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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بري :انتهت أزمة عودته لتبدأ األزمة السياسية!
احلريري إىل باريس للقاء ماكرون السبت (اليوم)

رئيس الوزراء سعد الحريري
وهكذا َ
جنحت الديبلوماسية
بقوة
الفرنسية بعد دخوهلا ّ
على خط معاجلة األزمة
استقالة
من
الناشئة
فأمثرت وساطتها
احلريري،
َ
مع املسؤولني السعوديني
انتقال
على
«اتفاقًا»
احلريري اىل باريس يف
يف
املقبلة،
الساعات
أعلن قصر اإليليزيه
وقت
َ

الفرنسي
الرئيس
أن
ّ
سيستقبله السبت (اليوم).
أن ماكرون الذي كان
علمًا ّ
َ
قد دعا احلريري وأسرته
إىل زيارة فرنسا ّ
أن
أكد ّ
هذه الدعوة «ليست عرضاً
ملنفى سياسي ّ
وإنا بدافع
الصداقة».
التطور بعد
وبرز هذا
ّ
َ
حمادثات أجراها ماكرون

يف الرياض يف التاسع
ولي العهد
من اجلاري مع
ّ
السعودي األمري حممد
وأعقَبتها
سلمان،
بن
َ
خاضها أمس
مفاوضات
االول وزير خارجيته جان -
ولي العهد
إيف لودريان مع ّ
السعودي أمس االول.
وقالت مصادر عاملة على
إن
خط االتصاالت القائمة ّ
موقف رئيس اجلمهورية
عون
ميشال
العماد
واملوقف الدولي معطوفني
أدت
على املسعى الفرنسي ّ
إىل اتفاق بني ماكرون
وولي العهد السعودي على
خروج احلريري وعائلته من
السعودية غدًا السبت إىل
َ
لينتقل منها الحقًا
باريس

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.

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 traineeshipsTrades
benefiting
both employers and workers
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

التتمة صفحة 31

هادي :معركتنا
مصريية الستعادة
الدولة

قال الرئيس اليمين عبد
ربه منصور هادي إن
إيران ترعى اإلرهاب
يف الشرق األوسط
فيما
أمجع،
والعامل
بالده وبدعم من التحالف
العربي ال تزال ختوض

التتمة صفحة 31

رجل األعمال السيد سركيس ناصيف وبيده الجائزة
التغطية الكاملة على الصفحتني  20و21

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

نؤمن القربان للمناسبات

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

يعقد الرؤساء الروسي
فالدميري بوتني والرتكي
رجب طيب أردوغان
واإليراني حسن روحاني،
قمة ثالثية يف منتجع
سوتشي الروسي على

أفران ماونت لويس

Attain your skills... the EASY way

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

يف سورية

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

EASY TRAINING SOLUTIONS

MANAGING DIRECTOR

قمة ثالثية
رئيس جملس ادارة شركة هولدمارك
يف سوتشي لـ
للتطوير سركيس ناصيف يفوز بلقب
«موقف موحد» «شخصية العام  2017للعقارات يف اسرتاليا»

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

YPlumbing
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اجلبري :طفح الكيل مع إيران ...وجيب نزع سالح «حزب اهلل»

أن
أن
َ
يعلن قصر اإلليزيه ّ
الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون سيستقبل الرئيس
السبت
احلريري
سعد
أن
يعين
فذلك
(اليوم)،
ّ
الرجل سيغادر الرياض
َ
أي وقت،
إىل باريس يف ّ
أن األزمة الناشئة
ما يعين ّ
َ
أعلنها
عن استقالته اليت
من العاصمة السعودية
قبل أكثر من عشرة
ّ
للحل،
أيام بدأت تتماثل
ّ
وأنه سينتقل
خصوصًا
من العاصمة الفرنسية
الحقًا إىل بريوت ،حيث
ينتظره رئيس اجلمهورية
لسماع
العماد ميشال عون
ِ
األسباب اليت أملت عليه
إعالن هذه االستقالة ،ويف
َ
ضوء ذلك َيبين على الشيء
مقتضاه يف شأن مصري
هذه االستقالة.
الوقت ّ
ٍ
أكد رئيس
يف هذا
أن
بري
نبيه
النواب
جملس
ّ
أزمة االستقالة انتهت لتبدأ
أزمة السياسة.

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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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  -باب أول ( 1كلغ)ا بـ $ 1،99

خـس لبناني (ا خـسـّة) بـ $ 1،50
ّ

دراق ( 1كلغ) بـ $ 1،49

بــصل (الكيس  10كلغ) بـ $ 4،99

نفتح  7أيام يف األسبوع
نـبيع بــسعر اجلــملة

بـندورة( 1كلغ) بـ $ 1،99

هذه األســعار
صاحلة لغاية يوم
اجلمعة  24تشرين
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
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لقاء األجيال ومعنى التكريم..

زياد زكاري فنان متفرد
اليتكرر ..
سيدني  -متابعة :كوليت اسكندر سركيس
يف ذكرى رحيل الفنان الرائد
زياد زكاري الثالثة ،التي
صادفت يف 11ـ 9ـ 2017
تحولت مناسبة تكريمه يف
املركز الثقايف باملزة – دمشق
بمعرض ومحاضرة ،إىل حوار
بني املشاركني واملشاركات،
بعضهم من كبار رموز
الفن التشكيلي السوري،
من أمثال :عزيز إسماعيل
وعبد املنان شما وحسان
أبو عياش وعبد املعطي أبو
زيد ومصباح الببيلي وعلي
الكفري ومحمد غنوم وغسان
جديد وأنور الرحبي ومحمد
هدال وسليم شاهني ورأفت
الساعاتي وصو ً
ال إىل األجيال
الفنية الالحقة من أمثال :أحمد
يازجي ومعد الراهب وأسامة
دياب وأديب مخزوم وإحسان
حمو ووجيه قضماني وعبد اهلل
صالومة وحكمت داوود وفريد
شانكان وأدهم عزيز إسماعيل
وسناء فريد ومفيدة الديوب
وسوسن حج ابراهيم وليلى
طه وغريهم .
وبعد أن قص األستاذ يحيى
نداف مدير ثقافة دمشق،
الشريط الحريري  ،بحضور
االستاذة ليالس بوكا مديرة
املركز الثقايف يف املزة  ،جال
الحضور يف أرجاء املعرض ،ثم
ألقى الفنان والناقد التشكيلي
أديب مخزوم محاضرة ،أشار
فيها إىل أهمية تجربة الفنان
الراحل زياد زكاري ،ومما جاء
يف محاضرته قوله بأن :الفنان
الرائد الراحل زياد زكاري ( من
مواليد دمشق عام )1927
أكد يف لوحاته بطريقة التقبل
الجدل ,بأنه املصدر االكثر
أهمية يف التوثيق لالزياء
املحلية الفولكلورية والشعبية.
اضافة لدراسة وتجسيد
املعالم االثرية والحضارية
وكل ماكانت تقع عليه عيناه
من تقاليد محلية وأجواء
قديمة ومميزة تثري االنتباه
واالعجاب والحنان .ولقد عمل
وطوال أكثر من نصف قرن
على استشراف جماليات
االزياء الفولكلورية وتفاصيل
زخارفها وألوانها وخطوطها
التاريخية  ,ولقد اتخذ لنفسه
اسلوباً خاصاً يف الرسم ,ينأى
فيه عن كل املدارس الفنية
الحديثة واملعاصرة ,على االقل
يف تركيزه الظهار أدق درجات
الدقة يف الرسم اإليضاحي
الواقعي .
ولم يكتف الفنان الراحل
زياد زكاري بتصوير النساء
والفتيات بلباسهن الفولكلوري
واملعالم السياحية والجلسات
الشعبية يف البيوت الدمشقية
الفسيحة من الداخل  ,بل
آمن ومنذ البداية ان البحث
واالطالع والتنقيب هو
الطريق املفتوح ,لكي يحقق

رغبته يف التوثيق والتأريخ،
فانطلق من دمشق إىل مجمل
املدن واالماكن السياحية,
وذلك يف خطوات التوغل يف
تأمل املظاهر واألجواء املميزة
يف املدن والقرى ,وساهم
بتسجيل والدة جديدة لهذا
الرتاث املعرض ملخاطر
االندثار والزوال.
وأشار مخزوم بأن لوحاته
التي كان يشاهدها يف
مكتبات مدينته طرطوس
على بطاقات «بوستال» نالت
اعجابه ولفتت نظره منذ
طفولته  .مؤكداً أصالة أعماله
وقوتها وضرورة العودة إليها
وخاصة يف هذا الزمن بالذات،
بعد ان ضاع الفن الحقيقي يف
بحر من الهوامش والفوضى
والالمباالة ،ومنوهاً اىل أن
لوحاته وزعت بأعداد كبرية،
بعد طباعتها ،يف كل القارات،
مشرياً إىل أن االنتشار
من معايري العاملية .حيث
قدم لألجانب ما هو مغاير
ملألوفهم ،أما حني يقفون
امام لوحة فنية عربية حديثة
فيقولون ،هذه بضاعتنا ردت
الينا ،وأضاف :لقد اصاب
الراحل غنب شديد ناتج عن
وصفه بأنه موثق للرتاث أو
تسجيلي ،وهذه مغالطة كبرية
يقع فيها النقد ،متجاهلني
القيمة الفنية التي تحفل بها
لوحاته ،وهذا ينطبق على
الناقد والباحث الذي يوصف
عن غري حق بأنه موثق أو
مؤرخ  .مشرياً إىل أن لوحاته
بقيت بمنأى عن مظاهر التأثر
بالفنون والتقنيات الغربية،
شأنه يف ذلك شأن ممتاز
البحرة وأبو صبحي التيناوي
 ..وهو يشكل معهما ظاهرة
ال تتكرر .ولقد كان يصمم
االزياء لفرقة أمية للفنون
الشعبية  ،حني كان يعمل يف
وزارة الثقافة .
كما جمع يف لوحاته االزياء
الشعبية ،القادمة من كل
املحافظات السورية  ،إىل
جانب تجسيد اثار أو معالم
كل مدينة  ،والتقاط مالمح
وجوه كل منطقة على حدة،
وابراز تمايزها بني مدينة
وأخرى  ،مؤكداً أنه كان صاحب
موهبة فذة يف الرسم  ،مكنته
من اضافة تخيالت ناس أيام
زمان أوناس اآلزمنة الغابرة.
حيث حفظ خصوصيات
الرتاث ولواله لكان اندثر هذا
الرتث  ،السيما وأنه الرائد
األول يف هذا املجال  .ولقد
اشار املحاضر بأن زياد زكاري
ظلم مرتني  ..املرة األوىل
حني وصف عن جهل بأنه
مجرد موثق وتسجيلي ،واملرة
الثانية حني رحل ،منذ ثالث
سنوات ،بال تكريم وبصمت
وبتجاهل كلي ومخيف .
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ΎϧϫΔΑγΗϛϣ˵ ϟΡΎΑέϷ
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έϬηΫϧϣέϻϭΩέΎϳϠϣ 1.5 ϥϣέΛϛ
2016 ίϭϣΗϭϳϟϭϳ
ΏέοϟΏΗϛϣϊϣΟˬ2016 ίϭϣΗϭϳϟϭϳΫϧϣ
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͉
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لـبنانيات

باسيل من برلني :أي اعتداء سياسي خارجي على لبنان ستكون نتائجه عكسية

عون جمللسي نقابيت الصحافة واحملررين:

غابرييل :نرحب بدعوة ماكرون للحريري اىل باريس آمل ان يشكل قبول احلريري دعوة ماكرون مدخال حلل االزمة

قال وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل خالل مؤمتر صحايف
مشرتك عقده مع نظريه األملاني
زيغمار غابرييل ،بعد احملادثات
اليت عقداها يف برلني« ،تشرفت
بلقاء الوزير غابرييل ،الذي سبقنا
مبواقف داعمة للبنان أكدت
وجوب عودة رئيس احلكومة
سعد احلريري إىل البلد وأهمية
عدم التالعب أو التدخل يف
الشؤون اللبنانية وعدم املساس
باالستقرار والسيادة يف لبنان،
ألنه ليس ألعوبة بيد اآلخرين.
مل أجد احلاجة إىل الكثري من
الشرح ،كما هو حاصل يف لبنان
ألن الوزير سبقنا يف قراءة ملا
هو حاصل ،والذي ليس باألمر
الطبيعي وال يدخل يف املسار
الذي كان قائما يف لبنان».
أضاف« :محلت معي رسالة
سالم وحمبة إىل الدولة االملانية
من اللبنانيني الذين مل يعرفوا
يوما االعتداء على اآلخرين،
فسياسة لبنان واضحة يف هذا
اجملال ،ألنه يعتمد النأي بلبنان
عن مشاكل اخلارج وعدم التدخل
يف مشاكل اآلخرين كي ال يتدخل
اآلخرون بقضايانا الداخلية وعدم
االعتداء على أي دولة لكونها
ال تعتدي علينا ،وهذا ما حنن
يف صدد املطالبة به ،وهو
أن تساعدنا الدول الصديقة
على وقف السياسات اخلاطئة
واملتهورة اليت تؤدي إىل تعزيز
التطرف واالرهاب فيما حنن
نواجهه ،واليت ختلق ردات فعل
متطرفة .هذا التطرف يطال كل
دول العامل ،مبن فيها أوروبا،
ويغري معاملها السياسية ،وخيلق
ردات فعل تؤدي بنا اىل مشهد
من العنف».
وتابع« :لبنان واملانيا يعيشان
على التفاهم والوئام واحلوار،
ودولة الرئيس احلريري يف هذا
اجملال هو شريك لبناني فعلي
معتدل ويسوق االعتدال يف
لبنان والعامل .لذا ،جيب دعمه،
ال حماربته ،ألن حماربته تؤدي
إىل تعزيز االفكار املتطرفة اليت
تعاني منها أوروبا ولبنان .كما
تؤدي إىل التالعب باستقراره
واملساس باستقرار لبنان ،وبأي
شكل أتى إن كان على شكل
تعطيل حلياتنا السياسية أو
فرض إجراءات أو عقوبات على
اقتصادنا ،والنتيجة ستكون
مباشرة على النازحني السوريني
والالجئني الفلسطينيني يف
لبنان ،وعلى اللبنانيني الذين
ستضعهم يف وضع هش ينقلهم

الوزيران خالل املمؤتمر الصحايف

إىل حاالت أخرى ،ومنها اللجوء
إىل أوروبا وخلق أوضاع غري
مستقرة ،كما حصل يف األزمة
السورية وما عانت منه أملانيا
وأوروبا يف هذا اجملال».
وأردف« :نطالب أملانيا مبا لديها
من عالقات سياسية حول العامل
بأال تسمح بالقيام مبغامرات غري
حمسوبة تضر بأوروبا وتؤول
اىل الفشل .وأي مغامرة إن
كان يروج هلا البعض عسكريا
من قبل اسرائيل ضد لبنان
ستنتهي باخلسارة ،وبالتالي
سيخسر لبنان ويدمر ،إمنا سيخرج
منتصرا ،ألنه يدافع عن أرضه.
وأي اعتداء سياسي خارجي على
لبنان ستكون نتائجه عكسية.
ومن هنا ،جولتنا ولقاءاتنا
مع الوزراء ،وآخرها كان يف
الفاتيكان االمس مع سكرتري
الدولة ووزير اخلارجية ،ونأمل
أن يصلي البابا للبنان ويطالب
برفع االذية عنه».
وقال« :لبنان قدم الكثري وما
زال إىل اجملتمع الدولي ،نظرا
لتحمله األعباء يف األزمة السورية،
واستوعب ما مل يستطع العامل
كله وأوروبا أن يتحماله .لبنان
جيب أن يكافأ على ذلك ،ال أن
يعاقب ،ويف احلد األدنى جيب
أن يرتك لنفسه ليحدد مساره
الداخلي الذي أعطى نتائج
إجيابية على وضعه ،ال سيما أننا
شهدنا يف هذا العام الكثري من
االمن واالستقرار واالجتاه حنو
مزيد من الدميقراطية ،من خالل
قرار الشعب اللبناني باختيار
ممثليه ،واالنتخابات املقبلة يف
أيار عام  2018وإفساح اجملال
للبنانيني لينهضوا باقتصادهم.
هذا ما كان حيصل ،وكل ذلك
يؤدي إىل تقوية لبنان والدولة،
ويكون شريكا ألصدقائه حبماية
ومبواجهته
ومحايتهم
نفسه
معهم االرهاب والتطرف ،ولبنان
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شريك اساسي يف مواجهة
هذا التطرف ،وال جيب السماح
بإغراقه يف مستنقع من العنف،
لن تكون نتائجه إال وخيمة على
اجلميع».
وختم باسيل« :لقد أظهر لبنان
حتى اآلن مناعة وحكمة ووحدة
كبرية جتاه هذه األزمة ،وحنن
مستمرون بها ومتكلون على
لقاءاتنا ولعدم الدخول يف تصعيد
ديبلوماسي آخر .حنن ننتظر يف
األيام القيلة املقبلة عودة رئيس
حكومتنا سعد احلريري إىل بالده
ليقوم مبا يراه مناسبا ،فاحلرية
يف لبنان مصانة ومعطاة للجميع
ليتخذوا قراراتهم السياسية من
تلقاء ذاتهم ،ومن دون االمالء
من اخلارج أيا كان هذا اخلارج،
حنن نرفض أي دولة أن تتعاطى
يف شؤوننا الداخلية ،وجيب أن
نعتاد كلبنانيني ويعتاد علينا
اجملتمع الدولي بأننا دولة حرة
سيدة مستقلة تتخذ قراراتها
بذاتها ملصلحة شعبها».

غابرييل

من جهته رحب غابرييل ب»دعوة
لرئيس
الفرنسي
الرئيس
احلكومة سعد احلريري للذهاب
اىل باريس ،معتربا ان «هذا
اشارة واضحة أنه غري مقيد
يف حريته ،ونتوقع عودته
ليتنسى للبنان فرصة التتغلب
على حتدايته وهذا أهم ما ميكن
حتقيقه وجيب حتقيقه».
وقال« :اننا نهتم اهتماما كبريا
بوحدة واستقرار لبنان ونقف
اىل جانب لبنان والذين يريدون
احملافظة على وحدة وسيادة
البلد ،ونطالب سياسي املنطقة
التصرف حبكمة فيما يتعلق بهذا
النزاع» ،مؤكدا ان «االستقرار
يف مصلحة املنطقة بأكملها
والنزاعات املوجودة أصال كثرية
يف اليمن والعراق وسوريا».
وشدد على أن «التعايش
اجلدي ممكن يف البلد الذي
عايش احلرب االهلية والتوترات
الداخلية» ،وقال« :وجود مليون
ونصف الجئ عبء جسيم على
البلد يضاف اىل اعباء احلروب
االقليمية ،وهذا البلد يستحق
الدعم واملساعدة السياسية
واالقتصادية وحنن مستعدون
لذلك».
وشكر باسيل على «التشاور
الذكي الذي قام به وعلى
سياستنا،
على
مالحظاته
فمصلحتنا القيام مبا وسعنا
للحفاظ على الوحدة والسيادة».

أعرب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون عن أمله يف أن
يشكل قبول رئيس جملس
الوزراء الرئيس سعد احلريري
دعوة الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون لزيارة باريس مع افراد
عائلته« ،مدخال حلل االزمة
اليت نشأت عن اعالن الرئيس
احلريري استقالته من الرياض مع
ما اكتنف ذلك من غموض حول
وضعه».
وأكد خالل استقباله قبل ظهر
امس االول جملسي نقابة الصحافة
برئاسة النقيب عوني الكعكي،
واحملررين برئاسة النقيب الياس
عون ،انه سينتظر جميء الرئيس
احلريري اىل بريوت للبحث معه
يف مسألة االستقالة اليت مل
تقبل حتى االن «وعندما يأتي
يقرر ما اذا كان يريد االستقالة
او االستمرار يف رئاسة احلكومة،
ألن االستقالة جيب ان تقدم يف
لبنان ،وعليه البقاء فيه حتى
تأليف احلكومة اجلديدة ،ألن
تصريف االعمال يفرتض وجود
رئيس احلكومة يف البالد».
وعرض عون ألعضاء جملسي
النقابتني تفاصيل ما جرى منذ
إعالن احلريري استقالته من
الرياض وتريثه يف بتها حتى
تنجلي الظروف اليت املت على
احلريري اختاذ هذا املوقف «النه
ال جيوز ان تعلن االستقالة من
اخلارج وفقا لالصول والقواعد»،
شارحا االجراءات االمنية واملالية
اليت طلب اختاذها.
وقال عون إن التشديد كان على
احملافظة على الوحدة الوطنية
«اليت بدت اكثر رسوخا».
وتطرق اىل التحرك الديبلوماسي
الذي قاده من خالل اللقاءات
اليت عقدها مع سفراء جمموعة
الدعم الدولية وسفراء الدول
العربية «حيث مت طرح املسألة
من الناحية القانونية ملا يتمتع
به رئيس احلكومة من حصانة
تشمل ايضا رؤساء اجلمهورية
ووزراء اخلارجية وفقا لالتفاقات
واملعاهدات الدولية اليت وقعها
لبنان وكذلك اململكة العربية
السعودية .كما مت لفت السفراء
اىل ان احتجاز اي دولة لشخص
ما من دون سبب يشكل
خمالفة لالعالن العاملي حلقوق
االنسان».
وحتدث عون عن اجتماعه بالقائم
باالعمال السعودي يف بريوت
وليد خباري والنقاط اليت مت
طرحها ،الفتا اىل أنه طلب
إيضاحات رمسية عن وضع
الرئيس احلريري يف اململكة
يف ضوء املعلومات اليت كات
ترد وما كانت تتناقله وسائل
االعالم« ،ومضت ستة ايام من
دون ان يأتينا اجلواب ،فكان
املوقف الذي اعلناه باالمس».
وأضاف« :حنن ال نتجنى على
احد لكن من البديهي ان يسأل
رئيس اجلمهورية عن وضع
رئيس حكومته الذي تناوله كل
وسائل االعالم احمللية والعاملية،
وتقول إنه حمتجز الن للبنان
كرامته وسيادته واستقالله وهذه
املعايري هي فوق كل اعتبار .حنن
نريد ان يكون للبنان مظلة حتميه

الرئيس عون مستقبال وجلس الصحافة واملحررين
من اي اعتداء او افرتاء عليه ،او
حماولة سلبه حقوقه .لقد حرصنا
على التدرج مبعاجلتنا لالزمة كي
يطلع اللبنانيون مجيعا على االمر
حبجمه الطبيعي ،واحلمد هلل يبدو
ان االمر سينتهي على سالم».
ويف حوار دار بني الرئيس عون
واعضاء جملسي النقابتني ،اوضح
رئيس اجلمهورية ان الرئيس
الفرنسي وجه باالمس دعوة اىل
الرئيس احلريري واسرته لزيارة
فرنسا وقد قبل الدعوة« ،وحنن
يف انتظار ان يتم االمر اليوم او
غدا ،وسننتظر حتى السبت».
واعترب أن «أي خالف بني دولتني
منتسبتني اىل جامعة الدول
العربية ال يعاجل بهذه الطريقة،
وهناك العديد من الطرق اليت
كان ميكن اللجوء اليها ،اما
بتوجيه رسالة اىل احلكومة
اللبنانية وإما بإرسال موفد
مسؤول لطرح املوضوع مع وزارة
اخلارجية ،لكن االسلوب الذي
استخدم غري مقبول وال سيما أن
رئيس احلكومة يتمتع باحلصانة،
وما جرى له مل يكن قانونيا ومل
حيرتم القواعد الدولية».
وشدد عون على أن «ال قبول
احلريري
الرئيس
الستقالة
حتى اآلن ،وله عندما يأتي ان
يقرر االستقالة او البقاء رئيسا
للحكومة».
وردا على سؤال ،قال« :اذا
حتدث الرئيس احلريري من
فرنسا فانين اعترب انه يتكلم
حبرية ،اال ان االستقالة جيب ان
تقدم من لبنان ،وعليه البقاء فيه
حتى تأليف احلكومة اجلديدة الن
حكومة تصريف االعمال تستوجب
وجود رئيس احلكومة».
وعن التسوية الرئاسية ،أوضح
رئيس اجلمهورية انها كانت
االنتخابات
«وان
داخلية،
الرئاسية مل تكن تقاطعا دوليا
بل كانت تقاطعا لبنانيا أوجد
حال ملشكلة الشغور الرئاسي
اليت دامت سنتني ونصف سنة.
وقد يكون مت توازن دولي خارج
اطار ارادتنا ومل نبلغ عنه .ورمبا
كان هناك تناقض متوازن جعل
اللبنانيني ينتخبونين».
وكشف ردا على سؤال ،أن
حكومة تصريف االعمال ميكن أن
جتتمع وتتخذ قرارات إذا ما طرأت
ظروف استثنائية .وقال« :ال
ختافوا ،لن يكون هناك اي حل
مقفل امامنا ،وكل شيء سيكون
قانونيا».
وردا على سؤال عما اذا كان
البطريرك املاروني الكارديتال
مار بشارة بطرس الراعي أطلعه
على نتائج زيارته للسعودية،

قال عون انه اطلع على التصريح
الذي ادىل به البطريرك خالل
وجوده يف السعودية« ،واذا اراد
ان يعلمين بأي نتيجة اضافية
فإن ابواب قصر بعبدا مفتوحة
دائما الستقبال البطريرك ساعة
يشاء».

خليل

اىل ذلك ،كانت لرئيس اجلمهورية
لقاءات تناولت شؤونا وزارية.
ويف هذا االطار ،استقبل عون
وزير املال علي حسن خليل
الذي أطلعه على الوضع املالي
يف البالد وطمأنه اىل هدوء
االسواق املالية ،كما اطلعه
على التحضريات النهائية الجناز
اصدار «اليوروبوندز» املتوقع
خالل  24ساعة.
وأوضح خليل أن البحث تطرق
ايضا اىل الوضع السياسي يف
البالد «الذي نشأ بعد استقالة
الرئيس احلريري ،والدور الوطين
الذي أداه فخامة الرئيس حصن
املناعة الوطنية ومحى وحدة
اللبنانيني».

الخطيب

واستقبل عون وزير البيئة طارق
اخلطيب الذي نقل اليه ارتياح
القيادات السياسية والروحية
اليت التقاها خالل االيام املاضية
حول املعاجلة املسؤولة اليت
توالها رئيس اجلمهورية لالزمة
اليت نشأت عن استقالة احلريري،
وقال« :نقلت اىل فخامته تقدير
القيادات للمواقف احلكيمة اليت
اختذها فخامة الرئيس واليت
حافظت على الوحدة الوطنية
االمين
االستقرار
وعززت
واالقتصادي يف البالد».

الجسر

واستقبل أيضا النائب مسري
اجلسر الذي اوضح انه شكر
رئيس اجلمهورية على موقفه
الوطين والشخصي من الرئيس
سعد احلريري ،وقال« :اكدنا
يف املناسبة ضرورة تعزيز
الوفاق الوطين الذي جسده
فخامة الرئيس من خالل اشراك
القيادات السياسية يف مقاربة
الوضع الذي نتج عن اعالن
الرئيس احلريري استقالته ،وقد
عززت هذه املعاجلة االستقرار
الداخلي اللبناني ،وهي حتفظ
املصاحل اللبنانية يف الداخل
واخلارج».

الكتلة الشعبية

ويف اطار التشاور الذي جيريه
عون مع القيادات السياسية،
استقبل رئيسة «الكتلة الشعبية»
يف زحلة السيدة مرييام سكاف
وعرض معها االوضاع العامة يف
البالد والتطورات االخرية.
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لـبنانيات

تسلم وثيقة اهليئات االقتصادية واالحتاد العمالي واصحاب املهن حاصباني من موسكو :لضرورة النأي بلبنان عن الصراعات
عون :سنعمل لكسب الثقة الدولية واعادة
بوغدانوف :لتسوية القضايا الداخلية بني
التوازن اىل املوازنة
اللبنانيني دون تدخل خارجي

الرئيس عون خالل االجتماع
تسلم رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بعد ظهر امس االول
يف قصر بعبدا ،الوثيقة املنبثقة
عن االجتماع الذي عقد اليوم يف
مقر االحتاد العمالي العام ،وضم
ممثلني عن اهليئات االقتصادية
واالحتاد العمالي واصحاب املهن
احلرة ،واليت تتضمن رؤيتهم
لالستقرار والسلم االمين واالمن
االقتصادي ،والدعم للمواقف
اليت يتخذها الرئيس عون.

القصار

وخالل اللقاء ،جدد رئيس
اهليئات االقتصادية الوزير
السابق عندنان القصار« ،الدعم
الكامل ملواقف الرئيس عون
والوقوف اىل جانبه» ،واكد
«تعاون اهليئات معه بشكل
كامل» ،واشاد ب»حكمة رئيس
اجلمهورية يف ادارة دفة البالد
للوصول اىل بر االمان ،وبإدارته
ايضا لالزمة اليت جنمت عن اعالن
الرئيس احلريري استقالته من
اخلارج ،واالتصاالت اليت اجراها
واليت ستثمر عودة قريبة لرئيس
احلكومة».
وشدد على «الوقوف خلف
الرئيس عون وفق الشعار الذي
رفعه جلهة تغليب املصلحة
الوطنية على ما عداها ،وعلى
اال يكون لبنان ممرا الستهداف

االشقاء العرب ،ال سيما الدول
االعضاء يف جملس التعاون
اخلليجي ويف مقدمها السعودية،
والتعاطي مع االزمة احلالية وفق
ممارسة اقصى درجات احلكمة
والوعي لتجنيب البالد العودة
اىل الوراء».

االسمر

وحتدث رئيس االحتاد العمالي
العام بشارة االمسر ،الذي اشاد
ب»مواقف الرئيس عون الرافضة
للظلم» ،واكد «الوقوف خلف
املؤسسات الدستورية وعلى
رأسها رئاسة اجلمهورية» ،ودعا
اىل «عقد اجتماعي برعاية الرئيس
عون بني ارباب العمل والعمال،
من اجل حتقيق االصالح الذي ال
قيامة للبنان من دونه».

بعض بنود الوثيقة

وبعد اشادة لرئيس غرفة التجارة
والصناعة يف بريوت حممد شقري
مبا يقوم به رئيس اجلمهورية وما
يتخذه من مواقف من اجل لبنان،
تال رئيس اجلمعية اللبنانية
لرتاخيص االمتياز شارل عربيد
بعض بنود الوثيقة الصادرة
عن االجتماع ،وابرزها «الوقوف
صفا واحدا دفاعا عن االستقرار
االقتصادي واالجتماعي ،وتأكيد
الثقة بصالبة العملة الوطنية
االنتاجية
القطاعات
وقوة

واملصرفية
اللبنانيني».

واخلدماتية

رئيس الجمهورية

وابداع

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مشريا اىل انه «يأمل عودة
الرئيس سعد احلريري اىل
لبنان خالل ايام ،وان تكون
هذه االزمة قد شارفت على
االنتهاء» .وقال« :ان من يتمتع
باحلق واملنطق واالقدام فلن
خيسر ،وهذا ما حصل يف الفرتة
االخرية» ،مشددا على ان «الوفد
ميثل ازدهار الوطن الذي يتأتى
من االنتاج ،ويعتمد على اعضاء
الوفد يف هذا اجملال».
واكد رئيس اجلمهورية ان
الدولة «وفرت االمن والعدالة
وظروفا مالية ستظهر قريبا
جلذب االستثمارات ،وفق اخلطة
اليت وضعناها ،وما حتقق خالل
هذه السنة ال يعترب اجنازا بل
جناحنا يف التغلب على العقد
اليت كانت تؤخر تنفيذها هو
االجناز ،وسنستأنف قريبا العمل
بعد التوقف القسري الذي
فرضته االزمة االخرية ،كما
سنعمل لكسب الثقة الدولية من
خالل ختفيف العجز بنسبة جيدة
حتى اعادة التوازن اىل املوازنة
مبا يوقف االستدانة ،وهذا حيتاج
اىل بعض الوقت لكننا نسري
وفق هذا املسار».

التقى نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة العامة
غسان حاصباني يف موسكو،
نائب وزير اخلارجية الروسية
الروسي
الرئيس
ومبعوث
فالدميري بوتني اخلاص اىل
الشرق االوسط ومشال افريقيا
ميخائيل بوغدانوف ،وحبثا يف
والتطورات
املنطقة
اوضاع
السياسية واملسائل امللحة
للتعاون الثنائي الروسي -
اللبناني املتعدد اجملاالت.
موضوع
حاصباني
وعرض
النازحني السوريني يف لبنان
«وضرورة االهتمام بقضيتهم
من قبل اجملتمع الدولي وبشكل
عاجل لتأمني عودتهم اآلمنة
واالستمرار بدعمهم اإلنساني
بعد العودة ،ودعم اجملتمع
احلاضن هلم على عدة أصعدة».
كما شدد على «ضرورة النأي
بلبنان عن الصراعات اإلقليمية
والدولية».
من جهته ،اكد اجلانب الروسي
«اهمية تسوية القضايا الداخلية
للبنان من قبل اللبنانيني انفسهم
من دون تدخل خارجي ،وعرب
حوار شامل مع االخذ باالعتبار
مصاحل كافة القوى السياسية
االساسية» .كما عرب بوغدانوف
عن امله يف «احلفاظ على
التوجهات االجيابية لتطور الوضع
االجتماعي والسياسي ،من خالل
العمل املنسق ملؤسسات الدولة
الذي كان قد مسح اخريا حبل
عدد من املسائل االجتماعية
واالقتصادية اهلامة ،والقضاء
على بؤرة االرهاب على احلدود
مع سوريا».

مجلس الجمعية االمرباطورية
الروسية

وكان حاصباني التقى خالل
زيارته ملوسكو بدعوة من
اجلمعية االمرباطورية الروسية
رئيس وأعضاء جملس اجلمعية
يف حضور سيادة املطران
نيفون سيقلي ،وحبث معهم
«األوضاع يف لبنان واملنطقة

بوغدانوف مستقبال حاسباني
ومستقبل التعاون على املستوى
اإلنساني والثقايف ،يف ظل
التحديات القائمة ،خصوصا يف
وجود النزوح السوري وكيفية
التعاطي اإلنساني معه».
وشدد حاصباني بعد اللقاء على
«أهمية الدعم اليت تقدمه اجلمعية

للمجتمعات احملتاجة يف املنطقة،
ملا له من اثر على االستقرار
االجتماعي» .كذلك لفت اىل
«ضرورة االستمرار بتوسيع نطاق
التعاون وبناء جسور التعاون،
ودعم وتطوير وبناء املؤسسات،
ال سيما االرثوذكسية منها».

اخلوري استقبل سفرية سويسرا وحبثا
يف املستجدات حمليا واقليميا
استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس اخلوري يف مكتبه يف الوزارة
امس االول ،سفرية سويسرا يف لبنان مونيكا مشوتز كريغوز،
يف زيارة جماملة وتعارف .وكانت مناسبة مت خالهلا البحث يف
التطورات واملستجدات على الساحتني احمللية واالقليمية،إضافة
اىل موضوع العالقات الثنائية بني البلدين على خمتلف الصعد.

املشنوق عرض مع سفري مصر
املستجدات
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق مع سفري مصر يف
لبنان نزيه النجاري ،املستجدات يف البالد.

جعجع عرض مع مكاري التطورات احمللية
يف حضور كرم

عرض رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع يف معراب،
مع نائب رئيس جملس النواب النائب فريد املكاري آخر التطورات
احمللية ،يف حضور النائب الدكتور فادي كرم.
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بري إستقبل سفراء الكويت والسويد وبولندا

بوصعب :التنسيق يف أعلى مستوياته بني رئيسي اجلمهورية واجمللس
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
اخلميس يف عني التينة الوزير
رئيس
ومستشار
السابق
اجلمهورية للشؤون الدولية
الياس بو صعب وعرض معه
للمستجدات املتعلقة باالزمة
الراهنة.

بوصعب

وقال بو صعب بعد الزيارة:
نقلت اىل دولة الرئيس بري
حتيات فخامة رئيس اجلمهورية
ووضعته يف أجواء فخامته حتى
اليوم والتطورات املستجدة
لدينا .وطبعا أعربنا عن تقديرنا
ملواقف دولته اليت اعلنها دائما
بأن لديه ملء الثقة بإدارة فخامة
الرئيس هلذا امللف وكذلك
للجهد الذي قام به الرئيس بري
ايضا يف هذا املوضوع ،ونأمل
ً
بداية للحل القصري
ايضا ان نرى
االمد على االقل بالنسبة للوضع
وملوقع دولة الرئيس احلريري.
كذلك عرضنا لنتائج جولة وزير
اخلارجية والزيارات اليت قام بها
وهي يف الدرجة االوىل من أجل
التأكيد على االستقرار يف لبنان
واحلفاظ على كرامته ووحدته الن
أي مس باالستقرار االقتصادي
ام االمين لن يكون حدوده لبنان
فقط.اما بعض االجواء اليت
حاولت التشويش على زيارات
وزير اخلارجية فهي طبعا ليست
يف حملها الن االساس هلا هو
املوقف الوطين اكان من فخامة
الرئيس ومن دولة الرئيس بري
 ،وقد توحد اللبنانيون مجيعا يف
هذه املرحلة حول ادارة فخامته

هلذا امللف وهذه الوحدة اليت
حصلت ليس فقط مل نشهدها
من قبل بل اعطت نتيجة جيدة
للغاية للبنان ونأمل ان تظهر
ايضا نتائج اخرى هلا يف االيام
املقبلة  ،لكن هذا ال يعين ان
املشاكل اليت عندنا يف لبنان قد
انتهت بهذه املرحلة».
اضاف »:ان التنسيق يف أعلى
مستوياته بني فخامة الرئيس
ودولة الرئيس بري ،ونأمل ان
يستمر باالضافة للجهود اليت
يقوم بها وزير اخلارجية الذي
تواصل مع دولته قبل سفره.
وسئل عما نسبته بعض املصادر
عن الرئيس عون وكالمه حول
النأى بالنفس ،فاجاب»:غري
صحيح هذا كالم جمتزأ .ما
قاله فخامته مسعه االعالميون
خالل لقائه مع نقابيت الصحافة
واحملررين هو انه عندما يكون
هناك اي اختالف بني الدول
العربية حنن ننأى بنفسنا عن
هذا االختالف.
سئل  :انتقدت بعض الصحف
اخلليجية مواقف الرئيس عون
واعتربتها انها تسيء اىل العرب
والعالقة مع السعودية؟
أجاب »:ايضا هذا غري صحيح
فأمس نقلت عن لسان فخامة
الرئيس من القصر اجلمهوري
حرصه على العالقات مع كل
الدول العربية وخصوصا مع
السعودية
العربية
اململكة
وهو يف نفس الوقت مؤمتن
على الدستور اللبناني وعلى
احلفاظ على املصلحة الوطنية
واالستقرار داخل لبنان بالدرجة
االوىل  .من هنا ان هذه

سفري اسرتاليا زار بيت الزكاة
واخلريات يف طرابلس :الوضعان
السياسي واألمين يف لبنان ممسوكان

الرئيس بري مستقبال السفري الكويتي
االمور كان يأخذها يف االعتبار
ويتعاطى كل يوم بيومه مع
امللف بناء على املعطيات اليت
ترد اليه  ،وان االسباب اليت
جعلت رئيس اجلمهورية يطلق
ً
صرخة ما شهدناها اعتقد اننا
ملسنا نتيجتها اليوم وكما قلت
هذه الصرخة هي بناء للمعطيات
اليت لدى فخامته لكنه حريص
كل احلرص على العالقات يف
اطار اجلامعة العربية واحرتام
ميثاقها وعدم التدخل يف شؤون
الدول الداخلية.
وردا على سؤال ،قال»:لقد
ملست الشيء نفسه عند الرئيس
بري وحرصه على العالقات مع
الدول العربية  ،وهذا املوضوع
اعتقد ان هناك تفاهما وطنيا
عليه وان االستقرار يف لبنان
هو االساس».
وسئل عما يقال عن «ان
السعودية ستطلب يف اجتماع
اجلامعة العربية من لبنان ادانة
حزب اهلل واذا امتنع عن ذلك
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ستطالب بتجميد عضويته يف
اجلامعة وما هي خطة لبنان
ملواجهة ذلك؟
ان
استطيع
أجاب»:الذي
اقوله ،ان التواصل هو على
أعلى املستويات وان املوقف
املناسب الذي حيمي لبنان
وحيافظ على سيادته واستقراره
هو املوقف الذي سنتخذه».

السفري السويدي

وكان الرئيس بري استقبل
ظهرا السفري السويدي اجلديد
يف لبنان يورغان لندسرتوم.
وكانت مناسبة لعرض التطورات
الراهنة.

سفري بولندا

كما استقبل سفري بولندا اجلديد
 Wojciech Bozekوتناول معه
ايضا الوضع الراهن.

سفري الكويت

وبعد الظهر ،استقبل السفري
الكوييت يف لبنان عبد العال
يف
معه
وحبث
القناعي
املستجدات ال سيما ما يتعلق
باالزمة الراهنة.

تهنئة سلطنة عمان

من جهة اخرى ابرق الرئيس بري
اىل السلطان قابوس بن سعيد،
مهنئا بالعيد الوطين لسلطنة
عمان.كما بعث بربقية مماثلة
اىل رئيس جملس الشورى يف
السلطنة خالد بن هالل املعولي.

السنيورة عرض
االوضاع مع سفراء
العراق وامريكا
واالحتاد االوروبي

استقبل رئيس كتلة «املستقبل»
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
عند الثانية عشرة من ظهر
امس االول اخلميس سفري
العراق يف لبنان الدكتور علي
عباس العامري ،وكان االجتماع
مناسبة الستعراض االوضاع
العامة والعالقات الثنائية بني
البلدين.
كما استقبل عند الواحدة سفرية
االحتاد االوروبي يف لبنان
كرستينا السن ،ومت خالل
االجتماع استعراض االوضاع
من خمتلف اجلوانب مبا فيها آخر
التطورات يف لبنان .
كذلك استقبل السنيورة عند
الثانية سفرية الواليات املتحدة
االمريكية يف لبنان اليزابيت
ريتشارد.

السفري االسرتالي مايلز يف بيت الزكاة

زار سفري أسرتاليا يف لبنان
غلني مايلز بيت الزكاة واخلريات
ـ لبنان ،يرافقه وفد من السفارة
األسرتالية ،وذلك لالطالع على
تقدميات البيت اإلنسانية املنوعة
وعلى املساهمات الكبرية اليت
يقدمها بيت الزكاة األسرتالي
واجلالية اللبنانية للمحتاجني يف
لبنان ،حيث كان يف استقباله
رئيس البيت حممد علي ضناوي
ونائبه محدي شوق وأعضاء من
اهليئة العليا للبيت ومدير البيت
كرامي شلق وعدد من املدراء
وأسرة البيت ،كما شارك وفد
من بيت الزكاة األسرتالي ضم
رئيس بيت الزكاة األسرتالي
حممد رشيد الشامي وعصام
عبيد.

شوق

بداية كلمة لشوق رحب فيها
بالسفري معددا أهم أنشطة
البيت «التنموية واخلريية»،
منوها «بالتعاون الوثيق والطيب
بني بيت الزكاة اللبناني وبيت
الزكاة األسرتالي مع السفارة
األسرتالية».

الشامي

ثم كانت كلمة للشامي الذي
نوه «بالتعاون املثمر بني بيت
الزكاة األسرتالي وبيت الزكاة

واخلريات ـ لبنان الذي امتد
على مدى اكثر من  30عاما»،
شاكرا «احلكومة األسرتالية على
تسهيلها ودعمها للعمل اخلريي
اإلنساني الذي يطال آالف
األيتام واألرامل والفقراء».

مايلز

بعدها ألقى مايلز كلمة أثنى فيها
على «دور البيت الكبري» ،معلنا
عن «استعداد السفارة لتقديم
التسهيالت املتاحة لنجاح رسالة
البيتني يف أسرتاليا ولبنان»،
مطمئنا أن «الوضعان السياسي
واألمين يف لبنان ممسوكان».

ضناوي

ويف اخلتام القى ضناوي كلمة
رحب فيها مبايلز وشكره على
هذه «الزيارة الطيبة» ،متمنيا
«تكثيف االتصاالت مع حكومته
من أجل مزيد من التعاون مع
لبنان والدول احمليطة إلنهاء
هذه األزمات واألحداث املؤملة
اليت منر بها يف لبنان وبصورة
نهائية ،ومزيد من التعاون
والتعامل الصادق يف سبيل
نهضة اإلنسان يف لبنان
ودعمه».
واختتم اللقاء بتقديم اهلدايا
والوفد
ملايلز
التذكارية
املرافق.

فرجنيه عرض األوضاع مع سفريي
روسيا ومصر

فرنجيه مستقبال سفري روسيا

استقبل رئيس «تيار املرده» النائب سليمان فرجنيه يف دارته
يف بنشعي امس االول ،السفري الروسي الكسندر زاسبكني ،وعقد
اجتماعا يف حضور انطوان مرعب ،ختلله حبث يف التطورات.
وكان فرجنيه استقبل يف حضور مرعب أيضا ،السفري املصري
نزيه النجاري وحبث معه يف الشؤون الراهنة.
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لبنانيات

التقى اخلطيب والسفري األوسرتالي

احلريري استقبلت النائب العام
انتهاء التسجيل لالقرتاع يف االنتخابات فيصل كرامي :نأمل أن حتمل األيام
االستئنايف يف اجلنوب ورباب
املقبلة البشرى السارة بعودة احلريري
يف  20احلالي
الصدر وقضاة احملكمة الشرعية
ووفودا متضامنة
السفارة اللبنانية يف كانربا للجالية:

استقبلت النائبة بهية احلريري
يف جمدليون ،رئيسة مؤسسات
اإلمام موسى الصدر السيدة
رباب الصدر شرف الدين،
يرافقها جنلها النائب األول
حلاكم مصرف لبنان رائد شرف
الدين يف زيارة عائلية.
كما استقبلت النائب العام
االستئنايف يف اجلنوب القاضي
رهيف رمضان ،حيث كان
عرض لألوضاع األمنية جنوبا
الساحة
على
واملستجدات
الوطنية.
وكانت احلريري التقت عددا من
الوفود املتضامنة ،ابرزها ،وفد
من احملكمة الشرعية يف صيدا
تقدمه مفيت صيدا واقضيتها
الشيخ سليم سوسان وضم
رئيس احملكمة القاضي الشيخ
حممد ابو زيد والقاضيني الشيخ
فادي احلريري والشيخ رئيف
عبد اهلل ،وفد من رابطة خماتري
صيدا تقدمه رئيس الرابطة
املختار ابراهيم عنرت ،وفد من
منسقية تيار املستقبل يف
اجلنوب تقدمه املنسق العام
للجنوب الدكتور ناصر محود
وضم اعضاء مكتب وجملس
املنسقية.
وقد استمعت الوفود من احلريري
اىل تقييم للمستجدات املرتبطة
مبوضوع استقالة الرئيس سعد
احلريري واملواقف املختلفة منها
حمليا وعربيا ودوليا.
«التضامن
الوفود
واعربت
الكامل مع رئيس احلكومة سعد
احلريري ،انطالقا من الشعور
الوطين العام الذي جتلى يف
التعاطي مع استقالته واالمجاع
الوطين عليه باعتباره ضمانة
هلذا البلد».
كما التقت احلريري وفدا من
رؤساء الوحدات االدارية يف
مركز حمافظة لبنان اجلنوبي يف
سراي صيدا يف زيارة تضامنية،
وضم الوفد :رئيس قسم
نفوس لبنان اجلنوبي قائمقام
مرجعيون وسام احلايك ،رئيس
املنطقة الرتبوية يف اجلنوب
باسم عباس  ،ورئيسة دائرة
الرتبية يف اجلنوب مسية حنينة،
رئيسة تعاونية موظفي الدولة
لورا السن  ،رئيسة دائرة
العمل مرينا حايك  ،رئيسة

الدائرة االدارية يف وزارة
األشغال منى ناصر  ،رئيسة
الدائرة يف مالية لبنان اجلنوبي
ورئيسة
امساعيل
كوكب
املؤسسة الوطنية لإلستخدام
مجانة العبد والدكتورة هويدا
الرتك والدكتور بالل الظريف.
وكانت استقبلت كال من رئيس
مالية لبنان اجلنوبي مسري حسني
 ،رئيسة التنظيم املدني يف
صيدا املهندسة آية الزين ،
ورئيسة مؤسسة االسكان يف
صيدا حنان جالل الدين.
ويف السياق نفسه التقت
احلريري اجمللس اجلديد إلدارة
احلكومي
صيدا
مستشفى
تقدمه رئيس اجمللس الدكتور
امحد الصمدي وضم األعضاء:
الدكتور حسن علوية  ،الدكتور
امحد موسى  ،احملامية سهى
عنرت ،األستاذة منى الرتياقي
 ،الدكتور رفيق كنعان والسيد
وليد البص ،وكان اللقاء
ايضًا مناسبة متنت خالهلا
احلريري جمللس اإلدارة اجلديد
للمستشفى التوفيق يف مهامه.
واستقبلت احلريري ايضا وفدا
كبريا من الشبكة املدرسية
لصيدا واجلوار ،وكان اللقاء
مناسبة اطلع خالهلا الوفد من
احلريري على آخر التطورات
املتصلة بهذا املوضوع .وكان
تأكيد على «املشهد الوطين
الذي جتلى بأبهى صوره يف
امجاع كل اللبنانيني على دور
الرئيس احلريري وحاجة الوطن
اليه يف هذه املرحلة الدقيقة».
وكانت التقت وفدا كبريا من
اسرة «معهد صيدا التقين»
للشابات التابع جلمعية املؤاساة
واخلدمات االجتماعية تقدمته
مديرة املعهد مي حاسبيين
حشيشو ،حيث كان حوار بني
احلريري والطالب .
كما استقبلت احلريري وفدا
مشرتكا من اسرتي ثانوية رفيق
احلريري ومدرسة احلاج بهاء
الدين احلريري.
وكانت هذه اللقاءات ايضا
مناسبة للتطرق للتحضريات
اجلارية إلحياء عيدي العلم
واإلستقالل واألنشطة الرتبوية
اليت تعد باملناسبة داخل
املدارس.

السفري اللبناني يف كانبريا ميالد رعد

اللبنانية
السفارة
ذكرت
يف كانربا ،يف بيان هلا،
اجلالية اللبنانية يف أسرتاليا
ونيوزيلندا ،بأن مهلة التسجيل
لالقرتاع من خارج لبنان يف
اإلنتخابات النيابية اللبنانية
 2018سوف تنتهي يوم اإلثنني
(بعد غد) يف منتصف الليل
بتوقيت بريوت».
الناخبني
السفارة
وحثت
املؤهلني على اإلستفادة من
والتسجيل
املتبقية
األيام
www.
املوقع
خالل
من

أو
diasporavote.mfa.gov.lb
تطبيق « »MOFA Onlineعلى
اهلواتف الذكية» ،مشرية اىل
ان «طريقة التسجيل سهلة
وسريعة ،هذه فرصة ال تفوتوها
ليكون صوتكم مسموعا».
واشار البيان اىل انه ميكن
«املساهمة يف نشر اخلرب
من خالل الرسائل النصية،
والربيد اإللكرتوني ،وصفحة
«»Lebanese Diaspora Vote
على فايسبوك ،وهاشتاغ تويرت
#صوتك_واصل».

باسيل خالل مؤمتر صحايف مع نظريه الرتكي:

نأمل عودة احلريري حتى ال نضطر
اىل تصعيد موقفنا الديبلوماسي

عقد وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل مؤمترا صحافيا
مشرتكا مع نظريه الرتكي مولود
شاويش أوغلو ،بعد حمادثات
أجراها مع الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان يف أنقرة.
وقال الوزير باسيل« :إن قضية
الرئيس احلريري هي قضية
حريات وقضية احلصانات اليت
الدولية
املواثيق
تعطيها
وقضية سيادة وطنية ،نأمل
حل هذه املسألة حتى ال نضطر
اىل تصعيد موقفنا الديبلوماسي
لتأمني عودة رئيس حكومتنا إىل
بلده».
أضاف« :تركيا على اطالع
كامل بالوضع يف لبنان،
فالقضية هي قضية حريات
ومواثيق دولية تتعلق حبصانة
املسؤولني الدوليني وسيادة
الدولة اللبنانية».

وأشار إىل أن «مسألة الرئيس
سعد احلريري تتعلق بسيادة
اللبنانيني،
وكرامة
لبنان
واحلريري يتمتع بصفة لبنانية
تعلو على أي صفة أخرى»،
وقال« :اللبنانيون متفقون على
سياسة خارجية تقوم على إبعاد
لبنان عن األزمات ،واعتمدنا
ضبط النفس إىل اآلن للوصول
اىل نتيجة لكي ال نصل اىل
التصعيد الديبلوماسي يف حال
مل يعد رئيس حكومتنا».

أوغلو

من جهته ،قال أوغلو« :تهمنا
عودة احلريري إىل لبنان،
ونؤمن بأنه سيتشاور مع رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
والقوى السياسية ،وسيتخذ
القرار السليم ،ونقدر املوقف
االجيابي للمسؤولني اللبنانيني،
وخصوصا الرئيس عون».

استقبل رئيس تيار الكرامة
الوزير السابق فيصل كرامي يف
دارته يف طرابلس ،وزير البيئة
طارق اخلطيب ،موفدا من رئيس
«التيار الوطين احلر» الوزير
جربان باسيل ،يرافقه منسق
التيار يف الشمال داني سابا
ورجل االعمال احسان اليايف
واعضاء جلنة املتابعة يف التيار.
وعرض اجملتمعون االوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة وتداعيات
استقالة الرئيس سعد احلريري.
وأكد الوفد «الثوابت الوطنية
اليت جتمع قيادة التيار مع الوزير
كرامي».

كرامي

بعد اللقاء ،قال كرامي« :رحبنا
مبعالي الوزير اخلطيب ممثال
معالي الوزير جربان باسيل
رئيس التيار الوطين احلر
والوفد املرافق ،وكلهم أخوة
وأهل بلد ،االكيد ان االجتماع
كان منتجا ومثمرا ،واتفقنا على
رؤية موحدة ملواجهة املرحلة،
واثنينا على مواقف فخامة رئيس
اجلمهورية ،احلكيمة واملوزونة
اليت جنبت البلد لبنان الكثري
من املخاطر اليت كانت خمططة
لبلدنا .وأنا أعتقد أننا جتاوزنا
هذه املرحلة بأقل االضرار ،وان
شاء اهلل االيام املقبلة حتمل لنا
البشرى السارة بعودة الرئيس
سعد احلريري اىل لبنان ،ومن
هناك يبدأ البحث اجلدي يف
كل املخارج وكل االحتماالت.
واقول دائما ،رب ضارة نافعة.
فهذه االزمة اليت حصلت اثبتت
ان الشعب اللبناني واحد موحد
خلف قيادته احلكيمة وخلف هذه
السياسة املوزونة ،واستطعنا من
خالل هذه السياسة جتنيب لبنان
اخلضات االمنية واالقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،لذلك
نقول احلمد هلل« ،قطوع ومر»،
وان شاء اهلل االيام املقبلة تكون
افضل».
من جهته ،شكر اخلطيب لكرامي
حسن االستقبال والضيافة،
وقال« :تشرفت بزيارة معالي
الوزير فيصل افندي كرامي
برفقة رفاقي يف التيار الوطين
احلر ،ونقلنا اىل معاليه حتيات
رئيس التيار الوزير جربان
باسيل ،وتداولنا االمور السياسية
املستجدة على الساحة اللبنانية.
وكما تفضل معالي الوزير كرامي
كانت اآلراء متفقة حول الكثري
من الثوابت الوطنية اليت اساسا
حنن والوزير كرامي نسري عليها
منذ القدم ،ومع معاليه نكمل

وال نبدأ من جديد ،وابرز االمور
اليت كان عليها امجاع ،فائدة
وجود الرئيس القوي الذي انقذ
لبنان كما تفضل معاليه ،حبكمته
وجرأته وبروح املسؤولية العالية
اليت قارب بها ما هو مستجد على
الساحة اللبنانية ،وقد استطاع
فخامة الرئيس مع مواقف سائر
القيادات والقوى السياسية
يف لبنان إبعاد كرة النار اليت
اريد هلا ان تلعب بساحة للبنان
الداخلية .وكان الرأي متفقا مع
الوزير كرامي على تعزيز الساحة
الوطنية وشد اواصر التالقي بني
الشعب اللبناني واالبتعاد عن
كل ما يسبب اخلالف ،واالقرتاب
أكثر للمواقف اليت توحد وتعزز
الوحدة الوطنية».

السفري االوسرتالي

وكان كرامي استقبل سفري
اوسرتاليا غلني مايلز ووفدا من
أركان السفارة.
وتناول البحث العالقات الثنائية
واالوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة« ،والدور االجيابي
للجالية الطرابلسية والشمالية
يف اوسرتاليا».

«الجماعة»

والتقى كرامي وفدا من قيادة
«اجلماعة االسالمية» يف لبنان
ضم املسؤول السياسي يف
الشمال ايهاب نافع ،مسؤول
الطالب زاهر مطرجي ،املسؤول
االعالمي صهيب جوهر وعضو
رهيف
السياسية
اللجنة
صوراني .وعرض اجملتمعون
االوضاع السياسية يف طرابلس
ولبنان يف ضوء استقالة احلريري
من الرياض.
بعد اللقاء قال نافع« :ان اجلماعة
االسالمية يف لبنان ،بعد غياب
دولة الرئيس سعد احلريري
يف هذه الفرتة ،قامت جبولة
على كل الفاعليات والقيادات
السياسية يف لبنان ،بدءا من
فخامة رئيس اجلمهورية ميشال
عون ورئيس جملس النواب
نبيه بري والقيادات والوزراء
والنواب ،وكان من الطبيعي
ان نزور معالي الوزير فيصل
كرامي الذي ينتمي اىل عائلة من
بيوتات طرابلس العريقة ،احببنا
ان نتناقش واياه حول السبل
الفاعلة حلفظ لبنان من أي
تداعيات او انفجار ،المسح اهلل،
يسيء اىل لبنان ،واىل حفظ
مدينتنا طرابلس من اي تداعيات
لغياب الرئيس احلريري ،وكانت
الزيارة موفقة ونأمل أن نتعاون
ملصلحة مدينتنا».

Saturday 18 November 2017

الـسبت  18تـشرين الثاني 2017

صفحة 8

Page 8

لـبنانيات

املفيت دريان قدر لربي مواقفه الوطنية :للمحافظة على العالقات مع السعودية
الوطن حمظوظ كونك على رأس قيادته
وحتصينها والبحث جبدية يف أسباب استقالة احلريري
سكاف لرئيس اجلمهورية:

أكد مفيت اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،أمام زواره،
«أن العالقة بني لبنان واململكة
العربية السعودية هي عالقة متينة
ومتجذرة منذ استقالل لبنان،
األمر الذي ينبغي احملافظة عليها
وصونها وحتصينها وتعزيزها،
مهما كانت الظروف اليت مير
بها لبنان ،الذي هو حباجة إىل
مساعدة كل إخوانه العرب،
ويف مقدمتهم السعودية حلل
األزمة اليت يعيشها بعد استقالة
الرئيس سعد احلريري والتمعن
يف مضمون االستقالة» ،داعيا
اىل «الرتوي واهلدوء واحلكمة
والتبصر والبحث جبدية يف
أسباب استقالة الرئيس احلريري
بعيدا عن املواقف والتصرحيات
املتشنجة اليت ال ختدم وحدة
لبنان وأمنه واستقراره» ،مشريا
اىل «أن الرئيس احلريري أكد
مرارا عودته اىل لبنان ويف
ضوء العودة يبنى على الشيء
مقتضاه».
واستعرض املفيت دريان ،يف
اتصال هاتفي مع رئيس جملس
النواب نبيه بري ،آخر املستجدات
على الساحة اللبنانية ،وأعرب
له عن تقديره حلكمته ومواقفه
الوطنية .وقد بادر الرئيس بري
املفيت دريان بالشعور والتقدير
ذاته ،منوها بأسلوبه يف معاجلة
األزمة اللبنانية.

الكتائب

واستقبل مفيت اجلمهورية يف
دار الفتوى كتلة حزب الكتائب
وأعضاء من املكتب السياسي
للحزب برئاسة النائب سامي
اجلميل وجرى البحث يف التطورات
على الساحة اللبنانية.

سفري ايطاليا

كما استقبل سفري إيطاليا
ماسيمو ماروتي ومت التداول يف
أوضاع لبنان واملنطقة.

قباني

بعدها ،التقى النائب حممد
قباني ،الذي قال بعد اللقاء:
«من الطبيعي أن نسرتشد
بتوجيهات مساحته يف احملطات
الرئيسية ،ويف هذا اجملال بدون
شك ،إن حكمة مساحته قد أكدت
مرجعية دار الفتوى كمرجعية
كربى ،ليس فقط للطائفة
السنية ،ولكن جلميع اللبنانيني.
فقد أدار مساحته هذه املرحلة
حبكمة وبروية ما ساهم بشكل
واضح يف محاية لبنان ويف
محاية بعض القيادات أيضا من
االنزالق يف ما يضر وال يفيد».
وتابع« :أود هنا أن أضيف بعض
األمور اليت بدأت تظهر كحقائق
ومنها :انه من املرجح أن يتوجه
الرئيس سعد احلريري مع عائلته
لتلبية دعوة الرئيس الفرنسي
اميانويل ماكرون لقضاء إجازة
صغرية يف فرنسا .وأريد هنا
أن أضيف أننا يف لبنان جيب أن
حنرص على العالقة اجليدة مع
اململكة العربية السعودية ،هذا
امر نريد أن نؤكده اليوم كي ال
جينح احد اىل مواقف سلبية تؤثر
على لبنان ،وتؤثر أيضا على
رئيسنا سعد احلريري».

املفتي دريان مستقبال النائب سامي الجميل
أضاف« :املوقف الوطين الذي
برز يف دار الفتوى هو التجاوب
مع كالم الرئيس احلريري بانه
عائد ،وقد كرر مرتني يف
«روقوا،
األخريين
اليومني
روقوا» .يعين طلب منا اهلدوء
لكي تتم احللول السياسية
بهدوء ،وأيضا علينا أن نتذكر
ليس فقط ظروف االستقالة ،بل
مضمون االستقالة ،ونوجه حتية
جمددا لسماحته على مواقفه
الوطنية احلكيمة».

حوري

واستقبل مفيت اجلمهورية النائب
عمار حوري ،الذي قال بعد اللقاء:
«تشرفت اليوم بزيارة هذا
الصرح اإلسالمي الوطين وعلى
رأسه مساحة املفيت مبا حيمله من
حكمة وبعد نظر ،خصوصا يف
هذا الظرف الدقيق الذي مير به
لبنان ومتر به املنطقة .وكالعادة
كررنا التمسك بالثوابت الوطنية
واتفاق
بالدستور
املتمثلة
العربية
والثوابت
الطائف،
املتعلقة بانتماء لبنان العربي
ومتسكه بالتزاماته العربية،
وأيضا بالتزامات لبنان مع
األسرة الدولية».
اضاف« :طبعا ،حنن منر يف ظرف
دقيق وحساس بانتظار عودة
الرئيس سعد احلريري القريبة
بإذن اهلل ،وبانتظار الدخول يف
مرحلة انفراجات سياسية تعيد
للوطن استقراره ،وتعيد للوطن
تساحمه ،وتعيد للبنانيني العيش
املشرتك الذي هو مسلم به وال
نقاش فيه ،وتعود األمور بإذن
اهلل إىل اخلري واالزدهار».
كتلة
يف
«حنن
وتابع:
«املستقبل» أصدرنا سلسلة
بيانات واضحة ،حنن متمسكون
بالثوابت ،وبإذن اهلل يصل
ويعطينا
احلريري
الرئيس
الصورة والتفاصيل كاملة».
اجمللس الشيعي
والتقى املفيت دريان وفدا ميثل
رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد االمري قبالن،
برئاسة نائبه الشيخ علي اخلطيب
واملفيت اجلعفري املمتاز الشيخ
أمحد قبالن ،يف حضور األمني
العام للجنة الوطنية اإلسالمية
املسيحية حممد السماك.
بعد اللقاء ،قال الشيخ اخلطيب:
«بتكليف من مساحة اإلمام الشيخ
عبد األمري قبالن رئيس اجمللس
األعلى،
الشيعي
اإلسالمي
تشرفنا بزيارة مساحة املفيت
دريان وهذه الدار الكرمية للتعبري
لسماحته عن تأييده وعن حتياته
له على هذه املواقف الوطنية

الكبرية ،ووقوفه إىل جانبه يف
هذا الوقت احلساس».
اضاف« :أكدنا ضرورة احلفاظ
على الوحدة اإلسالمية اليت
هي أساس الوحدة الوطنية،
كما أكدنا ضرورة احلفاظ على
الثوابت الوطنية اللبنانية وعلى
الوضع األمين .نتمنى أن تكون
هناك عودة سريعة لدولة رئيس
جملس الوزراء الشيخ سعد
احلريري ،ونتمنى على اإلعالم
مجيعا
واللبنانيني
اللبناني
احلفاظ على هذه الوحدة».
وتابع« :كما نعرب عن تقديرنا
الكبري للشخصيات الوطنية،
رئيس
فخامة
وخصوصا
اجلمهورية العماد ميشال عون
ودولة رئيس جملس النواب نبيه
بري اللذين كانت هلما مواقف
وطنية جامعة حفظت لبنان من
الوقوع يف ما ال حيمد عقباه.
لذلك كانت هذه الزيارة ،ونقلنا
هذا الرأي لسماحته ،ونشكر له
هذا االستقبال ،ونتمنى للبنان
البقاء يف حالة األمن واألمان،
وهلذه الوحدة الوطنية الدوام
واالستمرار».
سئل :هل هناك نية لعقد قمة
إسالمية  -إسالمية ،أو إسالمية
 مسيحية؟أجاب« :نقلنا هذا االقرتاح من
مساحة اإلمام لسماحة املفيت،
وتركنا األمر للتشاور يف ما بني
القيادتني ألنهما صاحبا الرأي
يف هذا اجملال».

فضل اهلل

والتقى املفيت دريان العالمة
السيد علي فضل اهلل على رأس
وفد من العلماء ،وقال فضل
اهلل« :كلما رأينا أن الوضع يف
لبنان يسري باجتاه التعقيد وأن
األزمات تتصاعد ،نقصد كغرينا
من اللبنانيني هذه الدار ومساحة

الشخصية
دريان،
املفيت
اإلسالمية املتسمة بالتوازن
واالعتدال ،والساعية دائما إىل
توحيد الصفوف ِّ
ومل الشمل لكي
نقف عند رأيه ورؤيته ،ونعمل
سويا لتقريب ما ميكن من
وجهات النظر حيال كل القضايا
اليت تتصل مبصلحة املسلمني
واللبنانيني ،سواء يف عالقاتهم
يف ما بينهم أو مع أشقائهم يف
الدول العربية واإلسالمية».
وتابع« :لقد كنا وال نزال نرى
أننا حباجة كلبنانيني إىل استكمال
احلوار وفتح املزيد من آفاق
التواصل املنتج على أكثر من
صعيد سواء داخل املؤسسات
الرمسية أو على مستوى اهليئات
األهلية واملدنية ،وكذلك بني
املؤسسات الدينية اليت تقف
على رأسها دار الفتوى ،حيث
ال سبيل للخروج من األزمات
الكربى اليت تعصف بالبلد إال
بتوسيع دوائر احلوار اجلدي
واملباشر بعيدا عن منطق االتهام
أو اجلدال من بعيد».
وقال« :حنن يف ظل األزمة
احلالية اليت يعيشها لبنان
وبعد إعالن الرئيس احلريري
اليت
والتداعيات
استقالته
أعقبت هذا اإلعالن ويف الوقت
الذي نثمن لدار الفتوى ومساحة
املفيت الدور الكبري واملسؤولية
الكربى اليت محلها على عاتقه،
نؤكد على استمرارية هذا الدور
بأبعاده اإلسالمية والوطنية،
ونرى أن لبنان حباجة ألصدقائه
وإخوانه يف الدول العربية
واإلسالمية ،وأن على اجلميع أن
يعمل بروح املسؤولية املنفتحة
على مستقبل هذا البلد لنكون
عنصر إطفاء للحرائق ونقطع
الطريق على كل من تسول له
نفسه السعي إىل إنتاج الفتنة
من جديد يف لبنان ،وخصوصا
يف الوسط اإلسالمي ،ألننا
نشعر أننا يف مركب واحد وأن
ما يصيب أحدنا يصيب اجلميع،
آخذين بعني االعتبار التوازنات
اليت حتفظ هذا البلد».
وختم فضل اهلل« :لذلك ،فإننا
نعتقد أن لبنان حيتاج إىل الكلمة
الطيبة واخلطاب اهلادئ املتوازن
الذي ال تلقى فيه االتهامات
يف هذا االجتاه أو ذاك ،حتى
نستطيع أن نتجاوز هذه األزمة،
وحنن نستطيع جتاوزها ،كما
فعلنا يف أزمات سابقة أكثر
تعقيدا وخطورة».

قولنا والعمل :مواقف عون وطنية بامتياز
مثن رئيس مجعية «قولنا والعمل» الشيخ أمحد القطان يف بيان،
مواقف رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،واصفا اياها
ب»الوطنية بإمتياز» ومتثل كل لبناني حر وشريف واليت تنم عن
حرص كبري من فخامته على أمن وأمان إستقرار لبنان ووحدته
الوطنية واإلسالمية».
وطالب مجيع القيادات السياسية والدينية «أن حتذوا حذو رئيس
اجلمهورية يف مواقفه الوطنية املميزة والعظيمة كما وحنيي أيضا
رئيس جملس النواب الرئيس نبيه بري على مواقفه أيضا الوطنية
اليت تنم على حرص كبري منه على أمن وأمان إستقرار لبنان ووحدته
الوطنية واإلسالمية».
ومثن القطان عاليا «ما تقوم به األجهزة األمنية والعسكرية يف لبنان
وطبعا مؤخرا ما قامت به إستخبارات اجليش اللبناني من توقيف
مصطفى احلجريي امللقب ب(أبو طاقية) اجملرم واإلرهابي والذي
يستحق إنزال أقصى العقوبات يف حقه وحق كل من أجرم وتعامل
يف لبنان مع اجملموعات التكفريية اجملرمة».

التشاور
لقاءات
«ضمن
بوضع
املرتبطة
السياسية
رئيس احلكومة سعد احلريري
بعد استقالته من الرياض،
استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف قصر بعبدا
رئيسة الكتلة الشعبية مرييام
سكاف واكد امامها خالل اللقاء
ان الرئيس احلريري سيصل يوم
السبت (اليوم) اىل باريس مع
عائلته لريتاح يف فرنسا أياما
قليلة معدودة قبل ان يعود اىل
بريوت وعندها يقرر يف مسألة
االستقالة.
واثنت سكاف على الدور الوطين
املمتاز الذي لعبته الرئاسة من

موقع حرصها على سيادة قرار
البلد واحلفاظ على ابنائه افرادا
ورؤساء ومؤسسات .وقالت
امام الرئيس عون ان الوطن
حمظوظ لكونك على رأس قيادته
يف مرحلة و سنوات ضاغطة.
كما اثنت على حركة وزير
اخلارجية جربان باسيل باجتاه
عواصم اوروبية لشرح وجهة
نظر لبنان واالستحصال على
دعم دولي أسس لوضع نهاية
لالزمة .وقد شدد الرئيس عون
خالل اللقاء ان كل هذه االزمات
لن تثنينا عن اجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها املقرر مهما
بلغت التحديات».

صدر عن الدائرة اإلعالمية
يف «القوات اللبنانية» البيان
اآلتي:
«يف سياق احلملة املركزة
لصحيفة «األخبار» ومن يقف
خلفها على «القوات اللبنانية»
طالعتنا اليوم (اخلميس) مبقال
جديد للكاتب حسن عليق
بعنوان« :وقائع االنقالب على
زعيم «املستقبل» ،جعجع إلبن
سلمان :احلريري عاجز فتشوا
عن غريه» ،واهلدف األساس
وراء هذا املقال الضرب على
وتر العالقة بني «القوات
اللبنانية» وتيار «املستقبل» يف
إطار حتريضي مكشوف ال خيرج
عن السياق التحريضي نفسه
جلمهور «املستقبل» ضد اململكة
العربية السعودية والذي تتواله
الصحيفة نفسها.
فاهلدف إذا مكشوف وهو
مزدوج :ضرب العالقة بني
مجهور «املستقبل» والسعودية،
وضرب العالقة بني اجلمهور
نفسه و»القوات اللبنانية»،
وكل ذلك من أجل ضرب العمود
الفقري للحركة السيادية يف
لبنان من خالل الفصل بني
و»املستقبل»،
«القوات»
وضرب العالقة مع العمود
الفقري للعمق اللبناني العربي
املتمثل بالسعودية ،يف حماولة
يائسة لتجديد الوصاية على
لبنان وإخراجه من حاضنته
العربية وجعله يف قلب حمور
املمانعة.
وأما جلهة مضمون املقال فيهم
الدائرة اإلعالمية ان تسجل
املالحظات اآلتية:
أوال ،كل ما ورد يف املقال
من نسج اخليال وهدفه ضرب
معادلة الـ»سني-سني» أي
سعد ومسري من أجل ان يتمكن
حمور املمانعة من شق الصفوف
السيادية واستفراد «القوات»
و»املستقبل» لإلطباق على
لبنان وإعادته إىل ما كان عليه
قبل  14آذار .2005
ثانيا ،من املعيب االستخفاف
يف عقول الناس بنشر حمضر
لقاء بني ولي العهد السعودي
األمري حممد بن سلمان ورئيس
حزب «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،وكأن كاتب املقال كان
الثالث بينهما ،األمر الذي لوحده
يدحض كل افرتاءات الكاتب
وأكاذيبه ومن يقف خلفه.
ثالثا ،يعرف اجلميع ان اململكة
تبين
السعودية
العربية

سياساتها يف لبنان انطالقا من
جمموعة كبرية جدا من املعطيات
تستجمعها من خالل متابعتها
اللبنانية
لألوضاع
املباشرة
كما من خالل معطيات اصدقاء
اململكة الكثر جدا يف لبنان،
كما تبين سياساتها وخطواتها
انطالقا من سياسة عامة لديها
جتاه كل قضايا املنطقة وجتاه
تصور عام للصراع يف املنطقة،
ومن السخيف جدا تصوير
اململكة وكأنها تبين سياساتها
انطالقا من كلمة من هنا ورأي
من هناك.
رابعا ،ال تدعي «القوات» ،على
رغم عالقتها الوثيقة باململكة،
ان مكانتها لدى القيادة
السعودية توازي مكانة الرئيس
احلريري الذي يعترب ابن البيت
بالنسبة للمملكة ،بينما الدكتور
مسري جعجع هو حليف للقيادة
السعودية انطالقا من دورها
العربي واإلقليمي وكراعية
التفاق الطائف وحريصة على
تطبيقه متهيدا لقيام دولة فعلية
يف لبنان.
خامسا ،تكفي العودة إىل مقابلة
الدكتور جعجع مع الزميل وليد
عبود يف برنامج «مبوضوعية»
اليت حتدث فيها بإسهاب عن
مقاومة سلمية يقودها كتف
على الكتف مع الرئيس احلريري
كما كان عليه الوضع منذ العام
 ،2005وذلك من أجل تطوير
التسوية السياسية من خالل
إخراج «حزب اهلل» من أزمات
املنطقة ،وهنا يتكلم جعجع
عن املستقبل ال عن املاضي،
فضال عن تغريداته املتكررة
للحريري «ناطرينك» ،وبالتالي
تكفي العودة إىل ما ورد وغريه
لدحض أيضا افرتاءات الكاتب
وأكاذيبه.
سادسا ،العالقة بني «القوات»
و»املستقبل» ثابتة واسرتاتيجية
وال تتأثر مبقاالت حتريضية
وتضليلية وسطحية.
سابعا ،ال خيفى على أحد
الوظيفة األساسية لصحيفة
«االخبار» وهي االستهداف
املركز واملمنهج لـ»القوات»
و»املستقبل» كونهما حراس
السيادة ولبنان أوال.
ويبقى انه لن يعلق شيئا من
حرب عليق األسود ،وستدعي
«القوات اللبنانية» بكل املواد
اجلرمية اليت تقع يف هذا االطار
على الصحيفة وكاتب املقال
لتبيان احلق واحلقيقة».

القوات ردا على صحيفة االخبار:
العالقة مع املستقبل ثابتة واسرتاتيجية وال
تتأثر مبقاالت حتريضية وتضليلية وسطحية
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اسرتاليا يف أسبوع

قانون الزواج والتغيريات اليت طرأت عليه خالل  130عاماً يف أسرتاليا

عشية اعالن نتائج االستفتاء
الربيدي على تشريع زواج
املثليني يف أسرتاليا اليكم أهم
التغيريات اليت طرأت على قانون
الزواج يف اسرتاليا وتوارخيها:
 10حزيران يونيو  1884مت
املتزوجات
للنساء
السماح
بامتالك العقارات.
األول من حزيران يونيو
 1918أعطى القانون األسرتالي
احلق للحكومات يف الواليات
واملقاطعات بتحديد من حيق
له الزواج بامرأة أو رجل من
السكان األصليني اذ كان
القانون حيظر زواج البيض
بالسكان األصليني.
 16تشرين الثاني نوفمرب
 1942قامت والية تازمانيا برفع
السن القانوني للزواج للمرأة
من  12إىل  14وللرجل من 16
إىل  .18ومن بعد اقرار تازمانيا
للقانون تبعتها باقي الواليات
واملقاطعات.
 9تشرين الثاني نوفمرب 1961
مت اقرار قانون موحد للزواج يف
اسرتاليا The Marriage
 acT 1961والذي حدد السن
األدنى لزواج بـ .18
 18تشرين الثاني نوفمرب
مت الغاء احلظر املفروض على
النساء املتزوجات من العمل يف
قطاع احلكومة واخلدمات العامة
والذي بدأ عام  1900والذي كان
يهدف ملنع السيدات املتزوجات
من سرقة وظائف الرجال
ولتشجيع االجناب.
 19متوز يوليو 1973
تعيني أول شخص حيق له
تزويج األسرتاليني حتت مظلة
الزواج املدني FirST civil
.celebraNT appoiNTed
 12حزيران يونيو  1975مت
اقرار قانون العائلة يف اسرتاليا

The FaMily laW acT
 1975والذي مينح املتزوجني حق
طلب الطالق دون وجود سبب
معني بعد االنفصال ملدة 12
شهرًا .ويشار إل أنه بعد اقرار
ً
مباشرة ارتفعت
هذا القانون
نسبة الطالق يف البالد بشكل
كبري جدًا.
األول من نيسان ابريل 2001
هولندا تصبح أول دولة يف
تشرع زواج املثليني.
العامل
ّ

 16آب أغسطس  2004حكومة
اسرتاليا الفدرالية برئاسة جون
تعدل قانون الزواج
هاورد
ّ
ليصبح
«Marriage MeaNS
The uNioN oF a MaN
aNd a WoMaN To The
excluSioN
oF
all
oTherS, voluNTarily
.eNTered iNTo For liFe

SaMe Sex Marriage
آب أغسطس  2017احلكومة
الفدرالية تعلن عن اجراء
استفتاء بريدي غري ملزم على
تشريع زواج املثليني.
 12أيلول سبتمرب مكتب
االحصاء يبدأ بإرسال استمارات

 7تشرين الثاني نوفمرب 2017
باب التصويت على تشريع زواج
املثليني أقفل.
 15تشرين الثاني نوفمرب
 2017ويف متام الساعة العاشرة
بتوقيت كانربا سيتم اعالن نتائج
االستفتاء الربيدي على تشريع
زواج املثليني يف أسرتاليا.
املصدر :اس بي

مقاطعة العاصمة األكثر تأييداً ومناطق اجلالية
ً
معارضة
العربية األكثر

ما يعين أن الزواج يقتصر
على العالقة بني الرجل واملرأة
ويستثين الشركاء من مثليي
اجلنس.
األول من آذار مارس 2009
مت منح الشركاء باملساكنة
 de FacToحقوقًا مشابهة
لألزواج يف اسرتاليا بعد انقضاء
مدة حمددة ختتلف بني والية
وأخرى.
االول من تشرين الثاني
نوفمرب  2016وبعد ان مت
تشريع زواج مثليي اجلنس
يف كل من argeNTiNa,
belgiuM,
brazil,
caNada,
coloMbia,
deNMark,
FiNlaNd,
FraNce,
greeNlaNd,
icelaNd,
irelaNd,
luxeMbourg, Mexico,
The NeTherlaNdS, NeW
zealaNd,
NorWay,
porTugal,
SouTh
aFrica, SpaiN, SWedeN,

ردود الفعل على تشريع زواج مثليي اجلنس
اثر صدور نتيجة االستفتاء
الربيدي حول تشريع زواج
املثليني ،كانت هناك ردود
فعل ملحوظة تراوحت بني من
فوجئ بالنتائج معتربا اياها
خميبة ومن اعتربها على صلة
باحلرية الشخصية.
دام االستفتاء الربيدي الذي
جرى يف أسرتاليا حول تشريع
زواج املثليني ثالثة اشهر
وأعلن رئيس الوزراء مالكوم
تورنبول من كانربا النتيجة
يف متام الساعة العاشرة من
صباح األربعاء  15نوفمرب تشرين
الثاني.
جاءت النتيجة ب»نعم» لتشريع
زواج املثليني حيث صوت
حوالي  61%ب «نعم» أي ما
يقارب سبعة ماليني أسرتاليا
من أصل اثين عشر مليون ممن
شاركوا يف هذا االستفتاء الذي
بلغت كلفته  122مليون دوالر
مقابل  38%من الذين صوتوا
ب «ال».

The uk, The uS aNd
 .uruguayفشل أول حماولة
إلجراء استفتاء عام على تشريع
زواج املثليني يف أسرتاليا.

التصويت لألسرتاليني.

وبعد صدور نتيجة االستفتاء
تواجدت اس بي اس عربي
يف ضاحية غرانفيل يف سدني
وسجلت بعض ردود الفعل
لعدد من أبناء اجلالية العربية.
الذين
معظم
أعرب
وقد
التقيناهم عن خيبة أملهم يف
النتائج معتربينها سؤا على األمة
وقائلني ان عوافبها ستكون
وخيمة ومعقدة على األجيال
القادمة فيما اعتربت أقلية من
الذين شاركوا بالتعبري عن ردة
فعلهم ان األمر يعود اىل احلرية
الشخصية.
وقد وعد رئيس الوزراء مالكوم
ترينبول بتقديم مسودة قانون
خاص للربملان بعد االعالن عن
النتائج وذلك لتغيري تعريف
الزواج حبيث يشمل مثليي
اجلنس .وعلى ذلك فإن زواج
املثليني قد يتم تشريعه قانونيا
حبلول موسم األعياد يف ديسمرب
القادم.
املصدر :اس بي اس

مقاطعة أراضي العاصمة األكثر تأييداً ومناطق
ً
معارضة
اجلالية العربية األكثر

مثان من بني
صوت
بعد ان ّ
ٍ
كل عشرة أسرتاليني مؤهلني
للمشاركة باالستفتاء أي 79.5%
من الناخبني جاءت النتيجة لصاحل
محلة «نعم» املؤيدة لتشريع
أيد7,817,247
زواج املثليني اذ ّ
شخصًا أي ( )61.6%تغيري
وتعديل قانون الزواج يف البالد
للسماح ملثليي اجلنس بالزواج.
أما املعارضون لتشريع زواج
ّ
املثليني فكانت نسبتهم 38%
أي  4,873,987شخصًا.

كيف صوتت الواليات
األسرتالية؟

مثان من بني
صوت
بعد ان ّ
ٍ
كل عشرة أسرتاليني مؤهلني
للمشاركة باالستفتاء أي 79.5%
من الناخبني جاءت النتيجة لصاحل
محلة «نعم» املؤيدة لتشريع
أيد7,817,247
زواج املثليني اذ ّ
شخصًا أي ( )61.6%تغيري
وتعديل قانون الزواج يف البالد
للسماح ملثليي اجلنس بالزواج.
أما املعارضون لتشريع زواج
ّ
املثليني فكانت نسبتهم 38%
أي  4,873,987شخصًا.

كيف صوتت الواليات
األسرتالية؟
مقاطعة أراضي العاصمة
مكتب االحصاء كشف عن نسبة
املؤيدين واملعارضني لتشريع
زواج املثليني يف الواليات
واملقاطعات األسرتالية ليتبني
أن مقاطعة العاصمة االسرتالية
(كانربا) كانت أكثر املقاطعات
والواليات تأييدًا لتشريع زواج
صوت  74%من
املثليني اذ
ّ
الناخبني يف هذه املقاطعة بـ
«نعم».
أما باقي الواليات فجاءت النسب
ّ
كالتالي:
نيو ساوث ويلز نسبة املؤيدين
لتشريع زواج املثليني كانت
ً
42.2%
بـ
مقارنة
57.8%
للمعارضني.
فكتوريا شهدت تأييد  64.9%من
الناخبني لتشريع زواج املثليني
ً
مقارنة بـ  35.1%للمعارضني.
كوينزالند  60.7%من الناخبني
أيدوا تشريع زواج املثليني
ّ
ً
مقارنة بـ  39.3%للمعارضني.
والية جنوب أسرتاليا 62.5%
أيدوا تشريع زواج املثليني و
 37.5%عارضوه.
والية غرب أسرتاليا  63.7%من
أيدوا تشريع زواج
الناخبني ّ

ً
مقارنة

بـ

املثليني
عارضوه.
ايدوا
والية تازمانيا ّ 63.6%
تشريع زواج املثليني و 36.4%
عارضوه.
اما املقاطعة الشمالية واليت
شهدت أقل نسبة مشاركة
أيد  60.6%تشريع
باالستفتاء ّ
زواج املثليني وعارضه .39.4%
وماذا عن الرجال والنساء؟
واذا ما نظرنا إىل نسبة
املشاركة بني الرجال والنساء
كانت املشاركة النسائية حبسب
مكتب االحصاء أكرب من مشاركة
صوت  81.6%من
الرجال اذ
ّ
النساء املؤهالت للمشاركة على
ً
مقارنة بـ
تشريع زواج املثليني
 77.3%من الرجال.

36.3%

مشاركة الفئات العمرية

كما وكشف مكتب االحصاء عن
نسبة مشاركة الفئات العمرية
املختلفة ليكون األسرتاليون
من الفئة العمرية  74-70أكثر
املشاركني باالستفتاء الربيدي
اذ شارك  89.6%من املؤهلني
أما الشباب
منهم باالستفتاءّ .
من الفئة العمرية  19-18فكانت
نسبة مشاركة هؤالء .78.2%
أن  133دائرة
ويشار إىل
ّ
انتخابية من اصل  150شهدت
تصويتًا لصاحل محلة الـ «نعم»
فكانت أغلبية الناخبني يف هذه
الدوائر من مؤيدي تغيري قانون
الزواج للسماح ملثليي اجلنس
بالزواج.
وحبسب خريطة مكتب االحصاء
تبني ان
اخلاصة بالنتائج
ّ
املناطق اليت تكثر فيها اجلالية
العربية يف كل من والية NSW
صوتت باألغلبية بـ
وفكتوريا
ّ
«ال».
املصدر :اس بي اس

مقاطعة أراضي العاصمة
مكتب االحصاء كشف عن نسبة
املؤيدين واملعارضني لتشريع
زواج املثليني يف الواليات
واملقاطعات األسرتالية ليتبني
أن مقاطعة أراضي العاصمة
(كانربا) كانت أكثر املقاطعات
والواليات تأييدًا لتشريع زواج
صوت  74%من
املثليني اذ
ّ
الناخبني يف هذه املقاطعة بـ
«نعم».
أما باقي الواليات فجاءت النسب
ّ
كالتالي:
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ً
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ً
مقارنة

بـ
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ايدوا
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تشريع زواج املثليني و 36.4%
عارضوه.
مقاطعة أراضي الشمال واليت
شهدت أقل نسبة مشاركة
أيد  60.6%تشريع
باالستفتاء ّ
زواج املثليني وعارضه .39.4%
وماذا عن الرجال والنساء؟
واذا ما نظرنا إىل نسبة
املشاركة بني الرجال والنساء
كانت املشاركة النسائية حبسب
مكتب االحصاء أكرب من مشاركة
صوت  81.6%من
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النساء املؤهالت للمشاركة على
ً
مقارنة بـ
تشريع زواج املثليني
 77.3%من الرجال.

36.3%

مشاركة الفئات العمرية

كما وكشف مكتب االحصاء عن
نسبة مشاركة الفئات العمرية
املختلفة ليكون األسرتاليون
من الفئة العمرية  74-70أكثر
املشاركني باالستفتاء الربيدي
اذ شارك  89.6%من املؤهلني
أما الشباب
منهم باالستفتاءّ .
من الفئة العمرية  19-18فكانت
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أن  133دائرة
ويشار إىل
ّ
انتخابية من اصل  150شهدت
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الدوائر من مؤيدي تغيري قانون
الزواج للسماح ملثليي اجلنس
بالزواج.
وحبسب خريطة مكتب االحصاء
تبني ان
اخلاصة بالنتائج
ّ
املناطق اليت تكثر فيها اجلالية
العربية يف كل من والية NSW
صوتت باألغلبية بـ
وفكتوريا
ّ
«ال».
املصدر :اس بي اس

احلمية النباتية..كيف يستفيد منها كبار السن؟
ارتفع عدد النباتيني يف أسرتاليا
بشكل مطرد يف السنوات
األخرية مع  2.1مليون اختاروا
نظاما غذائيا يف معظمه خال من
اللحوم.
ويف حني أن املزيد من الناس
أصبحوا نباتيني ،حيذر اخلرباء
انها ليست بسيطة مثل إزالة
اللحوم من النظام الغذائي.
ويوصي اخلرباء كذلك بالتخطيط
املناسب للوجبات  -مع األخذ
يف االعتبار أن كل ما ترتكونه،
جيب ان تستبدلونه بأشياء أخرى
لضمان حصولكم على ما يكفي
من املواد الغذائية
إذا كنت ال خترج يف الشمس

بقدر كاف هذه األيام ،ميكنك
السمن
البيض،
استخدام
النباتي ،أوالفطر لتعزيز تناول
فيتامني  dاخلاص بك.
حتتاج أيضا إىل تناول األطعمة
الغنية باحلديد مثل البقوليات
واخلضروات الورقية اخلضراء
واألطعمة املدعمةباحلديد والتوفو
والصدف واملكسرات والبذور.
كبار السن حباجة ايضا للتأكد
من استهالك ما يكفي من
فيتامني  b12وفيتامني d
والكالسيوم وأوميغا  3واليود
واحلديد والزنك والربوتني يف
النظام الغذائي النباتي.
املصدر :اس بي اس
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اســرتاليا يف أسبوع

تاشريات للبيع وعلى «عينك يا تاجر»

حلم االستقرار يف اسرتاليا
يكلف البعض عشرات اآلالف
من الدوالرات وشبكات احتيال
واسعة النطاق تبيع حلم
التأشرية بشتى الطرق وعلى
«عينك يا تاجر».
سوق سوداء مزدهرة للغاية
لتأشريات االقامة الدائمة يف
اسرتاليا ،قد تصل فيها قيمة
التأشرية اىل .150.000$
هذا ما أظهره حتقيق جريء
اجرته اذاعة االس بي اس
بالتعاون مع برنامج اس بي اس
التلفزيوني  the Feedو SBS
Viceland
كما وشاركت صحف فريفاكس
يف التحقيق املثري هذا.
بيع
عمليات
جتري
كيف
التأشريات الوهمية أو غري
القانونية هذه ،لنطلع على هذا
احلوار الذي أجرته صحفية من
الربنامج الفييتنامي يف االس بي
اس مع بائع تأشريات «زواج»
وهمية كمبودي اجلنسية.
«don't think aBout
Fake marriage,
it'S
a
true
marriage,
eVerything iS true.
eVerything iS real, it'S
juSt you don't Sleep
».together, that'S all
«you haVe to proVide
enough eVidence So
that
immigration
BelieVe that thiS iS
a
true
marriage.
you go to holiday
together, take photoS
».together
«my ViSa FailS, can i get
»?the money Back
«thiS iS all aBout
truSt, i don't Scam
».people
يف احلوار نسمع بائع تأشرية
الزواج امللفق أو املدبر يقنع
الصحفية الذي ادعت بأنها
ترغب يف اهلجرة اىل اسرتاليا
بأن الزواج سيبدو حقيقيًا متامًا
امام دائرة اهلجرة ،ناصحًا اياها
بأنها ستعيش مع زوجها «املدبر»
وأنهما سيذهبان معًا برحالت
استجمامية للتمويه وبانهما
سيأخذان الصور معًا ويقومان
بكل مل يقوم به زوجان عاديان
ما عدا النوم معًا .مؤكدًا هلا بأنه
ال يغش وال يبيع اوهامًا.
ويف التحقيق ايضًا متكنت
صحفية من الربنامج الصيين

تسجيل عملية بيع تاشرية زواج
من الزوج « املدبر» نفسه
الذي وعدها بأنها ستحصل
على التأشرية بغضون شهرين
اىل ثالثة لقاء مبلغ 150.000$
لنستمع اىل احلوار :
reporter: »i need to
pay
aBout
$150,000,
»?right
«yeS, that includeS
».eVerything
«how Soon will i Be
aBle to get permanent
reSidence
aFter
»?applying
«monthS, a 3-within 2
».year at the moSt
ويبدو حسب التحقيق ،ان
شبكات بيع التأشريات االحتيالية
يروجون خلدماتهم من
هذه
ّ
خالل اعالنات للتعارف وللعثور
على الزوج أو الزوجة املناسبة
املتواجدة بكثرة على االنرتنيت
ويف الصحف احمللية غري
االنكليزية .
وعمليات االحتيال ال تقتصر
على تأشريات الزواج املزيف بل
تشمل أيضًا تأشريات عمل مع
تأمني اصحاب عمل مستعدين
لكفالة الراغبني باالستقرار
يف اسرتاليا .وهذا النوع من
التأشريات جيذب بشكل خاص
الطالب االجانب الذين يدرسون
يف اسرتاليا وال يتمكنون من
البقاء هنا بعد نزع دائرة اهلجرة
جمال دراستهم من الئحة الوظائف
املطلوبة يف اسرتاليا .
وهذا ما حصل مع زوجني هنديني
سيجيمون ولينا  .فبعد أن درسا
يف أسرتاليا اخلدمات الفندقية
وبعد أن ألغت دائرة اهلجرة
هذا اجملال من الئحة الوظائف
املطلوبة ،جلأ الزوجان اىل وكيل
هجرة مسجل طلب منهما دفع
 25.000$امريكي لصاحب العمل
الكفيل لتأمني تأشرية يقائهما
يف أسرتاليا ،مع العلم أن دفع
أي مبلغ من املال لقاء كفالة
عمل يف اسرتاليا هو أمر خمالف
للقانون .
لنستمع
«now the employer Fee,
the SponSorShip Fee,
he'S going to charge
».$25,000 For that
?Sijimon: »how much
»?$25,000
that'S
right
«yeS.
».that'S uS dollarS

ويبدو أن هناك من يدفع من
 50.000$اىل  100.000$لقاء هذه
التأشرية ولقاء هذه الكفالة .
هذا مع العلم أن احلكومة
االسرتالية ضاعفت عام 2015
الغرامات املفروضة على الذين
يدفعون ما ً
ال لقاء احلصول
على كفالة عمل وعلى الذين
يتقاضون هذه االموال.
ّ
إال وكالء هجرة «مسجلني»
ال يزالون خيالفون القوانني
ويتقاضون أموال كفالة العمل
ويتخلون عن زبائنهم ما أن
يدفع هؤالء االموال .
لنستمع اىل جتربة سيجيمون
«aFter he receiVed the
money, and charged
For the ViSa and
all the money, he'S
juSt ignoring uS. hiS
phone waS completely
diSconnected and hiS
email iS tranSFerred
to another perSon.
So at the end, that
ViSa waS completely
reFuSed.
we
Feel
».awFul, awFul
ومما أظهره التحقيق ايضًا
أن عمليات االحتيال وبيع
التأشريات غري القانونية ال
تقتصر على وكالء اهلجرة بل
هي شائعة بني بعض شركات
التوظيف .ومن الشركات اليت
ضبطها حتقيق االس بي اس
شركة توظيف وتأمني تاشريات
عمل لذوي املهارات gloBal
SkillS
BuSineSS SerViceSوهلذه
الشركات مكاتب يف سيدني
وبرزبن وملبورن .وغالبًا ما يرتدد
ضحايا هذه الشركات بالشكوى
لدى الشرطة حتى ولو تكبدوا
اموا ً
ال لقاء تاشريات وهمية خوفًا
من العقوبات وخوفًا من تبديد
كل آماهلم بالبقاء يف اسرتاليا.
ودعا مركز للخدمات القانونية
يف ردفرن على لسان املسؤول
فيه احملامي شون ستيمسون كل
ضحايا هذه العمليات االحتيالية
اىل التقدم والشكوى على أمل
أن تساهم قصصهم بضبط
من يستغلون حلم التاشرية
االسرتالية.
باالمكان مشاهدة التقرير الكامل
عن هذا التحقيق اجلريء على
موقع  the Feedوعلى SBS
Viceland
املصدر :اس بي اس

 600ألف سيدة مصابة بالسكري يف أسرتاليا
و 200ألف يف نيوساوث ويلز وحدها!

يعترب مرض السكري وباء القرن
ال 21وأكرب التحديات اليت
تواجه النظام الصحي االسرتالي
وإليكم احلقائق التالية عن هذا
املرض يف أسرتاليا.
 280 -1أسرتالي يتطور لديهم
شكل من اشكال السكري يوميًا
ما يعين تعرض شخص كل 5
دقائق إلحدى عوارض االصابة
بالسكري.
 -2يف أسرتاليا حوالي 1,7
مليون شخص مصاب بأنواع
السكري املختلفة من بني
احلاالت  1,2مليون شخص
مسجلني كمصابني بالسكري.
 -3مقابل كل فرد مصاب
بالسكري يوجد شخص اخر

من عائلته يقوم برعايته وعادة
ما يطلق على هذا الشخص او
االشخاص اسم ‘liVeS with
’diaBeteS
 -4يكلف مرض السكري البالد
حوالي  14مليار دوالر سنويًا
واليوم يف حديثنا سنسلط
الضوء على السكري لدى
النساء والفتيات الصغريات
حيث أطلقت مؤسسة مكافحة
السكري يف والية نيوساوث
ويلز مبادرة بعنوان nSw‘S
 Super SheroeSواليت تهدف
إىل تسليط الضوء على السيدات
املصابات بالسكري حيث يصل
عددهم إىل  600ألف يف أسرتاليا
وحوالي  200ألف متواجدين

يف نيوساوث ويلز ومقاطعة
العاصمة كانربا.
ويعد السكري تاسع سبب من
مسببات الوفاة لدى النساء
عامليًا ،كما أن عدد حاالت
االصابة بسكري احلمل اخذة
باالرتفاع حيث تصاب سيدة من
بني  7بهذا النوع من السكري
كما أنه يتم تشخيص أكثر
من  100سيدة بسكري احلمل
يوميًا.
وترتفع نسب االصابة بالسكري
يف والية نيوساوث ويلز يف
االحياء الغربية من مدينة سيدني
واالجزاء الغربية من الوالية
بشكل كلي.
املصدرSBS :

الدخل السنوي ومستوى التعليم حددا رأي الناخبني
خبصوص تشريع زواج املثليني!
عكس االعتقاد السائد ،مل
تكن املعتقدات الدينية العامل
األساسي يف حتديد رأي وتوجه
األسرتاليني عند التصويت يف
االستفتاء الربيدي على تشريع
زواج مثليي اجلنس .فبحسب
ان السن
التقارير األخرية يبدو ّ
ومستوى
السنوي
والدخل
التعليم للشخص لعبا دورًا
اساسيًا يف حتديد توجهه.
وحبسب استطالعات الرأي جاء
أن اجليل  gen-Xأي املولودين
بني  1961و  1981يؤيدون
تشريع زواج مثليي اجلنس أكثر
من املولودين قبل عام 1961
والذين غالبًا ما صوتوا بـ «ال».
أما بالنسبة لألسرتاليني من
ّ
الفئة العمرية  34-18فكانت
نسبة مؤيدي تشريع زواج
املثليني  .%70وهذه النسبة
تنخفض لـ  %49ملن هم فوق
سن الـ .65
واليوم اشار تقرير للـ SBS
استند إىل دراسة قامت بها
جامعة كوينزالند أن العمر كان
أحد أهم العوامل يف حتديد
رأي املستطلعني ولكن الدخل
السنوي ومستوى التعليم كانا
أيضًا من العوامل األساسية
اللذان حددا تصويت الشخص
بـ «نعم» أو «ال».
ويف تقرير اجلامعة الذي أشرف
عليه الربوفيسور FranciSco
 peraleSوطالبة الدكتوراه
فإن نسبة
ّ alice campBell
من صوتوا ـ «نعم» يف أسرتاليا
املستوى
باختالف
ختتلف
التعليمي فمث ًال:
 %77,9من محلة الشهادة
اجلامعية صوتوا بـ «نعم»
 %64,5من محلة شهادة الـ

certiFicate/ diploma
صوتوا بـ «نعم»
 %76,7من خرجيي املدارس
الثانوية صوتوا بـ «نعم»
أما من مل ينهوا دراستهم
ّ
الثانوية وصوتوا بـ «نعم»
فكانت %58,3
الدراسة اخذت املعتقدات الدينية
ً
وأن
خاصة
بعني االعتبار ايضًا
ّ
مولت وروجت
املؤسسات الدينية ّ
حلملة الـ «ال» %77,4 .من
األسرتاليني الذين ال ميارسون
أو يتبعون أي ديانة صوتوا بـ
صوت  %47من
«نعم» يف حني
ّ
املتدينني بـ «نعم» فقط.
وبالنسبة للدخل السنوي وعالقته
بتوجه األسرتاليني عند التصويت
على تشريع زواج املثليني افادت

بأن األسرتاليني من
الدراسة
ّ
ذوي الدخول املرتفعة upper
 income Bracketمييلون
أكثر لتأييد تشريع زواج املثليني
من غريهم.
ويف اخلتام افادت الدراسة أن
األسرتاليني من اخللفيات االثنية
املختلفة هم أكثر واشد املعارضة
لتشريع زواج املثليني إىل جانب
الرجال بشكل عام واألسرتاليني
املتقدمني بالسن.
وبالنسبة للواليات واملقاطعات
األسرتالية يبدو ان والية
فكتوريا أكثر الواليات تأييدًا
لتشريع زواج املثليني اذ يشكل
نسبة املؤيدين حلملة الـ «نعم»
.%69,5
املصدرSBS :

القهوة الالمعة تصل إىل أسرتاليا!

كنا قد مسعنا عن القهوة
امللونة بألوان قوس القزح
او ال  latteالذهبية .ولكن
قهوة مطلية بطبقة المعة من ال
 glitterفهذا هو اجلديد لدينا
اليوم
حيث بدأت شركة coFFee
األسرتالية
By di Bella
ببيع فناجني قهوة من نوع
الكابتشينو مغطاة بطبقة من
الذهب و األملاس اليت تدهش
االنظار جبماهلا حيث يتم اضافة
طبقة من ال  glitterالقابل
لألكل واملكون من سكر مطحون
وألوان صاحلة لألكل أيضًا.
وكانت فكرة هذه القهوة بدأت
من أملانيا ومن ثم انتقلت إىل
اهلند و اململكة املتحدة ،أما عن
أنواع القهوة الغريبة املوجودة

يف املقاهي االسرتالية فيقدم
أحد املقاهي يف مدينة ملبورن
مزيج عبارة عن قهوة وافوكادو
معًا وتسمى ' 'aVolatteحيث
يقدم مقهى truman caFe
القهوة يف حبة أفوكادو مفرغة
من الداخل وجاءت فكرة تقديم
القهوة بهذه الطريقة عن طريق
مزحة قام بها أحد املوظفني يف
املقهى ومن ثم نالت الفكرة
اعجاب اجلميع ومت بالفعل
تقدميها للزبائن ويبدو أن سعر
هذه القهوة ال خيتلف كثريا عن
القهوة اليت يشربها الفرد يف
املقهى ذلك ألن شرب القهوة
من حبة االفوكادو يوفر وقت
غسل الفنجان الذي كانت
ستقدم فيه القهوة للزبون.
املصدرSBS :
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اســرتاليا يف أسبوع

مزيد من الدعم ملدارس
لغات اجلاليات

السيناتور عن أمة واحدة يعلن انشقاقه
وزارة اهلجرة تطبق شرط خلو
عن حزب بعد ساعة من ادائه القسم السجل اجلنائي على حاملي التاشريات
(الفيزا) املؤقتة

أنينغ محاطا بربناردي وليوجيلم

قام السيناتور عن حزب أمة واحدة
 Fraser anningوالذي ّ
حل
مكان مالكوم روبريتس بإعالن
انشقاقه عن احلزب بعد ادائه
للقسم الدستور بدقائق مؤكدًا
انه سيشغل املقعد يف جملس
الشيوخ كمستقل.
وحبسب التقارير الصحافية
قام كل من السيناتور DaviD
حزب
عن
LeyonhjeLM
الدميقراطيني األحرار و cory
 BernarDiعن حزب احملافظني
مبرافقة السيناتور اجلديد إىل
جملس الشيوخ بعد تأديته
القسم يف حني جلس زمالؤه عن
حزب أمة واحدة يشاهدون.
زعيمة حزب أمة واحدة بولني
هانسون شرحت بعدها بإعالن

سيتم تقديم مزيد من الدعم
ّ
يتعلمون
للطالب الصغار الذين
يف مدارس لغات اجلاليات
وذلك مبوجب شراكة جديدة بني
حكومة نيو ساوث ويلز وجامعة
سيدني.
وأعلنت رئيسة احلكومة غالديس
برجيكليان باالشرتاك مع وزير
املالية فيكتور دومينللو ووزير
التعددية الثقافية راي ويليامز
ّ
هذا األمر الذي سيساعد أكثر
من  34000طالب وطالبة على
دراسة لغات اجلاليات خارج
أوقات الدوام املدرسي.
وقالت السيدة برجيكليان:
«تقوم حكومة نيو ساوث ويلز
بعقد اتفاق شراكة مع إحدى
اجلامعات الطليعية يف العامل،
أال وهي اجلامعة األوىل يف
أسرتاليا ،لتنفيذ برنامج مدارس
لغات اجلاليات».
شخصيا طالبة يف
«ومبا أنين
ً
إحدى مدارس اجلاليات ،فإنين
جدا بأن أكون رئيسة
فخورة ً
حكومة تلتزم مبساعدة الطالب
املصممني على االلتحاق بدراسة
خارج املنهاج املدرسي».
مبوجب الشراكة مع حكومة نيو
ساوث ويلز ،ستقوم جامعة
سيدني مبا يلي:
• توفري موارد تعلميمية وأنشطة
ّ
تعلم وأدوات تقييم؛
• تسهيل إدارة عمليات التسجيل
يف املدارس وتسجيل مشاركة
الطالب؛

مهنية
• تقديم منح دراسية
ّ
ّ
ملدرسي لغات اجلاليات؛
للتعلم
ّ
لتتبع
مرور
جوازات
تقديم
•
ّ
التقدم الذي حيرزه الطالب يف
ّ
ّ
تعلمهم.
ّ
«لتعلم
وقال السيد ويليامز:
لغة ثانية فوائد عديدة ،وهذا
يقدم املوارد الالزمة
الربنامج
ّ
إلعطاء الطالب أفضل فرصة
ّ
والتعلم .كما أنه سيتيح
للتنمية
ملدارس لغات اجلاليات أن
تنمو».
ّ
نتكلم أكثر من  200لغة
«إننا
يف نيو ساوث ويلز ،ووجود
مبادرات كهذه هو ما سيساعدنا
على احلفاظ على ذلك اجلزء
اهلام من ثقافتنا».
وقال السيد دومينللو« :هذا
االستثمار سيجعل نيو ساوث
ويلز يف وجه الصدارة يف
القيادة واالبتكار يف ميدان
ّ
وستوفر هذه
تعليم اللغات.
للمدرسني
تتيح
الشراكة بيانات
ّ
واحلكومة اختاذ قرارات أفضل
يف املستقبل».
ويأتي إعالن هذا اليوم يف
أعقاب التزام ُأعلن عنه يف وقت
سابق من هذا العام الستثمار
مبلغ  10,9مليون دوالر إضايف
يف مدارس لغات اجلاليات
بهدف زيادة عدد الطالب الذين
ّ
يتعلمون لغات جالياتهم.
وسائل اإلعالمBeau | :
رئيسة احلكومة|
MitcheM
0418 151 808

صحفي سبب عدم مرافقة
اعضاء حزبها للسيناتور اجلديد
مؤكدة أنها رفضت دخول أربعة
من موظفي السيناتور اجلديد إىل
قاعة اجتماع احلزب صباح اليوم
العتبارهم غري أوفياء للحزب
األمر الذي جعل السيناتور اجلديد
يغضب ويغادر االجتماع.
ويف حني خسر حزب أمة واحدة
المتالكه
روبريتس
مالكوم
اجلنسية الربيطانية خيسر احلزب
اليوم أحد مقاعده األربعة
يف جملس الشيوخ النشقاق
 anningعنه األمر اذي يضعف
من موقف هانسون كإحدى
األحزاب املمسكة مليزان القوى.
املصدرsBs :

أسرتاليا تتجه لتجريم استغالل الصور
العارية بعد االنفصال

تعتزم احملكمة الفيدرالية يف
تشريعات
اقرتاح
أسرتاليا
تفرض غرامات مادية على
الذين يستغلون صورا عارية
للشركاء بعد انتهاء العالقة.
وقالت قناة اي بي سي
موقعها
على
األسرتالية
االلكرتوني إن مشروعا يتضمن
فرض عقوبة على التقاط صور
عارية دون موافقة الشريك،
ومشاركتها ،وحتى التهديد
مبشاركتها مع آخرين قد اقرتب
من شكله النهائي وذلك بعد
فرتة صياغة امتدت حنو عام.
وتوصلت آخر دراسة شاملة إىل
أن واحدا من بني كل مخسة
أسرتاليني كان قد تعرض
إلساءة سببها مثل هذه الصور.
وقال مكتب مفوضية السالمة
االلكرتونية إنه من املتوقع أن
يعرض القانون أمام الربملان
قبل انتهاء العام.
وتتضمن العقوبات املدنية
جمموعة من احللول منها توجيه
إنذار قضائي وتوقيع تعهدات
قضائية ملزمة وذلك للتسريع
يف عملية إزالة الصور من على
مواقع اإلنرتنت.
وتقول نيكوال هينري ،األستاذة
املشاركة يف جامعة ، rMit
واليت أجرت حبثا حول موضوع
اإلساءة عرب استخدام الصور
العارية ،إن القوانني احلالية
«غري كافية».
وكانت وسائل اإلعالم قد
تناقلت مؤخرا خربا مفاده أن
موقع فيسبوك قد طلب من
مستخدميه أن يرسلوا صورهم
عراة وفيديوهات هلم بهدف

التعرف على صورهم العارية
وحجبها يف حال محلها مسيؤون
على فيسبوك يف املستقبل.
وتوضح جريدة ديلي تلغراف
الربيطانية أن نظام فيسبوك
سيخلق بصمة رقمية للصورة
حبيث يتم متييزها يف املرة
التالية اليت يتم فيها حتميلها
وبالتالي حتجب على حنو
تلقائي ،واهلدف من ذلك اختاذا
اجراء استباقي بدال من انتظار
حتميل الصور ومن ثم العمل
على حموها فور التبليغ عنها.
ويتم جتربة هذه امليزة يف
أسرتاليا ومن ثم ستجري
التجربة يف كل من بريطانيا
وأمريكا وكندا.
وتصل عقوبة تداول صور
عارية دون موافقة الشخص
إىل السجن عامني يف بريطانيا،
لكن التحدي ال يزال قائما
حتديدا فيما يتعلق بالصور
املنتشرة على وسائل التواصل
االجتماعي.
وكانت بي بي سي قد عرضت
سلسلة تقارير العام املاضي
حتت عنوان «العار»  -من
ضمنها حتقيق خلص إىل أن
آالفا من األشخاص يف منطقة
مشال افريقيا والشرق األوسط
وجنوب آسيا ،وأغلبهم من
النساء ،يتعرضون للتهديد
واالبتزاز والوصم بالعار بسبب
صور خاصة شخصية أو صور
جنسية هلم ،خاصة مع انتشار
تكنولوجيا اهلواتف احملمولة
التواصل
وشبكات
الذكية
االجتماعي.
املصدر :بي بي سي

اصدرت وزارة اهلجرة وجاية
احلدود قرارًا سيجري مبوجبه
وابتداء من  18تشرين ثاني
نوفمرب تطبيق شرط التزام حامل
االقامة املؤقتة من خلو سجله
من اي سلوك جنائي واال فانه
سيتم الغاء تاشريته.
وكان هذا الشرط مطبق على
االنتقالية
التاشرية
حاملي
 BriDging visa eوعلى
حاملي تاشرية الزيارة اال ان
الوزارة ستبدأ بتطبيقه على
حاملي التأشريا املؤقتة عمومًا.
وتشرح الوزارة يف بيان صدر
عنها الشروط اجلديدة واليت
ستدخل حيز التنفيذ يف  18من
هذا الشهر.
وحبسب القرار اجلديد فان
شرطي  8303و  8564سينطبقان
على حاملي التأشريات املؤقتة

مثل تاشريات الدراسة والعمل
واالستثمار املؤقتة.
ومينع هذان الشرطان على
حامل االقامة املؤقتة وفق هذه
التاشريات االشرتاك يف اي
سلوك جنائي تصل عقوبته اىل
احلبس الثين عشر شهرًا واال
فانه سيتم الغاء تاشريته.
ويشري املوقع االلكرتوني لوزارة
اهلجرة ومحاية احلدود االسرتالية
اىل ان عدد التاشريات اليت
الغيت قد زاد بنسبة  10مرات
عن االعوام االخرية.
وقامت وزارة اهلجرة مؤخرا
باصدار تعديالت على شروط
منح التاشريات اىل اسرتاليا
من بينها فرض منع ملدة عشر
سنوات على من يعطي معلومات
كاذبة للحصول على التأشرية.
املصدرsBs :

مهلة  24ساعة الخالء حمتجز مانوس قبل
اللجوء للقوة

منحت حكومة بابوا نيو غيين مهلة
قدرها  24ساعة لطاليب اللجوء
يف مانوس الخالء مركز االحتجاز
واال فانها ستقوم باخراجهم منه
بالقوة.
ويتمرتس مئات من طاليب
اللجوء يف مركز االحتجاز الذي
اغلقته السلطات رمسيا يف 31
تشرين اول اكتوبر وميتنعون عن
مغادرته.
ويعاني طالبو اللجوء يف مركز
مانوس من انقطاع املاء والغذاء
عنهم منذ احد عشر يومًا فيما
حذرت االمم املتحدة من بوادر
ازمة انسانية تطال احملتجزين.
وقد رفضت حكومة باوبا نيو غيين
دعوات اطلقتها االمم املتحدة
هذا االسبوع العادة اخلدمات
اىل مركز احتجاز مانوس حمذرة
من انها ستسخدم القوة الخراج
طاليب اللجوء والقاء القبض على
من يواجهها منهم.

وقد امهلت السلطات يف بابوا
نيو غيين طاليب اللجوء حتى
نهاية االحد ملغادرة املركز
حبسب ما ذكر طالبو جلوء لوكالة
رويرتز لالنباء.
ومن غري املعروف حاليا السبب
الذي ادى بسلطات بابوا نيو
غيين اىل اعطاء هذه املهلة.
وقد تزايد الضغط خالل االيام
االخرية على طاليب اللجوء والذين
تعود اصوهلم اىل افغانستان
وايران وماينمار وباكستان
وسري النكا وسوريا من اجل
اخالء مركز مانوس واالنتقال اىل
ثالثة مراكز مؤقتة مت انشاؤها
الغراض ايوائهم.
وقد اختار بالفعل عدد من طاليب
اللجوء االنتقال اىل مراكز االيواء
املؤقتة اال ان حوالي  400طالب
جلوء مازالوا باقني يف مركز
ماتوس ويرفضون اخلروج منه.
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

 150ألف مرت ستزاد إىل مساحته احلالية:

الكـوستابـرافا بـاق ...ويـتمـ ّدد
تنتهي الثالثاء املقبل
احملددة
املهلة
جملس
إلنهاء
واإلعمار
اإلمناء
ّ
املتعلقة
الدراسة
مطمري
بتوسيع
الكوستابرافا وبرج
محود ــــ اجلديدة.
ال
اآلن،
حتى
يوجد لدى اجمللس
تصور واضح حول
االقرتاحات الواجب
وفق
اعتمادها،
ما تؤكد مصادر
اجمللس .يف هذا
يبدو
الوقت،
أن توسيع مطمر
الكوستابرافا قد ال
حيتاج اىل انتظار
« بري و قر ا طية »

هديل فرفور

الكوستابرافا سيستقبل يوميا نحو  2150طنا مع انضمام نفايات الشوف وعاليه
(هيثم املوسوي)

القرارات الوزارية ،إذ ان هناك خمططًا يقضي
بزيادة  150الف مرت مربع على مساحة املطمر
احلالي ،ما يعيد طرح املخاوف املتعلقة بسالمة
الطريان مع ازدياد «نشاط» املطمر املالصق
للمطار الدولي يف السنوات ُ
املقبلة.
من املقرر ختصيص مساحة  150ألف مرت مربع
إضافية لتوسيع مطمر الكوستابرافا ،حبسب
صاحب شركة «جهاد للتجارة واملقاوالت»
امللتزمة أعمال إنشاء املطمر ،جهاد العرب .وقال
العرب يف اتصال مع «األخبار» إن جملس اإلمناء
واإلعمار أطلعه منذ فرتة على تصميم أولي يقضي
بتوسيع املطمر عرب استصالح عقار جماور« ،إال أن
اجمللس مل يبحث معنا حتى اآلن أي تفاصيل
ّ
تتعلق مبخطط التوسيع وباالقرتاحات التقنية».
ّ
جتدر اإلشارة اىل أن اخلرائط املتعلقة بإنشاء
مطمر الكوستابرافا ُتفيد بأنه مت ردم حنو 160
ألف مرت مربع ،وأن املساحة كلها مت ختصيصها
إلقامة املطمر احلالي ،ما يعين أنه سيتم توسيع
املطمر عرب زيادة مساحة مماثلة (تقريبا) للمساحة
اليت كانت خمصصة له.
ولفت العرب اىل أن االرتفاع األقصى املسموح
به للمطمر هو تسعة أمتار« ،نظرا لوجوده يف
نطاق املطار ،خبالف مطمر برج محود ــــ اجلديدة،
امكانية

حيث هناك
لالرتفاع أكثر».
وكان قاضي االمور
املستعجلة يف بعبدا،
القاضي حسن محدان،
اختذ يف  31كانون
الثاني املاضي قرارًا
بإقفال املطمر بعدما

العرب :االرتفاع
األقصى املسموح
به للمطمر هو
 9أمتار نتيجة
القرب من املطار

ُ
«ي ّثل خطرًا على حركة
خلص اىل أن موقعه ُ
الطريان قد يزداد مع الوقت بسبب جذبه
الطبيعي للطيور» ،فضال عن إثارة القرار مسألة
دفن النفايات بشكل غري مطابق للمواصفات .إال
أن حمكمة اإلستئناف قررت يف  18أيلول وقف
ّ
تعلل قرارها ،نتيجة
تنفيذ احلكم من دون أن
الضغوطات اليت مورست بدافع غياب البديل
الذي ُيّنب عودة النفايات اىل الشارع.
هذا السياق يأتي يف ّ
ظل إعادة طرح املخاوف اليت
يثريها توسيع املطمر يف تلك املنطقة على حركة
الطريان ،خصوصا مع زيادة «نشاط» املطمر عرب
ازدياد نسبة النفايات الواجب طمرها مع انضمام
نفايات الشوف وعاليه ومشوهلا بعمليات الطمر.
وحبسب التقديرات ،فإن املطمر يستقبل حاليا
حنو  1500طن يومياُ ،
وتقدر نفايات الشوف
وعاليه بنحو  650طنًا يوميا ،ما يعين أن املطمر
سيستقبل حنو  2150طنًا يوميًا.
مصادر يف جملس االمناء واإلعمار أشارت اىل

تصور واضح حول
أنه ال يوجد حتى اآلن أي
ّ
ألن
املخطط املزمع تنفيذه لتوسيع املطمرين
ّ
اللقاءات املخصصة مع االستشاريني مل تنعقد
بعد ،علما أن الثالثاء ُ
املقبل تنتهي املهلة اليت
منحتها احلكومة اللبنانية للمجلس من أجل إعداد
دراسة توسعة املطمرين.
هذا األمر يعين عمليا ،أن إعداد الدراسة الالزمة
ستستغرق وقتا أكثر مما كانت احلكومة وضعته،
وبالتالي سيتم تأجيل املباشرة يف تنفيذ مشروع
التوسعة .وتقول املصادر نفسها« :حتى لو
أنهينا الدراسات واإلستشارات ،سنراسل من؟»،
يف إشارة اىل استحالة عقد جملس الوزراء يف
الوقت الراهن اي جلسة بسبب الوضع السياسي
املتأزم واملتمثل بغياب رئيس احلكومة سعد
احلريري.
ّإال أن تأخري إجناز الدراسات وبالتالي تأجيل
املباشرة مبشاريع التوسعة يطرح خماوف من
امكانية احتواء األزمة الحقًا يف حال مل يتم
االلتزام مبواعيد التلزيم والتنفيذ يف ظل تسارع
بلوغ املطمرين طاقتهما اإلستيعابية.
صاحب شركة «خوري للمقاوالت» ،امللتزمة أعمال
مطمر برج محود ــــ اجلديدة ،داني خوري أكد يف
اتصال مع «األخبار» أنه مل ُي ّ
تصور
بلغ بعد عن أي
ّ
مرتقب ،الفتا اىل «صعوبة خيارات التوسعة يف
موقعه ُ
احملاصر باألراضي املشغولة» ،ومؤكدًا
رجح
ي
ما
مرتا،
13
عن
الطمر
ارتفاع
جتاوز
استحالة
ُ ّ
خيار الردم اإلضايف للبحر .وهنا ،تربز معضلة
أخرى ،تتمثل بصعوبة التفاوض مع شركات
النفط يف تلك املواقع .هذه الشركات قادرة
على عرقلة املشروع ،وفق ما ُيفيد العارفون يف
امللف.
أما عن التكلفة اإلضافية ملشروع التوسعة،
ّ
ّ
تتضح بعد ،يف انتظار اعتماد اقرتاحات
فإنها مل
يتوصل اليها اجمللس باالتفاق مع اإلستشاريني.
جتدر اإلشارة اىل أن مناقصة تلزيم أعمال مطمر
برج محود ــــ اجلديدة ّ
كلفت  109ماليني دوالر
ّ
فضال عن أن مناقصة االشراف على املطمر كلفت
 463ألف دوال ،فيما كلفت مناقصة تلزيم أعمال
مطمر الكوستابرافا  60مليون دوالر ،إضافة اىل
صصت ملناقصة اإلشراف على
 450ألف دوالر ُخ ّ
املطمر.

أقرت خطة النفايات احلكومية حنو
واىل ذلك،
ّ
 90مليون دوالر كـ «رشى» للبلديات احمليطة
باملطامر 40 ،مليونًا منها «حوافز» لبلديات برج
محود واجلديدة ــــ البوشرية ــــ السد والشويفات
وبرج الرباجنة واملنطقة اخلدماتية الثانية (الشوف
وعاليه) ،و 50مليون دوالرلـ «تغطية مشاريع
إمنائية يف البلدات ُ
احمليطة بكل من املطامر
الثالثة وموزعة على أربع سنوات على أن ُيعد
مشروع قانون برنامج لتمويل هذه املشاريع».

ترامب ــ بوتني :التزام «جنيف»...

حنو تعديل دســتوري وانتخابات
بعد أشهر على «إعالن هامبورغ»
األمريكي ــ الروسي حول اتفاق
«ختفيف التصعيد» يف اجلنوب
السوري ،عاد رئيسا البلدين
ليضعا ،يف بيان مشرتك،
مجلة من التفاهمات حول مسار
«التسوية السياسية» ،أعادت
تعريف حمادثات جنيف كطريق
وحيد للحل .ومن دون إقحام أي
تفاصيل عن عملية انتقال سياسي
مسبق ،اكتفى البيان بالتأكيد
على القرار األممي  2254كمرجعية
رئيسية تقود إىل تعديل دستوري
وانتخابات.
محل اليومان املاضيان تطورات
الفتة يف املشهد السوري ،على
اجلانبني امليداني والسياسي،
ما بني معارك مدينة البوكمال
احلدودية والبيان املشرتك الذي
خرج عن الرئيسني األمريكي انسحب الجيش إىل أطراف مدينة البوكمال الجنوبية والشرقية (أ ف ب)
والروسي من فييتنام؛ بشأن رؤية البلدين «املتفق
عليها» حلل النزاع ،الذي تضمن نقاطًا مهمة حول
مسار «التسوية السورية» ،تعكس تغريات الفتة
يف مقاربة واشنطن لطبيعة احلل السياسي.
فقد متكن «داعش» من العودة إىل داخل مدينة
البوكمال ،عرب هجوم واسع شنه ضد اجليش
السوري وحلفائه هناك .وشهدت أحياء املدينة
اجلنوبية اشتباكات عنيفة بعد دخول «داعش»
إىل أحيائها الشمالية ،إثر انسحاب وحدات
اجليش وحلفائه حتت ضغط هجمات التنظيم،
الذي استخدم خالهلا عددًا كبريًا من املفخخات
واالنتحاريني .الرتاجع األخري للجيش أفضى إىل
متركزه على أطراف املدينة اجلنوبية والشرقية،
وسط استمرار االشتباكات يف املناطق احملاذية
هلا من اجلنوب الغربي .وكثف سالح اجلو غاراته
اجلوية على مواقع التنظيم داخل البوكمال ،ويف
ريفها الغربي املالصق لنهر الفرات ،بالتوازي مع
حترك مقابل للجيش على جبهة امليادين باجتاه
اجلنوب الشرقي ،على أطراف البادية احملاذية
لقرى وادي الفرات من اجلنوب .ومتكن من التقدم
ملسافة تزيد على  10كيلومرتات ،على هذا احملور.
ويهدف هذا التحرك املدعوم بقوة نارية كثيفة،
اىل إشغال التنظيم على جبهتني خمتلفتني ،مبا
خيفف من زخم املعارك يف البوكمال ،ذات األهمية
االستثنائية .ويف موازاة ذلك ،سيطرت «قوات
سوريا الديوقراطية» على ناحية البصرية على
الضفة الشمالية لنهر الفرات.
وأتت التطورات األخرية يف الشرق ،بالتوازي
مع بيان مشرتك صدر عن الرئيسني األمريكي
والروسي ،فالديري بوتني ودونالد ترامب ،بعد
اجتماعهما على هامش منتدى التعاون االقتصادي
لدول آسيا واحمليط اهلادئ (أبيك) املنعقد يف
كرس
فييتنام .البيان الالفت يف مضمونه؛
ّ
«التفاهمات» بني موسكو وواشنطن ،اليت أفرزت
اتفاقات «منع التصادم» حول نهر الفرات ويف
البادية قرب التنف؛ كما اتفاق «ختفيف التصعيد»
يف اجلنوب .كذلك ،أعاد اصطفاف البلدين خلف
مسار احملادثات يف جنيف ،كأساس ألي حل
يف سوريا .إذ أكد البيان املشرتك أنه «ال حل
عسكريًا للنزاع يف سوريا» ،وأن احلل السياسي
ّ
وذكر فيه
من خالل مسار جنيف وفق القرار .2254
الطرفان بتصرحيات الرئيس السوري بشار األسد
حول التزامه بـ»عملية جنيف وتعديل الدستور
واالنتخابات» وفق مضمون القرار  .2254ومن
الالفت أنه مل حيدد طبيعة االنتخابات املقصودة
بالنص ،وخاصة أن األسد كان قد حتدث عقب
استقباله رئيس الوفد الروسي إىل أستانا
ألكسندر الفرينتيف ،يف دمشق ،عن انتخابات
نيابية فقط.
كذلك أكد الطرفان االلتزام بـ»سيادة ووحدة
ودعوا كل
واستقالل سوريا ،والطائفيتها».
َ

األطراف السورية إىل املشاركة يف عملية جنيف
ودعم اجلهود إلجناحها .وطالب البيان بـ»التطبيق
وااللتزام الكامل بالقرار األممي ،مبا يف ذلك
التعديل الدستوري واالنتخابات احلرة والعادلة حتت
إشراف األمم املتحدة ووفق أعلى معايري الشفافية
الدولية ،مع مشاركة مجيع السوريني املؤهلني
لذلك ،مبن فيهم من يف املهجر (الالجئون)».
ويبدو هذا البند بعيدًا عن طرح إقرار دستور جديد
للبالد ،لكونه اكتفى باحلديث عن تعديل للدستور
احلالي.
وعلى اجلانب امليداني ،أوضح البيان تفاهم
الطرفني حول «تعزيز قنوات التواصل العسكرية
املفتوحة بني اخلرباء العسكريني ،لضمان سالمة
القوات الروسية واألمريكية ومنع تصادم القوات
الشريكة اليت تقاتل ضد (داعش) ،وإكمال تلك
اجلهود حتى هزية التنظيم بالكامل» .وذكر أن
بوتني وترامب «ناقشا أهمية مناطق ختفيف
التصعيد اليت مت التوصل إليها ،يف ختفيف العنف
وإيصال املساعدات ،وإنفاذ وقف إطالق النار».
واستعرضا اتفاق «ختفيف التصعيد» اخلاص مبنطقة
اجلنوب السوري .ورحب البيان مبذكرة التفاهم
اليت مت التوصل إليها يف الثامن من تشرين الثاني
يف عمان ،بني األردن وروسيا والواليات املتحدة،
بشأن «اتفاق اجلنوب» .وأكد على أن مراقبة هذا
االتفاق سوف تستكمل عرب مركز املراقبة يف عمان،
مبشاركة فرق خرباء؛ أردنية وروسية وأمريكية.
وأشار إىل أن هذه املذكرة سوف تعزز تنفيذ بنود
االتفاقية ،مبا يف ذلك «تضمني حتييد كل القوى
اخلارجية واملقاتلني األجانب من املنطقة ،لضمان
استقرار السالم».
وتركز النقطة األخرية على املطالب اإلسرائيلية
ــ األردنية اخلاصة حول االتفاق ،واليت تنضوي
على انسحاب مقاتلي حزب اهلل وأي قوات إيرانية
وعراقية ،من مسافة حمددة عن حدود األردن
واجلوالن احملتل .وكانت هذه النقطة مثار اهتمام
إسرائيل اليت بدت غري راضية عن مضمون اتفاق
«ختفيف التصعيد» املعلن ،إذ ّ
كثفت نشاطها
الدبلوماسي مع موسكو وواشنطن ،لضمان مراعاته
مصاحلها هناك.
واستجلب احلديث عن مذكرة التفاهم اجلديدة
استجابة إسرائيلية سريعة ،إذ أعرب وزير التعاون
اإلقليمي تساحي هنجيب ،عن وجود «شكوك» جتاه
االتفاق ،مضيفًا للصحافيني إنه «ال حيقق مطلب
إسرائيل الذي ال لبس فيه ،بأال حتدث تطورات تأتي
بقوات حزب اهلل أو إيران إىل منطقة احلدود يف
الشمال» .يف موازاة ذلك ،نقلت وكالة «رويرتز»
عن مسؤول يف وزارة اخلارجية األمريكية ،قوله
إن روسيا وافقت على «العمل مع النظام السوري
على إبعاد قوات مدعومة من إيران إىل مسافة
حمددة» من هضبة اجلوالن احملتلة ،فيما مل ّ
تعلق
موسكو حول هذه النقطة.
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مقاالت وتـحقيقات

مـرحلة ما بعد داعش  ...واجتاهات املواجهة
أمني حطيط
مع دحر اإلرهاب عن البوكمال وسقوط داعش يف املنطقة
السورية الشرقية على احلدود مع العراق تكون املنطقة قد
طوت صفحة سوداء من صفحات العدوان األجنيب الذي
استهدفها مستعمال أدوات حملية وإقليمية إلنفاذ مشروعه،
وتكون سورية وحمور املقاومة واحللفاء قد كتبت السطور
األخرية يف هذه احلرب الكونية اليت استهدفتها وبعد هذا
تدور يف الذهن أسئلة حول اجتاهات املواجهة بعد البوكمال يف
سورية واملنطقة من حيث الطبيعة واألطراف واملسارات.
لقد كانت داعش اليت تطوى صفحتها اآلن مع حترير البوكمال
األداة الرئيسية لأمريكا للعودة إىل العراق وللدخول إىل
سورية يف خطة وضعتها بإحكام شديد وأنشأت لتنفيذها
حتالفا دوليا خارج قواعد القانون الدولي وخارج الشرعية
الدولية ومنافيًا للسيادة الوطنية السورية ،من اجل فرض
مشروعها بالسيطرة على املنطقة ،ومع سقوط األدوات يكون
مربرا السؤال عن مسار السياسة األمريكية يف املنطقة خاصة
سورية بدءا مبا أرسته أمريكا فيها من قواعد عسكرية وصوال
إىل البحث عن األهداف والسبل واخلطة اليت ستعتمدها أمريكا
لتعويض الفشل االسرتاتيجي يف امليدان السوري.
نقول هذا رغم ان داعش اليت تفرق مجعها وتشتتت قواها بني
فئة نقلتها أمريكا خارج امليدان وفئة التحقت بأوامر أمريكية
بقسد وفئة استمرت يف امليدان تقاتل بنهج وأسلوب جديد
وهي تتشكل من بضع من مئات املسلحني الذين قد يصل
عددهم على جانيب احلدود السورية والعراقية إىل حوالي 1500
مسلح على حد ما تروج أجهزة املخابرات واإلعالم الغربي ،ما
يفرض على سورية وحمور املقاومة متابعة العمل حتى اإلجهاز
النهائي عليها مهما كانت األعداداملتبقية.
بيد أننا ننظر إىل ما تبقى من داعش يف امليدان على أساس
انهم جيوب وخاليا و جزر متناثرة ال تقوى على إعادة أحياء
التنظيم املتماسك القادر على مسك منطقة من ارض ورسم
خطوط قتال يتحصن خلفها و وضع نظام يتحكم بالناس
عربه ،فمن تبقى من مسلحي داعش حتول إىل مالحق يف
البادية حيث ال حياة وال أماكن آهلة ميكنه التحصن فيها
بل ان تنظيف األرض منهم بعمل عسكري يتكئ على اجلهد
الناري املتبوع جبهد عسكري حركي مضمون النتائج ويف
توقيتات حيددها املهاجم ،وبالتالي لن يبقى هلذه اجليوب
و اجلزر قدرة على تشكيل تهديد للمناطق املطهرة او حلم
بالعودة إىل ما كانت عليه قبل حترير البوكمال فصفحة داعش
طويت وانتهى األمر  .والبحث بعدها بات قائما عن عمل ليس
لداعش فيه وال لإلرهاب البديل حمل او أثر.
أما عن القواعد العسكرية األمريكية اليت متارس أمريكا حوهلا
سياسة الغموض املقصود ،فإن من فيها يرتاوح عدهم
حسب اإلعالن األمريكي من  440إىل 500عسكري ،يف مقابل
عدد  4500جندي وضابط حسب تسريبات استخباراتية منها
خمابرات صديقة ،وانهم موزعون على  12قاعدة عسكرية يف
كل منها ما يقارب الفوج من الوحدات اخلاصة املارينز او
سواها ومعزز بدعم ناري معترب ،وحنن نعتمد هذا الرقم يف
تناولنا للشأن ألنه األقرب للواقع وللمنطق.
تدعي أمريكا ان قواعدها جاءت ملواجهة داعش وان يف
مهامها تدريب عناصر حملية ليسند اليها قتال داعش
واستالم األرض منها بإشراف أمريكا وبدعم من طريانها،
واآلن ومع انتفاء املهمة األساس أي قتال داعش يكون
على أمريكا ان ختلي قواعدها وحترتم السيادة السورية فهل
تفعل؟
بيد أننا ال نظن ان أمريكا اليت قادت العدوان على سورية
طوال السنوات السبع املاضية ستقوم بهذا اإلخالء الطوعي
ان مل يتشكل ضغط مركب عليها يف امليدان و السياسة
حمليا وإقليميا ودوليا ،ألن أمريكا ستبدل من طبيعة مهام
القواعد لتتخذها بعد داعش ورقة ضغط و ابتزاز للمعسكر
الذي انتصر يف املواجهة من اجل أال خترج من امليدان صفر
اليدين وهنا سيكون التحدي يف وجه معسكر الدفاع عن
سورية الختيار السبل و الوسائل املناسبة للمواجهة والستثمار
االنتصار و حرمان املهزوم من االنتقاص منه و منعه من

التأثري يف القرار السوري السيادي املستقل .
وبالتوازي مع معاجلة هذين األمرين يبقى السؤال األهم
املطروح حول اجتاهات املواجهة يف سورية بعد داعش من
حيث الطبيعة واملسارات ،شامال السؤال عن مهمة وتوجه
اجليش العربي السوري وحلفائه بعد البوكمال؟
من الثابت ان هناك منطقتني رئيسيتني متبقيتني يف سورية
تستوجبان املعاجلة إلعادتهما إىل سيطرة احلكومة الشرعية
األوىل يف إدلب وحميطها والثانية مشال شرقي الفرات من
الرقة إىل احلسكة ،إضافة إىل ما يشكله وضع اجلنوب الغربي
يف مواجهة اجلوالن احملتل من أهمية ويثريه من قلق فكيف
ستكون املعاجلة؟
ونبدأ باملنطقة األوىل إدلب اليت هي اآلن حتت سيطرة
اإلرهابيني الذين جتمعوا فيها عن طريقني آما بالقوة اإلرهابية
اليت مورست ضد السكان او بالتجميع يف معرض تنظيف
املناطق السورية األخرى باملصاحلات ونرى ان معاجلتها
سيكون على مسارين ،يكون األول مرتبطًا مبخرجات آستنة
حيث ستعطي سورية الفرصة والوقت الكايف لرعاة اجتماعات
آستنة لتنفيذ خمرجاتها ما ميكن مظلة الرعاية الوفاء بالتزاماتها
يف منظومة مناطق خفض التصعيد ،والعمل يف املنطقة على
 3مراحل األوىل القيام بفرز اإلرهابيني عن املسلحني الذين
تراجعوا عن العنف واخنرطوا يف العمل السياسي ،والثاني
تطهري املنطقة من اإلرهاب كليا ،والثالث أسقاط أي حماولة
او مشروع يرمي إىل اقتطاع املنطقة عن الدولة األم وإعادتها
إىل الشرعية السورية .فإن حصل هذا يف مهلة معقولة كان
به ،وان مل حيصل فسيلجأ إىل املسار العسكري وسيجد
اجليش العري السوري وحلفاؤه أنفسهم ملزمني مبتابعة
العمل يف امليداني لتنفيذ املطلوب وفقا ملا حيقق املصلحة
السورية العليا.
أما املنطقة الثانية فهي اليت نشأت نتيجة حترك كردي برعاية
ودعم أمريكي يف معرض عمل أمريكا لتقسيم سورية او
إنشاء مناطق الفصل بينها وبني العراق وتطمع فئات كردية
تعمل حتت توجيه وإشراف أمريكي ،تطمح يف تطوير وضعها
باجتاه كياني ذاتي او واقع انفصالي ،فإننا نرى ان معاجلتها
ستكون على مسارين يكون األول ذا طبيعية سياسية منشطة
بضغط عسكري حمدود ،ويكون الثاني بالعمل العسكري
املكتمل الصفات الذي ميارسه اجليش العربي السوري و
حلفاؤه دون ان يثنيه الدعم األمريكي او القواعد األمريكية
عن هذه املهمة ،وهنا تأتي أهمية املوقف الروسي األمريكي
املعرب عنه بالبيان املشرتك قبل يومني والذي يؤكد وحدة
سورية و سيادتها ،وهو امر ليس له يف سورية إال تفسري
واحد هو التمسك بوحدة األرض السورية ورفض أي سلوك
خيفي يف ثناياه عم ًال تقسيميًا حتت أي عنوان ،ويشكل رسالة
ضمنية لألكراد بان وقت ختلي أمريكا عنهم قد اقرتب وأن
عليهم العمل بواقعية وليتعظوا مما حصل يف كردستان
العراق.

وهكذا نرى ان حترير البوكمال شكل النهاية املبدئية للحرب
العدوان على سورية وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من
املواجهة على أساس سياسي قد يلجأ فيه إىل القوة للتنشيط
والضغط وليس من اجل فتح جبهات جديدة او إطالق العمل
حبرب أخرى ،وهذا ما عناه البيان األمريكي الروسي األخري من
تركيز على احلل السياسي بعد ان استنفدت مهام األعمال
العسكرية.
نقول هذا من دون ان نغفل احلاجة إىل استكمال تطهري ما
تبقى من جيوب وجزر إرهابية متناثرة يف الداخل السوري
ألن أمرهم سيعاجل بيسر وسهولة ويف الوقت املريح للجيش
العربي السوري وحلفائه ،فوضعهم مل يعد يشكل خطرا
اسرتاتيجيا على سورية رغم ان خطرهم األمين ما زال قائما
ويستوجب املعاجلة.
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 فل 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

ما مل يرتاجع «حزب اهلل»...
ُ
الضغوط على لبنان ستتصاعد
ناجي س .البستاني
ّ
أشده
أن الصراع السعودي-اإليراني يف املنطقة هو على
ّ
الشك ّ
يف هذه املرحلة ،وإستقالة رئيس احلكومة سعد احلريري من
السعودية
الرياض ،تدخل يف سياق هذا الصراع ،جلهة قيام
ُ
مبحاولة إعادة لبنان إىل موقع غري ُمعاد للدول اخلليج ّية .وقد
ُ
عدة خالل ُ
«تيار ُ
اإلعالمية
املقابلة
كرر رئيس
مرات ّ
ّ
ّ
املستقبل» ّ
ّ
أن «الصدمة» اليت أحدثها–حبسب
اليت أجريت معه من الرياضّ ،
ّ
وصفهّ ،
بأن هذه املصلحة تكمن
متت حلماية مصلحة لبنان،
مذكًرا ّ
يف محاية أعمال الكثري من اللبنانيني يف دول اخلليج ،ويف محاية
واخلليجية .فكيف ُي ّ
توقع
العربية
الصادرات اللبنانية إىل الدول
ّ
ّ
تتطور األوضاع يف ضوء ما أعلنه احلريري عن عودة وشيكة
أن
ّ
اجلمهورية العماد ميشال
لرئيس
األمور
لتوضيح
لبنان،
إىل
له
ّ
عون بشكل ُمباشر؟.
والشخصيات حَ
املسوبة على قوى « 8آذار»
الكثري من القوى
ّ
فسرت ُ
املقابلة ّ
تراجعا من جانب السعودية ،والبعض
بأنها ُمت ّثل
ً
ّ
ّ
توقع أن تعود األمور إىل ما كانت عليه قبل اإلستقالة يف
الفعلية
لكن اخلالصة
والكالمية.
اإلعالمية
ُمقابل بعض املواقف
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
«تيار
رئيس
مع
أجريت
اليت
قابلة
امل
من
اليت ميكن إستنتاجها
ّ
ُ
وجدية
فعلية
سياسة
لبنان
تطبيق
عدم
أن
املستقبل» مفادها
ّ
ّ
ّ
عرض مصاحله ُ
املباشرة للخطر
سي
ة،
املر
هذه
بالنفس
للنأي
ُ ّ
ّ
الشديد .مبعنى أوضح الرسالة اليت حاول احلريري توجيهها،
ّ
املتوفرة لدى اجلسم اإلعالمي،
واليت تتقاطع مع كل املعلومات
ّ
ّ
مفادها ّ
ولوجستيا
ا
أمني
ل
التدخ
عن
»
اهلل
يتوقف «حزب
أنه ما مل
ً
ً
خارجية ،وخاصة يف اليمن إىل جانب ميليشيات
ساحة
من
يف أكثر
ّ
قوات «التحالف العربي»
مع
ا
عسكري
تتواجه
اليت
»
اهلل
«أنصار
ّ
ً
اللبنانيني العاملني يف كل دول
مصري
فإن
ة،
عودي
الس
بقيادة
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
التجارية واإلقتصادية واملالية
لبنان
وعالقات
،
املك
على
اخلليج
ّ
ّ
ستتأثر إىل أبعد ُ
احلدود.
مع هذه الدول
إن الورقة اليت تلعبها قوى « 8آذار» منذ أكثر من
وبالتاليّ ،
اسبوع حتى تارخيه ،جلهة عدم اإلعرتاف باإلستقالة ،والتشكيك
«تيار ُ
املستقبل» ،يف خطوة تهدف إىل تفريغ
حبرية رئيس
ّ
ّ
اإلستقالة من مضمونها وحرف األنظار عن أسبابهاُ ،م ّ
رشحة
ّ
املتوقعة قريًبا ،حبيث
للسقوط فور عودة احلريري إىل لبنان
خلفيات اإلستقالة،
مع
سيكون عندها من الضروري التعامل
ّ
وليس مع شكلها .واحلديث عن ُ
ضغوط ُمورست على احلريري،
غري يف
ي
ال
عليه،
أقدم
ما
على
ليقدم
ُ ّ
تعرض هلاُ ،
وعن تهديدات ّ
ً
إما إجياد
احتمالني:
أمام
الرمسي
لبنان
أن
حيث
شيئا،
الواقع
ّ
ّ
فإن
املرة للنأي بالنفس ،وإال
هذه
ة
كالمي
وليس
ية
جد
صيغة
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
اخلليجية ستتصاعد عليه بشكل كبري وخطري ،إىل درجة
غوط
الض
ّ
ّ
حتمل تبعاتها.
على
قادر
غري
يكون
قد
أنه
ّ
اجلمهورية
جزئيا يف يد رئيس
إن الكرة اليوم هي
وميكن القول ّ
ُ
ً
ّ
بروية وهدوء مع
اليوم،
حتى
األزمة
إندالع
منذ
تصرف
الذي
ّ
ّ
ارسا الضغوط على رئيس احلكومة
املوضوع كسًبا للوقتُ ،م ً
مبجرد ُمقابلته للحريري بشكل ُمباشر
للعودة إىل لبنان .ولكن
ّ
همة ُ
فإن ُ
امللقاة على عاتقه ُ
جدا ،جلهة
قريًبا،
ستصبح كبرية ً
ّ
امل ّ
ألن
اإلختيار بني عدم اإلستجابة للضغوط ،أو التجاوب معهاّ ،
احللول
الرمادية لن تكون قابلة للحياة من جديد .والكرة اليوم
ّ
السيد
العام
أمينه
أملح
كان
الذي
اهلل»
«حزب
يد
يف
ا
كلي
هي
ً
ّ
حسن نصر اهلل بشكل غري ُمباشر إىل إمكان إجياد املخارج ،لكن
بالتزامن مع تشديده على رفض تقديم التنازالت يف ّ
ملف اليمن!
وبالتالي ،األمور ُم ّ
األيام
يف
رشحة للدخول يف ُمفاوضات قاسية
ّ
ُ
للتوصل إىل صيغة ُترج لبنان من املأزق احلالي ،من
املقبلة،
ّ
اإلجيابية مكفولة على اإلطالق.
النتائج
تكون
أن
دون
ّ
ّ
إجيابية ،وهي
التوقعات اخلاصة بلبنان ليست
إن
وحتى تارخيهّ ،
ّ
أن «حزب اهلل» لن
تتحدث عن مرحلة ّ
ّ
شد حبال طويلة األمد ،حيث ّ
قدم إستقالته أمام الرئيس
احلكومة
ورئيس
هولة،
بس
يرتاجع
سي ّ
ُ
ُ
نيابية ُ
ستعيد تكليف احلريري من جديد ،لكن من
وأغلبية
عون،
ّ
ّ
يتم ُم ً
سبقا التوافق
مل
ما
جديدة
كومة
ح
تشكيل
ن
يتأم
أن
دون
ُ
ّ
ّ
أن «حزب اهلل» يرفض
على «النأي بالنفس» الفعلي ،مع العلم ّ
التنفيذية حتت أي عنوان ،والرئيس
السلطة
كليا إخراجه من
ُ
ً
ّ
عون ُمقتنع بعدم صوابية اللجوء إىل هكذا خيار أص ًال .وبالتالي،
الدخول
األمور حَمفتوحة على كل اإلحتماالت ،ويف طليعتها إحتمال ُ
السلطة التنفيذية ُمشابهة للشلل
يف فرتة شلل على ُمستوى
ُ
ُ
مهورية لعامني
اجل
رئاسة
موقع
طال
والفراغ التام الذي كان قد
ّ
ونصف العام ،يف الوقت الذي ستتواصل فيه ُ
املفاوضات أو
ّ
«شد احلبال» ُ
للتوصل إىل
وإقليميا،
حمل ًيا
املتبادلة،
عمليات
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
حل جديد على شكل «إعالن بعبدا» السابق ،لكن مع ضمانات
ّ
حمل ًيا
سيستمر
الصراع
فإن
وإال
ة،
املر
هذه
ا
ميداني
بتنفيذه
ّ
ً
ّ
ّ
مبوازاة الصراع اإلقليمي.

اخلـيارات املـتاحة أمـام لـبنان فـي قـضية الـحريري
ليلى نقوال الرحباني
ّ
شكلت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري من
السعودية والظروف اليت رافقتها والتهديدات السعودية للبنان،
سابقة يف تاريخ العالقات الدولية .وتلقى لبنان الرمسي تقارير
ومعلومات أفاد بها مرافقوه العائدون اىل بريوت بدونه ،تؤكد
أن الرئيس احلريري وعائلته قيد االقامة اجلربية يف السعودية،
حر يف قراراته ،األمر الذي دعا الرئاسة اللبنانية اىل
وأنه غري ّ
طلب توضيحات من السعودية حول مصريه وظروف تواجده،
ودعوة للسعودية إلطالق سراحه.
وبالرغم من اللهجة اهلادئة والالتصعيدية اليت أظهرها خالل مقابلته
التلفزيونية من السعودية ،واليت بدت الكلمة السحرية فيها
«النأي بالنفس» وتربير االستقالة بأنها بهدف إحداث «صدمة
اجيابية» ،ووعد بالعودة اىل لبنان ،إال أن املعركة الستعادته ما
زالت قائمة ،وال ُيعرف إن كانت السعودية ستسمح له بالعودة
يف وقت قريب.
ولقد رفض رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال عون
استقالة رئيس الوزراء وأقرنها بشرط عودته اىل بريوت
وتقدميها بشكل شخصي كما ينص عليه الدستور اللبناني ،وهذا
رئيسا للحكومة اللبنانية،
يعين أن احلريري ما زال  -لغاية اليوم-
ً
وهو يتمتع بكافة احلقوق واحلصانات اليت مينحها له القانون
الدولي يف هذا اإلطار.
واحلصانة هي نظام دولي تقليدي ،يتم من خالله حتصني
أشخاص عاملني باسم الدولة من املقاضاة أمام حماكم أجنبية،
كما تعين احلصانة الشخصية عدم جواز التعرض لشخصه أو حمل
إقامته أو مواكبه أثناء وجوده يف اخلارج ،كما ال جيوز بأي شكل
من االشكال إلقاء القبض عليه ،أو تفتيشه ،أو حجز حريته أو
فرض االقامة اجلربية عليه.
على صعيد القانون الدولي قامت اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية بتحديد األطر القانونية حلصانة البعثات الدبلوماسية
ّ
تنظم
حصرا ،ولغاية تارخيه ليس هناك أي اتفاقية دولية
ً
مفصل ،بل ما
موضوع احلصانة املمنوحة حلكام الدولة بشكل
ّ
زالت احلصانة اىل اليوم تعترب ثابتة من ثوابت القانون الدولي
العريف.
ولقد تطورت احلصانة املمنوحة للدولة ذات السيادة بتطور
مضامني العالقات الدولية ،إذ أن تلك احلصانة تستمد تارخيها
من القرنني السابع عشر والثامن عشر ،حني كان امللك والدولة
واحد .وكان دخول ملك اىل اقليم ملك آخر مبعرفته وإذنه يعين
صرحيا -منع القبض عليه أو املساس
نصا
ً
 وإن مل يتضمن ًً
وإنطالقا من
بكرامته أو خضوعه لوالية الدولة االخرى عليه.
هذا العرف املمتد عرب الزمن ،دخلت احلصانة لرؤساء الدول
ومن ميثلون الدولة اىل القانون الدولي ،باعتبارها قواعد جماملة
وصداقة يف العالقات الدولية.
قانونيا ،يتمتع رؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراء اخلارجية
ً
واملسؤولون الرفيعو املستوى ،حبصانات قضائية جنائية يف
القانون الدولي؛ أي أنهم يتمتعون باحلصانة الشخصية من
الوالية القضائية اجلنائية األجنبية خالل توليهم ملناصبهم .وقد
استقر القانون الدولي على أن هذه احلصانات املمنوحة لرؤساء
الدول تبقى سارية إال يف حال اتهامهم بارتكاب جرائم دولية؛
كاجلرائم ضد االنسانية ،جرائم حرب ،االبادة أو انتهاكات جسيمة
حد
حلقوق االنسان ،حيث ميكن إحالتهم اىل حماكم دولية .وقد ّ
الرأي االستشاري ملكمة العدل الدولية ( )2002من قدرة الدول
على مارسة والية قضائية جنائية على مسؤول يف احلكم ما زال
متمتعا حبصانة دولته حتى لو ّ
مت ارتهامه بارتكاب جرائم دولية،
ً
وذلك يف قضية الكونغو ضد بلجيكا ،حيث اعتربت املكمة أن
مذكرة االعتقال اليت أصدرتها بلجيكا حبق وزير خارجية الكونغو
متمتعا باحلصانة.
التهامه جبرائم دولية هو غري قانوني باعتباره
ً
ً
انطالقا ما سبق ،ومهما كانت احلجة اليت يتذرع بها السعوديون
للحد من حركة رئيس الوزراء اللبناني ،سواء كانت ملقاضاته
ّ
جنائيا داخل السعودية أو الستيائهم من التصرفات اليت قام
ً
رئيسا لوزراء لبنان،
بها مبعرض مارسته لوظيفته العامة بصفته
ً
ً
وخرقا
واضحا على السيادة اللبنانية
تعديا
يعد
فإن ما قاموا به ّ
ً
ً
لكل املواثيق واألعراف الدولية.
وعليه ،هل هناك من وسائل قانونية يستطيع لبنان أن يتصرف
من خالهلا إلستعادة احلريري؟
 حمكمة العدل الدولية :مبوجب القانون الدولي ،ال تستطيعالدول التقاضي يف هذه االمور إال أمام حمكمة العدل الدولية
اليت حيتاج التقاضي أمامها اىل موافقة الدولتني السيدتني،
متوفرا ألن السعودية لن تقبل مببدأ التقاضي.
وهذا لن يكون
ً
مع العلم أن القضايا املرفوعة امام تلك املكمة حتتاج اىل
سنوات طويلة لصدور احلكم ،وال ميلك اللبنانيون ترف االنتظار
باعتبار أن حياة الرجل وعائلته ستكون على املك.
 جملس األمن :يستطيع لبنان أن يتقدم بشكوى لجملس األمنالدولي ويتهم السعودية باحتجاز رئيس الوزراء ،ولكن أمام هذا

األمر صعوبات تتعلق مبوازين القوى يف جملس االمن ،ومدى
رغبة الدول الكربى يف حتدي السعودية كدولة غنية مقابل لبنان
الصغري .كما قد ال يستطيع لبنان أن يقدم االثباتات القانونية
اليت تؤكد االحتجاز القهري للحريري.
حيصله يف جملس األمن هو بيان يشدد
كل ما ميكن للبنان أن
ّ
على أهمية دور احلريري وضرورة احرتام سيادة لبنان وعمل
املؤسسات اللبنانية ،أي بيان سياسي قد ال جيرب السعودية على
ّ
نوعا من الضغط السياسي
اطالق سراح احلريري ،ولكنه
يشكل ً
عليها.
ً
إذا ،تبدو الوسائل القانونية غري قادرة على ّ
حل معضلة احلريري،
لذا فإن الضغوط السياسية الدولية وحدها هي اليت ميكن هلا أن
تدفع السعوديني اىل االمتثال واحرتام سيادة لبنان ،واحرتام
حصانة رئيس وزرائه ،وال أحد سوى الواليات املتحدة األمريكية
ستكون القادرة على مارسة هذا الضغوط بفعالية ،ملا هلا من
نفوذ على احلكام السعوديني ،فهل تفعلها؟.

تعاون انكليزي مع بعبدا:

نـعم الـحريري مـخطوف!
علي ضاحي
مل ترج لقاءات رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون مع
السفراء واملسؤولني الدبلوماسيني والقائم باالعمال السعودي
يف لبنان وليد البخاري مبعلومات كافية ووافية لتحسم مصري
الرئيس سعد احلريري .وتفيد معلومات عن هذه اللقاءات ان
معظم السفراء يؤكدون ان ما نشر يف االعالم هو ما يعرفونه
عن احلريري ومصريه يف السعودية ،فالفرنسيني ورغم لقاء
الرئيس اميانويل ماكرون بولي العهد السعودي حممد بن سلمان
متمسكني بأنهم مل يشعروا بأن وضع احلريري غري مريح او انه
حمتجز او موقوف واالمريكيني كذلك حيذون حذو الفرنسيني
وهذا «الغموض» الفرنسي واالمريكي تربطه مصادر دبلوماسية
لبنانية لـ»الديار» مبنظومة املصاحل وصفقات السالح اليت تربط
فرنسا والسعودية وامريكا وتعتربه جمافيا للحقيقة وفيه الكثري
من التحريف .وتكشف املصادر ان االنكليز والسفارة الربيطانية
يف بريوت وحدهم من قالوا احلقيقة وافادوا السلطات اللبنانية
ووزارة اخلارجية مبعلومات شافية وكافية .ويؤكد االنكليز ومنذ
اليوم االول لوصول احلريري اىل الرياض انه حمتجز وخيضع
لرقابة صارمة والقامة جربية بسبب تهم بالفساد واملشاركة مع
قيادات سعودية اخرى يف صفقات مالية وسالح .وابلغ االنكليز
الرئيس عون اخريا ومنذ اليوم الثاني حلادثة اعتقال احلريري ان
السعوديني اجربوا احلريري على االستقالة لتسقط عنه حصانة
رئاسة الوزارة يف لبنان وليصبح خاضغا للقانون السعودي.
ويعترب السعوديون ان احلريري مواطن سعودي وخاضغ للقانون
السعودي وحياكم وفق االنظمة الداخلية وال يسمح الحد بالتدخل
يف حماسبة احلريري ولو كان من لبنان!
هذه املعطيات اليت زودت بها بريطانيا لبنان تتقاطع مع
معلومات اضافية ميلكها املسؤولون اللبنانيون ودفعت بالرئيس
عون والرئيس نبيه بري والسيد حسن نصراهلل وعائلة الرئيس
احلريري وعمته النائب بهية احلريري والقيادات السنية الروحية
والسياسية العاقلة اىل امتصاص تداعيات االعالن عن االستقالة
وحتويلها اىل حمطة دعم وتضامن واملطالبة بعودة احلريري بعدما
تأكد انه حمتجز ومت اجباره على االستقالة بدل ان تتفجر االوضاع
يف لبنان وحتدث الفتنة املرجوة.
وتلفت املصادر الدبلوماسية اىل ان اللقاء بني الرئيس عون
والبخاري مل يكن اجيابيًا وما قاله البخاري يف االعالم عكس ما
قاله لعون وهو التمسك بأن قضية احلريري قضية سعودية
داخلية.
وتكشف املصادر ان العرض السعودي لوزير اخلارجية جربان
باسيل بزيارة السعودية ولقائه احلريري قوبل باجيابية من باسيل
ولكن مع طلب باسيل ان يكون اللقاء مع احلريري يف سفارة
لبنان يف الرياض اي يف مكان حمايد وخارج رقابة املخابرات
السعودية .وتلفت املصادر اىل ان اجلواب السعودي على طلب
باسيل مل يأت حتى الساعة.
وتلفت املصادر اىل ان رئيس اجلمهورية ينتظر عودة البطريرك
املاروني بشارة الراعي من السعودية واالطالع منه على نتائج
زيارته واذا ما التقى احلريري وماذا اخربه لتبدأ املرحلة الثانية
وهي مرحلة املطالبة الدبلوماسية بإستعادة احلريري اىل بلده
والضغط املستمر على السلطات السعودية لتحقيق هذا االمر ولو
ابتداء من
اقتضى االمر الذهاب اىل االمم املتحدة وجملس االمن
ً
منتصف االسبوع املقبل .وتستغرب املصادر االصرار السعودي
على التعاطي بسلبية مع لبنان وبسلوك درب التصعيد والتهديد
مع لبنان وحماولة جعله ساحة لتصفية احلساب مع ايران وحمور
املقاومة او توتري االجواء او نسف االستقرار اللبناني.
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مــقاالت وتـحقيقات

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
هكذا خلعت»أم ماريا» احلزام الناسف وعدلت عن
القيام بعملية انتحارية ضد مركز للجيش يف عرسال
يف ّ
ظل «موجة» ملفات االرهاب اليت «جتتاح» احملكمة العسكرية،
مل يسبق هلا أن شهدت ملفًا كملف فاطمة س .اليت حُتاكم جبرم
التحضري لتنفيذ عملية انتحارية بواسطة حزام ناسف ضد اجليش،
وسعيها االنتقال إىل الرقة بغية االلتحاق بتنظيم «داعش» اإلرهابي
هناك.
ً
ماريا»نسبة إىل أبنتها البكر ،وقعت
قد تكون فاطمة املعروفة بـ»أم
ضحية أربع نساء :هبة وزينب وماجدة وسارية اللواتي جنحن يف
اقناعها بـ»حماسن قيام الدولة اإلسالمية وتكفري اجليش وفوائد
العمليات االنتحارية» إىل درجة محلنها على االلتحاق بالتنظيم يف
الرقة بعد إخضاعها لدروس دينية حول اجلهاد والتكفري
بعد عدة لقاءات مع النسوة األربعة يف منزل زوجة أخيها الذي قتل
يف عرسال ،باتت أم ماريا جاهزة ،لتنفيذ عملية انتحارية بواسطة
حزام ناسف ،عملية كانت تستهدف مركزًا للجيش يف حملة وادي
محيد يف عرسال ،لكنها عدلت عن التنفيذ بسبب ابنتيها ليصار
إىل توقيفها أثناء رحلة ترفيهية ،على أحد حواجز اجليش يف عرسال
يف أيار املاضي.
بدلت ام ماريا الكثري من أفادتها األولية أثناء استجوابها أمس أمام
ّ
احملكمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل وعضوية املستشار
املدني القاضي وسام ابراهيم وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي
روالن الشرتوني« ،فعلى من أترك أوالدي من بعدي» ،خصوصًا
وأن زوجها تويف يف سوريا .هكذا تربر فاطمة وتنقل عن تلك
النسوة أن «لديهن أسلوبًا يف اإلقناع» ،وبأنها راحت تتهرب منهن
بعدم استقباهلن بعدما رأت يف منزل إحداهن حزامًا ناسفًا .كما
تنفي حماولتها االلتحاق بالتنظيم يف الرقة ،وما سبب تنظيمها جواز
سفر سوى للذهاب إىل تركيا للقاء أهل زوجها متحدثة عن شخص
عراقي يسكن يف سويسرا جمهول من قبلها أرسل هلا حوالتني
ماليتني «تفاجأت» بهما.
يف «روايتها» أمام احملكمة أمس ،تقول فاطمة بأن اجتماعها
َ
تتلق أي دروس دينية
بالنسوة كان بهدف حفظ القرآن ،ومل
حول اجلهاد والتكفري .وأضافت بأن زينب محيد اليت تنتمي إىل
«داعش» فتحت هلا حسابًا على الفايسبوك باسم أم ماريا وليس
باسم أم عبداهلل األنصارية كما ورد يف التحقيق ،إمنا مل تنكر فاطمة
أنها استطاعت من خالل حسابها هذا التعرف على عدد من الشبان
الذين ينتمون إىل «داعش» يف كافة أحناء العامل.
تقول أوليًا أنها تعرفت على شخص عراقي يقطن يف سويسرا وهو
دعاها إىل اللقاء به يف سوريا من أجل الزواج ،لتنفي ذلك أمام
احملكمة موضحة بأن هذا الشخص أرسل هلا حوالتني ماليتني األوىل
بقيمة  500دوالر بعدما علم أن زوجها متويف والثانية بقيمة 300
من أجل األضاحي وذلك قبل عيد األضحى.
تعرفت فاطمة على زوجها عمر اخلطيب يف العام  2009حيث كانا
طالب شريعة ،فتزوجا قبل أن يعود إىل بالده يف العام  2011حيث
اندلعت الثورة السورية وبات مطلوبًا للنظام وقتل يف العام 2012
خالل قتاله إىل جانب النصرة .وقد نفت فاطمة ما يتعلق بزوجها
حيث أفادت بأن اتصاهلا به انقطع ملدة مخسة أشهر وعلمت أنه
تويف إمنا ال تعرف عنه أكثر من ذلك ،وهي سبق أن «رفضت»
عرض زينب محيد بتزوجيها من املدعو حسام اخلطيب قريب زوجها
واملعروف بأبو حسن اجلزراوي.
وال تنكر أم ماريا معرفتها معرفتها بنساء ينتمني مجيعًا إىل «داعش»
وهن زوجات مقاتلني يف التنظيم ومن بينهن حليمة زوجة شقيقها
الذي قتل «وال نعرف من الذي قتله» ،هؤالء النسوة كن مجيعًا
يرتدين أحزمة ناسفة  -قالت فاطمة اوليًا  -لتعود أمام احملكمة
و»توضح» أن الرجال فقط كانوا يرتدون باستمرار تلك األحزمة.
ويف التحقيق األولي ذكرت فاطمة أن النسوة بدأن بإقناعها بوجوب
القيام بعملية انتحارية كونها تمل فكر «داعش» ،تستهدف حاجز
وادي محيد كونه يعيق عبور عناصر التنظيم .وعندما اقتنعت بذلك
رحن يدربنها على كيفية ارتداء احلزام الناسف حيث كانت بانتظار
ساعة الصفر ،إال أنها عدلت عن العملية بسبب أوالدها وإمنا كانت
من مؤيدي فكر تنفيذ عمليات انتحارية يف سوريا والعراق .وأمام
احملكمة قالت فاطمة عن هذه الواقعة« :هيدا حكي مش مظبوط»،
مضيفة بأنها مل تذكر ذلك يف التحقيق ومل تتدرب على شيء،
وإن ما حصل معها هو «أن البنات كن يرتددن إىل منزل زوجة
شقيقها فأعجبين لباسهن وكن يدعونين لزيارتهن وبعد فرتة من
ذلك شاهدت عندهن سالحًا على شكل مثلث وسألت زينب عن
شيىء شاهدته قالت بأنه حزام ناسف ،واستوضحتها عما إذا كان
يتم شراءه من سوريا ألن أخي وخطييب مطلوبني وكانا يرتديانه
باستمرار» ،وكان ذلك قبل توقيفها بنحو ستة أو سبعة أشهر.
وعن حماولتها الدخول إىل الرقة عرب تركيا قالت فاطمة يف هذا
اجملال بأنها نظمت جواز سفر هلا للقاء أهل زوجها يف تركيا وليس
بطلب من العراقي أزاد ،وبأنها استحصلت على كتاب من املختار
لتنظيم جوازي سفر البنتيها كونهما ليستا مسجلتني.
ويف ردها على أسئلة ممثل النيابة العامة عن سبب وجود  79اتصا ً
ال
بينها وبني سارية احلجريي املنتمية إىل تنظيم «داعش» ،قالت

فاطمة إنها تعرفت عليها يف منزل زينب وهي صديقة األخرية،
مضيفة بأنه وبعد أن حضرت معهن أول جزء من سورة البقرة
قطعت عالقتها بهن وكانت تتهرب منهن كلما قصدنها يف منزهلا
يف عرسال اليت انتقلت إليه من منزل أهلها يف األوزاعي «بسبب
مدرسة االوالد» وكانت تنتظر بفارغ الصرب انتهاء العام الدراسي
للعودة إىل منزل أهلها.
وأصرت املتهمة على التأكيد بأنها عدلت طوعًا عن تنفيذ العملية
حتى أنها قالت لزينب «روحي انت عملي عمليي انتحاريي».
وكيف انتسبت فكريًا للتنظيم قالت إن لديهم إصدارات عن أرض
اخلالفة وهي لإلسالم إمنا مل تنتسب فكريًا للتفجري والقتل ،لتؤكد
أخريًا بأن دور هبة وزينب يف حياته «غلطة ال بل اكرب غلطة».

توقيف قاتل جمنّد يف بعلبك

متكنت مديرية اخلابرات يف اجليش اللبناني وبنتيجة الرصد واملالحقة،
من توقيف يوسف حممد دندش إلقدامه بتاريخ  2017/6/20يف
مدينة بعلبك  -حملة رأس العني على إطالق النار بواسطة مسدس
حربي عيار  9ملم على سيارة يقودها اجملند املمددة خدماته حممد
علي راضي ،ما أدى إىل استشهاده .وضبطت حبوزة املوقوف 50
غرامًا من حشيشة الكيف.
وبوشر التحقيق مع املوقوف بإشراف القضاء املختص.

..وتوقيف شقيق بالل بدر بعد استدراجه من خميم
عني احللوة

أعلنت قيادة اجليش أنه «وبعد عملية إستدراج من داخل خميم
عني احللوة ،أوقفت مديرية املخابرات الفلسطيين كمال ضرار بدر
إلنتمائه إىل أحد التنظيمات اإلرهابية ،وهو شقيق اإلرهابي بالل
بدر أحد أخطر اإلرهابيني املطلوبني .وبوشر التحقيق مع املوقوف
بإشراف القضاء املختص».
كما أوقفت «معلومات األمن العام» الفلسطيين أمحد عدنان زيدان
عند مدخل املخيم وهو إبن شقيقة املطلوب هيثم الشعيب مسؤول
تنظيم «جند الشام» يف املخيم.

تهريب سوريني مشاالً بواسطة دراجة نارية

على منت دراجته النارية ،استطاع السوري عبد اإلله ع.تهريب
سوريني إىل الداخل اللبناني مشا ً
ال ضمن شبكة يديرها شقيقان
ينتميان إىل تنظيم «داعش» االرهابي.
وباجلرم املشهود ،أوقفت املديرية العامة ألمن الدولة ،بعد عملية
رصد وتعقب لعمليات تهريب األشخاص ،عبد اإلله ع .يف بلدة
كفرتون يف عكار ،حيث كان ينقل على منت دراجته النارية أفرادًا
من الداخل السوري إىل األراضي اللبنانية.
وبالتحقيق معه ،إعرتف بأنه يعمل ضمن شبكة موزعة بني لبنان
وسوريا ،يديرها الشقيقان السوريان علي وحممود ع .اللذان
ينتميان اىل تنظيم «داعش» ،وقاتال يف معارك جرود عرسال .كما
اعرتف املوقوف بأنه نقل املهربني ،من معابر غري شرعية يف بلدة
حنيدر ،إىل منزل اللبناني م.خ .يف بلدة الكنيسة الذي مت توقيفه،
قبل أن يتم نقلهم جمددًا إىل املكان املقصود بواسطة فان عمومي.
كما أوقفت املديرية أربعة سوريني آخرين لدخوهلم لبنان خلسة،
والعمل جار لتوقيف باقي أفراد الشبكة.

عملية خاطفة لـ»املعلومات» تسفر عن
توقيف»داعشي»

ّ
نفذت قوة من»شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي ،يف
إطار متابعة حركة مقاتلي تنظيم «داعش» ،وضمن سياسة األمن
الوقائي ،ونتيجة للمتابعة والرصد الدقيق ،يف منطقة العبودية
بالقرب من احلدود اللبنانية السورية يف مشال لبنان ،عملية خاطفة
مت بنتيجتها توقيف الفلسطيين ص.ح 31(.عامًا).
وبالتحقيق معه اعرتف بانتمائه إىل تنظيم «داعش» ،وأنه غادر منذ
 4أشهر خميم عني احللوة إىل سوريا للقتال يف صفوف التنظيم،
مبرافقة  8اشخاص آخرين على  4دفعات ،وذلك بتسهيل من
املطلوبني يف املخيم ع .ح .وح .ح.وأنه عاد إىل لبنان بطلب
من املسؤول عنه ،الذي أوكل إليه العمل على تشكيل جمموعات
لصاحل «داعش» على األراضي اللبنانية على أن يتم تزويده الحقًا
بالتوجيهات وخطة العمل.
وأودع املوقوف القضاء املختص بناء على إشارته.

مزوّرو مستندات سفر

قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع،
بتوقيف تسعة أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال أشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية،
وأربعة أشخاص جبرم تهريب األشخاص وتسهيل دخوهلم بطرق
غري شرعية.
كما أوقفت شخصًا جبرم خمدرات ،وآخر جبرم استعمال مستندات
غري عائدة له.

وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل القضاء
املختص.

«العسكرية» ُتنهي حماكمة «جمموعة املقنّع»
اليت شاركت يف خطف العسكريني بعد مبايعتها
«داعش»

استعادت احملكمة العسكرية الدائمة يف حلظات ،مشاهد

«مرعبة» ،وفق ما وصفها بعض وكالء الدفاع عن املتهمني من
«جمموعة املقنع» ،اليت بايع أفرادها تنظيم داعش اإلرهابي ،عن
عمليات أسر عسكريني من اجليش خالل بدء «معركة عرسال ،»2
وذلك خالل عرض احملكمة على شاشة داخل القاعة مشاهد قصرية
من عملية األسر قام املسلحون أنفسهم بتصويرها ونشرها آنذاك
على مواقع التواصل االجتماعي.
املقسم إىل ثالثة أقسام ،مسلحون
ويظهر يف الفيديو القصري
ّ
يقتادون جنودًا من اجليش تت وطأة الضرب ،وعلى وقع صيحات
التكبري اليت كان يطلقها املسلحون ،وذلك خالل حلظة األسر.غري
أن الفيديو مل حُيظهر بوضوح وجوه املسلحني باستثناء أحدهم الذي
«اشتبه» به رئيس احملكمة العميد الركن حسني عبداهلل من بني
املوقوفني السوريني يف قفص االتهام طالبًا منه االقرتاب سائ ًال
اياه« :ألست أنت الشخص نفسه الذي يقوم بسحب العسكري»،
ليجيب املتهم الذي كان قاصرًا يومها« :كال لست أنا».
عرض الفيديو ألثالثاء جاء قبل أن ختتم احملكمة احملاكمة على جمموعة
تضم  18موقوفًا سوريًا بتهمة مشاركتهم يف «أحداث عرسال »2
وأسر وخطف عسكريني وقتل وحماولة قتل ،وهي اجملموعة اليت
ّ
املقنع» وهو السوري عبداهلل بكار ،واليت
حُأطلق عليها اسم «جمموعة
بايع أفرادها تنظيم داعش اإلرهابي.
كان املوقوفون الـ 18قد أمجعوا خالل استجوابهم يف جلسات سابقة،
على نفي مشاركتهم يف تلك األحداث وما تبعها من اقتحام مراكز
للجيش ،ما أدى إىل استشهاد عدد منهم فض ًال عن أسر العسكريني.
وجاء إنكارهم «تت ذريعة تعرضهم للضرب والتعذيب» وهو األمر
الذي ّ
ركز عليه وكالء الدفاع عن املتهمني يف مرافعاتهم ،بعد أن
طلب ممثل النيابة العامة القاضي كلود كرم تطبيق مواد االتهام
حبقهم واليت تصل عقوبتها إىل اإلعدام.
وتالقى وكالء الدفاع يف مرافعاتهم ،حول مطالبتهم بإبطال
ّ
وركز معظمهم على خمالفات جوهرية شابت تلك
التحقيقات األولية
التحقيقات وتتعلق باالنتظام العام ،ومن بني وكالء الدفاع من اعترب
ّ
«املقنع» ،مت إجبارهم
أنه بعدما أقدمت داعش على قتل قائدهم
على ما قاموا به ،وأن من بينهم من رفض مبايعة التنظيم اإلرهابي.
وخلص وكالء الدفاع كما موكليهم إىل طلب الرباءة.
ويف احملكمة العسكرية أيضًا مت استجواب جمموعة متفرعة عن ملف
«أحداث عرسال  »2وهي تضم سبعة متهمني أفاد إثنان منهم خملى
سبيلهما أنهما كانا يف نزهة مع املطلوب أبو لؤي عندما أوقفهم
حاجز للجيش حيث عمد األخري إىل الفرار من أمام احلاجز الذي أطلق
املتهمني إن أبو لؤي تويف الحقًا
عناصر النار عليه .وقال أحد
َ
مشريًا إىل أنه مسع أن سيارة مفخخة انفجرت يف الضاحية كان أبو
لؤي قد باعها .ونفى املتهمان انتماءهما إىل أي تنظيم إرهابي.
وأفاد أحد املتهمني السوريني أنه أصيب بشلل نصفي نتيجة إصابته
بقصف للطريان من قبل النظام السوري أثناء وجوده ضمن جمموعة
«واعدوا» ،حيث عمل لوجستيًا بنقل املياه إىل اجملموعات املسلحة
ّ
يف اجلرود .ونفى املتهم مشاركته يف «أحداث عرسال» ،أو معرفته
استخدام السالح مرتاجعًا بذلك عن اعرتافاته األولية حول مشاركته
باهلجوم على مركز للجيش يف عرسال حيث «أطلق النار عشوائيًا».
كما تراجع املتهم عن اعرتافاته حول مشاهدته للعسكريني األسرى
أثناء نقلهم إىل مرطبيا .وقال متهم آخر إنه نقل عائلته إىل خارج
عرسال إثر املعركة ولكن حركة اتصاالته اهلاتفية تفيد عن وجوده
يف عرسال خالل املعركة .وكيف يربر ذلك أجاب« :أنا أوصلت
عائليت إىل بلدة املرج وعدت إىل عرسال إلحضار أوراق وأغراض
من املنزل» ،نافيًا مشاركته يف تلك األحداث أو انتمائه إىل أي
تنظيم إرهابي.
وقال متهم آخر إنه كان يف طريقه إىل بلدته القلمون السورية
لشراء أغنام عندما أصيب بشظايا قذيفة من الطريان السوري
وليس خالل مشاركته يف «أحداث عرسال» ،مشريًا إىل أنه كان
يف منطقة رأس السرج خالل املعركة .وباستجواب موقوف آخر
قال إنه كان بصدد الدخول اىل سوريا تهريبًا عندما مسع صراخًا
مصدره إحدى املخيمات يف عرسال حيث شاهد طفلني وجثة رجل
على األرض وقد حاول إسعافهم إال أنهم توفوا مجيعًا نتيجة إطالق
مسلحني ملثمني النار عليهم.
كما استجوبت احملكمة يف ملف آخر متفرع املوقوف السوري عماد
الرحيل الذي أكد أوليًا أن أبو تراب وأمحد السلس وأبو حممد
األنصاري وأبو جعفر املراهين وأمحد الرفاعي هم الذين أسروا
تسعة جنود من اجليش واستولوا على أسلحتهم وقد مت نقلهم إىل
اجلرود .ويضيف أوليًا بأنه كان يف حملة املصيدة عندما مت إحضار
العسكريني األسرى وقام هو بإيصاهلم إىل منطقة الرهوة ،ليعود
وينفي أمام احملكمة رؤيته للعسكريني أو مشاركته يف خطفهم.
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كتابات

املعركة من أجل احلرية مجعت أورويل وتشرشل

كثريا ما يتأثر السياسيون بفكر الكتاب واملؤلفني،
إيالف:
ً
واجتماعيا.
سياسيا
وغالًبا ما تنبع أفكار الكتاب من واقعهم،
ً
ً
يف بريطانيا ،أثرت احلرب العاملية الثانية وحوادثها على
السياسيني والكتاب على حد سواء ،منهم رئيس الوزراء
ونستون تشرشل ،والكاتب جورج أورويل .وعلى الرغم من أن
أحدهما عاصر اآلخر ،فإن الرجلني مل يلتقيا البتة ،لكن مجعتها
قضية «املعركة من أجل احلرية».
ً
حديثا ،بعنوان «تشرشل وأورويل :املعركة
يكشف كتاب صدر
من أجل احلرية» CHURCHILL AND ORWELL: THE FIgHT
( FOR FREEDOmحيتوي على  339صفحة ،مصور ،منشورات
دوالرا) للصحايف األمريكي توماس ريكس ،أن
بنغوين28 ،
ً
أورويل سعى من خالل كتاباته إىل خوض حرب من أجل حرية
حربا من أجل احلرية الفردية ،يف
الفكر ،يف حني خاض تشرشل ً
زمن كانت األنظمة الشمولية والقوى الفاشية تسعى فيه إىل
السيطرة على أوروبا.
احلرية قضيتهما
يقول توماس ريكس ،الذي حاز كتابه «تشرشل وأورويل:
املعركة من أجل احلرية» جائزة بوليتزر ،إن الناس ما زالوا
يفكرون يف األشخاص املهمني ،ليس لفهم زمانهم فحسب،
ً
أيضا» .ميكن القول إن ريكس اختار احلديث
لكن لفهم زماننا
عن شخصيتني ما زال احلديث عنهما مستمرا.
بني أورويل وتشرشل نضال وحرية
فرواية جورج أورويل « »1984عادت إىل الواجهة وحظيت
باالهتمام بعد تنصيب الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،إذ
كانت أوىل خطواته يف البيت األبيض استعادة التمثال النصفي
لتشرشل إىل املكتب البيضاوي.
َ
حيظ الرجالن
وعلى الرغم من تأثريهما املتصاعد اليوم ،مل
بسمعة طيبة يف ثالثينيات القرن العشرين ،فتشرشل كان
ً
َ
حيظ بدعم حزبه «حزب احملافظني» ألنه
سياسيا ،ومل
منبوذا
ً
رفض اسرتضاء هتلر .اقرتح فريدريك موغام ،رئيس جملس
رميا
الوزراء يف احلكومة الوطنية آنذاك ،أن ُيعدم تشرشل
ً
بالرصاص أو ُيشنق.
على غرار تشرشل ،عندما كتب االشرتاكي أورويل مؤلفه «حتية
كاتالونيا» ( ،)1938واجه اتهامات من اليسار واليمني على حد
سواء خالل احلرب األهلية اإلسبانية ،وقوبل باستنكار الكثريين
من اليسار الربيطاني .ورفض ناشره املعتاد ،الشيوعي فيكتور
غوالنتز ،إصدار الكتاب.
حرية الفكر
اشرتك أورويل الذي ينتمي إىل الطبقة الوسطى وتشرشل
الذي ينتمي إىل األرستقراطيني يف ازدرائهما اخليالء اليت
كانت تسيطر على اجملتمع الربيطاني .يقول أورويل يف عام
ً
شريفا،
« :1943يصعب على زعيم شعيب يف إنكلرتا أن يكون
لكن ذلك ليس صعًبا على تشرشل».
بعد اندالع احلرب الثانية يف عام  ،1939مجعت تشرشل وأورويل
قضية مشرتكة :املعركة من أجل احلرية .بالنسبة إىل تشرشل،
حربا «لتأسيس حقوق الفرد وإحياء مكانة اإلنسان».
كانت هذه ً
كذلك كانت بالنسبة إىل أورويل« ،إذا كانت هذه احلرب بال
هدف ،إال حرية الفكر» .ويف هذا الكفاح الذي يركز على احلرية
ً
سبيال للبقاء ،جيد ريكس مكونات «قطعة احللوى» اليت
الفردية
ً
عمقا وجاذبية ملوضع كتابه.
من شأنها أن متنح
يرحب أورويل يف عام  1940برئاسة تشرشل
مل تعد مصادفة أن ّ
ً
منقذا لألمة الربيطانية،
للحكومة .فهو كان يرى يف تشرشل
واعرتف بذلك يف الفرتة اليت كان فيها تشرشل يلقي خطبه
حلث الشعب الربيطاني على البطولة والتضحية.
أسلوب واحد
أشار ريكس إىل أن احلرب الثانية أهلمت تشرشل إلقاء اخلطب
وحتفيز الشعب الربيطاني على الصمود ،كما أهلمت أورويل

الذي أنتج يف عام  1940وحده  100مقالة صحافية.
بالنسبة إىل كل من تشرشل وأورويل ،حتظى اللغة بأهمية كربى.
يقول ريكس إن يف أثناء احلرب ،أعطى تشرشل توجيهاته بشأن
اإلجياز ،وطلب من موظفيه كتابة فقرات «قصرية وواضحة»
وجتنب العبارات اليت ال معنى هلا.
قال رئيس الوزراء« :معظم هذه العبارات املبهمة هي جمرد حشو
متاما ،أو االستعاضة عنها بكلمة واحدة».
ينبغي التخلي عنها
ً
ميكن لكل من يقرأ القواعد األساسية الشهرية يف الكتابة لدى
أبدا كلمة طويلة،
أورويل أن يكتشف نصيحته« :ال تستخدم ً
حيث ميكنك استخدام كلمة أخرى قصرية» ،ما يعين أن الرجلني
يفكران بالطريقة نفسها.
مصدر إهلام أورويل
إعجاب أورويل بتشرشل واضح مبا فيه الكفاية .ال يتجلى ذلك
يف شخصية وينستون مسيث ،بطل رواية « ،»1984الذي
يشرتك يف االسم مع تشرشل فحسب ،لكن يف آخر مقالة
نشرها أورويل قبل وفاته يف يناير  ،1950أشاد فيها برئيس
الوزراء السابق« ،ال لشجاعته ،بل للجاذبية والعظمة اللتني
حيظى بهما ،ولكتاباته اليت كانت أشبه بكتابات إنسان أكثر من
أنها كتابات شخصية عامة».
كثريا يف أورويل حني
يف احلقيقة ،رمبا مل يفكر تشرشل
ً
كان الرجل على قيد احلياة .قرأ رواية « »1984أكثر من مرة،
واعتربها «رائعة» ،وكذلك كان رأيه بكتاب «مزرعة احليوان»
املنشور يف عام  ،1945والذي أكسب أورويل شهرته.
أثار الكاتب الربيطاني  -األمريكي لوغان بريسال مسيث صديقه
القديم سرييل كونولي بعد قراءة «مزرعة احليوان» بالقول إن
أورويل جاء من حيث ال تدرون« ،للتغلب على الكثري منكم».
انتهت احلرب بفوز بريطانيا ومغادرة تشرشل منصبه .لكن
عندما عاد إىل قصر احلكومة يف  10داونينغ سرتيت يف عام
 ،1951كان أورويل قد فارق احلياة.
أعمال فنية
يف عام  ،2002استخدم سيمون شاما طريقة فنية لتأطري احللقة
األخرية من مسلسله التلفزيوني «تاريخ بريطانيا» ،وعمد إىل
توظيف تشرشل وأورويل إلصدار بيان شديد اللهجة يف شأن
العالقة بني التقليد والتطرف على مر العصور.
بالنسبة إىل ريكس ،فكان يرى أن حرية التفكري هي أساس
العالقة بينه وبني القراء .فهو ال حياول إجبار القراء على التزام
أفكاره ،وال يفرض عليهم تناقضاته ،لكن ما يثري االستمتاع يف
كتاب ريكس هو تركيزه على التزام أورويل وتشرشل الفكر
النقدي .فهما مل يتبعا احلشود ،بل تعامل كل منهما مع شعبيته
على طريقته .ورفض كل منهما الشك واالرتياب.
خيلص ريكس إىل أن استقالهلما الذي ال يتزعزع يضعهما
ُ
وصوال
يف «خط طويل ،لكن مباشر من أرسطو وأرمخيدس،
إىل لوك وهيوم وميل وداروين .ومن خالل تناول شخصية
أورويل وتشرشل ميكن القول إن الواقع املوضوعي موجود،
فيمكن الناس ذوو النوايا احلسنة أن يدركوا ذلك .أما اآلخرون
فسيغريون وجهات نظرهم عندما ُيدركون حقيقة القضية».

احتماالت الزبد

منر على رمسنا
ْ
قد ُّ
بد
نافرًا من كتاب ّ
الز ْ
ظل
باهتًا دون ٍّ
يفسرنا يف نقيض الرؤى
ّ
..
ِ
الحج ٌة
كاخلرافة
ّ
سند ..
ال
ْ
ّ
َ
اململح
القليل
قد نكون
ْ
باحللم
ِ
وال
الز ِ
عند ّ
دون ٍ
ماء
وقد ننتهي
ْ
َ
اجلسد
جيوهرنا يف اختالج
ْ
مالذي بيننا
املفهرس
غري هذا الكتاب
ِ
ّ
ِ
رثرات
بالث
احلب
الكتاب الذي غادر
ّ
ٍ
طعنة يف هشيم
من
األبد؟
ْ
له وزر هذي
قد
حنم ُ
ْ
ّ
ّ
التجاعيد
فيما اقرتفنا سرابًا
وقد ...
محمد عامر األحمد
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نشاطات ملبورن

الوزير الدكتور بيار رفول يلقي حماضرة يف ملبورن متحورت حول مواضيع :

تشجيع املغرتبني للتسجيل والتصويت يف اإلنتخابات واإلجنازات اليت حتققت يف العام األول لعهد الرئيس ميشال عون

ملبورن  :بول خيىّاط
دعا التيار الوطين احلر يف ملبورن
اىل حضور حماضرة يلقيها وزير شؤون
رئاسة اجلمهورية الدكتور
بيار رفول ،الذي يقوم حاليا بزيارة
خاصة اىل أسرتاليا .وقد وجهت الدعوة
حتت عنوان « :حتفيز اللبناني من
أجل التسجيل للتصويت يف اإلنتخابات
النيابية « وآخر األوضاع املستجدة يف
لبنان «  .ألقيت املاضرة يف الساعة
السابعة من مساء يوم اخلميس يف 9
تشرين الثاني  2017وذلك يف صالة
كنيسة سيدة لبنان  -ثورنبوري.
وحضرها قنصل لبنان العام السيد
غسان اخلطيب ،والنائب خليل عيديه
وعدد من عمدات األحزاب السياسية
اللبنانية على تنوع إنتماءاتها
وإجتاهاتها وممثلني عن مجعيات القرى
اللبنانية وممثلي الصحافة واإلعالم
والوكالة الوطنية لألنباء يف لبنان
وعدد من أبناء اجلالية اللبنانية يف
ملبورن وضواحيها.
بإنتظار إفتتاح بدء املاضرة،
كانت تنشر على شاشة كبرية احلملة
الدعائية اليت نظمتها وزارة اخلارجية
واملغرتبني لدعوة املغرتبني اللبنانيني
يف مجيع بلدان اإلنتشار اللبناني يف
العامل لتسجيل أمسائهم لدى السفارات
والقنصليات لكي يتمكنوا من ممارسة
حقهم يف التصويت يف اإلنتخابات
النيابية القادمة.
ويف املوعد ُ
امل ىّدد ،إفتتح السيد
مارون خوري رئيس التيار الوطين
احلر يف ملبورن املناسبة بالطلب
ىّ
من احلاضرين اىل الوقوف إحرتاما
للنشيدين الوطنيني األسرتالي
واللبناني ،ثم رحىّب جبميع الرمسيني
احلاضرين وباحلضور ،ىّ
وقدم ملة
موجزة عن الوزير الدكتور بيار رفول
وإختصاصاته وشهاداته اجلامعية
وإجنازاته ومساهماته الصحافية
والسياسية واإلجتماعية والثقافية،
ومساهمته يف إنشاء «حركة التيار
احلر « وتولىّيه مهمة املنسق
الوطين ىّ
العام للتيار ..
بعد كلمة التقديم إعتلى الوزير رفول
املنصة وبدأ بإلقاء كلمته مشريا اىل
أنها ستتمحور حول النقاط الرئيسة
التالية:
 إجنازات العهد الصدمة احلالية اليت تلقاها لبناننتيجة إستقالة الرئيس احلريري
هم للمغرتبني اللبنانيني
 والدور املُ ىّيف بالد اإلنتشار الواسع يف العامل،
وتشجيعهم على التسجيل للتصويت يف
اإلنتخابات النيابية يف العام .2018
يف بداية كلمته ىّ
شدد الوزير رفول على
احلر حرص على
أن التيار الوطين ىّ

إيصال شخصية قوية اىل مركز رئاسة
اجلمهورية ،فقال :لقد رفضنا رفضا
شخص ضعيف
قاطعا أن يُفرض علينا ٌ
كرئيس للجمهورية ،وأصرينا على أن
ىّ
يتوىل منصب رئاسة اجلمهورية شخص
قوي له وزنه على الصعيد الوطين،
ولقد تيسر لنا حتقيق هذا األمر
بإنتخاب اجلنرال عون هلذا املنصب
الرفيع األول يف الدولة اللبنانية ...
وهو رجل يشهد له تارخيه بوطنيته
وإلتزامه وحرصه على املصلحة العليا
للوطن .ولقد سعى ويسعى ىّ
بكل ما
أؤتي من قوة وثبات وعزم على حتصني
الوحدة بني مكونات اجملتمع اللبناني
معتربا أن الوحدة الوطنية هي خالص
لبنان وسبب إستمراريته ،ألننا إذا كنىّا
 ،كلبنانيني ،متحدين فلن تقوى علينا
أية قوة خارجية مهما عظمت .أما إذا
كنا متفرقني ومنقسمني فإن أضعف
قوة تستطيع أن تسيطر علينا...
وأضاف  :إننا نعمل ملا فيه مصلحة لبنان
وتقويته يف مواجهة ما تالقيه املنطقة
من ىّ
حتديات ومشاكل ،وأننا خالل مدة
 10أشهر من عمر عهد اجلنرال عون
وحكومته متكنا من القيام بالتشكيالت
األمنية اليت كانت ُممىّدة لفرتة طويلة
وبذلك أبعدنا اخلطرعن لبنان ،ثم
قمنا بتشديد ركائز القضاء اللبناني
وتقوية إستقالليته وحياديته حلماية
املواطن يف احلصول على حقوقه ...
وقمنا متحدين مبحاربة اإلرهاب
ومتكنا بفضل تضافر قواتنا األمنية
األربعة من ختليص لبنان من سطوة
اإلرهاب وجنحنا يف إبعاد اإلرهابيني
وإقصائهم عن حدودنا الشرقية -
عرسال  -دون أن تتحمل قواتنا الكثري
من الضحايا ..وهذا ما مل تتمكن منه
أية دولة من دول الشرق األوسط
الواقعة حتت سطوة اإلرهاب ...
بعد ذلك حصرنا إهتماماتنا يف األمور
السياسية واإلقتصادية واحلياتية
اليت تهم املواطنني  ..فأجرينا وألول
مرة بعد سنوات طويلة من اإلنتظار
التشكيالت الدبلوماسية والقضائية،
وأشري اىل أن التنقالت القضائية تناولت
أكثر من  500قاض  ..ثم قمنا بإقرار
مرسومني هامني يتعلقان بالتنقيب عن
الغاز والنفط وإستخراجهما ،هذا األمر
 الذي على ما يبدو  -كان حمظوراعلى لبنان القيام به ألنه يؤثر على
مداخيل بعض الدول اليت تعترب نفسها
دوال شقيقة للبنان ولكنها يف الواقع
تعمل كل ما تستطيع حلرمان لبنان من
إستثمار النفط يف أراضيه وشواطئه...
باإلضافة اىل مصاحل بعض السياسيني
اواملنتفعني للبنانيني الذين كانوا
ينفذون سياسات تلك الدول  ..ونتيجة
هذين املرسومني قمنا بتكليف شركتني
أجنبيتني فرنسية وأيطالية إلستخراج

الغاز وشركة أمريكية إلستخراج
النفط ..وهذا ما سيدر على اخلزينة
اللبنانية عائدات مالية مهمة...
أما على الصعيد اإلنتخابي فقد أقرت
احلكومة واجمللس النيابي قانون
النسبية يف اإلنتخابات حبيث صار
مبقدور األقليات الطائفية املتواجدة
يف مناطق األكثريات الطائفية أن
يكون هلا عدد ُحم ىّدد من أعضاء
اجمللس النيابي وأصبحت هذه األقليات
هي اليت ختتار بنفسها ممثليها يف
اجمللس النيابي  ..ومن جهة أخرى
فإن القانون اجليد أعطى ملغرتبني
اللبنانيني يف اخلارج ىّ
حق التصويت يف
اإلنتخابات النيابية يف لبنان إعتبارا
من اإلنتخابات اليت ستجري يف عام
وخصص هذا القانون ستة نواب
 ، 2018ىّ
للمغرتبني وسوف تتم املوافقة على
زيادة هذا العدد تدرجييا ليصل يف
املستقبل العدد اىل  20نائبا مهاجرا...
وكنتيجة هلذا القانون قامت وزارة
اخلارجية واملغرتبني حبملة دعائية
واسعة حلث املغرتبني وحتفيزهم
وتشجيعهم على التسجيل للتصويت يف
اإلنتخابات املقبلة ..وهذا ما رأيتموه
على الشاشة أمامكم يف هذه الصالة.
وذكىّر الوزير رفول احلاضرين بأن
التسجيل جيب أن يتم قبل الـ  20من
تشرين الثاني احلالي.
أما على الصعيد املالي واإلقتصادي
فقد اصدرنا موازنة للدولة ىّ
بكل
ما تعنيه كلمة موازنة أي حتديد
املداخيل وحتديد املصاريف ىّ
لكل
وزارة حبيث ال تستطيع أية وزارة أو
أية مؤسسة حكومية أن تتجاوز ىّ
احلد
األقصى ُ
امل ىّدد هلا يف املصاريف كما
كانت العادة جارية ولسنوات عديدة
وال حسيب وال رقيب وال رادع ...ولقد
أعطت املوازنة للمشرفني على تنفيذ
بنودها ىّ
حق التدقيق يف املصاريف ىّ
بكل
دقة وصرامة لقطع دابر التجاوزات
اليت كان تتم ىّ
بكل بساطة وصلف
فتصرف املاليني من دون أي وازع او
خوف ألن القائمني بهذه األمور كانوا
حتت محاية املتسلطني السياسيني...
وحدث وال حرج عن هذه التجاوزات
اليت ليس أقلها تلك اليت بيىّنت وجود
مبالغ ضخمة تلقتها بعض اجلهات
الرمسية كقروض ولكن ليس يف
السجالت أية قيود عن كيفية صرف
هذه القروض؟؟؟ وال أين صرفت؟؟؟
وال كيف تبخرت؟؟؟  ...وهذه ذروة
الفساد املستشري يف الدولة ...
وأشار الوزير رفول اىل تعديل قانون
األمالك البحرية بعد أن تبني ان
مساحات شاسعة من الشواطىء اليت هي
اصال أمالك عامة للدولة ،لكن بعض
السياسيني واملتنفذين قد استولوا
عليها واستثمروها حلسابالتهم اخلاصة

ولسنوات عديدة وهذا ما تسعى
الدولة حاليا اىل وضع ىّ
حد له.بصورة
نهائية حبيث تسرتد الدولة اللبنانية
أمالكها البحرية ...وتفرض غرامات
على الذين بنوا بنايات بطريقة غري
مشروعة خمالفني قوانني البناء وهم
غري مكرتثني بصورة مطلقة وبطريقة
فوقية ..وهذا ما تسعى الدولة اىل
وقفه ومنعه وحماسبة املسؤولني
عنه...
أما بالنسبة ملوضوع الالجئني السوريني
احلاليني يف لبنان ،فقال الوزير رفول:
إن هذه املشكلة تفوق قدرة الدولة
اللبنانية على مواجهتها وحتملها نظرا
ألن عدد هؤالء النازحني قد بلغ حنو
مليون و 900الف نازح والجىء  .وأن
هذا العدد الضخم يلحق خلال كبريا
يف الرتكيبة السكانية يف لبنان ،وقال
بأن على لبنان أن يتخذ قرارا ىّ
حلل
هذه املشكلة املتفاقمة دون أن ينتظر
األمم املتحدة لكي تقرر إعادتهم...
ألن الواقع املعيوش منذ عقود طويلة
أثبت بأن األمم املتحدة مل تقدر ومل
تقم بإعادة نازح واحد اىل بالده ..ألن
بقاء النازحني يف أماكن تواجدهم يدر
املاليني من الدوالرات على املنتفعني
من هذا الوضع لذلك فإن املنتفعني
يعارضون أي حماولة إلعادة النازحني
اىل بالدهم ألن ذلك سيقطع دخلهم
وعائداتهم .وألن هؤالء -وقد ثبت
ذلك باألدلة والرباهني -يشجعون
النازحني ال على البقاء يف لبنان فقط
وذلك برتهيبهم من خماطر العودة اىل
مناطقهم يف سوريا ...بل يشجعونهم
على إستحضار املزيد من أهلهم
وأقاربهم اىل لبنان ...لكي يزيد
بذلك مدخوهلم ومسسرتهم  ،يف حني
ثبت أن أعدادا كبرية عادت اىل مناطقها
ومل تتعرض اىل أية خماطر .فاملشكلة
إذن هي فقط مشكلة املستفيدين من
وجود النازحني يف لبنان وما أكثر عدد
هؤالء املنتفعني اجلشعني وما أبشع
تصرفاتهم ...
وتناول الوزير رفول عددا كبريا
احلرة
من املواضيع األخرى كالسوق ىّ
والضرائب على البنوك والشركات
وموضوع حماولة تعديل مهمة القوات
الدولية يف اجلنوب ،وخلص اىل
التأكيد على واقع بأن أمريكا ال تهمها
اال مصاحلها وقد ختلىّت دائما عن
املتعاملني معها ،وأعطى أمثلة كثرية
على ذلك ،ألن أمريكا يف نهاية املطاف
تعمل دائما ما هو ملصلحة إسرائيل...
وهذا أمر واقعي وثابت .ثم فتح اجملال
لطرح األسئلة فطرح بعض احلاضرين
اسئلة خمتلفة أجاب عليها الوزير
بالتفصيل ..ختمت املاضرة بتقديم
الشكر اىل معالي الوزير رفول والتمين
له بالتوفيق والنجاح ...

ثم دعي احلاضرون اىل تناول بعض
املرطبات والقهوة والشاي واحللويات...

وتبادلوا األحاديث والتعليقات على
املواضيع اليت ىّ
مت عرضها ومناقشتها.

بلدية «ماروندا» يف ملبورن برئاسة طوني
ديب كرمت الوزير رفول

وطنية  -سيدني  -انتقل وزير الدولة
لشؤون رئاسة اجلمهورية بيار رفول
اىل ملبورن املطة الثانية يف زيارته
االسرتالية.
وأقامت بلدية «ماروندا» برئاسة طوني
ديب حفل استقبال على شرفه يف حضور
القنصل اللبناني العام غسان اخلطيب،
نائب الرئيس الفيديرالي يف التيار
الوطين احلر شربل راضي ومنسق ملبورن
مارون خوري والرئيسني السابقني بشار
هيكل وروبري خبعازي ،املنفذ العام يف
احلزب السوري القومي االجتماعي يف
والية فيكتوريا صباح العبداهلل وناموس
املندوبية السياسية يف احلزب سايد نكت

ورئيس بلدية مورالند السابق طوني حلو
ومدير إذاعة صوت لبنان يف ملبورن طوني
شربل والزميل سايد خمايل وعدد من
الفاعليات.
ورحب ديب بالوزير رفول يف البلدية ونوه
«بنضاله الوطين وتضحياته يف سبيل
اجلالية ولبنان».
كما حتدث عن اإلجنازات املهمة اليت قام
بها رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون يف
السنة االوىل من عهده.
ثم قدم ديب هدية رمزية اىل الوزير رفول
الذي تفقد مع احلضور شجرة أرز غرسها
النائب ابراهيم كنعان يف العام  2006يف
حديقة البلدية.
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مـناسبات

باربكيو لتيار املردة حبضور مسؤول االنتشار للتيار جواد خوري وعضو مكتبه السياسي شادي سعد

خوري وسعد لـ «اهلريالد» :ندعو االنتشار للتسجل لالنتخابات وحنن جاهزون لكل االحتماالت

من اليمني :فادي مللو ،املحامي جواد خوري ،ريتشارد طنوس واليان بولس

شادي سعد مع فادي مللو ،ايلي بو هارون ،ماما حريكي ،طوني بو ملحم وحضور

جواد خوري مع د .عماد برو ،ريمون بو عاصي وحضور

شادي سعد مع طنوس ،بولس ،مللو ،الياس جربايل ،جان البايع وحضور

جواد خوري مع مللو وطنوس وبولس وجربايل وبو موسى وحضور

جواد خوري مع فادي مللو ،جربان وماما حريكي ،ريمون بو موسى وانطوان يمني

ريمون بو عاصي ،د .عماد برو ،سركيس كرم ،حنا حريكي وحضور

فرسان املردة الثالثة :ماما وحنا وجربان حريكي

جواد خوري وشادي سعد مع بعض الحضور

اقام تيار املردة يف سيدني حفل باربكيو ،بعد ظهر االحد املاضي
يف مركزه يف غيلدفورد شارك فيه عدد ال بأس به من اعضاء التيار
ومناصريه واالصحاب حبضور ضيفي الشرف القادمني من لبنان مسؤول
االنتشار يف تيار املردة احملامي جواد خوري وعضو املكتب السياسي
شادي سعد.
وقد شارك يف الباربكيو اىل جانب تيار املردة الدكتور عماد برو ،رئيس
حزب الدميقراطيني االحرار رميون بو عاصي ،السيد ريتشارد طنوس،
السيد اليان بولس والزميل انطونيوس بو رزق من صحيفة امليدل
ايست هريالد.
وكانت هناك مأدبة غنية باملشاوي واملأكوالت اللبنانية أشرف على
حتضريها شباب وشابات املردة ،اضافة اىل املرطبات واملشروبات
الروحية حبيث أعادت هذه اجللسة اجلميع اىل أجواء الوطن االم لبنان.
ويف حديث جانيب سألت اهلريالد السيدين خوري وسعد عن سبب
زيارتهما اىل اسرتاليا فقاال بالنسبة لنا ان زياراتنا هي مسار طويل بدأ
منذ اكثر منذ عشر سنوات جيث ان مسؤولني من املردة يزورون اسرتاليا
بشكل دوري ،اليوم طابع الزيارة خيتلف بعض الشيء ،ففي املاضي
كانت زيارات دورية لالطمئنان والتواصل ،اما زيارتنا اليوم فهدفها
تشجيع االنتشار اللبناني للتسجيل واملشاركة يف االنتخابات النيابية
اليت ستحصل وفق قانون يشهده لبنان للمرة االوىل ..هلذا السبب حنن
نتواصل مع اجلالية اللبنانية هنا ومع املنتسبني لتيار املردة واالصدقاء
وكل شخص حيب سليمان فرجنية ،ونقول للمغرتبني ان هناك اليوم
فرصة للمشاركة يف االنتخابات ،فقانون االنتخاب اليوم هفرصة عليهم
ان يتلقفوها ويشاركوا حتى يبقوا على تواصل مع بلدهم ،اذ كثريا
ما كنا نسمع ان لدى املغرتب عتبا ومأخذا على الدولة اللبنانية وعلى
االحزاب حلرمانها اياه من حق املشاركة يف البلد الذي يسكن فيه..
وكان يتحتم عليه ان ينتقل اىل لبنان ليستطيع ان يشارك.

اليوم صارت الطابة يف ملعب املغرتب اللبناني الذي لديه كل احلرية
وكل احلق للمشاركة يف هذا االستحقاق بتسجيل امسه قبل  20الشهر
اجلاري عرب شبكة االنرتنيت ومن ثم يشارك يف االنتخابات النيابية
املقبلة بتأييد احلزب او اخليار الذي يؤمن به.
وحول الدائرة  15وعدد نوابها قال السيدان خوري وسعد ان هذه
الدائرة تتمثل بـ  10نواب 3 :نواب موارنة يف زغرتا ،نائبان مارونيان
يف بشري 3 ،نواب أرثوذكس يف الكورة ونائبان مارونيان يف البرتون،
وبالتالي بالتأكيد سيكون لتيار املردة دور كبري يف االنتخابات فيها،
كما ان وجودنا ليس حمصورا يف هذه الدائرة فسنشارك يف دائرة
طرابلس ،الضنية املنية عرب مرشح او اكثر من االصدقاء او املنتسبني
لتيار املردة وايضا يف دائرة عكار وسنشارك عرب أصدقاء بعدة دوائر
يف جبل لبنان من خالل دعم اصدقاء مقربني من تيار املردة ..وتكتسب
الدائرة  15طابعا ميكن تسميته بأم املعارك ألن فيها ثقال لالحزاب
املسيحية وهي دائرة مسيحية صرف وهي اكرب دائرة مسيحية يف
لبنان من حيث عدد املقرتعني وعدد النواب واالنتخابات ستحدد االحجام
يف هذه الدائرة ..ويفصلنا عن االنتخابات ما بني ستة وسبعة أشهر،
التحالفات حتى اليوم ليست واضحة لدى كل االطراف ،هناك امور
كثرية حتصل وتعيد خلط االوراق ،امنا حنن كتيار مردة جاهزون لكل
االحتماالت وجاهزون خلوض املعركة وفق ثوابتنا وخطابنا السياسي
الدائم والثابت ،وسنرى ما ستحمله التطورات اليت حتصل يف لبنان
من جديد على الساحة السياسية سواء من ناحية الرتشيح او التحالفات
وخلط االوراق الذي قد حيصل وخاصة يف االسابيع االخرية ما قبل
االنتخابات.
وعن الكلمة االخرية اليت يودان توجيهها قال السيدان خوري وسعد
«نتوجه لكل مغرتب لبناني وخاصة االسرتالي الن هجرته حديثة وما
زال مرتبطا بشكل عضوي بلبنان ،اليوم ونناشده بان يتسجل الن

الزميل انطونيوس بو رزق يحاور الضيفني جواد خوري وشادي سعد
االبن اذا رأى ولده يتسجل يدرك ان لبنان يعين له أكثر ويتشجع هو
ألن يتسجل يف املستقبل ويبقى على تواصل مع وطنه .اليوم هناك
مسؤولية على االهل الذين هم اجليل االول او الثاني الذي ما زال
مرتبطا ارتباطا مباشرا بلبنان بان يتسجلوا حتى يبقى اجليل الثالث
والرابع على تواصل ،ونؤكد انه اذا اجلالية اللبنانية خبري فلبنان خبري،
واذا لبنان خبري فاجلالية تقوى به ،وبالتالي فخصصوا بعض الوقت
وتسجلوا وشاركوا يف االنتخابات ،فصوتكم اليوم اصبحت له قيمة
يغري معادلة ،فاقرتاعكم يف االنتخابات املقبلة يعين
وصوت واحد قد رّ
مشاركتكم يف صناعة القرار اللبناني.
وحنن بدورنا يف جريدة «اهلريالد» نتمنى لكما زيارة ناجحة ومثمرة اىل
اسرتاليا.
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رئـيس مـجلس ادارة شـركة هـولدمارك سـركـيس ناصـيف
يـفوز بلـقب شـخصية الـعام  2017للـعقارات يف اسـرتاليا

سركيس ناصيف

جون مانغوس

بيرت دالي

الربوفيسور فيليب سرتايكر

كريس جونسون

جورجينا ميكاليس

ديفيد تانيفسكي
سركيس ناصيف  ..والجائزة

سركيس ناصيف وعقيلته برناديت مع املطران طربيه وسليم صفري وأنور حرب وعقيلته أحالم وجان ناصيف

جورج غصني وجان ناصيف
أقامت مؤسسة Urban Taskforce
 Australiaلتصنيف التطويرات
حفال يف Dolton
واالنشاءات
 Houseيف قلب مدينة سيدني وذلك
مساء االربعاء من األسبوع املاضي
جرى فيه منح رجل االعمال صاحب
شركة هولدمارك للتطوير العقاري
السيد سركيس ناصيف لقب شخصية
العام  2017للعقارات (Property
.)2017 Person Of The Year
والحفل ،الذي قدم فقراته الشخصية
التلفزيونية املعروفة جون مانغوس،
حضره سيادة راعي االبرشية املارونية
املطران أنطوان شربل طربيه ورئيس
مجلس ادارة بنك بريوت الدكتور
سليم صفري وعدد كبري جدا من رجال
املال واالعمال من ابناء الجالية واملجتمع
االسرتالي الواسع ناهز الـ 800
شخص.
وقد تحدث يف املناسبة كل من الرئيس
التنفيذي لـ Urban Taskforce
 Australiaكريس جونسون و
Urban Taskforce Australia
 Chairبيرت دالي والرئيسة
التنفيذية لـ WARRAH Living,
 Learning, Growingجورجينا
ميكاليس  Michaelisوالربوفيسور
يف مستشفى سانت فينسنت (St.
Vincent's Prostate Cancer
 )Centreفيليب سرتايكر ٍ.Stricker
والقى الفائز باللقب السيد سركيس

كارال باتمور

سركيس ناصيف وعقيلته برناديت والعائلة
جو خطار وعقيلته شاد وجو رزق وعقيلته مورين
ناصيف كلمة كانت بمثابة سرد
مقتضب لرحلته العملية يف اسرتاليا
منذ وصوله اليها حتى اآلن ،شكر
فيها جميع العاملني يف شركته من
اخصائيني واستشاريني ومتعهدين
وموظفني وعمال الذين اعتربهم عائلته
الكربى ،ووجه شكره الخاص لعائلته
وخاصة عقيلته برناديت التي وقفت
اىل جانبه وكانت خري سند وداعم له
طيلة مسريته العملية.
والجدير بالذكر ان الريع املادي لهذا
الحفل يعود لـ WARRAH Living,
و St.
Learning, Growing
Vincent's Prostate Cancer
.Centre
وقال الرئيس التنفيذي لـ Urban
 Taskforce Australiaكريس
جونسون ان «سركيس ناصيف

ترك عدم االستقرار يف وطنه االم عام
 1987ووصل إىل أسرتاليا لتأسيس
حياة جديدة».
واضاف يقول «جاء سركيس إىل
أسرتاليا مع املام غري كافٍ باللغة
اإلنكليزية ،وبعد يومني على وصوله بدأ
سركيس العمل يف مجال نجارة الباطون
( )form-workerبمبلغ  60دوالرا
يف اليــوم ،وبعد سـتة اشـهر بـدأ
عــمله الخاص Civil Contractor -
 Formworkerوكان يعمل بجد لتوفري
إيداع ( )depositفاشرتى منزله األول
خالل عام من العمل يف سيدني».
وتابع السيد جونسون يقول انه «من
تلك األيام املبكرة الصعبة من العمل يف
نجارة الباطون ،أسس سركيس شركته
هولدمارك للتطوير العقاري ليقوم
ببناء آالف الشقق الجديدة».

وكان أول مشروع للتطوير العقاري
قام به سركيس يف فيكتوريا أفنيو
( )Victoria Avenueيف غرب
كونكورد حيث لم يكن بعيدا عن
مكان سكنه وكان قريبا من املتاجر
املحلية ومحطة القطار .وبأسلوبه
الحقيقي يف العمل شمّر سركيس عن
ساعديه ،فكان نجار الباطون ،ومثبـّت
(مربـّط) الحديد واملقاول املدني (civil
 )contractorيف العمل.
ويف األيام األوىل لشركة هولدمارك
للتطوير تم الرتكيز على الضواحي
الغربية الداخلية بما يف ذلك
سرتاثفيلد ،بريوود ،كونكورد وباراماتا.
ونما سركيس من قوة إىل قوة ،يف بناء
وتطوير املواقع التي تراوحت بني
 20إىل  200وحدة سكنية وتجارية.
وباإلضافة إىل ذلك ،كانت مواقع
البناء والتطوير التي هي يف املناطق
االسرتاتيجية الرئيسية مفتاحا رئيسيا

نيكي فان دال مريوي

الياس سركيس ناصيف

لنجاح أعماله ومشاريعه.
اىل جانب ساعات العمل الطويلة
وتكريس الوقت والجهد ،فضال عن
ابقاء نظره على التفاصيل وفهمه القوي
للبناء ،قام سركيس بالبناء والتطوير
بشغف حقيقي ومهارة يف التصميم
وفهم للنظام املصريف االسرتالي،

وأقام عالقات قوية ليس فقط مع
املهنيني واملختصني يف صناعة البناء
واالستشاريني ،ولكن أيضا مع الخرباء
القانونيني واملمولني ،مُدركا أن «النزاهة
والصدق واالستقامة « لدى التعامل مع
املصرفيني بشكل خاص هي عوامل
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اشلني وميالد وبريتا ومرغريت وأنطونيو ناصيف

سركيس ناصيف وعقيلته برناديت والعائلة واصدقاء

سركيس ناصيف وجاستن وونغ

مرغريت ناصيف ،جورج الياس وعقيلته ،ريمونا مراد وسيدة ناصيف

ديفيد تانيفسكي ( )Tanevskiكريس جونسون
عوامل أساسية للنجاح.
وكشف السيد جونسون انه «يف عام
 ،2011حصلت أزمة مالية عاملية وكانت
هذه فرتة مصدر قلق حقيقي حيث واجه
العديدُ من املطورين الكبار أزمات مالية.
بالنسبة لسركيس كانت فرتة الخطر هذه
فرصة ،فمع عالقات قوية كان قد بناها
مع املصرفيني ،استطاع االستفادة والقيام
بالعديد من املشاريع الرئيسية ،وكان
هذا بال شك نقطة تحول رئيسية لشركة
هولدمارك».
وقال «انتقلت هولدمارك اآلن ،تحت قيادة
سركيس ،إىل مشاريع أكرب بكثري بما يف
ذلك بناء وتطوير حواىل  3500شقة يف
كل من  Shepherds Bayو Majors
 Bayيف  Mortlakeوهي اآلن يف منتصف
الطريق لالنتهاء منها.
ومن بني املشاريع البارزة األخرى ،بريوود
بالزا ،التي حصلت مؤخرا على موافقة
مبدئية للمضي قدما بخمسة أبراج متعددة
االستخدامات وتحتوي على تطوير تجاري
وسكني وتجارة تجزئة وفنادق .هذا
التطوير الضخم سيحول كتلتني متجاورتني
يف قلب بريوود إىل وجهة جديدة متعددة
االستخدامات يف املدينة.
وتشمل املشاريع األخرى تطويرات ضخمة

جان مور واصدقاء

رفعت سوريال وأصدقاء

سليم الشدياق ،ليشع الشدياق وعقيلته وحضور

كريس جونسون

تريي ليكي Leckie
متعددة االستخدامات يف ماكواري بارك
وباراماتا وتضم مجمعا رياضيا ومساكن
لالخصائيني مع أكثر من ألف شقة سكنية.
وقال Urban Taskforce Australia
 Chair Peter Dalyان «سركيس ناصيف هو
املثال الكالسيكي للمهاجر ،وصل إىل أسرتاليا
وليس لديه اال الطموح والثقة بالنفس،
شق طريقه بالعمل الشاق ليصبح واحدا من
املطورين العقاريني الرئيسيني يف سيدني،
هولدمارك هي اليوم مطور ملشاريع كبرية
متعددة االستخدامات تشمل آالف الشقق..
تهانينا لسركيس على كل ما حققه وملنوذجه
الذي يقوم به يف صناعة العقارات».
Urban
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ
 Taskforce Australiaكريس جونسون

سركيس ناصيف يتسلم الجائزة من بيرت دالي

بيرت بويل ،جان  waughوبيرت هيتون

جون مانغوس مع اعضاء من Urban Taskforce Australia

اليزا  Lizaموريس وحضور

أنطوني سكري ،جورج غصني ،جورج ويغن ،أنور حرب وحضور

سركيس وبرناديت ناصيف مع جون مانغوس

مايسا بريينو  Maysaa Perinoوحضور

حضور
بمساهمة سركيس يف املجتمع األوسع،
حيث «أسس مؤسسة جون بول يف ذكرى
جون بول ناصيف ملساعدة األسر التي
تواجه صعوبات بسبب املرض واملآسي

حــضور
واملحن .وهذا العام ،دعمت املؤسسة بشكل
كبري مستشفى ويستميد لألطفال .كما
دعمت العديد من الجمعيات الخريية املحلية
واملجموعات املحلية».

وقال ان «سركيس هو رجل عائلة قوي
بدعم من زوجته برناديت وثالثة من أوالده
الخمسة ،كيفن وكريستي وإيفانا ،الذين
يشاركون عن كثب يف أعمال هولدمارك».
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مــناسبات

معوض من سيدني :التغاضي عن جوهر استقالة احلريري لن حيل املشكلة

ميشال معوض مع حزب الكتائب  -فرع سيدني

الضيف ميشال معوض يلقي كلمته

ميشال الدويهي ،طوني خطار وحضور
وطنية  -سيدني  -أكد رئيس «حركة
االستقالل» ميشال معوض أنه «مهما
كانت االعتبارات لشكل استقالة
الرئيس سعد الحريري وتوقيتها تبقى
هناك حقيقة واحدة أنه يف القاموس
اللبناني رئيس حكومة لبنان يجب ان
يستقيل يف لبنان ومن لبنان .ولكن
كل هذه التساؤالت حول الشكل على
اهميتها ،ال يجب ان تنسينا األساس
وهو أننا اليوم نعيش أزمة وطنية
كربى سببها األساسي ان هناك دوال
عربية تعترب ان لبنان يغطي فريقا
موجودا يف الحكومة ويف املجلس
النيابي ويف مشهده السياسي ،وهذا
الفريق بتصرفاته يشكل خطرا على
األمن القومي لهذه الدول العربية،
فهو يتدخل أمنيا وعسكريا يف شؤون
هذه الدول ،يف سوريا يف العراق،
والسعودية واليمن والبحرين وغريها
من الدول».
كالم معوض جاء خالل احتفال نظمته
حركة االستقالل يف سيدني يف قاعة
دير مار شربل الكربى يف حضور
حشد كبري من ابناء الجالية.
حضر اللقاء رئيس مقاطعة اسرتاليا
يف القوات طوني عبيد ورئيس مركز
سيدني جهاد داغر ،منسق اسرتاليا
يف التيار الوطني الحر طوني طوق
ومنسق سيدني الدكتور طوني رزق
 ،منسق تيار املستقبل يف اسرتاليا
عبداهلل املري ومنسق سيدني عمر
شحاده ،رئيسة قسم سيدني
الكتائبي لودي فرح أيوب ،منسق
حركة االستقالل اسعد بركات يف
اسرتاليا ومنسق سيدني سعيد
الدويهي.
حضر أيضا الرئيس اإلقليمي يف
الجامعة الثقافية ميشال الدويهي
ورئيس الرابطة املارونية باخوس
جرجس  ،رئيس املجلس املاروني العام
طوني خطار ،رئيس مركز الدراسات
املارونية الدكتور جان طربيه ،رئيس
غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية جو
خطار وممثلو وسائل االعالم واملئات
من ابناء الجالية ومناصري حركة
االستقالل.
قدم االحتفال مسؤول مكتب «الوكالة
الوطنية لالعالم» الزميل سايد مخايل،

ميشال معوض مع جو وشاد خطار ومايكل معوض

معوض مع باخوس جرجس وعقيلته باتي

ثم كان عزف للنشيدين االسرتالي
واللبناني ونشيد حركة االستقالل.

معوض

وتحدث معوض فقال« :صحيح أن هذا
التدخل ليس وليد األمس ،لكن ما
استجد ان هذا التدخل بدأ يتصاعد مع
االيام واألسابيع ،وأن الرئيس الحريري
أصبح على يقني أن وجوده على رأس
الحكومة ليس كافيا او قادرا على
حماية لبنان من تداعيات هذا التدخل
والتعدي على االمن القومي للدول
الصديقة .وهذه الدول تقول على
مدى اشهر وسنني تفهمنا خصوصية
لبنان لكن ال يمكن ان يستمر ذلك
على حساب امننا وسيادتنا ووحدتنا.
وهذا هو السبب الجوهري لالستقالة
والتغاضي عن هذا السبب لن يؤدي
اىل حل املشكلة».
أضاف« :يجب قول الحقيقة كما هي
كي نعالج األزمة قبل ان يسقط الهيكل
على رؤوس الجميع .يجب ان نعلم
انه اذا بقينا هكذا يف اصطفافاتنا يف
املحاور ،يف تنظرياتنا االعالمية ،ولم
نبتكر حلوال لبنانية مبنية على مبدأ
لبنان اوال بالفعل وليس بالقول ،واذا
لم نسر بحسب املصلحة الوطنية ،ما
سيحصل هو أن لبنان سيتحول اىل
ساحة من ساحات الصراع القائم بني
إيران والدول العربية على مستوى
املنطقة .هذا املجهول املعروف جربناه
يف تاريخنا يف العام  ،1975وجزء
منكم موجود هنا بسبب ذلك ،وهذا
املجهول املعروف نراه اليوم يف سوريا
والعراق واليمن ،وهذا معناه انزالق
لبنان ليتحول اىل ساحة من ساحات
الصراع يف املنطقة .املسألة ليست
مسألة وجهة نظر ،بل القضية قضية
كيان ووجود ،وامن ،وامن اقتصادي
واجتماعي للبنان وليس اقل من
ذلك».
وتابع« :من هذا املنطلق املطلوب
من الجميع وبكل مسؤولية وقف
الجدل حول جنس املالئكة ألن لبنان
سيسقط كما سقطت القسطنطينية،
وعلينا أن نواجه هذه األزمة بمزيد من
الوحدة وتغليب املصلحة اللبنانية
التي تختصر بالحفاظ بالحد األدنى

على استقرار لبنان .فمن حق كل
طرف ان يكون له رأي لكن ال احد يحق
له تدمري البلد .الحفاظ على استقرار
لبنان يعني عدم االنجرار اىل سياسة
املحاور ،ويعني تحييد لبنان».
وقال« :نحن مع تأمني الظروف
اآلمنة أمنيا وسياسيا لعودة الرئيس
الحريري اىل لبنان ،لكن يبقى ان
التحييد يتطلب أوال وقبل كل شيء
عودة حزب اهلل اآلمنة اىل لبنان
واىل داخل الحدود اللبنانية ،ألنه لو
عاد رئيس الحكومة اىل لبنان ،وهذا
مطلب جامع ،إال انه لن يحل املشكلة
إذا عاد واستمرينا بالتعدي على أمن
الدول العربية وسالمتها ،وخصوصا
ان هذه الدول أعلنت صراحة أنها
ستعترب لبنان دولة عدوة ،وبالتالي ما
سيحصل هو تدمري البلد واقتصاده،
لذا املطلوب عودة «حزب اهلل» اىل
لبنان وعودة الجميع اىل الدولة واىل
تحصني اسس التسوية الرئاسية.
ونعول يف هذا االطار على دور رئيس
الجمهورية ،انطالقا من عالقته مع
كل األطراف كي نعود جميعنا اىل
الدستور واىل الدولة ،ألنه إما أن
نعود إىل الدولة أو نذهب اىل تدمري
بلدنا».
واعترب أن «خطورة التطورات تؤكد
أكثر من اي وقت مضى أن هناك
حاجة لتكوين ارادة لبنانية واضحة،
ارادة باتجاه الحياد وتحصني السيادة،
ارادة باتجاه تحصني التوازن الوطني
واالستقرار الدستوري ،وارادة باتجاه
االصالح .بقدر ما السيادة والتحييد
مهمان ،كي نستطيع الخروج من
أزمتنا ،ونحافظ على استقرارنا،
بقدر ما لبنان ال يستطيع ان يكمل
بهذا الحجم من الفساد والهدر.وأقول
بكل فخر هناك من يدعمنا او يختلف
معنا بالسياسة ،ولكن هناك اجماعا
يف لبنان على أننا منذ دخلنا العمل
السياسي لم نلطخ يوما أيدينا بالدم
ولم نمد أيدينا اىل املال العام .نعم،
هناك ضرورة لتكوين ارادة لبنانية
واضحة باتجاه السيادة والتوازن
بالشراكة وباتجاه االصالح وهنا
دوركم كاغرتاب اساسي ومحوري
ألنكم تشكلون ضمري لبنان ،وأكرر يف

معوض مع أحمد ديب وسعيد دويهي

معوض يتوسط فادي زريقة والزميل جان طربيه

جانب من الحضور
أحيان عدة أرى لبنان يف اسرتاليا ويف
االغرتاب اللبناني أكثر ما أرى لبنان
داخل لبنان».
وقال« :منذ سنني خضنا معركة اقرار
حقكم باالنتخاب يف مكان اقامتكم،
ويف القانون االنتخابي الجديد تكرس
هذا الحق ،واصبح بامكانكم االنتخاب
من مكان اقامتكم ،لذا أصبح واجبكم
الوطني ممارسة هذا الحق .وهذا
يتطلب ان تتسجلوا يف هذه الفرتة،
اليوم قبل الغد ،قبل  20تشرين
الثاني كي تنتخبوا من اسرتاليا
نوابكم وممثليكم يف لبنان».
وتوجه اىل «الرفاق يف حركة االستقالل
وأهلي يف زغرتا الزاوية» بالقول :
«أنتم لبنانيون أوال وقبل كل شيء،
وواجباتكم قبل كل شيء الدفاع عن
لبنان ولكن يف الوقت نفسه نحن اوالد
منطقة واحدة ،لها رمزية يف تاريخ
لبنان ،نريدها أن تعود وتتصالح مع
تاريخها السيادي وهذه املنطقة بحاجة
لكم ،ومثلما تشكل «حركة االستقالل»
على مستوى لبنان مشروع سيادة
وشراكة واصالح أيضا ،تشكل على
مستوى زغرتا الزاوية مشروع شراكة
وحرية وكرامة».
أضاف« :تعرفون ما عانته زغرتا
الزاوية من االستئثار ،وعدم القدرة
على التعبري الحر« .حركة االستقالل»

تشكل أيضا على مستوى زغرتا
الزاوية مشروع توازن وتعددية،
ال نريد الغاء أحد ولكن حكما نريد
أن نكسر االستئثار ألن االستئثار
بالسياسة كاالحتكار يف االقتصاد.
فاالحتكار يف االقتصاد يكون على
حساب املستهلك واالستئثار يف
السياسة يكون على حساب املواطن.
نحن مشروع تكامل وشراكة بني
زغرتا والزاوية ودائما نرفع شعار
نريده أن يصبح حقيقة :اننا ال نقبل
ان تبقى الزاوية زاوية نريدها ان
تصبح حجر زاوية بإقرار التوجه
الوطني ملنطقة زغرتا الزاوية .نحن
مشروع إنماء ،واالنماء حق وليس
منة ،وشفافية وليس فسادا ،واالنماء
وسيلة للتحرر والتطور وليس زبائنية
وإخضاعا .هذا هو مشروعنا وهذه
هي ارادتنا ،وارادتنا ثابتة ،ولكن
يف السياسة االرادة ال تكفي ولو
انها تشكل األساس .أنتم تعطون
الحرية والقوة والقدرة لهذه االرادة
كي تصبح واقعا .بصوتكم ستحمون
لبنان أوال وتحمون السيادة يف لبنان
والتوازن يف الشراكة واالصالح يف
لبنان وبصوتكم ستحمون الحرية
والشراكة واالنماء والتوازن يف زغرتا
الزاوية».
وردا على أسئلة الحضور ،لفت معوض

إىل أن «القوى السياسية لم تقرر
بطريقة نهائية خريطة تحالفاتها،
وهناك جزء من املوضوع ال يتعلق
بعدم وضوح الرؤية يف السياسة،
إنما هناك جزء يتعلق بخصوصية
قانون االنتخاب .ففي السياسة ،اليوم
الذي سأدخل فيه اىل املجلس النيابي
سأضم صوتي اىل صوت كل تكتل
سيادي يف لبنان ،وإىل صوت كل تكتل
يطالب بالتوازن والشراكة الوطنية
وإىل صوت كل تكتل يدعو اىل االصالح
ومحاربة الفساد يف لبنان».
كما أوضح ردا على سؤال أن «املشكلة
مع العالم العربي ال تعني السنة
فقط ،بل تعني كل لبنان .فالـ500
الف لبناني املتواجدين يف الخليج
ليسوا  500الف سني إنما 500
الف لبناني ،ومن هذا املنطلق ،ال
اتكلم من منطلق طائفي انما من
منطلق لبناني ،فلبنان ال يتحمل ال
تاريخيا وال اقتصاديا وال ثقافيا وال
ديبلوماسيا وال سياسيا وال بتعدديته
الطائفية ان يواجه النظام العربي.
اذا ذهبنا اىل مشروع مواجهة الدول
العربية سنكون يف ازمة كيان إن على
املستوى السياسي أو االقتصادي او
االجتماعي».
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مـناسبات

مجعية ابناء الضنية اخلريية تقيم حفل تكريم للنائب الضيف كاظم اخلري

الشيخ مالك زيدان

مقدم الحفل محمد درباس

النائب كاظم الخري

النائب جهاد ديب

الحاج وجيه هوشر

من اليمني :النائب جهاد ديب ،عال حامد ،عمر شحادة وحضور

النائب الضيف كاظم الخري يتوسط الصديق خضر صالح والنائب جوليا فني والحاج محمد صايف وحضور

أقامت جمعية ابناء الضنية
الخريية حفل استقبال وتكريم
لنائب الضنية املنية االستاذ
كاظم صالح الخري الذي يزور
اسرتاليا وذلك بعد ظهر يوم
االحد املاضي يف مركزها يف
فيالوود.
حضر املناسبة الشيخ مالك
زيدان ،النائبان جهاد ديب
وجوليا فني ،رئيس بلدية
كامربالند غريغ كامنتس وعضو
البلدية عال حامد ،الرئيس
السابق لبلدية اوبرن السابقة
هشام زريقة ،نائب الرئيس
كنرتبري
لبلدية
السابق
السابقة خضر صالح ،الوجيه
ريمون سمعان ،رئيس تيار
املستقبل يف اسرتاليا عبد اهلل
املري ورئيسه يف سيدني عمر
شحادة وجمعيات خريية وعدد
من ممثلي االعالم العربي يف
اسرتاليا وحشد من ابناء الضنية
الخريية واالصدقاء.
عرف املناسبة العربية االستاذ
محمود يوسف وباالنكليزية
االستاذ محمد درباس ،وتال
آيات من الذكر الحكيم الحاج
محمد صايف وتحدث فيها
كل من الشيخ مالك زيدان

غريغ كامنتس

الحاج محمد صايف

مقدم الحفل محمود يوسف

هشام زريقة ،عبد اهلل املري ،النائب الخري ،كامنتس ،ريمون سمعان ،الشيخ زيدان والحاج وجيه هوشر

النواب الضيف كاظم الخري وديب وفني يتوسطون الحاج وجيه هوشر وعال حامد وغريغ كامنتس وحضور

النائب كاظم الخري يتوسط غريغ كامنتس وعبد اهلل املري

والرئيس الفخري للجمعية الحاج
وجيه دياب هوشر ورئيس
بلدية كامربالند غريغ كامنتس
والنائب جهاد ديب والنائب
الضيف االستاذ كاظم الخري.
وحث النائب الخري يف كلمته
املغرتبني على ضرورة التسجيل
لالنتخابات قبل العشرين من
الشهر الحالي وذلك بواسطة
االنرتنيت.
وقال ان هذه املسألة اصبحت
سهلة جدا وان مشاركة االنتشار
يف االنتخابات اللبنانية التي
سوف تجري يف ايار املقبل بقدر
ما هي مهمة للبنان املقيم مهمة
ايضا للبنان املنتشر.
واعترب النائب الخري ان الصوت

االغرتابي هو الصوت الحر النه
ال يخضع لضغوط التوظيف
والخدمات التي يخضع لها
اللبناني املقيم.
وقال ان قانون النسبية الجديد
سهـّل على االنتشار املشاركة
يف عملية االقرتاع من خالل
اماكن وجودهم اذ لم يعد
يتوجب عليهم السفر اىل الوطن
لالنتخاب.
وتحدث النائب الخري عن
املسؤولية الوطنية التي تقع على
عاتق املغرتبني لناحية اسماع
صوتهم واالقرتاع للشخص
او الالئحة التي يرونها مالئمة
وتتوافق مع خياراتهم كاشفا عن
انه يف انتخابات العام 2022

الحاج وجيه هوشر والحاج حسني هوشر يتوسطان النائبني جوليا فني وجهاد ديب وحضور

سيكون لالنتشار ستة نواب
يف الربملان اللبناني.
وقال انه كانت نسبة االقرتاع
اكرب كان صوتكم اقوى يف
صناعة القرار اللبناني ومستقبل
لبنان.
وكانت هناك مداخلة عرب
الهاتف لنائب الضنية املنية
الدكتور احمد فتفت وضع فيها

الحضور يف اجواء ما يجري يف
لبنان وخاصة لناحية استقالة
رئيس الوزراء سعد الحريري
والصدمة التي احدثتها على
الساحة اللبنانية.
اما الحاج وجيه هوشر فشدد
يف كلمته على وجوب ان
تسود االلفة واملودة والتفاهم
بني ابناء الجالية النه بذلك

نحصن وجودنا ونعطي صورة
ايجابية عنا للمجتمع االسرتالي
الواسع.
وقال ان علينا ان نعطي اسرتاليا
قدر ما اعطتنا وان نكون
مواطنني صالحني يف هذا البلد
املضياف.
وكانت هناك مأدبة غنية
باملأكوالت اللبنانية.
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اعــالنات ملبورن

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

Page 25

Saturday 18 November 2017

2017  تـشرين الثاني18 الـسبت

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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لقاءات رمسية وشعبية واحتفال لرئيس حركة االستقالل ميشال معوض يف ملبورن

واصل رئيس حركة االستقالل
ميشال معوض زيارته اىل
ملبورن حيث زار برملان فيكتوريا
والتقى رئيس مجلس الشيوخ
بروس أتكنسون وعضوي
املجلس التشريعي نزيه األسمر
وسيزار ملحم يف حضور منسق
الحركة يف اسرتاليا اسعد
بركات ومنسق سيدني سعيد
الدويهي ومنسق ملبورن جورج
معوض ونائبه ميالد جريج.
واطلع معوض النواب على آخر
التطورات على الساحة اللبنانية
كما جرى بحث يف دور لجنة
الصداقة الربملانية بني لبنان
ووالية فيكتوريا.
وقدم له الربملانيون هدايا
رمزية.

القنصل اللبناني

واقام السفري املعني لدى
باكستان  ،قنصل لبنان غسان

الخطيب غداء يف دار القنصلية
على شرف معوض والوفد
املرافق  ،شارك فيه ممثلو
األحزاب اللبنانية  :القوات
اللبنانية والكتائب والتيار
الوطني الحر واالحرار وتيار
املستقبل واليسار الديمقراطي
وتخلل الغداء حديث حول اوضاع
الجالية وشؤون لبنانية.

حركة شباب زغرتا

واقامت حركة شباب زغرتا
الزاوية حفل استقبال على شرف
معوض والوفد املرافق شارك
فيه مختلف فاعليات الجالية
وممثلون عن احزاب وتيارات
 ،القوات اللبنانية والكتائب
والتيار الوطني الحر واالحرار
وتيار املستقبل والجامعة
الثقافية والراهبات وورؤساء
جمعيات ومؤسسات وحشد
من ابناء الجالية اللبنانية.

بالنشيدين
اللقاء
بداية
الوطنيني األسرتالي واللبناني
 ،فكلمة الحركة القاها أنطوان
حربية  ،قال فيها « :لقد بذل
الرئيس الكبري رينيه معوّض
حياته ليكون لنا لبنان ٌ يختلف
عن ماضيه  ،ويرمي بحاضره يف
غياهب النسيان  ،لينطلق لغدٍ
هو املرتجى» .
اضاف « :ان املوت يف القاموس
األهدني ليس نهاية بل هو
بداية  ،وكان دم الرئيس الشهيد
معوّض ايقون ًة  ،شمع ًة مضيئ ًة
يف معبد الحقيقة  ،صوتاً صارخاً
يف الربية ان اعدوا طريق
الخالص  ،وكنت انت أيها
الضيف الكبري  ،فخامة ميشال
معوّض من تلك الفخامة ،
شجر ًة عمالق ًة يف ريح الشرق
العاتية  ،من مقلع البطولة ،
اراد ٌة ال تتفتت اال اذا كان ذلك

الجبل األشم الذي يحمل سيدة
الحصن يتفتت ويزول».
واكد « اننا يف لبنان يف مرحلةٍ
مظلمة وظاملة  ،وسفينة الخالص
تضيع يف البحار  ،وال يُعيدها
اىل شاطيء األمان اال بحارة
صادقون علمتهم العواصف
ان الخوف ال يصنع حياة وان
الشهادة حقٌ ومشروع انتصار
 .لقد علمنا األبطال والقديسون
واملفكرون ان الرجال يصنعون
االوطان كما االوطان تصنع
رجا ً
ال  ،ومدرسة الرئيس
الشهيد رينيه معوض ما زالت
تُلقي على مسامعنا كالماً فيه
األبعاد والقيم والفضائل «٠
وتوجه اىل الضيف ميشال
معوض قائ ً
ال « :لقد أعلنت
بالصوت والصورة ان املسرية
قدر والتزام وان الشمس
ما زالت تُشرق وستشرقُ

دائماً من أهدن البطولة ودماء
الشهداء واىل كل لبنان».
وختم « ان االستقالل هو
الخالص من كل اجنبي وغريب
ومن كل طامع وتابع وعميل،
ٍ
ٍ
نريد دول ًة ال يحكمها اال ابناؤها
 ،وليس فيها اال جيش واحدٌ
وشعبٌ واحدٌ والقاعدة الذهبية
فيها إنما هي  :ال احد قبل لبنان
وال احد فوق لبنان وال انتماء بعد
اهلل اال للبنان «.
وتحدث معوض عن آخر
التطورات على الساحة اللبنانية
وركز على اهمية التسجيل
تمهيداً للمشاركة يف االنتخابات
املقبلة .
وفِي نهاية االحتفال قطع
معوض واعضاء الحركة قالب
الحلوى باملناسبة.

جوزف كريوز

واقام رجل االعمال جوزف كريوز

عشاء على شرف معوض يف
حضور الوزيرة مارلني كريوز
وممثلي األحزاب اللبنانية
ورئيس غرفة التجارة والصناعة
املحامي فادي الزوقي واإلعالمي
وسام بريدي وحشد من فاعليات
الجالية .
والقى كريوز كلمة ترحيبية
نوه فيها «بمواقف معوض ابن
الرئيس الشهيد الذي ضحى
بحياته من اجل لبنان مشدداً
على متانة العالقة بني بشري
وزغرتا» .
كما تحدث يف املناسبة كل من
الشاعرين جوزف حرب ورياض
األسمر .
ورد معوض بكلمة شكر فيها
كريوز وعائلته على حفاوة
التكريم  ،كما اطلع الحضور
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ملــبورن

ذكرى استشهاد الرئيس رينه معوض

على اخر التطورات على الساحة
اللبنانية .
دير مار شربل
وزار معوض دير مار شربل
التابع للرهبانية األنطونية حيث
كان يف استقباله رئيس الدير
االب شارل حتي .
وبعد صالة يف الكنيسة وجولة
يف الدير أولم األب حتي على
شرف معوض والوفد املرافق يف
حضور الرئيس اإلقليمي للجامعة
الثقافية ميشال الدويهي وعدد
من فاعليات الجالية واالعالميني.
وقدم االب حتي هدية رمزية
اىل معوض فيما قدم الكاتب بول
خياط له كتابه األخري.
االحتفال
أقامت مهرجانها السنوي يف قاعة
«مارون» التابعة لكنيسة سيدة
لبنان برعاية معوض وحضور
عدد من الشخصيات اللبنانية
واالوسرتالية وفاعليات الجالية

وجمهور كبري من ابناء الجالية.
وشاركت يف املهرجان وزيرة
البلديات وشؤون املستهلك
يف والية فيكتوريا مارلني
كريوز ،السفري اللبناني املعني
يف باكستان غسان الخطيب،
عضو املجلس التشريعي نزيه
األسمر ،خادم رعية سيدة
لبنان االب آلن فارس ،الرئيس
اإلقليمي يف الجامعة الثقافية
ميشال الدويهي ورؤساء فروع
الجامعة يف ملبورن وممثلون عن
احزاب وتيارات القوات اللبنانية
والكتائب اللبنانية و»التيار
الوطني الحر» وحزب الوطنيني
االحرار و»تيار املستقبل»
والحزب التقدمي االشرتاكي
واليسار الديموقراطي.
وشارك من الحركة مسؤول
االنتشار انطوان ابراهيم
ومنسق اوسرتاليا اسعد بركات
ومنسق سيدني سعيد الدويهي

ومنسق ملبورن جورج معوض
ونائبه ميالد جريج باالضافة اىل
رئيس غرفة التجارة والصناعة
يف فيكتوريا املحامي فادي
الزوقي ورئيس املجلس التجاري
االوسرتالي العربي روالند جبور
ورؤساء جمعيات ومؤسسات
وممثلو وسائل اعالم وعدد من
ابناء الجالية.
قدم االحتفال ،الذي افتتح
األوسرتالي
بالنشيدين
واللبناني ونشيد الحركة عزام
الرافعي .ثم قلد معوض درع
الحركة للسفري غسان الخطيب

«تقديرا لعطاءاته للجالية يف
ملبورن وخدماته على مدى خمس
سنوات يف القنصلية اللبنانية يف
ملبورن» .وألقى منسق ملبورن
يف الحركة جورج معوض كلمة
نوه فيها «باملبادىء التي قامت
على اساسها الحركة وهي القيم
الوطنية التي استشهد من
اجلها الرئيس رينيه معوض
ابن املدرسة الشهابية التي
من أسسها الشراكة والتوازن
والدستور» .وعدد النشاطات
التي تقوم بها الحركة على الصعد
الوطنية واالجتماعية واإلنمائية.

اختتم رئيس حركة االستقالل
ميشال معوّض زيارته اىل
والية فيكتوريا  ،بحضوره
القداس االلهي يف الذكرى
ال 2٨على استشهاد الرئيس
رينيه معوض الذي ترأسه
خادم رعية سيدة لبنان
األب ألن فارس بدعوةٍ من

حركة االستقالل يف ملبورن،
وحضره قنصل لبنان العالم
يف فيكتوريا السفري غسان
الخطيب والنائب من أصل
لبناني نزيه األسمر وممثلو
واملؤسسات
األحزاب
وفاعليات الجالية اللبنانية
وجمهورٌ كبري من املؤمنني.
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فـن ومـجتمع

أمـل حـجازي يف أول إطـاللة إعـالمية هلا بعد ارتدائها احلجاب
بريوت | هيام بنـّوت  -سيدتي

أثار قرار الفنانة أمل حجازي ارتداء احلجاب واعتزال الفن
الكثري من اجلدل .القرار كان مفاجئًا للجميع ،خصوصًا وأنه
جاء يف وقت ،خلع فيه عدد من الفنانات احلجاب ،ولكن ليس
أمل اليت كانت قد ارتدت حجابها وأخذت قرارها برتك الفن،
ليلة الوقوف على جبل عرفة ،يف  4سبتمرب (أيلول) املاضي،
كما أعلنت أمام الرأي العام.
يف أول حوار معها بعد اعتزاهلا الفن وارتداء احلجاب ،أطلت
الفنانة أمل حجازي يف الزميلة «سيدتي» وحتدثت عن قرارها،
أسبابه ،دوافعه ،البلبلة اليت أثريت حوله ،عن رأيها بالوسط
الفن والفنانني ،وهل هي بصدد طرح أعمال غنائية خالل
الفرتة املقبلة؟
أعلنت أنك ارتديت احلجاب واعتزلت الفن ومن ثم قلت إنك
ميكن أن تقدمي أغاني ملتزمة خالل الفرتة املقبلة ،فهل
أنت اكتفيت بارتداء احلجاب وهل اعتزلت الفن أم أنك مل
تعتزلي؟
أنا اعتزلت النوع الفين الذي كنت أقدمه وبشكل نهائي ،أي
األغاني العاطفية والرومانسية والراقصة ،ولكن هذا ال مينع
من أن أقدم أغنية فيها مناجاة هلل أو أغنية تتميز بستايل
معني ولكن ضمن اإلطار الديين ،ألني ضد مقولة «إن صوت
املرأة هو عورة» .أنا ألتزم بتعاليم القرآن الكريم لناحية
التفريق بني احلالل واحلرام .واحملرمات مذكورة فيه وربنا
التحجر .القرآن الكريم مل يذكر أن صوت املرأة
مل يطلب منا
ّ
هو عورة ،لكن يف املقابل ال جيوز تقديم األغنيات اليت تثري
الغرائز .وهذا يعين أن تقديم األغنية اليت تثري الغرائز هو
احلرام وليس صوت املرأة أو الغناء حبد ذاته.
هل رغبتك باالستمرار يف الغناء تؤكد أنك ال تزالني حتنني
إىل الفن؟
بصراحة أنا أقول ليتين ابتعدت عن الفن من قبل ،ألنين وجدت
راحيت النفسية اليوم .يف املاضي كنت أعيش حالة من القلق
والتخبط الداخلي ،وكنت حائرة بني االستمرار يف الفن وبني
االلتزام الديين .ال أريد أن يفهم كالمي بشكل خاطىء أو أن
حرمته
حرمت الفن ،بل على األقل أنا ّ
يستنتج البعض أنين ّ
على نفسي ،وليس على غريي .حاليًا ،أنا سعيدة جدًا وأشعر
بقربي من اهلل أكثر ،مع أنين لطاملا كنت قريبة منه .ليس
بالضرورة أن نرتدي احلجاب لكي نصبح أكثر قربًا من اهلل،
كما ذكرت سابقًا يف «بوست» نشرته على «فايسبوك» ،ألن
التقرب من اهلل ،ال يكون بقطعة قماش نرتديها على رأسنا أو
مبالبسنا ،بل هو يكون يف داخلنا ،ولكين أشعر اآلن أنين أكثر
التخبط من داخلي ،وصرت أشعر براحة
قربًا منه ،بعد أن زال
ّ
نفسية كبرية ،واليت أعتقد أن كل إنسان يف حاجة إليها .أنا
تركت الشيء الذي كنت أحبه ،أي الفن من أجل ربي ،ولكي
أكون قريبة منه.
هل هذا يعين أنك ال حتبني الفن اليوم؟
أنا مل أعد أحب الفن لنفسي فقط.
هل تواظبني على مساع األغاني أم أنك أقلعت عن االستماع
إليها؟
يف املرحلة الراهنة أنا أكتفي بسماع التفاسري الدينية وأحاول
أن أتعمق يف الدين أكثر .أنا ابتعدت عن مساع األغاني ،قبل
فرتة من قرار اعتزالي .يف معظم األحيان ،عندما كنت أقود
سيارتي ،كنت أكتفي بسماع القرآن الكريم ،ألنين كنت أشعر
قيمة ميكن أن تفوتين لو أنين مل
أنه مل يعد هناك أعمال فنية ّ
أمسعها ،ألن السوق الفين ليس يف أفضل أحواله.

أسعى إىل الثبات يف الدين أكثر

عند اإلشارة احلمراء ،أي كما يفعل األجانب ،الذين هم أقرب
منا إىل ممارسة تعاليم الدين اإلسالمي .التدين ال يعين ارتداء
احلجاب والوقوف على سجادة الصالة وعبادة اهلل فقط ،مع
أن هذه األمور هي من األولويات ،ولكن الدين أبعد من ذلك
بكثري .فالصدقة مث ًال ،هي أولوية واذا التفت الناس إليها
لكانت الدنيا بألف خري ،وال يعود هناك فقراء يف العامل.
هل هناك من يساعدك لإلملام ببعض التفاصيل الدينية؟

ألنين أعيش راحة نفسية مل أكن أشعر بها سابقًا .يف السابق
كنت أستيقظ صباحًا وأشعر بضيق يف صدري ،وكثريون من
الناس هم مثلي .اهلل قال يف القرآن الكريم «أال أن بذكر اهلل
تطمئن القلوب» كما قال أيضًا إن من يبتعد عن ذكر اهلل «له
معيشة ضنكا» أي أنه يشعر بضيق يف صدره وأنا وصلت إىل
هذه املرحلة وكنت أشعر بضيق يف صدري .وحاليًا أنا أسعى
إىل الثبات يف الدين أكثر.

لست داعية

وهل ميكن أن تصبحي داعية مع الوقت؟
كال .أحيانًا أقوم بكتابة أشياء أشعر بها ،ولكنين لست
داعية ،وأمتنى أن أكون «داعية من أجل اخلري» .الداعية
جيب أن ميلك ثقافة دينية واسعة وأن يتمتع مبوهبة اخلطابة.
أنا أكتب بعض األشياء اليت أشعر بها عرب صفحاتي على
مواقع التواصل االجتماعي إىل «الفانز» ،كما أنشر صورًا لي
باحلجاب ،ليس بهدف االستعراض ،بل لكي أقول ملن يعيش
التقرب من الدين ومن ارتداء احلجاب ،بأن حياة
حالة خوف من
ّ
اإلنسان ال تنتهي بارتداء احلجاب ،بل على العكس ،ميكن أن
نرتديه بشكل مجيل وأنيق وأن نستمر يف حياتنا بعيدًا عن
التعقيد .من هذا املنطلق أنا أتصور وأنشر صورًا لي بني
فرتة وأخرى.
هل ترين أن احلجاب ال يقتضي االنعزال عن الناس
واجملتمع؟
بل هو يقتضي االنعزال عن األماكن السيئة .أو ً
ال الدين
هو الذي يردعنا عن ارتياد هذه األماكن ،وثانيًا من ترتدي
احلجاب ال ميكن أن تسمح لنفسها بالتواجد فيها .احلجاب له
احرتامه.
وقبل ارتداء احلجاب هل كنت تتواجدين يف مثل هذه األماكن
السيئة؟
كال .ولكن كان من املمكن أن أتواجد يف «كلوب» يف حال
دعيت حلضور حفل عيد ميالد أو ما شابه.
هل ينطبق عليك اليوم لقب الفنانة أم أن هذا اللقب وىل
إىل غري رجعة؟
أنا اليوم أمل حجازي اإلنسانة املتصاحلة مع نفسها مئات آالف
املرات عما كنت عليه يف السابق .لقد ختلصت من النزاع
الداخلي الذي كنت أعيشه طوال الفرتة املاضية .كثريون
الحظوا أنين ابتعدت يف الفرتة األخرية عن الفن وكنت بني
بدي» (أريد وال أريد) .ومبجرد أن حققت نفسي
«بدي وما ّ
ّ
واهتديت وحتجبت أعيش حالة من الفرح ال ميكن وصفها.
حاليًا ،أنا امرأة كسائر النساء ،كما أنين مستعدة لتقديم أي
شيء يصب يف مصلحة الناس ،ألنين وهبت نفسي لعمل
اخلري.

كم مضى من الوقت على عدم مساعك لألغاني؟
منذ أن التزمت احلجاب .يف السيارة أمسع القرآن بصوت
الشيخ مشاري العفاسي وهو أفضل قارىء عندي وأجد متعة
كبرية عندما أستمع إىل تالوته .ال يكفي أن نسمع القرآن ،بل
التمعن
نتمعن بكل كلمة نسمعها متامًا وجيب علينا
علينا أن
ّ
ّ
يف الصالة.

نفهم أنك مل تعودي أمل حجازي الفنانة؟
الفن له عدة أبواب .كل مسريتي الفنية كانت حمرتمة ولكين
أشعر اليوم بأنين «بغري دنيا».

هل حتاولني أن تثبيت نفسك دينيًا ،وهل ختافني أن تعودي
خطوة إىل الوراء أي اىل مرحلة ما قبل قرارك االلتزام وارتداء
احلجاب؟
أبدًا! أنا ال أمسح للشيطان أن يوسوس يف صدري ،ومل
أشعر ولو حلظة واحدة بالندم .أنا ال أزال أستمتع يف حياتي،
وأخرج وأتسلى ،بل صرت أفعل ذلك أكثر من السابق ،رمبا

كيف تصفني دنياك احلالية؟
دنياي احلالية ،األولوية هي لرب العاملني ،حتى قبل
يف
ّ
بييت وأوالدي وزوجي .من يفكر باهلل يبتعد عن اخلطأ يف كل
تفاصيل حياته حتى يف أبسط األشياء .الدين ليس جمرد
حجاب وصالة بل إن أبوابه كثرية ،من ضمنها احلفاظ على
البيئة واحلرص على نظافة بلدنا واحرتام القوانني والتوقف

بوجود «اليوتيوب» تنتفي احلاجة إىل مساعدة الغري .أنا أختار
ما أقتنع به ،وأستمع إىل حممد راتب النابلسي وعلي منصور
كيالي وعدنان إبراهيم .هناك الكثري من علماء الدين الذين
يعسرونها ،وهم ليسوا كبعض علماء
ييسرون أمور الدين وال
ّ
ّ
وحيرمون كل
بالدين
الناس
هون
يكر
الذين
اآلخرين
الدين
ّ
ّ
شيء «ال جيوز وال جيوز» .الدين يسر وليس عسرًا ،وكلنا
منلك العقل ونستطيع التفريق بني الصح واخلطأ والعقل
يرفض اخلطأ.
عشت حالة صراع بني الفن واإلميان .ما هي اللحظة اليت
جعلتك تقررين ترك الفن؟
اللحظة كانت ربانية.
ماذا حصل معك حتديدًا؟
منذ فرتة كانت تنتابين حالة من البكاء أثناء الدعاء ،وعندما
دعاء صادقًا من القلب .يف
يرتافق البكاء مع الدعاء ،يكون
ً
دعائي ،كنت أطلب من اهلل أن يهديين إىل الصراط املستقيم
ولكن مل أكن أفكر باحلجاب ،وعندما كنت أشاهد امرأة حمجبة
كنت أقول بيين وبني نفسي «ملاذا ّ
تعذب نفسها .يكفي أن
تتسرت» خصوصًا بعد إن قيل بأن احلجاب ليس واجبًا دينيًا.
من بعد الذي حصل معي وجدت أن احلجاب واجب ديين.
سورة النور تتحدث عن احلجاب وحتدد من هم األشخاص
الذين جيب أن خنلع احلجاب أمامهم وهم األب واألخ واخلال
والعم واالبن .وهذا يعين تلقائيًا ،بأن احلجاب واجب .قرار
ارتدائي احلجاب ،حصل ليلة الوقوف على جبل عرفة .يومها
نهضت صباحًا وصليت ودعيت إىل اهلل بأن يهديين ،وقبل
يومني كان وصلين «كونرتا» (عقد عمل) عرب احملامي للتعاقد
مع شركة «روتانا» .فقلت له أريد أن أقرأه أو ً
علي
فرد
ال،
ّ
ّ
«أنا قرأته ومضمونه جيد» ،فطلبت أن ميهلين يومني قبل
التوقيع عليه ،كما كنت قد اشرتيت  5أغنيات ،ألنين كنت
بصدد التحضري لطرح ألبوم جديد .يف ليلة عرفة ،وهي ليلة
عزيزة جدًاعلى قليب ،وخالل الصالة مل أشعر بنفسي إال وأنا
أع
أدخل إىل غرفة النوم وأضع احلجاب وأغرق يف البكاء ،ومل ِ
ماذا فعلت ،إال بعد مرور بعض الوقت .ما حصل معي كان
ربانيًا.
هذا يعين أنه كان يوجد حجابات يف بيتك؟
هي عبارة عن «فوالرات» (وشاح) كنت أضعها حول رقبيت.
يف األساس أنا مل أعلن عن ارتداء احلجاب إال بعد مرور فرتة
على ارتدائي له .ويف اليوم التالي وبعد ما حصل معي،
قلت يف نفسي رمبا أتراجع ،ولكين مل أستطع أن أنزعه عن
رأسي ،وخرجت وأنا أرتديه ،فسألين الناس «عاملي ستايل
باحلجاب» فقلت نعم ،ألنين كنت خائفة من أن أتراجع عن
قراري وأخلعه .ال شيء أسوأ من ارتداء احلجاب ثم خلعه.
ومنذ ذاك اليوم ،مل أمتكن من خلع حجابي أبدًا.
لو مل تكوني متزوجة ،ومل يكن لديك معيل .هل تعتقدين أنك
كنت حتجبت أيضًا؟
َ
اهلل هو الذي يرزق .يف األساس أنا مل أتعاط مع الفن كتجارة
أو بهدف مجع املال ،ولطاملا رفضت الكثري من احلفالت .أنا
لست مادية يف موضوع الفن بل أنا دخلت اجملال ألنين كنت
أحب الغناء ،وال أنكر أنين يف فرتة من الفرتات اشتغلت كثريًا
وهو كان مورد رزقي .سواء كنت متزوجة أو غري متزوجة ،مل
يكن قراري ليتغري ،ألن ما حصل معي كان ربانيًا.

ال أندم على شيء

هل تشعرين بالندم ألنك كنت تعملني يف الفن؟
كال ،أنا ال أندم على شيء حصل معي «عسى أن تكرهوا شيئًا
وهو خري لكم» .رمبا قوة إمياني وقربي من اهلل ،سببهما أنين
كنت يف هذا املكان ،ورمبا لو كنت يف مكان آخر أو أهلي
أجربوني على ارتداء احلجاب ملا كنت أحببته من كل قليب
كما حيصل معي اليوم .اإلنسان الذي يكون يف مكان ما،
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فـن ومـجتمع

أمـل حـجازي يف أول إطـاللة إعـالمية...
زوجي كان يتمنى أن أتحجب

ما كان موقف زوجك من حجابك؟
زوجي فرح كثيًا ،حتى أنه كان يتمنى بينه وبني نفسه أن
أحتجب لكنه مل يكن خيربني ،ألنه حيبين أن أفعل أي شيء
رّ
يسعدني .وعندما سألته ملاذا مل ختربني عن رغبتك بارتدائي
احلجاب ،قال لي «انا حبب اللي انت بتحبيه» ولكنه فرح كثيًا
بقراري. .
ً
بشكل عام ،قليالت جدا هن الفنانات اللواتي باركن لك
احلجاب؟
بل كثيات ،من بينهن أصالة وأحالم باإلضافة إىل عدد كبي
من اإلعالميني.

«يفيق على حاله» مُتحى كل سيئاته وتتحول إىل حسنات.
وهل الفن هو مكان سيئ؟
تغي ومل
يف أيامنا احلالية ،السيئات يف الفن كثية .الفن
رّ
يعد كما السابق.
عندما تقولني يف السابق ،فأي فرتة تقصدين حتديدًا؟
عندما دخلت الفن مل يكن الفن كما هو عليه اليوم ،بل كان
له وزنه .أذكر أنين عندما تقدمت إىل االمتحان يف اإلذاعة
والتلفزيون يف مصر ،ألنه كان يفرتض أن أجنح لكي تعرض
أغنياتي يف مصر ،كنت أرتعد من اخلوف .هكذا كان الفن،
«وين كان الفن وهلق وين صار» .كما أن الفن الذي كان
قبلنا ،هو أفضل من الفن يف زمننا .الفن بدأ يرتاجع مع
أحرم الفن
الوقت ،ولكن يبقى هناك فنانون حمرتمون .أنا ال رّ
على أحد ،ألن النظرة إليه ختتلف بني شخص وآخر ،بل أنا
حرمته على نفسي فقط.
رّ

نيللي كريم ختطف «فعل فاضح» من غادة
عبد الرازق ويسرا ترتك «أهل العيب»

ما رأيك بالوسط الفين .مبا أنك أصبحت خارجه؟
اجليد.
السيئ يطغى على
رّ

أحذف صوري بدون حجاب تدريجياً

ما موقفك من بالفنانات احملجبات اللواتي يعملن يف الفن
أو الفنانات احملجبات اللواتي يضعن «الباروكة» (الشعر
املستعار) أثناء التمثيل؟
أنا ضد «الباروكة» ألنها تلفت النظر أكثر من الشعر أحيانًا.
لكن ال شيء مينع املمثلة احملجبة من املشاركة يف أعمال
دينية وليس يف أعمال حب وغرام.
وهل أنت مع فكرة الغناء باحلجاب كما هو حال جنمة «ذا
فويس» نداء شرارة ،أم أنك ترين أن الفن واحلجاب ال ميكن
أن جيتمعا معًا؟
الفن واحلجاب ال يلتقيان أبدًا .ختيلي أنين أقف على املسرح
حبجابي وأنا أغين «الليلة الليلة» .هذا غي مقبول على اإلطالق.
من يرتدي احلجاب جيب عليه أن حيرتمه ألنه رمز ديين .نظرة
الناس إىل املرأة احملجبة هلا مكانة خاصة ،وهي حتظى باحرتام
كبي يف اجملتمع ،ألن احلجاب يفرض احرتامه على الناس.
احلجاب يعطي انطباعًا لدى الناس بأن من ترتديه هي امرأة
صاحلة وقريبة من ربها ،مع أنها قد تكون سيئة .لكن ال ميكن
القول بأن كل امرأة حمجبة هي إنسانة جيدة وأن كل امرأة
غي حمجبة هي امرأة سيئة.
قمت حبذف صورك ،وأنت من دون حجاب ،من حسابك
الرمسي على موقع «إنستغرام» ،ولكنها ال تزال موجودة كما
أغنياتك املصورة على مواقع التواصل االجتماعي األخرى.
فكيف ستتصرفني من هذه الناحية؟
بالنسبة إىل «فيس بوك» أنا أحذف صوري بدون حجاب بشكل
تدرجيي ،ولقد تطلب مين األمر الكثي من الوقت قبل أن أتكن
من حذفها على «إنستغرام» .أما بالنسبة إىل أغنياتي فهي
ملك شركات اإلنتاج ،عدا عن أنها موجودة عند كل الناس.
لست متزمتة أو معقدة ،والدين يسر وعفا اهلل عما مضى.
أال تشعرين بالندم على أي من أعمالك ،وهل ترين أن مالبسك
كانت الئقة ومناسبة قبل ارتداء احلجاب؟
ال يوجد يف أعمالي إغراء أو ما ميكن أن أخجل منه.
من هي الفنانة اليت ترين أنها قريبة إىل ارتداء احلجاب؟
ال أعرف .ال أحد.
هل تتوقعني أن تفعل الفنانة أحالم ذلك ،خصوصًا وأنها
حترص دائمًا على نشر أدعية وآيات من القرآن الكريم عرب
حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي؟
عندما كنا مقربتني من بعض ونتبادل الزيارات ،كانت أحالم
تارس الكثي من الطقوس الدينية .اهلل يهدي اجلميع.
ما النصيحة اليت ميكن أن تقدميها إىل الفنانتني هيفاء وهيب
أو مي حريري مث ًال؟
أنا ال أقدم نصائح إىل أحد بل أكتفي بالقول اهلل يهدي اجلميع
على طريق اخلي وطريق ربنا ،ألنه الطريق الوحيد الذي ميكن
ينجينا .احلياة الدنيا إىل زوال وهي ميكن أن تلهينا عن
أن رّ

ذكر اهلل .رمبا تكون األمساء اليت ذكرتها أقرب إىل اهلل مين.
ال أحد يعرف.
ماذا تقولني للفنانات؟
اهلل يوفقهن ويهدي اجلميع ويهدينا.
وملن تتمنني اهلداية؟
بالتخبط.
لكل إنسان يشعر
رّ
وماذا تتمنني للفنانات؟
أن يتحجنب مجيعًا «شو حلو نشوف كل الفنانات حمجبات».
هل ستباشرين قريبًا بتسجيل األدعية الدينية اليت أشرت
إليها؟
جهزت أعما ً
ال حلوة ،وسوف أقدمها بـ «ستايل» جديد ،ال
يشبه املناجاة اليت اعتاد الناس عليها .ورمبا أقدم أيضًا
أغاني وطنية وإنسانية يف حال وصلين عمل وأعجبين.
ومتى ستصدرين عملك الديين؟
ال أعرف .أنا بانتظار الوقت املناسب .هناك من اعتقد أنين
أستغل األوضاع ،وهذا ليس صحيحًا على اإلطالق .أنا تلقيت
عروضًا من كل التلفزيونات ولكنين رفضتها ،ولكن رمبا تكون
لي إطالالت تعود بالفائدة على الناس.
تقصدين أن هناك من اتهمك بارتداء احلجاب بهدف الرتويج
ألعمالك؟
يتحجب من أجل الرتويج ألعماله .ميكن أن
أن
ألحد
ال ميكن
رّ
يفربك الفنان شائعة موت أو شائعة تعرضه حلادث للرتويج
لعمله ،ولكن إىل ماذا ميكن أن يروج ،عندما يعتزل الفنان أو
يرتدي احلجاب؟ .
رمبا تكون حال شيحا هي الفنانة الوحيدة اليت دعمتك؟
أنا أحب حال شيحا كثيًا وكنت أتابع أفالمها ،وهي اعتزلت
يف عز عطائها وجتربتها قريبة من جتربيت .كل فنانة ترتدي
احلجاب تشجع زميلتها على أن تفعل مثلها وتبارك هلا خطوة
مماثلة. .

اسبوع حافل باملفاجآت شهده الوسط الفين املصري ،بعدما كاد
ينتهي من ترتيب أوراق ماراثون دراما رمضان  2017وموسم
تسببت رغبات
أفالم نهاية العام ومنتصف العام الدراسي ،إذ
رّ
فسجلت انتقال
النجمات يف إعادة رسم خريطة جديدة للدراما،
رّ
النجمة نيللي كريم لبطولة مسلسل «فعل فاضح» بد ً
ال من زميلتها
غادة عبد الرازق ،كما رّ
املؤجل
ختلت الفنانة يسرا عن مشروعها
رّ
منذ سنوات «أهل العيب» لترتك زميلتها الصغية منة شليب يف
رّ
وظل مسلسل «أمن قومي» من دون
أحضان القديرة سوسن بدر،
بطلة حتى اللحظة!
موسم انتقاالت النجمات رّ
مت كما حيدث يف مالعب كرة القدم ،إذ
سعت رّ
كل شركة إنتاج خلطف النجمة األكثر مشاهدة والقادرة على
جلب اإلعالنات لعملها الفين ،كما خضعت بعض الشركات لرغبات
النجمات املتقلبة .فبعدما أجرت النجمة نيللي كريم عدة جلسات
عمل للتحضي ملسلسلها اجلديد «أمن قومي» ،فاجأت اجلميع برتك
املسلسل لتنتقل لبطولة مسلسل «فعل فاضح» املكتوب لزميلتها
غادة عبد الرازق حتديدًا ،فباتت األخية من دون عمل تقريبًا .وبدأت
جلسات عمل مع السيناريست حممد عبد املعطى ،مؤلف مسلسل
«األسطورة» ،ومع املخرج حممد مجعه ،لوضع اخلطوط العريضة
بأن
للمسلسل الذي يعرض يف موسم دراما رمضان  ،2017علمًا رّ
أغلب جنوم الصف األول قد تعاقدوا بالفعل على أعمال فنية.
املفاجأة األقوى يف موسم االنتقاالت كانت من نصيب النجمة يسرا
اليت تراجعت يف اللحظات األخية عن التعاون مع زميلتها منة شليب
رّ
رّ
وقررت االعتذار عن
املفضل تامر حبيب،
ومؤلفها
واملنتج السبكي،
رّ
عدم تصوير فيلم «أهل العيب» ،بالرغم من تأجيل تصويره أكثر
قرر
من مرة بسبب انشغاهلا بتصوير دراما رمضان .وعلى الفور ،رّ
لتقدم شخصية راقصة معتزلة رّ
تعلم
السبكي التعاقد مع سوسن بدر
رّ
ابنتها منة شليب أسرار املهنة!
املثي أن أغلب جنمات الصف األول يف موسم دراما رمضان 2016
تعاقدن مع شركات إنتاج على بطولة مسلسالت مل مُتكتب بعد،
وال مُيعرف من سيشارك ببطولتها .فالنجمة زينة حجزت مكانًا هلا
يف املوسم اجلديد بعد جناح مسلسل «أزمة نسب» ،وتعاقدت
تستقر على اسم الكاتب أو
مع املنتج حممود مشيس .ولكنها مل
رّ
املخرج ،وبالتأكيد األبطال ،وطلبت فقط أن يكون العمل املقبل
يف أجواء صعيدية ،مع االبتعاد عن دور الفتاة الشعبية الفقية،
بينما زميلتها مي عز الدين تقف يف مهب الريح ،بعدما انتهى
تعاقدها بأزمة مع شبكة قنوات  ،MBCكما ترفض قناة احلياة
عودتها لشاشتها ألزمات سابقة .وخرجت النجمة منى زكي رمسيًا
من حسابات املوسم املقبل بسبب ظروف احلمل والوالدة ،بينما
تعاقدت النجمة كندة علوش على بطولة مسلسل عايدة على أن
يعرض خارج صراع دراما رمضان .وتعود منة شليب للمنافسة بشرط
االنتهاء بسرعة من تصوير مسلسلها املنتظر «واحة الغروب».
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تكنولوجيا وعلوم

إمكانية تشغيل كامريا آيفون والتجسس نظام النقل القادم من األفالم :سيارات طائرة وكبسوالت فائقة السرعة
على صاحبه

التحتية والسيارات املستقلة لتفادي االزدحام ،وسيتم حتديد
مواقع الطلب على السيارات وتوجيه سيارات األجرة إليها .ميكن
إلدارة املدينة أن ّ
حتفز بعض وسائل النقل من خالل التخفيضات
َ
ً
لتخفيف التأخري يف القطار أو الشوارع املزدمحة مثال.

سكاي نيوز عربية| أثبت أحد املربجمني يف النمسا بالدليل التقارير
اليت أفادت يف وقت سابق بأن خصوصية مستخدمي هواتف
«آيفون» يف خطر بسبب احلماية الضعيفة للكامريا.

السيارات الطائرة :حلم
يتحقق قريباً

وقال املطور واملربمج فيليكس كروز إن إمكانية تشغيل كامريا
أي هاتف من نوع آيفون «ممكنة» ،إذ ميكن الولوج إليها سرا دون
علم صاحبها.
ووفق ما ذكره موقع «ذي نيكست ويب» ،فإن كروز جنح يف
تطوير تطبيق ميكن من تشغيل كامريا اهلاتف عند أي مستخدم
والبدء بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو واحلصول على هذه
التسجيالت دون أن يتم إعالمه أو تنبيهه.
ولن يالحظ املستخدم أي تغيري على هاتفه ،حيث لن يتم إخباره
ال بتنبيه وال بضوء وال بتغيري يف شاشة اجلهاز.
وذكر املربمج النمساوي أن هذا التطبيق يثبت وجود «ثغرة
باخلصوصية ميكن أن ُيساء استخدامها».
وطالب شركة «أبل» بالعمل فورا على إغالق الثغرة ،منبها يف
الوقت نفسه املستخدمني من خطورة تشغيل كامريات هواتفهم
دون علمهم.

يتميّز نظام النقل القادم بتعدد الوسائط

أنهى فيليب عمله عند الساعة اخلامسة .فتح تطبيقًا يربط مجيع
خدمات النقل التقليدية والبديلة ليحدد له أسرع وأنسب طريقة
للعودة إىل املنزل وتفادي الزحام .جيمع التطبيق كمية ضخمة من
البيانات عرب الطرق اليت تؤدي إىل منزل فيليب لتحديد الطريق
األسهل .ترسل البنى التحتية ،إشارات املرور ،أنوار الشوارع
الذكية ،الكامريات والسيارات األخرى بيانات حول حال الطرقات
ّ
بثوان وحتديد املسار.
وتوفر وسائل النقل لتتم معاجلتها
ٍ

وخبصوص التدابري االحرتازية اليت ميكن العمل بها إىل حني سد
الثغرة ،قال كروز إنه ميكن تغطية الكامريا األمامية واخللفية
للهاتف بـ»غطاء» ميكن شراؤه من موقع أمازون حبوالي 10
دوالرات.

وافق فيليب على الطريق املرسوم ووسائل النقل ،فقام التطبيق
بإرسال تنبيه جلميع هذه الوسائل لتكون جاهزة من دون أي
ّ
استقل دراجة هوائية من حمطة للدراجات أمام مكتبه ليصل
تأخري.
إىل حمطة القطار كون الطريق مزدمحًا ،وفق التطبيق .يركن
فيليب الدراجة يف احملطة الثانية ويتم سحب املال من حسابه
من خالل كامريات التعرف على الوجوه املوجودة يف احملطة من
دون احلاجة إىل التحدث مع أحد .يف حمطة القطار أيضًا يدخل
فيليب مباشرة إىل القطار الذاتي القيادة من دون االنتظار يف
الصف لقطع تذكرة ،إذ مبجرد دخوله إىل القطار يتم الدفع مباشرة
من خالل التعرف على وجهه .عندما يصل القطار إىل وجهته
تكون سيارة التاكسي الكهربائية والذاتية القيادة اليت طلبها
التطبيق جاهزة .يدخل فيليب إىل السيارة ويتذكر أن عليه شراء
بعض األغراض للمنزل .داخل السيارة يوجد نظام خدمات وترفيه،
فيطلب عرب اإلنرتنت مجيع األغراض اليت حيتاجها .خالل دقائق
تنطلق طائرة من دون طيار إىل عنوان فيليب السكين لتوصيل
األغراض اليت طلبها .لن يعود هناك من حاجة لوجود إشارات
ضوئية ألن السيارات الذاتية القيادة ستكون قادرة على معرفة
إذا ما كان هناك سيارة أم مشاة يف الشارع ،ما سيوفر الكثري
من الطاقة.

عرضت وزارة الدفاع الروسية ،تسجيل فيديو يستعرض قدرات
املقاتلة «سو 30-اس ام» من اجليل . 4

لن يكون هناك توجه لدى الناس المتالك سيارات ذاتية القيادة
أثناء الرحلة يشاهد فيليب تقريرًا يف السيارة عن وسائل النقل
اليت ستبدأ بالعمل قريبًا مثل الـ «هايربلوب» ،وهو نظام نقل
فائق السرعة ينقل األشخاص باستخدام كبسوالت وأنابيب
أن
بسرعة قصوى تبلغ  1200كيلومرت يف الساعة .يتابع التقرير ّ
بعد سنوات قليلة ستبدأ السيارات الطائرة بالعمل .عند اقرتاب
السيارة من منزل فيليب تعطيه اإلشارة أنه وصل.
ّ
تلخص هذه الرحلة ،اليت ستحصل قريبًا يف عام  2020واليت
ختيلت جزءًا منها شركة «ديلويت» ،ما نعرفه حتى اليوم عن
ّ
مستقبل النقل .مجيع وسائل النقل املذكورة جيري العمل عليها
جدي ،حتى السيارات الطائرة ستدخل قريبًا مرحلة ّ
التجارب.
بشكل ّ
هذا هو إذًا مستقبل النقل الذي ترمسه لنا شركات التكنولوجيا
والسيارات؛ واملستقبل هنا ليس بعيدًا إذ نتحدث عن سيارات
طائرة حبلول عام  ،2023أي بعد أقل من  6سنوات.
يتميز نظام النقل القادم بتعدد الوسائط ،أي ركوب أكثر من
ّ
وسيلة نقل ،ومشاركة السيارات والدراجات اهلوائية .السيارات،
الباصات ،القطارات مجيعها ستصبح ذاتية القيادة وكهربائية.
ستظهر تطبيقات تربط مجيع خدمات النقل التقليدية والبديلة ،مبا
يف ذلك خدمات احلافالت والسكك احلديدية املتصلة ،وتطبيقات
ركوب الدراجات والسيارات لتأمني رحلة سريعة ومالئمة .لن
يكون هناك توجه لدى الناس المتالك سيارات ذاتية القيادة،
إمنا سيكون هناك تطبيقات ميكن من خالهلا طلب السيارات يف
أي وقت .ستتم إدارة النقل بالوقت احلقيقي من خالل مجع
البيانات من البنية التحتية املتصلة ،مبا يف ذلك عدادات وقوف
السيارات الذكية وأضواء املرور ...وسيتيح ذلك تتبع حركة
املرور يف الشوارع وحتديد أماكن الوقوف املتوفرة لكي تستخدمها
السيارات .ستزول احلاجة إىل أي نوع من البطاقات املادية ،سواء
كان ذلك تذكرة قطار ،رخصة قيادة ،أو بطاقة صراف آلي ،إذ
حيمل وجهك مجيع املعلومات املطلوبة من حسابك املصريف إىل
أوراقك الثبوتية .ومبا أن الشخص لن يقود ستوفر له الشركات
التسوق عرب االنرتنت من السيارة،
أمورًا أخرى ليقوم بها مثل
ّ
مشاهدة أفالم… سيكون هناك تواصل مباشر بني نظام البنية

الدفاع الروسية تعرض قدرات مقاتلة
«سو 30-إس إم» من اجليل الرابع

وجاء يف العرض« :بفضل إمكانياتها ومواصفاتها ،تستطيع
املقاتلة توجيه ضربات ألهداف جوية وحبرية وأرضية ،خالل
النهار والليل ،يف ظروف الطقس البسيطة والصعبة».
وأشارت وزارة الدفاع إىل أن مواصفات املناورة والتحليق
للمقاتلة «سو 30-اس ام» ،تسمح هلا بالقيام بأصعب حركات
الطريان الفردية واجلماعية ،مبا يف ذلك «اجلرس» و «الكوبرا»
وغريها من حركات الطريان املعقدة

إنرتنت جماني لكل سكان األرض
قدمت شركة «سبيس إكس» بطلب رمسي إىل هيئة االتصاالت
الفيدرالية األمريكية بشأن مشروع ضخم يرمي لتوفري إنرتنت
جماني لسكان الكرة األرضية.
يعتزم املخرتع إيلون ماسك صاحب الشركة إلطالق مشروع
اإلنرتنت اجملاني بعد منحه املوافقة.
وكشفت الشركة يف وقت سابق عن املشروع الذي حيتاج إلطالق
 4آالف قمر صناعي حتلق على مدارات منخفضة لتستطيع تغطية
أكرب قدر ممكن من الكرة األرضية.
ومل تكن شركة «سبيس» هي الوحيدة صاحبة الفكرة بل طرحت
من قبل كل من شركيت «غوغل» و»سامسونغ».
ويف حال السماح بإطالق املشروع فإن اإلنرتنت سيصبح متوفر
للجميع يف خالل  5سنوات.

كشفت شركة  Airbusبالتعاون مع  Italdesignعن مفهومها لسيارة
كهربائية طائرة بمقعدين تسري على األرض وتحلق يف الهواء
جمرد خيال علمي خياله
منذ سنوات طويلة كانت السيارات الطائرة ّ
الناس مستحي ًال .اليوم نتحدث عن بدء استخدام هذه السيارات
خالل السنوات القليلة املقبلة مع تدفق استثمارات هامة حنو
تطوير سيارات طائرة واحتدام املنافسة بني شركات كثرية على
من سيكون أول من سيطلق سيارة طائرة.
إن توفر التقنيات املتطورة اليوم جعل حتقيق هذا األمر غري
مستحيل ،وقد أجرت عدد من الشركات اختباراتها األوىل على
مناذجها ووعد البعض بإتاحة السيارة الطائرة أمام الناس يف
نهاية السنة املقبلةّ ،إال أن عددًا من خرباء النقل املستقبلي
ّ
يشككون بهذا األمر ،متوقعني أن سنة  2023ستكون سنة
السيارات الطائرة وليس قبل هذا الوقت.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة  Kitty Hawkورئيس جملس
اإلدارة واملؤسس املشارك لـ  Udacityسيباستيان ثرين  -الذي
يعتربه الكثريون الشخص الذي يقف خلف مفهوم السيارات
الذاتية القيادة  -خالل مؤمتر  TechCrunchالشهر الفائت« :ال
أتصور مستقب ًال فيه أوتوسرتادات وطرقًا سريعة
أستطيع أن
ّ
أتصور مستقب ًال حيث يصعد املرء إىل شيء
تغص بالسيارات.
ّ
ّ
وحيلق بالسماء يف خط مستقيم .أتصور مستقب ًال حيث «امازون»
ستسلم طعامي يف السماء يف مخس دقائق .السماء خالية جدًا من
ّ
مستغلة باملقارنة مع األرض ،وهذا املستقبل
األشياء كما أنها غري
سيأتي يف رأيي».
يتنافس الكثري من الشركات
اليوم على تقديم سيارة طائرة
بأسرع وقت وأبرزهاAirbus :
، Kitty Hawk، Volocopter،
 …AeroMobilيف نيسان الفائت
كشفت  Kitty Hawkعن منوذج
عمل سيارتها الكهربائية الطائرة

أجرى عدد من الشركات
اختباراته األوىل ووعد
البعض بإتاحة السيارة
الطائرة نهاية السنة
املقبلة

واليت صممت النسخة األوىل منها للطريان فوق املياه .تقول الشركة
إنه ال حاجة إىل رخصة قيادة طائرة إذ ميكن أن تتعلم قيادتها يف
غضون دقائق.
هذه السنة أيضًا كشفت شركة  Airbusبالتعاون مع Italdesign
عن مفهومها لسيارة كهربائية طائرة مبقعدين تسري على األرض
وحتلق يف اهلواء أطلقت عليها اسم  .Pop Upهكذا تسعى الشركة
إىل حتقيق مشهد نراه يف األفالم عندما يكون الشخص عالقًا
تتحول سيارته إىل طائرة.
يف زمحة سري خانقة وإذ بكبسة زر
ّ
هذه ليست السيارة الطائرة الوحيدة اليت تعمل عليها  Airbusإذ
هناك  CityAirbusاليت تقول الشركة إنها ستبدأ اختباراتها نهاية
هذا العام ،على أن تنطلق الرحلة األوىل هلذه السيارة السنة
املقبلة CityAirbus .هي سيارة كهربائية تستخدم تقنية اإلقالع
خمصصة للنقل من نقطة إىل نقطة على غرار
واهلبوط العامودي
ّ
سيارات األجرة إمنا يف السماء وهي تتسع ألربعة أشخاص ،كما
أنها ستكون ذاتية القيادة بالكامل.
 ،AeroMobilشركة ناشئة سلوفيكية ،حددت عام  2020موعدًا لطرح
سيارتها الطائرة أمام االستخدام التجاري فاحتة الباب أمام بدء تلقي
طلبات الشراء املبكر هذه السنة ،بعدما كشفت عن تصميمها
النهائي والتجاري لسيارتها الطائرة اليت سيرتاوح سعرها بني
 1.3مليون دوالر و 1.6مليون دوالر .ميكن هلذه السيارة الطائرة
أن تسري على الطرقات ويف الوقت نفسه ميكن حتويلها إىل
وضعية الطريان خالل أقل من  3دقائق.
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تتـمات

قمة ثالثية يف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
البحر األسود األربعاء املقبل لطرح موقف موحد يف سورية وحبث
االنتقال السياسي فيها.
ُ
وتعقد القمة وسط توترات مع الواليات املتحدة حول سورية.
وأعرب وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أمس االول عن
استغرابه من إعالن واشنطن أن قواتها موجودة يف سورية مبوافقة
من األمم املتحدة ،واصفًا تلك التصرحيات بأنها «باطلة متامًا».
وحذرت اخلارجية الروسية مما مسته «سعي واشنطن إىل فرض
تسوية من طريق القوة» .يف موازاة ذلك ،تستقبل الرياض اإلثنني
املقبل اجتماعات حتضريية ملنصات وفصائل املعارضة السورية
متهيدًا الجتماعات الرياض املقررة يف  22من الشهر اجلاري لتوحيد
وفد املعارضة إىل جنيف.
وأعلن الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف ،أن القمة الثالثية
اليت ستعقد يف سوتشي «ستجمع البلدان الضامنة لعملية التسوية
السورية ،وسورية ستكون املوضوع األساس».
وقال النائب األول لرئيس جلنة الشؤون الدولية يف جملس االحتاد
الروسي ،فالدميري جباروف ،إن القمة ستتناول يف اخلصوص
تصرفات أمريكا يف سورية« ،من أجل طرح موقف موحد إزاء هذه
املسألة».
وقال الناطق باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم كالني ،إن أردوغان
وبوتني وروحاني «سيتبادلون خالل القمة وجهات النظر حول التقدم
خلفض التوتر يف سورية الذي أتاحه مسار آستانة ،واألنشطة يف
إطار مناطق خفض التوتر» ،فض ًال عن إيصال مساعدات إنسانية
ومساهمة الدول الثالث يف حمادثات جنيف.
بدوره ،قال الناطق باسم احلكومة الرتكية بكر بوزداغ ،إن أردوغان
سيجري «مفاوضات مهمة» مع بوتني وروحاني للبحث يف آستانة
وعملية االنتقال السياسي يف سورية.
وترعى موسكو وأنقرة وطهران تفاهمات «خفض التوتر» مبوجب
مسار آستانة من أجل فتح الباب أمام االنتقال السياسي .ونشرت
تركيا وروسيا بالفعل مئات العناصر من شرطتها العسكرية يف
الشمال واجلنوب السوري ملراقبة «خفض التوتر».
إىل ذلك ،يشارك  144مندوبًا يف اجتماعات املعارضة السورية يف
الرياض ،بهدف تشكيل وفد موحد يشارك يف مفاوضات جنيف
حتت رعاية األمم املتحدة.
ومن املقرر عقد لقاء موحد جملموعات ومنصات خمتلفة من املعارضة
السورية بني  22تشرين الثاني (نوفمرب) اجلاري إىل .24
وقال ممثل «منصة موسكو» منرود سليمان لوكالة «نوفوسيت»
الروسية أمس االول ،إنه «مت حتديد العدد التالي من املشاركني:
 22مندوبًا من االئتالف الوطين للمعارضة والقوات الثورية السورية
و 21ممث ًال عن مجاعات املعارضة املسلحة ،و 14مندوبًا من جلنة
التنسيق ،و 70شخصًا من املستقلني ،و 10ممثلني من منصة
القاهرة ،و 7مندوبني من منصة موسكو للمعارضة.
وأوضح سليمان أن جلنة حتضريية ستجتمع يف الرياض يومي 19
و 20تشرين الثاني اجلاري لوضع جدول األعمال.
ومل ينجح «مؤمتر الرياض األول» للمنصات الثالث (القاهرة
وموسكو والرياض) الذي عقد يف آب املاضي ،يف االتفاق على
تشكيل وفد موحد قبل اجلولة السابعة حملادثات جنيف.
وأعلن املبعوث األممي اخلاص لألمم املتحدة ستيفان دي ميستورا،
أن اجلولة الثامنة من احملادثات يف جنيف ستبدأ يف  28تشرين
الثاني اجلاري.
ويف نيويورك ،ووسط مشروعني متباينني ،أمريكي وروسي،
يقرر جملس األمن الدولي يف تصويت مزدوج مصري آلية التحقيق
الدولية يف استخدام األسلحة الكيماوية يف سورية.
واستعد أعضاء جملس األمن ملواجهة فيتو روسي جديد ضد مشروع
قرار أمريكي يهدف إىل جتديد والية جلنة التحقيق ،بعدما فشل
اجمللس يف التوصل إىل توافق على كيفية استمرارية عمل جلنة
التحقيق بسبب خالف روسي -أمريكي العميق .وتقدمت أمريكا
وروسيا ،اللتني طالبتا بعملييت تصويت منفصلتني ،مشروعي قرار
حول متديد مهمة آلية التحقيق يف استخدام الكيماوي يف سورية
ملدة عام.
وأعطى الفروف إشارة هي األكثر وضوحًا حتى االن ،الستخدام
موسكو حق النقض (الفيتو) على املشروع االمريكي .وقال الفروف
يف مؤمتر صحايف أمس االول «ليس ملشروع القرار االمريكي أي
فرصة لكي يعتمد».
وانتقد النص األمريكي قائ ًال إنه «غري مقبول على االطالق».
وسيكون الفيتو الروسي يف حال استخدم ،هو العاشر يف جملس
األمن ،لوقف مشاريع قرارات تستهدف النظام السوري.
وتشري التوقعات إىل أن مشروع القرار الروسي لن حيصل على
أكثر من  4أصوات ،ما يعين عدم وجود احلاجة الستخدام فيتو
إلسقاطه.
وتوقع ديبلوماسيون امتناع مصر عن التصويت على مشروعي
القرارين األمريكي والروسي.
وقال ديبلوماسيون يف جملس األمن إن التحرك «لن ينتهي
حتى ولو انتهت جولة التصويت بعدم تبين أي من القرارين ،إذ
ميكن جمللس األمن أن يتبنى قرارًا اجلمعة ميدد مبوجبه عمل جلنة
التحقيق أسبوعًا واحدًا أو أسبوعني ،إىل حني التوصل إىل توافق
يف شأنها».

هادي :معركتنا مصريية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مصريية للحفاظ على الشرعية واملرجعيات الوطنية واستعادة
الدولة بعد انقالب امليليشيات املدعومة من طهران.
وأكد هادي يف الكلمة اليت ألقاها خالل مشاركته يف أعمال قمة
«كوب  »23للمناخ اليت تستضيفها مدينة بون -حبسب وكالة
األنباء اليمنية الرمسية (سبأ) -أن اليمن يواجه حتديات بيئية كبرية،
أبرزها زيادة معدالت اجلفاف والتصحر وتغري أمناط هطول األمطار
وارتفاع معدل وشدة العواصف والكوارث الطبيعية.
وأشار إىل أن ذلك أسهم يف زيادة انتشار األمراض واألوبئة
الصحية ،يف حني تتعرض احملميات الطبيعية يف اليمن لتهديدات
تؤثر سلبًا يف تنوعها احليوي ،ومنها حممية جزيرة سقطرى املدرجة
على قائمة الرتاث العاملي.
إىل ذلك ،دانت احلكومة اليمنية عمليات التعذيب اليت ترتكبها
ميليشيات احلوثيني وصاحل يف السجون حبق املختطفني ،مما أدى
إىل مقتل العشرات حتت التعذيب.
وأوضح بيان لوزارة حقوق اإلنسان اليمنية أمس االول ،أن
امليليشيات االنقالبية ترتكب أبشع اجلرائم واالنتهاكات حبق
املختطفني ،كان آخرها جرمية تعذيب حتى املوت ارتكبت حبق أمحد
الوهاشي ،من حمافظة البيضاء ،الذي اختطف منتصف تشرين األول
(أكتوبر) املاضي .وذكر البيان أن ميليشيات احلوثي اقتادت
الوهاشي مع ابن أخيه الذي ما زال قيد االعتقال ،إىل سجن هربة
يف صنعاء ،حيث ارتكبت حبقه شتى أنواع التعذيب ،مما أدى إىل
كسر عموده الفقري ومقتله يف  28الشهر املاضي.
ومحلت وزارة حقوق اإلنسان اليمنية امليليشيات املسؤولية الكاملة
عن قتل املختطفني ،وطالبت األمم املتحدة وجملس األمن واملنظمات
الدولية بالضغط على احلوثيني الحرتام حقوق املختطفني.
ميدانيًا ،أكد اجليش اليمين أن قواته املقاتلة يف جبهة نهم،
شرق صنعاء ،باتت على مقربة من السيطرة على نقيل بن غيالن
االسرتاتيجي ،املطل على مطار صنعاء ،ومواقع اسرتاتيجية يف
العاصمة .وقال مصدر عسكري ميين إن اجليش يواصل حتقيق
انتصارات ميدانية يف حماور جبهة نهم كافة ،وإن العملية العسكرية
يف جبهات املنطقة تسري وفق اخلطط املرسومة.
من جهة ثانية ،شنت مقاتالت التحالف العربي غارات على مواقع
للميليشيات يف مديرية أرحب ،أسفرت عن سقوط  11قتي ًال يف
صفوف االنقالبيني ،وتدمري دبابتني وخمزن أسلحة ،وفقًا ملصادر
ميدانية مينية.
ويف حمافظة شبوة ،لقي مثانية من عناصر امليليشيات مصرعهم يف
مواجهات مع اجليش الوطين واملقاومة الشعبية مبديرية عسيالن.
وذكر مصدر عسكري أن قوات اجليش واملقاومة الشعبية يف
جبهة حيد بن عقيل ،غرب عسيالن ،تصدت أمس االول هلجوم
شنته امليليشيات ،أسفر عن مقتل مثانية من عناصر امليليشيات،
وإصابة آخرين.
يف السياق ذاته ،جتددت املواجهات أمس االول بني قوات اجليش
اليمين وامليليشيات يف جبهة مقبنة غرب حمافظة تعز ،بعد حماولة
تسلل للميليشيات ،ومشلت أغلب مواقع اجلبهة ،كما تركزت على
اخلط األمامي يف جبل العويد والنبيع واملضابي وامليدان ،وامتدت
إىل مناطق خلفية يف حميط جبل هوب العقاب وتبة القوز ومنطقة
االشروح ومنطقة العفرية.

احلريري اىل باريس...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
إىل بريوت قبل عيد االستقالل الذي يصادف األربعاء املقبل.
َ
السرية
أن الفرنسيني َبعثوا عرب القنوات
وكشفت هذه املصادر ّ
ّ
َ
املشدد على
موقف اجملتمع الدولي
تشرح
الرياض
إىل
برسالة
ِّ
َ
أن اجلميع
وجوب عودة احلريري إىل لبنان .وأشارت املصادر إىل ّ
يف لبنان ينتظرون ما سيقوله احلريري ،واألمر يعود له يف ما
سيبنى على الشيء مقتضاه».
سيقول وما َ
سيفعل ،وعندها ُ
ّ
«أن لبنان َ
أبلغ إىل اململكة العربية السعودية وأيضًا
وأكدت املصادر ّ
ّ
ِ
أحسن العالقات بينه وبينها،
على
حريص
ه
أن
ها
نفس
القنوات
عرب
ِ
وإن ما يريده هو عودة احلريري
أي مواجهة معهاّ ،
وليس يف وارد ّ
ِ
املرافقة لظروف استقالته».
فقط واخلروج من حالة الغموض

لودريان

وكان لودريان قد زار احلريري يف مقر إقامته يف الرياض أمس
مدعو إىل زيارة فرنسا مع أسرته متى يرى
الر ُجل
االول ،وقال ّ
ّ
إن َ
ذلك مناسبًا ،و»سنستقبله صديقًا».
ً
بصو ٍر للقائهما ّ
إنه «اجتماع
مصحوبة
وقال يف تغريدة عرب «تويرت»
َ
ودي مليء بالثقة مع سعد احلريري الذي سيأتي إىل باريس قريبًا
ّ
ً
تلبية لدعوة الرئيس».
أما احلريري الذي ّ
عدم اإلجابة على أسئلة للصحافيني حول
فضل
َ
ّ
موعد ذهابه إىل فرنسا ،فقال« :سأعلن عن موعد ذهابي إىل فرنسا
ٍ
وقت الحق».
يف
وعقد لودريان قَبيل لقائه مع احلريري مؤمترًا صحافيًا مع نظريه
َ
ِ
«حفظ استقرار
شدد فيه على ضرورة
السعودي عادل اجلبري
ّ
ّ
التدخالت اخلارجية».
وسيادة لبنان وإبعاده عن
«إن فرنسا تعمل على إعادة األوضاع يف لبنان إىل
وقال
ّ
طبيعتها».

عون

ّ
َ
وإىل ذلكَ ،
دعوة ماكرون
يشك َل قبول احلريري
أمل عون يف أن
ً
ّ
وحتد َ
ث خالل
لزيارة باريس مع أفراد عائلته ،مدخال حلل األزمة.
ّ
جملسي نقابة الصحافة واحملررين أمس االول عن اجتماعه
استقباله
َ
املفوض وليد
بالقائم بأعمال السفارة السعودية يف بريوت الوزير
ّ
ِ
مت طرحها ،الفتًا إىل ّ
والنقاط اليت ّ
أنه طلب إيضاحات
البخاري
وضع احلريري يف اململكة يف ضوء املعلومات اليت كات
رمسية عن
ِ
َ
«مضت ّ
ستة أيام من
تِرد وما كانت تتناقله وسائل اإلعالم .وقال:
ّ
أعلناه يف األمس».
يأتينا اجلواب ،فكان املوقف الذي
دون أن
َ
ّ
نتجنى على أحد ،لكن من البديهي أن يسأل رئيس
وأضاف« :حنن ال
تناولته ّ
كل وسائل اإلعالم
اجلمهورية عن
وضع رئيس حكومته الذي َ
ِ
َ
احمللية والعاملية وتقول ّ
كرامته وسيادته
ألن للبنان
إنه
حمتجزّ ،
َ
واستقالله ،وهذه املعايري هي فوق ّ
كل اعتبار( )...لقد حرصنا
ً
التدرج يف معاجلتنا لألزمة لكي ّ
لع اللبنانيون مجيعا على األمر
على
يط َ
ّ
أن األمر سينتهي بسالم».
حبجمه الطبيعي ،واحلمد هلل يبدو ّ

برّي

ِ
ارتياحه اىل دخول
بري أبدى
َ
ومن جهته رئيس جملس النواب نبيه ّ
زواره
أزمة االستقالة وعودة احلريري يف مرحلة احللول ،وقال أمام ّ
أمس االول« :أزمة االستقالة وعودة احلريري انتهت ،ولكن األزمة
السياسية بدأت».
ّ
وتوقفت مراجع مسؤولة عند األسباب اليت أنهت األزمة بانتقال
وردت محاسة الفرنسيني يف
احلريري من الرياض إىل باريس،
ّ
ّ
التدخل على خط املعاجلة إىل األسباب اآلتية:
إن احلريري حيمل اجلنسية الفرنسية.
ّ -1
ِ
انفالت الوضع يف لبنان.
 -2القلق من
إن قسمًا كبريًا من قوات «اليونيفيل» العاملة يف جنوب لبنان
ّ -3
هم من الفرنسيني.
 -4موضوع النازحني السوريني ،حيث َيشى الفرنسيون من
يؤدي انفالت الوضع يف لبنان إىل أضرار سلبية على قوات
أن
ّ
«اليونيفيل» وعلى الفرنسيني العاملني فيها ضمنًا ،واخلشية
الكربى من موضوع النازحني ،حيث ميكن أن يؤدي انفالت الوضع
إىل ّ
اجتاهات خمتلفة ،ومنها أوروبا،
تدف ِق النازحني السوريني يف ّ
ً
زاي ِد
وهذا من شأنه أن يزيد
َ
أعباء على هذه الدول وأخطارا ِمن َت ُ
األعمال اإلرهابية فيها.

القاهرة

تسارعت التحضريات عربيًا استعدادًا الجتماع وزراء
يف غضون ذلك
َ
سينعقد يف مقر جامعة الدول
اخلارجية العرب االستثنائي الذي
َ
العربية يف القاهرة ،للبحث يف «انتهاكات» إيران يف الدول
ّ
ويرتقب اجلميع ما سيكون
طلب سعودي.
بناء على
ٍ
العربية ،وذلك ً
عليه املوقف اللبناني يف هذا االجتماع ،الذي استَبقه اجلبري بتوجيه
َ
«طفح الكيل».
رسالة إىل إيران من خالل قوله:
وصفه «سلوك إيران
ترد على ما
إن بالده
ّ
وقال لـ»رويرتز» ّ
َ
وجدت
نظرت لألمر
العدائي» يف لبنان واليمن .وأضاف «كيفما
َ
َ
ّ
نرد على ذلك العداء ونقول
أنهم الذين َيعملون بطريقة عدائية .حنن ّ
شدد على وجوب «نزع سالح «حزب اهلل» الذي
طفح الكيل» .كذلك ّ
َ
هو فرع لـ»احلرس الثوري اإليراني» ،وأن يصبح حزبًا سياسيًا من
أجل استقرار لبنان» ،الفتًا إىل أنه ُيري التشاور «مع احللفاء يف
شأن وسيلة الضغط» على احلزب «وسيكون هناك قرار يف الوقت
املناسب».
إن حتضري ّ
ِ
ووفده إىل
ملف لبنان
وقالت مصادر ديبلوماسية لبنانية ّ
إجتماع القاهرة كان قد اكتمل قبل أن يبدأ وزير اخلارجية جربان
باسيل جولته األوروبية ،وهو الذي سريأس الوفد على األرجح.
تتصل ّ
إن الشكوى يف األساس ّ
باتهام
وقالت هذه املصادر ّ
الصواريخ البالستية اليت انطلقَ
َ
السعودية إيران بتزويد احلوثيني
اجتاه مطار امللك خالد بن عبد العزيز يف
أحدها من اليمن يف ّ
ُ
ِ
ضد
لتكون
الشكوى
بتعديل
لم
ع
على
ليس
وإن لبنان
الرياض،
ّ
َ
ّ
أي فريق لبناني.
ّ
«إن القرار النهائي يف تشكيلة الوفد
القول
إىل
وانتهت املصادر
ّ
ليبنى على الشيء مقتضاه،
ينتظر عودة باسيل من جولته اخلارجية ُ
َ
موقفه يف املؤمتر ّإال بالتشاور مع خمتلف
وإن لبنان لن يصوغ
ّ
األطراف ليكون موقفًا لبنانيًا جامعًا».

االستقالة

أن استقالة
يف هذا الوقت،
يتصرف لبنان الرمسي على أساس ّ
ّ
َ
ّ
قبول هلذه االستقالة
أعلن عون أن ال
«كأنها مل تكن» ،إذ
احلريري
َ
ّ
يقرر االستقالة أو البقاء
أن
«له
احلريري
يأتي
عندما
ه
وأن
اآلن،
ّ
«أن حكومة تصريف األعمال ميكن أن
كرئيس للحكومة» ،معتربًا
ّ
ّ
وتتخذ قرارات إذا ما طرأت ظروف استثنائية» .مطمئنًا إىل
جتتمع
َ
ّ
أي ّ
وكل شيء سيكون
مقفل أمامنا،
حل
هناك
يكون
«لن
أنه
ّ
قانونيًا».

الجبري

على صعيد آخر أكد وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري أن
أساس األزمة يف لبنان هو «حزب اهلل» ،الذي اختطف النظام
اللبناني ،مشريًا إىل أن احلزب أداة يف يد احلرس الثوري اإليراني،
يستخدمه يف بسط نفوذ إيران ،كما يستخدمه يف أعمال الشغب
يف البحرين» .وقال الحقًا لوكالة «رويرتز» «كيفما نظرت لألمر
وجدت أنهم (اإليرانيني) هم الذين يتصرفون بطريقة عدائية .حنن
نرد على ذلك العداء ونقول طفح الكيل ،لن نسمح لكم بفعل هذا
بعد اآلن» .وأضاف إن اململكة تتشاور مع حلفائها يف شأن وسائل
الضغط املمكنة ضد «حزب اهلل» إلنهاء هيمنته يف البلد الصغري
وسنتخذ القرار يف الوقت املناسب».
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انتبه ..عادات تفعلها غالبًا مع طفلك ستصيبه بـ«متالزمة الطفل املتعجل»
هل تعمل ما حتب أم تكافح لتحب ما تعمل؟
الدراسة اليت قضيت فيها سنوات طويلة من
عمرك ،هل حققت خالهلا أحالمك أم آمال والديك
فيك ،واليت مل حيققوها بأنفسهم فقرروا أن
تقوم بها اً
بدل منهما؟ هل تشعر أن فرتة طفولتك
سرقت منك بني خانات جدولك اليومي املزدحم
ُ
باحلصص التعليمية والنشاطات اإلجبارية اليت
اختارها والداك اً
اً
أيضا؟
بدل منك
أثرا
إذا كانت اإلجابة بنعم ،وقد ترك ذلك
اً
سلبيا على شخصيتك ،فعلى األرجح أنت ُمصاب
اً
مبتالزمة امسها متالزمة الطفل املتعجل.
يف القاموس الطيب احلر ،معنى Hurried Child
 Syndromeأو متالزمة الطفل املتعجل :هي حالة
نفسية تصيب الطفل ،الذي جيدول والداه
حياته جدولة مزدمحة ،بغرض التعلم األكادميي
املتعجل ،وكأن الطفل أكرب من عمره احلقيقي،
متجاهلني احتياج الطفل يف تلك الفرتة للحرية
واللعب واكتشاف احلياة بعفوية.
ألقى الطبيب األمريكي ديفيد إلكيند املتخصص
يف علم نفس األطفال ،الضوء – من خالل
مؤلفاته – على تلك الظاهرة النفسية اليت
تصيب األطفال الذين تعرضوا لضغط نفسي
من األهل واملؤسسات التعليمية؛ بغرض حتقيق
إجنازات أكرب من قدراتهم يف املرحلة العمرية
اليت ميرون بها.
إذا كنت تفعل أحد هذه األشياء ..فطفلك معرض
لإلصابة بتلك املتالزمة
يف مقال طيب له؛ أكد ديفيد أن كتابه «The
 »Hurried up childأو الطفل املتعجل؛ مل يكن
الكشف األول عن تلك الظاهرة ،فهناك العديد
من الكتب اليت ناقشت نفس الضغوط اليت
يتعرض هلا الطفل يف عمر صغري ،وما أجنزه يف
هذا الكتاب هو اإلشارة الواضحة لتلك الظاهرة
املوجودة بالفعل منذ عقود طويلة ،ولكنها بدأت
تنتشر بشكل مرضي بني أطفال عصر السرعة
والتكنولوجيا.
حاول ديفيد إلكيند استهداف الرتبويني وأولياء
األمور وعلماء النفس ،حتى يصدقوا أهمية
وخطورة تلك الظاهرة ،ولكنه لحظ أن ردود
األفعال عادة ما تكون استنكارية ،ألن هناك
عادات انتشرت بني اآلباء من أجل صناعة الطفل
قاصرا على
اخلارق ،هذا املفهوم الذي مل يعد
اً
اجملتمع الغربي ،بل إنه غزا العامل العربي منذ
سنوات ،ومظاهره كالتالي:
سريعا،
اآلباء يريدون من أبنائهم تعلم كل شيء
اً
مطالبا من أهله حبضور أكثر من
فتجد الطفل
اً
يوميا ،دون الرتكيز على رياضة
رياضي
مترين
اً
واحدة حيبها الطفل حتى يتقدم يف تدريباتها.

يضع اآلباء لألبناء جدول حصص دراسية يف
املراكز التعليمية قبل املدرسة ،واليت ُتدرس
مناهج ألعمار أكرب من الطفل الذي مل يتعد عمره
السنوات األربع ،وهذا من أجل محى تسجيل
األبناء يف مدارس أجنبية ،تلك الظاهرة اليت
انتشرت بقوة يف العامل العربي.
البشر يعشقون املنافسة ،ولذلك جتد كل أب وأم
يرون يف طفلهم خيل سباق يريدونه أن يصل
سريعا إىل خط النهاية ،دون الرتكيز على كل
اً
مرحلة يف حياته ،وتأسيسها على مهل وإتقان.
دون رقابة الوالدين ،يستخدم الطفل يف سن
جدا اهلواتف الذكية ،حيث العامل املفتوح
صغرية اً
املكتظ بالعوامل الفرتاضية ،وينشأ الطفل على
الرغبة يف بناء صورة مبهرة لنفسه يف هذا العامل
الفرتاضي ،حتى وإن مل تكن هلا عالقة بواقعه،
فهذا ما وجد عليه آباءه ،ولذلك ينفصل الطفل
عن اكتشاف ذاته احلقيقية وينغمس يف سباق
حمموم لتحقيق ما يطلبه منه اجملتمع والدعايات
والواقع الفرتاضي ،ويركض وراء وهم حتقيق
صورة اإلنسان اخلارق اليت ُيروج هلا اآلن
باحرتافية.
عادة ما يلجأ اآلباء هلذا الضغط النفسي على
الطفل ،من أجل الظهور والتباهي بقدرات
أبنائهم ،خاصة بعد أن أصبحت مواقع التواصل
الجتماعي منصة لتصدير اإلجنازات الشخصية
للفرد ،ومع كل خطوة خيطوها الطفل جيد عدسة
اهلواتف تالحقه ،وتطالبه بأن يكون على أفضل
اً
مزيفا.
شكل حتى وإن كان هذا الشكل
مقارنة الطفل الدائمة بأحد أقاربه من أجل
حتفيزه؛ هي من أخطر املسببات لظاهرة الطفل
املتعجل ،خاصة وإن كان اآلباء يقارنونه بشخص
يتفوق عليه يف الدراسة النظرية ،بينما الطفل
قدراته احلقيقية تكمن يف لعبة رياضية ،أو
موهبة فنية.
بعض األمهات املنفصالت عن أزواجهن ،تضع
اً
نفسيا على طفلها الذكر بأن يكون
ضغطا
اً
«رجل البيت» كما يشاع يف اجملتمعات
العربية ،فتسرق من الطفل طفولته وتضع فوق
عبء الدراسة ،عبء محاية األم والشقيقة إذا
ُوجدت.
وأكد ديفيد أن نتيجة تلك الضغوط النفسية
هي إصابة الطفل مبتالزمة الطفل املتعجل ،فهل
تفعل أحد هذه األشياء مع طفلك؟
األعراض املصاحبة ..هل ابنك مصاب بتلك
املتالزمة؟
من أهم األعراض النفسية اليت تظهر على
الطفل املصاب مبتالزمة التعجل ،هي اإلرهاق
الدائم ،واهلالت السوداء حول العني ،والشعور
بالكتئاب على الرغم من ِ
صغر عمره ،باإلضافة
نظرا لشعوره أن ما زال هناك
إىل القلق الدائم
اً
الكثري لينجزه وإل سيخذل والديه ،وهو ما جيعله
غري قادر على النوم ،وعندما ل حيصل على قسط

التكوين اجلسدي ،وحتاول اتباع محية غذائية حتى
تصل جلسد العارضة اليت ظهرت يف اإلعالن.
ولذلك من املهم أن يدرك أولياء األمور أن
أطفاهلم حماصرون يف مجيع األماكن بالعوامل
تعجل من طريقة تفكريهم ومنوهم.
اليت ّ
كيف حتمي أطفالك من متالزمة الطفل املتعجل؟

ٍ
كاف ومريح من النوم؛ يتحول إىل طفل عصيب
كثري البكاء.
بشكل غري واع؛ حياول الطفل املتعجل معاقبة
والديه على ما وصل إليه من حالة نفسية،
ولذلك يتحول إىل طفل عنيد ومتمرد؛ رغبة منه
يف اهلروب من تلك املتطلبات اليت تفوق قدراته
العمرية.
تلك األعراض النفسية سيكون هلا
جسدي ،واألعراض اجلسدية األكثر
يف متالزمة الطفل املتعجل هي :آلم
واإلسهال والنشاط املفرط ،والصداع
العضالت ،ويف بعض احلالت املتطورة
الطفل بالتبول الالإرادي.

مردود
شيوعا
اً
املعدة
وتشنج
يصاب

وإذا مل ُينقذ الطفل من هذه الدوامة النفسية
واجلسدية؛ تستمر معه األعراض حتى سن
املراهقة ،ووقتها تزداد الفجوة بينه وبني
والديه ،ويتحول الطفل املشاغب العصيب ،إىل
مراهق متهور ومتمرد.
هل يقع الذنب يف ظهور تلك املتالزمة على اآلباء
فقط؟
مسؤولية ظهور تلك املتالزمة لدى األطفال – كما
أكد ديفيد – ل تقع على عاتق اآلباء فقط ،بل
إن هناك مساهمة كبرية من املؤسسات الرتبوية
واإلعالم ،فمعظم املدارس تريد أن تقنع اآلباء أن
املبالغ الضخمة اليت ُدفعت لتعليم الطفل مل تذهب
هباء؛ ولذلك يضعون الطفل حتت ضغط نفسي
اً
من أجل حفظ وختزين أكرب كم من املعلومات
دون الهتمام بالتعلم ُ
اجملدي ،والرتكيز فقط
على حل الختبارات الشهرية ونصف الشهرية؛
وهذا يضع الطفل حتت ضغط نفسي متواصل،
اً
اً
متعجال.
طفال
وخيلق منه
ودور اإلعالم يف ظهور هذه املتالزمة لدى األطفال
– كما أوضح ديفيد يف كتابه – يبدأ حني ل يفرض
قيودا ورقابة على ما يشاهده أبناؤهم يف
اآلباء
اً
التلفاز ،وهذا يعرض األطفال ملعلومات تفوق
احتياجاتهم التنموية ،مثل إعالنات التخسيس
للنساء ،واليت قد تتعرض هلا طفلة يف مرحلة

* 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
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إذا كنت تريد محاية طفلك من تلك املالزمة،
فعليك اختيار بيت الرعاية الذي ستلحقه به
قبل املدرسة ،فبعضها يفرض على الطفل تعلم
صممت ألعمار أكرب
لغات أجنبية ومواد دراسية ُ
من أعمارهم ،من أجل تصدير صورة جيدة عن
بيت الرعاية واحلضانة ،وتلبية لرغبة الوالدين يف
حتميل األبناء فوق طاقتهم ،ولذلك على اآلباء –
كما نصح ديفيد يف أكثر من كتاب – اختيار بيت
رعاية يعتمد على استخدام األلعاب اليت تساعد
الطفل على اكتشاف مواهبه وميوله العقلية
والنفسية.
النصيحة األخرى اليت وجهها ديفيد إلكيند
لآلباء ،هي عدم اخللط بني احتياجاتهم الشخصية
واحتياجات أطفاهلم ،فالطفل غري مطالب بتحقيق
أحالم آبائه املؤجلة أو اليت فشلوا يف حتقيقها.
على الوالدين حبسب ديفيد أن مينحوا أطفاهلم
فرصة اختيار أحالمهم اخلاصة ،فلماذا يطلب
اآلباء من طفلهم ُ
املب للموسيقى؛ أن يتعلم
أكثر من لغة ،أو اإلصرار على التفوق الدراسي
للطفل املوهوب يف إحدى األلعاب الرياضية ،ولو
ابنتك املراهقة حتب رقص الباليه ومتميزة يف
تدريباته ،فلماذا ترغمها على الدراسة يف إحدى
اجلامعات النظرية؟ وبالتالي ل جيب على األب أن
قهرا يف دراسة الطب ألنه كان حيلم
ُيلحق ابنه
اً
طبيبا وفشل يف ذلك ،وكذلك األم
أن يصبح
اً
ليس عليها أن جتعل من ابنتها نسخة متطابقة
منها وحتملها أعباء ،رضيت هي – األم – بتحملها
عن طيب خاطر.
ومن املهم على اآلباء إدراك طبيعة املرحلة
وبناء عليه ل حيملونه
العمرية اليت مير بها الطفل،
اً
معلومات ومطالب يصعب عليه استيعابها ،على
سبيل املثال ،إذا كان األب واألم ميرون بتجربة
انفصال أو طالق ،فمن األفضل أل يوضحوا األمر
لطفلهم إل بعد وصوله للعام العاشر ،ألنه قبل
صعبا على
هذا العمر ،سيكون استيعاب األمر
اً
عقله ونفسيته.
هلوا ..الطفل يكتشف نفسه باللعب
اللعب ليس اً
ل باملذاكرة
كلما انشغل الطفل بتنفيذ تعليمات والديه ،قلت
قدرته على اإلبداع *اقتباس من إحدى الدراسات
النفسية فيجامعة كولورادو األمريكية.
أثبتت تلك الدراسة أن اإلجازات اليت حيصل
عليها الطفل من املؤسسة التعليمية ،ل جيب أن
يقضيها يف التجهيز واملذاكرة للفصل الدراسي
القادم ،ألن هذا حيجم خياله وقدراته العقلية،
وأكد القائمون على هذه الدراسة أن اللعب
والوقت احلر الذي يقضيه الطفل يف أحالم
اليقظة ،أهم بكثري من التعلم املنهجي ألن تلك
األلعاب اليت ينجذب هلا الطفل؛ ميكن هلا أن
واضحا للتخصص الدراسي الذي
مؤشرا
تكون
اً
اً
ميكن للطفل أن ينبغ فيه.
ولذلك على اآلباء إدراك األهمية الكبرية لوقت
اً
ترفيهيا ،هو وقت
وقتا
اللعب للطفل ،فهو ليس
اً
يتعلم طفلك من خالله التعاون مع أقرانه إذا
كانت اللعبة مجاعية ،وتعلم الرمحة واملسؤولية
إذا كان يلعب مع أحد حيوانات األسرة األليفة،
وفهم اآلخر عن طريق األلعاب املعلوماتية
املسلية ،واألهم :تعلم اكتشاف الذات والقدرات
اإلبداعية بداخله.
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هل تعرف ماهي عواقب
تناول املايونيز؟

قبل أن تضع املايونيز على ساندوتش الربغر
أو إضافته إىل أطعمتك املفضلة ،تعرف على
أضراره ،وفقا ملوقع «بولد سكاي» األمريكي
املختص باملوضوعات الصحية واملنوعات.
 -1زيادة الوزن
تبني البحوث أن تناول املايونيز يسبب يف زيادة
الوزن ،فهو حيتوى على دهون يصعب حرقها،
خاصة يف منطقة البطن ،حيث يساعد على ختزين
الدهون الزائدة فيها.
 -2اإلصابة بأمراض القلب والسرطان
يؤدي املايونيز إىل اإلصابة بأمراض القلب
والسرطان ،بسبب احتوائه على دهون
«األوميغا».
 -3اإلصابة بالكوليسرتول
الزيوت الدهنية املوجودة يف املايونيز ،تسبب
ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم ،واخنفاض
معدالت الطاقة يف اجلسم.
 -4ليس جيد لصحة احلوامل
إن تناول احلوامل للمايونيز ،يساهم يف فتح
شهيتهم ،خاصة إىل الوجبات السريعة ،واليت
تضر بصحة األم والطفل أثناء احلمل.
 -5يزيد اإلصابة بقرحة املعدة
إن اإلكثار من تناول املايونيز ،يسبب زيادة
التهاب قرحة املعدة ،بسبب الدهون املوجودة
فيها.
 -6ارتفاع مستوى السكر يف الدم
تناول معلقة واحدة من املايونيز ،يزيد مستوى
السكر ،مما يؤثر عليك وجيعلك تشعر بالضعف.
 -7ضار يف حالة اإلصابة باإلسهال
عند الشفاء من اإلسهال ،يفضل اإلبتعاد عن
تناول املايونيز ،واألطعمة اليت حتتوى على نسبة
دهون عالية ،ألنه يزيد من «اإلسهال» يف حالة
اإلصابة به.
 -8اإلصابة بالنقرس
إذا كنت تعاني من النقرس ،األفضل أن تبقى
بعيدا عن األطعمة املقلية وكذلك اليت حتتوي على
املايونيز ،ألنها تزيد من اإلتهاب يف األقدام،
وذلك بسبب ارتفاع حمتوى الصوديوم.
 -9يزيد من آالم املصابني حبصى املرارة
يزيد املايونيز آالم املصابني حبصى املرارة،
بسبب ما حيتويه من دهون وصوديوم.
 -10إلتهاب املعدة
الصوديوم املوجود يف املايونيز ليس جيد لبطانة
املعدة ،كما يؤدي إىل التهابها.

عالمات ينبغي على
دراسة  :سرطان الثدي
ً الرجل اّ
أل يتجاهلها...
يصيب الرجال أيضا
إنها تشري إىل السرطان!

خالفًا للمعتقد السائد بأن اإلصابة بسرطان
الثدي تقتصر على النساء فقط ،أثبتت دراسة
حديثة ،أن الرجال معرضون كذلك لإلصابة
بسرطان الثدي.
األحباث اليت قام بها أطباء خمتصون يف إيرلندا
كشفت أن رجل واحد من بني ألف رجل معرض
لإلصابة بسرطان الثدي يف الوقت الذي تبني
فيه الدراسات تعرض امرأة واحدة من بني كل
 100امرأة.
وأشارت آخر األرقام إىل تشخيص حوالي 2600
حالة سرطان الثدي لدى الرجال سنويًا ،حبسب
الدراسة.
ويرتفع احتمال اإلصابة بسرطان الثدي لدى
الرجال مع التقدم يف السن ،حيث يتم تشخيص
معظم احلاالت بني سن  60و 70عامًا ،باإلضافة
إىل األشخاص الذين أصيب حميطهم العائلي
بسرطان الثدي معرضون بشكل كبري للتشخيص
اإلجيابي وفق نظام وراثة اجلينات.
و يف أيار املاضي اكتشف مواطن إيرلندي يدعى
ايان كرانستون ،يبلغ من العمر  70عامًا أنه
مصاب بسرطان الثدي ،وخضع لعملية إستئصال
الثدي بعد أسبوعني من التشخيص.
وبغية تفادي األخطار املرتتبة عن هذه األورام
اخلبيثة ،اوصت الدراسة بضرورة فحص الرجال
ألثدائهم بشكل مستمر ،من اجل تسهيل عملية
التشخيص املبكر واخلضوع للعالج الفوري.
ومن بني أعراض اإلصابة بسرطان الثدي لدى
الرجال ،تغري يف شكل احللمة إىل حلمة مقلوبة
أو ظهور األورام يف أي مكان داخل أنسجة
الثدي كذلك بعض اإلفرازات الناجتة عن احللمة
والقروح.
وخلصت الدراسة إىل أن الرجال يصابون
بنفس النوع من سرطان الثدي الذي تصاب به
النساء>
غري أن السرطان الذي يتطور يف األجزاء
املسؤولة عن إنتاج وختزين حليب األم فهو نادر
جدا لدى الرجال.
وورد يف الدراسة أن الرجال الذين أصيبوا
يف املاضي من تضخم يف االثداء بعد عالجات
هورمونية ،أو نتيجة عدوى أو بعض االلتهابات
معرضون لإلصابة بسرطان الثدي.
الرجال الذين يعانون من أمراض الكبد أيضًا
حيملون عادة مستويات منخفضة من اهلورمونات
الذكرية «األندروجينات» يف تركيبات أجسامهم
ومستويات مرتفعة من اهلرمونات األنثوية
«االسرتوجينات» ،ما جيعلهم أكثر عرضة لتطور
أثدائهم واإلصابة بالسرطان.
يشار إىل أن حاالت اإلصابة بأمراض اخلصيتني
كالنكاف وغريها تزيد كذلك من احتماالت اإلصابة
بهذا النوع من السرطان ،حبسب الدراسة.

الكشف املبكر عن األمراض يساعد على التغلب
عليها ،واحلد من تأثريها .لكن مييل كثري من
الرجال إىل جتاهل بعض األعراض والتغريات
اليت يتعرض هلا اجلسم لبعض الوقت.
ال ينبغي اتباع أسلوب التأجيل بالنسبة لألعراض
ّ
تتعلق بالسرطان:
التالية ،ألنها
صعوبة التبول :إذا كانت صعوبات التبول
مستمرة أو متت مالحظة بعض قطرات الدم يف
البول تنبغي مراجعة الطبيب .هناك عدة حاالت
ّ
يتعلق بسرطان
صحية تسبب هذا العرض منها ما
الربوستاتا.
اجللد :تشري التقارير الطبية إىل أن احتمال
إصابة الرجال الذين ّ
ختطوا الـ  50بسرطان اجللد
والوفاة بسببه ضعف احتماالت النساء .لذا ،إذا
الحظت أية تغريات على اجللد استشر الطبيب.
قروح الفم :ختتلف قروح الفم عن أمل األسنان،
إذا الحظت أن هذه القروح ال تشفى اطلب
الفحص الطيب خاصة إذا كنت ّ
تدخن.
السعال :إذا استمر السعال  3أسابيع أو أكثر من
دون وجود أية أعراض أخرى للربد أو احلساسية
عليك مراجعة الطبيب فقد يكون هذا السعال من
عالمات سرطان الرئة.

حتذير :ل تفعل هذا أبدا
حني تتناول القهوة

شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إىل الكثري
من املشكالت واملتاعب ،باإلضافة إىل الشعور
باحلرقة ،كما أن تناول القهوة احملالة يف فرتة
الصباح قد يكون سببا أساسيا ملشكالت اجلهاز
اهلضمي بسبب تأثريها على املعدة ،حبسب
موقع بزنس إنسايدر.
وحيفز تناول القهوة دون طعام املعدة على
إنتاج األمحاض ،وإذا مل تكن قد أكلت شيئا،
فإن احلمض قد يضر بطانة املعدة ويسبب عسر
اهلضم واحلرقة ،وهذا ينطبق على القهوة منزوعة
الكافيني ،أيضا.
وقال الدكتور آدم سيمون ،كبري املوظفني يف
موقع  ،PushDoctor.co.ukإن هذه العادة ميكن
أن تزيد من أعراض القلق ،وكذلك زيادة معدل
ضربات القلب ،والتهيج ،وعدم القدرة على
الرتكيز.
وما هو أكثر من ذلك ،فإن ذلك قد يغري يف
إيقاع الساعة البيولوجية اخلاصة بك ،إذ أن
الساعة الداخلية تطلق هرمونا يسمى الكورتيزول
عند االستيقاظ ،مما جيعلك تشعر بالنشاط .ولكن
خالفا ملا قد تتوقعه ،أظهرت األحباث أن تناول
القهوة يقلل من مستويات الكورتيزول.
وتوصي اختصاصية التغذية ليزلي النغيفني،
بتناول الكافيني مع وجبة اإلفطار أو على األقل
مع وجبة خفيفة.

احذري هذه العوارض البسيطة
اليت قد تؤدي اىل سرطان الفم

النزيف :وجود قطرات من الدم مع الرباز عالمة
ّ
تتطلب الفحص الطيب للقولون واملستقيم.
املعدة :أمل املعدة إشارة إىل وجود أمر غري
ّ
يتطلب مراجعة
طبيعي ،وإذا صاحبته دوخة
الطبيب على الفور.
املتكرر لدرجة احلرارة دون
احلمى :االرتفاع
ّ
ّ
وجود سبب واضح قد يكون عالمة مبكرة على
سرطان الدم.
صعوبة البلع :إذا كان التهاب احللق عاديًا
مبجرد تناول العالجات املنزلية
سيشفى
ّ
ّ
تتطلب
املعروفة ،لكن عدم استجابته للعالج
العرض على الطبيب.
الصداع والتعب :إذا مل يكن الصداع النصفي
معتادًا لديك وبدأت نوباته تهامجك مع شعور
بالتعب واإلجهاد غري مربر استشر الطبيب.

اعلنت طبيبتا األسنان رونا اسكندرRhona
 Eskanderوآنا كانتالي  Anna Cantlayعن 10
ّ
نظنها بسيطة ،لسرطان الفم.
عوارض جمهولة،
لذلك انتبهوا اىل هذه العوارض يف فمكم،
واستشريوا طبيبكم يف أسرع وقت:
 التهاب دائم. التهاب ينزف. خسارة األسنان. آالم يف اللسان. التهاب يف احللق. منو كتلة من اجللد يف الفم. أسنان سيئة الرتكيب. آالم يف الفك. آالم أثناء املضغ. -آالم أثناء اإلبتالع.

أشياء لن تصدقها تدفع “شريكك” لالجنذاب جسديا إليك

«قوانني االجنذاب» ،هذا ما عنون به علماء
دراستهم عما حيكم «العالقات العاطفية
واجلنسية» بني الشريكني.
وفندت الدراسة ،املنشورة يف جملة «فسيولوجي
توداي» ،عدد من األمور اليت تدفع الشريك
لالجنذاب «عاطفيا وجنسيا» جتاه طرفه اآلخر.
وأشارت الدراسة إىل أن «اللعاب ،والرائحة،
والتناسق» ،رمبا يكونوا من اخلصائص الرئيسي
الجنذاب أي طرف لآلخر.
وقالت الدراسة إن «االجنذاب ينجم بشكل
أساسي عن إشارات يصدرها مستوى الالوعي

يف الدماغ ،ويؤثر بصورة حامسة على مدى
اهتمامتنا اجلنسية والعاطفية جتاه أي شخص».
وفسرت الدراسة األسباب الثالثة الرئيسية على
النحو التالي:
التناسق :ينجذب األفراد دوما مع األشخاص
املتماثلني معهم يف اجلسم والوجه ،فبمجرد
ما يشعر الشخص أن الطرف اآلخر متناظرا معه
يعتربه أو تعتربه شريكا جنسيا مرتقبا.
الرائحة :الدماغ البشري ،قادر على حتليل رائحة
الشخص اآلخر ،وميكن أن حيدد من خالله إذا ما
كان هذا شريكا حمتمال مرضيا أم ال.
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NSW GOVERNMENT FORTNIGHTLY UPDATE – 13 November 2017
FIRST HOME BUYERS BACK
IN THE GAME
• Thousands of first home
buyers have rallied to take
advantage of stamp duty
exemptions available since
the introduction of the NSW
Government’s new relief
package.
• New figures from Revenue
NSW show 10,496 individuals and families have secured the keys to their first
home with the help of the
First Home Buyers Assistance Scheme since July,
representing a 239 per cent
increase compared to the
3,094 over the same period
last year.
• Under the First Home Buyers Assistance Scheme,
stamp duty is eliminated altogether for properties up to
$650,000 while concessions
are also available for between
$650,000 and $800,000.
• The changes enable first
home buyers to access
stamp duty relief for both
new and existing homes.
MASSIVE SAVINGS ON NEW
GREEN SLIP PRICES
• Prices for the new, lower
cost CTP Green Slip scheme
have gone live, with a brand
new price comparison website launched to help drivers
find the best deal.
• NSW drivers will save up
to $172 a year from 1 December, while Sydney taxi drivers will be more than $3,000
better off.
• In the new scheme, there
will be a new safety net allowing all injured road users
to access benefits for loss
of income and medical expenses for up to six months,
with lump sum compensation retained for those with
long-term injuries.
• The average Green Slip
price for Sydney drivers
would be $543 and $414
for country motorists. The
average premium for Sydney taxi owners would fall
from $8,836 to $5,007 and
for country taxis, the average cost will decrease from
$5,203 to $2,923.
LOWER FEES FOR PRESCHOOLS IN NSW
• The NSW Government has
delivered on its commitment
to make early childhood education more affordable for
families, with fees already
dropping by an average of
25 per cent thanks to the
Start Strong Reforms.
• The Start Strong reforms
were introduced last year to
ensure more children had
access to 600 hours of qual-

ity early childhood education
in the year before school.
• Under Start Strong, community preschools must use
at least 75 per cent of the
funding increase to reduce
fees for eligible children,
with priority given to children from Aboriginal and
low-income families.
NSW GOVERNMENT OPENS
FIRST MULTI-MILLION DOLLAR TAFE NSW CONNECTED LEARNING CENTRE
• Transformed vocational
education and training delivery in NSW will now be a
reality with the first multimillion dollar TAFE NSW
Connected Learning Centre
(CLC) opened in Quirindi.
• The NSW Government is
investing heavily in the future of TAFE NSW and this
can be seen with a $2.1 million brand new, modern,
state of the art facility which
will significantly improve the
experience of teachers and
students who utilise it.
A NEW STANDARD FOR INCLUSIVE KIDS’ PLAY SPACES
• Playgrounds and play
spaces across NSW will
need to meet a new standard
of design by catering for all
people, including disabled
and able-bodied children
and their carers.
• A retrospective review of
the existing playgrounds
across NSW will determine
what work needs to be done
to ensure people of all abilities have the same level of
accessibility to play and will
identify opportunities for improvements to play spaces.
• The NSW Government’s initial contribution of $750,000
will kick-start the initiative in
regional NSW and Western
Sydney as part of inclusive
play spaces currently in the
development stages, by the
‘Touched by Olivia Foundation’.
VOLUNTEERING JUST GOT
EASIER
• A one-stop volunteering recruitment website has been
launched making volunteering more accessible by linking volunteers with the right
organisation and opportunity
for them.
• There is something for everyone to get involved with
just under 3,000 opportunities available for people who
want to volunteer in NSW.
• To find out more about a local volunteering opportunity
or to post a vacancy visit:
www.volunteering.nsw.gov.
au

GRANTS OPEN FOR LIFE
SAVING DEFRIBRILLATORS
• Spectators and players
from community sporting
clubs will benefit from a
state wide rollout of the Local Sport Defibrillator Program.
• Early access to CPR and
defibrillation can influence
survival rates by up to 75
percent and this $4 million
program will enable more
than 2,500 Automatic External Defibrillators (AEDs) to
be installed at grass roots
sporting facilities over the
next four years.
• The program will fund up to
50 per cent of the defibrillator
cost, along with training and
maintenance support.
• Applications close 20 December 2017. For more information visit: sport.nsw.gov.
au/clubs/grants
$500,000 TO ACCELERATE
MURRAY DARLING BUSINESSES INTO NEW MARKETS
• The NSW Government has
announced a new $500,000
Murray Darling Regional Business Accelerator Program
fund to support businesses
in the Murray Darling Basin
to undertake new marketing
or technology projects.
• The program will offer matched funding up to
$10,000 for activities including website development,
digital media campaigns, or
new product packaging.
• The Murray Darling Basin
Regional Business Accelerator Program is open to
eligible businesses based
in the Murray Darling Basin
that can demonstrate growth
potential beyond local markets and which are not solely
reliant on local markets for
sales.
MORE BEDS, MORE SERVICES FOR ST GEORGE
HOSPITAL
• St George Hospital’s stateof-the-art Acute Services
Building has opened under
budget and ahead of schedule as works continue on
the $277 million campus upgrade.
• The new Acute Services
Building features:
o A 52-bed intensive care
and high dependency unit
o Cardiac catheterisation
unit
o 128 inpatient beds
o A sterilising services department
o An atrium linking to ED,
Tower Ward Block and the
Clinical Services Building
o 8 additional digital and

interventional operating theatres.
NANCY BIRD TAKES FLIGHT
TO FIGHT FIRES
• The waterbombing DC10 Very Large Air Tanker
(VLAT) tasked with protecting lives and property from
bush fires this summer has
been named “Nancy Bird”, in
honour of renowned Australian aviator Nancy Bird Walton AO OBE.
• Nancy Bird Walton was the
first woman in Australia to
obtain a commercial pilot’s
licence and founded an outback air ambulance service.
• As part of a $38 million
investment over four years,
the NSW Government is investing in 140 new firefighting vehicles and almost 100
projects that will see new or
upgraded RFS infrastructure
built across NSW this financial year.
UNIVERSITY NETWORK TO
DRIVE NSW DEFENCE
• The NSW Government will
invest $1.25 million in a new
university-led network to
bolster defence-related research and development activity across the state.
• The new Defence Innovation Network will bring together leading scientists and
engineers from seven of the
state’s public universities
to focus on areas crucial to
Australia’s defence needs.
• The University of Technology Sydney, Macquarie
University, the University of
Sydney, the University of
Newcastle, the University of
Wollongong, Western Sydney University and UNSW
Sydney are the founding
universities involved in the
network.
NEW CITY METRO STATIONS TO SHAPE SYDNEY
• New metro stations in the
CBD and North Sydney are
set to be the city’s newest
landmarks in their own right,
offering retail, community,
residential and commercial
opportunities.
• Victoria Cross and Pitt
Street stations have been
chosen as locations where
Sydney could replicate
mass-transit-oriented developments such as Hudson
Yards in New York and Paddington Station on London’s
Crossrail.
• Planning for integrated station design at Crows Nest
will start next year. The new
metro station at Martin Place
will also be integrated into
the area around it and the
NSW Government is current-

ly assessing an unsolicited
proposal.
• This is an opportunity to
build on the revitalisation
which Sydney Metro brings,
creating truly landmark
places and developments
that showcases world’s best
practise for transit orientated
developments.
NORTHCONNEX
TAKING
SHAPE WITH OPENING OF
NEW M1 BRIDGE
• The game-changing NorthConnex project has taken another step toward completion
with a new 50-metre-long
bridge opening to motorists
travelling southbound on the
M1 Pacific Motorway at Wahroonga.
• When complete, NorthConnex will take around 5,000
trucks off Pennant Hills Road
every day and return Pennant Hills Road to local traffic, while motorists using the
tunnel will save up to 15 minutes travel time by bypassing
up to 21 traffic lights along
Pennant Hills Road.
• Already, thousands of commuters from the Central
Coast can observe the significant work being carried
out at the end of the M1 Motorway in the knowledge that
improved travel times into
Sydney are on the horizon.
STEPPING IN THE FOOTSTEPS OF PIONEERS TO
RESTORE CENTURY OLD
TRACK
• One of Australia’s oldest
bushwalking tracks has officially reopened after an almost decade long restoration
worth $4.8 million.
• The Blue Mountain’s Grand
Canyon Track, which is more
than a century old, has undergone a 4.5 kilometre restoration across some of the
most challenging terrain for
walking track construction in
Australia.
• More than 90,000 people
use the Track every year,
more than triple its use since
the project began in 2008.
It’s expected that more than
a million visitors will use it
from now until 2030.
POPPIES POPPING IN NSW
• A new industry worth up to
$100 million over the next ten
years is flowering in NSW,
with the state’s first opiate
poppy crop now in bloom.
• The NSW Government
changed the law in 2016
because it saw the potential
here for producers and for
patients in need.
• The Act now enables opiate
poppies to be safely and securely grown in our state, an
essential first step in the production of medicines that are
vitally important for the qual-

ity of life of many people.
• Over 400 hectares of opiate
poppies have been planted in
the Central West and the Riverina and are on track to be
harvested this season. The
success of these first crops
has seen strong interest from
other producers across the
state hoping to join the program next year.
NSW COURT TRIALS PAPERLESS HEARINGS
•
The Land and Environment Court is conducting
a trial of paperless hearings
aiming to make justice faster,
cheaper and greener.
•
Paperless hearings utilise simple and inexpensive
technology to make it easier
for parties to follow the proceedings.
• The evidence is projected
onto a wall, which means
everyone in court is simultaneously looking at the same
thing – regardless of whether
you are at the bench, bar table
or in the public gallery. As all
material is stored electronically, it’s easier and faster
to move from one exhibit to
another, with parties using a
laser pointer to highlight the
relevant sections.
NSW HOUSING APPROVALS
EXCEED TARGET
• NSW has experienced it
45th consecutive month of
record housing approvals far exceeding the Premier’s
Priority Target of 50,000 approvals, the latest data from
the Australia Bureau of Statistics (ABS) shows.
• NSW leads the nation in
housing approvals with
68,945 new homes approved
in the past 12 months to September 2017.
• NSW housing approvals in
the 12 months to September
2017 are up by 96 per cent
compared to 5 years ago
(35,260) and the state has
led the country in housing
approvals for more than two
years.
NSW FAIR TRADING COMMISSIONER ANNOUNCED
•
The NSW Government
has announced the appointment of Rose Webb as the
new Commissioner for NSW
Fair Trading.
• Ms Webb has been working
as Senior Executive Director and then Chief Executive Officer of Hong Kong’s
Competition Commission.
She has also served in leadership roles at the Australian
Competition and Consumer
Commission; the then Department of Sustainability,
Environment, Water, Population and Communities; and
the Australian Securities and
Investments Commission.
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Marriage vote: Key conservatives vow to amend Smith bill Same-sex marriage postal
survey: ‘Love has had a landto protect objectors
down by Malcolm Turn- result is ‘yes’.
slide
victory’
as
‘Yes’
wins
bull on Monday who said “While I’m still hopeful

Senator Dean Smith struck a deal with Labor, the Greens and enough crossbenchers to have his bill to legalise same-sex marriage. Photo: Alex Ellinghausen

At least two conservative
Senators say they will try
to amend Dean Smith’s
bill to allow conscientious objections to gay
marriage if the results of
the nationwide postal survey return a ‘yes’ result
on Wednesday, despite
Prime Minister Malcolm
Turnbull saying the idea
would never get through
parliament.
Government
sources
confirmed it was unlikely
a rival bill put forward by
Senator James Paterson
would see the light of day
in parliament, given Senator Smith had struck a deal
with Labor, the Greens
and enough crossbenchers to have his bill to legalise same-sex marriage,
which enjoys cross-party
support, debated all day
on Thursday.
Marriage equality still dividing the government
The government has rejected one Liberal Senator’s same sex marriage
bill for another one, possibly delaying achieving
marriage equality this
year.
The Australia Bureau of
Statistics will announce
at 10am the result of the
postal survey, in which
nearly 80 per cent of the
population, or 12.6 million
Australians, took part.
If the result is yes, Western Australian Senator
Dean Smith will introduce
his bill on Thursday. It will
change the definition of
marriage under the Marriage Act from “a man

and a woman” to “two
people”.
The Smith bill would allow
religious celebrants to
refuse marrying gay couples and allow religious
organisations to refuse
gay couples permission
to wed in their buildings
and function halls.
Senator Paterson’s rival
bill, which has the backing of Coalition conservatives, goes much further.
It would allow parents to
pull their children out of
class if they are being
taught about relationships
“not consistent with a relevant marriage belief”.
It also seeks to protect
charities who campaign
for traditional marriage
and would extend the
right to refuse service to
gay couples not just to religious organisations and
clergy but to all religious
believers on the grounds
of “conscientious objection” and the right to religious expression. This
means florists, photographers and bakers would
all be allowed to refuse
services to gay couples
and not face anti-discrimination action.
Conservatives argue that,
because it is not discriminatory to support marriage as existing between
a man and a woman, it
should not be discrimination to express that view.
The bill, published on
Sunday night, was swiftly
condemned by same sex
marriage advocates, the
Law Council and was shot

the government “would
not countenance making
legal, discrimination that
is illegal, that is unlawful
today”.
“I think it would have virtually no prospect of getting through the Parliament,” the prime minister
said.
Senator Paterson’s bill
was the result of the Senate Select Committee on
an exposure draft marriage bill on which he sat.
Its report recommended
that “the right to religious
freedom should be positively protected”.
The committee was
chaired by the South Australian Liberal Senator
David Fawcett, who told
Fairfax Media it was the
better piece of legislation
compared to the Smith
bill.
“In the event of a yes vote
I’d prefer the Paterson bill,
which more completely
reflects evidence presented to the Senate Select
Committee,” he said.
“I’m disappointed that
people are focussing on
the three per cent of Senator Paterson’s bill that
deals with bakers and
are ignoring the 97 per
cent which focuses on
protecting parents rights,
charities and protecting
the freedoms of belief,
speech and association.”
“These are the critical areas we need to protect,”
he said.
“If the Smith bill ends up
being the one debated, I
will be supporting amendments, whether they’re
mine or put forward by
someone else, because
religious freedoms belong
to all Australians, not just
clergy” he said.
Senator Fawcett was
joined by the Tasmanian Liberal Senator Eric
Abetz, who told Fairfax
Media he would definitely move amendments to
Senator Smith’s bill if the

of a ‘no’ vote, if the ‘yes’
vote is successful it will
be important to protect
freedom of speech, parental rights, freedom of
religion and freedom of
conscientious objection,”
he said.
“If Senator Patterson’s
bill is not allowed to be
debated then amendments should be moved
to the legislation to ensure the same protections
espoused in Senator Paterson’s bill.
“Senator Paterson’s bill
goes a long, long way to
addressing and alleviating a lot of those concerns and in the event of
a ‘yes’ vote, I think his is a
blueprint to try and bring
as much of the community together in circumstances where this is a
difficult issue.”
Western Australian Senator Linda Reynolds is one
of the government senators who signed Senator
Smith’s motion for his
bill to be introduced on
Thursday. She said she
reserved her right to vote
for further religious protections.
“I support Senator Smith’s
Bill, but I also reserve
my position to support
amendments that seek to
further increase religious
protections,” she said.
Any amendments to provide greater protections
for religious people will
only likely be moved
in the Senate because
there same-sex marriage
supporters would have
the majority in the lower
house following the disqualification of Barnaby
Joyce, who did not support change.
But government sources
said it was likely the issue
would end up being debated in the Coalition party room when parliament
is scheduled to sit for its
final fortnight of the year
from November 27.

Australians have emphatically voted in favour of
legalising same-sex marriage, saying “yes” to the
historic social change by
a substantial margin of
61.6 per cent to 38.4 per
cent.
After years of political
stagnation, the public
has now tasked the Turnbull government with
changing the law before
Christmas to allow samesex couples to marry.
Almost 80 per cent of eligible voters participated
in the unprecedented voluntary postal survey, giving the verdict an authority unmatched by most
elections globally.
It means Australia is
poised to join 25 other countries that have
granted marriage equality to gay couples, including the US, Canada, New
Zealand and the United
Kingdom.
At street parties across
the country, gay and lesbian Australians cheered,
danced and embraced
as the results were announced by the chief
statistician on Wednesday.
It is a landmark moment
in Australia’s mixed civil
rights record: it was one
of the first countries to
give women the vote, but
still struggles with Indigenous reconciliation and
is one of the last Englishspeaking democracies to
legalise same-sex marriage.
The result is also a significant victory for Prime
Minister Malcolm Turnbull, of the ruling centreright Coalition, who is a
longstanding supporter
of same-sex marriage
and firmly believed the
“yes” vote would prevail.
“Love has had a landslide victory,” declared
Alex Greenwich, co-chair
of the Equality Campaign,

from a public gathering in
Sydney, where John Paul
Young’s classic “Love Is
In The Air” was played.
“Getting to this point has
not been easy, but rarely
in your life can you celebrate with such pride
overcoming adversity to
make history.”
Mr Greenwich said the
campaign’s support and
momentum had exceeded all expectations, and
the result had delivered
“an unequivocal mandate” for politicians to
vote through the change
by the end of the year.
Every state and territory
voted “yes” by more than
60 per cent except for
NSW, where the “yes”
vote was 57.8 per cent,
and the “no” vote was
42.2 per cent.
The ACT had the highest
“yes” vote in the country
at 74 per cent, followed
by Victoria at 64.9 per
cent.
Participation in the survey exceeded 70 per cent
across all age groups, including younger voters.
Almost 80 per cent of 18
and 19-year-olds voted,
the ABS revealed, with
the lowest turnout (71.9
per cent) among 25 to
29-year-olds.
Mr Turnbull, speaking
shortly after the results
were announced, heralded the “overwhelming”
support Australians had
expressed for same-sex
marriage.
“They voted ‘yes’ for fairness, commitment, love,”
he said. “It is unequivocal, it is overwhelming.”
“And now it is up to us,
here in the Parliament of
Australia, to get on with
it – to get on with the job
the Australian people
have tasked us to do, and
get this done this year,
before Christmas. That
must be our commitment.”
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Turnbull moves to legalise same-sex marriage before Christmas after resounding ‘yes’ vote
Australia will join the rest
of the English-speaking
world and legalise samesex marriage after voters
emphatically said “yes” to
the historic social change
in the postal survey.
After years of delay, the issue will now dominate Parliament in the final weeks
of 2017, with a fierce political stoush over protections
for religious freedom looming, an extra sitting week
a live option and a swag
of amendments to Liberal
senator Dean Smith’s bill
in the offing – though major changes to the bill are
considered unlikely.
In a thumping victory for
supporters of change, 61.6
per cent of Australians voted “yes” and 38.4 per cent
voted “no”. Every state
and territory in the country voted “yes”, while 133
of 150 federal electorates
voted “yes” and just 17
said “no”.
At street parties across
the country, gay and lesbian Australians cheered,
danced and embraced
as the results were announced by the chief statistician on Wednesday and
Australia – which was one
of the first countries to
give women the vote – finally voted to join 25 other
countries around the world
that have allowed samesex marriage.
Prime Minister Malcolm
Turnbull hailed the “unequivocal” and “overwhelming” victory. “They
voted ‘yes’ for fairness.
They voted ‘yes’ for commitment. They voted ‘yes’
for love,” he said. “Now it
is up to us, here in the Parliament of Australia, to get
on with it”.
Mr Turnbull stopped short
of guaranteeing same-sex
marriage would be legalised before Christmas, but
senior figures in the Turnbull government said it was
“unthinkable” Parliament
could rise without the law
being passed.
With just two more weeks
of Parliament scheduled,
conservative forces have
begun work on amend-

ments to the Smith bill that
would – they argue – provider greater protections
for religious groups and
for freedom of speech.
Treasurer Scott Morrison
signalled plans to move
amendments to the proposed laws and Immigration Minister Peter Dutton
will also get involved, while
junior ministers and conservatives Michael Sukkar
and Liberal Zed Seselja
will also play a key role.
As Senator Smith swiftly introduced his bill on
Wednesday,
AttorneyGeneral George Brandis
flagged his intention to
bring amendments allowing civil celebrants – not
just ministers of religion –
the right to decline to perform gay weddings, as well
as a clause clarifying it is
not unlawful for anyone to
hold or express a view on
same-sex marriage.
Labor’s Penny Wong, a
long-time marriage equality advocate who was in
tears when the results were
announced, warned: “The
Australian people voted to
remove discrimination and
I trust the bill will reflect
that.”
NSW returned the highest
“no” vote in the country at
42.2 per cent, spurred by a
swag of Labor-held seats in
western Sydney including
Blaxland, McMahon and
Watson - held by shadow
cabinet members Jason
Clare, Chris Bowen and
Tony Burke respectively
- which recorded strong
“no” vote majorities.
Most of the western Sydney seats that voted “no”
have a relatively higher
level of religiosity and a
high number of overseasborn residents, as reflected in the census.
Labor MPs in those seats
declared their intention to
vote “yes” anyway, with
Mr Burke vowing he would
always stand up against
prejudice in all its forms.
By contrast, Tanya Plibersek’s inner-city seat of
Sydney had the equal-highest “yes” vote in Australia,
alongside the Greens-held

seat of Melbourne.
Former prime minister
Tony Abbott, a vocal opponent of same-sex marriage,
saw a massive 75 per cent
of people vote “yes” in his
seat of Warringah. He congratulated the “yes” campaign and said he wanted
improvements to the Smith
bill “to implement samesex marriage with freedom
of conscience for all, not
just the churches”.
A handful of politicians
have vowed to ignore the
result and vote “no” or abstain, but many Liberal opponents of same-sex marriage – such as Mr Sukkar,
Craig Kelly and Ian Goodenough – have said they
will now vote “yes” in line
with the wishes of voters
in their seats.
Regional Australia largely
swung behind the “yes”
campaign, with 15 of 16
Nationals-held electorates
supporting same-sex marriage, despite only a handful of Nationals MPs backing the change.
All told, 12,727,920 Australians or 79.5 per cent
of the country voted in the
postal survey, which was
fiercely criticised by samesex marriage advocates
and Labor as a cruel and
unnecessary vote on civil
rights.
The coming debate on the
law change is already being compared to the 2006
debate over abortion drug
RU486, on which MPs
were also granted a conscience vote.
Three groups of MPs within the Coalition are expected to emerge in the coming weeks: a “yes” group,
a “no” group of MPs who
had opposed same-sex
marriage but will propose
“sensible” amendments,
and a “hard right” grouping.
The final version of the bill,
however, is unlikely to be
vastly different given any
amendments would need
to be supported by a majority in both chambers.
Victorian Liberal senator James Paterson has
already dumped his con-

troversial alternative bill,
conceding it did not have
his colleagues’ support,
but some of the amendments to the Smith bill will
be drawn from his proposal.
In particular, Mr Morrison
outlined a series of changes including the ability for
parents to withdraw their
children from schools if
they were taught about
same-sex marriage, protections for religious organisations that currently have
tax-deductible status or
receive public funds, and

a “no-detriment” clause
for people who believe in
traditional marriage.
Debate will begin on Thursday on the laws, but will
get under way properly in
the Senate from November
27, before moving to the
House of Representatives.
In front of supporters
gathered in Sydney, the
leaders of both campaigns
were conciliatory, with
“no” leader Lyle Shelton
admitting defeat but arguing “no question is ever
completely closed” and
holding out hope of even-

tually persuading voters to
reverse the change.
Tiernan Brady, director of
the Equality Campaign,
said he “never thought that
winning was about beating
people”. “Victory cannot
be making someone else
feel excluded,” he said.
But he warned politicians
Australians had voted for
equality “with the loudest
possible voice”, and the
final bill could not be allowed to unwind anti-discrimination laws.
“That’s not what Australia
voted for,” he said.

Dean Smith: the unlikely champion of
same-sex marriage
On paper, Dean Smith is not
the most likely champion of
same-sex marriage in Parliament.
By his own admission, he
only became a supporter of
the cause in 2014. He may
be the first openly gay Liberal MP in Federal Parliament, but Smith is also a
staunch conservative (he is
a big fan of the Queen). And
is a devout Christian.
Same-sex marriage: debate
begins
Debate has started to
change the Marriage Act
starting with the drivers for
change from the major parties Dean Smith and Penny
Wong.
In a workplace where egos,
shouting and outrageousness tend to get you ahead,
Smith does not fit the mould.
He chooses his words – and
his actions – carefully.
And yet on Thursday morning it was Smith, the senator from Western Australia,
who began debate in the
Senate on a bill to legalise same-sex marriage in
Australia. There have been
many parliamentarians who
have fought for the change
over the past decade. But
after 22 legislative attempts, Smith leads the bill
that finally has a chance of
success.
After the high emotion of
Wednesday’s announcement, where LGBTI Australians hugged, cried, partied

and threw glitter, Smith
calmly took to his feet in the
Senate.
“On behalf of the gay, lesbian, transgender, bisexual
and intersex Australians
and their families, I say with
humility and with gratitude,
thank you,” he said of the
clear 61.6 per cent “yes”
result.
“Yesterday we saw a
glimpse of the country we
all yearn for, a country that
is fair-minded, generous
and accepting.”
Amid a debate that has
been sidetracked by concerns about the rights
of cake makers and wild
claims about what kids will
be taught at school, Smith
offered his analysis of what
the postal survey result
means.
“There was an understanding by our fellow citizens
that the life path for young
gay or lesbian teenager or
young adult is harder than
their heterosexual brothers and sisters. Australians
voted to make that path
easier. It wasn’t just a vote
of acceptance, it was that
deep loving embrace of a
big family.”
But there was a strong dose
of “don’t mess with me” running through the WA senator’s considered words, as
he pointedly noted that all
states had returned a majority “yes” vote.
“The postal survey was a

vote on amending the Marriage Act, full stop. Yes,
there are other worthy debates about freedom of expression and living out our
shared values, and yes, I
will be a willing and enthusiastic participant in those
debates. But those matters
cannot be part of the Marriage Act.”
Smith spoke of how, when
he was a young man, he
never believed he could
work as a senior advisor to
a prime minister because
he was gay (John Howard
proved him wrong).
He added that he never believed he would be accepted to Parliament because of
the same reason.
But the steady flow of his
monologue was suddenly
broken when he got to the
next line. For a second, the
chamber worried the senator had lost a page of his
speech. Or lost concentration.
He paused for a long moment. And his voice shook,
just a little, as he fought to
continue: “And I never believed the day would come
when my relationship would
be judged by my country to
be as meaningful and valued as any other. The Australian people have proved
me wrong.”
Back in control, Smith lifted
his head.
“Don’t underestimate the
Australian people.”
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مـناسبات

رئيسة الوالية غالديس برجييكليان ترعى حفل غرفة التجارة جلنوب غرب بانكستاون

رئيسة الوالية غالديس بريجيكليان

رئيس الغرفة والي مهنـّا

رئيسة الوالية بريجيكليان مع النائبني بروكس وعقيلته وميهايلوك ،عصفور ومهنا

النائب غلني بروكس وعقيلته مع رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون كال عصفور

النواب جايسن كلري وتانيا ميهايلوك وغريغ كيلي مع مدير عام بلدية كانرتبري بانكستاون مارك كوندي
أقامت غرفة التجارة جلنوب غرب
بانكستاون حفلها السنوي يف
يف بانكستاون
Sport Club
وذلك مساء يوم اجلمعة من
االسبوع املاضي.
واحلفل ،الذي كان برعاية رئيسة
الوالية غالديس برجييكليان،
حضره النواب غلني بروكس
وعقيلته وجايسن كلري وتانيا
ميهايلوك وغريغ كيلي ،رئيس
بلدية كانرتبري بانكستاون كال
عصفور ،ومديرها العام مارك
كوندي ،رئيس بلدية باراماتا
سابقا عضو بلدية كامربالند
رئيس حزب  OLCالسيد بول
غارارد وعقيلته كارن ،املهندس
غاس فارس ،رجل االعمال
تشارلي دميان وحواىل 700
شخص من اصحاب واملصاحل
واالعمال يف منطقة بانكستاون
واجلوار.
افتتح احلفل بكلمة لرئيس
الغرفة السيد والي مهنا حتدث
فيها عن الغرفة واهلدف من
تأسيسها وهو اقامة شبكة
من العالقات والتواصل بني
اصحاب االعمال يف املنطقة
مما يعود بالفائدة على جمتمع
االعمال بالدرجة االوىل وعلى
منو وازدهار املنطقة بالدرجة
الثانية ونوه بالدور الذي لعبه
ويلعبه نائب مقعد ايست هيلز
غلني بروكس يف انشاء الغرفة
ومسريتها العملية.
ثم قدم السيد مهنا رئيسة الوالية
السيدة غالديس برجييكيليان
اليت شرحت ما قامت وتقوم
به حكومة االئتالف لتطوير
البنى التحتية مما ينعكس اجيابا
على املصاحل واالعمال وكذلك

رئيسة الوالية غالديس بريجيكليان ووالي مهنا والنائب غلني بروكس مع بعض اعضاء الغرفة

والي مهنا وبول غارارد مع بعض اعضاء الغرفة

بول غارارد وعقيلته كارن مع والي مهنا وغاس فارس وحضور
تشجيع احلركة العمرانية.
برجييكليان
السيدة
وقالت
ان حكومة الوالية قامت يف

السنتني املاضيتني باعفاءات
ضريبية للمصاحل واالعمال بنحو
ثالثة مليارات دوالر وال شك

بريجيكليان مع النائب بروكس ومهنا وخلفهم االب لويس الفرخ

ان ذلك يساعد هذه املصاحل
على خلق آالف فرص العمل
للمواطنني.

بول غارارد وعقيلته كارن
ووزع السيد مهنا ورئيسة الوالية
جوائز الغرفة على املستحقني.

وكان هناك حفل فين مميز
باملناسبة.
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الكـتائب يـقيم لقاء مبـناسبة عـدالة قرار اعدام الشـرتوني والـعلم قاتـلي الـرئيس بـشري اجلميـّل ورفاقه

املونسنيور مرسيلينو يوسف

لودي فرح ايوب

ابراهيم براك

موريس عبيد

قسم سيدني الكتائبي يقطع قالب الحلوى مع املونسنيور يوسف وجان ناصيف وجو بعيني وحضور

أنور حرب

فولي يلقي كلمة ويبدو النائب فني ولودي ايوب وجان ناصيف

لوك فولي ،جوليا فني ،طوني خطار ،لودي ايوب ،جان ناصيف ،انطوان فرح ،بيرت مارون وحضور

لوك فولي وجوليا فني مع كلوفيس البطي ،بيرت مارون وحضور

فولي وفني مع لودي فرح ايوب وطوني خطار وحضور

جو ايوب وعقيلته لودي مع االب انطوان طعمه وتشارلي اسحق

جو ولودي ايوب مع موريس عبيد ،خليل طرطق وميالد ايوب

من اليمني :د .جان طربيه ،طوني عبيد ،جان ناصيف وجو بعيني

سليم الشدياق ولودي فرح ايوب

لودي ايوب مع كلري شالوحي وفدوى كبي وطوني خطار وسليم معوض
اقام حزب الكتائب اللبنانية
يف سيدني لقاء حضره عدد
كبري من احملازبني واملناصرين
واالصدقاء وذلك مساء اخلميس
من االسبوع املاضي.
وكان من احلضور املونسنيور
مرسيلينو يوسف ممثال سيادة
راعي االبرشية املارونية يف
اسرتاليا ،زعيم املعارضة يف
الوالية لوك فولي ،النائبة
جوليا فني ،عضوا بلدية
كنرتبري بانكستاون فدوى
كيب وتشارلي اسحق وممثلو

وتيارات
وحركات
احزاب
اضافة
ومجعيات
وروابط
اىل وسائل االعالم حيث قدر
احلضور حبواىل  300شخص.
عرف املناسبة الزميل الشاعر
موريس عبيد حيث تكلم
عن مسرية الرئيس الشهيد
الوطنية واشاد بقرار احملكمة
القاضي باعدام قاتلي الرئيس
«البشري» ،معتربا ان هذا
القرار ،ال ميثل سوى ربع
العدالة يف لبنان ومتحدثا عن
مؤامرة بعض الدول البقاء

كلري شالوحي والزميل د .جان طربيه
لبنان يف اتون الصراع الن
الرئيس الشهيد كان يعترب
مبثابة خشبة خالص للوطن.
اول املتكلمني كان الزميل
أنور حرب ثم حتدث أمني
السر ومسؤول االعالم يف
حزب الكتائب يف سيدني
براك الذي استهل
ابراهيم ّ
كلمته بالقول ان سفينة حزب
الكتائب ال حتركها وال تديرها
اال املصلحة الوطنية وال تتأثر
بأي قرارات داخلية او خارجية،
وعدد عطاءات الرئيس الشهيد

ومواقفه يف الدفاع عن لبنان
وسيادته وهو صاحب شعار
 10452و «لبنان اوال» لينهي
كلمته بالقول «بشري حي
فينا».
وكانت كلمة لرئيسة الفرع
السيدة لودي فرح ايوب
شددت
االنكليزية
باللغة
فيها على وجوب اتفاق سائر
االحزاب والفئات ملصلحة
الوطن وخاصة يف هذا الظرف
العصيب الذي مير فيه ،منوهة
ببطوالت الشهيد الرئيس بشري

طوني خطار وموني غربيال
اجلميل يف خوض املعارك
السيادية دفاعا عن لبنان
وشعبه مرددة القول «بشري
حي فينا».
ثم كانت كلمة للمونسنيور
مرسيلينو يوسف حتدث فيها
عن الشهيد وقوله «جئت
ألطلب منكم ان تقولوا
احلقيقة مهما كانت صعبة»
واكد شخصيا على بشرييته،
وقال ان عدالة احملكمة مل
تنصف الرئيس الشهيد وحده
بل انصفت رفاقه ايضا ،ثم

بارك الطعام.
وكانت هناك مأدبة غنية
باملشاوي وصنوف املأكالت
اللبنانية أشرف على حتضريها
مطعم طوني للعائالت.
بعدها قطع قسم سيدني
قالب احللوى املعد خصيصا
للمناسبة ،ليختم بعدها عريف
احلفل املناسبة بالرتحم على
مجيع الشهداء الذين سقطوا
على مذبح الوطن ليكتبوا
واستمرارية
بقاء
بدمهم
لبنان.
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رئيس بلدية كنرتبري بانكستاون كال عصفور لـ «اهلريالد»:

أسعى لتأمني أفضل اخلدمات للمواطنني وأعارض تشييد أبنية من  25طابقا دون بنى حتتية مالئمة

اذا استلمت حكومة عمالية احلكم فستجري استفتاء حول دمج البلديات وستعمل بقرار الشعب
فاز برئاسة بلدية بانكستاون السابقة  4مرات حقق خاللها العديد من االنجازات ليعود ويفوز باملرة الـ
الخامسة /واألوىل برئاسة بلدية كنرتبري بانكستاون  ..انه ابن الجالية العربية كال عصفور.
رغم كونه رئيسا ألكرب بلدية يف الوالية تعدادا سكانيا اال انه يعارض الدمج ويقول انه اذا فازت حكومة
عمالية بالحكم فستجري استفتاء حول ذلك وتعمل بما يقرره الشعب.
وينتقد السيد عصفور سياسة الحكومة بتشريع أبنية من  25طابقا يف البلدية دون تأمني البنى التحتية
الستيعاب العدد الهائل من السكان.
التقت «الهريالد» رئيس بلدية كنرتبري بانكستاون السيد كال عصفور يف مكتبه يف بانكستاون وكان
للزميل أنطونيوس بو رزق معه هذا الحوار:

رئيس بلدية كنرتبري بانكستاون كال عصفور والزميل أنطونيوس بو رزق
ينفذ مشروع بناء من  25طابقا وان
البلدية لم تعطيه املوافقة على ذلك،
باستطاعته الذهاب اىل املحكمة او
اىل وزارة الحكومات املحلية ،فما هو
تعليقك؟
 ان الفكرة لدى حكومة الوالية هيانها سوف تغـيـّر تصنيف األراضي
يف الضواحي القريبة من محطات
القطار والسماح بأبنية من 25

طابقا يف الكمبا وبلمور وكيمبسي
وكنرتبري وريفروود وهذا شيء ال
نريده ..سوف يتم أخذ صالحية
التخطيط املدني منا كبلديات
والسماح للمطوّرين للمجيء
والبناء ..وعندما يتم اعادة تصنيف
املدينة يأتي املطوّرون ويتقدمون
بطلبات الحكومة سوف تأخذ املال.
* كيف؟

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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* عن اي دائرة ترشح وفاز رئيس
بلدية كنرتبري بانكستاون السيد
كال عصفور؟
 تتألف البلدية من خمس دوائرهي بانكستاون ،كنرتبري ،ريفزبي،
باس هيل وروزالند ،وقد ترشحت
عن دائرة بانكستاون التي تضم،
اليها ،غرينايكر ونصف بانشبول
وقسما صغريا من ياغونا.
* ماذا عن عدد سكان البلدية
ومساحتها؟
 يزيد عدد السكان على 350ألف نسمة مما يجعلها اكرب بلدية
يف نيو ساوث ويلز لناحية التعداد
السكاني ،أما مساحتها فهي 110
كيلومرتات مربعة.
*ما هي نسبة التأرجح لصالح
حزب العمال يف بلدية كنرتبري
بانكستاون ككل يف االنتخابات
االخرية ..ايضا ما هي هذه النسبة
يف دائرة بانكستاون ،التي سبق
وترشحت عنها ،مقارنة باالنتخابات
التي سبقت؟
 يف الحقيقة ال علم لي بالتحديدبنسبة التأرجح لصالح لوائح حزب
العمال يف البلدية ككل ..ويف دائرة
بانكستاون كان هناك تأرجح لصالح
الئحة العمال التي تضم ،اضافة اليّ
السيد بالل حايك ،غري انني ال
اعلم كم هي هذه النسبة مقارنة
باالنتخابات التي سبقت نظرا
لحدوث تغيري يف الحدود االنتخابية
لهذه الدائرة.
* كم هو عدد املرات التي تسلمت
فيها رئاسة البلدية؟
 تسلمت رئاسة بلدية باكستاوناربع مرات وهذه املرة هي الخامسة
واالوىل بعد دمج بلديتي كنرتبري
وبانكستاون.
* قبل الدمج أجريت مع حضرتك
مقابلة لم تكن فيها راضيا عن عملية
دمج بلديتي كنرتبري وبانكستاون،
فهل لك ان تضعنا يف أجواء انعكاس
الدمج على مستوى الخدمات
للمواطنني ..هل تحسنت هذه
الخدمات أم تراجعت؟
 يبقى هديف الدائم انجاز وتأمنيمستوى جيد من الخدمات لسكان
البلدية ،فقد مضى علي أقل من
شهرين يف رئاسة البلدية ،وما
نحاول عمله والتأكد منه ،ليس أنا
فقط ،بل ايضا سائر أعضاء املجلس
البلدي ،هو ان يكون مستوى
الخدمات للمواطنني نفسه على اقل
تعديل كما كان عليه قبل الدمج ان لم
يكن أفضل ..هذا الشيء نعمل دائما
من اجله ..لم نخسر أي موظف/ة،
بل ازداد عدد املوظفني اىل درجة
أصبح اكثر من عدد موظفي بلديتي
كنرتبري وبانكستاون مجتمعتني

(قبل الدمج) ..نحاول دائما التأكد من
مستوى الخدمات الجيد للمجتمع،
وعلينا ان نبقى نعمل على ذلك..
يف املاضي ،اي قبل الدمج ،كان
يجري تأمني وايصال الخدمات
بشكل مختلف ،واليوم نريد التأكد
من تأمني هذه الخدمات للموطنني
باملستوى نفسه ،هناك بعض
الخدمات التي بحاجة اىل تعديل يف
تأديتها وتقديمها لتتماشى وتتالءم
مع بلدية كبرية بهذا الحجم ..
كل شيء يسري على ما يرام ولكن
التغيري يستغرق وقتا.
* هل اعطت حكومة الوالية اي منحة
مالية للبلديات التي شملها الدمج؟
 اعطتنا حكومة الوالية ماالللمساعدة يف عملية الدمج واجور
املوظفني واالعمال املكتبية وشبكة
الكومبيوتر وادخال برامج على
الكومبيوتر لتلبية متطلبات عملية
الدمج اضافة اىل اجور التقنيني ،وقد
انفقنا هذه االموال ..وما زلنا ننفق
املال حتى االن النجاز عملية انتقال
ودمج بلديتني يف بلدية واحدة.
كما اعطتنا الحكومة عشرة ماليني
مشاريع
دوالر النفاقها على
مجتمعية ،مليون دوالر منها وزعها
مدير شؤون البلدية ،الذي عينته
الحكومة لتولي شؤونها اىل حني
اجراء االنتخابات ،على شكل منح
مجتمعية ..وما زال هناك تسعة
ماليني دوالر ملشاريع هامة وقد
وضعنا مشاريع بكلفة  3,5ماليني
دوالر وما زال لدينا  5,5ماليني
دوالر النفاقها.
*كونك كنت رئيسا لبلدية
بانكستاون الربع مرات واليوم انت
رئيس لبلدية كنرتبري بانكستاون..
من خالل خربتك ،هل تؤيد عملية
الدمج؟
أنا ال أؤيد مطلقا الدمج ،االن أنارئيس لبلدية كبرية هي كنرتبريي
بانكستاون وأتحمل كامل مسؤوليتي
بشكل جدي ،واذا تغريت حكومة
الوالية بعد االنتخابات املقبلة
فأعتقد ان علينا بدء محادثات احتمال
فك الدمج ،ألن موقف حزب العمال
هو الذهاب الستفتاء عام حول
هذه املسألة واذا دعم الشعب فك
الدمج فستعمل حكومة العمال على
عودة البلديات اىل ما كانت عليه يف
السابق.
* ما هي املشاريع التي على اجندة
البلدية للعام القبل والعام الذي
يليه؟
 لدينا مشروعان نعمل عليهما،احدهما بناء ملعب لألصحاء
واملعوقني يف الوقت نفسه بحيث
يمكن الشخص السليم ان يلعب مع
اخيه ورفيقه املعوّقني ،وسيكون يف

حديقة بانكستاون (Bankstown
 )City Gardenوهذا املشروع،
الذي كنت قد وضعته سابقا عندما
كنت رئيسا لبلدية بانكستاون،
سيبصر النور يف منتصف العام
املقبل ،االخر اجراء تحسينات على
نهر كوكس (.)Cox River
* كيف تنظر اىل فورة البناء يف
سيدني وخاصة يف كنرتبري
بانكستاون؟
 يف الحقيقة تريد الحكومة ان«تكبّ» على بلديتنا  35ألف شقة
خالل العقد او العقدين املقبلني اي
حواىل  100ألف شخص دون تهيئة
اي بنى تحتية الستيعاب هؤالء،
ودون ان تقول لنا اي شيء عن
املدارس واملستشفيات والطرق التي
ستستحدثها الستيعابهم وال عن
املكتبات واملراكز االجتماعية واحواض
السباحة وغريها من املرافق ..كل
هذه التسهيالت ال تتحدث عنها
الحكومة وكل ما تتحدث عنه هو بناء
عدد هائل من الشقق.
وأصرف الكثري من الوقت اليوم لجعل
الحكومة تدرك اننا ال نخاف النمو
ولكننا ال نريده دون توفر املرافق
والتسهيالت املطلوبة والالزمة ،الن
هذا سيتسبب بفوضى يف مدينتنا.
* اين سيتم بناء هذه االعداد الهائلة
من الشقق؟
 انهم يروجون لبناء أبنية من 25طابقا يف ضواح مثل بلمور والكمبا
وكيمبسي وكنرتبري ،هذا ليس
مناسبا ولن يحدث يف ظل رئاستي
للبلدية ..ملاذا يجب ان تكون يف
مدينتنا مثل هذه األبراج من الشقق
السكنية ،نحن لسنا بحاجة اليها..
نحن لسنا ضد النمو الذي اعتقد انه
سيحدث يف املستقبل بغض النظر
عما سنفعل ..انهم يقولون ان عدد
سكان سيدني سيزيد بمليوني
نسمة يف العقدين املقبلني فنحن يف
قلب سيدني وسوف ننمو ،ال شك
يف ذلك .ولكننا يجب ان نخطط
لهذا النمو بشكل مناسب ،وال
اعتقد ان حكومة الوالية تفعل ذلك
والربهان على ذلك ليس هناك
مخطط للبنى التحتية.
كل ما استطيع قوله هو انه علينا حماية
مدينتنا ومجتمعنا من البناء الزائد
عن الحد ()Overdevelopment
دون اي رؤية حول اين ستـُبنى البنى
التحتية او كيف ستتمكن مدينتنا من
التأقلم .. ..الكل يسألني اليوم ملاذا
سيتم بناء ابنية من  25طابقا يف
ضواح مثل الكمبا ،اقصد انه يجب
ٍ
ان تغيـّر هذه األمكنة فأعلى مبنى
اليوم يف بانكستاون يتألف من 14
طابقا.
* لنفرتض ان مطوِّرا ما يريد ان

 عندما يبني املطوّر بناء سكنيايدفع للبلدية مقابل املوافقة على ما
يسمى ( )Section 94وهي بدورها
تنفق املال على الحدائق ومواقف
السيارات واملكتبات والطرق واملراكز
االجتماعية وغري ذلك ..االن يقولون
انه اذا اراد املطور ان يشيد مبنى
من  25طابقا ليس عليه ان يدفع اي
شيء للبلدية هو يدفع املال لحكومة
الوالية التي ستنفقه بدورها يف
اماكن اخرى يف نيو ساوث ويلز..
فمن اين سنحصل على املال لبناء
مرافق وتسهيالت جديدة ملواطني
البلدية وال نعتقد ان الحكومة
ستعيد توظيف او استثمار اي مال
يف مجتمعنا ..هذا جنون وفوضى
كبرية اذ انها تقوم بكل ذلك دون
استشارة املجتمع.
* كلمة أخرية تود توجيهها للجالية؟
 الجالية العربية جالية مهمة يفمدينتنا وهي ممثلة يف البلدية بـ
 6أعضاء (أنا منهم) واعتقد ان هذا
رائع اذ ان هناك  6قادة يمثلون
الجالية يف البلدية ومن املهم ان
نتأكد ان لدينا قادة يف مجاالت
االعمال والعلوم وايضا يف الحكومة..
لدينا مسؤولية تمثيل الجالية
وسنكون وسنكون عند حسن ظنها
ولم نخيب املها.
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ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

