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فنيانوس :اخلطاب بني الرئيس و فرجنيه مل يعد متشنجا واحلوار مع «القوات» قائم العبادي يهدد باستخدام «القوة ضد بيشمركة أبناء بارزاني»

الراعي  :سأليب دعوة السعودية خالل اسبوعني
وعلينا إجياد حلول لسالح «حزب اهلل»!

حل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ضيفا على
برنامج «كالم الناس»
مع الزميل مارسيل غامن،
متناوال قضايا متنوعة
وابرزها زيارته املرتقبة
للمملكة العربية السعودية
قريبا ،اثر دعوة تلقاها من
امللك السعودي سلمان بن
عبدالعزيز.
وردا على سؤال حول زيارته
املرتقبة اىل السعودية
كأول بطريرك ماروني
سيقوم بهذه الزيارة قال
«بعد اسبوعني سأليب
هذه الدعوة» ،مؤكدا «ان
هذه الزيارة حتدد موعد
هلا يف شباط  ،2013لكن
االحداث كانت تتسابق يف

البطريرك الراعي
العراق وسوريا واليمن،
وقعنا يف فراغ رئاسي ثم
تويف امللك عبداهلل اىل ان

صارت حياتنا طبيعية يف
لبنان» ،ملمحا اىل «عدم
اخذ هذه الزيارة على غري

«منصة الرياض» تدعو األمم املتحدة إىل دور فعال يف سورية

ّ
العليا
«اهليئة
حضت
للمفاوضات» ،أكرب كتل
املعارضة السورية ،األمم
املتحدة على استعادة

املبادرة الديبلوماسية يف
عملية السالم السورية،
مطالبة املنظمة الدولية
بطرح آليات جديدة من

أجل تفعيل وساطتها يف
سورية ،معلنة رفضها
املشاركة يف مؤمتر «احلوار
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معناها».
وذكر ان الزيارة ستكون
ليوم واحد تشمل لقاء مع
امللك ومع ولي العهد،
متوقعا اكمال جدول الزيارة
الحقا .ونفى وجود شروط
على هذه الزيارة ،مؤكدا
«ان زيارتنا تتم بدعوات
رمسية اىل فرنسا وتركيا
والدوحة».
وعن توقيت الزيارة اىل
السعودية يف اجواء التوتر
بني الدول اخلليجية وبني
السعودية وايران قال
«ادرك هذا الواقع ،ولكن
اذا ذهبت اىل السعودية
او ايران فإن خطابي هو
خطاب سالم ،وشعاري
يبقى شعار شراكة وحمبة»،

وصل اجليش العراقي و
«البيشمركة» إىل حافة
املواجهة العسكرية أمس
اتهمت
بعدما
االول،
القوات املشرتكة األكراد
بـ «التنصل من اتفاق»
معرب
تسليمها
على
فيشخابور عند احلدود
الرتكية ،وانتقد رئيس
الوزراء حيدر العبادي
موقف واشنطن من هذه
املسألة ،مرجحًا أن تكون
القوات األمريكية تستخدم
هذا املعرب لالنتقال إىل
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نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeships
benefiting both employers and workers
Trades Assessment.
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*(RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

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

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب
الخربة والكفاءة
واالختصاص..

ا يلي

على الرقم:

0412 224 604

التتمة صفحة 31

مطلوب للعــمل
مطلوب موظفون يتكلمون العربية
واالنكليزية للعمل يف خدمة
الزبائن يف «ملك الحلويات»
فرع الكمبا..
الرجاء االتصال على الرقم:
0415 511 212

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

نؤمن القربان للمناسبات

MANAGING DIRECTOR

www.easytrainingsolutions.com.au

أسفرت غارات شنتها
مقاتالت التحالف العربي
لدعم الشرعية يف اليمن،
عن مقتل قيادات حوثية
بارزة.
ووفقًا ملصادر ميدانية،
استهدفت مقاتالت التحالف
صباح أمس االول جتمعًا

مليليشيات احلوثي يف جبهة
ميدي مشال غربي حجة،
جنم عنها مصرع القيادي
املعني
عبدالسالم املداني
ّ
وكي ًال لوزارة الصحة يف
حكومة االنقالب ،والقيادي
زين العابدين علي مرشد

طوني شالال وأوالده

Attain your skills... the EASY way

m. 0425 34 8000

مقتل قادة حوثيني بغارات للتحالف العربي

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

EASY TRAINING SOLUTIONS

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more
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أفران ماونت لويس

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

سورية ،وهدد باستخدام
«القوة ضد بيشمركة أبناء
بارزاني» ،بعد اكتشاف

منفذ «سري» لتهريب
النفط وبيع الربميل بعشرة

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

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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لـبنانيات

عون :الرؤية اجلديدة سرتسم توجهات االقتصاد للسنوات املقبلة
طربيه :ال استهداف للقطاع املصريف إذا استمر بالتقيد بالقواعد املوضوعة

جملس الوزراء أقر انتاج الطاقة الكهربائية عرب الرياح يف عكار

احلريري :السعودية حريصة جدا على االستقرار يف لبنان

الرئيس عون مستقبال وفد جمعية املصارف
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،ان ما اجنز
خالل السنة االوىل من عهده
يف جمالي االستقرار االمين
القضائية،
والتشكيالت
«يوفر االجواء املالئمة لتطوير
االقتصاد اللبناني والتشجيع
على االستثمار للنهوض بالبالد
من جديد».
وابلغ الرئيس عون وفد
مجعية مصارف لبنان برئاسة
الدكتور جوزف طربيه ،ان
«اقرار املوازنة وحتديد االنفاق
وااليرادات ،يضع حدا للهدر
ويؤمن االنتظام املالي الذي
غاب طوال  12سنة».
وشدد على ان «اقرار قانون
االنتخاب وإجراء االنتخابات
النيابية على اساسه يف الربيع
املقبل ،سوف يعطي العمل
الدميوقراطي يف لبنان قيمة
مضافة وميكن اللبنانيني من
انتاج جملس نيابي يعرب عن
طموحاتهم واماهلم».
ولفت اىل ان «صورة لبنان
تألقها
استعادت
اخلارجية
الزيارات
وإن
وحضورها،
اليت قمت بها لعدد من الدول
أعادت
واالجنبية
العربية
لبنان اىل خريطة االهتمامات
الدولية».
وكشف الرئيس عون ان
«الرؤية االقتصادية اجلديدة
اليت يعمل لتحقيقها بالتعاون
مع احلكومة ،سوف ترسم
التوجهات الضرورية لالقتصاد
اللبناني يف السنوات املقبلة،
وستحدد القطاعات االنتاجية
اليت حتقق النمو االقتصادي
املنشود ،ال سيما وأنها
ستتضمن مشاريع منوذجية
تساعد املستثمرين الراغبني
يف االستثمار يف لبنان».
وشدد على ان «االستقرار
االمين يبقى االساس ،والقوى
العسكرية واالمنية تواصل
من خالل العمليات االستباقية
اليت تقوم بها ،مالحقة اخلاليا
االرهابية النائمة بعدما جنحت
يف حترير اجلرود من املنظمات
االرهابية ،مما يعزز الثقة
بالوضع االمين يف البالد ويفعل
الزيارات واملؤمترات االقليمية
والدولية اليت تعقد فيها».

طربيه

وكان الدكتور طربيه هنأ
الرئيس عون يف مستهل
االجتماع ،مبرور السنة االوىل
«أن
متمنيا
العهد،
من
تشهد السنوات اآلتية املزيد

واخلري

للبنان

من التقدم
واللبنانيني».
وعرض مع أعضاء الوفد
نتائج االجتماعات اليت عقدت
يف واشنطن ،يف ما خص
االجراءات اليت تتخذها االدارة
االمريكية حول العقوبات ودور
املصارف اللبنانية ،والتدابري
اليت اختذتها للتفاعل معها
بالتنسيق مع حاكمية مصرف
لبنان.
وشدد طربيه على ان «الوفد
املصريف اللبناني حصل على
تأكيدات من مجيع املسؤولني
الذين التقاهم ،أن ال استهداف
للقطاع املصريف اللبناني إذا
استمر يف التقيد بالقواعد
املوضوعة».
كما تناول النقاش «الواقع
البالد
يف
االقتصادي
والتطورات الراهنة».
وبعد اللقاء ،أدىل الدكتور
طربيه بالتصريح التالي« :زرنا
فخامة رئيس اجلمهورية كجمعية
مصارف ،أوال ملناسبة مرور سنة
على العهد الرئاسي ،وثانيا
الطالعه على نشاط اجلمعية
يف الواليات املتحدة خالل
االسبوعني االخريين ،إن كان
عرب مشاركتها يف اجتماعات
صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ،او يف املؤمتر الذي
نظمه البنك الفدرالي االمريكي
يف نيويورك».
وقال« :املوضوع االبرز الذي
يهم لبنان واللبنانيني هو
العقوبات على حزب اهلل الذي
ال يزال يتفاعل على الصعيد
التشريعي وهو موضع مداوالت
مستمرة ،حبيث ان هناك قانونا
قد أعد وجترى عليه تعديالت
وحوارات بني جملس الشيوخ
والكونغرس االمريكي .وحنن،
كقطاع مصريف ،لنا مداخلة
مهمة يف هذا املوضوع تتعلق
فقط بالشق الذي يتناولنا،
وهو حتييد القطاع املصريف
عن العقوبات والتدابري كي
جننبه اي انعكاسات سلبية
هلذه العقوبات اليت ال شك أنها
تؤثر على لبنان وعلى االوضاع
يف املنطقة وحزب اهلل .فهناك
تشدد كبري يف هذا املوضوع من
قبل االدارة االمريكية اجلديدة،
وحاولنا ونسعى وسنبقى دائما
ساعني ملنع الضرر عن القطاع
املصريف».
وأكد ان «مجعية املصارف
تلقت تأكيدات ،بأن القطاع
املصريف اللبناني غري مستهدف

اطالقا بهذه العقوبات طاملا انه
يتقيد بقواعد االمتثال اجلارية
سابقا ،وقد اخذ لبنان على
عاتقه عرب تعاميم صادرة
عن البنك املركزي ،التقيد
باالجراءات الدولية اليت تتناول
موضوع العمل املصريف .وكان
هناك أيضا تأكيد على الثقة
باملصرف املركزي وحاكمه
الذي يشرف على إداء القطاع
املصريف اللبناني الذي ال يزال
حتى اليوم ناجحا وجرى التنويه
به يف كل الظروف».

الهاشم

واستقبل الرئيس عون ،نقيب
احملامني يف بريوت االستاذ
انطونيو اهلاشم ،الذي عرض
أبرز ما حتقق من اجنازات خالل
فرتة رئاسته لنقابة احملامني
يف بريوت ،شاكرا رئيس
اجلمهورية على «التعاون الذي
لقيته ال سيما يف ما يتعلق
مبطالب احملامني وجسم العدالة
ككل».

مستشفى البوار

والتقى رئيس اجلمهورية،
جملس االدارة اجلديد ملستشفى
البوار احلكومي برئاسة الدكتور
اندريه قزيلي ،الذي شكر
الرئيس عون على «الثقة اليت
اوالها وجملس الوزراء لرئيس
واعضاء جملس االدارة» ،عارضا
الواقع الراهن للمستشفى من
«النواحي االدارية والطبية
والتقنية».

رئيس الجمهورية

ومتنى الرئيس عون «التوفيق
جمللس االدارة اجلديد» ،واعدا
ب»متابعة حاجات املستشفى
مع الدوائر املعنية».
وشدد على «حق املواطنني
باحلصول على الرعاية الصحية،
ومن واجب الدولة توفري كل ما
من شأنه أن يؤمن هذا احلق».

الرئيس الحريري مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
أكد رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري أن «السعودية حريصة
جدا على االستقرار يف لبنان،
وكل ما يذكر يف االعالم غري
ذلك جماف للحقيقة».
عقد جملس الوزراء جلسة يف
احلريري،
برئاسة
السراي
انتهت عند الثالثة والنصف
من عصر امس االول اخلميس،
وأدىل على اثرها وزير االعالم
باملعلومات
الرياشي
ملحم
الرمسية اآلتية« :عقد جملس
الوزراء جلسة عادية يف السراي
الرئيس
برئاسة
احلكومي
احلريري وحضور الوزراء واقر
جدول االعمال.
قبل اجللسة حتدث دولة الرئيس
عن زيارته للمملكة العربية
السعودية ،وقال :ان السعودية
حريصة جدا على االستقرار يف
لبنان ،وكل ما يذكر يف االعالم
غري ذلك جماف للحقيقة.
ثم أقر اجمللس جدول االعمال،
وأبرز ما فيه بند انتاج الطاقة
الكهربائية عرب الرياح يف منطقة
عكار».
سئل :هل حصل نقاش حاد بني
الوزيرين املشنوق وباسيل؟
اجاب« :مل حيصل اي نقاش
حاد ،حصلت مناقشة حول بعض
البنود املتعلقة بالرتاخيص
املمنوحة للبلديات بشأن اعطاء
تراخيص بناء  150مرتا».
سئل :هل صحيح انك اعرتضت
على ان يلتحق السفري اللبناني
يف دمشق مبكان عمله وتقديم
اوراق اعتماده؟
اجاب« :انا اتكلم االن باسم
احلكومة ،وسأعطيك اجلواب عن
السؤال يف وقت الحق ،النقاش

تويين طالب جملس األمن مبنع ممارسات
إسرائيل العدوانية

صدر عن وزير الدولة لشؤون
مكافحة الفساد نقوال تويين
البيان اآلتي:
«للمرة الثالثة على التوالي
وخالل شهر واحد ،اعتدى
الطريان االسرائيلي على سوريا
من خالل األجواء اللبنانية .ان
استعمال لبنان كمنصة إلطالق
الصواريخ على سوريا هو أمر
حمظور مبوجب القرار ،1701
ويشكل أيضا اعتداء على

سيادة لبنان.
نطالب جملس األمن ،كما
نطالب الدول الفاعلة ،مبنع هذا
التصرف العدائي إلسرائيل يف
ممارساتها العدوانية املاكرة
جمددا على لبنان أوال ،وسوريا
ثانيا ،يف ضرب العمق السوري،
واحتياط الطريان اإلسرائيلي
من نظام دفاع اجلو السوري
والروسي بالضرب من األجواء
اللبنانية».

كان حول تقديم اوراق اعتماد
السفري او عدم تقدميها ،وهناك
بعض الوزراء من بينهم وزراء
«القوات اللبنانية» اعرتضوا
على تقديم السفري اللبناني
اوراق اعتماده يف هذا الظرف،
وطالبوا برتك االمر اىل ما بعد
حل املشكلة بني الدولة السورية
واجلامعة العربية ،الن هناك
الكثري من السفراء املعينني
يف سوريا مل يقدموا اوراق
اعتمادهم يف الوقت احلاضر».
تبديل
حصل
هل
سئل:
ألمساء السفراء بني االرجنتني

والفاتيكان؟
اجاب« :مل يتم حسم هذه
املسألة ،وهي يف اجتاه
احلسم».
سئل :ماذا بالنسبة اىل
«تلفزيون
يف
التعيينات
لبنان»؟
اجاب« :املوضوع مل يكن مدرجا
على جدول االعمال».
وعن تأجيل اجتماع جلنة قانون
االنتخابات قال« :التأجيل كان
السباب تقنية وستعقد اللجنة
اجتماعا هلا يوم غد (امس
اجلمعة)».

جعجع تسلم من وفد احلزب الدميقراطي دعوة
للمشاركة يف حفل إزاحة الستار عن متثال جميد أرسالن

استقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
معراب ،وفدا من احلزب
الدميقراطي اللبناني ،ضم :نائب
رئيس احلزب نسيب اجلوهري،
عضو اجمللس السياسي علمان
اجلردي ،مدير االعالم جاد حيدر،
يف حضور األمني املساعد
لشؤون املناطق يف «القوات»
جوزف أبو جودة.
عقب اللقاء قال اجلوهري:
«تشرفنا بزيارة الدكتور جعجع
موفدين ومكلفني من رئيس
احلزب األمري طالل أرسالن لنقل
دعوة إىل املشاركة يف حفل

إزاحة الستار عن متثال الراحل
األمري جميد أرسالن يف  12من
الشهر اجلاري يف خلدة».
أضاف« :من املؤكد حني نزور
معراب ونلتقي رئيس القوات
ال بد أن نتطرق اىل مواضيع
الساعة ،حيث كان هناك تالق
يف أمور عديدة».
وعما اذا مت حبث موضوع
أكد
النيابية،
االنتخابات
اجلوهري أن «هذا املوضوع يتم
التطرق إليه يف كل جلسة ،مع
العلم أنه مبكر ألوانه ،فما زالت
األمور غري واضحة ،واجلميع
منكب على دراستها».

حمفوض اعلن ترشيحه لالنتخابات النيابية
املقبلة عن املقعد االرثوذكسي يف طرابلس
أعلن نقيب املعلمني السابق
نعمة حمفوض عن ترشحه
لالنتخابات النيابية القادمة عن
مقعد الروم األرثوذكس ملدينة
طرابلس ،خالل لقاء حواري
اجراه معه عضو اجمللس البلدي
باسم خباش يف غرفة التجارة
والصناعة والزراعة ،يف حضور
شخصيات ثقافية ،تربوية،
ووجوه من اجملتمع املدني.
واعترب حمفوض يف كلمة ألقاها
ان هذا الرتشح جاء  »:من
موقع احلراك املدني املستقل،
وهو خيار آخر للناس ،واألهم
انه ترشيح من موقع سيادي:
«سيادة الدولة ،وحدة السالح،

دولة القانون.
وأضاف« :موقعنا بالصراع
االقليمي « لبنان بلد عربي،
سيد ،حر ،مستقل» .مؤكدا على
التنسيق مع احلراك املدني يف
كل لبنان.
ولفت اىل ان» ترشحه جاء من
وجع وهموم املدينة  :التعليم
الرمسي ،الطرقات ،أزمة السري،
الكهرباء ،املياه امللوثة ،رفع
نفوذ بعض القادة األمنيني
والسياسيني عن مرافق املدينة،
املستشفيات احلكومية.
وختم «احلكم على األعمال
وليس القول ،وتاريخ األشخاص
هو الذي حيكم».
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مبناسبة الذكرى السنوية األوىل إلنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية

التيار الوطين احلر يف ملبورن حيتفل بإطالق كتاب «ما أؤمن به» للجنرال عون يتضمن أفكاره ومبادئه ومواقفه

ملبورن  :بول خيـّاط
بمناسبة مرور سنة واحدة على إنتخاب
الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية
اللبنانية ،دعا التيار الوطني الحرّ يف ملبورن
اىل حفلة إلطالق كتاب الجنرال عون ،الذي
هو بعنوان« :ما أؤمن به»  ،وذلك يف الساعة
الرابعة من بعد ظهر يوم األحد يف 29
تشرين األول  2017يف قاعة كنيسة
سيدة لبنان املارونية – ثورنبوري.
وقد تزينت جدران القاعة باألعالم اللبنانية
وبالصور الرسمية لفخامة الرئيس عون،
وبصوره وهو بلباسه العسكري .وتصدّرت
املنصة شاشة كبرية عرضت عليها بعض
املشاهد والصور عن مواقف الجنرال عون
وخطبه الشهرية  .وبعض الصور عن تشجيع
اللبنانيني لتسجيل أسمائهم للمشاركة يف
اإلنتخابات اللبنانية يف عام . 2018
حضر الحفلة سعادة قنصل لبنان العام يف
ملبورن األستاذ غسان الخطيب ،الذي
إستقبله رئيس التيار الوطني الحرّ يف
ملبورن السيد مارون خوري مع بعض
الرؤساء السابقني للتيار الحرّ يف ملبورن،
كما حضرها أيضا عدد كبري من عمدة
وممثلي األحزاب السياسية اللبنانية على
تنوع إتجاهاتها وعدد من جمعيات املدن
والقرى اللبنانية ،وكان عدد كبري من أعضاء
التيار الوطني الحرّ ومحازبيه حاضرين
يف أرجاء القاعة التي وضعت على مدخلها
طاولة عرض عليها كتاب « ما أؤمن به» وهو
موضوع اإلحتفال ،لكي يشرتيه من يرغب
يف إقتنائه وقراءته.
تو ّلت السيدة آمال راضي مهمـّة تعريف
فقرات برنامج اإلحتفال فإفتتحته بدعوة
الحضور للوقوف إجالال للنشيدين
الوطنيني األسرتالي واللبناني .ثم رحبت
بجميع الحضور رسميني وضيوفا ومحازبني
وشكرتهم على تلبية الدعوة ،وقالت :فرحنا
الكبري هو بحضوركم معنا هذا اإلحتفال
الوطني.
ثم أشارت اىل ما يعرض على الشاشة من
مشاهد لقاءات الجنرال عون مع زواره يف
القصر الجمهوري الذي هو بإمتياز قصر

الشعب اللبناني كله  .ورددت السيدة
راضي عبارة الجنرال عون الشهرية « يا
شعب لبنان العظيم. »...
وذ ّكرت بواقع أن ملبورن كانت املدينة
األوىل التي تجاوبت مع دعوة الجنرال اىل
إعالن النضال يف بالد اإلنتشار  ...ولذلك
فإن ملبورن تفتخر اليوم بأنها املدينة األوىل
يف بالد اإلنتشار التي تحتفل بالذكرى
السنوية األوىل لدخول فخامة الوطن اىل
قصر الشعب يف بعبدا ،وأشارت ملمحة:
إذ إستحال علينا إستحضاره معنا شخصيا
فإننا نستحضره روحيا ليشاركنا يف هذا
اإلحتفال.
ثم قدّمت رئيس التيار يف ملبورن السيد
مارون خوري إللقاء كلمته فرحـّب السيد
خوري بجميع الحاضرين ويف مقدمتهم
القنصل غسان الخطيب وبجميع األحزاب
والجمعيات اللبنانية وبممثلي اإلعالم  ،يف
بداية كلمته قال السيد خوري بأنه تشرّف
بلقاء الرئيس عون يف الشهر املاضي مع
عدد من أعضاء اللجنة اإلدارية للتيار الوطني
يف أسرتاليا ،ونوّه بأن فخامته هو الصخرة
التي إرتكزنا عليها وتابعنا مسريته النضالية
لضمان حرية وسيادة لبنان وإستقالله،
وأشار بإختصار اىل اإلنجازات التي تحققت
يف السنة األوىل من عهد الجنرال عون
ومنها :إقرار قانون النسبية يف اإلنتخابات
اللبنانية التي أعطت األقليات حق ّالتمثيل
يف مجلس النواب وحق التعبري عن رأيها،
وإعطاء املغرتبني اللبنانيني حق التصويت يف
اإلنتخابات النيابية القادمة اي يف .2018
وأشار السيد خوري اىل أن الطاولة التي
بجانب طاولة بيع الكتاب ،يجلس عليها
إثنان من أعضاء التيار لكي يقدما النصيحة
واإلرشاد ملن يرغب يف تسجيل إسمه
للمشاركة يف اإلنتخابات اللبنانية القادمة.
وقال :لقد تحققت بعض الوعود التي وعدنا
بها الجنرال وال تزال للبنانيني وعود وامور
اخرى يحلمون يف تحقيقها ونحن متأكدون
بانه سيحققها لهم..
وختم كلمته قائال :لقد أصبحت أنت يا
فخامة الرئيس ما أؤمن به.

بعد ذلك إعتلى املنصة الشاعر الزغلول
انطوان برصونا الذي بدأ قصيدته موجها
رأسه نحو صورة كبرية للعماد عون  ،بدأها
بعبارة « :صار لك سني»  ،مشريا بفخر اىل
أن ما تحقق يف مدة سنه من عهده لم يتحقق
مع غريه يف مئة سنة  ...وأستعار الشاعر
بموهبته الشعرية الفائقة بعض أسماء
ومواصفات الرئيس العماد عون لكي يمدحه
بها بكل إعتزاز وشموخ ،منها« :عون ...بعون
اهلل بيخ ّلص بالده»  ...و « ..بعمادتو واقف
أرز لبنان عرابو  »....وكعادته فقد ألهب
الشاعر الزغلول ،بصوته وبمعاني قصيدته
الحاضرين ،الذين صفقوا له بإعجاب
وتقدير...
ثم كانت مداخلة الزميل األستاذ نخلة
بيطار ،الذي أشار يف بدايتها اىل لقائه
بالجنرال عون يف باريس فقال واصفا إياه:
« وجدت نفسي أمام رجل يقرأ  ...وكنت
يف حضرة رجل مثقف  ...فأعجبت به كثريا
وهذا ما شجعني على متابعة نضاله والكتابة
يف جريدة « هريالد الشرق األوسط» صوت
الجالية اللبنانية يف أسرتاليا  ،التي واظب
الجنرال نفسه على كتابة زاوية أسبوعية
فيها ...وقام السيد بيطار  ،وبموضوعية
فائقة  ،بإعطاء الحاضرين فكرة عامة وشاملة
عن مضمون كتاب « ما به أؤمن»  ،مختصرا
األفكار التي بثها يف الكتاب وكأنها حكم
ومبادئ فلسفية يؤمن بها إيمانا راسخا وال
يحيد عنها مهما كانت الظروف واملصاعب
والتهديدات واإلغراءات...
ومن هذه الحكم قوله« :الحقيقة تحرّرنا من
ّ
كل شيء حتى من ذاتنا» .وشعاره الدائم:
«حلم إقدام تمرّد» ..ومع أنه عسكري ،فهو
رجل ال يحب الحرب بل يسعى دائما للسالم
 ، ...وليس لديه عداوة دائمة إنما مواقف
تنبع من ثوابت املصلحة العليا للوطن...
لذلك فهو يحاول دائما أن يفتح طرقا ويبني
جسورا بينه وبني اآلخرين  ..لذلك فهو
بطبعه يحب كل الناس وهو منفتح على
الجميع ...وإذا سئل الجنرال عن خياره يقول
بأنه يحب أن يكون مزارعا ألن املزارع ال
يخضع اال لقوانني الطبيعة واألرض ...ومنها

أيضا :مفهومه للـ نعم
والـ ال فيقول  :أإلثنان
يرتبان مسؤولية على
قائلهما ..األصعب هو
قول ال  ،ألنها تو ّلد
املعارضة ،وق ّلة هم
من يملكون الشجاعة
لقولها ،لكن النعم
تتط ّلب إلتزاما قد
يكون صعبا على
املجال الطويل.
وعن مفهومه عن
لبنان يقول الجنرال
يف كتابه« :لبنان أكرب من أن يبلع وأصغر من
أن يـُقسـّم ...إنه العالم املُصغـّر ،إنه خالصة
العالم بثقافته وطبيعته  ...لبنان هو أرض
رسالة ،هو أرض روحانية ... »...وختم
السيد بيطار مداخلته عن الكتاب بقوله :
أن الجنرال هو صاحب ذاكرة حيـّة ونشطـِة
وواعية وهو صادق وصريح وجريء يف قول
الحقيقة ويقاوم التس ّلط ّ
بكل عناد وجرأة
...
ويف الفقرة األخرية من اإلحتفال ،تمّ إجراء
إتصال مباشر بالصوت والصورة من
بريوت ،مع السيدة رندىل جبور وهي عضو
يف املجلس السياسي للتيار الوطني ،عـُرض
مباشرة على الشاشة أمام الحضور ،وفيه
لخصت السيدة جبور بعض خصال الجنرال
عون فقالت عنه بأنه رجل صامد ومثابر
وال يفقد األمل يف القضية التي يناضل
من أجلها ...وهو حامي الفكر والفلسفة...
وهو إنسان إستثنائي ،يمتلك بياضا داخليا
فهو متسامح وحساس جدا ومع أنه رئيس
للجمهورية فقد أدمعت عيناه يف الذكرى
السابعة والعشرين على الضباط الشهداء
الذين سقطوا بتاريخ  13تشرين األول
.1990
وعدّدت السيدة جبور اإلنجازات التي
تحققت يف السنة األوىل من عهد الرئيس
عون ولخصتها كما يلي ... :إقرار قانون
النسبية يف اإلنتخابات اللبنانية وقانون
إعطاء املغرتبني اللبنانيني حقّ التصويت

يف اإلنتخابات النيابية املقبلة ...ولقاءات
الرئيس عون يف القصر الجمهوري مع
املهتمني بمكافحة داء السرطان خاصة ألن
املرحومة والدته توفيت نتيجة إصابتها بهذا
الداء ،وكذلك تكريم الفنانني ومنهم عاصي
الرحباني وملحم بركات وغريهما ،وتكريم
الطالب املتفوقني ...وغريها من اإلنجازات..
وأشارت اىل مقاطع من إعالنه بأن عائدات
كتابه الحالي ستعود اىل تمويل مشروعه
الرامي اىل زرع أشجار األرز على رؤوس ّ
كل
الجبال اللبنانية بحيث تحتضن هذه األشجار
املقدسة والخالدة ّ
كل املناطق اللبنانية...
ونشري اىل أن السيد داني األسطا ،احد
أعضاء التيار الوطني الحر ،هو الذي توىل
اإلشراف الفني لبث الصور واملشاهد
واملقابلة الهاتفية املباشرة على الشاشة.
وعند نهاية املكاملة الهاتفية املباشرة أعلنت
السيدة آمال راضي إنتهاء اإلحتفال ودعت
الحاضرين اىل املشاركة يف تناول املأكوالت
الخفيفة والحلويات واملشروبات التي
قدّمت اىل الحاضرين الذين كانوا يتبادلون
أألحاديث عن الكتاب وعن نشاطات التيار
الوطني الحرّ ،فيما كانت تـُ ّ
بث على
الشاشة مقاطع فيديو أعدته وزارة الخارجية
واملغرتبني يف لبنان تدعو فيه جميع املغرتبني
اللبنانيني يف العالم اىل تسجيل أسمائهم يف
السفارات والقنصليات اللبنانية للتصويت
يف اإلنتخابات اللبنانية املقبلة.
تصوير ستوديو عبوشي
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لـبنانيات

فنيانوس :أنا مع صالحيات رئيس اجلمهورية يف التعيينات واخلطاب بينه وبني فرجنيه مل يعد متشنجا
استقبل وزير األشغال العامة
يوسف فنيانوس يف مكتبه
يف الوزارة وفدا من جملس
نقابة حمرري الصحافة برئاسة
النقيب الياس عون ،الذي
استهل اللقاء بكلمة اشاد فيها
بأداء فنيانوس يف احلكومة ويف
وزارته ،وقال« :حنب فيك
جرأتك وصراحتك ووطنيتك،
فأنت خري ممثل حلزب ما عمل إال
خلري لبنان ورخاء ابنائه .وحنب
فيك شفافيتك يف وزارتك اليت
قررت أال تكبد اخلزينة اللبنانية
أمواال بل ان توفر هلا أمواال
كانت مسلوبة منها».
ورد فنيانوس بكلمة اجرى فيها
جولة أفق حول عمله يف الوزارة
وادائه يف احلكومة .وقال ردا
على سؤال عن تغريدته ردا على
تغريدات طالت وزارته وعمله
يف وزارته« :لقد تابعنا االرصاد
اجلوية حتى الصباح حتسبا
ملا قد حيصل بسبب تساقط
األمطار الغزيرة ،وكنا قد عقدنا
على مدى اسبوعني اجتماعات
متواصلة مع املتعهدين الذين
رسا عليهم التزام تنظيف
الطرقات ومسالكها لتفادي كل
ما قد يؤدي اىل اقفاهلا بسبب
االمطار الغزيرة .وهذا التزام قد
جرى تلزميه من معالي الوزير
غازي زعيرت .جتدر اإلشارة
اىل ان آلية تلزيم عمل ما يف
الوزارة تتم يف شهر  12من كل
سنة ،وهذا اجراء خاطئ ألنه ال
ميكنك ان تلزم مشروعا ما يف
عز فصل الشتاء ،واألفضل ان
يتم التلزيم يف فصل الصيف.
مع هطول االمطار الغزيرة اقفل
بعض الطرق بسبب كميات
البالستيك املرمية يف الطرقات
ويف املسالك .يف الليلة اليت
قالت األرصاد اجلوية ان
هطول األمطار سيكون غزيرا
تناوبنا العمل يف الوزارة مع
أعضاء مكتيب لنكون حاضرين
لكل املفاجآت ،وتابعنا سري
الطرقات بالتعاون مع وزير
الداخلية وفريق عمل وزارته.
يف الصباح تعرضنا حلملة كبرية
من التغريدات على وسائل
التواصل اإلجتماعي تقول ان
لبنان بات مستنقعا لألمطار،
فاتصلت باملعنيني مباشرة
فقالوا لي ليس هناك أي طريق
مقفلة وليس هناك مستنقعات.
فأرسلت أشخاصا للتحقق مما
يقال عن أقفال طرقات فتبني
لنا ان كل ذلك كان افرتاء
وكذبا .فقط يف منطقة ال ABC
يف ضبيه ،وهذا ليس جديدا،
كانت هناك مستنقعات بسبب

األمطار وبسبب األبنية اجلديدة
اليت بنيت يف منطقة املارينا وما
زالت بصدد اإلنتهاء من شبكات
الصرف فيها .فهناك ضغط على
شبكات الصرف اكثر مما حتتمل.
هذه املنطقة حباجة اىل بنى
حتتية جديدة ،وسبق لي ان قلت
ذلك للمعنيني واملسؤولني عن
مشروع ال»ووتر فرونت» .لقد
وضعوا على ال «تويرت» ومواقع
التواصل اإلجتماعي صورا تعود
اىل عام  2000لإلساءة إلي واىل
وزارتي واىل احلزب الذي أنتمي
إليه بكمية كبرية من الكذب
واإلفرتاء ،وهذا آملين جدا».
وأضاف« :لقد غرد عدد من
أعضاء مكتيب ردا على هذه
ال
واألكاذيب.
اإلفرتاءات
أريد التحدث عن هؤالء ولكين
أعتربهم مرضى .واتصل بي
فخامة الرئيس العماد ميشال
عون ،واىل جانبه املتعهد
جهاد العرب ،الذي سبق أن
قدم بناء على طلب من فخامة
الرئيس اعمال طريق مار شربل،
وطلب مين معاجلة موقته لطريق
عجلتون حيث يقع عليها كثري
من الضحايا ،وان هذا املوضوع
ال حيتمل التأجيل .صدقا مل
يكن لدي يف موازنة الوزارة
مال للمشروع ،وأبدى السيد
العرب استعداده ايضا حلل
موضوع عجلتون .لقد تعاونا مع
جهاد العرب بناء على اهتمام
شخصي من فخامة الرئيس
وعاجلنا املوضوع موقتا بصورة
سريعة .وبعد ظهر أول من أمس
عقد اجتماع يف القصر اجلمهوري
حول موضوع طريق عجلتون
ألن الفاصل الذي وضع على
الطريق قد سبب زمحة سري.
نية فخامة الرئيس كانت سليمة
للحد من سقوط الضحايا على
طريق عجلتون .واليوم نتعرض
الفاصل
بسبب
النتقادات
اإلمسنيت الذي وضعناه .كلفة
املشروع املوقت بلغت 800
مليون لرية ،وهناك من يعطي
رأيه يف كيفية وضع الفواصل،
فلهم أقول ان هذا املشروع
الذي طلبه فخامة الرئيس هو
مشروع موقت وليس نهائيا.
من واجبنا ان نسمع اىل الناس،
ولكن ال جيوز للناس ان يتجنوا
علينا».
وردا على سؤال عن الدولة
ودورها يف وضع اخلطط
املستقبلية ملشاريعها اإلمنائية
فنيانوس:
قال
واحليوية،
«سأحتدث عن مواضيع تتعلق
بوزارتي ،أهمها مطار رفيق
احلريري الدولي الذي يستوعب
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حاليا  5ماليني مسافر ،ومل يكن
أحد يتوقع أن حتصل األزمة
السورية واألزمة يف العراق،
فيصبح عدد املسافرين من
لبنان أكثر من  9ماليني .للمرة
األوىل يف تاريخ لبنان بلغ
الشهر املاضي عدد املسافرين
من مطار بريوت مليونا واربعة
وستني الفا .إنه رقم قياسي
حيققه لبنان للمرة األوىل يف
تارخيه ،لذا على لبنان ان
يستعد ليستوعب مطاره 12
مليون مسافر .عندما وضع
الرئيس رفيق احلريري رمحه اهلل
خطه للمطار ردوا عليه بأنه يريد
تهجري  5ماليني لبناني .ويومها
كنت من املشككني ،ال بل اكثر
املشككني من انه يريد تسفري
اللبنانيني .قيل إنه للعام 2025
نريد طرقات تتسع ل 400الف
سيارة ،فنفاجأ بأن هذه السنة
لدينا  800الف سيارة .هذا مثل
عن التخطيط .وعلى املخططني
اليوم أن يضعوا خططا خلمسني
سنة مقبلة كي نتفادى املشاكل
اليت نقع فيها اليوم».
وعن زمحة السري على الطرقات
الدولية مشاال وجنوبا وأسباب
تنفيذ املشاريع حللها ،قال
فنيانوس« :الطريق اليت نشكو
منها كلنا هي الطريق اليت
نسلكها من بريوت اىل جونيه،
وبالعكس ،والطريق اليت نسلكها
من اجلنوب اىل بريوت وبالعكس.
ال دخل لوزارة االشغال يف
هذا املوضوع الذي هو من
مهام جملس اإلمناء واإلعمار.
منذ نشأت هذه اجملالس فإن
التعاطي مع الصناديق الدولية
والدعم والقروض يعود إليها
وليس اىل وزارة األشغال».
وأضاف« :لقد أتى قرض اىل
جملس اإلمناء واإلعمار تبلغ
قيمته  87مليون يورو من
اجل توسيع طريق جونيه ،علما
أن  26مليون يورو خمصصة
لالستمالكات يف هذه املنطقة.
منذ اليوم األول لتسلمي مهامي
يف وزارة األشغال صممت
ووضعت نصب عيين إرادة
حلل موضوع زمحة السري يف
جونيه .فكانت املفاجأة أن هذا
املوضوع ليس من اختصاص
وزارتي بل هو من مهام جملس
اإلمناء واإلعمار .فبعد إنقطاع
طويل بني هذا اجمللس ووزارة
األشغال أحيينا اللجنة املشرتكة
ونعقد إجتماعات شهرية دورية
حبضور االستاذ نبيل اجلسر.
وتزامنت هذه اللقاءات الدورية
مع بدء اإلنتخابات البلدية يف
جونيه وكسروان ،وعلى رأس
إحتاد بلدية شاب لطيف وحيب
اخلدمة هو جوان حبيش الذي
قال أنا ال أريد توسعة الطريق
بل أريد بناء جسر فوق الطريق
احلالية .قلت له ميكن ان يكون
لديك حق يف ذلك ومشروعك
انسب ،لكننا ال نستطيع حتويل
وجهة القرض املمنوح هلذا
املشروع .إن وجهة استعمال
القرض هي توسعة الطريق
وليس بناء جسر فوقها.
واألموال املخصصة لإلستمالكات
ال تكفي ،فاجتمعت مع القاضي
جان فهد رئيس جملس القضاء
األعلى ويف الوقت نفسه رئيس

الوزير فنيانوس خالل استقباله وفد نقابة محرري الصحافة
جلنة اإلستمالك البدائية يف جبل
لبنان وكسروان ،وكان اجيابيا.
وحضر اللقاء الذي عقد يف
مكتيب بالوزارة النائب السابق
فريد هيكل اخلازن والعميد
شامل روكز ورؤساء بلديات
املنطقة واالشخاص املعنيون
يف جملس االمناء واالعمار.
واختذنا قرارا يف هذا االجتماع
بالسري باالستمالكات ،وحتى
تاريخ االسبوع املاضي لقد صدر
 30قرار استمالك .حنن ننفذ
االستمالكات كي ال ختسر الدولة
اللبنانية القروض املمنوحة .جتدر
اإلشارة أن قرار جلنة االستمالك
االستئنافية ال تلغي قرار جلنة
االستمالك البدائية وال توقف
تنفيذ االستمالك بل ان القرار
يتعلق بالبحث بقيمة االستمالك.
القرار يبقى نافذا وعلى القوى
األمنية تنفيذ القرارات اإلبتدائية
الصادرة».
وتابع« :حصلت إنتفاضة من
كل املرشحني والنواب احلاليني
لتعطيل هذا القرار خصوصا
أن املعنيني يف اإلستمالكات
سيشاركون يف اإلنتخابات يف
أيار املقبل .فطلبوا وقف تنفيذ
اإلستمالك ،وأنا اسأل ماذا
باستطاعيت ان افعل يف وضع
كهذا؟ اوال ،القرار ليس بيدي
بل بيد جملس اإلمناء واإلعمار،
مع العلم انه يف اإلعالم ومواقع
التواصل االجتماعي يتناولونين
افرتاء .أنا أرفض تعطيل مشروع
حيوي كهذا بسبب  40شخصا
لديهم مصاحل جتارية صغرية
على الطريق الدولية يتسببون
بزمحة سري خانقة عليها ،ال جيرؤ
أحد على إزالة هذه األكشاك
ألن أصحابها لديهم محاية
من زعماء املنطقة ونافذين
فيها .هل يعقل أال نتخذ قرارا
بإزالة عدد من األكشاك على
الطريق الدولية إلرضاء عدد
من األشخاص والتسبب بعرقلة
سري  160ألف سيارة يوميا
على هذه الطريق؟ هذا موضوع
يتعلق بالدولة وبهيبتها .انا
لست حمببا لدى البعض ألنين
صريح وأمسي األمساء بأمسائها
وال أخفي احلقيقة على أحد .من
أزال املخالفات يف البحصاص؟
قصدني رئيس بلدية راس
مسقا وقال لي إن لدي قرارا
بإزالة هذه املخالفات على امللك
العام .فأنا أرفض التعدي على
امللك العام ،فاتصلت بقائد
اجليش وقائد الدرك وطلبت
مؤازرة أمنية إلزالة املخالفات،
وهذا ما حصل يف  24ساعة».
وأكد أنه «عندما يريد املسؤول
تنفيذ القرار باستطاعته أن
ينفذه .قضية طريق جونيه

الدولية سياسية بإمتياز لنقوهلا
بصراحة .وما حيصل يف جونيه
حيصل على طريق صيدا -
صور .أنا سياسي وجئت اىل
الوزارة من تيار سياسي ،ويف
موضوع مناقصة السوق احلرة
يف املطار إعتقد البعض انين
سأتأثر سياسيا وحزبيا ،وهناك
من حتدث إىل معالي الوزير
سليمان بك فرجنية حول هذا
املوضوع الذي كان يقول لي:
ماذا يقول النص حول هذه
املناقصة؟ عليك ان تنفذ ما
هو يف النص .علينا دائما ان
ننفذ مالحظات دائرة املناقصات
لنربح الدولة ماال».
وأضاف« :يف موضوع التجهيزات
األمنية للمطار صرفت لي الدولة
 28مليون دوالر .النص يعطيين
احلق يف بت هذا املوضوع،
لكنين عرضته على جملس
الوزراء لبته ،خصوصا أن هناك
شركة واحدة قدمت عرضها هلذا
املوضوع .جملس الوزراء جمتمعا
وجه لي اللوم ألنين تأخرت يف
بت املوضوع ،لكنين رفضت
حتمل هذه املسؤولية وحدي.
أنا أقوم بدوري يف جملس
الوزراء واناقش واعرتض على
كل ما هو خطأ ،لكنين يف اخلارج
ادافع عن القرارات اليت يتخذها
اجمللس بالتوافق او باالمجاع او
باالكثرية.
ويشهد اهلل انه يف أيامك يا
فخامة الرئيس العماد ميشال
عون مل جير التصويت مرة،
وهو أكد اكثر من مرة أن القرار
املتخذ يف جملس الوزراء جيب
ان يكون بالتوافق الذي حيرص
عليه ايضا دولة رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري .هذه
احلكومة حققت إجنازات ،لدينا
مالحظات على هذه االجنازات،
الذين
الوزراء
أكثر
وأنا
يعرتضون يف جملس الوزراء.
وقد وقفت يف وجه التعيينات،
وعارضت تعيني قائد اجليش
العماد جوزف عون ليس لشخصه
بل لطريقة التعيني .واعرتضت
على التشكيالت الدبلوماسية
اليت عرفت بها الصحافة قبلي
بأيام .فهل يعقل ان تعرف
الصحافية ليا قزي بأمساء
الدبلوماسيني املعينني يف
الدول قبلي أنا؟».
وأشار اىل أن «فخامة الرئيس
كان جريئا يف حديثه اىل مدراء
االخبار عشية بدء السنة الثانية
لعهده ،فاعرتف فيه عن ان نظام
لبنان هو نظام حماصصة ،وانا
اعترب ان الرئيس كان شفافا يف
هذا القول ومل يكابر ،امنا غريه
يكابر».
وقال ردا على سؤال« :حزب

اهلل أوقف لبنان على رجليه
يف ظل الفراغ الرئاسي ،وهو
الذي أوصل العماد ميشال
عون إىل رئاسة اجلمهورية.
ويف جملس الوزراء نستطيع
أن نتحدث كيفما نريد وال
يسعين أال أعرتف أن هناك
اجنازات حتققت يف التشكيالت
والتشكيالت
الدبلوماسية
القضائية اليت لي فيها الكثري
من املالحظات ،وخصوصا عند
القضاة املسيحيني .التشكيالت
القضائية ال تعرض على جملس
الوزراء ،فأنا أعطيت رأيي بها.
وأنا أوافق على ما قاله فخامة
الرئيس يف ما خص إجنازات
السنة األوىل من عهده .إقرار
قانون الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص يف جملس النواب
هو إجناز تارخيي جمللس النواب،
وال جيوز أن ننكر ذلك .صحيح
أن لدي مالحظات على األداء،
لكن أنا يف جملس الوزراء شيء
وخارجه شيء أخر .موضوع
البواخر ال اوافق عليه باملطلق،
ولدي آالف أالف األسباب لعدم
املوافقة .أنا لست مع إرساله
إىل إدارة املناقصات وال آخذ
مبالحظاتها».
وأكد أنه «مستمر يف هذه
احلكومة اليت لي فيها هدفان:
حتسني متثيل املردة ورئيسها
سليمان فرجنية وإعطاء صورة
طبق األصل عنه ،وأنا أكون
وزيرا مقدرا من الناس الذين
يقولون لي عندما أصادفهم
يف مطعم أو يف مكان عام أو
يف الشارع ،أنت الوزير امللك
والوزير النظيف .نريد أن نأخذ
«سلفي» معك .هذا شيء أفتخر
به ويفتخر به أوالدي ،وهذا ما
يرضيين ويرضي ضمريي».
وردا على سؤال عما إذا كانت
تغريدات الوزير السعودي ثامر
السبهان ستؤثر على األوضاع
يف لبنان وعلى عالقات الرئيس
سعد احلريري مع أعضاء
احلكومة ،قال فنيانوس« :مل
أعرف الرئيس احلريري قبال،
أنا أعرفه منذ دخولي احلكومة،
وهناك الكثري من املقاالت
الصحافية اليت حتدثت عن «إما
السالح وإما احلكومة» وإما
تقديم استقالته أو إقالة وزراء
حزب اهلل وإن اآلتي قريب ،كما
قال السبهان .جتربيت الشخصية
معه ،ومل ألتقه بعد عودته من
السعودية ،أنه رجل متمسك
مبصلحة لبنان وحريص جدا
على مكونات الشعب اللبناني،
ويف هذا املوضوع ال يستطيع
أحد إمالء إرادته عليه .وحسب
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لـبنانيات

استقبل سعيد وبويز وتسلم من وفد مركز امللك عبداهلل للحوار دعوة للمشاركة يف مؤمتر فيينا

الراعي :نريد احملافظة على احلوار بني مسلمني ومسيحيني
املاروني
البطريرك
استقبل
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول
اخلميس ،يف الصرح البطريركي
ببكركي ،النائب السابق فارس
سعيد الذي قال على االثر« :لقد
تشرفت بزيارة صاحب الغبطة
لعرض األوضاع العامة يف لبنان
وللتداول بالشؤون اليت تهم
لبنان وتهم املسيحيني بشكل
خاص».
أضاف« :هذا اللقاء شكل مناسبة
للتحدث عن الدعوة اليت وجهتها
اململكة العربية السعودية اىل
غبطته .وهي تأتي خارج اإلطار
السياسي وال تندرج يف اطار
املواالة واملعارضة يف لبنان
او يف اطار  14و 8آذار وال يف
اطار الصراع القائم بني اململكة
العربية السعودية من جهة وايران
من جهة ثانية».
أضاف« :هذه الزيارة ذات طبيعة
اخالقية ودينية وهي تؤكد على
موضوعني :األول بأن الكنيسة
املارونية هي الكنيسة اخلبرية
بالعيش املشرتك .والثاني ان
اململكة العربية السعودية من
خالل اختيار هذه الكنيسة للتداول
معها اختارت ايضا الكنيسة
اليت هي ايضا على عالقة مع
الكنيسة االم اليت هي الكنيسة
العاملية وكنيسة السالم ،اي
كنيستنا اليت هي كنيسة العيش
السالم
وكنيسة
املشرتك،
يف روما ،فهما تلتقيان خبادم
احلرمني الشريفني يف مسعى
انساني واخالقي وبشري للتداول
يف ازمة العالقات القائمة بني
العامل اإلسالمي والعربي من جهة
وبني العامل الغربي واملسيحي
من جهة اخرى .وان تلعب
الكنيسة املارونية هذا الدور
وان تكون الكنيسة املارونية
على هذا املفرتق ،هو فخر
كبري لنا كمسيحيني وكموارنة
وكلبنانيني».
ومتنى للراعي «زيارة موفقة مع
كل ما حتمله من معان».

سفري أذربيجان

ثم التقى البطريرك املاروني
سفري اذربيجان يف لبنان آغا
سليم شوكروف ،يف زيارة
بروتوكولية قدم له خالهلا دعوة
موجهة من شيخ اإلسالم يف
قوقاز واذربيجان شكور اهلل باشا
زاده لزيارة اذربيجان واملشاركة
يف مؤمتر التضامن اإلسالمي الذي
سيعقد يف العاصمة األذرية يف
شهر كانون األول املقبل،
برعاية ومشاركة رئيس مجهورية
اذربيجان اهلام علييف.
واشار شوكروف اىل انه
«سيحضر هذا املؤمتر حنو 700
مشارك من زعماء االديان
السماوية من كل احناء العامل»،
الفتا اىل ان «احلديث مشل ايضا
وضع اجلالية اللبنانية املوجودة
يف اذربيجان».

بويز

ثم استقبل الراعي الوزير السابق
فارس بويز الذي اشار اىل
«اهمية زيارة البطريرك الراعي
اىل السعودية لكونها تارخيية
ألكرب مرجعية مسيحية يف الشرق،
وهي األوىل من نوعها لتلك

املرجعية وستتم يف توقيت بالغ
الدقة نظرا ملا تشهده املنطقة
من تطورات».
وقال« :رسالة البطريرك الراعي
يف هذا الشأن هي رسالة كبرية
تثبت ضرورة العيش املشرتك يف
هذا الشرق العربي بكافة طوائفه،
والدعوة هي دليل على اإلنفتاح
الذي تبديه اململكة يف هذا
األمر ،كما انها تشري اىل النمط
التطويري الذي بدأ املسؤولون
يف اململكة بانتهاجه».

مجلي ومنصور

ومن زوار الصرح البطريركي،
املدير العام ملؤسسة عصام
فارس وليم جملي والدكتور
مناف منصور ،اللذين قدما له
نسخة من كتاب «عصام فارس
وبناء الدولة احلديثة» ،بتوقيع
منصور جبزأيه ،وذلك قبل حفل
التوقيع واالطالق يف  14احلالي
يف نقابة الصحافة.
واشار منصور اىل أن «الكتاب
يتضمن مقدمة ودراسة عن
اجنازات ومواقف وتصرحيات
وحماضرات نائب رئيس جملس
النواب السابق عصام فارس
يف لبنان واخلارج ،اضافة اىل
النهج الذي رمسه لبناء الدولة
احلديثة .وهو يعرض ألبرز املهام
اليت توالها الرئيس فارس،
ومن بينها متثيله للبنان يف
االمم املتحدة ،ومتثيل احلكومة
يف جلسات االستجواب النيابية
ويف توقيع اتفاقيات دولية
باسم لبنان بتفويض من جملس
الوزراء».

مركز امللك عبداهلل للحوار

وبعد الظهر ،التقى الراعي وفدا
من أعضاء املنتدى االستشاري
العام ملركز امللك عبداهلل بن
عبد العزيز العاملي للحوار بني
األديان برئاسة األمني العام
للمنتدى فيصل بن معمر،
الذي وجه للراعي دعوة رمسية
للمشاركة يف مؤمتر يعقده املركز
يف فيينا خالل شباط املقبل
بعنوان «متحدون ملناهضة العنف
باسم الدين» ،مثنيا على «أهمية
الزيارة التارخيية اليت سيقوم بها
غبطته للمملكة العربية السعودية
خصوصا لتجهة تعزيز احلوار
واالنفتاح بني شعوب املنطقة».
وخالل اللقاء ،أثنى البطريرك
املاروني على عمل املركز،
وقال« :حنن سعداء جدا بهذا
اللقاء اليوم وحديثنا عن املركز
الدولي اإلسالمي للحوار يف
فيينا .يظن العامل اليوم ان

يف لبنان والعامل العربي على
نتائج هذه الربامج وما حققته
من جناح يف تعزيز التعايش بني
خمتلف الديانات يف املنطقة،
املسلمني
بني
وخصوصا
دعم
وكذلك
واملسيحيني،
املواطنة املشرتكة».
وتابع« :حنن أيضا قررنا بعد
النجاحات اليت حتققت ،أن
نستشري القيادات الدينية حول
إمكانية التعاون يف ما بينها
يف العامل العربي إلنشاء منصة
للحوار بني القيادات واملؤسسات
ونشطاء احلوار يف هذا العامل.
لذلك ،كل اجلهات تدرس هذه
األفكار ،وخالل الشهر الثاني
من السنة املقبلة سنعلن اذا مت
اإلتفاق عليها».
ووجه بن معمر حتية «شكر وتقدير
للبطريرك الراعي على الدعم الذي
قدمه اىل هذا املركز».

التقى بطريرك أنطاكية وسائر
املشرق للسريان األرثوذكس
مار إغناطيوس أفرام الثاني،
رئيسة والية ساوث ويلز
غالديس برجيكليان يف مقر
الربملان يف سيدني ،يف
ورؤساء
برملانيني
حضور
الكنائس الشرقية يف والية
نيو ساوث ويلز .ورافقه يف
الزيارة النائب البطريركي يف
أوسرتاليا ونيوزيلندا املطران
مار مالطيوس ملكي ملكي،
ومطران املوصل وكردستان
وتوابعهما مار نيقودميوس داود
شرف ،واألب الربان جوزف
بالي السكرتري البطريركي
ومدير دائرة اإلعالم ،وممثلون
عن جمالس الكنائس السريانية
األرثوذكسية يف سيدني.
وعرض البطريرك ورئيسة
الربملان أوضاع مسيحيي الشرق

األوسط ،وخصوصا يف سوريا.
وطلب منها دعم أوسرتاليا
للحل السياسي السلمي يف
سوريا ،وتكثيف اجلهود من
أجل مكافحة اإلرهاب ،والعمل
اجلاد على دعم املصاحلات
الوطنية ،والسعي إلطالق سراح
مطراني حلب املخطوفني بولس
يازجي ومار غريغوريوس يوحنا
إبراهيم ومجيع املخطوفني.
وشكرها على ترحيبها ،مثنيا
على اجلهود األوسرتالية يف
ختفيف آالم النازحني السوريني
والعراقيني.
بدورها ،رحبت رئيسة برملان
الوالية بالبطريرك ،وشددت
على أهمية دعم احلل السلمي
يف سوريا .كما حتدثت عن
املشاريع واملخططات اليت
تقوم بها أوسرتاليا من أجل
مساعدة الالجئني.

بن معمر

واثر اللقاء ،قال بن معمر« :كان
هذا اللقاء لتقديم الشكر إىل
صاحب الغبطة على مشاركته
الدائمة يف نشاطات مركز احلوار
بني األديان يف فيينا .لقد بدأ
حوارنا مع املؤسسات والقيادات
الدينية يف العامل العربي ،ويف
لبنان خصوصا منذ تأسيس املركز
منذ مخس سنوات .واتفقنا على
إطالق برامج متعددة ،منها برنامج
متحدون ملراقبة العنف باسم
الدين .بدوره ،أنتج هذا الربنامج
برامج متعددة على شبكات
التواصل اإلجتماعي ،وكذلك يف
الكليات الدينية ،ودعم العيش
املشرتك».
أضاف« :من خالل عملنا يف
السنوات الثالث املاضية ،رأينا
وجوب اطالع القيادات الدينية

أسامة سعد استقبل وفدا من قرى شرق صيدا وقضاء جزين

استقبل أالمني العام ل
«التنظيم الشعيب الناصري»
الدكتور أسامة سعد ،حبضور
عضو االمانة السياسية يف
التنظيم ناصيف عيسى ومدير
مكتب سعد طالل أرقه دان،
وفدا من قرى شرق صيدا
وقضاء جزين ،ضم ،رئيس
بلدية اجمليدل الدكتور إيلي
مسعد ونائبه إيلي مندلق ،خمتار
البلدة جهاد ياغي ،الدكاترة
شربل مسعد ،كريم مسعد،
هشام حايك ،ماهر احلاج ،وليد

رئيسة الوالية بريجيكليان مستقبلة البطريرك افرام يف الربملان

الراعي خالل استقباالته
الدول املتخاصمة سوف تبين
اجلدران يف ما بينها ،لذلك حنن
اليوم بأمس احلاجة للحوار ،وهذا
املركز الذي متكن خالل مخس
سنوات من تاريخ تأسيسه ان
خيلق ثقافة احلوار يف اوروبا
ويفتحها على العاملني اإلسالمي
والعربي واملشرقي ،وحنن نبارك
هذا املوضوع ونشجعه».
أضاف« :حنن يف هذا الشرق نريد
ان حنافظ على حضورنا ،وعلى
حوار احلياة والثقافة واحلوار
الوطين بني مسلمني ومسيحيني،
لكي نعرف كمسيحيني ،الغرب
على املفهوم اإلسالمي احلقيقي،
والشرق على املفهوم املسيحي
الغربي ،وهذه قيمة هذا املركز.
وحنن نتعاون بشكل كامل يف
هذا املوضوع ألن العامل حباجة
اىل حوار خصوصا يف ظل ما
جيري يف ايامنا من مساع تهدف
اىل اظهار ان هناك استحالة
تعايش وحوار بني األديان
والثقافات واحلضارات ،ويبقى
دور هذا املركز وسواه من امثاله
اثبات العكس».

أفرام الثاني التقى رئيسة والية ساوث ويلز
وطالب باملساعدة يف إحالل السالم يف سوريا

فارس ومارون حرب ورودي
مسعد.
وتداول اجملتمعون األوضاع
العامة على الساحة الداخلية،
وأكدوا «أهمية العيش الواحد
الذي جيمع صيدا مع القرى
والبلدات احمليطة بها».
ورحب سعد بالوفد ،مؤكدا
أن «صيدا وجوارها يعتربان
منطقة واحدة يسودها العيش
الوطين والتكامل» ،مشددا على
«االنفتاح ورفض كل الطروحات
الطائفية واملذهبية».
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لـبنانيات

نقابة احملامني اطلقت مشروع قانون الزواج املدني سؤال للحكومة من أبي نصر وديب عن عدم تنفيذ قرار
جملس الشورى القاضي بنزع اجلنسية ممن ال يستحقها

اطلقت نقابة احملامني اليوم
يف بيت احملامي ،مشروع
الزواج املدني االختياري يف
حضور ممثل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون النائب
غسان خميرب ،ممثلة رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
روال بيضون،الرئيس حسني
احلسيين ،ممثلة وزير العدل
سليم جريصاتي الدكتورة ميسم
نويري ،وحمامني واكادمييني.

الهاشم

النشيد الوطين ونشيد النقابة،
ثم القى نقيب احملامني انطونيو
اهلاشم كلمة قال فيها« :لو
ان للحرية أما يف بالدنا لبكت
عليها» .ومن ال يقرأ التاريخ
جيدا ،ال ميكنه ان يرسم خارطة
املستقبل .فالتاريخ هو العامل
األكرب ،وفيه كل العرب .وهلذا
العامل قانون طبيعي ،وقاعدة
طبيعية .فأمهاتنا خلقننا أحرارا.
مثة حواجز قائمة بني مواطن
وآخر تقيمها شرائع خمتلفة يف
الشكل والنهج ،تطبقها احملاكم
على أنواعها .وهذا ما جيايف
أبسط مبادىء الدميوقراطية
املتعارف عليها ،أضف إىل
ذلك اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان».
أضاف« :لقد تزامن وضع
املشروع الذي نطلقه اليوم،
أساسية
مببادىء
والسري
األساس،
تعترب
وجوهرية
ومنها :إستقالل التشريع عن
املعتقدات الدينية املتعددة،
فاملعتقدات الدينية إىل جانب
التقاليد واإلعتبارات املالزمة
هلا تبقى جديرة باإلحرتام،
وللمشرتع ان يستوحي منها ما
يشاء وإمنا تبقى له اإلستقاللية
جتاهها ،ويبقى لكل مواطن ان
يرعى إلزامات دينه مبلء إرادته
إن أراد .أيضا ال بد من مراعاة
حقوق اإلنسان وإرساء مبادىء
الدميوقراطية اليت من أهم
قواعدها تأمني املساواة وحرية
املعتقد ،إذ هما -املساواة
وحرية املعتقد -من أهم ركائز
حقوق اإلنسان األصلية».
وتابع« :هذا من ناحية ،من ناحية
أخرى حرص املشروع على متتني
الروابط العائلية والزوجية.
فالزواج مؤسسة قانونية ،كما
وان شروط عقد الزواج واحنالله
ومفاعيله تتعلق بالنظام العام.
ماذا بعد ،وليس لنا يف لبنان
قانون موحد لألحوال الشخصية،
فالزواج املدني احلاصل يف
اخلارج يعترب صحيحا بكافة
مفاعيله ويستوجب القيد يف
سجالت األحوال الشخصية مع
بقائه ضمن سلطة القانون الذي
احتفل مبوجبه يف بلد العقد دون
حتديد لشكل هذا العقد ،مدنيا
كان أم دينيا ،ويبقى الزواج
املعقود مدنيا يف بلد أجنيب
خاضعا لقوانني هذا البلد شكال
ومضمونا».
وأردف« :إذا كان نظام األحوال
الشخصية الذي خيضع له
الزوج ال يعرتف بهذا الزواج،
فيكون الزواج صحيحا ونافذا
ويستوجب القيد يف السجالت
املدنية دون اختاذ أي إجراء
ديين يقابله ،وإمنا على أساس
تطبيق قاعدة املكان يسود

خالل اطالق مشروع القانون
العقد ،ويبقى للمحاكم املدنية
اللبنانية الصالحية الشاملة للنظر
يف كل خالف ينشأ عن عقد
زواج مدني يف بلد أجنيب بني
لبنانيني ،أو بني لبناني وأجنيب
إذا كان مستوفيا أحكام القانون
املدني األجنيب ،أي قانون مكان
إجراء عقد الزواج طاملا ال يوجد
بعد يف لبنان قانون مدني يف
قضايا األحوال الشخصية».
وقال« :إن نقابة احملامني يف
بريوت ،وهي راعية احلريات
وسندها ،كانت وال تزال
الرائدة يف طرح القانون املتعلق
بالزواج املدني اإلختياري يف
لبنان .وها حنن اليوم ،ومن
خالل جلنة صياغة هذا املشروع،
القديم اجلديد ،أمام مشروع
قانون عصري للزواج املدني
اإلختياري عقب نيله موافقتنا
على النحو املقدم من هذه
اللجنة اليت يرأسها الزميل
الربوفسور ابراهيم طرابلسي.
إنه مشروع قانون عصري
مستوحى من أحدث التشريعات
واألنظمة املعمول بها ،ال سيما
من تلك اليت صيغت منذ عقود
يف لبنان .هذا املشروع له
الطابع اإلختياري وال ميس على
اإلطالق مؤسسة الزواج الديين،
لكنه يعطي يف الوقت عينه أي
مواطن احلق باختيار أحدى هاتني
املؤسستني ،عنيت بهما الزواج
املدني أو الزواج الديين».
أضاف« :إن نقابة احملامني
سعت وتسعى جاهدة يف إي
مشروع تقوم به ،على مراعاة
مبدأي العدالة واحلداثة .هذا
املشروع دونه عقبات ،إال أنه
يليب رغبة شرحية كبرية من
اللبنانيني وخيفف عنهم أعباء
اإلنتقال إىل البالد اجملاورة لعقد
الزواج .وإىل جانب هذا وذاك،
فاملشروع حيول دون تفكك
العائلة .والسلطة الصاحلة لعقد
الزواج هي واحدة ،دون أن
ننسى أنه ورغم إختالف الطائفة
واملذهب ،فإن املساواة يف
احلقوق والواجبات تبقى متحققة
يف هذا املشروع».
وتابع« :لقد آلينا على أنفسنا
بأن نسعى ،رغم الصعوبات
اليت واجهتنا واليت قد تواجهنا،
يف سبيل إعمال وتفعيل
مشروع قانون الزواج املدني
بالتعاون الوثيق والبناء مع
السياسية
الشرائح
خمتلف
وهيئات اجملتمع املدني توصال
إلقراره عرب السلطة التشريعية.
فاملشروع هذا هو حبجم الوطن
ويعين كل اللبنانيني ،فال إمكان
بعد اليوم لتأجيل إقامة الدولة
املدنية».
وأردف« :هلذا فإننا ندعو
اجلميع إىل املشاركة يف العمل

على إقامة الدولة املدنية بكل
أبعادها حيث ال يكون فرض
لدين باإلكراه وال رفض لدين
باإلنكار .كما وندعوهم إىل
اإلخنراط يف بناء الدولة املدنية
فبالدنا
أحرارا،
متساوين
مجهورية لبنانية والشعب مصدر
السلطات».
وختم« :يبقى أن نذكر بأن العمل
السياسي شيء ومصلحة الوطن
شيء آخر .فعندما يتحول العمل
السياسي لدى رجال السياسة
إىل معادلة أخالقية ،تسقط
كل املغريات ،وتبقى الكرامة
املرتبطة بنبل الذات ،بنبل
القضية اليت لطاملا التزم بها،
خالصتها حمبة الناس ومحاية
القيم ومصلحة الوطن».

طرابلسي

وحتدث رئيس جلنة صياغة
فؤاد
الدكتور
املشروع
طرابلسي عن «اشكالية القانون
املدني لالحوال الشخصية»،
واستعرض «مراحل اعرتاف
الدستور بالطوائف اليت زاد
عددها اىل .»18
وتطرق اىل «ظروف تشكيل
جلنة صياغة املشروع اليت جاءت
استكماال لنضال نفابة احملامني
الن هؤالء الشباب من اول
اهداف النقابة واملشروع يشكل
صيانة احلريات واالنصهار
الوطين».
وشدد على ان «حرية املعتقد
مصانة بالدستور واملشروع ال
يعين االحلاد».
واشار اىل «مشروع احلكومة
الكامل الذي صدق عليه جملس
الوزراء يف العام  1998يف عهد
الرئيس الياس اهلراوي ومل
يسلك طريقه اىل التنفيذ الن
الرئيس احلريري مل يوقعه».
ودعا اىل «ترك احلرية للناس
لتقرر وكفى استرياد قوانني
النقابة
فدور
اخلارج
من
املشاركة بالتشريع وهي حارسة
وضابطة» ،مذكرا بأن «دولتنا
هي دولة علمانية ولنتحاور حول
املشروع باالحرتام واحملبة وليس
رشق من ينادي به باالحلاد».

عبيد

وفصلت الدكتورة زينة عبيد
ابواب الكتاب والعناوين اليت
القوانني
ضمنها
اندرجت
ال ،101وحتدث عدد من
احملامني عن القوانني الواردة
حتت  4كتب هي عقد الزواج ،
احنالل الزواج ،اهلجر والوسائط
االجبارية.
اخريا اثنى احملامي موريس
اجلميل على دور النقابة واللجنة
اليت مكنت املشروع ليبصر
النور وشكر احلضور .ووزع
كتيب يتضمن املشروع على
املشاركني.

سأل النائبان حكمت ديب
ونعمة اهلل أبي نصر احلكومة،
عرب جملس النواب ،عن امتناعها
عن متابعة تنفيذ قرار جملس
شورى الدولة الصادر باإلمجاع
والقاضي بنزع اجلنسية ممن ال
يستحقها يف تاريخ .2003/5/7
وجاء يف السؤال:
« 1-بتاريخ  20حزيران 1994
صدر املرسوم رقم 94 / 5247
فقضى مبنح اجلنسية اللبنانية
ألشخاص أجانب جتاوز عددهم
املئيت ألف شخص دفعة واحدة
 ،دون ان يعرض على جملس
الوزراء خالفا ملا نصت عليه
املادتني  6و  65من الدستور
وخالفا لكل القوانني واألصول
واألعراف املعمول بها.
 2بتاريخ  1994/8/26تقدمتالرابطة املارونية من جملس
شورى الدولة مبراجعة إلبطال
املرسوم املذكور .
 3بتاريخ  2003/5/7اي بعد مضياكثر من تسع سنوات على طلب
اإلبطال أصدر جملس شورى
الدولة القرار رقم 2003/484
فقضى :بإحالة ملف القضية اىل
وزارة الداخلية إلعادة درس
ملفات األشخاص الذين حصلوا
على اجلنسية اللبنانية مبوجب
املرسوم املطعون فيه دون وجه
حق  ،او اليت اكتسبها اصحابها
عن طريق الغش والتذوير او
اليت تعترب خمالفة للدستور او
خمالفة بصورة فادحة للقانون.
 4بتاريخ  2003/8/7اصدروزير الداخلية والبلديات آنذاك
األستاذ الياس املر القرار رقم
 445قضى بتشكيل جلنة عليا
من مدنيني وعسكريني وقضاة،
إلعادة دراسة ملفات األشخاص
الذين اكتسبوا اجلنسية اللبنانية
مبوجب املرسوم املذكور واجراء
لتنقيح
الالزمة
التحقيقات
املرسوم بنزع اجلنسية ممن ال
يستحقها تنفيذا لقرار جملس
شورى الدولة.
 5بتاريخ  2003/11/13تقدمتاجلهة املدعية بواسطة وكيلها
مبذكرة تفصيلية لرئيس اللجنة
العليا العميد سعيد عيد رئيس
اللجنة املكلفة تنقيح مرسوم
اجلنسية ،تبني باألمساء ،أناس
ارتكبوا جرائم خمتلفة جنسوا،
وهم يقضون عقوباتهم يف
السجن ،وكذلك أمساء مئات
الفلسطينيني الذين جنسوا،
كما أبرزت عدة مستندات تثبت
ذلك.
 6بتاريخ  ،2004/7/12واستنادااىل تقرير اللجنة املذكورة
اليت اقرتحت سحب اجلنسية
من  1940شخصا كدفعة أوىل،
اعدت وزارة الداخلية والبلديات
مشروع مرسوم لسحب اجلنسية
من هؤالء وقعه معالي الوزير
الياس املر اال ان مشروع
املرسوم اعيد من رئاسة جملس
الوزراء دون توقيع  ،طالبة
منه ذكر سبب سحب اجلنسية
امام اسم كل شخص ورد يف
مشروع املرسوم.
 7بتاريخ  2004/12/22اعادالكرة وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرجنيه آنذاك فتقدم

مبشروع املرسوم اىل رئاسة
جملس الوزراء بعد ان نقحه مبا
يتفق وطلب الرئاسة اي تبيان
سبب سحب اجلنسية امام كل
اسم ورد يف مشروع املرسوم،
لكن األمانة العامة لرئاسة
جملس الوزراء اعادت املشروع
جمددا بتاريخ  2005/4/27اىل
وزارة الداخلية دون توقيع ودون
سبب!؟
 8حتى العام  2010ورغم كلاحملاوالت بقي قرار جملس
شورى الدولة الصادر باإلمجاع
عن أعلى سلطة قضائية إدارية
دون تنفيذ رغم كل احملاوالت
واملراجعات؟!
 9عندها ،وبتاريخ 2010/9/29وبعد أن وجهنا سؤاال اىل احلكومة
بواسطة رئيس جملس النواب،
عن سبب كل هذا التأخر املتعمد
يف تنفيذ قرار جملس شورى
الدولة،
جاء اجلواب من خالل وزير
الداخلية بأن الوزارة قامت
بتأليف جلنة جديدة وستباشر
بنزع اجلنسية ممن ال يستحقها
ومتابعة ما كانت اللجان السابقة
قد بدأت به.
دولة الرئيس،
رغم أن فخامة رئيس اجلمهورية
يف خطاب القسم ويف اكثر
من مناسبة رمسية صرح بأن
اجلنسية اللبنانية ستنزع ممن ال
يستحق ومتنح ملن يستحقها.
ورغم أن حكومتكم ،حكومة
الوفاق الوطين ،التزمت يف
بيانها الوزاري فقرة  23بتنفيذ
قرار جملس شورى الدولة ،إذ
جاء ما حرفيته:
«تلتزم احلكومة إجناز تنفيذ قرار
جملس شورى الدولة الصادر
نتيجة الطعن يف مرسوم
التجنيس بعدما شارفت وزارة
الداخلية والبلديات على اإلنتهاء
من فرز امللفات وتبويبها تنفيذا
للقرار املذكور».
كذلك التزمت حكومة الرئيس
ميقاتي «كلنا للوطن» يف بيانها
الوزاري الصفحة الرابعة حيث
ورد ما حرفيته «ستتابع احلكومة
تنفيذ القرارات الصادرة عن
جملس شورى الدولة املتعلقة
باجلنسية كما تدعو احلكومة
التوجه إلستعادتها».
هلذه األسباب نسأل حكومتكم
 1ملاذا متتنع حكومتكم عنمتابعة تنفيذ قرار جملس
شورى الدولة الصادر باإلمجاع
والقاضي بنزع اجلنسية ممن ال
يستحقها بتاريخ  2003/5/7علما
أن أحكامه ملزمة لكافة إدارات
حسبما
ومؤسساتها
الدولة
نصت عليه صراحة املادة 93
من نظام جملس شورى الدولة
بعد انقضاء أضعاف املهل
املعقولة املعطاة للتنفيذ (بعد
مضي  14سنة) على صدور قرار
اجمللس.
 2ما هو موقف حكومتكم ووزيرداخليتها مما التزمت به احلكومات
السابقة ومنها حكومتكم (حكومة
اإلمناء والتطوير) اليت تعهدت
يف بيانها الوزاري فقرة :23
إجناز تنفيذ قرار جملس شورى
الدولة الصادر نتيجة الطعن يف

مرسوم التجنيس ،كذلك حكومة
(كلنا للوطن) حيث التزمت
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة
عن جملس الشورى املتعلقة
باجلنسية.
 3ملاذا مل تنزع اجلنسية من 71747فلسطينيا منحوا اجلنسية
مبوجب املرسوم املطعون فيه حتت
ستار مكتومي القيد (،)14112
وجنسيات قيد الدرس (،)32564
(،)25071
السبع
والقرى
وأمساءهم واردة يف املرسوم
من الصفحة  240حتى  484ومن
 909حتى  928وهي مسجلة
كذلك يف مديرية الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان .كل
ذلك تنفيذا لقرار جملس شورى
الدولة ،وانسجاما مع ما نصت
عليه مقدمة الدستور على أن ال
توطني ،وال تقسيم،
وهذه األرقام مبينة يف التقرير
املوجز الذي قدمه وزير الداخلية
والبلديات آنذاك معالي األستاذ
أمحد فتفت للجنة احلوار الوطين
تاريخ  2006/3/13حول مرسوم
التجنيس رقم  94/5241املتعلق
مبنح اجلنسية اللبنانية ألجانب،
ومفاعيله.
 4ملاذا مل تعاجل احلكومة اخلللالدميغرايف اخلطري الذي أحدثه
املرسوم على حساب الطوائف
املسيحية حيث أن نسبة الذين
اكتسبوا اجلنسية منهم ال تتعدى
 % 20رغم ان وزارة الداخلية،
الوزير ميشال املر آنذاك أعدت
يف حينه ملحقا للمرسوم ،ملعاجلة
اخللل الدميغرايف املشكو منه،
لكنه مل يصدر؟!
 5ان اإلمتناع عن التنفيذ،يعطي أصحاب العالقة (الرابطة
املارونية طالبة الطعن باملرسوم)
احلق يف املطالبة بغرامة إكراهية
وفقا» ملا فرضته املادة  93من
نظام جملس شورى الدولة.
وعلى أمل تلقي جوابا مقنعا
ضمن مهلة اخلمسة عشر يوما»
ليبنى على الشيء مقتضاه ،أرجو
دولة الرئيس قبول اإلحرتام».

ديب

وكان أبي نصر وديب عقدا
مؤمترا صحافيا هلذه الغاية،
وقال ديب« :القول انه يستحيل
نزع اجلنسية ممن أخذها بوجه حق
امر غري صحيح ،فهناك قضايا
عديدة امام االدارة املختصة
مبجال النفوس ،وقد علقت
اجلنسية لكثر من الذين محلوها
بطرق ملتوية عديدة».
وطالب احلكومة «بايقاف هذه
اجملزرة حبق الشعب اللبناني»،
وقال« :هناك ختوف وقلق من
ان يكون هناك توطني وجتنيس
للفلسطينيني».
وأضاف« :أما مسالة ال  150مرتا
اليت تبنى دون تراخيص بناء
فنضعها يف هذا االطار ،فهناك
من يبين ابنية للسوريني حتت
اطار هذا التعميم الصادر عن
وزير الداخلية ،وندعو اىل وقف
العمل بهذا املرسوم وسحب
اجلنسية ممن ال يستحقها .حنن
لدينا قلق من جتنيس اشخاص
آخرين غري الفلسطينيني وال
جيوز منح اجلنسية بهذا الشكل
التزويري وغري القانوني».
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لبنانيات

رئيس اجلمهورية افتتح مؤمتر الطاقة الوطنية

صفري :الدولة القوية اليت نريدها هي دولة القانون
واملؤسسات واالقتصاد املزدهر

افتتح مؤمتر الطاقة الوطنية
اللبنانية بعنوان «حتريك عجلة
رئيس
برعاية
االقتصاد»،
اجلمهورية العماد ميشال عون
وحضوره ،يف مركز «بيال» -
بريوت.
وحضر نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة العامة
وزراء:
حاصباني،
غسان
جربان
واملغرتبني
اخلارجية
باسيل ،الدفاع الوطين يعقوب
الصراف ،وزير املال علي
حسن خليل ،االقتصاد والتجارة
رائد خوري ،الطاقة واملياه
سيزار أبي خليل ،السياحة
أواديس كيدنيان ،البيئة طارق
اخلطيب ،الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية بيار رفول ،الدولة
لشؤون مكافحة الفساد نقوال
تويين ،سفري قطر علي بن
محد املري ،والنواب :ابراهيم
كنعان ،عباس هاشم ،جيلبريت
زوين ،وليد خوري ،وأمل أبو
زيد ،حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،الوزير السابق نقوال
صحناوي ،النواب السابقون:
شامل موزايا ،حسن يعقوب،
وسليم عون ،املدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء عماد عثمان
العقيد الياس يونس ،املدير
العام ألمن الدولة اللواء طوني
صليبا العقيد بسام فرح ،رئيس
احتاد الغرف اللبنانية رئيس
غرفة بريوت وجبل لبنان حممد
شقري ،رئيس مجعية الصناعيني
فادي اجلميل ،رئيس املؤسسة
املارونية لالنتشار نعمت افرام،
والسيدة شانتال عون.
قدم احلفل اإلعالمي جورج
قرداحي والقى رئيس جملس
إدارة املدير العام لبنك بريوت
الدكتور سليم صفري كلمة قال
فيها« :أشكر الوزير جربان
باسيل على دعوتي للمشاركة
بهذا املؤمتر ،الذي يشكل أمال
للبنان ،رغم األوضاع الصعبة،
اليت متر فيها منطقة الشرق
األوسط .إن خربتي الشخصية
من املهجر إىل بريوت ،جتعلين
أستنتج أن مثة  3أسس
للنهضة واإلمناء يف لبنان،
سأمسيها  3أقانيم لقيامة
لبنان :التنمية االقتصادية،
االنصهار االجتماعي ،والتوعية
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السياسية».
أضاف« :عرب التنمية االقتصادية
تتطور الدول وتزدهر ،ومن
خالل اإلصالحات ووقف الفساد
نستطيع أن حنقق جمددا
منوا جيدا يف لبنان .واجب
الدولة أن حتافظ على األمن
واالستقرار ،ال استثمار وال
اقتصاد بال استقرار ووضع
سياسة اقتصادية رؤيوية .حنن
لسنا بلدا فقريا ،حنن بلد كانت
إدارته سيئة وظروفه صعبة،
وحتى اليوم ما زال يعاني من
داخل متعارض وخارج متدخل
بشؤوننا الوطنية».
وتابع« :أما االنصهار االجتماعي
فيعين حث اللبنانيني ليكونوا
شعبا واحدا أهدافه ومصاحله
مشرتكة .وعلينا أن نقنع
املسؤولني السياسيني بالتخلي

عن لغة التفرقة ،ولو كان
هلا مصفقون ،ألن التفرقة
والطائفية ال تبنيان أوطانا ،لكن
لغة املواطنة تؤكد أن لبنان واحد
أوحد وبلد نهائي لكل شعبه،
فوحدوا هذا الشعب ليتوحد
لبنان .جيب تأمني احلاجات
الضرورية لالنسان ليعيش
بكرامة ،وهذه احلاجات ممنوع
إهماهلا مثل اخلدمات واملستوى
املعيشي والصحة والتعليم
والضمان اإلجتماعي والبنى
التحتية اليت صارت تعيسة.
هذه اإلصالحات ضرورية جدا،
وأيضا بناء اجملتمع على أساس
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان،
احلق يف التعبري والتفكري احلر
والعيش الكريم ،وحقوق املرأة
اليت تشكل نصف اجملتمع،
نصفه اجلميل ،القادر والطموح.

كما جيب تشجيع الرتبية املدنية
يف املدارس وإعطاؤها أهميتها
يف املناهج .وهنا ،امسحوا لي
أن أقول لكم ،إن ثروتنا األهم
يف لبنان أن شعبنا متعلم،
ولكن بدل تشجيع املدارس
واجلامعات فقد كسرنا ظهرها
باإلجراءات األخرية».
وعن التوعية السياسية ،قال:
«أحد أكرب مشاكل هذا البلد هو
غياب احملاسبة ،وقدرة الطبقة
السياسية على جتديد نفسها
من دون تغيري نهجها .والسبب
األساس أن الناس ال حياسبون
ال يف صناديق االقرتاع وال على
قارعة الطريق .أمر لبنان ليس
ميؤوسا منه إذا حتسن األداء
وغلب الضمري».
أضاف« :أصبح لدينا رئيس
قوي ،ونريد دولة قوية.
والدولة القوية اليت نريدها
هي بكل بساطة دولة القانون
واالقتصاد
واملؤسسات
املزدهر ،يكون فيها املواطن هو
املرجع ،يعرب عن رأيه بكل حرية
وخيتار ممثليه بكل حرية ،هذه
هي الدميوقراطية باختصار».
وختم« :على القيادات السياسية
أن تقتنع بأن الشعب فعال مصدر
السلطات ،ومن يريد أن يدخل
التاريخ من بابه العريض جيب
أن يتذكر أن العهود اليت بقيت
يف الذاكرة هي العهود اليت
شهدت منوا وازدهارا اقتصاديا
وحببوحة .عشية الذكرى األوىل
النتخاب الرئيس ميشال عون،
كلين أمل بأن لبنان على الطريق
الصحيح للنهوض ،الرجل الذي
كرس حياته من أجل وطنه ال
ميكن أن يكون رئيسا عاديا أو
عابرا .اهلل يطول بعمرك ونرى
معك لبنان العظيم».

بيان التجمع املاروني
حنن يف التجمع املاروني Australian Maronite Community
 ،Networkرئيسًا وأعضاء ،نؤكد أن محاية لبنان من االخطار
اليت حتدق به و بناء املستقبل األفضل يستوجبان تعزيز العمل
املشرتك القادر على معاجلة األزمات يف األيام الصعاب وإجياد
احللول ألية مشكلة تعرتض أبناء البيت الواحد.....
وندرك أن الكلمات اليت جاءت على لسان النائب سرتيدا جعجع هي
مستنكرة من اجلميع رغم السياق العائلي الذي قيلت فيه وبدون
أي سابق تصميم أو سوء نية  ،اذ فتحت األبواب على مصراعيها
واألبواق ملن له «غاية يف نفس يعقوب» واتاحت فرصة ساحنة
يستغلها املغرضون املناهضون للسالم والوفاق...
كما و نأسف للتصرحيات وردود الفعل يف الوسائل اإلعالمية
ومنها مواقع التواصل االجتماعي الغري مسؤولة ملا جاء على
لسان البعض من تعليقات سلبية وتأجيجية قد تهدم جسور
الوفاق والوحدة اليت هي يف طور خامتتها املرجوة اليت حان
قطافها واملنتظرة بفارغ الصرب من مجيع االفرقاء املعينني... .
إىل ذلك نتوجه باحر التحية اىل قائد املرده الوزير السابق النائب
سليمان فرجنية ونثين على موقفه اجلبار واملسؤول إزاء هذه
احلادثة العابرة كما فعل جده من قبله إزاء الزلزال اهلائل
واملشؤوم الذي حصل يف  1978وهو صاحب القول املأثور»عفى
اهلل عما مضى» ...وكما جنب ذلك الكبري املنطقة من ويالت و
جتاوزات حمتملة آنذاك هكذا فعل احلفيد الكبري وتعاىل على
اجلراح وأغلق األبواب يف وجه االستغالليني واالنتهازيني.....
كما اننا أيضا حنيي قائد القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع
الذي سارع باالعتذار واستيعاب االمرمستهجنا املؤامرات
واحملاوالت اهلادفة إىل هدم اجلسور اليت هي على وشك أن يتم
بناؤها بني تيار املرده و حزب القوات اللبنانية وواصفا شعيب
زغرتا و بشري بالشعب الواحد ومشيدا حبكمة واخالقية النائب
فرجنية مبا يعود باخلريعلى لبنان عامة واملسيحيني خاصة... .
إن التجمع املاروني يف اسرتاليا يدعو اجلميع إىل الرتوي وضبط
النفس ألن املصلحة املسيحية والوطنية هي فوق كل اعتبار
وليبارككم الرب مجيعا.... .

صادر عن التجمع املاروني يف اسرتاليا

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم
صدق يف املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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مـقاالت وتـحقيقات

الالمركزية اإلدارية املوسّعة :إمناء لبنان أم تفكيكه؟
فراس الشويف
مرت على اتفاق الطائف الذي أوقف
 28عامًا ّ
االحرتاب األهلي ،بشكله التقليدي ،وال يكاد
لبنان خيرج من أزمة حكم حتى يقع يف أخرى.
الظروف الدولية واإلقليمية اليت رعت الطائف
ّ
تبد ً
تفكك
جذريًا .إذ تتخّبط املنطقة بني
ال
تبدلت ّ
ّ
ّ
الدول الوطنية التقليدية ،وبني «األقلمة» ،القائمة
واملذهبية واإلثنية .يف
على العصبيات الطائفية
ّ
ظل ذلك ،جياهد اللبنانيون إلعادة ترميم الطائف
حل «مقبو ً
باعتباره ًّ
ال» حال دون امتداد احلريقني
السوري والعراقي إىل الكيان الصغري ،رمبا يف
حلول «أفضل» ،حني تنضج تسويات
انتظار
ٍ
اإلقليم
«إعادة تدوير» اتفاق الطائف الذي مل ُي ّ
نفذ أهم
«انتقائية».
بنوده يف العقود الثلثة املاضية تبدو
ّ
ففي ّ
إهمال تام ألهم إصلحاته السياسية ،أي
ظل
ٍ
إلغاء الطائفية السياسية ،تندفع القوى السياسية
املوسعة حتت
اللمركزية اإلدارية
حنو تطبيق
ّ
ّ
عنوان «اإلمناء املتوازن» ،مع تقاسم الطوائف،
بشكل كامل وعلين ،ملا تبقى من هيكل الدولة
املركزية ،اهلزيلة أص ًل .يأتي ذلك بالتزامن مع
احمللية» يف سوريا
طفرة احلديث عن «اإلدارات
ّ
والعراق وفلسطني واألردن ،واندفاعة عشرات
ّ
يسمى بـ»اجملتمع املدني» يف
منظمات ما
من
ّ
لبنان لتسويق هذه العناوين وغريها .وهذا
العنوان بالذات ،يف حالة لبنان ،يعيد تدوير تأثري
القوى الطائفيةّ ،
حبلة وأدوات جديدة ،مع استمرار
احملاصصة يف جسد املؤسسات املركزية.
املوسعة وردت يف اتفاق
اللمركزية اإلدارية
ّ
الطائف حتت عنوان «اإلصلحات األخرى» يف البند
الثالث من الباب الثاني (اإلصلحات السياسية)،
ّ
كحل وسط بني املطالبني بالفيديرالية (القوات
اللبنانية واليمني اللبناني وقتها) وبني رافضي
التقسيم (القوى الوطنية) ،بعد سنوات من احلرب
الطويلة بني املشروعني .علمًا أن النظام اللبناني،
أص ًل ،ليس مركزيًا متامًا ،بل ُتعترب البلديات اإلدارة
اللمركزية األوىل ،تليها احتادات البلديات اليت
تفرخ منذ سنوات من دون اعتماد معيار واضح
ّ
للحاجات التنموية.
ويف هذا السياق ،تناقش اللجنة النيابية املنبثقة
عن اللجان املشرتكة ،هذه األيام ،مشروع قانون
اللمركزية الذي أجنزته اللجنة اليت ترأسها الوزير
السابق زياد بارود يف عهد الرئيس السابق
ميشال سليمان ،كجزء من نتائج جلسات احلوار
الوطين.

مالمح القانون

ّ
يركز أصحاب املشروع على أن اللمركزية اإلدارية
شكل
هي نظام منفصل عن الفيديرالية أو أي
ٍ
جديد من أنظم احلكم «التقسيمية» يف حالة لبنان،
وخيتصر احلاجة إىل اللمركزية اإلدارية ،أو عناصر
املوسعة ،بثلثة عناوين:
اللمركزية اإلدارية
ّ
املشاركة الدميوقراطية (إشراك املواطنني يف
إمناء مناطقهم) ،الفعالية (اإلمنائية) ،والنزاهةّ .إال
أن القانون ،بدا حامسًا جلهة أن «الدولة املركزية
الضعيفة ال تقوم بل مركزية صحيحة».
مادة ،ويقارب
يتألف مشروع القانون من ّ 147
«اللمركزية بأبعادها اإلصلحية عرب آليات تطبيقية
ً
قاعدة ،واالستقللني
وبنى هيكلية تعتمد االنتخاب
ً
وسيلة ...وحيافظ املشروع
املالي واإلداري
على صلحيات البلديات» (كتيب مشروع قانون
اللمركزية اإلدارية ّ ،)2014إال يف حالة مدينة
يتم فيها ّ
حل اجمللس البلدي فور
بريوت ،اليت
ّ
انتخاب «جملس مدينة بريوت».
ّ
(ممثلو
أكب أعضاء اللجنة النيابية
منذ أشهر،
ّ
القوى السياسية) على العمل على مشروع القانون
بندًا بندًا ،بعد االتفاق على تأجيل ّ
النقاش يف
النقاط اخللفية .وهم جنحوا حتى اآلن يف االتفاق
على ما يزيد على  45بندًا (من البند  1حتى ،35
ومن  54حتى  )64وإدخال التعديلت املطلوبة
عليها.
يف عناوينه العريضة ،يعتمد مشروع القانون
ّ
تتمتع «بالشخصية
القضاء كـ»وحدة المركزية»
املعنوية واالستقللني املالي واإلداري» ،على أن
ُينتخب يف ّ
كل قضاء جملس للقضاء بـ»صلحيات

واسعة» .وقد أخذ ذلك كثريًا من اجلدل .إذ أن
«إعادة النظر يف التقسيم اإلداري» وردت يف
اتفاق الطائف «مبا يؤمن االنصهار الوطين وضمن
احلفاظ على العيش املشرتك ووحدة األرض
والشعب واملؤسسات»ّ .إال أن جلنة بارود اعتمدت
تقسيمات ألقضية جديدة يف احملافظات اجلديدة،
«تتكون غالبيتها
سيما عكار والبقاع الشمالي،
ّ
ال ّ
من لون طائفي أو مذهيب معني» ،كما يقول أكثر
من نائب من أعضاء اللجنة .وعلى هذا األساس،
«هربت» اللجنة من إعادة البحث يف التقسيمات
احلالية كوحدات
اإلدارية ،واعتمدت التقسيمات
ّ
المركزية تنشأ فيها جمالس األقضية.

مجالس األقضية :دورها وصالحياتها

تبدأ عملية تشكيل جمالس األقضية من انتخاب
«اهليئة العامة للقضاء» باالقرتاع املباشر يف ّ
كل
بلدة أو مدينة ضمن القضاء .وينبثق جملس القضاء
عن اهليئة العامة انتخابًا .وحبسب جداول يظهرها
مشروع القانون ،فإن كل  5000شخص وما دون
مسجلني يف بلدة واحدةّ ،
ميثلهم ممثل واحد يف
ّ
ولكل  5001إىل  10000شخص ممثلن،
اهليئة،
ّ
ّ
ثم يضاف ممثل عن كل عشرة آالف شخص آخرين.
ّ
املسجلني يف  %84من القرى والوحدات
وألن عدد
ّ
يف لبنان أقل من مخسة آالف شخص ،وحتى ال
ٍ
عدد
تسيطر املدن على قرار القرى ،جرى اعتماد
موحد جملالس األقضية بـ  12عضوًا ينتخبون على
ّ
أساس نسيب .وبعد نقاش ،حسمت اللجنة إجراء
ّ
املثقلة»،
عملية االنتخاب على أساس «النسبية
أي يف حال تواجهت الئحتان يف انتخابات جمالس
األقضية ،يكون رئيس جملس القضاء ونائبه حكمًا
من عداد اللئحة الفائزة بـ  %51من األصوات،
ويتم إكمال باقي األعضاء على أساس النظام
النسيب .أما انتخاب القاطنني يف القضاء من
املسجلني فلم ُحيسم بعد ،علمًا أن غالبية
غري
ّ
املشاركني ّ
يتفقون على أن اخلدمات يف القضاء
املسجلني فحسب .ويف
السكان وليس
ّ
تعين كل ّ
هذا السياقّ ،
يؤكد أكثر من عضو يف اللجنة بأن
االجتاه هو للتوافق على اقرتاع القاطنني وانتخاب
ّ
ممثلني عنهم يف اهليئات العامة لألقضية ،مع
اعتماد اآللية اليت اقرتحها مشروع قانون جلنة
بارود بأن يكون هناك ممثل واحد لكل عشرين
ألف مقيم يف القضاءّ .إال أن النائب آالن عون
ّ
يتم حسم هذا ّ
النقاش بعد .فاحلذرون
يؤكد أنه مل ّ
من هذا الطرح خيشون من أن هذه اآللية قد تربط
املقيمني أكثر مبكان سكنهم (كما هو حاصل اآلن
يف ضواحي بريوت حبكم األمر الواقع) وتبعدهم
عن قراهم ،كما خيشون من طغيان تأثري املقيمني
املسجلني ،وحتديدًا يف أقضية مثل
على قرار
ّ
بعبدا واملنت الشمالي وبريوت وطرابلس.
متلك اهليئة العامة للقضاء ثلث صلحيات أساسية:
التمثيل (انتخاب الرئيس ونائبه بتفويض من
الناخبني) ،املشاركة (مصادقة اهليئة إلزامية على
القرارات األساسية اليت يتخذها جملس القضاء،
تشكيل جلان ،التفكري والتخطيط) ،واملراقبة (حق
نزع الثقة عن اجمللس ككل أو عن أحد أعضائه
أما جملس القضاء فهو
أو عن رئيسه أو نائبه)ّ .
«السلطة التنفيذية» و»يدخل يف اختصاصه كل
عامة يف نطاق القضاء ،مع
عمل ذي طابع أو منفعة ّ
مراعاة اختصاص اجملالس البلدية» ،حبسب املادة
 .54وأضافت اللجنة النيابية على هذه املادة أن
«جمللس القضاء صلحية أن يقدم توصياته يف
املواضيع ذات املصلحة العامة للقضاء واليت خترج
عن اختصاصه.»...
تتحدد
وحبسب املادة  ،55فإن صلحيات اجمللس
ّ
باآلتي (على سبيل املثال ال احلصر) :إعداد مشروع
موازنة القضاء ،إعداد مشاريع أنظمة جملس
القضاء املوضوعة مناذجها من قبل وزارة اإلدارة
احمللية (اليت يقرتح املشروع إنشاءها) ،الطلب من
ّ
جملس اخلدمة املدنية إجراء املباراة أو االمتحانات
للوظائف امللحوظة يف ملك جملس القضاء،
وضع اسرتاتيجية عامة لتنمية القضاء ،ختطيط
وتنفيذ أشغال البنى التحتية ،مبا فيها السدود
والبحريات وجماري األنهر وإنتاج الطاقة ،إقامة
مشاريع إنتاجية ،إدارة املشاعات والغابات ،قبول

اهلبات النقدية والعينية غري املشروطة املقدمة من
اجلهات الرمسية أو اخلاصة أو من أي جهة أجنبية
حكومية أو منظمات حكومية أجنبية (جلنة بارود
مل تلحظ عبارة «غري املشروطة») ،تنظيم النقل
العام ،وضع خطة التنمية السياحية والثقافية،
ختطيط الطرق احمللية ،إنشاء احلدائق...
ويرد يف املادة  57أنه تعترب قرارات اجمللس نافذة
دومنا حاجة ألي تصديق أو مراجعة من أي كان،
باستثناء القرارات املتعلقة باألمور التالية حصرًا:
محاية املواقع األثرية والطبيعية ،محاية منابع
املياه ،املخططات التوجيهية العامة والتصاميم
التفصيلية ونظام البناء واإلفراز التابعني هلا،
لكامل القضاء أو جلزء منه ،ختطيط وتنفيذ أشغال
البنى التحتية مبا فيها السدود والبحريات اليت
تقع على جماري األنهر اليت تتجاوز القضاء الواحد،
إنشاء املرافئ البحرية واملطارات.

«األمن» والواردات

ينشأ يف القضاء ،حبسب املادة  62من مشروع
القانون ،جهاز شرطة على مستوى القضاء يرتبط
قوة
برئيس اجمللس ،و»تعترب شرطة القضاء ّ
ّ
ّ
تتوىل «حفظ
مسلحة من عداد الضابطة العدلية»،
األمن والتنسيق مع األجهزة األمنية والعسكرية،
تنظيم السري بالتنسيق مع مفارز السري يف قوى
األمن الداخلي والشرطة البلدية املختصة ،وضع
تقارير باملخالفات ،وتنظيم حماضر الضبط ،إجراء
األولية يف اجلرائم املشهودة واجلرائم
التحقيقات
ّ
متس السلمة العامة ،ممارسة مهام الشرطة
اليت
ّ
اجملتمعية .ولشرطة القضاء أن تطلب مؤازرة
القوى األمنية حيث تدعو احلاجة»ّ .إال أن اللجنة
النيابية أدخلت على هذه املادة تعديلت جوهرية،
فبدأت املادة بعد التعديل بأنه «مع مراعاة
صلحيات البلديات وأجهزة الشرطة البلدية ،ينشأ
جهاز شرطة وتعترب من عداد معاوني الضابطة
العدلية ،وتولي اجلهاز حفظ النظام يف نطاق
ّ
ومت إسقاط مهام القيام بالتحقيقات
القضاء»،
حيزًا من
ومهام الشرطة اجملتمعية .وهذا البند أخذ ّ
النقاش ،إذ أن الصلحيات الواسعة اليت وضعتها
حتوهلا إىل أجهزة أمنية
جلنة بارود لشرطة القضاء ّ
جديدة يف األقضية .وبعد النقاش ،توصلت اللجنة
إىل ضرورة حصر الصلحيات ،ومت تعديل املادة
 ،64وأوكل إىل املعهد الوطين لإلدارة إعداد
وتدريب العاملني اإلداريني يف البلديات وجمالس
األقضية ،كما يعهد إىل قوى األمن الداخلي إعداد
وتدريب الشرطة البلدية وشرطة األقضية.

ومع أن اللجنة النيابية مل تبدأ بعد بنقاش مالية
القضاء ،الذي يبدأ يف املادة ّ ،78إال أنه للقضاء
واردات واسعة ،عمادها عدد من الضرائب
والرسوم اليت كانت تقتطعها السلطة املركزية،
من دون زيادة ضرائب جديدة ،باإلضافة إىل إنشاء
الصندوق اللمركزي الذي يفرتض أن ّ
حيل مكان
الصندوق البلدي املستقل .ويلفت بارود اىل أن
االستقلل املالي يضمن حق اجملالس يف التصرف
مبواردها املالية (ضمن ضوابط القانون)...
وسعيها لتأمني موارد كافية ،مع تأكيده على أن
املهمة هي رفع نسبة اإلنفاق احمللي من
املسألة
ّ
إمجالي اإلنفاق العام ،من  5ــــ  %7حتى .%20
تؤمنها واردات
ويربط الواردات مبا نسبته ّ %40
تؤمنها واردات
الصندوق اللمركزي ،و%60
ّ
القضاء ،مع التأكيد على أن اللمركزية ،يف
حال تركت األقضية تعتمد على قدراتها الذاتية
فحسب ،تكون قد ضربت مفهوم اإلمناء املتوازن.
وبالتالي ،فإن املطلوب من السلطة املركزية
أن تعادل بني حاجات القضاء ونسب استفادة
تؤمن
األقضية من الصندوق اللمركزي ،حبيث
ّ
اإلمناء املتوازن يف األقضية.

«الجمهورية اللبنانية دولة واحدة»

ّ
النواب املشاركني يف عمل اللجنة
تتوقع غالبية
ّ
النيابية إقرار القانون يف والية جملس النواب
ّ
تتمنى .وحده الوزير السابق
احلالي ،أو هكذا
زياد بارود يعتقد بأن إقرار القانون حيتاج إىل
ليمر جنبًا إىل جنب مع جملس
تسوية سياسية
ّ
ّ
الشيوخ .يأسف بارود ألن اللجنة النيابية اتفقت

على إعادة منصب القائمقام الذي ألغاه مشروعه،
ّإال أن الوزير السابق خالد قباني والنائب غسان
يصران على أن منصب القائمقام حيفظ
خميرب
ّ
دور الدولة املركزية يف األقضية .وفيما يؤكد
خميرب وقباني والنائب آالن عون وبارود أن
مشروع اللمركزية اإلدارية ليس مرحلة من مراحل
الفيديرالية ،بل نظام منفصل ،وأنه يراعي اتفاق
الطائف والدستور بالتأكيد على وحدة الدولة،
يشري النائب نواف املوسوي إىل إدخال تعديلت
التحول إىل
جوهرية على املشروع ملنعه من
ّ
مشروع تقسيمي ،ال سيما يف املادة األوىل ،اليت
أصبحت صيغتها كاآلتي« :اجلمهورية اللبنانية
موحدة ذات سلطة مركزية قوية
دولة واحدة
ّ
ّ
تتمثل يف املناطق وفق نظام اللحصرية اإلدارية
(حمافظ ،قائمقام ،فروع اإلدارات العامة.)...
موسعًا على
تعتمد الدولة اللبنانية نظامًا المركزيًا
ّ
مستوى البلديات واألقضية تتمتع بالشخصية
املعنوية واالستقللني اإلداري واملالي وتدار من
حملية منتخبة متارس صلحياتها وفقًا
خلل جمالس
ّ
ألحكام هذا القانون وسائر القوانني املرعية اليت
ال تتعارض مع أحكامه».

األخطار والهواجس

بري إن «اللمركزية اإلدارية
يقول الرئيس نبيه ّ
وردت يف اتفاق الطائف من ضمن اإلصلحات
األساسية لتطوير النظام السياسي اللبناني»،
لكنه ّ
ّ
يؤكد لـ»األخبار» «أنين لن أقبل أي استقلل
مادي أو أمين هلذه اجملالس .لقد دفع اللبنانيون
مثنًا غاليًا لضرب مشروع تقسيم لبنان ،ولن
حيصل على األمر يف قانون اللمركزية اإلدارية
أو ً
ال إلحقاق اإلمناء املتوازن».
الذي يهدف ّ

وفيما تعترب اللمركزية اإلدارية يف دول العامل
تطور النظام السياسي واإلداري يف
دلي ًل على
ّ
اهلوية والوطنية،
دول حسمت بغالبيتها أزمات
ٍ
ّ
مكان آخر .إذ ال يزال ّ
النقاش
يبدو لبنان يف
ٍ
ّ
متخلفًا عن عناوين
اجلدي بني اللبنانيني،
ّ
«بديهية» مثل حتديد العدو والصديق واملوقف
من سلح املقاومة والصراع العربي ــ اإلسرائيلي،
واملخيمات
كما املوقف من النازحني السوريني
ّ
ّ
وحل مسألة اللجئني الفلسطينيني.
الفلسطينية
فض ًل عن أن االنقسام السياسي يف البلد ،جتري
مذهبته ضمن جو عام تفكيكي يضرب املنطقة،
حملية يف سوريا والعراق على
ليفرز إدارات
ّ
ضيق .وما جيري اليوم يف ما
أساس هوياتي
ّ
تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية ،هو توزيع
كامل حلصص الطوائف ،وحصرها يف يد جهات
واحدة داخل كل طائفة .والسؤال األساس :ما
الضامن ،يف ّ
ظل واقع بعض األقضية احلالية
معينة ،أن
اليت حتمل أكثريات مذهبية أو طائفية
ّ
ّ
حتل هذه املتحدات ،يف نفوس املواطنني ،مكان
االنتماء الوطين العام ،الذي يعاني خل ًل أص ًل؟
طاملا أنه مل يعد من حاجة للمراكز اجلامعة يف
سيما مدينة بريوت ،يف ظل غياب
حالة املدن ،ال ّ
العامة وشبكات الطرق احلديثة،
تام لوسائل النقل
ّ
اليت ّ
تؤمن عادة يف الدول ،استمرار دورة احلياة
بني األطراف وبني العواصم ،وتربط الشعور
الوطين باملصلحة العامة لدى األفراد واجلماعات.
ٍ
ملحظة حول اعتماد التقسيمات اإلدارية
بد من
وال ّ
القدمية .إذ أن حدود غالبية األقضية اللبنانية
اعتمدت حدود القضاء وقوعه بني نهرين ،ما مينع
أي جملس من جمالس األقضية التصرف بأي نهٍر
وحيدًا .وعلى الرغم من أن األحزاب والطوائف ّ
تؤثر
إىل ٍ
حد كبري مبجالس البلدياتّ ،إال أن حيز التأثري
يكون أكرب للقوى احمللية ،من الروابط والعائلت
والبيوتات الصغرية يف القرى ،وهذا األمر ،على
ّ
ّ
التحكم الكامل
علته ،مينع الطوائف واألحزاب من
ّ
ّ
احمللية ،إال أن وجود
بالقرار احمللي للمجالس
ّ
ّ
سيؤثر سلبًا على تأثري القوى
جمالس األقضية،
احمللية ،ويسمح للطوائف والقوى السياسية اليت
ّ
ّ
بالتحكم الكامل بقرارات
تسيطر على األقضية،
احمللية
جمالس األقضية ،مع ضيق هامش القوى
ّ
شيئًا فشيئًا ،وصو ً
ال إىل احتكار القرار من قبل
الطوائف.
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عــرب وعــالم

الخرتاقهم منظومة املعلوماتية للجنة الوطنية للحزب الدميوقراطي

وزراء روس على الئحة «املـتواطئني» يف أمـريكا
كشفت صحيفة «وول سرتيت
جورنال» أن وزارة العدل
األمريكية مجعت أدلة كافية
التهام  6أعضاء يف احلكومة
منظومة
باخرتاق
الروسية
الوطنية
للجنة
املعلوماتية
قبل
الدميوقراطي
للحزب
انتخابات الرئاسة األمريكية
العام املاضي.
وأشارت إىل أن حمققني
ومدعني يف واشنطن وفيالدلفيا
وبيرتسبريغ وسان فرانسيسكو
تعاونوا يف التحقيق ،وأن
دعوى قضائية قد ترفع يف
امللف العام املقبل.
ويؤكد خرباء أن مولر ،وهو
مدير سابق ملكتب التحقيقات
الفيديرالية (أف بي آي)،
«ميلك بعد مرور مخسة أشهر
على تكليفه مهماته ،عناصر
كافية ملالحقة مجيع مسؤولي
لرتامب
االنتخابية
احلملة
املرتبطني بالقضية .كما أنه
جنح يف إسكات اجلمهوريني
الذين طالبوا بوقف التحقيق
احلساس جدًا».
وخالل مرافعة أمام احملكمة،
دفع حمامي املدير السابق حلملة
ترامب االنتخابية بول مانافورت،
والذي وجه إليه احملقق روبرت
مولر مع املستشار السابق ريك
غيتس اتهامات يف قضية
تواطؤ محلة تدخل روسيا يف
انتخابات  ،2016بأن األدلة ضد

موكله «ضعيفة» وأن القضية
«مزيفة».
إىل ذلك ،سحب سام كلوفيس،
وهو مستشار بارز لرتامب خالل
احلملة االنتخابية ارتبط امسه
جبورج بابادوبوليس الذي
اعرتف بأنه تواصل مع موسكو
لنيل معلومات تستخدم يف
مهامجة املرشحة الدميوقراطية
هيالري كلينتون ،ترشيحه
لشغل منصب يف اإلدارة.
وتشري مصادر مطلعة إىل أن
احملققني قد يكونوا استجوبوا
كلوفيس وكوري ليواندوسكي
إضافة إىل مسؤولني آخرين يف
احلملة شاركوا يف االتصاالت،
مل تكشف هوياتهم يف
الوثائق .ورأوا أن هؤالء «جيب
أن يفكروا مع أعضاء آخرين يف
فريق ترامب يف التعاون يف
شكل أكرب مع احملققني إلنقاذ
أنفسهم».
وأعلن البيت األبيض أن
الرئيس «ال يذكر ما أوردته
وثائق حملكمة االثنني بأن
بابادوبولوس قال خالل اجتماع
حلملته يف  31آذار (مارس)
 2016إنه يستطيع تنظيم
اجتماع بني ترامب والرئيس
الروسي فالدميري بوتني».
ويف اتصال هاتفي مع صحيفة
«نيويورك تاميز» ،قال ترامب
إن «حتقيق مولر مل يقرتب منه
شخصيًا على اإلطالق ،وإنه

ليس قيد التحقيق كما يعلم
اجلميع».
وصف
ترامب
وكان
بابادوبولوس الذي يرى خرباء
أن «اعرتافه بالذنب» ميثل
تقدميًا ذكيًا من احملقق احملنك
مولر باعتباره «شاهدًا متعاونًا
وميلك عناصر ملموسة حول
وجود اتصاالت بني فريق
ترامب وروسيا» ،بأنه «شاب
متدن تبني
متطوع على مستوى
ٍ
أنه كاذب».
ويف جلسة استماع ثانية
لشركات التكنولوجيا أمام جلنة
االستخبارات يف الكونغرس،
قال املستشار العام يف
«فايسبوك» ،إن املساعي
الروسية لبث معلومات مضللة
وإثارة اخلالفات قبل االنتخابات
 2016استخدمت أيضًا موقع
«إنستاغرام» للتواصل.
وقال إن «حواىل  20مليون
أمريكي اطلعوا على تعليقات
روسية
حسابات
نشرتها
مشبوهة على إنستاغرام»،
يف
«اكتشفنا
مضيفًا:
الساعات الـ 48املاضية120 ،
ألف تعليق مصدره روسيا على
إنستاغرام».
وتضاف أرقام «إنستاغرام» إىل
حنو  126مليون أمريكي اطلعوا
على تعليقات على «فايسبوك»
نشرتها كيانات روسية خالل
احلملة االنتخابية.

الفروف يبحث مع تيلرسون سبل القضاء على اإلرهاب يف
سورية والتسوية السياسية لألزمة فيها
حبث وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف مع نظريه
األمريكي ريكس تيلرسون مسألة
القضاء على اإلرهاب يف سورية
وتكثيف دعم عملية التسوية
فيها مشددا على منع تسييس
عمل اآللية املشرتكة لألمم
املتحدة ومنظمة حظر األسلحة
الكيميائية.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية
يف بيان امس االول «إن الوزيرين
أجريا مببادرة من اجلانب األمريكي
حمادثات هاتفية تناولت اجلوانب
امللحة للجهود الرامية إىل القضاء
على بؤرة اإلرهاب يف سورية
وتكثيف الدعم الدولي للتسوية
السياسية فيها مع احرتام وحدة
أراضيها وعرب تطوير احلوار
الوطين الشامل بالتوافق مع
القرار الدولي .»2254
وأضافت اخلارجية إن «الفروف
شدد على وجوب منع تسييس
أنشطة االلية املشرتكة لألمم
املتحدة ومنظمة حظر األسلحة
الكيميائية اخلاصة بالتحقيق يف
اهلجمات الكيميائية باإلضافة إىل
ضرورة تنفيذ عملها وفقا ملعايري
معاهدة حظر األسلحة الكيميائية
أثناء التحقيق يف حاالت استخدام
املواد السامة يف سورية».
وأشارت اخلارجية إىل أن الوزيرين
تطرقا أيضا إىل بعض جوانب
العالقات الروسية األمريكية
وجدول االتصاالت املقبلة بني
اجلانبني واتفقا على مواصلة

احلوار حول مجيع املواضيع اليت

تشكل االهتمام املتبادل.

اجليش السوري ينفذ عمليات مكثفة الجتثاث
ما تبقى من إرهابيي “داعش” يف دير الزور

واصلت وحدات اجليش العربي
السوري العاملة يف ديرالزور
عملياتها بنجاح ضد جتمعات
وفلول إرهابيي تنظيم «داعش»
فيما تبقى من األحياء يف اجلهة
اجلنوبية ملدينة ديرالزور وعلى
اجتاه مدينة البوكمال يف أقصى
الريف الشرقي للمحافظة وسط
انهيارات كبرية يف صفوف
اإلرهابيني.
ويف دير الزور نفذت وحدات
اجليش بإسناد الطريان احلربي
وسالح املدفعية عمليات مكثفة
الجتثاث ما تبقى من إرهابيي
تنظيم «داعش» يف أحياء احلميدية
واجلبيلة والرشدية واحلويقة
والعرضي والشيخ ياسني ما أدى
إىل مقتل العديد منهم وتدمري
حتصينات وأوكار هلم.
ويف صورة تعكس مدى االنهيار
والتخبط الذي يعيشه التنظيم
التكفريي جراء تكبده خسائر
كبرية وتقهقره أمام وحدات
اجليش لفت املراسل إىل أن
عددا من املتزعمني امليدانيني
يف التنظيم االرهابي يطلقون
نداءات عرب مكربات الصوت تدعو
إرهابيي التنظيم لعدم الفرار
والثبات وقتل أي عنصر حياول
تسليم نفسه لوحدات اجليش

حتى ينجو حبياته.
وعلى حمور العمليات باجتاه
مدينة البوكمال بني املراسل أن
وحدات اجليش وبدعم ناري من
سالح املدفعية والطريان احلربي
دمرت حتصينات وآليات ومقرات
للتنظيم االرهابي يف بلدة حمكان
جنوب مدينة امليادين اليت استعاد
اجليش السيطرة عليها بالتعاون
مع القوات الرديفة واحلليفة يف
 14الشهر املاضي.
ونفذ الطريان احلربي غارات جوية
على مقرات وحتصينات التنظيم
اإلرهابي يف مدينة القورية جنوب
شرق مدينة ديرالزور بنحو 45
كم على اجتاه البوكمال أسفرت
عن مقتل العديد من اإلرهابيني
من بينهم أبو عمر راوة وأبو بكر
التكرييت وأبوشيماء العراقي وهم
من متزعمي «داعش» يف ريف
ديرالزور الشرقي.
وتتابع وحدات اهلندسة ع عملية
إزالة األلغام والعبوات الناسفة
واملفخخات اليت خلفها تنظيم
«داعش» اإلرهابي يف أحياء
املطار القديم وكنامات والرصافة
والثانوية الصناعية واملعهد
الصناعي والشارع املؤدي لدوار
غسان عبود بعد استعادة اجليش
السيطرة عليها أمس االول.

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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اســرتاليا يف أسبوع

انتخابات مبكرة يف كوينزالند والـتأمني وزير احراري يقول «سيدني امتألت والناخبون العمال يرتبص حبكومة تورنبول وجويس خرج
الصحي اخلاص حتت اجملهر من جديد
من الباب ليعود من الشباك
ضجروا من اعمال االنشاءات املستمرة»

تصحو اسرتاليا على وقع
العديد من االخبار السياسية
واالقتصادية فمن املقرر ان
تعلن اليوم رئيسة حكومة
AnnAstAciA
كوينزالند
انتخابات
PAlAszczuk
برملانية مبكرة يف الوالية
ستكون على االرجح يف 25
تشرين ثاني نوفمرب.
قرار زعيمة العمال يف كوينزالند
جاء بفعل خسارة حزبها للنائب
 Rick WilliAmsبعد الشكوى
االخرية حول فضيحته بانه هدد
صاحب صحيفة حملية.
وبعد هذه الشكوى قررت
 PAlAszczukابعاد النائب
 WilliAmsيوم اجلمعة مما
يهدد استمرار حكومة االقلية
اليت ترتأسها يف مواصلة
عملها.
ومع توقع االعالن اليوم عن
االنتخابات املبكرة يف كوينزالند
فان حظوظ احلزبني الرئيسني
يف الوالية وهما العمال والوطين
االيربالي تبدو متقاربة جدًا.
وتقول املعارضة (احلزب الوطين
الليربالي) بان املعركة على فوز
االنتخابات ستكون غاية يف
الصعوبة على طريف السياسة
يف كوينزالند.
وبانتظار االعالن اليوم عن
هذه االنتخابات فان احلزبني
يستعدان للبدء حبملة سريعة
خاصة وان مراكز االقرتاع
ستفتح ابوابها بعد اقل من
شهر واحد على اقصى تقدير.
ومن كوينزالند ننتقل اىل
السياسة الفيدرالية حيث من
املتوقع ان يبدأ رئيس الوزراء
مالكومل ترينبول زيارة اىل
اسرائيل االثنني بعد أن أرجأها
بسبب قرار احملكمة العليا الذي
صدر اجلمعة والذي جرد مخسة
من الربملانيني من مناصبهم.
ومن بني الذين مت جتريدهم
من اهلية اجللوس يف جملس
النواب نائب رئيس الوزراء
بارنابي جويس والذي كان
ينوب عن ترينبول خالل سفراته
خارج البالد.
ولكن جتريد جويس اجلمعة من
منصبه حدا برئيس الوزراء
اىل تأخري زيارته اىل اسرائيل
الختيار من ينوب عنه يف تسيري
امور البالد يف غيابه.
وقد تعقدت االمور ليل اجلمعة
بني طريف االئتالف احلاكم وهما
االحرار والوطنيني اثر اصرار
االخري على ان يكون النائب
لرئيس الوزراء وزير شؤون
السكان االصليني nigel
الزعيم
وهو
scullion
املؤقت احلالي للوطنيني ورأى

االحرار احقية وزيرة اخلارجية
جولي بيشوب باملنصب خلربتها
السياسية وقدم تارخيها يف
جملس الوزراء.
ومل يتم حل االشكال اال ظهر
السبت حيث اعلن ترينبول بان
بيشوب ستكون نائبته وستقوم
باعمال رئيس الوزراء يف الفرتة
القادمة.
وزير شؤون قدامى احملاربني
 DAn tehAnوالذي سبق
ترينبول اىل اسرائيل للتحضري
لزيارة االخري قال بان ارجاء
الزيارة لبعض الوقت مل
يكن امرًا حمرجًا لكانربا امام
االسرائيليني.
واضاف ان املهم يف نهاية
املطاف ان ترينبول سيقوم
بهذه الزيارة.
واخريًا ننتقل يف هذه اجلولة اىل
قضايا الـتأمني الصحي اخلاص
حيث يبدو ان شركات التأمني
اصبحت مرة ثانية حتت اجملهر
يف اسرتاليا.
فقد تشهد الفرتة القادمة ارغام
شركات التأمني الصحي اخلاص
على الكشف عن رواتب كبار
موظفيها التنفيذيني خاصة وان
هذه الشركات تستلم باالمجال
مبلغ ستة مليارات دوالر سنويًا
من اموال دافعي الضرائب.
الدايلي
صحيفة
وكشفت
تليغراف الصدارة اليوم عن
ان السيناتور العمالي سام
داستياري يدرس حاليا التقدم
مبشروع قانون للربملان حول
قطاع التأمني الصحي اخلاص.
وقد اكد ديستياري يف حديث
حصري مع الصحيفة ان احلاجة
تدعو اىل ان يكون هذا القطاع
شفافًا.
واشار السيناتور العمالي اىل
ان العديد من مقدمي التأمني
الصحي اخلاص يعملون على
انهم منظمات غري رحبية مما
جيعلهم مبنائ عن كشف رواتب
كبار موظفيهم.
تأتي مطالبة ديستياري يف
وقت ارتفعت فيه قيمة اقساط
التأمني الصحي اخلاص يف كافة
الواليات االسرتالية وخاصة يف
نيو ساوث ويلز اليت اصبح
سكانها يدفعون زيادرة بنسبة
 %14عما كان يدفعونه قبل
سنتني وتأتي بعدها فيكتوريا
بنسبة .%13
وزير الصحة الفيدرالي gReg
 huntقال بان ارتفاع اسعار
التأمني الصحي اخلاص ارغم
احلكومة على ادخال تغيريات
جذرية على قطاع التأمني
الصحي اخلاص.
املصدرsBs :

قال وزير احراري بارز يف
والية نيو ساوث ويلز بان
مدينة سيدني امتألت بالناس
وان الناخبني ضجروا من اعمال
االنشاءات والتطوير املتواصلة.
واكد الوزير DAviD elliott
يف مقابلة حصرية مع صحيفة
الدايلي تيلغراف بان على
احلكومة ان تضع خطا ًفاص ًال
لتحديد اعمال بناء وانشاء
املنازل واال تعرضت هلزة من
الناخبني.
وبعد اسبوع واحد فقط من اعالن
شركات االنشاءات خلطط جديدة
لبناء  20الف وحدة سكنية يف
مناطق مشال غربي سيدني فان
النائب والوزير  elliottقال
للصحيفة «يكفي ذلك» عليهم
التوقف.
الوزير
elliott
وليس
االحراري الوحيد يف الوالية
الذي يقف بالضد من اعمال
التطوير العقاري اجلديدة بل
انه يقول ان اربعة من زمالئه

حذروا من حصول ردة فعل من
الناخبني يف حال استمرت هذه
االعمال التطويرية.
وطالب الوزير احلكومة بااليفاء
بالتزاماتها ببناء مستشفى يف
 Rouse hillوانشاء مدارس
املواصالت
وتطوير
جديدة
العامة قبل السماح باي خطط
تطوير عقاري.
DAviD
الوزير
وسيسعى
 elliottاىل تقديم طلب
اىل وزير التخطيط يف والية
نيو ساوث ويلز لاللتزام بوقف
مجيع اعمال التطوير العقاري
اجلديد حتى جيري انشاء مدارس
وحمطات باص جديدة يف
املناطق اليت سيتم املوافقة
على تطويرها.
وحذر  elliottمن ان عدم
تطوير البنى التحتية ملناطق
جبوانب
سيعود
سيدني
سلبية على حكومة االحرار يف
االنتخابات املقبلة.
املصدرsBs :

الطيار املنحوس ..قصص مأساوية
مع  3زوجات

لقي رجل أسرتالي مصرعه مع
خطيبته اجلديدة إثر حتطم طائرة
صغرية كانا يقودانها مشالي
مدينة سيدني ،طاويا بذلك
سلسلة مآسي اللواتي ارتبطن
به.
وأوردت صحيفة «التلغراف»
األسرتالية ،السبت ،أن رجل
األعمال غرانت بريلي فقد
زوجته األوىل كيم قبل سنوات
بعدما أمل بها عارض صحي.
وحاول الرجل ترميم حياته
فتعرف على سيدة أخرى امسها
كلريي سامبسون ،لكن األخرية
قتلت إثر حادث سري يف ايار

.2016
وطارده املوت يف املرأة الثالثة،
إذ أقلع يف طائرة صغرية قرب
سيدني السبت مع خطيبته
اجلديدة سوزان رولدا ،لكن
الطائرة هوت يف غابة جماورة
وقتل االثنان.
واستذكرت عائلته يف بيان جناح
ابنها يف اجملال املالي وووصفته
بـ»الطيار االستثنائي» الذي
أحبه الكثريون ،وما جعل موته
مأساويا أنه ليس طيارا هاويا،
بل حمرتف لديه آالف الساعات
من التحليق يف السماء.
املصدرsBs :

يصارع رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول حلماية حكومته من
السقوط اثر اخلسارة املفاجئة
الثنني من الوزراء املهمني مما
يوجه تهديدًا كبريًا لسيطرة
االئتالف على الربملان.
وكانت احملكمة العليا قد
اصدرت قرارها املرتقب بعدم
اهلية مخسة برملانيني من
اصل سبعة لعضوية الربملان
الفيدرالي على خلفية قضايا
ازدواج اجلنسية اليت مينعها
الربملانيني
على
الدستور
الفيدراليني.
ومن بني اخلمسة الذين جردتهم
احملكمة من عضوية الربملان
نائب رئيس الوزراء بارنابي
جويس وعضوة جملس الشيوخ
فيونا ناش.
وبعد اقل من ساعة واحدة على
اعالن احملكمة لقرارها حترك
تورنبول ليؤجل اوال زيارة كان
من املفرتض ان يقوم بها
اىل خارج البالد وليعزز وضع
حزبه يف الربملان باالعالن عن
انتخابات فرعية ستجري يف
 2كانون اول سيشارك فيها
جويس.
وستعين هذه االنتخابات حبسب
صحيفة االسرتاليان الصادرة
اختبارًا حقيقًا لدعم الناخبني
لالئتالف احلاكم خاصة وان
بارنابي جويس قد بدأ بالفعل
محلة اعادة انتخابه من حانة
يف دائرته االنتخابية neW
.englAnD
وفيما يستعد رئيس الوزراء
اىل وضع خطط جديدة الجراء
تعديل وزاري يف صفوف
حكومته ،بدأت بوادر توتر بني
االحرار والوطنيني حول البديل
الذي سيخلف نائبة زعيم احلزب
الوطين فيونا ناش واليت
قامت اجملكمة العليا باقالتها
من منصبها يف عضوية جملس
الشيوخ.
وقد ادى اخلالف اجلديد اىل
تاخري اصدار بيان الليلة املاضية
حول بديل السيدة ناش فاالحرار
يصرون على ان يكون البديل
مرشحتهم النتخابات الشيوخ
السابقة hollie hughes
فيما يريد الوطنيون ان يكون
البديل منهم.
وقد تسبب هذا اخلالف بتأجيل
خطط رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول باالعالن عن من سيكون
رئيس الوزراء بالوكالة عندما
يكون يف حالة سفر خارج البالد
حيث يطالب الوطنيون ان يكون
الوكيل زعيمهم املؤقت nigel
 scullionالذي يشغل حاليا

منصب وزير شؤون السكان
االصليني.
االحرار من جانبهم يصرون
على ان يكون رئيس الوزراء
بالوكالة وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب لقدمها يف التأريخ
السياسي والهمية منصبها يف
جملس الوزراء احلالي.
ويف خضم هذا اخلالف ابرزت
الصحف امكانية ان يلجأ العمال
اىل تصويت حلجب الثقة عن
تورنبول رغم ان االئتالف عرب
عن ثقته عن بقاء الدعم لصاحله
من جانب النواب املستقلني من
ذوي املقاعد الوسطية.
االن حيتفظ االئتالف خبمسة
وسبعني مقعدًا فقط من مقاعد
جملس النواب من اصل 149
مقعد بانتظار نتائج االنتخابات
الفرعية يف neW englAnD
واليت ستجري يف  2كانون اول
ديسمرب.
ويسعى جويس اىل العودة ثانية
اىل الربملان خبوضه االنتخابات
الفرعية لدائرته االنتخابية خاصة
وانه ال يواجه اي حتد قوي من
اي منافس يف هذه الدائرة مما
يعين ترجيح عودته للربملان بعد
االنتخابات الفرعية واجللوس
ثانية يف مقعده يف  4كانون
اول يف اخر اسبوع يعقد فيه
الربملان جلساته يف هذه السنة
لينطبق عليه املثل خرج من
الباب ليعود من الشباك.
وحتى عودة جويس احملتملة
للربملان يبقى لدى العمال
اربعة ايام سيعقد فيها الربملان
جلساته فيها من  27لغاية 30
تشرين ثاني واليت قد يسعى
فيها العمال لقلب الطاولة على
حكومة تورنبول.
وعرضت صحيفة االسرتاليان
نتيجة التصويت لسيناريو حجب
الثقة عن حكومة ترينبول يف
حال جلأ شورتن لذلك فاالئتالف
ً
صوتا فعليا باالضافة
لديه 74
اىل صوت رئيس جملس النواب
االحراري  tony smithالذي
يستطيع االدالء بصوته يف
حال تعادل اصوات املؤيدين
واملعارضني.
وتقول الصحيفة انه يف حال
ضمن العمال تأييد مجيع النواب
الطاولة
لقلب
املستقلني
على تورنبول فان املهم يف
حجب الثقة عن حكومته يبقى
ضعيفًا.
وحتى يعود الربملان لالنعقاد
يف  27نوفمرب تشرين ثاني
تبقى مجيع االحتماالت قائمة.
املصدرsBs :
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اســرتاليا يف أسبوع

املعارضة حت ّذر :تقدموا للحصول على هل استخدمت احلكومة لقاحاً رخيصاً
اجلنسية قبل فوات األوان!
ملكافحة االنفلونزا هذا العام؟

يف لقاء حصري مع  SBSعربي
ّ
حذر املتحدث باسم
، 24
املعارضة الفدرالية لشؤون
اجلنسية والتعددية الثقافية
 Tony Burkeكل شخص
مؤهل للحصول على اجلنسية
األسرتالية من امكانية اعادة
املشددة
املعايري
طرح
المتحان اجلنسية خاصة وأن
القانون املقرتح سقط يف
جملس الشيوخ مؤخرًا.
بريك شدد على أهمية التقدم
للحصول على اجلنسية اذا
كنت مؤه ًال هلا فورًا خاصة وأن
احلكومة ستعود لتطرح املشروع
اخلاص بتشديد امتحان اللغة
االنكليزية ومتديد فرتة االقامة
الدائمة قبل السماح للمهاجر أو
الالجئ احلصول على اجلنسية
األسرتالية.
واعترب بريك أن سقوط مشروع
القانون املشار اليه يف جملس
الشيوخ كان مبثابة بشرى
سارة للكثريين الذين قاموا
مبراسلة مكتبه وحتدثوا له
شخصيًا عن جتاربهم الشخصية
وكيف مجدت طلباتهم حتى
البت والتصويت على مشروع
القانون.
ّ
علق
وأضاف بورك الذي
على نتائج االستطالع االخري
والذي جاء فيه ان %54
يؤيدون
األسرتاليني
من
وضع حظر جزئي على هجرة
املسلمني أن املشكلة أكرب

وأعمق من فكرة اخلوف من
االسالم خاصة وأن االستطالع
ذاته كشف أن نسبة أكرب تؤيد
وقف اهلجرة ككل أو االعادة
النظر بأعداد املهاجرين الذين
تقبلهم اسرتاليا سنويًا.
وعن هذا االستطالع اشار
بريك ان النقص يف اخلدمات
وازدحام الطرق والضغط على
املستشفيات من العوامل اليت
تؤدي إىل تساؤل االسرتاليني
عن فعالية نظام اهلجرة اذ
يرى البعض حبسب رأيه أن
اسرتاليا تستقبل أعدادًا كبرية
من املهاجرين دون تأمني
اخلدمات الضرورية هلم.
وعن ذات االستطالع سألنا
لشؤون
املساعد
الوزير
املصاحل الصغرية والعلوم
واالبتكار والذي شغل منصب
لشؤون
املساعد
الوزير
التعددية الثقافية يف السابق
رأيه فأكد أن نظام اهلجرة يف
اسرتاليا ال مييز بني املتقدمني
على اساس الدين أو اخللفية
الثقافية وهذا األمر لن يتغري
أبدًا.
واضاف لوندي أن مبادرات
كاليوم املفتوح للمساجد والذي
أقيم يوم السبت املاضي تعزز
التناغم والتسامح يف اجملتمع
اذ تسمح لألسرتاليني التعرف
على بعضهم البعض وفهم
اآلخر.
املصدر :اس بي اس

ّ
فند كبري موظفي الصحة
يف احلكومة مزاعم تقضي
باستخدام احلكومة لعقار رخيص
الثمن للقاحات االنفلونزا اليت
مت تقدميها لألسرتاليني هذا
املوسم.
وقال الربوفسور Brendan
اللقاح
أن
Murphy
املستخدم هلذا العام كان من
أفضل النوعيات اليت كانت
متوافرة يف ذلك الوقت.
وجاءت هذه التصرحيات على
خلفية األصوات اليت تعالت
مطالبة بتوضيح األسباب اليت
أدت إىل االرتفاع الكبري يف
نسبة اإلصابة باالنفلونزا يف
هذا
األسرتاليني
صفوف
العام.
وكانت أسرتاليا سجلت رقمًا
قياسيًا يف عدد إصابات
االنفلونزا هلذا العام لتصل
إىل  217ألف إصابة مقارنة
ب  100ألف إصابة يف عام
 2015مما حدا خبرباء الصحة
أن يطلبوا من احلكومة رفع
مستوى جهوزيتها ملواجهة
مواسم االنفلونزا وذلك من
خالل توفري اللقاحات الفعالة
للسيطرة على املوقف وضمان
عدم خروجه عن السيطرة كما
شهدنا هذا العام فقد أوقعت
االنفلونزا  546حالة وفاة
وكان متوسط أعمار الضحايا
 85عامًا.
وعلى اجلانب اآلخر قال وزير
الصحة يف  nSWبراد هازارد

أن لقاح االنفلونزا الذي مت
استخدامه يف أسرتاليا هلذا
العام ال يرقى إىل املستوى
املطلوب ،موضحًا يف الوقت
ذاته أن مسؤولية مشرتك تقع
على عاتق كل من حكومات
الواليات واحلكومة الفدرالية
اللقاحات
توفري
لضمان
الفعالة.
املصدر :اس بي اس

افاد تقرير ملنظمة «اوكسفام»
اخلريية بأن العاملني االجانب
يف مصانع انتاج املالبس
واليت ينتج معظمها يف الصني
و بنغالدش العائدة للماركات
االسرتالية الشهرية مثل :
TargeT
auSTralia,
CoTTon on, kMarT,
 ، Big W, h&Mيعيشون
و يعملون يف ظروف بائسة
للغاية  ،و يتقاضون حوالي
تسعة و ثالثني سنتا يف
الساعة.
ما يعين أن العامل حيصل على
 %2فقط من سعر القميص او
القطعة اليت يصنعها للزبائن.
و تقول «اوكسفام» ان هؤالء
العاملني يف اخلارج حيصلون
على اقل من اربعة باملئة
من مثن قطعة املالبس اليت
يصنعونها .و دعت املنظمة
هذه الشركات الكبرية للتأكد
من خلو مصادر منتوجاتها من

اما قطاع مبيعات املالبس يف
أسرتاليا فقد حصل على ارباح
بقيمة  27مليار دوالر العام
املاضي ،ولو قارنا هذا الرقم
مبعدل ما حيصل عليه العامل
يف مصانع االلبسة يف الصني
مثال والذي يتقاضى حوالي
 93سنت يف الساعة او يف
فيتنام  64سنت يف الساعة
واالقل اجرًا يف بنغالدش 39

على ما
سيدني
سكانها
حبسب
مكتب

يبدو أن أغنى مناطق
هي تلك اليت يعمل
ألطول وقت وذلك
األرقام الصادرة عن
اإلحصاءات األسرتالي

هل يوقع تورنبول اتفاقات عسكرية وأمنية جديدة مع اسرائيل؟
يف الشكل ،الزيارة هي
للمشاركة يف الذكرى املئوية
ملعركة بئر السبع التارخيية
الشهرية ،أما يف اجلوهر
فاملوضوع أكثر عمقًا من ذلك
بكثري.
هكذا ميكن اختصار الزيارة
اليت يقوم بها رئيس الوزراء
األسرتالي مالكوم تورنبول إىل
اسرائيل حاليًا ،على رأس وفد
حكومي.
الزيارة هي األوىل لرئيس
وزراء أسرتالي إىل اسرائيل
منذ  17عامًا ،أي منذ الزيارة
اليت قام بها رئيس الوزراء
األسبق جون هاورد.
والوفد
تورنبول
وشارك
املرافق له ،باإلضافة إىل
زعيم املعارضة بيل شورتن
ووفد عمالي ،باحتفاالت تقام
يف املئوية األوىل ملعركة بئر
السبع التارخيية اليت وقعت
إبان احلرب العاملية األوىل،

 39سنتاً يف الساعة ما يتقاضاه عامل مصنع األلبسة األسرتالية يف بنغالدش!
استغالل اليد العاملة.
ويروي عدد من العاملني يف
املصانع يف بنغالدش إنهم
يعانون من ظروف معيشية
بائسة حيث معظمهم يذهب
للعمل دون احلصول على طعام
إىل جانب مشاركة السكن مع
 10أشخاص على االقل.
التنفيذية
املديرة
وتقول
يف
اوكسفام
ملؤسسة
أسرتاليا هيلني زوكي إن
العيش
مستوى
اخنفاض
يف بعض الدول ال جيب ان
يربر استغالل العاملني وعدم
اعطائهم حقوقهم االساسية
كاملسكن واملأكل .ويرى
العاملون يف جمال تصنيع
املالبس إن أي زيادة يف
دخول العاملني يف املصانع
خارج أسرتاليا ستؤدي إىل
ارتفاع أسعارها على الزبائن
يف أسرتاليا بنسبة  %1على
األقل.

مناطق سيدني األكثر
إدماناً على العمل!

سنت يف الساعة فنجد أن
املقارنة صعبة جدًا.
بدوره شدد املدير التنفيذي
التجزئة
بائعي
جلمعية
االسرتالية راسل زميرمان
على ضرورة تأمني االجور
العادلة و ظروف العمل الالئقة
لصناع املالبس االسرتالية يف
اخلارج.

املصدر :اس بي اس

واليت متكن من خالهلا 800
مقاتل أسرتالي من كتيبة
اخليالة من قلب موازين القوى
وفتح الطريق أمام قوات
احللفاء للتوجه من فلسطني حنو
الشمال إىل لبنان وسوريا.
صحيفة األسرتاليان ذكرت أن
تورنبول سيعمل خالل زيارته
على تعزيز العالقات العسكرية
واسرائيل
أسرتاليا
بني
جمالي الدفاع وتبادل
يف
ْ
املعلومات االستخباراتية .ويف
هذا اإلطار ،اعلن تورنبول
عن إطالق حمادثات سنوية
لتعزيز التعاون العسكري بني
البلدين.
ورأت صحيفة األسرتاليان
أن التدابري اجلديدة تستهدف
بشكل خاص النفوذ اإليراني
املتنامي يف املنطقة.
وقد أخذ األمن األلكرتوني
ومكافحة القرصنة حيزًا كبريًا
من االهتمام ،خصوصًا وأن
وزير شؤون احملاربني القدامى
دان تيهان ،الذي يشغل أيضًا
حقيبة الوزير املساعد لرئيس
الوزراء يف قضايا األمن
األلكرتوني هو يف عداد الوفد
املرافق .ومن غري املستبعد أن
يكون وقع تورنبول اتفاقًا مع
اسرائيل يف هذا اجملال ويف
جماالت أخرى بينها تبادل
االستثمارات التجارية بني
البلدين.
وكانت كل هذه القضايا
حاضرة بقوة على جدول أعمال
اللقاء الذي عقد بني تورنبول
ونظريه االسرائيلي بنيامني
نتنياهو.
وكان تورنبول اضطر إىل تأخري
زيارته إىل اسرائيل بسبب
اليت
السياسية
العاصفة
جنمت عن قرار احملكمة العليا
بعدم شرعية انتخاب نائبه
وزعيم حزب الوطنيني برنابي
جويس ،مع  4برملانيني آخرين
من أصل  ،7حليازته اجلنسية
النيوزيلندية.

املصدر :اس بي اس

خالل اإلحصاء السكاني األخري.
ففي األرقام اليت نشرتها
صحيفة الـ SMhتبني أن مناطق
مشال وشرق عاصمة nSW
سجلت أعلى نسبة من ساعات
العمل بدوام كامل إضافة إىل
ساعات العمل اإلضافية أو
.overTiMe
norTh
من
كل
ففي
Sydney, Woollahra,
 Waverleyو MoSMan
يعمل أكثر من واحد من أصل
مخسة من السكان ملدة  49ساعة
أسبوعيًا من ضمنها  9ساعات
على األقل .overTiMe
وبني اإلحصاء األخري فرقًا
شاسعًا يف عدد ساعات العمل
بني هذه الضواحي وضواحي
جنوب غرب سيدني .ففي حني
يعمل أكثر من  % 60من سكان
 40 norTh Sydneyساعة
على األقل أسبوعيًا ،تشكل
نسبة األشخاص الذين يقدمون
نفس عدد ساعات العمل يف
 %37 FairFieldفقط وأقل
من  %40يف CanTerBury-
.BankSToWn
يف منطقة MillerS poinT
القريبة من الـ harBour
 %Bridge67من السكان
يعملون ألربعني ساعة على
األقل يف األسبوع بينما تصل
هذه النسبة يف poTTS
 poinTإىل .% 65,2
أما املنناطق األخرى اليت
تزيد ساعات عمل سكانها عن
األربعني ساعة يف السبوع
فهيMilSonS poinT، :
kurraBa poinT، The
roCkS,
elizaBeTh
Bay,
paddingTon,
edgeCliFF, TaMaraMa,
darlinghurST,
neuTral Bay, CroWS
 neSTو norTh Sydney
أما املنطقة اليت شهدت أقل
ساعات عمل لسكانها فهي
 hayMarkeTوهي تقع جنوب
وسط املدينة وتصل نسبة
الذي يعملون فيها ألكثر من 40
ساعة أسبوعيًا إىل  %25,6من
السكان فقط والسبب األساسي
لذلك حبسب الـ SMhهو وجود
الكثري من الطالب األجانب يف
هذه املنطقة والذين ال يسمح
هلم القانون بالعمل ألكثر من
 20ساعة أسبوعيًا.
املصدر :اس بي اس
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الدلـيل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

املُستشفى العسكري املصري يف حرج بريوت :أشبه بربج مراقبة!
هديل فرفور
ُ
بـ»املستشفى امليداني العسكري املصري» ،الذي
حتيط الشبهات
عززها قرارات
يتم تشييده على عقارات حرج بريوت ،هذه الشبهات ُت ّ
اإلدارات احلكومية املعنية الرافضة له ،واليت تطلب «إنهاء مهمته
أو تسليمه للجيش اللبناني» ،وفق ما يرد يف كتب وزارة الدفاع،
واليت تتحدث عن «ثغرات أمنية وصحية يرتكها عمله يف لبنان يف
ظل عدم وجود رقابة مباشرة من قبل اإلدارات املعنية عليه» .كما
تعززها تساؤالت حول سبب بقاء هذا ُ
املستشفى يف لبنان منذ
ُ
عام  ،2006فيما سحبت بقية الدول العربية املستشفيات امليدانية
يصر اجلانب املصري
اليت أرسلتها يف خضم عدوان متوز؟ وملاذا
ّ
على إقامة مستشفاه العسكري يف حرج بريوت دون غريه؟ وملاذا
يرفض تسليمه للدولة اللبنانية؟ وملاذا يصر ُمافظ بلدية بريوت
على إبقاء ُ
املستشفى حبجة أنه «هبة مصرية» ،فيما تفيد املعطيات
بأن البلدية ستدفع أكثر من مليون دوالر لتشييده؟
احلي».
ستشفى ،إنه أشبه بربج مراقبة يتم زرعه يف
«هذا ليس ُم
ً
ّ
بهذه العبارة ،وصف أحد سكان حي قصقص ما جيري تشييده يف
ُ
«املستشفى امليداني العسكري املصري».
حرج بريوت حتت اسم
ينم هذا الوصف عن معارضة البناء فقط ،كونه ينتش من احلرج
ال ّ
املزيد من املساحات ليعلو الباطون بد ً
ينم أيضًا
ال من الشجر ،بل ّ
عن «شبهات» حتوم حوله :فهل له وظيفة ذات طابع سياسي ــ
أمين غري وظيفته املعلنة؟
هذه الشبهات تكاثرت مع األيام يف ظل انكشاف املزيد من الوقائع
يصر على تشييد مستشفاه يف حرج
املثرية ،فاجلانب املصري
ّ
بريوت حتديدًا ،وال يقبل بتغيري
موقعه ،كما ال يقبل بتحويله اىل
هبة ملصلحة وزارة الصحة أو اجليش
اللبناني ،وال يقبل بإخضاعه للرقابة

يغطي محافظ بريوت
جملة من املخالفات يف
بناء املستشفى

والشروط النظامية اليت حتكم الرتخيص والبناء والتشغيل وأذونات
العمل واإلقامة ،واألهم أنه يعمل على حتويل ما يسميه «هبة»
إىل أمر واقع مفروض ال حيظى بأي موافقة من اإلدارات احلكومية
املعنية ،وترفضه وزارتا الصحة والدفاع ،وجيري فرضه عرب فريق
حزبي يسيطر على وزارة الداخلية ومافظة بريوت وبلديتها!

ثغرات أمنية وصحية

الصراف ،كتابًا اىل
بتاريخ  ،2017/2/11أرسل وزير الدفاع ،يعقوب
ّ
رئاسة جملس الوزراء ،حيمل الرقم ُ ،497يشري فيه اىل «ضرورة
إنهاء مهمة ُ
املستشفى امليداني املصري ،أو تقدميه كهبة اىل
الدولة اللبنانية أو اجليش اللبناني» .هذا الكتاب ليس األول من
نوعه ،سبقه ُكتب مماثلة أرسلها وزراء دفاع سابقون كانوا يكررون
هذا املوقف ُ
املّوحد من دون أي نتيجة.
أحد هذه الكتب ،الكتاب الرقم  /654غ ع /و ،الذي أرسله وزير
الدفاع السابق ،فايز غصن ،بتاريخ  2013/2/7اىل جملس الوزراء،
يستعرض «وضع ُ
املستشفى العسكري امليداني املصري املتمركز
يف بريوت» على اجمللس .يقول الكتاب إنه بعد انتهاء عدوان
متوز عام  ،2006أرسلت بعض الدول العربية ُمستشفيات عسكرية
ميدانية إىل لبنان (اململكة العربية السعودية ،األردن ومصر.)...
هذه ُ
املستشفيات ُأعيد سحبها خالل
ُ
عام  ،2007باستثناء املستشفى
العسكري املصري« ،الذي ال يزال
يعمل حتى تارخيه ويتمركز داخل حرم
جامعة بريوت العربية».
تقتصر اخلدمات الطبية اليت ُيقدمها

وزارة الدفاع ّ
تحذر
من «الثغرات األمنية
والصحية التي يرتكها
عمله يف لبنان»

املستشفى على املعاينات وخدمات االستشفاء ذات ُ
ُ
املستوى
املتوسط ،ويستفيد منها من يرغب من األشخاص املوجودين على
األراضي اللبنانية من جنسيات خمتلفة (لبنانيني ،فلسطينيني،
مصريني وسوريني .)...يلفت الكتاب اىل أن «نظام ُ
املعاينة
واالستشفاء املعتمد من قبل ُ
املستشفى ال يسمح بضبط اإلصابات
الناجتة من حوادث ذات طابع جرمي أو إرهابي ،باإلضافة اىل
إمكانية االستحصال على أدوية بأمثان زهيدة وإعادة بيعها يف
مؤذ ُ
ٍ
وخم ّدر».
السوق السوداء بدون وصفات طبية ،ومنها ما هو
ُ
واملستشفى
ويذكر أنه «ال يوجد تعاون بني قيادة اجليش
العسكري امليداني ( ،)..الفتًا اىل ّ
تعذر إقامة تعاون استشفائي
ُ
مباشر بني ُ
املستشفى العسكري املركزي واملستشفى املصري
ُ
«كون األخري يستقبل املقيمني يف لبنان من دون متييز ،فيما
ُ
املستشفى العسكري املركزي خمصص للعسكريني ومن هم على
عاتقهم فقط».
تعرض ُ
املستشفى إلشكاالت وتعقيدات إدارية دائمة
ُيثري الكتاب ّ
«وال سيما مع وزارة الصحة عند كل عملية تبديل لطاقم ُ
املستشفى
بسبب وضعه غري املقونن» ،الفتًا اىل أن «اجلانب املصري سعى
اىل معاجلة هذا الوضع عرب اقرتاح اتفاقية للتعاون بني إدارة
اخلدمات الطبية لكل من القوات ُ
املسلحة املصرية واجليش اللبناني
يف اجملال الطيب» .وخيلص الكتاب اىل ما يأتي« :ال حاجة

للمؤسسة العسكرية لوجود ُ
املستشفى العسكري امليداني املصري
يف لبنان كونه ال ُي ّ
ً
شكل فائدة لصاحلها» ،مذرا من «الثغرات
األمنية والصحية اليت يرتكها عمله يف لبنان ،يف ظل عدم وجود
رقابة مباشرة من قبل اإلدارات املعنية عليه»
بناء على هذا الكتاب ،رفض جملس الوزراء اقرتاح اتفاقية التعاون،
ً
لكن بقي ُ
املستشفى موجودًا وبدأت عملية «زرعه» يف حرج بريوت
قبل قوننته ،بذريعة أن بلدية بريوت تغطيه قانونيًا.

اإلصرار على تشييده يف الحرج

هذا ُ
املستشفى سيتم نقله اىل حرج بريوت ،تطبيقًا
بريوت (الرقم  )170املتخذ يف آذار عام  .2015إذ
بنائه ُتشارف على االنتهاء ،بالرغم من اعرتاضات كل
الدفاع والصحة وجلنة احلدائق يف البلدية.
كيف اختري موقع احلرج دون غريه كي يتم نقل ُ
املستشفى إليه؟
تقول مصادر ُم ّطلعة إن بلدية بريوت عرضت على اجلانب املصري
وأصر عليه.
عدة ،إال أن اجلانب املصري اختار موقع احلرج
خيارات ّ
ّ
أما حجة اجلانب املصري فهي أن تغيري املوقع سيحتاج اىل «أكالف
ّ
وجهود وغريها من األمور اليت ستؤخر عملية نقل ُ
املستشفى» ،إال
أن هذه احلجة تتعارض مع حقيقة أن بلدية بريوت هي اليت ستتحمل
هذه األكالف ،وأن املستشفى ال يؤمن حاجات طارئة أو مستعجلة،
وإمنا يعمل مثل «مستشفى جمهول» ،حبسب أحد املتابعني.

لقرار بلدية
تكاد أعمال
من وزارتي

ال تراخيص من وزارة الصحة

«ال ميكن أن ُيقام ُمستشفى يف دولة ذات سيادة من دون
ترخيص .كما أن الرتخيص يستوجب مراعاة الشروط القانونية.
صحي أن يعمل من دون إذن
كما أنه ال ميكن ألي طبيب أو مهين
ّ
مزاولة مهنة ،كما أن مدينة بريوت ليست حباجة اىل ُمستشفى».
هذا ما يقوله املدير العام لوزارة الصحة ،الدكتور وليد عمار ،يف
وثيقة اإلحالة املتعلقة مبعاملة «طلب توحيد املوقف اللبناني يف
موضوع ُ
املستشفى امليداني املصري» بتاريخ  ،2016/12/7مقرتحًا
قدم ُ
املستشفى
أن تدعم وزارة الصحة طلب وزارة الدفاع «كي ُي ّ
ليتصرف به وفقًا للحاجة وضمن القانون».
هبة اىل اجليش اللبناني
ّ
عمار اىل «عدم احلاجة من الناحية الصحية والطبية اىل
ويشري ّ
ُ
قدمها حاليًا املؤسسات املرخصة».
خدمات خارج اخلدمات اليت ُت ّ
يظهر جليًا من خالل مراسالت وزارة الصحة مع جملس الوزراء أن
ُ
املستشفى مل حيصل على الرتاخيص املطلوبة ،من ضمنها كتاب
وزير الصحة السابق ،وائل أبو فاعور ،املوجه اىل األمانة العامة
جمللس الوزراء (الرقم  4514تاريخ  26نيسان  ،)2016الذي يقول
إن «على ُ
قدم ملفًا يستويف الشروط املطلوبة،
املستشفى أن ُي ّ
ّ
املنفذ باملرسوم الرقم  9826تاريخ 1926/6/22
وفقًا للقانون
للمستشفيات اخلاصة».
املتعلق بالرتخيص ُ
يف  22آذار املاضي ،أرسل وزير الصحة احلالي ،غسان حاصباني،
اىل مافظ مدينة بريوت ،القاضي زياد شبيب ،كتابًا (الرقم 10885
تاريخ  22آذار عام  )2017يطلب فيه «اإليعاز ملن يلزم توقيف
األعمال هلذا ُ
املستشفى اىل حني االستحصال على الرتخيص وفقًا
للقوانني املعمول بها».
وكان حاصباني قد أرسل كتابًا آخر اىل األمانة العامة جمللس
الوزراء (الرقم  4514بتاريخ  21آذار
عام ُ ) 2017يعلم فيه اجمللس أن
املستشفى «غري حائز الرتاخيص
الالزمة» ،الفتًا اىل أن وزارة الصحة
تؤيد طلب وزارة الدفاع القاضي
بتقديم ُ
املستشفى املذكور كهبة اىل

الجانب املصري
يصرّ على وضع
املُستشفى
العسكري يف الحرج

للتصرف به وضمن القوانني
الدولة اللبنانية أو اىل اجليش اللبناني
ّ
املرعية اإلجراء.

من املسؤول؟

إذًا ،ترفض وزارتا الدفاع والصحة إقامة هذا ُ
املستشفى ،فمن هي
فإن وزير الداخلية
اجلهات اليت تفرضه وتغطيه؟ حبسب املصادرّ ،
والبلديات ،نهاد املشنوق ،ومافظ مدينة بريوت ،القاضي زياد
ّ
يتولون
شبيب ،ورئيس بلدية بريوت ،مجال عيتاني ،هم الذين
هذه املهمة.
حاولت «األخبار» التواصل مع املشنوق ،فأحاهلا املكتب اإلعالمي
التابع له اىل احملافظ« ،حيث امللف عنده».
عندما طلبت وزارة الصحة من القاضي شبيب وقف األعمال ،مل
ميتثل احملافظ لطلبها ،وأرسل بتاريخ  24آذار الفائت إىل الوزير
«مطالعة» ،اعترب فيها أن ُ
املستشفى
املشنوق كتابًا ُع ّد مبثابة ُ
املذكور ،و»بغض النظر عن طبيعة اخلدمات الطبية اليت ُيقدمها
وحجم هذه اخلدمات ( ،»)..هو من عداد «املستشفيات أو
املستوصفات العمومية» ،وبالتالي ال ُيصنف ضمن ُ
املستشفيات
اخلاصة اليت ختضع للرتاخيص مبوجب املرسوم الرقم  9826الصادر
عام  ،1962طالبًا من الوزير املشنوق التعامل مع الكتاب املرسل
من الوزير حاصباني «من هذه الزاوية» أو إذا «ارتأى املشنوق

وزارة الدفاع ّ
تحذر من الثغرات األمنية والصحية التي يرتكها عمل
املستشفى العسكري املصري يف لبنان (مروان طحطح)
عرض كتاب حاصباني على هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة
العدل».
يشرح شبيب رأيه ،مستندًا اىل املادة  49من قانون البلديات،
اليت جتيز للبلديات إنشاء املستشفيات واملستوصفات ،والفتًا اىل
أنه «يف احلالة املطروحة ،فقد مت األمر من قبل اجمللس البلدي
ّ
«تفلت»
وقرر اجمللس البلدي احلالي املتابعة» .ماذا عن
السابق
ّ
ُ
املستشفى من اجلهات الرقابية؟ ُجييب شبيب بأن مسألة رقابة
الوزارات «حتمية» ،وعلى تلك الوزارات أن تقوم مبهماتها يف
املراقبة «كما تفعل بالنسبة إىل أي مستوصف آخر ،سواء كان تابعًا
للبلدية أو جلمعية أو ألي جهة أخرى».

مستشفى «خطري» خارج أي رقابة!

قرار بلدية بريوت ختصيص جزء من احلرج ،وإصرار جملسها على
تغطية وجود مستشفى عسكري أجنيب خمالف ،يعارض توصيات
جلنة احلدائق يف البلدية ،اليت أوعزت باختاذ اإلجراءات الالزمة
لوقف األعمال ،ألنه «ال ينبغي أن يكون هناك استثناء يف اجملال
الطيب ،وجيب بالتالي أن خيضع عمل هذا ُ
املستشفى امليداني
لسلطة الدولة الرقابية ( ،»)...وفق ما يرد يف مضر جلسة جلنة
احلدائق املنعقدة بتاريخ . 2016/6/22
ُيثري رئيس جلنة الصحة ،الدكتور سحاق كيشيان ،يف احملضر
املذكور ،تداعيات عدم خضوع ُ
املستشفى لقوانني النظام الصحي
اللبناني ووزارة الصحة ،ويلفت اىل «عدم قدرة وزارة الصحة
على مراقبة اخلدمة الطبية وتطبيق املعايري الطبية ومراقبة قسم
األشعة ومراقبة النفايات الطبية ،كون ُ
املستشفى جمهزًا بغرف
عمليات ،فض ًال عن عدم قدرة وزارة الصحة على مراقبة السالمة
العامة لناحية املواد املوجودة يف ُ
املستشفى «من مواد مشتعلة أو
مواد قابلة لالنفجار وما قد ُيسببه من ضرر للحرج واألبنية السكنية
احمليطة».
ونظرًا اىل كون ُ
املستشفى ال خيضع لقوانني نقابة األطباء ،فإن
ذلك يؤدي ،حبسب احملضر ،اىل عدم قدرة النقابة على مراقبة
أعمال األطباء وماسبتهم ،فض ًال عن عدم قدرة النقابة على التأكد
من املستوى العلمي لألطباء العاملني .كذلك ،ونظرًا اىل كون
ُ
فإن ذلك يؤدي
املستشفى ال خيضع لقوانني نقابة الصيادلة،
ّ
ُ
اىل عدم قدرة نقابة الصيادلة على اإلشراف على نوعية األدوية
ومدة صالحياتها وعدم قدرة نقابة الصيادلة على اإلشراف على
األدوية من الناحية العلمية إذا كانت هذه األدوية معرتفة من وزارة
الصحة.
«تبني ألعضاء اللجنة وألعضاء
وخيلص احملضر اىل القول إنه
ّ
اجمللس احلاضرين عدم توفر آلية رقابة لعمل ُ
املستشفى امليداني،
ما حيول دون حتديد املسؤوليات» ،الفتًا اىل تشديد اجملتمعني
على «ضرورة احلفاظ على حرج بريوت املتنفس الطبيعي األهم
ألهل العاصمة وعدم املساس مبساحته اخلضراء» ،مؤكدين «عدم
مالءمة املوقع إلقامة هذا ُ
املستشفى (.»)...

كم ستدفع بلدية بريوت للمشروع؟

على الرغم من أن بلدية بريوت ُت ّ
ركز على أن ُ
املستشفى هو هبة ،إال
ً
أن ُ
املعطيات ُتفيد بأن البلدية دفعت أمواال لقاء استكمال تشييده.
ُتشري مجعية «حنن» اىل أن البلدية دفعت حنو مليون و 200ألف
دوالر أمريكي من أجل إقامة املشروع ،فيما بدا الفتًا أن خيلو القرار
نص على مشروع اتفاق بالرتاضي مع إحدى
الرقم  2016/274الذي ّ
الشركات من حتديد األموال اليت دفعتها البلدية ،وفق ما تنقل
مصادر من داخل بلدية بريوت لـ»األخبار».
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مقاالت وتـحقيقات

النفط واملصارف :النموذج الريعي با ٍق
محمد وهبة

سيطرت يد «الريع» اخلفية
على أول جلستني يف القاعة
«أ» من مؤمتر «الطاقة الوطنية
«الغاز
جلسة
اللبنانية»:
والنفط» ،وجلسة «املصارف
بني
التشابه
والتأمني».
حد التماهي
اجللستني بلغ
ّ
املشبعة
املداخالت
يف
بأفكار مسبقة عن اإلجنازات
األرباح
وعن
والبطوالت،
اهلائلة السهلة والسريعة من
بيع النفط ومن توظيفات
املصارف يف الدين العام.
أي
ماذا تتوقع من حضور ِّ

ال يزال فائض السيولة يشكل عبئاً على االقتصاد ونحن ندفع هذه
الكلفة (داالتي ونهرا)

مؤمتر اقتصادي؟ اإلجابة ليست بهذه الصعوبة،
معمقًا يف املسائل االقتصادية
تتوقع نقاشًا
َّ
والتطرق إىل التفاصيل احلساسة ،وتنتظر
احليوية
ّ
استضافة آراء ذات قيمة علمية وعملية عالية،
وصو ً
ال إىل «فتح» احلدود على اجلبهات املعارضة
منصة حوار غايتها حتقيق املصلحة
إلطالق
ّ
العامة ...لكن هذه التوقعات تهاوت يف مؤمتر
«الطاقة الوطنية».
التالعب اللفظي باسم املؤمتر جاء بغرض
«تسويقي» ليدمج بني القدرات الوطنية والطاقة
منصة
وحتول املؤمتر إىل
بأشكاهلا االستهالكية،
ّ
ّ
للرتويج السياسي ــ املالي .التوقعات بوجود
جدية كانت يف غري ّ
حملها ،واحلصيلة
جلسات عمل ّ
اليت ميكن اخلروج بها من اجللسة األوىل ،هي «أن
جبارة سيكون هلا وقع
وزير الطاقة يقوم بأعمال ّ
اقتصادي هائل يف لبنان!».
ولكن ليس كل ما قيل ال قيمة له ،فقد وردت
عبارة «خميفة» على لسان رئيس هيئة إدارة
قطاع البرتول يف لبنان ،وسام شباط ،مفادها
أنه «ليست هناك استمرارية لنفس فرص العمل
يف قطاع البرتول» .ال يكتفي شباط بهذا املقدار،
بل يضيف أن « %66من فرص العمل اليت
سيخلقها قطاع النفط والغاز يف لبنان تكمن لدى
موردي خدمات وموردي السلع هلم ،وبالتالي إن
االستثمارات الرأمسالية يف هذا القطاع هي يف
غالبيتها مستوردة» .كالم شباط يسلط الضوء
على مشكلة هائلة تتجاوز كل اإلجنازات اليت
يتغنى بها املسؤولون الذين بات عليهم اإلجابة
عن السؤال اآلتي :هل هناك جهوزية اقتصادية
الستقبال النفط اآلتي من حبر لبنان؟ هل هناك
جهوزية اقتصادية للتعامل مع هذا القطاع مبختلف
مفاعيله؟
ّ
شك يف أن اإلجابة مل
ال
ِ
تأت يف السردية الطويلة
قدمها وزير الطاقة،
اليت ّ
سيزار أبي خليل ،واليت
تناولت «إجنازات» وزراء
احلر يف
التيار الوطين
ّ
وزارة الطاقة من جربان

االستثمارات
الرأسمالية يف
قطاع النفط
والغاز هي
يف غالبيتها
مستوردة

باسيل وصو ً
ال إليه.
فمعامل الكهرباء مل تنجز بعد مرور  7سنوات
على إقرار ّ
خطة الكهرباء ،فيما أحدث نسخة من
احللول املؤقتة ،أي مناقصة شراء خدمات حتويل
الفيول إىل طاقة من البواخر ،أصابتها شبهات
مقدمي
واسعة بالفساد .كذلك إن احلديث عن
ّ
خدمات توزيع الكهرباء على اعتبارهم «أول خطوة
تطويرية يف قطاع التوزيع والصيانة» أمر قابل
للدحض مبجرد عرض بسيط للمعطيات الرقمية
عن قيمة العقود وارتفاع كلفتها مقارنة مع
الكلفة قبل هذا النوع من اخلصخصة.
اإلجابة عن هذه األسئلة كانت موجودة بالفعل
يف اجللسة الثانية ،اليت جرى فيها عرض واسع
للعضالت املصرفية والتأمينية .التوصيف الفعلي
قدمه رئيس جلنة الرقابة على املصارف
للواقع ّ
محود .فهو كان مديرًا يف بنك «ميد» قبل
مسري ّ
تعيينه يف هذا املنصب ،ولديه اطالع واسع على
آليات عمل ما يسمى «النموذج اللبناني» .يقدم
محود توصيفه ألزمة اقتصاد لبنان انطالقًا من
رؤية «مالية» حبتة .املؤشرات اليت ينطلق منها

محود هي :إن حجم القطاع املصريف يساوي أكثر
من  3أضعاف الناتج احمللي اإلمجالي ،فيما نسبة
التسليفات إىل الودائع تساوي  .%35يف رأيه،
تتعلق املشكلة بالرحبية والعبء االقتصادي .فال
أحد يستطيع إقناع اآلخر بأن نسبة التسليفات إىل
الودائع ّ
توفر للمصارف رحبية كافية يف ظل عبء
فائض السيولة الناتج من بقاء كمية كبرية من
الودائع من دون توظيف ،وال أحد ميكنه أن ينكر
عبء فائض السيولة على االقتصاد« .احلل كان
بالدين الكبري واالستمرار يف التمويل عرب القطاع
املصريف ،ما جعل امتصاص هذه السيولة أمرًا
ضروريًا وحتويلها إىل أرباح للقطاع .وال يزال
فائض السيولة يشكل عبئًا على االقتصاد ،وحنن
محود.
ندفع هذه الكلفة» ،يقول ّ
محود من اخلطاب التقليدي
هذا التوصيف مل خُيرج ّ
عن توسيع حجم االقتصاد لكسر احللقة املالية
اجلهنمية .ومل يثنه عن اللجوء إىل سردية رأس
املال يف مواجهة أزمة النموذج اللبناني ،فقال
إن االقتصاد اللبناني يعمل بفاعلية متدنية ،وإن
مظاهر البحبوحة ناجتة من حتويالت املغرتبني،
وإن لبنان ال يعمل ،بل اللبنانيني هم الذين
ّ
احلل عنده بإعادة إعمار
يعملون ،وبالتالي يكمن
البنية التحتية واستعمال فائض السيولة البالغ
 30مليار دوالر للتمويل بد ً
ال من توظيفها يف
محود
سندات اخلزينة وشهادات اإليداع .تبنى ّ
خطاب املصرفيني بالكامل .خطاب سبق أن تبناه
لبنان منذ مطلع التسعينيات إىل اليوم ونتائجه
واضحة للعيان.

ّ
خطة إعمار بـ 16مليار دوالر

ضمن النقاش حول دور السياسة اإلنتاجية
يف تفعيل االقتصاد وزيادة معدالت النمو
االقتصادي ،قال خُمستشار رئيس احلكومة سعد
احلريري لشؤون الالجئني ،نديم املنال ،إن تفعيل
االقتصاد يتم عرب خطة إعمار طموحة «ترتكز على
تفعيل وتطوير البنى التحتية اليت تنعكس إجيابًا
على معدالت النمو وفرص العمل» .وأعلن خالل
قدر حجمها
اجللسة عن إنهاء مكتب احلريري خطة خُي ّ
بـ 16مليار دوالر تتوزع كالتالي 5 :مليارات
دوالر من أجل املواصالت (تأهيل مطار ومرافئ
وغريها) 3 ،مليارات دوالر لقطاع املياه ،ملياران
لقطاع الصرف الصحي ،و 4مليارات للكهربا،
 500مليون لقطاع االتصاالت ،مليار و 400مليون
لقطاع النفايات ،فيما تتوزع األموال خُ
املتبقية على
قطاع الرتبية والصحة وتطوير املواقع السياحية.
وأشار املنال إىل أن هذه اخلطة تأتي يف ظل
«واقع دولي يسمح لنا بتمويل هذا املشروع
بقروض ميسرة بفائدة ترتاوح بني  %1و%1.5
على مدة  30سنة مع فرتة مساح  10سنني»،
الفتًا إىل أهمية الشراكة مع القطاع اخلاص من
أجل تطبيق هذه اخلطة.
هذه املداخلة دفعت الوزير السابق روجيه ديب
إىل استذكار مؤمتر باريس  1وباريس  2الذي
ّ
مشككا يف
مل تنفق أمواله على البنى التحتية،
مصداقية اعتماد هذا النموذج.
من جهته ،اعترب وزير الصناعة حسني احلاج حسن
أن هذه السياسات (اخلطة) من شأنها أن خُحت ّقق
منوًا اقتصاديًا ظرفيًا وأن «السياسات اإلنتاجية
ّ
هي اليت حتقق النمو خُ
املستدام» ،خُمشريًا إىل
ضرورة «أن تتالءم البنى التحتية مع اإلنتاجية
االقتصادية ومع زيادة حجم الصادرات كي
يتحقق النمو االقتصادي».

البنك الدولي لرئيس اجلمهورية :تدخالت مصرف
لبنان ال ختلو من املخاطر

يف بداية عهدهّ ،
تلقى رئيس اجلمهورية ،ميشال
عون« ،وصفة» من البنك الدولي للمئة يوم
األوىل من واليته .هذه «الوصفة» تتحدث عن
تعرض
خماطر نقدية واقتصادية كبرية يف حال ّ
«الثقة» لضربة كبرية ،وتقرتح ترتيبًا زمنيًا
لألولويات املتصلة حبلقة الدين العام وتقليص
العجز املالي وختفيف املخاطر السيادية الغارقة
فيها املصارف ومصرف لبنان.
بعد فرتة وجيزة على انتخاب العماد ميشال عون
رئيسًا للجمهورية ،زاره وفد من البنك الدولي
ّ
«خطة /وصفة» الـ  100يوم
مقدمًا له اقرتاح
األوىل ،حتت عنوان «أولوية اإلصالحات حلكومة
لبنان» .حصلت «األخبار» على نسخة من هذا
االقرتاح (غري املنشور) ،وهو يتضمن ترتيبًا
زمنيًا لإلصالحات ،اليت يقرتح البنك الدولي
تنفيذها يف بداية العهد ،انطالقًا من أولويات
حددها البنك واعترب أن حتقيقها ممكن يف فرتة
زمنية قياسية ،متهيدًا لالنتقال إىل اإلصالحات
اليت ميكن حتقيقها على املدى املتوسط ،حمذرًا
من أن عدم تنفيذ هذه اإلصالحات يؤدي إىل
سيناريو خطري ،بسبب أي ضربة مفاجئة للثقة كل املصارف لديها نموذج األعمال نفسه الذي يعتمد على
التوظيف يف السندات السيادية (مروان بو حيدر)
قد تؤدي إىل انهيار سريع يف التدفقات
الرأمسالية ،ليصبح النظام غري قادر على تلبية
حاجات لبنان املتزايدة وجيرب احلكومة على التوقف
عن السداد.
مصدر اخلطر ،حبسب «وصفة البنك الدولي» يكمن
يف استمرار ارتفاع الدين العام وزيادة اإلنفاق
نتيجة الرتفاع خدمة الدين العام والتحويالت
املتزايدة من اخلزينة إىل كهرباء لبنان ،يف ظل
األثر الناتج من ارتفاع أسعار الفائدة العاملية
واخنفاض أسعار النفط .الزاوية اليت ينظر منها
البنك مبنية على فهمه لالقتصاد اللبناني الذي
يرزح حتت عبء الدين العام والعجز يف احلساب
اجلاري ،اللذين يرتكان لبنان مكشوفًا على خماطر
متويلية ملحوظة .وبذلك ،فإن توقعات البنك أن
يكون مسار الدين العام أسوأ بشكل ملحوظ ،رغم
أن الدين مرتفع أص ًال نسبة إىل الناتج احمللي
اإلمجالي بسبب السياسات القائمة ومستويات
النمو االقتصادي احلالية.
يعترب البنك الدولي أن «استقطاب رؤوس األموال
الكافية ،وبشكل خاص الودائع ،لتمويل عجز
املوازنة واحلساب اجلاري ،يلق حتديات قياسًا
إىل معدالت منو الودائع بعد ارتفاع أسعار الفائدة
يف أمريكا واألثر الناجم عن اخنفاض أسعار النفط
يف دول اخلليج ،بسبب عالقتها بتدفقات رؤوس
األموال الوافدة إىل لبنان» .وليس ذلك فحسب،
القوي ،يف
فعلى الرغم من «تدخل مصرف لبنان
ّ
إدارة التحديات املالية واالقتصادية ،وحتى عندما
جنح ،فإنه مل يؤمن سوى تأجيل مؤقت وهو ليس
بال خماطر اقتصادية ــ مالية إضافية .اهلشاشة
يف االقتصاد هي نتيجة انعدام توازن النموذج
االقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على
حمددة غري منتجة ،وغري قابلة للتداول
قطاعات
ّ
ّ
القلة وفاشلة يف تأمني وظائف
وهي ال تفيد إال
وفرص عمل للشرحية الواسعة من الناس».
بهذه اخللفية ،يرى البنك الدولي أن «بناء
الثقة» عملية ضرورية متصلة بواقع «املؤسسات
(الرمسية) الضعيفة واملوصوفة بانعدام الفاعلية
والفساد».
إذًا ،األمر يتعلق بالنموذج اللبناني .هذا النموذج
«يتميز» بدين عام
وفق توصيف البنك الدولي،
ّ
مرتفع ،وعجز مالي كبري ،ودولرة مرتفعة .ففي
ممولة
هذا اإلطار،
ّ
يتبني أن حاجات الدولة املالية ّ
من القطاع املصريف الذي توازي ميزانيته أكثر
يقدم
من ثالثة أضعاف الناتج احمللي اإلمجالي .ال ّ
البنك الدولي هذه املعلومة على أنها مدعاة
للفخر ،بل هي مصدر للمخاطر ،فهو يشري إىل أن
مصرف لبنان «يضمن استمرار تدفق الودائع إىل
القطاع املصريف (من خالل اهلامش بني أسعار
الفائدة العاملية والفائدة احمللية) ،لتأمني متويل
حاجات القطاعني العام واخلاص (متويل الدين
العام وتسليف القطاع اخلاص) ،وبالتالي متويل
عجز احلساب اجلاري الكبري .والستمرار استقطاب
الودائع ،فإن مصرف لبنان أصدر شهادات إيداع
وآليات متويل مدعومة .ولتأمني متويل احلكومة،

حتول مصرف لبنان إىل الشاري األساسي للدين
ّ
احلكومي يف السوق األولية والسوق الثانوية
(شراء سندات اخلزينة عند االكتتاب ومن حامليها
يف السوق) ،وبالتالي بات لدينا قطاع مصريف
بشقيه ،املصارف ومصرف لبنان ،ضمن حلقة
املخاطر السيادية واألثر املضاعف على خماطر
النظام املالي ــ االقتصادي».
يف ظل هذا الوضع ،يرى البنك الدولي أن هناك
سيناريو خطريًا حمتم ًال بسبب أي ضربة مفاجئة
للثقة قد تؤدي إىل انهيار سريع يف التدفقات
الرأمسالية ليصبح النظام غري قادر على تلبية
حاجات لبنان املتزايدة وجيرب احلكومة على التوقف
عن السداد« .باالستناد إىل اهلشاشة الواسعة
للبنان ،سواء يف القطاع املصريف املنكشف على
املخاطر السيادية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
عرب مصرف لبنان ،فإن هذا السيناريو سيخلق
متوجات سريعة عرب االقتصاد .أو ً
ال :عرب اإلفالسات
يف القطاع املصريف وانهيار سعر صرف اللرية،
إذ إن كل املصارف لديها منوذج األعمال نفسه
الذي يعتمد على التوظيف يف السندات السيادية.
ثانيًا ،الدخول يف كساد اقتصادي عميق وطويل
املدى .الناس سيخسرون ودائعهم (لدى
املصارف) بشكل جزئي ،وسينكسر سعر صرف
اللرية املثبت وتنهار النشاطات االقتصادية.
حلقة الدين السيادي جيب أن تكون حمور الرتكيز
على املدى املتوسط ،وبشكل ّ
أدق جيب تقليص
العجز املالي بشكل كاف».
ّ
يشكل إقرار املوازنة ضرورة
قبل كل ذلك،
للقرارات املتعلقة بالسياسة املالية ،وال سيما
الضرائب واإلنفاق العام ،من أجل استعادة
استقرار املالية العامة وحتسني النظام الضرائيب
وتفعيل فاعلية اإلنفاق ،ولتكريس خيارات
تنموية« ...ورغم أنه قبل عام  2005مل تكن هناك
سياسة مالية متوسطة املدى ،فإن املفاجئ غياب
الرقابة واملساءلة الكافية مبا فيها الرقابة على
الصناديق خارج املوازنة مثل صندوق املهجرين
وجملس اإلمناء واإلعمار وكهرباء لبنان وجملس
اجلنوب».
الورقة املقدمة من البنك الدولي لرئيس اجلمهورية
ميشال عون يف بداية واليته ،تشري إىل أن النموذج
االقتصادي اللبناني يعتمد بصورة أساسية على
قطاعات غري منتجة وفاقمت العجز اخلارجي (العجز
يف امليزان التجاري واملالي بني لبنان واخلارج)
من دون ان ّ
تولد فرص العمل .يعرب البنك عن
قلقه من املخاطر االقتصادية بسبب االعتماد
املفرط على التدفقات املالية ،ويشري إىل أن
قطاعي الصناعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصال
َ
ّ
يشك ًال
كانا مهملني لفرتة طويلة ،ولكن ميكن أن
مصدرًا خللق الوظائف للعمال املهرة .سيكون
هذا األمر خطوة حنو النمو املستدام بسبب طبيعة
هذين القطاعني األقل عرضة للصدمات اخلارجية،
مقارنة مع حمفزات االقتصاد اللبناني التقليدية
يف قطاع العقارات والسياحة.
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مـقاالت وتحقيقات

عندما تصبح الفروض املنزلية ساحة معركة يومية
فاتن الحاج
يصعب إنهاء اجلدل حول الفروض املنزلية بـ
«نعم» أو «ال» .ال جواب حاسم على الدعوات
العاملية إلبقائها أو إلغائها من النظم التعليمية.
األمر متصل باملرحلة التعليمية ونوعية الفروض
ووتريتها والتوقيت املخصص إلجنازها .الثابت
أنها عبء يسرق التلميذ من حلظات اللعب
والفرح.
الفروض املنزلية هي واحدة من أهم مصادر
النزاع بني األهل واألبناء .فاألوالد يشعرون
جمرد ذكر اللفظ أمامهم .الواجب
بالنفور من
ّ
أو الفرض يعين بالضرورة شيئًا إلزاميًا جيب أن
يعودوا به يوميًا إىل البيت وليس من ينظر ما إذا
كانوا سيقومون به حبب وفرح وقناعة .املغاالة
يف «ترس» األجندة املدرسية بالواجبات كفيلة
بتحويل الدرس إىل وسيلة عذاب لألهل وشكل
من أشكال العقاب غري املربر للطفل.
فالساعات اليت يقضيها على مقعده يف املدرسة،
واألخرى املوازية بني يدي أمه أو أبيه أو معلم/ة
خصوصي/ة إلجناز «عمل شاق» ختتلس بالضرورة
من وقت يفرتض أن ميضيه يف اللعب والتواصل
األسري ونشاطات أخرى هامة لنموه املعريف
والنفسي.
املشهد يف يوم دراسي عادي هو كاآلتي:
يستيقظ الطفل يف الصباح وهو متعب .يذهب
متثاقل اخلطى إىل مدرسته حيث ميضي  6ساعات
من الرتكيز على األقل ليعود عند الثالثة ظهرًا
حمم ًال أيضًا بهموم الدروس والفروض .مير وقت
ّ
مستقطع قصري خمصص عادة لوجبة الغداء قبل
أن يتقمص اآلباء واألمهات دور الشرطي وجيربونه
على «حفظ» الدروس و»التسميع» .جيلسون
وإياه حتى يتم إجناز كل ما كتب على األجندة.
األطفال يف هذه احلالة يتحولون إىل «خرباء»
يف املراوغة واالستفزاز .أما األهل فبعضهم
يقرر املواجهة وسرعان ما يتولد النزاع وتتحول
الفروض إىل ساحة معركة يومية .بعضهم اآلخر
خيتار راحة البال ويرفض دخول املعركة أص ًال،
لكن يستسهل ّ
حل الفروض نيابة عن الطفل،
وهنا يطري اهلدف األساسي من الواجب وهو
حتسني طاقات التلميذ الشخصية ،وتنمية قدرته
على التعلم الذاتي.

األهل متعبون وضائعون

حتتار األم لني امساعيل كيف تتعاطى مع هذه
بأن مدرسة
املعضلة ،كما تسميها .تبدو مقتنعة ّ
أوالدها من املدارس املرموقة يف لبنان وال يعلى
عليها أكادمييًا وامسها معروف ،لكنها تشعر بأن
احلياة تتوقف عند الفروض .تقول« :أوالدي
خمنوقون وما عم بياخدوا نفس ،إيام بيعطوهم
 13شغلة بنفس اليوم وامتحانات وفروض بنفس
تقر
املادة .ما عم بعيشوا أحلى سنني عمرهم»ّ .
لني بأنها متعبة وضائعة ،لكن «بصراحة أخشى أن
أسجلهم يف مدرسة أقل مستوى لئال يضيعوا».
سوزان بدر الدين اليت توافق على أن الفروض
بشكلها احلالي عبء ال طائل منه ،تعتقد أننا
«يف لبنان غري مهيئني للوصول إىل مرحلة
االستغناء عن الفروض .تسأل« :إذا كان هناك
 30تلميذًا بالصف كيف بتأكد انو ابين أو ابنيت
استوعبت املعلومة؟» .ال ترتدد سوزان يف القول
إنها تتبع مع أبنائها الطريقة نفسها اليت كان
أهلها يتبعونها معها «الزم أعمل check up
يومي على كل شي .ما بعرف إذا طريقيت غلط
أو صح».
وإذا كان بعض األهل يصرون على أن الفروض
هي مكمل طبيعي ملا يتم تعليمه يف املدرسة،
والطريقة الوحيدة للتأكد من أن ولدهم يتعلم
فع ًال ،يقول آخرون إنهم ال يدفعون كل هذه
املاليني ليفتحوا مدرسة ثانية يف البيت ،فلينا
القاضي مث ًال تعارض مبدأ الفروض باملطلق،
وتقول إنها جهدت الختيار مدرسة تسمح البنها،
باحلد األدنى ،االستمتاع بساعات بعد الظهر
بأمور أخرى غري الدرس التقليدي مثل قراءة
الكتب واألحباث «برأيي مفروض الدرس خيلص
باملدرسة ويرجع األوالد عالبيت بس يلعبوا أو
يقرأوا كتب».

الفروض يف ذيل القائمة

يف الواقع ،أزمة الواجبات املدرسية هي مسألة

عاملية ،وقد أعدت حوهلا
آالف الدراسات واألوراق
أن دعوات
البحثية ،حتى ّ
عدة خرجت يف العقود
املاضية إللغائها نهائيًا أو
حصرها داخل املدرسة فقط.
وقد طالبت منظمة الصحة
العاملية ،أخريًا ،بشطبها من
مجيع النظم التعليمية ،لغياب
أي دليل يف الدراسات
أن الواجبات
التحليلية على ّ
تسمح لألوالد بأن يكونوا
تالمذة أفضل .فقد وجد
هاريس كوبر ،عامل النفس
واألعصاب األمريكي ،يف

«الصناعة الوطنية»:

هـاجس رفـع الصادرات
هديل فرفور

من مركز  creoscendoالتعليمي الذي يعنى بالفروض املنزلية وتنمية الشخصية

حبثه يف  180دراسة أن للفروض تأثريًا سلبيًا
على مواقف األطفال جتاه املدرسة وكيف يرونها.
وأظهر حبثه أن املدة الزمنية املخصصة للفروض
ال جيب يف مجيع األحوال أن تتجاوز  10إىل 15
دقيقة كحد أقصى يف املرحلة االبتدائية ،فيما
حيصل طالب املرحلة الثانوية االستفادة إذا كان
ّ
العمل أقل من ساعتني ً
ليال .إىل ذلك ،مجع جون
هاتي ،أستاذ تربية نيوزيلندي ،نتائج أكثر من
 50ألف دراسة مشلت ما يزيد على  80مليون
تلميذ ،يف حماولة للتعرف إىل أفضل الطرق
التعليمية اليت حتقق أقصى استفادة للتالمذة.
وخلص هاتي إىل وجود جمموعة من العوامل اليت
تؤدي إىل جناح العملية التعليمية ،ومن بينها
بناء عالقة جيدة بني األستاذ والتلميذ ،إضافة
إىل اتباع تقنيات تعليمية معينة ،أما الواجبات
املدرسية فجاءت يف ذيل القائمة ،ورأى أنها
تساعد التلميذ بنسبة ضئيلة للغاية.
مع ذلك ،يصعب مقاربة الفروض بـ «مع» أو
«ضد» ،فثمة أسئلة كثرية يطرحها معلمون
وباحثون تربويون للنقاش :هل جيب أن تكون
هناك سياسة واحدة إللغاء الفروض ويف كل
املراحل التعليمية؟ ما هي نوعية الفروض اليت
جيب أن تعطى للتلميذ هل من الضروري أن يكون
الفرض عبارة عن مترين تطبيقي ملفهوم شرحه
املعلم يف الصف أم استقصاء ألمور أخرى ،وهل
جيب حتديد الوقت املخصص للفروض لتحقيق
االستفادة منها ،ثم ما هي وترية إعطائها ،يعين
هل يعطى هذا النوع من الفروض كل يوم أو مرة
أو مرتني يف األسبوع؟ وهل املعلمون قادرون
فع ًال على إجناز العملية التعليمية يف الصف ،وماذا
عن األهل ملاذا يشعرون بهذا العبء الكبري؟

تالمذة الروضات أكثر املتضررين

بالنسبة إىل إميان حنينة ،أستاذة يف التعليم
الثانوي الرمسي ومرشدة تربوية ،الفروض هي
عبء لسبب بسيط هو أن األهل يفتقرون يف
كثري من األحيان إىل ماذا يعلمون ،وإىل كيفية
التعلم ،فهم ال ميلكون الطرائق واالسرتاتيجيات
الرتبوية اليت تتبعها املعلمة ،فيذهبون تلقائيًا اىل
التلقني ،أو أنهم يستعينون مبعاهد خاصة تساعد
أوالدهم يف الدرس بعد الظهر وحل الفروض،
و»هنا باملناسبة أود أن أطرح سؤا ً
ال عن احلاجة
إىل اللجوء إىل هذه املعاهد اليت ينتعش سوقها،
إذا كانت املدارس تؤدي مهمتها فع ًال يف إيصال
املعلومات واملفاهيم إىل التالمذة» .تشري حنينة
إىل إمكانية أن ينجز التعلم يف الصف ،وخصوصًا
يف السنوات الدراسية األوىل .أما الفرض يف
املنزل فيكون نشاطًا استكماليًا بسيطًا ،كأن يسأل
التلميذ اجلريان عن كلمات معينة أو يذهب إىل
البائع ويسجل األسعار ،أو يسمع أغنية وحيفظها
أو حياول أن يؤلف بيتني من الشعر .املفارقة
أن التالمذة األكثر تضررًا
اليت تتوقف عندها هي ّ
من الفروض هم تالمذة الروضة الثالثة الذين
ينتمون إىل الطفولة املبكرة وندخلهم عامل الكتابة
واإلمالء وحل التمارين ونسلخهم عن عامل األلوان
واألحلان ،فنقتل إبداعهم.

التواصل بني األهل واملدرسة

الضياع الذي يشعر به األهل يعزوه ثروت دباجة،
مدير ثانوية القلعة اخلاصة يف صيدا ،إىل أن
التعلم يف املدارس ليس مرتبطًا باملنزل يف

كثري من األحيان ،حبيث ال يعرف األب أو األم ما
هي بالضبط املعارف واملفاهيم واملهارات اليت
يتلقاها ولدهم يف الصف ،وهنا ال يكفي عقد
اجتماع عام أو اجتماعني يف احلد األقصى جيمع
كل األهالي ،بل ميكن التواصل بني الطرفني عرب
تقارير دورية ترسل إىل املنزل وتشرح وضع
أن املعلمني
التلميذ .الالفت ما يقوله جلهة ّ
والتالمذة على السواء مهجوسون باالمتحانات
الرمسية اليت تأسرهم يف عدد من السنوات.

ضحايا املنظومة الرتبوية

يوافق أنيس احلروب ،رئيس قسم الرتبية يف
أن الفروض املنزلية
اجلامعة األمريكية يف بريوتّ ،
ال ميكن أن تقارب مبعزل عن السياسة الرتبوية
العامة .فالتالمذة واملعلمون واألهل هم مجيعهم
ضحايا ملنظومة ضاغطة تعتمد على تشعب الربامج
وكثافة املواد ،إذ «نريد لتلميذنا يف املرحلة
املتوسطة مث ًال أن يعرف كل شيء :العلوم
واللغات والرياضيات والرسم والدراما لدرجة
يصعب معها إجياد صيغة للتنسيق بني معلمي
املواد يف إعطاء الفروض» .يقول« :لست من
الداعني إىل وقف األعمال املنزلية باملطلق لكوني
أعتربها مناسبة للتفاعل بني األهل واألبناء ،شرط
أن ال يكون اهلدف إغراق الطفل يف فروض جتعله
عبدًا هلا وتقتل التفكري اإلبداعي لديه ،فما حيصل
حاليًا ويف معظم املدارس هو عدم إعطاء التلميذ
فرصة للتفكري بشكل خمتلف عن املعلم أو خارج
منطه وسياقه».

تعلم أن تتعلم

«أجنح صور الواجبات املدرسية هي تلك اليت
تعتمد على مبدأ تعلم أن تتعلم» ،تقول سكارليت
صراف ،أستاذة التقييم يف كلية الرتبية يف
أن املطلوب تعليم
اجلامعة اللبنانية ،مشرية إىل ّ
وتدريب الطفل على وضع أهداف طموحة وحماولة
إجنازها خالل فرتة زمنية حمددة ،مع التأكيد على
وجود مكافأة يف النهاية إذا حتققت النتيجة
املرجوة .برأيها ،املشكلة ال تكمن يف الواجبات
املنزلية عينها ،إمنا بالطريقة اليت يتم بها إرغام
األطفال على إجناز متارينهم وفروضهم ،واليت
غالبًا ما يصحبها توتر وفتور قد يؤديان بهم
أحيانًا إىل التذمر من الذهاب إىل املدرسة.
تستدرك« :ليس للواجبات املنزلية أهمية كربى
إذا أحسن استخدام الفرتة اليت يقضيها التالمذة
يف مدرستهم ،فالتعلم داخل الصف كاف لبناء
شخصية الطفل معرفيًا ونفسيًا ،فيما الفرض
يستخدم كتشخيص لصعوبات تعلم فردية،
وميكن إعطاؤه لتثبيت املعلومة ،وربط املدرسة
باملنزل وتنمية الشعور باملسؤولية» .وتلفت إىل
ّ
أنه «ال بد من أن تراعي متارين الواجب الكم
والكيف والتوازن».
«اهلدف األساسي من التعلم أن يكون التالمذة
سعداء وواثقني من أنفسهم» ،تقول أستاذة علم
النفس يف اجلامعة اللبنانية بيال عون .برأيها ،ال
حتول إىل قصاص ومل حيفز
فائدة من الواجب إذا ّ
الولد على القيام به بالفرح نفسه الذي يعيشه
عندما يلعب مع أصدقائه .تذكر بأن لكل طفل
قدرات معينة ،وعلى األهل واملدرسة أن يدركا
يصوبون على أن تكون العالمات
هذا األمر ،فال
ّ
اجليدة هدفًا حبد ذاتها« ،فالرتكيز على تفوق
الطفل قد يدمر حبه للتعلم».

الحاج حسن :الصناعيون ضحايا كلفة اإلنتاج (مروان
طحطح)
«ليس منطقيًا أن يستورد لبنان بقيمة  19مليار
صدر إال بقيمة
دوالر سنويًا ،وأن ال يستطيع أن ُي ِّ
 3مليارات دوالر»ُ .ت ّ
لخص عبارة وزير الصناعة
حسني احلاج حسن هذه ،اهلاجس الذي سيطر
على جلسة «الصناعة الوطنية» يف مؤمتر «الطاقة
الوطنية اللبنانية» الذي ُ
افتتح مساء اجلمعة من
االسبوع املاضي يف قاعة البيال يف بريوت .ذلك
أن ُ
املداخالت اليت شهدتها اجللسة ،على تنوعها
صبت ضمن التوصية بالسعي
مقاربتها،
واختالف
ّ
إىل رفع نسبة الصادرات الصناعية.
ُجيمع املؤمترون على جودة الصناعة الوطنية.
إن «الصناعة الوطنية من
حبسب احلاج حسنّ ،
حيث اجلودة هي من أفضل الصناعات العاملية،
ّ
تتعلق جبودة
والدليل أن مشكلة التصدير ال
املنتجات» ،فيما يلفت رئيس مجعية الصناعيني
اجلميل ،إىل الطاقات الوطنية
يف لبنان ،فادي
ِّ
اليت أثبتت جناحها يف اخلارج واليت جيب االلتفات
إليها يف الداخل من أجل تعزيز الصناعة «سعيًا
إن
إىل رفع نسبة الصادرات» .وفق احلاج حسنّ ،
ّ
تتعلق بكلفة اإلنتاج
ُمشكلة الصناعة األساسية
يتحمل مسؤوليتها الصناعيون
املرتفعة واليت «ال
ّ
اللبنانيون بالتأكيد.
فهم ليسوا املسؤولني عن االتفاقيات االقتصادية
اليت فتحت األسواق ،وال عن عدم التزام الشركاء
التجاريني بنود االتفاق (ُ .»)..ي ِّ
فند الوزير هذه
الكلفة بني أكالف الطاقة وأكالف األراضي
املرتفعة نتيجة السياسات العقارية وأكالف اليد
ليشري إىل
العاملة يف الضمان االجتماعي وغريهاُ ،
أن هذه الكلفة هي وليدة السياسات احلكومية
ُ
القدرة
أدت إىل خسارة املنتج اللبناني
اليت ّ
التنافسية ،وبالتالي ترتبط ُمشكلة الصناعة
اللبنانية بالنظام االقتصادي القائم .خيلص احلاج
حسن إىل القول إن الصناعيني هم ضحايا كلفة
اإلنتاج ،الفتًا إىل ضرورة تفعيل عمل اللجنة
االقتصادية إلجياد حلول عملية تساهم يف رفع
الصادرات الصناعية ،وبالتالي يف حتقيق النمو
االقتصادي.
من هنا ،كان الرتكيز يف املداخالت على ضرورة
تعزيز الصناعة الوطنية بوصفها أحد أبرز
القطاعات القادرة على تفعيل االقتصاد .مث ًال،
حبسب رئيس جمموعة كالسي ،جاك كالسي،
قدر بنحو
ومشتقاته ُم ّ
ّ
إن سوق صناعة احلليب ُ
مليار ونصف دوالر ،وهو ُي ّ
شغل حنو  100ألف
عامل« ،وبالتالي يستحق هذا القطاع االلتفات
من قبل الدولة» .كيف؟ عرب معاجلة التحديات اليت
تعرتضه .فباإلضافة إىل مشاكل الكلفة والقدرة
فإن قطاع احلليب ومشتقاته
التنافسية وغريها،
ّ
ّ
«يتطلب كميات هائلة من املياه ،ما يستوجب
البحث يف كيفية تأمينها بشكل ُمستدام» .ينطلق
ليعلن دعمه لسياسات
كالسي من هذه النقطة ُ
السدود املائية اليت «يرعاها» وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل.
اجلميل إىل أن «كل وظيفة يف
من جهته ،يلفت
ِّ
قطاع الصناعة من شأنها أن ختلق  2.2وظيفة
يف االقتصاد اللبناني» ،يف إشارة إىل ضرورة
االلتفات إىل القطاع بوصفه حمركًا لالقتصاد.

Saturday 4 November 2017
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مــقاالت وتـحقيقات

مواجهة أمريكا يف العراق :عائدون!
نور أيوب
ّ
يرتقب العراقيون انتهاء «معارك القائم» بالقرب من احلدود مع
ليعلنوا النصر النهائي على «داعش» ودخول البالد يف
سوريا ُ
أن اإلشكال الذي تواجهه معظم فصائل
مرحلة ما بعد التنظيم .إال ّ
املقاومة العراقية ذات الباع الطويل يف مواجهة االحتالل األمريكي
ّ
أن األمريكيني ،ومنذ ،2014
للبالد (بني  2003و)2011
يتمثل يف ّ
أطلقوا مشروع عودتهم التدرجيية إىل بالد الرافدين ،مستفيدين
من شعار إرسال «املستشارين للمساعدة يف احلرب ضد داعش».
إن
بأن البالد باتت حمتلة من جديد ،إذ ّ
هذا الواقع الذي يفيد ّ
«واشنطن خرجت من الباب لتعود من الشباك» ،يوجب التشديد
أن مثة قرارًا كبريًا قد ُح ِسم ،ويقضي باآلتي :الصفحات
على ّ
اليت سوف ُتفتح فور إنهاء التنظيم عسكريًا ،عنوانها «العودة إىل
مقاومة االحتالل األمريكي»
عدة
على أعتاب االنتهاء من «معارك داعش» ،تستعد أطراف عراقية ّ
إىل مرحلة «مواجهة األصيل عوضًا عن الوكيل» ،ولذلك «حنن لن
نرتك سالحنا جانبًا بعد داعش» ،تقول مصادر املقاومة العراقية.
أن انتهاء «أيام داعش» هو مبثابة الدعوة إىل «إعادة
وتشري إىل ّ
تنظيم صفوفنا ،واإلعداد للمواجهة الكربى مع األمريكيني».
ّ
شق
أن األمريكيني وأدواتهم أفلحوا منذ عام  2003يف
صحيح ّ
صفوف املقاومة العراقيةّ ،
وبثوا ــ بالتعاون مع حلفائهم ــ الكثري
من مسومهم املذهبية ،إىل درجة أوشك العراق أن يتمزق إىل
األبد .وصحيح ّ
جيربون فيه
أنهم جعلوا من العراق خمتربًا إقليميًا ّ
ً
ّ
طي «مرحلة
كل أدوات التفرقة ،إال ّ
أن كثرا يراهنون اليوم على ّ
داعش» بغية االنتقال حنو مواجهة االحتالل األمريكي الذي راكم
عناصر قوته يف العراق منذ عام  ،2014حتى أصبح عديد قواته
يصل إىل «ما يقارب  20ألفًا» ،بينما يذهب آخرون إىل القول
ّ
إنها «تصل إىل حنو  25ألفًا» ،وذلك يف وقت تكرر فيه احلكومة
أن الرقم ال يتجاوز  7آالف عسكري.
العراقية ّ
أن العديد املنتشر يف العراق سوف
التضارب بشأن األرقام ال ينفي ّ
ٍ
ٍ
استهداف جديدة» من قبل فصائل
«موعد مع عمليات
يكون على
ُ
ِ
املقاومة ،اليت تصف هذا الوجود األمريكي بـ»االحتالل اجلديد...
أن احلكومة تدرج
بالرغم من مجيع مسمياته الباطلة» ،يف إشارة إىل ّ
هذا الوجود يف إطار «تدريب القوات العراقية وتأهيلها».
لـ»شن عمليات
يف هذا الصدد ،ترتفع دعوات اليوم لالستعداد
ّ
عسكرية ــ أمنية ضد «االحتالل اجلديد» يف أماكن وجوده على
امتداد بالد الرافدين» .وتشري مصادر،
أن
يف حديثها إىل «األخبار» ،إىل ّ
ّ
املكلفة بهذه املواجهة باتت
«تشكيالتها
ّ
أن مطلعني
جاهزة إلطالق عملياتها» .إال ّ
أن املواجهات
على هذه األجواء يرون ّ
املرتقبة «سوف تأخذ طابعًا أمنيًا أكثر
من ذلك العسكري ،نظرًا إىل طبيعة
انتشار األمريكيني وحتركاتهم ،واحنسار
انتشارهم ضمن قواعدهم العسكرية
خشية أي استهداف حمتمل».

بني 2003
و،2011
نجحت املقاومة
بجهود عراقية
ودعم إيراني
ولبناني

حرب ...يف مسرية طويلة

أثناء احلديث إىل الزميلة «األخبار» ،تستعرض وجوه من املقاومة
العراقية مسرية طويلة من احلرب مع األمريكيني وأدواتهم ،تبدأ
من عام  2003ومتتد حتى  2011يف «املرحلة األوىل» ،ومنذ ذلك
التاريخ حتى يومنا كـ»مرحلة ثانية» ،فيما ستكون «املرحلة الثالثة»
حتت عنوان «صراع ما بعد داعش».
ختتصر تلك املصادر «املرحلة األوىل» بالقول« :استطعنا هزمية
ٍ
ورعاية إيرانية ولبنانية»
ودعم
االحتالل األمريكي جبهود عراقية،
ٍ
أن الفصائل ّ
ركزت كل
يف إشارة إىل «حزب اهلل» .وتلفت إىل ّ
جهدها على ضرب األمريكيني ومصاحلهم طوال تلك الفرتة ،إىل
جانب تفعيل «املقاومة السياسية» ،مبختلف أوجهها ومشاربها.
مع خروج األمريكيني يف  ،2011انتقل الصراع يف «املرحلة الثانية»
ليكون مع «الوكيل» ،يف إشارة إىل «نواة داعش والتنظيمات
و»متدد»
إن سقوط مدينة املوصل يف حزيران 2014
ّ
اإلرهابية» ،إذ ّ
ٍ
اشتباك
حمولني العراق إىل ساحة
التنظيم ،أعادا خلط األوراق،
ّ
أن تقديرات واشنطن ،ورغباتها ،كانت يف
إقليمي ،ومثة من يرى ّ
«أن تدوم معارك داعش لسنوات عدة».
هذه «املرحلة الثانية» متوقع هلا أن تنتهي يف القريبُ .
قدر
وت ِّ
قيادات عسكرية عراقية إمتام املهمة يف غضون األسابيع الثالثة
ّ
توقع انسحاب مسلحي «داعش» من مدينيت راوة
املقبلة ،مع
والقائم باجتاه املناطق الواقعة أقصى الشمال الشرقي حملافظة
أو ً
ال والتثبيت
األنبار ،ما يفرض على القوات مسك اخلط احلدودي ّ
هناك ،والعودة إىل تطهري اجليوب املنتشرة يف الصحراء الغربية،
ليأخذ القتال شكل «إغارات» على مواقع التنظيم وحتصيناته،
ً
ٍ
صد لـ»غزوات» خاليا التنظيم
هجمات حمدودة أو
إضافة إىل
ٍّ
النائمة يف جممل غربي البالد.

أن حلفاء «حمور املقاومة» يف العراق
املميُز لتلك «املرحلة الثانية» ّ
ِّ
(كما بعض من خصوم هذا احملور) ُيدرجون حراك قوات «البشمركة»
منذ  ،2014وصو ً
ال إىل إجراء استفتاء االنفصال ،وما تاله ،ضمن
أساساتها .فمعظم هؤالء يرون يف حراك «البشمركة» ورئيس
اإلقليم مسعود الربزاني «حراكًا أمريكيًا ــ إسرائيليًا» يف العراق،
هدفه تقسيم البالد ،واستنزاف بغداد يف حرب طويلة األمد مع
ً
إضافة
أربيل ،عدا عن نهب حقول النفط والغاز ملصاحل «عائلية»،
إىل سرقة عائدات املرافق احلدودية.

أين العبادي ...من املواجهة؟

مثة من يعتقد يف عواصم «حمور املقاومة» ّ
أنه يف خالل املرحلة
املقبلة على العراق ،سوف يعمل األمريكيون على إعادة «رسم
خريطة النفوذ امليدانية والسياسية» ،وسوف يستفيدون من
وجودهم العسكري إلحياء حلفائهم و»حماصرة بغداد» أيًا كان
أن بغداد تبدو يف مكان آخر ،ولديها نظرة
رئيس احلكومة .إال ّ
مغايرة لألمور.
«امللبد» اليوم قد يسوء
املشهد
أن
ترى
العراقية
احلكومة
مصادر
ّ
ّ
يف ّ
ظل حسم فصائل املقاومة قرارها مبواجهة األمريكيني عسكريًا.
أن ذلك سوف
وتنظر جهات حكومية إىل هذا القرار بريبة ،خاصة ّ
«خيلق أعذارًا إلبقاء السالح خارج سيطرة الدولة» ،وهو استحقاق
«سوف يواجهه» رئيس الوزراء حيدر العبادي يف املرحلة املقبلة.
وتذهب املصادر إىل احلديث عن حاجة احلكومة إىل مجيع القوى
الدولية واإلقليمية يف عملية النهوض السياسي واالقتصادي
واالجتماعي ،إذ ّ
«كاذب من ينفي حاجتنا إىل أمريكا ،عسكريًا
إنه
ٌ
وسياسيًا واقتصاديًا» .وطبعًا ،ال ينفي هؤالء احلاجة «بالتوازي،
عد «بلدًا جارًا وامتدادًا لنا».
إىل إيران» اليت ُت ُّ
أكثر من ذلك .مصادر احلكومة تبدي االمتعاض إزاء ما ُحي ّ
ضر له،
قدم نفسها ُطعمًا
وتتحدث عن «األسف
(ألن هذه الفصائل) ُت ِّ
ّ
سه ًال لألمريكيني ...هم ال يستطيعون اإلضرار باجليش األمريكي،
فقد تبدأ الطائرات بضرب مقارهم يف العراق ،ومن خارج احلدود
أيضًا».
تقدم من جانب
يف املقابل ،هناك من ال يقيم وزنًا كبريًا ملا
ّ
اجلهات احلكوميةّ ،
أن جممل املعطيات اإلقليمية ما زالت
ألنهم يرون ّ
ّ
«تشبك
ظل
يف
خاصة
متعددة،
بعيون
األمور
متيل حنو النظر إىل
ّ
أوجه الصراع أكثر» ،وتداخل خيوط امللفات يف ما بينها .وبالتالي
إن مواجهة األمريكيني ،من عدمها ،رهن بالتطورات السياسية
ّ
وبـ»كواليس» األزمات الدائرة بني العراق وسوريا.
بد من اإلشارة أيضًا إىل ّ
أنه بينما يستعد
يف مجيع األحوال ،ال ّ
البعض لعودة املقاومة يف وجه االحتالل األمريكي ،مثة من
ُي ِّ
رتب أوراقه بغية حتقيق اهلدف ذاته ...لكن يف ميادين بغداد
السياسية.

عيون واشنطن ...مفتوحة

املواجهات اليت جيري اإلعداد هلا ،ليست بعيدة عن عيون واشنطن.
فإىل جانب املساعي اهلادفة إىل «خنق» بغداد بعدد من االلتزامات
واألزمات السياسية ،احمللية منها واإلقليمية ،يكرر مسؤولوها
«حد» لقوات «احلشد الشعيب» يف العراق يف
الدعوات إىل وضع
ّ
املرحلة املقبلة.
بأن «احلشد
لكن ما ختفيه واشنطن يف إعالناتها ،معرفة وزاراتها ّ
ّ
ِّ
تشكل جزءًا من
الشعيب» ال ُمي ِّثل فصائل املقاومة .فاألخرية
«احلشد» ،فقط .ولذلك الواقع أسباب تستثمرها واشنطن يف
السياسة «ويف صراع حلفائها املذهيب مع إيران».
فإن
من جهة أخرى ،رغم تعاقب اإلدارات األمريكية يف واشنطنّ ،
أن هناك سقفًا عامًا لألهداف
الفصائل
املقاومة ترى يف غالبيتها ّ
ِ
األمريكية وحللفاء واشنطن ،عنوانه «أقلمة العراق وتقسيمه» ،إضافة
يقل أهمية يف ّ
ّ
ظل الواقع اإلقليمي« :حتويل البالد
إىل هدف آخر ال
ٍ
قاعدة متقدمة حلصار إيران عند حدودها الغربية ،واستخدامها
إىل
إن حراك
كقاعدة متقدمة يف خمتلف األزمات اإلقليمية» .بالتاليّ ،
هذه الفصائل يهدف إىل «حترير البالد» ،مبا يساعد على حماصرة
األهداف املشار إليها.

«عمليات القائم» ...الحسابات إقليمية

يرتبط احلديث عن «عمليات القائم» عند احلدود مع سوريا بالصراع
الدائر بني «حمور املقاومة» من جهة والواليات املتحدة وأدواتها
من جهة أخرى .اهلدف العام ليس بسط السيطرة والنفوذ يف
املقلب العراقي فحسب ،بل يف املقلب السوري أيضًا .فاالرتباط
عضوي ومباشر يف مسار القتال الدائر ضد «داعش» ،بني غربي
العراق وشرقي سوريا.
من جهة أخرى ،ومن الناحية امليدانية يف سياق «العمل على إنهاء
طي صفحة التنظيم يف العراق يقود إىل
إن
داعش عسكريًا»ّ ،
ّ
السؤال عن «وجهة املعارك املقبلة» ومدى ارتباطها بعدد من
«امللفات احلامية بني بغداد ودمشق».

اإلقليم خيتنق باملكبات
العشوائية
شيماء الخطيب
تدخل إىل اإلقليم من بابه البحري ،فتستقبلك جبال النفايات.
صارت لدى اللبنانيني «خربة» يف املوضوع .الرائحة تقتل كل من
يشمها .واخلطر أبعد من ذلك .االقليم خيتنق باملكبات العشوائية
تقول «األسطورة اللبنانية» إن اللبناني ميكنه أن يتزجل يف أعالي
اجلبال ،وإذا أحب أن يسبح على الشاطئ فلن يستغرقه ذلك أكثر
من نصف ساعة« .االسطورة» هذه تشري اىل مدى قرب جبال البلد
الصغري من سواحله .لكن الواقع سبقها بأشواط .يف اجلية ،وعلى
بعد أقل من  100مرت من شركة الكهرباء ،جبل النفايات بات يطل
على أوتوسرتاد صيدا – بريوت وعلى البحر مباشرة.
«تزين» النفايات جنبات الطرق .واحلال نفسها
فيما ،يف سبلني،
ّ
تنطبق على معظم املناطق يف إقليم اخلروب .نفايات يف كل
مكان .الكارثة تتسع .والدولة تلعب لعبة القرود الثالثة :ال ترى
وال تسمع وال تتدخل .وبقية القصة معروفة.
يف  ،2015ومع إقفال مطمر النفايات يف الناعمة ،سارعت الدولة
والقوى السياسية إىل اقرتاح إقامة مطمر يف منطقة اإلقليم
لنفايات لبنان كله .عرض النائب وليد جنبالط إقامة املطمر يف
ّ
«طنشت» الدولة اليت قامت
منطقة سبلني ،فاعرتض األهالي...
حبل أزمة بريوت وضواحيها من خالل فتح مطمري الكوستا برافا
وبرج محود ،وتركت اإلقليم لبلدياته اليت جلأت اىل مكبات عشوائية
أو اختارت حلو ً
ال أخرى ال تقل عشوائية ،إما طمرًا أو حرقًا .يف
بعاصري ،مث ًال ،جتمع البلدية النفايات وتطمرها يف أرض مشاع
وسط البلدة .يف املنتصف متامًا .ويف برجا ،ال شيء خيتلف .ويف
اجلية ،خصصت البلدية مكبًا عشوائيًا يف «وادي املعنية» ،يف
أرض متلكها على طرف البلد .صار املكب جب ًال ضخمًا ،بعيدًا عن
أنظار الناس ،لكن أثره قريب جدًا.
مصادر أهلية متابعة للملف أكدت لـ»األخبار» أن الدولة ،بإهماهلا
األمر ،تسعى لـ»تركيع» أهالي اإلقليم وإجبارهم على فتح مطمر
يف املنطقة .فيما األحزاب السياسية ،وخاصة «املستقبل»
و»االشرتاكي» ،تطالب حبل بيئي ،كمراكز املعاجلة ومعامل الفرز
ً
خاصة وأننا على أبواب
أمام األهالي ،حتى ال تتعرض للضغوطات،
انتخابات .لكنها ،فعليًا ،ال تتحرك للضغط على الدولة (واألحزاب
هي الدولة) الختاذ قرارها .يف غضون ذلك« ،ترتفع» اجلبال قرب
البحر ،وتتزايد املكبات العشوائية واملطامر .فيما تكاد عزمية الناس
ختور حبثًا عن «أي حل» للمشكلة.
يف  2016\3\17أصدر جملس
الوزراء مذكرة نصت على أن
«حيدد مركز املعاجلة واملطمر
الصحي يف منطقيت الشوف
وعاليه يف مرحلة الحقة بالتشاور
مع البلديات املعنية» ،وتضمنت

الدولة تلعب لعبة
القرود الثالثة :ال
ترى وال تسمع وال
تتدخل

املذكرة «ختصيص  50مليون دوالر أمريكي لتغطية مشاريع امنائية
يف البلدات احمليطة لكل من مطمر قضائي عاليه والشوف ومطمر
مفرق تل غريز».
رئيس بلدية بعاصري ،أمني القعقور ،يؤكد «أننا لن نساوم ولن
نقبل مبوضوع املطمر حتى وإن أعطونا ماليني الدوالرات» .وأضاف
«الدولة تركتنا واهتمت مبشكلة بريوت وضواحيها فقط ،واألحزاب
السياسية مسؤولة عن هذا الوضع» .ولفت اىل أنه منذ بداية
األزمة يف اإلقليم «نسعى كبلديات إىل حل هذه األزمة ،وتواصلنا
عدة مرات مع رئيس احلكومة ومع األحزاب السياسية الجياد حل،
ولكننا مل نتلق أية مساعدة يف هذا املوضوع ،فبقي املوضوع على
عاتقنا».
وأضاف« :حنن كاحتاد بلديات االقليم الشمالي نقوم باجتماعات
دورية ونسعى حلل األزمة بطريقة صحية وسليمة» .الرجل وبلديته
حياوالن ،كما يقول .يف النهاية ،أين ستذهب النفايات؟
يف الوضع احلالي ،النفايات ترتفع .الناس تتململ من البلديات،
والبلديات تتململ من الدولة .يف حماولة للتوضيح ،يشري رئيس
بلدية برجا ،نشأت محية اىل «أننا اقرتحنا إقامة معمل فرز يف
منطقة اإلقليم ولكن مل نكن متفقني بعد على املكان ،نظرا لعدة
عراقيل ،إما من قبل الدولة أو من قبل األهالي».
يف بلدية برجا يقولون إنهم قدموا االقرتاحات بدورهم« :يف آخر
اجتماع الحتاد بلديات اإلقليم الشمالي ،توصلنا إىل اقرتاح تقسيم
املنطقة إىل ثالثة أقسام ،وإقامة معمل فرز يف كل منها ،لكننا
مل نتفق على املكان وال على الكلفة ،فنحن كبلديات نستنزف
ماليا والعروضات اليت تأتينا عالية الكلفة ،وال نستطيع حتملها».
وطالب محية الدولة واألحزاب السياسية بالتحرك حلل هذا املوضوع
«فنحن كإقليم حتملنا الكثري من امللوثات ،وجيب على الدولة حل
مشكلتنا ،أقله بشكل مؤقت».
وأكد على «أن فكرة املطمر مرفوضة وإن اضطررنا سننزل إىل
الشارع» .يف انتظار «النزول» العتيد ،النفايات ترتفع ،وتسبقها
رائحة البالد ،اليت وصلت إىل السماء.
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مـقاالت وتحقيقات

صفقة استقدام معامل كهرباء:

عـارض وحــيد لـكل الــجوالت

مضت مثانية أشهر على إقرار «اخلطة اإلنقاذية لقطاع الكهرباء»،
اليت تتضمن استقدام معامل كهرباء عائمة .اجلولة األوىل من
استدراج العروض فشلت بسبب بقاء عارض وحيد ،فاضطر
وأقر شروطًا جديدة هجينة مبشاركة
جملس الوزراء إىل إلغائها،
ّ
أدت إىل بقاء عارض وحيد يف اجلولة
الكتل الوزارية! هذه اخللطة ّ
ّ
وذيلته
فض العروض
الالحقة ،فأغلقت إدارة املناقصات حمضر
ّ
أن جملس الوزراء عمد إىل خمالفة القانون وأمهل
بالرفض ،إال ّ
الشركات أسبوعًا الستكمال املستندات ...اليوم ُف ّ
ضت العروض
يصر على دفرت
جمددًا ،والنتيجة :بقاء عارض وحيد .هناك من
ّ
للشروط ال ُينتج إال «عارضًا وحيدًا»!
جمددًا ،بقي عارض وحيد يف اجلولة الثالثة من «استدراج العروض
الستقدام معامل توليد الكهرباء» ،وبالتالي مل ُيفتح عرضه .هذا
السيناريو هو نفسه الذي حصل يف اجلولة السابقة ،إذ ظهرت
نواقص جوهرية يف املستندات املقدمة من ثالث شركات ُفتحت
عروضها من أصل أربعة عروض مقدمة ،ما دفع جلنة ّ
فض العروض
إىل إعالن «عدم األخذ بالعرض الوحيد وعدم السري بالتلزيم».
يومها ،أي بعد فشل اجلولة الثانية ،قرر جملس الوزراء خمالفة قانون
مدة أسبوع إضافية الستكمال
احملاسبة العمومية ومنح الشركات ّ
ّ
فض
النواقص يف ملفاتها ،وفرض على إدارة املناقصات إعادة
ّ
شكلها خصيصا ،لكن ما
العروض ورفع النتيجة إىل جلنة وزارية
مل حيسب حسابه أن تأتي نتائج اجلولة الالحقة مشابهة للجولة
الثانية ،أي بقاء عرض وحيد وعدم السري بالتلزيم.
جاءت هاتان اجلولتان بعد جولة ملغاة أسفرت أيضًا ،بعد دراسة
العروض يف إدارة املناقصات ،عن بقاء عارض وحيد واقرتاح
إدارة املناقصات عدم السري بالتلزيم ،سندًا إىل الرأي االستشاري
لديوان احملاسبة رقم  11الصادر بتاريخ  .1979/3/14فقد ُ
ض ِّمن
دفرت الشروط بنودًا صعبة التحقيق يف مهل قصرية للغاية،
ومتديدها ال يلغي صعوبة تأمني هذه الشروط ،إذ شارك يف اجلولة
األوىل  8شركات ،ثم اخنفض العدد إىل أربعة بعد تعديل الشروط
احملصلة النهائية لكل اجلوالت،
وزيادة مستوى صعوبتها ...ويف
َّ
مرات للسبب نفسه ،ما ترك أثرًا واسعًا
بطالن التلزيم ثالث ّ
ّ
يشكل إرباكًا وحرجًا للجنة الوزارية
على الصفقة بكاملها .فهو
اليت بات عملها «لزوم ما ال يلزم» .فأي خطوة يف اجتاه إمهال
الشركات املزيد من الوقت ،لن يفهم منها سوى أنها فعل فاسد
لتمرير صفقة مشبوهة ،وأي تساهل يف التعاطي مع املستندات
غري املستوفاة للشروط واملرفوضة من إدارة املناقصات يعكس
شبهة إضافية يف هذا امللف املثقل أص ًال بالشبهات ...وبالتالي
بات على جملس الوزراء البحث جديًا يف مدى حاجة لبنان الستقدام
معامل كهرباء يستأجر منها خدمات حتويل الفيول أويل إىل طاقة
كهربائية بد ً
ال من إطالق مناقصات إنشاء معامل ثابتة ذات العمر
الطويل ،وعليه أن يعيد صياغة دفاتر الشروط مبا يتالءم مع
األصول املنصوص عليها يف قانون احملاسبة العمومية ،ويعكس
إظهارًا للشفافية يف إعداد املناقصات ،وتكريس أهداف واضحة
من املعامل املطلوب أن تعمل بواسطة الغاز الطبيعي على
أنواعه األرخص كلفة (فاعليته أكرب) واألنظف بيئيًا ،ال أن تكون
َ
بعقدي استرياد مازوت وفيول أويل حتوم
املناقصات مربوطة
ً
حوهلما الكثري من الشبهات والعموالت أيضا.
على أي حال ،كانت جلنة التلزيم يف إدارة املناقصات قد تابعت
عملها ،أمس ،استنادًا إىل قرار جملس الوزراء رقم  35الصادر يف
تاريخ  ،2017/10/20الذي ميهل الشركات مدة أسبوع الستكمال
ّ
فض العروض فإن
النواقص يف عروضها .وحبسب حمضر
قدمت عروضها هي أربع:
الشركات اليت ّ
ـــ حتالف شركيت «بي بي إينرجي» (لبنانية مملوكة من آل البساتنة)
تبني للجنة التلزيم ،أن
مع شركة «السويدي» املصرية .وقد
ّ
قدم أوراقًا من شركة  Wartsilaالعتمادها كمتعهد
العارض ّ
التصميم والتوريد وإنشاء  ،EPCوكمتعهد صيانة وتشغيل،
لكن مذكرة التفاهم املوقعة بني  Wartsilaوالسويدي تذكر
فقط ضمن بنودها خدمات صيانة للمولدات دون ذكر خدمات
التشغيل .ومل يربز العارض شهادات تثبت تقديم Wartsila
خدمات الصيانة والتشغيل ،علمًا بأن جدول اخلربة حلظ وجودها.
وكان الفتًا أن البساتنة قدموا مستندات إضافية خالل اجللسة،
لكن مل يؤخذ بها العتبارها قدمت خارج املهلة احملددة من قبل
وتبني أنها
جملس الوزراء ،ولكن رغم ذلك ،اطلعت اللجنة عليها
ّ
ال تفي باملطلوب.
ـــ حتالف «يونس بروس» مع  .stX HEavy industriEsمل
يربز العارض كفالة مصرفية ،مع اإلشارة إىل أنه حني ّ
فض املغلف
وتبني أنه ال توجد
املقدم سابقًا مل يتبني وجود نسخة عنها أيضًا.
ّ
شهادة أيزو ،وأن الطرف األجنيب يف عقد التحالف مل يقدم أي
شهادات أو مستندات من مراجع صاحلة تثبت براءة ذمتها ،بل
أرفق إفادة موقعة منه بأنها ليست قيد التصفية أو اإلفالس...
من دون التقدم بأي مستندات أو شهادات من املراجع الصاحلة.
ومل ترفق شركة يونس تقارير مدقق احلسابات عن السنوات
 2014و 2015و 2016اليت تثبت صحة املعلومات املالية الواردة.

إمهال الشركات املزيد من الوقت أو التساهل معها يفهم أنه فعل فاسد
لتمرير صفقة مشبوهة (هيثم املوسوي)
وبعد التدقيق يف املستندات املقدمة من العارض حول التصميم
تبني وجود خربة ألربع مواقع يف دولة العراق
والتوريد واإلنشاء ّ
بقيمة إمجالية  900ميغاوات ،فيما قدم العارض صفحتني خلربات
التشغيل والصيانة ،وذكر أن العقد الكامل ميكن االطالع عليه من
خالل املوقع اإللكرتوني للجمهورية العراقية ،وقد أرفق العارض
مستندات إضافية ال حيق له استكماهلا.
ـــــ حتالف شركات MEP/OEG/india/arkay iBPil/ navtEk/
 Erkalقدم مناذج معدات التصنيع خمتلفة عن النموذج احملدد
مصدق
يف دفرت الشروط ،إضافة إىل كونه غري خمتوم وغري
َّ
من وزارة اخلارجية ،ومل ُت َ
ض ّم إفادات خاصة عن كل طرف من
أطراف التحالف تبني املعلومات العامة واخلربة اخلاصة بكل طرف.
كذلك مل يربز العارض أي إفادات من املراجع الصاحلة واملختصة
جلهة عدم وجود دعاوى ورشى وإفالس وبراءة ذمة من اإلدارات
الضريبية والضمان االجتماعي وعدم التصفية وعدم اإلفالس.
ومل ترفق األطراف األجنبية تقارير مدقق احلسابات عن السنوات
 2014و 2015و 2016اليت تثبت صحة املعلومات املالية الواردة،
فيما خربة تركيب التجهيزات هلدف إنشاء املعمل غري موجودة.
ّ
فض العروض ،فإن «معظم العارضني تقدموا
وحبسب جلنة
بإفادات خربة غري مصدقة وغري مرتمجة وفقًا لألصول ،خالفاً
ألحكام دفرت الشروط ،علمًا بأن اللجنة اطلعت عليها .كذلك مل
ُي ِ
رفق أي من العارضني شهادات أيزو خاصة بالشركات املصنعة
للمعدات» .لذا ،إن اللجنة بعد املداولة «قررت رفض العروض
الثالثة ملخالفتها دفرت الشروط بشكل جوهري رغم استكمال
النواقص يف عروضهم لناحية املستندات اإلدارية تطبيقًا لقرار
جملس الوزراء ،وبالتالي مل ُي َف ّ
ض العرض األخري العائد لشركة
ً
كارادينيز لبقائه وحيدًا ،وسندا لرأي ديوان احملاسبة رقم
 11بتاريخ  1979/3/14واملتضمن عدم األخذ بالعرض الوحيد،
قررت اللجنة عدم السري بالتلزيم وإعادة كامل امللف إىل إدارة
ّ
املناقصات الختاذ اإلجراء املناسب».

 MEPتطعن :ال منافسة وال مساواة

قدم حتالف شركات MEP/OEG/india/arkay iBPil/
ّ
 navtEk/Erkalطعنًا أمام جملس شورى الدولة يطلب فيه
إلغاء استدراج العروض وتعليق ووقف اإلجراءات وإبطال املواد
املتعلقة مبدة إجناز األعمال والتقييم املالي وقرار جملس الوزراء،
الذي حيصر مهلة تقديم العروض مبهلة  21يومًا ،وتعليق العقد
إىل حني التزام وزارة الطاقة بالتقيد مببدأي املساواة واملنافسة.
مدة إجناز املعمل «تعجيزية» ،وهو ما أشارت
وتقول الشركة إن ّ
إليه إدارة املناقصات يف تقرير يتضمن اآلتي« :إن مدة  3أشهر
و 6أشهر سوف تلغي املنافسة ،إذ يستحيل على أي شركة مل
حتضر الباخرة مسبقًا التقيد بهذه الفرتة» .وتقول الشركة إن
خيار تشييد معامل كهرباء على اليابسة كان خيارًا «وهميًا»،
يضاف إىل مدة اإلجناز املستحيلة واستحالة تقديم العروض
نص على أن اختيار األرض
بـ 21يومًا ،علمًا بأن دفرت الشروط ّ
يستوجب توافر الشروط الفنية املالئمة وفقًا لتقدير وزير الطاقة
من دون أن يتضمن دفرت الشروط أي بنود متعلقة بهذا األمر،
كما أن الوزارة مل ترد على طليب االستفسار املقدمني بهذا
الشأن .وطعنت الشركة مبعادلة التقييم املالي اليت ال تتضمن
كل األكالف الفعلية ،وال تعكس القيمة احلقيقية لسعر الكيلوات/
ساعة ،علمًا بأن عنصر الزمن هو العنصر األساسي وشبه الوحيد
احلد من
يف تقييم العروض وليس الكلفة ،ما يؤدي حتمًا إىل
ّ
أعد
املنافسة ،لكون دفرت الشروط مينح األفضلية للعارض الذي ّ
املعامل العائمة مسبقًا على حساب باقي العارضني مهما بلغت
الكلفة اليت عرضها.

مو

ملاذا يستعجل بوتني «إغالق»
امللف السوري؟
حسان حـيدر

تبدو تصرحيات املسؤولني الروس حول الوضع يف سورية
شديدة التفاؤل ،إذا ما أخذنا يف االعتبار حقيقة أن املعركة
على اإلرهاب مل تنته بعد ،على رغم الرتاجع الكبري يف قدرات
«داعش» ،وأن املفاوضات يف جنيف وآستانة مل حتقق نتائج
ملموسة حتى اآلن ،وأن إيران ،بطلة التخريب اإلقليمي ،ال
تزال ناشطة بقوة على األرض السورية ،وال يزال األمريكيون
يعلنون رفضهم دورًا لبشار األسد يف مستقبل بالده ،بينما
تتمسك موسكو وطهران بالدفاع عنه وعن نظامه.
فخالل يومني فقط ،أكدت موسكو ،أو ً
ال ،أن املهمات الرئيسة
جليشها يف سورية ُأجنزت وأن احلرب على «داعش» ستنتهي
حبلول نهاية العام ،لكنها ُ
ستبقي هناك على قوة عسكرية كافية
«ملنع اإلرهابيني من العودة» ،وقالت ،ثانيًا ،إن اجتماعات
آستانة فاعلة وتؤدي الدور املطلوب منها ،وإن «التوصل
إىل تسوية سياسية يف سورية بات ممكنًا مع استعداد األسد
إلعداد دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على
أساسه» ،وأعلنت ،ثالثًا ،أن «مؤمتر شعوب سورية» الذي
سيعقد يف غضون أقل من
طرحت فكرته قبل فرتة وجيزة
ُ
ثالثة أسابيع يف سوتشي ،وأن املدعوين ،مبن فيهم األكراد،
يعتزمون مناقشة الدستور السوري اجلديد.
هكذا ،بسحر ساحر ،صار احلل يف سورية «على األبواب»،
واجلميع «متفق» على أن روسيا هي الضامن والراعي
والقادر على فرض أي اتفاق يتوصل إليه السوريون مبختلف
أحر من اجلمر
انتماءاتهم ،وأن «شعوب سورية» تنتظر على ّ
لقاء سوتشي لتتبادل العناق والتهاني ،ومتسح يف ساعات
قليلة سبع سنوات من العنف والقتل أوقعت أكثر من نصف
وهجرت أكثر من عشرة
مليون قتيل وثالثة ماليني جريح،
ّ
ماليني آخرين من بيوتهم وقراهم ومدنهم اليت أزالت بعضها
ودمرت بنية حتتية حتتاج عقودًا طويلة إلعادة
عن وجه األرض،
ّ
بنائها ومئات باليني الدوالرات لتعويضها.
وبات بوتني ورجاله ومساعدوه مثل أهل العروس والعريس
معًا ،منهمكني يف التوفيق بني الرغبات واسرتضاء خمتلف
املدعوين ،ويف الوقت نفسه ،إظهار عضالت القصف
الصاروخي من الغواصات والقصف املدمر من الطائرات،
بالتزامن مع توزيع االبتسامات واملصافحات احلارة.
لكن ملاذا االستعجال والرغبة يف لفلفة سريعة لوضع ملتهب،
حتى قبل أن تربد املدافع والقلوب قلي ًال ،وقبل أن تتضح مالمح
التسوية املقرتحة؟ وملاذا تتصرف موسكو كأنها الطرف الوحيد
الذي ميسك بكل خيوط «اللعبة» يف سورية ،وأنها قادرة على
إقناع املختلفني أيًا كانت تبايناتهم ،ومجع املتنابذين مهما
كانت مآربهم متباعدة؟
اجلواب يكمن يف ملفات ومناطق أخرى ال ميكن مقاربتها بنجاح
ما مل يثبت بوتني فع ًال دوره احلاسم يف الشرق األوسط،
وقدرته على فرض احللول اليت تنال رضا كل من نظام
األسد واملعارضة ورعاتهما اإلقليميني والدوليني ،مبا يف
ذلك روسيا نفسها والواليات املتحدة ،وكذلك إيران وتركيا
وإسرائيل والصني واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة ...ويف
مقدم هذه امللفات بالطبع ،أوكرانيا وحدود متدد حلف مشال
األطلسي شرقًا.
وقدمت ما يكفي إلقناع العامل بأنها متلك
فهل فعلت موسكو
ّ
وحدها مفاتيح احلل يف املنطقة ،وأنها قد تقبل مشاركة أطراف
آخرين ،مقابل صفقات يف مناطق أخرى؟
الفرق بالتأكيد واسع بني تفاؤل روسيا واحلقائق امليدانية.
صحيح أنها جنحت ،بفضل جهدها العسكري ،يف إنقاذ نظام
األسد من السقوط ،لكنها ليست وحدها يف سورية ،إذ ال
تزال املعارضة السورية موجودة ومسلحة وقادرة ،وال يزال
األكراد يسيطرون على أجزاء واسعة من مشال البالد ومشاهلا
الشرقي ،وال تزال لدى «داعش» القدرة على التخريب.
وال تزال إيران اليت قدمت اإلسناد البشري مبيليشياتها
املتعددة وساهمت بالسالح واملال يف احلرب منذ بدايتها،
تشكل عقبة ال ميكن للروس جتاوزها بسهولة.
لكنهم حياولون بالطبع استغالل االستدارة اهلائلة يف السياسة
األمريكية إزاء طهران لدفعها إىل تفويضهم وحدهم بإجياد
احلل ،مبا قد يسمح هلم بإجراء مقايضة يتوقون إليها بشدة
يف جبهتهم الغربية .ولعل هذا ما ذهب بوتني ملناقشته يف
طهران.
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مناسبات

حزب الوطنيني األحرار حيتفل بالذكرى الـ 27
الستشهاد رئيسه داني مشعون وعائلته وذكرى
الرئيس كميل مشعون وشهداء احلزب

االب أنطوان طعمة يرفع الذبيحة االلهية يعاونه االب ايلي رحمه

املفوض نكد ،االمني العام كلوفيس البطي وعقيلته ،مسؤول الداخلية قسطون

السفري جورج البيطار غانم

رؤساء وممثلو احزاب وتيارات وحضور داخل الكنيسة

بعض اعضاء املفوضية واملارديني مع السفري جورج البيطار غانم وممثل الرابطة املارونية غسان العويط يف صالون الدير
أقام حزب الوطنيني األحرار -مفوضية
اسرتاليا القداس السنوي لراحة نفس
فخامة الرئيس الراحل كميل منر مشعون
والست زلفا وذكرى استشهاد رئيس احلزب
داني مشعون وزوجته انغريد واوالدهما
طارق وجوليان حيث ترأس الذبيحة اإلهلية
األب أنطوان طعمه وعاونه لفيف من
الكهنة واالخوة.
وحضر املناسبة السفري جورج بيطار غامن
ورؤساء وممثلون عن القوات اللبنانية،
الكتائب اللبنانية ،التيار الوطين احلر،
حركة االستقالل ،احلزب االشرتاكي ،تيار
املستقبل ،تيار املرده ،الرابطة املارونية
واجمللس املاروني وعن االعالم حضر ممثلون
عن صحف اهلريالد واملستقبل والتلغراف
والنهار وحشد من احملازبني واملناصرين
وأبناء اجلالية الذين أرادوا احياء هذه
الذكرى الوطنية بإمتياز.
ً
كما وحضر من ملبورن خصيصا للمناسبة
ممثالً للفرع ريشارد املرديين  ،وقد اشاد

رئيس حزب  OLCبول غارارد

األب طعمه يف عظته مبزايا الرئيس
مشعون الوطنية والسياسية مذكراً بعهد
البحبوحة والرخاء الذي ميّز فرتة توليه

اعضاء املفوضية مع السفريجورج البيطار غانم

صورة جامعة لبعض اعضاء املفوضية مع السفري جورج البيطار غانم و االحزاب والتيارات والحركات

الحضور الكثيف داخل الكنيسة

نكد وعقيلته ولودي فرح ايوب وطوني خطار وحضور داخل الكنيسة
سدة املسؤولية كما مثّن طعمه تضحيات
الشهيد داني مشعون وعائلته الذي ابى اال
ان يبقى يف لبنان رغم املخاطر اليت رافقت

السفري غانم ،بول غارارد وعقيلته ،جو توما وحضور

مرحلة استشهاده.
قرأ الرسالة باللغة العربية السفري غامن
وباإلنكليزية رئيس حزب  OLCبول

غارارد ،وقرأ النوايا مارك البطي والياس
سركيس وعبدو سركيس وجوزيف عريضة
وسايد انطاكي .

وبعد القداس مت التوجه اىل صالة الكنيسة
لتناول الضيافة وتداول االحاديث من وحي ال
االعالم
مناسبة.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
بعد حكم اإلعدام حبقّه يف ملف «أحداث عربا»
األسري «يعود» جمدداً إىل «العسكرية» يف ثالث دعاوى

«عاد» الشيخ أمحد األسري إىل املثول جمددًا أمام احملكمة العسكرية
الدائمة بعد حكم اإلعدام الصادر حبقه عن احملكمة يف  28أيلول املاضي
بعد ادانته وآخرين يف ملف «أحداث عربا» ،و»عاد» معه اثنني من
وكالئه للدفاع عنه يف ملفات ثالثة ال يزال يالحق بها ،تتعلق اثنان
منها بـ»معركة» حبنني ضد اجليش ،وما ُيعرف بـ»اخلاليا النائمة» ،وملف
ثالث ذو طابع جنحي حيث جرى فيه االدعاء على األسري مبعاملة دورية
قوى األمن بالشدة اثناء الوظيفة وحتقري عناصرها وتهديدهم مبسدس
حربي غري مرخص وذلك يف حملة صيدا يف احلادي عشر من شهر
تشرين الثاني من العام .2012
مل ّ
يعلق األسري يف مثوله الثالثاء أمام احملكمة على حكم اإلعدام ،ومل
يبد أي «رغبة» يف الكالم ،فهو كما ُأدخل إىل قاعة احملكمة اليت كانت
ّ
وترتقب ما كان سيدلي به خالل
تعج سابقًا بالصحافيني ملتابعة حماكمته
ّ
اجللسات يف ملف «أحداث عربا» ،أخرج بـ»صمت» ،من دون أن ينطق
ولو بكلمة واحدة يف الدعاوى الثالث املالحق بها ،بإستثناء إشارته
بيده اليمنى إىل حمامي الدفاع عنه لدى سؤاله من قبل رئيس احملكمة
العميد الركن حسني عبداهلل «مني وكيلك» .ويف امللف األول املتعلق
بـ»اخلاليا النائمة» ،ارجأت احملكمة اجللسة إىل الرابع من كانون الثاني
املقبل ،لعدم سوق أربعة موقوفني من سجن جزين ،ويضم هذا امللف
إىل األسري  13متهمًا بينهم تسعة موقوفني ومتهم خملى سبيله.
يف هذا امللف سبق جلهة الدفاع عن األسري أن تقدمت مبذكرة دفوع
شكلية ،وعندما أراد رئيس احملكمة إبالغها خالل جلسة األمس بعد
بردها ،كان اعرتاض من جهة الدفاع على
إرجائها ،عن قرار احملكمة ّ
اعتبار أن اخلصومة مل تكتمل ،وبالتالي فإن تالوة قرار احملكمة غري
وتصدى ممثل النيابة العامة القاضي هاني
قانوني وخمالف لألصول.
ّ
حلمي احلجار هلذه النقطة فإعترب أن ال شيء مينع من الفصل مبذكرة
الدفوع حتى لو مل يتم السري باحملاكمة ،إذ أن الدفوع ال عالقة هلا
باحملاكمة ،وأكثر من ذلك فإن ال حاجة إىل تالوة قرار احملكمة يف جلسة
وإن ُتليت فإن هذا األمر يأتلف
علنية طاملا ُت َّ
قدم يف قلم احملكمةْ ،
برد
احملكمة
قرار
تلي
وبالنتيجة
اجلزائية.
احملاكمات
أصول
مع قانون
ّ
مذكرة الدفوع الشكلية فإستمهلت جهة الدفاع الختاذ موقف من ذلك.
وللتاريخ عينه ،أرجأت احملكمة حماكمة االسري بتهمة تدريب جمموعات
مسلحة وتصنيع عبوات ناسفة بواسطة مسؤولني عسكريني يعملون
معه إشرتك بعضهم يف «معركة حبنني» ضد اجليش ومتويله جمموعات
ارهابية تابعة للشيخ خالد حبلص مببالغ مالية كبرية .ويالحق إىل جانب
االسري يف هذا امللف متهم خملى سبيله بإيواء األخري.
وجاء إرجاء اجللسة بعد استمهال وكيال الدفاع عن األسري احملاميني حممد
صبلوح وانطوان نعمة لالطالع على امللفّ ،
فعلق رئيس احملكمة« :جايني
رد من نعمة «أن درس
عا اجللسي ومش مطلعني عا امللف» ،وكان ّ
امللف قد ينتج عنه دفوع وال بد من التعمق بدراسته».
من جهة اخرى ،وعلى هامش حماكمة املوقوف حممود رافع يف ملفني
يتصالن جبرم التعامل مع إسرائيل ،نّبه رئيس احملكمة احملامي نعمة
وكيل رافع إىل اسلوب التعاطي مع هيئة احملكمة «ما يدل على التشكيك
يف عملها وعدم احرتامها» ،موضحًا بأن «احملكمة ستتخذ اجراء يف حال
تكرار ذلك» .وكان ملمثل النيابة العامة موقف من ذلك أيضًا حيث اعترب
«أن مثة إمعان من احملامي املذكور يف استخدام مفردات غري الئقة»
طالبًا من األخري اإلعتذار ،وإال «ستتحرك النيابة العامة بسبب حتقري
القضاء الناتج عن تلك املفردات اليت استخدمها احملامي» حيث قال
االخري يف معرض دفاعه عن رافع «طرأتو إعدام» ،يف إحدى الدعاوى
اليت سبق أن لوحق بها يف قضية التعامل مع إسرائيل واغتيال األخوين
جمذوب يف صيدا العام  .2006وإزاء ذلك أبدى احملامي اعتذاره موضحًا
بأن هدفه «حتقيق احملاكمة العادلة ملوكله».

حماكمة موقوف بالتحضري لتفجري السفارة املصرية يف بريوت

قررت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل
فتح حماكمة املوقوف عثمان حنيين بعدما كانت ختمت امس حماكمته
جبرم انتمائه اىل تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية ومنها
التحضري لعملية تفجري السفارة املصرية يف بريوت.وحددت احملكمة
اخلامس من كانون الثاني املقبل جلسة العادة احملاكمة.
وكان املوقوف حنني قد نفى اي عالقة له بعملية التخطيط ،حتى انين
مل ُأسأل عن ذلك خالل التحقيق االولي معي يف وزارة الدفاع» ،مضيفا
بان احملقق يف قوى االمن «ابلغين بانه ال يوجد لديهم اي معلومات عن
املوضوع نهائيا».وقال »:لو كان مثة خمطط بهذا احلجم لكانت القوى
االمنية والعسكرية على علم به».
ويقع التحقيق االولي مع املوقوف يف اربع صفحات فقط ،وهو ُبين على
«كتاب معلومات» من خمفر صيدا القدمية التابع لقوى االمن الداخلي،
عن ان املدعو حممد عزام املوجود يف خميم عني احللوة خيطط لتفجري
السفارة املصرية يف بريوت بواسطة سيارة مفخخة ،وذلك وفق ما
اشارت احملامية عليا شلحة يف دفاعها عن حنيين ،مشرية اىل ان
هذه املعلومات ُأحيلت على خمابرات اجليش من دون التوصل اىل اي
معلومات اخرى او جديدة ،حتى انها مل تسأل موكلها عنها.واعتربت
بانه ال يوجد اي دليل يعزز هذه املعلومات منتهية اىل طلب الرباءة
ملوكلها.
يف املقابل ،أرجأت احملكمة اىل احلادي والعشرين من كانون االول
املقبل ،حماكمة»انتحاري الكوستا» ،عمر العاصي ،بعدما استمهلت

وكيلته احملامية فاديا شديد لالطالع على امللف والبراز وكالتها عن
املتهم املوقوف يف سجن انفرادي.

شكوك حول مشتبه به بقتل الطفل مهند

تالحق القوى االمنية احد املشتبه بهم يف جرمية قتل الطفل مهند اخلالدي
ابن العشرة أعوام ،الذي عثر على جثته الثالثاء داخل برميل للمياه
بالقرب من مدرسته ّ
«تلة الزراعة الرمسية املختلطة» يف بلدة مشمش
العكارية .وكشفت إحدى كامريات املراقبة يف حميط املكان الذي عثر
فيه على اجلثة ،عن شخص تواجد يف احمللة وبشكل مريب ،يشتبه
بارتكابه اجلرمية .وكان تقرير الطبيب الشرعي قد أفاد بعد معاينته جثة
الطفل وإجراء صور «سكانر» ،بأن رأس الطفل قد تعرض لضربات
جبسم صلب تسّببت بوفاته.
ويف تصريح لعم الضحية الشيخ سيف الدين اخلالدي ،تساءل« :من هو
املسؤول ،أو من هم املسؤولون؟ حيق لنا أن نقلق فهل من جواب؟».
وعن تفاصيل ما حصل ،قال« :كان يعيش مع أهله وأسرته يف العبدة،
عند تلة تقع بني بلدتي وادي اجلاموس وبرج العرب .وقد طلب من
والدته صباح يوم األحد املاضي «منقوشة صعرت» .وعندما علم والده
برغبته خرج من غرفته ينادي ولده مهند الصطحابه لشراء «املنقوشة»
لكنه مل جيده .فبدأ بالبحث واالتصال مع اجلوار واألهل لعله جيده يف
اجلوار أو مع أبناء عمه ،لكنه مل جيده .اتصل بالقوى األمنية اليت حضرت
بعد ساعات وبدأت بالبحث والتحري ،واستقدمت تعزيزات من قوى
اإلستقصاء مستعينة بكالب مدربة .واستمر البحث لي ًال مبساعدة االهل
وحتى صباح يوم اإلثنني ومل يعثر على أي أثر للفتى».
وأضاف« :بعد الكشف على كامريات املنطقة ،دارت الشكوك حول
متهم تواجد يف املنطقة بشكل مريبُ .
وظهر االثنني استطاعت القوى
األمنية أن جتد جثة مهند يف برميل للمياه مغطاة بأوراق الشجر واالحجار
واملياه .فحضرت عناصر الصليب االمحر لنقل اجلثة ،فيما التحقيقات
مستمرة من قبل األجهزة األمنية».
من جهته ،استنكر رئيس بلدية مشمش حممد بركات هذه اجلرمية ،وقال:
«ندين وبشدة اجلرمية النكراء اليت ّ
أملت بآل اخلالدي بصورة خاصة
وببلدة مشمش بصورة عامة وأودت حبياة الطفل الربيء مهند حسن
اخلالدي .إننا وباسم بلدية مشمش رئيسًا وجملسًا وخماتري ومشايخ
ونساء ،فتية وفتيات ،نطالب اجلهات األمنية
ومدراء مدارس رجا ًال
ً
بتكثيف جهودها إللقاء القبض على اجلاني وسوقه للعدالة حتى ينال
جزاء فعله الشنيع .ولنا ملء الثقة بأن األجهزة األمنية سوف تكتشف
ذاك اجملرم السافل والدنيء الذي مل يأبه لقيم الدين والقانون».

توقيف مطلوبني

أفادت قوى األمن الداخلي أن دوريات من «شعبة املعلومات» أوقفت
 7مطلوبني جبرم إجتار وتعاطي خمدرات.
كما أعلنت املديرية يف بيان «إنه ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ
األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى
األمن الداخلي خالل أسبوع ،من توقيف  650شخصًا ،وذلك إلرتكابهم
أفعا ًال جرمية على مجيع األراضي اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء مبوجب
مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة».

حمضر ضبط ملخالفات السرعة من الفئة اخلامسة

متكنت مفرزة سري اجلديدة يف وحدة الدرك االقليمي ،خالل شهرين،
وحررت حماضر ضبط
من ضبط  /44/خمالفة سرعة زائدة عرب الراداراتّ ،
من الفئة اخلامسة ترتاوح قيمتها بني مليون و 3ماليني لرية لبنانية
وحبس من شهر حتى سنتني حبق سائقيها ،فض ًال عن حجز السيارة .ومت
تنظيم  25حمضر ضبط يف حملة الضبية ،و 11حمضرًا يف حملة الكرنتينا
وحمضران يف حملة مرينا الشالوحي.
ً
متابعة للحملة اليت تقوم بها القطعات العمالنية يف قوى
ويأتي ذلك،
األمن الداخلي ،تطبيقًا لقانون السري على مجيع األراضي اللبنانية ،وال
تؤدي يف األغلب إىل حوادث مرورية قاتلة،
سيما ضبط املخالفات اليت ّ
ّ
ومنها خمالفات السرعة الزائدة.

الوالد يتفاجأ بطلب إخالء سبيل املتهمني»..مش معقول»
«جنايات بريوت» ترجئ حماكمة قاتلي الشاب ظماطا إىل شباط

يقف والد الشاب مارسيلينو ظماطا حائرًا امام قوس حمكمة اجلنايات يف
انتظار يقارب العامني على مقتل
بريوت ،فالرجل أنهكه تعب االنتظار،
ٌ
وحيده يف شباط العام  2016من دون أن ينال املتهمان عقابهما بعد.
شعر الوالد سهيل ظماطا أن ضربة السكني اليت غرزها اجلاني الفلسطيين
أمحد سعد وبتدخل من رفيقه حسن فقيه يف جسد وحيده ،هي نفسها
اليت أصابته أمس ،حني طلب وكيال املتهمني إخالء سبيلهما.
جتمد الوالد لربهة يف مكانه إىل جانب وكيل العائلة املفجوعة احملامي
ّ
ربيع معلولي ،إلتفت مينة ويسرة بعيون مليئة بالدموع ،قبل أن يتوجه
إىل رئيس احملكمة القاضي سامي صدقي قائ ًال« :مش معقول».
يقدما
وال شعوريًا ضرب بيده على الطاولة أمامه قائ ًال« :أنا ال أمسح بأن ّ
إخالء سبيل».
مل يكن الوالد قد تنّبه إىل أن وكيله احملامي معلولي طلب اإلبقاء على
ورد طليب إخالء سبيلهما ،ليوضح له رئيس احملكمة
املتهمني موقوفني ّ
ما طلبه وكيله بهذا الشأن ،ليخرج من القاعة بعد رفع اجللسة إىل
جير وراءه ذيول اخليبة مما آلت
السابع من شهر شباط املقبل ،وهو ّ
إليه اجللسة اليت كانت خمصصة لسماع عدد من الشهود ،بعدما سبق
للمحكمة يف هيئتها السابقة أن استجوبت املتهمني ،فأقر حينها سعد

بطعن املغدور أربع طعنات بسكني كانت حبوزته ،فيما نفى فقيه أن
يكون قد عمد إىل ّ
شل حركة املغدور أثناء تلقيه تلك الطعنات القاتلة.
حالة من الرتقب واالنتظار عاشها املدعي سهيل ظماطا قبل أن ينادي
رئيس احملكمة القاضي سامي صدقي حماطًا مبستشاريه القاضيني ملى
أيوب وربيع معلوف ،على املتهمني سعد وفقيه بعد أن كان األخري قد
لينضم
ُأحضر من سجنه يف عاليه ،منتظرًا قرابة الساعتني زميله سعد
ّ
إليه يف قفص اإلتهام حيث راحا يتحادثان حتت أعني الوالد الذي كان
قد اختذ من املقعد األخري يف القاعة مكانًا له.
بقي املتهمان كما الوالد على هذه احلال ،إىل أن حان بدء اجللسة،
اليت أبرز يف مستهلها احملامي مسري سليم وكالته عن سعد بعد اعتزال
حمامي األخري ،وأرفقها بطلب لتخلية سبيله ،وبالئحة تتضمن مساع
شهودُ ،أبلغت نسخة عنها إىل اجلهة املدعية واطلع عليها ممثل النيابة
العامة القاضي حييى غبورة الذي ترك أمر استدعاء الشهود إىل احملكمة
فيما تريث بإبداء رأيه بطلب إخالء السبيل إىل حني االطالع على امللف.
كما تقدمت وكيلة فقيه بطلب إخالء سبيل ملوكلها طالبة األخذ بعني
االعتبار وضعه الصحي كونه يعاني من»كهرباء يف الرأس» ،وقاطع
فقيه موكلته قائ ًال من قفص اإلتهام« :أنا ما ّ
هوي معرتف ّ
إنو
دخلين ّ
قتلو» قاصدًا بذلك سعد الذي كان ماث ًال إىل جانبه .كما طلبت وكيلته
عرضه على طبيب السجن.
رد طليب إخالء
سارع وكيل اجلهة املدعية احملامي معلولي إىل طلب ّ
سبيل املتهمني «فنحن أمام جرمية قتل» ،معتربًا أن هناك مماطلة من
جهة الدفاع ،بعد تعيني املتهم سعد حماميًا جديدًا للدفاع عنه.

شقيقان يروّجان لـ»اخلال» ما «ل ّذ وطاب» من املخدرات

بعد تكاثر وتفشي ظاهرة ترويج املخدرات ضمن حمافظة جبل لبنان،
وال سيما يف منطقيت كسروان وجبيل ،متكنت «شعبة املعلومات» يف
قوى األمن الداخلي ،من توقيف شخصني على منت جيب نوع «شريوكي
الريدو» وذلك يف حملة الصفرا ،وهما أ.ص 26(.عامًا) وشقيقه
ر.ص 30(.عامًا)
وبتفتيش السيارة اليت مت حجزها ،ضبط بداخلها  /20/غ من مادة
الكوكايني الباز داخل  20مظروفًا /223/ ،غ من مادة اهلريويني داخل
 71مظروفًا /43/ ،غ من مادة الكوكايني داخل مظروف ،مسدس حربي،
 4هواتف خليوية ،بطاقة هوية باسم مغاير ،مبلغ مالي عبارة عن 1530
دوالرًا امريكيًا و 140000لرية لبنانية ،جهاز كومبيوتر حممول.
وبالتحقيق معهما ،اعرتفا بقيامهما برتويج املخدرات يف منطقيت
كسروان وجبيل وحميط كازينو لبنان ،وذلك لصاحل ع.أ .ويستحصالن
جار
عليها من بلدة احلمودية وأحيانًا من شخص ملقب «باخلال»(العمل ٍ
لتوقيفهما).
وأودع املوقوفان واملضبوطات واآللية ،بواسطة مكتب مكافحة املخدرات
املركزي يف وحدة الشرطة القضائية ،القضاء املختص بناء إلشارته.
من جهتها ،متكنت فصيلة املرجية يف وحدة الدرك اإلقليمي ،بالتنسيق
مع «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي ،من توقيف ع.أ21(.
املعد لبيع وتصليح الدراجات
عاما) يف حملة حتويطة الغدير ،داخل حمله
ّ
اآللية ،وضبطت حبوزته كمية من مادة الكوكايني ،وهو مطلوب للقضاء
مبوجب مذكرتي توقيف جبرم االجتار باملخدرات.

إيصاالت مزوَّرة أمام «املالية»

أحال وزير املالية علي حسن خليل إىل النيابة العامة املالية بواسطة
هيئة القضايا يف وزارة العدل ،ملفًا يتعلق بتزوير إيصاالت حتصيل مت
اكتشافها عند إجراء التدقيق املتبع من قبل املركز االلكرتوني يف وزارة
املالية ،وذلك قبل القيام بعملية تشطيب اإليصاالت املسددة ،بعدما
تبني أن ال وجود ألي من هذه اإليصاالت على نظام الصناديق.
وطلب خليل من النيابة العامة املالية إجراء التحقيق الالزم والشروع يف
املالحقات القضائية مع اختاذ صفة االدعاء الشخصي يف حق املتورطني
الذين سددوا ضريبة األمالك املبنية بواسطة اإليصال موضوع التحقيق،
كما طلب مالحقة من يظهره التحقيق كفاعل أو مشرتك أو متدخل يف
ارتكاب اجلرم عم ًال باملادة  3من املرسوم االشرتاعي رقم 83/156
ومتابعة القضية معهم أو مع أي مرجع قضائي آخر.
كما أحال خليل امللف نفسه إىل رئيس التفتيش املركزي ألخذ العلم
وإجراء التحقيق الالزم وإبالغ وزارة املالية بالنتيجة.

..ومطلوبة بتزوير مستندات رمسية

ألقت دورية من املديرية العامة ألمن الدولة ،يف اهلرمل ،القبض على
ل.م 48( .عامًا) ،بعد توافر معلومات عن قيامها جبرم تزوير مستندات
رمسية لقاء بدل مادي ،وضبطت يف سيارتها جمموعة منها .وتبني
أن حبقها خالصيت حكم صادرتني عن احملكمة العسكرية جبرم تزوير
تقضيان باحلبس بني  5و  7سنوات ،فض ًال عن مخس مذكرات توقيف
صادرة عن قاضي التحقيق العسكري جبرم تزوير ،إضافة إىل بالغي
إلقاء قبض.
وأحيلت املوقوفة مع املضبوطات اىل القضاء املختص بناء إلشارته.

بايع «داعش» وراقب أشخاصاً يف عرسال خلطفهم واغتياهلم

أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء املختص ،شادي حممود
أمون النتمائه اىل تنظيم «داعش» اإلرهابي ومبايعته له ،ومشاركته
يف أحداث عرسال ضد اجليش اللبناني ،واهلجوم على حاجز وادي محيد
وحماولة اقتحامه يف العام  ،2014باإلضافة إىل مراقبته أشخاصًا عدة
داخل البلدة املذكورة بهدف اغتياهلم وخطف آخرين من داخلها ،واجتاره
باألسلحة والذخائر احلربية.
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مــناسبات

جعجع يف مهرجـان الوفـاء بالوعـد الثاني :لسنا حباجة اىل أحد ليحمينا ونعمل لدولة فعلية ال نصف دولة

ثمـّن رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور سمري جعجع «موقف كل
القيادات الزغرتاوية ميشال معوض،
جواد بولس ،وكل الشخصيات» ،وقال:
«أتوقف بالتحديد عند موقف النائب
سليمان فرنجية ،ألن موقف هذه
القيادات الزغرتاوية لم يرتك املجال
لبعض صغار النفوس من تحوير واقعة
صغرية وأخذها اىل مكان آخر بغية
تفسريها بشكل مغاير» ،واعرب عن
أسفه أنه «ما زال هناك بعض الجهات
يف لبنان ال ضمري لها تحاول تحوير أي
واقعة تفيد مصالحها السياسية».
واذ شكر الحاضرين يف العشاء «الذين
طلبوا املشاركة يف االحتفال األول ولكن
لم يجدوا أماكن ولكنهم لم ييأسوا ولم
يرتاجعوا وها نحن مجتمعون سويا»،
أشار «اىل أننا كقواتيني نتابع عملنا
دائما بإلحاح ونقرع األبواب للوصول
اىل ما نريده ،ففي أيام الحرب بقينا
مصرين وعلى الرغم من وجود الجيش
السوري يف لبنان وجحافل طويلة
عريضة تمكنا من إبقاء منطقة حرة يف
لبنان بقيت الدولة اللبنانية متواجدة
فيها ،فكان كل اللبنانيني يأتون إليها
من مختلف املناطق ليتنفسوا فيها
حرية وسيادة واستقالال يف عز
الحرب ،ولكن لألسف كثر تنكروا
ملا فعلناه من أجل الحفاظ على هذه
املنطقة الحرة».
وأضاف»:كان قتالنا يف الحرب قتاال
دفاعيا لنحافظ على مناطقنا وعلى
حريتنا يف لبنان ،وعلى الرغم من كل
ذلك سعينا بشكل دؤوب للوصول اىل
نهاية للحرب والتوصل اىل السالم،
اىل أن توصلنا اىل اتفاق الطائف ،ومرة
من جديد تنكر لنا البعض وأخذوا اتفاق
الطائف وتصرفوا به كما يشاؤون
وحلوا حزب القوات والحقوا مناصريه
وهجروا عددا كبريا منا ووضعوا قسما
آخر يف السجن ،وعلى الرغم من كل
ذلك بقينا مثابرين اىل ان خرج الجيش
السوري من لبنان وخرجنا من السجن
وها نحن مجتمعون هنا سويا».
وشدد على ان «اإلصرار واملثابرة
واالستمرارية يعطون دائما النتيجة
املطلوبة ،فحني وقع الفراغ الرئاسي
لم نستسلم لليأس بل أصرينا وتابعنا
بعد بذل كامل للذات اىل إنهاء هذا
الفراغ تمهيدا لعودة الدولة يف لبنان،

ولكن أيضا مرة من جديد البعض
يتنكر لنا ويحاول استثناءنا ،ولكننا لن
نستسلم وسنستمر اىل حني تحقيق
لبنان الذي تحلمون به أي التوصل اىل
دولة فعلية وليس نصف دولة كما هي
الحال اآلن ،واىل دولة قوية هي وحدها
التي تحمينا ،مع العلم أننا لسنا
بحاجة اىل أحد ليحمينا ،كما نريد بناء
دولة خالية من الفساد وليس كما هو
الوضع يف الوقت الراهن».
وختم»:لكي نتمكن من تحقيق ما
نبتغيه يجب ان تثابروا وتستمروا يف
موضوع االنتخابات النيابية ،فكل ما
تطمحون اليه يمكننا إنجازه من خالل
التغيري عرب االقرتاع ،لذا تسجلوا كي
نتمكن من تحقيق التغيري املنشود».
وقد أقامت القوات احتفالها الثاني
يف سيدني برعاية جعجع وعقيلته
النائب سرتيدا جعجع ،وحضور
رئيس مقاطعة اسرتاليا طوني
عبيد ونائب الرئيس لوي فارس،
املستشار القانوني الدولي لجعجع
املحامي ستيف ستانتن ،رئيس مركز
سيدني جهاد داغر ،مسؤول العالقات
العامة داني جعجع ،رئيسة دار الراحة
للراهبات املارونيات األخت الهام
جعجع واألخت كالرا إسحاق ،سليم
الشدياق ومناصرين من ابناء الجالية.
داغر
قدم املناسبة الشاعر واالعالمي سايد
مخايل ،ثم عزف النشيدان اللبناني
واالسرتالي ونشيد القوات اللبنانية
فدقيقة صمت عن ارواح شهداء
القوات اللبنانية .ثم باركت األخت
جعجع اللقاء وتحدث جهاد داغر قائال:

«انها مشيئة السماء ان يلقى على
كاهل هذا الجيل عبء هذه املرحلة
الصعبة من تاريخ مجتمعنا وتاريخ
وطننا ،وكل مرحلة من مراحل هذا
التاريخ كان يمكن ان تكون األخرية
لشدة صعوبتها .إنها مشيئة السماء
ان نكون نحن من عليه التصدي للذي
يحدث ،إال أننا نشكر السماء على
انها اعطتنا ان يحمل لواء املقاومة يف
هذا الظرف العصيب التاريخي ،رجل
مولود يف ظالل االرز امده اهلل صالبة
وعنفوانا .عاشق الحرية والسيادة،
مقاتل بروح الصالبة املؤمنة ،مهادن
ذكي بروح املسؤولية الحكيمة .إنه
سمري جعجع رجل بحجم التاريخ رجل
بحجم التحدي».
وخاطب جعجع قائال»:انه لشرف
عظيم لي ان اقف امام حضرتكم
ايها القائد وان ارحب بكم باسمي
وباسم جميع الرفاق يف سيدني ،إنه
لشرف عظيم لهذه األرض ان تطأها
ولجموع القواتيني ان تلتقيها .حكيم
لقد أعربت لكم السنة املاضية يف لقاء
االغرتاب من قلعة الصمود معراب عن
رغبة جميع الرفاق يف اسرتاليا وخاصة
يف سيدني برؤيتكم .وينتظرون ذلك
بفارغ الصرب ،فوعدتني امام الجميع
انه عندما تسنح الظروف ويف اي
مناسبة للخروج لفرتة وجيزة خارج
املنطقة فهذه الزيارة ستكون ألسرتاليا
وخاصة سيدني .وكما نعهدك دائما
تعد وتفي ،فلذلك أطلقنا هذا الشعار
الوفاء بالوعد .وها انت االن والنائب
سرتيدا والوفد املرافق تحلون ضيوفا
اعزاء علينا .ليس على الرفاق القواتيني
فحسب بل على كل فرد من ابناء

الجالية اللبنانية واالسرتالية عامة».
واعترب ان «الوفاء بالوعد ليس
بالزيارة فحسب :القوات وفت بالوعد
حينما وقفت وحملت السالح عندما
اضطرت لتصد أقصى الهجمات
الهادفة اىل القضاء على الوطن.القوات
وفت بالوعد حينما سلمت السالح
وقت الذي الحت بوادر الحلول
السلمية ليسري الوطن اىل االستقرار،
القوات وفت بالوعد حينما صمدت
طوال سنوات يف مواجهة املالحقات
واالضطهادات والقهر والسجن
والتعذيب لتبقي شعلة الحرية
مستمرة .فبظل قيادتكم الحكيمة
الذكية الهادفة املتبصرة تعد لبنان انها
سوف ال بد ان تصل باملسرية نحو
األهداف املرجوة .نعم امامك نجدد
الوعد والعهد».
اضاف»:معك نكمل املسرية ،مسرية
خمسة عشر الف شهيد .لن نمل
ابدا مهما وضعوا امامنا من صعاب
لكي يصل صوت كل لبناني مؤمن
بوطن سيد حر مستقل ،الوطن الذي
يحلم به ابناؤنا وطن يستعيد كامل
سيادته يف ظل شرعية سالح وحيد.
وهو سالح جيشه .نحن ،ولو ابعدتنا
املسافات ،نبقى خريجي هذه املدرسة
العريقة التي وبكل فخر ،حرب أقالمها
دماء شهدائها ونفتخر بها أينما حللنا
فكيف ال وان مؤسسها القائد البشري

وضمريها وحارسها الحكيم الذي علمنا
ان نكون حيث ال ولن يجرؤ االخرون».
وتابع»:نحن والرفاق يف اسرتاليا
جناحكم االخر ،نحن صوتكم يف
االنتشار ،لذلك اصبحت القوات يف
سيدني مدرسة كبرية يف االخالق
وااليمان تحرتم اسرتاليا وسيادتها
وتكن لها الوفاء مع والئها الكامل لوطن
االرز وطن االباء و االجداد ولقسمنا
الحزبي وللمبادىء الذي تربينا عليها.
قوات يف لبنان وكذلك يف االنتشار،
انتم االرزة ونحن لالرزة خطها االحمر،
نحن اول من اطلق شعار أجيال تسلم
أجيال يف تخريج اول دفعة شبيبة يف
العام  2004لكي تبقى مسريتنا
من أيام يوحنا مارون حتى اليوم .اننا
نعدك ايها القائد ان الشعلة ستبقى
منرية يف لبنان والعالم ولن يطفئها اي
ظالم بعد اليوم .فلذلك كن مطمئنا
فان القوات بخري وستبقى بخري طاملا
هناك حكيم على رأسها ورفاق نذروا
حياتهم ومنهم من استشهد من اجل
الوصول اىل الهدف املرجو اال وهو
سيادة وحرية واستقالل هذا الوطن
الحبيب».
وختم»:اما شريكة دربك وشريكة
مسريتك النائب سرتيدا ،السيدة
الفوالذية التي واجهت احتالل االرض
والنفوس والكرامات ووقفت على مدى
 11عاما يف وجه الرتهيب والتهديد،

وقاومت جميع التسويات لتحمل
مشعل قضيتني ،قضية لبنان املسجون
وراء قضبان سجان اسمه نظام االسد
ونظام الوصاية وقضية الحكيم األسري
الذي حول حبسه اىل محبسة .فلها
من كل القواتيني وأبناء الحرية يف
لبنان والعالم كل التقدير واالحرتام.
ويف النهاية أيها القائد الحكيم ،كما
شاهدت ،القوات يف سيدني هو
الحزب األكثر احرتاما واألكثر تنظيما
واألكثر شعبية وذلك بفضل الكثري من
املسؤولني والجنود املجهولني الذين
تعاقبوا على رئاسته والعمل من خالله
منذ أوائل التسعينات حتى تسلمي
رئاسة املركز والهيئة االدارية الحالية،
التي كان لها الشرف باستقبالكم.
اعدكم باسمي وباسم رفاقي جميعا
اننا سنبقى كذلك نرفع اسم لبنان
والقوات عاليا وعلى العهد باقني اىل
ابد االبدين .مجددا اتمنى لكم وللنائب
سرتيدا استكمال هذه الزيارة املوفقة
يف الربوع االسرتالية».
وتخلل االحتفال عرض شريط وثائقي
عن حياة الدكتور جعجع واالحتفال
بعيد ميالده ،ثم حضرت فرقة دير
األحمر للرتاث اللبناني وشارك
جعجع وعقيلته بالدبكة ألكثر من
ساعتني ،يف حني أحيا الربنامج الفني
الفنانون يوسف رحمة وألكس يزبك
وفادي عساف.
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جعجع مكرما يف جامعة سيدني :أدعوكم أن تتسجلوا للتصويت وممارسة حقكم يف االقرتاع كما تفعلون يف هذا البلد الدميقراطي

واصل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع
وعقيلته النائب سرتيدا جعجع زيارتهما اىل اسرتاليا،
وحاضر يف جامعة سيدني خالل احتفال تكرميي على
شرفه دعت اليه املؤسسسة اللبنانية  -االسرتالية ،اليت
تعنى بتقديم منح للطالب املتفوقني من أصل لبناني،
يف حضور رئيسة املؤسسة فاديا بو داغر غصني وزوجها
رجل االعمال جورج غصني ،السفري اللبناني املعني يف
ماليزيا جورج بيطار غامن وعقيلته بهية ابو محد،
مسر احلسن ممثلة القائم بأعمال سفارة لبنان وفاعليات
وحشد من املثقفني واألكادمييني.
بداية حتدث ايلي مطر مرحبا جبعجع وعقيلته يف
«اجلامعة االسرتالية األعرق» ،تلته رئيسة املؤسسة
وقالت« :للمرة االوىل يف تاريخ جامعة سيدني،
استطعنا ان نظهر الوجه االخر اإلنساني والوجداني
للدكتور جعجع وأعطينا االحتفال الطابع التكرميي
للمقاومة املسيحية اليت دفع جعجع مثنها تضحيات
كبرية واستشهادا من نوع آخر» ،مؤكدة «حضور عدد
كبري معنا ،ليس فقط من احلزبيني بل من اجملتمع
املدني واألكادمييني واملثقفني ورجال االعمال».
ونوهت «بتضحيات جعجع يف سبيل احلرية واالستقالل
والنظام الدميقراطي يف لبنان» ،وشددت «على اهمية
عدم سعيه اىل املنفعة اخلاصة واملراكز» ،موضحة «انه
بناء على طلب جعجع مت دمج احملاضرة باالحتفال
التكرميي ومل تلغ كما ذكرت بعض وسائل االعالم».
النائب جعجع
بعد ذلك حتدثت النائب جعجع وقالت»:يسرني اليوم
ان أكون معكم والقي كلمة يف جامعة سيدني ،مع ما
متثل هذه اجلامعة من تراث وثقافة وتفاعل مع جالية
لبنانية من اهم اجلاليات اللبنانية يف العامل .وأهمية
اجلالية هنا انه بغض النظر عن االختالف السياسي
بصفوفها ،ما زالت جمموعة متضامنة مع بعضها البعض،
وهي من اكثر اجلاليات اليت بقيت على تواصل مع
بلدها االم لبنان».
اضافت»:سالم كبري من بالد األرز وبالتحديد من منطقة
األرز بشري ،اىل مجيع املوجودين يف هذه القاعة ،هذه
املنطقة اليت تشبه اإلرزة واليت مل حتن رأسها ومل
تركع يف احلك الظروف.ان أهمية اسرتاليا انها دولة
ذات سيادة فعلية ،دولة قانون ونظام ،وهذا الذي نسعى
لتطبيقه يف لبنان ،وهذا ما نفعله اليوم حتديدا يف
منطقة بشري ،وهي منوذج ملشروع القوات اللبنانية
لبناء الدولة اللبنانية املتطورة».
واشارت اىل انه «اذا أردت ان تبين دولة متطورة
ومستقبلية عليك أوال ان تبدأ بالبنى التحتية ،وهذا
ما نفعله لقضاء بشري.انا وزميلي النائب ايلي كريوز
وضعنا خطة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية بكل أمانة
وشفافية .وأهمية هذه املشاريع انها تستهدف ابقاء
اهلنا متجذرين يف ارضهم وإجياد فرص العمل هلم.
خالل الـ  12سنة املاضية أدخلنا اىل املنطقة مشاريع
قيمتها  220مليون دوالر أمريكي من طرقات ،مستشفى
حكومي ،مشاريع مياه ،صرف صحي ،ثانوية جربان خليل
جربان وبيت الطالب .وحنرص انا وزميلي إيلي كريوز
على تنفيذ كل هذه املشاريع بشفافية مطلقة».
وتابعت»:أسسنا مخس مؤسسات وأنتم تعلمون انه
ال ميكن للمؤسسات ان تستمر اال اذا كانت شفافة
وذات مصداقية وخاصة يف املوضوع املادي .لقد أسسنا
مؤسسة جبل األرز وهي مؤسسة ال تبغي الربح وهي
املؤسسة االم جلميع املؤسسات اليت أسسناها ،وقد مت
تعيني شركة حماسبة عاملية خمتصة بإجراء كشف
احلسابات للمؤسسة .وأشري هنا اىل ان مجيع ايرادات
وممتلكات هذه املؤسسة تعود اىل مجيع أهالي جبة
بشري .وال منفعة شخصية الي كان من ممتلكات هذه
املؤسسة ،وجلنة مهرجانات األرز الدولية وقد أقمنا
منذ تأسيسها ثالثة مهرجانات وكانت بشهادة اجلميع
من أوىل املهرجانات يف الشرق األوسط وتضاهي اهم

مهرجانات العامل تقنيا .ومؤسسة chance for life
هي مؤسسة هدفها األساسي مكافحة املخدرات لتجنيب
شبابنا وشاباتنا هذا اخلطر املميت للمجتمع».
اضافت»:كما أسسنا بالتعاون مع البطريركية املارونية
مجعية جلنة إدارة وادي قاديشا حتضريا لتحويل
الوادي املقدس اىل معلم سياحي ديين عاملي .وأسسنا
ايضا جملة مرايا اجلبة كي يطلع مجيع أبناء منطقة
جبة بشري على كل جمريات هذه األمور .هذه اجمللة
يوزع منها  3500عدد جمانا على كل اهلنا يف املنطقة.
والن همنا األساسي هو بناء جيل جديد لتكملة املسرية،
فقد بنينا مبنى بيت الطالب اجلامعي النموذجي الذي
هدفه االساسي إيواء كل من يريد ان يكمل دراسته
اجلامعية وليس لديه اإلمكانيات املادية لتوفري السكن
يف املدينة واهلم األكرب هو ابقاء األهل يف املنطقة
كي ال يكونوا جمربين اىل النزوح اىل املدينة ملرافقة
اوالدهم».
وشكرت «الدولة األسرتالية ،من مسؤولني سياسيني
واجتماعيني والشعب األسرتالي على احتضان اجلالية
اللبنانية» ،وقالت»:اود ان اشكر the Australian
 Lebanese foundationبرئاسة الربوفسورة
فاديا بو داغر غصني ومجيع األعضاء على كل ما بذلوه
إلجناح هذا اللقاء ،كما أود ان اشكر ابن منطقيت
السيد جورج غصني ابن حدث اجلبة على كل ما بذله
ويبذله يف سبيل القضية اليت نناضل من أجلها ،ويف
سبيل قضاء بشري اميانا منه بكل االعمال االمنائية
اليت تشهدها منطقة جبة بشري».
وختمت»:مبا انها الزيارة االوىل لنا اىل اسرتاليا
بعد اعتقال احلكيم ،أود ان اشكر رفاقي يف القوات
اللبنانية يف اسرتاليا من سليم الشدياق اىل طوني
الشدياق اىل ستيفن ستاننت وصوال اىل املسؤول احلالي
طوني عبيد على اجلهود اليت بذلوها من اجل قضية
القوات اللبنانية واحلكيم يف احلك الظروف».

جعجع

وبعد فيلم وثائقي أعده للمؤسسة الكاتب جونار نادر
عن حياة الدكتور جعجع منذ البدايات حتى اليوم،
مع مقتطفات من خطابات عدة ،حتدث جعجع باللغة
اإلنكليزية وقال»:أؤمن يف قوة التغيري اآلمن املسؤول،
أؤمن يف قوة أن نصبوا حنو األعلى ،أؤمن يف قوة
احللم .ولدت يف عني الرمانة ،اليت تقع يف الضاحية
اجلنوبية لبريوت ،يف أسرة من بلدة بشري الشمالية.
لقد ترعرعت مع شقيقة وشقيق ،وقد منحين أدائي
األكادميي منحة دراسية من مؤسسة جربان خليل جربان
لالنضمام إىل كلية الطب يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت ،ولكن اندالع احلرب األهلية اللبنانية يف العام
 1975أوقف دراسيت يف اجلامعة االمريكية وأرغمين
على االنتقال إىل كلية الطب يف جامعة القديس يوسف
يف شرق بريوت .وقد انتسبت إىل حزب الكتائب كعضو
ضمن احلركة الطالبية واستمريت كذلك يف اجلامعة
األمريكية يف بريوت».
اضاف« :مع تفاقم العمليات العسكرية وانتقاهلا إىل
األجزاء الشمالية من البالد بعد عام  ،1976انضممت

إىل الدفاع ضد هجمة املتمردين .ويف عام ،1978
وقبل بضعة أشهر من احلصول على شهادتي الطبية،
اضطررت إىل مغادرة اجلامعة وتكريس وقيت كليا
للنضال العسكري .من املنطقة الشمالية من لبنان
إىل القطارة يف املناطق اجلبلية النائية من جبيل،
إىل الشوف وعاليه يف املنطقة اجلنوبية من اجلبال
اللبنانية وصوال اىل عام  1986حني أصبحت مسؤوال
بالكامل عن القوات اللبنانية انتهاء بالعام .1989
سنوات طويلة من النضال السياسي والعسكري الذي
حتمله مجيع الذين خدموا بال كلل وبشجاعة من أجل
وطنهم ومن اجل احلفاظ عليه».
وأوضح «انه يف عام  ،1989وجدنا فرصة ساحنة لوضع
حد نهائي للحرب األهلية من خالل اتفاق الطائف،
الذي متت املوافقة عليه من قبل الربملان اللبناني .وقد
انتهزنا هذه الفرصة ،حلل الذراع العسكري واألمين
للقوات اللبنانية ،وسلمنا كل السالح اىل اجليش
اللبناني .وقد مت ذلك يف إطار االلتزام الرمسي
باتفاق الطائف من اجل استعادة السالم وحتقيق احلكم
الدميقراطي للشعب اللبناني .لقد عينت وزيرا مرتني
يف جملس الوزراء ،لكنين رفضت هذا املنصب بسبب
السيطرة الدكتاتورية الصارخة على احلكومة من
قبل النظام السوري .وطوال هذه الفرتة ،بدأ يتضح
جبالء أن سوريا ال تنوي االلتزام باتفاق الطائف
أو االنسحاب من لبنان ،وأن امليليشيات املتناغمة مع
سوريا لن تنزع سالحها على النحو املنصوص عليه يف
االتفاق .لقد أصبحنا أكثر املنتقدين هلذه احلالة،
وأشد املؤيدين للتنفيذ الكامل التفاق الطائف .وأدى
هذا املوقف بالنظام السوري إىل اللجوء إىل فربكة أدلة
كاذبة تربر حل حزب القوات اللبنانية واعتقالي يف 21
نيسان  ،1994وحوكمت على جرائم مفربكة وفق شهادات
مشوهة وأدلة مطعون بصدقيتها يف حتد كامل للحق يف
حماكمة عادلة».
وعن مرحلة اعتقاله قال« :طوال  11عاما و  3أشهر،
اعتقلت يف السجن االنفرادي يف زنزانة صغرية ،ثالثة
طوابق حتت األرض يف وزارة الدفاع اللبنانية .وكان
املنتسبون اىل القوات اللبنانية يتعرضون لالختطاف
والتعذيب ،ويف حاالت كثرية اغتالت املخابرات
السورية وشركاؤها اللبنانيون بعض القواتيني ملنعهم
من ممارسة حقهم الدستوري يف حرية التعبري .وهذا
يشكل إساءة جسيمة للحقوق اإلنسانية والسياسية من
قبل قوة أجنبية تالعبت بالوكاالت احمللية للبلد الذي
احتلته بصورة غري مشروعة .لقد مت إطالق سراحي من
السجن بعد ثورة األرز الشعبية عام  ،2005وما أعقبها
من انسحاب للقوات السورية واستعادة لبنان الستقالله
وسيادته».
وأردف»:منذ طفوليت املبكرة ،شعرت بنفسي مرتبطا
مبجتمعي ومتصال بأجدادي الذين عانوا من رحلة
النضال منذ بداية وجودهم من اجل احلفاظ على
وجودهم وحريتهم .موجات من الغزاة مرت على لبنان
وقد قاتل ودافع آباؤنا بقوة للحفاظ على احلرية ،يف

حني أن اجملتمعات األخرى ساومت على احلرية من أجل
احلفاظ على وجودها ،ولكننا قاتلنا بقوة للحفاظ على
اإلثنني معا».
واكد انه «كان علينا أن نقاتل بقوة من اجل احلصول
على مرتكزات ثالثة حيتاجها أي جمتمع ليتمكن من
البقاء على قيد احلياة:
 -1احلرية:حيث روح الرب ،هناك حرية وستظل
حريتنا هي حجر الزاوية يف املواجهة مع كل املؤامرات
الناشئة واألنظمة التوتاليتارية.
 -2الكيان  -األرض :يشكل هذا الكيان إطارا هلذه
احلرية.
 -3الدولة :املؤسسات املدنية واألمنية للدولة هي
الضامن الوحيد واألساسي للحرية على هذه األرض».
وقال« :هذه األرض احلرة هي ما نكافح من أجله ،هذا
ما حافظ عليه آباؤنا خالل سنوات طويلة من النضال،
وهي اآلن مسؤولية على عاتقنا ومن واجبنا تسليمها إىل
األجيال القادمة».
وسأل« :هل نطلب الكثري؟ هذا هو السبب الرئيسي وراء
انشاء القوات اللبنانية .حنن فقط برعم صغري مزهر
على غصن صغري ،متصل جبذع أكرب ،بدوره موصول
جبذور صلبة من شجرة احلرية اليت متتد على كامل
تارخينا ،شجرة خالدة تؤمن امللجأ والراحة لكل من
يأوي حتت أغصانها».
واعترب ان «كثرا أساؤوا فهم القوات اللبنانية على مر
السنني ،البعض اعتقد أنها تعمل إلخضاع الدولة واخذ
مكانها ،ولكن هذا غري صحيح .لقد كان غياب الدولة
هو السبب الوحيد وراء دخول القوات اللبنانية حيز
الوجود ،ومل حتمل السالح إال عندما تالشت السلطات
القانونية ،وحكم الغابة بات هو القانون الذي حيكم
األرض .وكان هدف القوات فقط الدفاع عن جمتمعها
وضمان بقائه حتى عودة سيادة القانون والدولة،
والدليل على ذلك واضح .فعندما ظهرت اآلمال يف قيام
دولة جديدة ،سلمت القوات اللبنانية مجيع األجهزة
العسكرية مبا يف ذلك الذخائر واملعدات ،وطلبنا من
أعضائها العودة إىل احلياة املدنية لدعم هذا األمل
وحتويله إىل حقيقة مبنية على أسس سليمة .دليل آخر
على ذلك هو عندما منحنا الفرصة إلنقاذ اجلمهورية
عن طريق سحب ترشيحي لرئاسة اجلمهورية وترشيح
ودعم خصمي السياسي العماد ميشال عون .وجاء ذلك
بعد فراغ طويل األمد يف منصب الرئاسة ()2016-2014
ترك آثارا على األداء الدستوري السليم ملؤسسات الدولة
وخاطر بوجود الدولة نفسها .ان القوات اللبنانية
مل تكن أبدا ميليشيا ،بل على العكس من ذلك ضحى
القواتيون حبياتهم من أجل جمتمعهم .وآالف الشهداء
ليسوا سوى دليل على ذلك ،باإلضافة إىل انشاء القوات
العديد من مؤسسات الرعاية االجتماعية والصحية
اليت عملت لصاحل مجيع اللبنانيني .أردنا للمسيحيني
واملسلمني التمتع باحلرية والكرامة واحرتام الذات
ليتمكنوا من متابعة حياة كرمية يف لبنان قوي ،حيقق
آمال شعبه».
واعلن انه «هلذه األهداف وجدت القوات اللبنانية،

وهي اليت ستبقى عليها ،واليت تهدف إىل قيام بلد
حيتضن مجيع مكوناته ويضمن حرياتهم واحتياجاتهم
وتطلعاتهم .لقد تعلمنا من املاضي ،وسوف نستخدم ما
تعلمناه للمضي قدما حنو هدفنا الثابت وهو قيام دولة
قوية حقيقية خالية من الفساد ،خاصة وأن األغلبية
العظمى من الشعب اللبناني تشاطرنا هذا اهلدف .لبنان
هو أرض أجدادنا وآبائنا من حيث انطلقنا مجيعنا حنو كل
أقطار العامل .هو مصدر هويتنا الذي يتجلى من خالل
إمياننا والتقاليد والثقافة اليت نعيشها كل يوم ،ولكي
حنافظ على حريته ودميقراطيته الفريدة وديناميته
من واجبنا مجيعا ويف كل فرصة ممكنة املشاركة يف
االنتخابات الربملانية واحلكومات احمللية لضمان احلفاظ
على متثيلنا يف لبنان يف وجه من يرغبون يف القضاء
على أمتنا وهوية لبنان كما نعرفها».
وحول متابعة النضال ،قال»:يف هذه اللحظة من
الزمن ،وكما كان دائما ،ال يزال نضالنا وجوديا ،مع
خماطر حقيقية كامنة يف كل ركن وزاوية ،مما يهدد
وجود لبنان كما نريده أن يكون .فالطريقة الوحيدة
يف الوقت احلاضر ،من أجل درء تلك األخطار ،ليست
بالثورة ،وليس عن طريق التمرد ،بل هي أن نقوم
بالتغيري مثل كرة الثلج من خالل برملان منتخب فيه
أغلبية تشرتك يف ذات وجهات النظر حول لبنان.
وهذا هو السبب يف أنين أدعوكم من هنا يف أسرتاليا،
بوصفكم أسرتاليني من أصل لبناني ،لكم كل احلق يف أن
تقرروا يف شؤون وطنكم األم ،لذا أدعوكم أن تتسجلوا
للتصويت وممارسة حقكم يف االقرتاع كما تفعلون يف
هذا البلد الدميقراطي .فرصتنا الوحيدة إلحداث
أي تغيري إجيابي يف لبنان هي من خالل احلصول على
أغلبية يف الربملان يف االنتخابات القادمة ،ال ترتكبوا
خطأ وال تقللوا من أهمية دوركم كمغرتبني لبنانيني».
وختم جعجع»:على مر التاريخ يد اهلل العادلة تتدخل
دائما يف مصري البشرية من أجل حتقيق القيم العليا
وحرية الفرد ،وصحيح أن مسار التاريخ حمكوم بقدرة
العقل البشري على التطور والنضج واالستنارة وفقا
هليجل .وانطالقا من ذلك ،تنص شرعة القوات
اللبنانية على أن الطغمة االستبدادية القمعية سوف
تنزلق يف نهاية املطاف إىل مزبلة التاريخ ،وألولئك
الذين مل يتمكنوا من احلصول على حريتهم اليوم،
فإنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن حيصلوا على
حريتهم ،ألن مسار التاريخ ال يعود اىل الوراء».
ويف اخلتام قدمت املؤسسة هدايا تكرميية اىل جعجع
وعقيلته شارك فيها عضو املؤسسة الدكتور مجال
ريفي.
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كــتابات

حكمت احملكمة

خيبت احملكمة الفيدرالية آمال رئيس الوزراء مالكوم ترينبول الذي
لقد ّ
وبناء على نصيحة قانونية من احملامي العام
كان يقول أنه على ثقة تامة
ً
ستيفن دوناغ بأن إنتخاب السيد بارنيب جويس كان سليمًا وقانونيًا.
استمرت لعدة أشهر لتحسم اجلدل
وقد جاء حكم احملكمة بعد مداوالت
ّ
الدائر حول أهلية بعض النواب البقاء بالربملان ألنهم حيملون اجلنيسة
تنص املادة  44من الدستور على أن يكون نواب األمة
املزدوجة حيث
ّ
ال حيملون جنسية بلد آخر إىل جانب جنسيتهم األسرتالية واليت تلزم
ّ
يتضمن
املرشح نفسه التحقق من هذا األمر خصوصًا أن طلب الرتشيح
ّ
سؤا ًال بهذا اخلصوص.
النواب الذين خسروا مناصبهم لعدم أهليتهم البقاء يف الربملان هم
الريسا ووتر وسكوت وودمل من حزب اخلضر ،مالكلوم روبرتس من
حزب أمة واحدة ،فيونا ناش من احلزب الوطين ومجيعهم أعضاء يف
جملس الشيوخ ،باإلضافة إىل نائب رئيس الوزراء وزعيم احلزب الوطين
بارنيب جويس من جملس النواب ،وقد حكمت احملكة لصاحل السناتور
مات كانافان من احلزب الوطين والسيناتور املستقل نيك زينافون
ّ
ليرتشح يف انتخابات والية جنوب
والذي سيرتك منصبه الفيدرالي
أسرتاليا عام .2018
احلكومة واليت متلك أكثرية مبقعد واحد يف جملس النواب خسرت هذه
األكثرية ليصبح عدد نوابها  74من أصل  149نائبًا بسبب خسارة
جويس ملقعده يف نيوانكلند والذي ستجري فيه اإلنتخابات الفرعية يف
 2تشرين الثاني القادم وينوي السيد جويس املنافسة إلعادة إنتخابه
كممثل هلذا املقعد.
يعترب مقعد نيوانكلند مقعدًا آمنًا للحزب الوطين وما قد يريح السيد
ّ
الرتشح
جويس أكثر هو عدم نية النائب املستقل السابق طوني ويندزر
للمنافسه على هذا املقعد الذي شغله حتى العام  . 2013ويعتزم كل
من حزب العمال وحزب أمة واحدة باإلضافة إىل حزب الصيادين والرماة
املنافسة للفوز باملقعد.
ال ّ
شك أن قرار احملكمة ترك تداعيات على أكثر من صعيد وأكثر من
تعهد النائبة
فريق ،فاحلكومة خسرت األكثرية الربملانية كما أسلفنا رغم ّ
املستقلة كاثي ماغوو دعم احلكومة يف حال التصويت على طرح الثقة
بها يف الربملان.
حتديات على أكثر من صعيد
رئيس الوزراء مالكوم ترينبول الذي يواجه ّ
داخل حزبه وعلى املستوى الوطين قال « :من الواضح إن قرار احملكمة
سيستمر
ليست النتيجة اليت كنا نصبوا إليها ،لكن عمل احلكومة
ّ
كاملعتاد» سيدني مورنيغ هريالد  2017/10/28ص .9
احلزب الوطين الشريك األصغر حلزب األحرار يف احلكومة ّ
تلقى ضربة
سياسية موجعة بسبب خسارة رئيسه ونائبته منصبهما بارنيب جويس
والسيناتورة فيونا ناش ،وهذا ما سيرتك تأثريًا سلبيًا على احلزب
وحصته يف الشراكة احلكومية.
ّ
ّ
سيستغل اإلطاحة ببارنيب جويس
حزب العمال املعارض وال شك أنه
لتحقيق مكاسب سياسية وقد أعلن عن نيته عن وقف العمل بالعرف
ّ
املتبع وتأمني غياب أحد أعضائه كما يف حاالت السفر واملرض ،وهذا ما
ال ينطبق على حالة جويس ،وحسب نائبة زعيم املعارضة تانيا بليربسك
فإن كل القرارات اليت اختذها كل من جويس وناش أصبحت حتوم
ِ
يعف
حوهلا الشكوك القانوية ،وإنتقدت بليربسك رئيس الوزراء ألنه مل
الوزيرين من مهامهما أثناء نظر احملكمة بوضعهما القانوني كنواب،
مضيفة إىل أن املعارضة ال تنوي «األذية» ولكنها سوف تنظر بكل
قرارات الربملان يف تلك الفرتة(.س م ه  2017/10/28ص )8
زعيمة حزب أمة واحدة أعربت عن أسفها الشديد خلسارة السناتور
مالكوم روبرتس ملنصبه ووصفته بأنه العامود الفقري حلزبها.
رحب بقرار احملكمة ،وانتقد زعيم احلزب ريتشارد ديناتالي
حزب اخلضر ّ
رئيس الوزراء ألنه مل حيذو حزب اخلضر وإقالة نواب اإلئتالف.
إذن ،جاء حكم احملكمة ليلغي أي تفسري آخر للمادة  44من الدستور،
خصوصًا إن احلكومة قالت إن تلك املادة تنطبق فقط على من حيصل
على أية جنسية أخرى بطريقة إرادية .لكن ذلك مل مينع رئيس الوزراء
مالكوم ترينبول من تشكيل جلنة إلعادة النظر باملادة  44من الدستور.
من جهته عميد كلية القانون يف جامعة نيوسوث ويلز جورج ويليامز دعى
إىل تعديل املادة  44من الدستور واليت وضعت عام  1890حيث كانت
إزدواجية اجلنسية نادرة يف ذلك الوقت ،مضيفًا إن هذا هو الوقت
ينص القانون،
املناسب لطرح تعديل املادة يف إستفتاء شعيب كما
ّ
مقرتحًا أن يكون التعديل بالسماح لكل من حيمل اجلنسية األسرتالية
بالدخول إىل الربملان (س م ه  2017/10/28ص .)12
أخريًا ،الشيء اإلجيابي الوحيد هلذه احلكومة نتيجة قرار احملكمة أنها
جعلت أزمة وزيرة التوظيف ميكائيال كاش ترتاجع يف اإلعالم بعد فضيحة
مداهمة البوليس الفيدرالي ملكاتب إحتاد نقابة عمال أسرتاليا يف سدني
وملبورن ،واليت وضعت احلكومة والوزيرة كاش يف مأزق سياسي حيث
طالبت املعارضة بإقالتها ألنها خدعت الربملان عندما نفت معرفتها
تبني الحقًا أن أحد موظفي مكتبها هو
بتسريب خرب العميلة لإلعالم واليت ّ
قدم إستقالته الحقًا.
املسؤول عن التسريب والذي ّ
ّ
يستحقون سياسني على قدر أكرب
يبقى أن نشري إىل أن األسرتاليني
ّ
الرتشح ألي منصب والعمل
من املسؤولية من حيث معرفة واجباتهم قبل
مبا ميلي عليهم ذلك املنصب خلدمة املواطنني ،ألننا مل نعد نستسيغ
السياسة العبثية وغري املنتجة حبجة «ال نعرف» الذي يرفعه بعض
السياسيني وكما عملت احملكمة بقوانني الفصل بني السلطات فعلى
السياسيني الفصل بني مصاحلهم الشخصية واملصاحل الوطنية.

دمعة وداع للفقيدة لولو إلها

احتماالت الزبد

لولو يا لولو هون بيقولو
غريو فصولو
فراقك لطوني ّ
وجهو انغسل بدموع حرزانني
بيقول بعد الـ «نؤمن» و «آمني»
العند ابنك راحيه ختمني
اهلل معك يا خاليت لولو
***
دقيت البال بضرب االبر وحبوب
وع حالتك بالفعل دابو قلوب
وكانت الكلمه عا لسان القوم
صرب لولو صار عنا اليوم
وصاير فعل ماضي صرب أيوب
***
الصرخات قعدو بعيلة الـ إهلا
ولزوج لولو اآلخ حاملها
بو رزق طوني هاتفو احملمول
قللي يا ملكي قلوبنا إهلا

الشاعر عصام ملكي

قداس وجناز لراحة نفس

لولو الحبيس إلها

من آمن بي وان مات فسيحيا
يقام قداس وجناز لراحة نفس املرحومة

لولو حنا الحبيس

زوجة طوني الها من صخره  -مزيارة  -قضاء زغرتا
وذلك يوم الجمعة يف  3تشرين الثاني الساعة الـ  6مساء
يف كنيسة مار يوسف
wellington Rd, Auburn
الداعون يف اسرتاليا:
اسالفها :الياس الها وعائلته وحنا الها وعقيلته وسركيس الها
وعائلته
ابنا شقيقتها منتورة :مارون وطوني بو رزق وعائلتاهما
ابنا شقيقتها نهاد :جوزاف بو ملحم وعائلته وسعدى زوجة
جورج خوري وعائلتها
ابنتا شقيقها طنوس :رانيا زوجة ايلي خوري وانطوانيت
زوجة فريد الشدياق وعائلتاهما.
الداعون يف لبنان:
زوجها طوني بطرس الها وابناء وبنات الفقيدة وعيالهم
سلفها يوسف الها وعائلته
عائلة شقيقتها املرحومة نهاد زوجة املرحوم أمني بو ملحم
شقيقتها منتورة ارملة املرحوم شحادى بو رزق وعائلتها
شقيقها جميل الحبيس
عائلة شقيقها املرحوم محسن الحبيس
شقيقها طنوس الحبيس وعائلته
ابنتا حميها ميالنة وترييز وعائلتاهما
وعموم آل الها والحبيس وبو ملحم وبو رزق وخوري وشدياق
واالهل واالنسباء واهالي بلدتي صخرة ومزيارة يف الوطن
واملهجر.
ونذكر معها ولدها محسن الها ووالديها حنا وكوكب الحبيس
عباس علي مراد سدني  -أسرتاليا وعمها بطرس الها وزوجته مليا الها.
 Email:abbasmorad@hotmail.comرحمها اهلل واسكنها فسيح جنانه.

منر على رمسنا
ْ
قد ُّ
بد
نافرًا من كتاب ّ
الز ْ

ظل
باهتًا دون ٍّ
يفسرنا يف نقيض الرؤى
ّ
..

ِ
الحج ٌة
كاخلرافة
ّ
سند ..
ال
ْ
قد
ْ

نكون

باحللم
ِ
وال
الز ِ
عند ّ

َ
القليل

ّ
اململح

دون ٍ
ماء
وقد ننتهي
ْ
َ

اجلسد
جيوهرنا يف اختالج
ْ
مالذي بيننا

املفهرس
غري هذا الكتاب
ِ
ّ
ِ
رثرات
بالث

احلب
الكتاب الذي غادر
ّ
ٍ
األبد ؟
طعنة يف هشيم
من
ْ

له وزر هذي ّ
التجاعيد
حنم ُ
ْ
قد ّ
فيما اقرتفنا سرابًا
وقد ....

محمد عامر األحمد
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات
 معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازجيوميا وغريها الكثري..

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

خــيار لبناني( 1كلغ)ا بـ $ 1،49

مــانغو (احلبة) بـ $ 1،49

فــحم) بـ $ 5،99

نفتح  7أيام يف األسبوع
نـبيع بــسعر اجلــملة

قــرنبيط بـ $ 0،99

هذه األســعار
صاحلة لغاية يوم
اجلمعة  10تشرين
الثاني

درّاق  1( New Seasonكلغ) بـ $ 3،99

مـاء ( )12X2بـ $ 4،99

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourne

ملبورن

25 صفحة

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

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

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

بيونسيه تنضم إىل «األسد امللك  »2019ما ذكره ابن خلدون من سبعة قرون ينطبق على حال االمة العربية اليوم

بعد أشهر من الشائعات ،تأكدت مشاركة النجمة األمريكية بيونسيه
يف نسخة الـ  live-actionمن فيلم «األسد امللك» املتوقع صدورها
يف  19تموز (يوليو)  .2019ستؤدي صاحبة  Lemonadeدور
«ناال» ضمن فريق من ممثلي الصف األوّل ،من بينهم :دونالد غلوفر
(سيمبا) ،وجيمس إيرل جونز (موفاسا ــ أدّاه يف عام ،)1994
وألريف دارد (سارابي) ،وتشيويتيل إيجيوفور (سكار) ،وجون أوليفر
(زازو) ،وسيث روغني (تيمون) ،وبيلي إيتشنر (بومبا) ،وجون كاني
(رفيقي).
عرب حسابها على فايسبوك ،نشرت بيونسيه صورة للفريق كام ً
ال،
مؤكدة بذلك األبناء التي يتم تداولها من آذار (مارس) املاضي ،وفق
ما ذكرت صحيفة الـ «غارديان» الربيطانية» .علماً ّ
بأن «ديزني»
شاركت الصورة نفسها على حسابها الرسمي على تويرت.
وكانت الشركة الرائدة يف مجال اإلنتاجات الرتفيهية قد أعلنت
العام املاضي عن نيّتها إعداد نسخة  live-actionمن شريط
«األسد امللك» الذي يحظى بشعبية واسعة ،ويعد من أكثر األفالم
تحقيقاً لألرباح.
لكن خالفاً إلنتاجات الـ  live-actionالتي أنجزتها أخرياً مثل
«الجميلة والوحش» و «سيندريال» ،لن تضم قصة The Lion
 Kingأية شخصيات بشرية ،من دون أن تتضح بعد طريقة العمل.
علماً ّ
بأن املخرج الذي سيتو ّلى هذا الفيلم جون فافرو سبق أن و ّقع
النسخة الحديثة من .The Jungle Book

ابن خلدون مؤسس ورائد علم االجتماع يف العالم كتب يف مقدمته
الشهرية يف القرن الرابع عشر امليالدي يقول فيها عندما تنهار الدول
يكثر املنجمون واملتسولون واملنافقون واملدعون واملغنون النشاز
والشعراء النظامون واملتصعلكون وضاربوا املندل وقارعوا الطبول
وقارئو الكف والطالع والنازل واملتسيسون واملداحون والهجائون
تتكشف األقنعة ويختلط ما ال
وعابرو السبيل واالنتهازيون
يختلط يضيع التقدير ويسوء التدبري وتختلط املعاني والكالم
ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل عندما تنهار الدول يسود
الرعب ويلوز الناس بالطوائف وتظهر العجائب وتعم االشاعة
ويتحول الصديق اىل عدو والعدو اىل صديق ويعلو صوت الباطل
ويخفق صوت الحق وتظهر على السطح وجوه مريبة وتختفي
وجوه مؤنسة وتشح االحالم ويموت االمل وتزداد غرابة العاقل
وتضيع مالمح الوجوه ويصبح االنتماء اىل القبيلة اشد التصاقا
واىل األوطان ضربا من ضروب الهذيان ويضيع صوت الحكماء يف
ضجيج الخطباء واملزايدات على االنتماء ومفهوم القومية والوطنية
والعقيدة واصول الدين ويتقاذف اهل البيت الواحد بالعمالة
والخيانة وتسري االشاعات عن هروب كبري وتحاك الدسائس
واملؤامرات وتكثر النصائح من القاصي والداني وتطرح املبادرات
من القريب والبعيد ويتدبر املقتدر امر رحيله والغني امر ثروته
ويصبح الكل يف حالة تأهب وانتظار ويتحول الوطن اىل محطة
سفر واملراتع التي نعيش فيها اىل حقائب والبيوت اىل ذكريات
والذكريات اىل حكايات هذا ما ذكره ابن خلدون من سبعة قرون
وفعال ينطبق على حال االمة العربية منذ سبعينات القرن املنصرم
وعلى حال اغلبية الدول العربية وبالفعل كثر املنجمون ونراهم بالعني
املجردة على الفضائيات العربية ويتلقون معلوماتهم من رجال االمن
والحكام وكثر املتسولون على ارصفة الشوارع واملحتالون الذين
يدعون بما ليس من صفاتهم وهبط الفن اىل الدرك األسفل وكثر
االنتهازيون والوصوليون الذين يكيلون املديح للحكام وامللوك
ويتزلفون اليهم كل شيئ اصبح يف غاية الوضوح والجميع امتهن
الكذب باسم الصدق وكثر التكفري باسم الجهاد وصار وباء على
االمة حيث تقطع الرؤوس باسم الدين وبنفس الوقت اجتمع امران
وهما إرهاب التكفري باسم الدين وإرهاب الحكام حيث يمارسون
االستبداد فضاعت االمة وضاع الشعب وعم الخوف والرعب
بني الشعب وتشكلت املليشيات من كل حدب وصوب وبدأت

عمليات الخطف
والقتل وغاب
الحق يف أروقة
قصور العدل
واصبح الباطل
هو الحق وغاب
االمل وحل محله
اليأس واإلحباط
كل
وصارت
جماعة تنتمي
جماعتها
اىل
و صا ر ت
ا ملجمو عا ت
الفاسدة تزايد
يف حبها للوطن
هي
بينما
بالواقع بعيدة
عن حبها للوطن
واما من كان
يقف من الدول
العربية بوجه
ا ملخططا ت
الخارجية فقد
تأمر عليه الداخل
والخارج وفتكوا
به واحتلوا وطنه
الذي هو العراق

الزميل ميالد اسحق

ونصبوا بدال عنه حكومة جاءت على ظهر الدبابات الخارجية كما
عمت الفوضى والخراب والدمار وبدأ الناس يهاجرون اىل الخارج
هربا وخوفا من املستقبل الغامض وكل شيء تحول اىل ذكريات
وقصص يرويها األجداد واالباء اىل االحفاد واالبناء وال توجد بارقة
امل للمستقبل املجهول ولذلك نقول ألف رحمة على روح العالم
والعبقري ابن خلدون.

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
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تتــمات

فنيانوس :أنا مع صالحيات رئيس اجلمهورية...
تتمة املنشور على الصفحة 4

قناعيت ،الرئيس احلريري مستمر
يف هذه احلكومة ،وحزب اهلل
سيستمر معه يف هذه احلكومة
ولدى الرئيس احلريري القدرة
الكافية إلقناع السعودية بوجهة
نظره .وال دخل لي مبا إذا كان
السبهان ميثل وجهة نظر اململكة
العربية السعودية ،أو ال ،هذا ال
يعنيين».
وسئل :أليس كالم السبهان
إحراجا للرئيس احلريري؟
أجاب« :إنها مسألة داخل البيت
الواحد .وأنا أعتقد أن الرئيس
احلريري ليس حمرجا .هو يسري
خبطى واثقة يف كل ما يقوم به
يف اخليار الذي اختذه .بتحالفه
مع الرئيس عون هو جاد جدا
وحواره مع كل أطياف اجملتمع
والقوى السياسية يف لبنان
جيد جدا».
وعن رأيه يف لقاء الرئيس عون
مع الصحافيني ،قال فنيانوس:
«مسعت الكثري من اآلراء عن
هذا اللقاء ،هناك من اعتربه
ممتازا وهناك من اعتربه دون
املستوى املتوقع منه .أنا أقول
ان الرئيس عون كان واقعيا
مبقاربته للكثري من املواضيع.
أما يف الشق املتعلق بالتيار
الوطين احلر ،فال أعلق عليه وال
دخل لي به .يف املواضيع اليت
ختص أمور الدولة كان واقعيا
جدا .هناك مواضيع تطرق
إليها ،ومل أوافقه الرأي فيها.
وهناك مواضيع حتدث عنها كما
هي يف البلد».
وردا على سؤال عن عالقته
قال
اجلمهورية،
برئيس
فنيانوس« :منذ تسلمي وزارة
األشغال وحتى اليوم ،مل حيدث
اي اتصال بفخامة الرئيس إال
من ثالثة أسابيع .وال بد لي من
اإلشادة باملدير العام للقصر
اجلمهوري الدكتور أنطوان شقري
وباألستاذ رفيق شالال واألستاذ
جان عزيز وبكل األشحاص
احمليطني بفخامة الرئيس الذين
يستقبلونين يف القصر بطريقة
جيعلوني أشعر وكأني يف
بييت».
وسئل عن السيدة مرياي عون،
مستشارة الرئيس ،فقال« :مل
اصادفها يوما يف القصر،
بل كان هلا وللسيدة كلودين
إلتفاتة كرمية بواجب التعزية
للسيدة رميا فرجنيه بوفاة
والدها .كما مثنا اتصال الوزير
جربان باسيل بالسيدة رميا .طبعا
إنها واجبات اجتماعية ولكنها
كانت أكثر من الئقة .وال بد
لي من اإلشادة أيضا مبستشار
أنطوان
املهندس
الرئيس
سعيد وبأخالقه .لقد لعب دورا
يف تقريب وجهات النظر وتفهم
وضعنا كثريا ،وكنت واضحا
معه يف املواضيع اليت طرحت.
أفضل أن ينزعج أنطوان سعيد
مين وال يقول إني كذبت عليه.
انه إنسان لطيف ينقل بأمانة
ما يقوله فخامة الرئيس وما
أريد نقله أنا إىل فخامته .هذا
ما مسح بتقريب وجهات النظر
بيننا ،وال مشكلة لي مع فخامة
فخامته
وشرفين
الرئيس.
بتمثيله يف مؤمتر التشغيل

والصيانة ،وزرت القصر مع
الوفود املشاركة يف املؤمتر،
وكانت املرة األوىل أزور القصر
اجلمهوري خارج إطار اجتماعات
جملس الوزراء .وكان اللقاء مع
فخامته وديا للغاية».
وردا على سؤال عن العالقة مع
النائب سليمان فرجنية ،قال
فنيانوس« :اخلطاب مل يعد
متشنجا ،أما املوقف الذي اختذه
سليمان فرجنية أمام جملس
النواب فما زال قائما ،وقد قال
فيه« :عندما يستدعيين فخامة
الرئيس أزوره .وهناك من قال
له ،قل عندما يدعوني .قال :ال،
سأقول عندما يستدعيين ،ألني
أحرتم موقع الرئاسة .هذه هي
تربية الرئيس الراحل سليمان
بك فرجنية وعائلة فرجنية تعرف
ماذا تعين كلمة فخامة رئيس
اجلمهورية وكيفية التعامل مع
الرئاسة واحرتام موقعها».
وردا على سؤال عن صالحيات
رئيس اجلمهورية يف التعيينات،
قال فنيانوس« :أنا مع صالحيات
رئيس اجلمهورية».
وعن احلديث عن متاريس يف
جملس الوزراء وخصوصا بينه
وبني الوزير باسيل ،قال:
«أوال ليس هناك متاريس
يف جملس الوزراء ،بل هناك
تبادل آراء ،ولكل من الوزراء
أن يعطي رأيه .وهذا ال يعين
أنين إذا تقدمت مبشروع يف
اجللسة ورفضه الوزير جربان
باسيل تنصب املتاريس بيننا.
وكل مشروع خيتلف اثنان عليه،
ومن دون التصويت عليه ،ننظر
إىل األكثرية واألقلية ونسري
به .نعم هناك كمية كبرية من
قرارات جملس الوزراء اليت
حتفظت واعرتضت عليها ،وهذا
ال يعين أنين وضعت متاريس
بيين وبني أحد من الوزراء».
وردا على سؤال عما إذا كانت
االنتخابات النيابية ستجرى يف
أيار املقبل ،قال فنيانوس:
«لدي فكرة كيف ستجرى
اإلنتخابات .الرئيس احلريري
أعلن موقفا معتربا أن البطاقة
البيومرتية ستكون عائقا إلجراء
اإلنتخابات ،وخوفا من أن يتهم
بعض الفرقاء يف احلكومة بأن
قضية البطاقة البيومرتية هي
عن طريق الرتاضي مع إحدى
الشركات ،قال الرئيس احلريري
فلتطرح هذه القضية على جلنة
املزايدات ،وهذا يعين أن
البطاقة البيومرتية لن تستعمل
يف اإلنتخابات املقبلة .وعدم
استعمال هذه البطاقة يعين مل
يعد هناك «ميغا سنرت» .أعتقد
أننا ذاهبون إىل اإلنتخاب ببطاقة
اهلوية أو جواز السفر».
ونتيجة ذلك هل ختفض
فنيانوس:
قال
املوازنة،
«طبعا .وعدم استعمل البطاقة
البيومرتية ليس حباجة إىل
تعديل قانون ،ألن النص
يقول :جترى اإلنتخابات النيابية
عن طريق البطاقة البيومرتية
وإذا تعذر ذلك ببطاقة اهلوية
أو جواز السفر».
وردا على سؤال عن حديث
البعض أن كل هموم الوزير
فرجنية،
سليمان
السابق
تنصب يف عدم جناح الوزير

جربان باسيل يف البرتون ،قال
فنيانوس« :سأكون دقيق جدا
يف هذا املوضوع ،وأقول أن
كل إنسان يريد فتح معركة
ضدنا حنن سنفتح معركة
ضده .برأينا ،وهو رأي نتحمل
مسؤوليته ،لن يكون للتيار
الوطين احلر أكثر من مقعد يف
هذه دائرتنا اإلنتخابية ،ميكن أن
يكون الوزير جربان باسيل أو
غريه .أنا ال أريد التحدث عن
جربان باسيل هو يتحدث يف هذا
املوضوع عن نفسه .ولكن أقول
واكرر من يفتح علينا معركة،
بالبطع لن نسكت له وطبعا نقوم
مبعركة ضده كائنا َمن كان.
حنن حلفاء مع بعضنا البعض
يف اإلسرتاتيجية الوطنية وهذا
ال ينعكس أبدا على موضوع
التحالفات اإلنتخابية .هناك
مطلوبة يف التحالفات اإلنتخابية
وهي غري متوفرة حاليا يف
العالقة بيننا كتيار مردة وبني
تيار جربان باسيل.
وهل ميكن أن تتوافر؟ قال:
إذا اعرتف فخامة الرئيس
باحملاصصة .وسأعطي مثال عن
اجمللس اإلقتصادي اإلجتماعي.
فقد مت تعيني السيدة اخللوقة
زهية فرجنية من زغرتا ولكن
ال ميكن أن تقاس حصة زغرتا
بعضو واحد من أصل  71عضوا.
إذا كان حجم حصتنا هكذا ،فإننا
ال نريدها .وإذا كانت حصتنا يف
احلكومة وزارة األشغال نعرف
كيف نأخذها .هناك الكثري من
الكالم يف جملس الوزراء حول،
عدم صالحية السلطة التنفيذية
تعيني أو عدم تعيني املدراء
العامني أو غريهم .عليهم تذكر
هذه العبارة بعد انتهاء والية
الرئيس ميشال عون أطال
اهلل عمره .ما من شيء أبدي
سرمدي ،وأقول :لو دامت
لغريك ما آلت إليك.
وعن عالقة املردة بالقوات
اللبنانية ،قال الوزير فنيانوس:
صار معلوما أن احلوار مع القوات
اللبنانية قائم وعقدت من أجله
عدة لقاءات معلنة وغري معلنة
والوزير السابق يوسف سعادة
يتابع هذا امللف .والكالم األخري
الذي صدر عن الدكتور مسري
جعجع حول جمزرة إهدن ،هو
كالم يفتح الطريق إىل حوار يف
العمق أكثر وأكثر .وحنن ويف
هذا احلوار مل نعتد أن نفتحه
ونقبله لسبب ما .هناك خالف
جدي مع القوات اللبنانية يف
اإلسرتاتيجية السياسية ،وحنن
أقرب إىل التيار الوطين احلر
يف هذه اإلسرتاتيجية ،لكن
فيما خص املواضيع الداخلية
املطروحة ،فإننا نقرتب من
القوات اللبنانية ومواقفنا يف
جملس الوزراء ويف الكثري من
األحيان متشابهة.
هناك من قال لي وهو يف التيار
الوطين احلر ،أيعقل أن تتحدثون
مع القوات وهذا عيب .فقلت له
أنكم عندما تتحدون مع القوات
أنتم ليس عيبا بل شطارة وحنن
حديثنا معهم خيانة .وعالقتنا
بالقوات اللبنانية ال ميكن أن
يغري شيئا يف قناعاتنا اليت
قدم من أجلها بيت الرئيس
سليمان فرجنية الدماء ،ولن

نغري بقناعاتنا .وأنا أسال هل
الرئيس احلريري يغري قناعاته
بسبب تغريدة للسبهان ،وهل
يتعطل الكالم بينه وبني حزب
اهلل؟ التحالف بني القوات
اللبنانية والتيار الوطين احلر إىل
وصول العماد ميشال عون إىل
رئاسة اجلمهورية ،بغض النظر
عما إذا كان التيار والقوات
يعتربان أنهما صاحبا الفضل
األول يف موضوع الرئاسة،
والتيار كانوا يعتربون أن قضية
الرئاسة كانت مضمونة والقوات
سارت يف هذا املوضوع .هذا
التحالف إدى إىل إنهاء الفراغ
الرئاسي.
وعن أن حتالف التيار والقوات
يف إنتخابات رئاسة اجلمهورية
كانت ألقفال الطريق لوصول
سليمان فرجنية ،قال الوزير
فنيانوس :إذا ال مشكلة إذا
كان حتالفنا اليوم مع القوات
هو إلسقاط جربان باسيل يف
اإلنتخابات النيابية.
وعن الكيمياء غري املتوفرة بني
املردة والتيار ،هل هي مع الوزير
جربان باسيل أو مع كل التيار،
قال الوزير فنيانوس :بالنسبة
ملوضوع رئاسة اجلمهورية هو
خط أمحر منذ فخامة الرئيس
الراحل سليمان فرجنية ،الذي
كان يقول عن الرئيس أمني
اجلميل ،العقل املريض ولكن
عندما التقاه يف منزل جورج ضو
كان مع رئيس اجلمهورية .حنن
يف تربيتنا يف بيت الرئيس
فرجنية نتعامل مع موقع رئاسة
اجلمهورية بهذا الشكل .وفخامة
رئيس اجلمهورية يعرب اليوم فيما
خص اإلسرتاتيجية ،عن توجهاتنا
وتطلعاتنا بشكل قاطع .نواب
التيار الوطين احلر يهامجوني
دائما يف اجمللس النيابي،
وهم أنفسهم كانوا يزورنين يف
الوزارة وهناك َمن زال يزورني
ومل أعلن عن ذلك يف اإلعالم
وأترك هلم احلرية يف ذلك.
أخالقية سليمان فرجنية منعتين
من الرد عليهم مبا يناسبهم
وهم يعرفون أنين أعرف الكثري
ولدي مادة للرد عليهم .قلت
للبك سأرد عليهم بوقائع .قال
لي :هذه ليست تربيتنا ولن
أمسح لك بالرد عليهم .قلت
له ،يا بيك هم يشتمونين ،أنا
ال أريد حقيبة وزارية بل أريد أن
أحفظ كراميت .ولكن يف النهاية
رضخت لطلب سليمان بيك.
وولنواب التيار الذين هامجوني
كانت .حصة قضائهم  3مليار
لرية لبنانية من الزفت ،أصبحت
يف أيامي  8مليار و 600مليون
لرية لبنانية .هم يعرفون األرقام
ويعرفون من أقصد .هم ليسوا
مسرورين بهذا املبلغ ألنهم
ليسوا هم َمن يوزع هذا املبلغ.
حنن بواجبنا أكثر من الالزم وهم
يعرفون ذلك ،وحنن لدينا أخالق
يف التعامل مع األخرين.
وهل ما زال صلة الوصل بني
حزب اهلل وسليمان بيك ،قال:
نعم وأنا أفهم توجه حزب اهلل
بقصية املنقاصات وأتفهم
موقف الوزير حممد فنيش يف
قضية البطاقة البيومرتية وكان
له اجلرأة يف إعطاء رأيه يف
إجنار  500ألف أو املليون بطاقة
لتسهيل العملية اإلنتخابية مع
شركة بالرتاضي حنن مع لكن
العدد اإلضايف جيب أن يكون
باملناقصة .الرئيس احلريري

سبق اجلميع وقال أريد طرح
موضوع البطاقة على املزايدة.
وعن أن ما حيصل يف احلكومة
وحتديدا يف بعض الوزارات
وكان آخرها يف قضية أوجريو
هو كارثي ،قال :لديه موقف
واضح وأعرف ماذا جيري يف
وزارة اإلتصاالت ولكن ال أريد
التحدث عن هذا املوضوع.
وعن موضوع توسعة مطار بريوت
الدولي ،قال الوزير فنيانوس:
وضعنا مشروع التوسعة مع دار
اهلندسة ولدي طريان الشرق
أألوسط أسطول من  14طائرة،
استقبلنا يف املطار  354طائرة،
ويف يوم واحد واألرقام الصادة
عن إدارة املطار «خميفة» ومعدل
الطائرات اليت تهبط يف املطار
يوميا هو بني  250إىل 275
طائرة .لبنان بدأ يتخطى األرقام
ولدينا
املتوقعة.
فسافات
كبرية إلجناز التوسعة .وجمرد
مت إقرار قانون الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص ،فاحلل
بات قريبازوسأعلن للمرة األوىل
أمامكم أن شركتني كبريتني
عاملييتني أبدتا إستعدادهما
للقيام مبشروع التوسعة مقابل
استثماراه لعدد من السنوات.
وعن إعادة تسيري القطارات يف
لبنان ،قال الوزير فنيانوس:
إعادة تسيري القطار يف بريوت
يكلف الدولة  3مليار دوالر
والدولة عاجزة عن دفع هذه
الكلفة .وأعود وأكرر أن القانون
الذي أقره جملس النواب حول
موضوع الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص هو املدخل لكل
إصالح.
وعن توسعة الطرقات لتفاتدي
زمحة السري ،قال الوزير
فنيانوس :هناك شركة إملانية
قدمت مشروعا حلفر اجلبل من
نهر الكلب إىل نهر إبراهيم
وهذا مشروع مهم جيب تنفيذه.
لكن كل ما هو متخلف عليه ال
يتحقق .املشروع يف قلب اجلبل
ليس حباجة إىل إستمالكات
وهناك  3شركات مستعدة
لتنفيذه وهي شركات إملانية
وصينية وفرنسية .وروسيا
مستعدة إلقامة مرتو حتت
األرض .وبعدما اقر قانون
الشراكة فإن كل أصالح وتطوير
أصبح ممكنا.
وعن زيارتك إىل سوريا ،قال:
لبيت دعوة وجهت إلي وكانت
هناك جلسة جمللس الوزراء
يف اليوم نفسه للزيارة وعلى
جدول أعماله قضية البواخر ،فال
أستطيع التغيب عن اجللسة.
ذهبت إىل سوريا وشاركت
يف املؤمتر وحتدثت إىل اإلعالم
وأعلنت أن رئيس احلكومة ال
يريدنا أن نذهب إىل سوريا ،حنن
هنا يف سوريا ممثلني لوزاراتنا
وأنفسنا وليس حلكومتنا».
وعن قضية النازحني يف لبنان،
قال« :هناك من هو مع احلوار
مع سوريا وهناك َمن هو ضد.
وحنن ما زلنا نتمسك باتلموقف
الذي سبق لنا وأعلناه يف
عهد الرئيس ميشال سليمان.
تتنب وجهة نظرنا
احلكومة مل
َ
اليت تقول :ال جيب أن تكون
املشكلة مع النازحني وحنن
والسوريون نقف على طريف
نقيض منها .حنن والسوريون
لدينا مشكلة امسها قضية
النازحني .هناك َمن يقول أن
الرئيس بشار األسد ال يريد

عودتهم ،ألنهم ال ينتخبوه.
والذين صوتوا له يف السفارة
السورية يف لبنان يف يوم
جتديد البيعة هو رد على هذا
اإلستنتاج .فلنذهب إىل الرئيس
األسد لنقول له لدينا مشكلة
مشرتكة امسها قضية النازحني،
فما هي النقاط املشرتكة حللها
وليس علينا اإلعرتاف من األمم
املتحدة .بشار اجلعفري هو
سفري سوريا يف األمم املتحدة
وليس سفريا لسويسرا .وهناك
تبادل سفراء بيننا ولدينا جملس
أعلى للتنسيق اللبناني السوري
برئاسة نصري خوري .فليكن
حوار بني هؤالء وإعداد ملفات
ويأخذون بوجهات نظر مجيع
الفرقاء يف لبنان واعتبار وجهة
نظر التيار الوطين احلر حول
عودة النازحني مسودة هلذه
العودة النازحني .علينا إجراء
قراءة شبه موحدة.سيادة اللواء
عباس ابراهيم حيافظ على
مشروع الدولة ويأخذ تفويضا
من رئيس اجلمهورية ومن
رئيس احلكومة ،فنكلف اللواء
عباس ومن دون ضجيج لوضع
مسودة حول هذا املوضوع .أنا
أتفهم أوضاع اجلميع يف ما
يتعلق بهذا املوضوع وخصوصا
الذين ال يريدون التحدث مع
سوريا ،كما نتفهم موضوع
اإلبراء املستحيل ،الذي وضع
ألن ليس هناك قطع حساب،
وباألمس وضعنا موازنة من
دون قطع حساب .يف جملس
الوزراء قلت كيف ميكن لنا مترير
مشروع املوازنة وهناك كتاب
منذ عشر سنوات اسسمه اإلبراء
املستحيل .ننسى كم حنمل
وحنمل الناس شعارات ونعود
لتطبيقها اليوم .إننا يف أرض
الواقع اليوم ولسنا يف أرض
احللم .ورئيس اجلمهورية يعرتف
بهذا النوع من احملاصصة.
وردا على سؤال ،قال الوزير
فنيانوس :موقف التيار الذي
أنتمي إليه معرف موقفه من
سوريا وأنا اجاهر بهذا املوقف
مع سوريا .وكانت لدينا وجهة
نظر منذ بدء األزمة وحتى
انتهائها ،إنشاء اهلل وأنا ال
يعنيين حوارا أن هناك ظرف
انتقالي ويرحل الرئيس األسد.
هذا قرار يعود إىل الشعب
السوري .أنا يوسف فنيانوس
مع بقاء الرئيس بشار األسد يف
سوريا وأنا مع أفضل العالقات
املميزة مع سوريا .زارني
باألمس سائقو النقل الربي
وأطلعوني على أزمتهم فتدخلت
لفتح احلدود أمام الشاحنات
احململة موز وتفاح وبطاطا.
من دون هذه احلدود املفتوحة
خيتنق لبنان ،فكفانا مكابرة
بهذا املوضوع .هذا ال دخل له
يف موضوع إعادة النازحني.
الرئيس األسد والوزير وليد
املعلم يدعوان دائما النازحني
للعودة .السوري املوجود يف
لبنان ولديه عمل ومدخول من
األمم املتحدة ،يسأل نفسه
هل يذهب إىل سوريا؟ حلب
باألمس غري حلب اليوم وكأنها
مل تشهد حربا ودمارا وجتار حلب
يقولنون :حنن مستعدون إلعادة
إعمار حلب ومن دون مساعدة
خارجية .سكة القطار يف حلب
عادت إىل العمل وأن اللبناني
منذ عام  1976ما زلت أنتظر
عودة سكة القطار إىل العمل».
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مــجتمع وأســرة

كيف تعرفني أنك حامل؟

مـخاطر اإلجـهاض عـلى الـحامل
جدار البطن ،وتؤدي حلدوث انقباضات يف الرحم ،وينتهي
بطرد اجلنني واملشيمة منه.
*واحلقن بالربوستاجالندين يف الكيس احمليط باجلنني
فإنها تسبب انقباض الرحم وتفريغ حمتوياته.
* فتح البطن أشبه بالعملية القيصرية؛ حيث يتم إخراج
اجلنني قبل موعد الوالدة ...بعدها تبقى الزوجة يف
املستشفى مدة تصل إىل  4أيام ،وتستعيد لياقتها
باملنزل يف مدة تتفاوت بني أربعة إىل ستة أسابيع.

يشكل احلمل خطرًا على املرأة احلامل ،إذا أصيبت خالله
مبرض السرطان ،أو كان قلبها ضعيفًا ،أو إذا كان اجلنني
مصابًا بعاهة جسدية ،يف هذه احلاالت ميكن أن تقوم
بعملية اإلجهاض؛ حتى األسبوع العشرين من احلمل ،أو
حتى األسبوع الرابع والعشرين ،لكن هناك تفصيالت هلذا
اإلجراء ،يعرضها لنا الدكتور حممد إكرام استشاري أمراض
النساء والتوليد مبستشفى اجلالء.
إجهاض يف األسبوع اخلامس من احلمل
* أي بعد مرور أسبوع من موعد الدورة الشهرية ،وتسمى
هذه العملية إنزال الدورة الشهرية ،جُجترى يف عيادة
الطبيب ،وال حتتاج إىل ختدير عام.
فقط توفري جو معقم ،وهي عملية قليلة األمل ،وحتمل أقل
معدل من املخاطر.
كل امرأة بشكل عام متيل إىل احلمل واإلجناب ،وجتربة
الشعور باألمومة ،فهذا أمر فطري تنمو الفتاة وهي حتلم
فيه منذ الصغر ،وكل امرأة دائمة الشوق الحتضان طفلها
بني يديها وضمه إىل صدرها.
ولكن كيف ميكنك اكتشاف محلك؟ سؤال يراود الكثريات
بعد الزواج ،وهو ما جتيبك عليه الدكتورة أصالة زياد،
حيث تقدم لك من خالل السطور التالية عدة عالمات تشري
إىل أنك حتملني يف أحشائك طف ًال:
ً
أوال :تزداد رغبتك يف تناول الطعام ،وقد تشعرين
باالمشئزاز حنو أنواع معينة منه.
ثانيًا :لون اهلالة احمليطة حبلمة الثدي يصبح داكنًا مع
حدوث تورم وطراوة يف الثديني.
ثالثًا :زيادة اإلفرازات املهبلية ،إضافة إىل نزول قطرات
من الدم أو حدوث تقلصات ،وحيدث ذلك نتيجة انغراس
األجنة وثباتها يف البويضة املخصبة.
رابعًا :كثرة التبول بشكل متكرر.
خامسًا :قد تسيطر عليك رغبة ملحة يف النوم ،ويصاحب
ذلك الشعور باإلجهاد والتعب ،وأمل يف الظهر.
سادسًا :الشعور بالغثيان والتقيؤ ،خاصة يف الصباح،
إضافة إىل تغريات يف حاسة التذوق.
سابعًا :ارتفاع مفاجئ يف اهلرمونات ،مما يسبب لك
الصداع.
ثامنًا :غياب الدورة الشهرية.
تاسعًا :تقلب حالتك املزاجية ،فتارة تشعرين بالفرح،
وتارة أخرى تشعرين باحلزن.
وميكنك التأكد من محلك من خالل استخدام فحص احلمل،
فإذا كانت النتيجة إجيابية ،فهذا يدل على أنك حامل،
وهنا عليك الذهاب ملراجعة الطبيب ،واالطمئنان على
نبض جنينك ،ثم املداومة على الزيارة الشهرية للطبيب
وعمل الفحوصات الالزمة لالطمئنان على سري محلك بشكل
صحي وسليم.

* تبدأ العملية بتنظيف عنق الرحم واملهبل بالصابون؛ ليتم
إدخال أنبوبة من البالستيك املعقم فيه ،وعن طريقها يتم
شفط وتفريغ حمتويات الرحم.
* هنا ينزل الدم متامًا مثل دماء الدورة الشهرية أو أقل،
وقد يستمر ذلك مدة أسبوع ،وال حيتاج الطبيب إىل توسيع
عنق الرحم ،فيما األمل ال يزيد عن التقلصات املصاحبة
للدورة الشهرية.
إجهاض من األسبوع السادس إىل األسبوع الثاني عشر
* العملية هنا حتتاج إىل ختدير لتوسيع الرحم وتوسيع
العنق ،عن طريق موسعات ميكانيكية.
* هناك عشب ياباني يسمى «المتاريا» يتم إدخاله
جمففًا ومعقمًا يف عنق الرحم يف اليوم السابق؛ إلجراء
عملية اإلجهاض ،وعندما ميتص هذا العشب اإلفرازات
احمليطة به ما يدفع عنق الرحم إىل االتساع.
* يوم إجراء اجلراحة يتم تنظيف عنق الرحم واملهبل،
وأحيانًا حيتاج األمر إىل ختدير عام ،وتتم العملية يف حجرة
العمليات.
* البداية تكون بإزالة النبات الياباني ،والبدء يف زيادة
التوسيع ،ومع زيادة مدة احلمل يصبح من الضروري
استعمال موسعات أكرب بشكل يسمح مبرور كمية أكرب من
األنسجة.
* بعد التوسيع يتم استخدام مكحت خاص يدخل من عنق
الرحم إىل جتويف الرحم ذاته؛ ليتم حتريكه خبفة على جدار
الرحم ،ويزيل األنسجة املوجودة على اجلدار الداخلي.
* وخالل ذلك تعمل آلة الشفط لسحب هذه األنسجة اليت
متت إزالتها ،ويستمر احلال؛ حتى يتأكد الطبيب من عدم
وجود بقايا لألنسجة؛ حيث إن تركها يصاحبه نزف أو
التهاب.
* من املتوقع نزول دماء مثل الدورة الشهرية ،اليت
ختتفي بالتدريج خالل أسبوع واحد ،وإذا استمر النزف على
الطبيب وصف دواء يوقفه فورًا .كما ان االنقباضات ال
حتتاج إال إىل مسكن بسيط لتختفي.
مضاعفات اإلجهاض من األسبوع الثاني عشر إىل األسبوع
الرابع والعشرين
*وهو أكثر خطورة ،وعلى احلامل دخول املستشفى ،ويكون
التخدير العام أساسيًا ،ويتم إما بالتوسيع والتفريغ :حبقن
حملول ملحي يف الكيس احمليط باجلنني؛ حقن مادة معينة
بروستاجالندين -يف نفس هذا الكيس.* فتح البطن :حقن احمللول امللحي املركز يتم من خالل

منافع وخماطر حبوب منع احلمل لتأخري
الدورة الشهريَّة أثناء فرتة احلج؟
كثري من السيدات يردن الذهاب ألداء فريضة احلج ،لكن
الشهرية ،اليت رمبا
صفوهن هو الدورة
يقلقهن ويعكر
ما
َّ
َّ
َّ
تباغتهن يف تلك األيام ،فيلجأن الستخدام حبوب منع
َّ
يتمكن من تأدية مناسك احلج
احلمل ،ملنع نزوهلا ،حتى
َّ
كاملة من دون تأجيل.
الزميلة «سيدتي» التقت بالدكتور ايهاب أمحدو ،استشاري
نساء وتوليد ،ليوضح لك أهم االرشادات ،اليت جيب على
املرأة اتباعها أثناء فرتة احلج.
ً
أوال استشارة الطبيب املختص قبل الذهاب للحج كحد
ـ
كيفية استعمال احلبوب واجلرعة
من
للتأكد
أيام،
7
أدنى
َّ
املناسبة.
احملددة وفق
ـ جيب احلرص على تناوهلا يف أوقاتها
َّ
إرشادات الطبيب املختص.
اجلانبية هلذه احلبوب ومن أهمها:
ـ هناك بعض التأثريات
َّ
الغثيان ،الصداع ،آالم يف الثدي ،ومن املمكن نزول دم
متقطع بني احلني واآلخر ،كما ميكن أن حيدث تغيري يف
املزاج.
ـ كل امرأة هلا طبيعتها اخلاصة ،لذلك ال بد من استشارة
الطبيب املختص ملعرفة ما يناسبها من أدوية تساعدها
على تأدية مناسك احلج بيسر وسهولة.
وهناك نوعان من احلبوب ميكن استخدامها ملنع حدوث
الشهرية أثناء فرتة احلج ،وهي:
الدورة
َّ
ـ حبوب منع احلمل ،نوع حيتوي على هورمون واحد ،وهو
الربوجيستريون ،والنوع اآلخر حيتوي على هورمونني هما
الربوجيستريون واإلسرتوجني ،وتعمل هذه احلبوب على
ثبات بطانة الرحم واحملافظة على اهلورمونني ،وبالتالي
الشهرية.
مينع نزول الدورة
َّ
ـ والنوع اآلخر هورمون منظم للدورة ،وهذا الدواء عبارة
َّ
لكنها ال متنع
عن هورمونات تستخدم لتنظيم الدورة،
حدوث احلمل.
مهمة ال بد من االنتباه هلا قبل البدء بتناول الدواء:
نقاط
َّ
ـ جيب توخي احلذر عند استخدام الدواء إذا كانت املرأة
الشهرية.
تعاني من قلة نزول الدورة
َّ
ـ جيب أن تكون السيدة حذرة إذا كانت تعاني من االكتئاب
حدة االكتئاب.
ألن هذه األدوية قد تزيد من َّ
النفسي؛ َّ
ـ جيب استشارة الطبيب املختص قبل استخدام الدواء إذا
كانت املرأة تعاني من الشقيقة «الصداع النصفي».
ـ ينصح بتناول احلبوب ابتداء من منتصف الدورة وبال
انقطاع حتى انتهاء احلج.
عليهن
أن بعض النساء
وأخريًا أضاف الدكتور أمحدوَّ ،
َّ
جانبية مرتبطة بالصحة،
جتنب هذه الطرق ملا هلا من آثار
َّ
ومنهن:
َّ
ِّ
املدخنات اللواتي يبلغن من العمر  35عامًا أو أكثر.
ـ
صحية مثل ضغط الدم غري
مشاكل
من
يعانني
من
أو
ـ
َّ
املنضبط ومرضى السكري.
ـ ال ينصح بأخذ احلبوب للنساء اللواتي قاربن على األربعني
أو جتاوزنها.
ـ وللنساء الالئي يعانني من ارتفاع إنزميات الكبد أو
ليفية يف الرحم
مصابات بالتهاب الكبد الوبائي ،أو أورام
َّ
أو الثدي.
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عـلوم وتكنولوجيا

بريطانيا ختترب سيارة «فضائية»
مبحرك صاروخي

مايكروسوفت تعيد إطالق الفأرة
الكالسيكية

يستعد خرباء إلجراء اختبارات أولية لسيارة «بالدهاوند سوبر
سونيك» ،اليت جتمع بني تكنولوجيا طائرة مقاتلة وسيارة فورموال
 1ومركبة فضائية.

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطالق إصدار جديد من الفأرة
 3.0 Intellimouse Explorerالشهرية حتت اسم Classic
.Intellimouse
وأوضحت الشركة األمريكية أنها قامت بإطالق الفأرة اجلديدة
للمستخدمني ،الذين يفضلون استعمال فأرة Intellimouse Explorer
 ،3.0واليت مت إيقاف إنتاجها منذ أكثر من مخس سنوات.
وتعترب فأرة  Classic Intellimouseاجلديدة مبثابة نسخة مطابقة متاما
للفأرة الكالسيكية ،وتشتمل على زر التمرير وزر النقر األمين أو
األيسر على اجلانب األمامي ،باإلضافة إىل ثالثة أزرار ميكن برجمتها
حبرية على جانب الفأرة.
ويبلغ وزن الفأرة  Classic Intellimouseاجلديدة حوالي  129غرامًا
ويتم توصيلها باحلواسيب عن طريق منفذ  ،2.0 USBوتدعم تقنية
مايكروسوفت  Bluetrackعلى األسطح الزجاجية ،ومع ذلك يتعني
على املستخدم ،الذي يعتمد على نظام ويندوز  S 10مراعاة أنه لن
يتمكن من استعمال األزرار الثالثة القابلة للربجمة حبرية.
وأعلنت شركة مايكروسوفت عن إطالق الفأرة Classic Intellimouse
بتكلفة تبلغ 99ر 39دوالر أمريكي.

وقال موقع «سكاي نيوز» الربيطاني إن تصنيع السيارة استغرق
 9سنوات من قبل فريق من املهندسني يف مدينة بريستول
الربيطانية.
وبعد أسابيع من االستعدادات ،سيجري اخلرباء أول اختبار للسيارة
يف مطار نيوكواي يف كورنوال.
وقبل االختبار ،حتقق املهندسون من كل أجزاء السيارة مبا فيها
الفرامل ونظم البيانات ونظم توجيه السيارة..
وأكد «سكاي نيوز» أن سرعة السيارة تعترب أسرع من الصوت،
حيث تصل إىل  1000ميل/ساعة (حوالي  1600كلم /ساعة).
ويتخذ هيكل «بالدهاوند سوبر سونيك» من اخلارج شكل الصاروخ،
كما أن حمركها الصاروخي سيحتاج لـ 20ثانية تقريبا حتى تصل
السيارة إىل سرعتها القصوى.

فكرة «محقاء» لربح األموال عرب
اإلنرتنت

مصدرا جلين األموال بصورة أسرع من
أصبحت شبكة اإلنرتنت
ً
كثري من الطرق التقليدية واملشاريع االستثمارية اليت قد يتعرض
أصحابها خلسارة رؤوس أمواهلم أو فشل أفكارهم لسبب أو آلخر،
يف حني أن مستخدم اإلنرتنت لن حيتاج إال حلاسب آلي متصل
باإلنرتنت وحظ وافر من الذكاء لتحقيق أرباح كبرية.
واستفاد القائمون على أحد املواقع إإللكرتونية األمريكية من تلك
الفرصة العظيمة يف فكرة مبتكرة وماكرة يف آن واحد ،حيث
اعتمدوا يف حيلتهم على صفة الفضول الشديد لدى الكثري من
مستخدمي اإلنرتنت ،حسبما ذكر موقع «كوريوزوني» اإليطالي.
امسا طويال بشكل غري مسبوق
واختار القائمون على هذا املوقع له ً
معناه (كم عدد الذين دفعوا دوالر واحد ملعرفة عدد الذين دفعوا
دوالر واحد) ،إذ تقوم فكرة املوقع على طلب من املستخدم دفع
دوالر ،من خالل طرق الدفع اإللكرتوني ،فقط ملعرفة عدد أولئك
الذين قبلوا بدفع دوالر واحد من قبلهم لنفس الغرض ،كل ذلك
من أجل إرضاء فضوهلم.
وجيد املستخدم عند دخوله الصفحة الرئيسية للموقع املذكور نفس
العبارة الطوويلة املختارة كاسم للموقع «كم عدد الذين دفعوا
دوالر واحد ملعرفة عدد الذين دفعوا دوالر واحد؟» ،وبأسفله
أربع خطوات وهي  -1اضغط على الزر أسفله -2ادفع دوالر واحد
-3اكتشف العدد -4اخرب أصدقائك.
وصرح مالك املوقع بأن موقعه قائم على فكرة محقاء ،بل أنه
وصف من يستجيبون هلا باحلمقى ،إال أن ذلك مل مينع أعداد كبرية
من املستخدمني يف االستمرار يف دخول املوقع ،فضال عن أولئك
الذين يشاركون رابط املوقع على صفحات التواصل االجتماعي،
أرباحا
من دون أدنى جمهود من مالكه لتسويقه ،ما جعله حيقق
ُ
خيالية حتى من دون حيرك أنامله.

العالقات العاطفية عرب»فيسبوك»
تزيد من نسب الطالق يف العامل

ارتفعت نسبة الطالق بني املتزوجني يف مجيع أحناء العامل،
خصوصا على مدار اخلمس سنوات املاضية .وأوضح بعض
احملللني أن للتكنولوجيا احلديثة أثر على العالقات بني الناس
عامة وعلى األزواج خاصة ،وذلك ملا حتويه بني ثناياها من سبل
للخيانة املقنعة.
كما ساعدت التكنولوجيا على تسهيل اخليانة بني األزواج
وساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق حول العامل فهي يف الوقت
نفسه السالح الذي يستخدمه الزوج أو الزوجة للكشف عن
خيانة شريك احلياة ،إذ ميكنك على سبيل املثال تتبع خط سري
شريكك عن طريق خاصية «حتديد املوقع» ،كما ميكنك التجسس
على رسائله الشخصية على موقع التواصل االجتماعي األشهر
فيسبوك إذا استطعت احلصول على كلمة املرور اخلاصة به،
وهو األمر األشهر بني املتزوجني.
كما أشارت الدراسة أنه يف أغلب األحوال ما سهو الزوج أو
الزوجة عن إغالق الربيد اإللكرتوني أو مثال عن حمو رسائل من
املمكن أن يؤدي إىل مشاكل بني الزوجني.
وهذا بالفعل ما أثبتته صحيفة بريطانية حني ذكرت أن مدينة
تونربيدغ ويلز الربيطانية باتت مدينة للخائنني وأصحاب العالقات
غري الشرعية ،إذ كشفت الصحيفة عن دراسة اجتماعية ذكر
فيها أن أكثر من  1146من سكان املدينة تربطهم عالقات
عاطفية مع أشخاص آخرين غري أزواجهم ،مما يعين أن 2.20
باملئة من سكان املدينة يستخدم الشبكة العنكبوتية للبحث عن
عالقات خارج إطار الزواج.
على صعيد آخر أكدت شركات احملاماة الربيطانية أن معدالت
الطالق املرتبطة بالتعارف عرب الشبكة العنكبوتية ارتفعت بنسبة
تصل إىل  65باملئة خالل أقل من مخس سنوات وقال أحد
احملامني يف حمكمة األسرة ،أبيجيل لوثر« ،بعض النساء
اشتكوا من تأثري التكنولوجيا يف إغراء شركائهم ،وفتح اجملال
أمام إقامة عالقات خارج إطار الزواج فقط عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي وخصوصا فيسبوك ولينكدين».

العلماء يكتشفون اكتشافات مثرية قبالة
السواحل املصرية
هواتف غوغل اجلديدة متتلك ميزة سرية تقلق آبل

جنح مؤخرًا فريق من العامل يف التوصل إىل اكتشاف مثري على
مقربة من السواحل املصرية ،فمدينة هرقليون األثرية اليت كان
ُي َ
عت َقد أنها غرقت حتت البحار منذ آالف السنني مت العثور عليها
مؤخرًا بالقرب من سواحل أبو قري بعد  1200عام من غرقها.
املدينة األثرية تعود للقرن السادس قبل امليالد وقد وجد العلماء
حتت البحر بعضًا من أفضل اآلثار اليت تعود للمدينة كالتماثيل
العمالقة اليت يصل طوهلا ل 15قدم ومتثل آهلة املدينة احملفورة
من اجلرانيت األمحر ،كما اكتشف العلماء بعض من األحجار النادرة
والكنوز الذهبية والطاوالت األثرية واملعابد ،ويعد هذا االكتشاف
حدثًا مهمًا يف أوساط االكتشافات األثرية حتى أنه مت متويله عرب
جمموعة من اكرب متاحف العامل.
ووجد الباحثون جمموعة آثار ومنحوتات نادرة ُح ِف َظت حتت املاء
حبالة سليمة ،مثل متثال عمالق بطول  16قدم وجد جبانب معبد،
ومتثال لإلله حابي إله فيضان النيل منحوت من اجلرانيت األمحر
حبجم مل يعثر عليه من قبل ،كما وجد الباحثون النصب اخلاص
باملعبد حمطم ل 17قطعة مت مجعها ولصقها معا باإلضافة إىل لوحة
ذهبية صغرية حمفور عليها اسم امللك بطليموس الثالث الذي بين
املعبد باللغة اليونانية.
كما عثر العلماء على متثال ألوزوريس حمفور بدقة بعينني
مصنوعتني من الذهب وعلى مصباح حناسي قديم ونصب تذكاري
حمفور عليه كالم باللغة اهلريوغليفية مت بنائها بناء على أوامر
امللك نيكتانيبو يف الفرتة بني  378و 362قبل امليالد ،كما عثروا
أيضًا على أطباق وعمالت ذهبية ومتثال من اجلرانيت األمحر بوزن
أربعة أطنان مللكة بطلمية قد تكون كليوباترا الثانية أو الثالثة
ترتدي رداء اإلهلة ايزيس.
وقد جذب هذا االكتشاف اهلائل العلماء من مجيع أحناء العامل
ليدرسوا مجيع اآلثار اليت وجدت يف حالة ممتازة وهو عامل إبهار
إضايف يضيف لروعة املدينة اليت مت اكتشافها.

متتلك هواتف شركة غوغل اجلديدة املسماة بيكسل  2وبيكسل
 2إكس إل يف الوقت احلالي أعلى مستوى فيما خيص كامريات
اهلواتف الذكية ،كما أنها سوف حتصل قريبًا على ما هو أفضل من
ذلك ،ويعود الفضل يف ذلك إىل رقاقة معاجلة الصور اجلديدة،
املتواجدة حاليًا ضمن اهلواتف ،واليت مل جيري ذكرها ضمن
الكلمة الرئيسية لشركة جوجل يف حدث إطالق هواتف بيكسل
 2اجلديدة.
وتعد هذه الشرحية ،اليت حتمل اسم « ،»Pixel Visual Coreمبثابة
أول معاجل مساعد مصمم خصيصًا من قبل جوجل ملنتجاتها ،ومت
تصميم هذا املعاجل لتقديم أقصى أداء فيما خيص معاجلة الصور
مع استخدام احلد األدنى من الطاقة ،وعالوة على ذلك ،كما
تسمح الشرحية اجلديدة لتطبيقات الطرف الثالث باستخدام ميزة
 ،+HDRوهو ما يتوفر حاليًا من داخل تطبيق الكامريا املطور من قبل
غوغل.
وتطلق غوغل اسم  +HDRعلى ميزة معاجلة الصور اليت متكن
هواتف الشركة من التقاط صور ذات جودة أعلى بكثري مما ميكن
ً
عادة مع األجهزة املماثلة ،وهي متوفرة فقط ضمن تطبيق كامريا
أن تطبيقات الطرف الثالث الشعبية ،واليت غالبًا
يعين
مما
غوغل،
ّ
ما توفر مزيدًا من خيارات التحكم اليديوي وامليزات اإلضافية ،ال
ميكنها التقاط صور ذات جودة عالية بنفس اجلودة اليت تقدمها
غوغل يف الوقت احلالي.
وتشري الشركة إىل ّ
أنها تستعد لتشغيل رقاقة Pixel Visual Core
خالل األشهر املقبلة من خالل حتديث برجمي للهواتف ،كما ّ
أنها
سوف تسمح للمزيد من التطبيقات باستعمال عتاد الكامريا يف
هواتف بيكسل  2ضمن وضعية  ،+HDRوتعترب الرقاقة اجلديدة
قوية مع امتالكها  8أنوية معاجلة قادرة على تقديم  3تريليون
عملية يف الثانية الواحدة يف النواة الواحدة.
بأن الرقاقة قادرة على معاجلة الصور أسرع
وتعين تلك األرقام ّ
خبمس مرات من املعاجل الرئيسي للهاتف ،مع استعماهلا جزء
من عشرة أجزاء من الطاقة ،وتسريع أداء التصوير والتقليل من
استنزاف بطارية اهلاتف أثناء التقاط ومعاجلة الصور ،وتتطلب
رقاقة  Pixel Visual Coreتعليمات برجمية مكتوبة خصيصًا هلا،
ويفرتض أن جيري تفعيل الرقاقة ألول مرة مع صدور نسخة
معاينة املطورين .)MR1( 8.1 Android Oreo
وينبغي على شركة آبل القلق بشأن هذه الرقاقة اجلديدة ،حيث
تفوق هاتف بيكسل  2على هاتف آيفون  8بلس فيما خيص كامريا
اهلاتف الذكي ،وسوف حيصل اهلاتف على مزيد من التحسينات
يف األشهر املقبلة مع تفعيل جوجل للرقاقة اجلديدة من خالل
حتديث برجمي للهاتف
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مــن هــنا وهــناك

اإلفراج عن ملفات اغتيال كينيدي

كان اصحاب نظرية املؤامرة ينتظرون هذا اليوم
منذ نصف قرن ملعرفة احلقيقة بشأن اغتيال
الرئيس جون كندي يف  22نوفمرب  .1963إذ
قرر األرشيف الوطين ان يفرج اليوم اخلميس عن
أكثر من  3000ملف سري يتعلق بعملية االغتيال
ليعكف املؤرخون على دراستها والتنقيب فيها
حبثًا عن مفاتيح تفك لغز اغتياله.
وأصبح نشر الوثائق ممكنًا بعد ان أعلن الرئيس
دونالد ترامب انه لن يقف يف طريق االفراج عنها
وإحالتها اىل اجملال العام.
يتوقع خرباء ان تتضمن الوثائق شهادات ورسائل
من مدراء وكالة املخابرات املركزية ومكتب
التحقيقات الفيدرالي وجاكي أرملة كندي وحمامي
زعيم عصابة له دور مركزي يف اللغز.
ويأمل كثري من املهتمني بالقضية ان تضع
امللفات نهاية ألسئلة ترفض ان تزول عن اغتيال
كندي منها :هل كان هناك مسلح آخر مع القاتل
لي هاريف اوزولد؟ هل كان اوزولد أداة يف
مؤامرة أوسع دبرها آخرون؟
ومن اجلائز ان تسلط الوثائق ضوء على جوانب
مظلمة من التاريخ االمريكي بينها ما فعلته
األجهزة األمنية واالستخباراتية اليت مل تعدم

جنمة أمريكية تروي «حترش» بوش
األب ..واألخري «يعتذر بصدق»

وسيلة للدفاع عن مسعتها بعد عملية االغتيال
واحلجم الكامل للنشاط التجسسي االمريكي خالل
احلرب الباردة.
ولكن املؤرخني حيذرون املراهنني على انهاء كل
نظريات املؤامرة اليت ُنسجت منذ اغتيال كندي
بأن راهنهم خسائر على األرجح .وقال جريالد
بوسنر الذي له كتاب ُرشح جلائزة بوليتز عن
اغتيال كندي ان احلقائق ال تسدل الستار على
هذه النظريات بالضرورة .واضاف يف تصريح
لصحيفة الديلي تلغراف ان من املستبعد ان يكون
هناك كشف «زلزالي» ولكن املفرتض ان تسلط
امللفات ضوء على بعض األسئلة األساسية اليت
ما زالت تنتظر اجابات.
أحد هذه األسئلة يتعلق بزيارة اوزولد اىل مكسيكو
سيت اليت كانت بؤرة للنشاط الشيوعي وقتذاك
قبل اسابيع على عملية االغتيال يف داالس بوالية
تكساس.
السؤال اآلخر هو ملاذا مل يكن هناك حتقيق
أوسع بشأن جاك روبي صاحب امللهى الليلي
الذي اطلق النار على اوزولد وأرداه قتيال بعد
يومني على اعتقاله متسببًا يف انتهاء التحقيق
مع املتهم.

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،األربعاء،
أن الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش األب
اعتذر عن تصرف ُفهم أنه حترش جنسي حبق
املمثلة هيذر ليند.
وقالت الصحيفة إنها تلقت بيانا من بوش األب
يعتذر فيه للممثلة اليت زعمت أنه حترش فيها
أثناء التقاط صورة مجاعية لعدد من األشخاص
ومن ضمنهم زوجته باربرة.
وأوضح الرئيس األسبق البالغ ( 93عاما) »:إن
الرئيس بوش ال يتعمد مطلقا إحلاق الضرر بأي
شخص كان حتت أي ظرف ،وهو يعتذر بصدق إذا
كانت حماولة الدعابة قد أساءت للسيدة ليند».
وحسب الصورة املنشورة فقدت وقفت ليند
جبانب الرئيس األسبق الذي كان على كرسيه
املتحرك.
وأضافت ليند البالغة من العمر ( 34عاما) إن
الصورة التقطت قبل أربع سنوات خالل الرتويج
لربنامج تلفزيوني.
وقالت »:إنه مل يصافحين بيدي بل ملسين من
اخللف وقال لي نكتة بذيئة» ،وذلك قبل التقاط
الصورة وحاول ملسها مرة أخرى أثناء التقط
الصورة.
أصل احلكاية
وبدأت القصة ،الثالثاء ،عندما علقت املمثلة
األمريكية يف حسابها بإنستغرام على صورة مجعت
رؤساء الواليات املتحدة السابقني أثناء محلة مجع
التربعات لصاحل ضحايا األعاصري األخرية.
وقالت إنها فخورة بالرؤساء السابقني ،لكنها
شعرت باالنزعاج لوجود جورج بوش األب بينهم
وسردت قصة حترشه بها قبل السنوات.
وأزالت املمثلة األمريكية التعليق من حسابها يف
موقع إنستغرام دون إبداء األسباب.
وانفجرت مطلع أكتوبر اجلاري سلسلة فضائح
حترش جنسي حول العامل ،كانت بداياتها يف
هيولوود ،حيث صرحت عشرات املمثالت أن
املنتج النافذ هاريف واينستني حترش بهن.
وأدت هذه الفضيحة إىل انتشار وسم يف موقع
«تويرت» محل اسم  Me Tooأو «أنا أيضا»،
وحتدثت فيه مئات اآلالف من النساء عن جتاربهن
املريرة مع التحرش اجلنسي.

والسؤال الثالث هو عما إذا كان اوزولد زار االحتاد
السوفييت قبل اهلجوم وخطط لعملية االغتيال مع
قوة أجنبية أو شبكة اجرامية.
وقال بوسنر ان السؤال الصعب هو ما إذا كان
اوزولد ارتكب فعلته مبفرده أو حلساب جهة أخرى.
والحظ بوسنر عدم وجود أدلة تربط اوزولد مبؤامرة
وقال «إذا وجدت هذه األدلة يوم اخلميس فإني
ُ
سأغري رأيي» معربًا عن األمل بأن حيذو حذوه
كثريون يعتقدون ان هناك مؤامرة وراء اغتيال
كندي .وقال «انهم إذا مل جيدوا األدلة اليت كانوا
يبحثون عنها طيلة هذه السنني فآمل ان يبدأوا
بالتفكري يف امكانية ان يكون اوزولد نفذ اهلجوم
مبفرده».
ولكن بوسنر استبعد ان حيدث ذلك واعرب عن
اقتناعه بأن «نظريات املؤامرة ستبقى زمنًا طويال
بعد نشر هذه الوثائق».
ومن املتوقع ان يكون اهتمام االمريكيني كبريًا
بالوثائق .فعندما أجرى األرشيف الوطين بروفة يف
يوليو املاضي بنشر جزء ضئيل من الوثائق تعطلت
منظومة الكرتونية حتت ثقل االقبال الشديد.
كما ان هناك مشاكل تتعلق باألرشفة نفسها.
فان بعض الوثائق اصبحت حائلة بعد اضمحالل
احلرب الذي ُكتبت به  ،ومل ُتطبع ُنسخ منها.
وخيشى اخلرباء ان تكون ملفات أخرى مليئة باألمساء
الرمزية االستخباراتية اليت ُنسيت منذ زمن طويل
حتى انها باتت «خربشات» ال معنى هلا.
ومن اجلائز ان ُحتجب بعض امللفات بطلب من هذا
اجلهاز االستخباراتي أو ذاك ال سيما وان القانون
جييز للرئيس ان مينع نشر بعض املعلومات
ألسباب تتعلق باألمن القومي مثال.
وكان ترمب اشار يف تغريدة على تويرت اىل ان
نشر الوثائق سيكون «خاضعًا لتسلم معلومات
أخرى».
واشار خرباء اىل ان خمربين كانوا ينقلون معلومات
ُ
ستكشف امساؤهم يف
اىل الواليات املتحدة
امللفات وبذلك إغضاب عائالتهم واإلضرار
بالعالقات مع الدول املعنية.
ايًا يكن ما ستيمط امللفات اللثام عنه فان تغيري
الرأي العام مهمة شاقة .وأظهر استطالع ُأجري
خالل اكتوبر احلالي ان ثلثي االمريكيني ما زالوا
يعتقدون ان اوزولد مل يكن يعمل مبفرده.

عارضة تكشف أسرارها مع أشهر
ملياردير عربي :رأيت الدم واندهشت

كشفت عارضة أزياء أمريكية وإحدى بطالت غالف
جملة  vogueالسابقات تفاصيل حياتها لسنوات
كحبيبة أحد أغنى الرجال يف العامل ،امللياردير
الشهري عدنان خاشقجي.
وحتدثت جيل دوود ،اليت تبلغ من العمر  58عامًا،
لربنامج القناة التاسعة ليلة األحد عن حياتها مع
امللياردير الذي كان يكربها بـ  30عامًا تقريبًا.
ونقل تقرير لصحيفة «دايلي ميل» الربيطانية
عن دوود قوهلا إنها كانت فتاة ساذجة تبلغ من
العمر  21عامًا عندما التقت مع خاشقجي يف إحدى
احلفالت ويف تلك الليلة استخدم دمه اخلاص
لتقديم نفسه بالكتابة على ذراعها.
وقالت دوود «إنه سحب كم الكنزة اليت كنت
أرتديها إىل أعلى ثم كتب على ذراعي أنا أحبك،
صدمت حينها واندهشت جدًا ،لقد كان دمًا
ُ
حقيقيًا ،ولكين اعتقدت أيضًا أنها طريقة طريفة
حقًا وجذابة يف نفس الوقت» .وقالت دوود إنها
كانت تعيش حياة مليئة بالرفاهية بفضل عالقاتها
مع خاشقجي ،كما استمرت يف الدفاع عن شرعية
عالقتها معه.
وكشفت السيدة دوود أن رجل األعمال الكبري
جعلها توقع عقدًا قبل أن تبدأ يف عالقتها معه.

إكتشاف “مذهل جداً” عن
“الديناصور األفريقي”

مطعم فخم حتت احمليط
مكان فخم ،بينما
إذا كنت حتب تناول طعامك يف
ٍ
حتيط بك املناظر الطبيعية اخلالبة ،حتت املاء مث ًال،
فعليك اختيار هذا املطعم املميز يف جزر املالديف،
إذ يقع هذا املطعم على بعد  500مرت من الشاطئ،
وعلى عمق  6أمتار حتت املاء ،يف منتجعات نياما
يف املالديف ،ويطلق عليه اسم .Subsix
حياط املطعم بالزجاج ،ويتميز بطراز البيسرتو
الفاخر والعصري يف اآلن ذاته .كان املطعم
يتحول إىل مطعم
عبارة عن ملهى ليلي ،قبل أن
َّ
فخم جدًا بإنشاء ديكوره داخل املاء ،حيث تتغري
اإلضاءة فيه بتغري لون البحر على مدار اليوم.
وجيب على الراغبني يف الوصول إىل املطعم ،أن
يأخذوا قاربًا سريعًا لنصف كيلومرت داخل املاء،
وعند وصوهلم إليه ينزلون اىل األسفل  3طوابق
باستخدام الدرج ،حبسب ما نشره تقرير موقع
 Mynetالرتكي.
وهناك ُميكنك تناول احملار ،الذي يعد طبقًا رئيسيًا،
بينما تشاهد  90نوعًا من الشعاب املرجانية ،فض ًال
عن املخلوقات البحرية املختلفة األخرى.
كما يوجد مطعم آخر حتت احمليط يف جزر املالديف،
وهو جزء من فندق كونراد املالديف ،ويتسع لعدد
 14نزي ًال فقط ،ويستخدم الزبائن درجًا حلزونيًا
للوصول إىل هذا العرض البانورامي الرائع حتت
املاء.
ويقدم هذا املطعم أنواعًا خمتلفة من الطعام
األوروبي واآلسيوي املعاصر ،لينال استحسان
أذواق النزالء املختلفة.
فيمكنك
البحر،
عن
املرتفعات
أما إذا كنت تهوى
ُ
تناول طعامك يف مطعم العش الطائر ،يف منتجع
سونيفا كريي إيكو بتايالند ،الذي يتكون من
أعشاش على الشجرة ،يبلغ ارتفاعها  4.5مرت (16
قدمًا) فوق سطح األرض.

الرجل يستمتع مع صديقه
أكثر من حبيبته!
ٌ
ّ
يفضل قضاء الوقت
أن الرجل
أثبتت
دراسة جديدة ّ
مع أصدقائه الشباب أكثر من حبيبته.
مبنيًة
ويكون الرجل يف عالقة محيمة مع صديقه
ّ
على احلب الربيء ،وهذا أمر ليس غريبًا ،فالرجل
يكون هذا االرتباط الوطيد.
فع ًال ّ

علن علماء آثار ّ
أنهم اكتشفوا مؤشرات على وجود
ديناصور ضخم من ساللة «تي ريكس» اليت
عاشت يف إفريقيا قبل  200مليون عام.
والتقط أساتذة باحثون من جنوب أفريقيا ،صورا
آلثار قدمي الديناصور يف مملكة ليسوتو ،وفق ما
نقلت «سكاي نيوز».
وينتمي الديناصور الذي جرى العثور على آثاره
إىل ما يسمى «الثرييبودوات» أي «قدم الوحش»
باإلنكليزية ،وهي حيوانات ضخمة ثنائية القدم
تفرع عنها عدد كبري من الديناصورات.
وقالت الباحثة الربيطانية يف الفريق العلمي فابني
أن
إن «االكتشاف مذهل جدا» ،وأضافت ّ
كنولّ ،
مثة حاجة لتسليط الضوء على مكانة الديناصور
املكتشف ضمن ساللة الديناصورات.

ومثال على ذلك هو جورج بوش الذي كان يكتب
رسائل ألصدقائه الشباب ،إىل جانب لينكولن
الذي تشارك السرير مع صديقه لسنوات.
وبهدف إثبات ذلك ،أجريت دراسة على  30شاب
سويي اجلنس ارتبطوا بفتيات سابقًا.
ّ
أن عالقة شبه محيمة
وأفصح الرجال مجيعهم ّ
مجعتهم مع صديق شاب مميز ،إذ شاركوهم
األسرار وناموا جبنب بعضهم البعض.
ّ
وي ّربر معظم الشباب ّ
يفضلون أصدقاءهم
أنهم
ّ
الشباب ّ
حقيقيون معهم
هم
أن
يشعرون
ألنهم
ّ
ّ
وأنهم لن حيكموا عليهم ،بينما يقتضي عليهم
األمر تربير أفعاهلم أمام الفتاة خوفًا من عدم
تقّبلها.

أن
وأوضحت األستاذة يف جامعة مانشسرتّ ،
الديناصور الذي مت العثور على آثاره قد يكون يف
أعلى هرم السلسلة الغذائية.

ّ
واعرتب  28شابًا من أصل ّ 30
يفضلون
أنهم
العاطفية مع األصدقاء واملشاكل
مشاركة األمور
ّ
الصحية كذلك ،اعرتفوا أنهم حيصلون على
ّ
بشكل اكرب ،معتربين أنه
العاطفة من الشباب
ٍ
ميكن الوثوق بالصديق الشاب أكثر من احلبيبة
حتى ّ
أن الصديق لن يرتكهم.
أنهم يعتربون ّ

ويصل طول كل من اآلثار الثالثة لألقدام إىل 57
سنتيمرتًا و 50سنتميرتًا من العرض ،وفق الدراسة
املنشورة يف «بابلك ليرباري أوف ساينس وان
جورنال».

أن الرجال يفصلون أنفسهم
وتشري الدراسة إىل ّ
عن احلبيبة فيشريون هلا بـ»هي» ويشريون
أن هذا قد
ألصدقائهم بـ»حنن» .ويعترب العلماء ّ
ّ
يؤثر على قرارات الشباب يف العيش والزواج.
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تتـمات

العبادي يهدد باستخدام...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
دوالرات.
وبعد ساعات على اتهام القيادة املشرتكة كردستان بنقض االتفاق
على معرب فيشخابور ومنحها «مهلة زمنية» ،تنتهي اجلمعة (امس)،
قبل حتركها يف اجتاه املعابر وحتميل اإلقليم مسؤولية أي مواجهة،
أعلنت «البيشمركة» أن االتفاق مل يربم يف األساس ،وأنها قدمت
اقرتاحًا لفتح حوار سياسي مع بغداد.
ويبدو أن احلكومة االحتادية حتاول فصل املسار العسكري لألزمة
عن املسار السياسي ،خصوصًا أنها تتمسك بإلغاء االستفتاء يف
مقابل احلوار ،على أن تقتصر احملادثات العسكرية مع اإلقليم على
ترتيب نشر القوات االحتادية يف املناطق املتنازع عليها واملعابر
«من دون قتال» ،لكن أربيل ترفض ذلك ،وتطالب حبوار شامل،
بعيدًا من شرط إلغاء االستفتاء وإمنا جتميده.
وقال العبادي ،خالل لقاء مع عدد من الصحافيني« :ال نريد أن
حنقق النصر على حساب أحد ،لكن إدارة احلدود من صالحية
السلطة االحتادية حصرًا ،وجيب أن متارسها حتى داخل حدود
إقليم كردستان ،ونؤكد أننا ال نريد القتال ،ليس خوفًا بل حفاظًا
على مواطنينا لنتعايش وأن ال نكسر بعضنا بعضًا» ،وزاد أن
«أربيل تراجعت عن االتفاق الفين إلعادة انتشار القوات االحتادية،
وبيشمركة أبناء بارزاني يهامجون القوات االحتادية ألنهم غري
حريصني على الدم الكردي» .وهدد بـ «استخدام القوة ضدهم،
خصوصًا وقد اكتشفنا معربًا على احلدود الرتكية لتهريب النفط
بأقل من  10دوالرات للربميل ،والتفاوض مع اإلقليم لن يتم إال
بعد إلغاء االستفتاء».
وانتقد املوقف األمريكي من االتفاق على إدارة معرب فيشخابور عند
املثلث العراقي -السوري -الرتكي وقال« :سألتهم (األمريكيون)،
هل لكم حصة فيه؟» ،واستدرك« :يبدو أنه يفيدهم يف التحرك
يف اجتاه سورية» ،وأكد أن «إدارة املناطق املتنازع عليها يف
سهل نينوى ستكون للحكومة االحتادية وال وجود إلدارة مشرتكة،
والقوات الكردية هناك هي مفارز صغرية حتت إمرتنا».
وأعلنت قيادة العمليات املشرتكة يف بيان ،أن زعماء اإلقليم
«تراجعوا عن املسودة املتفق عليها يف املفاوضات ،وهذا تالعب
بالوقت وعودة إىل ما دون املربع األول» ،واتهمتهم «بتحريك
قواتهم خالل املفاوضات وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار
القوات االحتادية ،وعليه ال ميكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا
محاية املواطنني».

«منصة الرياض» تدعو...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الوطين السوري» الذي دعت موسكو إىل عقده يوم  18تشرين
الثاني (نوفمرب) اجلاري يف مدينة سوتشي الروسية .وكان الفتًا
أمس االول «صمت» األمم املتحدة أمام دعوة موسكو .ومل ّ
تعلق
املنظمة الدولية على املقرتح الروسي ،كما مل تعلن ما إذا كانت
ستشارك يف «حوار سوتشي» عرب املبعوث األممي لألزمة السورية
ستيفان دي ميستورا أم ال.
وستعقد اجلولة اجلديدة من جنيف يف  28تشرين الثاني اجلاري
وتبحث يف املرحلة االنتقالية واالنتخابات والدستور وهي القضايا
املفرتض حبثها يف سوتشي .يف موازاة ذلك ،أعلنت اخلارجية
الروسية طرح مشروع قرار روسي جديد أمام جملس األمن الدولي
لتمديد والية آلية التحقيق يف هجوم خان شيخون الكيماوي يف
سورية.
وأعربت فصائل املعارضة السورية عن رفضها تعدد مسارات
التسوية خارج إطار األمم املتحدة .وتوجد حاليًا ثالثة مسارات
للحوار ،وهي مسار جنيف حتت مظلة األمم املتحدة ويبحث قضايا
االنتقال السياسي .ومسار آستانة ،برعاية روسيا وإيران وتركيا
ويبحث قضايا خفض التوتر والتهدئة .ومسار القاهرة ويسعى إىل
التقريب بني فصائل املعارضة السورية.
وشددت «اهليئة العليا» (منصة الرياض) يف بيان هلا أمس االول
ّ
على أنها ترفض البحث يف مستقبل سورية إال ضمن إطار األمم
املتحدة القانوني ،موضحة أنها ترى يف الدعوة إىل املشاركة يف
حوار سوتشي خروجًا عن مسار جنيف للتسوية السورية .كما اتهمت
دمشق بالسعى إىل إفشال دور األمم املتحدة ،ووصفت دعوة
موسكو بأنها «حرف ملسار الوساطة األممية» .واعتربت «اهليئة»
أن مؤمتر «احلوار الوطين السوري» برعاية موسكو يهدف إىل «إعادة
تأهيل النظام» ،مشددة على أن «مأساة السوريني الكربى ال ميكن
ّ
موسعة حتت مظلة األسد الذي تسبب
حتل عرب تشكيل حكومة
أن
ّ
مبعاناة الشعب».
وأفادت فرنسا بأن اخلطوات الروسية لدفع حمادثات السالم «جيب
أن تندرج يف إطار جهود األمم املتحدة».
وقالت أنييس روماتيه  -إسباني الناطقة باسم وزارة اخلارجية
الفرنسية للصحافيني يف إفادة يومية «عملية جنيف هي املنتدى
الوحيد املالئم واملتفق عليه دوليًا للبحث يف أبعاد األزمة السورية
السياسية خباصة يف ما يتعلق بالعملية االنتخابية والدستور
اجلديد».
وفرنسا داعم رئيسي لـ «اهليئة العليا للمفاوضات» وتسعى جاهدة
إىل صياغة مبادرة سالم خاصة بها.
إىل ذلك ،أعلنت روسيا أمس االول أسباب تشكيكها يف حتميل

األمم املتحدة ودول غربية احلكومة السورية مسؤولية اهلجوم
الكيماوي على مدينة خان شيخون يف إدلب يف نيسان (أبريل)
املاضي الذي راح ضحيته عشرات األشخاص.
ويف مؤمتر صحايف استخدمت فيه الرسوم البيانية واخلرائط وصور
التقطت باألقمار االصطناعية ،قال مسؤول يف وزارة الدفاع
الروسية إن الطائرة احلربية السورية سوخوي  22 -اليت يعتقد أنها
ألقت القنبلة الكيماوية مل تكن قريبة بدرجة كافية من موقع اهلجوم
كي تشارك فيه.
وقال ميخائيل أوليانوف رئيس إدارة منع االنتشار ومراقبة األسلحة
يف وزارة الدفاع إن االتهامات األمريكية بأن روسيا شجعت على
استخدام أسلحة كيماوية يف سورية «ال أساس هلا».
ونقل عن أوليانوف قوله «كانت هسترييا وحماولة صرحية متامًا
لتشويه مسعة روسيا بوسائل بدائية قذرة».

مقتل قادة حوثيني..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العابدين علي مرشد اجللي املكنى (باقر اجللي).
ولقي مسؤول الكتائب األمنية مليليشيات احلوثي يف عدد من
مديريات حمافظة حجة ،علي عمري ،مصرعه يف غارة ملقاتالت
التحالف استهدفت آلية عسكرية كان يقودها يف جبهة حرض إىل
جانب ثالثة من مرافقيه ،هم :أمني دهمان وخليل عظم وحممد
جغفي.
وسقط خالل اليومني املاضيني عدد من القيادات امليدانية البارزة
يف ميليشيات احلوثي يف جبهات عدة ،أبرزها تعز ونهم.
إىل ذلكّ ،
حقق اجليش اليمين انتصارات ميدانية يف جبهة نهم
شرق صنعاء ،حتت غطاء كثيف من مقاتالت التحالف ،اليت ّ
شنت
غارات عدة على مواقع امليليشيات.
وسيطر اجليش على قرى احلنيشة واجلميدة واحلاج ،بعد أن أجرب
امليليشيات على االنسحاب إثر معارك عنيفة ،أسفرت عن سقوط
قتلى وجرحى يف صفوف االنقالبيني.
املتحدث العسكري للمنطقة العسكرية السابعة عبداهلل
وأوضح
ّ
الشندقي ،أن اجليش سيطر على مواقع سد بين بارق ،والنعيلة،
واجلبال املطلة على منطقة ضبوعة ،عالوة على  15موقعًا ،منها
سلسلة جبال الشبكة وجبل السلط والتباب املطلة على قرية بيت
أبو حامت وأبو علهان يف نهم ،وسقط عشرات القتلى واجلرحى يف
صفوف احلوثيني كما ّ
مت تدمري أطقم عسكرية عدة ومدرعات قتالية
وكميات كبرية من أسلحتهم وذخائرهم.
ويف حمافظة شبوة ،اندلعت معارك عنيفة بني قوات اجليش
وامليليشيات االنقالبية ،يف مواقع متفرقة غرب احملافظة ،حيث
استهدفت الغارات مواقع امليليشيا ،كما قصفت قوات اجليش
مبدفعية  106مواقع متفرقة هلا يف املنطقة ذاتها.
يف غضون ذلكّ ،
شنت مقاتالت التحالف العربي غارات استهدفت
مواقع متفرقة تتمركز فيها امليليشيات االنقالبية يف منطقيت
األجورة وحيد بن عقيل ،غرب مديرية عسيالن.
سياسيًا ،أكدت الكويت أن حتالف دعم الشرعية يف اليمن« ،يقوم
بدور حموري ومهم حلماية املدنيني واألطفال يف اليمن ،إذ إنه ملتزم
أعلى مبادئ ومعايري القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي»،
وأشارت إىل أن التحالف «يعد من أكرب الداعمني واملساهمني يف
اجلهود اإلنسانية اليت تصب يف اجتاه ختفيف املعاناة اإلنسانية يف
اليمن وإعادة تأهيل املناطق املتضررة».

الراعي :سأليب دعوة..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مؤكدا «انا لست رجل سياسة كي آخذ موقفا مع هذا او ذاك».
وعن موقفه يف حال مت التطرق اىل موضوع «حزب اهلل» يف
السعودية اجاب «حتى حزب اهلل ال يقبل بهذا الواقع ،وجيب ان
نأخذ الواقع بكل جوانبه .انا قلت واكرر ان هذا املوضوع مرتبط
دوليا وعربيا ،وبالواقع السائد يف العامل العربي من دون ان ننسى
ان دوال تتدخل يف هذه االمور ،لذلك ال ميكن ان نأخذ حزب اهلل
منفصال عن هذا الواقع».
وتابع «موضوع «حزب اهلل» مل يعد لبنانيا وصار مرتبطا بالشؤون
العربية والدولية».
وعن موقف الوزير ثامر السبهان من «حزب اهلل» قال «هناك مبادرات
عربية ودولية ،وما يهمين هو ان موضوع «حزب اهلل» ال ميكن ان
آخذه لوحده بهذا الشكل ،ولكن جيب ان آخذه يف االطار املرتبط
بغري لبنان .اذا دخلنا بهذا املوضوع فسندخل بالتفاصيل».
ورأى البطريرك الراعي «ال احد يتجاهل دور «حزب اهلل» وإيران يف
لبنان ،وقد كان له دور يف انتخاب رئيس ومأل الفراغ ،هناك تأثري
كبري نعم يوجد تأثري ،ولكن علينا أن نبين دولتنا القوية القادرة
العادلة ،هلا كيانها ودورها وعدالتها.
أضاف« :أنا ال أقول ان قضية «حزب اهلل» وسالحه ينتظران احلل
يف الشرق األوسط ،إمنا أقول ان االسرة الدولية هلا دور ،وأنا
لست مع القول ان احلل مرتبط بقضية الشرق األوسط».
وتابع« :هناك فرق كبري بني أن يكون سالم يف الشرق األوسط
فأنا لست معه ،أنا مع أن حنكي بتفاصيل املوضوع من خالل
األسرتني العربية والدولية».
وأكد «أن احلل ليس عندنا ،وال نريد أن «ينكب» احلل علينا ،ويف
ضوء الثوابت اليت قلتها علينا إجياد احللول بشأن سالح «حزب
اهلل».

وأعرب الراعي عن احرتامه لكالم الرئيس عون حول ربطه سالح حزب
اهلل باحللول بالشرق األوسط لكنه قال« :ال أوافق ،ولكن إذا كان
هناك حل من األسرة الدولية».
وذكر أنه سيتحدث بقضية القدس يف زيارته املرتقبة اىل
السعودية.
وردا على سؤال حوال السماح لزيارة املسيحيني اىل القدس بعيدا
عن التخوين قال« :هذا ما نتمناه ،ولكن الشأن السياسي يف
لبنان له اعتبارات ،مستذكرا زيارته اىل فلسطني احملتلة بصفته
بطريركا وزيارته راعوية الطابع يومها« ،وقد ذهبت ومل أقم بأي
عمل سياسي فلم ألتق أحدا هناك».
وأعلن أن أخر بلد يسمح له بالتفاهم مع اسرائيل هو لبنان.
وردا على سؤال حول الكالم الذي ذكره رئيس وزراء قطر السابق
حول غرفة العمليات املشرتكة اليت مشلت السعودية واالمارات
وامريكا واالردن واسرائيل ،كرر الراعي قوله عن ان لبنان آخر بلد
يتفاهم يف هذا اجملال مع اسرائيل ألنه حيمل وزر الكل.
وقال« :لو بقي السالح يف اجلنوب حلصل ما حصل يف الشوف،
لقد ذهب اللبنانيون اىل اسرائيل فحمى اهلل املنطقة من جمازر»،
وطالب بعدم توقيف من يرغب من اللبنانيني يف اسرائيل باجمليء
اىل هنا مع دراسة ملفهم مسبقا ،متسائال «هل من االفضل ان
يصبحوا هناك يهودا» ،واستدرك قائال «ان يصبحوا اسرائيليني
هل نكون رحبنا؟»
واضاف «الدولة غابت عنهم واتت اسرائيل واحتلت ،فهل كل
الناس الذين اشتغلوا يومها عمالء علينا ان نكون واقعيني ،ومن
غري املقبول منع هؤالء من اجمليء او اتهامهم بالعمالة».

الوزير فنيانوس

على صعيد أخر ،كانت هناك مواقف الفتة لوزير األشغال العامة
يوسف فنيانوس يف مكتبه يف الوزارة لدى استقباله وفدا من
جملس نقابة حمرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون حيث
كشف عن ان اخلطاب بني الرئيس عون والنائب سليمان فرجنيه
«مل يعد متشنجا» ،أما املوقف الذي اختذه سليمان فرجنية أمام
جملس النواب فما زال قائما ،وقد قال فيه« :عندما يستدعيين
فخامة الرئيس أزوره .وهناك من قال له ،قل عندما يدعوني .قال:
ال ،سأقول عندما يستدعيين ،ألني أحرتم موقع الرئاسة .هذه هي
تربية الرئيس الراحل سليمان بك فرجنية وعائلة فرجنية تعرف ماذا
تعين كلمة فخامة رئيس اجلمهورية وكيفية التعامل مع الرئاسة
واحرتام موقعها».
وردا على سؤال عن صالحيات رئيس اجلمهورية يف التعيينات،
قال فنيانوس« :أنا مع صالحيات رئيس اجلمهورية».
وعن احلديث عن متاريس يف جملس الوزراء وخصوصا بينه وبني
الوزير باسيل ،قال« :أوال ليس هناك متاريس يف جملس الوزراء،
بل هناك تبادل آراء ،ولكل من الوزراء أن يعطي رأيه .وهذا ال يعين
أنين إذا تقدمت مبشروع يف اجللسة ورفضه الوزير جربان باسيل
تنصب املتاريس بيننا».
وردا على سؤال عما إذا كانت االنتخابات النيابية ستجرى يف
أيار املقبل ،قال فنيانوس« :لدي فكرة كيف ستجرى اإلنتخابات.
الرئيس احلريري أعلن موقفا معتربا أن البطاقة البيومرتية ستكون
عائقا إلجراء اإلنتخابات ،وخوفا من أن يتهم بعض الفرقاء يف
احلكومة بأن قضية البطاقة البيومرتية هي عن طريق الرتاضي مع
إحدى الشركات ،قال الرئيس احلريري فلتطرح هذه القضية على
جلنة املزايدات ،وهذا يعين أن البطاقة البيومرتية لن تستعمل يف
اإلنتخابات املقبلة .وعدم استعمال هذه البطاقة يعين مل يعد هناك
«ميغا سنرت» .أعتقد أننا ذاهبون إىل اإلنتخاب ببطاقة اهلوية أو
جواز السفر».
ونتيجة ذلك هل ختفض املوازنة ،قال فنيانوس« :طبعا .وعدم
استعمل البطاقة البيومرتية ليس حباجة إىل تعديل قانون ،ألن
النص يقول :جترى اإلنتخابات النيابية عن طريق البطاقة البيومرتية
وإذا تعذر ذلك ببطاقة اهلوية أو جواز السفر».
وردا على سؤال عن حديث البعض أن كل هموم الوزير السابق
سليمان فرجنية ،تنصب يف عدم جناح الوزير جربان باسيل يف
البرتون ،قال فنيانوس« :سأكون دقيق جدا يف هذا املوضوع،
وأقول أن كل إنسان يريد فتح معركة ضدنا حنن سنفتح معركة
ضده .برأينا ،وهو رأي نتحمل مسؤوليته ،لن يكون للتيار الوطين
احلر أكثر من مقعد يف هذه دائرتنا اإلنتخابية ،ميكن أن يكون
الوزير جربان باسيل أو غريه .أنا ال أريد التحدث عن جربان باسيل
هو يتحدث يف هذا املوضوع عن نفسه .ولكن أقول واكرر من
يفتح علينا معركة ،بالبطع لن نسكت له وطبعا نقوم مبعركة ضده
كائنا َمن كان .حنن حلفاء مع بعضنا البعض يف اإلسرتاتيجية
الوطنية وهذا ال ينعكس أبدا على موضوع التحالفات اإلنتخابية.
هناك مطلوبة يف التحالفات اإلنتخابية وهي غري متوفرة حاليا يف
العالقة بيننا كتيار مردة وبني تيار جربان باسيل.
وعن عالقة املردة بالقوات اللبنانية ،قال الوزير فنيانوس :صار
معلوما أن احلوار مع القوات اللبنانية قائم وعقدت من أجله عدة
لقاءات معلنة وغري معلنة والوزير السابق يوسف سعادة يتابع هذا
امللف .والكالم األخري الذي صدر عن الدكتور مسري جعجع حول
جمزرة إهدن ،هو كالم يفتح الطريق إىل حوار يف العمق أكثر
وأكثر .وحنن ويف هذا احلوار مل نعتد أن نفتحه ونقبله لسبب ما.
هناك خالف جدي مع القوات اللبنانية يف اإلسرتاتيجية السياسية،
وحنن أقرب إىل التيار الوطين احلر يف هذه اإلسرتاتيجية ،لكن فيما
خص املواضيع الداخلية املطروحة ،فإننا نقرتب من القوات اللبنانية
ومواقفنا يف جملس الوزراء ويف الكثري من األحيان متشابهة.
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صــحة وغــذاء

 10عادات يومية جتعلك عرضة لألمراض ..فاحذرها!

يعتقد كثريون أن العادات اليومية البسيطة
اخلاطئة ال تؤثر سلبًا على صحتهم بطريقة أو
بأخرى ،لكن احلقيقة على النقيض متامًا ،فكل
ما نقوم به على مدار اليوم يؤثر على صحتنا،
سواء بالسلب أو اإلجياب ،وهذا يتوقف على نوع
العادات اليومية.
وتعد املواظبة على عادات النظافة الصحية
اليومية أمرًا ضروريًا حلياة سليمة خالية من
األمراض والعدوى ،وإليكم فيما يلي  10عادات
خاطئة تتعلق بالنظافة ميكن أن جتعلك فريسة
سهلة لعدد كبري من األمراض ،حسب ما جاء يف
موقع «بولد سكاي» املعين بالصحة:

 - 1عدم تنظيف فرش املاكياج
تعترب فرش املاكياج تربة خصبة لنمو البكترييا
ملا حتتويه من بقايا املاكياج وخاليا اجللد امليتة،
لذا فإن عدم غسلها بشكل جيد يسبب التهاب
البشرة.
 - 2عدم غسل أغطية الفراش
أثبتت الدراسات أن البشر يفرزون  26غالونًا من
العرق سنويًا أثناء النوم ،مسببة الرطوبة الدافئة
اليت تعد موطنًا مناسبًا للبكترييا والفطريات
املسببة لألمراض ،لذا ينصح باحلرص على
غسل شراشف السرير بانتظام على األقل مرة
أسبوعيًا.
 - 3عدم االهتمام بتنظيف اجلوال
تنتشر اجلراثيم على سطح هاتفك احملمول حيث
يرافقك يف كل مكان ،لذا فإن عدم االهتمام
بتنظيفه يعد من العادات اليت ميكن أن جتعلك
عرضة للمرض بسهولة.

 - 8تكرار استخدام مناشف احلمام دون غسلها
حتتوي مناشف احلمام على رطوبة تعشقها
البكترييا ،لذا ينصح بتغيري املناشف باستمرار،
خاصة بعد االستحمام وعدم تكرار استخدامها
جتنبًا لإلصابة باألمراض.
 - 9عدم تغيري مالبس الرياضة بعد التمرين
البقاء باملالبس الرياضية بعد االنتهاء من
التمرين يعرضك لإلصابة بأمراض جلدية أنت يف
غنى عنها ،وذلك الحتوائها على كميات كبرية
من البكترييا الضارة واجلراثيم النامجة من العرق
واالحتكاك باألدوات الرياضية.
 - 10املصافحة باأليدي
يتعني عليك استخدام مطهر اليدين باستمرار إذا
كنت تضطر ملصافحة الكثري من الناس يوميًا
منعًا اللتقاط أي نوع من العدوى سواء كانت
بكتريية أو غريها.

النحافة تضر بصحة النساء

 - 4عدم غسل زجاجات املياه
ترتاكم البكترييا على أغطية زجاجات املياه
نتيجة شرب املاء بعد األكل مثال أو أثناء تناول
الطعام وإعادة تغطية الزجاجة دون غسلها ،األمر
الذي يتسبب يف انتشار األمراض واليت تسببها
البكترييا مثل  E.coliوالبكترييا العقدية.
 - 5االستعمال املتكرر للمالبس الداخلية
تعد املالبس الداخلية مكانًا مالئما لرتاكم العرق
واجلراثيم واإلفرازات ،لذا ينصح بتغيريها يوميًا
منعًا لإلصابة باألمراض واليت تعد التهابات اجللد
واحلكة أقلها.
 - 6تكرار استخدام اسفنجة املطبخ
ينصح باستبدال اسفنجة املطبخ باستمرار حيث
تعترب من أسوأ األماكن اليت تؤوي البكترييا
املسببة لألمراض.
 - 7إهمال تنظيف حصرية اليوغا
تعد حصرية #اليوغا اخلاصة بك مستعمرة ضخمة
وآمنة للجراثيم ،ويرجع ذلك إىل مزيج من املواد
اليت خترتقها كالعرق واألقدام العارية واليدين،
األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل الطفح اجللدي
ومشاكل اجللد األخرى.

هل تتناولون كمية كافية من
فيتامني  ....D3احذروا نقصانه

فيتامني  D3هو الفيتامني الوحيد الذي يتم
تصنيعه من قبل جسم اإلنسان عندما يتعرض
ألشعة الشمس ،وبالتالي ،غالبا ما يشار إليه
باسم «فيتامني أشعة الشمس».
يلعب هذا الفيتامني دورًا مهمًا لصحة اجلسم،
فهو أساسي للعظام واألسنان ،ومينع فقدان
كتلة العظام واضطرابات العظام األخرى ذات
الصلة ،مثل التهاب املفاصل ،حيث يتم حتويله
إىل هرمون يف اجلسم البشري للسيطرة على
مستويات من الفوسفور والكالسيوم ،فضال عن
الوظيفة العصبية والعضلية.
يهمل أغلب االشخاص فيتامني  D3لصعوبة
احلصول عليه عرب الغذاء .لذلك فإن عددًا كبريًا
من الناس يعانون من نقص هذا الفيتامني،
وبالتالي يصبح اجلسم غري قادر على استيعاب
كميات كافية من الكالسيوم ،ما يؤثر سلبًا على
العظام ويؤدي اىل بروز املشكالت الصحية
التالية ،حبسب موقع :womenshealthmag
 صحة العظام :فيتامني  3Dضروري للعظامالقوية ،منذ الطفولة وحتى الشيخوخة ،فهو يساعد
اجلسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام ،ما
يساهم يف منع كسور العظام وهشاشتها.
 االكتئاب :يسبب نقص فيتامني  D3العديدمن االضطرابات النفسية والعصبية اليت قد
تصل اىل االكتئاب ،ونقص  D3هو املسؤول
عن تدني احلالة املزاجية ،وضعف األداء اإلدراكي
مبا يف ذلك مرض الزهامير.

وجد باحثون من جامعة ماساتشوستس يف
بوسطن ،أن النساء اللواتي مل يتمتعن بالوزن
الطبيعي يف سن املراهقة أو يف منتصف العمر
يتعرضن خلطر اإلصابة بسن اليأس يف وقت
مبكر.
ولتحديد نسبة اخلطورة ،قام الباحثون بإجراء
أحباثهم على عينة ضمت  79ألف امرأة تراوحت
أعمارهن بني  25و  42سنة ،وذلك خالل الفرتة
املمتدة من  1989إىل .2011
ونتيجة لذلك ،وجد العلماء أن ما يقارب 3000
امرأة الذين لديهم حنافة مفرطة ،يتعرضون
النقطاع مبكر يف الطمث.
أما النساء اللواتي مل يعانني من نقص يف الوزن
دخلن يف أوىل مراحل سن اليأس بني سن 45
إىل  55سنة.

 آالم الظهر :ميكن أن يسبب نقص هذا الفيتامنيالعديد من االضطرابات العضلية اهليكلية وإىل
آالالم املزمنة يف أسفل الظهر عند النساء.
 تساقط الشعر :الحظت بعض الدراسات أنالناس الذين يعانون من نقص هذا الفيتامني
يتساقط شعرهم بشكل كبري.
أما عالج نقص فيتامني  D3بعيدًا عن األدوية
واملكمالت الغذائية فهو سهل ،حيث ميكن ألي
شخص التعرض ألشعة الشمس بشكل كاف.
بد من تنظيم الوجبات اليومية وتضمينها
كذلك ال ّ
بعض املصادر الغذائية اليت تساهم يف إنتاج
هذا الفيتامني ،وتشمل حلوم البقر ،والكبد،
واجلنب ،والبيض ،واألمساك الدهنية ،واحلليب
وعصري الربتقال.

* 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
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 10خطوات متنح جسدك
احليوية وتعزز اإلجيابية

كشفت خبرية تغذية النقاب عن  10خطوات لتعزيز
الصحة واحليوية بطرق مذهلة تتنوع بني تناول
الدهون إىل شرب خل التفاح يف الصباح.
وتنصح خبرية التغذية كريستينا هاولز باجلمع بني
التدريب عالي اجلهد املتقطع والتمارين التقليدية
لتسريع عملية حرق السعرات احلرارية.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،ميكن
لبعض اخلطوات البسيطة أن تساعد على تعزيز
صحتك وحيويتك بشكل عام ،باإلضافة إىل
مساعدتك على فقدان الوزن بشكل صحي.
ولذلك استعانت الصحيفة باملدربة اخلاصة
وخبرية التغذية الشهرية كريستينا هولز ومجعت
لك النصائح اآلتية:
أو ً
ال :تناول االفطار
إذ إن تناول وجبة إفطار غنية باملغذيات بعد
وقت قصري من االستيقاظ يوقظ عملية التمثيل
الغذائي ،ويساعد على إنعاش اجلسم ،وحرق
السعرات احلرارية.
ثانيًا :التمارين اجملهدة املتقطعة
إذ تنصح كريستينا بإدخال التمارين املتقطعة
اجملهدة يف روتينك اليومي؛ لتعزيز القدرة على
حرق السعرات احلرارية.
ثالثًا :الشاي األخضر
من أهم احملفزات للجسم والطاقة اإلجيابية شرب
الشاي األخضر الغين مبضادات األكسدة.
رابعًا :متارين األيروبكس
قد ال تبين متارين األيروبكس العضالت ،ولكنها
طريقة فعالة وجمربة حلرق الدهون الزائدة.
خامسًا :خل التفاح
إضافة بضع مالعق كبرية من خل التفاح إىل
املاء الدافئ ،وشربه على معدة فارغة قبل تناول
العشاء حبوالي  30دقيقة يعزز عملية التمثيل
الغذائي وحيد من الشهية.
سادسًا :اعرف ما حيتاجه جسمك
تعلم االنتباه إىل جسمك وإشارته فما يصلح
لغريك قد ال يصلح لك.
سابعًا :احلياة صالة ألعاب
لذا ينصح باستغالل أي فرصة ملمارسة التمارين
الرياضية على مدار اليوم ليبقى جسمك نشيطًا
وحيويًا.
ثامنًا :الدهون واخلضار
إن أي نظام غذائي حيتاج لنسبة عالية من
اخلضراوات والربوتني لتعزيز عملية التمثيل
الغذائي.
تاسعًا :بناء العضالت
بينما ترتاكم الدهون وتشكل خطرًا على لياقة
وصحة اإلنسان ،إال أنه باملثابرة واإلصرار ميكن
ألي شخص حتويل هذه الدهون السيئة إىل
عضالت صحية.
عاشرًا  :احلركة
يستطيع اإلنسان حرق الدهون يف العمل أيضًا،
وذلك من خالل التحرك متى سنحت الفرصة.

Saturday 4 November 2017
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صــحة وغــذاء

كم يزيد وزنك
أسبوعيا عند احلرمان
من النوم؟

ميكن لنقص النوم أن يصبح أمرا خطريا على
الصحة البشرية من عدة نواح ،وقد يكون
اكتساب الوزن الزائد أحد تلك املخاطر.
ووجدت دراسة جديدة أن النوم أقل من سبع
ساعات يف الليل يؤدي إىل تناول الناس
لسعرات حرارية إضافية تقدر بـ 385سعرة حرارية
يف اليوم ،وهو ما يعين زيادة يف الدهون يف
منطقة اخلصر حبوالي رطل كل أسبوع.
وتوصلت الدراسة إىل أن نقص النوم يشكل
خطرا على األشخاص ألنه يؤدي إىل تناول
املزيد من األطعمة الغنية بالدهون يف اليوم
التالي بدال من تناول وجبة خفيفة من الفواكه
واخلضروات.
وأجرى الباحثون من كلية كينغز يف لندن حتليال
لـ 11دراسة لتحديد ما إذا كان ملدة النوم
مساهمة يف زيادة الوزن.
ودرس الباحثون  172شخصا ملعرفة ما إذا
كانت مدة النوم مرتبطة بزيادة الوزن ،ووجدوا
أن نقص النوم لديهم مل يدفعهم لتناول كمية
أكرب من الطعام بل جعلهم يلجؤون خليارات غري
صحية.
وتأتي السعرات احلرارية الزائدة من تناول
الوجبات اخلفيفة غري الصحية مبا يف ذلك
الشوكوالتة ورقائق البطاطس واحللويات،
وينصح اخلرباء األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم
ما بني  18و 64عاما ،باحلصول على ما بني
 7إىل  9ساعات من النوم كل ليلة ،وفقا ملا
ذكرته مؤسسة النوم الوطنية.
ويشدد اخلرباء على أن هذا األمر حتمي للحفاظ
على نظام غذائي صحي.
وبعد النوم بشكل غري كاف يف الليل ،يعتقد
األشخاص بأنهم يف حاجة لبعض الطاقة وهذا
يؤدي إىل اتباع نظام غذائي غين بالدهون وال
يتضمن سوى كميات قليلة من الربوتينات اليت
هي ضرورية لعمل خاليا اجلسم.
وعالوة على ذلك ،وجد الباحثون أيضا أن الذين
ناموا أقل من  7ساعات كانوا أقل عرضة للقيام
بأي أنشطة يف اليوم التالي ،لذا فإن هذا
ما يؤثر على قدرة اجلسم على حرق السعرات
احلرارية ومنع زيادة الوزن.
ويف املتوسط ،حيتاج اجلسم إىل حرق 3500
سعرة حرارية يف األسبوع (أو  500سعرة حرارية
يف اليوم) لفقدان رطل واحد من الوزن ،لذلك،
إذا كان الشخص يكتسب حوالي  400سعرة
حرارية يوميا بدال من حرقها ،فإن ذلك سينتهي
بزيادة يف الوزن يف كل أسبوع.
ويوصي اخلرباء بأن يولي الناس اهتماما أكرب
لعادات النوم اخلاصة بهم ،حبيث ال يعوق هذا
األمر نظامه الغذائي يف اليوم التالي.

للموز ببقع داكنة فوائد نصائح غذائية للحد من ارتفاع أفكار لالستفادة من الفواكه
قد ال ختطر على بالك محض اليوريك وجتنب مضاعفاته الناضجة قبل تعفنها

هل تساءلت يومًا عن سبب تشكل البقع الداكنة
على قشرة املوز؟ أم ببساطة افرتضت كمعظم
األشخاص أن هذه البقع ما هي إال عفن يقودك
إىل التخلص من املوز خشية من املرض .هلذا
املوز فوائد مجة بعضها يقي من مرض فتاك.
على الرغم من الفوائد الكثرية واملتعددة
للموز واحتوائه على كميات غنية وخمتلفة من
الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم
واملغنيزيوم ،غري أن بعض األشخاص يقومون
برميه عند ظهور بقع داكنة على قشرته ،
العتقادهم بأنها قد أصبحت عفنة ،غري أن هذه
الفكرة خاطئة كليًا.
إذ ثبت علميًا أن وجود البقع الداكنة يدل على
أن املوز ناضج جدًا ،ومليء بالعناصر املغذية،
كما أنها مبثابة دليل على وجود مضادات أكسدة
إضافية يف املوز تعمل على مكافحة السرطان.
لذا ،ال حاجة لرمي املوز املنقط بعد اآلن.
ملاذا يكتسب املوز هذه النقاط السوداء؟
من املعروف أن املوز فاكهة استوائية ،حيث
ينمو يف املناطق االستوائية ويستهلك حول
العامل وحيظى بشعبية كبرية بني الكبار والصغار.
وحرصًا على وصوله للمستهلك بلونه األصفر،
جيمع املوز عندما يكون أخضرًا ،وعند التخزين
يبدأ لونه بالتغيري إىل اللون األصفر مع احلفاظ
على القيم الغذائية اليت حيتويها -خيتلف املوز
عن باقي الفاكهة و يستمر بالنضج بعيدًا عن
األشجار -وبعد أيام قليلة أيضًا ،ينضج أكثر مما
يعطيه تلك البقع الداكنة ،حيث يكون يف أعلى
مستويات الفائدة .وهذا يعين أن هذه الفاكهة
اللذيذة مل تفسد ومن املمكن تناوهلا ،أو خبزها،
أو إضافتها إىل العصائر دون قلق.
تشري البقع الداكنة على قشرة املوز إىل مستوى
نضوجها ،وذلك ألن املوز عند نضوجه ينتج
مادة تعرف بـ،)TNF( Tumor Necrosis Factor
وتعين عامل النخر الورمي ،اليت عرفت بفائدتها
يف مكافحة السرطان عرب مكافحة اخلاليا غري
الطبيعية.
إذ حتفز هذه املادة على إنتاج كريات الدم
البيضاء اليت تساعد يف التغلب على العديد
من املشاكل الصحية ،مع االنتباه إىل أن نسبة
السكر يف املوز الناضج أكثر من العادي مما
يؤثر على نسبة السكر يف الدم .وذلك حبسب
ما نشره موقع ( أنديرغراوند هيلث ريبورتر)
األمريكي.

إنتاج اجلسم الكثري من محض اليوريك مع كون
الكلى ليست قادرة على إزالته من الدم بشكل
طبيعى ،يزيد محض اليوريك فى الدم ،ونتيجة
لذلك يتم تشكيل بلورات صلبة داخل املفاصل
مما ينتج عنها النقرس ،وأيضا وجود مستويات
عالية من محض اليوريك تؤدى إىل حصى الكلى
والفشل الكلوى ،وفقا لتقرير نشره املوقع
اهلندي «بولد سكاى».
نصائح غذائية للحد من محض اليوريك
وفى هذا الصدد قدم التقريرنصائح غذائية
تساعد فى احلد من محض اليوريك فى اجلسم
ومنع تكوحنصوات الكلى وهى تتضمن اآلتى :
.1احلد من تناول الكحول واألطعمة السكرية .
 .2جتنب األطعمة الغنية بالبريين.
مثل اللحوم والدواجن واملأكوالت البحرية
والبقوليات ،ألن استهالك األطعمة الغنية
بالبريين تؤدى إىل تكوين محض اليوريك.
 .3شرب الكثري من املاء
فهى إكسري احلياة ولديها القدرة على طرد
السموم من اجلسم ،مبا فى ذلك محض اليوريك
الزائد ،فإذا كنت تريد عالج محض اليوريك
بشكل دائم ،تأكد من أنك تستهلك ما ال يقل
عن  10إىل  12كوبا من املاء ،يوميا فإنها العالج
األكثر سهولة وغري مكلفة ،فمن خالل القيام
بذلك ،ميكنك احلفاظ على مستويات محض
اليوريك بشكل جيد .
.4تناول اخلضراوات الورقية
فهى غنية بفيتامني سى الذى يساعد فى احلد
من محوضة اجلسم التى تساهم فى تراكم
محض اليوريك ،ومن األفضل تناول اخلضراوات
الورقية بأكرب قدر ممكن.
.5تناول الفاكهة كالعنب واألناناس والكرز
والتوت
حتتوى على مادة مضادة لاللتهابات تسمى
االنثوسيانني ،مما يساعد فى احلد من مستويات
محض اليوريك ،كما أنها متنع تكونه.

حتتاج الفواكه إىل التخزين وفق شروط ختتلف
من نوع آلخر ،لكن معظم أنواع الفواكه ،متيل إىل
التلف والتعفن خالل فرتة قصرية ،لذلك ال بد
من تناوهلا يف أسرع وقت ممكن بعد شرائها.
ويف حال شارفت الفواكه على التلف ،ومل
تعد صاحلة لألكل ،فال داعي للقلق ،فباإلمكان
االستفادة منها بد ً
ال من رميها ،شريطة أن ال
تتعفن بشكل كامل .وفيما يلي جمموعة من
النصائح ،اليت يقدمها موقع شيتالين اإللكرتوني،
لالستفادة من الفواكه قبل تلفها:
 -1محام املاء الساخن
إذا شعرت أن الفواكه وخاصة التوت والفراولة
على وشك التلف والتعفن ،فيمكن أن حتاول
إبطاء عملية التلف ،عن طريق وضع هذه الفواكه
يف املاء الساخن ملدة  30ثانية ،ومن ثم
جتفيفها .فهذا يساعد يف القضاء على اجلراثيم
املسببة للتعفن.
 -2صنع العصائر
ميكن صنع العصائر من معظم أنواع الفواكه،
لذلك ينصح باإلسراع بوضعها يف اخلالط ،يف
حال شعرت أنها على وشك التلف ،وإذا مل تكن
راغبًا بتناوله يف الوقت احلالي ،ميكن وضع
العصري يف الثالجة حلفظه أطول فرتة ممكنة.
 -3صنع فطرية
إذا كنت من عشاق فطائر الفاكهة ،فيمكن
االستفادة من الفواكه اليت تكون على وشك
التلف ،بصنع فطرية شهية منها.
 -4صنع احللويات واملثلجات
فكرة أخرى لالستفادة من الفواكه اليت تكون
على وشكل التلف ،عن طريق االستفادة منها
يف صنع وصفات احللويات واملثلجات الشهية.
 -5كعكات الشاي
كما هو احلال بالنسبة للفطائر ،هناك وصفات
عديدة لكعكات الشاي مع الفواكه ،وذلك
باالستفادة من قطع الفواكه الناضجة.
 -6صلصة الفواكه
ميكن أيضًا تصنيع صلصة الفواكه اليت ميكن
االستفادة منها يف وصفات احللويات والطعام
املختلفة.

جتنب هذه األطعمة ..إذا أردت نوما بال كوابيس!

اذا كنت ممن يعانون الكوابيس املرعبة أثناء
النوم ،فإن من بني األسباب املرجحة لذلك
اإلزعاج الليلي ،تناول بعض األطعمة.

ختيل إذًا أن كل الفوائد اليت تتمتع بها هذه
الفاكهة الصفراء ،تصبح مضاعفة عند نضوجها
أكثر .على سبيل املثال ،تتضاعف كمية
البوتاسيوم ،ما يساعد على تنظيم ضغط الدم
بشكل أكرب ،ويساعد بالتالي على احلماية من
النوبات القلبية.

وحبسب ما نقل موقع «بولد سكاي» فإن لألكل
تأثريا كبريا على النوم ،ولذلك يستحب االبتعاد
عن أطعمة حمددة قبل اخللود إىل النوم.

كما يزود املوز اجلسم بالطاقة ،وحيمي املعدة
ويساعد على اهلضم .فض ًال عن أهميته يف
ختفيف التوتر النفسي الحتوائه على محض
الرتيبتوفان ،الذي يساعد على تعديل املزاج،
وكذلك فيتامني ب ،وذلك حسبما نشر موقع
(ديلي ميل) الربيطاني.

وينصح خرباء الصحة باالبتعاد عن «اآليس كريم»
بالنظر إىل عمله على حتفيز نشاط الدماغ ،وحني
يكثر النشاط يف الدماغ فإن هناك احتماال كبريا
لرؤية كابوس.
ويفضل أيضا االبتعاد عن منتجات األلبان مثل
اجلنب بسبب ما حتتوي عليه من «األمحاض األميبية

املتبلرة» ،كما أن نبات «الكرفس» حيفز التبول
ويؤدي أيضا إىل إزعاج النائم.
وقد تسبب الصلصة احلمراء كوابيس للنائم
بسبب حتفيزها لنظام التمثيل الغذائي يف
اجلسم وزيادتها لنشاط الدماغ.
ويوصي اخلرباء باالبتعاد عن شرب الكحول قبل
النوم ،إضافة إىل احللوى ،إذ أظهرت دراسات
طبية أن  31يف املئة من الكوابيس تنجم عن
احللويات.
وحتى يقطع من يرغب يف نوم هادئ الطريق
على الكوابيس ،جيدر به أن يتفادى أكل
«البيتزا» قبل النوم فضال عن رقائق البطاطا
«التشيبس» ،والكوال ،والقهوة ،والثوم.
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Newspoll hit is no surprise: Bishop

Julie Bishop has shifted
the centre of government
to Perth as the government
lags Labor in the polls.
Acting prime minister Julie Bishop is not surprised
the Turnbull government
has taken a hit in the polls,
given the events of recent
weeks.
Ms Bishop is standing in
for Malcolm Turnbull as he
heads to Israel for leaderlevel talks and the centenary of the Battle of Beersheba.
The latest Newspoll, published in The Australian on
Monday, has Labor leading the coalition 54-46 per
cent in two-party terms.
The coalition’s primary
vote has also dropped
from 36 to 35 per cent,
while Labor’s remains
steady at 37 per cent.
Mr Turnbull had a tumultuous past week, with the
High Court disqualifying
Deputy Prime Minister
Barnaby Joyce and cabinet minister Fiona Nash
over their dual citizenship
and ructions over Employment Minister Michaelia Cash misleading parliament over raids on two
Australian Workers Union
offices.
“Given the events of the
last few weeks, it’s not
surprising that the Newspoll is as it is,” Ms Bishop
told reporters in Perth.
However she noted Mr
Turnbull had a 41-33 per
cent lead over Bill Shorten
as preferred prime minister and there was still 18
months to an election.
“It is business as usual ...
we’re continuing to govern, just from Western
Australia.”
Labor has stepped up pres-

sure on the government,
saying ministerial decisions made by Mr Joyce
and Senator Nash could
be under a constitutional
cloud because of the High
Court ruling on Friday.
Acting Labor Leader Tanya Plibersek, who is filling
in for Mr Shorten as he visits Israel, said the government should have stood
the ministers aside earlier
to avoid any legal doubts
over their decisions.
“No doubt there will be
some people who will be
wondering whether they
were treated fairly and
whether decisions were
made properly by Fiona
Nash and Barnaby Joyce
when they weren’t properly elected to the parliament,” Ms Plibersek said.
Ms Bishop said cabinet
made most of the decisions, which would put
them out of reach of legal
challenge.
“There may be a few decisions. The attorney-general said that we’ll look at
those. But the vast majority of decisions are made
by cabinet,” she said.
Mr Joyce, who is campaigning ahead of a by-election
in his seat of New England
on December 2, said Labor’s advice on ministerial
decisions ran contrary to
the constitution.
“Once you are declared at
the polls, you are entitled
to be a member with all
that is attached to that,
being the minister, being
the deputy prime minister,
until such time as one of
three events occur: you
die, you resign or the High
Court deems you ineligible,” he told reporters in
Tamworth.

Joyce wants national vote on constitution

Barnaby Joyce is calling for a referendum on
changing the section of
the constitution which saw
him knocked out of parliament.
Barnaby Joyce is at odds
with senior Turnbull ministers in calling for a referendum on changing the
section of the constitution
which saw him and his
Nationals deputy booted
from parliament over their

dual citizenship.
The prime minister and
attorney-general have said
such a referendum is not
needed, but Mr Joyce says
ordinary punters want the
citizenship rules fixed.
“That’s what I’m hearing
everywhere I go,” Mr Joyce
told ABC radio on Monday,
saying the idea should be
bundled into an “omnibus
referendum” at the next
election.

NBN complaints on the rise as consumers opt
for slower internet speeds
Less than half of those
able to join the National Broadband Network
have done so and those
who have joined are accessing it at some of the
lowest speeds available,
a draft report released
on Monday by the Australian Competition and
Consumer Commission
shows.
The NBN is available to
6.2 million Australian
premises but only 3 million of those have migrated to an NBN plan.
The head of the NBN Bill
Morrow has fronted a
Senate hearing outlining
when the company will
turn a profit and how it
will offer Internet users a
better service.
The report said that one
of the reasons behind
this gap was that some
providers were being incentivised to keep customers on the older network where they are able
to earn better margins.
The poor retailer margins
and low uptake of highspeed NBN plans could
impact on NBN Co’s ability to recover its costs as
most consumers opt for
the cheaper plans.
While the NBN can
achieve maximum speeds
of up to 100mbps, just
16 per cent of those currently on the network are
using it at speeds above
50mbps. It leaves the
remaining 84 per cent
using it at speeds comparable to those available on the copper wire
network.
The low uptake was put
down to consumers being satisfied with the
current internet speeds
and unwillingness to pay
for higher speeds.
The report revealed there
has been a 79 per cent
increase in NBN-related
complaints received by
the Telecommunications
Industry Ombudsman
(TIO) in the past year,

even when adjusted for
an increase in activations..
In 2016-17, the TIO received more than 27,000
complaints related to
NBN services. While the
increase in complaints
was expected, the larger-than-anticipated rise
was cause for concern,
the TIO said.
Edgecliff resident Bernard Shirley said that
intermittent failures on
the network meant that
he was often left unable
to trade shares and send
emails.
“You are paying for a
service and your options
are limited,” he said.
“People like me cannot
trade shares on the NBN.
It’s not the end of the
world but it means I can’t
conduct my business.”
Mr Shirley said that his
previous broadband service on the copper wire
network was satisfactory
to conduct business and
didn’t experience failures with the same regularity as the NBN.
In its report the ACCC
said the allocation of
responsibilities in fixing
service faults was an issue that was affecting
consumers.
“The allocation of responsibility for connections and service faults
between NBN Co and
service providers is an
issue that will affect consumer experiences, especially where consumers suffer detriment,” it
said.
Many consumers reported an unsatisfactory
experience with the NBN
during the migration
process from the copper
wire network to the new
network.
In submissions collected by the ACCC, there
is also discontent with
the speeds and costs associated with accessing
the NBN.

A computer applications
programmer living near
Port Macquarie detailed
the significant cost being placed on them because the NBN was not
available at their home.
The person, whose details were redacted, said
that they had to pay for
a separate office space
and internet connection,
a half-hour drive away,
costing $300 a week.
ACCC chairman Rod
Sims said that the report
had given the commis-

sion a good idea of the
problems consumers
were facing.
“The study has highlighted a number of areas of consumer concerns which will benefit
from some immediate
actions,” he said.
The ACCC has said it will
establish a Broadband
Performance Monitoring
and Reporting program
in a bid to provide consumers with accurate information about broadband speeds.

MALCOLM Turnbull says
it is the responsibility of
MPs to work out if they
are dual citizens or not as
he dismisses calls for an
audit.
PRIME Minister Malcolm
Turnbull has called on any
MP who thinks they might
be a dual citizen to come
forward.
Speaking in Jerusalem the
PM said “every member
and every senator has a
personal obligation and
responsibility to comply
with the constitution and
if they’re not, they should
say so.”
If there were any doubt, he
said the matter could be
referred to the High Court.
Despite the embarrassment former Senator Stephen Parry had caused the
government he declined
to criticise him, saying
merely that he is “disappointed” he didn’t come
clean about his citizenship troubles earlier.
Mr Parry, the Senate president said he would resign
after the British Home Office confirmed he was a
citizen by descent through
his father.
But he still doesn’t believe
that there is a need for an
audit of all MPs.
“What is an audit? Is
someone going to un-

dertake extensive genealogical research on every
Member of Parliament and
Senator and undertake extensive research into foreign laws?”
The PM said he first
learned of the problem
“the same time as you did,
on Tuesday”.
Mr Turnbull was speaking
in Jerusalem after planting
an olive tree at the Jewish
National Fund’s Grove of
Nations.
Earlier he and Mrs Turnbull visited Yad Vashem,
Israel’s museum of the Holocaust pausing to write in
its visitors’ book: “All of
the world’s oceans cannot contain our tears but
all world’s steel cannot
match the strength of our
determination as we stand
with Israel and the Jewish
people and resolve “Never
Again”.
Before visiting Yad Vashem Mr Turnbull met with
Israeli president Reuven
Rivlin who said the Battle
of Beersheba had helped
create modern Israel.
The PM has also met with
Israeli Opposition Leader
Isaac Herzog at the King
David Hotel in Jerusalem.
Later he met with Palestinian leaders in Ramallah
before leaving flying to Sri
Lanka on his way home.

Malcolm Turnbull rules out dual citizenship audit after Senator Stephen
Parry resigns
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Tamim Khaja pleads guilty to planning terrorist attack in Sydney

Khaja tried to purchase a suicide
vest online.Source:Channel 7

A MAN caught trying to
buy a suicide vest online
has pleaded guilty to planning a terrorist attack and
carrying out a shooting
spree in Sydney.
A Sydney teenager has
pleaded guilty to planning
a terrorist attack and carrying out a shooting spree
in Sydney.
Tamim Khaja, 20, was
convicted in the NSW Supreme Court in Parramatta
this morning of planning a
terrorist attack in Sydney
which would have resulted
in the “mass murder” of
innocent civilians.
Tamim Khaja has pleaded
guilty to plotting a terrorist act.
Khaja conducted reconnaissance on a number of
sites he planned to attack
including the Parramatta
Courthouse complex and
the Timor Army Barracks
at Dundas during 2016.
Khaja’s trial was meant to
start in the Supreme Court
today but his guilty plea
now means his case will
proceed straight to sentence.
At the age of 18 Khaja, of
Macquarie Park, investigated purchasing a number of weapons to carry
out his attack including
trying to buy a suicide
vest online as his plotting
evolved.
He was arrested outside
Parramatta Stadium during a counter terrorism
sting after allegedly trying
to buy a gun off a person
he thought was a criminal
figure when in fact it was
an undercover police officer on May 17, 2016.
Khaja, a former Epping
Boys High School student,
appeared in the dock sport-

Three Coalition MPs could cross floor to launch
banking royal commission

Tamim Khaja has pleaded
guilty to plotting a terrorist act.
Source:Supplied

ing a beard and showed no
sign of nerves upon entering his guilty to plea.
His Barrister Gregory
Scragg told the court
Khaja would participate
in the NSW Corrective
Service deradicalisation
program and required a
mental health assessment
prior to sentencing.
Justice Des Fagan said
there would need to be
compelling evidence the
deradicalisation program
had merit given Khaja’s
extremist islamic beliefs.
“When a plea like this is
entered, the planning and
preparing for effectively a
mass murder attack pursuing islamic dominance
of the country, the idea a
person can be rehabilitated from such views of religious zeal by a program
needs some substantiation,” Justice Fagan told
the court.
“He (Khaja) has committed
this offence not in some
moment of rage or passion
or furtherance of some
other crime in the normal
criminal calendar but has
pursued it in relation to a
philosophy.
“When a person is convinced of a philosophy to
point where it warrants
mass murder the court is
really concerned.”
Prior to his arrest in February 2016 he had his passport cancelled after he was
stopped allegedly trying to
travel to Syria.
The offence carries a maximum term of life in prison.
Khaja will return to the
NSW Supreme Court in
February next year for
sentencing.

Warren Entsch, pictured with Malcolm Turnbull and Bill Shorten at Parliament House, is considering crossing the floor over a banking royal commission. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

Liberal MP Ann Sudmalis is also reportedly considering her options over the
bank probe. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

A COALITION MP has
downplayed reports of
crossing the floor to support a banking royal commission after warning ‘all
hell will break loose’.
WARREN Entsch has rejected reports he is considering crossing the floor
to support a banking royal
commission.
But the Liberal backbencher is standing by his
warning to Treasurer Scott
Morrison that “all hell will
break loose” if historic allegations of misconduct by
Australia’s banks are not
investigated.
Mr Entsch was named by
the ABC as one of three
Coalition MPs who were
considering breaking ranks
and voting against the government over the push to
establish a royal commission into the banks.
Any backbench revolt over
the banks would only add
to the chaos of the tumultuous final two weeks of
Parliament Prime Minister
Malcolm Turnbull faces
this year, which will include

Barnaby Joyce’s by-election and a push to legislate
same-sex marriage.
Mr Entsch told News Corp
Australia today he had
never mentioned “crossing
the floor” to the ABC, and it
was never raised with him.
Speaking from New York
where he is on secondment to the United Nations,
Mr Entsch said he had only
mentioned “all hell will
break loose” if Mr Morrison
failed to look into historic
claims of bad behaviour by
the banks.
He said he had an assurance from Mr Morrison
that he would look into the
claims by Christmas and
was confident the Treasurer would stand by his
word.
One of the claims Mr Entsch wants investigated relates to a pensioner living
in a retirement village who
lost $1 million.
“It’s important we deal with
the historical case,” Mr Entsch said.
“We have to make sure the
victims of the past aren’t

Nationals backbencher George Christensen has threatened revolt over a
probe into the banks before. Picture: AAPSource:AAP

overlooked.”
Nationals MP George
Christensen and Liberal
backbencher Ann Sudmalis were also named as Coalition MPs considering a
revolt.
Mr Christensen has previously threatened to vote
for the royal commission,
which is backed by Labor
and the Greens, but the
ABC reported Ms Sudmalis
was also considering her
options.
She had reportedly been
frustrated that there had
not been faster change in
the banking sector.
A spokesman for Treasurer Scott Morrison told the
ABC that both the Treasurer and the Revenue and
Financial Services Minister
Kelly O’Dwyer were still
working on the matters Mr
Entsch had raised.
Acting Prime Minister Julie
Bishop told the program
last night the government
would work with the MPs
whose constituents had
concerns about the banks.
But she said a banking royal commission would not
provide them with redress.
“It would only make recommendations and that could
be years away and that’s
why we’re trying to take action now,” she said.
“I’m sure my fellow members of Parliament understand that.”
The reports come as Mr
Turnbull deals with the
fallout from the High Court
ruling on the “citizenship

seven”, which saw Deputy
Prime Minister Barnaby
Joyce and senator Fiona
Nash disqualified from Parliament.
Mr Turnbull now faces the
possibility of an embarrassing backbench revolt
over the banking royal commission in the final sitting
weeks of the year when, for
at least a week, he won’t
have a one-seat majority in
the lower house due to Mr
Joyce’s departure.
It’s also likely to coincide
with an attempt to legislate
same-sex marriage before
Christmas — another powder keg issue set to reignite
divisions in the Coalition.
Trade Minister Steve Ciobo
today questioned why his
colleagues would threaten
to cross the floor, given the
government was already
cracking down on bad bank
behaviour.
“What is the rationale for
doing that? The simple
fact is that as a government we’re taking concrete
steps to do several things,”
he told ABC radio.
“One, we’re reinforcing the
role that ASIC has in terms
of being a judge in relation
to corporate behaviour.
“The second thing is we’ve
implemented a whole range
of new legislation including
new accountability frameworks on the banking executives for the decisions
that they take.”
He said Labor’s call for a
royal commission was a
stunt.
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Refugees remain as Manus Malcolm Turnbull and Benjamin Netanyahu witness MOU
deadline arrives
on defence industry co-operation
The deadline for the closure of the Manus Island
offshore immigration detention centre has arrived,
but detainees are refusing
to leave.
Manus Island detainees
are launching legal action
over the closure Australia’s immigration detention centre, just hours before utilities are cut off.
Hundreds of refugees and
asylum seekers are refusing to leave the camp at
the Lombrum Navy Base
in Papua New Guinea as
food, water and power are
cut on Tuesday.
Detainees fear they won’t
be safe at three other facilities they are meant to
relocate to in and around
the island’s main town of
Lorengau.
The group believes their
constitutionally protected
human rights are being
breached by the removal
of basic services, including water and electricity.
Overnight, detainees secured damaged perimeter
fencing around the compound as they prepared
to barricade themselves
inside.
As they did, PNG immigration officials plastered
notices up around the
centre urging detainees to
leave before utilities were
cut off and the site was
returned to PNG defence
forces.
“Move to alternative accommodation now,” the
notice read.
“Anyone choosing to remain here will be liable
for removal from an active
PNG military base.”
PNG’s government on
Monday warned Australia
it will take no responsibility for “non-refugees”
and people who refuse to
settle in PNG, saying they
are the obligation of the
Australian government.
PNG lawyer Ben Lomai is
expected to lodge a legal
application on Tuesday
morning.
An Australian lawyer help-

ing with the case, Greg
Barns, says the application “seeks to ensure that
those asylum seekers who
remain on the island don’t
have those constitutional
rights breached”.
Extra PNG police have
been deployed to the island after many locals
threatened to use violence to stop the asylum
seekers relocating.
Two-of-the-three centres
earmarked for the detainees are still not fenced or
guarded.
PNG is also demanding
Australia clarify its plans
for people found not to
be refugees and refugees
who are refusing to settle
on Manus Island.
PNG Immigration Minister
Petrus Thomas says Australia alone is responsible
for finding third-country
resettlement
options
for refugees and returning non-refugees to their
home countries.
Acting Prime Minister Julie Bishop insists Australia is working to find solutions.
The Lombrum centre was
forced to close after the
PNG Supreme Court ruled
in April 2016 that Australia’s detention of refugees
and asylum seekers there
was illegal and unconstitutional.
Six detainees have died on
Manus Island - including
one who was murdered since the offshore detention centre was reopened
in 2012.
World Vision chief advocate Tim Costello urged
the federal government
to evacuate detainees to
Australia, a course of action it has steadfastly refused to pursue.
“The Turnbull government
must now act quickly to
avoid any further bloodshed,” Mr Costello said.

The prime ministers of
Australia and Israel have
shared a warm bearhug
and pledged deeper cooperation on cyber-security
in the fight against global
terror threats.
Mr Turnbull arrived in
Jerusalem on Monday
afternoon, local time, on
a trip that had been delayed and truncated by
the political fallout from
the High Court’s dual citizenship ruling.
But there was no ill feeling
on show at Benjamin Netanyahu’s headquarters,
where he was welcomed
by the Israeli prime minister pronouncing him
“mishpacha” - family.
“Malcolm you are a true
friend of Israel,” Mr Netanyahu said. “Our two
nations understand each
other in the deepest
sense... and your personal commitment to Israel is
absolutely clear.”
Mr Turnbull said it was
a “long schlepp” from
Australia but “it feels like
family”.
“We are all fighting together against militant Islamist terrorism,” he said.
“It’s a threat to Israel, it’s
a threat to Australia and
it’s a threat to all who value and cherish freedom.”
After two hours of meetings, including a one-onone discussion then an
official bilateral, the men
witnessed the signing of a
new memorandum of understanding on defence
industry co-operation.
By submitting your email
you are agreeing to Fairfax Media’s terms and
conditions and privacy
policy .
Mr Turnbull said they had
spoken at length on the
Islamist terror threat, and
the role of technology in
both enabling and fighting against it.
Technology has “em“We must not abandon powered individuals who
those we have placed in seek to do us harm”, he
this highly volatile and said, and cyber security
dangerous situation.”
was more important than

ever.
Israel is considered a cyber warfare superpower,
alongside the US, Russia,
China and the UK.
It accounts for 10 per
cent of global sales of
computer and network
security technology.
But it also has significant
offensive powers.
In October it emerged
that in 2015 an Israeli
security agency hacked
into Russian antivirus
firm Kaspersky, which
enabled it to watch Russian spies as they worked
to infiltrate sensitive US
networks.
Israel was reported to
have used cyber weapons
to spy on the Iran nuclear
negotiations in 2014 and
2015.
And Israel was reportedly
behind the Stuxnet virus,
dubbed the world’s first
digital weapon, which was
used to disrupt Iran’s uranium enrichment plants.
Last year Mr Turnbull announced a $230 million
cyber security strategy,
which would include an
offensive capability to
launch pre-emptive attacks on ‘cyber raiders’.
Mr Turnbull said Monday’s agreement would
lead to closer collaboration between the two
countries on cyber security.
“It is vitally important that
we work more closely together, more of the time,
to keep our people safe
from terrorism,” he said.
A particular problem was
the encrypted apps that
terrorists used to communicate in secret, he
said.
“We look forward to deeper collaboration on defence, particularly in the
cyber domain,” he said.
After the meeting Mr Turnbull told media the two
men had also discussed
the Iran nuclear deal,
which Israel opposes but
Australia supports.
It has recently come un-

der pressure from the US,
where president Trump
has disavowed but so far
not scrapped the agreement.
Mr Turnbull said Australia “absolutely understand Israel’s very real
concerns and anxieties
about Iran moving to
a nuclear weapons capability but we are not
persuaded that moving
away from the agreement ... would be ben-

eficial in preventing that
type of proliferation.”
Asked on the state of domestic politics, Mr Turnbull denied it was in a
state of turmoil after the
High Court decision.
“The business of government goes on,” he
said. “It’s business as
usual.”
Asked if he’d had enough
with politics, Mr Turnbull
responded “I’ve never
had more fun in my life.”

Paramedics have rushed
to a suspected heroin
overdose just metres from
where Victoria’s premier
was announcing a trial
safe injecting room for
drug users.
A suspected heroin overdose has taken place
just metres from a press
conference in Melbourne
where the state premier
was announcing a safe injecting room trial.
Ambulance Victoria confirmed it was called to
a suspected overdose
in heroin hotspot North
Richmond, where Premier
Daniel Andrews was in the
middle of a press conference announcing the trial.
Legislation to open the
room at the North Richmond Community Health
Service will be introduced
into parliament on Tuesday.
Former premier Jeff Kennett will oversee an expert
panel that will monitor the
program once it’s up and
running.
There were 34 heroinrelated deaths in North
Richmond last year and
34 already this year.
“This is a change in policy, there’s no doubt about
that, but it’s a change
that’s needed,” Mr Andrews told reporters.
“We have the highest
heroin death toll since
2000.”
The facility will only be
open to people 18 years

and older, illicit drugs
won’t be provided or dealt
at the facility, there will be
extra CCTV and Victoria
Police and the Department
of Health and Human Services will be involved.
The Victorian Labor government had previously
opposed a heroin injecting trial, but the mounting
deaths and need to win
a by-election against the
Greens in the inner city
seat of Northcote helped
reverse that decision.
Reason Party MP Fiona
Patten, who led the push
for a safe injecting room,
hailed the government’s
about-face as a win for
evidence-based policy.
“It saves lives, it saves
taxpayer dollars, it frees
up our emergency services, it reduces crime and
it delivers positive outcomes for individuals and
society,” Ms Patten said.
A Victorian coroner recommended an injecting
room trial in February and
the police union, firefighters and paramedics all
said they either supported
it or wouldn’t oppose it.
But Opposition Leader
Matthew Guy says the
Liberals and Nationals
won’t support an injecting
room and there are other
measures to consider.
Victorian Greens MP Colleen Hartland told ABC
Radio the evidence from
the Sydney injecting room
shows it will save lives.

Overdose at Vic injecting announcement

صفحة 38

Saturday 4 November 2017

الـسبت  4تـشرين الثاني ٢٠١٧

Page 38

مجعية حبنني املنية تكرم الفائزين اجلدد يف االنتخابات البلدية يف والية نيو ساوث ويلز لدورة ٢٠١٧

النائب جهاد ديب

مصطفى حامد

آدي سركيس

علي كرنيب
علي كرنيب يتسلم الدرع التقديرية من النائب ديب والسيد حامد

آدي سركيس يتوسط توم زريقة والزميل أحمد ديب

من اليمني :جورج زخيا ،توم زريقة ،آدي سركيس وعلي كرنيب

أقامت جمعية بحنني املنية حفل
عشاء تكريمي للفائزين يف
االنتخابات البلدية مساء االحد
 ٢٠١٧/١٠/٢٩يف مركزها
الواقع يف مدينة اوبرن.
حضر الحفل ممثلون عن عدد
من الجمعيات واملجالس الخريية
 ،ممثلون عن بعض األحزاب
السياسية ،نشطاء اجتماعيون،
إعالميون ورجال دين.
ابتدأ عرّيف الحفل ابراهيم طه

كلمة رئيس بلدية كامربالندغريغ كامنت القاها نائب رئيس
البلدية آدي سركيس ،وقد
أشادت كلمات الحضور بدور
الجمعية الرائد والسبـّـاق لدعم
كل ما فيه خري لهذه البلد املعطاء
شاكرين الجمعية على لفتتها
الكريمة ودعمها لهم الذي ليس

الصف االمامي ،من اليمني :جورج زخيا ،توم زريقة وآدي سركيس
بالجديد او الغريب عنها .ومن ثم
تم تقديم درع تقديرية لعضو
بلدية ليفربول علي كريب تقديراً
لجهوده وتفانيه يف عمله على مدى
الفرتة التي أمضاها وما زال يف
العمل البلدي.
واختتم الحفل بألتقاط صور
تذكارية وتقديم العشاء.

جمعية بحنني املنية لطاملا كانت
يف مقدمة من اتخذوا على عاتقهم
دعم العمل الخريي واالجتماعي هي
السقف الذي اعتاد ان يجمع يف
كنفه كل الجاليات اإلثنية وغريها
ليتحدوا بإسم االنسانية وصدق
املعاملة للحفاظ على مجتمع آمن
لألجيال الصاعدة.

علي كرنيب ،جو عواضة ،طارق ابراهيم وبالل حايك

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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بتقديم رئيس جمعية بحنني املنية
الناشط االجتماعي والسياسي
السيد مصطفى حامد إللقاء كلمة
الجمعية .ألقى رئيس الجمعية
كلمته مرحباً بالضيوف ومهنئاً
الفائزين ومن ثم أوجز بأعطاء
نبذة عن الجمعية وأهدافها مشجعاً
أبناء الجالية على اإلنخراط يف
العمل البلدي للمساهمة يف
إعمار املنطقة وفرض االستقرار
السياسي واالجتماعي وتخطي
بعض العثرات واالندماج لدعم
التعددية الفكرية واملذهبية
وخدمة املصلحة العامة .كما ألقيت
عدد من الكلمات خالل الحفل:
-كلمة رئيس املعارضة يف والية

أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
l@ Þ
{
Ýملبورن،
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التمريض يف
قبـول اعـتيادي لطالب
سيدني ،أداليد وبريث

نيو ساوث ويلز لوك فولي ألقاها

وزير الظل اللبناني جهاد ديب.
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ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:
الحاج وجيه هوشر يتوسط نائب رئيس بلدية كامربالند آدي
سركيس والزميل أنطونيوس بور رزق

d
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صورة جماعية للجنة الجمعية مع النائب جهاد ديب واعضاء البلديات الجدد والحاج وجيه هوشر وحضور
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Government MP Craig Kelly breaks ranks Millionaire businessman John Kinghorn
charged with fraud over $30m tax debt
to back full citizenship audit
the matter. In 2012, explo-

Craig Kelly at Parliament House in
Canberra on Monday 16 October 2017.
Fedpol. Photo: Andrew Meares Photo:
Andrew Meares

Government MP Craig
Kelly has backed a “full
audit” of MPs’ citizenship, saying it would stop
a media-driven audit and
describing the ongoing
constitutional saga as the
“death of a thousand cuts”
of the Parliament.
It follows the revelation by
the Senate President, Stephen Parry that he may be
a British citizen through
his British-born father,
days after the High Court
formally disqualified five
parliamentarians for having dual citizenship.
Senate President Stephen
Parry has revealed he
could be a dual Australian
British citizen and have to
resign from government.
Mr Kelly, Liberal MP for
the western Sydney seat
of Hughes, said the Australian Electoral Commission was best placed to
conduct the audit.
“There’s virtually an informal audit being done by
the media, which is like a
death of a thousand cuts,”
he told the ABC’s Lateline program on Tuesday
night.
“I think the best way to
bring this to a head, to
draw a line in the sand,
let’s have a full audit of everyone’s record, put this
behind us and move on
and then, going forward,
everyone will be crystal
clear what the rules are.”
Senator Parry is seeking
advice from the British
Home Office and says he
will resign his position
as Senate President and
cease to be a senator for
the Liberal Party in Tasmania if he is confirmed

Senate President Stephen Parry. Photo:
Alex Ellinghausen

as a dual citizen, which
would put him in breach
of section 44 of the constitution.
Senator Parry has not said
why he waited until after
last week’s High Court
verdict to come forward.
Greens leader Richard Di
Natale told ABC radio on
Wednesday morning he
was concerned the government might have “misled the Parliament” by
overstating its confidence
in the advice from the Solicitor-General, which the
government said would
clear then Nationals leader
and deputy prime minister
Barnaby Joyce.
The backing for an audit
within the government
came as Liberal senator
and former cabinet minister Eric Abetz speculated
there would be “quite a
few” more MPs in Senator
Parry’s predicament.
“And I would simply call on
all of them to do the right
and honourable thing and
follow the principled lead
of the President of the
Senate, Senator Stephen
Parry,” Senator Abetz told
the ABC.
Senator Abetz’s comment
contradicts those made
by the Attorney-General
George Brandis, who said
after learning of Senator Parry’s revelation on
Tuesday: “I have no reason to believe that there
is anyone else in this position.”
On Sunday, Senator Brandis told Sky News: “I have
no reason whatever to believe that there is any other Coalition member who
is in the same position.
“Nobody’s pointed to any

evidence whatsoever and
it’s not as if this hasn’t
been canvassed minutely
… over the last two or three
months,” he said.
The citizenship crisis was
triggered in July when
Greens Senator Scott
Ludlam revealed he held
New Zealand citizenship.
Shortly after, his colleague
Larissa Waters discovered
she held Canadian citizenship.
Unlike the Nationals and
One Nation MPs who were
later found to have held
or been entitled to dual
citizenship, both Greens
senators immediately resigned.
Last week the High Court
ruled Mr Joyce was invalidly elected, along with his
NSW Nationals colleague,
Senator Fiona Nash.
Mr Joyce is likely to be
returned in a byelection
scheduled for the seat of
New England on December 2.
The court also disqualified
One Nation senator Malcolm Roberts but cleared
Nationals senator Matthew
Canavan, and South Australian senator Nick Xenophon, who on Monday quit
federal Parliament to contest the South Australian
state election.
The Greens have been calling for a citizenship audit
but have been rebuffed by
the major parties. Senator
Di Natale said the issue
had blown into a “constitutional crisis”.
A statement issued by
acting Opposition Leader
Tanya Plibersek did not
address the question of
an audit.
Instead, Ms Plibersek said
it raised questions about
the Liberal Party’s vetting
processes.
“The Turnbull government
is lurching from crisis to
crisis,” she said.
“Malcolm Turnbull must
tell Australians whether he
knew there were doubts
over Senator Parry’s eligibility.”

RAMS Home Loans founder John Kinghorn is facing a maximum 10-year jail term
after he was charged with defrauding the tax office of $30 million. Photo: Jim Rice

Controversial Sydney businessman and philanthropist John Kinghorn is facing a maximum 10-year jail
term after he was charged
with defrauding the tax office of $30 million.
The fraud offences follow
a “complex” eight-year investigation by the Serious
Financial Crime Taskforce
aided by international agencies, said Australian Federal Police Assistant Commissioner Neil Gaughan.
The AFP alleges that the
founder of RAMS Home
Loans and Allco Finance
Group avoided paying
more than $30 million in
tax obligations by concealing he beneficially owned
and controlled two companies registered in Jersey,
a tax haven in the Channel
Islands.
The 76-year-old appeared
in the Downing Centre Local Court on Thursday
charged with one count of
dishonesty in relation to
information he supplied to
the Commissioner of Taxation.
That charge dates back to
1997, court documents
show. It is alleged Mr Kinghorn falsely claimed he did
not control an unlisted offshore company.
The other charge, of dishonestly influencing the
Commissioner of Taxation,
relates to a period between
March 6, 2004 and March
10, 2007, where Mr Kinghorn allegedly concealed his
control of two companies
- Kalomo Corporation and
Kalomo Pacific Leasing.
The two companies were
established in Jersey in
1994 and deregistered in
2008.
In the late 1990s Kalomo

Pacific Leasing loaned
$4 million to Rentworks,
a leasing company at the
time majority owned by Mr
Kinghorn, it was revealed
in a 2003 court case before
the Industrial Relations
Commission.
According to his corporate profile, Mr Kinghorn
remains chairman of Rentworks India. He is also a director of Krispy Kreme and
LJ Hooker Home Loans.
This is the second time Mr
Kinghorn has been a target
of the AFP and the ATO.
In 2009 Mr Kinghorn and
his close associate Greg
Jones were the subject a
joint AFP/ATO investigation over millions of dollars
in tax the pair allegedly
owed following the 2007
float on the Australian
Stock Exchange of RAMS
Home Loans.
Mr Jones, who is now facing bankruptcy over a
$90,000 debt to American
Express, pocketed an estimated $45 million while
Mr Kinghorn walked away
with $650 million. Within
weeks the sharemarket had
collapsed and with it went
RAMS. The market later
learned RAMS had failed to
roll over more than $6 billion in debt funding.
That’s why you and I could
never afford to get divorced, mate, all this shit
will come out if we do.
There was more bad blood
in the market when it also
emerged the tottering company had repaid Mr Kinghorn a $28 million personal
loan.
It is understood that Mr
Kinghorn and Mr Jones
later reached confidential
settlements with the ATO.
But that was not the end of

sive phone intercepts, previously obtained by the AFP
during their investigation
into possible tax offences
against the two men, were
aired during an explosive
investigation by the NSW
Independent Commission
Against Corruption.
The corruption inquiry examined how Cascade Coal,
a private company in which
Mr Jones and Mr Kinghorn
and others had shares,
came to be awarded a lucrative coal exploration licence by Mr Jones’ close
friend, mining minister Ian
Macdonald.
Also examined was the $30
million paid to the family of
the now-jailed minister Eddie Obeid for their secret
25 per cent ownership of
Cascade Coal.
The AFP’s telephone taps
revealed the machinations
behind Cascade Coal’s attempt to sell its million-dollar exploration licence to
a related public company
for a massive $500 million.
If the sale had gone ahead
both Mr Kinghorn and Mr
Jones would have each received $60 million.
In one call recorded in 2011
Mr Kinghorn is heard telling fellow Cascade shareholder and mining magnate
Travers Duncan: “That’s
why you and I could never afford to get divorced,
mate, all this shit will come
out if we do.”
Obeid and Macdonald will
face a six-month criminal
trial in 2019 over the grant
of the Mt Penny coal licence.
ICAC’s finding that Mr
Kinghorn was corrupt was
later overturned on appeal.
In 2006 Mr Kinghorn donated $25 million to found
the Kinghorn Cancer Centre, attached to St Vincent’s Hospital in Sydney.
The hospital has the right
to remove a donor’s name
if that donor brings the organisation into disrepute.
Mr Kinghorn, who has
pleaded not guilty to the
ATO fraud charges, will return to court on February 6,
2018.
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نـكهة شهية  -نـظافة تامة

خـدمة ممتازة  -خـربة طويلة

فــخر الـحلويات

أطـيب
كــوكـتيل
وفنجان
قهوة
تشكيلة واسعة ومتنوعة من
احللويات العربية واالفرجنية
بورما  -بقالوة  -بييت فور  -زنود
الست  -معمول على أنواعه باجلوز
والتمر  -حالوة باجلنب والقشطة -
كنافة بقشطة وغريها الكثري..

نشتهر
بكنافة
جببنة
ومفروكة
بفستق

قوالب كايك لـكافة
Add; 152 Waldron Rd, Chester Hill NSW - Ph: (02) 9644 8802
شـعارنا :مـعاملة جيدة  ..صـدق واسـتقامـة
املـناسبات

