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اجليش السوري يواصل حتضرياته هلجوم إدلب
وموسكو تنتقد موقف األمم املتحدة من الالجئني

سـباق بني الـحريري وباسـيل فـي مـلف
الالجـئني عـلى الـبوابة الروسـيّة !

أن اللقاء بني شعبان
وعلم ّ

الوزير باسيل يصرح بأمواله وممتلكاته لرئيس املجلس الدستوري عصام سليمان
وبوغدانوف استمر ساعتني،
شرح خالهلا شعبان حقيقة
املواقف والعقبات اليت
تعرتض والدة احلكومة.
ومل يطلب احلريري شيئًا
من موسكو ،غري معرفة آخر
املستجدات يف ملف إعادة

السوريني

اىل

النازحني
بالدهم.
مصادر
وأفادت
بأن موسكو
ديبلوماسية
ّ
التفاصيل
كل
َتعي
امللف
يف
السياسية
وان الشكاوى
اللبناني،
ّ

مصر حتمل إىل إسرائيل ورام اهلل اتفاقاً شبه نهائي للتهدئة

علم أن رئيس االستخبارات
العامة املصرية اللواء الوزير
عباس كامل زار تل أبيب
أمس االول يف مسعى أخري
للتوصل إىل اتفاق يف
شأن أربعة ملفات ،قبل

توجهه اليوم إىل مدينة
رام اهلل للغاية ذاتها ،يف
وقت دعا الرئيس حممود
عباس ،يف مستهل اجتماع
للمجلس املركزي ملنظمة
التحرير الفلسطينية يف

خامنئي يُق ّر بـ «خطئه» يف احملادثات النووية

روحاني يتهم أمريكا بـ «تدمري جسر التفاوض»
أقر املرشد اإليراني علي
ّ
خامنئي بأنه أخطأ يف
مساحه لوزير اخلارجية
حممد جواد ظريف بالتحدث
إىل نظريه األمريكي جون
كريي ،خالل املفاوضات

اليت أفضت إىل إبرام
االتفاق النووي مع الدول
الست عام .2015
يف الوقت ذاته ،سخر
الرئيس حسن روحاني
من دعوة نظريه األمريكي

العالناتكم

اليت نقلها النائب طالل

التتمة صفحة 31

دونالد ترامب إىل قمة
بينهما ،معتربًا أن الواليات
جسر
«دمرت
املتحدة
ّ
التفاوض».

التتمة صفحة 31

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

غداة لقاء وزيري اخلارجية
الروسي سريغي الفروف
والرتكي مولود جاويش
أوغلو للبحث يف مصري
إدلب يف الشمال السوري،
النظام
جيش
واصل
استهداف الريف الشمالي
للمحافظة وجنوبها ،كما
واصل تعزيزاته يف حماور
عدة حتضريًا هلجوم وشيك،
يف وقت كشفت أنقرة
أن اجتماع قادة تركيا
وإيران وروسيا الضامنة
اتفاق آستانة ،سيعقد يف
األسبوع األول من الشهر
املقبل.
يف موازاة ذلك ،وجهت
موسكو انتقادات جديدة
ملوقف مفوضية الالجئني
إلعادة
مشروعها
من
الالجئني السوريني إىل
بالدهم ،مؤكدة أن العمل
جار إلعادتهم ،وأن دمشق

قدمت كل الضمانات.
يف غضون ذلك ،أفاد
الرئاسة
يف
مصدر

الرتكية بأن
طيب
رجب

«الرئيس
أردوغان

التتمة صفحة 31

العراق يقصف غرفة عمليات
لـ «داعش» داخل سورية

قصفت الطائرات العراقية
جتمعا ألعضاء يف تنظيم
اإلسالمية»
«الدولة
(داعش) داخل سورية
وقتلت عددا منهم كانوا

خيططون لشن هجمات
عرب احلدود ،وفق ما ذكر
اجليش العراقي.
وأعلن أن طائرات من طراز

التتمة صفحة 31

تهــنئة

نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة
عيد األضحى املبارك.
«الهريالد»

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

رام اهلل مساء أمس ،إىل
مصاحلة فلسطينية قائمة
على «سلطة واحدة وقانون
واحد»،
وسالح
واحد
رافضًا وجود أي نوع من

التتمة صفحة 31
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Follow us on

باسيل يصرح بأمالكه ويتحدى :قارِنوها بتصرحيي قبل عشر سنوات

بعد معلومات عن عزم
جربان
اخلارجية
وزير
موسكو
زيارة
باسيل
نهاية االسبوع احلالي،
ُ
مسارعة
لفتت املراقبني
الرئيس سعد احلريري
إلرسال ممثله السياسي
يف روسيا جورج شعبان
اخلارجية
وزير
ملقابلة
بوغدانوف قبل وصول
باسيل الذي ،كما تفيد
ينسق رحلته
املعلومات ،مل ّ
ّ
متخطيًا
مع رئيس احلكومة
األصول الدستورية اليت
ّ
حتتم على وزير يف احلكومة
إبالغ رئيس الوزراء بربنامج
ّ
السيما يف
وملفاته
عمله
ّ
تضمنت
اخلارج ،فكيف اذا
ّ
ّ
ملفًا شائكًا كملف عودة
النازحني الذي تعهدت
روسيا مبتابعته عرب تشكيل
جلان روسية لبنانية.

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

www.meherald.com.au/myherald

السبت  18آب  - 2018العدد 884

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة
اللحوم يف نيو ساوث ويلز
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

Message from
the President

1
Eid Al-Adha is one of the most important days of the
Islamic calendar.
On this day we commemorate the acts of obedience and
submission performed by Prophet Ibrahim and his family
when he was commanded to take Hajar and their son
Ismail to an uninhabited, barren, distant land and leave
them there alone.
Eid- ul-Adha enjoys special signiﬁcance because the Day of
Sacriﬁce marks the climax of Hajj or Pilgrimage, the ﬁfth
pillar of Islam. It is a symbol of obedience and signiﬁes
submission to Allah.
On behalf of the Executive Committee of Muslims Australia
- AFIC, I would like to take this opportunity to wish you
“HAPPY EID MUBARAK” with love and best wishes.
May Allah the Almighty accept our good deeds, May Allah
(swt) on this occasion ﬁll our life with happiness, our heart
with love, our soul with spiritual and our mind with wisdom.
Remember that Eid Al Adha is a day of sacriﬁce and
commitment to Allah's orders. Let us also make a
concerted effort to help all people who are suffering or
who are in difﬁculty and may Allah SWT help us to lessen
their load. May Allah bless us on this day, help all the
oppressed amongst us and strengthen the Ummah of
Rasoolullah (saws), Ameen.
To all those brothers and sisters who have made this
journey of a lifetime, I would like to wish Hajj Mabroor; I
pray for their success and rewards and look forward to
their safe return, Insha'Allah!
Kul Amm untum Be Khair.
Salamat Hari Raya.
Bayramınız Mübarek Olsun.
Assalaamu Alaikum.
Dr Rateb Jneid
President-Muslims Australia-AFIC

2 صفحة

Saturday 18 August 2018

Page 3

3 صفحة

2018  آب18 الـسبت

اعــالنات
ADVERTISEMENT

Eid Al Adha is an important
celebration of love and sacriﬁce. On
this day, I extend my warmest wishes
for a happy and prosperous Eid.
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TONY BURKE MP

MEMBER FOR WATSON

HON TONY BURKE MP

RM2930428

Fri
3rd Aug 7pm
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FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au
Tony Burke MP
@Tony_Burke
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
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لـبنانيات

السنيورة استقبل خباري :اململكة إىل جانب توضيح من املكتب
لبنان يف مواجهة كل املخاطر واألطماع اإلعالمي إلميل حلود
ردا على رد السنيورة

السنيورة مستقبال البخاري

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة
يف مكتبه يف بلس ،القائم
بأعمال سفارة اململكة العربية
السعودية الوزير املفوض وليد
خباري .وكان االجتماع مناسبة
مت فيها البحث يف العالقات
الثنائية بني البلدين ،وعدد
من األمور املطروحة على بساط
البحث .وأكد السنيورةخالل
االجتماع وفق بيان ملكتبه «عمق
اللبنانية-السعودية
العالقات
األخوية الضاربة جذورها يف عمق
التاريخ ،واليت حتتضن املصاحل
املشرتكة بني البلدين ،واليت
سطرت اململكة خالهلا صفحات
بيضاء يف الوقوف إىل جانب
لبنان ودعم استقالله وسيادته
ووحدة أراضيه يف مواجهة كل
املخاطر واألطماع .وعلى ذلك،
فقد حرصت السعودية أن تكون
اىل جانب الدولة اللبنانية يف
بسط سيادتها على كامل ترابها
الوطين .كما وقفت السعودية
أيضا إىل جانب العدد الكبري
من اللبنانيني الذين فتحت
هلم أبوابها وال تزال للمشاركة
يف حتقيق النهضة االقتصادية
والعمرانية يف اململكة العربية
السعودية».
وأضاف« :تطرق احلديث إىل
موضوع التأشريات اليت تقدمها
اململكة اىل اللبنانيني من
أجل أداء مناسك احلج املبارك
وكان تأكيد حلرص اململكة
على أن يذهب كل راغب يف
أداء فريضة احلج ألن اململكة
ختص لبنان باالهتمام الفائق
واملعاملة االستثنائية من حيث
أعداد احلجاج كل عام ،وذلك
وفقا التفاقية ترتيبات شؤون
احلج بني اجلانبني السعودي
واللبناني».
وتابع« :لقد حرصت السلطات
السعودية منذ قرن ونيف
على تنفيذ توسيعات احلرمني

الشريفني املتوالية ،وتسهيل
وخدمتهم
احلجاج
استقبال
ورعاية
أمنهم،
وصون
مرضاهم ،وتيسري انتقاهلم.
وهي يف هذا العام أيضا قد
أطلقت شعارا جديدا تلتزمه
بعنوان« :العامل يف قلب
اململكة» ،الذي جيسد روحانية
أداء مناسك احلج اليت تتجاوز
حدود االختالفات املذهبية
واجلهوية والعرقية ،مما تتحقق
معه بالتالي رسالة احلج اليت
هي رسالة سالم للعاملني.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن
جيزي خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز
حفظه اهلل ،وصاحب السمو
امللكي ولي العهد األمري حممد
سلمان خريا وأجرا على اجلهود
الفائقة يف اخلدمة املستمرة
لضيوف الرمحن ،سائلني اهلل
تعاىل أن يكتب حلجيج بيت
اهلل احلرام حجا مربورا وسعيا
مشكورا وذنبا مغفورا».
وختم السنيورة« :إن املسلمني
يف لبنان ممتنون للسلطات
السعودية ،شأنهم يف ذلك
شأن سائر املسلمني يف
العامل .وهم ممتنون أيضا
للسفارة السعودية يف لبنان
ملا قامت وتقوم به من جهود
ملساعدة حجاج لبنان على أداء
الفريضة ،ويقدرون املستوى
الراقي الذي قامت به السفارة
يف خدمة ضيوف الرمحن .وهم
ممتنون أيضا لدولة الرئيس
سعد احلريري الذي يتعاون مع
سفارة اململكة يف هذا السبيل
الصاحل».
من جهة أخرى ،أكد السنيورة
«اهمية الدور الذي تقوم به
اململكة يف لبنان واملنطقة يف
مواجهة املخططات التوسعية
املشبوهة اليت تستهدف أمن
الدول العربية».

منسق جبهة العمل االسالمي التقى امني السيد
و هنأ حزب اهلل يف ذكرى انتصار متوز 2006

التقى منسق عام جبهة العمل
االسالمي يف لبنان الشيخ زهري
عثمان اجلعيد رئيس اجمللس
السياسي يف حزب اهلل إبراهيم
أمني السيد حبضور مسؤول
امللف اإلسالمي يف حزب اهلل
الشيخ عبد اجمليد عمار.
وقدم اجلعيد التهنئة باسم
املقاومة
لقيادة
اجلبهة
وجماهديها مبناسبة انتصار عام
 2006وجرى عرض لألوضاع

احمللية واإلقليمية ،والشؤون
االسالمية العامة وسبل متتني
التعاون
وتفعيل
الوحدة
املشرتك بني املسلمني.
واكدا على أهمية االلتفاف
حول ثالثية اجليش والشعب
واملقاومة لردع أي عدوان
وعلى متانة العالقة والشراكة
اليت أسسها رئيس جبهة العمل
االسالمي الداعية فتحي يكن
مع حزب اهلل.

أوضح املكتب اإلعالمي
للرئيس العماد إميل حلود
يف بيان ،ردا على رد
الرئيس فؤاد السنيورة،
«وليس بالتأكيد من باب
إضاعة الوقت ،بل حكما
من باب الفائدة التارخيية
والوطنية ،أنه بالنسبة إىل
النقاط السبع ،إن البينة على
من يدعي ،حتى إن ادعى
الرئيس فؤاد السنيورة
أن جملس الوزراء اللبناني
أقرها ،أبرز قرار اإلقرار .أما
توقيت إصرار الرئيس فؤاد
السنيورة على النقاط السبع
على الوجه الذي برز يف
ردوده ،فهو مشبوه ،إذ يقع
على مشارف جتديد جملس
االمن مهمة قوات اليونيفيل
يف اجلنوب ،تلك املهمة اليت
لن يتناوهلا أي تعديل».
وأشار إىل أنه «بالنسبة إىل
قميت اخلرطوم والرياض،
فإن احملاضر والبيان اخلتامي
لكل منهما إمنا تشكل البينة
اخلطية والقاطعة واملناقضة
ملا يزعمه الرئيس فؤاد
السنيورة .خري الكالم ما قل
ودل».

ابراهيم استقبل سفري
املانيا مودعا ووزيرا
برازيليا وممثلة
املفوضية العليا
لالجئني

إستقبل املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم،
قبل ظهر امس االول اخلميس،
السفري األملاني مارتن هوت
يف زيارة وداعية ،ملناسبة
انتهاء مهماته الديبلوماسية
يف لبنان ،وعرض معه
التطورات السياسية الراهنة.
ومتنى اللواء ابراهيم للسفري
هوت «التوفيق يف مهماته
اجلديدة».
ثم إلتقى وزير الدولة
للشؤون اإلسرتاتيجية يف
رئاسة مجهورية الربازيل
حسني كالوت يرافقه سفري
جريالدو
جورج
الربازيل
قادري.
وتناول معه أوضاع اجلالية
الربازيل
يف
اللبنانية
ومهمات القوة الربازيلية
املشاركة يف القوة البحرية
لـ»اليونيفيل»،
التابعة
وسبل التنسيق بني املديرية
واألجهزة األمنية الربازيلية.
ويف ختام اللقاء ،تبادل
اللواء ابراهيم والوزير كالوت
الدروع التذكارية.
وظهرا ،حبث اللواء ابراهيم
مع ممثلة املفوضية العليا
لشؤون الالجئني يف لبنان
 UNHCRمرياي جريار يف
التعاون القائم بني األمن
العام واملفوضية يف موضوع
النازحني السوريني.

املستقبل أعلن ترشيح املراد ملوقع نقيب احملامني مشاال

أمحد احلريري :نستند إىل صخرة صلبة امسها سعد احلريري
أعلن «تيار املستقبل» عن ترشيح
احملامي حممد مراد ملوقع نقيب
احملامني يف طرابلس والشمال،
يف احتفال حاشد حضره النواب
مسري اجلسر ،سامي فتفت،
حممد سليمان ،وليد البعريين،
هادي حبيش ،طارق املرعيب،
سامي فتفت ،عثمان علم الدين
ووسيم احلسن ممثال النائب
دميا مجالي ،نائب رئيس جملس
النواب السابق فريد مكاري،
االمني العام للتيار أمحد احلريري
وفاعليات.
فرع
منسق
حتدث
بداية،
احملامني يف قطاع املهن احلرة
عمر الكوش ،وشدد على «دعم
ترشيح املراد» ،ثم حتدث املراد
وفند برناجمه االنتخابي

الحريري

بدوره تطرق احلريري إىل خماض

أحمد الحريري يلقي كلمته

تأليف احلكومة ،وقال»:الرئيس
املكلف سعد احلريري خيوض
تشكيل احلكومة حتت عنوان
احلفاظ على دستور الطائف
وصالحيات رئاسة احلكومة،
ليس مبعناها الطائفي بل مبعناها
الوطين».
وإذ توقف عند رفض الرئيس
احلريري للتطبيع مع النظام

فضل اهلل :ملواجهة تشويه اإلسالم وحتصني
األوطان ضد الفنت
رأى العالمة السيد علي فضل
اهلل ،خالل إستقباله عددا من
احلجاج اآلتني من بعض البلدان
اخلليجية يف مقر البعثة يف مكة،
أن «موسم احلج ميثل عنصر قوة
للمسلمني ينبغي استثماره
يف كل القضايا اليت حتتاج
اليها األمة ،وخصوصا تلك
اليت تصنع فيها قوتها بتقوية
عناصر وحدتها».
وقال« :ليس معنى أن نكون
أقوياء أن نعمل على أن نظلم
اآلخرين ،بل أن مننع اآلخرين من
ظلمنا ،وأن نوحي ألنفسنا بأننا
أقوياء ،وأن الفنت اليت عصفت
ببالدنا ،وإن كانت كبرية
وخطرية ،ومل تنته فصوال ،إال
أنها ليست مبقدورها أن تنال
منا كأمة وشعوب وأوطان،
على الرغم من قساوتها
وصعوبتها».
وشدد على «أال نعمل على
استضعاف أنفسنا ،وأال نسقط
بفعل احلملة الدعائية املضادة

اليت عملت على زرع بذور اليأس
فينا ،بسعيها إىل تصويرنا أننا
حنمل كل عناصر التفجري الذاتي،
وأننا غري جديرين حبمل لواء
احلضارة ،بفعل ما حدث وحيدث
من جرائم وجمازر وكوارث يف
بالدنا ،علما أن هذه الفنت
انطلقت من جذور سياسية
تتصل حبركة االستعمار ،ومن
اجلهات املتطرفة اليت ساعدت
املستعمر على حتقيق أهدافه
وغاياته».
وأكد ان «اإلسالم ال يتحمل
كدين مسؤولية ما اقرتف
بامسه من جرائم وجمازر
وفظائع» ،داعيا إىل «تضافر
جهود املسلمني يف العمل
للوحدة ودفع احلملة الدعائية
املستمرة ضد اإلسالم ،بالسعي
إىل تقديم صورته احلقيقة»،
مشريا إىل أن «موسم احلج ميثل
فرصة استثنائية لكل املسلمني
لتنسيق خطواتهم ومواقفهم يف
هذا السبيل».

الدميقراطي اللبناني :أرسالن مدد
زيارته إىل موسكو
أعلنت مديرية اإلعالم يف «احلزب
الدميوقراطي اللبناني» ،يف بيان،
أن رئيس احلزب النائب طالل
أرسالن« ،مدد زيارته إىل روسيا

جنبالط مغردا:
كم فوتنا من
فرص يف لبنان؟

غرد رئيس احلزب االشرتاكي
النائب السابق وليد جنبالط ،عرب
حسابه على «توتري» ،بالقول:ما
أمجل البناء االبيض غري الشاهق
قرب البحر .كم فوتنا من فرص
يف لبنان الن الفلسفة القائمة
يف العمار هي استثمار املال
على حساب كل شيء.

أليام إضافية ،حيث سيلتقي
املسؤولني الكبار يف وزارة
الدفاع الروسية واملسؤولني عن
امللف العسكري يف املنطقة».

السوري ،شدد على «أن الرئيس
احلريري خاض تسوية ال س.س
بكل جرأة ،وأي شخص غريه ما
كان ليخوض تلك التسوية
املؤملة ،لكنه مل يأبه لتجرع
كأس السم من اجل احلفاظ
على لبنان ،فهو مل يذهب اىل
التسوية آنذاك من أجل مصاحل
شخصية ،وعندما أدرك أن ال
توازن يف تلك التسوية رفضها
ودفع مثنها خروجه من لبنان حنو
مخس سنوات ،واليوم الرئيس
احلريري شديد الوضوح ،ويقول
مبا معناه يلي جرب اجملرب عقله
خمرب ،قاهلا بالفم املآلن ال
طلعة اىل سوريا وفتشوا عن
غريي ،قاهلا من موقع قوة ال من
موقع ضعف».
وأكد «أننا نستند اليوم إىل
صخرة صلبة امسها سعد احلريري،
ولدينا رئيس حكومة تعلم من
كيسه وكان جريئا يف االعرتاف
بكل األخطاء اليت حصلت معه،
وعلى الرغم من صعوبة السنوات
ال 13املاضية ،استطعنا الثبات،
وذلك نرده اىل وقوف الناس
معنا ،وصدق الناس معنا يف
كل املناطق اللبنانية ،وال سيما
يف منطقة الشمال اليت تشكل
اليوم نصف كتلة تيار املستقبل.
وحنن نفتخر بها ونضعها على
رأسنا ،وحنن نقف اىل جانبها
لتلبية تطلعاتها وطموحاتها ،يف
سبيل العيش الكريم واالستقرار
واطالق العجلة االقتصادية يف
هذه املنطقة».
وختم مؤكدا «أن معركة انتخابات
نقابة احملامني ،هي معركة ذات
طابعني ،نقابي وسياسي»،
موجها التحية إىل كل احملامني،
مشددا أن «ثقتنا باحملامي
مراد كبرية ،لصدقه وصراحته
وجرأته ،خصوصا وأن احملامي
مراد حيمل فكر تطويريا» ،خماطبا
إياه بالقول:معك سنربح بإذن
اهلل ،وكل جهود التيار إلجناحك
نقيبا للمحامني».

خليل عرض مع جلنة االقتصاد ملف االسكان
وإلتقى مسؤوال من البنك الدولي

استقبل وزير املالية علي حسن خليل ،يف مكتبه يف الوزارة ،جلنة
االقتصاد النيابية برئاسة النائب نعمة افرام ،ومت عرض للوضع
االقتصادي ومؤشراته .وكان تركيز على ملف اإلسكان ملا له من
انعكاسات على جممل الدورة االقتصادية ،إضافة إىل احلاجة امللحة
إلجياد آلية الستئناف القروض .وقد مت االتفاق على متابعة هذا
امللف مع الفرقاء املعنيني كافة.
كما استقبل الوزير خليل مدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة
للبنك الدولي ومدير مكتب البنك الدولي يف لبنان سعد صربا
وجرى البحث يف موضوع املشاريع اليت يساهم املشروع يف
متويلها ،وكذلك يف امللف املتعلق بالدراسات إلنشاء معامل إلنتاج
الكهرباء.
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لـبنانيات

روكز :نتائج االنتخابات أعطت لبنان القوي احليثية قبالن يف رسالة احلج :لبنان حيتاج اىل تنازل
ليتمثل يف اجلبل
السياسيني ووضع مصلحته فوق كل اعتبار

رأى النائب شامل روكز يف
حديث اىل إذاعة «صوت لبنان
 ،»93,3أن «اجلميع يتقاذف
التهم عمن يعطل احلكومة»،
مؤكدا أن «ال شيء جديدا حتى
الساعة حول عملية التشكيل».
وأشار إىل أن «كل الرهانات
على أن تكتل لبنان القوي
سيتنازل عن قاعدة االنتخابات،
هي رهانات غري صحيحة واذا
استمرت ستؤدي اىل عقد كبرية
وجديدة» ،معتربا ان «نتائج
االنتخابات أعطت لبنان القوي
احليثية ليتمثل يف اجلبل».
وعن توزير مسيحي بدال من

درزي ،قال« :ان االمر غري
مطروح اآلن ،ولكن اذا أراد
االفرقاء تسهيل والدة احلكومة
فجميع احللول ممكنة».
وعن العالقة مع سوريا وكالم
الرئيس املكلف سعد احلريري
األخري عن التطبيع رأى أنه
«جيب تأمني املصاحل اللبنانية
يف ظل سيطرة احلكومة
السورية على احلدود مع لبنان،
وجيب حتديد العالقة مع دمشق
ومستواها عرب املشاورات»،
مؤكدا «ضرورة البقاء على
احلياد اإلجيابي عما جيري يف
املنطقة».

سليمان فرجنيه استقبل سفرية كندا

استقبل
سليمان
بنشعي،
السيدة

فرنجيه مستقبال السفرية المورو

رئيس تيار «املرده»
فرجنيه ،يف دارته يف
سفرية كندا يف لبنان
اميانويل المورو حيث

عقد اجتماع يف حضور الدكتور
جان بطرس ختلله حبث يف
جممل االوضاع الراهنة حمليا
واقليميا.

بري استقبل سفري املانيا مودعا ووفدا اغرتابيا
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري قبل ظهر امس االول
يف عني التينة السفري االملاني
يف لبنان مارتن هوت يف زيارة
وداعية .وكانت مناسبة لعرض
التطورات الراهنة يف لبنان
واملنطقة.

ثم استقبل وفدا اغرتابيا من
توغو يف افريقيا برئاسة مطران
والوسطى
الغربية
افريقيا
سيمون فضول ونائب حاكم
مصرف لبنان حممد بعاصريي
وعضو جلنة الرقابة على
املصارف امحد صفا.

تيننيت:اجتماعات منفصلة يف نيويورك
ملمثلي بعثات لبنان وإسرائيل

أعلن الناطق باسم اليونيفيل
اندريا تيننيت ،يف بيان ان
اليونيفيل
بعثة
«رئيس
وقائدها العام املعني حديثا
اللواء ستيفانو ديل كول،
موجود حاليا يف نيويورك،
حيث التقى األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييس وكبار
املسؤولني يف األمم املتحدة.
وخالل اإلحاطات التعريفية اليت

جيريها هناك ،بادر مقر األمم
املتحدة أيضا اىل تنظيم سلسلة
اجتماعات متهيدية منفصلة
له مع ممثلي البعثات الدائمة
للبنان وإسرائيل لدى األمم
املتحدة ،وذلك لالستماع إىل
وجهة نظرهم بشأن قرار جملس
األمن الدولي  1701الذي يهدف
إىل احلفاظ على االستقرار على
طول اخلط األزرق».

بوغدانوف عرض مع املمثل الشخصي
للحريري تشكيل احلكومة وعودة النازحني

صدر عن املكتب اإلعالمي
للرئيس املكلف سعد احلريري
البيان اآلتي:
أعلنت وزارة اخلارجية الروسية
أن املمثل اخلاص للرئيس
الروسي يف الشرق األوسط
وبلدان أفريقيا نائب وزير
اخلارجية ميخائيل بوغدانوف
استقبل أمس االول يف موسكو
لرئيس
الشخصي
املمثل

احلكومة املكلف سعد احلريري
السيد جورج شعبان.
وقد استمع بوغدانوف من
شعبان ملستجدات األوضاع يف
لبنان واجلهود املبذولة لتشكيل
حكومة جديدة ،كما جرت مناقشة
األوضاع يف سوريا والعمل
اجلاري لتأمني الظروف املناسبة
السوريني
النازحني
لعودة
أراضي
على
املتواجدين
اجلمهورية اللبنانية.

وجه رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري
قبالن رسالة احلج هلذا العام هنأ
فيها املسلمني باملؤمتر العاملي
الذي جيمع احلجاج من كل
حدب وصوب يف دعوة إىل
التعمق باحلق لتتوحد املواقف
على مجع الكلمة ورأب الصدع،
فاحلج ركن أساس من أركان
الدين وشعرية انسانية اسالمية
جتمع املسلمني ليتشاركوا يف
النداء وجيسدوا عمل األنبياء
على
متعاونني
واألوصياء،
الرب والتقوى سائرين على
خطى النيب حممد وسرية األئمة
واألصحاب الطيبني ،وليكونوا
أمة واحدة مصداقا لقوله تعاىل
«إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا
ربكم فاعبدون».
واكد قبالن «ان احلج شعرية
توحد املسلمني وجتمعهم حتت
راية ال إله إال اهلل ،وهو يشكل
دعوة دائمة إىل التوحد والتالقي
امتثاال لقول اهلل تعاىل «وجعلناكم
لتعارفوا»
وقبائل
شعوبا
فاملطلوب من املسلمني أن
يتعارفوا ويتآخوا ويتواصلوا كما
يف احلج ،وعليهم استثمار موسم
احلج يف اكتساب القيم وااللتزام
باآلداب واالستقامة والسلوك
والسرية احلسنة ومتتني أواصر
الوحدة اإلسالمية بني الشعوب
واألعراق والقوميات ليكون
احلج منطلقا الصالح االمة وحل
اخلالفات بني الدول االسالمية
من خالل احلوار والتشاور بني
القادة والزعماء والرؤساء الجناز
تفاهمات جديدة تعيد الوئام بني
الدول االسالمية وتوقف نزيف
الدم يف بالدنا ،وتبعد الفنت
واالضطرابات عن اوطاننا ،وال
سيما اننا مستهدفون من اعداء
االمة الذين حيركون عمالءهم
وخمابراتهم لزرع الفنت واثارة
النعرات املذهبية وادخال بالدنا
يف اتون احلروب والنزاعات،
وعلى اجلميع ان ينتصروا
لفلسطني وشعبها وال يرتكوا
هذا الشعب املناضل واملضحي
فريسة اهلمجية الصهيونية اليت
متعن يف استيطانها لالرض
الفلسطينية ومتارس القهر
الخضاع شعب فلسطني».
وتوجه قبالن يف ايام احلج
املتزامنة مع انتصار شهر اب
بتحية اكبار إىل الشهداء الذين
روت دماؤهم ارض الوطن
وأمثرت عزة وكرامة وحتريرا
لألرض ،وعلى اللبنانيني إن
حيفظوا أمانة الشهداء حبفظهم
لبعضهم البعض ،فيتالمحوا من
جديد ويتضامنوا بوجه العدو
اإلسرائيلي واالرهابي فيحفظوا
االنتصارات اليت جعلت من لبنان
حمط أنظار العامل ،ويتمسكوا
بقوة لبنان املتمثلة بوحدة
شعبه ودعم جيشه ومقاومته،
فيبادروا اىل تشكيل حكومة
وطنية موسعة تعرب عن وحدة
لبنان وتعاون مكوناته لتتفرغ
حلل االزمات املتفاقمة من
معيشية واقتصادية وامنائية
واجتماعية ،فلبنان حيتاج اىل
تنازل السياسيني لبعضهم
البعض ووضع مصلحة لبنان
فوق كل اعتبار ،فهذه املصلحة

نراها متجسدة يف حكومة وفاق
وطين تنسج اطيب العالقات مع
الشقيقة سوريا ملا فيه مصلحة
الشعبني ،وهذه العالقات املتينة
شكلت وما تزال ضرورة وطنية
حلماية لبنان وانعاش اقتصاده
وعودة النازحني السوريني اىل
وطنهم ،ومصلحة لبنان حتتم
ان يساهم يف عملية اعادة
بناء سوريا وتسهيل تصريف
صادارته عرب املعابر السورية.
وتوجه قبالن اىل حجاج بيت
اهلل بالقول« :أيام احلج حتمل
نفحات اخلري والربكات من
بالدعاء
فاغتنموها
السماء،
والصالة والتوبة والتضرع اىل
اهلل ان حيفظ اوطاننا ويبعد عنها
االذى والفنت والشر ،ابتهلوا
اليه عز وجل ان يصلح حالنا
ويبدد الظلمات عن بالدنا وقد
ختلصت من االستعمار اجلديد
الذي يهدد امنها واستقرارها،
ادعو اهلل ان ينصر فسطني على
غاصبيها واليمن على ازمتها
وسوريا على املرتبصني بها شرا
ولبنان على ازماته واعدائه ،وان
خيلص بالدنا من االرهاب بشقيه
الصهيوني والتكفريي ،وحيفظ
لبنان وشعبه من كل سوء .بارك
اهلل حبجكم وتقبل اهلل أعمالكم
وجعل حجكم مربورا وسعيكم
مشكورا وأعادكم إىل بالدكم
ساملني غامنني ،وقد كتب اهلل
لكم املغفرة وقبول االعمال.

الصراف أكد للوفد الرئاسي الربازيلي رفض لبنان
املساس بسيادته واالحد يوقع معه اتفاقية تعاون
استقبل وزير الدفاع الوطين
يعقوب رياض الصراف ،وزير
الدولة للشؤون االسرتاتيجية
يف رئاسة مجهورية الربازيل
حسني كالوت والوفد املرافق،
يف حضور السفري الربازيلي يف
لبنان جورج جريالدو قادري.
بعد مراسم االستقبال ،وضع
كالوت إكليال من الزهر على
النصب التذكاري للشهداء.
ثم عقد اجتماع رحب الصراف
الرئاسي
باملوفد
خالله
الربازيلي ،مشددا على «أهمية
واللبنانيني
الربازيل
دور
الربازيليني ال سيما يف توطيد
عالقات الصداقة اليت جتمع
البلدين» ،شاكرا ل»الربازيل
مساهمتها يف قوات اليونيفيل
العاملة يف اجلنوب».
وشدد الصراف يف خالل اللقاء
على «موقف لبنان الرافض
املساس بسيادته واملتمسك
بثرواته» ،مؤكدا «ان ال نية
للبنان االعتداء على احد».
من جهته ،نقل كالوت املتحدر
من أصل لبناني ،للصراف
«حتيات الرئيس الربازيلي
ميشال تامر واحرتامه واهتمامه

البليغ بلبنان ورغبته بتعزيز
التعاون وتطويره يف اجملاالت
كافة خصوصا الدفاعية واالمنية
منها» ،مشريا اىل «موعد
زيارته املرتقبة اىل لبنان خالل
النصف الثاني من شهر تشرين
الثاني املقبل» .واعرب عن
استعداد بالده لدعم املؤسسة
العسكرية السيما من خالل
دورات التدريب و برامج تبادل
اخلربات واملعلومات» ،مؤكدا
«ان الربازيل مستعدة لزيادة
عديد القوة الربازيلية ،اذا دعت
احلاجة ومساعدة لبنان يف ما
يتعلق بتطوير قواته البحرية
والفوج النموذجي» ،مثمنا
«العالقات التارخيية العميقة
اليت جتمع لبنان بالربازيل».
واتفق الطرفان على لقاء آخر
يعقد يوم االحد املقبل ملناقشة
اتفاقية التعاون الثنائي وسبل
تعزيزها.

السفري االوسرتالي

كما استقبل الصراف السفري
األوسرتالي يف لبنان Glenn
 Milesيف زيارة وداعية ملناسبة
انتهاء مهامه يف لبنان».

قائد اجليش استقبل رفول وحبث
مع وفد امريكي يف عالقات التعاون

استقباالت

وكان الشيخ قبالن استقبل،
ظهر اليوم ،يف مقر اجمللس،
وفدا من قيادة حركة «أمل»
برئاسة نائب رئيس املكتب
السياسي الشيخ حسن املصري
وامني سر اجمللس االستشاري
للحركة عبد اهلل موسى ،وجه
لسماحته الدعوة للمشاركة يف
ذكرى االمام القائد السيد
موسى الصدر ،وكانت مناسبة
جرى خالهلا التداول يف االوضاع
العامة.
وبعد اللقاء ادىل الشيخ املصري
بتصريح قال فيه« :تشرفنا بزيارة
مساحته وقدمنا اليه دعوة بذكرى
اخفاء االمام القائد السيد موسى
الصدر اليت ستقام يف هذا العام
يف مدينة بعلبك على مرجة القسم
مرجة راس العني ،وكانت فرصة
للتداول مع مساحته بكل ما يهم
منطقة البقاع من شؤون وشجون،
وهو احملب هلذه املنطقة وهو اخ
االمام الذي اعترب البقاع لن يكون
اال يف صميم قلبه وسويداء قلبه
وعيونه ،وان من حيمل امانة
االمام الصدر سواء على مستوى
اجمللس االسالمي الشيعي االعلى
او على مستوى حركة «امل»
ودولة الرئيس نبيه بري لن
يكون اال مكمال متما هلذا اخلط
والنهج املقاوم املقاوم جبميع
انواع املقاومة املقاومة املدنية
والعسكرية يف وجه اسرائيل
والفقر الذين يشكالن عملة
واحدة ولكن بوجيهن خمتلفني».

اعتذار عن عدم تقبل التهاني

من جهة ثانية ،يعتذر قبالن عن
عدم تقبل التهاني بعيد االضحى
املبارك نظرا إىل الظروف الصعبة
اليت متر بها منطقتنا.

استقبل قائد اجليش العماد
جوزف عون يف مكتبه يف
الريزة ،مدير سياسات وخطط
القيادة
يف
االسرتاتيجية
اللواء
األمريكية
الوسطى
ميخائيل النغلي على رأس وفد،
يف حضور السفرية األمريكية
اليزابيث ريتشارد ،وجرى البحث
يف األوضاع العامة وعالقات
التعاون بني جيشي البلدين.
كذلك استقبل السكرتري اخلاص
يف
االسرتاتيجية
للشؤون
رئاسة مجهورية الربازيل حسني

كالوت ،ثم رئيسة أركان هيئة
مراقبة اهلدنة التابعة لألمم
املتحدة اللواء كريستني لوند،
وجرى البحث يف األوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة.
واستقبل أيضا وزير الدولة
اجلمهورية
رئاسة
لشؤون
يف حكومة تصريف االعمال
بيار رفول يرافقه الدكتور
أمحد حسون ،ثم أمني اهليئة
القيادية حلركة «املرابطون»
مصطفى محدان ،وجرى التداول
يف شؤون خمتلفة.

توضيح من املكتب اإلعالمي للرئيس إميل
حلود ردا على رد السنيورة
أوضح املكتب اإلعالمي للرئيس العماد إميل حلود يف بيان ،ردا
على رد الرئيس فؤاد السنيورة« ،وليس بالتأكيد من باب إضاعة
الوقت ،بل حكما من باب الفائدة التارخيية والوطنية ،أنه بالنسبة
إىل النقاط السبع ،إن البينة على من يدعي ،حتى إن ادعى الرئيس
فؤاد السنيورة أن جملس الوزراء اللبناني أقرها ،أبرز قرار اإلقرار.
أما توقيت إصرار الرئيس فؤاد السنيورة على النقاط السبع على
الوجه الذي برز يف ردوده ،فهو مشبوه ،إذ يقع على مشارف جتديد
جملس االمن مهمة قوات اليونيفيل يف اجلنوب ،تلك املهمة اليت
لن يتناوهلا أي تعديل».
وأشار إىل أنه «بالنسبة إىل قميت اخلرطوم والرياض ،فإن احملاضر
والبيان اخلتامي لكل منهما إمنا تشكل البينة اخلطية والقاطعة
واملناقضة ملا يزعمه الرئيس فؤاد السنيورة .خري الكالم ما قل
ودل».
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لـبنانيات

بيشو يف حفل تكريم أقامه مطر ألركان السفارة الفرنسية:

لتشكيل حكومة وحدة وطنية حتصن لبنان وترتجم مؤمترات روما وباريس وبروكسل
أقام رئيس أساقفة بريوت
املطران بولس مطر مأدبة غداء
تكرميا للقائم بأعمال السفارة
الفرنسية أرنو بيشو وأركان
السفارة ،بعد القداس الذي
أقيم يف كنيسة السيدة يف
الكرسي األبرشي الصيفي يف
بلدة عني سعادة املتنية ،على
نية فرنسا ،شارك فيها النائب
البطريركي العام املطران بولس
عبدالساتر ،راعي أبرشية جبيل
املطران ميشال عون ،وزراء
وسابقون،
حاليون
ونواب
رؤساء جامعة احلكمة ومدارسها
ولفيف من الكهنة.

مطر

وألقى املطران مطر كلمة يف
املناسبة ،فقال« :إنه ملن
دواعي سرورنا واالعتزاز أن
نستقبلكم يا سعادة القائم
بأعمال السفارة ومعاونيكم
األعزاء ،لنحتفل معكم ،كما كل
عام ،يف قداس اخلامس عشر
من آب ،الذي نقيمه تقليديا على
نية فرنسا .نود يف البداية أن
نثين على أمانتكم على احلضور
يف ما بيننا ،ومن خالل هذا
احلضور حنيي الصداقة الثابتة
اليت ختص بها فرنسا ،منذ حنو
عشرة قرون ،كنيستنا املارونية
ووطننا العزيز لبنان».
أضاف« :لقد ملسنا بالواقع،
خالل هذه السنة ،وبشكل
مميز ،عمق هذه الصداقة
وغناها ،وقد حظيت شخصيا
مبرافقة صاحب الغبطة والنيافة
البطريرك الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي يف الزيارة،
اليت قام بها إىل قصر اإلليزيه
بدعوة خاصة من فخامة الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون؛ هذا
الرجل الكبري الذي استقبلنا
باسم فرنسا بدا أمامنا ممتلئا
شبابا وحكمة وصاحب قلب
كبري .احملادثات اليت جرت يف
ذاك اللقاء ،بالبساطة وباجلو
الودي أظهرت كأن بيننا معرفة
مزمنة وجعلتنا نشعر بعظمة
الصداقة اليت جتمعنا .ذلك أن
فخامة الرئيس ماكرون وغبطة
البطريرك الراعي قد أرادا معا
إحياء هذه العالقة التارخيية
القائمة بني فرنسا والكنيسة
املارونية ،مع تصميم كل منهما
على تعميق هذه الصداقة ،أكثر
فأكثر ،وجعلها مشروعا مستمرا
للمستقبل».
وتابع« :إني دون املساس
بقواعد سرية احملادثات اليت
ترتك أمر إفشائها ألصحابها،
أمسح لنفسي باإلفصاح عن
حدث خاص أثري خالل هذه
الزيارة يتعلق بإحياء املئوية
األوىل ،إلعالن دولة لبنان
الكبري من قبل اجلنرال غورو،
يف األول من أيلول  ،1920على
املنصة اخلارجية لقصر الصنوبر
يف بريوت .فمن منا ال حيمل
يف ذاكرته تلك اللوحة اليت
ختلد هذه الذكرى وفيها يعكس
حضور البطريرك احلويك ،رجل
االستقالل األول ،رضى شعب

بأكمله لطاملا جاهد من أجل
حريته ،ومن أجل أن يكون له
احلق بالسيادة ومحل رسالته
النبيلة يف التعايش الديين
الكريم واملتوازن يف مصايف
األمم».
وأردف« :حنن ندرك أن دولة
لبنان الكبري ،املولودة سنة
 ،1920مل حتظ على الفور
بإمجاع الكل .فثمة عالمات
استفهام طرحت ،ومثة سوء
تفاهم بدا سواء حول مكوناتها
أو حول رسالتها أو حتى حول
شرعيتها .إن األزمات اليت
اجتازها هذا الوطن منذ ذاك
االستقالل تركت عند البعض
انطباعات وشكوكا عما اذا كان
هذا الوطن «خطأ تارخييا» .وقد
استعار املعارضون من األدبيات
االنكليزية كلمة «يستغنى عنه»؛
غري أننا اليوم ،وبعد قرن من
هذا التحول التارخيي اجلوهري،
نشهد أن كل ما حولنا يظهر
عكس تلك القناعة .فلبنان كان
حبق «ال يستغى عنه»؛ وذلك
ألجله وألجل شعبه بكل مكوناته،
وخصوصا ألجل املنطقة اليت
تبحث اليوم عن مستقبل جديد
تصنعه عرب اآلالم ،اليت قد
تبشر بنهاية النفق وبوالدة
شرق أوسط متصاحل مع احلياة
ومستعد للمشاركة يف تقدم
احلضارة».
واستطرد« :إن هذه اخلواطر
اليت حتضرنا حول مصري لبنان
ومعناه وظروف تأمني مستقبله
وحتقيق رسالته ،ال نستغرب أن
تكون حاضرة أيضا يف قلب
فرنسا ورئيسها بالذات .حسبنا
أن نعرض لالهتمام املستمر
الذي أبدته فرنسا ،وال سيما
خالل القرن املنصرم ،كي نتأكد
كم أن للبنان أهمية أساسية
لدى فرنسا كما لدى كل من
حيمل هم اإلنسانية ومستقبلها.
لقد ساهمت فرنسا بالفعل يف
نهضة الدولة اللبنانية يف فرتة
االنتداب الذي أوكلت به اليها
عصبة األمم ،وكان حتما عابرا.
واستمرت فرنسا يف مساعدة
لبنان بعد  1943فكانت مدافعة
عن مصاحله سواء يف األمم
املتحدة أمام الشرعية الدولية،
أم يف كل حمفل يثري حول هذا
الوطن تساؤالت .كما ساعدت
فرنسا القادة اللبنانيني بدعوتها
هلم وتأمينها جماال حلوار بينهم
كان متعذرا يف ظروف احلرب
يف لبنان .كما كان لفرنسا أن
ترسل إىل جنوب لبنان ،منذ
حنو  30عاما ،جيوشا فرنسيني
للمساهمة يف حفظ السالم
واألمن على حدودنا .وكم
سقط من هؤالء شهداء يف
ساحة الشرف يف سبيل محاية
لبنان وحفظ سالمه وضمان
سيادته» ،سائال« :فهل يسمح
لنا ،بعد كل ذلك ،أن نتساءل
عن مدى إخالص فرنسا وأمانتها
للبنان وملصاحله؟ إن للتاريخ
وحده أن جييب وأن من يقرأون
إجياد
يستسهلون
التاريخ
اجلواب».

وقال« :نستنتج من كل هذه
األحداث حقيقة ساطعة تكمن
يف تشابه سالمل القيم ،اليت
متيز شعبينا ويف طليعتها
والعامة،
اخلاصة
احلرية،
واملساواة اليت نقدسها ،كالنا،
وحقوق املواطنني وواجباتهم
بدون متييز يف الدين أو يف أي
انتماء آخر .ولنسجل أيضا ،يف
هذا السياق ،التعايش السلمي
بني خمتلف املؤمنني يف إطار
االحرتام املتبادل بني اجلميع.
إن هذه املماثلة يف قيم احلياة
األساسية كما يف قيم اجملتمع
جتعل من لبنان شريكا ثقافيا
وحضاريا لفرنسا ،البلد الذي
يقود يف العامل أبهى املعارك
من أجل اإلنسان وكل ما هو
إنساني».
أضاف« :ويبقى ،إىل ذلك،
سؤال بديهي حول لبنان ودوره
وحول االستقرار والظروف
املتعددة املطلوبة ،لتمكني
لبنان من محل رسالته بكرامة
وفعالية .لقد حاول لبنان بعد
سنوات احلرب اليت جاورت
ال 15سنة أن يتلمس ،بعد
اتفاق الطائف ،طريق احلياة
الطبيعية غري أنه مل يبلغ ذلك،
إذ إن القوات العسكرية السورية
مل متكن اللبنانيني من استعادة
سيادتهم الكاملة .ولقد انتظرنا
طويال خروج هذه القوات الذي
حتقق بعد االغتيال الفظيع
لرئيس احلكومة املرحوم رفيق
احلريري .غري أن اللبنانيني ،بعد
 13سنة من خروج السوريني،
أنفسهم
إدارة
وتسلمهم
مل يتوصلوا بعد إىل حتقيق
استقرار سياسي كفيل لوحده
يف تأمني نهوض البالد على
كل األصعدة» ،داعيا مجيع
مواطنينا «للتمعن يف ظروف
ختلف لبنان عن بلوغ استقراره
احلقيقي ،وما هي األسباب
الظاهرة واخلفية لذلك .وإننا
ملمتنون يف هذا اجملال لفرنسا
اليت تشاركنا يف طرح مثل هذه
التساؤالت وتبدي استعدادها
للمساهمة ،وفق وسائلها،
يف اجلهود اليت تقودنا اىل
اخلروج من هذا الوضع املزعج
والدقيق».

وتابع« :وإذ نرتك للخرباء
املعنيني وألصحاب النفوس
الكبرية وللقادة الوطنيني عناية
إجياد احللول اليت تفيد ،حناول
بدورنا ،أن نلقي الضوء على
بعض املبادئ ونقدم بعض
االقرتاحات ،اليت قد حتمل نفعا
حنتاج إليه:
 قبل اتفاق الطائف كان جزءامن املواطنني يشكو من عدم
املشاركة الفاعلة والعادلة
يف شؤون البالد .أما بعد
الطائف ،وتبعا لوقائع جديدة،
فقد انتقلت الشكوى ذاتها
إىل اجلزء اآلخر من املواطنة.
مما جعلنا نالحظ أن حل هذا
التأرجح ال ميكن أن يكون
مبداورة ال تنتهي ،بل برتكيز
وضع عادل ونهائي للجميع.
وهذا ما يتطلب توافقا وطنيا
عاما حول معنى املشاركة ،مما
جيعلنا نشعر ،بالنتيجة أن شعبنا
كما سائر الشعوب املتقدمة ال
ينبغي أن حيكم باألشخاص بل
بالقوانني.
 أما املبدأ الثاني ،الذي ال يقلشأنا عن األول فيكمن يف وحدة
الوطن ،اليت ينبغي أن نعتربها
لتنوعنا،
احلقيقي
الضامن
فلبنان ،شأن البلدان األخرى،
ال ميكن أن يكون ويستمر إذا
مل يكن ملكوناته قاسم مشرتك
وروح جتمعهم وجتعلهم أكثر
حلمة .إن هذه الوحدة الوطنية،
ضمان وجودنا كشعب ،هي
مسؤوليتنا مجيعا ،وأن على كل
منا أن يقدم هلا الدعم والقوة
واالنتماء الصادق .وإن يف
مساهمة غنية كهذه يصبح لبنان
عزيزا ونصبح قادرين على بذل
احلياة لبقائه .وإننا حنيي يف
املناسبة اجليش اللبناني الذي
يقدم شهداء للوطن كله ،دون
متييز يف الدين أو الطائفة ،فهو
يعلمنا حمبة الوطن كما جيب أن
تكون.
 أما املبدأ الثالث ،فأود أنأستقيه من العقد االجتماعي
جاك
جان
الكبري
للمفكر
روسو ،إذ ميز هذا الفيلسوف
السياسي بني ثالثة أنواع من
املصاحل ،املصلحة الفردية
ومصلحة اجملموعة واملصلحة

العامة .ويقول إن مصاحل
األفراد واجملموعات جيب أن
ختضع للمصلحة العامة اليت
تعترب التعبري الوحيد الكلي عن
مصلحتنا العليا .هذه احلقيقة
سهلة بالقول ولكنها صعبة
باملمارسة .يلزمنا بذل الكثري
من الفكر واإلرادة لنكون على
هذا املستوى ،وإذا مل نقم
بذلك يصبح البلد بأسره أسري
االنقسام القاتل».
وختم «يف هذا الطريق الصاعد
واملتعرج مثة وجوه طليعية
قادرة على التطلع إىل األعالي
وعلى بلوغها أيضا .وإذا كان
لنا اليوم أن نستلهم هذا
العيد وانتقال العذراء مريم إىل
السماء ،فإننا نطلب منها نعمة
نرتفع بها إىل حب وطننا وليس
من صعوبة جيب أن تعيق هذه
األمنية .مع هذا االرتقاء ومع
االعتزاز بالصداقة ،اليت تربط
بلدينا أرفع كأسي معكم يا
سعادة القائم باألعمال ،لتحيا
فرنسا وحييا لبنان».

بيشو
وألقى القائم بأعمال السفارة
الفرنسية بيشو ،كلمة شكر
يف مستهلها املطران مطر على
«احلفاوة والتكريم والصالة
على نية فرنسا».
وقال« :أود أن أثين بشكل
خاص على حتسن الوضع األمين
يف لبنان .هذه النتيجة ال ميكن

إال أن تنال إعجاب بلدي ،الذي
سيبقى شريكا أساسيا للبنان.
على املستوى السياسي ،أود أن
أحيي إعادة إنشاء املؤسسات.
يتميز لبنان باستقراره ،ال
سيما يف املنطقة ،وميكنه أن
يعتز بصالبة مؤسساته وترسيخ
ثقافة الدميقراطية بني سكانه.
لقد أتت التعبئة الفرنسية
االستثنائية لصاحل لبنان خالل
العام املاضي ،تأكيدا على
وفاء فرنسا املستمر للصداقة
التارخيية ،اليت تربطها بلبنان
ولوقوفها الدائم إىل جانبه،
ملساعدته على التغلب على
الصعوبات كما على االستفادة
من اهلدوء على أفضل وجه».
تشكيل
«يتم
أن
وأمل
حكومة جتسد الوحدة الوطنية
بسرعة ،تكون قادرة على
العمل بفعالية ،ألن املواطنني
اللبنانيني ،من خالل الذهاب
إىل صناديق االقرتاع ،أعربوا
عن تطلعاتهم القوية لالصالح،
وألن تشكيل احلكومة ضروري
لتحصني لبنان ضد التداعيات
املزعزعة لالستقرار يف بيئة
إقليمية متقلبة ،وألننا ،أخريا،
مثل باقي الشركاء يف لبنان،
حنتاج إىل حماورين للعمل معهم
على ترمجة اإلعالنات ،اليت قمنا
بها أثناء مؤمترات روما وباريس
وبروكسل على أرض الواقع».
وقال« :يشكل تعليم الشباب
أهم املواضيع ،حيث أن العالقة
االستثنائية بني فرنسا ولبنان
منذ القرن السادس عشر كانت
ثقافية قبل كل شيء .إنها
املدارس اليت نسجت روابط
صداقتنا الدائمة .إنها اللغة
الفرنسية اليت احتفظت بها
ملدة مخسمئة عام .نشارككم
اقتناعكم بأنه من خالل تعليم
أفراد مستنريين سنبين فرنسا
الغد ولبنان الغد .ولبنان ،كما
قالت الشاعرة ناديا التويين،
جيب أن يبقى «يف الشرق آخر
ملجأ حيث ميكن للمرء أن يرتدي
النور» .وهلذا السبب أعلن
رئيس اجلمهورية الفرنسية أنه
سيضع هذه القضايا يف قلب
زيارته املرتقبة إىل لبنان ،ال
سيما من خالل التوقيع على
خارطة طريق للفرانكفونية.
ونأمل أن يكون لبنان البلد
الرائد لطموحنا املشرتك».

تيار املستقبل يؤكد على رفضه استخدام
الشارع وسيلة للتعبري عن اآلراء
صدر عن االمانة العامة ل «تيار املستقبل» اآلتي :
اقدمت جمموعات من الشبان يف بريوت واملناطق على اقفال
ناب تلفظ به إعالمي
طرقات وإشعال اطارات  ،استنكارًا لكالم ٍ
على احدى الشاشات .
يؤكد تيار املستقبل على رفضه استخدام الشارع وسيلة للتعبري
عن اآلراء  ،وهو يدعو كافة املناصرين واحملازبني اىل االمتناع عن
اللجوء ألي حترك يقطع الطرقات ويعطل مصاحل املواطنني ويندرج
يف خانة خمالفة القانون  ،سيما وأن اإلعرتاض يتناول شخصًا
ينطق عادة بصفاته وصفات املدرسة السياسية اليت تلقى فيها
علوم الشتيمة واالساءة اىل الكرامات  ،وال يستحق إحراق عجلة
واحدة يف أحياء العاصمة واملناطق .
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مـقاالت

االنقالب على توزيع احلقائب السيادية
واخلدماتية يعيدنا اىل املربع االول
علي ضاحي
هلل وعاملة
تؤكد اوساط سياسية بارزة يف حتالف امل وحزب ا 
على خط االتصاالت اجلارية للتأليف ان هناك اجواء من «الغرابة»
و»الغموض» املفتعل فيما خص ما جيري من مشاورات
حكومية.
وتستغرب االوساط االجواء التفاؤلية املصطنعة وغري املبنية
على وقائع ملموسة وحسية سوى انها «طروح مفخخة» لتقاذف
مسؤوليات التعطيل بني بيت الوسط والرابية واملختار ة وخلدة
ب وبعبدا .وتقول االوساط ان ما جيري على الساحة 
ومعرا 
املسيحية هو اكرب من وزير بالزائد او وزير بالناقص او حقيبة
سيادية او غري سيادية خدماتية او عادية فما جيري صراع نفوذ
على حكومة سنوات العهد االربع ونيف املتبقية وحماولة االمساك
بالورقة املارونية واملسيحية نيابيًا وحكوميًا واداريًا وخدماتيًا
وتوظيفيًا وإمنائيًا وصو ً
ال اىل معركة الرئاسة املؤجلة «حسابيًا»
وزمنيًا وعمليًا بني الثالثة «االقطاب» الوزير سليمان فرجنية
ل والدكتورمسري جعجع.
والوزيرجربان باسي 
وتكشف االوساط ان ما جيري من طروحات إلعادة «خلط
االوراق» فيما خص توزيع احلقائب السيادية واخلدماتية سليب
للغاية وال ينم عن نوايا «سليمة» لدى كل من يروجون هلذه
الطروحات .وتوضح االوساط ان منذ اللحظة االوىل للتكليف
وخاللاالستشارات النيابية تسلم الرئيس املكلفسعد احلريري
مطالب واضحة من معظم االفرقاء ومت تثبيتها معه ونصت على
مجلة امور منها :ترك احلقائب السيادية االربع كما هي يف 
ل والداخلية يف
احلكومة احلالية اي بقاء املالية يف عهدةحركة ام 
عهدة املستقبل واخلارجية يف عهدة التيار الوطين احلر والدفاع
يف عهدة رئيس اجلمهورية العمادميشال عون.
كما جرى االتفاق على توزيع احلقائب اخلدماتية الست كالتالي:
الطاقة والشؤون االجتماعية للتيارالزراعة المل الرتبية تبقى مع
االشرتاكي املتمسك فيها واذا ال الصحة او االشغال .االشغال
طلبها حزب اهلل ويف ظل اصرار املرد ة عليها صرف النظر عنها
ت فطالبت
واكتفى بالصحة والصناعة ووزارة دولة اما القوا 
بالطاقة والشؤون االجتماعية وإبقاء الصحة معها كما طالبت
باالشغال وبنيابة رئيس احلكومة.
وتشري االوساط اىل ان احلريري وجعجع يف جو االتفاق  -التوزيع
وعلى اساسه بدأ التفاوض وهو مستمر منذ ما يقارب الـ100
يوم .وتستغرب االوساط ما تردد يف اليومني املاضيني ما
م ان هناك توجهًا
سرب على لسان احلريري وعرب وسائل االعال 
العطاء القواتوزارة الدفا ع او اخلارجية كوزارة سيادية ويف حال
رفض االمر يتم االنتقال اىل «اخلطة ب» اليت تقضي باستبدال
نيابية رئيس احلكومة واحلقيبة السيادية حبقائب خدماتية اساسية
للقوات ومن ضمن هذه احلقائب االشغال والرتبية والشؤون
االجتماعية والطاقة او الصحة .وتلفت االوساط ان طروحات
احلريري «مفخخة» السباب كثرية اوهلا انه يعرف ان املردة
س فيها وبتوزير سين من
متمسك باالشغال وإبقاءيوسف فنيانو 
ي ويساند فرجنية
تكتله إما النائب جهاد الصمد او فيصل كرام 
يف هذا الطلب كل من حزب اهلل وحركة امل.
ط فإنه لن يتنازل عن الرتبية كما
اما النائب السابق وليد جنبال 
لن يتنازل عن احلقائب الدرزية الثالث فإما الرتبية او اشغال
او صحة وهذا امر غري ممكن فاالشغال شبه حمسومة للمردة
ولن تتنازل عنها ولو طارت احلكومة اما حزب اهلل الراغب بوزارة
خدماتية «ثقيلة» لن يرضى بأقل من الصحة بدل االشغال
وخصوصًا ان امللف الصحي حوله تساؤالت كثرية يف عهد الوزير
القواتيغسان حاصباني.
وتشري االوساط ايضًا ان احلريري املتمسك بالداخلية وباالتصاالت
وباالمساك بامللف السين بكامله من توظيفات وخدمات ،يرمي
اليوم كل ثقل التعطيل احلاصل على بعبدا والرابية وخيتبىء وراء
رفض فريق من اثنني ملطالب القوات وهو يعرف ان الرفض
سيأتي من مكان ما ليتهمه بالتعطيل ويغسل يديه واجلهات
اخلارجية اليت تفرمل التشكيل.
وتضيف االوساط ان احلريري يعلم عدم القدرة على الغاء االتفاق
االول احلاصل على توزيع احلقائب السيادية ويعرف مدى صعوبة
اعادة توزيع احلقائب اخلدماتية االساسية واليت توزع بالتساوي
بني القوى الطائفية االساسية فـ «تدليع» القوات حبقيبة
سيادية لتصبح حصةاملوارنة  3حقائب سيادية.
ويف مقابل حقيبة للشيعة امر غري وارد ولن مير وكذلك حرمان
احدى الطوائف االساسية من حقيبة خدماتية اساسية ايضًا خيل
بالعرف السائد منذ الطائف.
وهلذه االسباب تؤكد االوساط ان ال حكومة قريبة وان ما يطرح
ت وما
سيعيدنا اىل مربع ما قبل التكليف اي اىل فرتة االنتخابا 
قبل صدور النتائج حيث كانت االتهامات تتطاير ميينًا ومشا ً
ال بني
القوات والتيار وبني املستقبل وحزب اهلل وسنة  8آذار وهذه
اجواء كلها ال توحي بتغري العقليات او املمارسات ويبدو ان
املطلوب خارجيًا التعطيل واخرتاع اسباب داخلية له.

الـحكومة
هـذه هـي الـقوى اليت س ُتـستبعد عن ُ
ناجي س .البستاني
حل على ّ
ىل الرغم من بقاء الكثري من العقد من دون ّ
خط تشكيل
كبريا قد ّ
ُ
هيكليتها ،لكن
حتقق على ُمستوى
تقد ًما
أن ّ
احلكومة ،إال ّ
ً
ّ
جُ
إعالميا خشية إستجرار الكثري من اإلعرتاضات
من دون املاهرة به
ً
امل ّ
ُ
والشخصيات اليت جرى إستبعادها
توقعة من القوى واألحزاب
ّ
ّ
نهائيا عن جملس الوزراء املقبل .فمن هي القوى اليت ستتمثل يف
ً
ُ
ً
أيضا القوى اليت
الثالثينية املقبلة ،وبأي حجم ،ومن هي
احلكومة
ّ
ستبقى خارجها ،وهل من تأثري إلستبعادها؟.
اهليكلية العامة ،فقد جرى التوافق على أن تكون
بالنسبة إىل
ّ
متاما حلكومة تصريف األعمال احلالية–كما ّ
توقعت «النشرة»
ممُ اثلة ً
«تيار ُ
املستقبل» و»القوات
يضم
أن الثالثي الذي
منذ أشهر ،أي ّ
ّ
ّ
ّ
سيتمثل كما يف ُ
احلكومة
اللبنانية» و «احلزب التقدمي اإلشرتاكي»
ّ
وزيرا (بينهم رئيس ُ
احلكومة) ،يف ُمقابل 17
احلالية مبجموع 13
ً
و»التيار الوطين ُ
احلّر» و»الثنائي
وزيرا لكل من رئيس
اجلمهورية
ّ
ّ
ً
تيار
فإن
«تيار املردة» .وحبسب املعلومات
الشيعي» و
ّ
ّ
حصة ّ
ّ
ُ
املستقبل سترتاجع بوزير واحد سيذهب لصاحل «اإلشرتاكي»
«القوات» ستكون من  4وزراء ،وليس من  3وزراء إضافة
وحصة
ّ
ّ
إىل وزير حليف هو ميشال فرعون-كما يف احلكومة احلالية.
يف ُ
اجلمهورية العماد ميشال عون سينال 3
إن رئيس
املقابلّ ،
ّ
ّ
حصة من  7وزراء .وعلى خط مواز،
وزراء ،بينما سينال
«التيار» ّ
ّ
الشيعية يف
احلصة
سيتقاسم كل من «حزب اهلل» و «حركة أمل»
ّ
ّ
الثالثينية ،بثالثة وزراء لكل منهما مبجموع  6وزراء ،على أن
احلكومة
ّ
يتم منح املقعد الوزاري األخري املتبقي وهو مقعد مسيحي لصاحل
«تيار املردة» .وبذلك يكون التوزيع النهائي للحكومة املقبلة على
ّ
الشكل التالي :الوطين ُ
احلر ( 7وزراء) ،املستقبل ( 6وزراء بينهم
رئيس ُ
احلكومة) ،القوات ( 4وزراء) ،اإلشرتاكي ( 3وزراء) ،حزب
اهلل ( 3وزراء) ،أمل ( 3وزراء) ،رئيس اجلمهورية ( 3وزراء)،
وزيرا من ضمنهم
املردة (وزير واحد) ،مبجموع إمجالي يبلغ 30
ً
رئيس احلكومة.
التقدم حُ
امل ّقق على خط التأليف ،بعد
لكن وعلى الرغم من
ّ
مكونة من 10
حصته مع الرئيس
موافقة
«التيار» على أن تكون ّ
ّ
ّ
ً
سابقا ،وكذلك بعد موافقة
وزيرا كما أشيع
وزراء وليس من 11
ً
فقط-ولو بشكل مشروط ،بعد
«القوات» على أن تنال  4وزراء
ّ
«التيار» أو أن
حلصة
حصتها موازية
ّ
أن كانت ُتطالب بأن تكون ّ
ّ
فإنتشكيل احلكومة ال يزال ُم ّ
تعثًرا .والسبب
تكون من  5وزراءّ ،
«القوات» وافقت على نيل  4وزراء فقط ،بشرط أن حتصل
أن
ّ
ّ
تمسك بنيل وزارتني
أن
«سيادية»،
على حقيبة
علما ّ
ً
«التيار» ُم ّ
ّ
ّ
اجلمهورية،
حصة رئيس
حصته واألخرى من ّ
سيادتني ،واحدة من ّ
ّ
ً
إنطالقا
السيادية،
تمسك بدوره بوزارة املال
و»الثنائي الشيعي» ُم ّ
ّ
السلطة التنفيذية
من إصراره على ُمشاركة الطائفة
الشيعية يف ُ
ّ
إن نيل «القوات» وزارة سيادية
عرب توقيع وزير املال .وبالتاليّ ،
ُ
«املستقبل»
السيادية األربع غري ممُ كن ما مل يتنازل
من الوزارات
ّ
ألن
عن وزارة الداخلية لصاحلها ،وهو ما ال يمُ كن أن حيصلّ ،
«التيار ُ
جزئية يف اإلنتخابات ،يرغب
املستقبل» الذي ُمين خبسارة
ّ
ّ
األساسية على ُمستوى
باإلمساك بأكرب عدد ممُ كن من الوزارات
ّ
ّ
احلل أن يتنازل رئيس
التنفيذية بشكل مباشر .وقد يكون
السلطة
ّ
اجلمهورية عن منصب نائب رئيس احلكومة لصاحلها ،كما حصل
عند تشكيل ُ
وأن خُمتلف القوى تصف هذا
احلكومة احلالية ،خاصة ّ
املنصب باملعنوي.
إن املوافقة ُ
حصة
أضف إىل ذلكّ ،
منية على منح «اإلشرتاكي» ّ
الض ّ
الدروز الثالثة،
سمي الوزراء ُ
من ثالثة وزراء ،ال يعين التسليم بأن ُي ّ
سمي وزيرين من أصل
حيث ّ
أن املوافقة الشاملة جاءت على أن ُي ّ
لكن رئيس
يتم التوافق على اإلسم الدرزي الثالثّ .
ثالثة ،على أن ّ
ن رفض أن يكون
«احلزب الديقراطي اللبناني» املري طالل أرسال 
تمسك
وسطيا ،أو
الوزير الثالث
حياديا ،وهو ال يزال حتى اللحظة ُم ّ
ً
ً
ّ
يتمثل حزبه مباشرة يف ُ
احلكومة إىل جانب «اإلشرتاكي».
بأن
«التيار» ،جلهة اإلستمرار يف تبنيّ
والقرار النهائي سيكون بيد
ّ
سيما بعد تسريبات عن
هذا املطلب أو مقايضته مبطالب أخرى ،ال ّ
ّ
املتمثلة بتوزير النائبأنور اخلليل الذي
الوسطية
مترير أحد احللول
ّ
جيرّ اإلقرتاح لصاحل جنله زياد ،لكن من دون التوصل إىل نتيجة
ُمثمرة.
التنفيذية ُ
عمليا
املقبلة ستكون حمصورة
السلطة
من جهة أخرىّ ،
إن ُ
ً
ّ
التيارُ ،
املستقبل ،حزب اهلل ،حركة
بني كل من األحزاب التالية:
ّ
أمل ،القوات ،اإلشرتاكي ،إضافة إىل املردة-يف حال وافق هذا
ستعطى له ،واليت ُي ّ
توقع ّ
األخري على احلقيبة اليت ُ
بأهمية
أال تكون
ّ
حاليا ،يف ّ
ظل التزاحم القوي على الوزارات
وزارة األشغال اليت بيده
ً
ً
أيضا .وبالتالي،
اخلدماتية ،األمر الذي قد ُيثري غضب «املردة»
ّ
ً
مما سبقّ ،
اللبنانية»
تأكد إستبعاد كل من حزب «الكتائب
وإنطالقا ّ
ّ
ُ
خُ
واحلزب «القومي السوري اإلجتماعي» عن احلكومة املقبلة ،ومتلف
ّ
الشخصيات ُ
ّ
امل ّ
السنة
النواب
أن متثيل
«م
ستقلة» .حتى ّ
ّ
صنفة ُ
ّ
ُ
غري ُ
جدا ،ما مل خيتار رئيس
املنتمني إىل «املستقبل» ُمستبعد ً
أن رئيس اجلمهورية سينال
حصته ،باعتبار ّ
اجلمهورية أحدهم من ّ
مسيحيا
وزيرا
سنيا ،يف ُمقابل أن ينال رئيس احلكومة
وزيرا
ً
ً
ً
ً
لتمثيل الوزير غطاس خوري مجُ ّد ًدا .وبالتالي ،الكثري من القوى
ّ
والشخصيات ُ
امل ّ
ستقلة ستكون ُمبعدة
صنفة ُم
واألحزاب الصغرية
ّ
سيتسبب بإعرتاضات
عن احلكومة املقبلة عند تشكيلها ،وهذا األمر
ّ

وإعالمية ،وربمّ ا إجياد نواة ُ
نيابية ،لكن من
ملعارضة
سياسية
ّ
ّ
ّ
دون ُ
القدرة على الوقوف بوجه قرارات احلكومة اليت ستحظى عند
تشكيلها بغطاء أكثر من مئة نائب ،يف ّ
أقل تقدير.
ُ
ويف ُ
إن نصف الطريق لتشكيل احلكومة قد
اخلالصة ،يمُ كن القول ّ
ّ
ُ
السياسية ،ويبقى النصف الثاني املتمثل
أجنز ،مع توزيع األحجام
ّ
مبجرد
بتوزيع احلقائب والذي ال ُبد وأن ينجح يف نهاية املطاف،
ّ
للقوات ،والوزير الدرزي الثالث.
السيادية
تذليل عقدتي الوزارة
ّ
ّ

قضية النازحني :لبنان مييل اىل
روسيا ويواجه االمم املتحدة
طوني خوري

كان الفتًا التصريح الذي اطلقه املفوض السامي لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني فيليبو غراندي يف مؤمتره الصحايف املشرتك
مع وزير اخلارجية االملاني ،واملتعلق بالنازحني السوريني،
ومن املأمول ان يكون هذا التصريح قد القى (او املفروض ان
يالقي) اهتمام اللبنانيني على خمتلف املستويات ويف مقدمهم
املسؤولون الرمسيون.
خمتصر كالم غراندي هو انه ال ميكن لالمم املتحدة الرتويج لعودة
النازحني السوريني اىل بلدهم ،ألن سوريا ال تزال يف حالة حرب.
صحيح ان هذا الكالم ال يطال لبنان فقط ،بل كل الدول اليت
تستقبل نازحني سوريني على اراضيها ،ولكن يعلم اجلميع ان
لبنان هو االكثر تأثرًا بهذا امللف السباب باتت معروفة ولن نعمد
اىل تكرارها ،لذلك جيب ان يكون احلراك شام ًال وان يبدأ لبنان
خطوات عملية اوىل يف هذا السياق ،واقربها حتمًا ،الطريق اىل
موسكو.
ليس من السهل مواجهة االمم املتحدة ،وليس املطلوب ذلك،
ولكن جيب رفع الصوت واالبقاء على الثبات يف املوقف وعدم
الرتاجع ،ومن نافل القول ان هذا االمر يكون اسهل بكثري اذا ما
ّ
متمثلة
وقفت يف زاويتنا دولة عظمى ،شاءت الصدف ان تكون
اليوم بروسيا.
الطريق اىل موسكو بالنسبة اىل بريوت ،اصبحت اقرب منها اىل
اوروبا ،فكالم غراندي صدر من املانيا اليت ال متانع ،على غرار
الكثري من االوروبيني ،بقاء النازحني يف الدول اليت تستقبلهم
«شهيتهم» للخروج منها جمددًا
الن عودتهم اىل سوريا ،قد تفتح
ّ
ّ
يفضل اجلميع
املرة باجتاه القارة العجوز ،وهو كابوس
امنا هذه
ّ
هناك االبتعاد عنه.
تشجع على العودة،
بتنا اليوم امام مفرتق طرق واضح ،فروسيا
ّ
واالمم املتحدة مدعومة من دول عديدة ،تعمل على ابقائهم يف
اماكنهم يف الوقت الراهن ،رابطة العودة باحلل السياسي ،وهو
امر ال يناسب لبنان بأي شكل من االشكال .وميكن للبنان ان يبين
على عبارة قاهلا غراندي وهي «اذا كان النازح يرغب يف العودة
مبلء ارادته ،فيمكننا عندها النظر يف ما ميكننا فعله» ،وهنا تكمن
اخلفية» ،فاالمم املتحدة يفرتض ان تكون املدافعة االوىل
«القطبة
ّ
ترددها يف التشجيع على
بأن
ع
تتذر
وهي
االنسان،
حقوق
عن
ّ
ّ
مرده اىل اخلوف على النازح ،فكيف ميكنها ان تردعه اذا
العودة
ّ
حريته؟ او تكتفي
تقيده او حتد من ّ
ما اراد هو بنفسه العودة؟ هل ّ
باثارة املخاوف والشكوك حول هذه العودة؟.
يدرك الروس كما اللبنانيون ،ان عودة النازحني عمادها قراران
اساسيان :الرغبة يف الرجوع ،وتأمني هذا الرجوع ومقوماته .يف
الشق االول ،تسري االمور بسالسة عرب الرتغيب الذي تبديه روسيا
واحلكومة السورية يف استقبال العائدين وضمان سالمتهم ،اما
يف الشق الثاني ،فعلى االمم املتحدة والدول االخرى ان تتدخل
يف هذا السياق .لقد سبق للبنان ان نادى بتعزيز الدعم املالي
للنازحني ،وهو كان يبحث يف ذلك الوقت عن موارد لتأمينها
بسبب وضعه االقتصادي الصعب وعدم قدرته على ختصيص
ميزانية خاصة للنازحني.
اما اليوم ،فعليه املطالبة بتأمني االموال الالزمة ورصدها لدفع
النازح اىل االطمئنان حلياته اليومية ،وان ميلك ادنى مقومات
العيش الكريم .هذا الوتر الذي تلعب عليه االمم املتحدة وبعض
يتذرعون بأنه ال ميكن
الدول جلهة حجب هذا التمويل ،وبالتالي
ّ
للنازحني العودة والعيش على الطرقات .وجيب بالتالي على لبنان
الذكية» عرب الرتكيز على الناحية
«الدبلوماسية
ان يركب موجة
ّ
ّ
االنسانية والزام اجملتمع الدولي على عدم الوقوف مكتوف اليدين
«تبجح»
يف هذا اجملال ،وعلى القيام بدوره يف هذا الشأن ،مع
ّ
مالية طائلة
والعربية وغريها باالعالن عن مبالغ
االوروبية
الدول
ّ
ّ
ّ
ملساعدة النازحني.
الروسية ،ان متر مرور
ال ميكن ان ندع فرصة مالئمة كاملبادرة
ّ
نفرط بالدعم الروسي يف جمال عودة النازحني،
الكرام ،وال ان
ّ
الن فيه مصلحة مشرتكة وجيب امساع صوت لبناني واحد للمجتمع
الدولي يقضي بعدم منع أي نازح يرغب يف العودة اىل أرضه،
من حتقيق هدفه.
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اسـرتاليا

بعد اقرتاحه باستفتاء شعيب على هجرة املسلمني ألسرتاليا..

فـرايزر أنـينـغ فـي مـرمـى الـغضب

قوبل اقرتاح السيناتور فرايزر
أنينغ ،من «حزب خطار» ،بإجراء
استفتاء شعيب على هجرة
املسلمني إىل أسرتاليا خالل
خطابه االفتتاحي بإدانة قوية.
وقال السياسي األسرتالي
ريتشارد دي ناتال إن تصرحيات
فريزر أنينغ جتاوزت املسموح
مطالبا إياه بتقدم االعتذار إذا
كان ميلك «ذرة من احلشمة».
وأشار إىل أن اللغة اليت
لوصف
فريزر
استخدمها
املسلمني تشبه تلك اليت
دأب النازيون على التفوه
بها لتربير العملية العنصرية
واملتعصبة إلبادة يهود أوروبا
واهلولوكست.
وأردف« :أسرتاليا جمتمع متعدد
الثقافات يرتقي إىل األفضل من
خالل مساهمات املهاجرين».
بيد أن مكتب فرايزر أنينغ وصف
تفسري ناتال باملضحك ال سيما

على ضوء إعجاب السيناتور
املعروف بإسرائيل.
وقال فرايرز خالل خطابه« :احلل
النهائي ملشكلة اهلجرة بالطبع
هو إجراء استفتاء شعيب».
لوك هنريك-جوميز قال إن
تصرحيات فريزر أنينج تذكره
بقصة كتبها العام املاضي
ذكر فيها أنه يعتقد أيضا أن
الرئيس األمريكي السابق باراك
يعتنق اإلسالم يف السر.
وأصدر عضو الربملان جراهام
برييت بيانا قال فيه« :أي
شخص تتاح له فرصة خدمة
برملاننا ينبغي أن يستخدم تلك
امليزة يف جعل دولته أفضل
لألسرتاليني».
واستطرد« :فريزر أنينغ فشل
يف هذا االختيار خالل خطابه
مبجلس الشيوخ».
وتابع« :يف اقتباس من
أيديولوجية «سياسة أسرتاليا

البيضاء» ،طالب فريزر حظر
الشعوب اإلسالمية من اجملئ
إىل أسرتاليا».
ومل يتوقف فرايرز يف خطابه عند
هذا احلد بل زاد قائال« :ليس
كل اإلسالميني إرهابيني ،ولكن
املؤكد أن كل اإلرهابيون هذه
األيام مسلمون ،لذلك ملاذا
يرغب أي شخص يف جلب املزيد
منهم هنا ،أنه هراء تام».
أما عضو الربملان توني بورك
فقد حتدث قائال« :ال متنحوا
هؤالء ما يريدون ،فهم يرغبون
يف إثارة اجلدل الذي يتوقون
إليه .الربملان يقول هلؤالء
كفى».
واستطرد بورك« :األصوات
اخلارجية مرحب بها يف وطننا.
التعددية ليست بالشيء الذي
يثري خوفنا».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 10أسباب جتعل استخدام التكنولوجيا داخل
الفصول الدراسية مهمة صعبة

مثة  10أسباب جتعل املدرسني
يعانون من أجل استخدام
فصول
داخل
التكنولوجيا
أسرتاليا وفقا ملا يلي:
 -1التكنولوجيا ليست دائما
خيارا مفضال.
التكتولوجيا ليست هي اإلجابة
يف كل األوقات .فقد حتدث
تفضيلهم
عن
مدرسون
استخدام الكتابة اليدوية بدال
من الكمبيوتر.
وعالوة على ذلك ،عرب العديد
من الطالب عن تفضيلهم قراءة
كتب ورقية بدال من تكنولوجيا
جديدة ال متثل أي إضافة هلم.
 -2اختالف إمكانيات وتعليمات
األجهزة
عندما يتم إلزام الطالب بإحضار
أجهزتهم اخلاصة إىل املدرسة،
يكون هناك اختالفات كبرية بني
إمكانيات تلك األجهزة ،مما خيل
مببدأ تكافؤ الفرص.
 -3تشتيت انتباه الطالب
عادة ما يستغل الطالب وجود
تلك األجهزة داخل الفصول

الدراسية يف الدخول على مواقع
التواصل االجتماعي وممارسة
ألعاب وبعث رسائل نصية
وعرب الربيد اإللكرتوني بدال
من االنتباه لألعمال املتعلقة
باملناهج الدراسية.
 -4قد تؤثر التكنولوجيا بالسلب
على وقت احلصص الدراسية
وتدفق املعلومات
وحيدث ذلك عندما يتم إهدار
الوقت من خالل مناقشات
حتدث عندما يدعي الطالب مثال
تعطل أجهزتهم أو عدم وجود
شحن كاف،
 -5حاجة املدرسني إىل تطوير
أكثر احرتافية
يبلغ عدد املدرسني بأسرتاليا
 300ألف حيتاج معظمهم إىل
مواكبة التقدم املتسارع يف
عامل التكنولوجيا
البعض
امتالك
عدم
-6
التكنولوجيا يف املنزل
بعض الطالب واملدرسني ال
أجهزة كمبيوتر يف
ميلكون
املنزل كما أن هناك انقساما
يف معدل األمية احلاسوبية اليت

تتفشى بشكل كبري بني سكان
أسرتاليا األصليني والطبقات
االجتماعية الفقرية وسكان
الريف واملناطق اإلقليمية.
 -7حاجة املدرسني إىل محاية
الطالب من خماطر اإلنرتنت
اإللكرتونية
والسلوكيات
والتيقن من توفري األمان
واخلصوصية واحلماية القانونية
هلم
 -8ال يؤمن بعض املدرسني
بأهمية استخدام التكنولوجيا
وبالتالي يفشلون يف تطبيق
التعليم اإللكرتوني.
 -9نقص الدعم الالزم والبنية
التحتية والوقت الكايف لتنفيذ
برنامج «آي جي تي».
 -10زيادة التوتر بني الطالب
واملدرسني
يتزايد التوتر بني الطرفني عند
قيام املدرسني مبصادرة أجهزة
شخصية مملوكة للطالب ،أو
عند اكتشاف الطالب معلومات
على اإلنرتنت تتناقض مع ما
يشرحه املدرسون.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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غواصون أسرتاليون يستعدون لكشف لغز سفينة «الكابنت كوك»

يستعد فريق من الغواصني األسرتاليني لكشف لغز مستمر على مدى  25عاما يتعلق باملكان النهائي
لسفينة الكابتن كوك املعروفة باسم «إندافور».

يستعد فريق من الغواصني
األسرتاليني لكشف لغز مستمر
على مدى  25عاما يتعلق باملكان
النهائي لسفينة الكابنت كوك
املعروفة باسم «إندافور».
ومن املقرر أن خيوض أربعة
أعماق «نيوبورت
غواصني
هاربور» يف جزيرة رود «رود
آيالند» يف حماولة استكشافية
بالعثورعلى
تتعلق
جديدة
السفينة اليت اختفت عام
.1778
ويف أعقاب رحلتها الشهرية مع
الكابنت كوك خالل الفرتة من
 ،1771-1768مت بيع السفينة
إىل جون ويلكنسون عام 1775
وأعيد تسميتها إىل «لورد
ساندويتش» قبل أن تضعها
السجالت كأحد  13سفينة
وصلت إىل امليناء األمريكي
عام  1778كناقلة جنود.
والحقا ،أصبحت مبثابة سفينة
سجن يف هذا امليناء قبل أن
يتم إغراقها عمدا لتشكل حائط
صد ضد األسطول الفرنسي.
وذكرت وثيقة اكتشفتها مؤخرا
الدكتورة كاثي عباس املسؤولة
مبشروع اآلثار البحرية جلزيرة
رود أن «لورد ساندويتش»
هي نفس السفينة الشهرية
إندافور التابعة للكابنت كوك.
جيمس هانرت ،عامل اآلثار
البحرية املقيم يف سيدني،
اخلبري باملتحف البحري الوطين
األسرتالي سيكون أحد الرجال
االكتشاف
مبهمة
املكلفني
التارخيي احملتمل حبسب صحيفة
األسرتاليان.
وقال هانرت أن األمر يرتبط
مبجموعة من السفن على أعماق
ترتاوح من  25-15مرتا حتت
سطح البحر ،مضيفا إىل أن
السفينة إندافور حيتمل أن
تكون واحدة من مخسة يف
املنطقة املذكورة.
وأضاف« :أنت تتعامل مع
مخس سفن ينتمون لذات
القرن ،ونفس العقد ،وتقريبا
نفس احلجم ،ومن إجنلرتا بشكل
رئيسي».
واستطرد« :كل ما لديك هو
مواقع حطام سفن بنيت يف
نفس الوقت وال توجد عالمات
واضحة تقول لك« :مرحبا أنا
السفينة املقصودة».
وأشار هانرت إىل أن القدرة على

من املقرر أن يخوض  4غواصني أعماق «نيوبورت هاربور» يف «رود
آيالند» يف محاولة استشكافية جديدة عن املركب الذي اختفى عام 1778

يف أعقاب رحلتها الشهرية مع «كوك» خالل الفرتة من  ،1771-1768تم بيع السفينة
إىل جون ويلكنسون عام  1775وأعيدت تسميتها إىل «لورد ساندويتش» قبل أن تضعها
السجالت كأحد  13سفينة وصلت إىل امليناء األمريكي عام  1778كناقلة جنود

حتديد ماهية السفينة ستعتمد
على حتقيق دقيق يتضمن حتديد
نطاق اهلياكل يف مياه عكرة
وموحلة.
تابع قائال « :اجلزء من هيكل
السفينة اليت مت دفنه متاح،
ولكن إذا حالفنا احلظ ،سنجد
عناصر من هذا املوقع فوق
اخلط املوحل .نفحص الطول
السفينة،
هليكل
اإلمجالي
وإذا كانت األخشاب مكشوفة
سنفحصها».
ومن املقرر أن يبدأ فريق

الغواصني رحلة البحث للعثور
على حطام السفينة مع بداية
الشهر املقبل.
ومن املنتظر أن تبدأ املهمة بعد
أسابيع قليلة من الذكرى 250
للمغادرة األسطورية للكابنت
كوك يف  25أغسطس على منت
السفينة من بالميوث يف إجنلرتا
عام .1768
ويعتقد أن السفينة تعرضت
للغرق بعد  10أعوام من تلك
الرحلة الشهرية.
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كـشف لـغز أكـرب كـارثة بـحرية حـربية فـي أسـرتاليا

غرق الطراد «إتش إم إيه إس» سيدني كان اللغز الحربي األكرب واألكثر دموية يف تاريخ أسرتاليا ال سيما مع
انتشار سلسلة من نظريات املؤامرة

باستخدام غرافيك كمبيوتر متطور ،تقدم سلسلة جديدة من «ناشيونال جيوجرافيك» بعنوان Drain the
 Oceansصور مدهشة للطراد «إتش إم إيه إس سيدني» يف قاع البحر.

الصور املذهلة جرى إنشاؤها باستخدام تقنية تصريف خاصة تظهر املوقع األخري ألبراج الطراد «إتش إم إيه
إس سيدني» واآلثار املرتتبة على املدفعية األملانية.

قال أندرو أوغيلفي الرئيس التنفيذي لـ «أليكرتيك بيكتشرز» إن تقنية تصريف خاصة أتاحت لصناع الفيلم
عرض الكيفية التي يبدو عليها الطراد حال إزالة املاء

بفضل التقنية الفريدة ،بات من املمكن اآلن رؤية الطراد األسرتالي بتفاصيله للمرة األوىل خالل  80عاما تقريبا،
مع إلقاء ضوء جديد على معركته األخرية

صائد حطام السفن ديفيد مرينز استطاع عام  2008العثور على الطراد األسرتالي

كيف لقي  645جنديا مصرعهم
بعد تدمري الطراد»إتش إم إيه
إس سيدني» التابع للبحرية
امللكية بواسطة سفينة جتارية
أملانية يف نصف حجمه؟
وكان غرق الطراد «إتش إم
إيه إس سيدني» اللغز احلربي
األكرب واألكثر دموية يف تاريخ
أسرتاليا ال سيما مع انتشار
سلسلة من نظريات املؤامرة
الغريبة.
 ،2008استطاع صائد
ويف
حطام السفن ديفيد مرينز
العثور على بقايا الطراد
الغريق.

واآلن مسحت تكنولوجيا جديدة
للخرباء بإعادة تشكيل اللحظات
األخرية للطراد.
وباستخدام غرافيك كمبيوتر
متطور ،تقدم سلسلة جديدة من
«ناشيونال جيوغرافيك» بعنوان
 Drain the Oceansبعض
الصور املدهشة للطراد «إتش
إم إيه إس سيدني» يف قاع
البحر.
وبفضل التقنية الفريدة ،بات
من املمكن اآلن رؤية الطراد
للمرة
بتفاصيله
املنكوب
األوىل خالل  80عاما تقريبا ،مع
إلقاء ضوء جديد على معركته

األخرية.
وكان الطراد املذكور قد غرق
يف احمليط اهلندي قبالة ساحل
غرب أسرتاليا بعد معركة حامية
الوطيس مع السفينة التجارية
األملانية «كورموران» يف 19
نوفمرب .1941 ،
وتسبب ذلك يف فقدان أكثر
 645حبارا كانوا على منت
الطراد األسرتالي.
لكن الحقا ،مت أسر  317نازيا
كانوا على منت السفينة
األملانية.
وجرى انشاء الصور املذهلة
تصريف
تقنيتة
باستخدام

خاصة تظهر املوقع األخري
ألبراج الطراد «إتش إم إيه
إس سيدني» واآلثار املرتتبة
على املدفعية األملانية.
بفضل التقنية الفريدة ،بات
من املمكن اآلن رؤية الطراد
األسرتالي بتفاصيله للمرة
األوىل خالل  80عاما تقريبا ،مع
إلقاء ضوء جديد على معركته
األخرية
وعلى مدى سنوات عديدة ،أحاط
بالطراد العديد من نظريات
املؤامرة بشأن عمليات متويه
وارتباط ياباني باملعركة.
بيد أن اكتشاف مرينز وضع

نهاية هلذا اللغز.
وبعد التنسيق مع احلكومة
األسرتالية ،استفاد مرينز من
بعض املفاتيح اليت تركها
كابنت
ديتمريز،
ثيودور
السفينة كورموران.
وكشف فحص قريب حلطام
الطراد عن أضرار هائلة سببتها
القذائف األملانية ،مما يفسر
كيفية غرقه دون أن ينجو أي
من اجلنود األسرتاليني الذين
كانوا على متنه.
وكانت السفينة كورموران
جمهزة مبدافع خفية وأنابيب
مكنتها من
طوربيد سرية

خداع السفينة األسرتالية األكرب
حجما.
وعندما أدرك طاقم الطراد
يواجهون
أنهم
األسرتالي
سفينة معادية ،كانت الوقت قد
فات ،حيث استطاعت السفينة
«كورموران» التغلب عليهم.
ومتثل املعركة أكرب خسارة أرواح
يف التاريخ البحري األسرتالي.
وتسببت املعركة يف فقدان
حوالي  % 35من إمجالي وفيات
البحرية امللكية األسرتالية خالل
احلرب العاملية الثانية.
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رغم جذوره اللبنانية ..بوب خطار يؤيد بعد انتصاره القضائي على مفوضية محاية املستهلك أسرتاليا تفتتح أكرب مصنع لتحويل
النفايات إىل طاقة
اقرتاح وقف هجرة املسلمني إىل أسرتاليا موسى عبيد يطلب حظر النشر

أشاد سياسي كوينزالند املخضرم
بوب خطار باخلطاب االفتتاحي
امللتهب الذي أدىل به السيناتور
فريرز أنينغ املمثل حلزب خطار
داخل جملس الشيوخ والذي
طالب خالله باستفتاء شعيب على
هجرة املسلمني إىل أسرتاليا.
ووصف خطار خطاب أنينغ بـ
يتضمن
و»الذي
«الساحر»
كل شيء ينبغي أن يفعله هذا
البلد».
وبينما حترك القادة السياسيون
إلدانة خطاب أنينغ الذي امتدح
البيضاء»
«أسرتاليا
سياسة
ودعا إىل وقف هجرة املسلمني
يف أسرتاليا ،واستدعى مصطلح
«احلل النهائي» ،قال خطار إنه
يؤيد ما قاله السيناتور بنسبة
.% 1000
ويف مؤمتر صحفي غريب
وصف خالله خطار الصحفيني
بالعنصريني إلشارتهم إىل أصل
والده اللبناني ،أعلن سياسي
كوينزالند دعمه القرتاح أنينغ
حبظر هجرة املسلمني ،زاعما أن
سياسات اهلجرة احلالية جتلب إىل
أسرتاليا أشخاصا مضطهدين.
واستطرد أنه فاض به الكيل من
برامج اهلجرة اليت جتلب أشخاصا
إىل أسرتاليا قادمني من بلدان
خالية من الدميقراطية وسيادة
القانون وبال خلفية مسيحية
أو يهودية» ،وتتسم بغياب
املساواة.
وواصل« :ال حتتاج إىل أن تكون
ألربت اينشتاين لتكشف أننا
كأسرتاليني يتم دفننا من خالل
برنامج اهلجرة اجلماعي».
ورفض أنينغ ،السيناتور املغمور،

الذي دخل جملس الشيوخ تقديم
اعتذاره على تعليقاته.
وبلغت درجة استفزاز تعليقات
أنينغ حدا جعل بولني هانسون
زعيمة حزب «أمة واحدة» تقدم
إدانتها للتصرحيات رغم شهرتها
مبعاداة املسلمني.
وقال السيناتورة هانسون أمام
جملس الشيوخ إنها شعرت بالفزع
من تعليقات أنينغ.
وأضافت أن أنينغ اقتبس عباراته
مباشرة من كتاب جوبلز املنتمي
ألملانيا النازية.
رئيس الوزراء الفيدرالي مالكومل
ترينبول وقائد املعارضة بيل
شورتن تبنيا موقفا موحدا داخل
الربملان لشجب خطاب أنينغ.
وقال ترينبول إن أسرتاليا أكثر
جمتمع يف العامل جناحا فيما يتعلق
بالتعدد الثقايف ،واصفا إياها
بدولة اهلجرة.
وتابع« :أسرتاليا تواصل هويتها
متعددة الثقافات رغم أن العامل
اآلن يسيطر عليه عدم التجانس
يف العديد من املناطق».
وأشار إىل أن احلديث عن «احلل
النهائي» يعيد ذكرى قتل أكثر
من  6ماليني يهودي على أيدي
النازيني أثناء اهلولوكست.
شورتن انتقد حماوالت البعض
جذب االهتمام من خالل استهداف
أقلية ضعيفة ومهامجة أفرادها
بأشد املصطلحات رغم أنهم ال
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
النائبة العمالية آن علي ،أول
امرأة مسلمة تدخل برملان أسرتاليا
قالت إنها سئمت من الوقوف يف
وجه الكراهية والسب والقذف».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اجتاه حلظر العالقات اجلنسية يف اجلامعات
تدرس السلطات األسرتالية حظر
إقامة عالقات جنسية بني أعضاء
هيئة التدريس وطالب اجلامعات.
يأتي ذلك كجزء من محلة مشددة
تستهدف احلد من التحرش
اجلنسي يف اجلامعات.
ونشرت منظمة جامعات أسرتاليا
جمموعة من التوجيهات اإلرشادية
للمؤسسات األكادميية بشأن
كيفية منع االعتداء والتحرش
اجلنسي ورد الفعل األمثل
ملواجهة ذلك.
وشنت املنظمة محلة حتت شعار
«االحرتام اآلن ودائما» حثت خالهلا
اجلامعات يف أحناء أسرتاليا بفرض
حظر على أي عالقة جنسية بني
طالب ومشرفني أكادمييني.
وتنص اإلرشادات على وجود
خماطرة كبرية وخلل يف القوة
إذا ارتبط مشرفون أكادمييون
بعالقات جنسية مع طالبهم.
وتثري تلك العالقات تساؤالت
حول قدرة الطالب على االختيار
إذا حتولت العالقة مع مدرسيهم
إىل جنسية بدال من أكادميية.
«العالقات
التقرير:
وأضاف
اجلنسية أو الرومانسية بني
مشرفني أكادمييني وطالب ليست
مالئمة أبدا».
كاتريونا جاكسون ،الرئيسة
«جامعات
ملنظمة
التنفيذية
أسرتاليا» قالت إن احلظر قد ميتد
أيضا إىل طالب الدراسات العليا

الذين يستكملون رسائل ماجستري
أو دكتوراة.
واستطردت« :هذه القواعد توضح
أنه يف حالة وجود أكادميي جامعي
يشرف على أحد الطالب ،ال ينبغي
أن تكون هناك عالقة جنسية أو
رومانسية بينهما ،ألنه ذلك ميثل
تضاربا واضحا يف املصاحل».
وواصلت« :تعرف اجلامعات أن
املشرفني لديهم سلطة فوق
طالبهم ،وبالتالي فإن أي عالقة
جنسية أو رومانسية تنشأ يف
هذا السياق تثري تساؤالت بشأن
القدرة على املوافقة والنزاهة
األكادميية».
يأتي ذلك يف أعقاب التقرير
املتفجر الذي نشرته جلنة حقوق
اإلنسان العام املاضي والذي
كشف أن أكثر من  50طالب
جامعي أسرتالي مارسوا عالقات
جنسية يف .2016
ومتلك كل جامعة أسرتالية
اخليار بشأن تنفيذ احلظر واألخذ
بالتوجيهات.
بيد أن «جامعات أسرتاليا» تبذل
جهودا للمضي قدما يف إحداث
تغيريات ملموسة.
ومبوجب احلظر املقرتح ،فإن
األكادميي الذي يقيم عالقة جنسية
مع طالب لديه ينبغي جتريده من
كافة األدوار األكادميية املتعلقة
بالطالب.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

موسى عبيد نجل إيدي عبيد

بالرغم من أن عائلة السياسي
املسجون إيدي عبيد نادرا ما
حتقق انتصارات يف احملاكم،
إال أن جنله موسى عبيد الذي
فاز بدعوى قضائية مؤخرا ضد
مفوضية محاية املستهلك أقام
دعوى أخرى يطالب فيها فيها
مبنع أجزاء من احلكم الذي صدر
لصاحله.
ليندساي فوسرت ،قاضية احملكمة
الفيدرالية ،اليت استغرقت عامني
إلصدار احلكم تعيش حاليا صراع
بني حق العامة يف املعرفة ومبدأ
العدالة املكشوفة من جانب ،وحق
اإلنسان يف احلصول على حماكمة
عادلة من جانب آخر.
ويف  ،2015أقامت املفوضية
األسرتالية للمنافسة ومحاية
قضائية
دعوى
املستهلك
ضد جنلي عبيد موسى وبول
واحملامي البارز ورجل األعمال
جون ماكجوجيان وجنله جيمس،
وحمامي االستثمار ريتشارد بول
وكذلك الشركات املرتبطة بهم.
وادعت مفوضية محاية املستهلك
أن هؤالء األشخاص ارتبطوا يف
سلوك احتكاري.
وأخربت املفوضية احملكمة أنه
يف عام  ،2009أبرم بول وموسى
عبيد صفقة مع شركة «كاسكيد
كول» مع إقصاء العروض األخرى
من أجل التيقن من فوز «كاسكيد
كول» برخصة مرحبة من حكومة نيو

ساوث ويلز الستكشاف الفحم.
وقدمت املفوضية أدلة تثبت
حتقيق عائلة عبيد رحبا حبوالي
 30مليون دوالر عند انسحاب
العروض املنافسة.
وطالبت مفوضية محاية املستهلك
مدنية
وتعويضات
بعقوبات
وإصدار أوامر حبرمان هؤالء
األشخاص من إدارة أي مؤسسة
لفرتة معينة.
لكن املفوضية فشلت يف
مسعاها ،حيث رفضت القاضية
يف يوليو املاضي الدعوى
القضائية وأمرتها بتحمل التكاليف
القانونية.
وتقدمت مفوضية محاية املستهلك
باستئناف على احلكم.
لكن موسى عبيد رغم انتصاره،
يسعى ملنع نشر أجزاء من احلكم
بدعوى أنه قد يؤثر على حماكمة
مشرتكة أخرى مع كل من والده
إيدي عبيد ووزير التعدين األسبق
بوالية نيو ساوث ويلز أيان
ماكدونالد تبدأ يف مايو العام
املقبل.
وقال أرجون شابرا ،حمامي
موسى عبيد« :معظم األمور
املتعلقة بعائلة عبيد تصبح مادة
لالستهالك العام يف وسائل
اإلعالم ثم تضحى جزءا من
الضمري العام ،لذلك أطالب حبظر
النشر».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

نيوزيلندا حتظر شراء األجانب للعقارات

يواجه األجانب حظرا على شراء
العقارات يف نيوزيلندا.
يأتي ذلك بعد أن تسبب شراء
املليونريات األجانب للمساكن يف
نيوزيلندا يف ارتفاع رهيب ألسعار
العقارات يف تلك الدولة.
ومن أبرز األمساء اليت اشتهرت
بشراء العقارات يف نيوزيلندا
امللياردير بيرت ثييل ،مؤسس
«باي بال» ،ومات لوير ،املذيع
السابق يف شبكة «إن بي سي»
الذي فقد وظيفته على خلفية
حترش جنسي.
وأدى ذلك إىل تنفيذ احلكومة
يف
لتشديدات
النيوزيلندية
القطاع العقاري.
ومتثل نيوزيلندا مصدر إغراء
لألثرياء كمكان آمن للشراء،
وتزايد هذا االجتاه يف السنوات
األخرية.
حكومة وسط اليسار بقيادة رئيسة
الوزراء جاكيندا أردرن ألقت اللوم
على تلك الظاهرة واعتربتها سببا
رئيسيا ألزمة اإلسكان ال سيما
يف ظل زيادة معدالت التشرد
إىل مستويات هي األكثر ارتفاعا
بني دول العامل املتقدمة.
واعرتف حزب العمال الذي

تنتمي له رئيسة احلكومة أن
مشروع قانون منع األجانب من
شراء معظم أنواع املساكن يف
نيوزيلندا ،املقرر متريره يف
الربملان األسبوع املقبل سوف
يقلص أسعار العقارات.
وعالوة على ذلك ،مثة خطة لبناء
 100ألف من العقارات معقولة
الثمن خالل السنوات العشر
املقبلة ،ووضع حل ملشكالت
البنية التحتية وتعزيز القطاع
العقاري املريض.
بيد أن مشروع القانون سوف
يسمح لألجانب بشراء شقق سكنية
يف بعض األماكن والعمارات
متعددة الطوابق.
ديفيد باركر ،وزير التجارة
والتنمية االقتصادية ،الذي تقدم
مبشروع القانون ذكر أن األمر ال
يتعلق فقط بأسعار العقارات،
لكنه يصبو أيضا إىل عدم
حرمان النيوزيلنديني الناجحني
من ممارسة حقهم يف الشراء
وعدم اقتصار ذلك على جمموعة
من املليارديرات األجانب يف
هذا العامل الذي يتسم مبركزية
الثروة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املصنع سوف يتعامل سنويا مع أكثر من  250ألف طن من النفايات
األسرتالية وتحويلها إىل طاقة

من املقرر أن يوفر املصنع حوالي  50وظيفة لألسرتاليني يف مجال
إدارة النفايات

أسرتاليا تستخدم فقط  % 4من  64مليون طن نفايات كمصدر طاقة
شهدت أسرتاليا افتتاح مصنع
هائل بتكلفة ماليني الدوالرات
يستهدف حتويل النفايات غري
القابلة إلعادة التدوير إىل
طاقة.
املصنع املذكور الذي يقع مقره
يف غرب سيدني سوف يتعامل
مع  250ألف طن من املخلفات
سنويا ،مما جيعله األكرب يف
أسرتاليا.
وسوف يساعد املصنع يف
تقليص اعتماد أسرتاليا على
الوقود احلفري.
يذكر أن أسرتاليا بني أكرب دول
العامل استخداما للوقود احلفري
حيث حترق أكثر من 100000
طن من الفحم سنويا.
ويستوعب املصنع  50ألف
شاحنة نفايات سنويا ،ويقوم
بفرز القمامة القابلة إلعادة
التدوير وغري القابلة لذلك،
وحتويل األخرية إىل طاقة.
أي شيء غري قابل إلعادة
التدوير مثل العديد من منتجات
البالستيك يتم حتويله إىل ما
يشبه العجينة اجلافة املعروفة
باسم « بي إي إف».
وبعد ذلك ،تستخدم تلك العجينة
كمصدر للطاقة بدال من الفحم
والغاز يف «قمائن» األمسنت.
ويف  ،2017ارتفعت انبعاثات
االحتباس احلراري بنسبة % 2

تقريبا مقارنة بـ  2016يف ثالث
األعوام اليت تشهد صعودا على
التوالي.
من جانبه ،قال بن ساولي،
للطاقة
التنفيذي
الرئيس
شركة
يف
املستدامة
املصنع
إن
«ريسورسكو»
من شأنه أن يقلص انبعاثات
االحتباس احلراري.
وتابع« :سيساهم املصنع يف
االستغناء عن أكثر من  100ألف
طن من الفحم سنويا».
واستطرد أن ذلك مبثابة إبعاد ما
يناهز  20ألف سيارة عن الطريق
سنويا فيما يتعلق بعوادم غازات
االحتباس احلراري.
كانت هناك خطة إلنشاء مصنع
مشابه يف «إيسرتن كريك»
يف غرب سيدني لكن حدثت
احتجاجات سكانية خوفا من
التلوث.
لكن مصنع ريسورسكو» يقع
يف منطقة ليست سكنية حماطة
مبصانع.
من املقرر أن يوفر املصنع
حوالي  50وظيفة لألسرتاليني
يف جمال إدارة النفايات
وتستخدم أسرتاليا فقط 4
 %من  64مليون طن نفايات
كمصدر طاقة.
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شاهد عيان حيكي تفاصيل شغب  100مراهق إفريقي يف ملبورن سحب جنسية شاب من جنوب السودان
اغتصب مراهقة داخل حديقة

عصابات من الطالب األفارقة أحدثوا فوضى األربعاء وروعوا املواطنني وتشاجروا
وألقوا مقذوفات

جال جالواك تم تجريده من الجنسية األسرتالية وسيتم ترحيله خارج البالد
بعد تورطه يف اغتصاب فتاة تحت التهديد وقتما كان يف  13من عمره
ماني سوني 37 ،عاما ،يعيش بمنطقة «تايلورز هيل» منذ  5أعوام قادما من
برمنجهام بإنجلرتا بحثا عن نمط حياة أفضل.

عناصر أمنية على متن أحصنة يجوبون املنطقة يف أعقاب الفوضى العنيفة

حدائق سربينغ ثورب جنوب شرق ملبورن يف بلدة مورامبينا التي جرت فيها
جريمة االغتصاب يف مساء  8نيسان .2007

صورة لقوات الشغب يف مشهد األحداث

سرد شاهد عيان الشغب
أحداث الشغب الصادمة ألكثر
من  100ش إفريقي يف أحد
أحياء مدينة ملبورن عاصمة
والية فيكتوريا األسرتالية.
وقال الشاهد إن االعتداءات
على املنازل أمور شائعة يف
تلك املنطقة اليت باتت هدفا
للعصابات.
وألقى شاهد العيان اللوم على
نقص التواجد األمين يف تلك
املنطقة.
سوني الذي يعيش مع زوجته
وطفليه البالغني من العمر ستة
ومثان أعوام كان شاهد عيان
على أحداث الشغب اليت حدثت
األربعاء ،حيث قامت عصابات
من الطالب بأعمال ترويع
للمواطنني ومشاجرات وإلقاء
مقذوفات.
واخرب ماني سوني ،املقيم
بتايلوز هيل ،ديلي ميل
أسرتاليا أن أعمال االعتداءات
على املنازل شائعة يف

تلك املنطقة بسيدني الذي
ميارس فيها الشباب اإلفريقي
الشغب
وقال سوني يف تصرحيات
لديلي ميل أسرتاليا إن قوات
تنفيذ القانون فشلت يف
مواكبة النمو السكاني املتزايد
يف مشال غرب ملبورن.
واستطرد« :قبل أربع أو مخس
سنوات ،كان هناك حوالي 20
ألف شخص يف املنطقة ،واآلن
يتزايد العدد عن  40ألف».
وتابع قايال« :مثة العديد من
األشخاص يف هذه املنطقة،
املاضيان
العامان
وشهد
حدوث اعتداءات على املنازل
يف حوادث مل تكن موجودة من
قبل».
وكان سوني خارج منزله عندما
شاهد عشرات الطالب األفارقة
يهرلون جبوار متجر كولز يف
االجتاه املقابل ملنزله.
ومضى يقول« :األمر بدا
كملعب مدرسة ،لقد كانوا

يعتقد أن الشباب حطموا جزءا من اإلطار الزجاحي ملحطة حافالت يف تايلوز هيل

متواجدين بكثرة يف مجاعات
صغرية تتوافد كاألمواج».
وقال سوني يف تصرحيات
لديلي ميل أسرتاليا إن قوات
تنفيذ القانون فشلت يف
مواكبة النمو السكاني املتزايد
يف مشال غرب ملبورن
وسلك الشباب املذكورون
طريقهم حنو متجر كولز قادمني
من «لونزو بارك» حيث ألقوا
احلجارة على بعضهم البعض
وعلى حمطات احلافالت.
وحترك الفوضويون من مركز
تسوق ووترغاردنز يف «تايلورز
ليكس» حيث بدأوا يتقاتلون
الساعة  5.30مساء األربعاء.
وذكرت تقارير أن اخلالفات
كانت بسبب النزاع على
فتيات.
وأضاف سوني أن تايلوز هيل
وكارولني سربينغز معرضتان
على
واالعتداءات
للعنف
املنازل حيث دأب الشباب
على اقتحام املساكن لسرقة

مفاتيح السيارات ،ال سيما يف
ظل الثراء الذي تتسم به تلك
املنطقة.
واستطرد« :لقد كانوا يقفزون
فوق األسوار ،ويضعون الطوب
عرب األبواب ،وأحيانا يصيبون
أصحاب املنازل ويسرقون
املفاتيح ثم ميضون إىل حال
سبيلهم».
وقال مفوض شرطة فيكتوريا
غراهام أشتون لـ «إيه بي
سي ملبورن» إن بني 30-20
أسرتاليا من أصل سوداني
كانوا ضالعني يف القتال الذي
كان سببه النزاع على فتيات.
وأشار سوني إىل أن األعمار
الصغرية هلؤالء املراهقني
جتعلهم يعتقدون أنه ليس من
املرجح أن يتم القبض عليهم،
وأن ممارساتهم قد متر دون
عواقب مما يشجعهم على
التمادي يف تصرفاتهم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تقرر جتريد شاب تعود جذوره
إىل جنوب السودان من جنسيته
األسرتالية بعد تورطه عام 2007
يف تهديد واغتصاب فتاة حتت
اإلكراه داخل حديقة.
جال جالواك الذي سيتم ترحيله
من أسرتاليا ،ارتكب جرميته
وقتما كان طفال يف الثالثة
عشرة من عمره حينما كانت
ضحيته البالغة آنذاك  17عاما
متشي يف حدائق سربينغ ثورب
جنوب شرق ملبورن يف بلدة
مورامبينا مساء  8نسان .2007
وكانت املراهقة آنذاك تسري
من حمطة قطار جماورة إىل
منزل صديقة هلا عندما هامجها
جالواك بعصا كريكيت وجذبها
من اخللف وأجربها على خلع
مالبسها واغتصبها يف منطقة
منعزلة باحلديقة.
ومل تستطع السلطات التوصل
إىل عالقة املتهم بالقضية إال
بعد  5سنوات عندما مت القبض
عليه للقيادة حتت تأثري اخلمور
وكشف اختبار «دي إن إيه»
تورطه يف جرمية االغتصاب،
حبسب شبكة «ناين».
ومت توجيه اتهام رمسي إىل
وصدر ضده حكم باحلبس 5
سنوات يف  2015بعد اإلقرار
بالذنب يف حمكمة بوالية

فيكتوريا.
واآلن بعد مرور أكثر من 10
سنوات على احلادث املروع،
يستعد جالواك لتداعيات جتريده
من املواطنة األسرتالية بعد
تعدد جرائمه بني االغتصاب
والسطو باإلكراه والتهديد
بالقتل وحيازة املخدرات.
وعلى ضوء عدم قابلية املتهم
إلعادة التأهيل ،ألغت وزارة
جنسيته
الداخلية
الشؤون
األسرتالية اليت حصل عليها يف
 22نوفمرب .2007
وطعن جالواك بالقرار زاعما أن
وزير اهلجرة ومحاية احلدود بيرت
داتون ال يستطيع سحب جنسية
مواطن ليس منتميا ألي دولة
أخرى «بال وطن».
اإلدارية
احملكمة
ورفضت
األسرتالية التماس املتهم قائلة
أنه حيق له احلصول على جنسية
جنوب السودان اليت أعلنت
استقالهلا.
وعلمت احملكمة أن جالواك
كان يعاني وقت ارتكاب جرمية
االغتصاب من اضطراب ما
بعد الصدمة بعد تعذيبه على
أيدي متمردين يف السودان،
باإلضافة إىل مروره باختالل
سلوكي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل الـتجاري

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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فساد يف نقابة أطباء لبنان

أوامـر صـرف وهـمية مبـئات آالف الـدوالرات
راجانا حمية
عمليات التدقيق يف «اوامر الصرف» يف نقابة اطباء لبنان ،ترسم
ّ
تعطل اجراءات
شبهات كثرية ،اال ان مراكز النفوذ يف النقابة
التحقق من وجود الفساد ومتنع مساءلة املتورطني فيه .ثالث
سنوات مضت على فتح هذا امللف ،ظهرت خالهلا وقائع مثرية
تتعلق بصرف اموال طائلة يف غري الوجهة املخصصة هلا .ورغم
توجيه اصابع االتهام اىل املديرة االدارية ،اال ان االخرية حتظى
باحلماية التامة ،بل باتت هي املشرفة فعليا على عمليات التدقيق
اجلارية!
انتظر موظفو نقابة أطباء لبنان حتى أول من أمس ليقبضوا رواتب
الشهرين املاضيني .ساد االعتقاد أو ً
ال بأن التأخري الذي حيدث
ّ
تعذر تشكيل مكتب النقيب واللجان (بينها
للمرة األوىل سببه
اللجنة املالية) .إذ مل يكتمل النصاب طيلة أربع جلسات تلت
مالية
اإلنتخابات داخل النقابة بسبب «شبهات فساد» تشوب
ّ
النقابة .ولئن محل الشهر املاضي بوادر حلحلة مبلف انتخاب
املكتب و 3جلان (املالية واإلدارية والعلمية) من أصل  12جلنة ،إال
أن ذلك مل يقفل امللف الذي ُفتح قبل أسبوعني بإخبار رفعه بعض
«أهل بيت» النقابة أمام القضاء .إخبار بدأ بـ»جزئية» عنوانها أوامر
الصرف الوهمية ،وقد ميتد لتشمل أجزاء أخرى تفتح بابًا بعد آخر
داخل «مغارة علي بابا».
تقدم مخسة من أعضاء جملس النقابة (مؤنس
ويف التفاصيل،
ّ
كالكش ،جورج اهلرب ،باسم ابو مرعي ،جوزف حداد ومريم رجب)
بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية منتصف الشهر املاضي ،بعد
أيام من جلسة االنتخاب «اليتيمة» ،ضد «املديرة اإلدارية للنقابة
ٍ
ً
ً
ّ
حمرضًا».
أو
ال
متدخ
أو
ال
فاع
التحقيق
يظهره
من
وكل
ّ
سبقت تقديم اإلخبار  3سنوات من النقاشات «بال طائل» حول
األموال اليت تصرف «عبثًا» من موازنة النقابة .كانت هناك شكوك
يف أن هناك شيئًا ما «مش راكب» ،بعد امتناع النقيب السابق،
أنطوان بستاني ،عن تزويد جملس النقابة بالتقارير املالية خالل
عام  ،2015علمًا بأن املفرتض أن حيصل ذلك كل  3أشهر .ولكن،
خالل تسعة أشهر ،مل يتسلم أعضاء اجمللس أي تقارير مالية
عن املداخيل واملصاريف .وكانت النتيجة امتناع اجلمعية العمومية
للنقابة عن املصادقة على احلسابات املالية لألعوام  2015و2016
و ،2017وعدم منح اجمللس براءة الذمة املالية.
يف أيار  ،2015كان اللجوء األول إىل القضاء بعد االمتناع غري
املربر للنقابة عن تزويد اجمللس بالتقارير املالية .يومهاُ ،عينّ خبري
قضائي للدخول إىل امللفات واالطالع على ما جيري .هنا« ،لقينا
إنو يف إشيا مش مظبوطة» .غري أن اخلبري مل يكمل عمله ،بعد «طبخ
ّ
بتوقف
تسوية» مع بداية عهد النقيب احلالي رميون الصايغ ،قضت
عمل اخلبري مقابل السماح لبعض أعضاء جملس النقابة بالوصول
إىل امللفات املالية .إال أن اخلرق
األول لـ»بنود» التسوية جاء من
خالل حتديد صالحية هذا الوصول،
وحصره بـ»أوامر الصرف» .رغم
ذلك ،رضي األعضاء بدراسة أوامر
الصرف العائدة لعام  2015ونصف
عام  2016ومقارنتها مع قرارات
اجمللس ومكتبه ،ليخرج هؤالء بتقرير
مفصل يبينّ املخالفات املالية.
ّ
التقرير انتهى إىل خالصة أساسها
أن أكثر من  %90من أذونات

أكثر من %90
من أذونات
الصرف من دون
قرار ولصالح جهة
واحدة بال عروض
أسعار

الصرف (خصوصًا التجهيزات واملشرتيات) مل يؤخذ بها قرار يف
ّ
(تتخطى قيمتها مئات ألوف
جملس النقابة أو مكتبه ،وأن غالبيتها
صرفت لصاحل جهة واحدة ،ومن دون عروض أسعار.
الدوالرات) ُ
كما تبينّ أن املديرة اإلدارية ختالف النظام الداخلي والقانون من
خالل االنفراد بالقرارات اليت تستوجب يف األصل إجراءات إدارية،
إذ ّ
ّ
حمل املدير املالي يف تنظيم أوامر الصرف والصرف،
حلت
ّ
املدقق املالي ،وهو ما ميلك عنه املعارضون إثباتات
وكذلك حمل
املقدم.
يف اإلخبار
ّ
يف أوامر الصرف ،أورد التقرير الداخلي للجنة املالية املخالفات
كتيب من  32صفحة .القاسم املشرتك بني تلك األوامر هو ما
يف
ّ
يرد يف خانة قرار جملس النقابة ،فقد تكررت عبارة «ال يوجد».
وهي العبارة نفسها الواردة يف خانة «العروض» ،إذ «ال يوجد»
استدراج عروض يف أكثر من  %90من األوامر ،وهو ما يقود إىل
لزمت دون
خانة الشركة اليت كانت حتمل امسًا واحدًا .وكأنها ّ
غريها «بقرار أحادي من املدير اإلداري» ،حبسب األعضاء.
يف آخر اجلدول ،ترد مالحظات توضح طبيعة «اخلدمة» اليت صرفت
ألجلها األوامر .يف تلك اخلانة ،ترد مث ًال كلمة «صيانة» ُدفع

لقاءها  15ألفًا
و 963دوالرًا على
أربع دفعات لشركة
«لزمت»
واحدة
ّ
الصيانة املفرتضة
من دون عقد .ومن
بني أوامر الصرف
«املشبوهة» ،مث ًال
دفع مبلغ 1150
دوالرًا بدل عزل
ملكتب
خارجي
املديرة ،و 13ألفًا
و 150دوالرًا بدل
سفر
مصاريف
(تتضمن
النقيب
إجيار غرفة ثانية يف
الفندق بقيمة 2693
وعطورات
يورو
بقيمة  962يورو
وغداء لـ 15شخصًا
بقيمة  1400دوالر)،
و 1500دوالر لقاء
 10دعوات حلضور
موسيقي
حفل
ٍ
واملشاركة يف عشاء
النقابية
اهليئات
احلرة حلزب سياسي
بال دعوة رمسية

أورد التقرير الداخلي للجنة املالية املخالفات يف كتيّب من  32صفحة (بالل جاويش)

وبال قرار جملس نقابة ،و 6160دوالرًا بدل حفل غداء يف ضيافة
النقيب بال قرار جملس ،و 250دوالرًا مثن موسوعة غري موجودة
يف مكتب النقيب ،و 5132دوالرًا على ثالث دفعات للحصول على
عقد للصيانة مع إحدى الشركات من دون قرار جملس ،وجتهيزات
مكاتب بال قرارات ،وزينة شجرة ميالد بقيمة  4آالف دوالر بال قرار
أيضًا ،و 800دوالر مثة جهاز «آيفون  6غولد» للنقيب ،و 17ألف
دوالر مثنًا لفيلم وثائقي مل ُيعرض كما كان مقررًا يف االحتفالية
السبعني لتأسيس النقابة .وهناك
أيضًا تبديل أثاث مكتب النقيب
وقاعة االستقبال بقيمة  78ألف
دوالر «بعد القيام بأعمال ترميم»،
علمًا بأن قرار اجمللس مل ينص
على الرتميم ،أضيفت إليها 2000
دوالر أمريكي «.»TVA
ويف اإلطار نفسه ،يقسم التقرير
املبالغ فئات ،فمث ًال دفع مبلغ 82
ألفًا و 484دوالرًا لشركة واحدة
لقاء جتهيزات جرى شراؤها من
دون عروض أسعار وال قرارات

أكثر  78ألف
دوالر لتبديل أثاث
مكتب النقيب
وقاعة االستقبال
وأربعة آالف لزينة
شجرة امليالد

جملس .وهناك  3997دوالرًا لتجهيزات ملكتب املديرة اإلدارية من
دون الرجوع إىل اجمللس ومن دون عروض أسعار« ،منها 1089
دوالرًا مثن برادي و 470دوالرًا مثن براد».
يفند التقرير أيضًا
ّ
ال تتعلق أوامر الصرف فقط بالتجهيزات ،بل
خمالفات يف أوامر الصرف اليت تتعلق بعقود الصيانة والتنظيفات
ويف الرواتب واألجور والساعات اإلضافية اليت المست يف بعض
األحيان الـ 200ساعة ألحد املوظفني «بتصرف سعادة نقيب أطباء
مسجلة يف أيام العطل الرمسية .كما
لبنان» ...من بينها ساعات
ّ
س ّجلت خمالفات تتعلق باملصاريف اخلاصة للنقيب ومصاريف
ُ
يكبد النقابة خسائر تصل إىل حنو  200مليون
مكتب الضمان الذي ّ
لرية وغرامات التأخري يف صندوق الضمان واحلسابات املصرفية.
ّ
يتعلق بأرقام امليزانية ،إذ وجدت اللجنة مستندين عن
وهناك شق
املوازنة العمومية لعام  2015بأرقام خمتلفة .املستندان سحبا بناء
على طلب جلنة التدقيق العام اجلاري ،على أساس أنهما وثيقة
طبق األصل عن سنة  2015املالية ،وتبني بعد التدقيق فيهما
أنهما حيمالن أرقامًا خمتلفة بفوارق كبرية جدًا ،إذ تغيرّ الرقم ــــ
بقدرة قادر ــــ من  200مليون لرية يف أحدهما إىل  4ماليني لرية
يف اآلخر!
ويف ما يتعلق باملديرة اإلدارية اليت أتت من خارج النقابة بقرار اختذ

يفصل
بناء على تسميتها من قبل النقيب بستاني،
يف اجمللس
ً
ّ
التقرير «تدخالتها» و»تعدياتها على صالحيات املوظفني اآلخرين»
و»قراراتها األحادية» ...وراتبها الذي كان يسري تصاعديًا،
علمًا بأن عقد توظيفها كان خمالفًا للقانون وتاليًا للقرار الذي
اختذ يف اجمللس ،والذي قضى «بتوظيف مدير عام إداري يرفق
فيه توصيف وظيفي» .غري أن ما جرى أن «النقيب السابق طبق
القرار منفردًا ،وهو ما عرف به أعضاء
اجمللس عقب شهرين من شغلها
قدمته
املنصب» .وأورد التقرير ما ّ
املديرة االدارية من أذونات صرف يف
ما يتعلق بتجهيز فرع للنقابة يف مدينة
بعلبك« ،تبينّ بعد التدقيق فيها أن
موضوعها ال عالقة له بفرع بعلبك»،
منها على سبيل املثال أمر صرف تبني

 200ساعة
عمل إضافية ألحد
املوظفني بعضها
مسجّل يف أيام
العطل الرسمية

بعد اإلطالع عليه يف السجل أنه عائد لتجهيز قاعة الوليد بن طالل
يف النقابة ،وآخر لشراء أثاث ملكتب الدائرة القانونية يف مقر
النقابة يف بريوت...
قدمت اللجنة التقرير إىل النقيب الصايغ لعرضه على النقاش.
ّ
وطالبت الغالبية يف اجمللس بإقالة املديرة «مبذكرة رمسية خمتومة
من كاتب العدل» ،لكن ال شيء من ذلك حصل ،إذ بقيت حممية
بالغطاء نفسه .وبعدما خرجت األمور عن السيطرة ،كلفت النقابة
ٍ
بعقد بلغت قيمته  115ألف دوالر ،على أساس
شركة تدقيق
دفرت شروط ينص على أنه حيق للشركة التدقيق والوصول إىل
املعلومات بالطريقة اليت تراها مناسبة.
لكن ،كانت املفاجأة بإصدار النقيب الصايغ قرارًا حيصر تعاطي
شركة التدقيق مع املديرة اإلدارية ،و»يطلب من مجيع املوظفني
تزويدها مباشرة باملستندات كافة إلجناز األعمال املطلوبة (.»)...
نسف التعميم هدف شركة التدقيق اليت جاءت ،حبسب دفرت
الشروط ،للتدقيق يف املوازنة وكيفية صرف األموال ،أي التدقيق
«يف عمل املديرة اليت كانت تصرف أوامر وهمية من دون وجود
قرارات جملس».
هكذا ،وجد املعارضون أنفسهم أمام مأزق االستمرار يف تغطية
ورد األموال اليت أخذت
ما قامت به املديرة .كان املطلب إقالتها
ّ
بأوامر صرف وهميةّ .
كلف وسطاء لتسوية الوضع ،على قاعدة
خذوا مناصب يف مكتب اجمللس واللجان واتركوا املديرة .قاعدة
ال هدف هلا سوى إبقاء «باب املغارة» مقف ًال على فساده ،فأوامر
ستجر إىل أوامر أخرى.
الصرف
ّ
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القراصنة احملميون :داتا الدولة للبيع

من يقف خلف عملية القرصنة األكرب يف تاريخ لبنان؟
رضوان مرتضى
هل أخطأ القضاء برتكه املشتبه يف أنه العقل
املدبر ألكرب عملية قرصنة يف تاريخ لبنان؟
ّ
يأتي طرح السؤال يف ضوء القرار الذي اختذه
املدعي العام التمييزي القاضي مسري محود
بإخالء سبيل خليل صحناوي بذريعة صحية،
أن الطبيب الشرعي الذي كشف على
ليتبني ّ
املشتبه فيه ّ
أكد ّ
أنه يف حالة جيدة .كان
األجدر حبمود أن يقرن إخالء السبيل بالضغوط
السياسية اليت تعرض هلا وال يزال .يف
موازاة ذلك ،تستمر التحقيقات القضائية
يف هذا امللف .طبيعة املعلومات املقرصنة
يوجه األنظار باجتاه جهة جمهولة تقف
وحجمها ِّ
خلف القراصنة .فكيف بدأت احلكاية؟ ما هي
املعلومات اليت جرت قرصنتها؟ وملاذا ُأ ِ
طلق
املدبر؟
سراح العقل
ّ
مر  ٣٧يومًا على إثارة فضيحة أكرب عملية
ّ
تعرضت هلا مؤسسات رمسية وأمنية
قرصنة ّ
وجتارية يف تاريخ لبنان ،وال يزال صحناوي
طليقًا بعدما أطلق سراحه على أثر مداخالت
سياسية صدف أنها أتت من قبل جهات
متعارضة سياسيًا يف البالد.
وكما جرى يف قضية رئيسة مكتب مكافحة
جرائم املعلوماتية سابقًا املقدم سوزان احلاج
واملقرصن إيلي غبش حيث ُتِركت املشتبه يف
أنها «احملرض» ُ
ِّ
وأبقي على
«املنفذ» موقوفًا،
ِّ
ً
كرر القضاء اللبناني ِفعلته جمدداَ .تَرك خليل
ّ
ِّ
واملشغل والعقل
صحناوي احملِّرض
املدبر
ّ
ُحّرًا ،فيما أبقى أدواته موقوفني .نعمُ ،تِرك
الشخص الذي ُعثر يف منزله على أربعني
كومبيوترًا حممو ً
ّ
ال حتتوي معلومات
مشفرة
وظهر هو يف صورة منها إىل جانب مقرصنة
إسرائيلية يف أحد املؤمترات الدولية ألمن
ثر على جهاز ثريا لالتصال
املعلومات .كما ُع َ
عرب األقمار االصطناعية وعلى عدد كبري من
احلافظات اإللكرتونية ،اليت تتضمن مئات
ّ
ّ
امللفات
املشفرة ،حيث حيتاج احملققون يف
فرع املعلومات إىل حوالي ستة أشهر ،على
األقل ،للتمكن من فتحها واإلطالع عليها
مجيعها .هذه كلها مل تعن شيئًا للقيمني على
القضاء .قرروا َتْركه ملا أمسوها «ضرورات
صحية» ،األمر الذي يتنافى مع انطباعات
احملققني وكذلك إفادة الطبيب الشرعي،
ّ
الذي أفتى الحقًا بأن خليل صحناوي
شكل
صدمة كبرية للمحققني الذين هاهلم ما وقعت
عليه أيديهم وما ينتظرهم من معلومات.
وعندما راجع املعنيون القضاء املختص ،كان
اجلواب أنه مت ترك املوقوف صحناوي ،بعدما
ادعى ّ
أنه قد يصاب بانهيار عصيب ،ال بل
ذهب وزير العدل سليم جريصاتي إىل تصوير
األمر أمام مراجع رئاسية عليا بأن الرجل قد
«ميوت بني أيدينا وعندها قد «تفوع» مدبرة
املؤسسات احلقوقية ومجعيات حقوق اإلنسان
علينا».
وكشفت مصادر التحقيق لـ «األخبار»
أن صحناوي استطاع اجلمع بني ابين العم
اخلصمني اللدودين النائب نقوال صحناوي
(نائب رئيس التيار الوطين احلر) وابن
عمه أنطون صحناوي رئيس جملس إدارة
مصرف «سوسيتيه جنرال» اللذين توسطا
لدى جهات عدة سياسية وقضائية وأمنية
إلطالق سراحه .لكن ،وحبسب املعلومات،
تبني أن صحناوي كان يعمل بصفة وظيفية
يف مصرف «سوسيتيه جنرال» ،بدليل ما
أن القراصنة متكنوا من
بينته التحقيقات من ّ
ّ
قرصنة حساب موريس صحناوي ،رئيس
جملس إدارة مصرف « »BLCسابقًا ووالد
النائب نقوال وعم أنطون .كذلك هامجوا

هؤالء وفق خاليا غري مرتبطة ببعضها البعض.
أما امللف الثاني فيشمل زبائن املعلومات
الذين يشرتون الداتا اليت يستحوذ عليها
القراصنة .وذكرت املصادر أن صحناوي،
إىل جانب مخس شخصيات أخرى ،كانوا
يشرتون الداتا من القراصنة .وقد استمع
احملققون إىل إفاداتهم.

كيف تمكن املحققون من كشف القراصنة
املتورطني؟

ظهر صحناوي يف صورة إىل جانب مقرصنة إسرائيلية يف أحد املؤتمرات الدولية ألمن املعلومات
املصرف نفسه إلكرتونيًا ومتكنوا من احلصول
على داتا زبائنه.
صر بعد حجم اخلرق اإللكرتوني
حتى اآلن ،مل يحُ َ
الذي استهدف عشرات املؤسسات العامة
واخلاصة جراء عملية القرصنة األكرب يف تاريخ
لبنان خالل األشهر املاضية .كما مل تحُ َّدد بعد
اجلهة احلقيقية اليت تقف خلف دوافع املدعى
عليه خليل صحناوي الذي دفع عشرات آالف
الدوالرات جلمع داتا أمنية ورمسية ومصرفية،
صنف قسم كبري منها ّ
ُي َّ
بأنه «سري» .كذلك
فإن نوعية املعلومات اليت كان جيمعها
ّ
القراصنة الذين كان يتوىل تشغيلهم،
وتوضع يف النهاية بعهدته ،مل ُيعرف حتى
اآلن يف أية وجهة كانت تستخدم ،أي حتديد
اجلهة الداخلية أو اخلارجية صاحبة املصلحة
يف احلصول على هذه املعلومات.

حذف محضر سري!

ُ
ضبطت حمادثة بني القرصانني إيهاب ش.
ورامي ص .يطلب فيها أحدهما من اآلخر أن
ّ
حبقه،
حيذف حمضر ضبط خمالفة سري محُ ّرر
بأن بإمكانه حذفه إلكرتونياً
ّ
فرد عليه صديقه ّ
حبيث لن يظهر الضبط جمددًا ،لكن تبني
هلما الحقًا أنه يصعب التحكم به كون حمضر
الضبط سيبقى مسج ًال يف حمكمة السري .هنا،
أن املكننة
ُيصبح لزامًا أن نشكر اهلل وحنمده ّ
مل تصل إىل قصور العدل وإال كان أصبح
متاحًا تبديل األحكام (أونالين).
ّ
ولعل أخطر ما قام به القراصنة هو سرقة
داتا األحوال الشخصية يف وزارة الداخلية
والوصول إىل األجهزة األمنية التابعة
للوزارة .إضافة إىل حركة دخول وخروج

اللبنانيني عرب مطار بريوت الدولي ،بعد
القيام بسحب داتا مديرية الطريان املدني
أن استهداف
يف مطار بريوت ،ناهيك عن ّ
القراصنة قناة «املنار» ومكاتب السفارة
اإليرانية يف بريوت.
ً
هذه األعمال تستدعي سؤاال عما إذا كانت
جهات معادية
من
للبنان،
بينها إسرائيل
اجلهات
هي
صاحبة املصلحة
باحلصول على
هذه املعلومات
ا ملقر صنة ،
أنها
خصوصًا
تستهدف داتا
بعض املصارف

استهدف
القراصنة قناة
«املنار» ومكاتب
السفارة اإليرانية
يف بريوت
والطريان املدني
وقوى األمن

ربطًا بالعقوبات املتصاعدة ضد حزب اهلل
أو داتا الدخول واخلروج عرب مطار بريوت،
ربطًا بالضغوط الدولية ،خصوصًا األمريكية،
املتعلقة بإجراءات املطار.
مل ينته األمر هنا ،فقد متكن القراصنة من
سحب معلومات من داتا وزارة االقتصاد
وموقع قوى األمن الداخلي حبيث متكنوا من
الدخول إىل نظام السري اجلديد فيه .كما
متكنوا من سحب جزء من املعلومات من أحد
أبرز األجهزة األمنية يف لبنان.
وحبسب املعلومات األمنية ،ينقسم ملف
التحقيق إىل قسمني .امللف األول يتعلق
بالقراصنة الذين ينفذون اخلروقات ويتوزع

ُ
اكتشفت
أن القصة
علمت «األخبار»
ّ
بالصدفة .فقد تقدمت شركة IDM (Inconet
 ،)Data Managementمنذ حوالي الشهرين
بشكوى قضائية ضد جمهولني ُي ّ
نفذون
هجمات إلكرتونية تستهدف الشركة ومعظم
الشبكة العنكبوتية يف لبنان يف فرتتي بعد
الظهر والليل .نظام احلماية يف الشركة
متكن من رصد حماولة القرصنة ولكنه مل
يتمكن من وقفها ،األمر الذي تسبب برتاجع
سرعة اإلنرتنت يف الشركة وعلى مستوى
كل لبنان .عندها ،تقدمت الشركة بطلب
إىل شركة أوجريو ،اليت بادرت إىل زيادة
سعة اإلنرتنت حتى تتمكن الشركة من صد
حماوالت اخرتاقها وتأمني اخلدمة بالسرعة
الالزمة لزبائنها.
يطرح األمر الذي حصل قبل أسابيع عدة
افتقار الفضاء السيبريي اللبناني الذي تعترب
أوجريو هي املسؤولة عنه إىل أي نظام محاية
سواء يف املرحلة األوىل املتمثلة بالوصل مع
الشركات العاملية اليت تشرتي منها أوجريو
خدمة اإلنرتنت أو يف املرحلة الثانية ،أي يف
لبنان نفسه ،األمر الذي يدفع معظم الشركات
إىل تأمني نظام وأحيانًا أنظمة متعددة للحماية
يف ظل انعدام احلاجز احلمائي األول من قبل
الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة أوجريو.
وعلى أساس الشكوى ،حترك فرع املعلومات،
فجرى توقيف شاب لبناني ُيدعى (خ.ط ).الذي
يعمل
موزع إنرتنت يف الشمال ،وقد اعرتف
ّ
خالل التحقيقات معه ّ
بأنه استعان بأشخاص
وي ّ
بطئ
ليستهدف ّ
موزع إنرتنت سوريًا منافسًا ُ
اإلنرتنت لديه ليدفع املشرتكني إىل تركه
أن هذه
واالشرتاك خبدمة اإلنرتنت معه .غري ّ
اهلجمات كانت تطاول الشركة لكون نظام
احلماية ضعيفًا أو ّ
أنه حيصل على إنرتنت غري
شرعي حبسب أحد املصادر.
أوقف املشتبه فيه (خ.ط ،).لكن اهلجمات
مل تتوقف.
توسعت التحقيقات لتتوصل إىل
ّ
توقيف قرصانني اثنني هما إيهاب ش.
ورامي ص .كانا يقومان بتنفيذ هجمات
على عدد من املواقع الرمسية .ومتكنا من
قرصنة موقع وزارة االقتصاد ووزارة
الداخلية ومديرييت األحوال الشخصية (يف
وزارة الداخلية) والطريان املدني يف مطار
بريوت .وقد ُعثر حبوزة القراصنة على داتا
حركة الدخول واخلروج للبنانيني الذين حجزوا
على منت رحالت طريان الشرق األوسط.
كذلك متكن أحد القراصنة من قرصنة كل
داتا الدوائر العقارية .وتبني للمحققني
أن القراصنة مل حياولوا قرصنة أي مواقع
إلكرتونية خاصة باجليش.
الحقًا ،تقدم وكيل صحناوي املمنوع من
السفر بدفوع شكلية أمام قاضي التحقيق
يف بريوت أسعد بريم ،بهدف تأخري املثول
رد الطلب لعدم
أن األخري ّ
أمام القضاء ،إال ّ
قانونيته .وكسبًا للوقت لكون موكله خملى
سبيله ،عاود وكيل صحناوي استئناف قرار
رد الدفع الشكلي ،لكن
قاضي التحقيق ّ
تبت فيه بعد.
اهليئة االتهامية يف بريوت مل ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

تسوية خمالفات البناء:
الدولة تغفر للمعتدين وتف ّرط بالسالمة
هديل فرفور

رغم أن القانون يتقاطع مع الدور الطبيعي لنقابة املهندسني ،إال أنها لم تستشر ولم يؤخذ رفضها يف االعتبار
(هيثم املوسوي)
منذ حنو مخسة أشهر ،أحال رئيس اجلمهورية
ميشال عون مشروع قانون يرمي إىل تسوية
خمالفات بناء ارتكبت منذ  45عامَا .القانون هو
هدد
السادس من نوعه ،ويأتي يف سياق ُي ّ
ويبقي
فرط بالطرق العامة ُ
السالمة العامة ُ
وي ّ
على الواقع العمراني ُ
شوه.
امل ّ
يَ
نقابت املهندسني يف بريوت
خالفًا لتوصيات
وطرابلس ،أحال رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ،بتاريخ  23آذار املاضي مشروع القانون
الرامي إىل تسوية خمالفات البناء إىل جملس
النواب اللبناني متهيدًا إلقراره.
املشروع مت تضمينه يف موازنة عام 2017
يدر إيرادات
حبجة تأمني مورد
عرب املادة 64
ّ
ّ
استثنائية للخزينة .وهو جُييز تسوية خمالفات
البناء احلاصلة خالل الفرتة املمتدة من 1971/9/13
لغاية  .2016/12/31مبعنى آخرُ ،يشرعن القانون
كل خمالفات البناء اليت ارتكبت على مدى 45
عامًا.
األول من نوعه ،إذ
وعلى رغم ّ
أن املشروع ليس ّ
سبقته مخسة قوانني أخرى
أجازت تسوية املخالفات
(قوانني األعوام ،1964
،1990 ،1983 ،1979
 ،)1994إلاّ أن القانون
«يتميز»
املقرتح اجلديد
ّ
بـ»مشوله» كل أنواع

تابت :معظم
األبنية املهددة
باالنهيار سببها
البناء املخالف
وزيادة طبقات
على البناء القديم

خمالفات البناء ويطاول خمتلف فئات األبنية .إذ
يشمل كل األبنية وأجزاء األبنية املنشأة خالفًا
لقوانني البناء وأنظمته ،كما يشمل األبنية وأجزاء
األبنية ُ
املنشأة على األمالك اخلصوصية العائدة
للدولة واملشاعات العائدة للقرى (من خالل
أي
إجازة بيع هذه األمالك للمخالفني من دون ّ
شرط أو ضابط سوى موافقة جملس الوزراء على
بناء على اقرتاح الوزير املختص).
عمليات البيع ً
وكانت نقابة املهندسني يف بريوت قد ّ
حذرت
يف متوز  2017من إقرار هذا املشروعُ ،م ً
عتربة
فرط بالطرق العامة
أنه ُي ّ
هدد السالمة العامة ُ
وي ّ
ويبقي على الواقع املديين والعمراني السيئ.
ُ
وشدد نقيب املهندسني يف بريوت جاد تابت
ّ
يومها على أن قوانني التسوية هذه «تضرب
وتلغي مفاعيل كل قوانني البناء ومراسيم
السالمة العامة اليت حتافظ على البيئة والطبيعة

والنسيج العمراني الضامن لبيئة اجتماعية صحية
ونظيفة» .كما ّ
أكدت نقابة املهندسني يف
طرابلس رفضها للقانون.
تابت أسف ،يف اتصال مع الزميلة «األخبار»،
إلمرار هذا القانون ،مشريًا اىل أن مواقف النقابة
مل تؤخذ يف االعتبار.
احلديث عن خطورة هذه القوانني من منظور
املهندسني يعود بالدرجة األوىل اىل االستخفاف
بآلية التحقق من خماطر املباني ُ
املخالفة اليت
يرسيها القانون .وحبسب تابت ،فإن هذه
القوانني ُ
شجع على تكرار املخالفات وزيادة
«ت ّ
خماطرها» ،الفتًا اىل أن معظم األبنية املهددة
باإلنهيار سببها البناء املخالف وزيادة الطبقات
على البناء القديم ،ما يعين أن مشروع القانون
هذا مل ُيراع مبدأ ّ
جتنب الكوارث.
حبجة
يتذرع فيه
ويف وقت
القيمون على املشروع ّ
ّ
ّ
در األموال جراء هذه التسوياتُ ،يطرح تساؤل
ّ
جدي حول «مكانة» السالمة العامة والتخطيط
ّ
املديين والواقع العمراني لدى «الدولة» .فإضافة
إىل مسألة السالمة العامةُ ،يرسي مشروع القانون
خمالفات ترى نقابة املهندسني أنها غري قابلة
ّ
التخلي عن اسرتجاع املرائب
للتسوية ،كمسألة
ينص عليها قانون البناء
اإللزامية لألبنية اليت
ّ
لتخفيف أزمة السري القائمة يف املدن والتجمعات
فإن التساهل مع
السكنية الكبرية .وبالتالي،
ّ
حوروا وجهة استعمال مرائب
املخالفني الذين ّ
عد عام ًال أساسيًا يف اإلبقاء
األبنية السكنية ُي ّ
على أزمات السري واالكتظاظ وواقع التنظيم
املدني املشوه.
فرط بامللك العام والطرق
كما أن املشروع ُي ّ
العامة من خالل وضع إمكانية للتسوية مع
املخالفني املعتدين على األمالك العامة بشكل
يتعارض مع كل مبادئ التنظيم املدني ،فيما
ُتشري نقابة املهندسني اىل أن حوادث السري
املتكررة سببها املخالفات القائمة على الطرق
العامة.
ّ
ورغم أن القانون يتقاطع مع الدور الطبيعي
لنقابة املهندسني يف إعداد وصياغة التشريعات
املطلوبة واهلادفة اىل إجياد احللول املناسبة ،إال
أن القانون مل مير على نقابة املهندسني ومل
تستشر ضمن سياق تدمريي ألسس االنتظام
العام الذي يضمن حقوق املواطنني بالعيش يف
مدن وبيئات سليمة تتوفر فيها البنى التحتية
السليمة!

حزب اهلل واملهمة االنتحارية:

الفـساد فـي صـلب الـنظام
لـيا القـزي
السيد
منذ أن أعلن األمني العام حلزب اهلل
ّ
حسن نصر اهلل ،قرار «احلزب» حماربة الفساد
وإنشاء جهاز بإشرافه ألجل هذه املهمة ،على
أن يديره النائب حسن فضل اهلل ،كربت اآلمال
املعقودة على هذه املهمة االنتحارية ،رمبا بأكثر
مما ّ
التحدي األكرب يف
خطط حزب اهلل لنفسه.
ّ
اآللية التنفيذية اليت ُ
ستستخدم ملهمة ،ستضع
حزب اهلل يف مواجهة مع اجلميع ،إال إذا قرر
تدوير الزوايا العتبارات متعددة.
لرسو الباخرة الرتكية
َرفض حركة أمل
ّ
لتوليد الطاقة الكهربائية يف مرفأ الزهراني،
و»ترحيلها» إىل كسروان ـــــــ الفتوح ،وتأييد
حزب اهلل ملوقف «احلركة» بعد أن كان من
املؤيدين ّ
حلل الباخرة املؤقت ،دفع قسمًا من
الرأي العام إىل السؤال عن قدرة «احلزب» على
إطالق معركة مكافحة الفساد ،وهل التعامل
مع هذه املهمة الوطنية بامتياز سيكون أسري
حسابات ختص احلزب وحده؟
طريقة معاجلة قضية الباخرة الرتكية ،أسهمت
يف تزكية نريان الناس
فتصرف
املعرتضة.
ّ
احلر
الوطين
التيار
ّ
ـــــــ
كسروان
(يف
الفتوح) وحركة أمل
وكأن
(يف الزهراني)،
ّ
كلاًّ منهما بات مسؤوالً

سيبدأ حزب
اهلل عمله يف
الحد من الفساد
من عند ملف
التلزيمات

عزز
ويفيت فيه وفق مصلحتهّ ،
عن «كانتونه» ُ
بأن لكل فريق سياسي «دولته» ،اليت
الشعور ّ
ّ
بإذن منه،
بتخطي حدودها ،إال
ال ُيسمح ألحد
ٍ
ما ُيعرقل بالتالي أي محُ اولة إصالحية تراهن
عليها أغلبية الرأي العام اللبناني.
صب الناس غضبهم ولومهم على حزب اهلل،
ّ
ّ
ّ
ّ
وألنه
«تبنى» أخريًا ملف مكافحة الفساد،
ألنه
ّ
بنظرهم «على كل شيء قدير» .أرادوا منه
استغالل االختبار األول (الباخرة الرتكية) إلطالق
شرارة مكافحة الفسادّ .
وملا مل يكن هلؤالء ما
أرادوا ،أظهروا على وسائل التواصل االجتماعي
يأسهم وعدم ثقتهم مبحاوالت حتسني أوضاع
صدىّ ،
ألنه
البلدُ .مطالبات الناس مل جتد هلا
ً
بالنسبة إىل حزب اهلل مل يكن موضوع الباخرة
فساد»ّ .
ٍ
القصة عبارة عن
كل
الرتكية «ملف
ّ
حلقة من احلرب السياسية الباردة بني حركة
أمل الرافضة ّ
احلر
حلل البواخر ،والتيار الوطين
ّ
املؤيد هلذا املشروع .هذا التربير ،مل مينع إطالق
ّ
نقاش حول اآللية التنفيذية اليت سيستخدمها
حزب اهلل يف هذه «املغامرة الكبرية» ،واليت
ً
عبارة عن حقل ألغام ضخم ،ليس فقط
ستكون
سيدافعون بشراسة
مع أصحاب املصاحل الذين ُ
عن مصاحلهم ،بل مع الناس الذين ختتلف
أجندة اهتماماتهم عن أجندة عمل «احلزب»
يف مكافحة الفساد .يفرح اللبنانيون ملعاقبة
مرتش ،أو لزيادة ساعات التغذية
موظف
ٍ
وكأن
املياه...
انقطاع
ولعدم
الكهربائية،
ّ
بهذه «التفاصيل» ،تحُ ّل أزمة نظام مهرتئ
صار «أربابه» أنفسهم ،باملعنى السياسي أو
االقتصادي ،يتوقعون انهياره احلتمي ،ولو أن
أحدًا ال ميلك التوقيت الدقيق لالنهيار!
السيد
منذ أن أعلن األمني العام حلزب اهلل
ّ
أن
حسن نصر اهلل ،يف  21آذار املاضيّ ،
سيشن حربًا على الفساد ،من خالل
«احلزب»
ّ
تشكيل إطار تنظيمي ُيشرف عليه األمني العام
ٌ
محل ثقيل على ظهر حزب اهلل.
شخصيًاُ ،ألقي
مشروع ُيدرك
عاد األخري لينغمس يف قلب
ٍ
جيدًا مدى صعوبته ،وهو الذي كان طوال
ّ
أن مكافحة الفساد تندرج من
سنوات ال يعترب ّ
مكان آخر،
ضمن األولويات .عينه كانت يف
ٍ
احلاد
على كيفية مواجهة االنقسام السياسي
ّ
داخليًا وجتميع جبهة احللفاء ،ويف اخلروج
تبدلت األمور،
منتصرًا من حروب اإلقليم.
ّ

ّ
أن
ليتقدم
ّ
ملف الفساد ،مصحوبًا حبقيقة ّ
البيئة احلاضنة للمقاومة باتت حباجة إىل ما
هو أبعد من «العناوين االسرتاتيجية» ،وإىل
يؤمن هلا أبسط متطلباتها االقتصادية
من
ّ
أداء يف احلكم ،مخُ تلفاً
قدم
واملعيشية ،ومن ُي ّ
ً
عن السائد« .واجبات» حزب اهلل جتاه الناس
ُتدركها القيادة احلزبية جيدًا ،وهي بدأت العمل
على اسرتاتيجية خاصة بها منذ قرابة سنة.
إحدى اخلطوات لذلك ،حتويل الربنامج االنتخابي
إىل بنود عملية ،ويف الزيارات اليت يقوم بها
ً
باشرة
نواب حزب اهلل للمناطق ،لالستماع ُم
إىل مطالب اجلمهور .الفيديو ُ
سرب للنائب
امل ّ
حسن فضل اهلل من بلدة دير انطار يف قضاء
ٌ
مثال على ذلك ،حيث طالب أحد
بنت جبيل،
املواطنني قيادة حزب اهلل وحركة أمل برفع
الغطاء عن األساتذة واإلدارة يف املدرسة
الرمسية يف بنت جبيل ،ورفع الغطاء عن
البلديات ،واملطالبة باملياه ووجود مستشفى
وجامعة ...استمع فضل اهلل إىل الرجل ،وكان
سجل املطالب.
هناك من ُي ّ
أن العالقة املباشرة مع املواطنني ال تعين
إال ّ
التسليم هلم ّ
بكل ما ُينادون به .ففي الفيديو،
ظهر فضل اهلل خُيالف املواطن يف مطلب تشييد
بناء إضايف وخمالفة التصنيف حُ
املدد للمنطقة.
«مش موافق معك ...ما فينا نعمل فوضى»،
قال النائب فضل اهلل .األمر نفسه سينطبق
على اسرتاتيجية مكافحة الفساد« ،حزب اهلل
هو من خيتار ملفات مكافحة الفساد اليت
سيفتحها ،وفق الربنامج الذي وضعه لنفسه،
من دون أن يسمح للشارع بأن يقوده» ،حبسب
وتضيف ّ
مصادر ُمتابعةُ .
أنه توجد وسيلتان
ملكافحة الفساد :الوسائل اجلذرية والوسائل
الوقائية« ،احلزب سيلجأ إىل الثانية ،من خالل
االعتماد على القوانني وإدارات الدولة وتعزيز
للحد من الزبائنية،
دور جملس اخلدمة املدنية
ّ
احلد من اهلدر والفساد» .لن يتوقع
حبثًا عن
ّ
ً
لاًّ
أحد إذًا ،ح جذريا ملشكلة الفساد يف لبنان،
ٌ
ّ
كل املرحلة السابقة« ،ولن
أو حماسبة عن
سيعاجل
يغرق حزب اهلل يف التفاصيل ،بل
ُ
امللفات الكربى» .البداية ستكون من ملف
التلزميات« ،الذي ُي ّ
شكل احد أكرب مكامن اهلدر
يف البلد».
«مسايرة» حركة أمل
إىل
اهلل
حزب
اضطرار
ُ
يف موقفها من الباخرة الرتكية ،مؤشر على
«اإلحراج» السياسي الذي قد يسببه موقف
متباين حلليف أو صديق .تعود املصادر إىل
خص
النقاش بني حزب اهلل وحركة أمل يف ما
ّ
الباخرة ،لتقول ّ
إنه «يف عالقات احللفاء بني
بعضهم ،حيصل اختالف يف اآلراء ،ولكن
النقاشات جتري يف الغرف املغلقة ،فهذا
خص مكافحة
بيت واحد» .وكذلك يف ما
ّ
الفساد« ،ممُ كن أن تكون العالقات الشخصية
للحد من اهلدر ،من
مع احللفاء ،عام ًال مساعدًا
ّ
دون التشهري بأحد .أص ًال ،لن يلجأ حزب اهلل
إىل التشهري ،بل اإلضاءة على املوضوع».
يتعارض هذا الكالم مع منطق مكافحة الفساد،
الذي من غري املفروض أن ُيقيم اعتبارات
ألي معيار «شخصي» ،وقد يكون دلي ًال على
ترد املصادر املطلعة
صعوبة
مهمة حزب اهللّ .
ّ
بأن «املنظور األساسي الذي ُتقارب منه األمور
ّ
ليس أن ُتعالجَ األمور آنيًا ،فهناك مقدمات
وترتيبات تمُ ّهد إىل أن ُيصبح احلد من الفساد
أمرًا سلسًا».
احلزب يواظب على جتميع امللفات ودرسها من
قبل فريق اختصاصي ،وينتظر حلظة والدة
احلكومة اجلديدة ونيلها الثقة حتى يبدأ العد
العكسي للمهمة اليت ال يتوقع احلزبيون أن
تكون سهلة ،لكنهم سيحاولون من حيث مل
يبدأ أحد من قبلهم ،أقله من أهل النظام
احلالي.
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مــقاالت وتـحقيقات

معركة مشروع الطيبة :سبعة مقاومني ه ّزوا عرش «ناحال»
إيلي حــنا

قرر اجمللس الوزاري
يف اليوم السابع والعشرين من شهر متوزّ ،
ّ
برية «حمدودة» يف اجلنوب.
املصغر يف كيان العدو بدء عملية ّ
كانت صواريخ املقاومة تنهمر على األراضي احملتلة على حنو
كمًا ونوعًا .مشروع الطيبة كان واحدًا من احملاور اليت
متصاعد ّ
اختارها العدو لتغلغله يف األراضي اللبنانية .تنشر «األخبار» ،من
دون أي ّ
تدخل ،وقائع هذه املعركة تفصيليًا.
ّ
منتصف ليل  30متوز تسللت وحدة مشاة من لواء «ناحال» (حواىل
 200جندي) من مستوطنة مسكفعام وصو ً
ال إىل مشروع مياه الطيبة،
حيث متوضعت القوة حتى ساعات الفجر األوىل .عند الفجر ،بدأت
القوة بالتسلل يف حارة املشروع متوجهة إىل أحد املباني املشرفة
لتأمني رؤية مباشرة لرصد ومراقبة حركة املقاومني ،ويف حلظة
ّ
شك العدو يف حركة داخل املبنى (رغم أنه
االقرتاب من املبنى
نيتها فتح النار واقتحام
كان فارغًا) .أبلغت القوة قيادتها بشأن ّ
املبنى وبدء التمشيط واالقتحام .كل هذا يف ظل القصف الدخاني
علو منخفض جدًا منها ،ويف
الكثيف ،وحتليق طائرات استطالع على ّ
ظل وجود مروحيات مقاتلة فوق بلدة العديسة احملاذية ملستوطنة
«مسكفعام».
والتقدم بني املباني يف حارة املشروع.
بدأت القوة بإطالق النار
ّ
حينها حتركت جمموعة من املقاومني املتمركزين يف بلدة الطيبة،
ُ
مقاوم نْي ،وانطلقا إىل غرب حارة
فش ّكل فريق استطالع أول من
َ
مشروع الطيبة ،وانطلق مقاوم آخر يف دورية استطالعية ثانية إىل
شرق املشروع لتحديد مكان قوات العدو ّ
بدقة.
يف هذا الوقت مت طلب الدعم الناري من مرابض ونقاط خمتلفة،
على شكل قذائف مدفعية وصواريخ صغرية ورشاشات ثقيلة .يف
هذه اللحظات ،كان أحد أفراد فريق االستطالع األول قد حدد مكان
يفجرون بوابات
وجود جنود العدو غرب مشروع الطيبة ،حيث رآهم
ّ
املبنى املؤلف من ثالث طبقات ،ويدخلون إليه حتت غطاء ناري
مدججني بالسالح.
كثيف على األبنية اجملاورة ،وكانوا بالعشرات
ّ
(«كرار») إىل إحدى جمموعات املقاومني ليصطحبهم
اجته املقاوم
ّ
إىل موقع قوات العدو ،وانطلقوا مجيعًا إىل كرم زيتون مقابل
املبنى ،ليصبح عدد املقاومني كلهم يف املكان سبعة .كان أمر
القيادة أن يفتح االشتباك فورًا ،بالقول« :افتحوا النار ،ال ترتكوا
تريث املقاومون لكي
جنود العدو يشعرون باالستقرار والراحة»ّ .
يستطيعوا رؤية جنود العدو ،ويف تلك اللحظة وقف اثنان منهم
عند نافذة يف الطبقة الثانية واألخرية يستطلعان اجلوار ،حيث
وسدد آخر حنو الشرفة الشمالية قرب
سدد مقاوم قاذفه حنوهما،
ّ
ّ
السالمل ،حيث كان أحد اجلنود ينزل من الطبقة الثانية إىل األوىل،
باديًا ظله على الدرج .وما إن صار اجلنديان يف نقطة املقتل حتى
أشالء ،ورمى املقاوم
رماهما املقاوم األول على النافذة ،فتمزقا
ً
اآلخر اجلندي على الشرفة ،فقتله على الفور.
انهمرت زخات رصاص املقاومني على كل نافذة وشرفة من
الطبقات الثالث ألكثر من  20دقيقة .كان املقاومون يطلقون
النار ،واستمروا يف الرماية بالقذائف ،فرمى أحدهم قذيفة اخرتقت
نافذة الطبقة األوىل وانفجرت يف أحد األعمدة وسط الغرف يف
املمر ،حيث أصيب عدد كبري من جنود العدو .وبدأ هؤالء بإطالق
النار وهم منبطحون أرضًا عرب النوافذ برشقات غزيرة .يف كل ذلك
الوقت ،كانت الصورة تنتقل إىل القيادة بالتفاصيل عرب الالسلكي،
وكانت أصوات طلقاتهم مسموعة على «اجلهاز» ويسمعها كل
احملور وحماور جماورة أيضًا.
َّ
ويف وقت معينّ نفذت ذخرية مخسة مقاومني ،ومل يتبق من الذخائر
ملقاومي اثنني .حينها طلبت القيادة
سوى ذخرية السالح الفردي
نْ
اقتحام املبنى وجلب اجلثث بعبارة «صاحبك بيقلك فوت ليهن
تقدم واحد
وجيبهم» ،فاستجاب املقاومون ألمر القيادة ،حيث
ّ
منهم ،يسانده اآلخر بإطالق النار على النوافذ بطلقات ورشقات
متقطعة وموزعة على نوافذ املبنى ،ورمى املقاوم املتقدم قذيفتان
على الغرف يف الطبقتني األوىل والثانية .ثم تقدم مسافة  5أمتار،
وألقى ثالث قنابل يدوية يف الطبقة األوىل والثانية ،حيث كان
جنود العدو يصيحون مرتبكني.
ّ
«سلم
العدو:
«كرار» إىل البوابة الرئيسية وصاح جبنود
تقدم
ّ
ّ
تسلم ــ اهلل أكرب (بصوت مرتفع)» ،عندها علت أصواتهم بالصراخ
من الطبقات الثالث ،كأنهم جمانني ،وكأن القيامة قد قامت ،حتى
جراء اهلروب إىل الغرف اجلنوبية من
إن أصوات تكسري األثاث ّ
املبنى كانت عالية جدًا ،وبدأ جنود العدو داخل املبنى بإطالق النار
بكثافة جنونية على البوابة الرئيسية للطبقة األوىل (مكان وجود
املقاوم) .كانت شظايا اجلدران والطلقات تتطاير عليه ،حيث وضع
بندقيته على وجهه ليحميه من اإلصابة .استبعد املقاوم إمكانية
الدخول من هذه البوابة ،فانطلق واقتحم غرفة أخرى تبينّ أنها
فارغة ،حينها نزل إىل نوافذ الطبقة األرضية من اجلهة اخللفية
للمبنى ،يف حماولة لدخوله.
كانت أصوات جنود العدو تدل على كثرة العدد ،وتدل على اخلوف
واهللع ،حينها أدخل املقاوم فوهة البندقية من بني حديد النافذة
موجهًا بندقيته من
لتلتصق بزجاجها وأفرغ  30طلقة يف الغرفة
ّ
األعلى إىل األسفل ،ثم انتقل إىل النافذة الثانية ،وأثناء تغيريه
خمزن سالحه فتح أحد اجلنود نافذة الطبقة األوىل فوق النافذة اليت

مت إطالق النار بداخلها ،وأخرج بندقيته ويديه
من دون إظهار رأسه ،وصار يطلق الرشقات
إىل األسفل ظنًا منه أن املقاوم ما زال أمام
النافذة األوىل.
ّ
لعل اجلندي
«كرار» برهة من الزمن
انتظر
ّ
خُيرج رأسه ،ولكنه مل يفعل ،فرماه بعدد من
الطلقات ،أصابت يديه والبندقية .ولوال حزام
البندقية على رقبته لسقطت من النافذة،
وذلك على مسافة  3أمتار أو أقل.
ارمتى اجلندي إىل اخللف ،مرتافقًا ذلك مع
صراخه وصراخ رفاقه .ويف الوقت الذي
«كرار» يفرغ فيه باقي طلقاته يف
كان
ّ
النافذة الثانية من الطبقة السفلية ،رمى
جنود العدو ثالث قنابل يدوية من نافذة
الطبقة األوىل ،فانفجرت على األرض بعيدة
عنه مسافة ترتاوح ما بني مرتين ومخسة
أمتار ،ولكنه مل يصب بأذى.
بقي لدى املقاوم خمزن واحد يف جعبتهّ ،
ذخر
وتسلق ّ
ّ
سلمًا كان موجودًا يف
به البندقية،

لو أن جندياً تجرّأ ووقف على قدميه الستطاع قتل الجريح ،إال أن جنود العدو كانوا مذعورين

ويؤدي إىل شرفة يف املبنى على ارتفاع مرتين ونصف مرت
املكان
ّ
تقريبًا ،حينها بدأ جنود التأمني لدى العدو بإطالق النار عليه من
مبنى مقابل.
َّ
ورد على النار
والتف واحتمى بزاوية املبنى،
«كرار» حينها،
ترجل
ّ
ّ
ّ
ً
تشجع عدد من جنود
الوقت،
هذا
يف
قليلة.
برشقات
،
ا
مرار
بالنار
ّ
جمموعة التأمني الذين كانوا يشعرون بالرعب ،وازداد عدد مطلقي
«كرار» حيث إن
النار ليصبح كثيفًا .وأثناء تبادل النريان ،أصيب
ّ
إحدى الطلقات أتت أمام عينيه يف عمود اإلمسنت ،فانكسرت قطعة
منه أصابت ركبته .يف الوقت نفسه ،أصيب بطلقة مباشرة أسفل
فتكسرت.
ركبته اليمنى،
ّ
ارمتى على ظهره وزحف إىل اخللف وهو يطلق النار على شرفة
حتسبًا من خروج جنود العدو لقتله ،ولكنهم مل
املنزل اليت تعلوه
ّ
يفعلوا .كل هذا يف ظل رمايات قائد جمموعة املقاومني املتقطعة
«كرار» ،وكان قد صار وحيدًا،
اليت حياول من خالهلا تغطية حركة
ّ
بعد طلبه من املقاومني اآلخرين الرتاجع جللب الذخائر بعدما نفدت
يف االشتباك.
وقف اجلريح على قدمه ،وصار
يقفز إىل اخللف راميًا طلقة طلقة
ّ
«جل»
على كل مبنى ،وقفز من
تكسرت قدمه مكان
إىل آخر ،حيث
ّ
اإلصابة ،وبدأ بالزحف ليدخل كرم
زيتون جماور ،حينها رمى بعض

نفدت ذخرية
خمسة مقاومني ،ولم
يتبقَّ من الذخائر سوى
ذخرية السالح الفردي
ملقاوميْن اثنني

ّ
ليتمكن من حتديد مصادر نريان العدو ،ولكن جنود العدو
الطلقات،
مل يطلقوا النار ،فجلس على احلائط ،وتدىل منه ليصل إىل أرض
كرم الزيتون.
استهلك الكثري من الوقت يف مكان يشرف عليه كال املبنيني .ولو
جترأ ووقف على قدميه الستطاع قتل اجلريح بكل
أن جنديًا واحدًا ّ
بساطة ،حيث إن املسافة اليت تبعده عنهم ال تتعدى عشرين مرتًا،
إال أن جنود العدو كانوا مذعورين على حنو ال يصدق.
حاول اجلريح تضميد جرحه البالغ وإيقاف النزيف احلاد« :خلع جعبته
مزق إسفنجها ،ووضعه على
اليت فرغت من الطلقات متامًا ،ثم ّ
ركبته وربطها حببل ،ومع هذا بقي النزيف على حاله»ّ .
تكلم حينها
مع القيادة ،اليت طلبت وقف رمايات املدفعية ،بعد علمهم بأنه
ما زال حيًا ،وطلبوا منه حتديد مكان جنود العدو ،ولكنه قال« :ال
أعلم ،وكأنهم اختفوا ،فلم يعد هناك أي طلقة نار ،وكأن شيئًا مل
يكن» ،وأكمل زحفه ،ولكن طاقته قد ِ
تلفت بشكل رهيب ،حتى
جيرها جرًا ،ثم ختلى عنها (بعد
إنه مل يستطع محل بندقيته ،فصار ّ
احلرب ،مت التقاط بندقيته ،حيث كان بداخلها  6طلقات من أصل
 8خمازن  30طلقة) ،ومحل مسدسه فصار يسقط من يده ،فوضعه
حتت احلزام يف وقت تعطل فيه مكبرّ صوت اجلهاز ،فلم يعد يسمع
اآلخرين ،ولكنه يستطيع التحدث.
استأنف املقاوم اجلريح زحفه بعد منتصف الليل (حيث إنه كان يزحف
مسافة ترتاوح ما بني  3إىل  5أمتار ،ويغيب بعدها عن الوعي،
وهكذا دواليك .)...أثناء ذلك ،وجد ُج ّثة على الطريق العام ،اقرتب
منها ،فإذا هي للشهيد حسن محادي (أبو صاحل :قائد جمموعة
اإلغارة على املبنى) ،ويف اللحظة اليت كان يتكلم فيها اجلريح مع
الشهيد وبصوت مرتفع نسبيًا ،رمى جنود العدو قذيفة حنوه ،إذ
«كرار» اجلريح أخذ البندقية
تبينّ أنهم قريبون منه جدًا ،حينها حاول
ّ
من الشهيد محادي ،لكنه مل يستطع ذلك ،فأخذ من الشهيد جهازه،
يتقيأ ويقول« :يا اهلل ...يا
وأكمل زحفه ليسمع صوت أحدهم
ّ
صاحب الزمان» ،تبينّ الحقًا أنه الشهيد فادي كاظم ابن بلدة
التقدم لسحب
الطيبة الذي كان مصابًا إصابات بالغة أثناء حماولته
ّ
اجلريح ،استشهد على إثرها بعد أن زحف مسافة  150مرتًا ليشرب

على نحو ال يصدق (أ ف ب )

املاء من أحد اخلزانات ،لكنه استشهد قبل أن يصل.
بالتزامن مع ذلك ،انتقل الشهيد حممد صولي ومقاوم آخر من
للتزود بالذخائر،
جمموعة اإلغارة على املبنى إىل وسط بلدة الطيبة
ّ
لكن استهدفتهما طائرة االستطالع ،فأصابت صولي .تبينّ الحقًا أن
الصاروخ قد برت قدمه ،وبقيت معلقة باللحم ،فربطها وزحف مسافة
قليلة ،حيث وجد مستشهدًا قرب أحد اجلدران يف البلدة.
يف صباح اليوم التالي ( ،)2006/08/01أرسلت القيادة جمموعة
لسحب اجلريح ،رغم رفضه خمافة أن تتعرض للخطر وهم حياولون
سحبه .وصلت اجملموعة إليه ،وأدخلوه الطبقة السفلية من مبنى
قريب.
«كرار» حيث فرض عليهم الرحيل
نام اجملاهدون ليلة واحدة مع
ّ
يف اليوم التالي بسبب وجود خطر عليهم يف حال بقائهم ،على أن
يتم سحبه الحقًا .يف منتصف ليل اليوم التالي ( ،)2006/08/02مسع
املقاوم حركة خلف النافذة احملطمة الزجاج .كانوا ثالثة يتخاطبون
همسًا .حاول فهم اللغة ،ولكنهم كانوا يتهامسون ،حينها انفجرت
عبوة على البوابة الرئيسية للمبنى ،تبينّ أنهم جنود هندسة من
العدو ّ
فخخوا البوابة ونزلوا يف املستودع ليحتموا ،وبدأ جنود العدو
بالرمايات الكثيفة من األسلحة اخلفيفة واملتوسطة على املبنى
واملباني اجملاورة ،وبدأوا باقتحام املبنى ،ودخل فيه عشرات
اجلنود.
«كرار» اجللوس قرب إحدى النوافذ لرمبا استطاع قتل أحدهم
حاول
ّ
باملسدس قبل أسره ،فوضع عددًا من األغطية على السرير ،وجلس
منصتًا ألي حركة ،ولكنه استفاق على نفسه ملقى على األرض بني
السريرين (حيث كان قد أغمي عليه ،وسقط عن السرير) .حينها
استلقى على السرير ،ووضع بالطة (بالطة «دق اللحمة» اليت كان
ووجه مسدسه حنو الباب،
يتيمم عليها ألداء الصالة) أمام صدره،
ّ
ّ
وانتظر حلظة دخول جنود العدو إىل الغرفة.
بعد أيام ،أخلى جنود العدو املبنى ،وانتقل املقاومون إىل املكان
لسحب اجلريح إىل وسط البلدة حيث املسعف (الشهيد «دماء»/
مصطفى أمهز) ،واجلرحى .بعد وصوله ،ومع حساب األيام ،تبينّ أن
«كرار» مكث يومًا كام ًال أثناء الزحف ،ويومًا آخر مكثه مع املقاومني
ّ
الذين رفض بقاءهم معه يف املبنى ،وأنه مكث وحيدًا أسفل متوضع
جنود العدو سبعة أيام من دون أن جيرؤوا على اقتحام الغرفة اليت
كان فيها ،أي تسعة أيام من حلظة املواجهة حتى حلظة وصوله إىل
جتمع اجلرحى ووجود املسعف.
مكان ّ
* (مالحظتانّ )1 :
أمت اجلريح خالل عدوان متوز سنواته العشر يف
«كرار» اسم مستعار لكونه ال زال يف «اخلدمة»)
املقاومة)2 .
ّ
بعد وقف إطالق النار بأقل من ساعة ،وبعدما بدأ جنود العدو
باالنسحاب من بلدة الطيبة ،ذهبت جمموعة من املقاومني يف جولة
تفقدية للمنازل يف مشروع الطيبة حيث مسعوا يف أحدها أصوات
أشخاص يتحدثون العربية ،فحاولوا فتح باب املنزل إال أن اجلنود
من خلف الباب كانوا يضغطون عليه بأجسادهم خوفًا من أن يدخل
عليهم املقاومون ،إال أن أمر القيادة كان أن «هنالك وقفًا إلطالق
النار» ،وبالتالي «اتركوهم لينسحبوا.»...

شهداء املقاومة يف الطيبة أثناء الحرب

الشهيد السيد علي عبد اهلل صولي (السيد صايف) ،وهو قائد
إبان حرب متوز .الشهيد من مواليد
عمليات املقاومة يف بلدة الطيبة ّ
تفرغ للعمل املقاوم يف سن السادسة
 1آب  ،1972وهو ابن البلدةّ .
عشرة ،حيث كان متأثرًا بأخيه الشهيد حممد عبد اهلل صولي ،فرافقه
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مــقاالت وتـحقيقات

الشهيد السيد علي عبد اهلل صولي

الشهيد حسن محمد حمادي

الشهيد محمد أحمد يحيى

الشهيد محمد صولي

إىل احملاور القتالية مرات عدة .مل متض فرتة أربعة أشهر معًا
يف حماور املقاومة ،حتى استشهد حممد .استمر على طريق أخيه،
فكان مبدعًا يف الكمائن والرصد ،مما حدا مبسؤوليه ترقيته.
ُعرف السيد صايف بتواضعه وكتمانه .مل حياول أحد سؤاله عن
ّ
متمنعًا عن
عمله أو مهماته وأسرار املقاومة ،إال وجده مبتسمًا
اإلجابة .استشهد يف آخر أيام احلرب ،بتاريخ  7آب يف بلدته
الطيبة اليت قاتل فيها طوال أيام العدوان.
الشهيد حسن حممد محادي ،املعروف بـ»أبو صاحل كفرملكي»،
ولد يف  3نيسان  ،1973يف بلدة كفرملكي اجلنوبية .يف العام
وعرف الشهيد
 ،1995انضم إىل صفوف املقاومة اإلسالميةُ ،
بولعه باملشاركات امليدانية اليت ال ختلو من االشتباك وااللتحام.
حتصن
كان أبو صاحل قائد اجملموعة اليت أغارت على املبنى الذي
ّ
فيه جنود العدو يف مشروع الطيبة .استشهد يف  30متوز ،2006
يف بلدة الطيبة.
الشهيد فادي كاظم ،وهو من أبناء البلدة ومن املشاركني يف
التصدي جلنود العدو فيها.
الشهيد حممد أمحد حييى ،وهو من أبناء البلدة ومن املشاركني
يف التصدي جلنود العدو فيها.
الشهيد حممد صولي ،وهو من أبناء البلدة ومن املشاركني يف
التصدي جلنود العدو فيها.

«نريان على قواتنا»

يف العام  ،2007أصدر عمري رابابورت ،واحد من كبار املعلقني
واخلرباء اإلسرائيليني يف الشؤون العسكرية ،كتابه «نريان على
ّ
املتعلقة مبا
قواتنا» .نستعيد هنا بعضًا من مقاطع هذا الكتاب
بعد قرار كيان العدو «البدء مبعركة برية» ،ومبعركة الطيبة
تعد رمزًا هي
استعد «لواء ناحال» ملداهمة قرية الطيبة اليت
*
ّ
ّ
األخرى .فهناك بدأ انهيار احلزام األمين يف أيار « .2000اللواء
 »401املزود بأكثر الدبابات تطورًا يف اجليش («مريكافا )»4
تلقى مهمة السيطرة على جبل العويضة والعديسة ،لكي يغطي
من اجلنوب على العملية يف الطيبة .وكان حتت أمرته «الكتيبة
 13غوالني» اليت مل تعمل منذ بداية احلرب يف إطار لوائها

األم .الفجوة ما بني القوات ،اليت خصصت الحتالل الطيبة،
وبني مقاتلي حزب اهلل القالئل ،كانت كبرية جدًا .ولكن فقط
كتيبة دورية «ناحال» بقيادة املقدم شاي ،خريج الكوماندوس
البحري ،وصلت إىل هدفها يف الوقت .باقي قوات «اللواء »401
و»ناحال» علقت يف ازدحام كبري خالل الدخول إىل لبنان .مقاتلو
«سيريت ياعل» للهندسة احلربية ،انشغلوا لساعات يف حماولة
التطهري من ألغام ضد األفراد يف املنطقة ما بني السياج وبني
الطريق الذي يفرتض بالقوات أن تتحرك عليه .وطيلة ذلك
الوقت انتظرت الدبابات واجلنود من دون عمل .قائد «اللواء
 ،»401العقيد موطي كيدور ،فقد صربه ،فصعد على منت دبابة
فحرر االزدحام.
وداس بواسطتها خط التحرك يف حقل األلغام
ّ
وبعد أن ُفتحت الطريق ،جرت أيضًا احلركة ببطء وازدحام كبري.
ولو هاجم حزب اهلل آالف املقاتلني املتحركني على الطريق لكان
املصابون كثريين .ولكن مقاتلي احلزب بقوا متمسكني بنظرية
حرب العصابات – انتظار العدو يف مكان حمصن جيدًا واملهامجة
فقط عندما يقرتب من اهلدف .وهكذا قتل يهونتان شرعيب،
من «الكتيبة  ،»46اليت عملت حتت أمرة لواء حنال عندما أطلقت
جمموعة مضادات للدروع خمتبئة يف املنطقة ،صاروخًا باجتاه
دبابته «مريكافا  »4بالقرب من الطيبة.
* بعد يومني من التهدئة ،على اثر حادثة قانا وتقييد عمل سالح
اجلو ،عاد حزب اهلل إىل إمطار كل املنطقة الشمالية بالصواريخ.
ضوعف زخم القصف إىل أكثر من مائيت صاروخ يوميًا ،مقابل
مئة حتى مئة ومخسني يف الفرتة اليت سبقت قانا .كانت النتائج
قاسية ،فعلى مدار يومي  2و 3آبُ ،قتل تسعة مدنيني يف كيبوتس
ساعر ويف عكا وترشيحا .إزاء عدد املصابني اآلخذ بالتزايد،
والشعور باملراوحة وحقيقة أنه حتى املنطقة األمنية اخلاصة مل
حتتل كاملة ،زاد رئيس شعبة االستخبارات من انتقاداته اليت بدأ
يتفوه بها بعد التورط يف بنت جبيل .توجه عاموس يدلني إىل
ّ
رئيس شعبة العمليات غادي أيزنكوت (الصورة) ،وقال« :أنظر
جتن ،يف
يا غادي ،أنتم طيلة الوقت تغيرّ ون تفكريكم ،القوات
ّ
كل مرة عندما تغيرّ اخلطط خنسر من ثالثة إىل أربعة أيام».
* الثالث من آب كان يومًا مهمًا بالنسبة إىل رئيس األركان
دان حالوتس .فقد كانت هذه هي املرة األوىل منذ بدء احلرب،
اليت يتحدث فيها بشكل صريح عن ضرورة العملية الربية حتى
نهر الليطاني .وكانت الفكرة نقل جوي لقوات مظليني احتياط
من فرقة النار باجتاه مناطق إطالق الكاتيوشا يف قرية شقرا.
وضمت قوات برية إليها تعرب وادي السلوقي ،غرب إصبع اجلليل
قبالة مسكاف عام .قال حالوتس« :مثة أهمية كبرية لضرب

الشهيد فادي كاظم

املناطق اليت تطلق منها الصواريخ باجتاه مدن مشال إسرائيل».
كالم رئيس األركان ّ
دل على أنه استوعب أخريًا ضرورة مواجهة
القصف .ولكن بعد ذلك فورًا ،أدهش السامعني عندما قال:
«جيب استكمال احتالل بنت جبيل يف األسبوع املقبل» ،خالفًا
لوعده الصريح لقادة املنطقة الشمالية بأنه لن يقوم مبحاولة
أخرى الحتالل البلدة .إذ مل يكن مرتاحًا أبدًا أن رمز حزب اهلل ،مل
قدروا أنه ليس مستعدًا (حالوتس)
يفجر بعد .ويف األركان العامة ّ
ّ
إلنهاء احلرب من دون أن تكون بنت جبيل يف أيدي اجليش .يف
كل تلك األيام استمرت املشاورات املتواصلة يف مكتب وزير
الدفاع مبشاركة مسؤولي اجليش وبقية األذرع األمنية .عامالت
املكتب أغنني الطاوالت مبا ّ
لذ وطاب .يف اجللسات الطويلة،
بشكل خاص ،كانت طاوالت املناقشات مليئة باألطايب ،إال أنه
ويف إحدى املناقشات عندما جاء خرب عن قتيل آخر .قال أحدهم:
«ال نستطيع أن نكون هنا كما يف حفلة قران بينما يف لبنان
يقتل اجلنود».
* يف صباح  4آب ،كان اجليش يقف على أعتاب مرحلة جديدة.
فللمرة األوىل منذ بدء احلرب ،كانت هناك تعليمات بالتحرك إىل
األمام ،من أجل الوصول إىل أكرب عدد من منصات الكاتيوشا.
لغاية تلك املرحلة ،مل جيِر احلديث عن عملية لغاية الليطاني.
ولكن يف القطاع الغربي ،تلقى لواء املظليني الضوء األخضر
بااللتفاف على بنت جبيل ،ويف هذه املرحلة من دون الدخول
إليها ،وتلقى أمرًا بالصعود إىل سلسلة جبال «السيلفسرت»،
مشال املدينة ،وااللتفاف عليها أيضًا .بينما كان يفرتض بلواء
الكسندروني ،أن يهدد الضواحي اجلنوبية لصور ،من جهة رأس
البياضة.
تواصل القتال يف القطاع الشرقي ،داخل القرى القريبة من
احلدود .ولكن النية هذه املرة كانت واضحة ،أن جيري جتاوزها
من أجل االقرتاب من السلوقي ،استعدادًا الحتمال عبور الوادي.
ولكن حتى عندما كانت اخلطط واضحة جدًا ،قام اجليش بكل ما
ميكن القيام به ،لكي ُيفشل نفسه)...( .
كان يفرتض مبقاتلي ناحال أن يعربوا حوال ويواصلوا باجتاه
السلوقي .ولسوء احلظ ،فإن البيت األول ،الذي دخلوه يف
القرية كان مستودع ذخرية حلزب اهلل حيرسه مقاتالن ()...
ولكنهم مل يعرفوا أن يف داخل البيت يتمركز مقاتلون من حزب
اهلل .وخالل متشيط الغرف ،فاجأهم مقاتالن من حزب اهلل ،كانا
يرتديان الزي العسكري اإلسرائيلي .وداخل املنزل ،وقع اشتباك
من املسافة الصفر ( )...وامتأل البيت بالدخان وبدأت الذخائر
بالتفجر .مخسة جرحى مت إنقاذهم من داخل املبنى .قائد اجملموعة
املخربان ال يزاالن فيها.
بقي ينزف قرب الغرفة اليت كان
ّ
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On behalf of the City of Canterbury
Bankstown, I wish our Muslim
community and their families a very
happy, peaceful and blessed Eid.
Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي االعالمية بأحر
التهاني من اجلالية العربية واالسالمية
 أعاده اهلل،حبلول عيد األضحى املبارك
..على اجلميع باخلري والربكات
الدكتور عالء العوادي

عيد مبارك

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
www.sawaki.com.au
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اعــالنات

MESSAGE FROM THE PREMIER

،«بالـنيابة عن حـكومة فيكـتوريا
أتـمنى لــكـم وألحـبائـكم عـيدا
.»مـباركـا
رئـيس واليـة فـيكـتوريا

دانـيال أنـدروز

“Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne”

النائب خليل عيده يهنــئ
“As a member in the Victorian Parliament for
the Western Metropolitan Region I offer
my warmest congratulations to the Islamic
community and the wider Arabic community on
the occasion of Eid Al Adha. My best wishes
for peace and prosperity.

Eid Mubarak”

«كوني نائبا يف برملان فيكتوريا عن املنطقة الغربية ملـلبورن أتقدم بأح ّر
التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة عيد األضحى
.. أعاده باهلل باخلري والربكات على اجلميع،املبارك

»أضحى مــبارك

“Funded from Parliament’s Electorate Office and Communications Budget”
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W I S H I N G YO U P R O S P E R I T Y,
J OY A N D H A P P I N E S S
ON THE OCCASION
O F E I D A L-A D H A

LUKE FOLEY MP

MEMBER FOR AUBURN,
NSW OPPOSITION LEADER
PHONE: 9737 8822

JULIA FINN MP

MEMBER FOR GRANVILLE
PHONE: 9637 1656

PAUL SCULLY MP

MEMBER FOR WOLLONGONG
PHONE: 4226 5700

SOPHIE COTSIS MP

MEMBER FOR CANTERBURY
PHONE: 9718 1234

GUY ZANGARI MP

TANIA MIHAILUK MP

EDMOND ATALLA MP

JIHAD DIB MP

SHAOQUETT
MOSELMANE MLC

COURTNEY
HOUSSOS MLC

MEMBER FOR FAIRFIELD
PHONE: 9726 9323

MEMBER FOR LAKEMBA
PHONE: 9759 5000

MEMBER FOR BANKSTOWN
PHONE: 9708 3838

PHONE: 9230 2526

MEMBER FOR MOUNT DRUITT
PHONE: 9625 6770

PHONE: 9230 2694

صفحة 21

Saturday 18 August 2018

الـسبت  18آب 2018

Page 21

اعــالن

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

* نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية
نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم
لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص
يف أيــساف  ISAVعلى الرقم:

1300 055 934
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اعــالنات

يدعوكم حزب القوات اللبنانيـة
اسرتاليا  -سيدنـي
للمشاركة يف القداس اإللهي الذي يقام عن انفس

شهداء املقاومة اللبنانية
وذلك نهار األحد الواقع يف  2018/09/09الساعة
 4.00بعد الظهر
يف كنيسـة مار شربــل
52 King Street, St
Marys,
Ph; 96230364 - 96736880
All
Suburbs

142 Highclere Ave. Punchbowl NSW 2196

www.eternityfunerals.com.au

الدعوة عامة

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

Dulux Wash & Wear 15 L $165
طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
4 Litres
تنافس
ال
2 Pack Epoxy
Taubmans Endure 15L $165
Pool Paint
$160

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعــالنات

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة
اللحوم يف نيو ساوث ويلز
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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ملبورن

زيارة وفد من املنتدى الثقايف االجتماعي السوري االسرتالي
الدولي اىل البنك العربي األسرتالي يف ملبورن

قام وفد من اهليئة االدارية
للمنتدى الثقايف االجتماعي
السوري االسرتالي الدولي
برئاسة رئيس املنتدى احملامي
واالعالمي ميالد اسحق وأمني
سر املنتدى املهندس فراج تازة
بعد ظهر يوم األربعاء املوافق
 2018/8/15بزيارة اىل البنك
العربي االسرتالي يف ملبورن
حيث التقى خالل الزيارة مبدير
البنك االستاذ اخلبري املتميز
مصرفيا واجتماعيا نعيم ملحم.
ويف بداية اللقاء ألقى رئيس
املنتدى ميالد اسحق كلمة
شاملة شرح من خالهلا ملدير
البنك العربي االسرتالي جممل
نشاطات املنتدى االجتماعية
الثقافية اليت تتم اقامتها بشكل
شهري كما تطرق للحديث عن
التواصل مع أبناء اجلالية اللبنانية

نظرا لكثرة املقومات اليت جتمع
مثل اللغة والثقافة والعادات
واألعراف والتاريخ املشرتك
وحتدث بعد انتهاء كلمة رئيس
املنتدى أمني سر املنتدى
املهندس فراج تازة قائال أن
هدف املنتدى هو التواصل مع
اجلميع وبعدها حتدث مدير البنك
العربي االسرتالي االستاذ نعيم
ملحم بكلمة معربة وشاملة أشاد
من خالهلا بوفد املنتدى وبأعمال
املنتدى.
ولدى االنتهاء من كلمته أقام
مدير البنك العربي االسرتالي
مأدبة غذاء مميزة يف مطعم
مميز من مطاعم ملبورن وذلك
تكرميا لوفد املنتدى ولدى
االنتهاء من الغداء التكرميي
حتدث رئيس املنتدى ميالد
اسحق بكلمة موجزة أعرب من

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

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

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

خالهلا بامسه واسم اهليئة
االدارية للمنتدى عن شكره
وتقديره ملدير البنك العربي
االسرتالي االستاذ نعيم ملحم
وخاصة للحفاوة الكبرية اليت
مت فيها استقباله لوفد املنتدى
كما أضاف رئيس املنتدى قائال
ملدير البنك بأن هناك باقة حمبة
مرسلة لك من قبل نائب رئيس
املنتدى الدكتور املهندس
ابراهيم حنا ومن أمني صندوق
املنتدى االستاذ جورج صالومي
ويف اخلتام متنى مدير البنك
العربي االسرتالي االستاذ ملحم
من وفد املنتدى على ضرورة
التواصل الدائم ألن فيه خري
للجميع كما مت التقاط بعض
الصور التذكارية.

ميالد اسحق
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Melbourne

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
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ملـبورن

يف زيارة رعوية ماراثونية قام بها راعي األبرشية املارونية اىل ملبورن

املطران طربيه يواكب ذخائر القديس مار مارون اىل الكنائس وأألديرة واملؤسسات ويدشن متثال
السيدة العذراء يف دير «كفر شربل» اجلديد يف غرينفال
ملبورن – بول خيّاط
قام سيادة املطران أنطوان شربل طربيه ،راعي
األبؤشية املارونية يف أسرتاليا  ،بزيارة يمكن
وصفها بأنها
ماراثونية ألنها بدأت يف يوم األربعاء األول
من شهر أب  2018وأستمرت لغاية يوم
األحد يف  12آب  ، 2018حيث قام خاللها
بمواكبة ذخائر مار مارون اىل جميع كنائس
واديرة الرعايا املارونية واىل جميع املدارس
ومراكز ورعاية املسنني ورعاية األطفال التابعة
للراهبات األنطونيات يف ملبورن وضواحيها...
وقد نقلت الذخائر اىل الكنائس املارونية يف
ملبورن وضواحيها وبصورة خاصة اىل كل من
داندينونغ وبوليني وثورنبوري ودير مار شربل
يف غرينفال ،وبما أن جولة الذخائر صادفت يف
مناسبة عيدي التج ّلي وإنتقال السيدة العذراء
اىل السماء ،وقد ترأس سيادته رتب القداديس
اإللهية إحتفاال بذخائر مار مارون يف هذه
الكنائس ويف الكنائس املتواجدة يف بعض مراكز
الخدمات اإلجتماعية وخاصة دار رعاية املسنني
ومركز رعاية األطفال يف كوبورغ.
يف هذه القداديس ألقى سيادته عظات تحدّث
فيها بإسهاب وتوثيق تاريخي لهذه الذخائر
املقدسة ملار مارون الذي تسمّت بإسمه الطائفة
املارونية وهي الطائفة املسيحية الوحيدة يف
لبنان والعالم التي تُسمّى بإسم قديس معيّن
 ...وتلخيصا ملا فصّله املطران طربية عن تاريخ
ذخائر مار مارون ،نوجز بإختصار بعض ما قاله
يف هذا املوضوع...
« كان الراهب والناسك والكاهن مارون يتنسك منفردا
ووحيدا يف بلدة « براد « يف أنطاكيا شمال سوريا القريبة
من قرية « كفر نبو» يف منطقة قوروش .وقد تويف عام
 ، 410ويف عام  452ويف منطقة «بيت مارون» ،سميّت
الطائفة بإسمه  ...وبدأت تنتشر يف لبنان والعالم ...
ويف أوائل القرن الثامن تمّ تعيني يوحنا مارون بطريركا
للطائفة املارونية ..فقام بنقل بقايا مار مارون أي جمجمته
وعظامه اىل دير مار مارون يف «كفر حي» يف لبنان.
ولذلك سمي ذلك الدير بإسم «ريش مرو» اي ما معناه
بالسريانية «راس مارون» ،ويف عام  ، 1130عندما بدأ
املسيحيون يف الشرق يتعرضون اىل اإلضطهاد الديني
 ،وخشية على هذه الذخائر املقدسة طلبت الكنيسة
املارونية من الكنيسة يف إيطاليا أن تنقل إليها ذخائر
مار مارون لكي ال تتعرض لإلهانة والتحطيم والحرق ..
فنقلت عظام مار مارون وجمجمته اىل إيطاليا وتنقلت عدة
مرات من مدينة اىل أخرى يف إيطاليا حتى إستقرت يف
مدينة فولينيو يف عام .1490
ويف عام  1996طلبت الكنيسة املارونية من الكنيسة
يف إيطاليا إسرتداد ذخائر مار مارون التي كانت ال
تزال يف فولينيو  ،وافقت الكنيسة اإليطالية على إعادة
الذخائر اىل لبنان ولكنها إحتفظت بنصف جمجمة مار
مارون .نظرا للمكانة املقدّسة التي كانت لهذا القديس
يف نفوس املسيحيني اإليطاليني .وقد تس ّلمت الكنيسة
املارونية يف عام  1999نصف جمجمة مار مارون
وبعض عظامه وتمّ حفظها مجددا يف دير مار مارون
يف «كفر حي»..
وتجدر اإلشارة اىل أن سيادة املطران طربيه هو الذي
بادر وسعى جادا للحصول على أجزاء صغرية من ذخائر
مار مارون وقد تمّت اإلستجابة اىل طلبه  ...وها هي
ذخائر مار مارون تجول أسرتاليا بفضل جهوده الناجحة
التي يشكر عليها جدا ...ويشدد املطران طربيه اىل أن
الغاية األساسية من إقتناء ذخائر مار مارون هي لتقوية
إيمان املوارنة يف أسرتاليا وأبنائهم وأحفادهم بشفيع
كنيستهم القديس مارون...
ومساء يوم الخميس يف  9آب  ، 2018نقلت ذخائر مار
مارون اىل دير مار شربل يف غرينفال حيث تمّ اإلحتفال
وسط حضور شعبي كبري بتدشني تمثال السيدة
العذراء الذي قام بنحته النحات اللبناني السيد نايف
علوان .ترأس اإلحتفال سيادة املطران طربيه وبحضور
النائب األسقفي العام األب مارسيلينو يوسف وبمعاونة
رئيس دير مار شربل يف ملبورن الراهب األنطوني
األب شارل حتي ،وبمعاونة كل من األب عمانوئل صقر

والراهب األنطوني األب طوني يمني...
بعد رتبة تدشني وتربيك التمثال ،ترأس املطران
طربيه القداس اإللهي الذي أقيم يف الخيمة الكبرية
التي تستخدم موقتا ككنيسة تقام فيها الذبيحة اإللهية
بإنتظار أن يتم بناء الكنيسة املخطط لها يف موقع «كفر
شربل».
خدمت القداس جوقة سيدة لبنان التي كانت بقيادة
الراهب األنطوني األب هوفيك بوداكيان  ...بعد
تالوة الرسالة وقراءة اإلنجيل املقدس باللغتني العربية
واإلنكليزية ،ألقى املطران طربيه عظة من وحي اإلنجيل
الذي كان عن دعوة السيد املسيح تالميذه للذهاب اىل
تبشري وتلمذة ّ
كل األمم ..وأشار سيادته بأن أهمية لقاءنا
يف هذه األمسية املباركة هي أنها تجمعنا تحت ثالثة
رموز مقدسة ومهمّة جدا هي  :أوال  -مار مارون أبو
الطائفة املارونية الحاضر معنا بذخائره املقدسة ،وثانيا
 نحن يف حمى قديس لبنان مار شربل ألننا على أرضديره الجديد يف غرينفال ،وثالثا -نحن يف حمى والدة
اهلل مريم العذراء التي دشنا تمثالها بمناسبة إقرتاب
موعد عيد إنتقالها اىل السماء بالنفس والجسد ...وهذه
الرموز املقدسة الثالثة تحمّسنا وتدفعنا للمحافظة على
أيماننا املسيحي القويم ،ونلتزم خاصة بما طلبته السيدة
العذراء من الخدام يف عرس قانا الجليل وما تطلبه منا
أيضا ،أال وهو دعوتنا اىل العمل ّ
بكل ما يطلبه منا السيد
املسيح ونحن بذلك نحافظ على إيماننا الراسخ وننقله
اىل أوالدنا وأحفادنا ...وهذه أقصى أهدافنا وأمنياتنا يف
الحياة ...وشدّد سيادته على أن مسريتنا هي مسرية
إيمان ورجاء ومحبة ..وعلينا أن ال نخاف وال تتزعزع ثقتنا
ألننا يف الواقع مع سيدتنا مريم العذراء ومع مار مارون
ومع مار شربل ...
ونوّه سيادته اىل أن تدشيننا لتمثال السيدة العذراء
يؤكد ثقتنا ومحبتنا للعذراء ،ووجه شكره اىل ّ
كل الذين
ساهموا ويساهمون بسخاء بجهودهم وأموالهم
وتربعاتهم اىل املشاريع الكنسية ،وال ننسى أبدا أن
نذكر اإلخوة الرهبان األنطونيني يف ملبورن برئاسة
األب شارل حتي ،الذين بفضل جهودهم وصلواتهم
نحن اآلن يف هذا املكان الرائع يف حمى مار شربل وعلى
أرض ،دير « كفر شربل» الجديد هنا يف غرينفال...
وعند نهاية القداس جري زياح ذخائر مار مارون وسط
أجواء عابقة باأللحان والرتاتيل ملار مارون ...يف حني
ربك بالذخائر املقدسة ...
توافد الحاضرون للت ّ
ومساء يوم الجمعة يف  10آب كان موعد املؤمنني مع
حفلة صلوات وتراتيل وأناشيد (  )Recitalأقيمت

أمام هيكل كنيسة سيدة لبنان تحت عنوان« :سهرة
مع مار مارون»  ،صدحت خاللها أصوات جوقة سيدة
لبنان وصوت قائدها األب هوفيك بوداكيان وبالطبع
حضرها سيادة املطران طربيه والنائب األسقفي األب
مارسيلينو يوسف وكاهن رعية كنيسة سيدة لبنان األب
آالن فارس وجميع كهنة وشمامسة الرعية ،وقد نالت
األمسية إعجاب جميع الحاضرين الذين صفقوا للجوقة
وللمنشدين بحرارة وحماس ...أختتمت األمسية بزياح
ذخائر مار مارون وبمباركة سيادة املطران طربيه...
وأثناء زيارته املاراثونية ،قام سيادة املطران طربيه مساء
يوم السبت يف  11آب ،بتدشني املكاتب الجديدة لرعية
كنيسة سيدة لبنان ،ثم قام سيادته وبحضور النائب
األسقفي األب مارسيلينو يوسف وكاهن الرعية األب
آالن فارس وجميع كهنة الرعية وعدد كبري من املؤمنني،
باإلحتفال برتبة ترقية الشماس ريتشارد جبور اىل
مرتبة الشدياق..
ويف الساعة الثامنة من مساء السبت أيضا تمّ اإلحتفال
يف «صالة مارون» بحفلة العشاء املميزة الخاصة بجوقة
كنيسة سيدة لبنان ،وبمشاركة الفنان املوسيقي إيلي

حداد ....والتي تميّزت باألصوات املالئكية ألعضاء
الجوقة وقائدها الراهب األنطوني األب هوفيك
بوداكيان الذي صدح صوته الرخيم والعذب يف أجواء
الحفلة  ...قدّمت الجوقة عددا كبريا من األغاني
الفولكلورية الشعبية وقام بعضهم بتمثيل سكيتشات
ترفيهية مرحة أضحكت الجمهور ،بعدها قدّم عضو
الجوقة الفنان سليم مرعي مجموعة من أغاني «القدود
الحلبية» التي تجاوب معها الحاضرون ،تبعتها مجموعة
من األغاني الشعبية قدمتها الجوقة ،فعقدت حلقات
الدبكة التي شارك فيها عدد من الحاضرين  ...وتمّ
أثناء الحفلة سحب ارقام البطاقات الرابحة يف اليانصيب
الخريي ،كما جرت عملية سحب نتائج لعبة « البينغو»
على جوائز عديدة قيمة ..وإستمرت الحفلة اىل حوالي
منتصف الليل..
ونذكر بأن سيادة املطران طربيه الذي رافق وترأس
معظم القداديس واإلحتفاالت بمناسبة عيد التجلي
وعيد إنتقال السيدة العذراء وزياحات ذخائر مار مارون
يف ملبورن وضواحيها ،عاد اىل سيدني صباح يوم األحد
يف  12آب .2018
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ثــقافة وأدب

معرض دمشق للكتاب ...الرفوف بقيت مُمتلئة
ملى علي
ُ
اختتم يوم السبت املاضي
معرض الكتاب الدولي يف
دمشق بدورته الثالثني (انطلق
عام  ،)1985بشعاره هلذا العام
«جمتمع يقرأ ...جمتمع يبين»،
والذي ُعرض فيه آالف العناوين
من خمتلف التخصصات ،وكانت
اإلصدارات
من
غالبيتها
ّ
احلديثة ...مالحظات نقدية
وجهت إىل إدارة املعرض،
عدة ِّ
واليت بدورها عرضت اجلهود
وبررت ما
اليت بذلتها إلجناحه،
ّ
وجه إليها من اتهامات.
ّ
الزيارة األولية إىل معرض
الكتاب الدولي يف دمشق قد
متنح الزائر انطباعًا إجيابيًا،
استنادًا إىل النظرة العامة إىل
هذه الفعالية السنوية اليت
كسرت رهاب احلرب وتابعت
مشوارها .كل شيء يبدو على
ما يرام؛ من تنسيق أجنحة
املعرض ،عدد الدور املشاركة،
الفعاليات الثقافية املرافقة،
اإلقبال اجلماهريي ،وغريها
من اخلطوط العريضة اليت
تتشابك يف إطار هذه الفعالية.
ولكن بعد الغوص بني األجنحة
واملشاركني ،واالقرتاب من
الرفوف والزوار ،تظهر عالمات
استفهام كثرية ،قد تكون
اإلجابات املطروحة من قبل
القائمني على املعرض غري
حد هلا.
شافية لوضع ّ

الزيارة األولية إىل معرض الكتاب قد تمنح الزائر انطباعاً إيجابياً (من الويب)

أسعار نار

سخط شبه عام على أسعار
الكتب املوجودة يف املعرض،

سخط شبه عام على أسعار الكتب املوجودة يف املعرض (من الويب)

واليت تعترب مرتفعة جدًا مقارنة بالرواتب املنخفضة لغالبية
املواطنني ،على رغم ورود شرط وضع حسم بنسبة ال تقل عن
 ،%25على مجيع دور النشر املشاركة.
مطولة
الكثري من الزوار اقتنوا كتابًا أو اثنني فقط ،بعد زيارة
ّ
جلميع األجنحة ،فيما اندثر املخطط والرغبة باقتناء عشرات الكتب
على األقل ،بعدما كان كثريون ينتظرون هذا احلدث السنوي
للحصول على عدد من املطبوعات تكفيهم عامًا كام ًال .فراس
القاضي (صحايف) ،خرج من املعرض «صفر اليدين» ،راميًا
بقصاصة الورق اليت حتتوي قائمة لعدد من الكتب اليت كان يود
اقتناءها ،بعدما حالت املبالغ املرتفعة دون ذلك .اانتقد القاضي
األسعار بشدة ،خصوصًا «العناوين الكبرية» ،معتربًا أن الكتاب
الذي ُيباع بـ 1500لرية سورية ال يلزمه كمثقف.
ّ
الكتاب العرب واهليئة السورية
وعاتب دور النشر احلكومية (احتاد
ّ
أمهات
للكتاب ووزارة الثقافة) على عدم احتواء أجنحتها على ّ
الكتب العربية والعاملية باألسعار املخفضة ،واليت تضعها على
باقي كتبها ذات القيمة األقل« .غالبية مقتنيات مكتبيت ،اليت
مجعتها على مدى أكثر من  25عامًا ،كانت من معارض الكتب ،لكن
لألسف املكتبة احرتقت مع احرتاق منزلنا يف مدينيت دير الزور،
متحسرًا.
ويبدو أن احللم بإعادة بنائها لن يتحقق» ،قال القاضي
ّ
إال أنه أشاد ،من جانب آخر ،بالفعاليات الثقافية اليت أقيمت على
هامش املعرض ،خصوصًا حفالت توقيع الكتب ،اليت جتاوز عددها
الـ 110حتى قبل يومني من انتهاء املعرض ،ويف هذا اإلطار ،رأى
ّ
يدل على عودة الروح إىل صناعة النشر يف سوريا ،بعد
أن «هذا
 7سنوات من احلرب».
الشاب نزار ،الذي يعمل يف أحد دور النشر السورية اخلاصة،
عما كانت عليه العام املاضي،
يعرتف بأن أسعار الكتب مرتفعة ّ
معتربًا يف الوقت ذاته أن املبيع اليومي ،الذي يصل إىل  150ألف
مرض مقارنة مبا كان عليه يف الدورة السابقة
سورية ،غري
لرية
ٍ
ّ
للمعرض ،واليت كانت تتجاوز  250ألف لرية سورية ،مشريًا إىل
أنه «حتى التخفيضات اليت يعرضها الدار وتصل إىل  %40مل يكن
هلا التأثري الكبري على حركة املبيعات» .مع ذلك ،يؤكد نزار أن
«معرض كتاب دمشق ُيعترب من أرخص املعارض من حيث تكاليف
املشاركة ،فنحن كدار نشر بالكاد ندفع تكلفة اخلدمات املقدمة
َ
لنا».

أسباب أخرى

نتالي احلمصي (حمامية) ،خرجت من املعرض حتمل كيسًا فيه
من الكتب ما ال يتجاوز أصابع اليد ،وهي تشري إىل أنها بعد

ّ
املرجوة ،موضحة أن
حتقق غايتها
جولة امتدت لثالث ساعات مل
ّ
حمددة« .الكتب اليت
السبب مل يكن ماديًا ،وإمنا غياب عناوين
ّ
حد علمي) ،إال أن ّ
قلة
طلبتها ليست ممنوعة من النشر (على ّ
صعبت علي املهمة»،
املشاركة من خارج سوريا
عدد دور النشر
ّ
ِ
بررت عدم وجود تلك
املوجودة
«الدور
أن
إىل
الفتة
قالت نتالي،
ّ
معينة للمطبوعات تعود إىل
تواريخ
املعرض
إدارة
بفرض
العناوين
ّ
ما بعد عام .»2010
ّ
توقف ملدة  4سنوات خالل احلرب،
معرض الكتاب الدولي الذي
عما كان عليه ،العام املاضي ،من
يعود اليوم حبجم أكرب ّ %45
حيث مساحة اإلشغال ،وفقًا ملدير «مكتبة األسد الوطنية» ،إياد
املشاركات من دور
مرشد ،الذي أوضح لـلزميلة «األخبار» أن عدد
َ
النشر بلغت مئتني 32 ،منها فقط دور نشر عربية وأجنبية (من
مصر ولبنان والعراق واملغرب وروسيا والدمنارك وإيران) .ورأى
أن «هذا الرقم طبيعي جدًا مقارنة بأرقام ما قبل احلرب ،حيث
كانت تبلغ املشاركات الكلية يف عام  2010وما قبلها بسنوات،
حواىل  300دار نشر».
ّ
يتعلق بتحديد عمر املطبوعات ،فقد أوضح مرشد
أما يف ما
أن «اإلدارة ال ترغب يف أن يكون املعرض ملا هو موجود يف
تصر على عرض أحدث
مستودعات دور النشر فقط ،وإمنا
ّ
اإلصدارات» .وأضاف أنه «بعد إحلاح دور النشر على مشاركة
إنتاجات ما قبل احلرب مت قبول مشاركة املطبوعات من عام 2008
حتى عام .»2018ثم أشار إىل أن «إدارة املعرض تداركت الحقًا
ِ
تنته بعمر زمين ،فمنحت
حاجة القارئ إىل أمهات الكتب ،واليت ال
مشاركة باختيار  50عنوانًا من مطبوعاتها ألهم
فرصة لكل دار نشر
ِ
الكتب املرجعية واملوسوعات واملصادر ،مهما كان تاريخ طباعتها،
حبد أدنى للحسم على األسعار
مع اإلشارة إىل إلزام مجيع الدور ٍّ
ّ
تقل عن %40
ال تقل عن  %25ملطبوعات ما بعد  ،2010وال
ملطبوعات ما قبل ذلك العام».
ٍ
عدد من الدور العربية املهمة ،أكد مرشد أنه
وعن غياب أمساء
«مل جيِر رفض طلب مشاركة أي دار نشر ،بل كان باب املعرض
مفتوحًا للجميع ،إال أن الصعوبات اليت واجهت بعض الدور العربية،
من تكاليف وضيق الوقت ،واضطرارها للمرور مبطار بريوت قبل
الوصول إىل مطار دمشق ،هو ما حال دون مشاركتها».
وبالنسبة للكتب اليت ُمنعت من العرض ،قال« :مل مينع إال الكتاب
الذي يسيء إىل الشعب السوري وتضحياته ،باإلضافة إىل كل
كتاب سوري مل حيصل على موافقة تداول من وزارة اإلعالم ،وهذا
ِّ
منظمة».
من حق أي جهة

فـوضـى حـواس
أحتاج بئرا
يف فمي كالم مدمى
وعلى أجفاني تنتحر النظرات
أل أريد غريك أن أرى
والكالم عن سواك
فوضى حواس
أحتاج بئرا
من معصمي
نبع احلنني يغدق
ودالء الشوق من الروح
تغرف وتنزف
أريد أن أسكب اخللجات
حيث حيلو للنبض اهلالك
أريد أن أدفن االنتظار
وأنثر طهر اخلفايا
يف بئر يقصده
كل ٍ
آت وكل غاد
ليعرف اجلميع
أني ما أردته يوما
بنية اإلنكار
إمنا اإلجهار
هو املراد
وأنا فيك العليل
ويف عليت ال أخشى
اإلشهار
وال االنتكاس
وال اإلنعاش
وال وذمات الغياب
أودعت البئر سري
ً
وسكينة
فيا ماء كن سالما
ألرواح من مثلي
من نار ...
نرجس عمران سورية
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فــن

إليسا حتوّل حفلها يف «أعياد بريوت» إىل احتفالية
فرح وهذا ما قالته والدتها
علي ح ّ
الل  -سيدتي

إليسا تصدح

 ...وتتألق

والدة إليسا ..فرح وفخر

فـن وجـمال

كنا نتوقع حفلة غارقة بالدموع والعواطف ،بعد التجربة املريرة اليت
أن الفنانة
عاشتها الفنانة إليسا مع مرض «سرطان الثدي» ،إال ّ
حولت حفلها ضمن «مهرجانات أعياد بريوت» إىل احتفالة خاصة
ّ
ّ
وتغلبها على املرض ،أرادت
بلقائها مجهورها من جديد ،وبشفائها
أن تقول هلم إنين الزلت قوية وجبارة ،وأريدكم أن تفرحوا معي ال
علي».
أن تشفقوا
ّ
كثريا
والدة اليسا :أحبها
ً
حتية إىل مجهورها ،وحتية خاصة منها إىل كل من كان
وجهت إليسا ّ
ً
الفتا وجود والدة إليسا يف احلفل،
ال حيبها وأصبح حيبها .وكان
فرحا على املسرح بعد
بأم العني ابنتها ترقص ً
اليت جاءت لرتصد ّ
معاناة مريرة.
عبت من خالل «سيدتي نت» عن حبها
والدة إليسا السيدة مينى ،رّ
دائما،
كثريا واهلل يوفقها
الكبري البنتها ،وقالت « :أنا أحبها
ً
ً
وتبقى بصحتها ومن جناح إىل آخر ،وأمتنى هلا أن تعيش حياة
أعب عن مدى حمبيت
سعيدة بشكل دائم» .وأضافت« :ال ميكنين أن رّ
هلا ،فأنا أحبها «قد البحر»(ضاحكة).

إليسا ختفي دموعها
ً
الفتا حجم احلضور
مساء ،وكان
بدأ احلفل عند الساعة العاشرة
ً
اجلماهريي الكبري الذي تفاعل بشدة مع أغنية «اىل كل اللي
حببوني» ،اليت افتتحت فيها إليسا حفلها ،مع لوحة راقصة ّ
تأثر
أجواء
أن الفنانة حاولت إخفاء دموعها وأشاعت
احلضور لرؤيتها .إال ّ
ً
من الفرح على املسرح.
ّ
تغن من قبل ،بدت سعيدة ومنطلقة ،كانت
غنت إليسا كما مل
ِّ
مرتاحا ،فاحتفلت
فرحا ،وبدا صوتها
ترقص على املسرح وتقفز
ً
ً
إليسا باحلياة ،واختصرت كل مسريتها مع املرض ومعركتها الراحبة
عليه بالقول« :ما أحلى احلياة».
ً
أن إليسا ّ
غنت الكثري من أغنياتها اخلاصة ،بعد أن
املالحظ
أيضا ّ
كانت تتعرض النتقادات بسبب جلوئها ألداء أغنيات جمددة ،وغنت
ردد األغنيات معها وكأنها قدمية،
أغاني األلبوم اجلديد ،واجلمهور ّ
ً
أيضا
خصوصا أغنييت «كرهين» ،و»مريضة اهتمام» .واملالحظ
ً
كبريا،
عدده
كان
اخلارج،
يف
ا
موجود
كان
الذي
اجلمهور
حجم
أن
ً
ّ
ً
وجلس يستمع لصوت إليسا ويشاهدها عرب الشاشة العمالقة
املوجودة يف احلفل.
بكاء لبلبة
ِ
ِ
كنت صورة حلوة
كنت إيه ؟  ..قبله واستنيته ليه ؟
نفسي اقوله
!!رددها اجلمهور مع إليسا ،لتأخذنا
بعينيه
كملها
ّ
ناقصة حاجة ّ
ّ
برحلة إىل املاضي مع أغنية «خدني معك» للراحلة سلوى قطريب
يصا من مصر
خص ً
وتضطر لقطعها ،بعد أن وصلت املمثلة لبلبة ّ
حلضور حفلها ،فقالت هلا إليسا« :علمت ِ
أنك أتيت من أجلي وأنا

الفنان فارس كرم

ِ
فانزاتك» ،وغنت بعدها األغنية اليت ينتظرها الكثريون من
من
عشاقها« :عكس ّ
يلي شايفينها» بكل إحساس ،فلم تتمكن لبلبة
من حبس دموعها وال احلاضرون.
ِ
إليسا»..أبدعت»
صوت من اخللف تسمعه يقول مع كل أغنية تنتهي منها إليسا:
ِ
«أبدعت» ،لرتفع يديها إىل السماء بعدها وتغين «أسعد وحدة»،
وترقص حبماس على املسرح واجلمهور يتحول لـ «كورال» معها».
وبعدها أدت إليسا« :مريضة اهتمام» وشكرت شقيقها كميل
الذي رافقها على «البيانو» ،على التوزيع اجلميل لألغنية وخاطبت
لريد
«بتصدقوا شغلة ،حاسة أول مرة بغن»،
احلضور بالقول:
ّ
ّ
عليها صوت من اخللف «ولن تكون املرة األخرية» .ومن القديم،
استعادت إليسا «عيشالك» ،و»بدي دوب».
ّ
أي كلمة أللقيها ،وال
إليسا رحبت جبمهورها وقالت« :مل
أحضر ّ
كثريا ،أريد أن أشكركم ليس على
أعلم ماذا أقول وأنا أحبكم
ً
تعاطفكم ،ألنين ال أريد أن يتعاطف معي أحد» .وتابعت« :اليوم
خنتتم «مهرجان أعياد بريوت» ،أريد أن أشكر أمني أبي ياغي (مدير
القيمني على احلفل ،وحبيب قليب الفنان فارس
أعماهلا) وكل
ّ
فردا.
فردا ً
كرم ،وأرحب بكل من حضر ً
اختتمت إليسا حفلها بدموع الفرح ،وبنجاح ساحق مع أصدقائها
الذين شاركوها كليب «إىل كل اللي حببوني» ،وغمرت خمرجة العمل
آجني مجال يف ليلة استثنائية سيذكرها حمبوها ،وتذكرها إليسا
نفسها» .كما دعت إليسا لبلبة إىل املسرح ،بعد أن غيرّ ت فستانها
ّ
أطلت به يف كليبها األخري،
األول وارتدت فستانها األمحر الذي
ّ
وغنت وودعت مجهورها وهي بـ «أسعد حاالتها»2.
ورقصت
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مــن هــنا وهــناك

دراسة تكشف  3أساليب للتخلص من ابنة ستيف جوبز تفضح براد بيت يك ّذب أجنلينا:
آثار احلب القديم والفراق
«قسوة» األب و»خبله» «منحتها  9ماليني دوالر»

كشفت دراسة حديثة عن اسرتاتيجيات نفسية حمددة جيب اتباعها
للتخلص من تداعيات آثار فشل احلب ،والتغلب على املشاعر
السلبية اليت حتدث بعد أي انفصال عاطفي أو طالق.
وحبسب «جورنال أوف إكسبريمينتال سيكولوجي» ،قامت الدراسة
اليت أجراها «ميشيل إيه سانشيز» و»ساندرا جي الجنسالج» ،من
جامعة ميسوري بوالية سانت لويس األمريكية ،بتقييم ثالث من
اسرتاتيجيات التنظيم السلوكية أو املعرفية ،اليت عادة ما يستخدمها
البشر عقب املرور بتجربة االنفصال العاطفي أو انتهاء العالقات
الرومانسية أو الطالق للتغلب على مشاعر احلب الباقية جتاه شريك
سابق ،والتحكم يف األمل الناتج عن انتهاء تلك العالقات.
وحبسب الصحيفة ،أوىل تلك االسرتاتيجيات تتمثل يف «إعادة
التقييم السليب للشريك السابق» ،من خالل الرتكيز على الصفات
السلبية له (عصيب /عصبية للغاية ،ذو مطالب ال تقف عند سقف
حمدد ،وغريها من الصفات السلبية األخرى).
ووجدت الدراسة أن هذه االسرتاتيجية تعمل بفاعلية على تقليل
احلب والشعور بالتحسن بعد االنفصال يف كثري من األحيان ،لكن
تأثريها يستمر على املدى القصري فقط ،كما أنها تنطوي يف
الوقت ذاته على التفكري يف األفكار السلبية اليت ميكن أن جتعل
جراء
الفرد يشعر على املدى الطويل بأنه «أسوأ وغري سعيد» من ّ
االنفصال.
ومتثلت اإلسرتاتيجية الثانية يف «إعادة تقييم مشاعر احلب بعد
االنفصال» ،وهي اسرتاتيجية تدرب الشخص على تقبل العواطف
اليت يثريها االنفصال ،وميكن أن تشمل هذه اإلسرتاتيجية السلوكية
االعرتاف بأن «الكآبة اليت تصيب الفرد يف مرحلة ما بعد االنفصال
هي جزء ال مفر منه من التجربة ،كما ميكن أن تغين الفرد عن
االعرتاف بأنه ال تزال لديه مشاعر جتاه شريكه السابق ،وتساعده
على قبول هذه املشاعر دون إصدار أحكام مسبقة على نفسه».
أما االإلسرتاتيجية الثالثة فتتمثل يف «اإلهلاء» ،وهي أبسط وأسهل
طريقة للتعامل مع االنفصال بالنسبة لكثريين ،وتعتمد على تغلب
الشخص على مشاعره بعد االنفصال من خالل االخنراط يف بعض
النشاطات اليت متأل وقته ،مثل العمل جبدية أكرب ووقت أطول من
املعتاد ،أو بدء ممارسة هواية جديدة ،أو مشاهدة أفالم قدمية؛
إذ يساعد «اإلهلاء» على احلد من اإلجهاد الفكري ،على األقل يف
املدى القصري.

كشفت ابنة مؤسس شركة «أبل» الراحل ستيف جوبز ،تفاصيل
مثرية عن والدها ،قائلة إن «األب العبقري» كان يعاملها بفظاظة،
كما قسا عليها بعبارات صادمة يف بعض األحيان.
ونقلت ليزا جوبز يف مذكراتها املعنونة بـ»مسول فراي» ،صورة
مغايرة عما قد يعتقده كثريون حول ابنة يفرتض أنها عاشت مدللة
بالنظر إىل ثروة والدها.
وذكرت أن والدها قال هلا يف إحدى املرات« :رائحتك تفوح مثل
املرحاض» ،وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وأشارت للصحيفة أن ستيف قال هلا يف إحدى املرات« :لن تنالي
أي شيء على اإلطالق» ،وذلك حني سألته حول ما إذا كانت
ستحصل على سيارته من طراز «بورش» إن فكر يف التخلص
منها.
وتقول االبنة البالغة من العمر أربعني عاما ،إن النجاح كان وباال
حوله إىل «شيطان».
على والدها ،ألنه ّ
وأضافت أن متاعبها مع «األب العبقري» مل تتوقف عند هذا احلد،
إذ أنه كذب عليها طيلة سنوات حني أخربها أنه أطلق امسها (ليزا)
على أحد األجهزة من أجلها ،إال أنها اكتشفت أن ستيف أطلق االسم
على كمبيوتر أنتج سنة  ،1983أي بعد مخس سنوات من ميالدها،
كاختصار لعبارة « ،»Locally Integrated Software Architectureأي
أن األمر ال يتعلق بليزا االبنة.

قتلت زوجها والسبب...
«األفالم اإلباحية»!

يف تطور جديد ،بقضية إجراءات طالق املمثلة األمريكية أجنلينا
وجولي وزوجها ،كذب براد بيت اتهام جولي له بعدم تقديم أي
دعم يذكر ألطفاهلما منذ انفصاهلما ،وأن املدفوعات من قبله مل
تكن مستمرة بانتظام.
وقال املمثل الشهري إنه أعطى زوجته السابقة  1.3مليون دوالر،
منذ انفصاهلما قبل عامني ،وقدم هلا قرضا بـ 8مليون دوالر.
ليصل إمجالي املبلغ إىل أكثر من  9ماليني يورو.
وكانت جولي قدمت دعوى للطالق يف ايلول  ،2016لتنهي زواج
دام عامني وعالقة استمرت  10سنوات ،ولديهما ستة أبناء تطلب
أن تكون حاضنتهم األساسية.
وتسببت دعوى الطالق يف نزاع مرير على احلضانة جرى خالله
التحقيق مع بيت ،ومتت تربئته من اإلساءة إىل األطفال.
والثالثاء ،مضت املمثلة األمريكية ُقدما يف إجراءات طالقها
الطويلة واملريرة من بيت ،اليت مل يتم االنتهاء منها بعد مرور ما
يقرب من عامني.
وقدم حمامي جولي أوراقا للمحكمة العليا يف لوس أجنلوس تقول
إن املمثلة تريد حكما «يعيد الطرفني إىل حالة أعزب خالل العام
.»2018

يغي جنسه من أجل
كندي رّ
تأمني السيارة!

علماء :األرض تتحول اىل اجلحيم!
يعتقد فريق علماء دولي أن متوسط درجات احلرارة يف العامل
سيكون أعلى بـ  5-4درجات مئوية مقارنة مبا قبل الثورة الصناعية،
حتى وإن ُنفذت مجيع شروط اتفاقية باريس للمناخ.
ويفيد موقع  EurekAlertبأنه وفقا للعلماء ،فإن هناك خطرا كبريا
بأن تتحول األرض إىل «دفيئة» وأن تصبح مناطق عديدة منها
غري صاحلة للسكن.
ويشري الباحثون يف مقال نشرته جملة Proceedings of the
 National Academy of Sciencesإىل أن انبعاث غازات االحتباس
احلراري ليس العامل الوحيد املؤثر يف مناخ العامل.
وارتفاع درجات احلرارة الناتج عن النشاط البشري يسبب تسخني
الغالف اجلوي لألرض .وهذا ميكن أن حيدث حتى إذا توقف انبعاث
غازات االحتباس احلراري.
وينسب العلماء إىل هذا النشاط ذوبان اجلليد وصعود غاز امليثان
من قاع احمليطات ،وتقلص حجم الكربون الذي متتصه األرض
واحمليطات ،وارتفاع معدل تنفس البكترييا ،وتقلص مساحة
الغابات يف حوض نهر األمازون.
وأيضا تقلص مساحة اجلليد يف القطبني الشمالي واجلنوبي.
ونتيجة لتأثري ازدياد غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي،
ستحدث سلسلة تفاعالت لن يكون مبقدور اإلنسان وقفها.
لذلك من أجل أن ال تتحول األرض إىل «دفيئة» ،جيب ،عدا عن
ختفيض انبعاث الغازات ،إنشاء خزانات طبيعية للكربون من خالل
توسيع مساحة الغابات ،واحلفاظ على األرض والتنوع البيولوجي
وابتكار تكنولوجيا جديدة المتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من
الغالف اجلوي.

اطلقت مواطنة أمريكية تبلغ من العمر  69عاما النار على زوجها
وأردته قتيال ،بعد أن اكتشفت سرا أخفاه عنها يف الفرتة
األخرية.
مل يكن ذلك السر خيانة تقليدية يف املاضي البعيد ،وإمنا كان
أفالما وبرامج «للكبار فقط» اشرتك الزوج القتيل يف قناة
خاصة ملشاهدتها ،حيث جاء يف تقرير الشرطة احمللية أن املواطنة،
باتريسيا هيل ،قتلت زوجها ،فرانك هيل ،البالغ من العمر  65عاما
عندما اكتشفت أنه اشرتك يف قناة تلفزيونية جديدة خمتصة
باألفالم والربامج اإلباحية.
وقالت باتريسيا إنها جتادلت مع زوجها الذي أعاد االشرتاك يف
قنوات تلفزيونية للمواد اإلباحية بعد أن ألغتها هي.
وطلبت باتريسيا من زوجها أن يغادر احلظرية حيث جتادال لكنه
رفض ،فذهبت إىل املنزل وأحضرت مسدسا ،لتطلق النار على
قدمه ورأسه ،ولرتديه قتيال ،ثم أعادت املسدس إىل املنزل،
واتصلت بالشرطة لإلبالغ عن جرمية القتل.

جلأ رجل كندي ألغرب حيلة ممكنة ،من أجل دفع مبلغ أقل مما
ينبغي سداده لتأمني سيارته.
وحسب حمطة «سي بي سي» نيوز اليت أشارت إىل الرجل باسم
«دافيد» ،فإن دافيد غري جنسه على الورق فقط إىل امرأة ،ليدفع
 4300دوالرا بدال من  5400كان عليها دفعها لو كان رجال.
وفكر دافيد ،من إقليم ألربتا ،يف هذه احليلة عندما أبلغته شركة
التأمني بأن النساء يدفعن مبالغ أقل لتأمني سياراتهن من الرجال،
الذين يقودون بتهور أكرب يف العادة.
وكان على الرجل تغيري جنسه يف شهادة ميالده بتوصية طبية،
قبل أن يفعل األمر ذاته يف رخصة القيادة.
وقال دافيد« :كان األمر بسيطا للغاية .ذهبت لطبيب وأبلغته
أنين أشعر كأني امرأة ،أو أريد أن أغري جنسي ،وهو أعطاني خطابا
يفيد ذلك» ،استخدمه الستصدار شهادة ميالد ،ومن ثم تعديل
جنسه يف رخصة القيادة.
أضاف أنه كان سعيدا بتحقيق ما وصفه بـ»االنتصار» ،مشددا:
«أنا رجل بنسبة  100باملئة ،لكن رمسيا أنا امرأة ،فعلت ذلك
لتأمني سيارتي بسعر أقل».
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تـكنولوجيا وعـلوم

روسيا ..ابتكار مفاعل نووي
«أبدي»

ابتكر علماء روسيا واختربوا مفاعال نوويا «أبديا» ،يستمر عمله
طوال مدة خدمة الغواصة النووية دون احلاجة إلعادة الشحن،
حبسب تقرير مكتب أفريكانتوف لتصميم اآلالت.
وقال األمريال فياتشسالف بوبوف ،القائد السابق ألسطول
الشمال ،يف تصريح لوكالة نوفوسيت معلقا على التقرير« :هذا
السؤال املبدئي ،له أهمية هائلة للقدرات القتالية لغواصات
القوات البحرية الروسية ،حيث أن «العملية رقم  »1كما نسميها
يف أسطول القوات البحرية الروسية ،وهي عملية شحن املفاعل
النووي بالوقود ،تستغرق أكثر من شهر ،يتم خالهلا سحب
الوحدة القتالية من األسطول» .واآلن لن تكون هناك حاجة
إىل إعادة شحن املفاعل النووي للغواصة ،األمر الذي يزيد من
كفاءتها عدة مرات.
كما يشري التقرير إىل أن اختبارات منوذجية لقلب مفاعل الغواصات
النووية من اجليل الرابع تكللت بالنجاح ،األمر الذي يؤكد على
جناعة جتربة تلك املفاعالت اجلديدة ،ومالءمتها للغواصات.
يذكر أن قلب املفاعل ،هو املنطقة اليت جتري فيها تفاعالت
انشطارية نووية متسلسلة تنشطر فيها ذرات نظائر اليورانيوم
أو البلوتونيوم الثقيلة بغرض توليد الطاقة.

كيف تقرأ رسائل واتساب
احملذوفة؟

ناسا تؤجل عملية «مالمسة
الشمس» التارخيية

فشلت إدارة الطريان والفضاء األمريكية (ناسا) ،يف تنفيذ رحلتها
التارخيية من خالل إرسال أول بعثة مهمتها مالمسة الشمس،
يف اليوم الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف جزئي للشمس (11
أغسطس).
وتأخرت رحلة اإلطالق ملدة ساعة ،قبل أن يعلن املسؤولون فشل
إحدى االختبارات التقنية ،معلنني تأجيل العملية إىل يوم األحد.
وقالت «ناسا» إن احملاولة الثانية إلطالق مركبة الفضاء «باركر
سوالر بروب» ستجرى يوم األحد على الساعة  3:31صباحا.
وكانت الوكالة ذكرت أن «باركر سوالر بروب» اليت متاثل حجم
السيارة ستسافر مباشرة إىل الغالف اخلارجي للشمس ،لتقطع 4
ماليني ميل إىل سطحه ،وبذلك ستصبح أقرب إىل الشمس سبع
مرات من أي مركبة فضائية.
واملركبة املزودة بدرع حراري مبتكر حلمايتها من احلرارة اهلائلة
للشمس ،سرتسل أول معلومات من نوعها عن قرب لنجم يف
الفضاء عندما تالمس الغالف الشمسي املسمى باهلالة الشمسية.
ومن املقرر أن تدوم املهمة سبع سنوات.

آيفون اجلديد بشرحيتني..
ملاذا استسلمت أبل؟

لطاملا اعتادت «أبل» إنتاج هواتف حتمل شرحية واحدة ،غري عابئة
باملنافسني الذين أنتجوا هواتف خبطني وأحيانا بثالثة خطوط،
لكن يبدو أن التعديل الثوري الذي تنوي الشركة إدخاله على أحد
هواتفها يشري إىل استهدافها لشرائح أكرب من املستهلكني خارج
الواليات املتحدة.
فقد كشفت تسريبات حديثة أن أحد هواتف «أبل» املتوقع طرحها
خالل أسابيع ،سيكون جمهزا حلمل شرحيتني ،وذلك عن طريق
حتديث يف نسخة جتريبية لنظام التشغيل املقبل تضمن «حالة
الشرحية الثانية».
ويرى كثريون أن إحجام «أبل» ،اليت ختطت قيمتها السوقية
مؤخرا حاجز الرتيليون دوالر ،عن إنتاج هواتف بأكثر من خط طوال
السنوات املاضية ،ما هو إال انعكاس لثقافة األمريكان ،الذين
نادرا ما يتخطوا حدود الواليات املتحدة ويكتفون بالتالي خبط واحد
طوال فرتة وجودهم يف بلدهم الشاسع.
ويف املقابل ،فإن باقي منتجي اهلواتف الذكية ،يستهدفون يف
األساس غري األمريكيني ،ال سيما سكان قارتي أوروبا وآسيا،
كثريي الرتحال بني دول متقاربة يكاد بعضها يكون بال حدود
فاصلة ،مما يزيد حاجتهم إىل هاتف حيمل خطني لتشغيل شرائح
أخرى لشبكات الدول اليت يزورونها.

وستعتمد املركبة املتطورة على القياسات والتصوير إلحداث ثورة
يف فهمنا للهالة الشمسية ،وكيف تؤثر التفاعالت هناك على
األرض.

ولعل هذا هو السبب وراء نظر معظم مواقع التكنولوجيا األمريكية
إىل ازدواج الشرحية يف اهلواتف كخاصية غري جوهرية يف تقييمها،
بعكس األوروبيني واآلسيويني.

وقد مت نقل املسبار الذي سيحمل املركبة إىل جممع اإلطالق يف
قاعدة «كيب كانافريال» اجلوية يف  30يوليو ،قبل أن يتم وضع
املركبة على الصاروخ.

ويرى خرباء التسويق أن اهتمام «أبل» بفكرة اهلاتف ذي الشرحيتني،
واستهداف فئة املستهلكني غري األمريكيني الذين يتنقلون من بلد
آلخر وحيتاجون تشغيل أكثر من خط يف آن واحد ،سيساعد الشركة
على ابتالع مساحات كبرية من أسواق املنافسني املتوقع تكبدهم
خسائر كبرية جراء ذلك.

ومن املقرر أن تستكشف املركبة منطقة اهلالة الشمسية عندما
يتقاطع وجه القمر مع الشمس خالل الكسوف.
وحتمل املركبة باركر سوالر بروب جمموعة من األدوات لدراسة
الشمس سواء عن بعد أو يف املوقع معا.
ومن املأمول أن جتيب هذه البيانات الواردة على أسئلة العلماء
بشأن األنشطة والتفاعالت الشمسية.

وظهرت اهلواتف ثنائية الشرحية يف مطلع األلفينات ،لكنها أصبحت
أوسع انتشارا منذ حنو  8سنوات ،عندما تبنت الفكرة شركات مثل
«سامسونغ» و»نوكيا» و»سوني» و»لينوفو» و»هواوي».
واستهوت هذه اهلواتف فئة كبرية من املستخدمني ،ال سيما
كثريي الرتحال ممن حيتاجون تشغيل خط حملي وآخر دولي على
جهاز واحد.

قبض  800دوالر من أبل وخسر  100مليار ..اليكم قصة «املؤسس اجملهول»
هل فتحت تطبيق «واتساب» يوما ووجدت رسالة حمذوفة،
وقتلك الفضول ملعرفة مضمون تلك الرسالة؟ من شبه املؤكد
أن ذلك حصل .ولكن من اآلن فصاعدا ليس عليك أن تقلق،
فهناك حل.
بالطبع ،ال ميكن قراءة الرسالة بعد حذفها عرب تطبيق واتساب
ذاته ،وإال ملا كانت الشركة القائمة عليه قدمت تلك امليزة
أصال.
واحلل يكمن يف تثبيت تطبيقات إضافية تساعدك على إجناز هذه
املهمة ،وقراءة الرسائل احملذوفة.
التطبيق األول الذي ميكن االعتماد عليه يدعى «»WhatsRemoved
وهو متوفر على متجر أندرويد ،وبإمكانه أن يعرض للمستخدم
قائمة بالرسائل اليت قام مرسلوها حبذفها بعد إرساهلا عرب
«واتساب».
وهناك تطبيق آخر يدعى « ،»Notification Historyمتوفر على
متجري غوغل وأبل ،وكما يشري امسه فإن مهمته ختزين كل ما
يتم استقباله على اهلاتف من إشعارات مبا يف ذلك الرسائل
املستقبلة على «واتساب» ،وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة
الرسائل احملذوفة.

اعاد وصول القيمة السوقية لشركة أبل إىل ترليون دوالر ،احلديث
عن مؤسسي الشركة ستيف جوبز وستيف ووزنياك ،باإلضافة إىل
املؤسس الثالث الذي جيهله كثريون ،واحلديث عن رونالد واين.
شارك واين كال من جوبز ووزنياك يف تأسيس الشركة األمريكية
ّ
ووقعوا على عقد التأسيس ،على أن حيصل واين على 10
العمالقة،
باملئة من قيمة الشركة ،ويقتسم اآلخران احلصة املتبقة مناصفة،
بواقع  45باملئة لكل منهما.
ولكن يف عام  1976قرر واين التخلي عن حصة  10باملئة اليت
عمالقي وكان على ثقة أن أيا
امتلكها يف أبل ،ألنه وجد نفسه مع
نْ
من املنتجات اليت خيطط هلا لن تصرب النور.
وتنازل ،رائد اإللكرتونيات الذي يبلغ اآلن من العمر  84عاما ،عن
حصته آنذاك مقابل  800دوالر أمريكي .ومل يكن يدري أن قيمة
تلك احلصة ستصل يف  2018إىل  100مليار دوالر.
وختطت القيمة السوقية لشركة أبل ،يوم اخلميس ،حاجز الرتيليون
دوالر لتصبح أول شركة يف العامل ،مدرجة للتداول العام ،تصل

إىل الرقم ذو الـ  12صفرا.
وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة  2.7يف املائة لتصل إىل أعلى
مستوى هلا على اإلطالق عند  207.05دوالر يف منتصف نهار
اخلميس املاضي.
وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة  22يف املئة حتى اآلن
هذا العام.
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اجليش السوري يواصل...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املستشارة األملانية أنغيال مركل يف اتصال هاتفي أمس االول،
الوضع يف سورية» ،وبأن اجلانبني «تعهدا تعزيز العالقات ،وحتدثا
عن اجتماعهما املقرر يف برلني نهاية أيلول املقبل».
ويف موسكو ،انتقدت الناطقة باسم وزارة اخلارجية الروسية ماريا
زاخاروفا موقف األمم املتحدة املعطل لعودة الالجئني السوريني،
وقالت أن «دائرة املفوض الدولي السامي لشؤون الالجئني تعتقد
أن من الضروري ضمان جمموعة كاملة من الشروط السياسية
(لعودة الالجئني) .ويثري هذا املوقف تساؤالت كثرية لدينا».
وخلصت إىل أن «من السابق ألوانه احلديث عن احتمال اإلشراك
الواسع لدائرة املفوض الدولي السامي لشؤون الالجئني يف عملية
عودة الالجئني السوريني».
أكد رئيس املركز الوطين الروسي إلدارة الدفاع الفريق ميخائيل
ميزنيتسيف ،أثناء اجتماع عقدته اللجنة املشرتكة بني الوزارات
الروسية اخلاصة بعودة الالجئني السوريني ،أن «حكومة دمشق
قدمت كل الضمانات لعدم مالحقة العائدين ،وأن العمل مستمر
لعودة الالجئني» .وقال أن «أكثر من مليون و 200ألف نازح
سوري يف الداخل عادوا إىل ديارهم خالل سنتني ونصف السنة،
إضافة إىل  300ألف الجئ من دول أخرى».
ودخلت باريس على خط األزمة السورية ،وأعلنت الرئاسة الفرنسية
أن الرئيس إميانويل ماكرون حتادث هاتفيًا مع العاهل األردني
عبداهلل الثاني وعرض عليه «مساهمة فرنسية يف حفظ األمن على
احلدود بني األردن وسورية ،ومكافحة اإلرهاب يف إطار التحالف
الدولي» .وأضاف بيان الرئاسة أن «ماكرون وعبداهلل الثاني
تشاورا يف الوضع جنوب سورية ويف حمافظة إدلب ،إضافة إىل
مسألة عودة الالجئني اليت جيب أن يواكبها اجملتمع الدولي وفق
شروط آمنة».
وأكدت مصادر عسكرية يف املعارضة السورية أن «النظام يواصل
زيادة حشوده باجتاه أم الظهور بهدف التقدم باجتاه سراقب ومعرة
النعمان» ،مشرية إىل أن «تركيا تواصل تعزيز نقاط املراقبة
الرتكية» .وأوضح مصدر قيادي يف املعارضة السورية املقربة من
تركيا ،أن «قوات املراقبة الرتكية عززت قدراتها استنادًا إىل قرار
سياسي من أنقرة باحلفاظ على إدلب».
وأكد القائد العام لـ «حركة حترير الوطن» العقيد فاتح حسونة
أن «الوضع على األرض معقد للغاية» .وقال« :مل يعد هناك أي
خيار أمام اجلميع سوى سحب الذريعة ألي هجوم حمتمل» ،مرجحًا
أن «يكون هجوم النظام حمدودًا إن حصل» .وشدد على أن «قوى
املعارضة ستشن هجومًا مضادًا عنيفًا» ،مشريًا إىل أن «النظام
يصعد إعالميًا لإلسراع يف اختاذ موقف ضد هيئة حترير الشام
ّ
(جبهة النصرة) وحيرض األهالي عليها».
وبالتزامن مع استمرار استهداف النظام مناطق يف ريف محاة
الشمالي ،عززت تركيا نقاط مراقبتها يف مدينة مورك ،يف خطوة
وصفتها مصادر معارضة بأنها تأتي يف إطار سلسلة إجراءات بدأت
منذ حنو شهرين ،تتضمن تعزيز نقاط املراقبة الـ 12التابعة للجيش
الرتكي بكتل إمسنتية ضخمة.
وطمأنت نقطة املراقبة الرتكية يف مورك بريف محاة الشمالي ،بأنها
«ستحافظ على منطقة خفض التصعيد ،وأن النظام ال ينوي التقدم
يف املنطقة ،وأن الدعاية اليت يستخدمها باالجتياح والقصف الربي
واجلوي ،تندرج حتت بند الضغوط النفسية على املناطق احملررة».
وفيما كشفت أنقرة أن «القمة الثالثية املقبلة لضامين آستانة
ستعقد يف األسبوع األول من أيلول املقبل يف طهران» ،أشار
حسونة إىل أن «نقطة التالقي بني مواقف روسيا وتركيا وإيران
املصنفة دوليًا يف الئحة اإلرهاب» ،موضحًا أن
ّ
هي إبعاد القوى
«روسيا تريد تسليم إدلب إىل النظام من دون وجود إليران
وميليشياتها يف املنطقة ،كما تريد تركيا إدلب حمررة من دون
قوى إرهابية ،فالطرفان يلتقيان يف إبعاد إيران والتنظيمات
اإلرهابية ،فيما ترغب طهران يف فرض سيطرة النظام وانتشار
ميليشياتها مع حماربة املنظمات اإلرهابية».

مصر حتمل اىل...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

امليليشيات يف قطاع غزة.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـلزميلة «احلياة» ،أن كامل توجه
إىل تل أبيب للبحث يف التفاصيل شبه النهائية التفاق متكامل
يشمل موافقة إسرائيل على التهدئة ،وتنفيذ مشروعات إنسانية
يف قطاع غزة ،والحقًا مفاوضات غري مباشرة مع حركة «محاس»
لتبادل األسرى ،وكذلك املوافقة على املصاحلة الفلسطينية.
وأضافت أن كامل سينتقل الحقًا إىل رام اهلل للقاء الرئيس عباس
وحتصيل موافقته على امللفات األربعة أيضًا.
وتأتي زيارة كامل يف وقت يزور القاهرة وفدان رفيعان من
حركيت «محاس» و»اجلهاد اإلسالمي» ،إضافة إىل وفود عدد
من الفصائل الصغرية ،فيما يصل وفدان رفيعان من اجلبهتني
«الشعبية» و»الدميوقراطية» ،وكشف مصدر فلسطيين آخر أنه قد
يتم اإلعالن عن اتفاق التهدئة يف حضور كل الفصائل اجلمعة
(امس) يف القاهرة.
تصرحيات عضو
وتأتي زيارة كامل يف وقت أثارت غضب القاهرة
ُ
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،اللجنة املركزية حلركة «فتح»
عزام األمحد الذي وصف اتفاق التهدئة احملتمل مع إسرائيل بـ
«اخليانة للشعب الفلسطيين وقضيته الوطنية» ،قبل أن يرتاجع

ويتم تعديل التصريح حبيث اعترب أن اتفاق التهدئة جيب أن يكون
«وطنيًا ال فصيليًا».
وقال األمحد يف تصريح إلذاعة «صوت فلسطني» الرمسية أمس،
أن «ما جيري اآلن ليس مفاوضات ،وإمنا مهرجان إلعالن اتفاق»،
موضحًا أنه أبلغ اجلانب املصري بـ «جتنب موعد اجمللس املركزي
لإلعالن عن التهدئة اليت بدأ اجلانب اإلسرائيلي إجراءاته لتطبيقها».
وأردف« :ليس لدى القيادة الوقت ملثل هذه املهرجانات اليت ال
فائدة منها ،وليس كل الفصائل مشارك يف هذا االتفاق ،وهناك
أمساء لقوى مل نسمع بها سابقًا» .وشدد على موقف فصائل منظمة
التحرير كافة بأن «أي اتفاق تهدئة جيب أن يكون باسم منظمة
التحرير على غرار ما جرى بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
«عقدت لقاءات عدة
عام  .»2014ويف شأن املصاحلة ،قال األمحدُ :
آخرها األسبوع املاضي ،ومت التعامل بإجيابية مع الورقة املصرية
اليت تتحدث عن ثالث نقاط :التهدئة ،واملصاحلة ،واملشروعات».
ويف رام اهلل ،بدأ اجمللس املركزي أعمال دورته التاسعة
والعشرين ،وسط مقاطعة عدد من الفصائل ،مثل «محاس»
واجلبهتني «الشعبية» و «الدميوقراطية» واملبادرة الوطنية .ووصف
الرئيس عباس يف كلمة افتتاحية ،أركان اإلدارة األمريكية بأنهم
«كاذبون» ،متسائ ًال« :ما معنى هذه الصحوة األمريكية املفاجئة
جتاه األوضاع اإلنسانية يف غزة؟ ومن أين جاءت هذه املشروعات
اإلنسانية األمريكية الرقيقة؟» ،معتربًا أن ذلك سياسة ترمي إىل
جعل قطاع غزة مركز احلل السياسي.
وجدد عباس رفضه املطلق «صفقة القرن» األمريكية للسالم،
وقال« :سنستمر يف حماربتها حتى إسقاطها» .ودعا الفلسطينيني
إىل التصدي للمشروع اإلسرائيلي الرامي إىل هدم جتمع اخلان
األمحر البدوي ،مؤكدًا« :لن نسمح بتمرير خمططات االحتالل يف
اخلان األمحر» .وأكد مواصلة تقديم الدعم ألسر الشهداء واألسرى،
على رغم خصم إسرائيل قيمة الدعم املقدم هلذه األسر مما جتبيه
على املعابر من أموال اجلمارك الفلسطينية ،وقال« :حتى لو اقتطعنا
من حلمنا ،سنواصل القيام بواجبنا جتاه هذه األسر» .ودان قرار
إقامة  20ألف وحدة سكنية يف القدس ،وقال« :لن نسمح بذلك،
وسنواجه هذا العمل اإلجرامي».

العراق يقصف غرفة...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

«إف »16-قصفت «غرفة عمليات» كان أعضاء التنظيم جيتمعون
بها .وأحلق العراق هزمية بتنظيم «داعش» ،الذي كان حيتل يف
وقت ما ثلث مساحة البالد ،لكنه ال يزال يشكل تهديدا على طول
احلدود مع سورية.
وقال بيان اجليش «حبسب املعلومات االستخبارية كان اإلرهابيني
الذين مت قتلهم خيططون لعمليات إجرامية باألحزمة الناسفة
الستهداف األبرياء خالل األيام القليلة املقبلة داخل العراق».

روحاني يتهم أمريكا...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ً
خطأ يف
ارتكبت
وقال خامنئي« :يف ملف املفاوضات النووية،
ُ
مساحي لوزير خارجيتنا بالتحدث إىل (األمريكيني) .كان األمر
خسارة بالنسبة إلينا».
وأدىل املرشد بتصرحياته االثنني املاضي ،لكن أسبوعية «خات
حزب اهلل» التابعة ملوقعه اإللكرتوني نشرتها أمس االول ،م ّربرة
األمر بأن وسائل إعالم أخرى نشرتها يف شكل غري دقيق.
وكان خامنئي اتهم حكومة روحاني يف خطابه االثنني بسوء اإلدارة
االقتصادية يف مواجهة العقوبات اجلديدة اليت فرضتها إدارة
ترامب ،بعد انسحابها من االتفاق النووي ،علمًا أن ايران تشهد
تظاهرات وإضرابات ،احتجاجًا على انهيار الريال وتدهور الوضع
املعيشي.
واعترب روحاني امس االول أن االقتصاد هو «األولوية الرئيسة
بالنسبة إىل الوطن» ،مضيفًا« :حنتاج إىل اهلدوء يف السوق
اإليرانية» .واستدرك« :لن نسمح لألعداء برتكيعنا ،وإذا فكروا
أنهم سيهزموننا ،سيأخذون أملهم معهم إىل القرب».
وتطرق إىل اقرتاح ترامب عقد قمة جتمعهما ،من دون شروط
ّ
ويف أي مكان ،قائ ًال« :أمريكا اختذت خطوات قضت على ظروف
دمرت
املفاوضات .كانت هناك شروط للتفاوض وكنا نتفاوضّ .
اجلسر ثم قالت :تعالوا جنري حمادثات معكم» .وخاطب األمريكيني
قائ ًال« :إذا كنتم تقولون احلقيقة ،أعيدوا بناء اجلسر».
أما إسحق جهانكريي ،النائب األول لروحاني ،فشدد على أن
«األولوية يف ظروف العقوبات تتمثل يف بذل جهود إلدارة البالد
يف شكل مطلوب ،لتقليص الضرر الذي سيلحق مبعيشة املواطنني
إىل احلد األدنى» .وزاد« :حتاول أمريكا ،من خالل ممارسة ضغوط
على جمتمعنا ،أن تفرض عليه التنازل واالستسالم ،لكننا سنتجاوز
هذه املشكالت».

سباق بني احلريري وباسيل...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

تبدل شيئًا يف
حتدث فيها عن عرقلة سعودية ،وعن امليثاقية ،مل ّ
ان زيارة وزير
النظرة الروسية اىل مسار األمور يف لبنان ،كما ّ
اخلارجية جربان باسيل اىل موسكو لن تغيرّ يف تقييمها شيئًا،
ان االتصاالت بني القيادة الروسية واحلريري متواصلة
مؤكدة ّ
بشكل دائم.
اما يف ملف النازحني ،والذي استأثر جزءًا كبريًا من حمادثات
ّ
شعبان وبوغدانوف ،فقد أكدت موسكو استمرارها يف مبادرتها
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على رغم عدم الوصول اىل اتفاق مع االمريكيني واالوروبيني حول
خطتهم.
ان فرق وزارة الدفاع الروسية تواصل املسح امليداني يف
وعلم ّ
سوريا من اجل إعادة النازحني.
ان مسؤول ملف النازحني يف
لكن املصادر الديبلوماسية كشفت ّ
ّ
وزارة اخلارجية الروسية هو يف عطلة حتى أول أيلول املقبل.
أوساط تيار املستقبل اعرتضت على أداء رئيس التيار الوطين احلر
األحادي يف ملف عودة النازحني من البوابة الروسية ،ضاربًا عرض
ان ملف التفاوض
احلائط باألصول «احلكومية الرتاتبية» ،مؤكدة ّ
الروسي اللبناني جيب أن يبقى بيد رئاسة احلكومة ،وهي من تقرر
ّ
ان الوزير باسيل،
ممثليها ،الاّ ّ
مبدأ التفاوض وهي فقط تعينّ
التفرد
على
مرة
ككل
يصر
األوساط،
وحبسب ما تقوله تلك
ّ
ّ
واملبادرة باسم احلكومة اللبنانية ،من دون تكليف منها ،للسفر
والتفاوض وعقد اللقاءات من دون الرجوع اىل الرئاسة الثالثة.
ّ
مقربة من تيار
تشكك مصادر
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
ّ
املستقبل بثبات التسوية الرئاسية بني احلريري والعهد ،واليت
َي ّتضح انها تتهاوى يومًا بعد يوم.
وما يشهده تيار املستقبل من جتاوزات لصالحية رئاسة احلكومة
هو إمعان يف إفشال التسوية بسبب أداء البعض ،السيما الوزير
هوة اجلفاء اليت تكرب يوميًا بني
باسيل .وال ميكن ألحد جتاهل ّ
جاهر الطرفان بعكس ذلك.
الرئيس املكلف وباسيل ولو حتى
َ
املقربة من احلريري رأت يف مبادرة باسيل هذه ،إذا ثبت
األوساط
ّ
تسر ٌع غري مدروس السيما
احلكومة،
رئيس
مع
قة
منس
أنها غري
ّ
ّ
يف هذه املرحلة الدقيقة اليت متر بها العالقة بني تيار املستقبل
والعهد ،خصوصًا الوزير باسيل الذي تشهد العالقة بينه وبني
تأزمًا تصاعديًا مل تساعد مبادرات باسيل وال تصارحيه
احلريري ّ
بتذليله ،بل بالعكس فقد زادته .فاجلفاء بني الرجلني مل يبدأ فقط
وبأن
ان صرب اللبنانيني بدأ ينفد،
ّ
بتحذير باسيل الرئيس املكلف من ّ
املهلة املعطاة له لتشكيل احلكومة بدأت تنتهي بل باستعانة وزير
اخلارجية أيضًا بالنائب أمل أبو زيد مستشاره للشؤون الروسية،
إلمتام ترتيبات زيارة باسيل اىل موسكو ومواعيده هناك ،من بينها
لقاء وزير خارجيتها بوغدانوف.
مصادر تيار «املستقبل» تنفي علمها بتنسيق مسبق بني احلريري
تصرف باسيل وإصراره دائمًا على مقاربة
وباسيل ،وتستغرب
ّ
امللفات احلساسة باستقاللية ومن دون الرجوع اىل املرجعية
فيسارع باسيل اىل
املخولة
ّ
ّ
دستوريًا بقرار التفاوض أو الفصلُ ،
اختاذ املبادرات السياسية غري املدروسة واليت يغلب عليها طابع
التحدي والالمباالة.
أن باسيل ال يبدو ّ
متعظًا من
تيار «املستقبل» ّ
وتضيف أوساط ّ
تصرفاته املاضية ،األمر الذي يدعو اىل التساؤل اذا كان باسيل
مهتمًا بضرورة دميومة التسوية احلريرية مع العهد.
معنيًا فع ًال أو
ّ
ّ
إحتمال تنسيق؟
مصادر متابعة تستبعد اي تنسيق مسبق بني احلريري وباسيل قبل
ان الرئيس احلريري استعجل مستشاره
زيارة االخري موسكو ،بدليل ّ
وممثله جورج شعبان لزيارة وزير خارجية موسكو واستطالع آخر
املستجدات بشأن ملف عودة النازحني وتشكيل اللجان املتفق
عليها بني روسيا ولبنان .األمر الذي يشري اىل عاملني:
 - 1إحتمال عدم تنسيق حريري  -باسيلي والاّ ملاذا مل ينتظر ممثل
ّ
املتوقع غدًا للتشاور ومن
احلريري «شعبان» وصول وزير اخلارجية
ثم لقاء بوغدانوف سويًا ؟.
ً
 - 2مسارعة احلريري للقاء بوغدانوف بواسطة ممثله ُمستبقا وصول
أما البوابة السورية
باسيل ،وذلك للقول ّ
إن البوابة الروسية لناّ ،
فلن َنلجها ونرتكها لكم.

باسيل يصرح بأمالكه

يف زمن باتت فيه الغالبية متهمة باثراء غري مشروع  ،وعلى وقع
دخول لبنان على قوائم الدول االكثر فسادا بفعل طبقة سياسية
سبق ملعظمها أن مارس السرقة واختالس اموال اللبنانيني ،
خيرج الوزير جربان باسيل مرة جديدة ليصارح الرأي العام .فنائب
البرتون بادر اىل تقديم تصريح عن أمواله وممتلكاته لرئيس
اجمللس الدستوري عصام سليمان يف مركز اجمللس عمال بأحكام
املادة اخلامسة من قانون اإلثراء غري املشروع .غري ان باسيل مل
يكتف بهذه اخلطوة اليت قد يعترب كثريون أال جديد فيها ،فهو أرفق
اإلعالن عن األمر بتغريدة إضافية ،قال فيها ٢٠١٨ :قدمت تصريح
عن ممتلكاتي واموالي ألول مرة كنائب عن األمة اللبنانية٢٠٠٨ ...
قدمته كاول مرة وزير باحلكومة اللبنانية ١٠ ...سنوات مضت وانا
بد اني ادفع باجتاه كشف
عملت املقارنة ،زعلت وفرحت ولكن ال ّ
احلقيقة متل ما كشفت حساباتي سابقًا .هذه اخلطوة تأتي بعد ما
يقارب الثالثة اشهر على االنتخابات النيابية واكثر من عام على
ظهور باسيل عرب املؤسسة اللبنانية لالرسال يف حلقة تلفزيونية
قدم خالهلا للمحاور كتاب رفع سرية مصرفية عن حساباته كافة ما
ّ
اتاح حلامل الوكالة الكشف عن ارصدة حساباته الشخصية على ان
يشمل رفع السرية اي حمفظات مالية الدوات متداولة يف املصارف
واالسواق املالية عامة  .يومها انتهت احللقة مع وعد بأن يعود
احملاور بنتيجة حترياته اال ان االمر مل حيصل  ،ومع اصرار رئيس
التيار الوطين احلر على اشراك اللبنانيني بادق التفاصيل خرج تلك
اعداده الكثر من
التفاصيل كاملة يف تقرير عرب قناة اجلديد استمر
ُ
شهرين ليظهر ان لباسيل حسابا جاريا مدينا ب اكثر من مليوني
دوالر ما الذي يدفع رئيس تكتل لبنان القوي إىل تكرار خطوات
من هذا النوع ،قد يسأل البعض .فأكثرية السياسيني ال تكرتث
ملا يكال يف حقها من اتهامات .سؤال اإلجابة عليه رهن االستجابة
للتحدي اجلديد الذي طرحه باسيل.
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صـحة وغـذاء

فوائد (اللنب) الزبادى للجسم تفقدك الوزن الزائد سريعا

الزبادى هو أحد منتجات احلليب التى حتتوى على
أنواع معينة من البكترييا تسهل عملية اهلضم
وتنظم عمل اجلهاز اهلضمى بأكلمه ،ولعل أبزر
فوائد الزبادى أنها تساهم بدور كبري فى عملية
التخسيس والتخلص من الوزن الزائد حيث تعطى
إحساسا تاما بالشبع وبالتاىل فتواجد الزبادى ال
غنى عنه داخل أى منزل ،وخالل موضوعنا نوضح
لكم الفوائد العديدة واملختلفة للزبادى تابعوا
مقالنا للتعروفا على فوائد الزبادى للجسم
اهمية الزبادى
العديد من الدراسات تؤكد أن الزبادى وا الرائب
بشكل عام متواجد منذ األزل فقد بدأ إعداده
على يد البدو قيدما عندما كانوا يقومون حبلب
املاعز ثم حيملون احلليب يف أوعية خاصة قد مت
صناعتها من معدة الغنم ،وبعد فرتة من وضع
احلليب يف هذه األوعية لوحظ يتخمر هذا احلليب
ويتحول للرائب ومن هنا ظهرت فكرة إعداد
الزبادى فأصبح تناوهلا بشكل شائع منذ ذلك
الوقت.
وقد بدأ إعداد الزبادى يظهر فى دول الغرب فى
فرتة حكم الصليبيني فكانت القصورة امللكية
فى ذلك الوقت تقوم بإعداده لفرتات طويلة
إميانا منها بفوائده اجلمة فكانوا امللوك واألمراء
يتناولوه فى حاالت املشاكل الصحية اخلاصة
باجلهاز اهلمى أو التهابات األمعاء .
يعد تناول الزبادى هام جدا لكافة أجهزة اجلسم
وعلى رأسهم اجلهاز اهلضمى فهو مينح شعورا
بالراحة عند تناول الوجبات الدمسة ألنه ييسر من
عملية اهلضم.
كما ان تناول الزبادى فعال للحاالت اىل تعانى
من اإلسهال الشديد واضطرابات القاولون
واملعدة واجلهاز اهلضمى.
ومن ضمن مكونتا الزبادى أنه حيتوى على
مضادات حيوية ميكن استخالصها واستخدامها
فى عالج عدة أمراض خمتلفة.
ويعد تناول الزبادى فعال جدا ملقاومة األمراض
اخلطرية فهو حيمى من خطر اإلصابة بالسرطان
وبصفة خاصة سرطان القاولون.
كما أنه ميكن تناوله بعد تناول أى وجبة سريعة
فهو حيمى من اجلراثيم التى قد تتسبب فى
إحداث تسمم غذائى مثل جرثومة الساملونيال فهو
يقضى عليها متاما.
يلعب دورا رئيسيا فى تقوية اجلهاز املناعى

باجلسم حيث حيتوى على عناصر غذائية هامة
ومفيدة باجلسم مثل الفيتامينات واحلديد
والربوتينات النافعة للجسم .
العديد من الطباء ينصحون بتناول الزبادى
بصورة يومية ألنه ينظم عمل اإلنزميات باجلسم
واملسئولة عن حتويل املواد الكيماوية على مواد
مسؤطنة وهلذا فهو حيول دون حدوث ذلك .
كما ان تناوله للنساء هام جدا فهو حيميهن من
خطر التعرض لسرطان الثدى.
مفيد جدا لألطفال الرضع خاصة فى األشهر
األوىل من تناوهلم لألطعمة حيث يستخدمه
األمهات كبديل حلليب الرضاعة وميكن إضافة
العسل الفاكهة إليه .
ويعد الزبادى مفيد أيضا لفقدان الوزن والتخلص
من الدهون املرتاكمة باجلسم وهلذا يتناوله كماىل
األجسام بصورة دائمة كما أنه خيلص الرجل من
شكل الكرش املرعب الذى يتسبب فهل فى
مشاكل عديدة.
ويدخل الزبادى فى عدد من الوصفات الطبيعية
التى تستخدم فى ترطيب البشرة وحتسني منو
الشعر .
ويلعب الزبادى دورا فعاال فى تقوية عظام
اجلسم حيث ميدها بالكسيوم وله دور ايضا فى
تقوية األسنان.
وتناول الزبادى بصورة دائمة حيافظ على نضارة
الوجه ويقضى على التجاعيد املبكرة وجيعل الوجه
مشرقا دائما.
نوضح لكم طريقة سهلة ومبسطة لتحضري
الزبادى داخل املنزل دون الذهاب لشرائه بسعر
مبالغ فيه..
شراء علبة من الزبادى اجلاهز
شراء نصف كيلو من اللنب احلليب
إضافة ملعقة من الزبادى اجلاهز إىل اللنب
احلليب
تقليب اخلليط جيدا على درجة حرارة متوسطة .

توزيع املزيج فى علب صغرية وتركها فى درجة
حرارة املكان ملدة من  6إىل  8ساعات
وأخريا يصبح الزبادى جاهزا للتناول فيكون فى

هذه املرحلة قد ختمر بسبب وجود اجلرثومة اللبنية
التى تعمل على ختثريه من خالل حتويل سكر
الالكتوز إىل محض اللنب .

ملاذا جيب االبتعاد عن
املشروبات اخلالية من السكر؟

من العني إىل العظم..
منافع «سحرية» للسمك

حذرت جلنة من األطباء والباحثني من أن املشروبات
اخلالية من السكر ترفع من خطر زيادة الوزن
واإلصابة بالسكري النوع الثاني واخلرف والسكتة
الدماغية ،بني البالغني يف الواليات املتحدة.
وقالت اللجنة إن األطفال أكثر عرضة لإلصابة
باألمراض ،ألن تناول مشروبات احلمية يف هذه
السن املبكرة ميكن أن خيلق سلوكيات تستمر
معهم طوال حياتهم.
والحظ الباحثون يف مجعية القلب األمريكية ،أن
مشروبات الصودا اخلالية من السكر غالبا ما
ُتستهلك من قبل األشخاص الذين يستهلكون
عادة كميات كبرية من املشروبات احملالة بالسكر،
كطريقة للتخلص من هذه العادة السيئة.
وأشار التقرير إىل عدد من االستطالعات الذاتية
السابقة ،حيث أظهرت البيانات أن البالغني شربوا
ما معدله  16.2أوقية من املشروبات احملالة
بالسكر يوميا عام  ،2000واخنفضت النسبة إىل
 8.4يوميا يف عام .2014
وكان االخنفاض أكثر حدة بني األطفال ،من 19
أوقية يف اليوم خالل عام  2000إىل  8.6أوقية
يف عام  .2014وأصدرت مجعية القلب األمريكية
توصيتها عام  ،2016بضرورة عدم استهالك
األطفال ألكثر من  6مالعق صغرية من السكر
يف اليوم.
ويف الوقت نفسه ،أوصى الباحثون بضرورة
ابتعاد األطفال عن املشروبات ذات السعرات
احلرارية املنخفضة ،بسبب نقص البيانات حول
اآلثار طويلة األمد هلذه املشروبات.
وأمجع الباحثون على أن املشروبات اخلالية من
السكر ليست البديل األفضل ،يف ظل وجود
بدائل صحية أكثر ،مثل املاء واحلليب قليل
الدسم واخلالي من الدهون.

إذا كنت ممن يعشقون تناول السمك فإن
األطباء ينصحونك بأن متضي قدما يف عادتك
الغذائية بالنظر إىل منافعه الكثرية للجسم،
ومساعدته على الوقاية من عدة أمراض
فتاكة.
وحبسب ما نقلت «بولد سكاي» ،فإن استهالك
السمك حيسن مستوى املادة الرمادية يف
دماغ اإلنسان ،وهو ما حيمي خاليا مهمة يؤدي
احنسارها إىل مرض الزهامير لدى كبار السن
فيوقعهم يف متاعب عدة مثل االكتئاب.
ومبا أن السمك حيتوي على نسبة مهمة من
أمحاض «أوميغا  »3فهو مفيد لصحة القلب
بفضل مساعدته على خفض ضغط الدم
واحلماية من اجللطات الدموية.
ويف وقت سابق كشفت جملة «ذا جورنال
أوف بسكياتري آند نوروساينس» ،أن تناول
السمك يساعد على حماربة االكتئاب ،إذ تؤدي
الزيوت املوجودة يف الغذاء البحري إىل حتفيز
هرمون سريوتونني يف الدماغ وخفض أعراض
املرض.
عالوة على ذلك ،يضمن تناول السمك
صحة سليمة للعظام ويقلل احتمال اإلصابة
بالسرطان من خالل األثر اإلجيابي ألمحاض
«أوميغا  ،»3كما أن مكونات الغذاء تكبح منو
اخلاليا السرطانية يف اجلسم.
واملدهش حسب املوقع أن تناول األمساك
حيسن أيضا من صحة العيون ،السيما مع
اإلفراط يف استخدام الشاشات املختلفة ،إذ
تفيد أمحاضه يف تغذية عضالت وأعصاب
العني.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255
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صــحة وغــذاء

إذا كانت هذه مدة دوامك فأنت
أكثر عرضة للسكري!

املنحفات الطبيعية خطرة على األطفال واحلوامل
وبعض املرضى
يفضل كثريون استخدام
الطبيعية
املنحفات
للحصول على وزن مثالي
وجسم رشيق جتنبا لألدوية
الكيميائية
وتأثرياتها
فيما حيذر اخلرباء من أن
هذه املنحفات ليست
آمنة باملطلق خاصة على
احلوامل واألطفال وبعض
املرضى.

أكدت دراسة كندية حديثة استمرت ألكثر من  12سنة ،أن النساء
الالتي يعملن ألكثر من  45ساعة أسبوعيًا ،أي مبعدل  9ساعات
يوميا وأكثر ،هن األكثر عرضة لإلصابة بالسكري ،مقارنة مع من
يعمل أقل من ذلك.
وقد أجريت الدراسة على مدى  12عامًا ،وبلغ عدد املشاركني فيها
 7065شخصًا ال تقل أعمارهم عن  35عامًا ومل يكن أي منهم مصابا
بالسكري .فيما خلصت الدراسة إىل أن  8يف املئة من النساء
أصنب بالسكري ،وأصيب  12يف املئة من الرجال بالسكري ،لكن
ساعات العمل مل تؤثر على إصابة الرجال ،أما النساء الالتي يعملن
ألكثر من  45ساعة فقد كن عرضة بـ %63لإلصابة مقارنة بالالتي
يعملن بني  35و 45ساعة أسبوعيًا.
وأكد الباحثون يف دورية ألحباث السكري أن العمل لعدد أكرب من
الساعات ،إضافة إىل األعباء املنزلية ،قد جيعل النساء أكثر عرضة
للتوتر املزمن وااللتهابات والتغيريات اهلرمونية ،ما يؤدي إىل
اإلصابة بالسكري.
فيما أشار دانيال الكالند ،الباحث يف جامعة ساوث كاروالينا
الطبية ،إىل التفكري يف جعل فرتات العمل أقصر ،واحلرص على
أخذ أكثر من اسرتاحة ملمارسة التمارين الرياضية ،والقيام بأنشطة
كثرية خارج إطار العمل.

اإلفراط يف النوم قد يؤدي إىل
املوت

الدكتور الصيدالني حممد
عصام حسن آغا يرى أن
الرغبة باحلصول على وزن
مثالي “أمر مهم” ليس
من ناحية مجالية فقط بل
صحية فمن اجليد التمتع
جبسم رشيق لكن األهم
الشعور بالنشاط والصحة

والقدرة على التحرك بسهولة مشريا إىل أن البدانة سبب
رئيسي للسكتات الدماغية وأذيات العمود الفقري واألورام
وااللتهابات وتوقف التنفس أثناء النوم.
ويوضح الدكتور آغا أن احلصول على وزن مناسب يكون إما
باألدوية أو املنحفات الطبيعية اليت تستخدم موضعيا أو داخليا
وتعمل من خالل كبح الشهية وزيادة االستقالب وحتفيز اخلاليا
لتلقف الغليكوز بشكل أكرب وحرقه أو تتداخل بامتصاص بعض
املواد كمنع امتصاص الدسم.
وتتنوع املنحفات الطبيعية أو النباتية حسب االختصاصي بني
امللينات ومدرات البول وكاحبات شهية ومنشطات االستقالب
وتكون على شكل خلطات أو أدوية وكبسوالت.
وحيذر آغا من تعاطي هذه املنحفات دون استشارة طبية نظرا
للتأثريات اجلانبية هلا موضحا على سبيل املثال أن االستخدام
العشوائي للملينات القولونية يسبب نقص شوارد الصوديوم
والبوتاسيوم وضعف احلركة املعوية واالستجابة للملينات مع
مرور الوقت.
ويشدد آغا على ضرورة عدم تناول هذه امللينات من قبل
األطفال ومن هم بطور النمو واحلوامل ومرضى انسداد
األمعاء.
أما ملينات األمعاء الدقيقة كاخلروع وعشبة حب امللوك فقد
تكون وفقا للصيدالني خمرشة للجهاز اهلضمي والبطانة املعوية
وتسبب اسهاال مدمى كما ال تستعمل لدى احلوامل ويف حاالت
االمساك املزمن وانسداد األمعاء.
وعن املدرات البولية يفيد اآلغا أنها ختلص اجلسم من املاء
الزائد وتنشط عمل الكلية مثل اهلندبة الربية والعرعر والشاي
األخضر واألمحر والبقدونس إضافة للزعرور الذي حيذر من
تأثرياته القلبية و/ذنب اخليل /املفضل لكبار السن كونه ال
يسبب ختلخل العظام بل يساعد يف تثبيت الكالسيوم.

أظهرت دراسة حديثة نشرت يف جملة اجلمعية األمريكية للقلب ،أن
النوم أكثر من  10ساعات يوميا يزيد من احتماالت املوت باجللطات
بنسبة  %56فيما يرفعها إىل  %49بأمراض القلب.
وقال الباحث الرئيسي يف الدراسة اليت مشلت  3ماليني شخص
من عام  1970حتى  ،2017وهو حماضر سريري يف أمراض القلب
يف جامعة كيلي الدكتور تشون شينغ كواك“ :للدراسة تأثري هام
على الصحة العامة من حيث أنها تظهر أن النوم املفرط هو عالمة
على وجود خماطر قلبية وعائية مرتفعة”.
ونبه كواك إىل ضرورة ربط عوامل اخلطورة املرتفعة باإلصابات
القلبية وانقطاع التنفس أثناء النوم وهو اضطراب خطري ،بالنوم
املفرط.
وقام باحثون من جامعة كيلي ،وجامعة مانشسرت ،وجامعة ليدز،
وجامعة إيست أجنليا مبراجعة  74دراسة ،أظهرت أن أولئك الذين
يقضون ساعات طويلة يف النوم كانوا أكثر عرضة للوفاة خالل
العقود اليت متت دراستها.
ووجدت الدراسة اليت امتدت  11عاما أن األشخاص الذين جتاوزت
ساعات نومهم أكثر من تسع ساعات لديهم فرصة أكرب بنسبة 25
 ٪باملوت من مجيع األسباب.

وخبصوص مثب املنحفات الطبيعية خطرة على األطفال واحلوامل
وبعض املرضى
يفضل كثريون استخدام املنحفات الطبيعية للحصول على وزن
مثالي وجسم رشيق جتنبا لألدوية وتأثرياتها الكيميائية فيما
حيذر اخلرباء من أن هذه املنحفات ليست آمنة باملطلق خاصة
على احلوامل واألطفال وبعض املرضى.
الدكتور الصيدالني حممد عصام حسن آغا يرى أن الرغبة
باحلصول على وزن مثالي “أمر مهم” ليس من ناحية مجالية
فقط بل صحية فمن اجليد التمتع جبسم رشيق لكن األهم
الشعور بالنشاط والصحة والقدرة على التحرك بسهولة مشريا
إىل أن البدانة سبب رئيسي للسكتات الدماغية وأذيات العمود
الفقري واألورام وااللتهابات وتوقف التنفس أثناء النوم.
ويوضح الدكتور آغا أن احلصول على وزن مناسب يكون إما
باألدوية أو املنحفات الطبيعية اليت تستخدم موضعيا أو داخليا
وتعمل من خالل كبح الشهية وزيادة االستقالب وحتفيز اخلاليا

لتلقف الغليكوز بشكل أكرب وحرقه أو تتداخل بامتصاص بعض
املواد كمنع امتصاص الدسم.
وتتنوع املنحفات الطبيعية أو النباتية حسب االختصاصي بني
امللينات ومدرات البول وكاحبات شهية ومنشطات االستقالب
وتكون على شكل خلطات أو أدوية وكبسوالت.
وحيذر آغا من تعاطي هذه املنحفات دون استشارة طبية نظرا
للتأثريات اجلانبية هلا موضحا على سبيل املثال أن االستخدام
العشوائي للملينات القولونية يسبب نقص شوارد الصوديوم
والبوتاسيوم وضعف احلركة املعوية واالستجابة للملينات مع
مرور الوقت.
ويشدد آغا على ضرورة عدم تناول هذه امللينات من قبل
األطفال ومن هم بطور النمو واحلوامل ومرضى انسداد
األمعاء.
أما ملينات األمعاء الدقيقة كاخلروع وعشبة حب امللوك فقد
تكون وفقا للصيدالني خمرشة للجهاز اهلضمي والبطانة املعوية
وتسبب اسهاال مدمى كما ال تستعمل لدى احلوامل ويف حاالت
االمساك املزمن وانسداد األمعاء.
وعن املدرات البولية يفيد اآلغا أنها ختلص اجلسم من املاء
الزائد وتنشط عمل الكلية مثل اهلندبة الربية والعرعر والشاي
األخضر واألمحر والبقدونس إضافة للزعرور الذي حيذر من
تأثرياته القلبية و/ذنب اخليل /املفضل لكبار السن كونه ال
يسبب ختلخل العظام بل يساعد يف تثبيت الكالسيوم.
وخبصوص مثبطات الشهية يشري الصيدالني إىل أن أفضلها
الشاي األخضر الذي جيب أن يتحول إىل عادة يومية كونه
حيتوي مضادات أكسدة وحيافظ على جهاز اهلضم وينظم عمله
ويوءثر على نسب الكولستريول بالدم.
وتساعد القهوة أيضا يف كبح الشهية ويفضل الدكتور اآلغا
غري احملمصة كونها تساعد يف ضبط سكر الدم وحتسني
االستقالب وحرق الدهون وكذلك الزعفران الذي يسهم يف
زيادة استهالك الطاقة أما الغريفون فيفضل جتنبه كونه حيتوي
أنزميات قد تتداخل مع بعض االدوية.
وتطول قائمة املنحفات الطبيعية كاأللياف اليت تشعر بالشبع
واألطعمة احلارة كالفلفل األسود والزجنبيل وغريها .طات
الشهية يشري الصيدالني إىل أن أفضلها الشاي األخضر الذي
جيب أن يتحول إىل عادة يومية كونه حيتوي مضادات أكسدة
وحيافظ على جهاز اهلضم وينظم عمله ويوءثر على نسب
الكولستريول بالدم.
وتساعد القهوة أيضا يف كبح الشهية ويفضل الدكتور اآلغا
غري احملمصة كونها تساعد يف ضبط سكر الدم وحتسني
االستقالب وحرق الدهون وكذلك الزعفران الذي يسهم يف
زيادة استهالك الطاقة أما الغريفون فيفضل جتنبه كونه حيتوي
أنزميات قد تتداخل مع بعض االدوية.
وتطول قائمة املنحفات الطبيعية كاأللياف اليت تشعر بالشبع
واألطعمة احلارة كالفلفل األسود والزجنبيل وغريها.
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Leigh Sales grills Tony Abbott on 7.30

LEIGH Sales didn’t hold back on 7.30 last night, grilling former Prime
Minster Tony Abbott on his position on the National Energy Guarantee

730 host Leigh Sales puts former Prime Minister Tony Abbott on the spot
over his position on the National Energy Guarantee.Source:Supplied

ABC 7.30 host Leigh Sales
was merciless in her grilling of former prime minister Tony Abbott last night,
pressing him on his most
infamous pledge.
When Ms Sales asked the
Mr Abbott about his strategy for today’s party room
meeting, where the National Energy Guarantee will be
discussed, he made it very
clear he does not support
the Prime Minister’s energy
plan, labelling it a “very
poor policy because it’s
about reducing emissions,
not about reducing price.”
Mr Abbott bristled when
Ms Sales played a clip from
the day he was replaced as
prime minister.
“Leadership changes are
never easy for our country. My pledge today is to
make this change as easy
as I can. There will be no
wrecking, no undermining,
no sniping,” he said in the
clip.
Wasting no time, Ms Sales
jumped straight in after the
clip ended.
“Could you look Malcolm
Turnbull in the eye and say
that you have not been a
sniper or a wrecker?” she
asked.
“Oh look, there has been
no leaking, there has been
no briefing against the government,” Mr Abbott responded.
“Sniping, wrecking?” Ms
Sales interjected.
“None of that. Look I have
talked in this term of parliament, but not prior to the
2016 election,” Mr Abbott
continued, “I have talked
a lot about policy because
I want this government to

has them, 26 per cent to
45 per cent. So, there is no
certainty in this.”
Ms Sales reminded him that
in August 2015, his government had a definite commitment to reduce emissions
by 26 per cent by 2030, but
said it could go to 28 per
cent.
“So when you were prime
minister, you were advocating a higher target than
what is on the table now?”
Ms Sales asked.
But Mr Abbott said the commitment under his leadership was intended to apply
if every country was bound,
if it was “applicable to all”.
“We were advised at the
time we could achieve 2628 per cent without any
economic dislocation and
without new policy … and,
again, Leigh, when circumstances change, you
change your opinion. What
was a reasonable position
then in 2015 is a completely unreasonable position
today almost three years
later, but the other point
that I really must stress —
we signed up for voluntary
targets.”
In Question Time yesterday, when Mr Turnbull was
asked about Mr Abbott’s
view that power prices
would not fall under the
NEG, the Prime Minister
slammed opponents of his
policy, implying they were
idiots and ideologues.
“Well, idiocy is doing more
of the same and expecting
a different result,” Mr Abbott told Ms Sales when
she reminded him of Mr
Turnbull’s comments.
“We have massively in-

be the best it possibly can
be.”
He said he had confined
himself to policy, which he
thought was appropriate
for a backbench member of
parliament.
Prime Minister Malcolm
Turnbull and Energy Minister Josh Frydenberg insist the National Energy
Guarantee will cut electricity prices, boost reliability of supply and slash
emissions, but Mr Abbott
believes there are more issues than benefits.
“The second (issue) is legislating the Paris targets,”
Mr Abbott said.
He said the problem with
putting voluntary targets
into law is that it makes
them mandatory.
“It means that they are now
absolutely set in stone and
there will be massive penalties if we don’t make them,”
Mr Abbott told the host.
Ms Sales fired back, saying
that the whole point of legislation is that it provides
certainty for industry and
business.
“That’s why there are penalties for noncompliance.
And certainty is what the
business sector and the energy sector has been crying out for?” Sales asked
Mr Abbott.
“How can anything be certain if the whole thing is going to be reviewed in five or
in three years’ time? How
can anything be certain
when the Labor Party says
that if the National Energy
Guarantee gets into place, it
will ramp up the emissions,
the emissions reductions
from where the government

creased renewables and
what have we got? We have
a doubling of price. We’ve
got blackouts and rationing
now routine. If you want to
increase renewables even
more, that is to say unreliable power, from the current 17 per cent to 36 per
cent, we are going to get
more of the same.”
Ms Sales went on to ask Mr
Abbott if everyone else had
got it wrong.
“This energy plan has
the support of everybody
from the Council of Social
Services to the Business
Council of Australia, to
farmers, to miners, to the
clean Energy Council. Are
all of them wrong?”
“Sure. The business establishment, which wants
to be polite to the Government, because it knows
that Labor’s plans are even
worse.” Mr Abbott responded.
When Ms Sales then
switched the conversation
to the company tax policy,
Mr Abbott interrupted, refusing to answer any questions until he had made his
point about the National
Energy Guarantee clear.
“I really want to just conclude the energy discussion. This is by far the most
important decision that this
parliament will take. This is
by far the most important
issue that the government
confronts because this will
shape our economy, this
will determine our prosperity and the kind of industries we have for decades
to come,” he said.
Turning to company tax,
Mr Abbott commended the

government for having a
company tax cut in place.
“I hope that the tax cuts
for very large businesses
can also go into place but I
think it would be a lot easier to get the final tranche of
company tax cuts passed if
it was in the context of wider tax reform,” he said.
When asked if he was the
country’s most effective
Opposition Leader, Mr Abbott reverted back to the
energy program.
“I think it is very important

to tell the people of Australia what is in our long-term
best interests and what we
need is a power system
which is run to give us affordable, reliable power, not
run to reduce emissions.”
“This is the flaw at the heart
of the National Energy
Guarantee.”
The showdown between
Mr Abbott and Mr Turnbull
will continue today when
government backbenchers
meet to consider the National Energy Guarantee.

Public consultation sessions will be held across
Melbourne and regional
Victoria over the coming
weeks as part of the ongoing delivery of the Andrews
Labor Government’s AntiRacism Action Plan.
For almost a fifth of Victorians, racism and racebased discrimination are a
part of daily life.
This has a significant impact on people’s mental
and physical health, as
well as their capacity to
participate in the economic, social and cultural life
of Victoria.
To combat this discrimination, the Labor Government is rolling out a range
of initiatives to proactively
prevent and respond to
racism in Victoria, and reenforce the message that
racism is never acceptable.
These include initiatives that
reduce barriers to reporting
experiences of racism and
racial discrimination and
respond to Islamophobia
and Antisemitism. A range
of initiatives will also be
rolled out across regional
Victoria in partnership with
the Australian Multicultural
Foundation.
A series of public sessions
will be held in across Vic-

toria to promote the action plan and see feedback
from Victorians – particularly multicultural communities.
Sessions will be held in
Coburg, Kensington, St Albans, Broadmeadows and
Dandenong, as well as in
regional centres such as
Ararat, Bendigo, Morwell
and Shepparton.
The Labor Government is
also working with businesses and community
organisations to showcase
Victoria’s strong social
cohesion and vibrant, welcoming multicultural society.
Quotes attributable to Minister for Multicultural Affairs Robin Scott
“Victoria is one of the most
multicultural places in the
world – almost half of all
Victorians were born overseas or have a parent that
was. Racism has no place
here.”
“Our action plan is about
ensure that all Victorians
feel like – and know – that
they belong in our society.”
“I encourage all Victorians
to have their say, speak
from their experiences
and help us strengthen
our fight against racial discrimination.”

RACISM IS NEVER ACCEPTABLE
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Malcolm Turnbull claims victory on National En- NSW LABOR CONDEMNS
SENATOR ANNING’S RACIST
ergy Guarantee in coalition party room

Business Council of Australia chief executive Jennifer Westacott (left) with Minister for the Environment and
Energy Josh Frydenberg, Chair of the Minerals Council of Australia, Vanessa Guthrie at the meeting with
coalition backbenchers last night. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

Malcolm Turnbull has secured a major victory on
his energy policy, with the
coalition party room agreeing to back the National
Energy Guarantee.
RIME Minister Malcolm
Turnbull has won support
for his energy policy at a
coalition party room meeting on tuesday.
At a press conference held
shortly after the meeting,
Mr Turnbull said the National Energy Guarantee
had “overwhelming support” from Liberal and National MPs.
But small number of MPs
spoke against the policy at
the meeting, which lasted
for more than two hours,
including former prime
minister Tony Abbott and
MPs Andrew Hastie and
Tony Pasin.
Endorsement of the policy
is a significant victory for
Mr Turnbull and allows the
policy to now be put before
the state and territory governments for sign-off before it seeks the approval
of parliament.
Ahead of the meeting
some of the country’s largest energy users, including BHP, Alcoa, BlueScope
and Tomago Aluminium,
released a joint statement
calling for parliamentarians both at state and federal level to implement the
NEG, “without further delay this week”.
Released overnight with
the Business Council of
Australia, the statement
said energy policy uncertainty over the past 10
years had stalled invest-

ment, driven up electricity
prices and resulted in a
less stable and reliable energy system.
“Australian businesses
and industry cannot afford
another period of inaction,” it said.
It noted that not approving
the policy this week would
put Australia at risk of
volatile electricity prices,
inadequate investment in
new generation and a less
competitive environment
for Australian businesses.
The statement was endorsed by Alcoa, BHP,
BlueScope, JBS Australia,
Rio Tinto, Shell Australia,
Tomago Aluminium and
the Business Council of
Australia.
Other businesses groups
have also previously endorsed the policy, including the National Farmers’
Federation,
Australian
Chamber of Commerce and
Industry, Australian Industry Group, Council of Small
Business Organisations,
Australian Petroleum Production and Exploration
Association and the Australian Energy Council.
Earlier Mr Abbott warned
Australia will be “surrendering its sovereignty” if
the policy was approved.
“This is by far the most important decision that this
parliament will take,” former prime minister Tony
Abbott told ABC TV on
Monday.
“This will shape our economy, this will determine our
prosperity and the kind of
industries we have for decades to come.”

Mr Abbott wants the government to buy the Liddell
coal-fired power station
and forget about the Paris
emissions target he signed
as prime minister.
Former deputy prime minister Barnaby Joyce is
among several others to
have threatened to vote
against the energy guarantee. He wants it to include
promises to act against
power companies who lift
energy prices for households.
But a key coalition backbench committee on Monday night reportedly endorsed the government
policies by a clear majority, according to Fairfax.
About 30 backbenchers attended the meeting and 10
of them were voting members. Of those, Mr Abbott
was reportedly the only
one to vote against it, although two others voted to
keep discussing it. Seven
voted in favour.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has been spruiking the National Energy
Guarantee as a policy that
will deliver cheaper, more
reliable power while lowering carbon emissions.
In parliament on monday
he said “ideology and idiocy” should not be allowed
to determine its fate.
The policy would require
retailers, such as gas, solar and wind farm owners,
to sign contracts agreeing to supply a minimum
amount of energy that
could be available at all
times.
The electricity sold to con-

sumers must have an average emissions level that
meets Australia’s carbon
emissions reduction target
of 26 per cent, set as part
of the Paris Agreement.
Mr Turnbull needs to get
sign-off from the coalition
party room before also getting unanimous agreement
for the plan from six states
and territory governments.
But some Labor states
including the Victoria
and Queensland have expressed concerns that the
emissions reduction target
is not high enough and
want to make it easier to
increase these in the future.
If the NEG is passed
through the coalition party
room today, Environment
Minister Josh Frydenberg
will seek a final state signoff via a phone hook-up afterwards.
Mr Joyce’s Nationals colleague George Christensen
said he is optimistic ahead
of Tuesday’s meeting,
based on reports the government will underwrite the
construction of new power
assets, including coal-fired
stations.
The move was one of 56
recommendations from
the Australian Competition
and Consumer Commission designed to cut power
prices, on which Nationals
MPs were briefed on Monday.
Opposition energy spokesman Mark Butler is worried
the recommendation has
been “grossly misrepresented” by some Liberal
and Nationals members.
“I’m concerned that this
recommendation runs the
risk of being manipulated
to suit Malcolm Turnbull’s
need to get something
through the coalition party
room,” he told the ABC Radio on Monday.
“If that happens, we certainly don’t support that.”
But Mr Butler said he was
eager to see a form of the
guarantee succeed. “I don’t
think anyone wants this to
fall over.”

INAUGURAL SPEECH

The inaugural speech made
by Senator Fraser Anning
in the Australian Senate
last night has been met
with widespread condemnation, including by the Labor Party in NSW.
Acting NSW Shadow Minister for Multiculturalism
Jihad Dib spoke at the first
available opportunity in the
NSW Parliament to reiterate that condemnation on
behalf of NSW Labor and
NSW Opposition Leader
Luke Foley.
Mr Dib described Senator
Anning’s speech as racist
and divisive and specifically condemned Senator
Anning’s use of language
strongly associated with
Nazis - invoking one of the
darkest periods in human
history.
In his role as Acting Shadow Minister for Multiculturalism, Mr Dib called on the
NSW Parliament to reaffirm its support for a nondiscriminatory immigration
policy and to actively call
out divisive so-called ‘dog
whistle’ politics. Mr Dib
also thanked Members of
Parliament from different
sides of politics who had
come forward to defend
multiculturalism and condemn Senator Anning’s
speech.
Mr Dib, the state’s first lower house Islamic MP, used
his own inaugural speech
in May 2015 to speak of his
own family’s migrant history, his pride in and appreciation of the multicultural
success of Australia but he
also warned of threats of
intolerance and ignorance.
Mr Foley today confirmed
that Labor will refuse to
preference One Nation,
and other candidates who
promote racially discriminating migration polices, at
the 2019 NSW election.
Mr Foley has challenged
Gladys Berejiklian and
John Barilaro to make the
same commitment on behalf of the Liberal and Na-

tional parties.

Quotes attributable NSW
Opposition Leader Luke
Foley
“It’s unacceptable for a
person elected to represent
the Australian people in the
Senate to spread such racist and divisive notions.
“I and my Labor colleagues
utterly condemn Senator
Anning’s speech which
does not reflect the true
values of our multicultural
nation.”
Quotes attributable to Acting Shadow Minister for
Multiculturalism Jihad Dib
“Senator Anning’s speech
is not just academic to
me – it is deeply personal
and offensive, to all people
from a diverse ethnic or
religious background and
to all Australians who love
our country because of its
diversity.
“To hear a term like ‘final
solution’ used so flippantly
sickens me. How could
anyone elected to the Australian Senate have such
callous disregard for the
feelings of communities so
deeply and tragically impacted by one of the one of
the most murderous fascist
regimes in history?
“I hope that the outrage
about this overt racist
speech is not just one-off.
Casual, everyday racism,
tolerated by many, is the
breeding ground for intolerance and gives people
like Senator Anning the
misguided idea that what
he has said is OK. It is not
OK. We need to be vigilant.
“Despite Senator Anning’s
speech I am very optimistic
about our future as a modern multicultural nation. I
thank all public figures and
MPs from around the country, in State and Federal
parliaments for standing
up for fairness, respect and
decency.»
Media Contact: Jihad Dib
0428 802 570

Page 37

Saturday 18 August 2018

2018  آب18 الـسبت

37 صفحة

NEWS

Senator honours White Australia Policy in first speech Jason Clare’s statement to the
Australian Parliament condemnand calls for ‘final solution’ on immigration
ing Senator Anning

senator Fraser Anning :“Muslim immigrants have been a problem ever
since”
Queensland
senator
Fraser Anning has praised
the White Australia Policy
and called for a plebiscite
as “the final solution to
the immigration problem”
in the most inflammatory
maiden speech to an Australian Parliament since
One Nation leader Pauline Hanson’s in 1996.
The Katter’s Australian
Party senator, formerly
of One Nation, used his
first speech to the Senate
on Tuesday to lament the
demise of “our predominantly European identity”
of the 1950s and ‘60s.
“Great Labor statesmen Ben Chifley, John Curtin
and Arthur Calwell - all
strongly supported an
immigration program that
actively discriminated in
favour of Europeans.
But he said this was dismantled when “[Gough]
Whitlam and his hard-left
cronies adopted Sovietinspired United Nations
treaties on discrimination
and banned preferential
selection of migrants
based on their ethnicity”.
This had “allowed the
cultural conquest of our
nation”, Senator Anning
warned, bringing about
“an insidious silent revolution”.
As a remedy, the Queensland senator proposed
radical changes to Australia’s immigration program, including a “dras-

tic” cut to the annual
migrant intake and the
resumption of discrimination based on race.
“Diversity should be managed to remain compatible with social cohesion
and national identity,”
he said. “We as a nation
are entitled to insist that
those who are allowed
to come here predominantly reflect the historic
European-Christian composition of Australian society.”
Senator Anning took aim
at Muslim migrants in
particular, claiming they
had proven to be the least
able to assimilate and integrate into Australian
society and other countries. He said a gun attack
on a train in Broken Hill
in 1915 was Australia’s
first terrorist incident
and “Muslim immigrants
have been a problem ever
since”.
He said the reasons to
ban Muslim immigration
were “compelling and
self-evident”, labelling
them welfare-bludgers
and criminals, and spoke
of “black African Muslim
gangs terrorising Melbourne”.
“While all Muslims are
not terrorists, certainly all
terrorists these days are
Muslims, so why would
anyone want to bring
more of them here?”
Senator Anning asked.

He advocated a plebiscite
on immigration, calling it
“the final solution to the
immigration problem”,
and said he would be
happy to abide by the result.
While all Muslims are not
terrorists, certainly all
terrorists these days are
Muslims, so why would
anyone want to bring
more of them here?
The Senator’s use of the
words “final solution”,
sparked a storm of criticism.
In Nazi Germany, the extermination of the Jewish
people in Europe and beyond was known as “the
final solution to the Jewish question”.
Labor frontbencher Chris
Bowen said using those
words was ‘’utterly unacceptable”.
“It has connotations
and meanings to history
which it are deeply offensive to right-thinking people, not only in Australia
but across the world,” he
told ABC Radio on Tuesday.
Greens leader Richard
Di Natale said if Senator
Anning had a shred of
decency he would apologise, saying using the
same language as Nazis
was vile, racist and bigoted.
But Senator Anning hit
back at those claims, arguing left-wing politicians
had taken him out of context to shut down debate
on immigration.
“As I called for a plebiscite on the immigration
mix, this baseless and ridiculous criticism is simply an effort to play the
man and not the ball,” the
Queensland senator said.
He said it was ironic to
be criticised by the same
politicians who voted
against his pro-Israel
stances on funding the
Palestinian Authority and
moving Australia’s embassy to Jerusalem.

In his speech, Senator Anning also argued
that Australia was “on
the brink of irreversible
change” if citizens failed
to “rise up” and unleash
a “cultural counter-revolution” against the subversion of Australian society.
“We stand now at the turn
of the tide. What we need
is a cultural re-conquest
of our own country,” he
said. “Ethnicity is not
just skin-deep - more
than anything else, it is
our ethno-religious identity that defines us and
shapes our nation and
national identity.”
Following the speech,
Senator Anning shook
hands with Coalition and
Centre Alliance senators,
as well as Australian Conservatives leader Cory
Bernardi, Derryn Hinch
and Tim Storer.
Senator Anning was declared elected in November last year to replace
former One Nation senator Malcolm Roberts, who
was found ineligible by
the High Court as a dual
British citizen. He quit
One Nation upon taking
his seat and later joined
KAP, but did not make his
first speech until Tuesday.
The incendiary comments
about immigration are
reminiscent of Senator
Hanson’s first speech as
an MP in 1996, when she
infamously warned Australia was on the verge
of being “swamped by
Asians”.
Labor’s Senate leader
Penny Wong, who was
born in Malaysia to an
Australian mother and
Malaysian father, repudiated Senator Anning’s
speech.
“My parents were married
in the dying days of the
White Australia Policy.
We’ve rightly consigned
that policy to the dustbin
of history,” she said.

Jason Clare MP

Thanks Mr Deputy Speaker.
I represent one of the
most multicultural parts
of Australia, and I’m very
proud of it.
56 per cent of the people I
represent were born overseas, including my mother
and father in law.
They were Vietnamese
refugees who escaped by
the skin of their teeth.
It’s people like them that
have helped to make this
the best country in the
world.
This morning (wednesday) a lot of people in
my electorate would have
woken up and heard what
Senator Anning said in
the Senate last night.
And a lot will be shocked
and angry, and rightly so.
An Australian Senator

talking about the final
solution, about banning
Muslims, about a return to
the white Australia policy.
It was an abhorrent
speech.
The only thing missing
was a swastika or a pointy
white hood.
Today (wednesday) I want
my community to know
that this Parliament has
stood up and condemned
him and the awful things
he said - and so we
should.
When people spew out
this sort rancid racist bile
we’ve all got an obligation here to stand up and
to speak out, and to condemn it.
What he said was dangerous, because it’s got the
potential to divide us.
What he said was painful,
because he used words
that drag up memories of
the most evil act in human
history.
And what he said was just
plain wrong.
But I also want the people
of my electorate to know
this is a bloke who only
won 19 votes at the last
election. He doesn’t represent us. He barely represents anybody.

Illicit tobacco crackdown set for
Senate

Legislation to make it easier
to prosecute tobacco smugglers will go to the Senate
for debate after passing the
lower house on Tuesday.
A proposed government
crackdown on illegal tobacco will go to the Senate
after making it through the
lower house.
Labor MP Shayne Neumann
told parliament on Tuesday
that Australians buying illicit tobacco were funding
criminal operations such
as human trafficking, illegal
firearm use and drug smuggling.
Under the changes, the
origin of illicit tobacco no
longer needs to be proven.
There will also be a criminal

offence based on “recklessness” of avoiding tax, rather
than intent.
The bill was introduced by
Liberal MP Angus Taylor,
who said Australian Border
Force seized 240 million
cigarettes and 217 tonnes
of illicit tobacco at the border last financial year, valued at more than $356 million in evaded duty.
“Criminals who profit from
the trade of illicit tobacco
undermine the government’s strategies to promote good public health
outcomes,” he said on
Tuesday.
“They threaten the viability
of law-abiding local business operators.”
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EVERYONE CAN PLAY IN EAST HILLS

Member for East Hills,
Glenn Brookes said
playspaces for everyone, young and old,
and of all abilities, are
a step closer with the
release of new draft
design guidelines for
the NSW Government’s
$20 million Everyone
Can Play initiative.

“I’m delighted to invite
the community to provide feedback on our
‘Everyone Can Play’
draft design guidelines,
to help us create worldclass playspaces that
are inclusive and accessible for everyone,”
Mr Brookes said.
“We’re backing this
initiative with $20 million to build new playgrounds in communities that currently do
not have them, and to
fund upgrades to ex-

NSW Minister for Planning and Housing, Anthony Roberts said
for playspaces to be
considered inclusive
they needed to be
easy to access, easy
to move around in, and
equipped with appropriate amenities, in a
comfortable environment.

Member for East Hills, Glenn Brookes

isting playgrounds to
ensure they have the
most engaging and inclusive equipment.”

live but we want to
make sure that everyone here has access to
world class playspaces, regardless of age
“East Hills is already or ability,” Mr Brookes
such a great place to said

open space, parks, outdoor recreation areas
and playspaces are
able to be enjoyed by
everybody equally.”

are based on three
simple questions: Can
I get there? Can I play?
Can I stay? We want
these questions to be
front-and-centre in the
minds of everyone involved in creating and
modernising playspaces across NSW,” she
said.

“We encourage people
creating or upgrading playspaces to design and build them
in alignment with the
guidelines once they
are finalised through The draft guidelines
“NSW is home to 1.3 community consulta- will be on public exhibition until 21 Septemmillion people living tion.”
ber 2018.
with a disability, an
ageing population in- NSW Commissioner of
creasingly involved in Open Space and Park- To view the guide and
the everyday care of lands, Fiona Morrison provide feedback, visit
grandkids, and a di- said this was a further https://www.planning.
verse cultural mix, so opportunity for peo- nsw.gov.au/Policyour playspaces need ple to inform the draft and-Legislation/Opento provide an inclusive inclusive playspace space-and-parklands/
experience for all,” Mr guidelines developed Everyone-Can-Play-inby State and Local NSW.
Roberts said.
Government,
play“We are a Government spaces designers and MEDIA:
Jennifer Mehanna |
that cares about the the community.
Glenn Brookes MP |
community and that’s
why we want to ensure “The draft guidelines 9772 2774

مقعد
االسـالمية وخاصة يف
أتـقدم من الـجالية
Wishing
everybody
إيست هيلز بأحـر الـتهاني مبناسبة حلول عيد
a Proud,
and
.الـجميع
اهلل باخلـري علىSafe
 أعاده،املبارك
األضحى

Happy
EidAustralia
Mubarak Day
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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إعــالن

يتقدم
أصحاب محالت
هـوشـر

للمواد والتجهيزات املنزلية

الحاج وجـيه هـوشر
والحاج حـسني هـوشر

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بحلول عيد األضحى
املبارك ،أعاده اهلل بالخري والربكة
على الجميع.
أضـحى مـبارك

العامل الروحاني د .عالء العوادي Spiritual Therapist -

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

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

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

WORLD FRUIT

بـإدارة السيد

الـيان بولـس

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد األضـحى املبارك

كـيلـو بــندورة بـ $ 1,49

كـيلـو الــجزر بـ $ 0,99

طحينة قلعجية ( 2كيلو) بـ $ 15,99

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

كيلو تفاح ( )Pink Ladyبـ $ 1,49

لـيمون حـامـض ( 1كيلو) بـ $ 1,99

سـبانغ ( 1ربـطة) بـ $ 0,99

بـصل ( 10كيلو) بـ $ 4,99

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

نؤمـن طلبات املطاعم ..نفتح  7أيام يف األسبوع
نبيع بالجملة واملفرّقّ ..
بزورات مشكـّلة
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت بـ
$15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض
صاحل لغاية
يوم
اجلمعة
 24آب

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

كـوسـا لـبناني

( 1كيلو) بـ $ 2,99

