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«الوفاء للمقاومة» :املسار اإلجيابي للمشاورات يبشر بإمكان عودة األمور إىل طبيعتها اجتماع الرياض يتمسك برحيل األسد  ...وإيران

احلريري :عون حليف اسرتاتيجي لتطبيق «النأي بالنفس»
واصل رئيس احلكومة
اللبنانية سعد احلريري
أمس االول ،حشد الدعم
لتحركه من أجل إخراج
لبنان من أزمته مع الدول
العربية بسبب تدخالت
«حزب اهلل» يف عدد منها،
ال سيما اخلليجية ،يف فرتة
«الرتيث» بتقديم استقالته
بناء على طلب رئيس
اجلمهورية ميشال عون،
مستندًا إىل تفهم عربي
خلطوته ومزيد من الدعم
الداخلي واخلارجي الستقرار
لبنان وتطبيق سياسة
النأي بالنفس عن حروب
املنطقة.
ولفت مراقبون أمس االول
ما قاله قائد «احلرس
الثوري» يف إيران حممد
علي جعفري عن «أن نزع
سالح حزب اهلل غري قابل
للتفاوض» .مشريًا اىل
أن احلزب «جيب أن ميتلك
أفضل األسلحة حلماية أمن
لبنان .وهذه مسألة غري
قابلة للتفاوض».
وبعد التفويض الشعيب

الحريري يرتأس اجتماع مشرتك لكتلة وتيار املستقبل
احلريري
حصده
الذي
لتحركه االربعاء املاضي،
من خالل احلشد الذي
أم منزله ،اعترب االجتماع
َّ
املشرتك لكتلة «املستقبل»
النيابية واملكتب السياسي
لـ
التنفيذي
واملكتب
«تيار املستقبل» جتاوب
احلريري مع متين الرئيس
عون الرتيث يف تقديم

االستقالة« ،خطوة حكيمة
ألجل املزيد من التشاور».
وقالت مصادر «املستقبل»
إن البيان املشرتك هليئات
«تيار املستقبل» جيعل
اجلميع يقرأون يف كتاب
واحد مع احلريري يف
مساعيه.
وعلم أن احلريري أبلغ قادة
تياره ونواب كتلته الذين

اجتمعوا برئاسته أمس
االول ،ارتياحه إىل عالقته
بالرئيس عون ،مشريًا إىل

التتمة صفحة 31

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

التتمة صفحة 31

صدمة وغضب لدى الفلسطينيني بعد
حوار «خميب» يف القاهرة
الفلسطينيون،
أصيب
خصوصًا يف قطاع غزة،
بصدمة حقيقية وغضب،
من عدم حتقيق أي نتيجة
ُتذكر يف حوار القاهرة

بني الفصائل املختلفة،
مبا فيها حركتا «فتح»
و«محاس».
وأمضى ممثلون عن

التتمة صفحة 31

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

ذكرت وزارة اخلارجية
أن نية واشنطن
الروسية ّ
إبقاء قواتها يف سوريا
يثري أسئلة حول األهداف
هذه
لتواجد
احلقيقية
القوات هناك .وأشارت

أن واشنطن ستبقي
إىل ّ
قواتها يف سوريا دون
إذن أو دعوة من دمشق،
األمر الذي عدته انتهاكًا
إلرادة احلكومة الشرعية.

طوني شالال وأوالده

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

روسيا :األمريكيون يتصرفون مبفهوم
شبه «احتالل» يف سوريا

أفران ماونت لويس

EASY TRAINING SOLUTIONS

MANAGING DIRECTOR
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للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

شددت فصائل املعارضة
السورية على رفض أي
دور للرئيس بشار األسد
يف بداية الفرتة االنتقالية
برعاية األمم املتحدة متهيدًا
نهائي،
سياسي
حلل
وأوضحت يف بيان صدر
يف اختتام اجتماعها يف
االول:
أمس
الرياض
«أكد اجملتمعون أن ذلك
(االنتقال) لن حيدث من
دون مغادرة بشار األسد
وزمرته ومنظومة القمع
واالستبداد عند بدء املرحلة
االنتقالية».
كما شجب البيان اخلتامي
دور إيران يف زعزعة
االستقرار يف املنطقة
وطالبها مبغادرة سورية
مع حلفائها .وشكل مصري
األسد عقبة دائمة أمام
التوصل إىل حل سياسي
يف سورية .وخالل القمة
سوتشي
يف
الثالثية
أول من أمسُ ،ترك
الباب مفتوحًا أمام لعب

األسد دورًا خالل العملية
االنتقالية واملشاركة يف
حتت
جديدة
انتخابات
إشراف األمم املتحدة ،لكن

يف موازاة ذلك ،قال ماهر
أونال الناطق باسم «حزب
العدالة والتنمية» الرتكي

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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التيار الوطين احلر يف فيكتوريا حيتفل بعيد االستقالل حبضور الوزير بيار رفول وحشد جتاوز الـ  700شخص

احتفل التيار االسرتالي اللبناني املتحد /التيار الوطين احلر يف فيكتوريا بيوم االستقالل
السنوي فأقام حفل باربكيو باملناسبة حبضور وزير شؤون القصر اجلمهوري الدكتور بيار رفول
خالل زيارته اىل اسرتاليا.
كما حضر املناسبة السفري غسان اخلطيب ،الرئيس الفيدرالي للتيار الوطين احلر ،اضافة اىل
حضور سياسي وممثلي احزاب وتيارات ورزابط ومجعيات ووسائل اعالم عربية وحضور حاشد
قدر بـ  700شخص حيث متتع اجلميع بالشمس املشرقة واملشاوي واملأكوالت اللبنانية الشهية
وكان الرقص سيد املوقف وانعقدت حلقات الدبكة على صوت املطرب عبودي اجلندي.

افتتح املناسبة الرئيس الفيدرالي السابق للتيار روبرت خبازي الذي رحب بالضيوف وحتدث
عن احلاجة إىل الوحدة اللبنانية.
اما رئيس التيار الوطين احلر يف فيكتوريا مارون خوري فرحب بالدكتور بيار رفول وحتدث
عن إجنازاته.
وبدوره حتدث الدكتور بيار رفول بعمق عن الوضع السياسي اللبناني واالنتخابات املقبلة،
وأكد أنه ليس هناك خوف من أي حرب على لبنان وال جيرؤ أي شخص على املساس بأمن
لبنان ،مشريا إىل أن اجليش على استعداد لقطع يد أولئك الذين يسعون إىل احلاق االذى

بالوطن واملواطنني.
وبعد كلمة الدكتور رفول املفصلة ،اليت وضعت ابناء اجلالية واحلضور يف أجواء االوضاع
السياسية واالمنية يف لبنان واجلوار ،القى الشاعر أنطوان بارصونا (الزغول) قصيدة من
وحي املناسبة رحب فيها بالوزير رفول واشاد بوطنية وحكمة رئيس اجلمهورية اللبنانية
العماد ميشال عون.
استمر االحتفال حتى املساء نظرا لروعة الطقس واهمية املناسبة واالجواء اللبنانية
االصيلة.
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حزب العمال يطلق محلته ملقعد بينيلونغ االنتخابي
اطلق رئيس حزب
العمال االسرتالي وزعيم
املعارضة االسرتالي بيل
شورتن حملة رئيسة
حكومة نيو ساوث ويلز

كريستينا
السابقة
للالنتخابات
كينيلي
الفرعية ملقعد بينيلونغ
االنتخابي الذي شغر
بعد استقالة النائب

قداس وجناز االربعني لراحة نفس

املرحومة عبال نقوال اخلوري

يقام قداس وجناز
األربعني لراحة نفس
املرحومة

عبال نقوال الخوري

زوجة املرحوم جبور
تامر من بلدة بقرقاشا
وذلك مساء السبت
-١١-٢5
بتاريخ
( ٢0١اليوم) الساعة
الـ  ٦مساء يف كنيسة
مار يوحنا الحبيب

جون الكسندر من
الفيدرالي
الربملان
ازدواجية
بسبب
الجنسية التي ادت
اىل احد اكرب االزمات
السياسية يف اسرتاليا
وادت اىل االظاحة بعدد
من النواب يف مجلسي
النواب والشيوخ.
ويعلق حزب العمال
اهمية كربى للفوز بهذا
املقعد الذي سيؤدي اىل

فقدان حكومة ترينبول
االغلبية ـ وسيكون لها
اغلبية ضئيلة
مما سيؤدي اىل مزيد
من العقبات واملشاكل
لحكومته.
اظهرت
وقد
االستطالعات االخرية
حظوظ كبرية ومقاربة
باالصوات بني كينيلي
والكسندر بلغت 50
باملائة لكل منهما .

زعيم املعارضة بيل شورتن يتوسط املرشحة كينيلي والناشط يف حزب العمال خضر صالح

درويت

يف ماونت
.mt.druitt
الداعون اوالدها  :جورج،
تامر ،ادي وعيالهم.
اخوتها عبداهلل الخوري
وعياله ،وداد الخوري
وعيالها وابن حميها
مطانيوس جبور تامر
وعائلته وعيالهم.
لنفسها الراحة ولكم
من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب
الخربة والكفاءة
واالختصاص..

ايلي

على الرقم:

0412 224 604
15/10/2015 3:22:45 PM
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لـبنانيات

اجتماع مشرتك لكتلة وتيار املستقبل برئاسة احلريري:

الرتيث خطوة حكيمة إلعادة االعتبار
اىل مفهوم إعادة النأي بالنفس

الراعي قدم للبابا فرنسيس تقريرا مفصال عن زيارته
للسعودية واهمية دور لبنان على مستوى العيش املشرتك

قداسة البابا مستقبال الكاردينال البطريرك الراعي

كتلة وتيار املستقبل مجتمعان برئاسة الحريري
«املستقبل»
كتلة
عقدت
النيابية واملكتب السياسي
واملكتب التنفيذي ل»تيار
املستقبل» ،اجتماعا مشرتكا
برئاسة الرئيس سعد احلريري
يف «بيت الوسط» ،خصص
لالطالع من احلريري على
التطورات السياسية ،حمليا
واقليميا ،وتقييمه ملستجدات
مقاربتها
وكيفية
املرحلة
والتعامل معها.
من
اجملتمعون
وتوجه
اللبنانيني بالتهنئة ملناسبة
واكدوا
االستقالل،
عيد
الوطنية
الشرعية
مفهوم
«اليت تتمثل بالدولة اللبنانية
وباجليش واملؤسسات االمنية
الشرعية يف هذه املناسبة»،
واستذكروا «الشهداء الذين
سقطوا دفاعا عن لبنان وعن
وقراره
واستقالله
حريته
الوطين احلر».
وخلصوا اىل اآلتي:
«اوال  -يعرب االجتماع عن ارتياحه
التام اىل عودة الرئيس سعد
احلريري اىل موقعه الطبيعي
يف قيادة املسرية السياسية
والوطنية ،ويرى يف التحرك
الذي سعى ويسعى اليه
التزاما مسؤوال باخليارات اليت
حتمي استقرار البالد ،وجتنبه
خماطر االنزالق يف احلرائق
املشتعلة من حوله.
ثانيا  -توقف االجتماع عند
جتاوب الرئيس احلريري مع
متين فخامة رئيس اجلمهورية
الرتيث يف تقديم االستقالة،

واعتربها خطوة حكيمة ألجل
املزيد من التشاور ،حول
األسباب واخللفيات ،وإعادة
االعتبار اىل مفهوم اعادة
النأي بالنفس عن احلروب
والصراعات احمليطة ،واالمتناع
عن كل ما يسيء اىل عالقات
لبنان باشقائه العرب ،ورفض
تدخل اي جهة لبنانية او
إقليمية يف الشؤون الداخلية
للبلدان العربية.
ثالثا  -يتوجه اجتماع الكتلة
واملكتب السياسي واملكتب
التنفيذي بأنبل مشاعر االمتنان
والتقدير للحشود الشعبية اليت
تقاطرت من كل لبنان اىل بيت
الوسط ،حاملة رايات الوفاء
للرئيس سعد احلريري ،لتجدد
الثقة بقيادته وخياراته وسالمة
التوجهات اليت يقوم بها ،يف
سبيل استقرار لبنان ومحاية
عروبته ،وتأكيد التزام اتفاق
الطائف.
لقد قدم مجهور تيار املستقبل
مشهدا وطنيا راقيا ورائعا،
يف الوفاء لزعامته ويف تأكيد
التفويض لدورها ومكانتها يف
الشراكة الوطنية ،ويف محاية
لبنان من االخطار احملدقة
وتقديم املصلحة اللبنانية
العليا على مصاحل اآلخرين.
إنه زمن التيار األزرق الذي
ينتفض جمددا دفاعا عن
استقرار لبنان وسالمة العيش
املشرتك بني ابنائه  ،وحتصينا
لعروبته يف وجه املتطاولني
عليها .

استقبل احلرب االعظم البابا
فرنسيس صباح امس االول
اخلميس ،البطريرك الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي الذي
شكره يف بداية اللقاء على
«دعمه الدائم للبنان ،وعلى
كلمته االخرية اثناء تالوة صالة
التبشري املالئكي ،ظهر يوم
االحد املاضي ،وقد حيا فيها
الشعب اللبناني ،ودعا اىل «
الصالة من اجل االستقرار يف
البالد ،فيتمكن من مواصلة
دوره كرسالة احرتام وعيش معا
لكل املنطقة وللعامل بأسره».
ثم عرض الراعي مضمون
التقرير املفصل الذي قدمه
اىل البابا عن زيارته اىل
اململكة العربية السعودية،
وحمادثاته مع امللك سلمان بن
عبد العزيز ،ومع االمري حممد بن
سلمان ولي العهد ،ومع رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري.
ومتحورت املواضيع ،حبسب
بيان للمكتب االعالمي يف
بكركي ،حول «اهمية دور
لبنان على مستوى العيش
املسيحيني
بني
املشرتك
واملسلمني ،كعامل استقرار
يف املنطقة ،ومكان حوار ولقاء
بني االديان واحلضارات .ما
يقتضي حتييده عن الصراعات
االقليمية والدولية .كما دارت
احملادثات حول االزمة اليت
الرئيس
استقالة
احدثتها
احلريري واعالنها من الرياض،
وارتباط عودته اىل لبنان
باستعادة احلياة السياسية
جملراها الطبيعي .وهذا ما
حصل بالفعل ،وقد انعكس
ذلك فرحة كربى يف عيد

االستقالل».
وتناول التقرير ايضا شؤونا
لبنان
بأوضاع
«ختتص
واملنطقة وبأعداد النازحني
والالجئني اليت باتت تشكل
عبئا كبريا على لبنان ،ووجوب
ايقاف احلروب وعودتهم اىل
اراضيهم واوطانهم ،حفاظا
على حقوقهم املدنية وثقافتهم
وحضارتهم .كما تناول شؤونا
ختتص بالكنائس الشرقية عامة
وبالكنيسة املارونية خاصة».
من جهته عرب البابا عن حمبته للبنان
ولشعبه ماحنا اياه بركته الرسولية
وطالبا الصالة من اجله.
وكان الراعي قد شارك
يف اجتماع عمل بدعوة من
الكاردينال بيرتو بارولني امني
سر دولة الفاتيكان ،وحبضور
املطران بول ريتشارد غالغار
امني عام العالقات مع الدول،
وتناول البحث التطورات االخرية
يف لبنان يف ضوء استقالة
وزيارة
احلريري
الرئيس
البطريرك الراعي التارخيية اىل
السعودية اليت القت ترحيبا
وثناء فاتيكانيا كبريا نظرا
لفرادتها وألهميتها وحلصوهلا
يف هذا التوقيت بالذات.
كما استقبل الراعي يف مقر
اقامته يف املعهد البطريركي
احلربي املاروني ،الكاردينال
رئيس
ساندري
ليوناردو
الشرقية.
الكنائس
جممع
اىل ذلك شارك الراعي يف
اجلمعية العمومية للمجلس
والتقى
للثقافة،
احلربي
بكبار املسؤولني يف الدوائر
من
وبالعديد
الفاتيكانية
الكرادلة ورؤساء االساقفة.
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مساء اليوم يف «بيت الوسط»
رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط يرافقه
النائب وائل أبو فاعور يف
حضور وزير الثقافة الدكتور
غطاس خوري.
بعد اللقاء ،حتدث النائب
جنبالط فقال« :مر علينا وعلى
البالد وعلى الشيخ سعد ظرف
استثنائي إذا صح التعبري،
لكنه طبعا عوجل باحلكمة
وبالسياسة ،حبكمة الشيخ سعد
ومجيع الفرقاء يف لبنان ،وإن
مل نقل مجيعهم فغالبيتهم.
وهنا ننطلق انطالقة جديدة.
وال شك أن ما طرحه الشيخ
سعد يف ما يتعلق بالتأكيد

على االستقرار هو شيء مهم
جدا ،وعلينا أن نتمسك بهذا
االستقرار ومبضامني التسوية
اليت أقرها الشيخ سعد منذ
أكثر من عام ،ونتمنى عليه
أن تطول حلظة الرتيث هذه
وأن تعود املياه إىل جماريها.
هذا األمر يقرره الشيخ سعد
بالطريقة املناسبة .البالد حباجة
إىل تثبيت التسوية واالنطالق
السياسي واإلمنائي ،وأعتقد
أن الغيمة مرت وأن هناك
أصدقاء كثر للبنان ،وقد
تبني كالعادة أن أصدقاء
لبنان وأصدقاء الشيخ سعد
وأصدقاء االستقرار كثر جدا
يف هذا العامل».

الوفاء للمقاومة:الدفاع عن النفس والوطن حق
انساني ودولي وعودة احلريري وتصرحياته
االجيابية تبشر بعودة االمور اىل طبيعتها
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري ،بعد ظهر
امس االول اخلميس يف مقرها
يف حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها،
واصدرت البيان اآلتي:
«اسقاط دولة داعش يف العراق
وسوريا ،واهلزمية املدوية اليت
حلقت مبشروعها االرهابي يف
لبنان واملنطقة ،وخيبة الدول
الداعمة واملراهنة على حتقق
أهدافها العدوانية ،واألزمة
احلكومية املفاجئة اليت حاول
البعض توظيفها لتهديد السلم
االهلي يف لبنان وتعطيل احلياة
السياسية يف البالد ،كل هذه
املسائل والقضايا كانت حمور
تداول وتقييم يف جلسة اليوم
اليت توجهت الكتلة يف مستهلها
بالتهنئة اىل اللبنانيني مجيعا
مبناسبة عيد االستقالل الوطين،
وخلصت إىل ما يأتي:
 1تبدي كتلة «الوفاء للمقاومة»ارتياحها الكبري ملآل التطورات
السياسية يف لبنان ،واليت
كانت نتاج متسك اللبنانيني
بوحدتهم وسيادتهم واستقالهلم
وكرامتهم الوطنية ورفضهم
ألي امالءات خارجية .وتعرب عن
اعتزازها باإلدارة االستثنائية
واملميزة اليت يتوالها فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون يف هذا االجتاه مبؤازرة
وتضامن دولة رئيس جملس
النواب االستاذ نبيه بري ،وترى
يف تعاون االطراف املعنية من
أجل معاجلة ما تبقى من آثار
لألزمة اليت نشأت ،مؤشرات
واعدة يبنى عليها للتوصل إىل
اجياد املخارج املناسبة.
إن عودة دولة رئيس احلكومة
اىل البالد والتصرحيات االجيابية
اليت صدرت عنه ،واملسار
االجيابي الذي تسلكه املساعي
واملشاورات تبشر بإمكانية
عودة االمور اىل طبيعتها.
 2يسجل التاريخ باعتزاز كبريما أجنزه يف هذا الزمن حمور
املقاومة جبميع قواته احلليفة
والرديفة ،من انتصار اسرتاتيجي
أنقذ البشرية من كوارث وويالت
املشروع االرهابي التكفريي
الذي باشرته داعش يف
العراق وسوريا واستقطبت
لتنفيذ أهدافه املدمرة مرتزقة
«ومضللني» من خمتلف أحناء
العامل وتوالت على دعمه أكثر
من  80دولة وصرفت لتمويله
مليارات الدوالرات من أجل
اشاعة القتل واثارة الفنت
وختريب دول وإضعاف جيوش
وتفكيك جمتمعات يف املنطقة،
فضال عن تزوير للهوية احلضارية

لشعوبها وتدمري قطاعات حيوية
منتجة يف بلدانها ،فيما جرى
استخدام آالف االنتحاريني
وآالف اآلليات املفخخة وابادة
آالف الناس األبرياء واغتصاب
آلالف النساء وتهجري املاليني
من ديارهم ،ليصب ذلك كله
يف خدمة املصاحل االسرائيلية
ومتهيد الظروف املؤاتية لتطبيع
عالقات دول اقليمية راعية
للفكر االرهابي مع الكيان
االرهابي الصهيوني الغاصب
للقدس وفلسطني.
إن اسقاط دولة داعش
االرهابية يف العراق وسوريا
ومحاية لبنان من وباء مشروعها
هو حبق اجناز تارخيي كبري
للشهداء واملقاومني واجليوش
واالنظمة والقوى املنخرطة
يف حمور املقاومة على امتداد
اجلغرافيا االقليمية املستهدفة.
اننا ننتظر حصول حتوالت
اسرتاتيجية كربى يف منطقتنا
وحميطها جراء هذا االجناز ..كما
أننا نثق بقدرة حمور املقاومة
على احتواء كل حماوالت
أذهلتهم
الذين
اخلائبني
السرعة القياسية يف االجهاز
على مشروعهم الذي كانوا
يراهنون عليه الحكام سطوتهم
على املنطقة وشعوبها.
 - 3تدين الكتلة خطاب التحريض
والتزوير الذي استخدمته بعض
الدول اخلليجية والضغوط اليت
مارستها يف سياق النيل من
«حزب اهلل» ومقاومته الشجاعة
والشريفة اليت أعادت للشعوب
العربية ثقتها بنفسها حني
هزمت العدو االسرائيلي ودحرته
وشكلت توازن ردع معه حيول
دون استسهاله االعتداء على
لبنان وأرضه وشعبه.
إن الدفاع املشروع عن النفس
وعن الوطن ,لن يستطيع أحد
يف الدنيا مهما بلغ شأنه أن
يطعن فيه أو يسيء إليه ..وهو
حق انساني ودولي ملناهضة
االرهاب الذي ميارسه الصهاينة
والتكفرييون ومن يقف وراءهم
ويدعمهم.
 - 4تعلن كتلة الوفاء للمقاومة
تضامنها االخوي الكامل مع
أهالي ضحايا الزلزال املدمر
الذي أصاب حمافظة كرمنشاه
يف اجلمهورية االسالمية االيرانية
وبعض املناطق يف اجلمهورية
العراقية ،وتدعو اهلل عز وجل
أن يسدد اجلهود االنقاذية
واالغاثية اليت يبذهلا املسؤولون
هناك وتعرب عن مواساتها
ألهالي الضحايا واملفقودين
وعن أملها بالشفاء العاجل
للمصابني».

احلريري تلقى إتصاال من عالوي مهنئا ومشيدا
جبهوده للنأي بلبنان عن الصراعات االقليمية
تلقى رئيس جملس الوزراء سعد احلريري عصر امس االول
اهلميس اتصاال هاتفيا من نائب رئيس اجلمهورية العراقية
الدكتور أياد عالوي الذي هنأه بسالمة العودة إىل لبنان .كما
أشاد جبهود الرئيس احلريري للحفاظ على استقرار لبنان والنأي
به عن الصراعات اإلقليمية.

Saturday 25 November 2017
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لـبنانيات

ابو زيد :حريصون على وقف عمليات بيع االراضي
يف جزين وسندعي على من سرب هكذا اخبار

أكد يف رسالة اىل أبو الغيط متسك لبنان مبيثاق اجلامعة العربية

باسيل :املس بإستقرارنا سيؤثر على
إستقرار دول املنطقة

جعجع عرض االوضاع مع سفريي العراق
وتركيا والتقى وفدا من بعلبك

النائب ابو زيد

رد مكتب النائب امل ابو زيد
يف بيان ،على «ما أورده أحد
املواقع حتت عنوان «بيع أراض
يف جزين من املسؤول عن
الصفقة؟» ،فاوضح ان «النائب
أبو زيد هو من أكثر املسؤولني
حرصا على وقف عمليات بيع
األراضي يف منطقة جزين ومن
أشد الساعني اىل احلفاظ على
ممتلكات أبناء املنطقة ،ومن
اجملاهدين سعيا الستعادة ما
أمكن من األراضي اليت مت
بيعها يف السنوات املنصرمة
يف ظروف قاهرة» .واكد ان
«ال عالقة للنائب أبو زيد ال
من قريب وال من بعيد ،بعملية
البيع اليت حصلت مؤخرا يف
كفرفالوس»  ،نافيا «وجود أي
وساطة من قبله لتسهيل عملية
البيع.فهل يعقل أن يسعى اىل
بيع االراضي من شارك بشراء
منزل أمحد األسري يف شواليق
 قضاء جزين؟ أو من شاركبشراء مدرسة احلضارة يف
لبعا ملنع امتام صفقة مشبوهة
ومعروفة األهداف؟».
واوضح املكتب أن «النائب أبو
زيد ورئيس احتاد بلديات جزين
قد عمدا منذ سنة اىل التفاوض
مع اصحاب العقار املذكور
يف كفرفالوس لشراء االرض
بالتعاون مع عدد من ابناء
املنطقة اخلريين ،لكن الصفقة
مل تتم بسبب عدم التوصل اىل
سعر مناسب للطرفني.
وقد سرى هذا التعاون بني
النائب أبو زيد والسيد حرفوش
على جممل البلديات كي ال يقعوا
يف احملظور.

أما مؤخرا ،فقد عمد النائب أمل
أبو زيد اىل االتصال برئيس
بلدية كفرفالوس السيد بول
الشماعي الستيضاح ما جيري يف
ما يتعلق بعملية البيع ،طالبا اليه
التشدد يف منع إقامة وتشييد
جممعات سكنية يف االراضي
املشرتاة كما مت ابالغ الشاري
باملوضوع أيضا».
ولفت «نظر املعنيني واملتابعني
اىل ان إلصاق التهم بالنائب أبو
زيد أو برئيس احتاد البلديات
السيد حرفوش هي مبثابة إطالق
أسهم مباشرة على التيار الوطين
احلر وعلى مسريته الوطنية
الرائدة .لذلك نلفت نظر أبناء
املنطقة أيضا اىل االنتباه وعدم
االجنرار وراء االوركسرتا الشاذة
اليت تعزف وتطبل لكل خرب من
أي مصدر أتى ،واليت تعمد
اىل تلفيق التهم جزافا لتشويه
مسعة نائب أو مسؤول يف التيار
الوطين احلر ولغايات انتخابية
حمض وبطرق ملتوية تذكر
حبقبات مريرة عاشها الوطن».
وختم« :وإزاء ما ورد فإن النائب
أمل أبو زيد ومعه رئيس احتاد
بلديات جزين خليل حرفوش،
سيتقدمان غدا صباحا بدعوى
أمام القضاء املختص ويدعيان
شخصيا على كل من سرب
أخبارا كهذه وعلى كاتب املقال
واملوقع الناشر وكل من يظهره
التحقيق ،على عالقة مبوضوع هذا
اخلرب العاري متاما عن الصحة،
اىل حني جالء القضية واتضاح
املفسدين الذين يسعون اىل
النيل من مسعتهما ومسعة التيار
الوطين احلر».

الوزير جربان باسيل

وجه وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،رسالة اىل األمني
العام جلامعة الدول العربية أمحد
أبو الغيط ،أكد فيها «متسك
لبنان الكامل بروح ونص ميثاق
جامعة الدول العربية ،وخصوصا
مادته الثامنة اليت تنص على
إحرتام سيادة الدول وعدم
التدخل يف شؤونها الداخلية».
كما أكد «رفض لبنان تهديد أمن
وسيادة الدول العربية الشقيقة
كافة ،وإستعداده للتعاون
القضائي مع أي حتقيقات
جتريها األجهزة املختصة بشأن
التهديدات أو األعمال اإلرهابية
اليت تطاهلا من أي جهة أتت».
وشدد الوزير باسيل على أن
«سياسة لبنان قائمة على
إبعاده عن نريان األزمات
احمليطة به ،مع إعتماد سياسة
خارجية مستقلة تقوم على صون
مصلحته العليا وإحرتام القانون
املتبادل
واإلحرتام
الدولي
للسيادة يف عالقاته مع الدول
الشقيقة والصديقة».
أن «لبنان يسعى
وأوضح
ألن يبقى واحة سلم وسالم
وأال ينتقل بهوى البعض
وفعل البعض اآلخر اىل ساحة
قتل وقتال ،وهو أسس
لسياسة توافقية بني خمتلف
مكونات اجملتمع تقوم على
املشاركة احلقيقية يف احلكم
بني اللبنانيني ،متناصفني
بني املسلمني واملسيحيني
ومتعادلني بني سنة وشيعة.

فيما باشرت مؤسسات الدولة
ورشة نهضوية بعد أن إنتظم
عملها الدستوري وإنطلقت عجلة
اإلقتصاد يف ظل حكومة وحدة
وطنية جامعة».
وحذر الوزير باسيل من أن
«املس بإالستقرار يف لبنان
سيؤثر على إستقرار دول
املنطقة وسيكون له تداعيات
على النازحني السوريني إىل
أراضيه ،كما سيؤدي اىل
إضعاف خاصرة اجليش اللبناني
الذي ساهم يف إجتثاث اجلماعات
اإلرهابية من األراضي اللبنانية.
ومن هنا أهمية احملافظة على
دور لبنان يف هذا اجملال،
وفق تعريف اإلتفاقية العربية
ملكافحة اإلرهاب اليت ميزت بني
املقاومة واإلرهاب ،واملرجعيات
الدولية وعلى رأسها جملس
األمن الدولي».
ودعا وزير اخلارجية جامعة الدول
العربية اىل «مد يد العون
للمؤسسات اللبنانية ودعم
إستقرار لبنان حفاظا على دوره
ورسالته» ،كما دعا «اإلخوة
واألشقاء العرب اىل التمعن
يف ما قد يضمره البعض من
خمططات لزعزعة الوضع يف
لبنان بهدف إضعاف قدرته
على مقاومة غطرسة اإلرهاب
وإسرائيل» ،مؤكدا أن «لبنان
سيكون دائما اىل جانب أشقائه
العرب يف هذه املعارك املصريية
اليت تهدد سيادة الدول وكرامة
الشعوب ومستقبل األمة».

جعجع مستقبال السفري

استقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
معراب ،سفري العراق علي
عباس العامري ،وعرض معه
األوضاع السياسية العامة.

ممثل «جلنة جتار بعلبك» حسني
عواضة املختار حممد مرتضى
واإلعالمي رشاد إمساعيل،
يف حضور مرشح «القوات
اللبنانية» يف بعلبك  -اهلرمل
حبشي
أنطوان
الدكتور
ومنسق «القوات» يف البقاع
حبشي،
موريس
الشمالي
وحبث اجملتمعون يف الوضع
اإلمنائي ملنطقة بعلبك واحلرمان
الذي عانت منه وال تزال .كما
ناقشوا امللف اإلنتخابي وكيفية
التعاون يف املستقبل.

من جهة أخرى ،استقبل جعجع
ضم:
وفدا من منطقة بعلبك
َّ
الشيخ حسني ملحم قاسم،
رئيس «جلنة اإلصالح يف
البقاع» الشيخ شفيق زعيرت،

وان جعجع قد تلقى اتصاال
هاتفيا من األمني العام جلامعة
الدول العربية أمحد أبو الغيط،
تداوال خالله آخر مستجدات
الوضع اللبناني.

سفري تركيا

كما التقى سفري تركيا يف
لبنان شغطاي أرجيس يف
زيارة وداعية ،ومت البحث يف
التطورات حمليا وإقليميا ،يف
حضور رئيس جهاز العالقات
اخلارجية يف «القوات» إيلي
اهلندي.

وفد بعلبكي

اتصال من ابو الغيط

ريفي مغردا :احلكومة املرتيثة خمتلة التوازن ملصلحة
حزب اهلل واملطلوب تسوية حقيقية بشروط الدولة
غرد اللواء اشرف ريفي عرب
«تويرت» ،قائال »:كالم قائد
احلرس الثوري اإليراني يؤكد
أن مرجعية سالح «حزب اهلل»
بيد طهران وأن قرار «حزب
اهلل» مسرتهن ألجندة إيران.
وأضاف  :نؤكد على رفض هذا
السالح ومتفرعاته وخصوصا
«سرايا املقاومة» ،ونتمسك
بالسالح الشرعي.
وتابع ِّ :
حنذر من العودة للتسوية
كرست الوصاية
اليت
السابقة
َّ

اإليرانية على لبنان ،فاحلكومة
َّ
خمتلة التوازن ملصلحة
املرتيثة
«حزب اهلل» واملطلوب تسوية
حقيقية بشروط الدولة.
وختم« :حزب اهلل» ذراع إليران
يف لبنان واملنطقة ،وخطورته
على لبنان غري مرتبطة حصرا
بتهديده أمن الدول العربية،
بل بكونه أيضا أداة لفرض
هيمنة وغلبة يف الداخل اللبناني
وتقويض الدولة ،وأي تسليم
بهيمنة السالح مرفوض».
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أبو الغيط من بيت الوسط :هناك أفكار وإجراءات
ستحصل واملستقبل سيحمل الكثري من اخلري للبنان
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،بعد ظهر امس
االول اخلميس يف «بيت
الوسط» ،االمني العام جلامعة
الدول العربية أمحد ابو الغيط،
والوفد املرافق يف حضور
الوزير السابق باسم السبع
والسيد نادر احلريري.
أبو
قال
اللقاء،
بعد
بلقاء
الغيط»:تشرفت
الرئيس احلريري وكان لقاء
اجيابيا للغاية ،واطمأنيت
عليه واستمعت اىل افكاره،
واتفقنا على ان نلتقي يف

مقر اجلامعة العربية عندما
يزور القاهرة ،وانا على ثقة
بان املستقبل سيحمل الكثري
من اخلري للبنان.
سئل :هل نقلت رسالة معينة
اىل الرئيس احلريري؟
أجاب:أفضل أال ادخل يف
أفكار
هناك
التفاصيل،
وإجراءات ستحصل وأفضل
اال أحتدث فيها».
سئل:هل تعتقد ان ما حصل
سيكون خلري لبنان؟
أجاب »:لعله يكون خريا
فعال».

مرسيل غامن :حركيت االعرتاضية
كانت ردا على محلة املسيئني

صدر عن االعالمي مرسيل
غامن ،البيان اآلتي« :يتم
التداول منذ صباح اليوم
اخلميس)
االول
(امس
مبقاطع فيديو حلديثي عرب
اذاعة صوت الغد .ويهمين
االيضاح يف هذا االطار ان
احلركة االعرتاضية اليت قمت
بها كانت ردا على احلملة
غري املسبوقة ضدي على
مواقع التواصل االجتماعي من
شتائم وتهديدات وتطاول
على كراميت ومسريتي املهنية
كان
واليت
والشخصية،
يزودني فحواها احد مساعدي
خالل احلديث ،كما خمرج

الربنامج االذاعي عرب مساعات
االذن ،وبالتالي فإن املقصود
باحلركة االنفعالية العفوية
اليت تستدعي االعتذار هم
املسيئون ال اصحاب املواقع
يف الوطن والقلب.
وقد اجريت اتصاال بدولة
احلريري
سعد
الرئيس
لتوضيح املوضوع ،وكان
واضحا انه متفهم ملا جرى
ومل يعترب أنه موجه ضده .كما
أجريت اتصاال برئيس جملس
اللبنانية
املؤسسة
ادارة
لالرسال الشيخ بيار الضاهر
يف االطار نفسه ،فاقتضى
التوضيح».

رعد :حزب اهلل منفتح على كل ما
حيفظ األمن والسلم األهلي ويعيد
حركة الدولة إىل سياقها الطبيعي
أكد رئيس «كتلة الوفاء
للمقاومة» النائب حممد رعد،
خالل كلمة القاها يف احتفال
اقامه «حزب اهلل» تكرميا للشهيد
حممود خزعل يف حسينية مدينة
النبطية« ،إنفتاح حزب اهلل على
كل ما حيفظ األمن والسلم
األهلي ،وكل ما يعيد حركة
الدولة إىل سياقها الطبيعي».
وقال« :إن ما منارسه ،إمنا هو
حقنا اإلنساني املشروع وحقنا
كمواطنني أيضا ،ومنأل فراغا
ال ميلؤه غرينا ،فنكون حيث
جيب أن نكون» ،واكد «إننا ال
نسعى وراء فنت ،وإمنا حنفظ
األمن لشعبنا وسيادتنا وندافع
عن البالد ضد أعدائنا ،وال
نريد ألحد يف الدنيا أن يتدخل
يف قرارنا ويف قرار الدولة»،
وشدد على أن «اللبنانيني هم
الذين يصوغون قراراتهم ،وأن
حزب اهلل يتشارك مع الكثريين
ممن نتعامل معهم داخل
احلكومات وخارجها».
وأمل النائب رعد أن «تكون
األزمة اليت مرت خالل األسبوعني
املاضيني قد عربت أو أنها يف
طريقها إىل العبور» ،ودعا إىل
«اإلستفادة من مثرة توحيد
املوقف بني اللبنانيني الذين
يستطيعون بتوحدهم أن يغريوا
الكثري من اجملريات» ،كما
دعا إىل «النظر بواقعية إىل
األمور ،وأن هذا البلد حيتاج

النائب رعد

إىل عقل هادىء وإدارة حكيمة
وشجاعة ،كما حيتاج إىل كف
أيدي املتدخلني يف قراراتنا
الوطنية».
واوضح «حنن نتكفل بأعدائنا
حتى ولو كان يدعمهم نصف
ما على األرض من دول ،ولقد
أثبتنا أننا قادرون أن نهزم
اإلسرائيليني والتكفرييني ومن
وراءهم ،ألن اهلزمية مل تطل
فقط الذين باشروا املشروع،
وإمنا طالت ايضا الذين خططوا
ومولوا وسهلوا وحركوا وغطوا
ودعموا هذا املشروع من ألفه
إىل يائه».
وأكد رعد «حنن أصحاب إرادة
تنطلق من حقنا يف أن نعيش
أحرارا يف بالدنا ال نقبل ظلما
وال عدوانا ،ال من إسرائيلي
وال من غريه ،وطاملا منتلك
هذه اإلرادة نستطيع أن ندير
شؤوننا بدون تدخل من أحد».
وقد ختلل احلفل عرض لوصية
الشهيد خزعل.

حرب :نأمل ان يكون احلريري شكل
الصدمة املطلوبة للبحث اجلدي
والصادق يف اسباب استقالته
رأى النائب بطرس حرب ،يف
تصريح اليوم ،ان «:عودة
رئيس احلكومة سعد احلريري
اىل لبنان وتريثه يف املضي
يف استقالته افساحا يف
اجملال أمام حتقيق ما تضمنه
اعالن استقالته من الرياض
واستئنافه لنشاطه ،ساهم يف
تهدئة اخلواطر وتفادي انفجار
االزمة السياسية وفتح خطوط
التواصل واحلوار بني خمتلف
االفرقاء اللبنانيني تعزيزا
للوحدة الوطنية».
وأمل ان «يكون ما جرى قد
شكل الصدمة املطلوبة للبحث
اجلدي والصادق يف اسباب
االستقالة ،والعمل على العودة
اىل التزام احكام الدستور
و»اتفاق الطائف» وتعزيز
واستقالله،
لبنان
سيادة
وتكريس سلطة الدولة اليت
تقوم على وحدانية القرار
الوطين ،وعلى حصر السالح
بيد اجليش الشرعي .باالضافة
اىل ان احلكومة قد قامت على
أسس ومبادئ ،وال سيما مبدأ
«النأي بالنفس» عن احملاور
والصراعات االقليمية ،وهو ما
خرقته قوى أساسية يف احلكومة
ما أدى اىل األزمة القائمة».
ورأى ان «من ثوابت لبنان
انتهاج سياسة تقوم على
اقصى درجات التعاون مع

الدول العربية الشقيقة ،وال
سيما اليت مل تتوان يوما
عن تقديم الدعم اىل لبنان
كاململكة العربية السعودية،
والتزام سياسة احلياد وعدم
التدخل يف الشوؤن الداخلية
هلذه الدول ،وكذلك رفض اي
وصاية على السلطة املنوط بها
تسيري شؤون لبنان».
وشدد على ان «أي تسوية ال
تقوم على هذه الثوابت اليت
دفع مثنها اللبنانيون غاليا،
من شأنها ان تعرض استقرار
لبنان ووحدته الداخلية وسلمه
االهلي للخطر».
وختم متمنيا ان «يتوقف
التذاكي و»التشاطر» على
صعيد عالقات لبنان اخلارحية،
وأال يصار اىل تنفيس مفاعيل
ببعض
االستقالة
صدمة
التطمينات الكالمية ،واال تستمر
احلكومة يف تفككها السياسي
ويف توافقها على مصاحل بعض
مكوناتها السياسية واملادية».

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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كلـمة الرئـيس الـعماد ميـشال عـون فـي عـيد االســتقالل
القى رئيس اجلمهورية ميشال
عون كلمة يف عيد االستقالل
وجاء بها:
«ايتها اللبنانيات،
ايها اللبنانيون،
حنتفل غدا بعيد استقاللنا
الثالث والسبعني ،وللعيد
نكهة خاصة هذا العام بعد
أن أمثر نضالنا ،وأزهرت
دماء شهدائنا ،والعهد الذي
قطعناه هلم صار على طريق
اإلجناز .فاالستقالل إن مل
يكن عيد الشعب املطمئن
اىل أمنه وغده ،ومهرجانًا
للسيادة الوطنية ال يعود
عيدا ،بل يصبح ذكرى مؤملة
وغصة موجعة .فلتكن إرادتنا
وعزميتنا مجيعا أن حنافظ
على هذا العيد عيدًا ،وأن
ّ
حتوله جمددًا اىل ذكرى،
مننع
ويقيين أننا قادرون.
منذ أعوام ،يعيش لبنان
وسط منطقة ضربتها زالزل
حروب مدمرة ،كانت يف
مطلبية
حركات
بداياتها
حتمل شعارات مغرية وواعدة
بتطوير األنظمة جلعلها اكثر
دميقراطية وعدالة ،ولكنها
ّ
حتولت اىل أعمال
سرعان ما
عنفية واندلعت االشتباكات
ّ
املسلحة بني القوى املتناحرة،
ّ
فوفرت للقوى اخلارجية ذرائع
التدخل واإلمساك مبصري
الشعوب املتصارعة.
إن التقدير املتناقض من
لألخطار
اللبنانيني
قبل
وحجمها
للوطن
املهددة
ونوعها وتأثريها على اجملتمع
والنتائج املرتتبة عليها ،خلق
ردود فعل خمتلفة،وأنتج
مواقف حادة متضاربة تركت
آثارًا سلبية على العالقات بني
األطراف اللبنانية .وملا كان
لبنان يتفاعل أحيانًا وينفعل
أحيانًاأخرى مع قضايا الشرق
العربي ،كاد احتدام األجواء
يصدع الوحدة
يف املنطقة
ّ
الوطنية ،وصار اللبنانيون
استقرارهم
أن
يشعرون
مهدد خصوصا مع حمدودية
قدرات القوات املسلحة يف
مواجهة تلك األخطار الداهمة.
الوضع،
هذا
لذلك،ويف
يصبح تعزيز الوحدة الوطنية
ضرورة قصوى وأولوية ،ألنه
ويؤمن استقراره
حيصن لبنان
ّ
ّ
ويقيه من تداعيات ما حيصل
حوله ،وهذه مسؤولية اجلميع،
مسؤولني ومواطنني.
أيها اللبنانيون،
أنتم قلقون على استقراركم،
ولكنكم أيضًا قلقون على
استقاللكم ،إذ تشعرون أنه
مهدد على الدوام ،وغري
مكتمل ،بسبب التدخالت
اخلارجية اليت لطاملا كانت
الوطنية
القرارات
تواجه
ّ
املتعلقة بأبسط احلقوق يف
اختيار مسؤوليكم ،وممارسة
األصول الدميقراطية ،وحتى
يف الدفاع عن أنفسكم.
حنصن
فأصبح لزامًا علينا ان
ّ
االستقالل وأن نعيد له قوته،
ما يعين االمتناع عن اللجوء

إىل اخلارج الستجداء القرارات
الضاغطة على الوطن بغية
ٍ
منفعة خاصة
احلصول على
العامة،أيًا
على حساب املصلحة
ّ
تكن هذه املنفعة.
مشهدًا
االستقالل
ليس
احتفاليًا يقام يف كل عام
وحسب،إمنا هو أيضًا نبض
قلوب ختفق مع خفقان
العلم .هو انتساب اىل
شعب يتشارك احلياة مع
بعضه البعض ،ومتضامن يف
أرض
السراء والضراء على
ٍ
أعطتنا هوية جيب أن حنافظ
عليها .ال أن نتعامل معها
ٍ
كسلعة جتارية نعرضها للبيع
يف االسواق اخلارجية؛ فإن
بعناها فقدنا اهلوية .والشعب
بال ارض هو الجئ ،واألرض
بال شعب هي مشاع .أرضكم
هويتكم ،وهي مسؤوليتكم
أنتم،فحافظوا عليها.
ارض وشعب ،هذا هو الوطن
الذي أقسمنا ميني احملافظة
دستوره
واحرتام
عليه
وقوانينه ،والدفاع عن أرضه
واستقالله ،ومحاية شعبه
وتأمني عيشه الكريم؛ فمن
أجل هذه املهمات األساسية
ّ
تشكل
وجدت املؤسسات اليت
الدولة الراعية لشؤون الوطن
واملواطنني.
ّ
وملا
لقد عانت مؤسساتنا
تضاعف بسبب
وهن
تزل ،من
َ
ٍ
اخللل يف املمارسة السياسية
والدستورية .وعلى الرغم من
كل املعوقاتّ ،
متكنا بعد طول
ّ
شكل
معاناة ،من نسج وفاق
ً
ً
ٍ
عودة
حلقبة جديدة انتجت
بداية
إىل مؤسسات الدولة .ولكن،
ال ميكن هلذه املؤسسات بعد
اآلن ان تنهض من جديد،
ما مل يتم حتديثها ،وتغيري
أساليب العمل وقواعده.
أيها اللبنانيون،
مهما اعتمدنا من تغيري ،فلن
تستقيم االمور ما مل حنرر
العنصر البشري من ثقافة
الفساد .وهذا ما جيب ان
يتجلى أو ً
ّ
ال يف الصفات
اخللقية لألشخاص يف أعلى
مستويات املسؤولية ،إذ
عليهم أن يكونوا القدوة.
ٌ
موقف لرئيس
وحيضرني هنا
القضاة يف إحدى الدول
الكربى،عندما أراد اختيار
قاض يكمل به عديد حمكمته،
ٍ
احملامني
أحد
استدعى
الشباب ،وسأله عما إذا كان
راغبًا باالنضمام إىل احملكمة.
ارتبك احملامي وحاول االعتذار،
ٌ
حديث يف ممارسة املهنة
ألنه
وقليل اخلربة .فأجابه القاضي
«نعرف أنك شريف ومستقيم
وتعمل جاهدًا ،وإذا كنت ملمًا
ببعض القوانني فهذا ممكن
أن يساعدك».
األخالقية
الصفات
نعم،
تأتي او ً
ال ،ثم العمل اجلاد
يراكم
الذي
والدؤوب
القيم
وبهذه
املعرفة.
نطهر النفوس من
نستطيع أن
ّ
ونعمر الوطن،
ثقافة الفساد،
ّ
ونرتقي بشعبنا اىل أفضل
املستويات؛فمفاعيل الفساد

الرئيس عون يلقي كلمته يف عيد االستقالل
فتاكة ،وقد تذهب من سرقة
أموال الناس اىل هدر املال
العام حتى إفالس البلد،
ومن خيانة وطن حتى بيعه
سائل ملاذا
باملزاد ..ورب
ٍ
كل هذا الفساد املستشري؟
وهل الفساد ضريبة مفروضة
على جمتمعنا ووطننا فقط؟
بالطبع ال ،فالفساد جزء
من الطبيعة البشرية ،ولكنه
َ
يكافح بالرتبية من خالل تنمية
سلم القيم ،وبالقانون من
خالل التشريع املالئم.
أيها اللبنانيون،
لنا إخوة مواطنون يقطنون يف
املناطق احلدودية ،من الشمال
ّ
ويشكلون الدرع
إىل اجلنوب،
األول حلماية لبنان .علينا أن
نوليهم اهتمامًا خاصًا ،لتنمية
فنطور
وقراهم؛
بلداتهم
ونعزز ارتباط سكانها
أريافنا،
ّ
يشد أيضًا
بالدولة ،مما
ّ
وحيد
أواصر الوحدة الوطنية،
ّ
من هجرة األرض.إن اجملتمع
العائش يف العوز واحلاجة
معرض للتجارب القاسية
وما ينتج عنها من خلل امين
واضطراب اجتماعي .والوطن
ال حييا فقط مبدنه وضواحيه
املكتظة ،بل بانتشار سكاني
متوازن على خمتلف أراضيه.
أيها اللبنانيون،
على الرغم مما جرى وجيري
حول لبنان من مصاحل
متصادمة وانقسامات عميقة،
تهدد
ويف الداخل من جتاذبات ّ
بنية الكيان والوحدة الوطنية،
بقي جيشنا مؤمنًا برسولية
دوره ومشولية قسمه .فكان
القوة اليت ّ
ٍ
وحدة
جتلت منوذج
ومتاسك شعب .حافظ على
ثقة
فاستحق
االستقرار،
املواطنني ،ورأوا فيه مصدر
أمن وطمأنينة ،وضمانة توحيد
وسيادة.
تهدد األخطار الوطن،
عندما
ّ
يبقى اجليش صمام أمانه،
لوحدته
الصلبة
والنواة
الوطنية ،فهو من كل أرضه
ولكل أرضه ،وهو من كل
شعبه ولكل شعبه ،وال
يستطيع إال أن يكون كذلك،
ّ
متحد بشعبه ،قدرًا
ألنه
ومصريًا ودمًا.
وما يقوم به جيشنا يف الداخل
يستطيع أيضًا أن يقوم به

تعززت
على احلدود ،إذا ما
ّ
وتدرب على
قدراته التقنية،
ّ
أساليب مالئمة ألنواع القتال
احملتملة ،اليت سيواجهها
يف املستقبل .وعلى الدولة
ترتتب مسؤولية إعداد اجليش
رجا ً
ال وجتهيزًا ،فاألوطان ال

حتمى إال بأبنائها.
أيها اجلنود،
ويبقى االستقالل األمانة
قسم
الكربى يف أعناقكم ،هو
ٌ
تعهدمت فيه الذود عن الوطن،
ّ
والبذل يف سبيله ،حتى
الفداء ،فال ترتددوا أبدًا يف

إطالق صرختكم :لبيك لبنان.
أيها اللبنانيون:
لطاملا ناديتكم بشعب لبنان
العظيم ،وذلك ألنين مؤمن
ِ
شعب خيرج من بني
بعظمة
ٍ
أنقاض منزله املهدم ،ينفض
الرتاب عن وجهه ،يشمر عن
زنوده ،ويباشر رصف احلجارة
من جديد .واليوم ،حجارة
الوطن حتتاج اىل الرصف،
وإني لعلى ثقة بأن سواعدكم،
اليت ما خبلت جبهد يف األزمنة
الصعبة ،لن يتسلل اليها اآلن
تعب أو وهن.
آمالكم املعقودة على هذا
العهد كبرية ،حبجم تضحياتكم
وانتظاركم.
ومعاناتكم
وكما بدأنا هذه الطريق
معا ،سنكملها معا؛ فجهزوا
سواعدكم ألن آوان بناء
الوطن قد حان ،وورشة البناء
حتتاج اىل اجلميع ،وخريها
سيعم اجلميع.
ّ
عشتم وعاش لبنان».

ماكرون ابرق اىل عون مهنئا باالستقالل :استقرار لبنان
اولوية واجملموعة الدولية متمسكة بوحدته وسيادته
اكد الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون« ،التمسك اجلامع
للمجموعة الدولية بوحدة لبنان
وسيادته واستقراره ،اضافة
اىل اهمية استمرار حسن سري
املؤسسات فيه» ،مشددا
على ان «استقرار لبنان
يشكل اولوية فرنسية ،وهو
هدف سام لعمل فرنسا يف
الشرقني االدنى واالوسط».
واعرب الرئيس الفرنسي
عن متسكه «بضرورة وضع
املقررات اليت اختذت اثناء
زيارة الدولة اليت قام بها
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال عون لفرنسا موضع
التنفيذ ،لنساهم بذلك يف
تدعيم املؤسسات اللبنانية،
ال سيما منها تلك اليت تعمل
يف اجملال االمين».
كالم الرئيس ماكرون جاء
يف برقية تهنئة وجهها اىل
الرئيس عون ملناسبة عيد
االستقالل ،جاء فيها:
«فخامة الرئيس ،ملناسبة العيد
الرابع والسبعني الستقالل
اجلمهورية اللبنانية ،يطيب لي
ان اعرب لكم عن احر مشاعر
الصداقة والتضامن الوثيق
بني فرنسا ولبنان .انتم
تعلمون ان استقرار بالدكم
يشكل اولوية يف نظرنا ،وهو
هدف سام لعملنا يف الشرقني
االدنى واالوسط.
واننا نعمل يف هذا االجتاه،
وسط الظروف الصعبة اليت
جيتازها لبنان حاليا ،مؤكدين
التمسك اجلامع للمجموعة
الدولية بوحدة بلدكم وسيادته
واستقراره ،اضافة اىل اهمية
استمرار حسن سري املؤسسات
اللبنانية.
ان زيارة الدولة اليت قمتم
بها لباريس ،وهي االوىل

يف والييت ،قد اتاحت لنا
وضع اسس توطيد عالقاتنا
الثنائية ،وحمورها دعم الدولة
اللبنانية.
وانين شديد التمسك بضرورة
وضع املقررات اليت اختذناها
سويا موضع التنفيذ لنساهم
بذلك يف تدعيم املؤسسات
اللبنانية ،ال سيما منها تلك
اليت تعمل يف اجملال االمين.
الجل ذلك فان فرنسا ستبقى
ملتزمة بشكل راسخ ،ضمن
قوات اليونيفيل ،وكذلك
يف خمتلف اوجه التعاون
مع املؤسسات املكلفة حفظ

االمن يف البالد.
ان بلدينا مرتبطان بصداقة
قدمية ،قوية وعميقة ،وانا
راغب يف ان اكون فاعال
وفرنسا
تقويتها.
على
ستبقى اىل جانب لبنان،
منوذج الدميوقراطية واحلرية
الشرقني
يف
والتسامح
االدنى واالوسط ،الفخور
بفرادته اليت من الواجب
احلفاظ عليها.
وتفضلوا فخامة الرئيس بتقبل
احر التمنيات لكم وللبنانيني
بالسالم والرفاهية ،جمددا
االمل بلقائكم قريبا».

رسالة من ترامب للحريري بعيد االستقالل:

نواصل دعم جهود لبنان حلماية
استقراره واستقالله وسيادته

تلقى رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري رسالة تهنئة
من الرئيس االمريكي دونالد
ترامب ملناسبة عيد االستقالل
اعرب فيها عن تقدير الواليات
املتحدة للعالقات الثنائية
بني البلدين والشعبني يف
خمتلف اجملاالت السياسية
والثقافية،
واالقتصادية

ولفت اىل «ان لبنان كان
شريكا قويا مع الواليات
املتحدة يف مواجهة االرهاب
والتطرف العنيف» ،مؤكدا
«وقوف بالده بثبات مع
لبنان».واكد «ان الواليات
دعم
ستواصل
املتحدة
جهود لبنان حلماية استقراره
واستقالله وسيادته».

خمزومي التقى رئيس الكتائب:

الزيارة للتعزية بذكرى استشهاد بيار اجلميل

زار رئيس «حزب احلوار الوطين» املهندس فؤاد خمزومي
رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلميل ،يف الصيفي،
وحبث معه يف التطورات الراهنة.
إثر اللقاء ،قال خمزومي« :إن الزيارة هي للتعزية بالذكرى
احلادية عشرة الستشهاد الوزير بيار اجلميل» ،متمنيا أن «تدفع
ذكراه اللبنانيني إىل التمسك بوحدتهم الوطنية وخصوصا أن
الشهيد عاش من أجل لبنان وسقط يف سبيل العيش املشرتك
بني أبنائه» .وأكد أن «شعب لبنان أثبت أنه قادر أن خيرج من
احملن بقوة وحدته وحكمة مسؤوليه».
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فرعون :ليرتجم احلرص على
االستقرار بالتجاوب مع احلريري
إعترب وزير الدولة لشؤون
التخطيط ميشال فرعون أن
«عودة رئيس احلكومة سعد
احلريري واملوقف الذي أطلقه
من بعبدا يؤكدان على حرصه
على ترمجة شعاره «لبنان
اوال» اىل أفعال يف املفاصل،
وكلما دعت احلاجة يف خدمة
لبنان ووحدته واستقراره ،من
دون التنازل عن ثوابت لبنان
السيادية».
وقال يف تصريح امس االول
اخلميس« :يف وقت أرست
عودة احلريري ارتياحا على
خمتلف الصعد ،ما يطوي جزءا
من األزمة اليت مر بها لبنان
منذ اسبوعني ،يبقى جلميع من
كان صادقا أو زاعما يف احلرص
على حتصني هذا االستقرار أن
يرتجم هذا احلرص عرب التجاوب
مع احلريري يف إعادة التأكيد
على حتييد لبنان عن الصراعات

اإلقليمية والنأي بالنفس عنها
بالفعل وليس بالقول واحلفاظ
على التسوية السياسية اليت
رافقت تأليف احلكومة ووقف
حماوالت زج لبنان أو املس
بعالقاته العربية ،باإلضافة
اىل استئناف احلوار حول
اإلسرتاتيجية الدفاعية».
وختم فرعون« :نتمنى أن يكون
احلل الذي ناشدنا به إثر لقائنا
مساحة املفيت عبد اللطيف دريان
بعودة احلريري وجتميد االستقالة
وحتصني التسوية عرب ضمانات
حول حتييد لبنان عن الصراعات،
ال سيما الصراع السوري،
سيسلك
سيادته
وحتصني
طريقه ويسمح بعودة االستقرار
ومسرية الدولة وإعادة االهتمام
بامللفات األساسية اليت تهم
الناس ومسرية الدولة ومتنع
املزيد من التدهور االقتصادي
واملالي».

أردوغان إىل اليونان قريباً
ذكرت «وكالة أنباء األناضول»
الرمسية أمس االول ،أن الرئيس
رجب طيب أردوغان سيزور
أثينا «يف األيام املقبلة»،
وهي األوىل لرئيس تركي إىل
اليونان منذ  65عامًا.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس
الوزراء هاكان تشاوش أوغلو
قوله ،إن «رئيسنا سيكون أول
رئيس تركي يزور اليونان خالل
 65عامًا .أعتقد أن نتائج إجيابية
ستنجم عن هذه الزيارة».
وأوضح أن موعد الزيارة مل
يعرف بعد ،وسيتحدد «يف
األيام املقبلة».
وكان أردوغان زار أثينا بصفته
رئيسًا للوزراء.
وتندرج الزيارة املرتقبة يف
إطار استمرارية لقاءات أخرى
رفيعة املستوى بني البلدين يف
األشهر األخرية.
ففي حزيران ،التقى رئيس
الوزراء الرتكي بن علي يلدريم
أليكسيس
اليوناني
نظريه
تسيرباس يف أثينا ،وزار وزير
نيكوس
اليوناني
اخلارجية

كوتسياس أنقرة أواخر تشرين
األول والتقى أردوغان.
والعالقات بني اليونان وتركيا
متوترة تارييًا ،لكنهما عمال
منذ نهاية التسعينات على
تطوير عالقة واقعية تعززت منذ
وصول أردوغان إىل احلكم عام
.2003
لكن اجلراح القدمية وال سيما
منها تلك املتصلة بتقسيم حبر
إجيه ،استفاقت عندما رفض
القضاء اليوناني أواخر كانون
الثاني (يناير) طلب تسليم
مثانية عسكريني أتراك تتهمهم
أنقرة باملشاركة يف االنقالب
الفاشل يف متوز .2016
وتشكل العالقات بني تركيا
واليونان رهانًا إقليميًا كبريًا،
ألن البلدين يتصدران أزمة
اهلجرة اليت تواجهها أوروبا،
ويشاركان يف املفاوضات
الرامية إىل إعادة توحيد قربص
املقسمة منذ اجتاحت تركيا
شطرها الشمالي يف ،1974
ردًا على انقالب كان يهدف إىل
إحلاق اجلزيرة باليونان.

توجه الناخبون اجلزائريون إىل
صناديق االقرتاع أمس االول،
الختيار أعضاء جدد للمجالس
وأعلنت
والوالئية،
البلدية
السلطات أن نسب املشاركة
ً
مقارنة
ارتفعت يف شكل ملحوظ
باالنتخابات السابقة ،علمًا أن
حد
التنافس كان حمصورًا إىل ّ
كبري بني أحزاب املواالة اليت
تبارت على حصد أكرب عدد من
املقاعد يف اجملالس احمللية
إلثبات نفوذها.
ونددت هيئة مستقلة للمراقبة
«اجلرائم
مئات
حبدوث
االنتخابية» ،يف حني ُينتظر
صدور النتائج الرمسية اجلمعة
(امس) .وتوقع مراقبون تقاسم
أكرب حزبني مواليني« ،جبهة
التحرير الوطين» (أكرب كتلة
يف الربملان) و»التجمع الوطين
الدميوقراطي» (ثاني أكرب كتلة)،
أكثرية مقاعد اجملالس احمللية،
س ّجل تقدم أحزاب موالية
بينما ُ
أخرى يف بعض اجملالس ،يف
ظل غياب احلديث عن اخرتاقات
جدية ألحزاب املعارضة.
وشارك يف االنتخابات  50حزبًا
و 4حتالفات ،إضافة إىل قوائم
املستقلني ،تنافسوا على مقاعد
 1541جملسًا شعبيًا بلديًا و48
جملسًا شعبيًا والئيًا.
وأعلن وزير الداخلية واجلماعات
احمللية نور الدين بدوي ،أن
نسب املشاركة األولية يف
االنتخابات احمللية تشري إىل
ً
مقارنة باالنتخابات
ارتفاع واضح
املاضية .وقارن الوزير نسب
التصويت يف فرتة الظهر حيث
بلغت نسبة اإلقبال على صناديق
االقرتاع  19.10يف املئة بالنسبة
إىل اجملالس الوالئية و19.76
يف املئة يف اجملالس البلدية.
وأدىل الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة بصوته باكرًا أمس
االول ،يف مركز انتخابي باألبيار
يف أعالي العاصمة حيث مقر
إقامته العائلي ،يرافقه شقيقاه
السعيد وناصر اللذان اقرتعا

أيضًا.
وكان بوتفليقة استغل جلسة
حكومية عقدها أول من أمس،
لدعوة مواطنيه إىل املشاركة
بكثافة يف انتخابات جتديد
اجملالس البلدية والوالئية،
معتربًا أن «اجملالس املنتخبة
ستشكل أداة لتثمني املوارد
العامة ملصلحة املواطنني كما
ستكون حلقة أساسية يف
عصرنة املرفق العام اليت تعكف
البالد على حتقيقها لفائدة
املواطن والدولة».
وأفاد رئيس اهليئة العليا
ملراقبة االنتخابات عبد الوهاب
دربال ،بتسجيل حصول 212
جتاوزًا تشكل «جرائم انتخابية»
حتى الواحدة ظهرًا.
وأشار دربال إىل خروقات
وصفها بـ «الغريبة» ،إذ إن
«أحد املرشحني نصب خيمة أمام
مركز لالقرتاع ،ما دفع اللجنة
إىل منعه» .وأضاف أن «العملية
االنتخابية يف اجلزائر على رغم
كل ما ُيقال ،تتحسن مع الوقت
وسيأتي يوم نصل فيه إىل
تنظيم االنتخابات اليت يتمناها
كل جزائري».
وسجل اليوم االنتخابي أمس
ّ
االول ،ظهور مسؤولني سابقني،
أبرزهم رئيس احلكومة السابق
عبد اجمليد تبون ،الذي صرح
بأنه منح صوته ملصلحة حزب
«جبهة التحرير الوطين» ،مؤكدًا
أنه سيبقى وفيًا للرئيس .كما
اقرتع كل من رئيسي الوزراء
السابقني عبد املالك سالل وعبد
العزيز بلخادم.
وتتجه االنتخابات وفق أول
املعطيات ،إىل تقاسم اجملالس
احمللية بني «جبهة التحرير
الوطين» و «التجمع الوطين
الدميوقراطي» ،يف حني حتدث
مراقبون عن احتمال صعود
قوى سياسية موالية يف ترتيب
اجملالس ،كحزب «جتمع أمل
اجلزائر» الذي يقوده الوزير
السابق عمار غول.

الداود :تريث احلريري عن االستقالة
إقبال كثيف يف االنتخابات اجلزائرية
قرار رجل دولة للحفاظ على االستقرار

رأى األمني العام حلركة النضال
اللبناني العربي فيصل الداود،
يف بيان ،ان «تريث رئيس
احلكومة سعد احلريري يف
استقالته ،بعد متين رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
عليه ،هو قرار رجل دولة،
الذي يعمل لالستقرار السياسي
والسلم االهلي يف لبنان ،ويعزز
الوحدة الوطنية ،اليت بادر اليها
الرئيس عون ،الذي تريث هو
ايضا بقبول االستقالة ،عندما
اعلنها الرئيس احلريري من
السعودية ،ألنه اعتربها جاءت
باإلكراه».
وقال« :موقف الرئيس احلريري،
حيسب له بأنه محى لبنان من
الفتنة ،كما فعل الرئيس عون

والرئيس نبيه بري واالمني
العام «حلزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل ومفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان «وتيار
القوى
وسائر
املستقبل»
السياسية وعائلة احلريري،
وقد هبوا كلهم ،لوحدة لبنان
ومؤسساته وصون كرامته،
حيث حتقق االستقالل السياسي،
حبرية الرئيس احلريري وقراره
احلر ،بتعليق استقالته ،وهو ما
متنيناه عليه ،بعد ساعتني من
اعالنها يف بيان دعوناه فيه اىل
العودة عنها ،وبفتح الباب حلوار
وطين ،للبحث يف قضايا اخالقية
منها النأي بالنفس ،ونأمل من
رئيس اجلمهورية املبادرة اىل
التشاور والنقاش حوهلا».

جان عبيد:الوقت ليس لالسرتخاء وال
للرضى الطويل عن النفس

قال الوزير السابق جان عبيد يف
بيان اليوم »:ال بد من اضاءات
قليلة يف غمرة هذه االيام
الثقيلة :سلك الرئيس العماد
ميشال عون سبيل اهلدوء
والدستور مع روح النخوة جتاه
حليفه وحرارة الصداقة وحسن
الشيم .ومتيز الرئيس نبيه
بري ،كما دائما وسط االزمات،
حبس النباهة ،فكان له النصيب
الكبري من إمسه ،فثبت الدهاء
على احلكمة والشجاعة فحال
دون حتول العقل اىل عجز
والتضامن اىل جمرد إعالن،
وأرسى القاعدة الذهبية يف آلة
الرياسة :سعة الصدر وصالبة
املبدأ واملثال.وكان للرئيس
سعد احلريري قدر عال من
االحتمال ،والسالسة والطيبة،
إتسم بها عن نفسه وعن أبيه
الشهيد .ويصح ذلك كله ان
يظل مهمازا ومنبعا ملن حيكم

لبنان او يتطلع اىل ان يسوس
امره واهله».
وتابع »:من هنا واجب االلتفات
اىل ضرورة احلرص على إسناد
الزمام اىل اهله ،واالنكباب على
معاجلة اجلسور واالدوار والقالع
الكربى يف املنطقة يف السعودية
وايران ومصر وسوريا وفرنسا
وتركيا ،وما لنا عندها وما هلا
عندنا وعند بعضها البعض من
اهمية واهتمام .والوقت ليس
لالسرتخاء وال للرضى الطويل
عن النفس او جتاه االعباء
واالخطار واالعداء».

الشرق األوسط :يف البحث عن توازن
داخلي جديد!
بهاء ابو كروم

أطلقت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري مسارًا
يتعلق بإعادة التوازن املفقود إىل الساحة الداخلية يف لبنان،
أمنت بالشكل استقرارًا داخليًا
بعد عام من احملاباة الناعمة اليت ّ
وأسست باملضمون لتبعية بعيدة األمد طاولت تأثرياتها ملفات
ّ
رئيسية كاملوقف من نظام األسد والنازحني السوريني وقانون
االنتخابات والسيطرة على مفاصل احلكم وتوظيف نتائج احلرب
على اإلرهاب يف املعادلة الداخلية.
ً
نتيجة
نقطة التحول اليت انعكست على التوازن اللبناني أتت
أمد
ملآالت احلرب الدائرة يف سورية وللتدخل الروسي الذي ّ
األسد جبرعة بقاء إضافية أعادت ثقله إىل املعادلة السياسية يف
لبنان ،فأراد من خالل لقاء وزيري خارجية البلدين جربان باسيل
ووليد املعلم يف نيويورك ضرب مفاعيل ما ُدعي بسياسة النأي
أسست ملرحلة تعايش طوعي بني القوى ،وهدف
بالنفس اليت ّ
إىل تظهري موقع لبنان يف املعادلة االسرتاتيجية بصفته تابعًا
حملور املمانعة .ذلك ُيفهم يف إطاره االسرتاتيجي الذي يستبق
احلملة على إيران ُ
ويرج لبنان من مظلة القرار  1701عند أي ٍ
حتد
يتصل بالربط بني اجلبهات ،خباصة بعدما انضمت إسرائيل إىل
هذا الربط يف حديثها عن تنامي القدرات الكاسرة للتوازن على
وحتول بريوت إىل عاصمة حمور املقاومة.
احلدود الشمالية
ّ
تصويب مسارات انغماس «حزب اهلل» يف الصراعات القائمة
يف املنطقة واليت تصطدم مبصاحل اللبنانيني العليا ،خباصة
أولئك الذين يعملون يف دول اخلليج ،أخذ يفرتض إعادة
جدولة األولويات الداخلية بعدما كان هذا امللف ُحما ً
برمته إىل
ال ّ
ّ
ومتت هذه اإلحالة برعاية إقليمية ودولية
املعادلة اإلقليمية،
يبدو أنها بدأت
تتغري اآلن .احلوار اللبناني عجز عن بت موضوع
ّ
االسرتاتيجية الدفاعية ،فكان البديل تنظيم اخلالف والتعايش
يف ظل شعور كل اللبنانيني بأن الصراع اإلقليمي أقوى من
ّ
يتعلق بآجال
قدراتهم على حسمه يف الداخل ،وأن املوضوع
طويلة يصعب تتبع نبضها يف ظل منط التسويات اليت غالبًا ما ال
تقف عند احلاجات احمللية الصغرية .إضافة إىل أن إدارة أوباما
تعول على أدوار مجاعة إيران يف
وعلى مدى  8سنوات كانت
ّ
املساعدة على ضرب التطرف السين ،وكان الدور الذي لعبته
امليليشيات التابعة إليران يقع يف صلب االسرتايتجية األمريكية
يف املنطقة.
ويف ظل احلملة الدولية اليت قد تصل إىل حد قيام حتالف دولي
جديد يهدف إىل حتجيم األدوار املنوطة بأذرع إيران يف املنطقة،
يقف لبنان ،بعدما جنح لغاية اآلن على األقل يف جتاوز تداعيات
تهرب منها لعقد من
األزمة السورية ،أمام حلظة حقيقة لطاملا
ّ
عما يتم
ينفصل
ال
عام
الزمن .وما هو مطروح عليه يرتبط بسياق
ّ
طرحه يف العراق ويتعلق بضبط ميليشيات احلشد الشعيب اليت
تهدد التعايش واالستقرار ،أو يف فلسطني ويتعلق بإمساك
الفلسطينيني بقرار احلرب والسلم لديهم وضمان عدم توظيف
سالحهم ألهداف خارجية .ال شك يف أن معاجلة الفوضى يف
الشرق األوسط مل يعد يكفيها مسار حماربة التطرف ،إمنا أيضًا
ّ
تهشمت بفعل
التوجه إىل هندسة العالقة بني اجملتمعات اليت
قيام اجليوش الرديفة من جهة ،ومرجعية الدولة اليت تضمن
تصليب هيكلة االقتصاد واملؤسسات األمنية واحلكومية من جهة
أخرى.
فمعادلة التوازن الدولي والتوافق حول مشكلة الصواريخ
الباليستية والتدخل يف دول املنطقة جتمع الواليات املتحدة
وأوروبا يف اسرتاتيجية واحدة ،وتردم اهلوة اليت نشأت جتاه
املوقف من االتفاق النووي ،وهذا التوافق يسحب نفسه على
العمل من أجل نزع أسباب التطرف التصاله باإلرهاب الدولي
الذي يطاول الغرب .الوجود الروسي يف سورية أجج عناد إيران
وعزز تفاؤهلا يف السيطرة واهليمنة .حنن ندخل إىل نظام دولي
ّ
يف جزء منه يبحث عن موجبات من النوع الليربالي املطلوب
تأمينه من جانب األنظمة اليت ترعى النماذج املتعددة لإلسالم.
قرر مراكز اإلسالم يف السعودية ومصر اعتماد منهج
وعندما ُت ّ
مكافحة التطرف على كل املستويات والتطرق إىل مكامن اخللل
يف املؤسسة الدينية ذاتها ،فذلك ُيلقي على إيران مسؤولية
مالقاة موازية تفرتض اعتماد االعتدال الديين والثقايف منوذجًا
يعكس نفسه على األداء العام وحيد من الصراع املذهيب.
لكن ،ماذا يعين البحث عن توازن إقليمي جديد تتوقف شروط
جناحه على التطرق إىل القضايا اجلوهرية للمنطقة ،اليت مت
جتاهلها خالل احلملة على «داعش» ،وذلك يف ظل سعي الروس
علنًا إىل تثبيت األسد وحلفائه يف سورية وتراجع الفروف عن
التزامه إبعاد إيران من احلدود اجلنوبية؟ جناح املوقف الروسي
َ
األسلحة الكيماوية،
يف وقف تتبع جملس األمن استعمال األسد
ُيعيد الروس إىل مرحلة ما قبل بيان قمة آبيك املشرتك مع
الواليات املتحدة ويفتح على صدام األجندات بعد وصول احلملة
على «داعش» إىل خواتيمها.
يتحدد أيضًا مع وصول
يبقى أن االختبار الفعلي ملوقف روسيا قد
ّ
ملف الصراع العربي -اإليراني إىل طاولة جملس األمن ،حينئذ
على الديبلوماسية الروسية أن توازن بني مساراتها االقتصادية
مع العرب وتلك العسكرية مع إيران.
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مـقاالت

احلريري حيصد تفويضاً شعبياً لتطبيق شعار «النأي بالنفس»
فاجأ رئيس احلكومة اللبنانية املستقيل سعد احلريري اللبنانيني بالرتيث
يف االستقالة ،بعدما طلب رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ذلك
أمس ،مثلما فاجأهم حني أعلنها يف الرابع من الشهر اجلاري ،ما فتح
الباب على تكهنات كثرية بأن االستقالة باتت معلقة ،أو أن تسوية
ما جيري التحضري هلا ،لعلها تؤدي إىل الرتاجع عنها ،فيما وصفت
مصادر مقربة من احلريري الرتيث بالقول إن «الدقة تقتضي اعتباره
نوعًا من التقاط األنفاس من أجل التشاور ملعاجلة العناوين اليت أدت
إىل االستقالة وأبرزها النأي بالنفس عن الصراعات اإلقليمية وتدخالت
إيران وحزب اهلل يف الدول العربية».
وامتزج االحتفال اللبناني الرمسي والشعيب بالذكرى الـ 74لالستقالل
أمس يف عرض عسكري للقوات املسلحة ،باحتفال مجهور احلريري
بعودته بعد غيابه  19يومًا عن لبنان ومضي  18يومًا على تقدميه
استقالته ،يف حشد شعيب ومحاسي ملناصرين جتمعوا يف منزله ويف
الشوارع احمليطة للتضامن معهُ ،قدر عددهم بعشرات اآلالف ،ما اعتربه
قياديون يف «تيار املستقبل» جتديدًا «للتفويض الشعيب له ولزعامته
حول السياسة اليت يتبعها» ،واليت وردت يف كلمتني له أمس ،وتقوم
على «محاية االستقرار والنأي بالنفس».
وظهرت أسلحة جديدة للجيش اللبناني أثناء العرض العسكري التقليدي،
أبرزها طائرات «توكانو» وصواريخ نوعية دقيقة اإلصابة ،وعربات مدرعة
من نوع «برادلي» األمريكية وأخرى قتالية استخدمها يف قتاله ضد
تنظيم «داعش» يف عملية «فجر اجلرود» يف أيلول (سبتمرب) املاضي.
وحتول احلريري إىل جنم االحتفالني الرمسي والشعيب ،إذ حرص كل
من رئيس الربملان نبيه بري والرئيس عون على تقبيله والرتحيب به
حبرارة فور وصوله إىل املنصة الرمسية للعرض العسكري ،بعد عودته
منتصف ليل أول من أمس إىل بريوت .واختلى به بري يف السيارة
من بريوت إىل القصر الرئاسي ملشاركة عون يف حفل االستقبال الذي
يقيمه سنويًا يف عيد االستقالل قبل أن جيتمع الرؤساء الثالثة لبعض
الوقت ثم خيتلي عون باحلريري لنصف ساعة ،تال بعدها رئيس احلكومة
بيانًا مكتوبًا مما جاء فيه« :عرضت استقاليت على فخامة الرئيس ،ومتنى
علي الرتيث يف تقدميها واالحتفاظ بها ملزيد من التشاور يف أسبابها
وخلفياتها السياسية ،فأبديت جتاوبي مع هذا التمين آم ًال بأن يشكل
مدخ ًال جديًا حلوار مسؤول جيدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات
الوفاق الوطين ويعاجل املسائل اخلالفية وانعكاساتها على عالقات
لبنان مع األشقاء العرب».
وكان أنصار احلريري وتياره يتجمعون منذ الصباح قرب منزله حاملني
الرايات واألعالم اللبنانيةِ ،
وقدموا من مناطق عدة ومن بريوت وحميطها
للتضامن معه ،يف استنهاض مجاهريي لشعبيته شهد الكثري من اللحظات
العاطفية ،ال سيما عندما أطل احلريري على احلشود وألقى كلمة مكتوبة
ثم انتقل لالختالط بها يف الشوارع يف حميط دارته .وخاطب احلريري
احملتشدين الذين هتفوا بامسه قائ ًال« :هذه حلظة ال ميكن أن أنساها.
هذه حلظة اللقاء مع األحباب ،مع الرفاق ،مع األهل احلقيقيني» .وكرر
أكثر من مرة شعاره «لبنان أو ًال» ،وأضاف« :أنا باق معكم ومستمر
معكم ،لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقراره وعروبته».
وأطلق إعالن احلريري الرتيث يف االستقالة التأويالت حول أهداف
اخلطوة ،فيما انعكس ارتياحًا ماليًا لتقدير أسعار السندات املالية يف
األسواق اخلارجية .ويف وقت ذهب بعض األوساط إىل ربط اخلطوة
بانتظار تطورات ومداوالت خارجية حول أوضاع املنطقة قد تنعكس على
الدور اإلقليمي لـ «حزب اهلل» ،ربطًا باللقاءات اليت أجراها احلريري مع
كل من الرؤساء الفرنسي إميانويل ماكرون السبت املاضي واملصري
عبد الفتاح السيسي والقربصي نيكوس أناستسياديس أول من أمس،
فإن أوساطًا سياسية أخرى رأت فيها ترقبًا جلهود روسيا من أجل
احلل السياسي يف سورية لعلها تقلص دور احلزب يف اإلقليم .إال أن
مصادر حميطة باحلريري أوضحت لـ «احلياة» أن «ال معطيات واضحة عن
وساطات يف هذا اجملال ،لكن هناك قادة الدول الكربى والعربية الذين
قابلهم احلريري يف األيام املاضية وقبلها يف األشهر األخرية ،متفقون
على قواعد أساسية هي رفض تدخالت إيران يف املنطقة واقتناعهم
حيمل البلد الصغري أكثر مما حيمل ،ويركزون على عنوان
بأن حزب اهلل ّ
حموري هو جتنب أي مشكلة يف لبنان ،لكن ال جيوز أن يستمر احلزب

يف ابتزاز الفرقاء اللبنانيني اآلخرين ألنهم يريدون جتنيب البلد أي
عمل يهز االستقرار» .وأوضح املصدر أن احلريري سيوضح اليوم أثناء
ترؤسه اجتماعًا مشرتكًا للمكتب السياسي لتيار «املستقبل» ولكتلته
النيابية ،حيثيات الرتيث وظروف املرحلة.
وردًا على سؤال عما إذا كان الرتيث يف االستقالة كان ُ
اتفق عليه قبل
لقاء احلريري مع عون (وبري قبله) ،لفتت املصادر إىل أن «الرتيث
مل يأت ابن ساعته ،لكن مل يتقرر منذ مدة طويلة وجاء نتيجة اتصاالت
سبقت االجتماع مع عون» .وتابعت املصادر« :إال أن الرتيث له وظيفة،
وهو ليس لتعويم االستقالة بل مرتبط باآللية العملية لتطبيق املبدأ
املركزي ،أي النأي بالنفس عن الصراع اإلقليمي .وهو ال يعين أن
احلريري يرتك األمر للرئيس عون ،بل املقصود به أن جيري تشاورًا
معه ومع الرئيس بري ،وكيف ميكن توسيع التشاور إلجياد حلول ،ألن
األزمة أنتجت عناوين ال ميكن التعامل معها بالقفز فوقها وجتاهلها بل
مبعاجلتها .والتأويالت بأن االستقالة ّ
علقت ليست صحيحة».
واستشهد مصدر مطلع على موقف احلريري بتغريدة لوزير الدولة
للشؤون اخلارجية اإلماراتي أنور قرقاش أمس ،قال فيها« :إن خروج
لبنان من أزمته واألزمات اإلقليمية (يكون بـ) أقله التطبيق احلريف ملبدأ
«النأي بالنفس» ،واملعضلة األساسية أمام ذلك هي التطبيق االنتقائي
للمبدأ والدور الوظيفي اإليراني لـ»حزب اهلل» خارج اإلطار اللبناني».
واعترب املصدر أن «كالم الوزير اإلماراتي دقيق جدًا» ومل يستبعد أن
يكون من بني اخليارات اليت قد يلجأ إليها عون حملاولة تطبيق النأي
بالنفس ،الدعوة إىل حوار وطين حول ذلك ،مشرية إىل أن احلريري
سبق أن دعا إليه يف بيان االستقالة ثم يف مقابلته التلفزيونية.
ونفى املصدر بالكامل التأويالت عن أن هناك مهلة أسبوعني للرتيث
يف االستقالة ،وقال« :ليس بنية احلريري التسبب بأزمة حكومية أو
بتعطيل عهد عون ،بل يريد معاجلة مشكلة واضحة يف عالقات لبنان مع
الدول العربية وال سيما اخلليجية ،نتيجة تدخالت حزب اهلل يف شؤونها،
إذ ال جيوز وضع لبنان يف خالف معها لكلفته على االستقرار السياسي
واالقتصادي ومصاحل اللبنانيني فيها ،ومن هنا دعوته يف كلمته إىل
أن يتحمل كل الفرقاء املسؤولية عن ذلك من دون كسر أحد ومن دون
جتاهل احلاجة إىل تطبيق النأي بالنفس ،إذ ال جيوز أن يبقى جمرد شعار
يف البيان الوزاري».
واستكمل احلريري نهاره الطويل أمس بلقاء بري ومفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان ،وقال إنه شكر دريان «الذي هو مرجعية
للجميع ،على مواقفه ،خصوصًا أنه حصن الوحدة الوطنية ووجوب أن
يبحث اللبنانيون عن االستقرار ،وهذا الدور قام به بامتياز» .أضاف:
«اليوم حصل استمهال من أجل مشاورات ،وسأقوم مبشاورات ورئيس
اجلمهورية سيقوم مبشاورات واملهم أن نضع مصلحة لبنان قبل أي
شيء».
ويف نيويورك غرس األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش أرزة
من لبنان يف حرم مقر األمم املتحدة ،مبشاركة السفري اللبناني نواف
سالم أمس ،وبالتزامن مع إحياء لبنان ذكرى االستقالل.
وأشاد غوترييش «بدور لبنان احليوي يف األمم املتحدة على خمتلف
الصعد» معتربًا أن األمم املتحدة «تتشرف بوجود أرزة لبنان يف حرمها،
وهي باعتبارها رمزًا للقدرة على الصمود ،تشكل إضافة رائعة يف
حديقة األمم املتحدة».
وأكد غوترييش أن األرزة اللبنانية «هي هدية من لبنان ومتثل
مؤشرًا آخر اىل التزام الشعب اللبناني األمم املتحدة ،خصوصًا أن
لبنان يؤدي دورًا ديناميًا يف األمم املتحدة مبختلف أجنداتها» .وأشاد
بالسخاء والكرم اللذين أبداهما لبنان يف استضافة الالجئني من سورية
واملنطقة ،جمددًا الدعوة اىل «اجملتمع الدولي لدعم لبنان يف مواجهة
هذه التحديات ،من منطلق املسؤولية الدولية».
كما هنأ غوترييش السفري سالم على فوزه أخريًا مبنصب قاض يف
حمكمة العدل الدولية .وأكد سالم على دعم غوترييش واألمم املتحدة
«سيادة لبنان وسالمة أراضيه خالل العقود املاضية» مقدرًا قبول
غوترييش اهلدية املتمثلة بأرزة لبنان.
املصدر :صحيفة احلياة اللندنية

عن الحياة اللندنية

قنصلية لبنان العامة  -سيدني تعميـم

املوضوع :اإلنتخابات النيابية لعام 2018
تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن عدد طلبات الراغبني
بتـها وإرساهلا إىل
باإلقرتاع يف اإلنتخابات النيابية املقبلة اليت مت ّ
وزارة اخلارجية واملغرتبني حتى نهاية املهلة القانونية اليت كانت
حمددة لغاية  ،2017/11/20بلغ  9,825طلبًا يف والية نيو ساوث
ويلز ،وذلك من أصل  92,810طلبًا يف خمتلف دول العامل.
وبناء على أحكام املادة  118من القانون رقم  2017/44تاريخ
ً
 ،2017/6/17تذكر قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن املستندات
املطلوبة لإلقرتاع يف اإلنتخابات النيابية خالل شهر أيار ،2018
هي حصرًا التالية:
 جواز سفر لبناني صاحل أي غري منتهي الصالحيةأو

 بطاقة هوية لبنانية حديثةإن جوازات السفر اللبنانية ميكن طلب إصدارها أو جتديد صالحيتها
لدى هذه البعثة ،وتستغرق مدة إصدارها بني شهر ونصف وثالثة
أشهر ،يف حني أن جتديدها يتم فور تقديم الطلب لدى البعثة
يقدم
دون أي تأخري .أما طلب بطاقة اهلوية اللبنانية احلديثة فال ّ
إال أمام السلطات املختصة يف لبنان وبصورة شخصية ،وال ميكن
اإلستحصال عليها عرب مكاتب هذه البعثة.

سدني ،يف 2017/11/23
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم

احلريري يرد مجيل رئيس اجلمهورية بـالرتيث..
لكن ماذا عن «اخلونة»؟
غسان ريفي
كثرية هي الرسائل اليت شهدها يوم االستقالل يف لبنان أمس،
ال سيما من قبل الرئيس سعد احلريري العائد بعد  18يوما من
الغياب ،ليكون حمور االهتمام جمددا سياسيا وشعبيا ،ال سيما
بعد االستقالة املعلبة اليت فرضت عليه يف السعودية حيث بات
واضحا أنه تعرض فيها لـمؤامرة موصوفة كادت أن تطيح به
سياسيا ،لوال التضامن الوطين الذي قاده رئيس اجلمهورية،
واملعاجلات السريعة إقليميا ودوليا.
بات واضحا أن وساطة فرنسية ـ مصرية أفضت اىل حل األزمة،
فعاد احلريري اىل وطنه بلغة لبنانية صرفة ال تشبه لغته
السعودية السابقة ،وحضر العرض العسكري ملناسبة االستقالل
وإصطحب الرئيس نبيه بري يف سيارته اىل قصر بعبدا ،حيث
إلتقيا الرئيس ميشال عون الذي متنى على احلريري الرتيث
يف إستقالته فاستجاب سريعا هلذا التمين ،مضيفا بذلك اىل
رصيده سابقتني ،األوىل ال مثيل هلا يف التاريخ اللبناني جلهة
تقديم إستقالته من خارج لبنان ،والثانية فريدة من نوعها بعد
إتفاق الطائف جلهة «الرتيث».
بغض النظر عن التسميات واملصطلحات واالجتهادات ،فإن
احلريري قد تراجع عن إستقالته فعال ،مستفيدا من حاجة خصومه
إليه ،والذين يبدو أنهم إختذوا قرارا بتأمني كل وسائل الراحة
السياسية له وبعدم إحراجه أمام السعودية ،والتناغم مع
املبادرة الدولية بقيادة فرنسا بسحب كل الذرائع اليت تزعج
احلريري وتربك اململكة ،ويف مقدمة ذلك تأكيد االلتزام مببدأ
«النأي بالنفس» األمر الذي مسح للحريري بأن ميسك العصا
من منتصفها ،فال يتخلى عن احلكم واحلكومة وعن التعاون مع
اخلصوم ،وال يثري غضب السعودية اليت يبدو أنها قررت منح
احلريري فرصة جديدة ،الثبات عكس ما وصلها عنه من تقارير
كانت تهدف اىل االطاحة به ،وإقصائه عن املشهد السياسي
اللبناني بشكل نهائي.
مل يعد خيفى على أحد أن مثة من أقنع ولي العهد السعودي
حممد بن سلمان بأن الرئيس احلريري مرتبط بالتزامات مع
الرئيس عون ومع حزب اهلل وهو مل يعد قادرا على احلكم
أو تنفيذ التوجهات السعودية وأنه ال بد من إستبداله ،فيما
يستمر احلديث يف األوساط اللبنانية عن أن أصابع االتهام
تتجه حنو رئيس القوات اللبنانية مسري جعجع ،والنائب السابق
فارس سعيد ،إضافة اىل إتهام تلك األوساط فريق الرئيس
فؤاد السنيورة وعلى رأسه الكاتب رضوان السيد مهندس بيان
االستقالة يف السعودية حبسب بعض املطلعني ،الذين يؤكدون
أيضا أن سيناريو متكامل كان جاهزا للتنفيذ ،بتسمية السنيورة
رئيسا للحكومة خلفا للحريري ،لكن الرياح اللبنانية والدولية
جرت بعكس ما إشتهت سفن أصحاب هذا السنياريو.
هذه املؤامرة اليت خرج منها احلريري ساملا ،وإنقلب فيها السحر
على الساحر فعاد رئيس احلكومة حمررا ،وحمصنا سياسيا،
مبد مجاهريي أزرق شجعه على التحدث بنربة قاسية من
وحماطا ّ
بيت الوسط عن الوفاء وأهل الوفاء يف إشارة اىل من يسميهم
فريق عمله «اخلونة».

كما صرخ احلريري يف احلشد األزرق بأعلى صوت قائال« :من له
عينان فلري ومن له أذنان فليسمع» ،وذلك يف إشارة واضحة
(حبسب مطلعني) اىل السعودية وولي العهد حممد بن سلمان
الذي كان إقتنع من بعض الواشني بأنه إنتهى شعبيا ،كما مل
ينس احلريري كيل االمتنان ورد اجلميل لرئيس اجلمهورية الذي
حافظ عليه وعلى حصانته خالل غيابه بعدم قبوله إستقالته
املتلفزة ،وكذلك اىل الرئيس نبيه بري الذي صاحل العهد من
أجله ،واىل مفيت اجلمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي حول
دار الفتوى اىل حمجة سياسية.
مع عودة احلريري اىل لبنان ُيفتح باب األسئلة جمددا جلهة :هل
سيبعد املقربني منه املغضوب عليهم سعوديا إكراما للمملكة؟
ُ
وهل سيحاسب من تآمر عليه من أركانه أو رمبا كانوا على علم
مبا حيضر له يف السعودية وآثروا الصمت؟ ،وكيف سيتعامل
مع من سارع اىل وراثته؟ ،وكيف سيواجه احللفاء الذين حاولوا
إغتياله سياسيا؟ ،وهل ستكون عودته قريبة اىل السعودية أم
أن األمر لديه حيتاج اىل تفكري؟.

من الواضح يف الوقت الراهن أن احلريري لن يتخلى عن فريق
عمله السياسي الذي ظهر اىل جانبه أمس يف القصر اجلمهوري،
كما لن خياطر باثارة غضب السعودية بابعاد من تآمر عليه
بشكل سريع ،إال إذا كانت اململكة إقتنعت بأن التقارير اليت
وصلتها من هؤالء لبنانيني وسعوديني مل تكن صحيحة فوجبت
حماسبتهم ،لكن يف كل األحوال فإن االنتخابات النيابية املقبلة
ستكون الفرصة املناسبة للحريري حملاسبة من تآمر من املقربني
واحللفاء ،ومكافأة من قام بفعل الوفاء ،خصوصا أن الظرف
احلالي ال يسمح حبصول أي خضة ضمن تيار املستقبل.

Saturday 25 November 2017
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اســرتاليا يف أسبوع

تأشريتك إىل اسرتاليا يف خطر
والسبب فيسبوك!

بعد أن كان يتم التحقق من
الفيسبوك يف عدد قليل من
التأشريات ،عدلت وزارة اهلجرة
ومحاية احلدود قوانينها لتشمل
غالبية التأشريات املؤقتة.
القانون يعطي وزارة اهلجرة
احلق يف الغاء تأشرية أي
شخص ،اذا ما تبني ان
الشخص قام باإلساءة ألحد عرب
اإلنرتنت على أساس اجلنس
او ميوله اجلنسية او الدين او
اإلثنية.
فبحسب البند املعدل 8303
والذي دخل حيز التنفيذ
يف  18من نوفمرب /تشرين
الثاني ،وسينطبق على كل
طلبات التأشريات بدءا من هذا
التاريخ ،أصبح لوزير اهلجرة
احلق بإلغاء التأشريات يف حال
مت إثبات ان حامل التأشرية
يقوم باملضايقات ،او املالحقة
أو التنمر او الرتهيب أو تهديد
شخص ما حتى لو مل تعترب هذه
التصرفات عمال خمالفا للقانون
وترتتب عليه عقوبة جنائية.
وقد تشمل هذه األنشطة
«خطاب الكراهية» أو التشهري
عرب اإلنرتنت الذي يستهدف
اجملموعات واألفراد على أساس
اجلنس او امليول اجلنسية او
الدين او اإلثنية.
وتعترب زارة اهلجرة ان هذا
الشرط يبعث برسالة واضحة
اىل حاملي التأشريات املؤقتة،
حيث تطلب منهم بشكل علين
ان تكون تصرفاتهم موافقة
للسلوك املقبول من احلكومة
األسرتالية واجملتمع.
بعض التأشريات اليت يتضمنها

هذا الشرط هي:
briDgiNg viSa،parTNer،
TeMporary
Work،
TeMporary aCTiviTy،
viSiTor، TouriST.
اجلدير بالذكر ان السلطات
ألغت أكثر من  47ألف تأشرية
بني متوز/يوليو  2016و نيسان/
أبريل  ،2017ألسباب عديدة
بينها خرق شروط التأشرية
املعطاة.
وكانت دائرة اهلجرة األسرتالية
يف أيلول /سبتمرب  2016قد
قامت برفض طلب تأشرية
ألسرتاليا لشخص من اجلالية
مقارنة
بعد
البنغالدشية
املعلومات اليت أدىل بها يف
الطلب مع املعلومات املوجودة
على حسابه على موقع التواصل
االجتماعي الفيسبوك.
فقد ذكر يف الطلب انه يريد
احلماية بسبب اعتناقه املسيحية
ما يهدد حياته يف بلده األم
األمر الذي تناقضه معلوماته
الشخصية على الفيسبوك اذ
كتب على صفحته يف خانة
الديانة انه مسلم ما شكك
مبصداقية ادعاءاته وخماوفه.
ويعين التعديل على القانون ان
على حامل التأشرية توخي احلذر
عند اإلدالء مبعلومات او اختاذ
أي قرارات بنشر تعليقات او
آراء يف العامل االفرتاضي.
ويبقى لوزارة اهلجرة حرية
التصرف لتحديد اذا ما مت
انتهاك هذا الشرط وان كان
األمر يقتضي الغاء التأشرية
ام ال.
املصدرSbS :

أعالنكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال
0403 482 345

أسرتاليا ر ّحلت وألغت تأشريات اعفاء مشروط من رسوم تسجيل
السيارات يف سيدني
 2000جمرم منذ بدء العمل
بالقانون اجلديد!

انضمت الناشطة يف جمال
مكافحة العنف األسري روزي
باتي إىل العديد من املنظمات
واهليئات اجملتمعية اليت تناشد
وزير اهلجرة ومحاية احلدود
بيرت داتون بعدم ترحيل
السيدة eileeN CreaMer
ّ
املعنف
واليت قتلت زوجها
وأمضت ستة اعوام من فرتة
حمكوميتها.
ويف حني كانت eileeN
 CreaMerأول سيدة يف
والية فكتوريا يتم توجيه تهمة
الـ DeFeNSive HoMiCiDe
أي القتل دفاعًا عن النفس عام
 2008عندما قامت بطعن زوجها
وضربه حتى املوت.
هذا وقد قضت احملكمة بسجن
آيلني ملدة  11عامًا إلثباتها
أن زوجها كان يعتدي عليها
ً
فاضحة
ويعنفها وينشر صورًا
هلا على االنرتنت وجيربها على

ممارسة اجلنس مع رجال آخرين
وضمن جمموعات.
من
قادمة
آيلني
وكون
نيوزيالندة وال حتمل اجلنسية
األسرتالية يسعى اليوم وزير
اهلجرة بيرت داتون غلى ترحيلها
بعد ادخال تعديالت جديدة
على قانون اهلجرة يقضي حبق
السلطات سحب االقامة الدائمة
وترحيل الشخص الذي يتم حبه
اصدار قرار بالسجن ملدة تزيد
عن  12شهرًا اذ سيفشل هؤالء
تلقائيًا مبا يعرف بـ «اختبار
«CHaraCTer
الشخصية»
. »TeST
ومنذ ادخال هذه التعديالت على
قانون اهلجرة قامت اسرتاليا
برتحيل أكثر من  2000شخص
من أعضاء نوادي الدراجات
النارية وجتار املخدرات.
املصدرSbS :

كشفت رئيسة حكومة والية
 NSWغالديس بريجييكليان
سارة لسائقي
عن بشرى
ّ
السيارات الذين يتكبدون
رسوم الطرق املدفوعة الـ
 Tollوالذين يدفعون ما
يزيد عن  $25يف األسبوع
على هذه الطرقات.
وتكمن البشرى السارة يف
أن حكومة  NSWستعفي
السائقني الذين يدفعون ما
يزيد عن  $25يف األسبوع
يف رسوم عبور الطرقات
املدفوعة من رسوم تسجيل
السيارات .Free rego
والطرقات املدفوعة يف
الوالية هي:
M2,
M7,
M4,
M5,
eaSTerN
DiSTribuTor, CroSS
CiTy TuNNel, laNe
Cove TuNNel aND
SyDNey
Harbour

.briDge aND TuNNel
هذا ويدفع سائقو سيدني
ما يصل إىل  $7احيانًا لعبور
هذه الطرقات األمر الذي
اعتربته بريجييكليان يفرض
وليس
السائقني
على
اختياريًا اذ جيرب هؤالء على
استخدام الطرقات املدفوعة
للوصول إىل أماكن عملهم.
ويف حني ختتلف الرسوم بني
الطرقات املدفوعة ويتمتع
بعضها برسوم ثابتة مثل الـ
 M2تفرض رسوم تصل إىل
 $7,16مثل الـ eaSTerN
.DiSTribuTor
ويعترب اعالن حكومة NSW
خربًا سارًا للسائقني يف
املدينة اذ تصل رسوم
تسجيل السيارة يف NSW
إىل  $700حبسب نوعها
وسنة تصنيعها.
املصدرSbS :

هل تود القدوم إىل أسرتاليا للمشاركة ببحث علمي أو
مؤمتر أو حدث فين؟

اعلنت وزارة اهلجرة ومحاية
احلدود مؤخرًا عن تأشرية
جديدة مؤقتة للقدوم إىل
اسرتاليا هي تاشرية النشاط
TeMporary
املؤقت
. 408 aCTiviTy viSa
وحيق للفنانيني والصحفيني
والرياضيني ورجال الدين
األكادميني
والباحثني
وغريهم التقدم للحصول
على هذه التأشرية اليت
ميكن احلصول عليها ملدة
ثالثة اشهر او ستة اشهر.
وحبسب خبرية اهلجرة واللجوء
احملامية إيفا عبد املسيح
قصوعة
اليت حتدثت هلبة
ّ
عن هذه التأشرية اجلديدة
ميكن التقدم للحصول على
التأشرية الكرتونيًا عن طريق
موقع وزارة اهلجرة الرمسي
وختتلف شروط الكفالة هلذه
التأشرية حبسب املدة اليت
ينوي املتقدم هلا امضائها
يف اسرتاليا.
وأهم مامييز هذه التأشرية
هو التالي:
 ميكن التقدم للحصول علىتأشرية النشاط املؤقت من
داخل أو خارج أسرتاليا.

 ميكن التقدم للحصول علىالتأشرية الكرتونيًا بالبحث
عن  408 SubClaSSعلى
موقع وزارة اهلجرة WWW.
borDer.gov.au
 جيب أن يكون الطلبمدعمًا من قبل هيئة اسرتالية
برسالة اذا كانت التأشرية
ملدة  3أشهر أو أقل وبطلب
رمسي اذا كانت املدة 6
اشهر.
 جيب حتديد نوع النشاطالذي تنوي القيام به يف

اسرتاليا واثبات انك تعمل
يف هذا اجملال فأهل الفن
جيب أن يثبتوا ان لديهم
مشروعًا أو فيلمًا أو عم ًال
مسرحيًا ينوون املشاركة
فيه فيما الباحثون عليهم
اثبات أنهم مشاركون يف
دراسة أو حبث علمي مع
احدى املؤسسات التعليمية
األسرتالية.
 ميكن للرياضيني ورجالالدين أيضًا التقدم للحصول

على هذه التاشرية كما انها
تشمل املخرجني واملمثلني
والصحفيني.
التفاصيل
من
للمزيد
بامكانكم زيارة موقع وزارة
اهلجرة:
HTTpS: / / WWW.
borDer. gov. au/
-408/1-Trav/viSa
املصدرSbS :
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اســرتاليا يف أسبوع

انقسام يف صفوف احلكومة الفيدرالية بني
احلريات الدينية وتشريع زواج املثليني

بني حقوق االنسان وتشريع
ومحاية
املثليني
زواج
املؤسسات الدينية وحرية
ممارسة الشعائر املختلفة يقف
وزراء حكومة ترينبول!
حياول احملافظون يف صفوف
احلكومة الفدرالية املطالبة
باملزيد من احلماية للمؤسسات
الدينية وحرية اخليار للمعارضني
لتشريع زواج املثليني يف
وقت يتحضر فيه الربملان
الفدرالي ملناقشة التعديالت
على قانون الزواج يف البالد

واليت تضمنها مشروع قانون
من اعداد السيناتور األحراري
. DEan SMith
ويف حني قال وزير املوارد
أنه
Matt Canavan
سيقوم بإدخال التعديالت
املوافقة ملعاهدة األمم املتحدة
اخلاصة حبرية ممارسة األديان
قال مساعد وزير اخلدمات
االجتماعية ZED SESElja
أنه سيسعى ملنح االهل محاية
كاملة عند اختيار ما يتعلمه
أبناؤهم خبصوص االختالف

اجلنسي.
بدوره اعترب السيناتور األحراري
 DEan SMithاملعد ملشروع
القانون أنه من غري املناسب
احلديث عن احلريات الدينية
ومحاية األهل يف مشروع
قانون خمصص لتشريع زواج
املثليني مضيفًا أن احلديث
عن حقوق األهل سيؤخر من
عملية تشريع زواج املثليني
صوت االسرتاليون
واليت
ّ
لصاحلها بشكل واضح.
املصدر :اس بي اس

«كوجي» من أفضل شواطئ سيدني

تفوق شاطئ  COOGEEعلى
أشهر شاطئ يف سيدني
ضمن قائمة جديدة ألكثر
مناطق سيدني جذبا للسياح.
وتبوأ شاطئ  COOGEEاملركز
األول يف شواطئ سيدني كما
وحصل على املرتبة اخلامسة
يف قائمة أفضل األشياء اليت
ميكن القيام بها يف املدينة،
حبسب موقع الكرتوني أمريكي
خاص بتقييم أفضل مواقع
العطل واالجازات.

ومن املفاجئ أن شاطئ بونداي
الذي يعترب قبلة السواح ،جاء
يف املرتبة العاشرة ،وسبقه
أيضا شاطئ  Manlyالذي
جاء يف املرتبة السابعة.
مميزات الشاطئ حبسب املوقع
اإللكرتوني:
أقل اكتظاظا من بونداي،
ومياهه أكثر هدوءا ،كما وأن
بونداي معروف أكثر بارتياده
من قبل من يريد ركوب األمواج
والسباحة ،بينما يفضل كوجي

من يريد الراحة واالسرتخاء.
وقد بنا املوقع نتائجه على
حتليل أكثر من  300وجهة
سياحية حبسب آراء آالف
السياح ،وحتليالت اخلرباء.
ومما قاله بعض الزوار أنه
قريب جدا من مواقف السيارات
وتوجد قربه مطاعم وقهاوي،
وأراض خضراء وأشجار وارفة
الظالل حيث يستلقي الزوار
حتتها.
املصدر :اس بي اس

تورنبول يلمح اىل احتمال قبول ارسال 150
الجئا من مانوس اىل نيوزلندة

أعلن رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول ان العرض الذي
تقدمت به نيوزلندة الستقبال
 150الجئا من جزيرة مانوس هو
امر ممكن ولكنه مل يتم االتفاق
عليه بعد.
تصرحيات ترينبول اليت جاءت

زلزال بقوة  7درجات
يتسبب يف موجات
«تسونامي» قرب
أسرتاليا

ذكرت هيئة املسح اجليولوجي
األمريكية أن زلزاال بلغت
قوته  7درجات على مقياس
رخيرت ضرب صباح اليوم
االثنني قبالة ساحل كاليدونيا
اجلديدة ،وهي منطقة فرنسية
يف جنوب احمليط اهلادئ.
وكان مركز الزلزال يقع على
بعد  82كيلومرتا شرقا-مشال
شرق بلدة تادين يف «لوياليت
كاليدونيا
يف
أيالندز»
اجلديدة ،اليت تقع ضمن
منطقة حلقة النار يف جنوب
احمليط اهلادئ.
وقال مركز التحذير من موجات
«تسونامي»
العاتية
املد
يف هاواي إن الزلزال الذى
وقع على عمق ضحل يبلغ 10
كيلومرتات حتت قاع البحر أثار
موجات تسونامي.
وحذر املركز من «موجات
تسونامي خطرة» على السواحل
الواقعة على بعد  300كيلومرت
من مركز الزلزال.
وحدثت هزة ارتدادية بعد
الزلزال الرئيسي بلغت قوتها
1ر 5درجة كان مركزها يقع
على بعد حوالي  14كيلومرتا
من الشاطئ وعلى نفس
العمق.
ومل ترد على الفور تقارير
بشأن األضرار.
وتقع كاليدونيا اجلديدة ،اليت
تشتهر برتدد السياح على
شواطئها وشعابها املرجانية،
على بعد حوالي  1500كيلومرت
شرقي أسرتاليا.

يف مقابلة له مع نيل ميتشل
من راديو  3aWصباح اجلمعة
محلت نربة اخف حدة عما سبق
فيما خيص العرض النيوزلندي.
الوزراء
رئيس
واضاف
االسرتالي «انه من احملتمل ان
حيدث ذلك يف املستقبل ولكنه
مل يتم االتفاق عليه بعد على
املدى القريب».
وبدال من احلل النيوزلندي تركز
اسرتاليا حاليا على اتفاق اعادة
التوطني الالجئني يف الواليات
املتحدة والذي قد يشمل 1250
الجئا.

ومت بالفعل ارسال  54الجئ
حتى االن اىل الواليات املتحدة
من مراكز االحتجاز يف ناورو
وبابوا نيو غيين.
وكانت رئيسة وزراء نيوزلندة
قد
jaCinDa arDErn
انتقدت اسرتاليا يف طريقة
تعاملها مع اغالق مركز االحتجاز
يف جزيرة مانوس.
وعرضت اخذ  150الجئ من
مانوس بعد اغالق املركز
املوجود يف اجلزيرة اواخر
الشهر املاضي.
املصدر :اس بي اس

السجن  33سنة مع النفاذ
المين تركماني لقتله
حممود حروق

اصدرت احملكمة العليا يف
نيو ساوث ويلز حكما بالسجن
خلمسة واربعني عامًا على امين
تركماني على ان ميضي منها
 33سنة خلف القضبان لقتله
واغتصابه صديقه ذو الستة
عشر عامًا حممود حروق.
وكانت هيئة احمللفني قد
وجدت تركماني مذنبًا يف التهم
املوجهة اليه بقتل حروق يف
آب اغسطس املاضي اال انه
مل يقر بذنبه داخل احملكمة.
وقالت قاضية احملكمة العليا
 luCy MCCalluMبان

القضية معقدة الن الفاعل مل
يقدم اي تفسري لفعلته.
ويف حكمها الذي اصدرته
اليوم قالت القاضية بان
وحشية اجلرمية تركت اثرًا بالغًا
على عائلة الضحية.
واكدت انها كانت تفكر بسجن
املدان مدى احلياة اال انها
اخذت بنظر االعتبار عمره.
وبهذا احلكم الذي صدر اليوم
يسدل الستار على جرمية قتل
حممود حروق.
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
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مـقاالت وتحقيقات

وزير االتصاالت يصرخ:

أنا فوق القضاء ...أنا فوق
الرقابة النيابية

مل يعد وزير االتصاالت
اجلراح جيد غري
مجال
ّ
للرد
الصراخ والتهويلّ ،
ّ
على احلملة الوطنية اليت
قادتها جلنة االتصاالت
السرتداد
النيابية،
حق الدولة يف قطاع
ومحاية
االتصاالت
هيئة «أوجريو» .فمنذ
أشهر ،أصدر الوزير (تصوير مروان بوحيدر)
قرارين بإعطاء تراخيص
ملد شبكات
لشركيت «جي دي اس» و»وايفز» ّ
ألياف ضوئية.
وهذه الشبكات ستنقل قطاع االتصاالت يف لبنان
إىل مستوى جديد من التطور ،جلهة السعات
والسرعة واألمان .وهي مبثابة منجم ال ينضب،
ستصب يف خزينة الدولة .ورغم
كانت إيراداته
ّ
أن هيئة «أوجريو» بدأت تنفيذ املشروع ،وأجنزت
البنى التحتية الالزمة له ،وكانت إيراداته ستذهب
كاملة إىل الدولة اللبنانية ،فإن اجلراح منح شركة
«جي دي اس»  %80من عائدات أعماهلا اليت
ستستغل منشآت الدولة (مقابل  20للدولة).
كذلك منح الوزير شركة «وايفز»  %60من عائدات
مرسوم قديم
أعماهلا يف امللك العام ،مستندًا إىل
ٍ
صادر قبل  21عامًا ،ومن املفرتض أنه سقط بعد
صدور قانون تنظيم قطاع االتصاالت .غري أن
يؤديان ّإال إىل ضرب
قراري الوزير ،اللذين ال
ّ
َ
«أوجريو» وقطاع االتصاالت اللبناني ملصلحة
اخلاصة ،يواجهان طعنني أمام جملس
الشركات
ّ
شورى الدولة إللغائهما .ويف هذه األثناء،
ّ
اجلراح
تكشفت فضيحة جديدة حول ما يقوم به
ّ
من إعطاء «جي دي اس» مواد ومستلزمات متلكها
الدولة اللبنانية ،من دون مقابل ،ومن دون آلية
قانونية تكفل ذلك.
وبعدما كشفت الزميلة «األخبار» هذه الفضيحة،
أبدت جلنة االتصاالت النيابية اهتمامًا كبريًا
بالقضية ،من ضمن مهماتها يف العمل الرقابي
واحلفاظ على امللك العام.
واستحصل ّ
النواب على معلومات جديدة تفضح
اجلراح ،ما دفع النيابة العامة املالية
ممارسات
ّ
للتحرك والتحقيق يف األمر ،وصو ً
ال إىل استدعاء
ّ
اجلراح لالستماع إليه ،واليت كانت أص ًال يف أجواء
مدير
اجلراح نفسه
أزمة «أوجريو» بعدما اتهم
َ
ّ
اهليئة ،عماد كريدية ،بهدر املال العام واستغالل
الوظيفة.
ووردت اتهامات اجلراح يف كتاب رمسي بعث به
إىل كريدية يوم  26تشرين األول املاضي ،قبل
أن يرتاجع عن اتهاماته بضغط من الرئيس سعد
احلريري .غري أن اجلراح ،بدل أن يكشف أوراقه
بشفافية مبا أنه «بريء» ،فقد صوابه أمس وأعلن
مترده على طلب القاضي علي إبراهيم االستماع
ّ
كالميًا خيرج عن
وشن بدل ذلك هجومًا
إليه،
ّ
ّ
اآلداب ّ
حبق رئيس جلنة االتصاالت النيابية حسن
تعمد اهلجوم على نواب اللجنة
فضل اهلل ،بعد أن ّ
اآلخرين يف األيام املاضية.
النواب
أما آخر إبداعات اجلراح ،فهو اتهام
ّ
بـ»العمل عند الزميلة األخبار»ّ ،
ظنًا منه أن هذا
التهويل خييف «األخبار» وحيرج ّ
النواب الذين ال
اجلراح،
يقومون ّإال بواجبهم .أما أغرب ما قام به
ّ
رده على أسئلة جملس شورى الدولة له
فهو ّ
حول الفارق بني احلصتني اللتني منحهما لكل
من «جي دي اس» و»وايفز» من اإليرادات
( 80يف املئة لألوىل ،و 60يف املئة للثانية).
فقد قال اجلراح إن «وايفز» حصلت على خدمة
« ،»VIDEO BROADCASTINGو»قد يكون هذا
األمر هو الفارق بني النسبتني»! فإذا كان الوزير
ّ
املعين األول ،ال يعرف سبب الفرق بني
وهو
ما ستحصل عليه كل من الشركتني ،ويستخدم
مصطلح «قد يكون» ،فهل يعقل أن تصمت
ّ
تتدخل النيابة
جلنة االتصاالت النيابية ،وأن ال
املالية وأن ال ّ
يتخذ جملس شورى الدولة
العامة
ّ
قرارًا بوقف تنفيذ قراري الوزير إىل حني البت
بإبطاهلما؟

النيابة العامّة تستدعي اجل ّراح« :أوجريو يف خطر»
فراس الشويف
ال تزال الفضيحة اليت كشفتها «األخبار» يف وزارة
االتصاالت تتفاعل .ويوم أمس استدعت النيابة
اجلراح لالستماع إليه.
العامة املالية الوزير مجال
ّ
ردت على الفضيحة بتوضيح ،ويف ما
«أوجريو» ّ
رد «أوجريو»
يأتي تعليق من «األخبار» على ّ
كشفت الزميلة «األخبار» قبل أيام عن فضيحة
حتصل يف وزارة االتصاالت وهيئة «أوجريو»،
اجلراح معدات
جلهة إعطاء وزير االتصاالت مجال
ّ
وأسالك مملوكة من قبل الدولة اللبنانية لشركة
خاصة ،بذريعة قيام هذه الشركة بأعمال ملصلحة
ّ
هيئة «أوجريو» يف مقال بعنوان «فضيحة جديدة
معدات أوجريو لشركة
اجلراح مينح ّ
يف االتصاالتّ :
خاصة» (العدد  3324الثالثاء  14تشرين الثاني
.)2017
مادة أساسية
وحتولت معطيات «األخبار» إىل
ّ
ّ
للنقاش خالل جلسة جلنة االتصاالت النيابية
عدد من ّ
النواب
الثالثاء املاضي ،بعد أن طرح
ٌ
اجلراح.
جمموعة من التساؤالت واملعلومات على
ّ
العامة املالية
حتركت النيابة
وتطور األمر حتى
ّ
ّ
ّ
واستدعت الوزير لالستماع إليه ،على األرجح يوم
ٍ
عدد من
االثنني املقبل ،بعد أن استمعت إىل
ّ
ردت على
موظفي «أوجريو»ّ .إال أن أوجريوّ ،
مقال «األخبار» بتوضيح بعض ّ
النقاط اليت مل
توافق عليها يف املقال.
نص يف
وجاء يف ّ
رد أوجريو ،أن القرار ّ 1/365
املادة الثالثة الفقرة  4علي ما يأتي« :يف حال
طلبت الوزارة تقوم شركة غلوبال داتا سرفيس
بتمديد اآللياف البصرية الضرورية واملقدمة من
قبل الوزارة على نفقة الشركة مبوازاة متديدها
لشبكتها ويف  SUBDUCTمنفصل» .وسندًا
إىل ما ورد أعالهُ ،ح ِّدد مسار للكابل رقم  1يف
منطقة احلمرا من قبل املديرية العامة لإلنشاء
والتجهيز لشركة  GDSعلى سبيل التجربة ،على
أن يكون التنفيذ وفقًا للمخططات املوضوعة من
قبل  ،GDSوعلى أن تقوم الوحدات املختصة
يف وزارة االتصاالت وأوجريو مبتابعة التنفيذ.
أمري شغل رقم 55037
وتالزم ذلك مع إعداد َ
للكابل رقم  2يف احلمرا ورقم  55038للكابل رقم
 1يف األشرفية من قبل املديرية العامة لإلنشاء
ُ
لينفذا بواسطتها وفقًا
والتجهيز ،أرسال إىل أوجريو ُ
للمخططات ،وعلى أن تقوم الوحدات املختصة يف
املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز مبتابعة التنفيذ
وفقًا لألصول والقوانني وإعداد التقارير الالزمة
الستخالص العرب.

رد أوجريو ،بالتأكيد أنه بتاريخ 2017/10/09
وتابع ّ
تبلغت اهليئة الكتاب رقم /4845ا /والصادر عن
وزير االتصاالت ،حيث طلب فيه سندًا للفقرة
رقم  4من املادة الثالثة من القرار  1/365تاريخ
 2017/05/11ما يأتي« :يطلب منكم بالتنسيق
مع املدير العام لإلنشاء والتجهيز ،تسليم شركة
 GDSما يلزم من كميات الكوابل هلذه املرحلة
وألية مرحلة مستقبلية ليصار متديدها حلساب
الرد أن «هذا
الوزارة على نفقة الشركة» .وتابع
ّ
ما مت إجراؤه ،حيث عمدت أوجريو إىل تسليم
 GDSالتجهيزات مبوجب رخصة استالم على سبيل
األمانة ،ومت تسجيلها يف قيود اهليئة حتت هذا
ّ
وأكد
البند خالفًا ملا ورد تفصي ًال يف املقال».
الرد أن «هذه الكميات اليت استلمتها الشركة
ّ
من مستودعات اهليئة يف بئر حسن جاء وفقًا
جلداول الكميات املعدة من قبل املديرية العامة
لإلنشاء والتجهيز وقد مت تسليمها لتنفيذ األشغال
العائدة ألوجريو على أن تشرف اهليئة على تنفيذ
األشغال ،وتقوم مديرية التدقيق الداخلي بإجراء
الكيول النهائية ليتم احتساب الكميات املنفذة
َّ
املسلمة لـ  GDSوالفائض
من أصل الكميات
تقوم الشركة بإعادته إىل مستودعات اهليئة».
رد أوجريو:
ويف ما يأتي تعليق «األخبار» على ّ
رد أوجريو ،أن يشري إىل أن اهليئة
أعد ّ
فات من ّ
قامت بسحب مواد وجتهيزات تبلغ قيمتها أكثر من
مليوني دوالر من مستودعاتها ،وقامت بتسليمها

جمانًا ومن دون أي بدل مالي
خالفًا لألصول والقوانني
اإلدارية واملالية اليت ترعى
عمل اهليئة إىل شركة خاصة
تدعى  GDSتعمل يف جمال
االتصاالت وتنافس هيئة
أوجريو يف سوق االتصاالت
ّ
رد
الرقمية.
ويؤكد مضمون ّ
أوجريو أن اجلراح أرسل بتاريخ
 2017/09/15إحالة إدارية إىل
أوجريو يطلب فيها تزويد
 GDSمن حساب اهليئة،
وعلى نفقتها من املال العام
عرب ابتكار بدعة مالية ال سابق ال يحق للجراح أن يطلب من الهيئة تسليم جزء من ممتلكاتها ألي جهة أخرى
هلا يف تاريخ هيئة أوجريو
(هيثم املوسوي)
منذ إنشائها عام  1972ولغاية تارخيه ،وهي فتح
مركز «تكلفة» و»خط حماسيب» جديد خيصص لـ
 GDSيف الدفاتر احلسابية للهيئة ويف قيودها
الستالم املواد من قبل هذه الشركة كواحدة من
املديريات الداخلية التابعة للهيئة ،ما أدى إىل
إفراغ خمزون اهليئة من هذه املواد ،ما يعين عمليًا
عدم قدرة أوجريو حاليًا ومستقب ًال على منافسة
الرد أن املدير العام بالوكالة يف
 .GDSويثّبت ّ
أوجريو أمحد رمالوي ،مل يلتزم بتسليم كميات
التجهيزات واملعدات واملواد وأطوال الكوابل
الضوئية اليت مت حتديدها يف اجلداول املرفقة
بإحالة اجلراح تاريخ  ،2017/09/15بل قام مببادرة
شخصية منه ،وأثناء غياب املدير العام األصيل
عماد كريدية بتسليم  GDSأضعافًا مضاعفة من
الكميات ،تصل يف بعض البنود واملواد إىل 20
ضعفًا ،وذلك حبجة أن مديرية التدقيق الداخلي
يف أوجريو اليت يرأسها رمالوي نفسه ،سوف
تقوم الحقًا بتحديد الكميات املستعملة وتسرتد
رد اهليئة السبب
الكميات املتبقية .وهنا أغفل ّ
الذي قام من أجله اجلراح بتحديد قيمة املبالغ
املالية للمواد الواردة يف اجلداول املرفقة بإحالته
تاريخ  ،2017/09/15واملقدرة حبوالي  180ألف
ّ
ستسلم الشركة
دوالر أمريكي ،طاملا أن أوجريو
أضعافًا مضاعفة من كميات املواد تصل قيمتها
إىل حوالي مليونني دوالر من دون العودة إىل
طلب موافقة اجلراح أو إعالمه باألمر .ما الفائدة
إذن والغاية من حتديد القيمة املالية للمواد اليت
وردت يف إحالة اجلراح؟
وجيزم رد أوجريو مبا ال يقبل اجلدل ،أن
التجهيزات اليت مت تسليمها إىل  ،GDSهدفها
تأمني احتياجات  GDSاخلاصة بها لتنفيذ أعمال
الكابل رقم  -1-يف منطقة احلمراء يف بريوت
والعائد لـ GDSوليس ألية أعمال أو كوابل خاصة
بأوجريو وال عالقة ألوجريو بهذه األعمال اليت
تنفذها الشركة .كما ّ
يؤكد أن الكوابل اليت تعود
ألوجريو والحتياجات املشرتكني العائدين للهيئة،
إمنا تقوم اهليئة بتنفيذها وليس مطلقًا .GDS
فقد جاء يف رد اهليئة أن خمططات ودراسات
الكابل رقم  -2-يف منطقة احلمراء موضوع
أمر الشغل رقم  55037والكابل رقم  -1-يف
األشرفية موضوع أمر الشغل رقم  ،55038قد مت
إرساهلا من قبل املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز
ألوجريو ،حتى تقوم اهليئة بتنفيذها ،ما يعين أن
 GDSال عالقة هلا بتنفيذ كوابل أوجريو ال من
قريب وال من بعيد ،ما جاء أيضًا يف مقالنا.
رد أوجريو إىل الكتاب رقم /4845
واألهم ،يشري ّ
أ/و الذي وجهه اجلراح بتاريخ الحق ألعمال سحب
املواد وتسليمها ،وهو تاريخ  ،2017/10/09يف
حني أن أوامر السحب والتسليم قد متت بتاريخ
 .2017/09/19وفات من قام بإعداد الرد ،أن
تسليم املواد من مستودعات اهليئة بكميات
بناء ألمر
مضاعفة أضعافًا عديدة للشركة ،جاء
ً
تسليم مواد قام بإعداده وتوقيعه رمالوي بتاريخ
 ،2017/09/04وهو تاريخ سابق لتاريخ كتاب
اجلراح املشار إليه بأكثر من شهر ،وأن اإلحالة
اإلدارية الداخلية ضمن أوجريو املوجهة بتوقيع
رمالوي إىل املديرية املالية بغية تسليم الئحة

املعدات املضاعفة وإىل مديرية الشبكات يف
اهليئة وإىل شركة  GDSهي بتاريخ ،2017/09/19
وهو أيضًا تاريخ سابق لكتاب الوزير حبوالي 20
يومًا.
صحيح أنه جاء يف قرار الوزير رقم  1/365يف
املادة الثالثة ،الفقرة « :4يف حال طلبت الوزارة
تقوم الشركة بتمديد االلياف البصرية الضرورية
واملقدمة من قبل الوزارة على نفقة الشركة»،
أعد الرد أن هذا االمر مشروط حبالة
لكن فات من ّ
واحدة ،هي «إذا طلبت الوزارة» ،ولكن رد أوجريو
أهمل اإلشارة إىل أنه ال يوجد أي طلب وارد من
أوجريو أو املديرية العامة لإلنشاء والتجهيز أو من
املديرية العامة لالستثمار والصيانة إىل الشركة
أو إىل الوزير ،يطلب مساندة  GDSللهيئة يف
تنفيذ أو متديد ألياف ضوئية لصاحل الوزارة
أو أوجريو .كما أن إحالة املدير العام لإلنشاء
والتجهيز املهندس ناجي أندراوس للجراح ،بدأت
بعبارة «وفقًا لتوجيهاتكم (أي توجيهات الوزير)»،
ومل تشر أو تستند إىل أي طلب بهذا الشأن وارد
من الوزارة أو من أوجريو.
رد أوجريو ،أن هذه اهليئة تتمتع
وغاب عن ّ
باالستقاللني اإلداري واملالي ،وال حيق لوزير
االتصاالت أن يطلب إليها أن تسلم جزءًا من
ممتلكاتها العائدة للدولة إىل أية جهة أخرى.
كما ميكن اهليئة أن ترفض تنفيذ هذا الطلب
لعدم قانونيته وملخالفته النظام املالي العائد
للهيئة ولقانون احملاسبة العمومية .كما أن املادة
اخلامسة من قانون إنشاء اهليئة رقم ،1972/21
تنص على وجوب عرض مشاريع املوازنة وقطع
احلساب واحملاسبة على كل من وزيري املالية
واالتصاالت.

الوزير يتحرّش باملوتى

رد النائب سامر سعادة أمس على وزير
ّ
ّ
مؤكدًا أن «القانون
اجلراح،
مجال
االتصاالت
ّ
ال يسمح أص ًال ببيع معدات كانت للدولة وقد
اشرتتها ودفعت مثنها فكيف إذا كان املوضوع
خاصة،
تسليم هذه املعدات باألمانة إىل شركة
ّ
فهذا املوضوع وحده يشكل خمالفة مالية وفضيحة
حجة تسليم  8آالف
كربى» .وسأل سعادة« :ما ّ
كلم من اآللياف الضوئية من نوع  4فيربا بينما
الدراسة ال حتتوي على أي مرت من هذا النوع؟»،
ّ
مؤكدًا أن «اهلدف واضح ،وهو تفريغ هيئة
أوجريو من معداتها» .وسأل سعادة :ماذا حيصل
يف مصلحة الدروس ،من توظيف لألبناء ومن بيع
خلرائط ودروس تدرس على حساب «أوجريو»
واملالية العامة ،ومن يقوم ببيع هذه اخلرائط من
حتت الطاولة؟ وختم سعادة« :مبا أن أوجريو متلك
بناء لطلبها
األموال الالزمة والوزارة حصلت عليها ً
يف املوازنة ومتلك املعدات واملوارد البشرية،
مبد الشبكات وما احلاجة لشركة
ملاذا ال تقوم هي ّ
اجلراح إال
من
كان
فما
بذلك؟».
خاصة للقيام
ّ
رد على سعادة ،عائدًا إىل أيام والده الوزير
أن ّ
الراحل جورج سعادة قائ ًال« :سيكون مبقدور
املواطن البناني احلصول على ّ
خط ثابت من دون
أن يدفع قرشًا واحدًا ،بعكس ما كان حيصل أيام
يتوجب على املواطن أن يدفع
والدك عندما كان
ّ
 3أو  4آالف دوالر».
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مقاالت وتـحقيقات

أسعار الفائدة إىل ارتفاع

سالمة يطلق معركة «الوقوف يف وجه
الطلب على الدوالر»
محمد وهبة

انتهت عملية استبدال السندات اليت نفذتها وزارة املال االثنني،
إىل حصول مصرف لبنان على سندات «يوروبوندز» بقيمة  1.7مليار
أن «املركزي» قد
دوالر ،ما دفع بعض املصرفيني إىل االستنتاج ّ
ّ
ينفذ هندسات الستقطاب الدوالرات من اخلارج وتعويض النزف
ّ
تدخل بائعًا للدوالر مببلغ 3
يف احتياطاته بالعمالت األجنبية بعدما
وسجل خروج  1.2مليار من لبنان .لكن املصارف
مليارات دوالر
ّ
ّ
ينصب على
تبلغت من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن الرتكيز
ّ
«الوقوف يف وجه الطلب على الدوالر» مبا يتطلبه األمر من «إغراء
الزبائن بفائدة أعلى».
أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،معركة «الوقوف يف وجه
الطلب على الدوالر» ،طالبًا من املصارف رفع الفائدة إىل %10
و %11وصو ً
ال إىل  %15إذا أمكن (وصلت الفائدة على الودائع
على اللرية إىل  %15يف األيام اليت تلت اغتيال الرئيس رفيق
احلريري).
وحبسب مصادر مصرفية مطلعة ،فإن جمموعة مؤشرات دفعت
احلاكم حنو هذا اخليار الذي قد تكون له تبعات سوقية خطرية ،مع
تسجيل جممل الطلب على الدوالر ما جمموعه  3مليارات دوالر بني
 4تشرين الثاني اجلاري و 20منه ،واستمرار الطلب بوترية مقلقة
رغم كل اإلجراءات اليت بدأ مصرف لبنان تنفيذها منذ اليوم األول
لألزمة .إذ عاد الطلب أمس إىل االرتفاع ،مسج ًال  300مليون دوالر،
تبني أن  1.2مليار دوالر خرجت من لبنان.
فيما ّ
طلب سالمة جاء االثنني املاضي يف اللقاء الشهري مع جملس إدارة
مجعية املصارف ،الذي أبلغهم فيه أنه «ال جيب تشتيت اجلهود»،
وأن هناك أولوية «للوقوف يف وجه الطلب على الدوالر» ،حتى
وحتدث
لو تطلب األمر «إغراء الزبائن بفائدة أعلى على اللرية».
ّ
عن مواصلة سياسة االمتناع عن حسم السندات واالمتناع عن
تعويم السوق باللرية حتى ال تستعمل لتمويل الطلب على الدوالر،
وبالتالي على املصارف أن تقوم مبا يلزم للحصول على السيولة
الالزمة.
وامتد لثالث
وحبسب مصادر مصرفية ،فإن اللقاء كان طوي ًال
ّ
ساعات .وحاولت املصارف أن تناقش خماطر تعويم السوق باللرية
مع ارتفاع فائدة اإلنرتبنك إىل  ،%120لكن سالمة كان حامسًا
وعرض تنفيذ هندسات تتضمن استبدال سندات الـ»يوروبوندز»
اليت حصل عليها من وزارة املال يف العمليات األخرية ،وهي
سندات تستحق بعد  10سنوات ،مقابل استقطاب دوالرات طازجة
وتقديم السيولة باللرية للمصارف .إال أن املصارف مل ِ
تبد اهتمامًا
بهذه اهلندسة ،باستثناء مصرف واحد.
حتدث سالمة عن سبب نقص السيولة الذي
وحبسب املصادر،
ّ
أصاب غالبية املصارف ،مشريًا إىل أن املصارف ّ
وظفت جزءًا كبريًا
من سيولتها باللرية بأدوات مالية طويلة األمد ،رغم أن لديها
ودائع واستحقاقات قصرية األمد ،منتقدًا ما قامت به يوم تنفيذ
اهلندسات املالية واجنرافها حنو مغريات األرباح .إذ رفعت أسعار
الفوائد على الودائع بالدوالر بصورة غري م ّربرة لتوسيع استفادتها
من التوظيفات لديه باللرية .سلوك املصارف ّ
قلص اهلامش بني
حد أن الفائدة على
الفائدة على اللرية والفائدة على الدوالر إىل ّ
الدوالر صارت مغرية أكثر.
أن املبالغ الناشئة عن
عندها ّ
رد بعض املصرفيني باإلشارة إىل ّ
حتويل الودائع من اللرية إىل الدوالر بسبب األزمة احلالية تعود إىل
مصرف لبنان ،وبالتالي فال داعي هلذه اإلجراءات القاسية .إال أن
أصر على أنه جيب «ضبط التصرفات».
سالمة
ّ
ونقل سالمة للمصارف أجواء اتصاالته باملؤسسات املالية العاملية
اليت أبلغته أن االستقرار يف لبنان ّ
خط أمحر أكثر من أي وقت
مضى بسبب «وجود مليون ونصف مليون نازح سوري» ،مشريًا إىل
أن حجم األزمة احلالية «ليس كما يبدو على وجوهكم».
وكان مصرف لبنان قد اختذ إجراءات لضبط الطلب على الدوالر
اجملمدة قبل االستحقاق،
ومنع حسم السندات ،وحتريك احلسابات
ّ
ويفرض تسديد املبالغ فورًا لشراء الدوالرات .عندها مل يعد بإمكان
اجملمدة
اجملمدة قبل استحقاقات الودائع
أي مودع حتريك حساباته
ّ
ّ
مرة كل مخسة أيام تقريبًا ،وهو ما جعل الطلب
اليت تأتي
ّ
مبعدل ّ
ّ
ّ
متقطعة.
منظمًا على فرتات
اجملمدة ،مل يكن أمام املصارف سوى
وعند استحقاق الوديعة
ّ
خيارين :قبول طلب التحويل على الدوالر وتنفيذ العملية حلساب
الزبون ،أو إغراء الزبون بفوائد أعلى من الفوائد الرائجة بهدف
أدى إىل ارتفاع أسعار الفائدة إىل
إبقاء وديعته باللرية ،وهو ما ّ
.%9
وبسبب ما فرضه مصرف لبنان جلهة تسديد مثن شراء الدوالرات
فورًا ،فإن املصارف كانت حتتاج إىل السيولة لتنفيذ عمليات

رياض سالمة ّ
يحث املصارف على رفع الفائدة إىل ( %15هيثم املوسوي)

التحويل من اللرية إىل الدوالر .لكن السيولة املطلوبة يف السوق
أدى إىل رفع فائدة اإلنرتبنك
مل تكن متوافرة لدى املصارف ،ما ّ
من  %4إىل  ،%120وقد اخنفضت قلي ًال أمس إىل  .%105وحبسب
مصادر مصرفية ،فإن عددًا حمدودًا من املصارف كان لديه سيولة
إلقراض املصارف األخرى بفوائد باهظة ،وال يتوقع أن تنخفض
فائدة اإلنرتبنك قريبًا.
يعدها املصرفيون «مقبولة» ،أي إن معدل الطلب
هذه احلصيلة
ّ
اليومي على الدوالر يف ظل أزمة كهذه يبلغ  273مليون دوالر ،إال
أن املقلق يكمن يف استمرار هذه الوترية من الطلب واستنزاف
احتياطات مصرف لبنان.
وقبل ساعات على لقاء سالمة باملصارف وتشجيع رفع الفائدة،
كانت وزارة املال قد أعلنت انتهاء العمليات املالية مع مصرف
لبنان ،وهي عملية مماثلة ملا نفذ يف آذار املاضي ،وقد استعملها
مصرف لبنان لتنفيذ هندسات مالية واسعة مع املصارف ومنحها
أرباحًا إضافية بقيمة  5مليارات دوالر.
وزارة املال أعلنت أنها أصدرت سندات «يوروبوندز» بقيمة 1.7
مليار دوالر اكتتب بها كلها مصرف لبنان ويدفع مثن االكتتاب
فيها من خالل إطفاء سندات خزينة بقيمة  2562مليار لرية.
سندات اخلزينة اليت كان حيملها مصرف لبنان كانت قد ُأصدرت
ّ
تستحق بني العامني  2018و،2025
بني عامي  2011و ،2017وهي
ّ
تستحق يف السنتني املقبلتني .ويف املقابل،
بينها حنو  2000مليار
توزعت سندات الـ «يوروبوندز» اجلديدة على شطرين :سندات
ّ
بقيمة مليار دوالر تستحق عام  2031بفائدة  ،%7.15وسندات
بقيمة  700مليون دوالر أمريكي تستحق عام  2028بفائدة .%7
«وقد جاءت الفائدة مماثلة لعوائد اليوروبوندز اللبنانية املتداولة
عامليًا يف األشهر املاضية وقريبة لفوائد اإلصدار الذي أجنزته
وزارة املال يف آذار املاضي».
مددت آجال استحقاق %2
وبهذه العملية ،تكون وزارة املال قد ّ
من إمجالي الدين العام بـ 10.27سنة ليصبح إمجالي الدين بالعملة
األجنبية  %40مقابل  %60بالعملة احمللية ،وهو التوزيع الذين
تطمح إليه الوزارة من خالل اسرتاجتيتها إلدارة الدين العام.
علمًا بأن االستبدال ال ينتج انتقال أموال نقدية بني وزارة املال
يغري فقط
ومصرف لبنان ،وال
يسبب ارتفاعًا يف الدين العام ،بل ّ
ّ
ّ
ويوفر ملصرف لبنان احتياطات إضافية بالعملة األجنبية
يف تكوينه،
من خالل سندات جديدة إلدارة السيولة يف السوق احمللية.
ما مل تقله الوزارة يف بيانها أالثنني ،أن عملية االستبدال تتضمن
مرحلة ثانية .إذ إنها فرضت على مصرف لبنان أن يكتتب بسندات
خزينة تصدرها الوزارة بقيمة إمجالية تبلغ  3000مليار لرية وبفائدة
 .%1الوفر احملقق من هذه العملية ،حبسب مصادر مطلعة ،يبلغ 6
نقاط مئوية ،أي ما يوازي  180مليار لرية ،وإذا احتسبنا أجل السند
الوسطي الذي ميتد على  7سنوات ،فإن الوفر اإلمجالي املتوقع من
هذه العملية يصل إىل  1130مليار لرية.

انتخابات الرئاسة املصرية..

عمرو موسى ينسحب وأمحد شفيق يناور
جالل خريت

باتت أحادية وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي منافسًا وحيدًا يف
انتخابات عام  2018غري واقعية .حتى العقبات اليت قد متنع احملامي
احلقوقي خالد علي من تقديم أوراقه للرتشح ،بسبب «قضية الفعل
الفاضح» ،اليت أدين بها ،لن جتعل من اجلنرال املصري مرشحًا وحيدًا،
فالفريق أمحد شفيقِ ،
وصيف انتخابات عام  ،2012بدأ مناورة سياسية
جلس النبض يف الشارع بشأن مسألة ترشحه ،يف وقت أعلن فيه رئيس
جلنة إعداد الدستور واملرشح الرئاسي يف انتخابات عام  2012عمرو
موسى عدم ترشحه لالنتخابات.
وقال موسى يف لقاء يف «حزب الوفد» املصري ،الذي يرتأسه شرفيًا،
إنه لن خيوض سباق االنتخابات اليت سيتم تقديم األوراق اخلاصة بها
يف آذار املقبل ،على أن جترى االنتخابات يف نيسان وأيار املقبلني،
مؤكدًا أن لديه أسبابه اليت متنعه من خوض السباق واليت قد تكون
«سياسية».
وأبدى موسى تأييده لتصرحيات السيسي حول عدم تعديل مدة الرئاسة
يف الدستور ،واليت تنص على أحقية الرئيس يف احلكم لفرتتني فقط،
مدة كل منهما أربع سنوات لتكون االنتخابات الرئاسية املقبلة هى آخر
انتخابات حيق للسيسي الرتشح فيها ،وفقًا للدستور احلالي الذي توقف
احلديث عن املطالبة بتعديله خالل الفرتة احلالية ،بعد مطالبات من
الغالبية الربملانية مدعومة جبهات سيادية.
يف املقابل ،بدأ الفريق أمحد شفيق محلة «جس نبض» ملعرفة االنطباعات
واآلراء حول ترشحه على املستوى السياسي ،بعدما حل يف املرتبة
الثانية يف انتخابات عام  ،2012خلف الرئيس «اإلخواني» املعزول حممد
مرسي ،وبعد فرتة إقامة طويلة يف اإلمارات ،منذ انتهاء تلك االنتخابات
ورفع على
برأت ساحته من غالبيتهاُ ،
خوفًا من املالحقات القضائية ،اليت ّ
أثرها امسه من قوائم الرتقب والوصول.
وأطلق قياديون من الفريق السياسي املؤيد لشفيق تصرحيات خالل
اليومني املاضيني ،تؤكد موافقة القاعدة اجلماهريية لـ»حزب احلركة
الوطنية» الذي يرتأسه من اخلارج ،على ترشحه منافسًا للسيسي يف
االنتخابات املقبلة .وهي تصرحيات تأتي متوافقة مع حالة الغموض اليت
حييط بها شفيق نفسه منذ أشهر عدة ،ومواقفه من رفض انتقال تبعية
جزيرتي تريان وصنافري إىل السعودية ،وهي إحدى القضايا اليت تسببت
مبعارضة شعبية كبرية لنظام السيسي.
وعلى عكس مواقفه السابقة من تكذيب تصرحيات قيادات حزبه ،نقل
عدد من الصحف املصرية تصرحيات لنواب شفيق يف إدارة احلزب
تأكيدهم عودته الشهر املقبل إىل مصر ،وإقامة مؤمتر صحايف يعلن من
خالله الرتشح لالنتخابات ،يف وقت يتوقع فيه أن تثار أزمة داخلية داخل
حزبه ،الذي يؤيد عدد ليس بالقليل من أعضائه السيسي ،وخباصة أبناء
القبائل وكبار العائالت يف الصعيد.
شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء يف عهد حسين مبارك ،واستقال حتت
ضغط املتظاهرين يف ميدان التحرير ،يواجه مشاكل قضائية متعلقة
بتهم فساد مالي خالل توليه وزارة الطريان على مدار أكثر من 10
سنوات ،إبان حكم مبارك يف الوزارات املتعاقبة ،وقد مت إرجاء التحقيق
يف عدد ليس بالقليل منها ،وحفظ بعضها اآلخر ،ولكن مثة من يعتقد
أن باإلمكان إعادة حتريكها بغضون أيام قليلة.
نظريًا ،ال يواجه شفيق أي اتهامات ميكن أن تزج به يف السجن ،لكن
الفريق املتقاعد الذي غاب عن مصر أكثر من مخس سنوات مل يعد من
منفاه االختياري بسبب خوفه من فتح ملفات قدمية ،يف وقت مل يتلق
فيه تطمينات حتى اآلن من النظام احلالي بأنه آمن ،على عكس بعض
رموز مبارك الذين عادوا بالفعل ،بينما خيشى شفيق أن يقضى يومًا
واحدًا يف السجن ،وهو ما قد جيعله يرجئ عودته بالرغم من رفع امسه
من قوائم الرتقب والوصول.
فإن شفيق قد يكون منافسًا حقيقيًا للسيسي ،العتبارات
ويف الواقعّ ،
عدة ،من بينها خلفيته العسكرية ،والعالقات الطيبة اليت ميتلكها مع
كونها
عسكريني حاليني وسابقني ،باإلضافة إىل القاعدة الشعبية اليت ّ
خالل انتخابات عام  ،2012فض ًال عن كونه أحد رموز نظام مبارك الذي
بات املصريون يرتمحون على أيامه ،يف ظل اإلجراءات االقتصادية اليت
اختذها السيسي ،يف آخر عامني ،وال يزال يعد باملزيد مع بداية العام
املالي املقبل عقب االنتخابات الرئاسية.
مناورة شفيق دفعت بإعالم النظام املصري إىل بدء محلة تشويه
وانتقادات للفريق ،الذي سبق أن دعمته وسائل إعالمية عدة .وقد بدأ
بعضها محلة منظمة لتشويه صورته أمام الرأي العام ،يف وقت التزم
فيه شفيق الصمت الكامل من دون أي تعليق.
وخبالف مناورة شفيق وانسحاب عمرو موسى ،يبقى النائب الربملاني
السابق حممد أنور السادات أحد املرشحني البارزين يف السباق االنتخابي،
معتمدًا على اسم عائلته ،علمًا بأن السادات الذي يغرد خارج سرب
مؤيدي السيسي ،يبحث يف الوقت الراهن عن فندق إلعالن ترشحه
رمسيًا خالل مؤمتر صحايف يدعو إليه وسائل اإلعالم العاملية واحمللية،
ويعرض فيه برناجمه معتمدًا على دراسات علمية وأرقام من واقع موازنة
الدولة والبيانات اليت عرضتها احلكومة عرب بوابتها اإللكرتونية.
السادات ،الذي يباشر خالل الفرتة احلالية مراجعة الربنامج الرئاسي
متهيدًا لعرضه على الرأي العام ،يواجه مشاكل سياسية وأمنية مرتبطة
بالتحجيم اإلعالمي وصعوبة احلصول على موافقة من أجل إقامة مؤمتر
صحايف إلعالن ترشحه ،رغم الوعود اليت حصل عليها مبوافقات وشيكة
من األجهزة األمنية.
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«مكافأة» جديدة على سلوكها املتهوّر:

سالمة يفتح للمصارف «مزراب» دعم الفوائد
مل يكتف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
مبنح املصارف غطاء واسعًا لرفع اسعار
الفوائد على الودائع باللرية ،وبتخفيف
الغرامات املرتتبة عليها بسبب جتاوزاتها يف
قرر أيضًا دعم الفوائد،
شراء الدوالر ،بل ّ
يف خطوة ستكون هلا تبعات خطرية مع فتح
هذا «املزراب».
«دعم الفوائد» هو «املزراب» اجلديد الذي
فتحه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
لفرش مئات املليارات حتت أقدام املصارف
وكبار املودعني ،بعد اهلندسات املالية
املنفذة يف  2016و .2017الذريعة لتربير
هذا الدعم هي محاية اللرية من موجة الطلب
على الدوالر اليت بدأت بعد استقالة رئيس
احلكومة سعد احلريري يف الرابع من الشهر
اجلاري واحتجازه يف السعودية مع عائلته.
فقد ّ
تبلغت املصارف من سالمة ،يف اللقاء
الشهري الذي عقد أالثنني يف حضور نواب
احلاكم وأعضاء جلنة الرقابة على املصارف،
«استعداد مصرف لبنان لتحمل الكلفة

املجلس املركزي سيدرس تخفيف الغرامات على تجاوز املصارف مراكز القطع (مروان طحطح)

اإلضافية للفوائد اليت قد ترتتب على املصرف يف حال حافظ
املودع على الوديعة باللرية عند استحقاقها لفرتة ال تقل عن
ثالثة أشهر».
وحبسب مصادر مصرفية مطلعة ،فإن مزراب سالمة غري قابل
للضبط شأنه شأن كل آليات الدعم اليت انطوت على هدر للمال
العام ،فض ًال عن الكلفة الكبرية ملواجهة الطلب على الدوالر
يف ظل حمدودية اإلجراءات املتخذة منذ بداية األزمة (منع حسم
السندات ،الدفع الفوري لشراء الدوالر ،منع حتريك احلسابات
اجملمدة) .وتوضح املصادر أن احلاكم أوعز اىل مديرية العمليات
ّ
املالية بأن تدفع للمصارف  %٣على كل وديعة تتمكن من
ّ
التأكد من وجود
جممدة لثالثة أشهر ،يف ظل صعوبة
إبقائها
ّ
استفادة غري مشروعة من الدعم بسبب خضوع الودائع للسرية
املصرفية.
املوزع ألثالثاء والذي حيمل الرقم
وحبسب حمضر اللقاء
ّ
 ،2017/412جاء عرض سالمة يف سياق نقاش التطورات يف
ّ
تركز حول
السوق النقدية .وأشار احملضر إىل أن النقاش
«وشدد احلاكم على استمرار سياسة
التطورات يف أسواق النقد،
ّ
تثبيت اللرية وعلى قدرة مصرف لبنان مبا لديه من إمكانات على
محاية سعر صرف اللرية .وأكد على هذه السياسة يف االتصاالت
اليت أجراها مع رئيس اجلمهورية (ميشال عون) ودولة الرئيس
(نبيه بري) ،كما أكد بنتيجة االتصاالت اليت أجراها أو تلك اليت

تلقاها من اجلهات اخلارجية ،مبا
فيها خصوصًا اجلهات األمريكية،
حرصها مجيعًا على عدم تعريض
االستقرار يف لبنان ألي اهتزاز،
ورأى أنه مل خترج أموال تذكر
خالل فرتة األزمة».
«يستخلص
وأضاف احملضر أنه ُ
من النقاش املطول يف شأن

للقرار تبعات خطرية،
فمع الوقت ستبدأ
املصارف برفع
أسعار الفوائد على
التسليفات والقروض
باللرية

األوضاع القائمة يف سوق القطع والفوائد ،ثالثة أمور نأمل أن
تدرسها املصارف جيدًا وأن تتصرف على أساسها:
ــــ أوهلا أن مصرف لبنان لن جيري عمليات حسم لسندات اخلزينة
مع املصارف ،وتعلم املصارف أن مثل هذه العمليات قد توقف
منذ  .2006/ 2005والحظ سالمة أن املصارف أقرضت أكثر من
 %80من ودائعها باللرية يف أواخر  2016وطيلة  2017ما خلق
فجوة يف اآلجال.
ــــ ثانيها أن مصرف لبنان على استعداد لتحمل الكلفة اإلضافية
بالفوائد اليت قد ترتتب على املصرف يف حال حافظ املودع على
وديعته باللرية اللبنانية عند استحقاقها ،لفرتة ال تقل عن ثالثة
أشهر .وميكن للمصارف أن تراجع بهذا اخلصوص مديرية العمليات
املالية يف مصرف لبنان لالتفاق معها على آلية مساهمة مصرف
لبنان يف الكلفة اإلضافية لكل مصرف .بكالم آخر شجع احلاكم
املصارف على توسيع هوامش الفوائد بني الدوالر واللرية،
وشدد على ضرورة التزام مدراء الفروع بتعليمات واضحة من
احملررة
إدارات املصارف لتشجيع منحى احتفاظ العمالء بودائعهم
ّ
باللرية ،وملدراء الفروع على هذا الصعيد دور أساسي.
ــــ ثالثها أن اجمللس املركزي ملصرف لبنان سيدرس يف جلسته
نصت عليها التعاميم واإلجراءات
املقبلة موضوع الغرامات اليت ّ
املعمول بها يف ما خص جتاوز مراكز القطع العمالنية يف اجتاه
ختفيفها والتعامل املالئم مع التجاوزات ما يسمح للمصارف
باختاذ مراكز قطع مكشوفة ومؤقتة ،ويصب هكذا تدبري يف

استقرار سوق القطع».
إذًا ،املصارف لن تدفع قرشًا واحدًا للمساهمة يف احلفاظ على
االستقرار النقدي ،بل ستتلقى «هدية» من مصرف لبنان على
املتهور الذي قامت به من خالل توظيف  %80من أمواهلا
السلوك
ّ
باللرية ،فض ًال عن أنه ستكون لديها الفرصة لالستفادة غري
املقرة.
املشروعة من آلية الدعم
ّ
وخطورة مثل هذا الدعم أنه يؤدي إىل شرعنة السوق السوداء
اليت بدأت مع انفجار أزمة استقالة احلريري .وهذا األمر ستكون
له تبعات سوقية خطرية ،إذ أنه مع مرور الوقت ،ستبدأ املصارف
برفع أسعار الفوائد على التسليفات والقروض باللرية ما سريفع
األعباء على االقتصاد املنهك أص ًال بسبب قدرته التنافسية
الضعيفة .ومل يقتصر «مزراب» سالمة على دعم الفوائد على
الودائع ،بل يشمل التساهل مع املصارف اليت جتاوزت مراكز
وحمددة بوجوب التعامل
القطع ،أي أنها خالفت تعليمات واضحة
ّ
مع الطلبات على الدوالر وفق آلية الدفع الفوري.
وكانت املصارف بدأت برفع اسعار الفائدة على الودائع من
وقدم بعضها للمودعني
دون اذن مسبق من مصرف لبنان.
ّ
فوائد تصل إىل  %12يف حال جتميد الوديعة لفرتة ستة أشهر.
واندفاعة املصارف يف هذا االجتاه متصلة بنقص السيولة باللرية
الذي أصابها خالل الفرتة املاضية وارتفاع الطلب على الدوالر
وبلوغه  ٣مليارات دوالر تراكميًا بني  4تشرين الثاني و 20منه،
سجل أمس أكثر من ٣00
علمًا بأن الطلب ال يزال مستمرًا وقد
ّ
مليون دوالر .فيما بلغت أسعار فائدة االنرتبنك ،أي الفائدة من
يوم ليوم بني املصارف ،أكثر من .%105

«ضبضبة» اإلنفالش يف سوريا والعراق

أبلغ جملس إدارة مجعية املصارف حاكم «املركزي» أن املصارف
تواجه يف سوريا والعراق متطلبات زيادة رساميلها مع نهاية
العام ما ّ
يرتب أعباء لناحية خروج العمالت من لبنان ،باإلضافة
إىل خماطر جراء حتويلها إىل العمالت احمللية ،وخرقًا للعقوبات
الدولية .لذاّ ،
متنت اجلمعية على مصرف لبنان التواصل مع
السلطات النقدية يف سوريا والعراق لتأجيل التنفيذ نظرًا
للظروف الصعبة القائمة لدينا ولديهم ،إال أن سالمة «مل يبد
رغبته بالتدخل ،بل وتساءل ضمنًا عن جدوى التواجد يف هذه
األسواق».

قلق مصريف من العرب

يستغرب املصرفيون تصرحيات وزير اخلارجية السعودي عادل
اجلبري اليت أطلقها قبل يومني من اسبانيا باإلشارة إىل أن
حزب اهلل اختطف النظام املصريف اللبناني .فهذا التصريح يأتي
موازيًا للتعديالت املطروحة من اإلدارة األمريكية على قانون
جتفيف منابع متويل حزب اهلل والرامية إىل توسيع العقوبات
املفروضة على القطاع املصريف .وحبسب املصرفيني ،فإن مثل
هذا التصريح يتطلب مواجهة كاملة مع اللوبي السعودي الذي
ينشط حاليًا لدى اإلدارة األمريكية ملنح التعديالت املطروحة
زمخًا أقوى ،بعدما كان اجلانب اللبناني قد عمل ألشهر من أجل
حد
ختفيف وطأة التعديالت .ورغم «كذب هذا الكالم» ،على ّ
تعبري أحد املصرفيني ،ورغم أنه «ليست لدى اجلبري القدرة على
االطالع على حسابات املصارف بسبب السرية املصرفية» ،إال
أنه يكتسب بعدًا أخطر بعد صدور بيان اجلامعة العربية الذي ربط
بني حزب اهلل والقطاع املصريف اللبناني.

م.و

قرارات اجلامعة العربية حبق حزب
اهلل تقسم الشارع بني مؤيّد ومعارض
حسن حيدر

جددت جامعة الدول العربية إتهامها لحزب اهلل باإلرهاب
 ،حمملة إياه «مسؤولية دعم اجلماعات االرهابية يف الدول
العربية باالسلحة املتطورة والصواريخ الباليستية» ،وطالبته
«بالتوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،وعدم تقديم اي دعم لالرهاب واالرهابيني
يف حميطه االقليمي».
األمني العام جلامعة الدولة العربية أمحد ابو الغيط زار لبنان
ومسع من رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ردا واضحا
على بيان إجتماع وزراء اخلارجية العرب ان «لبنان ليس مسؤو ً
ال
عن الصراعات العربية أو االقليمية وال ميكن أن يقبل اإلحياء
بأن احلكومة اللبنانية شريكة يف أعمال إرهابية» .بدوره أكد
رئيس جملس النواب نبيه بري يف تصريح له أنه «ذكرت أبو
الغيط بعشرات القرارات اليت صدرت عن اجلامعة العربية على
مستوى قمم او وزارء واليت تؤكد حق املقاومة يف التحرير
وتدعم لبنان يف مقاومته ضد اسرائيل او اي اعتداء عليه»،
يف رد واضح على اتهام حزب اهلل باإلرهاب.
إلكرتونيا  ،القى بيان وزراء اخلارجية العرب ردودا أكثر
شن محالت
شدة ،فعمد رواد مواقع التواصل اإلجتماعي إىل
ّ
عنيفة ضد اجلامعة العربية معتربين انها مل تقدم شيئا للعرب
واصفني اياها جبامعة الدول «العربية».
ويف هذا اإلطار إعتربت الناشطة زينة كرم انه «إن كان عشق
حزب اهلل إرهاب ..فأنا زينة كرم املارونية من قلعة الصمود
زغرتا ،من ساللة عائلة العظيم القديس يوسف بيك كرم،
ارهابية» ،ورأت املغردة ناهد انه «أن نكون جبناء لدرجة
أكرب
ّ
السعودية االرهابية ،هنا
اتهام ايران وحزب اهلل وتلميع صورة
ّ
تسقط العروبة وشريعة اهلل»!.
من جهته رأى الناشط عباس زهري أن «الفنانة املصرية فيفي
عبدو لديها اجنازات اكثر من اجلامعة العربية» ،وحول موقف
وزير خارجية جيبوتي علق أحد الناشطني بالقول« :جيبوتي
دولة لديها  5قواعد عسكرية اجنبية :امريكية ،فرنسية صينية
واملانية داخل
اسبانية
وسعودية باالضافة لقوات
يابانية
ّ
ّ
ّ
القاعدة الفرنسية ويأتي وزير خارجيتها لينادي برفض التدخل
االيراني باملنطقة»؟.
من جهته اوضح الصحايف علي مراد ان «هجومنا على اجلامعة
العربية اليوم ليس بسبب قرارها السعودي فقط ،بل بسبب
ّ
شكلت الغطاء لتدمري دولنا حبجة
كل قراراتها السابقة اليت
اخلطر اإليراني».
وعلق آخر قائال« :العرب اليشنون احلروب إال على انفسهم
« ،مضيفا «البيان اخلتامي إلجتماع العرب اتفقوا على إدانة
صاروخ واحد ُأطلق على الرياض وتغاضوا على آالف الشهداء
بسبب الرياض» .وحول ما أشيع عن امكانية طرد لبنان من
اجلامعة العربية سأل أحد الناشطني ساخرا «ملاذا تشعروننا
انكم تطردونا من االحتاد االوروبي ومل يعد بامكاننا أخذ الفيزا
اىل اوروبا».
يف اجلهة املقابلة إعترب عدد من الناشطني ان مواقف وزراء
اخلارجية العربية واقعية ومنطقية ،رافضني ما امسوه تدخل
حزب اهلل يف الشؤون العربية  ،فعلق خالد قائال «حزب اهلل
ذهب إىل سوريا والعراق واليمن وساهم باطالق الصواريخ
السعودية ،ويف النهاية حيزن عندما تصفه اجلامعة
على
ّ
العربية باالرهابي» ،وأكد املغرد نادر صوان أن «على حزب
اهلل االنسحاب من ازمات املنطقة وجتنيب لبنان النتائج السلبية
للغضب العربي».
وأسف الناشط منصور مخيس بأن «إنكار أمني عام حزب اهلل
السيد حسن نصراهلل لكل االتهامات أمام الشعوب العربية
والشعب اللبناني وتصديق البعض دليل أن سياسة القطيع
هي السائدة .هذا إثبات واحد من أدلة كثرية على مشاركة
حزب اهلل باليمن».
ورأى جمموعة من الناشطني ان القرارات العربية االخرية هي
بشائر خري إلستعاد اجلامعة العربية لدورها.
ويف اخلتام انقسمت آراء اللبنانيني والعرب حول موقف وزراء
اخلارجية العرب يف دليل واضح على ان جامعة الدولة العربية
مل تكن «جامعة» للعرب يف يوم من االيام.
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مــقاالت وتـحقيقات

هذه هي اخلريطة اجليوسياسية
اجلديدة يف املنطقة
عباس ضاهر
كان مفاجئا» يف اليومني املاضيني غياب امللف السوري عن
بيان جامعة الدول العربية .مل تشحن الدول اخلليجية النفوس
وال النصوص مبفردات قاسية كان تستخدمها ضد الرئيس
السوري بشار األسد .فرض غياب امللف السوري نفسه يف
القراءات السياسية ،بعد تفاهم أمريكي-روسي بشأن دمشق،
حلقه استنفار موسكو يف صناعة حلف رباعي عملي :روسيا–
ايران–سوريا–تركيا ،سيكون يف صلب اخلريطة اجليو سياسية
اجلديدة للمنطقة.
لقد أكدت الزيارة املفاجئة لألسد اىل سوتشي وطبيعة احملادثات
اليت أجراها يف أربع ساعات ترسيخ احللف الرباعي املستند اىل
مشروع تسوية سياسية مقبلة ،واألهم لقاء االسد مع القيادات
العسكرية الروسية حبضور الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف
سابقة مل تشهدها الدولة الروسية يف تارخيها .تلك اللقاءات
سبقت بساعات انعقاد القمة العسكرية الثالثية :الروسية–
الرتكية–االيرانية يف سوتشي .لذلك بدت القمة رباعية ،العتبار
االسد القائد األعلى للقوات العسكرية السورية اىل جانب كونه
رئيسا للجمهورية.
فحضر قبل انعقاد القمة الثالثية واستمع اىل بوتني وأبلغ
الروس قراره بشأن املعارك ضد االرهاب والوجود العسكري
الروسي وااليراني ومساحات التدخل الرتكي مشاال واألمريكي
شرقا .احملصلة :اتفاق كامل بني بوتني واألسد ،يعين
املوافقة السورية على اخلريطة اجلديدة اليت حتفظ دور دمشق
الطليعي.
يف شكل الزيارة ارتياحا سوريا مستندا اىل االجنازات امليدانية
وخصوصا يف الشرق بعد ضرب «داعش» ومنع متددها
واستكمال املعارك مع خاليا مسلحة تنتمي اىل فصائل وجبهات
ّ
مسلح يف مساحات واسعة شرقا
عدة ،يف ظل تواجد كردي
ومشاال حتتاج حلسم سياسي وعسكري العادة ضبطها ،خصوصا
انها مدعومة بقواعد أمريكية عدة.
أيضا تأتي القمة الثنائية السياسية-العسكرية ،ثم القمة الثالثية
على وقع احتفاالت طهران بالنصر على «داعش» ،يف وقت
ينشغل العرب برتاجع اسرتاتيجي وصل اىل حد عدم االهتمام ال
بسوريا ،وال بالعراق ،وال بفلسطني ،امنا حصر االهتمام فقط
باليمن .هذا أيضا من ضمن اخلريطة اجليوسياسية نفسها.
ينصب الرتكيز السعودي على ضرورة حسم امللف
ومن هنا
ّ
اليمين واللحاق بركب التسويات االقليمية اليت جتري مسرعة.
اشتعال الساحة اليمنية يبقي اململكة العربية السعودية مهددة
كما حصل مثال بسقوط صاروخ يف الرياض .ترفع اململكة
السقف السياسي اىل أعلى درجاته التصعيدية ملنع بقائها
أسرية ساحة مينية غري منضبطة ال سياسيا ،وال أمنيا .ال بل
يتوسع فيها نفوذ خصومها االيرانيني حتديدا.
جاء التصعيد العربي يف بيان اجلامعة لتلبية مطالب سعودية
حلسم امللف اليمين ،وأتى الرتكيز على «حزب اهلل» يف ساحته
االساسية لبنان ،كونها املساحة الوحيدة املتبقية ملمارسة
الضغوط على حلفاء طهران بعد حتييد الساحتني العراقية
والسورية يف اخلريطة اجلديدة وعدم قدرة السعوديني على
لعب أدوار فيهما .لن ترتقي تلك الضغوط اىل حرب ،ولن
تثمر حال يف اليمن ،كما بدا يف ردة الفعل االيرانية .فكيف
ستكون املعاجلة؟ التنازل هو املدخل ،لكن املراقبني يقولون
أن االمريكيني سيمنعون الرياض من أي تنازل البقائها أسرية
خوات مالية
الدعم واحلماية األمريكية وما تفرضه واشنطن من ّ
من خالل بيع األسلحة اىل السعودية.
أما التسوية السورية املطروحة على الطاولة ،فتوحي تصرحيات
بوتني واألسد أنها ماضية اىل االمام يف األشهر املقبلة بعد
استمكال ازاحة اجملموعات املسلحة ،وسيكون بدايتها اعالن
روسي–ايراني–تركي–قطري عن دعم تسوية سياسية بقيادة
األسد ،تتبعها قرارات بتخفيف التواجد العسكري لكل األفرقاء
من جهة ،وحل جمموعات مسلحة نفسها وتسليم اسلحتها للجيش
السوري ،ثم اجراءات سياسية سورية الشراك معارضني يف
احلياة السياسية السورية.
مل تتضح الصيغة بشكل نهائي .لكن اتفاقا حصل يف
ستتوج
سوتشي بني بوتني واألسد مبوافقة ايرانية وتركية
ّ
بصلح أنقره مع دمشق ،ألن الروس وااليرانيني يعتربون أن
املصاحلة الرتكية–السورية هي باب أساسي لرتسيخ التسوية
وحل املشاكل العالقة يف مشال البالد وضبط احلدود الطويلة.
احملطات متعددة يف مسرية التسوية اليت وضعت على السكة
منذ االعالن عن التفاهم الروسي–األمريكي العريض .هذا ال
يعين االنفراج النهائي.
قد تتعثر بعض احملطات أو يتأخر التنفيذ ،لكنه لن يطيح
بالتسوية الكربى اليت تستبطن يف خفاياها مصاحل يف النفوذ
والثروات الطبيعية ضمنا.

اللـهاث وراء سـراب التـسوية
حسن نافعة

يف  19تشرين الثاني (نوفمرب)  ،1977أقلعت طائرة أنور
السادات ،رئيس أكرب دولة عربية ،متجهة حنو مطار بن غوريون،
وشبه بعضهم حلظة هبوطها على أرضه بلحظة هبوط أول إنسان
على سطح القمر .وعلى رغم شكوك عميقة راودت كثرًا ،كنت
واحدًا منهم ،حول إمكان أن تفضي زيارة السادات إىل القدس،
واليت مل تكن لتخطر على بال أكثر احلاملني بالسالم جنوحًا ،إىل
تسوية نهائية وعادلة للصراع العربي -اإلسرائيلي ،إال أنها
جنحت يف شد أنظار العامل كله وفجرت آما ً
ال عريضة جتاوزت
بكثري ما ميكن أن حتتمله حقائق وموازين الصراع على األرض.
ما زلت أذكر وقائع تلك اللحظة الفريدة ،من عمر إنسان قضى
مرحلة شبابه كلها يف عهد عبدالناصر .فقبل ذلك اليوم املشهود
بأيام قليلة ،كنت قد عدت إىل مصر يف نهاية بعثة للدراسة
يف فرنسا استمرت سنوات عدة ،وتوجهت عقب وصولي إىل
القرية اليت تقطنها أسرتي يف حمافظة البحرية لقضاء إجازة
عيد األضحى املبارك ،حيث تزامنت زيارة القدس ،إذا مل ّ
ختين
الذاكرة مع وقفة عرفات .خفق قليب بشدة حني بدأت عجالت
الطائرة اليت تقل السادات تالمس مطار بن غوريون ،بينما
كنت أتابع املشهد وأنا ممدد على سريري يف مواجهة تلفاز
أمامي ،وما إن أطل السادات برأسه من جسم الطائرة حتى بدأ
جسدي يرتعش من نوبة محى شديدة أصابته فجأة ،وما إن بدأ
يصافح مستقبليه ،وبينهم قادة عسكريون شاركوا يف القتال
يف حرب  1973اليت مل تكن دماء الشهداء املصريني فيها قد
جفت بعد ،حتى انتابتين نوبة بكاء مل أمتكن من السيطرة عليها
إال بعد جهد جهيد.
مل أستطع حتى يومنا هذا أن أتبني نوع املشاعر اليت كانت
جتيش يف صدري يف تلك اللحظة ،وما إذا كانت تعكس إحساسًا
باملهانة من خطوة بدت لي وقتذاك نوعًا من االستسالم ليس له
ما يربره ،أم بالسخط على حاكم بدا لي متهورًا ،أم باخلوف على
مصر ومستقبلها من مغامرة غري مأمونة العواقب ،خصوصًا أن
املقدمات مل تكن توحي مطلقًا بنتائج مطمئنة .لكن ما إن هدأت
مشاعري املضطربة حتى أصبحت يف حالة أقرب ما تكون إىل
االستسالم لقضاء اهلل وقدره ،وبدأت أحاول استيعاب حقيقة ما
جُيرى أمامي شيئًا فشيئًا وأتابع ردود الفعل احمللية واإلقليمية
والدولية بقدر أكرب من اهلدوء وصفاء الذهن .وحني شاهدت
مجوع الشعب املصري تتوجه حنو املطار الستقبال السادات عند
عودته من القدس ،كأنه بطل منتصر ،بذلت جهدًا كبريًا قبل
أن أهتدي إىل سبب مقنع وقلت يف نفسي :رمبا كان احلنني
اجلارف للعيش يف سالم أو الرغبة العارمة يف اخلروج من شظف
العيش الذي فرضته أوضاع اهلزمية اليت حلقت بنا عام .1967
لكن ،ما هي إال شهور قليلة حتى بدأت األحالم الوردية ترتاجع
ويستعيد الناس وعيهم على وقع طبول الصلف اإلسرائيلي
الذي بدا صادمًا لكل مشاعر إنسانية نبيلة.
وألن السادات راح ينغرس عميقًا يف وحل الطريق الذي اختاره
بنفسه فلم يد يف نهايته من خيار آخر سوى التوقيع عام 1978
على اتفاقييت كامب ديفيد ،ثم على معاهدة سالم منفصلة عام
.1979
بعد إبرام هذه املعاهدة بفرتة وجيزة ،كتبت حبثًا محل عنوان
«مصر والصراع العربي -اإلسرائيلي :من الصراع احملتوم إىل
التسوية املستحيلة» ،نشره مركز دراسات الوحدة العربية يف
بريوت عام  ،1984خلصت فيه إىل أن املعاهدة اليت أبرمها
السادات ستلحق أفدح الضرر ليس فقط بالقضية الفلسطينية
وإمنا مبصر وبالعرب أمجعني ،وأن النهج الذي سار عليه لن
يفضي إىل تسوية شاملة أو عادلة وأن حتقيق سالم حقيقي مع
إسرائيل ،يف ظل موازين القوى القائمة ،هو املستحيل بعينه
ماء.
وهو نوع من اجلري وراء سراب حيسبه الظمآن ً
اليوم ،وبعد مرور أربعني عامًا على زيارة السادات للقدس
علينا أن نسأل أنفسنا :ملاذا ظل السالم غائبًا حتى اآلن وقبلنا
االستسالم رافعني شعارًا خمادعًا يسمى «السالم البارد»؟
وإىل متى سيظل العرب يلهثون وراء إسرائيل طلبًا للسالم،
على رغم أنهم يدركون متام اإلدراك أن السالم احلقيقي معها
لن يصبح ممكنًا إال بعد تصحيح معادلة اخللل اليت حتكم موازين
الصراع؟
وملاذا يقبل العرب يف كل منعطف تقديم املزيد من التنازالت
حبثًا عن «سالم» ثبت بالدليل القاطع أنه «سراب» ألن إسرائيل
تصر على إحلاق اهلزمية الكاملة بالعرب ،بد ً
ال من العيش يف
سالم معهم وتسعى إىل فرض تسوية بشروطها هي وليس

تسوية «عادلة» وفقًا للمفهوم العربي املتسق مع مفهوم
القانون الدولي؟
أظن أننا لن نستطيع العثور على إجابة شافية عن أي من هذه
األسئلة امللحة واملشروعة ،إال إذا أدركنا حقيقتني على جانب
كبري من األهمية:
احلقيقة األوىل :تشري إىل أن إسرائيل تعاملت مع كل «مبادرات
السالم العربية» اليت قدمها العرب يف ما مضى ،وسوف تتعامل
مع أي مبادرات قد يتقدمون بها يف املستقبل باعتبارها دليل
ضعف وليس قوة ،وتعبريًا بالتالي عن «حاجة املضطر» ألن
إسرائيل تعتقد أن العرب هم األحوج دائمًا إىل السالم .وألنها
تدرك يقينًا أن موازين القوة تعمل دائمًا ملصلحتها ،تتصرف
إسرائيل دائمًا على أساس أن ما سريفض العرب قبوله اآلن
سيضطرون للهث وراءه غدًا أو بعد ٍ
غد ،بل وقد ال يستطيعون
احلصول عليه ألنهم سيجدون أنفسهم حينئذ أمام أمر واقع
جديد يربهم على تقديم املزيد من التنازالت!
احلقيقة الثانية :تقول إن إسرائيل تدرك متام اإلدراك أن
السالم احلقيقي يربم بني الشعوب وليس احلكومات .وألنها
تعلم يقينًا أن احلكومات العربية ليست منتخبة ،وبالتالي ال
ميكنها التعبري عن تطلعات شعوبها.
فأي سالم تربمه معها سيكون بالضرورة مدفوعًا باحلرص
على إنقاذ نفسها وليس للمحافظة على مصاحل شعوبها اليت
تتناقض متامًا مع مصاحلها .لذا ،فإسرائيل جتد نفسها دائمًا
يف وضع يسمح هلا بابتزاز النظم العربية احلاكمة واحلصول
منها على تنازالت ال تتوقف عند حد وتضطر دائمًا لتقديم
املزيد منها.
ّ
نذكر هنا ببعض احلقائق املتعلقة بزيارة السادات
دعونا
للقدس ،اليت حتتفل إسرائيل بذكرى مرور أربعني عامًا عليها:
 -1مل يتشاور السادات مع أي من املسؤولني املصريني أو
العرب يف شأن قراره زيارة القدس ،ومل خيضعه ألي دراسة
مسبقة.
 -2أجريت قبل هذه الزيارة حمادثات سرية يف املغرب بني
حسن التهامي وموشيه دايان ،اتضح من خالهلا أن أقصى ما
ميكن ملصر أن حتصل عليه هو عودة سيناء فقط بشروط ،وال
جمال ألي تسوية شاملة ،وبالتالي كان السادات يدرك قبل
زيارته إسرائيل أن إبرام معاهدة سالم منفرد مع مصر هو
الطريق الوحيد املفتوح أمامه.
ومن الطريف أن كمال حسن علي ،رئيس املخابرات احلربية
املصرية يف ذلك الوقت ،كلف بالتوجه إىل املغرب مع حسن
التهامي من دون معرفة اهلدف من الزيارة ومل يتعرف حتى إىل
دايان الذي كان يضع نظارة سوداء على عينيه! (راجع مذكرات
نبيل العربي ص )94
 -3استقال إمساعيل فهمي ،وزير اخلارجية املصري وقتذاك،
بسبب عدم استشارته مسبقًا ،واعترب حممد رياض ،وزير الدولة
للشؤون اخلارجية ،مستقي ًال ألنه تردد يف إعداد برنامج زيارة
«غري بروتوكولية».
 -4رفض الفريق اجلمسي ،وزير الدفاع وقتذاك ،رفضًا قاطعًا
اجتماع «اللجنة العسكرية» اليت كان يفرتض أن يرأسها يف
القدس وقال لوزير الدولة للشؤون اخلارجية حني علم منه بأمر
هذا االجتماع أنه يرفض «كجندي مصري حيرتم البذلة العسكرية
اليت يرتديها أن تطأ قدماه أرض إسرائيل ،قبل أن انسحاب آخر
جندي إسرائيلي من آخر شرب من األراضي املصرية احملتلة».
 -5رفض حممد إبراهيم كامل ،صديق السادات ووزير خارجية
مصر املعني بعد فهمي املستقيل احتجاجًا على زيارة القدس
واتفاقييت كامب ديفيد ،وقدم بدوره استقالته اليت مل يعلنها
إال بعد عودته إىل مصر.
بعد أربعني سنة من زيارة القدس ،اليت اختذ السادات قرارها
منفردًا ،مل حتصل مصر على استقرار أو ازدهار ،وحتولت سيناء
املنزوعة السالح إىل مرتع لإلرهابيني ،ومع ذلك ،حياول بعضهم
قلب املوازين فمتى نتعلم الدرس؟
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
جرمية قتل جورج الريف إىل «التمييز اجلزائية»

«جنايات بريوت» حتكم باإلعدام على طارق يتيم
وتربّئ صديقته

ّ
تشكل خطرًا على اجملتمع» ،توصيف للمتهم طارق
«شخصية إجرامية
يتيم الذي أوردته حمكمة اجلنايات يف بريوت يف حيثيات احلكم
الذي أصدرته حبقه جبرمية قتله جورج الريف يف اخلامس عشر من
شهر متوز العام  2015على خلفية حادث صدم والذي قضى بإنزال
ٌ
هزت الرأي العام الذي تابع جمرياتها من
عقوبة اإلعدام به،
جرمية ّ
خالل كامريات املراقبة يف مكان اجلرمية اليت التقطت احلادثة بأدق
تفاصيلها حني انقض القاتل على فريسته يف مشهد ال ميكن تربيره
بإفراط املتهم باستعمال العنف والشراسة جتاه ضحية ضعيفة،
وجمردة من السالح.
مذعورة ،هاربة
ّ
يف احلكم القابل للتمييز الذي ّ
برأت فيه احملكمة صديقة القاتل
سجلت
لينا حيدر من جرم ختبئتها املطلوب بعد تنفيذه اجلرمية،
ّ
املستشارة يف احملكمة القاضية مرياي مالك ،خمالفة ورأت منح
املتهم االسباب التقديرية التخفيفية وإبدال عقوبة اإلعدام باألشغال
الشاقة املؤبدة.
وألزم احلكم املتهم بان يدفع للجهة املدعية عط ًال وضررًا قدره
ّ
وميثل االضرار املادية
أربعماية ومخسون مليون لرية لبنانية،
واملعنوية الالحقة بها.
ويف خالصة حكم احملكمة الذي صدر ألثالثاء برئاسة القاضي طارق
البطار وعضوية املستشارتني القاضيتني مرياي مالك وفاطمة ماجد
تبينت بوضوح يف مقاطع فيديو ،تتصف
فإن «أفعال املتهم ،اليت ّ
بأعمال الشراسة اليت أدت إىل وفاة الضحية ،وإن ضرب الضحية
بطريقة عنيفة وقاسية ومتكررة على رأسها ووجهها بعقب السكني
وركلها باألرجل على الرأس ُت ِّ
شكل دلي ًال على أن نية املتهم اجتهت
ّ
إىل إزهاق روح الضحية ،وأن األطباء النفسيني الذين عاينوا املتهم
قد أمجعوا على أنه كان واعيًا ومدركًا ملا يقوم به أثناء ارتكاب
االعتداء».
يف حثيات احلكم اليت تلت سرد وقائع اجلرمية اليت باتت معروفة من
خالل ما التقطته كامريات املراقبة يف مكان حصوهلا ،وما استتبع
ذلك من حتقيقات يف كافة مراحل التحقيق وصو ً
ال إىل احملاكمة،
حبثت احملكمة يف سبع مسائل :حادثة الصدم واملطاردة ،حادثة
مقتل جورج الريف ،الوضع الصحي والعقلي والنفسي للمتهم بتاريخ
اجلرم ،أثر انفعال املتهم على املسؤولية ،مدى جواز منح األسباب
التخفيفية التقديرية للمتهم ،مدى انطباق جنحة املادة  222عقوبات
على الظنينة لينا حيدر ،وأخريًا التعويض الواجب للجهة املدعية.
ففي املسألة االوىل رأت احملكمة وجود تناقض يف اقوال املتهم
والظنينة ،مشرية إىل تلك التناقضات ،ليتبني هلا أن لينا حيدر كانت
على علم مسبق بواقع الطريق غري النافذ الذي دخلت إليه بسيارتها،
كما أن سرعة قيادتها للسيارة أثناء دخوهلا إىل هذا الطريق حيث
تهم باخلروج من مرأب
كادت أن تؤدي إىل اصطدامها بسيارة أخرى
ّ
أحد املباني ،إمنا تبني نيتها الفرار من أمام جورج الريف وليس
استدراجه ،وأن جمرد تردد املتهم إىل الشوارع القريبة من الطريق
الفرعي ال يعين بشكل جازم أنه على علم بطبيعته ،وبأنه قد طلب
من صديقته الدخول إليه ،وبالتالي مل يتبني حصول عملية استدراج
للضحية وزوجته.
أما يف مسألة حادثة القتل ،فإن املتهم ولدى ترجله من سيارة
الـ»كيا» ،توجه حنو جورج الريف اجملرد من أي سالح ،وهو ذو البنية
اجلسدية غري القادرة على مواجهته ،حام ًال بيده سكينًا كباسًا ،وراح
يضربه بشدة ،ثم أقدم على طعنه بالسكني يف رجله اليسرى لدى
حماولته اهلرب واالختباء يف سيارته املرسيدس .ونتيجة املالحقة،
وخوفًا من طعنه مرة اخرى ،خرج املغدور من سيارته وتابع املتهم
اللحاق به وضربه ،فأوقعه أرضًا يف منتصف الطريق ،ثم تابع مطاردته
بعد نهوضه ،وراح يهدد كل من اقرتب منه ،إىل أن متكن املتهم من
ووجه له اللكمات ،إحداها كانت
حصر املغدور على حائط أحد األبنية
ّ
قوية ،فوقع بعدها على الرصيف مذعورًا ،فاقرتب منه املعتدي ومعه
السكني غري عابىء بتوسالته وتوسالت زوجته املتكررة .وهنا ظهرت
أفعال الشراسة اليت مورست على الضحية ،فقد راح املتهم يوجه
الركالت القوية برجله على رأس جورج الريف فارتطم رأسه باالرض
بشدة ،وقد تابع املتهم أفعال الضرب ومل يردعه عن ذلك مشهد
جورج املستسلم ملصريه والذي مل ُي ِ
بد أية مقاومة ،فبدأ هذه املرة
بتوجيه ضربات قوية ومتكررة بعقب السكني الكباس على رأسه ال
سيما من الناحية اخللفية وأيضًا على وجهه آخرها كانت ضربة قوية
أصاب بها وجهه ،ومن شدتها ارتطم رأسه بسور حديقة من الباطون
فشلت حركته على الفور ُ
ّ
وأغمي عليه .إال أن
والدفاع الزجاجي،
ّ
املتهم وعلى الرغم من إدراكه حبالة اإلغماء اليت حلت باملغدور فقد
اقرتب منه جمددًا وركله على رأسه ثم ضربه بعقب السكني.
ومن هذا املنطلق رأت احملكمة أن هذه األفعال تتصف بأعمال
الشراسة حبيث تابع اعتداءه على الضحية بعد حدوث حالة اإلغماء،
وعلى فرض عدم حتقق نية القتل املباشر لدى املتهم ،فإن األخري
ّ
املركز بشكل واضح على
وبإعتدائه الشديد والعنيف والشرس،
الرأس واستعماله بأفعال الضرب بعقب السكني الذي كان حبوزته،
يكون قد توقع وأدرك نتيجة وفاة املعتدى عليه احلاصلة من أفعاله

اجلرمية واخلطرة ،وعلى الرغم من ذلك تابع باملخاطرة ،قاب ًال بالتالي
بالنتيجة اليت ّ
حلت جبورج الريف.
ويف حالة املتهم النفسية والعقلية والصحية بتاريخ ارتكاب اجلرم،
أشارت احملكمة يف حكمها إىل ما أمجع عليه األطباء النفسيون الذين
عاينوا املتهم بأنه كان واعيًا ومدركًا ملا يقوم به أثناء اعتدائه على
َ
يتعاط املخدرات
جورج الريف ،كما أن لينا حيدر أفادت أوليًا أنه مل
أمامها يوم حصول احلادثة ومل تالحظ أنه كان حتت تأثري أي خمدر.
كما مل يتبني من مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كامريات املراقبة
يف املكان أن املتهم كان حبالة السكر أو الالوعي ،ال بل تبني أنه
كان بكامل قواه البدنية وهو يالحق الضحية ويوجه الضربات املركزة،
فض ًال عن أقوال الشهود وإقرار املتهم نفسه بأنه كان حريصًا بأال
يقوم أحد بالتمكن من اصابته من اخللف وبالتالي ال ميكن االدعاء بأنه
كان حتت تأثري الكحول لالستفادة من مانع املسؤولية ،باإلضافة إىل
أنه مل يتبني من التحقيقات وال من التقارير الطبية أن املتهم يعاني
من انفصام يف الشخصية أو من الصرع وفقًا ألقواله أو أنه يعاني
من الذهان واهللوسة ،علمًا أنه كان مرافقًا إلحدى الشخصيات وهذا
العمل ال ُيناط بأشخاص يعانون من أمراض نفسية.
خص ما أدىل به أحد األطباء النفسيني بأن املتهم ذو
أما يف ما
ّ
شخصية تتصف باملرضية غري املتزنة ،السرسابية زاد ردات فعل
عنفية وعدائية مع ميل واضح لشرح األمور من حوهلا خطأ ويزيد من
حدتها إدمانه على املخدرات واملشروبات الروحية ،فإن هذه احلالة
ليست من حاالت موانع العقاب باعتبار أن األمراض واالضطرابات
تعد
النفسية اليت ال تنقص أو تفقد الشخص وعيه وادراكه ال
ّ
سببًا لنقص أو انعدام املسؤولية ألنها ال تؤثر يف سالمة العقل
وصحة اإلدراك.كما أنه مل يتبني وجود تأثري لالدوية اليت يدعي
تعاطيها على إدراكه ووعيه وبالتالي ال يستفيد من موانع وختفيف
املسؤولية.
ويف مدى تأثري انفعال املتهم على املسؤولية ،فرأت احملكمة أن
ما أقدم عليه املتهم بضرب»تابلوه» السيارة بالسكني قبل وقوع
اجلرم وأثناء املطاردة ،ال يعترب عم ًال غري حمق إمنا يندرج ضمن اجملرى
الطبيعي لتصرف بعض األشخاص الذين تتعرض ممتلكاتهم للضرر
بسبب خطأ ناجم عن فعل الغري عندما يتهرب هؤالء من املسؤولية،
ومن ناحية ثانية فإن ما أقدمت عليه الضحية لناحية املطاردة أو
الرتجل من السيارة من دون أي سالح ،ال تعترب افعا ً
ال على جانب
من اخلطورة ال بل أن ما ال ميكن تربيره هو إفراط املتهم باستعمال
العنف والشراسة جتاه ضحية ضعيفة ،مذعورة ،هاربة ،وجمردة من
السالح.
وحول مدى جواز منح املتهم األسباب التخفيفية التقديرية ،أشارت
احملكمة إىل أن املتهم من أصحاب السوابق وأوقف عدة مرات جبرائم
خمدرات وإطالق نار وحماولة قتل وتهديد وإن سلوكه وسريته
وكيفية تنفيذه جلرمية قتل الريف يعكس شخصية إجرامية تشكل
خطرًا على اجملتمع وبالتالي ال ترى احملكمة إفادته من األسباب
التخفيفية التقديرية .وأخريًا اعتربت احملكمة أنه مل يثبت توجه نية
لينا حيدر لتهريب املتهم وما يعزز ذلك أنه طلبت من املتهم وقف
اعتدائه ،وإن اصطحابه بعيدًا عن مكان احلادث جرى يف وقت مل تكن
قد علمت أن الريف قد تويف.

منهم مَن»موّت حالو» بعمليات انتحارية
طالب «يستغرب» ذهاب ثالثني من زمالئه إىل سوريا

«تفوق»صاحل ج .على زمالئه يف «حتريضهم وجتنيدهم لاللتحاق
ّ
بتنظيم «داعش» االرهابي والقتال اىل جانبه يف سوريا» ،زمالء
«موت حالو» ،حبسب تعبري
يفوق عددهم الثالثني ومن بينهم َمن
ّ
«من مات
صاحل نفسه ،بعمليات انتحارية يف العراق وسوريا ،ومنهم َ
مع اجلبهة»(جبهة النصرة) ،كما ان آخرين هم «من عداد املفقودين»،
ُ
فيما»كتب» لعدد منهم العودة.
ومن هؤالء»العائدين» انطلق رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد
الركن حسني عبداهلل لسؤال املتهم« :شو يا صاحل كل حدا راح عا
سوريا قال إنك أنت ساعدته بالذهاب» ،وجاء جواب املوقوف الذي
سبق أن حوكم بتهمة إرهاب وبالسجن مدة سنتني« :إن صديقي أمحد
آ .الذي كان معي يف املدرسة أراد الذهاب إىل سوريا وأنا حاولت
إقناعه بتأجيل ذهابه إىل حني ذهاب غفران اليت كانت تعمل معي،
وأردت من ذلك أن أثنيه عن الذهاب وتأخريه» .ومن هي غفران قال
املتهم إنها كانت زميلته يف العمل لدى إحدى املؤسسات اليت كان
يعمل فيها إىل جانب دراسته يف إحدى املدارس يف الشمال وأن
تعرف عليها عرب الفايسبوك «واعتقد بأنهما كانا ينويان
صديقه امحد ّ
الذهاب معًا إىل سوريا والزواج هناك».
«محل» ،بعد نفي التهمة
يف استجواب املتهم أالثنني أمام احملكمة،
ّ
املوجهة إليه« ،املدرسة مسؤولية ذهاب الطالب إىل سوريا» ،قائ ًال:
«إذا كان أكثر من ثالثني منهم ذهبوا إىل سوريا فهذا يعين أن مثة
أمرًا غريبًا يف املدرسة» ،ذكر املتهم ذلك من دون أن يتوقف عند
«زمالئه» من الذين نفذوا عمليات انتحارية.
َمن هم اصدقاؤك  -سأله رئيس احملكمة  -فنفض املتهم يداه من
صداقة أي من «الثالثني» الذين ذهبوا إىل سوريا ،وما صديقه الوحيد
سوى حممد آ .وفراس س.الذي «تويف» يف القلمون السورية .أما
اآلخرون «ليسوا اصدقائي».
وردًا على سؤال قال املتهم صاحل إن مصطفى ع.ح .كان «معي

(فجر نفسه) يف عملية
«موت حالو»
ّ
يف املدرسة» ،وقد أتاه خرب انه ّ
ومسى
انتحارية يف العراق .كما أن أمحد د« .مات مع اجلبهة».
ّ
املتهم أمساء أشخاص بألقابهم من الذين ذهبوا إىل سوريا ومنهم
املدعو غسان وأمحد د».وهو مفقود».
وأنكر املتهم مبايعته لتنظيم «داعش» أو اعتناق فكره «فأنا ال معه
وال مع «النصرة» وضدهما وال فكرة لدي يف كيفية الذهاب إىل
سوريا».وبعد أن طلب وكيل املتهم االستماع إىل إفادة أحد الشهود
أرجئت اجللسة إىل  12آذار املقبل.

موقوفو األمن العام

قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع
بتوقيف ستة عشر شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال أشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
كما أوقفت ثالثة أشخاص جبرم تسهيل الدعارة وشخص جبرم دخول
البالد خلسة وآخر جبرم استعمال مستندات غري عائدة له وشخص
جبرم القيام بعمليات احتيال .وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني
أحيلوا مجيعًا إىل القضاء املختص.

قتيالن حبادثي سري يف جبيل والبقاع

أدى حادث صدم على الطرق الداخلية يف جبيل إىل مقتل شخص،
كما قضى سائق جرار زراعي يف حملة غزة يف البقاع الغربي إثر
انقالبه .وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني نتيجة
تصادم بني سيارتني على طريق عام بنشعي باجتاه اهدن.
وجرح ثالثة أشخاص بانقالب باص لنقل الطالب على طريق عام
الفرزل  -الكرك ،نقلوا إىل «املستشفى اللبناني الفرنسي» ،وإىل
«مستشفى خوري» يف زحلة.

 1389خمالفة سرعة

افادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن ضبط  1389خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

خاليا إرهابية تنشط يف جبل لبنان

يف إطار املتابعة اليت تقوم بها «شعبة املعلومات» يف قوى األمن
الداخلي لرصد وتعقب املنظمات اإلرهابية ضمن األراضي اللبنانية،
وبعد توافر معطيات حول وجود خاليا إرهابية تنشط يف حمافظة
جبل لبنان ،ويستخدم اعضاؤها مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق
أهدافهم اإلرهابية ،نفذت القطعات املختصة يف الشعبة املذكورة
عمليات مراقبة ورصد ،ومتكنت خالل أوقات وتواريخ خمتلفة من
توقيف مخسة عناصر من جبهة النصرة ،مجيعهم من السوريني.
وبالتحقيق معهم اعرتفوا بقتاهلم سابقًا إىل جانب جبهة النصرة يف
سوريا.
كما تبني أنهم حضروا إىل لبنان بأوقات سابقة بطريقة غري شرعية
وهم يستخدمون أوراقًا ثبوتية مزورة ،وعلى تواصل وتنسيق مع
قياديني يف التنظيم املذكور يف إدلب ،ويستخدمون وسائل
التواصل االجتماعي بهدف نشر األفكار «اجلهادية» ،وجتنيد عدد من
السوريني املقيمني.

قوى األمن توضح مالبسات حادثة إحراق سيارتني يف
املصيطبة
أوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا مالبسات
حادثة إحراق سيارتني يف املصيطبة وتوقيف الفاعل من قبل «شعبة
املعلومات» .وأفادت أنه «يف الساعة  3:30من تاريخ ،2017/11/16
شب حريق يف حملة املصيطبة ،طال سيارتني ،وقد اتى بالكامل على
ّ
األوىل وهي نوع «أودي» لون أسود ،واحرتقت مقدمة الثانية من
الداخل ،وهي نوع «فيات» لون أبيض.
وباستماع إفادة إنصاف م( .مواليد عام  / 1940لبنانية) ،من قبل
صرحت أنه حواىل
عناصر فصيلة املصيطبة يف وحدة شرطة بريوتّ ،
الساعة  23:00من تاريخ  - 2017/11/15أي عشية احرتاق السيارتني
 وردها اتصال هاتفي من ابنها (ح .م .مواليد عام  ،1963لبناني)،الذي قام بتهديدها بسبب احنيازها إىل شقيقه (ع .م .مقيم يف
أملانيا) نتيجة توتر العالقة بينه وبني شقيقه على خلفية ملكية منزل
يف بعلبك ،وكذلك هو على خالف كالمي مع شقيقته (هـ .لبنانية
متأهلة من سعودي ،والسيارتني احملرتقتني البنتيها السعوديتني)،
بسبب تدخلها باملوضوع.
وأفادت أنها تشتبه بإبنها ح .بإحراقه السيارتني ،نتيجة اخلالف
على املنزل ،واختذت صفة اإلدعاء الشخصي ضده جبرم التهديد
والشتم واإلهانة ،وطالبت بالتحقيق مع ح .وأوالده ،وحتميلهم كامل
املسؤولية ،يف حال ثبتت عالقتهم باحلريق.
وبإستكمال التحقيق من قبل شعبة املعلومات ،وبنتيجة املتابعة
الفورية واالستعالمية اليت قامت بها الشعبة املذكورة ،مت التمكن من
حتديد هوية الفاعل وهو ابن ح .املذكور ،املدعو ع .م( .مواليد عام
 ،)1988الذي اعرتف بإحراق السيارتني بسبب خالف مع جدته وأعمامه
على ملكية العقار املذكور ،فأقدم على استعارة دراجة آلية وابتاع
كمية من مادة البنزين ،وقام بإحراق السيارتني فجرًا ،نافيًا أي خلفية
سياسية لعمله ،وأحيل موقوفًا إىل القضاء املختص».
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معوض :حان الوقت أن نعمل مصلحتنا كلبنانيني وحنيّد بلدنا عن صراعات املنطقة وأدعو اجلميع للعودة إىل الدولة والدستور والشراكة

املطران طربيه

ميشال معوض

ديفيد كالرك

سعيد دويهي

زياد نادر
معوض وبركات يمنحان السفري غانم درع حركة االستقالل

معوض وبركات يمنحان جان عجاقة درع حركة االستقالل

طوني سليمان وعقيلته سوزي مع االب لويس الفرخ وباري بركات

من اليمني :حرب ،كالرك ،السفري غانم ،جان عجاقة ،ميشال معوض ،املطران طربيه ،الوزير رفول واملطران رباط

اعترب رئيس «حركة االستقالل» ميشال
معوض أن «مصلحة لبنان هي باستقراره
ووحدته وحتييد نفسه عن صراعات
املنطقة .ومن هذا املنطلق ،أدعو كل
األطراف اللبنانية أن تسحب نفسها من
صراعات املنطقة وتعود اىل لبنان واىل
الدستور اللبناني والدولة والشراكة،
وألن هذا فقط حيمينا يف لبنان وخارج
هذه املبادئ نذهب مجيعا اىل اخلراب».
كالم معوض جاء يف كلمته يف املهرجان
احلاشد الذي نظمته «حركة االستقالل»
يف سيدني ،يف حضور رئيس اجمللس
التشريعي يف والية «نيو ساوث ويليز»
جان عجاقة  ،ممثل رئيسة احلكومة يف
سيدني عضو اجمللس التشريعي دايفيد
كالرك  ،وزير الدولة لشؤون رئاسة
اجلمهورية بيار رفول  ،راعي األبرشية
املارونية املطران انطوان شربل طربيه ،
راعي أبرشية الروم الكاثوليك املطران
روبري رباط  ،االب الدكتور جان قران
ممثالً املرتوبوليت باسيليوس قديسه
راعي أبرشية الروم األرثوذكس ،
السفري اللبناني املعني لدى ما ليزيا
جورج بيطار غامن  ،القنصل اللبناني
املعني يف سيدني شربل معكرون  ،رئيس
دير مار شربل االب لويس الفرخ ،
خادم كاتدرائية سيدة لبنان االن طوني
سركيس ،
رئيسة دار الراحة التابع للرهبانية
اللبنانية املارونية األخت اهلام جعجع.
وحضر املناسبة أيضاً  ،رئيس مقاطعة
اسرتاليا يف القوات اللبنانية طوني عبيد
 ،منسق اسرتاليا يف التيار الوطين احلر
طوني طوق ومنسق سيدني الدكتور طوني
رزق  ،منسق تيار املستقبل يف اسرتاليا
عبداهلل املري ومنسق سيدني عمر شحاده
 ،رئيسة قسم سيدني الكتائيب لودي
فرح أيوب  ،مسؤول احلزب التقدمي
االشرتاكي الدكتور ممدوح مطر ،
منسق تيار املردة يف اسرتاليا فادي مللو

 ،منسق حركة االستقالل يف اسرتاليا
اسعد بركات ومنسق سيدني سعيد
الدويهي ونائب منسق حركة االستقالل
يف ملبورن ميالد جريج واملنسق السابق
صائب معوض  ،رئيس الرابطة املارونية
باخوس جرجس ،رئيس مركز الدراسات
املارونية الدكتور جان طربيه ،رئيسة
مجعية «بطل لبنان الزغرتاوية» ايفا
معوض ،رئيس نادي «ريدملري» الرياضي
بيرت باشا وممثلو وسائل اإلعالم وحشد
من رؤساء اجلمعيات واملؤسسات ومجهور
كبري من أبناء اجلالية اللبنانية ناهز
ال 1000شخص .
بداية النشيدان اللبناني واالسرتالي
ونشيد حركة االستقالل ودقيقة صمت
عن روح الرئيس الشهيد رينه معوض
ورفاقه  ،وبعد ان رحب مقدم االحتفال
زياد نادر مبعوض واحلضور  ،بارك
املطران طربيه املناسبة ونوه «بشهادة
الرئيس الشهيد رينه معوض ومتنى
لنجله ميشال له التوفيق يف مسريته
الوطنية» .
معوض
وقال معوض يف كلمته « :منذ العام 1969
أصبح هناك ازدواجية بوجود السالح،
بني سالح الدولة اللبنانية وبني سالح
محلته منظمات خارج الدولة اللبنانية
والذين حولوا لبنان اىل ارض صراع
اآلخرين .من سالح الكفاح الفلسطيين
الذي ادخلنا يف حرب أهلية ،اىل سالح
احلرب األهلية اىل سالح االحتالل
االسرائيلي اىل سالح االحتالل السوري
اىل سالح حزب اهلل ،تعددت األوجه
واألسباب ،وتبقى احلقيقة واحدة،
وهي أي سالح خارج الشرعية اللبنانية
يؤدي اىل الفتنة وللتدمري يف لبنان.
احلقيقة تبقى واحدة ،وهي أنه ال
جيمعنا كلبنانيني وال حيمينا إال سالح
اجليش اللبناني وسالح القوى األمنية
اللبنانية «.

اضاف « :لألسف حنن نتصرف مجيعا
يف كثري من االحيان كعشائر تستقوي
على بعضها مبساعدة من اخلارج بدل
من ان مند يد الشراكة املتوازنة لبعضنا
البعض ،ويبقى الشريك يف الوطن
اقرب لنا من اي صديق خارج لبنان،
حنن ال نريد فقط لبنان اوال لكن نريد
الشراكة اللبنانية اوال».
ولفت اىل أن «إذا كان مثة مطلب وطين
لعودة الرئيس احلريري اىل وطنه ،وهو
سيعود ،لكن هذا املطلب الوطين وهذه
الوحدة الوطنية اليت جتلت ال جيب ان
تنسينا األسباب اليت أوصلتنا اىل هذه
األزمة وهذه األسباب هي تدخل البعض
يف لبنان يف شؤون الدول العربية
الصديقة ،وتورطه يف أزمات املنطقة
ولعبة احملاور ،وكأننا مل نتعلم شيئا او
كأنه مل نصب حبرب أهلية يف لبنان
نتيجة هذا املوضوع ،وال نرى ما حيصل
يف حميطنا من دمار وخراب يف سوريا
والعراق واليمن وغريها من البلدان.
لكل طرف احلق يف أن يكون له رأيه،
وأن تكون له قناعاته ،لكن ليس من
حق اي لبناني ان يساهم يف تدمري بلده
نتيجة والءاته اخلارجية .حق ايران
ان تعمل ملصلحتها ،وحق السعودية
ان تعمل ملصلحتها ،كما حق تركيا ان
تعمل ملصلحتها وفرنسا وامريكا ،ولكن
حان الوقت ان نتعلم كلبنانيني أن نعمل
مصلحة لبنان ولبنان فقط .ومصلحة
لبنان هي باستقراره ووحدته وحتييد
نفسه عن صراعات املنطقة .ومن هذا
املنطلق ،أدعو كل القوى اللبنانية ان
تسحب نفسها من صراعات املنطقة
وتعود اىل لبنان ،اىل الدستور اللبناني،
اىل الدولة اللبنانية واىل الشراكة وألن
هذا فقط حيمينا يف لبنان وخارج هذه
املبادئ نذهب مجيعا اىل اخلراب .ويف
هذا اإلطار أكرر كالم الرئيس الشهيد
رينه معوض «كفانا رهانات وكفانا

جان ونيسي ناصيف مع موني غربيال ودايان نمري

الحضور الحاشد

مغامرات».
وتوجه إىل املغرتبني يف أسرتاليا بالقول:
«من واجبكم الوطين ان متارسوا حق
االنتخاب ألنكم قوة تغيري وسيادة ،قوة
تطور وحرية ،لذلك أطلب منكم جمددا
ان تتسجلوا كي تستطيعوا ان تنتخبوا
لبنان يف ايار املقبل .ال أطلب دعمكم
يف هذه االنتخابات لتنفيذ مشاريع
شخصية او زعامة تقليدية لبنانية،
أطلب دعمكم لننقذ لبنان ونساهم يف
تغيري املفاهيم اليت أوصلت لبنان اىل
ما وصل اليه اليوم ،ونبين سويا لبنان
الذي نطمح اليه».
وأضاف« :حنن أبناء املدرسة الشهابية،
أبناء رينه معوض حنن ابناء املؤسسات
اليت نعمل على تعزيزها .مشروعنا
مشروع سيادة وشراكة ألن الشراكة
املتوازنة اليت كرسها الدستور هي أساس
لالستقرار يف لبنان ،ألن يف جمتمعنا
التعددي عندما تشعر اي جمموعة
لبنانية بالتهميش نكون نؤسس لعدم
استقرار .وتتذكروا يف مثانينات القرن
املاضي عندما همشت الطائفة الشيعية
الكرمية واليوم ندفع مثن التهميش
الذي حصل هلا يف ذلك الوقت .كذلك
التهميش الذي عانى منه املسيحيون بعد
استشهاد الرئيس رينه معوض وادى اىل
اغتيال البعض واىل اعتقال البعض اآلخر
ونفي البعض اآلخر وتهميش املسيحيني
يف الدولة ،ومن هذا املنطلق دعمنا وال
زلنا ندعم املصاحلة املسيحية اليت
اسست النتخاب رئيس مجهورية جديد
وإلعادة التوازن للشراكة الوطنية.
مهما كانت الصعوبات اليت متر بها هذه
املصاحلة أحيانا واليت دعونا اىل توسيعها
تبقى حاجة اسرتاتيجية العادة التوازن
هلذه الشراكة ،فليس من الضرورة
أن نتفاهم على كل شيء لكن املهم
التفاهم على هذه النقطة اي التوازن
يف الشراكة ألن وجودنا واستقرارنا يف

لبنان مبين على التوازن وعلى الشراكة وبعد عرض لشريط مصور حول دور
وعلى الطائف.
حركة االستقالل والشهيد رينه معوض
وتابع معوض« :مشروعنا هو أيضاً يف احلياة الوطنية اللبنانبة  ،حتدث
مشروعإصالح وحماربة الفساد ومشروع منسق سيدني سعيد الدويهي فرحب
اإلمناء ،والكالم الذي اقوله ليس جمرد باحلضور من املناطق اللبنانبة كافة .
شعارات فأنتم تعرفون أننا منذ دخلنا يف ونوه» باملبادىء واالسس اليت تنتهجها
املعرتك السياسي مل مند يدنا يوما على حركة االستقالل بقيادة رئيسها ميشال
ويف صلبها تلك اليت استشهد من
املال العام يف لبنان بل على العكس قمنا معوض يِ
ببيع ممتلكاتنا كي ال مند ايدينا على اجلها الرئيس رينه معوض «.
املال العام وكي يبقى قرارنا سيدا حرا وقال «كم يسعدنا يف هذه العشية ان
مستقال .حوّلنا االمناء ومفهوم االمناء نرحب بكبري حل بيننا هو يف منزلة
من شعار اىل فعل ،عرب «مؤسسة رينه القلب ،هو رسول لوطن الرسالة ،
معوض» .وأقول بكل فخر ان هذه املناضل واملدافع عن وطن و حق وشهادة،
املؤسسة كسرت كل احلواجز املناطقية وحرية وسيادة».
والطائفية والسياسية وباتت موجودة يف اضاف خماطباً معوض «ما جئت لتحصل
قلب كل لبناني على مساحة لبنان.
على صوت انتخابي لنفسك.جئت ليحصل
وحنن يف «مؤسسة رينه معوض» عملنا لبنان على على صوته االنتشاري تكريسا
ونعمل إنطالقا من مبدأ أن االمناء حلق اجلناح االخر يف اختيار األقوياء و
هو حق وليس منّة ،هو وسيلة للتطور املناضلني و الشرفاء .و قد سئمنا من
والتحرر وليس وسيلة لالخضاع .قمنا ممثلني علينا و ليس عنّا .جئت لتحفيزنا
بكل املشاريع بهدف واحد وبعنوان على املشاركة يف بناء الوطن اجلديد من
واحد وبشعار واحد هو «ليبقى اللبناني خالل نوّاب خيتلفون عن بعض النوائب
بأرضه».
الذين جتاهلوا الدميقراطية حتت قبة
وختم معوض بتجديد دعوته لكل الربملان ،فأنت لست من أهل الرياء ،و ال
لبنانيي االغرتاب لالسراع يف التسجل تعرف االرتهان و ال تهوى منصبا هزازاً
من أجل املشاركة يف االنتخابات النيابية عموده الفقري وصاية ال سيادة».
املقبلة.
وختم «هذا الرجل ال يسعى اىل
كالرك
الرتبع على كراسي اجملد الباطل النه
وحتدث ممثل رئيسة حكومة نيو ساوث يهوى وطناً كان بيته حجر الزاوية يف
دماء شهادةٍ سفكها»
ويلز دايفيد كالرك فنوه «بدور حركة استقالله ،من خالل يِ
االستقالل ورئيسها يف احلياة السياسية ابو لبنان» بالذات الرئيس الشهيد
اللبنانية يف الدفاع عن لبنان السيد رينه معوض».
احلر واملستقل» مؤكداً» ان لبنان جيب تكريم
ان حيكم من اللبنانيني دون اي تدخالت ثم قدم معوض مع املنسق اسعد بركات
خارجية «كما اثنى «على دور عدد من درع «احلركة» اىل كل من رئيس
القيادات يف اجلالية وخصوصاً الرئيس اجمللس التشريعي يف والية «نيو ساوث
عجاقة وهو اول لبناني يتبوأ هذا املنصب ويلز» جان عجاقة والسفري اللبناني
مشيداً بالدور «الذي يلعبه الوزير رفول جورج بيطار غامن اللذين شكرا حركة
اىل جانب رئيس اجلمهورية» .
االستقالل «على التقدير والتكريم
سعيد الدويهي
ونوها مبواقف معوض الوطنية.
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كتائب سيدني تقيم صالة يف ذكرى استشهاد الوزير بيار اجلميل

املونسنيور مرسيلينو يوسف

األخت مرلني شديد

لودي فرح ايوب

النائبان لوك فولي وجوليا فني مع لودي ايوب وعال حامد ومارك البطي وانطوان فرح وجيزيل ضوميط وحضور

ابراهيم براك

لودي فرح ايوب ،لوك فولي ،مارك البطي وحضور
احيا حزب الكتائب يف سيدني
الذكرى الحادية عشرة الستشهاد
الوزير بيار الجميل ورفيقه سمري
الشرتوني باقامة الصالة عن
نفسيهما وذلك مساء االربعاء
املاضي.
حضر املناسبة املونسنيور مرسيلينو

يوسف ممثال سيادة راعي االبرشية
انطوان شربل طربيه ،رئيس دير
مار شربل االب لويس الفرخ ،رئيس
كنيسة مار يوحنا يف ماونت درويت
االب مارون موسى ،االخت مارلني
شديد ،زعيم املعارضة يف الوالية
لوك فولي ،النائب جوليا فني ،املركز

الزميل سايد خمايل

النائبانفولي وفني مع لودي ايوب ونكد ومارون والبطي واالب الفرخ وجيزيل ضوميط

النائبان لوك فولي وجوليا فني مع االب لويس الفرخ ومارك البطي وجوزيف باسيل وجيزيل ضوميط وباخوس جرجس

االب الفرخ ،فني ،البطي ،بيرت مارون ،لوك فولي ،لودي ايوب وطوني نكد

فولي ،ايوب ،االخت شديد ،نكد ،دويهي ،بركات وحضور

املونسنيور مرسيلينو يوسف واالب لويس الفرخ

باخوس جرجس ،لوك فولي ،االب لويس الفرخ وطوني درييب

أسعد بركات ،جهاد داغر وسعيد دويهي
املاروني للدراسات واالبحاث ،حزب
القوات اللبنانية ،حركة االستقالل،
التيار الوطني الحر ،رابطة شباب
بشري ،رجال االعمال بشارة كريوز
واملهندس انطوان فرح ،د .جمال
ريفي وعدد كبري من الكتائبيني
واالصدقاء وممثلي وسائل.

رجل االعمال بشارة كريوز مع زعيم املعارضة يف الوالية لوك فولي

بشارة كريوز مع رئيس رايطة بشري طوني طوق

د .مجال ريفي ،لوك فولي ،االب لويس الفرخ واملهندس انطوان فرح

النائبة جوليا فني تتوسط لودي فرح ايوب وحسناوات
قدم االحتفال أمني السر ومسؤول
االعالم يف الحزب ابراهيم براك
الذي رأى يد الغدر اغتالت الشهيد
النها رأت فيه «مشروعا بشرييا»
وقدم املونسنيور مرسيلينو يوسف
الذي صلى عن نفس الشهيد بيار
الجميل ورفيقه وعاونته يف الصالة

والرتاتيل االخت مارلني شديد.
وتحدث يف املناسبة الزميالن سايد
مخايل وجميل الدويهي ورئيسة
الحزب لودي فرح ايوب التي القت
كلمة باالنكليزية ختمتها بالعربية
«هيا فتى الكتائبي».
ويف نهاية الكلمات وقف الجميع

اجالال لقدسية املناسبة طالبني من
اهلل ان تكون نفس الوزير بيار الجميل
ورفيقه سمري الشرتوني يف السماء
اىل جانب االبرار والقديسني.
ويف نهاية االحتفال كان هناك
كوكتيل مميز وجرى بعده التقاط
الصور التذكارية.
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قنصلية لبنان العامة يف سيدني تقيم حفل استقبال مبناسبة
عيد االستقالل ووداع القنصل (السفري) جورج بيطار غامن

السفري جورج بيطار غانم

النائب توماس جورج

الزميل انور حرب
السفري وعقيلته والنائب جورج ورجال دين وحضور يقطعون قالب الحلوى

السفري وعقيلته مع رجال الدين

عمر شحادة يتوسط كلوفيس البطي وطوني نكد

السفري وعقيلته يتوسطان جان ونيسي نلصيف

مع املطران طربيه وجو خطار وعقيلته وجان ناصيف وعقيلته واحالم حرب

السفري وعقيلته بهيه مع نسيب الهاشم وحضور

السفري وعقيلته بهيه يتوسطان اسعد بركات وسعيد دويهي

توفيق كريوز وبيرت مارون مع نوال عشي وحضور

السفري وعقيلته مع جوخطار وجان ناصيف والزميل حرب وعقيالتهم

السفري وعقيلته بهيه مع الدكتور جمال ريفي والضيف عبد الرحيم ريفي

اقامت قنصلية لبنان العامة يف سيدني حفل استقبال يف صالة
الرينيسانس ،مساء االربعاء املاضي ،بمناسبة عيد استقالل لبنان ووداع
قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم الذي سيغادر
اسرتاليا الستالم مهامه كسفري للبنان يف ماليزيا.
والحفل ،الذي قدم فقراته الزميل أنور حرب بأجمل ما يكون التقديم،
حضره النائب اللبناني االصل توماس جورج ممثال رئيسة الوالية،
سيادة املطارنة عن الطائفة املارونية انطوان شربل طربيه وعن الطائفة
االرثوذكسية باسيليوس قدسية وعن طائفة الروم امللكيني الكاثوليك
روبري رباط ،رئيس دير مار شربل االب لويس الفرخ وقادة دينيون
عن الطوائف االسالمية ،النائبان غلني بروكس وتانيا ميهايلوك ،رئيس
الجامعة اللبنانية الثقافية  -فرع نيو ساوث ويلز ابراهيم الخوري ،عدد من
سفراء وقناصل دول اجنبية ،رئيس املركز املاروني للدراسات واالبحاث
الدكتور جان طربيه ،رؤساء وممثلون عن القوات اللبنانية وحزب
الوطنيني االحرار والتيار الوطني الحر وتيار املستقبل وحركة االستقالل
وحزب الديمقراطيني االحرار ،رجال االعمال جو خطار وعقيلته شاد

وجون ونيسي ناصيف وتوفيق كريوز وجورج زخيا وريمون بو عاصي،
الشيخ نسيب الهاشم ،الدكتور جمال ريفي وشقيقه ضيف الجالية عبد
الرحيم ريفي ،الربوفيسور جورج ملحم وممثلو وسائل االعالم العربية
وعدد كبري من الفاعليات االقتصادية وابناء الجالية.
وتحدث يف املناسبة كل من السفري جورج بيطار غانم (نص الكلمة أدناه)
وممثل رئيسة الوالية النائب اللبناني االصل الزغرتاوي توماس جورج.
وقد شرب النائب جورج توماس نخب الرئيس اللبناني كما شرب
السفري غانم نخب امللكة ،ثم قطع السفري غانم والسيدة بهية عقيلته،
محاطني بالنائب جورج واملسؤولني الروحيني قالب الحلوى املعد
خصيصا للمناسبة.
كلمة قنصل لبنان العام (السفري) جورج البيطار غانم
دولة نائب رئيس املجلس النيابي توماس جورج ،ممثالً رئيسة حكومة والية
نيو ساوث ويلز السيدة غالديس بريجيكليان ،أصحاب السعادة والسيادة
والسماحة والفضيلة ،الزمالء أعضاء السلكني الدبلوماسي والقنصلي،
السادة النواب األعضاء يف مجلس والية نيو ساوث ويلز،

رؤساء وأعضاء البلديات والهيئات واملؤسسات واألحزاب والجمعيات،
رؤساء تحرير وممثلو الصحافة اللبنانية يف أسرتاليا،
اليوم ،ويف هذه العشية املوحـّدة للشمل ،تجمعنا مناسبة وطنية بإمتياز،
حيث أغتنمها فرصة ألوجّه بإسم الجالية اللبنانية يف والية نيو ساوث
ويلز ،وبإسمي الشخصي وعقيلتي بهيـّة ،تهنئة قلبية إىل وطننا الحبيب
لبنان  -وطن الرسالة ،الذي يحتفل شعبه اليوم ،مقيماً ومنتشراً ،بالذكرى
الرابعة والسبعني للعيد الوطني.
لقائي بكم اليوم قد يكون األخري من على هذا املنرب ،لقاء أخري وليس
خياراً ،فكما تعلمون ومن ضمن التشكيالت الدبلوماسية ،التي حصلت
مؤخراً لدى وزارة الخارجية واملغرتبني بعد طول إنتظار ،تم نقلي إىل
ماليزيا إلستالم مهام السفارة يف كواالملبور .أمضيت مهمتي التي امتدت
إىل خمس سنوات ونيـّف يف أسرتاليا ،وبالتحديد يف والية نيو ساوث
ويلز ،يف بلد مضيف وجميل حيث كان لي شرف التعاطي مع إحدى أكرب
الجاليات اللبنانية يف بالد اإلغرتاب ،جالية تفخر بجذورها اللبنانية،
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املطرانان طربيه ورباط ،النائب بروكس ،جورج زخيا ،غسان وهبه وليشع شدياق

السفري غانم وعقيلته مع جو خطار وعقيلته والزميل أنور حرب وعقيلته

السفري غانم وعقيلته مع جو خطار وعقيلته والزميل أنور حرب وعقيلته وموني وحضور

السفري غانم وعقيلته مع بعض اعضاء السلك الدبلوماسي االجنبي وحضور

السفري غانم وعقيلته مع االب لويس الفرخ واالب ايلي رحمة

السفري غانم وعقيلته مع ابراهيم الخوري وريمون بو عاصي وحضور

السفري غانم وعقيلته والنائب تانيا ميهايلوك واملطران قدسية وحضور

مع كلوفيس ومارك البطي وماريو وروبرتا نعيم يقطعون قالب الحلوى

نسيب الهاشم ،الربوفيسور جورج ملحم مع هيثم ابو زيد وندى فريد

أصيلة يف إنتماءاتها الوطنية التي
تتمثل يف تعايشها مع بعضها
البعض ،وإعطاء أفضل صورة
عن لبنان :بلد الحوار والتسامح،
بلد الحرية والديموقراطية،
وأخرياً وليس آخراً ،بلد العنفوان
والكرامة.
باإلضافة إىل ذلك ،يأتي إندماجكم
وإنخراطكم يف املجتمع األسرتالي
وعلى كل األصعدة :اإلجتماعية،
السياسية ،الحرفية ،وغريها..
بمثابة تأكيد ألصالتكم وإمتداد
لقدراتكم التي هي قدوة لألجيال
الصاعدة ومسؤولية على أكتافكم.
خالل مهمتي هذه ،عملت القنصلية
العامة يف سدني على تلبية حاجات
أبناء جاليتها بكل تفانٍ ومصداقية.
ويف هذا السياق ،نس ّلط الضوء
على مجموع أهم أنواع املعامالت
القنصلية التي نفذت ضمن
هذه الفرتة التي امتدت لخمس
سنوات ونصف حتى تاريخه .فقد
تم إنجاز حوالي 15.500وكالة
ما بني عامة وخاصة ،منح وتجديد
حوالي  11.600جواز سفر
ومرور .أمـّا معامالت األحوال
الشخصية التي هي تسجيل
الوالدات ،الزواج ،الوفاة والطالق،
فقد تخطت 13.000وثيقة.
و لعل أبرز ما تكللت به مهمتي
هو إقرار قانون إستعادة الجنسية
اللبنانية ،الذي خوّل أبناء الجاليات
اللبنانية يف اإلغرتاب بإستعادة
جنسية آبائهم وأجدادهم ،حيث
شهدت القنصلية العامة تنفيذ
معظم طلبات إستعادة الجنسية
اللبنانية لألشخاص الذين تقدموا

السفري غانم وكلوفيس ومارك البطي وبيليش يقطعون قالب الحلوى

السفري غانم وعقيلته مع املطران طربيه ،جون ونيسي ناصيف ،الزميل حرب ،نسرين خضرا وحضور

لإلستفادة من هذا الحق .ومن
هنا أدعو مجدداً وأحث جميع أبناء
الجالية من أصل لبناني على عدم
التأخري يف التقدّم إىل مكاتب
القنصلية العامة لإلستفادة من
هذا القانون وإستعادة الجنسية
اللبنانية التي هي من حقهم وحق
أوالدهم.
الحضور الكريم،
ً
لقد شهدنا سويا إعرتاف الدولة
بحقوق املغرتبني ،واملضي قدماً
يف اإلجراءات اآليلة ملشاركتهم
الفعالة يف صناعة القرار
السياسي يف لبنان ،وذلك عرب
مكننة هذه اآللية وافساح املجال
ألكرب عدد ممكن من املغرتبني
لتسجيل رغبتهم باإلقرتاع يف
الخارج باإلنتخابات النيابية
املقبلة عام  .2018ويمكن القول،
بأن القنصلية العامة قد بتـّت أكثر

من  9500طلب لغاية إنتهاء
املدة القصوى التي كانت متاحة
للمشاركة بالتسجيل بتاريخ
.2017/11/20
كذلك ،كان لي شرف مواكبة
أبناء الجالية الذين شاركوا يف
مؤتمر الطاقات اإلغرتابية خالل
األعوام الثالثة املنصرمة ،والتي
كان ملشاركتهم الفاعلة بأعماله
أثر كبري يف بداية بناء الدولة
العصرية وإعطاء الفرصة لألدمغة
اللبنانية يف اإلنتشار بالتالقي
ملصلحة واحدة ،هي مصلحة وطنية
لبنانية بحتة .ففي اإلتحاد قوة،
وبهذه القوة واإلرادة فقط نستمر
ونصبح أمة عظيمة ال تقهر.
وبهذه املناسبة ،وكما تعلمون ،إن
مؤتمر الطاقات اإلغرتابية الرابع
سيعقد يف بريوت كالعادة خالل
شهر أيار  ،2018وستعقد
مؤتمرات إغرتابية إقليمية حيث

ستكون مدينة سدني األسرتالية
محطة إلنعقاد املؤتمر اإلقليمي
لقارة أوقيانيا يف آذار .2018
وبذلك ،أدعو أبناء الجالية يف
والية نيو ساوث ويلز للمشاركة
يف هذا املؤتمر وإنتهاز هذه
الفرصة لتفعيل وإنجاح هذا
املؤتمر اإلقليمي الذي سيعود على
لبنان باإلزدهار والنجاح.
يف ختام كلمتي لكم ،أتوجـّه إليكم
بمواصلة ما تفعلونه وأن تكون
مهمتكم حمل رسالة الوطن إىل
بالد العالم بأبهى وأحلى صورة.
وبذلك ،نستمر سوياً ببناء لبنان
قوي ،يحظى بتقدير العالم من
خالل معادلته الفريدة ،وكماله
الطبيعي ،وطاقاته البشرية
الخالقة والساعية إىل حياة أفضل.
أدعوكم اليوم ،أن تكونوا صفاً
واحداً يف مواجهة املحن وللتضامن
يف بناء املصري املشرتك لشعبنا

النائب تانيا ميهايلوك تتوسط ريما بيليش والزميل انطونيوس بو رزق

الجبـّـار ،الذي حمل دوماً أعلى
ّ
يظل
القيم اإلنسانية ،متمنياً أن
لبنان كما كان رمزاً لإلبداع والحرية

وعنواناً للعطاء والكرامة.
عشتم ،عاشت أسرتاليا
وعـاش لبنـان
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مناسبات ملبورن

..قداس احتفالي وكوكتيل كبري حتوّل اىل عرس
خماض عسري خرج الدخان األبيض من عتمة املفاوضات ّ
وأخرياً وبعد ٍ

الكنيسة املارونية تبيع دار بولس للمسنني للراهبات -االنطونيات
يف ملبورن بعد عشرين عاماً من ادارته
صوت لبنان  -ملبورن
طوني شربل
مبنى صغريًا قبل
لد
و
الذي
للمسنني
دار بولس
ُ
ً
عشرين سنة على أيادي املونسنيور جو طقشي
والراهبة األخت سالم معوض والدكتورة هاديا
خمتار وآخرين ،اصبح اليوم وبإشراف الراهبات
االنطونيات ممثالت مبديرته األخت سالم ،
صرحًا انسانيًا ضخمًا ُيضاهي ارقى مراكز رعاية
أسَر ُتُه
املسنني فخامة قلبًا وقالبًا  ،وأصبحت ِّ
الستون مالذًا هلؤالء املسنيني  ،الذين ما كانوا
ينتظرون يف خريف العمر أفضل مما ُهم عليه
االن بني أيادي مالئكة الرمحة ،األخوات الراهبات
ٍ
وحفنة من املختصني والعاملني يف هذا الصرح
،
الكبرييف طليعتهم السيدة جنات حلود .
خالل السنوات الطوال اليت مضت  ،كان اهلم
األكرب لالخت سالم ومن معها من اخواتها الراهبات
 ،ان جيعلوا من هذه الدار  ،حمط أنظار  ،وقيمة
إنسانية وروحية  ،فما هدأت وال استكانت ،
وراحت ومن معها ال يعرفون طعم الراحة وال
هدوء البال  ،يسهرن  ،جياهدن  ،يتساوى
عندهن الليل بالنهار  ،يرفضن اإلتيان مبوظفني
او عاملني الن املسؤولية كبرية والديون مرتاكمة
وال حيك جلدك مثل ظفرك ...
كثريون ساهموا كل حسب املستطاع  ،فالدار
جيب ان تكرب وتكرب فالثالثون سريرًا جيب
مضاعفتهم  ،واملال مطلوب ولكن األخت سالم
كانت تردد بان اهلل لن يرتكنا  ،وسيضع يده
َ
فعل شيء .وهكذا
معنا وبدونه ال نستطيع
كان  ،احملامي حنا مركز رأي وملس ما تفعل
الراهبات وماذا ُيقدمن ومن دون مقابل  ،وكان
الفتُ يشكر عليه  ،وتوالت التربعات اىل ان
تربع
ٌ
ٌ
جاءت التقدمة الكربى من احملسن لويس فليفل
 ،واليت بلغت مليون ونصف املليون  ،وحتققت
األمنية الكربى ..
تقول األخت سالم  ،السيدة جنات حلود ،
ً
مساهمة فعالة يف البناء االداري للدار
ساهمت
 ،عملت معنا ملدة  ٧أشهر وبدون مقابل وكانت
ترغب وتصر على تقدمة خربتها وحتى النهاية
معوض
لكن رفضنا هذا االمر تقول األخت سالم
ّ
 ،واردناها موظفة دائمة وها هي ما زالت نبضًا
رئيسًا يف تطور الدار .
معوض الديون كانت كبرية  ،ووصلت
وتقول
ّ
ٍ
مرحلة من ا ملراحل اىل  ٩٥الف دوالر
الفائدة يف
يف الشهر  ،وعلينا سدادها َ ،
ول نسأل احدا
على دوالر واحد وال احد سألنا ،لذا ّ
كنا نصل
الليل بالنهار كي نوفر اجرة موظفني  ،واستمرينا
على هذه احلال اىل االمس القريب .
وتضيف ّ
كنا نعمل يف الدار اخواتي الراهبات
وانا وما زلنا دون مقابل  ،ما ّ
كنا نتقاضاه هو
اننا ننام يف الدار ونأكل مما يقدم للمسنيني
ساكين الدار ..
املونسنيور جو طقشي  ،خادم رعية سيدة لبنان
على مدى اكثر من عشرين يقول  :بدأنا مبشوار
بناء الكنيسة  ،وهذا املشروع كانت تكلفته
ماليني الدوالر ات  ،ول يكن مبقدورنا ان نساهم
او نساعد الدار بدوالر واحد  ،سوى ٥٠٠٠دوالر
دفعتها الكنيسة يف البداية مقابل  ٥٠٠٠دوالر
دفعتها الراهبات  .ويتابع طقشي ومنذ ذلك
احلني ل تدفع الكنيسة سنتًا واحدًا ّ ،
مت بناء هذه
الدار العظيمة جبهد الراهبات وبعملهن وسهرهن
وباحلكمة اليت كانت عليه إدارة الدار ...
معوض ّ ،
كنا وما زلنا نعمل بروح
وتقول األخت
ّ
احملبة اليت ّ
علمنا إياها السيد املسيح وسنبقى.
وتضيف حنن ابناء الكنيسة اليت هي جمموعة
املؤمنني وعلينا حنن كما سوانا من ابناء الرعية
خدمتها وما ابتغينا رحبًا ماديًا  ،وال طمعنا مبال
او جاه  ،جاهدنا اىل ان أصبحت الدار دارًا يليق
بالكنيسة وابنائها وبالتالي باجلالية ككل .

معوض اىل االتفاقية اليت وقعت بني
وتتطرق
ّ
الرهبنة والكنيسة منذ البداية واليت تنص على
ان تتوزع أرباح الدار على الشكل التالي ٣٠ :
باملية للكنيسة و ٣٠باملية للرهبنة و ٤٠باملية
للدار  ،وحتى اللحظة ل ينفذ اي شيء من
هذه االتفاقية  ،بل بالعكس ذهبت كل األرباح
ً
مساهمة يف بنائها الذي بلغت تكاليفها
للكنيسة
ماليني الدوالرات  ،حتى انه يف عام ٢٠٠٥
قدمت الدار مبلغ  ٣٥٠الف دوالر والرهبنة ل
تسأل أبدًا الن الكنيسة برأينا هي األهم .
معوض بكل فخر  :ل نطلب أية مساعدة
وتقول
ّ
ال من الرهبنة وال من الكنيسة  ،ألننا تصرفنا
حبكمة وعملنا بوعي وجهد وتعب  ،وكان وما
زال همنا هو روحانية الدار  ،عمل دائم ومستمر
بفرح عظيم ،
ونشكل خلية حنل وحنن نعيش
ٍ
همنا الدار وراحة ساكنيه من املسنيني الذين
ٍ
واحرتام وتقدير
مبحبة
يعيشون خريف أعمارهم
ٍ
وراحة بال وجسد .
معوض عن شراء الدار من الكنيسة
ونسأل
ّ
ٌ
ابتسامة عريضة
 ،فرتتسم على وجهها الربئ
بفرح وتقول  :هل تصدق ان السواد
وتتنهد
ٍ
األعظم من ابناء الطائفة يعتقدون بان الدار هو
لنا اي للرهبنة وليس للكنيسة ؟! وتتابع نعم
هذه هي احلقيقة  ،ومن حقهم هذا االعتقاد ألننا
أحد ال يعرف اال
على مدى  ٢٢سنة من العمل ٌ
معوض و» خياتها» الراهبات يف
الراهبة سالم
ّ
الدار فهل نلومهم ؟! ولكن األدهى من كل هذا
ان أحدًا ال يعرف اننا حنن خندم يف الدار ونديره

ً
ولبنة ً
ً
هدية
لبنة وقدمناه
بعد ان بنيناه حجرًا حجرًا
للكنيسة دون منة  ،وحنن سعداء ...
وتتابع  ،كانت هناك نية مشرتكة بيننا وبني
ٍ
ويف
الكنيسة للبيع والشراء منذ
مدة طويلة  ،يِ
النهاية وبعد أخذ ورد  ،اتفقنا مع الكنيسة
على الشراء  ،فنحن نعمل فيها منذ  ٢٢سنة ،
وبالتالي رهبانيتنا األنطونية عندها أديرة بكل
اخناء العال ومن ثم خدمة املسنيني من ضمن
رسالتنا الروحية .
اال ان عملية البيع والشراء استغرقت وقتًا طوي ًال
من املفاوضات وأحيانًا كانت هذه املفاوضات
شاقة جدًا وأحيانًا مؤملة وموجعة  ،وكنا كلما
واجهتنا عقبة نتخطاها اىل ان صعد الدخان
األبيض من عتمة املفاوضات ولكن بعد خماض
عسري ....
ٍ
وحبسرة ل نعرف سببًا هلا تقول انها يف وقت
شعرت بان نفسي حزينة حتى
من األوقات «كم
ُ
املوت « .وتضيف  :أكثر من عشرين عامًا من
العمل املتواصل والسهر والتعب وما ادراك
ما العمل يف دار املسنني بالرغم من البهجة
اليت يأتي بها للنفوس  ،كان جيب ان نكافأ ال
أجر عند اهلل .
العكس ...ولكن ال يضيع ٌ
وعن السعر الذي ّ
مت به شراء تقول ١٢مليون
و ٢٠٠الف دوالر .
ٍ
جبولة يف ارجاء الدار  ،ونتفقد احوال
ونقوم
ساكنيه  ،فتدمع العيون فرحًا للحال الراقي
معوض مديرة الدار
الذي تقدمه األخت سالم
ّ
ومساعدتها األخت مريات اغناطيوس وفريق

العمل ،كل يف اختصاصه للمسنيني الذين ُهم
مخرية بيوتنا .
انتهت عملية البيع والشراء على خري  ،وانتقلت
ملكية دار بولس للمسنني الذي ساهم يف بنائه
معوض
منذ البداية حتى النهاية األخت سالم
ّ
واملونسنيور جو طقس ،انتقلت امللكية من
الكنيسة الي الرهبنة األنطونية ...
االثنني  ،الثالث عشر من تشرين الثاني اجلاري
وعند السادسة عصرًا  ،ترأس املونسنيور جو
طقشي قداسًا احتفاليًا على نية توفيق الراهبات
يف هذا اإلجناز دعت اليه سيدات الرعية
املارونية يف الضواحي الشرقية يف ملبورن ،
حضره اىل جانب الراهبات قنصل لبنان العام يف
ملبورن السفري غسان اخلطيب والوزيرة مارلني
كريوز والنائب نزيه األمسر وعقيلته ورئيس
جلنة الكتيسة السابق طوني ليون وعقيلته الذي
مت انتقال امللكية أثناء توليه املسؤولية ومئات
املؤمنني الذين توافدوا من أحناء ملبورن .
بعد القداس  ،انتقل اجلميع اىل هول الكنيسة
حيث أقيم احتفال كبري تكرميًا للراهبات قدم
اجلميع خالله التهاني هلن ومتمنيني التوفيق
واضعني كل إمكانياتهم يف تصرفاتهم .
واملميز حتول اىل عرس شعيب ،
الكوكتيل الكبري
ّ
ٌ
ودبكة استمر ساعات طويلة وختلله
رقص وطبل
ٌ
كلمة للمونسنيور طقشي وُاخرى لالخت سالم
عد خصيصًا للمناسبة .
وقطع قالب من احللوى ُا َّ
مربوك للجالية اللبنانية  ،مربوك للراهبات
االنطونيات.
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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

لــوز نيء ( 1كـلغ) بـ $ 11،99

بذورات مشكـّلة (ا كـلغ) بـ $ 9،99

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  1كانون
الثاني

ليمون حامض (الصندوق) بـ $ 11،99

مـاء ( 12قـنينة) بـ $ 2،99

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

ملبورن

25 صفحة

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

«ص ّح النوم» :الكوميديا التلفزيونية يف أه ّم ..
تتمة املنشور على الصفحة 22

ُ
ُيلهي غوار ّ
مهتمة
يعرف أنها
فطوم بأمر
ّ
به (مثة من يسرق منها) ،ويضع نفسه
مكان احلريص على أعماهلا وشخصها،
ويستعمل هذا احلرص بالذات لينال ما
احلمص! وفطوم عالقة بني
يريده :أكل ّ
ثالثة أمور :رغبتها يف األكل ،حشريتها
يف معرفة من يريد هلا ضررًا ،وحماولة
منع غوار عن مشاركتها طعامها .هكذا
غوار،
يكون من يريد ردع السارق ،أي ّ
هو نفسه من يسرق! هذا مثال واحد
على الكتابة الكوميدية الذكية ،وعلى
ّ
املتنوع لدريد حلام.
املكثف
األداء
ّ
ويف املشهد التالي ،الذي جيمع
ّ
تتجلى ّ
ّ
كل
كل املمثلني الرئيسيني،
احلقيقي ،إذ توضع
شخصية يف بعدها
ّ
ّ
مفر منه:
كل منها أمام استحقاق ال
ّ
أبو عنرت يلبس دور القبضاي بكلّ
فيهدد ويفرض بالرتهيب ّ
كل
معانيه،
ّ
ّ
ما يريد .وهذا ّ
شك على موقع
يدل بال
القوي األزعر املؤذي ،لكن النافذ
ّ
يف جمتمعنا (وإن كان سينتهي به
األمر يف السجن) .وياسني يلبس
كذلك شخصية العامل املغلوب على
أمره والذي ال قدرة له على مواجهة
القبضاي ،فيذعن ألوامره حتت
ّ
شك حال كثري من
التهديد ،وهذه بال
الناس يف جمتمعنا .أما أبو كلبشا،
ّ
ممثل السلطة واألمن ،فيلبس هو
اآلخر شخصية السلطة اليت تفتقد
إىل احلنكة والبصرية ،فتقع ضحية
احملتالني الدهاة مثل غوار ،لكن
إىل حني فقط ،إذ تستفيق يف اآلخر
ّ
شك
وتقبض على اجملرمني .وهذا بال
ال يشبه جمتمعنا ،حيث بعض السلطة
متواطئ مع الزعران القبضيات .وهنا
أن إنتاج املسلسالت
نفهم كيف ّ
بد أن
وخاصة الكوميدية منها ،ال ّ
يتجاوب مع السلطة وإال مل يعرض
على التلفزيون .أما حسين ،فهو أيضًا
منوذج عن املواطن املغلوب على أمره،
وإن كان ،على خالف ياسني ،يفهم
كل اللعبة ويتعامل معها بتسليم
أما فطوم ،املرأة
لكن بسخرية عاليةّ .
الوحيدة بني كل هؤالء الرجال ،فهي
الوحيدة اليت تنتفض على غوار
جتسد بال
وتهامجه .وشخصية فطوم
ّ
شك دورًا رياديًا للمرأة نعود إليه
بعد قليل .أما غوار ،فيبدو متفاخرًا
أي عالقة
يف هذا املشهد ،وينكر ّ
ٌ
مثال على
له باجلرم .وهو يف هذا
الشخص الذكي ،لكن الضعيف ،الذي
ّ
ليحقق
القوي
خيتبئ وراء القبضاي
ّ
مآربه .وهذه حال كثري من الناس يف
جمتمعنا.

كوميديا الشخصيّات الرياديّة

«صح النوم» هو
أن
يعتقد معظمنا ّ
ّ
جمرد مسلسل كوميدي ناجح جدًا.
ّ
ّ
أن هذا النجاح
لكننا رمبا مل ننتبه إىل ّ
مرتبط بكسر قوالب كثرية ،وتقديم
شخصيات ريادية باملعنى الدرامي.
هكذا فإن شخصية فطوم ملفتة
جدًا :فهي إمرأة قوية مستقلة تدير
فندقًا وموظفني رجا ً
ال ،لكنها غاية يف
رجل
تتزوج من
األنوثة ،وتطمح يف أن
ٍ
َ
هو من خارج بيئتها ،رجل مثقف (هكذا
تراه هي ،وإن كنا حنن جنده تعيسًا
كصحايف!) .هذه بالفعل شخصية
ّ
بكل
رائدة ،إذا ما قارناها مث ًال
سيدات «الدنيا هيك» الذي عرض
بعد ذلك بسنوات :فكلهن ستات
بيوت منشغالت أساسًا بأزواجهن.
وكذلك هي شخصية أبو عنرت :فهو
القبضاي خريج احلبوس الذي خيافه
ّ
كل الناس ،لكنه صديق أمني خملص،

غريب فريد
مزيج
ورقيق أيضًا .فيه
ٌ
ٌ
من الرجولة-الفحولة ،والغنج :شاهدوا
يهز بأكتافه وخبصره يف السجن
كيف
ّ
على أغنية «فطوم فطوم فطومة»،
فيما شخصية غوار اليت أضحكتنا
ً
فجأة يف هذا املشهد
حب َيلها ،تأخذ
ِ
بعدًا دراماتيكيًا مل نكن ندركه.
حبد ذاتها .فهو الشخصية
قصٌة ّ
غوار ّ
تعدد مستواياتها
األكثر تعقيدًا يف
ّ
ّ
شغيل يف الفندق
الدرامية .هو
ّ
ولكنه يطمح إىل أكثر.
مثل ياسني،
يطمح للزواج من صاحبة الفندق،
كما يطمح ألن يصري أعلى شأنًا،
ّ
ينفك حياول ،ولكن عن طريق
فال
االحتيال ،فيفشل .هو إذن «حمتال
وحربوق» كما نقول بالعامية .ولكنه
حيب فطوم حقًا وليس فقط ألنه طامح
ّ
إىل إعالء موقعه االجتماعي .هو أذكى
الشخصيات وأكثرها دراية ومعرفة
بشؤون احلياة .ولكنه يتحالف مع أبو
عنرت القبضاي ،ويرتكبان سوية أعما ً
ال
ليست مثا ً
ال يف حسن السلوك واألخالق
حيب
(سرقة ،افرتاء ،ضرب ،اخل) .هو
ّ
ياسني كرفيق وصديق ،ولكنه يوقعه
دومًا يف املشاكل .غوار هو الشخصية
ّ
تتمتع بهذه
الوحيدة يف املسلسل اليت
التناقضات يف بنائها .وهذا بال شك
هو ما جعل منه «بطل» املسلسل.
مل حيدث على علمي أن كان بطل
مسلسل أو فيلم عربي هو شخص
حمتال هلذه الدرجة .عادة يكون البطل
شخصية إجيابية ،لكن غوار ليس إجيابيًا
وليس مثا ً
ال ُيقتدى به وبسلوكه .فكيف
هو البطل؟ هذه برأيي هي أهم نقاط
الريادي.
جناح هذا املسلسل باملعنى
ّ
ّ
ّ
شك على أهمية نهاد
يدل بال
وهذا
قلعي ككاتب .غوار هو البطل  -الضد
( .)anti-hérosفهو ليس وسيمًا حقًا،
وليس قويًا ،وهو جمرد عامل يف
ّ
موفق مع النساء .ميزته
فندق ،وغري
احلاد الذي يفوق ذكاء
الوحيدة ذكاؤه
ّ
كل من حوله .فهو ّ
ّ
ّ
الكل بني
يلعب
أصابعه .ولكنه ال يستعمل هذا الذكاء
إال بطريقة ختريبية (.)subversive
وينجح دومًا يف التخريب ،وإن كان
(يسجن ،خيسر
يدفع مثنه أحيانًا
ُ
فطوم ،اخل) .غوار هو الطاقة الذكية
بال وتقليدي،
املخربة جملتمع
لكن
ٍ
ِّ
و»صح
ميؤوس من بنائه.
يبدو وكأنه
ّ
ٌ
النوم» بهذا املعنى سياسي بإمتياز.
خذوا عنوان املسلسل مث ًال :هل هو
جمرد لعب على الكالم ،كون الفندق
ّ
«صح النوم»؟
حيث ينام النزالء إمسه
ّ
أن العنوان هو دعوة لكي تصحو
أم ّ
ّ
املتجذر يف حاراتها
الناس من سباتها
القدمية وحيواتها الرتيبة ،احلارات

ّ
ينفك غوار «حيرتق»
واحليوات اليت ال
ّ
ليخرب رتابتها وكل موروثاتها؟
فيها
ّ

الكاتبُ من الناس وإليهم

مل ِ
«صح النوم» من الفراغ ليخبط
يأت
ّ
أدى
هذه اخلبطة .جاء من
مسار طويل ّ
ٍ
إىل هذه الرائعة الكوميدية .فسوريا بلد
رائد يف املسلسالت الكوميدية .ولقد
«صح النوم» أعمال أخرى ،من
سبقت
ّ
أبرزها مسلسالن مجعا نفس املمثلني
تقريبًا« ،مقالب غوار» ،و»محام
اهلنا» ،5ومجعهم ّ
كلهم نفس الكاتب:
نهاد قلعي .هو األساس .وهو الكاتب
ّ
لكن نهاد قلعي ليس كاتبًا-
الفذ.
ّ
ّ
مثقفًا تقليديًا .جاء من الناس ومن
العمل يف وظائف خمتلفة استقى منها
ّ
كل ما كتب .نعم ،مل ِ
يأت من املعاهد
واجلامعات واملدارس  -وال نقول أنها
عاطلة ..إمسه الكامل نهاد قلعي
اخلربوطلي  -معقول؟! كيف ال يصبح
كوميديًا مع هكذا اسم؟! عند انتهاء
«قرر االلتحاق مبعهد
دراسته الثانوية،
ّ
التمثيل يف القاهرة إال ّ
أنه قبل سفره
تعرض لسرقة نقوده ،مما أجربه
بأيام ّ
على ترك السفر والعمل يف دمشق».
هكذا بدأت مسريته مبقلب مأساوي،
ثم
لكنه يصلح ليكون مقلبًا كوميديًا! ّ
«عمل مراقبًا يف معمل للمعكرونة ثم
ضاربًا لآللة الكاتبة يف اجلامعةُ ،
ونقل
بعد ست سنوات من العمل إىل وزارة
الدفاع واستقال بعدها ليعمل مساعدًا
ّ
ملخلص مجركي طوال مخس سنوات،
إىل أن عمل حلسابه اخلاص».6
ولكنه كان شغوفًا باملسرح وبالتمثيل
منذ أيام املدرسة .وعمل يف
أسس نوادي
مسرحيات املدرسةّ ،
ثم ّ
ّ
ومثل يف عدد كبري
للمسرح ،وكتب
من املسرحيات .إىل أن جاءت فرتة
الستينات الذهبية وجاء التلفزيون
السوري الرمسي ،فعمل فيه .قال
إن كثريًا من القصص
يف مقابلة معه ّ
اليت كتبها للتلفزيون مستوحاة من
قصص وشخصيات التقاها خالل
ٍ
عمله املتنوع هذا .نهاد قلعي:
ّ
يتعلم يف
الكاتب الوحيد رمبا الذي مل
جامعة ،فلم يكتب انطالقًا من الكتب
كتب
والفكر والثقافة التقليدية ،بل
َ
عما عاشه وعايشه ،عن الناس الذي
مر بها هو
عاشرهم ،عن املواقف اليت ّ
أو معارفه .ويف املسلسالت واألفالم
اليت القت رواجًا شعبيًا مجاهرييًا،
هذه هي الكتابة اليت تصل إىل قلوب
الناس ُ
وتبدع ترفيهًا ذات مستوى ،ال
ترفيهًا سطحيًا أو مبتذ ً
ال.
ابتدأت منه:
أعود إىل السؤال الذي
ُ
ُ
ملاذا ليس لدينا اآلن مسلسالت
كوميدية ناجحة مجاهرييًا يف لبنان

ً
راصدة
مث ًال؟ وأحاول أن أجيب،
ً
عامة أو طاغية ،ال تشمل
بالطبع
حالة ّ
ّ
كل املساسالت.
نهاد قلعجي الوحيد رمبا الذي مل
ّ
كتب عما عاشه
يتعلم يف جامعة ،بل
َ
وعايشه ،عن الناس الذين عاشرهم
أو ً
إن من يكتبون اليوم ،وبشكل
الّ :
ّ
خاص للسينما وللتلفزيون ،هم بأغلبهم
ّ
أشخاص جاؤوا إىل الكتابة من خلفية
مؤسساتية وليس من خلفية العيش
املباشر .وأعين خبلفية مؤسساتية:
إما جامعة ،أو معهد ،أو صحافة ،أو
أدب ،أو إعالم ،اخل ..أي أنهم جاؤوا
من ثقافة غري ثقافة العيش والتفاعل
ّ
تعلب الكتابة بأطٍر
مع الناس ،ثقافة
كتابية ،ال حياتية-عيشية .فتأتي
الكتابة من الذهن واألفكار املسبقة
اجلاهزة ،ال من مغامرات احلياة
ومفاجآتها وغرابة ناسها وأماكنها.7
ّ
يفكر الكاتب بشخصية املرأة الفاسقة،
أو الرجل اللعوب أو العنيف ،أو املرأة
ٌ
شكل
املهضومة ،فريتسم يف ذهنه
ُ
ٌ
ورمبا
كالم
وطريقة
وسلوك
ٍ
شخص ماّ ،
ِ
يستوحي أشياء من أناس عرفهم،
فيكتب هذه الشخصية يف املسلسل.
هذا على ما يبدو هو أسلوب عمل كثري
من ّ
كتاب املسلسالت اللبنانية .أما
األسلوب اآلخر ،أي أسلوب نهاد قلعي
ّ
ّ
كتاب السيتكوم واملسلسالت
وكل
األمريكية الناجحة ،فهو خمتلف متامًا:
قصة املسلسل
يستوحي الكاتب
ّ
وفكرته من جتارب ومواقف وأناس
عرفهم وعاشرهم ،أو رآهم وراقبهم.
ُ
ٍ
شخصية تشبه
فكرة
فتتكون لديه
ّ
شخصًا أو أكثر من الذين عرفهم.
وغالبًا ما تكون شخصية املسلسل
أو الفيلم مزجيًا غريبًا من شخصني
أو أكثر من الواقع .فيكتب ويف
باله األشخاص الذين عرفهم ،بعد أن
ً
مبالغة من
يضيف إليهم بهارًا وملحًا،
هنا وتغيريًا من هناك.8
العربي
ثانيًا  :لقد فقد اإلنسان
ّ
خاص،
واللبناني بشكل
بشكل عام،
ّ
ّ
عادي
بأن ما يعيشه كشخص
إميانه ّ
ّ
وبالتحول إىل
جدير باإلهتمام
هو
ّ
ٌ
قصة .مبعنى آخر :فقدنا حنن ّ
كلنا
ّ
احلقيقي يف جمال
الشعيب
احلس
رمبا،
َّ
ّ
ّ
احلس
صِّور لنا هذا
إبداع حكاياتنا ،أو ُ
ّ
فتوجهنا
على أنه غري جدير باإلهتمام.
ّ
إنتاج مسلسالت وأفالم حتاكي
صوب
ِ
ً
ّ
املتحضر يف
مباشرة ما ينتجه الغرب
ّ
فقلدناه بأسوأ الطرق وابتعدنا
نظرنا.
ّ
يشكل خصوصيتنا ،بعكس ما
عما
فعله «صح النوم»ّ .
قلدنا املسلسالت
ّ
كل
األجنبية بإمكانات ضئيلة ُتؤذي
شيء :بدءًا من املمثلني والتقنيني

واملخرجني املضطرين لتصوير حلقة
بسرعة خميفة ال تتيح هلم إال «سلق»
ّ
ّ
الكتاب الذين وضعوا
كل شيء ،إىل
يف ذهنهم قصصًا غالبًا ما تبدو
ً
غريبة عن نبضنا وروحنا .مبعنى آخر:
ال نستطيع إنتاج مسلسالت مشابهة
ملا نراه يف بالد ُ َ
ص ميزانيات
خت ّ
ص ُ
هائلة هلذه األعمال .فنحن ليس لدينا
حاليًا هكذا متويل .ويف نفس الوقت،
صارت فكرتنا وصورتنا عن ذاتنا
مشوهة دونية.
مضروبة مكسورة
ّ
هكذا تأتي مسلسالتنا بال روح ،وبال
ميزانية .فتفشل.
«صح النوم» ،فلقد جاء عكس هذين
أما
ّ
ّ
صّور
التوجهني :مل
ّ
يكلف كثريًا ألنه ُ
يف استديو (ويف لبنان!) وبإمكانات
حمدودة يف حينها .واستوحى قصصه
وشخصياته من الناس ومن العيش
يف حارات سوريا يف ذلك احلني.
ّ
قدمه ،هو وغريه
فلعلنا حنتذي مبا ّ
من املسلسالت الناجحة ،من كتابة
كوميدية شعبية ،ومن شخصيات
إجتماعية ريادية ،ومن تواضع يف
اإلنتاج .فنرى جمددًا على شاشاتنا
أعما ً
ال من هذا املستوى.

املراجع

ّ
«املعلمة واألستاذ» ،تأليف وسيناريو
-1
وحوار إبراهيم مرعشلي ،إخراج إنطوان
رمييُ .ع َ
رض عام  .1٩8٠بطولة  :إبراهيم
مرعشلي وهند ابي اللمع ،مع ليلى كرم،
شفيق حسن ،علياء وليليان منري ،ميشال
تابت ،يوسف فخري ،ملياء فغالي ..
« -2الدنيا هيك» ،من تأليف وإخراج حممد
شاملُ ،ع َ
رض يف منتصف السبعينات.
بطولة  :حممد شامل (املختار) ،فريال كريم
(زمرد) ليلى كرم (وردة) ،ماجد أفيوني
ّ
(بلبل) ،شفيق حسن (الدروندي) ،إلياس
رزق (عزيز السلمنكي) ،إيلي صنيفر (أبو
كوشة) ،يوسف فخري (كوكو) ،آمال
عفيش (شويكار) ،زياد مكوك (خردق)..
ّ
بأن «الدنيا هيك» ،وبالرغم من
ال
شك ّ
أن شخصياته جاءت أكثر تنميطًا ،كان
ّ
َ
دخل ذاكرتنا
مسلس ًال كوميديًا ناجحًا
اللبنانية اجلماعية ،وشارك يف بطولته
ّ
ممثلون رائعون ،علقت يف ذهننا حركاتهم
وعباراتهم ،فصارت شخصياتهم جزءًا من

موروثنا الشعيب.
«صح النوم»
 -3بهذا املعنى ،أصبح
ّ
أتباع على مستوى
مسلس ًال كالسيكيًا له
ٌ
نسميه باإلنكليزية
مجاهريي ،وهو ما
ّ
رمبا فعل زياد الرحباني
ّ .Cult show :
ألن
شيئًا مشابهًا ،وإن كان حمدودًا أكثر ّ
املسرح ال ينتشر كالتلفزيون .أنظر مقاليت
يف «األخبار» ،عدد . 2٠17/8/22
أن إختيار امساء الشخصيات
 -4الحظوا كم ّ
ناجح ،فلقد رسخت يف عقولنا وال
ننساها.
 -5عدا كل ما سبق ،نذكر على سبيل
املثال ،يف فرتة الحقة« :هناء ومجيل»،
«أبو اهلنا»« ،ضيعة ضايعة» (كوميدية
عبثية).
 -6املعلومات مستقاة من ويكيبيديا.
ّ
فلنفكر مث ًال بنجيب حمفوظ  :كيف وأين
-7
ومع من وملن كان يكتب؟
 -8أذكر هنا ما رواه بيل هايدر (Bill
 ،)Haderوهو عضو سابق يف الربنامج
األمريكي الكوميدي الشهري Saturday
 ،night liveاملستمر منذ أكثر من  4٠سنة.
حمببة للجمهور
إعالمي عن شخصية
سأله
ّ
ٌّ
كان يؤديها يف الربنامج ،ومن أين جاءت،
فقال ما مفاده  :هي مزيج من شخصني،
ٌ
مثلي التقيته يف القهوة
نادل
األول
ّ
ٌّ
اليت ارتادها ،والثاني صديق لي كان
«يشبح» وهو خيربنا عن مغامراته
دائمًا
ّ
يف بارات نيويورك .وعن شخصية ثانية،
إيطالية ،إبتدعها للربنامج ،يقول هايدر أنه
استوحاها من شخص كان يقف أمامه يف
دار للسينما ولفتته طريقة حكيه ولكنته
ّ
حوله إىل
ثم
يقلده
اإليطالية ،فصار
ّ
ّ
شخصية يف الربنامج.
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كـتابات

 45عـاماً على أهـ ّم وأنـجح مـسلسل يف مـنطقتنا

«ص ّح النوم» :الكوميديا التلفزيونية يف أه ّم جتلياتها
يف مثل هذا اليوم ،انطفأ نهاد قلعي (1928
ــ  ،)1993الكاتب الفذ وصانع أهم عمل دخل
وجداننا وذاكرتنا ،وطبع أجيا ً
ال على مدى عقود.
عند متابعة هذا املسلسل على اليوتيوب اليوم،
تتملكنا الدهشة كما عند املشاهدة األوىل.
ويبقى السؤال :ملاذا ليس لدينا مسلسالت
كوميدية ناجحة مجاهرييًا يف لبنان مث ًال؟
ليلى اخلطيب توما
ّ
املتجس ِ
دة يف هذا
ة
الفذ
الكوميدية
إىل روحكم
ّ
العمل
يف ِّ
نستعيد فيها ،مع العائلة واألصحاب،
مر ٍة
ُ
كل ّ
َ
ٍ
مسلسالت قدمية،
الفكاهية من
العبارات
بعض
ّ
َ
السؤال ذاته :ملاذا ليس
أطرح على نفسي
ُ
لدينا اآلن مسلسالت كوميدية ناجحة مجاهرييًا
يف لبنان أو يف الوطن العربي؟ كان لدينا مث ًال
ّ
«املعلمة واألستاذ» ،1و»الدنيا هيك» ...ياه،
ً
زمرد وهي حتكي مع
وعبارات
حركات
ا
غيب
حفظنا
ّ
عزوزتي».2
عزو ّ
«عزيز ّ
أذكر
«صح النوم».
خاصًة
ولكن ،كان لدينا،
ّ
ّ
ُ
متامًا كيف ّ
أحر من اجلمِر حني
على
ننتظره
كنا
ُ
ِّ
ّ
نتسمر
ا
كن
كيف
أذكر
األوىل.
ة
للمر
عرض
ّ
كان ُي َ
ّ
ّ
كلنا أمام الشاشة ،أذكر كما ّ
كنا صغارًا ،وأذكر
كم ّ
كنا نضحك .ويف يوم من األيام ،تساءلت:
«صح النوم» اآلن ،بعد ِّ
كل
شاهدت
ُترى ،إذا
ُ
ّ
ُ
ضحكت وأنا طفلة،
أضحك كما
هذه السنني ،هل
ُ
ٌ
عربي بطوله؟ هل سأراه اآلن كما
جيل
ومعي
ٌّ
خاصًة بعد ّ
كل التطورات التقنية
حينها،
رأيته
ّ
ّ
فلنجرب .فإن مل أضحك،
رت:
فك
واإلجتماعية؟
ّ
ّ
ّ
وجدت احللقات
رت أيامًا مجيلة.
األقل
على
ُ
تذك ُ
وغطست  ...وغطست.
على اليوتيوب،
ُ
ّ
ُ
أعجب به
أتوقعه .مل
النتيجة مبا مل أكن
جاءت
ْ
ً
ً
ضحكت كما
مشدوهة:
مأخوذة
فقط ،بل كنت
ُ
ٌ
كتابة كوميدية
مل أضحك منذ زمن! ما هذا؟!
ٌ
ٌّ
وعفوي يف نفس الوقت،
مهين
متثيل
بامتياز،
ّ
ُ
مواقف فكاهية بالعمق،
نر بعد ما يضاهيه،
مل َ
ُ
ٍ
ٍ
إجتماعي
بعد
يف
حمبوكة
حب
قصص
وخيوط
ِ
ّ
ٍّ
تراجي -كوميديُّ .
قالب حملي صرف،
كل هذا يف
ٍ
ٍّ
َ
عيشنا ،وذهنيتنا ،وشخصياتنا ،ولغتنا،
حياكي
بتعجب.
صرخت
الكنز؟!
هذا
ما
حكينا.
وطريقة
ّ
وصرتّ ،
كلما خلصت حلقات املسلسل ،أعود
ُ
َ
واملواقف
املشاهد
حفظت
وأشاهدها من جديد.
ُ
َ
أهم
استنتجت :هذا
ثم
ُ
ّ
واحلوارات واحلركاتّ .
وأجنح مسلسل  -عمل كوميدي يف تارخينا ويف
منطقتنا.
«صح النوم» جناحًا مجاهرييًا
القى
لقد
بالفعل.
ّ
ّ
ختطى حدود سوريا ولبنان ،وصار جزءًا
واسعًا
َ
ذاكرتنا ووعينا ونظرتنا عن أنفسنا .فمن
من
ّ
يردد على سبيل النكتة« :إذا أردنا
منا مل
ّ
أن نعرف ماذا يف إيطاليا ،علينا أن نعرف
ّ
يقلد حركات
ماذا يف الربازيل»؟! ومن منا مل
غوار الطوشة ،أو فطوم حيصبيص ،أو حسين
الربظان ،أو ياسينو ،أو أبو عنرت وأبو كلبشا؟
َ
بشخصياته ومبواقفه وبعباراته،
دخل املسلسل،
ّ
ذاكرتنا العربية املشرقية اجلماعية ،كما مل يدخل
ً
ّ
مر ًة
نغين
مسلسل آخر ..3فهل
أي
ٍ
رمبا ُّ
ّ
سوية ّ
بعد؟
فلنعط إذن العاملني يف هذا املسلسل ّ
ِ
حقهم:
«صح النوم» هو من كتابة نهاد قلعي ،وإخراج
ّ
خلدون املاحل .وهو من متثيل :نهاد قلعي يف
دور حسين الربظان؛ دريد حلام ،غوار الطوشة؛
جناح حفيظ ،فطوم حيصبيص؛ ياسني بقوش،
ياسني؛ ناجي جرب ،أبو عنرت؛ عبد اللطيف فتحي،
وع َ
رض
صِّور يف استديو يف لبنانُ ،
أبو كلبشاُ .
عام  19٧2على التلفزيون الرمسي السوري.4
األول من احللقة األوىل ،الذي
ولنستعيد املشهد ّ
ّ
وكل
يبين ،بدقائق معدودة ،مسرح األحداث
دينامكيات العالقات اليت هي يف صلب احلركة
ٌ
لوحة ُكتب عليها «فندق
الدرامية :يف اخلارج،
صح النوم لصاحبته فطوم» .مكتب استقبال
ّ
يغري
فندق .غوار جيلس يف مكان «املديرة».
ّ
ّ
ليغش بورق اللعب املفرود على الطاولة وهو
ينظر باستمرار ناحية اليسار .يدخل ياسني،
يكمالن اللعب فريبح غوار ويعرتض ياسني ،ولكن
غوار يقسو عليه ثم يلني .تنزل فطوم من على

الدرج وتراهما وتبدأ بنهرهما .خيافان ويقومان
ّ
مبعلمته ،فتنهره
التغزل
للعمل ،لكن غوار حياول
ّ
بقسوة .ثم جتلس لتشرب األرجيلة .يدخل حسين
ّ
تتغنج فطوم ..هو على كوكب آخر،
الربظان.
كوكب مقالته الشهرية اليت سيظل يكتب فيها
على طول املسلسل.
دقائق قليلة كانت كافية لتحضري املسرح الذي
ستجري عليه األحداث .حبركة بسيطة وبكالم
ّ
كل الشخصيات األساسية
تعرفنا على
قليل
ّ
(سيدخل أبو عنرت الحقًا ،وأبو كلبشا بعد حلقتني).
تعرفنا على موقع ّ
كل شخصية يف عالقتها مع
ّ
ّ
ّ
مبعلمته فطوم،
«الشغيل» مغروم
اآلخرين :غوار
ّ
باملثقف
وفطوم صاحبة الفندق الشعيب مغرومة
طيوب وساذج،
والصحفي حسين الربظان .ياسني ّ
وغوار يسيطر عليه .غوار ال يطيق الربظان ألنه
يأخذ فطوم منه .أما املواقف املرتبطة بهذه
الديناميكيات فلقد جاءت كوميدية منذ البداية:
الرجالن العامالن يف الفندق يلعبان الورق بدل
والريسة (الـ  )bossهي امرأة
أن يقوما بعملهما.
ّ
حيبها واحد منهما ،وحيرتمها
العامالن،
خياف منها
ّ
وخيدمها اآلخر .فطوم تدير فندقها بيد من حديد
لكنها تذوب عند رؤية حسين الربظان .هذا
األخري يبدو منشغ ًال بأمور أخرى وال ينتبه ّ
حتى
إىل إعجاب فطوم به.
أما احلوارات والتمثيل املؤدي هلا فهي ،وعلى
ّ
تتميز مث ًال
قمة يف الفكاهة .إذ
طول املسلسلّ ،
ّ
ّ
كل شخصية خباصية أو ميزة يف الكالم واألداء:
ّ
«شنو..
أن أغلب األشياء
عنرت
أبو
يصر على ّ
ّ
مازية» ...ياسني يظل
ماال  ..ال فكاهة وال
ّ
«معلمتييي» ووجهه وجه املغلوب على
يقول
ّ
أن «أنفي ال ُخيطئ».
أمره .أبو كلبشا
ّ
يردد ّ
ّ
«رجياء» ،تطلق
املفضلة
فطوم ،عدا كلمتها
ً
قوي من ناحية («ولك انضرب
اإلهانات وبصوت
ّ
ثم تذوب
ياسيييني»)،
ولك
قوم وال ياسني،
ّ
قمة يف األنوثة وهي تلفظ اسم
غنجًا وتصري ّ
ّ
يظل
حسوونيت» .وحسين
«حسنييي،
معشوقها:
ّ
ويزم بشفاهه ،يبدو متضايقًا طوال
بعيونه
يغمز
ّ
الوقت وجييب بطريقة سريعة مقتضبة على
املم َغ َطة دلعًا.
أسئلة فطوم
َّ
الدرامية الكوميدية
ّ
ّ
األساسي يف املسلسل ،هو
الدرامي
اخلط
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
كبناء
واملثلث،
مثلث غوار -فطوم -حسين.
روائي للشخصيات ،هو من أكثر الديناميات
ّ
ومثة ٌّ
ً
ً
ّ
خط
فكاهية كانت أم مأساوية.
درامية،
درامي ثانوي ،هو ّ
خط غوار ومشاكله ،املرتبط
ّ
ّ
املثلث .يلعب أبو عنرت دور
بشكل أساسي بهذا
املساعد لغوار (وهو ما أمساه فالدميري بروب
الـ  adjuvantيف حتليله لبنية احلكاية الشعبية).
ّ
الشغيل الساذج ،والشخصية اليت ال
أما ياسني
ّ
ّ
لكل األطراف (ياسني
تبدو رئيسية بل مساعدة
يساعد فطوم ،لكنه يساعد أيضًا غوار ،غالبًا
حتت الضغط)ّ ،
فإنه حيظى بفطوم يف النهاية،
ويتزوجان ..بينما غوار وأبو عنرت يف السجن،
ّ
وحسين يتابع مقاالته العظيمة.
ٌ
ٍ
ٍ
حوار
حدث أو
موقف أو
حلقة واحدة من
ال ختلو
ٍ
يؤدي دور غوار
كوميدي .ودريد حلام ،الذي
ّ
الطوشة ،حاضر فيها كلها .غوار هو الشخصية
األكثر شعبية وجناحًا يف املسلسل ،كما يف
ِّ
«محام
يؤديها منذ
مسرية
املمثل .بدأ دريد حلام ّ
ّ
ثم «مقالب غوار» .حاول أن خيرج منها
اهلنا»،
ّ
ّ
ككل ممثل ينجح جناحًا باهرًا يف دور ما،
ولكن،
بقيت شخصية غوار الطوشة مرتبطة بدريد حلام،
«صح النوم» مذهل .طاقة
والعكس .أداؤه يف
ّ
متنوعة خارقة يف التمثيل،
ومستويات
ودينامية
ّ
لكن أيضًا يف الغناء .وإن كان يغلب علي هذه
الشخصية الدور الفكاهيّ ،
مثة مستويات أخرى
مفاجئة ،جاءت أكثر ّ
رقة وتراجيدية ،كمشهد
أول املسلسل وآخره.
غنائه يف السجن ،يف ّ
ّ
ولعل املشهد التالي هو خري مثال على أداء
ّ
الفذ ،وهو مشهد فطوم وغوار حول
دريد حلام
احلمص:
صحن
ّ
ٌ
تنم عن ذكاء خارج عن املألوف!
حيلة عظيمة ّ
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أجفان السهر

رائحة املوتى

عباس علي مراد

معتز ً
ال
مغرتبًا
منفيًا
منصتُا هلمساتك
القلب
سائرًا على هوى
ِ
احلب
يف مسالك
ِ
سديم يثنيين
فال
ٌ
حر
ال ٌّ
قر
وال ٌّ
ألنك خالصي
معك أجد الصفاء
تسمو روحي
تفيض مشاعري
اإلغرتاب
أنسى حرقة
ِ
املشتعل بالشوق
الذي تفيض منه
عواطفي امللتهبة
كشمس
تشرق
ٍ
ِ
احملبة
أشعة
ترسل
ّ
من قليب
من روحي
إىل عينيك
ِ
املزينة بألوان اخلالق
احملروسة بأهداب النعاس
بأجفان السهر
أشعر برغبة اخلروج من
عزليت
من غربيت
من املنايف
إىل جنانك
ألتفيأ بظالهلا
ّ
وأنعم بدفئها
طال انتظاري
فدعي الرتدد
التوجس
دعي
ّ
دعي راية احلب ختفق
وافتحي زجاجات نبيذ حبك
ّ
املعتق
فاملسافات تالشت
بني شفتيك
وقبليت اليت حترتق
فدعي نارك
تلهب صدري
وأنتهي بني ذراعيك..

ٍ
ميتة
مفر من
سيموت الليلة ،ال
ّ
عذبة بعد أن دفع فاتورة خيبته ،

سلمى أبعد من فراغ وأقرب من
وحشة ..

أعد القرب البارد وهو يقتلع فصوله
ّ

الغامضة  ..سرير ميتد إىل مدينة

مبهمة تسفح خبزها جلنون الطغاة
دموية

وشراشف

التاريخ

حتت

سقف

ّ
حافة
بانتظار الكفن جلس على

الدم  ..ستأتي سلمى بعد حيضة

مهدورة
مومس

حلمائمه

ولكن

برتابة

كان يتهاوى إىل ليلها

الرخيص بعد العشق بسفرجلة ..

ستكون سلمى كما أرادت له مدينة
اخلوف ..

ً
ملونة
جماني
ستلوح له مبوت
ّ

خبيارات فاسدة ..

يقرع الضعف حقوله الصفراء ..

أنت إذن بأظافرك احلمراء ولزوجتك

الكاملة ..

أال تريد محامًا دافئًا قبل املوت ؟

الااا أجاب وهو يطفئ آخر ساعة يف
ّ
املطلة على حظرية بشرية
غرفته

أيتها الباطلة وقمطيين بزمن
تعالي ّ

حجري ..
ٍ
ّ

أريدك برائحة املوتى والدود يرشح

السحيقة ..
من مسامك ّ

برائحة سلمى اليت خسرت أسلحتها
منذ أن احتفلت حبرب طروادة على
جسدي املدجج باألرض ..

نامي معي خممورة إىل أن تنهشين

ّ
رئيت
تدس النفط يف
أنيابك اليت
ّ

مل يبق إال قبلة على فمك األصفر
وأموت دون ضجيج ..

محمد عامر األحمد

صفحة 28

Saturday 25 November 2017

الـسبت  25تـشرين الثاني 2017

Page 28

فـن ومـجتمع

أنغام :انتظروا ألبومي اخلليجي وهذا «الديو» قريب إىل قليب
القاهرة | سالي شبل  -تصوير شريف مختار  -سيدتي
جنحت يف رحلة الصعود منذ بدايتها ،واستطاعت أن تعلو
وحتلق يف أذهان مجهورها بفنها الراقي وتظل مميزة .فعلى
أنغام أغنياتها استطاعت أن جتسد جتارب عاشتها كل امرأة
يف احلب واإلخالص واخليانة واستطاعت أن جتمع دائمًا بني
حب مجهورها واحرتامه هلا ولفنها .إنها النجمة أنغام اليت
التقيناها يف حوار خاص لتحدثنا عن جديدها وعن ألبومها
اخلليجي واملصري وجتربتها الدرامية الوحيدة «يف غمضة
عني» ،وملاذا مل تكررها حتى اآلن وعن سر صداقتها بأصالة
نصري وعالقتها بأبنائها.
يف البداية ،إىل أين وصلت حتضريات ألبومك اجلديد؟
بدأت بالعمل على ألبومي اجلديد منذ فرتة قصرية ،وسيكون
موعد صدوره الصيف املقبل ،وتعاونت فيه مع عدد من
الشعراء وامللحنني الشباب مثل مصطفى العسال الذي أعتربه
من أفضل امللحنني الشباب الذين أتعاون معهم ،وبالتأكيد
لن خيلو ألبومي من إبداعات أمري طعيمة وبهاء الدين حممد
اللذين أعتربهما من أهم من تعاونت معهما وهما األقرب إىل
قليب؛ حيث جتمعنا عالقة طيبة ورائعة تسودها احلب واملودة،
وقدمنا سويًا العديد من األغنيات الناجحة اليت القت إعجاب
وحب اجلمهور.
وما جديدك حتى صدور األلبوم؟
أعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية على ألبومي اخلليجي
املتوقع صدوره يف ديسمرب املقبل ،وقد بدأت العمل عليه
منذ عدة أشهر ،وأمتنى أن ينال إعجاب مجهوري.
ولكن أال ترين أن فرتة غيابك حتى صدور األلبوم املصري
العام املقبل طويلة؟
بالتأكيد لن أغيب عن مجهوري كل هذه الفرتة ،وسأعمل على
تقديم أغنيات منفردة خالل تلك الفرتة ،وبعد صدور ألبومي
اخلليجي لكي أتواجد مع مجهوري حتى صدور األلبوم املصري،
ومن املمكن أن تكون األغنيات املنفردة متنوعة بني املصري
واخلليجي.
هل ستقومني بتصوير أغنيات من ألبومك اخلليجي أو
املصري؟
بالتأكيد سأقوم بتصوير أغنيات منها على طريقة الفيديو
كليب ،ولكن مل أحدد بعد أي األغنيات سأختار ،فبالنسبة
أللبومي اخلليجي الزلت أضع اللمسات النهائية عليه ،وبالنسبة
للمصري الزال الوقت مبكرًا للغاية.
هل من املمكن أن تكرري جتربة «شنطة سفر» ،أو «يف
الركن البعيد اهلادي» ،أم أن اجلمهور مل يعد حيتمل األغنيات
الطويلة؟
يف احلقيقة ال أعترب أن «شنطة سفر» أو «يف الركن البعيد
اهلادي» من األغنيات الطويلة .فأنا أرى املوضوع بشكل
خمتلف؛ حيث أنظر إىل فكرة األغنية أكثر من مدتها ،وأعتقد
أن األغنية تنقل جمرد فكرة أو قصة وال يهم اجلمهور مدة
األغنية إن كانت أربع أم عشر دقائق ،فاألهم أن يستمتع
بها.

«الديو» يقدم الفنان بشكل مميز

أال ترين أن «الديو» يقدم الفنان بشكل خمتلف؟
أقدر وأحرتم فكرة «الديو» كثريًا ،وقدمت مع رابح صقر
مؤخرًا «ديو» «أصعب جرح» الذي نال إعجاب اجلمهور خاصة
علي
باخلليج .وقد أبدع رابح يف تلحينه .ومنذ أن ُعرض
ّ
هذا «الديو» ،وأنا أشعر أنه قريب إىل قليب؛ «الديو» يقدم
الفنان بشكل مميز وخمتلف بشرط أن يناسبه ويزيد لرصيده
الفين.
لو قدمت «ديو» غنائيًا يف الفرتة املقبلة ،فمن ستختارين؟
أمتنى لو أقدم «ديو» مع مسرية سعيد أو عم ًال فنيًا مشرتكًا،
ومن املمكن أن جيمعين يومًا «ديو» بأصالة خاصة بعد احلفالت
الناجحة اليت قدمناها سويًا واشرتكنا بالغناء ،ونال هذا تفاعل
وإعجاب اجلمهور.
تردد أنك تقدمني «ديو» مع عمرو دياب؟
يف احلقيقة هذا األمر غري حقيقي على اإلطالق ،ولكن أمتنى
أن أقدم «ديو» مع عمرو دياب ،وهل هناك من ال يتمنى
ذلك.

تجمعني بأصالة صداقة قوية

ِ
أنت وأصالة عندما تشاركتما يف
أعطيت درسًا يف الرقي
ً
إحياء أكثر من حفل غنائي سويا ،أمل تشعر أي منكما بأن
هناك واحدة ستخطف األضواء من األخرى؟
مل نفكر بهذا الشكل على اإلطالق .مل نفكر سوى يف شيء

ال نعطي هلا حجمًا أكرب من حجمها.
هل ترين أن الفنان يدفع مثنًا لشهرته؟
بالتأكيد يدفع الفنان من حياته الشخصية والعائلية مثنًا كبريًا
مقابل الشهرة والنجاح .يكفى أن تكون حريتنا مقيدة ،وال
نتمتع بأبسط حقوقنا يف العيش حبرية كأي إنسان عادي.

أنتظر السيناريو املناسب

واحد وهو كيف حنيي حف ًال ال ينساه مجهورنا ،وسواء أنا أو
أصالة لدينا تاريخ ومجهور كبري جيعلنا ال نفكر مبثل هذه
األمور التافهة ،وجيعل احلفل الذي نقدمه كبريًا وراقيًا
ومميزًا ،وكان هدفنا األول واألخري أن يكون لدينا حفل ال
ينسى ،وكان اجلمهور سعيدًا جدًا بذلك.
جتمعك بأصالة نصري صداقة قوية بعيدًا عن الفن ،فما سر
هذه الصداقة؟
بالفعل جتمعين بأصالة صداقة قوية ومتينة مبنية على احلب
والود واالحرتام والصدق ،وكل منا يقدر قيمة اآلخر ،وهذا
سر صداقتنا ومل نشعر يومًا بأن هناك تنافسًا بيننا أو غرية،
حتى عندما صعدنا على نفس املسرح؛ لنتشارك إحياء حفل
كانت كل منا حريصة على األخرى أكثر ،وهلذا السبب جنحنا
وجنحت صداقتنا بشكل كبري وجيد ،ويف النهاية حنن صديقتان
مقربتان استطعنا أن ننجح يف جعل صداقتنا حقيقية.
هل شاركت من قبل يف تقديم فكرة «كليب» إلحدى
أغنياتك؟
نعم حدث من قبل وكانت أغنية «بتحبها وال» ،وقد اقرتحت
فكرة «الكليب» وقتها وأن أظهر بشخصيتني يف تصوير
الكليب ،ونالت الفكرة إعجاب فريق العمل.
4/1

لم أعش تجربة «أكتب لك تعهد»

ْ
عش ِتها
وهل كانت أغنية «أكتب لك تعهد» متثل جتربة
بالفعل؟
ال هذا األمر غري حقيقي وليس من الضروري أن أقدم أغنيات
عشت قصتها بالفعل ،فأنا فنانة أقدم العديد من احلاالت
اليت تعيشها كل سيدة وفتاة ،ورمبا تتوافق أغنية أقدمها مع
جتربة مررت بها ،ولكن مل يكن احلال كذلك يف «أكتب لك
تعهد».
من وجهة نظرك برامج اكتشاف املواهب إجيابية أم سلبية؟
أرى أنها فرصة رائعة لتقديم املواهب الشابة بشكل جيد
تعرفنا مبواهب جيدة وأصوات
والئق للجمهور ،واستطاعت أن ّ
رائعة ،ومل تكن تلك الفرصة موجودة حني بدايتنا ،وكان
الوصول للجمهور أصعب مما هو عليه اآلن بفارق كبري،
وأمتنى لو تستطيع املواهب الشابة االستفادة من تلك الربامج
بالشكل األمثل.
هل تزعجك الشائعات؟
بالطبع تزعجين كثريًا وال أحب فكرة التدخل يف حياة الناس،
حتى وإن كانوا أشخاصًا عاديني وليسوا مشاهري ،وجيب أن
حيرتم اجلميع فكرة اخلصوصية وعدم التدخل فيما ال يعنيهم،
فيزعجين للغاية اخلوض يف حياة الفنانني اخلاصة على اعتبار
أنها ملكية عامة للناس ،وأمتنى لو نتخلص من مثل هذه
العادات السيئة.
وكيف تتجاوبني مع هذه الشائعات؟
أجتاهلها متامًا كأنها مل حتدث ،وكأني مل أمسع عنها ،وأرى
دائمًا أن جتاهل مثل هذه األمور هو الرد األفضل عليها؛ لكي

قدمت جتربة درامية واحدة وهي مسلسل «يف غمضة عني»،
فلماذا ابتعدت ومل تكرري التجربة؟
مل أبتعد وكنت سعيدة جدًا خبوض جتربة التمثيل واحلمد هلل
علي بعد
أحبها اجلمهور ،ولكن مل جيذبين أي سيناريو ُعرض
ّ
علي العمل املناسب؛
ذلك ،وانتظرت دائمًا من حينها أن ُيعرض ّ
ألعود للجمهور فأنا أرى أن التمثيل فرصة لكي يعطي الفنان
مساحة جديدة يبدع بها؛ لكي يتعرف عليه اجلمهور بشكل
مل يره به من قبل وتلك تكون فرصة جيدة .باإلضافة إىل
أنين انشغلت الفرتة املاضية بالتواجد مع مجهوري من خالل
احلفالت ،وكنت أريد أن أزيد من رصيد أغنياتي.
هل تعاقدت على عمل درامي جديد من تأليف أمين سالمة
كما تردد؟
بالفعل عقدنا أنا والسيناريست أمين سالمة جلسة عمل
ملشروع درامي من املفرتض أن أقدمه ،ولكن ال يزال األمر
قيد املناقشة ،وال توجد أخبار مؤكدة حتى اآلن إال أنه متمسك
بأن أكون أنا بطلة هذا السيناريو ،وأمتنى أن حنقق هذا يومًا
ما ،ونقدم هذا العمل سويًا.
هل من املمكن أن تقدمي فيلمًا سينمائيًا؟
أمتنى أن يكون هناك فيلم أو اثنان أو ثالثة يف رصيدي
الفين ،ولكن بعد أن يكون حال السينما العربية أفضل من
اآلن ،وحينها رمبا أقدم فيلمًا سينمائيًا.

ابني رجل يساند والدته
هل تواجد ابنك عمر معك يف حفلك مؤخرًا بالساحل الشمالي
كان من أجل تقدميه بعد ذلك للوسط الفين؟
أعرفه على
أنا من طلبت من عمر التواجد معي ،وأحببت أن ّ
ويتعرف مجهوري عليه بعد أن أصبح ابين رج ًال يساند
مجهوري
ّ
والدته ،ويقف إىل جانبها وقد طلبت منه عدة مرات حضور
حفالتي ،وكنت سعيدة بأنه لبى طليب وحضر إىل هذا احلفل،
وإن كان عمر يريد يومًا أن يدخل إىل الوسط الفين ،واختار
ذلك فسأقف إىل جانبه وأدعمه بالطبع.
ما مدى العالقة اليت تربطك بابنيك بعد أن أصبحا شابني؟
بولدي صداقة مقربة ،وال يوجد بيننا أي حواجز وتسود
تربطين
ّ
معاملتنا الدميوقراطية دائمًا ،ونستطيع أن نتشارك اآلراء
سويًا يف نواحي احلياة كافة ،وأستمتع كثريًا حينما جنلس
ولكن ك ًال منا يعرف واجباته وحقوقه
ملناقشة موضوع ما،
ّ
سواء أنا كأم أم هما كأبناء ،وتسود عالقتنا الود والتفاهم
واالحرتام املتبادل.
هل أصبحت احلياة أسهل بعد أن كرب إبناك؟
بالطبع فقد أصبح كل شخص لديه مسؤوليات ،ويستطيع
أن يتحمل مسؤولية نفسه ،فمث ًال بالسابق كنت مرتبطة بهما
إىل حد كبري جيعلين متواجدة معهما باستمرار؛ ألنهما حيتاجان
إىل رعاييت ،ومل أستطع أن أرتبط بأعمال فنية كثرية على
الرغم من أن والدتي كانت تساعدني دائمًا ،وبشكل كبري
يف االعتناء بهما إال أنين كنت دائمًا أشعر مبسؤولية ضرورة
تواجدي إىل جانبهما ،أما اآلن فقد أصبحا شابني ،وميكنهما
لدي ارتباطات فنية عديدة
أن يعتنيا بنفسيهما فأصبحت
ّ
وهما يقدران ذلك دائمًا ويساندانين ،ونتشارك يف قرارات
كل أمور حياتنا.
كيف تقضني إجازاتك بعيدًا عن العمل؟
ولدي عمر وعبد الرمحن
غالبًا ما أقضي إجازاتي بصحبة
ّ
ً
ووالدتي ،ونذهب سويًا يف عطلة لالستجمام ،وأحيانا عندما
أشعر بأنين حباجة لقضاء وقت منفصل عن العائلة رمبا أسافر
مع أصدقائي يف عطلة ،ولكن هذا ال حيدث كثريًا فأغلب
العطالت نقضيها كعائلة معًا.
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مــن هــنا وهــناك

اجلزائر :سوار إلكرتوني «حيرر»
املتابعني قضائيا

كان «قبيحاً» ..وبات أكثر الرجال
جاذبية لعام 2017

«األرض على شفا كارثة»

بدأت السلطات اجلزائرية ،العمل رمسيا بتقنية السوار
اإللكرتوني ،الذي يرتديه املتابعون قضائيا يف انتظار
الفصل يف قضاياهم ،لكي يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي
خارج حمابسهم مع إمكانية تتبع أماكنهم.
وحسب وكالة األنباء اجلزائرية ،فإن السوار الذي يلبس
يف أسفل الرجل ميكن من خالله معرفة أماكن تواجد املراد
متابعتهم على ذمة قضايا ،كما يعطي إنذارا للجهات املختصة
يف حال حاول مرتديه خلعه.
وقال مدير االستشراف والتنظيم بوزارة العدل اجلزائرية
زروالة كيالني ،إن هذا اإلجراء الذي جاء تفعيال للتعديالت
األخرية اليت تضمنها قانون اإلجراءات اجلزائية ،من شأنه أن
«يعزز احلريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة الرباءة باستبدال
الرقابة القضائية الكالسيكية بالرقابة اإللكرتونية».
وأضاف كيالني أن التقنية اليت بدأ تفعيلها يف حمكمة بئر
مراد رايس يف العاصمة اجلزائرية ،ستعمم على باقي حماكم
البالد خالل العام املقبل.
وأضاف« :وضع الشخص املتابع قضائيا غري احملكوم عليه
نهائيا حتت الرقابة اإللكرتونية يف انتظار حماكمته ،سيجنبه
عبء التنقل إىل احملاكم أو مصاحل الضبطية القضائية من
أجل التوقيع يف إطار الرقابة القضائية الكالسيكية ،إىل أن
يفصل يف ملفه من طرف اجلهات القضائية».
وقال املسؤول إن «اجلزائر ثاني بلد أفريقي بعد جنوب
أفريقيا ،تعتمد هذه التقنية املتطورة».
وأكد أن «القاضي املكلف بامللف هو الوحيد الذي ميلك السلطة
التقديرية خبصوص املتابعني الذين بإمكانهم االستفادة من
هذه التقنية» ،مشريا إىل أن «كل شخص توفرت فيه شروط
الرقابة القضائية وله مكان إقامة حمدد وال يشكل خطرا على
اجملتمع ميكن أن يستفيد منها».
ويتكون السوار اإللكرتوني من شرحية نظام تتبع املواقع
وبطارية ،ويستعني مكتب املراقبة بلوحة حتكم تسمح مبراقبة
حتركات حامله ،طبقا للمواقيت واملواقع اجلغرافية احملددة يف
األمر القضائي.
ويشرتط على حامل السوار اإللكرتوني عدم مغادرة احلدود
اإلقليمية احملددة له إال بإذن من القاضي املصدر لألمر ،وعدم
الذهاب إال إىل األماكن احملددة يف األمر ،واالمتناع عن رؤية
األشخاص الذين حيددهم القاضي أو االجتماع ببعضهم.

منحت جملة «بيبول» املغين بليك شيلتون لقب «أكثر الرجال
مغن ملوسيقى
جاذبية يف العامل عام  »2017ليصبح بذلك أول
ٍ
الريف األمريكي «الكاونرتي» حيصل على هذا اللقب.
وقال شيلتون ( 41عاما) يف بيان الثالثاء« :كنت قبيحًا
طوال حياتي .فإذا تسنى لي أن أكون جذابًا ملدة عام فأنا
موافق».
وظل شيلتون املولود يف والية أوكالهوما األمريكية يقدم
موسيقى الريف ملدة  10سنوات قبل أن يبزغ جنم شهرته
يف  2011عندما أصبح أحد احلكام يف برنامج «ذا فويس»
الكتشاف املواهب الغنائية والذي يذاع على شاشة قناة «إن.
بي .سي» .وأصدر شيلتون ألبومه األخري بعنوان «تكسوما
شور» هذا الشهر.
وقال شيلتون جمللة بيبول إنه «ال يطيق االنتظار» حتى يغيظ
املغين آدم ليفني العضو يف فريق «مارون  »5الغنائي والذي
يشاركه يف تقييم املواهب بربنامج «ذا فويس» وفاز بلقب
أكثر الرجال جاذبية يف العامل عام .2013
وأكمل شيلتون حديثه قائال بسخرية «لن أتعامل مع هذا
األمر بتواضع مثلما فعل هيو جاكمان .سيكرهين الناس هلذا
السبب».
وكان شيلتون متزوجا من مغنية موسيقى الريف مرياندا
المربت ،وتربطه حاليًا عالقة عاطفية باملغنية جوين ستيفاني
منذ عامني .وقال شيلتون جمللة «بيبول» إن ستيفاني شجعته
على قبول لقب أكثر الرجال جاذبية يف العامل.
ومن بني النجوم الذين محلوا اللقب يف املاضي دواين
«ذا روك» جونسون وبراد بيت وجورج كلوني وجوني ديب
وهاريسون فورد ورايان رينولدز وديفيد بيكهام.

وفاة «توتو الوحش»… زعيم زعماء املافيا اإليطالية
تويف زعيم املافيا اإليطالية سالفاتوري توتو رينا ،الذي يعد
واحدا من أشرس الزعماء يف تاريخ املافيا عن عمر يناهز 87
عاما.
و»توتو» ،الذي يطلق عليه أحيانا لقب «الوحش» أو «زعيم
الزعماء « ،قاد الكورليوني ،ذراع املافيا سيئة السمعة يف
صقلية يف مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي.
ويعد توتو مسؤوال عن مقتل اآلالف من النساء واألطفال
وضباط الشرطة والقضاة والسياسيني خالل فرتة زعامته
للمنظمة اإلجرامية ،حسبما أفادت صحيفة مريور الربيطانية.
وكان توتو يعاني من السرطان وأمراض القلب وباركينسون
يف آواخر حياته.
وقد رفضت احملكمة طلبا باإلفراج الصحي عن من أجل «املوت
بكرامة».
وتويف توتو ،األب ألربعة أبناء ،يف مشفى السجن يف بارما،
ومسحت إدارة السجن لعائلته بتوديعه بينما كان يف غيبوبة.

حذر  15ألف عامل ينتمون لـ 184دولة ،االثنني ،من تصاعد
التهديات احملدقة بكوكب األرض بسبب عدم كفاية اإلجراءات
الكفيلة باحلفاظ على البيئة واألنظمة البيئية.
ودق ناقوس اخلطر اجلديد ،يأتي بعد  25عاما على أول حتذير مماثل
أطلقه علماء معظمهم من احلائزين على جوائز نوبل ،يف بيان محل
عنوان «حتذير من علماء العامل للبشرية».
وكانت منظمة «احتاد العلماء القلقني» جنحت عام  1992يف مجع
 1700توقيع للبيان ،الذي أكد أن أثر النشاط البشري على الطبيعة
ميكن أن يسبب «معاناة كربى لإلنسان» و»تشويه األرض بشكل
ال ميكن إصالحه».
بعد ذلك بربع قرن ،عاد العلماء إلصدار بيان جديد مماثل أطلقوا
عليه اسم «التحذير الثاني».
وأشار التحذير إىل أن توفر مياه الشرب وقطع الغابات واحنسار
عدد احليوانات الثديية ،وانبعاثات الغازات املسببة ملفعول الدفيئة،
ّ
ّ
اخلط األمحر.
كلها صارت عند مستوى
ّ
املتخذة ملكافحة ذلك منذ عام  1992تبعث
وأكد أن اإلجراءات
على اخليبة ،ما عدا بعض اإلجراءات املتخذة مثال للحفاظ على طبقة
األوزون.
وأضاف املوقعون على التحذير املنشور يف جملة «بيوساينس» أن
«البشرية ال تفعل ما ينبغي فعله بشكل عاجل للحفاظ على احمليط
احليوي املهدد».
وقال األستاذ يف جامعة ديكني يف أسرتاليا وأحد أصحاب هذه
تطور األوضاع
املبادرة ،توماس نيوسوم« ،يف هذا البيان ،درسنا
ّ
وقيمنا اإلجراءات املتخذة من خالل حتليل
يف العقدين املاضيني،
ّ
املعطيات الرمسية املوجودة».
«عما قريب ،سيكون الوقت قد تأخر كثريا لتصحيح هذا
وأضاف
ّ
االجتاه اخلطر».
ومنذ  25عاما إىل اليوم ،اخنفضت كمية مياه الشرب املتوفرة
للفرد بنسبة  ،% 26وارتفع عدد املناطق امليتة يف احمليطات
بنسبة .% 75
حتولت مبعظمها
وفقدت األرض  120مليون هكتار من الغابات
ّ
إىل مساحات زراعية ،وازدادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
معدل درجات احلرارة.
وارتفع ّ
وأشار العلماء إىل ازدياد عدد سكان األرض بنسبة  % 35مقابل
احنسار يف أعداد الثدييات والزواحف واألمساك والربمائيات بنسبة
.% 29
ودعا العلماء إىل اعتماد سياسات ختطيط أسري يف دول العامل
النامية وبرامج تثقيفية للنساء بهدف احلد من االنفجار السكاني.
ودعوا أيضا إىل التشجيع على اعتماد نظم غذائية تستند إىل
املزروعات ،واعتماد مصادر الطاقة البديلة على نطاق واسع.
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تكنولوجيا وعلوم

قـــ ّصة اإلنـرتنت

كان اهلدف وقتها إنشاء شبكة للتواصل موزعة
يف البالد ومن دون مركزية إلدارتها
علي عواد
«إن اإلنرتنت هو أول شيء بنته البشرية من
دون أن تفهمه ،وهو أكرب جتربة شهدناها يف
األناركية»
إريك مشيدت ــ رئيس شركة  Alphabetصاحبة
احملرك البحثي google
إن شبكة اإلنرتنت هي أمر بسيط نسبيًا،
وميكن القول إنها تشبه شبكة اهلاتف السلكي
الداخلي إىل ٍ
حد ما ،ولكن على صعيد الكوكب.
بدأت القصة يف سبعينيات القرن املاضي يف
الواليات املتحدة األمريكية عندما عمل بوب كان
وفينت سريف على مشروع بات يعرف اليوم
باسم اإلنرتنت ،ولكن يف الواقع عملهما هذا
كان يعتمد على مشروع قبله امسه ARPANET
وهو اختصار لـAdvanced Research Projects
 Agency Networkالذي مولته وزارة الدفاع
األمريكية بالتعاون مع رائد شبكات الكومبيوتر
بول بارنت.
كان اهلدف وقتها إنشاء شبكة للتواصل موزعة
يف البالد ومن دون مركزية إلدارتها لكي
تستطيع العمل بعد التعرض لضربة نووية (أيام
احلرب الباردة) .مبعنى آخر ،إنشاء شبكة ميكن
التواصل مع باقي نقاطها حتى لو دمر جزء منها
نتيجة عمل عسكري ما ،وميكن ذلك نتيجة كونها
من دون مركز إلدارتها ،إذ ميكن اعتبار كل نقطة
مركزًا حبد ذاته .جنح املشروع ،وبدأ العامل يشهد
طفرة يف شركات موزعي خدمة اإلنرتنت أو ما
يعرف بالـ  ISPوهو اختصار لـ Internet Service
 ،Providerومنذ ذاك الوقت ازداد عدد مستخدمي
شبكة اإلنرتنت بشكل جنوني.
كيف تعمل؟
يف البداية ،حنن حباجة إىل عتاد HARDWARE
ويشمل األسالك والكابالت والـ Router
واخلادمات وحموالت وأبراج اهلواتف ،وصو ً
ال
اىل األقمار االصطناعية ،باإلضافة إىل األجهزة
اليت ستتصل بهذه املنظومة املتكاملة .من
ناحية أخرى ،حنن حباجة إىل بروتوكوالت لتنظيم
عمل هذه املكونات خللق بيئة عمل تتيح لكل
األجهزة أن تشبك نفسها داخل الشبكة وتصبح
جزءًا منها يف نهاية املطاف وقادرة على إرسال
البيانات واستقباهلا .إن أي جهاز لديه قدرة
االتصال باإلنرتنت .مبجرد دخوله فيها ،أصبح
من مكوناتها ولديه القدرة على التأثري فيها.
من أهم الربوتوكوالت أيضًا بروتوكول
 Transmission Control Protocolويعرف اختصارًا
بـ  TCPوبروتوكول  Internet protocolويعرف
اختصارًا بـ  IPواللذان غالبًا ما تتم اإلشارة
إليهما جمتمعني يف اسم واحد وهو TCP/IP.
ولكن من ميلك اإلنرتنت؟
اإلنرتنت هو فعليًا تراكم لكل املعلومات املوجودة
على مجيع أجهزة الكومبيوتر
يف الواقع ،ال أحد ميلكه أو الكل ميلكونه معًا،
كيف؟ اإلنرتنت هو وسيلة لتتواصل أجهزة
الكومبيوتر يف ما بينها على الشبكة .يشبه األمر
شبكة اهلاتف ،إذ ال ميكن االتصال برقم ما إذا مل
ميكن متص ًال بالشبكة ،لكن هل ميلك أحد ما نظام
اهلاتف؟ كال .بالتأكيد ،هناك حكومات وشركات
ومنظمات حتدد بنية اإلنرتنت وكيفية عمله ،إال
يدعي امتالك
أنهم ال ميلكونه وال ميكن ألحد أن ّ
اإلنرتنت.
حسنًا ،من أين تأتي ماليني املواقع اإللكرتونية؟
فلنقل األمر بهذه الطريقة ،إن كل موقع
نتصفحه على شبكة اإلنرتنت موجود داخل
كومبيوتر لشخص أو شركة قد يكون موقعها يف
الشارع الذي نسكن فيه أو يف اجلهة املقابلة
من الكوكب .فلنقل إنك تريد تصفح موقع ما
على اإلنرتنت ،كتبت امسه ونقرت  Enterوإذا
باملوقع يظهر أمامك .ما حصل هو أن هذا املوقع
مثل كل املواقع األخرى على اإلنرتنت موجود
داخل جهاز كومبيوتر أقوى وأسرع من أجهزة
الكومبيوتر املنزلية ويسمى اخلادم أو SERVER
متت تهيئته ليعمل كـ WEB SERVERوداخله
قام أحد مربجمي املواقع بصنع هذا املوقع الذي

تصفحته ،وعمد شخص آخر اىل إضافة احملتوى
عليه وجتديده حسب احلاجة .هنا أنت فعليًا تكون
قد ذهبت اىل داخل الـ ُ Server
وفتح لك ملف
املوقع الذي حيتوي على املعلومات اليت أدخلها
شخص أو جمموعة ،فتكون شبكة اإلنرتنت جمرد
وسيلة متكنك من التواصل مع كل األجهزة
األخرى .ومن هنا أيضًا ،نستنتج أن اإلنرتنت هو
تراكم لكل املعلومات املوجودة على مجيع أجهزة
الكومبيوتر يف العامل ،فال ميكن لشخص ما أو
جهة أو دولة أن متتلك اإلنرتنت وهو يف األصل
ال يعمل من خالل مركزية أو نقطة واحدة.
ما هو مستقبل اإلنرتنت؟
بداية ،ال ميكن اإلجابة عن هذا السؤال من دون
ذكر كمية البيانات واملعلومات اهلائلة اليت يتم
تناقلها يوميًا عرب الشبكة .تقول اإلحصائيات إن
حجم هذه الرزم يزداد  %40كل عام .وحبلول
عام  ،2020سيتضاعف حجم املعلومات  50مرة.
ويف قياس لنسبة سرعة النمو يف حجم املعلومات
قامت به شركة  Aureus Analyticsواليت يقع
مقرها يف سنغافورة ،قدرت الشركة أن  %90من
احلجم الكلي للمعلومات املوجود اليوم على شبكة
اإلنرتنت مت خلقه يف السنتني املاضيتني فقط!
يعزو اخلرباء ذلك إىل توسع الوسائط اليت تتيح
استعمال اإلنرتنت ونقل املعلومات عربها وهو
ما يطلق عليه  .Internet of Thingsيبلغ عدد
مستخدمي اهلواتف الذكية يف الصني وحدها
 663,37مليونًا ،ويف اهلند أيضًا  299,24مليونًا
من أصل  1,25مليار نسمة .ناهيك عن الوسائط
األخرى مثل السيارات والتلفاز واألجهزة احلديثة،
وحتى الرباد ،كلها باتت متصلة باإلنرتنت .العدد
املقدر لكل األجهزة يبلغ  4,9مليار جهاز متصل
بشبكة اإلنرتنت ،غري أن هذا العدد سريتفع عام
 2020إىل  25مليار جهاز .هذه الثورة الرقمية
اآلتية ال حمال حتمل العديد من التحديات إذا
ما أردنا لشبكة اإلنرتنت أن تبقى قائمة مثل
زيادة سرعة نقل البيانات ،بالرتافق مع زيادة
سعة أجهزة ختزين املعلومات ،والبدء بتجهيز
البنية التحتية ،مثل ما قامت به الواليات املتحدة
األمريكية يف عهد الرئيس األمريكي السابق
باراك أوباما عندما رصدت مبلغ  500مليون
دوالر لتطوير بنية شبكة اإلنرتنت يف البالد،
ومن ضمنها إدخال منظومة اجليل اخلامس 5G
لتبقى يف طليعة الدول يف هذا اجملال .هذا
املستقبل ليس بعيدًا ولن يكون كافيا أن متلك
منظومة اتصاالت ال بأس بها .فإما أن تكون
منظومة حديثة متكاملة قادرة على استيعاب كل
العمليات املوجودة على الشبكة ،وإال فستكون
دولة تشبه مسلسل فلينستون أيام العصر
احلجري.
ما هو الـ Cloud؟
انتشر منذ سنوات قليلة مصطلح الـ Cloud
وقامت العديد من الشركات بتقديم مساحات
لعمالئها ليخزنوا ما لديهم من معلومات
وبيانات من دون احلاجة إىل شراء جهاز لتخزين
املعلومات ،أبرزها شركة أبل وخدمة الـ iCloud
وشركة  ،DropBoxفكيف تعمل هذه التكنولوجيا؟
تقوم الشركة بإنشاء ما يسمى  FarmServerوهو
عبارة عن منشأة ضخمة حتتوي على كميات
هائلة من أجهزة حفظ املعلومات موصولة بشبكة
اإلنرتنت ،ويتم إعطاء كل مشرتك بهذه اخلدمة
مساحة ختزين حمددة حسب ما دفع من أموال
حممية باسم حساب وكلمة مرور ليعود ويرفع ما
لديه من حمتوى لتخزينه على تلك املساحة اليت
أعطيت له.
كيف يعلم  googleكل شيء؟
«غوغل» هو عبارة عن حمرك حبثي ،وهو ال ميلك
اإلنرتنت بل ميلك قاعدة بيانات هائلة حتوي
عناوين املواقع املوجودة على اإلنرتنت ،وهو يف
الواقع ال يعلم اإلجابة ملا نطرحه من أسئلة .كل
ما يف األمر أنه يقارن ما قمنا بالبحث عنه بقاعدة
البيانات اليت لديه ،ومن ثم يظهر لنا النتائج
فنختار ما يناسبنا واملوقع األقرب باإلجابة
للبحث الذي قمنا به .يوجد العديد من احملركات
البحثية ،منها ما خفت جنمه واختفى ،ومنها من
يصارع للبقاء ويعتمد على تقديم نفسه كمنافس
لغوغل مثل موقع «ياندكس» www.yandex.
 comالذي يقدم نفسه على أنه حيمي خصوصية
املستخدم مثل عدم تسجيل ما يتصفح واملواقع
اليت يزورها وال يبيع هذه املعلومات لشركات
اإلعالنات كما تفعل شركة غوغل.

السيارات الذاتية القيادة :بداية املستقبل

بدأت العديد من احلكومات يف مناقشة قوانني
من أجل السماح هلذه السيارات بالنزول إىل
الشوارع

مجعت فكرة السيارات الذاتية القيادة مصنعي
السيارات مع شركات التكنولوجيا؛ فمن يريد
من مصنعي السيارات أن يستمر يف املستقبل
ويقدم سيارة ذاتية
عليه أن يواكب هذا التطور
ّ
ّ
يتخلف عن ذلك فقد ال جيد له
أما من
القيادةّ ،
مكانًا يف سوق السيارات يف السنوات القادمة،
متامًا مثل شركات اهلواتف اليت مل تواكب ثورة
اهلواتف الذكية .إال أن األمر لن يقتصر فقط
على مصنعي السيارات ،إذ قررت بعض شركات
التكنولوجيا أن تبين سياراتها اخلاصة.
يعول الكثري من اخلرباء على أهمية السيارات
ّ
ُ
ستحدثه يف
الذاتية القيادة والتأثري الذي
حياة البشر وطرق تنقلهم ،خاصة يف ما يتعلق
بتخفيف عدد احلوادث ومعدالت الوفياتّ ،إال
أن الكاتب جارون النيري يلفت يف كتابه «من
ميلك املستقبل؟» إىل املعادلة من زاوية أخرى،
ّ
أي خلل يف أنظمة هذه السيارات
حمذرًا من ّ
أن ّ
سيودي إىل كارثة ،إذ أن حادث السري يف عصر
السيارات الذاتية القيادة سيكون مشابهًا بعدد
ضحاياه ملأساة سقوط طائرة ،وليس جمرد
حادث سري بني سيارتني.
خالل السنتني القادمتني ستصبح هذه السيارات
واقعًا ،إذ بدأت العديد من احلكومات يف مناقشة
قوانني من أجل السماح هلذه السيارات بالنزول
أقرت
إىل الشوارع ،مثل احلكومة األملانية اليت ّ
املبادئ األخالقية األوىل يف العامل للسيارات
الذاتية القيادة ،إضافة إىل مساح السلطات يف
والية كاليفورنيا مؤخرًا للشركات بإجراء اختبارات
للسيارات الذاتية القيادة على شوارعها من دون
تشدد سابقًا على
وجود سائق فيها ،بعدما كانت
ّ
حتسبًا للحاالت الطارئة.
إلزامية وجود سائق
ّ
أن حادث السري يف عصر السيارات الذاتية
القيادة سيكون مشابهًا بعدد ضحاياه ملأساة
سقوط طائرة
ّ
تقدمًا إضافيًا يف هذا اجملال
يشكل هذا القرار
ّ
خاصة أن كاليفورنيا هلا أهمية خاصة يف جمال
التكنولوجيا كونها معقل «سيليكون فالي»،
حيث توجد أهم الشركات التكنولوجية يف العامل،
فض ًال عن إجراء أكثر من  20شركة اختبارات
للسيارات الذاتية القيادة يف شوارعها.
تعتمد السيارات الذاتية القيادة على  3جماالت
تقنية ،هي الرؤية احلاسوبية ،أي التقنية اليت
تسمح للسيارة بأن «ترى» و»تسمع» وجتمع
ّ
التعلم العميق ،أي التقنية اليت حتلل
البيانات،
البيانات املستقاة من الرؤية احلاسوبية وتتخذ
القرارات املناسبة ،وعلم الروبوتات واملالحة.
يتنافس الكثري من الشركات على إطالق أول
سيارة ذاتية القيادة مثل Ford ،General
Motors ،Daimler، Google ,Volvo ،Tesla
والكثري غريها.
عام  2021سيكون بإمكان شركة فورد أن تعلن
انتفاء احلاجة إىل سائقني عندما تطرح سيارتها
الذاتية القيادة بالكامل يف السوق ،وجلعل
هذا األمر ممكنًا تعاونت الشركة مع  4شركات
تكنولوجيا وضاعفت وجودها يف «سيليكون
ذاتية القيادة من
فالي» .ستقدم فورد سيارة
ّ
املستوى الرابع.
شركة  BMWكذلك ستقدم سيارة ذاتية
القيادة عام  2021متفوقة على «فورد» بكون
السيارة من املستوى اخلامس ،فقد أعلن نائب
الرئيس األول لقطاع السيارات الذاتية القيادة
يف الشركة إملار فريكنشتني هذا العام أن
الشركة «على الطريق لتسليم سيارة يف 2021
باملستويات  3و 4و.»5
هذا الشهر أعلنت شركة انفيديا ،واحدة من
أشهر الشركات املصنعة للرقاقات واملطورة
ألنظمة احلاسوب ،عن تطويرها منصة حوسبة
جديدة قادرة على دعم املركبات الذاتية القيادة
باملستوى اخلامس .وقد أطلقت الشركة على
هذا النظام اجلديد اسم  .Pegasusسوف يساعد

 Pegasusعلى جعل فئة جديدة من املركبات اليت
ميكن أن تعمل بدون سائق ،أو عجالت القيادة،
أو دواسات أو مرايا ممكنة .وبرغم كونها جديدة
على سوق السيارات ،فإن  TESLAبدأت منذ
العام املاضي التأكد من أن مجيع سياراتها
لديها األجهزة الالزمة لكامل قدرات القيادة
الذاتية ،حتى قبل أن يكون الربنامج جاهزًا وهي
تقوم باستمرار بتحديث برامج سياراتها لتحسني
السالمة ،ولكن سيحتاج األمر إىل عامني قبل أن
تتمكن الشركة من التأكد من قدرتها على جعل
أي ظرف .وقد أعلن
السيارة ذاتية القيادة يف ّ
إيلون ماسك ،املدير التنفيذي للشركة ،منذ
أشهر أنه يتوقع أن تكون سيارات تسال قادرة
على الذهاب من موقف للسيارات يف والية
كاليفورنيا إىل موقف للسيارات يف نيويورك
من دون سائق حبلول كانون الثاني من السنة
اجلارية.
هناك  5مستويات من القيادة الذاتية
املستوى صفر :حيث يتحكم اإلنسان بكل
شيء.
املستوى األول :ميكن للسيارة أن تتحكم بنظام
واحد مثل تثبيت السرعة على أن يبقى اإلنسان
املسيطر الرئيسي على القيادة.
املستوى الثاني :يسمح للمساعد اآللي بالتحكم
بأكثر من نظام يف السيارة مع بقاء اإلنسان
مسيطرًا.
املستوى الثالث (أمتتة جزئية) :ميكن للسيارة
إدارة مجيع وظائف السالمة يف ظل ظروف معينة،
على أن يتوىل السائق القيادة عند تنبيهه.
املستوى الرابع (أمتتة عالية) :السيارة مستقلة
متامًا يف بعض سيناريوهات القيادة ،ولكن
ليس كل شيء.
املستوى اخلامس (أمتتة كاملة) :السيارة تقوم
أي
بالقيادة الذاتية يف مجيع الظروف من دون ّ
تدخل بشري .املركبات ال حتتاج إىل دواسات أو
عجالت القيادة.

«ناسا» تبث فيديوهات
مرعبة ألصوات غريبة
من الفضاء
نشرت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» مقاطع
صوتية مسجلة من الفضاء رصدتها مركباتها
الفضائية ،وذلك قبل عيد اهلالوين الذي حيتفل
به األمريكيون.
وبثت الوكالة على موقعها اإللكرتوني 22
تسجي ًال صوتيًا ،قالت إنها مجعتهم من أكثر من
مركبة خالل جتوهلا يف الفضاء ومرورها بأكثر من
كوكب يف اجملموعة الشمسية ،من بينها أصوات
الربق على كوكب املشرتي.
وأوضحت الوكالة أن هذه األصوات مت تسجيلها
عن طريق موجات راديو التقطتها األجهزة احلساسة
للمركبات الفضائية ،وحوهلا علماء الفضاء إىل
موجات صوتية ،مؤكدة أن هذه األصوات مت
التقاطها على فرتات ومواقع متفاوتة.
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اجتماع الرياض يتمسك...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
احلاكم أمس االول ،إن «من السابق ألوانه حتديد ما إذا كان
األسد سيكون جزءًا من املرحلة االنتقالية» .وأضاف يف تصرحيات
للصحافيني أمس االول ،أن مصري األسد «ما زال خطًا أمحر بالنسبة
إىل تركيا».
وزاد« :العملية ستكشف ما إذا سيكون هناك انتقال مع األسد أو
من دونه ،واملفاوضات ستوضح ذلك» ،مشددًا على أن «األسد ال
ميكن أن يبقى العبًا سياسيًا» على الساحة بعد مرحلة انتقالية.
وأكد البيان اخلتامي الجتماع الرياض التمسك بوحدة األراضي
السورية وسيادة الدولة على أراضيها .كما شدد على أن حل األزمة
السورية هو سياسي وفق القرارات األممية ذات الصلة مع حتمية
توافر ضمانات دولية.
كما عرب املشاركون عن التزامهم بأن تكون سورية دولة ذات نظام
حكم دميوقراطي ينتهج مبدأ الالمركزية ،وتقوم على مبدأ املواطنة
املتساوية ،ما ّ
ميكن السوريني من صوغ دستورهم من دون تدخل،
واختيار قياداتهم عرب انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها
السوريون يف الداخل واخلارج ،بإشراف األمم املتحدة.
وتعهد اجملتمعون باحلفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصالحها
مع وجوب إعادة هيكلة مؤسساتها األمنية والعسكرية وتشكيلها،
مع ضمان حقوق العاملني فيها.
وأقر املشاركون يف اختتام االجتماع اهليكل التنظيمي ،والالئحة
الداخلية هليئة املفاوضات ،وأقروا تسمية ممثليهم إليها يف دورتها
احلالية لتتوىل مهمات اختيار الوفد التفاوضي.
وقال عضو املكتب السياسي لـ «احلزب الدميوقراطي الكردستاني»
يف سورية ،نائب رئيس «االئتالف الوطين السوري» ،عبد الباسط
محو ،إن التشكيلة اجلديدة للهيئة العليا للمفاوضات ستضم بني
 30و 33شخصًا ،مشريًا إىل أن املعارضة السورية ستختار أيضًا
املنسق العام هلا.
من ناحية أخرى ،قال أمحد رمضان رئيس دائرة اإلعالم يف «االئتالف
الوطين» إن «منصة القاهرة باتت جزءًا من وفد املعارضة الرئيسي
إىل جنيف».
ومل ُيعلن اسم الشخصية اليت ستخلف رياض حجاب يف منصب
رئيس «اهليئة العليا للمفاوضات» .وأفادت مصادر متطابقة بأن
هناك امسني مرشحني خلالفة حجاب هما املعارضان هادي البحرة
أو نصر احلريري.
إىل ذلك ،حتدثت موسكو للمرة األوىل رمسيًا عن احتمال تقليص
حجم قواتها العسكرية يف سورية خالل الفرتة املقبلة.
وردًا على سؤال حول هل جيب انتظار تقليص القوات العسكرية
الروسية يف سورية انطالقًا من البيان املشرتك لقمة سوتشي ،قال
رئيس هيئة األركان العامة الروسية فالريي غرياسيموف« :أجل،
على األغلب سيحدث ذلك».
يف موازاة ذلك ،أعلنت الناطقة الرمسية باسم اخلارجية الروسية
ماريا زاخاروفا ،أن نية واشنطن عدم سحب قواتها من سورية بعد
القضاء على «داعش» أمر يطرح الكثري من األسئلة حول األهداف
احلقيقية لواشنطن .وأضافت(« :وجودهم) انتهاك إلرادة احلكومة
الشرعية يف سورية .يف الواقع إنهم يتصرفون بشكل قريب من
مفهوم االحتالل».
تزامنًا ،قال قائد احلرس الثوري اإليراني حممد علي جعفري ،إن
احلرس الثوري سيساعد يف إعادة إعمار سورية وحتقيق وقف دائم
إلطالق النار هناك ،مضيفًا يف تصرحيات نقلها التلفزيون اإليراني
الرمسي« :احلرس الثوري مستعد للعب دور فعال يف حتقيق وقف
نار دائم يف سورية ...ويف إعادة إعمار البالد» .كما دعا جعفري
السلطات السورية إىل االعرتاف قانونيًا بشرعية قوات الدفاع
الوطين الرديفة اليت تقاتل إىل جانب القوات النظامية منذ بدء
احلرب يف سورية.
ميدانيًا ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات اسرتاتيجية بعيدة
املدى من طراز «تو 22أم »3وجهت ضربة إىل مواقع «داعش» يف
دير الزور شرق سورية.
وأفادت بأن «الطائرات أقلعت من األراضي الروسية ،ودمرت
املواقع احملصنة لإلرهابيني بالقرب من قرية القطعة» ،مشرية إىل
أنه مت كذلك تدمري جتمعات وآليات مدرعة للمسلحني .كما تعرضت
منطقة عربني يف ضواحي دمشق لقصف جوي من طائرات القوات
النظامية أمس االول.

صدمة وغضب لدى...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
فصي ًال ،أكثر من  20ساعة يومي الثلثاء واألربعاء يتحاورون يف مقر
االستخبارات العامة املصرية بالقاهرة ،قبل أن يصدروا بيانًا من
أربع صفحات ،وصفه كثريون بأنه «باهت» و «غامض».
وعلق مواطن غزي على البيان قائ ًال« :متخض اجلبل فأجنب فأرًا»،
وكتب الدكتور ماهر الطّباع على حسابه يف «فايسبوك» على خلفية
سوداء كلمة «ثورة» فقط يف إشارة إىل حاجة الفلسطينيني إىل
ثورة يف وجه الظلم والقهر والطغيان.
ومل يتضمن البيان اخلتامي الذي صدر يف ساعة متقدمة من ليل
األربعاء  -اخلميس ،أي كلمة حول القضايا اليت تؤرق الفلسطينيني

يف القطاع ،خباصة معرب رفح ،والعقوبات املفروضة من حكومة
التوافق الوطين ،واحلسوم على الرواتب وغريها ،يف حني انتظر
الفلسطينيون أن تتقدم املصاحلة خطوات إىل أمام ،ال الرتاجع إىل
وراء.
وخاب أمل مليوني فلسطيين ،وشعروا بيأس وإحباط شديدين عندما
شاهدوا واستمعوا إىل تصرحيات عضو املكتب السياسي حلركة
«محاس» عضو وفدها إىل حوار القاهرة صالح الربدويل يعرب مبرارة
شديدة عن رأيه يف حوار القاهرة.
وقال الربدويل يف مقابلة مع صحافيي غزة من القاهرة« :عملنا بكل
ما لدينا من قوة من أجل أن نعود بنتائج عملية ورفع العقوبات،
وفتح املعابر والتقدم يف جماالت املصاحلة ،إال أننا لألسف مل
نستطع حتقيق ذلك».
وأوضح الربدويل أن «الضغوط الكبرية حالت دون أن نصل إىل
اتفاق» ،معتربًا أن «هناك تنكرًا واضحًا وهروبًا مما مت التوافق عليه،
ووصلنا إىل هذه النتيجة الباهتة (البيان) اليت ال تليب طموح شعبنا
وخرجنا باتفاق غامض بال معنى غري قابل للتطبيق».
وكشف الربدويل عن أنه «مل ُيسمح لنا أن نناقش معرب رفح» ،مشريًا
إىل أن «الضغوط األمريكية جنحت يف دفع السلطة إىل الرتاجع عن
ملفات املصاحلة ،وأن (رئيس االستخبارات العامة الفلسطينية،
عضو وفد حركة فتح إىل حوار القاهرة اللواء) ماجد فرج أبلغ محاس
(أثناء زيارة إىل غزة اجلمعة املاضي) بأنهم ال يستطيعون التقدم
يف املصاحلة بسبب هذه الضغوط».
لكن ما هي إال دقائق حتى تراجع الربدويل عن تصرحياته ،واعتذر
عنها واعتربها «عاطفية وانفعالية».
ومل يقف األمر عند هذا احلد ،إذ استفاق الفلسطينيون صباح أمس،
فيما كانت وفود الفصائل تعود إىل غزة عرب معرب رفح املغلق أص ًال،
على تصرحيات عضو اللجنة املركزية حلركة «فتح» ،رئيس وفدها
إىل حوار القاهرة عزام األمحد اليت أكد فيها أنه «ال ميكن توفري
رواتب موظفي (محاس) غزة (البالغ عددهم  42ألفًا) ،إال بتمكني
احلكومة».
وقال األمحد إلذاعة «القدس» يف غزة أمس االول أنه متت خالل
حوار القاهرة مناقشة أزمة الكهرباء يف غزة و «اتفق اجلميع على أن
احلكومة مل تستطع أن تقدم اخلدمات قبل أن تتمكن ،ومن يطالب
حبقوق املواطنني عليه أن يكف عن التدخل ،ومن ال يستطيع أن
يتدخل عليه أن ُيدين من يتدخل».
وحول معرب رفح ،أوضح األمحد أنه «مل ُحيدد أي موعد زمين لفتح
معرب رفح يف شكل كامل ،فما زالت هناك متطلبات إلمتام هذه
اخلطوة ،والعامل األساسي يف فتحه مصر ،وهناك ظروف أمنية الا
تزال قائمة» يف شبه جزيرة سيناء.

روسيا :االمريكيون يتصرفون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وأوضحت اخلارجية الروسية أن األمريكيني «يتصرفون بشكل قريب
من مفهوم االحتالل يف سوريا».
أن قاذفات روسية
واعلنت وزارة الدفاع الروسية من جهتها ،أعن ّ
بعيدة املدى من طراز «تو  22ام  »3شنت ضربات على مواقع
أن القاذفات الروسية دمرت
داعش يف دير الزور ،وأضافت ّ
املواقع احملصنة لإلرهابيني بالقرب من قرية القطعة.
أن قاذفات من طراز «سوخوي »24
كما ذكرت الدفاع الروسية ّ
أقلعت من مطار محيميم واستهدفت مواقع متفرقة لداعش يف
سوريا.
ورافقت مقاتالت «سو  30أس أم» و»سو  35أس» من قاعدة
محيميم الطائرات اليت وجهت الضربة.
ووفقًا لوزارة الدفاع فقد مت تدمري كافة األهداف احملددة ،كما
أكدت معطيات الرقابة املوضوعية إصابة كافة األهداف.
ويف وقت سابق ،قالت وزارة الدفاع الروسية يف بيان هلا ،إن
حررت
وحدات من اجليش السوري بقيادة اجلنرال سهيل احلسنّ ،
ّ
مسلحي داعش ،يف هجوم
بلدة القورية يف حمافظة دير الزور من
عسكريون روس.
خطط له مستشارون
ّ
ويف سياق العمليات العسكرية الروسية يف سوريا ،ذكر رئيس
أركان القوات املسلحة الروسية فالريي جرياسيموف امس االول
اخلميس أنه سيتم على األرجح تقليص حجم القوة العسكرية يف
سوريا.
كالم جرياسيموف جاء على هامش اجتماع بني الرئيس الروسي
فالدميري بوتني وكبار قادة اجليش يف منتجع سوتشي على البحر
إن «الرب سيقرر كيف سيتم خفض حجم القوة
األسود ،حيث قال ّ
العسكرية لكن ذلك سيحدث على األرجح».
ويف هذا اإلطار ،رفض رئيس أركان القوات املسلحة الروسية ذكر
املزيد من التفاصيل بشأن موعد ونطاق التقليص احملتمل.
وتأتي تصرحيات جرياسيموف ،عقب صدور البيان اخلتامي للقمة
الروسية اإليرانية الرتكية يف مدينة سوتشي .ويف مؤمتر صحايف
عقده رؤساء البالد الثالثة ،قال الرئيس الروسي فالدميري بوتني
إن الزعماء الثالثة حيددون اخلطوات األوىل الطالق حوار شامل يف
سوريا ،وقد اتفقوا على االستمرار يف اجلهود للقضاء على داعش
والنصرة.
وكان الرئيس الروسي استضاف نظريه السوري بشار األسد
الثالثاء يف سوتشي وناقشا االنتقال من مرحلة العمليات العسكرية
إىل مرحلة البحث عن حل سياسي للصراع السوري.
ويف آذار /مارس عام  ،2016قال بوتني إن بالده حققت أهدافها

يف سوريا وأمر بسحب «اجلزء األساسي» من القوات الروسية ،لكن
التحالف الذي تقوده واشنطن ،قال بعد ذلك التصريح إن القوات
القتالية الروسية تركت دون تغيري يذكر تقريبا.

احلريري :عون حليف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أنه «حليف اسرتاتيجي» له ،ونقل بعض اجملتمعني عنه أنه سيسعى
إىل تنفيذ ما جاء يف بيانه الذي أدىل به االربعاء عند قبوله طلب
عون الرتيث يف تقديم االستقالة ،جلهة العمل على تطبيق سياسة
النأي بالنفس عن النزاعات اإلقليمية ،فع ًال ال قو ً
ال ،وعلى االلتزام
بتطبيق اتفاق الطائف.
وشدد البيان الصادر عن االجتماع املشرتك على ذلك أيضًا ،وعلى
«التزام اخليارات اليت حتمي استقرار البالد وجتنبها أخطار االنزالق
يف احلرائق املشتعلة من حوهلا».
واستبق احلريري اجتماعه مع قادة تياره وكتلته النيابية بكلمة له يف
افتتاح مؤمتر احتاد املصارف العربية قال فيها« :املرحلة اليت مرت
تشكل صحوة لنا مجيعًا لننظر إىل مصلحة لبنان أو ً
ال قبل أن ننظر
إىل املشكالت حولنا ،فاملشكالت اليت حتيط بنا مهمة ولكن لبنان
أهم .وعالقاتنا مع أشقائنا العرب جيب أن تكون األساس».
وقالت مصادر واسعة االطالع على حترك احلريري» ،إن فرتة الرتيث
اليت قررها مع عون سيستغلها من أجل التوصل إىل نتائج عملية يف
ما خيص املطلوب من لبنان كي يعيد تصويب عالقاته العربية ،فإذا
مل جيد جتاوبًا ،لن يبقى رئيسًا للحكومة .وأشارت املصادر نفسها
إىل أن التفهم العربي الذي أعلن عنه احلريري لرتيثه يف االستقالة
يشمل التفهم السعودي أيضًا.
ويراهن احلريري ،على حترك الرئيسني عون وبري بالتوازي مع
حتركه« ،وحنن الثالثة سنرى مع األفرقاء السياسيني اآلخرين كيف
نصل إىل مكان معني ،وبرأيي حنن قادرون على أن نصل».
وذكرت مصادر عربية أنه على رغم اعرتاض بعض املسؤولني
اللبنانيني على قرار وزراء اخلارجية العرب الذي وصف «حزب
ومحله «مسؤولية دعم اجلماعات اإلرهابية يف
اهلل» بـ «اإلرهابي»
ّ
الدول العربية باألسلحة املتطورة والصواريخ الباليستية» ،فإن هذا
القرار «حرك املياه الراكدة يف ما خيص الشكوى املستمرة من
سلوك فريق لبناني حيال عدد من الدول العربية ،حبيث يفرتض
باملسؤولني اللبنانيني أن يسعوا إىل معاجلة ذلك».
وأشارت املصادر إىل أنه سيتم تفعيل قرار اجلامعة يف املرحلة
املقبلة بدءًا بوقف بث الفضائيات اليت حتظى بتمويل إيراني وحيتضن
بعضها «حزب اهلل» يف لبنان ،على «نايل سات» و «عربسات».
وفيما قالت مصادر مراقبة إن الكرة اآلن يف ملعب «حزب اهلل» كي
يقدم التزامًا عمليًا بالنأي بالنفس عن احلروب اإلقليمية ،بعد تريث
احلريري يف استقالته ،فإنها اعتربت أن جتاوب رئيس احلكومة مع
طلب عون يفرتض أن حيفز األخري على بذل جهود مع حليفه «حزب
اهلل» كي يبدي بدوره جتاوبًا يغين لبنان عن مزيد من التأزم يف
ّ
سلفه عون للحزب بدفاعه عنه يفرتض
عالقاته العربية ،وأن ما
أن يضعه يف موقع قادر على مطالبته بأن يراعي مصاحل لبنان
العربية.
ورأت أن الساحة الرئيسة اليت على احلزب أن ُيظهر فيها إجيابية
هي اليمن ،بدءًا بوقف احلرب اإلعالمية على دول اخلليج واململكة
العربية السعودية ،وصو ً
ال إىل وقف دعمه احلوثيني يف تصعيدهم
العسكري.
وأملت املصادر بأن يكون تعاطي احلزب اهلادئ مع استقالة
احلريري ثم إعالن كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أمس االستقالة،
أن «عودة احلريري إىل البالد والتصرحيات اإلجيابية اليت صدرت
عنه ،واملسار اإلجيابي الذي تسلكه املساعي واملشاورات ،تبشر
ً
مقدمة لتجاوب مع طلب النأي
بإمكان عودة األمور إىل طبيعتها»،
بالنفس.
وكان احلريري تلقى برقية من الرئيس األمريكي دونالد ترامب
شددت على أن «الواليات املتحدة ستواصل دعم جهود لبنان حلماية
استقراره واستقالله وسيادته» ،فيما أكد الرئيس الفرنسي إميانويل
ِّ
يشكل أولوية فرنسية،
ماكرون للرئيس عون ،أن «استقرار لبنان
وهو هدف سام لعمل فرنسا يف الشرقني األدنى واألوسط».

بري عرض االوضاع مع العريضي واستقبل االمني
العام لالحتاد الربملاني العربي
استقبل رئيس جملس النواب نبيه بري ظهر امس االول اخلميس
يف عني التينة ،النائب غازي العريضي وعرض معه املستجدات
الراهنة.
ثم استقبل بري االمني العام لالحتاد الربملاني العربي فايز الشوابكة،
الذي هنأه بعيد االستقالل ،واطلعه على نشاط االحتاد ودوره
يف هذه املرحلة ،متمنيا للبنان «املزيد من االمن واالستقالل
واالزدهار».
واستقبل الرئيس بري وفد مكتب املرجع الشيعي الشيخ بشري
النجفي ،برئاسة وكيله يف لبنان وسوريا الشيخ علي حبسون
وعضوية الشيخ ناجي عطوي والشيخ حممد صولي.
واطلع الوفد من بري على املستجدات الراهنة يف لبنان ،واطلعه
بدوره على رؤية الشيخ النجفي للتطورات يف العراق واملنطقة.
واستقبل بعد الظهر النائب سامر سعاده.
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صــحة وغــذاء

البول الرغوي مؤشر خطري أم حالة طبيعية؟
هل تعاني من وجود فقاعات يف البول؟ هذا
األمر قد يكون مؤشرًا للعديد من احلاالت ،منها
هو طبيعي ومنها ما يعد حالة مرضية.
جتدر اإلشارة إىل أن البول هو سائل يتم انتاجه
بواسطة الكلى .وهو يتكون من املاء باإلضافة
إىل مواد أخرى سامة .وانتاج البول هو الوسيلة
اليت يستخدمها اجلسم للتخلص من املواد
القابلة للذوبان غري املرغوب فيها وطردها خارج
اجلسم.
ومن احملتمل أن يكون البول رغويًا كنتيجة
لتفاعله مع مواد التنظيف اخلاصة باملراحيض.
وميكنك حتديد ما إذا كان سبب ظهور الفقاعات
يف البولفسيولوجيًا أو نتيجة التفاعل مع
املنظفات ،عن طريق التبول داخل عبوة معقمة
ومالحظة ما إذا كان البول حيتوي على فقاعات
أم ال .ففي حال كاناألمر نتيجة التفاعل مع
املنظفات ستختفي الرغاوي والفقاعات ،أما إذا
كانت ال تزال الفقاعات واضحة فاألمر سيتطلب
منك إجراء حتليل بول.
األسباب الطبيعية لظهور الفقاعات يف البول
-1

اجلفاف البسيط

حيدث اجلفاف البسيط عندما يتم حرمان اجلسم
من احلصول على كمية كافية من املاء .وتشمل
أعراض اجلفاف :الصداع ،الشعور بالتعب،
قلةالبول ،جفاف الفم ،والبول الرغوي .حيث
يؤدي اجلفاف إىل تركيز البول ،وعادة ما
تظهر الفقاعات يف البول املركز .وميكن تقليل
الفقاعاتاملوجودة يف البول عن طريق تناول كمية
كافية من املاء.
ونظرًا ألن األشخاص الذين يعانون من مرض
السكرى أكثر عرضة لإلصابة باجلفاف ،عليهم
التأكد من حصوهلم على كمية كافية من املاء.
فمستويات اجللوكوز املرتفعة يف الدم ،جتعل
اجلسم يتخلص من اجللوكوز الزائد عن طريق
البول .هذا األمر يؤدي إىل زيادة انتاج البول.
وهذابدوره يعين أن اجلسم يفقد املاء بسبب
تكرار التبول وبالتالي اإلصابة باجلفاف .وبغض
النظر عن فقاعات البول واجلفاف البسيط،
فإناألشخاص الذين يعانون من السكرى عرضة
للشعور بالعطش وكثرة التبول.
-2

احلمل

من الطبيعي رؤية الفقاعات يف البول أثناء فرتة
احلمل .ويعود السبب يف ذلك إىل تضخم الكلى
لدى بعض النساء احلوامل  .هذا التضخم منشأنه
أن يؤدي إىل وجود الفقاعات يف البول .عالوة
على ذلك ،فإن الكلى أثناء فرتة احلمل قد تعمل

ومن األدوية الشائعة االستخدام يف هذهاحلالة:
املضادات احليوية ،مضادات الفريوسات،
مضادات الفطريات وكذلك األدوية املضادة
للطفيليات .كما ميكن أن يصف لك الطبيب
أدوية لتقلصات املثانة .ويف بعض احلاالت ،قد
يكون هناك حاجة إىل اخلضوع لعملية جراحية.

أيضًا على فلرتة كميات أكرب من األمحاضاألمينية.
وعندما تزيد كمية األمحاض األمينية عن قدرة
األنابيب الكلوية على امتصاص األمحاض ،قد
يتسرب الربوتني إىل البول .وتواجدالربوتني يف
البول قد يؤدي أيضًا إىل ظهور الفقاعات.
من ناحية أخرى ،فإن تواجد الفقاعات يف البول
قد يكون مؤشرًا على اإلصابة بتسمم احلمل.
هذه احلالة املرضية تؤدي إىل تواجد الربوتني
فيالبول ومن ثم تكون الفقاعات .ومن أعراض
تسمم احلمل األخرى :ارتفاع مستوى ضغط
الدم عن  ،90/140باإلضافة إىل تورم الوجه،
اليدينوالقدمني .وتتطلب هذه احلالة احلصول
على الرعاية الطبية على الفور.
-3

التبول باندفاع وبشكل سريع

عندما يتبول اإلنسان باندفاع وبشكل سريع،
حُحيبس اهلواء يف البول ،وهو ما يؤدي إىل ما
حُيعرف باسم البول الرغوي .هذا األمر أيضًا
شائععند التبول يف الصباح .فبول الصباح
يكون مركزًا بشكل كبري وبالتالي يقوم بتكوين
الفقاعات .األمر ال يستدعي القلق ،إال إذا
كانت الفقاعاتتظهر بشكل متكرر ويف كثري من
األحيان.
احليض
-4
من الطبيعي بالنسبة للنساء رؤية الفقاعات يف
البول خالل أول يومني من نزول احليض .ويعود
السبب يف ذلك إىل اجلفاف .هذا األمر ال ينبغيأن
يكون مصدرًا للقلق .فقط ينصح بتناول كمية
كافية من املاء.
األسباب غري الطبيعية لظهور الفقاعات يف
البول
يف بعض األحيان ،قد تكون فقاعات البول
مؤشرًا على االضطرابات واملشاكل الصحية مثل
أمراض الكلى والتهابات املسالك البولية .وفيما
يلي بعض احلاالت اليت ميكن أن تسبب البول
الرغوى.
البيلة الربوتينية Proteinuria
-1
حتدث هذه املشكلة بسبب وجود كميات غري
طبيعية من الربوتني يف البول .وهي أحد
املؤشرات على اإلصابة بأمراض الكلى ،ألن تلف
الكلىيسمح مبرور الربوتني من الدم إىل البول.
كما ميكن أن تعود هذه احلالة أيضًا إىل هضم
الكثري من الربوتني أو انتاج الكثري من الربوتني
فياجلسم.
وجتدر اإلشارة إىل أن من يعانون من ارتفاع
مستوى ضغط الدم أو السكرى أكثر عرضة
لرؤية الفقاعات يف البول .عالوة على ذلك
فإن األشخاص ممن جتاوزوا ال 65من عمرهم،

الناسور القولوني املثاني Vesicocolic

األشخاص الذين يعانون من البدانة وكذلك
من يعانون من أمراض الكلى الوراثية أكثر
عرضةلإلصابة بالبيلة الربوتينية.
كما ميكن السموم ،األدوية ،اضطرابات جهاز
املناعة وااللتهابات أن تؤدي أيضًا لإلصابة
بالبيلة الربوتينية.
العالج
يشمل العالج معاجلة األسباب املؤدية هلذه
املشكلة .يف حال كان األمر نامجًا عن اإلصابة
بأمراض الكلى ،فمن الضروري أن حيصل
املريض على الرعاية الطبية السليمة .كما
يتم وصف مثبطات مستقبالت االجنيوتنسني
ومثبطات االنزيم احملول لالجنيوتنسني خاصة
ملرضى الكلى ممنيعانون من السكرى أو ارتفاع
ضغط الدم .أما يف حال كان األمر نامجًا عن
زيادة تناول الربوتني ،فإن تقليل كمية الربوتني
يف نظامك الغذائي ميكن أن تقلل أو ختلصك من
فقاعات البول.
التهابات املسالك البولية
-2
عادة ما تصيب هذه التهابات السيدات بشكل
أكرب .وهي ناجتة عن البكترييا املوجودة يف
املثانة أو جمرى البول .ويف حال مل يتم معاجلتها
يف الوقت املناسب ،ميكن أن تنتقل هذه
البكترييا إىل الكلى .وتشمل أعراض اإلصابة
بالتهابات املسالك البولية :احلمى ،اإلحلاح البولي
(احلاجةامللحة واملتكررة للتبول) ،عسر البول (أمل
أثناء التبول) ،آالم البطن ،إفرازات صفراء أو
خضراء اللون ،رائحة بول كريهة ،وآثار دماء يف
البول.
إذا كنت تعاني من أي من األعراض السابقة،
فأنت حباجة إىل استشارة الطبيب على الفور.
حيث سيتمكن الطبيب من معرفة سبب اإلصابة
بااللتهاب ويصف لك الدواء املناسب للحالة.
العالج
يف البداية يقوم الطبيب بتحديد سبب االلتهاب
ونوعه .وبناء على ذلك يصف الدواء املناسب لك.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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fistula
يشري الناسور القولوني املثاني إىل وجود اتصال
غري طبيعي بني القولون واملثانة .وهو أكثر شيوعًا
لدى الرجال عن النساء بنسبة  .1:3وهوعبارة
عن التهاب أو تورم على قاعدة املثانة البولية
يتسبب يف تراكم سوائل اجلسم حتت اجللد .األمر
الذي يؤدي إىل خروج الفقاعاتاملوجودة يف هذا
السائل عن طريق البول.
العالج
هذه الفقاعات قد تكون مؤشرًا لعدد من
املضاعفات مثل مرض كرون أو اإلصابة
باألورام .من الضروري استشارة الطبيب ملعرفة
سبباإلصابة باملرض.
أمراض الكلى
-4
أي تلف أو التهاب يف الكلى من شأنه أن يؤدي
إىل تسرب الربوتينات إىل البول .هذا الربوتني
هو ما يسبب تواجد الفقاعات يف البول .وهذااألمر
يؤدي إىل احلاجة املستمرة للتبول ألن اجلسم مل
يعد قادرًا على إعداد البول املركز .وبغض النظر
عن تواجد الربوتني يف البول،تشمل األعراض
اإلصابة بأمراض الكلى :فقدان الشهية ،ارتفاع
ضغط الدم والشعور بالتعب.
العالج
يعد العالج املبكر مفيدًا ألمراض الكلى حتى ال
تزداد احلالة سوء .وجتدر اإلشارة إىل أنه من
املهم كذلك ،مراقبة مستويات اجللوكوز يف الدم
عن كثب يف حال إصابتك بالسكرى ،ويف الوقت
ذاته العمل على السيطرة على مستوى ضغط
الدم.

الضغط والسكر واملسكنات..
عوامل تؤدى لقصور الكلى

قال الدكتور أسامة الشحات رئيس قسم الكلى
الكلوى
مبستشفى املنصورة ،إن القصور
نوعان ،وهما القصور الكلوى احلاد واملزمن،
بالنسبة للقصور الكلوى احلاد هو فقدان سريع
لوظائف الكلى وقلة وصول الدم إليها،
وتكون أعراضه قلة التبول وفقدان سريع
للسوائل فى اجلسم وتورم اجلسم وفقدان
الشهية ،وهذا قد يتطلب العالج الفورى عن
طريق الغسيل الكلوى والنسبه التقديرية ملرضى
الغسيل الكلوي حواىل  50.000ألف مريض.
تابع أنه بالنسبة للقصور الكلوى املزمن هو
تدهور تدرجيى لوظائف الكلى وتكون أعراضه
ضيق فى التنفس والغثيان واخنفاض مفاجئ
فى الوزن والشعور باألرق ،أما بالنسبة للقصور
الكلوى النهائى وهى عمل الكلى بنسبة ضئيلة
جدا والعالج فى هذه احلالة هو زرع الكلى لبقاء
املريض على قيد احلياة .
أشار د .أسامة الشحات إىل أن من أهم أسباب
قصور الكلى هى اإلصابة مبرض السكر ،ألن
ارتفاعه يؤثر على األوعية الدموية وبالنسبة
الرتفاع ضغط الدم يؤثر على الكلى بشكل
املستمر للمسكنات
تدرجيى واالستعمال
واإلصابة باألمراض املناعيه وحصوات الكلى
وتكيسات الكلى.

Saturday 25 November 2017
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صــحة وغــذاء

أطعمة لذيذة تساعدك على حرق الدهون
عندما يعاني الكثريون السمنة يلجأون إىل أنظمة
ِ
احلمية لتخفيف الوزن وحرق الدهون .لكنهم
مع تنفيذ الكثري من األنظمة الغذائية يشعرون
برغبة يف كسر النظام الغذائي الذي يكون غالبًا
قاسيًا ،وحينون إىل أيام التهام الطعام؛ حتى
يهزموا آالم اجلوع اإلرادي.
فماذا لو أكل اإلنسان بشكل جيعله يفقد وزنه؟
لتصبح املعادلة الصعبة سهلةُ :كل أكثر حترق
أكثر؟
ببساطة ،هناك بعض األطعمة التى اكتشف
العلماء أنها ترفع معدالت احلرق ،كما أن هناك
أطعمة سعراتها احلرارية أقل من السعرات
احلرارية التى يقضيها اجلسم باحلرق يف أثناء
املضغ؛ ومن ثم فإن األكل بكميات كبرية منها
لن يشكل أي مشكلة.

الفلفل األحمر

الفلفل األمحر احلار ال حيرق فمك عندما تأكله
فقط؛ بل حيرق الدهون أيضًا.
وقد وجدت العديد من الدراسات أن من حيرصون
على تناول احلار حيرقون الدهون مبعدالت أعلى،
كما أن الدراسات أثبتت أن هناك عالقة قوية
بني فقدان دهون البطن ،وتناول الفلفل احلار،
الذي ميكن إضافته إىل اللحوم واألمساك واجلنب
والدجاج وغريها ،للحصول على مذاق جيد وحرق
أعلى.
لكن املشكلة الوحيدة هي أنه ال ميكن تناوله
بكميات كبرية؛ نظرًا إىل أنه يؤذي املعدة عكس
األفوكادو مث ًال.

األفوكادو

مثرة األفوكادو ال حترق فقط الدهون يف اجلسم،
ولكنها من أفضل الدهون املشبعة اليت متد
اجلسم بالطاقة.
كما أن تناول األفوكادو يعطي إحساسًا بالشبع،
كما أنه يعطي إحساسًا يف أثناء املضغ بأنك
تأكل شيئًا دمسًا جدًا ،وهذا يهم من يستمتع
بالطعام الدسم -ولكن من دون دسم -كما ميكن
تقدميه كصلصة أو مع املقبالت وبطرق عديدة
ولذيذة أيضًا.

الشوفان

السعرات احلرارية يف الشوفان ختتلف كليًا عن
النشويات املعاجلة املوجودة يف املعكرونة واألرز
والبطاطس على سبيل املثال .فاحلبوب الكاملة
بطبيعتها مفيدة جدًا للصحة ،وتعطي إحساسًا
وحتسن عملية اهلضم ،وميكن تقدميها
بالشبع،
ّ
بشكل لذيذ أيضًا.
وهكذا ،فطبق كامل من الشوفان باملاء أو
باحلليب خالي الدسم مع حبات التوت الربي أو
الفراولة اللذيذة ،هو طبق ميد اجلسم بالطاقة
والطعم احللو للسكر الطبيعي املفيد ،من دون
خوف من زيادة غرام واحد ،وميكن مضاعفة
الكمية دون اخلوف من زيادة الوزن نهائيًا.

البطاطا الحلوة

تعمل البطاطا احللوة بشكل خمتلف ،فهي ليست
منخفضة السعرات فحسب ،ولكنها حتتوي على
مكونات مفيدة جدًا وتعطي شعورًا باالمتالء؛ ومن
ثم ال حيتاج من يتناوهلا إىل تناول وجبات كثرية
على مدار اليوم ،فهي حتتوي على نسب عالية
جدًا من األلياف.
وإذا كان أكثر ما جيعل األنظمة الغذائية الدقيقة
مزعجة وغري عملية هو اإلحساس الدائم باجلوع،
فإن األمر خمتلف متامًا مع أطعمة غنية باأللياف
ومنخفضة السعرات ،وأكلها بكميات غري
حمدودة ممكن؛ إذ تعطي متناوهلا إحساسًا كبريًا
بالشبع.

الشوكوالتة الداكنة

من منا ال يشتاق إىل الشوكوالتة يف نظامه
هنا؛
خمتلف
الوضع
الصارم؟
الغذائى
فالشوكوالتة الداكنة تبطئ من امتصاص
السكريات واإلنسولني بشكل كبري يف اجلسم؛
ومن ثم تساعد بشكل مباشر يف احلفاظ على
اجلسم يف طاقة وحيوية من دون اكتساب مزيد
من الوزن.
ففى دراسة إيطالية على أشخاص تناولوا
الشوكوالتة الداكنة ملدة  15يومًا ،وجدوا أن

مشروب القرفة بالعسل

مقاومتهم لإلنسولني أقل  %50من أولئك الذين
مل يتناولوا الشوكوالتة الداكنة.
ومقاومة اإلنسولني ليست مهمة ملرضى السكري
فحسب ،ولكنها مهمة يف مواجهة اإلحساس
باخلمول والتعب واجلوع أيضًا.

فصيلة التوت

هذه الفصيلة من الفواكه التى تضم التوت
بأنواعه والفراولة رائعة خلسارة الوزن.
وتؤكد دراسات علمية حديثة مت إجراؤها على
من يتناول أطباقًا كاملة من التوت ،أن تناوله
بانتظام جيعل األجسام متنع اخلاليا الدهنية بنسبة
 %73أكثر من أولئك الذين ال يتناولونه ،وهي
نسبة كبرية جدًا.
فإذا كان عصري الفراولة الطازج والتوت من
أصدقائك جلسم أفضل بال شك ،فهناك قائمة
ِ
تنته بعد.
أصدقائك مل

الكينوا

هي بروتني نباتي انتشر مؤخرًا بني النباتيني؛
نظرًا ألنه بديل عالي الربوتني ،ولكن من مصدر
نباتي .ليس كذلك فحسب؛ بل هو أيضًا قليل
السعرات ويعطي إحساسًا بالشبع.
كما أن الكينوا تنظم معدالت السكر بالدم؛ ألنها
فصدق أو ال تصدق أن
عالية الربوتني جدًا،
ّ
الكينوا ستجعلك حترق املزيد من الدهون وأنت
تهضمها .ويتم طهيها كما يطهى األرز بشكل
سهل وسريع ،وهي حتتوي فقط على  222سعرًا
حراريًا.

الربغل

يعترب الربغل من احلبوب الكاملة مهضومة احلق،
فهو حيتوى على نصف السعرات احلرارية التى
حتتويها الكينوا ،أي  112سعرًا ،وميكن إضافته
للسلطات والعديد من األطعمة.
يتوافر الربغل بأسعار رمزية جدًا إذا ما قورن
بغريه من احلبوب الكاملة الصحية ،وهو يعد
عامليًا من أفضل األطعمة احلارقة للدهون والغنية
بالقيمة الغذائية أيضًا.

زيت جوز الهند

يعترب هذا الزيت معجزة غذائية يف حد ذاته ،فهو
يتحمل أعلى درجات احلرارة بني كل الزيوت؛
ومن ثم يعترب من أكثر الزيوت أمانًا للقلي دون
الدخول يف مشكالت القلي بالزيوت األخرى التى
تصل حتى التسرطن.
كما أنه آمن لألكل وتناوله مباشرة ،حيث يتم
هضمه باجلسم بشكل خمتلف متامًا ،فهو حيتوى
على أمحاض أمينية عالية ودهون ثالثيه مفيدة
جدًا للصحة.
وتؤكد الدراسات أن استبداله بالزبدة والزيوت
يف املنزل فقط من دون إضافة أي شيء ِ
للحمية
سيفقدك الكثري من وزنك ،خصوصًا يف منطقة
البطن .

اللوز

اللوز مليء بالدهون املشبعة والدهون الثالثية
ولكن به ميزة أخرى؛ وهي أنه غين باأللياف
اليت تساعد على الشبع ،وتناول أونصة ونصف
األونصة يوميًا يساعد بشكل مباشر على حرق
دهون البطن.

خل التفاح

إضافة ملعقتني فقط من خل التفاح على طبق
السلطة يوميًا قد مينحك معدالت حرق أعلى
ومقاومة أفضل لإلنسولني؛ بل ويعزز اإلحساس
بالشبع.
ولكن ،هذا ال يعين أن تبالغ يف استخدامه حتى
ٍ
كاف وكثريه
ال يسبب قرح املعدة ،فالقليل منه
ٍ
مؤذ.

أضف ملعقة من القرفة إىل كوب من املاء املغلي
وقم بتغطيته واتركه  15دقيقة ،ثم قم بتحليته
بعدها بعسل النحل بعد أن يربد املزيج ومتتع
بشراب صحي ولذيذ .دائمًا قم بتحلية العسل
بعد أن تربد املياه املغلية؛ حتى ال يفقد الكثري
من قيمته الغذائية بسبب الغليان.
يقول موقع “خطوة إىل عاملي األخضر” إن هذا
املشروب ال يفيد فقط يف حرق الدهون؛ بل
يعطي شعورًا بالنشاط ويعزز القدرة اجلنسية
أيضًا بشرب كوب يوميًا ،نصفه صباحًا ونصفه
مساء على معدة فارغة.

الشاي األخضر

ذاع صيت الشاي األخضر لدرجة أن بعض
ّ
حضرته يف تركيبة دوائية؛ ملا له
الشركات
من فوائد عظيمة للصحة وحرق الدهون ،فهو
حيتوي على مضادات أكسدة مفيدة جدًا للحماية
من السرطان وغريها من املواد الصحية واملواد
اليت تدفع اجلسم لرفع معدالت حرق الدهون.
الربقوق
فاكهة لذيذة وغنية باأللياف وتوضع يف كثري
من مواقع التغذية العاملية حتت بند “األطعمة
الطبيعية احلارقة للدهون” ،باإلضافة إىل أنها
غنية باأللياف؛ إذ حيتوي الربقوق على كميات
كبرية من فيتامني  ،A , B, Cولذلك يعد فاكهة
صحية للغاية ال حتتوي على سعرات حرارية وتعزز
عمليات حرق الدهون.

الكركم

الكركم أحد أهم التوابل املعروفة يف العامل،
خصوصًا يف اهلند ،ومن كثرة تناوله هناك تشعر
بأنه مقدس .وبالفعل ،هو يستحق ذلك؛ لفائدته
الكبرية وأهميته ملرضى السكري والسمنة
املفرطة؛ نظرًا إىل طريقة عمله داخل اجلسم مع
اإلنسولني وامليتابوليزم (أو األيض) ،باإلضافة
إىل أن بعض الدراسات كشفت عن أنه حيسن
املزاج مع االستخدام الدائم.
واللطيف أنه ميكن إضافته للحوم والدجاج واألرز
وإىل أي وكل شيء من اخلضراوات بنسب
بسيطة ،ولكنها ذات تأثريات عظيمة.
بالتأكيد ،تنظيم تناول الطعام بشكل عام مهم،
وكذا ممارسة الرياضة مهما كانت خفيفة ،لكن
اإلكثار من تناول األطعمة احلارقة والتقليل من
ّ
واملصنعة والطعام السريع قد
األطعمة املعاجلة
حيول حياتك إىل األفضل.
فكثريون يدخلون ِمحيات عديدة وال يستمرون
فيها طوي ًال؛ ألنها تعتمد على التجويع واحلرمان
وقلة كميات الطعام .فماذا عن محية تأكل فيها
أكثر من أي شيء ،محية حتولك إىل جسم حارق
للدهون طوال الوقت؟!
استمتع يف هذه احلمية مبا تأكلُ ،
وك ْل أكثر
حترق أكثر( .هافنغتون بوست)

طريقة حسابية...كيف
تعرف أن ضربات قلبك
منتظمة؟

أشارت أحباث جديدة إىل أن أفضل طريقة
ملعرفة ما إذا كنت متارس الرياضة بشكل
صحيح أم ال هو أن تستمع إىل نبضات قلبك،
لتتأكد من أنها تسري على ما يرام أثناء ممارسة
الرياضة أم ال.
القلب يضخ
وال بد من اإلشارة إىل أن
الدم من خالل حركات تسمى بنبضات القلب
وهى منقسمة إىل قسمني« :دقات القلب
االنبساطية» وفى هذه الدقة يقوم القلب
بارسال الدم احملل باألغذية واألكسجني إىل
مجيع أنسجة اجلسم ،و»الدقات االنقباضية»
احململ بثانى
يقوم فيها القلب باستقبال الدم
ّ
معدل
أكسيد الكربون ،وهذه الدقات يوجد هلا
ّ
عام ثابت ،وإذا زادت عنه فهذا نتيجة ملرور
اإلنسان ببعض الظروف ،وحتسب دقات القلب
عدة.
بطرق ّ
وتقول صحيفة «ديلى ميل» الربيطانية أن
أفضل طريقة ملعرفة احلد األقصى لنبضات
القلب أثناء ممارسة الرياضة من خالل طرح
عمرك من الرقم  220فتكون النتيجة هى احلد
ً
فمثال فى حال كان
األقصى لضربات القلب،
عمر الشخص  51عام فيكون احلد األقصى
لضربات قلبه هو  169 =51 — 220يف الدقيقة
وال جيب أن يتجاوز ذلك.
ولفتت الصحيفة إىل أن احلد األقصى ملعدل
ضربات القلب الذى يتم طرحه من الرقم
 ،220هو احلد األقصى لضربات القلب ،وهذه
الطريقة ليست سيئة للغاية وليست دقيقة
متاما ،ولكن على األقل تعطيك إشارة جيدة إىل
حد ما على ما قد يكون احلد األقصى ملستوى
نبضات قلبك.
ولفتت الصحيفة إىل أن معدل ضغط الدم
املضبوط ،التحكم فى نسبة السكر فى الدم،
واخنفاض الكولسرتول ،والدهون فى اجلسم
كلها فوائد تساعد فى ضبط معدل نبضات
القلب.

العلماء حيذرون من خماطر األكل قبل النوم

قامت جمموعة من العلماء يف اجلامعة الوطنية يف
املكسيك بإجراء دراسة حول خماطر األكل قبل
النوم ،وتأثريها على جسم اإلنسان.
حيث توصل العلماء إىل أن الوجبات اخلفيفة قبل
النوم ال تؤدي فقط إىل زيادة يف الوزن،
وإمنا تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية والسكري ،حسب ما نشرت
الدراسة يف جملة “إكسربمينتال فيسولوجيا”.
العلماء قاموا بدراسة الدهون الثالثية ،من خالل
استخدامهم للفئران اليت متت تغذيتها يف أوقات
خمتلفة.
حيث مت تغذية دفعة من الفئران يف وقتها
املعتاد وجزء آخر قبل فرتة نومها.
فوجد العلماء زيادة يف معدل الدهون لدى

الفئران اليت متت تغذيتها قبل النوم ،األمر
الذي يؤدي إىل خطر اإلصابة مبرض السكري
ومشاكل القلب.
ووفقا للعلماء ،فإن الدراسة تنطبق نتائجها على
البشر ،كما ينصح األطباء بعدم اللعب يف الساعة
البيولوجية وتناول الطعام بشكل منتظم.
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Malcolm Turnbull fights to restore calm, amid growing discontent

Prime Minister Malcolm Turnbull flanked by former Abbott ministers Darren Chester and Kevin Andrews.
Photo: Justin McManus

Shadow treasurer Chris Bowen. Photo: Josh Robenstone

Senior Coalition figures
have urged calm after the
cancelling of next week’s
parliamentary sitting saw
Labor and the crossbench
ramp up the pressure to
restore the session, Tony
Abbott criticise the cancellation, and reports of
backbench disquiet so
deep that one MP was
considering defection.
Mr Abbott said fronting up
in Parliament was the government’s duty.
A day after postponing
parliament, Prime Minister
Malcolm Turnbull explains
why he’s made the decision, amid mounting criticism.
“You may not always want
to go back to Parliament
but you always have to
go back to Parliament because, that’s your job,” he
said.
Amid an increasingly febrile atmosphere overlaid

by the dual citizenship fiasco that potentially threatens his majority, Prime
Minister Malcolm Turnbull
promised “steady hands
at the helm” and floated
tax cuts for battlers.
Deputy Liberal leader Julie Bishop also moved to
smooth ruffled feathers,
dismissing talk of an alternative leadership team
made up of her as prime
minister and Treasurer
Scott Morrison as deputy.
But while one rumour had
Ms Bishop as a possible
alternative to Mr Turnbull,
another named her as a
key part of the government’s problem.
Responding to that story,
Ms Bishop invited conservative malcontents within
the governing parties to
discuss any problems
with her rather than playing out such grievances in
the public realm.

Meanwhile, Opposition
Leader Bill Shorten wrote
to Mr Turnbull on Tuesday, co-signing the letter
with four of the five House
of Representatives crossbench MPs, demanding that the House sit as
scheduled on Monday to
deal with some 53 bills requiring action.
But there is little chance of
that happening.
Eager to shift the focus on
the government’s flagging
hopes of recovery under
his leadership, the Prime
Minister endeavoured to
throw the switch to the
positive by holding out the
hope of income tax cuts
for low and middle income
earners, although the size
and timing of any financial
benefits was left unspecified.
Labor branded that a
thought bubble designed
to distract from the gov-

Crossbench MPs Andrew Wilkie, Rebekha Sharkie, Cathy McGowan, Bob Katter and Adam Bandt.

ernment’s other woes.
Shadow treasurer Chris
Bowen said it was inconsistent with a plan to lift
the Medicare levy to help
fund the NDIS.
“[That] is a fancy way of
saying an income tax rise.
So somebody on $55,000
for example would be paying $275 a year. Someone
on $80,000, $400 a year
extra. So for the government to say we want to
cut income tax, the first
step would be not to proceed with the increase,”
he said.
The government insists
the income tax cuts can
be afforded along with
its ambitious – but deadlocked – company tax cuts
plan, without imperilling
the 2020-21 surplus trajectory.
As government morale
slumped, government ministers called on frustrated
Coalition MPs to air any
concerns internally following an unnamed MP’s
reported threat to defect
to the crossbench unless
Mr Turnbull is replaced as
leader by someone other
than Ms Bishop.
The disaffected MP’s
threat to quit the Coalition
next month was reported
by conservative News
Corp commentator Andrew Bolt.
Ms Bishop said she was
not aware of an MP holding these views but would
be “very concerned” if it

were the case.
“If they are thinking that
way I’d hope they’d come
and talk to me or talk to
the Prime Minister about
their concerns rather than
talking to the media,” she
said.
“If somebody really is concerned, well then, please
come and talk to us. My
door’s always open.”
Transport Minister Darren
Chester, a Nationals MP,
questioned any MP for not
having “the guts to put
your name to it” and said
they should get in touch
with him.
“You’ve got my mobile
number, mate, whoever
you are. Give me a call and
we’ll talk through your issues. But we’ve got a big
agenda, we’re delivering
everything we said we’d
do at the last election,” he
said.
The former Abbott government minister and known
Turnbull critic urged any
Coalition MPs to remain
in the tent, acknowledged
there were issues, but
said a Turnbull-Bishop
team was preferable to a
Shorten-Plibersek government running the country
like a trade union.
“Look, in relation to all
these matters you can
change leaders, you can
do all sorts of things, but
at the end of the day, make
sure you don’t throw the
baby out with the bathwater,” he urged.

In their joint letter sent to
the Prime Minister, the opposition and crossbenchers said “the government
has 53 bills before the
House of Representatives,
all of which could be debated and progressed in
the week that you have
sought to cancel”.
The authors list “bills to
implement the government’s response to recommendations of the
Royal Commission into
Institutional Responses to
Child Sexual Abuse; bills
to establish the Banking Executive Accountability Regime to impose
tougher regulations on
bank executives; and bills
to strengthen anti-money
laundering and counterterrorism financing regulation”.
It is co-signed by Mr
Shorten as well as crossbench MPs, Bob Katter
(Kennedy), Andrew Wilkie
(Dennison), Adam Bandt
(Melbourne) and Rebekha
Sharkie (Mayo).
Only the Victorian independent Cathy McGowan
did not sign.
Ms Sharkie, the sole lower
house MP elected under
the banner of the Nick
Xenophon Team, has previously guaranteed supply and confidence to the
Turnbull government, but
could herself be subject to
a High Court reference as
part of the dual citizenship
fall-out.
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PM offered to fund weir in
full: Premier
The prime minister offered to fully fund a controversial Queensland
weir before his officials
stepped in and said the
offer didn’t stand, the
premier says.
Prime Minister Malcolm
Turnbull offered to fund
a controversial Queensland weir in full but his
office later backtracked
on the plan, the Queensland premier says.
Funding for the Rookwood weir, outside Rockhampton, has become a
political football in the
final weeks of the Queensland election campaign.
Premier
Annastacia
Palaszczuk said Mr Turnbull offered to fund the
weir in full when they met
in Hobart earlier this year.
“After the meeting some
of his senior officials
came up to my senior officials and said: ‘Oh no,
they don’t mean that’,”
she told reporters on
Tuesday.
She called on Mr Turnbull
to end the uncertainty
said confirm once and for
all if he was offering $130
million, or the full $260
million.
“Does he (Mr Turnbull)
want to pay for the whole
lot?,” she said. “Let’s get
some clarification.”
On Monday, the prime
minister went on radio
and accused Labor of
refusing to take federal
funds for the project, despite the fact it would
open up vast new agricultural opportunities and
create “thousands of jobs
over time”.
“We put the money there
on the table and they
won’t take it,” Mr Turnbull
told ABC radio.
“Why? Because they are
beholden to an inner-city
Green left agenda that
doesn’t like dams.”
But Mr Turnbull did not
say how much federal
cash was on offer.
On November 3, the state

LNP promised to “build the
$260 million Rookwood
weir near Rockhampton
by matching the federal
government’s $130 million
commitment made more
than 500 days ago”.
But in mid-October, Nationals Capricornia MP
Michelle Landry got into
a Facebook debate with
Mr Bailey, suggesting the
prime minister had made a
verbal offer to the premier
to double federal funding
during a COAG meeting
earlier in the year.
When Mr Bailey said he
wanted the offer in writing, Ms Landry replied:
“The fact you’ll only accept a letter suggests
you know too well this
was offered verbally and
our Premier has not acted
on it, is this closer to the
truth?”
Mr Bailey hit back saying: “You’re seriously
suggesting an appropriate offer of $130 million
in public money could be
made only verbally? It’s
2017, not Bjelke Petersen
era paper bag era ...”
Mr Bailey’s office on Tuesday downplayed a report
commissioned by state
government-owned corporation, the Gladstone
Area Water Board, which
warned Queenslanders
could face a $500 million bill for 600 B-double
trucks to transport water
into central Queensland
every day unless the weir
was built.
The document, reported in
The Courier-Mail, warned
Rockhampton and nearby towns could run out of
water from just one failed
wet season and urges the
state government to build
the weir.
But a spokeswoman for
the minister said the report was not the independent business case for
the weir, and it was produced by an entity with
its own commercial objectives in mind.

Malcolm Turnbull laughs off Tony Abbott’s
swipe over Parliament sitting delay

Tony Abbott

MALCOLM Turnbull has
scoffed at the suggestion
Tony Abbott is “calm, rational, logical and loyal”
after a new swipe from the
former prime minister.
The Prime Minister
laughed as he was asked
by Today Show host Karl
Stefanovic this morning
about Mr Abbott’s latest
dig overnight over his decision to delay parliament
by a week.
“Talking of loyal, Tony
Abbott, he’s always calm,
rational, logical and
loyal,” Stefanovic said
before asking about Mr
Turnbull’s response to Mr
Abbott’s comments last
night.
REVEALED: PM moves
on gay marriage obstacle
Malcolm Turnbull has
laughed off Tony Abbott’s
dig over his decision to
delay parliament. Picture:
AAP
Malcolm Turnbull has
laughed off Tony Abbott’s
dig over his decision to
delay parliament. Picture:
AAPSource:AAP
“You might not always
want to go back to parliament, but you always
have to go back to parliament, because that’s your
job,” Mr Abbott had told
Sky News.
Mr Turnbull responded:
“All we have done is take
the two weeks of sittings
that were scheduled from
27th of November and
moved them forward a
week to start on the fourth
of December ... because
one of the things we want

to do is deliver on the
commitment to legislate
same-sex marriage before
the end of the year.”
Mr Turnbull was then
grilled over whether the
delay was actually because the government
was in a dangerous position in the lower house,
with former Deputy Prime
Minister Barnaby Joyce
and Liberal MP John Alexander out fighting byelections.
He denied the claim, which
Labor, the Greens and
crossbench MPs have argued was the real reason
for the delay since it was
announced on Monday.
Tony Abbott continues to
snipe at Malcolm Turnbull.
Picture Gary Ramage
Tony Abbott continues to snipe at Malcolm
Turnbull. Picture Gary
RamageSource:News
Corp Australia
“That’s absolutely not
true,” Mr Turnbull said.
“We won’t have Barnaby
Joyce or John Alexander back in the House in
the week beginning the
fourth.”
Mr Abbott had also hit
out at the “toxic egos”
currently in politics while
speaking to Sky News last
night.
“If I may say so, I think
perhaps on both sides of
the parliament it’s been
the era of toxic egos and I
think this has been part of
our problem,” he said.
“Too many people have
put themselves first and
not their country.”
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Low expectations of PM
Turnbull victory
The latest Essential poll
shows few voters expect
the Liberal-National coalition government to hold
onto power.
Only one in five voters expect Malcolm Turnbull to
hold onto government at
the next election, a new
poll shows.
The latest Essential poll
published on Tuesday puts
Labor in a 54-46 two-party
lead over the coalition.
Asked about their expectations, 20 per cent of voters
said the coalition would
win the next election, with
36 per cent rating Labor,
18 per cent believing it
would result in a hung parliament and 26 per cent
saying “don’t know”.
A third of voters say the
prime minister should call
an early election, but 47
per cent want the government to run its full term.
The poll comes as the coalition faces by-elections
in the NSW seats of Bennelong and New England.
Mr Turnbull is seeking to
turn around the coalition’s
prospects by flagging possible income tax cuts in
the May 2018 budget, just
three months ahead of the
first opportunity to go to a
lower house and half-Senate election.

However, it would not
come at the cost of the
promised budget surplus
in 2020/21, on which the
government’s economic
credentials depend.
“Our determination is to
ensure that we have more
dollars left in the pockets
of hardworking Australians,” Mr Turnbull told
reporters in Sydney on
Tuesday.
The prime minister is facing criticism over his
postponement of a House
of Representatives sitting next week, which he
says is due to the Senate
not likely to complete its
debate on same-sex marriage in time for the lower
house to consider it.
Labor leader Bill Shorten
said Mr Turnbull was trying to hide from a banking commission of inquiry,
which could be set up if a
handful of coalition MPs
cross the floor.
“Tradies, teachers and
nurses don’t get to cancel their day and pull the
doona over their head. It’s
crazy,” Mr Shorten told the
Seven Network.
He said the tax cut was
a “thought bubble” and
would be eroded by the
government’s plan to hike
the Medicare levy.

No banking royal commission, PM insists
Prime Minister Malcolm
Turnbull has again argued
against a banking royal
commission, despite reports the issue has been
discussed within Cabinet.
Malcolm Turnbull insists
his government won’t
agree to a royal commission into the big banks,
despite reports the issue
has been raised in cabinet.
The prime minister again
argued such an inquiry
would be expensive and
probably make recommendations the coalition

is already implementing.
“There is not going to be
a banking royal commission,” he told the Nine
Network on Wednesday.
Treasurer Scott Morrison refused to confirm
the cabinet deliberations,
but noted it wouldn’t be
surprising to hear senior
ministers consider such
issues from time to time.
“The government’s position remains the government’s position,” he told
ABC radio, dismissing
Labor’s proposal as a
lawyers picnic.
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RBA Governor rules out rate rises as he
blames employers for low wage growth

Reserve Bank governor
Philip Lowe has pointed
the finger at employers for
Australia’s extraordinarily
low growth in wages, saying they are not paying
more despite the tightening jobs market.
Partly as a result, he said,
the bank was unlikely to
increase interest rates in
the “near term”.
NAB chief markets economist Ivan Colhoun looks at
the possible reasons for
slow wage growth around
the globe.
Addressing
business
economists in Sydney
Tuesday night, Dr Lowe
said that as long as Australia remained short of
full employment and wage
growth and inflation remained low, the Reserve
Bank’s cash rate would
remain “accommodative”.
“If inflation stays at a lower level we will not put up
interest rates,” he said.
“It is more likely that the
next move in interest rates
will be up rather than
down, but the continuing spare capacity in the
economy and the subdued
outlook for inflation mean
that there is not a strong
case for a near-term adjustment.”
Before the governor’s unusually clear comments
about the direction of interest rates, the futures
market was pricing in a
flat cash rate of 1.5 per
cent for most of next year.
Not until November 2018
did pricing suggest a rate
rise was more likely than
not.
Dr Lowe said the wage
price index had increased
by just 2 per cent over the
past year whereas in earlier years it had grown 3.5
to 4 per cent.
Growth in hourly earnings
was the lowest in more
than half a century.
“Not only are wage increases low, but some
people have been moving
out of high-paying jobs
associated with the mining sector into lower-paying jobs,” he said.
“We have heard from our
liaison program that there
has been downward pressure on non-wage pay-

ments, including allowances, and an increase
in the proportion of new
employees hired on lower
salaries than their predecessors.
“In the past, the pressure of competition from
globalisation and from
technology was felt most
acutely in the manufacturing industry. Now these
same forces of competition are being felt in an
increasingly wide range of
services industries.
“But this is not the full
story. It is likely that there
is also something happening on the firms’ side
as well. Businesses are
not bidding up wages in
the way they might once
have. This is partly because business, too, feels
the pressure of increased
competition.
Many workers feel there
is more competition out
there, sometimes from
workers overseas and
sometimes because of advances in technology
“One response to this
competitive pressure is to
have a laser-like focus on
containing costs. Over recent times there has been
a mindset in many businesses, including some
here in Australia, that the
key to higher profits is to
reduce costs.”
Dr Lowe said he wasn’t
“calling on the workers
of the world united to rise
up against the evil capitalists” . He was trying to
say that it was okay for
wages to grow a bit more
quickly.
There were signs in “some
pockets” that employers
were starting to respond
to the need for good workers by offering higher
wages.
“We need to have the
economy run sufficiently
fast with simulatory monetary policy to create more
and more pockets.”
“We are prepared to be
patient. We are making
progress, we are patient,
and we will continue to be
patient,” he said.
Cutting income tax
wouldn’t help push wages
higher, but could be worthwhile “for other reasons”.
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New suburbs drawn on the western Sydney map near
Badgerys Creek airport site
erpool to Parramatta bus
T-Way from Liverpool,
along Hoxton Park Road
and Fifteenth Avenue to
the airport site.
More controversial will be
the design and staging
of rail links to the airport,
which is set to open in
about 2026.
The federal and state governments have established
a scoping study into the
rail needs for the airport,
which was due to be finished mid-2017. But the
study has not been re-

leased, amid intense lobbying about where rail lines
should run in the region.
Separately, Mr Roberts is
also announcing this week
a new 958-hectare land
release at Menangle Park,
further to Sydney’s south
west. The Menangle Park
development is part of a
number of land releases
in the greater Macarthur
area. About 3400 new low
to medium density homes
are planned for Menangle
Park, to the south west of
Campbelltown.

The corrected version!

A new suburb of 30,000
homes will soon start to
be created south of the
proposed airport site at
Badgerys Creek, part of
a mass concentration of
development to Sydney’s
south-west.
The suburb of South West
Creek will be established
on 1500 hectares on either side of the Northern
Road, now being upgraded as part of a $3.6 billion
road building program in
the area, and on land earmarked for a potential extension of the South West
Rail Link.
The land release comes
amid an intensification
of federal, state and local government planning
in Sydney’s south west,
to coincide with the construction of an airport in
the region over the next
decade.
The Planning Minister,
Anthony Roberts, said
the government would
also commit to 150,000
new trees to complement
the land release.

So the SSM vote came
to a yes. congrats to
those who agree with
it or voted. Most people
didn’t have a problem
with it or didn’t really
care for the outcome.
But now the people for
“Sydney’s south west is gay marriage are taking
booming,” Mr Roberts it too far. Firstly, they
said.
want SSM marriage to
“We want to build com- be legal in Australia and

munities that people want
to live in and that have
quality parks, open space,
recreational areas and a
canopy of trees for everyone to enjoy,” he said.
Advertisement
The new suburb will be
bordered by Bringelly
Road to the north, South
Creek to east, and Oran
Park to the south. The airport site is to the north of
Bringelly Road. Aircraft
noise has been planned
to be concentrated in employment lands slated for
the airport’s north.
The Turnbull Government,
meanwhile, has said that
it would release details
in 2017 of a “city deal” to
focus on the governance
of the looming growth in
Sydney’s south west.
Some elements of such
a deal are likely not to
emerge until next year,
but it is likely to include
an extension of the Liv-

want others to vote yes but they go on thanking us
by mocking the religions within Australia and protesting with a negative message towards religions.
If you support it you believe in the equality of SSM,
but that does not mean you strip the rest of the
populations religious rights and beliefs because
that is truly disgusting. What also bothers me is
how freedom of speech is a right for everyone but
there is practically bias towards anyone who does
not necessarily agree with SSM. If they have the
rights to say what they want the world to be and
are allowed to advertise their opinions about what
they believe in, then just the same, people of religious lives have the rights of believing in their
religions and preaching what they believe against
those who are insulting many religions around
Australia. They are portraying religions disgustingly and they have no right to speak about it like this
and use a religious persons icons in life to portray
a horrible message. Also, it makes no sense what
the world has come to. If the gay supporters are allowed to speak their mind and go around and paint
horrible things on buildings, then a person trying
to stick up for their religion and remove a painting
should be allowed as well, but instead they get arrested ?

Jennifer Abouzeid, year 9!
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مـناسبات

طوني خطار وعقيلته يكرمان الضيف ميشال معوض والوفد املرافق يف رينيسانس

املحامي ميشال معوض

السيدة مرييلال خطار

من اليمني :املحامي ميشال معوض ،توفيق كريوز والسفري جورج البيطار غانم

الزميل انور حرب

املحامي ميشال معوض يتوسط راهبتني وعددا من الحسناوات

صورة جامعة لبعض الحضور مع رئيس حركة االستقالل املحامي ميشال معوض

طوني خطار مع كوكبة من الحسناوات

اقام رجل االعمال السيد طوني خطار والسيدة مرييلال عقيلته حفل غداء
على شرف ضيف اسرتاليا والجالية ميشال معوض والوفد املرافق له وذلك
بعد ظهر االحد املاضي يف صالة الرينيسانس يف ليدكمب.
حضر الحفل قنصل لبنان العام يف سيدني سابقا سفري ماليزيا حاليا جورج
البيطار غانم والسيدة بهية عقيلته ،قنصل لبنان العام يف سيدني الجديد
شربل معكرون ،حركة االستقالل ،حزب الكتائب ،رئيس مركز الدراسات
املارونية الدكتور جان طربيه ،رجال االعمال جو خطار وابراهيم دويهي
وبيرت مارون وطوني جعجع وطوني ضاهر  ،الربوفيسور جورج ملحم
والسيدة ايفا عقيلته ،وعدد من الراهبات وممثلي وسائل االعالم العربي.
قدم الحفل الزميل انور حرب فتحدث عن كرم آل خطار وخاصة السيد
طوني خطار والسيدة مرييلال عقيلته التي القت كلمة تميزت بالعمق
الروحاني املسيحي ورحبت بالسيد ميشال معوض والوفد املرافق له.
ثم اعتلى املنرب من جديد السيد انور حرب فألقى كلمة وجدانية «بعيدة عن
السياسة» ،كما قال ،تناول فيها سرية الشهيد الرئيس رينيه معوض ونوه
باخالقيات حامل الرسالة الضيف ميشال معوض.
اما رئيس حركة االستقالل السيد ميشال معوض فكانت كلمته بعيدة
عن السياسة تحدث فيها عن االنتشار اللبناني عامة ويف اسرتاليا خاصة،

املحامي ميشال معوض يتوسط راهبة ورفا من الحسناوات

لودي فرح ايوب ،رينه سماحة ،سعيد دويهي وحضور

وشكر السيد طوني خطار والسيدة عقيلته على هذه الحفاوة ودعا الجالية

املحامي ميشال معوض يتوسط الربوفيسور جورج ملحم والسيدة ايفا عقيلته

اىل التسجيل لالنتخابات املقبلة.
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مناسبات ملبورن

يف إحتفال ديين و شعيب للمتعبدين لقديس لبنان

إزاحة الستار عن متثال عمالق ملار شربل يف كفر شربل  -غرينفال

خياط
ملبورن – بول ّ

يف الساعة العاشرة
من صباح يوم السبت يف 18
تشرين الثاني  ، 2017كان
موعد املتعبدين لقديس لبنان
من أبناء اجلاليات اللبنانية
والعربية على تنوع طوائفها
ومللها ،وجنسياتها ..لإلحتفال
الديين بإزاحة الستار عن متثال
مار شربل الذي مت نصبه يف
الدير اجلديد «كفر شربل»
الكائن على العنوان:
– 45 Providence Road
Greenvale
أي شارع العناية اإلهلية.
جتمع املؤمنون املشاركون يف
ّ
اإلحتفال يف الكنيسة احلالية
الصغرية يف الدير اجلديد
غصت بهم  ،حيث قام
اليت
ّ
رئيس الدير الراهب األنطوني
األب شارل حيت بالرتحيب
باحلاضرين مشريا اىل أن هذه
املناسبة هي إحتفال رمزي
بسيط لإلجناز اجلزئي الذي ّ
مت
يف هذا املشروع اجلديد والذي
بدأ يتحقق فعليا على أرض
الواقع وذلك بربكة القديس
شربل ومبساهمة املتعبدين له
واملتربعني له بإميان وسخاء
املتطوعني العاملني
وجبهود
ّ
بصمت وخشوع.
وأشار األب حيت اىل أنه يف
املستقبل القريب جدا سيكشف
عن حقائق مذهلة حصلت أثناء
املراحل األولية هلذا املشروع
همة جدا
الضخم ،وهي حقائق ُم ّ
يقتضي إعالنها على املؤمنني
لألجيال
وتوثيقها
حلفظها
القادمة  ...ثم أعلن عن القيام
بصالة زياح مار شربل ثم
اإلنتقال اىل خارج الكنيسة حيث
سيتم إزاحة الستار عن التمثال
احلجري الضخم الذي حنته ازميل
وانامل الفنان اللبناني نايف
علوان.
بدأ احلاضرون بصالة الزياح

اليت ترأسها الراهبان األنطونيان
شارل حيت وهوفيك بوداكيان
يساعدهما الشدياق نبيه رفول
 ...ويف نهاية الزياح إنتقل
احلاضرون اىل خارج الكنيسة
ووقفوا أمام التمثال املغطى
بستار يف القبة املقامة خصيصا
له واليت ستحتويه بصورة موقتة
حلمايته بإنتظار رفعه على قمة
حجرية عالية ستقام يف وسط
ساحة الدير اجلديد عند إكتمال
بناء أقسامه .
وبعد أن قام بعض املتطوعني
برفع الغطاء عن التمثال طلب
األب حيت من األب بوداكيان أن
يقوم بالصالة لتربيك املياه اليت
سرتش على التمثال لتقديسه
 ...يف حني أنه كان يقوم
بالتبخري أمام التمثال ،وبعد
إكتمال عملية التربيك أنشد األب
هوفيك ترنيمة زياح مار شربل
وشارك املؤمنون احلاضرون
برتنيمها .بعد ذلك أعلن األب
حيت عن ثالثة أمور سارة جدا
وهي على التوالي :
 عن متثال للسيدة العذراءالذي سيصل اىل ملبورن يف
شهر أيار  2018القادم والذي
سيتم نصبه أيضا يف ساحة
ّ
الدير اجلديد ...
 وأن الرئيس العام للرهبنةاألنطونية يف لبنان قام بتعيني
راهبني أنطونيني لإلنضمام
اىل دير مار شربل اجلديد يف
غرينفال ،وقد بدأت اإلجراءات
الرمسية إلستقدام الراهبني
اجلديدين اىل أسرتاليا...
 وكذلك أعلن عن نشاطاتاإلستعداد ملوسم عيد امليالد
اجمليد ،يف كفر شربل اليت
ستقام إبتداء من ا  18تشرين
الثاني ولغاية يوم الـ 23
كانون األول  2017وذلك ّ
كل
يوم إعتبارا من الساعة العاشرة
صباحا ولغاية الساعة السادسة
مساء ،ويف أيام األحد ما بني

الساعة الثانية عشرة ظهرا لغاية
الساعة الرابعة بعد الظهر.
وأشار اىل أن هذه النشاطات
ستشمل ألعابا لتسلية لألطفال
ّ
خالل هذه
كل يوم سبت،
معرض
الفرتة ،اىل جانب
لبيع سالل هدايا عيد امليالد
باإلضافة اىل صور وأشياء
ورموز دينية (مسابح للصالة
وأيقونات ومتاثيل ومغارات
صغرية لعيد امليالد وغريها)...
 ،وبالطبع ستكون هناك أيضا
مأكوالت ومرطبات وحلويات
مؤمنة للمشاركني يف هذه
اللقاءات اليومية...
ّ
حث األب شارل
ويف اخلتام
حيت األهل على إحضار أوالدهم
للمشاركة يف هذه األلعاب
عاداتنا
على
ولتعويدهم
وتقاليدنا الدينية لكي حيفظوها
ّ
ومتنى للجميع
وميارسوها...
أعيادا سعيدة ومباركة وسنة
جديدة ملؤها اخلري والربكة .
وبعد ذلك جتول احلاضرون يف
أرجاء موقع الدير اجلديد يف
حني إشرتك األطفال واألوالد
يف األلعاب املنصوبة يف ساحة
الدير بينما كان عدد كبري
من احلاضرين يتسوقون من
منصات املعرض اليت عرضت
عليها العديد من اهلدايا مبناسبة
عيد امليالد  ..وكانت بعض
السيدات والرجال يقومون
بتحضري املأكوالت واملشاوي
لكي خيتار احلاضرون ما يريدون
تناوله وأكله.
وقد ساعد الطقس كثريا يف

جناح املناسبة وتقاطر املؤمنني
للمشاركة يف هذه املناسبة

التارخيية  ...نتمنى كل
التوفيق والنجاح هلذا املشروع

املهم والذي حيظى بدعم عدد
كبري من املؤمنني.

Spiritual Therapist

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

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:040044900
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

عضو حكومة كنرتبري بانكستاون احمللية جورج زخيا لـ «اهلريالد»:

انطلقت حمالتنا  Just Sportمن بانكستاون لتصبح  11حمال يف نيو ساوث ويلز اضافة اىل فيكتوريا وكوينزالند
ترشحت للحكومة احمللية نزوال عند طلب الناخبني وأعدهم أن أكون صوتهم يف جملسها
ترشح لالنتخابات النيابية يف العام  2015عن حزب األحرار ،ولكن لم يحالفه الحظ رغم حصوله
على نسبة كبرية من أصوات الناخبني ..ونزوال عند طلب العديد من سكان املنطقة واالصحاب خاض
انتخابات الحكومة املحلية لكنرتبري بانكستاون يف ايلول املاضي ففاز ودخل مجلسها ..انه رجل
االعمال صاحب سلسلة محالت  Just Sportالسيد جورج زخيا.
ورغم ان تخصصه الجامعي كان يف  Science Buildingاال انه لم يعمل يف اختصاصه بل استهواه
العمل التجاري فنجح واصبح يملك  11محال يف نيو ساوث ويلز ومحالت يف واليتي فيكتوريا
وكوينزالند تتوزع على املدن الكبرية ومحالت التسوق الرئيسية  ..و «الحبل ع الجرار» ما دام ال حدّ
للطموح لديه.
التقت «الهريالد» عضو الحكومة املحلية لكنرتبري بانكستاون صاحب سلسلة محالت Just Sport
السيد جورج زخيا وكان لـ «الهريالد» معه هذا الحوار:
حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق
كنرتبري بانكستاون املحلية عن
مقعد بانكستاون ،الذي يضم،
اضافة اىل بانكستاون ،غرينايكر
ونصف بانشبول وقسما صغريا
من ياغونا ،وقد حالفني الحظ
ودخلت مجلسها.
وهنا ال بد لي من ان اتوجه
بالشكر من الناخبني الذين
وضعوا ثقتهم بي وصوتوا
لصالحي وأنا بدوري أعدهم بأن
اكون خري ممثل لهم وان اكون
صوتهم يف مجلس الحكومة

املحلية ،أدافع عن مصالحهم
واعمل على تأمني افضل الخدمات
للمنطقة وسكانها.
* ما هو عدد اعضاء املجلس وكم
هو عدد سكان الحكومة املحلية؟
 يتألف املجلس من  15عضوا،أما عدد سكان الحكومة املحلية
فيزيد على  350ألف نسمة مما
يجعلها أكرب حكومة محلية تعدادا
سكانيا يف الوالية.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟

رجل االعمال جورج زخيا عضو حكومة كنرتبري بانكستاون املحلية

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
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أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
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Ýملبورن،
معاهد
التمريض يف
قبـول اعـتيادي لطالب
سيدني ،أداليد وبريث
J

الرئيسية ومحالت التسوق
الكبرية مثل باكستاون ،ليفربول،
الكسندريا ،وارويك فارم،
كامبلتاون ،مرياندا ،هومبوش،
واي واي ،بولكم هيل ،نرييالن،
وغلينمور بارك.
* هل تقتصر محالتك على نيو
ساوث ويلز فقط؟
 لدينا محالت يف واليتيفيكتوريا وكوينزالند.
* ما هي املاركات الرئيسية التي
تتعامل فيها؟
 نتعامل بأهم املاركات العامليةمثل:
Nike- Adidas- Puma
 - Converse - Reebok.Brooks - Mizuno - Skins
* ما هي العوامل الرئيسية التي
ساهمت يف نجاحاتك العملية؟
 ال شك ان االتكال علىاهلل والعمل بما يرضيه ونيل
رضى الوالدين هما الشرطان
الرئيسيان للنجاح ،اضافة طبعا
اىل الصدق يف املعاملة ومحبة
الناس واالستقامة والنوعية

العالية الجودة واالسعار املنافسة
والخربة يف العمل كل ذلك لعب
دورا هاما يف ما وصلت اليه
اليوم.
* نعرف ان لرجل االعمال جورج
زخيا طموحات سياسية ،اي
العمل يف الحق العام ،ماذا تخربنا
عن ذلك؟
 ترشحت لالنتخابات النيابيةعام  2015ملقعد بانكستاون
عن حزب االحرار ،ولكن لم
يحالفني الحظ .وهذا الرتشح
كان اول تجربة لي بالعمل يف
املجال السياسي وقد حصلت
على نسبة مرتفعة جدا من
االصوات مقارنة بما كان يحصل
عليه مرشحو حزب االحرار عن
هذا املقعد.
* نعلم اآلن انك عضو يف مجلس
الحكومة املحلية لكنرتبري
بانكستاون ،فما الذي دفعك اىل
ذلك؟
 نزوال عند رغبة العديد من سكاناملنطقة واالصدقاء ترشحت
يف االنتخابات املاضية لحكومة
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* هل لنا ببطاقة هوية عن رجل
االعمال السيد جورج زخيا؟
 من مواليد زحلة ،تلقيتدروسي االبتدائية يف املدرسة
الشرقية ،هاجرت اىل اسرتاليا
عام  ،1977ويف سيدني درست
يف مدرسة سانت جونز يف
الكمبا وأكملت السنتني الحادية
عشرة والثانية عشرة يف مدرسة
بينيلد  Benildيف بانكستاون،
ألتابع بعدها دراستي الجامعية
وأتخرج باختصاص Science
.Building
تزوجت عام  1999ورزقنا اهلل
اربعة اوالد.
*ما هي الصعوبات التي واجهتك
يف بداية حياتك العملية يف
اسرتاليا؟
الحياة ال تقدم للمرء كل شيءعلى طبق من فضة بل عليه
الجهاد والعمل لبناء مستقبل
افضل لنفسه ولخدمة مجتمعه
وبلده ،لذلك فبينما كنت اتابع
دراستي عملت بعد الدوام يف
محالت  Sport Sceneيف
بانكستاون سكوير لعدة سنوات
حتى عام .1989
وقبل ان انهي تخصصي الجامعي
عملت مع شريك لي يف محالت
 Paul’s Warehouseيف
هومبوش وذلك من عام 1995
حتى عام .2005
* نالحظ ان هناك فرقا شاسعا
بني تخصصك الحامعي ومجال
عملك ،ملاذا؟
 النني ،بكل صراحة احببتالعمل يف التجارة ،وخاصة
االلبسة واالحذية الرياضية التي
سبق وعملت فيها فيما كنت
ادرس حيث كونت فكرة وافية
عن هذه املصلحة.
* متى بدأت عملك الخاص؟
 يف العام نفسه اي عام 2005افتتحت أول محل لي لبيع االحذية
وامللبوسات والحقائب الرياضية
يف بانكستاون تحت اسم Just
 Sportحيث ما زالت محالتي
تحمل هذا االسم حتى اليوم.
* كم هو عدد محالت Just
 Sport؟
 لدينا  11محال يف نيو ساوثويلز موزعة يف عدد من املدن

الزميل أنطونيوس بو رزق يحاور رجل االعمال جورج زخيا

 اتقدم بالشكر الجزيل منالناخبني الذين محضوني
ثقتهم واقول لهم ان أبواب
مكتبي مفتوحة لتلبية طلباتهم
املحقة املتعلقة بالحكومة املحلية
وكذلك لالستماع اىل ارائهم
ومناقشة افكارهم يف كل له صلة
بالحكومة املحلية مما يؤدي اىل
تحسني عملها وينعكس ايجابا
على تسيري أمور سكان املنطقة
وتقديم افضل الخدمات لهم.
وأشكر العاملني لدي يف محالت
 Just Sportعلى التفاني
واالخالص يف العمل واملساهمة
يف تطور املحالت وتحسينها.
كما اشكر عائلتي وخاصة زوجتي
لوقوفها اىل جانبي يف سائر
مراحل حياتي العملية والعائلية،
فكانت وما زالت خري داعم لي
ولوالها ملا وصلت اىل ما أنا عليه
اليوم.
وأخريا اشكر جريدة امليدل
ايست هريالد على هذا اللقاء.
ونحن بدورنا نتمنى لك مزيدا
من النجاح والتألق يف كافة
اعمالك ومشاريعك.
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ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

