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

40
$2،00

خربة طويلة وصدق يف التعامل

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
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املشنوق زار دريان :لسنا قطيع غنم لتنتقل ملكيتنا من شخص
إىل آخر والسياسة يف لبنان حتكمها االنتخابات ال املبايعات!

املفتي دريان مستقبال الوزير املشنوق
شخص إىل آخر» ،وأضاف:
«السياسة يف لبنان حتكمها
االنتخابات ال املبايعات».

وقال «لبنان يعيش أزمة
وطنية كربى تستوجب
التشاور الدائم مع مساحة

ترامب يغادر بكني مع عقود بربع تريليون دوالر

دونالد
الرئيس
غادر
ترامب بكني امس اجلمعة،
من دون انتزاع تعهدات
حامسة من نظريه الصيين

شي جينبينغ يف شأن
َ
ملفي التبادل التجاري
وكوريا الشمالية.
لكنه «غنم» عقودًا صينية

تتجاوز قيمتها ربع تريليون
دوالر مع شركات أمريكية،
فيما اعترب شي جينبينغ أن

املفيت ،والتفاهم على
خطوات من أجل التالقي
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نؤمن القربان للمناسبات

MANAGING DIRECTOR

www.easytrainingsolutions.com.au

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
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
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صفري يتسلم درع الرئاسة من رئيس غرفة الصناعة والتجارة االسرتالية
اللبنانية يف فيكتوريا املحامي فادي الزوقي
التغطية الكاملة على الصفحتني  20و21

اجليش السوري يستعيد البوكمال من
«داعش» ويدفن «دولة اخلالفة»
أعلنت القوات النظامية
السورية وحلفاؤها االنتصار
على تنظيم «داعش»،
بعد
مشروعه
وسقوط

استعادة السيطرة على
مدينة البوكمال ،آخر معاقل
«داعش» احلضرية الكبرية
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مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات

Attain your skills... the EASY way

m. 0425 34 8000

وصل الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون إىل
السعودية مساء أمس
االول اخلميس إلجراء
حمادثات مع ولي العهد
السعودي نائب رئيس
الوزراء وزير الدفاع
األمري حممد بن سلمان.
وقال ماكرون يف مؤمتر
صحايف عقده أمس يف
دبي إنه سيبحث خالل
زيارته ملفات إيران
واليمن ولبنان.
وأضاف أن من الضروري
العمل مع السعودية من
أجل استقرار املنطقة
وحماربة اإلرهاب ،بالنظر
إىل العالقات الوثيقة
بني اململكة وفرنسا.
املهم
«من
وقال:
التحدث إىل اجلميع»،
الفتًا إىل أن فرنسا

طوني شالال وأوالده

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

املنطقة

أفران ماونت لويس
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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.

ماكرون للعمل مع غرفة التجارة والصناعة االسرتالية اللبنانية
الرياض لستقرار
يف ملبورن كرمت الدكتور سليم صفري

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

بإدارة :آدي سركيس

YPlumbing
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واشنطن خترج عن صمتها بشأن لقاء احلريري ..واجلبري :نبحث كافة اخليارات ملواجهة «حزب اهلل»

ما زالت قضية اعتقال
رئيس الوزراء اللبنانية
سعد احلريري يف اململكة
العربية السعودية تتفاعل
على الساحة اللبنانية حيث
امجعت املواقف على ان
استقالته غري مقبولة نظرا
النه مت اعالنها من خارج
األراضي اللبنانية.
غري ان املوقف الالفت كان
لوزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق الذي اعلن
بعد لقائه املفيت الشيخ عبد
اللطيف دريان للبحث يف
آخر التطورات السياسية
املتعلقة باستقالة رئيس
سعد
الوزراء
جملس
احلريري ،أن «اللبنانيني
ليسوا قطيع غنم وال قطعة
أرض تنتقل ملكيتها من

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

www.meherald.com.au/myherald

Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

10 Nicholsen St, Penshurst

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

الراعي زار عون وتوافق على اهمية ما ستحمله فرعون نائبا لرئيس اجمللس االعلى للكاثوليك
زيارته السعودية لتحييد لبنان ولقائه
لوالية ثانية :لربنامج واضح تتاح من خالله
احلريري واتصل بربي وبهية احلريري وجعجع عودة احلريري عن استقالته أو جتميدها

الرئيس عون مستقبال البطريرك الراعي
زار البطريرك الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي عند
الرابعة من بعد ظهر امس االول
اخلميس ،رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون يف قصر
بعبدا ،وكانت جولة افق حول
االوضاع الراهنة والتطورات
االخرية.
وأعلن املكتب االعالمي يف
بكركي يف بيان ،أن الراعي
«أكد لفخامة الرئيس وقوفه
اىل جانبه يف جهوده االيلة اىل
ختطي هذه املرحلة الدقيقة،
خصوصا بعد استقالة دولة
الرئيس احلريري ،منوها باالمجاع
الوطين حول هذه املساعي،
ومؤكدا وجوب استثماره يف
إبعاد كل خطر عن لبنان».
ولفت البيان اىل أنه «مت البحث
يف موضوع زيارة البطريرك
الراعي اىل اململكة العربية
السعودية تلبية لدعوة رمسية،
فكان توافق على اهمية ما
ستحمله الزيارة من تأكيد
على ضرورة حتييد لبنان عن
الصراعات االقليمية ،ورفضه
الدخول يف حماورها مع السعي

الدؤوب الن يكون واحة سالم
واستقرار وحوار ،ختترب فيه
الثقافات والديانات منوذج
العيش معا والتفاعل احلضاري
والوطين .ومبا ان جدول اعمال
الزيارة سيتضمن لقاء مع دولة
الرئيس سعد احلريري ،كان
تأكيد على ان سعي غبطة
البطريرك حيال استقالة دولته
سيكون مكمال ملا يقوم به
فخامة الرئيس ،من اجل صون
الوحدة الوطنية وجتنيب لبنان
املزيد من االزمات».

اتصاالت

ومساء ،أجرى الراعي سلسلة
اتصاالت هاتفية أبرزها مع
رئيس جملس النواب نبيه بري
وعرض معه البرز التطورات
االخرية اىل جانب موضوع
زيارته اىل السعودية .وكان
تأكيد على «اهمية العناوين
الوطنية ووحدتها يف هذه
املرحلة واليت سيحملها غبطته
يف زيارته».
كما اتصل بالنائبة بهية
احلريري ،ورئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع.

كتلة وتيار املستقبل :عودة احلريري ضرورة
الستعادة االعتبار واالحرتام للتوازن الداخلي

البطريرك العبسي يتوسط الوزيرين جريصاتي وفرعون
انتخبت اهليئة التنفيذية للمجلس
األعلى للروم الكاثوليك وزير
الدولة لشؤون التخطيط ميشال
فرعون نائبا للرئيس ،لوالية
ثانية متتالية ،يف اجتماع للهيئة
ترأسه البطريرك يوسف العبسي
يف مقر البطريركية يف الربوة.
وانتخب أيضا املدير العام
لوزارة الزراعة لويس حلود
أمينا عاما وفادي مساحة أمينا
للصندوق.
وبعد االنتخاب ،ألقى البطريرك
فيها
حيا
كلمة
العبسي
«األجواء التوافقية اليت سادت
مجيع
مشجعا
االنتخابات»،
األعضاء على «استمرار العمل
يف ِّ
ظل هذه األجواء التوافقية
وأبنائها
للطائفة
خدممة
مجيعا».
ثم ألقى الوزير فرعون كلمة
قال فيها« :اجمللس األعلى له
خصوصية كاثوليكية ،من جهة،
ودور وطين ،من جهة أخرى،
فهو الناطق الرمسي باسم
الطائفة وبرئاسة البطريرك،
وهلذا السبب أخذت االنتخابات،
من جهة ،طابع التطوع واخلدمة،
مثل خمتلف األمور اليت ختص
الطوائف والطائفة الكاثوليكية،
ومن جهة ثانية األبعاد السياسية
اليت تعترب تقليدية يف الطائفة،

مع حماولة احلد من اي أبعاد
حزبية وغريها».
وأضاف« :اشكر سيدنا على
ثقته ،ونشكر مجيع الذين
شاركوا يف هذه االنتخابات كي
تكون النتيجة ملصلحة الطائفة
وتعطي اجملال كي يتحرك هذا
اجمللس بطريقة جدية وفاعلة».
وتابع« :نواجه اليوم أزمة كبرية
جدا ،واعتقد أن علينا مجيعا ان
ننكب على معاجلتها ،ونأمل
ان تكون هناك إعادة تثبيت
والتزام الثوابت اليت حصلت مع
االنتخابات الرئاسية ،ومع تأليف
احلكومة ،ونشهد ايضا فتح
ورشة للحوار حول اإلسرتاتيجية
الدفاعية مع برنامج واضح
تتاح من خالله العودة عن
استقالة الرئيس سعد احلريري
او جتميدها ،لتكون اخلطوات
واضحة للجميع ،ألنه اذا كانت
النية موجودة ،بالرغم من كل
األزمة اإلقليمية ،فنحن علينا ان
نقوم بهذه اخلطوات على صعيد
الداخل وليس ملصلحة اي دولة
يف اخلارج ،لنؤدي واجبنا وخنفف
من إمكان زج لبنان يف هذا
الصراع كما حيصل اليوم».
وكانت كلمة لوزير العدل سليم
جريصاتي متنى فيها «التوفيق
للهيئة التنفيذية املنتخبة».

عباس استقبل ابراهيم يف عمان وحبثا
مسائل مشرتكة بني البلدين

سكاف أعلنت استقالتها من اجمللس األعلى
للكاثوليك :لعدم جتانس تركيبة اجمللس مع
قناعاتنا بعدم تغييب أي مكون كاثوليكي
شكرت رئيسة الكتلة الشعبية
مرييام سكاف يف بيان« ،كل
من مل يساهم يف الرتكيبة
سلفا
املعدة
السياسية
للمجلس االعلى لطائفة الروم
الكاثوليك» ،وقالت« :أخص
بالشكر كل االوفياء من قضاء
زحلة وكافة املدن ،والذين عز
عليهم طعن الياس سكاف يف
مماته واملشاركة بعملية نزع
امسه ووجوده مبا ميثله من هذا
اجمللس».
أضافت« :لعل األرقام تتحدث
عن هذا الوفاء ،إذ تعطينا نسبة
املشاركة الضئيلة صورة عن
امتعاض كاثوليكي عارم حيال
التسوية اليت كانت اقرب اىل
التعيني او التزكية على ابعد
تقدير .وقد شارك يف انتخابات
اجمللس االعلى  80عضوا من
أصل  175شخصا من املسجلني
على لوائح االنتخاب أي أن النسبة
مل تصل اىل النصف ،فيما حازت
الالئحة الفائزة على  71صوتا،
رغم كل التعبئة السياسية
واجتماعات التنسيق والزيارات
اليت سبقت عملية االنتخاب .وقد
تكتلت كامل القوى احلزبية اللغاء
قرار ودور زحلة مرة جديدة،
وجريت قرارها اىل مقرات
سياسية اعطت لنفسها احلق يف
البت بشؤوننا».
وتابعت« :إنين إذ أشكر نيافة
سيدنا بطريرك الروم الكاثوليك
يوسف العبسي على ثقته
بي ومنحي مقعدا يف اهليئة
التنفيذية ،وأقدر له هذا التكريم
املشرف أعلن استقاليت من
اجمللس االعلى ،وذلك لعدم
جتانس تركيبة اجمللس مع
قناعاتنا وتطلعاتنا وآمالنا بعدم
تغييب أي مكون كاثوليكي عن
هذا الصرح اجلامع».
وأكدت أن «زحلة عاصمة الكثلكة
ستصبح منذ اليوم خارج هذا
اجمللس ،الذي متت صياغته يف

مرييام سكاف
بيوتات سياسية غري معنية بطائفة
الروم الكاثوليك وهمومها ومل
تراع خصوصية هذه املدينة ،ال
بل جنحت حنو توليفة حزبية ألغت
حضور الكتلة الشعبية وآل سكاف
وانقلبت على وعد قطعه نيافة
البطريرك االسبق غريغوريوس
الثالث حلام ،والذي كان يقضي
بانتقال نيابة الرئاسة اىل مدينة
زحلة يف هذه الدورة».
وقالت« :يف الرتكيبة املعينة،
جرى جتاوز كتلة سياسية وازنة
يف زحلة ،ومل يلتزم الوزير
ميشال فرعون باتفاق الشرف
الذي قطعه يف الريزة ،ونتساءل
هنا كيف سيلتزم حبقوق الطائفة
الكاثوليكية إذا كان قد اخل
بوعده ،ومن خذل االموات لن
يصدق مع االحياء».
وختمت سكاف« :إننا إذ نؤكد
غيابنا عن هذا اجمللس ،نعلن
أن حقوق الطائفة سوف تبقى
مصانة من قبل الكتلة الشعبية،
وسوف نعمل ما يف استطاعتنا
على خدمة اهلنا مبعزل عن االطار
اجمللسي واهليئة التنفيذية لكن
بربكة البطريرك العبسي اجلليل
االحرتام».

معوض وصل اىل ملبورن يف بداية جولة أوسرتالية

كتلة املستقبل مجتمعة برئاسة السنيورة

«املستقبل»
كتلة
عقدت
النيابية واملكتب السياسي
لتيار «املستقبل» ،اجتماعا
مشرتكا يف «بيت الوسط»،
فؤاد
الرئيس
برئاسة
السنيورة ،خصص للتداول يف
املستجدات السياسية احمللية،
ومآل االتصاالت اجلارية على
غري مستوى ،واألزمة الوطنية
اليت مير بها لبنان يف غياب
الرئيس سعد احلريري واصدرا
بيانا أكد أن «عودة رئيس
احلكومة اللبنانية الزعيم الوطين
سعد احلريري ورئيس تيار

املستقبل ضرورة الستعادة
االعتبار واالحرتام للتوازن
للبنان،
واخلارجي
الداخلي
وذلك يف إطار االحرتام الكامل
املتمثلة
اللبنانية
للشرعية
الطائف
واتفاق
بالدستور
ولالحرتام للشرعيتني العربية
والدولية».
واملكتب
الكتلة
وأكدت
السياسي على «الوقوف مع
الرئيس سعد احلريري ووراء
قيادته قلبا وقالبا ،ومواكبته
يف كل ما يقرره ،حتت اي
ظرف من الظروف».

اللواء عباس ابراهيم مستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس
استقبل رئيس دولة فلسطني
حممود عباس  ،يف مقر إقامته
يف عمان ،املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم .
وجرى البحث خالل االجتماع يف
عدد من املسائل املشرتكة بني
البلدين ،حبضور سفري دولة

فلسطني لدى لبنان أشرف
دبور ،واملستشار الدبلوماسي
للرئيس عباس السفري جمدي
اخلالدي.
يشار اىل ان الرئيس عباس
كان زار السعودية والتقى
امللك سلمان بن عبد العزيز.

وطنية  -ملبورن  -وصل رئيس
«حركة االستقالل» ميشال
معوض اىل ملبورن يف بداية
جولة يف أوسرتاليا يرعى خالهلا
االحتفال السنوي للحركة ويلتقي
فاعليات اجلالية وابناءها.
وكان يف استقباله يف املطار
املسؤول عن شؤون االغرتاب
يف احلركة انطوان ابراهيم
اسعد
أوسرتاليا
ومنسقو:

بركات ،سيدني سعيد الدويهي
وملبورن جورج معوض ،وممثلو
احزاب« :القوات اللبنانية»،
الكتائب« ،تيار املستقبل»،
االحرار ،ورئيس «حركة شباب
زغرتا  -الزاوية» انطوان احلربية
وممثلون لرابطة بشري وشباب
عكار وعدد كبري من أعضاء
وابناء
االستقالل»
«حركة
اجلالية.
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اعــالنات

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

سـميد (ا كلغ) بـ $ 0،99

مــانغو (احلبة) بـ $ 1،49

بــصل (الكيس  10كلغ) بـ $ 4،99

نفتح  7أيام يف األسبوع
نـبيع بــسعر اجلــملة

كوسـا ( 1كلغ) بـ $ 3،99

هذه األســعار
صاحلة لغاية يوم
اجلمعة  17تشرين
الثاني

زيت زينة ( 20ليرت) بـ $ 37،99

مـاء ( )12X2بـ $ 4،99

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

صفحة 4

Saturday 11 November 2017

الـسبت  11تـشرين الثاني 2017

Page 4

لـبنانيات

باسيل مثل رئيس اجلمهورية يف عشاء الرابطة السريانية:

نرفض أي آحادية وحنن خنتار قياداتنا ونبقيهم وال أحد يزيلهم من عندنا

أحيت الرابطة السريانية عيدها
الثاني واالربعني حبفل عشاء يف
مطعم «لو مايون»  -االشرفية،
حضره ممثل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل ،ممثل
الرئيس جنيب ميقاتي الوزير
السابق وليد الداعوق ،الوزراء:
ميشال فرعون ،سليم جريصاتي
وأواديس كيدانيان ،سفري
روسيا الكسندر زاسبكني،
سفري قطر علي املري ،النائبان
واميل
بقرادونيان
هاغوب
رمحة ،نائب رئيس جملس
النواب السابق ايلي الفرزلي،
ممثل النائب السابق لرئيس
جملس الوزراء عصام فارس
وليم جملي ،الوزراء السابقون:
فيصل كرامي ،عبد الرحيم
مراد ،الياس بو صعب ،كريم
بقرادوني ،ناجي بستاني ووديع
اخلازن ،النائب السابق مروان
ابو فاضل ،ممثل قائد اجليش
العماد جوزاف عون العميد عساف
ابراهيم ،ممثل املدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء عماد عثمان
العميد نعيم الشماس ،ممثل
املدير العام المن الدولة اللواء
انطوان صليبا النقيب روجيه
مللو وحمافظ مدينة بريوت
القاضي زياد شبيب.
كما حضر عميد السلك القنصلي
جوزف حبيس ،رئيس احتاد
الغرف اللبنانية رئيس غرفة
التجارة والصناعة والزراعة
يف بريوت وجبل لبنان حممد
شقري ،فادي حافظ من السفارة
االمريكية ،رئيس حزب «احلوار
الوطين» فؤاد خمزومي ،رئيس
حزب «الوفاق الوطين» بالل
تقي الدين ،نائب رئيس «التيار
الوطين احلر» رومل صابر،
نقيب املقاولني مارون حلو،
املطارنة :جورج صليبا ،عصام
درويش ،بولس سفر ،جورج
اسادوريان وميشال قصارجي،
رئيس الرابطة املارونية النقيب
انطوان قليموس ،السفري ايلي
الرتك ،رئيسا بلدييت اجلديدة
انطوان جبارة والفنار جورج
سالمة ،املستشار االعالمي
لرئيس اجلمهورية جان عزيز،
رؤساء رابطات مسيحية :انطوان
حكيم ،عبود بوغوص ،جورج
كنعان ورويل رويل ،ميشال
قماطي من اجمللس املاروني،
رئيس مركزية مسيحيي الشرق
فادي مساحة وعدد من رؤساء

املؤسسات السريانية.
خشويان
بداية ،قالت مارغريت خشويان
مسعد« :الرابطة السريانية هي
أول تنظيم سياسي سرياني يف
لبنان أنشئت عام  ،1975وأول
تنظيم عسكري مستقل لشعبنا
يف زمن احلرب دفاعا عن لبنان
ودفق من شهداء ،وأول مكتبة
متخصصة عن مسيحيي الشرق
وأول مكتبة موسيقية سريانية،
وأول موقع إلكرتوني عن
السريان ،وأول نشرة يومية عن
مسيحيي الشرق توزع ،وأول
إذاعة على  FMهي «صوت
صندوق
وأول
السريان»،
تعاضد سرياني ،وأبرز ناد
إجتماعي تراثي هو نادي النسر
نشرو».
وعددت اجنازات الرابطة ومنها:
«مستوصف مار افرام اخلريي،
املساهمة يف إنشاء :االحتاد
السرياني العاملي عام  83يف
الرابطات
إحتاد
نيوجرسي،
اللبنانية املسيحية منذ ،1978
املسيحية
األقليات
إحتاد
عام  ،1985اللجنة املشرقية
ومركزية مسيحيي الشرق ولقاء
مسيحيي الشرق ،وأخريا اللقاء
املشرقي».
وقالت« :حنمل على أكتافنا
هموم شعبنا ونقف مع نازحينا
وأهلنا من سوريا والعراق يف
كل يومياتهم».

كينو

وألقى نوري كينو الذي كرمته
الرابطة هذا العام ،كلمة عدد
فيها بعضا من إجنازات الرابطة
وقال« :مجعية املطلوب احلراك
اآلن  ADFAبدأت يف مجيع
احناء العامل كحملة من خالل
وسائل التواصل االجتماعي
لرفع مستوى الوعي حول
داعش وغريهم من اجلماعات
االرهابية اليت تعمل للتخلص من
السريان واآلشوريني والكلدان
واالرمن وغريهم من املسيحيني
واليزيديني واالقليات الدينية.
وقبل غزو املوصل يف مشال
العراق توقعنا حنن املتطوعني
من مجيع أحناء العامل ان تكون
االبادة اجلماعية وشيكة».
أضاف« :يف  2متوز  2014أرسلنا
اآلالف من الرسائل االلكرتونية
اليت تضمنت تقارير وحقائق
وملفات أخرى ومعلومات حول
حالة االشخاص على أرض
الواقع يف العراق وسوريا.

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

الرسائل االلكرتونية أرسلت اىل
املشرعني قادة العامل ،منظمات
غري حكومية ،أمم متحدة ووسائل
إعالم يف العديد من البلدان .يف
غضون شهرين متت دعوة أدفا
اىل البيت االبيض ،الكونغرس
االمريكي ،بروكسيل وعواصل
يف مجيع أحناء العامل .طوال هذا
العمل كنا نتعامل مع الرابطة
السريانية ،االستاذ حبيب افرام
ساعدنا ونسقنا معا وأنا ال أنسى
ايضا شخصيا كصحايف حصلت
على مقابلة مع العماد ميشال
عون قبل فرتة من انتخابه رئيس
مجهورية لبنان ،وكتبت لقاء مع
الرئيس اآلتي للبنان».
وتابع« :إن الرابطة السريانية
وأدفا تقاتالن من اجل القضية
نفسها وسنواصل الدفاع عن
املسيحيني واالقليات املضطهدة
االخرى يف الشرق االوسط .لقد
منحت الكثري من اجلوائز يف
حياتي ،ولكن هذه اجلائزة هي
االقرب اىل قليب نيابة عن مجيع
متطوعي أدفا».
ثم قدم وزير العدل سليم
جريصاتي درع الرابطة اىل
كينو.

افرام

بدوره ،قال رئيس الرابطة
السريانية حبيب افرام« :حنن
يف دوامة يف ما هو أبعد من
مالبسات استقالة رئيس حكومة
ومصريه وقراره يف أتون وصراع
اقليمي ،واملطلوب حكمة وروية
وحوار ووحدة .وهذا ما جيسده
الرئيس».
أضاف« :إننا من صلب تكوين
هذا العهد ،نعترب انتخاب العماد
الرئيس ميشال عون فرصة
ذهبية الستعادة املؤسسات
والتوازن والنهضة .وهو يف هذه
األزمة اخلطرية صمام أمان ،هو
حارس الدولة والدستور ،مصر
على الوحدة الوطنية وكرامة كل
لبنان وكل طوائف لبنان .كلنا
ثقة بأننا على الطريق الصحيح
رغم العثرات ،لن نسقط ال
يف الفتنة وال يف الضياع .إننا
يف مشرق أفضل ،بعد دماء
غزيرة وسقوط حدود وتصاعد
ارهاب .ها إن داعش ترتاجع
يف اجلغرافيا لكنها تتسرب اىل
العقول .فكيف نواجهها فكرا
وعقيدة؟ وكيف حنافظ على كل
مكونات الشرق وقومياته؟ كيف
تشهد املسيحية ملحا وسكرا يف
الشرق؟».
وتابع« :أما حنن فسنبقى،
لن نتنازل عن احلراك من أجل
تثبيت حضورنا يف الدولة .إننا
طوائف ست ،يسمينا النظام
أقليات مسيحية ،ما زلنا ،على
هامش الرتكيبة ،يف الوزارات
ويف اجمللس النيابي ،مل نوفق
يف زيادة عدد نوابنا ،لنا نائب
يتيم رغم نقله اىل االشرفية
رغم وعود كثرية ،ومل خنرق
احلرمان يف االدارة .نعد أننا
لن نستمر أيتام هذا النظام،
وسنبقى مع نازحينا من العراق
وسوريا حتى نؤمن هلم فرصة
العودة بكرامة».
وأردف« :الليلة لدينا اعالنان:

الوزير فنيانوس خالل استقباله وفد نقابة محرري الصحافة

أوال ،اطالق املاكينة االنتخابية
يف  4مناطق أساسية :بريوت
األوىل والثانية واملنت وزحلة
أي حيث لنا حضور باآلالف.
ويف منطقتني كسروان وبعبدا،
حيث لنا حضور رمزي باملئات
وسنكون مع حلفائنا وأصدقائنا
كما دائما .وثانيا ،اطالق
مشروع اسكاني يف منطقة املنت
الشمالي ال يبغي الربح ملساعدة
أهلنا على الصمود».
وختم« :نشكر فخامة الرئيس
على متثيله مبعالي وزير اخلارجية
واملغرتبني املهندس جربان
باسيل .إنه رفيق نضال ،صديق
مميز لنا ،يتفهم قضايانا بعمق
وواكبها .حنن نعترب أننا فريق
واحد يف الفكر واملستقبل حول
لبنان واملشرق ،ونطلب منه
أن ينقل حمبتنا وتأييدنا هلذا
العهد ولشخص فخامته ،رمزا
وطنيا صافيا حكيما ضمانة لكل
اللبنانيني».

باسيل

أما باسيل فقال« :نلتقي اليوم
حنن ابناء املشرق الذي هو مهد
احلضارة من النيل اىل الفرات،
اتنيات،
مكونات،
شعوب،
اعراق ،طوائف ومذاهب ،امتازت
كلها بالتنوع ضمن التعدد
فأبدعت باحلرف وبالنهضة.
ولقد قيل سابقا القاهرة تكتب
وبريوت تنشر وبغداد تقرأ،
وهنا ال ميكننا ان ننسى القدس
ودمشق وجبيل وتدمر ونينوى
وكل مدننا املشرقية اليت مل
تعط اال احلضارة ومل تعمم على
الشعوب اال املعرفة والعلم
والسالم .وهذا كله يدل بأننا
شعب اصيل يف هذه الرتبة
املقدسة بطبيعتها وخبرياتها،
بناسها وبفكرها ،تقبل اآلخر
وتتفاعل معه وترفض اي
آحادية او داعشية ،وترفض اي
عنصرية».
أضاف« :لقد شهدت هذه
األرض تارخييا على غزاة
وحمتلني هم رحلوا وحنن بقينا،
وداعش اجلديد كالقديم رأينا
مشاهده منذ مئة عام وقبل وبعد
ويف كل زمن ،فداعش حرق يف
املاضي مكتبة بغداد واستباح
املنطقة ويكرر نفسه يف كل
زمن باسم جديد ،وهو األن
اجتاح نينوى وعرسال .داعش
مل يدمر فقط الكنائس امنا دمر
املساجد واغتال العلماء وحرق
املتاحف ونهب االثار وخرب

احلضارات وفرض منوذجا بربريا
ارهابيا .كانت اإلنسانية قد
نسيته ،ولكن كان لديه وكالء
آمرون ،لقد خطف املطرانني
يوحنا ابراهيم ويوسف اليازجي،
وحنن نعرف كم ان الرابطة
حتمل قضيتهما بفكرها وجهدها
ومسعاها للكشف عن مصريهما
ونتمنى ان يعودا لنا ساملني،
فهذه القضية خطف وقتل اناس
كثريون ألجلها ولكنها بقيت
واستمرت».
وتابع« :نسأل اليوم اذا كان
قدرنا يف املنطقة هو اخلوف
واهلجرة فيما العامل يتفرج
علينا ،يف حني من مصلحته ان
حيافظ على دورنا كرسالة حلوار
احلضارات ،ليبني للعامل ان لديه
مبادىء».
وانتقد «بعض الدول الكبرية
اليت يتباهى حكامها بأنهم
يقدمون مصاحلهم على مبادىء
اإلنسانية اليت تقوم عليها
شرعة حقوق اإلنسان والقانون
الدولي» .وقال« :حنن امام
عامل يتباهى انه ينفق ماله
ليدمر وليس ليعمر ،ويصرف
ماله إلسقاط حكام غصبا عن
شعوبها وليقيم حكاما على
رؤوس شعوبها .وحنن يف لبنان
اول دميوقراطية يف هذه الشرق
كنا وسنبقى ونتباهى ان نقول
بأننا دفعنا مثنا غاليا للفراغ
يف البلد لنأتي حباكم ميثلنا،
وبرئيس مجهورية وبرئيس
حكومة ميثلوننا ،حنن اخرتناهم
وحنن نبقيهم وال احد يزيلهم
من عندنا .هناك اناس يتباهون
ويهددوننا باخلراب ولكن ردنا
عليهم واحد :سالم ووحدة .هذا
هو رد اللبنانيني ألن هذه هي
طبيعتهم».
أضاف« :أملنا اليوم باملستقبل
كبري ألننا متضامنون ومتماسكون،
خيارنا حنن نقوم به ،حنن ثبتناه
بالدم ،بالشهادة وبالنضال
وحنافظ عليه بوحدتنا وبإرادتنا
وببقائنا يف هذه املنطقة .هم
ال يتفرجون فقط امنا خيربون
ويشجعون على اهلجرة والنزوح
وعلى التوطني وسياساتهم
معلنة ألنهم يريدون افراغ هذه
األرض من سكانها األصيلني
واستبداهلم من شعوب متنوعة
اىل شعب واحد ال يشبهنا .ميزة
هذه األرض انها حتمل كثريا من
الشعوب وكثري من التنوع ،من
هنا نسأل الدم الذي سال منذ

 102سنة والذي يسيل اآلن من
املستفيد منه ،عندما يكون على
حدودنا بلد يشرد شعبا وينزع
ارضا ويتعاىل على القانون
الدولي وعلى القرارات الدولية،
وهذا امر مل يقبل به لبنان
وقاومه وانتصر عليه».
وتابع« :ان الرابطة السريانية
أسست لرتبط ابناء املنطقة
السريان ببعضهم ولتساعدهم،
ودورها مشكور ملساعدتها
عائالت من سوريا والعراق،
فهي تساعدهم هنا ولكن أملها
ان يعودوا اىل ارضهم ألن
مكانهم يف أرضهم وقيمتهم
يف أرضهم ،ومهما كانت
طائفتهم فهم يزيدون ارضهم
غنى وتنوعا وتعددا».
وأردف« :أخريا ،لن يبقى لنا
يف هذه املنطقة سوى حلم
بناء دولة املواطنة اليت تضع
قاعدة للمساواة باحلقوق وهكذا
تتوفر اإلرادات الوطنية لبناء
مستقبل مزدهر نبين فيه بلدان.
حنن شعب ميلك ذاكرة وعرف
كيف ينقيها وكيف يتصاحل
مع ذاكرته الوطنية ليعيش
بهدوء داخلي وبسالم مع االخر،
لقد تعلمنا من التجربة ،وهكذا
حنافظ على استقرارنا رغم
كل النار امللتهبة حولنا واليت
حياولون اشعاهلا بيننا ،واول
هذه األسس ان ال دميوقراطية
دون وحدة وطنية وال وحدة
وطنية سوية اال بالدولة القوية.
ولذلك حنن نتطلع بأمل ملستقبل
سنجري فيه انتخابات ستحصل
ألول مرة بقانون يعكس تنوعنا
وامتدادنا الواسع يف العامل.
ونذكر منتشرينا اال يضيعوا
الفرصة وان يتسجلوا قبل 20
تشرين الثاني وما اكثرهم،
سريانا ولبنانيني منتشرين
يف كل العامل ،هذه فرصتهم
ليعربوا عن صوتهم».
وختم« :ما يطالب به اإلستاذ
حبيب افرام ستحصله الناس
فبقدر املشاركة بقدر ما
ستحصل احلقوق ،الن احلقوق
تؤخذ باملشاركة وليس بالغياب،
وللمشاركة اشكاهلا الكبرية وهي
ستكون هذه املرة بالتسجيل
والتصويت ،وبهذه الطريقة ال
نبكي على اطالل مشرق نعطي
ارادته لداعش امنا نعمم منوذجنا
اللبناني على كل حميطنا العربي
وهكذا حيل السالم الذي يشبهنا
بدال من الدمار الذي يشبههم».
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لـبنانيات

دريان تابع التطورات مع زواره

أرسالن :ال نعرتف بأي استقالة إال عندما يعود احلريري ويعرب عن رأيه لرئيس اجلمهورية
استقبل مفيت اجلمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى ،الوزير
طالل أرسالن على رأس وفد من
احلزب الدميوقراطي اللبناني،
وقال أرسالن بعد اللقاء« :حنن
نعترب أنفسنا يف بيتنا ويف
دارنا بوجود هذه املظلة الوطنية
اإلسالمية الكبرية يف هذا البلد،
مساحة مفيت اجلمهورية اللبنانية
الذي يعنينا مجيعا مبا ميثل من
مقاربات ومن حرص شديد
على وحدة اللبنانيني ،وعلى
متاسك اللبنانيني وعلى التفاف
اللبنانيني حول كل القضايا
الوطنية الكربى .ال بد لنا يف
هذا الظرف من أن نزور هذا
الصرح الكبري مبعانيه الكبرية،
أوال لنتشاور مع مساحته يف
كل األمور ،خصوصا األمر األخري
الذي يتعلق بغياب دولة رئيس
احلكومة الشيخ سعد احلريري
عن البلد ،وال أمسيها قطعا
«استقالة» كما حياول البعض أن
يسميها .الرئيس سعد احلريري
هو رئيس حكومة لبنان الفعلي،
وحنن ال نعرتف بأي استقالة إال
عند قدومه إىل لبنان ليعرب عن
رأيه الواضح والصريح لفخامة
رئيس اجلمهورية وللبنانيني
عن حيثيات ما حصل ،وعن
التفاصيل ،والرئيس احلريري
اليوم بهذا املوقع الذي هو فيه،
ميثل الكرامة الوطنية اللبنانية
اجلامعة ،وميثل احلكومة اللبنانية،
أو جزءا من املؤسسات الدستورية
اللبنانية ،وهو ال حيب التعاطي
مع هذا األمر على قاعدة مذهبية،
أو على قاعدة تيار سياسي أو
زعيم تيار سياسي ،الرئيس
احلريري هو لغاية هذه اللحظة
رئيس حكومة لبنان الفعلي».
وأضاف« :أكدنا على مساحته
وأخذنا توجيهات مساحته واطلعنا
على رأيه يف كل هذه املواضيع،
وحنن نؤكد أنه ال جيوز على
اإلطالق حبث أي أمر ألننا مسعنا
الكثري يف اإلعالم يطالب حبكومة
طالب
البعض
تكنوقراط،
باجتماع يف دار الفتوى لرؤساء
هذه
السابقني،
احلكومات
مسائل مجيع اللبنانيني معنيون
بها ،فغياب الرئيس احلريري
يعنينا مجيعا كلبنانيني ،بغض
النظر إن كان البعض خيتلف
أو يوافق حول بعض املسائل
السياسية اليت كل طرف يعرب
عنها بطريقته اخلاصة ،إمنا هذا
هو الواقع ،ال جيوز التعاطي
اليوم يف أي أمر خارج إطار واحد
هو عودة الرئيس سعد احلريري
إىل لبنان ،طبعا ال أدعي وال
أعرف إذا عاد الرئيس احلريري
ماذا سيكون موقفه؟ ،هذا
املوقف هو موقف يعرب فيه عن
رأيه اخلاص ،إمنا كرئيس حكومة
للبنان يعرب عن هذا الرأي يف
لبنان ،ويبلغ رئيس اجلمهورية
حبيثياته هذا املوضوع ،ويبلغ
كل القوى السياسية حبيثيات
هذا املوضوع ،إمنا العنوان هو
عنوان واحد «عودة الرئيس
احلريري إىل بريوت وإىل لبنان
كرئيس حكومة هلذا البلد

الفعلي» ،وليس املستقيل،
وليس كما يقال رئيس حكومة
سابق ،أو رئيس حكومة تصريف
أعمال ،أو ما يقال غري ذلك،
طبعا هذا أمر نرفضه بالشكل
واملضمون».

عبد العزيز

واستقبل املفيت النائب قاسم
عبد العزيز الذي قال بعد اللقاء:
«تشرفت هذا الصباح بزيارة
هذه الدار الكرمية اليت أمتها أو
تواصلت معها كافة القيادات
األمنية
الروحية
السياسية
واألهلية .وقد أكدت لصاحب
السماحة وقوف أبناء منطقة
املنية الضنية صفا واحدا خلف
قيادته احلكيمة يف هذه املرحلة
الدقيقة اليت مير بها وطننا
لبنان ،بانتظار العودة امليمونة
املظفرة لقائد مسريتنا الوطنية
دولة الرئيس سعد احلريري».

«التجمع الشعبي العكاري»

كذلك استقبل دريان وفدا
من «التجمع الشعيب العكاري»
برئاسة النائب السابق وجيه
البعريين الذي قال بعد اللقاء:
«اطلعنا من مساحته على
آخر املستجدات على الساحة
اللبنانية ،وأشاد املفيت دريان
مبوقف رئيس اجلمهورية وموقف
رئيس جملس النواب ،ومن
جهتنا حنن نؤكد أن استقالة
الرئيس احلريري أتت خبالف
ما هو سائد يف لبنان من
أجواء التفاهم ،وحنن إذ نسجل
االنطالقة
احلريري
للرئيس
اإلجيابية حلكومته ،نطالب بأن
يعلن الرئيس احلريري استقالته
من السراي الكبري أو من القصر
اجلمهوري يف لبنان».
ودعا إىل «مؤمتر وطين جامع لكل
أطراف الطائفة السنية الكرمية،
حتت رعاية دار الفتوى ،واختاذ
القرارات والتدابري اليت حتمي
لبنان حكومة وشعبا ،وحنيي
مواقف األطراف السياسية اليت
اتسمت مجيعها بالتعقل ،وعلى
رأسها مواقف فخامة الرئيس
ميشال عون املؤمتن على
الدستور والبالد».
وطالب «بعودة الرئيس احلريري
إىل لبنان قبل البدء باالستشارات
النيابية».

«الجماعة»

والتقى مفيت اجلمهورية وفدا من
«اجلماعة اإلسالمية» ضم األمني
العام ل»اجلماعة» الدكتور عزام
األيوبي والنائب عماد احلوت
السياسي
املكتب
ورئيس
الدكتور اسعد هرموش الذي قال
بعد اللقاء« :التقينا مساحة مفيت
اجلمهورية اللبنانية هذا الصباح،
وهو املرجعية اإلسالمية الوطنية
األوىل ،ألننا كجماعة إسالمية
نعترب أن هناك مرجعيتني،
رئاسة احلكومة ،ومساحة مفيت
اجلمهورية .ويف هذا الوضع
امللتبس لغياب رئيس احلكومة
والتعقيدات اليت رافقت عملية
استقالة الرئيس احلريري ،نعترب
أن الساحة اإلسالمية كلها يف
حالة تشاور وتواصل دائم مع
مساحة مفيت اجلمهورية ،للخروج
من هذا الواقع املتأزم ملوقف

املفتي دريان مستقبال الوزير ارسالن
إسالمي وطين جامع .لذلك
نقول للجميع :أن تريثوا وأن
كونوا على حذر من أي موقف
ومن أي تصرف ،ألن الوضع
يف لبنان ال يسمح إال باملزيد
من التشاور ،ومتكني الوحدة
الوطنية ،واملزيد من االستقرار
األمين والسياسي ،ريثما يعود
دولة رئيس احلكومة».
وأضاف« :إننا كطائفة ومكون
أساس ،ال ميكن أن نستقيل
من مسؤولياتنا الوطنية .وإننا
الفاعلة
باملشاركة
معنيون
يف هذه الرتكيبة السياسية
اللبنانية ،وحنن على يقني بأن
شركائنا يف الوطن يقدرون هذه
املرحلة ودقتها ،ويعرفون متاما
حجم املعاناة اليت يعيشها وطننا
يف هذا الظرف العصيب».
سئل :هناك كالم أن الرئيس
احلريري سوف يعود إىل لبنان
خالل  72ساعة ،فما صحة هذا
الكالم؟
أجاب« :احلقيقة كلها معلومات
ولكن غري موثقة وغري مؤكدة
لكن من السيناريوهات اليت
تقول :إنه يف نهاية األسبوع رمبا
يكون هناك عودة تؤكد موضوع
االستقالة ،ومن ثم يكون الطقم
السياسي والواقع السياسي
اللبناني يف طور تشاور وطور
استشارات ،لكن هذه لن تكون
ولن تبدأ إال بعد أن تتبني ظروف
الرئيس احلريري ،وبعد العودة
لسماحة مفيت اجلمهورية الذي
يتشاور مع الساحة اإلسالمية
لكي يكون لنا القرار الفصل يف
هذا املوضوع».

مسيكة

والتقى رئيس املركز الثقايف
السابق
النائب
اإلسالمي
الدكتور عمر مسيكة الذي أكد
أن «استقالة الرئيس احلريري
من احلكومة أمر مقلق ويستدعي
استنفارا عاما من كل األطراف
اللبنانية ،وتوحيد الصف والرؤية
وعدم االستعجال بأي إجراءات
قبل عودة الرئيس احلريري إىل
بريوت ،وأبلغنا مساحته تأجيل
االحتفال الذي كان جملس أمناء
املركز الثقايف اإلسالمي سيقيمه
براعية الرئيس سعد احلريري إىل
موعد الحق يعلن عنه بعد بلورة
األوضاع يف لبنان».

«جمعية املشاريع»

كما التقى وفدا من «مجعية
املشاريع اخلريية االسالمية»
برئاسة الشيخ حسام الدين
قراقرية يرافقه النائب السابق
الدكتور عدنان طرابلسي .وقال
قراقرية بعد اللقاء« :كان ال بد
يف الظروف اليت منر بها يف

وطننا احلبيب لبنان من أن نأتي
إىل دار الفتوى املرجعية لنستمع
إىل مساحة املفيت ونتشاور معه
وندعم موقفه الذي حيافظ على
أمن لبنان واستقراره ،وكلنا أمل
يف أن نتجاوز مجيعا كلبنانيني
هذه املرحلة االستثنائية ،وخنرج
منها إن شاء اهلل أكثر منعة وأكثر
متاسكا .ونسأل ربنا عز وجل
أن يوفق مساحة املفيت وكل
املسؤولني إىل أخذ القرارات
اليت تعزز وحدتنا وتعزز أمن
بلدنا واستقراره .ونسأل اهلل
سبحانه وتعاىل أن نتجاوز مجيعا
هذا الغموض وهذا االلتباس
القائم ،وأن حيقق لبلدنا األمن
واألمان واالستقرار واالزدهار».

سفري املانيا

واستقبل سفري املانيا مارتني
هوت وجرى البحث يف اخر
املستجدات على الساحة اللبنانية
والعربية.

سفري جمهورية أذربيجان

كما استقبل مفيت اجلمهورية
سفري مجهورية أذربيجان آغا
سليم شكروف ،الذي سلمه
دعوة رمسية من مساحة شيخ
اإلسالم باشا زاده رئيس
مسلمي القوقاز ،للمشاركة يف
املؤمتر الدولي املكرس «لعام
الذي
اإلسالمي»
التضامن
سيعقد يف الثاني عشر من ك1
 2017يف باكو حتت رعاية رئيس
مجهورية أذربيجان إهلام عليييف
ومشاركته.

قنصل جمايكا

والتقى أيضا قنصل دولة مجايكا
السفري خليل زنتوت الذي اطلع
منه على املستجدات.

ابراهيم وروكز

كما التقى املدير العام لالمن
العام اللواء عباس إبراهيم،
ثم العميد الركن شامل روكز
الذي قال بعد اللقاء« :تشرفنا
بزيارة مساحة املفيت اليوم ،ويف
هذه الظروف اإلقليمية الصعبة
من الطبيعي أن نقف على رأي
صاحب السماحة وعلى األخص
االنعكاسات الداخلية ملفهوم
استقالة دولة الرئيس احلريري،
مساحة املفيت هو ضمري البلد
وضمري لبنان ،وعنده إملام
الكاف لكل املواضيع ،ولديه
احلكمة والدراية والقدرة على
استيعاب ظروف هذه األزمة
وتداعياتها ،من موقع املرجعية
واملسؤول .وإن شاء اهلل تصري
األمور إىل أحسن ما يكون،
ألن العودة إىل مساحته توازي
مروحة االستشارات اليت يقوم
بها فخامة رئيس اجلمهورية اليت
تريح اللبنانيني أكثر فأكثر،

وأعتقد أنه يوجد تقاطع تام
بني ما يقوم به مساحة املفيت
واالستشارات اليت يقوم بها
فخامة الرئيس.
إن شاء اهلل ستسري األمور
بطريقة راقية وسهلة ،وبكل
مسؤولية وحكمة ودراية لتخطي
هذه األزمة».
أضاف« :لقد مر لبنان بأزمات
كثرية استطاع أن يتخطاها
بصورة صحيحة ،وهذه األزمة
جيب أن تكون هي مناسبة
للتضامن الوطين على امتداد
لبنان كله .وما نراه اليوم من
سعي حثيث من قبل املرجعيات
الدينية والسياسية سواء يف
القصر اجلمهوري أو يف دار
الفتوى ،سوف يكون له األثر
الكبري يف التأكيد على التضامن
الوطين ،والوعي الوطين ،وما
يتحلى به مساحة املفيت من
سكينة واطمئنان رغم صعوبة
األزمة ،يبعث على األمل يف
اخلروج قريبا من هذه األزمة».

قزي

واستقبل املفيت دريان الوزير
السابق سجعان قزي الذي قال

بعد اللقاء« :جئنا نعرب لسماحته
عن تقديرنا لدوره الوطين الذي
يقوم به ،وهذا ليس غريبا ال
عن مساحة املفيت ،وال عن هذه
الدار ،يف كل مرة مر لبنان فيها
بأزمة ،وطبيعي أن هذا املوقف
الوطين يلتقي مع مساعي فخامة
الرئيس ميشال عون وكل
القيادات اللبنانية اليت متيزت
باحلكمة والروية واالعتدال ،ولكن
هذه املواقف الوطنية جيب أن
ترتجم ليس مبنع حصول انفجار،
إمنا بإجياد حل هلذه األزمة ،ألن
استمرار الوضع من دون حل
ميكن أن يؤدي إىل نتائج وخيمة،
يف كل حال ال أرى حتركا سريعا
قبل نهاية الشهر ،ولكن ال جيب
أن يبقى الفراغ يف سدة رئاسة
احلكومة ،ألن هذا املنصب هو
مركز وطين وميثاقي ،فال جيب
أن نقع سنة  2017مبا وقعنا به
سنة  2014 - 2013حني حصل
الفراغ الرئاسي».
واستقبل املفيت النائب السابق
مسعود احلجريي ،ثم مدير مركز
االرتكاز اإلعالمي سامل الزهران
ومت البحث يف األوضاع احمللية.

الفوعاني :متمسكون باجليش والشعب
واملقاومة جلبه تهديدات العدو
رأى املسؤول عن حركة «أمل»
يف البقاع مصطفى الفوعاني،
خالل احتفال تأبيين يف القصر -
البقاع« ،أننا اليوم احوج ما نكون
اىل االستقرار الداخلي واىل ان
يبقى الوطن متماسكا وممانعا
امام الرياح االسرائيلية العاتية
واآلتية من النوافذ املشرعة
كي متعن بالوطن ختريبا وتدمريا
انتقاما هلزائمها اليت منيت بها
يف لبنان واملنطقة».
وقال« :إننا أمام سابقة يف
لبنان من حيث الطريقة اليت
قدمت فيها استقالة الرئيس
سعد احلريري من خارج احلدود»،
مؤكدا «التفاهم بني فخامة رئيس

اجلمهورية ودولة الرئيس نبيه
بري وأن االستقالة ليست نافذة
ألنها مل تقدم وفق األصول يف
انتظار عودة الرئيس احلريري إىل
لبنان واتضاح األمور».
واعترب ان «التهديدات املتمادية
للعدو الصهيوني للبنان تضعه
حتت خطر العدوان الصهيوني
وان املساس باملقاومة ودور
اجليش ووحدة الشعب ،حتى ولو
على املستوى االعالمي ،هو مبثابة
تناغم مع آلة الدعاية الصهيونية،
ولذلك فإننا نتمسك اليوم اكثر
من اي وقت مضى بالقاعدة
والشعب
اجليش
املاسية:
واملقاومة».

األبيض زار زاسبكني :لتجنيب لبنان الدخول
يف صراع احملاور
ار رئيس «اجمللس االرثوذكسي
اللبناني» روبري االبيض سفري
الكسندر
االحتادية
روسيا
زاسبكني وعرض معه االوضاع
بعد تقديم الرئيس سعد احلريري
استقالته ،واكد «ان الشعب
اللبناني يقف مرتاصا خلف
رئاسة اجلمهورية العماد ميشال
عون وكل القيادات احلكيمة يف
لبنان» .وشدد على «وجوب
جتنيب لبنان الدخول يف صراع
احملاور املشتعل يف املنطقة بني
السعودية وايران واهمية دور
روسيا االحتادية يف منع انفجار
الوضع ،علما أن لبنان يدفع دائما
مثن صراعات القوى االقليمية يف
الشرق االوسط».
ووجه االبيض كتابا باسم
«اجمللس االرثوذكسي» اىل
الرئيس فالدميري بوتني بواسطة

السفارة الروسية ،دعا فيه اىل
«تنظيم قمة عربية بني الدول
االقليمية يرعاها الرئيس بوتني
بهدف وضع حل ملشكلة الشرق
االوسط ،وخصوصا االزمات
العاصفة يف املنطقة واليت تطال
لبنان ،وبالتحديد املشكلة بني
السعودية وايران».
وأكد أن «الشعب اللبناني مل
يعد يستطيع ان يتحمل اكثر
من ذلك ،وبسبب هذه االحداث
أصبح نصف عدد سكانه يعيشون
يف اخلارج» .وختم بأن «دوركم
احلفاظ على االستقرار والعيش
املشرتك يف املنطقة واملساعدة
االنسانية واالجتماعية الدائمة
كرسالة عطاء مساوية جمانية،
ولكم منا كل االحرتام والتقدير
على قيادتكم احلكيمة جتاه
الشعوب العربية».
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :لتوخي الدقة يف اطالق
تيننيت :انتشار اجليش يف اجلنوب يعزز االمن الرئيس عون يطالب السفراء جبالء وضع
املواقف واحلذر من الشائعات التحريضية
واالستقرار واألوضاع هادئة
احلريري… والسعوديّة بوقف اخلطأ
واحلفاظ على اهلدوء تسهيال للمساعي الوطنية
أكد املتحدث الرمسي باسم باحلفاظ على اهلدوء واالستقرار

«اليونيفيل» اندريا تيننيت،
يف لقاء صحايف يف مقر
«اليونيفيل» يف الناقورة ،أن
«القوة الدولية تتابع االخبار
واالوضاع يف لبنان عن كثب
وتنظر اىل االمور بطريقة
واقعية ،وبالتالي نعمل على
مراقبة االمر ،ومهمة اليونيفيل
ختتص مبا يوكل اليها من
جملس االمن الدولي ،وهو
القرار  1701ومندرجاته» .وعن
الوضع الداخلي اللبناني قال
تيننيت« :هو ليس من مهمة
حمددة
مهمتنا
اليونيفيل،
وهي العمل على تطبيق القرار
 ،1701وبالتالي حنن نتعامل
مع الوقائع وليس مع االشياء
االفرتاضية على االرض».
وأشار اىل أن «اليونيفيل لديها
مهمة حمددة نص عليها القرار
 1701الصادر عن جملس االمن
الدولي ،من نهر الليطاني اىل
اخلط االزرق .واجليش اللبناني
االسرتاتيجي
الشريك
هو
لليونيفيل ،حيث نعمل معا
يوميا منذ  11عاما ،أي منذ
صدور القرار .»1701
وأكد تيننيت أن «الوضع يف
جنوب لبنان هادئ ومستقر،
ومهمتنا مل تتغري ،وهي
نفسها ،وحنن نراقب ونعمل
لوقف االعمال العدائية حتت
سقف القرار  1701ومندرجاته.
ونعمل مع اجليش اللبناني
الشريك االسرتاتيجي ،وتقوم
اليونيفيل يوميا ب 400مهمة
خمتلفة يف اجلنوب ،وهي
مؤلفة من  10500عنصر من 41
دولة».
وقال« :باالمس عقد اجتماع
ثالثي بني اليونيفيل والطرفني
اللبناني واالسرائيلي يف رأس
الناقورة حيث شدد الطرفان
اللبناني واالسرائيلي االلتزام

يف جنوب لبنان ،كما مت الرتكيز
على تطبيق القرار .»1701
مستمرون
«حنن
واضاف:
يف عملنا من اجل السالم
واالستقرار».
وعن اخلروقات االسرائيلية قال
تيننيت« :لقد ناقشنا ذلك يف
االجتماع الثالثي ،وطلبنا من
اجلانب االسرائيلي وقف هذه
اخلروقات ،وحنن بدورنا نعد
تقارير ونبلغ عنها جملس االمن
الدولي ،وطالبنا باالمس اجلانب
االسرائيلي بوقف هذه اخلروقات
للمجال اجلوي اللبناني».
واضاف« :الشيء االساسي
الذي نركز عليه انه خالل  11سنة
املاضية اليت مرت كانت هادئة،
وهذه نافذة غري مسبوقة باالمن
واالستقرار واهلدوء يف جنوب
لبنان ،وهو ما مل نشهده منذ 30
عاما .فنحن نعمل الجل السالم
واالستقرار ،وهذا يعود الرادة
الطرفني اللبناني واالسرائيلي
للحفاظ على االستقرار واهلدوء
يف جنوب لبنان».
ولفت اىل ان «انتشار اجليش
اللبناني ووجوده يف اجلنوب
يعززان االمن واالستقرار،
وهذا تطور اجيابي جدا نركز
عليه ويعزز الثقة».
وأكد أن «اليونيفيل تقوم
بعملها بالتنسيق مع اجليش
اللبناني وقائد اجليش ،ونعمل
مع السلطات اللبنانية والرؤساء
الثالثة ووزير الدفاع ورؤساء
واجملتمع
وخماتري
بلديات
شركاؤنا
فهؤالء
املدني،
ولدينا عالقات مهمة ،وال توجد
أي ارتدادات ،واليونيفيل هو
كناية عن فتح نافذة للطرفني
اللبناني واالسرائيلي لوقف
االعمال العدائية من أجل وقف
اطالق نار دائم يف جنوب
لبنان».

أسامة سعد شدد على عودة احلريري وحفظ
االستقرار وتأليف حكومة خالص وطين
تابع األمني العام للتنظيم
الدكتور
الناصري
الشعيب
أسامة سعد اتصاالته لتبادل
وجهات النظر يف األوضاع
السياسية بعد اعالن الرئيس
سعد احلريري استقالته من
الرياض ،فاتصل بالنائبة بهية
احلريري بهدف االطمئنان منها
اىل الرئيس احلريري وعائلته.
وشدد على ان «االعتبارات
الوطنية واإلنسانية تدعونا اىل
املطالبة بعودة الرئيس احلريري
وعائلته سريعا إىل لبنان
موفوري الكرامة وبكل حرية».
واتصل ايضا مبفيت صيدا
الشيخ سليم سوسان وتداول
معه التطورات الراهنة.
وكان سعد اتصل باألمني العام
للحزب الشيوعي اللبناني حنا
غريب ،وناقش معه التطورات
السياسية اليت طرأت بعد
استقالة الرئيس احلريري.
وافاد املكتب االعالمي للتنظيم
انه مت التعبري خالل االتصال

عن «االعرتاض الكامل على
االستقالة سواء جلهة مكان
إعالنها من خارج لبنان ،أم جلهة
التوقيت املفاجئ ،أم جلهة
مضمون االستقالة التصعيدي
بني
للتفاهمات
املناقض
التيارات السياسية اللبنانية».
ولفت اىل انه «جرى تأكيد
لضرورة اختاذ كل اإلجراءات
حلفظ االستقرار يف كل اجملاالت
السياسية واألمنية واالقتصادية
واملالية واالجتماعية».
وأضاف« :يف ما يتعلق
باحلكومة ،اتفق أنه بعد بت
تتطلب
احلكومة،
استقالة
هذه املرحلة الدقيقة تشكيل
حكومة خالص وطين تستجيب
اللبناني
الشعب
لطموح
بالتغيري ،وتتوىل اإلشراف
على االنتخابات النيابية املقبلة
بكل حياد ونزاهة ،وتعرب
عن نبض التحركات النقابية
واملدنية والشعبية وتستجيب
ملطالبها».

حبق لبنان

ّأدت معلومات للـ» »LBCIأن
اجلمهورية العماد ميشال
رئيس
ّ
عون سيطلب خالل لقائه اجلمعة
(امس) ابسفراء جمموعة دول
الدعم ،أي سفراء الدول األعضاء
يف جملس األمن ،وبعض
العربية الشقيقة
سفراء الدول
ّ
جالء غموض وضع رئيس
حكومة لبنان سعد احلريري
وظروف ابتعاده عن بلده ال
دولية
سيما وأنه يتمتع حبصانة
ّ
واتفاقية
وما يواجهه يتعارض
ّ
الدولية،
اخلاصة باحلصانات
ّ
واليت تؤمن احلصانة لرئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة
ّ
اخلارجية وما جيري
ووزير
ّ
اإلتفاقية
خمالف ملبادئ هذه
ّ
سيتمنى
ولذلك
الدولية
ّ
الرئيس عون من خالل السفراء
السعودية
العربية
على اململكة
ّ
ّ
وقف اخلطأ حبق لبنان مؤكدًا
الوحدة والتضامن بني الشعبني
والسعودي والصداقة
اللبناني
ّ
واألخوة بني الدولتني.
من جهتها ،حتفظت مصادر
بعبدا للـ» »LBCIعن التعليق
على هذا املوضوع وتشري إىل

أنه منذ يوم السبت املنصرم مل
حيصل أي اتصال ثان مع رئيس
احلكومة وإىل أن يتم التواصل
اجلمهورية ورئيس
بني رئيس
ّ
احلكومة ويستمع منه إىل حقيقة
الوضع لن يبت باإلستقالة وهذا
املوقف بات ثابتًا.
كما نقلت الـ» »LBCIعن زوار
اجلمهورية أظهر
بعبدا أن رئيس
ّ
غضبًا من الطريقة اليت عومل
بها رئيس حكومة لبنان ،معتربًا
تعرض له رئيس احلكومة
أن ما ّ
ال ميس شخص رئيس احلكومة
فقط بل كرامة الدولة والشعب
والطائفة اليت ينتمي إليها.
ويف هذا اإلطار ،سأل عون
أمام زواره« :ما هي الظروف
اليت ميكن أن متنع رئيس
حكومة من أن يتصل برئيس
مجهورية بلده؟ وهل من
ّ
رئيس وزراء يتواصل مع
شعبه بالـ» ،»whatsappمعتربًا
أن غياب املعطيات احلقيقية
لوضع الرئيس احلريري تفتح
اجملال أمام شائعات هدفها
إثارت الفتنة يف لبنان وتوتري
السياسي واألمين.
الوضعني
ّ

اخلارجية الكويتية دعت رعاياها يف لبنان إىل
مغادرته فورا وعدم السفر اليه

دعت وزارة اخلارجية الكويتية
«كافة املواطنني الكويتيني
املتواجدين حاليا يف لبنان،
إىل املغادرة فورا ،نظرا إىل
األوضاع اليت متر بها مجهورية
لبنان الشقيقة».
وقالت ،بلسان مصدر مسؤول
يف الوزارة ،مساء اليوم:
«نظرا إىل األوضاع اليت متر
بها مجهورية لبنان الشقيقة،
وحتسبا ألي تداعيات سلبية

هلذه األوضاع ،وحرصا منها
على أمن وسالمة مواطنيها،
فإنها تطلب من كافة املواطنني
الكويتيني املتواجدين حاليا يف
لبنان إىل املغادرة فورا».
ودعت «املواطنني إىل عدم
السفر إىل مجهورية لبنان
الشقيقة ،متمنية لألشقاء
يف لبنان جتاوز هذه املرحلة
الصعبة مبا حيقق أمنهم
واستقرارهم».

عقدت «كتلة الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها،
واصدرت بيانا ،اكدت فيه ،ان
«يف هذه االيام املباركة اليت
تهفو فيها قلوب املؤمنني يف
العامل ،قاصده كربالء كحشود
مليونية الحياء مراسم أربعينية
سيد الشهدا االمام احلسني،
تبتهل الكتلة اىل اهلل عز وجل
كي يتقبل من املوالني زيارتهم
وأعماهلم ويلهمهم مجيعا حسن
االلتزام مبنهج رسول اهلل حممد
وأهل بيته االطهار الذين
بتضحياتهم
الدين
حفظوا
ومواقفهم».
اضاف البيان« :لقد وقف
االمام احلسني وقفته املشهودة
ليسطر يف تاريخ البشرية أروع
مالحم اجلهاد والتفاني من
أجل محاية دين اهلل وصون
الكرامة االنسانية والدفاع عن
احلق والعدالة ،مؤثرا بذل روحه
ومهجته مع أهل بيته وأصحابه
على طاعة الظاملني اللئام أو
االذعان حلكمهم أو االقرار
بشرعية باطلهم وطغيانهم».
وقال« :يف أحضان هذه
الذكرى املباركة ،يطل علينا
هذا العام يوم شهيد حزب
اهلل الذي يستجمع كل معاني
لالسالم
والوالء
االنتماء
احملمدي األصيل ويرمز اىل كل
منطلقات وتضحيات اجملاهدين
امللتزمني نهج االمام احلسني،
دفاعا عن وطنهم ضد االحتالل
االسرائيلي الغاشم واالرهاب
التكفريي احلاقد ،وذودا عن
سيادته ومحاية ألمنه واستقراره
وكرامة أبنائه».
وتابع« :إزاء التطورات اليت
استجدت يف البالد منذ االعالن
املفاجيء من خارج البالد عن
استقالة رئيس احلكومة سعد
احلريري وما اعقبها من حتركات
ومواقف ،درست الكتلة االمور

من جوانبها كافة وخلصت اىل
ان كل املعطيات اليت احاطت
لرئيس
املفاجىء
االعالن
احلكومة اللبنانية عن استقالته
من خارج البالد ،طرحت أسئلة
كثرية ،يتطلب جالء معطياتها
تقديرا حكيما مسؤوال ملصلحة
البلد».
كما اكد ان «الكتلة تؤيد
وتدعم املنهجية اليت اعتمدها
اجلمهورية
رئيس
فخامة
العماد ميشال عون يف مقاربة
االستقالة امللتبسة ،وتشدد
على ضرورة حفظ االستقرار
السياسي واالمين والنقدي
مجيع
وتدعو
البالد،
يف
اللبنانيني اىل توخي الدقة
يف اطالق املواقف واحلذر من
الشائعات التحريضية املغرضة
واحلفاظ على اهلدوء ،تسهيال
للمساعي اليت تتوخى معرفة
احليثيات واالسباب احلقيقية
والقيام باخلطوات املطلوبة
اليت يقتضيها املوقف الوطين
الصحيح».
واعترب ان «النظام السعودي
الذي يعاني اليوم من أزمة
داخلية حادة ومن اخفاقات
خارجية كربى ،مطالب بأن ينأى
بأزماته عن لبنان وأن يوقف
تدخله يف شؤونه الداخلية،
كما هو مطالب بوقف عدوانه
على دول املنطقة وشعوبها
والكف عن التدخل يف شؤونها
وخياراتها» ،مشريا اىل ان
«املتغريات والوقائع اجلديدة
اليت فرضها صمود سوريا
والعراق واليمن تتطلب من
اجلميع مراجعة شاملة تسهم
يف اعتماد مقاربة أكثر وعيا
يف التعاطي مع التحوالت
احمليطة» ،مشددا على ان
«التمسك باألوهام البائسة
املقاربات
على
واالصرار
القدمية اليت ثبت فشلها،
يؤديان حتما اىل هدر الوقت
وتضييع الفرص».

االمارات جددت تأكيدها ضرورة التزام مواطين
الدولة الكامل بعدم السفر إىل لبنان
فيصل كرامي :كالم أبواق الفتنة بدأ يشكل خطرا
نقلت «وكالة األنباء اإلماراتية» التزام مواطين الدولة
الكامل على وحدة اللبنانيني والعيش املشرتك وتفريطا
عن وزارة اخلارجية يف دولة بعدم السفر إىل لبنان من
املتحدة اإلمارات أو من أي وجهة
العربية
االمارات
بالسيادة
«ضرورة أخرى».
جمددا
تأكيدها
يوحنا العاشر يثين على حكمة رئيس اجلمهورية
يف التعاطي مع أزمة إعالن احلريري استقالته
اثنى بطريرك أنطاكيا وسائر
املشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر يازجي على على
«حكمة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف التعاطي

مع أزمة إعالن الرئيس
سعد احلريري استقالته من
احلكومة» ،وقال« :إن فخامته
تعاطى مع هذه القضية بكل
هدوء وحكمة».

رأى رئيس تيار «الكرامة»
الوزير السابق فيصل عمر
كرامي ان «املوقف الرمسي
والشعيب اللبناني ال حيتمل أي
تأويل ،وهو حتمية عودة رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
اىل وطنه واختاذه املواقف
والقرارات اليت يريدها مبلء
حريته».
وقال« :نعلن تضامننا الكامل

مع املوقف الذي عرب عنه بيان
كتلة املستقبل األخري».
وختم« :نقول ألبواق الفتنة يف
لبنان وألصحاب التاريخ العريق
يف الغدر والطعن يف الظهر
وانعدام األخالق ،بأن عليهم
التزام الصمت ،ألن كالمهم
بدأ يشكل خطرا على وحدة
اللبنانيني والعيش املشرتك
وتفريطا بالسيادة الوطنية».

رئيس اجلمهورية اتصل مبحفوظ وناشد عربه املؤسسات االعالمية التحسس بدقة املرحلة ومقتضياتها الوطنية
ناشد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،يف اتصال هاتفي
أجراه مع رئيس اجمللس الوطين
لالعالم املرئي واملسموع عبد
اهلادي حمفوظ« ،املؤسسات
االعالمية كافة ،التحسس بدقة

املرحلة ومقتضياتها الوطنية».
ودعا «إىل جتنب التشويش
والتشكيك التحريض ،وإىل
املسؤولية
بروح
التحلي
اإلنسانية واألخالقية ،خصوصا
على مواقع التواصل االجتماعي,

ألن األزمة احلالية هي أبعد
من أن تكون استبدال حكومة
حبكومة وألن الضمانة الفعلية
هي يف الوحدة الوطنية ويف
يوحد اللبنانيني حتت
اعالم بناء
ِّ
سقف احلقيقة وجيعلهم على

املصلحة الوطنية العليا».
وقدمثن اجمللس الوطين لالعالم
«موقف فخامة رئيس اجلمهورية
هذا ،ويأمل من اإلعالم عموما
تهدئة األمور واستبعاد أي
سياسات حتريضية أيا كانت».
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لبنانيات

السنيورة :لبنان ال ميكن ان يكون يف موقع املعادي عون واصل مشاوراته والتقى سالم :االوضاع االقتصادية واملالية
واالمنية ممسوكة وشائعات تروج لالساءة اىل االستقرار
ألشقائه العرب ويف مقدمهم السعودية

اكد رئيس كتلة املستقبل
فؤاد
الرئيس
النيابية
السنيورة« ،ان البيان املشرتك
للكتلة واملكتب السياسي لتيار
املستقبل جاء ليضع األمور يف
نصابها وليصوب الوضع الذي
اختل يف لبنان».
واعترب على هامش استقباله
يف مكتبه يف اهلاللية  -صيدا
وفودا من املدينة واجلوار،
«ان هذه احلكومة تسببت بهذا
االختالل يف الوضع الداخلي
ويف الوضع اخلارجي ويف
عالقات لبنان العربية ،وهذا
األمر هو الذي ادى اىل استقالة
الرئيس احلريري ،وبالتالي
هناك ضرورة ألن يعود الزعيم
سعد احلريري كرئيس للحكومة،
ولكن حلكومة جديدة يكون فيها
وعي من قبل اجلميع بأن األمور
ال ميكن ان تستمر هكذا».
ورأى «ان لبنان ال ميكن ان
يكون يف موقع ضد اشقائه
العرب ،وقال»:هناك من يقول
ان عددا من األنشطة العسكرية
اليت يقوم بها «حزب اهلل»
يف سوريا والعراق والبحرين
والكويت واليمن وغريها واليت
تعادي مصاحل األمة العربية
ومصاحل العرب  ..لذلك كان
املقصود من بيان الكتلة
تصويب البوصلة بشكل واضح
وصريح ،حتى نستعيد التوازن
اخلارجي يف عالقة لبنان مع
العامل العربي ومع العامل،
التوازن بهذا الشأن هو العودة
اىل الشرعية العربية ونظام
املصلحة العربية ،فاملدى احليوي
للبنان واللبنانيني هو بعالقتهم
مع الدول العربية ،بدءا باململكة
العربية السعودية».
اضاف« :ان البيان املشرتك
للكتلة واملكتب السياسي لتيار
املستقبل جاء ليضع األمور يف
نصابها وليصوب الوضع الذي
اختل يف لبنان ..هذه احلكومة
جرى تطويق الرئيس احلريري
وبأدائها
برتكيبتها
فيها
واصبحت عمليا مسؤولة عن
هذا اإلختالل الكبري احلاصل يف
الوضع الداخلي ويف عملية اعادة
بناء الدولة على شروط الغالب
وكأن هناك مغلوبا وهذا ليس
حقيقة وليس صحيحا وال ميكن
ان حيصل ان يكون هناك غالب
ومغلوب يف لبنان .لقد تسببت
هذه احلكومة بهذا االختالل يف
الوضع الداخلي وتسببت بهذا

السنيورة مستقبال بعض الوفود

االختالل يف الوضع اخلارجي
ويف عالقات لبنان العربية
وهذا األمر هو الذي ادى اىل
هذه االستقالة ،وبالتالي هناك
ضرورة ألن يعود الزعيم سعد
احلريري كرئيس للحكومة ولكن
حلكومة جديدة وخيتار سعد
احلريري لذلك ،حكومة يكون
فيها وعي من قبل اجلميع بأن
األمور ال ميكن ان تستمر هكذا
وال ميكن ان يكون لبنان فيه
ما ينتج عنه خلل داخلي ..هذا
األمر جيب ان يعاجل بالعودة
اىل اتفاق الطائف والدستور،
وحنن ال نقول بأي طريقة اخرى
غري االلتزام مبا يقوله الدستور.
على هذا األساس ميكن ان
يصار اىل اعادة بناء الدولة
اللبنانية استنادا ايضا اىل روح
اتفاق الطائف».
وتابع« :اما بالنسبة للعالقات
اخلارجية فقد اصبح لبنان غريبا
يف حميطه وهناك من يريد اخذه
اىل حماور هي ضد مصلحته
وضد مصلحة ابنائه ،حنن
ما نقوله ان يعود لبنان اىل
املوقع الوسط غري املنحاز هذا
هو تاريخ لبنان وهذه مصلحة
لبنان وال ميكن ان يكون لبنان
يف موقع ضد اشقائه العرب».
واعترب «أن لبنان هو جزء من

هذا العامل وهناك عدد من
القرارات الدولية اليت اختذت
واليت ينبغي على لبنان ان
حيرتمها .لبنان ال يستطيع
ان يكون يف موقع املعاداة
للشرعية الدولية .لقد صيغ
بيان الكتلة واملكتب السياسي
وسليمة،
واضحة
بطريقة
وقال»:ان هناك خلال جيب ان
يصار إلصالحه ومبوافقة اجلميع
ألن اجلميع هلم مصلحة يف ذلك
واي واحد يرفض ذلك فكأنه
يقف ضد مصلحة اللبنانيني
مجيعا».
وردا على سؤال حول اعتبار
البعض بيان الكتلة واملكتب
بوجه
تصعيدا
السياسي
اململكة العربية السعودية،
قال السنيورة« :بيان الكتلة
لتيار
السياسي
واملكتب
املستقبل مل يكن تصعيدا بوجه
اململكة العربية السعودية،
فاململكة العربية السعودية
كان وما يزال هلا دور كبري يف
انقاذ لبنان يف كل احملطات
الصعبة اليت مر بها وهلا اياد
بيضاء وعالقة لبنان مع اململكة
العربية السعودي كانت وثيقة
وستظل وثيقة وسنعمل من
اجل أن تبقى وثيقة ملصلحة
كل اللبنانيني».

واصل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون لقاءات التشاور مع
القيادات الوطنية والشخصيات
السياسية واحلزبية والفاعليات،
اليت بدأها الثالثاء املاضي،
للبحث يف النتائج املتأتية عن
استقالة رئيس احلكومة سعد
احلريري من اخلارج.
ويف هذا السياق ،التقى عون
اليوم يف القصر اجلمهوري
يف بعبدا الرئيس متام سالم
الذي غادر دون االدالء بأي
تصريح.
والتقى وفد اهليئات االقتصادية
برئاسة الوزير السابق عدنان
القصار ،كما التقى وفدا من
نقباء املهن احلرة ووفدا من
االحتاد العمالي العام برئاسة
الدكتور بشارة االمسر.
وأطلع عون الوفود على
صورة االتصاالت ولقاءات
التشاور اليت جيريها ملعاجلة
مسألة اعالن الرئيس احلريري
استقالة احلكومة من خارج
لبنان والظروف اليت رافقت
وال تزال هذا االعالن .وشدد
خالل لقاءاته على االهتمام
باحملافظة على الوحدة الوطنية،
الفتا اىل ان «االجراءات اليت
اختذت للمحافظة على االستقرار
االمين واملالي مستمرة وقد
حققت اهدافها» .ونوه بتجاوب
القيادات اللبنانية على اختالف
انتماءاتها مع دعواته للتهدئة
وتعزيز الوحدة الوطنية ،الفتا
اىل «ضرورة التنبه للشائعات
اليت تروج من حني اىل آخر بهدف
االساءة اىل االستقرار».
وأكد انه ال يزال عند املوقف
الذي اعلنه منذ السبت املاضي
جلهة ضرورة عودة الرئيس
احلريري اىل لبنان للبحث معه
يف اسباب االستقالة والتأكد
من ظروفها الختاذ املوقف
املناسب منها .وسجل عون

الرئيس عون مستقبال الرئيس سالم

ارتياحه اىل «املواقف الدولية
اليت صدرت عن دول شقيقة
وصديقة ،وأكدت التضامن
مع لبنان وجددت التزامها
الدعم الذي تقدمه له على
خمتلف املستويات» .ودعا
اىل عدم القلق «الن االوضاع
االقتصادية واملالية واالمنية
ممسوكة ،واملطلوب املزيد من
التضامن وتوحيد الصف لتجاوز
الظرف الراهن ملا فيه خري
لبنان واللبنانيني».
من جهتها ،أكدت وفود
اهليئات االقتصادية ونقباء
املهن احلرة واالحتاد العمالي
العام ثقتها باملعاجلة اليت يقوم
بها رئيس اجلمهورية للخروج
من األزمة الراهنة ،واضعة
امكاناتها بتصرفه ومنوهة
«مبواقف الرئيس عون الوطنية
واجتماعات التشاور اليت عقدها
ملشاركة اجلميع يف مقاربة هذه
الظروف».
وأكد األمسر يف بيان وزعه

«أولوية
العمالي
االحتاد
واملالي
األمين
االستقرار
والنقدي وعدم االجنرار إىل
أي موقف يعكر العالقات
االجيابية السائدة على خمتلف
املستويات».
وشدد على «مسؤولية وسائل
اإلعالم والربامج احلوارية يف
تنفيس االحتقان وإجياد مناخات
للحوار بني اللبنانيني بعيدا عن
التشنج والتفرقة».
وأشار باسم االحتاد إىل أن
«الوضع الذي يقوده فخامة
الدولة
وأركان
الرئيس
حيتاج إىل دعم ومساندة من
مجيع اللبنانيني واحلفاظ على
اهلدوء الكامل يف هذه املرحلة
املصريية من تاريخ لبنان ملا
يف ذلك من انعكاسات إجيابية
على جممل الوضع االقتصادي
واألمين ،مبا جينب البالد بعض
مناخات االستغالل اليت قد تنشأ
من أي حتركات غري منسقة أو
فردية».

السبهان :االجراءات يف تصاعد حتى تعود
األمور اىل نصابها الطبيعي

احلريري استقبل سفريي فرنسا وبريطانيا يف
السعودية وديبلوماسيني
صدر عن املكتب االعالمي
للرئيس سعد احلريري ما يلي:
سعد
الرئيس
«استقبل
احلريري يف دارته يف الرياض
ظهر امس (االربعاء) االول

السفري الفرنسي يف اململكة
فرنسوا
السعودية
العربية
غوييت.وكان الرئيس احلريري
قد استقبل امس رئيسة بعثة
االحتاد االوروبي يف اململكة

ميشال سريفون دورسو وأول
من امس على التوالي القائم
باالعمال األمريكي يف الرياض
كريستوفر هينزل والسفري
الربيطاني ساميون كولينز.

غرد وزير الدولة السعودي
لشؤون اخلليج ثامر السبهان عرب
«تويرت» وقال« :كل االجراءات

املتخذة تباعا ويف تصاعد
مستمر ومتشدد ،حتى تعود
االمور لنصابها الطبيعي».
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اسرتاليا يف اسبوع

وزارة الصحة يف والية نيو ساوث
ويلز حت ّذر من موسم اخلفافيش

أصدرت السلطات الصحية يف
والية نيو ساوث ويلز حتذيرا
جديدا حول املخاطر الصحية اليت
قد تتسبب بها اخلفافيش مع
بدء موسم تكاثرهم يف الوالية.
ViCKy
الطبيبة
وقالت
 ShePPeardمن وزارة الصحة
التابعة للوالية إن السلطات
الصحية رصدت أربعة خفافيش
«ليسا»
بفريوس
مصابون
اخلطري هذه السنة.
ويف حال انتقل هذا الفريوس
اىل االنسان قد يتسبب مبرض
خطري عوارضه شبيهة بعوارض
َ
الكلب ،يف حال مل يتم
داء

معاجلته بشكل سريع.
وحيصل عادة االحتكاك بني
البشر واخلفافيش خالل موسم
تكاثرهم يف شهري تشرين
األول/أكتوبر وتشرين الثاني/
نوفمرب ،ويشهدان وقوع صغار
اخلفافيش على األرض ويقوم
عادة بعض األشخاص بالتقاطهم
إلنقاذهم.
وشدد الطبيبة ShePPeard
على اهمية عدم التقاط صغار
اخلفافيش لتجنب االحتكاك
معهم والتقاط العدوى منهم.
املصدرSBS :

هانسون تشبّه الضرائب على
املشروبات الكحولية باالغتصاب!

بعد انتشار فيديو لزعيمة حزب
أمة واحدة بولني هانسون وهي
حتتفل وتطلق محلتها االنتخابية
يف والية كوينزالند مستخدمة
زجاجة شامبانيا تعرضت هانسون
حلملة انتقادات الذعة خاصة وأنها
وصفت ارتفاع اسعار الكحوليات
وفرض احلكومة للضرائب على
املشروبات الروحية باغتصاب
احلكومة للمستهلك.
هانسون اليت اعتربت ان
حزبها سيفوز بعشرة مقاعد
يف انتخابات كوينزالند انتقدت
وسائل االعالم اليت تناقلت خرب
استخدامها لشمبانيا رخيصة

ً
قائلة ان زجاجة الشمبانيا
الثمن
كانت هدية من القناة التاسعة
ومن مراسل القناة الذي طلب
منها أن تفتح الزجاجة وترش
احلافلة بها احتفا ً
ال بإطالق
محلتها االنتخابية.
ويف تصرحيات اخرى قالت
إن رئيسة حكومة
هانسون
ّ
كوينزالند احلالية aNNaStaCia
 PalaSzCzuKتفتقر للرؤية
الناجح
القائد
وملواصفات
واضافت أنها سئمت من
األحزاب الكربى وسياساتهما.
املصدرSBS :

 12.6مليون اسرتالي شاركوا بالتصويت ،ماهي توقعاتكم للنتائج؟
أقفل باب املشاركة يف استطالع
احلكومة الربيدي اخلاص بتشريع
زواج املثليني بعد أن أعاد 12.6
مليون اسرتالي استماراتهم
ملكتب
بالتصويت
اخلاصة
االحصاء السكاني.
وحبسب أرقام مكتب االحصاء
فإن  %78.5من األسرتاليني
ّ
قاموا
للتصويت
املؤهلني
باإلدالء بأصواتهم بعد أن كان
آخر موعد لتسلم االستمارات
يف متام الرابعة والنصف مساء
الثالثاء السابع من تشرين
الثاني نوفمرب.
أن آخر
بالذكر
ومن اجلدير
ّ

استطالعات الرأي اخلاصة بتشريع
أن محلة الـ
زواج املثليني أظهرت ّ
«نعم» ستفوز بالتصويت بنسبة
ً
وأن  %64من
خاصة
%60
ّ
املشاركني باستطالع لصحيفة
الـ guardiaN eSSeNtial
قالوا أنهم صوتوا بنعم يف حني
قال  %31منهم أنهم صوتوا بال
و  %5من املشاركني امتنعوا
عن االفصاح برأيهم.
ويف حني اليزال تشريع زواج
مثليي اجلنس من أكثر املواضيع
سخونة على الساحة احمللية
تعترب زعيمة املعارضة يف جملس
الشيوخ  PeNNy WoNgأن

تيار املستقبل منسقية سيدني
تضامنا مع الرئيس الحريري
أقام تيار املستقبل منسقية سيدني يوم الثالثاء
يف  ٧/١١/٢٠١٧يف مركز التيار يف بانشبول
وقفة تضامنية مع دولة الرئيس سعدالدين
الحريري ولتقديم الدعم الكامل لقراراته ومواقفه
الوطنية الشريفة والصادقة والتي تنبع من محبته
لبلده وإخالصه ملبادئ واهداف الرئيس الشهيد
رفيق الحريري ومسريته وتطلعات الشعب
اللبناني وثورة األرز يف  ١٤آذار .وباالخص
تضامنا مع قرار دولته باالستقالة الذي جاء يف
سياق االعرتاض على تصرفات شركاء يف الوطن
تتناقض مع املصلحة العليا للبنان واللبنانيني.
ان قرار دولة الرئيس باالستقالة ما هو اال
ناقوس إنذار من خطر محدق بلبنان ان استمرينا
بالرضوخ لالمر الواقع واالحتكام لقوة والسالح.
تيار املستقبل يشكر ابناء الجالية أحزابا
وجمعيات ومؤسسات وفعاليات وأفرادا وكل
من أمّ مركزه تعبريا عن تضامنه ودعمه لدولة
الرئيس الحريري راجني ان تكون هذه االستقالة
فأل خري على لبنان واللبنانيني أجمعني.
الشؤون األعالمية فيصل قاسم

االستفتاء سيغري حياة الكثريين
من مثليي اجلنس.
أما زعيم املعارضة الفدرالية
ّ
ورئيس الوزراء مالكوم ترينبول
ووزيرة اخلارجية جولي بيشوب
فأكدوا مرارًا وتكرارًا انهم

صوتوا بـ «نعم» .
واليوم تنتظر أسرتاليا الساعة
العاشرة صباحًا من يوم 15
تشرين االثين نوفمرب وهو موعد
االعالن عن نتائج االستفتاء.
املصدرSBS :

احلكومة حت ّذر حمتجزي مانوس :سيتم
اجالؤكم بالقوة خالل يومني

ّ
حذرت سلطات بابوانيوغيين
اليوم احملتجزين يف مركز
مانوس العتقال طاليب اللجوء
من أنها ستمنحهم يومني فقط
ملغادرة املركز الذي أقفل يوم
احلادي والثالثني من الشهر
املاضي واال ستستخدم القوة
إلجالئهم.
األخرية
املعلومات
وحبسب
ستقوم احلكومة بإجالء احملتجزين
بالقوة إذا رفضوا اخلروج من
املركز طوعًا كما وأن احلكومة
أكدت للمحتجزين أنهم لن
يتعرضوا ألي خماطر أمنية اذا
قرروا مغادرة املركز املقفل.
كما وقامت السلطات يف بابوا
نيوغيين بوضع منشور على
صفحتها االلكرتونية لتحذر
احملتجزين من ضرورة اخالء
املركز فورًا ألسباب تتعلق
بسالمتهم الصحية .واضافت
السلطات أن أماكن االقامة
البديلة ستوفر للمحتجزين املاء
الصحية
واخلدمات
والغذاء
الضرورية.
واليزال حتى اآلن  606رجل يف
مانوس بعد أكثر من اسبوع من
اقفال املركز.
ويف ذات السياق قام أربعة
اشخاص يف سيدني بتسلق مبنى
األأوبرا هاوس الشهري لالحتجاج
على ماحيصل ي مانوس ورفعوا
الفتة كتب عليها أن اسرتاليا
اليوم باتت األوىل يف العامل
من ناحية القسوة والوحشية يف
التعامل مع الجئي مانوس.
الشرطة قامت الحقًا باستخدام
اهلليكوبرت والقوات اخلاصة
إللقاء القبض على الناشطني

األربعة.
ومن ناحية أخرى انضمت جمموعة
من اجلدات األسرتاليات إىل
حتركات شعبية من اجملتمع
املدني تهدف إىل تقديم الدعم
املادي واملعنوي لالجئي مانوس
الذي اليزالون يف املركز املقفل
بالرغم من رفض احملكمة العليا
يف بابوا نيو غيين اعادة اخلدمات
للمركز كاملاء والكهرباء.
اجلدات تنحدرن من منطقة
 Kyogleمشال والية NSW
وتعملن على اليوم على دعم
احملتجزين عن طريق التحدث
معهم يوميًا لتحسني وضعهم
النفسي كما قمن بارسال
اهلواتف احملمولة للمركز املقفل
لتسهيل التواصل معهم يوميًا.
 Bridget Carrهي احدى
اجلدات املشاركات بهذه املبادرة
االنسانية وتقول انها تفضل
استخدام الفيسبوك للتواصل مع
ً
خاصة أنهم اليتحدثون
احملتجزين
االنكليزية بطالقة.
أما  Melita luCKفتقوم
ّ
بكتابة الرسائل للمحتجزين يف
مانوس وناورو واليوم تقول
انها سعيدة جدًا لتلقيها الرد
بعد أن وصلت احدى رسائلها
وقامت
كما
للمحتجزين.
بارسال
Melita luCK
املال ملساعدة احملتجزين على
شراء اللوحات املولدة للطاقة
الشمسية كبديل عن الكهرباء.
وحبسب اجلدات يقوم مئات
األسرتاليني يوميًا بالتواصل
مع الجئي مانوس لتقديم الدعم
النفسي هلم.
املصدرSBS :

احملكمة ترفض طلب إعادة املاء والكهرباء والطعام إىل مركز الالجئني يف جزيرة مانوس

رفضت احملكمة العليا يف بابوا
نيو غينيا امس الثالثاء طلبا
تقدم به حمامون إلعادة اخلدمات
إىل مركز االعتقال املغلق ،لكن
احملامني تعهدوا باستئناف قرار
ثبت أن املوقع اآلخر
احملكمة إذا ُ
يف منطقة لورنغاو ليس جاهزا.
ويقول الالجئون الذين ما
يزالون يف املركز على الرغم من
إغالقه إن القرار يعين أنه ليس
هناك عدالة ،وأنهم اعتادوا
على قرارات جمحفة حبقهم
متهمني احملكمة بأنها مسيسة
وبأنها ختضع لرغبات احلكومة
األسرتالية.
وحتدثنا مع الوزير املساعد لوزير
اخلزانة مايكل سكر وسألناه ما
هو الشعور العام كما يراه حول
ما جيري يف جزيرة مانوس،
فقال الوزير سكر إن غالبية

الناس تؤيد سياسة احلكومة
املتشددة اخلاصة حبماية احلدود
واحلفاظ على أمن أسرتاليا.
وقال الوزير سكر إن الالجئني
لديهم خيار آخر وهو اخلروج
واالستقرار يف منطقة أخرى من
اجلزيرة ،وشدد على أن أسرتاليا
لن تسمح بأي تصرف يعطي
ملهربي البشر الضوء األخضر
للبدء بنقل أشخاص عرب البحر،
ولن يدخل أي شخص يأتي عرب
البحر إليها.
احملامي بن لوماي قال إن
احملكمة العليا يف بالده حكمت
بأن حكومة بي أن جي أصبحت
مسؤولة عن طاليب اللجوء منذ
 31من اوكتوبر وليس أسرتاليا،
وأنه يتوجب على بي أن جي أن
تتواصل مع دولة ثالثة اآلن من
أجل حل هذه األزمة.

ووعد بأنه سيتفحص املوقع
اآلخر والتسهيالت املوجودة
فيه ،وإنه إن مل يكن حبالة
جيدة فسوف يعود مرة ثانية
إىل احملكمة.
كما وحتدثنا مع الالجئ عبد

العزيز آدم الذي قال إن الرجال
الذي يرتاوح عددهم اآلن حبدود
الستمئة رجل ،باقون وصابرون،
حممال أسرتاليا مسؤولية ما
حيصل.
املصدرSBS :
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عــرب وعــالم

 %46من حاالت الطوارئ اليت تدخل مستشفى
مقتل طالبني يف سيدني بعد اصطدام سيارة
بالكتاون يف سيدني هلا عالقة بالسكري! خارجة عن السيطرة مببنى تابع ملدرسة ابتدائية

يقوم جمموعة من الباحثني يف
كلية اللغات والثقافات التابعة
جلامعة سيدني بإجراء دراسة
حول مفهوم الصحة وكيفية
التعامل مع مرض السكري بني
أفراد اجلالية العربية.
وتسعى الدراسة إىل مجع
بيانات عن األشخاص املصابني
بالسكري يف سيدني عن طريق
لقائهم واحلديث معهم يف
منطقة باراماتا.
ويأمل العاملون يف هذه الدراسة
أن حيصلوا على مشاركات من
أبناء اجلالية كمتطوعني كي يتم
حتليل بياناتهم وإدراج نتائجها
فيها وللحديث بتفاصيل هذا
املوضوع استضاف برنامج البيت
بيتك الدكتورة نسرين بشري
وهي إحدى الباحثات العامالت
على هذه الدراسة.
وحتدثت إىل دياال العزة وسناء
وهيب عن مراحل الدراسة وأهمية
مشاركة املتطوعني عن طريق
تسجيل روتني حياتهم اليومي
مع مرض السكري .وأشارت يف
بداية حديثها إىل بعض احلقائق

واألرقام عن مرض السكري يف
أسرتاليا من بينها أن مرض
السكري من اسرع االمراض
ويوصف بأن
انتشارا يف العاملُ ،
النوع الثاني من السكري يعد
وباء القرن الواحد والعشرين.
يعاني  1.7مليون شخص يف
أسرتاليا من السكري و نصف
مليون من النوع الثاني من
السكري .كما أن  2مليون
اسرتالي يعانون من ارتفاع
السكري يف الدم.
 46%من مرضى قسم الطوارئ يف
مستشفى بالكتاون إما معرضني
لالصابة بالسكري او مصابني
فعال كما أن ثلثهم ال يعلمون أن
لديهم ارتفاع يف نسبة السكر يف
الدم.
املعلومات
من
للمزيد
الدراسة
يف
وللمشاركة
يرجى االتصال بالدكتور علي
ِ
الدهش (ALi. ، 2935136990
ALdAhESh@SydnEy.
 )EdU.AUأو بالدكتورة نسرين
بشري (.0286270922
املصدر :اس بي اس

اقتحمت سيارة خرجت عن
السيطرة مدرسة يف غرب
سيدني أدت اىل وفاة طالبني
ووصفت السلطات االمنية
والصحية احلادثة باجملزرة.
ويف تفاصيل احلادثة ،اصطدمت
سيارة تويوتا اليت كانت تقودها
امرأة مببنى تابع ملدرسة
بانكسيا ( )BAnkSiAاالبتدائية
الواقعة يف منطقة غرينيكر
( )GrEEnACrEالساعة 9:45
صباح الثالثاء املاضي.
طالب
مخسة
ادخال
ومت
ويستميد
مستشفى
اىل
( )WEStmEAdلألطفال فور
حصول احلادثة ،لتؤكد الشرطة
فيما بعد خرب وفاة طالبني
يبلغان من العمر  8سنوات.
وحسب التصرحيات اليت أدلت
بها الشرطة منذ قليل ،تقوم
حاليا السيدة اليت كانت تقود
السيارة مبساعدة الشرطة يف
حتقيقاتها واليت تتعامل مع

عملية االقتحام كحادثة
مقصودة أو مفتعلة.

غري

ووصف نائب قائد الشرطة يف
والية نيو ساوث ويلز ستورت
مسيث ما حصل باحلادثة املروعة
وأكد على أن مجيع املتواجدين
والسلطات
احلادثة
وقت
الصحية واألمنية تعاملوا مع ما
حصل بشكل جيد جدًا .
من جهة أخرى ،قالت مديرة
نيو
والية
يف
االسعاف
ساوث ويلز StEPhAniE
 rAdnidGEإنه عند وصول
سيارات االسعاف اىل موقع
احلادثة ،تفاجأوا حبجم األضرار
واألذى الذي تسببت به احلادثة
وظهرت على الطالب واملدرسني
مالمح الصدمة والذهول  ،ولكن
عناصر االسعاف سيطروا على
الوضع بشكل فعال.
املصدر :اس بي اس

«أنا حزين ألن الولد الذي مات كان صديقي»

الصدمة النامجة عن احلادثة
املروعة اليت أدت اىل مقتل
صبيني يف الثامنة من العمر
وهما على مقاعد الدراسة يف
مدرسة  BAnkSiAيف منطقة
غرب سدني ،مل تقتصر على
GrEEnACrEفقط،
سكان
بل مست قلوب الناس عامة
واالهالي بشكل خاص.
تسبب حادث اصطدام سيارة
خارجة عن السيطرة كانت
تقودها مها الشناق وهي يف
الثانية واخلمسني من العمر
مبقتل طالبني وجرح آخرين يف
املكان الذي ُي عد األمن للولد
بعد بيت أهله.
وألقيت التهم على السائقة
واإلهمال
اخلطرة
بالقيادة
املسبب بوفاة  ،ومت اطالق
سراحها بكفالة مشروطة على ان
متثل امام احملكمة يف بانكستاون
يف التاسع والعشرين من الشهر
احلالي.
اثر هذه الفاجعة ،تراكمت
الزهور على سور املدرسة وبادر
األهالي والطالب وذوو النوايا
احلسنة بتالوة الصلوات وزيارة
املكان بصمت وخشوع.
وزار ميكروفون اس بي اس
عربي  24مدرسة BrAnkSiA
اليت فتحت أبوابها للطالب

االرشاد
خدمة
وعرضت
واملساعدة النفسية على الطالب
وأهاليهم على حد سواء.
التقى ميكروفون اس بي اس
عددا من األهالي الذين أبدوا
الشديد
وحزنهم
تعاطفهم
وأسفهم على ما حدث.
وتغيب عدد كبري من الطالب عن
املدرسة يف اليوم التالي وكان
احلضور خجوال وحزينا ،التقى
ميكروفون اس بي اس بعض
االهالي وسأهلم عن رأيهم بقرار
املدرسة مبزاولة الدوام فكانت
اآلراء متنوعة بني من اعترب ان
عدم اقفال املدرسة اليوم مبثابة
موقف داعم لألهل ويساعد
الطالب على العودة اىل احلياة
املدرسية الطبيعية ومن كان
رافضا له.
وأمام حادث مفجع كهذا يقف
املرء متسائال ومعيدا حساباته
،هل باإلمكان تغيري ما كان،
وما الذي ميكن فعله لتحول هذه
املأساة دون حدوث أخرى.
وكما يقال :ان اجلمرة حترق
املوضع الذي تقع فيه ،أال ان
املؤاساة واملشاركة يف احلزن
والتعاضد ال بد أن ُيشعر األهل
الذين خسروا أطفاهلم ّ
برشة ماء
وقليل من التعزية والسلوان.
املصدر :اس بي اس

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

آخر سيارة هولدن تكتب شهادة وفاة الصناعة يف أسرتاليا
أسدل الستار على صناعة
السيارات يف أسرتاليا ،فقد
أغلقت شركة هولدن  -التابعة
لشركة جنرال موتورز ،آخر مصنع
جتميع سيارات رئيسي يف البالد
يوم اجلمعة من االسبوع املاضي،
منهية بذلك صناعة دامت قرنا
من الزمن ،كانت تشكل حجر
األساس يف قطاع التصنيع يف
أسرتاليا.
والشركة ال تأتي جبديد فهي
تسري بذلك على خطى شركيت
فورد وتويوتا لوقف التصنيع
احمللي ،يف الوقت الذي فشلت
فيه شركات صناعة السيارات
يف التكيف مع اخنفاض الرسوم
على
املفروضة
اجلمركية
الواردات اآلسيوية األرخص
مثنا ،عقب توقيع صفقات جتارة
حرة أغرقت السوق بالواردات
الرخيصة.
على أن املشاكل ليست مقتصرة
على أسرتاليا ،فاألخرية واحدة
من االقتصادات املتطورة اليت
تكافح من أجل التنافس ،يف
الوقت الذي يتحول فيه قطاع
تصنيع السيارات العاملي بشكل
متزايد إىل األسواق الناشئة مثل
املكسيك ،حيث تكون تكلفة
اإلنتاج أقل.
يثري إغالق شركة هولدن
تساؤالت ويزيد من حدة النقاش
حول قابلية البقاء طويلة األجل
لإلنتاج يف الدول األغنى يف
العامل.
يقول فيليب مونوز ،حملل قطاع
السيارات العاملي الذي يعمل
لدى وكالة جاتو داينامكس:
«التحول العاملي يف اإلنتاج
هو أحد العواقب املرتتبة على
اتفاقيات التجارة احلرة ما بني
البلدان ذات االختالفات الكبرية
يف تكاليف العمالة».
يف أمريكا الشمالية ،ال تزال
السيارات
صناعة
شركات
تستثمر يف املكسيك ،على الرغم
من التهديدات اليت يفرضها
الرئيس األمريكي دونالد ترمب
على شركات صناعة السيارات
اليت حتول إنتاجها إىل خارج
الواليات املتحدة.
بدأت شركة أودي باستخدام
لإلنتاج
كمركز
املكسيك
العاملي للسيارات الفاخرة ذات
االستخدامات الرياضية من طراز
 ،Q5يف الوقت الذي تفتتح فيه
شركة بي إم دبليو أيضا مصنعا
هلا إلنتاج سيارات من السلسلة
الثالثة لطرحها يف السوق
العاملية هناك.
كما تعتزم شركة تويوتا أيضا
نقل إنتاجها لسيارات الكوروال
إىل املكسيك ،يف الوقت الذي
تعمل فيه شركة جنرال موتورز
بتوسيع مصانعها يف البالد.
كانت شركة فورد تعتزم
إنتاج طراز فوكس التالي يف
املكسيك ،إال أنها حولت اإلنتاج
إىل الصني.
شركة فولفو ،اململوكة من
قبل شركة جيلي يف الصني،
تستخدم أيضا الصني كقاعدة
تصدير عاملية لسيارات الصالون
من طراز .S90
يف أوروبا ،كانت هنالك موجة
من االستثمارات من قبل
شركات جاكوار ،الند روفر،

وفولكس واغن ،وداميلر املالكة
ملرسيدس ،يف مصانع السيارات
املوجودة يف سلوفاكيا وبولندا
يف أوروبا الوسطى والشرقية،
حيث تكاليف التصنيع أقل كثريا
مما هي يف أملانيا واململكة
املتحدة.
التصنيع يف البلدان ذات
التكلفة املرتفعة مثل أسرتاليا
«يكون معقوال فقط عندما يكون
لديك مركز تصدير» ،كما يقول
جورج غالريز ،حملل يف قطاع
السيارات يعمل لدى وكالة
إيفركور آي إس آي.
وتعتمد بلدان مثل اململكة
املتحدة وأملانيا على الصادرات
حيث يباع حنو  80يف املائة
من السيارات املصنعة يف كال
البلدين يف اخلارج.
هذا الرتكيز على الصادرات
يضع الرتكيز على اتفاقيات
التجارة احلرة ،اليت استشهد بها
أنصار الربيكسيت يف اململكة
املتحدة كوسيلة لفتح األبواب
أمام بيع السيارات الربيطانية
إىل بلدان مثل الواليات املتحدة
والصني.
يف أسرتاليا حيث شهدت
اتفاقية للتجارة احلرة مع تايالند
إغراقا للسوق بسيارات أرخص
مثنا  -والواليات املتحدة ،هنالك
حالة مزاجية سلبية بشكل أكرب
حول املنافع املتأتية من إبرام
اتفاقيات جتارة حرة.
أكثر من أية اتفاقية أخرى،
تسلط اتفاقية التجارة احلرة
املربمة يف أمريكا الشمالية بني
الواليات املتحدة واملكسيك
وكندا (نافتا) الضوء على خماطر
اتفاقيات التجارة احلرة بالنسبة
للبلدان املتقدمة.
ساعدت اتفاقية نافتا يف طفرة
االزدهار اليت شهدها قطاع
تصنيع السيارات يف املكسيك
للتحول من صناعة صغرية إىل
قوة عاملية خالل عقدين من
الزمن ،لكن بالنسبة للواليات
املتحدة ،فقد شهدت استنزافا
يف الوظائف وصوال إىل اجلنوب
األرخص.
هذا الضغط على الوظائف
دفع الرئيس ترامب ألن يطلق
على نافتا اسم «أسوأ صفقة
يف التاريخ» وأدت أيضا إىل
انسحاب الواليات املتحدة من
الشراكة عرب الباسفيك  -اتفاقية
ما بني  12بلدا متامخة للمحيط
مبا يف ذلك اليابان والواليات
املتحدة.

تقول جيسيكا غالدستون ،وهي
شريكة يف الشركة القانونية
كليفورد تشانس يف مقرها يف
لندن« :من املهم متاما أن تكون
اتفاقية التجارة احلرة ناجحة حقا
بالنسبة للشركات من الناحية
العملية .ألنه من دون الدراسة
املتأنية ،قد تتسبب االتفاقية
يف ظهور عوائق كبرية ليس
هلا عالقة بالرسوم اجلمركية،
األمر الذي قد يتسبب يف حتييد
تام للمزايا اليت جيري التفاوض
بشأنها».
منذ أن وقعت كانبريا اتفاقية
جتارة حرة مع بانكوك يف عام
 ،2005اشرتى املستهلكون
مليون
2.26
األسرتاليون
مركبة مستوردة من تايالند،
وفقا للغرفة الفيدرالية لصناعة
السيارات يف أسرتاليا .مع ذلك،
عندما حاولت كل من شركيت
هولدن وفورد تصدير السيارات
املصنوعة يف أسرتاليا إىل
تايالند ،اشتكتا من أنهما غالبا
ما كانتا تواجهان حواجز خفية
ال عالقة هلا بالرسوم اجلمركية
جعلت الصادرات غري مستدامة.
يقول بول باستيان من احتاد
عمال التصنيع يف أسرتاليا:
«كانت اتفاقية التجارة احلرة
التايالندية صفقة مبسار واحد،
فهي مل تقدم ميدانا متكافئا
تصنيع
لشركات
بالنسبة
السيارات لدينا».
على الرغم منه أنه ال شك يف
أن تدفق السيارات الرخيصة
وفر ملزيد من الناس إمكانية
احلصول على السيارات ،وهي
خطوة هلا فوائد حمتملة بالنسبة
لالقتصاد األوسع نطاقا ،إال أن
هذا التدبري كان له أثر سيئ يف
الصناعة ،وتراجع إنتاج السيارات
مبقدار النصف ما بني العامني
 2004و 2012إىل حنو  220ألف
مركبة  -من شركة تويوتا 100
ألف سيارة ،ومن شركة هولدن
 80ألف سيارة ،ومن شركة
فورد  40ألف سيارة.
كما أدى التخلص من الرسوم
اجلمركية املرتفعة املفروضة
على الواردات أيضا إىل إجياد
سوق سيارات حملية ،حيث
باعت  67شركة ذات عالمات
جتارية  350طرازا يف عام 2014
يف سوق حتقق مبيعات سنوية
حجمها  1.1مليون سيارة قيمتها
 40مليار دوالر أسرتالي.
وكان هذا أكثر مما مت حتقيقه
يف كل من الواليات املتحدة،

حيث كانت املبيعات  17مليون
وحدة ،أو الصني ،اليت حققت
مبيعات بلغت قيمتها  23مليون
سيارة يف العام نفسه.
يقول روي غرين ،عميد يف
كلية األعمال يف جامعة سيدني
للتكنولوجيا« :املنافسة تزداد
حدة .تايالند أصبحت منذ اآلن
قوة كبرية يف آسيا وتعمل على
استيعاب كل اإلنتاج األسرتالي
لشركة تويوتا .أما الصني فهي
قوة عاملية ناشئة جديدة».
كما يقول إنه لكي تبقى
شركات صناعة السيارات على
قيد احلياة يف االقتصادات
ذات التكلفة املرتفعة ،حتتاج
إىل تضمني مستوى مرتفع من
الروبوتات والتشغيل اآللي يف
العمليات التشغيلية ،والتكامل
بشكل كلي مع األسواق العاملية
وسالسل التوريد ،وأن تكون
قادرة على ختصيص منتجات
للمستهلكني األفراد ،وتقديم
تصاميم ذات طراز عاملي.
االستخدام املتزايد للروبوتات قد
يساعد يف ترجيح كفة امليزان
املتقدمة،
البلدان
ملصلحة
حبسب ما يقول الدكتور سام
لوتريل ،شريك يف الشركة
القانونية كليفورد تشانس يف
مقرها يف أسرتاليا .كما يقول:
«قطاع صناعة السيارات هو
أحد الصناعات األكثر استخداما
لألمتتة يف العامل».
«تقوم الروبوتات بأداء معظم
اخلطوات الرئيسة يف خط
اإلنتاج .عندما تقوم الروبوتات
بأداء األعمال ،تبدأ عملية
استبدال تكاليف األجور بفواتري
استهالك الكهرباء».
وهذا ال يشكل عزاء يذكر
بالنسبة للعمال املوجودين يف
مصنع التجميع أدياليد التابع
لشركة هولدن البالغ عددهم
 900شخص ،أو غريهم ممن
يعملون يف العامل الصناعي،
حيث التنافس النشط على
التكاليف لديه أثر مماثل.
يقول جو سبوير ،مدير معهد
التحويل الصناعي يف جامعة
فليندرز« :من النادر جدا خسارة
صناعة كاملة ،وانتهاء قطاع
صناعة السيارات يف أسرتاليا
هو مبنزلة حتذير مفيد للبلدان
األخرى بشأن ما ميكن أن حيدث
فيما لو كانت تشعر بالتناقض
إزاء الصناعة .هذا الوضع يتعزز
يف مكان آخر».
املصدر :اس بي اس

كيف يعمل نظام نقاط رخصة القيادة
اجلديد
القادم
يتساءل
إىل اسرتاليا عن نظام الـ
 Demerit PointSأي النقاط
ً
وعادة ما
اخلاصة برخصة القيادة
ينشغل البعض بالتساؤل ايضًا
عن املدة اليت جيب أن تنقضي
قبل ان تعود النقاط اليت
خسرها السائق بسبب خمالفة
مرورية مهما كان نوعها.
حبسب موقع هيئة الطرق والنقل
اخلاص بوالية nSW WWW.
 rmS.nSW.gov.auخيصص
عدد حمدد من النقاط لرخص
القيادة حبسب اختالفها .فعلى
سبيل املثال حيصل السائق الذي
يقود مبوجب رخصة غري مقيدة
unreStricteD licence
على  13نقطة يف حني حيصل
السائق الذي يقود مبوجب رخصة
ProfeSSional DriverS
أي السائقني العاملني يف قطاع
نقل البضائع بني الواليات
أو سائقي احلافالت العمومية
والتاكسي على  14نقطة.
السائق الذي يقود مبوجب
الرخصة املؤقتة ( P2اخلضراء
اللون) حيصل على  7نقاط
والسائق مبوجب رخصة P1
(احلمراء اللون) حيصل على 4
أما السائقني املتدربني
نقاطّ .
من محلة الرخصة  lفيحصل على
 4نقاط ايضًا.
ويف حال مت ضبط السائق الذي
يقود مبوجب رخصة غري مقيدة
unreStricteD licence
وخسر نقاط جمملها  13إىل
 15فيتم ايقاف رخصته ملدة
أم اذا كان جممل
ثالثة اشهر ّ
النقاط اليت خسرها من  16إىل
 19فيخسر رخصته ملدة  4أشهر
واذا خسر أكثر من عشرين نقطة
فيتم ايقافه عن القيادة ملدة 5
أشهر.
وبالنسبة للسائقني مبوجب
الرخص املؤقتة  P1و P2
ورخصة التدرب  lفيتم ايقافهم
يف حال خسارتهم للنقاط
احملددة هلذا النوع من الرخص
ملدة  3اشهر.

وللمتسائلني عن قيمة املخالفات
وعدد النقاط اليت خيسرها
السائق اذا جتاوز احلد املسموح
به للسرعة القصوى فتحدد
هيئة الطرق والنقل املخالفات
كما يلي:
 عند ختطي السرعة احملددةبأقل من  10كم يف الساعة قد
تصل املخالفة إىل .$2200
 عند ختطي السرعة احملددةبأكثر من  10كم يف الساعة
وأقل من  20كم يف الساعة
تصل املخالفة إىل .$2200
 عند ختطي السرعة احملددةبأكثر  20كم يف الساعة وأقل
من  30كم يف الساعة تصل
املخالفة إىل .$2200
 عند ختطي السرعة احملددةبأكثر من  30كم يف الساعة
وأقل من  45كم يف الساعة
تصل املخالفة إىل  $2200مع
خسارة الرخصة ملدة أقلها 3
أشهر.
 عند ختطي السرعة احملددةبأكثر  45كم يف الساعة ترتاوح
املخالفة من  $2530إىل $3740
مع خسارة الرخصة ملدة اقلها
 6أشهر.
ويف حال مت ضبطك وأنت تقود
بسرعة  45كم يف الساعة أكثر
من السرعة احملددة فيتم الغاء
أما اذا
رخصة قيادتك فورًا ّ
اجتزت السرعة بنسبة  30كم
يف الساعة وأقل من  45كم يف
الساعة فسيتم ايقاف رخصتك
ملدة ثالثة اشهر.
ومن املهم ان نذكر ان نظام
الغرامات املضاعفة وخسارة
النقاط املضاعفة تطبق على
كافة طرقات الوالية خالل العطل
الرمسية.
والسؤال األكثر تداو ً
ال يبقى متى
أسرتجع النقاط اليت خسرتها اذا
كانت رخصيت التزال سارية؟
املهلة احملددة هي ثالثة أعوام
من يوم املخالفة وهي قابلة
للتغيري اذا خضع السائق
للمحاكمة خبصوص الغرامة.
املصدر :اس بي اس

صيف حارعلى أبواب أسرتاليا

افاد مكتب األرصاد اجلوية
األسرتالي أن السواحل الشرقية
بأسرتاليا ستعرف صيفا ممطرا
يف الوقت الذي سينخفض معدل
تساقط األمطار باجتاه السواحل
الغربية من البالد ومن املتوقع
أن تتأثر السواحل الغربية بأجواء
السواحل الشرقية اجلافة.
ومن احملتمل أن يعرف معدل
درجة احلرارة بأسرتاليا ارتفاعا
ما بني أكتوبر /تشرين األول و
ديسمرب/كانون األول إذا ما متت
مقارنته بالسنوات الفارطة.
كما ستكون درجات احلرارة
مرتفعة خالل فرتتي النهار
والليل يف املنطقة االستوائية
اليت تقع مشال أسرتاليا ويف
أجزاء من جنوب شرق البالد
ذلك أن درجة احلرارة يف كل
من سيدني وبريث و بريزبن
سترتاوح ما بني  24و .27
أما يف داروين فإن درجة
احلرارة سترتاوح ما بني 33
و  36و ما بني  18اىل 21
درجة يف أديالييد وملبورن

وما بني  21و 24يف هوبارت
أما يف العاصمة الفدرالية كانربا
فستكون درجة احلرارة ما بني
 21و  24درجة.
محلت سنة  2017يف طياتها
شتاء حارا يف أسرتاليا فعلى
الصعيد الوطين اعترب معدل
درجة احلرارة مرتفعا إذا ما
متت مقارنته بالسنوات الفارطة
أما على صعيد الواليات فحمل
عام  2017ارتفاعًا يف درجات
احلرارة يف كل من كوينزالند
وغرب أسرتاليا ومقاطعة أراضي
الشمال واعترب فصل الشتاء
أيضا ثاني أشد فصل الشتاء
حرارة يف جنوب أسرتاليا و
ثالثها يف والية نيو ساوث
ويلز.
أما عن معدالت هطول األمطار
فقد سجلت اخنفاضا إذا ما
متت مقارنته بالسنوات السابقة
وبذلك يكون عام  2017جافًا
ً
مقارنة بالعام .2016
املصدر :اس بي اس
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اســرتاليا يف أسبوع

 80دوالرا إضافيا باألسبوع حيتاج
املوظف بأدنى أجر كي يتجنب الفقر

كشف تقرير صادر عن
اجمللس األسرتالي الحتادات
التجارة أن أصحاب الدخول
احملدودة يستحقون دفع ٨٠
دوالر إضافية اسبوعيًا كي
يتمكنوا من تغطية تكاليف
احلياة االخذة باالزدياد والذي
عرب عنه اجمللس مبسمى
 living wageأي الدخل
الذي ميكن االنسان العيش
بشكل طبيعي يف أسرتاليا.
ويشمل هذا الدخل تغطية
مصاريف احلياة من دفع االجيار
واحلصول على وجبات طعام
صحية إىل جانب التعليم ودفع
فواتري الكهرباء والتكاليف
األساسية األخرى وبذلك يتم
محاية ماليني االسرتاليني من
التعرض للفقر.
ويقيس التقرير مدى ارتفاع
تكلفة املعيشة يف أسرتاليا
عرب السنوات املاضية يف
مقابل ثبات األجور مبعظم
األحوال ما يعين خلق طبقة من
الناس يف اجملتمع دون احلد
األدنى للمعيشة.
ويف هذا السياق نود أن
نطلعكم على خدمة الرتمجة للغة

العربية اليت يوفرها موقع Fair
work
ombudsman
والذي يعطي فكرة للموظف او
العامل عن قانون العمل يف
أسرتاليا وعن حقوق املوظف
وإليكم فكرة عن املعلومات
اليت يقدمها املوقع
 األجر مقابل العملالعطل وأخذ إجازة من
ُ
العمل
 قسائم دفع األجور واالحتفاظبالسجالت ()pay slip
 إنهاء اخلدمة املشاكل املرتبطة مبكانالعمل
وحيتوي كل قسم من هذه
األقسام على معلومات شاملة
إىل جانب استخدام بعض
املصطلحات باللغتني العربية
واالجنليزية لتسهيل فهمها
على القارئ.
كما حيتوي املوقع على مقاطع
فيديو تعرض مواقف قد
يتعرض هلا املوظف وتشرح
ما عليه القيام به وكله باللغة
وصول
لتسهيل
العربية
الرسالة إىل املشاهد.
املصدر :اس بي اس

اسراب حنل تهاجم وسط سيدني

القبض على فتى اسرتالي بتهمة
االرهاب يف لبنان

اللبنانية
السلطات
قالت
انها القت القبض على فتى
اسرتالي لالشتباه بالسعي
للسفر لسوريا من اجل القتال
اىل جانب تنظيم داعش.
والفتى الذي يبلغ من العمر
مثانية عشر عاما وصل اىل
لبنان من سيدني وسعى
حبسب السلطات اللبنانية اىل
االلتحاق بداعش.
وبعد القاء القبض عليه ادىل
الفتى اليت مل تكشف السلطات
عن امسه بعد مبعلومات عن
اسرتاليني اخرين مرتبطني
باجلماعات املتطرفة حبسب
االمن اللبناني.
واكدت دائرة االمن اللبنانية
يف بيان هلا انه القت
القبض على فتى اسرتالي
من اصول لبنانية عاش يف
سيدني لسنوات وتأثر بالفكر
املتطرف.
واشار البيان اىل ان املشتبه

به من مواليد  1999وانه اصبح
متطرفًا بعد مشاهدته ومتابعته
ملواد من على االنرتنيت من
مجاعة متطرفة وانه وصل اىل
لبنان يف  2٠آب اغسطس من
هذه السنة.
واضاف البيان بان الفتى بعد
وصوله اىل لبنان تواصل مع
اعضاء من داعش يف سوريا
عرب االنرتنيت.
وقالت السلطات اللبنانية بانها
القت القبض على الفتى قبل
يومني فقط من نيته السفر
اىل سوريا وانه ادىل مبعلومات
عن مقاتلني اسرتاليني اخرين
وداعمني وممولني للمجموعة
املتطرفة.
هذا وسيمثل الفتى للمحاكمة
يف وقت الحق فيما اكدت
وزارة اخلارجية االسرتالية
املساعدة
بتقديم
قيامها
القنصلية للفتى.
املصدر :اس بي اس

السجن ملدة  22عاماً ونصف لسليمان
خالد املدان بالتخطيط لعملية ارهابية

صدر قرار احملكمة بسجن
سليمان خالد املخطط لعملية
ارهابية يف  nswملدة  22عامًا
ونصف على اّاال خيلى سبيله قبل
قضاء مدة اقلها  16عامًا من
مدة احملكومية خلف القضبان.
هذا وأدين سليمان خالد الذي
وصف بـ «االرهابي املتشدد»
بالتخطيط لعملية ارهابية كانت

ستستهدف مبان ومنشآت
حكومية يف والية  nswعام
.2٠15
ولن يسمح خلالد الذي كان
ضمن جمموعة مكونة من مخسة
متآمرين بينهم قاصر باخلروج
املشروط من السجن قبل عام
.2٠31
املصدر :اس بي اس

حماولة فاشلة لتهريب  600كغ من
املخدرات إىل اسرتاليا

هامجت اسراب من النحل
وسط مدينة سيدني التجاري
يف ساعة الذروة مما حدا
بالعديد من االشخاص اىل
اهلرب خوفًا منها.
وكانت جمموعة كبرية من النحل
قد غطت املنطقة ظهر اجلمعة
وقد سعى الناس للهرب من
لسعاتها باالختباء يف اماكن
مغطاة.
ويبدو ان اسراب النحل هذه
كانت تتبع ملكتها اليت تبحث
عن بيت جديد ملستعمرتها.
واخريا قررت ملكة النحل ان

تتخذ من دراجة نارية موجودة
يف شارع Castlereagh
املزدحم بيتًا جديدًا هلا.
وقال شهود عيان بان اسراب
النحب كانت ترى من بعد
شارعني لكثرتها.
وحلسن احلظ كان احد مربي
النحل االسرتاليني مارًا يف
الشارع فعرف القضية وهب
وصاحب
الناس
ملساعدة
ملكة
اخذ
حيث
الدراجة
النحل بعيدًا عن املكان ليحل
املشكل.
املصدر :اس بي اس

كشفت شرطة نيو ساوث ويلز
عن خمطط لتهريب  6٠٠كغ من
املخدرات تقدر قيمتها بـ 2٠٠
مليون دوالر إىل اسرتاليا.
هذا ووجهت الشرطة تهمًا
ألربعة رجال ونساء من سيدني
وأدياليد لتخطيطهم تهريب
 1٠٠كغ من خمدر الـ iCe
من املكسيك و  5٠٠كغ من

الكوكايني من كولومبيا إىل
اسرتاليا.
وقال حمقق الشرطة سكوت
إن عمليات االعتقال
كوك
اّ
اليوم تشري إىل تغري طبيعة
اجلرائم املنظمة يف البالد من
العمل على مستوى والية واحدة
لتصبح عابرة للقارات.
املصدر :اس بي اس

 40من دواعش أسرتاليا عادوا وغالبيتهم
الساحقة خارج السجون

من التكهنات إىل الواقع ،نعم
دواعش أسرتاليا بدأوا رحلة
العودة إىل وطنهم ،وبأعداد
كبرية!
هذه األعداد بقيت حتى اآلن
موضع تكتم من قبل السلطات
األسرتالية ،علمًا أنه سبق
لوكاالت األمن أن أعلنت أن
عدد املواطنني الذين التحقوا
بداعش وتنظيمات أخرى متطرفة
يف سوريا والعراق تراوح بني
 2٠٠و ،25٠لقي حنو  ٨٠منهم
مصرعهم.
أما اليوم ،فقد كشفت وزيرة
جولي
األسرتالية
اخلارجية
بيشوب ،وهي حاليًا رئيسة
الوزراء بالوكالة أيضًا ،أن 4٠
مواطنًا عادوا إىل أسرتاليا بعد
مشاركتهم يف القتال الدائر
يف الشرق األوسط .وحذرت
بيشوب ،يف حديث مع صحيفة
الدايلي تلغراف ،من أن الغالبية
الساحقة من هؤالء ليسوا يف
السجون ،بل هم أحرار وطليقون
مثلهم مثل أي مواطن صاحل.
وكشفت الصحيفة نق ًال عن
مصادرها اخلاصة أن اثنني
فقط من أصل الدواعش الـ

 4٠العائدين خضعا للمحاكمة
وسجنا ،فيما الباقون طليقون.
وأكدت بيشوب أن املقاتلني
املتطرفني العائدين يشكلون
خطرًا أمنيًا كبريًا على أسرتاليا،
متخوفة من أن يستخدم هؤالء
مهاراتهم القتالية املكتسبة
يف ظروف احلربني السورية
بعمليات
للقيام
والعراقية
حمتملة يف أسرتاليا ولتجنيد
متطرفني جدد.
وتوقعت بيشوب عودة املزيد
من مواطنيها الذين قاتلوا يف
سوريا والعراق إىل أسرتاليا
بسبب اهلزائم املتتالية لداعش،
موضحة أن قوانني اإلرهاب
اجلديدة واليت تسمح بإصدار
مذكرات أمنية حبق قاصرين
من عمر  14سنة وما فوق،
تساعد كثريًا يف تعقب العائدين
ومراقبتهم.
وسبق لشرطة نيو ساوث
ووكاالت األمن األخرى أن أكدت
أنها تراقب عن كثب مجيع
مقاتلي التنظيمات املتطرفة
العائدين إىل أسرتاليا.
املصدر :اس بي اس

أسرتاليا تدعو مئات الالجئني إىل مغادرة
خميم فى جزيرة بابوا نيو غينيا

دعت أسرتاليا مئات املهاجرين
اخلائفني إىل مغادرة خميم
لالحتجاز مثري للجدل فى جزيرة
بابوا غينيا اجلديدة ،حيث ترتاجع
فيه ظروف املعيشة فى أجواء
من التوتر.
وكان يفرتض أن تتسلم سلطات
بابوا غينيا اجلديدة ،املخيم ،أمس
الثالثاء ،وطلب من الالجئني
االنتقال إىل ثالثة مراكز انتقالية
فى بلدة لورينجاز اجملاورة،
عددا منهم اعتصموا داخل
لكن
ً
املوقع خوفا على سالمتهم فى
أجواء من العداء من قبل بعض
السكان ،فيما غادر طاقم املخيم
املوقع ،الثالثاء ،وقال مدافعون
عن حقوق املهاجرين ،إن املياه
الغذائية
واملواد
والكهرباء
قطعت عنه ،بينما حتدثت وسائل
إعالم عن عمليات نهب.
وكان القضاء فى بابوا ،رأى
العام املاضى ،أن احتجاز
الالجئني فى جزيرة مانوس،
ووافقت
للدستور،
خمالف
كانبريا ،على إغالق املخيم الذى
يقيم فيه أكثر من  6٠٠شخص
قبل نهاية أكتوبر.
وأكدت منظمة هيومن رايتس

ووتش ،األسبوع املاضى ،أن
بعض الالجئني تعرضوا للطعن
والضرب والسرقة مع اقرتاب
موعد إغالق املخيم ،فيما قال
الالجئ اإليرانى ،بهروز بوشانى
 الذى تقدم بطلب طعن أمامحمكمة بابوا العليا ،حملاولة منع
إغالق املخيم ،على «تويرت»  -إن
اجلميع خائفون بعد ليلة بال نوم،
ً
مضيفا «ليس هناك مياه وال
كهرباء وال مواد غذائية ،حتى
املراحيض ال تعمل» ،وتابع أن
«الناس يشعرون بتوتر كبري،
ونتوقع أن نهاجم فى أى
حلظة».
وتتبع كانبريا ،سياسة صارمة
حيال املهاجرين الذين حياولون
الوصول إىل سواحلها وتنقلهم
إىل خميمات فى مانوس ،وفى
جزيرة أو دولة ناورو الصغرية،
وتربر أسرتاليا هذه السياسة
التهريب
عصابات
مبكافحة
وضرورة ردع املهاجرين الذين
تأتى أعداد كبرية منهم من إيران
والعراق والصومال وأفغانستان،
عن القيام بالرحلة اخلطرية حتى
شواطئها.
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

ختاذل الكونغرس عن إعادة النظر بقرار «التفويض باحلرب» الستمرار احلروب األمريكية
عند كل منعطف يهز هيبة أمريكا ونفوذها الكوني تتجدد
الدعوات الداخلية إلعادة الروح الستصدار قرار جديد من
الكونغرس ،أو تعديل القانون الراهن ،يضفي شرعية
على صالحيات السلطة التنفيذية بشن حروب خارج حدود
الواليات املتحدة ،أينما ومتى شاءت ،دون احلاجة للتوجه
إىل الكونغرس أو طلب خمصصات مالية إضافية لتنفيذ
املهام املطلوبة؛ فتلك متضمنة يف القرار الراهن الصادر
عام .2001
بعد فرتة وجيزة من تنفيذ هجمات  11أيلول /سبتمرب ،2001
قامت املؤسسة األمريكية احلاكمة ،ممثلة باألذرع العسكرية
واألمنية واالستخباراتية واإلعالمية ،بإرسال طواقم عسكرية
«صغرية وحمدودة» ملناطق متعددة من العامل للعمل سويًا
مع القوى احمللية ،ال سيما يف عدة دول إفريقية .عماد
القوات األمريكية كانت القوات اخلاصة وصفوتها «القبعات
اخلضراء »،أنيطت بها مهام روجتها الوسائل اإلعالمية بأنها
ضرورية «ملكافحة اإلرهاب».
ستة عشر عامًا واحلروب مستمرة دون أفق زمين ،والرؤساء
األمريكيون املتعاقبون يستغلون «سلطاتهم الواسعة»
يف ساحات
واملكتسبة لنشر قوات ومعدات عسكرية
اشتباك متجددة وفق رؤى متطابقة «ملالحقة القاعدة
وتنظيمات ومجاعات مرتبطة بها ».صادق الرئيس دونالد
ترامب يف أيلول /سبتمرب املنصرم ،على وثيقة «تفويض
سرية» مينح مبوجبها «وكالة االستخبارات املركزية وقيادات
القوات العسكرية تنفيذ مهام وهجمات واسعة ملكافحة
اإلرهاب دون وضع قيود ميدانية أو الرجوع للمراتب األعلى
الختاذ القرار املناسب تشمل استخدام طائرات الدرونز وشن
غارات ونصب كمائن وتنفيذ عمليات سرية حول العامل.
أقدم ترامب على فعلته مستندًا إىل التفويض سالف الذكر،
 ،2001والذي سرى مفعوله على سلفيه ،الرئيس جورج
بوش اإلبن والرئيس باراك أوباما ،وجرى تطبيقه على خمتلف
الساحات العاملية معظمها يف الوطن العربي وحميطه.
مطلع شهر تشرين األول  /أكتوبر املاضي أفاق اجملتمع
األمريكي على «صدمة مقتل عدد من جنود وحدات القبعات
اخلضراء على أراضي النيجر» مما دفع وسائل اإلعالم
وأعضاء الكونغرس إىل التساؤل لناحية طبيعة مهام القوات
األمريكية وتواجدها هناك.
مع تضارب السرديات الرمسية األمريكية حلقيقة ما جرى
يف النيجر واتهامات قيادات ميدانية بالتقصري والفوضى
برز الكونغرس والرئيس ترامب يف صدارة اجلدل وتبادل
املطالبة احلذرة حبصر صالحيات السلطة «التشريعية» إعالن
احلرب ،كما ينص الدستور ،وسعي األخري لإلبقاء على
«الوضع الراهن» كصيغة حظيت بإمجاع فريقي احلزبني.
حمور حتفظات الفريقني ،الكونغرس والرئيس ،هو «تلكؤ»
الكونغرس يف إعالن احلرب بصورة رمسية واكتفى مبنح
السلطة الرئاسية صالحيات غري مقيدة «إلرسال قوات
ومعدات عسكرية» أينما تراه ضروري دون احلاجة للمرور
على الكونغرس .عدد حمدود من قيادات احلزبني أعرب مرارًا
عن حتفظه على مضمون الصالحيات الرئاسية غري املقيدة،
مؤكدين أن املسألة تكمن يف حتقيق توافق سياسي بني
التيارات املختلفة من أقرانهم.
املرشح ملنصب نائب الرئيس السابق عن احلزب الدميوقراطي،
تيم كني ،صرح بعد حضوره استعراضًا «سريًا» لعدد حمدود
من أعضاء الكونغرس أن «ما حيدث يف النيجر وإفريقيا
على نطاق واسع يشري إىل حاجتنا املاسة إىل (استصدار)
تفويض جديد».
السيناتور اجلمهوري راند بول سعى مبكرًا لتبين مبادرة
تفضي لتعديل التفويض الرئاسي الراهن ،يف شهر أيلول/
سبتمرب املاضي ،بيد أن مراكز القوى املتنفذة يف احلزبني
أسقطته يف التصويت بنسبة  61صوتًا مقابل  36مؤيدًا.
رئيس جلنة القوات املسلحة يف جملس الشيوخ ،جون
ماكني ،أشار إىل نيته لبحث «إصدار مذكرة استدعاء للبيت
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 16عاماً والحروب األمريكية مستمرة دون أفق زمني

السيناتور تيم كني ،املرشح السابق لنائب الرئيس ،والذي
يقضي بتجديد الكونغرس التفويض الرئاسي مرة كل مخس
سنوات ،ومطالبة اإلدارة إخطار الكونغرس حني تنوي إرسال
قوات أمريكية «لبلدان مل تذكر نصًا يف التفويض السابق»
أما رد فعل الرئيس ترامب على ما جرى يف النيجر فجاء
ّ
مطابقًا ملسلكياته السابقة بالتنصل من املسؤولية .وقال
«حسنًا ،تدركون أن اجلنراالت هم من اختذ القرار بنشر
القوات هناك».
ومل يعلق أحد بأن الرئيس ،دستوريًا ،هو القائد األعلى
للقوات بصرف النظر عن تفاصيل أي حدث .وزيرا اخلارجية
والدفاع ،ريكس تيلرسون وجون كيلي ،تباعا ،حضرا أمام
جلنة العالقات اخلارجية يف الكونغرس ،منتصف األسبوع
اجلاري على ضوء حادثة النيجر ،لشرح وجهة نظر اإلدارة
املتمثل برفض الثنائي أي قيود قد ينظر يف فرضها
الكونغرس على القانون اجلاري.
أوضح تيلرسون أن أي قانون جديد «ال ينبغي أن يتضمن
قيودًا على جغرافيا احلركة ..واإلدارة حتتفظ حبقها يف
الصالحيات املنصوص عليها» يف التفويض احلالي .أما
وزير الدفاع فشدد على االلتزام بالنصوص السارية «يف
التفويض لعامي  2001و  2002الستخدام القوات العسكرية
متبدل  ..ليس بوسعنا حتديد فرتة زمنية
األمريكية ضد تهديد
ّ
ملسار أزمة ضد عدو باستطاعته التكيف مع املتغريات».
يشار يف هذا الصدد أن التفويض الرئاسي خيلو من ذكر
سوريا أو ليبيا اللتني شنت عليهما الواليات املتحدة سلسلة
غارات جوية ونشرت قواتها الربية على أراضيهما .وبرزت
املسألة مرارًا مبطالبة اإلدارة توضيح مربر تدخلها قانونيًا.
يف الشأن السوري ،أوضح البيت األبيض مرارًا ّ
أنه استند
إىل املادة الثانية من التفويض ،بيد أن الكونغرس مل يسن
أي قانون خيول السلطة التنفيذية استخدام القوة العسكرية
وأن مساعي الرئيس السابق باراك أوباما
ضد سوريا.
ّ
للفوز بتفويض من الكونغرس ،عام  ،2013الستخدام القوة
العسكرية ضد سوريا باء بالفشل.
خرباء القانون الدولي يؤكدون على أن الرئيس ترامب «ال
حيظى بتفويض صريح الستخدام القوة العسكرية» ضد
سوريا .كما أن ميثاق األمم املتحدة ،الذي ال تكرتث له
واشنطن ،ال جييز هلا استخدام قوتها العسكرية ضد سوريا
إال يف حال استصدار قرار صريح من جملس األمن الدولي
بذلك أو «استخدام مربر حق الدفاع عن النفس».

بل تنكرت الواليات املتحدة اللتزاماتها الدولية بإعالن املندوبة
األمريكية الدائمة لدى األمم املتحدة ،نيكي هايلي ،نيسان/
أبريل  ،2017حني أشارت إىل نية بالدها استخدام اخليار
العسكري يف سوريا «دون تفويض من اهليئة الدولية».
غيبت املندوبة األمريكية واملسؤولني الكبار حقيقة أوضاع
ّ
قواتها اخلاصة اليت أضحت متمددة يف أكثر من ساحة مما
اضطر عناصرها للبقاء حتت اخلدمة الفعلية فرتة أطول «من
املعتاد» وتعاني من إرهاق مزمن .كما أن استبدال القوات
بأخرى ليس من بني اخليارات املتاحة :كلفة إعداد عنصر
القوات اخلاصة تعادل حنو  2مليون دوالر للفرد ،وتستغرق
فرتة التدريب القاسي حنو سنتني.
دروس املاضي القريب
بعد إعالن الواليات املتحدة قرارها باالخنراط الفعلي يف
احلرب العاملية األوىل جلأت احلكومة املركزية إىل «تأميم
خطوط السكك احلديدية وقطاع االتصاالت من برق وبريد
وهاتف ،ومصادر الطاقة اخلام» فضال عن قيود فرضتها
على مرافق أخرى متعددة ،كما أوضح اخلبري اإلقتصادي
األمريكي ،روبرت هيغز.
أما تداعيات قرار دخول احلرب على األوضاع االقتصادية
الداخلية فكان كارثيًا ،إذ ارتفعت النسب الضريبية بشكل
ملحوظ ،وقفز العجز يف امليزان التجاري «إىل  25.5مليار
دوالر عام  ،1919مقارنة مبا كان عليه قبل سنتني1.2 ،
مليار».
دأبت اإلدارات األمريكية املتعاقبة منذ عام  2001على زيادة
املخصصات املالية لألجهزة األمنية والبنتاغون «لتعزيز
األمن الداخلي» فاقمها اإلنفاق اهلائل على حروبها يف
العراق وأفغانستان ،واآلن سوريا ودول الساحل اإلفريقي
دون استثناء األراضي العربية األخرى يف الصومال وليبيا
واليمن.
بناء على ما سبق ،مل يغب عن ذهن القوى املتنفذة يف
الكونغرس ما ستؤدي إليه األوضاع الداخلية يف حال إقدامها
على إعالن احلرب بشكل رمسي .بل تبدو على معظم أعضائه
عالمات الرضى والراحة للسري بالنصوص الراهنة يف التدخل
العسكري دون اإلعالن الرمسي ،لكن إىل متى.
البعض يستدرك بالقول أن واشنطن قد متضي يف شن
احلروب لعقد آخر من الزمن ،وبذلك ستقرتب من «حرب
الثالثني عامًا  ..احلرب األطول يف التاريخ البشري».
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مقاالت وتـحقيقات

إسرائيل مرت من هنا :حني توظف تل أبيب األزمة السورية!
رفعت سيد أحمد
سوريا اليت تآمرت عليها
قرابة املائة دولة ملدة سبع
سنوات واليت دفعت من دم
شعبها أمثانًا غالية ،أضحت
وأصلب
أقوى،
اليوم،
عودًا ،فاحملن كما يعلمنا
التاريخ وجتاربه ،هي اليت
تقوي الدولة وتزيدها خربة
وصالبة.
اآلن ..وبعد سبع سنوات
وأكثر من املؤامرة على
سوريا وبعد قراءة متأنية
للحقائق والوثائق املتوفرة،
دورًا
مثة
أن
يتضح
إلسرائيل يف األزمة ،إن مل
يكن مشاركًا يف إشعاهلا،
فعلى األقل ،موظفًا هلا،
ومستثمرًا ألحداثها الدامية
مبا خيدم خمططات الكيان
الصهيوني جتاه املنطقة
ككل وجتاه الدولة السورية

بني احليادية واملواجهة:

إنطالق البحث عن
رئيس احلكومة املقبلة
ماهر الخطيب

ثمة دور إلسرائيل يف األزمة :إن لم يكن مشاركاً يف إشعالها ،فعلى األقل ،موظفاً لها

جبيشها ونظامها القومي والوطين بوجه خاص .حول هذا
الدور ودالالته دعونا نوكد على اآلتي:
أو ً
ال  :إن اهلدف اإلسرائيلي من املؤامرة الواسعة واحلرب
املعلنة على سوريا منذ سبع سنوات ،متثل يف املساهمة
احلثيثة يف تفكيك الدولة وإنهاك اجليش ،وإضعاف عالقاتها
بقيم واسرتاتيجيات املقاومة يف املنطقة.
هذا هو اهلدف االسرتاتيجي األكرب لتل أبيب ،وهو للحق،
قديم ،ويعود إىل حرب تشرين األول /أكتوبر  1973وتولي
الرئيس األسد للحكم وتبين الدولة السورية يف عهده كما يف
عهد الرئيس احلالي د .بشار األسد ،خليار املقاومة مبعناها
الواسع ضد العدو الصهيوني ،هو قديم إذن ،ولكن إسرائيل
استغلت فرصة املؤامرة على سوريا واليت بدأت يف آذار/
مارس  2011بدعوى ساقطة امسها «الربيع العربي» لتعيد
ترتيب أوراقها يف استثمار الفوضى التى نتجت عن هذا
الربيع وللثأر من الدولة اليت احتضنت ودعمت وبقوة عرب
تارخيها الطويل (وخباصة يف عهد الرئيسني حافظ وبشار
األسد) قوى املقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية ،فكان
دورها الفاعل يف دعم اجلماعات املسلحة وتلك املعارضة
والرتابط السري والعلين معها بهدف إسقاط النظام السوري
وتفكيك الدولة واجليش ،وإشاعة الفوضى يف أحد أهم أركان
القوة العربية وأحد أهم دعائم مشروع املقاومة يف املنطقة.
ذلك كان – وال يزال – هو اهلدف االسرتاتيجى للدور
اإلسرائيلي فى األزمة السورية ،تنوعت أشكال التعبري عنه،
إال أنه ظل ثابتًا وحاضرًا يف كل التوصيات والدراسات
والسياسات الصهيونية منذ مارس -آذار  2011وحتى اليوم
.2017
ثانيًا :أكدت احلقائق على األرض أن التواصل احلميم بني
إسرائيل ومن مسوا بـ «مجاعات املعارضة السياسية» كان
أقوى وأمنت منها مع مجاعات املعارضة املسلحة ،إىل احلد
الذي زارت فيه بعض قيادات تلك املعارضة تل أبيب
وعقدت لقاءات واتفاقات معهم «منوذجًا فظًا هلذا ما قام به
املعارض كمال اللبواني» وغريه واستمر هذا التواصل بشكل
مباشر وأحيانًا بشكل غري مباشر عرب واشنطن وباريس وأنقرة
وطيلة سنوات احلرب.
يف موازاة ذلك ،ارتبطت إسرائيل بعالقات وطيدة ،مع بعض
اجلماعات املسلحة ويف مقدمتها مجاعة «فرسان اجلوالن»
يف جباتا اخلشب يف اجلوالن احملتل ،وما يسمى جبيش خالد
بن الوليد ،ومع تنظيمات تكفريية مسلحة مرتبطة بالقاعدة
وداعش تنظيميًا ،وعقائديًا ،وتدرجت العالقة اإلسرائيلية
معهم من عالج جرحاهم يف املستشفيات الصهيونية يف
القنيطرة واجلوالن وعلى احلدود اجلنوبية وأحيانًا داخل املدن
اإلسرائيلية الرئيسية ،إىل الدعم بالغذاء ومشتقات النفط
والديزل وصو ً
ال إىل التنسيق األمين يف ضرب مواقع للجيش
السوري ومجع املعلومات االستخباراتية عنه إما تلك اجلماعات
املسلحة اليت مل ترتبط بعالقات مباشرة مع إسرائيل ،استطاعت
تل أبيب توظيفها سياسيًا واستخباراتيًا عرب وسطاء سواء
متثلوا باألردن ومقر القيادة التآمرية بها ،واملساهم فيها

دول خليجية مع واشنطن ،وتركيا وبعض الدول اخلليجية
اإلمارات والسعودية وقطر حتديدًا أو األوروبية واألمريكية،
وميكن للمراقب احملايد اآلن ،الوصول إلي نتائج مؤكدة عن
ترابط وتواصل معقد احللقات بني تلك اجلماعات املسلحة يف
أغلبها وبني الكيان الصهيوني خالل األزمة السورية -2011
.2017
وكلما طال زمن احلرب وتنوعت ساحاتها ،كلما كان لليد
اإلسرائيلية دور رئيسي فيها ،ليس فحسب بالتوظيف
الفعال ،بل باملشاركة املباشرة.
ثالثًا  :رغم دفء وتنوع هذه العالقات بني إسرائيل ومجاعات
املعارضة السورية السياسي منها واملسلح ،إال أننا ميكن
القول وباطمئنان علمي وسياسي كامل ،أنها – أي هذه
العالقات – قد فشلت يف هدفها االسرتاتيجي ،وحتى يف
أهدافها املرحلية.
فالدولة السورية وحلفاؤها ،انتصروا على هذه املؤامرة
الكربى علي سوريا ،وبشهادة غالة األعداء يف واشنطن وتل
أبيب ،صحيح قدمت سوريا وشعبها تضحيات كبرية «دمًا،
ودمارًا ،واستنزافًا وفوضى» لكن املشروع الصهيوني /
الغربي  /اخلليجي ،االسرتاتيجي قد فشل وإن ظلت هناك،
انتكاسات هنا أو هناك ،لكنها ال تلغي هزمية املشروع.
وحنسب أن الدولة السورية جبيشها وشعبها  -وحلف املقاومة
املؤازر هلا  -قد خرجت رغم تلك التضحيات اجلسام ،أقوى
وأكثر خربة (خاصة حبروب العصابات) وهو ما بات يثري القلق
الكبري لدى صناع القرار العسكري والسياسي يف إسرائيل،
حيث تراكم اخلربة لدى اجليش العربي السوري ولدى حلفائه
خاصة حزب اهلل ،سوف جيعل أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل،
ليست نزهة بل سيكون مثنها غاليًا.
خالصة القول ،إن سوريا اليت تآمرت عليها قرابة املئة دولة
ملدة سبع سنوات واليت دفعت من دم شعبها أمثانًا غالية،
أضحت اليوم ،أقوى ،وأصلب عودًا ،فاحملن كما يعلمنا التاريخ
وجتاربه ،هي اليت تقوي الدولة وتزيدها خربة وصالبة .رمبا
تلك النتيجة تكون مصداقًا للقول الشهري للشهيد اللييب
التارخيي عمر املختار يف مواجهة جمرمي االحتالل اإليطالي
أوائل القرن املاضي ،حني قال «إن الضربات اليت ال تقتلين
 ..تقوي ظهري».
وسوريا اآلن ،ظهرها وقلبها وروحها أكثر قوة وصالبة يف
مواجهة األدوار الدولية املتآمرة كافة وليس فحسب الدور
اإلسرائيلي.
إن هذه الصالبة والقوة للدولة السورية متثل باملعنى
االسرتاجتي قوة ستصب حتمًا ليس يف صاحل سورية فحسب،
بل يف مصلحة هذا الشرق العربي الكبري كله ،متامًا كما قال
ذات يوم أمري الشعراء أمحد شوقي عن دمشق اليت قاتلت
احملتل الفرنسي يف رائعته اخلالدة عن سوريا حني قال «وعز
الشرق أوله دمشق».
ونعتقد جازمني أن عز العرب والشرق بإمجال سيظل مرهوناً
بعز دمشق ،وسيظل هذا مبثابة قانونًا تارخييًا ثابتًا ،أراد
الكيان الصهيوني أو مل يرد.

على الرغم من توجه رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون
إىل عدم البت يف استقالة رئيس احلكومة سعد احلريري،
قبل عودته إىل لبنان لبحث تفاصيل ما حصل معه ،خصوصا
يف ّ
ظل املعلومات اليت ترددت عن إجباره من جانب القيادة
السعودية على هذا اخليار ،انطلق البحث يف اخليارات
املطروحة على بساط البحث ،بالنسبة إىل الشخصية اليت من
املمكن أن تتوىل هذه املهمة ،وإىل املعادلة اليت ستعمل
مبوجبها.
يف هذا السياق ،جتدد مصادر مطلعة ،تأكيدها بأن موضوع
استقالة رئيس احلكومة مل يكن متوقعًا بأي شكل من
األشكال ،السيما أن احلريري عاد من زيارته األوىل إىل
السعودية متحدثًا عن حرص من اململكة على اإلستقرار
اللبناني.
وتشري هذه املصادر إىل أن أغلب القيادات اللبنانية مل تكن
على علم بهذه االستقالة ،واألمر نفسه ينطبق على أقرب
املقربني من احلريري نفسه ،ما يؤكد أنها جاءت من خارج
دائرة اإلحتماالت املطروحة ،لكنها تلفت إىل أن سياقها
العام بات واضحًا ،إال أنها تشدد على أن البقاء يف مرحلة
الفراغ ليس يف مصلحة السعودية أو تيار «املستقبل».
وترى هذه املصادر أن هذه اخلطوة ال تنفصل عن الرغبة
السعودية يف الدخول يف مواجهة مفتوحة مع اجلانب
اإليراني ،خصوصًا أنها جاءت مباشرة بعد الزيارة اليت
قام بها مستشار مرشد الثورة اإلسالمية علي أكرب والييت،
باإلضافة إىل سعي اململكة إىل معاقبة «حزب اهلل» ،حيث
تعترب أنه ختطى احلدود اليت من املمكن القبول بها.
انطالقًا من ذلك ،تذكر هذه املصادر مبا كان قد قاله وزير
الدولة لشؤون اخلليج ثامر السبهان عن ضرورة إخراج «حزب
اهلل» من احلكومة ،لتشري إىل أن املطلوب بالدرجة األوىل،
من جانب الرياض ،حماصرة احلزب ،عرب حتميله مسؤولية
احمللية إىل مرحلة اإلنفجار ،وبالتالي العودة
وصول األوضاع
ّ
إىل ما كان قد طرحه يف بداية التصعيد ،أي ختيري اللبنانيني
بني الوقوف إىل جانب احلزب أو ضده.
هذه الوقائع ،تدفع املصادر املطلعة إىل إستبعاد خيار
الذهاب إىل استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة
مكلف يف وقت قريب ،نظرًا إىل أن أغلب الشخصيات
ّ
تسلم املسؤولية يف هذه املرحلة احلساسة،
السنية ترفض
ال سيما أنها ال ختشى فقط اغضاب اململكة ،بل أيضاً
السنية على أبواب االستحقاق االنتخابي.
الشعبية
القاعدة
ّ
ّ
السنية
الشخصيات
حتى
أن
إىل
املصادر
هذه
وتشري
ّ
املقربة من قوى الثامن من آذار ال تزال ترفض التعليق
على ما حيصل ،نظرًا إىل حساسية الوضع ،وتضيف« :يبدو
أن اهلدف األساسي من استقالة احلريري فتح امللف اللبناني
على مصراعيه إلعادة التوازن إىل التسوية السياسية اليت
ولدت مع انتخاب رئيس اجلمهورية».
بناء على ذلك ،تلفت هذه املصادر إىل أن ما يطرح يف
حيادية
بعض األوساط السياسية هو الذهاب حنو حكومة
ّ
قادرة على تنظيم إجراء االنتخابات النيابية املقبلة ،على أن
يتم نقل اخلالفات السياسية إىل طاولة حوار وطين ،وترى
أن هذا اخليار سوف يقود إىل تأمني خوض تيار «املستقبل»
من موقع أفضل من احلالي ،لكنها تسأل« :هل ميكن أن
توافق قوى الثامن من آذار على هذا اخليار»؟ ،مع العلم أن
السنية ،اليت من املمكن أن تقبل التكليف بعيدًا
الشخصيات
ّ
ً
عن الرغبة السعودية ،حتتاج أوال إىل تأمني أغلبية نيابية
داعمة هلا ال تبدو متوفرة ،كما أنها ستفاقم من املشكلة
بدل حلها.
يف احملصلة ،أدخلت استقالة رئيس احلكومة البالد يف نفق
مظلم ،ال عالقة له مبحاولة اغتيال نفت علمها بها كل األجهزة
األمنية اللبنانية ،بل بلعبة التوازن احمللي يف ظل الصراع
اإلقليمي املفتوح بني الرياض وطهران ،لكن املصادر
املطلعة جتزم بأن املطروح ليس الذهاب حنو تشكيل حكومة
من قوى الثامن من آذار ،وتؤكد بأن هناك شخصيات سنية
تقبل التكليف بشرط ّ
أال يكون املطروح حكومة مواجهة.
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مـقاالت وتحقيقات

مئوية بلفور بني الذكرى واملستقبل
حياة الحويك عطية

يف منطقتنا ،طرح الكثريون مفاهيم مقاربة،
لكن أحدًا مل يبلور هذه الرؤية بوضوح منذ
الثالثينات ،كما فعل انطون سعادة :القومية
االجتماعية ،املتجاوزة للعرق واإلثنية والدين
والطوائف ،إىل نعت واحد؛ املواطنة الناجتة عن
تفاعل اإلنسان مع األرض فرتة زمنية تسمى
التاريخ ،تفاعل تنجم عنه ثقافة ولغة وخط
توحد اجلميع وتصون
فكري ذو خصوصية عامة ّ
هلم خصوصياتهم وحرياتهم الدينية والدنيوية
على حد سواء.
[احلديث عن العنصرية يف إسرائيل يدفعنا
للتساؤل عن العنصرية جتاه بعض اإلثنيات
والطوائف يف بعض بلداننا]
احلديث عن العنصرية يف إسرائيل يدفعنا
للتساؤل عن العنصرية جتاه بعض اإلثنيات
والطوائف يف بعض بلداننا
يف البادية السورية (األردنية الفلسطينية)
سلسلة قصور تسمى بالقصور األموية ،يبعد
كل منها عن اآلخر  30كيلومرتًا حبيث يشكل
جمموعها املسافة اليت فصلت عاصمة بين أمية
متيز
عن احلجاز .أحدها امسه قصر املشتى،
ّ
بواجهة رائعة مزخرفة على شكل الدانتيال،
ّ
س َحر السلطان
قل نظريها يف العامل .بهاؤها َ
العثماني فأهداها إىل االمرباطور غليوم ،وهي
تقبع حتى اآلن يف متحف برلني .من ال ميلك
أهدى ما ال ميلك إىل من ال حق له بامللكية.
يدع األملان ،حتى يف عز عنصريتهم،
بالطبع مل ِ
يومًا ملكيتهم لسوريا الطبيعية ولكن العثمانيني
ّ
بعثمنة تعيدهم إىل
فعلوا وما زالوا حيلمون
السلطنة .قبلهم الفرجنة فعلوا باسم الصليب،
وبعدهم اليهود باسم وعدين ،واحد إهلي واآلخر
استعماري.
منوذجان صارخان ،االستعمار يف ُبعده املصادر
حلقوق الشعوب ،وربط احلق بهذه املصادرة
بالدين .األول أعطى فلسطني هدية والثاني
ادعى بأن اهلل وهبه أرض اللنب والعسل .يف
هذا مل يكن بلفور هو األول ،فالوعود تكررت
منذ نابوليون .ولكن الوعد حتقق عندما أصبح
الوضع الصهيوني ،والوضع الدولي مؤاتيان.
واألهم عندما أصبح وضعنا حنن مؤاتيًا.
هذا ما حييل إىل منطق األشياء :ال قيمة للوعود
إال مبدى إمكانية حتقيقها ،وبالتالي بالسعي
اجلاد والصحيح لذلك .على مسافة  100عام
من بلفور ،أين حنن اليوم؟ كيف تطور الوضع
الصهيوني؟ الوضع الدولي؟ ووضع العرب
وحتديدًا تلك املنطقة اليت يدور كل الرهان على
ما إذا كانت سوريا الكربى أم إسرائيل الكربى؟
أسئلة ميكن مقاربتها من زوايا متعددة ،كلها
على نفس القدر من األهمية ،ولكن يف أساسها،
يبقى املوضوع الفكري.
يف حماكمات «نورنربغ» قال منظر النازية
جوليوس شرتاير إنه استلهم يف فكره مفاهيم
التوراة ،خاصة سفر اشعيا ،كما استلهم
التشريعات اليهودية من مثل حتريم الزواج
املختلط .ويف تاريخ أوروبا احلديث وقائع مذهلة
عن التعاون الصهيوني  -النازي ،والصهيوني –
الفاشي .األول ترتجم مبكتب للهجرة اليهودية
يف الغستابو ،وإقامة جسر حبري بني هامبورغ
ويافا ،لنقل املهاجرين بعد تدريبهم على يد
األملان على إنشاء مستعمرات زراعية يف
ملكيات أديرة للراهبات صودرت هلذا الغرض.
والثاني ترتجم بزيارات وايزمن ملوسوليين
وإعالن األخري دعمه للصهيونية ،وختريج أول
نواة لسالح البحرية اإلسرائيلي من قاعدة يف
إيطاليا ( .ويف تفاصيل هذين التعاونني مئات
الكتب مبختلف اللغات األوروبية).
املهم أن عنصرية املشروع الصهيوني اليت كان
الغرب والشرق ،على حد سواء ،حيظران الكشف
عنها ،بفعل حتول الصهاينة يف فلسطني
إىل امتداد النتصار احللفاء ،من جهة وبفعل

العالقة الوثيقة بني احلركة الشيوعية واليهود،
وبفعل العداء املشرتك بني كل هؤالء ألملانيا
النازية .هذه العنصرية باتت إسرائيل نفسها
تكشف عنها بوقاحة بالغة مطالبة جهارًا بيهودية
الدولة.
كثريون كتبوا بأن إذكاء املفهوم الديين للدولة
يف حميط إسرائيل يربر هلا هذه املطالبة ،سواء
كان هذا املفهوم مسيحيًا أو إسالميًا .وذلك ما
تتوج بـ «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام».
ولكن قلة هم الذين جتاوزوا إىل القول بأن أي
مداراة ملبدأ فصل الدين عن الدولة ،وملبدأ
املساواة يف املواطنة بصرف النظر عن العرق
والدين ،سيبقي األداء اإلسرائيلي مقبو ً
ال
واعرتاضنا عليه مهزوزًا.
كل يوم نقرأ أن إسرائيل هي دولة عنصرية
وأن الصهيونية هي حركة عنصرية .وقد جنحنا
يف موسم اخلري انتزاع قرار أممي بذلك ،ثم
عدنا يف مواسم القحط فخسرناه .لكن الكالم
عن العنصرية ال يتساوق مع التمييز بني العربي
والكردي والسرياني واآلشوري والقبطي
والشركسي واالزيدي ،يف دولة واحدة .سواء
كان هذا التمييز سلبيًا باجتزاء احلقوق أو إجيابيًا
مبنح إثنية معينة حكمًا ذاتيًا .وإذا أخذنا املسألة
الكردية على سبيل املثال ،لقلنا إن صدام
حسني أخطأ مبنح كردستان حكمًا ذاتيًا ،وسوريا
أخطأت يف تأخري اجلنسيات عن األكراد ،والكل
أخطأ يف عدم السماح بتدريس اللغة الكردية ملن
يشاء ،وكذلك السريانية واآلرامية واألشورية،
مع اإلبقاء على العربية لغة رمسية للبالد ولغة
الثقافة الوطنية.
نابوليون يقول :وطين هو اللغة الفرنسية،
ولكن ذلك ال مينع أهل مقاطعة بروتانيا من
تعلم لغة خاصة بهم ،وال مينع املهاجرين العرب
من إنشاء مدارس لتعلم العربية ،ولكن حتت
سقف اللغة الوطنية اليت تظل اإللزام الوحيد
ولغة التعليم والثقافة والتعامل .إنها التعددية
ضمن الوحدة اليت طاملا كررناها كليشيه ومل
نفكر بها جديًا .وهو السؤال الذي جيب أن
يوجه إىل الفرنسي الداعم لالنفصالية الكردية:
هل تقبل بانفصال كورسيكا ،أو بروتانيا أو
األلزاس؟ هل تقبل باستقالل الفرنك عن
الغوليني؟ سيجيبك بالطبع كلهم فرنسيون.
ولنتذكر الفزعة غري املعقولة اليت قامت بها
الدولة الفرنسية العام املاضي إثر االنتخابات
احمللية يف كورسيكا.
لنسأل روسيا بوتني :ماذا فعلت مبحاولة
الشيشان االنفصال؟ ولكننا ال نستطيع أن
نسال إال بعد أن نراجع مفهومنا للوطن وللدولة
وللقومية .وننتبه إىل أن أي شطط يف هذا
سيجعل من بلفور حقًا ال وعدًا.
يف منطقتنا ،طرح الكثريون مفاهيم مقاربة،
لكن أحدًا مل يبلور هذه الرؤية بوضوح منذ
الثالثينات ،كما فعل إنطون سعادة :القومية
االجتماعية ،املتجاوزة للعرق واإلثنية والدين
والطوائف ،إىل نعت واحد هو املواطنة الناجتة
عن تفاعل اإلنسان مع األرض فرتة زمنية
تسمى التاريخ ،تفاعل تنجم عنه ثقافة ولغة
وخط فكري ذو خصوصية عامة توحد اجلميع
وتصون هلم خصوصياتهم وحرياتهم الدينية
والدنيوية على حد سواء.
ولكننا ما نزال ،بيسارنا ومييننا ،نتحدث
عن القومية الكردية والقومية الرتكمانية
وووووو ...وجنعل العربية واحدة منها ثم نريد
فرضها على اآلخرين .فكيف إذًا نريد بناء دولة؟
وكيف نرد على بلفور؟ والسؤال األخطر :كيف
حنمي أنفسنا من التفتت والتشرذم ،دينيًا مرة،
وعرقيًا ،مرة أخرى ،تشرذم جيعل من بلفور،
ال جمرد ذكرى تارخيية ،نرفضها حقوقيًا ،بل
أساسًا قائمًا متحققًا ألجيال قادمة؟

 34ألف وفية بالسرطان :فتشوا عن اللحوم
هبة سالمة
تكاد ال ختلو مائدة من
اللحوم .حلوم محراء وأخرى
وغري
مصنعة
بيضاء.
مصنعة .ال يهم .املهم أن
«السفرة» مل تعد تكتمل
بدونها .وليس من املبالع
القول إن هذا احلضور ألغى
وجود اخلضار واحلبوب
وغريها .لكن ،هذا االجتاه
دونه نتائج باهظة الثمن...
خصوصًا
الصحة،
على
يف ظل وجود دراسات
باتت تربط ما بني اللحوم
والسرطان.
إنه كان ّ
يروي أجدادنا ّ
للحمة
يوم واحد يف األسبوع .يوم
ّ
«اللحام»
حمدد يذبح فيه
ّ
أهل
ليتقامسها
بقرة
الضيعة ّ
ّ
املاد ّية وعدد
إمكانياته
كل حبسب
ّ
ّ
أفراد عائلته .فالبعض يأخذ أجودها ،واليت
نطلق عليها اليوم «الفتيلة» ،واآلخر
يكتفي باللحم اخلشن مبقدار أوقية ،ستكفي
عائلة لوجبة غداء دمسة بقية أيام األسبوع،
ّ
والزعرت
باخلبيزة واهلندباء
تتغنى
اجلدات
كانت
ّ
ّ
ّ
األخضر و»طبخات» الربغل ،وال يزال مثة
أمثال عالقة يف الذهن عن تلك الطبخات،
إن «الربغل هو مسامري
حيث كان ُيقال ّ
الركب».
ّ
اليوم ،مل يعد لتلك األكالت اليت تغنى بها
أجدادنا مكان ،إذ ال يكاد برنامج األكل اليومي
خيلو من اللحوم احلمراء والبيضاء ،يف مقابل
غياب احلبوب واخلضار بشكل كبري عن نظامنا
الغذائي .هكذا ،صارت املائدة حمجوزة للحوم
ّ
واملصنعة.
احلمراء
حبسب منظمة الصحة العامليةُ ،يشري مصطلح
ّ
العضلية جلميع
اللحوم احلمراء إىل
«اللحوم
ّ
ّ
الثدييات ،مبا يف ذلك البقر والعجول واخلنازير
واحلمالن واخلراف واخليل واملاعز».
ّ
املصنعة إىل
فيما ُيشري مصطلح اللحوم
ّ
«اللحوم اليت جرى حتويلها عن طريق ّ
التمليح
التخمري أو ّ
أو املعاجلة أو ّ
التدخني ،أو غريها
من العمليات ،بغية حتسني مذاقها أو تعزيز
ّ
ّ
املصنعة
اللحوم
حفظها» .وتشمل أمثلة
ّ
املصنع،
نقانق «اهلوت دوغ» ،وحلم اخلنزير
والسجق ،وحلم املرتديال ،وحلم البقر احملفوظ
ّ
ّ
ّ
والقديد أو ّ
املعلب،
واللحم
اجملفف،
اللحم
واملستحضرات والصلصات اجملهزة القائمة
على ّ
اللحوم.
وحبسب ّ
ّ
املتحدة
والزراعة لألمم
منظمة األغذية
ّ
معدل نصيب الفرد الواحد من
فإن
(الفاو)،
ّ
ّ
استهالك ّ
اللحوم هو  4٢.9كلغ/سنة خالل عام
مبعدل  76.٢كلغ/سنة للفرد املقيم يف
،٢01٢
ّ
املتقدمة ،و 33.5كلغ/سنة للمقيم يف
الدول
ّ
ّ
الدول ّ
خص لبنان ،فإن
إحدى ّ
النامية .ويف ما ّ
معدل استهالك املواطن اللبناني قد ارتفع من
ّ
 ٢٢.4كلغ/سنة يف عام  1961إىل  5٨.٨كلغ/
سنة يف عام  ،٢009أي بنسبة زيادة تتخطى
ّ
الضعف.
أما النتائج؟ فلنعد إىل تقديرات مشروع العبء
العاملي لألمراض ،وهو منظمة مستقلة للبحوث
األكادميية .فبحسب هذا املشروع هناك ما ال
ّ
يقل عن  34000حالة وفاة نامجة عن السرطان
النظم
سنويًا يف العامل ،وكلها ُتعزى إىل ُ
ّ
املصنعة .أكثر من
الغذائية الغنية باللحوم
النظم الغذائية
ذلك ،تشري التقديرات إىل أن ُ
الغنية باللحوم احلمراء قد تكون مسؤولة عن
 50000حالة وفاة نامجة عن السرطان سنويًا
يف العامل.

عودوا إىل النظام الغذائي الشرق أوسطي

ّ
اختصاصية ّ
التغذية زينب سويدان أن
تؤكد
ّ
خماطر تناول ّ
اللحوم بكثرة يزيد من احتمال
بالسرطان ،خصوصًا أنها حتتوي على
اإلصابة
ّ
الدهون املشبعة ،واليت تؤدي
كمية كبرية من ّ
فشي ّ
اللحوم أو
عدة يف القلب.
اىل أمراض ّ
ّ

الدجاج يؤدي اىل عرق ّ
الدهون
الشواء ،أو تنقيط ّ
ّ
( ،)fat drippingوالذي بدوره ينتج مواد
األساسية .كما
السرطان
مسببات
تعترب من
ّ
ّ
ّ
تشرح سويدان بأن  %70من حاالت ّ
سمم
الت ّ
الغذائي ناجتة عن ّ
والدجاج ألن هذه
اللحوم
ّ
األخرية خالل الذبح تكون معرضة بشكل كبري
للجراثيم وامليكروبات اليت تسبب .كما تضيف
مربي املواشي أصبحوا يستخدمون
سويدان أن ّ
اهلرمونات واملضادات احليوية اليت تؤدي إىل
الدرقية وختلق مشكلة
الغدة
مشاكل يف
ّ
ّ
مقاومة املضادات احليوية يف جسد اإلنسان.
أي أنه بعد فرتة ،يبدأ جسم اإلنسان مبقاومة
املضادات احليوية لديه ما جيعله أكثر عرضة
لألمراض.
بأن ّ
اللحوم
من ناحية أخرى ،تضيف سويدان ّ
ّ
مادة النيرتايت،
احلمراء
املصنعة حتتوي على ّ
مادة مسببة للسرطان
واليت بدورها
تتحول إىل ّ
ّ
يف اجلسم .من هنا ،تشري بعض الدراسات
ثبت ارتباطه
إىل أن سرطان األمعاء الغليظة قد ُ
بشكل وثيق بكثرة تناول ّ
اللحوم.
ّ
مع ذلك ،ال تدعو سويدان ّ
حول
الناس
للت ّ
نباتيني ،لكن تطالبهم بالتخفيف
كليًا إىل
ّ
ّ
من تناول ّ
اللحوم ،وحتديدًا احلمراء منها ،إىل
أسبوعيًا ،وإىل العزوف نهائيًا
مرتني
ّ
حدود ّ
عن تناول ّ
ّ
املصنعة .مثة دعوة
اللحوم احلمراء
أخرى ختتصرها سويدان بالعودة اىل النظام
الغذائي الشرق أوسطي والذي يقوم على
تناول السمك والبقوليات مع مشتقات احلليب
قليلة الدسم واستهالك كميات وافرة من زيت
الزيتون ألن هذا النظام الغذائي هو النظام
ّ
الصحي واملتوازن واألنسب لصحة اإلنسان.

اللحوم تتلف الشرايني

وأكثر من ذلك ،وجد باحثون من جامعة
بأن خطر املوت عن عمر مبكر نتيجة
هارفارد ّ
والسرطان على سبيل املثال
القلب
أمراض
ّ
يتفاقم حتديدًا مع استهالك كميات كبرية
من ّ
الدراسة على
اللحم األمحر .وقد اعتمدت ّ
مالحقة ودراسة حالة  131ألف امرأة ورجل
يف منتصف العمر على مدى  ٢٨سنة .وتبني
بنتيجة ذلك أن معدل خطر املوت يزداد بنسبة
 %13لكل حصة زائدة من ّ
اللحم األمحر جيري
تناوهلا يوميًا و %30بسبب ّ
اللحوم احلمراء
املصنعة (مرتديال ـ سالمي ـ هوت دوغ) .وقد
توصل الباحثون إىل أنه اذا ما استبدلنا تناول
ّ
ّ
اللحوم بالبقوليات والسمك ومشتقات احلليب
فإن خطر املوت املبكر ينخفض
سم،
الد
قليلة
ّ
ّ
من  7إىل .%19
أن تناول الكثري من
ويشرح
أطباء القلب ّ
ّ
ّ
اللحم األمحر والذي حيتوي على نسبة عالية
املشبعة والكوليستريول غري
هون
الد
من
ّ
ّ
تؤدي إىل
املكونات
أن هذه
ّ
صحي أبدًا ،إذ ّ
ّ
ّ
تصلب الشرايني ،واليت تلعب دورًا رئيسيًا
يف حدوث جلطات القلب .مع ذلك ،يوضح
جوهريًا يف اللحم
بأن املشكلة ال تكمن
هؤالء ّ
ّ
حصة
لكل
املرافقة
هون
بالد
بل
ذاته،
حبد
ّ
ّ
ّ
غذائية.
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مــقاالت وتـحقيقات

الشراكة مع القطاع اخلاص :الدولة ختفي مديونيتها واملصارف حتكم قبضتها
فيفيان عقيقي
التشريعية األخرية ،قانون
أقر جملس النواب باإلمجاع ،خالل جلسته
ّ
ّ
واخلاص .هذا القانون ،املطروح
العام
الشراكة بني القطاعني
ّ
ّ
ّ
منظمة وواضحة لوضع اليد
عملية
منذ عشر سنوات ،ينطوي على
ّ
اخلاص ،ويهدف
العامة ،ونقلها إىل القطاع
على األموال واملوارد
ّ
ّ
إىل إخفاء الزيادة اليت ستطرأ على الدين العام ،ومينح امتيازات
اخلاص خالفًا ألحكام الدستور والقوانني
وتلزميات وعقودًا للقطاع
ّ
املرعية ،ويقضي بتخلي الدولة عن كامل األشغال واملشاريع اليت
صالحيات واسعة تعود إىل جملس النواب إىل
وجيري
تقوم بها،
ّ
ّ
احلكومة ،كما ينقل صالحيات من جملس الوزراء «جمتمعًا» إىل
اجمللس األعلى للخصخصة ،ويعزز صالحيات رئيس جملس الوزراء
على حساب صالحيات الوزير املعين ،ويلغي الدور املمنوح قانونًا
العمومية ،ودور اهليئات
إلدارة املناقصات يف عقد الصفقات
ّ
ّ
املنظمة للقطاعات املختلفة.
واخلاص شك ًال من أشكال
العام
عد الشراكة بني القطاعني
ُت ُّ
ّ
ّ
اخلصخصة ،باعتبارها ترتيبًا تقوم من خالله الدولة بالتعاقد مع
عامة خمتلفة .ظهر هذا النوع من
القطاع
ّ
اخلاص لتنفيذ مشروعات ّ
كرد فعل
العقود واالمتيازات يف التسعينيات من القرن املاضي،
ّ
على فشل سياسات اخلصخصة ،وهي سياسات ُيعاد النظر فيها،
الرأمسالية (بريطانيا على سبيل املثال)،
راهنًا ،يف أكثر الدول
ّ
وباتت «الشراكة» هي الوصفة اجلاهزة اليت تفرضها املؤسسات
الدولية على الدول الضعيفة والتابعة لنقل الثروة إىل القطاع
ّ
التخلف والقصور
اخلاص ،باعتبار ذلك مثنًا ضروريًا ملعاجلة أوجه
يف البنى التحتية واخلدمات ،حتى ولو كان هذا الثمن ّ
يرتب أكالفًا
كبرية ال تنحصر بالكلفة األعلى لتنفيذ املشروع عرب الشركات
اخلاصة باملقارنة مع كلفة تنفيذها عرب القطاع العام.
ليس هناك تعريف حمدد لعقود الشراكة مع القطاع اخلاص ،ففي
أقره جملس النواب أخريًا ،ميكن تطبيق هذه العقود
القانون الذي ّ
على كل شيء تقريبًا ،من دون أي استثناء .ولكن يف القانون
عرف عقود الشراكة بدقة على أنها
الفرنسي ،على سبيل املثالُ ،ت ّ
«عقود إدارية ّ
معينة ،بأداء
تكلف مبوجبها الدولة طرفًا ثانيًا،
ّ
وملدة ّ
عامة هدفها بناء وحتويل وصيانة واستثمار وإدارة منشآت
مهمة ّ
ّ
العامة ،كما
ضرورية لتوفري اخلدمة
مادية
معدات أو أصول غري
أو ّ
ّ
ّ
ّ
املشاركة يف التمويل اجلزئي أو الكلي ،باستثناء املساهمة يف
رأس املال» .وينص القانون الفرنسي بصورة واضحة ومن دون
أي التباس على أنه «ال ميكن عقد اتفاقات الشراكة ّإال يف حال
عدم ّ
التقنية
متكن الشخص العام من القيام وحده بتأمني الوسائل
ّ
عامة ،وأن يكون املشروع ذا طابع طارئ ،أو يواجه
لتأمني حاجات ّ
ّ
العامة ،وأن يكون اللجوء إىل
ميس املصلحة
متوقع
أي وضع غري
ّ
ّ
العام».
عقود مماثلة أكثر مالءمة من العقود اليت يديرها القطاع
ّ

بروباغندا الشراكة

عملية تسويق مفهوم «الشراكة» إىل «بروباغندا»
يف لبنان ،ترتكز
ّ
قائمة على جمموعة من الركائز اليت تبتعد عن تعريف مفهوم
يعددها النائب ياسني جابر لـ»األخبار» ،وهي« :افتقار
الشراكةّ ،
العامة يف مقابل جناح القطاع
املالية ،فشل اإلدارة
الدولة للموارد
ّ
ّ
التحتية واالقتصاد ،ونصائح
امللحة لتطوير البنى
اخلاص ،احلاجة
ّ
ّ
ّ
ّ
لتبين هذا النموذج» ،ويتابع جابر «يأتي إقرار
الدولية
املؤسسات
ّ
ّ
هذا القانون بعد عشر سنوات من الدراسات والبحوث واملناقشات،
حتتية لتطوير
وهو يعفي الدولة من خيار الدين لتمويل مشاريع بنى
ّ
يسرتد
اخلاص الذي
االقتصاد ،مقابل متويلها وتنفيذها عرب القطاع
ّ
ّ
أمواهلا من إيرادات جييبها نتيجة استعمال املواطن هلذه اخلدمات
أو عرب تقاسم األرباح مع الدولة .علمًا أن فتح اجملال للقطاع
اخلاص ّ
يبشر بنتائج خمتلفة ،خصوصًا أن جتارب القطاع العام كانت
ّ
فاشلة ،وهناك مناذج كثرية منها مرفأ بريوت وكهرباء لبنان».
أما عن اآللية إلبرام عقود الشراكة فيقول جابر« :لن يتم وضع
ّ
دفاتر شروط ولن ترسل إىل إدارة املناقصات ،ما سيحصل هو
أن ّ
عامة أو وزارة تريد تنفيذ أعمال ومشاريع
بلدية أو
كل
مؤسسة ّ
ّ
ّ
ما ،ستطرحها من خالل الوزير املختص أو عرب اجمللس األعلى
تقدم الشركات عروضًا خمتلفة ،وخيتار اجمللس
للخصخصة ،حيث ّ
األعلى للخصخصة العرض األفضل ،ويوافق عليه جملس الوزراء،
وهو ما سيتيح اجملال لتنفيذ مشاريع ضخمة مثل سكة احلديد
الرياضية.»...
واألوتوسرتادات السريعة واملدن
ّ

على ماذا ينصّ القانون؟

حمددة
عمليًا ،ال يسعى القانون اجلديد إىل تنظيم أعمال ومشاريع ّ
ال تلحظها القوانني النافذة ،بل يسعى إىل نقل أصول الدولة
العامة .فبد ً
ال
ومهامها إىل القطاع اخلاص ،حتت ذريعة فشل اإلدارة
ّ
استثمارية تساهم يف
اخلاص للقيام مبشاريع
من تشجيع القطاع
ّ
ّ
مراكمة املزيد من رأس املال وخلق فرص عمل وزيادة املداخيل
يتعمد القانون الرتكيز على نقل
االقتصادية...
وحترك الدورة
ّ
ّ
ّ
السيطرة على رأس املال املوجود أو املتاح من الدولة إىل القطاع
اخلاص ،وذلك بهدف رئيس هو مساعدة املصارف على توظيف
سيولتها املرتاكمة بعدما باتت املوجودات املصرفية تتجاوز نسبة
 %400من جممل الناتج احمللي.
حبسب األسباب املوجبة املرفقة مع اقرتاح القانون ،تشمل عقود
الشراكة تنفيذ مشاريع خمتلفة ومتنوعة ،من ضمنها السجون

ينقل القانون وظائف الدولة إىل القطاع الخاصّ املتف ّلت من أي رقابة
(مروان طحطح)

احلرارية إلنتاج الطاقة ،والسدود ،والطرق،
والثكنات ،واملعامل
ّ
واجلسور ،وسكك احلديد ،واملطارات ،واملدارس ،واملستشفيات،
وينص
الرياضية ،وغريها من املنشآت...
ودور الرعاية ،واملالعب
ُّ
ّ
القانون يف مادته األوىل على أن يشتمل عقد الشراكة (قد تصل
والتعاونية بني
التعاقدية
مدته إىل  35عامًا) على «كل العالقات
ّ
ّ
ّ
يتضمن التمويل واإلدارة ،وإحدى
القطاعني العام واخلاص ،مبا
ّ
العمليات التالية :التصميم واإلنشاء والتشييد والتطوير والرتميم
ّ
والتجهيز والصيانة والتأهيل والتشغيل» ،أي مبعنى آخر نقل ّ
كل
اخلاص .فيما تسحب
الوظائف اليت تقوم بها الدولة إىل القطاع
ّ
ّ
املنظمة للقطاعات حبيث ال ميكنها
املادة الثانية صالحية اهليئات
«تعديل أسعار اخلدمات يف العقد ،وفرض غرامات ،وتعليق وجتديد
وإلغاء وسحب الرتاخيص» ،كما ُتضع «قطاعات االتصاالت
والكهرباء والطريان املدني ألحكام هذا القانون» على الرغم من
وجود قوانني نافذة ّ
منظمة هلا .كذلك متنح املادة الرابعة صالحيات
لـ»رئيس اجمللس األعلى للخصخصة» (وهو رئيس جملس الوزراء)
تعود اىل الوزير املختص من خالل «اقرتاح املشاريع» ،وهو
ما يعين سحب صالحية الوزير ضمن نطاق وزارته وحتويلها إىل
استثنائية للسري بأي
صالحيات
رئيس جملس الوزراء وإعطاءه
ّ
ّ
ّ
العامة وامللك العام وحتويله إىل القطاع
متعلق باملنفعة
مشروع
ّ
جتري صالحيات الوزارات «لناحية إعداد الدراسات
كما
،
اخلاص
ّ
ّ
واملوافقة على السري باملشاريع إىل اجمللس األعلى للخصخصة»،
وهو ما يعين إعطاء صالحيات واسعة للمجلس األعلى للخصخصة.
كذلك ،تعارض املادة التاسعة ،أحكام املواد  78و 144من قانون
التجارة ،إذ تعفي «شركة املشروع من وجوب أن يكون ثلث
أكثرية أعضاء اإلدارة من
رأمساهلا ملساهمني لبنانيني ،وأن تكون
ّ
اللبنانيني» ،كما تعفيها من «موجب حصول رئيس جملس اإلدارة
واملدير العام على إجازة عمل إن كانا من األجانب» ،على أن
ّ
العام بعضو واحد على األقل يف جملس اإلدارة».
«يتمثل الشخص
ّ
أما األفضح فهو «إعفاؤها من موجب تعيني مفوض رقابة ،ومن
ّ
ّ
تفلتها من أي رقابة مسبقة
رقابة ديوان احملاسبة» أي عمليًا
عمومية .فيما تطيح املادة العاشرة بسيادة
والحقة على أموال
ّ
القضاء اللبناني من خالل حصر البت بالنزاعات اليت قد تنشأ مع
شركة املشروع «بالوساطة والتحكيم الدولي» .والالفت هو ما
بتصرف املشروع
تنص عليه املادة  13عن «وضع الشخص العام
ّ
ّ
العقارات العائد له والالزمة لتنفيذ املشروع طيلة مدة العقد ،أو
أما املادة 14
استمالك عقارات
ّ
خاصة لصاحل شركة املشروع»ّ .
فتلحظ «نفقات املشروع اليت تقع على عاتق الدولة يف موازنة
العامة» وهو ما يعين ترتيب ديون على الدولة دون
الدولة
ّ
تسجيلها يف الدين العام دفعة واحدة بل عرب دفعات سنوية متثل
االعتمادات أو املشرتيات.

مسار القانون

يعود تاريخ هذه القانون إىل عام  ،2007خالل حكومة فؤاد السنيورة
أعد وزير املال يف حينها جهاد أزعور ،مشروع قانون
األوىل ،عندما ّ
مع األمني العام للمجلس األعلى للخصخصة زياد احلايك وعدد من
مستشاري فريق السنيورة يطلق عمليات اخلصخصة دون العودة
العومية ونقل االحتكارات
إىل أحكام الدستور وقوانني األمالك
ّ
ومنح االمتيازات ،وأرسلته احلكومة إىل اجمللس النيابي ،فرفض
ّ
تسلمه ،نتيجة اخلالف السياسي يف حينه بني فريقي
الرئيس بري
 8و 14آذار .مع تأليف حكومة الرئيس سعد احلريري األوىل يف
عام  ،2009أعاد النائب علي حسن خليل تقديم اقرتاح القانون
وزارية لدراسته عام  ،2010ومل يعرتض عليه
نفسه ،فتألفت جلنة
ّ
ّ
ّ
قدم نسخًا عن
واألخري
ار،
جن
وابراهيم
اس
حن
شربل
سوى الوزيرين
ّ
واألمريكية ،أردفها برسالة
ة
والربيطاني
ة
الفرنسي
الشراكة
قوانني
ّ
ّ
ّ
يطلب فيها من واضعي مشروع القانون قراءة نصوص القوانني»،
اجلوهرية يف تعريف «الشراكة ،وملخالفته أحكام
نظرًا للفروقات
ّ
الدستور والقوانني النافذة.

التجارب غري مشجعة

واخلاص موجودة يف لبنان قبل
عقود الشراكة بني القطاعني العام
ّ
إقرار القانون ،وأغلب النماذج املعمول بها أثبتت فشلها وهدرها
العامة دون حتقيق أي منفعة ،مثل العقود مع سوكلني،
األموال
ّ

وشركات اخلليوي ،ومنوذج كهرباء زحلة ،ومقدمي خدمات جباية
وصيانة الكهرباء واستثمار املواقع الطبيعية واالسرتاحات والسوق
تعد كلفتها هي األغلى يف
احلرة يف مطار بريوت وغريها ...حيث ُ
العامل مقابل أسوأ اخلدمات.
يف مقال نشره «صندوق النقد الدولي» ،يف سبتمرب املاضي،
الكلية
االقتصادية
ويستند فيه إىل ورقة عمل حول «األبعاد
ّ
ّ
واخلاص» ،يوجد إقرار «بوجود
للشراكات بني القطاعني العام
ّ
دراسات تشري إىل أن هذه الشراكات قد تكون أكثر تكلفة من
العامة مبفردها
التقليدية اليت تنشئ فيها اهليئات
املشرتيات
ّ
ّ
ممول خاص لبنائها» وأن قائمة
أصول البنية
التحتية أو تتعاقد مع ّ
ّ
تتكبدها الشراكات طويلة تتضمن «عدم
اإلضافية اليت
النفقات
ّ
ّ
اخلاص على توزيع املخاطر على نطاق واسع مثل
قدرة القطاع
ّ
اخلاص أعلى
القطاع العام ،حبيث يصبح العائد املدفوع إىل الشريك
ّ
من سعر الفائدة على الدين احلكومي .وعدم قدرة احلكومة على
ّ
اإلضافية املرتبطة برصد امتثال الشريك اخلاص .كما
جتنب التكلفة
ّ
اإلدارية املرتبطة بإعداد العطاءات وتنفيذها
تنامي حجم التكاليف
ّ
يف حالة العقود طويلة األجل» .إضافة إىل «عقد مفاوضات مكلفة
ومتكررة للعقد األصلي جملابهة حاالت طارئة خالل العقود الطويلة
ّ
األمد املمتدة إىل  30سنة» .طبعًا ،يأتي هذا اإلقرار الواضح
كمقدمة لطرح مفاضلة من قبل الصندوق تعترب أن الكلفة اإلضافية
ّ
«تشكل نصف الصورة ،كون النصف
الناجتة عن عقود الشراكة
فنية أعلى
اآلخر ينطوي على ما
ّ
يقدمه الشريك اخلاص من خربات ّ
السياسية يف
وقدرات تنفيذ أكرب وضغوط أقل لتحقيق األهداف
ّ
حتتية أفضل» ،وخيلص الصندوق
وقت أقصر واحلصول على بنية
ّ
ّ
املفضلة إال
إىل أن «الشراكات بني القطاعني العام واخلاص تكون
إذا كان الفرق يف التكاليف كبريًا جدًا».

دين مخفي!

يعترب األمني العام حلركة «مواطنون ومواطنات يف دولة» ،الوزير
السابق شربل ّ
تسويقية لشكل من
حناس ،أن «الشراكة هي محلة
ّ
عادية
املالية يف لبنان» ،باعتبار أن «للدولة آلية
أشكال اهلندسات
ّ
ّ
العمومية ،عرب وضع دفرت شروط واستدراج عروض
إلبرام العقود
ّ
خاصة ،تدفع هلا لقاء خدماتها أموا ً
ال قد
والتعاقد مع شركات
ّ
تستدينها أو ترصدها يف موازنتها» ،وتاليًا إن الفرق بني الشراكة
ّ
تتلخص مبا يلي:
العادية
واآللية
ّ
 -1استدانة الدولة املباشرة للدفع للمورد ،وتربم معه عقدًا لفرتة
تسجل
تقسط خالهلا املبالغ املرتتبة عليها .وبالتالي بدل أن
طويلة،
ّ
ّ
الدولة املبالغ املرتتبة عليها يف الدين العام ،فهي تفيه ،إذ
سنوية من املوازنة ،وتفي معه جزءًا
تدفعه على شكل أقساط
ّ
اخلاص
من عجزها وقيمة الفائدة املرتتبة عليها ،أو ميكن للشريك
ّ
عامة له جيبيها من
اسرتداد أمواله وأرباحه من خالل جتيري إيرادات ّ
املواطن.
 -2التنازل عن دور الدولة يف حتديد تفاصيل احلاجة اليت أبرمت
خاص للحصول عليها ،من خالل تنازهلا عن وضع
عقدًا مع شريك
ّ
دفرت الشروط.
يوضح ّ
حناس أنه «يف احلالتني (اآللية العادية أو الشراكة) من
يعمل يف لبنان هو القطاع اخلاص ،نظرًا لعجز الدولة ونقص
أما الفرق فيكمن يف إظهار هذا العبء
املوارد
البشرية لديهاّ ،
ّ
التحجج بعجز
املالي ،أو التحايل إلخفائه بعقود شراكة .وتاليًا إن
ّ
اخلاص
اخلاص هو عذر غري مقبول ،فالقطاع
الدولة إلحالل القطاع
ّ
ّ
ّ
احلل لدولة فاشلة ،خصوصًا أن هذه التلزميات مببالغ كبرية
ليس
ّ
يرتتب عنها احتكارات ،كما أن التسويق لفكرة
ولسنوات طويلة
اخلاص يدفع أموا ً
تنفيذ استثمارات
ال
جمانية هو خاطئ ،ألن الشريك
ّ
ّ
اخلاصة ،وتاليًا املفاضلة
ويسرتدها الحقًا من الدولة مع أرباحه
ّ
العادية ،مسألة فنية مرتبطة بكلفة التمويل
بينها وبني الصيغة
ّ
والفوائد املرتتبة عنه ،واملردود االقتصادي الناتج عن ّ
كل منط».

املصارف هي املستفيدة

يطرح ّ
واإلدارية اليت ينطوي
الدستورية
حناس جمموعة من املسائل
ّ
ّ
أهمها «خمالفة املادة  89من الدستور اليت ال جتيز
عليها القانونّ ،
منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد ثروة البالد
عامة أو أي احتكار ّإال مبوجب قانون
الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة ّ
ّ
وإىل زمن حمدود .إخفاء حجم الدين العام والفوائد عليه .والقضاء
على دور إدارة املناقصات من خالل جتيري ّ
كل العقود إىل اجمللس
األعلى للخصخصة ،بدل التعاقد مع أي مورد وفق دفرت شروط
أما اهلدف من ّ
حمدد ،وحتويل ّ
كل
ّ
كل الصفقات إىل عقود شراكةّ .
العامة».
ذلك فهو شفط األموال
ّ
ويشري ّ
حناس إىل أن املصارف هي من أبرز املستفيدين من هذا
القانون ،وهي ضغطت من أجل إقراره ،بهدف «تسييل جزء من
اخلاص اليت
الودائع املرتاكمة لديها عرب منحها لشركات القطاع
ّ
ستلتزم مشاريع مع الدولة من جهة ،كما وتوظيف أمواهلا مع القطاع
اخلاص لقاء فوائد أعلى بد ً
ال من توظيفها يف سندات اخلزينة من
ّ
املتضرر األكرب نتيجة «انعكاس
املواطن
يعد
فيما
األخرى»،
اجلهة
ّ
ّ
ستقدم ،كون الفوائد على
هذه العقود على أسعار اخلدمات اليت
ّ
اخلاص أكرب
رحبية القطاع
القروض املمنوحة هي أعلى وألن هامش
ّ
ّ
رحبية الدولة»
من هامش
ّ
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مـقاالت وتحقيقات

ارادة النهضة السورية« :فتّش عن املرأة!»
مرح ماشي
كل ما احتاج إليه خليط من النساء السوريات
املتضررات من احلرب ،بتجاربهن املختلفة ،هو ورشة
عمل ،لينتجن دراسات جدوى اقتصادية ملشاريع
صغرية ،تتشارك فيها سيدات حمررات ونازحات
وزوجات شهداء ،متحدات متعاليات على املآسي
واجلراح.
ٍ
حماذ لشاطئ البحر
الالذقية ــ مشهد الفت يف مكان
يف مدينة الالذقية ،جيمع أطفا ً
ال حمررين من اخلطف
لدى املسلحني ،مع أبناء شهداء ونازحني ،حتت رعاية
وإشراف إحدى اجلمعيات األهلية .هدف هذا الدمج بني
األطفال هو تعويض ما فاتهم من دروس وسنوات
مدرسية هدرتها احلرب من أعمارهم .متطوعات
ومتطوعون خمتصون ،إضافة إىل اختصاصي نفسي
يشرف على التبدالت والتطورات اليت قد تطرأ تدرجيًا
على أوضاعهم النفسية .ومع حتضرياتهم للسفر إىل
بيالروسيا ،قبل أكثر من شهر ،حلضور خميم ترفيهي
تعليمي ،عمدت اجلمعية ذاتها اىل مجع أمهاتهم يف
ورشة عمل على مدار يومني متتاليني ،لينتج منها ما
يثري الدهشة فع ًال.
سيدات حمررات ونازحات وزوجات شهداء جيلسن
متجاورات ،ملتابعة مناذج عن نساء مثلهن ،من
خمتلف أحناء العامل .شاشة إسقاط هي كل ما
تعرضن للخطف
يلزم الستحضار سيدات شهريات
ّ
أو العنف أو االغتصاب على يد جمموعات إرهابية،
ّ
ومتك َّن الحقًا من جعل جتاربهن القاسية فرصًا إليصال
رسائل بلدانهن اليت عانت لعنات اإلرهاب والعنف.
تدمع عينا إحداهن وهي تستمع إىل قصة األيزيدية
نادية مراد ،اليت روتها أمام جملس األمن .وتتفاعل
بعضهن مع قصة الناشطة الباكستانية مالال يوسف
زاي ،اليت واجهت حركة «طالبان» .بعضهن يظهرن
عدم االكرتاث بالتقارير اليت يشاهدنها ،ويبدين
شاردات الذهنّ ...
لعل ما مررن به كان أقسى من
ِ
احملاضرة،
وبناء على طلب املشرفة
تلك التجارب.
ً
تنقسم النسوة إىل  3جمموعات عمل ،ليطلب إليهن
املشاركة معًا يف إعداد وتقديم جدوى اقتصادية
تعد اجلمعية بتمويل أجنحها.
ملشاريع صغرية،
ُ
دقائق وحيتدم النقاش بني أفراد كل جمموعة،
فيبدأ تبادل املعلومات عن أعمال صغرية جتيدها
معظمهن؛ كاخلياطة وصنع احللويات واملربيات
وحتضري مؤن الشتاء .وفجأة تطغى الفطرة اإلنسانية
األوىل على احلياد والربود .إحداهن استشهد زوجها
يف ذات املنطقة اليت نزحت منها ُ
األخرى ،غري أن
وضع أطفاهلما مجعهما .ويف حلظة واحدة ،تغلبت
قدرة النساء البسيطات على اكتساب آلية التفكري
املنطقية اليت جتعلهن يتعالني على اجلراح ،لتخفيف
املأساة عن شريكة الوجع.
«ال أصدّق الغالء الحاصل!»
يف مالحمها تتجلى عذابات مأساة دامت  1883يومًا.
هكذا حتصي روضة ظريف ياسني ،أيام اخلطف اليت
دامت لثالث سنوات ونصف سنة ،مع أطفاهلا الثالثة
الذين يبلغ أصغرهم السابعة من عمره« .كنت أعد
الوقت بالدقائق والثواني أيضًا» ،تقول املرأة.
ّ
عيين.
وتتابع« :زوجي شهيد مدني قتلوه أمام
رجعت (على احلديدة)
وسرقوا مالنا وذهبنا .وهكذا
ُ
بعد حتريري منذ حواىل  8أشهر» .وعن سبب حضورها
الورشة تقول« :أشارك يف هذه الورشة من أجل
ابين .كان حيتاج إىل تعويض تعليمي ،فهو مل يتعلم
منذ  3سنوات».
وتتابع« :سنعود لنعيش معًا بإذن اهلل .إمنا ستبقى
شهادة زوجي غصة يف قليب ،بعدما ُظلمنا مع أطفالنا
كما مل ُيظلم أحد» .وعن مشاريع الورشة تقول:
«كنت أعمل يف حتضري املؤن وشغل اخلرز ،قبل 4
سنوات .إمنا أشعر بالعجز اليوم عن مساعدة النساء
ُهنا يف دراسة وتقديم جدوى اقتصادية .ال أعرف
شيئًا عن األسعار احلالية ،ومل أعتد بعد على الغالء
املتزايد .بل ال أكاد أصدق األسعار اليت أمسعها».
تجمعهن الشفقة واالمتنان
ال خيتلف وضع السيدة سحر مقديد ،عن وضع
سابقتها ،باعتبارها زوجة شهيد مدني قضى يف
معارك ريف محاة .مقديد أم ألربعة أطفال ،أصغرهن
يبلغ عامني ،فيما تفتخر أن لديها ابنة حتتل املركز
الثاني على سوريا يف الرسم .من اإلجيابيات اليت
دفعتها إىل املشاركة يف الورشة؛ مالحظتها انضباط
أوالدها مع املشرفات املتطوعات وحصوهلم على
فائدة مقبولة .املرأة حتدثت إجيابًا عن مفاجأتها
بعرض املشاريع خالل الورشة ،إذ إن لديها أفكارًا
عدة للعمل .تقول« :سنعمل على مشروع لصنع
املخلالت .سأقدم بييت مكانًا للعمل» .وتعليقًا على
رفيقاتها املشاركات يف الورشة تقول« :أكثرنا

خاسرات .وكلنا هدفنا واحد؛ هو األطفال .تبادلنا
ُهنا احلديث عن طموحاتنا ،إذ إننا ال نفكر يف أنفسنا
بل يف إيصال أطفالنا إىل بر األمان» .وتضيف:
«إن مت ما أفكر فيه حول املشروع ،فلن أحتاج اىل
الوظيفة احلكومية بعد اآلن» .وخيتلف األمر قلي ًال
بالنسبة إىل مريفت الشيخ ،على الرغم من كونها
زوجة شهيد ضابط ،وأمًا لطفلني .املرأة اليت تعمل
موظفة حكومية ،وتتابع دراستها اجلامعية يف السنة
الثالثة يف قسم رياض األطفال .تقول الشيخ:
«لدي إميان حباجتنا إىل الدعم النفسي واملعنوي،
علي أن أكون قوية من أجل أوالدي وبلدي،
وإن
ّ
بد ً
ال من الندب واجللوس يف منزلي» .وتضيف:
«أنال ُهنا ثقة بالنفس .وكلما مسعت مشكلة امرأة
ُأخرى ،أكتسب خربة وخالصة جتربة ،فأستمد قوتي
من قوتها وحلوهلا ملواجهة أزمتها» .تعترب السيدة
املكافحة أن مأساتها أصغر مما واجهته السيدات
وتعرب عن إعجابها بالسيدة احللبية ،إذ
احملررات.
ّ
إنها تشارك يف مشروع جمموعتها ،متربعة بتعليمها
اخلياطة .توضح مشاعرها بالقول« :ال عالقة ملواقفنا
املهجرين ،باالمتنان الذي أصابين أمام
من بعض
ّ
لدي جتاه اآلخر .ال ذنب لنا
هذه السيدة .ال حقد
ّ
َ
نرض سنعيش معًا.
يف مكان مولدنا .رضينا أو مل
جنحت أو
ويكفيين رغبتها يف أن تعلمين شيئًا ،سواء
ُ
فشلت يف العمل الحقًا».
ُ
املرأة الحلبية «املع ّلمة»
يعجب معظم السيدات
املرأة احللبية النازحة اليت
َ
بشخصيتها ،هي سعدة قاسم؛ من حي صالح الدين
يف حلب .تعمل «أم مجعة» خياطة حمرتفة ،وتعلمت
تصفيف الشعر أيضًا ،لتفتتح صالونها يف حي
الدعتور الشعيب يف مدينة الالذقية ،منذ نزوحها قبل
 4سنوات .حتضر ورشة الدعم من أجل طفلتيها أيضًا،
بعد استشهاد ولديها العسكريني يف اجليش ،إضافة
بهن
إىل زوجها .تقول عن النساء املشاركات« :أحس ّ
مجيعًا .كلنا نتأمل من اخلسارة .وأمتنى الصرب لنا مجيعًا
وهن
الحتمال ما خسرناه .أكثرهن أزواجهن شهداء.
ّ
بال معيل ،لذا سأعمد إىل تعلميهن صنعة يستفدن
منها» .وعند سؤاهلا السؤال اللعني ذاته« :هل
تشعرين أنهن خيتلفن عنك؟» .جتيب املرأة ببساطة
وطيبة واضحني« :نعم بالتأكيد .إنهن ال يعرفن
ّ
معلمة .إمنا أتذكر كيف بدأت يف
الصنعة ،بينما أنا
تعلم املهنة ،وهم يردن أن يبدأن العمل اآلن.
لذا أحب مساعدتهن» .مل تسقط املرأة يف فخ
املناطقية والطائفية بإجابتها السريعة ،ما يعيد إىل
األذهان طيبة سورية قدمية ،توارت خلف الدم الذي
طغى على كل شيء .غري أن لديها فوقية من يعرف
على من ال يعرف ،ما يبعث على التفاؤل قلي ًال.
يربني أيتامًا .ويعانني
تضيف حبزن« :يكفي أنهن ّ
الفقر والظلم» .لن تعود املرأة إىل حلب ،فلم َ
يبق
من أهلها أحد ،وهي ال تنسى وقفة أهالي حي
ّ
ولعل ُهنا من
الدعتور معها ،عقب استشهاد ابنها،
هن حباجتها إن مت املشروع الذي جيري احلديث عنه
ّ
يف الورشة ،حسب تعبريها.
العمل أو املتاجرة يف املأساة
ترى رئيسة «مجعية الصواري» األهلية أفنان بالل،
أن تفاعل األطفال يف ما بينهم أسهل وأسرع
بكثري من تفاعل األمهات ،إذ إن مسافات تفصل
بني النساء اجملتمعات ،بسب اختالف بيئاتهم
ومستواهم التعليمي والثقايف .وتعد اجلمعية على
لسان رئيستها بتمويل كل املشاريع ذات اجلدوى
االقتصادية الناجحة ،إضافة إىل اإلشراف على تقديم
الدعم النفسي والصحي والتعليمي لـ  60طف ًال ،مع
ورش عمل متكني اقتصادي واجتماعي ألمهاتهم
اللواتي يصل عددهن إىل  40امرأة .من جانبها،
القيمة على الورشة ،أن
جتد املدربة راما حسن،
ّ
االستجابة من قبل السيدات خالل الورشة كانت جيدة
جدًا ،وال سيما خالل النشاط اجلماعي والنقاش حول
«شعرت بأنهن
املشاريع وحتفيزهن للعمل .وتقول:
ُ
هلن وأم ًال يف حتسني واقعهن .إمنا
بدأن جيدن قيمة ّ
اضطررت إىل خفض مستوى املعلومات واملصطلحات
إىل أبسط صيغة ممكنة وربطها بأحداث ووقائع
يومية معيشة ،بسبب تفاوت مستواهن التعليمي
والثقايف» .وتعترب حسن أن أهم الصعوبات اليت
تواجه العمل مع هؤالء السيدات حالة االستسالم
لدى بعضهن بالعجز واالتكال التام على الدولة
ومؤسساتها أو على مجعيات ومنظمات اجملتمع
األهلي ،ما يؤدي إىل املتاجرة يف املأساة ،حسب
تعبريها .وتضيف« :يأتي دوري ُهنا يف أن أقنعها
أقزم
بقدرتها على النهوض والعمل ،من غري أن
ّ
مأساتها وحجم معاناتها اهلائلة ،أو جرح مشاعرها».

احلريري و«احلزب» واملرحلة الصعبة..
طارق ترشيشي

بغض النظر عن التفسريات والتحليالت املتنوعة
واملتالحقة للموقف السعودي التصعيدي ضد «حزب
اهلل» خصوصًا ،واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية عمومًا،
ماض اىل مزيد من التصعيد،
يبدو أن هذا املوقف
ٍ
وستكون له تداعياته وانعكاساته على جممل األوضاع
تتلمس بعد الطريق اىل
يف لبنان واملنطقة ،اليت مل
ّ
اإلنفراج املوعود.
ويقول البعض ان إستقالة رئيس احلكومة احلريري
ليست ّاال تعبريًا عن شكل من األشكال املختلفة للنزاع
الدائر يف املنطقة حول كل امللفات ،وهو نزاع ال ميكن
أن ينتهي ّإال بتسويات تتفق عليها القوى األساسية
مقدمها عواصم
االقليمية والدولية املنخرطة فيه ،ويف ّ
القرار اإلقليمي والدولي.
ويؤكد سياسيون متابعون لألوضاع يف املنطقة ،ان
النظام السوري وحلفاءه يعتربون انفسهم انهم انتصروا
عسكريًا يف سورياّ ،إال ان التسوية السياسية املطلوبة
لألزمة السورية ال ميكن ان تتم ّاال برضى اجلميع ،واذا
كان اجلانب الروسي يستعجلها فإنه يف الوقت نفسه
يدرك أنه ال ميكن إجنازها من دون موافقة اجلانبني
األمريكي واخلليجي ،اللذين يشرتطان تقويض نفوذ
إيران والقوى احلليفة هلا ،وعلى رأسها «حزب اهلل»
يف سوريا واملنطقة ،فيما إيران وحلفاؤها يرفضون
شروط األمريكيني وحلفائهم ،ما جيعل وضع املنطقة
يف ذروة التعقيد.
فاألمريكيون ،حسب هؤالء السياسيني ،يؤكدون ان
ال تسوية يف سوريا ،أو أنهم لن يسمحوا بإمرار هذه
التسوية ما مل ُيزال من طريقها عائقان أساسيان:
ـ األول ،حسم مسألة حجم الدور والنفوذ اإليراني يف
املنطقة( ،وهذا ما تطالب به دول اخلليج قبل الواليات
املتحدة االمريكية).
ـ الثاني ،ضبط سالح «حزب اهلل» وهذا يتطلب من
املطالبني بهذا الضبط توفري اجلهوزية الالزمة لذلك ،او
يتم الضبط مبوجب التسوية املوعودة.
ويلفت هؤالء السياسيون اىل ان قول الرئيس السوري
بشار األسد «ان احلرب يف سوريا ال تنتهي بتحرير دير
الزور ،وإمنا بسوريا املوحدة» ،امنا هو موجه اىل اجلانب
الروسي قبل اآلخرين .ولكن اذا كانت موسكو تستعجل
التسوية السورية ،فإن واشنطن تستأخرها ملراهنتها
على تقليص دور ايران ونفوذها ووضع حد لسالح
«حزب اهلل».
ولذلك ،يضيف السياسيون أنفسهم واملطلعون على
املوقف السعودي ،أن احلريري بادر اىل اعالن استقالته
يف الرياض ،مستندًا اىل ما مسعه من املسؤولني
السعوديني الكبار ،وعلى رأسهم خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،من معطيات عن
«ممارسات حزب اهلل وحماوالته لضرب األمن القومي
للمملكة» ،حسب أوساط سعودية ،وكذلك استنادًا
اىل «تراكمات» كانت موجودة لديه حول «حماوالت
للقفز فوق التسوية الرئاسية» ،وحسب املطلعني على
موقفه ،فإنه يف حال أعيد تكليفه تأليف حكومة جديدة
«لن يقبل تأليف حكومة يشارك فيها «حزب اهلل».
وإذ يتساءل فريق من السياسيني عن األسباب اليت
تدفع اململكة العربية السعودية اىل التصعيد وتكبري
حجم النزاع اىل هذا احلد ،جييب املطلعون «ان املوضوع
األساس لدى اململكة يف هذه املرحلة بات النزاع حول
دور «حزب اهلل» يف املنطقة ،من لبنان اىل سوريا
العدة
والعراق والبحرين واليمن ،ولذلك فإنها أعدت
ّ
ملواجهة «احلزب» وإيران أينما كان».
ويضيفون «أن احلريري ،وخالفًا ملا يقال ويشاع ،قد
استقال ألنه جزء من املعادلة القائمة ،لكن بعض ما
جيري هو تعمية على ضفاف املشهد السائد يف املنطقة
اليت باعرتاف اجلميع متر يف مرحلة صعبة ،ألن املسافة
ما تزال بعيدة بني اإلنتصار العسكري وإجناز التسويات
املطلوبة ملعاجلة األزمات.
فـ»الكباش» يدور هنا ،يف اإلعالم ميكن حتويل استقالة
احلريري شأنًا داخليًا لبنانيًا عرب إظهار اإلعرتاض على
إعالنها من الرياض بد ًال من لبنان ،وكذلك الغوص
يف املضاعفات اليت أحدثتها واخلطوات الدستورية
والسياسية املطلوبة الحتواء هذه املضاعفات.
ّإال أن كل ذلك ال خيفي حقيقة هي أن جزءًا اساسيًا
من النزاع االقليمي الدولي الدائر يف املنطقة بات
حموره حزب اهلل» .ويشري هؤالء السياسيون يف هذا
السياق اىل «ان الرأي الروسي يف ما جيري ليس
كالرأي األمريكي ،ولكنه يشبهه ،مع فارق ان موسكو
ال تستطيع االشتباك أو االختالف مع طهران».
وحسب السياسيني انفسهم أنه عندما ُأبرمت التسوية
الرئاسية بإنتخاب عون رئيسا للجمهورية اجلمهورية
وتسمية احلريري رئياسًا للحكومة برر األخري حللفائه
سريه بهذه التسوية أن يف امكانه وعون ان جيلسا
يف الوسط بني اجلميع ،ولكن التطورات اظهرت ان
عون استمر يف حتالفه مع «حزب اهلل» وعرب وال يزال
عن هذا التحالف يف كل املواقف اليت يؤيد فيها احلزب
ودوره على املستويني الداخلي واالقليمي ،اىل درجة
انه اعترب ان مصري سالحه «مرتبط بالوضع يف منطقة
الشرق االوسط».
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رمبا توحي مواقف املسؤولني اللبنانيني الكبار ويف
مقدمهم رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب نبيه
بري انهما «يتفهمان» االسباب والدوافع اليت أملت
على احلريري اعالن استقالته من الرياض وال يعتربان
انها ناجزة ،ولكنهما واآلخرين من القيادات والقوى
السياسية مقتنعون بأنه لن يقبل تأليف حكومة يشارك
فيها حزب اهلل إذ أعيد تكليفه هلذه املهمة خصوصا يف
ضوء االسباب املوجبة اليت برر فيها استقالته وضمنها
اعرتاضه على موقفي احلزب وايران ودورهما يف لبنا
واملنطقة ،علما أن احلرب اليت تقرع طبوهلا يف املنطقة
أآلن ال امكانية لتجاوزها اال بتفاهمات اقليمية ودولية
تبدو انها ما تزال بعيدة املنال.
بيد ان مقربني من دار الفتوى يؤكدون أن املشاورات
واللقاءات اليت يعقدها مفيت اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان تشهد امجاعا على ان ال بديل للحريري
يف تأليف اي حكومة جديدة ،ويشري هؤالء اىل ان
مجيع الذين التقتوا املفيت تالقوا على ضرورة الرتيث
واالنتظار اىل حني عودة احلريري من الرياض ،وأشادوا
بـ»حكمة» رئيس اجلمهورية ألنه مل يتسرع يف اختاذ
اي قرار .ويرشح مما تشهده لقاءات املفيت ان القرار
السعودي نهائي جلهة التشدد يف املواجهة مع حزب
اهلل والنفوذ االيراني يف لبنان واملنطقة ،وان القيادة
السعودية لن تتعامل مع اي حكومة يشارك فيها
«احلزب».
ويف هذا السياق يقول السعوديون ،ان الرياض اليت
قررت التعامل مع احلكومة اللبنانية احلالية او اي حكومة
غريها يشارك فيها حزب اهلل على انها «حكومة حرب
على اململكة» ،امنا تنطلق من انها تعترب احلزب «شريكًا
يف اعمال حربية وتدمري يف املنطقة العربية» ،ويضيف
هؤالء «أن اململكة أيدت التسوية الرئاسية يف لبنان
اليت جاءت بعون اىل رئاسة اجلمهورية واحلريري اىل
رئاسة احلكومة ،على اساس انها ستنأى بلبنان عن
االزمات واحملاور االقليمة ،لكن بعدما تبني وجود دالئل
على تورط احلزب يف زعزعة االمن السعودي واخلليجي
عمومًا ،مل يعد هناك اي جماملة لدى القيادة السعودية
جلهة تفهم اخلصوصية اللبنانية وتشكيل حكومة يشارك
فيها حزب اهلل ألنه متورط يف الصواريخ اليت تنطلق
من اليمن على اململكة ،ويف تدريب احلوثيني ويف
«خلية العبدلي» (يف الكويت) ولذلك تعترب اململكة ان
كل هذه االعمال موجهة ضدها ،ولذلك قررت مواجهته
ألنه ،يف رأيها ،ينفذ اجندة ايرانية يف البحرين واليمن
واملنطقة العربية ،وهذا القرار أملته ضرورات محاية
االمن الوطين والقومي للمملكة».
ويرى السعوديون أنه «بات ان على خمتلف القوى
السياسية يف لبنان إختاذ وقفة صرحية تعارض مشاركة
احلزب يف اي حكومة» ،ويؤكدون أنه «مل تعد مقبولة
تربيرات رئاسة اجلمهورية حول ضرورة بقاء سالح حزب
اهلل تارة بسبب ضعف امكانات اجليش اللبناني وطورا
من اجل قضية الشرق االوسط».
ويتبني من جممل التحركات واملشاورات اجلارية
الستيعاب الوضع الناشئ من استقالة احلريري ،ان
الرتيث الرئاسي لن ينتهي بتعويم للحريري وحكومته،
ألن هذه االستقالة نافذة وان كان البعض ما زال
يناقش يف عدم نفاذها ،ولكن مثة خماوف كبرية من
بقاء البالد حتت رمحة حكومة تصريف اعمال اىل امد
طويل ما قد يهدد مصري االنتخابات النيابية املقررة
يف ايار املقبل.
ويف الوقت الذي يسعى البعض جديا اىل اعادة تعويم
احلكومة فان فريقا آخر يدفع يف اجتاه تأليف حكومة
سياسية ال يشارك فيها حزب اهلل او حكومة تكنوقراط
ال يشارك فيها االفرقاء السياسيون وتكون مهمتها
فقط اجراء االنتخابات النيابية.
فيما تشري املواقف اىل ان «احلزب» لن يقبل حبكومة
ال يشارك فيها ،فإن البعض يعول على دور ميكن
رئيس جملس النواب نبيه بري يف اقناع احلزب بتغيري
موقفه واعتبار نفسه ممثال بالوزراء الذين سيسميهم
بري نفسه سواء كانت احلكومة اجلديدة سياسية ام
تكنوقراط.
علما ان «إتفاق الطائف» الذي بات مدسرتًا يفرض ان
تأليف «حكومات وفاق وطين» لن السلطة التنفيذية مل
تعد يف يد رئيس اجلمهورية حصرا وامنا باتت مناطة
مبجلس الوزراء جمتمعًا وهذا اجمللس يفرض ان يتمثل
فيه اوسع الوان الطيف اللبناني السياسي والطائفي
واملذهيب.
يف اي حال مل تتحدد اخليارات بعد ،وال ما ستؤول
اليه املشاورات اليت جيريها رئيس اجلمهورية ،او تلك
اليت جيريها مفيت اجلمهورية ،فعون مستمر يف الرتيث
منتظرا عودة احلريري ليسمع ما لديه حول االستقالة
ويبين على الشيء مقتضاه .اما دريان فإنه يلمس من
غالبية الذين يلقيهم من مرجعيات وقيادات وشخصيات
سياسية تأييدا إلعادة تكليف احلريري تأليف حكومة
جديدة.
اجلميع ينتظرون احلريري ،واجلميع يسألون متى سيعود؟
واالرجح ان هذه العودة اوشكت ،والبعض يؤكد أنها
باتت متوقعة يف أي وقت .علما ان البعض يتكهن يف
ان ال يعود الرجل اال بعد ان حتسم املشاورات اجلارية
شكل احلكومة اجلديدة ومضمونها لئال يطول عمر حكومة
تصريف االعمال ويهدد مصري استحقاق االنتخابات
النيابية.
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مـقابلة

صاحب حمالت  big Save Fruit Marketو  PuNchbowl world Fruit Marketللخضار والفواكه والسمانة العربية اليان بولس لـ «اهلريالد»:

نعتمد يف مسريتنا العملية على الصدق واخلدمة املميزة واخلربة الطويلة ونعترب زبائننا عائلتنا الكربى
ترك بلده وأهله وأرضه ويف نفسه
طموح ال حيد وتوق ملستقبل
مشرق انه العصامي اليان بولس
الذي غادر بلده األم سورية سعيا
حلياة أفضل فوصل اىل اسرتاليا
يف ايلول من عام  1997حيث
استقر فيها وعمل وتزوج ورزقه
اهلل ثالث اوالد ..صبيني وبنتا.
سألت «اهلريالد» السيد اليان
بولس عما اذا واجهته اي صعوبات
لدى وصوله اىل هذا البلد فقال
«بالطبع ككل مهاجر واجهتين
صعوبات عدة ولعل يف مقدمتها
اللغة وادراكا مين انها مفتاح
النجاح يف اي جمتمع جديد،
فقد عملت على حتسني لغيت
االنكليزية بالدراسة وباالحتكاك
مع اجملتمع للتأقلم مع عاداته
وتقاليده وثقافته وذلك من خالل
االخنراط يف سوق العمل حيث كان
اول عمل لي يف فليمنغتون ماركت،
ثم يف سوبرماركات كبرية للخضار
والفواكه مثل ،All States
وبعد ان بيعت الشركة افتتحت
حملي اخلاص للخضار والفواكه
والسمانة يف نيوتاون وبقيت فيه
حواىل ست سنوات من عام 2000
حتى العام .»2006
وحول ما اذا لديه ما يكفي من
اخلربة لدى شرائه حمله االول يف
نيوتاون قال السيد بولس «كان
لدي بعض املعرفة نظرا لعملي
يف عدة حمالت للخضار والفواكه
ولكنها مل تكن كافية الدارة حمل
خاص بي نظرا ملا يرتتب على ذلك
من مسؤوليات ،وألن اخلربة هي
شرط اساسي من شروط النجاح،
فقد اشتغلت ،قبل شرائي احملل،
ألكثر من شهر ،جمانا ،يف حمالت
للخضار والفواكه يف منطقة تبعد
حوىل الساعة عن مكان سكين..
والنه بقدر ما يكتسب املرء من
خربة ي ُـكتب له النجاح فقد
كنت أجول على حمالت اخلضار
والفواكه وأراقب كيفية صفها
وتوضيبها ألن لكل مصلحة أسرارا
ينبغي االملام بها قبل االقدام
على خوض غمارها ..وهذا اجلهد
الذي بذلته والوقت الذي
اعطيته أمثرا جناحا ،واحلمد
هلل ،لدى متلكنا حمالتنا اخلاصة
بنا ،وبفعل اخلربة واملعرفة اليت

اكتسبتها استطعنا حتسني املصلحة
وتطويرها ورفع مستواها مما نتج
عنه جلب العديد من الزبائن
اجلدد من املناطق اجملاورة نظرا
للسمعة الطيبة والصيت احلسن
اللذين متتعت بهما حمالتنا».
وقال السيد بولس «يف العام
 2006قمت ببيع حمالت نيوتاون
وشراء سوبرماركت هي Big
 Save Fruit Marketيف
بالكتاون بالزا وما زلت فيها حتى
اآلن».
اما عن السوبرماركت الثانية
يف بانشبول Punchbowl
 World Fruit Marketاليت
تقع على العنوان 77Wattle
Street,
Punchbowl
واليت ما زال فيها حتى االن ايضا
فقال «اشرتيتها عام  2015وهي
سوبرماركت كبرية يوجد فيها مجيع
انواع اخلضار والفواكه الطازجة
يوميا من املاركت باالضافة اىل سائر
أصناف السمانة العربية واالجبان
وااللبان والزيوت وغريها باسعار
يف غاية املنافسة.
وعلى ماذا اعتمد يف مسريه العملية
قال السيد بولس «اعتمدت
على االميان باهلل قبل كل شيء
وعلى الطموح والثقة بالنفس
واالستقامة يف العمل والصدق
يف املعاملة وتقديم أجود أصناف
اخلضار والفواكه للزبائن ،النه
من حق الزبون ان حيصل على
االفضل مقابل ما يدفع مثنه،
اضافة طبعا اىل اخلربة يف هذه
املصلحة».
وعما مييز حمالتهم قال «اىل
املزايا اليت ذكرتها سابقا متتاز
حمالتنا بالبيع باملفرق للمواطنني
وكذلك باجلملة للمحالت واملطاعم
واملستشفيات».
وحول ما اذا كان هناك اي فرق
بني سوبرماركت نيوتاون القدمية
اليت بدأ العمل فيها وباعها وبني
مثيلتيها احلاليتني يف بالكتاون
بالزا وبانشبول قال السيد
بولس «ليس هناك ما مييز
هذه احملالت عن بعضها لناحية
جودة اخلضار والفواكه وتنوع
املوجودات واملنافسة يف االسعار،
التميز الوحيد هو ان زبائن
حمالت نيوتاون كانوا من اجملتمع

السيد اليان بولس والزميل انطونيوس بو رزق خالل املقابلة
االسرتالي الواسع نظرا لطبيعة
التوزيع السكاني والدميوغرايف
لضاحية نيوتاون واملناطق
اجملاورة هلا ،اما حمالت بالكتاون
وبانشبول فغالبية زبائنها هم من
ابناء اجلالية العربية».
وعن طبيعة عالقته مع زبائن
احملالت كشف السيد بولس لـ
«اهلريالد» انه عمل ويعمل طيلة
حياته العملية على بناء عالقة
من الثقة واالحرتام واملودة بينه
وبني الزبائن الذين يشعرون
وكأنهم يف حمالتهم وبني عائلتهم
وذلك بالبسمة و «اهال وسهال»
اليت يستقبلونهم فيها واخلدمة
املمتازة اليت يقدمونها هلم
واملستوى الراقي من التعامل معهم
مما جيعلهم حيسـّون وكأنه ليسوا
جمرد اعداد وارقام وامنا من عائلة
احملل وقال «ان زبائننا هم عائلتنا
الكبرية اليت نفتخر ونعتز بها،
فهم ليسوا جمرد اشخاص ميرون
على احملالت مرور الكرام فيشرتون
وال نعود نرى وجوههم،بل أننا
نراهم كل اسبوع ،وأحيانا كثرية
كل يوم ،ومن هنا نشأ بيننا وبني
الزبائن نوع من العالقة العائلية
واملعاملة األخوية ،وهذا ما مييزنا
عن العديد من احملالت االخرى
اذ اننا دائما حنرص على راحة
الزبائن وتأمني كافة حاجاتهم
ومستلزماته».
وبالفعل هذا ما اشهد له واعرتف
به شخصيا فقلما اقصد حمالت
بانشبول اال وتكون البسمة على
وجوه اصحابها عالمة االستقبال
االوىل ليليها فنجان القهوة،
وهذه حال الكثري من الزبائن،
وحبضوري ايضا ،حيث ال يسأهلم
صاحب احملل السيد اليان بولس

ما اذا كانوا يرغبون بفنجان
قهوة بل انه يقدم هلم القهوة
حتى دون سؤاهلم ..ففي ظل
هذه املعاملة اجليدة وبفعل ميزة
الكرم هذه وغريها من الصفات
واخلصال احلميدة من الطبيعي
تنشأ عالقة عائلية واخوية بني
هذه احملالت وزبائنها.
وكشف السيد اليان بولس لـ
«اهلريالد عن ان على اجندته
املستقبلية العديد من املشاريع
واالعمال.
وبعيدا عن جمال االعمال فالسيد
اليان بولس يتمتع بصوت رائع
واذن موسيقية مرهفة حيث قلما
مير شهر اال ويقيم يف منزله
املضياف حفلة موسيقية وفنية
يدعو اليها العديد من املوسيقيني
والفنانني ..وقد دعاني ذات ليلة
اىل امسية فنية يف منزله ألفاجأ
بوجود الفنانني اليكس حدشييت
وجان خليل وشربل خنول والشاعر

رجل االعمال السيد اليان بولس
فؤاد نعمان اخلوري وغريهم اضافة
اىل عدد من االصحاب واالحباب..
وقد خـيم يف تلك االمسية جو
فين رائع كان فيها اصحاب الدار
وخاصة السيدة ميشلني يف منتهى
الذوق والكرم والضيافة وصدح
يف تلك االمسية صوت صاحب
الدار بأمجل ما يكون الغناء.
ومعروف عن السيد اليان بولس
مساهماته ودعمه للعديد من
االعمال واملشاريع اخلريية سواء
لدى ابناء اجلالية يف اسرتاليا
او يف الوطن ،فهو يتحلى بكل
املزايا واخلصال االنسانية كما
انه صاحب ايادٍ بيضاء يف مسريته
احلياتية واالجتماعية.
عرب
ودعا السيد بولس
«اهلريالد» اجلاالية العربية
لتقديم صورة ناصعة عن بالدنا
وجمتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا
للمجتمع االسرتالي الواسع وان
حترتم هذه البالد املضيافة اليت

فتحت لنا ابوابها على مصراعيها
وجعلتنا نشعر بقيمتنا كمواطنني
بغض النظر عن خلفياتنا
ومذاهبنا وطوائفنا ..وقال ان
اسرتاليا بالنسبة لنا هي مبثابة
االم احلنون اليت ساعدتنا ووقفت
اىل جانبنا ولذلك فان من واجبنا
خدمتها واحلفاظ عليها والعمل
على تقدمها ورقيها.
وشكر السيد بولس ابناء اجلالية
والزبائن الذين وضعوا ثقتهم به
والذين يعتربهم عائلة احملالت
الكربى ،كما وجه الشكر الكبري
لعائلته وخاصة عقيلته ميشلني
اليت وقفت وما زالت تقف اىل
جانبه وقال ان «هلا الفضل الكبري
يف مسريتي احلياتية والعملية».
وحنن بدورنا يف صحيفة
«اهلريالد» نهنئ السيد اليان
بولس على النجاح الذي حققه يف
حياته العملية ونتمنى له املزيد
من النجاح والتألق.

رجل االعمال السيد اليان بولس يف حمالت بانشبول للخضار والفواكه والسمانة العربية

صفحة 19

Saturday 11 November 2017

الـسبت  11تـشرين الثاني 2017

Page 19

قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
«لص غيب» يرتك حمفظته وبداخلها هويته يف منزل
ّ
ضحيته

ارتكب لص غيب هفوة تسبّبت يف كشفه ،بعدما نسي حمفظته وبداخلها
بطاقة هويته أثناء عملية سرقته ملنزل يف منطقة وطى املصيطبة
باالشرتاك مع مواطنه فادي كاخية.
وادعى السوري ربيع كله أنه أضاع هويته اليت ُعثر عليها يف مسرح
اجلرمية ،قبل ثالثة أيام من عملية السرقة.
ويف تفاصيل هذه احلادثة ،أن املدعية ر.ح .ولدى عودتها إىل منزهلا
الكائن يف الطابق األول يف أحد األبنية يف حملة وطى املصيطبة،
تفاجأت بأن باب املدخل مقف ًال بقفل «الست طقات» ،وهي مل تكن قد
أقفلته بهذه الطريقة أثناء خروجها .وألن مفتاح القفل مل يكن حبوزتها،
طلبت من أحد اجلريان أن يدخل إىل املنزل من جهة الشرفة ليفتح هلا
الباب ،وبعد حصول ذلك ،دخلت املدعية اىل منزهلا ُ
فاجأ بوجود بعثرة
لت َ
يف غرفه وحمتوياته ،فأيقنت عندها أن جمهو ًال قد دخل إليه بهدف
السرقة ،ومتكن من سرقة مبالغ مالية باللرية اللبنانية والدوالر األمريكي
قدرت قيمته خبمسة آالف دوالر.
إضافة إىل مصاغها الذي ّ
ولدى الكشف على املنزل تبني أن احلبل ُ
املستعمل لنشر الغسيل الكائن
على شرفة املطبخ مقطوع ،كما أن باب الشرفة مفتوح وعليه آثار
معاجلة ،ومت العثور حتت الشرفة املذكورة على حمفظة حتتوي على هوية
املتهم ربيع ممدوح كله.
وأثناء رفع البصمات من قبل دورية تابعة ملكتب احلوادث املركزي،
تبني حصول تطابق ألثر بصمة مرفوعة عن احلافة اخلارجية لشرفة املطبخ
من اجلهة العلوية وباجتاه من اخلارج اىل الداخل ،على انطباعة بصمة جزء
من ّ
كف اليد اليمنى للمتهم فادي عبد الرمحن كاخية املأخوذة له سابقًا
بسبب توقيفه جبرائم سرقة عديدة.
وبالتحقيق االستنطاقي ،أفاد كاخية بأن ال علم له حبادثة السرقة
موضوع الدعوى وأنه من املمكن أن يكون قد أقدم عليها وهو حتت تأثري
املخدرات وأنه ال يعرف املتهم ربيع كله باالسم وميكن أن يعرفه بالنظر.
ويف احملاكمة اعرتف كاخية مبا اسند اليه وأفاد بأن املتهم كله شاركه
يف عملية السرقة حيث دخل األخري إىل املنزل بعد أن عاجل باب شرفة
املطبخ ،يف حني اقتصر دوره على االنتظار يف اخلارج ،مؤكدًا بأنه كان
مث ًال عندما أقدم على السرقة.
أما املتهم ربيع كله ،فأنكر التهمة املسندة إليه ،مشريًا إىل أن اهلوية
اليت ُعثر عليها يف مسرح اجلرمية ،كان قد أضاعها قبل السرقة حبواىل
ثالثة أيام يف حملة الطريق اجلديدة ،وقد ّ
نظم حمضرًا بذلك يف اليوم
التالي حلصول السرقة ،وأضاف بأنه ال يعرف املتهم اآلخر كاخية ،وال
زج بامسه يف عملية السرقة .وأصدرت حمكمة اجلنايات يف
يعرف ملاذا ّ
بريوت برئاسة القاضي طارق البيطار ،حكمًا قضى بتجريم املتهمني
بالسجن مدة ثالث سنوات أشغا ًال شاقة ،مع جتريدهما من حقوقهما
املدنية ،وختفيض هذه العقوبة إىل السجن سنة ونصف السنة بالنسبة
اىل املتهم كله «بالنظر إىل وضعه وإىل حالته االجتماعية وعدم وجود
أسبقيات له» ماحنة اياه األسباب التخفيفية.

مذكرة توقيف مبرتكب «جرمية زقاق البالط»
أصدر قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات االثنني املاضي،
مذكرة توقيف وجاهية حبق الفتى علي يونس يف «جرمية زقاق البالط».
وكان عويدات قد استجوب الفتى حبضور وكيله احملامي رفيق احلاج
حول اجلرمية اليت ارتكبها وذهب ضحيتها والده وثالثة أشخاص آخرين
بعدما أقدم على إطالق النار عليهم من بندقية حربية.
ويتابع عويدات حتقيقاته يف اجلرمية باالستماع إىل إفادات شهود بينهم
والدة الفتى.

غافل عناصر املخفر وف ّر

متكن السجني أ .ب .الذي كان أوقف أخريًا جبرم سرقة ،من اهلروب
من نظارة أحد املخافر يف صيدا بعدما متكن من نزع األصفاد من يديه
وفر.وفتحت القوى االمنية حتقيقًا يف احلادثة.
فغافل عناصر املخفر ّ

توقيف مطلوبني

أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة ألمن الدولة ع.ز .يف وسط بريوت،
جبرم حيازة أوراق ثبوتية مزورة حتمل اسم شخص آخر.
وبعد التحري ،تبني أن املوقوف فار من وجه العدالة ،وحبقه مذكرات
توقيف وخالصة حكم ،وبالغ قرار جزائي جبرم املخدرات ،وحيازة وجتارة
أسلحة وذخائر حربية ،صادرة عن احملكمة العسكرية وقاضي التحقيق
يف جبل لبنان وزحلة.
من جهتها ،أفادت قوى األمن الداخلي عن توقيف  56مطلوبًا جبرائم
خمدرات ،سرقة ،اطالق نار ،تزوير ودخول البالد خلسة.

..ومطلوبان سلّماً نفسيهما يف صور

ّ
سلم الفلسطيين ناجي ع .واللبناني طوني خ .نفسيهما إىل خمابرات
اجليش اللبناني يف صور ،وهما مطلوبان بأحكام قضائية جبرائم جتارة
وبيع املخدرات ،إطالق نار وجتارة أسلحة .وقد بدأت التحقيقات معهما
بإشراف القضاء املختص.

موقوفون بتزوير مستندات سفر

قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع
بتوقيف ثالثة عشر شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال أشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية وشخص
جبرم تهريب االشخاص وتسهيل دخوهلم بطرق غري شرعية .وبعد انتهاء
التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل القضاء املختص.

قتيالن حبادثي سري يف اجلية والكفري

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على
أوتوسرتاد اجلية باجتاه السعديات .كما أفادت عن سقوط قتيل نتيجة
تدهور جرار زراعي على طريق فرعية ترابية يف حملة البيادر يف الكفري-
حاصبيا .وأدى حادث سري وقع على طريق عام املصيلح بني رينو رابيد
وشاحنة نقل إىل سقوط ثالثة جرحى عملت سيارات اإلسعاف على نقلهم
إىل مستشفيات املنطقة.
ووقع احلادث عندما كان سائق «الرابيد» خيرج من مفرتق طرق فاصطدم
مباشرة بشاحنة ما أدى إىل انشطاره وانقالب الشاحنة.
وحضرت القوى األمنية إىل املكان للتحقيق يف احلادث.

«صاروخ جمدل عنجر» حيلّق يف «أجواء احملكمة
العسكرية»
هي جمموعة يدور عدد من أفرادها يف»فلك» رضوان خ .أحد قياديي
كتائب عبداهلل عزام الذي متكن من الفرار إىل تركيا ،والذي ينقل عنه
أحد املوقوفني منري خ .أنه تاجر أسلحة «على مستوى».
ّ
تعقب خلية تابعة لتنظيم «داعش»
هذه اجملموعة مت اكتشافها بعد
اإلرهابي كانت وراء «تفجري كسارة» يف زحلة يف شهر آب من العام
تتسول يف املكان
سورية كانت
 2016الذي أدى حينها إىل مقتل إمرأة
ّ
ّ
فض ًال عن جرح آخرين ،والذي كان يستهدف مواكب متوجهة إىل بريوت
للمشاركة يف ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر ورفيقيه.
ّ
املنفذة لعملية التفجري ،أنهت
وفيما ُحتاكم احملكمة العسكرية اجملموعة
الثالثاء برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل استجواب»جمموعة جمدل
مولت اجملموعة االوىل باملتفجرات واليت ضبط مع أحد
عنجر» ،اليت ّ
أفرادها صاروخًا حراريًا ُيطلق على الكتف فض ًال عن صواعق ورمانات
ّ
وحتكم عن بعد وغريها ،واليت عثر
يدوية وقذيفة هاون وأجهزة تفجري
عليها يف «ختشيبة» عائدة حلديقة منزل املتهم الفار رضوان خ.
يف استجواب املتهمني التسعة أمس أفاد املوقوف منري خ .بأنه تاجر
أسلحة بهدف الكسب املادي ،وكان يبيع املهربني إىل سوريا إمنا ال
يعرف إذا كان هؤالء من اجلماعات اإلرهابية .وقال« :بعت الشبيحة
أيضًا» ،وماذا تقصد بـ»الشبيحة» ،سأله رئيس احملكمة فأجاب:
«مهربني لصاحل النظام السوري».
ّ
وسئل عن رضوان خ .فقال منري خ .بأنه «تاجر سالح على مستوى»،
وهو حاليًا موجود يف تركيا على أساس أنه سافر ملعاجلة إصابة يف يده
وبقي هناك .وأضاف بأن املتهم املوقوف ركان م .أخذ من عنده «نقلة»
املهربني كانوا يأتون على البغال وخيّبئون األسلحة
سالح مضيفًا بأن
ّ
داخل أدوات كهربائية.
وأنكر منري خ .عمله يف جتارة املتفجرات ،فـ «مستحيل أبيع املتفجرات
فأنا منذ زمن أتاجر باألسلحة فقط».وقال عن الصاروخ املضبوط بأن
رضوان خ .أخربه أن ركان م .سيسلمه غرضًا إمنا مل يذكر له بأنه صاروخ
نافيًا أن يكون قد شاهد هذا الصاروخ الذي أخذه عمر خ .شقيق رضوان
إىل منزله يف جمدل عنجر .وأضاف املتهم أن الفتيل الصاعق أحضرهم
عمر حيث اعتقد أنهم أسالك كهربائية وأن ركان اخذهم.
وتوقف رئيس احملكمة عند جواب املتهم هذا ،فكيف لتاجر سالح أال
يعرف الفرق بني الفتيل الصاعق واالسالك الكهربائية ،لريد املتهم
موضحًا بأن ما ذكره أوليًا جاء يف اإلفادة اليت أدىل بها أمام األمن العام
وليس أمام خمابرات اجليش.
وعما أفاد به يف تلك اإلفادة أن املتهم حممد ي .أخربه أن رضوان خ.
نقل سيارة مفخخة من عرسال مقابل مخسني ألف دوالر قال منري خ.
أن «الزملي» أدخل سيارة وهرب إىل تركيا وقبض ما ًال على ذلك «يك
طلعت اإلشاعة بالضيعة».
وعن شرائه رؤوس قذائف تستخدم يف تصنيع العبوات قال منري «صحيح
إمنا ليس للعبوات» .وما ذكره سابقًا أنه مسع بعد فرتة باالنفجار الذي
فر إىل تركيا فاجاب:
وقع يف زحلة وأن بالل خري الدين متورط وقد ّ
«واهلل ما إلي عالقة باالرهاب فأنا تاجر سالح» .وأضاف املتهم« :أنا مل
أبع قذائف إمنا خردة عثرت عليها يف السهل ويف النهر».
وباستجواب املوقوف عمر خ .شقيق رضوان ،سأله رئيس احملكمة عما
اذا كان «الدينامو» لشقيقه الفار ،فاجاب« :أنا ما إلي عالقة بشي»،
مضيفًا بأن شقيقه رضوان اتصل به وطلب منه أن يدفع ملنري خ10 .
ماليني لرية ،وأنه استطاع بعد جهد تأمني املبلغ املطلوب الذي دفعه
على دفعتني ،فأنا لدي حمل بيع ألبسة وال أتعاطى بهذه األمور».
وسئل عن فتائل «كورتكس» تستخدم يف التفجري فقال املتهم بإن
شقيقه رضوان أخربه عن وجود خمبأ داخل «ختشيبة» يف حديقة منزل
األخري وذلك قبل توقيفه بثالثة أشهر حيث وجد فيها أكياس لون اسود
بداخلها أسالكًا كهربائية ،وطلب منه رضوان أن يسلمها إىل منري خ.

ّ
وسلمها أيضًا إىل منري
وتابع بأنه نقل صناديق بداخلها ذخرية ملرتني
وقال»:أنا ال عالقة لي باإلرهابيني ولست إرهابيًا».وأفاد بأنه فوجىء
مبا ضبط داخل التخشيبة فأنا مل أشاهد سوى»الفتائل».
واستجوبت احملكمة املتهم املخلى سبيله حممد خ .فأكد بأن ال عالقة له
بشقيقه رضوان وال بتجارة السالح وما حصل معه أنه أثناء خروجه من
منزله اجملاور ملنزل شقيقه رضوان شاهد املتهم حممد ي .الذي طلب
منه مساعدته يف نقل أكياس ال يعرف حمتواها من سيارته إىل سيارة
رضوان وال علم له بوجود متفجرات يف حديقة منزل شقيقه.
وباستجواب حممد ي .أكد بأنه يتاجر باألسلحة وكان يعمل سويًا مع إبن
بلدته رضوان يف هذا اجملال والذي طلب منه تأمني ذخرية له اشرتاها
حممد من املتهم تركي ن .ص.وكان ذلك يف العام .2011
وعن السيارة املخخة اليت نقلها رضوان من عرسال أفاد حممد بأن هذه
الواقعة مت تداوهلا عرب «الفايسبوك» وال يعرف عنها شيئًا.
وافاد املتهم أمحد ح .املخلى سبيله أنه كان وسيطًا بني تركي وخمتار
لكسارة وأن حممد ي .استلم
عربصاليم مصطفى م .لشراء فتائل تفجري ّ
حصة يف ذلك مؤكدًا
الصناديق اليت حتوي الفتائل وهو مل يكن له أي ّ
بأن هذه احلادثة حصلت يف العام .2008
وقال تركي يف استجوابه إنه يعمل يف كسارة وإن أمحد ح .صديقه
وهو ّ
دله على املختار لشراء فتيل للكسارة ليتبني له أنها ليست
للكسارة اليت كان يعمل فيها.
وأفاد املتهم ركان م .بسؤاله عن الصاروخ املضبوط ،بأنه بالفعل
أحضره من سوريا ونقله عرب احلدود من قريته معربون وسلمه إىل منري
خ .مقابل  200دوالر إمنا مل يكن ذلك صاروخًا بل جمرد قسطل هاون
كما أنه نقل فتائل مقابل املال .وحتدث املتهم عن أنه قام وأهل قريته
بالتسلح بسبب دخول اإلرهابيني إىل قرية سرغايا اليت تقع على حدود
قريتهم وإنهم قاموا بذلك بعلم حزب اهلل والنظام السوري.
وباستجواب املختار املخلى سبيله أكد بأنه ميلك ترخيصًا ببيع املتفجرات
اليت حيضرها من اهلند وإن وزارة الدفاع جتري كشفًا كل ستة أشهر
ًّ
سجال بالبيع إمنا يبيع «عا الثقة»
على البضاعة موضحًا بأنه ال ميلك
للكسارات واملقالع .وأفاد بأنه باع أمحد ح .مرة واحدة وذلك خالل العام
 2010أو  .2009وأضاف املختار إنه طلب من أبنه أمحد نقل الصناديق
اليت حتوي فتائل تفجري إىل مزرعة يف كفريا بناء على طلب الشاري
امحد ح .وأوضح أمحد ابن املختار أنه بالفعل نقل الصناديق يف الصباح
مر على حاجز للجيش بشكل عادي.
الباكر وقد ّ
وبعد أن استمهل وكيل املتهم عمر خ .للمرافعة ارجئت اجللسة إىل 16
شباط املقبل.

الفتى مهنّد ُقتل لرفضه إقامة عالقة شاذة مع القاتل

كشفت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا عن خلفيات
«جرمية قتل الفتى مهند» يف حملة العبدة والعثور على جثته داخل برميل
للمياه يف أحد البساتني ،اليت تعود إىل رفض املغدور إقامة عالقة
جنسية مع اجلاني الذي حاول إغرائه باملال.
وأورد بيان للمديرية أنه بتاريخ  2017/10/29ادعى أمام خمفر العبدة
يف وحدة الدرك اإلقليمي املواطن :حسن خ .بأن ولده القاصر مهند خ.
( 11عامًا) قد غادر املنزل الكائن يف العبدة  -قضاء عكار ،ومل يعد.
ويف اليوم التالي مت العثور على جثة القاصر داخل برميل للمياه يف أحد
بساتني احمللة .ومن خالل املتابعة الفورية واالستقصاءات اليت قامت
بها شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي ،حامت الشبهات حول م.ك.
( 17عامًا) الذي أوقف بتاريخ  2017/11/1يف حملة تلة الزراعة.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بقتله املغدور ،وذلك بعد أن عرض عليه إقامة
عالقة جنسية لقاء مبلغ  15ألف لرية لبنانية ،ولكن الصيب رفض ،وبعد
أيام عدة وأثناء عودته من عمله شاهد الفتى يف احمللة ،فاستدرجه إىل
بستان جماور حبجة مساعدته يف نقل صندوق تفاح ،فرافقه القاصر إىل
البستان وهناك كرر عرضه عليه لقاء مبلغ  50000لرية لبنانية ،ولكن
الصيب عاد ورفض ،فما كان من اجلاني إال أن عمل على إخافة الولد
بيديه «املشطبتني» وحترش به عنوة ،فهدده الطفل بإخبار والديه ،فما
كان من اجلاني إال أن عاجله بضربات عدة على رأسه من اخللف بواسطة
غصن شجرة حتى فارق احلياة ،وبعد أن تأكد من وفاته  -من خالل جس
نبضه  -عمل على إنزال اجلثة بصعوبة يف برميل للمياه ووضع فوقه
حجرًا وبعض أوراق األشجار للتمويه ،ثم أخفى مالبسه اليت كان يرتديها
أثناء ارتكابه اجلرمية ،يف حفرة قرب منزله.
وتبني أن م.ك .من أصحاب السوابق ،إذ كان سجينًا سابقًا ملدة سبع
سنوات جبرم حماولة قتل ،وحبقه حكم بالسجن ملدة ثالث سنوات جبرم
سلب .ومت ضبط أداة اجلرمية (غصن الشجرة) ومالبس القاتل.

قياديان من «داعش» يف قبضة اجليش

أفادت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه «بنتيجة الرصد واملتابعة ،ويف
بلدة عرسال أوقفت مديرية املخابرات إثنني من أبرز قياديي تنظيم
داعش اإلرهابي اللبناني ابراهيم أمحد زعرور والسوري عدي حسني
اخلطيب ،اللذين شاركا يف املعارك ضد اجليش اللبناني يف عرسال،
ورصد ومراقبة حتركات اجليش ،وختطيطهما لعمليات إرهابية عدة
بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة الستهداف مراكز اجليش ،إضافة
إىل مشاركة الثاني يف تفجري مقر هيئة علماء القلمون يف عرسال،
واستهداف دورية اجليش أثناء توجهها إىل مكان االنفجار وتواصله مع
أبو الورد املرتبط بانتحاريي القاع.
َ
املوقوفني باشراف القضاء املختص».
وقد بوشر التحقيق مع
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مــناسبات

غرفة التجارة والصناعة االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا كرمت سليم صفري
ومنحته درع الرئاسة يف احتفاهلا السنوي السادس

املطران انطوان شربل طربيه يبارك املناسبة

رئيس مجلس ادارة بنك بريوت د .سليم صفري

د .سليم صفري يتسلم درع الرئاسة من املحامي الزوقي ويبدو املطران طربيه وبراكس ورادوك والزميل حرب

جيسكار خوري يقدم الجائزة للعميد خوري
وطنية  -سيدني  -أقامت «غرفة التجارة
والصناعة األسرتالية اللبنانية يف
فكتوريا برئاسة فادي الزوقي عشاءها
السنوي السادس تحت شعار « لنحدث
فرقا يف مجال االعمال» يف حضور حشد
من الشخصيات االسرتالية واللبنانية
وضيوف من لبنان يف مقدمهم رئيس
بنك بريوت الدكتور سليم صفري الذي
منحته الغرفة درع الرئاسة فيما قدم
رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي
درع الغرفة للمحامي الزوقي.
حضر االحتفال اىل الوزيرين سكر
وكريوز رئيس والية فيكتوريا السابق
ستيف براكس ،النائب السابق فيليب
وادوك ،رئيس مقاطعة اسرتاليا يف
القوات اللبنانية طوني عبيد ممث ً
ال
رئيس الحزب سمري جعحع ،رئيس
قسم ملبورن يف الكتائب ذكي يرق
ممثال رئيس حزب الكتائب سامي
الجميل  ،عضو املجلس التشريعي نزيه
األسمر ،السفري االسرتالي لدى لبنان

السفري االسرتالي يف بريوت غلني مايلز

رئيس الغرفة املحامي فادي الزوقي

رجال االعمال جورج غصني وبيرت بدر وعلي خضر  ...والجوائز

سيلني خوري ومقابلة مع فادي شربل وجوان كركي

غلني ميليز  ،القائم بأعمال سفارة لبنان
جيسكار الخوري  ،السفري اإلماراتي
الدكتور عبيد الكتبي ،القنصل اللبناني
العام غسان الخطيب وقناصل مصر
وسلطنة عمان واإلمارات وإسبانيا
والقنصل الفخري اللبناني يف برزبن
أنطوني طربيه وممثلو االحزاب
اللبنانية كافة  ،خادم رعية كنيسة
سيدة لبنان األب آلن فارس  ،رئيس
غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية يف
والية نيو ساوث ويلز جو خطار ،رئيس
غرفة التجارة االسرتالية العربية روالن
جبور ،رئيس املجلس املاروني طوني
خطار  ،رئيسة قسم سيدني الكتائبي
لودي أيوب  ،رئيس فرع املؤسسة
البطريركية لالنماء الشامل سركيس
ناصيف  ،ورجال االعمال جان ناصيف
وعقيلته نيسريت ورئيس جمعية ال
الحسن عادل الحسن.
وحضر من لبنان املدير يف مصرف
بريوت فؤاد شاكر واالعالمي وسام

بريدي وعقيلته ريم سعيدي والفنان
فادي شربل وجوانا كركي والعميد
املتقاعد فارس خوري ورئيس حركة
الشباب يف عكار خالد املرعبي ورئيس
املجلس االقتصادي يف الجامعة الثقافية
انطوان منسى الذي حضر من فرنسا.
حضر من سيدني الزميالن ريمي وهبه
وسايد مخايل ،ومن ملبورن نجوى
فاراكس وزاهي الزيبق وإيمان الريان
اذاعة اس بي اس وحشد كبري من رجال
االعمال وابناء الجالية.
افتتحت املناسبة سيلن خوري
بكلمة ترحيبية فالنشيدان اللبناني
واالسرتالي  ،ثم بارك املطران طربية
اللقاء وتمنى للغرفة دوام النجاح والتألق
ملا فيه مصلحة اسرتاليا ولبنان .
وقدم وسام بريدي فقرات الربنامج
والقى كلمة نوه «فيها بدور املغرتبني
يف مساعدة لبنان» ،داعيا اىل «النجاح
مجتمعني كما هو النجاح يف املجال
الشخصي».

سيلني خوري ومقابلة مع فادي الزوقي وعقيلته مرياي
وتحدث يف املناسبة التي باركها راعي
األبرشية املارونية املطران انطوان
شربل طربيه وقدمها االعالمي وسام
بريدي ،كل من ممثل رئيس وزراء
اسرتاليا الوزير املساعد للمالية
مايكل سكر وممثلة رئيس حكومة
والية فيكتوريا وزيرة املالية وشؤون
املستهلك مارلني كريوز وممثلة
زعيم املعارضة ايغنا بيلوش والسفري
االسرتالي لدى لبنان غلني ميلز والقائم
بأعمال سفارة لبنان جيسكار الخوري.
ونوه الخطباء بدور غرفة التجارة يف
فيكتوريا برئاسة املحامي فادي الزوقي
يف تعزيز العالقات اللبنانية االسرتالية
يف مختلف املجاالت وخصوصا يف
املجال االقتصادي من اجل املساهمة يف
دعم لبنان ليعود اىل مكانته السابقة
يف الشرق األوسط ،واثنوا على دور
الجالية اللبنانية الفاعل يف اسرتاليا.

الزوقي

سيلني خوري ومقابلة مع جان ونيسي ناصيف

والقى املحامي الزوقي كلمة رحب فيها
«بالشخصيات اللبنانبة واالسرتالية
وخص بالرتحيب الذين حضروا من
لبنان وباقي الواليات االسرتالية.
وقال« :ان شعارنا لهذا العام «لنحدث
فرقا يف مجال االعمال « هو األقرب
اىل قلبي وهو ما اخرتته ليكون مسارا
اساسيا يف حياتي لتحقيق النجاح»،
معتربا أن «اسرتاليا أحدثت فرقا يف
حياة كل مغرتب وأعطته السالم واالمان
واالستقرار وفرص النجاح».
وشكر «اسرتاليا حكومة وشعبا حيث
افسحت لنا يف املجال من اجل تحقيق
احالمنا يف اجواء من الحرية والعدالة».
كما شكر «الحكومة اللبنانية على
دعمها للغرفة التي تسعى لبناء جسر
من الفرص للجميع» ،معتربا أن «غرفة
ملبورن وجدت لبناء جسر اقتصادي

بني لبنان وأسرتاليا وباقي دول العالم
وهي تسعى لتشجيع التبادل التجاري
والتواصل السياسي بني الدولتني حيث
أصبحت اليوم صلة وصل أساسية
وجسم استشاري للحكومة».
وأكد أننا «نعمل بجهد من أجل تأسيس
غرفة دولية يف لبنان هدفها ضخ املزيد
من االستثمارات يف الوطن االم اكثر من
وقت مضى».
وأثنى «على نجاحات املغرتبني يف
اسرتاليا يف مختلف املجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وهم بذلك
عبدوا الطريق لالجيال املقبلة من اجل
تحقيق املزيد من النجاح ،فأوسرتاليا
أفسحت املجال أمامنا لتحقيق االحالم
ولرتجمة هذه االحالم واقعا ،فأصبحت
بفضلها محاميا وطيارا وسفريا لالمم
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النائب اينغا بيلوش

املطران طربيه وطوني جعجع

مقدم الربنامج االعالمي وسام بريدي

الفنانة ناسيا داالس

مصافحة بني فادي الزوقي والسفري مايلز

فادي الزوقي وعقيلته مرياي مع بيرت بدر وعقيلته السي
املتحدة وعضوا وزاريا استشاريا ورجل
اعمال».
وأكد أن «لبنان سينتصر يف النهاية على
األزمات ليعود وطن السالم واالستقرار
كما وطننا الحبيب اوسرتاليا».
وأعرب «عن فخره بأن يمنح درع رئاسة
الغرفة اىل شخصية لبنانية بارزة يف كل
املجاالت مثل الدكتور سليم صفري»،
شاكرا «جميع الذين دعموا غرفة
وحكومتي لبنان واسرتاليا والسفري غلني
مايلز الداعم الدائم للغرفة».
وألقى رئيس تحرير النهار االسرتالية
انور حرب باسم رئيس املجلس
التشريعي يف سيدني جان عجاقة كلمة
أثنى فيها على «دور الغرفة يف تعزيز

العالقات اللبنانبة االسرتالية» ،ثم قدم
الدكتور صفري ونوه بمسريته يف املجاالت
االقتصادية والوطنية واإلنسانية».

صفري

وألقى صفري كلمة بعد تسلمه درع
رئاسة الغرفة قال فيها« :أشعر بفخر
عظيم لكوني جزء من هذه الغرفة.
تجسد الغرفة األسرتالية اللبنانية
للتجارة والصناعة ( )ALCCIجوهر لبنان
ألنكم انتم جوهر لبنان».
أضاف« :أريد أن ألقي كلمة موجزة عن
لبنان أعظم لبنان جديد وجسر للبنان.
اعزائي املغرتبني تستحقون كل الثناء
والتقدير كأفراد حققتم العديد من
اإلنجازات املشرفة وكمجموعة ،فلننظر
إىل ما يمكننا إنجازه بعد سويا .إذا

سركيس ناصيف وعقيلته برناديت ،فؤاد شاكر وحضور

ستيف براكس مع  CEOلبنك سيدني وحضور

الفائزون بجائزة االعمال للشباب جريوم زوقي ودانيال مع السفري االسرتالي غلني مايلز

النائب نزيه االسمر مع قنصل االمارات وحضور

رئيس الوالية السابق ستيف براكس يتوسط مرياي الزوقي والدكتور سليم صفري

فادي الزوقي يتوسط االب فادي سالمة ونعيم ملحم
اطلعنا على خريطة لبنان نرى بلدا
صغريا نسبيا .لكن إذا اطلعنا على
حمضه النووي نرى بصمة عاملية يمكن
تسميتها «لبنان األعظم».
واعترب أن «الغرفة تجسد جوهر لبنان
األعظم .ووجودكم يف أسرتاليا هو
سبب إستثمار بنك بريوت حتى يكون
هنا.إستثمرنا ألسباب إقتصادية سليمة
ولكن إستثمرنا خاصة بهدف دعم لبنان
األعظم كمصرف املغرتبني وكجسر
بينكم وبني لبنان وحمضه النووي .هناك
فلسفة مشرتكة وعالقة وجدانية بني
غرفة ال ـ ALCCIوبنك سيدني مرادفة
ومتزامنة ككل العالقات الجيدة وكل
العالقات القوية .هناك جسر يربط
الطرفني .أتيت على ذكر مستقبل واعد
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نستطيع خلقه كمجموعة على جسرنا أن
يقودنا إىل هذا املستقبل .أثناء عبورنا
للجسر علينا أال نفكر باملشاكل أو
املصاعب التي نواجهها يف لبنان بل بما
يمكننا فعله للبنان.أثناء عبورنا للجسر
علينا أال نرتدد أو ننتظر اللحظة املثالية
لعبوره».
وأكد أنه «خالل القرون املاضية نجا لبنان
من العديد من التحديات وخالل القرون
املاضية ،سادت سمة لبنان .حان وقت
عبور جسرنا».
وخاطب املغرتبني قائال« :أدعوكم اليوم
لتعيدوا خربتكم وموهبتكم ومعرفتكم
ومهاراتكم ونجاحكم إىل وطننا األم
وتذكروا أنكم حني هاجرتم مع عائالتكم
إىل أسرتاليا جلبتم أحالمكم وطموحاتكم

فادي الزوقي مع فراس ونديم من شركة ميديار
ومواهبكم وشجاعتكم اللبنانية أدعوكم
اليوم إىل إعادة هذا النجاح وإىل إعادة
تصدير معرفتكم ومواهبكم وشجاعتكم
إىل لبنان».
وختم« :بفضل التزامكم وجهود الغرفة
سنجسد جسر العبور إىل لبنان سنكون
صلة وصل لكم مع الشركات الناشئة،
الخرباء واملوارد يف لبنان .يمكنكم
القيام بذلك مستقلني أو يمكننا القيام
به كمجموعة واحدة .كالعادة الخيار لكم
لكنّ التفويض لنا كلنا كمجموعة واحدة
فشكرا لكم على كل ما قمتم به حتى
اليوم وشكرا لكم مسبقا على كل ما
ستقومون به يف املستقبل».
وخالل االحتفال قدمت جوائز لفئات عدة
فاز فيها كل من جريومي الزوقي ودانيال

تركيلجا عن فئة الشبيبة وعبال عماد
عن فئة املرأة وجورج غصني وبيرت بدر
وعلي خضر عن فئة رجال االعمال كما
قدمت الغرفة جوائز تقديرية اىل العميد
املتقاعد فارس الخوري وأنطوان منسى
والكوميدي اللبناني فادي شربل وجوانا
كرك والفنانني معن زكريا وريتا بو
صالح وكيلي فيشر وناسيسيا ديليس
واالعالمي وسام بريدي.
تخلل االحتفال فقرات فنية ملطربني
أسرتاليني ولبنانيني هم  :كيلي فيشر
التي انشدت النشيد االسرتالي ومغنية
األوبرا ناسيسيا ديليس ومعن زكريا
وريتا بو صالح  ،وفيديوهات عن نشاط
الغرفة ومزاد علني يعود ريعه لألعمال
الخريية.
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كــتابات

مريم علي ...مسرح التوثيق السوري «اليوم وباألمس»
وسام كنعان
دمشق | يعترب الكاتب اجملري األملاني بيرت فايس ( 1916ــ )1982
مؤسسًا للمسرح التوثيقي ،انطالقًا من عرضه «مارا ساد» للمخرج
العاملي بيرت بروك .ينطلق العرض من حدث تارخيه  13متوز (يوليو) من
أوجه لالحتفال يف اليوم التالي
عام  ،1808عندما كان االستعداد يف ّ
بذكرى الثورة الفرنسية ،داخل مصح .و
يتخلل هذه االستعدادات تقديم مسرحية تصف تلك األحداث اليت حدثت
بالفعل يوم  13من الشهر نفسه عام  ،1793أي يوم اغتيال جان ــ
بول مارا .املمثلون الذين يقومون باألدوار هم املرضى نزالء املصح،
وميثلون احلدث التارخيي...
من هنا ،أتت فكرة «املسرح داخل املسرح» وتعترب هذه املسرحية
مرجعية هلذا النوع من الشغل .بكناية عن هذه املرجعية املسرحية،
تقدم املمثلة واملخرجة السورية
وباستعارة أدائية من املسرح الواقعيّ ،
مريم علي عرضها املسرحي «يوم وباألمس» (عن نص هلا بالتعاون مع
عالء الدين العامل ــ من بطولتها مع آمال سعد الدين).
حنن هنا أمام جرعة حياتية توغل يف الواقع إىل أقصى حد ممكن،
من دون ترك فرصة لتصنيع املادة دراميًا أو مسرحتها لفرجة ختلق
هامشًا من املتعة .حنن هنا أمام ممثلة شابة (مريم علي) تقيم وحيدة
يف العاصمة ،تستيقظ يف صباح تقليدي على فنجان قهوة ومقطوعة
موسيقية ،قبل أن يزعجها مسلسل االنفجارات اليومي وأصوات القذائف،
فتقرر االعتذار عن موعد الربوفة ،قبل أن تطمئن والدتها املقيمة يف
أحد األرياف ،وتستقبل صديقتها لتتقامسان معطيات احلياة وتفاصيلها
اليومية الدقيقة ،يف غياب واضح طوال فرتة العرض للعنصر الذكوري،
إال عندما تداهم املنزل دورية أمن.
هزتها احلرب وزادت من قلقها ،فراحت
تبدو املمثلة غارقة يف وحدتهاّ ،
تسيطر على متابعها كحكواتية ماهرة ،تروي سرية حياتها وحلمها الذي
يراودها لدرجة التماهي مع الواقع .طفل مجيل حتلم به ،أو أنه يالحقها
أنها باتت تراه ّ
يف منامات اليقظة لدرجة ّ
كلما نظرت من العني السحرية
لبابها املوصد بأقفال متعددة ،مثل بوابات املدينة املرتوكة لقمة سائغة
حتت أنياب احلرب.
املشهد االفتتاحي ليومها ،يبدأ مع تراكمات اجلرمية اليت أمعنت األزمة
يتكور على طبقة جليد ،ال تعرف إذا ما
اجملنونة يف تكريسها .طفل
ّ
كان ميتًا أم على قيد هذه احلياة البائسة .كالب مسعورة تالحقها
بعدما صارت تتغذى على جثث الطريق ،وشائعة دخول «داعش» إىل
احلي الذي تسكن فيه ،وهرب مجيع سكانه ،ثم عودتها وحيدة يف ذلك
املسيج باخلوف والقلق ...ال جتد فرصة جملابهته خريًا
املساء وعشائها
ّ
من النوم.
رفيقتها (آمال سعد الدين) ليست أفضل حال منها .صحيح ّ
أنها تعيش
قسوة وفجاجة عن
مع أمها ،إال أنها حتمل ّ
همها .مشاهداتها ال تقل ّ
صديقتها ،كأن جتد مجهرة حول حاوية قمامة ،فتقتحم تلك اجلموع لتجد
رأس رجل مقطوع ،ومرمي يف احلاوية.
شظايا القذائف اليت تالحقها وترتك أمامها فرصة املبالغة عندما تروي
سري خماطرتها .يف زمحة تلك الرتاكمات من اليوميات العابرة للحرب،
جترب املمثلة الشابة تقديم مشهد للشخصية اليت تتحضر لتقدميها يف
ّ
عرضها املنتظر .تضيف على حواراتها أشياء تشعر بها ،لتوحي بأن
هناك تقاطعات شديدة البالغة بينها وبني الشخصية اليت يفرتض أن
تؤديها.
ّ
تلعب علي بشرط «املسرح يف املسرح» بدون كسر اإليهام ،وبال حياد
سيمر احلدث
عن الصورة األدائية الواقعية اليت ختتارها بطلتا العرض.
ّ
بسخرية على تآكل واقعنا أمام هجمة االفرتاضي وشبق السوشال ميديا
وصرخة «السيلفي» بالشفاه املمدودة (كبوز اجلدي) حبسب العرض،
وموضة الشاعرات اللواتي وجدن جدران املوقع األزرق فسحة للبحث عن
سيمر
الزواج ولو بلغة األدب الركيك واملفتعل .الطفل الذي حتلم به
ّ
واقعيًا بصورة أشبه باحللم.
اخلوف من العاصفة الرملية احململة بالغاز الكيماوي حيضر يف أحد
املشاهد ،كذلك املداهمات األمنية املرعبة ،لتصل هذه الوجبة احلياتية
تقرر صديقة املمثلة الشابة أن ترحل إىل السويد بعدما
إىل املآل ذاتهّ .
ُقبل طلب جلوئها مع والدتها.
يواجه خيارها موجة غضب عارمة من صديقتها ،تنتهي مبصارحة حرة
عن اخلوف الذي يالحق تلك الفتاة اليت سرقها العمر ،وبقيت وحيدة
ألمها .التهمها اخلوف إىل درجة أنها باتت حتسب حسابًا للشرشف
معيلة ّ
الذي تتغطى به.
كل شيء يوحي ّ
بأننا أمام مشاهد حياتية مسجلة ،فيما يستعري األداء
روحه من النماذج الواقعية ،لكن من دون جرعات دراما وبال روح
ّ
صناع
خييب املكان أمل
الدهشة اليت تقبض على املشاهد .كذلكّ ،
جمرد غرفة يف غالريي ،غري جمهزة بإضاءة ،وال مبعدات
العرض كونه ّ
صوت ،وال بكواليس تتيح حركة املمثلني وإعادة متوضعهم .لذا ،تبدو
السينوغرافيا مركبة بسبب املكان الوحيد املتاح للمخرجة اليت حتفر
بالصخر كرمى لشغفها املسرحي.
مل تشفع هلا سنوات تدريسها الطويلة يف «املعهد العالي للفنون
أن املؤسسة
املسرحية» الستعارة املسرح الدائري مث ًال .لن نفاجأ طاملا ّ
التعليمية باتت وكرًا حقيقيًا بسبب تراكمات األخطاء اإلدارية.
«اليوم وباألمس» حماولة مريم علي لتوثيق هواجس املرأة ،ويومياتها
أول الطريق،
يف احلرب .هي وجبة مل تنضج بعد ،إال أنها خطوة يف ّ
التطور ليواكب مدينة
إلجناز مشروع مسرحي توثيقي سوري ميكن له
ّ
مهووسة باحلياة.

الــرقـاد

الشاعر عصام ملكي

جاءت تعاتبين ،واهلم يقتلين
يعتمد
والقلب كان على البسمات
ُ
أمل :ال تغضيب أبدًا
فقلت يف ٍ
أجد
للوضع متجهًا لليوم ال ُ
ما كنت يومًا من األشرار يا أملي
َ
أنتقد
والتدجيل
الصدق أعشق،
ُ
ً
باألمس ّ
أغنية
احلب
كنا بشرع
ّ
نتحد
للجد نصبو ،وباالخالص
ُ
كوني على ٍ
ثقة ،والصدق أمنييت
تلد
مثلي النساء هلذا العصر ال ُ
ال قيس مثلي يف الوالء وال
أعبد
شداد عنرته ،والرصانة
ُ
هيا على عجل ..للصوم مرحلة
ّ
أرقد
إن تستجييب إىل رقادك..
ُ
فربعم الشوق يف حال معصبة
تشهد.
والعمق عندك ..والقيامة
ُ

مآقي الرماد
يف ختمة اجملهول أودعين
اهلبوب
ُ
فقدت ّ
ظلي
مل أجد يف جعبيت صوتًا
و ال لونًا
ُ
املكفوف
و ها عنواني
صافح غربيت
شوك
على
أجثو
اضطرابي
الس ُ
ؤال
حني يلفعين ّ
ؤال
الس ِ
ّ
ينز من عقم ّ
ألين أمضي
يعب أوردة
و الغروب
ّ
املدى
و عقارب الليل استباحت
أجنمي
املبحوح
و غنائي
ُ
ّ
غشاه ّ
النزيف على تقاسيم
ّ
باب وجدتين
الض ِ
عبثًا أمللم من ثغور ّ
الن ِار
الصدى
حنجرة ّ
ّ
ألطل من رئة اللهيب
ً
قصيدة
ّ
جفت مآقيها
و ّ
الرماد..
حطبها ّ
مثرية حسني
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

www.eternityfunerals.com.au
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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

اىل أبناء اجلالية اللبنانية احملرتمني

نفيدكم علما بأن األستاذ ميشال معوض رئيس حركة
االستقالل اللبنانية قد وصل اىل ملبورن مساء أمس الخميس
وذلك من أجل رعاية
الفائت بتاريخ 2017/11/9
االحتفال السنوي لحركة االستقالل اللبنانية يف ملبورن والذي
سيقام مساء هذا اليوم السبت بتاريخ 2017/11/11
 THonburyوبنفس ظهر هذا اليوم
يف قاعة مارون
سيزور األستاذ معوض دير مار شربل ألخذ الربكة وسيلتقي
من خالل هذه الزيارة رئيس الدير األب شارل حتي الذي
سيقيم مأدبة غداء على شرف األستاذ معوض وتكريما له
واحتفاء به كما ان رئيس حركة االستقالل ميشال معوض

سيشارك يف القداس االحتفالي لراحة نفس الراحل فخامة
الرئيس الشهيد رينيه معوض وذلك يوم غد األحد الواقع
2017/11/12يف تمام الساعة الحادية عشرة
بتاريخ
صباحا يف كنيسة سيدة لبنان املارونية على العنوان التالي
 230 Normanby ave thonburyوبعد هذه الزيارة
الهامة سيغادر األستاذ معوض ملبورن اىل مدينة سدني

لكي يجتمع بأبناء الجالية اللبنانية ويضعهم يف صورة الوضع
اللبناني الحالي وسيستمع اليهم يف كل ما يتعلق بأمورهم
إضافة اىل أنه سيشارك يف كافة الفعاليات التي أعدت له
مسبقا كما سيتم استقباله بحفاوة بالغة.
الزميل اإلعالمي ميالد اسحق

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــن هــنا وهــناك

هذه البلدة تدفع األموال ملن ينتقل تعرف إىل أضخم طائرة سفر خاصة يف
العامل!
للعيش فيها

 4عوامل فقط حتكمت بتسمية مجيع دول
العامل!

وجد عمدة بلدة كانديال اإليطالية ح ًال عمليًا ملشكلة ّ
تقلص تعداد
بلدته السكاني ،وهو الدفع ملن ينتقل لإلقامة يف القرية.

يسمع الناس بأمساء الدول ،بشكل متكرر ،لكنهم نادرا ما
يتساءلون عن أصلها واملعنى الذي تفيده منذ أعوام أو قرون.

ويرغب العمدة نيكوال غاتا أن تعود بلدته الصغرية ،اليت يعود
تارخيها إىل العصور الوسطى ،إىل التألق القديم الذي عاصرته
يف تسعينيات القرن املاضي ،عندما بلغ عدد سكانها مثانية
ألف شخص .أما اليوم ،ال يتجاوز تعداد سكان القرية الـ 2700
نسمة.

وحبسب حبث أجراه موقع «كارتز» ومشل أمساء  195بلدا يف
معجم «أوكسفورد ،فإن مثة أربعة حمددات أساسية وراء تسمية
البلدان.
احملدد األول للتسمية هو املوقع أو الوجهة ،فجنوب إفريقيا
مثال جرت تسميتها استنادا إىل املوقع ،أما االجتاه فيربز يف
حاليت كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية كما تعين النرويج «الطريق
الشمالي» وأسرتاليا «اجلنوب».

وهلذا ،عرض العمدة ما قد يصل إىل  2350دوالرًا لكل شخص
يرغب باالنتقال إىل بلدته.
ويقول غاتا« :أعمل كل يوم بشغف والتزام إلعادة كانديال إىل
بريقها التارخيي .وحتى ستينيات القرن املاضي ،أطلق املسافرون
(على كانديال) اسم نابولي الصغرية ،ألن شوارعها كنت مليئة
بالعابرين والسياح والتجار والباعة».

أما احملدد الثاني فهو شكل البالد ومظهرها ،بينما جاءت احملدد
القبلي واإلثين ثالثا.
وتشمل الدول اليت مسيت باالستنادا إىل هيئتها ،كال من اجلزائر
اليت مسيت على عاصمتها الساحلية وتعين اجلزر ،كما تعين
كوستاريكا «الساحل الثري».

استبدل اليوم تألق نابولي بهدوء الغابات والتالل اخلضراء
لكنُ ،
احمليطة بالبلدة .وال متتلئ الكنائس يف البلدة سوى ملناسبات
قليلة ،مثل أعياد امليالد القليلة ،أو اجلنازات الكثرية لدى وفاة
سكانها املسنني.

وتضم الدول اليت مسيت بأمساء القبائل فرنسا اليت ينهل امسها
من قبائل اإلفرنج أو الفرنسيس اليت استقرت يف البداية مشال
فرنسا ،أما إيطاليا فمشتقة من قبيلة فيتالي.

ومبتاهاتها اخلالبة ،وأبنيتها اليت تعود إىل عصر الباروك ،وممراتها
اليت تغطيها األقواس التارخيية ،تواجه البلدة خطر التحول إىل
مدينة لألشباح ،بعد أن هرب غالبية الشبان والشابات فيها إىل
اخلارج ،حبثًا عن مستقبل أفضل يف مكان آخر ،تاركني البلدة
خلفهم ملن بقي فيها من كبار السن.
لكن ،يطمح العمدة غاتا إىل جذب األجانب إىل البلدة ،عن طريق
الرتويج إىل جمموعة من املنازل اخلالبة ذات الرتاسات ،واإلطالالت
البانورامية ،والشرفات الفاخرة الفارغة ،اليت تنتظر الرتحيب
بأصحابها اجلدد.
وستدفع البلدة  940دوالرًا تقريبًا لألفراد الذين ينتقلون للبلدة،
و 1400دوالر تقريبًا لألزواج أو الثنائيات ،وما بني  1770و2100
دوالر لألسر املكونة من ثالثة أفراد ،وأكثر من  2300دوالر لألسر
املكونة من أربعة أو مخسة أفراد ،حبسب ستيفانو باسيانيلي،
املقرب.
معاون العمدة
ّ
ّ
توفر البلدة عروضًا على الفواتري والضرائب وحضانات
كما قد
األطفال.
ونصت البلدة ثالثة شروط لتسليم النقود للسكان اجلدد ،وهي
ّ
إقامتهم يف كانديال ،واستئجارهم منز ً
ال بها ،وأن ال يقل أجرهم
السنوي عن  8870دوالرَا.
ويقول باسيانيلي« :ال نرغب بأن جيتاحنا الناس معتقدين أنهم
سيعيشون على نفقة إيرادات البلدية .على كل السكان اجلدد
العمل وامتالك دخل».
وتقدمت
وانتقلت ست أسر من مشالي إيطاليا إىل البلدة حتى اآلن،
ّ
مخس أسر أخرى طلبًا لالنتقال.

وتشكل اسم بابوا غينيا اجلديدة ،من كلمتني تصفان هيئة سكان
البالد ،األوىل «بابوا» اليت تعين الشعر األجعد ،أما غينيا فأطلقها
املستكشف اإلسباني ينيغو دي ريتسوو ،بعدما رصد شبه البشرة
السمراء بني سكان البالد اجلديدة وأفارقة غينيا.
باتت طائرة ركاب خاصة حمظ أنظار اجلميع يف معرض للطائرات
أقيم أخريا يف صالة ضخمة يف أحد مطارات والية نيفادا
األمريكية.
وتعترب هذه الطائرة أضخم وأفخم طائرة ركاب خاصة يف العامل
بسبب حجمها العمالق ،ومميزاتها الفريدة اليت تتسم بالفخامة
والرفاهية.
وحتتوي هذه الطائرة الفخمة ،على مساحة خمصصة للطاقم ألخذ
قسط من الراحة عند احلاجة ،باإلضافة إىل  4مقصورات منفصلة
خصصت إحدى املقصورات اليت حتتوي
خمصصة للركاب .وقد
ّ
على شاشة تلفزيون كبرية وأريكة مرحية وغرفة لالستحمام،
للرتفيه والتسلية.
وخصصت املقصورة الثانية اليت حتتوي على طاولة تتسع لستة
أشخاص ،كغرفة للطعام ،بينما تتألف املقصورة الثالثة من مطبخ
جمهز جبميع أدوات الطهي .وحيتوي جناح غرفة النوم الرئيسية
على سرير ثابت ودش لالستحمام.
وتتسع الطائرة لتسعة عشر راكبًا ،وحتتوي على نوافذ ضخمة
تضفي جوًا من الراحة للمسافرين .ويبلغ نطاق طريان الطائرة
 7400ميل ،إذ ميكنه تغطية الطرق املباشرة بني املراكز التجارية
العاملية مثل نيويورك ،ومومباي ،وسيدني ،وسان فرانسيسكو،
حبسب ما ورد يف صحيفة مريور أونالين الربيطانية.

تعرف على معنى لون جواز السفر اخلاص بك!

برغم أن اختيار لون جواز السفر ال خيضع ألي اتفاقيات أو أعراف
دولية ،إال أن الدول غالبا ما متيل الختيار لون له عالقة برتاث البلد
الثقايف أو السياسي أو الديين.
فمثال جواز السفر اخلاص مبعظم الدول اإلسالمية يكون باللون
األخضر نظرا ألهمية هذا اللون يف دينهم ،أما الدول أعضاء
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا فقد اختاروا أن يكون جواز
سفرهم أيضا بدرجات من اللون األخضر ،ودول االحتاد األوروبي
ميتلك جواز سفرهم لون عنابي وهو نفس لون جواز سفر الدول
اليت ترغب يف االنضمام لالحتاد األوروبي مثل تركيا.
أما الواليات املتحدة فهي متيل دائما إىل التميز حتى يف لون جواز
سفرها الذي تغري على مدى السنني حتى استقر يف عام 1976
على اللون األزرق بنفس الدرجة املوجودة يف العلم وهو نفس

لون جواز دولة الكارييب وبعض دول جنوب أفريقيا مثل الربازيل
واألرجنتني وأوروجواي.
وعلى اجلانب األخر ،متيل بعض املؤسسات إىل امتالك جواز سفر
خاص بها مثل االنرتبول الذي مينح موظفيه جواز سفر باللون
األسود واألمم املتحدة اليت متنح موظفيها جواز سفر باللون أزرق
مميز بنفس درجة لون خوذة قوات حفظ السالم ،وطبقا لشركة
 Bill Waldron of Hollistonاملتخصصة يف طباعة جوازات السفر
فإن معظم الدول متيل الختيار ألوان داكنة جلوازات سفرها ألن
اللون الداكن حيمي اجلواز من االتساخ ويبدو أنيقا مع شعار الدولة
الذي يعلوه ،ولكن توجد بعض االستثناءات لتلك األلوان فمثال
إذا ضاع جواز سفر مواطن سويدي فإن السلطات ترسل له جواز
مؤقتا باللون الوردي.

ويف احملدد الرابع يظهر أن مثة شخصيات تارخيية مهمة اختذت
امساؤها لعدد من البلدان.
يف غضون ذلك ،أخذت الفلبني امسها من امللك اإلسباني فيليب
الثاني خالل القرن السادس عشر ،ومتت تسمية بوليفيا على
الثائر سيمون بوليفار ،واململكة العربية السعودية من «آل
سعود» ،بينما يعود اسم أمريكا إىل املستكشف اإليطالي أمريغو
فريشبوسي.

مقربة «السعادة» يف رومانيا

يف مقربة «السعادة» برومانيا ،يعتقد السكان أن املوتى حيق هلم
التمتع باملنظر اجلميل ،فضال عن جذب السائحني والزوار من خالل
قصص وحكايات عن املوتى.
وتقع املقربة يف قرية سابانتا بشمال غرب البالد .وتشكل جمموعة
من أكثر من  1000ضريح وصليب أرثوذكسي مزين برسومات
والوان مزركشة
وعلى الرغم من موقعها البعيد ،على بعد  600كيلومرت من مشال
غرب العاصمة الرومانية ،بوخارست ،تظل املقربة واحدة من أهم
أماكن اجلذب السياحي يف البالد.
وتعود قصة املقربة إىل عام  ،1935ختيل حنات اخلشب احمللي
ستان إيوان باتراس فكرة نقش كلمات ورسومات بسيطة على
االضرحة وصلبان املقربة .واستطاع تنفيذ فكرته ،إذ متكن من
النقش على  700ضريح حتى تويف عام .1977
وعلى قربه ميكن قراءة مجلة «مشيد مقربة السعادة».
النحات دوميرتو بوب تينكو البالغ من العمر  62عاما اخذ ذمام
املبادرة ليواصل النقش والرسم على االضرحة يف استكمال لعمل
سابقه ستان إيوان باتراس.
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مــجتمع وأســرة

 9عالمات تشري إىل أن تصرفاتك طفولية بعد زواجك
جدا.
خطريا ً
ً
تاسعا ،هل تستطيعني التعود على األلفة احلميمية مع زوجك بشكل
ً
سليم؟
هاما من العالقة الزوجية ،ولكن عدم
جزءا
األلفة احلميمية تعد
ً
ً
كثريا ،وهو األمر
الناحية
بهذه
تهتم
ال
املرأة
النضوج قد جيعل
ً
الذي ميكن أن يزعج الشريك .وهذا ينطبق على الرجل واملرأة على
حد سواء.

اكد معهد «ديستاك» الربازيلي للدراسات االجتماعية والنفسية
والزواجية يف دراسة أجراها مؤخرًا ،بأن بعض الناس جيلبون إىل
زواجهم بعض التصرفات أو األفكار اليت حيملونها خالل طفولتهم،
وهو األمر الذي يتسبب يف حدوث مضايقة كبرية بني الشريكني.
ألن الزواج أمر جدي يف احلياة وال جيب أن نأخذه بشكل طفولي
وهزلي.
كذلك يتضمن الزواج التعامل مع اجملتمع البالغ وإجناب األطفال
وتربيتهم تربية صحيحة ،وهلذا فإن أخذ األمور بشكل طفولي يعترب
جدا بالعالقة الزوجية.
مضرا ً
ً

 5أسئلة ال جيب عليك
أبدا أن تسأليها خالل
مقابلة العمل

تصرفات طفولية جلبتيها إىل زواجك
حتدثت الدراسة حول  9عالمات ميكن أن تكشف فيما إذا كنت قد
ً
بعضا من أفكارك أو تصرفاتك الطفولية إىل زواجك ،ويف
جلبت
احلقيقة أنها  9أسئلة جيب أن تسأليها لنفسك لتعريف حول هذا
األمر:
أو ً
ال ،هل تستطيعني التصرف باستقاللية؟
إن معرفة املرأة التصرف بشكل مستقل عندما يتطلب األمر ذلك
هو دليل على النضوج والتخلص من عادة االعتماد على اآلخرين،
كليا على
وهو أمر مهم للمرأة أثناء الزواج ،وجيب أال تكون معتمدة ً
الزوج.
ثانيا ،هل تستطيعني حتقيق االرتباط العاطفي مع زوجك؟
ً
إذا كنت تعيشني مع تصرفاتك الطفولية سيعيش الزوج وكأنه أب
متاما عن
يرشدك .فالزوج ليس بأب والعالقة العاطفية معه ختتلف ً
الشعور العاطفي جتاه األب.
ً
ثالثا ،هل تستطيعني تقدير نفسك؟
ً
متاما كيف يقدر
أيضا .فالطفل ال يعرف
هذه النقطة تعترب مهمة
ً
نفسه وإمكانياته .ولكن املرأة اليت تصل سن البلوغ وتتزوج
جيب أن تعرف كيف تقدر نفسها وتعرف حدود إمكانياتها بشكل
منطقي.
رابعا ،هل تستطيعني التعبري عن نفسك بشكل جيد؟
ً
إذا كانت املرأة حتمل صفات طفولية فإنها ترتبك يف التعبري عن
نفسها ،عندها ميكن القول بأنها مازالت يف مرحلة مل تنضج فيها
كثريا .فالطفل يعاني من االرتباك عندما يتعلق األمر بالتعبري عن
ً
ً
أحيانا إىل الكذب لتخليص نفسه ،فال تتبعي هذا
نفسه .ويلجأ
األسلوب ،ألن الكذب يف الزواج أمر غري مقبول.
خامسا ،هل تستطيعني أن تتجاهلي بعض املشاكل الصغرية؟
ً
إذا كان الرجل أو املرأة اليزال أو تزال متلك تصرفات طفولية
فإن املشكلة الصغرية ،رمبا تتضخم ،وإذا كنت قادرة على جتاهل
املشاكل التافهة ،فذلك يعين بأنك امرأة ناضجة.
سادسا ،هل أنت قادرة على احرتام احلدود املرسومة واملوجودة
ً
يف كل زواج؟
هناك حدود متفق عليها بني الزوج والزوجة وينبغي على الطرفني
احرتامها لكي تستمر العالقة الزوجية ،واحرتام احلدود يف الزواج
يعد عالمة نضج كبرية.
سابعا ،هل تستطيعني احرتام وتقدير زوجك؟
ً
ً
أيضا كيف حيرتمهم.
من حيب أن حيرتمه اآلخرون جيب أن يعرف
فإذا كنت على دراية بهذا األمر فأنت امرأة ناضجة.
ً
ثامنا ،هل أنت قادرة على التعامل مع الغرية املفرطة؟
عادة يغار األطفال من بعضهم بشكل كبري .فإذا ظلت هذه الغرية
معقدا بالنسبة لك
املفرطة إىل ما بعد الزواج فإن األمر سيكون
ً
ولزوجك .القليل من الغرية هي دليل حب ،ولكن إذا كانت مفرطة
ويف غري حملها فإن ذلك تصرف طفولي .فال جتليب غريتك املفرطة
إىل زواجك ،وتعلمي التعامل مع هذا اإلحساس الذي رمبا يكون

سؤال «هل لديك أي أسئلة لنا؟» ليس دعوة لتدمري أي
أمل باحلصول على الوظيفة .حني ينتهي صاحب العمل
من أسئلته ،يسأل يف أغلب األحيان ما إذا كان لديك
أي أسئلة يف حال رغبت باالستفسار عن أشياء معينة.
استفيدي من ذلك ملعرفة طبيعة العمل الذي ميكنك القيام
به وساعات العمل واألنظمة الداخلية أو أي شيء آخر مل
تتمكين من معرفته لوحدك أو خالل املقابلة .وال تسألي
أبدا األسئلة التالية:
 .1ال تسألي عن
اإلنرتنت عن طريق
تنقذ حياتك املهنية
بعد وقت طويل من

شيء إذا كان بوسعك البحث عنه على
غوغل .هذه قاعدة ذهبية ميكنها أن
ليس فقط خالل مقابلة العمل ولكن
حصولك على الوظيفة أيضا.

هل ميكنين العمل من املنزل؟ هذا السؤال يكشف
.2
كسلك أو كونك غري مستعدة لالضطالع بالوظيفة .وما مل
تكن الوظيفة هي وظيفة هي العمل من خارج املكتب ،ال
تسألي أبدا ما إذا كان بوسعك العمل من أماكن أخرى.
ماذا عن اإلجازات؟ أنت مل تتجاوزي بعد مرحلة
.3
مقابلة العمل وبدأت حتلمني بإجازتك املقبلة .هذا ال جيعلك
تبدين جيدا على اإلطالق.
كم مقدار املال الذي ستدفعونه؟ عادة ،يسألك
.4
الشخص الذي يقوم بعملية التوظيف عن توقعاتك املتعلقة
بالراتب يف مرحلة ما خالل املقابلة ،وحني يسأل عن ذلك،
ميكنك أن تكوني صرحية بشأن ذلك أو ميكنك قول شيء
مثل «الراتب مهم ولكن األهم بالنسبة لي هو احلصول
على هذه الوظيفة» .ولكن ال تسألي أبدا عن الراتب.
هل ميكنين التقدم بطلب إىل مناصب أخرى داخل
.5
الشركة؟ مرة أخرى ،مل يتم توظيفك بعد ،وحتى لو سألت
نظريا ،يبدو األمر أنك غري مهتمة بالوظيفة اليت تقدمت
بطلب لشغلها بل مبناصب أخرى.
استخدمي احلس السليم لتنبؤ أسئلة أخرى ال ينبغي عليك
سؤاهلا للشخص الذي يقوم مبقابلتك وتذكري دائما أنك
هناك لكي يتم توظيفك .وسيكون هناك الكثري من الوقت
الحقا لطرح األسئلة.

أهم اللغات اليت جيب عليك تعلمها مع األسباب
هناك العديد من األسباب اليت تدفعك لتعلم لغة جديدة ،خاصة إذا
كنت صاحبة نشاط جتاري ،فقد ترغبني يف توسيع نطاق نشاطك
التجاري إىل سوق جديد يف اخلارج ،أو إذا كنت تعملني ضمن
شركة دولية ،فقد حتتاجني إىل التواصل مع زمالء العمل ،والتأقلم
مع بيئتك اجلديدة ،وإذا كنت حتبني السفر ،فتعلم لغة يفتح العديد
من األبواب يف اخلارج ،لذلك نقدم لك أهم اللغات اليت جيب عليك
تعلمها خبالف اإلجنليزية:
األملانية :أملانيا واحدة من أكرب وأقوى الدول االقتصادية على
الساحة العاملية ،لديها أكرب اقتصاد حملي يف أوروبا ،وحتتل
املركز الرابع بعد الواليات املتحدة والصني واليابان ،ولديها
أكرب  500شركة مدرجة األسهم يف العامل ،وبلغت قيمة صادراتها
 1.333تريليون دوالر ،فالشركات األملانية تعمل يف مجيع أحناء
العامل ،لذلك إذا كنت تريدين التميز يف عملك ،فعليك تعلم اللغة
األملانية.
اليابانية :اليابان لديها مسعة متميزة يف جمال األعمال التجارية،
وهي واحدة من أكرب الدول اقتصاديًا يف العامل مع ثالث أعلى ناتج
حملي ،وأصبحت اليابان اآلن األكثر تطورًا يف آسيا ،ولليابان قوة
صناعية ضخمة ،وهي موطن ملنتجي أكثر اآلالت تطورًا كالسيارات
واإللكرتونيات وآالت التشغيل واحلديد والفلزات الالحديدية
والسفن واملواد الكيميائية ومصنعات الغذاء ،لذلك إذا أردت
العمل واالستثمار يف تلك القطاعات ،فعليك تعلم لغتها لتأمني
األعمال التجارية مع الشركات اليابانية.
اهلندية :عليك العلم بأن هناك ما يقارب  300مليون متحدث للغة
اهلندية ،فهي اللغة الرمسية يف اهلند ،جنبًا إىل جنب مع اللغة
اإلجنليزية ،وهي لغة حامسة جملتمع األعمال يف اهلند طوال العقدين
املاضيني ،وأصبح االقتصاد اهلندي من بني الدول األسرع منوًا يف
العامل ،ووصلت حصة اهلند من التجارة العاملية إىل  ،٪1وتشمل:
الصادرات الرئيسية على منتجات البرتول ،املنسوجات ،األحجار
الكرمية واجملوهرات ،الربجميات ،السلع اهلندسية ،الكيماويات،
واملصنوعات اجللدية ،ومن هنا جتد أن اللغة اهلندية إحدى لغات
سوق العمل احلديث اليت عليك تعلمها.
الروسية :هي اللغة الثانية األكثر شعبية يف األدب العلمي والتقين
بعد اللغة اإلجنليزية ،ويتحدث بها ما يقارب  200مليون شخص،
وروسيا واحدة من أكرب الدول اقتصاديًا يف العامل ،صادرات
روسيا تتمثل يف املواد اخلام وصادرات الطاقة ،كما أنها متتلك
قدرات تصنيعية بارزة يف جماالت صناعات الفضاء ،واهلندسة
النووية ،والعلوم ،فهي لغة هامة لتقومي بتعلمها.
اإلسبانية :تعلم اإلسبانية يفتح األبواب يف إسبانيا وأمريكا الالتينية
وحتى الواليات املتحدة ،ووفقًا للمجلس الثقايف الربيطاني ،فهناك
 ٪34من الشركات الربيطانية تستخدم اللغة اإلسبانية ،ويتكلم
اللغة اإلسبانية ما بني  322إىل  400مليون شخص كلغة أم على
النطاق العاملي ،وهي أكثر اللغات الرومانسية رواجًا ،واالقتصاد
اإلسباني املختلط الرأمسالي هو الثاني عشر على مستوى العامل
والسادس يف أوروبا ،كما أن إسبانيا ثالث أكرب مستثمر يف
العامل ،لذا عليك تعلم اإلسبانية.
إن تعلم لغة جديدة يعترب من التجارب املمتعة واملفيدة ،واليت من
املمكن أن تساهم يف تغيري حياتك بالكامل إىل األفضل ،وأصبح
العامل اآلن قرية واحدة نتيجة التطور التكنولوجي والتقين ،لذلك
أصبح من الضروري االنفتاح على الثقافات األخرى واحلضارات،
فمن املعقول أن تؤدي العوملة إىل رغبة دائمة يف تعلم لغات
جديدة.

 12نصيحة تساعدك على تعلم لغة جديدة

املدرب الدولي سعود فقيها يقدم لك أبسط الطرق من أجل تعلم
لغة جديدة وحتى أكثر ،بكل يسر وسهولة ،وبطريقة ممتعة:
 -1ختصيص وقت معني مناسب يوميًا ال يقل عن ساعة ،وال يزيد
على ثالث ساعات.
 -2الرتكيز يف وقت التعلم ،وإزالة كل ما ميكن أن يشتت الذهن
من أجهزة ،وما إىل ذلك.
 -3وضع جدول زمين وااللتزام به ،يتخلله فرتات راحة.
 -4يف البداية قصص األطفال مفيدة يف تعلم اللغة اجلديدة.
 -5الرتكيز على املفردات الشهرية واجلمل األكثر استخدامًا يف
اللغة.
 -6االستعانة بالكتب الصغرية املستخدمة يف الرحالت السياحية
مثل أهم اجلمل املستخدمة يف السفر.
استيعابية
 -7ترمجة كلمات األشعار واألغاني ،وهي طريقة
َ
ممتازة.
 -8االطالع على دروس اإلنرتنت ،واالستماع هلا.
منفردا أم
أكنت
 -9التدريب على احملادثات بشكل يومي ،سواء
َ
ً
مع اآلخرين.
 -10مشاهدة األفالم بدون ترمجة ،وحماولة الرتكيز على خمارج
احلروف.
 -11وضع قاموس شخصي حيوي كل الكلمات اجلديدة اليت
تعلمتها.
 -12وأخريًا من املهم االطالع على أهم الكتب املخصصة.
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عـلوم وتكنولوجيا

ما سر الدوائر الكبرية اجملهولة يف
سوريا واألردن؟

خدمات جمانية على اإلنرتنت  ..تعرف عليها!

اإلنرتنت وسعت عاملنا بشكل كبري جدًا ،وبتنا منضي ساعات يوميًا،
وحنن ننتقل من موقع آلخر ،البعض يعرف متامًا كيفية استغالل
ما تقدمه اإلنرتنت ،والبعض اآلخر ال ميلك أدنى فكرة ،وبالتالي
ينفق الكثري من األموال للحصول على هذا األمر أو ذاك .لكن يف
الواقع هناك الكثري من األمور اجملانية اليت ميكن للجميع االستفادة
منها.
دروس أعرق اجلامعات جمانًا

موقع كالس سنرتال يتضمن مئات الدروس ملختلف املواد
ومصدرها أعرق اجلامعات مثل هارفرد وستانفورد وأم أي تي.
سواء كنت تريد دراسة علوم الكمبيوتر ،أو الطب أو الرياضيات
وحتى إدارة االعمال والتاريخ واللغة واهلندسة وغريها كل ما عليك
هو الدخول للموقع ،وستجد آالف الدروس املوزعة بشكل واضح
وسهل.
الربيد اإللكرتوني خباصية التدمري الذاتي
« 10مينت مايل» موقع يتيح لك احلصول على عنوان بريدي يقوم
بتدمري نفسه تلقائيًا خالل  10دقائق .فائدة هذا الربيد املؤقت
هو أنه ميكنك من التسجيل يف مواقع معينة من دون إزعاج السبام
الذي عادة يرتافق معها .كما أنه مثالي يف حال كنت تريد إرسال
رسالة جمهولة املصدر ألحدهم.

ادارة أمورك املالية
إن كنت حتتاج إىل مساعدة إلدارة أمورك املالية فإن موقع مينت
يساعدك على حتقيق ذلك .كما أنه سيساعدك على التخطيط
ملصروفك األسبوعي أو الشهري ما يتيح لك فرصة االدخار وذلك
انطالقًا من راتبك.

روسيا تصنع قرصا أزليا حيفظ
املعلومات مليون عام

أصوات الطبيعة اهلادئة

الدوائر الكربى هي عبارة عن جمموعة مكونة من  12دائرة متوزعة
يف األردن وأخرى يف سوريا ،على الرغم من قدم هذه املنشآت
اليت ُيقدر عمرها بأكثر من  2000عام فإنها مل ُتعط قدرًا كافيًا من
اإلهتمام األثري ،كما أنها ال تزال جمهولة بشكل كبري حتى بني
اخلرباء احملليني.
ُ
اكتشفت هذه الدوائر يف عام  1920من قبل طيار بريطاني ُيدعى
(ليونيل ريس) وذلك أثناء حتليقه فوق صحراء ما سيعرف الحقًا
باسم دولة األردن ،إن الصور اليت التقطها ريس هلذه املنشآت
هي أوىل الصور امللتقطة هلذه اآلثار جوًا ،وألسباب غري معروفة مت
جتاهل هذا اإلكتشاف ُ
ونسي مع مرور الزمن ،واستغرق األمر 60
سنة حتى ينتبه الناس لوجودها من جديد ،وبدأت حتظى باإلهتمام
يف السنوات العشر األخرية بفضل أعمال باحث يف جامعة غرب
أسرتاليا يدعى (ديفيد كينيدي).
ُبنيت هذه الدوائر املكونة من جدران حجرية بارتفاع منخفض ال
يتجاوز عدة أمتار ،وأشكاهلا قريبة من الشكل الدائري بطول قطر
تقرييب يرتاوح بني  365-219مرتا.
ال حتتوي الدوائر يف حميطها على أية ممرات ،وهذا جيعلنا نتوقع أن
اجتيازها كان يتم قفزًا بكل بساطة ،كما أن هناك بعض اجلدران
اليت انهارت نتيجة العامل الزمين ،وحتتوي اثنتني من هذه الدوائر
على طرق رومانية ،وهذا يرجح قدم عمر هذه اآلثار الذي ميكن أن
يصل ألكثر من  2000عام.
ال ميكنك أن ترى هذه الدوائر العمالقة بشكلها الكامل إال إذا نظرت
إليها من اجلو ،أو باستخدام صور جوية أو عرب األقمار الصناعية.
مل يكن بناء هذه الدوائر أمرا صعبا للغاية ،فوفقًا لكينيدي ميكن
بناء هذه الدوائر باستعمال صخور حملية مبساعدة عشرات األشخاص
خالل أسبوع ،ولكن املعضلة هي ملاذا ُبنيت هذه الدوائر؟ ما السبب
يف ذلك يا ترى؟
من غري املرجح أن سبب بنائها كان من أجل احلفاظ على املاشية،
ألن اجلدران ذات ارتفاع قليل مما يسمح للحيوانات بالقفز من
فوقها بسهولة ،كما أنه من غري الضروري أن يكون شكل حظائر
املواشي دقيقًا إىل هذه احلد!
من بني الدوائر الـ 12هناك مثانية وسط غرب األردن ،بني (وادي
اإلحساء) وحافة (جرف الشرع) وأربعة يف مشال (واحة األزرق)،
كما مت اكتشاف دوائر يف سوريا أكرب من نظريتها يف األردن منها
دائرة محص اليت ُ
اكتشفت يف عام .2002
ال يعرف علماء اآلثار الكثري من املعلومات حول هذه الدوائر مما
جيعلهم حباجة للحفر يف موقعها لكي يتبينوا األمر بشكل دقيق،
فالصور اجلوية اليت تبني هذه الدوائر ال ميكنها أن تدلنا على سبب
بنائها.
لقد مت إنشاء هذه الدائرة بوضع يسمح للشخص الذي يقف داخلها
أن يرى احملاصيل واملستوطنات -االكواخ اليت تثنى ضمن األراضي
حلفظ املعدات الزراعية وأيضًا لتأمني ظل يسرتخي حتته املزارعون
عند اإلسرتاحة -بنظرة بانورامية ،قال الباحثان السابقان يف ورقة
حبثية نشرت عام  2010يف جملة (ليفانت)« :رمبا كان هلذا السبب
الدور األكرب يف حتديد األمكنة اليت مت إنشاء هذه الدوائر فيها».
ُتظهر صور األقمار الصناعية أن الدائرة اليت تقع قرب محص قد
ُدمرت تقريبًا.

إن كنت تعاني من التوتر أو من اضطرابات النوم أو ال ميكنك
الرتكيز فإن أصوات الطبيعة اهلادئة ستساعدك كثريًا .موقع
«سوفت مرمر» يقدم جمانًا أصوات املطر ،الرعد ،األمواج ،الرياح،
النار ،والعصافري والضجة البيضاء جمانًا .موقع ننصح وبشدة
االستفادة منه؛ ألنه سيساعدك على التخلص من التوتر.
تعلم كل لغات العامل
موقع دولينغو حيصل وبشكل دائم على تقييمات ممتازة من كل
شخص استخدمه .يسهل عملية تعلم أي لغة يف العامل من خالل
أسلوب بسيط وغري معقد .يرتك لك حرية اختيار املدة اليت تريد
أن متضيها يوميًا يف التعلم ،وهي تبدأ من  5دقائق أو  10دقائق
أو  15دقيقة .الحقًا ختتار املستوى ،أما األسلوب فسهل وبسيط
قائم على الصور واللفظ والكتابة واالمتحان.
مكتبة ضخمة لألفالم الوثائقية
«دوكيومنرتي هفن» مينحكم حق الوصول على عدد كبري جدًا من
األفالم الوثائقية جمانًا .ما مييز املوقع فع ًال هو أنه يسمح ألي
شخص قام بتصوير فيلمه الوثائقي اخلاص بتحميله على املوقع،
وبالتالي فتح الطريق أمامه ،وتسهيل مهمة الوصول اىل أكرب عدد
من املشاهدين .موقع مميز من دون أدنى شك ،وهو مثالي لكل
شخص حيب هذه النوعية من األفالم.
شخص تتحدث معه عن همومك
«سفن كبس أوف تي « موقع حيتاج كل واحد منا إىل استخدامه
بني حني وآخر .يف هذا املوقع ميكنك احلديث مع أشخاص أو مع
معاجلني نفسيني حول همومك وما يزعجك .املميز هو أنه يسمح لك
باحملافظة على سرية هويتك ومينحك القدرة على التحكم مبجريات
احلديث ،فهل تريد أن تتحدث فقط ،أو تريد أن تسمع النصائح.
املوقع مقسم إىل قسمني ،القسم اخلاص باملستمعني والقسم
اخلاص باملعاجلني ،وميكنك اختيار ما يناسبك.
مجيع أنواع اخلطوط (فونتس)
عادة يسهل عليك العثور على نوع اخلط الذي تريد استخدامه؛ ألنك
رمبا ال تكرتث كثريًا لألمر ،أو ألنك ال تعرف أن هناك خيارات ال
تعد وال حتصى .يف حال كنت تعمل يف جمال التصميم أو متلك
مدونتك اخلاصة ،وحتتاج لفونت مميز أو يناسب احملتوى فموقع
«لوست تايب» مثالي لك.
تعديل الصور
مبا أننا نعيش يف عامل قائم على نشر الصور يف كل مكان ،فلعلك
تود تعديلها حني تفشل الفالتر يف جعلها كما تشاء ،أو حني جتد
صعوبة يف العمل على برنامج فوتوشوب .احلل موجود وهو موقع
«بيكسلر» الذي ميكن استخدامه كتطبيق أو على الكمبيوتر وهو
جماني.

تنهي روسيا العمل على وضع تكنولوجيا تصنيع ذاكرة بصرية
فائقة االستقرار تسمح بتصميم قرص قادر على حفظ املعلومات
على مدى مليون عام.
وكشف مدير خمترب التصاميم النانوية يف مؤسسة البحوث
الواعدة إيفان غليبوف إنه قد مت تصنيع منوذج جترييب للقرص
األزلي ويتوقع أن تنتهي أعمال التصميم يف هذا اجملال أعوام
.2020 – 2018
وأضاف أن البحوث األخرية أظهرت استقرار املعلومات املسجلة.
أما حتليل النتائج فيدل على أن املعلومات ميكن أن تبقى مسجلة
يف القرص بشكلها األولي على مدى ما يزيد عن مليون عام مع
علما أن املعلومات يف
شرط احلفاظ على ظروف التخزين اجليدة ً
أقراص «  « Blu-rayالبصرية احلديثة ميكن أن حتفظ خالل فرتة
ال تزيد عن  60عاما.
وقد صنع القرص من الزجاج البللوري .أما تسجيل املعلومات
فيه فيجري بواسطة ليزر الفيمتو ثانية الذي يولد نبضات
ضوئية فائقة الشدة بطور عشرات أو مئات فيمتو ثانية.
وبوسع القرص األزلي أن حيفظ يف املستقبل املعلومات حبجم
حتى تريابايت واحد .لكن إمكانات املهندسني الروس ال تزيد
اليوم عن  25غيغابايت من الذاكرة ،ما ميكن مقارنته حبجم
األقراص البصرية احلديثة.
وقال غليبوف إن جامعة «منديلييف» الروسية للتكنولوجيات
الكيميائية اليت يعمل خمتربه حتت إشرافها سيصبح مركزا
لوضع تكنولوجية إنتاج األقراص واالختبار الواسع النطاق
الستقرارها.
وأعاد غايبوف إىل الذهان أن جامعة «منديلييف» الروسية
اجتماعا
للتكنولوجيات الكيميائية شهدت يف مارس املاضي
ً
شارك فيه ممثلون عن  20مؤسسة ستستخدم يف املستقبل تلك
التكنولوجيا .ومن بينها مؤسسات حكومية مثل غرفة الكتب وال
مكتبة الروسية احلكومية (مكتبة لينني سابقا) وجامعة موسكو
احلكومية وغريها من املؤسسات املهتمة حبفظ معلوماتها ملدة
عاما (املدة القصوى بالنسبة إىل األقراص البصرية
تزيد عن ً 60
احلديثة).
وأضاف غليبوف أن هناك شركات خاصة متخصصة يف التقنيات
الفائقة تهتم أيضأ بتلك األقراص اليت تستخدم تكنولوجيا ما
دائما
يسمى بالتخزين البارد وليس خمادم إلكرتونية تستهلك
ً
كميات من الكهرباء.

صفحة 30

Saturday 11 November 2017

الـسبت  11تـشرين الثاني 2017

Page 30

نــجوم

بالصور :نادين جنيم تنضم لقائمة النجمات األكثر جرأة بهذه اإلطالالت!

الجميع يتحدث مؤخرًا عن جمال نادين نجيم وعن أناقتها الالفتة،
لكن من يتابع اطالالت نادين عن قرب ،يكتشف أنها أصبحت تميل
الختيار املالبس الجريئة والتنسيقات املتمردة ،وأنها قد خرجت عن
النمط الكالسكي يف املوضة وعن النمط األنثوي املرهف ،لتنضم
بهذه االطالالت اىل قائمة النجمات العربيات األكثر جرأة.
حيث شاهدناها مؤخرًا يف عدد من املناسبات ،وقد اختارت فيها
تصاميم الفتة وجذابة ،ومنها اطالالتها مؤخرًا يف فستان من الحرير
باللون األحمر ،يشبه بتصميمه مالبس النوم النسائية ،وقد نسقت
عال.
معه جاكيت من الجلد األسود مع حذاء كعب ٍ
وشاهدناها قبل ذلك أيضًا يف تصميم « »playsuitقصري وبراق
اختارته من تصميم «زهري مراد» .Zuhair Murad
كما ألحد املناسبات أيضًا نسقت نادين نجيم بنطلونًا من الجينز
مزينًا بالكريستال مع توب باللون الفضي من «ايزابيل مارانت»
اً
مماثال تمامًا
 ،Isabel Marantوحذاء براق أيضًا ،وقد بدا اللوك
ل ّلوك الذي شاهدناه على منصة عرض مجموعة «ايزابيل مارانت»
 .Isabel Marantوغريها من االطالالت الجريئة التي اختارت فيها
تصاميم الفساتني القصرية ،أو القصات املكشوفة والالفتة.
وأنتِ كيف تفضلني نادين نجيم ،يف االطالالت األنثوية املرهفة أم
يف التنسيقات الجريئة واملتمردة ،شاهدي الصور وأخربينا؟
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تتـمات

ماكرون للعمل مع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تضطلع بدور «من أجل بناء السالم» .وبشأن الوضع يف لبنان قال
ماكرون« :سأؤكد أيضًا على أهمية الوحدة واالستقرار يف لبنان»،
مضيفًا أنه أجرى اتصاالت غري رمسية مع رئيس احلكومة املستقيل
سعد احلريري .ويف ما يتعلق بإيران ،كرر ماكرون تأكيد رغبته يف
اإلبقاء على االتفاق النووي الذي وقع عام  ،2015لكنه قال إنه
يشعر «بقلق شديد» من برنامج إيران للصواريخ الباليستية ،وأثار
احتماالت فرض عقوبات على طهران يف ما يتعلق بتلك األنشطة.
ويف نيويورك ،دان جملس األمن بقوة حماولة االعتداء الصاروخي
على الرياض ،وأكد أن مد حتالف احلوثي– صاحل باألسلحة يتعارض
مع القرارات الدولية وجيب أن يتوقف ،كما وجهت السعودية
رسالة رمسية إىل اجمللس دعته إىل «التحرك الضروري ردًا على
التهديد اإلرهابي اإليراني».
وطالبت السعودية جملس األمن بالقيام «بتحرك ضروري حملاسبة
النظام اإليراني على انتهاكاته املستمرة لقرارات اجمللس وتهديد
أمن اململكة واملنطقة والعامل بالعنف واإلرهاب».
ووجه املندوب الدائم للمملكة يف األمم املتحدة عبداهلل املعلمي
رسالة رمسية إىل اجمللس أبلغه فيها «باستمرار األعمال العسكرية
العدائية ضد اململكة من جانب ميليشيات احلوثيني والرئيس
السابق علي عبداهلل صاحل وحلفائهم ،مبا فيها إطالق صاروخ
باليسيت إيراني الصنع بشكل عشوائي على الرياض ،يف خرق
فاضح للقانون الدولي ،وهو ما قد يرقى إىل جرمية حرب».
وأكد أن اململكة «تتخذ اإلجراءات املناسبة للرد على هذه األعمال
اإلرهابية ورد األعمال العدائية من ميليشيات احلوثي -صاحل
اإلرهابية املمولة خارجيًا ،ومحاية أمن اململكة وسالمتها وفق ميثاق
األمم املتحدة والقانون الدولي».
وأضاف أن اململكة أكدت من خالل معاينة حطام الصواريخ اليت
أطلقت يف  ٤الشهر احلالي و 22متوز (يوليو) املاضي «دور النظام
اإليراني يف تصنيعها» ،وهو ما يعد «انتهاكًا صارخًا» لقرارات
جملس األمن.
ومحل املعلمي احلوثيني وحلفاءهم مسؤولية وصول احلالة
ّ
َ
نتيجة
اإلنسانية يف اليمن إىل األزمة الراهنة وعرقلة احلل السياسي
ممارستهم العنف ورفض «العودة إىل الشرعية والتقيد بقرارات
جملس األمن».
كما دعا األمم املتحدة وجملس األمن إىل إدانة األعمال اإلرهابية
اليت يرتكبها احلوثيون وحلفاؤهم «واختاذ اإلجراءات املناسبة
ضد إيران بسبب مواصلتها دعم ومساعدة ميليشيات احلوثيني
والقوات املوالية للرئيس السابق يف جرائمها اإلرهابية وتهديدها
األمن والسلم اإلقليميني والدوليني».
ميدانيًا ،أحرز اجليش اليمين تقدمًا جديدًا يف جبهة نهم ،شرق
صنعاء ،وقال الناطق الرمسي باسم املنطقة العسكرية السابعة
يف اجليش اليمين ،العقيد عبداهلل الشندقي ،إن اجليش «فرض
سيطرته على جبال العارضة واجلبل األسود والتبة اخلضراء وجبل
الركاب والفقية وجربة ملح».
وأكد مقتل  17من عناصر امليليشيات وجرح العشرات يف املعارك
املتواصلة منذ فجر أمس (امس االول اخلميس) ،وأضاف أن
ميليشيات احلوثي وصاحل تواجه انهيارًا كبريًا يف صفوفها وفرار
مقاتلني منها باجتاه نقيل ابن غيالن الواقع يف نقطة التماس بني
مديرييت نهم وبين حشيش التابعتني حملافظة صنعاء.
ويف غضون ذلك ،دمرت مقاتالت التحالف العربي تعزيزات
للميليشيات االنقالبية مكونة من مخس عربات عسكرية وثالث
مدرعات نوع «بي أم بي».
من جهته ،أكد وزير اإلعالم اليمين معمر األرياني ،أن إيران تعرقل
«حتقيق السالم يف اليمن وتستخدم احلوثيني أداة لتنفيذ خمططاتها
يف املنطقة».
كما أعرب نائب رئيس جلنة شبه اجلزيرة العربية يف الربملان
األوروبي سيلفاتوري شيكو الذي التقى األرياني يف بروكسيل
عن قلقه من تزايد أعمال االنتهاكات اليت ترتكبها امليليشيات
ضد حقوق اإلنسان وجدد موقف االحتاد األوروبي الداعم للشرعية
اليمنية.

اجليش السوري يستعيد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يف سورية ُ
لتدفن مع هذا االنتصار ما يسمى بـ «دولة اخلالفة».
وحظيت معركة البوكمال بدعم خاص من احلرس الثوري اإليراني،
الذي أشرف قاسم سليماني ،قائد «لواء القدس» فيه ،على قيادة
العمليات القتالية .وتضمن استعادة البوكمال تأمني الطريق بني
العراق وسورية ،وصو ً
ال إىل لبنان وضفاف املتوسط .وباستعادة
آخر املراكز احلضرية الكبرية اليت كانت بيد التنظيم يف العراق
وسورية تنتهي عمليًا «دولة اخلالفة» اليت أعلنها «داعش» عام
.201٤
وعلى رغم تهاوي التنظيم ،وتراجعه إىل جيوب متناثرة ضئيلة يف
مناطق صحراوية بال أهمية إسرتاتيجية على جانيب نهر الفرات ،يظل
«داعش» خطريًا بسبب خالياه النائمة و «ذئابه املنفردة».
وأعلنت القوات النظامية يف بيان بثه اإلعالم الرمسي السوري
أمس االول ،أن «وحدات من قواتنا املسلحة بالتعاون مع القوات
الرديفة واحلليفة حترر مدينة البوكمال فى ريف دير الزور ،آخر

معاقل تنظيم داعش اإلرهابي يف املنطقة الشرقية» ،وذلك «بعدما
خاضت معارك عنيفة» ضد عناصر التنظيم ،موضحة أن وحدات
هندسة يف اجليش السوري تقوم حاليًا «بتفكيك العبوات الناسفة
واملفخخات من أحياء املدينة».
وأوضحت أن معارك ما زالت مستمرة يف آخر جيوب التنظيم يف
املناطق الصحراوية قرب البوكمال القريبة من احلدود مع العراق.
وقال قائد عسكري سوري إنه ال يوجد إال القليل من عناصر
«داعش» قرب البوكمال بعدما قتل البعض وفر البعض اآلخر حنو
قرى يف الشرق أو الشمال.
وبعد فتح ممر هلم ،هرب عناصر التنظيم إىل آخر جيوب خاضعة
لسيطرتهم يف ريف دير الزور الشرقي.
من ناحيته ،أفاد «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» بأن القوات
النظامية وحلفاءها متكنوا من فرض سيطرتهم الكاملة على املدينة
بعد انسحاب من تبقى من عناصر التنظيم يف البوكمال إىل مناطق
سيطرة التنظيم يف الريف الشرقي لدير الزور ،وذلك عقب فتح
ممر هلم من جانب القوات النظامية وحلفائها.

ترامب يغادر بيكني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
العالقات بني اجلانبني «عند نقطة انطالق تارخيية جديدة».
يكرس «صداقة متنامية» مع الرئيس الصيين،
وفيما كان ترامب ّ
فتح الرئيس الروسي فالدميري بوتني جبهة جديدة مع الواليات
املتحدة ،إذ اتهمها بالسعي إىل إثارة مشكالت يف انتخابات الرئاسة
الروسية املرتقبة يف آذار املقبل ،ردًا على «تدخل» موسكو يف
انتخابات الرئاسة األمريكية عام  .2016واعترب أن اتهام موسكو
برعاية برنامج للمنشطات ،ما أدى إىل حظر مشاركة رياضيني روس
يف دورة األلعاب األوملبية الشتوية يف بيونغتشانغ عام ،2018
هدفه كما يبدو عرقلة االنتخابات الروسية.
تزامن ذلك مع غموض يف شأن لقاء حمتمل لرتامب وبوتني يف
فيتنام اجلمعة (امس) ،على هامش قمة لـ «منتدى التعاون
االقتصادي لدول آسيا  -احمليط اهلادئ» (أبيك) .وأعلن ناطق
باسم الكرملني أن االجتماع احملتمل ال يزال موضع نقاش ،الفتًا
إىل أن «ال جدول أعمال متفقًا عليه» .وكان يوري أوشاكوف ،وهو
مستشار يف الكرملني ،ذكر أن الرئيسني سيجتمعان اليوم ،مشريًا
إىل «حبث يف موعد اللقاء» .لكن وزير اخلارجية األمريكي ريكس
تيلرسون ،أكد أن «ال اتفاق على عقد لقاء ثنائي رمسي» ،وزاد:
«نتابع حمادثاتنا ،املسألة تتعلق مبعرفة هل هناك مادة كافية
ملناقشتها» ،مشريًا خصوصًا إىل َ
ملفي سورية وأوكرانيا.
وواصلت الصني أمس احتفاءها برتامب ،إذ ّ
بث التلفزيون الرمسي
مراسم استقباله خارج قاعة الشعب الكربى املطلة على ساحة
ورحب الرئيس األمريكي بتوقيع
تيانامنن ،يف خطوة ُتعترب سابقة.
ّ
عقود «رائعة» و «خلق وظائف» ،منددًا يف الوقت ذاته بـ «عجز
جتاري هائل مع الصني» ،ومتحدثًا عن «أرقام صادمة» ،إذ بلغ
فائض الصني مع الواليات املتحدة  223بليون دوالر منذ مطلع
العام .لكنه حرص على أال يلوم بكني يف هذا الصدد ،حمم ًال
اإلدارات األمريكية السابقة مسؤولية «السماح هلذا العجز التجاري
اخلارج عن السيطرة بأن حيصل ويتعاظم» .وأشاد بـ «صداقة
متنامية» بني الواليات املتحدة والصني ،متحدثًا عن روابط
«ستصبح أكثر قوة».
أتى ذلك بعدما ّ
وقعت الصني عقودًا تتجاوز قيمتها ربع تريليون
دوالر مع شركات أمريكية وصفها وزير التجارة الصيين تشونغ
وتضمنت
شان بـ «معجزة» ،علمًا أن اتفاقات كثرية «غري ملزمة»
ّ
تفاصيل ضئيلة ،كما حيصل غالبًا خالل الزيارات الرمسية.
وأكد شي جينبينغ أن «الصني لن تغلق أبوابها» ،متعهدًا فتحها
على «نطاق واسع» ،ومشددًا على أن الشركات األجنبية ،بينها
تلك األمريكية ،ستجد أن السوق يف الصني باتت «أكثر انفتاحًا
وشفافية وتنظيمًا» .وأضاف« :بالنسبة إىل الصني ،التعاون هو
اخليار احلقيقي الوحيد .فتحقيق مصلحة اجلانبني وحده هو الذي
ميكن أن يؤدي إىل مستقبل أفضل .العالقات بني الصني والواليات
املتحدة اآلن عند نقطة انطالق تارخيية جديدة».
وتطرق ترامب إىل ملف كوريا الشمالية ،وشكر شي جينبينغ على
ّ
للحد من التبادل التجاري وقطع كل الروابط املصرفية
جهوده
ّ
معها .واستدرك« :بإمكان الصني تسوية هذه املشكلة بسهولة
وبسرعة ،وأدعو الصني ورئيسكم العظيم إىل العمل على هذه
املسألة جبدية .ما أعرفه عن رئيسكم أنه إن عمل على ذلك جبهد
ونبه إىل أن «الوقت يضغط،
فسيتحقق األمر ،ال شك يف ذلك»ّ .
وعلينا التحرك بسرعة» ،معربًا عن ثقته بـ «وجود ّ
حل» لألزمة.
وحض روسيا على «املساعدة يف السيطرة على وضع قد يصبح
مأسويًا».
أما الرئيس الصيين فاكتفى بالتذكري بالتزام بالده قرارات جملس
األمن يف شأن بيونغيانغ ،علمًا أن الواليات املتحدة قد تدرجها
قريبًا على الئحتها لـ «الدول الداعمة لإلرهاب».

املشنوق زار دريان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
على قاعدة تفاهم مشرتك حول مستقبل الشأن احلكومي» .ودعا
إىل «انتظار عودة الرئيس احلريري ألنه هو الذي يقرر طبيعة املرحلة

املقبلة ،بالتشاور مع كل الرؤساء والقوى السياسية املعنية».
وردا على سؤال عن «الكالم اإلعالمي عن تعيني بهاء احلريري
رئيسا للحكومة» ،أجاب املشنوق« :هذا الكالم دليل على جهل
بطبيعة لبنان وطبيعة السياسة فيه ،وليس دليال على أن هناك
حديثا جديا عن هذا املوضوع ،كما أننا لسنا قطيع غنم وال قطعة
أرض تنتقل ملكيتها من شخص إىل آخر».
وأضاف« :حنن انتخبنا الرئيس سعد احلريري باعتباره ابن الرئيس
الشهيد رفيق احلريري عام  ،2005أما عام  2009فقد انتخبه
اللبنانيون باعتباره سعد احلريري ،بتجربته وخربته ،بأخطائه وصوابه
وبقدراته».
وتابع املشنوق« :يف لبنان جتري األمور باالنتخابات وليس
باملبايعات ،هذه طبيعة لبنان املختلفة والذي يفكر على هذا
املنوال فمن املؤكد أنه ال يعرف لبنان وال يعرف طبيعته وأجواءه،
وال يعرف سياسة لبنان ونظامه الدميوقراطي ،وأي كالم آخر هو
خارج السياق».

باسيل

اىل ذلك قال وزير اخلارجية جربان باسيل ،لدى متثيله رئيس
اجلمهورية يف حفل عشاء اقامته الرابطة السريانية يف عيدها
الثاني واالربعني يف مطعم «لو مايون»  -االشرفية ،يف اشارة
مبطنة اىل اعتقال السلطات السعودية رئيس الوزراء سعد احلريري
«حنن امام عامل يتباهى انه ينفق ماله ليدمر وليس ليعمر ،ويصرف
ماله إلسقاط حكام غصبا عن شعوبها وليقيم حكاما على رؤوس
شعوبها .وحنن يف لبنان اول دميوقراطية يف هذه الشرق كنا
وسنبقى ونتباهى ان نقول بأننا دفعنا مثنا غاليا للفراغ يف البلد
لنأتي حباكم ميثلنا ،وبرئيس مجهورية وبرئيس حكومة ميثلوننا،
حنن اخرتناهم وحنن نبقيهم وال احد يزيلهم من عندنا .هناك اناس
يتباهون ويهددوننا باخلراب ولكن ردنا عليهم واحد :سالم ووحدة.
هذا هو رد اللبنانيني ألن هذه هي طبيعتهم».

الجبري

السعودية عادل اجلبري ،يف
اخلارجية
على صعيد اخرأعلن وزير
ّ
ّ
االمريكية ،أن الوضع يف لبنان
حديث لشبكة «سي أن بي سي»
ّ
عدة وتتشاور
مؤسف ،مشريًا اىل أن
السعودية تبحث يف خيارات ّ
ّ
مع أصدقائها وحلفائها حول العامل ،الختاذ قرار يف شأن السبل
فاعلية للتعامل مع «حزب اهلل».
االكثر
ّ
واعترب اجلبري ،ان «حزب اهلل حيتفظ مبيليشياته على الرغم من أن
أي ميليشيا خارج
عليه تسليم أسلحته ،وال ُميكن أن تكون هناك ّ
مؤسسات الدولة» ،مضيفًا« :وضع حزب اهلل عوائق أمام ّ
كل مبادرة
ّ
حاول رئيس الوزراء سعد احلريري تنفيذها .حزب اهلل اختطف النظام
اللبناني وكان أداة تستخدمها ايران للسيطرة على لبنان ...لذا
كلها .كان حزب اهلل مسؤو ً
رأينا أذى حزب اهلل يف املنطقة ّ
ال عن
اجرامية مثل
متورط يف نشاطات
تهريب االسلحة اىل البحرين ،وهو
ّ
ّ
باملخدرات وتبييض أموال».
االجتار
ّ
ّ
يتأكد ّ
ّ
صنفنا
أننا
وتابع اجلبري« :حنن نقول إن على العامل أن
ّ
ارهابية .ليس ّ
مثة اختالف بني جناح سياسي
منظمة
حزب اهلل
ّ
ّ
وجناح عسكري ...جيب تصنيف احلزب ،وعلى العامل اختاذ اجراءات
يتحركون فيه...
أي مكان
حتركاته،
ّ
ّ
وصدهم يف ّ
ّ
ضده جلهة تقييد ّ
منصة ينطلق منها االذى
ال ُميكننا أن نسمح بأن يكون لبنان
ّ
للسعودية .الشعب اللبناني بريء .الشعب اللبناني خيضع لسيطرة
ّ
احلزب ،وعلينا أن جند طريقة ملساعدة اللبنانيني على اخلروج من
قبضة احلزب».
وحول ما اذا كانت اململكة ّ
الديبلوماسية مع
تفكر يف قطع العالقات
ّ
لبنان ،أجاب« :حنن نبحث يف ّ
كل اخليارات ،ونتشاور مع أصدقائنا
فاعلية للتعامل مع حزب اهلل».
وحلفائنا لتحديد الطرق االكثر
ّ
اللبنانية خصوصًا ،على ّ
ّ
اختاذ
واحلكومة
وحض اجلبري اللبنانيني
ّ
ضد «حزب اهلل» .وبعد تصريح الرئيس
خطوات حازمة وحامسة
ّ
بأن ضرب «حزب اهلل» ليس فكرة
املصري عبد الفتاح السيسي ّ
جيدة ،قال« :أعتقد أن هذا الكالم ينسجم مع ما ُي ّ
فكر به اجلميع.
ّ
االرهابية
علينا أن جند طرقًا لكبح مجاح نفوذ احلزب ووقف نشاطاته
ّ
وتورطه يف شؤون دول أخرى لصاحل إيران .وليس ّ
مثة تعارض
ّ
يف املواقف».
ضد احلزب
مستعدة للذهاب وحدها
السعودية
وحول ما اذا كانت
ّ
ّ
ّ
مباشرة من دون مصر ،أجاب« :أعتقد أن لدينا عددًا كبريًا من
الدول حول العامل ،إذا مل يكن ّ
كلها ،باستثناء ايرانُ ،تعارض
اللبنانية .لذا حنن
الدولة
وخطف
االرهابية حلزب اهلل،
النشاطات
ّ
ّ
لسنا وحدنا».

الخارجية االمريكية واللقاء مع الحريري

على عيد آخر أعلنت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية إن
الوزير ريكس تيلرسون حتدث إىل نظريه السعودي عادل اجلبري
بشأن املوقف يف اململكة اليت أدت فيها محلة على الفساد إىل
احتجاز العشرات.
وأضافت هيذر ناورت أن القائم بأعمال السفارة األمريكية يف
الرياض التقى األربعاء بسعد احلريري الذي استقال من رئاسة
وزراء لبنان وهو يف السعودية.
ولدى سؤاهلا عن تقارير عن احتجاز احلريري يف السعودية رفضت
ناورت اإلفصاح عن موقع عقد االجتماع أو اإلدالء باملزيد من
التصرحيات عن وضع احلريري ،ووصفت احملادثات بأنها «حمادثات
حساسة وخاصة ودبلوماسية».
وعن اليمن ،قالت وزارة اخلارجية األمريكية إنه ال بد من وصول
املساعدات والبضائع إىل اليمن من دون عائق ودعت إىل فتح
املوانئ اليمنية لدخول املساعدات الغذائية.
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صــحة وغــذاء

العلماء يكشفون فوائد
الطعام احلار

يساعد الفلفل احلار والتوابل احلارة على تقليل
الوزن وتقليل الرغبة يف التناول املفرط للملح،
ما له تأثري إجيابي على صحة القلب واألوعية
الدموية.
ويقول زميينغ تشو من جامعة الطب الصينية يف
تشونغ تشينغ« ،وجد زمالؤنا ،إن هناك مادة يف
الفلفل احلار تزيد من طعم امللح ،ولقد قررنا
التأكد مما إذا كانت هذه احلقيقة تؤثر على
مقدار امللح ،الذي يستهلكه الشخص» ،وفقا
جمللة «هيربتينشون».
ومن السائر االعتقاد ،إن الطعام احلار مضر
على املعدة وغريها من أعضاء اجلهاز اهلضمي،
ولكن اكتشف العلماء يف السنوات األخرية ،أن
الفلفل األمحر والعديد من التوابل األخرى لديها
الكثري من املزايا .على سبيل املثال ،قبل عامني
وجد علماء األحياء ،أن الطعام احلار يفيد يف
حرق الدهون ،بدال من ختزين السعرات احلرارية،
وتسريع عملية االستقالب واحلد من املستوى
العام لاللتهاب.
واكتشف زميينغ وزمالؤه ميزة إجيابية أخرى
للطعام احلار ،فأجروا حبثا اشرتك فيه حوالي
ستمائة من املتطوعني ،الذين وافقوا لفرتة من
الوقت على تناول الطعام احلار جدا.
وأظهر البحث نتائج مثرية لالهتمام .أوال ،تبني أن
استخدام الطعام احلار خيفض الضغط يف األوعية
الدموية مبقدار  8.5ملم من الزئبق .ويرجع ذلك
إىل أن املتطوعني بدأوا بتناول كميات أقل من
امللح.
ملاذا يزيد الفلفل من طعم امللح؟ كما يفسر
العلماء ،مراكز حاسة تذوق امللح والطعام احلار
يف الدماغ قريبة ومتداخلة جزئيا بعضها مع
بعض .لذلك ،فإن الطعام احلار يعزز عمل اخلاليا
املسؤولة عن التعرف على امللوحة ،ويبدو أن
الطعام أكثر ملوحة مما هو عليه حقا.
ويعد املطبخ الصيين ،كما يعرتف تشو ،األكثر
استخداما لألطعمة احلارة يف العامل ،وليس من
الواضح بعد ما إذا كان تأثري الطعام احلار مماثل
على السكان يف أوروبا أو الواليات املتحدة.
ويف املستقبل القريب ،خيطط العلماء إلجراء
دراسات إضافية ،يأملون أن يقدموا إجابة عن
هذا السؤال.

هل هذه أسهل طريقة خلسارة الوزن؟

ال شك أن اخلضوع حلمية غذائية قاسية وجتنب
تناول األطعمة واملأكوالت اليت حنبها أمر صعب
للغاية ،خاصة إذا ما أضفنا إىل ذلك ،ممارسة
التمارين الرياضية الشاقة ،اليت حتتاج إىل بذل
جهود مضنية ،يف سبيل خسارة الوزن.
إال أن هناك بعض احلميات ،اليت ال حتتاج إىل أن
تتخلى عن األطعمة اليت ترغب بتناوهلا ،وميكن
من خالهلا خسارة الوزن الزائد بأقل جهد ممكن،
وخالل فرتة زمنية قياسية ،ومن بينها هذه
احلمية ،اليت تساعدك على خسارة حوالي  7كيلو
من وزن ،دون أن تضطر إىل حساب السعرات
احلرارية ،ويف نفس الوقت ،لن متارس التمارين
الرياضية ألكثر من  30دقيقة يف األسبوع،
حبسب صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
احلمية
ال داعي للقلق بشأن عدد السعرات احلرارية اليت
تستهلكها ،فعندما يتعلق األمر بالطعام ،فما
جيب أن تأخذه بعني االعتبار هو النوعية وليس
الكمية ،فستالحظ أنك عندما تتمسك باألطعمة
الكاملة وتتخلى عن املعاجلة منها ،ستشعر
بالشبع بشكل أسرع ،وستبدأ خبسارة الوزن من
اليوم األول.
األطعمة اليت جيب أن تتجنبها
جيب التوقف عن تناول الكعك واملعجنات
والبسكويت واللحوم املصنعة الغنية بالدهون
املشبعة ،واليت تزيد من خطر اإلصابة بأمراض
القلب .وعلى الرغم من أن األطعمة الغنية
بالسكريات واحللويات وحبوب اإلفطار السكرية
ميكن أن متنحك جرعة سريعة من الطاقة ،إال أنك
سرعان ما تشعر بالتعب .ويف نفس الوقت،
فإن النشاء املوجود يف اخلبز األبيض والبطاطا
ميكن أن يؤثر على مستويات السكر يف الدم،
ويسبب طفرات خطرية.
األطعمة اليت جيب أن تتناوهلا
حاول أن تسعى إىل اتباع نظام غذائي متوسطي
غين بالفواكه واخلضروات ،باإلضافة إىل احلبوب
الكاملة ،والسكر البين ،فهي مصادر أكثر
استدامة للطاقة ،وتبقي مستويات سكر الدم
ثابتة ،وجتعلك تشعر بالشبع واالمتالء بشكل
أسرع.
وينصح أيضًا بتناول زيت الزيتون واملكسرات،
اليت حتتوي على نسبة من الدهون غري املشبعة
الصحية ،واليت ميكن أن تساعد على خفض
مستوى الكوليسرتول يف الدم .كما جيب
ختفيض نسبة الكربوهيدرات خالل األسابيع
الثمانية األوىل من احلمية ،حيث تساعد الوجبات
الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يف فقدان
الوزن ،وإدارة الغلوكوز ،وتقليل خطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.

دراسة :فيتامني « »Dيقي من
السكري

توصل علماء من جامعة كولورادو األمريكية إىل
أن فيتامني « »Dيقي من اإلصابة بالنمط األول
من السكري عند األطفال املؤهلني له وراثيا.
يعترب السكري أحد أخطر األمراض اليت باتت تهدد
حياة املاليني من الناس حول العامل ،بسبب
مضاعفاته اخلطرية اليت غالبا ما تتسبب مبشاكل
يف شبكية العني وختثر الدم أو حتى اجلهاز
العصيب وبعض األعضاء احليوية يف اجلسم.
ويقسم هذا املرض إىل منطني أساسيني ،هما
السكري من النمط الثاني والذي يعترب أقل
خطورة وال حيتاج املريض به حلقن اإلنسولني،
أما النمط األول فهو األخطر ،وغالبا ما يصيب
األطفال أو الفئات العمرية الصغرية ،وحيتاج فيه
املريض إىل حقن دائم لإلنسولني ،وقد يؤدي
إىل املوت.
ولدراسة العوامل اليت قد تقي من اإلصابة
بالنمط األول من السكري ،قام علماء من جامعة
كولورادو األمريكية بدراسة مشلت أكثر من 8
آالف طفل ترتاوح أعمارهم ما بني  6أشهر وأربع
سنوات ،مجيعهم كانوا مؤهلني لإلصابة بهذا
املرض.
وبعد مراقبة دامت بضعة أشهر توصلوا إىل
نتائج تبني أن نقص فيتامني « »Dعند بعضهم
زاد من احتمالية إصابتهم بهذا املرض بنسبة
كبرية ،وعلى العكس ،فالذين كانت معدالت
هذا الفيتامني يف أجسامهم مرتفعة ،كانوا أقل
عرضة لإلصابة بأمراض املناعة الذاتية اليت تعترب
أهم مسببات النمط األول من السكر.
يذكر أن النوع األول من السكري ،أو ما يسمى
بالسكري املعتمد على اإلنسولني ،ناتج عن تدمري
مناعي ذاتي خلاليا بيتا املنتجة لإلنسولني يف
البنكرياس ،األمر الذي يتسبب بنقص نسب هذا
اهلرمون يف اجلسم ،وبالتالي ارتفاع مستويات
السكر يف الدم والبول.

أطعمة تقتل الرغبة اجلنسية

أن لدى بعض املأكوالت
من الضروري أن تعرف ّ
تأثريًا معاكسًا كونها تقتل الدافع اجلنسي كما
اإلجنابية.
أنها تؤثر يف الصحة
ّ
فاألطعمة املقلية والوجبات السريعة تعترب قاتلة
للرغبة اجلنسية :
ألنها حتتوي على الدهون املهدرجة اليت ختفض
مستويات هرمون التستوستريون للرجال ،كما
أنها تؤثر سلبًا يف انتاج احليوانات املنوية.
أيضًا ،األطعمة املقرمشة
مثل رقائق الشيبس واألطعمة اخلفيفة املقرمشة
ميكن أن تسبب تلف األنسجة واخلاليا باجلسم
بسبب تعرضها لزيوت عالية احلرارة والقهوة
أيضًا قد تسبب لك بالتوتر يف حال أفرطت
يف تناوهلا ،األمر الذي يسبب لك مشكالت يف
حياتك الزوجية .قد تكون الصويا بديل صحي
للحوم لكنها حتتوي على مادة “فيتويسرتوغنز”
اليت تنافس هرمون الذكورة تسبب مشكالت يف
اخلصوبة.
تسبب الكثري من
أيضًا ،املشروبات الغازية
ّ
املشكالت الصحية
كالسمنة والسكر وتسوس األسنان ،وهي
أمور كفيلة برتاجع رغبتك اجلنسية متامًا مثل
احملليات االصطناعية اليت حتتوي على األسبارتام
املكون الذي يسبب املتاعب هلرمون
وهو
ّ
(السريوتونني) والذي يؤثر نقصه يف املزاج
والرغبة اجلنسية ،كذلك لديه آثار جانبية أخرى
أيضا مثل الصداع والقلق واألرق..
قد تستغرب ذلك ،لكن النعناع من األطعمة
املنعشة اليت تؤثر سلبًا يف الرغبة اجلنسية بسبب
احتوائه على املنثول الذي يربد الدافع اجلنسي.
كما أن اإلستهالك الكبري ملنتجات األلبان
عالية الدسم مثل اجلنب ميكن أن يسبب حتفيز
السموم اليت من شأنها أن تتداخل وتؤثر عفي
هرمونات مسؤولة عن التحفيز مثل االسرتوجني
والربوجسرتون والتيستوستريون وميكن أيضًا أن
يسبب العجز اجلنسي يف احلاالت القصوى.

إحذر....هذه العوامل تؤثر على قلبك!

دراسة حديثة تؤكد أن خطر اإلصابة بعدم انتظام
ضربات القلب يزيد كلما تقدم اإلنسان يف العمر
أو أصيب بزيادة الوزن.
تشري دراسة حديثة إىل أن خطر اإلصابة بعدم
تقدم اإلنسان
انتظام ضربات القلب يزيد كلما
ّ
يف العمر أو أصيب بزيادة الوزن أو البدانة
لريتفع بعد سن اخلمسني بالنسبة للرجال وسن

* 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

الستني بالنسبة للنساء.
وراجع الباحثون بيانات حنو  80ألف شخص تراوحت
أعمارهم بني  24عاما و 97عاما يف أربع دراسات
أوروبية .ومل يكن أحد من املشاركني يعاني من
رجفان أذيين عندما انضموا للدراسات.
وبعد متابعة نصف املشاركني ملدة  13عاما على
األقل وبعضهم لفرتة وصلت إىل حنو  28عاما وجد
الباحثون أن  4.4يف املئة من النساء و 6.4من
الرجال أصيبوا برجفان أذيين .وقال الباحثون يف
دورية (سريكليشن) إنه عند املقارنة بأشخاص
مل يصابوا بالرجفان األذيين زاد احتمال وفاة من
أصيبوا بذلك ثالث مرات خالل فرتة الدراسة.
وقالت معدة الدراسة الطبيبة كريستينا ماجنوسن
مبركز القلب اجلامعي يف هامبورج بأملانيا إن
الوزن املفرط فسر معظم تزايد خطر اإلصابة
بالرجفان األذيين.
وقالت ماجنوسن عرب الربيد اإللكرتوني «زاد معدل
الرجفان األذيين بنسبة  31يف املئة عند الرجال
و 18يف املئة عند النساء مقابل كل عشرة أرطال
زيادة (يف الوزن)».
وعند اإلصابة بالرجفان األذيين يرجتف األذين
بد ً
ال من أن ينبض لنقل الدم بكفاءة.
ووجدت الدراسة أن عددًا قلي ًال يصاب بالرجفان
األذيين قبل سن اخلمسني ،وحبلول سن التسعني
يصاب واحدًا من بني كل أربعة رجال أو نساء
بهذا اخللل ،لكن زيادة الكوليسرتول ال تؤدي
إىل خطر اإلصابة بالرجفان األذيين.

Saturday 11 November 2017
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صــحة وغــذاء

 5عادات تساعد على
فقدان الوزن أثناء
النوم ..أهما النوم عاريا!

هذه العشبة ستفاجئك بقدرتها على إنقاص الوزن!
فعالية ملفتة
لـ «الروزماري» أو «إكليل اجلبل»
ّ
ِ
املهتمات
كنت من
يف إنقاص الوزن ،فإذا
ّ
الطبيعية وجتهلني هذه
بطرق إنقاص الوزن
ّ
املعلومة.
فعالية ملفتة
لـ»الروزماري» أو «إكليل اجلبل»
ّ
ِ
املهتمات
كنت من
يف إنقاص الوزن ،فإذا
ّ
الطبيعية وجتهلني هذه
بطرق إنقاص الوزن
ّ
املعلومة.
ما هي «الروزماري»؟

كثري من األشخاص الذين تعانى من السمنة حول
العامل يبحثون عن وسيلة سهلة للتخلص من
زيادة الوزن بدون تعب أو جمهود ،مع فشل
مجيع أنظمة الرجيم.
وفى هذا السياق كشفت صحيفة «ديلى ميل»
الربيطانية عن  5طرق سهلة للتخلص من الوزن
الزائد أثناء النوم ،وتشمل:
 -1النوم عاريا
وجدت األحباث أن النوم العارى ميكن أن يسرع
من فقدان الوزن لي ًال ،والذى يساعد على زيادة
معدل األيض اخلاصة به ،حيث إن اجلسد عندما
يكون بارد لي ًال ينتج الدهون لتسخني اجلسم،
وبالتاىل يساعد على حرق السعرات احلرارية.
-2تناول وجبة خفيفة قبل النوم
تناول الطعام قبل وقت النوم يكون فى
الواقع جيدا لنظامك الغذائى ،حيث أكد
الدكتور «ميشيل برود» ،مؤسس املوقع الطبى
الربيطانى « »thefoodeffectأن جتنب الطعام قبل
وقت النوم ميكن أن يكون فى الواقع أمرا سيئا
لألشخاص الذين يريدون فقدان الوزن ،حيث إن
الناس الذين يستيقظون ويشعرون باجلوع هم
أكثر عرضة لتناول وجبة إفطار كبرية.
وقال «ميشيل» :إن األطعمة اجليدة التى يفضل
تناوهلا فى وجبة العشاء قبل النوم تشمل:
الزبادى اليونانى والفاكهة ،احلبوب الكاملة،
احلبوب مع احلليب منزوع الدسم ،زبدة الفول
السودانى على اخلبز احملمص ،اجلنب قليل
الدسم مع الفواكه والفشار.
 -3ممارسة الرياضة قبل النوم
أكد الباحثون أن ممارسة الرياضة تزيد من معدل
التمثيل الغذائى ،حيث وجدت اجمللة الدولية
للرياضة والتغذية أن ارتفاعا فى معدل التمثيل
الغذائى فى اجلسم يستمر ملدة متوسطها 16
ساعة بعد ممارسة الرياضة.
 -4تناول كأس من عصري العنب
وجدت دراسة فى جامعة والية واشنطن العام
املاضى أن مادة تسمى ريسفرياترول ،توجد فى
عصري العنب ،وكذلك العنب والفراولة والتفاح،
ميكن أن تساعد فى حتويل الدهون السيئة
إىل جيدة ،والتى تؤدى إىل إفراز اإلنسولني
فى الليل ،اهلرمون الذى يتحكم فى الساعة
البيولوجية للجسم.
 -5النوم فى غرفة مظلمة
وجدت دراسة أجرتها جامعة إكسفورد أن النساء
الالئى كن ينمن فى غرف مظلمه كانت %20
أقل عرضة للسمنة من النساء الالئى كن ينمن
فى غرف مضيئة ،وذلك ألن الضوء ميكنه
خفض إنتاج اجلسم هلرمون امليالتونني «هرمون
النوم».

فوائد مذهلة للشوفان

«الروزماري» أو ما يعرف بـ»إكليل اجلبل» ،هي
أيام السنة
عشبة يسهل احلصول عليها طيلة ّ
ويكثر استخدامها يف حتضري بعض األطباق
ملا تضفيه من نكهة مميزة عليها .حتتوي
مهمة من األلياف،
هذه العشبة على نسبة
ّ
الربوتينات والكربوهيدرات إضافة إىل بعض
واملشبعة.
األمحاض والدهون العادية
ّ
تستمد «الروزماري» من خالل تركيبتها قدرة
ّ
ملحوظة يف إنقاص الوزن مع التنويه إىل
الصحية كما
فعاليتها يف عالج بعض املشاكل
ّ
ّ
العناية بالبشرة والشعر.
كيف تساعدك «الروزماري» على خسارة
وزنك؟

ّ
للسكري
تناول بعض األدوية كتلك املعاجلة
مث ًال واملعاناة من أمراض مزمنة .وال جيوز
إستهالكها يف هذا السياق ّإال بعد موافقة
املختص .كما مينع إستخدام هذه
الطبيب
ّ
العشبة بكثرة خالل احلمل ،فهي قد تزيد من
خطر اإلجهاض عرب حتفيز إنقباضات الرحم
وزيادتها.

سر راحة املعدة وضبط
الوزن 4...عالمات تكشف
نقص األلياف يف طعامك

يسهل عليك إستهالك «الروزماري» على
ّ
عملية إنقاص الوزن من
شكل شراب ساخن،
ّ
خالل ّ
حتليها بالسمات اآلتية:
حتد هذه العشبة من شعورك باجلوع ،ما
-1
ّ
ّ
ويؤدي
تلقائيًا من وترية تناولك للطعام
يقلل
ّ
ّ
تدرجيية.
إىل خسارتك للوزن بطريقة
ّ
ّ
حث
فعالية كبرية يف
 -2لـ»الروزماري»
ّ
اجلسم على إمتصاص الطعام بوترية أسرع،
عملية اهلضم.
يسهل
كما
ّ
ّ
تؤمن لك هذه العشبة إحساسًا باإلمتالء
-3
ّ
والشبع ،ويقيك بذلك من إحتمال كسبك
للوزن الزائد.
 -4قد يؤدي إحتباس الغازات يف اجلسم
سليب على الوزن ،ومن
إنتفاخًا مزعجًا مع تأثري
ّ
شأن «الروزماري» يف هذا السياق القضاء
على هذه الغازات.
ّ
تنظم عشبة «الروزماري» عمل الغدة
-5
الدرقية اليت قد يؤدي إختالله إىل التأثري
ّ
سلبًا على مسألة ثبات الوزن وفقدانه.
ّ
التبول
عملية
ينشط إستهالك هذه العشبة
-6
ّ
ّ
بعد حرق الدهون ،ما يساعد مباشرة يف
إنقاص الوزن.
كيف حتضرين شراب عشبة «الروزماري»؟
ّ
«الروزماري»
إستهالك
طريقة
تتصف
بالبساطة وسهولة التحضري منزليًا .وهي
تقوم على غلي ما يعادل الكوب من املاء،
ثم إضافة مقدار  50غرام من العشبة إليها،
ّ
كما جيوز إضافة اليانسون واملرميية .واظيب
ّ
وترقيب
مرتني يوميًا
على تناول هذا الشراب ّ
النتائج املتوخاة.
بكميات
التقيد
كما جتدر اإلشارة إىل ضرورة
ّ
ّ
معتدلة من «الروزماري» أثناء إستهالكها
ّ
املتمثلة
اجلانبية
بغية حتاشي بعض آثارها
ّ
يف إحتمال اإلصابة بالقرحة أو ّ
حتى الفشل
الكلوي.
جيب
متى
«الروزماري»؟

اإلمتناع

عن

إستهالك

يستحسن اإلبتعاد عن «الروزماري» تزامنًا مع

األلياف سر راحة املعدة وضبط الوزن .أطعمة
مثل البقوليات والربوكلي والسبانخ وامللوخية
واملكسرات غنية باأللياف.

 :1حيتوى الشوفان على الربوتينات املتوازنة
واألمحاض الدهنية التى حتمى اجلسم من األمراض
املزمنة ،ومهامجة الفريوسات والبكرتيا.
 :2حيتوى الشوفان على خصائص مضادة
للبكترييا ومتنع األورام السرطانية ،خصوصا
سرطان الثدى ،حيث أثبتت الدراسات واألحباث
أن األلياف الغذائية تسيطر على تداول هرمون
االسرتوجني فى اإلناث ،مما يقلل خطر اإلصابة
بسرطان الثدى.
 :3له دور فعال فى ضبط مستوى السكر فى
الدم واحلفاظ على صحة مرضى السكر من
األزمات التى يتعرضون هلا.
 :4حيتوى الشوفان على بعض اخلصائص التى
تعمل على ضبط ضغط الدم فى اجلسم ،مما
يقلل احلاجة إىل أدوية ارتفاع ضغط الدم.
 :5له دور قوى وفعال فى مساعدة مرضى
السمنة على إنقاص وزنهم ،والتخلص من
الدهون فى اجلسم.
 :6يساعد على اهلضم الصحى من خالل األلياف
غري القابلة للذوبان ،وتعمل هذه األلياف عن
طريق الغسل من خالل األمعاء لنقل الطعام
واملساعدة فى عالج اإلمساك.
 :7ينظم حركة املعدة ويعاجل عسر اهلضم.
 :8حتتوى حبوب الشوفان على كربوهيدرات
تعطى اجلسم سعرات حرارية ،ومتد اجلسم
بالطاقة واحليوية.

 5أعشاب وتوابل حتميك
من اجللطة

حيتاج الرجل بني سن  19و 50عامًا إىل حوالي
 38غرامًا من األلياف يوميًا ،تقل إىل  30غرام
بعد سن الـ .50
بينما حتتاج املرأة بني سن  19و 50عامًا إىل
 25غرامًا من األلياف ،تقل إىل  21غرامًا بعد
سن الـ .50
من فوائد أكل األلياف أن يكون القلب يف
صحة جيدة
أعراض نقص األلياف:
املتجدد باجلوع بعد فرتة
اجلوع .اإلحساس
ّ
قصرية من تناول الطعام عالمة على نقص
األلياف يف الوجبة .لزيادة اإلحساس بالشبع
واحلمص
تناول اخلبز األمسر واألرز البين
ّ
والفول والعدس.
الطاقة .اإلحساس باإلرهاق ونقص الطاقة
عالمة على أكل الكثري من الكربوهيدرات
البسيطة اليت ال حتتوي على األلياف ،مثل
األرز واخلبز األبيض.
اإلمساك .صعوبة اإلخراج عالمة واضحة على
نقص األلياف يف الطعام .تقوم األلياف مع
املاء بدور رئيسي يف عملية اإلخراج .عند
زيادة األلياف احرص على مضغ الطعام جيدًا
وشرب املاء.
القلب .من فوائد أكل األلياف أن يكون القلب
يف صحة جيدة ،ألن األطعمة الغنية باأللياف
توفر مغذيات أخرى مثل الزنك والبوتاسيوم
وفيتامينات «ب» ،إىل جانب أن كثرة األلياف
تقلل الكولسرتول.

ّ
ختثر الدم مسة طبيعية حتمي اجلسم من النزيف،
لكن يف بعض األحيان حيدث التجلط ألسباب
أخرى غري اجلروح واإلصابات ويؤدي ذلك إىل
أزمة قلبية أو سكتة دماغية .لذا ،يصف األطباء
ّ
لتخثر الدم إذا كانت
أدوية مضادة للتجلط أو
هناك مشاكل يف القلب .كذلك باإلمكان محاية
ّ
التجلط بطرق طبيعية عن طريق تناول
الدم من
هذه األعشاب والتوابل بانتظام:
إذا مت استعمال القرفة باعتدال توفر محاية جيدة
ضد جلطات الدم ،لكن كثرتها قد تؤذي الكبد
الكركم .يوفر تناول الكركم يوميًا جمموعة كبرية
ّ
التجلط،
من الفوائد الصحية منها محاية الدم من
والوقاية من االلتهابات.
ّ
جتلط الدم داخل
الثوم .مينع الثوم عملية
الشرايني ،ويساعد على خفض الكولسرتول،
وميكنك االستفادة منه أكثر إذا تناولته نيئًا.
البصل .يعترب البصل من أكثر األطعمة املضادة
ّ
لتخثر الدم استخدامًا ،وميكنك االستفادة من
هذه اخلاصية أكثر إذا مت تناول البصل نيئًا.
الزجنبيل .يوفر الزجنبيل محاية من السكتة
مسيالت الدم
الدماغية ويعترب من أفضل
ّ
الطبيعية.
القرفة .إذا مت استعمال القرفة باعتدال توفر
محاية جيدة ضد جلطات الدم ،لكن كثرتها قد
تؤذي الكبد.
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His family stung by dual citizenship claims, New citizenship dramas for Prime Minster
Josh Frydenberg comes out fighting
Malcolm Turnbull

Minister Josh Frydenberg at Parliament House in Canberra. Photo: Andrew Meares

His family stung by dual
citizenship claims, Josh
Frydenberg comes out
fighting
Energy and Environment
Minister Josh Frydenberg
has completely rejected
reports he could have inherited Hungarian citizenship from his mother, saying she is “upset because
it raises a dark chapter in
our family’s lives”.
A report on Thursday night
suggested there was a “50
per cent likelihood” Mr
Frydenberg was a Hungarian citizen by default, as
his Jewish mother Erica
was born in Budapest in
1943.
The Energy Minister says
his mother fled Hungary
during WWII and was rendered stateless so it’s
absurd to suggest he has
dual citizenship.
With her parents and sisters, the young Erica was
interned for a time in the
city’s ghetto before fleeing
the Holocaust. They lived
in a displaced persons’
camp and gained entry to
Australia in 1950. Erica
was made an Australian
citizen in 1957.
“Months ago I told her that
the Hungarian citizenship
issue would one day be
raised by somebody,” Mr
Frydenberg told Fairfax
Media.
“She’s been upset by this
because it raises a pretty
dark chapter in our family’s lives.”
A furious Prime Minister Malcolm Turnbull addressed the issue in a fiery
press conference in Perth,

saying the citizenship fiasco engulfing his government had become “a witch
hunt”.
“Has this witch hunt become so absurd that people are seriously claiming
that Josh Frydenberg is the
citizen of a country which
has stripped his mother
and her family of their citizenship and would have
pushed them into the gas
chambers had it not been
that the war was ended
before they had time to do
so?” Mr Turnbull asked.
Mr Turnbull rejected growing calls for an audit of all
MPs’ citizenship status,
saying: “we are nation
governed by the rule of
law”, and insisted the High
Court was the appropriate
avenue for airing such allegations.
Mr Frydenberg said when
the MPs’ citizenship scandal was first reported several months ago, he did his
own research and satisfied
himself that to become a
Hungarian citizen, a person
had to provide adequate
documentation and undertake an interview; neither
of which he had done.
Then this week, in response to inquiries from
journalists, Mr Frydenberg
sought formal advice from
“experts in this area” in
Hungary, and said he was
satisfied of his position.
“You have to go through a
formal process to become
a Hungarian citizen, and
also [my mother] came to
Australia as a stateless
person,” he said.
“It’s absurd to think you

could become a citizen of
a country unwillingly.”
The minister also contacted the Hungarian Embassy
in Canberra and was “left
confident” of his position.
Mr Frydenberg has produced documents from the
national archives showing
the landing details of his
maternal family, who are
described as being “stateless”. A 1939 Hungarian
law declared all Jews to be
aliens.
Mr Frydenberg said he had
the Prime Minister’s full
support, and had received
messages of sympathy
and support from MPs on
both sides of politics.
But he said calls for a full
audit of MPs’ citizenship
were impractical.
“A lot of people came
without documentation, or
minimal documentation.
You’d have to go through
all the archives in all the
host countries. It could
take many years,” he said.
“It’s up to the individual to
make their own inquiries
and to be satisfied that the
legal requirements have
been met.”
Pressure is growing for
the Prime Minister to take
steps to address the citizenship crisis, following
the resignation of Liberal
senator and Senate President Stephen Parry, who
holds joint British-Australian citizenship.
It has emerged Mr Parry
told fellow Senator Mitch
Fifield, an Assistant Minister, that he was concerned
over his citizenship status,
but no one spoke up.

MALCOLM Turnbull has
acknowledged there will be
consequences for his government if there are more
dual citizens in Parliament
among Coalition ranks.
The Prime Minister is facing
calls from the Opposition
to refer Liberal MP John Alexander to the High Court
after he revealed yesterday
he might be a dual citizen.
Mr Turnbull this morning
defended his proposal to
force MPs to disclose their
own status instead of holding a full audit of the citizenship status of all 226
federal politicians.
MPs could face six months
jail or fines of up to $5000 if
they lie in their disclosure.
But Mr Turnbull said there
was no other viable option.
A full audit would be too
costly and difficult to establish.
“What’s the alternative?
Tell me the alternative,” he
said on ABC radio.
“It’s vital we have complete
transparency here and that
Australians are satisfied
that every member and
senator is constitutionally
eligible to sit in the Parliament and the responsibility
for satisfying that requirement of course falls on the
shoulders of each and every member of the House
and member of the Senate.”
The Prime Minister acknowledged there could be
consequences for the government if the process revealed more potential dual
citizens.
“If the High Court concluded there are a number
of members of the House
of Representatives that
were not eligible to sit in
the Parliament, then there
would be a series of byelections,” he said.
“Depending on the result of
the by-elections, that could
have consequences for the
Government. I mean that’s
obvious.”
Asked about the new case
of Liberal MP John Alexander — who revealed yesterday that he was seeking
confirmation on whether
he was a British citizen by
descent just hours after Mr
Turnbull announced his

forced disclosure plan —
the Prime Minister said Mr
Alexander believed he was
an Australian citizen.
“I don’t want to get into
the details of any case, but
John Alexander has stated
publicly and this is what he
said to the party, that he
believes he is not a dual
citizen,” he said.
Mr Turnbull has also suggested potential MPs
should be forced to be
more rigorous in checking their citizenship status
when they initially nominate as a candidate before
election.
Acting Shadow Treasurer
Jim Chalmers called on
the Prime Minister to refer
Mr Alexander to the High
Court, saying the Turnbull
Government was “less legitimate by the day”.
“Turnbull said yesterday
that all Liberal MPs had
been checked and there
were no problems,” he
said.
“An hour later another Liberal MP was embroiled in
the citizenship crisis.
“Turnbull’s word means
nothing. He can’t be trusted
and neither can his MPs.
“Turnbull needs to explain
what it is about Alexander’s
case that is any different to
Parry’s, Joyce’s or Nash’s.
“And if he can’t explain the
difference, the Government
must make a referral to the
High Court at the next opportunity.”
Earlier, it was revealed
the government could be
facing the possibility of a
third dual citizen among
Coalition ranks in the lower
house after fresh questions
were raised over Energy
Minister Josh Frydenberg’s
status.
The Australian reports official immigration documents show Minister
Frydenberg’s
mother,
Erika, arrived in Australia
using a valid passport and
was considered to be of
“Hungarian -nationality”.
Mr Frydenberg lodged urgent queries with Hungarian authorities last week
over his status but has
denied his mother entered
Australia at age seven as a
Hungarian citizen.

Her family were fleeing Europe after WWII and she
listed herself in the 1951
immigration document as
“stateless”.
But The Australian reports
a senior customs officer,
J.H. Coventry, noted on the
document that the family
were all of “Hungarian nationality”.
Citizenship lawyers have
told the publication Mr
Frydenberg’s case would
need to be tested by experts in Hungarian citizenship law.
If Mr Frydenberg was found
to be a dual citizen, it would
trigger a by-election in his
seat of Kooyong in Melbourne and further threaten Mr Turnbull’s majority
in the lower house.
His one-seat majority was
already through into doubt
when former Deputy Prime
Minister Barnaby Joyce
was disqualified from Parliament by the High Court,
but it’s expected Mr Joyce
will be returned in a byelection in New England in
December.
If Mr Alexander was confirmed to be a British citizen, he would also face a
by-election in his seat of
Bennelong.
But it’s unlikely either Mr
Alexander or Mr Frydenberg would lose their potential by-elections and
lead the Prime Minister to
lose his one-seat majority
in the lower house.
Both MPs hold safe Liberal
seats, by a margin of 7.8
per cent and 11.1 per cent
respectively.
Under Mr Turnbull’s forced
disclosure plan, all of the
226 MPs and senators
would be forced to publicly
declare their citizenship
status, details of the birthplaces of their parents and
grandparents and provide
evidence of how they renounced any dual citizenship they held.
MPs could be fined up to
$5000 and face six months
jail if they lied in their disclosure.
The plan would need Labor’s backing to be implemented. Mr Turnbull will
meet with Opposition leader Bill Shorten about it.
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NSW GOVERNMENT FORTNIGHTLY UPDATE – 27 October 2017
RECORD FUNDING FOR NSW PUBLIC SCHOOLS
• Government schools will each
receive a share of $1.09 billion next
year for educational resources and
student support, including targeted
literacy and numeracy programs,
teacher training, and additional
speech pathologists.
• The funding method, known as the
Resource Allocation Model, funds
schools based on student need.
• The needs-based funding for 2018
will see an increase of about $80 million, or 8 per cent, on 2017.
THOUSANDS OF NEW TRANSPORT
SERVICES STARTING AT A STOP,
WHARF AND STATION NEAR YOU
• Christmas will come early for commuters this year with confirmation
that more than 8,600 new weekly
public transport services will start
on 26 November 2017 providing
customers more trains, more ferries,
more buses and a brand new transport network, the Northern Beaches
B-line.
• The additional services include:
o More than 1,500 new weekly train
services across the network, including 750 new weekend services.
* Almost 7,000 new weekly bus services on routes serving the Northern
Beaches, Eastern Suburbs, Inner
West, Lower North Shore and Northern Suburbs, Macarthur and Hills
Districts.
* Introduction of the new B-Line
for the Northern Beaches with over
2,000 weekly services.
* More than 140 extra weekly ferry
services including a new Cross Harbour ferry route linking the Eastern
Suburbs, Lower North Shore, Inner
West and Sydney CBD.
• The new train timetable is an important part of the NSW Government’s $1.5 billion More Trains, More
Services program, which will boost
network capacity with more services, better infrastructure and 24
brand new eight-carriage trains.
NSW UNEMPLOYMENT HITS FIVE
YEAR LOW
• The New South Wales unemployment rate has hit a five year low at
4.6%, more than a full percentage
point below the next best state and
almost a full percentage point below
the nation as a whole.
• The latest figures from the ABS
show 21,100 new jobs were added
in September, about 2.5 times larger
than Victoria, the next closest state.
NSW INCREASES SURPLUS, DELIVERS RECORD NET WORTH
• The NSW Government has continued to secure the state’s economic
future with the release of the Total
State Sector Accounts (TSSA) detailing the budget result for 2016-17.
• The TSSA showed a $5.7 billion
surplus in 2016-17, an improvement
of $1.2 billion from the forecast position in the 2017-18 Budget.
• The increase will continue to be
directed to infrastructure delivery
and frontline services.
• State sector net worth rose to

$226.5 billion at 30 June 2017 from
$181.8 billion a year earlier.
BROKEN HILL PIPELINE TO BE
BUILT
• The NSW Government has announced John Holland MPC Group
Joint Venture will design and construct the River Murray to Broken
Hill pipeline at a total cost of $467
million, in what is a game-changing
piece of water infrastructure, and a
win for Australian steel.
• It’s estimated the project will inject
around $50 million into the Wentworth and Broken Hill economies,
generating more than 150 local jobs,
with a total workforce expected to
reach 500 at its peak – importantly,
the project also supports steel jobs
in the Illawarra
• The pipeline will be completed by
the end of 2018.
MOTORISTS TO RECEIVE GREEN
SLIP REFUNDS
• The vast majority of NSW motorists will receive a CTP Green Slip
refund next year as part of the NSW
Government’s reforms that make the
scheme fairer and more affordable.
•
About $300 million will be
returned to motorists across the
state in addition to the $120 saved
on the average premium under the
new scheme.
•
The Government will also fund
an advertising campaign next year
to inform motorists of their legal
rights under the new scheme as well
explaining their refund entitlements.
Further information is available at
www.sira.nsw.gov.au.
SUPERMARKET SAVINGS FOR NSW
SENIORS
• NSW seniors can save on average $200 a year on their groceries,
thanks to Seniors Card discounts
the NSW Government has secured
with the Woolworths Group.
• This partnership could save seniors an average of $200 per person
on their annual grocery bill, not to
mention further discounts on home
delivery, clothing and household
items from Big W, and mobile phone
and insurance products
• These discounts are in addition
to other measures the Government
has introduced to ease cost of living
pressures for seniors, including:
* A $50 increase in energy rebates for
low income households, to $285;
* Average CTP green slip savings of
$120 a year;
* Public transport fare concessions,
including the Gold Opal for seniors
which remains capped at $2.50 for
all day travel.
NSW TOPS THE CHARTS IN ‘STATE
OF THE STATES
• There’s more evidence today the
NSW economy is on the move after
leading the nation for a 13th straight
quarter in CommSec’s latest State of
the States report.
•NSW now leads on unemployment
and equipment investment as well
as indicators on which it has long
outpaced other states and territories
such as retail trade and dwelling

statistics.
• NSW ranks first in the nation for
dwelling starts, which were more
than 56 per cent above decade averages, far ahead of the next best
performer Victoria at 19.1 per cent.
Retail spending was also strong,
nearly 17 per cent above decade average levels
SIMPLER PLANNING RULES FOR
PRIMARY PRODUCERS AND RURAL DEVELOPMENT
• Proposed changes to planning
rules will make it simpler for rural
and primary production industries
in regional NSW, helping farmers to
get on with their jobs.
• Consultation is due to start on the
proposal which will look to combine
five primary production and rural
development planning policies into
one.
• The proposed policy changes are
now on public exhibition for an extended eight-week period until 18
December.
• To view the proposed changes
or make a submission, visit http://
www.planning.nsw.gov.au/PrimaryProductionSEPP
A NEW 40 YEAR VISION FOR
GREATER SYDNEY TRANSPORT
• Customer focused, technology
driven services will become the future of the NSW Transport system,
with a new draft 40-year blueprint
unveiled today.
• To support the three city plan, the
NSW Government’s new transport
strategy aims to improve public
transport so that by 2056, 70 percent of people will live within 30
minutes of work, study and entertainment.
• Future Transport 2056 will also
target improving safety, efficiency,
reliability and integration of services.
• The draft Future Transport 2056
strategy will be open for comment
until December 3. To view the strategy and meet our travelling team - go
to future.transport.nsw.gov.au
A NEW 40 YEAR VISION FOR REGIONAL NSW TRANSPORT
• Customer focused, technology
driven services with better regional
connections will become the future
of the NSW Transport system, with
a new draft 40-year blueprint unveiled.
• Better regional inter-connectivity,
enhanced East-West links and easier access to ports and other facilities will be an important focus, along
with improving safety, reliability, efficiency and integrating services.
STRONG HOUSING APPROVALS
CONTINUE FOR GREATER SYDNEY
• Housing approvals in Greater Sydney have remained high with 51,119
new homes approved over the past
12 months to August 2017, according to data released from the Department of Planning and Environment’s
Metropolitan Housing Monitor.
• There have been more than
260,000 homes approved and

150,000 homes completed since
April 2011, once again demonstrating this Government’s commitment
to delivering more homes.
• Pleas, and courts will have better
options to bring more offenders under supervision.
SMALL BUSINESS CONFIDENCE
SOARS IN NSW
• Small and medium sized businesses in NSW are more confident
about a growing state economy
than at any point in the last four
years, according to the new Sensis
business Index.
• The latest report showed a big
shift in confidence this quarter, with
confidence in Sydney up 20 points
to +48, while regional businesses in
NSW remain the most confident in
the country.
NEWCASTLE’S NEW GATEWAY IS
OPEN
• Newcastle Interchange is open
for business, creating a new gateway for the city that links all public
transport in one spot.
• The $200 million multi-modal
transport interchange is a key part
of the Revitalising Newcastle program that will allow easy transfers
between trains, buses, private vehicles, taxis, cycling and the light
rail when it commences operating
in 2019.
FUNDING BOOST FOR INFRASTRUCTURE TO FAST TRACK
HOUSING SUPPLY
• A boost of $113 million will accelerate the delivery of vital infrastructure to support new homes in NSW.
• The new round of funds will be
spent on:
* Upgrading Stage 1 of Campbelltown Road in Greater Macarthur
with $38 million funding for construction works;
* Extending Bernera Road (formerly
Croatia Avenue) in the Western
Sydney Priority Growth Area with
$11.37 million funding for construction work with construction due to
begin later this year;
* Upgrading Hambledon Road in the
North West Priority Growth Area
with $26.85 million funding for construction works;
* Upgrading Boundary Road and
McCulloch Street in the North West
Priority Growth Area with $31.55
million funding for construction
works; and
* Upgrading Spring Farm Parkway
and Appin Road in the South West
Priority Growth Area with $5.3 million funding for planning and design
works.
CRIMINAL JUSTICE REFORMS
PASS PARLIAMENT
• Transformational reforms of the
NSW criminal justice system will
enable faster, more certain justice,
helping victims and strengthening
protection of the community.
• The tough and smart new laws will
give courts better options to hold
criminals to account and reduce reoffending. More of the state’s most
dangerous sex and violent offend-

ers will also become eligible for detention or close supervision at the
end of their sentences.
•
The laws will encourage offenders to enter earlier guilty pleas,
allowing victims to get on with their
lives and helping to reduce court
backlogs. Large sentence discounts
are also off the table for last minute
guilty
FIRST STAGE OF THE F6 EXTENSION MOVING AHEAD
• The NSW Government is moving
ahead with planning and project development for the first section of the
F6 extension.
• In addition to the $15 million provided in 2017-18 Budget, the Government is now committing a further
$35 million to support this planning
and development work.
• Stage 1 of this long awaited connection in Sydney’s South is proposed as a four kilometre tunnel,
connecting underground from the
WestConnex New M5 junction at
Arncliffe to President Avenue in
Kogarah.
• The four kilometre tunnel would
reduce traffic congestion along the
Princes Highway through Arncliffe,
Banksia and Rockdale, and on The
Grand Parade through Brighton-leSands.
IMPROVING ACCESS TO SCULPTURE BY THE SEA
• Sydney’s iconic Sculpture by the
Sea exhibition will be accessible to
more people with disabilities this
year with the NSW Government investing an additional $50,000 into
the Sculpture by the Sea’s Access
and Inclusion program.
• The funding will support people
with disabilities in several ways,
including:
* Private, tailored and free tours for
people with disabilities and their
carers
* Audio descriptions for people who
are unable to read signage and tactile tours for vision impaired visitors
* Free exhibition catalogues for people participating in tours for people
with disabilities
* Auslan interpretors at public artist
talks (held on each weekend day of
the exhibition); and
Co-ordinated car parking for people
with disabilities.
NEW OPEN SPACE COORDINATOR
TO DELIVER A GREENER NSW
• The NSW Government has announced landscape expert Fiona
Morrison as the NSW Government’s
first Open Space and Parks Design
Coordinator, a newly created role
to oversee a package of green projects.
• This new role is dedicated to
greening Sydney and the state, providing communities with parks and
recreational open space.
•The new role will complement a
free tree giveaway announced earlier this year for people building
complying development homes in
greenfield, or new development,
areas and oversee a planned tree
canopy policy.

MORE JOBS AND INFRASTRUCTURE FOR GREATER SYDNEY
• Greater Sydney will become three
connected cities over the next 40
years, linked by new public transport, giving more communities
access to job opportunities, new
homes and services within 30 minutes.
• This is particularly exciting for
Sydney’s west, with an entirely new
city to emerge west of the M7, where
the new Western Sydney Airport and
the surrounding aerotropolis will
support tens of thousands of jobs.
Penrith, Liverpool and Campbelltown will become university towns,
which means even greater opportunity for young people growing up in
Greater Sydney’s west.
• The draft Greater Sydney Region
Plan and the Future Transport Strategy can be viewed at www.greater.
sydney and https://future.transport.
nsw.gov.au.
AUSTRALIAN-FIRST ABORIGINAL
LANGUAGES BILL PASSES NSW
PARLIAMENT
• NSW is officially the first state in
Australia to pass legislation through
Parliament acknowledging the value
and importance of language to our
country’s First Peoples and to the
cultural heritage of NSW.
•The Legislation was developed following extensive consultation at 32
workshops held across NSW.
• The legislation establishes an
Aboriginal Languages Trust made
up of Aboriginal community leaders to oversee the development of
a strategic plan that will protect and
strengthen Aboriginal languages.
TOUGH NEW ‘CONSUMERS FIRST’
LAWS PASS PARLIAMENT
• Tough new laws that put consumers first by giving them a fairer deal
on gift cards and stamping out
dodgy ticket scalpers have passed
the NSW Parliament.
• These Australian-first laws will
stop the ‘bots’ by outlawing security manipulation software that allows
ticket scalpers to sweep up tickets
in mass quantities.
• In another first for Australia, there
would now be a mandatory minimum three-year expiry date for gift
cards sold to consumers in NSW.
PARRAMATTA LIGHT RAIL TO SYDNEY OLYMPIC PARK
• The Parramatta Light Rail will
provide reliable and modern public
transport service to Sydney Olympic Park, with the NSW Government
today announcing plans for the
stage 2 extension of the project.
• Our preferred nine kilometre route
will connect with Stage 1 of the project north of the Parramatta River
through the suburbs of Ermington,
Melrose Park, Wentworth Point and
on to Sydney Olympic Park.
• A Final Business Case for Stage
2 is expected to be completed in
2018, with an investment decision
and details on the timing of construction to follow.
• Construction on Stage 1 will start
in 2018, pending planning approval
and will begin operating in 2023.
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Turnbull’s fate could rest in the Sydney celebrity seat of Bennelong Pauline Hanson denies she is
dual British Australian citizen

John Howard held the seat of Bennelong from 1974 until his political career
ended in 2007. Picture: David MotteSource:News Corp Australia

TV personality Maxine McKew was put up by the Labor Party against John Howard, and won the seat in 2007. Picture: Mark Baker/AP PhotoSource:AP

IT’S the Sydney seat that
has already brought down
one former prime minister.
Now it could decide the
fate of Malcolm Turnbull
as well.
THE fate of Malcolm Turnbull’s government could
rest in the unpredictable
Sydney seat that both major parties fight hardest
for.
The seat of Bennelong
could once again be in
play with the Liberal Party’s token celebrity MP
John Alexander the latest
to become embroiled in
the citizenship crisis that’s
threatening the government’s majority.
The former tennis professional and member for
Bennelong was last night
outed as potentially having British citizenship by
descent.
The son of a British migrant, Mr Alexander admitted on Tuesday he believes
his dad renounced his UK
citizenship soon after migrating to Australia, but
now he’s double checking.
Because Gilbert Alexander landed in Australia in
1911, and Australian citi-

zenship was only created
in 1949, he had a window
of only two years to renounce his British citizen
before the arrival of baby
John Alexander to ensure
citizenship was not passed
on to his son.
Like the fiasco the Turnbull
Government now find itself
in, Mr Alexander’s citizenship status could be a little
messy.
If Mr Alexander is referred
to the High Court and his
2016 election deemed ineligible, it would trigger a
by-election in the coveted
seat that up until recently
has been considered a safe
one for the Liberals.
For decades, the people of
Bennelong were represented by one of the Liberal
Party’s founding members,
John Cramer.
The revered party elder,
who served under Prime
Minister Robert Menzies,
held the seat from 1949
until 1974 when he handed
the reigns to a then up-andcomer, also named John.
Former prime minister
John Howard was elected
to Bennelong in 1974 and
stayed there throughout

Member for Bennelong John Alexander is double checking whether he
could be a dual citizen.Source:News Corp Australia

his parliamentary career
when he lost government
to Kevin Rudd in 2007.
The seat went to political rookie Maxine McKew,
who was rocketed into the
hard-fought election with
the aid of the public profile
she had built up as a high
profile journalist with the
ABC.
Before entering politics,
Ms McKew had held some
of the biggest media gigs
including hosting the national broadcaster’s Lateline and 7.30 Report programs.
Her political career was
however short-lived when
the Liberals put up another
celebrity candidate against
her, winning back the seat
with the aid of tennis great
Alexander who has now
represented Bennelong
since 2010.
In last year’s federal election, Mr Alexander won
comfortably against Labor’s candidate — North
Ryde mum Lyndal Howison — with more than 50
per cent of the vote.
However, if the citizenship
fiasco saw Mr Alexander
booted, both major parties
would likely be scratching for strong, well-known
candidates to fight for the
Liberal stronghold.
Concerns over MP’s citizenship status were raised
following Mr Turnbull’s announcement of his plans
to resolve the dual citizenship crisis whish he conceded could see more parliamentarians sent to the
High Court.
In the PM’s proposal, with-

in 21 days of the parliament approving the measure, MPs will be required
to provide to the registrar
of members’ interests a
declaration that he or she
was not, to the best of his
or her knowledge and belief, a citizen of any country other than Australia.
They will also be required
to declare the birthplace of
their parents, but not their
grandparents.
If they had been a dual
citizen, MPs would need
to provide details and evidence of the time and manner in which their foreign
citizenship was renounced
or otherwise came to an
end.
Mr Turnbull says the disclosures could reveal a
number of “lineball cases”
which end up in the High
Court, and in some cases,
members may choose to
resign.
The Prime Minister is due
to discuss the plan with
Opposition Leader Bill
Shorten on Wednesday,
ahead of a Senate meeting
next week.
Mr Shorten says he’ll engage constructively with
the prime minister. But the
Labor leader wants to ensure the process satisfies
all Australians there are no
remaining clouds over the
eligibility of MPs to sit in
parliament.
The Greens will still seek
Labor and crossbench
support next week for
a special parliamentary
committee to scrutinise all
MPs, using the advice of
expert citizenship lawyers.

One Nation leader Pauline Hanson in Gin Gin yesterday. Picture: Dave
Hunt/AAPSource:AAP

ONE Nation leader Pauline Hanson has denied
she is a dual citizen, despite telling media in 2010
she planned to relocate to
Britain where she could
hold dual citizenship.
PAULINE Hanson has
been forced to fend off
questions surrounding
her citizenship, after concerns emerged she may
be a British dual citizen.
Senator Hanson reportedly told Woman’s Day
magazine in February
2010 she was relocating
to Britain where she could
hold dual citizenship.
While the senator said
yesterday she had not
officially checked her
¬status, she maintained
she held only Australian
citizenship as both of her
parents were born in the
country, with her grandparents born overseas.
“No, I am not eligible for
British citizenship. Many
years ago that was if your
grandparents were born
in England, but they actually stopped that,” she
said.
“I can assure everyone I
am not eligible for British
citizenship.”
Senator Hanson said she
was happy to provide the
required paperwork to
prove she did not hold
dual citizenship.
“I haven’t gone through
any process because I
know the process … I am
very confident that I don’t
have dual citizenship,”

she said.
The curveball threatened
to derail her state election campaign, while also
¬facing questions over
the ¬whereabouts of state
leader Steve Dickson.
However, Senator Hanson
strongly declared she was
the leader of the party and
that Mr Dickson would
take her role next week
while she fulfilled her duties in the Senate.
With Mr Dickson making
a cameo appearance on
day one of the campaign,
Senator Hanson said that
his first priority was ¬winning his own seat of Buderim.
Polls show the LNP vote
had increased since his
defection to One Nation.
“I am the national president, I am the Senator for
Queensland and I take the
message back to Steve
and, when I am in Parliament next week, Steve
will be out here again,”
she said.
“It’s no different when
you have Bill Shorten or
Malcolm Turnbull who are
out here campaigning for
their own party.
“I am the face of the party,
people do recognise me
and I am also a senator.
“I think I am getting behind my candidates; of
course I should be supporting them and being on
the road with them. Steve
will take up that lead role
when I am in Parliament
next week.”
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خضر صاحل يفوز بارفع
القائم بأعمال سفارة اململكة يرعى حفل خترج دفعة من
املبتعثني واملبتعثات من جامعات والية كوينزالند االسرتالية جوائز حزب العمال االسرتالي
رعى القائم بأعمال سفارة اململكة
العربية السعودية بأسرتاليا
الوزير املفوض مشعل بن حمدان
الروقي ،الحفل الذي ّ
نظمه نادي
الطلبة السعوديني يف برزبن،
مساء السبت 2017-11-4
يف مركز املعارض الدولي يف
مدينة برزبن ،بمناسبة تخرج
دفعة من املبتعثني واملبتعثات
من جامعات والية كوينزالند
للعام  ،2017بحضور امللحق
الثقايف لدى أسرتاليا الدكتور
ورئيس
هشام خداوردي،
سلمان
سلطان
النادي
العضيبي ،وممثلني عن الجامعات
واملؤسسات األكاديمية ،وعدد
من أعضاء السفارة وامللحقية
والطلبة املبتعثني وذويهم.
بدأت مراسم الحفل الرسمية
بآيات من القرآن الكريم تالها
الطالب ياسر بن صوالن
السليماني ،عقب ذلك انطلقت
الذين
الخريجني
مسرية
بلغ عددهم ( )100متخرج
ومتخرجة من حملة الدكتوراه
والبكالوريوس
واملاجستري
والزمالة الطبية من مختلف
الجامعات واملعاهد العلمية
واألكاديمية يف والية كوينزالند،
ثم افتتح الحفل القائم بأعمال
سفارة اململكة مشعل الروقي
بكلمة تمنى فيها التوفيق والنجاح
للخريجني والخريجات يف خدمة
اململكة واهدافها السامية وفق
خطة الـتحول الوطني ورؤية
.2030
ناقال للمتخرجني تهنئة حكومة
اململكة بقيادة خادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود وسمو ولي
عهده األمني األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما
اهلل ،-مؤكداً بقاء أبواب السفارة
وامللحقية مفتوحة لتوفري األجواء
املالئمة لهم لتحقيق الهدف من
ابتعاثهم.
ثم ألقى امللحق الثقايف لدى
أسرتاليا الدكتور هشام خداوردي
كلم ًة هنـّأ فيها املبتعثني ،مؤكداً
على دور برنامج االبتعاث يف
رفد منظومات التنمية والتطور
يف اململكة ،مشددا على اهمية
املوارد البشرية التي يشكل
املبتعثون عمادها االهم يف تقدم
الدولة ونهضتها الشاملة.
بعده القى الدكتور تامر
الشهري كلم ًة باسم الخريجني،
ليعقبه رئيس نادي الطلبة
السعوديني يف برزبن سلطان
سلمان العضيبي كلم ًة تـَوَجـّه
فيها بالشكر واالمتنان للسفارة
وامللحقية الثقافية على اهتمامهما
بأوضاع املبتعثني.
كما تضمن برنامج الحفل مداخلة
من الطالبة رغد الباز والطالب
عبد الرحمن السحيمي حول

القائم باالعمال الروقي وامللحق الثقايف الدكتور هشام خداوردي ومسؤولة شؤون الرعايا يف سفارة اململكة
العربية السعودية يف كانبريا فضة العنزي يقطعون قالب الحلوى احتفاء باملناسبة.

فاز نائب رئيس بلدية كانرتبري
السابق خضر صاحل جبائزة
حلزب
االستحقاق الرمسي
(ماكيل
االسرتالي
العمال
اوورد) « »McKell Awardللعام
 2017لدوره القيادي يف حزب
وخدماتة
االسرتالي
العمال
للمجتمع احمللي.
وتعترب اجلائزة من ارفع اجلوائز
مينحها حزب العمال
اليت
االسرتالي وهي حتظى باحرتام
وتقدير كبري يف االوساط
السياسية واجملتمع االسرتالي.
وقال خضر صاحل يف كلمة
القاها على اثر تسلمه اجلائزة

«الشكر هلل اوال وللناس
واالصدقاء اللذين عملت معهم
وعملوا معي يف مسريتي
السياسية واالجتماعية فكان
لي وهلم نصيب من االستحقاق
والتكريم .
وقد جرى تقليد اجلائزة يف
احتفال كبري اقيم مساء يوم
اجلمعة املاضي يف مدينة
سيدني من قبل زعيم حزب
العمال يف الوالية لوك فولي،
وسكرترية حزب العمال كايال
مييننغ ،والنواب جهاد ديب،
صويف كوتسيس وعدد كبري
من برملانيي احلزب واعضائه .

دمية قندلفت تعود إىل نفسها يف «روزنا»
قبل فرتة ،أنهت النجمة السورية
دمية قندلفت (الصورة) تصوير
اجلديدة
السينمائية
جتربتها
«االعرتاف» ،من إخراج باسل
اخلطيب الذي شارك يف الكتابة
مع إبنه جميد ،وتنتجه «املؤسسة
العامة للسينما» .تدور األحداث
األول مطلع مثانينيات
بني زمننيّ ،
القرن املاضي الذي شهدت
فيه سوريا إرهاب التنظيمات
التكفريية ،أما الثاني فعام 2016
الذي تواجه فيه البالد جرائم هذه
التنظيمات وقد اختذت طابعًا أكثر
وحشية وهمجية.
إىل جانب قندلفت ،لعب بطولة
الشريط كل من :غسان مسعود،
وحممود نصر ،وكندة حنا،
وروبني عيسى ،وغريهم .حاليًا،
تستعد دمية لدخول موسم الدراما
التلفزيونية وتبدأ تصوير دورها

يف مسلسل «روزنا» (جورج
عرجبي وعارف الطويل) إىل جانب
النجم بسام كوسا ،وأنطوانيت
جنيب ،وجيانا عنيد ،وعلي كريم،
وأندريه سكاف ،وتوالي هارون،
وجلني إمساعيل ،وبالل مارتيين،
وتوفيق اسكندر ،وعامر علي،
وإميان الغوري ،وهبة زهرة،
وليا مباردي ،وغسان مكانسي،
وناصر ورديانيُ .يفرتض أن يبدأ
التصوير خالل  15يومًا يف حلب،
ثم ينتقل إىل الشام على اعتبار
يقدم حكاية عائلة حلبية
أن العمل ّ
ّ
اضطرت إىل النزوح هربًا من
احلرب .هكذا ،تعود قندلفت إىل
خيارات تشبهها بعد أن أخطأت
يف املوسم املاضي ،وذهبت إىل
عمل مبتذل محل عنوان «جنان
نسوان» (فادي غازي) أطلق
على نفسه زورًا صفة كوميديًا!

ال عال نا تكم
يرجى االتصال بصاحب
الخربة والكفاءة
واالختصاص..
العمل بعد االبتعاثُ ،قدّمت
بعدها دروع التخرج للخريجني
من قِبَل القائم باألعمال وامللحق
الثقايف ،ودروع تقديرية إىل
اللجنة املنظمة واملتطوعني

والهيئات الداعمة إلقامة الحفل.
وكان قد سبق الحفل افتتاح
(املنتدى العلمي التكاملي)
للطالب السعوديني بوالية
كوينزالند االسرتالية والذي

اقيم يف جامعة كوينزالند
للتكنولوجيا الحديثة وتضمن
ورشات عمل لطلبة الدكتوراة
واملاجستري حول مواضيع
اكاديمية وعلمية متعددة.

ا يلي

على الرقم:

0412 224 604
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Citizenship crisis: Malcolm Turnbull threatens to
use numbers to refer Labor MPs to High Court

Prime Minister Malcolm Turnbull has raised the stakes against Opposition Leader Bill Shorten. Photo: Andrew Meares

Labor leader Bill Shorten. Photo: Jesse Marlow

Prime Minister Malcolm
Turnbull has threatened
to break with longstanding precedent and use the
government’s slim majority to refer any Labor MPs
under a citizenship cloud
to the High Court.
The Coalition has until now
staunchly insisted that
any High Court referrals
must be made by an MP’s
own party, as part of a bid
to prevent an outbreak of
partisan referrals.
Despite a two hour meeting to try resolve the citizenship crisis, Prime Minister Malcolm Turnbull and
Labor leader Bill Shorten
haven’t come up with a
resolution.
In a sign of escalating tensions between Mr Turnbull
and Opposition Leader
Bill Shorten as they try
to negotiate a fix to the
citizenship crisis, the
pair exchanged stronglyworded letters of demand
and counter-demand on
Thursday.
With three Labor MPs
now in the frame - Justine
Keay, Susan Lamb and
Josh Wilson - Mr Shorten
sought an assurance from

Mr Turnbull that “all parliamentarians will abide by
the established precedent
that there should be no
partisan referrals”.
“Accordingly no party
should abuse its numbers,
in either chamber of the
Parliament, to unilaterally
refer senators or members
that have stated the clear
grounds on which they
are eligible under section
44 and are consistent with
the most recent decisions
of the High Court,” Mr
Shorten said.
But Mr Turnbull fired back
soon after.
“I cannot give you that
assurance,” Mr Turnbull
said in his letter, which he
wrote on the plane en route
to Vietnam for APEC.
“The government will vote
to refer any individual to
the High Court if there
are substantial grounds
for believing they are in
breach of the constitution.”
Just a few months ago,
Attorney-General George
Brandis said High Court
referrals “should never be
done on a party-line vote”,
calling it “a very danger-

ous course”.
The pair met for two hours
on Wednesday to try and
thrash out a compromise
agreement to Mr Turnbull’s
new parliamentary disclosure regime, designed
to end the crisis that has
consumed the Parliament
for nearly five months.
Mr Shorten says he wants
disclosures made by December 1, to give the Parliament time to refer any
suspect MPs to the High
Court before finishing for
the year. Mr Turnbull now
proposes December 7 the last scheduled sitting
day - which would still require Parliament to be recalled the following week
to make any necessary
referrals.
Ms Keay, Ms Lamb and
Mr Wilson are now considered at threat because
they had not received
confirmation of their renunciation until after they
nominated as candidates
in June last year. Under a
black-letter reading of the
High Court’s decision last
month, that could mean
they too are ineligible to
remain in Parliament.
Lower house crossbencher Rebekha Sharkie is also
believed to be in a similar
situation. Prominent constitutional experts have
said they believe the court
should rule on their cases
if only to achieve further
clarity.
Former deputy PM Barnaby Joyce, who is fighting a
byelection in his NSW seat
after being ruled ineligible,
told Leigh Sales on 7.30
on Thursday evening that
he was frustrated by MPs
who hadn’t come forward
before the High Court ruling.
“At the start the National
Party put themselves out,
obviously in my case with
the help of Penny Wong’s
staffers sneaking around
in New Zealand,” he said.
“But we ‘fessed up and

myself, Matty Canavan
and Fiona Nash put ourselves before the High
Court, two of us now don’t
have a job.”
He said any other MPs
in similar circumstances
should have done the
same thing.
“Maybe the High Court if
they’d seem them show up
as a job lot might have had
a different perspective on
how big this issue is.”
Mr Joyce also took aim at
Mr Shorten.
“You can’t say you’re holier than thou and then not
actually go through the
process of proving that
holiness you purport to
have,” he said.
In his letter, Mr Shorten
also said he wants MPs
to publicly disclose all issues that could see them
ruled ineligible from Parliament - such as criminal
convictions, bankruptcy
proceedings and government contracts - not just
their citizenship status.
Junior government minister David Gillespie is
already before the High
Court for a potential government contract, and
questions have also been
raised about Queensland
businessman turned backbencher Barry O’Sullivan.
Mr Shorten also said any
ministers who come under
a citizenship cloud must
immediately be stood
down - unlike Barnaby
Joyce and Fiona Nash. He
also called for Communications Minister Mitch
Fifield to be referred to
Parliament’s
powerful
Privileges Committee for
concealing what he knew
about former Senate president Stephen Parry, who
resigned from Parliament
last week after confirming
he was a dual UK citizen.
But Mr Turnbull dismissed
this suggestion as “absurd.”
Mr Shorten said he had
also rejected a suggestion

by Mr Turnbull that with
the exception of same-sex
marriage the Parliament
only deal with non-controversial legislation for the
rest of 2017.
Tasmanian crossbencher
Jacqui Lambie meanwhile
has said she will resign if
documents she’s seeking
fail to prove her belief that
she is not a UK citizen by
descent, a status she may
have inherited from her
Scottish father.
“Four and a half years ago
when we sat down and
looked at all this and we

had advice and everything
was tickety-boo and they
said you don’t need to renounce your citizenship
because you have nothing
to bloody renounce,” she
told Tasmania Times.
“If that be the case and
the checks are done and
they are not satisfied with
what’s going on, then I will
have to resign. Simple as
that.”
Liberal MP John Alexander has said he is is still
waiting on advice from the
UK authorities about his
status.

Rebekha Sharkie enters
citizenship saga

Rebekha Sharkie

Rebekha Sharkie is facing
questions over whether
her renunciation of British citizenship came too
late for her to be eligible
to sit in parliament.
Crossbench MP Rebekha
Sharkie has been drawn
into the citizenship saga
engulfing federal parliament.
Prime Minister Malcolm
Turnbull warned the
South Australian MP on
Thursday she may have
to refer herself to the High
Court.
There are questions over
whether the United Kingdom Home Office processed her paperwork for
renouncing her British
citizenship in time.
Nick Xenophon Team MP
lodged her paperwork
on April 19 and received
confirmation of receipt on
June 2.
Ms Sharkie nominated for
the seat of Mayo on June
7, two days before nomi-

nations closed.
But it was on June 29 the
Home Office registered
her renunciation.
“I believe that I took all
steps that were required
by the UK to renounce
any entitlement to UK citizenship, that were within
my power to do so,” she
said.
“I had no control as to the
speed at which the UK
Home Office processed
my application.”
She’s discussed the issue with Nick Xenophon
and sought preliminary
legal advice.
Ms Sharkie insists she will
co-operate with the new
parliamentary citizenship
disclosure procedures.
“If that process determines my case should be
referred to the High Court,
I will of course respect
that,” she said.
“I am confident that I have
complied with section 44
(1) of the constitution.”
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اجلمعية اللبنانية األسرتالية للتاريخ تقيم اجتماعها
السنوي العام يف سيدني

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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من أبناء الجالية اللبنانية يف
أسرتاليا ،مؤكدة أن الجمعية
تستمر ببحثها عن حكايات
اللبنانيني األسرتاليني لحفظها

وتقديمها للجيل الصاعد.
ملزيد من املعلومات حول
الجمعية ونشاطاتها :الرجاء
زيارة www.alhs.org.au

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
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ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم
خدماتنا
تشمل
سائر
أحناء
سيدني
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التمريض يف
قبـول اعـتيادي لطالب
سيدني ،أداليد وبريث
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سيدني  -أقامت الجمعية
اللبنانية األسرتالية للتاريح
اجتماعها السنوي العام يوم
السبت  4تشرين الثاني/
نوفمرب يف مطعم زنوبيا
بحضور أعضاء مجلس ادارة
الجمعية واألعضاء املنتسبني
من كافة الواليات األسرتالية.
وخالل االجتماع العام تم
عرض تقارير لجان الواليات
والتقرير املالي ألنشطة عام
 2017كما تم انتخاب هيئة
ادارية جديدة لعام .2018
ويف كلمة لها خالل االحتفال،
نوهت رئيسة الجمعية
الدكتور آن منصور بنشاطات
الجمعية التي تعمل على
توثيق تاريخ أبناء الجالية
اللبنانية يف أسرتاليا وحفظها
يف املكتبة األسرتالية العامة.
نائب
توجهت
كذلك،
الرئيس ،السيدة منرية سعد
بالشكر لكل من ساهم بانجاح
نشاطات الجمعية خالل عام
 2017من أعضاء وأفراد

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج
ألصحابها جاك شرب  -عيسى شرب  -ماهر درويش
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