فتختلف بني داخل القرية «حيث
تبدأ خبمسمئة دوالر» ،بينما تبدأ على الطريق العام أي خط الشام
«من األلف دوالر وما فوق» .متى الذي ينظر إىل معادلة « 60باملئة
البلدية
للخليجيني و 40باملئة ألهل حبمدون» بأسف ،يرى أن دور
ّ
ّ
يف ّ
كل هذا «هامشي» .لكن دور احلرب مل يكن هامشيًا يف يأس
األهالي من الدمار الذي طال حبمدون والقرى اجملاورة ،مما جعل
كثريين منهم يغادرون رافضني العودة إىل اخلراب والذكريات
املوجعة .أولئك باعوا أراضيهم لألقارب يف أحسن األحوال
وللخليجيني عندما مل جيدوا بدي ًال.
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مـقاالت وتـحقيقات

سـتة وسـتون عـاماً :نـبوءات « ٢٣يولـيو»
عبداهلل السناوي

فقد اختلفت موازين القوى الدولية ،وبدا العامل
كله يف حالة سيولة ،انتظارًا لنظام عاملي جديد.
ارتفعت نداءات التحرر الوطين وحق تقرير املصري
يف أرجاء العامل ،وكان ذلك ملهمًا للحركة
الوطنية املصرية ،للبحث عن طريق جديد وتبين
أفكار جديدة.
وكان «الضباط األحرار» جزءًا من طاقة الغضب
على كل ما هو تقليدي متهالك وموروث سقيم
من أفكار وسياسات ومواقف.
خرجت «يوليو» من داخل احلركة الوطنية الشابة
بأفكارها وأحالمها وإحباطاتها ،والروح الراديكالية
اليت سادتها يف طلب اجلالء والتغيري ــــ من داخل
السياق ال من خارجه.
■■■

ين الرجل؟
هكذا كتب كامل الشناوي صبيحة يوم  ٢٣متوز/
يوليو  ١٩٥٢يف صحيفة «األخبار».
نفذت بصرية الشاعر إىل خفايا ما وراء الغيوم
الكثيفة ،كأنه كان يعرف أن حركة الدبابات سوف
حتاصر قصر عابدين ،أو أن بيانًا سوف يصدر
باسم «الضباط األحرار» من اإلذاعة املصرية ،يف
اللحظة اليت يطالع فيها القراء ما كتب.
إهلام األدب ــــ يف تلك احلالة ــــ بتوقيت النشر
ال بتوقع نهاية النظام.
كان كل شيء يف مصر ُيشري إىل ذلك التوقع.
مل تكن يف طاقة الطبقة السياسية احلاكمة أن
تضطلع مبسؤولية طلب اجلالء ،الذي تصاعدت
نداءاته بأثر مبادئ حق تقرير املصري ،اليت سادت
اخلطاب العاملي بعد احلرب العاملية الثانية.
برزت على املشهد السياسي املضطرب قوى
جديدة ،تدعو إىل التغيري يف بنية النظام الطبقي
اجملحف باألغلبية الساحقة من املصريني ،ووصلت
رياح التغيري إىل قلب «الوفد» ،حزب األغلبية
الشعبية التقليدي ،ونشأت من بني صفوفه
«الطليعة الوفدية» األميل إىل اليسار برعاية
زعيمه مصطفى النحاس ،لكن القوى القدمية ظلت
هلا الكلمة العليا.
كان النحاس زعيمًا وطنيًا حاز شعبية كبرية
تعرضت للتآكل الفادح بعد توقيعه اتفاقية
 ،١٩٣٦اليت أفضت ــــ رغم مثالبها ــــ إىل دخول
جيل جديد من أبناء الطبقة الوسطى واملزارعني
وصغار املوظفني الكلية احلربية ،من بينهم مجال
عبد الناصر ورفاقه.
يف اللحظة ،اليت ألغى فيها النحاس االتفاقية
يف تشرين األول /أكتوبر « ١٩٥١باسم الشعب»
انتهت صفحة كاملة من التاريخ املصري قبل أن
تتحرك دبابة واحدة صبيحة  ٢٣متوز /يوليو.
بتوصيف شيخ املؤرخني املعاصرين الدكتور
يونان لبيب رزق ،فإن إلغاء االتفاقية «أخرج
املارد من القمقم ،الذي أجهز على ما بقي من
النظام القديم ،ومل يكن بوسع أحد أن ُيعيده حتى
الوفد نفسه».
انفسح اجملال واسعًا أمام القوى الوطنية الشابة
حلمل السالح يف منطقة قناة السويس ،وكان
الضباط األحرار يف قلب املشهد التارخيي.
ساعدوا بقدر ما استطاعوا على تدريب الفدائيني،
وشاركوا بأنفسهم بقدر ما هو متاح يف قتال
قوات االحتالل واستهداف معسكراتها.
سجل مذكرات كمال الدين رفعت ،أحد أبرز
ُت ّ
وجوه «يوليو» ،جتربة الفدائيني ودور «الضباط
األحرار» تنظيمًا وتدريبًا وتسليحًا.
كان ذلك تطورًا جوهريًا يف النظرة العامة للقضية
الوطنية ،بعدما بدا اليأس كاملاً من أي جالء
لقوات االحتالل بالتفاوض.
جتاوزت العمليات الفدائية أي أعمال فردية سابقة
شهدتها شوارع القاهرة من مهامجة أفراد قوات
االحتالل ،واالستيالء على ما لديهم من أسلحة
وذخائر.
حسب شهادته« :شاركت يف عمليات الفدائيني
مبنطقة القناة بعد إلغاء املعاهدة ،وكان ذلك
مبعرفة رئاسة التنظيم» ــــ قاصدًا مجال عبد
الناصر ،الذي ربطته به عالقة وثيقة منذ مطلع
شبابه حتى النهاية.
«دربنا طلبة متطوعني مبنطقة طريق القاهرة
ّ
ــــ الفيوم ،وتولينا قيادة بعض العمليات يف
اإلمساعيلية والقصاصني والتل الكبري ضد
املعسكرات الربيطانية ...وكانت رئاسة التنظيم
متدنا مبا حنتاج إليه من سالح وذخرية».
«بعد حريق القاهرةُ ،قبض على أفراد التنظيم
الفدائي وصودرت أسلحته».
توقفت العمليات الفدائية بسبب تلك االعتقاالت،
لكن بعد شهور قليلة كان الرد مدويًا مبا جرى
يوم  ٢٣متوز /يوليو.
■■■
كان عام  ١٩٥١مشحونًا بإشارات النهاية.
كتب إحسان عبد القدوس يف «روز اليوسف» ـــ
 ٨أيار /مايو ـــ مقالاً عنوانه «دولة الفشل».
جاء فيه باحلرف الواحد« :إننا يف مصر نؤمن
بالفشل ونعبد الفاشلني ...الفشل يف كل
مكان ...وأمام كل خطوة ووراء كل زعيم ،ويف
حنايا كل ملف ويف ظالم كل درج ويف طيات كل

يف لحظة تصدع النظام امللكي تبدّت قدرات عبد الناصر على إدارة املواقف الحرجة (أ ف ب )
صوت ...والفاشلون هم الذين حيكمون مصر،
وهم الذين يسوقونها من فشل إىل فشل ،ثم
إىل فشل جديد».
أخطر ما يف هذا املقال ما كتبه عن وزير احلربية،
فهو «فاشل ...فشل حتى يف االحتفاظ باختصاصه
وترك اجليش خيرج من بني يدي احلكومة والشعب،
ليكون هيئة كهنوتية هلا أسرارها ،وهلا سلطانها،
وهلا استقالهلا ،وهلا قائد فاشل».
كان ذلك تلميحًا إىل أن هناك شيئًا ما قد حيدث
من داخل اجليش إلنهاء دولة الفشل.
وكتب خالد حممد خالد يف اجمللة نفسها يوم
 ٢١آب /أغسطس مقالاً عنوانه« :صاحب اجلاللة
الشعب»:
«إذا كان يف مصر أحد جديرًا بأن ختشاه احلكومة
وجتامله فهو حنن ...ألننا أصحاب البلد الذين
نولي ونعزل ...ونضع ونرفع ...ونعز ونذل،
وإذا جردتنا ظروف طارئة من سلطتنا يومًا أو
بعض يوم ،فمردها احملتوم إلينا ...وإلينا وحدنا،
يف يوم ترونه بعيدًا ونراه قريبًا».
وقد كان حريق القاهرة يف  ٢٦كانون الثاني/
يناير  ١٩٥٢إنذارًا أخريًا مبا هو ٍ
آت.
يف اليوم السابق ،تصدى ضباط وجنود الشرطة
يف اإلمساعيلية بأسلحة بدائية لقوات االحتالل
الربيطانية رافضني تسليم مواقعهم.
أفضت الواقعة مبا محلته من استهانة بريطانية
وما عبرّ ت عنه من شجاعة مقاومة إىل إضراب عام
يف العاصمة لـ»بلوكات النظام».
تداعت األحداث بعدها إىل حرائق يف قلبها.
كان كل شيء فوق املسرح السياسي ُينذر
بنهاية قريبة ،مل يكن مبقدور أحد أن يتكهن
طبيعتها وصورتها وما بعدها .ويف هذه األحوال
املضطربة عال طلب التغيري
أفلت النظام العام وسادت الفوضى وعمليات
النهب والتخريب.
فرضت الطوارئ ونزل اجليش ــــ للمرة األوىل يف
التاريخ املصري احلديث ــــ الستعادة السيطرة
وفرض اهلدوء على املدينة املروعة.
حتى اآلن ،ليس هناك إجابة هلا صفة الفصل عن
سؤال :من حرق القاهرة؟
اعتقل زعيم «مصر الفتاة» أمحد حسني بتهمة
تدبري احلريق ،ووجهت التهمة إىل آخرين من دون
أن تثبت على أحد بعينه.
بنى أمحد حسني صيته على محلة يف جريدة
حزبه نشرت صورًا ملواطنني بؤساء حتت عنوان:
«رعاياك يا موالي».
رمبا يتحمل جانبًا يف مسؤولية ما حدث يوم ٢٦
كانون الثاني /يناير ،لكن األقرب إىل احلقيقة أن
خمزون الغضب وجد انفجاره يف إضراب «بلوكات
النظام» ــــ كأنه عود ثقاب ألقي على أرض
مشبعة بالوقود.

بقدر تعدد اإلجابات تتبدى حقيقة رئيسية أن
النظام امللكي مل يعد قادرًا على البقاء ،وال
مقنعًا بقدرته على تلبية احتياجات املصريني يف
عصور جديدة.
على أثر حريق القاهرة شاعت يف األجواء العامة
قصيدتان.
أوالهما للشاعر إمساعيل احلربوك:
ويشرتى
«سأنام حتى ال أرى ..وطين ُيباع ُ
سأنام عن عهد القتال ..حلم حتقق يف القنال
أضحى اجلهاد جرمية ..فلتسجدوا لالحتالل!!
برصاصهم صنعوا السالم ..فقل على مصر
السالم»
وثانيتهما ،للشاعر مأمون الشناوي دعا فيها
اجليش بال مواربة إىل إطاحة النظام امللكي:
«أنت إن تنصره ــــ يا حارس ــــ كنت املندحر
أنت أن ختذله ــــ يا حارس ـــ كنت املنتصر!
أترى يبقى طوي ًال جالسًا فوق الرماح
لن يطول الليل ...بل ال بد أن يأتي الصباح»
وكانت ذروة دعوته لتدخل اجليش:
«غضبة من عزمك اجلبار متحو كل باطل».
عندما كتب مأمون الشناوي قصيدته التحريضية
على قلب امللك ،فكر «الضباط األحرار» باستغالل
نزول اجليش إىل الشوارع للقيام بانقالب
عسكري ،لكن عبد الناصر مال إىل كسب بعض
الوقت ،حتى يستكمل هذا العمل فرص جناحه.
مل تكن إطاحة النظام امللكي حدثًا مفاجئًا قفز من
خارج سياق احلوادث ،أو بعمل سري حمض جرى
يف الظالم.
كان كل شيء فوق املسرح السياسي ُينذر بنهاية
قريبة مل يكن مبقدور أحد أن يتكهن طبيعتها
وصورتها وما بعدها.
يف هذه األحوال املضطربة ،عال طلب التغيري بأثر
تطورين جوهريني:
أوهلما ،تداعيات ما بعد اهلزمية العسكرية يف
حرب فلسطني ،اليت أفضت إىل مراجعات غاضبة
ملستويات الكفاءة العسكرية وأهلية امللك فاروق
للحكم ،وتساؤالت حادة عن مدى مسؤولية
الفساد املتفشي حوله يف اهلزمية ،ونشوء دولة
معادية على احلدود تهدف ــــ يف ما تهدف ــــ إىل
عزل مصر عن حميطها العربي.
كانت احلملة الصحافية على «األسلحة الفاسدة»
يف حرب فلسطني ،اليت كتبها إحسان عبد
القدوس على صفحات «روز اليوسف» ،واحدة
من عالمات النهاية.
فقد عكست أزمة ثقة متفاقمة يف نزاهة احلكم
وقدرته على حتمل أمانة املسؤولية.
وفق التحقيقات ،اليت أجريت بعد ثورة يوليو،
فإنه قد تدفقت على مصر أسلحة وذخائر من
خملفات احلرب العاملية الثانية ،تلف بعضها بسوء
التخزين لسنوات طويلة ،ووجدت من هو مستعد
أن يشرتيها بأسعار مبالغ فيها ونسب عموالت
عالية من رجال ومصاحل حول امللك دون علمه.
وثانيهما ،حقائق ما بعد احلرب العاملية الثانية،

يصعب تلخيص ما جرى يوم  ٢٣متوز/يوليو يف
حركة الدبابات أمام قصر عابدين ،واستيالء
«الضباط األحرار» على قيادة اجليش وإذاعة
البيان الرقم ( )١يف صباح ذلك اليوم.
مل يكن ممكنًا للتحرك العسكري يف  ٢٣متوز/
يوليو أن ينجح وينال دعمًا شعبيًا كبريًا لو أن
«الوفد» حافظ على مكانته ،ومل تتدهور أحواله
على النحو الذي انطوت به صفحته مع سقوط
النظام امللكي.
يف أجواء النهاية ،قاد القصر محالت ممنهجة ضد
«الوفد» ،وجرت حماوالت اغتيال لزعيمه مصطفى
النحاس ،وتولت صحيفة «أخبار اليوم» بإيعاز
ملكي محالت التشهري.
بعد  ٢٣يوليو ،أمعنت نفس الصحيفة يف التشهري
بامللك ولياليه ومباذله ،وخلطت على حنو مفرط
بني احلقائق والشائعات ـــ كما كتب رئيس
حتريرها مصطفى أمني.
وللمفارقة ،فإن ُكتابًا صحافيني من نفس اجليل
عز قوته ،لكنهم بعد
عارضوا النظام امللكي يف ّ
سقوطه حاولوا أن يروا بأكرب قدر ممكن من
التوثيق واملوضوعية قصته ،وكيف وصل إىل
النهاية ـــ كما كتب أمحد بهاء الدين حبس فنان
وعقل مؤرخ ،وحممد عودة مبا توافر لديه من
وثائق وشهادات وقدرة على التأريخ.
ملناسبة مرور مخسني سنة على ثورة يوليو ،طرح
حممد حسنني هيكل سؤا ً
ال جوهريًا ،تضمنه كتابه
«سقوط نظام»« :ملاذا كانت ثورة يوليو ١٩٥٢
الزمة؟».
أتاحت له جمموعات الوثائق الربيطانية ومذكرات
أبطال املرحلة أن ُيعيد بناء القصة من جديد بأكرب
قدر ممكن من التحري والتدقيق.
األكثر إثارة يف ذلك الكتاب املوثق أنه تطرق
موسعًا إىل خفايا ما كان حيدث يف القصر امللكي،
مسجلة على شرائط بصوت وكيل الديوان امللكي
حسن يوسف ،الذي عمل يف مركز الدراسات
السياسية واالسرتاتيجية مبؤسسة «األهرام»،
خالل رئاسة هيكل ،مسؤو ً
ال عن وحدة التاريخ
احلديث.
كانت تلك شهادة مسجلة كـ»وديعة ُتنشر بعد
عدد من السنني» ،حسب اتفاق بني الرجلني يف
حضور عبد الفتاح عمرو ،وهو واحد من أقرب
أصدقاء فاروق وسفريه فوق العادة يف لندن.
قدر هيكل أن مرور مخسني سنة على ثورة يوليو
يكفي ويزيد للبوح ببعض ما تضمنته الشهادة
املسجلة ،لكنه ترك األصل املسجل بصوت وكيل
الديوان امللكي لألجيال املقبلة ،قبل أن تلتهمه
ـــ رمبا ـــ حرائق برقاش.
كذلك كان يف حوزته تسجيالت أخرى حصل عليها
بعد ثورة يوليو ،تنال من أسرة النحاس ،رفض
رئيس احلكومة وقتها حممود فهمي النقراشي
استخدام مادتها للتشهري الشخصي.
يف األيام األوىل للثورة ،أودع مصطفى أمني
التسجيالت املمنوعة عند مجال عبد الناصر ،الذي
قال« :لن أفعل ما رفضه النقراشي».
بعد عقود طويلة ،قال هيكل الذي حصل عليها:
«لن أترك التسجيالت بعدي وسوف أحرقها».
تنطوي القصة على مفارقة أخالقية ثانية ،حيث
وصلت إىل هيكل مذكرات خطية ملصطفى أمني
نفسه تدخل يف أموره الشخصية ،رفض اإلفصاح
عنها وأوصى حبرقها.
يف جمموعات الوثائق والشهادات املختلفة تبدت
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مـقاالت وتـحقيقات
شبكة بإمرة ضابط ُتبيّض سج ّل عمالء

شطب أمساء يف النشرة اجلرمية وتشكيل عسكريني
رضـوان مـرتـضى

حقيقة واحدة أن النظام امللكي يتهاوى ،ومل يبق غري أن يتقدم
أحد إلزاحته.
فكر ـــ ذات مرة ـــ كاتب السيناريو حمفوظ عبد الرمحن أن يكتب
قصة األيام األخرية للملك من  ١٨حتى  ٢٦متوز/يوليو حيث تتفاعل
مشاعر وتضطرب أوضاع وتتغري دول ،يف مسلسل تلفزيوني
طويل ،مستندًا إىل ما تضمنه كتاب «سقوط نظام» من روايات
موثقة.
حادث هيكل يف مشروعه ،ومل يكن ممانعًا.
َ
من دواعي الدراما يف تلك الفرتة املتقلبة ،أن امللك فاروق فكر يف
«انقالب أبيض» ،يعلن بعده «ديكتاتورية عسكرية» حتكم مبراسيم
أي انتخابات برملانية إىل أجل غري مسمى
هلا قوة القانون ،وتأجيل ّ
ـــ كما تكشف الربقيات الربيطانية.
أجهضت حركة «الضباط األحرار» تفكريه وسبقته قبل أن تذهب
به إىل املنفى.
تبدت قدرات عبد الناصر على إدارة
يف حلظة تصدع النظام امللكي ّ
املواقف احلرجة.
أطاح احلكومة ومل يكن يستهدف ذلك يف البداية عندما رآها ترتنح
أمامه.
وأطاح امللك الذي مل يكن خمططًا مسبقًا عندما رآه يتهاوى أمام
نظره.
هناك قصة ـــ أوردها هيكل يف كتابه «سقوط نظام» ـــ تكشف
طبيعة املوقف يف حلظة انهياره واحلسابات املتغرية ،وكيف أديرت،
وحجم الدور الذي لعبه عبد الناصر.
يف اللحظات األوىل للحركة ،قبل أن تعلن بيانها األول ،سأل
رئيس الوزراء جنيب اهلاللي ،الذي متكن من الوصول هاتفيًا إىل
الصحايف الشاب املوجود يف مقر القيادة بغريزة الصحافة« :هل
تستطيع سؤاهلم إذا كانوا يريدون من الوزارة أن تستقيل؟».
التفت الصحايف الشاب إىل اللواء جنيب ناق ًال السؤال ،فظهرت
احلرية على مالحمه من مفاجأة سؤال مل ينتظره ،وتوىل عبد الناصر
اإلجابة قائ ًال« :له حق ...األفضل أن تستقيل الوزارة».
برأي للمرة األوىل ،فقلت ما معناه إن اهلاللي
«حاولت أن أتدخل
ٍ
رجل نزيه وقدير ،وهو بالكاد عاد أول من أمس إىل رئاسة الوزارة
بعد موقعة هائلة من أجل التطهري».
مؤداه« :إن ذلك خارج املوضوع ـــ قل له إن
رد عبد الناصر مبا
ّ
ّ
ذلك طلبنا ،وقد ّ
وفر علينا أن حنرجه بأن نطلبه منه».
قلت لألستاذ هيكل واحلوار يستفيض حول تلك القصة ودالالتها:
«إنها مؤسسة ملا بعدها ،كان ميكن ليوليو أن تأخذ مسارًا آخر لوال
ما أبداه من قدرة على اختاذ القرار يف حلظته ،فلم يكن هناك
وقت للتفكري ،والصباح يوشك أن يطل على بلد جرت فيه حركة
عسكرية».
قال« :ما قصدته يف رواية تلك القصة أن أقول إنه رجل خمتلف
وقدراته على التصرف يف األوقات احلرجة غري عادية ،وأن ذلك قد
تبدى منذ الساعات األوىل لظهوره على املسرح السياسي».
ّ
■■■
مل تكن احلركة مفاجئة متامًا ،فقد كان اجلو العام يشي بأن شيئًا
داخل اجليش ميكن أن حيدث؛ فـ»هناك سخط منتشر باجليش ،ومن
احملتمل أن يفضي إىل عملية من نوع ما» ـــ حسب برقية الوزير
الربيطاني املفوض يف القاهرة مايكل كرسويل إىل وزير خارجيته
أنتوني أيدين يوم األحد  ٢٠متوز/يوليو.
وجاء يف برقية بريطانية أخرى أرسلت إىل هيئة أركان احلرب
اإلمرباطورية يف لندن يوم اإلثنني  ٢١متوز/يوليو« :املعلومات اليت
لدينا أن هناك توترًا على نطاق واسع يف الوحدات العسكرية
املصرية واحتماالت العصيان واردة».
كان جناح احلركة يف صبيحة  ٢٣متوز/يوليو ملغمًا باحتمال تدخل
القوات الربيطانية ،اليت بلغت  ١٢٠ألف جندي يف معسكرات قناة
السويس ،إلجهاضها.
بدا كل احتمال مرتهنًا مبدى الدعم الشعيب الذي حتوزه احلركة.
إذا ما كان قويًا فإنه قوة ردع ألي احتمال تدخل.
هذا ما حدث بالضبط.
من دواعي الدراما يف تلك الفرتة املتقلبة ،أن امللك فاروق

فكر يف «انقالب أبيض» ،يعلن بعده «ديكتاتورية عسكرية» حتكم
أي انتخابات
مبراسيم هلا قوة القانون ،وتأجيل ّ
حبكم الوثائق الربيطانية ،كانت هناك خطة جاهزة يطلق عليها
«روديو» الحتالل القاهرة والدلتا واإلسكندرية ،لدى أي طارئ
مفاجئ ،وجرى االستعداد لتنفيذها.
اعتمدت تلك اخلطة على القوة اجملردة بال أي غطاء قانوني بعد
إلغاء اتفاقية .١٩٣٦
حبكم نفس الوثائق ،فإن امللك فاروق طلب التدخل العسكري
الربيطاني إلجهاض التمرد عليه على حنو ما فعله عمه اخلديوي
َّ
يتلق إجابة.
توفيق عام  ،١٨٨٢لكنه مل
بدا فاروق مذعورًا ـــ وفق برقية للسفري األمريكي جيفرسون
كافري ،الذي أخذ يهدئه دون جدوى.
مل يكن هناك أي معلومات هلا قيمة عن توجهات احلركة ،وال
من ميسكون بزمام املوقف ،فتبدت تناقضات يف االستنتاجات
والتصرفات.
بقوة الوثائق الدامغة ،فإن أي حديث عن صلة ما ربطت «الضباط
األحرار» باالستخبارات األمريكية حمض كالم فارغ.
غابت بالكامل أي إشارات إىل مجال عبد الناصر ،أو أي أحد آخر من
جملس القيادة ،باستثناء أنور السادات واللواء جنيب ،الذي صدر
البيان األول بامسه.
جرت اتصاالت لضبط ردود فعل الربيطانيني ،ومل يكن األمريكيون
يف وضع يسمح هلم بتقدير موقف على قاعدة معلومات واضحة.
أي معلومات
وفق الوثائق األمريكية والربيطانية ،مل يكن هناك ّ
ذات قيمة عن شخصية اللواء جنيب صبيحة  ٢٣متوز/يوليو ،رغم
أنه انتخب رئيسًا لنادي الضباط يف مواجهة صرحية مع رجال
امللك ،ورشح مرتني وزيرًا للحربية يف حكوميت حسني سري وجنيب
اهلاللي ،غري أن امللك مل يكن مستعدًا إلسناد هذه املهمة إليه،
مبديًا غضبه كل مرة من جمرد ذكر امسه.
كانت انتخابات «نادي الضباط» يف كانون األول/ديسمرب ١٩٥١
اختبارًا للقوة والتأثري يف صفوف اجليش من قبل «الضباط
األحرار» ،وكان حل جملس إدارته املنتخب إيذانًا مبواجهة حمتملة
تقرتب مواقيتها.
وكان تغيري الوزارات بعد حريق القاهرة يف  ٢٦كانون الثاني/يناير
 ١٩٥٢حدثًا متوقعًا كل حلظة.
شهدت تلك الفرتة إقالة وزارة «الوفد» برئاسة مصطفى النحاس،
وتولي علي ماهر رئاستها ،ثم جاء امللك بنجيب اهلاللي بعد شهر
واحد ،قبل أن يقيله هو اآلخر يف ظروف مريبة بصفقة مالية
بلغت مليون جنيه ،دفعها أمحد عبود وسجلتها برقيات السفارة
الربيطانية ،ثم كلف حسني سري حبكومة رابعة قبل أن يعود
للهاللي ،لكن حكومته مل تتمكن من االجتماع ،فقد أطاحت «يوليو»
اللعبة كلها.
جرى ذلك كله يف أقل من سبعة أشهر.
بدا أن كل شيء يؤذن باملغيب قبل أن حتل النهاية وتطوى صفحة
حكم أسرة حممد علي.
وصف أمحد بهاء الدين املشهد األخري لفاروق بالتفصيل وختمه
بالعبارة اآلتية:
« ...وحتركت احملروسة إىل عرض البحر ...والشمس تغرب...
وقال الذين سافروا معه ...إنه دخل مباشرة إىل حجرته ...وأخذ
بكاء حارًا ،طوي ًال ،مسموعًا ...ندم على خطايا وآثام ال تغسلها
يبكي
ً
مياه البحر وال يطمسها ظالل الليل الذي أطبق على املركب».
كان هناك اجتاه قوي لدى عدد من ضباط القيادة إلعدام امللك.
اعرتض عبد الناصر ،ويف ذاكرته احلكمة اليت انطوت عليها رواية
«قصة مدينتني» لتشارلز ديكنز من أن الدم جيلب الدم.
ذات مرة ،قال فاروق على مائدة قمار« :إن ملك الكوتشينة هو
امللك الوحيد الذي سيبقى».
وقد كان.
عندما سقط فاروق ،خرج مجال عبد الناصر من الظل إىل مقدمة
املشهد ـــ كأنه إجابة عن سؤال طرحه شاعر بإهلام األدب صبيحة
 ٢٣متوز/يوليو :أين الرجل؟
* كاتب وصحايف مصري

أوقفت الشرطة العسكرية ضابطًا برتبة رائد متورط يف شطب أمساء
مطلوبني جبرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي وإخالء سبيل موقوفني
وتشكيل ضباط مقابل مبالغ مالية .وقد أدت التحقيقات حتى اآلن
اىل توقيف عدد من املطلوبني املدنيني والعسكريني املتواطئني مع
الضابط املشتبه فيه ،فيما ُأحيل  ١٢موقوفًا مدنيًا وعسكريًا اىل
القضاء يف فضيحة بيع الشهادات اجلامعية املزورة.
يسجل لقائد اجليش العماد جوزف عون ،منذ وصوله إىل سدة قيادة
املؤسسة العسكرية يف آذار  ،2017أنه متكن من مقاربة ملفات حاذر
أسالفه مقاربتها ،وال سيما وضع اليد على بعض مواقع الفساد،
ومنها قضية دخول املدرسة احلربية عن طريق ُرشى لضباط ونافذين
يف مواقع سياسية وأمنية ،وقضية الشهادات املزورة اليت يستعني
بها بعض العسكريني ،ورمبا غريهم ،ألجل نيل الرتقية.
هذه املرة جاء دور بعض الضباط الذين يستغلون املنصب العسكري
من أجل حذف أمساء مطلوبني من النشرة اجلرمية ،وبعضهم مطلوب
يف قضايا العمالة إلسرائيل أو ضمن شبكات إرهابية.
اكتشاف
يف التفاصيل ،متكنت خمابرات اجليش من
تورط ضابط
ّ
يف فرع األمن العسكري يف اجليش يف ملفات فساد .طرف اخليط،
يف القضية ،معلومات كان يتداوهلا عسكريون ّ
جمندون ومدنيون عن
وساطات يبذهلا ضابط برتبة رائد ُيدعى (أ .د ).للبت إجيابًا يف إخالءات
سبيل موقوفني .بعد التدقيق ،تبني أنه ينشط اىل جانبه عسكريون
ومدنيون .مل تكن هذه تهمة الرائد (أ.د ).فقط ،إذ تبني أنه يقبض
مبالغ مالية مقابل حذف أمساء املطلوبني من النشرة اجلرمية .كذلك
يسهم يف تشكيل عسكريني وضباط تبعًا للطلب أيضا.
ليس هذا فحسب ،إذ تبني أن الضابط (أ.د ).يتقاضى مبالغ مالية
لشطب اسم املشتبه فيهم بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي مبوجب
الربقية  .303وهذه الربقية حمصورة باملطلوبني جبرائم العمالة دائمًا،
واإلرهاب يف بعض احلاالت ،حصرًا دون باقي اجلرائم ،باعتبارهما
بأن هذه الربقية تصدر عن مديرية املخابرات
متسان األمن القومي ،علمًا ّ
يف اجليش وليس عن القضاء ،فال تسقط إطالقًا بانقضاء أي مهلة
زمنية ،على عكس بالغ البحث والتحري الذي يسقط مبرور الزمن
أو مبرور املهلة اليت حددتها املادة  24من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية .وبالتالي ،فإن املطلوب جبرائم عادية ،أيًا تكن ،تشطب
ّ
البالغات عن سجله مبجرد توقيفه وتسليمه اىل القضاء ،أما املطلوب
بهذين اجلرمني فال تشطب الربقية  303الصادرة يف حق املشتبه
فيه وتبقى على سجل الشخص املطلوب بهما ،لضرورة إبقائه حتت
تقدمه بطلب ّ
معلل للنيابة
حمددة ،منها ّ
املراقبة الدائمة ،اال يف حاالت ّ
العامة العسكرية يف هذا الصدد ،وإذا حصل على موافقة القضاء
العسكري يتم شطبها.
ويف هذا السياق ،علمت «األخبار» أن الضابط ُ
ُ
استدعي
املشتبه فيه
يف بداية األمر إىل التحقيق يف مركز خدمته ،لكنه ُترك ُ
وأبقي قيد
املراقبة املشددة .وبعد فرتة من املراقبة ومجع املعلومات بشأن
لب من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثالثة
نشاطه غري القانونيُ ،ط َ
أسابيع ،حيث جرى التحقيق معه ومت نقله اىل سجن الرحيانية حيث
يقبع اليوم .وقد توسعت التحقيقات ليتم استدعاء مخسة مشتبه
فيهم ،بينهم سيدة ،حيث تبني وجود شبكة ُيعتقد أن بعض أعضائها
كانوا يلعبون دور السمسرة أو صلة الوصل بني الضابط وطاليب
«اخلدمة» .كذلك فإن التحقيق الداخلي يف املؤسسة العسكرية مل
ينته بعد ،ال سيما بعد احلديث عن دور له يف دورات التطويع الثالث
األخرية يف اجليش.
وعلمت الزميلة «االخبار» أنه جرى إخالء سبيل ثالثة موقوفني من
عائلة واحدة ،فيما ُأبقي على الضابط املوقوف وموقوف مدني ُيدعى
(ش.ذ ).وسيدة يتكتم احملققون على كامل هويتها.
وعلمت «األخبار» أن قائد اجليش أعطى تعليمات مشددة بعدم التهاون
يف الكشف عن كل املتورطني يف هذا الشبكة ،خصوصًا أن املسألة
تتخطى الفساد إىل حماولة املس باألمن القومي.
وبالتزامن مع التحقيقات يف هذا امللف ،ختمت مديرية املخابرات يف
اجليش حتقيقاتها مع الشبكة املتورطة يف ملف بيع شهادات جامعية
لعسكريني لنيل الرتقية ،وهو امللف الذي أثارته «األخبار» قبل عشرة
أيامُ ،
وأ َ
وقف فيه عدد من العسكريني الذين اشرتوا الشهادات لنيل
الرتقية.
وكشفت مصادر قضائية أن تسعة موقوفني مدنيني ُأحيلوا اىل النيابة
العامة يف جبل لبنان ،بعد ترك موقوفة مبوجب سند إقامة .ومن
املنتظر ادعاء احملامية العامة االستئنافية يف جبل لبنان القاضية
كارمن غالب على املشتبه فيهم جبناية التزوير مبوجب املواد ٤٥٩/٤٦٠
اليت تصل عقوبتها اىل السجن مخس سنوات .كذلك ُأحيل ثالثة
عسكريني موقوفني اىل القضاء العسكري حبسب االختصاص.
وقد ُس ّطر بالغ حبث وحتر حبق كل من (ط .ج ).و(ع .ع ).و(ح.ز).
املتوارين عن األنظار ،علمًا بأن األخري صودف وجوده يف تركيا أثناء
إماطة اللثام عن الشبكة وبدء التحقيقات مع املوقوفني فيها .وعلمت
«األخبار» أن دور األخري ال ُيذكر ،لكن ورد امسه إثر التحقيق مع العقل
املدبر هلذه الشبكة املدعو (هـ.ع .).أما املوقوفون املدنيون الذين
ُأحيلوا إىل القضاء فهم :مدير اجلامعة (ع .م .ع( ،).ع.ج( ، ).هـ.
ع( ،).م.ا( ،).س.ج( ،).ح .ع( ،).ا.ك( ،).ع .ج( ،).س.ح.).
وقد ُتركت املشتبه فيها (ل .ع ).بسند إقامة ،علمًا بأن عددًا من
املوقوفني املشتبه يف تورطهم يف بيع الشهادات اجلامعية هم أقرباء
ملوظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم العالي ،ال بل أحد املعنيني
نظريًا مبلف التعليم العالي (اجلامعي) يف القطاع اخلاص!
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مــقاالت وتـحقيقات

محص :كسب األرزاق ...بعد قطع األعناق
رغم القلق على اجملتمع احلمصي الذي
عانى احلرب العنيفة بني أحيائه وقراه،
يبدو التجاوب االجتماعي بني األحياء
أسرع منه يف الريف .العامل االقتصادي
حيكم األهالي يف تعاطيهم املباشر يف
ما بينهم ،مبا يعزز ثقافة املصاحلة بني
الساعني لكسب أرزاقهم بعد طول موت
وبطالة.
محص | يسعى احلمصيون إىل استعادة
ّ
يكف عنهم ّ
ذل
أرزاقهم وحتقيق دخل
احلاجة ،بعد سنوات من احلرب وانقطاع
سبل احلياة والرزق .وما بني من حياول
ترميم إصابة أو فقد بعمل شريف،
يشغله عن أيام املوت املاضية ،ومن
يرمم حمله التجاري أو منزله بعد خسارات
بشرية ومادية ،يتساوى أهل املدينة يف
السعي إىل تضميد اجلراح .وإن كان
العمل هو القيمة احلقيقية لإلنسان ،فإن
بعض اخلارجني من قسوة اإلصابة أو ّ
ذل
البطالة يلقون من الدولة استجابة لتأمني
وظيفة حكومية ما ،ومن بعض اجلمعيات
اهتمامًا بتعليم مهنة أو عمل متواضع،
بتذمر حينًا ،وبرضى أحيانًا
فيتلقفونها
ّ
ُأخرى .جيلس حممد دلة ،على كرسيه
بسالم ،داخل مشغل اخلياطة التابع إلحدى
حي الزهراء .حركات يديه
اجلمعيات يف ّ
تسعفه يف ختطي إصابته بطلق ناري يف
العمود الفقري ،أدى إىل تضرر العصب
الوركي لديه ،إضافة إىل املستقيم.
وجد الرجل أحد أسباب مقاومته لعجز
إصابته ،يف تعلم مهنة اخلياطة ضمن
برنامج مجعية «كريم» .حياول زيادة
مهارته إلخراج قطعة معقولة .ال تعوقه
اإلصابة عن استكمال عمله يف املشغل،
طاملا حتاول زوجته مساندته إلجناز
تعرف
مهماته اليومية بنجاح .الالفت أنه ّ
إىل زوجته من خالل املشغل ذاته ،حيث
كانت من مرتادي املكان بوصفها أرملة
شهيد أيضًا .تواصل املرأة رسالتها هذه
املرة ،للوقوف إىل جانب زوج جريح،
ومنحه أسباب االستمرار .على مقربة
يعرف عنها
منهما جتلس امرأة مخسينية
ّ
اآلخرون بأنها أم شهيد ،لكن ال تصدر
عنها أدنى التفاتة ،بل تبدو غارقة يف
عملها ،غري مهتمة بالزوار أو التصوير
أو بتوطيد العالقات االجتماعية .مالحمها
اجلادة تصرف اآلخرين عن مقاطعة
عملها ،فيكتفي املرء بالتفكري للحظة،
بإميانها الذي يدفعها حنو مواجهة حمنتها
والنهوض إىل العمل كل يوم ،لتمضي
بقية حياتها بشرف .أشخاص من أحياء
عدة جيتمعون يف املشغل ،معظمهم
لديهم ظروف متعلقة باحلرب ونكباتها.
جيمعهم الرزق والكفاح يف سبيل لقمة
فرقهم يومًا.
العيش ،ضد كل ما ّ

السوق املسقوف وتحدّيات العودة

ليس ببعيد كثريًا ،حيث أسواق محص
القدمية تعيش املرحلة الثالثة من ترميم
ّ
مسنتان
السوق املسقوف .سيدتان
ّ
تعكزان إحداهما على األخرى لعبور منطقة
حي احلميدية إىل السوق
إقامتهما يف ّ
املغطى ،فيما تستوقفهما واجهات
احملال التجارية اليت تفتتح حديثًا.
تبدوان مستمتعتني باستكشاف احملال
اجلديدة والتجار «الشجعان» الذين عادوا
إىل أرزاقهم ومألوا الواجهات بالبضائع.
تتفقد السيدتان البضائع ،فرتضيان عن
بعض األسعار وتعرتضان على بعضها،
قبل أن تتبادال األحاديث القصرية مع
أحد التجار ،وتغرقا يف ضحكات ودودة.
عن بعد ،ميكن مالحظة كيف تستعيد
احلياة االجتماعية يف محص عافيتها،
من خالل احملور االقتصادي .وإن
كانت القطيعة االقتصادية أحد خماوف
جدية
اجملتمع احلمصي ،فإنها ال تبدو ّ

مــرح مــاشي

تمّ تأهيل  80من أصل  825مح ً
ال يف سوق حمص املسقوف (األخبار)

أبدًا ،يف أسواق املدينة األساسية ،بل
بدت إعادة فتح بعض احملال املعروفة
مدعاة احتفاء أهالي أحياء الزهراء واألرمن
ووادي الدهب ،بوصفها من معامل محص
األساسية .وعلى رغم انتقال املخاوف
أخريًا إىل قرى الريف الشمالي العائدة
إىل سيطرة الدولة ،وحماوالت استعادة
مظاهر احلياة االجتماعية مع حميطها
الريفي املوالي ،يظهر االقتصاد حلاًّ
أساسيًا ،ورمبا وحيدًا.
غري أن إمكان تطبيق املصاحلة الفعلية
أصعب يف قرى منفصل بعضها عن
بعض ،أهم ما يربطها شبكات الطرق،
بينما تكتفي كل منها بإنتاجها الذاتي من
املنتجات الزراعية ،ويرفد جتار املدينة
أسواقها بالبضائع ،إضافة إىل مساعدة
الدولة يف ذلك .وهذا التفصيل يقود إىل
أن استعادة الروابط االجتماعية قد تكون
أسهل يف أحياء املدينة ،اليت تربطها
ملحة .ليظهر
ببعضها عالقات اقتصادية
ّ
تفصيل جديد أثناء احلديث مع التجار عن
أي حتسن ممكن يف حجم املبيعات أخريًا،
فإجابات التجار تفيد بأن أبناء الريف
الشمالي قد دخلوا أسواق محص جمددًا،
بعد املصاحلة األخرية ،وهذا ّ
أثر إجيابًا على
حركة السوق .وبالتعاون بني حمافظة
محص وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
أصبح  40حم ًال جتاريًا جاهزًا لالفتتاح ،وفق
معايري مديرية اآلثار واملتاحف وإشرافها،
مبا يكفل األهمية التارخيية لكل حجر يف
السوق .على مساحة  42ألف مرت مربع يتناثر
 825حم ًال ،يف أحناء السوق 80 ،منها فقط
ّ
مت تأهيله خالل املرحلة احلالية .بينما جرى
تأهيل  4أسواق خارجيًا فقط ،وهي أسواق
اخلياطني والقيصرية والصاغة واملعرض.
إنارة السوق تعتمد على الطاقة الشمسية.
فيما تتواصل أعمال الرتميم يف اجلامع
النوري الكبري ،الذي يعود بناؤه إىل
القرن السادس اهلجري .القواعد املعدنية
املرافقة جلدران اجلامع وأبوابه مل متنع
املصلني من التوافد إليه للصالة يف
القاعات املتوافرة .الالفت أن التخريب
الذي تعرض له اجلامع كشف بقايا أعمدة
وتيجان عائدة إىل العهد البيزنطي ،أسوة
بزوايا عديدة من أركان األسواق القدمية
اليت تعرضت للتخريب ،فتكشفت عن آثار
قدمية مل تكن يف احلسبان.

مدينة املعارض يف الوعر ...إىل التعايف

كما لو أن زمان الوعر القديم قد عاد.
سيارات مدنية مركونة أمام املباني
بوداعة ،وقامات تطل من على شرفات
تلك املباني بفضول جتاه زوار احلي.
مظاهر ميكن التقاطها يف الطريق إىل
مدينة املعارض على األطراف الغربية
للحي احلمصي .متتد مدينة املعارض
على مساحة  27دومنًا من أراضي احلي،
لتضم  450حم ًال جتاريًاّ ،
مت تأهيل 200
منها .ووسط انتقادات يتعرض هلا أداء
احملافظة املتعلق بنهضة محص وإمنائها،

من بينها رفع أسعار إجيارات األجنحة
التجارية يف مدينة املعارض ،غري أن فرق
احملافظة تفاخر بأن طرح احملال التجارية،
اليت ّ
مت تأهيلها لالستثمار ،أفضى إىل
إقبال املستثمرين على استئجارها مجيعها
خالل أسبوع واحد من إعالن عرضها ،رغم
استمرار عمليات التأهيل على احملال
ُ
األخرى .تشرح سهري الفيصل ،املسؤولة

عن املنشأة الضخمة أن صالة العرض
الرئيسية املمتدة على مساحة 4000
مرت ،واليت كانت مبثابة سوق مركزي،
احلي
قد تعرضت لدمار كبري خالل أحداث
ّ
الدامية ،ما ّ
أخر تأهيلها الذي يتطلب كلفًا
احلي متوقفتان على
من
سيدتان
عالية.
ّ
واجهة حملهما التجاري ،متكنتا من البدء
بالعمل قبل أكثر من عام .وعند سؤاهلما
عن عملها أيام أزمة احلي ،جتيب إحداهن
ّ
تعلق
بابتسامة« :وال شي» .زميلتها
بأنها كانت يف طرطوس ،قبل أن تعود
منذ  8أشهر وتفتتح مشروعها الصغري.
وعن أوضاع الرزق جتيب برضى وقناعة
ّ
تعقب بأسى« :يا
بعملها احلالي ،ثم
ريتكن اجيتو املسا لتشوفو زمحة األهالي
ّ
عنا» .يبدو جليًا أن املزاج الشعيب يف
احلي احلالي ،ما
أمان
استعذب
الوعر
ّ
يثبت نظرية استخدمها ممثلو الدولة
يف محص ،بشأن عدم إمكان إنكار أن
العنصر املدني املوالي للدولة ،أو أقله
املعارض هلاّ ،
غري ُ
مثل ضغطًا شعبيًا على
املسلحني ،ما ساهم يف إجناز تسوية
احلي وعودته سريعًا على طريق التعايف
االقتصادي واالجتماعي.

عن الحنني الحمصي :نادي املهندسني راجع

يكتنز احلمصيون ذكرياتهم القدمية عن
«أيام العز» السابقة ،حني كان مطعم دوار
املهندسني حيتضن حفالتهم ومناسباتهم
السعيدة .قيمة خسائر النادي اليوم
تتجاوز  700مليون لرية ،بعدما تعرض
لطوفان جمرى نهر العاصي ،أيام كان
النهر فاص ًال طبيعيًا مينع تسلل املسلحني
إىل أحياء وسط املدينة 300 .مليون لرية
هي التكاليف املدفوعة لبناء مبنى جديد
جماور ،بانتظار افتتاح قريب ،ريثما
انتهت أعمال ترميم املبنى القديم الذي
غطى إحدى طبقاته لون الرطوبة القامت،
وعالج املشكلة يتطلب كلفة مضاعفة.
نقيب مهندسي محص خليل جديد ،يشري
إىل سباق مع الزمن الستعادة أيام املبنى
املاضية وحفالته األسبوعية ،اليت لطاملا
استقطبت أشخاصًا من خمتلف الطوائف.
ورش البناء تعمل على قدم وساق لتلبية
الطموحات بافتتاح قريب جدًا ،مع استمرار
تأهيل حديقة املطعم واملسبح الواسع.
للنحاتة احلمصية ميسون حبل ،ثالث
مزينة أحناء
منحوتات تغمر املياه بعضهاّ ،
احلديقة .راعت الفنانة أن تكون أعماهلا
عبارة عن رموز علمية تناسب طابع املكان
ومهن مرتاديه املستقبليني.

اإلنفـجار الـدرزي...

«املوحدين 
مل يعد النار يف ساحة
ّ
الدروز» يف لبنان خمفيًا ،وإن
بقي حتت الرماد .جاءت اجملزرة
اليت نفذها تنظيم «داعش» يف 
السويداء السورية ،لتزيد الشرخ
املوزعني
بني الدروز اللبنانيني،
ّ
بني ثالث مجاعات سياسية :فريق
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي 
وليد جنبالط ،وفريق رئيس احلزب
الدميقراطي النائب طالل ارسالن،
وفريق رئيس حزب التوحيد وئام
وهاب.
ّ
وضع جنبالط جمزرة السويداء يف
سهلت
اطار االتهام لدمشق ،بأنها
ّ
املوحدين .لكن
وسعت ملعاقبة
ّ
ّ
اال
ووهاب ال يلتقيان
ارسالن
ّ
يف الرؤية االسرتاتيجية ،وحتديدا
مبا خيص سوريا ،واجها «البيك»،
املوحدين
وهاب صفوف
وتصدر
ّ
ّ
ّ
خييل للمرء
يف السويداء ،لدرجة أنه ّ
انه زعيم دروز الشهباء الذي شارك
يف تشييع الضحايا ،بينما ارتأى
«املري» أن يفتح التعازي يف دارته
يف خلده.
ّ
أقلية ،اعتادت
إنه صراع طائفة
على ان يكون النزاع تارخييًا
واليزبكيني،
اجلنبالطيني
بني
فأضيف عنصر جديد ،يصطف ضد
اجلنبالطيني اآلن ،بعد أن كان واحدًا
منهم ،لكنه ال يهادن االرسالنيني
ابدًا ،بعدما خاض معركة انتخابية
يف اجلبل ،ونال فيها اصواتًا كادت
ختوله الوصول اىل ساحة النجمة.
ّ
وهاب يف النيابة ،لكن
مل ينجح ّ
حجم التأييد الشعيب ّ
صنفه يف خانة
زعماء الطائفة الدرزية .يلعب دورًا
مهمًا بني دروز لبنان وسوريا،
فبات صلة الوصل ،لتواجده بني
البلدين ،رغم التضييق الذي مارسه
السوريون ضده يف السنوات
القليلة املاضية ،ومنعوا االنضمام
اىل حزبه التوحيد.
احلذر قائم يف جبل لبنان ،خوفا
من انفجار الشحن ،الذي حيصل
حول احلصص احلكومية .جنبالط
مينع ارسالن من التوزير ،واالخري
يستعيد صفحات احلرب ،بإستحضار
وقائعها ،وأمساء ضحاياها بغاية
استهداف املختارة .كلها وقائع
تلقى صدى درزيًا خيشى فيه العقالء
من انفجار الساحة الدرزية« :فإذا
حصل احتكاك ،لن يبقى مضبوطًا،
سيتطور اىل اشتباك مفتوح يف
ّ
وجير معه تداعيات خطرية
اجلبل،
ّ
يف كل بلدة وقرية ومزرعة» .من
يتحمل املسؤولية حينها؟.
ّ
القلق الشعيب الدرزي يتزايد
جراء الشحن السياسي ،طاملا ان 
ّ
جممدة ،ويف حال مل يكن
احلكومة
ّ
احلل مقبو ً
سيجر
ال من الفريقني،
ّ
تفجر اشتباكاً
ردات فعل سلبية ،قد ّ
بني انصار «التقدمي االشرتاكي»
و»الدميقراطي اللبناني» .لكن
ّ
يرتقبون ،من
انصار «التوحيد»
ّ
دون تدخل ،ولكنهم يفضلون
عدم توزير ارسالن ،الذي ّ
يتهمه

وهاب «بشحادة» املقعد الوزاري.
ّ
الوهابي ال يعين التوازن
عدم التدخل
ّ
يف الساحة ،ألن األكثرية منقسمة
بني فريقني ،كادا خيرجا من النزاع
التارخيي ،لكنه اطل من جديد.
دروز السويداء ،ال يريدون تعميم
االنقسام ،وال وصوله اىل ساحتهم
السورية ،بدليل التهافت حول
وهاب ،والتربؤ من سياسات جنبالط.
ّ
زاد القناعة الدرزية اآلن ازدياد حجم
احلملة االرهابية اليت يتعرض هلا
املوحدين من قبل «داعش» ،واليت
ّ
مروعة.
ُترمجت مبجزرة ّ
يف املرحلة املاضية ،إستطاع دروز
السويداء إمساك العصا السورية
يف وسطها ،رغم ميلهم لدمشق،
لكن اصوات عدة تأثرت جبنبالط،
قبل ان ختتفي اآلن عن الساحة.
جنح الدروز يف لعب ادوار مهمة
اىل جانب النظام ،فربز العميد عصام
ّ
فذًا ،قبل أن
زهرالدين عسكريًا
ً
يسقط يف ديرالزور .علما أن أكثر
من شخصية حكومية وادارية واعالمية
يلعبون ادوارًا مهمة جدًا ،يف قصر 
املهاجرين ،كمستشارين فاعلني،
واصحاب قرار اىل جانب الرئيس 
بشار األسد .هؤالء استطاعوا ان
يضمنوا للسويداء أمنها واستقرارها
النسيب طيلة فرتة االزمة ،لكن اهالي
جبل العرب طالبوا بوقف جتنيد ابنائهم
للقتال خارج الشهباء .كر سياسي
وفرّ ،
حط فيه القرار السوري حماطًا
املوحدين
بربكة مشايخ العقل وزعماء
ّ
الروحيني ،حلفظ الدروز كطائفة
ّ
أقلية وطنية عروبية .فأحبطت دمشق
سعي إسرائيل ،إلستمالة الدروز
السوريني ،بعد حماكاتهم من قبل
شخصيات درزية إسرائيلية ،وحماولة
تشريع خمططالضم والفرز.
سقط مشروع خطف الدروز ،وانتصر
اخليار السوري .لكن التباين يف
الساحة الدرزية اللبنانية بقي ،ومل
يرضخ جنبالط للواقع اجلديد ،لكنه
إقتنع بأن دمشق حتصد نتائج
انتصارها يف معركة طويلة ،فإرتأى
«البيك» اللجوء اىل الروس ،طالبًا
محاية جبل العرب .لكن من حيمي جبل
لبنان من النزاع السياسي الذي يهدد
باالنفجار؟ .انها لعبة السياسة اليت
ضبطها جنبالط طوي ًال ،ومنع أن تصل
اليها شظايا االشتباكات األخرى.
لكن إصرار التقدمي االشرتاكي على
امساك القرار الدرزي يف احلكومة،
ومتسك ارسالن بتوزيره ،حتت طائلة
ّ
االنقالب على التحالف مع التيار
الوطين احلر ،يهدد الساحة الدرزية.
وهاب
فلماذا ال يتم اللجوء اىل توزير ّ
يسمي «املري»
كخيار ثالث مثال؟ او ال
ّ
أحد حمازبيه من غري الدروز ،طاملا ان
حزبه يضم كوادر مسيحية أيضًا؟.
ّ
تعطل تأليف
كلها عناصر تباين،
وجتمد البلد ،واألخطر انها
احلكومة،
ّ
تقود الساحة الدرزية اىل تفجري
االحتقان ،وخروج النار من حتت رماد
األزمة.

عن «النشرة»
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مــقاالت وتـحقيقات

مخسة متعهّدين حيتكرون التلزميات يف «الطاقة» معهد الدكتوراه :اتهامـات الطالب باطلة
جُتري وزارة الطاقة أيام األربعاء
واخلميس واجلمعة مناقصات
لتلزيم أعمال تركيب خطوط توتر
وحمطات حتويل هوائية وأجهزة
إنارة ،عرب إدارة املناقصات
يف التفتيش املركزيُ .تفيد
املعلومات أن هذه املناقصات
متعهدين فقط
حمصورة خبمسة
ّ
من املتوقع أن يتقامسوا «غنائم»
هذه التلزميات .هؤالء ،اعتادوا
منذ عام  ،2012أن يلتزموا
أشغا ً
ال للوزارة عرب دفرت شروط
أعدته األخرية على «قياسهم»،
ّ
خالفًا لتوصيات إدارة املناقصات
وديوان احملاسبة.

هـديل فـرفـور

ديوان املحاسبة :الشرط اإلضايف يحدّ من املنافسة ويحصرها بفئة
معينة (مروان طحطح)

حنو  60مليار لرية لبنانية بلغت قيمة تلزميات
ِ
حتويل هوائية
وحمطات
تركيب خطوط توتٍر
ٍ
وتركيب أجهزة إنارة ،أجرتها وزارة الطاقة
واملياه بني عامي  2012و.2017
متعهدين فقط
فإن مخسة
حبسب املعلومات،
ّ
ّ
تقامسوا هذه األموال خالل السنوات اخلمس
املاضية .وذلك بعدما كانت املنافسة تقتصر
ّ
(كل حبسب احملافظة اليت يعمل
عليهم كل سنة
فصلها
ضمنها) مبوجب دفاتر شروط كانت ُت ّ
وزارة الطاقة واملياه على قياسهم.
إن
مصدر ُم ّطلع على امللف ،قال لـ «األخبار»ّ ،
يتضمن شرطًا إضافيًا ال ينطبق إال
دفرت الشروط
ّ
ّ
املتعلق
املتعهدين اخلمسة وهو الشرط
على هؤالء
ّ
بتقديم إفادة صادرة عن املدير العام للموارد
املائية والكهربائية يف الوزارة إلثبات قيام
الشركة املتعهدة تنفيذ أشغال ترتاوح قيمتها
بني  600و 800مليون لرية ملصلحة املديرية
فقط ،الفتًا إىل أن حصر اإلفادة باملديرية العامة
للموارد يف الوزارة من شأنه أن يستبعد عشرات
املتعهدين وبالتالي أن ُي ّ
قلل من نسب املنافسة
ّ
اليت تبتغيها أي مناقصة.

من هم املتعهـّدون الخمسة؟

*غازي عارف ُ
املنذر (شركة املنذر للتعهدات
والتجارة ــــ مونرتاكو) * مؤسسة املهندس
جورج صفري * عصام حممود األمني (شركة أفكو
للمقاوالت والتجارة العامة) * لينا مسري متى
(شركة ترايكوم) * غسان سعيد فرحات (شركة
فرحات غروب)
الالفت أن إدارة املناقصات يف التفتيش املركزي
سبق أن أرسلت عدة كتب إىل الوزير احلالي يف
حكومة تصريف األعمال سيزار أبي خليلُ ،تشري
فيها إىل ضرورة إزالة الشرط اإلضايف وتوسيع
نطاق مصدر إفادة األشغال ليشمل مؤسسات
وإدارات عامة أخرى وال يبقى حمصورًا باملديرية
العامة للموارد املائية والكهربائية خالفًا لقواعد
املنافسة (كأن تكون الشركة املتعهدة قد نفذت
أعما ً
ال ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان مث ًال) ،من
ً
دون أن تلقى جوابا.
وكانت النيابة العامة لدى ديوان احملاسبة قد
أصدرت بدورها بتاريخ  2018/5/11توصية رقمها
ُ 37موجهة إىل وزارة الطاقة واملياه ،أشارت فيها
تتضمن عدة
إىل أن التلزميات اليت جتريها الوزارة
ّ
ً
موصية إزالة الشرط اإلضايف املوضوع
خمالفات،
يف دفاتر الشروط اخلاصة بهذه التلزميات منذ
عام ( 2012حصر اإلفادة مبديرية املوارد).
والالفت هو ما ُتشري إليه التوصية جلهة أن هذا
الشرط اإلضايف «مل ينجم عنه تغيري يف زيادة
عدد مقاولي الدرجة األوىل ( )...ما يؤدي إىل
احلد من املنافسة وحصرها بفئة معينة».
ّ
ّ
عدة
اجلدير ذكره أن التفتيش املركزي
تلقى ّ
شكاوى من قبل متعهدين حمرومني من إمكانية
ّ
«تسلحوا» بـقرار
املشاركة باملناقصات .هؤالء
لي ّ
التحرك
ذكروا التفتيش بضرورة
النيابة العامة ُ
ّ
لتقويم الوضع احلالي.

الوزارة متمسـّكة بالشرط اإلضايف

بتاريخ  2018/6/12أصدرت إدارة املناقصات
يف التفتيش املركزي ،املذكرة رقم ،2018/15
أعادت مبوجبها مجلة من ملفات التلزميات (أشغال

غب الطلب إنارة عامة ( )LEDعلى كافة األراضي
اللبنانية ،أشغال غب الطلب لرتكيب أجهزة
إنارة عامة على الطاقة الشمسية على كافة
األراضي اللبنانية ،أشغال غب الطلب إلنشاء
خطوط توتر متوسط وحمطات حتويل هوائية يف
حمافظات البقاع وبعلبك اهلرمل ،الشمال وعكار،
اجلنوب والنبطية ،وجبل لبنان) إىل وزارة الطاقة
واملياه لألخذ مبضمون توصية النيابة العامة لدى
ديوان احملاسبة وإعادة هذه امللفات إىل إدارة
املناقصات مصححة لإلعالن عنها وفقًا لألصول،
أصرت على إبقاء
اّإل أن وزارة الطاقة واملياه
ّ
ً
متجاهلة بذلك توصية
الشرط اإلضايف كما هو،
النيابة العامة لدى ديوان احملاسبة ومالحظات
إدارة املناقصات يف هذا الشأن!
انطالقًا من هنا ،تتجه الوزارة إىل إجراء مناقصات
لتلزيم األشغال املذكورة أعاله يف األول والثاني
والثالث من الشهر اجلاري ،وفق «املعتاد» على
للمتعهدين اخلمسة
أن تكون النتيجة حمسومة
ّ
«املعهودين».

رئيس مصلحة التجهيز يخالف القانون

حيرص ُم ّ
نظمو هذه التلزميات يف وزارة الطاقة
على تنظيم املناقصات على صعيد احملافظات ال
األقضية ،وذلك سعيًا إىل رفع قيمة املشاريع
املزمع تنفيذها وبالتالي رفع تصنيف املقاولني
ُ
املستهدفني من املناقصات .لذلك ،تكون درجة
ُ
املقاولني من الفئة األوىل املستهدف شبه
الوحيد لتلزميات الوزارة اليت تنظمها على صعيد
احملافظات .حبسب عدد من االختصاصيني،
فإن تلزميات تركيب خطوط التوتر واحملطات
ّ
«م ّ
تعد أعما ً
عقدة» ،إذ ميكن
اهلوائية وغريها ال ّ
ال ُ
اعتماد مناقصات تلزميها على صعيد األقضية ال
احملافظات .وبالتالي ،ميكن لعشرات املقاولني
أن
من الدرجة الثانية
ّ
التقدم إليها .اجلدير ذكره ّ
إجراء املناقصات على صعيد احملافظات يستوجب
أن تكون األعمال مرتابطة.
تلفت توصية النيابة العامة يف هذا الصدد إىل
خمالفة رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي يف
وزارة الطاقة واملياه ألحكام املرسوم رقم ،3688
إذ «يقوم بإلغاء درجات الصفقات العامة واعتماد
درجة جديدة جبمع كل الصفقات ألشغال غري
مرتابطة فنيًا وذلك بهدف زيادة حجم الصفقة
لتصبح قيمتها عالية مما يربر وضع شرط إضايف
عم ًال باملادة  10من املرسوم ذاته» .مبعنى
آخر ،كان رئيس املصلحة جيهد إىل زيادة حجم
املناقصات عرب ربط أشغال غري مرتابطة بهدف
استقطاب الدرجة األوىل من املقاولني ،فيما كان
يرد على أسئلة إدارة املناقصات خبصوص هذه
ّ
امللفات بعبارة «هذا ما قرره معالي الوزير» ،على
حد تعبري املصدر.
ّ

النيابة العامة تساهلت مع الوزارة؟

مصادر قانونية رأت أنه يتوجب على النيابة العامة
لدى ديوان احملاسبة أن تصدر قرارًا واضحًا بوقف
هذه املخالفات ،وتبلغه إىل إدارة املناقصات،
اّ
«إل أنها أصدرت توصية خمففة ومل ُتلزم الوزير
بتطبيقها على رغم الشوائب واملخالفات اليت
ذكرتها يف مضمون التوصية».
وقد حاولت «األخبار» التواصل مع الوزير أبي
خليل ومستشاريه للوقوف على تفاصيل هذه
الوقائع ،اّإل أنها مل تلق جوابًا.

فاتـن الـحاج

أزمة
دخلت
ا ال عرت ا ضا ت
على ما سمُ ّ ي
« ا ستنسا بية »
القبول يف برنامج
يف
الدكتوراه
اجلامعة اللبنانية
جديدًا
منعطفًا
مع إعالن اجمللس
للمعهد
العلمي
العالي للدكتوراه
اآلداب
يف
والعلوم اإلنسانية
و ا ال جتما عية
استعداده لدرس
الشكاوى وإعداد
تقرير مفصل بها

من اعتصام للطالب غري املقبولني أمام املعهد (مروان بو حيدر)

رد بالتفصيل
ورفعه اىل جملس اجلامعة .اجمللس ّ
على االعرتاضات عرب شرح املعايري وآلية العمل،
مؤكدًا أن اجلامعة فوق االساءات واالفرتاءات
ركن بعض الطالب غري املقبولني يف برنامج
الدكتوراه يف اجلامعة اللبنانية إىل وعود العميد
حممد حمسن بإعادة النظر يف «املظلومية» اليت
ميكن أن تكون قد حلقت ببعض املرشحني .للمرة
األوىل منذ انطالقة حركتهم االحتجاجية على ما
مسوه «استنسابية القبول» ،مسع املعتصمون
أن اجمللس العلمي يف
كالمًا مطمئنًا جلهة ّ
املعهد العالي للدكتوراه يف اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية سيعكف الشهر اجلاري،
بناء لطلب جملس اجلامعة ،على دراسة كتب
ً
مراجعات رمسية يف
النتائج قدمت إليه يف
عدد من االختصاصات.
الطالب ينتظرون أن
ينصف املظلومون منهم
وأال يضطروا للعودة
جمددًا إىل الشارع وفتح
بعد
جديدة
مواجهة

ثمة من
حصل على
املعدل املطلوب
لكن لم يقبل
بسبب وجود
من تفوق عليه

العطلة اجلامعية.
كالم العميد التزم به اجمللس العلمي حني قال،
يف بيان أصدره بعد جلسة استثنائية عقدها
أول من أمس ،إنه سينظر يف طلبات الشكاوى
اليت تقدم بها عدد من الطالب إىل إدارة املعهد
وسيقدم تقريرًا مفص ًال إىل رئيس اجلامعة فؤاد
أيوب لعرضه على جملس اجلامعة ،يف أيلول
املقبل .لكن اجمللس مل حيدد ما إذا كان سيعاد
النظر يف ملفات من نالوا دون املعدل املطلوب
أي  80نقطة.
رد على ما مساه «محلة اإلفرتاءات» اليت
اجمللس ّ
قام بها بعض املتقدمني لربنامج الدكتوراه للعام
األكادميي  2018ــــ  2019شارحًا آلية العمل داخل
املعهد ومعايري اختيار املرشحني.
فتحديد سقف عددي للمقبولني منذ سنتني بقرار
يف جملس اجلامعة بـ 90مرشحًا وجعله مفتاح
املفاضلة بني ملفات املتقدمني مبين ،حبسب
اجمللس ،على أسس تعرب عن احلاجة والقدرة
االستيعابية وضرورة احلفاظ على املستوى
النوعي لشهادة الدكتوراه اللبنانية وتطبيق
مستلزمات االعتماد الدولي هلذه الشهادة .وهنا
أن القبول إلعداد الدكتوراه
يستند املعهد إىل ّ
خيضع يف كل جامعات العامل لعدد من االعتبارات:
حاجات وحماور البحث العلمي ،االختصاصات
النادرة والواعدة ،توافر االساتذة املتخصصني
يف اإلشراف وممن يستوفون الشروط العلمية
واإلدارية ،املوارد البشرية والقدرة االستيعابية،
حاجات سوق العمل ،والنسب املئوية للطالب
الذين ميكن قبوهلم يف كل اختصاص.
ماذا حصل هذا العام؟ يشرح اجمللس العلمي
أنه «تقدم اىل املعهد  389طالب دكتوراه ،وهو
رقم غري مسبوق ،وجرى قبول  90طالبًا وفق
اولويات االختصاصات اليت تعد حاجة ضرورية
ومهمة للمجتمع اللبناني وحاجات السوق العلمية

والبحثيةُ .
وقبل الطالب الذين نالوا املعدالت
األعلى حلني استيفاء العدد احملدد سلفا ،ومثة
طالب حصلوا على املعدل املطلوب ،أي 80
نقطة ،ولكن مل ُيقبلوا بسبب وجود من تفوق
عليهم مبجموع نقاطه».
وعن إعالن النتائج ،أوضح اجمللس ّ
أنه جرى
العرف يف املعهد أن يبلغ املقبولون شخصيا أو
عرب ارسال رسائل الكرتونية خاصة بهم ،كما يف
كل اجلامعات العريقة ،واملعهد غري ملزم بأن
يرسل رسائل الكرتونية للطالب غري املقبولني.
مع ذلك ،قرر املعهد أن يضع الئحة بأمساء
الطالب املقبولني موقعة من أعضاء اجمللس
العلمي على لوحة إعالنات املعهد .لكن ذلك مل
حيصل فور صدور النتائج ،امنا بعيد وقت من
انطالق االحتجاجات الطالبية.
اجمللس أشار إىل ّ
أنه بامكان الطالب الذين
تقدموا للمرة األوىل هذا العام ومل يقبلوا أن
يتقدموا للمرة الثانية يف العام األكادميي املقبل
ويستفيدوا من املالحظات اليت أبدتها جلان
املناقشة.
تقوم امللفات
البحثية
الفرق
أن
على
الكالم
مقابل
ّ
بصورة علمية وموضوعية فيما االستنساب وفق
معايري حزبية وطائفية حيصل يف «املطبخ
النهائي» ،أي اجمللس العلمي ،باعتباره اجلهة
املخولة إصدار النتائج ،يف جعبة اجمللس كالم
ّ
أن املعهد يتعاون مع حنو  300استاذ
آخر على ّ
غالبيتهم من اجلامعة اللبنانية «وهم من األساتذة
االكفاء الذين حققوا اجنازات علمية حملية
وعربية ودولية ،وهؤالء يشرفون على أطروحات
الدكتوراه ويشاركون يف اختيار الطالب لالنضمام
إل ىبرنامج الدكتوراه ويعد بعضهم مرجعًا يف
حقل اختصاصه الدقيق واختصاصات املعهد».
ورد اجمللس كل االتهامات اليت أطلقها الطالب
حبق األساتذة ،واصفًا اياها بـ»االتهامات الباطلة
وال تنطبق على اساتذة منضوين حتت لواء املعرفة
والبحث العلمي يف اجلامعة اللبنانية .فاألساتذة
الذين يتعاونون مع املعهد سواء أكانوا منضوين
يف تشكيالت الفرق البحثية أو ممن يشرفون
على الطالب أو كانوا يف اخلدمة أو متقاعدين
أو من خارج اجلامعة ميتلكون نزاهة أكادميية
ويطبقون املنهج العلمي يف مسارات اآلداب
والعلوم اإلنسانية واالجتماعية».
فإن تفاصيل املعايري يف كل
ووفق اجمللس،
ّ
مرحلة من مراحل التقويم الثالث مكتوبة وحبوزة
الفرق البحثية ،وجيتمع عميد املعهد سنويا مع
رؤساء واعضاء الفرق البحثية ملراجعة املعايري
ومناقشتها .أما املراحل مع معايري تفصيلية
فهي :مناقشة امللف ( 20نقطة) ،املقابلة (20
نقطة) واملخطط البحثي ( 60نقطة) .ويعد مؤه ًال
من ينال  80نقطة من .100
البيان أكد أن اجلامعة اللبنانية هي من اهم
املؤسسات العلمية يف لبنان وهي فوق االساءات
واالتهامات وحريصة على تطوير املعهد العالي
للدكتوراه والبحث العلمي« ،واجمللس العلمي
يسعى إىل احلصول على منح للطالب وإطالق
ديناميكية حبثية عرب توقيع اتفاقيات علمية مع
عدد من املؤسسات احمللية والعربية والدولية».
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اعــالن

حمـالت ياغـونا للـخضار والـفواكه والـسمانة
تشكيلة كبرية ومتنوعة من السمانة العربية :مكسرات  -معلبات  -أجبان وألبان  -مرطبات
 - Croissant -كعك  -حلويات تركية وغريها الكثري

مقانق  -بسطرما  -سجق طازج مقطـّع يوميا ()Fresh Cut Daily

خـضار وفواكه طازجة يوميا بأسعار منافسة
نفتح  7أيـام يف األسبوع :من الـ  7صباحا حتى الـ  7مساء

 2ليرت مرطبات بـ $ 1.99

Turkish Energy Drink
( 24تـنكة) بـ $ 4.99

فحم ( Safariصندوق  10كلغ) بـ $ 9.99

 2ليرت  Juceبـ $ 1.99

زيت زيـنة ( 20ليرتا) بـ $ 34.99
مرقة الدجاج مـاجي ( 24مكعبا) بـ $ 4.99

بـندورة (1كـلغ) بـ $ 1.99

مسحوق غسيل  OMOصنع
تركيا ( 9كـلغ) بـ $ 19.99

صندوق تمر هندي كازوزا (24
قنينة) بـ $ 12.99

Add; 416 HUME HWY , YAGOONA , (Corner
Caldwell Pde) - Tel: (02) 8764 3330

جـبنة كـريي ( 3باكيتاتxالباكيت  6قطع)
بـ $ 4.99
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تظاهرة عراقية ناجحة أمام قنصلية
العراقية يف سدني
نظمت اجلالية العراقية بكافة اطيافها تظاهرة امام مبنى
قنصلية العراق يف سدني للتعبري عن تضامنها مع انتفاضة
العراقيني يف جنوب ووسط العراق للمطالبة باخلدمات
من نقص كبري بالكهرباء واملاء وباقي اخلدمات وحماسبة
الفاسدين سارقي املال العام حبضور ومحاية الشرطة
االسرتالية جبو دميقراطي وسلمي ورفع شعارات منددة
بقتل املتظاهرين العزل وأوكلت تنسيقية التظاهرة اثنني
من اعضائها بتسليم مطالب املتظاهرين كل من الشاعر

الكبري االستاذ مكي الربيعي والدكتور عالء العوادي
للسيد القائم باعمال قنصلية العراق يف سدني.
وقد رحب السيد االقائم باالعمال مبمثلي التظاهرة
واثنى على جهودهم وتقبل برحابة صدر ورقه املطالَب
اليت وكما تفضل بأنها حق مشروع ضمنه الدستور
العراقي ووعد بإيصاهلا اىل اجلهات العراقية املختصة
وفق السياقات الرمسية و ُودِّع ممثلو التظاهرة بكل
حفاوة وترحيب كما استقبلوا .الدكتور عالء العوادي

تأجيل جلسة حماكمة مريهان حسني

أجلت حمكمة جنح اهلرم
الثالثاء املاضي جلسة حماكمة
الفنانة الشابة مريهان حسني
جللسة  10سبتمرب املقبل من أجل
االستماع إىل الشهود ومناقشتهما
بنا ًء على تصريح حماميها الذي
طلب اإلستماع إىل اقوال شهود
جدد يف الواقعة حمل احملاكمة
واخلاصة باتهامها باالعتداء
على ضابطي شرطة وهي يف
حالة سكر عندما مت توقيفها يف
الطريق.

يُذكر أن «حسني» تغيبت عن
اجللسة ،وكانت قد اتهمت
الضابطني بهتك عرضها
واالعتداء اجلنسي عليها خالل
احتجازها بقسم اهلرم.
ولقد طلب حمام مريهان اإلستماع
إىل أقوال عمال يف مكان خمصص
لبيع الشاي مبوقف سيارات
قريب من حمل الواقعة .فيما
ستشهد اجللسة املقبلة حضور
الشهود ومناقشتهم من قبل دفاع
الفنانة املصرية.

مادونا جتمع التربعات ألطفال ماالوي

ΩϋΎγϧϥΣϧ

ϭϣϧΗϟΔϳέΎΟΗϟϝΎϣϋϷ
jobs.gov.au
ϝϣϋΔλέϓ 400,000ϥϣέΛϛέϳϓϭΗϡ˷ Ηˬ2017 ϡΎϋϲϓ
ϡϭϳϟϲϓϝϣϋΔλέϓ 1100 ϥϣέΛϛϝΩόϣΑϙϟΫϭ±
ΩϳέΗϭργϭΗϣϭέϳϐλϱέΎΟΗϝϣϋΏΣΎλΕϧϛΫ·ˬϙϟΫϟ
ϙΎϧϬϓˬΓέϳϐΗϣϝϣϋΕΎΟΎϳΗΣϙϳΩϟϭΔϳϟΎΗϟΓϭρΧϟΔϓέόϣ
ϥϳϔυϭϣϟϑϳυϭΗϲϓϙΗΩϋΎγϣϟΔϳϣϭϛΣίϓϭΣϭΕέΩΎΑϣ
ϝΎϣόϟ
ΔϣϭϛΣϟέϓϭΗ
•

ϝΎϣόϟϥϳϔυϭϣϟΏϳέΩΗϭϑϳυϭΗϰϠϋϙΗΩϋΎγϣϟ˱ΎΟϣέΑ

•

ϑϳυϭΗϟέϻϭΩ 10,000 ϰϟ·ϝλΗΔϳϟΎϣ˱ίϓϭΣ
ϥϳϠϫ΅ϣϝΎϣϋϥϳϔυϭϣ

jobs.gov.au ΓέΎϳίΑϡϗˬΕΎϣϭϠόϣϟϥϣΩϳίϣϠϟ

مجعت النجمة العاملية مادونا
أكثر من عشرة آالف دوالر يف
أول  24ساعة من انطالق محلتها
جلمع تربعات قيمتها  60ألف
دوالر لدعم نشاطها مع األطفال
يف ماالوي .واليت سيعود ريعها
لدار ()Home of hope
أليتام الريف التابعة ملؤسستها
(.)Raise Malawi
وانطلقت محلة التربعات
عرب صفحتها اخلاصة على
«فيسبوك» ،لستستمر خالل شهر
أغسطس ،ملناسبة عيد ميالدها
الستني املوافق بتاريخ 16منه.

ولقد ص ّرحت قائلة” :ال ميكن
أن أتصور هدية يف عيد ميالدي
أفضل من ربط أسرتي العاملية
بهذا البلد اجلميل واألطفال
الذين هم يف أشد احلاجة
ملساعدتنا .كل دوالر يتم مجعه
سيذهب مباشرة للوجبات واملدارس
واألزياء والرعاية الصحية“.
يشار إىل أنها تبنت أربعة أطفال
من ماالوي ،وأنشأت مؤسستها
يف العام  2006لتوفري الربامج
الصحية والتعليمية لألطفال،
وافتحت هلم مستشفى يف بالنتاير
ثاني أكرب املدن فيها.

Authorised by the Australian Government, Canberra.
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رثـاء

اجلالية تودّع عميدة آل الدكان األم الفاضلة
دالل الدكان (أم نزيه) اىل مثواها األخري

األب لويس الفرخ

األب أنطوان طعمة

األرشمندريت نبيل خشاب

جولي أبي فارس

سوزي الدكان

األب أنطوان طعمة يرفع القربان املقدس يعاونه األب الرئيس لويس الفرخ واألب واكيم نجيم

اآلباء االجالء يرفعون الصالة لراحة نفس الفقيدة دالل الدكان (أم نزيه)

أبناء الفقيدة وأحفادها واالقارب وجانب من املؤمنني خالل القداس لراحة نفسها الطاهرة

عقيالت أبناء الفقيدة وحفيداتها واالقارب وجانب آخر من املؤمنني خالل القداس

وسط جو من احلزن واألسى شارك املئات من أبناء اجلالية يف
وداع عميدة آل الدكان األم الفاضلة دالل الدكان (أم نزيه»
اىل مثواها األخري وذلك يف قداس اهلي أقيم يوم الثالثاء يف
 31متوز املاضي يف كنيسة مار شربل يف بانشبول  -سيدني.
ترأس القداس واجلناز لراحة نفسها االب أنطون طعمة وعاونه
رئيس الدير االب لويس الفرخ واألب واكيم جنيم ،مبشاركة
رهبان مار شربل وعدد من أباء الكنيسة االرثوذكسية ..وننوه

هنا ان سيادة راعي االبرشية املارونية املطران أنطوان شربل
طربيه قد حضر معزيا غري انه اعتذر على عدم متكنه
من ترؤس القداس الرتباطات مسبقة ،كما اتصل املطران
باسيليوس قدسية بالعائلة معزيا.
قرأت الرسالة بالعربية حفيدتها الزميلة سوزي الدكان
وباالنكليزية حفيدتها جولي أبي فارس.
قرأ االجنيل املقدس باالنكليزية االرمشندريت نبيل خشاب

وبالعربية رئيس دير مار شربل األب لويس الفرخ والقى
االب أنطوان طعمة عظة حتدث فيها عن مسرية األم الفاضلة
الفقيدة دالل الدكان (أم نزيه) الدينية والدنيوية وقال
ان الفقيدة خسرت زوجها باكرا فكانت ألوالدها االم واالب
يف الوقت نفسه فعملت على تربيتهم وتنشئتهم على القيم
املسيحية الفاضلة فكانوا مثال العائلة املؤمنة باهلل وامل ُـحـِبـِّة
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رثـاء

اجلالية تودّع عميدة آل الدكان األم الفاضلة دالل الدكان (أم نزيه) اىل مثواها األخري

نجل الفقيدة بسام الدكان يلقي كلمة العائلة

األبناء واالحفاد وجانب من املؤمنني داخل الكنيسة
األحفاد يحملون نعش الفقيدة على األكتاف

لالنسانية ،وقدم االب طعمه ،بامسه وباسم
سيادة املطران واآلباء االجالء ،التعازي
للعائلة.
وبعد القداس تقبلت العائلة التعازي يف باحة
الكنيسة ومن ثم تناول اجلميع لقمة الرمحة
عن روحها الطاهرة.
والقى كلمة العائلة جنلها الصديق بسام
الدكان الذي قرأ يف الوقت نفسه رسالة
تعزية للعائلة ارسلها سفري لبنان يف ماليزيا
جورج البيطار بامسه واسم عائلته يف لبنان.
وذرف الشاعران الدكتور مروان كساب وجنيب
داود دمعة رثاء على الفقيدة الغالية أبكت
اجلميع( .الكلمات على الصفحتني  22و.)23
ويف لبنان أقامت العائلة قداسا لراحة نفس
الفقيدة ترأسه االب ايلي رمحة وشارك فيه
سفري لبنان السابق يف كوبا االستاذ روبري نعوم
والعائلة وحشد من ابناء عشاش واالصدقاء
واجلوار.
كما اتصل بالعائلة يف سيدني للتعزية

األب الفرخ يبارك لقمة الرحمة وسط ابنائها بسام وجان وجوزيف

السفريان جورج البيطار من سفارة لبنان يف
ماليزيا والسفري السابق يف كوبا روبري نعوم.
تتقدم عائلة الدكان جبزيل الشكر من كل
مـَن شارك يف وداع والدتهم الغالية الفقيدة
دالل الدكان (أم نزيه) وخاصة االخوات
راهبات العائلة املقدسة طالبة من اهلل ان ال
يصيبهم مبكروه.
أسرة «اهلريالد» ،اليت تربطها عالقة أخوّة
بعائلة الدكان ،تتقدم منهم باحر التعازي
طالبة من اهلل ان يسكن نفس الفقيدة
الطاهرة االخدار السماوية.

نعش الفقيدة اىل املثوى األخري

العائلة تتقبل التعازي يف باحة الكنيسة

صفحة 22

Saturday 4 August 2018

الـسبت  4آب 2018

الناشط

Page 22

رثـاء

دموع رثاء وعزاء يف األم الفاضلة الفقيدة دالل الدكان (أم نزيه)
 ...وسقطت حبـّة أخرى من
عنقود الربكة

 ...وسقطت حبـّة أخرى من عنقود الربكة حينما تفقدت العناية
االهلية األم الفاضلة عميدة آل الدكان دالل الدكان «أم نزيه».
كنت أزورها ،أسبوعيا ،سواء يف منزل ولدها بسام أو ولدها جان،
وكنت كلما أنظر يف وجهها أشعر بطمأنينة وفرح روحيني ..كيف ال،
وهي اليت كانت عالمات القداسة تزين وجهها.
كنت أزورها ،أسبوعيا ،وأحيانا مرتني يف األسبوع ..حيث أرى وجهها
مرأة لوجه أمي ،املليء بالرباءة وقلبها املفعم بالعطف واحلنان.
كنت أزورها ،أسبوعيا،ألستمد من عفويتها وبساطتها وطيبة قلبها،
القوة على مواجهة حتديات احلياة وصعابها.
كنت أزورها ،أسبوعيا ،وكانت عندما تقبلين أشعر بقبلتها نابعة من
قلبها وروحها..
كانت أم نزيه ،رمحها اهلل ،تتمنى اخلري والتوفيق للجميع ..طلباتها
من اهلل تتـّصف بالشمولية فكانت ،أراح اهلل نفسها ،تقول «اهلل
حيمي والد الناس تا حيميلي والدي» ..كانت نبع حمبة للقريب
والبعيد ..حتى ان املشككني بوجود خري وصالح يف هذه الدنيا كانوا
عندما يرونها ويتحدثون اليها يعودون اىل أنفسهم ليؤمنوا بأن
«الدني بعدا بألف خري».
كنت كلما سألتها «كيفك اليوم» تقول لي «كتـّر خري اهلل االنسان
ما يف ياخد عمرو وعمر غريو» ..كانت على رضا تام بقسمة اهلل هلا
وعلى يقني خالص بأن االنسان «ما بياخد معو اال اعمالو» ..وهلذا
ما رأيتها يوما اال راضية حبياتها ومبا كتبه اهلل هلا ،فرتكت هذه
الفانية وهي على أ ّ
مت استعداد ملالقاة ربها.
ُ
احلكمة االهلية صربَها ومدى قدرتها على التحمل برضا
اختربت
وفرح فتفقدت (هذه احلكمة) زوجها املرحوم فريد الدكان وتركت
هلا كنزاً من أربعة أبناء وثالث بنات حباجة لعطف ورعاية وك ّد
وج ّد وسهر ..فانكبـّت على تنشئتهم وتربيتهم وتعليمهم ..كانت
هلم األم واالب يف آن واحد ..وهي مل تكن قادرة على القيام بهذا
الدور لوال اميانها باهلل وحمبتها لعائلتها وارادتها اليت تذلل
الصعاب وتقهر املستحيل.
كانت تشعر دوما بأن اهلل أكرمها أكثر مما تستحق ،كما كانت تقول
لي ،فوهبها عائلة تعمل بتقوى اهلل وجتمعها احملبة اليت كثريا ما
يفتقدها العديد من العائالت ..وال شك ان هذه احملبة ليست اال
مثرة تربية هذه االبنة املؤمنة واألم الصاحلة..
كانت تشعر دوما بأن اهلل أكرمها بإطالة عمرها لرتى ابناءها
وأحفادهم يتحلقون حوهلا ..يكرمونها ..يقبـّلون يدها ..كيف ال،
وهي كانت بالنسبة هلم قمة العاطفة واحملبة وكنز القيم والفضائل
السامية ..و«حبة الربكة».
ُولـِدت معها احملبة بالفطرة فمارستها قوال وفعال يف كافة مسريتها
احلياتية الطويلة ..وال شك ان هذه احملبة ،اليت هي أم الفضائل،
منحتها تأشرية دخول اىل قلوب كل من عرفها ..فيكفي املرء ان
يتعرف عليها لتسكن ضمريه ووجدانه وقلبه ما حيا ،وها هم العديد
من أصدقاء أبنائها ،بعد ان عرفوها ،مل تستطع املسافة الزمانية
واملكانية نزعها من قلوبهم ونسيانها فكانوا يغادرون اسرتاليا غري
انهم كلما حتدثوا اىل ابنائها يسألونهم «كيف الوالدة» ..وهي
اليت أنعم اهلل عليها بقوة الذاكرة كانت تتذكرهم وتسأل عنهم
مع انها مل ت َرهم سوى مرتني أو ثالث ،فكانت عن حق مبثابة «أم
للجميع».
كانت رمحها اهلل قديسة على األرض وكانت املسبحة ال تفارق يدها
حتى عندما خيونها النوم يف منتصف الليل يراها أبناؤها جالسة
تصلي.
كانت املسبحة رفيقتها اليومية تالزمها يف كل منعطفات حياتها
وكانت هلا خري جليس وأنيس.
كانت تك ّرس أوقات فراغها للمسبحة اصابعها تتبارك من حباتها

هنيئا لك كيف حوّلتِ
األلم اىل أمل
شكرا لك يا رب ألنك أضفيت عل ّي نعمة طاملا
متنيتها اال وهي وجودي جبانب أم نزيه يف
املستشفى حلظة انتقاهلا من وادي الدموع
اىل معاينة اهلل تاركة من بعدها امسى دروس
احملبة واالميان والسالم.
كنت
هنيئا ِ
لك يا درّة االنسانية كيف ِ
تدخلني قلوب الناس دون استئذان ببسمتك
املشرقة..
لت األمل اىل أمل يف نفوس
هنيئا لك كيف حوّ ِ
وقلبها يتضرع اىل اهلل ليحمي عائلتها وحي ّل السالم يف العامل .البشرية..
لك ترددين يف أحلك الظروف «كتـّر
نعم ،لقد الزمت أصابع ُـها حبات املسبحة ومل تتعب حيث كانت وهي هنيئا ِ
تصلي
تعيش حالة انتقال روحي تبتعد معه عن كل الدنيويات خري اهلل..
واألرضيات.
عندما
نزيه
أم
يا
لك
هنيئا
أتعبت حبات
كان تعبـّدها للمسيح الرب خالصا ليس طمعا بالنعيم فقط بل حبـّا
ِ
ِ
به هو الذي نزل عن عرشه لريفعنا اليه.
املسبحة
وأنت تصلـّني لآلخرين قبل
ِ
كان إكرامها العذراء مريم صافيا ادراكا منها ،رمحها اهلل ،ان حمبة
أوالدك..
والدة اهلل هي الوسيلة الوحيدة للوصول اىل السماء.
لك ألن كنوزك يف السماء وكنوزك على
واذا كانت االم الفاضلة دالل الدكان قد رحلت عنا باجلسد غري انها هنيئا ِ
ما زالت بيننا بالروح واالقوال واألفعال.
األرض كانت حمبة اآلخرين..
ستبقى الفقيدة حاضرة بيننا بصلواتها للبعيدين كما القريبني..
لك بروحك النقية الطاهرة اليت
ستبقى حاضرة معنا بسرية حياتها ومسريتها اذ أخربتين قبل هنيئا ِ
انتقاهلا ،حبواىل الشهر ،اىل األخدار السماوية يف احدى زياراتي ستعاين اهلل دون خوف أو وجل..
هلا ،يف منزل ولدها الصديق جان انها حتب كنـّاتها حبها
ألوالدها سوف لن
نبكيك ألنك ستكونني الغائبة
ِ
وانه اذا ما حدث اي سوء فهم بني أحدهم وزوجته كانت تقف اىل
جانب زوجته ضده ..ومن هنا أدركت س ّر الدموع يف أعني كنـّاتها احلاضرة يف قلوبنا وقلوب أبنائنا وأحفادنا
اللواتي بكـَينـَها كأوالدها وأكثر.
واحفادك الذين مل يبصروا النور بعد..
لقد قلبت املرحومة أم نزيه املفهوم السائد عن فقدان الودّ بني
«احلمـَوات والكناين» حتى ال نقول الكراهية والعداء يف بعض حنن على دربك سائرون وهذا يكفينا لرد
ُ
األحيان وحوّلته اىل مفهوم حمبة واحرتام ..وهكذا
فقهت سر اجلميل لروحك الطاهرة..
العالقة العائلية املثالية اليت تربط عائلة الدكان الكبرية بشبابها نامي بسالم قريرة العني يف جنان النعيم فلقد
وشيبها.
وأنت يف هذه الدنيا
بتقواك وأعمالك،
يوم السبت املاضي زرت منزل ولدها الصديق بسام فاذا بشقيقه حجزتِ ،
ِ
الصديق جان جيلب القهوة ومعه أربعة فناجني مع اننا كنا ثالثة..
مكانك يف جوار األبرار والقديسني..
ِ
سألته ملن الفنجان الرابع؟ وهل تنتظر احد الضيوف؟ فقال لي هذا
لك يا أم نزيه مبحبتك اليت ال تعرف
هنيئا ِ
فنجان «أم نزيه».
وخالل املأمت اقرتبت من العائلة لتعزيتها فقالت لي كنـّتها ناهية :حدودا بل ختطت األوطان واحلدود..
راحت ام نزيه فهل ستزورنا بعد اآلن؟
لنا يا غالية رسالة تعزية ممن أحبهم
ال ،أم نزيه مل ترحل فهي ما زالت معنا بالروح ،توزع رضاها وحمبتها
على اجلميع ،وغيابها ليس اال باجلسد ،ومتى كان اجلسد خالدا .قلبك النقي من وراء البحار البعيدة لعلك
واذا كانت سريتها احلياتية ،املفعمة بالفضائل الدينية والدنيوية ،تسمعني.
أهـّلتها لتكون قديسة وهي بيننا ،فان العناية االهلية جعلت منها باسم العائلة يف الوطن واملهجر باسم أبناء
مشروع قداسة قبل ان ترى النور وها هي تتفقدها اآلن لتهيئ هلا
عشاش بامسكم مجيعا لكم منا جزيل الشكر
مكانا يف ملكوت النعيم مع الربرة والقديسني.
رمحها اهلل وأسكنها فسيح جنانه وأهلم ابناءها وبناتها وذويها واالمتنان رحم اهلل أمواتكم وأسكنهم فسيح
الصرب والسلوان.
جنانه.
ولدك املفجوع
صديق العائلة املخلص
أنطونيوس بو رزق وعائلته
بــسام الدكان والعائلة
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دموع رثاء وعزاء يف األم الفاضلة الفقيدة دالل الدكان (أم نزيه)
الشجره االصيلي بتنعرف
بثمارها
نافحه
متلك
اللي
األم
سنني
قضيـِت
وبالرتبيي
احلر
زوجها
من
وترمـّلت
بيتها
عا
وحافظت
غبت وبـِدي الشعر
قالوا الي
ِ
وزمن
األم
على
يبكي
قلت اللي متلك إم باركها
فارضي
اللي
بأمثارها
حتى اذا املوت القوى كالّ
ما يف وال صفحه بتنطوي من
األم احلنوني من الدني ملا
عند
بتغيب
الدني
كل
***
املكرمات
إم
يا
نزيه
أم
يا
عيارها
عيار
أمثن
جوهره
يا
للتضحيات
نبع
كنت
بالتضحيي
ِ
أنوارها
شعشعت
عطفك
ومشس
ديك يا حنان األمهات
تربـّوا عا
ِ
أزهارها
احلاضين
اجلنيين
وكنت
ِ
شباب أحلى شباب مع أحلى بنات
بديارها
زِيـَن
صارت
وعياهلم
وهيدي احلقيقه الساطعه وهيدي احلياة
بثمارها
بتنعرف
األصيلي
الشجره
***
من بلدة عشاش ومحا هاك الربوع
عليك ودمعهم خاض البحار
بيبكوا
ِ
دموع
ذرفت
ما
كرت
وذكرياتك
وصلت عا سدني مواجها داير مدار
وإبنك نزيه يقول دخلك يا يسوع
صار
وين
أمي
قرب
عا
دلـّين
بلبنان عم يبكي وعم يضوي الشموع
طار
الدمع
وعا
موظـّف
وباملطار
وال عاد يعرف ال وصول وال رجوع
بيربم يا حسره من مطار ْعلى مطار
***
وبـّسام قلبو جبمرة احلزن انكوى
بيصرخ يا أمي ال بقا تزيدي النوى
وانعطاف
حنان
بركة
إلو
وكنت
ِ
يعطيك الدوا
كان
البإيدو
ي
وهوّ
ِ
وجان من عينيه حبر الدمع طاف
بيدمع ولكن شوق قلبو ما ارتوى
املطاف
آخرة
الغري
بنعش
معوّد
حيمل ويلبـّي الواجب بعزم وقوى
وهلق يا حسره جتنـّدوا جان وجوزاف
تا حيملوا عا دموعهم نعشك سوى
***
اخلزام
باقات
لبنان
من
وسهام

ترقد على رجاء القيامة
والحياة األبدية

أطيابها
عذابها
األديب
وآدابها
الكئيب
أتعابها
الصليب
إعجابها
جييب
كتابها
تغيب
غيابها
السهام
صابتها
وبالقلب
ودّتلك
طييب
وانت
تشوفـِك
قدرِ ْت
ما
ِ
باملنام
عليها
تطلـّي
مستنظره
دبدبي
بتزحف
دمعتها
وسالم
سالم
ودّتلك
الكويت
أرض
ومن
ومن كرت ما بفق ِدك حزيين معذبي
من يأسها صرخـِت على الدنيا السالم
هالتجربي
من
فيوليت
وبنتك
بتقول مهما حزنت ما عليي املالم
ومشربي
زماني
مرمرلي
املوت
وخسرت أمي وما بقا يفيد الكالم
***
املناسبات
بكل
كانوا
وكناينك
الواجبات
من
اكرت
يكرموك
ِ
كنت هلم أم احلنان
ومش محا
ِ
وكانوا إلـِك بالعاطفي ذات البنات
حماسن تشوفـِك مرجع حمبه وكيان
هلا كنز الصفات
تشوفك
وناهيي
واألمان
رضاها
بركة
من
وجانيت
الذكريات
لوح
عا
رمسك
بروزِت
ْ
***
رسيـِ ْت عيالـِك حتت محل مصابها
غيابها
خطفها
عمرك
مشس
ملا
ومنوّره
رضى
بركة
هلم
وكنت
ِ
غابها
على
حتافظ
قديره
ولبوه
ومشوره
حنان
مرجع
هلم
وكنت
ِ
أسبابها
تعاجلي
القضايا
وكل
وشو همـّك من املوت مهما املقربه
بابها
حنانـِك
هلفة
عا
تسكـّر
ْ
اجلوهره وين ما احنطـّت جوهره
ترابها
عليها
يغبـّر
ممكن
ومش
املقدره
ست
يا
عليك
منرتحم
ِ
واملتل فضـِلك قبل ما تزور الضريح
بتيابها.
عالسما
تطلع
املفروض
صديق العائلة املخلص
الشاعر الدكتور مروان كساب

مبزيد من األسى واحلسرة بلغين نبأ وفاة السيدة
الفاضلة دالل الدكان (أم نزيه) بعد معاناة طويلة مع
األوجاع والعذاب.
لقد خسر آل الدكان األكارم عميدة العائلة ،عن سن
ناهزت  95عاما قضتها يف خوف اهلل ورضاه ،وهي اليت
دأبت وسهرت على نشأة أبنائها وعملت جبهد كبري
ملنحهم العاطفة الصادقة والرتبية احلسنة ،وهذه
امليزات انتقلت من األبناء والبنات اىل األحفاد الذين
شهدت والدتهم وصوال اىل أبناء هؤالء ،بعد أن أكرمها
اهلل بالعمر املديد.
وها هي فروعها كافة مل تبخس عليها باحملبة والعطف
وبادلت تربيتها املستقيمة هلا بالعرفان باجلميل ،وكانت
اىل جانبها دائما وال سيما عندما دقت ساعة الرحيل اىل
دنيا احلق ،و «أم نزيه» املؤمنة ال ختشى مالقاة ربها
عندما حيني موعد اسرتداد األمانة.
لقد متنيت لو كنت اليوم حاضرا يف ما بينكم أيها
األحباء ،اذ لطاملا اعتربتين «أم نزيه» ولدها الذي
مل تنجبه ،وكانت دوما تستقبلين بفرح احملبة وشغف
الوالدة ،فكانت متنحين الربكة األهلية املألى بالصدق
واالعتبار .وان اللسان يعجز عن التعبري عما أك ّن هلا من
حمبة واحرتام وتقدير.
ان املرحومة «أم نزيه» تنام اليوم بسالم قريرة العني،
هي وحنن على يقني بأن مثواها األخري هو اجلنة،
فالفردوس ُوجـِد لألطهار مثلها ،وهي تسبقنا اليه علـّها
متهـّد الطريق وتعبـّدها حملبيها وما أكثرهم.
خالص التعازي مين شخصيا ومن عائليت يف لبنان
إلخوتي يف سيدني آل الدكان وأنسبائهم وكل من عرف
املغفور هلا «أم نزيه» وأحبها ،وهي اليت ترقد على
رجاء القيامة واحلياة األبدية يف كنف اخلالق.
لك وداعا يا «أم نزيه» بل اىل اللقاء يوما
لن نقول ِ
عند انقضاء الدهر.
مع صادق حمبيت وصلواتي ،رمحها اهلل وأسكنها فسيح
جنانه.

كواالملبور يف 2018/7/31
سفري لبنان لدى ماليزيا
جورج البيطار
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ملــبورن

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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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العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

والسيدة موني
فصيحة
مديرة لقسم
التسويق واالعالن
:لالتصال
0421 398 684

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

ملبورن

25 صفحة

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

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages *Commitments *Funerals
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
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
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مـلـبورن

وفد من املنتدى الثقايف االجتماعي السوري االسرتالي الدولي
يف زيارة ملركز دار العودة االجتماعي يف ملبورن
قام وفد من املنتدى الثقايف
االجتماعي السوري االسرتالي
املوافق
األحد
أمس
يوم
 2018/7/22بزيارة ملركز دار
العودة االجتماعي حيث ضم
الوفد رئيس املنتدى احملامي
واالعالمي ميالد اسحق وأمني
السر املهندس فراج تازة وأمني
الصندوق االستاذ جورج صالومي
ورئيسة جلنة العالقات العامة رميا
شلهوب ورئيسة جلنة العالقات
السورية االسرتالية موني فصيحة
ورئيسة اللجنة الفنية باتريسيا
اسحق واعتذر عن احلضور نائب
رئيس املنتدى الدكتور املهندس
ابراهيم حنا ألسباب صحية وكان
يف استقبال الوفد رئيس مركز
دار العودة االجتماعي ورئيس
بلدية مورلند األسبق واملرتجم
احملكمة
يف
حاليا
املعتمد
االسرتالية االستاذ طوني احللو
واهليئة االدارية للمركز املكونة
من االستاذ نواف ريدان واالستاذ
نزيه سرور واالستاذ بشارة
ابراهيم ويف بداية اللقاء ألقى
رئيس املنتدى احملامي واالعالمي
ميالد اسحق كلمة شاملة رحب
من خالهلا بامسه واسم اهليئة
االدارية للمنتدى وباسم كافة
األعضاء برئيس مركز دار العودة
االجتماعي االستاذ طوني احللو
وجبميع أعضاء اهليئة االدارية
ملركز دار العودة حيث قال جئنا
اىل بيتنا الثاني لنشكر رئيس
املنتدى وأعضاء اهليئة االدارية
نظرا لتقدميهم صالة مركز دار
العودة للمنتدى والقامة كافة
نشاطات املنتدى وأضاف قائال
سنتعاون معكم يف اقامة ندوات
اجتماعية
ونشاطات
ثقافية
وستكون مثاال يقتدي به اجلميع
وبعدها ألقى رئيس مركز دار
العودة االجتماعي االستاذ طوني
احللو كلمة شاملة ومعربة شرح من
خالهلا مسرية مركز دار العودة
منذ تأسيسه حتى تارخيه وأضاف
قائال بأن أبواب مركز دار العودة
للمنتدى
مفتوحة
االجتماعي
السوري
االجتماعي
الثقايف
االسرتالي وسنعمل معكم عل
اقامة جسر تواصل يكون فيه
احليز األكرب للنشاط الثقايف
واالجتماعي وهذا سيتحقق طاملا
احملبة موجودة ولدى االنتهاء من
كلمته قدم رئيس دار العودة
ورفاقه يف اهليئة االدارية بعض
احللويات واملرطبات الباردة
وذلك تكرميا لوفد املنتدى كما
مت التقاط بعض الصور التذكارية
وجرت بعد ذلك مبارة ودية بكرة
الطاولة مابني رئيس مركز دار
العودة االجتماعي االستاذ طوني
احللو ورئيس املنتدى الثقايف
االجتماعي السوري االسرتالي
االستاذ ميالد اسحق فكان الفائز
بهذه املباراة هو روح احملبة اليت
ستدوم كما مت االتفاق على
التعاون املستمر فيما بني مركز
دار العودة واملنتدى

ميالد اسحق

شــعر

ظالل قاصرة

أين أنتم من تكوين العناء
والعقول اتعبها الركن املزدحم
أخذت من دقات الساعة
نبض وريث
يلهث
خفة خفيف لظل قاصر .
على اجلدران بقي امسها
مناجاة عنان السماء واألرض
املشهد
ذاك
من
أشياء
املستباح
يستبد النور سلفا ألمة نامت
خوفا
والعلم ظالم يف هذه املدونة
يلقي على قضبان النور
جهل العاصفة
يساور يقني الشك فضال
أين أنتم
والعنقاء قيد األصفر
ال محام عليكم وال رمحة
شردمت الشعاع بني رماد
وشاهدة
التشوه بتوقيع
كنتم بيان
شيطان
يرتدي عباءة الكفر
الينتمي إىل سرة األرض
يستفيق اإلجرام يف ذحبة
الوطن
يا أنتم. .
كل همكم كسرة خبز طرية..
شادية الخضر  -سورية
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ثــقافة

ميسرة :فاتين قطار الزواج وفرصيت يف اإلجناب ضعيفة وهذه قصيت مع عمليات التجميل الفاشلة
رغدة عباس -مجلة سيدتي
هي فنانة مميزة ال ميكن إنكار بصمتها يف كل األعمال الفنية
اليت شاركت فيها ،فرغم تشابه األدوار اليت جسدتها ميسرة على
مدار مشوارها الفين ،كانت قادرة على صنع اختالف يف مالمح
الشخصيات اليت تقدمها سواء يف السينما أو التلفزيون ..التقينا
الفنانة املصرية ميسرة اليت كشفت لنا عن العديد من أسرارها
الفنية والشخصية والشهرة وعمليات التجميل اليت أجرتها مؤخرًا..
البعض يتهمك بتكرار أدوارك يف معظم األعمال الفنية اليت
تشاركني يف بطولتها ،فما ردك؟
ّ
صناع السينما .فأنا ال أختار
احلقيقة ،هذه ليست مشكليت بل أزمة
علي .وكل األدوار اليت ُتعرض
أدواري بل أختار من بني املعروض
ّ
علي إما لفتاة ليل أو راقصة يف ملهى ليلي .أحاول قدر اإلمكان
ّ
أن أجدد يف طريقة تقدميي هلذه األدوار .وأعتقد أنين جنحت يف هذا
إىل حد كبري بشهادة النقاد واجلمهور .وكان من املمكن أن أجلأ إىل
الطريقة التقليدية يف تقديم كل األدوار لكنين أعشق هذه املهنة
وال أحب أن أتعامل معها مبنطق «السبوبة» .لذا ،أحرص دائمًا
على تقديم اجلديد يف كل دور أؤديه.
من وجهة نظرك ،ملاذا حيصرك املخرجون بأدوار حمددة؟
رمبا ألن أول دور قدمته يف حياتي كان من هذه النوعية وهو الدور
الذي اختارتين له املخرجة ساندرا نشأت يف فيلم «حرامية يف كي
جي تو» مع الفنان كريم عبد العزيز .ما زلت أذكر الدور جيدًا .كان
لفتاة لعوب امسها سامية .ومن يومها ،بدأت أتلقى نفس األدوار.
لكنين أحرص على انتقاء املختلف من بينها .فالفتاة اللعوب سامية
ختتلف كثريًا عن فتاة الليل يف فيلم «عمارة يعقوبيان» على
سبيل املثال .فهي فتاة رغم احنرافها لديها مبادىء سياسية ال
حتيد عنها.
هل رفضت أدوارًا لتشابهها مع أخرى قدمتها من قبل؟
بالتأكيد .باملناسبة ،األدوار اليت رفضتها أكثر من تلك اليت وافقت
عليها ألني أسعى دائمًا إىل االختالف وليس إىل شهرة أو جنومية
أو أموال.

أرغب يف حتقيق حلمي القديم .وبالفعل ،عدت إىل بلدي وبدأت
مشواري الفين.

إالم تسعني من وراء دخولك اجملال الفين؟
لدي يقني بأن الفن هو أقصر طريق للتأثري يف عقول الناس.
ّ
لذا ،فكرت يف دخول هذا اجملال لتحقيق هدف نبيل ورسالة سامية
لطاملا حلمت بها .فأنا أسعى إىل إحداث تغيري يف اجملتمع من خالل
هذه القوة الناعمة.

ما الذي تغري يف تفكري والدتك هذه املرة وملاذا وافقت على
دخولك جمال التمثيل بعد ذلك؟
رحليت إىل لندن غيرّ ت الكثري يف تفكريها ،فقد اكتشفت أنين
قادرة على حتمل املسؤولية يف هذا البلد رغم وجود كثريين من
أقاربها حولي .لكن ،يف النهاية ،أنا يف بلد غريب عين .ومع ذلك،
ّ
متكنت من كسب عيشي واالعتماد على نفسي مما زاد من ثقتها
يف قدرتي على حتمل املصاعب فوافقت على عودتي ودخولي جمال
التمثيل.

كيف جاءتك هذه الرؤية الفلسفية .فالكثريون يطمحون إىل الشهرة
والنجومية؟
أنا أكره الشهرة ألنها حتد من حريتنا وتضع على كاهلنا مسؤولية
كبرية علينا حتملها .وهو ما أحاول أن أفعله دومًا ،أما تلك الرؤية
فقد وصلت إليها بعد قراءات كثرية ومشاهدات وسفر إىل بلدان
خمتلفة تعرفت على ثقافاتها وعاداتها وفنونها أيضًا.

بعد عملك يف التمثيل ،هل كان هلا اعرتاض على نوعية األدوار
اليت تقدمينها؟
ً
علي ،ولكن
الشديد
خوفها
من
ا
نابع
الوحيد
اعرتاضها
بالعكس ،كان
ّ
بعد عملي يف السينما أعجبتها األدوار اليت أقدمها ،ونصحتين بعدم
تكرار البعض منها .وكنت أحتدث معها عن كوني لست مسؤولة
عن ذلك.

حتدثت عن كرهك للشهرة فما الذي خسرته بسببها؟
أنا شخصيًا مل أخسر الكثري ألنين مل أمسح هلا بأن حتد
أهم من جنوم هوليوود .فهم يتعاملون حبرية
حنن لسنا ّ
يضعون لنجوميتهم حسابًا .هكذا أتعامل أنا أيضًا .فال
يف عالقيت مع املعجبني وآخر يف حياتي اخلاصة .ميسرة
يف كل وقت وهو ما تعلمته من سفرياتي املتكررة.

من حرييت.
شديدة وال
أضع قناعًا
هي ميسرة

أهلي رفضوا دخولي مجال التمثيل

ما أسباب سفرك الدائم وكيف استفدت من حالة التجوال اليت
عشتها يف إحدى مراحل حياتك؟
لقد ولدت يف لبنان ألم لبنانية وأب مصري يعمل أستاذًا يف اجلامعة
وانتقلنا إىل السعودية .ثم عدنا إىل مصر والتحقت بكلية الفنون
التطبيقية قسم الديكور .وعندما رفض أهلي دخولي جمال التمثيل،
ُ
اضطررت للسفر إىل لندن الستكمال دراسيت هناك وعشت ملدة 7
سنوات ،عدت بعدها إىل مصر مرة أخرى.
وما أسباب رفض أهلك دخولك جمال الفن؟
علي من الوسط الفين
الشديد
أمي هي اليت رفضت بسبب خوفها
ّ
ملا تنشره الصحافة عما يدور يف كواليس الوسط الفين .فقد أخذت
والدتي انطباعًا سيئًا عن املمثلني ورفضت دخولي الوسط الفين،
رغم أنين تلقيت العديد من العروض السينمائية فور خترجي .وبعد
رفضها ،اضطررت أن أسافر إىل العاصمة اإلجنليزية لندن .وحاولت
كسب أموال تساعدني على املعيشة بشكل جيد بد ً
ال من طلب
املصروف من أهلي يف هذه السن ،كذلك عملت مطربة وشاركت
يف العديد من احلفالت الغنائية اليت حيييها جنوم عرب منهم صباح
وعبد اهلل الرويشد .فقد شاركت بالغناء يف حفالتهم حتى قابلين
اإلعالمي الشهري وجدي احلكيم ونصحين بالعودة إىل مصر لو كنت

حورية فرغلي مظلومة

وهل وجدت صعوبات يف الوسط الفين بالفعل كما ختيلت
والدتك؟
بعد عودتي من لندن ،اصطدمت باجملتمع املصري وليس بالوسط
الفين وحده ،فقد عشت سبع سنوات يف جمتمع خمتلف إىل جانب
علي التعامل مبنطق معني والتزام بالكلمة
تربييت اليت كانت تفرض ّ
حتى لو بدون تعاقد مكتوب .فوالدي ـ رمحه اهلل ـ كان يقول إن
«الكلمة عقد».
ولألسف ،اصطدمت مبعايري وأخالقيات خمتلفة متامًا وخسرت الكثري
من األموال يف أول جتربة إنتاج كاسيت لي فور وصولي مصر
وأصابين اإلحباط الشديد يف بداياتي الفنية سواء كمطربة أو
كممثلة.
هل فكرت يف االعتزال يف ذلك الوقت؟
فكرت يف اهلجرة وترك البلد متامًا وعدم العودة جمددًا بسبب كثرة
املضي بقراري
علي يف ذلك الوقت ،ولكن مل أمتكن من
الضغوط
ّ
ّ
ألن والدي ُأصيب بأزمة مرضية .فكنت إىل جواره حتى وفاته ثم
مرضت والدتي فبقيت إىل جوارها حتى توفاها اهلل .بعدها ،كانت
سنوات طويلة قد مرت على وجودي يف مصر بعد عودتي من اخلارج
واعتدت احلياة يف اجملتمع املصري.
ما قصتك مع عمليات التجميل الفاشلة؟
لقد مررت بعمليتني ال واحدة .األوىل عندما قررت أن أقوم حبقن
الدهون بعدما فقدت الكثري من وزني .وفكرت يف حقن خدودي.
وبالفعل ،أجريت العملية لدى طبيب مشهور ولكنين ُأصبت بتلوث
يف اخلد األيسر بعد إجراء العملية نتيجة إصابيت مبيكروب داخل غرفة
العمليات ،مما أثر يف شكلي ونفسييت وصحيت أيضًا وبدأت رحلة
العالج من امليكروب الذي أصابين.

ماذا عن العملية األخرى؟
املرة الثانية هي عندما فكرت يف إجراء عملية لتجميل األنف ،وجنحت
العملية لكن الطبيب اختار لي أنفًا معقوفًا يشبه الرومانيني مما
تسبب لي يف أذى نفسي .فقد كنت أريد أن يبدو أنفي طبيعيًا.
ُ
اضطررت إلجراء عملية أخرى إلصالح ما أفسده الطبيب ،فأصبت
بكسر يف عظمة األنف وتهتك يف الغضاريف .وظللت أعمل يف عدد
كبري من األفالم بهدف مجع مصاريف العالج يف اخلارج .وبالفعل
سافرت إىل باريس إلصالح العملية الثانية.
مشكلتك تشبه تفاصيل أزمة الفنانة حورية فرغلي لكنها مل جتد ح ًال
طبيًا حتى اآلن.
حورية تواجه جه ًال جمتمعيًا لدى البعض الذين يتهمونها بإجراء كل
هذه العمليات من باب الرتفيه والتجميل .إنين أتعاطف معها ،فهي
تعاني من نفس األزمة اليت مررت بها .حورية تعرضت للظلم.
ّ
تعاونا يف مسلسل
فاهلجوم الشديد عليها غري مربر من وجهة نظري.
«سيدنا السيد» وملست كم هي إنسانة خلوقة وصادقة.

توقفت عن التفكري يف الزواج

ماذا عن حياتك العاطفية؟ أمل حين أوان االرتباط بعد؟
أنا على مشارف األربعينيات من العمر وفرصيت يف العثور على
شريك حياتي واإلجناب منه ّ
قلت كثريًا ،لذلك توقفت عن التفكري
يف الزواج منذ عدة سنوات ،باإلضافة إىل أن املرأة عندما تصل إىل
هذه املرحلة العمرية يزداد اعتمادها على نفسها بشكل كبري مما
يصعب عليها فكرة التخلي عن شخصيتها املستقلة من أجل رجل.
لذا ،أنا أنصح بنات شقيقيت بالزواج املبكر.
وملاذا مل تفكري يف الزواج يف سن مبكرة؟
بعد عودتي من لندن وانتهاء دراسيت ،قابلت عدة مناذج من الرجال
املصابني بالشيزوفرانيا يقولون ما ال يفعلون .لديهم أفكار خمتلفة
متامًا عن تلك اليت يتحدثون عنها .ومن جانيب ،لن أرضى بالزواج
من رجل جملرد أن يكون «ضل حيطة» .فقد تربيت يف ظل رجل
مثقف وواع ولديه صفات الرجولة احلقيقية وهو والدي رمحه اهلل،
لذا لن أقبل بأقل من ذلك.
فلم تتحدثني عن قلة فرصك يف
ولكن قطار الزواج مل يفتك بعد َ
الزواج وأنت مل تنهي األربعني من العمر؟
ألن القطار الذي أحبث عنه فاتين ولن أرضى باللحاق بأي قطار
جملرد الزواج ،كما أن اخنفاض فرصي يف اإلجناب يضعف محاسي
للزواج ،فماذا سأستفيده منه ..سوى التنازل عن جزء كبري من
حرييت؟
هل فكرت يف تبين طفل؟
فكرت يف هذا األمر لكن انشغالي الدائم بتصوير أعمالي الفنية
منعين من ذلك .لذا أعدت التفكري جمددًا يف إمكانية كفالة طفل
يتيم يف مكانه على أن أعتين به ولكن دون أن ينتقل للحياة معي
خوفًا من أن أظلمه بسبب عدم تنظيم مواعيد عملي. .
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بيــئة

كفرفالوس :مشروع اقتالع جبل!

«تالل البلوط» يف كفرفالوس :مشروع زراعي أم ك ّسارة للحريري؟
آمال خليل

تعيش منطقة شرقي صيدا وقرى قضاء جزين حتت شبح اخلوف
من الكسارات واملقالع املفتوحة .آخر امللفات اليت أثارت أهالي
املنطقة ،مشروع «استصالح زراعي» يف عقارات كبرية يف منطقة
كفرفالوس .شكوك كثرية حتوم حول أهداف املشروع الذي ميلكه
ورثة الرئيس رفيق احلريري من أن يكون املشروع الزراعي
كسارة بـ»لباس أخضر».
املفرتض جمرد ّ
قبل حواىل شهر ،علم رئيس احتاد بلديات قضاء جزين خليل
حرفوش أن وزير الداخلية والبلديات يف حكومة تصريف األعمال
نهاد املشنوق منح شركة استثمارية ترخيصًا باستصالح العقار
الذي ميلكه ورثة الرئيس رفيق احلريري يف كفرفالوس ونقل الناتج
وتوزيعه وبيعه يف األراضي اللبنانية .بالتزامن ،منح وزير الزراعة
غازي زعيرت ترخيصًا بقطع األشجار يف العقار ذاته .وقعت هذه
املعطيات كالصاعقة على املنطقة اليت مل تنجح يف إقفال الكسارة
وجمبل الباطون اللذين متلكهما «الشركة العربية لإلنشاءات املدنية»
اململوكة من رجل أعمال صيداوي حمسوب على تيار املستقبل ،يف
نقطة تقاطع بني بلدات عني املري ولبعا ومراح احلباس..
العقار الواقع خلف منشآت احلريري عند مدخل كفرفالوس ،وكل
ميت له بصلة ،بات يف الفرتة األخرية «مشبوهًا» ويثري حساسية
ما ّ
مسبقة يف احمليط .مطلع العام اجلاري ،ثارت ثائرة فاعليات جزين،
وال سيما التيار الوطين احلر واحتاد البلديات ،لدى بيع فهد رفيق
احلريري (آلت إليه ملكية العقار بالوراثة) إىل رجل األعمال حممد
دنش الذي استحصل على تراخيص إلنشاء كسارة ،بهدف توفري
الصخور لبناء مشروع سد بسري الذي التزمه من جملس اإلمناء
واإلعمار .محلة الرفض الشعبية والسياسية تزامنت مع االنتخابات
النيابية ،وأثارت حساسية طائفية وتدخالت من مرجعيات صيداوية.
وانتهى األمر بتدخل الرئيس سعد احلريري الذي أقنع شقيقه أمين
بشراء العقار بالشراكة مع رجل األعمال عالء اخلواجة والتفكري يف
طريقة خمتلفة الستثماره.
يومها ،ساد انطباع بأن العمل يف العقار قد مجد على غرار اجلامعة
شيدهما احلريري األب مطلع الثمانينيات عقب
واملستشفى اللذين ّ
العدو اإلسرائيلي .لكن
حترير شرقي صيدا ،قبل أن يقصفهما
ّ
العقار عاد إىل الواجهة قبل شهر عندما وصلت ،بالتواتر ،معلومات
إىل البلديات بأن شركة استثمارية تنوي تنفيذ مشروع زراعي يف
العقار الذي حياذي حدود سبع بلدات ،منها :صفاريه وأنان ومراح
احلباس.
عمليًا ،تبينّ أنه بعد استبعاد دنش عن ملكية األرض ،حصل األخري
على تعهد باحلصول على حاجته من الصخور لبناء سد بسري من
األرض نفسها .وهو أمر ال ينفيه أصحاب شركة «تالل البلوط»
( ،)OAK HILLS ESTATEلكنهم يؤكدون أن نقل الصخور سيكون
ضمن مشروع استصالح زراعي كبري.
حصلت الشركة الستكمال عملية الشراء على متويل مباليني عدة من
بناء على اتفاقيات
الدوالرات من أحد املصارف ،الذي اشرتط ــــ ً
مع مؤسسات متويل دولية ــــ بأن ُيرفق طلب التمويل بدراسات
وتعهدات صرحية بإطالق املشروع الزراعي فورًا .ووفقًا لذلك ،جرت
االستعانة بشركة  WARDELL ARMSTRONGالربيطانية إلعداد
دراسة األثر البيئي بالتعاون مع شركة حملية ،كما مت االتفاق على
إطالع أبناء املنطقة على تفاصيل املشروع ،وخصوصًا أن الشركة
الربيطانية ختشى أن يتم حتميلها مسؤولية أعمال مل تنفذ.
رغم ذلك ،حامت الشكوك اجلزينية حول املشروع الزراعي «بسبب
اآللية اليت اتبعت لنيل الرتاخيص» حبسب رئيس االحتاد خليل
حرفوش .إذ «بد ً
ال من أن يعرض طلب الرتخيص املقدم من
الشركة على البلدية ،حيث يقع العقار ،وعلى احملافظ إلبداء الرأي
واملوافقة ،أصدر املشنوق وزعيرت ترخيصني باستصالحه وقطع
األشجار فيه من دون أخذ موافقة حملية».

مالكو العقار أكدوا حرصهم على رضا األهالي ولوّحوا
باللجوء إىل القضاء للسري يف املشروع

حرفوش وعدد من رؤساء البلديات قصدوا ،برفقة النائب زياد
أسود ،وزير البيئة طارق اخلطيب نهاية الشهر املاضي لعرض
القضية .كما طلبوا لقاء ممثلني عن الشركة صاحبة املشروع
الستيضاح األمر .مل يكن اللقاء إجيابيًا بسبب املصارحة اليت تبادهلا
ممثلو «تالل البلوط» ورؤساء البلديات .أحد الشركاء يف املشروع،
وليد السبع أعني ،أكد أن وجهة استخدام العقار حاليًا «زراعية فقط
تشمل استصالح وإنشاء جلول على مساحة مليون ونصف مليون
مرت من أصل مليوني مرت مربع ،املساحة الكاملة للعقار» .لكنه لفت
اىل أنه «سينتج من استصالح األرض فائض من األحجار والصخور
واألتربة البيضاء تذهب للمتعهد» .وعندما واجهه رئيس بلدية لبعا
فادي رومانوس بأن أصحاب الشركة «حصلوا على ترخيص من
املشنوق إلنشاء كسارة وجمبل باطون» ،مل ينف السبع أعني ،وقال
إن «الرتخيص الستصالح أرض وإنشاء كسارة يف حال اللزوم».
عبارتا كسارة وجمبل باطون كانتا كفيلتني باستفزاز احلضور.

(علي حشيشو)

(علي حشيشو)

«كيف ميكن أن نثق باملشروع ومل نكد ننتهي من اخلالف على
كسارة لبعا (ميلكها رجل األعمال حممد الشماع صديق آل احلريري)
غري القانونية ،واليت حظيت بتغطية سياسية من فريقك السياسي
(يقصد تيار املستقبل)؟» ،سأل رومانوس .فكرر السبع أعني مرارًا
بأن «فريقي السياسي يرغب بأن ينفذ املشروع برضى اجلميع».
عزز شكوك رؤساء البلديات املالحظة التقنية اليت أوردها
ومما ّ
املهندس اإلستشاري يف املشروع بأن استصالح مساحة مليوني
مرت مربع «ينتج منها  4ماليني ناتج من صخور وأحجار وأتربة ال
ميكن أن تبقى يف مكانها ،بل جيب إخراجها إىل خارج العقار وفق
ترخيص نقل متوافر».
مل يقتنع رؤساء البلديات بأن املشروع زراعي وتوافقوا على رفضه،
«لدي توجيهات
شدد السبع أعني على أن
يف هذا اإلطار ،فيما
ّ
ّ
بالتعاون والرتاضي معكم .أما إذا عرقلت البلديات تنفيذ املشروع،
فسنضطر إىل الدخول يف دعاوى قضائية».
يف اتصال مع «األخبار» ،أكد حرفوش احملسوب على التيار الوطين
احلر ،أنه سيقف ضد املشروع «مهما كانت الضغوط السياسية»،
مشريًا إىل أن رؤساء البلديات سيبدأون جبولة على املسؤولني
لعرض القضية ،بدءًا من رئيس اجلمهورية ميشال عون.

نحفر خمس سنوات لنزرع الكرمة

وفق الدراسة األولية للمشروع الزراعي اليت قدمتها شركة «تالل
البلوط» ،فإن أعمال احلفر واجلرف «ستستمر ملدة مخس سنوات،
تشمل شق طرقات داخلية وحتويل سفوح التالل إىل مصطبات أو
مدرجات زراعية .وسيرتكز احلفر يف املنطقة اليت ترتفع بني 340
و 440مرتًا .أما املنطقة السفلية ،اليت يقل ارتفاعها عن  340مرتًا،
فلن تطاوهلا األشغال ألنها تشكل غطاء حرجيًا ميتد حنو جمرى النهر
يف قعر الوادي».
وتلحظ الدراسة «تدفق مياه األمطار وضمان وصوهلا إىل جمرى
النهر ،فض ًال عن توافر املياه اجلوفية و التنوع البيولوجي ومسار
الطيور» .وتعهدت الشركة بأن أي مقاول يعمل يف املشروع ملزم
بتطبيق توصيات دراسة األثر البيئي.
فيما لفت املهندس االستشاري اىل أن «األرض صخرية وسنحتاج
إىل استقدام كميات من األتربة من اخلارج لفلشها على املدرجات،
على أن تكون مناسبة لنوع معني من الزراعة ،على األرجح سيكون
الكرمة».
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بيــئة

كفرفالوس :مشروع اقتالع جبل...
محضر اللقاء :هواجس واتهامات ...وردود غري مقنعة
يف  11متوز املاضي ،عقد اجتماع يف مقر احتاد بلديات قضاء جزين
للتشاور حول مشروع كفرفالوس الزراعي املقرتح ،حبضور ممثلني
عن شركة «تالل البلوط» وشركة WARDELL ARMSTRONG
الربيطانية املكلفة بدراسة األثر البيئي واالجتماعي ،بالتعاون
مع شركة «أس إي أس» اللبنانيةSustainable Environmental
 )Solutionsورؤساء بلديات القرى احمليطة بعقار كفرفالوس .ويف
ما يلي أبرز ما دار يف االجتماع:
بداية ،حتدث رئيس جملس إدارة الشركة وليد السبع أعني عن
«تكليف شركة إنكليزية إجراء دراسة للمشروع .لدينا مليونا مرت
مربع ،هي مساحة عقارات كفرفالوس اليت تقع خلف منشآت
اجلامعة واملستشفى .كان ميلكها فهد رفيق احلريري بعدما آلت
إليه بالوراثة .حينها ،اتصل به املقاول حممد دنش راغبًا بشرائها.
الحقًا ،عرض استثمارها واستصالحها وإنشاء مقلع وكسارة
الستخدام الصخور يف بناء سد بسري .بعدها قام الرئيس سعد
احلريري مع مستثمرين بشراء العقار من شقيقه فهد ،ضمن خطة
إقامة مشروع زراعي .مشروع كهذا على مساحة مليون ونصف
مليون مرت مربع ستنتج منه أحجار وصخور وأتربة ستكون من حصة
املتعهد الذي سينفذ املشروع.
رئيس االحتاد خليل حرفوش :بالنسبة إىل مشروع سد بسري،
نعرف أن اجلهة املنفذة لديها صخور كافية 70 .يف املئة من
الكمية املطلوبة متوافرة يف أراضي بسري ،وعلمنا بأن املتعهد
خوري اتفق مع شخص من منطقة الشوف لتأمني الصخور الالزمة
الباقية اليت سيحتاج إليها بعد  3أو  4سنوات .وقد زودنا بهذه
املعلومات وزير الطاقة وجملس اإلمناء واإلعمار .الكمية الباقية
ليست حباجة إىل مشروع ضخم كهذا .لذلك ،هناك ربط خاطئ
بني إنشاء كسارة كفرفالوس وسد بسري .ستحفرون وجترفون
وتقلعون األحجار والصخور واألتربة وتنقلونها وتبيعونها ،ثم
توقفون األشغال وتغادرون.
رئيس بلدية لبعا ،نائب رئيس االحتاد :جايبني رخصة من وزارة
الداخلية حتى تعملوا كسارة وجمبل باطون.
السبع أعني :الرخصة الصادرة من وزارة الداخلية الستصالح أرض
وإنشاء كسارة يف حال اللزوم.
حرفوش :يف االجتماع يف مكتب النائب أمل أبو زيد ،حتدث حممد
دنش عن مشروع زراعي .فكان ردنا إذا كان إمنائيًا نبحث فيه.
لكن ،يف اليوم التالي ،وصلتنا رخصة غري قانونية عن نقل ناتج
واستصالح أراض! حنن حنافظ على منطقتنا.
السبع أعني :قررنا أال نبدأ باملشروع قبل دراسة األثر البيئي وفق
املواصفات العاملية .فريقنا السياسي يرغب يف أن ينفذ املشروع
برضى الطرفني.
رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس :فريقك السياسي باألمس
أثار مشكلة على كسارة متعدية علينا .حممد الشماع أهدر دمنا.
كيف ميكن أن نثق بهيك شغلة؟ إذا منطقة زراعية وأخذتوا رخصة
متعدين؟
صناعية ،كيف لو
ّ
لدي توجيهات من املالكني بالتعاون معكم.
السبع أعنيّ :
حرفوش :لدينا جتارب سيئة مع مالك مدعوم من احلزب نفسه.
رومانوس (متوجهًا اىل ممثل الشركة اإلنكليزية) :ال نريد أن
يستعملوا اسم شركتكم ضدنا.
املهندس االستشاري يف املشروع :تقنيًا ،سيكون متوقعًا خروج
ناتج من األرض .جيب أن جنلل  3أمتار مبساحات معينة .أرض
سليخ ،جيب أن نرفع مرتًا من الصخر ونضع مكانها أتربة .أما
بالنسبة إىل النقل ،فال نستطيع أن ننقل إال برخصة.
حرفوش :أنتم متلكون الرخصة.
املهندس :املنتج من أرض مساحتها مليونا مرت مربع ال ميكن أن
يلقى يف الوديان .طلبنا دراسة لنعرف الطريق األفضل للنقل.
رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي :كنا نتمنى أن يستبدل هذا
املشروع خبطوة من احلريري لتشغيل املستشفى واجلامعة بد ً
ال من
كسارة وجمبل باطون.
السبع أعني :األمر يدرس.
رومانوس :لديكم ماليني األمتار يف اجلنوب مل تزرعوها ،جايني
تزرعوا هون؟
ممثل الشركة اإلنكليزية :حنن متخصصون بتأهيل املناجم ،وهناك
حتضريات بيئية واجتماعية جيبأن تنفذ قبل البدء باملشروع.
السبع أعني :نقوم بتنفيذ مشروع مماثل يف كرخا.
رئيس بلدية كرخا جان خنلة :وال أبشع من هيك .كان هناك شجر
سنديان عند كعب النهر قطعوه .مشروع كرخا مل ينجز بعد .وبسبب
أعمال قلع الصخور وتفجريها بالديناميت يف منشآت احلريري عام
ّ
وتشظى الزجاج.
 1982تشققت اجلدران
حرفوش :هذه منطقة ليس فيها مياه .ليس هناك دراسة أص ًال عن
إمكانية الزراعة يف العقار.
املهندس االستشاري :ألن األرض صخرية .الرتبة ستصمم ألنواع
زراعة معينة .اهلدف االستفادة من أشعة الشمس لتصل اىل

علي حشيشو
األرض.
حرفوش :خنشى أن يكون اهلدف حتضري األرض لقلع الصخور.
املهندس :يف مشروع كرخا خلطنا الرتاب وسيزرع بالكرمة .على
علي أن أفرش األرض مبرت واحد من الرتاب.
األقل
ّ
حرفوش :كنا نتمنى أن يكون معكم مهندس زراعي.
رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب :لدينا خماوف .كيف ميكن أن
نبدد هواجس الناس؟ نرضى باملشروع إذا بقيت حمتوياته ضمنه
ومل تنقل .هذا املشروع قنبلة نووية ترمونها يف قلب املنطقة.
ميكن أن ينفذ املشروع تدرجييًا وليس دفعة واحدة على كامل
العقار.
املهندس :االحتمال األفضل لالستفادة من العقار هو الضم و
الفرز ،وهذا ال يناسب املنطقة لدواع دميوغرافية .والبديل هو
االستصالح .ومن امللزم عمليًا نقل الناتج اىل خارج العقار .هناك
 4ماليني مرت مكعب من الناتج ،وسيكون لدينا مركز زراعي.
رومانوس :افتحوا باب االستثمار باألسهم .لو كانت نيتكم
صافية لكنتم قدمتم دراسة اجلدوى .يف اجلنوب تبيعون أراضي
احلريري.
رئيس بلدية صفاريه حبيب ضاهر 20 :يف املئة من العقار فقط
ميكن أن تستثمر يف العمل الزراعي .هذه حفلة كذب .أصحاب
العقار حصلوا على قرض مالي .وحاليًا يتم الكشف على األرض
وطبيعتها.
حرفوش :وزير الزراعة منح رخصة من دون أن يقوم بدراسة .يف
اآللية ،يعرض طلب االستصالح على البلدية ثم احملافظ ،و أخريًا
يقرر الوزير بالرفض أو املوافقة .يف هذه احلالة ،الوزير وافق من
دون أي موافقة حملية .وهذا جزء من خماوفنا .ملاذا حصلت األمور
بهذه الطريقة؟
رئيس بلدية كفرفالوس :تعرضنا حلملة ممنهجة حنن وأمل أبو
زيد وخليل حرفوش على خلفية مشروع دنش .ونرفض إنشاء أي
مقلع أو كسارة أو جمبل باطون .كمشروع زراعي ،مل يصل إلينا
شيء ومل يعرض علينا يف البلدية .عندما يطرح علينا املشروع
الزراعي ،سنعرض املشروع على استشاريني زراعيني وبيئيني
لنعطي اجلواب.

حرفوش :حنن كاحتاد نتبنى الفكرة ونتوىل األمر.
رئيس بلدية صفاريه :قرار وزير الداخلية ال عالقة له باألثر البيئي.
أوعز إىل القطعات األمنية مبواكبة األشغال .هذا يعين قلع الناس
من أرضها ملدة  20عامًا .تلقى بنك «عوده» طلبًا للحصول على
قرض وقدم أصحاب املشروع املستندات وحضر خممن عقاري اىل
صفاريه لتخمني قيمة العقار .وحصل املالكون على  8ماليني
دوالر مقابل استصالح األراضي ،ووزير الزراعة تقاضى رسوم
الرتخيص ملشروع بقيمة  8ماليني دوالر .املشروع يعين أعمال حفر
يف األرض ملدة  10سنوات ،ما يعين أن نسب السرطان ستزيد،
علمًا بأن طريق صفاريه ال تتحمل مرور شاحنة عليها .سننام على
الطريق ولن نسمح لكميون بأن مير.
السبع أعني :لن منر من صفاريه .هدفنا أن ننجز مشروعًا منوذجيًا
ومند أيدينا لنتعاون معًا.
يقتدى به
ّ
رئيس بلدية صفاريه :لو اجتمعنا قبل سنة مل نكن لنعرتض.
رئيس بلدية أنان :ما حصل عملية غدر عندما أعطت الوزارات
الرتاخيص.
لدي توجيهات بأن ال أنفذ أي شيء على األرض
السبع أعني :أنا
ّ
إال بالرتاضي معكم.
رومانوس :املشروع كله غش .هو تعويض عن إقفال جمبل الباطون
وكسارة الشماع .املشروع ليس مرحبًا إال عندما تنقلون الناتج.
رئيس بلدية كفرجرة :نريد إنشاء سوق زراعي ضمن املشروع.
رئيس بلدية كفرفالوس :يف حال عدم موافقة البلديات ،كيف
ستنفذون املشروع؟
السبع أعني :يف مشروع بقسطا املماثل ،بعنا الناتج (صخور وترابة
بيضاء) اىل معمل سبلني وفق عقد .القانون يسمح لي بالتصرف.
وعندها سنضطر إىل الدخول يف دعاوى مع البلديات.
رئيس بلدية صفاريه :حسب اإلفادة العقارية اليت حصلوا عليها،
ال حيق هلم إنشاء سوق زراعي.
نرحب به .لكننا ضد أي كسارة .وهناك
أي مشروع إمنائي ّ
حرفوشّ :
ميثاق ّ
وقعنا عليه كأعضاء احتاد .هذا قرارنا النهائي .بالنسبة إىل
املشروع ،بعد إجناز دراسة األثر البيئي واالطالع عليها سنحيلها اىل
خرباء إلبداء الرأي .ولن مير شيء من دون موافقتنا.
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تـكنولوجيا وعـلوم

مـا هـي مواصـفات اآليـفون الـجديد؟
نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» تقريرا حملرر الشؤون التكنولوجية
ماثيو فيلد ،حياول فيه توقع شكل أجهزة الـ»آيفون» اليت ستطلقها
شركة «أبل» قريبا ،حبسب الشائعات والتسريبات.

هذه الفتاة هي أول إنسان
سيصل إىل املريخ

ويقول فيلد إنه يتوقع أن تكشف شركة «أبل» عن آخر أجهزة
الـ»آيفون» يف وقت الحق من هذا العام ،مع إطالقها نسخة حمسنة
من هاتفها الرائد «آيفون إكس» ،وجهازي هاتف ذكي ،مبا يف
ذلك جهاز أصغر وآخر سيكون األكرب من تلك الشركة إىل اآلن.
ويشري التقرير إىل أن هذه الشركة العمالقة عادة ما تبقي خططها
خمبأة ،حيث مل خيتلف األمر هذا العام ،مستدركا بأن هناك عددا
بسيطا من الشائعات والتقارير املسربة قد تعطي فكرة عما قد نراه
عندما تعرض «أبل» أجهزتها.

أليسا كارسون فتاة تبلغ من العمر  17عامًا من باتون روج يف
لويزيانا ،تدربها «ناسا» لتصبح رائدة فضاء .حلمها هو أن تكون
أول إنسان يصل إىل سطح املريخ ،وإذا جرى كل شيء على ما
يرام فسوف تكون الشابة على منت أول مهمة بشرية إىل الكوكب
األمحر.
وحبسب موقع «بورد باندا» من املؤكد أن الفتاة لديها كل ما حتتاج
إليه للوصول إىل املريخ يف الرحلة اليت سوف تنطلق عام .2033

وتلفت الصحيفة إىل أن «أبل» قامت العام املاضي بأكرب تطوير
ألجهزتها الذكية منذ سنوات ،مبناسبة الذكرى العاشرة لـ»آيفون»،
فأطلقت «آيفون إكس /أو ما تفضل الشركة تسميته بـ(آيفون
 ،»)10الذي احتوى على تغيريات كبرية يف التصميم ،مثل
تغطية الشاشة للواجهة األمامية للهاتف بشكل كامل ،والكامريا
املزدوجة ،والشحن الالسلكي ،وتكنولوجيا التعرف على الوجه بدال
من البصمة.
ويذكر الكاتب أنه من املتوقع أن حتسن الشركة من تصميمها هذا
العام ،فمع أن الـ»أيفون إكس» حقق جناحا حامسا ،إال أنه اعترب
باهظ الثمن ( 1000دوالر للجهاز) ،ومع أنه كان مرحبا للشركة ،إال
أن مبيعاته كانت أقل من أجهزة «آيفون» السابقة.
وينوه التقرير إىل أن «أبل» تطلق عادة أجهزة الـ»آيفون» اجلديدة
يف أول أسبوعني من شهر أيلول /سبتمرب ،مشريا إىل أن الشركة
عادة ما تكشف عن جهاز اهلاتف الذكي للعام بعد أسبوعني من
مؤمتر التكنولوجيا األملاني ،الذي سينعقد هذا العام يف األسبوع
األخري من شهر آب /أغسطس.
وتقول الصحيفة إن هذا يعين أن األمر قد يأخذ شهرين قبل أن
تنزل بضاعة «أبل» اجلديدة إىل السوق ،الفتة إىل أنه مت إطالق
«آيفون  »8والعام املاضي بعد الكشف عنه بأسابيع ،لكن «آيفون
إكس» مل يكن متوفرا للشراء حتى شهر تشرين الثاني /نوفمرب.

وختتم «ديلي تلغراف» تقريرها باإلشارة إىل أنه عندما أصدرت
«أبل» جهاز «آيفون إكس» ،فإنها ألغت منه خاصية التعرف على
البصمة؛ ألنها حولت الواجهة األمامية كلها إىل شاشة ،أما شركة
«فيفو» الصينية فصنعت جهاز هاتف مبجس للبصمة داخل الشاشة،
إال أنه يبدو أن «أبل» حتولت متاما عن بصمة اإلبهام إىل التعرف
على الوجه.

احدث تطرير «لسامسونغ»..
شاشة مرنة وغري قابلة للكسر!

ويكشف فيلد عن أن الـ»آيفون» اجلديد قد يسمى «آيفون إكس
أس» ،كما اقرتح البعض ،بناء على أسلوب التسمية الذي انتهجته
«أبل» إىل اآلن ،حيث تضيف حرف «أس» لالسم القديم ،فيما قال
البعض إنه قد يسمى «آيفون  ،»9ما يعين اخلروج عن الرتتيب يف
التسمية ،مشريا إىل أن البعض توقع أن يسمى أكرب جهاز تصنعه
«أبل» إىل اآلن «آيفون إكس بلص».

وكارسون هي أول شخص يستكمل برنامج جوازات سفر «ناسا»،
فقد ذهبت إىل كل مراكز الزوار للوكالة ،وهي أيضًا معتمدة رمسيًا
للذهاب إىل الفضاء وكرائدة فضاء متدربة.
وعالوة على تدريب رواد الفضاء ،تدرس الفتاة مجيع املواد
الدراسية بأربع لغات ،هي اإلنكليزية والصينية والفرنسية
واإلسبانية.
وتقول الشابة إن «أكرب ٍ
حتد هو الوقت الذي يستغرقه إجناز كل
شيء يف هذه السن املبكرة والذهاب للدراسة يف املدرسة الثانوية
يف الوقت نفسه .االستمرار يف التدريب يف سن مبكرة سيكون
صعوبة إضافية بالنسبة لي ،لكنين جنحت يف ذلك حتى اآلن».
ِ
حماضرة أيضًا ،تهدف إىل
وإىل جانب الدراسة والتدريب ،كارسون
جذب االهتمام الستكشاف الفضاء ،فض ًال عن تشجيع اجلميع على
البحث عن أحالمهم.
وعن هذا تقول أليسا« :اتبع دائمًا حلمك وال تدع أحدًا يأخذك
منه».

هكذا تكشف رمز القفل يف
«أندرويد»..

وحبسب التقرير ،فإن الشكل املتوقع للهاتف سيكون شبيها
بـ»آيفون إكس» مستدركا بـ»أننا قد نرى تعددا يف األحجام لتخيري
املستهلك ،ولتطوير (آيفون  )8و(آيفون  8بلص)».
وتورد الصحيفة أن تقريرا نشره موقع «بلومبريغ» ،توقع أن يكون
اهلاتف اجلديد تطويرا على «آيفون إكس» ،وأن تكون شاشته أكرب
( 6.5بوصة) ،يف الوقت الذي قال فيه احمللل املتخصص بأبل
مينغ تشي كو بأنه يتوقع أن تطلق «أبل» ثالثة أجهزة هاتف،
أحدها «آيفون إكس» ،بشاشة حجمها ( 5.8بوصة) ،و»آيفون إكس
بلص» بشاشة حجمها ( 6.5بوصة) ،وجهاز «أيفون» أرخص بشاشة
حجمها ( 6.1بوصة).
ويشري الكاتب إىل أن هناك تكهنات عدة عن األلوان ،فالبعض
يتوقع أن تقوم «أبل» بإنتاج ألوان خمتلفة من الـ»آيفونات»؛
لتوسيع سوقها ،فيما توقع البعض أن تنتج «أبل» جهازا ذهيب
اللون أو أمحر.
ويفيد التقرير بأن هناك تقارير يف كل من «بلومبريغ» و»وول
سرتيت جورنال» ،توقعت أن تستمر «أبل» يف استخدام شاشات
مصنعة من الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء ()OLED
ألجهزتها الثمينة ،واستخدام شاشات كريستال السائل لألجهزة
العادية.
وتذكر الصحيفة أن صحيفة األخبار االقتصادية الصينية نشرت
تقريرا ،قالت فيه إن الـ»آيفون» اجلديد سيتضمن كامريا ثالثية
يف اخللف ،ميكن استخدامها لتصوير ثالثي األبعاد ،وهو ما مت
تطبيقه على أجهزة منافسة ،مثل «هاواي بي 2أو برو» ،باإلضافة
إىل أن الكامريا الثالثية قد تساعد الـ»آيفون» يف مواصفات الواقع
املعزز.

بالرغم من أن شاشات «أوليد» املرنة موجودة منذ بضع سنوات،
إال أن استخدامها يف األجهزة الذكية كان حمدودا أو منعدما إىل
حد ما ،لكن ما أعلنته شركة «سامسونغ» يبدو أنه سيحدث طفرة
يف عامل التكنولوجيا.
وأعلنت شركة «سامسونغ ديسبالي» أنها أجرت عددا من التجارب
على شاشتها  OLEDاملرنة وغري القابلة للكسر ،على أن يتم
استخدامها مستقبال يف عدد من اهلواتف واألجهزة الذكية.
ووفق صورة ،نشرها موقع «ذي فريج» ،فإن الشاشة ستكون
قابلة للطي ،كما تتوفر على غطاء بالستيكي جلعلها شفافة.
وقال املصدر ان «الشركة الكورية اجلنوبية أخضعت هذا النوع من
الشاشات لعدد من االختبارات ،وأثبتت كفاءتها ومتانتها ،حيث
حصلت على موافقة شركة «آندر رايرتز البوراتوريز» ،املعروفة
اختصارا بـ «يو إل».
وكشف املدير التنفيذي لـ «سامسونغ ديسبالي» أن الشاشة
اجلديدة مناسبة للهواتف الذكية نظرا خلفة وزنها وصالبتها،
مضيفا أنها بالستيكية وليست زجاجية ،مما سيجعلها أقل عرضة
للكسر».
وجنحت الشاشة املرنة يف عدة اختبارات ،حيث مت إلقاؤها  26مرة
من ارتفاع  1.2مرت ،كما مت تعريضها حلرارة كبرية تصل إىل 71
درجة سيليزيوس أو  32-درجة حتت الصفر.

حذر خرباء يف اهلواتف الذكية من حيلة بسيطة قد تؤدي إىل ختطي
الرمز السري أو «منط الشاشة» وفتح أجهزة األندرويد بطريقة
سهلة.
ويعتمد عدد كبري من مستخدمي أندرويد على خاصية «الرمز السري»،
الذي يتم تركيبه من خالل رسم شكل أو حرف أو رقم معني ،إال أن
خرباء حذروا من اعتماد هذه الطريقة يف قفل هاتفك.
وقالوا إنه من السهل جتاوز «النمط» يف هذا النوع اهلواتف،
مضيفني أن بإمكان أي شخص يرغب يف فتح الرمز السري أن
ينظر إىل شاشة اهلاتف من اجلانب أو من الزاوية السفلى.
وذكروا أن هذه احليلة تساعد الشخص على معرفة الشكل الذي
اختذه صاحب اهلاتف يف رسم رمزه السري ،حيث تظل بصمات
أصابعه أو مسارها مطبوعة على الشاشة.
وينصح املتخصصون بضرورة استخدام التقنيات األخرى اليت حتمي
اهلاتف ،مثل بصمة األصبع أو خاصية التعرف على الوجه أو كلمة
املرور.
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موسكو لتزامن «تطهري»...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اإلسرائيلي أنه «قتل سبعة مسلحني بغارة جوية قرب السياج
احلدودي مع سورية».
وأوضح الناطق بامسه جوناثان كونريكوس لصحافيني أن «اجليش
نفذ الضربة يف وقت متقدم ليل األربعاء فيما كان املسلحون
الذين ُيعتقد بأنهم على صلة بتنظيم داعش ،يقرتبون من مسافة
مئيت مرت من املواقع» اليت حتتلها إسرائيل يف اجلوالن.
يبد أنهم فارون أو يطلبون اللجوء ،كانوا يسريون
وأضاف« :مل ُ
يف تشكيل عسكري ،مع معدات قتالية ،وأثناء عمليات التمشيط
يف املنطقة أمس االول وجدنا سبع جثث يف املوقع ،ومخس بنادق
من طراز كالشنيكوف وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة» .ورأى أن
اهلجوم العسكري للنظام السوري على اجلنوب «أدى إىل تشتت
اجلماعات التابعة لداعش يف املنطقة».
وبعد ساعات قليلة على احلادث ،أعلن اجليش األردني قصفه
«عناصر من داعش اقرتبت من احلدود األردنية مع سورية».
وأوضح مصدر عسكري أن «اشتباكات استمرت خالل اليومني
املاضيني بني عناصر من داعش وكتيبة حرس احلدود العاشرة».
وزاد« :نتيجة األحداث يف منطقة حوض الريموك والقرى احملاذية
للحدود األردنية الشمالية ،حاول بعض عناصر هذه اجلماعات
االقرتاب من حدودنا ،حيث طبقت قواعد االشتباك فورًا» .وأشار
إىل أن «عمليات القصف والتطهري لكل املنطقة استمرت حتى ظهر
األربعاء من دون السماح ألي عنصر منهم بتجاوز احلدود األردنية،
وأجربوا على الرتاجع إىل الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم».
وأكد اجليش الروسي أن النظام السوري استعاد السيطرة على
ثالث حمافظات جنوبية هي درعا والقنيطرة والسويداء وعلى كل
احلدود مع األردن ،مشريًا إىل أن «القوات السورية مدعومة من
الطريان الروسي دمرت تنظيم داعش وجبهة النصرة».
وأعلن رئيس إدارة العمليات التابعة هليئة األركان الروسية الفريق
أول سريغي رودسكوي ،أن «قوة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
(أندوف) نظمت برفقة الشرطة العسكرية الروسية أول دورية يف
منطقة فض االشتباك يف هضبة اجلوالن».
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن «الشرطة العسكرية ستنتشر يف
هضبة اجلوالن وتقيم مثانية مواقع للمراقبة».
إىل ذلك ،ويف تلويح جديد بالتدخل العسكري يف حمافظة إدلب،
عرب رودسكوي عن «قلق» بالده حيال الوضع يف احملافظة اخلاضعة
التفاق «خفض التصعيد» ،فيما شدد وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف على ضرورة «تطهري اجليوب املتبقية يف إدلب،
بالتزامن مع حل مسألة عودة الالجئني إىل سورية».
وقال الفروف للصحافيني« :العمل جيري على قدم وساق ،وال
يزال هناك الكثري للقيام به ،وبالتزامن مع القضاء على عناصر
داعش والنصرة الذين ما زالوا يف إدلب على وجه اخلصوص».
وجاء ذلك يف وقت كشف مصدر قيادي يف «اجليش احلر» مشال
سورية عن جهود مكثفة لتشكيل «جيش وطين» يضم «اجلبهة
الوطنية للتحرير اليت ُأعلن توسيعها يف إدلب قبل يومني ،مع
فصائل اجليش احلر».
ورجح «االنتهاء من تشكيل هذا اجليش يف غضون شهرين» ،رافضًا
«الربط بني تشكيله ومكافحة وجود جبهة النصرة يف إدلب».
وأكد أن «روسيا وإيران ودمشق ستحاول إفشال هذه اجلهود
ألنها تريد استمرار تشتت قوى املعارضة ال أن تندمج يف تشكيل
ميكن أن يصبح بدي ًال أو موازيًا جليش النظام».
وكانت فصائل «جبهة حترير سورية» و «ألوية صقور الشام» و
«جيش األحرار» و «جتمع دمشق» أعلنت انضمامها إىل «اجلبهة
الوطنية» اليت ضمت سابقًا  11فصي ًال تعمل يف إدلب وريف محاة
الشمالي ،وريف الالذقية ،يف حني ظلت «هيئة حترير الشام» و
«جيش العزة» و «احلزب الرتكستاني» أبرز التشكيالت املسلحة
يف املنطقة اليت مل تنضم إىل اجلبهة.
وجاء دمج الفصائل بعد اجتماعات رعتها تركيا قبل أسابيع لتوحيد
الفصائل يف إدلب ومشال محاة».

اطالق نار على متظاهرين...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من االتفاق النووي ُ
املربم
عام .2015
ودعا إىل التظاهرات قادة جمموعة أطلقت على نفسها «حركة التيار
وتضم شبانًا .ونظم املتظاهرون احتجاجات يف طهران
الثالث»،
ّ
ومدن أخرى إيرانية ،بينها أصفهان وكرج وتربيز ومشهد وشرياز
واألهواز وكرمانشاه ،وهتفوا خالهلا «املوت للديكتاتور» و «املوت
خلامنئي ،املوت لروحاني ،جيب إسقاط النظام» ،يف إشارة إىل
املرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني .كما هتفوا «ال نريد
طاقة نووية» و»ال خوف ،حنن معًا» و»رضا شاه ،إرقد بسالم» ،يف
إشارة إىل الشاه الراحل الذي أطاحته الثورة عام .1979
ويف طهران ،سار حمتجون يف شارع ولي عصر ،وهم يهتفون
«جبناء ،جبناء» ،فيما أفادت معلومات عن اعتقال  10منهم.
ويف األهواز ،هتف متظاهرون «عدونا هنا ،يكذبون ويقولون إنه
أمريكا» .وسمُ ِ ع إطالق نار يف مشهد ،فيما ُأفيد بأن قوات أمن
أطلقت الرصاص على متظاهرين يف كرج ،وجرحت أحدهم .وشهدت

االحتجاجات يف أصفهان وشرياز وكرج صدامات مع قوات أمن.
إىل ذلك ،نقلت وكالة «رويرتز» عن مسؤولني أمريكيني إن
عد ملناورات ضخمة يف اخلليج
الواليات املتحدة تعتقد بأن إيران ُت ّ
مرجحني تقدميها موعد تدريبات سنوية.
خالل أيامّ ،
وأكدت القيادة املركزية األمريكية أنها رصدت زيادة يف النشاطات
اإليرانية ،مبا فيها يف مضيق هرمز الذي هدد «احلرس الثوري»
اإليراني بإغالقه .وقال ناطق بامسها« :نعلم بالزيادة يف العمليات
البحرية يف اخلليج ومضيق هرمز وخليج عمان .نتابع الوضع عن
كثب وسنواصل العمل مع شركائنا ،لضمان حرية املالحة وتدفق
التجارة يف املمرات املائية الدولية».
ونسبت «رويرتز» إىل مسؤولني أمريكيني قوهلم إن «احلرس
جيهز كما يبدو أكثر من  100سفينة للتدريبات اليت قد
الثوري»
ّ
يشارك فيها مئات من عناصر القوات الربية.
ولفت املسؤولون إىل أن توقيت املناورات يستهدف كما
يبدو توجيه رسالة إىل واشنطن اليت تشدد ضغوطًا اقتصادية
وديبلوماسية على طهران.

ساعات ترسم مصري...
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واكد مصدر أمين يف حمافظة صالح الدين أن «وزير الداخلية
وبعض مستشاريه وممثلني لـ «العصائب» بزعامة قيس اخلزعلي
تفقدوا األوضاع األمنية يف قضاء الدجيل الذي شهد خالل اليومني
املاضيني اشتباكات مسلحة بني أبناء العشائر وعناصر من مكتب
العصائب هناك».
وتابع أن «قيادة عمليات القضاء أعلنت هدنة عشائرية إىل حني
تسوية اخلالف هناك ،واعتقال املتورطني خبطف ثالثة من شيوخ
قبيلة اخلزرج وقتلهم».
وفرضت قيادة شرطة الدجيل حظرًا للتجوال يف القضاء ،وشهدت
منطقة الدجيل ليل أول من أمس اشتباكات ومواجهات مسلحة بني
أبناء عشرية اخلزرج وفصيل تابع لـ «احلشد الشعيب» ،على خلفية
مقتل الشيخ عناد حممود اهلزاع اخلزرجي والشيخ عباس عراك
اخلزرجي بعد خطفهما.

باسيل للزميلة...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
مع إنهاء اجليش اإلسرائيلي تدريبات عسكرية لسيناريوات مواجهة
أن مصادر إسرائيلية ربطت بني إرجاء
على اجلبهة الشمالية .غري ّ
الزيارة و «نضوج» اتفاق تهدئة طويل األمد مع حركة «محاس»
بوساطة موفد األمم املتحدة نيكوالي مالدينوف ومصر.
تطورًا
يف املقابل ،شهد ملف املصاحلة بني «محاس» و «فتح»
ّ
جمددًا ،إذ عينّ حممود عباس نبيل أبوردينة نائبًا
قد خيلط األوراق ّ
لرئيس الوزراء ووزيرًا لإلعالم ،ما أثار غضب «محاس».
وبرر مكتب نتانياهو اإلرجاء املفاجئ لزيارته كولومبيا بـ «الوضع
ّ
يف اجلنوب» على احلدود مع غزة.
وتضاربت القراءات اإلسرائيلية للقرار ،فبينما أوردت تقارير
أن نتانياهو قلق من مدة الرحلة الطويلة (من
صحافية إسرائيلية ّ
تفجر تصعيد ميداني
 6إىل  9آب /أغسطس) يف ظل خشية من
ّ
يف حال فشلت احملاوالت املصرية مع «محاس» ،ما سيلقى ردًا
عسكريًا يريد نتانياهو أن يكون صاحب القرار األول فيه .وربطت
حتليالت مغايرة القرار بوصول وفد «محاس -اخلارج» ،الذي شارك
يف حمادثات القاهرة برئاسة صاحل العاروري ،إىل القطاع أمس
ّ
توقعات بالتوصل إىل
إلجراء حمادثات مع قيادة احلركة وسط
«اتفاق تهدئة طويل األمد» يضمن اهلدوء لفرتة طويلة مقابل رفع
احلصار عن الغزيني وحتسني األوضاع اإلنسانية ،باإلضافة إىل
البدء مبفاوضات إطالق اجلنود اإلسرائيليني األسرى يف غزة ،وقد
يعلن االتفاق خالل أسبوع.
تزامن ذلك مع إعالن احلكومة االسرائيلية وقف شحنات الوقود
والغاز إىل القطاع ردًا على إطالق البالونات اليت أحرقت حقو ً
ال
شاسعة يف منطقة «غالف غزة» .وقال وزير الدفاع أفيغدور
ليربمان إن اخلطوة رد على استمرار «إطالق الطائرات الورقية
وإشعال احلرائق واالحتكاكات على امتداد السياج» احلدودي.
وتنظر احلكومة اإلسرائيلية املصغرة للشؤون األمنية غدا يف جهود
مالدينوف والقاهرة للتوصل إىل تهدئة.
وكان مالدينوف التقى قبل أيام وزير اخلارجية املصري سامح
ّ
املتعلقة بالتهدئة بأنها «إجيابية» .كما
شكري ووصف احملادثات
التقى الحقًا نتانياهو وقادة «محاس» يف القطاع .ووفق أوساط
إسرائيلية ،فإن وصول قادة «محاس» يف اخلارج أمس مؤشر
إىل ضغوط مصرية على قيادة احلركة للتوصل إىل تهدئة أو
«صفقة».
وقال قيادي يف احلركة ،إن الوفد سيناقش اقرتاحات مالدينوف
وحتفظات «فتح» على الورقة املصرية للمصاحلة.
وأفضت جوالت مالدينوف املكوكية إىل اتفاق على فصل مساري
صفقة تبادل األسرى والتهدئة .وقالت مصادر فلسطينية موثوقة
لـ «احلياة» ،إن «محاس مل ترفض العرض» لكنها رأت حاجة إىل
«تطويره» ،وطالبت مالدينوف بـ «ممر مائي بني غزة ومصر أو
قربص ،ولو بإشراف دولي» .لكن املوفد الدولي رفض التدخل يف
شأن املمر املائي ورواتب املوظفني التابعني حلكومة غزة.

مواجهات دموية مشال...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
وعناصر من
الشرطة وأحد
من العشرية
حممود اهلزاع

وشهدت الدجيل مواجهات بني عشرية «اخلزرج»
«عصائب أهل احلق» على خلفية مقتل ضابط يف
مرافقيه من وجهاء العشرية ،قبل خطف شيخني
وقتلهما خالل تشييع األولني ،هما الشيخ عناد
اخلزرجي والشيخ عباس عراك اخلزرجي.
وذكر مصدر مطلع أن «العشائر اشتبكت مع عناصر «العصائب»
الذين يعملون يف إطار «احلشد الشعيب» على طريق سامراء-
الدجيل ،ما أدى إىل مقتل أحد أبناء العشائر» ،مشريًا إىل أن
«قائد عمليات سامراء وقائد شرطة صالح الدين أوعزا إىل اجلهات
املعنية بفتح حتقيق يف احلادث».
وكان وزير الداخلية قاسم األعرجي وعد يف زيارة للدجيل بالتحقيق
يف احلادث ومالحقة اجلناة ،بعد قطع عشرية اخلزرج الطرق الرئيسية،
ومهامجتها القوى األمنية وعناصر «عصائب أهل احلق».

بابه العريض ،وأن احلريري نفسه وسائر الرافضني
سيفتح ُ
ودمشق ُ
للتطبيع سيجدون أنفسهم مضطرين ،حبكم مسؤولياتهم الرمسية،
أصر باكرًا
إىل القبول بالتطبيع والذهاب طوعًا إىل دمشق… ولو
ّ
على القول عكس ذلك .فماذا مث ًال لو مت ترميم العالقات بني
دمشق وبعض القوى العربية؟ ألن يكون ذلك دافعًا اىل ترميم
مماثل يف العالقات بني دمشق واحلريري؟
ّ
يذكرهم
طبعًا ،يرى كثريون من رافضي االنفتاح على دمشق أنه
مبرحلة يصفونها بالبائسة .ولكن يف عدد من األوساط ،ومنها
«التيار الوطين احلر» ،هناك من يسأل :أمل يكن بعض املعرتضني
اليوم مستفيدًا من تلك املرحلة «البائسة» لبناء النفوذ واملكاسب
وبلوغ املواقع؟ واستطرادًا ،كيف يرفض هؤالء اليوم إعادة إقحام
دمشق يف املسائل الداخلية ،فيما هم ينتظرون اإلشارات من
اخلارج لتأليف احلكومة؟
ّ
«يبق البحصة» يف هذا
رئيس «التيار» ،الوزير جربان باسيل،
أن عقدة
امللف ،ويقول لـلزميلة «اجلمهورية»« :بات واضحًا ّ
احلكومة تتجاوز اخلالف الداخلي على األحجام .وتبينّ لنا أن هناك
يهمها إسقاط نتائج االنتخابات النيابية اليت أعطت
قوى خارجية
ّ
الغالبية لفريقنا السياسي .وهي توحي لبعض الذين يف الداخل
بأن تأتي الرتكيبة السياسية للحكومة العتيدة خمتلفة عن تركيبة
اجمللس .وهذا ما نعتربه إخال ً
ال فاضحًا بنتائج االنتخابات ونسفًا
هلا».
ويضيف« :نطالب الرئيس سعد احلريري بأن يراعي االعتبارات
الوطنية الداخلية فقط ،فال ُي ِ
نصت إىل أي شروط يريد بعض
القوى اخلارجية املعروفة إمالءها على اللبنانيني .ويف أي حال ،إذا
كانوا يريدون حكومة وفاق وطين فعليهم أن يدركوا أننا لن نقبل
حبكومة وفاق ما مل تكن تركيبتها السياسية متوافقة مع تركيبة
اجمللس ،أي مع إرادة الناس الذين عبرّ وا عن خياراتهم السياسية
يف االنتخابات».
ّ
«شد
املكلف ،قائ ًال« :أقول للحريري
ويتوجه باسيل إىل الرئيس
ّ
ّ
وحدد خياراتك الواضحة من دون تأخري ،ونطلب منك أن
حالك»
ّ
تكون عاد ً
ال يف الصيغ احلكومية اليت تطرحها» .ويوضح« :مث ًال،
ال مشكلة لدينا يف احلصة اليت يريد احلريري إعطاءها لـ»القوات
اللبنانية» يف احلكومة ،ولكن عليه أن يعطينا ضعف هذه احلصة،
ما عدا احلصة املعروفة لرئيس اجلمهورية .فكتلة «القوات» تضم
 15نائبًا ،وحنن عدد نوابنا هو الضعف».
ّ
تلمحون
وعندما ُيسأل باسيل :أال تظلمون الرئيس
املكلف عندما ّ
إىل أنه يتأثر باالحياءات أو الضغوط اخلارجية يف موضوع احلكومة؟
جييب« :حنن أكثر احلريصني على احلريري ،وعالقتنا به بقيت دائمًا
يتحمل املسؤولية ويضع حدًا للمماطلة يف
ممتازة ،ولكن عليه أن
ّ
حق ّ
التأليف ويعطي كل ذي ّ
حقه».
ويوضح باسيل أنه خاطب احلريري بالقول« :أنا مل أتدخل يف شؤون
ّ
السنة وال الدروز ،فأرجو أن
أي من الفئات األخرى ،ال الشيعة وال
نتدبر هذه
ال يتدخل أحد يف شؤون التمثيل املسيحي ،وليرتكونا
ّ
املسألة يف ما بيننا .ولنفرتض أننا اختلفنا مع «القوات» حول
تفسرينا التفاق سابق يف ما بيننا حول احلصص ،فما شأن اآلخرين
ْ
بدلِوهم؟ وحتى القوى املسيحية
بهذا االتفاق ليتدخلوا ويدلوا
األخرى ،اليت َيعتقد البعض أنها يف حال قطيعة مع «التيار»،
تتواصل معنا .وقد زارني (قبل يومني) وفد كتائيب ،ليس على
مستوى القيادة ،يف مسعى لتحسني العالقات».

الرياشي

ويف اهلم احلكومي استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون
قبل ظهر امس االول يف قصر بعبدا ،وزير االعالم ملحم الرياشي
واجرى معه عرضا لالوضاع السياسية والتطورات املتصلة مبسار
تشكيل احلكومة.
بعد اللقاء ،ادىل الوزير الرياشي بالتصريح التالي« :نقلت اىل
فخامة الرئيس رسالة من رئيس القوات اللبنانية الدكتور مسري
جعجع حول موقف القوات من احلكومة واستعدادها لتسهيل مهمة
الرئيس املكلف ،ولكن ضمن احلد االدنى املقبول للحجم االنتخابي
والوزن السياسي .وقد ابلغين فخامة الرئيس ان موضوع منح
حقيبة سيادية للقوات اللبنانية يتم حبثه مع الرئيس املكلف».
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مــتفرقات

حني ينطق اجلسم معرباً عن حاجته للفيتامينات
بعض األمراض اليت تصيب اإلنسان ال حتتاج
لزيارة الطبيب ،وإمنا فقط جمرد تلبية حاجة اجلسم
الذي يقدم الكثري من املؤشرات والعالمات الدالة
على شعوره خبلل ما .خرباء أمريكيون يفسرون
تلك األعراض وداللتها للتمتع بصحة جيدة.
يعطي جسم اإلنسان كثري من املؤشرات
واملعلومات اليت ُترتجم يف صورة أعراض تدل على
حدوث خلل ما يف إحدى وظائفه احليوية ،وهو ما
ينتج عنه اإلصابة ببعض األمراض .وحتدث معظم
تلك األمراض نتيجة نقص أحد العناصر الغذائية
والفيتامينات يف اجلسم .رصد اخلرباء يف موقع
«بريفينشن» جمموعة من الفيتامينات اليت تنقص
يف اجلسم مسببة تلك األمراض.
يقول اخلرباء أن فيتامني (د) يعترب من أكثر
الفيتامينات اليت يؤدي نقصها لإلصابة بالعديد
من األمراض ،ورمبا يكون الشعور املستمر بالتعب
واإلجهاد والرغبة يف النوم هي السبب يف معاناة
ما يقرب من  42باملائة من األمريكيني من نقص
فيتامني (د) ،كما أوضح اخلرباء.
وفقا لدراسة نشرت عام  2011يف جملة «نيوترشن
ريسريش» ،فإن ما يقدر بنحو مليار شخص على
مستوى العامل ال حيصلون على كميات كافية
من فيتامني (د) الالزم لبناء عظام قوية ،إذ أنه
يساعد اجلسم على امتصاص الكالسيوم .كما
يلعب هذا الفيتامني احليوي دورًا كبريًا يف منو
اخلاليا بشكل سليم ،بل ويقلل من االلتهابات
املسببة لألمراض ،وفقًا للمعهد الوطين للصحة
يف أمريكا .ومن أهم أعراض نقص فيتامني (د)
هي الشعور باالكتئاب ،فقد ربطت كثري من
األحباث بينه وبني نقص فيتامني (د)  ،وخاصة
عندما يتعلق األمر باالضطراب العاطفي املومسي،
حبسب املوقع األمريكي املختص يف الشئون
الصحية والطبية.
ضغط الدم والسكري
وحيذر الدكتور مايكل هوليك من املركز الطيب
جبامعة بوسطن ،من إهمال عالج حاالت نقص
فيتامني (د) إذ قد يتسبب ذلك يف  »:ارتفاع
احتماالت اإلصابة بأمراض ضغط الدم والسكري
ملرة ونصف املرة عن املعدالت الطبيعية» كما
أنه قد يؤدي إىل اخلرف وبعض أنواع السرطان،
وكثري من املشاكل الصحية األخرى ،على حد
قوله.
حكة الرأس
ويقول اخلبري ستاكي مسول مبركز Wellness
 Philosophyيف والية انديانا األمريكية ،إن البعض
يعتقد أن الرغبة املستمر يف احلكة يف الرأس
سببها وجود القشرة فقط ،لكن احلقيقة أنه رمبا

يكون ذلك نتيجة لنقص بعض األمحاض الدهنية
األساسية يف اجلسم مثل أوميغا 3وألفا لينولينك
 .ALAوللحصول على تلك األمحاض يراعى تناول
األمساك الدهنية مرتني باألسبوع ،باإلضافة إىل
اجلوز والكتان ،وفقًا ملا أوضحه مسول يف حواره
ملوقع ريدرز داجييست األمريكي.
بقع محراء على البشرة
إذا اكتشفت بقعا أو نتوءات محراء صغرية
على ذراعيك ،قد تكون تلك حالة تسمى تقرن
الشعريات .ويرجع اخلرباء السبب يف حدوثها
إىل نقص فيتامني (أ ) والزنك .وحبسب مركز
التحكم يف األمراض ،فإن حوالي  17.3يف املائة
من سكان العامل معرضون خلطر نقص الزنك ،يف
حني أن واحدًا من بني كل ثالثة أطفال وواحدة
من كل ست نساء حوامل ،يعانون من نقص
فيتامني أ .ومن مصادرفيتامني (أ) ،البطاطس
احللوة والشمام ،أما الزنك فتجده يف اللحوم
البيضاء مثل الدجاج واحلمص وبذور اليقطني،
كما ذكر موقع  curiosityاألمريكي.
الشعر األبيض أو الضعيف
إذا الحظت فجأه ظهور بعض الشعر األبيض أو
حتى الرمادي ،فرمبا يكون السبب نقص معدالت
النحاس يف اجلسم .فالنحاس يلعب دورًا هامًا
يف اإنتاج امليالنني الذي مينح الشعر لونه ،فكلما
نقصت معدالته ،زادت فرصة فقدان الشعر
للونه الطبيعي وحتوله للرمادي أو األبيض.
وينصح اخلرباء بتفقد معدالت النحاس يف
اجلسم يف حالة حدوث شيب مبكر دون وجود
تاريخ وراثي ،وميكن تناول املشروم (الفطر)
والرخويات واحملار ُ
املعلب فكلها مصادر جيدة
له ،حسب ما أكده اخلرباء .أما بالنسبة للشعر
اهلش التالف فقد يكون السبب هو نقص احلديد
واخنفاض مستويات فيتامني (ب) مثل البيوتني
ومحض الفوليك ،ومن مصادرهما :اللحم البقري
والفاصوليا والعدس والسبانخ ،حبسب نفس
املوقع.
تقرحات الفم
تسبب نقص معدالت فيتامني (ب  )12اإلصابة

بتقرحات الفم اليت تكون مؤملة ومسببة لإلزعاج.
ويرى اخلرباء أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا
فقط هو السبب ،وإمنا جيب مراجعة الطبيب يف
حال استمرارها لفرتات طويلة أو لفرتات متقطعة.
ويف تلك األثناء ،ينصح اخلرباء بزيادة معدالت
فيتامني (ب  ،) 12عن طريق تناول اللحوم
احلمراء والدواجن والبيض ولنب الصويا ،فكلها
مصادر جيدة هلذا الفيتامني احليوي ،طبقًا للموقع
األمريكي ألخبار الصحة.
وبكل تأكيد ،ال تنسى أن تراجع سريعا الطبيب
يف حال ظهور أي من األعراض أعاله ،فرمبا هناك
أسباب أخرى هلا ،تستعدي العالج بطرق ينصح
بها الطبيب.

محية العام اليت تعدك
بالتخلص من الكيلوغرامات
الزائدة

يف تقرير أصدره اخلرباء األمريكيون عن احلميات
الفضلى هلذا العام ،احتلت محية  DASHاليت
تعنى بالتصدي الرتفاع ضغط الدم ،املرتبة
األوىل العتبارها احلمية الصحية بامتياز اليت
تسمح بضبط معدالت ضغط الدم والتخلص من
الكيلوغرامات الزائدة يف الوقت نفسه.
وتتميز هذه احلمية بغناها باألطعمة الطازجة ،من
فاكهة وخضار واحلليب ومشتقاته ،وأالطعمة
كاملة الغذاء ،والبذور واملكسرات .كما أنها
تتميز باخنفاض معدالت امللح فيها ،ما يسمح
خبفض معدل ضغط الدم واستعادة الرشاقة يف
الوقت نفسه.
وتتنافس محية  DASHمع النظام الغذائي
املتوسطي ،الغين أيضًا بالدهون الصحية ،كزيت
الزيتون والسمك ،والذي يلعب دورًا ايضًا يف
ضبط معدالت السكر يف الدم.
من جهة أخرى أكدت الدراسات أن الرتكيز على
األطعمة الغنية باأللياف يلعب دورًا أساسيًا يف
خفض الوزن واستعادة الرشاقة ،نظرًا ألهميتها
يف تأمني اإلحساس بالشبع لفرتة طويلة واحلد
من الشهية وضبط معدالت السكر يف الدم
والتصدي ملقاومة األنسولني يف اجلسم ،إضافة
إىل فوائدها العديدة للصحة وللجهاز اهلضمي
ودورها يف مكافحة أمراض خطرية.

اكتشاف خطر حقيقي ملعجون
األسنان

أعلن علماء من جامعة تكساس األمريكية أن ثاني
أكسيد التيتانيوم  E171املوجود يف معاجني
األسنان ومستحضرات التجميل ،ميكن أن يسبب
اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
ويشري العلماء يف مقال نشر يف جملة Chemical
 Research in Tpxicologyإىل أن هذه املادة
الكيميائية تستخدم على نطاق واسع يف صناعة
املواد الغذائية ومستحضرات التجميل ،إلضفاء
اللون األبيض عليها ،إضافة إىل أنها تعترب غري
ضارة لإلنسان.
وأجرى العلماء دراسة مبشاركة  11متطوعا ،أخذت
منهم عينات من نسيج البنكرياس ،حيث اكتشف
ثاني أكسيد التيتانيوم يف  8منها أصحابها
يعانون من السكري من النوع الثاني ،أما املتبقية
فكانت خالية من هذه املادة وأصحابها أصحاء.
واستنتج العلماء أن ثاني أكسيد التيتانيوم قد
يكون من املواد املسببة ملرض السكري من النوع
الثاني .لذلك ينوي العلماء اختبار فرضيتهم على
جمموعة كبرية من الناس.

علماء يعلنون عن فائدة
جديدة لألناناس
أعلن باحثون من إسبانيا عن فائدة جديدة للفاكهة
اإلستوائية األناناس.
وقال العلماء إن األناناس يساعد على شفاء
احلروق .وأشار موظفون من جامعة ميغيل
سريفيت يف سرقسطة إىل أن «األناناس حيتوي
على مادةبروميلني اليت تعترب مادة فعالة ضد
احلروق ،كما أنها تساعد على محاية اجللد املصاب
من حدوث عمليات التهاب».
وخضعت األدوية اليت تدخل فيها مادة بروميلني
إىل جمموعة جتارب سريرية ،وخلص إىل أنها
فعالة مبا فيه الكفاية.
وبفضل الدواء املستخرج من األناناس يتم شفاء
اجللد بسرعة كبرية ،وبالكاد ال يبقى أي أثر للحرق
على اجللد ،وفق موقع «وان».
ويشار إىل أن األطباء حتى اآلن مضطرين إىل
إزالة املناطق احملروقة من اجللد بالكامل ،ولكن
بفضل الدواء املستخرج من األناناس ميكن جتنب
ذلك يف املستقبل.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

Saturday 4 August 2018

14

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

AL - MUSTAQBAL – Friday May 17 - 2017

(Ö©°U iƒà°ùe)

ƒchOƒ°S

4
9

7

4

2
9

3

2

6
7

5

4

7

2

4

3

9

2

1

3
9

5

2
7

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1
2

2

3

8

4
5

2

1

4

3

6

9

4

2

7

1

8

6

8

5

6

10

9

8
4

11

3

4
4

5

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

1

4

8

9

``g 1438 ¿ÉÑ©°T 21 ``` 2017 QÉjCG 17 AÉ©HQC’G ``` πÑ≤à°ùŸG

(§°Sh iƒà°ùe)

3

14

33 صفحة

2018  آب4 الـسبت

á«∏`` ` ` ` ` ` ` تـسلية
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ùJ
ƒchOƒ°S

9

6

1

3

6

4

9
10

√òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG º°ù≤e
É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
q
§N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9 ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG
.…OƒªYh »≤aCG

º¡°Sh IQƒ°U

11

:Ék jOƒªY *
.ïHh
q ` ` ¿ƒ«©dG Ö«°üj ¢Vôe ` ` 1
` ` ¿ƒ«dƒHÉf É¡«dG »Øf IôjõL ` ` 2
.»°VQG ¢SÉ«≤e
.á«fÉæÑd Ió∏H ` ` 3
.A»°ûdG ΩR’ ` ` ôëH ` ` 4
á«fÉæÑd ∫ÉªL áµ∏eh á«eÓYEG ` ` 5
.IQƒ°üdG áÑMÉ°U
πãªŸ ∫h’G º°S’G ` ` ¿Gó¡j ` ` 6
.ÊÉæÑd
¿OóM
` ` ΩÉ©£dG øe CÓàeG ` ` 7
q
¤G áHGô≤H π°Uh ` ` ¤G ô¶ædG
.¿Óa
.™Ñ°U’G ±ôW ‘ QÉM ΩQh ` ` 8
.…OÓ«e ô¡°T ` ` Ö°üf IGOG ` ` 9
.áæeOh á∏«∏c áeó≤e ∞dDƒe ` ` 10
.ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ` ` âª°üj ` ` 11

äÉeƒ∏©e
(’ƒµ«f) ¿É“QÉg O

:(1950 – 1882)

‘ ódho ,ÊÉŸCG ±ƒ°ù∏«a

Ée áØ°ù∏a ¢SQO .É¨jQ

≈∏Y kGóªà©e á©«Ñ£dG AGQh
øe Ióªà°ùe äÉjô¶f

Iójó÷G á«àfÉµdG Ögòe
.∫ô°Sƒg ájôgGƒXh
***

(¢SÉeƒJ) …OQÉg O

:(1928 – 1840)

ô¡à°TG .…õ«∏µfG ÖjOCG

,á«eDhÉ°ûJ á«©bGh äÉjGhôH

,z¿GhÉbQR ¿Éæ«Y{ :É¡æe

:Ék «≤aCG *

.ájƒ«°SBG áª°UÉY ` ` 1
.ájôFGõL áæjóe ` ` 2

.ÜÉ≤dC’G øe ` ` áª∏X ` ` 3

¢†«HG ` ` ¿É¡HÉ°ûàe ` ` 4
.á«ÑæL’ÉH

.ájô°üe ∫ÉªL áµ∏e ` ` 5

.∫ÉªL
p ` ` äƒÑµæY ` ` ºÄ°S ` ` 6

á∏°ù∏°S ` ` É°Uƒ°Uôe AÉYƒdG CÓe ` ` 7

.ôFGõ÷G ¥ô°T ‘ ∫ÉÑL
.á«M ` ` 8

.ÊÉæÑd Üô£Ÿ ∫h’G º°S’G ` ` 9
IGOG ` ` á«ÑæL’ÉH á©°ùJ ` ` 10

.ΩõL

ÖMÉ°U »cÒeG πã‡ ` ` 11
.IQƒ°üdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

¢ùJ{ ,zêGôMC’G ¿Éµ°S{
GPƒ¡j{ ,zπ«aôHQhG

ô©°T ¬dh .z¢†eÉ¨dG
.ÊGóLh »FÉæZ

***

:OôaQÉg O

ÉcÒeCG äÉ©eÉL ºgCG øe
â°ù°SCÉJ .É¡eóbCGh

êOÈªc ‘ 1636

.¢ùà°Sƒ°TÉ°ùe áj’ƒH

á¶MÓŸG ábO

¥

G

±

∫

G

Ω

ì

G

¢V

h

Ω

O

¿

G

Q

¢U

¥

G

∫

G

G

¿

Q

¥

G

I

¿

Ω

…

Ω

∫

G

…

G

∫

¢U

´

`g

h

∫

®

∫

¢S

G

∑

…

…

Q

Ω

´

Ü

O

I

h

ä

h

O

h

ñ

∫

Ü

¿

¢S

±

G

¢T

∫

¿

Ω

h

ê

h

O

…

G

¿

∑

G

¥

ì

¢S

¿

I

I

•

¢S

h

¿

…

∫

Ü

∑

¿

Q

∑

±

Ω

Ü

G

Ω

´

Ü

´

Q

¥

¿

Ω

¢U

G

Q

Q

ñ

±

Q

´

ñ

h

±

h

h

±

á∏°ùdG IôµH ÊÉæÑd ÖY’ á∏FÉY :±hôM áà°S øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *
ƒaƒN

∂fôc

…OƒLh

´Éæb

´ô≤æe

ô°üb’G

áæª«e

πjóæb

´ôØN

¿Gƒ°SG

áaÉ°ùe

ô°üb

Ωƒj

ƒHG

í∏e

áØ°Uh

áæ°S

πÑæ°S

óÑ©e

ìÉ°Vh

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH
º¡°Sh IQƒ°U

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

6
7
4
3
1
9
8
5
2

3
2
9
5
8
6
4
1
7

8
1
5
4
7
2
9
3
6

9
8
7
6
5
1
3
2
4

4
6
1
9
2
3
5
7
8

2
5
3
8
4
7
6
9
1

7
4
8
2
3
5
1
6
9

1
3
6
7
9
8
2
4
5

5
9
2
1
6
4
7
8
3

3
6
8
7
9
2
4
5
1

9
1
7
5
3
4
2
8
6

2
8
6
9
1
3
7
4
5

1
3
4
2
5
7
8
6
9

7
5
9
8
4
6
1
3
2

6
7
1
4
2
5
3
9
8

8
9
3
6
7
1
5
2
4

4
2
5
3
8
9
6
1
7

∫ƒg

ÖYQ

øjÉà°ûµfGôa
’ƒcGQO
ΩÓX

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

5
4
2
1
6
8
9
7
3

ΩÓaG

:Ék «≤aCG *
âª°U ``` 3 .π«ª÷G ``` πHhG ``` 2 .´O ``` øjódG ‹h `` 1
``` 7 .Oh ``` hG ``` 6 .¢üd ``` ´ôH ``` 5 .AGO ``` 4 .Éf ``` ºØdG ```
¿É©jQ ``` 10 .…OÉ°üb øcÉ°S ``` 9 .πjG ``` 8 .hQG ``` ¿ó°T
.ÊÉeQG ``` âHÉK ``` 11 .»ÑædG ```
:Ék jOƒªY *
´ÉàÑj ``` 3 .É«°ùjOhQ ``` Ωƒd ``` 2 .çQ ``` É°TÉH É°UGh ``` 1
``` ∞∏j ``` 7 .∫GO ``` 6 .¿ ¿ ``` 5 .äÉc ``` ∫G ``` 4 .ÖYÓf ````
.Íj ``` Qƒ°UÉæjO ``` 10 .É``fó``dG ``` 9 .⁄CG ``` º‚ ``` 8 .QÉ°U
.… … ``` ¥hO ``` AÓY ``` 11

á©FÉ°†dG áª∏µdG

≠jôZ

≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M

Page 33

صفحة 34

Saturday 4 August 2018

الـسبت  4آب 2018

Page 34

صــحة وغــذاء

احلازوقة تظهر ألكثر من سبب وميكن
إيقافها بطرق قد ال ختلو من الغرابة!

تعد احلازوقة أو الفواق ،أحد األمور املزعجة واليت غالبًا ما حنصل
على نصائح متضاربة بشأن طرق التخلص منها ،وقد يلجأ الشخص
املصاب بها للكثري من الطرق والوسائل للتخلص منها ،واليت قد
يكون بعضها غريبًا جدًا!
ما هي احلازوقة أو الفواق؟
احلازوقة ،هي عبارة عن حالة طبية تنشأ عندما ينقبض احلجاب
احلاجز فجأة الإراديًا ،يف الوقت نفسه الذي تنقبض فيه احلنجرة،
ما يؤدي باحملصلة إىل منع مرور اهلواء.
هناك العديد من الطرق والوسائل لعالج احلازوقة أو الفواق اليت
قد تصيب اجلهاز التنفسي ،وهي طرق موصى بها طبيًا ،ونذكر
منها:
عالج احلازوقة عرب التنفس واختاذ الوضعية املناسبة:
ثوان ،ثم قم بالزفري
خذ نفسًا طويال ثم امتنع عن الزفري مدة 10
ٍ
بشكل تدرجيي وبطيء ،كرر هذه اخلطوة  4-3مرات ،ثم أعد الكرة
بعد  20دقيقة.
تنفس يف كيس ورقي من دون ان تضع رأسك كله يف الكيس.
قم بضم ركبتيك إىل صدرك ملدة دقيقتني كاملتني.
قم بالضغط قلي ًال على الصدر ،وذلك عرب االحنناء إىل األمام.
م والشراب:
عالج احلازوقه عن طريقالطعا 
الغرغرة مباء مثلج.
ضع بضع قطرات من اخلل يف فمك.
قم بوضع بعض حبيباتالسكر من النوع الكبري قلي ًال على لسانك،
وعندما تبدأ يف الذوبان ابتلعها.
ارتشف مياها مثلجة ببطء شديد.
قم بارتشاف مياه ساخنة ببطء شديد ومن دون أن تتنفس.
ضع شرحية رفيعة من الليمون على سطح لسانك ،وقم مبصها كما
تفعل مع أي قطعة حلوى صلبة.
مالحظة :يقول البعض إن القيام بشرب مياه غازية والتجشؤ بعدها،
يساعد على التخلص من احلازوقه ،ولكن لألطباء بعض التحفظات
على هذه الطريقة ،إذ أن املياه الغازية حبد ذاتها قد حتفز حدوث
احلازوقة.
عالج احلازوقة عرب نقاط الضغط يفاجلسم
أخرج لسانك وأمسك به بأطراف أصابعك واضغط عليه قلي ًال ،تعمل
هذه التقنية على حتفيز عمل العصب املبهم والتقليل من تشنجات
احلجاب احلاجز (علما ان هذه الطريقة قد تنجح ولكنها غالبًا ال جتدي
نفعًا).
قم بالضغط يدويًا على احلجاب احلاجز وبلطف.
قم بالضغط قلي ًال على طريف أنفك أثناء قيامك بعملية البلع.
غالبًا ختتفي احلازوقه من دون احلاجة ألي تدخل طيب ،أما إذا كان
السبب وراء احلازوقة أمرًا أو حالة طبية ما ،فعندها جيب عالج هذه
احلالة أو ً
ال للتخلص من احلازوقة.
متى يتم عالج احلازوقة باألدوية؟
أحيانًا قد يضطر الطبيب لوصف أدوية معينة لعالج احلازوقة ،وذلك
يف حال كان املريض:
يواجه صعوبات يف تناول الطعام وخسارة الوزن.
يواجه صعوبات ومشاكل يف النوم ،أو يعاني مناألرق.
ب املرضي.
تبدو عليه أعراضاإلكتئا 
كيف نتجنب حدوث احلازوقة؟
قد تتسبب بعض األمور بنشأة وتطور احلازوقة ،لذا فإن جتنب هذه
األمور قد يساعدك على محاية نفسك من احلازوقة:
تناول الطعام والشراب بسرعة.
شربالكحوليات.
تناول الطعام احلار.
التدخني.
التغري املفاجئ يف حرارة املعدة نتيجة تناول طعام أو شراب
معني.
تغريات كبرية ومفاجئة يف املشاعر.
ابتالع اهلواء بينما يتم مضغ العلكة.

 12عالمة قد تدل على إصابتك بأمراض خطرية!!
أمراض عدة تصيب النساء مبفردهن ،منذ سن البلوغ وحتى عمر
متقدم.
وهلذه األمراض أعراض قد ال تنتبه هلا الفتيات والسيدات ،ما يؤدي
إىل تدهور حالتهن الصحية ،وقلة فرص الشفاء من املرض.
لكن هنا َ 12عَرضًا ،ال تتجاهلنها أبدًا ،ألنها قد تكون مؤشرًا
نقدم
َّ
على مرض خطري.
.1تأخر سن البلوغ
يف األغلب تظهر عالمات البلوغ لدى الفتيات بني عمر الـ 13والـ17
عامًا ،واليت تشمل منو الشعر يف املناطق حتت اإلبطني واملناطق
احلساسة ،وبدء منو الثديني ،وحدوث الدورة الشهرية.
لكن تأخر أحد هذه التغريات أو مجيعها ،قد ينذر بوجود مشكالت
يف املبيض ،مثل فشل املبيض املبكر ،ما يؤثر على إفراز هرمون
االسرتوجني.
وقد تعين اإلصابة مبتالزمة «ترينر» ،اليت تعين القصور يف أداء
املبيضني ،ما يؤثر على منو الفتاة.
 .2البلوغ املبكر
وهو دون السن املذكورة أعاله ،أي  13عامًا ،وهو أيضًا أمر يدعو
للقلق ،فهو قد يكون دلي ًال على اإلصابة بسرطان الثدي يف عمر
متقدمة.
ومن بني العوامل اليت تزيد من احتمالية البلوغ املبكر ،السمنة
املفرطة للفتيات يف عمر صغري ،والطعام غري الصحي ،وكثرة
تناول الربوتينات.
مع األخذ يف االعتبار أن العوامل اجلغرافية تلعب دورًا هامًا يف
حتديد سن بلوغ الفتيات.
ففي املناطق احلارة تبلغ الفتيات يف سن أصغر من املناطق
الباردة ،كما أن هناك عوامل وراثية قد تكون السبب يف البلوغ
املبكر.
.3تغري شكل حلمات الصدر
إذا الحظت تورم حلمات الثدي ،ووجود أمل ولو بسيطًا فيها فعليك
مراجعة الطبيب فورًا ،فقد يكون الورم محيدًا ،وقد ينذر بوجود ورم
سرطاني ال بد من عالجه فورًا قبل تطور املرض.
.4التعرق وآالم الذراعني
جيب أن تتوجهي للطبيب فورًا يف حال شعرت بأمل يف أعلى
الذراعني ومنطقة الكتف ،قد يشبه التنميل ،أيضًا يف حال حدوث
تعرق زائد عن احلد املعتاد ،إذ إن هذه العالمات قد تكون دلي ًال
على اقرتاب حدوث نوبة قلبية.
.5تكتل بالثدي
وهو من بني أعراض سرطان الثدي اليت ال بد من االنتباه هلا،
خاصة يف سن صغرية.
فأي تغري يف حجم أو شكل الثدي هو أمر خطري جدًا وال بد من
معاجلته فورًا.
.6انتفاخ البطن واإلمساك
غالبًا ما تعاني النساء من انتفاخ البطن خالل فرتة الدورة الشهرية،
ِّ
تشكي يف
لكن يف حال استمرار االنتفاخ عقب انتهائها فيجب أن
األمر.
فتوجهي للطبيب
إمساك،
وجود
االنتفاخ
هذا
ب
اح
ص
حال
ويف
َ َ
َّ
واسألي عن األسباب ليطمئن قلبك ،فقد يكون هذا عرضًا لسرطان
املبيض أو سرطان الرحم.
.7تغري الدورة الشهرية
ونقصد هنا ليس عدم انتظام مواعيدها ،إذ إن هذا من األمور
الشائعة اليت حتدث مع كثري من النساء.
لكن املقصود هنا هو نزيف بني فرتات انقطاع الدورة ،أو زيادة
شدة النزيف كل شهر عن سابقه ،فهي مؤشرات قد تدل على
اإلصابة بأورام مهبلية.
.8انقطاع الدورة الشهرية
ملن هن دون السن الطبيعي النقطاعها ،أي األقل من  50عامًا،
ففي حال تأخرت كثريًا عن موعدها أو انقطعت متامًا ،ال بد من
استشارة طبيب.
فقد يكون السبب يف ذلك أمراض الغدة الدرقية ،اليت تؤثر على
اإلباضة ،وبالتالي تأخر الدورة الشهرية.
تكيس املبايض ،الذي حيدث بسبب زيادة
وقد تكون دلي ًال على
ّ
إفراز الربوجسرتون الذكوري.
.9اإلفرازات
عدم االنتباه لزيادة كمية االفرازات وتغري لونها قد يكون خطريًا،
إذ إنها قد تشري إىل اإلصابة بسرطان عنق الرحم.

.10أمل املعدة مع املزاج السيئ
تعتقد كثري من النساء أن أمل البطن الذي يصاحبه تعكر املزاج أو
الشعور باالكتئاب هو من األمور املصاحبة للدورة الشهرية.
لكن األمر أن ِّ
ختطي موعد انتهاء الدورة ال بد من االنتباه له ،إذ إن
هذين العرضني يتبعان اإلصابة بسرطان البنكرياس أيضًا.
.11اإلرهاق الدائم
هنا نتحدث عن املرأة حتديدًا ،ليس ألن هذا العرض خاص بها
يكن يف حالة إرهاق مستمر بسبب
وحدها ،إمنا ألن أغلب النساء
ّ
أعباء املنزل أو العمل ،وال ينتبهن إىل أمكانية وجود مرض خطري.
ومن األفضل يف حالة الشعور بالتعب املتواصل مع وجود صداع،
التوجه للطبيب فورًا ،وعمل الفحوصات للوقاية من النوبات القلبية
أو السرطان ،أو مرض االكتئاب ،إذ إنه من األسباب املؤدية
للشعور باإلرهاق دائمًا.
إن أسلم الطرق هي الفحص الدائم واملتابعة مع الطبيب ،من أجل
الوقاية من تلك األمراض.
.12آالم الدورة الشهرية الشديدة
إذا عانت املرأة من أمل شديد ولعدة أشهر أثناء فرتة الدورة
الشهرية ،فإن األمر ليس طبيعيًا.
فقد يكون األمل مؤشرًا على اإلصابة مبرض  Endometriosisأو
االنتباذ البطاني الرمحي ،الذي يعين منو األنسجة املبطنة للرحم
يف أماكن أخرى غري مكانه الطبيعي «باطن الرحم» ،كالنمو على
املبيضني أو األعضاء التناسلية األخرى ،ما يتسبب يف أمل شديد
خالل الدورة الشهرية.
جيب استشارة الطبيب للتأكد من عدم األصابة باملرض ،الذي قد
يسبب العقم فيما بعد.
وفيما خيص سرطان الثدي ،الذي يعد أكثر أنواع السرطان اليت
تصيب النساء ،فإن األطباء ينصحون بعمل كشف مبكر على الثدي
كل عام ،مع بلوغ سن الـ ،30لالطمئنان والتأكد من عدم اإلصابة
باملرض.

احلديد حيسن عمل الدماغ
كشف علماء من جامعة «بنسلفانيا» األمريكية أن املواد الغذائية
احملتوية على نسبة عالية من عنصر احلديد تساعد يف حتسني عمل
الدماغ.
وأشار العلماء إىل ارتباط نسبة احلديد يف الدم مع مهارات االنتباه
والذاكرة عند املراهقني ،وذلك من خالل دراسة شارك فيها
 140مراهقًا ترتاوح أعمارهم بني  12و 16سنة يرتادون مدرسة
ريفية واحدة ،ومجيعهم من عوائل حمدودة الدخل تعيش يف والية
ماهاراشرتا اهلندية.
ولفتت لورا موراي كولب ،إحدى املشاركات يف الدراسة ،إىل
أن نقص احلديد وما يتبعه من فقر الدم «األنيميا» أكثر احلاالت
املرضية انتشارًا حول العامل ،لكن دراسات قليلة تعرضت للعالقة
بني احلديد ومهارات اإلدراك عند املراهقني.
وبينت كولب أهمية متابعة املراهقني ومراقبة غذائهم ألنهم يف
عمر حرج تتطور فيه عقوهلم ،وتلعب التغذية دورًا أساسيًا يف
ذلك ،ناهيك بأن نقص احلديد ميكن انتقاله من جيل إىل جيل،
وخاصة لدى الفتيات اللواتي قد حيملن أثناء تعرضهن لنقص
احلديد ،وقد يضعن َّ
رضعًا يعانون بدورهم من املرض ذاته.
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Ministers hold out on NSW TAFE loses $130 mil- $500 million for NSW
company tax cuts as lion in ‘savage cuts’, Trea- farmers battling worsAbbott warns on policy sury documents show ening drought
and a rethink on emission

Former prime minister Tony Abbott says there are “no votes” in
the Coalition’s policy on company
tax cuts.

Finance Minister Mathias
Cormann is insisting on
the need to legislate tax
cuts for big companies
despite a warning from
former prime minister
Tony Abbott that there are
“no votes” for the policy
after the Coalition defeat
in crucial byelections on
Saturday.
In a strong defence of the
economic plan, Senator
Cormann said he intended
to put the company tax
cuts to the Senate and
said the government’s
position was to take the
policy to the next election
even if the Senate blocked
the changes.
Fairfax Media has spoken
to ministers and backbenchers who have expressed concerns about
the policy, setting up a
debate in coming weeks
about whether to amend
or drop the cuts before the
next election.
Mr Abbott told radio station 2GB the government
needed to change policies but not leaders in response to the byelection
outcomes, fuelling the discussion about how Prime
Minister Malcolm Turnbull
should act on the message from voters.
“I don’t want to change the
leader, I want to change
the policy. If you change
the leader without the
policy you’re jumping out
of the frying pan into the
fire,” Mr Abbott said.
The former leader called
for cuts to immigration

reductions that underpin
the National Energy Guarantee to be decided within
weeks, but also acknowledged the risk at the ballot
box from the company tax
cuts.
“I certainly accept the
economic case for company tax cuts but there are
no votes in company tax
cuts,” Mr Abbott said.
Cabinet ministers have expressed doubt about the
tax policy since the byelections, given the fierce Labor campaign blaming Mr
Turnbull for giving banks
and other big companies a
tax cut rather than spending more on hospitals and
schools.
Asked whether the government would take the
company tax cuts to the
next election, Senator
Cormann told ABC TV on
Monday morning: “That is
our position.”
Senator Cormann made it
clear he intended to continue negotiations with
Senate crossbenchers in
a bid to legislate the government policy after Parliament resumes on August 13.
“This is all about what
is in the best interest of
working families around
Australia,” he said.
“The bigger businesses
around Australia in many
ways are most exposed
to the pressures of global competition and they
employ many millions of
Australians directly.”
“Weaker bigger businesses in Australia means less
business for smaller and
medium-sized businesses.
It also means lower job security for the people that
big business employ directly and lower job security for the many employees in the many small and
medium-sized businesses
who supply products and
services to those bigger
businesses.”

The NSW government has
cut over $130 million from
TAFE NSW in the form of
staffing redundancies and
restructuring costs since
2014, Treasury documents
show, with a further $8.8
million in cuts budgeted for
this year.
The figures contrast with
the commitment by the NSW
government in the June
budget to boost TAFE enrolments by funding 100,000
new apprenticeships at vocational institutions over
the next four years.
The Labor opposition leader Luke Foley accused the
state government of having inflicted “savage cuts
to staff and courses” since
the last election.
“It is a deliberate and
subversive assault on
the career aspirations of
hundreds of thousands of
young people in this state,”
Mr Foley said.
In defending the cuts, the
NSW government said the
redundancy savings in the
most recent two years –
which equalled $70 million
between 2016 and 2018 –
were the result of removing
duplicate layers of back
office administration and
management as part of the
One TAFE reforms.
The One TAFE model,
which launched in March
2017, streamlined the 10
autonomous TAFE NSW
institutes into “one commercially focused organisation, supported by a single, lean corporate office,”
according to the most
recent TAFE NSW annual
report.
Assistant Skills Minister Adam Marshall said
no frontline teachers had
been lost as part of the
One TAFE reforms, and
said TAFE was in fact hiring 253 new teachers, as
announced by the government in April.
“The NSW government is
undertaking the largest
recruitment drive for front-

line teachers in TAFE’s
history, which is a result
of taking money out of the
back office and putting it
where it counts – educating our students,” Mr Marshall said.
“Labor talks about an assault on TAFE teachers,
but they were the ones who
spent around half of the
TAFE budget on administration and middle management, depriving our
teachers and students of
the resources they need.”
Deputy Secretary of NSW
Teachers Federation Maxine Sharkey said the union
estimated at least 4000
TAFE jobs had been made
redundant since 2012.
She said it was “a fiction
that there were no frontline teachers lost in the
One TAFE restructure,” as
some head teachers and
faculty heads were made
redundant.
“Head teachers do all the
administration to offer the
course [such as] programming and timetabling, but
they still teach,” Ms Sharkey said.
She said the marketisation
of vocational education
under the government’s
Smart and Skilled program,
which was implemented
in 2015, had seen “every TAFE scale back their
course offering”.
The number of government-funded vocational
students in NSW, which
includes those enrolled at
TAFE, declined by 6.8 per
cent between 2016 and
2017, according to the
latest data published by
National Centre for Vocational Education Research.
However, Mr Marshall said
recent data showed TAFE
NSW was “bucking national trends and experiencing
strong enrolment growth
across government-funded Certificate III and Certificate IV areas – such as
carpentry, construction,
electrical and plumbing”.

Dry conditions at a farm near Manilla, north-west of Tamworth.

The state government will
give NSW farmers an extra
$500 million in emergency
drought relief as the bush
battles worsening conditions in one of the driest
winters on record.
Premier Gladys Berejiklian
was in Bathurst on Monday
morning to announce the
package, which includes
$190 million for drought
transport subsidies backdated to January.
An additional $500 million
will be directed towards
drought-affected farmers
by the New South Wales
government.
The subsidies will cover
up to 50 per cent of the
full cost of transporting
fodder, water for stock
and livestock to pasture,
slaughter or sale. They will
be up to $20,000 per farm
business.
Ms Berejiklian said 99 per
cent of NSW was now in
drought, resulting in failing crops, drastic water
shortages and a diminishing supply of fodder to
sustain livestock.
“We have listened to farmers throughout NSW who
have told me they urgently
need help,” Ms Berejiklian
said.
She said conditions were
“now so dire” that further
support was needed to address the immediate needs
of farmers and their communities until the drought
breaks.
Deputy Premier John Barilaro said the drought
had quickly worsened

across the state because
June and July were drier
than expected, and farmers have been forced to
source fodder from interstate as local supply has
deteriorated.
“We said we would constantly reassess the conditions and relief measures,
and the fact we’ve now increased our drought-relief
package to over $1 billion
is a reflection of how serious this drought is, and
how much we value the
health and wellbeing of
our farming and regional
communities,” Mr Barilaro
said.
“Importantly, we have
backdated this relief measure to the start of the
year when the drought intensified, especially in the
Upper Hunter and Western
NSW. This means eligible
farmers who made the decision to destock earlier
this year will still benefit
from this new relief package.”
The package will also include $100 million for cutting the cost of farming
fees and charges by waiving local land services
rates, fixed water charges
in rural and regional areas
and agricultural vehicle
registration costs.
There will also be $150
million to bolster the Farm
Innovation Fund (FIF) infrastructure program and
funding for counselling
and mental health and
animal welfare and stock
disposal.
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Housing stress in Sydney hits a new high

Sydney’s long property
boom has left one in eight
low and middle-income
earners across the city in
housing stress, the highest proportion in Australia.
The latest Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA)
survey shows the rate of
housing stress in Sydney
was 10.1 per cent between 2001 and 2004 but
reached an all-time high
of 13 per cent between
2013 and 2016.
The respected study has
also revealed a sharp decline in the share of those
aged under-45 making
the mover to home ownership suggesting the
transition from renter to
homeowner has become
much more difficult.
People living in flats
have the highest rate of
housing stress followed
by people living in semidetached houses. Those
living in detached houses
have the lowest rates of
housing stress.
The report found growth
in housing stress has
been strongest for those
in semi-detached houses “perhaps reflecting
strong rent and house
price growth in the inner
urban areas of the major
cities”.
The report’s co-author,
Melbourne University’s
Professor Roger Wilkins,
attributed the rising rate
of housing stress in Sydney to the long run-up in
property prices.
“House prices and, to
some extent, rents have
been rising relative to incomes,” he said. “That’s
really the bottom line.”
Sydney’s median house
price climbed by more
than half-a-million-dollars
between 2012 and mid2017, although it has
drifted lower during the
past year.
That rising rate of housing stress in Sydney
comes despite years of

strong economic growth
and low unemployment in
the city.
Households are considered to be in housing
stress if housing costs
take up more than 30 per
cent of income and the
household is among the
bottom 40 per cent of
earners.
Renters have been the
most squeezed the most –
nationally one in five low
and middle-income renters are in housing stress
compared with one in 10
of those with a mortgage.
And yet the switch from
renting to home ownership is becoming less
common.
Between 2001 and 2004
an average of 15 per cent
of renters aged 35-44 nationally moved into homeownership each year but
that slumped to 9.8 per
cent between 2013 and
2016. That drop was even
bigger among renters
aged between 18 and 24
years.
Professor Wilkins said the
decline in people moving from renting to home
ownership was most pronounced in big cities like
Sydney.
“It’s very much connected
to house prices, especially the rise in house prices
relative to incomes,” he
said.
The HILDA survey has
also revealed the average
mortgage burden on homeowners aged under-40
doubled between 2002
and 2014 leaving them
especially vulnerable to
rising interest rates.
The second highest rate
of housing stress was in
urban Queensland outside of Brisbane (11.3 per
cent) followed by metropolitan Brisbane (10.5 per
cent).
The HILDA survey is Australia’s only nationally
representative long-term
household study and has
been conducted since
2001.

with 42.7 per cent early
last decade.
The degree of persistence of housing stress
“has increased to an especially large degree for
elderly people,” the report said.
Nationally, one in five of
those in persistent housing stress shift to new

accommodation.
“Moving house may be
a way of escaping housing stress, but it is clearly
not always successful,”
the report said.
The share of Australians
with no housing costs at
all fell from 36.1 per cent
of the population in 2001
to 28.4 per cent in 2016.

Victoria Crowned Number One
Economy In Australia
It showed housing stress
is becoming more persistent. Between 2013 and
2016 nationally, 49.2 per

cent of those in housing
stress in one year were
also in housing stress the
following year compared

Turnbull reshapes his team
with new chief of staff
Prime Minister Malcolm
Turnbull has named his
chief of staff, career diplomat Peter Woolcott, to a
top role in the public service in a move that clears
the way for changes
among the key advisers
at the top of the government.
Mr Turnbull announced
on Monday afternoon that
Mr Woolcott would become the Australian Public Service Commissioner,
a $678,000 position that
oversees thousands of
government officials and
their departments.
Fairfax Media understands the next chief of
staff to Mr Turnbull will be
Clive Mathieson, who is
currently the deputy chief
of staff and previously
the top strategic adviser
to NSW Premier Gladys
Berejiklian.
The previous public service commissioner, John
Lloyd, resigned in early
June after a political
storm over his communications with the Institute
of Public Affairs.
Mr Woolcott will take up
the position on August 9,
triggering an immediate
change within the Prime
Minister’s office in the
wake of the five byelec-

tions on Saturday and a
debate within the Coalition on how to respond to
a swing against the government in Queensland.
Mr Mathieson, a former
editor of The Australian,
joined Mr Turnbull’s team
last October as deputy
chief of staff with the task
of working on political
and policy strategy.
He was poached from
his position in Ms Berejiklian’s office, where
he rose to deputy chief
of staff after serving in a
similar capacity with former premier Mike Baird.
Mr Woolcott was Australia’s High Commissioner
to New Zealand in 2016
and 2017, Ambassador
for the Environment from
2014 to 2016), the nation’s permanent representative to the United
Nations in Geneva among
other appointments over
three decades.
“Mr Woolcott is well qualified to help ensure the
APS is fit-for-purpose in
the years and decades
ahead,” Mr Turnbull said
in a statement.
One focus will be a review
of the public service being conducted by former
Telstra chief executive
David Thodey.

Victoria’s
economic
growth, its pace of construction, and new-home
starts, have powered it to
the top of Australia’s economic performance table.
The latest CommSec
State of the States report
released today shows
Victoria leads the nation,
following an analysis of
key economic indicators,
including retail spending,
unemployment and housing finance.
Victoria’s economic activity during the March
quarter was 26.5 per cent
above its decade-average
level of output, with the
pace of growth in the
past year alone at 6.4 per
cent.
At the heart of Victoria’s
dynamic performance
was construction work
done, which was 28.6 per
cent above its decade average– reflecting strong,
sustained activity in the
sector.
Retail spending in Victoria was almost 17 per
cent above the decadeaverage, supported by
home building, population growth and robust
employment. Victoria’s
annual growth in real retail trade is the strongest
in the nation – up 4.2 per
cent.
Dwelling starts in Victoria
are nation leading, with
commencements 42.5
per cent above the decade-average, buoyed by
stamp duty cuts as part
of the Homes for Victorians package introduced
in 2017.
Victoria’s labour market
also remains strong, with
more than 340,000 new

jobs created since the
Andrews Labor Government was elected – the
majority of which are fulltime positions.
It is the first time that Victoria has topped the report, and is a far cry from
the fourth position the
Labor Government inherited from the Liberal National Government who
brought the economy to a
standstill.
Each quarter, the CommSec State of the States
report assesses state
and territory economies
on eight key indicators:
economic growth, retail
spending,
equipment
investment, unemployment, construction work,
population growth, housing finance and dwelling
commencements.
When assessing annual
growth rates, Victoria exceeded the national average on six of the eight
indicators.
Quotes attributable to
Treasurer Tim Pallas
“A wide range of economic indicators confirm
what we already know
– Victoria is the nation’s
economic powerhouse.”
“We’re determined to
build on this, to maintain
our strong economic position and continue to
invest in the major infrastructure that is critical
for a growing state.”
“Our unprecedented investment in roads and
transport,
hospitals
and schools is paying
dividends – driving the
state’s economy, which
has created more than
340,000 new jobs since
November 2014.”
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Labor in turmoil over explosive leaked Husar letter Government sticks with

Federal Labor MP Emma Husar

The NSW Labor Party is
in turmoil after the leaking of an explosive letter
purporting to be from the
investigator examining
allegations of misconduct against embattled
federal MP Emma Husar.
The letter, dated May
16, is said to have been
written to Ms Husar by
barrister John Whelan,
who was appointed by
the party late last year to
conduct an inquiry into
her behaviour.
Among the fresh allegations it details is a claim
Ms Husar exposed herself to Labor frontbencher and shadow trade minister Jason Clare in his
parliamentary office.
The claim has been flatly
denied by both Mr Clare
and Ms Husar, a single
mother of three, who is
on personal leave from
her parliamentary position.
The letter reportedly
states: “It is alleged that
you and [redacted] attended Mr Jason Clare’s
office at Parliament. Mr
Clare was sitting on the
floor playing with his
son. [Redacted] alleged

that he was sitting opposite you and that on three
occasions you spread
your legs, revealing that
you were not wearing
any underwear. [Redacted] felt that your conduct
was deliberate, proactive
and targeted towards Mr
Clare”, the letter reportedly states.
The letter also outlines
claims of other inappropriate sexualised behaviour, including two
claims of sexual harassment of a staff member
who alleges Ms Husar
“rubbed her body up
against him”, and claims
of campaign funds being
paid into Ms Husar’s personal account.
The document, as reported by BuzzFeed, also
claims that:
• Ms Husar asked a number of employees to “zip
up her dress, making
them feel uncomfortable”
and “purchased multiple
topless firefighter calendars and placed them on
employees’ desks”
• she skipped scheduled
meetings with constituents to “get a spray tan
or a wax”

• she employed her nanny
in her electoral office, despite the latter having no
computer skills and being unable to assist with
constituent inquiries
• she abused staff members about the quality of
their work, criticised their
appearance and clothing,
and in one case, threatened a staff member by
saying she would “make
sure” he never got another job again.
• Previous claims of
misbehaviour have also
centred on alleged inappropriate use of Commonwealth cars.
Ms Husar tweeted on
Thursday: “This smear
is completely and utterly
untrue, unfair and hurtful
beyond belief. 100 percent false. These are absolute lies that have been
fabricated by [a staff
member], who’s working
... to leak against me and
ruin my reputation.”
“I have done my best to
co-operate with the investigation and clear my
name, but it’s clear these
people will stop at nothing to destroy me.”
Labor support for embattled
backbencher
Emma Husar appears to
be evaporating, plunging
her political future deeper into doubt.
The leaking of the purported Whelan letter has
left party officials baffled
as to the source and motivation for the leak. According to one rumour,
left faction supporters of
Anthony Albanese were
behind the efforts to destabilise Ms Husar to
apply more pressure to
party leader Bill Shorten
before the “super Saturday” by-elections, which
some believed might
have damaged his leadership.
But a source on the party’s left flatly dismissed
the suggestion of a
broader play against Mr
Shorten.

“This is a right-on-right
thing. The left doesn’t
have a dog in this fight,”
the source said.
Should Ms Husar be disendorsed, one accidental
beneficiary might be Penrith mayor Karen McKeown, who some see as a
possible replacement for
Ms Husar. Ms McKeown
is a left-winger who is
slated to run in the state
seat of Penrith.
It is understood the letter
at the centre of the storm
was drafted after Ms
Husar sought a detailed
written record of the allegations against her.
According to two sources
who spoke to the Herald,
Labor’s Sussex Street
head office is aware of
only two copies of the letter: one held in a safe by
Mr Whelan; and another
that went to Ms Husar.
According to BuzzFeed,
the letter was hand-delivered to NSW upper house
Labor leader Adam Searle, because of “support”
Mr Searle had been providing to Ms Husar.
The Herald has sought to
contact both Mr Searle
and Ms Husar. A former
staffer of Ms Husar’s said
that “none of the ex-staff
has been issued with
correspondence from the
inquiry.”
Investigator John Whelan - known as Jack - is
a scion of one of Labor’s
pre-eminent clans. He
has previously worked
for leaders including
Kevin Rudd, Julia Gillard, Kim Beazley and
Bob Carr before setting
up a business in mediation and a specialisation
in workplace issues. His
father, also called John,
was a former head of the
NSW Labor Council.
With a reputation as a
straight shooter Jack
Whelan has become Labor’s preferred go-to
investigator for internal
workplace and party
complaints.

corporate tax cuts

Malcolm Turnbull’

Malcolm Turnbull’s government is sticking with
unpopular corporate tax
cuts despite pressure
from backbenchers to
dump them.
Unpopular corporate tax
cuts are still Turnbull
government policy despite pressure from Liberal backbenchers urging
leaders to dump them.
Treasurer Scott Morrison
stopped short of promising to take the corporate
tax measure to the next
election, but said the
coalition is sticking with
them.
“We took it to the last
election, we won that
election, and we continue
to seek to legislate, and
nothing has changed,”
Mr Morrison told Sky
News on Tuesday.
But backbenchers are
urging the government to
put the cuts to a vote in
the Senate and let them
fail, to deprive Labor of
one of its strongest attacks.
Labor campaigned heavily in the Braddon and
Longman by-elections
on funding hospitals and
schools instead of giving a tax handout to big
banks, and Liberals concede it hurt them in both
seats.
Liberal MP Tony Pasin
said the timing of the policy was wrong after revelations of misconduct in
the banking sector.
“The electors of Australia have sent us a strong
message on the weekend, particularly in Longman, and we need to lis-

ten to that,” Mr Pasin told
Sky News.
Liberal senator Jim Molan also questioned the
timing.
“By doing it now at the
same time as the royal
commission, we’re making a rod for our back,”
he told 2GB.
Mr Morrison said the tax
package - which aims to
cut the tax rate from 30
per cent to 25 per cent
for companies with annual revenues above $50
million - will go to the
Senate next month.
One Nation and Centre
Alliance senators remain
opposed to the plan,
meaning the draft laws
are unlikely to get through
the upper house.
Centre Alliance’s sole
lower house MP Rebekha Sharkie, who defeated Liberal Georgina
Downer in a by-election
on Saturday, said the
government hasn’t convinced them it will grow
the economy.
She said Finance Minister Mathias Cormann
was yet to put a compromise on the table, such
as independent senator
Derryn Hinch’s push for
companies with turnovers below $500 million
a year to get the cut.
Opposition Leader Bill
Shorten said the cuts
would smash a giant
hole in the federal budget, with the money better spent on schools and
hospitals.
“If you take tens of billions of dollars out of
the nation’s ATM, something’s got to give,” Mr
Shorten told ABC radio.
“You have less money
available for schools and
hospitals or you have to
increase revenue elsewhere.”
The government needs
eight crossbench Senate votes to get the cut
through, but so far only
has four at most.
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NEW AND EXTENDED WEEKDAY CLEARWAYS ON HENRY
LAWSON DRIVE, FOREST ROAD AND STONEY CREEK ROAD
New and extended
weekday clearways will
be introduced during
peak periods on Henry
Lawson Drive, Forest
Road and Stoney Creek
Road between Padstow
Heights and Penshurst
to improve traffic flow
for motorists who travel along this busy corridor.
The Member for East
Hills, Glenn Brookes
said the clearways are
part of the NSW Government’s $121 million
Clearways Program,
which aims to reduce
congestion and delays
on Sydney’s roads.
“The new and extended
weekday peak period
clearways will operate
in both directions from
6am to 10am and 3pm
to 7pm Monday to Fri-

Stoney Creek Road between Peakhurst and
Penshurst will improve
journey reliability, getting motorists where
they need to be sooner,” Mr Brookes said.
Mr Brookes said the
key corridor connects
south-west Sydney to
the Sydney CBD. It also
provides access to important commuter and
freight corridors such
as King Georges Road
and the M5 Motorway.

Member for East Hills, Glenn Brookes

day.”
“Introducing
new
weekday peak period
clearways to operate
in both directions on

Henry Lawson Drive
from Davies Road to
Jacques Avenue, and
extending the existing
peak period clearways
on Forest Road and

“A single parked car
can significantly reduce road capacity
and cause major delays on busy road
corridors during peak
times, so it is important to ensure all lanes
are available to improve journey reliability for motorists.”

“The new and extended
weekday clearways will
replace the existing ‘No
Parking’, ‘No Stopping’
and unrestricted parking during clearway
hours on Henry Lawson
Drive, Forest Road and
Stoney Creek Road,”
Mr Brookes said.
“Roads and Maritime
has investigated business parking along
Henry Lawson Drive,
Forest Road and Stoney
Creek Road between
Padstow Heights and
Penshurst, and identified there is sufficient
parking available in
side streets to accommodate business customer parking.”

will be considered before the clearways are
installed.

Feedback can be sent
to
clearways@rms.
nsw.gov.au or on 1300
706 232 by 13 August
2018.
The clearways team will
also be available to discuss the project at Mortdale Plaza on Thursday
2 August 2018 from
4pm to 7pm.
The community and
motorists will be kept
informed as the project
progresses.

For more information about the Sydney
Clearways
Strategy
visit rms.nsw.gov.au/
The community is invit- clearways.
ed to provide feedback
on the proposed alter- MEDIA: Jennifer Menate business parking hanna I Glenn Brookes
arrangement. Feedback MP I 9772 2774

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco 20 L لالستعمال
$110 الداخلي واخلارجي
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
Apco 20 L  للسقف$85
P: 9832 0000 (APCO)
اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175 طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Pool Paint
$160
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مناسبات

حبضور كار والنائبني بريني وكامرب والسيناتور مسلماني والقنصل املصري وعدد كبري من أبناء اجلالية

حفل توقيع ناجح لديوان الربوفيسور بوب كار BOB CARR. RUN FOR YOU LIFE

الربوفيسور بوب كار

النائبة ليندا بريني

السيناتور شوكت مسلماني

كار مع النائبني ليندا بريني وستيف كامرب والصديق أمحد ديب

بوب كار يوقع الكتاب للمهندس علي محود والدكتور عماد برو

بدعوة من عضو اجمللس التشريعي يف نيو ساوث ويلز
احملامي شوكت مسلماني وأصدقاء حزب العمال العرب
حضر العديد من اصدقاء احلزب وابناء اجلالية حفل
توقيع رئيس الوالية السابق وزير اخلارجية السابق
بوب كار كتابه BOB CARR. RUN FOR
.YOU LIFE
وكان من بني احلضور النائب ليندا بريني ،النائب ستيف
كامرب القنصل املصري ،رئيس بلدية بايسايد بيل
سارافينوفسكي ونائبه جو عواضة وعقيلته وعدد من
اعضاء البلدية ،الدكتور عماد برو ،الدكتور مصطفى
علم الدين ،املهندس علي محود ،امني سر حركة
فتح يف اسرتاليا عبد القادر قرانوح ،رئيس بلدية
كفرصارون ايلي ناصيف ،الصديق امحد ديب ،الشاعر
شوقي مسلماني ،الزمالء حسني ديراني وايلي كلتوم
وممدوح سكرية عن الوارلد اوبزرفور وانطونيوس
بو رزق عن امليدل ايست هريالد وعدد كبري من ابناء
اجلالية العربية واجلاليات االخرى.
افتتح احلفل نائب رئيس بلدية بايسايد جو عواضة
وقدم النائب ليندا بريني اليت حتدثت عن احملنة
اليت يعيشها االطفال السوريني منذ اكثر من سبع
سنوات.
ثم قدم السيناتور احملامي شوكت مسلماني الذي ادان
العمليات االنتحارية االخرية اليت قام بها تنظيم
داعش االرهابي يف السويداء يف سورية واليت ذهب
ضحيتها مئات القتلى واملصابني ،كما حتدث عن موجة
احلرائق اليت تشهدها اليونان واليت اودت حبياة

مقدم احلفل جو عواضة

بوب كار ،علي محود ،الزميل انطونيوس بورزق ،شوكت مسلماني ،جو عواضة وحضور

بوب كار مع جو عواضة وعقيلته نارميان

 ...مع عبد القادر قرانوح

عدد من املواطنني واخالء االلوف منازهلم اضافة اىل
اخلراب والدمار يف املمتلكات ،مشيدا ببادرة صديق
اجلالية العربية الربوفيسور بوب كار املتمثلة مبنح
ريع توقيع الكتاب لألطفال السوريني.
ثم قدم احملامي مسلماني مؤلف الكتاب الربوفيسور
بوب كار الذي حتدث باختصار عن بعض ما حيويه
الكتاب.
وعدد كار بعض االجنازات اليت قامت بها حكومته خالل
توليه رئاسة والية نيو ساوث ويلز لعدة سنوات يف
جماالت االستشفاء واملواصالت وانشاء مفوضية ملكية
للتحقيق يف ممارسات فساد لبعض ضباط وعناصر
شرطة الوالية وتنظيف اهلاربر بريدج ومياهه من
التلوث ،وقال انه خالل عهده بدأت تظهر حاالت

من اليمني :مسلماني ،عواضة ،سارافينوفسكي ،بريني ،كار ،كامرب وحضور

بوب كار مع ايلي ناصيف ،علي محود ،شوكت مسلماني ،ايلي كلتوم وحضور

بوب كار مع شوكت مسلماني وجو عواضة ولؤي مصطفى

حـضور

سرطان الرئة لدى العديد من عمال شركة جاميس
هاردي نتيجة روائح وملوثات االسبستوس وانه أصدر
قرارا يقضي حبجز اموال الشركة وعدم تهريبها
اىل اخلارج واجبارها على انشاء صندوق مبليارات
الدوالرات للتعويض على املصابني واملرضى بسرطان
الرئة الذين كانوا سيخسرون ممتلكاتهم جراء
اصاباتهم لوال هذه التعويضات.
وقال الربوفيسور بوب كار انه متكن مع عضو اجمللس
التشريعي يف الوالية احملامي شوكت مسلماني من
جعل حزب العمال يتعهد باالعرتاف بدولة فلسطينية
يف قطاع غزة والضفة الغربية يف حال فاز احلزب
باحلكم يف االنتخابات الفيدرالية العام املقبل وذلك
بسبب امتناع اسرائيل عن اجللوس اىل طاولة سالم مع

الفلسطينيني واعطائهم دولة منزوعة السالح لتكون
بذلك اسرتاليا الدولة الغربية الثانية بعد السويد
تعرتف بالدولة القلسطينية شاكرا احملامي مسلماني
على الدور الذي قام به وما زال خلدمة القضية
الفلسطينية العادلة.
كما هنأ بيل شورتن وليندا بريني على الفوز املقاعد
األربعة يف االنتاخبات الفرعية اليت جرت السبت
املاضي
وجرى خالل املناسبة توقيع الربوفيسور بوب كار
لكتابه الذي يعود ريعه لدعم اطفال سورية من خالل
املفوض االعلى لالمم املتحدة لالجئني ..اما املال الذي
مت مجعه من املأكوالت والتومبوال فيعود ملساعدة ضحايا
احلرائق االخرية يف اليونان.

العامل الروحاني د .عالء العوادي Spiritual Therapist -

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:040044900
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

االفـتتاح الكـبري لـ
أفــران األفــراح يف كـوغرا

للمـناقيـش واملـعجنات

حسومات  % 40على مجيع املعـجنات
نفتح  7أيام
يف األسبوع
من الساعة
الـ 5,30
صباحا لغاية
الـ  10مساء

نـؤمن
طلبات
مجيع
املناسبات

ح
ف سو ما ت
ــ
ر ع كـو غــر ا فـي
فقط

% 40

مـنقوشة زعرت بـ $ 1

اجلبنة بـ $ 3

لـحم بعـجني بـ $ 3

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

نـظافة تامة

خـدمة ممتازة

أسـعار منافسة

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

فـرع أول

23 A Railway Parade, Kogarah - Tel: 9588 6994

ثان
فـرع ٍ

