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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

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

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

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

اللبناني  اجليش  كان  فيما 
إنهاء  ملعركة  بالنار  ميّهد 
رأس  جرود  يف  »داعش« 
جتاوَزت  والقاع،  بعلبك 
أربعة  االول  أمس  احلكومة 
تطيح  أن  ألغام كان ميكن 
َتسلم  مل  ولكّنها  بها، 
هذه  ألّن  بعد،  شّرها  من 
أرجئت  امللّفات  ـ  األلغام 
وسيبقى  قريبة،  آجال  إىل 
يتّم  مل  ما  قائمًا  خطرها 
يف  معاجلتها  على  االتفاق 
واألسابيع  األيام  قابل 

املنظورة. 
اللغم األّول الذي مل يؤَت 
على ذكره يف جلسة جملس 
امًا كان زيارة  الوزراء إاّل ملمِ
والصناعة  الزراعة  وزيَري 
غازي زعيرت وحسني احلاج 
واللذين  لدمشق  حسن 

األشغال  وزير  بهما  التحَق 
يوسف  والنقل  العامة 
أبلغ  الذي  فنيانوس 

مل  ولكن  بسفره  اجمللس 
يصدر عن اجللسة أّي موقف 
»الزيارة  هذه  شأن  يف 

احلكومة تؤجِّل 4 ألغام... و »14 آذار« تهاجم زيارة دمشق بعنف!

التتمة صفحة 31

الجيش اللبناني  يقصف مواقع »داعش« يف جرود رأس بعلبك والقاع باملروحيات واملدفعية

التتمة صفحة 31

األممي  املبعوث  أعلن 
ستيفان  سورية  إىل 
يأمل  أنه  ميستورا،  دي 
سالم  حمادثات  بإطالق 

وإن  الثالثية«،  الوزارية 
اعترَبها  قد  البعض  كان 

دي ميستورا يتوقع »حتوالت نوعية« يف سورية يف »التشرينني« املقبلني
خالل  وجوهرية«  »حقيقة 
وتشرين  األول  تشرين 
بني  املقبلني  الثاني 
السورية وفصائل  احلكومة 

يف  قبوهلا  بعد  املعارضة 
وفد تفاوضي واحد، معربًا 
تشرين  أن  اعتقاده  عن 
الثاني  وتشرين  األول 

40
$2،00

التتمة صفحة 31

عن  الغزي  اجملتمع  عرب 
صدمته وقلقه من احلادث 
الذي شهده  املسبوق  غري 

قطاع غزة أمس االول، حني 
فّجر انتحاري من »داعش« 
من  جمموعة  يف  نفسه 

»داعش« يضرب يف غزة ..و»خالياه النائمة« ُتقلق الفلسطينيني اجليش: وحداتنا على أهبة االستعداد لتنظيف جرود القاع ورأس بعلبك من اإلرهابيني 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

0403 482 345

ملـاذا Bankstown MRI  االخـتيار األفـضل لكم!

ألن لديـنا:
* موظفني مهتمنب وذوي خربة يضعون صحة املريض يف املقام األول

* أطباء  اختصاصيني بـ  MRI يقدمون تقارير طبية ذات نوعية عـالية ومفصـّلة
* بيـئة عـصرية هادئة

* مـوقـعا مـناسبا يف الطابق األرضي يقع على العنوان:
Kitchener Parade  مواقف سيارات مـؤمـنة مبا فيها مواقف للمبنى مدخلها من *

400  Chapel Road

لـجميع اسـتعالمـاتكـم ولـحجز موعـد
الرجاء االتصال على : 4500 9782 -  4500 9782

الذراع  القسام«،  »كتائب 
»محاس«  العسكرية حلركة 

التتمة صفحة 31

شنه  إرهابي  هجوم  أدى 
أكثر من شخص، استهدف 
يف  رامبالس  الس  جادة 
برشلونة، ومقهى »مكابي« 
إىل  القريب،  اليهودي 

كبري  وعدد  قتلى  سقوط 
من اجلرحى تضاربت األنباء 

يف شأن عددهم.
اىل  اجلريدة  مثول  وقبل 
عن  االنباء  افادت  الطبع 

»مخيس أسود« ارهابي يف برشلونة.. مقتل 14 شخصا واكثر من 80 مصابا
ارتفاع عدد القتلى اىل 14 
املصابني  عدد  اما  شخصا 

فتجاوز الـ 80.
إعالم  وسائل  أفادت 

»حتوالت  بداية  سيكونان 
وأعلن  األزمة.  يف  نوعية« 
مشاورات  تأجيل  املبعوث 
يف  مقررة  كانت  فنية 
املقبل،  األسبوع  جنيف 
املعارضة  لتمكني  وذلك 
من إعادة تنظيم صفوفها.
املعارضة  أن  وأوضح   
من  مزيد  إىل  »حتتاج 
الوقت للخروج مبقاربة أكثر 
أكثر  حتى  ورمبا  مشولية، 

براغماتية«.
ذلك،  موازاة  ويف 
سورية  »قوات  قالت 
القوات  أن  الدميوقراطية« 
يف  ستبقى  األمريكية 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  نوه 
اليت  باالجنازات  عون  ميشال 
يف  اللبناني  اجليش  حققها 
تنظيم  مسلحي  مع  مواجهته 
بهدف  االرهابي  »داعش« 
والتالل  االراضي  اسرتجاع 
عند  التنظيم  هذا  حيتلها  اليت 
السلسلة الشرقية جلبال لبنان، 
مواقع  »تعزيز  ان  اىل  الفتا 
املعطيات  وفق  يتم  اجليش 
القيادة  لدى  املتوافرة 
على  هو  فمن  العسكرية، 
املعركة  طبيعة  يعرف  االرض 
وطرق خوضها، واملطلوب دعم 

اجليش يف هذه املعركة«.
وأكد الرئيس عون ان »العمل 
جار حاليا على تعديل الثغرات 
اليت برزت يف قانوني سلسلة 
والضرائب  والرواتب  الرتب 
والذي  لتغطيتها،  املستحدثة 
اللقاء  يف  عليه  االتفاق  مت 
قصر  يف  عقد  الذي  احلواري 
االسبوع«. وطالب  بداية  بعبدا 
املتعلق  القانون  ب«تطبيق 
مبراجعة االقساط املدرسية يف 
املدارس اخلاصة غري اجملانية، 
وتفعيل مراقبة مصلحة التعليم 
»إسراع  ان  معتربا  اخلاص«، 
جملس النواب يف اقرار موازنة 
العام 2017، حيقق انتظاما يف 
وميكن  العامة،  املالية  عمل 
موازنة  مشروع  تقديم  من 
املهل  ضمن   2018 العام 

الدستورية«.
اما رئيس جملس الوزراء سعد 
اجليش  حيا  فقد  احلريري، 
كبرية  بإجنازات  »يقوم  الذي 
»ينهي  ان  متمنيا  للبنان«، 
يف  االرهابيني  وضع  قريبا 
اجلرود«. ووصف اقرار جملس 
بني  الشراكة  قانون  النواب 
بأنه  واخلاص  العام  القطاعني 
خالله  من  سنقوم  كبري  »اجناز 
ومنتجة  متينة  شراكة  بتحقيق 
بني الدولة والقطاع اخلاص«.

اجلمهورية  رئيسي  مواقف 
واحلكومة وردا يف خالل جلسة 
بعبدا  الوزراء يف قصر  جملس 
قبل ظهر امس االول اخلميس، 
واليت استمرت حتى الرابعة بعد 
الظهر، وسبقها لقاء بينهما مت 
العامة  االوضاع  عرض  خالله 
جدول  على  املدرجة  والبنود 

االعمال.
على  بناء  اجللسة،  يف  وتقرر 
اقرتاح وزير الطاقة سيزار ابي 

خليل، إلغاء استدراج العروض 
باستقدام معامل توليد الكهرباء 
عارض  وجود  بسبب  العائمة 
شروط  دفرت  واعتماد  واحد، 
جديد الستقدام معامل التوليد 
الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات 
ميغاوات  و400  اشهر  لثالثة 
آلية  وفق  اشهر،  لستة  اخرى 
الوزراء  جملس  حددها  ومهل 
الذي اختذ ايضا قرارات اخرى 

وردت على جدول اعماله.
الرياشي

اذاع  اجللسة،  انتهاء  وبعد 
الرياشي  ملحم  االعالم  وزير 

املعلومات الرمسية اآلتية:
جلسته  الوزراء  جملس  »عقد 
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس 
اجلمهورية وحضور دولة رئيس 
الذين  والوزراء  الوزراء  جملس 
غازي  السادة:  منهم  غاب 
حسن،  احلاج  حسني  زعيرت، 

امين شقري، نقوال تويين.
اطلع  اجللسة،  مستهل  يف 
الوزراء  جملس  الرئيس  فخامة 
احلواري  اللقاء  حصيلة  على 
الذي عقد يف قصر بعبدا يوم 
اظهر  والذي  املاضي  االثنني 
وجود ثغرات يف قانوني سلسلة 
والضرائب  والرواتب  الرتب 
والعمل  لتغطيتها،  املستحدثة 
هذه  تعديل  على  حاليا  جار 

الثغرات.
اقرتاب  عن  فخامته  حتدث  ثم 
بدء السنة الدراسية، الفتا اىل 
رقم  القانون  تطبيق  ضرورة 
اىل  يرمي  الذي   1996/515
يف  املدرسية  املوازنة  تنظيم 
املدارس اخلاصة غري اجملانية، 
والقانون يولي مصلحة التعليم 
الرتبية  وزارة  يف  اخلاص 
الوزارة  وجدت  فإذا  املراقبة، 
خمالفة  املدرسية  االقساط  ان 
تدعو  القانون  هذا  الحكام 
التقيد  اىل  املدرسة  ادارة 
بأحكام القانون واذا مل تلتزم 
اجمللس  اىل  حتال  املدرسة، 
من  بقرار  املختص  التحكيمي 

وزير الرتبية.
من  الرئيس  فخامة  وطلب 
اجملالس  تفعيل  الرتبية  وزير 
التحكيمية بعد تعيني اعضائها 
قبل  من  املراقبة  وتفعيل 
مصلحة التعليم اخلاص. وشدد 
املدرسة  تعزيز  على  فخامته 
التعليمية  بهيئاتها  الرمسية 
واالدارية وجتهيزاتها وبراجمها 

جملس الوزراء ألغى استدراج عروض الكهرباء وعون نوه بإجنازات اجليش مبواجهة داعش

احلريري: إقرار قانون الشراكة بني القطاعني إجناز  كبري
ومبانيها لرفع مستوى التعليم 
الرمسي وفق املعايري الرتبوية 

النوعية.
الرئيس  فخامة  عرض  كذلك 
يف  العام  االقتصادي  للوضع 
وزير  ان  اىل  ولفت  البالد، 
االقتصاد اعد خطة عمل لضبط 
لذلك  ارتفاعها  وعدم  االسعار 
ال بد من التشدد يف املراقبة 
وجدت  اذا  املخالفات  وقمع 
حفاظا على مصلحة املواطنني.

وتناول فخامة الرئيس الوضع 
اجليش  ان  فقال  االمين، 
الساعة  مدار  على  يتعامل 
داعش  تنظيم  مسلحي  مع 
االراضي  السرتجاع  االرهابي 
حقق  وقد  احملتلة  والتالل 
هذا  يف  االجنازات  من  الكثري 
مواقعه  يعزز  وهو  اجملال، 
لدى  املتوافرة  املعطيات  وفق 
متهيدا  العسكرية  القيادة 
جديدة،  مرحلة  اىل  لالنطالق 
يعرف  االرض  على  هو  فمن 
خوضها  وطرق  املعركة  طبيعة 
واملطلوب دعم اجليش يف هذه 
املعركة والتخفيف من النصائح 
ال  اليت  والتحليالت  االعالمية 

فائدة منها.
للجولة  الرئيس  فخامة  وعرض 
مشاريع  على  بها  قام  اليت 
السدود املائية اليت تنفذ يف 
والشمال  لبنان  جبل  حمافظيت 
مستمر  التقدم  ان  الحظ  حيث 
بنسب  املشاريع  هذه  يف 
واذا  قائمة،  لكنها  متفاوتة، 
يف  مشاريع  هناك  كانت 
الوزارات االخرى نتمنى االطالع 

عليها ومواكبة العمل فيها.
كان  مبا  الوزراء  فخامته  وذكر 
طلبه جلهة وضع كل وزير خطة 
عمل لتحسني االداء واالنتاجية، 
متمنيا االسراع يف اعداد هذه 
اخلطة. ورأى فخامته أن اسراع 
جملس النواب يف اقرار موازنة 
عمل  يف  انتظاما  حيقق   2017
من  وميكن  العامة،  املالية 
 2018 موازنة  مشروع  تقديم 

ضمن املهل الدستورية.
الوزراء  جملس  فخامته  واطلع 
اىل  لبنان  وفد  ترؤسه  على 
اجلمعية العمومية لالمم املتحدة 
سيطلب  وانه  نيويورك  يف 
جعل لبنان مركزا حلوار االديان 
وزير  اىل  وطلب  واحلضارات. 
اخلارجية واملغرتبني اعداد خطة 

ملواكبة مطلب لبنان.
اىل  الرئيس  فخامة  ولفت 
اليوم  منذ  االستعداد  ضرورة 
وما  الشتاء  فصل  ملواجهة 
امطار  من  حيدثه  ان  ميكن 
تنظيف  يقتضي  ما  وسيول 
الطرق  يف  واالقنية  اجملاري 
عند  القفاهلا  تفاديا  العامة 
اول هطول للمطر. وطلب اىل 
وزيري االشغال العامة والنقل 
والطاقة واملياه تنسيق اجلهود 

يف هذا اجملال.
الرئيس الحريري

ثم حتدث دولة الرئيس، فاعترب 
بني  الشراكة  قانون  اقرار  ان 
من  واخلاص  العام  القطاعني 
إجناز  هو  النواب  جملس  قبل 
كبري لنا مجيعا وهو خطوة مهمة 
جدا سنقوم من خالهلا بتحقيق 

بني  ومنتجة  متينة  شراكة 
الدولة والقطاع اخلاص.

مهمة  خطوة  »إنها  وأضاف: 
السيولة  من  لالستفادة 
املوجودة يف القطاع املصريف 
من  مشاريع  يف  واستثمارها 
اقتصادي  منو  حتقيق  شأنها 
عمل  فرص  وخلق  أعلى، 
االزدهار  وحتقيق  جديدة، 
ومن  املستدامة.  والتنمية 
املهم جدا اليوم أن نعمل مجيعا 
الذي  القانون  لتفعيل  وسويا 
باألمس  النواب  جملس  أقره 
ناجحة  شراكة  مشاريع  وتنفيذ 
يف  اللبنانيون  منها  يستفيد 

كل لبنان«.
اجليش  الرئيس  دولة  وحيا 
بإجنازات  يقوم  الذي  اللبناني 
كبرية للبنان وجلميع اللبنانيني، 
وضع  ينهي  ان  متمنيا 
ويعيد  اجلرود  يف  االرهابيني 

اهلدوء كامال اىل املنطقة.
الغاء استدراج عروض الكهرباء

الوزراء  باشر جملس  ذلك  بعد 
واختذ  اعماله  جدول  دراسة 
املناسبة  القرارات  شأنه  يف 

وابرزها:
الطاقة  وزير  اقرتاح  على  بناء 

واملياه قرر جملس الوزراء:
العروض  استدراج  الغاء   -1
معامل  باستقدام  املتعلقة 
بسبب  العائمة  الكهرباء  توليد 
وجود عارض واحد وعدم فض 
املالية واعادتها اىل  العروض 
الشركات اليت سبق ان تقدمت 

بعروضها هلذه املناقصة.
الطاقة  وزير  اىل  الطلب   -2
شروط  دفرت  اعداد  واملياه، 
لتوليد  معامل  الستقدام  جديد 
ميغاوات   400 بقدرة  الكهرباء 
ميغاوات   400 و  اشهر   3 لـ 
فض  تاريخ  من  اشهر   6 لـ 
فرتة  خالل  وعرضه  العروض 
اسبوع واحد على جملس الوزراء 
القراره على ان يتضمن دفرت 
الشروط املذكور كفالة تأمني 
بقيمة 50 مليون دوالر  مؤقت 
ميغاوات   400 لـ  امريكي 
وتأمني نهائي وغرامات التأخري 
بـ  احملددة  التسليم  مهلة  عن 
90 يوما للقسم االول و 180 
يوما من تاريخ فض العروض.
املناقصات  ادارة  تكليف   -3
اطالق استدراج العروض وفقا 

للقواعد االتية:
ترغب  اليت  الشركات  اعطاء   -
العروض  استدراج  باملشاركة 
لتقديم  اسبوعني  مهلة 

عروضها.
ايام   10 مبهلة  االلتزام   -

نتيجة  ورفع  العروض  لفض 
استدراج العروض ليتم عرضها 
بتاريخ  الوزراء  جملس  على 

.2017/9/15
- تشكيل جلنة تقنية من قبل 
وتقييم  لدرس  الطاقة  وزير 
مع  واملالية  االدارية  العروض 

ادارة املناقصات«.
حوار مع الصحافيني

الرياشي  بني  دار  ثم 
والصحافيني احلوار اآلتي:

االنتخابات  عن  ماذا  سئل: 
الفرعية؟

املوضوع  تأجيل  »مت  اجاب: 
اىل اجللسة املقبلة، وسيتحدث 
الداخلية  وزير  خالهلا 

والبلديات«.
البند  حول  حصل  ماذا  سئل: 

املتعلق ب«أوجريو«؟
اجاب: »يف ما يعود اىل سلفة 
اخلزينة هليئة اوجريو، فقد ابلغ 
دولة الرئيس وزير االتصاالت، 
بناء على امجاع جملس الوزراء، 
االسبوع  اىل  املوضوع  تأجيل 
مشروع  اقرار  الن  املقبل 
االسبوع  هذا  سيتم  املوازنة 
عدم  حال  يف  اما  املبدأ،  يف 
املوضوع  فسيعرض  اقراره 
جمددا، ومبوافقة الوزراء، على 

اجمللس«.
سئل: هل هذا سبب امتعاض 

الوزير مجال اجلراح؟
تفاهم،  سوء  »حصل  اجاب: 

ولكن مت حله«.
سئل: أليس من املستغرب رد 
طلب  على  بناء  الكهرباء  ملف 

وزير الطاقة الذي كان اعد هذا 
امللف؟

اجاب: »مت رد امللف اىل ادارة 
املناقصات الن هذا ما جيب ان 
ووزير  االصول،  وفق  حيصل 

الطاقة يلتزم باالصول«.
من  االعرتاض  مت  هل  سئل: 
ملف  رد  على  طرف  اي  قبل 

الكهرباء؟
اي  حيصل  مل  »كال،  اجاب: 
تقدم  العرض  هذا  اعرتاض. 
وحظي  احلريري،  الرئيس  به 
مبوافقة جملس الوزراء وسيكون 
فوري،  بشكل  التنفيذ  موضع 
بأوقات  حمددة  املهل  الن 
زمنية دقيقة من اجل استدراج 

الطاقة يف اسرع وقت«.
سئل: هل سنشهد نهاية هلذا 

امللف؟
اجاب: »ان شاء اهلل«.

قرارات مجلس الوزراء
اختذها  اليت  القرارات  ومن 

جملس الوزراء:
- املوافقة على مشروع قانون 
القانون  تعديل  اىل  يرمي 
املوضوع موضع التنفيذ مبوجب 
تاريخ   3169 رقم  املرسوم 
يتعلق  والذي   1972/4/29
مبوظفي الفئة االوىل املعينني 
داخل املالك العام واملصنفني 
من خارجه، واملديرين العامني 

املوضوعني بالتصرف.
جملس  رئيس  تفويض   -
احلج  بعثات  تأليف  الوزراء 

الرمسية للعام 2017.
- قبول هبات.

الرئيس عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

الوزراء  جملس  رئيس  طلب 
وزيري  من  احلريري  سعد 
العدل سليم جريصاتي واإلعالم 
ورصد  متابعة  الرياشي  ملحم 
للجيش  املربكة  الشائعات 
وملهمته واختاذ التدابري الالزمة 
حبق املخالفني، وذلك بناء على 
األعلى  اجمللس  جلسة  مقررات 

احلريري طلب من جريصاتي والرياشي 
متابعة ورصد الشائعات املربكة للجيش

آب   8 يف  املنعقدة  للدفاع 
احلالي برئاسة رئيس اجلمهورية 

العماد ميشال عون.
اجليش  قيادة  من  طلب  كما 
التفاهم مع وسائل اإلعالم جلهة 
عدم الدخول إىل ميدان املعارك 
وحصر التغطية االعالمية بقيادة 

اجليش.

يف  واملوازنة  املال  جلنة  انهت 
جلستها املسائية برئاسة النائب 
ابراهيم كنعان بت املواد املعلقة 
يف مشروع موازنة العام 2017، 

جلنة املال انهت بت املواد املعلقة يف 
مشروع املوازنة واالثنني آخر جلساتها

على ان تعقد اللجنة آخر جلساتها 
يوم بعد غد االثنني، لبت قانون 
وتسوية  االتصاالت  برنامج 
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FREE
PARKING

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ   

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

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

السنة مدار  على  خاصة  أســعار 

Saturday 9 Septem
ber

PAUL GARRARD

42 YEARS EXPERIENCE 
in Public Life

Sa
turday 9 Septem

ber

PAUL GARRARD

Paul 
GARRARD

We believe in:
• No party politics in Council
• Better neighbourhoods
• Safer communities
• A Council which TRULY consults 

with its residents
• Council retaining planning powers
• Quarterly Community meetings
• Good governance and transparency

Authorised by: Paul Garrard, 42 O’Neill Street Granville NSW 2142
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لبنانيات

»املستقبل«  كتلة  عقدت 
»بيت  يف  اجتماعها  النيابية 
الرئيس  برئاسة  الوسط« 
واستعرضت  السنيورة،  فؤاد 
جوانبها،  خمتلف  من  االوضاع 
اصدرت  االجتماع  نهاية  ويف 
احلجار،  النائب حممد  تاله  بيانا 
توقفت يف مستهله الكتلة أمام 
»الذكرى احلادية عشرة لصدور 
األمن  جملس  عن   1701 القرار 
بنشر  قضى  الذي  الدولي، 
قوات األمم املتحدة املعززة إثر 
عدوان إسرائيل يف متوز 2006، 
احلكومة  قرار  سبقه  والذي 
اللبنانية بنشر مخسة عشرة ألف 
جندي من اجليش اللبناني على 
ذلك  للبنان.  اجلنوبية  احلدود 
الدولة  سلطة  أعاد  مبجموعه 
من  املنطقة  هذه  إىل  اللبنانية 
لبنان بعد غياب اجليش اللبناني 
 30 من  أكثر  مدى  على  عنها 
عينه  الوقت  يف  وشكل  سنة، 
نقلة نوعية متقدمة يف الفضاء 
لبنان  يف  والسياسي  األمين 
ووفر محاية دولية للبنان وجنوبه 
يف مواجهة االعتداءات واألطماع 
اإلسرائيلية«. واشارت اىل ان 
إيقاف  يف  ساهم  القرار  »هذا 
على  اإلسرائيلي  العدوان 
لبنان، وهو بذلك يكمل جمموعة 
عن  الصادرة  الدولية  القرارات 
أجل  من  الدولي  األمن  جملس 
يف  واألمن  االستقرار  تعزيز 
يشكل  بالتالي  وهو  لبنان. 
لكونه يعزز  للبنان  أمان  صمام 
ايضا ما سعى إىل حتقيقه اتفاق 
الطائف، الذي جرى تكريسه يف 
تنص  الذي  اللبناني  الدستور 
القرارات  احرتام  على  مقدمته 
الدولية والتزام املواثيق الدولية 

ومواثيق اجلامعة العربية«.
ولفتت اىل ان »استمرار لبنان 
يف االلتزام بعروبته وباملواثيق 
وتعزيزا  ضمانة  يشكل  الدولية 
اللبنانية  الدولة  الستعادة 
ولسيادتها  احلصرية  لسلطتها 
األرض  مجيع  على  الكاملة 
الكتلة  فإن  ولذلك  اللبنانية. 
لتعرب  املناسبة  هذه  تنتهز 
الدائم  والتزامها  سعيها  عن 
تتمكن  ان  إىل  التوصل  يف 
استعادة  من  اللبنانية  الدولة 
مبا  وهيبتها  وسلطتها  قدرتها 
واحرتامه  كرامته  للوطن  يعيد 
وللمواطنني اللبنانيني كرامتهم 

واستقرار امنهم وعيشهم«.
ب«الزيارة  الكتلة  واشادت 
جملس  رئيس  بها  قام  اليت 
الوزراء سعد احلريري إىل دولة 
أعلن  اليت  وباملواقف  الكويت 
نية  اخلصوص  وجه  وعلى  عنها 
وعزم احلكومة اللبنانية التعاون 
اإلرهابية  باجلرمية  يتعلق  فيما 
العبدلي  خلية  ارتكبتها  اليت 
القضائية  األحكام  تؤكد  واليت 
إن  الثالث  بدرجاتها  الكويتية 

حلزب اهلل عالقة بها«. 
»شأنها  إنها  الكتلة  واوضحت 
يف ذلك شأن سائر اللبنانيني، 
الكويت  لدولة  وتقدر  تعرف 
لبنان  جتاه  املشرفة  مواقفها 
املستويات،  خمتلف  وعلى 
وهي  الظروف.  شتى  ويف 
بأمن  املساس  ترفض  لذلك 

كتلة املستقبل: زيارة وزراء اىل النظام السوري ال صفة رمسية وهي 
تالعب وتهديد النتظام عمل املؤسسات

أو  واستقرارها،  الكويت  دولة 
التدخل بأي شكل من األشكال 
كذلك  الداخلية.  شؤونها  يف 
تدخل  أي  ترفض  الكتلة  فإن 
حلزب اهلل يف الشؤون الداخلية 
ألي بلد عربي من دول جملس 
التعاون اخلليجي أو يف العراق 
لذلك  وهي  سوريا.  يف  أو 
النهج  هذا  استمرار  أن  تعترب 
إجياد  على  والعمل  التدخل  يف 
رؤوس جسور لألطماع االيرانية 
اىل  يؤدي  العربي  الوطن  يف 
زعزعة االستقرار يف املنطقة مع 
ختريب العالقات اللبنانية العربية 
بشقيه  لبنان  مصاحل  وتدمري 
وبالتالي  واملغرتب  املقيم 
تطال  قاصمة  ضربة  توجيه 
واملعيشية  احليوية  املصاحل 

جلميع اللبنانيني«.
الرئيس  »زيارة  ان  واعتربت 
احلريري لدولة الكويت الشقيقة 
تأتي لتؤكد على التمسك بانتماء 
العربي ضد من حياولون  لبنان 
بالعامل  لبنان  عالقات  ختريب 
تؤكد  إذ  الكتلة  إن  العربي، 
واملسلمات  احلقائق  هذه  على 
تثمن الدور الكبري الذي لطاملا 
أمري  السمو  لواءه صاحب  محل 
دولة الكويت، وزيرا للخارجية، 
يف  ورائدا  راعيا  وحاكما، 
واستقراره،  لبنان  أمن  دعم 
واالقتصادي  العمراني  وتطوره 
والسياسي طوال عقود وعقود. 
االنتماء  موقع  ومن  تعرب  وهي 
الغالبية  وبإسم  للبنان  العربي 
عن  اللبنانيني  من  الساحقة 
الكويت  دولة  جتاه  االمتنان 
العالقات  استمرار  واهمية 
الدولتني  بني  الطيبة  األخوية 

والشعبني الشقيقني«.
كما توقفت الكتلة »أمام تفرد 
احلكومة  يف  الوزراء  بعض 
يف  مسؤولني  بزيارة  اللبنانية 
النظام السوري بصفة شخصية. 
وان  الزيارات  هذه  مثل  ان 
شخصية  زيارات  تعترب  تكررت 
وال تتم بصفة رمسية ألن لبنان 
مع  التطبيع  باستطاعته  ليس 
نظام ارتكب اجملازر حبق شعبه 
اإلرهابية  املؤامرات  وارتكب 
قام  ما  ذلك  ومن  لبنان.  حبق 
اإلرهابي  اجملرم  زود  حني  به 
ميشال مساحة مبتفجرات وكلفه 
لبنان  إرهابية يف  جرائم  تنفيذ 
واليت كان ميكن أن تعكر السلم 
األهلي لو مل يتم الكشف عنها 
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»القوات  حزب  رئيس  استقبل 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية« 
أنطوان  السابق  النائب  معراب 
اندراوس، وعرض معه األوضاع 
لبنان  يف  العامة  السياسية 
منسق  حضور  يف  واملنطقة، 
املهندس  عاليه  »القوات« يف 

بيار نصار.

حكيم
الدكتور  جعجع  التقى  وكذلك، 
مرشح  حضور  حكيم، يف  نبيل 
»القوات« يف البرتون الدكتور 
مركز  ومسؤول  سعد  فادي 
جورج  »القوات«  يف  البرتون 

عطيه.

الكعكي
جعجع  استقبل  أخرى،  جهة  من 
الطفل آدم عمر الكعكي، الذي 
برفقة  سنتني،  العمر  من  يبلغ 
بعد  وجدته،  وخالته  والدته 
وسائل  عرب  له  فيديو  انتشار 
ينادي  االجتماعي  التواصل 
فيه رئيس حزب »القوات« من 
جعجع«،  ب«عمو  صورة  خالل 
مركز  رئيس  نائب  حضور  يف 
»القوات«  يف  األمراء  حوش 
السر  الرتك وأمني  نديم نقوال 

باتريك الياس الكفوري.
هدية  الطفل  إىل  جعجع  وقدم 
إىل  الرتك  قدم  كما  تذكارية. 
جعجع أيقونة القديس شربل. 

جعجع عرض األوضاع مع أندراوس 
والتقى حكيم والطفل الكعكي

واليت صدرت حبق اجملرم ميشال 
مساحة احكام مربمة من احملاكم 
اللبنانية. كما سبق هلذا النظام 
جرائم  ارتكاب  باجتاه  دفع  أن 
االفراج  ومنها  لبنان  يف  أخرى 
العبسي  شاكر  اإلرهابي  عن 
إرهابي  بتنفيذ خمطط  وتكليفه 
يف منطقة الشمال يف خميم نهر 

البارد يف العام 2007«.
األسباب  »هلذه  انها  واعلنت 
اللبنانية  احلكومة  فإن  جمتمعة 
رمسية  زيارات  على  توافق  مل 
السوري  النظام  اىل  للوزراء 
اليت  الزيارات  فإن  وبالتالي 
على  هي  ستتم  أو  متت 
ألولئك  الشخصية  املسؤولية 
الوزراء، وال ميكن أن تكون هلا 
صفة رمسية ملزمة للبنان وهي 
بالفعل تستفز اكثرية اللبنانيني 
وتشكل تالعبا وتهديدا النتظام 
الدستورية  املؤسسات  عمل 
اللبنانية«، مؤكدة أن »الشعب 
السوري شعب شقيق،  العربي 
وإن موقفها من نظامه اجملرم، 
الذي قتل مئات اآلالف من أبناء 
الشعب العربي السوري، وطرد 
السوريني  من  املاليني  وهجر 
االنتماء  من  ينال  ال  األبرياء، 
املشرتك، وال من التضامن معه 
مع  حمنته  الكربى:  حمنته  يف 
امليليشيات  مع  نظامه، وحمنته 
استحضرها  اليت  اإلرهابية 
السوري  الشعب  لقتال  النظام 

الشقيق«.
»أشد  الكتلة  واستنكرت 
االستنكار املواقف والتهديدات 
واتهامات التخوين اليت صدرت 
وسياسيني  شخصيات  عن 
اهلل  حزب  على  حمسوبة 
استهدفت النائب الزميل عقاب 
مؤمترا  عقد  أنه  جملرد  صقر 
سياسات  فيه  كشف  صحافيا 
حزب اهلل وتوجهَّ هلذه السياسة 
بالنقد ومتكن من كشف ثغرات 
سلوك  يف  كثرية،  وعورات 
اخلصوص  وجه  وعلى  احلزب 
حديثه عن بعض خلفيات معركة 
»ما  ان  ورأت  عرسال«  جرود 
صدر من تهديدات حبق النائب 
الكتلة  ترفضه  صقر  عقاب 
وتعتربه مبثابة إخبار إىل النيابية 
تلك  أطلق  من  وحتمل  العامة 
ميكن  ما  مسؤولية  التهديدات 

أن يتعرض له النائب صقر«.
الكتلة  استنكرت  كذلك 
اجلرمية  شديدا  »استنكارا 

ارتكبت  اليت  النكراء  اإلرهابية 
وسقط  فاسو  بوركينا  يف 
الشهداء  من  العديد  نتيجتها 
وبينهم  األبرياء  واجلرحى 
متوجهة  لبنان«،  من  شهداء 
»اىل عائالت الشهداء بالتعزية 
احلارة« مطالبة »اجملتمع الدولي 
حد  وضع  على  للعمل  باالحتاد 
اخلطرية  االرهابية  اجلماعة  هلذه 
وختريبا يف  فسادا  تعيث  اليت 
العامل، ناشرة الرعب، ومهددة 
واستقرارهم  الناس  حلياة 

وأمنهم«.
أقره  الذي  »القانون  ومثنت 
جملس النواب باألمس واملتعلق 
العام  القطاعني  بني  بالشراكة 
الذي  القانون  وهو  واخلاص، 
فؤاد  الرئيس  حكومة  كانت 
أقرته  قد  األوىل  السنيورة 
النيابي  اجمللس  إىل  وأرسلته 
الكتلة  ترى   .2006 العام  يف 
يف  سيسهم  القانون  هذا  ان 
تفعيل العجلة االقتصادية ويف 
ترشيد استعمال املوارد املتاحة 
لالقتصاد اللبناني ويف حتسني 
مستوى تقديم اخلدمات الفضلى 

للمواطنني اللبنانيني«.
»القانون  أن  الكتلة  واعتربت 
النيابي  اجمللس  أصدره  الذي 
واملتعلق بإلغاء املادة 522 من 
قانون العقوبات اللبناني شكل 
اللبناني  للتشريع  هاما  إجنازا 
وملنع  اللبنانية  املرأة  وحلماية 
اجملرم املرتكب من اإلفالت من 

العقاب العادل«.
»كما  ايضا  الكتلة  واستنكرت 
اللبنانيني،  من  الكاثرة  الكثرة 
استمرار ظاهرة إطالق النار يف 
واليت  االجتماعية  املناسبات 
كان آخرها إطالق النار يف بلدة 
حوش احلرمية يف البقاع ما ادى 
محود  هناء  الفتاة  مقتل  اىل 
الشعب  إن  ربيعا.  الـ21  ابنة 
من  اخلروج  إىل  مدعو  اللبناني 
حال الفوضى واالنفالت املخيف 
للسالح غري الشرعي الذي يودي 
يف كل حني حبياة األبرياء يف 
انها  فيها  يقال  ما  أقل  ظاهرة 
فاضح  وختلف  احنطاط  ظاهرة 
توجب تنفيذ عقوبات صارمة من 
األمنية  وأجهزتها  الدولة  جانب 
املرتكبني،  حبق  والقضائية 
فضال عن انها تستوجب مباشرة 
عمل جاد يؤدي إىل حصر محل 
السالح واستعماله لدى اجليش 

واألجهزة األمنية اللبنانية«.

كتلة املستقبل مجتمعة برئاسة السنيورة

العامة  االشغال  وزير  اعلن 
انه  فنيانوس  يوسف  والنقل 
دمشق  معرض  يف  سيشارك 
لقاءات  عدة  وسيجرى  الدولي 
ومباحثات منفصلة عن املعرض 

االسبوع القادم.
واضاف فى تصريح للصحفيني 
جديدة  معرب  اىل  وصوله  لدى 
السورية  احلدود  على  يابوس 
مع  »التواصل  ان  اللبنانية 
طبيعي  السورية  احلكومة 

ويصب فى مصلحة البلدين
الشقيقني«.

وقال ان »سوريا أصبحت على 
انتهاء  من  قريبة  خطوات  بعد 

االزمة«.
وزير  معاون  رحب  جهته  من 
االشغال العامة واالسكان مازن 
بالوزير فنيانوس وقال  اللحام 
» ان هناك الكثري من الروابط 
ولبنان  سوريا  جتمع  التى 

وسيكون هناك تعاون
ما  لتفعيل  جدا  جيد  مستقبلى 
من  السابق  فى  قائما  كان 
شتى  فى  وتعاون  عالقات 

اجملاالت«.

فنيانوس من دمشق:التواصل مع احلكومة 
السورية طبيعي ويصب يف مصلحة البلدين

استقبل املدير العام لقوى األمن 
عــثمان،  عـماد  اللواء  الداخلي 
يف  االول،  امس  ظهر  قــبل 
مكتبه بثكنة املقر العام، نائب 
والزراعة  األغذية  منظمة  ممثل 
منجاو،  برونو   FAO لبنان  يف 
تعزيز  مشروع  مدير  يرافقه 
املنظمة  لدى  الغذائي  األمن 
تهدف  زيارة  يف  حنال،  عماد 
بني  والتنسيق  التعاون  إىل 
الداخلي  األمن  قوى  مؤسسة 
والFAO، بهدف تنفيذ مشاريع 
املنظمة على األراضي اللبنانية 

لفائدة املواطنني اللبنانيني.
مخول ورؤساء بلديات

كما استقبل عثمان رئيس إحتاد 
اجلنوبي  اخلروب  إقليم  بلديات 
وفد  رأس  على  خمول،  جورج 
من االحتاد ضم: رؤساء بلديات 
الزعرورية سالم عثمان، مزرعة 
املطلة  عيد،  حسيب  الضهر 
نظري  وحصروت  عيد،  أرنست 

أثنوا خالهلا  زيارة  سعادة، يف 
األمن  قوى  رجال  جهود  على 
الداخلي. وجرى عرض األوضاع 
العامة يف منطقة اإلقليم. كما 
قدموا إىل عثمان درعا تذكارية 

عربون حمبة وتقدير.
الحكيم

وكيل  أيضا  عثمان  واستقبل 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
لالسكوا  التنفيذي  واألمني 
الدكتور حممد علي احلكيم، يف 
بروتوكولية، جرى خالهلا  زيارة 
العامة  األمنية  األوضاع  عرض 

يف البالد.
مانيون

مكتب  مدير  استقبل  وكذلك، 
اخلاصة  احملكمة  يف  بريوت 
بلبنان كيفن مانيون يف زيارة 
تهدف إىل تعزيز سبل التعاون 
والتنسيق، وجرى خالهلا عرض 
آخر التطورات على صعيد عمل 

احملكمة.

عثمان استقبل منجاو واحلكيم ومانيون 
واحتاد بلديات إقليم اخلروب اجلنوبي

 استقبل مسؤول منطقة صيدا يف »حزب اهلل« الشيخ زيد ضاهر، 
وفدا من »جلنة حي الطرية مبخيم عني احللوة برئاسة فادي العلي، 
اليت  الكبرية  املعاناة  »بصورة  ضاهر  الشيخ  الوفد  وضع  حيث 
يعاني منها أهل احلي بعد الدمار الذي حلق به، وأدى إىل تهجري 
مئات العائالت ومل يتم حتى اآلن القيام بأي جهد يضمن إعادة 

األهالي، خصوصا ان فصل الشتاء أصبح على األبواب«.
من جهته، أكد ضاهر »ضرورة العمل بشكل جاد وسريع إلعادة 
اإلعمار وعودة األهالي لقطع الطريق على أي حماولة أو مؤامرة 

تستهدف ضرب املخيم وتهجري أبنائه«.

حزب اهلل استقبل وفد جلنة حي الطرية يف 
خميم عني احللوة
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حسني  الصناعة  وزير  التقى 
امس  ظهر  بعد  حسن  احلاج 
الوزراء  جملس  رئيس  االول 
يف  مخيس،  عماد  السوري 
أمحد  الصناعة  وزير  حضور 
للمجلس  العام  واالمني  احلمو 
اللبناني   - السوري  األعلى 
نصري اخلوري ومدير العالقات 
حسن  احلاج  أمحد  اجمللس  يف 
االقتصادي والصناعي  والوفد 
مجعية  من  وفدا  يضم  الذي 
برئاسة  اللبنانيني  الصناعيني 

االمني العام خليل شري.
االجتماع  مخيس  استهل 
حسن  احلاج  بالوزير  بالرتحيب 
والوفد اللبناني، مثمنا »وقوف 
سيما  وال  واحللفاء  األصدقاء 
سوريا  جانب  اىل  املقاومة 
وواصفا  الظروف«،  أحلك  يف 
سوريا  حققته  الذي  االنتصار 
»انتصار  بأنه  االرهاب  على 

احلق على الباطل«.
»تسجيل  عن  عرضا  قدم  ثم 
نوعية  اقتصادية  نقلة  سوريا 
بدأ  املاضيتني  السنتني  يف 
تلمسها«،  السوري  الشعب 
مؤكدا أنها تتماشى مع تطلعاته 

ورؤاه املستقبلية.
املتغريات  »إن  وقال: 
مؤشرات  تعطي  السياسية 
للتكامل االقتصادي، ومن خالل 
والتعاون  اإلجيابي  النقاش 
التحديات  على  نتغلب  واحلوار 

االقتصادية الكبرية«.
على  بالشكر  حسن  احلاج  ورد 
معرض  حلضور  الدعوة  توجيه 
يعترب  الذي  الدولي  دمشق 
سوريا  تعايف  على  »دليال 
وعسكريا  واقتصاديا  سياسيا 
أهمية  على  مشددا  وأمنيا«، 
املشاركة اللبنانية يف املعرض 
املوقف  تأكيد  جتدد  »لكونها 
املساند  الطبيعي  اللبناني 

لسوريا«.
بصفتنا  هنا  »حنن  وقال: 
نهنئ  والوزارية  الرمسية 
والشعب  واجليش  القيادة 
أنفسنا  نهنئ  كما  السوري 
واجليش  اللبنانية  والدولة 
سوريا  انتصار  على  واملقاومة 
التكفريي«،  االرهاب  على 
اىل  االنتصار  »حتقيق  عازيا 
والتضحيات  الكبري  الصمود 
الشهداء  قدمها  اليت  الكبرية 
واجليش  واجلرحى  والشعب 
وحنن  واملقاومة.  واملقاتلون 
اليوم على أبواب النصر األكيد 
املصلحة  وللبنان  واحلاسم، 
ودول  لسوريا  كما  الكبرية 
املنطقة والعامل يف أن ننتصر 

على هذا اإلرهاب«.
وشرح احلاج حسن أن »وجودنا 
مع  سوريا  يف  هنا  اليوم 
ممثلني للقطاع اخلاص، إضافة 
معرض  يف  املشاركة  اىل 
أجل  من  هو  الدولي،  دمشق 
الوزراء  مع  حمادثات  إجراء 
واملسؤولني السوريني ملعاجلة 
بني  االقتصادية  املسائل 
بلدينا ومن أجل تأمني التجارة 
القيام  حناول  وما  املتكافئة. 
لبنان  أزمات  ختفيف  هو  به 
مبا  الدول  مع كل  االقتصادية 
مشكلة  هي  اليت  سوريا  فيها 
باخللل  قارناها  ما  إذا  جزئية 
لبنان  بني  القائم  التجاري 

واوروبا وتركيا ومصر والصني 
وغريها من البلدان«.

يسعى  ال  »لبنان  بأن  وجزم 
االقتصادية  أزمته  حل  اىل 
بالتفاهم  ولكن  سوريا،  يف 
والتفهم لظروف كل بلد ميكن 
بعض  تذليل  على  نعمل  أن 
القائمة  االقتصادية  العراقيل 

بني لبنان وسوريا«.
هنا  اىل  أتينا  »حنن  وقال: 
الروابط  تعزيز  أجل  من 
منذ  القائمة  االقتصادية 
واليت  بلدينا  بني  القديم 
ومعاهدات  اتفاقات  حتكمها 
األعلى  تنفيذها اجمللس  يرعى 
ونأمل  اللبناني.   - السوري 
احلدودية  املعابر  تفتح  ان 
من  وكل  سوريا  بني  قريبا 
العراق واألردن، متهيدا لتعزيز 
صادراتنا اىل سوريا ومنها اىل 

الدول العربية األخرى«.

الحمو
وكانت عقدت حمادثات ثنائية 
السورية  الصناعة  وزارة  يف 
حسن  احلاج  الوزيرين  بني 
واحلمو مبشاركة الوفد اللبناني 
ومسؤولني من وزارة الصناعة 

السورية.
املشاركة  بداية  احلمو  ومثن 
دمشق  معرض  يف  اللبنانية 
»الزيارة  أن  معتربا  الدولي، 
لتبادل  فرصة  شكلت 
العالقات  تعزيز  حول  اآلراء 
االقتصادية وتفعيل االتفاقات 
اتفاق  منها  سيما  وال  القائمة 
بشهادات  املتبادل  االعرتاف 

املطابقة«.
وشرح أن »العصابات املسلحة 
بالدرجة  استهدف  واإلرهاب 
التحتية  البنية  تدمري  االوىل 
االقتصادية وال سيما الصناعية 
املنشآت  بتدمريه  سوريا  يف 

الصناعية«.
وقال: »حنن اليوم نعول على 
الدول الصديقة مبا فيها لبنان 
للمساهمة يف اعادة اعمار سوريا 
الصناعية  املشاريع  واقامة 
تهيئة  على  ونعمل  املشرتكة. 
الظروف لتعزيز التبادل واقامة 

هذه املشاريع«.
على  سوريا  حسن  احلاج  وهنأ 
حنو  فيها  االوضاع  »حتول 
املستويات،  على كل  األفضل 

احلاج حسن التقى رئيس الوزراء السوري ووزير األشغال:
للبنان كما لسوريا ودول املنطقة مصلحة يف أن ننتصر على اإلرهاب

املاروني  البطريرك  استقبل 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
الدميان،  يف  االول  امس  عصر 
مار  ومعهد  مدرسة  من  وفدا 
انطونيوس للراهبات االنطونيات 
يف اخلالدية - زغرتا ضم رئيسة 
بازيل  االم  واملعهد  املدرسة 
املهين  املعهد  ومدير  الصياح 
رودولف معوض واخلوري يوحنا 
اهليئتني  من  وافرادا  خملوف 
االدارية والتعليمية الذين محلوا 
رمسها  حتمل صورته  لوحة  اليه 
تزامنا  هارون  بو  جريج  الفنان 
مع زيارته املعهد ورعايته حفل 

ختريج طالبه.
الراعي  للبطريرك  الوفد  وشكر 
واهتمامه،  التخرج  حفل  رعايته 
االبوية  »بركته  طالبني 

الدائمة«.
املاروني  البطريرك  ابدى  وقد 
اعجابه الشديد بتفاصيل اللوحة 
مالحظة  دقة  مدى  تظهر  اليت 
قدمت  كما  ومهنيته.  الفنان 
يتضمن  كتابا  الصياح  االم  له 
االنطونيات  الراهبات  مسرية 

وتواجدهن يف املنطقة.
استقباالت

املاروني  البطريرك  واستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  الراعي 
رعية  من  وفدا  الدميان،  يف 
سيدة لبنان املارونية يف لندن 
برئاسة األب املخرج جوني سابا 
الذي ألقى كلمة أشار فيها اىل 
أن »املسيحيني يف لندن ليسوا 
يتوزعون  بل  فقط  املوارنة  من 
كافة  املسيحية  الطوائف  على 
بينهم  ما  يف  ويتضامنون 

ويعملون ككنيسة واحدة«.
بهذه  القيام  »أردنا  وقال: 
الوادي  مشارف  على  الرحلة 
هذه  ومن  منا  قناعة  املقدس 
تواصل  على  بالبقاء  العائالت 
مع  وخباصة  جذورنا  مع  دائم 
هنا،  من  كنيستنا.  بطريركيتنا 
األوىل  احملطة  تكون  أن  أردنا 
يف زيارة احلج اىل املنطقة يف 
لنتزود  غبطتكم  ولقاء  الدميان 
بربكتكم قبل أن ننطلق اىل بيت 
بقاعكفرا  يف  شربل  القديس 
ثم  الرب،  أرز  غابة  اىل  ومنه 
أنطونيوس  مار  دير  اىل  ننتقل 
سيدة  اىل  بعده  ومن  قزحيا 

احلصن يف إهدن«.
أضاف: »خالل مسرية احلج هذه 
تفاصيل  كافة  للوفد  أشرح 
اليت  الرهبانية  النسكية  احلياة 
والقديسون  البطاركة  عاشها 
هذا  يف  سنة   1400 مدى  على 

الوادي املقدس«.
وختم: »هذه الزيارة تندرج يف 
لبنان  بني  العالقة  تعزيز  إطار 
لبنان.  األم  والوطن  املنتشر 
على  الغبطة  صاحب  نشكرك 
استقبالنا ونطلب بركتك األبوية 

دائما لرتافقنا أينما حللنا«.
الراعي

شرح  بكلمة  الراعي  ورد 
البطاركة  مسرية  للوفد  فيها 
القديسني يف الوادي املقدس، 
مشريا اىل أن »البطاركة األوائل 
كانوا يسكنون هذا الوادي اىل 
ليمضوا  بكركي  اىل  انتقلوا  أن 

التقى يف الدميان وفد مدرسة ومعهد مار انطونيوس للراهبات االنطونيات يف اخلالدية

الراعي تابع شؤونا دينية مع وفدين من لندن وافريقيا: 
للتجذر يف هذه األرض املقدسة

الوفد يقدم اللوحة للبطريرك من ابداع ريشة الفنان جريج بو هارون

يف  جذري  تغيري  إىل  توصال 
املعركة  وانهاء  العام  املشهد 

باالنتصار على االرهاب«.
األوضاع  »حتسن  اىل  وتطرق 
االقتصادية يف سوريا املستند 
اىل حتسن االستقرار السياسي 
وهو  والعسكري،  واالمين 
األمر الذي ينعكس اجيابا على 
االوضاع يف لبنان«، معربا عن 
معاناة  تنتهي  »أن  يف  أمله 

الشعب السوري قريبا«.
»انقسام  وجود  عن  وحتدث 
حول  لبنان  يف  سياسي 
العالقة مع سوريا، وهذا األمر 
لبنان،  يف  لكننا  سرا،  ليس 
حسن،  احلاج  الوزير  قال  كما 
سنكون مجيعنا مستفيدين من 
االستقرار يف سوريا على كل 

املستويات«.
من  املواقف  تتبدل  أن  وتوقع 
سوريا ملا فيه مصلحة البلدين، 
اليت  »املشكلة  أن  موضحا 
يعانيها اللبنانيون يف التصدير 
اىل سوريا تتمثل بعدم منحهم 
وطلب  استرياد«.  أذونات 
مقرتحا  املسألة،  هذه  معاجلة 
انشاء مناطق صناعية حرة على 
تشكل  البلدين  بني  احلدود 
املتبادلة  لالستثمارات  منصة 

واملشرتكة.
شري

جلمعية  العام  األمني  وحتدث 
خليل  اللبنانيني  الصناعيني 
السورية  احلكومة  مطالبا  شري 
للصناعيني  خاصة  مبعاملة 
اللبنانيني  األعمال  ورجال 
اليت  االعمار  اعادة  مرحلة  يف 
تشهدها  وسوف  تشهدها 

سوريا.
بني  االنقطاع  فرتة  ووصف 
وغري  باالستثنائية  البلدين 
اعادة  اىل  داعيا  الطبيعية، 
االمور اىل طبيعتها على صعيد 
االقتصادية  العالقات  تعزيز 
والقطاع  البلدين  ملصلحة 

اخلاص يف كل منهما.
وزير األشغال

حسن  احلاج  الوزير  والتقى 
األشغال  وزير  املرافق  والوفد 
حسني  واالسكان  العامة 
عرنوس ومت البحث يف القضايا 

املشرتكة.
معرض  افتتاح  يف  وشاركوا 

دمشق الدولي.

ريئس الوزراء السوري عماد خميس مستقبال الوزير الحاج حسن

 استقبل وزير االعالم ملحم الرياشي بعد ظهر امس االول يف مكتبه 
يف الوزارة، القائم باالعمال السعودي وليد البخاري، وجرى البحث 

يف األوضاع العامة.

وزير االعالم استقبل القائم 
باالعمال السعودي

آخرين  وستة  أشهر  ستة  فيها 
يف الدميان«.

ومتنى للوفد »زيارة حج مباركة«، 
بهذه  »التجذر  اىل  ودعاهم 
»من  وقال:  املقدسة«،  األرض 
األرض  بهذه  التجذر  علينا  هنا 
املزروعة  األرزة  فأنتم كأغصان 
أرجاء  كل  يف  وأغصانها  هنا 
أغصان  لندن  وأنتم يف  العامل. 
هذه األرزة اليت ترتبط جبذورها 
العالقة  هي  وهذه  لبنان.  يف 
احلقيقية بني لبنان واملنتشرين 
يسمون  لذلك  العامل.  يف  منه 
للموارنة،  الروحي  الوطن  لبنان 
وهنا  جذورنا  وهنا  تارخينا  فهنا 
ما  وهذا  للعامل  ثقافاتنا  ترمجنا 
نتميز به مسلمني ومسيحيني«.

حج  زيارة  لكم  »نتمنى  وختم: 
سفراء  تكونوا  وأن  موفقة 
قضيته  وحتملوا  لبنان  لوطنكم 

اىل العامل«.
وفد افريقي

املاروني  البطريرك  واستقبل 
إكسرخوسية  أبناء  من  وفدا 

برئاسة  املارونية  أفريقيا 
اإلكسرخوس املونسنيور سيمون 
أوضاع  عرض  الذي  فضول 
النواحي  كل  من  أفريقيا  رعايا 
لتصبح  وحتضريها  واستعدادها 

أبرشية كاملة املعامل.
ومتنى الراعي »التوفيق يف إمتام 
هذا املسعى«، مؤكدا أن »جممع 
بذلك  طلبا  أرسل  قد  املطارنة 
على  مثنيا  البابا«،  قداسة  اىل 
والكهنة  اإلكسرخوس  »جهود 
معهم«،  الرعايا  أبناء  وتعاون 
اللبنانية يف  اجلالية  أبناء  معزيا 
بوركينا فاسو اليت فقدت ثالث 
اإلرهابية  العملية  يف  ضحايا 

األخرية.
وفد البلمند

رئيس  الراعي  استقبل  وظهرا، 
السابق  الوزير  البلمند  جامعة 
عمداء  من  ووفدا  سامل  إيلي 
جململ  عرض  وكان  الكليات، 
لبنان  يف  السياسية  الشؤون 
واملنطقة، واستبقاهم اىل مائدة 

الغداء.

اكد الشباب واألحزاب الوطنية 
يف بلدة القاع، بعد اجتماع عقد 
املطلق  دعمهم  البلدة،  يف 
معركته  يف  اللبناني  للجيش 
واإلرهابيني،  اإلرهاب  مبواجهة 
فارس،  مروان  النائب  ضم: 
السوري  »احلزب  مديرية  مدير 
خليل  االجتماعي«  القومي 
الوطين  »التيار  منسق  التوم، 
جورج  خوري،  أنيس  احلر« 
اللجنة  عن  مطر  الياس 
والتوظيف  للخدمات  املركزية 
»حزب  مسؤول  التيار،  يف 
الشبيبة اللبناني العربي« صور 
التوم، قبالن خملوف عن »حزب 
االشرتاكي«،  العربي  البعث 
عضوا جملس بلدية القاع وهيب 
ميالد  سعد،  والياس  البيطار 
رزق، مطانيوس نعمة، املخاتري 
ضاهر،  وابراهيم  رزق  فياض 
عوض،  مسري  السابق  املختار 
طوني  بشور،  عماد  اإلعالمي 
شحود، فاديا التوم، األساتذة: 
عاد،  ميشال  ضاهر،  ميشال 
أنطوان فاضل وإميل نصراهلل، 
حكمت  نبيل  نصراهلل،  جورج 
رزق،  يوسف  الياس  رزق، 
عاد،  نظري  سعد،  ميشال 
جان  عوض،  ابراهيم  الياس 

عيسا وماهر نبيل رزق.
كما أكد اجملتمعون، يف بيان، 

»على املواقف التارخيية ألهالي 
انفتاحهم  وعلى  القاع،  بلدة 
منطقة  أهالي  مع  وتفاعلهم 
العيش  وتعزيز  اهلرمل  بعلبك 
القاع  بلدة  وأن  الواحد، 
املنطقة  هذه  نسيج  من  جزء 
السياسي واالجتماعي والثقايف 

واحلضاري.
وشكر أهالي البلدة »حزب اهلل« 
احملررين  أسراه  استقبال  على 
القاع،  بوابة  عرب  سورية  من 
هلم،  تكرميا  ذلك  ويعتربون 
ودعمهم  تأييدهم  وجيددون 
مواجهة  يف  للمقاومة  املطلق 

اإلرهاب والعدو اإلسرائيلي.
مواقف  اجملتمعون  ورفض 
السياسية  البلدية  رئيس 
وبالدولة  باملقاومة  املتعلقة 
مواقف  ويعتربونها  السورية، 
إميان  عن  تعرب  ال  شخصية 
من  املطلقة  الغالبية  وقناعات 

أهالي البلدة.
واستنكر البيان »استغالل بشري 
مطر موقعه كرئيس لبلدية القاع 
إلطالق مواقفه السياسية اليت 
»حزب  مواقف  عن  حصرا  تعرب 
القوات اللبنانية« ويدعونه إىل 
التمييز بني قناعاته الشخصية 
وقناعات أهالي البلدة وبالتالي 
سياسيا  ثوبا  إلباسهم  عدم 

ليس هلم.

الشباب واألحزاب الوطنية يف القاع اكدوا دعمهم املطلق 
للجيش يف معركته يف مواجهة اإلرهاب واإلرهابيني
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خالل  اجلمهورية«  »لقاء  سأل 
تناقش  »أين  الدوري  اجتماعه 
واملواضيع  اخلالفية  امللفات 
تعاجل  مل  إن  ومتى،  السيادية 
الوزراء،  جملس  طاولة  على 
املفرتض، أن يطمئن اللبنانيني، 
أو على األقل، حييطهم علما بعد 
حوار وطين، ان الدولة اللبنانية 
املثال(،  سبيل  )على  قررت 
الوزاري  البيان  عن  اخلروج 
من  لبنان  حتييد  اىل  الداعي 
زج  عن  بالنفس  النأي  خالل 
االقليمية  املشكالت  يف  البالد 

املشتعلة«.
»خطورة  من  »اللقاء«  وحذر 
عن  الناتج  االقتصادي  التدهور 
لبناني  مستثمر  اي  ثقة  عدم 
على  الدولة  بقدرة  اجنيب  او 
ما  يف  لي«  بـ«األمر  يعرف  ما 
الوطنية وقرار  يتعلق بالسيادة 
يهدد  ما  والسلم، وهذا  احلرب 

»أساسات الكيان«.

»انفراط  ان  »اللقاء«  واعترب 
العقد االجتماعي بني اللبنانيني 
البالد،  يصيب  ما  أخطر  هو 
وصوال  الطائف  عن  فاخلروج 
وال  الـ1701  احرتام  عدم  اىل 
حتى صيانته، سيدخل لبنان يف 
نفق ال ضوء فيه«، داعيا »مجيع 
الدستور  على  احلريصة  القوى 
اجلهود  توحيد  اىل  والسيادة 
املشرتك،  للعمل  واجلهوزية 
وعدم ترك لبنان منصة أو ساحة 

لتصفية احلسابات«.
اجليش  »بقدرات  ثقته  وجدد 
أقرانه  بني  املتميز  اللبناني 
اقتالع  على  والقادر  وجريانه، 
اجلرود  وتطهري  االرهاب 
عسكري  توقيت  يف  اللبنانية، 
مالئم، بعد ان حشد العامل قواه 
وعمل  »داعش«،  من  للتخلص 
التحالف الدولي على ضربه من 
جهة، وحماصرته وجتفيف منابعه 

من جهة أخرى«.

لقاء اجلمهورية: أين تناقش امللفات 
إن مل تعاجل يف جملس الوزراء؟

فيصل  السابق  الوزير  استقبل 
بطرابلس  دارته  يف  كرامي 
مايلز،  غلني  األسرتالي  السفري 
يرافقه وفد من موظفي السفارة، 
حيث جرى عرض األوضاع العامة 

يف لبنان واملنطقة.
كرامي

»رحبنا  اللقاء، قال كرامي:  بعد 
السيد  أسرتاليا  سفري  بسعادة 
وهي  طرابلس،  يف  مايلز  غلني 
وطبيعية  ومشكورة  كرمية  زيارة 
من قبل سعادته، نظرا ملا جيمع 
روابط  من  واسرتاليا  لبنان  بني 
وصداقة، وخصوصا ما جيمع بني 
عرب  عالقات ممتدة  من  الشعبني 

الزمن«.
اجلالية  أن  »معروف  أضاف: 
عموما  والشمالية  الطرابلسية 
العربية  اجلاليات  أكرب  من  هي 
وأهلنا  وسيدني،  ملبورن  يف 
أسرتاليا  قصدوا  الذين  هناك 
منذ مطلع القرن املاضي صاروا 
يف جيلهم الرابع واخلامس، وما 
زالت تربطهم عالقات وثيقة مع 
والضنية  طرابلس  يف  أقربائهم 
اسهاماتهم  عن  فضال  وعكار، 
املتواصلة يف مد يد العون اىل 
السنوات  خالل  هنا  اقربائهم 
اجملتمع  يعيشها  اليت  الصعبة 

اللبناني«.
وتابع: »يف املناسبة، معروف أن 
اليت  الشهرية  املالية  التحويالت 
تأتي من املغرتبني من أسرتاليا 
اجملتمع  حتمي  اليت  هي  وغريه 
اللبناني من االنهيار، وهي اليت 
تؤمن لالقتصاد اللبناني الصمود، 
رغم كل العجز يف الناتج القومي 
يف  حبثنا  لقد  النمو.  ومعدالت 
السفري  مع سعادة  احلال  طبيعة 
العالقات  هذه  تطوير  سبل  يف 
على كل املستويات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، فنحن لنا 
وألسرتاليا  حصة،  أسرتاليا  يف 
نتمنى لسعادة  يف قلوبنا حمبة. 
للشمال  موفقة  زيارة  السفري 
واملنية - الضنية، خصوصا حيث 
يقوم مشكورا جبولة على خميمات 
النازحني السوريني. وهنا، أغتنم 
الفرصة ألشكر الدولة األسرتالية 

على الدعم االنساني الذي تقدمه 
الذين  السوريني،  النازحني  إىل 
اقتصاديا  عبئا  يشكلون  باتوا 
على لبنان وأنفسهم، وللجمعيات 
عودة  يسهل  مما  االنسانية، 
الذين  بالدهم  اىل  النازحني 

نتمنى هلم كل اخلري«.
مايلز

السفري  شكر  جهته،  من 
حسن  لكرامي  االسرتالي 
إىل  »نأتي  وقال:  ضيافته، 
أحوال  لنتفقد  واملنية  طرابلس 
ولنرى  السوريني،  النازحني 
امنائية  مشاريع  اقامة  امكانية 
يستفيد  والشمال  طرابلس  يف 
من  الحظت  املدينة.  أبناء  منها 
خالل زيارتي اليوم االوضاع اليت 
يعيش فيها النازحون السوريون 
على كل املستويات االقتصادية 
مساعدتهم  ونتمنى  واالجتماعية، 
ودعمهم ودعم اجملتمع املضيف، 
خيفف  مما  اللبناني،  اجملتمع 
االقتصادية  احلالة  وطأة  من 

واالجتماعية الصعبة«.
املكاتب العمالية لالحزاب الوطنية

من  وفدا  كرامي  استقبل  كما 
لالحزاب  العمالية  املكاتب 
الوطنية يف لبنان،  بعد اللقاء، 
قال كرامي: »تداولنا مع االخوة 
مبختلف  العمالية  املكاتب  يف 
واملعيشية  االقتصادية  الشؤون 
ليست  فعليا  وهي  واملطلبية، 
شؤونا ختص شرحية حمددة يف 
اجملتمع اللبناني أو ختص املكتب 
العمالي يف حزب التحرر العربي 
سائر  يف  العمالية  املكاتب  أو 
االحزاب. إنها شؤون تتعلق بكل 
مواطن لبناني وبكل عائلة وبكل 
بيت، فالوضع املعيشي الضاغط 
والطوائف  املناطق  بني  مييز  ال 

وال بني احللفاء واخلصوم«.
أن  نقرأ  حني  »بصراحة  أضاف: 
ان  اىل  أشار  الرئيس  فخامة 
مليار  ال100  العام جتاوز  الدين 
دوالر، وحني نسمع بعض اخلرباء 
االقتصاديني املوثوقني يقولون 
للمديونية  احلقيقي  الرقم  إن 
مليار  ال100  يتجاوز  مل  العامة 
ال120  جتاوز  بل  فقط،  دوالر 

استقبل مايلز واملكاتب العمالية لألحزاب الوطنية وصوت لسري الضنية
فيصل كرامي: متويل السلسلة يكون بإيقاف مزاريب اهلدر والفساد

زحلة - لبى رئيس » تيار املردة« 
النائب سليمان فرجنية وعقيلته 
خليل  السابق  الوزير  دعوة  رميا 
يف  غداء  مأدبة  اىل  اهلراوي 
دارته يف حوش األمراء - زحلة، 
السابقان  الوزيران  ورافقه 
عرجيي  ورميون  سعادة  يوسف 

ومنسق »تيار املردة« يف زحلة 
يف  هرموش،  طارق  والبقاع 
اهلراوي  منى  السيدة  حضور 
جوزف  للموارنة  زحلة  ومطران 
الفاعليات  من  وعدد  معوض 
منطقة  يف  واملارونية  الزحلية 

زحلة.

فرجنية لبى دعوة خليل اهلراوي اىل 
الغداء يف دارته يف زحلة

فخامة  على  نتمنى  دوالر،  مليار 
ألنها  السلسلة  اقرار  الرئيس 
ما  ولكن  احلقوق،  الصحاب  حق 
يلفت النظر لالسف انه ويف كل 
موضوع  يف  التداول  يتم  مرة 
يف  االرقام  وطرح  السلسلة 
النيابي  اجمللس  ويف  االعالم 
فورة  البلد  يشهد  احلكومة  ويف 
واخلدمات  السلع  كل  اسعار  يف 
من دون رقيب او حسيب، إىل 
او   3 السلسلة  اننا دفعنا  درجة 
4 مرات حتى اليوم، وإىل درجة 
أيضا اننا اليوم صرنا نشكو من 
ارتفاع  معدالت غري مسبوقة يف 
اي  معها  تنفع  ال  املعيشة  غالء 
فرض  معها  جيوز  وال  سلسلة 
حتت  اللبنانيني  على  قرش  اي 
نطالب  ولذلك،  الضريبة.  اسم 
مراقبة  على  بالعمل  احلكومة 
يكون  وأال  االسعار،  ارتفاع 
تطبيق السلسلة من دون حسيب 

أو رقيب«.
وتابع كرامي: »نسمع أخريا كثريا 
عن الفساد واهلدر يف مؤسسات 
الدولة اللبنانية. ولذلك، نطالب 
اهلدر،  وتوقيف  الفساد  مبحاربة 
عرب  يكون  السلسلة  متويل  فإن 
ايقاف مزاريب اهلدر والفساد«.

من  صباحا  صوت  كرامي  وكان 
الضنية  بلدة سري  لصاحل  مكتبه 
جتريها  اليت  املسابقة  إطار  يف 
صحيفة »لوريان لوجور«، كأفضل 
بلدة لبنانية، وذلك خالل رعايته 
احلملة اليت أطلقها قطاع الشباب 
مكتب  من  الكرامة«  »تيار  يف 
غص  والذي  بطرابلس،  كرامي 
وحضر  حيث شارك  باملصوتني، 

اعضاء القطاع واالعالميون.
محلة  رئيسة  كرامي  واستقبل 
روعة  الضنية  لسري  التصويت 

فتفت.
»حنن  كرامي:  قال  األثر،  وعلى 
رأس حربة يف احلملة لدعم سري 
تعنيه  ملا  لصاحلها،  والتصويت 
معنوية  رمزية  من  البلدة  هذه 
الشمال،  وكل  طرابلس  الهالي 
على  العزيزة  الضنية  النها متثل 
واالباء،  االجداد  ايام  من  قلوبنا 
وان شاء اهلل سنورث هذه احملبة 

لألوالد واالحفاد«.
أضاف: »شهادتنا بسري الضنية 
سري  نعترب  فنحن  جمروحة، 
بقاع  أمجل  قراها  بكل  والضنية 
االرض وليس لبنان فقط. ومن 
لوجور  لوريان  نشكر  حنن  هنا، 
على هذه املسابقة النها اعادت 
مجيلة  مناطق  اىل  النظر  لفت 
الدولة  قبل  من  منسية  كانت 
هلذه  دعوتنا  وكانت  اللبنانية. 
طرابلس  يف  مكتبنا  من  احلملة 
من  الكبري  التجاوب  وشاهدنا 
املواطنني ملا تعنيه سري الضنية 
لدى  باحملبة  تارخيي  شعور  من 

اهالي طرابلس وكل الشمال«.
»التصويت  إىل  اجلميع  ودعا 
ساعة  ال48  خالل  لسري  الكثيف 
وقال:  املسابقة«،  من  املتبقية 
الفوز  سيكون  اهلل  شاء  »إن 
اىل  سوية  وسنصعد  حليفنا، 
سري لنحتفل بهذا النصر، فاليوم 
غد  وبعد  وتصويت.  عمل  وقت 
وحتما،  بالنصر.  االحتفال  وقت 
هذا االجناز سيسلط االضواء على 
خصوصا،  وسري  عموما،  الضنية 
املنطقة  هذه  تلقى  أن  ونأمل 
واالنصاف  الكامل  التجاوب 

الكامل من الدولة اللبنانية«.

يف  اوسرتاليا  سفري  زار   
منطقة  مايلز،  غالن  لبنان 
خميمات  احد  زار  حيث  الشمال 
حبضور  السوريني،  الالجئني 
لالمم  السامية  املفوضية  ممثلة 
يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
مديرة  جريار،  مرياي  لبنان 
الشمال  يف  املفوضية  مكتب 
العالقات  مسؤول  شويت،  إيتا 
يف  املفوضية  يف  العامة 
حيث  كبارة  خالد  لبنان  مشال 
سكان  اوضاع  على  االطالع  مت 

املخيم واحتباجاتهم.
والوفد  مايلز  السفري  زار  ثم 
التنمية اجملتمعية  املرافق مركز 
التابع  اجلاموس  وادي  يف 
جلمعية احلداثة وهو أحد املراكز 

بدعمها  املفوضية  تقوم  اليت 
بالشراكة مع اجمللس الدامنركي 
استقبال  يف  وكان  لالجئني، 
الوفد رئيس مجعية احلداثة زاهر 
عبيد ومديرة املركز روال موسى 

وفريق العمل.
أرجاء  يف  مايلز  السفري  وجال 
على  مطلعا  وأقسامه،  املركز 
التدريببة  والدورات  تقدمياته 
اجملتمعية  واخلدمات  واألنشطة 

اليت يقدمها.
اثر اجلولة أثنى مايلز على جهود 
النجاح  وعلى  املركز  »إدارة 
اإلجيابي  والدور  حتققه،  الذي 
الذي يلعبه يف بيئته ما يشكل 
عامل استقرار اجتماعي يف هذه 

الظروف«.

 السفري االسرتالي جال يف الشمال وزار 
احد خميمات الالجئني السوريني 

استقبل مفيت صيدا واقضيتها 
يف  سوسان،  سليم  الشيخ 
يف  االفتاء  دار  يف  مكتبه 
تيار  منسقية  من  وفدا  صيدا 
برئاسة  اجلنوب  يف  املستقبل 
ناصر  الدكتور  العام  املنسق 
مكتب  اعضاء  يرافقه  محود، 
جويدي،  الدين  املنسقية: حمي 
حمي الدين النوام، مازن صباغ 

وكرم سكايف.
حبسب  اجلانبان،  واستعراض 
الساحة  على  »االوضاع  بيان، 
الصيداوية واالوضاع العامة يف 
تطورات  من  جيري  وما  البالد 
سيما  وال  احملتلة  فلسطني  يف 

مدينة القدس«.
سوسان

اثر اللقاء قال سوسان: »كانت 
حول  والتحاور  للتشاور  فرصة 
الكثري من املواضيع اليت تتعلق 
واملعيشية  الوطنية  باملواقف 
والرتبوية واالجتماعية يف مدينة 
على  احلريصة  واجلوار  صيدا 
اجلميع  على  مفتوحة  تبقى  ان 
ومتواصلة من خالل شرقها اىل 
واىل  جزين  وبعد  جزين  منطقة 
كل اجلنوب اللبناني، هذه صيدا 
وبرتبيتها  وبرتاثها  بأخالقها 
املفصلية  بالقضية  واميانها 

قضية فلسطني العربية«.
حمود

»هذه  محود:  قال  جهته،  من 
الزيارة دورية ونأتي اىل دارنا، 
كان هناك مروحة من املواضيع 
والوضع  واالجتماعية  االمنائية 
ويف  واملنطقة  صيدا  يف 
تشاورنا  والقدس  فلسطني 
وحتدثنا به، وحنن دائما نأخذ من 
ونعمل  املواضيع  زبدة  مساحته 
عليها، وايضا حتدثنا باملواضيع 
املعيشية االكثر احلاحا ال سيما 
وموضوع  واملياه  الكهرباء  ملف 
وحنن  وغريها،  العامة  الوظائف 
ما  وكل  املواضيع  هذه  نتابع 

يهم املواطن الصيداوي«.

سوسان عرض مع وفد 
من منسقية املستقبل يف 

اجلنوب االوضاع
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يف  السعودية  البعثة  اكدت 
التحالف  أن  املتحدة  األمم 
السعودية  تقوده  الذي  العربي 
»بااللتزام  متمسك  اليمن  يف 
الدولية  بالقوانني  الكامل« 
يف  املدنيني  حبماية  املعنية 
سيما  ال  املسلحة،  النزاعات 

األطفال منهم.
أمس  بيانًا  البعثة  وأصدرت 
تسريبه  مت  ما  على  ردًا  االول 
تقرير  عن  إعالمية  وسيلة  إىل 
أعده األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوترييش يتهم التحالف 
يف  السعودية  تقوده  الذي 
اليمن بالتسبب يف مقتل مئات 
»انتهاكات  وارتكاب  األطفال 
حبق  اإلنسان  حلقوق  جسيمة« 

األطفال يف اليمن.
عن  السعودية  البعثة  وأعربت 
»األسف لتعرض تقارير تتناول 
مسائل جدية يف األمم املتحدة 
للتسريب قبل إجنازها وتوزيعها 

يف شكل رمسي«.
التحالف  أن  البيان  وأكد 
بالكامل  »حيرتم  اليمن  يف 
بواجباته  بالتقيد  االلتزامات 
الدولي  القانون  قواعد  مبوجب 
اإلنساني  والقانون  ومبادئه، 
الدولي مبا فيه اتفاقات جنيف 
الدولي  والقانون  وملحقاتها، 

حلقوق اإلنسان«. 
هذه  على  »بناء  أنه  وأضاف 
تبنى  التحالف  فإن  االلتزامات، 
واضحة مصممة  اشتباك  قواعد 
مبن  املدنيني  محاية  لضمان 
واألهداف  األطفال  فيهم 

املدنية«.

السعودية تشدد على محاية املدنيني يف اليمن
التحالف  أن  البيان  وأضاف 
من  »ما  بأنه  مبوقفه  متمسك 
إلدراج  شكل  أي  يف  مربر 
العام  األمني  تقرير  يف  امسه 
لألمم املتحدة حول األطفال يف 
عن  معربًا  املسلحة«،  النزاعات 
املتحدة  األمم  أن  يف  »الثقة 
يف  املناسب  القرار  ستتخذ 
االعتبار  يف  آخذة  الشأن،  هذا 
اجلارية  املشرتكة  املراجعة 
اإلجيابي  املعلومات  وتبادل 
والتحالف،  املتحدة  األمم  بني 
واالجتماعات  الزيارات  مبا فيها 
املخطط أن جترى يف نيويورك 

والرياض«.
وأشار البيان إىل أنه يف ضوء 
»االدعاءات حول مضمون تقرير 
البعثة  فإن  العام،  األمني 
املتحدة  األمم  يف  السعودية 
بانتظار  التعليق  عن  متتنع 
النهائي  الرمسي  اإلصدار 

للتقرير«. 
أنها  بيانها  يف  البعثة  وأكدت 
التعاون  مواصلة  إىل  »تتطلع 
مع  واملستمر  والصادق  البناء 
نزاهة  حلماية  املتحدة  األمم 
تقاريرها ودقتها وموضوعيتها، 
وقبل كل شيء، لضمان محاية 
يف  بالنزاع  املتأثرين  األطفال 

اليمن«.
التحالف  تأكيد  إىل  وأشارت 
التعاون  التزامه  »استمرار 
الكامل مع مكتب املمثل اخلاص 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
املسلحة  والنزاعات  لألطفال 
املعنية  األخرى  اهليئات  وكل 

يف األمم املتحدة«.

جملة  نشرته  تقرير  وكان 
»فورين بوليسي« أشار إىل أن 
مسودة تقرير أعده األمني العام 
اتهامات  لألمم املتحدة تتضمن 
ارتكبها  »انتهاكات جسيمة«  بـ 
التحالف يف اليمن حبق األطفال 
طفل   502 مقتل  »يف  تسببت 
وأضاف  آخرين.   838 وجرح 
التقرير،  تقرير اجمللة أن معدة 
التوصية  تعتزم  غامبا،  فرجينيا 
ضمن  التحالف  اسم  بإدراج 
حبق  االنتهاكات  مرتكيب  الئحة 
األطفال يف النزاعات املسلحة، 
النسخة  أن  غامبا  عن  ونقل 
قيد  تزال  ال  للتقرير  النهائية 

اإلعداد.

مسؤول  رزقي  كريم  ناشد 
اإلغاثة  جلنة  يف  العالقات 
العلماء  جلمعية  التابعة 
املسلمني اجلزائريني، الرئاسة 
للسماح  بالتدخل  املصرية 
حتمل  اليت  اجلزائرية  للقافلة 
بالعبور  غزة  لقطاع  مساعدات 

عرب معرب رفح.
اتصال  يف  رزقي  وأكد 
من  امليادين  قناة  مع  هاتفي 
حصلت  القافلة  أن  اجلزائر 
من  الالزمة  التصرحيات  على 
السلطات املصرية يف القاهرة 
والسفارة املصرية يف اجلزائر 
والسفارة اجلزائرية يف مصر، 
مضيفًا لكن السلطات املصرية 
تنسيق  يوجد  ال  إنه  تقول 

منظمو قافلة املساعدات اجلزائرية إىل قطاع غزة يناشدون مصر للسماح هلا بالعبور
واخلارجية  األمنية  اجلهات  بني 

املصرية.
تلف  من  ختوفًا  رزقي  وأبدى 
القافلة  حتملها  اليت  األدوية 
أدوية ملرضى  ومنها  غزة  إىل 
القافلة  وأن  خاصة  السرطان، 
بالعراء عند املعرب منذ أكثر من 
24 ساعة ودرجة احلرارة تقريبًا 

50 درجة.
»السلطات  إن  رزقي  وقال 
لألسف  مرة  ككل  املصرية 
البداية  يف  معنا  تتعاون 
وتعطينا الرتاخيص ولكن عندما 
نصل املعرب متنعنا، وهذه املرة 
اخلامسة أو السادسة وال نعرف 

ملاذا هذا املنع«.
ساعة   24 منذ  أنه  إىل  وأشار 

معرب  بوابة  عند  ينتظر  والوفد 
بالدخول  هلم  حيث مسح  رفح، 
الصباح  يف  الصالة  إىل 
مصر،  يف  مرتفعة  واحلرارة 
حاوية،   14 حتتوي  والقافلة 

90% من موادها أدوية.
تكلفة  أن  إىل  رزقي  ولفت 
هذه األدوية تقدر بـ 3 ماليني 
جبني  عرق  من  »مجعت  يورو 
غزة  يف  إلخوانهم  اجلزائريني 

احملاصرة«.
إرسال  عند  أنه  رزقي  وأوضح 
عام  قبل  املاضية  القافلة 
ذاته،  األمر  حصل  ونصف 
اجلزائرية  الرئاسة  وتدخلت 
املصرية  بالرئاسة  واتصلت 
أن  مؤكدًا  األمر،  ُحّل  حتى 
اجلزائرية  املصرية  العالقات 

جيدة جدًا.
ودعا رزقي عرب قناة امليادين 
تسمح  أن  املصرية  السلطات 
أن  سبق  كما  القافلة  بتحريك 
مستوى  على  وتعاونوا  مسحوا 
الرئاسة  مطالبًا  السفارة، 
باحلكمة  تتحلى  أن  املصرية 

وتتدخل إلدخال القافلة.
ميناء  من  انطلقت  قد  وكانت 
اجلزائر قافلة مساعدات إنسانية 
احملاصر،  غزة  قطاع  حنو 
أربع  تأخرت  اليت  املساعدات 
اإلضطرابات  بسبب  سنوات 
صحراء  شهدتها  اليت  األمنية 
مولدات  يف  متثلْت  مصر، 
األدوية  وبعض  للكهرباء 
وسيارات إسعاف بقيمة إمجالية 
دوالر.  ماليني  ثالثة  جتاوزت 
يشتد  وقت  اخلطوة يف  وأتت 

فيه اخلناق على قطاع غزة.

طالبت وزارة اخلارجية السورية 
التحالف  يف  املشاركة  الدول 
الواليات  تقوده  الذي  الدولي 
احرتامها  تدعي  واليت  املتحدة 
اإلنساني  الدولي  للقانون 
احلل الفوري هلذا التحالف غري 
دون  تأسس  الذي  املشروع 
السورية  احلكومة  من  طلب 
الدولية  الشرعية  إطار  وخارج 
االنسحاب  أو  املتحدة  واألمم 
خالف  الذي  التحالف  هذا  من 
كل القيم اليت نؤمن بها« على 

حد تعبريها.
رسالتني  يف  الوزارة  ولفتت 

سوريا تطالب الدول املشاركة يف التحالف 
الدولي باالنسحاب منه

العام  األمني  إىل  وجهتهما 
جملس  ورئيس  املتحدة  لألمم 
التحالف  مواصلة  حول  األمن 
حبق  الوحشية  االعتداءات 
السوريني، لفتت إىل أن سوريا 
العبارات  بأشد  إدانتها  جتدد 
يرتكبها  اليت  التحالف  جلرائم 
حبق املدنيني السوريني واليت 
متثل »جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية«.
وجددت الوزارة مطالبتها جملس 
األمن باالضطالع مبسؤولياته يف 
الدوليني  واألمن  السلم  حفظ 
حبق  التحالف  جرائم  ووقف 

ومساءلته  السوريني  املدنيني 
عنها.

التابعة  الطائرات  وكانت 
من  العديد  ارتكبت  للتحالف 
سوريني  مدنيني  حبق  اجملازر 
عليها  يسيطر  مناطق  يف 
يف  وخصوصًا  داعش،  تنظيم 
آخرها  كان  الزور،  ودير  الرقة 
التابعة  الطائرات  استهداف 
الرقة وريف  للتحالف قرى يف 
األربعاء  أمس  يوم  الزور  دير 
يزيد  ما  استشهاد  إىل  أدت 
العشرات  وجرح  مدنيًا   40 عن 

غريهم.
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 11 الذكرى  اهلل«  »حزب  أحيا 
النتصار حرب متوز 2006، باحتفال 
سهل  يف  اليوم  عصر  أقامه 
الدردارة يف بلدة اخليام اجلنوبية، 
حتت عنوان »زمن النصر«، وحضره 
النواب  جملس  رئيس  ممثل 
هاشم،  قاسم  النائب  بري  نبيه 
ودبلوماسية  سياسية  شخصيات 
وفلسطينية،  لبنانية  وحزبية 
والعسكرية  االمنية  األجهزة  ممثلو 
والبلديات وعوائل الشهداء وحشد 

شعيب.
الكريم،  القرآن  من  آيات  بداية، 
فالنشيد الوطين، ثم نشيد »حزب 
الشاعر  من  تقديم  بعدها  اهلل«، 
وحي  من  فأناشيد  عباس،  علي 
ملشهدية  حي  وعرض  املناسبة، 
يف  جرت  اليت  الدبابات  معركة 
»حزب  مقاتلي  بني  متوز  حرب 
االسرائيلي،  العدو  وجنود  اهلل« 
األسرى  من   4 املنصة  اعتلى  ثم 
لدى  كانوا  الذين  احملررين 

التنظيمات االرهابية.
العام  األمني  أطل  ذلك،  بعد 
حسن  السيد  اهلل«  ل«حزب 
نصراهلل، عرب الشاشة، ملقيا كلمة 
»يف  باجلميع  مستهلها  يف  رحب 
مثل  ويف  املبارك،  احلفل  هذا 
هذا احلضور الكبري، ويف مثل هذا 
اليوم الذي حنيي فيه عيدا كبريا 
البطوالت  أيام  من  عظيما  ويوما 
اليت  االنتصارات  أيام  ومن 
والتضحيات،  البطوالت  صنعتها 
ووزراء  علماء  مجيعا  بكم  أرحب 
وقوى  رمسيني  وممثلني  ونواب 
أمنية وعسكرية وحزبية وسياسية 
واجتماعية وثقافية وبلدية وأهلية 
مجيعا  بكم  أرحب  وإعالمية، 
الشهداء  عوائل  بالرتحيب  وأخص 
واإلخوة اجلرحى واألسرى احملررين 

املوجودين بيننا اليوم«.
وعلق على »جو الفرح الذي شهدناه 
»مطلوب،  انه  معتربا  قليل«  قبل 
قدموا  الشهداء  املطلوب،  هو  بل 
مجيعا  ولنبقى  لتبقوا  أرواحهم 
احلياة  قيد  على  أرضنا،  على  هنا 
مرفوعة،  وبرؤوس  بعزة  بكرامة، 
اليوم  شهداءكم  أن  متاما  ثقوا 
يسعدهم  وما  لفرحكم،  فرحون 
ويدخل البهجة إىل قلوبهم أن يروا 
البسمة يف وجوهكم، والبشرى يف 

أرواحكم والفرح يف حمافلكم«.
وقال: »سوف أبدأ من خصوصية 
املكان، من هنا يف سهل اخليام، 
مالحم  إحدى  شهد  الذي  السهل 
والصمود  والشجاعة  الثبات 
والذي  الكبري،  امليداني  واإلجناز 
اإلجنازات  جمموعة  من  جزء  هو 
املعركة  شكلت  اليت  امليدانية 

وحسمت نتيجتها.
اخليام،  إىل  ينسب  السهل  هذا 
إىل البلدة الكبرية الساكنة هناك 
والثقافة  العلم  بلدة  األعلى،  يف 
والصمود  واملقاومة  واجلهاد 
والعطاء، بلدة العيش الواحد بني 
فهي  واملسيحيني،  املسلمني 
البلدة  هذه  لبنان،  كل  ختتصر 
أيضا  أهلها،  والطيب  الطيبة 
ينسب إليها، بعد السهل، ينسب 
إليها املعتقل فيقال معتقل اخليام، 
وعندما يقال اخليام يذكر معتقلها، 
مكانا  العدو  أراده  الذي  املعتقل 
العزمية،  وحتطيم  اإلرادة  لكسر 
وإخضاع األنفس واألرواح، وسحق 
من  سجل  والقلوب،  العقول 
رجال  من  األسرى  بطوالت  خالل 
الصرب  يف  بطولية  مالحم  ونساء 
والتمسك  الكبري  والثبات  العظيم 
االحتالل  وبرفض  باملقاومة، 

بالرغم  والذل،  اإلذعان  ورفض 
عاشها  اليت  اهلائلة،  املعاناة  من 
واليت  املعتقل،  هذا  يف  األسرى 
واملعاناة  امللحمة  تسجل  أن  جيب 
لتدرس يف كتب املناهج املدرسية 

لألجيال«.
بلدة  البلدة،  »هذه  بأن  وذكر 
األمامية  البلدات  كما  اخليام، 
حدودية،  بلدة  وهي  احلدود  على 
قاتلت  الداخل،  بلدات  كما 
وصمدت  يوما،  وثالثني  ثالثة 
اجلوية  الغارات  آالف  من  بالرغم 
وحماوالت  املدفعي  والقصف 
عليها  للسيطرة  املستمرة  التقدم 
صمدت«،  ولكنها  واحتالهلا، 
على  العدو  عني  »كانت  مضيفا 
اخليام، لقيمتها املعنوية وموقعها 
اجلغرايف احلاسم يف املعركة، ولكن 
بقي  ومن  البلدة،  يف  املقاومني 
وقاتلوا  معهم، صمدوا  أهلها  من 
كما قاتل أهل البلدات األخرى على 
أيضا  وسجلوا  الشائك،  الشريط 
ويف  الصمود  يف  عظيمة  مالحم 
الثبات ويف البطولة«. ولفت إىل 
انه »دمر أغلب البلدة ولكن أعيد 
بناؤها، ألنه هنا يف لبنان، هناك 
الصمود،  وإرادة  املقاومة  إرادة 
وهناك إرادة البناء وإرادة اإلحياء 
وإرادة احلياة، احلياة بعز وكرامة، 
الشعب  هذا  متسك  عن  وكتعبري 
وتالله  وقراه  بأرضه  العظيم 
ميكن  ال  واليت  وسهوله،  وحقوله 

أن يتخلى عنها حبال«.
قبل  السهل،  إىل  »نعود  وتابع: 
احتفلنا بذكرى حرب متوز  سنوات 
يف وادي احلجري. ال يوجد شك أن 
وادي احلجري كان جمزرة املريكافا، 
واإلسرائيليون أيضا يتكلمون عن 
جمزرة املريكافا يف وادي احلجري، 
سهل اخليام يأتي يف الرقم 2 ، 
تالي وادي احلجري، ويسمى مبحرقة 
املريكافا، هنا يف السهل، يكفي 
اليت  الكتيبة  قائد  نص  أقرأ  أن 
والذي  السهل،  هذا  يف  دخلت 
الفرقة  وقائد  هو  يفرتض  كان 
اخليام  أن  منه  أعلى  كان  الذي 
حماصرة ومدمرة وأن هذا السهل 
فيه  يوجد  أن  ميكن  وال  خال  هو 
فيه  توجد  أن  ميكن  وال  مقاوم، 
هذه  وأن  للمقاومة،  إمكانية  أية 
العملية هي سهلة واالنتصار فيها 
ناجز وحمقق، لكن نقرأ هذا النص 
يقول:  الكتيبة  قائد  اإلسرائيلي، 
»هنا من الصعب أن جند تعبريا هلذا 
الوضع أفضل من تعبري طيور األوز 
يف مرمى النار- يعين جمموعة أوز 
النار  والصيادون يطلقون  أو بط 
عليها-«، هذا املشهد، وهذا قائد 
»واملركبات  هكذا،  يتكلم  كتيبة 
يف مرمى النار، دبابات املريكافا 
تتلقى  بوما  طراز  من  ومركبات 
لقي  اجلنود  أحد  مباشرة،  ضربات 
اهلندسة  سرية  وقائد  مصرعه، 
وهكذا  خطرة،  إصابة  أصيب 
الوادي،  كلها يف  القوة  انتشرت 
يعين  بالفصحى-  يتكلم  هو  اآلن- 
القوة  انتشرت  هكذا  تبعثرت، 
كلها يف الوادي، بينما نزل اجلنود 
املختبئني  كالفئران  مذعورين- 
اجلنود  نزل  بينما  دباباتهم-  يف 
واختبأوا  املركبات  من  مذعورين 

داخل املنطقة«.
دمر  الدبابات  من  عدد  طبعا 
الفيديو  وأفالم  موثق،  كله  وهذا 
موجودة، وعدد من الدبابات أحرق 
وهو  هرب،  الدبابات  من  وعدد 
دبابتان  سقطت  »كما  إنه  يقول 
املاء،  قنوات  أي  القنوات«  يف 
اآلن أنا لست عندكم ألذهب كي 

أفتش عن قنوات املاء اليت نزلت 
فوهتا  »وغرقت  الدبابات،  فيها 
زاد  الذي  األمر  فيها،  مدفعيتهما 

من صعوبة إنقاذهما«.
يف ما بعد، قائد املنطقة الشمالية 
هذه  الفرقة  قائد  مع  يتكلم 
املهزلة  إنهاء  »عليك  له:  ويقول 
وترك  واالنسحاب  بها  قمت  اليت 
اخليام«،  على  السيطرة  فكرة 
مضيفا »بضعة جنود من حزب اهلل 
أوصلوا فرقة عسكرية بكاملها إىل 
يف  واالرتباك  الطريق  إضاعة  حد 

أبسط املفاهيم القتالية«.
ليست  إخواننا  يا  »القصة  وقال: 
قصة عدد وليست قصة دبابات، 
الرجال  من  قلة  رجال،  قصة  بل 
من  بالرغم  السهل،  يف  تبقى 
وآالف  اإلسرائيلية  الغارات  آالف 
تقدم  وهول  املدفعية،  القذائف 
ويثبتون  كاملة،  عسكرية  فرقة 
وال  يتزعزعون  وال  األرض  يف 
الراسخة،  كاجلبال  يتزلزلون 
اجليش  من  فرقة  املقابل  ويف 
ببعض  تصاب  عندما  اإلسرائيلي 
صواريخ مضادة للدروع ينتشرون 
املنطقة،  يف  مذعورين  كالفئران 
هذه هي معادلة حرب متوز، معادلة 
اإلنسان املقاوم واإلنسان املؤمن 
وبطريقه  وحبقه  وبقضيته  بربه 
حقيقة  هي  وهذه  ومبقاومته، 
اهلل،  رجال  نسميهم  الذين  أولئك 
ويعملون  به  يؤمنون  الذين  يعين 
لقاءه  ويعشقون  وحيبونه  لرضاه 
يدعون  الذين  أولئك  مقابل  يف 
من  هلل  أولياء  أنهم  وبهتانا  زورا 
املوت،  يتمنون  وال  الناس  دون 
بل يعشقون احلياة ولو من طريق 
الذل اهلروب واالختباء، هذه العربة 

األساسية اليوم«.
الذي  النموذج  »هذا  وضاف: 
اخليام  سهل  يف  املقاومة  قدمته 
ويف وادي احلجري ويف كل وديان 
اجلنوب،  وسهول  وجبال  وتالل 
مطور  ولكنه  النموذج،  نفسه  هو 
أكثر، مطور على كل صعيد، نوعيا 
وكيفيا وكميا على مستوى الرجال 
القتال  ونوعية  القتال  وخربة 
برية  قوات  أي  اإلمكانات.  ونوع 
أرضنا،  إىل  ستدخل  إسرائيلية 
إىل  ودياننا،  إىل  جبالنا،  إىل 
اخليام  سهل  ينتظرها  ال  تاللنا، 
ووادي احلجري كما يف الـ 2006، 
بل مضروبا باملئات. هذه احلقيقة 
اليت تنتظرهم هنا، واهلزمية والذل 
تلك  يف  بهم  حلق  الذي  والعار 
أشد  هو  ما  بهم  سيلحق  احلرب 

وأكثر وأكثر منه«.
وتابع قائال للحضور: »هذه احلرب 
اليت حنتفل اليوم بذكرى االنتصار 
اإلسرائيلي  مساها  واليت  فيها، 
عليها  مضى  الثانية،  لبنان  حرب 
حاضرة  زالت  ما  لكنها  سنة،   11
اإلسرائيليني،  القادة  عند  بقوة 
عسكريني، سياسيني، أمنيني، عند 

األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل يف ذكرى انتصار حرب متوز:
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الرأي العام، عند املزاج الشعيب، 
وهذا دليل على أنها حفرت عميقا 
وعلى  اإلسرائيلي  الوجدان  يف 
معها  يتعاطون  اإلسرائيليني  أن 
كحدث تارخيي استثنائي يف تاريخ 
هذا الكيان وهذا الشعب املغتصب 
لفلسطني وللقدس، ولذلك ال متر 
موضع  وتكون  إال  الذكرى  هذه 
تعليق وحبث ودراسة، وعلى مدى 

11 سنة.
هذه  كانت  يتوقف،  مل  األمر  هذا 
احلرب وما زالت موضع دراساتهم 
ونقاشهم  وجداهلم  وأحباثهم 
وآفاقهم  واهتماماتهم  وخططهم 
إخل،   ... ووو  النفسية  وحربهم 
ألن هذا بالنسبة إىل إسرائيل كان 
حدثا كبريا وعظيما ومهما، ما زالوا 
عدة  ومنذ  يدرسون،  اآلن  حتى 
أيام كنت أتابع بعض التصرحيات، 
جلنة  يستدعي  أن  يريد  بعضهم 
»فينوغراد« من جديد ألنه بعد 11 
سنة اكتشف امورا مل تتبني قبل 

11 سنة.
ويأخذون  يدرسون  زالوا  ما 
وما  الثغرات،  ويرممون  العرب 
اليت  الثقة  بإعادة  جيهدون  زالوا 
الشعب  بني  متوز  حرب  دمرتها 
اإلسرائيلي  واجليش  اإلسرائيلي 
كان  وهذا  اإلسرائيلية،  والقيادة 
أخطر شيء يف نتائج تلك احلرب، 
»بالسراج  يفتشوا  أن  وحياولون 
والفتيلة« ليقدموا للناس أنه كان 
أجنز شيء هنا أو أجنز شيء هناك، 
ولو كان كذبا ما يقولونه- اآلن ال 
أريد أن أدخل بالتفصيل-. بعد 11 
بهزميتهم  يعرتفون  زالوا  ما  عاما 
ما  الذي  التحدي  وحبجم  جهة  من 
لبنان  يف  املقاومة  تشكله  زالت 
من جهة أخرى. أرجو االلتفات إىل 
سنة، خصوصا   11 احلقيقة،  هذه 
يف السنوات األخرية، اإلسرائيلي 
اهلل  حزب  قوة  تعاظم  عن  حيكي 
باالسم،  اهلل  حزب  عن  وحيكي 
القوات،  عن  العديد،  عن  وحيكي 
عن تراكم اخلربة، عن السالح، عن 
نوعية السالح، عن الصواريخ، عن 
الدقيقة  الصواريخ  عن  مدياتها، 

وعن وعن وعن«.
يف  اليوم،  لكم  »أقول  أضاف: 
ذكرى متوز، مع كل تصريح، ويف 
كل وقت يتحدث فيه االسرائيلي 
عن تعاظم قدرة حزب اهلل هو يعرتف 
 .2006 متوز  حرب  يف  بهزميته 
األساسي  اهلدف  ألن  ملاذا؟، 
 2006 متوز  لعدوان  متوز،  حلرب 
كان القضاء على حزب اهلل وسحق 
إضعافه،  على  وليس  اهلل،  حزب 
احلرب هو سحق حزب  كان هدف 
 11 حسنا،  عليه،  والقضاء  اهلل 
عن  يتحدث  واإلسرائيلي  سنة 
تعاظم القوة وتعاظم القدرة وعدد 
وعدد  الصواريخ  ودقة  الصواريخ 
املقاتلني، هذا ماذا يعين؟، يعين 
حتقيق  فشل يف  بأنه  يعرتف  أنه 

متوز  حرب  يف  األساسي  اهلدف 
املشكلة  هذه  يواجه  وهو   ،2006
هرتزيليا،  مؤمترات  كل  يف  اآلن 
خصوصا قبل أشهر قليلة، احملور 
األساسي،  التهديد  هو  األساسي 
هو تهديد حزب اهلل وكيف نتعاطى 
غزة  تأتي  ثم  التهديد؟،  هذا  مع 
غزة  وجتربة  غزة  يف  واملقاومة 
أيضا اليت هي صنو ورفيقة درب 
هذه  لبنان.  يف  املقاومة  جتربة 
املشكلة هي األساسية اليوم اليت 
يعاني منها اإلسرائيلي ويعرب عنها 

بشكل دائم«.
وأردف: »اليوم أنا ال أريد- عادة 
يف كل خطاب له عالقة بإسرائيل 
أنا  نقول شيئا حمددا-  أن  ينبغي 
عن  ال  أتكلم  أن  أريد  ال  اليوم 
املرة  يف  حكيت  ألنين  عديد، 
حكيت  الصواريخ  وعن  املاضية، 
نرتكها  أشياء  وهناك  اآلن،  قبل 
شيء  هناك  لكن  للمستقبل. 
سأبين  ألنين  عنه  سأتكلم  حمدد 
مسؤوليتنا يف  يعين  ما  عليه يف 
لبنان، مسؤولية الناس ومسؤولية 
حنن  أنه  واجلميع،  السياسيني 
نتكلم  عندما  اسرائيل  مقابل  يف 
قبل  من  سواء   2000 حترير  عن 
بقية  أو  أمل  حركة  أو  اهلل  حزب 
اللبنانية  املقاومة  جبهات  فصائل 
والفلسطينية، حترير 2000 مل يأت 
باالدعاءات والشعارات واهلتافات 
والتمنيات واألحالم واآلمال، وإمنا 
املقاومة  اجلاد،  العمل  نتيجة  جاء 
شيء.  كل  يف  اجلدية  اجلادة 
اليوم   ،2006 لنصر  وبالنسبة 
أيضا  النصر  بهذا  حنتفل  عندما 
لدينا  يكن  مل  لو  ذاته،  الشيء 
امليدان،  تقاتل يف  جدية  مقاومة 
إضافة إىل صمود سياسي رمسي- 
سأتكلم عنه الحقا- ملا أمكن إجناز 

هذا االنتصار.
 2000 حترير  بعد  أقول  أن  أريد 
من  جرى  وما  جيري  وما  و2006 
أحداث إىل اليوم للشعب اللبناني، 
باملقابل،  وإلسرائيل  لديكم  أنتم 
مقاومة  لبنان،  يف  مقاومة  يوجد 
اللهو  وال  املزاح  تعرف  ال  جدية 
لديها  وليس  الوقت  تضييع  وال 
يف  تعمل  مقاومة  سنوية،  عطلة 
وختطط  تفكر  النهار،  ويف  الليل 
املستجدات  وتدرس كل  وتواكب 
العدو  إمكانات  تطورات  وكل 
وقدرات العدو وتطورات املنطقة، 
يف  دائما  النظر  وتعيد  وتربمج 
خططها وبراجمها وهياكلها وتدرب 
السالح  من  نوع  بأفضل  وتتسلح 
ميكن أن حتصل عليه، وهذا حقها 
جدية  بكل  وتواكب  الطبيعي، 
عندما ختوض  وشفافية،  وأخالص 
من  وتستفيد  تقيمها  معركة 
التجارب والعرب، وتبين عليها، كما 
حصل قبل أيام يف جرود عرسال 
املقاومة  هذه  لديكم  وفليطة. 
الرجال  هؤالء  متلك  اليت  اجلدية، 
وهذه اإلمكانات وهذه املقدرات، 
والعدو يعرف أن مشكلته هي هذه، 
وهذه املقاومة هي اليت جيب أن 

نعرف قيمتها وأهميتها«.
أمام  أيضا  هنا  »حنن  وتابع: 
املقاومة  هذه  انسانية،  قيمة 
والعمل  والصدق  باإلخالص  تتميز 
لتحقيق األهداف الكربى واألهداف 
املكاسب  عن  تبحث  ال  الوطنية، 
احلزبية  املكاسب  وال  الشخصية 
وال املكاسب الطائفية. قبل بضعة 
السياسيني  ألحد  أقرأ  كنت  أيام 
الرجل،  حمرتم  يعين  لبنان،  يف 
شيء،  من  يشكو  ال  »عقله« 
جيد، يقول: حنن خنشى وبعد أن 

عرسال  جرود  يف  املعركة  حتسم 
اهلل  حزب  يأتي  أن  اجلرود  وبقية 
بالنظام  بتعديل احلصص  ليطالب 
الطائفي اللبناني، ويطالب حبصة 
فلرتح  أطمئنه،  أنا  للشيعة.  أكرب 
بالك، هذا بالـ 2000 مل نقم به، 
ال  واآلن  به،  نقم  2006 مل  وبالـ 
نقوم به- وبعد قليل سأتكلم عن 
سوريا وما بعد سوريا- ولن نقوم 
به. هذه املقاومة ميزتها اإلنسانية 
أهدافا  وضعت  أنها  واألخالقية 
تعمل  أعينها، وهي  وطنية نصب 
تبحث  وال  األهداف،  هذه  لتحقيق 
عن مكاسب سياسية على الطريقة 
اللبنانية- »وحتتها شحطتني وبني 

هاللني«- على اإلطالق.
هذه هي قيمتها االساسية واليت 
عليها  وحيافظ  تفهم  أن  جيب 
بل  منها،  خيشى  وال  وتصان، 
يستند إليها ويطمأن اليها ويعول 
بعد  أيضا  املقاومة  هذه  عليها. 
حرب متوز واليوم هي تزداد قوة 
يوما بعد يوم. أرادوا سحقها يف 
متوز 2006 ولكن من 14 آب- مثل 
تزداد  هي  اليوم  إىل   2006 غد- 
قوة. أنا ال أبالغ بهذا األمر، هذا ما 
اخلصم،  به  ويعرتف  العدو  يقوله 

ويعرفه الصديق«.
وقال: »كل من راهن على سحق 
املقاومة يف حرب متوز خابت آماله، 
سحق  على  راهن  من  كل  واليوم 
حمورها  ضرب  خالل  من  املقاومة 
وختيب  آماله  خابت  املنطقة  يف 
إن  كاملة  آماله  وستخيب  آماله، 
التعاظم  هذا  على  بناء  اهلل.  شاء 
أهميته.  هذه  القوة،  وازدياد 
عندما  هاللني،  بني  لي  امسحوا 
أحتدث عن املقاومة وعن العدو ال 
أوجه أي رسائل للداخل، ال أحتدث 
عالقة  لي  وليست  الداخل  مع 
حسابات  وال  الداخل  خبصومات 
يعين  الداخل،  نكايات  وال  الداخل 
إمنا  اللبناني.  السياسي  الداخل 
وليس  قناعة-  إىل  العدو  وصل 
لكن   ،2006 بالـ  أقصد  اآلن، 
تعاظم  مع  تتعاظم  القناعة  هذه 
قناعة  اىل  وصل  املقاومة-  قوة 
املتخصصة  الدراسات  عنها  تعرب 
وتصرحيات القادة املسؤولني من 
تشكل  وبدأت  وسابقني،  حاليني 
أيضا قناعة عامة وثقافة عامة عند 
القناعة  اإلسرائيليني،  من  كثري 
حرب  أي  إن  يلي:  ما  تقول  اليت 
يتكلم  ال  اآلن  ألنه  لبنان-  على 
عن حرب على حزب اهلل، بل حرب 
لبنان  على  حرب  أي  لبنان-  على 
مهما كانت أهدافها، ال توازي وال 
ستتحملها  اليت  الكلفة  تستأهل 
الكلفة  احلرب،  هذه  اسرائيل يف 
العدو-  على  جدا  كبرية  ستكون 
على  نفسه-  عن  يتكلم  وهو 
جيشه،  وعلى  وعلى شعبه  دولته 
وبعضهم يقول إنها كلفة ال تطاق 

وال تتحمل.
طويلة  دعوات  هناك  وبالتالي 
عريضة يف كيان العدو- حتى عند 
السياسيني  من  املتطرفني  أشد 
الذهاب  جتنب  إىل  والعسكريني- 
واخلروج اىل حرب مع لبنان، ألي 
سبب وحتت أي ظرف، ويقولون إن 
أي حرب جيب أن تكون يف حالة 
واحدة وهي الالخيار، منذ متى هم 
»أوادم«، يعين هم يقولون هلم، 
خالص،  يعين  عاقلني«  »اقعدوا 
اللعبة مع لبنان انتهت، أن نرسل 
فرقة موسيقية إىل لبنان لـ »شم 
عام  مثل  اجتياح  انتهت،  اهلواء« 

1978 و1982 خلصت«.
التتمة على ص 17
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ONE Nation leader Pauline 
Hanson has fired back at 
claims she was mocking 
the Islamic faith after she 
entered Australia’s Senate 
Question Time wearing a 
burqa.
Senator Hanson took her 
seat while wearing the full-
face black garment.
After carrying out her stunt, 
Senator Hanson told 2GB 
radio her One Nation col-
league Brian Burston iden-
tified her to the senate se-
curity guards but said none 
of the guards checked to 
confirm her identity before 
she walked in.
“I put it on in my office, the 
media were taking photos, 
I walked straight down the 
hallway, down the stairs. 
I met two security guards 
and I walked straight up the 
chamber.
“No one, no security guard 

Pauline Hanson wears a burqa in the Senate

at any point of time asked to 
see my face.
“When I walked into the 
chamber one of the atten-
dants ... he just gasped.”
Senator Hanson described 
the experience of wearing 
the burqa as “horrible”.
She said the idea for the 
stunt was her own and was 
designed to expose the se-
curity threats to Parliament 
and to call for the ban.
“It’s been an idea of mine to 
actually expose the burqa,” 
she said.
“I’m very much against the 
burqa. I think it’s confront-
ing. I think it’s un-Austra-
lian.
“This has been thought 
about for months now.”
Wearing the burqa was “un-
comfortable”, she said.
“It’s hard to describe - I feel 
for these women who are 
actually forced to wear it 

because the pressure is put 
on them by their husbands 
and their fathers,” she said.
“It’s not a religious require-
ment, let’s get that clear.”
Her provocative move 
comes ahead of her call to 
ban the garment in Austra-
lia.
The One Nation leader made 
a speech to the Parliament 
about the ban, which she 
has called for in the past. 
Her bid to ban the burqa 
was rejected by all Labor, 
Greens, and Coalition sena-
tors.
While in the chamber, Sen-
ator Hanson asked why 
someone should be al-
lowed to take their place in 
the Senate while obscur-
ing their face and argued 
it should be banned from 
parliament.
She eventually removed 
the garment before asking 
her question and said: “I’m 
quite happy to remove this, 
because this is not what 
should belong in this Par-
liament”.
She left the chamber to 
jeers from Labor senators 
at around 2.30pm before is-
suing a statement.
Senator Hanson said she 
made the decision to at-
tend Question Time in a full 
face covering because she 
believed “the need to ban 
full face coverings in public 
was an important issue fac-
ing modern Australia that 
needed to be discussed”.
Senator Hanson said she 
wished to raise the issue of 
full face covering present-
ing a security threat not 
only to Parliament House, 

but also to the greater Aus-
tralian public.
She said she believed that 
full face covering, such as 
the burqa, were “oppres-
sive, presented barriers 
to assimilation, disadvan-
taged women from finding 
employment, were causing 
issues inside our justice 
system, presented a clear 
security threat and had no 
place in modern Western 
society”.
Labor senators called 
“shame” and “you’re a dis-
grace” as Senator Hanson 
rose to ask if the Govern-
ment would work towards 
implementing the ban.
Attorney-General George 
Brandis received a stand-
ing ovation from the Labor 
senators when he said her 
actions were “appalling” 
and “disgraceful” and that 
her stunt was ridiculing and 
mocking the Muslim com-
munity.
“Senator Hanson, no, we 
will not be banning the 
burqa,” Brandis said.
“I am not going to pretend 
to ignore the stunt that you 
have tried to pull today by 
arriving in the Chamber 
dressed in a burqa when 
we all know that you are not 
an adherent of the Islamic 
faith.
“I would caution and coun-
sel you with respect to be 
very, very careful of the of-
fence you may do to the re-
ligious sensibilities of other 
Australians.”
“We have about 500,000 
Australians in this country 
of the Islamic faith and the 
vast majority of them are 

law abiding good Austra-
lians.
“Senator Hanson, for the 
last four years, I have had 
responsibility pre-eminent-
ly among the ministers sub-
ject to the Prime Minister for 
national security policy.
“And I can tell you, Sena-
tor Hanson, that it has been 
the advice of each Director-
General of security with 
whom I have worked and 
each Commissioner of the 
Australian Federal Police 
with whom I have worked 
that it is vital for their intelli-
gence and law enforcement 
work that they work coop-
eratively with the Muslim 
community and to ridicule 
that community, to drive it 
into a corner, to mock its 
religious garments is an 
appalling thing to do and I 
would ask you to reflect on 
that.”
In defence of her act, Sena-
tor Hanson also told 2GB 
radio: “Don’t the Australian 
people have the right to 
know that whoever sits in 
the chamber, that is actu-
ally the person they voted 
for,” she said.
“How do I know, that if you 
have someone ... in a burqa 
in that chamber it is that 
person who walks in that 
chamber every time?”
“These are questions that 
need to be asked.
“To blatantly come out, as 
Senator Brandis did with a 
definite no, ‘we’re not going 
to ban the burqa, we’re not 
going to have equality as 
far as anyone wearing full 
faced coverings into a bank 
or into the chamber, a bla-
tant ‘No’ straight off without 
saying ‘Let’s discuss this’ ... 
it was just a definite ‘No’.
Senator Hanson hit back at 
the suggestions she was 
mocking the Islamic faith.
“That’s absolute rubbish - 
I’m not mocking anyone,” 
she said.
“People have a right to their 

own faith and what they 
believe in, I’ve got no prob-
lems with that.
“But when that faith stops 
at a religion and then be-
comes a political ideology, 
that’s what I have problems 
with.
“The burqa is not a religious 
requirement. It is a matter of 
controlling women.”
“Is it extreme? Yes. Is 
this getting my message 
across? I hope so.”
“I hope it’s creating debate. 
Because we have overall 
probably more than 55 per 
cent of Australians want to 
see the burqa banned. And I 
think there’s no better place 
to start than with the Parlia-
ment.”
Senator Hanson said while 
she was walking to the 
chamber in the burqa, 
a Greens senator, Peter 
Whish-Wilson, shook her 
hand.
She described it as “token-
ism”.
Hanson also condemned 
the standing ovation from 
the Greens and Labor sena-
tors to Senator Brandis’s 
response.
“It’s basically saying this is 
the future, we’re not going 
to stop the spreading of Is-
lam, we’re not going to stop 
this division happening in 
our society.”
Senate President Stephen 
Parry made no comment 
on the stunt beyond that 
the chamber had a rule that 
people with face coverings 
had to identify themselves 
before entering.
Senator Hanson has pre-
viously vowed to ban the 
garb in all official buildings 
in Queensland if her party 
wins the upcoming state 
election, but she has also 
called for the ban to be im-
plemented nationally.
She has previously called 
the burqa an “evil tool of op-
pression” and “an extreme 
national security risk”.

Senator Hanson still removing a burqa during Senate Question Time. Pic-
ture: AAP

One Nation Senator Pauline Hanson begins taking off a burqa during Senate 
Question Time. Picture: AAP

Senator Hanson reveals her face as she takes off a burqa during Question 
Time. Picture: AAP

Senator Pauline Hanson was defiant as she sat in the chamber making her 
point. Picture: Gary RamageSource:News Corp Australiapoint. Picture: Gary 
RamageSource:News Corp Australia
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اسرتاليا يف اسبوع

من  االحتياطي  البنك  حذر 
يبدأ  قد  البناء  نشاط  أن 
باالخنفاض حيث ينخفض   عدد 
من  السكنية  البناء  موافقات 

ذروته يف عام 2016.
اليت  الرسالة،  وتأتي 
اجتماع  حمضر  يف  صدرت 
آب  لشهر  املركزي  البنك 
من  أسبوع  بعد  الثالثاء،  يوم 
أوكسفورد    )BIS( توقعات 
إكونوميكس اخنفاض 31 يف 
املساكن  مستوى  يف  املئة 
من  وذلك  بناؤها،  يتم  اليت 
 160 إىل  ألفا   230 ذروة 
ألف مسكن يف غضون ثالث 

سنوات.
ويشري حمافظ البنك املركزي 
األسرتالي فيليب لوي إىل منو 
األجور املنخفضة باعتباره أحد 
لالقتصاد  الرئيسية  املخاطر 

األسرتالي.
وأي اخنفاض يف مستوى البناء 
قد يعرض عشرات اآلالف من 

فرص العمل للخطر.
اإلحصاء   مكتب  ويقدر 
األسرتالي أن كل مليون دوالر 
ينفق على البناء السكين يولد 

17 وظيفة بدوام كامل.
عدد  إن  البنك  جملس  وقال 
على  اجلديدة  املوافقات 
املباني السكنية قد تراجع منذ 
األعضاء  وأشار   ،2016 عام 
املوافقات  بقيت  إذا  أنه  إىل 
فإن  احلالية،  املستويات  عند 
نشاط البناء قد يبدأ أيضا يف 

االخنفاض.
يف  االقتصاديون  ويتوقع 
إكونوميكس  أوكسفورد 
مثيال  له  نشهد  مل  اخنفاضا 
منذ  السكنية  املباني  يف 
وإدخال  التسعينات  منتصف 
يف  واخلدمات  السلع  ضريبة 

عام 2001.
كليفتون،  كريستينا  ورأت 
بنك  يف  االقتصادية  اخلبرية 
أن  تعتقد  إنها  الكومنولث، 
االخرية  السكنية  البناء  دورة 

قد بلغت ذروتها.
وقالت »نعتقد أن االنكماش 
سيكون تدرجييا، وحنن نتوقع 
البناء  نشاط  يف  هبوطا 
عال  مستوى  على  السكين  
عام  وحتى   2017 عام  خالل 

.»2018
تتوقع  إنها  قائلة  واضافت 
ويلز  ساوث  نيو  تشهد  أن 
حيث  وكوينزالند،  وفيكتوريا 

البناء،  طفرة  معظم  حدثت 
فرتة هي األصعب، ولكن هذا 
سوف تقابله أسواق التوظيف 

القوية يف كل والية.
كما شدد البنك املركزي على 
ارتفاع مستويات ديون األسر 
مستوى  إىل  وصلت  اليت 
قياسي بلغ 190 يف املئة من 

دخل األسرة.
املركزي  البنك  جملس  وقال 
زالت  ما  املنازل  اسعار  ان 
سيدنى  فى  بقوة  تنمو 
الذى  الوقت  وفى  وملبورن، 
االقراض  منو  فيه  تباطأ 
للمستثمرين، واصل االئتمان 
النمو  الشامل ختطي  السكنى 

فى الدخل.
إىل  »احلاجة  إىل  وأشار 
املوازنة بني املخاطر املرتبطة 
بالديون املنزلية املرتفعة يف 
بيئة تضخم منخفضة« باعتبار 
الرئيسية  املربرات  أحد  ذلك 
رهن  الفائدة  أسعار  إلبقاء 
املئة  يف   1.5 عند  االنتظار 

هذا الشهر.
أنها  األسواق  وتراهن 
 12 انتظار ملدة  على  ستبقى 
افرتاض  وهو  أخرى،  شهرا 
مل  لوي  فيليب  احلاكم  أن 
جلنة  اجتماع  يف  اهلمم  تثبط 
األسبوع  احلكومية  االقتصاد 

املاضي.
وفى اجتماع اخر متفائل اثارت 
بان  املتزايدة  الثقة  احملاضر 
سيتعزز  اسرتاليا  اقتصاد 
االرتفاع  من  ويستفيد 

العاملى.
االسرتالي  الدوالر  وارتفع 
بعد  سنتا   78.77 اىل 
 78.69 من   وذلك  صدوره، 
إغالق يوم  سنتا أمريكيا عند 

االثنني.
»العمالة  إن  اجمللس  وقال 
منذ  والية  كل  يف  زادت 
بداية عام 2017، مبا يف ذلك 
النمو القوي يف الواليات اليت 

تعتمد على للتعدين«.
هذه  »خالل  انه  يقول  وتابع 
الفرتة، مت إنشاء حوالي 165 
كامل،  بدوام  وظيفة  ألف 
وارتفعت املشاركة يف القوى 
متوسط    ارتفع  كما  العاملة 

ساعات العمل.«
ركز  العاملي،  الصعيد  وعلى 
على  خاص  بشكل  اجمللس 
النمو  مستويات  على  احلفاظ 

فى الصني.

البنك املركزي حيذر من بدء 
اخنفاض نشاط البناء

جولي  اخلارجية  وزيرة  اتهمت 
يف  الظل  وزيرة  بيشوب 
بـ  وونغ  بيين  العمال  حزب 
حتقيق  خلفية  على  »التحريض« 
برنابي  جنسية  بشأن  نيوزيالندا 

جويس النيوزيالندية.
ان  بعد  التحذيرات  هذه  وتأتى 
الثالثاء  اخلارجية  وزيرة  حذرت 
االسرتالية  العالقات  ان  من 
للخطر«  »تعرضت  النيوزيالندية 
االسرتالي  العمال  حزب  بتورط 

يف هذه املسألة.
نائب  اكد  االثناء  هذه  ويف 
رئيس الوزراء جويس انه ختلى 

عن جنسيته النيوزيالندية.
يف  العليا  احملكمة  وستستمع 
احلالي  آب   24 يف  بريزبن، 
إىل  اىل مسألة جنسية جويس، 
سياسيني  أربعة  جنسية  جانب 

فيدراليني آخرين.
اخلارجية  وزيرة  واستهدفت 
االربعاء  صباح  وونغ  السناتور 
بعد ان كشفت ان كبري موظفي 
حتدث  غانلي  ماركوس  مكتبها 
مع النائب العمالي النيوزيالندى 
امام  تساؤالته  اثارت  الذى 
التحقيق  النيوزيلندي  الربملان 
جويس  جنسية  وضع  يف 

النيوزيالندية.
لـ  بيشوب  السيدة  وقالت 
»سكاي نيوز«: »اليوم اكتشفنا 
اىل  غاطسة  وونغ  بيين  أن 
وصفه  ما  نظمت  لقد  عنقها.. 
حزب العمال النيوزيلندي نفسه 
بانه سلوك خاطئ وغري مقبول - 
سلوك لكان ينبغي أن ال حيدث 

أبدا«.
وغري  خطأ  »كان  تقول  وتابعت 
قبل  من  التحريض  ابدا  مقبول 

بيشوب تهاجم وونغ متهمة اياها بالتحريض يف قضية  
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عضو يف  باستخدام  وونغ  بيين 
لطرح  النيوزيالندي  الربملان 
أسئلة يف الربملان النيوزيالندي 
تهدف بوضوح إىل تقويض نائب 
رئيس وزراء أسرتاليا وتقويض 

الثقة يف احلكومة االسرتالية«.
إن  بيشوب  السيدة  وقالت 
أن  يعتقدون«  »املتسولني 
تعرف  تكن  مل  وونغ  السيناتور 
كان  موظفيها  رئيس  أن 
العمال  حزب  بنائب  يتصل 

النيوزيالندي.
الوزراء  رئيس  من  كل  وهاجم 
والوزيرة  تورنبول  مالكومل 
جولي بيشوب حزب العمال يوم 
الثالثاء واتهماه بـ »التآمر« مع 

حزب العمال النيوزيالندي.
العام  االدعاء  وزير  اتهم  كما 
السيناتور  برانديس  جورج 
حزب  مع  بالتآمر  وونغ  بيين 
احلكومة  لتدمري  خارجي  سياسي 

الفيدرالية.
ردت  وونغ  السيناتور  ان  غري 
بلغت  اتهاماته  ان  قائلة  عليه 
»تشويها ال اساس له يف حماولة 
لصرف االنتباه عن مشاكل هذه 

احلكومة«.
بولني  السيناتور  قالت  بدورها 
وونغ  السيناتور  ان  هانسون 
للحصول  مكتبها  »استخدمت 
واغتنم  املعلومات«،  على 
وضع  عن  لالستعالم  الفرصة 

جنسية اعضاء حزب العمال.
وقالت »اشعر بالقرف من مساع 
يف قاعات هذا الربملان من قد 
يكون لديه جنسية مزدوجة ومن 
السيناتور  مواطنة  حتى  ال... 
اسئلة،  موضع  تكون  قد  وونغ 
الشيوخ  جملس  عضو  كذلك 

)سام( داستياري«.
العمل  وقف  احلكومة  وحاولت 
الشيوخ  جمللس  االعتيادي 
االربعاء ملناقشة تدخل السناتور 
وونغ - وهو أمر كان من املمكن 
الشيوخ  جملس  خيتطف  أن 
لساعات - ولكن احملاولة فشلت 

بـ 34 مقابل 29 صوتا.
وقد ردت السيناتور وونغ على 
هذه االدعاءات قائلة ان »وضع 
حتت  )النيوزيالندي(  الكيوي 
اعمال  هي  اخلوف«  محلة  سرير 

حكومة يائسة.
وقالت عضو جملس الشيوخ انه 
التى  باالسئلة  علم  لديها  ليس 
النيوزيالندي  الربملان  طرحها 
يوم  القصة  انتشرت  ان  اىل 

االثنني.
غري  »من  بأنه  واعرتفت 
السيد  يتحدث  أن  احلكمة« 
املواطنة،  قوانني  عن  غانلي 
العمال  ولكن كان ونائب حزب 
هيبكينز  كريس  النيوزيالندي 

يتكلمان كزميلني.
وونغ  السيناتور  وصرحت 
»ليس  كانبريا  فى  للصحفيني 
برنابي  والد  يكون  ان  خطأنا 
جويس قد ُولد فى نيوزيلندا«.

بان  علم  على  اكن  »مل  وقالت 
يف  طرحت   قد  االسئلة  هذه 
انتشرت  ان  بعد  اال  الربملان 
يوم  اسرتاليا  فى  القصة  هذه 

االثنني«.
واضافت »مل يكن رئيس موظفيَّ 
قد  االسئلة  هذه  بان  علم  على 
طرحت اال بعد ان انتشرت هذه 
القصة يوم االثنني.. بعد ذلك 
نيوزيلندا،  يف  بزمالئه  اتصل 

مبن فيهم السيد هيبكينز.

وقالت »مل يطلب يف اي مرحلة 
تقديم  مراحل هذه احملادثة  من 

هذه االسئلة )امام الربملان«.
العمال  حزب  زعيمة  وقالت 
اردرن  جاسيندا  النيوزيلندي 
الثالثاء انها وحزبها ليس لديهم 
معرفة بقضية السيد جويس اىل 
ان انتشرت يف وسائل االعالم 
بعد ظهر االثنني، لكنها اعرتفت 
بانه مل يكن ينبغي على النائب 

طرح هذا السؤال.
الوزير  قال  نفسه  الوقت  وفى 
 )Dunne( دان  بيرت  النيوزيلندي 
االعالمية  االستفسارات  ان 
احلكومة   حبث  اثارت  االسرتالية 
واى  )النيوزيالندية(لسجالته 
ادعاء بان هبكينز قد استقصى 
هو  القضية  يف  عنه  حترى  او 

»حمض هراء«.
اذا  ما  العليا  احملكمة  وستحدد 
كان حيق للسيد جويس وعضوي 
حزب اخلضر السابقني يف جملس 
الشيوخ الريسا ووترز وسكوت 
الشيوخ   جملس  وعضو  الدالم 
مالكومل  واحدة«  »امة  حزب  يف 
مات  السابق  والوزير  روبرتس 
الربملان  فى  اجللوس  كانافان، 
الدستور  من   44 املادة  مبوجب 

بسبب ازدواجية اجلنسية.
ووترز  من  كل  استقال  وقد 
الشيوخ،  جملس  من  والدالم 
وتنحى السيناتور كانافان جانبا 
عن جملس الوزراء بانتظار نتيجة 

احملكمة.
مالكومل  الوزراء  رئيس  وقال 
تقوم  أن  يتوقع  إنه  تورنبول 
احلزب  زعيم  بتربئة  احملكمة 
الوطين، ألن املادة 44 ال ميكن 

قراءتها حرفيا.

وونغ ترد على بيشوببيشوب تهاجم وونغ

تورنبول وبيشوب يتهمان حزب العمال بـ »التآمر«  مع حزب العمال 
جويس سيواجه املحكمة العلياالنيوزيالندية
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اسرتاليا يف اسبوع

اعلنت احلكومة ان برنابي جويس 
سيتخذ »خطوات عاجلة« للتخلي 
متاما عن اجلنسية النيوزيلندية.

املاضي  االثنني  يوم  وقد ظهر 
ان نائب رئيس الوزراء، زعيم 
احلزب الوطين، برنابي جويس، 
هو مواطن مزدوج اجلنسية مما 
من   44 املادة  خيالف  جيعله 
اغلبية  يعّرض  مما  الدستور 
واحد  مبقعد  تورنبول  مالكوم 

للخطر.
املاضي،  االثنني  يوم  فصباح 
للربملان  جويس  السيد  كشف 
)ما  املاضي  األسبوع  علم  أنه 
أن  ميكن  أنه  املاضي(  قبل 
ايضا  نيوزيلنديا  مواطنا  يكون 
طريق  عن  النسب  طريق  عن 

والده.
وزير  أكد  قليلة،  وبعد ساعات 
النيوزيلندي  الداخلية  الشؤون 
السيد  أن   )Dunne( دان  بيرت 
نيوزيلندي  مواطن  جويس 
لعام   اجلنسية  قانون  مبوجب 
دان  السيد  وقال   .1948
قانون  إن  احملليني  للصحفيني 
تفحص  قد   )Crown Law( التاج 
السيد  مواطنة  وأكد  الظروف 

جويس.
الوزراء  رئيس  اكد  كما 
انغليش  بيل  النيوزيالندي 
الوضع املشكوك فيه قائال »انه 

مواطن نيوزيلندي«.
رئيس  دعم  فقد  ذلك،  ومع 
الوزراء مالكومل تورنبول السيد 
حزب  دعوات  وقاوم  جويس، 
أن  إىل  جانبا  للتنحي  العمال 
تنظر احملكمة العليا يف وضعه.

جورج  العام  النائب  وأعلن 
تربئ  أن  يتوقع  أنه  برانديس 

احملكمة السيد جويس.
برانديس  السناتور  وصرح 
هناك  بان  الشيوخ  جمللس 
وقانونية«  وقائعية  »اختالفات 
بني قضية نائب رئيس الوزراء 
كانافان  مات  الوزير  وقضية 
الذى تنحى جانبا عندما ُكشفت 

جنسيته املزدوجة.
وقال السيناتور برانديس، يف 
إن  نيوز،  سكاي  إىل  حديث 
تكون  ال  قد  املزدوجة  اجلنسية 
»يف   44 للمادة  واضحا  خرقا 

ظروف معينة«.
هناك  يكون  ان  »جيب  وقال 
اعرتاف واٍع ... حتى يف قضية 
بهذا  علمه  ففور  جويس،  مثل 
ذلك  كان  اخلميس،   ظهر  بعد 

مبثابة صدمة كاملة له«.
بغضب  العمال  حزب  رد  وقد 
بأنه  جويس  السيد  إعالن  على 
القانونية  على أساس املشورة 
سيواصل  العام،  احملامي  من 
رئيس  نائب  منصب  شغل 
الوزراء ويواصل التصويت على 

التشريع يف الربملان.
مدير  بورك،  طوني  وقال 
جيب  إنه  املعارضة،  أعمال 
يتنحى  أن  جويس  السيد  على 
جانبا وال يصوت على التشريع 
حتى تصدر احملكمة العليا حكما 

بشأن أهليته.
بال  حكومة  »هذه  بورك  واعلن 

شرعية«.
وتأتى هذه الدعوة اثر استطالع 

بورك: حكومة تورنبول اصبحت فاقدة الشرعية
برنابي جويـس بني فـكي »كـماشة« ازدواجية اجلنسية

نيوزيلندا  حكومة  موقع  وفّصل 
»إذا  السفر  وجوازات  للجنسية 
كنت قد ولدت يف اخلارج وكان 
مواطنا  األقل  والديك على  أحد 
امَلنح،  أو  بامليالد  نيوزيالندا 
فأنت مواطن نيوزيلندي حسب 

النسب او التحّدر«.
اعرتض  جويس  السيد  أن  غري 
قائال  الربملان،  يف  ذلك  على 
ليس  نيوزيلندا  حكومة  إن 
قانونا  به  يعرتف  سجل  لديها 

كمواطن.
على  »بناء  انه  للربملان  وقال 
اليت  القوية  القانونية  املشورة 
طلب   احلكومة  عليها  حصلت 
مين رئيس الوزراء أن أظل يف 
الوزراء  رئيس  نائب  منصب 

ومواصلة واجباتي الوزارية«.
ومتت احالة قضية السيد جويس 
إىل احملكمة العليا من قبل وزير 

احلكومة كريستوفر باين.
قال  القضية  حييل  كان  وفيما 
السيد باين للربملان: »لقد حان 
الوقت لكي تتاح للمحكمة العليا 
بشأن  قرار  الختاذ  الفرصة 
من   )1(  44 املادة  تعنيه  ما 

الدستور يف العصر احلديث«.
من  جدا  واثقون  »الننا  وقال 
الوزراء،  رئيس  نائب  وضع 
سوف يستمر بشكل تام وكامل 
انغالند،  نيو  مقعد  عن  كعضو 
ونائبا  النواب  جملس  فى 
للزراعة  الوزراء ووزيرا  لرئيس 

واملوارد املائية«.
بدوره قلل وزير اخلزانة سكوت 
ألغلبية  التهديد  من  موريسون 

حكومة تورنبول.
للصحفيني  موريسون  وقال 
اىل  تقفزوا  »ال  الربملان  فى 
االمر  هذا  حول  استنتاجات 
وهذا  مناسب  هو  ما  وافعلوا 
الوزراء  رئيس  نائب  فعله  ما 
ورئيس الوزراء.. ببساطة خذوا 
اخلطوة التالية.. هذا ال يصرف 

احلكومة عّما نركز عليه«.
أسئلة  أيضا  هناك  وكانت 
بالنسبة  اجلنسية  حول   جديدة 
فيهم  مبن  النواب،  من  لعدد 
كيي  وجاستني  ألبانيز  أنطوني 

.)Keay(
يف  عقد  صحفي  مؤمتر  ويف 
ألبانيز  السيد  نفى  كانبريا، 
استفهام  عالمات  أي  وجود 

بشأن وضعه.
هي  والدتي  »ظروف  وقال 
وهناك  واحدا،  والدا  لدي  أن 
والد واحد قانونيا على شهادة 
 ... ولدت  فوالدتي  والدتي، 
الذي  نفسه  املستشفى  يف 

كورب  نيوز  شركة  اجرته 
االسرتالية شارك فيه اكثر من 
44 الف شخص واظهر ان غالبية 
االسرتاليني يعتقدون انه جيب 

ان يتنحى.
للربملان  جويس  السيد  وقال   
العليا  املفوضية  بي  »اتصلت 
يوم  ظهر  بعد  النيوزيلندية 
لتقديم  املاضي  اخلميس 
أساس  على  لي  املشورة 
وزارة  من  األولية  املشورة 
تلقت  اليت  الداخلية،  الشؤون 
العمال  حزب  من  استفسارات 
قد  أنين  اعتربوا  النيوزيلندي، 
النسب  حيث  من  مواطنا  اكون 
النيوزيلندي.. وغين  التحّدر  او 
عن القول، لقد صدمت لتلقي 
كنت  لقد  املعلومات.  هذه 
ولدُت  أسرتاليا،  مواطنا  دائما 
ولدت  كما  متاما  تامورث،  يف 
منذ  لوالدتي  وجدتي  والدتي 

100 عام«.
واضاف يقول »مل يكن لي وال 
لوالدي أي سبب لالعتقاد بأنين 

قد أكون مواطنا لبلد آخر«.
مقعد  أغلبية  احلكومة  ومتتلك 
واحد يف جملس النواب. ومبوجب 
املادة 44 من الدستور، يصبح 
غري  آخر  بلد  يف  املواطنون 
مؤهلني لشغل مناصب منتخبة.

مؤهل  غري  جويس  اصبح  وإذا 
فإن  الربملان،  يف  للجلوس 
هذه  تفقد  سوف  احلكومة 

األغلبية.
ودافع رئيس الوزراء عن السيد 

جويس يف حوار ناري.
»إذا  تورنبول  السيد  وقال 
األسرتالي  املواطن  اصبح 
املولود هنا مواطنا لبلد ما، غري 
بلد  قانون  ألن  للربملان  مؤهل 
األجنبية  اجلنسية  فرض  أجنيب 
عليه دون علمه، بسبب حتدره 
من والد/ة، او جد/ة،  بصراحة، 
االسرتاليني  من  املاليني  فان 
مؤهلني  غري  يكونوا  أن  ميكن 

للجلوس يف الربملان«.
»بناء على نصيحة  وتابع يقول 
من احملامي العام، فإن احلكومة 
واثقة جدا بأن احملكمة لن جتد 
غري  إنغالند  نيو  مقعد  عضو 

مؤهل للبقاء يف الربملان«.
وقام حزب العمال مبحاولة ملنع 
التحدث يف  من  جويس  السيد 
اقرتاحا  مقدما  األسئلة،  وقت 
ثوان  بعد  وذلك  احقيته  بعدم 
رئيس  نائب  حماولة  من  فقط 
الوزراء الرد على احد األسئلة.

الذى  جويس  السيد  وجلس 
يواجه لعبة البوكر خالل اجللسة 
بينما يطرح حزب العمال سؤاال 
وحقه  جنسيته  حول  بعد سؤال 
على  الربملان  فى  اجللوس  فى 

رئيس الوزراء.
وقال السيد جويس، الذي ولد 
 ،1967 عام  يف  أسرتاليا  يف 
اجليل  من   نفسه  يعترب  انه 

االسرتالي اخلامس.
يف  ولد  والده  فان  ذلك  ومع 
نيوزيلندا وجاء إىل أسرتاليا يف 
بريطاني،  كموضوع   1947 عام 
النيوزيلندية  اجلنسية  ان  حيث 
ُوِجدت  واألسرتالية مل تكن قد 

رمسيا حتى عام 1948.
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دارلينغهريست  فيه يف  ولدُت 
ولدا  والداها  سيدني(..  )يف 
هنا ووالدهما مجيعا ولدوا هنا 

أيضا«.
فهي  كيي  السيدة  أهلية  اما 
تلقت  أنها  حيث  شك  موضع 
جنسيتها  بأن  فقط  تأكيدا 
يف  عنها  ختلت  قد  الربيطانية 
املاضي،  العام  من  متوز   11
االنتخابات  من  أسبوع  بعد  أي 

الفيدرالية.
ولكن مبا انها كتبت إىل وزارة 
املتحدة  اململكة  يف  الداخلية 
للتخلي عن جنسيتها الربيطانية 
يف 23 ايار  واستلمت االستمارة 
يف 31 ايار، قد تكون مشمولة 
ببند اشرتاط أن على املرشحني 
لالنتخابات »اختاذ مجيع اخلطوات 

املعقولة« للتخلي عن جنسيتهم 
املزدوجة.

خلفية  على  االزمة  هذه  وتأتي 
حزب  من  نائبني  استقالة 
جنسية  حيازتهما  بسبب  اخلضر 
النائب  إحالة  ومتت  مزدوجة، 
الوزراء  جملس  ووزير  الوطين 
حزب  وعضو   كانافان  مات 
»أمة واحدة« السيناتور مالكومل 

روبرتس إىل احملكمة العليا.
االحراري  النائب  مكتب  وأكد 
يف والية كوينزالند بريت فان 
املؤهل   ،)Bert van Manen( مانن 
اجلنسية  على  للحصول  تلقائيا 
اهلولندية حسب النسب، لنيوز 
كورب أسرتاليا أن جنسيته لن 

حتال إىل احملكمة العليا.
مانني  فان  السيد  تلقى  وقد 
اهلولندية  السلطات  من  تأكيدا 

بأنه ال حيمل جنسية بلدها.
هو  اخر  احراري  نائب  اكد  كما 
ليس  انه  فالينسكي  جايسن 
حسب  اجلنسية  مزدوج  مواطنا 

النسب.
من  فالينسكي  السيد  وتأكد 
الشهر  البولندية  السلطات 
جنسية  حيمل  ال  بأنه  املاضي 

بلدها.
وكتب رئيس الوزراء إىل زعيم 
يدعوه  شورتن  بيل  املعارضة 
يف  عضو  أي  »تسمية  إىل 
حزب العمال من أعضاء جملس 

ظروفه  حول  تثار  قد  الشيوخ 
أسئلة«.

وسائل  على  مشرتك  رد  ويف 
قال  االجتماعي،  التواصل 
حزب  لدى  إن  شورتن  السيد 
العمليات  »أصعب  العمال 
»سوف  وأنه  التطبيق«،  موضع 

يرفض بأدب« الطلب.
جدول زمني للفوضى

الشيوخ  جملس  عضو  استقال 
السيناتور  اخلضر  حزب  يف 
متوز.   14 يوم  الدالم  سكوت 
اجلنسيتني  حيازته  بسبب 

االسرتالية النيوزيلندية.
ومبوجب املادة 44 من الدستور، 
لشغل  مؤهل  غري  ذلك  جيعل 

مناصب منتخبة.
الشيوخ  استقالت عضو جملس 
اخلضر السيناتور الريسا ووترز 

يوم 18  متوز.
من  املوارد  وزير  انسحب 
االئتالف ماثيو كانافان يف 25  
متوز. وكانت والدته قد تقدمت 
اجلنسية  على  للحصول  بطلب 
عام  يف  وهلا  البنها  اإليطالية 

2006 دون علمه.
عضو  واحدة  امة  حزب  واحال 
جملس الشيوخ مالكومل روبرتس 
يف  للحكم  العليا  احملكمة  اىل 
اجلنسيتني  حيمل  كان  اذا  ما 
عندما  والربيطانية  االسرتالية 

ترشح للربملان.

سيتم التحقيق مع زعيم  حخزب 
شورتن  بيل  الفيدرالي  العمال 
التربع من األموال  على  خلفية 
قدمها  أنه  يزعم  اليت  النقابية 
يف  الناشطني  جمموعة  إىل 
اجلبهة اليسارية  GetUp! حني 
العمال  نقابة  يف  مسؤوال  كان 

األسرتاليني.
املعارضة  زعيم  نائبة  ان  غري 
هذا  رفضت  بليربسك  تانيا 
التحرك واصفة اياه بأنه عالمة 
تعاني  اليت  للهسترييا  اخرى 

منها حكومة تورنبول.
العمل  وزيرة  أحالت  وقد 
إىل  القضية  كاش  ميكائيليا 
مفوضية تسجيل التنظيمات بعد 
تفيد  تقارير  على  حصلت  أن 
بان النقابة قدمت حنو 100 ألف 
دوالر جملموعة الدعوة اليسارية  
عام  ُأنِشئت  عندما   GetUp

2005
أيضا  شورتن  السيد  كان  كما 
واحدا من أعضاء جملس اإلدارة 

.GetUp األصلية جملموعة
حزب  زعيم  نائبة  وانتقدت 
القرار  بليربسك  تانيا  العمال 
عن  متعمدا  اهلاء  اياه  معتربة 
مشاكل احلكومة، نظرا للسحابة 
نائب  مصري  حول  حتوم  اليت 

رئيس الوزراء برنابي جويس.
بليربسك  السيدة  وقالت 
يوم  كانبريا  يف  للصحفيني 

ميكائيليا حتيل شورتن على خلفية ماضيه 
النقابي اىل مفوضية تسجيل التنظيمات

»أنا  لست قلقة على  االربعاء 
سوف  أننا  أعتقد  اإلطالق. 
من  متزايدة  هسترييا  نرى 

احلكومة«.
وقال متحدث باسم زعيم حزب 
االسرتالي  الدعم  ان  العمال 
من  إقراره  مت   !GetUp لـ 
الوطنية  التنفيذية  اللجنة  قبل 

لالحتاد.
وأشار مخسة أعضاء على األقل 
ذلك  يف  التنفيذية  اللجنة  من 
احلني على السيد شورتن لرفع 
ليست  ولكن  املسألة،  هذه 
موافقة  أي  حول  ذاكرة  لديهم 

رمسية.
التأكد  كاش  السيناتور  وتريد 
جرى  قد  التربع  كان  إذا  مما 

صحيح  بشكل  به  التصريح 
ووفقا لقواعد االحتاد.

واعلنت »إن فشلهم يف تقديم 
هذه املعلومات يشري بقوة إىل 

أن لديهم ما خيفونه«.
وقالت السناتور كاش ان لدى 
املفوضية صالحية احلصول على 

املعلومات.
حزب  يف  زميلها  قدم  كما 
 Eric( ابيتز  اريك  االحرار 
Abetz( وهو وزير عمل سابق، 

إحالته اخلاصة.
ان«احتمال  احالته  يف  وجاء 
اعضاء  اموال  استخدام  إساءة 
نقابة العمال االسرتاليني إلنشاء 
اجلبهة اليسارية املعروفة باسم 

GetUp! أمر بالغ اخلطورة«.

زعيم املعارضة الفيدرالية بيل شورتن
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 
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مقاالت وتحقيقات

وسائل  انشغلت  املاضي،  متوز  يف 
اإلعالم بتصرحيات صادرة عن »مفوضّية 
الالجئني« تؤكد عودة »أكثر من 31 ألف 
الجئ سوري إىل ديارهم«، ما عكس أماًل 
بتحّسن يطال ملف النازحني والالجئني. 
قبل أيام، صدر عن »املفوضية« تقرير 
يكشف أن تصرحيات متوز كانت خاطئة 
بنسبة 41%، وأن عدد العائدين فعلّيًا 

هو أقل بتسعة آالف مما ُذكر
»املفوضّية  باسم  املتحدث  تصرحيات 
أندريه  الالجئني«  لشؤون  السامية 
ماهيسيتش اليت استقطبت االهتمام يف 
متوز املاضي حول أعداد الالجئني الذين 
عادوا إىل بالدهم مل تكن دقيقة. تبنّي 
مناطقهم  إىل  العائدين  عدد  أن  أخريًا 
»أكثر من 31  من دول اجلوار مل يكن 
ألفًا يف خالل عام 2017« كما جاء يف 

تصرحيات املتحدث حينها.
يوضح أحدث بيان صادر عن »املفوضّية« 
الثاني  كانون  بني  العائدين  عدد  أّن 
وأيار 2017 هو يف واقع األمر »حواىل 
عاد معظمهم إىل مشال  22200 الجئ، 
الرقمني  بني  الفجوة  تبدو  سوريا«. 
شديدة االتساع، إذ اخنفضت تقديرات 
أعداد العائدين مبا يقارب 9000 شخص 
الفارق  هذا  ويتحّول  األرقام،  لغة  يف 
أن  مالحظة  لدى  كارثّيًا  يبدو  خلل  إىل 
نسبة اخللل بني الرقمني تقارب %41 
املفوضّية  مسارعة  أن  ورغم  تقريبًا! 
تبدو  اخللل  يصّوب  حتديث  إصدار  إىل 
إجراًء إجيابّيًا، غري أنها تطرح يف الوقت 
نفسه تساؤالت كثرية عن منشأ اخللل 
ومسبباته ومدى احتمال تكرار األمر يف 

بيانات املفوضّية بالعموم.
الرمسي  الناطق  كريغ،  سكوت  يعزو 
وقعت  الذي  اخلطأ  املفوضية،  باسم 
فيه تصرحيات ماهيسيتش إىل إفادات 
»تصرحيات  إّن  كريغ  يقول  خاطئة. 
سابق  تقرير  على  اعتمدت  ماهيسيتش 
أن  قبل  العودة«،  حول  للمفوضية 
يتضح أن التقرير املذكور »أفاد بأعداد 
بناًء  وذلك  تركيا،  من  للعائدين  أكرب 
العديد  من  أخرى  وبيانات  تقارير  على 
منظمات  فيها  مبا  املنظمات،  من 
قد  »األخبار«  وكانت  حكومية«.  غري 
إىل  شهر  قبل  ُنشر  تقرير  أشارت يف 
تسّببها  قد  واسعة  خطأ  هوامش  وجود 
)راجع  ومصادرها  البيانات  طريقة مجع 
»األخبار« العدد 3218( . يوضح كريغ 
اإلصدار  هذا  املقّدرة يف  »األعداد  أن 
من  التلقائية  العودة  حركات  تعكس 
التقرير  يف  املذكورة  الدول  مجيع 
)مصر، العراق، األردن، لبنان وتركيا( 
اليت رصدتها املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني من خالل مراقبة 

احلدود و/أو التسجيل املستمر«.
تركّيا  من  للعائدين  عدد  أكرب  ُسجل 
فالعراق   ،)8000( لبنان  ثم   ،)9000(
وأخريًا   ،)1700( واألردن   ،)3400(
الذي  التقرير  ويوضح   .)100( مصر 
بعنوان  موسومًا  أيام  ثالثة  قبل  صدر 
أّن  السوريني«  لالجئني  دائمة  »حلول 
»التطورات السياسية وحمادثات أستانا 
ذلك  يف  مبا  أخرى،  وعمليات  وجنيف 
فرص  ختلق  قد  احمللية،  االتفاقات 
معينة  مناطق  يف  واالستقرار  السالم 
عودة  تزايد  املتوقع  ومن  سوريا،  من 
عودة  لتأمني  خطط  وهناك  النازحني، 
مالحظة  وميكن  ودائمة  وآمنة  طوعية 
لعودة  الذاتي  التنظيم  ارتفاع يف عدد 

الالجئني«.
»بياناتنا غري مسيـّسة«

بدء  ومع  السورية،  احلرب  بواكري  منذ 
يف  خميمات  إىل  التوافد  يف  الالجئني 
دول اجلوار، تعاىل كثري من األصوات 
بـ«املساهمة  »املفوضّية«  اتهمت  اليت 
وذهبت  الالجئني«.  ملف  تسييس  يف 

»مفوضّية الالجئني«: ال نشّجع وال نسّهل أّي عودة إىل سوريا

تقدّر املفوضية أعداد الالجئني يف دول الجوار راهنًا بقرابة 5 ماليني 

شطب مبلغ 150 مليار لرية من موازنة 
قلم«  بـ«شحطة  االتصاالت  وزارة 
واملوازنة  املال  جلنة  أمام  الباب  فتح 
للتوّسع يف التقّصي عن مشاريع وزارة 
االتصاالت، وال سيما أن اجللسة األخرية 
تنوي  »وهمية«  مشاريع  عن  كشفت 

الوزارة تلزميها مبليارات اللريات.
يوم  جلسة  واملوازنة  املال  جلنة  تعقد 
موازنة  درس  ملتابعة  املقبل  االثنني 
وزارة االتصاالت لعام 2017 استكمااًل 
يوم  عقدت  اليت  السابقة  للجلسة 
وزير  فيها  وقّدم  املاضي  اخلميس 
االتصاالت مجال اجلراح الئحة خمتصرة 
مبشاريع الوزارة، مقرتحًا خفض املبالغ 
املخصصة هلا من 750 مليار لرية إىل 

600 مليار لرية.
مليار   150 شطب  اجلراح  اقرتاح 
املخصصة  الوزارة  موازنة  من  لرية 
قطاع  يف  االستثمارية  للمشاريع 
باملشاريع،  الئحة  وتقديم  االتصاالت 
عدد  أثارها  واسعة  شبهات  بعد  جاء 
وزارة  مشاريع  عن  اللجنة  أعضاء  من 
االتصاالت، وهي شبهات تعّززت أكثر 
من  خرج  الذي  الشطب  اقرتاح  بعد 
دون  ومن  بسهولة  االتصاالت  وزارة 
مقّدمات أو حديث عن أثر الشطب على 

قطاع االتصاالت.
وقد سيطرت هذه الشبهات على اجللسة 
فقد  اللجنة،  مصادر  حبسب  األخرية. 
كان هناك سيل من األسئلة املوّجهة 
مشروع  عن  االتصاالت  وزير  إىل 
إذ  السنرتاالت«،  وتطوير  »حتديث 
ورد يف الئحة املشاريع أنه »مت تلزيم 
املرحلة األوىل من قبل أوجريو«. ويف 
إجراءات  هذه اجللسة ُسئل اجلراح عن 
إىل  االعتمادات  توافر  من  التلزيم 
على  واستحصاله  النفقة  عقد  طريقة 
اجلراح  إجابة  احملاسبة.  ديوان  موافقة 
يف  ُأدرج  عما  تراجع  إذ  الفتة،  كانت 
التلزيم  إمتام  جلهة  املختصرة  الالئحة 
من قبل أوجريو، مشريًا إىل أن التلزيم 

مشاريع وهمية يف وزارة االتصاالت؟

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 

صهيب عنجريني
إىل  اآلراء  بعض 
احلديث عن تضخيم 
 » ضية ملفو ا «
الالجئني  ألعداد 
يف  )وخاصة 
األّولني(  العامني 
كجزء من الضغوط 
اجلانب  على 
احلكومي السوري. 
الفرتة  يف 
راجت  األخرية، 
أحاديث مماثلة عن 
امللف«  »تسييس 

محمد وهبة
يف أي قانون آخر. لكن املفاجأة اليت 
أنه  اجللسة  هذه  يف  الوزير  سّطرها 
مشروع  »خربية«  سرد  يف  اسرتسل 
سئل  وعندما  السنرتاالت،  حتديث 
بأن  أجاب  املشروع  تنفيذ  مراقبة  عن 
هو  الوزارة  عّينته  الذي  االستشاري 
نوعه،  من  غريب  األمر  هذا  يراقب! 
مشروع  على  استشاري  هناك  فكيف 

ملّزم بشكل أّولي!
يف  احتدم  النقاش  حال،  أي  على 
االتهامات  توجيه  إىل  وانتقل  اجللسة 
بتحويل املال العام إىل مال خاص من 
شركة  يعطي  مرسوم  إصدار  طريق 
مسالك  باستعمال  احتكارًا  واحدة 
ضوئية  ألياف  كابالت  لتمرير  الوزارة 
لشركة »GDS«. املشكلة ال تكمن يف 
الشركة  هلذه  جمانًا  املمنوح  االحتكار 
والدستور  للقوانني  خمالف  وبشكل 
ختصيصها  بكون  أيضًا  بل  فحسب، 
سيادة  انتهاك  يعين  االمتياز  بهذا 
االتصاالت  قطاع  شبكة  على  الدولة 
إجابة  للتنافسية.  إمكانية  أي  وضرب 
عن  وخارجة  بسيطة  كانت  اجلراح 
»الشركة  برتداد  اكتفى  إذ  السياق، 

متّد الكابالت بإشراف الوزارة«.
لرية،  مليار  الـ750  مبلغ  أصل  ومن 
هناك مبلغ 225 مليار لرية مدرج يف 
قانون برنامج لوزارة االتصاالت قيمته 
على  تنفق  لرية  مليار   450 اإلمجالية 
ثالث سنوات، وأوهلا يف 2017 بقيمة 
225 مليار لرية، ثم 150 مليار لرية يف 
2018 و75 مليار لرية يف 2019. قانون 
اجلراح  بني  سجااًل  أثار  هذا  الربنامج 
والنواب، وطلبوا تقديم دراسة جدوى 
مفّصلة عن هذا القانون وأولويته يف 
مشاريع قطاع االتصاالت، إذ ال ميكن 
تربير صرف كل هذه األموال فقط ألن 
الوزارة تزعم أن املشاريع اليت سينفق 
سرتّد  لرية  مليار  الـ450  مبلغ  عليها 

الكلفة خالل أربع سنوات.
ومما حصل يف هذه اجللسة أن اجلراح 
اقرتح خفض »بدالت األتعاب« من 23 
مليار لرية إىل 10 مليارات لرية. هذه 
وأجور  برواتب  أصاًل  تتعلق  البدالت 
وبالتالي  لالتصاالت،  املنظمة  اهليئة 
إن السؤال املطروح هو كيف اخنفضت 
وحبسب  قلم؟  بشحطة  البدالت  هذه 
هو  اإلنفاق  هذا  فإن  اللجنة،  مصادر 
يف األصل خمالف للمادة 11 من قانون 
متويل  مصادر  حتّدد  اليت  االتصاالت 
طريق  من  لالتصاالت  املنظمة  اهليئة 
واستثنائيًا،  حتققها،  ذاتية  واردات 
تاريخ  من  سنتني  ملدة  بأنه  علمًا 
البدالت  هذه  على  حتصل  تأسيسها 
من طريق مساهمات ختصص هلا يف 

املوازنة العامة.
أسئلة  يثري  األتعاب  بدالت  موضوع 
كثرية: كيف متّكنت وزارة االتصاالت 
املمنوحة  البدالت  قيمة  خفض  من 
اهليئة  ألعضاء  وأجور  كرواتب 
مليار   13 بقيمة  معها  واملتعاقدين 
أنفقت  وكيف  واحدة،  دفعة  لرية 
املبلغ نفسه يف عام 2016 حيث يرد 
 23 مبلغ  الوزارة ختصيص  إنفاق  يف 
أتعاب اهليئة  مليار لرية ضمن بدالت 
اخلفض  هذا  يدّل  أال  أيضًا؟  املنظمة 
البالغ 57% على وجود مبالغة أو تبذير 

أو فساد ما؟
املثري حقًا هو ما جرى يف نهاية اجللسة 
عندما وقف مستشار وزير االتصاالت 
نبيل مّيوت مهددًا النواب بالقول: »إذا 
فإن  ورد  كما  الربنامج  قانون  ميّر  مل 
أحد  وصف  أيضًا«.  متّر  لن  املوازنة 
بصفته  قاله  بأنه  مّيوت  كالم  النواب 
مستشارًا لدى رئيس احلكومة، وليس 

لوزير االتصاالت!

العودة  أرقام  تشري  عودًة«.  األقل 
العائدين  باملئة من مجيع   90« أن  إىل 
إىل  إضافة  أسرهم.  أفراد  مع  سافروا 
مّل  هو  للعودة  الرئيسي  السبب  أن 
أن  التقرير  يوضح  كذلك؛  الشمل«. 
نسبة العائدين األكرب ُسجلت يف صفوف 
»الالجئني بني عامي 2013 و2015، أما 
طوعّيًا  يعد  فلم   2016 عام  الالجئون 
سوى 1 يف املئة منهم«. تشكل اإلناث 
األردن  غادروا  الذين  نصف  من  أكثر 
ولبنان، وأقل من نصف الذين غادروا 
مصر والعراق. وهو أمر يعزوه املتحدث 
»النساء  أن  إىل  كريغ  الرمسي سكوت 
حواىل  األصل  يف  يشكلون  واألطفال 

75% من الالجئني يف املنطقة«.
»إعادة التوطني«

توطني  لـ«إعادة  أهميًة  التقرير  يولي 
يتعّلق  )إجراء  ثالث«  بلد  يف  الالجئني 
اجلوار،  دول  يف  املوجودين  بالالجئني 
خارج  أخرى  دول  إىل  نقلهم  يتم  حبث 
املنطقة(. وما بني كانون الثاني 2013 
املفوضية  »حددت   2017 وحزيران 
الشرق  يف  سوري  الجئ   178500
ألجل  وتركيا  أفريقيا  ومشال  األوسط 
إعادة التوطني، والرقم سيتزايد« وقد 
غادر منهم حتى اآلن »85250 إىل 33 
 211000 الدول  »وفرت  كذلك  بلدًا«. 
مكان للقبول حتى اآلن حتت مسمى إعادة 
التوطني ومسارات أخرى، )ما( ميكن أن 
القيام  على  الالجئني  إجبار  من  يقلل 
وتشري  منتظمة«.  غري  خطرية  بتحركات 
إجيابية يف  »تطورات  إىل  »املفوضية« 
إىل  السوريني  الالجئني  وصول  دعم 
سبل العيش« حيث حصل 35 ألف الجئ 
األردن،  على تصاريح عمل رمسّية يف 
عمل  تصريح  آالف   10 إصدار  مت  كما 

إضايف لالجئني يف تركيا«.
الالجئون يزورون بلدهم »مؤقتًا«؟

توفري  أهمية  إىل  »املفوضّية«  تشري 
فرصة أمام الالجئني الراغبني يف زيارة 
بلدهم، والعودة إىل بلد اللجوء. وترى 
يف تيسري إجراء مماثل »أداة محاية مهمة 
املستنرية«.  القرارات  اختاذ  لتيسري 
االستقصائية  للدراسات  ووفقًا 
من  املئة  يف   90« فإن  للمفوضية، 
الالجئني قالوا إنهم مل يعودوا إىل سوريا 
بعد اللجوء«. تؤكد »املفوضية« وجوب 
»مساح بلدان اللجوء بالزيارات املؤقتة 
إىل  الالجئ  بعودة  السماح  مع  لسوريا 
لـ«األخبار«  كريغ  ويؤكد  جلوئه«.  بلد 
من  املفوضية  جتربة  إىل  »استنادًا  أّنه 
نعتقد  الالجئني،  لعودة  أخرى  سياقات 
للتفّقد(  )الذهاب  املؤقتة  الزيارات  أن 
باختاذ  لالجئني  تسمح  مهمة  أدوات 
قرارات مستنرية مبنية على املعلومات 
بشأن العودة«. ورغم تنبيه التقرير إىل 
اليت حتول دون عودة  األمنية  احملاذير 
شرحية من الالجئني، لكنه ال يشري إىل 
وجود أي حمادثات مع احلكومة السورية 
بلده  زيارة  لالجئ  تتيح  ضمانات  حول 
والعودة حبرية تامة. وبدوره، ال يقدم 
الناطق الرمسي سكوت كريغ أي إجابة 

تتعّلق بهذا التفصيل.

تشهد  الالجئني  قضية  بأن  اإلحياء  عرب 
بوادر انفراج مع عودة أعداد منهم. لكّن 
كريغ يؤكد لـ«األخبار« أّن »مجع البيانات 
األرقام  نشر مجيع  ويتم  عملية صارمة 
بشفافية«. ويشدد على أّن »املفوضية 
ال تشجع وال تسّهل حاليًا أي عودة إىل 
الطوعية  العودة  شروط  ألن  سوريا، 

بأمان وكرامة غري متوافرة بعد«.
»حالة أمنية غري مستقرّة«

تأتي  كريغ،  تصرحيات  عن  بعيد  غري 
مقدمة تقرير »املفوضية« األخري، حيث 
األمنية يف سوريا ال تزال غري  »احلالة 
من  معقدة  أمناط  وجود  مع  مستقرة، 
الصراع واستمرار النزوح يف العديد من 
»تسجيل  إىل  التقرير  يشري  املناطق«. 
1.1 مليون حالة نزوح يف النصف األول 
نازح   7.300 مبعدل   ،2017 عام  من 
يف اليوم، وال سيما يف سياق معركة 
الرقة«. تقّدر املفوضية أعداد الالجئني 
يف دول اجلوار راهنًا بقرابة 5 ماليني، 
داخلي  نازح  ماليني   6.3 إىل  إضافة 
وعالوة  املاضي(.  آذار  نهاية  )حتى 
على ذلك »ال يزال 13.5 مليون شخص 
يف  اإلنسانية  املساعدة  إىل  حباجة 
تنسيق  مكتب  إلحصاءات  وفقًا  سوريا 
الشؤون اإلنسانية«. ُتقدر »املفوضّية« 
إىل  عادوا  الذين  داخلّيًا  النازحني  عدد 
وأيار  الثاني  كانون  بني  مناطقهم 
حبواىل 450 ألفًا، عاد معظمهم إىل حلب 
إىل  التقرير  يشري  عائد(.   303.500(
حاليًا داخل  »املفوضية ال تستطيع  أن 
سوريا مراقبة وصول الالجئني الوافدين 
استدامة  ذلك  يف  مبا  منهجي،  بشكل 
عودتهم، بسبب القيود املفروضة على 
ال  »املفوضية  أّن  ويؤكد  الوصول«. 
ألن  الالجئني  عودة  تسهل  أو  تشجع 
ومستدامة  آمنة  طوعية  لعودة  الظروف 
التحتية  والبنى  املساكن  متوافرة،  غري 
واألساسية  االجتماعية  اخلدمات  مدمرة، 
غري متوافرة، وفرص كسب الرزق يف 
سوريا كارثية«، عالوة على أن »الوضع 
األمين واإلنساني ال يزال متقلبًا، وقد 
يواجه العائدون االحتجاز أو االعتقال أو 
وغري  املسلحة،  اجلماعات  يف  التجنيد 
ذلك من أشكال العنف. جيب أن تكون 
سبل العيش قائمة قبل أن تتم عمليات 

العودة على نطاق واسع«.
عودة بتنظيم ذاتي

يشري  املذكورة،  الظروف  كل  رغم 
على  العودة  »حركات  أن  إىل  التقرير 
الالجئون  ينظمها  واليت  صغري،  نطاق 
»املفوضية«  وتتوقع  حتدث«.  ذاتيًا، 
املنظمة ستستمر،  الذاتية  »العودة  أن 
وتزداد يف الوقت املناسب«. كما تنّوه 
الذين  الالجئني  »أهمية ذلك، ألن  إىل 
طواعية  بذلك  يقومون  العودة  يقررون 
وبإرادتهم احلرة«. ينتمي العائدون إىل 
احلسكة،  حلب،  منها  عدة؛  حمافظات 
حجم  و«يؤثر  ودرعا.  دمشق،  محص، 

األسرة على قرارات العودة.
الصغرية  األسر  من  العائدين  غالبية 
اليت  العائالت  أما  الوحيدين.  واألفراد 
فهي  أشخاص  مخسة  من  أكثر  تضم 

خالل  من  حصل 
الوزارة مباشرة. 

اجلّراح  وشّدد 
جملس  أن  على 
الوزراء اطلع على 
األوىل  املرحلة 
املشروع  هذا  من 
ووافق على دفرت 

جورج  النواب  دفع  ما  وهو  الشروط، 
عدوان وحسن فضل اهلل وأنور اخلليل 
إىل االستفسار عن كيفية حصول هذا 
التلزيم بقيمة 15 مليار لرية وسبب عدم 

تنفيذه من خالل إدارة املناقصات.
ودفعته  اجلراح  أربكت  النواب  اسئلة 
إجابته  عن  جديدة  مّرة  الرتاجع  إىل 
السابقة، مشريًا إىل أن املادة 147 من 
قانون احملاسبة العمومية تتيح له إجراء 
املناقصة بالرتاضي... إال أن النواب 
أصّروا  بل  اإلجابة،  بهذه  يكتفوا  مل 
دون  من  التلزيم  كيفية  معرفة  على 
اجلراح حنو  االعتمادات، فرتاجع  توافر 
الفضيحة األكرب، جميبًا بأن ما حصل هو 
وزارة  أن  وخصوصًا  أّولي«،  »تلزيم 
اجللسة،  يف  ممثلة  كانت  اليت  املال 
اعتمادات  هناك  ليست  أنه  أوضحت 
ملثل هذا املشروع ومل تعقد أي نفقة 

بهذا اخلصوص.
قانون  أي  هناك  ليس  الواقع،  يف 
»التلزيم  إداري يفّسر معنى  إجراء  أو 
مل  أو  نفذ  التلزيم  أن  فإما  األّولي«. 
أو  اعتمادات  له  تكون  وإما  ينفذ، 
العبارة  هذه  اعتمادات.  له  تكون  ال 
قانون  يف  عليها  منصوصًا  ليست 
موجودة  وليست  العمومية  احملاسبة 

خفض بدالت 
أتعاب الهيئة 

املنظمة 
لالتصاالت 

13 مليار لرية 
مثري للشبهة
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سنوات«...  عشر  من  أكثر  »منذ  لبنانيون  هم 
يريد  ال  وطن  هامش  على  مقيمون  بكثري. 
يريدونهم  ال  سياسيني  وبني  بهم،  االعرتاف 
أكثر من وقود لنار معاركهم. حتى إذا ما هدأت 
يف  »الرّف«...  إىل  أعادوهم  املعارك،  هذه 
انتظار معركة جديدة. كانوا 60 عائلة مل تشملها 
اإلهمال   .1994 عام  التجنيس  مرسوم  »نعمة« 
واالستنسابية والطائفية أسقطتهم »سهوًا« عن 

صهوة وطن مل يعرفوا وطنًا غريه
جيل،  اىل  جيل  من  خالد،  وادي  أهالي  يتناقل 
عرب  شيخ  عن  األساطري  اىل  أقرب  روايات 
يف  وبطوالته  اليوسف،  حسيان  علي  الوادي، 
األول  النصف  يف  الفرنسيني  احملتلني  مقاومة 
من القرن املاضي، وينسبون إليه املسؤولية عن 
مقتل أكثر من 200 »عسكري فرنساوي«. لكن 
مقارعة احملتل مل تشفع هلذا »املقاوم« باستحقاق 

نيل جنسية البلد الذي دافع عن أرضه.
أبناء الشيخ علي وأحفاده، اليوم، مكتومو القيد 
يومًا  يعرفوا  مل  بلد  جنسية  من محل  وحمرومون 

بلدًا غريه.

»السوق الحرة«
وأحياء  قرى  بني  وعشائره  الوادي  عرب  يتوّزع 
الطرقات  العشائرية.  التقاليد  جمتمعاتها  حتكم 
ت  ُشقَّ كأنها  تبدو  وبلدة  قرية   22 اىل  املؤدية 
كانت  أيام  نفسها  فرضت  اليت  الضرورة  حبكم 
العامل،  يف  احلرة«  »األسواق  أكرب  من  املنطقة 
عماد  بها  واالجتار  البضائع  تهريب  شكل  حني 

االقتصاد احمللي يف كل مشال لبنان.
لسنوات طويلة، استفاد أهل الوادي من وجودهم 
على طول خط احلدود مع سوريا على نهَري الصفا 
والكبري، فازدهرت جتارتهم حتى بلغ عدد احملال 
و1978   1975 بني  احلدودي  البقيعة  خط  على 
أكثر من 800. هنا، نشأت »دولة« اعتمدت، يف 
كل مناحي حياتها االقتصادية واالجتماعية، على 
الداخل السوري... حتى عام 1989 عندما قررت 
املفتوحة  احلدود  سياسة  إنهاء  السورية  الدولة 
بالتزامن مع انتهاء احلرب األهلية، مؤذنة بانتهاء 

»مكـتومو« وادي خالـد: مـواطـنون »خـردة« سـقطوا سـهواً!
الذين  الوادي  ألبناء  متنفسًا  تزال  ال  آنذاك، 
السورية،  األحداث  اندالع  لكن  بلدهم.  لفظهم 
قبل أكثر من ست سنوات، وإغالق احلدود بني 
بني  وضعهم  التجارية،  األعمال  وتراجع  البلدين 
والعجز  جهة،  من  املقفلة  احلدود  كماشة:  فكي 
عن إجياد فرصة عمل يف بلدهم من جهة أخرى. 
 30 )حنو  خانقة  نزوح  أزمة  مع  ذلك  وترافق 
وجعلت  املنطقة  على  بثقلها  ألقت  نازح(  ألف 
مواردهم  على  تزامحهم  السورية  العاملة  اليد 

الضئيلة.
القيد  مكتومي  ملف  فتح  أعاد  الواقع  هذا 
القيام  عن  عاجزين  أنفسهم  وجدوا  الذين 
التحرك  اىل  املنطقة  بوجهاء  ودفع  عمل،  بأي 
أبنائها  منح  على  الدولة  حلث  املسؤولني  لدى 
اجلنسية اليت ختوهلم ممارسة حقوقهم وواجباتهم 
يلقوا،  أنهم مل  إال  كمواطنني بشكل طبيعي... 
اخليبة،  من  واملزيد  الوعود  سوى  اآلن،  حتى 
علمًا بأن الدوائر الرمسية هي املسؤولة أساسًا 
إما بسبب  عن استثناء هؤالء من مرسوم 1994 
اإلهمال أو االستنسابية، أو بسبب ثغرات شابت 

مرسوم التجنيس.

سقطوا سهوًا!
أنه  يؤّكد  علي،  الشيخ  حفيد  اليوسف،  زياد 
 1994 عام  اجلنسية  استعادة  قانون  إقرار  مع 
»تعاملت العائلة باهتمام مع األمر، وتقّدمنا مجيعًا 
ينلها  مل  لكن  اجلنسية.  على  للحصول  بطلبات 
سوى واحد من أفراد عائلتنا، فيما ُحرم اآلخرون 

ألسباب جمهولة«.
يقول حممد  خردة«،  كأننا  معنا  تتعامل  »الدولة 
خضر العبداهلل من بلدة الكنيسة. ويسأل: »هل 
بأننا  السلطات  مراجعة  لدى  لنا  يقال  أن  يعقل 
بال حاضر وال  سقطنا سهوًا؟ بكل بساطة، حنن 

مستقبل... ألننا سقطنا سهوًا!«.
أنه تقدم بطلبات  ويشري عطية علي األمحد اىل 
جتنيس له وألفراد عائلته املؤلفة من ستة أوالد 
اجلنسية  على  وحصلوا  املتوجبة،  الرسوم  ودفع 
مل  الذي   )1976 )مواليد  أمحد  ولده  باستثناء 
يشمله املرسوم »ألنه كان حتت السن عند تقديم 
الطلبات وفوق السن عند التنفيذ... فضاع بني 
أنه  احلسن  جاسم  علي  يروي  فيما  املرحلتني«. 
اجلنسية  من  ُحرموا  وأبناءهم  الثالثة  وأشقاءه 
الطلبات:  تقديم  عقب  والدهم  وفاة  بسبب 
»غلطتنا أننا صرحنا بالوفاة، فتم شطب األمساء 
من املرسوم. اليوم لدّي عائلة من مثانية أوالد 
ومجيعنا مكتومو القيد«. والالفت أن احلسن من 
وجهاء عشائر الوادي وبلدته حنيدر، وهو مفتاح 
انتخابي له كلمته املسموعة، ولكن من دون أن 
يكون له احلق بالتصويت. ويتساءل: »هل يعقل 
أن الدولة تعرتف بوجودنا من خالل تدفيعنا رسوم 
عندما  منا  وتتربأ  والضرائب،  والكهرباء  اهلاتف 

يتعلق األمر مبستقبلنا ومستقبل أوالدنا؟«.
نصف  أن  جرمنايا  بلدة  من  فوزية محيدة  تروي 
أفراد عائلتها ُجّنسوا والنصف اآلخر غري جمنس. 
إذ إن زوجها سجن يف سوريا 10 سنوات، »وعند 
خروجه أجنبت ولدين مل تعرتف الدولة بهما، وال 
على  احلصول  أو  مستشفى  دخول  يف  حبقهما 
وظيفة«. أما حممد األمحد )مكتوم القيد من مواليد 
1990(، فيؤكد على اعتماد االستنسابية يف منح 
اهلويات، إذ »تقدم أفراد عائليت بطلبات التجنس، 
لكننا فوجئنا مبنح اجلنسية لوالدتي فقط. أعتاش 
وعائليت من دكانة نعمل بها، وال ميكننا التجول 
من  يومنا  نعيش كفاف  اقتناء سيارة.  حتى  أو 

دون أي أمل باملستقبل«.
ناشد  البدوي،  خالد  خالد،  وادي  وجهاء  أحد 
الرئيسني ميشال عون وسعد احلريري »إنصافنا«، 
و«جتاوز اإلجراءات الروتينية يف الوزارات املعنية 
لطّي هذا امللف وإعادة هذا احلق املكتسب ألبناء 
الوادي«. وقال: »أبناء وادي خالد محلوا دائمًا 
كان  االنتماء  هذا  لكن  للبنان،  الثابت  االنتماء 
من طرف واحد، طاملا هناك مواطنون مل تعرتف 
بهم الدولة بعد«، متسائاًل عن مستقبل مكتومي 
أو  حقوق صحية،  بأي  يتمتعون  ال  الذين  القيد 
األمين  اخلوف  عن  فضاًل  سياسية،  أو  تعليمية، 

الذي يالحقهم«.
»لألسف، وزراؤنا جيوبون العامل حلث اللبنانيني 

نجلة حمود

وما يرتبط به من أعمال جتارية. االستقرار السكين 
و«االنفتاح االقتصادي« الذي شهدته املنطقة، 
كانت هلما آثار بارزة يف تشكيل وعي جديد يف 
كل جماالت احلياة االجتماعية والثقافية والرتبوية 
التعليم  نسبة  يف  ارتفاعًا  انعكس  والسياسية، 
من  بقي  ذلك  كل  أن  إال   ...%80 الـ  المست 
احلرمان  اجلنسية يعين  أفق. فاحلرمان من  دون 
من التوظيف يف دوائر الدولة اللبنانية وأسالكها 
العسكرية، وتقييد األحالم واملشاريع املستقبلية 

ضمن إطار جغرايف واجتماعي وثقايف حمدد.

»نعمة« التجنيس
أهالي  على  متّن  أن  الدولة  قّررت   ،1994 عام 
الوادي من حاملي وثائق »قيد الدرس« بـ«نعمة« 
عائلة   2000 الـ  فرحة  لكن  اللبنانية.  اجلنسية 
)حنو 15 ألف شخص( شابتها غّصة حرمان حنو 
أبناء  آنذاك( من  )حواىل 600 شخص  عائلة   60
الوادي من هذه »النعمة«. بقي هؤالء، وهم مذ 
ذاك يف تزايد مستمر، »مكتومي القيد«، وبقيت 
املختار  قبل  من  تعريف  بورقة  معّلقة  حياتهم 
والتسجيل  اللبنانية  املناطق  التنقل بني  ختّوهلم 

يف املدارس ال أكثر.
والضمان  االستشفاء  يف  هلم  حقوق  ال  فيما 
الكايد،  ناصر  سابني  والعمل...  والتملك 
اللبنانية،  اجلامعة  يف  الرياضيات  يف  املتفوقة 
أبناء الوادي ممن  حاهلا من حال طالب كثر من 
لكن  جامعية،  إجازات  وحازوا  تعليمهم  أكملوا 
يف  وظيفة  أي  على  للحصول  مسدود  »الطريق 

القطاع العام أو اخلاص«.
تعايش »املكتومون«، على مضض، مع إسقاطهم 
سوريا،  كانت  التجنيس.  مرسوم  من  »سهوًا« 

هل املطلوب أن نغري 
طائفتنا؟ إذا كان 

األمر كذلك فنحن 
مستعدون ألننا نريد 

حياة الئقة ألبنائنا

بعض العائالت جـُـنـّس نصف أفرادها والنصف اآلخر غري 
مجنس )األخبار(

هنا، نشأت »دولة« اعتمدت يف كل مناحي حياتها االقتصادية واالجتماعية على الداخل السوري )مروان بوحيدر(

تصريح تجول يحمله مكتومو القيد يف وادي خالد

على العودة واستعادة اجلنسية رغم أن بعضهم 
يغّصون  لكنهم  اإلطالق.  على  لبنان  يعرف  ال 
حقهم  خالد  وادي  أبناء  من  عائلة   60 بإعطاء 
الشرعي«، يقول حممد خضر العبداهلل، متسائاًل: 
»هل املطلوب أن نغرّي طائفتنا؟ إذا كان األمر 
الئقة  حياة  نريد  ألننا  مستعدون  فنحن  كذلك، 

ألبنائنا ال أكثر«.
الوريدي  مروان  خالد  وادي  بلدة  خمتار  يعدد 
مساوئ مرسوم التجنيس اليت حالت دون جتنيس 

بعض العائالت، ومنها:

أواًل، شطب بعض األمساء من أبناء وادي خالد 
مبدأ  اعتماد  أي  آلخرين،  اجلنسية  إعطاء  مقابل 

التفضيل على حساب أبناء الوادي.
ثانيًا: مواليد عامي 1994و1995 الذين ولدوا بعد 
تقديم الطلبات عام 1992، مل يشملهم املرسوم 

رغم أنه صدر عام 1994 وُنفذ عام 1995.
كانوا  الذين  و1976   1975 عامي  مواليد  ثالثًا: 
قاصرين عند تقديم الطلبات وبلغوا سن الرشد 
عند صدور املرسوم ضاعوا بني املرحلتني وبقوا 

من دون جنسية.
أثناء  التجنيس  بطلبات  تقدموا  أشخاص  رابعًا: 
أمسائهم  مقابل  ن  فدوِّ السجن،  يف  وجودهم 
وتوقيعه«.  أي مستند حلني حضوره  يعطى  »ال 
ولدى حضورهم، كان اجلواب أنهم فقدوا حقهم 

باحلصول على اجلنسية.
خامسًا: بعض العائالت تقدمت بالطلبات ودفعت 
بعدم  فوجئت  لكنها  املتوجبة،  املالية  الرسوم 
مراجعات  وبعد  أفرادها.  بعض  أمساء  ورود 
حثيثة، قيل هلم إن امللفات اخلاصة بهم ضاعت 

يف الداخلية!
الكارثة  »حجم  اىل  الوريدي  املختار  ويلفت 
على  خالد  وادي  يعانيها جمتمع  اليت  االجتماعية 
بطاقة  »حتى  أنه  اىل  مشريًا  الصعد«،  كل 
التعريف منع املخاتري من إصدارها وحصر األمر 
باألمن العام منذ عام 2011. رغم ذلك، ولغاية 
اليوم، مل يفتتح مركز لألمن العام هلذه الغاية. 
وحنن كمخاتري نعطيها على مسؤوليتنا، متجاوزين 
القانون«. ويضيف: »هناك كارثة فعلية يف حال 
توقيف أحد مكتومي القيد، أو ارتكابه جناية ما، 
وعلى  عائلته  وعلى  عليه  تقع  هنا  الكارثة  ألن 
املختار الذي عليه أن يتعرف إليه ويتعهد بذلك 
أمام السلطات الرمسية«، مؤكدًا »أن هناك أزمة 
على خمتلف الصعد. فاملرأة املكتومة القيد، حتى 
لو تزوجت مواطنًا لديه هوية، ال ميكنهما تسجيل 
على  القيد  مكتومة  إشارة  توضع  إذ  الزواج، 

الوثيقة وتعامل كما لو أنها أجنبية«.



Page 15صفحة 15     

مـقاالت وتحـقيقات

لقاء أولياء التالميذ يف طرابلس األول:
مـحاولة تكـّتل فـي مـواجهة جـشع املـدارس

عبد الكايف الصمد
اللقاء الذي مجع عددًا من أهالي التالميذ يف املدارس اخلاصة يف 
طرابلس والشمال، شّكل خطوة مل تعد معهودة يف مواجهة االبتزاز 
األقساط  زيادة  فرض  أجل  من  املدارس،  أصحاب  ميارسه  الذي 
وبالتالي تكبري أرباحهم الكبرية أصاًل. هذه اخلطوة الفريدة، إذًا جنحت 
مساعي تعميمها وتوسيعها وإقناع األهالي جبدوى خوض املعركة، 
ميكن أن تساهم باستعادة بعض التوازن املفقود بني مصاحل األسر 
ومصاحل أصحاب املدارس، وميكن أن تفسح يف اجملال إلجياد مقعد 
حتى  تزال،  ال  اليت  اجلارية،  املفاوضات  طاولة  على  األهل  للجان 

اآلن، تستبعد ممثلي األهل الذين سيدفعون الكلفة وحدهم.
حتت عنوان »معًا ألقساط مدرسية مدروسة«، تداعى عدد من أهالي 
التالميذ يف املدارس اخلاصة يف طرابلس والشمال إىل لقاء حواري، 
مع خرباء وباحثني ونقابيني، ُعقد يف غرفة التجارة والصناعة والزراعة 

يف طرابلس.
طغى هاجس الزيادة على األقساط اليت لوحت بها هذه املدارس 
اخلاصة قبل انطالق العام الدراسي املقبل، وجرت مناقشة القانون 
القانونية،  املواجهة  وسبل  املدارس،  ملوازانات  الناظم   96  /  515
هلذه  متابعة  جلان  وتشكيل  التجارب،  وتبادل  األهل،  جلان  ودور 

الغاية.
باكورة نشاطات أخرى

باكورة  هو  اللقاء  هذا  أن  ماضي،  قحطان  اللقاء،  منسق  يوضح 
نشاطات أخرى مقبلة سيجرى تنظيمها قبل انطالق العام الدراسي، 
وسيتم تشكيل هيئة تنسيق ومتابعة هلذا الغرض، على أن يرافق 
ذلك حتركات وخطوات تصعيدية على األرض. وقال: »سندعو جلان 
األهل واألهالي ملشاركتنا هذه التحركات اليت ستكون شرسة ضد 

كل مدرسة تعمل على رفع األقساط«.
برفع  تهدد  اليت  اخلاصة  املدارس  فضح  سيتم  ماضي،  حبسب 
أقساطها من دون حسيب أو رقيب )...( عرب دراسات موازانات 
هذه املدارس وتبيان عدم أحقية زيادة األقساط، وال سيما أن بعض 
املدارس زادت أكثر من 100 يف املئة على أقساطها يف السنوات 
األخرية، ما يدفع للسؤال: »هل هذه املدارس هي مؤسسات جتارية 

أم تربوية؟«.
عرض أمحد عبد اهلل جتربته، فهو الناشط الذي قامت مدرسة روضة 
عرب  وأبلغته  وإياد،  وأنس  جاد  منها:  الثالثة  أوالده  بطرد  الفيحاء 
كتاب رمسي أنها لن تستقبلهم العام الدراسي املقبل بسبب انتقاده 
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التواصل  وسائل  على  للمدرسة  الدائم 
يريدون  أنهم  »يبدو  قال:  االجتماعي. 
ومينعوهم  الناس  يرّبوا  أن  القرار  بهذا 
من رفض زيادة األقساط، لكن حنن نريد 
وطين  املوضوع  ألن  الناس،  ننصف  أن 

وليس شخصيًا، وكي ال يعاقب تالميذ آخرون مثل أوالدي يف حال 
انتقد أهلهم مدارسهم ورفضوا زيادة األقساط«. 

وافقه بسام اجلمل، عضو جلنة األهل الرديفة يف مدرسة الروضة، 
الذي أبدى استنكاره خلطوة طرد التالميذ، ألنه »إذا سكتنا فسيتكرر 
األمر يف املدرسة نفسها ويف مدارس أخرى،«، مقرتحًا »تأسيس 
جتّمع يرعى جمالس األهل يف الشمال حتى ال يسمح بتدمري قطاع 

التعليم اخلاص«.
مشاريع تجارية تدرّ ربحًا

نعمة  السابق،  اخلاصة  املدارس  يف  املعلمني  نقابة  رئيس  يلفت 
حمفوض، إىل أن »املوضوع وطين وليس خاصًا، واملشكلة هي أنه 
ال يوجد تعليم رمسي يف مرحلة الروضة واحلضانة ذو مستوى جيد، 
ما يضطر األهالي إلرسال أبنائهم إىل املدارس اخلاصة«، مستنتجًا 
أنه »ال سبيل للحّد من زيادة األقساط سوى دعم التعليم الرمسي 
ورفع مستواه، وأن الطلب على التعليم اخلاص جعله يعمل على رفع 

معدل أقساطه السنوية«.
يتهم حمفوض أغلب املدارس اخلاصة أنها »مشاريع جتارية تدّر رحبًا 
أكثر من أي مشروع جتاري آخر«، مشريًا إىل أن املدارس اخلاصة 
»تعمل على وضع األهالي يف مواجهة املعلمني، وأنها ترّبر زيادة 
األقساط برفع أجور معلميها، علمًا أن املعلمني مل يقبضوا أي زيادة 
على رواتبهم منذ قرابة 8 سنوات إال زيادة غالء املعيشة، برغم أن 
األقساط زادت خالل هذه الفرتة وبقيت رواتب املعلمني كما هي، 
ما يعين أن هذه الزيادة على األقساط هي سرقة موصوفة، تشبه 
الفروقات الكبرية يف األقساط بني مدرسة وأخرى، برغم أن رواتب 

املعلمني يف مجيع املدارس واحدة ومتقاربة«.
يتهم حمفوض ما يسميها »الطبقة السياسية« بأنها »حّولت املدارس 
الرمسية إىل مزرعة وتنفيعات، وأنه أيام حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
جرى التعاقد مع 900 أستاذ يف مدارس الكورة الرمسية، برغم أن 
عدد األساتذة يف تلك املدارس أكثر من التالميذ«، ومشريًا إىل أن 

»أغلب النواب والسياسيني ميلكون مدارس ومؤسسات تربوية«.
مبالغات مخيفة يف األقساط

الكلمة الرئيسية يف اللقاء كانت للباحث الرتبوي والناشط يف جلان 
األهل البديلة، نعمة نعمة، الذي أوضح لـ«األخبار« أنه »أجرينا أحباثًا 
ضد  كأهل  وحتركنا  سنوات،   4 حنو  منذ  املدرسية  األقساط  حول 
موازانات  وضع  كيفية  ألن  عليها،  والزيادات  املدرسية  األقساط 

»نحن كلجان أهل 
خدعنا، ولدينا رغبة يف 
االنتقام ممن سرقوا 

مالنا بال معرفتنا«

يوجد  أنه  تبني  وقد  شفافة،  وال  واضحة  غري  اخلاصة  املدارس 
األفخاخ  هذه  بتوضيح  فبدأنا  األقساط،  يف  خميفة  مبالغات  فيها 
اليت تنصبها املدارس اخلاصة لألهالي، وعدم مساحها باالطالع على 
موازاناتها، اليت تظهر أن نسبة الربح يف األقساط فقط ترتاوح بني 

40 و%60«.
وأشار نعمة إىل أنه »برغم أن املدارس اخلاصة وفق القانون هي 
الضرائب  من  معفاة  ولذلك هي  الربح،  تبغي  ال  تربوية  مؤسسات 
ومن ضريبة القيمة املضافة، ما يعين أن موازاناتها جيب أن تكون 
أرباحًا  سنويًا  حتقق  ذلك  مع  لكن  صفرًا،  دراسي  عام  كل  نهاية 
تقدر مباليني الدوالرات، وأن األرباح الصافية اليت حتققها املدارس 
مبليار  تقدر  والعلمانية،  واملسيحية  اإلسالمية  لبنان،  يف  اخلاصة 
دوالر على أقل تقدير، ووزارة الرتبية تغطي لألسف أرباح املدارس 

اخلاصة املسكوت عنها«.
كانت  إذا  أقساطها  اخلاصة  املدارس  ترفع  »ملاذا  نعمة:  يسأل 
رواتب األساتذة لديها مل ترتفع؟«، شارحًا أن »أي مدرسة خاصة 
فيها 1500 تلميذ، ويبلغ قسطها السنوي 3 ماليني لرية، فإنها جتين 
رحبًا سنويًا صافيًا ال يقل عن 2.5 مليون دوالر«، وقدم نعمة يف 
دراسته التفصيلية أمثلة كثرية عن املخالفات والشكوك والتزوير 

يف موازانات بعض هذه املدارس.
من هذه األمثلة، وفق نعمة، أن »فواتري اهلاتف الثابت يف إحدى 
املدارس تبلغ سنويًا 120 مليون لرية، وختصص مبلغ 280 مليون 
التنظيف، وتقدم مساعدات للتالميذ احملتاجني لديها  لرية خلدمات 
تبلغ 850 مليون لرية، وختصص 450 مليون لرية لتطوير وجتهيز 
معداتها، وسعر مريوهلا املدرسي 50 دوالرًا مع أن سعره يف املعمل 
اليت  الرياضة  بدلة  سعر  وأيضًا  دوالرات،   5 يبلغ  اجلملة  بسعر 
يبيعونها للتمليذ مببلغ 200 دوالر بينما سعرها احلقيقي ال يتجاوز 

50 دوالرًا«.
أين دور لجان األهل؟

هذه األمثلة دفعت نعمة للسؤال: »أين دور جلان األهل يف الرقابة 
ال  الناس  خلدمة  أنشئت  اليت  اخلاصة،  املدارس  موازانات  على 
رغبة يف  ولدينا  خدعنا،  أهل  كلجان  »حنن  مضيفًا:  استغالهلم؟«، 
االنتقام ممن سرقوا مالنا بال معرفتنا، وعندما نفضح هذه املدارس 
نكون عندها قادرين على استعادة حقوقنا منها، ألن هذه املدارس 
تستغل حاجة الناس لتأمني تعليم جيد ألوالدهم على حساب التعليم 
مركبة  أهل  إجياد جمالس  على  تعمل  ما جيعلها  الضعيف،  الرمسي 

وعلى قياس مصاحل إدارات املدارس اخلاصة«.
وكشف نعمة أن »هناك قوانني حتمي حقوق الناس واألهالي جيب 
علينا اتباعها، منها اجملالس التحكيمية اليت ليست موجودة يف أكثرية 

املدارس اخلاصة، اليت تفتعل مشاكل من أجل عدم تشكيلها«.
وزير الرتبية: السلسلة ستنعكس حتمًا على األقساط

برفع  اليت هددت  اخلاصة  املدارس  على  املتعاظمة  النقمة  ظل  يف 
الرتبوية  املؤسسات  احتاد  منسق  سعى  مرتفعة،  بنسب  أقساطها 
اخلاصة، األب بطرس عازار، اىل التخفيف من حّدة االحتقان بإعالنه 
القانون  ألحكام  خمالفة  مدرسية  موازنة  أي  يغطي  لن  االحتاد  أن 
515 املتعلق بأصول حتديد األقساط املدرسية يف املدارس اخلاصة 
غري اجملانية، مطالبًا مبعاقبة املخالفني باعتبار أن القانون هو عقد 
احرتام  وجيب  والوزارة،  واملعلمني  واألهل  املدرسة  بني  اجتماعي 

هذا العقد.
كالم عازار جاء خالل اجتماع االحتاد مع وزير الرتبية مروان محادة، 
النيابية  الكتل  أجواء  إذ نقل محادة اىل اجملتمعني  أول من أمس. 
الزيادات  إىل  وتطرق  باملطلق،  األقساط  زيادة  بعدم  تطالب  اليت 
وشرح  سلسلة.  صدور  دون  من  السابقة  الفرتة  يف  حدثت  اليت 
كيفية إسهام الدولة يف سداد بعض أجزاء األقساط يف املدارس 

اخلاصة واجملانية.
ميزانيات  يف  تالعب  بوجود  الكثرية  اإلحياءات  من  الرغم  وعلى 
املدارس وعدم أحقية بعض املدارس بزيادة أقساطها، انتقد محادة 
»احلملة اليت تستهدف التعليم اخلاص بغري حق«، معربًا عن حرصه 
املدرسة  إدارة  أي  الشركاء،  بني  العقد  تطبيق  يف  التوازن  على 

واملعلم.
لتقدير  بها  قام  اليت  الدراسة  نتائج  االجتماع  يقدم يف  االحتاد مل 
والرواتب  الرتب  سلسلة  على  املرتتبة  األقساط  على  الزيادات 
االتفاق على عقد  إمنا جرى  النيابي،  أخريًا يف اجمللس  أقرت  اليت 
اجتماع للمدراء املاليني يف املؤسسات، األربعاء املقبل يف الوزارة، 
االحتاد  دراسة  أرقام  بني  مقارنة  إجراء  بعد  املؤشرات  الستخراج 
يف  السلسلة  قانون  انعكاس  حول  الوزارة  أعدتها  أخرى  ودراسة 
حال إقراره على األقساط، واليت أظهرت، حبسب محادة، »انعكاسًا 

حقيقيًا سندًا ملقتضيات القانون«.
املدرسية،  للموازنات   515 القانون  تنظيم  كيفية  عازار  وشرح 
مؤكدًا ضرورة صون حقوق املعلمني يف املدارس اخلاصة والرمسية 
وعددهم حنو 50 ألفًا يف القطاع اخلاص وحده. ورأى أّن »املؤسسات 
الرتبوية اخلاصة هي اليت صنعت تاريخ التعليم املشرف يف لبنان 

وال جيوز تهميشها ومهامجتها واتهامها مبا ال يليق بقائلها وبها«.
واعترب الوزير محادة أن »كل نقطة يف مذكرة االحتاد جديرة بالدراسة 

ومنها رفع مساهمة الدولة يف املدارس اجملانية«.

يسعى وزير الطاقة سيزار أبي خليل اىل جتاهل تقرير مدير املناقصات 
كتابًا  رفع  وهو  الكهرباء.  بواخر  تلزيم  مبلف  املتعلق  العلّية،  جان 
عن  امتناعه  بسبب  بالتضليل،  العلّية  فيه  يّتهم  الوزراء  جملس  اىل 
أنه  الرتكية، كاشفًا  »كارادينيز«  العائد لشركة  الوحيد  العرض  فتح 
املناقصات،  إدارة  لرأي  العرض خالفًا  العلّية إصراره على فتح  أبلغ 
باالستناد إىل املادة 39 من نظام املناقصات، امللغاة مبوجب املادة 
29 من قانون موازنة 1978. اآلن حياول أبي خليل أن ميّرر الصفقة عرب 
قرار يتخذه جملس الوزراء، ويقضي بتشكيل جلنة وزارية تتوىل فّض 

العرض املذكور.
يدرس جملس الوزراء،  البند رقم 45 الوارد من وزارة الطاقة بتاريخ 
2017/8/12، وهو يتضمن عرض موضوع »استدراج العروض الستقدام 
معامل عائمة لتوليد الكهرباء«، اذ يقرتح وزير الطاقة واملياه، سيزار 
أبي خليل، فّض العروض املالية عرب جلنة وزارية، ويقول إنه »بات 
إدارة  تقرير  بطالن  إىل  نظرًا  الغاية،  هلذه  تشكيلها  الضروري  من 

املناقصات«.
يأتي اقرتاح أبي خليل بعد صدور تقرير مدير املناقصات، جان العلّية، 
يف شأن نتائج استدراج العروض، الذي يرى فيه »عدم فّض العروض 
املالية نظرًا لبقاء عارض وحيد«، ويكشف عن خمالفات باجلملة، إال أن 
وزير الطاقة املياه قّرر املضي باستدراج العروض حتى النهاية، مّتهمًا 
العلّية بارتكاب سلسلة من اجلرائم القانونية والدستورية واإلدارية اليت 

تستدعي العودة إىل جملس الوزراء إلقرار الصفقة عرب جلنة وزارية!
الوزراء  جملس  اىل  خليل  أبي  كتاب  يف  للعلّية  املوّجهة  االتهامات 
تتضمن: »تضليل وزير الطاقة وجملس الوزراء«، »ممارسة صالحيات 
تعود لسلطات تشريعية وحماكم دستورية وأجهزة رقابة قضائية إدارية 
الوزراء احلالي واألسبق وتقرير  »تصّديه لقرارات جملس  أم مالية«، 
عدم انطباقها على التشريعات احمللية والدولية«، »خمالفته القانون«، 
»االنفراد بوضع تقريره دون إطالع جلنة التلزيم«، »ذهب إىل حبث 
أمور خترج عن حدود إطار الصالحيات املرسومة له قانونًا وخترج عن 

حدود تكليفه من قبل جملس الوزراء«.
يعتمد أبي خليل يف كتابه تفسريات خاصة لقرار جملس الوزراء السابق 
يف 2017/3/28 رقم 1، الذي كّلف فيه وزير الطاقة بتنفيذ ما مّسي 
»اخلّطة االنقاذية لقطاع الكهرباء ــ صيف 2017«. يقول الوزير إن هذا 
القرار مينحه »تكليفًا مطلقًا لناحية حريته يف اختاذ اإلجراءات الالزمة 
القرار  أن  الالزمة«، ويضيف  العروض وإعداد املناقصات  واستدراج 
ومناسبًا«.  الزمًا  واملياه  الطاقة  وزير  يراه  ما  كل  »إجراء  على  نص 
خليل،  أبي  الوزير  أورده  ما  على  1 ال ينص  رقم  القرار  أن  الالفت 
إذ جاء فيه حرفيًا: »تقرر تكليف وزير الطاقة اختاذ اإلجراءات الالزمة 
واستدراج العروض وإعداد املناقصات وعرض كافة مراحلها تباعًا على 
جملس الوزراء وفقًا للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء«، أي إنه يشري 

صراحة إىل أن هذا التكليف ُيلزم باتباع »القوانني املرعية اإلجراء«.
ال يقتصر االمر على التفسري الكيفي لقرار جملس الوزراء، بل يكشف 
الكتاب املرفوع اىل جملس الوزراء أن أبي خليل، بعد اطالعه على تقرير 
العلّية، طلب فّض العرض الوحيد املقبول »باالستناد إىل املادة 39 من 
املرسوم 2866 تاريخ 1959/12/16 )نظام املناقصات(، اليت جتيز األخذ 
بالعرض املالي للعارض الوحيد يف حال كان عرضه ينقص على األقل 
10% عن السعر التقديري، علمًا بأن السعر التقديري تضعه اإلدارة 
وال ميكن معرفة إمكانية أن يكون سعر العارض الوحيد أقل بـ10% إال 
بعد فتح العرض املالي«، حبسب ما ورد يف الكتاب، علمًا بأن تقرير 
ألغت  العلّية تضمن توضيحًا بأن املادة 29 من قانون موازنة 1978 
التقديري«،  بالسعر  املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  النصوص  »مجيع 
فضاًل عن أن االجتهاد كّرس إلغاء املادة 39 اعتبارًا من عام 1979، 
مبوجب الرأي االستشاري رقم 11 تاريخ 1979/7/14 الصادر عن ديوان 

احملاسبة واملتضمن قراره »عدم األخذ بالعرض الوحيد«.
فهو  خليل،  أبي  الوزير  العلّية رضى  تقرير  ينال  ال  أن  البديهي  من 
وزير  مستشارو  عليه  أشرف  الذي  التلزيم  ملخالفات  تفنيدًا  يتضمن 
الطاقة، قبل أن حيال إىل جلنة مشرتكة بني مستشاري وزير الطاقة 
وموظفي مؤسسة كهرباء لبنان، ليعود بعد ذلك إىل شركة »بويري« 
االستشارية، اليت ُكلفت بإجراء تقييم للعروض بصورة غري قانونية. 
ويبنّي تقرير العلّية العيوب الكثرية اليت اعرتت هذا املسار، وال سيما 
عملية  انطالق  بعد  أجريت  الشروط  دفرت  على  تعديالت  إجراء  جلهة 
بعد  جوهرية  مستندات  تقديم  العارضني  أحد  إىل  والطلب  التلزيم، 

تقديم عرضه، ما يعين عمليًا تغيري العرض!
العلّية تعّرض للرتغيب والرتهيب  وحبسب املعطيات املتداولة، فإن 
يف هذا امللف؛ فهو من جهة تلّقى تهديدات وصلت إىل حّد التلويح 
بـ«إقالته« من منصبه كمدير للمناقصات، وُدعي إىل االتعاظ مّما حصل 
القاضي شكري صادر، ومن جهة  الدولة،  مع رئيس جملس شورى 
ابتكار  خالل  من  موقفه  و«تصحيح«  لـ«التوبة«  عروضًا  تلّقى  ثانية 
خمرج قانوني وإضافة »ملحق ما« يتيح فّض العروض املالية للعرض 
الوحيد املقّدم من شركة »كارادينيز« أو املوافقة على العرض الثاني 
االثنني...  أسعار  فّض  ثم  »البساتنة«  شركة  من  املقّدم  الناقص 
العلّية على تقريره، وإبالغه املعنيني حتّمله كافة  إزاء إصرار  أنه  إال 
املسؤولية عن كل كلمة مكتوبة يف التقرير، قّرر وزير الطاقة »توجيه 
أمر« يفرض على العلّية فّض العرض املالي، وقد جرت اإلشارة إىل 
هذا األمر بوضوح يف كتاب أبي خليل إىل جملس الوزراء، من دون أن 
تتم اإلشارة إىل ردود العلّية على »أمر« الوزير، وال سيما الرّد املتعلق 
باملادة 39 من نظام املناقصات اليت يستند إليها الوزير ليطلب من 

العلّية فتح العرض املالي الوحيد.

بواخر الكهرباء على طاولة جملس الوزراء:
إعالن حرب على إدارة املناقصات

محمد وهبة
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مــقاالت وتـحقيقات

واشنطن حتشد لعمليات شرق الفرات
اجليش  عمليات  اقرتاب  منذ 
ضفاف  من  وحلفائه  السوري 
الشرقي،  حلب  ريف  يف  الفرات 
لقطع  الدولي«  »التحالف  اندفع 
الرقة  ريف  يف  أمامه  الطريق 
إلبعاده  الطبقة،  عند  اجلنوبي 
وعن  االسرتاتيجي  سّدها  عن 
اعتربتها  اليت  الرقة  مدينة  حدود 
واشنطن ضمن حّصتها من احلرب 
على اإلرهاب يف سوريا. ووصل 
املشرتكة  اجلبهة  تلك  على  التوتر 
الطائرة  إسقاط  يوم  أشّده  إىل 
الرصافة،  حميط  يف  السورية 
مع حديث  بالتوازي  يهدأ  أن  قبل 
أمريكي عن اتفاق »منع تصادم« 
ملنع  الروسي،  اجلانب  مع  ع  ُوقِّ

تكرار تلك احلوادث.

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 

»داعش«،  قتال  يف  »قسد«  مع  املنخرطني 
املنسحبة  السورية«  النخبة  »قوات  إىل  باإلضافة 
من  بالقرب  املاحلة  بلدة  باجتاه  الرقة  معركة  من 
والتابعة  الزور،  لدير  الشمالية  اإلدارية  احلدود 
لرئيس »تيار الغد« أمحد اجلربا، الذي يلعب دورًا 
وسيطًا يف اتفاقات »ختفيف التصعيد«، بالتنسيق 
إىل  »التحالف«  يسعى  أن  ويرجح  موسكو.  مع 
احلدود  كامل  وعلى  مركدة،  بلدة  على  السيطرة 
اإلدارية للحسكة مع دير الزور، وصواًل إىل بلدة 

الصور وسرير نهر الفرات الشرقي.
من جهة أخرى، بدا الفتًا نفي الناطق باسم »قسد« 
عن  األنباء  »األخبار«  إىل  حديث  سلو، يف  طالل 
وصول »املغاوير« إىل الشدادي، مشددًا على أنه 
»مل جيِر التوصل إىل اتفاق مع )التحالف( خبصوص 
ذلك«. وأكد أن أي معركة تطلق باجتاه دير الزور 
ستكون حصرًا بقيادة قواتهم، ومبشاركة »جملس 

أيهم مرعي

الذي دخل يف سباق 
مع دمشق وحلفائها 
لكسب والئهم خالل 

معارك الشرق.
وتفيد آخر املعلومات 
اخلصوص،  بهذا 
احلسكة  ريف  بأن 

متواترة  حتركات  أسبوع  منذ  يشهد  اجلنوبي، 
آلليات تابعة لـ«التحالف األمريكي«، مبا يف ذلك 
نقل آليات عسكرية وغرف مسبقة الصنع ومعدات 
لوجستية، من منطقة رميالن باجتاه الشدادي. وهو 
اجلبهة  تلك  على  عمليات  انطالق  بقرب  يوحي  ما 

باجتاه احلدود الشمالية حملافظة دير الزور.
وتأتي التحركات األمريكية بالتوازي مع تأكيدات 
وصول  عن  متعّددة،  ميدانية  مصادر  نقلتها 
الشدادي،  إىل  »املغاوير«  من  األوىل  الدفعات 
اليت تعترب باكورة دفعات جديدة، ينتظر أن ختلي 
مواقعها بنحو تام يف التنف، وال سيما مع تقدم 
اجليش حنوها على الشريط احلدودي مع األردن. 
وتتواتر املعلومات عن بدء »التحالف« منذ يومني 
نقل الدفعات األوىل عرب املروحيات، مع توقعات 
»املغاوير«،  من  العناصر  مئات  بتحضري  أولية 
ضمنها،  جتنيدهم  على  العمل  جيري  ممن  وعدد 
وخاصة الفارين من التجنيد اإلجباري، مع إغراءات 

برواتب تصل إىل 200 دوالر أمريكي.
املعركة  إطالق  إىل  يسعى  »التحالف«  أن  ويبدو 
قوات حملية  من  توفريه  مبا يستطيع  عجل،  على 
من أبناء احملافظة، ليعززها الحقًا بعدد من مقاتلي 
عشرية الشعيطات و«جملس دير الزور العسكري«، 

قائد »املنطقة 
الشرقية«: »داعش« 
لم يعد قادرًا على 
مقاومة خطواتنا 

املتسارعة

العسكري«  الزور  دير 
أبناء  »ميثل  الذي 
وعلى  احملافظة«. 
حّقق  اآلخر،  املقلب 
أمس  السوري  اجليش 
مهمًا،  ميدانيًا  تقدمًا 
من خالل السيطرة على 

موقع الكوم التارخيي وعلى عدة مواقع جماورة له، 
يف أقصى ريف محص الشمالي الشرقي. ويأتي 
تنظيم  على  حصار  بفرض  ملساعيه  تعزيزًا  ذلك 
الشرقيني،  ومحاه  محص  ريفي  يف  »داعش« 
آالف   8 من  بأكثر  هناك  سيطرته  مساحة  وتقدر 

كيلو مرت مربع.
ويكتسب هذه التقدم أهميته لكونه قّلص املسافة 
تلك  وبني  السخنة  مشال  املوجودة  القوات  بني 
كيلومرتًا،   25 من  أقل  إىل  الكوم،  املتقدمة يف 
م اجليش  التنظيم يف حال تقدُّ وهو ما قد يدفع 
انسحاب  إىل  وجيونة،  ومنشار  الضاحك  جبل  حنو 

تام من أرياف محاه ومحص، حنو دير الزور.
مسافة  على  اجليش  سيطر  ذلك  موازاة  ويف 
إثريا  طريق  كيلومرتات يف حميط   10 على  تزيد 
يف ريف محاه الشرقي. كذلك وصل إىل أطراف 
منطقة محيمة يف عمق بادية محص الشرقية، بعد 
سيطرته على تلة أبو فارس مشال غرب املنطقة 

املالصقة حلدود دير الزور.
عمليات  اجليش  واصل  السخنة،  حمور  وعلى 
للسيطرة  البلدة،  حميط  »داعش« يف  استهداف 
على مساحات إضافية تؤمنها من هجمات التنظيم. 
وأكد قائد العمليات العسكرية يف السخنة، وقائد 
الشرقية،  املنطقة  يف  السوري  اجليش  قوات 
»األخبار«  إىل  تصريح  يف  خضور،  حممد  اللواء 
عملياته  قليلة  أيام  خالل  سيتابع  »اجليش  أن 
عنها«.  الطوق  لفك  الزور  دير  باجتاه  العسكرية 
من  االستفادة  حياول  »اجليش  أن  إىل  ولفت 
ــ دير الزور،  الطبيعة الصحراوية لطريق السخنة 
وإعادة ربط  املدينة،  باجتاه  لتحقيق تقدم سريع 
الشرق باجلغرافية السورية«. وأضاف أن »تنظيم 
)داعش( يعاني من انهيارات كبرية، وهو مل يعد 
للجيش،  املتسارعة  اخلطوات  مقاومة  على  قادرًا 
الذي سيفك احلصار عن دير الزور، وينهي وجود 

)داعش( يف كامل جغرافية احملافظة«.

يراهن الجيش 
على تحقيق تقدم 
سريع على طريق 

السخنة ــ دير 
الزور

ومع وصول اجليش إىل ثالثة أطراف من حمافظة 
دير الزور، معلنًا هدفه بفك احلصار عن املدينة، 
والوصول بعدها إىل مدن وادي الفرات وبلداته، 
املصلحة  صاحب  األمريكي،  على  العني  كانت 
متقاطعة  تأكيدات  وخرجت  هناك.  االسرتاتيجية 
إىل  الرقة«  عملية  »بعد  سيتحرك  أنه  قبله،  من 
أي منطقة يسيطر عليها تنظيم »داعش«، مبا يف 
الرقة  بني  األوسط،  الفرات  وادي  منطقة  ذلك 

والبوكمال.
دفاعات  وكسره  السريع  اجليش  اندفاع  أن  غري 
»داعش« البعيدة عن عاصمة الشرق، قد يفرضان 
على األمريكي التحرك أسرع من املخطط، عرب حترك 
يضمن له حصته هناك، قرب احلدود مع العراق. 
ولكن معضلة األمريكي تبقى واحدة، وهي نقص 
قلة  أو  لوائه،  حتت  العاملة  احمللية  العناصر 
اجلديد«  »جيش سوريا  مع  وله جتارب  كفاءتها، 
يف البوكمال، ومع نسخته اجلديدة )مغاوير الثورة( 

املعزولة حاليًا يف قاعدة التنف وحميطها.
وتشري املعلومات املتوافرة إىل أن أول مرحلة من 
املفاوضات لتكوين جبهة موحدة بني »املغاوير« 
عمليات  إلطالق  الدميوقراطية«  سوريا  و«قوات 
ناحية  من  انطالقًا  الفرات  شرق  مناطق  باجتاه 
باءت  قد  اجلنوبي،  احلسكة  ريف  يف  الشدادي 
»املغاوير«  رفض  إىل  السبب  ويعود  بالفشل. 
ورغبتهم يف حصر  »قسد«،  مع  بالتعاون  العمل 
املتحالفة  والفصائل  بقواتهم  الدير«  »معركة 
معهم. غري أن األمريكي يراهن على حلحلة اخلالف 
بني الطرفني، بنحو يتيح له االستفادة من أبناء 
»قسد«،  صفوف  داخل  يقاتلون  الذين  العشائر 

محاولة تكوين جبهة موحّدة بني »املغاوير« و»قسد« باءت بالفشل )أ ف ب(

الدولي  دمشق  معرض  على  كبرية  آمال  تنعقد 
دمشق،  يف  سُيفتَتح  الذي  واخلمسني،  التاسع 
اجلاري.  الشهر  من   26 وحتى  اليوم  من  بدءًا 
ومن املتوقع أن حيضر معظم من ميلك رؤيًة ما 
وخارجها.  سوريا  داخل  من  اإلعمار،  إعادة  حول 
وكيفية  للمعرض  املعلنة  التحضريات  على  وبناًء 
هل  السؤال:  نطرح  أن  امللّح  من  فإن  تقدميها، 
سيطلق املعرض فعليًا شرارة املشروع املتكامل 

والواسع إلعمار سوريا؟
هنالك العديد من التقديرات جململ اخلسائر اليت 
مبلغ  عن  معظمها  يف  وتتحدث  احلرب،  سببتها 
تقرييب قدره 200 مليار دوالر. إن الذكر املتكرر 
إعادة  تكاليف  بأن  انطباعًا  يعطي  الرقم  هلذا 
اإلعمار جيب أن تصل إىل هذا احلد، أو رمبا أكثر. 
إضافة إىل افرتاض ساذج مسبق بأن هناك من 
سيدفع »الفاتورة« كاملة، وملرة واحدة. ذلك ــ 
بالطبع ــ أسلوٌب غري واقعي وغري صحيح ملقاربة 

املوضوع.
أواًل، وقبل أي شيء، مل يؤكد لنا أحد أن البالد 
يف حاجة لكل ذلك املبلغ لصيانتها وإدارتها، مبا 
تقتضيه احتياجات مواطنيها بالكامل. ومل يتحدث 
أحد عن وجود خّطة ما للعودة إىل الوضع السابق 
للحرب متامًا. على الرغم من ذلك، ليس هنالك 
أخرى خمتلفة  بطريقة  قدمًا  للمضّي  واضحة  خطة 
على  أقل  اعتمادًا  تتضّمن  أن  املمكن  من  كّلّيًا، 

اآلخرين والرتكيز على السوريني أنفسهم.
ثانيًا، من املهّم معرفة املصدر الذي ستأتي منه 
األموال )مع افرتاض التمويل اخلارجي(. فبعض 
املنظمات العاملية اليت أعلنت املبلغ امُلّدعى رمسّيًا 
أطراف  على  حمسوبة  احلرب،  تكاليف  حيّدد  بأنه 
املال  برأس  مباشر  غري  أو  مباشر  بنحو  مرتبطة 
ــ  هؤالء  مصاحل  تتماثل  أن  ميكن  هل  العاملي. 
إذا وظفوا تلك األموال يف إعادة اإلعمار ــ مع ما 

يريده السوريون حقًا؟
ـ يف ما خيص مشاريع كهذه  ثالثًا، إن املال وحدهـ 
ــ ال ميكنه أن يقّدم حلواًل. ما يهّم يف احلقيقة هو 
حبيث  ومدروسة  متوازنة  بطريقة  التوزيع  كيفية 
طريقة ممكنة.  بأفضل  االقتصادية  احلركة  ز  حُتفَّ
بفعالية  أن جتري  بعمليات جيب  مرتبط  إن ذلك 
خلف عملية إعادة اإلعمار املباشرة على األرض. 
لذلك من الواجب إجياد طرٍق لتأمني تلك العمليات 
عرب عدة خطوات، بينها القضاء على إمكانية حدوث 
قنوات  وفتح  األموال،  حضور  حني  يف  الفساد 
وجتهيز  إليها،  احلاجة  عند  األموال  حلركة  فعالة 
لتالقي  ــ  ــ يف حني حضورها  لألموال  ضمانات 
األهداف املرجوة منها، مبساعدة السوريني حتى 

يساعدوا أنفسهم.

والتمويالت  والقوانني  الكربى،  اإلعمار  إعادة 
سيحافظ  املعرض  فإن  هلا،  املرافقة  الواضحة 
وهنالك  الكبرية.  الرمزية  قيمته  على  بالتأكيد 

بالتأكيد عدة أسباب لذلك:
بالفعل.  بدأت  اإلعمار قد  إعادة  عملية  إن  أواًل، 
لكن التوقعات املفرطة اليت حتجب املوضوع جتعل 
اجلميع يف حالة توّقع بأن تتدفق املليارات فورًا. 
املشاريع  من  العديد  إن  ذلك،  من  الرغم  على 
ميكن  الناجحة  اإلنتاجية  والصغرية  املتوسطة 
احتسابها يف سياق واعد: كما هي احلال بالنسبة 
السيارات )سواء  نوعني جديدين من  إطالق  إىل 
من  يزيد  ما  سوريا(،  يف  اجملّمعة  أو  املصّنعة 
ديناميكية  من  أو  الطبيعية  املصادر  استخراج 

قطاع البناء.
ثانيًا، إن أي عملية إعادة إعمار يراد منها تشكيل 
اقتصاد متماسك جيب أن تعتمد أواًل على اجملتمع 
أجنبية  شركات  قدوم  ينتظر  من  البلد.  هذا  يف 
أن  املرجح  فمن  وتوّظفه،  لتأتي  وشهرية  كبرية 
ينتظر إىل األبد. لكن بعض السوريني قد علموا 
اإلنتاجية  قدراتهم  من  االستفادة  كيفية  مسبقًا 
احملّلّية. هذا ما جنده حلسن احلظ يف عدة أماكن 
)مثل مدينة السويداء وريفها َذَوي اإلنتاج احمللي 
املتميز(، فيما تنتظرهم فرص كبرية )ليس فقط 
إىل  قيمة  إضافة  أيضًا  بل  اإلنتاج،  أو  احلصاد 

منتجاتهم وتسويقها يصنع فرقًا إضافيًا(.
مبعزل  ــ  وقتًا  حيتاج  النتائج  بعض  ظهور  ثالثًا، 
التجارية  احملال  لبناء  خطط  عن  حتدثنا  إذا  عما 
خريطة  أو  الزراعي  للتطوير  برامج  أو  املدمرة، 
إضافًة  الالجئني،  من  جزء  عودة  لتنظيم  طريق 
إىل التنظيم واخلطط املبينة بوضوح، والقوانني 
تكون  أال  املمكن  ومن  ــ  املناسبة  االقتصادية 
نتائج هذه اإلجراءات واضحة دائمًا. إن بداية عام 
ظل  جدل، خصوصًا يف  موضع  أيضًا  هي   2018

توقعات بإصدار قوانني جديدة تالئم املرحلة.
من احملتمل أن يقول البعض هنا بأن سوريا ال 
تزال يف انتظار »املشروع الكبري« ليقوم جبذب 
الرغم  على  ولكن،  وغريهم.  املستثمرين  طليعة 
من احتمال صحة افرتاض كهذا، جيب أال ننسى 
األهم؛ وهو أن من املمكن أال يكون البعد الـ«كبري« 
هنا خاصًا باحلجم، بل يرتبط أيضًا بالرؤية العامة 
اليت ختص سوريا بالذات. هلذا السبب، إن مزجيًا 
ووجود  االستثمارية،  البيئة  شفافية  من  بسيطًا 
إىل  باإلضافة  للقوانني،  وتوضيحات  تسهيالت 
حتسينات  من  وغريها  فعلّية  حكومية  ضمانات 
بنيوية، من املمكن أن تكون أهم من أي شيء 
آخر. بشكل مماثل، جيب أال ننسى أن االقتصاد 
ليس عبارة عن منافسة بني األقل واألكثر موهبة 
ومهارة )كما يتنافس الطالب يف املدرسة(، بل 
نظام دقيق من العالقات، هدفه قبل كل شيء 
ضمن  تنافسية  األقل  لألفراد  املساعدة  تقديم 

شروطهم االجتماعية.
يف  االقتصاد  متاسك  يكون  ذلك،  مع  بالتوازي 
بكلّيته.  اجملتمع  لتماسك  معداًل  البعيد  املدى 
ببساطة: كلما جرى تأمني فرص عمل أكرب للناس، 
وكلما أّمن الناس فرص عمل ألنفسهم ولغريهم، 
ازداد حجم املوارد اليت سُتصَرف. لذلك من أجل 
صاحل االقتصاد واجملتمع ميكن ــ حبدود معينة ــ 
قياس األمر عرب قدرة أحدهم على أن ينتج لنفسه 
ما حيتاجه. ذلك أن ضعف القدرة الشرائية لدى 

األفراد هلا عواقب سيئة جدًا.
يبدو أن القطاع اخلاص مدرٌك للتحديات احلالية. 
النسيج، االمسنت، صناعة السيارات والصناعات 
الغذائية، وغريها مجيعًا ختلق فرص عمل وتساعد 
يف تعزيز االقتصاد بقدر ما تسمح الظروف. القطاع 
احلكومي ــ الذي ال يزال يقوم باجلزء اخلفي من 
مهماته بصيانة البنية التحتية )متضمنة املدارس 
واملشايف( ــ وعرب سنني الصراع اليت مرت عليه، 

لن حيتاج للكثري لُيسهم أيضًا بدوره.
إقالع  إىل  باإلضافة  الداعمة،  والقوانني  املال 
جديد لالقتصاد، كله سيبدأ بالعمل. لكن، يظل 
هناك بعٌد أساسي جململ املوضوع الذي ال جيب 
علينا نسيانه، وهو الُبعد الفكرّي. إن البناء على 
مستوى الفكر يظل دائمًا مرتبطًا مبتطلبات العصر، 
إمنا هي عملية على ضرورتها امللّحة، تبقى حباجة 

إىل وقت أطول من أي مشروع آخر.

اعادة إعمار سوريا: هل وصلنا إىل هذه املرحلة فعاًل؟
أندريه كراتكي

القول  أحدهم  ميكن 
بعض  يف  القليل  إن 
الكثري.  يعين  األحيان 
لكن من الواضح أن هذا 
خصوصًا  ليس صحيحًا، 

يف بلٍد حيتاج إىل عملية إعادة إعمار واسعة. لكن 
ــ بديهيًا ــ ما الذي ميكن أن يكون يف حاجة إليه 
بسيط  سؤال  هذا  املال؟  من  أكثر  النهاية  يف 
ومنطقي. يف رأينا، إن العنصر األساسي يكمن 
عملية  جتري  حبيث  كليًا،  شّفافة  بيئة  خلق  يف 
باإلمكان  يصبح  وحتى  بسالسة.  اإلعمار  إعادة 
قوانني  توافر  جيب  كتلك،  شفافة  بيئة  وجود 
ومن  األموال،  تدفق  عربها  ُيدار  وواضحة  عادلة 
وإاّل،  تلك.  التدفق  عملية  قبل  توافرها  الواجب 
مناسب  بتوزيٍع  للقيام  مؤهلة  منظومة  من  فبداًل 
فمن  االقتصادية،  احلقول  مجيع  يف  لإلمدادات 
اثنتني،  أو  قفزٍة  أمام  أنفسنا  جند  أن  املرجح 
لن تستفيد منها سوى »احليتان« الكبرية، بينما 

ُيسحق الباقون الصغار.
هو  مهّم،  عامٌل  هنالك  ما سبق،  مع كل  متاشيًا 
احلاضرة  الصراع  بقايا  عن  مبعزل  الزمن.  عامل 
حتى اآلن على األرض السورية، من الواضح أن 
التوقعات بتحّسن األوضاع مل تكن أفضل من اآلن 
يف األوقات السابقة، ما ميكن اعتباره يف الوضع 

احلالي عّدًا تنازليًا للبدء بإعادة اإلعمار.
متهيدًا  ميّثل  بالتأكيد  الدولي  دمشق  معرض  إن 
لربامج  اإلعالن رمسيًا  عدم  حال  حتى يف  لذلك. 

الحكومة قامت 
بجزء خفي من إعادة 
اإلعمار عرب صيانة 

البنية التحتية
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القناعة  هذه  »حسنا،  أضاف:   
تولدت نتيجة الضغوط األمريكية، 
احرتام  أو  الدولي  اجملتمع  أو 
ال  الدولية؟،  للقرارات  العدو 
يوجد شيء من هذا، هذه القناعة 
معرفة  هناك  اصبح  ألنه  تولدت 
وهم  اإلسرائيليني-  عند  حقيقية 
يقولون ويعرفون أكثر مما يعرف 
تولدت  ممكن-  هذا  اللبنانيون، 
اإلسرائيليني  عند  معرفة حقيقية 
أضيفت  إذا  قوة،  لبنان  يف  أن 
املعادلة  فيها  واستخدمت  إليها 
مقاومة،  فقط  تبق  مل  الذهبية، 
وإمنا )أصبحت( املقاومة واجليش 
يف  شهدناه  وهذا  والشعب، 
حرب متوز، حينئذ ستكون الكلفة 
عالية جدا على إسرائيل، وليس 
وأن  األهداف  حتقق  ان  معلوما 
حتقق النصر. يعين لو كان النصر 
حمسوما مع كلفة عالية، فاألمور 
قابلة للنقاش، لكن هم يتحدثون 
وقطعية  يقينية  عالية  كلفة  عن 
ولذلك  به،  مشكوك  نصر  وعن 
أن  من  إسرائيل  مينع  الذي  هذا 
تعتدي على لبنان، وهذا هو الذي 
مينعها من االعتداء على لبنان يف 
حول  الذي  هو  وهذا  املستقبل، 
احلدود عندنا والبلدات والسهول 

والوديان إىل أماكن آمنة«.
اليت  القوة  هي  »هذه  واستطرد 
جيبـ  كما قلتـ  أن حنرص عليها 
وحنافظ عليها، والعدو يقيم هلذه 
حنتفظ  وعندما  حسابا،  القوة 
بقوتنا كلبنان ولبنانيني، وعندما 
معادلة  يف  القوة  هذه  تتكامل 
واملقاومة،  واجليش  الشعب 
عند  أكثر  اجلدران  ترتفع  سوف 
تكرب  وسوف  اإلسرائيليني، 
اإلسرائيليني  عند  أكثر  املخاوف 
عن  االسرائيليني  ردع  وسيقوى 
لبنان،  يف  اعتداء  بأي  القيام 
أيها  ألننا  العامل،  وسيحرتمك 
الناس  أيها  واألخوات،  اإلخوة 
عامل  يف  نعيش  حنن  الطيبون، 
فيه  يسحق  عامل  يف  الذئاب، 
فيه  يعرتف  وال  الضعفاء  عظام 
العامل  وحيرتمنا  باألقوياء،  اال 
لنا  ويقيم  العدو  حتى  وحيرتمنا 

كل حساب«.
مثاال  لكم  »سنحكي  وقال: 
تكلمنا  مدة  من  وجديدا:  بسيطا 
عن حاوية األمونيا يف حيفا، طبعا 
وجتارية  اقتصادية  مصاحل  يوجد 
طلع  االمونيا،  حاوية  من  كبرية 
من  ميلكها شخص  أنه  باملناسبة 
بصلة  ميت  ال  لكن  ترامب،  آل 
احلالي.  األمريكي  برئيس  قرابة 
يف  لكن  اإلسرائيلي،  كابر 
النهاية وصل ملكان أنه سيخلي 
األمونيا، ومرت سنة وهو يدرس 
والبحر،  والنقب  وخيارات  بدائل 
بالنهاية  لكن  نفعله،  الذي  وما 
بعد  ولذلك  املوضوع،  انتهى 
مناقشات طويلة عريضة ودعاوى 
قضائي،  واستئناف  قضائية 
احملكمة  أن  أيام  خالل  قرأته  ما 
بوجوب  نهائي،  بشكل  حكمت 
تشكله  ملا  احلاويات  هذه  إخالء 
أو   13 يف  وسيخلون  خطر،  من 
14 أيلول على ما أعتقد. إن كان 
كمقاومة  حيرتمك  ال  اإلسرائيلي 
حيرتم  وال  كلمتك  حيرتم  وال 
إىل  يذهب  مل  ووعيدك،  وعدك 
النوع، وتعرفون  مشكلة من هذا 
الدوالرات  ماليني  قصة  القصة 
أمر عند اإلسرائيلي.  أغلى  وهذا 
ألنه حيرتمك، ملاذا حيرتمك؟ ألنك 
قوي، وهو يعلم أنك قادر. أما لو 
كان يعتقد أنك ضعيف، فاخطب 

تبح صوتك  بالسنة،  يوم  ثالمثئة 
لك  وليس  الفاضي«  »على 

قيمة«.
أضاف: »بعد األمونيا، حنن نأمل 
النظر  يعيدوا  أن  اهلل،  شاء  إن 
مبفاعل دميونا ألن مفاعل دميونا، 
يف  األمونيا  حاويات  من  أخطر 
بكل  يعاجل  أن  حيفا، وهذا جيب 
أن  يعرف  العدو  ألن  األحوال. 
على  واألمنية  العسكرية  احلرب 
لبنان، احلرب العسكرية بالتحديد، 
لن تستطيع أن حتقق هدفها يف 
املقاومة، وستكون  القضاء على 
كلفتها كبرية وعظيمة جدا، وهو 
ال يستطيع أن يسكت على تعاظم 
يوميا،  اليت يتحدث عنها  القوة، 
ولذلك هو يلجا لألساليب األخرى. 
ما هو األسلوب اآلخر؟ هذا األمر 
هنا  اللبنانيني.  مقاومة  يتطلب 
سأحتدث عن املسؤولية اجلماعية. 
اإلسرائيلي  يراهن  الذي  العامل 
ترامب  إدارة  هو  اليوم  عليه 
والضغط الذي ستمارسه اإلدارة 

األمريكية من أجل هذا اهلدف«.

وتابع: »إدارة أوباما كانت تعمل 
هم  لكن  تقصر،  ومل  )ضدنا( 
ترامب  إدارة  أن  على  يراهنون 
أكثر،  وقاسية  شديدة  ستكون 
أن اإلدارة األمريكية تضغط على 
احلكومة  على  تضغط  اهلل،  حزب 
الشعب  على  تضغط  اللبنانية، 
أصدقاء  على  وتضغط  اللبناني، 
اهلل  حزب  ومؤيدي  اهلل  حزب 
كان  سواء  اهلل،  حزب  وداعمي 
املنطقة.  دول  أو يف  لبنان  يف 
وأي أحد يتحدث بكلمة طيبة عن 
حزب اهلل: مصرف، وسيلة إعالم، 
صحيفة، سياسي، نائب، وزير، 
والتهديد.  بالضغط  سيواجهونه 
الوسيلة  هي  اآلن  هذه  إنها 

املتاحة.
العقوبات  قانون  ملوضوع  جاءوا 
عمل  هناك  املالي،  األمريكية 
على مواجهة هذا املوضوع، ولكن 
عدم  االحوال  كل  يف  املطلوب 
اخلضوع، عدم اخلضوع، وإن كنت 
سأحتدث من اآلخر ومن اآلخر: ال 
تهديد  وال  مالي  عقوبات  قانون 
لن  أمريكي،  تهويل  وال  أمريكي 
بكل  األمريكية  اإلدارة  تستطيع 
أن  واملمكنة  املتاحة  وسائلها 
وإرادة  املقاومة  قوة  من  متس 
املقاومة وعزم املقاومة ـ وأقول 
املقاومة  قوة  تعاظم  ومن  ـ  لكم 
يف لبنان. هم يعذبون أنفسهم، 
ولكن هذا ال يعين أنهم يسعون. 
شغال:  املالي  العقوبات  قانون 
ماليا،  اهلل  حزب  على  نضيق 
ودفع  أحد  وساعد  أحد  تربع  إذا 
وقد  عقوبات،  عليه  نفرض  ماال 

باشروا ببعض اإلجراءات.
الضغط،  هو  واألهم  األخطر 
على  النفسي  والرتهيب  الضغط 
وعلى  احلكومات  وعلى  الدول 
الشخصيات،  وعلى  األحزاب 
ليس فقط يف لبنان بل يف كل 
املنطقة: من يتحدث مع حزب اهلل، 
يتحدث  من  إرهابي،  حزب  هذا 
معه سيعاقب ويقاطع هذا داعم 
بالعامية:  نقول  وكما  لالرهاب، 

»بدهم يأكلوا رأس العامل«.
وأردف »هناك حديث مؤجل، هو 
األمريكي  الرئيس  مع  احلديث 
ترامب عندما حتدث عن حزب اهلل 
حبضور رئيس احلكومة اللبنانية، 
تصرحيات  نشاهد  عندما  وأيضا 
سواء  األمريكيني،  املسؤولني 
األمم  يف  املندوبة  أو  وزراء 

مبندوبة  ابتالنا  اهلل  املتحدة. 
باألمم  مندوبة  بعد  مندوبة  بعد 
املتحدة، وكلهن يعملن للمزايدة 
على ناتنياهو. الحظوا يف السنني 
اليت مرت ما شاء اهلل مندوبة إىل 
اللغة  مندوبة...ما  إىل  مندوبة 
نعلق  أوال  بها؟  تتحدث  اليت 
هي  كم  لنعرف  قريبه«  »من 
باألوضاع  ومعرفته  ترامب  خربة 
يف  ألنه  باملنطقة؟  السياسية 
وسائل اإلعالم اللبنانية مل ينقل 
بدقة  نقل  الحقا  بدقة،  النص 
وجاءت ترمجته بدقة. عندما قال 
األمريكية  املتحدة  الواليات  »إن 
يف  شريكتان  اللبنانية  واحلكومة 
متثله  الذي  اإلرهاب  على  احلرب 

داعش وحزب اهلل اخل«.
شخصا  هناك  أن  مثال  تصوروا 
موجود  اهلل  حزب  ان  يعرف  ال 
باحلكومة اللبنانية، وأن األمريكي 
واحلكومة اللبنانية هم شركاء يف 
احلرب على اإلرهاب، الذي متثله 
يعلم  وال  اهلل،  وحزب  داعش 
اللبنانية  باحلكومة  اهلل  حزب  أن 
بعض  أن  يعلم  وال  منها،  وجزء 
ان  يدعون  لبنان،  يف  أصدقائه 
احلكومة  على  مسيطر  اهلل  حزب 
وافرتاء  كذب  وهذا  ـ  اللبنانية 
حنن  كنا  يوم  وال  صحيح،  وغري 
مسيطرين على احلكومة اللبنانية، 
ال هذه وال اليت سبقتها وال قبلها 
وال قبلها وال قبلها ـ هو ال يعلم 
هذا األمر، وهو يود إدارة املعركة 

يف املنطقة.
وثانيا: هو ال يعرفـ  وهنا امسعوني 
ـ ان احلكومة اللبنانية حتى  جيدا 
قتال  يف  تدخل  مل  الوقت  ذلك 
األمنية  األجهزة  نعم  داعش.  مع 
املخابرات،  مديرية  جهد،  لديها 
واألجهزة األمنية هناك عمل أمين 
مع  عسكرية  معركة  لكن  حمرتم، 
داعش حتى ذلك الوقت مل تكن 
قد دخلت. اآلن احلكومة اللبنانية 
ستدخل يف معركة مع داعش يف 
وسأعود  البقاعية،  اجلرود  بقية 

إليها الحقا«.
وعدم  جهله  »لنضع  وقال: 
للتعابري  ونذهب  جانبا،  معرفته 
مباذا وصف حزب اهلل. امسحوا لي 
أن أحتدث كثريا حزب اهلل، ألننا 
اإلستهداف  حنن يف رأس الئحة 
إرهاب،  أوال  هدامة،  قوة  »إنه 
مدمرة،  وقوة  هدامة  قوة  ثانيا 
ثالثا، قوة خطرة« حزب اهلل خطري 
على لبنان وعلى املنطقة. تعقيب 
لكن  سأقوله،  ما  تعرفون  سريع 

سأحتدث لنقول إننا رددنا.
اإلرهاب  اإلرهاب:  مبوضوع  أوال 
واجلماعات  وإسرائيل  أمريكا  هو 
وإسرائيل  أمريكا  صنعتها  اليت 
ـ  ترامب  لسانه«  و«بعظمة 
سنة  بقي  ـ  مرة  مئة  وكررتها 
الرئاسية  االنتخابية  محلته  خالل 
يقول إن أوباما وهيالري كلنتون 
أنتم  داعش.  صنعوا  الذين  هم 
الذي  ومن  اإلرهاب،  صانعو 
املنطقة،  يف  اإلرهاب  يقاتل 
اإلرهاب يف  يقاتلون  الذين  أحد 
املنطقة هو حزب اهلل. حزب اهلل 
قوة  هو  اهلل  حزب  إرهابا،  ليس 
كل  جانب  إىل  اإلرهاب  تقاتل 
الذين يقاتلونه. قوة هدامة، قوة 
مدمرة، قوة خطرية، نعم نعم إذا 
الكالم  من  املقطع  هذا  انتقي 
ميكن أن يقال إن السيد اعرتف 
أن حزب اهلل قوة هدامة ومدمرة 
وخطرية ونعم، اقتطع ال مشكلة، 
هدامة  قوة  أنه  هي  التتمة  لكن 
املشروع  على  وخطرية  ومدمرة 
اإلسرائيلي، كان وما زال، كان 

وما يزال«.
أضاف: »حزب اهلل كجزء أساسي 
يف املقاومة، حطم ودمر وسحق 
الكربى  إسرائيل  مشروع  وهدم 
يتأكد  يوم  وكل   ،2000 عام 
كلما  الكربى،  إسرائيل  سقوط 
على  لبنان  يف  هنا  جدار  ارتفع 
احملتلة،  فلسطني  مع  احلدود 
الضفة  يف  جدار  ارتفع  وكلما 
يف  جدار  ارتفع  وكلما  الغربية، 
الكربى  إسرائيل  يعين  غزة. 
سقطت، وحزب اهلل هو جزء من 
والفلسطينية  اللبنانية  املقاومة 
أسقطت  اليت  املنطقة،  يف 
اهلل  حزب  نعم  الكربى.  إسرائيل 
املنطقة،  يف  القوة  من  جزء  هو 
العظمى  إسرائيل  أسقطت  اليت 
يف  املتكربة  املهيمنة،  املتجربة، 
فعلت  وكما   ،2006 متوز  حرب 
غزة يف حروبها املتكررة وآخرها 
املشروع  حطم  اهلل  حزب   .2014
اإلسرائيلي يف املنطقة أو أجزاء 
هذا  يف  خيارات  أو  بدائل  أو 
متوز  حرب  يف  وأيضا  املشروع. 
اليت كان حزب اهلل رأس حربتها، 
هو الذي أسقط الشرق األوسط 
اجلديد، مشروع كونداليزا رايس 
هو  اهلل  حزب  نعم  املنطقة.  يف 
على  ولكن  وخطر،  ومدمر  هدام 
مشاريعكم، على احتالالتكم، على 

هيمنتكم.
أما أنتم: هذه أمريكا وإسرائيل، 
دلوني على بلد يف العامل بالنسبة 
احملتلة  إسرائيل  هذه  ألمريكا، 
املغتصبة مرتكبة اجملازر، اإلرهاب 
اليومي يف املسجد األقصى، يف 
الغربية،  الضفة  ويف  القدس، 
ويف  غزة  ويف   48 وبأراضي 
واهلدم  العدوان  مكان.  كل 
شنت  اليت  واحلروب  والتدمري 
وحكومات  املنطقة  دول  على 
أنتم  املنطقة  وشعوب  املنطقة 
وأنتم  مولتموها  وأنتم  بها  قمتم 
سورية،  يف  احلرب  أدرمتوها، 
يف  احلرب  العراق،  يف  احلرب 
اليمن، هذه كلها إرادات أمريكية 
وإدارات أمريكية وقيادة أمريكية 
ال  ولذلك  أيضا.  وإسرائيلية 
به  تتصفون  مبا  غريكم  تصفوا 

أنتم.
حزب اهلل وبقية فصائل املقاومة 
هو قوة خري، هو قوة دفاع، هو 
قوة محاية، هو قوة حفظ وجود، 
هو قوة درء خطر، وبالتالي كل 
هي  واإلتهامات  الصفات  هذه 
يف  شيئا  تؤخر  ولن  تقدم  لن 

إرادتنا«.
املطلوب  أين؟  إىل  »نعم  وتابع: 
عاملا  ترامب هكذا  يتحدث  عندما 
أم جاهال، عندما يتحدث األمريكي 
هم  جاهلني،  أم  عاملني  هكذا، 
يريدون الضغط على اللبنانيني. 
حنن نواجه اآلن حفلة تهويل على 
ال  أن  أمتنى  اللبناني،  الشعب 
شركاء  اللبنانيني  بعض  يكون 
التهويل  حفلة  يف  الطاولة  حتت 
هذه، يعين عندما خيرج أحد ويقول 
بعقوبات  سيواجه  لبنان  لك، 
دولية وأمريكية وأوروبية وعربية 
وخليجية ويا ويلك يا لبنان. أمتنى 
اللبنانيني  من  أحد  يكون  ال  أن 
حيرض حتت الطاولة أو أن يكون 
هذا  التهويل.  هذا  يف  شريكا 
تهويل على اللبنانيني، وحنن منذ 
ويف  التهويل،  نعيش يف  خلقنا 
ما شاء  املاضية شاهدنا  العقود 
أكرب  التهويل  التهويل.  من  اهلل 
يف  الرمسيني  املسؤولني  على 
معطيات  عن  أتكلم  أنا  الدولة، 
يف  تهويل  اآلن،  ومعلومات 
اللقاءات  يف  املغلقة،  الغرف 

الزيارات  يف  الدبلوماسية، 
الدولية، ضغط، تهويل، تهديد، 
من  أمتنى  قليال،  قارنوا  انظروا، 
أن  أيضا  اللبنانيني  املسؤولني 

جيروا هذه املقارنة.
ال  أخي  يا  أنا  يقول  اإلسرائيلي 
أن  أريد  وال  لبنان  مع  حربا  أريد 
أذهب إىل احلرب، وكلفة احلرب 
عالية، وأعلى بكثري من أي هدف 
نذهب  واحلرب  احلرب،  حتققه 
إليها يف حالة الالخيار، لكن يف 
األمريكيون  املغلقة،  اجللسات 
واألوروبيون يقولون للمسؤولني 
هكذا  تفعلوا  مل  إذا  اللبنانيني، 
ستشن إسرائيل حربا على لبنان، 
هكذا  يفعل  مل  اهلل  حزب  إذا 
إسرائيل ستشن حربا على لبنان، 

كيف هذا املوضوع؟«.
أن  أقول حنن جيب  »أنا  وأردف 
نكون أقوياء، عندما نكون أقوياء 
عمليا  أقوياء  سنكون  نفسيا 
وواقعيا وميدانيا، القوة تبدأ من 
تبدأ  القوة  ناس«  »يا  الداخل، 
من الداخل، ليس املهم ما لديك 
وصواريخ  ودبابات  سالح  من 
عديد،  من  لديك  وكم  وطيارات 
إرادتك،  ماذا؟  أنت  )املهم( 
عقلك،  قلبك،  روحك،  نفسيتك، 
شجاعتك،  استعدادك،  عزمك، 
ماء  عزتك،  كرامتك،  صالبتك، 
عندما  لك؟  تعين  ماذا  وجهك، 
نكون أقوياء يف أنفسنا ال جيب 
أن خناف من شيء، الزمن، الزمن 
الذي كان اإلسرائيلي - ألسنا يف 
كان  الذي  الزمن   - النصر  زمن 
وينفذ،  اإلسرائيلي  فيه  يهدد 

انتهى، وقلبت اآلية.
سألطف لكم اجلو قليال: اآلن مثال 
بيئية،  مجعية  مجعية،  قامت  إذا 
مجعية زراعية، يف اجلنوب لتزرع 
ال   - احلدود  على  خضراء  شجرة 
أتكلم فرضيات أقول ما حصل ـ 
نزرع أشجارا خضراء على احلدود، 
شاكل،  ما  أو  بلدية  أو  مجعية 
األمم  إىل  لبنان  تشكو  إسرائيل 
املتحدة وإىل جملس األمن الدولي، 
ما هي الشكوى؟ يزرعون أشجارا 
على احلدود، ما هي املشكلة؟ يا 
شاهدوا  اليونيفيل،  ذهب  أخي 
الشجرة، مل جيدوا فيها عبوة وال 
كامريا وال سالحا، إال إذا، نعم، 
لونها أخضر، إن هذا لون اللباس 
العسكري، ميكن بهذه معهم حق 

أن يكون هناك خرق مثال.
ملاذا؟ اإلسرائيلي اليوم خياف من 
يعترب  ألنه  حدودنا،  على  الشجر 
البلد،  حتمي  األشجار  هذه  أن 
حتمي القرى، حتمي الناس، حتمي 
عدوانه  الذين سيواجهون  أولئك 
أن  املطلوب  لذلك  اعتدى،  إذا 
يكون عنده أشجار، لكن أن يكون 
عندنا صحراء، وهذا املشهد خذوه 
خذوه  الطبيعة،  على  فقط  ليس 
على كل شيء، يريد العلم عنده 
يكون  أن  يريد  عندنا،  واجلهل 
نووي وحنن ال جيب  عنده سالح 
أن يكون عندنا صاروخ وبندقية، 
تكنولوجيا  عنده  يكون  أن  يريد 
ونركب  نعود  أن  جيب  وحنن 
على احلمار واجلمل، املطلوب أن 
يبقى هو فوق باألشجار واخلضار 
وحنن نبقى حتت باألرض القاحلة، 
مررنا  الذي  بعد كل هذا  أنقبل؟ 
ال  أن  جيب  اللبنانيني  حنن  به 

نقبل«.
واستطرد »حسنا، اليوم يعرتض 
على الشجرة، حسنا شاب لبناني 
العسكري  الزي  يرتدي  ال  مدني 
على  وسار  طلع  إذا  شيء،  وال 
هذا  لبنان  باجتاه  ونظر  احلدود 
 ،1701 للـ  خرق  فيه  يوجد  ال 

الشريط  على  وقف  إذا  لكن 
فلسطني  باجتاه  ونظر  الشائك 
وقوموا   1701 للـ  خرق  فيه  هذا 
اليونيفيل،  أمن كلفوا  يا جملس 
يعاجل،  أن  جيب  املوضوع  هذا 
ممنوع على الشباب اللبنانيني إذا 
الشائك أن  الشريط  ساروا على 
احملتلة،  فلسطني  باجتاه  ينظروا 
ملاذا؟ ألنهم يستطلعون، جيمعون 
يضع  أن  له  حيق  هو  معلومات. 
والطائرات  ورادارات  كامريات 
ساعة  وكل  يوم  كل  املسرية 
يف مساء لبنان، هذا ليس خرقا، 
سواء  مدني،  لبناني  شاب  لكن 
يكن،  مل  أو  املقاومة  من  كان 
باجتاه  وينظر  احلدود  على  يقف 
 .1701 للـ  خرق  فهذا  فلسطني 
حسنا، إىل أين يذهب ويشتكي؟ 
اتشكى  »اي  األمن،  جملس  إىل 
 60 بقينا  حنن  األمن«،  جمللس 
ومل  األمن  جمللس  نشتكي  سنة 

نستفد شيئا، اذهب واشتك.
األشجار  نزرع  نبقى  سوف 
البلديات  احلدود،  على  اخلضراء 
فقط  ليس  والناس،  واجلمعيات 
أقول  أنا  واجلمعيات،  البلديات 
البقاع  وألهل  اجلنوب  ألهل 
الغربي وأهل بعلبك اهلرمل وأهل 
والسلسلة  الشرقية  السلسلة 
الغربية حيث هناك جبل يف لبنان 
وهناك حدود ازرعوا أشجارا، هذا 
من  جزء  هذا  املقاومة،  من  جزء 
ال  أشجارا،  ازرعوا  لبنان،  محاية 
والوزارة  الدولة  فقط  تنتظروا 
واملؤسسة واجلمعية، كل شخص 
حول بيته وأمام بيته ويف حقله 
ازرعوا أشجارا، هذا حيمي البلد، 
حيميه حتى أمنيا، حتى عسكريا، 
ولكم  واخلضار،  البيئة  غري  اآلن 

فيها فوائد أخرى«.
وقال: »حسنا، اليوم هو حيق له 
يف املستعمرات أن يفعل ما يريد 
وأمام املستعمرات ويبين ممرات 
عالية ويركب عليها رادارات، أما 
إذا قامت قرية أمامية ببناء حاووز 
ماء مرتفع قليال، تأتي اليونيفيل 
لرتى  املاء  حاووز  على  تصعد 
إذا كان عليه كامريا أو ال، هذا 
ال،  أو  إسرائيل  على  يتجسس 
لالسرائيلي  يقولون  ذلك  ومع 
واهلل ال يوجد ال كامريا وال شيء، 
لكن اإلسرائيلي يعمل له حساب 
أن هذا يف احلرب ما وضعه؟ هذا 
ممتاز، هذا الشعور شعور الضعف، 
عندما خياف اإلسرائيلي هذا الذي 
كان ال يعمل حسابا للبنان، كان 
لبنان  وبشعب  بلبنان  يستهني 
وبكل ما هو يف لبنان، يستهني، 
يعمل  أن  املرحلة  اآلن  وصلت 
على  الشجرة  من  وخياف  حسابا 
احلدود ويف الضيعة ومن حاووز 
يتمشى  الذي  الشاب  ومن  املاء 
على الشريط الشائك وينظر إىل 
وصل  أنه  هذا  معنى  فلسطني، 
عنده  كان  ولو  احلضيض  إىل 
نفسيته  ألن  جبارة،  مسلحة  قوة 
وعندما  ووهن،  ضعف  حالة  يف 
على  يبين  أن  اجلرأة  ميلك شعبنا 
أخضر  ويزرع  الشائك  الشريط 
وميشي بنصف الليل على الشريط 
الشائك والناس تعمل يف حقوهلا 
وسهوهلا، معنى ذلك أننا وصلنا 
النفسية،  القوة  يف  القمة  إىل 
اليت  العسكرية  القوة  عن  مبعزل 

منلكها.
هذا الذي اليوم جاؤوا ليساومونا 
عليه، ولذلك أنا أدعو اجلميع إىل 
ومن  املقاومة،  وإىل  املواجهة 
يفعلوا  أن  يستطيعون  ال  آخرها 
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كعادته يف كل مناسبة يكون ابن 
الوطني  والناشط  البار  الجالية 
السباق  ديب  أحمد  واالجتماعي 
يف االعرتاف بمن لهم فضل على 
بلدته  ابناء  وعلى  عامة  الجالية 
مرياطة خاصة، معتربا ذلك من  
لهؤالء  الجميل  بعض  رد  باب 
ومالهم  وقتهم  الذين ضحوا من 
بلدته  سبيل  يف  وجهدهم 

والجالية.
فمساء االحد املاضي قام الصديق 
ابن  باالشرتاك مع  أحمد ديب، 
بلدته السيد محمد عمر بتكريم 
مرياطة  جمعية  مؤسسي  أحد 
األخ  جاليتها يف سيدني  وعميد 
محمد عبد اهلل )ابو عصام( وذلك 
لخدماته ألبناء البلدة يف سيدني 

ولبنان.
واملناسبة، التي اقيمت يف مركز 
يف  الخريية  مرياطة  جمعية 
أوبرن، حضرها كل من السيناتور 
شوكت مسلماني، النائب جهاد 
وعدد  فني،  جوليا  النائبة  ديب، 
من مرشحي البلديات منهم ادي 
وعال  كفروني  ونصر  سركيس 
حمد وهشام زريقة واسرتاليون، 
املردة  وتيار  الحر  الوطني  التيار 
وحركة االستقالل وحزب البعث 
والحزب القومي وتيار املستقبل 
وجمعيات  الجالية  ومجلس 

حبضور مسلماني وديب وفني ومرشحي بلديات وأحزاب ومجعيات وحركات وحشد من ابناء البلدة واجلالية

أمحد ديب وحممد عمر يكرمان حممد عبد اهلل )أبو عصام(

السيناتور شوكت مسلماني

الخريية  واملنية  الخريية  بحنني 
واملشاريع  الخريية  وكفرصارون 
والرابطة  االسالمية  الخريية 
جبيل  وبنت  الخريية  الكلدانية 
الخريية  والزهراء  الخريية 
والعرقوب  البيت  أهل  ومجمع 
الدرزية  والرابطة  الخريية 
العرب  االطباء  جمعية  الخريية، 
الدين،  علم  مصطفى  الدكتور 
الدكتور عماد برو، الدكتور علي 
مصطفى،  قاسم  الدكتور  بزي، 
الدكتور جمال ريفي، السيد علي 
ديب، الشاعر شوقي مسلماني، 
الدين،  علم  غسان  املوسيقار 
الزمالء كميل شالال وايلي كلتوم 
وحسن  رزق  بو  وانطونيوس 
اعضاء  من  كبري  وعدد  خياط 

جمعية مرياطة وابناء البلدة.
املجلس  عضو  املناسبة  قدم 
املحامي  الوالية  يف  التشريعي 
شوكت مسلماني والنائب جهاد 
كما تحدثت  كلمة،  والقيا  ديب  

الدكتور  فني،  جوليا  النائبة 
والقى  الدين،  علم  مصطفى 
محمود  رئيسها  الجمعية  كلمة 
حسني فيما القى كلمة املناسبة 
محمد  السابق  الجمعية  رئيس 

عمر.
من  عدد  املناسبة  يف  كرم  كما 
ابناء مرياطة ومؤسسي واعضاء 
بيضاء  اياد  لهم  الذين  جمعيتها 
االغرتاب  يف  البلدة  ابناء  على 

والوطن االم.
غنية  مائدة  هناك  وكانت 
أعدتها  اللبنانية  باملأكوالت 
ديب  أحمد  السيدين  عائلتا 

ومحمد عمر.

محمد عمرد. مصطفى علم الدينمحمود حسنيالنائبة جوليا فنيالنائب جهاد ديب

الزميل بو رزق،، شوكت مسلماني، أحمد ديب، جهاد ديب وجوليا فنيآدي سركيس، شوكت مسلماني، جهاد ديب وجوليا فنيمسلماني، ديب، النائبان ديب وفني، حسني ومحمد عبد اهلل )ابو عصام(

بعض املكرمنيمحمد عبد اهلل )ابو عصام( والدرع..  ويبدو ديب، عمر، السيناتور مسلماني، النائبان ديب وفني وحسني

بعض الحضور د. بزي، د. علم الدين، حامد، داوود، ناصيف، دويهي، د. مصطفى وحضور

د. عماد برو وفادي مللود. عماد برو، الحاج ايوب، الديراني، مرتضى و التيار الوطني الحر



Page 19صفحة 19     

تتــمات

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 

إن  خريا  نفسي،  ضغط  شيئا، 
شاء اهلل. هناك الكثري من املوانع 
اليت ال تسمح هلم أن ينجحوا يف 

هذا امللف ويف هذا اخليار«.
قبل  ما  املقطع  »حسنا،  أضاف 
األخري، من متوزنا 2006 إىل متوزنا 
2017 نصر جديد يف معركة أخرى 
ولكنها تنتمي إىل نفس املعركة 
األصلية، النصر الذي حتقق قبل 
أسابيع يف جرود عرسال وجرود 
ونفس  املعايري  بنفس  فليطة، 
املوازين ونفس احلسابات، اليوم 
ملاذا أقول نفس املعركة؟ انظروا 
حزنا  األكثر  هو  اإلسرائيلي،  إىل 
من الذي حصل يف جرود عرسال 
حزنت  جهة  أكثر  فليطة،  وجرود 
هم اإلسرائيليون - اآلن الذين يف 
الداخل أنا قلت دعوهم جانبا من 
حزن ومن مل حيزن، أنا شغلي مع 
اإلسرائيلي - اإلسرائيليون حزنوا، 
حزنوا جدا، الذي حيصل يف سوريا 
اإلسرائيليني كثريا،  أحزن  اليوم 
والتكفريية  اإلرهابية  اجلماعات 
يف  إسرائيل  عليها  راهنت  اليت 
تبكي  اآلن  تفشل  وبدأت  سوريا 
خيبة  عن  تعرب  إسرائيل،  عليها 
أملها هي واألمريكيون، خصوصا 
اإلسرائيليون  لداعش،  بالنسبة 
يبذلون جهدا، بذلوا وما زالوا مع 
ال  هلم  ليقولوا  األمريكية  اإلدارة 
تسمحوا بهزمية داعش يف سوريا، 
ألن هزمية داعش يف سورية تعين 
انتصار إيران والرئيس بشار األسد 
اإلسرائيلي  باإلسم،  اهلل  وحزب 
حريص على أنه يف سوريا تنتصر 
النصرة  جبهة  وتنتصر  داعش 
اجلماعات املسلحة،  وتنتصر هذه 
اليت لديه عالقات معها ويدعمها 
جرحاها  ويأخذ  ويسلحها  وميوهلا 
ويساعدها  مستشفياته  إىل 
يف  تضايقت  وإذا  باملعلومات، 
أجلها  من  يتدخل  سوريا  جنوب 
باملدفعية وبالطائرات. لذلك هذه 
نفس  هي  امتداد،  هي  املعركة 

املعركة«.
هذا  يف  لدي  »حسنا،  وتابع 
سريعة،  نقاط  ثالث  املوضوع 

يعين كلمتني كلمتني.
املفرتض  من  األوىل:  النقطة   -
خالل  يعين  غد،  بعد  أو  غدا  أن 
املسلحني  بقية  قليلة  أيام 
إىل  عرسال  جرود  من  خيرجون 
سوريا، طبعا بعد التسهيالت اليت 
قدمتها القيادة السورية مشكورة 
كالعادة، وبالتالي اجليش اللبناني 
هو أخذ قرارا أن ينتشر باملنطقة 
ما  أيضا،  شعبية  مطالبة  وهذه 
جرود  املنطقة يف  هذه  من  بقي 
عرسال وبالتالي كل خط التماس 
مع داعش من جهة عرسال يصبح 
يف يد اجليش اللبناني، جمرد أن 
وينتشر  املواقع  اجليش  يستلم 
وهذه  املنطقة  هذه  سنخلي  حنن 
أنا  اآلن  من  بالتالي  اجلرود، 
بعدها  عرسال  ألهل  علم  أعطي 
اذهبوا وحتدثوا مع اجليش، طبعا 
اجلديد،  وضعه  مع  يتناسب  مبا 
وبساتينكم  حقوقكم  هذه  لكن 
اتكلوا  وكساراتكم  وأشجاركم 
وبينها  بينكم  الفاصل  اهلل،  على 

أيام قليلة.
- النقطة الثانية: هي مبا هو آت، 
طبعا حنن مجيعا، ليس فقط يف 
لبنان حتى يف سوريا ننتظر قرار 
قيادة اجليش اللبناني، الذي هو 

األمني العام حلزب اهلل...
سيحدد وقت بدء املعركة اجلديدة 
من  اللبنانية  اجلرود  بقية  لتحرير 
داعش ويف املقابل حترير اجلرود 
القرار  داعش.  من  السورية 
حمسوم، كان هناك يف مكان ما 
اللبنانيني  حماوالت لتثبيط عزمية 
ولكن  القرار،  بهذا  املضي  يف 
ما قام به فخامة الرئيس العماد 
ميشال عون من دعوة إىل اجتماع 
جملس الدفاع األعلى واملداوالت، 
الدفاع  جملس  يف  حصلت  اليت 
اخليار،  هذا  حسمت  األعلى 
ونستطيع أن نقول وبافتخار أيضا 
سياسي  قرار  اليوم  لدينا  أنه 
سيادي وطين حقيقي غري خاضع 
ألي اعتبارات خارجية، بتحرير جزء 
حتتلها  اليت  اللبنانية  األرض  من 
العامل  داعش، داعش اليت جيمع 
إرهابية،  منظمة  أنها  على  كله 
العدو والصديق، وبالتالي القرار 
قطعناها،  املرحلة  هذه  حمسوم، 
التوقيت بيد اجليش، اجلميع ينتظر 
هذا األمر واألمور سوف متشي إن 

شاء اهلل بالشكل اجليد.
أنا فقط أريد أن أمتنى، ألنه بدأ 
أمتنى  أن  أريد  اآلن،  من  الكالم 
أن ال يضع أحد أمدا زمنيا، ال أحد 
يضع  زمنيا،  أمدا  ويضع  خيطئ 
اجلهة  بهذه  للجيش  زمنيا  أمدا 
من  مطلوب  أنه  اجلهة،  تلك  أو 
اجليش أن حيسم بيومني، مطلوب 
بسبعة أيام، ملاذا؟ أيضا أمتنى أن 
ال يعمل أحد مقايسات ومقارنات 
املعركة  وهذه  املعركة  هذه  بني 
النكايات  دعوا  املعركة،  وهذه 
ذاهبون  اآلن  حنن  جانبا،  والنكد 
إىل معركة وطنية فيها دم، دم 
املقاومة  ومن  اجليش  من  شباب 
آخره،  إىل  السوري  اجليش  ومن 
مزايدات،  موضوع  ليس  اآلن، 
على  نقطة  يسجل  أن  يريد  ومن 
وبالتالي  هذه،  وال  هذه  ال  من، 
باحلد األدنى من فريقنا السياسي 
ائتالف  حنن  وكلنا  واإلعالمي، 

عريض.
يف  مصدر  ويقول  أحد  يطلع 
تأخر  اجليش  إن  يقول  آذار   8
حسمت  واملقاومة  باحلسم 
أحد  ال  فارغ،  هذا كالم  بيومني، 
املعركة،  هلذه  زمنيا  أمدا  يضع 
براحتها وال  الناس تقاتل  اتركوا 
كل  املعارك،  بني  يقارن  أحد 
معركة هلا ظروفها وهلا حيثياتها 
يف  أود  لكن  صعوباتها،  وهلا 
إنه  أقول  أن  النقطة  هذه  ختام 
أمام  اهلل  شاء  إن  سنكون  حنن 
تعاىل.  اهلل  بعون  حاسم  انتصار 
أكيد  هذا  سيتحقق  االنتصار  أما 
إن شاء اهلل، أما هؤالء سيهزمون 
ويولون األدبار هذا أكيد إن شاء 
األمور  تذهب  مل  إذا  هذا  اهلل، 
املسألة هي  أخرى.  معاجلات  إىل 
فقط مسألة وقت، ومسألة تعاط 
بروح وطنية وإنسانية مع املعركة 
املقبلة، اليت هي مصلحة اجلميع.

- النقطة الثالثة بهذا املقطع الذي 
هو قبل األخري، بعض النقاشات 
اليت شاهدنا  لبنان  املوجودة يف 
األسبوع  هذا  لألسف  سجاهلا 
والعشرة األيام بالكثري، التنسيق 
والسوري  اللبناني  اجليشني  بني 
الوزراء يذهبون إىل سوريا أو ال؟ 
أو  السورية  احلكومة  مع  نتعاون 
معروفة  قوى سياسية  هناك  ال؟ 
بلبنان عندها موقف حاد يف هذا 
حنن  لسنا  أنه  بالرغم  املوضوع، 
النقاش يف جملس  الذين طرحنا 

الوزراء لنفتعل منه مشكلة، غرينا 
أن  ويريد  املوضوع  طرح  الذي 
نريد  منه مشكلة، حنن ال  يفتعل 
عمرهم  كل  مشكلة،  نفتعل  أن 
الوزراء يذهبون إىل سوريا، كانوا 
األوىل،  املرة  ليست  يذهبون، 
أريد  أنا  ليس شيئا جديدا، لكن 
أن أتكلم أوسع من قصة التنسيق 
بني اجليشني يف املعركة املقبلة 
يريد  فالن  الوزير  أن  قصة  أو 
أن يذهب إىل سوريا أو ال يريد 
القوى  هلذه  ألقول  يذهب،  أن 

السياسية اليت هلا موقف حاد«.
بهدوء  أتكلم  أن  »أريد  وأردف 
أقول  أن  أريد  مسؤول،  وبشكل 
هلم يا شباب إمسعوا مين واعيدوا 
النظر ألن املشروع، الذي راهنتم 
يكاد  أو  سقط  سوريا  يف  عليه 
واضح  السقوط،  يف  ينتهي 
وما  عليه  راهنتم  الذي  املشروع 
سوريا  يف  عليه  تراهنون  زلتم 
مراحل  آخر  يف  هو  أو  سقط، 
السقوط، وأنتم جالسون هنا يف 
يف  متواجدين  كنتم  سواء  لبنان 
املدينة او يف الضيعة او يف جبل 
ال  الصيف  يف  وان  واد  يف  او 
تأمل  جبلسة  اقعدوا  أين،  أدري 
حصلت  اليت  التطورات  واقرأوا 
وخذوا  املنطقة  ويف  سوريا  يف 

معطيات وابنوا عليها.
واالمال،  واالحالم،  احلقد، 
ضعوها  واالماني،  والرغبات، 
على  وحللوا  الوقائع  خذوا  جانبا 

أساسها وابنوا موقفا.
بالوقائع داعش مسألة وقت يف 
سوريا، ويف العراق مسألة وقت، 
القرار بإنهاء داعش هذا نهائي، 
داعش لن جتد من يدافع عنها يف 
فعلته  الذي  كل  بعد  العامل  هذا 
اإلسالم  حبق  وجمازر  جرائم  من 
والناس  السماوية  والديانات 

مجيعا.
يف  املسلحة  املعارضة  ثانيا 
املناطق  اغلب  ويف  حال  أسوأ 

حماصرة.
ثالثا املعارضة السياسية باألصل 
وهنا،  تزداد  واالن  ضعيفة  هي 
بعد االزمة السياسية بني اخلليج 

وقطر.
كانت  اليت  الدول  بعض  رابعا 
سوريا  يف  وتزمتا  تعصبا  أشد 
اجلديدة  اإلدارة  فرنسا،  وهي 
بشار  بالرئيس  تعرتف  الفرنسية 

األسد رئيسا شرعيا لسوريا.
الواحد  بدأوا  اخلليج  دول  خامسا 
وانتظروا  يدهم  االخر بسحب  تلو 
ذاك  سيلوم  هذا  غدا  املزيد، 
واالخر سيلوم هذا وهكذا وسنرى 
يف املستقبل. انا أتكلم معلومات 

وال أتكلم تكهنات«.
أعلنوا  هم  »األمريكان  واستطرد 
مولوها،  اليت  اجلماعات  هذه  أن 
عليها،  وراهنوا  ودربوها، 
أن  ميكن  بل  وخابت،  فشلت 
تكون خطرة ولذلك بدأوا توقفوا 
اجلماعات.  لبعض  الدعم(  )إعطاء 
روسيا  تفاوض  اليوم  أمريكا 
إسرائيل  ومصاحل  مصاحلها  على 
بالنسبة  أمريكا،  هذه  سوريا  يف 
ألمريكا هم يعلمون أن اللعبة قد 
العامل كله األن يتعاطى  انتهت. 
باق،  النظام  أن هذا  قاعدة  على 
الدولة  هذه  باق،  اجليش  هذا 
باقية،  ومؤسساتها  سوريا  يف 
مدة  منذ  زمن  منذ  لديهم  كان 
يزالون  ما  كانوا  انتهت،  انها 
ولكن  الرئيس،  على  يتناقشون 
ويقولون  يتعاطون  الكل  األن 
املغلقة  اجللسات  يف  للمعارضة 
قاعدة  على  وتصرفوا  إذهبوا 

باق،  األسد  بشار  الرئيس  أن 
يف  سياسية  تسوية  وسيقام 
للمعارضة  يتاح  كيف  سوريا 
املعتدلة ـ بني هاللني ـ إن وجدت 
أن تدخل اىل السلطة وأن تصبح 
السياسية،  السلطة  يف  شريكا 
هذه املعطيات هذه الوقائع هذه 
أكثرها  اليت  املغلقة،  اجللسات 

باتت على وسائل اإلعالم«.
يف  الشباب  إىل  »أعود  وقال: 
لبنان: إرجعوا، إحسبوها جيدا، وال 
أحد يريد أن يشمت بأحد وال يريد 
أحد أن يفتح حسابا مع أحد، متام؟ 
بهذه  لبنان  مصلحة  نرى  تعالوا 
مصلحة  نتكلم  كلها،  املعادلة 
سوريا  مصلحة  ضعوا  لبنان، 
جانبا. االن حنن معهم نساعد على 
اصال  السورية.  املصلحة  حتقيق 
املمانعة  الساسية  القوى  هذه 
تستطيعون  ال  أنتم  واملتحفظة، 
ال  بشيء،  سوريا  تساعدوا  أن 
وال  يؤخر،  أو  يقدم  اعرتافكم 
وال  يؤخر،  أو  يقدم  تطبيعكم 
شيء، األن ال حاجة للكالم السليب 

دعونا نتكلم مصلحة لبنان.
حبكم اجلغرافيا، هذا لبنان وهذه 
حتتلها  اليت  احملتلة،  فلسطني 
وهذه  البحر  وهذا  اسرائيل، 
وحبكم  اجلغرافيا  حبكم  سوريا، 
سوريا  مع  لبنان  مصاحل  التاريخ 
سوريا  مصاحل  من  بكثري  أكرب 
يف  قديم  كالم  وهذا  لبنان،  مع 
امللفات  بكل  األن  وحتى  لبنان، 
ـ  حمتاجون  حنن  امللفات  وبأغلب 
لبنان حمتاج ـ ليتكلم مع سوريا، 

لبنان حمتاج.
شاء  إن  غدا  مثال،  كثرية  وأمثلة 
اهلل عندما ننتهي من احلدود، أال 
وينتشر  يصعد  أن  اجليش  يريد 
على احلدود؟ كيف سننتشر على 
مع  نتكلم  اجلهتني؟  من  احلدود 
الشوم،  عيب  يا  األمريكيني؟ 
يقبلون بأن جيلسوا مع اإلسرائيلي 
يف الناقورة، مع اإلسرائيلي العدو 
الذي ذحبنا، وقتلنا، ودمر بلدنا، 
وشن علينا حروبا، ونقول بلبنان 
عدو،  انه  على  إمجاع  يوجد  انه 
هل  نقعد؟  هل  يناقشك  ويقعد 
جيلس الضباط باجليشني اللبناني 
مع  وليتكلموا  لينسقوا  والسوري 
بأن  لبنان  مصلحة  من  بعض؟ 
يتكلموا مع بعض، مصلحة لبنان 
وليس مصلحة حزب اهلل أو مصلحة 
هذا احلزب أو هذا التيار أو هذه 
الطائفة أبدا، أتكلم مصلحة وطنية 

بأن يتكلموا مع بعض.
حنن مصلحتنا الوطنية بأن تكون 
احلدود بني لبنان وسوريا مفتوحة، 
حنن مصلحتنا الوطنية بأن يتفاهم 
لبنان باملوضوع الزراعي مع سوريا 
ومنتوجاتهم،  منتوجاتنا  على 
اللبنانية  الوطنية  املصلحة  حنن 
سوريا  مع  نتفاهم  بأن  تفرتض 
ألن غدا تريد أن تفتح احلدود مع 
العراق وستفتح احلدود مع األردن 
الصادرات  خترجوا  أن  وتريدون 

الصناعية اللبنانية«.
أضاف »يف الزمن السابق عندما 
اغلقوا احلدود، يوجد شخص يف 
تعلمون  هل  كبري  مسؤول  لبنان 
ماذا قال لي؟ قال لي شخصيا، 
انا ال اريد ان أتكلم مع السوريني 
الزراعي  اإلنتاج  أنقل  أن  وأريد 
العقل  هذا  بالطائرات،  اللبناني 
تصوروا  العظيم،  االقتصادي 
طائرات امليدل إيست ماذا حتمل؟ 
وباذجنان،  وبندورة،  بطاطا، 
اذا مل  وموز، ونبيع فواكه، النه 
هلم  جند  لن  بالطائرات  ننقلهم 
سوقا، يا مجاعة النه لدينا كلفة 

اإلنتاج مرتفعة.
الزراعيون  اللبنانيني مجيعا،  حنن 
يف لبنان، الصناعيون يف لبنان، 
حمتاجون  حنن  لبنان،  يف  التجار 
باملوضوع  سوريا،  مع  نتكلم  أن 
نتكلم  أن  حمتاجون  حنن  األمين 
بلوكات  مبوضوع  سوريا،  مع 
لتجلبوا  بالشمال  والغاز  النفط 
تريد  أال  تلتزمها،  شركات  هلا 
جيب  احلدود؟  برتسيم  تقوم  ان 
جاهز  أنت  سوريا،  مع  تتكلم  ان 
بأن تتكلم مع إسرائيل ولكن مع 

سوريا ال تتكلم.
حساباتنا  نضع  دعونا  لذلك 
وحساباتنا  جانبا،  الشخصية 
جانبا،  »ونكاياتنا«  جانبا،  احلزبية 
املصلحة  هي  ما  نقاش،  ونعمل 
الوطنية؟ هذه سوريا نظامها باق، 
باق،  ورئيسها  باقية،  ودولتها 

وذاهبة على تسوية سياسية.
سوريا  هو  لنا  الوحيد  واجلار 
ما  عدو،  لدينا  باملقابل  ألن 
بالنفط،  لبنان؟  مصلحة  هي 
وبالزراعة،  وبالكهرباء،  وبالغاز، 
وباحلدود،  وباألمن،  وبالصناعة، 
أن نتكلم مع السوريني؟ أو يبقى 
وما  مرتاس  عامل  شخص  كل 
اليت  باملشاريع  حيلم  نائما  يزال 

تهاوت واليت سقطت«.
وتابع »اليوم حنن بهذا املوضوع 
جتربة  من  نستفيد  أن  نستطيع 
إن  تؤاخذوني  ال  ـ  متوز  حرب 
ما  ولكن  قليال،  عليكم  تأخرت 
مع  دقيقة  كم  بعد  القليل  زال 
وانا  وصامدون  جالسون  إنكم 
ممنون ولكن اعتذر النين تعديت 
الساعة ـ يف جتربة حرب متوز كان 
يوجد مقاومة، وكان يوجد جيش، 
من  شعيب  احتضان  يوجد  وكان 
من  يكن  مل  اذا  املناطق،  أغلب 
كل املناطق ومن أغلب التيارات 
تضامن  يوجد  وكان  السياسية، 
ثغرة  يوجد  كان  ولكن  رمسي، 
سياسية يف حرب متوز. بالتضامن 
العماد  الرئيس  فخامة  الرمسي، 
إميل حلود كان على رأس جملس 
وبقية  هو  مبعركة  يقوم  الوزراء 
السياسية،  باملعركة  الوزراء. 
وايضا  واإلعالمية،  والتفاوضية، 
الشعبية، والعسكرية، كان لدينا 
رئيس  دولة  إمسه  كامل  شريك 
نبيه  االستاذ  النواب  جملس 
بري. كان لدينا ثغرة بكل صدق 
أهاجم  ال  وانا  وتعلمون  وصراحة 
احد هي برئاسة احلكومة وبتشكيل 
احلكومة يف ذلك الوقت واملعركة 

كانت يف احلكومة.
هذه  من  وبالرغم  التجربة  تلك 
الثغرة الرمسية والثغرة الشعبية، 
إستطعنا أن ننتصر على عدو بهذا 
 - اخي  يا   - استطعنا  أو  احلجم، 
أفشلنا  عليهم  ثقيلة  الكلمة  رمبا 

أهداف العدوان.
ظل  يف  اجلديدة  بالتجربة  اليوم 
ورئيس  جديد،  مجهورية  رئيس 
ورئيس  قديم،  ـ  جديد  حكومة 
بعمره  اهلل  أطال  نيابي  جملس 
مع  اهلل،  شاء  إن  اجلميع  وبأعمار 
وجود قناعة وطنية مع اإلستفادة 
الذي حصل يف  املناخ،  هذا  من 
جرود عرسال، حنن يا اخي ال نريد 
جبرود  املتعلق  املناخ  نوظف  أن 
خذوه  حزبية،  ملكاسب  عرسال 
ووظفوه ملكاسب وطنية، للحديث 
ملاذا  الوطنية،  املصلحة  عن 
خياف  ان  جيب  ال  احدهم؟  خياف 
سوريا،  مع  عالقة  أقمنا  اذا  احد 
مع  نتفاوض  سوريا،  مع  ونتكلم 
مع سوريا، هذه  وننسق  سوريا، 
مع  كلنا  نستطيع  لبنان  مصلحة 

حتى  نتساعد  ان  البعض  بعضنا 
حنققها«.

احلق  انتصار  ذكرى  »يف  وقال: 
 2006 متوز  يف  الباطل  على 
السيف،  على  الدم  وانتصار 
إمسحوا لي من خارج سياق املعركة 
مع إسرائيل وإن كان يف احلقيقة 
من  أذكر  أن  داخل سياقها،  يف 
اهلائلة  اإلنسانية  باملأساة  جديد 

اليوم اليت حتصل يف اليمن.
يف  تقول  هي  املتحدة  األمم 
الوقت احلالي أكرب مأساة إنسانية 
جتري  اليت  هي  إنسانية  وكارثة 
من  ميوتون  االالف  اليمن،  يف 
مصابون  االالف  مئات  الكولريا، 
بالكولريا، ماليني مهددون باملوت 
جوعا، هل تريد املسألة فلسفة؟ 
ما هو السبب؟ السبب هو احلرب 
الذي جيري احلرب  واحلصار، من 
ومن الذي يفرض احلصار؟ أمريكا 

والسعودية وحلفاؤهما.
من أجل إيقاف الكارثة اإلنسانية 
كله،  العامل  ينادي  ان  جيب 
امريكا  كله،  العامل  يطالب  وأن 
على  العدوان  بوقف  والسعودية 
اليمن  على  احلرب  وبوقف  اليمن 
وكل  اليمن،  عن  احلصار  وبفك 
ـ هذا رأيي  العامل  الساكتني يف 
يف  الساكتني  وكل  ـ  الشخصي 
لو  مسؤولية.  يتحملون  العامل 
والسعودية  امريكا  استمعت 
ودول  حكومات  العامل  كل  إىل 
وعلماء  وأحزاب  نيابية  وجمالس 
إعالم  ووسائل  وقوى  وحركات 
أبشع  ممارسة  كفى  هلم  وتقول 
كانوا  الشعب،  هذا  على  عدوان 
يوقفوا  بأن  فكروا  أقلها  على 

احلرب.
وعربية  عاملية  صرخة  املطلوب 
هذا  خيرج  ماذا؟  وإال  وإسالمية، 
ليوصف، واملأساة  ليدين، وهذا 
كل  يف  وتكرب  وتتعاظم  تستمر 

يوم يف اليمن.
يف هذا اليوم جدير بي وبكم أن 
نقول كلمة احلق هذه، وإن كانت 
خارج  هذه  ولكن  للبعض  مزعجة 
إنساني  موقف  هذا  احلسابات 
احلرب،  أوقفوا  أخالقي،  وموقف 
وفكوا احلصار، عاجلوا الناس من 
الكولريا، إمنعوا إنتشار الكولريا، 
أوقفوا اجملاعة، وإذهبوا إىل حل 
السياسي ممكن  سياسي، واحلل 
ومتاح ولكن هناك دائما من يريد 
شروطه  وفرض  اآلخرين  إذالل 

على االخرين«.
واألخوات  اإلخوة  »أيها  وختم 
آب   31 من  مقربة  على  وحنن 
املؤسس  القائد  إمامنا  نتذكر 
فينا  أطلق  الذي  الغائب،  اإلمام 
املقاومة،  وروح  املقاومة،  حركة 
الذي  اإلمام  املقاومة،  وثقافة 
كرس يف ثقافتنا قضية القدس 
العيش  إمام  االقصى،  واملسجد 
املشرتك،  والعيش  الواحد 
احلساسيات  عن  الرتفع  إمام 
والطائفية  الشخصية  واحلسابات 
واملذهبية واحلزبية، إمام الصدق 
للوطن  واإلخالص  والوفاء 
وللمقدسات ولألمة، مساحة اإلمام 
موسى  السيد  القائد  املغيب 
نوجه  رفيقيه،  وذكرى  الصدر 
احلدث  ذاك  من  مقربة  على  له 
التقدير  وكل  التحية  كل  املؤمل 
للمعلم  باجلميل،  اإلعرتاف  وكل 
وامللهم واألستاذ ونقول له كلنا 
ابناؤك وبناتك ورجالك ونساؤك، 
سنكمل دربك وحنقق كل أهدافك 
متوز  نصر  وما  تعاىل،  اهلل  بعون 
2006 إال بعض عطاء زرعك الذي 

أمثر«.

تــتمة املنشور على ص 8 و 17
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اعــالنات

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج
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اعــالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. 
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع  على مساحة 
4000 مرت مربع

 جودة ونوعية بأسعار ال تنافس 
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

كْي أحّبِك
ال بّد لي من صباٍح

يوّشى مبلِح الّنكوِص
وخيتاُر أسئلًة للغياْب

***      
كي أحّبِك 

البّد لي من غٍد
متخٍم بالغموِض

غٍد قابٍل للّضباْب
***    

كي أحّبِك 
البّد لي من كتاٍب

إذا ما قرأُت إشاراتِه
يستحيُل الكتاْب

***    
لْن أحّبِك 

يف  طاعنًة  دمِت  ما 
الّشموِس

ورافلًة بالّشهّي البهّي
أحّبِك ..

ما عّليت جسٌد مطلٌق 
للّسؤاِل 

وال واضٌح يف اجلواْب

جــنون

محمد عامر األحمد
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قطاع  رئيس  نائب  فوزي؛  سامح  الباحث  رأى 
مكتبة  يف  املركزية  واخلدمات  املشروعات 
اليت  األسباب  من  مجلة  هناك  أن  اإلسكندرية، 
تفسر نشوء احلركات االجتماعية، منها تراجع قدرة 
منظمات اجملتمع املدني يف بلورة قضايا اجلماهري 
احلقيقية، ومتدد قوى السوق يف اجملال العام عن 
دخول  أو  والثروة،  السلطة  بني  التزاوج  طريق 
رجال األعمال احلقل السياسي، مما شكل يف ذاته 
دافًعا لالحتجاج لدى قطاعات من املواطنني، خاصة 
بعدما شعروا بأن هذه العالقة اجلديدة بني املال 
والسياسة أضّرت مبفهوم املصلحة العامة، ونشرت 
أمناًطا من الثقافة االستهالكية، وأدت إىل اإلفراط 

يف استخدام املال يف احلياة السياسية.
مواطنية ديناميكية

يضاف إىل ذلك، حبسب فوزي، حدوث اضطراب 
يف النظام االجتماعي، مما أدى إىل حاالت تفسخ 
اجتماعي وبطالة، وخوف من املستقبل، واضطراب 
يف اهلوية، وشيوع حالة من االغرتاب لدى فئات 
من اجملتمع، سواء يف أسفل السلم االجتماعي أو 
يف منتصفه. كل ذلك دفع قطاًعا من املواطنني، 
وخاصة الشباب، إىل الرتابط بني مكونات اجملتمع 
الذي يعاني من تفكك، من خالل اكتشاف روابط 
جديدة يف إطار احلركات االجتماعية، على حنو خيتلف 

عن شكل الروابط االجتماعية التقليدية.
املواطنة مرتبطة بتحقيق املساواة

جتربة  »التنمية...  كتابه  يف  فوزي  سامح  وقال 
متكني »املواطن«« إن احلركات االجتماعية اجلديدة 
والوطن،  املواطن  جتديد  إلعادة  رحًبا  جمااًل  متثل 
فقد ضّخت هذه احلركات، سواء كانت سياسية أو 
مطلبية اجتماعية، احليوية يف شرايني اجملتمعات، 
نفسه  الوقت  ويف  التيبس،  على  أوشكت  اليت 
سكونية،  تعد  مل  مواطنته  بأن  املواطن  أشعرت 
والقوانني،  الدساتري  يف  نصية  ورقية،  صامتة، 
لكنها فاعلة، متحركة، ديناميكية، تعّب عن نفسها 
باالحتجاج، إما على تلكؤ اإلصالح الدميقراطي، أو 

على رفض األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
وضع  عن  املسؤولة  هي  الدولة  أن  فوزي  وأكد 
القانوني، والضوابط املؤسسية، واهلياكل  اإلطار 
الشأن  املواطن يف  مشاركة  اليت تضمن  واألبنية 
من  الدميقراطية  لتحقيق  ضماًنا  وذلك  احمللي، 
أخرى.  ناحية  من  التنمية  جهود  وتدعيم  ناحية، 
وبالتالي فإذا مت استدعاء املواطن بشكل دائم يف 
إىل  نكون حباجة  فلن  بواقعه احمللي،  تتعلق  أمور 
كثرة احلديث عن الدميقراطية والتنمية؛ ألنها سوف 

تتحول إىل جزء من ممارسة املواطن اليومية.
ربط املفاهيم

سلسلة  الصادرة ضمن  دراسته  فوزي يف  سعى 
جتربة  »التنمية:  عنوان  حتت  التنمية«،  »مفاهيم 
صورة  إىل  الوصول  إىل  املواطن«،  متكني 
خالل  من  التنموي،  الدميقراطي  للمجتمع  متكاملة 
املواطنة،  مثل:  متباعدة  تبدو  اليت  املفاهيم  ربط 
واجملتمع  العام،  واجملال  واملشاركة،  والتنمية، 

املدني، وقدرة الدولة، وغريها.
تناول  أقسام؛  ثالثة  إىل  الدراسة  فوزي  قسم 
املتغري«  التنمية  »معنى  بـ  واملعنون  منها  األول 
اإلرهاصات األوىل لنشأة مفهوم التنمية وتطوره، 
حيث إن التنمية مصطلح ديناميكي ال يسري مبفرده، 
بل يرتبط مبفاهيم اجتماعية أخرى، مما يكسبه شكال 
ومضموًنا مغايًرا من وقت إىل آخر، لكن يظل اهلدف 

األساسي منه هو التغيري إىل األفضل.
وبالتالي ركز هذا اجلزء على فكرة »خروج الفرد من 
باعتبارها اهلدف  التمكني«،  التهميش إىل  دائرة 
املرجو من التنمية يف خمتلف مراحلها ومساراتها، 
وذلك من خالل تطوير قدرات املواطن، ومتكينه 
ترى  الصدد  هذا  يف  ذهنه.  وتنوير  ا،  سياسيًّ
الدراسة أن البحث يف »التنمية« هو الوجه اآلخر 
ففي  متالزمان؛  كالهما  »املواطنة«،  يف  للبحث 
تتعدد  التنمية،  أبعاد  فيه  تتنوع  الذي  الوقت 
مًعا  املفهومان  ويتالقى  املواطنة،  أبعاد  كذلك 
يف نهاية املطاف، لتحقيق غاية واحدة هي متكني 
أن  يصعب  كما  حقوقه،  ممارسة  من  املواطن 
ظل  يف  إال  الشامل  معناها  يف  املواطنة  تتحقق 

وجود تنمية شاملة.
محددات تمكني املواطني

هنا حدد فوزي ست نواحي أساسية لتمكني املواطن؛ 
أوهلا التنمية االقتصادية، وُيقصد بها رفع مستوى 

 التنمية تفقد معناها بعيًدا عن متكني املواطن
محمد الحمامصي- ايالف

من  عادل  على نصيب  األفراد، واحلصول  معيشة 
فرص  وتوفري  الدخول  وزيادة  اجملتمع،  ثروات 
عمل. وثانيها التنمية البشرية، وتعين بناء القدرات 
والتدريب.  والصحة،  التعليم،  خالل  من  البشرية 
وثالثها التنمية السياسية، وتتمثل يف رفع مستوى 
الوعي السياسي، واملشاركة السياسية، وتأسيس 
العمل  يف  واالخنراط  املدني،  اجملتمع  منظمات 

العام، واحرتام حقوق اإلنسان.
خالل  من  وتتحقق  االجتماعية،  التنمية  ورابعها 
من  الفقراء،  والسيما  املواطنني،  تفاعل  تدعيم 
خالل روابط، ومجاعات، وتتولد بينهم قيم تشكل 
عملية التنمية، أبرزها التضامن، والثقة، واالحرتام 
املتبادل. وخامسها التنمية الثقافية، وهي تطوير 
القدرات الذهنية لألفراد يف فهم الواقع، والتعامل 
معه، ورفع مستويات احلوار الثقايف يف اجملتمع. 
من  احلد  يف  املتمثلة  اإلدارية  التنمية  وسادسها 
الروتني، وتطوير قدرات األجهزة اإلدارية، ومكافحة 
الفساد، ونشر ثقافة املساءلة والشفافية، وارتفاع 

مستوى احلساسية ملطالب املواطن اليومية.
وقال فوزي إن »يصعب حتقيق املواطنة يف معناها 
هناك  شاملة..  تنمية  وجود  ظل  يف  إال  الشامل 
الثروة،  اقتسام  بقضايا  تعنى  اقتصادية  مواطنة 
والعدالة االجتماعية. هناك كذلك مواطنة سياسية 
واملشاركة،  السياسية  احلقوق  مبباشرة  تتصل 
قانونية  مواطنة  وهناك  اإلنسان.  حقوق  واحرتام 
عن  النظر  بصرف  القانون  أمام  باملساواة  تتعلق 
االختالف يف اللون أو اجلنس أو الدين أو الثروة. 
وهناك مواطنة ثقافية متّس جوانب عديدة؛ مثل: 
اهلوية، واحلق يف التعبري، واحرتام حقوق املختلفني 
نوعًيا ودينًيا، وحتقيق العدالة الثقافية بني األجيال 

وكذلك بني أقاليم الدولة املختلفة... إخل«.
خيط رفيع

التنمية  املواطنة..  حتقق  »التنمية  إن  أضاف 
والتنمية  السياسية،  املواطنة  حتقق  السياسية 
والتنمية  االقتصادية،  املواطنة  االقتصادية حتقق 
الثقافية حتقق املواطنة الثقافية، والتنمية البشرية 
اإلنساني  الكيان  حتقيق  على  تساعد  واإلدارية 
للمواطن، مما ميكنه من حتقيق املساواة املنشودة. 
هذه هي املواطنة، وهذه هي التنمية، وال يفصل 
بينهما سوى خيط رفيع؛ فمن ناحية حتتاج املواطنة 
وسياسًيا  اجتماعًيا  ووعًيا  حيققها،  تنموًيا  أساًسا 
أكثر  ممارسة  وحيّوهلا  دعائمها،  ويقّوي  يصونها، 
من   - التنمية  وتؤدي  دستورًيا،  نًصا  كونها  من 
ناحية أخرى - إىل حتويل الشخص من »متلق« إىل 
ما  وهو  »مشارك«،  إىل  »مهمش«  من  »فاعل«، 

حيقق املواطنة الفاعلة.
تطرق فوزي يف القسم الثاني من دراسته، وحتت 
ثالثة  إىل  املواطن«،  اكتشاف  »إعادة  عنوان 
مصطلحات وثيقة الصلة باملواطنة هي: املساواة، 

واحلقوق، واملشاركة.
ويبنّي هذا القسم أن أي مشروع تنموي ال يتمحور 
حول املواطن يفقد معناه، ويف هذا الصدد عرَّفت 
على  مواطنني  حركة  أنها  على  املواطنة  الدراسة 
واحلقوق،  املساواة،  بتحقق  ترتبط  الواقع،  أرض 
حق  مثل  كثرية،  أبعاد  منها  وتتفرع  واملشاركة، 
متساوية  فرص  على  احلصول  يف  مواطن  كل 
يتطلب  مبا  يعيشها،  اليت  احلياة  جودة  لتطوير 
الفقراء  العامة للمواطنني، وخاصًة  توافر اخلدمات 
جلميع  اجتماعي  أمان  شبكة  وإجياد  واملهمشني، 
هلا  يظل  وأن  اجملتمع،  يف  املستضعفة  الفئات 
صوت يف التأثري على السياسات العامة، وتتضمن 
املواطنني يف  من  مجاعة  كل  حق  كذلك  املواطنة 
هلا  كان  إذا  خاصًة  ا،  ثقافيًّ نفسها  عن  التعبري 
نسق ثقايف فرعي مغاير للثقافة العامة السائدة، 
يف  للمجتمع  العامة  الثقافة  احرتام  ذلك  يتطلب 
والتنوع  الثقافية،  باخلصوصيات  االعرتاف  ضوء 

بني املواطنني.
خامل، صاخب ومشارك

أوهلا  أنواع؛  ثالثة  إىل  املواطنني  فوزي  ف  صنَّ
»املواطن اخلامل« الذي يعيش يف الظل، وتعتبه 
»مريًضا«  ا  اقتصاديًّ املسيطرة  النخب  أو  احلكومة 
ما يشغل  املشاركة، كل  له  دواء، ال حيق  حيتاج 
التصور  وهو  األساسية،  احتياجاته  سد  احلكومة 

نفسه الذي يسكن يف ذهن املواطن اخلامل.
ثانيها »املواطن الصاخب«، يتمتع حبرية الكالم من 
دون امتالك القدرة على التغيري، وتسعى احلكومة 

وعيه  تزييف  إىل  ا  اقتصاديًّ املسيطرة  النخب  أو 
الوهمية،  بالوعود  تطلعاته  وتشغل  باملعلومات، 
وحتشده خلف شعارات عريضة من دون أن تكون 
لديه القدرة على معرفة ما تقوم به احلكومة، وماهية 
اخلطط والبامج العامة، فضال عن مساءلة القائمني 
عليها، وقد تسكن الرغبات داخله ببعض املكاسب 
احملدودة اليت ال تغري جممل األوضاع البائسة اليت 

يعيش فيها.
يتحول  املواطنني  آراء  استطالع  أن  هنا  وُيالحظ 
لتعميق  وسيلة  هلا  ليست  استعراضية  غاية  إىل 
مشاركة املواطن يف السياسات العامة. أما النوع 
الذي  املشارك«،  »املواطن  فهو  واألخري  الثالث 
امتالكه  عن  فضال  للمجتمع،  قيمة  صوته  ميثل 
التغيري فهو يتشارك مع السلطة يف وضع،  قوة 
على  ويطلع  العامة،  املشروعات  وتقييم  وتنفيذ، 
املعلومات األساسية املرتبطة بها، ويقوم مبساءلة 

القائمني على إدارتها.
وصول املهمشني

تتحقق  لن  املواطنة  »ممارسة  إن  فوزي  وقال 
هذا  ويف  بذلك،  يسمح  عام«  »جمال  ظل  يف  إال 
أنه  على  العام«  »الـمجال  الدراسة  عرفت  الصدد 
نشاطهم  ملمارسة  لألفراد  املتاح  احليوي  الفضاء 
السياسي، واالجتماعي، والثقايف. يتطلب ذلك أن 
يكون الفضاء العام مفتوًحا أمام مجيع املواطنني، 
عن  فيه  يعلنون  حبرية،  حركتهم  فيه  ميارسون 
وحيصلون  حظر،  دون  من  وتصوراتهم  براجمهم 
عن  التعبري  حرية  من  واسع  نصيب  على  مجيًعا 
أنفسهم. ال خيتطفه تيار أو قوى سياسية بعينها، 
تستأثر به وحدها، وتبعد سائر القوى األخرى عنه، 
وعندما يكون اجملال العام مفتوًحا يعين أن بإمكان 
وال  السياسية،  رؤاهم  عن  يعّبوا  أن  املواطنني 
إىل  مهمشة  أصوات  وتصل  أحد،  عليهم  يصادر 
من  أو  مبفردها  العام،  الرأي  املؤثرة يف  الدوائر 
خالل ما تنتمي إليه من تيارات إىل صانع القرار، 

وتسود حالة من احليوية السياسية والفكرية«.
مسألة »توسيع فضاء املواطن« كانت حمور القسم 
فوزي  أشار  حيث  الدراسة،  من  واألخري  الثالث 
يتحرك  مساحة  أو  فضاء  حيتاج  املواطن  أن  إىل 
فيها حتى تتحقق مواطنته من خالل املشاركة يف 
القرار،  صناعة  الواسع:  مبعناها  التنمية  مبادرات 

املشاركة يف التنفيذ، التقييم واملساءلة.
اليت  الدعوات  انتشار  وراء  الرئيس  السبب  وعن 
إن  فوزي  قال  املواطن،  فضاء  بتوسيع  تطالب 
»معاناة بعض الدول - السيما الدول الساعية حنو 
حتقيق الدميقراطية - من انسداد أفق أمام املواطن 
قد أدى إىل اخنفاض معدالت املشاركة، وتفشي 
اجلماعي  االلتزام  يف  تآكال  هناك  بأن  الشعور 
للمواطنني بتحقيق املصلحة العامة، وهو ما يشكل 

حجز الزاوية يف أي دميقراطية صحية.
يف هذا السياق أكد فوزي أن مشاركة املواطن ال 
ا عن رغبة  حتدث يف فراغ، أو تشكل تعبرًيا تلقائيًّ
حكومية وقتية، ولكن ينبغي أن تكون وفق قنوات 
املواطن  مشاركة  تفعيل  تضمن  واضحة،  مؤسسة 
املبادرات  وتنفيذ  العامة،  امليزانية  صنع  يف 

واملشروعات التنموية، والرقابة واملساءلة.
تحدي الوعي

املواطن  يواجه  حتّد  من  أكثر  إىل  فوزي  ولفت 
للمشاركة، أهمها أن املواطن والروابط واملنظمات 
عديدة،  حتديات  تواجه  عنه  املعّبة  والشبكات 
صغرية  جمموعة  إىل  التوصل  على  القدرة  أبرزها 
واإلمكانات،  الوعي،  لديهم  املواطنني  من 
والتواصل مع اجملتمع احمللي، واجلهات احلكومية، 
وكذلك التعامل مع الضغوط احلكومية؛ حيث متيل 
»شرعية«  التشكيك يف  إىل  احلكومية  املؤسسات 
املمثلني عن املواطنني إذا اختلفوا مع توجهاتها، 

أو سجلوا اعرتاضهم على مشروع ما..
ومن ناحية أخرى، فإن املواطن يواجه حتدًيا يتعلق 
التمثيل«، و«توسيع قاعدة متثيل  »تداول  بأهمية 
إشكاليات  دائما  يصادف  ما  وهو  املواطنني«. 
العناصر  إجياد  على  والقدرة  باالختيار،  تتعلق 
الواعية القادرة على التعبري عن احتياجات اجملتمعات 
احمللية، ومواجهة التحديات اليت قد تثريها مجاعات 
مصاحل أقل عدًدا وأعلى صوًتا، والتواصل مع كل 

املؤسسات، حكومية أو غري حكومية.
ويف كل األحوال ينبغي أن يدرك املواطن خاصة 
يف اجملتمعات اليت ليس هلا رصيد من املمارسة 
اخلبة  من  مرياث  خاصة  ولديها  الدميقراطية، 
القيادات  مع  التواصل  ينبغي  أنه  االستبدادية، 
العامة  املؤسسات  داخل  باإلصالح  املؤمنة 
أمام  املرغوبة  املساحات  خلق  من  يتمكنوا  حتى 

املواطن.
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات - معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز 
طازج يوميا وغريها الكثري..

خـضار وفـواكه طـازجة يومـيا من املـاركت

مـسحوق غسيل OMO )10 كلغ(  بـ 21،00 $خــّس اسـرتالي بـ 0،99 $بندورة )1 كلغ( بـ 1،49 $لــوز نيء )1 كلغ( بـ 11،99 $

لــفت  )10 كلغ(  بـ 12،99 $ليمون حامض صندوق )6 كلغ( بـ 9،99 $ليمون )1 كلغ( بـ 0،99 $ مشروب V )24 قنينة - 250 غرام( بـ 30 $

جزر  )1 كلغ(  بـ 0،99 $بـصل )10 كلغ(  بـ 4،99 $

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. 
Punchbowl; 8065 0975

Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة 25 الشهر احلالي

تـخفيضات كـبرية على جـميع األســعار
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 



Page 25صفحة 25     

Melbourneملبورن

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 
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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

وعلى  سورية  يف  احلرب  بدء  منذ 
برئاسة  روسيا  ظهرت  سورية 
موازية  عظمى  قوة  بوتني  فالدميري 
االمريكية   املتحدة  الواليات  لقوة 
كما كانت سابقا ايام احلرب الباردة  
أمريكية  تفاهمات  من  هل  ولكن 
فالقلق  املنطقة   حول  روسية 
سورية  يف  الكبري  االشتباك  من 
اخلرباء  به  برر  الذي  الدافع   كان 
األمريكيون  تفاهمات هامبورغ بني 
امجاع  عليه  بناء  وشرحوا  الرئيسني 
على  األمريكية  احلاكمة  املؤسسة 
دعم الرئيس ترامب يف خطوة كانت 
باالتهامات  ولوحق  عليه   حمظورة  

والتحقيقات ملنعها منذ انتخابه.
ومن هنا نرى أن التفاهم على تقنني 
عمليا  ممكنا  يعد  مل  االشتباك  عدم 
يف حدود اليات التنسيق اليت سبق 
الروسية  القيادة  اليها  أن توصلت 
مع ادارة اوباما  منذ تدخل القوات 
جانب  اىل  القتال  يف  الروسية 
وحلفائه   السوري  العربي  اجليش 
وقد شهدت تقلبات أمريكية عديدة 
داخل  الكبرية  الصراعات  نتيجة 
املؤسسة األمريكية احلاكمة وحمورها 
صعوبة التسليم بانهيار اإلمرباطورية 
واالعرتاف  العامل  على   األحادية 
بصعود وعودة القوة الروسية اليوم 
كرأس حربه حللف شرق يضم روسيا 
والصني وايران ويتقدم لضم العراق 
جماله  اىل  واليمن  ولبنان  وسورية 
واالقتصادي  االسرتاتيجي  احليوي 
يف  اخرى  مواقع  اىل  يتطلع  كما 
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أسيا وأفريقيا ناهيك عن الطموحات 
اوروبا  يف  املعروفة  الروسية 
الشرقية والوسطى السرتجاع اجملال 
واالرثوذكسي  الساليف  احليوي 

لإلمرباطورية الروسية.
فهي  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  أما 
منع  تدابري  يف  أمريكية  أولوية 
ميثله  ما  حيوية  بسبب  االشتباك 
الكيان الصهيوني والنظام االردني  
يف  األمريكية   لالسرتاتيجيات 
املنطقة ومنها انطلق خطر التصادم 
الوشيك مع اجليش العربي السوري  
وخصوصا  وايران  وروسيا  وحلفائه 
واسقاط  األمريكية  الغارات  منذ 
التدخالت  ومع  السورية  الطائرة 
الصهيونية الداعمة لعصابات داعش 

والقاعدة.
اجليش  جنح  اجلبهة  هذه  ويف    
العربي السوري وحلفاؤه  يف احلاق 
اليت  العميلة   بالعصابات  اهلزمية 
دربت يف األردن  وتلقت الدعم  من 
املخابرات الصهيونية ومت متويلها من 
هزائم  جعلت  وقد  وقطر  السعودية 
عصابات  من  املتالحقة  املوجات 
العمالء واملرتزقة يف جنوب سورية 
من  بائسني  األمريكيني  املخططني 
أهداف  الستالء  احلثيثة   حماولتهم 
وسياسيا  عسكريا  التحقيق  ممكنة 
يف هذه املنطقة فالتصدع والتناحر  
والتضعضع الذي يتوسع على األرض 
والتحوالت  احملاوالت   مجيع  رغم 
حتقيق  من  اليأس   جعلت  األخرية 
مواقع  باعرتاف  قوة  أشد  االجنازات 

أسقط  بعدما  األمريكية   التخطيط 
وحلفاؤه  السوري  العربي  اجليش 
الرئيسي  األمريكي   األمحر  اخلط 
بينما  العراقية  احلدود  حنو  واندفع 
البادية  عمق  يف  بسرعة  تقدم 
قريبا  وبات  اجلنوبي  الرقة  وريف 
الزور  دير  عن  احلصار  فك  من 
حسم  على  قادرا  سيجعله  ما  وهو 
الغربي  اجلنوب  يف  عسكريا  سريع 
السورية  املكتسبات  عن  ناهيك 
االسرتاتيجية واالقتصادية من هذه 
املسلحة  للقوات  النوعية  احلركة  
هو  التجميد  وحلفائها    السورية 
اخليار األقل كلفة للواليات املتحدة 
ال يشمل  وهو  وعمالئها  األمريكية  
عصابات  مواقع  وال  دمشق  ريف 
العربي  اجليش  عمليات  أو  االرهاب 
كان  بينما  معاقلها  ضد  السوري 
الشرطة  بدور  األمريكي  التسليم 
املراقبة  يف  الروسية  العسكرية 
واملتابعة وهذا وضع ميداني سيتيح  
وعودة  املصاحلات  دينامية  تقدم 
مزيد  اىل  السورية  الدولة  سيطرة 
السورية خصوصا مع  املناطق   من 
اجليش  بعودة  االردنية  املطالبة 
العربي السوري اىل البوابات واملعابر 
احلدودية لتاليف خطر انتقال وتسلل 
من  اهلاربة  الداعشية  اجملموعات 
االردن وهو  اىل  الزور  ودير  الرقة 
خطر ينذر بتقويض الداخل االردني 
حول  معلنة  أمريكية  تقديرات  وفق 
يف  والقاعدة  داعش  تواجد  حجم 
السيطرة  واحكام  االردني   الداخل 

على احلدود  قبل حترير دير 
داعش   من  والرقة  الزور 
مباشرا  تنسيقا  سيفرض 
للفيتو  ميكن  ال  دمشق  مع 
األمريكي  اخلليجي منعه هذه 
املرة  والتململ الصهيوني 
الذي عربت عنه  تصرحيات 
فمرده  باريس  من  نتيناهو 
تتضمن  مل  التفاهمات  أن 
تليب  عملية  التزامات  أي 
ونشر  الصهيونية  الشروط 
االعالم  وسائل  يف  بعضها 
اخلرباء  من  العديد  عرب  وقد 
عن  الصهاينة  واملعلقني 
القلق  من استثمار اجليش 
وحلفائه  السوري  العربي 
واحكام  اجلديد  للوضع 
السيطرة على املناطق اليت 
تتواجد فيها جمموعات تربطها 
عالقات وثيقة مع املخابرات  
الصهيونية  وروسيا تعرف 
االلتزام  حدود قدرتها على 
السورية   الدولة  عن  نيابة 
كل  يف  عمليا  تنسق  الزميل ميالد اسحقوهي 

شاردة وواردة مع دمشق  اليت هلا 
للصراع  والوطنية   القومية  رؤيتها 
مع الكيان الصهيوني ولذلك سعى 
يف  أبيب   تل  لطمأنة  الفروف 
ومل  روسي  بتعهد  األخري  تصرحيه 
بتدابري  التزاما  جعبته  يف  أن  يزعم 
حمددة من سورية وحلفائها األقربني 
أمن  لضمان  اهلل  وحزب  ايران 

جتاهر  الذي  اجلوالن   يف  االحتالل 
لتحريره  بالنضال  وحمورها  سورية 
جبميع الوسائل واتفاق وقف القتال 
يف اجلنوب الغربي  مشل التدخالت  
واألمريكية   الصهيونية   العسكرية 
وهو ما أزعج تل أبيب  ألنه يفقدها 
اليت متسك  امليدانية  الضغط  ورقة 

بها وبدأت تتمزق.
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يف اإلطار املهين من 
ر سينتهي به  ال يتطوَّ
ذيل  إىل  املطاف 
الفاشلني،  قائمة 
فالعامل قرية صغرية 
وأصبح  ة  متغريرِّ
الشخصي  ر  التطوُّ
والوظيفي أمرًا حتميًا 
جملاراة العصر، وملن 
من  يصبح  أن  يريد 
السعداء،  الناجحني 
اليت  الضغوط  وألنَّ 
الفرد  هلا  يتعرَّض 
اليوم  عاملنا  يف 
دة منها  كثرية ومتعدرِّ
ة  ة واالجتماعيَّ النفسيَّ
تكون  قد  ة،  واملهنيَّ
ارتقاء  أمام  عائقًا 
السلم  يف  الشخص 

املهين.
»سيدتي  الزميلة 
استعان  نت« 
تطوير  مبستشار 
ة  البشريَّ املوارد 
التنمية  وخبري 
ليخربنا  ة  البشريَّ
اخلطوات  أهم  عن 
وأسهلها اليت ينبغي 
العمل  رؤساء  على 
اتباعها  املديرين  أو 
ة  إنتاجيَّ لتحسني 
املوظفني  وأداء 

وتطويريهم:
موظف  كل  على   -1
خطة  ينشئ  أن 
حتتوي  ة  شخصيَّ
للتنمية  خطط  على 
ومن  ة،  الفرديَّ
اجتماع  الضروري 
املوظفني  مع  املدير 
حدة،  على  كل 
حول  معه  ليتناقش 
ة  الشخصيَّ مصاحله 
ة  املهنيَّ وأهدافه 
إليها،  يسعى  اليت 
احلوار  هذا  أنَّ  إذ 
املدير  سيساعد 
مهارات  معرفة  على 
التطوير اليت حيتاجها 
وإدراك  املوظف، 
من  املوظف  أهداف 
لذا  اخلاص،  منظوره 
يشاركه  أن  ينبغي 
اخلطة  إنشاء  يف 
مبثابة  ستكون  اليت 
للموظف  طريق 
متضمنًا أهدافًا قابلة 
إطار  ويف  للقياس 

زمين حمدد.
الضروري  من   -2
مقاييس  وضع 
ملساعدة  دة  حمدَّ
املوظفني على حتديد 
وجهتهم وما يريدون 
وبعد  فعاًل،  حتقيقه 
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األهمية  بالغ  أمر  رئيسك  مع  جيدة  عالقة  وجود 
للتقدم يف عملك، ليس ألنه يستطيع مساعدتك 
على التعلم واالرتقاء على السلم الوظيفي، ولكن 
مع  طيبة  عالقة  على  تكوني  أن  املفيد  من  ألنه 
وسعادتك  النفسية  صحتك  أجل  من  رئيسك 

بشكل عام.
ما مل تكوني حمظوظة مبا فيه الكفاية حبيث تعملني 
حلسابك اخلاص، فلدينا كلنا رئيس مسؤول عنا. 
وإذا مل يكن هذا الرئيس شريرا بطبيعته، هناك 
واحلفاظ  إقامة  على  تساعدك  اليت  الطرق  بعض 
على عالقة جيدة بينكما. إليك ما جيب أن تضعيه 

بعني االعتبار.

1. كوني إجيابية
ال  قد  ولكن  رائعة  جهودا  تبذلني  أنك  شك  ال 
أي سلبية  من  احذري  أحيانا.  اجلسد  لغة  ختونك 
من هلجتك أو لغة جسدك. واحرصي على ارتداء 
مالبس مناسبة للوظيفة. وال يعين هذا أن تتحولي 
إىل متملقة، ولكن الطريقة اليت تبدو بها األمور 
حني  حقا.  عليه  هي  ما  بقدر  مهمة  اخلارج  من 
تفعلني هذا، ميكنك االنتقاد دون أن يتم اعتبارك 

مفسدة البهجة يف الشركة.

2. كوني الشخص الذي ال ميكن االستغناء عنه 
يف املكتب

إذا كان رئيسك ال يستطيع العمل بدونك، وكانت 
أكثر من شخص تعتمد عليك، فأنت يف  وظيفة 
وضع أفضل بكثري للحصول على عالوات وترقيات 
وستكونني آخر شخص يتم تسرحيه من العمل حني 
تعاني الشركة من صعوبات. لذلك إذا مل تكوني 
لتصبحي  جهدك  ابذلي  الشخص،  هذا  مثل  بعد 
متكنت  وإذا  بارزة،  مشاريع  على  اعملي  كذلك: 
غريك  عن  متيزك  اليت  املهارات  بعض  اكتسيب 
املشاريع تسري  لزمالئك جلعل  املساعدة  وقدمي 

بسالسة أكرب.

3. اعريف أولوياته
هو  ما  لتعريف  منتظم  بشكل  رئيسك  مع  حتدثي 
املهم بالنسبة له واجعليه مهما بالنسبة لك. وال 
يعين هذا أن عليك جتاهل أولوياتك وتعديل جدول 
أن  يعين  شك  ال  ولكنه  ألولوياته  وفقا  أعمالك 
عليك إيالء املزيد من االهتمام لألمور اليت يريد 

إجنازها أوال.

4. أبقيه على اطالع بأحدث املستجدات
الربيد  على  آليا  يرد  برنامج  رئيسك  حيب  قد 
اإللكرتوني، ولكنه لن حيبك إذا تعامل معك فقط 
على الربيد اإللكرتوني. من املهم أن يراك رئيسك 
لكي حيبك لذا ال تنسي أن تزوريه يف مكتبه بني 

كيف تكونني املوظفة املفضلة عند رئيسك يف العمل؟

احلني واآلخر حتى لو كنت تعملني وفقا جلدول 
مرن. عالوة على ذلك، حاولي إبقائه على اطالع 
باملستجدات  له  بيان  إرسال  طريق  عن  بعملك 
هذا  سيجعلك  منتجة،  كنت  إذا  منتظم.  بشكل 

تبدين جيدة وجيعل رئيسك يشعر بقيمتك.

5. طّوري نفسك
ال يوجد أحد مثالي، وعلى الرغم أن رئيسك يعرف 
راجعي  الكمال.  عن  يبحث  سيظل  أنه  إال  هذا، 
عملك بشكل منتظم، واحبثي على وجه اخلصوص 
عن نقاط الضعف وأوجه القصور وحاولي حتسني 
تعلم  طريق  عن  البدء  ميكنك  باستمرار.  نفسك 
مرحلة  يف  والدخول  بعملك  صلة  ذات  مهارات 
الحقة يف جماالت معرفة جديدة قد تساعدك على 
التميز يف وظيفتك. ومن املفيد أيضا ملسريتك 
للحصول  التقدم  أو  تدريبية  دورات  أخذ  املهنة 

على شهادة جامعية أعلى.
حني حتاولني حتسني نفسك، فأنت تتجنبني أن 

يتم طلب هذا منك.

6. قدمي تغذية راجعة مفيدة
الرئيس اجليد سيطلب منك آرائك وتعليقاتك يف 
النهاية. ويف حني أن عليك أن تكوني صرحية، 
بدال من ذلك،  تثرثري عن كل شيء.  ولكن ال 
اعريف نوع التغذية الراجعة اليت يريدها وأعطيها 
مبحاسنه  اإلشادة  عليك  أن  هذا  يعين  وال  إياه. 
مشكلة  بشأن  رأيك  احتاج  إذا  أنه  يعين  ولكنه 
حديثة تتعلق مبشروع معني، التزمي بهذا وحاولي 
أن تكوني مفيدة بقدر اإلمكان. فسرد القضايا 
دون تقديم شرح لن يكون مفيدا لرئيسك. قدمي 

اقرتاحات إن استطعت.
بعض الرؤساء يصعب التعامل معهم بغض النظر 
عن اجلهود اليت تبذلينها، وإذا كنت تعملني مع 
سعيدا.  حظا  لك  نتمنى  النوع،  هذا  من  شخص 
هذه النصائح اليت قدمناها لك قد تساعدك على 

عدم التسبب بإزعاج رئيسك.

اجتماع املدير مع املوظفني ملعرفة مصالحهم املختلفة

توكيل املوظف بمهام اضافية لزيادة خرباته

ميكن  األداء،  مقاييس  متطلبات  استيفاء  يتم  أن 
رفع سقف املطالب حتى يشعر املوظفون باإلجناز 
يستعد  أن  قبل  املثال،  سبيل  فعلى  املستمر، 
ألنفسهم  دون  حيدرِّ املاراثون،  لسباق  العداءون 
الركض، إىل  أهدافًا قصرية، ثم يزيدون مسافة 
أن يصبحوا مستعدين خلوض السباق الكبري، وهذا 

األمر ينطبق أيضًا على األداء الوظيفي.
3-أصبحت الشركات اليوم جمزأة إىل حدرِّ أنَّ املوظفني 
أصبحوا يعتقدون أنَّ بإمكانهم العمل ضمن وصفهم 
الوظيفي أو القسم الذي يعملون فيه فقط، ومن 
وتهيئتهم  املوظفني  وخربات  مهارات  تطوير  أجل 
لشغل مناصب أكرب، عليهم أواًل إدراك وفهم كل 

جوانب العمل يف الشركة ومن ثمَّ تزويدهم ببعض 
ة ولو بشكل مؤقت الكتساب بعض  املهام اإلضافيَّ

اخلربات احلديثة.
4-على املدير تطوير خطة مبشاركة مرؤوسيه، وذلك 
ملعاجلة القضايا والفجوات يف األداء واعتماد طريقة 

مثلى إلجناز العمل متفق عليها من قبل اجلميع.
ة إن أمكن لصقل  5- إحلاق املوظفني بربامج تدريبيَّ
ة  إنتاجيَّ رفع  يف  للمساهمة  ومهاراتهم  مواهبهم 

املوظف والشركة.
بعد  املهارات  يف  احلاصل  م  التقدُّ قياس   -6
ة  العينيَّ املكافآت  املتخذة ورصد بعض  اإلجراءات 

ة. أو املاديَّ

الحاق املوظفني بربامج تدريبية لزيادة انتاجيتهم

6 خطوات لتحسني انتاجية املوظفينن

اجلميع حيب تطبيق انستغرام سواء كنا مستخدمني 
أو  كتاب  أو  فنانني  أو  مصورين  أي  مبدعني، 
االتصاالت،  جمال  يف  آخر  شيء  أي  أو  إعالميني 
أو جمرد معجبني بالفنون. فال شيء يلفت االنتباه 
أكثر من الصور أو مقاطع الفيديو، واملثل القائل 
»الصورة تساوي ألف كلمة« ينطبق متاما يف حالة 
االنستغرام. وهو أيضا وسيلة ذكية إلنشاء االتصال 
بطريقة ودية وعادية على عكس لينكد ان أو تويرت 
أصعب  االتصال  بدء  يكون  حيث  بوك  الفيس  أو 

وأكثر رمسية.
إليك بعض النصائح للبدء يف عامل انستغرام:

1.    احبثي عن أي شركة تثري اهتمامك يف وسائل 
اإلعالم االجتماعية ملعرفة املزيد من املعلومات عنها. 
معظم الشركات هلا حسابات على فيس بوك وتويرت. 
وبعد معرفة ما تهتم به الشركة من حيث املهارات 
حسابك  ذلك يف  تعكسي  أن  حاولي  العمل،  ونوع 

حبيث إذا رأت الشركة ملفك الشخصي تنبهر به.
2.    انشري صور تظهر معرفتك واهتمامك مبجال 
عملك. على سبيل املثال، إذا كنت مصورة، التقطي 
صورا ملواضيعك املفضلة واعرضي مهارات التصوير 

عالي اجلودة من خالل حسابك.
3.    ضعي تاغ tag للشركة اليت تريدين العمل بها 
يف منشور ذو صلة إلعالمهم مباشرة باحملتوى الذي 
نشرتيه. ولكن ال تبالغي وإال سيصبح احملتوى غري 

مرغوب به.

كيفية استخدام القوى اإلبداعية لتطبيق انستغرام للحصول على وظيفة
4.    إذا كنت معجبة بشركة معينة، جربي التقاط 
صورة لك وأنت تستخدمني أحد منتجاتها أو تقضي 
تكتيب  أن  تنسي  ال  أماكنها.  أحد  يف  ممتعا  وقتا 
تعليق ذو معنى وتربطي الشركة بالصورة عن طريق 

عمل tag لكي يشاهدوا الصورة.
صلة  ذات  )الوسم(  هاشتاقات  استخدمي      .5
اليت  تلك  على  اهتمامك  وركزي  عملك  مبجال 
مهاراتك  تعددي  أن  أيضا  ميكنك  الشركة.  تضعها 
وختصصاتك يف اهلاشتاق. ال تستخدمي الكثري جدا 

من اهلاشتاقات يف صورة واحدة.
6.    شاركي يف حمتوى الشركة على انستغرام عن 
طريق وضع تعليقات فيها معلومات تضيف القيمة. 
شاركي معلوماتك إذا كانت ذات صلة ومهمة وعربي 

عن إعجابك وتأييدك.
7.    إذا حالفك احلظ وتركت لك شركة ما تعليق 
على أحد صورك، خذي املبادرة واتصلي بالشركة 
أو أحد يعمل بها لتقديم نفسك وأبلغيهم مبا تقومني 

به.
آخرين  وملهنيني  لك  صور  بتحميل  قومي      .8
أو خرباء آخرين أو أشخاص مثريين لالهتمام إلظهار 

عالقاتك.
جمال  يف  املهمة  االنستغرام  حسابات  اتبعي   .9

عملك.
أن  على  واحرصي  صادقة  كوني  ذلك،  من  األهم 

يكون ملفك الشخصي على انستغرام ميثلك.
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مــجتمع وعــمل

عمال صعبا،  يكون  قد  الشبكي  الربط  فإن  ال،  أم  خجولة  كنت 
خاصة إذا مل تكوني قد فعلت هذا من قبل. من جهة أخرى، إذا 
كنت تقومني بالربط الشبكي منذ فرتة طويلة ولكن دون فوائد 

حقيقية، فهذا يعين أنك تفعلني شيئا ما خطأ.
يف  الشبكي  الربط  أساسيات  عن  املقالة  هذه  يف  سنتحدث 
هي  مهمتك  أن  اعتبارك  يف  بالعمل...ضعي  املتعلقة  األحداث 

إجناز أحد هذين األمرين أو كالهما:

1.  مساعدة اآلخرين يف النجاح يف عملهم.

أمّني  أن  ميكنين  كيف  وهو  نفسك،  على  آخر  سؤال  طرح    .2
عملي؟

استهديف القيام باألمرين معا؛ مساعدة نفسك ومساعدة اآلخرين 
أيضا دون أن تكون لديك توقعات عالية بأنك إذا ساعدت شخصا 
ما فعليه أن يساعدك يف املقابل. فالشخص الذي تساعدينه ال 
جيب عادة أن يكون الشخص الذي تريدين املساعدة منه. فهما 

شخصان خمتلفان يف معظم احلاالت.
عن  اسألي  مساعدة،  إىل  حباجة  ما  شخص  مع  تتحدثني  حني 
الذي جيعله  ما  أو  املقبلة،  األشهر  يواجهها يف  اليت  التحديات 
يعاني من صعوبات يف العمل. حاولي أن ال تفكري يف الكيفية 
اليت ميكنك بها إقناعه حبل ما بل بالتفكري بكيفية مساعدة هذا 
الشخص حقا. اسألي الشخص إذا كان ميكنك تعريفه إىل شخص 

ميكنه مساعدته أو يفيد عمله.
تثقني  الذين  األشخاص  اطليب من  املساعدة،  تبحثني عن  حني 
اعطيهم  حمددة.  مبشكلة  يتعلق  فيما  نصيحتهم  أو  رأيهم  بهم 
تفاصيل كافية عن املشكلة لكي حتصلي على إجابة، ولكن إذا 

سألت مثال »كيف ميكنين زيادة إيراداتي« فال أحد سيساعدك.

أي  يف  الشبكي  الربط  على  ملساعدتك  النصائح  بعض  إليك 
مناسبة:

1. ليكن لديك الكثري من بطاقات العمل. نعم، ال يزال الناس 
يستخدمون بطاقات العمل. ولكن السر ليس يف إعطائهم بطاقة 
العمل اخلاصة بك، بل باحلصول على بطاقات العمل اخلاصة بهم. 
حينها ستحظني بالفرصة إلرسال رسالة أو مالحظة هلم. ستفوزين 
باللعبة عن طريق مجع البطاقات، وليس تسليم بطاقات العمل 

اخلاصة بك.

2.احرصي على إجراء اتصال بصري مع الشخص الذي تتحدثني 
عن  حبثا  الغرفة  يف  أبدا  بعينيك  تدوري  ال  فقط.  ومعه  معه، 
عالقة  بناء  على  ركزي  لقائه.  تأملني  الذي  التالي  الشخص 

شخصية حتى ولو لفرتة وجيزة.

3. احرصي على إشراك الناس كلما استطعت ذلك. فإذا كان 
شخص ما قريب منك يبدو خجوال بعض الشيء ولكنه قد يرغب 
بأن يكون طرف يف احملادثة، وإذا مل تكن احملادثة شخصية، 
فوسعي دائرة احملادثة. ميكنك لقاء بعض األشخاص املدهشني 
اجتماعية  بأنك  لك  وتعزيز نفسك ورسم صورة  إذا فعلت هذا 

وحمبة.

4. ال توافقي على االجتماعات على الغذاء أو العشاء. فاالجتماعات 
أثناء تناول القهوة أسرع وأكثر أمنا.

5.    جتنيب الوجبات اليت تشمل أكثر من 10 أشخاص جيلسون 
على نفس املائدة ألنك لن تتمكين سوى من التحدث مع شخصني 
عادة  تكون  االجتماعات  ومثل هذه  األكثر.  على  منهم  ثالثة  أو 
أطول من اجتماعات الغذاء أو العشاء اليت تشمل عدد أقل من 
األشخاص ألن تقديم الطعام واجللوس على املائدة يتطلب وقتا 

أطول.

ميكنك  ثم  عادية  أمور  عن  مهذبة  حمادثة  بإجراء  أوال  قومي   .6
التحدث عن العمل. فجميعنا بشر وحنب احملادثات الودية طاملا 

أنها قصرية وغري تدخلية.

كيف تكّونني شبكة من العالقات 
يف األحداث املتعلقة بالعمل؟

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 

إذا قدمت نفسك كمحرتفة مهنية بشكل صحيح على اإلنرتنت، 
ستحصلني على عروض للعمل حتى حني ال تتقدمني لطلب لشغل 

وظيفة. 
تكوني  أن  عليك  أحالمك،  وظيفة  على  احلصول  أجل  من  ولكن 

مستعدة:

1       جيب أن يكون شكلك مناسبا للعمل

ترتدي  أن  عليك  حاليا  وظيفة  عن  تبحثني  تكوني  مل  لو  حتى 
ثيابا الئقة بالعمل. ال أعين بذلك أن عليك أن ترتدي بدلة حني 
خترجي لتناول القهوة مع صديقاتك ولكن انتبهي إىل مالبسك 

وشخصيتك طوال الوقت.

ما  عمل  قد جتعل صاحب  الئقة  غري  أو  قذرة  مالبس  فارتداء   
يف  شاهدك  لو  حتى  للتوظيف  خطط  أي  من  لألبد  يستبعدك 

احلديقة.

2       احرصي على الطريقة اليت تبدين بها على اإلنرتنت

موقع  على  صورتك  بالعمل يف  الئقة  تبدين  ال  أن  األسوأ  من 
الذي  الوقت  من  أن %19  الدراسات  إحدى  أظهرت   .LinkedIn
مواقع  على  ملفك  يقرأون  وهم  موظفني  عن  الباحثني  يقضيه 
التواصل االجتماعي يكون خمصصا لصورة امللف اليت وضعتها. 
قومي بتحميل صورة الئقة ومهنية ويفضل أن تكوني تبتسمني 

فيها ابتسامة تدل على ثقتك بنفسك لكي يظلوا يتذكرونك.

يتفحص أكثر من 60% من الباحثني عن موظفني ملفات املرشحني 
يراه  أن  ما ميكن  بوك. فاحرصي على  للعمل على موقع فيس 

الناس على صفحتك على الفيس بوك.

3       قومي بتحديث ملفك باستمرار

احرصي على أن تكون سريتك الذاتية على اإلنرتنت حمدثة طوال 
الوقت سواء على موقع LInkedin أو غريها من مواقع البحث عن 

 .Bayt.com عمل مثل

أضيفي مؤهالت ومهارات وخربات عمل ودورات تدريب جديدة... 
ستكون فرصة حصولك على وظيفة أحالمك أكرب إذا كنت دائما 

متقدمة خبطوة على املهنيني اآلخرين يف جمالك. 

4       انضمي إىل احملادثات على اإلنرتنت

ال تنتظري حتى تفقدي وظيفتك أو حتى املرحلة اليت جيب عليك 
فيها إجياد عمل آخر قبل االخنراط على اإلنرتنت يف شبكات مهنية 

على Linkedin أو فيس بوك.

 انضمي إىل جمموعات االهتمامات املشرتكة على Linkedin وفيس 
بوك واتبعي صفحات الشركات اليت تريدين العمل فيها. أظهري 
خربتك ومعرفتك عن طريق الرد على املنشورات وبدء نقاشات 
جديدة. فهذه طريقة رائعة للقاء مهنيني آخرين وبناء عالقات مع 

زمالء وأصحاب عمل حمتملني.

5       قومي بتحديث تفاصيل االتصال اخلاصة بك

هاتفك  ورقم  اإللكرتوني  بريدك  عنوان  يكون  أن  على  احرصي 
مدرجني كوسيلة لالتصال بك على Linkedin. عالوة على ذلك، 
تكوني  مل  إذا  أنه  حبيث  التذكري  إعدادات  تعدل  أن  احرصي 
تتفقدين Linkedin بشكل منتظم، ميكنك تلقي رسائل إلكرتونية 
بشأن الرسائل املباشرة اجلديدة وبشأن من قام بتفحص ملفك. 
وحتى لو مل تكوني تبحثني عن عمل اآلن من اجليد معرفة أنه يتم 

التفكري بك لشغل وظيفة ما.

يف حني أن مؤهالتك مهمة، إال أن اخلرباء يقولون لنا يف الفرتة 
األخرية أن أصحاب العمل يوظفون األشخاص غالبا بناء على صفات 
يف شخصياتهم وليس بناء على اخلربة الوظيفية أو املهارات ذات 
ولكنه  الذاتية،  إهمال سريتك  عليك  أن  هذا  يعين  وال  الصلة. 
يعين أنها لن تكون كافية لكي حتصلي على وظيفة. إليك قائمة 

بأكثر الصفات املرغوبة يف املوظف وفقا ألصحاب العمل:

1.    النزاهة
يبحث أصحاب العمل عن موظف جدير بالثقة. من الرائع أن تكوني 
ودودة وشعبية، ولكن إذا كان ال ميكن ائتمانك على معلومات 
سرية أو حماسبتك على أعمالك، لن يتم توظيفك. حني يتم طرح 
ذلك،  غري  أو  العمل  يف  بسلوكك  متعلقة  عليك  معينة  أسئلة 
أظهري نزاهتك عن طريق تسليط الضوء على األوقات يف حياتك 
والقدرة  للثقة  واستحقاقك  نزاهتك  فيها  أسفرت  اليت  املهنية 

على االعتماد عليك عن نتائج رائعة.

2.    القدرة على التكيف

يف الصناعات اليت تتطور باستمرار يف وقتنا احلالي، فإن التغري 
هو الثابت الوحيد. خالل مقابلة العمل، أظهري استعدادك للتكيف 
التكيف هي صفة  على  القدرة  تتقلص.  أو  الشركة  تنمو  حني 
عن  سؤالك  يتم  حني  العمل.  ألصحاب  بالنسبة  مرغوبة  جتعلك 
الصعبة،  املواقف  أو  الضغوط  مع  فيها  تتعاملني  اليت  الكيفية 
حتدثي عن جتاربك السابقة اليت كان عليك فيها االضطالع بأدوار 
متعددة خارج نطاق مسؤوليتك ملساعدة رئيسك وشركتك على 

حتقيق األهداف.

3.    االحرتافية

مقابلة  إىل  يدخل  الذي  الشخص  األكثر جناحا هو  الطلب  مقدم 
العمل ويده ممدودة من أجل املصافحة، والذي قام بالبحث عن 
معلومات عن الشخص الذي جيري معه املقابلة والشركة، والذي 

يرتدي مالبس تناسب ثقافة مكان العمل.

4.    القدرة على حل املشاكل

املشاكل  حل  على  قادر  شخص  تكوني  أن  رئيسك  سيحب 
وليس شخصا اعتماديا وأنانيا. كيف ميكنك أن تثبيت أنك قادرة 
نظام  هناك  كان  إذا  ما  السؤال  طريق  عن  ابدأي  ذلك؟  على 
اليت  الكيفية  عن  سئلت  وإذا  واألفكار.  احللول  القرتاح  مطبق 
عن  عربي  العمل،  يف  مشكلة  نشوء  حال  يف  بها  ستتصرفني 
استعدادك للتفكري واقرتاح حلول على مديرك بدال من الشكوى 

أو ترك هذه املهمة لغريك.

5.    املبادرة

هل أنت حباجة إىل أن يتم دفعك الختاذ إجراء ما أم أنك معروفة 
بكونك تأخذين املبادرة؟ يف مقابلة العمل، قدمي دائما أمثلة على 
الكيفية اليت عملت بها بشكل مستقل. القدرة على اختاذ زمام 
املبادرة دون أن يتم طلب هذا منك يظهر ثقتك بنفسك ومحاسك 

وهي صفات مرغوبة جدا يف املوظف.

6.    الوالء

هل هدفك هو تسديد الفواتري أم أنك تبحثني عن شركة وفريق 
حني  الزمن؟  مر  على  معهم  نفسك  وتنّمي  تتعلمي  أن  ميكنك 
تناقشني جتربة عملك السابقة، احرصي على اإلشارة إىل الفرتة 
إجنازاتك، وأسباب  اليت اضطلعت بها مبسؤوليات معينة، وإىل 
اهتمامك بالعمل. املهم هو أن تثبيت أنك قادرة على أن تكوني 
وفية لشيء ما سواء كان شركة أو مكان تطوعت فيه أو فريق 
أو جتربة عمل معينة أو أي شيء آخر. حتدثي عن هذه التجارب 

بالتفصيل إلثبات والئك.

كيف ميكن اختيارك لشغل وظيفة ما 
حتى حني ال تكوني تبحثني عن عمل

6 صفات يف شخصيتك قد تساعدك 
يف احلصول على وظيفة
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مــن هــنا وهــناك

قلعة Moszna هي واحدة من أمجل قالع العامل اليت تقع يف بولندا، 
من  اجلنوبي  اجلزء  يف  املوجودة  التارخيية  املعامل  أعرق  من  وتعترب 

البالد واليت بنيت يف القرن السابع عشر.
وتتكون من 365 غرفة و99 برجا ومت العثور على العديد من األقبية 
واحلجرات األرضية حتت حديقة القلعة أثناء عمليات االستكشاف، واليت 
أنها تعود لقلعة قدمية بنيت يف املكان  يزعم املستكشف هبارثال 

نفسه يف زمن أقدم، ولكن تلك النظرية مل يتم إثبات صحتها.
ولفتت تقارير بهذا الصدد إىل أن القلعة تتمتع بتصميم خيالي شبيه 
بالقالع األسطورية وقالع ديزني، وبرغم أنها قد صممت يف األساس 
على طراز باروك، إال أنه مت تغيري العديد من أجزائها على مر العصور 
مثل اجلناح الشرقي الذي صمم على الطراز القوطي واجلناح الغربي 
الذي صمم على طراز عصر النهضة. ويقع قصرbaroque يف منتصف 
القلعة وقد مت تدمريه جزئيا بواسطة حريق عام 1869 ثم مت ترميم األجزاء 
املدمرة يف العام نفسه بواسطة فرانز هيوبرت فون تايلي وينكلر والذي 
قام أيضا بتوسعة املكان بإضافة اجلناح الشرقي عام 1900 واجلناح 

الغربي عام 1914.
ومن اجلدير ذكره أن اإلمرباطور األملاني ويلهلم الثاني قام بزيارة 
القلعة مرتني أثناء رحالت صيده، ووثقت زيارته يف عام 1911 وقد 
عام  وحتى   1866 عام  منذ  وينكلر  تايلي  لعائلة  ملكا  القلعة  كانت 
1945 عندما اضطروا ملغادرتها عندما احتلها اجليش األملاني والذي 
تسبب دمار عدة من احناء القلعة، ثم هومجت القلعة ثانية خالل احلرب 
العاملية الثانية، ولكن مل تتعرض للكثري من اخلسائر. وبعد احلرب 
العاملية الثانية أصبحت القلعة حتت إدارة العديد من املؤسسات ألنها 

قانونا مل تعد ملكا ألحد.
ويف العام 1972، أصبحت القلعة دارا لالستشفاء ثم حتولت مع مرور 
الوقت بعدها بعدة سنوات إىل مركز للرعاية الصحية العامة حتى نقل 
املركز مؤخرا إىل مبنى جماور، ومن ثم مت فتح القصر للعامة كمزار 
يتضمن  الداخل  يف  فين  معرض  افتتح   ،1988 عام  ومنذ  تارخيي. 
معروضات ألشهر الفنانني. وباإلضافة إىل هذا، حيتوي القصر على 
حديقة رائعة بال حدود حتتوي على غابة شجرية وعدة مروج وحديقة 
صممت بواسطة هيوبرت فون تايلي وينكلر نفسه قبل بناء القلعة، 
وحاليا تستخدم القلعة كمتحف وفندق فاخر يتضمن العديد من املطاعم 

الفاخرة، كما يتم استعماهلا أحيانا كمعسكر صيفي.

 تعرف على أمجل قالع العامل!

تعد واحة دبي احلضرية ساحة لعدد كبري من األثرياء، سواء الشرق 
أوسطيني أو العامليني، وكلهم يرغبون يف العيش داخل قصور 
تتماشى ومتطلبات حياتهم الفاخرة. بدأت تظهر هناك خالل اآلونة 

األخرية صيحة املنازل الرائعة املشيدة حتت املاء!
الطافية، وهي  البحر  وأطلق على تلك املنازل اسم فيالت فرس 
عبارة عن قصور مائية موجودة يف جزر العامل، وقد مت الكشف عنها 
العام املاضي، وبعد أن مت تزويدها مبجموعة من التحديثات الرائعة، 

وصل سعر الفيال الواحدة لـ 2.5 مليون اسرتليين.
وهناك مستوى من كل فيال مقامة على مساحة 4 آالف قدم مربع 
حتت سطح املاء، وهو ما يسمح لألشخاص املقيمني بها مبشاهدة 

مناظر رائعة للشعاب املرجانية اجلميلة.
وكل فيال مزودة بـ 3 مستويات و4 مناطق للنوم، كما أنها مزودة 
بغرفة نوم رئيسية حتت سطح املاء، وكذلك غرفة خاصة بالرتفيه 
على مساحة تقدر حبوالي 861 قدما مربعا، وهناك حديقة للشعاب 

املرجانية تزيد مساحتها عن 600 قدم مربع.
وتلك الفيالت عبارة عن جزء من أرخبيل يطلق عليه اسم »العامل« 
ممتد على مساحة تقدر بـ 2.5 ميل قبالة الساحل، ويفرتض إنشاء 

ذلك األرخبيل على شكل خريطة العامل.
وتشكل 6 من هذه اجلزر مشروع »قلب أوروبا« الذي يهدف لتوفري 
منتجع سياحي فاخر مستوحى من أشهر الدول األوروبية. ورغم أن 
املشروع لن يكتمل حتى العام املقبل، إال أن 3 من الفيالت الطافية 

مت بيعها بالفعل، وينتظر بيع املزيد يف املستقبل.

 فيالت زجاجية مغمورة باملاء!
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الصيف  نهاية  حبلول  البالد  يف  سجون   5 إغالق  هولندا  تعتزم 
أمسرتدام 19 سجنا يف  إغالق  بعد 4 سنوات من  اجلاري، وذلك 
2013، بسبب قلة اجملرمني، وفق ما ذكرت صحيفة »إندبندنت« 

الربيطانية.

ألفي  من  يقرب  ما  تسريح  إىل  اخلمسة  السجون  إغالق  وسيؤدي 
موظف، سيتم نقل 700 منهم فقط إىل دوائر حكومية أخرى عاملة 

يف إطار إنفاذ القانون يف البالد.

ويأتي اللجوء إىل إغالق السجون يف هولندا بسبب اهلبوط املتسارع 
يف معدالت اجلرمية يف البالد منذ عام 2004.

وقد وصلت مشكلة السجون الفارغة يف هولندا إىل النقطة اليت 
دفعت احلكومة إىل »استرياد« 240 معتقال من النرويج يف سبتمرب 

املاضي، فقط للحفاظ على إشغال هذه املرافق.

وأعلن وزير العدل اهلولندي، أرد فان دير ستور، أمام الربملان، 
أن اإلبقاء على السجون الفارغة من دون إشغاهلا يكلف البالد أمثانا 

باهظة بالنسبة هلذا البلد الصغري.

وهناك عوامل عدة تكمن وراء اخنفاض معدالت اجلرمية يف هولندا، 
يتعلق  ما  ال سيما يف  املرنة،  القوانني  املثال  سبيل  على  بينها 
املراقبة  ونظم  التأهيل  إعادة  برامج  على  والرتكيز  باملخدرات، 

اإللكرتونية املتطورة.

ويبلغ عدد السجناء يف هولندا 69 معتقال لكل 100 ألف شخص يف 
بلد يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة، بينما يف الواليات املتحدة 
األمريكية يرتفع العدد إىل 716 سجينا لكل 100 ألف شخص، وهو 

األعلى بالعامل.

 بلد يغلق سجونه و«يستورد« معتقلني!

أعلن علماء فلك بريطانيون، انهم اكتشفوا كوكبني قابلني للحياة، 
من  فقط  ضوئية  سنة  مليون   12 بعد  على  يقعان  أنهما  أوضحا 

الشمس.
وحبسب ما نقلت صحيفة »تلغراف«، فإن الكوكبني يدوران حول 
جنم يسمى »تاو قيطس« وهو جنم يقع يف جمموعة »سيتيس«، 

مياثل حجم الشمس.
كواكب   4 الشمسية  اجملموعة  يف  للحياة  القابلة  املنطقة  وتضم 
العيش يف  إمكانية  لكن  األرض،  كوكب  حجمها  يقارب  صخرية، 

الكوكبني احملددين ما تزال غري مضمونة.
وتسجل املنطقة درجة حرارة معتدلة، فهي ليست باردة جدا كما 
املياه  لتوفر  بيئة مناسبة  الذي يتيح  األمر  أنها غري حارة بشدة، 

بشكل سائل.
النجم تنذر مبخاطر عدة، قد  لكن أقراص احلطام اليت تدور حول 
جتعل من الصعب إقامة حياة على الكوكبني، بالنظر إىل تساقط 

كويكبات ومذنبات.
مرة عن   1.7 بواقع  املستكشفني،  الكوكبني  ويقل حجم كل من 
األرض، مما جيعلهما أصغر كوكبني على اإلطالق يدوران حول جنم 

شبيه بالشمس.
واعتمد العلماء يف رصدهم على بيانات من مرصد أوروبا اجلنوبي 
يف شيلي، فضال عن مرصد »كيك« يف منطقة مونا كيا، جبزيرة 

هاواي األمريكية.

راندا يف  ببلدية  العامل  للمشاة يف  جسر  أطول  افتتاح  مؤخرًا  مت 
سويسرا، ويبلغ طول ذلك اجلسر 494 مرتا وترتفع أعلى نقطة به 

عن سطح األرض مسافة قدرها 86 مرتا.

الذي يوصف بكونه »أعجوبة معمارية« فوق  وميتد ذلك اجلسر 
وادي يقع بني منطقيت غراشني وزيرمات. وميكن لألشخاص الذين 
اجلبلية  املناظر  مبشاهدة  يستمتعوا  أن  واملشي  التجول  حيبون 

والطبيعية اخلالبة اليت يوفرها هلم ذلك اجلسر الرائع.

وأشارت تقارير إىل أن اجلسر بات يتيح للجميع اختصار وقت الرحلة 
إىل 10 دقائق مقارنة بفرتة الـ 4 ساعات اليت كانت تستغرقها يف 
السابق. ومن اجلدير ذكره أنه وقبل بناء ذلك اجلسر، كانت مقاطعة 
هونان ) جنوب الصني ( مقرًا ألطول جسر مشاة يف العامل ) بطول 

قدره 430 مرتًا وارتفاع عن سطح األرض بـ 300 مرتًا (.

فقط  املاضي  العام  أعلنوا  قد  دبي  امارة  املسؤولون يف  وكان 
الزجاج يف  من  بأرضية  مزود  جديد  افتتاح ممشي  اعتزامهم  عن 
الطابق الـ 80 بأطول ناطحة سحاب يف مشروع مدينة أيكون سييت، 

وسيكون ذلك املمشي على ارتفاع يقدر حبوالي 235 مرتًا.

 افتتاح أطول جسر للمشاة يف العامل 
بسويسرا!

اكتشاف كوكبني “قابلني للحياة” خارج 
جمموعتنا الشمسية

جزيرة صغرية ال تتعدى مساحتها 549 كيلومرت مربع، ويسكنها حنو 
170 ألف نسمة، لكنها حمور التوترات يف معظم العامل، وقد تكون 

سببا يف احلرب العاملية الثالثة أو حتى نهاية العامل.
اهلادئ،  احمليط  تقع يف  اليت  »غوام«  جزيرة  هي  اجلزيرة،  تلك 

ويتواجد فيها واحدة من أهم القواعد البحرية واجلوية األمريكية.
مسرح  هي  اجلزيرة،  تلك  كانت  اآلن،  وحتى  طويلة  عقود  ومنذ 
سواء  منافسيها  وكافة  املتحدة،  الواليات  بني  ما  الدائر  التوتر 

االحتاد السوفييت سابقا، أو كوريا الشمالية حاليا.
وحذرت كوريا الشمالية، يف صباح اليوم األربعاء 9 آب، من أن 
جزيرة »غوام« باتت هدفا عسكريا لبيونغ يانغ، ردا على تصرحيات 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إنه يف حال شكلت 
»نارا  سيصلون  فإنه  ألمريكا  »نوويا«  تهديدا  الشمالية  كوريا 

وغضبا« ليس له مثيل من قبل.
ونشرت شبكة »إن بي سي نيوز« األمريكية تقريرا حول سر تلك 

اجلزيرة، وحتوهلا إىل حمور كافة التوترات العاملية.

سر جزيرة صغرية قد تكون سببا يف احلرب 
العاملية الثالثة
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من هــنا وهــناك

اعلن جملس العموم الربيطاني اليوم )االثنني( أن دقات ساعة 
»بيغ بن« الشهرية يف الربملان الربيطاني، ستتوقف ظهر يوم 

21 أغسطس )آب( اجلاري.

 وسيبقى احلال كذلك خالل معظم الفرتات يف السنوات األربع 
املقبلة أثناء أعمال الرتميم.

وستتوقف املطارق اليت كانت تقرع اجلرس، البالغ وزنه 13.7 
طن، على رأس كل ساعة كل يوم خالل الـ157 عاما املاضية 
عن العمل، على الرغم من أنها ستعمل يف مناسبات استثنائية، 

مثل احتفاالت العام امليالدي اجلديد.

األساسي  العمل  »هذا  إن  الساعة،  حارس  جاجز  وقال ستيف 
سيحفظ الساعة لفرتة طويلة قادمة، كما سيحفظ املبنى الذي 

حيملها وهو برج إليزابيث تاور«.

وقصر وستمنسرت عند ضفة نهر التيمس الذي يضم الربملان، 
مسجل على الئحة مواقع الرتاث العاملي، وهو أحد أهم املواقع 

السياحية يف بريطانيا.

وشجع جاجز عامة الناس على التجمع يف ساحة الربملان القريبة 
يوم  يصمت  أن  قبل  للجرس،  األخرية  الدقات  إىل  لالستماع 

)االثنني( املقبل.

 جرس »بيغ بن« يصمت بدءاً 
من االثنني )بعد غد( لـ 4سنوات

كسبت جنمة البوب األمريكية تايلر سويف دعوى أمام حمكمة احتادية 
أمريكية بعد أن حكم هلا احمللفون بتعويض رمزي دوالر واحد ضد 
منسق األغاني ديفيد مولر الذي اتهمته باإلمساك مبؤخرتها العارية 

أثناء جلسة تصوير.

وأدانت هيئة احمللفني املكونة من مثانية أعضاء يف حمكمة جزئية 
أمريكية مولر باالعتداء على سويفت خالل التقاط الصور.

يوم،  من  أقل  يف  مشاورات  أجرت  اليت  ذاتها،  اهليئة  ورفضت 
مزاعم مولر بأن فريق العمل اخلاص باملغنية تسبب يف فصله من 

عمله يف حمطة إذاعية بتوجيه اتهامات زائفة ضده.

وقال دوجالس بالدريدج حمامي سويفت )27 عاما( أثناء مرافعته 
اخلتامية يف القضية إن مولكته طلبت دوالرا واحدا فقط تعويضا 
عن األضرار اليت حلقت بها ألنها ال ترغب يف إفالس مولر وإمنا 

تهدف لتوجيه رسالة وحسب.

وأضاف قائال »ذلك يبعث برسالة لكل امرأة أنها صاحبة القرار فيما 
هو مسموح بالنسبة ألجسادهن«، موضحا أن هذا هو املبدأ الذي 

حتاول سويفت الدفاع عنه.

ووالدتها  سويفت  مبقاضاة  بدأ  الذي  هو  عاما(   55( مولر  كان 
ومندوبها لدى احملطات اإلذاعية فرانك بيل لتسببهم يف فصله من 

عمله براديو )كيه.واي.جي.أو(.

ورفعت سويفت بعد ذلك دعوى تتهم فيها مولر بالتحرش اجلنسي، 
وقالت يف دعواها إن إثارة قضية التحرش »ستصبح مثاال لنساء 
الشائنة  األفعال  هذه  عالنية  يعايشن  أن  يرفضن  رمبا  أخريات 

واملهينة مرة أخرى«.

تايلر سويفت تكسب دعوى 
التحرش    
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صحافية حتصل على أعلى تعويض 
طالق بالعامل

قالت فرق إنقاذ فرنسية، إن شقيقني أملانيني توفيا على ما يبدو 
بسبب اخنفاض حرارة اجلسم عندما داهمتهما عاصفة، أثناء تسلق 

نهر جليدي يف منطقة مون بلون.

وأضافت هيئة اإلرشاد اجلبلي يف شامونيه، اخلميس، أن الرجلني 
وهما يف األربعينيات من العمر، شرعا يف تسلق جبل مون بلون دو 

تاكيل، االثنني، بينما كانت األحوال اجلوية جيدة.

على  القمم  من  بنجاح سلسلة  اجتازا  الرجلني  أن  اهليئة  وأوردت 
الطريق املعروف باسم “إجيويل دو ديابل”، ووصال إىل ارتفاع 
يقارب 4200 مرت، ولكنهما علقا بعد ذلك يف عاصفة ثلجية مع رياح 

تصل سرعتها إىل 120 كيلومرتا يف الساعة.

وحبسب ما نقلت األسوشتيد برس عن اهليئة، مت العثور على جثتيهما 
األربعاء، وجاءت أسرتهما إىل شامونيه الستالم اجلثمانني.

 شقيقان يتجمدان حتى املوت 
أثناء تسلق جبل بفرنسا

الروسية داشا زوكوفا على أكرب  من املنتظر أن حتصل الصحافية 
تعويض مالي يف العامل من زوجها الذي مت اإلعالن أخريًا عن طالقها 
رومان  واألعمال  املال  وإمرباطور  الروسي  امللياردير  وهو  منه، 
أبراموفيتش، الذي ُيعترب أيضًا أحد أشهر وأثرى الرجال يف روسيا، 

ورمبا يف العامل بأكمله.
وأعلن أبرافوميتش، االثنني، انفصاله عن زوجته زوكوفا بعد زواج 
استمر 10 سنوات ورغم أّنها أجنبت له طفلني، إال أّنهما أعلنا أّنهما 
سيواصالن العمل سويًا من أجل إجناح األعمال اليت ميتلكانها، ومن 

أجل تربية أطفاهلما أيضًا.
وتعمل زوكوفا رئيس حترير جمللة ميتلكها طليقها أبراموفيتش، فيما 
تبلغ هي من العمر 36 عامًا بينما يبلغ هو من العمر 50 عامًا. أما 
إعالن الطالق فيأتي بعد أيام قليلة من ظهور أبراموفيتش يف مناسبة 
اجتماعية من دون زوجته يف مدينة سان بطرسربغ، وهو ما أثار محلة 

كبرية من التساؤالت واجلدل وانتهت بإعالن الطالق بينهما.
وقالت جريدة »ديلي ميل« الربيطانية إّن زوكوفا تستعد لتسجيل رقم 
قياسي جديد يف عامل تعويضات ما بعد الزواج، إذ يتوقع أن يصل 
التعويض الذي ستحصل عليه عن السنوات العشر اليت قضتها يف 
كنف امللياردير الروسي إىل 7 مليارات جنيه اسرتليين )9.1 مليار 
دوالر(، وهو ما سيعين أّن تعويض الطالق هلذه الصحافية الشابة 
حصلت  أن  يسبق  مل  إذ  اإلطالق،  على  العامل  األعلى يف  سيكون 

مطلقة على مثل هذا املبلغ من زوجها.
بعيد  حتتفل  وهي  زوكوفا  التقطت  قد  الكامريات  عدسات  وكانت 
ميالدها يف نيويورك بصحبة أطفاهلا االثنني، ومل يظهر يف أّي من 
يديها خامت الزواج، وكان ذلك يف الثامن من شهر حزيران املاضي، 
وهو األمر الذي أثار بعض الشكوك أيضًا لدى وسائل إعالم أجنبية، 

وهي الشكوك اليت تأكدت بإعالن االنفصال.
املعروف  األعمال  لرجل  الثالثة  الزوجة  هي  زوكوفا  أّن  إىل  يشار 
أبراموفيتش، أّما زوجته الثانية فحصلت على تعويض بعد طالقها 
منه بلغ 150 مليون جنيه اسرتليين، وكان ذلك يف العام 2007، أّي 
قبل عشر سنوات، وكان ذلك الرقم هو األعلى على مستوى العامل 
يف ذلك احلني من بني كل قضايا الطالق اليت شهدها العامل، فيما 
يتوقع أن يسجل طالق أبراموفيتش اجلديد رقمًا قياسيًا جديدًا يف 

هذا اجملال. 

وحبسب صحيفة »مرتو« الربيطانية فإن »البعض يعتقد أن باميال 
عمرها حنو 20 عاما فقط يف حني أنها يف الواقع تبلغ اآلن حنو 

58 عاما«.

والربامج  األفالم  من  العديد  يف  باميال  »ظهرت  الصحيفة  وقالت 
التلفزيونية على مدى سنوات طويلة وهي تبدو وكأنها ال تكرب«.

وأشارت إىل أن باميال تعد أيضا فتاة غالف وأنها ظهرت كذلك يف 
عدد من الربامج الكوميدية املثرية يف إيطاليا.

وأضافت »ارجعت باميال سبب مظهرها الشاب إىل تناوهلا طعاما 
صحيا طوال حياتها وهذا املظهر جذب هلا عددا كبريا من املعجبني 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  متابعي صفحتها  عدد  أن  لدرجة 

وصل إىل 126 ألف شخص«.

 تعرفوا على املمثلة اإليطالية 
اليت ال تكرب

يف مسعى لتوفري امكانية االستمتاع بتجربة التجوال حول العامل بأقل 
بانشاء جزيرة اصطناعية، وصممتها  الدمنارك  تكلفة ممكنة، قامت 
على هيئة خريطة العامل يف مدينة هوبرو. وأعلنت أن مبقدور حميب 

املغامرة زيارتها والتجول فيها يف أي وقت.
 Verdenskortet باسم  بالدمناركية  تعرف  اليت  اخلريطة  تلك  وزودت 
مبسار ميكن لألشخاص السري عليه مشيا على القدمني، ويتألف من 

تربة وطبقة أحجار متماسكة.
وبدأ هذا املشروع االستثنائي شخص يدعى سورين بولسون عام 
1944 يف املدينة اليت نشأ بها أثناء طفولته يف حبرية كليجرتوب، 
ومت االنتهاء منه متامًا عام 1969، وهو العام الذي تويف فيه سورين. 
جمموعة  يوفر  الذي  احلديقة  مركز  من  اليوم  اخلريطة  تلك  وتتألف 

أنشطة يف اهلواء الطلق ومساحة مناسبات ضخمة للزوار.
قدم،   150 وعرضها  قدم   300 العاملية  اخلريطة  تلك  طول  ويبلغ 
ميال يف  حوالي69  متثل  بوصات   10 قدرها  مسافة  كل  أن  وتبني 
العامل احلقيقي. وباإلضافة اىل أنها تسمح للزوار باالستمتاع جبولة 
هة  حول العامل يف ملح البصر، فإن اخلريطة تقدم أيضًا رحالت موجَّ
لكل املهتمني، مع االستمتاع بكوب من القهوة وأنواع كعك مميزة.

الدمنارك تتيح إمكانية التجول حول 
العامل عرب جزيرة »خريطة العامل«
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»داعش« يضرب يف غزة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

عند احلدود مع مصر، ما أدى إىل مقتله وإصابة رفيقه، واستشهاد 
أحد عناصر الكتائب نضال اجلعفري )29 سنة(، وإصابة أربعة آخرين 
جبروح متفاوتة. ويأتي التفجري بعد شهرين على التفاهمات بني 
القاهرة و »محاس«، واليت مبوجبها منعت احلركة حترك السلفيني 

عرب جانيب احلدود.
وفيما نعى تنظيم »داعش- والية سيناء« يف بيان منفذ العملية 
قتلها ومطاردتها  مثار  »محاس حتصد  أن  معتربًا  ب،  مصطفى كلاّ
ب كانت »سيناء  وتدمريها املساجد يف قطاع غزة«، وأن وجهة كلاّ
للنضمام إىل صفوف التنظيم »للجهاد العيين«، علمت »احلياة« 
من مصادر موثوقة أن األجهزة األمنية التابعة لـ »محاس« اعتقلت 

ب مرات عدة خلل السنوات املاضية. االنتحاري كلاّ
ويفتح احلادث ملف »داعش« يف قطاع غزة الذين ازدادت قوتهم 
وتعمل حبرية  افتتاحها  وتوسع نشاطاتهم من خلل مؤسسات مت 

نسبية منذ سنوات عدة.
وكانت أجهزة أمن »محاس« اعتقلت مئات السلفيني عقب وقوع 
انفجار عرضي يف مدينة خان يونس قبل حنو ستة أشهر، مت إطلق 
معظمهم، وبقي عشرات يف انتظار حماكمتهم بتهمة »اإلرهاب«. 
لكن التحقيقات أظهرت وجود »خليا نائمة« لتنظيم »داعش«، كما 
عثر على كميات كبرية من األسلحة والذخائر ومواد متفجرة، من 

بينها مادة »تي أن تي« شديدة االنفجار.
كما قتلت األجهزة األمنية أحد عناصر التنظيم قبل حنو عامني بينما 
كان يستعد الرتكاب جرائم يف القطاع، وزجت بعشرات منهم يف 
السجن، قبل أن تفرج عن معظمهم بعد حوارات دينية مكثفة داخل 
السجن. إال أن احلركة اليت حتكم القطاع منفردة منذ عام 2007، مل 

تلجأ إىل »العنف« و »احلل األمين« سوى يف مرات نادرة.
أن  من  غزة  قطاع  والقلق يف  الصدمة  من  أجواء  احلادث  وأشاع 
تتكرر مثل هذه »العمليات اإلرهابية« اليت طاملا تابعوها عرب وسائل 
اإلعلم يف مصر والعراق وسورية وغريها من الدول، خصوصًا أن 
من املتوقع أن توجه »محاس« ضربات قوية للتنظيم يف القطاع 

خلل الساعات واأليام املقبلة.
ب اليت  وبدا القلق واضحًا أيضًا يف رد فعل عائلة االنتحاري كلاّ
استنكرت يف بيان »فعلته وتربأت منه ورفضت دفنه«، ويف موقف 
الفصائل والقوى الوطنية اليت نددت بالعمل »اجلبان«، لكنها دعت 
اجلبهة  وبتمتني  اجلميع  بتضافر جهود  املتطرف  الفكر  معاجلة  إىل 
األمن  على  واحلفاظ  احلدود  أهمية محاية  على  وشددت  الداخلية. 
واالستقرار، مطالبة األجهزة األمنية بـ »الضرب بيد من حديد على 

أصحاب الفكر املتشدد«.
واعترب الناطق باسم وزارة الداخلية اليت تديرها »محاس« يف قطاع 
غزة إياد الُبزم، التفجري االنتحاري »مرفوضًا من كل شرائح الشعب 
الفلسطيين وعائلته وفصائله«. وتوعد »عدم السماح باملس باحلال 

األمنية أو االستقرار داخل القطاع أو على احلدود«.
ونشرت وزارة الداخلية حواجز عسكرية وشرطية يف أرجاء القطاع، 
خصوصًا يف رفح وخان يونس املتجاورتني، كما كثفت انتشارها 
ودورياتها الراجلة واحملمولة على طول احلدود املصرية خشية أن 

يقدم السلفيون على تنفيذ عمليات أخرى.

»مخيس أسود« ارهابي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

استهدف  بيضاء،  شاحنة  يف  هجومًا  نفذا  مسلحني  بأن  إسبانية 
السياح يف اجلادة قبل أن يرتجل أحدهما ويلجأ إىل املطعم اليهودي 

حيث حاول احتجاز رهائن ومت اعتقاله الحقًا.
وسارعت الشرطة اإلسبانية إىل إغلق املنطقة وإخلئها من السياح 

وتطويق املطعم وإقفال املؤسسات اإلسرائيلية يف برشلونة.
ازدحامًا  املدينة  املناطق يف  أكثر  من  رامبلس  جادة الس  وتعد 
بالسياح وفناني الشوارع حتى منتصف الليل. وقالت الشرطة يف 
بيان: »حادث صدم كبري يف الس رامبلس بربشلونة نفذه شخص 

)...( يقود حافلة، سقوط عدد كبري من اجلرحى«.
إليها  وصلت  اليت  املنطقة  حول  أمنيًا  طوقًا  الشرطة  وفرضت 
املواطنني  كاتالونيا  وحذرت شرطة  واإلسعاف.  الشرطة  سيارات 

والسياح قائلة: »ال تقرتبوا من املنطقة«.
توقيف  إىل  الرمسي  اإلسباني  إي«  يف  تي  »آر  تلفزيون  وأشار 
أن  يعتقدون  احملققني  أن  وأضاف  باهلجوم.  صلة  له  مشبوه 

شاحنتني استخدمتا، واحدة للهجوم والثانية للهرب.
بأن  برس«  »يوروبا  اخلاصة  اإلسبانية«  األنباء  »وكالة  وأفادت 
الشرطة تبحث عن شخص يدعى أدريس أوكابري تشتبه بأنه استأجر 
شاحنة على علقة باحلادث. ومل يكن واضحًا ما إذا كان أوكابري 

الشخص الذي أوقفته الشرطة.
أنه  نيوز«  »سكاي  لتلفزيون  أنور  عامر  يدعى  عيان  وقال شاهد 
وقوع  عند  بالسياح،  تكتظ  كانت  اليت  اجلادة  يف  يسري  كان 
اهلجوم، و »فجأة، مسعت صوت اصطدام، وبدأ كل من يف الشارع 
يركض ويصرخ، شاهدت امرأة جبانيب تنادي على أوالدها بصوت 

مرتفع«.
وانتشر  كبرية،  بسرعة  املكان  إىل  »الشرطة وصلت  أن  وأضاف 

رجال شرطة حيملون البنادق واهلراوات يف كل مكان«.
وقال إيثان سباييب مدير إحدى اجلمعيات اخلريية الذي كان ميضي 
إجازة يف املدينة، أنه احتمى يف كنيسة جماورة مع كثر بعد احلادث. 
وأردف: »فجأة حدثت حال من الفوضى احلقيقية... وبدأ الناس 
يركضون ويصرخون«. وتابع: »يبدو أن كثرًا من الناس جلأوا إىل 

املتاجر واملقاهي احمللية«.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف تغريدة على »تويرت«  ودان 
مساء أمس االول، »اهلجوم اإلرهابي«، وقال أن بلده ستفعل ما 
هو ضروري للمساعدة«. وزاد: »كونوا أقوياء... حنبكم«. وندد 
الربيطانية  الوزراء  ورئيسة  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
اهلجوم  ضحايا  مع  »أفكاري  ماي:  وقالت  باهلجوم،  ماي  ترييزا 
إن  اإلسعاف.  أجهزة  ومع  برشلونة  اليوم يف  وقع  الذي  الفظيع 

اململكة املتحدة متضامنة مع إسبانيا ضد اإلرهاب«.
وقال وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون يف مؤمتر صحايف 
مع وزير الدفاع جيم ماتيس ونظرييهما اليابانيني، »أنه يتم تقديم 
املساعدة القنصلية إىل األمريكيني يف املدينة« الذين دعاهم إىل 
االتصال بعائلتهم. وأضاف: »جيب أن يعلم اإلرهابيون يف مجيع 
العثور  على  وحلفاءها مصممون  املتحدة  الواليات  أن  العامل  أحناء 

عليهم وإحضارهم للعدالة«.
وكانت شاحنات كبرية وصغرية استخدمت يف حوادث إرهابية يف 
أوروبا أخريًا، من بينها »جمزرة نيس« اليت قتل فيها 86 شخصًا.

وبقيت إسبانيا بعيدة إىل حد ما من حوادث إرهاب كاليت ضربت 
فرنسا، بلجيكا وأملانيا خلل األشهر األخرية، منذ أن تعرضت ألكرب 
هجوم إرهابي يف أوروبا وقع يف آذار )مارس( 2004، عندما أسفر 
هجوم بالقنابل املليئة بالشظايا يف أربعة قطارات أنفاق يف مدريد، 
بتنظيم  مرتبطون  متشددون  تبناه  بهجوم  شخصًا   191 مقتل  عن 

»القاعدة«.
وكان تنظيم »داعش« أعلن مسؤوليته عن حادث نيس وغريه من 

اهلجمات، من بينها اعتداء باريس يف 2015.

دي ميستورا يتوقع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سورية لـ »فرتة طويلة بعد هزمية تنظيم داعش«.
ميستورا  دي  وضع  سورية،  يف  السياسة  التسوية  مسار  وحول 
اجتماعًا  »إن  قائًل:  الصراع،  إنهاء  حملادثات  جديدًا  زمنيًا  جدواًل 
سيعقد يف تشرين األول بني منصات املعارضة الثلث، الرياض 

والقاهرة وموسكو لتقويم احلقائق على األرض«.
االجتماع، سيتم عقد مشاورات ديبلوماسية يف  بأنه قبل   وأفاد 
جنيف مع فصائل املعارضة واحلكومة السورية يف منتصف أيلول 
املقبل، معربًا عن األمل بأن تؤدي هذه املشاورات التمهيدية إىل 

»حمادثات حقيقة جادة نتمنى أن تتم يف تشرين األول«.
االول:  أمس  املبعوث األممي يف مؤمتر صحايف يف جنيف  وتابع 
»يف ما يتعلق باحلكومة )السورية( نعول كثريًا على روسيا وعلى 
إيران وعلى أي طرف له نفوذ كبري على احلكومة السورية كي تكون 
مستعدة عند دعوتها إىل جنيف لبدء تفاوض حقيقي ومباشر مع أي 

منرب للمعارضة حيضر )املفاوضات(«.
وقال دي ميستورا أنه يرغب يف توحد »اهليئة العليا للمفاوضات« 
حمادثات  حاليًا  جترى  أنه  وأوضح  والقاهرة.  موسكو  منصيت  مع 
بني فصائل املعارضة، ولكن رمبا يتم عقد اجتماع رئيسي خلل 
قبل  وفودها  تنظيم  رمسيًا  األطراف  فيه  تعيد  املقبلة  األسابيع 

احملادثات املباشرة مع دمشق.
وزاد أن املعارضة »حتتاج إىل مزيد من الوقت للخروج مبقاربة أكثر 
»فرصة  هناك  أن  موضحًا  براغماتية«،  أكثر  حتى  ورمبا  مشولية، 
للمعارضة الستيعاب احلقائق على األرض وإدراك ضرورة  كبرية 

أن تتحد«.
وأكد مسؤول يف »اهليئة العليا للمفاوضات« أن حمادثات جترى 
)منصة  الفصائل  أحد  أن  موضحًا  املعارضة،  أطراف  بني  بالفعل 
القاهرة( سيزور الرياض هذا األسبوع إلجراء مزيد من احملادثات.

العلقات  د  تعقاّ أن  شأنها  من  تصرحيات  ويف  ذلك،  موازاة  يف 
واحلكومة  الدميوقراطية«  سورية  »قوات  بني  أصًل  املتوترة 
السورية، قال الناطق باسم »سورية الدميوقراطية« طلل سلو أن 
القوات األمريكية ستبقى يف مشال سورية لفرتة طويلة بعد هزمية 
ومناطق  واشنطن  بني  مستمرة  علقات  إقامة  متوقعًا  »داعش«، 

سيطرة أكراد سورية.

احلكومة تؤجل 4 ألغام...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

»زيارات شخصية«.
 اللغم الثاني فهو ِسلفة الـ 225 مليار لرية لشركة »أوجريو« اليت 
البتاّ بها لثلثة أسابيع عرب تأمني خمرج  مل يقراّها اجمللس وأرَجأ 
ة الذي سيبدأ جملس النواب  هلا بإدراجها يف مشروع املوازنة العاماّ
درَسه وإقراَره يف جلسة قريبة، وقد تَسبَّب هذا امللف بَزعل وزير 
اح الذي خرج من اجللسة لبعض الوقت ليعود  صاالت مجال اجلراّ االتاّ

ِل بعض زملئه.  إليها بعد تدخاّ
اللغم الثالث هو إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة الكهربائية لوجود 
بإعداد دفرت شروط جديد ملناقصة جديدة  عارض وحيد، والقرار 
على أن ُترفع نتيجة استدراج العروض يف جلسة للحكومة يف 15 

أيلول املقبل. 
َل باالنتخابات الفرعية يف قضاَءي كسروان  أما اللغم الرابع فَتمثاّ
د ومعارض، إذ مل يؤَت  وطرابلس، واليت ينقسم الرأي حوهلا بني مؤياّ
على ذكرها خلل اجللسة، على رغم عامل املَهل الذي بدأ يضغط 
للبتاّ مبصريها إجراًء أو إلغاًء، ولكن أعلن أن هذا امللف سَيعرضه 

وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق يف اجللسة املقبلة.
فقد إلتأَم جملس الوزراءأ أمس االول يف قصر بعبدا، يف وقت 
كان وزير الصناعة حسني احلاج حسن جيتمع يف دمشق مع رئيس 
جملس الوزراء السوري عماد مخيس، مؤكدًا جمددًا الصفة الوزارية 

والرمسية لزيارته العاصمة السورية.
وكذلك كان وزير الزراعة غازي زعيرت يلتقي نظريه السوري أمحد 
القادري، قبل ان يلتحق بهما وزير االشغال العامة يوسف فنيانوس 
إثر جلسة جملس الوزراء للنضمام حلضور معرض دمشق الدولي. 
قائًل قبيل مغادرته: »حان وقت سوريا«، ومشريًا اىل اناّ زيارات 

.» »املردة« لسوريا مل تنقطع خلل السنوات الستاّ
وأحرجت  حوهلا  احلكومة  قسمت  الزيارة  هذه  أناّ  ًا  جلياّ بدا  وبعدما 
السؤال: هل ستنتهي هذه احلكومة  بات  رئيسها سعد احلريري، 
مصلوبًة على خشبة وال قيامة هلا وال رجاء، أمام هذا اإلحراج وهذه 
ها تارًة اىل اليمني وطورًا إىل اليسار؟ التناقضات وأمام من يشداّ

هجوم »مستقبلي«
الوزراء  بعض  ِد  تفراّ أمام  »املستقبل«  كتلة  فت  توقاّ جهتها،  من 
وأوَضحت  بصفة شخصية.  السوري  النظام  مسؤولني يف  بزيارة 
»أناّ ِمثل هذه الزيارات وإْن تكراّرت ُتعترب زيارات شخصية وال تتماّ 
بصفة رمسية، ألناّ لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظاٍم ارتكَب 

اجملازر حبقاّ شعبه وارتكَب املؤامرات اإلرهابية حبقاّ لبنان.
مساحة  ميشال  اإلرهابي  اجملرم  د  زوَّ حني  به  قام  ما  ذلك  وِمن 
ر الِسلم  َفه تنفيذ جرائم إرهابية كان ميكن أن ُتعكاّ رات وكلاّ مبتفجاّ
األهلي لو مل يتماّ الكشف عنها، وقد َصدرت حبقاّ اجملرم ميشال 
مساحة أحكام مربمة من احملاكم اللبنانية. كما سبَق هلذا النظام أن 
عن  اإلفراج  ومنها  لبنان  أخرى يف  جرائم  ارتكاب  اه  اجتاّ دفَع يف 
اإلرهابي شاكر العبسي وتكليفه بتنفيذ خمطط إرهابي يف منطقة 

م نهر البارد عام 2007«. الشمال يف خمياّ
رمسية  زيارات  على  توافق  مل  اللبنانية  احلكومة  »أناّ  إىل  ولفَتت 
ت أو  للوزراء إىل النظام السوري، وبالتالي فإناّ الزيارات اليت متَّ
ميكن  وال  الوزراء،  ألولئك  الشخصية  املسؤولية  على  هي  ستتماّ 
تستفزاّ  بالفعل  وهي  للبنان،  ُمْلِزمة  رمسية  صفة  هلا  تكون  أن 
ل تلعبًا وتهديدًا النتظام عمل املؤسسات  أكثرية اللبنانيني وُتشكاّ

الدستورية اللبنانية«.
مة نشرته املسائية هجومًا عنيفًا  وشناّ تلفزيون »املستقبل« يف مقداّ
زيارة شخصية  »هي  السوري، فقال:  النظام  الزيارة وعلى  على 
هٍم بدماِء السوريني واللبنانيني، الذين قضى بعُضهم من  لنظام متاّ
راِت النظام السوري،  اللبنانيني، بأطنان متفجاّ القادِة واملواطنني 
ومئاُت اآلالف من الناشطني واملواطنني السوريني الذين قتلتُهم 
راُت مساحة اململوك يف السيارِة  براميُل هذا النظام، وفوقـهم متفجاّ

سعت للكثري من النوايا السيئة«. اليت اتاّ
وأضاف: »هي زيارة غرُي رمسية، مل ُتوافق عليها احلكومة اللبنانية، 
وَرفَضها رئيُس جملس الوزراء سعد احلريري، لكْن قاَم بها وزراُء 
حزبيون، تابعون لنظام األسد إىل قصر امُلهاجرين، ضاربني عرَض 
احلائط دموَع األمهاِت الثكاىل يف سوريا، وجروَح األحزاِب اللبنانية 
هلم  همت النظاَم السوري باغتيال قادِتها يف لبنان، ليس أوَّ اليت اتاّ
الشهيد  اللواء  آخَرهم  يكوُن  ال  وقد  خالد،  حسن  الشهيد  املفيت 

وسام احلسن والوزير الشهيد حممد شطح«.
ار األسد  وَختم: »هي زيارة شخصية غرُي رمسية، َيستفيد منها بشاّ
عزلة  يعيُش  لنظام  زيارٌة  هي  واللبنانيني،  لبنان  مبصلحة  وَتُضرُّ 

عربية ودولية؛ باختصار هي زيارة ال ُتسِمُن وال تغين من جوع«.

زيارة سوريا
ويف الوقت الذي اعترب البعض أناّ »املواقف اجلريئة« اليت عرباّ عنها 
السياسي  املوقف  عن  تعبري  ها  بأناّ دمشق  زيارته  حول  فنيانوس 
مواقف  منها  أكثر  فرجنية  النائب سليمان  »املردة«  تيار  لرئيس 
خوري  رائد  االقتصاد  وزير  أناّ  لوِحظ  األشغال.  لوزير  شخصية 
ًا بنحٍو غري  تراَجع عن تلبية دعوة نظريه السوري لزيارة دمشق، معرباّ
مباشر عن موقف لـ«التيار الوطين احلر« عمومًا، ولرئيس اجلمهورية 
ل مل َيستسغ أن تكون  العماد ميشال عون خصوصًا، حيث إنه مبا ميثاّ
زيارته لدمشق على طريقة الوزراء زعيرت واحلاج حسن وفنيانوس 
الوزراء  إنه كان يريد ان يعرض االمر يف جملس  لون، إذ  مبا ميثاّ
ه مل يطرح، ما اضطراّ خوري  خذ القرار املناسب يف شأنه، لكناّ ليتاّ
اىل عدم السفر اىل العاصمة السورية. وربط البعض موقَف خوري 
برئيس احلكومة  تربط رئيس اجلمهورية  اليت  العلقة  هذا بطبيعة 
سعد احلريري فضًل عن الناحيتني القانونية والدستورية جلهة عدم 

عرض هذا املوضوع يف جملس الوزراء.

الجيش وضرب االرهاب
وعلى الصعيد العسكري ويف سياق ضرِب حتصينات »داعش« يف 
اه مرتفعات  مت وحدات من اجليش يف اجتاّ القاع ورأس بعلبك، تقداّ
حقاب خزعل وسيطَرت عليها، واشتَبكت مع اإلرهابيني وقَتلت 6 
ني، ومتاّ تدمري مربض هاون هلم، فيما  مسلاّحني بينهم أحد القيادياّ

أصيَب 5 عسكريني بينهم ضابط جبروح طفيفة.
ية من األسلحة والذخائر واألعتدة العسكرية اليت  وضَبط اجليش كماّ
فها اإلرهابيون وراءهم. كذلك، أنهى اجليش متركَزه يف مرتفعات  خلاّ
املنصرم وضهر اخلنزير، واستكمَل التفتيش عن األسلحة والذخائر 

فها اإلرهابيون وراَءهم. رات واألجسام املشبوهة اليت خلاّ واملتفجاّ
حسب  تشتداّ  القصف  »وترية  إناّ  رفيع  عسكري  مصدر  وقال 
الثقيلة  املدفعية  سلح  يستخدم  واجليش  املعركة،  متطلبات 
ق إصابات مباشرة، وَيظهر ذلك من خلل اخلسائر  والطريان، وحيقاّ

دها »داعش«. اليت يتكباّ
د أناّ »الوحدات العسكرية املنتشرة بشكل كثيف باتت على أهبة  وأكاّ
االستعداد لعملية واسعة النطاق لتنظيف جرود القاع ورأس بعلبك 
من اإلرهابيني، وإناّ الرتكيز اآلن، من خلل القصف الكثيف، هو 
قة  على تدمري التحصينات وحصر »داعش« يف بقعة جغرافية ضياّ

متهيدًا للقضاء عليها«.

تتـمات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

فريد جان دكان

0415 41 42 43

كبري  عدد  خسارة  األشخاص  من  الكثري  يريد 
دون  ومن  قصري  وقت  خالل  الكيلوغرامات  من 
من  ممكنًا  بات  هذا  أن  ويبدو  الحقًا.  اسرتجاعها 

خالل االعتماد على مكونني: املوز واملاء الدافئ.

ويف هذه احلالة جيب تناول مثرتني من املوز مع 
كوبني كبريين من املاء الدافئ على معدة فارغة 

يف الصباح.

أي  دون  من  وجباتكم  تناول  ميكنكم  ذلك  وبعد 
الوجبة  موعد  يتخطى  أال  األفضل  من  لكن  تغيري، 

األخرية الساعة 6 مساء.

وجباتكم  استبدلوا  النتائج  أفضل  على  وللحصول 
اخلفيفة بثمرة من املوز مع كوب من املاء الدافئ. 
وجتنبوا تناول األطعمة اليت حتتوي على الكثري من 

السّكر وتلك املصنعة.

ومن املهم أن تشربوا ليرتين من املاء يوميًا وأن 
تتبعوا نظام حياة صحيًا. وتعود أهمية هذه احلمية 
إىل أن املوز ال حيتوي على عدد كبري من السعرات 
احلرارية وأنه غين باأللياف ويسهل عملية اهلضم.

كما أنه حيتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات 
بالكربوهيدرات  يزودكم  كما  الطاقة،  ومينحكم 

الضرورية لعضالتكم.

لكن انتبهوا وال تبالغوا يف أكل املوز، فتناول 10 
موزات يوميًا مثاًل يسبب شعوركم باخلمول، كما قد 

يعزز تسوس أسنانكم وحدوث الصداع لديكم.

املوز واملاء الدافئ.. هكذا 
ختسرون الكثري من الوزن من دون 

اسرتجاعه!
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باللمس  التواصل  أن  خلصت دراسة جديدة إىل 
القائمني على  أو  الوالدة والوالدين  بني حديثي 
رعايتهم قد يساعد يف تشكيل استجابة أدمغتهم 
االجتماعي  للتواصل  ضرورية  حاسة  وهو  للمس 

والعاطفي.

وربطت أحباث كثرية سابقة بني التواصل باللمس 
وفوائد هلا عالقة بنمو حديثي الوالدة املبتسرين 
النمو على حد سواء ومن بينها حتسن  ومكتملي 

النمو والنوم والتطور احلركي.
كما ربطت أحباث بني الرضاعة الطبيعية وغريها 
من أشكال الدعم باللمس واحلد من الضيق أثناء 

وخز اإلبر واإلجراءات الطبية املؤملة األخرى.
ويف إطار الدراسة اجلديدة اخترب الباحثون استجابة 
125 طفال مبتسرا ومكتمل النمو للمس الرقيق. 
كانت  عام  وبشكل  أنه  إىل  الدراسة  وتوصلت 
مع  باملقارنة  أقل  للمس  املبتسرين  استجابة 

مكتملي النمو.
األطفال  استجابة  أن  إىل  أيضا  النتائج  وأشارت 
أبويهم  مع  أكثر  تالمسوا  الذين  املبتسرين 
والقائمني على رعايتهم للمس كانت أقوى مقارنة 

باملبتسرين الذين مل حيظوا مبثل هذا الدعم.
نيشونوايد  مستشفى  من  ميرت  ناتالي  وقالت 
أوهايو  بوالية  كولومبوس  مدينة  يف  لألطفال 
الدراسة  يف  الباحثني  كبرية  وهي  األمريكية 
»تضيف نتائجنا إىل إدراكنا أن التعرض للمزيد 
يؤثر  أن  ميكن  باللمس  الدعم  هذا  أنواع  من 
بالفعل يف الطريقة اليت يعاجل بها الدماغ حاسة 
االجتماعي  والتواصل  للتعلم  الضرورية  اللمس 

العاطفي«.

وأضافت عرب الربيد اإللكرتوني »املدهش هو أن 
اإلجراءات املؤملة اليت من املعروف أنها تؤثر يف 
معاجلة  سلبا يف  أيضا  تؤثر  لألمل  الدماغ  معاجلة 

اللمس«.
وولد األطفال املبتسرون املشاركون يف الدراسة 
والسادس  والعشرين  الرابع  األسبوعني  بني 
مكتملو  األطفال  ولد  فيما  احلمل  من  والثالثني 
والثاني  والثالثني  الثامن  األسبوعني  بني  النمو 

واألربعني من احلمل.

الوالدة خاصة  أن منو حديثي  وأشارت ميرت إىل 
باللمس  كثريا  يتأثر  األوىل  القليلة  الشهور  يف 
والصوت ألن نظام الرؤية يكون غري ناضج إىل 
حد كبري. ويكون اللمس بالنسبة للرضع وسيلة 
ملعرفة األشياء احمليطة وطريقة مبكرة للتواصل 

مع الوالدين.

قام  للمس  الوالدة  حديثي  استجابة  ولقياس 
وإذا  بسيطة.  هواء  لنفخة  بتعريضهم  الباحثون 
هلذه  االستجابة  الوالدة  حديث  دماغ  استطاع 
اللمسة فيمكنه تعلم أيضا التمييز بني املالمس 
املختلفة مثل الفرق بني ملمس بشرة األم وجسم 
اخلشنة  األب  وجنة  بني  حتى  التمييز  أو  صلب 

ووجنة شقيقتهم الناعمة على سبيل املثال.

بايولوجي(  )كارنت  دورية  يف  الباحثون  وكتب 
على اإلنرتنت أن حديثي الوالدة الذين كانوا يف 
الوقت  الرعاية املركزة وقضوا املزيد من  وحدة 
يف التالمس الرقيق مع والديهم والقائمني على 
مقارنة  للمس  أقوى  استجابتهم  كانت  رعايتهم 

مبن مل حيظوا مبثل هذا التالمس الرقيق.

وخلص الباحثون إىل أن زيادة التالمس الرقيق 
أن  ميكن  املبتسرين  خاصة  الوالدة  حديثي  لكل 
تساعدهم على تطوير التسلسل املنطقي املطلوب 

ملهارات اإلدراك والسلوك واالتصال.

االتهامات بشأن قضية  أوروبية  3 دول  تتبادل 
اجتاحت  اليت  احلشرية  باملبيدات  امللوث  البيض 
عدة بلدان أوروبية مؤخرا، فيما ال تزال القضية 
تتفاعل بصورة كبرية، وقد يرتتب عليها خسائر 
من  كبرية  كميات  سحب  جراء  باهظة،  مادية 
البيض من املتاجر واملستودعات واحتمال إعدام 

ماليني الدواجن.

بروكسل  من  وصريح  مباشر  اتهام  أحدث  وجاء 
األربعاء،  البلجيكي،  الزراعة  وزير  اتهم  عندما 
هولندا بعلمها بأمر تلوث البيض مببيد »فيربونيل« 

منذ نوفمرب املاضي.

بالده  من  مسؤولني  إن  البلجيكي  الوزير  وقال 
انتظروا شهرا للحصول على معلومات من نظرائهم 
يف هولندا، بعد أن عثروا على آثار مبيد حشرات 

يف البيض،.
عن  معلومات  تقدم  مل  هولندا  أن  واوضح 
حتقيقها لبلجيكا إال يف يوليو بعد شهر من طلب 

بروكسل.

وقال »إذا مل تقدم دولة مثل هولندا وهي واحدة 
املعلومات  العامل  يف  البيض  مصدري  أكرب  من 

فهذه مشكلة حقيقية«.

جتار  )فيربونيل(،  احلشرات  مببيد  التلوث  ودفع 
لسحب  األوروبية  الدول  من  عدد  يف  التجزئة 
ماليني من عبوات البيض من أرفف املتاجر ومن 
اآلثار  من  املخاوف  انتشار  مع  املستودعات، 

املضرة احملتملة للمبيد.

مصدر  والبلجيكية  اهلولندية  السلطات  ونسبت 
املبيد إىل مورد منتجات تنظيف يف هولندا، لكن 
باللوم على  ألقى  الزراعة دينيس دوكارم  وزير 

اهلولنديني يف عدم تسريع وترية التحقيق.

يشار إىل أن تلوث البيض باملبيد فيربونيل ناجم 
آفة  ملكافحة  الدواجن  مزارع  يف  استخدامه  عن 

القمل األمحر أو قمل الدجاج.

ووفقا ملنظمة الصحة العاملية فإن تناول معدالت 
يسبب  قد  فيربونيل  احلشري  املبيد  من  مرتفعة 
يف  ومشكالت  الدرقية  والغدة  الكبد  يف  تلفا 

الكلى وأمراض أخرى.

 ما حقيقة »البيض 
امللوث« يف أوروبا؟

التواصل باللمس يدعم منو 
أدمغة الرضع

كشفت دراسة حديثة عالقة بني السكر واالكتئاب 
لدى الرجال فخطر اإلصابة باالضطرابات النفسية 

يزداد لدى الرجال عند تناوهلم السكر.
من  غراما   67 من  أكثر  تناول  يكمن يف  واخلطر 
السكر يوميا أي ما يعادل زجاجة من املشروبات 

الغازية.
مثل  بأمراض  اإلصابة  يزيد  السكر  وتناول 
األطعمة  تناول  يف  واإلفراط  والسمنة  االكتئاب 

الغنية بالسكر يسبب القلق.
هذا حسب فريق بريطاني من جامعة لندن يذكر أن 
أكثر من 300 مليون شخص يعانون من االكتئاب 

يف العامل.

تناول السكر يسبب االكتئاب والسمنة

يقام قداس السنة عن نفس األم

 املرحومة  ناديا الياس
يف  الواقع  األحد  نهار  وذلك  كفرصارون  من   
10 ايلول 2017 عند الساعة العاشرة صباحًا يف 

كنيسة السيدة العذراء مايز هيل ـ ماريالندز 
الداعون يف اسرتاليا 
زوجها: أديب الياس 
ولدها: أدي وعائلته 

عائلة ابنها املرحوم فوزي وعائلته
ابنتها: جولي زوجة أنطوني يعقوب وعائلتها 

أخوها: شحادة عيسى وعائلته
سلفاها: الياس وجورج وعائلتاهما 

عائلة سلفها املرحوم فوزي 
ابنة محيها: سعاد زوجة الياس جروج وعائلتها 

يف الوطن 
أخوها مقبل عيسى وعائلته 

أخواتها متينة ، امينة ، أوديت ، فيوالت واميلي 
وعائالتهن 

سلفها مجيل وعائلته 
ابنة محيها مادلني ارملة املرحوم نافذ فرح 

وعموم عائالت الياس ، سلطانه، جبور، يعقوب، 
عيس، جروج، فرح، احلليب، احللو ، عيدا الناصح، 

ابو رجيلي وأهالي ومجعية كفرصارون.
الدعوة عامة

قداس السنة عن نفس األم 
املرحومة ناديا الياس من 

كفرصارون
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صــحة ومــجتمع

من  أمريكيون  باحثون  عليها  أشرف  حديثة  علمية  دراسة  كشفت 
»جامعة تكساس« أن تناول املاجنو له تأثري إجيابي على الناس 

الذين يعانون من مرض التهاب األمعاء.

 )MedicalXpress(األمريكي الطيب  للموقع  وفقا  الباحثون  وأوضح 
بقيادة الدكتورة سوزان تالكوت، عاملة البحوث، أن مرض التهاب 
أكثر  إن  إذ  القولون،  لسرطان  ورئيسي  خطري  عامل  هو  األمعاء 
أشكال هذا االضطراب شيوعا هو مرض كرون والتهاب القولون 

التقرحي.
 

وتشري الدراسات السابقة إىل أن مرض التهاب األمعاء يؤثر على 
حوالي 5 ,1 مليون شخص يف الواليات املتحدة، وحوالي 2 ,2 

مليون يف أوروبا وغريها من البلدان األخرى.
 

هناك  أن   2016 العام  يف  للسرطان  األمريكية  اجلمعية  وقدرت 
134490 حالة جديدة من سرطان القولون واملستقيم يف الواليات 

املتحدة وكانت مسؤولة عن 49190 حالة وفاة.
 

وأكد الباحثون أن املاجنو غين بـ »الغلوتانينات« وهي جمموعة من 
الذي ميكن تقسيمه إىل جزيئات صغرية  »البوليفينول« اجلزيئي 
البكترييا  بعض  قبل  من  بيولوجيا  ونشطة  لالمتصاص،  قابلة 

املعوية.
 

اخنفضت  التقرحي  القولون  التهاب  أعراض  أن  الباحثون  ووجد 
بشكل كبري واخنفضت املؤشرات احليوية املرتبطة بااللتهاب بعد 

مثانية أسابيع من استهالك املانغو. 

املانغو يعاجل التهاب األمعاء 
والقولون التقرحي

أن  كما  العامل،  حول  استخدامًا  التوابل  أشهر  من  القرفة  ُتعترب 
رائحتها من أفضل الروائح املهدئة.

سريالنكا  مثل  العامل،  حول  عدة  أماكن  القرفة يف  أشجار  وُتزرع 
يف  أيضًا  تزرع  كما  الكارييب،  وجزر  والربازيل  ومدغشقر  واهلند 

الصني وفيتنام وإندونيسيا.

على  وهي حتتوي  واملنغنيز،  واأللياف  بالكالسيوم  غنية  القرفة   
فوائد صحية عدة، إال أنها إذا مت استخدامها بكثرة، فقد تتسبب 

يف بعض املشاكل الصحية اخلطرة.

موقع  حبسب  للقرفة،  املتزايد  للتناول  أضرار   7 يلي  ما  يف 
»بولدسكاي« املعين بالصحة:

1- مشاكل يف القلب:
االستهالك املتزايد للقرفة يزيد من معدل ضربات القلب، لذا حيذر 
تناول  من  القلب  يعانون من مشاكل يف  الذين  املرضى  األطباء 

القرفة.

بالقلب  يضّر  املخفف،  غري  اخلام،  القرفة  زيت  استخدام  أن  كما 
إىل  إضافته  قبل   %2 من  أقل  إىل  بتخفيفه  ينصح  لذا  أيضًا، 

األطعمة.

2- درجة حرارة اجلسم:
إذا مت تناوهلا بكثرة، مثلها  القرفة من درجة حرارة اجلسم  ترفع 
مثل الفلفل والزجنبيل والثوم والبصل واليقطني، لذا حيذر األطباء 
املرضى الذين يعانون من أي التهابات باجلسم من تناول كميات 
درجات  ارتفاع  يتسبب يف  قد  ذلك  إن  حيث  القرفة،  من  كبرية 

حرارة أجسامهم.

3- احلساسية:
القرفة قد تسبب بعض احلساسية لبعض األشخاص، حيث تتمثل 
أعراضها يف جريان األنف وقرحة العيون وأمل باملعدة وتورم بالوجه 

واليدين وكذلك الشعور بالغثيان.

ويف كثري من األحيان، قد تتطور أعراض احلساسية لزيت القرفة 
االخنفاض  وكذلك  بالدوار  والشعور  التنفس  ضيق  إىل  لتصل 

املفاجئ لضغط الدم.

4- أثناء احلمل:
يبدو أن تناول القرفة أثناء احلمل غري مستحب، والسبب هو أنها 
قد تتسبب يف حدوث املخاض املبكر وزيادة من انقباضات الرحم 

)املعروف باسم الطلق(.

من املعروف أن القرفة ميكن استخدامها لتقليل آالم املعدة اليت 
يسببها سوء اهلضم، إال أنه ال ُينصح بتناوهلا أثناء احلمل. كما جيب 

االمتناع عن استنشاق زيت القرفة متامًا طيلة فرتة احلمل.

5- السكر يف الدم:
أثبتت الدراسات أن استهالك القرفة بكثرة قد خيفض من مستوى 
السكر يف الدم، ما قد يسبب الشعور بالدوار، وقد يتطور األمر 

ليصبح خطرًا.

 6- املشاكل اجللدية:
إن تأثري زيت القرفة، غري املخفف، على اجللد مياثل تأثري مسحوق 

الفلفل احلار على اجللد، أي أنه يعطي إحساسًا باحلرقة.

7- التفاعل مع املضادات احليوية:
تعترب القرفة نوعًا من املضادات احليوية، لذا إذا كنت تتناول أي 
نوع من املضاد احليوي لعالج مرض ما، فال جيب عليك أن تتناول 
تأثريًا  فتحدث  املعاجل،  الدواء  مع  تتفاعل  قد  انها  حيث  القرفة، 

خطرًا.

 احذر القرفة هلذه األضرار 
اخلطرية

 2017 آب   19 Saturday 19 August 2017الـسبت 

قد جيهل البعض خماطر اإلفراط يف إضافة امللح إىل الطعام والذي 
يعترب من أبرز أسباب تضخم القلب.

خماطر صحية كبرية تسببها ملعقتان من امللح، فتناول هذه الكمية 
فقط من امللح يوميا يضر القلب، حسب دراسة علمية من جامعة 

هارفرد األمريكية.

وربط العلماء بني تناول 3,73 غرام من الصوديوم، أي ما يعادل 
ملعقتني صغريتني وتضخم القلب.

إذ يكرب حجم القلب عندما ترهق العضلة، وحيدث ذلك غالبا عند 
ارتفاع ضغط الدم الذي يسببه إمجاال تناول امللح بكثرة.

وربطت أحباث سابقة بني تناول امللح والنوبات القلبية والسكتة 
ملعقة  بربع  باالكتفاء  العاملية  الصحة  منظمة  وأوصت  الدماغية، 

صغرية من امللح يوميا.

هذا ما تسببه ملعقتان من امللح!

على عكس ما يعتقد الكثريون ال يسبب تناول املكسرات النيئة 
هذا  أن  إىل  حديثة  دراسة  أشارت  فقد  الوزن.  خسارة  بانتظام 

يساعد على خسارة الكيلوغرامات الزائدة.

ويعود هذا إىل احتواء هذه املكسرات على دهون صحية حتّد من 
تأثري الدهون املشبعة على اجلسم.

ويعين هذا أنها تساعد على الشعور بالشبع وحتّد من الرغبة يف 
تناول الطعام يف الفرتة الفاصلة بني الوجبات.

لذا ينصح باستهالك املكسرات كوجبة خفيفة. فهذا مينع تناول 
الوجبات  خالل  الوزن  لزيادة  املسببة  األطعمة  من  كبرية  كمية 

الرئيسية.

مثل  الفيتامينات  من  مرتفعة  بنسبة  اجلسم  متّد  فهي  كذلك 
الفيتامينات E وB، إضافة إىل مضادات األكسدة وأمحاض األوميغا 

3 والبوتاسيوم واملغنيزيوم والكالسيوم والفوسفور واحلديد. 

 جّربوا املكسرات لتخسروا الوزن..
هذه الطريقة هي األكثر فعالية

يعترب اإلبصار من أهم حواس اإلنسان، واألكثر قيمة، ودونه لن 
نكون قادرين على القيام ببعض األشياء اليت نتمتع بها أكثر مثل 
من  والكثري  والرسم،  والقراءة،  التلفزيون،  ومشاهدة  القيادة، 

األعمال.

تشكل  اليومية  حياتنا  بها يف  نقوم  أشياء   7 من  الكثري  وهناك 
األكثر  السبعة هي  العادات  هذه  ولكن  الصحية،  للرؤية  تهديدا 
شيوًعا وميكن جتنبها بسهولة، حبسب موقع “ريبليد يور فيوجن”، 

وهي:

1- اهلاتف
أوضح املوقع أن من أهم هذه األشياء هو ضوء اهلاتف؛ حيث إن 
الضوء األزرق املنبعث من اهلاتف اخلاص بك ميكن أن يسبب عدم 

وضوح الرؤية، وإجهاد وجفاف العني.

2- ضوء الشمس

يصيب ضوء الشمس اإلنسان بالعمى إذا حدق فيه، فاألشعة فوق 
البنفسجية خترتق القرنية وميكن أن تؤدي إىل عدد من األمراض 
إعتام  امللتحمة،  سرطان  اجلفن،  سرطان  ذلك  يف  مبا  الضارة، 

عدسة العني، التهاب القرنية أو حروق القرنية.

3- الكمبيوتر

تؤدي  أن  وميكن  اآلن،  مكان  كل  يف  الكمبيوتر  أجهزة  أصبحت 
هذه األجهزة إىل متالزمة الرؤية اليت تشمل أعراضها، رؤية غري 

واضحة، إجهاد العني، الصداع.

4- العدسات الالصقة

ميكن أن تؤدي العدسات الالصقة، إىل بعض االلتهابات اخلطرية 
اليت قد تسبب العمى.

التدخني  — 5

ميكن أن يؤدي إىل فقدان البصر والعمى، ويزداد معه عدد من 
األمراض مثل إعتام عدسة العني، متالزمة العني اجلافة.

6- قطرات العني
حتتوي على مكونات حمددة لتخفيف عرض معني، وبعض املواد 
الكيميائية املستخدمة قد تؤدي إىل رد فعل حتسسي، ما يتسبب 
القادر  الشخص  هو  العيون  وطبيب  املزمن،  العني  إمحرار  يف 
على حتديد نوع القطرة املناسبة لكل حالة على حدة لتناسب حالة 

عينك.

إحذر هذه األشياء حتى ال تصاب بالعمى!
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BARNABY Joyce is taking 
“urgent steps” to complete-
ly renounce his surprise 
New Zealand citizenship, 
the government has said.
It emerged on Monday that 
the deputy prime minister 
and Nationals leader is a 
dual citizen, seemingly put-
ting him in breach of Sec-
tion 44 of the Constitution 
and plunging Malcolm Turn-
bull’s one-seat majority into 
jeopardy.
On Monday morning, Mr 
Joyce revealed to parlia-
ment that he learnt last 
week he could be a citizen 
of New Zealand by descent 
via his father.
Just hours later, New Zea-
land’s Internal Affairs 
Minister Peter Dunne con-
firmed Mr Joyce was a New 
Zealand citizen under the 
Citizenship Act of 1948. 
Mr Dunne told local report-
ers that Crown Law had 
checked the circumstances 
and confirmed Mr Joyce 
was a citizen.
The country’s prime min-
ister Bill English also con-
firmed the problematic sta-
tus, saying: “Unwittingly 
or not, he’s a New Zealand 
citizen.”
However the prime minister 
has backed Mr Joyce, re-
sisting calls from Labor for 
him to step aside until the 
High Court examines his 
status.
And Attorney-General 
George Brandis declared 
that he expects the court 
will clear Mr Joyce.
Senator Brandis told the 
upper house that there were 
“factual and legal differ-
ences” between the deputy 
PM’s case and that of Cabi-
net Minister Matt Canavan, 
who stood down when his 
dual citizenship was re-

Barnaby Joyce caught in dual citizenship saga involving New Zealand

vealed.
Speaking to Sky News, Sen-
ator Brandis said dual citi-
zenship may not be a clear-
cut breach of Section 44 “in 
certain circumstances”.
“There has to be some con-
scious acknowledgment… 
so in a case such as Mr 
Joyce’s, he first learnt of 
this on Thursday afternoon 
and it came as a complete 
shock to him,” he said.
Labor has responded an-
grily to Mr Joyce’s declara-
tion that on the basis of le-
gal advice from the Solicitor 
General, he would carry on 
as Deputy PM and continue 
to vote on legislation in Par-
liament.
Tony Burke, the Manager 
for Opposition Business, 
said Mr Joyce must step 
aside and not vote on leg-
islation until the High Court 
rules on his eligibility.
“This is a government with-
out legitimacy,” Mr Burke 
said.
The call comes as an over-
whelming response to a 
News Corp Australia poll, 
participated in by more 
than 44,000 people, shows 
the majority of Australians 
think he should go.
“Last Thursday afternoon 
the New Zealand High Com-
mission contacted me to 
advise that on the basis 
of preliminary advice from 
their department of internal 
affairs, which had received 
inquiries from the New 
Zealand Labor Party, they 
considered that I may be a 
citizen by descent of New 
Zealand,” Mr Joyce told 
Parliament this morning.
“Needless to say, I was 
shocked to receive this in-
formation. I have always 
been an Australian citizen, 
born in Tamworth, just as 
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my mother and my great-
grandmother (were) born 
there 100 years earlier.
“Neither I, nor my parents, 
have ever had any reason to 
believe that I may be a citi-
zen of any other country.”
The Government holds a 
one-seat majority in the 
House of Representatives. 
Under section 44 of the 
constitution, being a citizen 
of another country makes 
one ineligible to hold elect-
ed office.
If Mr Joyce was disquali-
fied from being able to sit in 
Parliament, the government 
would lose its majority.
The Prime Minister defend-
ed Mr Joyce during a fiery 
Question Time.
“If an Australian citizen, 
who became a citizen of 
this country by reason of 
being born here, was to be 
ineligible to stand for Par-
liament because the law of 
a foreign country imposed 
foreign citizenship on them 
without their knowledge, 
due to their descent from a 
parent, grandparent, great-
grandparent, then, plainly, 
millions of Australians 
could be disqualified from 
standing for parliament,” 
Mr Turnbull said.
“Based on advice from the 
Solicitor-General, the gov-
ernment is very confident 
the court will not find that 
the member for New Eng-
land is to be disqualified 
from the Parliament.”
Labor made a bid to pre-
vent Mr Joyce speaking in 
Question Time, moving a 
motion that he no longer be 
heard just seconds into the 
deputy PM’s first attempt to 
answer a question.
A poker-faced Joyce sat 
through the session as 
Labor fired question after 
question about his citizen-
ship and right to sit in Par-
liament at the Prime Minis-
ter.
When he was finally able 
to rise to his feet, Mr Joyce 
was heckled by Labor back-
benchers who ‘baa-ed’ at 
him.
Mr Joyce, who was born in 
Australia in 1967, said he 
considered himself a fifth 
generation Australian.
However his father was 

born in New Zealand and 
came to Australia in 1947 
as a British subject, as New 
Zealand and Australian citi-
zenship was not officially 
created until 1948.
“If you were born overseas 
and at least one of your par-
ents is a New Zealand citizen 
by birth or grant, you are an 
NZ citizen by descent,” the 
New Zealand Government 
website on citizenship and 
passports states.
However Mr Joyce disputed 
this in Parliament, saying 
the New Zealand Govern-
ment had no register legally 
recognising him as a citi-
zen.
“Given the strength of the 
legal advice the government 
has received the Prime Min-
ister has asked that I remain 
Deputy Prime Minister and 
continue my ministerial du-
ties,” Mr Joyce told Parlia-
ment.
Mr Joyce’s case was re-
ferred to the High Court by 
Turnbull Government Min-
ister Christopher Pyne.
While making the referral, 
Mr Pyne told Parliament: “It 
is time for the High Court to 
be given the opportunity to 
make a determination about 
what section 44(1) of the 
Constitution means in the 
modern era.”
“Because we are so con-
fident of the deputy prime 
minister’s status, he will 
continue fully, fully as the 
Member for New England, 
participating in the House 
and as the deputy prime 
minister and the Minister 
for Agriculture and Water 
Resources,” he said.
Treasurer Scott Morrison 
downplayed the threat to 
the Turnbull Government’s 
majority.
“You don’t leap to conclu-
sions about this and you do 
what is appropriate and that 
is what the Deputy Prime 
Minister and the Prime Min-
ister has done,” Mr Morri-
son told reporters at Parlia-
ment.
“You simply take the next 
step. It doesn’t distract the 
Government from what we 
are focused on.”
There were also fresh ques-
tions today over the citizen-
ship status of Labor MPs, 

PAULINE Hanson has 
admitted the stunt she 
pulled, where she entered 
the Senate covered head 
to toe in a burqa, was “ex-
treme”. But she’s unre-
pentant saying any anger 
it may have sparked was 
fine as it started a debate 
about face coverings.
Hanson has also sug-
gested “these people” 
who wear burqas “should 
go to a country that suits 
their needs”.
Hanson said she wasn’t 
challenged as to her iden-
tity. Although she has 
conceded security may 
have suspected the One 
Nation leader was be-
neath the face covering.
The stunt on Thursday is 
the latest round in Han-
son’s battle against the 
burqa.
Attorney-General George 
Brandis looked bemused 
by the spectacle and 
later berated Hanson for 
“mocking” law abiding 
Australian Muslims.
On Sydney radio station 
2GB she said the burqa 
was “un-Australian”.
Talking to presenter Ben 
Fordham, she said, “Is it 
extreme? yes. Is it getting 
my point across? I hope 
so.”
Hanson said she entered 
the Senate without being 
checked.
“No security guards at 
any point in time asked to 
see my face,” she said.
“One of the attendants on 
the floor of parliament, he 

just gasped.
“He did not ask to see 
my face. Apparently they 
were told I was going to 
do it, they did not check if 
it was me.”
She said that in five years 
or more time, Australian 
women might be forced to 
wear the burqa. “This is a 
western country. If these 
people want to dress up, 
go to a country that suits 
your needs.”
Senator Hanson also 
claimed Greens Sena-
tor Peter Whish Wilson 
shook her hand in the cor-
ridor while she was wear-
ing the burqa. He’d never 
greeted her or shaken her 
hand previously.
On Twitter, Senator Whish 
Wilson didn’t address the 
claims but did retweet an-
other social media user 
who said shaking some-
one’s hand proved they 
were not “confronting”.
An expert on Islam has 
said Hansons’s remarks 
could incite hatred to-
wards women.
Director of the Institute for 
Religion, Politics and So-
ciety at Australian Catho-
lic University, Dr Joshua 
Roose, said, “knowing 
that Muslim women are 
likely to be targeted in 
verbal and physical at-
tacks due to their more 
recognisable appearance, 
Senator Hanson’s stunt is 
likely to directly and indi-
rectly increase the risk of 
violence towards Muslim 
communities.”

Pauline Hanson turns up to 
Parliament in full burqa

Pauline Hanson: Before and after.Source:Supplied

including Anthony Alba-
nese and Tasmanian MP 
Justine Keay.
At a press conference in 
Canberra, Mr Albanese de-
nied there were any ques-
tion marks over his status.
“The circumstances of my 

birth is that I had a single 
parent, there is a single par-
ent legally on my birth cer-
tificate, that was my mother 
who was born ... in the same 
hospital in which I was born 
in Darlinghurst (in Syd-
ney),” he said.
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Richard Di Natale has 
sought to downplay an 
expose on division and in-
fighting within the Greens.
Former Greens leader Bob 
Brown has accused NSW 
senator Lee Rhiannon of 
being a “team wrecker” 
and urged her to retire, as 
the party struggles with in-
ternal problems.
The ABC’s Four Corners 
program on Monday night 
features interviews with 
key players in the Greens, 
including Dr Brown, who 
says he “looks forward” 
to the end of Senator’s 
Rhiannon’s “reign” in The 
Greens NSW.
“I’ve had to take Lee aside 
when I was party leader and 
tell her that she was dam-
aging the party through 
her actions,” he says in the 
program.
Senator Di Natale, who now 
leads the Greens, says the 
party welcomes the scru-
tiny.
“We think it’s really impor-
tant that we have an op-
portunity to make it really 
clear that - certainly as the 
leader of the party, and of 
the party room - that we 
are united,” he said before 
the program went to air.
“We will continue to build 
in our party a culture of 
consensus and collabora-
tion - a strong and healthy 
culture - and that’s what 
I’m committed to doing.”
Senator Rhiannon was 
temporarily suspended 
from voting in the Austra-
lian Greens party room in 
June after insisting she 
was bound by Greens NSW 
in opposing a deal with the 
government on the Gonski 
2.0 schools funding pack-

age.
In a statement on Monday 
the senator insisted she 
was a team player and re-
spected the party’s deci-
sions.
“It is disappointing that a 
senior Greens figure such 
as Bob Brown should ig-
nite tensions with public 
attacks,” she said.
Senator Rhiannon said Dr 
Brown had trouble accept-
ing some of the candidates 
preselected by Greens 
NSW and its structure, 
which was not dominated 
by MPs.
“Our stance on party struc-
ture earnt the ire of Bob 
Brown and he periodically 
comes out and attacks me. 
The attacks are not only 
hurtful, they damage the 
Australian Greens,” she 
said.
The Greens have since al-
lowed Senator Rhiannon 
back in the party room.
Greens senator Sarah 
Hanson-Young, who did 
not take part in the ABC 
program, said there were 
“obviously tensions about 
the processes we use”.
“We’ve been up-front about 
that. The party room is try-
ing to work through a lot of 
that,” she told Sky News.
Labor frontbencher Antho-
ny Albanese said he found 
Dr Brown’s criticism “sur-
prising”, but correct.
“He’s quite right in calling 
out people who’ve gone 
into his party but who 
aren’t really loyal to that 
party,” Mr Albanese told 
reporters in Canberra.
The Greens were secretive 
and harboured many for-
mer members of “far-left 
political parties”, he said.

Di Natale ‘welcomes scrutiny’ 
of Greens
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Bob Brown

The Reserve Bank has 
warned construction ac-
tivity could begin to de-
cline as the number of 
residential building ap-
provals falls from its peak 
in 2016. 
The message, released in 
the minutes of the central 
bank’s August meeting on 
Tuesday, comes a week af-
ter BIS Oxford Economics 
forecast a 31 per cent fall 
in the level of dwellings 
being built, from a peak of 
230,000, to 160,000 with-
in the next three years. 
RBA identifies low 
wage growth risk
RBA governor Philip Lowe 
points to low wage growth 
as one of the key risks to 
the Australian economy.
Any fall in the level of con-
struction could put tens of 
thousands of jobs at risk. 
The Australian Bureau of 
Statistics estimates that 
every $1 million spent on 
residential construction 
generates 17 full-time 
jobs.
“The number of new resi-
dential building approvals 
had stepped down since 
2016 and members noted 
that, if approvals remained 
at current levels, construc-
tion activity could also be-
gin to decline,” the board 
said. 
BIS Oxford Economics 
is predicting a drop not 
seen since the residential 
building trough of the mid-
1990s and the introduc-
tion of the GST in 2001. 
Commonwealth Bank 
economist Kristina Clifton 
said she believed the lat-
est residential construc-
tion cycle had peaked. 
“We think the downturn 
will be gradual, and we ex-
pect an extended plateau 
where residential con-
struction activity remains 
at a high level over 2017 
and into 2018,” she said. 
 She said she expected 
NSW, Victoria and Queen-
sland, where the majority 
of the construction boom 
had occurred, to be hit 
hardest, but this would be 

offset by the strong em-
ployment markets in each 
state. 
Household debt
The central bank also 
sharpened its focus on 
rising levels of household 
debt, which have reached 
a record high of 190 per 
cent of household in-
come. 
The board said house 
prices were continuing to 
grow strongly in Sydney 
and Melbourne and while 
growth in lending to inves-
tors had slowed, overall 
housing credit had contin-
ued to outpace the growth 
in incomes.
It noted the “need to bal-
ance the risks associated 
with high household debt 
in a low inflation environ-
ment” as one of its key 
justifications for keeping 
rates on hold at 1.5 per 
cent this month. 
Markets are betting they 
will remain on hold for a 
further 12 months, an as-
sumption that governor 
Philip Lowe did not dis-
courage at a government 
economics committee 
meeting last week. 
Rising confidence
In an otherwise upbeat 
meeting, the minutes con-
veyed rising confidence 
that Australia’s economy 
would strengthen and ben-
efit from a global uptick. 
The Australian dollar rose 
as high as US78.77¢ fol-
lowing the release, up 
from US78.69¢ at Mon-
day’s close. 
“Employment had in-
creased in every state 
since the start of 2017, in-
cluding solid growth in the 
mining-exposed states,” 
the board said. 
“Over this period, around 
165,000 full-time jobs had 
been created, labour force 
participation had risen and 
average hours worked had 
increased.”
Globally, areas of uncer-
tainty remain. The board 
placed a particular focus 
on China maintaining its 
levels of growth. 

RBA warns construction activ-
ity could start to decline 

JULIE Bishop has singled 
out Labor frontbencher Pen-
ny Wong as being the insti-
gator behind New Zealand’s 
probe into Barnaby Joyce 
citizenship status. 
It comes after the Foreign 
Minister’s warnings on tues-
day that Australia-New Zea-
land relations had been put 
“at risk” by the Australian 
Labor Party over the matter.
Meanwhile, Deputy Prime 
Minister Joyce has con-
firmed he has renounced his 
New Zealand citizenship.
Mr Joyce’s citizenship case, 
along with cases against 
four other federal politi-
cians, will now be heard in 
the High Court in Brisbane 
on August 24.
The Foreign Affairs Minister 
took aim at Senator Wong 
this morning after it was 
revealed her chief of staff 
Marcus Ganley had spoken 
to the New Zealand Labour 
MP whose questions to the 
NZ Parliament sparked the 
probe into Mr Joyce’s citi-
zenship status.
“Today we find that Penny 
Wong was up to her neck 
in it,” Ms Bishop told Sky 
News.
“She orchestrated what New 
Zealand Labour themselves 
call wrong and unaccept-
able conduct — conduct 
that should never have hap-
pened.
“And this wrong and unac-
ceptable that should never 
have happened was insti-
gated by Penny Wong using 
a New Zealand member of 
Parliament to ask questions 
in the New Zealand Parlia-
ment was clearly designed 
to undermine the Deputy 
Prime Minister of Australia 
and undermine confidence 
in the Australian govern-
ment.”
Ms Bishop said it “beggars 
belief” that Senator Wong 
had not know that her chief 
of staff was contacting a sit-
ting NZ Labour MP.
The government attempted 
to suspend the normal busi-
ness of the senate today 
to debate Senator Wong’s 
involvement — something 
which could have hijacked 
the upper house for hours 
— but the motion as defeat-
ed 34 votes to 29.
Senator Wong has hit back 
at the claims, saying the 

“Kiwi’s under the bed scare 
campaign” were the actions 
of a desperate government.
The senator said she had no 
knowledge of the questions 
asked in the NZ Parliament 
until after the story broke on 
Monday.
She conceded that it was 
“unwise” of Mr Ganley to 
speak of the citizenship 
laws but he and NZ Labour 
MP Chris Hipkins had just 
been chatting as mates.
“It’s not our fault Barnaby 
Joyce’s dad was born in New 
Zealand,” Senator Wong told 
reporters in Canberra.
“I was not aware those 
questions had been asked 
until after this story broke in 
Australia on Monday,” she 
said.
“My chief of staff was not 
aware that those questions 
were asked until after that 
story broke on Monday.
“He has had contact with 
mates in New Zealand, in-
cluding Mr Hipkins.
“At no stage in that conver-
sation did he request that 
those questions be lodged.”
NZ Labour leader Jacinda 
Ardern said on tuesday she 
and her party had no knowl-
edge of the issues around 
Mr Joyce until they broke 
in the media on Monday af-
ternoon, but she acknowl-
edged her MP should not 
have asked the question.
Meanwhile, NZ minister Pe-
ter Dunne said Australian 
media inquiries had sparked 
the government’s search of 
its records and any sugges-
tion Mr Hipkins instigated 
the issue was “utter non-
sense”.
The High Court will deter-
mine whether Mr Joyce, for-
mer Greens senators Laris-
sa Waters and Scott Ludlam, 
One Nation senator Malcolm 
Roberts and former minister 
Matt Canavan are eligible to 
sit in parliament under sec-
tion 44 of the constitution 
due to their dual citizenship.
Senators Waters and Lud-
lam have already resigned 
from parliament and Sena-
tor Canavan has stood aside 
from the cabinet pending the 
court outcome.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull says he expects 
the court will clear the Na-
tionals leader, as section 44 
cannot be read literally.

Penny Wong attacked over New 
Zealand’s Joyce probe
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A final decision on the 
route for the Sydney Met-
ro West rail link is shap-
ing up to be a contest be-
tween a line that provides 
an express 15-minute 
service from the CBD to 
Parramatta with only five 
stations, and a 25-min-
ute route with 12 under-
ground stations known as 
Metro Local South.
Another route known as 
Metro Rapid promises 
a 20-minute journey at 
speeds of up to 130 kilo-
metres per hour along a 
train line with 10 stations 
that takes in Five Dock 
and North Burwood.
Trains on the express 
route would travel at up 
to 160 km/h and those 
on the Metro Local South 
route at up to 100 km/h.
The fourth route, and the 
least likely to eventuate, 
would be Metro Local 
North, which would run 
via Drummoyne and un-
der Sydney Harbour to 
Ryde in the north before 
finishing at Parramatta.
All four options in the 
Cabinet paper seen by 
Fairfax Media and the ABC 
run from Pitt Street in the 
CBD and have benefit-
cost ratios well in excess 
of 1, meaning the benefits 
such as travel time sav-
ings for tens of thousands 
of commuters exceed the 
costs of constructing and 
operating the line.
The preferred option – 
Metro Local South – along 
which driverless, single-
deck trains would run 
takes in the Bays Precinct 
at Rozelle, Lilyfield, Con-
cord and Silverwater.
The 15-minute express 

option, with only five 
stations, performs the 
worst when subjected to 
benefit-cost analysis. Al-
though the fastest route 
on offer with impressive 
time savings, it has only 
two points of intercon-
nection with heavy rail or 
light rail networks, limit-
ing its use.
The Metro Rapid option 
has a much higher ben-
efit-cost ratio of around 
2.5, meaning the benefits 
are more than twice the 
costs. Metro Local South 
and Metro Local North 
have benefit-cost ratios 
well in excess of 2.
Among the benefits iden-
tified for the project are 
public transport time sav-
ings, reduced train and 
station crowding, shorter 
waiting times, improved 
rail reliability and private 
vehicle travel-time sav-
ings.
The analysis raises ques-
tions about why the Metro 
West rail project wasn’t 
considered as an alterna-
tive to WestConnex, given 
that most of its variants 
have better benefit-cost 
ratios.
Excluding it as an alter-
native when WestConnex 
was first considered made 
the $16.8 billion toll-road 
project appear to be the 
best available option.
An internal Transport 
for NSW memo released 
under the NSW Govern-
ment Information Public 
Access Act refers to a 
Cabinet directive not to 
consider public transport 
alternatives to road proj-
ects.
It suggests Cabinet for-

Cabinet leak: Sydney to Parramatta in 15 minutes possible, but not preferred
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bade the consideration of 
public transport alterna-
tives to toll-road projects 
including the F6 Exten-
sion and the Western Har-
bour Tunnel and Beaches 
Link.
“It would be extraordinari-
ly foolhardy to consider 
that academic transport 
economists, transport 
practitioners and a range 
of stakeholders will not 
raise these issues,” it 
said.
“There is considerable 
political and reputational 
risks associated with not 
considering options.”
The Metro Local North 
and Metro Local South 
routes would each cost 
up to $15 billion to build 
(in 2016 dollars) and 
around $2 billion to run 
over 30 years.
In contrast, the Metro 
Rapid would cost around 
$13 billion to build and 
the Metro Express less 
than $12 billion.
But the Metro Local North 
and Metro Local South 
options allow the govern-
ment to recoup money 
from developers who buy 
air rights above 12 new 
underground stations. 
It boosts the expected 
benefit-cost ratios from 
around 1.8 to around 2.3.
The number of stations 
will also be crucial to de-
termining the final price 
for constructing the line 
because a typical under-
ground station can cost 
between $400 million and 
$500 million.
Transport and Infrastruc-
ture  Minister Andrew 
Constance said no deci-
sions had been made on 

either the funding mech-
anism or development 
around Metro West.
Well planned cities need-
ed smart investment in 
both road and rail infra-
structure. “Thanks to the 
strength of the NSW bud-
get, we can invest in both. 
Our $41.5 billion invest-
ment in roads and rail in-
frastructure is evenly split 
between roads and public 
transport,” he said.
While the Berejiklian gov-
ernment is still some time 
away from revealing the 
exact route for the new 
metro line running most-
ly through tunnels, it has 
named Parramatta, Olym-
pic Park, the Bays Pre-
cinct and the central city 
as locations for stations.
Under its timetable, the 
new line will be built next 
decade and be opera-
tional in the second half 
of the 2020s. It will link 
to the $20 billion-plus 
metro railway under con-
struction, the first stage 
of which from the city’s 
north-west to Chatswood 
is due for completion in 
2019.
The second stage will 
continue on to the central 
business district, Syden-
ham and on the exist-
ing Bankstown line, and 
should open in 2023.
The new Sydney Metro 
West will also dovetail 
with the planned 22-km 
light rail line to be built 
in two stages from West-
mead and Parramatta to 
Olympic Park and Strath-
field. Construction is due 
to begin next year at a 
cost of more than $3.5 
billion.

Most of the proposed metro line is expected to run through tunnels. 
Photo: Geoff Jones 

 Driverless, single-deck trains will run along the new line to Parramatta. 
Photo: Supplied 

It’S a tactic as extreme as 
distracting yourself from an 
earache by sawing off your 
leg.
The Turnbull government 
has overreached, all the 
way across the Tasman, this 
week in its efforts to ease 
the unmitigated embarrass-
ment of Deputy Prime Min-
ister Barnaby Joyce’s dual 
New Zealand citizenship.
The claim of an international 
conspiracy to undermine 
the Australian government 
looked sillier the more it 
was prosecuted, as did the 
ministers involved — but on 
they kept, sawing away at 
that perfectly fine limb.
Events in Wellington were 
not the source of Mr Joyce’s 
woes. And no reasonable 
person would suggest Barn-
aby Joyce hasn’t dedicated 
his work and loyalties ex-
clusively to Australia. He is 
a free-range, grass-fed Aus-
tralian prime beef patriot.
But section 44 of the Con-
stitution says he should 
never have been elected to 
parliament, because of his 
inherited dual New Zealand 
nationality.
The government’s wild 
swings in the political brawl, 
including allegations of col-
lusion and even questioning 
New Zealand’s trustworthi-
ness, have been desperate 
attempts to accommodate 
this fact while trying to keep 
the Deputy PM in his job, all 
while others in the same di-
lemma have stepped aside.
The desperation has now 
reached the point of unof-
ficial consideration of a by-
election in Mr Joyce’s seat 
of New England. He would 
resign and, having now of-
ficially shed his Kiwi citizen-
ship, stand again.
This would briefly cost the 
government its one-seat 
hold on the House Repre-
sentatives.
But ABC election expert 
Antony Greens says there 
is “a very old principle that 
temporary changes in par-
liamentary numbers should 
not be used to bring down a 
government”.
“The normal practice would 
be for the opposition to pro-
vide a pair or agree to an ad-
journment,” Green states.
“If these options were de-

nied, there are examples of 
governors agreeing to pro-
rogue parliaments pending 
the resolution of bye-elec-
tions.”
Of course, Mr Joyce would 
have to win back New Eng-
land to make this daring 
move a success.
However, the referral of his 
predicament to the High 
Court complicates the op-
tions and the government 
must now wait until October 
or perhaps even later for a 
ruling.
Mr Joyce not only will be 
turning up to vote every par-
liamentary sitting day, he will 
be Acting Prime Minister in 
a few weeks when Malcolm 
Turnbull goes overseas.
All this despite a layper-
son’s reading that he has 
been, according to the letter 
of the law, unqualified to sit 
in parliament for 13 years.
The government has plead-
ed the mess was a conse-
quence of Australian Labor 
Party mischief in Wellington, 
where a New Zealand Labour 
Opposition MP on August 9 
asked a minister about Kiwi 
citizenship inherited from a 
New Zealand-born father.
Barnaby Joyce’s name was 
not mentioned and the ques-
tion on notice to the Inter-
nal Affairs Minister was not 
scheduled to be answered 
until today, August 17.
When the chief-of-staff of 
Australian Labor’s Senate 
leader Penny Wong was 
linked to the New Zealand 
MP who asked the question, 
the government set off into 
hyper-silliness.
Before that point, Assistant 
Treasurer Michael Sukkar 
set the tone of the Govern-
ment tactics by claiming the 
ALP had been “working with 
a foreign political party” — 
New Zealand Labour — “to 
undermine our domestic 
government”.
“This is, really, borderline 
corruption in a sense. Col-
luding with a foreign po-
litical party,” he said on Sky 
News.
“This is something that we 
have never seen before, not 
since the old days of wor-
rying about Soviet Russia. 
That’s how long since we’ve 
had to worry about these 
sorts of issues.”

Turnbull government hacks away at its 
credibility in a desperate bid to draw 
attention away from Barnaby Joyce
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Conservative senator 
Cory Bernardi has called 
for Parliament to be sus-
pended until the consti-
tutional crisis engulfing 
a growing number of MPs 
can be resolved.
The High Court will de-
termine whether a slew 
of MPs, including Deputy 
Prime Minister Barnaby 
Joyce, were eligible to be 
elected after revelations 
they may have held dual 
citizenship.
The only way to restore 
confidence in Australian 
politics is to end this ses-
sion of Parliament until 
the High Court resolves 
the citizenship issue, ac-
cording to independent 
senator Cory Bernardi.
Both major parties have 
threatened to refer other 
MPs to the court.
Senator Bernardi, who 
has led the Australian 
Conservatives after break-
ing away from the Liberal 
Party, warned the crisis 
had caused people to lose 
faith in Federal Parlia-
ment.
“I believe there is only 
one way forward for this 
Parliament and that is 
for the Prime Minister to 
prorogue the Parliament, 
[and] effectively end this 
session pending the out-
come of the High Court, 
pending any byelections 
that may be necessary,” 
he told reporters in Can-
berra on Thursday.
Justice Minister Michael 
Keenan was the latest to 
face scrutiny over his citi-
zenship. He took to social 
media on Thursday morn-
ing to say he renounced 
his British citizenship in 
2004 before entering par-
liament.
Liberal frontbencher Matt 
Canavan resigned from 
cabinet last month after it 
was revealed he had Ital-
ian citizenship.

Bernardi calls for Parliament to be sus-
pended as citizenship scandal deepens 

Greens deputy leaders 
Larissa Waters and Scott 
Ludlam both resigned 
from Parliament after 
discovering they were 
dual nationals, while One 
Nation senator Malcolm 
Roberts will face the High 
Court over questions 
about his possible British 
citizenship.
Mr Joyce renounced his 
New Zealand citizenship 
only days ago, and will 
also face judgment from 
the High Court.
The Coalition has been 
contemplating referring 
four additional Labor MPs 
to the High Court, while 
Labor claims to have a hit-
list of eight Coalition MPs 
with questions to answer.
Crossbench senators 
have been calling for an 
independent audit of MPs 
to find those who are dual 
citizens, a move Labor 
and the Coalition have re-
buffed.
“I think both sides of poli-
tics know people on their 
own side who [are] go-
ing to be caught up in it,” 
Greens leader Richard Di 
Natale told Sky News last 
month.  
“What we need is a thor-
ough and independent 
audit of the status of ev-
ery member of Parliament 
because there is question 
marks hovering over peo-
ple.”
Senator Derryn Hinch 
tweeted his support for 
an independent audit on 
Thursday.
It is a sentiment backed 
by South Australian sena-
tor Nick Xenophon.
“This is taking a lot of ox-
ygen from the business of 
governing, and the busi-
ness of MPs doing their 
job, and the sooner we 
have an audit, the sooner 
that there’s a proper pro-
cess, the better off we’ll 
all be.”

Michael Keenan has rejected 
reports he is the latest Turn-
bull government minister to 
run foul of the citizenship 
row.
The justice minister took 
to social media on Thurs-
day morning to insist he re-
nounced his British citizen-
ship in 2004 and before he 
entered parliament.

Labor leader Bill Shorten will 
be investigated over a dona-
tion of union funds he alleg-
edly made to activist group 
GetUp! while in charge of the 
Australian Workers Union.
But his deputy has dis-
missed the move as another 
sign of hysteria from the 
Turnbull government.
Employment Minister Mi-
chaelia Cash has referred 
the issue to the Registered 
Organisations Commis-
sion after she seized on re-
ports the AWU gave about 
$100,000 to the left-wing 
advocacy group when it was 
launched in 2005
Mr Shorten was also one 
of GetUp’s original board 
members.
Deputy Labor leader Tanya 
Plibersek dismissed the de-
cision as a deliberate dis-
traction to the government’s 
woes, given the cloud hang-
ing over Deputy Prime Min-
ister Barnaby Joyce.
“I’m not at all concerned. I 
think we’ll see increasing 
hysteria from the govern-
ment,” she told reporters in 

Canberra on Wednesday.
A spokesman for the Labor 
leader told The Australian 
support for GetUp! was en-
dorsed by the union’s na-
tional executive.
At least five members of 
the executive at the time 
recalled Mr Shorten raising 
the matter, but they had no 
memory of any formal ap-
proval.
Senator Cash wants to con-
firm whether the donation 
was properly authorised 
and in accordance with the 
union’s rules.
“Their failure to provide this 
information strongly sug-
gests that they have some-
thing to hide,” she said.
Senator Cash says the com-
mission has the power to 
obtain the information.
Liberal colleague Eric Abetz, 
a former employment minis-
ter, has also made his own 
referral.
“The potential misuse of 
AWU members’ money to 
establish the left-wing front 
known as GetUp! is a very 
serious matter,” he said.

Minister refers Shorten over 
union past

‘I renounced my UK citizenship’: Keenan
“I am an Australian citizen 
and I do not hold citizenship 
of any other country,” he 
tweeted.
Fairfax Media had reported 
Mr Keenan may be a British 
citizen courtesy of his father 
Peter, who was born in Eng-
land in 1943 and emigrated to 
Australia, where he married.
Immigration Minister Peter 
Dutton defended his col-
league.
“Michael Keenan has been 
very clear about his status,” 
he told reporters in Canberra.
“Frankly I don’t know why it is 
being traversed.”
Mr Dutton batted away ques-
tions about a broader audit 
of all MPs by saying the co-
alition is focused on national 
security, border protection 
and the economy.

Michael Keenan

Crossbench senators Cory Bernardi, Nick Xenophon and Derryn Hinch have called 
for a full audit of parliamentarians’ citizenship status. Photo: Andrew Meares 

ThE Australian Taxation Of-
fice has warned that scrap-
ping work-related deductions 
in favour of a blanket $1000 
allowance would be like “det-
onating a nuclear device over 
North Korea”.
The issue of what to do about 
the country’s $22 billion an-
nual work deductions bill 
was debated at conference 
hosted by the Tax Institute on 
Wednesday, Finder.com.au 
reported.
Arguments in favour of mov-
ing to a flat deduction system 
included the growing com-
plexity, cost of administering 
the system and investigating 
false claims.
Speaking against the change 
was ATO lawyer Ram Pan-
dey, who said it would be 
“the equivalent of detonating 
a nuclear device over North 
Korea”. “Not a good option,” 
Mr Pandey was quoted as 
saying.
“You have to remember that 
our system is integrated. It’s 
not just about work-related 
expenses. If you go and ratch-
et around with one part of the 
system, you’re going to create 
unintended consequences.”
He argued the current sys-
tem was “fair”, and the main 
problem was a lack of under-
standing by the general pub-
lic. “There are fundamental 
and compelling reasons for 
retaining the current system 
of work-related expenses,” he 
said.
“Of course it requires some 
change. It requires enforce-
ment. It requires education. 
It’s not a problem with the 
system. It’s a problem with a 
lack of education. The system 
itself is robust. The principles 
are clear. You cannot say that 
this is a free for all for every-
one. The High Court has been 
pretty tough about some 
things.
“This idea that income is 
taxed on what is earned net 
of costs is as close to a fun-
damental right as you are go-
ing to find in our income tax 
system. That’s why we have 
work-related expenses. That’s 
one of the most compelling 
justifications for having it, it’s 
fair. You tax what is earned 
net of costs.”
He added that as the econ-
omy changed and people 
were forced to re-skill, being 
able to claim self-education 
expenses as tax deductions 

would be vital. “The jobs of 
the future are going to require 
people to educate themselves 
to change careers,” he said.
“The way to go is to enhance, 
tweak and perfect our system 
of work-related expenses. 
There are things you can do 
before you have to exercise 
the nuclear bomb.”
Arguing for the change was 
Joanne Dunne, director at ac-
counting firm PwC, who de-
scribed the current system as 
“out of control”. “The impact 
on the tax base is growing 
as claims grow. Claims are 
increasing by three times the 
rate of GDP,” she said.
Earlier this year, ATO com-
missioner Chris Jordan said 
more than $22 billion was 
claimed for work-related ex-
penses in 2014-15, warning 
that even though individual 
amounts over-claimed were 
“relatively small”, the overall 
revenue impact was “likely to 
be bigger” than the $2.5 bil-
lion in unpaid corporate tax 
by big business.
Mr Jordan said a “startlingly” 
large number of people were 
effectively gaming the sys-
tem. About 6.3 million people 
made claims against clothing 
expenses in 2014-15 totalling 
almost $1.8 billion.
“That would mean that almost 
half of the individual taxpayer 
population was required to 
wear a uniform or protective 
clothing or had some special 
requirements for things like 
sunglasses and hat,” he said 
in a speech to the National 
Press Club.
A Treasury submission last 
year to a now-lapsed par-
liamentary inquiry into tax 
deductibility argued Austra-
lia’s system for work-related 
deductions was “relatively 
generous” compared with 
comparable countries, which 
were “more proscriptive or 
limited”.
THINGS YOU PROBABLY 
CAN’T CLAIM
• Trips between home and 
work — unless carrying bulky 
work-related goods
• Car expenses that have been 
salary sacrificed
• Meal expenses for travel un-
less you were required to work 
away from home overnight.
• Private travel or private 
transport of bulky goods or 
equipment
• Everyday clothes to wear to 
work — such as a suit or black 

ATO says scrapping work-related deductions 
would be like setting of a ‘nuclear bomb’

pants — even if your employ-
er requires you to wear them
• Deductions for cleaning 
eligible work clothes without 
showing how you calculated 
the cost
• Higher education contribu-
tions charged through the 
HELP scheme
• Self-education expenses if 

the study is not connected 
with your current job
• Private use of phone or in-
ternet
• Upfront deductions for tools 
and equipment costing more 
than $300 each. These must 
be depreciated over time
Source: Australian Taxation 
Office
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Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
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- خرائط احلديد والباطون،
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نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

212  South Terrace Plaza, Bankstown NSW 2200
South Terrace Plaza -  Bankstown

نـفتح 7 أيـام يف األسـبوع
 دوام الـعمل

االثنني والثالثاء واالربعاء واجلمعة والسبت 
من الـ 8 صباحا حتى الـ 6 مساء

اخلميس من الـ 8 صباحا حتى الـ 8 مساء
األحد من الـ 8 صباحا حتى الـ 5 مساء

مـواقف سيارات مـؤمنة امام  الـمركز وحتت االرض
Under GroUnd ParkinG

هذه العروض صاحلة لغاية يوم 
اجلمعة 25 - 8 - 2017
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بـإدارة أمـاليا

مقابل تصليح كل قطعتني 
حتصل على تصليح قطعة 

ثالثة جمانًا
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Buy One Get One free

Bankstown Homeware & Gift
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أدوات  جميع 

والهدايا  املطبخ 
% 50 30 اىل  من 

زيـت زيـنة )٤ ليـرت( 7.99 $
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