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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

يبدو من الصعوبة »هضم« 
يتطوع  اليت  التفسريات 
بها معظم املعنيني بتأليف 
لتربير  اجلديدة  احلكومة 
الوقت  استنزاف  عامل 
الذي خيشى بعدما »أمثر« 
الفراغ  حقبة  يف  توظيفه 
انتهت  ما  اىل  الرئاسي 
وسيلة  يعود  ان  اليه 
سلبًا  يرتد  مبا  تعطيل 
على بدايات عهد الرئيس 
العماد ميشال عون نفسه 
مهمة  عرقلة  خالل  من 
املكلف  الوزراء  رئيس 
ان  ذلك  احلريري.  سعد 
اليت  املبكرة  »االجازة« 
تأليف  عملية  دخلتها 
الساعات  يف  احلكومة 
العنان  أطلقت  األخرية 
اهلواجس  من  للكثري 
اليت  الشروط  لعبة  حيال 

»الفيتوات«  لعبة  اعقبت 
من  االوىل  املرحلة  يف 
ممكنًا  يعد  ومل  التأليف. 
بأن  الكثريين  اقناع 
اجلوالة  القليلة  العقد 

وزارية  حقائب  بضع  بني 
التنافس  »وجاهة«  على 
تشكل  عليها  احلاصل 
والوحيد  احلصري  السبب 
الذي عاد حيكم  لالنسداد 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

اجليش السوري وحلفاؤه يضغطون الستكمال الطوق على  شرق حلب

هذا االستحقاق.
سياسية  مصادر  وتذهب 
إن  القول  اىل  مطلعة 
اليت  املتعاقبة  التعقيدات 

أعلنت مصادر طبية وأمنية 
الشهداء  عدد  ارتفاع  عن 
الشاحنة  تفجري  يف 
إىل  بغداد  جنوب  املفخخة 
الزوار  من  غالبيتهم   80

اإليرانيني. 
الشاحنة  واستهدفت 
عند حمطة  الزوار  املفخخة 
مصدر  وحبسب  للوقود 

ال وزير شيعياً لرئيس اجلمهورية و بري لن يدخل احلكومة دون »املردة«!

خالف على احلقائب واألمساء يعطي التأليف »إجازة مؤقتة«

الرؤساء عون وبري والحريري وسالم  ويف الصف الخلفي رؤساء سابقون خالل احتفال االستقالل

التتمة صفحة 31 التتمة صفحة 31

اجلمهورية  مرشد  اعترب 
إيران  يف  اإلسالمية 
متديد  أن  خامنئي،  علي 
لعشر  املتحدة  الواليات 
تفرضها  عقوبات  سنني 
سيشّكل  طهران،  على 
صارخًا«  »انتهاكًا 
امُلربم  النووي  لالتفاق 
مع الدول الست، ملوحًا 

بـ »رّد«.
النواب  جملس  وكان 
األمريكي ّصوت األسبوع 
متديد  على  املاضي 
أقّرها  اليت  العقوبات 
 1996 عام  الكونغرس 
وينتهي العمل بها أواخر 

السنة. 
جملس  وسيصّوت 
التمديد  على  الشيوخ 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

اليت  الشاحنة  فإن  أمين 
كانت  بابل  يف  انفجرت 
حمملة بـ500 لرت من مادة 
مضيفًا  األمونيا،  نرتات 
أن التحقيق يشري إىل أنه 
أطراف  تفخيخها يف  جرى 
وقت  يف  احملافظة، 
»داعش«  تنظيم  أعلن 

80 شهيدا يف تفجري جنوبي بغداد وداعش 
يتبنى واملوصل معزولة عن العامل

خامنئي يلّوح بـ 
»رّد« على متديد 

أمريكا عقوبات

اصبحت جبهة الشيخ سعيد 
الشرقية  األحياء  جنوب 
لعمليات  مسرحا  حللب 
ضّد  السورّي  اجليش 

اجملموعات املسلحة.
اجليش  وحدات  وتستهدف 
وحلفائه مقاّر جبهة النصرة 
حمور  على  الشام  وأحرار 

والشيخ  املرجة  حّي  يشمل 
لطفي.

يف  الضغط  هذا  ةيأتي 

 مشهد من مكان التفجري االرهابي
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اعــالنات

Saturday 26 November 2016

اختصاصيون يف تسهيل القروض 

* استخدام األصول املتوفرة لالستثمار او شراء مصالح

*  خيارات لتغيري الدائنني وتوفري بعض الفوائد

* مراجعة ومناقشة فوائد افضل لقرضك املنزلي ودمج 
القروض يف قرض واحد

* نتعهد تسريع وتسهيل القروض بال عمولة

سـجى امامـي

غـربيال مـيخا

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

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  و 
Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02 
8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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لبنانيات
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد   
ميشال عون ان »لبنان سينهض 
حتسن،  بوادر  وهناك  جديد  من 
وسيعود  قوية  الدولة  وستعود 
االقتصادي  املركز  ليكون  لبنان 
يف  االول  واالخالقي  واملالي 

الشرق«.
على  سيسهر  انه  على  وشدد 
واحملافظة  الدولة  مصاحل  »محاية 
وحاجاتهم  املواطنني  حقوق  على 
املدن  سائر  يف  كما  بريوت  يف 
والبلدات اللبنانية«، الفتا اىل انه 
تلقاها  اليت  الدعوات  يليب  سوف 
العربية  الدول  من  العديد  من 
من  لبنان  معها  »يتعاطى  اليت 
وليس  املتبادل  االحرتام  منظار 

التبعية«.
املجلس االعلى لالرثوذكس

جاءت  اجلمهورية  رئيس  مواقف 
تنوعت  اليت  اليوم  لقاءاته  خالل 
واليت  وبلديا،  وامنائيا  سياسيا 
اجمللس  وفد  باستقبال  استهلها 
برئاسة  الكاثوليك  للروم  االعلى 
الذي ضم  فرعون  الوزير ميشال 

ايضا شخصيات من الطائفة.
فرعون  نقل  اللقاء،  مستهل  يف 
الكاثوليك  الروم  بطريرك  حتيات 
الذي  حلام  الثالث  غريغوريوس 
طارئا  اجتماعا  لرتؤسه  تغيب 
وقدم  الطائفة،  لسينودس 
الرئيس  بانتخاب  التهاني 
االنتخاب  »هذا  ان  معتربا  عون، 
اللبناني  امليثاق  جوهر  عكس 
يتمسك  الذي  الطائف  واتفاق 
»ان  وقال:  اللبنانيون«.  به 
على  الرئيس  فخامة  يا  وجودك 
رأس الدولة سيساعد يف تطبيق 
صحيحا،  تطبيقا  الطائف  اتفاق 
احلياة  تفعيل  يساعد يف  وسوف 
وعدد  البالد«.  يف  السياسية 
الكاثوليك  الروم  طائفة  مطالب 

اداريا ووظيفيا.
ورد الرئيس عون مؤكدا »االهتمام 
ما  وفق  كافة  احلدودية  بالبلدات 
ذكره يف رسالة االستقالل، وان 
الدولة عائدة بعد االسرتخاء الذي 
مشددا  السلطة«،  معامل  اصاب 
وامليثاق  القوانني  »احرتام  على 

والشراكة«.
وقال: »لبنان سينهض من جديد 
وستعود  حتسن،  بوادر  وهناك 
لبنان  وسيعود  قوية  الدولة 
ليكون املركز االقتصادي واملالي 
واالخالقي االول يف الشرق، وان 
سيكون  املستقبل  فإن  اهلل  شاء 
الذي  املصارف  واجتماع  واعدا، 
يشكل  بريوت  يف  اعماله  افتتح 

ظاهرة تؤكد الثقة بلبنان«.
فرعون

فرعون  حتدث  اللقاء،  وبعد 
»قمنا،  فقال:  الصحافيني  اىل 
االعلى  للمجلس  تنفيذية  كهيئة 
تضم  اليت  الكاثوليكية  للطائفة 
املنتخبة  السياسية  املرجعيات 
ممثلني  وايضا  ونوابا  ووزراء 
عن املطارنة يف كافة االبرشيات 
اهليئة  قبل  من  منتخبني  واعضاء 
حلام  البطريرك  غياب  الناخبة يف 
بزيارة  السينودس،  يف  املوجود 
لتهنئة  اليوم  اجلمهوري  القصر 
انتخابه،  على  الرئيس  فخامة 
شرعية  عودة  على  لبنان  وتهنئة 
اىل  اجلوهر  اعاد  الذي  التمثيل 
اىل  احلقيقية  والروحية  الدستور 
امليثاق. وحنن نأمل كثريا من هذا 
االنتخاب ومن اعادة تفعيل احلياة 

الدستورية واملؤسساتية«.
هو  الرئيس  فخامة  »إن  أضاف: 
الدستور  احرتام  على  الساهر 
وتطبيق اتفاق الطائف ألنه ال ميكن 
السياسي  االستقرار  يتحقق  ان 

خالل  من  اال  لبنان  يف  والعدل 
كما  وليس  االتفاق،  هذا  تطبيق 
حصل يف الفرتات السابقة حيث 
كان االستقواء يف التطبيق يسبب 
محلنا  وقد  املشاكل.  من  العديد 
اىل فخامة الرئيس بعض املطالب 
احلكومة  اىل  ايضا  سننقلها  اليت 
يف  وهي  اهلل.  شاء  إن  اجلديدة 
العديد من  معظمها وطنية، حيث 
القاع  كبلدات  احلدودية  املناطق 
ورأس بعلبك تعيش حاليا مشاكل 
فخامة  ابدى  وقد  وجدانية. 
بأوضاع  كبريا  اهتماما  الرئيس 
هذه البلدات. واقرتحنا ورشة عمل 
تشمل معظم الوزارات لنتمكن من 
االساسية  امللفات  اىل  العودة 
سواء  املناطق  بهذه  املتعلقة 
او  االراضي  بفرز  خيتص  ما  يف 
االمن او املياه او االمناء. وتطرق 
احلديث اىل بعض القضايا االخرى 
من   24 املادة  احرتام  كضرورة 
انتخاب،  قانون  ووضع  الدستور 
فقط  ليس  مفصلي  مطلب  وهو 
جلميع  بل  الكاثوليكية  للطائفة 
صحة  يكفل  أن  على  اللبنانيني 

وعدالة التمثيل«.
وتابع: »حتدثنا أيضا خالل اللقاء 
املتعلقة  املسائل  بعض  عن 
وغري  السيادية  بالوزارات 
مجيع  ان  من  بالرغم  السيادية، 
ولكن،  سيادية،  تعترب  الوزارات 
ومبا ان طائفة الكاثوليك مل تطرح 
فإن  الرئاسات،  سلة  ضمن  من 
املطلوب اليوم ان ال تستبعد عن 
الوزارات اليت تسمى بالسيادية. 
وقد تطرقنا ايضا اىل اهمية عمل 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
اليت  الدولة  امن  جهاز  وقضية 
وليس  وطنيا  مطلبا  تعترب 
جيب  حيث  فحسب،  كاثوليكيا 
بعمل  املتعلقة  القوانني  تطبيق 
االجهزة  من  كغريه  اجلهاز  هذا 
الرئيس  فخامة  ان  علما  االمنية، 

مهتم جدا بهذا املوضوع«.
وزارة  عمل  تناولنا  »كما  وقال: 
بالسلك  يتعلق  وما  االشغال 
االمناء  وجملس  الديبلوماسي 
واالعمار حيث يسجل عدم حضور 
كاثوليكي،  او  ماروني  عضو  اي 
اهم  هو  اجمللس  هذا  ان  علما 
فخامة  وزارة. وقد شدد  اي  من 
الرئيس على ضرورة اعادة تفعيل 
والدستورية  السياسية  احلياة 
النواب،  جملس  مؤسسات  وعمل 
حياتنا  يف  الدميوقراطية  وتطبيق 
السياسية. وابدى فخامته تفاؤله 
كمجلس  واننا  املقبلة،  باملرحلة 
اعلى سندعم هذا العهد ألنه يعترب 
االمل للبنان من خالل تطبيق خطاب 
القسم واتفاق الطائف، على أمل 
ان يعود لبنان املركز االقتصادي 

واحلضاري لكل املنطقة«.
سئل: هل تشري االجواء اىل قرب 

اعالن تأليف احلكومة؟
تأليف  ان  املعلوم  »من  أجاب: 
العادة يأخذ وقتا،  احلكومات يف 
لكننا ال نرى يف اجلوهر وجود اي 
مشكلة اساسية. إال أننا مل نتطرق 
فخامة  مع  اليوم  لقائنا  خالل 
الرئيس اىل هذا املوضوع. وحنن 
نعترب انه ليس هناك من مشكلة 
اسبوعا  التأليف  عملية  اخذت  اذا 
فـ«البازل«  أكثر،  او  إضافيا 
اننا  نعتقد  وحنن  موجودا  أصبح 
اقرتبنا من تأليف هذه احلكومة«.

سئل: هل طالب اجمللس االعلى 
حبقيبة معينة لطائفة الكاثوليك؟

أجاب: »مل نأت اليوم اىل القصر 
اجلمهوري لنتناول هذا املوضوع. 
الناطق  اعلى،  كمجلس  وحنن 
جئنا يف  الطائفة،  باسم  الرمسي 
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بداية العهد لتهنئة الرئيس عون 
وتهنئة لبنان على انتخابه مع كل 
هذا  بانطالقة  املوجودة  اآلمال 

العهد اجلديد«.
اللقاء االرثوذكسي

من  وفدا  عون  الرئيس  والتقى 
القى  االرثوذكسي«  »اللقاء 
بامسه امينه العام النائب السابق 
عكس  كلمة  فاضل  ابو  مروان 
فيها ثقة اللبنانيني بأن »الرئيس 
البالد  سفينة  يقود  سوف  عون 
اىل  ودعا  االمان«،  شاطىء  حنو 
»تعزيز موقع نائب رئيس جملس 
من  له  شخصية  واختيار  الوزراء 
صميم الوجدان االرثوذكسي الن 
عندما  انه  يعتربون  االرثوذكس 
واعطيت  الوطين  امليثاق  وضع 
والثانية  للموارنة  االوىل  الرئاسة 
اعطيت  للسنة،  والثالثة  للشيعة 
لألرثوذكس نيابتا الرئاسة وليس 
للمناصفة  حتقيقا  فحسب  واحدة 
واصبح موقع نائب رئيس جملس 
للطائفة  رفيعة  مرآة  الوزراء 

االرثوذكسية«.
املدى  يف  تالقينا  »لقد  أضاف: 
ان  ننسى  وال  الواسع  املشرقي 
فخامة الرئيس عندما كان رئيسا 
لتكتل التغيري واالصالح هو الذي 
لقانون  املوجبة  االسباب  ترجم 
قانون  اىل  االرثوذكسي  اللقاء 
عرب  مر  التكتل،  به  تقدم  فعلي 
القانون  واصبح  النيابية  اللجان 
الوحيد املوجود يف جملس النواب 

جاهزا للتصويت«.
للوفد  شاكرا  عون  الرئيس  ورد 
الطلب  واعدا ب«درس  عاطفته، 
املتعلق بوضع نائب رئيس جملس 
الطوائف  كل  وانصاف  الوزراء، 
ان  التأكيد  وجدد  املغبونة«. 
وانه  مشرقا  سيكون  »املستقبل 
تلقاها  اليت  الدعوات  يليب  سوف 
العربية  الدول  من  العديد  من 
من  لبنان  معها  يتعاطى  اليت 
وليس  املتبادل  االحرتام  منظار 

التبعية«.
وفد لقاء االحزاب

وفدا  اجلمهورية  رئيس  والتقى 
والقوى  االحزاب  لقاء   « من 
اللبنانية«  الوطنية  والشخصيات 
اللقاء قاسم  حتدث بامسه منسق 
صاحل ناقال دعم االحزاب للرئيس 
شكل  »انتخابه  ان  معتربا  عون، 
»حنن،  وقال:  وطنيا«.  اجنازا 
لقاء االحزاب نضم 33 حزبا لبنانيا 
نؤكد وقوفنا اىل جانب فخامتكم 
مساعيكم  تتكلل  ان  متمنني 
من  املقبلة  املرحلة  يف  بالنجاح 

تاريخ لبنان«.
الرئيس عون

قال  بكلمة  عون  الرئيس  ورد 
فيها: »احلمد هلل اننا أعدنا وضع 

اتفاقنا  ألن  السكة  على  لبنان 
يف  واالستقرار  االمن  يقيم 
بتعدد  العيش  ويشجع  اجملتمع 
خارجها.  وليس  الوحدة  ضمن 
وأهم امر لدينا اليوم هو املوضوع 
االقتصادي. لذلك اصبح من امللح 
جدا ان تكون البداية باالقتصاد، 
تعرفون  لبنان.  بانفتاح  وبعدها 
العربي يشهد تصادما  العامل  ان 
وبقدر ما نتمكن من اجلمع يكون 
ذلك افضل، وان شاء اهلل يسرتد 
لبنان موقعه املركزي. اما االخطار 
فمحددة  اخلارج  من  تأتينا  اليت 
واالرهاب  اسرائيل،  ونعرفها: 

التكفريي«.
مطلق  وعي  حالة  »لدينا  أضاف: 
لكافة املشاكل. حنن سنطرح مثال 
برنامج تنمية للقرى احلدودية من 
حنفظ  كي  اجلنوب  اىل  الشمال 
ال  حبيث  مقبوال  سكانيا  توزعا 
تكتظ بريوت بعدد سكانها. وهذه 
لالغراء  تعرضا  االكثر  القرى هي 
السيىء، فاحلدود تشهد حوادث 

تهريب وغريها من املشاكل«.
وتابع: »ان انشاء مشاريع صناعية 
مياه  وتأمني  االراضي  وحتسني 
وضع  سيحسن  وغريها،  الري 
املواطنني حتما. وعلينا ان نضع 
برناجما تربويا وطنيا النه بالرتبية 
والكفاءة والتعليم، يتحد اجملتمع 
يبقى  وال  البعض  بعضه  مع 

طائفيا«.
الكنائس االنجيلية

رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
االجنيلية  للطائفة  االعلى  اجملمع 
سليم  القس  ولبنان  سوريا  يف 
رابطة  وفد  يرافقه  صهيون 
الشرق  يف  االجنيلية  الكنائس 
مؤمترا  تعقد  اليت  االوسط 
الوفد  واطلع  لبنان.  يف  هلا 
اهداف  على  اجلمهورية  رئيس 
تقوم  اليت  والنشاطات  املؤمتر 
لتثبيت  االجنيلية  الكنائس  بها 
الشرق  دول  يف  املسيحيني 

االوسط.
ابناء  »فرح  عن  الوفد  وعرب 
الكنائس االجنيلية بانتخاب العماد 
نظرا  للجمهورية،  رئيسا  عون 
ملواقفه الداعمة ملسيحيي الشرق 
على  للمحافظة  الدؤوب  وسعيه 

وجودهم وحقوقهم«.
الوفد  شاكرا  عون  الرئيس  ورد 
على تهنئته، مؤكدا انه »سيواصل 
للبنان  العمل من موقعه كرئيس 
حلماية الوجود املسيحي يف الشرق 
والدفاع عن حقوق املسيحيني الن 
الشرق  يتصور  ان  ميكن  احد  ال 
مستذكرا  مسيحيني«،  دون  من 
انه  فيها  اكد  له  ثابتة  مواقف 
»إذا جفت االراضي املقدسة من 
بأسره  العامل  سيجف  املسيحيني 

النه من هذه االراضي جرت املياه 
اليت بشرت العامل باملسيحية«.

وهبي
عون  للرئيس  كانت  ذلك،  اىل 
سياسية،  لقاءات  سلسلة 
النائب  االطار  هذا  فاستقبل يف 
يف  معه  وحبث  وهيب،  امني 
منطقة  وحاجات  العامة  االوضاع 

البقاع الغربي.
مراد

كذلك استقبل رئيس حزب االحتاد 
مراد،  الرحيم  عبد  السابق  الوزير 

وعرض معه مواضيع الساعة.
بارود

والتقى الوزير السابق زياد بارود 
كانت  تهنئة  زيارة  وعقيلته، يف 
افق  جولة  إلجراء  ايضا  مناسبة 
تناولت االوضاع السياسية العامة 

يف البالد.
مخزومي

رئيس  بعبدا،  قصر  زوار  ومن 
املهندس  الوطين  احلوار  حزب 
الرئيس  الذي هنأ  فؤاد خمزومي 
االستقالل،  وبعيد  بانتخابه  عون 
يف  العامة  األوضاع  معه  وعرض 

لبنان واملنطقة.
»إن  قال خمزومي:  اللقاء،  وبعد 
اللبنانيني استبشروا خريا بالعهد 
على  احلكومة  تشكيل  وينتظرون 
أن تكون فاعلة، ونتمنى أن تنأى 
واخلالفات  السابقة  األجواء  عن 
اقتصادنا  ألن  واحملاصصات 
الداخلية  التحديات  ان  خطر.  يف 
فلبنان  أيضا،  واخلارجية  كثرية 
ظل  يف  جاهزا  يكون  أن  جيب 
مستوى  على  السريعة  التغريات 
سوريا  ويف  املنطقة  ويف  العامل 
خدمات  ينتظر  واملواطن  حتديدا. 
غائبة منذ سنوات والشباب ينتظر 

فرص عمل«.
وشكر خمزومي لرئيس اجلمهورية 
»مواقفه اإلجيابية جتاه السعودية 
»تشكل  أن  آمال  اخلليج«،  ودول 
العربية  العالقات  إلعادة  مدخال 
إىل زمخها، ملا فيه مصلحة لبنان 
متنى  أنه  موضحا  واقتصاده«، 
»يبذل  أن  عون  الرئيس  على 
النيابية  اإلنتخابات  جهوده إلجراء 
مؤكدا  املقررة«،  مواعيدها  يف 
لتعطي  ضرورية  »االنتخابات  أن 
التغيري«.  يف  دورا  الشباب 
ال  عون  بالرئيس  »نثق  وقال: 
سيما يف ما خيص حماربة الفساد 

لتحسني صورتنا أمام العامل«.
بلدية بريوت

رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
املهندس  بريوت  بلدية  جملس 
من  وفدا  مرتئسا  عيتاني  مجال 
رئيس  هنأ  البلدي،  اجمللس 
اجلمهورية بانتخابه وعرض برنامج 
عمل البلدية واملشاريع اليت تنوي 

تنفيذها يف العاصمة ال سيما يف 
جماالت الطرق ومواقف السيارات 

والكهرباء واملياه والبيئة.
ورد الرئيس عون مرحبا، وقال: 
ونريدها  العاصمة  هي  »بريوت 
ونأمل  مجيلة.  زهرة  تكون  ان 
االمين  االستقرار  يساعد  ان 
والسياسي الذي حتقق يف البالد 
بعد انتخاب رئيس اجلمهورية يف 

تعزيز موسم السياحة«.
»تنفيذ  على  سيسهر  انه  وأكد 
متواز،  بشكل  االمنائية  املشاريع 
اعرتضت  اليت  العراقيل  وازالة 
والسدود«.  الكهرباء  مشاريع 
احلكومة  تشكيل  »بعد  وقال: 
سنعمل على وضع برنامج متكامل 
تلك  سيما  ال  االمنائية  للمشاريع 
املالية  االعتمادات  تتوافر  اليت 
ألسباب  تنفيذها  تأخر  واليت  هلا 

معروفة«.
على  سأسهر  »اطمئنوا  أضاف: 
واحملافظة  الدولة  مصاحل  محاية 
وحاجاتهم  املواطنني  حقوق  على 
املدن  سائر  كما  وبريوت، 
والبلدات اللبنانية، ستكون موضع 

اهتمامي الدائم«.
مؤتمر الحد من مخاطر املخدرات

مديرة  عون  الرئيس  واستقبل 
االمم  لربنامج  االقليمي  املكتب 
بااليدز  املعين  املشرتك  املتحدة 
UNAIDS ترافقها سفرية النوايا 
املصرية  املمثلة  للربنامج  احلسنة 
للشبكة  التنفيذي  واملدير  يسرا 
االقليمية للحد من املخدرات ايلي 
االعرج واملنسقة االعالمية للمؤمتر 
الياس  امال  بريوت  يف  املنعقد 

سليمان وبرئاسة سيمون سامل.
وقد رحب رئيس اجلمهورية بالوفد 
للمشاركة يف  لبنان  املوجود يف 
خماطر  من  للحد  الثالث  املؤمتر 
استخدام املخدرات خصوصا وان 
اكرب  باتت  املخدرات  »ضحايا 
أن  مؤكدا  احلروب«،  ضحايا  من 
قومية  قضية  املخدرات  »قضية 
اذ  معا  العمل  اجلميع  على  وجيب 
اكرب  هي  باملخدرات  التجارة  ان 
القارات«، مثنيا  جتارة وبني كل 
يف  املتحدة  االمم  »جهود  على 
خماطر  من  واحلد  االيدز  مكافحة 

استخدام املخدرات«.
وقال: »موضوع الشباب واملخدرات 
العمل  يبدأ  وخطري  جدا  مهم  امر 
اىل  وصوال  جتارته  مكافحة  من 
عالج مستخدم املخدرات واعتباره 
العقوبات  الغاء  وبالتالي  مريضا 
عنه اوال، ثم تعديل القوانني كي 
اجملتمع  يف  باالخنراط  له  تسمح 
وينال حقوقه كإنسان وهذا االمر 

يتطلب تشريعات متجانسة«.
وشرحت يسرا لرئيس اجلمهورية 
أهمية توقيع الدول على االتفاقية 
املتعايشني  حلقوق  العربية 
املوقع  »السيدا«  فريوس  مع 
واليت  العربي  الربملان  من  عليها 
على  توثيقها  امكانية  على  تنص 
املستوى االقليمي اذا مت التوقيع 
عليها من قبل 5 برملانات عربية، 
هذه  على  لبنان  يوقع  ان  ومتنت 

االتفاقية.
التقدمي

واستقبل الرئيس عون وفدا من 
ضم  االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
ظافر  للحزب  العام  السر  امني 
رامي  االعالم  ومفوض  ناصر 
املقدم  الراحل  وعائلة  الريس 
تقي  نهال  زوجته  فياض:  شريف 
مازن  وابنيه  رميا  وابنته  الدين 
رئيس  اىل  الوفد  ونقل  وعامر. 
احلزب  رئيس  حتيات  اجلمهورية 
النائب وليد جنبالط، وشكره على 

مواساة عائلة الراحل.
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لبنانيات

احملل مدخوله 13 ألف دوالر يف األسبوع ومعه مسكن 
بغرفيت نوم

يصلح لفرن مناقيش وحلم بعجني اىل جانب احملل
السعر 100 ألف دوالر
عقد اإلجيار 6 سنوات

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ طوني على الرقم: 
9788 1298

العنوان: 
 136 Fowler Rd. Guildford

Convinience Store للـبيع

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

امس  القاهرة  يف  افتتحت   
جملس  اجتماع  اعمال  االول 
عقد  الذي  العرب  العدل  وزراء 
يف مقر اجلامعة العربية، وترأس 
وزير العدل اللواء اشرف ريفي 
وفد لبنان اىل املؤمتر الذي ضم 
العربي  اىل ريفي، مدير املركز 
والقضائية  القانونية  للشؤون 
السفري عبد الرمحن الصلح وأحد 
جوزيف  املركز  موظفي  كبار 

رمحة.
القضايا  املؤمتر  ناقش  وقد 
االعمال،  جبدول  املتعلقة 
العدل  لوزير  بكلمة  واستهل 
األردني الرئيس السابق جمللس 

وزراء العدل العرب.
رئاسة  تسليم  مت  ذلك  بعد 
العدل  وزير  اىل  اجمللس 
الزاملي  حيدر  الدكتور  العراقي 
الذي افتتح الدورة احلالية وهي 

الدورة ال32 للمجلس.
ثم كانت كلمة للرئيس الفخري 
السعودي  العدل  وزير  للمجلس 
حممد  بن  وليد  الدكتور  الشيخ 
كلمة  ألقى  الذي  الصمعاني 

اململكة العربية السعودية.
ومت  اجللسة  أعمال  جدول  وأقر 

إستعراض بنود الدورة تباعا.
ريفي

وكان لريفي مداخالت عدة تعقيبا 
املطروحة،  للمواضيع  وإقرتاحا 
تعيني  موعد  تغيري  اقرتح  حيث 
الفساد،  ملكافحة  العربي  اليوم 
موعد  اىل  االول  كانون   25 من 

 ريفي اقرتح خالل اجتماع جملس 
وزراء العدل العرب ادانة منع العدو 

اآلذان يف القدس

عيد  يصادف  باعتباره  الحق 
وأقر  املسيح،  السيد  ميالد 
بناء  املوعد،  تغيري  املشاركون 

على االقرتاح.
العدو  قيام  موضوع  ويف 
مشروع  بتحضري  االسرائيلي 
القدس  اآلذان يف  ملنع  قانون 
احملتلة، اقرتح ريفي أن يتضمن 
»إدانة  للمجلس  اخلتامي  البيان 
ملا يقوم به العدو اإلسرائيلي من 
منع لآلذان يف مدينة القدس«، 
وأبلغ اجملتمعني أن »بريوت هي 
وأنها  املشرتك  العيش  مدينة 
من  اإلسرائيلي  السلوك  دانت 
أجراس  أصوات  مشاركة  خالل 
يف  املساجد  آلذان  الكنائس 

توقيت واحد«.
قرارات

وقد أقر املؤمتر يف اليوم األول 
اهمها:  القرارات  من  جمموعة 
حتديث اإلتفاقية العربية ملكافحة 
اإلرهاب وآلية تنفيذها، حتديث 
اإلتفاقية العربية ملكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب، جتريم 
القانون  تعديل  الفدية،  دفع 
النموذجي  املوحد  العربي 
العقلية،  واملؤثرات  للمخدرات 
قانون  مشروع  بشأن  قرار 
ملساعدة  إسرتشادي  عربي 
قرار  اإلرهابية،  األعمال  ضحايا 
بشأن اإلتفاقية العربية ملكافحة 

الفساد.

رفيق  مطار  رئيس  عن  صدر 
بريوت   - الدولي  احلريري 
احلسن  فادي  املهندس 
العدو  »اورد  فيه:  جاء  بيان 
ان  مفاده  خربا  االسرائيلي 
الطريان  شركات  احدى 
اسلحة  بنقل  تقوم  االيرانية 
وذخائر من لبنان اىل سوريا عرب 
مطار رفيق احلريري الدولي - 
بريوت، وقد تناقلت هذا اخلرب 
احمللية  االعالم  وسائل  بعض 

 رئيس املطار: ما اورده العدو عن نقل شركة طريان ايرانية 
اسلحة من لبنان اىل سوريا عرب املطار عار من الصحة

نقال عن اوساط هذا العدو.
ان رئاسة مطار رفيق احلريري 
وتكذب  بشدة  تنفي  الدولي 
هذا اخلرب مجلة وتفصيال وتؤكد 
متاما.  الصحة  من  عار  انه 
وسائل  بعض  على  وتتمنى 
او  نقل  عدم  احمللية  االعالم 
عن  تصدر  اخبار  اي  تداول 
ويهدف  االسرائيلي،  العدو 
اىل  االساءة  اىل  خالهلا  من 

لبنان ومطاره الدولي«. 

  عقدت كتلة املستقبل النيابية 
فؤاد  الرئيس  برئاسة  اجتماعا 
الوسط  بيت  يف  السنيورة 
واستعرضت االوضاع يف لبنان 
النائب عمار  واملنطقة تال بعده 
الكتلة  فيه  توجهت  بيانا  حوري 
الشعب  اىل  احلارة  »بالتهنئة 
اللبناني بعيد االستقالل الثالث 
والسبعني واستعادة االحتفاالت 
بهذه املناسبة السعيدة بعد غياب 
فرضته ظروف الشغور الرئاسي. 
االحتفاالت  عكست  ولقد 
العام،  هذا  االستقالل  بعيد 
العسكري  العرض  عودة  ومع 
وكل  اجلمهورية  رئيس  حبضور 
اجيابية  رسالة  املسؤولني 
أن  مفادها  واخلارج  للداخل 
استعادة  على  مصمم  لبنان 
الطريق  على  اآلن  وهو  العافية 
عقد  استكمال  إلعادة  الصحيح 
الدستورية  املؤسسات  عناصر 
للدولة اللبنانية متهيدا الستعادة 
الدولة اللبنانية حضورها ودورها 
وسلطتها الكاملة غري املنقوصة 
اللبناني  الرتاب  كامل  على 
جهود  يعزز  مبا  هيبتها  وكذلك 
اللبنانيني يف مواجهة التحديات 
القادمة  واالستحقاقات  القائمة 
االنتخابات  إجراء  أبرزها  ولعل 

النيابية«.
تأمني  »وبهدف  أنه  ورأت 
على  ويسر  بسالسة  التقدم 
هذه املسارات فإنه يقتضي من 
مجيع القوى السياسية استكمال 
فرحة اللبنانيني بعيد االستقالل 
لكي  احلكومة  تشكيل  بتسهيل 
الرئيس  عهد  انطالقة  تكون 
قوية  انطالقة  عون  ميشال 
للعمل من أجل معاجلة ما تراكم 
تواجه  ومصاعب  مشكالت  من 

لبنان على أكثر من صعيد«.
الذكرى  »أمام  الكتلة  وتوقفت 
الستشهاد  والعشرين  السابعة 
الذي  معوض  رينيه  الرئيس 
الطائف  التفاق  مثنا  حياته  دفع 
اوىل  اغتياله  جرمية  وكانت 
اجلرائم يف سلسلة تتابعت فيما 
إلسقاط  آمثة  حماولة  يف  بعد، 
دون  واحلؤول  الطائف  اتفاق 
تطبيقه، وبالتالي إسقاط لبنان 
اتفاق  وبقي  سلم  اهلل  ولكن 
الطائف الذي حفظ لبنان وحافظ 
وحتول  املشرتك،  عيشه  على 

إىل دستور«.
الذكرى  »أمام  توقفت  كما 
الشهيد  الستشهاد  العاشرة 
الذي  اجلميل  امني  بيار  البطل 
سقط على طريق استعادة لبنان 
الستقالله وسيادته يف مواجهة 

اجملرمني واملتسلطني«.
خضم  »يف  انه  اىل  واشارت 

تعاهد  املؤملة  الذكريات  هذه 
الذين  االبرار،  الشهداء  مجيع 
استعادة  مذابح  على  سقطوا 
لبنان  وحرية  واستقالل  سيادة 
وحتريره وتعاهد اللبنانيني مجيعا 
على استمرار صمودها ومتسكها 
اليت  والقيم واملبادئ  باألسس 
وبسببها  اجلها  من  استشهد 
كوكبة من الشهداء واليت يتطلع 
من  الشابة  وأجياهلم  اللبنانيون 
عاقدين  املستقبل  حنو  خالهلا 
العزم على ان يكون لبنان وطنا 
تكون  وأن  ومستقال  سيدا  حرا 
فيها  يتساوى  مدنية  دولة  هلم 
القانون  أمام  مجيعا  اللبنانيون 
وتستعيد فيها دولتهم القادرة 

والعادلة سلطتها وهيبتها«.
»موضوع  اىل  الكتلة  ولفتت 
النازحني  األخوة  مع  التعاطي 
جهة  اىل  وباألخص  السوريني، 
تفكيك بعض املخيمات العائدة 
البديل  تأمني  دون  ومن  هلم 
النازحني  هؤالء  إن  إليوائهم. 
النظام  قتل  آلة  من  اهلاربني 
الحتضان  حباجة  هم  وحلفائه، 
على  التأكيد  مع  هلم  إنساني 
اجملتمع  أمن  حفظ  على  العمل 
النازحني  وحياة  وأمن  اللبناني 
إليها  جلأوا  اليت  املناطق  يف 
اىل  عودتهم  موعد  حيني  حتى 

ديارهم«.
وتوجهت »بالتحية والتقدير اىل 
تيار  وقيادات  وكوادر  اعضاء 
املستقبل على اجلهد الكبري الذي 
بذلوه خالل االشهر املاضية من 
اجل اجناز الوثائق والتحضريات 
يومي  الثاني  املؤمتر  النعقاد 
والذي  املقبلني  واالحد  السبت 
اندفاعة  يشكل  ان  منه  ل  يؤمَّ
جديدة للتيار باجتاه جتديد خنبه 

وكادراته وتزخيم أنشطته«.
ونددت  الكتلة  واستنكرت 
اإلنسانية  اجلرمية  »باستمرار 
النظام  ينفذها  اليت  النكراء 
السوري واالطراف احلليفة له عرب 
املمنهج  التدمري  يف  االستمرار 
سكانها  وابادة  حلب  ملدينة 
يستصرخون  الذين  االبطال 
العربي  والوجدان  الضمري 
يستصرخون  كما  حلمايتهم 
يف  للوقوف  العاملي  الضمري 
واألفعال  املخططات  مواجهة 
حبقهم.  ترتكب  اليت  اجلرمية 
حلب  مدينة  وجرمية  نكبة  ان 
عار  وصمة  ستبقى  ومنطقتها 
متاما،  يرتكبها  من  جبني  على 
فلسطني  ونكبة  جرمية  هي  كما 
الذين  اجملرمون  يتساوى  حيث 
ويقتلون  حلب  مدينة  يدمرون 
الصهاينة  اجملرمني  مع  شعبها 

يف فلسطني«. 

كتلة املستقبل: لتسهيل تشكيل 
احلكومة ومعاجلة ما تراكم من 

مشكالت ومصاعب

الكتائب  حزب  عن  صدر 
اللبنانية البيان التالي: »عشية 
للنظر  العدلي  اجمللس  انعقاد 
الرئيس  اغتيال  قضية  يف 
ورفاقه،  اجلميل  بشري  الشهيد 
ملف  عن  الغبار  نفض  وبعد 
جرمية استهدفت احد قادة حزب 
للجمهورية  ورئيسا  الكتائب 
اللبنانية شكل احللم جليل بكامله 
وما زال ملهما لألجيال الطالعة 
الوطن،  ذاكرة  يف  وراسخا 
انطالق  الكتائب يف  يرى حزب 
اجللسة األوىل للمحاكمات خطوة 
حتقيق  طريق  على  متهيدية 
العدالة واظهار احلقيقة ولو انها 

جاءت متأخرة 34 عاما«.
القضاء  احلزب  ويطالب 

 الكتائب: انطالق احملاكمات يف ملف جرمية 
اغتيال بشري اجلميل خطوة متهيدية على 

طريق حتقيق العدالة

احملاكمات  بتسريع  اللبناني 
واملتدخلني  احملرضني  وكشف 
وانزال  وادانتهم  واملسهلني 
ليكونوا  بهم  العقوبات  اشد 
التعدي  حياول  من  لكل  عربة 
ورموزه  ورؤسائه  لبنان  على 

واللبنانيني األبرياء.
األجهزة  احلزب  يطالب  كما 
األمنية املعنية باحراء املقتضى 
كل  القبض  إللقاء  القانوني 
من وردت امساؤهم يف القرار 

االتهامي.
وقد كلف احلزب ندوة احملامني 
قدرات  بوضع  الدميوقراطيني 
بتصرف  وأعضائها  الندوة 
الوكالء  جانب  اىل  القضية 

األصيليني«. 

الوفاء  »كتلة  عضو  اعترب 
للمقاومة« النائب كامل الرفاعي 
بالنسبة  »الوقت مل يداهمنا  أن 
لتشكيل احلكومة، حيث ال نزال 
ضمن الفرتة الزمنية احملددة«.

»إذاعة  لـ  حديث  يف  وشدد 
الفجر« على »حرص اجلميع على 
وطين«،  وفاق  حكومة  تشكيل 
مشريا اىل أن »ال نية للتعطيل 
من قبل اجلميع وإمنا هناك لكل 
طرف مطالب وإرضاء كل طرف 

يتطلب وقتا«.
ولفت اىل أن »الرئيس املكلف 
حصر  يفضل  احلريري  سعد 
التشكيل يف إطار 24 وزيرا من 
دون معرفة أسباب قيامه بذلك، 
مع إصرار األفرقاء على توسيع 

هذه التشكيلة«.
الرفاعي  رفض  آخر،  سياق  يف 
»اجلدار العازل الذي يبنى حول 
خميم عني احللوة يف صيدا، إذا 
كان لقيام غيتو عليهم، أما إذا 
كان يف إطار إجراء أمين موقت 
والسليب«،  اإلجيابي  دوره  وله 
فدعا إىل »تقدير دوره اإلجيابي 

على السليب«.

الرفاعي: حلكومة وفاق وطين 
وال نية للتعطيل
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ماروني  ايلي  النائب  وجه   
رئيس  اىل  نداء  ملبورن  من 
اجلمهورية ميشال عون ورئيس 
احلريري  سعد  املكلف  احلكومة 
حكومة  »تشكيل  اىل  للتوجه 
الرجل  ووضع  تكنوقراط 
املناسب  املكان  يف  املناسب 
واشراف هذه احلكومة على وضع 
يؤمن  حديث  انتخابي  قانون 
صوت  ويوصل  التمثيل  حسن 
املواطن وخصوصا املغرتب اىل 
صندوق االقرتاع لكي نصل اىل 
برملان عليه القدر والقيمة ميثل 

الشعب اللبناني العريق«.
يف  القاها  كلمة  خالل  وقال 
ملبورن  قسم  اقامه  احتفال 
اللبنانية:  الكتائب  بيت  يف 
»اجتمعت يف ملبورن مع عشرة 
على  واطلعتهم  ووزراء  نواب 
واحلضارة  التاريخ  لبنان  وضع 
اجراسنا  ان  وأخربتهم  والقيم 
تدق من 2000 سنة وستبقى«.

االحتفال  »تزامن  عن  وحتدث 
الكتائب  وعيد  االستقالل  بعيد 
اجلميل  بيار  اغتيال  وذكرى 
وعن تضحيات احلزب يف سبيل 
لبنان ناقال اىل احلضور »حتيات 
ورئيس  اجلميل  امني  الرئيس 
اجلميل،  سامي  النائب  احلزب 
البلد الذي  كما نوه »بأسرتاليا 
احتضن اللبنانيني وأعطاهم اكثر 
مما اعطاهم لبنان«، ووجه حتية 

اىل أبناء زحلة يف اسرتاليا«.
مقاطعة  رئيس  االحتفال  حضر 

الكتائب  حزب  يف  اسرتاليا 
قسم  رئيس  حداد،  جورج 
ملبورن ذكي يرق، رئيس دير 
االنطوني  الراهب  شربل  مار 
الراهبات  حيت،  شارل  االب 
االنطونيات وممثلون عن احزاب 
التيار  االشرتاكي،  التقدمي   :
اللبنانية،  القوات  الوطين احلر، 
تيار  األحرار،  الوطنيني 
حركة  املستقبل،  تيار  املردة، 
الدميقراطي  اليسار  االستقالل، 
املؤسسات  رؤساء  من  وحشد 
وفاعليات  واالجتماعية  الثقافية 

من اجلالية ومناصرون.
ثم  االحتفال  حداد  منري  قدم 
االسرتالي  للنشيدين  عزف 
روح  عن  فصالة  واللبناني 
رأسهم  وعلى  الكتائب  شهداء 
اجلميل  بيار  الشهيد  الوزير 
والراهبات  حيت  االب  قدمها 

االنطونيات.
ملبورن  قسم  رئيس  وحتدث 
حالل  جورج  السابق  الكتائيب 
لبنان  يف  الكتائب  دور  »عن 
يوما  يساوم  مل  الذي  احلزب 

على ارواح الشهداء«.
صباحا  وصل  ماروني  وكان 
يف  كان  حيث   ، ملبورن  اىل 
استقباله يف املطار حداد ويرق 

وعدد من أعضاء القسم.
وأقيم غداء على شرف ماروني 
يف برملان والية فيكتوريا شارك 
فيه نواب ووزراء وفاعليات من 

اجلالية.

يف نداء من ملبورن اىل عون واحلريري

ماروني: لتشكيل حكومة تكنوقراط

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

السابق  اجلمهورية  مفيت  اعترب 
الشيخ حممد رشيد راغب قباني، 
القرار  ان  اليوم،  تصريح  يف 
اجلهات  عن  الصادر  الرمسي 
خميم  باخالء  اللبنانية  االمنية 
السوريني  لالجئني  الرحيانية 
يف عكار مشالي لبنان، والذي 
عائلة  ثالمثائة  من  أكثر  يضم 
رجال  من  سوري  الجئ  وألف 
ونساء وأطفال اجربتهم احلروب 
إىل  املدمرة  الدولية  السورية 
اللجوء إىل لبنان واإلقامة فيه 
اإلغاثة  هيئات  هلم  ووفرت 
اخلدمات  والدولية  العربية 
واالجتماعية  والغذائية  الصحية 
حبدها األقل من األدنى، يرتتب 
موسم  يف  تشريدهم  عليه 
والثلج  والربد  واملطر  الشتاء 

الذي ينتظرهم ويالحقهم«.
اجلهات  كانت  »إذا  وقال: 
الرمسية تعلل قرار إخالء املخيم 
بأسباب أمنية مل يظهر هلا خيال 
فيجب  اآلمن،  املخيم  يف  بعد 
الرمسية  اللبنانية  اجلهات  على 
هلم  توفر  أن  عدال،  املعنية، 
التأمينات  فيه  آمنا  مالذا 
واالجتماعية  والغذائية  الصحية 
احلالية للعيش بكرامة إنسانية 
قبل إخالء خميمهم، وقد يكون 
هذا متعذرا إجنازه بسرعة أمام 
موسم الشتاء والربد القارس، 
مع العلم أن الدولة تضبط أمن 
املخيم مع جلنة املخيم الذي مل 
يظهر فيه أي إخالل باألمن حتى 

اآلن«.
املسؤولني  اىل  قباني  وتوجه 
بد  »ال  بالقول:  اللبنانيني 
بالرجال  والرمحة  الشفقة  من 
والعجز  واألطفال  والنساء 
وبيوتهم  بلدهم  من  الفارين 
السورية  احلروب  نريان  من 
أرضهم  على  املدمرة  الدولية 
اجلميع  وليعلم  بالدهم.  ويف 
يريده  الذي  األمن  أن 
أيضا  حنن  ونريده  املسؤولون 
به  ختل  سوف  لبنان  لبلدنا 
ونكون  مظامل،  هكذا  ما  يوما 
حينئذ حنن الذين خنرب بيوتنا 
غري  وقراراتنا  بأيدينا  وأمننا 
مهال  أبعادها،  بكل  املدروسة 
وقليال من الرمحة ورفع املظامل 
يف  الرحيانية  خميم  الجئي  عن 
مشالي لبنان، ال تنفذوا القرار 
واألطفال  النساء  تشردوا  وال 
كي ال تذوقوا ما ذاق ويذوق 
نكبات،  السوريون من  إخوتكم 
وحينئذ سوف تبحثون عن األمن 
وسط الدمار واحلرائق والدخان 
حنمد  الذي  لبنان  بلدكم  يف 
اآلن  حتى  جناه  أن  تعاىل  اهلل 
واملنطقة  سوريا  يف  وقع  مما 
العربية احمليطة بلبنان، ودعوا 
اجلديدة  لبنان  بلدكم  مسرية 
إذا  إال  مظامل،  بدون  تنطلق 
إنسانية  بكرامة  البديل  أمنتم 
قبل تهجري أبناء املخيم، إرمحوا 
من يف األرض يرمحكم من يف 

السماء«. 

 املفيت قباني: ال للمظامل الرمسية يف 
خميم الرحيانية

استقبل رئيس جملس النواب نبيه 
بري بعد ظهر امس االول يف مقر 
الرئاسة الثانية يف عني التينة، 
املتحدة  لالمم  اخلاصة  املنسقة 
كاغ  سيغريد  السيدة  لبنان  يف 
وعرض معها لالوضاع والتطورات 

الراهنة يف لبنان واملنطقة.
السفري  ظهرا  استقبل  وكان 
الشرق  شؤون  ومدير  الياباني 
االملانية  اخلارجية  يف  االوسط 
فيليب ايكرمني والسفري االملاني 

يف لبنان مارتن هوت.

بري استقبل كاغ ومسؤول يف اخلارجية االملانية وسفري اليابان

بيان،  يف  اهلل«  »حزب  دان 
الوحشية  اإلرهابية  »اجلرمية 
القتل  عصابات  ارتكبتها  اليت 
احللة  منطقة  يف  الداعشية 
العراقية، واليت استهدفت زوارا 
عائدين من التربك مبقامات أهل 
البيت عليهم السالم يف كربالء 
األشرف،  والنجف  املقدسة 
وجرح  استشهاد  إىل  أدى  ما 

العشرات من األبرياء«.
اجلرمية  »هذه  احلزب يف  ورأى 
الذي  القتل  استمرارا ملسلسل 
املتفلتة  اجلماعات  هذه  تنفذه 
عن  واخلارجة  عقال،  كل  من 
من  واملتحللة  وعقد،  عهد  أي 
جتد  واليت  ودين،  ذمة  أي 
اآلمنني  البشر  دم  إسالة  يف 
أحقاد  من  حتمله  ملا  شفاء 

فيما  دينية،  مبظاهر  متخفية 
انتقامية  سياسات  تنفذ  هي 
هزمتها  وإقليمية  دولية  لقوى 
إرادة العراقيني وضيوفهم من 
واإلسالمية  العربية  اجلنسيات 

األخرى«.
»أهالي  من  احلزب  تقدم  واذ 
الشهداء العراقيني وغريهم من 
الذين  األخرى  اجلنسيات  أبناء 
بأحر  الفاجعة،  هذه  يف  قضوا 
التعازي والتربيكات«، دعا إىل 
»بذل املزيد من اجلهود للقضاء 
ومنعهم  اإلرهابيني  هؤالء  على 
الدنيئة،  مآربهم  حتقيق  من 
أسيادهم،  آمال  وحتطيم 
العراقي  للشعب  حيفظ  مبا 
أمنه  ويعزز  وحريته،  كرامته 

واستقراره«. 

 حزب اهلل دان التفجري يف احللة
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الرئيس املكلف سعد   استقبل 
االول  امس  مساء  احلريري 
الوسط«،  »بيت  يف  اخلميس 
األوسط  الشرق  مكتب  مدير 
وزارة  يف  أفريقيا  ومشال 
الدكتور  األملانية  اخلارجية 
حضور  يف  أكرمن،  فيليب 

السفري األملاني يف لبنان مارتن 
التطورات  معه  وعرض  هوت، 

يف لبنان واملنطقة.
ثم استقبل احلريري األمني العام 
العربية  الدول  جلامعة  السابق 
آخر  معه  وحبث  موسى،  عمرو 
املستجدات احمللية واإلقليمية. 

احلريري استقبل مسؤوال يف اخلارجية 
االملانية وعمرو موسى

الحريري مستقبال عمرو موسى

االنطونية  املدرسة  استضافت 
سر  امني  عجلتون  يف  الدولية 
تكتل »التغيري واالصالح« النائب 
جهاز  ورئيس  كنعان  ابراهيم 
»القوات  يف  واالعالم  التواصل 
يف  الرياشي  ملحم  اللبنانية« 
الثانوية،  املرحلة  لتالمذة  ندوة 
ملناسبة عيد االستقالل، بعنوان 
»ومنبقى سوا«، ادارها االعالمي 
رئيس  حبضور  زيد  ابو  بسام 
ضاهر  اندريه  االب  املدرسة 
والتعليمية،  االدارية  واهليئتني 
بلدية فيطرون كلوفيس  رئيس 
قضاء  هيئة  ومنسق  اخلازن 
الوطين  »التيار  يف  كسروان 

احلر« جيلبري سالمة.
كنعان

وحتدث كنعان فأكد أن »االتفاق 
جديدا  توازنا  ارسى  املسيحي 
»لقد  وقال:  جديدة«،  ومعادلة 
على  املاضي  صفحة  طوينا 
بعد  املشرتك  العمل  اساس 
املصارحة واملصاحلة، وجيب ان 
اآلن فصاعدا،  من  نسأل سوانا 
وال نسأل بعضنا البعض، ال سيما 
أن استكمال هذا االتفاق هو بيد 
اجملتمع. فلو بقينا مبنطق خالفات 
املاضي ملا اجنزنا وتقدمنا. ومن 
نسأل  ان  جيب  فصاعدا،  اآلن 
شركاءنا يف الوطن مبنطق النحن 
جديدة  ثقافة  فهناك  األنا.  ال 

جيب ان تنمو«.
بالوطن«  »الشركاء  اىل  وتوجه 
بالقول »اقبلوا بواقع اننا اتفقنا 
وبأن  الوراء،  اىل  نعود  ولن 
املسيحيني هم جزء اساسي من 
وحضورهم  دورهم  هلم  النظام، 
قواعد  هناك  وبأن  ومتثيلهم، 

للعبة السياسية حنرتمها ودفعنا 
وعلى  وسنوات،  سنوات  مثنها 
ننظر  ان  علينا  احرتامها.  سوانا 
مرحلة  اجرينا  بعدما  االمام،  اىل 
النقد الذاتي، ونريد لبنان املتعدد 
وهذا  والدميوقراطية،  والشراكة 
الوطن ال ميكن ان يرفضنا، الننا 
ان  وعليه  تكوينه،  اساس  يف 
يتسع جلميع ابنائه. ولكي يتحقق 
يقبل  ان  اجلميع  فعلى  ذلك، 
ليس  الذي  املسيحي،  باالتفاق 
التقاء  هو  بل  سلطوية،  ثنائية 
على اساس رؤية وطنية تشكل 
رافعة للجميع. واليوم بدأ اجلميع 
بذلك،  يقروا  مل  ولو  يشعرون 
جلميع  رافعة  هو  الرئيس  بأن 
اللبنانيني،  وجلميع  املسيحيني 
وهو الضمانة جلميع اللبنانيني«.

اليوم  »العمل  أن  كنعان  واعترب 
اقرار  على  ينصب  ان  جيب 
كل  يعطي  جديد  انتخاب  قانون 
الدميوقراطية  فريق حجمه ويعزز 
واملواالة«،  املعارضة  ويرسي 
وقال: »وطننا قائم على التنوع 
الثوابت  على  التوافق  وعلى 
الوطنية، بينما التنافس مشروع 
واخليارات،  السياسات  على 
على  الحقا  فريق  كل  ليحاسب 
عدمه.  من  به  تعهد  ملا  احرتامه 
اما اذا مت مجع الكل بتناقضاتهم 
وخياراتهم يف السلطة، فتنتفي 

عندها احملاسبة«.
اضاف: »حنن يف فرتة انتقالية 
انتخاب  قانون  اقرار  انتظار  يف 
يكون  ان  جيب  ما  وهو  جديد، 
ومجيع  للحكومة  الشاغل  الشغل 
دميوقراطية  لنرسي  االفرقاء، 
صحيحة ونفتح الباب على امكان 

احملاسبة«.
بناء  »هدفنا  أن  كنعان  وأكد 
ظلها  يف  يتساوى  اليت  الدولة 
والواجبات،  باحلقوق  اجلميع 
وتتوقف  االقتصاد،  ويتحسن 
صحراء  عربنا  وبعدما  اهلجرة. 
باتت  والتهميش،  االبعاد 
عاتق  على  اليوم  املسؤولية 
يتمسك  ان  عليه  الذي  اجملتمع 
على  االختالف  ومينع  بالوحدة 

احلضور واحلقوق واهلوية«.
اجلديد  »العهد  أن  على  وشدد 
واحلرب  حيمله،  الذي  االمل  مع 
اليت تشن عليه، سريكز ويعمل 
على اصالح الدولة وخلق فرص 
املزرعة  دولة  لتنتهي  عمل، 
لبعض املتنفذين. وطاملا حققنا 
ووصول  االتفاق  وهو  االصعب 
الرئيس القوي الذي له احلضور 
القوي، وسيكون أب الكل بالقول 
الدفع  سيعطينا  فذلك  والفعل، 
ومكافحة  االصالح  يف  لنستمر 
جديدة  مرة  وسنحول  الفساد، 
اىل  مستحيال  البعض  يعتربه  ما 
واقع، الننا ال نيأس وال نعرف 

 كنعان خالل ندوة يف عجلتون: قانون االنتخاب شغلنا الشاغل
 الرياشي: ضعف املسيحيني تسهيل لتقامسهم

كنعان والرياشي خالل الندوة

االحباط«.
الرياشي

»اىل  الرياشي:  من جهته، قال 
جانب احلاجة الطبيعية للمصاحلة، 
وال  كانوا  الذين  فاملسيحيون 
املنطقة  يف  يعانون  يزالون 
يعتربون ان رجاءهم لبنان، وهذا 
الرجاء ما كان ليكتمل يف ضوء 

اخلالفات«.
يوما  تكرب  »املسؤولية  ان  وأكد 
بهد يوم، وهذه املصاحلة، ولكي 
تنمو وتستمر، جيب ان تلقى من 
من  يرعاها حلمايتها، الن هناك 

يريد القضاء عليها«.
واعترب ان »القوات تبنت ترشيح 
العماد ميشال عون النها ارادت 
كان  الربح  وهذا  املعركة،  ربح 
ميشال  العماد  انتخاب  يقتضي 

وصول  قضية  لتنتصر  عون، 
وقال:  القوي«،  الرئيس 
املسيحيون  يضعف  »عندما 
وعندما  اآلخرون،  يتقامسهم 
اآلخرون  بات  استعادوا قوتهم، 
املسيحيني،  من  حصة  يطلبون 
يرتجون  املسيحيون  كان  بعدما 
حصص،  على  للحصول  اآلخرين 
االتفاق  محاية  ومسؤوليتنا 
ووضع االصبع يف عني كل من 

يسعى اىل ضربه«.
احلاضرين  اىل  الرياشي  وتوجه 
اللبنانيني  اىل  خالله  ومن 
وعندما  نكسر  »باملفرق  بالقول 
فالضعف  اقوى.  نصبح  نلتقي 
قبل  من  استغالل  مصدر  هو 
االقوياء، بينما القوة هي مصدر 

قوة لكم ولالقوياء«.
افالم  ختللته  الذي  اللقاء  وبعد 
جان  املخرج  اعداد  من  وثائقية 
شرف  على  غداء  كان  عون، 

كنعان والرياشي.
لكنعان  املدرسة  ادارة  وقدمت 
كناية  تذكارية  هدية  والرياشي 
وّقع  بينما  اللبناني،  العلم  عن 
لوحة  على  والرياشي  كنعان 
سوى«.  »ومنبقى  شعار  حتمل 
كما قدمت ادارة املدرسة كتابا 
عن تاريخ املوارنة لالعالمي بسام 

ابو زيد.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون يف الثالثة بعد ظهر 
االمني  اخلميس،  االول  امس 
الدول  جلامعة  السابق  العام 
الذي هنأه  العربية عمرو موسى 

بانتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال موسى بعد اللقاء انه اجرى 
عامة  مناقشة  عون  الرئيس  مع 
لالوضاع احلالية يف املنطقة يف 
ضوء التطورات االخرية. واضاف: 
»عربت لسيادة الرئيس عون عن 
تفاؤلي مبستقبل لبنان، ومتنيت 
مسؤولياته  يف  التوفيق  له 

الوطنية«.
برقيات تهنئة

من  عددا  عون  تلقى  ذلك،  إىل 
عيد  ملناسبة  التهنئة  برقيات 
الرئيس  من  أبرزها  االستقالل، 
الفرنسي فرانسوا هوالند وأمري 
دولة قطر متيم بن محد آل ثاني 
بن  عبداهلل  الدولة  أمني  ونائب 
جملس  ورئيس  ثاني  آل  محد 
الوزراء وزير الداخلية عبد اهلل بن 

ناصر بن خليفة آل ثاني.
برقية الرئيس الفرنسي

وجاء يف برقية هوالند: »ملناسبة 
والسبعني  الثالثة  الذكرى 
اللبنانية  اجلمهورية  الستقالل 
التهاني.  بأطيب  منكم  أتقدم 
إنكم تدركون مدى األهمية اليت 
لبنان وعلى  تعلقها فرنسا على 
جديد  رئيس  انتخاب  وجوب 
للجمهورية يكون رأس السلطات 

يف البالد.
رئيس  وتسمية  انتخابكم  إن 
أن  احلكومة ميكن  مكلف تشكيل 
للبنان.  جديدة  صفحة  يشكال 
ولقد أثبت املسؤولون اللبنانيون 
ومساهمتهم  املسؤولية  حتملهم 
يف وضع حد للشغور الرئاسي، 

وهذا ما يسعدنا. وإنين آمل أن 
يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية 
يعاود  وأن  وقت،  أسرع  يف 
النيابي التشريع بشكل  اجمللس 
حاجة  يف  لبنان  ألن  طبيعي، 
ملواجهة  قوية  مؤسسات  إىل 
واالقتصادية  األمنية  التحديات 

واالنسانية اليت تواجهه.
إنكم تدركون مدى تعلق فرنسا 
للدميوقراطية  كنموذج  بلبنان 
الشرق  يف  والتسامح  واحلرية 
اإلطار،  هذا  ويف  األوسط. 
آمل ايضا أن تفتح هذه املرحلة 
اجلديدة يف بالدكم اآلفاق لدول 
القيم  تشاطركم  اليت  املنطقة 
يف  أن  يدرك  لبنان  إن  عينها. 
الدعم  على  االعتماد  إمكانه 
األكيد لفرنسا، ليس فقط على 
الصعيد الثنائي ولكن إىل جانب 
بالدي  إن  الدوليني.  الشركاء 
تعمل منذ زمن بهدف احلفاظ على 
استقرار لبنان وسالمه، وبصورة 
خاصة عرب التزامها الدائم ضمن 
يف  العاملة  الفرنسية  الوحدات 
اجلنوب.  يف  الدولية  القوة 
املضي  على  مصممة  وفرنسا 
مع  لبنان  ملصلحة  للعمل  قدما 

شركائها الدوليني«.
برقية أمري قطر

قطر:  أمري  برقية  يف  وجاء 
ذكرى  ملناسبة  »يسرني 
استقالل بلدكم الشقيق أن أبعث 
اجلمهورية  ولشعب  لفخامتكم 
اللبنانية باسم شعب دولة قطر 
وبامسي شخصيا بأطيب التهاني 
بصادق  مقرونة  والتربيكات 
الصحة  مبوفور  لكم  التمنيات 
التوفيق،  ودوام  والعافية 
وللشعب اللبناني الشقيق باألمن 

واالستقرار والتقدم«. 

عون استقبل عمرو موسى وتلقى مزيدا من 
برقيات التهنئة بعيد االستقالل
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يف  الشكر  عيد  عطلة  سبق 
االول،  امس  املتحدة  الواليات 
األمريكي  الرئيس  إلعالن  ترقب 
تعيينات  ترامب  دونالد  املنتخب 
الدفاع  أو  اخلارجية  مناصب  يف 
سياسات  عن  تراجعه  إىل  تشري 
متشددة أطلقها خالل محلته، من 
استخدام  تأييد  عن  عودته  خالل 
معتقلني  ضد  تعذيب  وسائل 
فكرة  عن  التخلي  أو  باإلرهاب 
التغري  اتفاق  من  االنسحاب 
األكرب  التحول  أن  غري  املناخي. 
أتى من خالل  يف مواقف ترامب 
تسميته حاكمة كاروالينا اجلنوبية 
األمم  لدى  مندوبة  هايلي  نيكي 
أبوين  ابنة  أنها  علمًا  املتحدة، 
هاجرا من اهلند، وانتقدت بشدة 
للمسلمني  املناهضة  السياسات 
والالجئني خالل احلملة االنتخابية.
وتعترب هايلي )44 سنة(، النجمة 
اجلمهوري،  احلزب  يف  الصاعدة 
يف  ترامب  يرشحها  سيدة  أوَل 
إىل  تنتمي  أن  إدارته، من دون 
السرب الذي أحاط حبملته. وعلى 
رغم أنها ال متلك خربة كبرية يف 
أقرب  فهي  اخلارجية،  السياسة 
وانتقدت  املعتدلة،  املدرسة  إىل 
احلملة  خالل  بشدة  ترامب 
كانون  يف  إعالنه  بعد  الرئاسية 
حظر  املاضي  )ديسمرب(  األول 
الواليات  إىل  املسلمني  هجرة 
ذلك  يتناقض  »إذ  املتحدة، 
الواليات  إليه  تستند  ما  كل  مع 
وخمالف  خطأ  وهو  املتحدة، 
للدستور«. كما قالت عن ترامب 
إنه »كل شيء ال يرغب فيه أي 
حاكم يف رئيس«. وتعترب والية 
كاروالينا اجلنوبية إحدى الواليات 
الستقبال  أبوابها  فتحت  اليت 

الجئني يف السنوات املاضية.
ملنصب  هايلي  ترشيح  وقوبل 
األمم  يف  األمريكية  السفرية 
باور،  سامنثا  من  بداًل  املتحدة 
والذي سيحتاج إىل موافقة جملس 
بعثات  من  برتحيب  الشيوخ، 
يف  وفرنسا  وبريطانيا  إسرائيل 
السفري  وأكد  الدولية.  املنظمة 
املتحدة  األمم  يف  اإلسرائيلي 
صديقة  »هايلي  دانون:  داني 
حقيقية إلسرائيل وحماربة مقدامة 
ضد حركة املقاطعة ضد إسرائيل 
الواليات  وكل  واليتها  يف 
أجل  من  بها  نرحب  لذا  املتحدة، 
مواصلة العمل بشراكة كاملة مع 
األمريكية  البعثة  يف  أصدقائنا 
والقيم  اخلاصة  الروابط  لتقوية 

املشرتكة بيننا«.
ماثيو  الربيطاني  السفري  وقال 
العمل  إىل  »نتطلع  ريكروفت: 
األمم  إىل  ستجلب  وهي  معها، 

ترامب يعني »ابنة مهاجرين« مندوبة 
لدى األمم املتحدة
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وحافاًل  قويًا  سجاًل  املتحدة 
كاروالينا  واليتها  من  باإلجنازات 
العالقات  أن  معتربًا  اجلنوبية«، 
»ستواصل  الربيطانية  األمريكية 
وأقوى،  أقوى  شكل  يف  السري 
جملس  يف  بيد  يدًا  وسنعمل 

األمن«.
الفرنسي فرنسوا  السفري  وأعلن 
ديالتر، أنه أجرى اتصااًل جيدًا مع 
هايلي أثناء عمله السابق سفريًا 
مشيدًا  واشنطن،  يف  لبالده 
وتقديرها  العالية  »مبهنيتها 
أن  »جيب  وزاد:  الكبري«. 
املتحدة  حتارب فرنسا والواليات 
من  أكثر  وحنتاج  معًا،  التحديات 
أي وقت أمريكا ملتزمة الشؤون 
القوية  وشراكتنا  الدولية، 
قيمنا  إىل  استنادًا  ضرورية 

ومصاحلنا املشرتكة«.
فرنسا  التزام  مدى  عن  وسئل 
العمل على مبادرة إحياء حمادثات 
الفلسطينيني  بني  السالم 
»التزامنا  فرد:  واإلسرائيليني، 

بهذه املسألة قوي جدًا«.
صحيفة  مع  موسع  اجتماع  ويف 
ترامب  أكد  تاميز«،  »نيويورك 
يف  الوسط  موقع  إىل  انتقاله 
سياسات خارجية حساسة. وقال 
تأييد  شأن  يف  رأيه  »غريرّ  إنه 
معتقلني،  »إرهابيني«  تعذيب 
جيمس  اجلنرال  مع  حديثه  بعد 
منصب  يتوىل  قد  الذي  ماتيس 

وزير الدفاع.
عن  املنتخب  الرئيس  ونقل 
»التعذيب  إن  قوله  ماتيس 
دخان  علبة  أعطين  بل  جمٍد،  غري 
ومشروبًا، وسأقدم نتائج أفضل 

يف االستجواب«.
جواب  أن  إىل  ترامب  وأشار 

اجلنرال ماتيس أعجبه.
تعهده  أيضًا  ترامب  يكرر  ومل 
التغيري  اتفاق  من  باالنسحاب 
به،  »سأدقق  وقال:  املناخي، 

وأبقي عقاًل منفتحًا يف شأنه«.
مواقف  يف  التغريات  وتزامنت 
إحصاء  يف  خضة  مع  ترامب 
كشف  إثر  االنتخابات،  أصوات 
جملة »نيويورك ماغازين« وحمطة 
خرباء  ثالثة  أن  أن«  أن  »سي 
مرموقة  جامعات  من  كومبيوتر 
حبملة  اتصلوا  ميتشيغن،  بينها 
السابقة  الدميوقراطية  املرشحة 
ونقلوا ختوفهم  كلينتون  هيالري 
يف  تالعب  حصول  إمكان  من 
اإللكرتونية  االنتخابية  املاكينات 
وويسكونسن  ميتشيغن  يف 
ترامب.  فاز  حيث  وبنسلفانيا، 
وحض هؤالء اخلرباء محلة كلينتون 
األصوات  فرز  إعادة  طلب  على 

يف هذه الواليات.

األمم  يف  ديبلوماسيون  قال 
اىل  اخلاص  املبعوث  إن  املتحدة 
ميستورا  دي  ستيفان  سورية 
لألمم  العام  األمني  من  طلب 
املتحدة بان كي مون إعفاءه من 
قبل  شخصية«  »ألسباب  منصبه 
آذار  يف  احلالية  واليته  انتهاء 
أحال  بان  لكن   ،٢٠١٧ )مارس( 
املسألة اىل األمني العام املنتخب 
مل  واملسألة  غوترييس،  أنطونيو 

حتسم بعد.
دي  أن  املصادر  وأوضحت 
حيال  بإحباط«  »مصاب  ميستورا 
إمكان حتقيق أي تقدم يف املسار 
املنظور  املدى  يف  السياسي 
إىل  »يتعرض  وأنه  سورية،  يف 
ضغوط مستمرة وصلت حد إعالن 
موقف علين من روسيا طعنًا يف 

صدقيته كمبعوث حمايد«.
إن  نفسها  املصادر  وقالت 
»طلب دي ميستورا إىل بان كي 
مون جاء قبل زيارته دمشق اليت 
أي  على  باحلصول  خالهلا  فشل 
جتاوب من احلكومة السورية حيال 
حلب،  بشرق  املتعلق  مقرتحه 
إلجياد  حماولة  بأنه  وصف  الذي 
منطقة حكم ذاتي لإلرهابيني يف 

شرق املدينة«.
على  الروسي  الضغط  ووصل 
املبعوث الدولي إىل درجة إعالن 
الفروف  سريغي  اخلارجية  وزير 
أن املبعوث اخلاص »يقوض عقد 
حمادثات بني السوريني من دون 
شروط مسبقة«، إال أن املصادر 
نفسها أوضحت أن »الضغوط من 
كانت  ميستورا  دي  على  روسيا 
بدأت منذ مطلع السنة واستمرت 
إىل  وصواًل  تدرجيًا،  بالتصاعد 
العسكري يف  إعالن خطة احلسم 

حلب«.
إمساك  فرص  أخريًا  وتعززت 
األمني  وكيل  مبنصب  روسيا 
للشؤون  املتحدة  لألمم  العام 
حاليًا  يتواله  الذي  السياسية 
جيفري  األمريكي  الديبلوماسي 
أن  إىل  تلميحات  مع  فلتمان، 
شخصية  إىل  املنصب  هذا  منح 
روسية »هو جزء من اتفاق أوسع 
مع غوترييس سبق فوَزه برتشيح 
األمني  ملنصب  األمن  جملس 

العام«.
مئات  فشل  الوقت،  هذا  يف 
األحياء  من  النزوح  يف  املدنيني 
اليت  حلب  شرق  احملاصرة 
تتعرض لقصف مكثف من القوات 
من  أكثر  فتحت  اليت  النظامية 
والسيطرة  األحياء  لتقسيم  جبهة 
»كارثة حلب«  واستدعت  عليها. 
إىل  الفرنسية  احلكومة  مبادرة 
خارجية  لوزراء  اجتماع  عقد  طلب 
١٠ دول لديها رؤية مشرتكة يف 
الشهر  من  السابع  يف  سورية، 
املقبل، وسط حتذيرات من نشوء 
»داعشستان« قرب املناطق اليت 
النظامية  القوات  عليها  تسيطر 

اليت تسمى »سورية املفيدة«. 
وحتدث »املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان« أمس االول عن »فشل« 
حماولة مئات العائالت الفرار من 
األحياء الشرقية حللب اليت تشهد 
عازيًا  النظامية،  للقوات  تقدمًا 
ذلك إىل تعرض الفارين إلطالق 
السورية  احلكومة  وكانت  نار. 
مبنع  املعارضة  الثلثاء  اتهمت 
يقطنون  مدني  ألف   ٢5٠ حنو 
أحياء شرق حلب من اخلروج من 
ودروعًا  رهائن  »اختاذهم  أجل 
بشرية«. لكن فصياًل مقاتاًل نفى 

دي ميستورا يطلب اعفاءه من منصبه

هذه  برس«  »فرانس  لوكالة 
»إشاعات«  واعتربها  االتهامات 
نشطاء  وأفاد  دمشق.  تبثها 
معارضون بشن الطريان السوري 
 ١3 مقتل  أسفر عن  ما  غارة   35
إىل  الفتني  آخرين،  وجرح  مدنيًا 
أن القوات النظامية وامليليشيات 
فتحت أكثر من جبهة للهجوم على 
السيطرة  واستعادة  حلب  شرق 

عليها.
اخلارجية  وزير  قال  سياسيًا، 
الفرنسي جان مارك إرولت خالل 
الصحف  لكربيات  استضافه  غداء 
»الوضع  باريس:  يف  األجنبية 
كارثي ومزر يف سورية. نرى ذلك 
أمامنا. نرى صورًا كارثية، وحنن 
مسؤولية  نتحمل  لن  فرنسا  يف 
اليت  الفظائع  عن  األنظار  حتويل 
ترتكب يف سورية. لن نستسلم 
ونقول إن حلب ستسقط«. وردًا 
على سؤال عما سينجزه االجتماع 
الوزاري املقبل يف باريس، قال 
على  اتفاقنا  تأكيد  »إعادة  إنه 
دعم انتقال سياسي يف سورية، 
القبول  على  متفقني  غري  وأننا 
مرتاح  بعضهم  الواقع.  باألمر 
مع  سورية،  هو يف  كما  للوضع 
بعض األماكن اليت يسيطر عليها 
األسد  بشار  السوري(  )الرئيس 

وداعموه إزاء سورية«.

أعلنت قوات اجليش اليمين، أمس 
يف  جديد  تقدم  حتقيق  االول، 
معارك  بعد  وحجة  تعز  حمافظيت 
احلوثيني  مجاعة  ميليشيات  مع 
والقوات املوالية للرئيس السابق 
لطريان  وغارات  صاحل  علي 
مقتل  إىل  أدت  العربي  التحالف 
املتمردين  من  العشرات  وجرح 
هو  للحوثيني  كبري  قائد  بينهم 
يف  والتموين  اإلمداد  مسؤول 

جبهة ميدي احلدودية.
رئيس  جدد  ذلك،  غضون  يف 
احلكومة أمحد عبيد بن دغر رفض 
الطريق  خريطة  الشرعية  احلكومة 
اليت اقرتحها مبعوث األمم املتحدة 
إمساعيل ولد الشيخ أمحد، وقال 
يف  االول  أمس  لقائه  أثناء 
لدى  األمريكي  السفري  الرياض 
»اخلريطة  إن  تولر،  ماثيو  اليمن 
األممية اجلديدة مبضمونها احلالي 
تتعارض متامًا مع مرجعيات احلل، 
وابتعدت كثريًا عن جذر املشكلة 
ترتب  وما  االنقالب  يف  املتمثل 
»أن  دغر  بن  وأضاف  عليه«. 
انسحاب  يتضمن  ال  حل  أي 
االنقالبية من املدن  امليليشيات 
وإزالة  الثقيلة  األسلحة  وتسليم 
إىل  يؤدي  لن  االنقالب،  مظاهر 
يسعى  الذي  املنشود  السالم 
وينشده  الدولي  اجملتمع  إليه 
اليمنيون وتباركه وتؤيده احلكومة 

الشرعية«. 
وقال إن »امليليشيات االنقالبية 
من  تساهل  إشارات  أي  تتلقى 
من  تنازل  أو  الدولي  اجملتمع 
دماء  حلقن  الشرعية  احلكومة 
انتصار  أنهما  على  اليمنيني 
لتمضي  لوجودها  وشرعنة  هلا 
التدمريي  مشروعها  يف  قدمًا 
حبق  السافرة  وانتهاكاتها 

املواطنني«.

مقتل قائد حوثي يف جبهة ميدي
الرمسية  املصادر  وأفادت 
مسلحًا   ١6 بأن  اليمين  للجيش 
وقوات  احلوثيني  ميليشيات  من 
يف  االول  أمس  قتلوا  صاحل 
احلكومية  القوات  مع  مواجهات 
يف  العربي  للتحالف  وغارات 
مشال  احلدودية  ميدي  جبهة 
وأضافت  حجة،  حمافظة  غربي 
واإلمداد  التموين  »مسؤول  أن 
جبهة  يف  االنقالبيني  قوات  يف 
ميدي عبدالسالم الشيبة قتل مع 
مرافقيه يف قصف استهدف عربة 

عسكرية كان يستقلها«.
قوات  أن  املصادر  وأوضحت 
اجليش الوطين كبدت امليليشيات 
اخلسائر  من  الكثري  االنقالبية 
وأكدت  واملادية،  البشرية 
استهدف  التحالف  طريان  أن 
تعزيزات للميليشيات يف منطقة 
مثلث عاهم جنوب حرض، ما أدى 
عسكريتني  عربتني  تدمري  إىل 
من  وعدد  باجلنود  حمملتني 

اآلليات بينها مدافع وذخائر.
ويف جبهة تعز، أفادت املصادر 
الوطين  اجليش  »قوات  بأن 
املقاومة  بعناصر  املسنودة 
الشعبية أحكمت السيطرة الكاملة 
االسرتاتيجي  الكنب  شارع  على 
املستشفى  إىل  واملؤدي 
بوابة  صوب  وتقدمت  العسكري 

التشريفات للقصر اجلمهوري«.
»املواجهات  أن  وأضافت   
الشرقية  اجلبهة  شهدتها  اليت 
لبوابة  األمامية  األطراف  يف 
سيطرة  إىل  أفضت  التشريفات 
املناطق  على  واجليش  املقاومة 
علي  حممد  مبدرسة  احمليطة 
املقاومة  بعدها  لتعتلي  عثمان، 
البيوت املطلة على مناطق الكنب 
وتبة  عثمان  علي  حممد  ومدرسة 

السالل«.
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اهلجرة  وزير  دوتون  بيرت  قال 
مثن  تدفع  بالده  إن  األسرتالي 
أخطاء سياسات وضعها رئيس 
الوزراء األسبق مالكومل فريزر.

وأضاف: »العديد من املقاتلني 
مناطق  يف  الضالعني  األجانب 
مهاجرين  نسل  من  هم  النزاع 
يف  أسرتاليا  إىل  قدموا 
املاضي،  القرن  سبعينيات 
فريزر  مالكومل  كان  وقتما 

رئيسا للوزراء«.
وتابع: »لقد ارتكب فريزر أخطاء 
املهاجرين إىل  عرب جلب بعض 
ذلك  مثن  تدفع  اليت  أسرتاليا 

اآلن«.
بتعليقاته  اهلجرة  وزير  وأدىل 
بولت  أندرو  مع  مقابلة  خالل 
سكاي  بشبكة  الربامج  مقدم 
كان  »هل  سأله:  نيوز،والذي 
بأشخاص  السماح  اخلطأ  من 
إفريقيني  أو  أوسطيني  شرق 

باهلجرة إىل أسرتاليا؟«
وأشار دوتون إىل برنامج اهلجرة 
يف سبعينيات القرن املنصرم، 
الذي شهد توافد أشخاص على 
خمتلفة  بلدان  من  أسرتاليا 
ومجهورية  وتشيلي  لبنان  مثل 

التشيك.
من  مغادرة بعض  إىل   ولفت 
نسل هؤالء املهاجرين أسرتاليا 

للقتال يف الشرق األوسط.
كانت  »إذا  قائال:  ذلك  وفسر 
هناك مشكلة معينة ختص أناسا 
ينتمون جلالية معينة، ويرتكب 
اجلالية  تلك  من  ملحوظ  عدد 
مسؤولية  فإن  خاطئة،  أشياء 

ذلك تعزي إىل املاضي«.

وزير اهلجرة: مالكومل فريزر سبب 
نكبة أسرتاليا

مالكومل  أن  »احلقيقة  وأردف: 
عندما  اخطاء  ارتكب  فريزر 
بدخول  الناس  لبعض  مسح 
السبعينيات،  يف  أسرتاليا 
ونرى نتائج ذلك اليوم، ينبغي 
أن نتسم باألمانة يف مثل هذه 

املناقشات«.
وزير  مع  بولت  أندرو  مقابلة 
اهلجرة تطرقت إىل موجة جرمية 
يف والية فيكتوريا، قال بولت 
فيها  الرئيسيني  اجلناة  إن 
ذوي  الالجئني  من  جمموعة 
األصول اإلفريقية، وحتديدا من 

السودان.
سؤال  »إنه  دوتون:  وعلق 
اجلالية  نسبة  هي  ما  مفتوح، 
بتلك  املرتبطة  السودانية 

اجلرائم«.
مثري  أمر  »مثة  واستدرك: 
الشباب  أن  مفاده  لالهتمام 
يف  للقتال  يذهبون  الذي 
يف  ولدوا  األوسط  الشرق 
أسرتاليا آلباء من املهاجرين أو 

الالجئني«. 
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسعد  طارق  زوجة  تسببت 
إميي  إصابة  يف  املنفصلة 
جرينبانك مراسلة سكاي نيوز يف 
حاجبها، بعد أن دفعت الكامريا 
وجهها  يف  بالصحفية  اخلاصة 

امام حمكمة بسيدني.
احملكمة  رفض  بعد  ذلك  جاء 
على  بكفالة  أسعد  طارق  خروج 

خلفية اتهامات حبيازة أسلحة.
التقاط  حتاول  غرينبانك  وكانت 
بدت  اليت  أسعد  لزوجة  صورة 
غاضبة بعد احلكم، فإذا باألخرية 
بقوة شديدة يف  الكامريا  تدفع 

وجه صحفية سكاي نيوز.
ترتدي  اليت  الغاضبة،  الزوجة 
مرتدية  وكانت  رأس،  غطاء 
جام  صبت  مشسية،  نظارة 
الذين  الصحفيني  على  غضبها 

العام،  هذا  بداية  يف  البعض 
لكن يربطهما اثنان من األبناء.

الكامريا  تدفع  الغاضبة  الزوجة 
يف وجه الصحفية.

ألقي  قد  أسعد  طارق  وكان 
كشفت  أن  بعد  عليه  القبض 
مداهمات للشرطة حيازته سالحا 
وخمدرات،  بالذخرية،  مملوءا 
يف  متعددة  ذخرية  وطلقات 
مساء  هول«  »جورج  بـ  منزله 

اخلميس.
ووجهت إليه احملكمة تهمة حيازة 
وجدت  حيث  وخمدرات  اسلحة 
ومنشطات  كوكاكني  الشرطة 

يف منزله، و30 طلقة.
حامد  شقيق  هو  أسعد  طارق 
أسعد الذي لقي مصرعه بالقرب 

من منزله يف جورج هول

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

زوجة طارق أسعد جترح صحفية سكاي نيوز

الدماء تنزف من وجه إيمي 
غرينبانك

إيمي جرينبانك أثناء محاولتها التصوير

اإلسرائيلية  السيناتورة  قالت 
هانسون  بولني  للجدل  املثرية 
كلمة  بأي  أبدا  تتفوه  مل  إنها 

عنصرية.
»أمة  حزب  زعيمة  واعتربت 
واحدة« نفسها ضحية ملا وصفته 

بـ العنصرية العكسية«.
اخلطاب املفاجئ أدلت به هانسون 
أثناء جلسة جمللس الشيوخ صباح 
األعضاء  كان  حيث  اخلميس، 
خاص  قانون  مشروع  يناقشون 
واحدة«  »أمة  من  كل  به  تقدم 
احلزب  من  ليونهيلم،  وديفيد 
إللغاء  الليربالي  الدميقراطي 

قوانني الكراهية العنصرية.
اجلزء  بإلغاء  هانسون  وطالبت 
من  العنصرية  بالكراهية  املتعلق 
املادة 18 سي من قانون التمييز 

العنصري.
أي  ارتكابها  هانسون  ونفت 
سلوكيات عنصرية، وذكرت أنها 
فاض بها الكيل من إلصاق تلك 

التهمة بها.
كلمة  نعرف  »دعونا  وأضافت: 
العنصري  الشخص  العنصرية.  
ما  فصيل  بأن  يؤمن  الذي  هو 

أعلى مقاما من اآلخر«.
املفهوم،  هذا  »ومن  وتابعت: 
فإن التفوه بانتقادات، أو امتالك 
أنه  يعين  ال  خمتلفة  نظر  وجهة 

تعليق عنصري«.
بالضجر  »أشعر  واستطردت: 
وخارجه  الربملان  يف  الناس  من 
حينما يصفوني بالعنصرية، دون 
أن يستطيعوا حتديد كلمة واحدة 

ذكرتها تتسم بتلك الصفة«.
أنها هي اليت كانت  ولفتت إىل 
ما،  وقت  يف  للعنصرية  ضحية 
سنوات  »منذ  بقوهلا:  وزادت 
ألول  انتخابي  مت  عندما  مضت 
مرة، كان لدي اجتماع مع مسنني 
ينتمون لألبورجينز، لكنهم مبجرد 
أمترغ  خبنزيرة  وصفوني  رؤييت 

يف الطني والقمامة البيضاء«.
األسرتاليني  إن  قالت  هانسون 
العنصرية  مسألة  من  ملوا 
حرية  أن  واعتربت  العكسية، 
التعبري يف أسرتاليا متر حبالة من 
التمييز  قوانني  بفضل  القيود 
مجاعات  حتمي  اليت  العنصري 

معينة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هانسون: لست عنصرية.. واألبورجينز وصفوني باخلنزيرة

األسرتالي  اهلجرة  وزير  دافع 
اليت  تصرحياته  عن  دوتون  بيرت 
أسرتاليا  استقبال  إن  فيها  أملح 
ملهاجرين لبنانيني مسلمني كان 

أمرا خاطئا.
وادعى دوتون أنه تفوه باحلقيقة، 
حماوالت  بأي  يسمح  ولن 

لتخويفه.
مسلمي  خص  قد  دوتون  وكان 
اجلالية اللبنانية باالنتقادات خالل 
مناقشة برملانية حول اهلجرة يف 
قائال  األسبوع  هذا  سابق  وقت 
الذين  األشخاص  من  العديد  إن 
تتعلق  اتهامات  إليهم  وجهت 
خلفية  من  ينحدرون  باإلرهاب 

مسلمة لبنانية.
مسلمي  التعليقات  وأغضبت 
لكن  بأسرتاليا،  اللبنانية  اجلالية 
بأنها  تصرحياته  وصف  الوزير 

»مناقشة أمينة« بشأن اهلجرة.
»أغلبية  يقول:  ومضى 
من  اللبنانيني  األسرتاليني 
ويعملون  بالقانون،  امللتزمني 
جبد، وأناس جيدون، لكن تتشوه 
صغرية  نسبة  بسبب  مسعتهم 

يقرتفون األشياء اخلاطئة«.
واتهم حزب العمال بيرت دوتون 
األمنية  األجهزة  قدرة  بتقويض 
اللبناني  اجلالية  مع  العمل  يف 

اإلرهابي،  مكافحة  إجراءات  يف 
وهو االدعاء الذي رفضه املدعي 
العام الفيدرالي جورج براندس.

لزعيم  انتقادات  دوتون  ووجه 
املعارضة الفيدرالي قائال: »بيل 
شورتن ميارس لغة اخلداع، لكين 

لن ترهبين تلك احملاوالت«.
شورتن  وصف  وباملقابل، 
باملشينة،  دوتون  تعليقات 

مطالبا إياه باعتذار فوري.
االئتالف  نائب  دافع  جانبه،  من 
أندرو المينغ عن تعليقات دوتون 
قائال إنه حتدث عن حقائق بشأن 

اجملتمعات العرقية.
اجلمعية  رئيس  دندن  مسري 
ما  أن  اعترب  اللبنانية  اإلسالمية 
قائال:  مقبول  غري  دوتون  قاله 
ما  األمور،  حول  نلتف  ال  دعونا 

قاله دوتون عنصري«.
الغضب  »نقص  واستطرد: 
حول  تأكيد  مبثابة  الربملان  يف 
بها  التحدث  يتم  اليت  العنصرية 

عن األقليات يف أسرتاليا«.
الوزراء  رئيس  دوتون  وانتقد 
معتربا  فريزر  مالكومل  األسبق 
أنه أخطا بفتحه باب اهلجرة امام 
جمموعة معينة من املهاجرين يف 

سبعينيات القرن املنصرم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزير اهلجرة األسرتالي يدافع عن 
إهانته للجالية اللبنانية

األسرتالية  الباحثة  انتقدت 
املسلمة سوزي الثام وجهة نظر 
الكاتبة امللحدة صومالية األصل 
وضع  بشأن  علي  حرسي  أيان 

املرأة يف اإلسالم.
حرسي  كتاب  أن  الثام  ورأت 
علي »عذراء يف القفص« الذي 
ال  سنوات   10 حنو  قبل  كتبته 
يعكس األوضاع احلقيقية للمرأة 

داخل اجملتمعات اإلسالمية.
زياراتها  إىل  الثام  ولفتت 
قرية  يف  زوجها  رأس  ملسقط 
ريفية بإيران جعلها خترج خبالصة 
القرية  هذه  سكان  أن  مفادها 
والصرامة  اللطف  بني  جيمعون 
والذكاء شأنهم شأن أصدقائها 

غري املسلمني.

باحثة أسرتالية »تفتح النار« على امللحدة أيان حرسي علي

بأسئلة يف  إليها  التوجه  حاولوا 
أعقاب احملكمة.

وانفصلت الزوجان عن بعضهما 

اليثم  ميغان  املفوضية  أعلنت 
املفوضية  رئاسة  من  استقالتها 
بنيو  الفساد  ملكافحة  املستقلة 

ساوث ويلز.
مسؤولة  أمنية  بذلك  وتتحقق 
النيابة بنيو ساوث ويلز مارغريت 
يف  ضالعة  كانت  اليت  كونني 
مكافحة  مفوضية  حتقيقات  أحد 
بدعوى  تقدمت  لكنها  الفساد، 
املفوضية  ضد  احملكمة  أمام 
إيقاف  يف  النهاية  يف  وجنحت 
سلبيا  تأثريا  أحدث  ما  التحقيق، 

لصورة املؤسسة الرقابية.
وكانت كونني قد واجهت ادعاءات 
مفادها انها حاولت عرقلة مسار 
العدالة عرب إسداء النصح لصوفيا 
بالتظاهر  ابنها  صديقة  تيلي 
لتجنب  صدرية  بآالم  بإصابتها 
حادث  بعد  تنفس  حتليل  إجراء 

تصادم.
ويف متوز 2014، مل تتوقع ميغان 
اليثم الدمار الذي سيجلبه الطرد 
األسرتالية  املفوضية  القادم من 

للجرائم.
على  احتوى  املذكور  الطرد 
تسجيالت صوتية ونص مكاملات 
مت التنصت عليها ختص مسؤولة 
النيابة مارغريت كونني مع سائق 

شاحنة.
كانت  املذكورة،  املكاملات  ويف 
حصول  أجل  من  تدعو  كونني 

معجزة.

مع  مكاملة  خالل  كونني  وقالت 
السلطات  اخرتقت  شاحنة  سائق 
أن  »فلنأمل  هاتفه:  األسرتالية 
مبعجزة  أنطونيو  القديس  يقوم 
من  الكحوليات  كافة  ويأخذ 

العينة.
وكشفت التسجيالت الصوتية أنه 
يف 31 أيار 2014،  كانت تيلي 
تقود سيارة كونني يف ويلوغيب، 

قبل وقوع حادث تصادم.
اعرتاف كيلي خالل مثوهلا  ورغم 
الفساد  مكافحة  مفوضية  أمام 
أنها كانت تقود حتت تأثري اخلمر، 
االختبار  عينة  أن  املفاجأة  لكن 
جاءت  النهاية   يف  أجرتها  اليت 
سلبية، وخالية من أي كحوليات.

املفوضية  كونني  وانتقدت 
نطاق  خارج  أناس  »إنهم  قائلة: 
قاسية،  وكالة  إنها  السيطرة، 
األمر  هذا  تدمري  يتم  أن  ينبغي 

الشرطة  تتوىل  أن  على  برمته، 
مهامها«.

األمر  منازعة  يف  كونني  وجنحت 
قضائيا، وإبطال سلطة مفوضية 
التحقيق  يف  الفساد  مكافحة 

معها.
بنيو  االستئناف  حمكمة  وقررت 
ساوث ويلز يف 2014 عدم امتالك 
مفوضية الفساد سلطة ختول هلا 
التحقيق مع كونني بشأن واقعة 

جنلها األكرب وصديقته.
السلوكيات  أن  احملكمة  ورأت 
كونني  ارتكبتها  اليت  املزعومة 
ال ينطبق عليها تعريف املمارسة 
للمفوضية  يسمح  الذي  الفاسدة 

بالتحقيق مع شخص ما.
وأوصى احملامي العام لنيو ساوث 
اتهامات ضد  ويلز بعدم تصعيد 
إىل  احملالة  القضية  يف  كونني 

مفوضية مكافحة الفساد.
انتصار كونني يف احملكمة العليا 
مكافحة  مفوضية  موقف  أضعف 

الفساد يف الرأي العام.
اليت  الثام،  أن  كونني  وادعت 
قبل  النيابة  يف  رئيستها  كانت 
منها  لالنتقام  تسعى  عاما،   25

بسبب خصومة شخصية.
اجلرائم  مفوضية  أن  يذكر 
بكوينزالند كانت هي اجلهة اليت 
أحالت قضية كونني إىل املفوضية 

املستقلة ملكافحة الفساد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

دعاء مارغريت كونني ُيستجاب.. ميجان اليثم تستقيل

ميغان اليثم

وأشارت الباحثة،اليت تعيش يف 
ملبورن، إىل أنها كانت تتوجس 
جمتمع  مع  االندماج  قبل  خيفة 
كانت  وأنها  سيما  ال  زوجها، 
عنهم  النمطية  بالصورة  متأثرة 
هؤالء  أن  نفسها  حادثت  لكنها 
زوجها  أجنبوا  من  هم  الناس 
وبالتالي  جنباتهم،  بني  وترعرع 

فهم أناس جيدون.
بصحيفة  مقال  يف  وأردفت 
قراءتي  »أثناء  تاميز:  بريزبن 
بعد  علي  حرسي  أيان  لكتاب 
ُصعقت  للقرية،  لي  زيارة  أول 
انتهجته  اليت  التعميم  كم  من 
قراءها  ختاطب  اليت  املؤلفة 

الغربيني«.
الذعة  انتقادت  الباحثة  ووجهت 

قالت:  ألنها  الصومالية  للكاتبة 
النساء  الشريعة،  جمتمع  »يف 
حبسهن  ويتم  للرجل،  خاضعات 
إذا  وضربهن  البيوت،  يف 
وإكراههن  التعليمات،  خالفن 
خلف  ومواراتهن  الزواج،  على  
النقاب«، واعتربت أن هذا يندرج 

حتت بند التعميم غري املقبول.
املتطرفة  االقرتاحات  بني  ومن 
من  هربت  اليت  علي  حلرسي 
ملهامجة  كتب  وألفت  الصومال 
مثل  غربية  دول  يف  اإلسالم 
أن  املتحدة  والواليات  هولندا 
يقوم أصحاب الشركات بفحص 
دقيق للمسلمني ملعرفة  آرائهم 
غلق  كذلك  واقرتحت  الدينية، 
كافة املدارس اإلسالمية، وإلغاء 
بدل البطالة، وإلغاء متويل كافة 

املنظمات اإلسالمية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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منظمات  يضم  ائتالف  بعث 
يدعي  ونقابات  وأكادييني 
سكان  من  ألف   600 ميثل  أنه 
لرئيس  حتذير  رسالة  العاصمة 
مايك  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
أزمة  تفاقم  من  حيذرونه  بريد 
يكون  بأن  ويطالبونه  السكن، 
أكثر طموحا وابتكارا يف التعامل 

معها.
مفتوحا  خطابا  االئتالف  ووجه 
أن  معتربا  بريد،  مايك  إىل 
ترتاوح  نسبة  ختصيص  اقرتاح 
املشروعات  من   %  10-5 بني 
سيدني  يف  اجلديدة  السكنية 
لن  السكن  معقولة  لوحدات 

يكفي حلل املشكلة.
على  »اتفقنا  اخلطاب:  وأردف 
ضرورة حتديد نسبة 15 % على 
اجلديدة   املشروعات  يف  األقل 
حتى  الثمن،  معقولة  للمساكن 
حتدث تأثريا ذا معنى، مع زيادة 

600 ألف من سكان سيدني 
حيذرون مايك بريد
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رئيس حكومة نيو ساوث ويلز مايك بريد

لألراضي   %  30 إىل  النسبة 
اململوكة للحكومة«.

منظمات  بتوقيع  جاء  اخلطاب 
ويهودية،  وإسالمية  مسيحية 
جامعة  من  أكادمييني  ومثانية 

سيدني، وعدد من النقابات.
تكون  أن  »ينبغي  وواصل: 
النسبة  ويلز  نيو ساوث  لوالية 
معقولة  املساكن  من  األكرب 
اليت  الوالية  لكونها  الثمن، 
متتلك االقتصاد واملوازنة األكرب 

يف أسرتاليا«.
توقعت  قد  دراسة  وكانت 
يف  املساكن  أسعار  اخنفاض 
اقرتاح  تطبيق  حال  سيدني 
املرسل  اخلطاب  لكن   % 5 الـ 
شكك يف إمكانية حدوث تغيري 
النسبة  تتزايد  مل  ما  ملموس، 

إىل 15 % على األقل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حذر التقرير السنوي لـ »مراجعة 
اخلدمات املهنية«، من أن بعض 
زيارة  تكلفة  يرفعون  األطباء 
ساعات  خارج  ملريض  طارئة 
جملرد  دوالرا   129 إىل  العمل 
أو  إعادة إصدار وصفات طبية 
جلدي  طفح  حاالت  مع  التعامل 
غري معقدة، وغريها من املهام 

البسيطة.
وقالت الكلية األسرتالية امللكية 
ألطباء املمارسة العامة إن مثل 
ينبغي  الزيارات  من  النوع  هذا 
أن يوضح يف خانة »غري طارئ« 

بتكلفة 75 دوالرا فقط.
وباملقابل، مثة خماوف من زيادة 
الطوارئ  أقسام  على  الضغوط 
حدوث  حال  باملستشفيات 
دعم  يف  حكومية  ختفيضات 
أوقات  خارج  املرضى  زيارات 
عن  األطباء  وامتناع  العمل، 
من  النوع  هذا  ملثل  االستجابة 
يف  للمرضى  العاجلة  الزيارات 

منازهلم.
 Deloitte Access تقرير  وأوضح 

تقرير يكشف جشع األطباء

Economics من أن النظام الطيب 
سيتكلف حنو 724 مليون دوالر 
املقبلة،  األربعة  األعوام  خالل 
زيارات  خدمات  إجهاض  مت  إذا 
ومرافق  املنازل  يف  األطباء 

املسنني.
فيه  شارك  استطالع  وكشف 
50 ألف مريض استخدموا خدمة 
ساعات  بعد  األطباء  زيارات 
العمل أن 44 % كان ميكن أن 
املعتاد  طبيبهم  لرؤية  ينتظروا 

يف اليوم التالي.
البدائل  إن   %  56 قال  كما 
االتصال  يف  متثلت  أمامهم 
باإلسعاف والذهاب إىل وحدات 

الطوارئ.

لكن الواقع أن معظم تلك البدائل 
كانت ستضحى أكثر تكلفة على 
زيارة  ألن  الضرائب،  دافعي 
وحدة الطوارئ يتكلف حنو 368 
إذا مت  دوالرا،ترتفع إىل 1351 

االتصال باإلسعاف.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إطالق  أسرتالية  حمكمة  قررت 
دريسكول  لويز  جينا  سراح  
مع  اجلنس  مبمارسة  املتهمة 
تتعلق  أخرى  واتهامات  كلب 
باملخدرات وطعن سيدة بشوكة 
حتت  وضعها  مع  طفل،  وعض 

املراقبة.
باالتهامات  دريسكول  وأقرت 
فقط  وحبست  إليها،  املنسوبة 
يف نهاية األسبوع حلني صدور 

احلكم اإلثنني.
هو  رفيقها  أن  احملكمة  وعلمت 
على  حرضها  الذي  الشخص 
الكلب،  مع  اجلنس  ممارسة 
ودأب على مناداتها بـ »العاهرة 

القذرة«.
املرأة  مضاجعة  الشاب  واعتاد 
انتهائها  بعد  متكرر  بشكل 
مع  جنسية  أفعال  ممارسة  من 

الكلب.
جينا لويز دريسكول، 27 عاما، 
مبعنويات  ظهرت  بريزبن،  من 
أن  بعد  اخلميس  مساء  عالية 
حتت  بوضعها  القاضي  اكتفى 
حيكم  أن  دون  مراقبة،  فرتة 

بسجنها.

تعرف على احلكم الصادر ضد »امرأة الكلب«

اجلنس  مبمارسة  املرأة  واتهمت 
مع الكلب 3 مرات أوائل 2014، 
اليت  االتهامات  إىل  باإلضافة 

سبق اإلشارة إليها.
أن  احملكمة  وثائق  وأشارت 
املرات  إحدى  يف  دريسكول 
ارتكبت أفعاال جنسية مع الكلب، 
تريستان  رفيقها  كان  بينما 
ويدفع  بل  املشهد،  يصور 

الكلب من اخللف ملعاونته.
تريستان  ضاجعها  ذلك،  وبعد 
معاودتها  قبل  دقائق،  ملدة 
الكلب،  مع  األفعال  لنفس 

وهكذا.
مرة  ذات  رفيقها  منها  وطلب 
بأقذر  فيديو  له  ترسل  أن 
األشياء اليت ميكن ختيلها، وهو 
ما دفعها جمددا الرتكاب نفس 

اجلرم الفاحش مع الكلب.
الكلب  أن  يوم  ذات  وأخربته 
مل  وأنها  السرير  حتت  يتوارى 
اجلنس  ممارسة  تستطيع  تعد 
معه، فقال هلا رفيقها بإصرار: 
بفعل  أتوقف عن مطالبتك  »لن 

نفس الشيء«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احلكومة  تدعو  مطالبات  مثة 
بلدية  بتطبيق منوذج  األسرتالية 
فانكوفر الكندية بفرض ضرائب 
من  للحد  اخلالية،  املنازل  على 
اإلجيارات  قيمة  ارتفاع  أزمة 
السكنية اليت تضرب أسرتاليا.

وتتبوأ سيدني سلم املعاناة يف 
وجود  ندرة  يف  املتمثلة  األزمة 
بأسعار  لإلجيار  سكنية  وحدات 
معقولة، وتستهلك قيمة اإلجيار 
وفقا  الدخل،  من  كبرية  نسبة 
ملؤشر القدرة على حتمل تكاليف 

اإلجيار الذي نشر األربعاء.

وكشف املؤشر أن  تكلفة اإلجيار 
يف سيدني تستهلك 60 % من 
متوسط دخل عائلة تنتمي ألفقر 
40 % من العائالت يف تصنيف 

الدخول السنوية.
وأظهر املؤشر أن مشكلة اإلجيار 
متتد إىل املناطق اإلقليمية بنيو 
باملناطق  مقارنة  ويلز  ساوث 
أحناء  عرب  املناظرة  اإلقليمية 

أسرتاليا.
ويت،  إلني  قالت  جانبها،  من 

جي  »إس  مبؤسسة  اخلبرية 
إس لالقتصاد والتخطيط« إن 
العقارات  على  ضرائب  فرض 
يوفر  قد  سيدني  يف  اخلالية 
السكنية  اإلمدادات  من  املزيد 
حمدودي  متناول  يف  بأسعار 

الدخل.
مشكلة  »مثة  وأضافت: 
تتمثل يف  مستمرة يف سيدني 
وجود شقق العديد من الوحدات 
السكنية اخلالية، وغالبا ما تكون 

مملوكة ملستثمرين أجانب«.
ضريبة  »فرض  وأردفت: 
على مثل هذه املساكن اخلالية 
املناطق  يستهدف  فعال  إجراء 
من  عالية  مستويات  تضم  اليت 

املساكن اخلالية«.
وكان جرجيور روبرتسون رئيس 
بلدية فانكوفر الكندية قد أعلن 
قيمة  من   %  1 ضريبة  فرض 
 5 خالية  تظل  اليت  املساكن 
حل  إىل  الوصول  بغية  سنوات 

ملشكلة اإلجيارات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املاضي،  إىل  العودة  خالل  من 
لالنتشار  هت  بيتزا  تسعى  
»أسرتاليا يف  املستقبلي داخل 
بني  احملتدمة  املنافسة  إطار 

مطاعم البيتزا.
وأكدت بيتزا هات، اليت تتخلف 
»دومينو«  منافستها  عن  دوما 
سلسلة  على  استحواذها  خرب 
أول  وافتتحت  بويز«،  »إجيل 
يف  اجلديد  بثوبها  هلا  متجر 

كوالروي بسيدني اخلميس.
ثاني  هات  بيتزا  ذلك  وجيعل 
يف  بيتزا  مطاعم  سلسلة  أكرب 
أعقبت  صفقة  يف  أسرتاليا، 
اخلاصة  األسهم  صندوق  قيام 
بشراء  موينيهان«  »شيسرت 
احلقوق احلصرية لبيتزا هت يف 
املالكة  الشركة  من  أسرتاليا 
بالواليات  مقرها  يقع  اليت 
يف  براندز«  »يام!  املتحدة 

سبتمرب املاضي.
تبين  يف  الشركة  وتسعى 
مفادها  جديدة  إسرتاتيجية 

اآلخرين،  عن  االختالف  حتقيق 
مثل فكرة احلنني إىل املاضي، 
الوجبات  تناول  إىل  العودة  عرب 
مناضد  على  املطاعم،  داخل  
تقليدية اعتاد عليها األسرتاليون 
يف مثانينيات وتسعينيات القرن 

املنصرم.
رانسوم  ليزا  قالت  جانبها،  من 
اجلديدة  التنفيذية  الرئيسة 
األفكار على  »كل  لبيتزا هات: 
احلالي«،  الوقت  يف  املنضدة 
عندما  الطفولة  مرحلة  متذكرة 
بيتزا  لدى  زبونة صغرية  كانت 

هت.
موروث  تقول:«مثة  ومضت 
عظيم يرتبط ببيتزا هات ، وحنن 
جتعلنا  اليت  الكيفية  يف  نبحث 
من  العديد  وتلقينا  خمتلفني، 
لتناول  العودة  بشأن  الطلبات 
ونبحث  فروعنا،  داخل  الطعام 
قدما  للمضي  املناسبة  الفرصة 

يف تنفيذ االقرتاحات«.
وحتدثت رانسوم  عن ذكرياتها 

هل ُتفرض ضرائب على املساكن اخلالية؟

من أجل املستقبل.. بيتزا هات أسرتاليا تعود إىل املاضي
مع حفالت عيد امليالد يف مطاعم 
الذي  التقليد  وهو  هت،  بيتزا 

اختفى اآلن بشكل كامل.
الفريق  أن  رانسوم  وذكرت 
على  يركز  اجلديد   القيادي 
بيتزا  األفكار اليت يرغب زبائن 

هت يف حتويلها على أرض 
الواقع.

ينظرون  »إنهم  واستطردت: 
ويرجعون  خمتلف،  بشكل  إلينا 

بذاكرتهم للوراء«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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جديدة  حبثية  دراسة  كشفت 
والفقري  الغين  بني  الفجوة  ان 
يف  هلا  مستوى  ألكرب  اتسعت 
املدن  يف  سيما  ال  أسرتاليا 

الكربى.
لناطحات  الالمعة  الواجهات 
السحاب مقابل الدوائر االنتخابية 
الفقرية تكشف مشكلة متنامية 

يف كربى مدن اسرتاليا.
املشكلة، اليت ميتد نطاقها إىل 
جمتمعا  ختلق  والريف،  احلضر 
ظل  يف  طبقتني،  من  يتألف 

تضاؤل الطبقة الوسطى.
ورغم أن مسألة تنامي الفجوات 
الطبقية ال تقتصر على أسرتاليا، 
مدن   5 أكرب  يف  تواجدها  لكن 
أسرتاليا جيعل الظاهرة ملحوظة 

بشكل أكرب.
البحث اجلديد، الذي أجرته جامعة 
سيدني، كشف صعودا قياسيا 
أسرتاليا يف  أغنياء  ثروات  يف 
يف  ركود  مع  الكربى،  املدن 

دخول الطبقات الفقرية.
النماذج  خبري  ساكر،  سومريتا 
الب«  »سيدني  يف  احلضرية 
أنه  رأى  سيدني  جلامعة  التابع 
مبجرد جتاوز سكان املدن حاجز 
التغريات  تبدأ  نسمة،  املليون 

الطبقية، وتتغري األمور.
وفسر ذلك قائال: »لقد وجدنا 
أن الغين أصبح أكثر ثراء، فيما 

حاهلا  على  الفقراء  دخول  ظلت 
أو حتقق منوا بنسبة ضئيلة«.

البحث عقد مقارنة بني 100 بلدة 
ومدينة أسرتالية، وحلل الدخول 
السنوية ملواطنيها استنادا على 
املكتب  أجراها  إحصائيات   10
من  لإلحصائيات،  األسرتالي 
10.4 آالف دوالر إىل 104 ألف 

دوالر.
 20 أغنى  فإن  لألرقام،  ووفقا 
األسرتالية  العائالت  من   %
من   %  61 بـ  يستأثرون 
مليون   2.2 مبعدل  الثروات، 

دوالر لكل عائلة سنويا.
 % 20 أفقر  وباملقابل، يشكل 
من عائالت أسرتاليا 1 % فقط 
مبتوسط  الثروات،  إمجالي  من 

31.2 ألف دوالر سنويا.
مدينيت  أن  البحث  وأظهر 
مدينتني  أكرب  وملبورن  سيدني 
يف أسرتاليا لديها أكرب عدد من 
األشخاص يكسبون 2000 دوالر 

أو أكثر يف األسبوع.
لكن الوضع خمتلف يف مدن مثل 
تشهد  حيث  وكارينز  هوبارت 

توزيعا طبقيا أكثر مساواة.
البياني السابق يوضح  الرسم  
وإمجالي  املدينة  بني  العالقة 

الثروات:

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اتساع الفجوة بني الغين والفقري

الذي  كيسكني،  إركان  يعيش 
»الذئب«  بألقاب  يشتهر 
الرفاهية  من  حياة  و«العاري« 
يف منزل قيمته 10 مليون دوالر 
يف »دوبل باي« بعد أن قررت 
عنه  اإلفراج  أسرتالية  حمكمة 

بكفالة.
يأتي ذلك رغم أن املتهم زعيم 
عصابة »لون وولف« احملظورة، 
كما  وصفته الشرطة بأن »لديه 
يسدد  وال  للقتل،  كبرية  ميول 

ديونه.
بـ«  الشهري  كيسكني،  إريك 
ألقي  قد  كان  الذئب«،  إريك 
فاخر  منزل  يف  عليه  القبض 
يف  املركزية  األعمال  مبنطقة 

سيدني »سي بي دي«.
حمكمة  أمام  الرجل  ومثل 
بكوينزالند يف 25 أكتوبر بتهمة 
اإلجتار باملخدرات، حيث رفضت 

طلب اإلفراج عنه بكفالة.
شهر  من  سابق  وقت  يف  لكن 
حمكمة  وافقت  اجلاري،  نوفمرب 

عنه  اإلفراج  على  العليا  برزبني 
بالرغم  ألف دوالر،  بكفالة 700 
من إخباره الشرطة أنه رجل بناء 

عاطل.
عن  اإلفراج  الشرطة  وعارضت 
 39 العمر   من  البالغ  املتهم 
مجع  »لقد  وأضافت:  عاما، 
تتجاوز  أنها  يعتقد  كبرية  ثروة 
4 مليون دوالر من خالل تصنيع 

وبيع خمدر الثلج«.
بارتداء  املتهم  احملكمة  وأمرت 
جهاز تتبع يعمل بتقنية »جي بي 
منزله  مغادرته  عدم  مع  إس«، 
بني الثامنة مساء إىل السادسة 

صباحا خالل فرتة حماكمته.
يف  السابق  اجملند  كيسكني، 
كذلك  يشتهر  الرتكي،  اجليش 
باسم »العاري« بعد إلقاء القبض 
بتهمة   2015 يوليو  يف  عليه 
»لودينهام«  يف  جريانه  ترويع 
غرب سيدني، حيث كان يهرول 

عاريا ممسكا بسالح يف يده.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

»الذئب العاري« حر  طليق

إركان كيسكني 

منزل املتهم الفاخر يف »دوبل باي«

روبي  املسلمة  الكاتبة  طالبت 
محد بعزل وزير اهلجرة األسرتالي 
بيرت دوتون على خلفية مهامجته 
اللبنانية واصفا  اجلالية  مسلمي 

إياهم باإلرهابيني.
وأضافت يف مقال هلا بصحيفة 
سيدني مورنينج هريالد إن العام 
استخدام  ظاهرة  يشهد  اجلاري 
سياسيني يف أوروبا والواليات 
املتحدة وأسرتاليا تكتيك »صفري 
الصرحية  والعنصرية  الكلب« 

بغية حتقيق مكاسب انتخابية.
نفسها:  عن  متحدثة  وأردفت 
لبناني  ملهاجر  ابنة  »بصفيت 
إىل  قدما  سورية  ومهاجرة 
عرفت  فقد   1977 عام  سيدني 
وزير  انتقد  عندما  الفور  على 
دوتون  بيرت  األسرتالي  اهلجرة 
الوزراء  رئيس  املاضي  اجلمعة 
جللبه  فريزر   مالكومل  األسبق 
أنه  أسرتاليا،  إىل  مهاجرين 

يتحدث عين وعن عائليت«.
ولفتت إىل أن دوتون ذكر أمام 
الربملان اإلثنني أن 22 من أصل 
33 أسرتاليا متهما باإلرهاب هم 
أبناء أو أحفاد ملهاجرين لبنانيني 

مسلمني.
ويف أي وقت آخر، مل يكن مثل 
هذا التصريح ليحقق أي صدى، 
مئات  وجود  شرعية  يبطل  ألنه 
اآلالف من املواطنني األسرتاليني 
بسبب 22 متهما مل تثبت عليهم 

اإلدانة، يف وجهة نظر ال تتسم 
بأي معقولية، حبسب الكاتبة.

واستدركت: »لكننا ختطينا عصر 
يدعو  زمن  يف  وصرنا  املنطق، 
جملس  داخل  السياسيون  فيه 
الشيوخ حلظر النقاب، وتتفشى 
زمن  إنه  اإلسالموفوبيا.  فيه 
يف  اللجوء  طاليب  فيه  حنتجز 

جزيرتي مانوس وناورو«.
ويف مناخ سياسي، تكتسب فيه 
أفضلية ممتطية  أحزاب شعبوية 
ظهر برنامج مناهض لإلسالم، مل 
تثري  دوتون  كلمات  مثل  تعدة 
الصدمة، لكنها ينبغي أن حتدث 

ذلك التأثري الصادم.
ينبغي  »ال  ذلك:  وفسرت 
شيطنة أي شخص وجتريده من 
اليت  الطريقة  بتلك  إنسانيته 
فعلها دوتون. إذا كان املواطنة 
تعين شيئا يف هذا البلد، فإنه ال 
جيب اإلشارة  إىل اجليل الثالث 
أحفاد  بأنهم  األسرتاليني  من 

مهاجرين«.
ولفتت الكاتبة أن  اإلحصائيات 
توضح االندماج الناجح للمهاجرين 
اللبنانيني يف كافة البلدان اليت 
أعلى  وتقلدهم  إليها،  ذهبوا 
الوظائف احلكومية وتفوقهم يف 

جمالس البيزنس.
الطفولة  مرحلة  يف  محد  روبي 

بعد وصوهلا إىل أسرتاليا
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بعد إهانته ملسلمي جالية لبنان
روبي حامد تطالب بعزل بيرت دوتون

روبي حمد

بالبكاء  أسرتالية  امراة  انهمرت 
أن  القاضي  أخربها  أن  بعد 
جراء ممارستها  احلبس  مصريها 
بغية  مرات   3 كلب  مع  اجلنس 

إثارة رفيقها.
جينا لويز دريسكول سوف حيكم 
عليها اإلثنني بعد إقرارها بالذنب 
مع  شاذة  عالقة  ممارسة  بتهم 
باملخدرات،  واالجتار  حيوان، 

وطعن امرأة أخرى بشوكة.
املرأة  حمامي  جودبولت  جيمس 
تأثرت  موكلته  أن  احملكمة  أخرب 
ثبوت  بعد  العامة  الفضيحة  من 
تهمة ممارسة اجلنس مع حيوان، 
حماضرات  حضور  عن  وتوقفت 

جبامعة جنوب كوينزالند.
تريي  القاضي  قال  جانبه،  من 
اليت  املمارسات  »تلك  مارتن: 
متاما  ختالف  املرأة  اقرتفتها 

نواميس الطبيعة«.
هذه  تكون  »رمبا  وتابع: 
انعكاسا  تركت  قد  املمارسات 
أن  حتى  اجملتمع،  على  مؤسفا 

تهمة ممارسة اجلنس مع حيوان 
من  أكثر  عاما  اهتماما  جذبت 
مثل  اخلطرية  األخرى  االتهامات 

االجتار باملخدرات«.
دريسكول  أن  احملكمة  وعلمت   

تفاصيل حماكمة أسرتالية مارست اجلنس مع »كلب«

عندما  عائلتها  منزل  من  هربت 
بلغت السادسة عشر من عمرها، 
يكربها  رجل  مع  عالقة  وبدأت 
تعاطي  وبدأت يف  عاما،   12 بـ 
يف  كانت  وقتما  املخدرات 

الثامنة عشرة من العمر.
فيديو  على  الشرطة  وعثرت 
الكلب  مع  اجلنس  ممارستها 
عندما كانت الشرطة حتقق معها 
عام  باملخدرات  االجتار  بتهمة 

.2014
أخرى،  امرأة  طعنها  واقعة  أما 
 ،2014 ديسمرب  حدثت يف  فقد 
عالوة على تهمة »العض« واليت 

وجهت إليها عام 2015.
الرابع  يف  املرأة  وكانت 
والعشرين من عمرها عندما ألقي 
القبض عليها بتهمة اإلجتار يف 

املخدرات والبهيمية.
وقالت النيابة إن دريسكول كان 
لديها 15 زبونا منتظمني جيلبون 
منها املخدرات، كما كانت تتعامل 
مع 6 جتار املخدرات، وخصصت 

هاتفا لبيع املخدرات.
جتارة  إن  قال  املتهمة  حمامي 
كانت  للمخدرات  موكلته 
أموال  توفري  فقط  تستهدف 
لتعاطيها الشخصني، وطلب أال 
يتجاوز حبس موكلته بني عامني 
ٌإيقاف  مع  ونصف  عامني  إىل 

التنفيذ.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

العالناتكم
 يف اهلريالد االتصال على 

الرقم:
0403482345
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مالكوم  الوزراء  رئيس  يعمل 
صب  على  حاليا  تورنبول 
الذي  القانون  نار  على  الزيت 
الكالم  من  األسرتاليني  حيمي 
بالكراهية  املُتسم  والسلوك 

العنصرية.
تعرض  اليت  األخرية  املرة  يف 
املهم  القانون  هذا  فيها 
اجلالية  لدفاع  كان  للتهديد، 
دورًا  الدؤوب  وجهدها  العربية 
التصدي  يف  األهمية  بالغ 
املربَّر  غري  أبوت  لضغط طوني 
18C من  املادة  نفاذ  إلضعاف 

»قانون التمييز العنصري«.
املسألة  هذه  أن  ظننا  لقد 
لكن  رجعة.  غري  إىل  انتهت 
وألسباب  املاضي،  األسبوع 
تورنبول  مالكومل  فتح  مبهمة، 

املوضوع جمددًا.
أخرى  مرة  باستطاعتنا  معا 
على  تغيري  ألي  التصدي 

»قانون التمييز العنصري«.
إلحباط  دعمكم  إىل  حباجة  إننا 
هذا االقرتاح اخلطري مرة ثانية، 
أبد  إىل  امللف  هذا  وإللغاء 

االبدين.
العصرية  أسرتاليا  مييز  ما  إن 
هو تعدديتها الثقافية وتنوعها 
أبناء  وإسهامات  احلضاري، 
اجلالية الناطقة بالعربية هي خري 

دليل على أسرتاليا العصرية.
واملادة 18C من »قانون التمييز 

قانون الكالم والسلوك املّتسم بالكراهية 
العنصرية موضع هجوم جمددًا

األسرتاليني  حتمي  العنصري« 
واملشارب  اخللفيات  مجيع  من 
بكالم وسلوك  استهدافهم  من 

يّتسم بالكراهية العنصرية.
الكراهية  بقوانني  مّس  وأّي 
العنصرية سوف يشّرع األبواب 
الذي  العنصرية  النوع من  هلذا 
اإلساءة  سوى  منه  طائل  ال 

والضرر.
عن  باإلعالن  احلكومة  طالعتنا 
 ،18C قيامها بتحقيق يف املادة
ما يشّكل خطوة أخرى يف سبيل 
اليت  القوانني  نفاذ  إضعاف 

حتمينا.
التعبري،  حرية  نؤيد  إننا 
اجملتمع  حق  أيضا  نؤيد  لكننا 
باحلماية  التمتع  يف  األسرتالي 
املّتسم  والسلوك  الكالم  من 

بالكراهية العنصرية.
وحنن نعلم حّق العلم بأن الكالم 
بالكراهية  املُتسم  والسلوك 
العنصرية يؤدي إىل االستبعاد 
والتهميش وحتى إىل االكتئاب

بالنسبة ملن يتعرضون له ، كما 
املّتسم  والسلوك  الكالم  أن 
يدفع  قد  العنصرية  بالكراهية 

إىل املزيد من العنف.
بإمكاننا إنقاذ هذا القانون الذي 
من  األسرتاليني  مجيع  حيمي 
الكالم والسلوك املسيء الذي 
واالنقسام  الشقا  بذور  يزرع 

بني أبناء الوطن الواحد.

بلدية  رئيس  نائب  انتقد 
ورئيس  السابق  كانرتبري 
جمموعة  » االنسجام  احلضاري«  
خضر  هارموني«   كوميونييت 
صاحل تصرحيات وزير اهلجرة 
االسرتالي بيرت داتون ، وقال 
ان املهاجرين اللبنانيني الذين 
وصلوا  اىل اسرتاليا يف فرتة 
هم  والثمانينات،  السبعينات 
عملوا  الذين  املكافحني  من 
على تعزيز التعددية احلضارية 

صاحل : داتون وزيرا للتهجري 
وليس املهاجرين واملطلوب تنحيته 

كان  ناجحة  عائالت  واسسوا 
هلا الفضل يف تقدم اسرتاليا 

وجناحها احلالي. 
اعتذار  ان  صاحل  واوضح 
تفرضه  بديهي،  امر  داتون 
االسرتالية  السياسة  تقاليد 
واملطلوب من رئيس الوزراء 
مالكوم ترينبول تنحية داتون 
بساطة  بكل  النه  منصبه  عن 
وليس  للتهجري  وزيرا  اصبح 

للهجرة او املهاجرين . 

األسرتالي  اهلجرة  وزير  بات 
النريان  مرمى  داتون حتت  بيرت 
استهدف  الذي  هجومه  بعد 
املسلمني  اللبنانيني  املهاجرين 

يف أسرتاليا.
اجلالية  خص  قد  دوتون  وكان 
واعتربها  املسلمة  اللبنانية 
باإلرهاب  يتعلق  للقلق  مصدرا 
مشادة  إطار  يف  احمللي، 
سياسية مع حزب العمال بشأن 
املاضي  العقد  ارتكبت  أخطاء 
بالسماح جملموعة معينة باهلجرة 

إىل أسرتاليا.
 22 أن  أمس  دوتون  وكشف 
باإلرهاب  متهما   33 أصل  من 
من  ينحدرون  أسرتاليا  يف 
اجليل الثاني والثالث ملهاجرين 

لبنانيني مسلمني.
من جانبه، طالب زعيم املعارضة 
رئيس  شورتن  بيل  الفيدرالي 
الوزراء مالكومل ترينبول أن يأمر 
تعليقاته  عن  باالعتذار  دوتون 
اليت  املهاجرة  اجلالية  إن  قائال 
تعمل جبد ال ينبغي أن تتسامح 

مع »الغباء واجلهل«.
مشادة  خالل  واستطرد شورتن 
االستجواب«  »وقت  شهدها 
»ال يوجد مكان  الربملان:  داخل 
مؤذية  لتعليقات  البلد  هذا  يف 
ومثرية لالنقسام مثل تلك اليت 

أدىل بها داتون«.
اإلسالمية  اجلمعية  وأدانت 
اللبنانية ما وصفته بـ »بالتشويه 

العنصري الضمين« الذي ينبثق 
من ثنايا تعليقات دوتون حول 
إىل  قدموا  الذين  املهاجرين 
القرن  سبعينيات  يف  أسرتاليا 

املنصرم.
اعرتض  أن  بعد  الضجة  وبدأت 
دوتون  تعليقات  على  شورتن 
سكاي  ملذيع  بها  أدىل  اليت 
األسبوع  بولت  أندرو  نيوز 
»احلقيقة  قال:  حني  املاضي 
أن مالكومل فريزر اقرتف أخطاء 
يف  املهاجرين  بعض  جلب  عرب 

السبعينيات«.
أمس  ودافع دوتون عن نفسه 
مواجهة  الربملان  على  إن  قائال 
يف  ارتكبت  اليت  األخطاء 

املاضي.
وزاد بقوله: »لن أمسح أن يتم 
ويفعل  جبد  يعمل  من  مساواة 
ويساهم  الصحيحة  األمور 
أبناءه  ويربي  البلد  هذا  يف 
األخطاء  يقرتفون  الذين  بهؤالء 
والضالعون يف اتهامات إرهابية 

وجرائم أخرى«.
حزب  ادعاءات  داتون  ورفض 
عن  تعليقاته  بأن  العمال 
سبعينيات القرن املاضي تتعلق 
الذين  فيتنام  مبهاجري  أيضا 

أشاد بهم.
حتديد  عدم  أن  دوتون  ورأى 
سيعقد  األخطاء  أصحاب  هوية 

املشكلة ولن حيلها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزير اهلجرة: مسلمو اجلالية اللبنانية 
إرهابيون..وشورتن: أنت جاهل وغيب
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

NEWS
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مقاالت وتحقيقات

الشمال السوري: قوات متعددة اجلنسيات... برعاية »قسد«
الّضوء على حنو كثيٍف  خالل سنوات احلرب ُسلط 
على املقاتلني األجانب يف معظم املناطق السورّية 
باستثناء مناطق نفوذ األكراد يف الشمال السوري. 
وفيما انشغلت وسائل اإلعالم بالرتكيز حينًا على 
األجنبّية  القّوات  األجانب، وآخر على  »اجلهاديني« 
ذكر  أّي  يغيب  يكاد  السوري،  للجيش  الداعمة 
للقّوات املنتشرة يف مناطق سيطرة »قّوات سوريا 
مشارب  وتنّوع  عددها  كثرة  رغم  الدميقراطّية« 

مقاتليها وانتماءاتهم.
مناطق  يف  املوجودة  األجنبّية  القوات  تنقسم 
سيطرة األكراد مشال سوريا إىل صنفني، أّوهلما: 
قوات رمسّية ما بني قّوات مهمات خاّصة وعناصر 
مقاتلني  فيضّم  الثاني  القسم  أّما  استخبارات، 
العسكري  السلك  إىل  منضّمني  غري  »متطّوعني« 

رمسّيًا.
وتتوّزع القوات املذكورة يف املنطقة املمتّدة ما بني 
منبج )ريف حلب الشرقي( واملالكّية )ريف احلسكة 
الشمالي الشرقي(. فيما تنفرد منطقة عفرين )ريف 
حلب الشمالي( بكونها املنطقة الوحيدة اخلالية من 

القوات األجنبية من بني مناطق نفوذ »قسد«.

القوات الخاصة
األجنبّية  القّوات  بني  األكرب  العديد  األمريكّيون: 
اخلاّصة هو عديد اجلنود األمريكيني الذين يتوّزعون 
)حّتى  سبٌع  عدُدها  أمريكّية  عسكرّية  قواعد  على 
اآلن(. القاعدة األوىل يف مطار رميالن شرق مدينة 
زيادة  على  األمريكّيون  أشرف  حيث  القامشلي، 
الطاقة االستيعابية للمطار مبا يؤّهله الستقبال عدد 
ُأنشئت  األمريكية.  اهليليكوبرت  طائرات  من  أكرب 
يف  وحتديدًا  القامشلي،  غرب  الثانية  القاعدة 
قرية املربوكة وفيها حواىل مئة عنصر من القّوات 
األمريكّية اخلاّصة. تتوّضع القاعدة الثالثة يف قرية 
تل بيدر )تقع ضمن منطقة أثرّية يف الريف الشمالي 
هلبوط  مدرج  فيها  حدودّية  بلدة  وهي  للحسكة( 
لتدريب  املنطقة  استخدمت  العسكرّية.  املروحيات 
صفوف  إىل  اجلدد  املنضّمني  من  أكراد  مقاتلني 
»األسايش«  رفد  مّت  عناصر  لتدريب  »ypg«، كما 
بهم. وتؤّكد مصادر حملّية أّن القاعدة تشهد أعمال 
توسيٍع بشكل مستمر. تستقبل القاعدة الرابعة العدد 
األكرب من اجلنود األمريكيني )قرابة 400 من القّوات 
الرّقة  )ريف  عيسى  عني  مدينة  ومقّرها  اخلاّصة( 
عيسى،  عني  )بني  اجللبية  منطقة  الشمالي(. يف 
وعني العرب( اّتذت القاعدة األمريكّية اخلامسة من 
منشآت معمل إمسنت »الفارج« الفرنسي مقّرًا هلا، 
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تقدير عدد العناصر الفرنسّيني، ومن املرّجح أّنهم 
واستشارّيون  خرباء  بينهم  من  عنصر،  املئة  دون 
عسكرّيون عالوًة على عناصر من »املديرية العامة 
االعالم  لوسائل  ووفقًا   .»DGSE اخلارجي/  لألمن 
القوات  بها  تقوم  اليت  »املهمات  فإّن  الفرنسّية 
اخلاصة تبقى بعيدًة عن أعني اإلعالم، ومنها البحث 
املّرجح  ومن  الرهائن«.  وإطالق  واالستخبارات، 
هلم  قاعدة  بناء  يف  فعاًل  شرعوا  الفرنسيني  أن 
على هضبة »مشتى نور« املطّلة على عني العرب 

)كوباني(.

بريطانيـّون وأملان
العناصر  ُيعد عديد  خالفًا لألمريكيني والفرنسيني 
معلومات  وتؤّكد  منخفضًا،  واألملان  الربيطانيني 
االستشاريني  اخلرباء  من  فريقًا  أّن  »األخبار« 
على  دأب  قد  أفراد  تسعة  من  مكّونًا  الربيطانيني 
لقّوات  ولوجستّية  عسكرّية  »استشارات  تقديم 
مناطق  بني  باستمرار  متنّقاًل  الدميقراطّية  سوريا 
سيطرتها«. يف املقابل، تبقى حقيقة وجود قوات 
أملانية خاّصة يف مناطق سيطرة »قسد« أمرًا مبهمًا. 
وكانت اخلارجية السورّية قد دانت منتصف حزيران 
املاضي »وجود قوات فرنسية وأملانية خاصة« يف 
»عدوان  بأّنه  ووصفته  »قسد«،  سيطرة  مناطق 
صريح وغري مرّبر ضّد سيادة واستقالل سوريا«. 
املعلومات،  تلك  تكذيب  إىل  برلني  سارعت  فيما 

وأّكدت أّن »هذا االتهام باطل«.

»املتطوّعون«
يف  موجودون  األجانب  »املتطّوعني«  من  مئات 
»قسد«، وبشكل خاص يف مدينة  مناطق سيطرة 
منبج )ريف حلب الشمالي الشرقي(. ينتظُم هؤالء 
يف جتّمع أطلق عليه اسم »الكتيبة الدولّية للحرّية«، 
وتضّم يف صفوفها مقاتلني من جنسّيات شّتى: 
أسرتالّية،  كندّية،  أمريكّية،  فرنسّية،  بريطانية، 
ومن بينهم عدد حمدود من الديانة اليهودية. لكّن 
عناصر  أّن  إىل  تشري  املتوافرة  املعلومات  معظم 
هذه »الكتيبة« يسارّيو امليول، وتستهويهم فكرة 
تضم  انسانّية«.  »قضّية  بوصفها  »النضال« 
بوب  »لواء  أبرُزها  »األلوية«  من  عددًا  »الكتيبة« 
الفرــ  كرازوكي«  هنري  و«لواء  الربيطاني،  كرو« 
»لواء بوب كرو«: توافق »املتطّوعون« الربيطانّيون 
على تسمية جمموعتهم »لواء بوب كرو« نسبة إىل 
لالحتاد  العام  األمني  منصب  شغل  نقابي  زعيم 
الوطين لعمال سكك احلديد واملالحة البحرية والنقل 
يف اململكة املتحدة RMT حتى عام 2002 )تويف يف 
آذار 2014(. ميّثل الربيطانيّون العمود الفقري هلذا 
متّطوعني  مقاتلني  إليهم  إضافة  ويضّم  »اللواء« 
الكندّية،  بينها:  من  عّدة  أخرى  جنسيات  من 

صهيب عنجريني

أعمال  القاعدة  وتشهد 
توسيع بغية إنشاء مراكز 
تدريب ومهابط حّوامات. 
القاعدة السادسة تتمركز 
أبيض  تل  مدينة  يف 
الرقة  ريف  )أقصى 

أّما  أمريكي.  جندي  مئيت  حواىل  وفيها  الشمالي( 
العرب  عني  مدينة  يف  فأقيمت  السابعة  القاعدة 
)كوباني( يف ريف حلب الشمالي الشرقي وفيها 

ثالمثئة جندي أمريكي على األقل.

الفرنسيـّون
يف حزيران املاضي أقّرت احلكومة الفرنسّية بوجود 
يف  األكراد  سيطرة  مناطق  يف  فرنسيني  جنود 
سوريا. وبالتزامن مع »معركة حترير منبج« تناقلت 
فرنسّية  عسكرّية  مصادر  فرنسّية  إعالم  وسائل 
حديثها عن اّن »قّوات خاّصة فرنسّية موجودة يف 
سوريا لتقديم املشورة لقوات سوريا الدميقراطية 
يف  اإلسالمية«  »الدولة  مجاعة  ضد  معاركها  يف 
منبج، بالقرب من احلدود الرتكية«. املصادر نقلت 
عن وزير الدفاع جان إيف لودريان »تلميحه إىل وجود 
تلك العناصر بالفعل«. الالفت أّن مصادر يف وزارة 
الدفاع الفرنسّية أّكدت أّن إرسال قّوات خاّصة إىل 
سوريا ال يرتبط بوجود »جهاديني« فرنسيني يف 
صفوف »داعش«، وتقول املصادر »كنا سنذهب 
حتى لو مل يكن هناك ناطقون بالفرنسية«. يصُعب 

يتوزّع الجنود 
األمريكيون على 

سبع قواعد 
عسكريـّة أمريكيـّة

املقاتلني  أّن  وبرغم  واألمريكّية.  واإليرلندّية، 
)أفرادًا  سوريا  إىل  تباعًا  وفدوا  قد  الربيطانيني 
يف معظم األحيان، وجمموعاٍت صغريًة تتكّون من 
مصادر  أن  غري  أخرى(  أحيان  يف  أشخاص  ثالثة 
املتطوعني  »معظم  أّن  لـ«األخبار«  تؤّكد  خاّصة 
عن  اللوجستّية  الرتتيبات  كّل  إجناز  بعد  وصلوا 
ُبعد، وكانوا يعلمون متامًا أّنهم آتون لالنضمام إىل 
كرو«  »بوب  مقاتلي  ليس مجيع  اجملموعة«.  هذه 
من أصحاب اخلربات القتالّية السابقة، وقد ُأنشئ 
ُمعسكٌر خاّص هلم يف مناطق سيطرة »قوات سوريا 
الدميقراطّية« يف عني العرب )كوباني، ريف حلب 
من  بدءًا  مكّثفة  لتدريبات  حيث خضعوا  الّشمالي( 
أّن  كردّية  مصادر  وتؤّكد  املاضي.  شباط  أواخر 
»اإلشراف على تدريبهم كان مهّمة مقاتلينا فقط«، 
أّن »استشاريني عسكريني  فيما يؤّكد مصدر آخر 
أمريكيني وبريطانيني قد زاروا املخّيم مّرة واحدًة 
بأّنهم  ُيعّرف املقاتلون عن أنفسهم  على األقل«. 
»متطّوعون اشرتاكّيون، قّرروا النضمام إىل حركات 
الّتحرر العاملية، جاؤوا )إىل سوريا( حملاربة الفاشية 
ويؤّكد  كردستان«.  وثورة  االشرتاكية  ونصر 
هؤالء أّنهم »يكّرسون جهودهم حملاربة )داعش(، 

ومستعّدون للموت يف هذه املعركة«.
أّول مشاركة قتالّية فعلّية لـ«بوب كرو« كانت يف 
آب املاضي خالل معركة »حترير منبج« )انضّموا إىل 
احلملة يف أواخرها، وكانت املعركة قد امتّدت بني 
كرو«  بوب  »لواء  يتمركز  وآب(.  حزيران  شهري 
»قسد«  لسيطرة  اخلاضعة  منبج  مدينة  يف  حالّيًا 
معركة  للمشاركة يف  استعّدوا  قد  مقاتلوه  وكان 
الباب قبل أن تبلغ الواليات املتحدة قيادة »قسد« 
حيرص  املعركة.  تلك  يدعم  لن  »التحالف«  أّن 
أمسائهم،  عن  الكشف  عدم  على  املقاتلني  معظم 
ويعزون ذلك إىل خماوف من إجراءات قد تتّخذها 
حبقهم احلكومة الربيطانّية »اليت قد جتد تهديدًا يف 
صحيفة  وتنقل  )داعش(«.  يف  كما  االشرتاكية 
القدماء  احملاربني  أحد  عن  الربيطانّية  »إندبندنت« 
يف اجليش األمريكي قوله إّنه »أراد االنضمام إىل 
وحدات احلماية لكنه اكتشف أنهم حفنة من احلمر 
مقاتلي  أحد  عن  الصحيفة  تنقل  كما  اللعينني«. 
اللواء قوله »بعض األصدقاء عرضوا علينا بدائل 
للعودة لكن هذه البدائل ال تقدم سوى تشتيت عن 
فكرة أن اجملتمع ال حيتاجنا حتى كعمالة رخيصة«. 
وأشار إىل أن قوات احلماية الشعبية توفر األسلحة 
واألزياء العسكرية والغذاء واإلقامة، لكنها ال تدفع 
على  يسافرون  املقاتلني  أن  كما  مرتبات.  هلم 

نفقتهم إىل سوريا.
أقرانهم  ُخطى  على  كرازوكي«:  هنري  »لواء  ــ 
تسمية  الفرنسّيون  املتطوعون  قّرر  الربيطانيني، 

هنري  هو  فرنسي  نقابي  بزعيم  تيّمنًا  جمموعتهم 
كرازوكي، وهو واحد من أهم الشخصيات النقابية 
يف القرن العشرين يف فرنسا: مقاوم شيوعي خالل 
املركزية  اللجنة  الثانية، عضو يف  العاملية  احلرب 
للحزب الشيوعي الفرنسي منذ عام 1956، ثم شغل 
منصب األمني العام لالحتاد العام للعمال CGT بني 
عامي 1982 و1992. وتشري معلومات »األخبار« إىل 
أن »هنري كرازوكي« يضّم يف صفوفه عالوًة على 
الفرنسّيني عددًا من الكنديني، وعددًا من األفارقة 
»كرازوكي«  مقاتلو  يؤّكد  خمتلفة.  جنسيات  من 
أّنهم »يقاتلون من أجل الشعب السوري املغلوب 
على أمره واملظلوم من قبل األنظمة الديكتاتورية 
يشّددون  كما  الفاشيني«،  اجلهاديني  قبل  ومن 
الكردي  الشعب  جانب  »إىل  يقاتلون  أّنهم  على 
تنظيم  أجل هزم  واستقالله، ومن  حريته  أجل  من 
معارك  يف  »اللواء«  شارك  اإلرهابي«.  داعش 
إىل  جنبًا  احلالي  الوقت  يف  فيها  ويتمركز  منبج، 
جنب مع بقية تشكيالت »»الكتيبة الدولّية للحرّية« 
اليت يعود إىل وجودها بعض الفضل يف اطمئنان 
»قسد« إىل أّن القوات الرتكية الغازية حتت لواء 

»درع الفرات« لن تهاجم منبج.

مركز »ثقايف« فرنسي
يسعى عدد من الشخصّيات الفرنسّية إىل الرتويج 
ملشروع إنشاء مركز ثقايف فرنسي يف »كوردستان 
السورّية«. ومن بني تلك الشخصّيات وزير اخلارجّية 
األسبق برنار كوشنري، والكاتب والصحايف باتريس 
فرانشيسكي مؤلف كتاب »املوت من أجل كوباني« 
يف  بنشاطه  اشتهر  األخري   .2015 عام  الصادر 
الصومال،  مثل  العامل،  يف  احلروب  بؤر  من  عدد 
والبوسنة واهلرسك، عالوة على حضوره الدائم يف 
مناطق سيطرة األكراد يف سوريا منذ عام 2013. 
يؤكد فرانشيسكي يف مقابلة أجرتها معه صحيفة 
»لو فيغارو« وُنشرت يف آب املاضي أّن األكراد 
متحمّسون لفكرة إنشاء »مركز ثقايف فرنسي« يف 
مناطق سيطرتهم يكون »أداة قتال فكرّية« ويساهم 
يف »مساعدة شعب كوردستان سوريا على تعلم 
الفرنسّية، وتنوير أفكار الشباب، وخلق روابط بني 
الفرنسيني واألكراد«. يؤكد فرانشيسكي أيضًا أّن 
»فرنسا حتظى بشعبّية يف اجملتمع الكردي«، وأّن 
األكراد يعلمون أّن »االنتداب الفرنسي على سوريا 
1946( ساهم يف محايتهم من العرب«.   – 1920(
ويشّدد أصحاب فكرة املشروع على ضرورة وضعه 
ألّن  احلرب  انتهاء  وقبل  سريعًا،  التنفيذ  موضع 
»احلرب الفكرّية ال ينبغي أن تؤّجل، بل أن تتزامن 
لدى  اهلائلة  الفكرية  الدعاية  ملواجهة  احلرب،  مع 

تنظيم )داعش(«.

فريق من الخرباء الربيطانيني يقدّم استشارات عسكريّة ولوجستيّة لـ»قوّات سوريا 
الديموقراطيّة« )أ ف ب(
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مقاالت وتحقيقات

بوصفها  ال  املشاكل،  لكل  احلل  أنها 
املشكلة األهم واألكثر ثقاًل. ال تكشف 
هذه االعالنات عن منتج جديد أو وضع 
االزمة  عمق  عن  تكشف  بل  ناشئ، 

60 مليار دوالر مديونية األسر والشركات: الفقاعة تكرب
فيفيان عقيقي

يف ظل طغيان الريوع على االقتصاد اللبناني ومتويل االستهالك 
ارتفعت  اخلارجية،  والتحويالت  املفرطة  باالستدانة  العام واخلاص 
مليار   60 من  أكثر  اىل  اخلاص  والقطاع  لألسر  املصارف  قروض 
الناتج احمللي  دوالر، وباتت متّثل نسبة تتجاوز 116% من جممل 
)حجم االقتصاد احمللي مقّدر بنحو 51 مليار دوالر(. هذا املؤّشر 
حاكم  أن  سيما  وال  األزمات،  من  باملزيد  وينبئ  جدًا  خطريًا  يعّد 
مصرف لبنان، رياض سالمة، اعرتف سابقًا بأن خدمة مديونية األسر 

باتت تستنزف حنو 55% من مداخيلها.
يف  اقتصادي  منوذج  ترّسخ  املاضي،  القرن  تسعينيات  منذ 
الدين  العام واخلاص بواسطة  لبنان يقوم على متويل االستهالك 
وحتويالت اللبنانيني العاملني يف اخلارج وتدفقات االموال املوّجهة 

حنو املضاربات العقارية واملالية واالستثمارات السياحية.
لبنان(  ومصرف  )احلكومة  الدولة  مديونية  ارتفعت  ذلك،  ظل  يف 
من أقل من 3 مليارات دوالر اىل أكثر من 120 مليار دوالر حاليًا، 
القطاع اخلاص اىل حنو  االسر وشركات  ارتفعت مديونية  وكذلك 
60 مليار دوالر، ما يعين أن اجملتمع اللبناني بات رازحًا حتت عبء 
مديونية مباشرة تبلغ 180 مليار دوالر، أي ما ميثل 352% من حجم 
االقتصاد )جممل الناتج احمللي(. هذا العبء يشّكل، يف املقابل، 
حجم  أن  إىل  االشارة  تكفي  إذ  للمصارف،  الوحيد  الربح  مصدر 
 9.8 حنو  املاضي  العام  بلغ يف  املصارف  عرب  املقبوضة  الفوائد 
مليارات دوالر )أعيد توزيع حنو 6.6 مليارات دوالر منها اىل كبار 
املودعني واحتفظت املصارف بنحو 3.2 مليارات دوالر باإلضافة 

اىل حنو 622 مليون دوالر من العموالت الصافية(.
يعمد  الناشئ بسبب ذلك،  الوضع  االنكباب على معاجلة  بداًل من 
لبنان عرب ما يسّمى »اهلندسة املالية« )اجلارية حاليًا(  مصرف 
اىل الذهاب أبعد ومراكمة املزيد من املخاطر، فهذه »اهلندسة« 
حققت للمصارف أرباحًا استثنائية )تقارب مخسة مليارات دوالر( 
وزادت مديونية الدولة )دفعة واحدة( بنحو 10 مليارات دوالر... 
وكذلك أغرقت السوق بسيولة إضافية باللرية تقّدر بنحو 24 ألف 
مليار لرية، جيري حاليًا امتصاصها جمددًا بأدوات الدين العام، ما 

يعين املزيد من االرباح واملزيد من األعباء.
115 مليار دوالر موّظفة لدى الدولة

الطرقات  على  حاليًا  املنتشرة  االعالنات  مالحظة  كان  ألي  ميكن 
هذه  تدعو  واجملالت.  اجلرائد  وصفحات  التلفزيون  وشاشات 
لو  كما  املصارف،  من  باللرية  االقرتاض  إىل  الناس  االعالنات 

ومستوى املخاطر اليت باتت ترّتبه على املقيمني يف لبنان.
فاملصارف اعتادت أن توّظف موجوداتها بالطرق السهلة واملضمونة 
وذات العوائد املرتفعة، اليت متثلها أدوات الدين العام )سندات 
وحبسب  لبنان(،  مصرف  لدى  وودائع  إيداع  وشهادات  خزينة 
االحصاءات حتى منتصف هذا العام، بلغت موجودات املصارف حنو 
200 مليار دوالر، منها ودائع بقيمة حنو 154 مليار دوالر. توّظف 
)باللرية  لبنان  مصرف  لدى  منها  دوالر  مليار   77 حنو  املصارف 
والدوالر( وحنو 38 مليار دوالر يف سندات الدين )سندات خزينة 
املصارف  موجودات  من  دوالر  مليار   115 إن  أي  ويوروبوندز(، 
موّظفة عرب الدولة وتبلغ كلفة خدمتها على اجملتمع اللبناني حنو 7.5 

مليارات دوالر سنويًا.
إال أن كلفة خدمة أرباح املصارف وكبار املودعني ال تقتصر على 
بلغت  اليت  اخلاصة،  املديونية  أيضًا  تشمل  بل  العامة،  املديونية 
حاليًا أكثر من 60 مليار دوالر، معظمها يرتّكز يف قروض السكن 
والبناء والشركات العقارية واالنشطة املتصلة بها، وهو ما حيّذر 
الرتّكز بشكل مقلق، ويضع  يرفع مستوى خماطر  إذ  اخلرباء،  منه 
النظام املصريف برمته رهينة املضاربات العقارية ومستوى االسعار 

املرتفع.
حبسب تقرير حديث أعّده بنك لبنان واملهجر، فقد منت القروض 
املصرفية للشركات اخلاصة واألسر بنسبة 2.4% منذ بداية عام 
2016 حتى شهر متوز املاضي، ووصلت إىل 59.32 مليار دوالر 

أمريكي.
احلصة  )االفراد(  الشخصية  القروض  حصدت   ،2016 متوز  حبلول 
األكرب من إمجالي القروض املمنوحة، وبلغت نسبة 32.4%، ومّثلت 
37% من الناتج احمللي املقّدر، ما دفع مصرف لبنان املركزي إىل 
إصدار  لناحية   ،2014 عام  منذ  الصادر   369 الرقم  تعميمه  إحياء 
قروض  فيما حصدت  التجزئة،  قروض  بشأن  أكثر صرامة  لوائح 
املقاوالت والبناء نسبة 19% من إمجالي القروض، تليها قروض 
التجارة باجلملة بنسبة 14.9%، ومن ثّم قروض الصناعات التحويلّية 
بنسبة 9.6%، وبعدها قروض جتارة التجزئة بنسبة 6.1%، تليها 
قروض العقارات واإلجيارات وخدمات التوظيف بنسبة 5.7%، ومن 
ثّم قروض النقل واملستودعات واالتصاالت بنسبة 2.9%، وأخريًا 

قروض الفنادق والشقق املفروشة واملطاعم بنسبة %2.7.

القروض التعليميّة 
والجامعيّة بلغت 
157 مليون دوالر

املقاوالت  قروض  متّثل  املركزي،  املصرف  إلحصاءات  ووفقًا 
الثانية األكرب ضمن إمجالي قروض املصرفية  واإلنشاءات احلصة 
 %3.9 بنسبة  منت  بأنها  علمًا   ،%18.7 بنسبة  اخلاص،  للقطاع 
ووصلت إىل 11.26 مليار دوالر منذ بداية العام حتى متوز 2016.

 %3.8 نسبة  السكنّية  املقاولني  قروض  حصدت  ذلك،  إىل   
 %12.1 بنسبة  والبناء ومنت  املقاوالت  قروض  قيمة  إمجالي  من 
حصدت  فيما   ،2016 متوز  حتى  دوالر  مليار   2.48 إىل  ووصلت 
قروض املقاولني التجارّية نسبة 5.9% من إمجالي قيمة قروض 
املقاوالت والبناء ومنت بنسة 4.9% ووصلت إىل 3.56 مليارات 
دوالر حتى متوز 2016. إضافة إىل ذلك، منت قروض مواد البناء 

مصرف لبنان

قروض االفراد

ارتفع إمجالي قروض االفراد بنسبة 7% حتى متوز 2016، ووصل 
إىل 19.21 مليار دوالر أمريكي، علمًا بأن القروض السكنّية متثل 
أكثر من نصف قيمة إمجالي القروض الفردّية، وهي منت بنسبة 
5.7% منذ بداية العام حتى متوز 2016، ووصلت إىل 11.54 مليار 
دوالر أمريكي. إىل ذلك، متّثل قروض االستهالك احلّصة الثانية 
وهي   ،%28.9 بنسبة  الشخصية،  القروض  إمجالي  ضمن  األكرب 
العام املاضي ووصلت إىل 5.56 مليارات  منت بنسبة 14.1 عن 
دوالر أمريكي حبلول متوز 2016، تليها قروض السيارات مع حّصة 
بلغت نسبة 6.7% من إمجالي القروض الشخصية، علمًا بأنها الفئة 
الوحيدة بني القروض الشخصية اليت اخنفضت بنسبة 4.5% عن 
السنة املاضية، ووصلت إىل 1.29 مليار دوالر أمريكي حتى متوز 
2016، نتيجة السياسة املفروضة من مصرف لبنان والقاضية بدفع 

25% من قيمة أي سيارة، لالستحصال على قروض.
 إىل ذلك مثلت قروض بطاقات االئتمان نسبة 3.3% من إمجالي 
القروض الفردّية، وهي منت بنسبة 0.6% ووصلت إىل 633 مليون 
دوالر أمريكي. أّما بالنسبة إىل القروض التعليمّية واجلامعّية فقد 
استحوذت على نسبة 0.8%، وهي منت أيضًا بنسبة 4.7% وبلغت 

157 مليون دوالر أمريكي.

قروض املقاوالت والبناء

يف عام 2016، تعافى نشاط البناء نسبيًا، ما انعكس تاليًا على 
القروض املمنوحة هلذا القطاع، علمًا بأن ما يشهده هذا القطاع هو 
أقرب من كونه تعدياًل على األنشطة، من كونه انتعاشًا يف القطاع. 
مواصفات  تعدياًل يف  املثال،  سبيل  على  السكين،  القطاع  شهد 
السوق  طلب  من  قريبة  أضحت  اليت  حديثًا،  املشّيدة  املشاريع 
البناء  مساحات  اخنفاض  والدليل  الصغرية،  الوحدات  حنو  املوّجه 
املرّخص هلا، من 8.22 ماليني مرت مرّبع يف آب 2015 إىل 7.93 
أن عدد رخص  إىل  اإلشارة  مع  آب 2016.  مرّبع يف  ماليني مرت 
البناء حبسب نقابة املهندسني يف بريوت وطرابلس ارتفعت من 
9814 رخصة من متوز عام 2015 إىل 11289 رخصة يف متوز 2016. 
وهو اجتاه طبيعي وخصوصًا أن الناتج احمللي اإلمجالي ينمو بنسب 

ترواح بني 1 و2% خالل السنوات الست األخرية.

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

العام  بداية  منذ   %0.5 بنسبة 
إىل  ووصلت   2016 متوز  حتى 
األشهر  خالل  دوالر  ماليني   309
فيما  العام،  من  االوىل  السبعة 
املالعب  بناء  قروض  تراجعت 

إىل  ووصلت   %1 بنسبة  السكنّية  واجملّمعات  الرياضّية  واملراكز 
90 مليون دوالر أمريكي، وكذلك قروض بناء املصانع واملعامل 
بنسبة 1.6% ووصلت إىل 46 مليون دوالر أمريكي، وقروض بناء 
املساخل واملطاحن واملصانع اليت اخنفضت بنسبة 9.8% ووصلت 

إىل 16 مليون دوالر حتى متوز 2016.

قروض التجارة بالجملة
القروض  بني  الثالثة،  املرتبة  باجلملة،  التجارة  قروض  تشغل 
املمنوحة عام 2016، حبصة بلغت 14.9%؛ ويف تفصيل للقروض 
املمنوحة ضمن هذا القطاع، فقد حصدت قروض املواد الغذائّية 
باجلملة،  التجارة  قروض  إمجالي  من   %18.7 نسبة  واملشروبات 
 ،2016 متوز  حتى  العام  بداية  منذ   %3.8 بنسبة  اخنفضت  وهي 
ووصلت إىل 1.66 مليار دوالر أمريكي. وترافق مع ذلك، اخنفاض 
بنسبة 1.6% بنسبة القروض املمنوحة ملخازن املواد الغذائّية اليت 
وصلت إىل 265 مليون دوالر أمريكي حتى متوز 2016.  ونتيجة 
اخنفاض أسعار النفط عامليًا، تأثرت حّصة قروض املنتجات النفطّية 
اليت اخنفضت بنسبة 12.1% منذ بداية العام ووصلت إىل 705 
قروض  إمجالي  من   %8 متّثل  بأنها  علمًا  أمريكي،  دوالر  ماليني 

جتارة اجلملة.

القروض السكنيّة 
وصلت اىل 11.54 

مليار دوالر
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مقاالت وتحقيقات

السطو على األمالك العاّمة يف امليناء: عقار وهمي على املسطح املائي
متواصل،  البحرية  العاّمة  األمالك  على  السطو 
أعمال  يف  الفساد  »فضائح«  مسلسل  وكذلك 
جرائم  بواسطتها  جتري  اليت  والقضاء،  اإلدارة 
السطو. فبعد عقارات الرملة البيضاء يف بريوت، 
على  خمتلفة  ومواقع  الروشة  يف  الدالية  وقبلها 
الشاطئ، ظهرت أخريًا فضيحة يف ميناء طرابلس، 
على  املشرف  نزيه عكاري،  القاضي  أن  تبّي  إذ 
أعمال الضم والفرز يف الشمال، أصدر قرارًا يف 
عام 2013 مينح أشخاصًا ملكية خاصة على املسطح 
يشّكل  ما  وهو  خاص،  عقار  أنه  معتربًا  املائي، 
خمالفة واضحة لقانون حتديد األمالك العامة الذي 
وأبعد  واحلصى  الرمل  وشواطئ  البحر  بأن  جيزم 
مسافة يصل إليها املوج يف الشتاء على الشواطئ 
الصخرية... هي من األمالك العمومية اليت ال تباع 

وال ُتكتسب ملكيتها مبرور الزمن
نارميان الشمعة

فضيحة كربى دّوت يف ميناء طرابلس، إذ اكُتشف 
عقار وهمي مبساحة 30 ألف مرت تقريبًا، مستحدث 
جامعة  أمام  املائي  املسطح  على  قضائي،  بقرار 
بريوت العربية. هذا القرار القضائي أسقط العقار 
من األمالك العامة البحرية إىل األمالك اخلاصة بكل 

وقاحة.
على مدى ثالثة أعوام، حيكت خيوط هذه الفضيحة. 
اسرتداد  حبجة  قضائية  دعوى  أشخاص  رفع  إذ 
سقط  أنه  وزعموا  مرت،  ألف   45 مساحته  عقار 
سهوًا من مشروع الضم والفرز. استعمل املدعون 
صك ملكية يعود إىل فرتة احلكم العثماني إلثبات 
ملكيتهم للعقار، علمًا بأن موقع العقار يف البحر، 
وهو مسطح مائي، وال ميكن بأي طريقة من الطرق 

اعتباره عقارًا خاصًا، ال اآلن وال سابقًا.
أصدر القاضي نزيه عكاري، املشرف على أعمال 
 2013/21 رقم  القرار  الشمال،  والفرز يف  الضم 
بتاريخ 23 شباط 2013، فرأى أن القسم الغربي 
الواقع بي الكورنيش البحري وحدود حرمة البحر 
بفعل  سهوًا  سقطت  أرض  قطعة  هي  املتوسط 
العقار رقم  اليت جرت على  أعمال الضم والفرز، 
األساسية  والبالغة مساحته  امليناء،  بساتي   220
149990 مرتًا مربعًا، وذلك وفقًا خلرائط املساحة 
أمام  املائي  املسطح  أصبح  وبذلك  وإحداثياتها، 
العربية عقارًا مملوكًا ألشخاص من  جامعة بريوت 
يف   1403 الرقم  حيمل  حبيب،  وآل  شبطيين  آل 
مرتًا   29838 قدرها  مبساحة   ،14 امليناء  بساتي 
مربعًا، علمًا بأن بساتي امليناء هي عقارات بّرية 
وال تتصل بالبحر بسبب وجود الكورنيش البحري 

والواجهة البحرية للميناء.
مل تكن هذه الفضيحة لتنكشف لوال أن »املالكي 
اجلدد« أرادوا بيع العقار، فتقدم الشاري إىل دائرة 
ختطيط  معاملة  إلجراء  امليناء  بلدية  يف  اهلندسة 
له  وجود  وال  وهمي،  العقار  أن  فتبي  وارتفاق، 

على خرائط املساحة.
حبسب  الوهمي،  للعقار  السوقية  القيمة  تساوي 
مليون   60 حنو  اجملاورة،  الربية  األراضي  أسعار 
دوالر، أي مبتوسط 2000 دوالر للمرت املربع، إال 
أن العقار الوهمي ُعرض للبيع بسعر ال يتجاوز 700 

دوالر للمرت املربع.
األمالك  حتديد  قانون  عكاري  القاضي  جتاهل 
واملصدقة  املوضوعة  املراسيم  وكل  العمومية 
حمددين  ألشخاص  عامة  أمالكًا  ومنح  للمنطقة، 
على حساب حقوق الناس، وشّوه الواجهة البحرية 
بطول 420 مرتًا تقريبًا. ويفيد مهندسون مطلعون 
القرار القضائي  بأن اخلرائط اليت اعتمدت الختاذ 
البيئية  البحرية  الصخور  عليها  رمست  إذ  مزورة، 
على أنها أرض عقارية خبالف الواقع املغطى باملاء 

كل أيام السنة.
يوضح رئيس بلدية امليناء عبد القادر علم الدين، 
الواجهة  اعتمدت  املتعاقبة  البلدية  اجملالس  أن 
ترفيهية  عامة  وخدمات  عامًا  حبريًا  متنّزهًا  البحرية 
من دون إمكانية جتزئتها حتت نظام )M8(، وهي 
 16353 ورقمه  العام  التوجيهي  باملرسوم  مصّدقة 
بتاريخ 10 شباط 2006، فخفضت عامل االستثمار 
لتنظيم ُمدني حديث، ولكشف البحر للجميع ألنه من 
وعدَّ  حّرة.  إليه  الوصول  منافذ  وترك  العموم  حّق 
القضية عملية تزوير وسلب حلقوق العموم وتشويه 

متعمد ومقصود للواجهة البحرية ملدينة امليناء.
قبل  )أي  احلالية  اخلرائط  إن  الدين  علم  ويقول 
أساسية  خرائط  هي  القضائي(  القرار  صدور 
ونهائية وال ميكن ختطيها وال يوجد جمال للسهو أو 
اخلطأ يف ظل وضع اإلحداثيات املبينة يف خرائط 
املساحة، مشريًا إىل أن العقار املذكور باملرسوم 

القطاع الزراعي يعاني من أزمة على 
ظهرت  لبنان.  يف  كافة  مستوياته 
التفاح،  موسم  تصريف  أزمة  أخريًا 
وتلوح يف األفق أزمة تصريف املوز. 
يف اجلنوب مشكلة أخرى، هي املرض 
الذي يضرب أكواز الصنوبر فيؤدي 
نضوجها.  قبل  الثمار  يباس  إىل 
رزقها،  مورد  عائالت كثرية خسرت 
يف غياب تام أليِّ معاجلة رمسية حتى 

الساعة
إيطالية  وزراعات  عائالت وصناعات 
القرن  لبنان يف  عديدة وصلت إىل 
فخر  األمري  عودة  مع  عشر  السابع 
الدين من منفاه يف توسكانا. بذرة 
جزين،  منطقة  ُتيز  اليت  الصنوبر، 

هذه احلشرات. قبل 20 سنة، »أرسلنا عينات إىل 
ثالثة بلدان لفحصها، فكانت نصيحة البلدان أنه ال 
جيب أن نرش األشجار ألن ذلك قد يتسبب مبقتل 
حشرات أخرى ضرورية للطبيعة«، حبسب املختار 
مّنور. على الرغم من أّن ميالد مطر رّش شجرتي 
صنوبر أمام منزله »فأتت النتيجة إجيابية«. ولكن 
هذا احلّل ال مُيكن تعميمه بشكل فردي، لسببي. 
تعاون  إىل  حباجة  وهي  مرتفعة  األشجار  أواًل، 
تأمي  اليت يقع عليها واجب  الزراعة  بي وزارة 
املبيدات وبي قيادة اجليش اليت جيب أن ترش 
أّن  الثاني فهو  أما السبب  الشجر عرب طوافاتها. 
آذار وأيار. ويف  عملية الرش جيب أن تتم بي 
استنادًا  املرض %60«،  نسبة  »زادت  االنتظار، 

إىل أحد املزارعي.
أّن  إال  جزينية،  بلدات   7 يف  الصنوبر  يتواجد 
املساحة األكرب يف بكاسي حيث تبلغ 2200 ألف 
املساحات  بعض  وجود  مع  البلدية  تلكها  مرت، 
الـ2013 »كان املدخول من احلرش  اخلاصة. يف 
قدرته  السنة  هذه  لرية.  مليون  الـ550  قرابة 
وزارة الزراعة بـ50 مليون لرية، أشّك أن نتمكن 
من كسبها«، استنادًا إىل رئيس البلدية النقيب 
املتقاعد حبيب فارس. املعضلة اليت تعاني منها 
البلدية هي أنها ال تلك إمكانيات التصرف، »ما 
جيب أن حيصل هو أن تضع وزارة الزراعة يدها 
اجليش  قيادة  مع  بالتعاون  وترشه  احلرج  على 
تامًا كما حصل يف منطقة املنت«. يبدو فارس 
واقعيًا حي يقول إنه للبلدية »موارد أخرى، من 
وزارة الداخلية مثاًل، ولكن هناك عائالت أصبحت 
من دون مورد رزق. يأتون إلينا طالبي وظائف 

كنواطري يف البنايات أو أي شيء«.
من  عددًا  حوله  فارس  جيمع  البلدية،  دار  يف 
املزارعي ملناقشة املوضوع. الكابنت بعينو، الذي 
ميلك مساحات خاصة، يعرض أن يتم التعاون مع 
أحد اخلرباء الزراعيي »ليلقي حماضرة حول كيفية 
االهتمام بالصنوبر«، إضافًة إىل حتديد »املبيدات 
إجراءات  ُتتخذ  ال  حتى  الشجر«  لرش  الالزمة 
عشوائية. مزارع آخر يتمنى أن تنع البلدية الصيد 
»ألن العصفور يأكل هذه احلشرة. مل نعد نسمع 

صوت احلسون أو البوبانة أو الطيونة«.
ينقسم املستفيدون من شجر الصنوبر إىل قسمي. 
القسم األول هم املزارعون الذين يضمنون األرض 
مقابل مبلغ معي من املال. والقسم الثاني هم 
يؤمنان قوتهما من  االثنان  األراضي.  مالكي  من 
الصنوبر. ينتمي ميالد مطر إىل القسم األول وهو 
هو  مثاًل  العام«.  هذا  دوالر  ألف   100 »خسران 
من سنة  ألكثر  دير مشموشي  من  األرض  ضمن 
وقد ُوقعت عقود بي الطرفي، أدت إىل أن يدفع 
ميالد سلفًا. الشغل »طلع خسارة خبسارة، هلق 
عم بشتغل بالباطون«. أحد أسباب اخلسارة أيضًا 
هو »ارتفاع أجرة اليد العاملة إىل 100 ألف لرية 

يف اليوم«.
ال يتفاءل املعنيون باخلري، خاصة أن وزارة الزراعة 
بعد  ساكنًا  حُترك  مل  ولكنها  باملصيبة  علم  على 
يف جزين. مضى على األزمة 3 سنوات، واألمور 
على طول  العالج.  تأخر  كلما  الوقت  مع  ستسوء 
الطريق من صيدا إىل جزين، صرف السياسيون 
أموااًل كثرية لنشر صورهم وصور العماد ميشال 
عون، إال أّن أحدًا منهم مل حُيرك ساكنًا يف مّلف 

الصنوبر.

حشرة تقضي على الصنوبر يف بكاسني:  وزارة الزراعة نائمة
ليا القزي
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رقم 1961/7663 أصابه مشروع الكورنيش البحري 
مربعًا  بعرض 32 مرتًا ومبساحة قدرها 1960 مرتًا 
تقريبًا. ويف عام 1979 مبوجب املرسوم رقم 2151 
وُأدخل  عام  وفرز  ضم  ألعمال  العقار  هذا  خضع 
واملعتمدة  املساحة  خلرائط  وفقًا  مساحته  بكامل 
القطع  ع كامل  يف دوائر املساحة والعقارية، وُوزِّ
َلت يف القيد  اجلديدة املفرزة على أصحابها، وُسجِّ
ق  »ُصدِّ أنه  ويضيف  األصول.  حسب  العقاري 
عام  املعلن  النهائي  العام  والفرز  الضم  مشروع 
 ،2003/123 رقم  التعديلي  املرسوم  مع   1979
حدود  باعتماد  حددت  قد  منه  الثانية  املادة  وأن 
ببساتي  والفرز  الضم  ملنطقيت  اخلارجي  اإلطار 
طرابلس وامليناء بعدم وجود عقارات للجهة البحرية 
واعتبار الكورنيش البحري واجهة حبرية عامة. وإن 
إحداثيات العقار رقم 220 والعقارات اجملاورة له 
مبينة حدودها ومساحتها وفقًا إلحداثيات وحسابات 
خرائط مساحة نهائية موضوعة منذ عام 1926، وإن 
الكورنيش  وختطيط  والفرز  الضم  مراسيم  مجيع 
البحري رقم 1961/7663 و 1995/7294 قد ثّبتت 

هذه احلدود مجيعها.
بعيدًا عن لغة أرقام املراسيم والقرارات واخلرائط، 
ما يقصده رئيس بلدية امليناء أنه »ال يوجد عقار 
خاص خارج الكورنيش البحري يف األمالك البحرية«، 
عن  املدافعة  امليناء  وأهالي  املسؤولي  مناشدًا 
البلدية وضع إشارة  حبرهم، وأعلن تكليف حمامي 
على العقار ورفع دعوى على اجلهات املعنية، مثل 
املالية، السجل العقاري، املساحة وأي جهة ذات 

عالقة.
يف مواجهة موقف البلدية، استبق حمامي »املالكي 
اجلدد« خطوة البلدية، وعمد إىل وضع إشارة على 
العقار حبجة املطالبة بأتعاب مهنية وحقوق مستحقة 
على املالكي. كذلك، سارع القاضي عكاري نفسه، 
بناًء على اعرتاض البلدية، إىل تقديم طلب ألمانة 
السجل العقاري لتجميد العمل مبوجب الصحيفة رقم 
1403 اخلاصة بالعقار ووضع إشارة احرتازية... إال 
بعدم  أمر  عكاري  القاضي  أن  كانت  املفاجأة  أن 
ألية  وشروحها  الصحيفة  هذه  عن  نسخة  إعطاء 
أمر  آخر، كذلك  بانتظار قرار قضائي  جهة كانت، 
بالتحفظ عن مجيع مستندات امللف وعدم إعطاء أي 
صورة عنه إال بقرار قضائي، ما دفع املطلعي إىل 
معتربين  املستندات،  إخفاء  من  باهلدف  التشكيك 
الفرصة  إتاحة  أو  الفضيحة  إخفاء  هو  اهلدف  أن 

للمتورطي بالعمل على إخفاء التالعب والتزوير.
العاّمة والنقل، الوصية  كل هذا ووزارة األشغال 
تبدي  وال  تتحرك  ال  البحرية،  العامة  األمالك  على 
يربطون  املطلعي  بأن  علمًا  اعرتاض.  إشارة  أي 
بي السطو على املسطح املائي يف العقار الوهمي 
املذكور ومشروع كاسر األمواج اجلاري تنفيذه يف 
كانت  فالبلدية  األشغال.  وزارة  خالل  من  املوقع 
تتربأ من أي مسؤولية سابقًا، باعتبار أن الكورنيش 
ذ بناًء على  مسؤولية وزارة األشغال، واملشروع ُينفَّ
وصاية  حتت  كانت  عندما  قدمته  البلدية،  طلب 
احملافظ رمزي نهرا، حبجة تدعيم رصيف الكورنيش 
املتآكل، وكان املشروع قد أثار حفيظة املواطني 
وتساؤالتهم عن طبيعة أعمال الردم اجلاري تنفيذها 
يف البحر وال تتناسب مع ما ُيعَلن، الذي بدا أخريًا 
كأنه رسم حدود للعقار املذكور )تقرير »األخبار« 
أين  البيئة:  جزيرة  على  احللو  »قصر  عنوان  حتت 

وزارة األشغال؟« يف 8 تشرين الثاني 2016(.

اعرتاضات على السطو

طرابلس  يف  املدني  اجملتمع  هيئات  تداعت 
على  السطو  على  اعرتاضات  لتنظيم  وامليناء 
األمالك العمومية، واملطالبة بوقف األعمال واختاذ 
وكشفهم  املتورطي  حبق  القانونية  اإلجراءات 
مجلة  عن  يرتدد  ما  ظل  يف  سيما  وال  باألمساء، 
مشاريع ُتَعّد للواجهة البحرية يقف خلفها سياسيون 
ومتمولون. وكان وزير الشؤون االجتماعية رشيد 
درباس، قد أعلن مرارًا عن قرب املباشرة بتنفيذ 
هو  املالكي  حمامي  أن  الالفت  املشاريع.  هذه 
صديق الوزير درباس، واخلبري احمللف يف القضية 
يعمل معه. وترتدد معلومات عن أن مشرتي العقار 
»طرابلس  شركة  مؤسسي  وأحد  النواب  أحد  هو 
»واجهة  TDH«، صاحبة مشروع  للتنمية  القابضة 
ردم  إىل  تهدف  اليت  البحرية«،  طرابلس  مدينة 
وامليناء  طرابلس  شاطَئي  من  مربع  مرت  مليون 
)تقرير »األخبار« حتت عنوان »مشاريع ردم البحر: 
الناخب األكرب يف بلدييت طرابلس وامليناء« يف 10 

أيار 2016(.

يكون  أن  املفرتض  من 
بدأ،  قد  القطاف  موسم 
بعد  أحد  يبدأ  مل  »ولكن 
العدد  ألن  األكواز  بفك 
كما  فارغ«،  منها  األكرب 
ويضيف  يوسف.  ُيرب 
بعض  مع  حيصل  ما  أّن 
الصنوبر  أشجار  فروع 

الطربون  »تأكل  األوىل  حبشرتي.  إصابتها  هو 
)الرأس(، وحشرة ثانية تأكل الثمر«. ميالد ُيعقب 
وإن  يابسًا،  ُيصبح  املصاب  الصغري  »الكوز  أّن 

كان كبريًا يفرغ من الثمار«.
سنة«،  الـ20  قرابة  »منذ  حصلت  احلادثة  هذه 
ما  ولكن  منور.  طوني  بكاسي  خمتار  ُذّمة  على 
حيصل مؤخرًا أّن »اخليار )الثمار الصغرية( ال ينمو 
فمرتفعة  الفارغة  األكواز  نسبة  أما  يابس.  وهو 
واحلبوب مضروبة«. هذا األمر يدفع من يريد شراء 
الثمار إىل وضعها يف املاء قبل أن يتم العملية، 
فيتمكن بذلك من فرز الفارغ من الصنوبر اجليد. 
يهم املختار التأكيد أّن هذه احلشرة، اليت توت 
الصندل  بدودة  هلا  عالقة  »ال  والثلج،  الربد  يف 

اليت تضرب الصنوبر الربي«.
من األسباب اليت تؤدي إىل ظهور هذه احلشرة: 
تؤذي  واليت  املتبعة  الزراعية  األساليب  بعض 
اخنفاض  وعدم  القليلة،  املياه  كميات  األشجار، 
لقتل  كاٍف  بشكل  الثلوج  وسقوط  احلرارة  درجة 

بعض األساليب 
الزراعية وكميات 
املياه القليلة وعدم 

انخفاض درجة 
الحرارة يؤدي إىل 

ظهور الحشرة

إيطاليا يف  من  لبنان  إىل  وفد  ما  من مجلة  هي 
تلك احلقبة.

ُزرعت يف األرض ومنت حتى صار حرج الصنوبر 
األكرب  الصنوبر  حرج  اجلزينية  بكاسي  بلدة  يف 
شاسعة  مساحات  األوسط.  الشرق  منطقة  يف 
بها.  التمعن  من  العينان  تل  ال  »األخضر«،  من 
إال أّنه خلف هذه املناظر اجلميلة واقع بشع ُييم 
على املزارعي وأصحاب األراضي الزراعية، الذين 
تقضي  حشرات  من  سنوات  ثالث  منذ  يعانون 
على مواسم الصنوبر. هذه األزمة ال شيء ُيبشر 
بذور  ذلك،  من  العكس  على  قريبًا.  بانتهائها 
تكون  لن  املقبلة  السنوات  بأّن  ُتنبئهم  األشجار 
أحراج  كّل  تشمل  أزمة  هي  حبقهم.  إجحافًا  أقّل 
كونها  هلا  منوذجًا  وبكاسي  لبنان،  يف  الصنوبر 

حتوي املساحات األوسع.
الرتابي  الطريق  جنب  سيارته  مطر  ميالد  يركن 
الذي حتيط به األشجار. هو ورفيقه املزارع يوسف 
احللو يرتجالن منها، لُيقدما شرحًا ميدانيًا عن أكواز 
الصنوبر. »اطلعي قدامك«، يشري يوسف بإصبعه 
إىل إحدى الشجرات قائاًل: »كل الصنوبر هيك«. 
الشجرة  تكون  أن  ُيفرتض  أنه  تعين  الـ«هيك« 
غنية بأكواز الصنوبر، »بتالقي عليها حبة وبتكون 
صغرية«. من الطبيعي أن جتد أكوازًا من الصنوبر 
ثالثة  بواكري  حتمل  فالشجرة  األحجام،  متفاوتة 
مواسم. قد »جند أكوازًا من السنة املاضية«. مل 
مش  ألنن  إّمن  على  »تركوهم  بل  قطفها،  يتم 

حمرزين«.
لبنان  »ذهب  سنوات.  ثالث  من  القصة  بدأت 
أصيب  الصنوبر،  على  ُيطلق  كما  األبيض«، 
بأزمات عّدة فلم يعد حيمل الثمر، ما انعكس سلبًا 
على البلدات اليت تقع األحراج يف نطاقها وعلى 

األهالي الذين يعتاشون من هذه الزراعة.
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من  وغريها  وزارتان...  منهاجان،  ضريبتان،  مرور،  شرطيا 
»اإلدارة  حكم  حتت  الواقع  املواطن  كاهل  تثقل  اليت  الثنائيات 
من  كل  يف  السورية  للدولة  تابعة  مؤسسات  بقاء  مع  الذاتية« 
العسكري  الكردي  للحكم  السريع  التغلغل  والقامشلي.  احلسكة 
أو  كردي  كلمتا  العربية.  األكثرية  لدى  أثار خماوف  املنطقة  يف 
عربي حّلتا يف القاموس اليومي للمواطنني، حيث تتقّسم الشوارع 
واملدارس واملؤسسات و«حيتال« بعض املستائني من السطوة 
الكردية عرب حماولة التنقل داخل أحيائهم من دون املرور عرب حواجز 
»اآلخرين«... والعكس صحيح. التنّوع الذي افتخرت به »اجلزيرة« 

يستحيل أحقادًا ترتاكم وانفجارًا لن يكون بعيدًا
حاول سوريون عديدون إجياد تصنيف لكّل  القامشلي ــ احلسكة | 
من احلسكة والقامشلي يقّرب للزائر سبب اختالفهما الشديد عن 

مناطق املعارضة على تالوينها ومناطق الدولة السورية.
والعسكرية  والدميوغرافية  السياسية  الفروقات  من  هجني  خليط 

جتمع هاتني املدينتني.
»علمانيًا«، وطبعًا ضد  احلر« وإن كان  »اجليش  اجلميع هنا ضد 
سنوات  مّر  على  وتناحرتا  تقاطعتا  قّوتان  اإلسالمية.  التنظيمات 
الذاتية« نفسها على معظم معامل  »اإلدارة  احلرب، حتى فرضت 
املنطقة. ورغم تصويب »حزب االحتاد الدميوقراطي« الكردي سهام 
انفتاحه على مجيع »املكّونات« )حتى األحزاب الكردية املعارضة 

له(، ظّلت إداراته ومؤسسات ختضع حلكم اللون الواحد.
يوم  مشاهد  من  مشهد  إىل  بسهولة  يأخذك  الشوارع  املرور يف 
هادئ من حرب لبنان يف أزقة بريوت. الرايات واللباس وأمساء 
»اجلزيرة«  حالة  األوتوماتيكي، ويف  التقسيم  إىل  تأخذك  احملال 

السورية: كردي/ عربي.
يف أحد أسواق القامشلي، ينتشر عدد من احملال الصغرية اليت 
تبيع »القيمر« )ُيصنع من حليب اجلاموس ويؤكل مع العسل أو 
على  تدّل  املنطقة،  فيها  تتمّيز  اليت  الشهرية  الوجبة  املربى(. 
املتغرّيات احلاصلة. اخلبز الساخن املوّزع من الفرن القريب تلّفه 
أوراق من الكتب املدرسية حسب املنهاج الرمسي. هنا قّرر األكراد 
السورية« يف  »العربية  الكتب  كل  وأتلفوا  خاص  منهاج  اعتماد 

مناطقهم... إاّل ما استلحقه بعض الدكانني توفريًا لألوراق.
مشهد كلمات كتاب الرتبية حول الطاولة يأخذك إىل القطع الثقايف 
احلاصل. قّرر احلزب الكردي احلاكم الذهاب بعيدًا يف حتصيل كل 
مشروعية ممكنة، واليوم جتري سريعًا مراحل بناء »املؤسسات«، 

وحُترق خطوات يف سبيل »تكريد« املنطقة.
األحياء  يف  القاطنون  العرب  السكان  يستشعرها  املسألة  هذه 
املختلطة أو الصافية، حيث حكم »األسايش« )الشرطة الكردية(.

منهج عدد 2
هذا »احلكم« تظّهر باستيالء »هيئة التعليم يف اإلدارة الذاتية« على 
1115 مدرسة، فيما تدير »مديرية الرتبية« السورية 600 مدرسة 
يف املرحلة االبتدائية. أما مدارس التعليم اإلعدادي والثانوي فهي 
حتت سطوة الدولة السورية بشكل كامل، ويبلغ عددها 529 مدرسة 
متوزعة يف كامل احملافظة. اإلقبال الكبري على املدارس اخلاصة 
اليت تطبق املنهاج احلكومي، باإلضافة إىل املدارس الواقعة حتت 
سيطرة الدولة، ضاعف عدد الطالب يف الشعب، اليت وصلت إىل 

90 طالبًا يف الصف يف مدرسة العذراء.
وهذا ما دفع مديرية الرتبية إىل إحداث دوام مسائي الستيعاب 
أكرب عدد ممكن من الطالب وضمان استمرار تعليمهم، يف وقت 
بعض  أبناء  من  حتى  ختلو  الذاتية«  »اإلدارة  مدارس  فيه  تكاد 
املسؤولني »الذين يوّجهونهم حنو املدارس احلكومية، حبسب ما 
يردده هنا املواطنون الكرد. ويتهم الكثري منهم »اإلدارة الذاتية« 
اجلديدة،  املناهج  لتدريس  مت جتهيزهم  الذين  معلم،   5000 بأن 
ال حيمل معظمهم سوى شهادة اإلعدادية وال ميلكون أي مؤهالت 
للمناهج  قانوني  غطاء  أي  وجود  عدم  إىل  باإلضافة  تعليمية، 

اجلديدة.

ساحات ورايات
ساحتا الرئيس حافظ األسد يف كل من القامشلي واحلسكة ال تزاالن 
الساحات الرئيسية يف ِكال املدينتني، فيما رّكز »األسايش« حواجز 
هلم جبانب دواري »باسل األسد« يف حي املطار يف القامشلي، 

وحي غويران يف احلسكة من دون املساس به.
وعلى  الرئيس  دوار  عند  تنتشر  للحكومة  التابعة  املرور  شرطة 
ينتشر  منهم  مقربة  وعلى  القامشلي،  يف  الوحدة  شارع  امتداد 

عناصر املرور الكردية.
كل ساحة متّيزها راياتها، من العلم إىل ألوان »كردستان« وصور 

القائد الكردي عبداهلل أوجالن ولوحات »وحدات محاية الشعب«.
السيارات املتنقلة بني هذه »املعمعة« الثقافية جيب أن تسّجل لدى 
كّل من »السلطتني«، وتدفع رسومًا سنوية للجهتني، كما تنتشر 
بشكل كبري سيارات من دون لوحات، وأخرى حتمل لوحات حملية 

»قامشلو، سري كانيه )رأس العني(، تربه سيب )القحطانية(«!
وكان  مغلقًا،  كان  معظمها  احملافظة  إىل  الواصلة  الربية  الطرق 
مع  احلدود  على  »سيمالكا«  معرب  هو  للبضائع  الوحيد  املدخل 

hesekê v/s احلكم الذاتي« يف »اجلزيرة« السورية:احلسكة«
إيلي حنا, أيهم مرعي

الحكومة تتكفل برواتب املوظفني حتى من يعمل ضمن »اإلدارة الذاتية« )أ ف ب(

سيطرة  بعد  العراق«.  »كردستان 
على  الدميوقراطية«  سوريا  »قوات 
مدينة منبج وسيطرة »درع الفرات« 
على جرابلس وريفها، ُفتحت الطرقات 
مع بقية احملافظات، وعادت البضائع 
احملافظة.  إىل  منتظم  بشكل  لتصل 
لشروط  يتعرض  البضائع  وصول 
كردية تفرض على التجار، عرب تأمني 
أو  منبج  البضائع من  لنقل  سيارات 
تابعة  آليات  عرب  نقلها  أو  مربوكة، 
حبجة  الكردية،  »النقل«  ملديرية 
لتهريب  اآلليات  هذه  استخدام  منع 

السالح واالنتحاريني.

الرواتب
تتكفل  تزال  ال  السورّية  احلكومة 
من  بينهم  من  املوظفني،  برواتب 
يعمل ضمن »اإلدارة الذاتية«، كما ال 
تزال اخلدمات الطبية واألدوية تصل 
إىل املشايف، مبا فيها الواقعة حتت 

وبقع  ديرالزور،  مع  اإلدارية  احلدود  على  مركدة  بلدة  باستثناء 
والقامشلي  احلسكة  يف  للجيش  حضورًا  تشهد  صغرية  جغرافية 

وريفهما.
الوطين«،  و«الدفاع  السوري  اجليش  مع  معارك  الكرد  وخاض 
املعارك  أوىل  احلسكة.  مدينة  على  سلطتهم  إثبات  حماولة  يف 
مدخل  على  بالسيطرة  الكرد  خالهلا  جنح   ،2014 آذار  يف  كانت 
احلسكة الشمالي ومعظم األحياء الشمالية للمدينة، كما استفادوا 
السوري يف حزيران من عام  »داعش« على اجليش  من هجمات 
)الغزل،  والشرقية  الغربية  األحياء  على معظم  ليسيطروا   ،2015
العويص(،  دوالب  الغربية،  النشوة  العسكري،  احلي  العزيزية، 
قبل أن يتمكنوا من السيطرة على قرابة 90 يف املئة من املدينة، 
بعد شن هجمات على مواقع اجليش يف األحياء اجلنوبية يف كل 
من غويران والنشوة الشرقية والليلية، والسيطرة عليها يف آب 
الكردي،  املشروع  تطور  مع  تزامن  امليداني،  التقدم  املنصرم. 
يف  فدرالي،  مشروع  عن  املاضي  آذار  منتصف  يف  أعلن  الذي 
أمر  وفرض  العراق،  الربزاني« مشال   « جتربة  حماولة الستنساخ 
واقع جديد، باالستفادة من السيطرة امليدانية على مساحة تزيد 
على 15 باملئة من اجلغرافية السورية، يف حمافظة يبلغ عدد سكانها 
مليونني ومئة ألف نسمة، وتقّدر نسبة الكرد فيها بقرابة 30 يف 

املئة، يرتكزون يف كل من القامشلي وعامودا والدرباسية.

النفط بـ»حلة« جديدة!
فقدت حمافظة احلسكة تواصلها مع بقية احملافظات بعد سيطرة 
»جبهة النصرة« على كل من مدينة رأس العني يف احلسكة وبلدة 
الكنطري يف ريف الرقة الشرقي يف نهاية عام 2013. واعتمدت 
احملافظة طيلة عام 2013 على احملروقات املكّررة حملّيًا، من آبار 
و«النصرة« يف  احلر«  »اجليش  مسلحو  عليها  اليت سيطر  النفط 
ريفي ديرالزور واحلسكة، ما تسّبب بوفاة أكثر من 200 شخص 
أثناء أعمال التكرير، أو نتيجة وجود الغاز بشكل كبري يف احملروقات 

اليت تستخدم للتدفئة كالكاز واملازوت.
ومع سيطرة »الوحدات« الكردّية على مدينة رميالن النفطية، جنحت 
باسترياد ثالث مصاٍف متوسطة احلجم إىل حقول رميالن، وبدأت 
وتفعيل  الوقود،  حمطات  يف  وبيعها  والبنزين،  املازوت  بإنتاج 
جانب  وإىل  احملافظة.  اخلاّصة يف  الوقود  حمطات  مبعظم  العمل 
يف  حمليًا،  النفط  تكرر  اليت  اآلبار  بعض  تزال  ال  رميالن،  آبار 
عليها  تسيطر  اليت  رميالن،  وريف  وتل محيس  اليعربية  منطقيت 
قوات »الصناديد« التابعة لـ«حاكم اجلزيرة« الشيخ محيدي دهام 
»سوبر«، أي مكّرر  اهلادي، واليت تكّرر نفطًا، يطلق عليه حمليًا 

مرتني.
اخلام،  بالنفط  كبرية  خزانات  مبلء  احمللي  التكرير  عملية  وتبدأ 
وتوضع إطارات يف أسفلها ألجِل إشعاهلا، وبعد وصول النفط إىل 
درجات مرتفعة، ُتسَحب احملروقات امُلنتجة عرب أنبوب يوضع يف 
أسفل اخلزان، وينتج من العملية البنزين واملازوت والكاز، حبسب 

لون املادة املستخرجة وثقلها.

حصن الحسكة »فوج كوكب«
مدينة  شرق  كم   12 كوكب،  قرية  يف  السوري  اجليش  يتمركز 
احلسكة. ووسط القرية يقع جبل كوكب الذي يرتفع أكثر من 350 
مرتًا عن سطح األرض، وحيكم اجلبل املدينة ناريًا بشكل كامل، 
ويّتخد مراكزه كّل من اللواءين 121 و123 التابعني لـ«الفرقة 17«. 
وهو يساعد على إشراف اجلبل الناري على أرياف املدينة بهدف 
منع املسلحني من التمركز يف الريف القريب، وأسهم بشكل فاعل 
يف استهداف مسلحي »داعش« خالل هجماته على األحياء اجلنوبية 

للمدينة يف متوز وآب من عام 2015.

بصيانة خطوط  التكفل  إىل  باإلضافة  الذاتية«،  »اإلدارة  سيطرة 
املياه والكهرباء واالتصاالت. لكن توفري »األمان« ال ينسحب على 

»التقدميات« املعيشية.
من  القامشلي،  مدينة  يف  عدة  أحياء  طاولت  اليت  فالتفجريات 
وضع  إىل  املطاعم  أصحاب  دفعت  عامة،  وأماكن  مطاعم  بينها 
حّراس مدنيني مسّلحني، أو إغالق األبواب من اخلارح وعدم فتحها 
تكرار جتربة تفجري مطعمي  اإلدارة، خشية  للمعروف من قبل  إال 
»ميامي« و«كربييل« يف ليلة رأس السنة امليالدية الفائتة. هذا 
اإلجراء يظهر على حنو كبري يف حّي الوسطى يف القامشلي، حيث 

األكثرية اآلشورية والسريانية واألرمنية.
معارك عسكرية وثقافية ناجحة

تعّد حمافظة احلسكة من أواخر احملافظات اليت دخلت الصراع املسلح 
يف احلرب اليت تعيشها البالد. الثاني عشر من شهر تشرين الثاني 
من عام 2012 كان موعد سقوط مدينة رأس العني بيد »اجليش 
احلر« و«جبهة النصرة« اآلتيني من احلدود اإلدارية حملافظة الرقة. 
احملافظة،  يف  السورية  األمنية  والقوة  اجليش  وعتاد  عدد  قّلة 
دفعت بالقيادة للتفكري بتسليم املدن الشمالية لـ«وحدات محاية 
الشعب« الكردية، اليت كان أّول ظهور هلا يف مدينة رأس العني، 
عندما منعت »احلر« و«النصرة« من السيطرة على األحياء الكردية 
يف املدينة، وسرعان ما انتشرت يف مدينيت الدرباسية وتل متر 
يف ريف احلسكة الغربي، ومن ثم تسّلمت مدن »املالكية ورميالن 
وعامودا« وكامل الشريط احلدودي مع تركيا. إال أن الكرد حتى 
اىل  بـ«النظام«  دفعت  ثورة  بفعل  كان  جرى  ما  أن  يرون  اآلن 
االنسحاب من كافة املدن باستثناء احلسكة والقامشلي. كذلك، 
سقطت الحقًا مدينة الشدادي وجبل عبد العزيز وتل براك واهلول 

وتل محيس بيد »النصرة« و«اجليش احلر« مطلع عام 2013.
بعد عام على سقوط رأس العني، جنح الكرد يف استعادة السيطرة 
عليها بشكل كامل، واإلعالن عن تشكيل »اإلدارة الذاتية« لتنظيم 
الكردية،  »الوحدات«  قبل  من  عليها  املسيطر  املناطق  شؤون 

واإلعالن عن تشكيل »جملسني« تنفيذي وتشريعي.
أسقط الكرد الحقًا كلمة »مؤقتة« على جمالسهم وبدأوا يتحدثون 
عن »اإلدارة الذاتية« كحالة أمر واقع، وجرى تأكيد ذلك من خالل 
انتخاب شخصية عشائرية بارزة، هي شيخ قبيلة مشر محيدي دهام 
اهلادي، حاكمًا لـ«مقاطعة اجلزيرة« يف متوز من عام 2014. يف 
القامشلي،  مدينة  توّسعوا يف معظم  الكرد قد  األثناء كان  هذه 
وبدأوا  احلسكة،  مدينة  يف  األحياء  من  عدد  على  سيطرة  مع 
يطبقون قوانني استحدثتها »اإلدارة الذاتية« على مناطق تنتشر 
فيها الدولة السورية. فجرى إدخال »اللغة الكردية« إىل املنهاج 
كامل  منهاج  تأليف  جيري  أن  قبل   ،2014-2013 لعام  الدراسي 
باللغة الكردية للطالب يف املرحلة االبتدائية من الصف األول حتى 
الدراسي 2014/ 2015. وتطور املنهاج  العام  الثالث يف  الصف 
العربية،  )الكردية،  الثالث  باللغات  منهاجًا  ليصبح  العام  هذا 
السريانية( للطالب من الصف األول حتى اخلامس، مع خطة بأن 
يشمل الطالب حتى الصف التاسع يف العام املقبل، باإلضافة إىل 
استحداث قوانني للسري، وتشكيل قوات أمن حملية، فيها أقسام 
خاصة بتنظيم املرور، باإلضافة إىل سن قانون للخدمة اإللزامية 
األول  تشرين  يف  التنفيذ  حيز  دخل  الذاتي«(  الدفاع  )»قانون 
بالتزامن مع استحداث مؤسسات  من عام 2014. جرى كل ذلك 
خدمية للمياه واالتصاالت والكهرباء والطاقة والتعليم والبلديات، 
باإلضافة حملاكم خاصة مسيت »حمكمة الشعب«. ليتمكنوا بعدها 
بعد  براك  وتل  واليعربية  تل محيس  من  كل  على  السيطرة  من 
معارك مع »داعش«، باإلضافة إىل السيطرة على جبل عبدالعزيز 
واهلول والشدادي، ليسيطروا بذلك على معظم حمافظة احلسكة، 
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يوجد يف العاصمة بريوت، يف منطقة عني املريسة حتديدًا، شارع 
باسم بيارد دودج. يف ثالثينات القرن املاضي، كان دودج هذا 
رئيسًا للجامعة األمريكّية يف بريوت. كان له وظيفة أخرى أيضًا، 
إّنه  شهرته...  عنوان  تكون  أن  فصاعدًا،  اآلن  ِمن  جدير،  وهو 
والواشي يف  النّمام  على  )ُتطلق  »الفّسيد«  األمريكي  األكادميي 
كّية - الساخرة(. كان لبنان آنذاك حتت »االنتداب«  اللبنانّية املحَ

الفرنسي.
فرنسّية، حتمل  دبلوماسّية  وثيقة  على  »األخبار«  الزميلة  حصلت 
يف  مؤّرخة  لبنان،  يف  سرّية«  سياسّية  منّظمة  »اكتشاف  عنوان 
ِمن  مرسلة  برقّية  عن  عبارة  الوثيقة   .1935 الثاني  تشرين   29
وزير  إىل  مارتل،  دو  لبنان،  يف  الفرنسي  السامي«  »املندوب 
خارجّية بالده يف باريس. أرفقت الربقّية بتقرير رفعه مفتش عام 
تحّدث فيه عن لقائه  املؤسسات الفرنسّية آنذاك إىل دو مارتل، يحَ
بدودج، فيقول: »قابلين السّيد دودج، رئيس اجلامعة األمريكّية 
يف بريوت، والسّيد بيانكي األستاذ فيها، فتحّدثا عن توّرط بعض 
وقد  )االجتماعي(.  القومي  السوري  احلزب  موضوع  يف  الشبان 
حرص املسؤولون يف اجلامعة، ليس فقط على توضيح أن ليس 
هلم أّي عالقة بهذه املنظمة، بل على إثبات أّنهم يشجبون العواطف 
التجمع  هذا  على  املّرضني  حّركت  اليت  والعنيفة  املضطربة 
ومنّظميه«. ويضيف الفرنسي، حبسب الوثيقة، أّنه »خالل الصيف 
املاضي، الحظ عميد كلّية الفنون والعلوم السّيد نيكوالي، سلوكًا 
مشبوهًا ألنطون سعاده، فأعلم الرئيس دودج بذلك، واألخري حّذر 
بدوره األمن العام يف شهر تشرين األول. إّن مدراء اجلامعة بدوا 
يف  وتكرارًا  مرارًا  ُيذكر  املؤسسة  اسم  لرؤية  جّدًا  متأثرين  لي 
شّكون يف أننا نتوقع  الصحافة املتعّلقة بهذه القضّية. وهم ال يحَ
منهم تصحيح سلوكهم جتاه الُسلطة التمثيلّية )سلطة االنتداب(. 
ُمشكلة ضمري،  ُتشّكل هلم  األعمال  أّن هذه  أيضًا،  الواضح،  ِمن 
فإّنهم يتساءلون عن نتائج أفعاهلم، كما يتساءلون بقلق وباسم 
املثالّية الدينّية اليت ُتلهمهم، ما إذا كانوا قد ساهموا، هم أنفسهم، 
يف خلق هذا االضطراب العقلي والقلق النفسي الذي ُتظهره هذه 
القضّية يف الشباب السوري« )آنذاك كان ُيقصد بالسوريني أبناء 
سوريا ولبنان وأبعد ِمن ذلك أيضًا، كما أن اجلامعة األمريكّية يف 
بريوت كان امسها الرمسي الكلّية السورّية الربوتستانتّية، وذلك 

منذ تأسيسها عام 1866(«.
وُيكمل التقرير املرفق بربقّية »املندوب السامي« دو مارتل: »بعض 
ليربالّية  أن  ُتظهر  املتهمني،  حول  لي،  أعطيت  اليت  التوضيحات 
املؤسسة ُتساهم يف خلق أجواء التعّصب والشحن والطائفي الذي 
سود يف بعض التكتالت داخل اجلامعة، وحتى بني األساتذة«.  يحَ
هكذا، أخريًا ُكِشف أمر سعاده و«تنظيمه السرّي« احلديث. أّدى هذا 
إىل اعتقاله ِمن قبل القوات الفرنسّية، وكّل هذا »بفضل« رئيس 
اجلامعة األمريكّية دودج، وهو األكادميي العلمي »الليربالي« جّدًا 
كما يقول الفرنسّيون يف وثيقتهم. أكثر ِمن ذلك، تتحّدث الربقّية 
عن »شحن طائفي«! إن كان مّثة ما ُيقّر به العدو قبل الصديق، 
عجيب!  الطائفّية.  ضد  املناضلني  أبرز  أحد  كان  أّنه  لسعاده، 
ُتظهر هكذا وثائق حجم اللغط واملسخ والسطحّية على املستوى 
الثقايف، آنذاك، بني املسؤولني الدبلوماسيني الغربيني أنفسهم، 
رغم أّنهم، منذ ذلك احلني وقبله وبعد، ُيقّدمون أنفسهم على أّنهم 
احلني حتديدًا،  ذلك  العامل، ويف  جامعات  كّل  العامل«.  »أساتذة 
مُيارس فيها النشاط السياسي كفعل اجتماعي طبيعي، لكن عندما 
يتعّلق األمر بـ«السوري« أنطون سعاده، وبقضّية »نهضة« وحترر 
ِمن »االنتداب« وِمن كّل سلطة أجنبّية، ُتصبح هذه ُمشكلة تعّذب 
»ضمري« رئيس اجلامعة األمريكّية، وُيصبح هكذا نشاط، عندهم، 
يأِت  مل  باملناسبة،  املضطربة«.  والعقول  »العواطف  قبيل  ِمن 
سعاده يف كتاباته الحقًا، وصواًل إىل يوم إعدامه، على ذكر اجلهة 
التحديد. رمبا رحل ومل  الفرنسيني على وجه  اليت وشت به إىل 

ن فعلها هو دودج األمريكي. علم أّن محَ يحَ
وُتكِمل الربقّية الدبلوماسّية الفرنسّية، السرّية آنذاك، متحّدثة عن 
بلغ بعد الثالثني ِمن العمر، وبالتالي  لحظون فيها أّنه مل يحَ سعاده. يحَ
لعبون هنا دور  فهو »غري قادر على احلكم السليم والصحيح«. يحَ
رتفع منسوب السخافة  األب احلكيم، الفاهم، إّنا بأداء سخيف. ثّم يحَ
عندما يورد »احلاكم الفرنسي« أن سعاده متهم بـ«النازّية«. هذا 
ِمن  العديد  فيه  وجاراهم  الفرنسّيون،  املسؤولون  عليه  درج  ما 
القومي  السوري  »احلزب  لظاهرة  امُلللني  عن  فضاًل  الساسة، 
سعى لطردهم ِمن  ن يحَ االجتماعي«. بالنسبة إىل الفرنسيني، كّل محَ
البالد اليت احتلوها ال بّد أن يكون على عالقة بإيطاليا )الفاشّية( أو 
أملانيا )النازّية(. هنا »يقع« الفرنسي يف حتليله لسرية سعاده، 
الربازيل  حسنًا،  وأملانيا«.  الربازيل  علومه يف  »تلقى  إّنه  قائاًل: 
هذا  أرضها.  وطأتا  قد  سعاده  قدما  تكن  فلم  أملانيا  أّما  نعم، 
مقطوع به. زارها الحقًا، بعد سنوات، كمحطة يف رحلة سفر طويلة، 
إّنا يف تاريخ الربقّية الفرنسّية مل يكن هذا قد حصل، وبالتالي 
ُأعّدت  مفرتضة  »بروباغندا«  إىل  ُتشري  إّنا  »الواقعة«  هذه  فإّن 
سلفًا إلسقاطها على سعاده. اآلن، مع هكذا وثائق، حلقبة ما قبل 

اندالع احلرب العاملّية الثانية، تتضح صورة التاريخ أكثر.
الفرنسّية،  اخلارجية  وزارة  إىل  املرفوع  )الرسالة(  التقرير  كاتب 

وثائق حتكي قصة الكشف عن أنطون سعاده وحزبه
رئيس اجلامعة األمريكية »جاسوساً« عند املخابرات الفرنسية واللبنانية

محمد نزال

عرب )املندوب( دو مارتل، هو شخص ُيدعى بونوار )مفّتش عام 
األرشيفي  رقمها  املرفقة  الرسالة  هذه  الفرنسّية(.  املؤسسات 
كاتب  خيتم  امُلهم،   .637 فرقمها  األصلّية  الربقّية  أما   .1130
التقرير الفرنسي قائاًل: »تبنّي أّن مسألة احلزب السوري القومي 
إال  عواقب سياسّية،  وأّنها ال حتمل  ليست خطرية،  )االجتماعي( 
االضطراب  يعكس  نفسّيًا  دلياًل  كونها  يف  تكمن  أهمّيتها  أّن 
ارتباكًا  تكشف  فهي  والسوري.  اللبناني  الشباب  لدى  الداخلي 
النّيات، مع  فكرّيًا شديدًا، ومزجيًا غري متجانس جتتمع فيه أسوأ 
)اجلامعة  دودج  الرئيس  النقّية.  واملشاعر  السخّية  االندفاعات 
رتاح أمام الطاقات اليت  األمريكّية( ُيشبه الساحر املبتدئ، الذي يحَ
ُيطلقها ِمن دون انتباه، وقد شّكل فضيحة كبرية للرئاسة العليا 

يف اجلامعة اليت تتبع املذهب الربوتستانيت«.
إذًا، هذه هي لغة »األنوار« يف السياسة الفرنسّية )عندما تكون 
حتت الطاولة(. هكذا يسخرون أيضًا ِمن شخصّية رئيس اجلامعة 
األمريكّية. يف الواقع، حبسب ما ورد يف الربقّية، فإّن دودج حبق 
تضح،  التفاهة. إضافة إىل ذلك، يحَ ِمن  يتوّفر على منسوب عاٍل 
حبسب الفرنسي، أّن »املثالّية الدينّية اليت كانت تلهم دودج« هي 
اليت دفعته للنميمة وكشف موضوع احلزب. الواقع أّن دودج عندما 
أدرك أّن مصاحل بالده، امُلتّلة للبالد هنا، يف خطر، أسرع إىل دق 
جرس اإلنذار. هذا »التحّسس« امُلبكر ُيسّجل له. باملناسبة، كان 
هلذا الشخص وجه آخر سنة 1933 )أي قبل عامني ِمن الوشاية(، 
وذلك عندما أرسل إىل سعاده ميدحه ويشيد مبؤلفه »عيد سيدة 
صيدنايا وفاجعة حب« قائاًل: »وجلتم يف األدب العربي بابًا ال يزال 
موصودًا دون الكثريين، هو الفن القصصي اجلميل الذي تفتقر 
إليه اللغة، وهي اآلن يف طور نهضة ونو« )اجمللة، بريوت، 1933 
اجمللد الثامن، ص 71(. هذا الكالم عن مؤسس »احلزب السوري 

يف سوريا )رقمه 193( بتاريخ 13 أيلول 1940 ملة عن تأسيس 
احلزب، وفيه أّن »نشاط سعاده ابتدأ سنة 1931، لكن احلزب جرى 
ذت الُسلطات علمًا يف  اإلعالن عنه فقط يف عام 1935، حيث أخحَ
العام بنشاطات سعاده... وهو ُيعّرض أمن اجملتمع  صيف ذلك 
للخطر، ويدعو إىل النضال ضد سيطرة ونفوذ رجال الدين، واألخطر 
التام  االستقالل  إىل  يدعو  الذي  االستقاللي،  احلركة  توّجه  هو 
ورثة  الفرنسّيون،  هكذا،  عربّية«.  جبهة  لقيام  والسعي  لسورية 
رون هنا النضال ضد سيطرة رجال الدين على اجملتمع  فولتري، يحَ
عرتف التقرير باألثر السليب لإلعالن عن اكتشاف تنظيم  »جرمية«. يحَ
الثاني  تشرين   16 صبيحة  االجتماعي«  القومي  السوري  »احلزب 
1935 يف بريوت، فيقول: »يف اليوم التالي، انتشر خرب اكتشاف 
احلزب يف لبنان، ِمن خالل تعليقات الصحف الطويلة، فغدا أنطون 
سعاده للحال مشهورًا. أثار هذا اخلرب ضّجة كبرية وخلق شعورًا ِمن 

التعاطف مع هذا التيار اجلديد نتيجة جلرأة عقيدته«.
واجه سعاده املكمة املختلطة خبطاب رد فيه على اتهامات العالقة 
إلّي بأن احلركة اليت  باألجانب، قائاًل: »وبناء على توجيه الكالم 
عندنا  تقليد  ال  أّن  أقول  أوروبّية،  حلركات  تقليد  هي  بها  أقوم 
لسنا  أوضح  وبعبارة  الغري،  شارات  يتبعون  ن  ِمحَ لسنا  ُمطلقًا. 
حتت تأثري أي عامل أجنيب«. يف تلك احلقبة، حقبة احلرب العاملية 
الثانية، وما سبقها وما تالها، كانت وصمة »النازّية«، وما زالت 
إىل حد ما، مبثابة »وصمة عار« العصر احلديث. كثريون، قدميًا 
وحديثًا، وصموا سعاده بها، رغم ما له ِمن تصرحيات ومواقف، 
على املستوى املنهجي والتأسيسي حلزبه، تنفي ذلك. ِمن تلك 
الشواهد، أّنه يف حزيران 1935، وقبل انكشاف أمر احلزب بنحو 
ستة أشهر، ألقى سعاده يف اجتماع سرّي لألعضاء خطابًا وصفه 
باخلطاب املنهاجي األول، وقد جاء فيه: »أريد يف هذه املناسبة 
أن أصّرح أّن نظام احلزب السوري القومي االجتماعي ليس نظامًا 
هتلرّيًا، وال نظامًا فاشّيًا، بل هو نظام سوري حبيث ال يقوم على 
التقليد الذي ال يفيد شيئًا، بل يقوم على االبتكار الذي هو ِمن 
مزايا شعبنا« )اآلثار الكاملة، اجلزء 2، ص 6، بريوت 2001(. يف 
موقف آخر، يقول سعاده: »إننا نشعر اآلن بوجود دعاية إيطالّية 
قوّية يف هذه البالد خصوصًا، ويف الشرق األدنى عمومًا. كذلك 
ِمن  ذلك  ومبثل  أملانيا،  جهة  من  الدعاّية  هذه  مبثل  حنن  نشعر 
دول أخرى، فزعامة احلزب السوري القومي االجتماعي حُتّذر مجيع 
نعرتف  ال  إننا  األجنبية...  الدعايات  فريسة  الوقوع  ِمن  األعضاء 
بقى الفكر السوري حّرًا ُمستقاًل.  ب أن يحَ مببدأ الدعاية األجنبية. جيحَ
أّما املصاحل امُلشرتكة، فنحن ُمستعّدون ملصافحة األيدي اليت متتد 
إلينا بنّية حسنة، صرحية يف موقف التفاهم واالتفاق« )املصدر 

السابق، ص 8(.
اليوم، يف 16 تشرين الثاني عام 2016، ُيكِمل »احلزب السوري 
اليت ولدت  األحزاب  أقدم  أحد  الـ 84.  عامه  االجتماعي«  القومي 
غالبًا  التاريخ  سمح  يحَ النشاط. ال  تزال على قيد  املنطقة وال  يف 
يقول  ن  محَ مّثة  قاطع.  حنو  على  »اخلطأ«  أو  »الصح«  مبحاكمات 
لكّن  األحوال.  أحسن  يف  للفهم  حماولة  فقط.  ُيقرأ  التاريخ  إّن 
)كما  أحيانًا  ُكر  ميحَ امُلستمّرة،  حركته  ورغم  املقابل،  يف  التاريخ، 
يقول الفيلسوف األملاني هيغل(. ِمن »مكر التاريخ« )بكّل األسى( 
أن يكون لألمريكي بيارد دودج شارع بامسه يف بريوت، ثّم ال 
يكون البن هذه البالد، ألنطون سعاده، ساحة بامسه على مساحة 

هذه البالد.

القومي االجتماعي« انقلب رأسًا على عقب 
أن سعاده  األمريكي  أدرك صاحبه  عندما 
حقيقة لديه مشروع نهضوي، فأسرع إىل 

امُلتلني للتحذير واإلنذار واالعتذار.
الفرنسّية  املكمة  تستطع  مل  ذلك،  إىل 
املختلطة، اليت حاكمت سعاده ومعاونيه، 
)وكأن  باألجانب«  »االتصال  تهمة  إثبات 

هذه املكمة ليست أجنبّية!(. هذه التهمة اليت أصبحت »حقيقة 
يف  يأتي  سعاده،  مشروع  معارضي  ِمن  كثريين  عند  تارخيّية« 
الذين  الدين  ورجال  الفرنسي«  »االنتداب  سلطات  طليعتهم 
عترب أّن ُمّرد فصل الدين عن الدولة  أصدروا كتبًا، رّدًا عليه، تحَ
آنذاك(.  املسيحيني  ِمن  الدين  رجال  )خاصة  الكبري«  »اإلثم  هو 
للوصول  بينهم  فيما  املتنافسون  التقليدّيون،  السياسّيون  أّما 
يف  الربيطانيني  أو  للفرنسيني  يتمّلقون  فكانوا  املناصب،  إىل 
حقبة صراع الدولتني على بالد املنطقة. ناهيك عن زعماء »الكتلة 
عندما  مباشرة  سعاده  إليهم  تعّرف  الذين  دمشق  يف  الوطنّية« 
الربازيل سنة 1930. لقد خرب سعاده أولئك  عاد إىل الوطن ِمن 
الزعماء والتنافس فيما بينهم، وِمنهم الذين سّلموا فيما بعد بقرار 
ِمن  أنفسهم  وهم  األتراك.  إىل  االسكندرون  لواء  تسليم  فرنسا 
الثورة يف فلسطني، وذلك عام 1936 عندما  الذين تآمروا على 
يف  وايزمن  حاييم  الصهيوني  الزعيم  ُيفاوض  مردم  مجيل  كان 
باريس على رأس ثوار فلسطني، ُمقابل التوسط مع رئيس الوزراء 
االستقالل  ِمن  نوعًا  السورّية  البالد  إلعطاء  بلوم  ليون  الفرنسي 
لصاحل  موقف  على  ثبتوا  قّلة  بني  ِمن  غوريون(.  بن  )أرشيف 
الشهبندر. كانت عالقته  الرمحن  بالدهم، بكل وضوح، كان عبد 
متازة بسعاده. جرت تصفية الشهبندر الحقًا ِمن قبل بعض زعماء 
»الكتلة الوطنية«. كان منوعًا على هذه النوعّية ِمن الناس أن 

حتيا. مّرد حياتهم متثل خطرًا على مسار اللعبة الكربى.
نضم إىل قائمة »أعداء« سعاده، آنذاك، أحزاب طائفّية شّجعت  يحَ
سلطات االنتداب على تأسيسها، وذلك بهدف التأثري على »احلزب 
السوري القومي االجتماعي« وانتشاره يف أوساط الطوائف كاّفة. 
ذكر تقرير صادر عن املفوضّية العليا لـلمندوب السامي الفرنسي  يحَ

اتهم سعاده 
بالنازية علمًا أنه 
واجه محازبني 
مرارًا: احذروا 
الدعاية النازية 

والفاشية

يف سجن الرمل

معتقال من الفرنسيني
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
حرب يطلب من »املالية« التحقيق يف عمليات 

»MTC« مشبوهة يف شركة
 

تقدم وزير اإلتصاالت يف حكومة تصريف االعمال بطرس حرب بإخبار 
إىل النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم يتعلق حبصول عمليات 
 MTC مشبوهة تتمثل بتواطؤ موظف أو أكثر من العاملني لدى شركة
 TOUCH اليت تشغل شبكة اهلاتف اخلليوي الثانية املعروفة بشبكة(
على  حصوهلم  لقاء  موردة  شركات  مع  اللبنانية(  الدولة  حلساب 
التحقيق  إلجراء  يلزم  من  بتكليف  حرب  وطلب  املورد.  من  عموالت 
واملسهلني،  واحملرضني  واملشرتكني  املرتكبني  حتديد  إىل  توصاًل 
وتوقيفهم وإحالتهم موقوفني إىل القضاء اجلزائي املختص إلنزال 

أقصى العقاب بهم.
واشار حرب يف اإلخبار اىل ان وزارة االتصاالت سارعت اىل حتذير 
لديها،  العاملني  صفوف  خرق يف  وجود  إمكانية  من   MTC شركة 
 Owner Supervisory( املالكني  هيئة  من  كتاب  مبوجب  ذلك  وكان 
من شركة  املالكني  هيئة  وطلبت   .2016/10/13 مؤرخ يف   )Board
MTC إفادتها عن نتائج التحقيقات اليت سوف تقوم بها مع األشخاص 
املشتبه بتورطهم ملباشرة املالحقات حبقهم، ال سيما وأن أي عملية 
احتيال أو رشوة، أو ما شابه، يقوم بها أي من العاملني يف شركة 
مداخيل  من  اخلزينة  اىل  العائد  الصايف  على  سلبًا  تنعكس   MTC

اهلاتف اخلليوي، وهي تشكل بالتالي جرم سرقة أموال عاّمة.
وقد أجابت شركة MTC على مراسلة هيئة املالكني مبوجب كتابها 
املؤرخ يف 2016/10/17، مؤكدة أنها تقوم باستقصاء داخلي للحقائق 
أفعال  على  لديها  العاملني  أحد  إقدام  حول  الشبهات  قامت  كلما 
وزارة  من  إليها  الواردة  باملعلومات  حتقق  بالتالي  وأنها  احتيالية، 
االتصاالت واليت تبني لشركة MTC أنها تستند إىل تسجيل صوتي 
يعود اىل 2016/9/29. كما أضافت شركة MTC أنها قامت بفصل 
العمليات االحتيالية وحجبت  أحد املدراء لديها املشتبه بضلوعه يف 
 MTC عنه حق الولوج اىل نظام الشركة االلكرتوني. وانتهت شركة
اىل التأكيد أنها تعتمد مبدأ عدم تغطية أي من العاملني لديها يف 
حال قيامه بأعمال جرمية، واعدًة بأنها سوف تعمد اىل اختاذ كافة 

التدابري القانونية مع العاملني الذين يثبت تورطهم.
شركة  اىل  كتابًا  جمددًا  املالكني  هيئة  أرسلت   ،2016/11/1 ويف 
إنها  قالت  اليت  الداخلية  التحقيقات  نتيجة  عن  لالستعالم   MTC
جتريها. أجابت شركة MTC على مراسلة هيئة املالكني هذه مبوجب 
املديرين  أحد  أن  ثبت هلا  أنه  فيه  تفيد   2016/11/10 تاريخ  كتاب 
لديها قد أقدم فعاًل على التواطؤ مع احدى الشركات املوردة، وأنها 
سوف تنظر يف إمكانية اختاذ التدابري القانونية حبقه على ضوء نتيجة 
التحقيقات اليت جتريها. وقد ورد مؤخرًا اىل وزارة االتصاالت خرب 
العمل  عن  خاروف  نصري  السيد  أوقفت   MTC شركة  أن  مفاده 

لديها.
 MTC وانتظرت وزارة االتصاالت نتيجة التحقيقات اليت قالت شركة
يف كتابها تاريخ 2016/11/10 أنها شارفت على االنتهاء منها، غري 

.MTC أن أي خرب مل يأت من شركة
ألربعة  صوتي  تسجيل  على  مبنيًا  حتقيقًا  اجلديد«  »تلفزيون  وبث 
أشخاص يتبني منه صحة املعلومات اليت بلغت الوزارة سابقًا، ويفيد 
أن شركة MTC قد ضبطت عملية احتيال ورشوة منظمة يقوم بها 

شخص أو أكثر من العاملني لديها يف مراكز املسؤولية.
ويف تعليق على اخلرب نشره أيضًا التلفزيون املذكور، مل تنف شركة 
العمل،  عن  املعين  الشخص  أوقفت  أنها  أفادت  بل  األمر،   MTC

واكتتفت بالقول بانها ال تزال تقوم بتحقيق داخلي يف املوضوع.
بنتيجة  االتصاالت  وزارة  افادة  عن   MTC شركة  لتأخر  وبالنظر 
التحقيق الداخلي اليت قالت أنها تقوم به، أرى نفسي مضطرًا، حفاظًا 
على املال العام، إىل تقديم اإلخبار احلاضر، طالبًا تكليف من يلزم 
إلجراء التحقيق يف الوقائع املبينة أعاله، توصاًل إىل حتديد املرتكبني 
واملشرتكني واحملرضني واملسهلني، وتوقيفهم وإحالتهم موقوفني 

إىل القضاء اجلزائي املختص إلنزال أقصى العقاب بهم.

سوري يقارن بينه و»طليقة البغدادي«: ملاذا 
ال أزال موقوفاً؟

ال خيفي السوري حسن الرباقي »امتعاضه« من عدم مساواته بآخرين 
االرهابي،  داعش  تنظيم  اىل  االنتماء  عينه،  باجلرم  توقيفهم  جرى 
البغدادي«  بكر  »ابو  طليقة  الدليمي  بسجى  نفسه  مقارنا  وتركهم 

والضابط السوري املنشق صاحل مجعة، اللذين اطلق سراحهما.
وعرب الرباقي عن »مكنوناته« اثناء مثوله امام احملكمة العسكرية بتهمة 
انتمائه اىل تنظيم داعش فضال عن مشاركته يف احداث عرسال اليت 
اليت اسفرت عن استشهاد  العام 2014  الثاني من اب  وقعت يف 

عسكريني من اجليش بينهم ضباط وجرح اخرين وعمليات خطف.
كيفية  حول  ووقائع  باعرتافات  االولية  الرباقي  افادة  »تضّج«  و 
انتقاله من تنظيم اىل اخر لريسو به االمر اىل مبايعة داعش، ليّعرج 
يف تلك االفادة على الدور الذي »اسند اليه« خالل احداث عرسال.

اعاد رئيس احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل تالوة تلك االفادة 
البدء مبجموعة »جتمع شهداء  على مسامع املتهم، وكيف التحق يف 
حوش عرب« التابع للجيش احلر، قبل ان يبايع تنظيم جبهة النصرة 
ثم تنظيم داعش االرهابيني، واعرتافه اوليا بقتال اجليش اللبناني 
الرهوة  وادي  اجلرود ومتركز يف  من  اشخاص  ثالثة  حيث اصطحبه 
على تّلة مطّلة على وادي احلصن حيث اطلق النار على مراكز اجليش 
هناك. وبقي »يف مركزه« ملدة اسبوع. وهو كان قد بايع صاحل مجعة 

الذي التحق بالنصرة ثم داعش.
وقال املتهم عن تلك االعرتافات انه ادىل بها حتت الضرب والتعذيب، 
ضابط  »فهو  مجعة  سراح  اطالق  على  »االعرتاض«  يرتدد يف  ومل 
ازال  ال  انا  السجن فكيف  من  خرج  له وهو  تابعا  وانا كنت  منشق 
موقوفا«. سأل املتهم رئيس احملكمة ليقحم ايضا طليقة البغدادي 
مع  التبادل  عملية  يف  سراحها  اطلق  اليت  الدليمي  سجى  العراقية 

النصرة لتحرير العسكريني الذين كانوا اسرى لديها.
الرباقي بالسجن مدة سبع  ويف احملصلة، فان احملكمة حكمت على 

سنوات اشغاال شاقة.

هكذا فّر املختار تاركاً النساء يواجهن العناصر 
األمنية

عليا وخالدية وحليمة وآمنة وعائشة وعليا ط. املختارة، سّت نساء 
مثلن امس امام احملكمة العسكرية اىل جانب سبعة رجال بينهم خمتار 

احدى القرى العكارية، والتهمة معاملة عناصر امنية بالشدة.
خلفهم  النسوة  وقفت  فيما  االمامي  الصف  يف  »الرجال«  اصطف 
استجواب  عبداهلل  حسني  الركن  العميد  احملكمة  رئيس  بدأ  حني 
»املختار« الذي اخذ حّيزا كبريا من وقت احملكمة يف ظّل انكار االخري 
اهلرب على سطح سيارة احد املدعى عليهم لدى حضور الدورية اىل 
القاضي  العامة  النيابة  ممثل  من  اصرار  قابله  الذي  االمر  منزله، 
الواقعة باعرتاف املدعى عليه سائق  فادي عقيقي على ثبوت هذه 
سيارته«،  على  »ضرب  املختار  ان  البدء  يف  زعم  الذي  السيارة 
ل  200 شخص،  من  اكثر  حيث جتمهر  منزله  امام  من  مروره   اثناء 
سطح  على  يقبع  املختار  ان  سريه  من  امتار   10 بعد  »يكتشف« 

السيارة.
وجاء دور »املختارة« لتؤكد بانها منعت الدورية االمنية من الدخول 
اىل منزهلا« فاجلو كان حارا ومثة اشخاصا نائمون على االرض وال 
جيوز للدورية ان تدخل يف هذه احلالة«. وهل رأيت املختار يهرب 
اآلخر  اجابت:«هو كان يف املقلب  الدورية  من املنزل لدى وصول 

ومل أره اثناءها«.
وجاء جواب باقي النسوة اثناء استجوابهن مّوحد« ما رشقنا الدورية 
باحلجارة بنوب«. اما جواب املدعى عليهم االخر فكان النفي:« ما كنا 

باملكان بنوب«.

ُقتل على شرفة منزله برصاصة طائشة
ينضم الشاب حممد شاب عطوي )27 عاما( اىل قافلة ضحايا الرصاص 
الطائش، حيث اخرتقت رصاصة جسده اثناء وجوده على شرفة منزله 

يف حي السلم.
وكان اشكال قد وقع يف املنطقة بني عدد من الشبان الذين راحوا 
يطلقون النار يف اهلواء، فيما كان املغدور على شرفة منزله عندما 

اصيب برصاصة اردته على الفور.

10 موقوفني بتزوير مستندات سفر
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع 
بتوقيف عشرة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية. كما 
اوقفت سبعة اشخاص جبرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص بطرق 
غري شرعية ودخول خلسة وشخص جبرم تعاطي املخدرات وتسهيل 
اعمال الدعارة واخرين جبرم القيام بعمليات نصب واحتيال واستعمال 

جواز سفر غري عائد حلامله.
القضاء  اىل  مجيعًا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

عاد للسياحة وشارك يف حماوالت قتل وخطف 
وسلب

من  حافاًل  سّجاًل  ح.ج.  للموقوف  فان  سّنه،  صغر  من  الرغم  على 
خطف  بعمليات  ومرورا  امنيني  قتل  مبحاوالت  بدءا  اجلنائية  اجلرائم 
اىل السلب بقوة السالح، لكن املتهم ينسب كل تلك اجلرائم اىل 
»عصابة حممد د.« وما اعرتافاته عن ارتكابه تلك اجلرائم سوى نتيجة 

الضرب الذي تعرض له يف التحقيق االولي.
يؤكد ح.ج. انه استقر يف اململكة العربية السعودية يف منطقة جّدة 

حيث استلم ادارة حمل لبيع املالبس »وال عالقة لي بتلك االعمال 
املنسوبة الي«. كان ذلك خالل العامني 2013 و 2014 فيما عمليات 
اخلطف والسلب وحماوالت القتل اليت طالت عناصر امنية قد جرت 
كلها خالل الشهرين االخريين من العام 2015 بعد ان عاد املوقوف اىل 

لبنان »للسياحة«، لكنه »استقر« فيه متنقال بني بعلبك وبريوت.
يف القضية االوىل املتهم فيها ح.ج. مع اربعة اخرين فارين حوكموا 
غيابيا امام احملكمة العسكرية، جبرم حماولة قتل رجال امن على طريق 
زحلة واصابة احد العسكريني، اعرتف اوليا مبشاركته مع الفارين يف 
عمليات خطف طالت شخصا من آل احلجريي وآخر من آل احلاج موسى 
على طريق ايعات واحملامي س.ك. كما شارك يف سلب سيارة على 
طريق شتورا حيث اعرتضتهم دورية امنية تابعة لـ«شعبة املعلومات« 
يف قوى االمن الداخلي وتعرضت الطالق نار بادلتها القوة االمنية 
باملثل ما ادى اىل اصابة املوقوف ح.ج. واملتهم الفار أ.ج.. فضال 

عن اصابة احد عناصر الدورية جبروح.
ومل تنته »مشاركة« املوقوف يف تلك االعمال عند هذا احلد، امنا كان 
للجيش  تابعة  النار على دوريات  اطالق  »املشاركني« يف  احد  من 
اللبناني يف حملة الشراونة يف بعلبك، وكان آخرها يف الشهر االخري 

من العام 2015.
هذه االعرتافات اليت ادىل بها املوقوف ح.ج. يف معرض التحقيق 
االولي معه، تراجع عنها امام احملكمة العسكرية اثناء استجوابه من 
قبل رئيس احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل ليلقي بتلك العمليات 
على »عصابة حممد د.«، وليس انا، كما قال املتهم الذي برر اصابته 
يف يده اليمنى بتعرضه جلرح نتيجة زجاج، ويضيف: »هذه ليست 
اعرتافاتي اليت ادليت بها حتت الضرب، انها جمرد معلومات ليس 

اكثر«.
الرملة  حملة  يف  منزله  يف  عليه  القبض  القي  انه  اوضح  وبعدما 
البيضاء، انتقل رئيس احملكمة اىل استجواب املتهم يف قضية اخرى 
اتهم فيها واثنان آخران فاران مبحاولة قتل عناصر من قوى االمن 
 2015 العام  من  الثاني  تشرين  شهر  يف  حزرتا  حملة  يف  الداخلي 
باطالق النار عليهم قصدا من اسلحة حربية غري مرخصة، حيث اعرتف 
املتهم اوليا مبشاركته مع الفارين بسلب سيدة يف حملة املنصورية 
سيارتها من نوع تويوتا، فيما كانوا وهم مسلحون يستقلون سيارة 

من نوع جيب غراند شريوكي لون اسود.
قاطعه  االولية  املتهم  افادة  تالوة  احملكمة  رئيس  يتابع  ان  وقبل 
 « رئيس«العسكرية  ليعود  بذلك«،  لي  تسمح  ال  كراميت  االخري: 
مالحقة  جرت  بانه  فيها  ذكر  اليت  االفادة  بتلك  املتهم  تذكري  اىل 
السالبني على الطريق املؤدية اىل البقاع وبوصوهلم اىل حملة حزرتا 
الشخص  فبادر  اعرتاضهم  حاولت  اليت  امنية  دورية  املتهم  شاهد 
الذي جيلس اىل جانب السائق اىل اطالق النار على عناص الدورية 
اليت ردت باملثل، وقد استمر املسلحان باطالق النار فاصابا سيارة 
الدورية، ثم حضر بقية افراد العصابة يف سيارة اجليب املستخدمة 
يف عملية السلب يف املنصورية، ليستمر اطالق النار على الدورية 
اجليب  وراءهم سيارة  تاركني  الفرار سريا  اىل  باملسلحني  ما دفع 
اليت عثر بداخلها على بندقية حربية مع ذخائرها. وكان جواب املتهم 
الوحيد على تلك االعرتافات:« انها عصابة حممد د.« واضاف: »حتت 

الضرب قد اعرتف بأي شيء مل أفعله«.

سورّية ترّوج املخدرات بني شبان احلوش يف 
صور

القت خمابرات اجليش يف صور القبض على عصابة مؤلفة من اربعة 
اشخاص بينهم سورية يف منطقة احلوش - صور، حيث كانت االخرية 
تعمل على ترويج املواد املخدرة وحشيشة الكيف يف منطقة احلوش 

وصور وال سيما بني الشبان.
من جهتها متكنت دورية من«شعبة« املعلومات« التابعة لقوى االمن 
الداخلي يف حلبا من توقيف م.ج.ع. وخ.م.ع. املطلوبني جبرم اطالق 
 66 توقيف  عن  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  وافادت  نار. 

مطلوبا جبرائم خمدرات وسرقة وضرب وإيذاء واطالق نار.

بينو باحلجارة لسلب  ملثمان يقطعان طريق 
املارة

عمد مسلحان ملثمان اىل قطع طريق عام بينو- دير جنني باحلجارة 
متهيدا لعملية سلب املارين، حيث صودف مرور ابراهيم خضر احلاج 
بسيارة من نوع جيب بليزر وبرفقته خطيبته اسراء عدوية ووالدها 
انعام حسني، فطلب منه امللثمان الرتجل من السيارة لكن السائق 
حاول جتاوز احلجارة للهرب ففقد السيطرة على السيارة لتستقر يف 
خندق على جانب الطريق، ثم ترجلوا منها حماولني الفرار يف احلقول 

اجملاورة يف وقت كان امللثمان قد اختفيا من املكان.
وقد ادى احلادث اىل اصابة انعام حسني بانهيار عصيب ما استدعى 
نقله اىل املستشفى، يف حني فتحت القوى االمنية حتقيقا يف احلادثة 
علما انها املرة الثالثة اليت تشهد فيها هذه املنطقة حوادث مماثلة، 
حيث ناشد االهالي االجهزة االمنية واجليش التدخل القامة نقاط ثابتة 

وتسيري دوريات .

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 



Page 19صفحة 19     

مناسبات

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

اجلالية الفلسطينية يف اسرتاليا حتتفل باليوم الوطين الفلسطيين

السفري  سعادة  رعاية  تحت 
عبد  عزت  اسرتاليا  يف  الفلسطيني 
الفلسطينية  والجمعيات  الهادي 
شخصيات  بحضور  و   . سدني  يف 
و  سياسيه  و  دبلوماسيه  و  رسميه 
اجتماعيه و ثقافية و دينيه و اعالميه . 
تخلل االحتفال  كلمه لسعادة السفري 
عزت عبد الهادي و معتمد حركة فتح 
الزنانريي  أيدي  السيد  اسرتاليا  يف 
السياسية  األحزاب  عن  وممثلني 
أيضا   املناسبه  تخلل  و   ، األسرتالية  
نبيل  للدكتور  السكايب  عرب  كلمه 
ملنظمة  املركزيه  اللجنه  عضو  شعث 

التحرير الفلسطينيه .

يوم  هو  فلسطني  استقالل  .اعالن 
وطني مقدس 

الفلسطيني  الشعب  تاريخ  يف  إن 
محفورة  وتاريخية  سياسية  محطات 
القلوب  يف  ومطبوعة  الذاكرة  يف 
ويف  الشهداء،  بدماء  مظفرة  وهي 
»االستقالل«  إعالن  كان  منها  واحدة 
الوطنية،  مالحم  أروع  جسد  الذي 
الشعب  لنضال  تتويجًا  فكان  فكان 
من  تحول  الذي  الفلسطيني،  العربي 
مجرد الجئ مشرد يبحث عن هويته 
حقوقه  له  شعب  إىل  السياسية 
السياسية؛  الخارطة  على  الوطنية 
على  املستقلة  دولته  يقيم  أن  وحقه 

وعرب  سيادته  له  الوطني  ترابه 
األسس  وفق  الوطنية  مؤسساته 
سياسية  وبمشاركة  الديمقراطية 

شعبية وفصائلية.
قيام  إعالن  تم   ،1988/11/15 يف 
دولة فلسطني يف العاصمة الجزائرية، 
الراحل  الفلسطيني  الرئيس  وقام 
إعالن  خطاب  بإلقاء  عرفات  ياسر 
الوطني  املجلس  انعقاد  إبان  الدولة، 
»املجلس  أن  قال  حيث  الفلسطيني 
الوطني الفلسطيني يعلن »قيام دولة 
الفلسطينية  أرضنا  فوق  فلسطني 
وأن  الشريف«  القدس  وعاصمتها 
للفلسطينيني  هي  فلسطني  )دولة 
»ديمقراطي  ونظامها  كانوا«  أينما 
برملاني، يقوم على أساس حرية الرأي 

وتكوين األحزاب(. 

واالستقالل
هو تذكري لألجيال الناشئة بمدى معاناة 
الشعب الفلسطينيوا الذي يتطلع إىل 
وحب  املواطنة  روح  وغرس  الحرية 
الوطن يف قلوبهم. بالتالي من يسعى 
التاريخية  الذاكرة  هذه  طمس  إىل 
يسعى  فإنه  الفلسطيني  الوجود  من 
عن  الفلسطينية  القضية  شطب  إىل 
من  طعنة  وهي  السياسية  الخارطة 
الخلف لروح الشهيد »ياسر عرفات«؛ 
وخيانة عظمى لدماء الشهداء ولكفاح 
عرب  وثورته  الفلسطيني  الشعب 
وإقامة  حقوقه  لنيل  تاريخية  صريورة 

دولته املستقلة.
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جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بذكرى استقالل لبنان الـ 73

رئيسة البلدية ويندي والر

اللبنانية  اجلالية  جملس  أقام 
ذكرى  مبناسبة  كوكتيل  حفل 
الثالثة  لبنان  استقالل 
والسبعني وذلك مساء االثنني 
مركزه  احلالي يف  االسبوع  من 

يف بانكستاون.
اىل   اضافة  املناسبة،  حضر 
ليفربول  بلدية  رئيس  نائب 
السيد  اجلالية  جملس  رئيس 
اللجنة  وأعضاء  كرنيب  علي 
بلدية  رئيسة  االدارية، 
والر  ويندي  السيدة  ليفربول 
العمال  حزب  فريق  من  وثالثة 
باالضافة  البلدي  اجمللس  يف 
االحراري  اجمللس  عضو  اىل 
كأن  حتى  حدشييت،  طوني 
عقد  ليفربول  بلدية  جملس 
مركز  يف  مصغرا  اجتماعا 
اجلالية اللبنانية مبناسبة ذكرى 

استقالل لبنان.. كما حضر كل 
بانكستاون  بلدية  رئيس  من 
نائبة  عصفور،  كال  السابق 
رئيس بلدية كانرتبري السابقة 
فدوى كيب، مسؤول االعالم يف 
التيار الوطين احلر جوني مرعب، 
الدكتور  برو،  عماد  الدكتور 
الدكتور  الدين،  علم  مصطفى 
يف  املسؤول  الشدياق،  اميل 
داود،  زياد  املشاريع  مجعية 
خليل  الصديق  االعمال  رجل 
ابراهيم، املطربة فيكي مارون 
اي  ام  تو  الـ  عن  وممثلني 
واملستقبل واالوبزرفر العاملية 
ابناء  واهلريالد وعدد كبري من 
ليشاركوا  أتوا  كلهم  اجلالية 
جملس اجلالية اللبنانية ورئيسه 
وفخرهم  فرحتهم  كرنيب  علي 
السعيدة  املناسبة  بهذه 

واملباركة.
شربل  الشاعر  املناسبة  قدم 
من  كل  فيها  وحتدث  بعيين 
كرنيب  علي  اجمللس  رئيس 
كلمته  يف  جاء  ما  )بعض 
ليفربول  بلدية  رئيس  أدناه(، 
بلدية  رئيس  والر،  ويندي 
كال  السابق  بانكستاون 
عصفور، الدكتور مصطفى علم 
الدين وكان مسك اخلتام اغنية 
أدتها  العسكر«  مع  راح  »بيي 
املعروفة  املهجرية  املطربة 

فيكي مارون.
كلمة علي كرنيب

اليوم  هذا  مثل  يف  سنة  كل 
تعود  حيث  باالستقالل  حنتفل 
بنا الذاكرة اىل املاضي لنتذكر 
والدة لبنان اجلديد، ففي مثل 
اياما  لبنان  عاش  اليوم  هذا 

يف  تظل  ان  تستحق  جميدة 
روح  داخلنا  لتحيي  ذاكرتنا 
سبيل  يف  اللبناني  النضال 

االستقالل.
ان  اللبنانيون  شعر  فعندما 
مّست  قد  الوطنية  كرامتهم 
طوائفهم  جبميع  وقفوا 
اىل  واحدة  وقفة  وانتماءاتهم 
ان حتقق ما امجعت عليه االرادة 

الوطنية اال وهو االستقالل.
كانت  امليثاق  وضع  فبعد  
اعتقال  الفرنسيني  فعل  ردة 
الرئيس بشارة اخلوري ورئيس 
رياض  آنذاك  الوزراء  جملس 
الصلح والوزراء كميل مشعون 
وعادل عسريان ورشيد كرامي 
وسجنتهم يف قلعة راشيا يف 
البقاع. جنا من االعتقال كل من 
وصربي  ارسالن  جميد  الوزراء 

ابو شهال وعلي  محادة وحبيب 
بزي لعدم تواجدهم يف بيوتهم 
 11 ويف  الليلة..  تلك  يف 
تشرين الثاني سنة 1943 شكل  
ارسالن  جميد  املري  من  كل 
ابو  وحبيب  محادة  وصربي 
شهال وعلي بزي »حكومة لبنان 
ابو شهال  حبيب  برئاسة  احلر« 
وكان مقرها يف بشامون اليت 
تبعد 30 كلم عن بريوت.. مجع 
املري جميد من حوله العديد من 
ملواجهة  تسليحهم  ومت  الرجال 
وعمت  الفرنسية.  القوات 
واالضطرابات  الشغب  أعمال 
عقد  البالد..  احناء  مجيع 
فيها  مت  سرية  جلسة  النواب 

اللبناني  العلم  وتوقيع  رسم 
بشامون  رفع يف  الذي  اجلديد 
عام  الثاني  تشرين   21 يف 
1943.. وتنيجة ألعمال الشغب 
واملواجهة  املفتوح  واالضراب 
املسلحة وتدخل الدول العربية 
عن  االفراج  مت  واالجنبية 
الذين  السياسيني  املعتقلني 
وبعدها  بشامون..  اىل  نقلوا 
أنشدوا النشيد الوطين اللبناني 
الذي  اللبناني  العلم  امام 
قّبلوه. وفجر 22 تشرين الثاني 
عام 1943 مت اعالن لبنان دولة 

مستقلة.
اتوجه  االستقالل  عيد  ففي 

املطربة فيكي ماروند. مصطفى علم الدينكال عصفورالشاعر شربل بعييننائب الرئيس علي كرنيب

علي كرنيب، طوني حدشييت، كال عصفور وجورج برشارئيسة بلدية  ليفربول ويندي والر تتصفح اهلريالدويندي والر، علي كرنيب، د. اميل شدياق وعلي الشمالي

علي كرنيب مع شربل بعيين وايلي ناصيف وموسى مرعي وحضوركرنيب مع د. بّرو وجوني ديب وخليل ابراهيم وحضورعلي كرنيب مع د.علم الدين وأمحد ديب وحضور

جانب من احلضورعلي كرنيب مع أمحد ديب وبعض أعضاء بلدية ليفربول

والر وعصفور وحدشييت وآخرون اىل املائدة السخية
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اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  اىل 
اىل  وكذلك  عون  ميشال  العماد 
النهاء  بالتهنئة  وشعبه  لبنان 
الوفاق  ولروح  الرئاسي  الشغور 
الساحة  سادت  اليت  واملصاحلة 
االخرية.  اآلونة  يف  الداخلية 
للجالية  كمجلس  يسعنا،  ال  كما 
لبنان،  نهنئ  ان  اال  اللبنانية، 
حكومة وشعبا، بعيد االستقالل.. 
وال ننسى ان صون االستقالل ال 
يقل اهمية عن نيله، ولذلك فاننا 
مطمئنون اىل ان استقاللنا مصان 

بقوة جيشه ومؤازرة شعبه.
وال بد لي ان اشري اىل ان هناك 
حماوالت ال تزال مستمرة للعودة 
تشرين   22 قبل  ما  اىل  بلبنان 

الثاني 1943، ولكن اصحاب هذه 
احملاوالت خسئوا ولن ينالوا من 
سيصطدمون  النهم  االستقالل 

بالروح الوطنية اجلامعة وسيبقى 
ابنائه  جلميع  موحدا  واحدا  لبنان 
يرددون معا »كلنا للوطن للعلى 

للعلم«.
علم  وعاش  لبنان  وعاش  عشتم 
لبنان مرفوعا ومرفرفا فوق ارضه 

اللبنانية  اجلمهورية  وعاشت 
برئاسة العماد ميشال عون. وكل 
بألف خري.. وعاشت  عام ولبنان 

اسرتاليا.. 
اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم 

وبركاته.

اجمللس املصغر لبلدية ليفربول مع رئيس بلدية بانكستاون السابق كال عصفور وفدوى كيب وجورج برشاالرئيسة ويندي والر ونائبها علي كرنيب وجملس مصغر لبلدية ليفربول يف مركز جملس اجلالية اللبنانية

اجمللس املصغر لبلدية ليفربول مع أمحد ديب وجوني مرعب وموسى مرعي ود. علم الدين وخليل ابراهيم وحضوراجمللس املصغر لبلدية ليفربول مع خليل ابراهيم ود. علم الدين وناصيف وبعيين وعصفور وآخرين

ويندي والر والر وعلي كرنيب وبعض اعضاء بلدية ليفربول مع خليل ابراهيم وايلي ناصيف وكال عصفور وحضور اجمللس املصغر لبلدية ليفربول مع موسى مرعي وزياد داود  وحضور

والر وكرنيب  مع  طوني حدشييت وجورج برشا والزميل أنطونيوس بو رزق وحضوروالر وكرنيب  وبعض اعضاء بلدية ليفربول مع د. برو ود. علم الدين ود. شدياق والزميلة حافظ
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سيدني  يف  العام  لبنان  قنصل  أقام 
حفال  غانم  البيطار  جورج  االستاذ 
الثالثة  لبنان  استقالل  ذكرى  بمناسبة 
يف  الثالثاء  مساء  وذلك  والسبعني 

صالة الرينيسانس.
عجاقة  جان  الوزير  املناسبة  حضر 
املعارضة  زعيم  الوالية،  رئيس  ممثال 
جهاد  النائب  فولي،  لوك  الوالية  يف 
مسلماني،  شوكت  السيناتور  ديب، 
سفراء  ماروني،  ايلي  الضيف  النائب 
باالعمال ورجال دين، رؤساء  وقائمون 
الثقافية  اللبنانية  للجامعة  وممثلون 
والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
وتيار  االحرار  والوطنيني  املردة  وتيار 
والحزب  االستقالل  وحركة  املستقبل 
االحرار  وحزب  االشرتاك  التقدمي 
العربي  االعالم  وممثلو  الديمقراطي 

وحشد كبري من املواطنني.
عرف املناسبة الزميل أنور حرب وألقى 
الوالية كما  الوزير عجاقة كلمة رئيس 
فولي  لوك  املعارضة  زعيم  تحدث 
والسيناتور شوكت مسلماني وقنصل 
البيطار  العام يف سيدني جورج  لبنان 

غانم.
استقالله  بعيد  لبنان  املتكلمون  وهنأ 
خطوة  على  واثنوا  والسبعني  الثالث 
رئيسا  ميشال  الرئيس  انتخاب  
للجمهورية منهيا بذلك سنتني ونصفا 
اشادوا  كما  الرئاسني  الشغور  من 
الساحة  تسود  التي  الوفاق  بأجواء 
اللبنانية متمنني والدة قريبة للحكومة.

املغرتبني  غانم  القنصل  سعادة  وحث 
اللبنانيني يف كلمته على الحصول على 
قانونها  اقر  التي  اللبنانية  الجنسية 

العام  من  الثاني  تشرين  يف  الربملان 
على  التسجيل  على  وكذلك  املاضي 
لالدالء  استعدادا  الشطب  لوائح 
النيابية  االنتخابات  يف  بأصواتهم 
الربملان  يف  صوت  لهم  ليكون  املقبلة 

اللبناني.
وشرب كل من الوزير عجاقة والقنصل 

وسلم  واسرتاليا،  لبنان  نخب  غانم 
مسلماني  والسيناتور  عجاقة  الوزير 
تهنئة  رسالة  العام  لبنان   قنصل 
الحكومة  من  موقعة  لبنان  باستقالل 
القنصل  قطع  كما  واملعارضة، 
والرسميون قالب الحلوى وعليه رسم 

علم لبنان وسط تصفيق الحضور.

القنصل جورج البيطار غانم

وسط حضور رمسي وديين وشعيب كثيف

قنصلية لبنان العامة يف سيدني حتتفل بعيد استقالل لبنان

الزميل أنور حرب يقدم املناسبةالسيناتور شوكت مسلمانيزعيم املعارضة لوك فوليوزير التعددية الثقافية جان عجاقة

القنصل غانم يتسلم شهادة تهنئة موقعة من الحكومة واملعارضة ويبدو 
الوزير عجاقة، النائب ماروني، السيناتور مسلماني، فولي وديب

القنصل غانم والوزير عجاقة يشربان نخب اسرتاليا ولبنان جانب من الحضور الرسمي والديني والشعبي

القنصل غانم وعقيلته ورجال دين وراهبات وقالب الحلوى يقطعون قالب الحلوى

نسيب الهاشم، ايلي ناصيف وحضور طوني بو ملحم وفادي مللو وعقيلته

القنصل العام غانم ورؤساء االحزاب والتيارات والحركات وقالب الحلوى

النائب الضيف ماروني يتوسط زعيم املعارضة لوك فولي وخضر صالح

نيسي ناصيف وصديقتها مع القنصل غانم وقالب الحلوى ويبدو الزميل حرب

القنصل العام والتيار الوطني والبطي ولودي وانطوان فرح وقالب الحلوى
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كتابات

دعيين 
أهّرُب حلمَي من كّوٍة 

يف هالم اليقنِي
وأجنو بوهمي ..

إىل أّي طنِي
دعيين ..

أخالس حّراس مشسي
وأهوي إىل غيمٍة 

يف أقاصي اجملوِن
املتاهاِت  فيك  أعّدد 

كأسًا
فكأسًا...

أمّسيِك صحوي 
وأرفو عيوني!! 

***
/ يف وداٍع ما /

مّرًة كنُت فوقي ..
أحاِوُرني حول ماذا ...

ومْن !
قلُت لي .. من أنا ؟
يا أناَي اليت أطرقْت 

منذ أْن ....
ثّم ماذا عن الّروِح

ختبو إذا كنُت عندي 
كأْن .....

قال لي آَخري : 
التعْد ..

هاهنا مبهٌم
سطحُه أسئلة

ذاتُه أرملْة

صحوة

الشاعر محمد عامر 
أبو العال الشّماء

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

عندما  األقّل،  على  شخصّيًا  أنا  هذا،  يا  ـ 
ال  اآلخر،  ورأي  اآلخر،  احرتام  عن  أحّتدث 
أقصد اآلخر الذي باع حبيبه بثالثني فّضة. 
ـ هذه الطلقة يف الصدر من جهات كثرية. 
والعكس  فوق:  كاليت  حتت  الفوضى  ـ 

صحيح. 
حقيقة  جيهل  فيه:  املعوّج  يعلم  ال  من  ـ 

ذاته. 
ـ كلُّ احتماٍل هو ِمن احتماالِت الصدفة: لئاّل 

يكون ملل أكثر. 
األقوى،  على صورة  القوي  إّن  اعتَقدوا  ـ 
والسرتضائه  الدّم..   على  يتغّذى  ومثله 

يهرعون إليه بالذبائح. 
ُمشّرع  والباب  مغلق،  والباب  ُمشّرع  هو  ـ 

وهو ُمغلق!. 
باخلالصات،  يكون  الصديق  مع  احلديث  ـ 
وبالتفصيل  حِذرًا..   يكون  اخلصم  ومع 

املمّل. 
يعين  ال  ذلك  ولكن  اآلخر،  أنا  هو  اآلخر  ـ 

إّني أسكت. 
روايته  الدين  أرضّية.  روايته  الِعلم  ـ 

مساوّية!. 
امُلختِلق:  ورواية  واحدة،  الصادق  رواية  ـ 

روايات. 
ـ الِعلم شّك والدين يقني، واخللط بينهما 

عني »اخلْرط«.  
اليت  الدماء  من  يغمزون  إّنهم  األخّساء:  ـ 

تصّد جراد الظالم.  
تلتفت،  ال  عنوان:  له  ليس  املكان  إذا  ـ 

ال أحد. 
َك  ولربِّ وحدهم،  فهم  هؤالء  األخوة  وأّما  ـ 
خلقه  يف  مربوكة،  يا  ِك  ولربِّ مربوك،  يا 
شؤون وشجون: ميلكون سّر اهلل، ويعرفون 

إرادته!. 
اليومّية صرصور  احلياة  ويف  دميقراطي  ـ 
والسلوك  َخلوق   مثلما  ديكتاتور؟. 

وحش؟. 
األمريكي  العسكري  الصناعي  »اجملمع  ـ 
من  مناطق  يف  احملسوب  بالتوّتر  يرغب 
الدوالر  و«حيّلي  السالح  ليبيع  العامل« 

بالدّم«.
ـ التشاؤم موت مؤمل. 

ـ أسوأ شعور هو الشعور الناتج عن اإلعتقاد 
بفوات أوان أن تعمل شيئًا. 
ـ الكبار يفهمون اإلشارات.  

إّن  يقتنع  يعد  مل  إّنه  للعلم  إجناز  أهم  ـ 
األرض هي الكوكب الوحيد يف الكون الذي 

ينبض باحلياة. 
ـ كّل خطوة سلمّية حقيقّية هي خطوة متقّدمة 

إنسانّيًا. 
ـ الطفولة صخرُة األرض اليت يقوم عليها 

عامل الغد.  
أن  كان جيب  ما  األخري  ُيقال يف  كثريًا  ـ 

ُيقال أّواًل. 
Shawki1@optuSnet.com.au

ما كان جيب أن 
ُيقال أّوالً  

شوقي مسلماني
 شهدت الساحة الثقافية ظاهرة غري مسبوقة متثلت 
حوهلا  اختلفت  شابة  روائية  كاتبة  حول  كبري  جبدل 

االراء ونالت شهرة واسعة 
الثقايف  الوسط  شابة  عراقية  روائية  كاتبة  أثارت 
وقف  اىل قسمني، قسم  انها قسمته  بل  العراقي 
واستغرب  منها  بالضد  وقف  وقسم  معها وشجعها 
حالة الرتويج اليت حظيت بها ،السيما بعد ان اقيم 
بها  للتعريف  الصيد  نادي  توقيع يف  حفل  للرواية 
وخمتلفة وشخصيات  متعددة  اعالم  وسائل  حضرته 
هلا  الرتويج  ان  وجد  من  ،فهناك  واعالمية  ثقافية 
مدفوع الثمن مشريا اىل )أن عصر الرواية التجارية 
بدأ يربز على الساحة العراقية بشكل الفت هذه األيام 
مع ترويج إعالمي مدفوع الثمن( فيما وصف البعض 
ما حدث بـ )ظاهرة شهد الراوي( ووجد يف االقالم 
روائية  ان  او غري مصدقة  املناهضة هلا )ذكورية( 
شابة تنال كل هذا االهتمام واالضواء فكان احلسد 
، فيما يرى املشجعون هلا انها ظاهرة تستحق التأمل 
وان الكاتبة تستحق الوقوف معها النها استطاعت ان 
تنتج رواية شجعت القراء لقراءتها ،ويشري البعض 
)ان  الكبار  وروايات  الرواية  هذه  بني  مقارنة  اىل 
او  كامو  او  كالفينو  او  لدستويفسكي  كتابا  جتد 
ساراماكو او باولو كويلو او غريهم تباع خبمسة آالف 
يف  الراوي  لشهد  بغداد  ساعة  كتاب  بينما  دينار 
طبعته الثالثة خالل مدة وجيزة ومع انه اصغر حجما 
ظاهرة  فتلك  آالف  بعشرة  يباع  و  الكتب  تلك  من 
ثالث  بطلب  جاءت  الكربى  املفاجأة  لكن   ،)! غريبة 
دور نشر عاملية والسباق فيما بينها للحصول على 
حقوق » ساعة بغداد«،وتوزيعها حول العامل برتمجتها 

االنكليزية!!
إبداعات  أوىل  هي  اليت  بغداد«،  »ساعة  ورواية 
الكاتبة العراقية شهد الراوي، صدرت حديًثا عن دار 
احلكمة يف لندن، وتقع يف ٢٢٧ صفحة من القطع 
الوسط ، تدور أحداثها يف حملة راقية من أحياء بغداد 
ترويها  املاضي   القرن  من  التسعينيات  عقد  يف 
ملجأ حمصن ضد  عائلتها يف  مع  طفلة جتد نفسها 
الغارات اجلوية األمريكية، ومن هذا املكان خيرج عامل 
املدينة وتفاصيل حياتها املثرية، أغانيها وموسيقاها 
وطموحات ابنائها ومصائرهم املختلفة  بأسلوب سرد 
يتطور كلما تقدمنا يف الزمن، لينتهي برتك احلديث 
للمستقبل الذي يتبادل الدور مع الراوية وهو يضع  
ما  وكل  املاضي  معرفته يف  مافاتنا  ما  كل  أمامنا 

سيحدث يف القادم من األيام.

 صناعة اعالمية
فقد اكد القاص والروائي شوقي كريم حسن،على 
مل  لكنها  العامل  اذهلت  عراقية  روايات  هناك  ان 
ووصلتين  :مسعت..  وقال  املشابه،  االهتمام  تلق 
اليت  الزوبعة  هذه  حول  االستفسارات  من  الكثري 
اثريت  وهي صناعة اعالمية ممتازة ولكين الاعتقد 
ضجيج  من  ماحدث  مستوى  اىل  ترتقي  الرواية  ان 
بالكاتبة  معنية  ما وخواص  وراء ذلك مؤسسة  تقف 

نفسها.
 واضاف: الرواية يف العراق انتجت روايات اذهلت 
العامل مل حيتف بها املتلقي العراقي كما حدث يف هذه 
السابقة.. ال اريد ان اقارن شهد الراوي باحد ولكين 
اىل  الوصول  اجل  من  املقارنة  هلذه  احيانا  مضطر 
اهلدف والغاية واحلقيقة.. من االهم لطفية الدليمي 
ام تلك.. ميسلون هادي ام تلك.. عالية طالب ام 

تلك.. عالية ممدوح ام تلك والقائمة تطول.

ظاهرة غري مسبوقة
دراسة  على  اكدت  فقد   ، زكو  سلوى  الكاتبة  اما 
الظاهرة كونها غري مسبوقة ،وقالت :مل اقرأ »ساعة 
بغداد« وال اعرف كاتبتها لكنين اتابع ردود االفعال 
املتشنجة اليت استقبل بها جناح الرواية على صعيد 
دراسته  ينبغي  كان  ما  وهذا  واالنتشار  التوزيع 

بوصفه ظاهرة غري مسبوقة.
واضافت : علينا ان نفهم سبب احتفاء جيل شهد 
الراوي بروايتها بدل حماولة تسخيف احلدث والبحث 
منا  أحد  نفسه.ال  باملنجز  هلا  عالقة  ال  اسباب  عن 

مكلف حبراسة بوابة الثقافة واالدب.
وتابعت: قرأت تعليق شهد الراوي على احلملة ضد 
اهلدوء ويستحق  تعليق يتسم مبنتهى  روايتها وهو 

االحرتام فعال.
من جانبه استغرب االديب عامر القيسي اهلجمة على 
»ساعة  الراوي  شهد  نص  اقرأ  :مل  الكاتبة،وقال 
بغداد« ..قالت عنه رواية ـ وال اعرفها أيضا، فشنت 
عليها هجمة وال أغرب على أساس ان نّصها التنطبق 

عليه مواصفات الرواية !
واضاف: أود ان أسأل كم عدد دواوين النصوص 
اليت يكتب على اغلفة كتبها »شعر« وهي ليس من 

الشعر بشيء ، واحلال ينطبق على بقية انواع الفنون 
واآلداب ..

وان  للنقد  صدرها  يتسع  ان  شهد  على   : وتابع 
مل  فالنص   ، موضوعي وشخصي  وغري  جارحا  كان 
يعد ملكها والناس احرار فيما يقولون فيه سلبا او 
اجيابا فهي قد قدمته هلم يف النهاية...حتياتي هلا 
ولكل من يكتب عنها وهلا ، وعليها ان تفرح النهم 

يقدمون هلا دعاية جمانية !!

حراك ثقايف ام شتائم ؟ !
من  استغرب  االخر  هو  الربيعي   محيد  الروائي  اما 
الضجة احلاصلة ، وقال : منذ اسبوع وانا اراقب هذه 
احلملة املسعورة ، يف صفحات اجلرائد او التواصل 
االجتماعي ، وكلها تدور عن حدث واحد ، للمقتصر 
البعض  حاول   ، العراق  يف  الثقافية  احلياة  من 

تصويره وكأنه احلراك املهم والظاهرة الفريدة .
واضاف: تتلخص احلكاية كلها بان مثة رواية جديدة 
عقدت هلا ندوة تعريفية ومن ثم حفل توقيع رافقها 
، وهي حكاية عادية من احلكايات اليت متر غالبا دون 
احلكاية  اجلديد يف   ، هلا  مرافقة  رمال  زوبعة  اثارة 
ان الرواية مت اقبال الناس عليها من باب الفضول 
الصدور  رافقت  اليت  الدعاية  نتيجة  او  االقتناء  او 
او ان املوضوع برمته مرتبط بالشابة املؤلفة واليت 
جتيد الظهور االعالمي ، نتيجة خربتها الرتاكمية يف 
القاء الشعر الشعيب العراقي والذي عادة له صيت 
ومسعة واسعة ، خاصة يف دول اخلليج اليت تقيم 
فيها الشابة املؤلفة .كل ماحدث وما قيل مل يشكل 
ظاهرة مميزة يف احلراك الثقايف البغدادي ، فالزال 
احلدث وما رافقه يبدو موضوعا عاديا ، غري مبتكر او 

مسلط عليه الضوء بهذه الكثافة .
وتابع : مل يكن يعن لي الكتابة يف هذا املوضوع 
مادام مل يشكل ظاهرة - فريدة - يف النشاط الثقايف 
، لكين الذي دفعين ملتابعة احلدث هو ما كتب حلد 
االن من مقاالت ، سواء عن الرواية او الظاهرة او 
هذه  مثل  تعد  االحوال  ، ويف كل  الظاهرة  الكاتبة 
الكتابات تعبريا عن االنفعاالت اليت ترافق االحداث 
واليت تغرق فيها الساحة الثقافة العراقية اكثر من - 
غرقها - باحلدث ذاته ، ذاك ان االنفعاالت املرافقة 
هي حتمية ملا يدور يف الساحة ، خاصة غياب النقد 
والرصد احلقيقي الحداث الساحة وانتاجها االبداعي 
االعالمية  احلملة  للنظر يف هذه  امنا هو ملفت  .بيد 
يف  وتدخل  احلدث  عن  اصال  خترج   ، تقوالت  من 
جمال التطاول على احلقائق ، اوهلا االمساء الرائدة 
يف السرد او حماولة انكار اهمية او وجود الرواية 

العراقية .

 شهد الراوي ترد ..
ما  الراوي فقد ردت على  الشابة شهد  الكاتبة  اما 
جرى بالقول : كتابة رواية هو ليس كل شيء يف 
ولست  أخوضها  ان  قررت  جتربة  ،هي  احلياة  هذه 
اكتب  ان  وجربت  الكتابة  احب  انا   ، عليها  نادمة 
على  وال  علي  ممنوعا  ليس  ،وهذا  االوىل  رواييت 
غريي ، ليس هناك من لديه سلطة مثل هذه،فهناك 
االف الروايات تصدر شهريا يف العامل، ليست كلها 
كارنينا واحلب  وانا  بوفاري  مدام  عبقرية ومبستوى 
يف زمن الكولريا على سبيل املثال ، هناك مستويات 
متليها ظروف ثقافية وابداعية ، اذا كانت حماوليت مل 
ترق لك شخصيا ال تشغل وقتك الثمني بها، ابتعد 
وفتش عن غريها ..هناك غريك من احبها ، وهذا 
امر حيدث مع كل رواية تقريبا ونادرا ما حيب كل 
الناس رواية بعينها ، الرواية ليست كتابا مقدسا ، 
هي فن بشري ولد يف مطلع القرن السابع على يد 
جندي إسباني امسه ميغيل دي سرفانتس، عاد من 
األسر وكتب اوىل رواياته دون ان يستأذن احدًا ما 
، وحلسن احلظ مل يشتمه احد ما. ومل يصور احدهم 
الصفحة االوىل من روايته ويطوف بها شوارع مدريد 
يا  ما هذا  املطبلني وهم يصرخون  تتبعه مجوع من 

اهلي ؟
الكثري  ومالحظاتكم  نقدكم  من  :تعلمت  واضافت 
واشكركم على ذلك ، وتعلمت درسا اخر لن أنساه ، 
هو ان التجريح الشخصي الذي صدر عن البعض أمر 
مقيت جدا وفيه وحشية ال يقبلها االنسان املتحضر 
على نفسه ، لذلك سأكون حذرة اكثر مما انا عليه 
يف اختيار مفرداتي مع االخرين خشية ان أسبب هلم 
اي نوع من االمل . وهذا درس جيد أشكر من علمين 
اياه دون ان يقصد . البذاءة تعلمك ان تتجنبها ..

 وتابعت: وعد مين لكل االصدقاء، لكل الصديقات 
، بأنين لن انكسر ولن انهزم، ولن أتردد يف خوض 
والكراهية  القبح   ، وُاخرى  اخرى  مرة  الرواية  جتربة 
والشرور هي اليت جيب ان تنهزم ، هي اليت جيب 

ان تضيق مساحة وجودها.

عبد الجبار العتابي - ايالف

عّدها البعض ظاهرة غري مسبوقة
كاتبة عراقية شابة تثري جدال كبريا يف الوسط الثقايف
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 
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Melbourne
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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Úèœb‰fl
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

يقيم حزب الوطنيني االحرار يف ملبورن قداسًا تذكاريًا عن 
احلزب                                       وعائلته وشهداء  داني مشعون  الشهيد  نفس  راحة 
وذلك نهار األحد املوافق يف 20١6/١١/27 الساعة ١١ صباحًا 

يف كنيسة سيدة لبنان على العنوان التالي :
 230 noramanby ave ,thornbury 

الدعوة عامة
مسؤول االعالم
 مارك البطي

قداس وجناز لألحرار 
عن أنفس عائلة 
مشعون وشهداء 

احلزب
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

تراقبه،  كانت  الستارة  خلف  من 
وتتغيرّ  أحالمها  معها  وتكرب  تكرب 
بعض تفاصيلها، إال حقيقة واحدة 
ه، هكذا  ظلرّت راسخة وهي أنها حتبرّ
مصر«  مجال  »ملكة  اختصرت 
قصتها  شليب  بوسي  واإلعالمية 
زوجها  مع  باأللغاز«  »املليئة 
العزيز،  الكبي حممود عبد  الفنان 
»الساحر«  زوجة  لقب  أن  دة  مؤكرّ
إجيابًا،  أو  سلبًا  عليها  ر  يؤثرّ مل 
قبل  الشهرة  طريق  عرفت  وأنها 
جه بثماني سنوات على يد  أن تتزورّ
أحالم  القديرة  اإلعالمية  شقيقتها 

بوسي شليب: حققت »حلم العمر« وتزوجت حممود عبد العزيز

تقدميه  بعد  مباشرة  اهلواء  على  وقالت  الساحر، 
للجائزة: »حممود عبد العزيز أهم حاجة يف حياتي، 
وبقوله حببك، وألف مربوك وربنا خيليك ليا، وعلى 
املستوى الفين هو واحد من أهم املمثلني العرب 

الذين أعطوا عمرهم كله للفن«.
ة األوىل كيف بدأت قصة احلب  وبعدها كشفت للمررّ
عندما  حممود  بغرام  وقعت  أنها  دة  مؤكرّ بينهما، 
ة بفيلم »حب ال يرى الشمس«،  شاهدته ألول مررّ
دت من حبها عندما اندجمت مع فيلمه الشهي  وتأكرّ
»العذراء والشعر األبيض«، وقالت: »اللي بيحب 
ما بيفكرش والزم يعربرّ عن مشاعره، سواء راجل 
أو ست، مش مهم مني األول، املهم أنك تعيش 

اإلحساس«.
وكشفت أيضًا سر جناح عالقتهما طوال 18 سنة 
عن  بعيدًا  بعضهما  مع  يتعامالن  كانا  أنهما  حيث 
وإنسانة،  إنسان  والنجومية،  الشهرة  معايي 
من  وأهم  حاجة  أهم  لي  بالنسبة  »هو  وقالت: 
ل عليه أي شيء آخر يف  شغلي، مش ممكن أفضرّ
حياتي«. وأضافت: »وأنا صغية كانت لي أمنيتان 
حبياتي، أن أصبح مذيعة، و«عايزة أجتوز حممود عبد 
قت األمنيتني وسعيدة بيهم  العزيز«، واحلمد هلل حقرّ

جدًا ومش ندمانة«..

شليب.
قالت بوسي: »حممود عبد العزيز هو حلم حياتي 
وأنا  عليه.  نفسي  وأحسد  حقيقة !    أصبح  الذي 
كان  ألنه  صغية  طفلة  وأنا  حممود  أعرف  كنت 
وحلمت  وأحببته  ولعائليت  ألخيت  شخصيًا  صديقًا 
ق لي حلمي . ورغم  بالزواج منه وأمحد اهلل أنه حقرّ
أنين حماورة النجوم باحرتاف، إال أنه من الصعب 
زكي  أمحد  النجم  مثل  ألنه  معه  حوار  إجراء  عليرّ 

يرفض احلوارات.
»يستحيل  »الساحر« كانت حلمًا  الزواج من  قصة 
ج ومستقر مع زوجته طوال 20  حتقيقه« ألنه متزورّ
عامًا، ولكن هذا مل مينع الطفلة الصغية أن تستمر 
ما  كلرّ العزيز  عبد  األثية حملمود  تكرار مجلتها  يف 
يردرّ  وكان  الوحيد«،  أحالمي  فتى  »أنت  قابلته: 
دومًا بابتسامته املعهودة، ولكن بعد طالقه ألسباب 
إذ  خمتلفًا  الردرّ  كان  لنفسه،  بها  االحتفاظ  ل  فضرّ
طلبين للزواج بعد طالقه بثالثة أشهر ووافقت على 

الفور«، رغم فارق العمر الكبي بينهما.
ة خاصة جدًا على السجادة احلمراء  مت طلرّ بوسي قدرّ
مبناسبة   2012 عام  السينمائي  دبي  مهرجان  يف 
العمر«،  »إجناز  جبائزة  العزيز  عبد  حممود  تكريم 
صورة  عليها  مطبوعًا  يد  حقيبة  وقتها  ومحلت 

 5 نصائح تساعدك يف التغلب على التوتر واإلجهاد

الرياضة تنفس عن مشاعر اإلحباط.

2- ممارسة تدريبات االسرتخاء: فإنَّ ممارسة بعض 
تساعد  والتأمل،  كــ«اليوجا«  االسرتخاء  أساليب 

على اسرتخاء عضالت اجلسم.

3 - إتباع نظام غذائي متوازن: إذ إنَّ إتباع نظام 
غذائي متوازن يضم الفاكهة واخلضراوات الطازجة 
يساعد على التغلب على تأثيات اإلجهاد والتوتر 

ة. ة والعيش حياة صحيَّ والسلبيَّ

ة اليت تعرِّضك للتوتر:  4 - جتنب املواقف العصبيَّ
ويكون ذلك من خالل جتنب اجلدل والصراعات اليت 
تضغط عليك، وحماولة احلفاظ على هدوئك، وذلك 
فائدة  هناك  ليس  حاالت  يف  االنغماس  بتجنب 

منها.

النوم  يكون معدل  أن  جدًا  املهم  النوم: من   -  5
الطبيعي من 7 إىل 8 ساعات من دون انقطاع، إذ 
إنَّ ذلك مهم السرتخاء العقل واجلسم، وإذا كنت 
تواجه أي صعوبة يف النوم فيمكنك االستفادة من 

وسائل االسرتخاء مثل قراءة كتاب.

مع وتية احلياة السريعة قد يعاني كثي منا من 
ة  الروتينيَّ باألعمال  القيام  أثناء  واإلجهاد  التوتر 

ة، ما يؤثر على الصحة بشكل عام. اليوميَّ
ة، فقد أوضحت  ووفقًا لـ«تاميز أوف إنديا« اهلنديَّ
ة خالية  ه من أجل أن يعيش اإلنسان حياة صحيَّ أنَّ
من التوتر واإلجهاد، فعليه السيطرة على العوامل 

اليت تؤدي إىل التوتر واإلجهاد.
مت الصحيفة، بعض النصائح اليت تساعد يف  وقدَّ
ة، وهي  احلدِّ من التوتر واإلجهاد يف احلياة اليوميَّ

كاآلتي:

حيث  بانتظام:  ة  الرياضيَّ التمارين  ممارسة   -  1
تعدُّ واحدة من أفضل الطرق للتعامل مع اإلجهاد، 
من خالل ممارسة الرياضة من 20 إىل 30 دقيقة 
التوتر  هورمونات  لتقليل  د  جيِّ أمر  ه  إنَّ إذ  يوميًا، 
املواد  إنتاج  تزيد من  ها  أنَّ كـ«الكورتيزول«. كما 
ة اليت تسمى »اإلندروفني«، ألنَّ ممارسة  الكيميائيَّ
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مأناسبات
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Lebanon’s Independence 
Day was proudly cel-
ebrated at St Charbel’s 
College by the monks and 
students.  The celebration 
coincides with Lebanon’s 
newly elected President 
Michel Aoun after many 
years of Lebanon being 
left without a President.   
Therefore the College had 
a lot to celebrate.
Our ceremony began 
with the singing of Na-
tional Anthem by both 
the Primary and Sec-
ondary students.  This 
was followed by several 

performances from the 
students that displayed 
their link to their mother 
country while at the same 
time preserving their cul-
tural identity, values and 
traditions.
Our students viewed 
a presentation on the 
proud history of Lebanon 
this was then followed 
by our cultural Lebanese 
dabke dance.  The pri-
mary school presented 
a traditional Lebanese 
poem.  The performance 
concluded by a prayer for 
peace and stability in our homeland.  Fr Superior Louis Ferkh 

concluded the ceremony 
by congratulating the 
Lebanese people of its 
73rd Independence Day 
and prayed that security, 

stability and dialogue 
with other countries con-
tinue to grow and pros-
per like the Cedars of 
Lebanon.

St Charbel’s College celebrated Lebanon’s Independence Day
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تكنولوجيا وعلوم

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

مثة بقعة يف احمليط اهلادئ تبعد أكثر من غريها عن اليابسة، وهي 
على حنو ما ذات طابع غريب وخاص.

أين ميكن للمرء أن يذهب إذا ما قرر الفرار من كل شيء؟ الالفت 
أن اإلجابة عن هذا السؤال ليست باليسرية؛ فإذا ما دفعتك توترات 
العامل  يف  نائية  بقعة  أكثر  عن  للبحث  وضغوطها  اليومية  احلياة 
للهرب إليها، قد تفاجئ بأن تعلم أن البدائل املتاحة لك يف هذا 

الصدد حمدودة حبق.
لكن إذا كان بوسعك حفظ توازنك وسط األمواج العاتية، فال يوجد 
ما يضارع تلك البقعة الواقعة وسط احمليط اهلادئ، واليت تشكل 
أبعد مكان عن اليابسة يف العامل، وُيطلق عليها اسم »قطب احمليط 

املتعذر الوصول إليه«.
ونظرًا ألن هذا االسم الرمسي عسري على النطق بشكل ما، ُلِقَبْت 
هذه البقعة باسم »بوينت نيمو« )نقطة نيمو(، على اسم الكابنت 
جول  الكاتب  ابتكرته خميلة  الذي  الشهري  البطل  ذاك  وهو  نيمو؛ 
اليت  تلك  عن  ختتلف  بسمات  ويتصف  البحار،  جيوب  لرباٍن  فرين 
يتسم بها األبطال الروائيون عادة. ويبدو االسم مالئمًا لتلك البقعة 

اليت ال ُتزار إال نادرًا، فـ«نيمو« تعين باللغة الالتينية »ال أحد«.
وتقع »نقطة نيمو« يف قلب مثلث متساوي األضالع متاما، تشكله 
سواحل ثالث جزر نائية، تبعد عن كل منها أكثر من ألف ميل )حنو 

1600 كيلومرت(.
الشمالي  الضلع  بيتكرين(  جزر  إحدى  )وهي  جزيرة دوسي  ومتثل 
للمثلث، بينما تشكل جزيرة موتو نوي صغرية املساحة )وهي جزء 
من السلسلة املؤلفة جلزيرة عيد الفصح( الضلع الشمالي الشرقي، 
أما الضلع اجلنوبي فيتمثل يف جزيرة »ماِهر« )الواقعة قبالة سواحل 

القارة القطبية اجلنوبية(.
وتبدو »نقطة نيمو« بقعة غريبة ومميزة بشكٍل ما. فلطاملا جتادل 
اليت  النقطة  بإجياد  املتعلقة  اجلغرافية  األحجية  تلك  حول  اخلرباء 
باستخدام  كامل سوى  بشكل  ُيل  األمر مل  لكن  احمليط،  تتوسط 
التقنيات احلديثة، لُتكتشف منطقة »قطب احمليط املتعذر الوصول 
إليه« رمسيًا يف عام 1992 على يد مهندس مساحة ُيدعى فرفاي 

لوكاتيال.
وقد مت حل اللغز، دون إطالق بعثة حبرية تقصد هذه املنطقة. فقد 
عكف لوكاتيال على إجراء حساباته لتحديد موقع املنطقة، باستخدام 
برنامج كمبيوتر متخصص، ال يكتفي مبجرد حتديد املوقع على خريطة 
مسطحة ذات بعٍد واحد لألرض، وإمنا ُيظهره على ما ُيعرف بالشكل 
قدٍر  بأقصى  إحداثياته  حتديد  يتسنى  لكي  للكوكب،  »اإلهليجي« 

ممكن من الدقة.
وتفيد املعطيات بأنه من غري املرجح أن يكتشف الباحثون أن هذه 
النقطة تقع يف مكان آخر يبعد كثريًا عن ذاك احمُلدد حاليًا، على 

األقل يف املستقبل القريب.
ويقول لوكاتيال: »موقع هذه النقاط الثالث اليت تتساوى األضالع 
الرابطة فيما بينها فريٌد حبق. وال أعتقد أنه ميكن تصور وجود نقاٍط 

أخرى على سطح األرض، بوسعها احللول حمل أي نقطٍة منها«.
ورغم أنه من املمكن أن يتغري موقع »نقطة نيمو« سواء بفعل تآكل 
السواحل أو بفضل إجراء قياسات أكثر دقة، فإن موقعها اجلديد 
كما يقول لوكاتيال - سوى بضعة  املفرتض يف هذه احلالة لن يبعد – 

أمتار عن املوقع املعروف هلا حاليًا.
ومن فرط بعد هذه النقطة للغاية عن أي يابسة، يشكل رواد الفضاء 
يف الغالب أقرب جتمع بشري هلا. فاحملطة الفضائية الدولية تدور 
حول األرض على ارتفاع ال يزيد على 258 مياًل )416 كيلومرتًا(، 
بينما يقع أقرب موقع مأهوٍل على الرب هلا على بعد يفوق 1670 مياًل 
)قرابة 2700 كيلومرت(. وال عجب يف ذلك، فكامل املنطقة احمليطة 

بـ«نقطة نيمو« معروفة جيدًا للعديد من الوكاالت الفضائية.
»املنطقة غري  اسم  البقعة رمسيًا  تلك  على  الوكاالت  وتطلق هذه 
وكاالت  استخدمتها  ولطاملا  اهلادئ«.  احمليط  جنوب  املأهولة يف 
كـ«مكٍب  بشكل خاص –  الفضاء الروسية واألوروبية واليابانية – 
للنفايات« اخلاصة بها، نظرًا ألنها النقطة األقل سكانًا على سطح 

األرض، واخلالية أكثر من غريها من طرق املالحة البحرية.
من  خرجت  اليت  الفضائية  املركبات  من  مئة  من  أكثر  أن  وُيعتقد 
اخلدمة، تقبع حاليًا يف »مقربة املركبات الفضائية« تلك، بدءًا من 
أقماٍر صناعية وسفن شحن فضائية وصواًل إىل احملطة الفضائية 

»مري« اليت انتهت مدة خدمتها.
ولكن مثل هذه املركبات واألقمار ال ترقد كاملة اهليئة يف احمليط، 
لتمثل بذلك نصبًا تذكارية خُتّلد تاريخ رحالت الفضاء، بل إن بقاياها 
تاريخ  اخلبرية يف  تقول  كما  القاع يف صورة شظايا،  تتناثر يف 
الرحالت الفضائية أليس غورمان، من جامعة فليندرز مبدينة أدياليد 
الفضائية  املركبة  تستطيع  »ال  بالقول:  توضح  واليت  االسرتالية، 

حتمل إعادة الدخول للغالف اجلوي« لألرض دون أن تتفتت.
االرتفاع  فرط  من  املركبات حترتق  هذه  »معظم  قائلًة:  وتستطرد 
هذا  من  تنجو  اليت  املكونات  غالبية  احلرارة.  درجة  يف  الرهيب 
وهي  الضغط،  ومركبات  الوقود  خزانات  عادًة يف  تتمثل  املصري 
جزٌء من منظومة الوقود، إذ أنها ُتصّنع عامًة من سبائك التيتانيوم 
والفوالذ املقاوم للصدأ، وغالبًا ما ُتغلف بألياف الكربون اجملدولة، 

اليت تقاوم درجات احلرارة املرتفعة«.

أما الشظايا األصغر فتحرتق يف 
خُتّلف  أن  دون  اجلوي،  الغالف 

سوى عرٍض مبهٍر لألضواء.
أن  ُيعتقد  إنه  غورمان  وتقول 
األمواج قد جرفت األجزاء األكرب 
احملطة  تلك   – »مري«  من  حجمًا 
اليت كان وزنها يصل إىل 143 
على سواحل فيجي، بينما  طنًا – 
أعماق  إىل  احلطام  باقي  غرق 

احمليط.
إن  قائلًة  الباحثة  وتضيف 
حطام  مثل  »مثله  احلطام  هذا 
ميكن  موائل  يشكل  السفن، 
 .. كائنات  أي  تستوطنها  أن 
تعيش على هذا العمق .. وهو 
ما ال ينبغي أن يشكل خطرًا على 
احلياة املائية« إال يف حالة وجود 
إىل  للتسرب  قابلة  وقود  بقايا 

املياه احمليطة.
 - ثارت  فقد  أخرى،  جهة  من 
ولفرتة طويلة - الشائعات حول 

ال يوجد الكثري من هذه املخلوقات هناك.
بـ«دوامة  ُيعرف  ما  تقع وسط  نيمو«  »نقطة  أن  إىل  ذلك  ويرجع 
جنوب احمليط اهلادئ«، وهي عبارة عن تيار حميطي هائل دوامي 
الشكل، تتجاذبه قارتا أمريكا اجلنوبية وأسرتاليا شرقًا وغربًا، بينما 
يتجاذبه من الشمال خط االستواء ومن اجلنوب التيار القطيب القوي 

اخلاص بالقارة القطبية اجلنوبية.
اهلادئ«  احمليط  جنوب  »دوامة  وسط  الواقعة  املياه  وتتسم 
باالستقرار، فدرجة حرارة املياه يف »نقطة نيمو« تبلغ 5.8 درجات 
األقمار  من  مستقاة  لبياناٍت  وفقا  فهرنهايت(،  درجة   42( مئوية 
يف  والفضاء  اجلوية  للمالحة  الوطنية  لإلدارة  التابعة  االصطناعية 

الواليات املتحدة )ناسا(.
ويول التيار اهلوائي دائم الدوران يف هذه املنطقة دون أن تصل 

إىل »نقطة نيمو« مياٌه أخرى أكثر برودة وثراًء باملواد الغذائية.
كما أن العزلة الشديدة هلذه البقعة عن املناطق اآلهلة بالسكان، 
جتعل الرياح اليت تهب عليها تعاني من الفقر البالغ فيما حتمله من 

مواد عضوية.
لذلك ال تتوافر هناك مواد تكفي ألن يتغذى عليها أي خملوٍق كان، 
بل إن احلياة تنعدم يف قاع احمليط تقريبًا، نظرًا ألنه ال ينعم بأي 
من  تتساقط  اليت  املواد  إىل  يشري  وهو مصطلح  حبرية«،  »ثلوج 

أعلى على قيعان احمليطات.
ويصف دوَنت هذه املنطقة بأنها »األقل من حيث النشاط البيولوجي 
يف عامل احمليطات«. رغم ذلك، هناك بضع أماكن استثنائية توجد 
فيها كائنات فريدة من نوعها، قادرة على مواجهة الظروف الصعبة 

»نقطة نيمو«: أبعد بقعة عن اليابسة على كوكب األرض

ماهية الكائنات احلية، اليت رمبا تكون موجودة يف »نقطة نيمو«.
فقبل اكتشاف هذه البقعة بستة وستني عامًا، اختار كاتب اخليال 
منها،  العلمي هوارد فيليب الفكرافت منطقة قريبة بشكٍل خميف 
األسطوري  للكائن  املفرتض  املوطن  ذاك  »رلّياه«؛  ليعتربها 
يتألف  خملوٍق  شكل  على  وتصّوره  و،  كوثولُّ مساه  الذي  اخلرايف، 

وجهه من عدد من اجملسات.
ويف عام 1997، سّجل علماء احمليطات ضوضاء غامضة على بعد أقل 
من 1240 مياًل )حنو ألفّي كيلومرت( إىل الشرق من »نقطة نيمو«، 

مما أحدث قدرًا كبريًا من اإلثارة وبعض الفزع واخلوف كذلك.
وكانت هذه الضوضاء، اليت ُأطلق عليها اسم »بلوب«، أعلى دويًا 
أثار تكهنات  حتى من األصوات اليت يصدرها احلوت األزرق، مما 

بأنها قد تكون صادرة عن وحش حبري غري معروف.
اجلوي  والغالف  للمحيطات  الوطنية  اإلدارة  أكدت  فقد  ذلك،  رغم 
يف الواليات املتحدة أن تلك الضوضاء مل تكن سوى صوت تصدع 
اجلليد. فعندما تتصدع اجلبال اجلليدية الكبرية وتتفتت، ينتج عن 

ذلك موجات فوق صوتية قوية ذات نطاق منخفض الرتدد.
عن  نامجة  أنها  املؤكد  من  ألصواٍت  الحقة  تسجيالت  أظهرت  وقد 
انهيار كتل جليدية، وجود أوجه شبه بينها وبني الصوت الذي ُسِجّل 

قرب »نقطة نيمو«.
ولكن السؤال يبقى عن طبيعة املخلوقات احلية، اليت ميكن أن تكون 
موجودة يف هذه البقعة النائية، إذا مل يكن هذا املوقع حقًا موطنًا 
هلذا الكائن اخلرايف الذي ابتكره الفكرافت وجيمع يف شكله ما بني 

اإلنسان واألخطبوط والتنني؟
يف هذا الشأن، يتبنى خبري احمليطات ستيفن دوَنت من جامعة رود 
آيالند مبدينة ناراغانسيت األمريكية رؤيًة متشائمة، مفادها بأنه رمبا 

سمكة من نوع أسماك السراغسوم )هيسرتيو هيسرتيو( تسبح بجانب حبل مهمل من األلياف البالستيكية



Page 29صفحة 29     

تكنولوجيا وعلوم

Saturday 26 November 2016  2016 الثاني  تـشرين   26 السبت 

املوجودة يف هذه البقعة.
بـ«أعراف  ُيعرف  ملا  اجلنوبي  احلد  قرب  تقع  نيمو«  فـ«نقطة 
شرق احمليط اهلادئ«، وهو خط نشاط بركاني يقع حتت سطح 
البحر وميتد إىل خليج كاليفورنيا. وتشكل حدًا ما بني الصفيحة 
نازكا،  بصفيحة  امُلسماة  ونظريتها  اهلادئ  للمحيط  التكتونية 

اللتني تبتعدان عن بعضها البعض تدرجييًا.
الفجوة بني الصفيحتني،  الذائبة، يف  الربكانية  وتسيل احلمم 
الساخن  املاء  منها  ينبثق  مائية،  حرارية  فتحاٍت  ُيِدْث  مما 

واملعادن.
خيلق ذلك بيئة شديدة القسوة، ولكنه ال مينع من أن تتمكن 
البكرتيا من احلياة فيها واالزدهار، إذ تكتسب الطاقة الالزمة 
الربكانية.  االنفجارات  تطلقها  اليت  الكيمياوية  املواد  من  هلا 
البقاء  من  ومتكنها  أكرب  أخرى  كائناٍت  بدورها  البكرتيا  وتفيد 

على قيد احلياة.
من بني هذه املخلوقات »سرطان البحر الياتي«، الذي شوهد 
للمرة األوىل عام 2005، وُأطلق عليه هذا االسم بسبب مظهره 
امُلْشِعر، الذي ُيذكر بـ«الياتي« وهو اسم ملخلوٍق هائل احلجم، 

ُيعتقد أنه يعيش يف أعالي جبال اهليماليا.

ورغم أن هناك الكثري مما ال يزال ينتظر أن ُيكتشف يف أعماق 
»نقطة نيمو«، فإن بعدها الشديد عن العمران، جعل استكشافها 

وإجراء أحباث فيها أمرًا ُمكلفًا وعسريًا.
فال يوجد زوار تقريبًا لتلك البقعة، اللهم إال من يشاركون يف 
سباق خيوٍت يطوف العامل بني احلني واآلخر. ويعين ذلك أنه من 
غري املرجح أن يقفز اسم »نقطة نيمو« أو صورتها أمامك وأنت 
تتصفح حساباتك على مواقع التواصل االجتماعي، ولذا يتعني 

عليك استخدام خميلتك لرسم صورة هلا.
يف هذا الشأن يقول دوَنت: »بكل بساطة، يكون سطح املاء 
األيام  خالل   – اهلادئ  احمليط  جنوب  دوامة  منطقة  قلب  يف 
أزرق صافيًا مجياًل، مبسحة بنفسجية، نظرًا ألنه يتوي  اهلادئة – 

على جسيمات حمدودة للغاية، ومواد حية قليلة جدًا كذلك«.
ولكن لرمبا كانت هذه البقعة ستبدو على هذه الشاكلة بالفعل، 

لوال تراكم النفايات فيها.
يف عام 2010 أصدر فريق »غوريالز« املوسيقي - الذي يقدم 
أعماله دائمًا عرب أربع شخصيات افرتاضية من الرسوم املتحركة – 
ألبومًا باسم »بالستيك بيتش« )شاطئ اللدائن البالستيكية(.

وألف أعضاء الفريق خلفية درامية لأللبوم، افرتضوا فيها أنه 
ُأقيم على حطام حبري تراكم  ُسجل يف استوديو للتسجيالت، 

يف »نقطة نيمو«.

لكن هذه الرواية ليست من قبيل اخليال اجلامح، كما قد تبدو. 
فقد أكدت دراسة ُنشرت عام 2013 وجود كتلة من النفايات 
بداخل »دوامة جنوب احمليط اهلادئ«. وتبني أن أكرب جمموعة 
على  املنطقة،  هذه  منتصف  يف  ترتاكم  القاذورات  هذه  من 
بعد حنو 1550 مياًل )قرابة 2500 كيلومرت( مشال شرق »نقطة 

نيمو«.
ويتمثل اجلانب األكرب من هذه املخلفات يف نفايات بالستيكية 
تغليف  وأوراق  الشفاف(،  )البالستيك  البوليستريين  مثل 
بالستيكية، وخيوٍط مستخدمة يف صنانري الصيد، جبانب شظايا 
على  من  أو  السفن  من  سواء  مجيعًا  املياه  جرفتها  وحبيبات، 

السواحل.
وتبقى هذه النفايات حبيسة لتلك املنطقة بفعل التيار البحري 
إىل  يؤدي  والذي  هناك،  املوجود  نفسه  حول  الدوران  دائب 

تفتت تلك املواد إىل شظايا شديدة الصغر.
إىل تقويض  تؤدي  القمامة قد  أن هذه  األحياء  علماء  ويعتقد 
التوازن يف النظام البيئي يف تلك املنطقة، نظرًا ألنها تساعد 
بعض الكائنات على التكاثر، بينما ختلق صعوبات أمام كائناٍت 

أخرى.
ظهر  على  العمران  عن  بعيدة  بقعة  أقصى  فحتى يف  وهكذا، 

األرض، يبدو أنه ال مهرب من تلك العادات البشرية املدمرة.

فتحة حرارية مائية يف »أعراف شرق املحيط الهادئ«

املوقع املعروف باسم »نقطة نيمو«

املحطة الفضائية »مري« قبل تحطمها يف املحيط الهادئ

هكذا تصور أحد الرسامني شكل املخلوق الخرايف الذي أطلق عليه الكاتب هوارد فيليب الفكرافت اسم 
»كوُثولُّو«.
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مشاكل الشعر قبل الزفاف ُتعاجلها هذه املاسكات!

إبراز تسرحية الشعر بطريقة الفتة.  للشعر أهمّية يف 
بنفسها  العروس  اهتمام  دليل  الصحي  والشعر 

ومجاهلا.
يف  بشعرك  العناية  من  متّكنك  أفكارًا  متلكني  ال  قد 
قبل  للعروس  مهّم  أمر  بالشعر  فاالهتمام  املنزل، 
قبل  اخلطوات  بهذه  تبدأ  أن  وجيب  وبعده،  الزفاف 
املشاكل  إىل  التعّرف  أجل  من  الزفاف،  من  أسابيع 
اليت يعاني منها شعرها وإجياد احللول املناسبة. هذه 
من  جزء  حّل  على  تساعدك  قد  الطبيعّية  املاسكات 
مشاكل شعرك، وجتّنبك املشاكل األخرى اليت ُيكن أن 

حتصل. وإليك هذه املاسكات:
التخّلص من القشرة

للتخّلص من القشرة قبل الزفاف، ما عليك سوى أن 
تضعي كمّية قليلة من خّل التفاح يف وعاء عادي، ثّم 
انتظري بضع  الرأس.  أطراف أصابعك، ودلّكي  بّللي 
دقائق حتى جفاف اخلّل، ثّم اغسلي الشعر جّيدًا. كّرري 
هذه العملية يوميًا إىل أن ختتفي القشرة نهائيًا. من 
بضعة  مرور  بعد  إال  تظهر  لن  النتيجة  أن  املعروف 

أيام.
تساقط الشعر

من املهم معرفة أسباب تساقط شعر العروس. فقد 
نقص  إىل  أو  هرمونية  أسباب  إىل  التساقط  يعود 
يف الفيتامينات أو احلديد. بعد ذلك، نعاجل املشكلة 
مغّذيات  من  إليه  حيتاج  مبا  اجلسم  تزويد  طريق  عن 
ضرورية. ُيكنك قبل االستحمام أن تقسمي بصلة إىل 
نصفني، وأن تفركي جلدة الرأس بطريقة ناعمة. يكن 
أن تتسّبب رائحة البصل باإلزعاج، لكّنها من الوسائل 

الفّعالة والقادرة على حتفيز منّو الشعر من جديد.
لتغذية الشعر

هناك بعض الطرق لتعذية الشعر، وهي مفيدة جدًا. 
ما عليك سوى أن تضعي ملعقتني من اللنب يف وعاء 
جيدًا.  املزيج  واخلطي  بيضة  إليه  أضيفي  ثّم  عادي، 
ضعي املزيج على الرأس، واتركيه مّدة نصف ساعة. 
بعد ذلك، اغسلي شعرك بالشامبو املناسب، وُيكنك 

إضافة زيت اللوز إىل املزيج.
للشعر الدهين

القناع  اعتمدي قناعًا خاّصًا مرتني يف الشهر. حيّضر 
وعاء  الطحني يف  من  أربع مالعق  اآلتي: ضعي  وفق 
عادي مع ملعقتني كبريتني من زيت الزيتون وثالث 
امزجي املكونات  ثّم  الزعرت األساسي،  نقط من زيت 
الشعر،  كامل  على  القناع  ضعي  ذلك،  بعد  جّيدًا. 
واتركيه مّدة نصف ساعة، ثّم اغسلي الشعر بشامبو 

ناعم.

يف  املارونية  الرابطة  كرّمت 
سيدني نائب كتلة حزب الكتائب 
ايلي ماروني يف رحلة  اللبنانية 
هاربر  سيدني  خليج  حول  حبرية 
يف حضور عدد كبري من رؤساء 
والتيارات  األحزاب  وأعضاء 
واجلمعيات والروابط واألعالميني 
وفعاليات من اجلالية اىل رئيس 
الرابطة املارونية باخوس جرجس 
الرابطة  ورؤساء  واألعضاء 

السابقني .
الرابطة  رئيس  رحب  أستهالال   
جرجس  باخوس  املارونية 
ماروني  ايلي  الضيف  بالنائب 
تهنئة  موجهًا  مجيعًا  وباحلضور 

اىل حزب الكتائب مبناسبة مرور 
80 سنة على تأسيسه. كما وجه 
النائب ماروني  حتية خاصة اىل 
من رئيس الرابطة املارونية يف 
ومن  قليموس  انطوان  لبنان 
جاء يف  ومما  قصيفي.  جوزيف 
الرابطة  ان   « املقتضبة  كلمته 
هي  اوسرتاليا  يف  املارونية 
جاهدة   تعمل  مستقلة  مؤسسة 
املارونية  الكنيسة  خدمة  يف 
رعاية  حتت  واجملتمع  واألبرشية 
ومباركة سيادة املطران انطوان 
ستحتفل  وهي  طربيه  شربل 
وذلك  الثالثني  بيوبيلها 
سبيل  عمل يف  من  كل  بفضل 

الرؤساء  سيما  وال  استمراريتها 
جبهود  نّوه  كذلك  السابقني«. 
امني سر الرابطة أنطوني هاشم 
فرح  لودي  الصندوق  وأمينة 
أيوب واألعضاء الذين يساهمون 
نشاطات  وإجناح  أعداد  يف 
الرئيس  بشكر  وختم  الرابطة. 
ورئيس  اجلميل  أمني  السابق 
اجلميل  سامي  النائب  الكتائب 
على حفاوة أستقبال وفد الرابطة 
أثناء زيارة لبنان، داعيًا النائب 
ماروني ملواصلة السعي لتوحيد 
الصف املسيحي وخاصة الصف 
املاروني ملا فيه خري لبنان ألن 

يف األحتاد قوة للجميع.

ماروني  النائب  حيا  بدوره 
الرابطة املارونية مشريا اىل أنه 
وشكر  لبنان  يف  أعضائها  أحد 
اوسرتاليا  يف  الرابطة  رئيس 
واألعضاء  السابقني  والرؤساء 
ان  اىل  وأشار  حفاوتهم.  على 
العلم  بعيد  اليوم  حيتفل  لبنان 
»وسوف  األستقالل  وبعيد 
جرى  مهما  األحتفال  يتواصل 
الوطن  سيبقى  لبنان  ألن 
انه  مذكّرا  مجيعًا«  لنا  النهائي 
وبنفس يوم األستقالل أستشهد 
الشيخ بيار أمني اجلميل »وتأتي 
اىل  لتضيف  األستشهاد  ذكرى 
حزب  قدمها  اليت  التضحيات 

عاما   80 مدى  على  الكتائب 
ولتعمل على ترّسيخ جتذرنا يف 
األرض اللبنانية ومتسكنا بكرامتنا 
وحريتنا ولذلك لن نستسلم لكي 
كما  مرتني«.  الشهيد  نقتل  ال 
نّوه ماروني حبضور كل األحزاب 
اليت تقيمها  للمناسبة  املسيحية 
املارونية  الرابطة  شرفه  على 
حيال  عافية  دليل  يشكل  وهذا 
الوحدة املطلوبة ولكي نظل ذلك 
القلب الواحد ألن مصرينا واحد 
ويف وحدتنا قوة«. وبعدما أشاد 
املارونية وسعيها  الرابطة  بدور 
الشمل  مل  بهدف  الدؤوب 
وتقريب القلوب قدر املستطاع، 

اىل  اوسرتاليا  يف  اجلالية  دعا 
لبنان  خالفات  عن  األبتعاد 
كيد  معًا  والعمل  السياسية 
واحدة يف لوبي قوي يعزز موقع 
التواصل  ويعزز  الوطن  لبنان 
ولبنان  املقيم  لبنان  بني  البناء 

األنتشار.
احلضور  تبادل  الكلمات  بعد 
النائب  مع  الرأي  وجهات 
حمبته  عن  أعرب  الذي  ماروني 
يف  اللبنانية  للجالية  وتقديره 
اوسرتاليا وعطاءاتها الكبرية يف 
سبيل الوطن، ثم أخذت الصور 
وطنية  مناسبة  يف  التذكارية 

رائعة حبضورها ومعانيها. 

الرابـطة املـارونية تكّرم النائب ايلي مـاروني
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80 شهيدا يف تفجري ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

مسؤوليته عن اهلجوم اإلرهابي.
التفجري  يف   20 وإصابة  إيرانيًا   40 استشهاد  طهران  وأكدت 
أعلن معاون وزير اخلارجية حسن قشقاوي. فيما دان  ما  وفق 
املتحدث باسم باسم اخلارجية بهرام قامسي التفجري مؤكدًا أن ما 
وصفها بـ«املمارسات الوحشية وغري اإلنسانية« »لن تثين عزمية 
الشعب  جانب  إىل  إيران  ووقوف  العراقيني  واحلكومة  الشعب 
العراقي املظلوم يف مكافحة اإلرهاب«. واعترب قامسي أن »هذه 
املمارسات الوحشية تأتي نتيجة عجز اإلرهابيني وردة فعلهم إزاء 

هزائهم املتتالية«. 
اإلرهابية« يف  بـ«اجلرمية  لبنان دان حزب اهلل ما وصفها  ويف 
احلّلة معتربًا أنها تندرج يف سياق مسلسل القتل الذي تنفذه هذه 

اجلماعات املتفّلتة من كل عقال واخلارجة عن أي عهد.
املوصل 

خمتلف  من  حماصرة  املوصل  أصبحت  امليداني  الصعيد  وعلى 
الشعيب«  »احلشد  قوات  استكملت  بعدما  احملاور حبلقة حمكمة، 
تطويق املدينة وعزلت »داعش« داخلها، وقطعت طريق إمداده 
الرئيسي عرب احلدود السورية، يف وقت واصل اجليش تقدمه يف 
احملور اجلنوبي، وأعلن قتل »وزير اإلعالم« يف التنظيم بضربة 

جوية. 
معركة  يف  الغربي  احملور  يف  العمليات  مهمة  احلشد  ويتوىل 
املوصل، وبسط سيطرته على عشرات القرى، وحاصرت فصائله 
قضاء تلعفر الواقع على خط إمداد »داعش« وصواًل إىل احلدود 
السورية، يف ظل حتذيرات حملية وإقليمية من مغبة دخوله املدينة 

ذات الغالبية الرتكمانية.
وجاء يف بيان لـ »احلشد« أن عناصره متكنوا من »عزل املوصل 
بشكل كامل، وقطعوا الطريق الرابط بني تلعفر وقضاء سنجار، 

والتقوا مع قطعات البيشمركة يف منطقة سينو«.
كانت  لداعش  تابعة  »أرتااًل  بأن  كردي  مصدر  أفاد  ذلك،  إىل 
إىل  للعودة  اضطرت  لكنها  السورية  احلدود  حنو  التوجه  حتاول 
تلعفر، بعد قطع الطريق باجتاه بلدة سنجار على بعد 60 كيلومرتًا 

عن املوصل«.
 وقال الناطق باسم »عصائب أهل احلق« جواد الطليباوي: »حنن 
يف انتظار صدور أمر القائد العام للقوات املسلحة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي القتحام تلعفر، ويف حال رفضه مشاركتنا سنكون 
قوة مساندة«. وأوضح: »إذا مل تدخل قواتنا إىل تلعفر سنكتفي 

بتقديم اإلسناد وإفساح اجملال للجيش كي يتقدم«.
وكان نائب رئيس هيئة »احلشد الشعيب« أبو مهدي املهندس 
أعلن انتهاء املرحلة الرابعة من عمليات غرب املوصل، بعد عزل 
املدينة متامًا عن كل احملافظات ومل يبق سوى الطريق الذي يربطها 

بتلعفر وهذه قضية داخلية ستعاجل خالل األيام املقبلة«.
من جهة أخرى، نقل بيان عن قائد عمليات »قادمون يا نينوى« 
الفرقة  »قطعات  إن  قوله  اهلل،  يار  األمري  عبد  الركن  الفريق 
املدرعة التاسعة وفوج مغاوير الفرقة 15 متكنت من حترير قرى 
قرة تبة وحاوصالت والطواجنة القدمية، مشال غربي الزاب«. ويف 
احملور اجلنوبي أعلن قائد الشرطة االحتادية الفريق الركن رائد 
شاكر جودت »حترير ست تالل مهمة، وهي تل نص وتل ناصر 
وتل السمن وتل واعي وتل اهلشيم وتل الذهب، ليستمر تقدم 
قواتنا يف حماور اجلنوب واجلنوب الغربي وحمور الزاب بعد حترير 

القرى واملناطق مشال ناحية النمرود«.
اإلرهاب« ختوض  »مكافحة  قوات  زالت  ما  األيسر  اجلانب  ويف 
معارك ضارية داخل أحياء املوصل الشرقية املكتظة وتتقدم ببطء 
بسبب احتماء التنظيم باملدنيني، على ما قال قادة عسكريون، 
يشنه  بقصف عشوائي  مدنيني  قتل  عن  تتحدث  تقارير  مبوازاة 
الـ16 يف حتقيق مكاسب  »داعش«، فيما أخفقت فرقة املشاة 

مهمة يف احملور الشمالي منذ انطالق العمليات.
ويف تطور آخر، أفاد مصدر حملي بأن »عددًا من عناصر احلرس 
وأصيبوا،  قتلوا  النجيفي  أثيل  السابق  احملافظ  بقيادة  الوطين 
حمور  عند  عملية  يف  داعش،  لدى  أسرى  آخرون  وقع  بينما 

الشالالت مشال شرقي املدينة«.
»داعش  أن  إىل  املوصل  داخل  من  الواردة  األنباء  وأشارت   
استعرض األسرى يف شوارع املدينة قبل أن يقدم على إعدامهم 

أمام السكان«.
اإلعالم  »وزير  أن  االول،  أمس  احلربي«  اإلعالم  »خلية  وأعلنت 
زياد  املدعو  ومواقع،  األفالم  إنتاج  عن  املسؤول  التنظيم  يف 
خروفه، قتل يف ضربة جوية نفذتها الطائرات العراقية، وشّيعه 
التنظيم يف احلي العربي يف الساحل األمين وسط إجراءات أمنية 

مشددة«.

خامنئي يلوح »رد«...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الشهر املقبل، علمًا أن وزير اخلارجية األمريكي جون كريي أعلن 
أن الرئيس املنتهية واليته باراك أوباما سيصادق عليه. 

ملفها  بسبب  طهران  على  مفروضة  عقوبات  واشنطن  ومّجدت 
النووي، لكنها ما زالت تفرض أخرى متصلة بربناجمها الصاروخي 

ودعمها »اإلرهاب« و »انتهاكات« حلقوق اإلنسان.

به يف  تعهدت  ما  »تعمل عكس  أوباما  إدارة  أن  خامنئي  ورأى 
االتفاق النووي، وارتكبت خمالفات كثرية، آخرها متديد العقوبات 

10 سنني. 
وإذا ُطِبق هذا القرار ُيعّد انتهاكًا صارخًا لالتفاق النووي، وعلى 
اجلميع أن يدرك أن إيران ال تصمت حيال هذه االنتهاكات وسرتّد 

حتمًا«.
)الباسيج(  التعبئة«  »قوات  يف  أعضاء  استقباله  لدى  وشدد 
االتفاق  »حتويل  جتّنب  وجوب  على  التعبئة«،  »أسبوع  ملناسبة 

النووي أداة للضغط على إيران وشعبها«.
التعبئة«،  منوذج  من  املنطقة  يف  دوٍل  »اقتباس  إىل  وأشار   
منّبهًا إىل »خطط العدو لضرب هذا النموذج وإجياد خطوط موازية 

ومنافسة للتعبئة«.
أن  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  اعترب  ذاته،  السياق  يف 
»املسلمني يف دول كثرية يّتبعون اآلن منوذج قوات التعبئة«، 
وكل  وأفغانستان  واليمن  وسورية  والعراق  لبنان  »يف  وزاد: 
الدول اإلسالمية اليت تواجه معضلة، ُيعترب الباسيج أحد النماذج 

األكثر فاعلية للتصدي للتهديد والدفاع عن األرض«.
أما اجلنرال قاسم سليماني، قائد »فيلق القدس« يف »احلرس 
الثوري« اإليراني، فرأى أن »الباسيج حّققت ما مل تنجح الثورة 
الثقافية يف إجنازه: تصدير الثورة«. ولفت إىل »ظهور تيارات 

مثل محاس وحزب اهلل، اقتدت بقوات التعبئة«.
أن  إىل  باقري،  حممد  اجلنرال  اإليراني  األركان  رئيس  وأشار 
»قوات التعبئة ليست حكرًا على إيران، بل ترّسخت يف جغرافيا 
اإلرهاب  ومكافحة  الصهيونية  مواجهة  يف  اإلسالمية  املقاومة 
وفتنة داعش«. ورأى أن »فكرة تشكيل باسيج العامل اإلسالمي 

اليت تستلهم باسيج إيران، ممكنة«.
رخصة  أن  األمريكية  اخلارجية  وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
بيع  األوروبية  »آرباص«  لشركة  تتيح  اخلزانة  وزارة  أصدرتها 
تعهدنا  مع  بعيد  حد  إىل  »تتسق  مدنية،  طائرات   106 طهران 
بانتخابات  ترتبط  وال  النووي«  االتفاق  وفق  بالتزاماتنا  الوفاء 
هناك  »ليست  الوزارة:  باسم  ناطق  وقال  األمريكية.  الرئاسة 
نية ميكيافيلية للدفع خارج حدود التزاماتنا العادية يف األشهر 

األخرية لإلدارة«.
اإليراني صادق الرجياني  القضاء  آخر، نفى رئيس  على صعيد 
»مزاعم أطلقتها مواقع معادية للثورة، تزعم إيداع الباليني من 
أموال احلكومة يف حسابي«، متحدثًا عن »أكاذيب تفنيدها سهل 

جدًا«.
الشورى  جملس  ورئيس  روحاني  الرئيس  الرجياني  وانتقد 
)الربملان( علي الرجياني، شقيق رئيس القضاء، بعد تنديدهما 
بإلغاء جتّمع ديين يف مدينة مشهد كان سيستضيف نائب رئيس 

الربملان علي مطهري. 
»تصرحيات  مستخدمًا  واجباته«،  »انتهك  الرئيس  أن  واعترب 
ظاملة«، و »قّصر يف الدفاع عن الدستور وحقوق الشعب، قافزًا 

إىل استنتاجات من دون درس القضية«.
»أمل ختجل  مطهري:  إىل  إشارة  روحاني، يف  الرجياني  وسأل   
من الكالم الوقح الذي وّجهه النائب احملسوب عليك إىل رئيس 

القضاء؟«.

اجليش السوري وحلفاؤه ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

سياق استكمال عمليات الطوق على األحياء الشرقية. 
وشددت احلكومة - مدعومة بقوات جوية روسية وفصائل شيعية 
مسلحة من إيران والعراق ولبنان - قبضتها على شرق حلب هذا 
العام بأن طوقتها تدرجييا قبل أن تشن اهلجوم اجلديد يف أيلول. 
ويقول املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن القوات املوالية لألسد 
حتقق تقدما واضحا يف شرق حلب مبا يف ذلك حزام من األرض 

قد يقسم الشرق إىل نصفني.
وردا على سؤال بشأن اسرتاتيجية احلكومة قال مصدر عسكري 
سوري »اجليش عنده خطط عدة باجتاه األحياء الشرقية... هذا 

املوضوع سيحسم عاجال أم آجال .. لن يكون آجال. سيحسم«.
قتل  واليت  روسيا  من  املدعومة  باحلملة  غربية  دول  ونددت 
فيها مئات األشخاص منذ أيلول. وأصيبت مستشفيات ومرافق 
أساسية أخرى مدنية وأعلنت مجيع مستشفيات شرق حلب خارج 

اخلدمة االسبوع املاضي.
وإتهمت فرنسا احلكومة السورية وحلفاءها باستغالل حالة الغموض 
السياسي يف الواليات املتحدة لشن »حرب شاملة« على املناطق 

اليت تسيطر عليها املعارضة.
إيغالند  يان  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمم  مستشار  وقال 
إن مجاعات املعارضة السورية املسلحة يف شرق حلب احملاصر 
وافقت على خطة املنظمة الدولية لتوصيل املساعدات وعمليات 
إجالء املصابني لكن املنظمة يف انتظار الضوء األخضر من روسيا 

واحلكومة السورية.
قد  أنه  إىل  ترامب  دونالد  املنتخب  األمريكي  الرئيس  وأشار 
يغري السياسة األمريكية يف سوريا حيث شكك يف سياسة دعم 
املعارضة املعتدلة اليت تقاتل األسد وملح إىل أنه قد يتعاون مع 

روسيا يف قتال تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتلقت اجلبهة الشامية دعما من دول مناوئة لألسد منها تركيا. 
لكن الدعم تراجع إىل أقل مما تقول املعارضة إنها حتتاجه لقتال 

القوات املوالية للحكومة األفضل تسليحا.

 وقال أبو عبد الرمحن نور قائد قطاع حلب باجلبهة الشامية وهي 
من أكرب اجلماعات اليت تقاتل ضد الرئيس بشار األسد يف مشال  
سوريا »حنن بصراحة كنا نعول على الدول الصديقة مثل تركيا 
وفرنسا وغريها أن تقدم لنا مساعدات أكرب من ذلك بكثري على 

املستوى العسكري أو على املستوى اإلنساني«.
وأضاف أن اهلجمات على األطراف اجلنوبية للمناطق اليت تسيطر 
عليها املعارضة يف حلب هدأت لكن »تقريبا منذ مخسة أيام حتى 
الشمالية  املنطقة  واالشتباكات يف  اهلجوم  وترية  تزداد  اليوم 

الشرقية.«

خالف على احلقائب ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

تصطدم بها عملية التأليف بدأت ترسم احياءات مل تعد خافية عن 
ارادة اقليمية يراد من خالهلا ضبط هامش رئيس الوزراء املكلف 
على  ستشكل  اليت  احلقيقية  القاعدة  تكون  وان  التأليف  يف 
الوزراء  »الالءات« داخل جملس  أساسها احلكومة هي رفع عدد 
مبعنى ان يأتي احلريري ضعيفًا من خالل لعبة االحجام والتوازنات 
يف احلكومة ولو ان رئيس الوزراء املكلف ال يزال يراقب هذه 
االحتماالت من دون التعامل معها كحقيقة مثبتة. وتنقل املصادر 
ان مرجعًا سياسيًا بارزًا ردد قبل فرتة كالمًا أوحى بأن تشكيل 
تأكيد  التطورات االخرية مبثابة  احلكومة لن يكون مسهاًل وبدت 

هلذا الكالم.
وعلم من مصادر مواكبة لتأليف احلكومة ان اجلهود اليت يبذهلا 
املعنيون دخلت مرحلة حتمل عنوان »إسرتاحة املفاوضني«. فوزير 
مفاوضات  عون يف  الرئيس  ميثل  الذي  باسيل  جربان  اخلارجية 
التأليف سافر أمس االول اىل الربازيل، كذلك سافر السيد نادر 
احلريري ممثل الرئيس احلريري يف هذا املفاوضات اىل اخلارج.

 وترّدد ان الرئيس احلريري الذي سينشغل يومي السبت واالحد 
املستقبل« يف  »تيار  يعقده  الذي  العام  باملؤمتر  وغدا(  )اليوم 
كلمة  )اليوم(  السبت  ظهر  افتتاحه  يف  ويلقي  »البيال«  جممع 
وأوضحت  خاصة.  ألسباب  أيضًا  ليومني  يسافر  قد  مسهبة، 
املصادر ان هذه االسرتاحة لن تتجاوز نهاية الشهر اجلاري على 
ان تكون اجلهود على موعد »من املرجح أن يكون مثمرًا« يف حبر 

الشهر املقبل.

خريطة املداخالت

ويف أي حال، ترسم خريطة املداخالت يف التأليف لوحة واضحة 
للمناخ القامت الذي بدأ حياصرها والذي يضع رئيس اجلمهورية 
باعتبارهما  حامسة  اختبارية  فرتة  أمام  املكلف  الوزراء  ورئيس 

املعنيني االولني بعملية التأليف دون سواهما.
ويقول مطلعون على موقف »حزب اهلل« إن ملف تأليف احلكومة 
احلل  مفتاح  يده  بري ويف  نبيه  النواب  رئيس جملس  عند  هو 
والربط وقد يعطي بري »تيار املردة« حقيبة االشغال أو يقنع 
»املردة« بالرتبية ولكن ال تراجع من بري عن متسكه باالشغال!

وتشري املصادر املطلعة على موقف بري اىل ان الوزير باسيل 
رفض إعطاء »املردة« حقيبة الرتبية بعدما كان عرضها الرئيس 
احلريري عليه معتربًا ان حصته يفرتض ان تبقى حمصورة حبقيبة 
الثقافة. ولكن ال معلومات من جهة باسيل تؤكد او تنفي هذا 

املوقف. 
يكون  قد  التأليف  ألزمة  احلّل  ان  الفريق  هذا  نظر  وجهة  ومن 
بأن توافق »القوات اللبنانية« على توليها حقيبة الصحة، أو بأن 
يوافق احلريري على إعطاء »املردة« حقيبة االتصاالت وأن يأخذ 

الثقافة بداًل منها.
وتؤكد مصادر هذا الفريق أن ال وزير شيعيًا لرئيس اجلمهورية 
بل ان الرئيس بري يطالب بأن يكون املقعد الشيعي اخلامس 

لـ »حزب اهلل«.
وتشري املصادر نفسها اىل ان وزير الدفاع يسميه الرئيس عون 
على ان حيظى االسم مبوافقة »القوات«، أما املقعد السين العائد 

اىل حصة رئيس اجلمهورية فيتوقع ان يسّمي له امرأة.
أن  وعلم  عالقة.  »املردة«  عقدة  استمرت  الصدد  هذا  ويف 
الرئيس احلريري مل يعرض على وفد »تيار املردة« أمس االول 
حقيبة معّينة، بل أكد حرصه على مشاركة »املردة« يف احلكومة 
بقبول  فرجنية  سليمان  النائب  من  جواب  على  احلصول  ومتنى 
بها  يطالب  اليت  الثالث  احلقائب  خارج  احلقائب  مروحة  توسيع 
أي االتصاالت أو الطاقة أو االشغال، ليقّدم له عرضه. وفهم 
ان احلريري ملح اىل حقيبيت البيئة والعمل، لكن وفد »املردة« 

رفضهما.
الرئيس  اقناع  على  احلريري  الرئيس  يعمل  املقابل  ويف   
بدل  سابقًا  بها  مقتنعُا  كان  اليت  الصحة  بوزارة  بالقبول  بري 

االشغال.
دون  من  احلكومة  يدخل  لن  انه  يكرر  الذي  بري  الرئيس  أما 
»املردة«، فهو ال يرى احلّل حبسب بعض املقربني منه اال بأن 
يتخّلى احلريري لـ »املردة« عن االتصاالت، أو بتخّلي »القوات« 
عن الصحة، بعدما متّسك هو باألشغال رافضًا التخّلي عنها، فيما 
تؤكد »القوات« أن األشغال من حصتها، وبعدما مّست مرشحيها 

مل يتغرّي شيء يف حصتها ومل يطرح عليها شيء.
 وتشري املصادر اىل ان البحث ال يزال يف احلقائب ومل يصل 

بعد اىل األمساء.

تتـمات
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فريد جان دكان
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هل تسري حايف القدمني؟ إذا كنت كذلك فأنت لست الوحيد يف 
هذا الكون. فريق من العلماء األملان يف علم احلركة أجرى دراسة 
لبحث تطور القدمني واألداء احلركي أثناء السري أو الركض دون 

انتعال أحذية. وكانت نتائج الدراسة مذهلة.

خلصت مراجعة علمية جديدة إىل ندرة الدراسات اليت أجريت لبحث 
دون  الركض  أو  السري  اعتياد  على  املرتتبة  األمد  طويلة  اآلثار 
انتعال أحذية وقالت املراجعة إن هناك أدلة حمدودة على زيادة 
مشكالت القدمني عند أصحاب هذه العادة وإنه ال توجد أدلة على 

اإلطالق على زيادة معدل اإلصابة لديهم.

وقال الدكتور كارستني هوالندر كبري باحثي الدراسة يف معهد علم 
هامبورغ  جامعة  موفمنت ساينس( يف  )هيومان  اإلنسانية  احلركة 
بأملانيا »مع وجود هذا النقاش الضخم عن احلفاء.. توقعنا املزيد 

من األدلة عن آلثار للطويلة للتنقل دون نعال«.

مثل  العادة  هذه  بينها  تشيع  الشعوب  بعض  إن  هوالندر  وقال 
جنوب أفريقيا على سبيل املثال. ويعد هو وفريقه حاليا مراجعة 
علمية موسعة تقارن بني األطفال احلفاة يف جنوب أفريقيا باألطفال 
املنتعلني لألحذية يف جنوب أفريقيا وأملانيا لبحث تطور القدمني 

واألداء احلركي.

من  أكثر  مشلت  دراسة   15 وزمالؤه  هوالندر  مجع  الدراسة  ويف 
مثانية آالف شخص مع مقارنة القياسات اجلسدية وآليات احلركة 
واألداء احلركي واألمراض بني املعتادين على احلفاء واملعتادين 

على انتعال األحذية.

الرياضة  وعلوم  الطب  دورية  يف  نشرت  اليت  للدراسة  ووفقا 
إكسرسايز(  آند  سبورتس  إن  ساينس  آند  )ميدسني  والتمارين 
كانت أقدام املعتادين على احلفاء أكرب ممن ينتعلون األحذية فيما 
كانت معدالت اإلصابة متقاربة بغض النظر عن حالة القدمني لكن 

نوعية اإلصابات يف حد ذاتها اختلفت.

وقال الباحثون إن الدراسات مل تظهر أدلة على أن احلفاة لديهم 
بشأن  األدلة  كانت  فيما  الطويل  املدى  على  أفضل  حركي  أداء 

النتائج املرتبطة بالصحة حمدودة جدا.

وقال هوالندر إن اجلسم يتأقلم جيدا مع السري أو الركض دون 
أي نعال »لكن اجلسم حيتاج للوقت للتأقلم مع هذا األمر وكمية 

التدريب والتعايف اليت حيتاجها اجلسم ختتلف من شخص آلخر«.

تعرف على فوائد ومضار السري 
حايف القدمني
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خرب سيء ملدمين مشروبات 
»الدايت«

تظهر دراسة أّن مادة األسباترام املوجودة يف املشروبات الغازية 
)الدايت( ال تساعد على فقدان الوزن وقد تسبب أثارًا سلبية على 

الصحة.
األسبارتام، املادة األساسي يف املشروبات الغازية )الدايت( مثل 
شراب كوال دايت، قد ال يكون مكّونًا مناسبًا لصحة جيدة كما يعتقد 

البعض.
قام بها فريق من احملققني بدراسة جديدة ُنشرت يف مستشفى 
ماساتشوستس العام، قالت إن مادة األسبارتام ال تنقص الوزن، 

وهو كالصودا الدايت جمّرد عملية احتيال كبرية!.
مستشفى  يف  جراح  طبيب  وهو  هودين،  ريتشارد  وأوضح 
ماساتشوستس العام ومّمن أعّدوا الدراسة »مت تصميم بدائل السّكر 
مثل األسبارتام لتعزيز فقدان الوزن وتقليل نسبة حدوث متالزمة 
األيض، ولكن ورد يف عدد من الدراسات السريرية والوبائية أن 
أكثر  األمور  أن جتعل  جيد، وميكن  تعمل بشكل  املنتجات ال  هذه 

سوًءا«.
متنع  االصطناعية  التحلية  أن  وفريقه  هودين  الدكتور  ووجد 
الفوسفاتيز القلوية يف األمعاء )IAP(، وهو إنزيم القناة اهلضمية 

اليت يعتقد الباحثون أنه مينع السمنة. 
الختبار تأثري األسبارتام، فحص الباحثون أربع جمموعات من الفئران 
الفئران  من  جمموعتني  العلماء  أعطى  أسابيع.  أربعة  مدى  على 
كمية عالية من الدهون، جمموعة تلقت املياه مع نسبة عالية من 

األسبارتام، يف حني كان اجملموعة الثانية تتلقى املاء العادي. 
خضعت اجملموعتني املتبّقيتني لنوعني من النظام الغذائي، األوىل 
تناولت مياهًا فيها مادة األسبارتام، واألخرى تناولت مياهًا عادية. 
الفئران اليت تلقت املياه مع األسبارتام استهلكت ما يعادل ثالثة 

علب ونصف من الصودا يوميًا.
ووجد الباحثون أنه مل يكن هناك فرق كبري بني أوزان اجملموعتني 
لنظام  خضعت  اليت  والفئران  غذائيني،  لنظاَمنينْ  خضعتا  اللتني 
غذائي غين بالدهون واليت حصلت على املاء واألسبارتام اكتسبت 
ماء  فيه  تناول  غذائي  لنظام  خضعت  اليت  تلك  من  أكرب  وزنًا 

عاديًا«. 
أوزان  بني  ضئيل  فرق  هناك  كان  بينما  أّنه  الباحثون  ووجد 
اجملموعتني اللتني خضعتا لنظام غذائي عادي، اكتسبت الفئران 
اليت تناولت األسباترام ضمن نظام غذائي عالي الدهون أكثر من 
تلك اليت خضعت لنفس النظام الغذائي وتناول فيه ماء عاديًا دون 

مادة األسباترام.
باإلضافة إىل ذلك، صار ضغط الدم وكمّية السكر يف الدم لدى 
غري  دلياًل  ُيعترب  أكرب، مما  األسباترام  مادة  تناولت  اليت  الفئران 

صحي ألثر الغلوكوز بالنسبة للعلماء.
وقال موقع »ساينس دايلي« إّن جمموعات الفئران اليت تناولت 
األسباترام صارت حتمل مستويات أحلى من بروتنني تي أن أف ألفا 

امُلسبب لاللتهابات يف الدم«.

 املشروب الذي يعادل قرصني من الفياغرا!

األمور  الكيميائية من  اللجوء لألدوية  أن  التغذية عن  حتدث خرباء 
لعالج  األغذية  تناول  من  أفضل  يوجد  ال  وأنه  باجلسم،  الضارة 

املشكالت الصحية.
مثرة  أن  إىل  »سبوتنيك«  وكالة  حبسب  التغذية  أطباء  ويشري 
األفوكادو من أفضل الثمار للصحة. وحتتوي مثرة األفوكادو على 
الرجال،  لدى  اجلنسية  القدرة  حتسني  على  تعمل  غذائية  عناصر 

ويفضل تناوله عصريا مرة أو مرتني يف اليوم:
حيتوي األفوكادو على محض الفوليك وفيتامني B6 الضروريني   —

لتحسني القدرة اجلنسية لدى الرجال.
بسرطان  اإلصابة  خطر  من  حتمي  غذائية  عناصر  على  حيتوي   —

الربوستات.
— نظرا الحتواء األفوكادو على عنصر البوتاسيوم فهو يقوي احليوانات 

املنوية.
حيتوي األفوكادو على مواد طبيعية تعمل على تنشيط الدورة   —

الدموية باجلسم.

التوقف عن احلمية الغذائية فجأة مضر بصحة القلب
أكد علماء من الواليات املتحدة أن اتباع محية غذائية صارمة بهدف 
تقليل الوزن ثم العودة بشكل مفاجئ إىل النظام الغذائي املعتاد 

يشكل خطرا كبريا على صحة القلب واألوعية الدموية.
وخالل األحباث اليت أجراها األطباء التابعون ملشفى ميموريال يف 
والية رود آيالند األمريكية، الحظوا أن نسبة التعرض لنوبات توقف 
القلب املفاجئ ارتفعت مبعدل 3.5 مرة عند النساء اللواتي يتبعون 
محية غذائية »صارمة« ثم يعدن بشكل مفاجئ إىل النظام الغذائي 

السابق.
ومتكن األطباء من الوصول إىل تلك النتائج بعد مراجعة البيانات 
»اليأس«، حيث مت  امرأة مررن بسن  ألف  الطبية ألكثر من 158 
تقسيم النساء خالل الدراسات إىل أربعة جمموعات. يف اجملموعة 
استقرار  على  حافظن  اللواتي  النساء  بيانات  دراسة  متت  األوىل 
النساء  الثانية  اجملموعة  اليأس، وضمت  مرحلة سن  خالل  الوزن 
اللواتي ازدادت أوزانهن باستمرار خالل تلك املرحلة، ويف اجملموعة 
الثالثة أتت النساء اللواتي فقدن الوزن بشكل  طبيعي وبطيء، 
غذائية  محيات  اتبعن  اللواتي  النساء  أتت  الرابعة  اجملموعة  ويف 
الوزن ومن ثم عدن فجأة للنظام الغذائي السابق  ففقدن بعض 

وازدادت أوزانهن فجأة.
التقلبات  أن  أيضا  العلماء  الحظ  النتائج،  تلك  كل  إىل  وبالرجوع 
احلادة يف الوزن عند النساء من اجملموعة الرابعة أدت إىل زيادة 
مرات   3.5 مبعدل  املفاجئة  القلب  توقف  لنوبات  تعرضهن  نسبة 
أكثر من النساء يف باقي اجملموعات الثالث األخرى، كما أن نسبة 
نسبة  من   %66 بـ  أعلى  كانت  التاجية  القلب  ألمراض  تعرضهن 

تعرض النساء اللواتي حافظن على وزن ثابت.
 ،%100 دقيقة  تكون  ال  قد  النتائج  تلك  أن  إىل  العلماء  وأشار 
فتأكيد النسب الدقيقة ملخاطر التعرض ألمراض القلب عند النساء 

حيتاج لدراسات إضافية معمقة.

اعالناتكم 

يف اهلريالد 

طريقكم اىل 

النجاح
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برمنغهام  جامعة  علماء  اجراها  فريدة  جتربة  نتائج  بينت 
الربيطانية، ان اهمال االعتناء بصحة جتويف الفم واألسنان 
يؤدي اىل نتائج وخيمة على صحة اإلنسان، أكثر مما كان 

يتوقع سابقا.
والشخص الذي ال يعتين بنظافة اسنانه، فإنه، باإلضافة اىل 

التسوس والتهاب اللثة، ميكن ان يصاب بأمراض القلب.
كما ان جهاز مناعة اجلسم يضعف بدرجة كبرية نتيجة التهابات 
جتويف الفم، اليت ميكن ان تتحول اىل مزمنة، وبالتالي تؤثر 

سلبيا يف اجلهاز العصيب مسببة خلال يف نشاطه املعريف.

اشرتك يف هذه التجربة 20 شخصا قسموا اىل جمموعتني، 
وتنظيف  الفم  بتجويف  العناية  وسائل  استخدمت  األوىل 
متاما  الوسائل  هذه  استخدام  من  منعت  والثانية  األسنان، 

ملدة اسبوعني.

بعد انتهاء هذه املدة بينت حتاليل عينات الدم املأخوذة منهم 
ان كريات الدم البيضاء لدى اجملموعة الثانية، اليت تقوي 
جهاز املناعة يف اجلسم، كانت أضعف بكثري من املوجودة يف 

دم أفراد اجملموعة األوىل.

بوضوح،  تبني  التجربة  هذه  تشابل،  ين  الربوفيسور  يقول 
ظهور  يوما فقط يسبب   14 خالل  األسنان  تنظيف  عدم  ان 
ظهور  احتمال  اىل  يشري  وهذا  الفم،  جتويف  يف  التهابات 

التهابات يف خمتلف احناء اجلسم بسبب ذلك.

لفرتة  املرض  مسبب  على  اجلسم  فعل  رد  هي  االلتهابات 
االلتهابات  هذه  اىل  اجلسم  يتعرض  عندما  ولكن  قصرية، 
باستمرار، خاصة عندما يصبح التهاب اللثة مزمنا، فإن هذا 
يهدد باإلصابة بأمراض خمتلفة، مثل مرض السكري وأمراض 

القلب واألوعية الدموية، وحتى اخلرف.

 ما عالقة تنظيف األسنان باجللطة القلبية واخلرف؟

بأعراضه، جتد  اإلصابة  وعند  واألنفلونزا،  الربد  موسم  هو  هذا 
بسرعة،  املرض  تتعافى من  أن  وتأمل  بالضعف،  نفسك تشعر 
وبأقل قدر من األمل، كما أنك تسرع إىل الصيدلية للحصول على 

الدواء.
وحبسب “إرم نيوز” جتعلنا اإلصابة بالربد لبضعة أيام فقط، أن 
اختفاء  بعد  أسبوعني،  إىل  تصل  ملدة  والوهن  بالضعف  نشعر 
حيث  لك،  اجليدة  األخبار  بعض  لدينا  احلظ،  األعراض. وحلسن 
ميكنك التغلب على هذا املرض خالل 24 ساعة، من خالل اتباع 

اخلطوات اآلتية:

اخلطوة األوىل: أخذ محام ساخن يف الساعة السابعة صباًحا
الساعة،  تلك  يف  السرير  من  النهوض  الصعب  من  يكون  قد 
بالتعب، ولكن خبار احلمام سوف خيفف  إذا كنت تشعر  خاصة 
أسهل،  بشكل  تتنفس  جيعلك  ما  األنفية؛  اجليوب  احتقان  من 

باإلضافة إىل وجود بضع فوائد صحية أخرى.

الثامنة  يف  البلسان  شراب  من  ملعقتني  أخذ  الثانية:  اخلطوة 
صباًحا

ميكنك العثور على شراب بلسان يف معظم الصيدليات، ويتكون 
من مثار نبات البلسان، الذي يعرقل ارتباط الفريوس مع بطانة 
اخلاليا، ما يؤدي إىل تباطؤ أو حتى منع انتشار العدوى الفريوسية 

متاًما يف اجلسم.
وعالوة على ذلك، خيفف هذا الشراب حدة أعراض الربد واألنفلونزا 
والتهاب احللق واجليوب األنفية، ومن املهم التنبيه أنه ال ينبغي 
تناول هذه الثمار يف شكلها اخلام، ولكن يتم تناوهلا يف صورة 

شراب فقط.
خذ ملعقتني من هذا الشراب ثالث مرات يومًيا، لتخفيف األعراض 

وتقصري مدة اإلصابة باملرض.

اخلطوة الثالثة: تناول الشاي والبيض يف التاسعة صباًحا
األساسية  األمينية  واألمحاض  الربوتينات  على  البيض  حيتوي 
العدوى  مكافحة  على  ومساعدته  اجلسم  تقوية  على  تعمل  اليت 

بالفريوس.
الليمون  بالعسل وعصري  قم بشرب فنجان من الشاي الساخن 

الطازج مع تناول بعض البيض املقلي.
ال تنس إضافة العسل إىل فنجان الشاي فهو فعال أكثر من معظم 
أدوية السعال، وإذا كنت نباتًيا أو معرًضا لإلصابة باحلساسية 
احلمص  دقيق  من  بفطرية  استبداله  البيض، ميكنك  تناول  من 

فهي غنية بالربوتينات وأوميغا 6 وفيتامني ب.

اخلطوة الرابعة: يف الثانية عشرة والنصف قم بإضافة احلمص 
وبذور اليقطني إىل طبق من السلطة

الضروري  للزنك  ممتاًزا  مصدًرا  اليقطني  وبذور  احلمص  يعترب 
يف مكافحة اجلسم لإلصابة بالعدوى وااللتهابات، فهناك العديد 
من الدراسات اليت وجدت أن إضافة الزنك إىل الطعام اليومي 
خالل الـ 24 ساعة األوىل من اإلصابة بالربد تقلل من حدته بدرجة 

كبرية.
وإذا كنت ال ترغب يف إضافة احلمص أو بذور اليقطني، ميكنك 

فقط استخدام مكمالت الزنك.

اخلطوة اخلامسة: يف الساعة الثانية مساء قم بإعادة ملء زجاجة 
املياه اخلاصة بك

السوائل حملاربة  الكثري من  مريًضا، حيتاج جسمك  تكون  عندما 
اإلصابة بااللتهابات، فمع بدء درجة حرارة اجلسم يف االرتفاع، 
يزداد معدل تبخر املاء من اجلسم، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل 

اإلصابة باجلفاف.
وباإلضافة إىل ذلك، حيتاج اجلسم إىل السوائل، للمساعدة يف 
طرد املواد العالقة باألنف واحللق، ولذلك تأكد من تناول كوبني 

إضافيني إىل استهالكك اليومي من املاء.

اخلطوة السادسة: يف الثالثة مساء قم باملشي يف اهلواء الطلق
ستجد كم هو مدهًشا بالنسبة لك عندما تقوم باملشي يف اهلواء 
الطلق ملدة 20 دقيقة، والذي ميكن أن يرفع مستويات الطاقة 

لديك وحيد من شعورك باألوجاع واآلالم.
ويساعد املشي أيًضا يف فتح اجليوب األنفية، ما جيعلك تتنفس 
الرياضة  أن ممارسة  أيًضا،  الدراسات  وأظهرت  أسهل.  بشكل 
تزيد عدد البكترييا النافعة يف األمعاء، األمر الذي يساعد نظام 

املناعة يف اجلسم.

تناول  مساء  والنصف  السادسة  الساعة  يف  السابعة:  اخلطوة 
شوربة الدجاج

تناول شوربة الدجاج حتدث العجائب جلسمك يف أوقات املرض، 
يفيد يف  الذي  “السيستني”  األميين  احلمض  على  حيث حتتوى 

عالج التهاب الشعب اهلوائية.

كيف تتخلص من األنفلونزا يف 24 ساعة فقط؟

ذات  واألغذية  الالكتوز  أن  فكرة  طويلة  لفرتة  النباتيون  تبنى 
املستويات العالية من الدهون واجلبنة هلا تأثري سليب على اجللد 

والشرايني والقلب واملعدة.
لكن نشرت جملة  Nature Medicine حبثا جديدا يقول بأن تناول 

اجلبنة قد يساعد األشخاص على العيش مدة أطول.
ووفقا للدراسة اليت ُنشرت هذا الشهر، ُعثر على مركب موجود 
 ،)spermidine( يف بعض أنواع اجلبنة وُيعرف باسم االسربميدين
يشارك يف عملية األيض اخللوية، وميكن أن يكون املفتاح لطول 

العمر.
عمر  متوسط  زاد  املركب  هذا  أن  البداية  يف  الدراسة  وجدت 
فئران التجارب. وعالوة على ذلك، يشري البحث إىل أن مركب 

االسربميدين يضم أيضا خصائص الوقاية من أمراض القلب.
القلب  فهو ميكنه أن يساعد أيضا على ختفيف تضخم عضالت 
املشاكل  من  والتقليل  الدم(،  ضغط  بارتفاع  املرتبط  )األمر 
املرتبطة بفشل القلب. وبعبارة أخرى، ميكن أن يكون اجلنب جيدًا 

جدا للقلب.
تناولت  إيطالي  شخص   800 من  أكثر  على  اختبارات  وأجريت 
الذي يشمل كمية  اإليطالي  التقليدي  الغذائي  النظام  مواضيع 
وافرة من اجلبنة، فبينت النتائج أن الذين يتناولون اجلنب احملتوي 
على مركب االسربميدين، هم أقل عرضة خلطر فشل القلب من 

غريهم بنسبة 40%.
أقل عرضة  وأنهم  لديهم  الدم منخفض  أن ضغط  أيضا  ووجد 

ملخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية بشكل عام.
العمر ويف  الطويلة  أنواع اجلبنة  ويوجد هذا املركب حتديدا يف 

احلبوب الكاملة والُفطر.

دراسة: تناول اجلبنة يطيل عمر اإلنسان

وإذا كنت ترغب يف حتسني نكهة احلساء، وتعزيز قدراته، ميكنك 
إضافة بعض الثوم، املعروف كمضاد لاللتهابات، وكذلك بعض 

الفلفل األمحر احلار الذي خيفف االحتقان.

اخلطوة الثامنة: يف التاسعة مساءً، قم بتنظيف األنف واحلنجرة
بالتهابات  تصاب  ال  حتى  واحلنجرة،  األنف  تنظيف  املهم  من 
شديدة، وكل ما عليك القيام به هو إضافة ملعقة صغرية من 
امللح إىل كوب من املاء الدافئ، والغرغرة باملياه املاحلة ملدة 30 

ثانية يف كل مرة حتى االنتهاء من الكوب.

اخلطوة التاسعة: يف العاشرة مساء اذهب للنوم
عندما حتارب الربد، فإن مشاهدة التلفزيون حتى منتصف الليل 
ليست عماًل جيًدا، ألن جسمك حيتاج إىل ما ال يقل عن 7 ساعات 

من النوم، من أجل التغلب على املرض.

األمر  رأسك؛  إضافية حتت  املفيدة وضع وسادة  األشياء  ومن 
الذي يساعد على بقاء اجليوب األنفية والشعب اهلوائية مفتوحة، 

وهذا يعين أنك سوف تتمتع بنوم أفضل. 

نتعرض مجيعًا  العصرية،  احلياة  متطلبات وظروف  مع كثرة 
للضغوط اليت ينتج عنها الشعور باإلجهاد والتوتر مما يرتتب 
كاالكتئاب  نفسية  أزمات  حدوث  األحيان  بعض  يف  عليه 
الصداع،  الرتكيز،  فقدان  مثل  صحية  ومشاكل  واخلرف، 
املرتبطة  األمراض  من  وغريها  التعب،  الشهية،  فقدان 

باإلجهاد.
لكن هل تعلم أن تعرضك ملقدار معتدل من التوتر والقلق يف 
حياتك، يؤثر إجيابًا على دماغك وإنتاجيتك؟ فوفق ما خلصت 
إليه دراسة حبثية حديثة تأكد أن املستويات املتوسطة من 

التوتر تتميز بالعديد من الفوائد الصحية.
وإليكم فوائد صحية للتوتر حسب ما العربية نت عن موقع 

“بولد سكاي” املعين بالصحة”:
 -  حتسني القدرات العقلية

قصرية  لفرتات  للتوتر  التعرض  أن  حبثية  دراسة  كشفت 
يعمل على جتدد خاليا املخ مما حيسن كفاءته وقدرته على 

االنتباه والرتكيز.

- تقوية الذاكرة
يعزز  مما  بالتكاثر،  املخ  خلاليا  يسمح  التوتر  من  القليل 

الوظائف املعرفية باملخ ويعمل على تقوية الذاكرة.

- تعزيز الطاقة
حيفز التوتر قصري املدى مادة األدرينالني يف الدماغ وهي 
اليت تسهل التواصل بني أجزاء الدماغ املختلفة، فإذا توفر 
عمل  ينسق  ما  أفضل  فسيكون  مناسب  بقدر  األدرينالني 
ذكاًء  أكثر  بالطاقة،  مفعمني  جيعلنا  مما  وتناغمه  الدماغ 

وسعادة.

- حتسني املناعة
رغم أن اإلجهاد املزمن يضر أجهزتنا املناعية، إال أنه على 
لدينا،  املناعي  اجلهاز  نشاط  على  حيافظ  القصري  املدى 

وبالتالي جيعلنا يف منأى عن كثري من األمراض.

- تعزيز الثقة بالنفس
الدماغ عند التعرض  تتسبب مادة األدرينالني اليت يفرزها 
للتوتر العصيب، يف تعزيز مستويات الثقة بالنفس، خاصة 

عند الشروع يف إلقاء اخلطابات على سبيل املثال.

- تعزيز قوة حتمل الضغوط العصبية
أثبتت التجارب أن األشخاص الذين يعانون من اإلجهاد على 
املدى القصري أكثر قدرة على التكيف مع املواقف املفعمة 

بالضغوط العصبية.

أغرب معلومة صحية .. فوائد مذهلة للتوتر
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Labor legal affairs spokes-
man Mark Dreyfus threat-
ened to resign from the 
frontbench if Bill Shorten 
backed the appointment 
of a key ally, Kimberley 
Kitching, to a casual Sen-
ate vacancy.
But Mr Dreyfus - a senior 
member of the Opposi-
tion Leader’s frontbench 
team - has not followed 
through on that threat and 
Ms Kitching was parachut-
ed into the plum Victorian 
Senate seat vacated by 
Stephen Conroy, another 
ally of Mr Shorten in the 
Victorian right faction.
In question time on 
Wednesday, manager of 
government business 
Christopher Pyne stepped 
up his attack on Mr Short-
en and Ms Kitching over 
the appointment, while 
challenging Mr Dreyfus to 
deny his threat to resign.
“The Leader of the Oppo-
sition deliberately para-
chuted into the Senate 
Kimberley Kitching to be-
come Senator Kitching, 
who is alleged to have 
fraudulently filled out the 
safety tests for six union 
leaders in the Health Ser-
vices Union,” he said, la-
belling the new senator a 
“Captain’s Pick”.
The decision to install Ms 
Kitching had been made 
despite the “complaints, 
the outrage of many mem-
bers of his frontbench, 
particularly the member 
for Isaacs [Mr Dreyfus], 
who threatened to resign 
if Kimberley Kitching was 
appointed to the Senate - 
and if it is not true, he is 
welcome to say that he 
was misrepresented and 
explain the facts”.
When question time fin-

Mark Dreyfus threatened to resign if Bill Short-
en allowed Kimberley Kitching Senate post 

Shadow attorney-general Mark Dreyfus did not deny he threatened to 
resign. Photo: Andrew Meares
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ishes, MPs are given the 
opportunity to make a 
public statement when 
they believe they have 
been misrepresented by 
an opposition MP or in the 
media.
Since his election to Par-
liament, Mr Dreyfus has 
shown a notable fondness 
for making such state-
ments. But he made no 
such statement in Parlia-
ment on Wednesday.
In response to questions 
from Fairfax Media, Mr 
Dreyfus did not deny he 
had threatened to resign, 
nor did he elaborate on 
why he had not followed 
through.
Instead, he said: “Chris-
topher Pyne is obsessed 
with the Labor Party. He 
should quit gossiping 
about me and take his job 
as a minister seriously. 
Senator Kitching will make 
a strong contribution to 
the Parliament as a Sena-
tor and I’m looking for-
ward to working with her.”
Ms Kitching, who is politi-
cally close to Mr Shorten, 
was a controversial ap-
pointment and the move 
was privately opposed by 
many in the ALP, though 
she was eventually se-
lected unopposed by Vic-
torian Labor’s 100 person 
Public Office Selection 
committee. Labor front-
bencher Anthony Alba-
nese refused to endorse 
her for the seat.
At the same time, the fed-
eral government has used 
Ms Kitching’s elevation - 
and the fact that she was 
referred for “further inves-
tigation” by the Heydon 
royal commission into 
trade unions - to attack 
the Opposition Leader.

Peter Dutton refused to 
apologise for his atro-
cious comments today, 
confirming his assertion 
that “Malcolm Fraser did 
make mistakes in bring-
ing some people in the 
1970s”.
When pressed as to what 
his problem was with peo-
ple who arrived in the 70s 
and early 80s, he made 
the ridiculous claim that 
he didn’t have a problem 
with the people who came 
under Malcolm Fraser, in-
stead saying the immigra-
tion policies were wrong 
because of the grandchil-
dren these immigrants 
have. 
There is no country on 
this planet that has an im-
migration policy based on 
what grandkids an immi-
grant might have. 
This is a direct attack on 
post-war immigrants who 

have helped build this na-
tion. 
Despite being given two 
chances to apologise, 
Dutton refused to apolo-
gise for his comments.
Peter Dutton, if you hate 
multiculturalism you 
should not be Minister for 
Immigration. 
Australia’s migrant histo-
ry defines us as a nation, 
and no group deserves to 
be on the receiving end 
of these comments that 
amount to racial vilifica-
tion.
Labor knows that mul-
ticultural communities 
have been critical to build-
ing modern Australia, and 
calls again for Peter Dut-
ton to acknowledge this 
and apologise for his dis-
graceful remarks. 
Media Adviser
Office of Tony Burke – Mem-
ber for Watson

DUTTON REFUSES TO APOLOGISE 
FOR DISGRACEFUL REMARKS TAR-
GETING MIGRANT AUSTRALIANS 

The outstanding stu-
dents and institutions 
that make up Victoria’s 
thriving international ed-
ucation sector have been 
celebrated at a ceremony 
for the 2016 Victorian 
International Education 
Awards.
Sixteen winners were 
presented with the cov-
eted awards during the 
event at Government 
House tonight, recognis-
ing the achievements of 
Victoria’s 175,000 inter-
national students and the 
leading education provid-
ers that support them.
Minister for Small Busi-
ness, Innovation and 
Trade Philip Dalidakis, 
now responsible for Vic-
toria’s international edu-
cation sector, opened the 
awards ceremony and 
reiterated the importance 
of the sector to Victoria’s 
overall trade revenues.
As Victoria’s largest ser-
vice based export, the 
sector reached a record 
high contributing of 
$5.8 billion to the state’s 
economy in 2015 and 
now supports more than 
30,000 jobs across the 
state.
Now in their fourth year, 
the Victorian Education 
Awards include two Pre-
mier’s awards and intro-
duced two new categories 
this year for International 
Student of the Year (Re-
gional) and International 
Alumnus of the Year.
The spread of student 
award winners for 2016 
was a clear indication 
of the diversity that has 
grown in the sector, with 
seven different countries 
represented across the 
categories.
This year’s student win-
ners are awarded up to 
$10,000 to go towards 
their studies at one of 
Victoria’s educational in-
stitutions.
Student winners also go 
on to become ambas-
sadors for the Victorian 

Government’s Study Mel-
bourne initiative, which 
promotes the state’s 
leading education capa-
bilities to the world.
A number of Victoria’s 
higher education, English 
language and vocational 
education and training 
institutions were also 
presented with awards, 
with the sheer number 
of applicants this year 
showing how robust the 
sector has become.
The number of interna-
tional students enrolled 
in Victoria continues to 
grow year on year as the 
Andrews Labor Govern-
ment continues to invest 
heavily in Victoria as the 
Education State.
Quotes attributable to 
Minister for Small Busi-
ness, Innovation and 
Trade Philip Dalidakis
“A thriving international 
education sector chang-
es people’s lives for the 
better, while also gener-
ating jobs and economic 
growth for Victoria.”   
“Congratulations to all of 
this year’s award winners. 
I look forward to seeing 
you continue to go from 
strength to strength as 
ambassadors for Victoria 
– the country’s Education 
State.”  

Full list of 2016 Victorian 
International Education 
Award winners: 
Excellence in Internation-
al Education – TAFE 
Holmesglen  and William 
Angliss (Highly Com-
mended)
Excellence in Internation-
al Education – University  
Deakin University
Excellence in Internation-
al Education - English 
Language             
Deakin University Eng-
lish Language Institute
Excellence in Interna-
tional Education - Private 
Education & Training
Health Careers Interna-
tional
Excellence in Internation-

International Education Awards Celebrate Victoria’s Best
al Student Experience
Australian Federation of 
International Students
Excellence in Internation-
al Student Employability 
and Career Development
Impact English College
Excellence in Innovation 
in Partnership and Inter-
national Engagement
The Monash Warwick Al-
liance and Deakin Univer-
sity – Save the Children 
(Highly Commended)
International Student of 
the Year – Vocational Ed-
ucation & Training (VET)
Freddy Mata Mendoza  
Holmesglen (Venezuela)
International Student of 
the Year - English Lan-
guage Training    
Maria Gonzalez Swin-
burne College (Argen-
tina)
International Student of 
the Year - Higher Educa-
tion                     
Sander Bredal    Univer-
sity of Melbourne (Nor-

way)
Yuliana Sari (Highly Com-
mended)   Swinburne 
University   (Indonesia)
International Student of 
the Year – Regional                                                     
Balaji Trichy Narayanas-
wamy Deakin University 
(India)
International Alumnus of 
the Year                          
Kashif Bouns Victoria 
University                (Paki-
stan)
International Student of 
the Year – Research                     
Jessica Pandohee RMIT 
University (Mauritius)
Victorian Student of the 
Year – Internationalisa-
tion                       
Wesa Chau Swinburne 
University
International Provider of 
the Year
Holmesglen Institute
International Student of 
the Year 
Jessica Pandohee RMIT 
University (Mauritius)
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Two people have died and 
at least 30, including two 
children, are in intensive 
care after an extraordi-
nary epidemic of “thun-
derstorm asthma”. 
Twenty-year-old law stu-
dent Hope Carnevali died 
on the front lawn of her 
home after she and her 
family waited more than 
30 minutes for an ambu-
lance. 
Two people, including 
20-year-old law student 
Hope Carnevali, have 
died and at least 30, in-
cluding two children, are 
in intensive care after an 
extraordinary epidemic of 
‘thunderstorm asthma’ in 
Victoria on Monday night. 
Vision courtesy Seven 
News Melbourne.
Omar Moujalled, a popular 
high school student from 
Greenvale, also did not 
make it to hospital. The 
18-year-old died at a doc-
tor’s surgery just days out 
from his Year 12 gradua-
tion.
A spokesman for Am-
bulance Victoria said it 
was aware of two cases 
“where patients with re-
spiratory symptoms were 
unable to be revived by 
paramedic crews”.He said 

in one case it took the am-
bulance 31 minutes to ar-
rive and in the other, the 
other ambulance arrived 
within 15 minutes -  but 
was still too late. 
“Our thoughts are with the 
families of those patients. 
We will carry out a full 
clinical review into these 
cases,” he said. 
Health Minister Jill Hen-
nessy has ordered a re-
view, after hospitals were 
inundated with more than 
1000 people seeking 
help.
The breakout of “thunder-
storm asthma” on Monday 
night has been described 
as having put more of a 
strain on the ambulance 
service and emergency 
departments than a mass 
casualty terror attack.
On Tuesday, paramedics 
told Fairfax Media that 
they feared more deaths 
occurred during the catas-
trophe which contributed 
to 1900 calls for ambu-
lances in five hours – six 
times ordinary demand.
One intensive care para-
medic, who did not want 
to be named, said ambu-
lances had taken more 
than an hour to reach 
several urgent “code one” 

Dozens in intensive care units with ‘thunderstorm asthma’, more deaths predicted 

lights and sirens cases 
during Monday night, and 
that he’d heard of “numer-
ous deaths”.
“It sounds like a lot more 
than two people died,” he 
said.
Most hospital emergency 
departments reported 
double the usual num-
ber of patients during the 
night, prompting many to 
enact emergency plans 
and to set up makeshift 
emergency treatment 
spaces.
Some ran short on oxygen 
and Ventolin before the 
Health Department sent 
out additional supplies on 
Tuesday morning.   
Head of the Alfred Hospi-
tal’s allergy and asthma 
department, Mark Hew, 
said his hospital saw the 
same number of patients 
with respiratory distress 
in one night as they would 
expect in six months.
He said more deaths 
could occur given about 1 
in 10 people have asthma, 
which kills about 300 peo-
ple in Australia each year.
Associate Professor Hew 
said “thunderstorm asth-
ma” events, which are 
caused by strong winds 
stirring up pollen and oth-
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Hope Carnevali, 20, died of ‘thunderstorm asthma’. Photo: Facebook/
hope.marsh.5 

er irritants in the air, tend 
to happen every five to 10 
years.
“It is a big wake up call for 
people with asthma in the 
community ... If they have 
been prescribed a ‘preven-
ter’ they should be taking 
it ... and they should make 
sure their action plan is up 
to date so they know what 
to do in an emergency,” 
he said.
Health Minister Jill Hen-
nessy described the event 
as a “great challenge” for 
authorities and said pri-
vate hospitals, including 
the Cabrini in Malvern, 
had been opened to pub-
lic patients to help meet 
demand.

“There will no doubt be 
a full review of what oc-
curred last night and what 
the clinical outcomes 
were,” she said.
“No doubt there will be 
lessons to learn, there al-
ways are in these cases. 
But every part of our emer-
gency management surge 
occurred correctly.”
State health commander 
Paul Holman said in his 
40 years as a paramedic 
he had never seen any-
thing like it. He said the 

majority of the patients 
were so sick they needed 
to be taken to hospital, 
rather than being treated 
at the scene, and at one 
stage there were 190 peo-
ple waiting for assistance.
“Every ambulance and 
ambulance manager was 
recalled,” he said.
“It was an unprecedented 
night ... I have never seen 
the computer dispatch of 
Melbourne look like it. It 
was what we call a sea of 
red.”
Shadow Health Minister 
Mary Wooldridge said the 
government had some 
serious questions to ad-
dress including what type 
of ambulance call out 
codes applied to people 
calling for urgent help. 
“How long were these pa-
tients waiting after calling 
for an ambulance, and 
what classification was 
given, were they code 1 or 
classified as less urgent,” 
Ms Wooldridge said.
“It is unacceptable for 
people to be waiting for 
an ambulance.”
By the numbers
Two people died, includ-
ing 20-year-old Hope Car-
nevali
At least 30 people in in-
tensive care
1900 calls to Ambulance 
Victoria in five hours
Royal Children’s Hospi-
tal: 500 children taken to 
emergency, normally 300 
in a day
Royal Melbourne Hospi-
tal’s Emergency Depart-
ment: a record number of 
335 patients in 24 hours, 
more than 215 people with 

thunderstorm asthma.
Northern Hospital: 383 
patients, normally 170.
Western Health: at 1am 
Tuesday morning, 230 
patients across the two 
emergency departments 
of Footscray and Sun-
shine Hospital.
St Vincent’s: 216 in 24 
hours to 2am. Normal day 
is 120.
Monash: 512 emergency 
patients overnight across 
its three emergency de-
partments, compared with 
an average of 250.
Austin Health: 197 pa-
tients overnight, com-
pared to an average of 
about 50. About 75 per 
cent had respiratory prob-
lems.
The Alfred Emergency 
Department:  110 more 
patients than an average 
Tuesday night
Sandringham Hospital 
Emergency Department: 
90 more patients over an 
average Tuesday night
Frankston Hospital: 260 
patients in 24 hours, nor-
mally 200.
University Hospital Gee-
long: 108 people arrived 
at the Emergency Depart-
ment between 6pm and 
midnight., normally 200 
people in a  day.
Eastern Health: On Mon-
day, 147 people arrived at 
Angliss Hospital’s emer-
gency department, 211 
people arrived at Maroon-
dah Hospital’s emergency 
department.
Box Hill: On Monday, 230 
patients presented to Box 
Hill Hospital’s emergency 
department.

A school portrait of Omar Moujalled, who died after an asthma attack on 
Monday. Photo: Supplied

Jaxon Dowal had never had asthma until storms hit Melbourne on Mon-
day evening. Photo: Justin McManus

Manaia McElhaney nearly died twice in the ambulance on the way to 
hospital. Photo: Justin McManus

Victim Palli Zamani with his mother Rayann Zamani. Photo: Justin Mc-
Manus
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 One Nation has moved 
to quell a damaging rift 
between leader Pauline 
Hanson and West Austra-
lian senator Rod Culleton, 
with the pair appearing 
to bury the hatchet in 
an hour-long meeting on 
Wednesday, despite a bit 
of “smoke”.
Senator Hanson had de-
manded her colleague 
“explain his position” 
after he wrote a letter to 
a Cairns magistrate that 
has been referred to po-
lice by Queensland Attor-
ney-General Yvette D’Ath 
as a potential attempt to 
pervert the course of jus-
tice.
In an extended inter-
view with Fairfax Media, 
the One Nation MP talks 
about his job as a Sena-
tor, his relationship with 
Pauline Hanson and fu-
ture with the party. 
A confident Senator Cul-
leton emerged from the 
meeting to declare there 
was no tension within the 
party and that he had his 
Queensland leader’s full 
support, while Senator 
Hanson said she was sat-
isfied with the talks. “We 
are very united, we are a 
team,” she said.
Senator Culleton said he 
and Senator Hanson had 
“a good chat”, denying 
there had ever been any 
tension - although he de-

scribed her first look as 
“singeing” and later said 
she had been “a little bit 
patronising”.
He said his boss’s con-
cerns about the letter 
were allayed when he 
showed her the original 
copy. “She said: ‘That is 
a storm in a tea cup’, and 
I said: ‘Exactly’.”
“. . . She agrees that I am 
a well-oiled machine. I 
said to her: ‘As you know 
when I go sailing, I don’t 
sail between two points, 
I tack - and many Ameri-
can Cups have been won 
by tacking.
“The only thing I was dis-
appointed in was I didn’t 
get offered a cup of tea or 
a biscuit, but that didn’t 
even worry me, because 
I already had one.”
But the path to reconcili-
ation was not all smooth 
sailing, with the pair fail-
ing to attend a planned 
meeting on Tuesday 
night and then playing 
chicken on Wednesday. 
Senator Culleton’s arrival 
at a White Ribbon break-
fast coincided with Sena-
tor Hanson’s departure, a 
situation which repeated 
itself hours later when 
Senator Culleton, media 
pack in tow, arrived at a 
parliamentary barbecue 
from one entrance, while 
Senator Hanson left by 
another.

One Nation senators Pauline Hanson and Rod 
Culleton meet to heal rift

Senator Pauline Hanson at Parliament House.  Photo: Andrew Meares 

Senator Culleton said he 
had hoped to have a chat 
with his party leader over 
a sausage sizzle. When 
that failed, he called her 
and the pair met for an 
hour, alone, in Senator 
Hanson’s office.
He said the absence of 
communication between 
the pair was about Sena-
tor Hanson “giving me 
space” to deal with the 
High Court challenge to 
his eligibility to sit in Par-
liament, in which he is 
representing himself.
Senator Culleton also 
tried to brush aside a 
feud with Senator Han-
son’s chief-of-staff 
James Ashby, declaring 
it was a “storm in a tea-
cup” and they would be 
“moving on”.
The rift had echoes of the 
party’s downfall in Queen-
sland in 1998 when six 
of its 11 MPs quit before 
the next election. Also on 
Wednesday, the four One 
Nation senators split over 
an amendment to the 
Turnbull government’s 
superannuation reforms. 
NSW’s Brian Burston and 
Senator Culleton voted 
against the amendment, 
which Senator Hanson 
and fellow Queensland 
senator Malcolm Roberts 
supported.
Senator Culleton told 
Fairfax Media he intended 
to remain with One Na-
tion unless he was forced 
to quit. “I’m not going to 
do that unless I’m asked 
to leave,” he said. He 
revealed “a number of 
people from all walks 
of life” had approached 
him about defecting, but 
would not give details.
But he did not rule out 
voting separately from 
the party on the Turnbull 
government’s ABCC bill, 
which Senator Hanson 
has said she would sup-
port. “We can never come 
together and be seen as 
a bloc. Sometimes sena-
tors will vote in a differ-
ent direction,” he said.

Senator Rod Culleton returns to his office after meeting with Senator 
Hanson. Photo: Andrew Meares

Long-time Nationals front-
bencher Duncan Gay says 
he wants to keep his job 
as Roads Minister in an 
expected reshuffle of NSW 
cabinet and has urged for 
decisions on who fills the 
top roles to be based on 
ability.
“I continue to be enthusi-
astic. I might be over 65 
but I just like getting on 
with the job and I’m hope-
ful to be able to do the job 
for a while yet,” Mr Gay 
said on Wednesday.
Forced to sell her home 
to make way for the West-
Connex project, St Peters 
resident Shelley Roberts 
says she has little hope of 
being able to stay in the 
area. 
Mr Gay, 66, and Educa-
tion Minister Adrian Pic-
coli are under pressure to 
retain their portfolios after 
the Nationals’ disastrous 
loss of the seat of Orange 
in a recent byelection, re-
sulting in the resignation 
of Troy Grant as Deputy 
Premier.
His replacement as NSW 
Nationals leader, John 

Barilaro, has said party 
colleagues have been 
pushing him to seek a 
reshuffle of cabinet posi-
tions earlier than Premier 
Mike Baird’s preference 
for it to be carried out ear-
ly in the new year.
Speaking in Sydney’s 
north west on Wednesday, 
Mr Gay said he hoped that 
“appraisal is done on the 
ability” when it was decid-
ed who would fill ministe-
rial positions.
“Leadership is not without 
hard decisions,” he said.
He has held the roads 
portfolio since the Coali-
tion swept to power in 
2011, and is best known 
for pushing major infra-
structure projects such 
as Sydney’s $16.8 billion 
WestConnex toll road and 
the NorthConnex tunnel 
linking the M1 and M2.
However, he has copped 
his share of critics for 
WestConnex – a contro-
versial project in Sydney’s 
inner west – and stiff fines 
for cyclists.
And in defending his 
government’s motorway 

Duncan Gay says he ‘might be over 65’ but 
he wants to remain Roads Minister 

Roads Minister Duncan Gay and one of his advisers in Sydney’s north 
west on Wednesday. Photo: Peter Rae 

agenda, he has become 
known for his colourful 
use of language, last year 
accusing the chattering 
classes of the inner city 
of producing more air pol-
lution over Sydney than 
heavy vehicles.
“There is more particulate 
matter goes into the air 
over the city of Sydney 
from the chattering class 
sitting around their log fire 
and a glass of chardonnay 
[talking about] that horri-
ble Duncan Gay – they put 
more particulate matter 
into the air of Sydney by a 
factor of four or five than 
heavy vehicles ever did,” 
he said in May last year.
My Gay, who has made 
clear he wants to retire at 
the next election in 2019, 
said there were many is-
sues in regional NSW that 
had to be tackled but “de-
livery of promises on road 
infrastructure is not one 
of them”.
While the party has been 
searching for reasons 
why the electorate turned 
on it in Orange, Mr Gay 
said roads “wasn’t an is-
sue” in the byelection this 
month.
In defending the Nation-
als frontbencher, Mr Baird 
said he “100 per cent” 
wanted Mr Gay to remain 
in cabinet, describing him 
as an “outstanding roads 
minister” who has “got 
more work to do”.
“I am not going to be 
providing a commentary 
on the reshuffle. It’s not 
unusual, as I said many 
times, for a government 
to consider refreshing,” 
he said.
The pair officially opened 
on Wednesday the final 
stage of the $135 million 
upgrade of Richmond 
Road from one to two 
lanes in each direction.
The government has 
made provisions to widen 
the arterial route to three 
lanes should it later be re-
quired.

Roads Minister Duncan Gay and Premier Mike Baird at Marsden Park in 
Sydney’s north west. Photo: Peter Rae
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The release this week of 
district plans by the Great-
er Sydney Commission 
potentially foreshadows 
a new era in Sydney plan-
ning, which may mean a 
new look and feel for the 
city’s neighbourhoods 
and for how we move be-
tween them. There is that 
possibility. But it is also 
apparent that, for all the 
power of the documents, 
the district plans at this 
stage largely imply the 
status quo.
Why are these documents 
powerful? They are pow-
erful because they set out 
the number of dwellings 
that councils will be re-
quired to help provide in 
the next five years and be-
yond. The documents pro-
vide the broad framework 
within which suburbs and 
centres may change, and 
within which councils 
may change them.
Pressure on Sydney’s al-
ready-stretched housing 
and transport needs are 
a “symptom of Sydney’s 
success”, says NSW Plan-
ning Minister Rob Stokes.
Councils do not rate a 
mention in Australia’s 
constitution. They exist 
in NSW as creatures of 
state law. Councils are 
therefore independent of 
government only so far as 
Parliament allows them to 
be. If the state govern-
ment, or an agency cre-
ated by the government 
– such as the Greater 
Sydney Commission - di-
rects them to approve a 
certain number of dwell-
ings within a given pe-

The Sydney suburbs that have avoided change still make a lot of noise 

riod, councils are, subject 
to other legislation and 
the messiness of politics, 
required to comply.
And why do these plans 
imply the status quo? One 
reason is that despite their 
many hundreds of pages, 
they don’t say much. They 
contain targets for jobs 
and for housing. They of-
fer demographic statis-
tics. And they include pat 
descriptions of existing 
suburbs.
But they do not prescribe 
the street corner on which 
a new apartment block 
should be built; they do 
not tell you which road 
should include a bus 
lane; which parks need 
more trees; which unit 
blocks should be four 
storeys and which should 
be eight; nor which sub-
urbs need a new train line 
more than other suburbs. 
This might be fair enough. 
The Greater Sydney Com-
mission was established 
about a year ago, is gov-
erned by part-time com-
missioners, and it may 
have been a tough ask for 
it to have nutted things 
out more minutely.
Another reason the plans 
imply the status quo is 
that they tend to follow 
what is already happen-
ing in Sydney. The hous-
ing targets adopted by 
the commission are in 
step with population fore-
casts prepared by the De-
partment of Planning and 
Environment. To a large 
extent, therefore, the 
housing targets lock in 
the trends already taking 
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place. And those trends 
largely involve building 
new properties in places 
where it is easiest to do 
so. Planning Minister Rob 
Stokes might be correct 
in saying his government 
has arrested the trend of 
concentrating develop-
ment on Sydney’s fringe, 
but the shape of develop-
ment across the city re-
mains uneven.
Two councils, for in-
stance, have appealed 
to the Supreme Court 
against the Baird govern-
ment’s compulsory amal-
gamation agenda: Wool-
lahra and Hunters Hill. 
Those councils – along 
with Mosman, which has 
also been successful in 
staving off amalgamation 
through the courts – may 
have had the least to fear 
about the Greater Sydney 
Commission’s changes. 
According to the com-
mission’s targets, Hunt-
ers Hill is to increase in 
size by 150 dwellings in 
the next five years. Wool-
lahra, which takes in the 
Turnbull family’s Point 
Piper shack, will grow by 
300 dwellings, and Mos-
man by 300.
These targets are infini-
tesimal compared with 
those in the rest of the 
city. Taken together, the 
750 new dwellings for 
these waterside locations 
will be less than 8 per cent 
of the 10,150 new dwell-
ings to be built in Bay-
side Council, made up of 
the former Rockdale and 
Botany councils. They are 
barely 5 per cent of the 

Pauline Hanson has, to 
use her exact words to 
the Senate, “had it up to 
here with my tolerance”.
This may be the most 
honest remark uttered by 
anyone in the Senate for 
years.
When discussing chang-
es to race hate laws, the 
One Nation leader has 
called on people to un-
derstand the meaning of 
the word racist before 
calling her one.
Less expected was Sen-
ator Hanson’s claim to 
expertise as a constitu-
tional lawyer and an as-
sertion about the gen-
esis of what was known 
as the “race power” so 
breathtaking that it might 
render all previous schol-
arship on the subject re-
dundant.
She was on her feet to 
argue that it ought not be 
illegal to have opinions 
that might  “offend, in-
sult, humiliate or intimi-
date” others because of 
their race, colour or na-
tional or ethnic origin. 
“We are told time and 
time again that we must 
be tolerant,” she said. 
“Well, I’ve had it up to 
here with my tolerance.”
Why, she said, she’d em-
ployed a refugee from 
Laos to manage her fish 
and chip shop, she’d rent-
ed out one of her prop-
erties to an “Aboriginal 
lady and her child”, Ab-
original people had lived 
in the same street as her 
family as a child and her 
first husband had come 
to Australia from Poland 
after World War II.
She’d respected refu-
gees and Aboriginal peo-
ple, but respect “had to 
be earned”.
Senator Hanson recalled 
happy days when Italian 
and Greek immigrants 
were called wogs, and 
how they’d “simply got 
on with it” and indeed, 
embraced being ac-
cepted in this good old 
Aussie way way as part 
of Australian culture.

Hanson declares she is no racist, but 
she’s fed up with her own tolerance 

Racism, she declared, 
was defined as one peo-
ple seeing themselves as 
superior to another.
“I am fed up with peo-
ple... calling me a racist 
when they cannot find 
one thing that I have said 
that is racist.”
There are those who 
might find this a worthy 
challenge, considering 
she made her name 20 
years ago, in her first 
speech to Parliament, 
by opining: “I believe 
we are in danger of be-
ing swamped by Asians. 
They have their own cul-
ture and religion, form 
ghettos and do not as-
similate.”
Still, who’s splitting 
hairs?
Senator Hanson, any-
way, had moved on to 
offering her knowledge 
of constitutional matters. 
Specifially, Section 51 
(xxvi), the one that ex-
cluded, until 1967,  the 
Parliament from making 
any laws affecting Ab-
original people - thus, for 
two thirds of last centu-
ry, ensuring Indigenous 
people were not consid-
ered worthy of any place 
in federal law.
Mountains of opinion 
have been written and 
spoken by eminent law-
yers and High Court 
judges about this “race 
power” section, but Sen-
ator Hanson had her own 
- and you’d have to say, 
unique - take on it.
It wasn’t about Aboriginal 
people at all, she said.
It was to do with the Chi-
nese and the Afghans 
“and the opium and the 
immigration”.
If you listened carefully, 
you might have heard 
legions of constitutional 
experts falling off their 
bar stools in admiration.
Tragically, Senator Han-
son didn’t expand on the 
matter of Chinese and 
Afghans and opium and 
immigration.
She’d had it up to here 
with her tolerance.

13,250 houses and apart-
ments targeted for the 
Canterbury-Bankstown 
area.
Other neighbourhoods to 
have decried the pace of 
change are also forecast 
to grow at a slower pace 
than elsewhere. The three 
eastern suburbs councils 
of Woollahra, Waverley 
and Randwick are to grow 
by about 3800 dwellings 
combined in the next five 
years. These suburbs oc-
cupy an area significantly 
larger than the former 
inner-west councils of 
Leichhardt, Ashfield and 
Marrickville which, com-
bined, are to increase by 
5900 dwellings.
Head further west and the 
intensity of development 
increases. Strathfield, less 
than half the size of the 
new Inner West Council, 
is to grow by 3650. Bur-
wood, a fifth the size of 
the Inner West, is to grow 
by 2600. Parramatta and 
Blacktown have the city’s 
largest overall targets, 
with the exception of the 
City of Sydney, which is 
largely meeting housing 
targets by encouraging 
development on former 
industrial land.
The Greater Sydney Com-
mission has injected 
some change by propos-
ing what would be Syd-
ney’s first city-wide af-
fordable housing policy.
Otherwise, the organisa-
tion has a way to go if it is 
to be more than another 
layer of bureaucracy pad-
ding out what is already 
going on.

Lucy Turnbull, the chief commissioner of the Greater Sydney Commis-
sion and former lord mayor of Sydney. Photo: Jesse Marlow

The shape of development across Sydney remains uneven.  Photo: Mi-
chel Bunn
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كتائب سيدني يقيم احتفاله السنوي حبضور النائب ماروني وشخصيات سياسية وحشد من ابناء اجلالية

اقام حزب الكتائب اللبنانية يف سيدني حفله السنوي مبناسبة مرور 
80 عاما على تأسيس احلزب برعاية النائب ايلي ماروني الذي مثل 
رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلميل وذلك مساء يوم اجلمعة 

من االسبوع املاضي يف صالة غراند باراديزو يف فريفيلد.
حضر املناسبة، اضافة اىل رئيس حزب الكتائب يف سيدني واللجنة 
االدارية وعدد كبري من احملازبني واملؤيدين، قنصل لبنان العام يف 
سيدني جورج البيطار غامن وعقيلته، السيناتورة كونتيسا فراراتي 
النائب ديفيد كالرك  الوزراء مالكومل تورنبول،  ويلز ممثلة رئيس 
لوك  الوالية  املعارضة يف  زعيم  بريد،  مايك  الوالية  رئيس  ممثال 
نائب الكمبا جهاد ديب،  ميهايلوك،  تانيا  بانكستاون  نائبة  فول، 

ميشال  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  االقليمي  الرئيس 
دويهي، رئيس اجلامعة الثقافية يف نيو ساوث ويلز ابراهيم اخلوري 
اللبنانية وحزب  والقوات  احلر  الوطين  التيار  ورؤساء وممثلون عن 
الوطنيني االحرار وحركة االستقالل وتيار املستقبل وعدد من وسائل 

االعالم وحشد من رجال االعمال وابناء اجلالية.
قدم املناسبة الزميل انطوان القزي واآلنسة سينتيا فرح، وحتدث 
فيها كل من ممثلة رئيس الوزراء السيناتورة ويلز، وممثل رئيس 
لوك  الوالية  يف  املعارضة  وزعيم  كالرك،  ديفيد  النائب  الوالية 
والنائب  مارون  بيرت  سيدني  يف  الكتائب  حزب  ورئيس  فولي، 

الضيف ايلي ماروني.

وقد ركزت الكلمات على تاريخ حزب الكتائب وآالف الشهداء الذين 
مذبح  على  بذهلا  الي  اجلسام  والتضحيات  لبنان  دفاعا عن  قدمهم 

الوطن.
والعائلة«  والوطن  »اهلل  الكتائب  شعار  ان  ماروني  النائب  وقال 
صنع يف لبنان، وكشف ان نواب الكتائب اخلمسة وضعوا اوراقا 
العماد عون رئيسا  انتخاب  بيضاء يف صندوق االقرتاع ولكن بعد 
دعم  وقدم  وفد  راس  على  اجلميل  امني  الرئيس  زاره  للجمهورية 

احلزب له وقال له حنن معك واذا اخطأت فسننتقدك.
ويوم االحد حضر النائب ماروني القداس يف كاتدرائية سيدة لبنان، 

وبعد القداس كان هناك كوكتيل يف هول الكاتدرائية.

رئيس الكتائب بيرت مارونالنائب ديفيد كالركالسيناتورة كونسيتا ويلززعيم املعارضة لوك فوليالنائب ايلي ماروني

لودي فرح ايوب، باخوس جرجس وعقيلته باتي، االبوان طعمة ورحمة وحضوراالب الفرخ، ميهايلوك، ديب، فولي، ويلز، الزميل حرب وحضوربيرت مارون وعقيلته، النائب ماروني، القنصل غانم وعقيلته وحضور

طاولة القوات اللبنانية طاولة التيار الوطني الحر النائب كالرك، الشيخ ميشال الدويهي، ابراهيم الخوري وحضور

طاولة تيار  املردة طوني بو ملحم، طيون وحضورطاولة حزب الوطنيني االحرار

يوسف رحمة، مايكل كلتوم وحضور النائب ماروني ومارون يتوسطان النائب ديب ومايكل صالح وحضورطاولة حركة االستقالل
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