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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
رخصة  على  للحصول  تؤهلك 
املهن  يف   )Licence( حكومية 

التالية:
أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  هدم  باطون-  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

تركيا تستقبل وزير اخلارجية 
األمريكي بشرط ختلي األكراد عن 

اخليار العسكري
التفاصيل على صفحة 31

40
$2،000403 482 345

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  
صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع 
لحوم الغنم والبقر 

الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

رأى وزير اخلارجية األمريكي 
ريكس تيلرسون يف ختام 
أمس  لبريوت  زيارته 
االول، أن »من املستحيل 
االستقرار  عن  نتحدث  أن 
والسيادة واألمن يف لبنان 
مسألة  معاجلة  دون  من 
أن  معتربًا  اهلل«،  حزب 
أن  اللبناني  الشعب  »على 
بقلق جتاه تصرفات  يشعر 
حزب اهلل اليت جتذب انتباهًا 
سلبيًا حنو لبنان«، وأكد ان 
سورية  يف  احلزب  وجود 
»زعزع االستقرار يف لبنان 
سفك  من  وزاد  واملنطقة 
األبرياء  ونزوح  الدماء 
)الرئيس  نظام  ودعم 

بشار( األسد الرببري«.
رؤساء  تيلرسون  وألتقى 
عون  ميشال  اجلمهورية 
بري  نبيه  والربملان 
احلريري،  سعد  واحلكومة 
مع  دقائق  لعشر  واختلى 
جربان  اللبناني  نظريه 

تيلرسون يصف »حزب اهلل« بـ »املنظمة 
االرهابية« ويدعو لـ »اتفاقية« مع اسرائيل

الوزير  وشدد  باسيل، 
ان  على ضرورة  االمريكي 

اللبنانية  احلكومة  »تنأى 
النزاعات  عن  بنفسها 

التتمة صفحة 31

عون مستقباًل تيلرسون )علي سلطان(

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

واالختصاص.. والكفاءة 
يلي ا

0412  224  604 على الرقم: 

الُعماني  الوزير  شاهد 
اخلارجية  الشؤون  املكلف 
بأم  علوي،  بن  يوسف 
قوات  ممارسات  عينه، 
اإلسرائيلي  االحتالل 
ضد  واملستوطنني 
مدنية  يف  الفلسطينيني 
لالنتقال  واضطر  اخلليل، 
شارع  إىل  شارع  من 
الفحص  بوابات  عرب 
اليت  الدوارة  اإللكرتونية 
االحتالل  قوات  تقيمها 
يف  الطرق  خمتلف  يف 
وعلى  القدمية،  البلدة 
اإلبراهيمي  احلرم  مداخل 
أدى  حيث  الشريف، 
مواجهة  وشهد  الصالة، 

بن علوي يف 
األقصى و»يعاين« 
انتهاكات االحتالل 

يف اخلليل

التتمة صفحة 31

»يوقف  وان  اخلارجية« 
يف  نشاطاته  اهلل  حزب 
عون  أكد  فيما  اخلارج«، 
واحلريري أن »لبنان يلتزم 
بالنفس  النأي  سياسة 
ونقل  تامًا«.  التزامًا 
للرئاسة  اإلعالمي  املكتب 
عن الرئيس اللبناني قوله 
للوزير األمريكي، أن لبنان 
الشؤون  يف  يتدخل  »ال 
غري  لكنه  للدول،  الداخلية 
من  حيدث  عما  مسؤول 

تدخالت من خارجه«.
واستغرقت زيارة تيلرسون 
زهاء 6 ساعات انتهت مبؤمتر 
صحايف مع احلريري، فيما 

عون طلب »منع اسرائيل من االعتداء على سيادة لبنان«
 احلريري: ما لنا هو لنا وما السرائيل هو السرائيل

اتفاق بني الدولة السورية ووحدات 
احلماية يقضي بانتشار اجليش 

بعفرين؟!
التفاصيل على صفحة 31
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
ظهر  بعد  الدوري،  اجتماعها 
حارة  يف  مقرها  يف  اليوم 
حريك، برئاسة النائب حممد رعد 
وأصدرت  أعضائها.  ومشاركة 

البيان اآلتي:
تزهو  واالنتصار  العز  »موسم 
سنابله يف شباط من كل عام، 
بالفخار..  وجمللة  بالفرح  مكللة 
عرش  تدك  الشرق  يف  ثورة 
ال  معادالت  تسقط  الطغيان، 
واخليبات،  اهلزائم  اال  تستولد 
نفوس  يف  األمل  وتبعث 
املستضعفني مبسار ال ينتج اال 

املهابة واالجنازات.
باشتياق،  يرتقب  العامل  وفيما 
حيسب املراقب ان ال حدث فيه 
اال حدث ايران.. حيث الزرع ينمو 
يف بيئة خصبة تعمل فيها عقول 
ال  وارادات  منتجة  وأياد  مبدعة 
وتنتقل  العود  ويشتد  تلني، 
اخلميين  االمام  من  القيادة 
)قدس( الذي كان حيرك العامل 
اخلامنئي  االمام  اىل  بإصبعيه، 
بشخصيته  العامل  أذهل  الذي 
االجناز  على  والقادرة  املدبرة 
الثورة  ايران  فتغدو  والتطوير، 
دولة  عاما  وثالثني  تسعة  بعد 
عظمى يواصل بناء قدراتها قائد 
وتأتي  عظيم..  وشعب  ملهم 
الذكرى لتؤكد صوابية املنطلق 
ان  ولتثبت  واملسار..  واهلدف 
السيادة ليست هبة تعطى وان 
االستقالل ليس جمرد مرسوم.. 
من  تستنسخ  ال  اهلوية  وان 
من  وال  املتحدة  االمم  منظمة 

جملس األمن الدولي..
نوجه  للمقاومة  الوفاء  كتلة  من 
حتية للثورة االسالمية يف عيدها 
والثالثني، وحتية كربى  التاسع 
وللمسؤولني  وشعبها  لقائدها 
فيها ونهنئ مجيع املستضعفني 
احلضاري  بنموذجها  العامل  يف 

الرائد واملتألق.
ويف سياق التحرر ذاته، متضي 
لبنان  يف  االسالمية  املقاومة 
وقد طوت مبسارها عهد اهلزائم 
االنتصارات،  آفاق  وفتحت 
املشرف  تارخيها  عرب  وقدمت 
أغلى التضحيات وأروع البطوالت 
الوطنية  الثوابت  عظيم  مرسخة 
ومتقت  االحتالل  ترفض  اليت 
التبعية وترنو اىل وطن حر وآمن 
ال خيضع البتزاز وال يركع امام 

تهديد..
والقادة الشهداء منارات مضيئة 
كاشفة  وأدلة  املقاومة،  هلذه 
عن منسوب تضحيتها وعطائها 
الشيخ  بدءا من شيخ شهدائها 
راغب حرب اىل سيد شهدائها 
السيد عباس املوسوي اىل عماد 
مغنية..  عماد  احلاج  جماهديها 
التزامهم  بصدق  نفخر  الذين 
واخالصهم وجليل إرثهم وتوهج 
حضورهم، وحجتهم البالغة على 
كل السائرين يف دربهم حلفظ 
سيادة  وصون  االنسان  كرامة 
واستقراره  أمنه  ومحاية  الوطن 

وتقدمه.
بعد هذه الوقفة مع املناسبتني 
الكتلة  ناقشت  العظيمتني.. 
موضوعات وأحداثا راهنة انتهت 

منها اىل ما يلي:
1- تدين الكتلة النهج العدواني 
دولة  سوريا  ضد  الصهيوني 

اعتزازها  وتبدي  وشعبا  وجيشا 
للجيش  الشجاع  باألداء  الكبري 
وبتصديه  السوري  العربي 
الصهيوني  للعدو  البطولي 
احدى  اسقاط  من  ومتكنه 
اليت  االسرائيلية  الطائرات 
على  عدوانية  غارة  تشن  كانت 

االراضي السورية.
ان هذا االداء وما تبعه من رد 
قبل  من  متلعثم  سياسي  فعل 
العدو الصهيوني يكشف عن حزم 
الذي  السيادي  القرار  وشجاعة 
يقف خلف األداء اجلسور للقوات 
يكشف  كما  السورية،  العربية 
اللذين  واإلرباك  الوهن  حجم 
يشعر  عندما  العدو  يصيبان 

جبدية التصدي العتداءاته.
اسقاط  اثر  العدو  ظهر  لقد 
احدى طائراته املعتدية، مشتتا 
وضعيفا وبدا بوضوح انه ميارس 
يف  العضالت  استعراض  لعبة 
ثقة  فيه  ميلك  ال  الذي  الوقت 
او  املواجهة  ملواصلة  جبهوزيته 
بقدرته على شن حرب ال يدرك 

حجم اتساع جبهتها.
العربي  اجليش  حنيي  اننا 
قوة  ان  ونؤكد  البطل  السوري 
وان  للبنان  قوة  هي  سوريا 
يف  يعد  مل  الصهيوني  العدو 
بلعبة احلروب  التحكم  مستطاعه 

اليت كان يدأب عليها.
لبنان  حق  الكتلة  تؤكد   -2
النفط  التنقيب عن  الكامل يف 
داخل مياهه االقليمية واملنطقة 

الوفاء للمقاومة أكدت حق لبنان يف التنقيب عن النفط ودعت اىل اهلدوء الجناز 
االنتخابات: العدو الصهيوني مل يعد يف مستطاعه التحكم بلعبة احلروب

وتعترب  له  اخلالصة  االقتصادية 
البحرية  احلدود  ترسيم  أمر  ان 
هو شأن سيادي تتابعه الدولة 
اللبنانية اليت تتحمل املسؤولية 
الوطنية جتاهه يف هذه املرحلة 

احلساسة من تاريخ املنطقة.
ارتياحها  عن  الكتلة  تعرب   -3
يف  التأم  الذي  الرئاسي  للقاء 
هو  املطلوب  ان  وتؤكد  بعبدا 
بني  ما  يف  التفاهم  استمرار 
يتصل  ما  كل  حول  الرؤساء 
وحسن  البالد  شؤون  بادارة 
الداخلية  القضايا  مع  التعاطي 
والتحديات اخلارجية من أجل ان 
عاصفة  عبور  من  البالد  تتمكن 
واحلفاظ  بسالم  االستهدافات 
على امنها واستقرارها يف هذه 
اليت  الصعبة  التارخيية  اللحظة 

تعيشها املنطقة كلها.
القوى  مجيع  الكتلة  تدعو   -4
اىل  لبنان  يف  السياسية 
وجهوزيتها  حتضرياتها  مواصلة 
حبكمة ومراعاة حلاجة البالد اىل 
اهلدوء من أجل اجناز االستحقاق 
االنتخابي النيابي الذي نأمل أن 
للشعب  مرضية  نتائجه  تأتي 
التواق اىل رؤية تبدل  اللبناني 
الداخلي  السياسي  املشهد  يف 
حتقيق  بإمكانية  التفاؤل  يعزز 
االوضاع  معاجلة  يف  تقدم 
واملعيشية  االقتصادية 
الضاغطة فضال عن حتقيق النمو 
والتطوير يف القطاعات التنموية 

املنتجة«.

استقبل رئيس اجلمهورية ميشال 
االمريكية  اخلارجية  وزير  عون 
وزير  حبضور  تيلرسون  ريكس 
اخلارجية جربان باسيل يف قصر 
خروج  تيلرسون  وانتظر  بعبدا. 
الرئيس عون حواىل 10 دقائق 
الوفد  القصر حبضور  قاعة  اىل 
املرافق والسفرية االمريكية يف 

لبنان اليزابيت ريتشارد.
وشارك يف احملادثات اللبنانية 
- األمريكية عن اجلانب اللبناني، 
عون،  الرئيس  اىل  باالضافة 
لألمن  العام  املدير  وباسيل، 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام 

ومستشارون.  

شارك  األمريكي،  اجلانب  وعن 
نائب  تيلرسون  اىل  باالضافة 
مساعد وزير اخلارجية األمريكية 
ساترفيلد  ديفيد  السفري 
والوفد  ريتشارد  والسفرية 

املرافق.  
من  عون  الرئيس  وطلب 
الواليات  تعمل  أن  تيلرسون 
إسرائيل  »منع  على  املتحدة 
على  اعتداءاتها  استمرار  من 
السيادة اللبنانية الربية واجلوية 
والبحرية وااللتزام بتنفيذ القرار 

البطريرك  امس  صباح  غادر  
املاروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي، بريوت، متوجها 
يرافقه  املانيا  يف  ميونيخ  اىل 
املطران  البطريركي  النائب 
مكتب  ومدير  صياح  بولس 
االعالم والربوتوكول يف بكركي 
للمشاركة  وذلك  غياض،  وليد 
لالمن  ميونيخ  مؤمتر  اعمال  يف 
الذي حيضره رؤساء مجهوريات 
وحكومات ويستمر ما بني 16 و 

17 شباط اجلاري.
ضمن  للراعي  تكون  وسوف 

مداخالت  عدة  املؤمتر  فعاليات 
يف  املسيحي  احلضور  حول 
واالوضاع  االوسط  الشرق 
والعراق،  وسوريا  لبنان  يف 
يف  الدينية  احلريات  وحتديات 
الشرق االوسط ومشال افريقيا، 
 - املسيحي  العيش  واختبار 

االسالمي يف لبنان واملنطقة.
االحد  يوم  الراعي  ويرتأس 
كنيسة  يف  االهلية  الذبيحة 
ميونيخ  يف  لودفيك  القديس 
وابناء  املارونية  الرعية  حبضور 

الكنائس الشرقية. 

تيلرسون يزور بريوت... حمادثات لبنانية أمريكية 
يف قصر بعبدا ولقاء مع بري واحلريري

.« 1701
يعد  مل  »لبنان  أّن  له  وأكد   
من  املزيد  حتّمل  باستطاعته 
النزوح  يسببها  اليت  التداعيات 
واستقراره  أمنه  على  السوري 
أّن  سيما  ال  واقتصاده 
املساعدات الدولية غري كافية، 
وهي تذهب أصاًل إىل النازحني 
مباشرة من دون أي تنسيق أو 

إشراف من الدولة اللبنانية«.
مع  اجتماعا  باسيل  عقد  كذلك، 
تيلرسون يف قصر بعبدا، غادر 
اإلدالء  دون  من  األخري  بعدها 

بتصريح. 

الرئيس عون مستقبال تيلرسون يف قصر بعبدا  ويبدو الوزير باسيل

االجتماع املوسع يف قصر بعبدا

باسيل مستقبال ونظريه االمريكي

الراعي اىل املانيا للمشاركة يف اعمال 
مؤمتر ميونيخ لالمن

خريس : االنتخابات املرتقبة حمطة اساسية على مستوى الوطن
»التحرير  كتلة  عضو  إعترب 
خريس،  علي  النائب  والتنمية« 
االنتخابي  االستحقاق  »ان 
لسياسة  سيؤسس  املرتقب 
الوطين،  املستوى  على  جديدة 
مبحيطة  لبنان  عالقات  وحيدد 
قانون  الن  والدولي،  العربي 
لكل  اجملال  سيفسح  النسبية 
آرائهم  عن  التعبري  الناخبني 

والتحالفات  اللوائح  وان  حبرية 
أجل  من  منها  بد  ال  االنتخابية، 
احلصول على كتل نيابية حتول 
الذين  البعض  طموحات  دون 
يسعون لتمرير افكارهم الواهية 
ولو بطريقة متقطعة، فأن لبنان 
كما جاء يف وثيقة الطائف عربي 
جلميع  نهائي  ووطن  االنتماء 

ابنائه« .

غرد الوزير السابق حممد املشنوق على حسابه عرب تويرت، فقال: »هل 
يكون القرار اللبناني املستقل الشعار االول للحمالت االنتخابية يف 
كل لبنان؟ جريء وليد جنبالط بهذه اإلشارة ولكن النأي بالنفس ال 
يصل يف مفهوم التسوية احلالية اىل هذا املستوى من الصراحة. 
تذكروا أن املواطنة واملواطنية هي الصورة االخرى للقرار اللبناني 

املستقل عن الطائفية واملذهبية!«.

حممد املشنوق: هل يكون القرار اللبناني املستقل 
الشعار االول للحمالت االنتخابية؟
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الوزراء  جملس  رئيس  اجرى 
من  الواحدة  عند  احلريري  سعد 
اخلميس  االول  امس  ظهر  بعد 
يف السراي احلكومي، حمادثات 
األمريكي  اخلارجية  وزير  مع 
ريكس تيلريسون، تناولت آخر 
واملنطقة  لبنان  يف  التطورات 
الثنائية  وسبل تقوية العالقات 

بني البلدين.
ساعة  احملادثات  واستمرت 
وزير  حضرها  الساعة،  ونصف 
ومدير  خوري  غطاس  الثقافة 
نادر  احلريري  الرئيس  مكتب 
األمريكي  والوفد  احلريري 

املرافق، وختللها غداء عمل.
ثم عقد الرئيس احلريري والوزير 
صحافيا  مؤمترا  تيلريسون 
الرئيس  استهله  مشرتكا، 
ب«وزير  بالرتحيب  احلريري 
ريكس  األمريكي  اخلارجية 
تيلريسون يف لبنان«، وشكره 
اليت  املمتازة  »احملادثات  على 
واعترب  قليل«،  قبل  أجريناها 
ان »زيارته هي شهادة واضحة 
املتحدة  الواليات  التزام  على 
السياسي  لبنان  باستقرار 

واالقتصادي وأمن بلدي«.
ولفت الرئيس احلريري اىل أن 
األمريكية  املتحدة  »الواليات 
اليت تعترب املانح األكرب للقوات 
شريك  هي  اللبنانية،  املسلحة 
حماربة  رئيسي يف  اسرتاتيجي 
وأشكر  اإلرهاب.  أنواع  مجيع 
دعم  على  تيلريسون  الوزير 
مبؤسسساتنا  وثقتها  بالده 
أن  أثبتت  وقد  األمنية، 
االستثمار يف لبنان يؤدي إىل 

نتائج سريعة ومثمرة«.
الدعم  هذا  »إن  وقال: 
أولوييت  مع  مباشرة  يتماشى 
الدولة.  مؤسسات  بناء  يف 
لضمان  الوحيدة  الطريقة  إنها 
استقرارنا ودميوقراطيتنا. هذه 
من  اليت ستتأكد  الدميوقراطية 
جديد من خالل االنتخابات احلرة 
 12 بعد  اليت ستجري  والنزيهة 

أسبوعا«.
اضاف: »وكما أشرت إىل الوزير 
تيلريسون ان التزام اجلميع يف 
بالنفس  النأي  بسياسة  لبنان 
وتتم  مجاعية  مسؤولية  اليوم، 
مجيع  من  كثب  عن  مراقبتها 
لضمان  الدولة  مؤسسات 
لبنان  مصلحة  فيه  مبا  تنفيذها 
الوطنية يف اإلبقاء على أفضل 
العربية  الدول  مع  العالقات 

واجملتمع الدولي ككل«.
ايضا  »ناقشنا  وتابع: 
لعقد  اجلارية  التحضريات 
واألرز   »2« روما  مؤمترات 
وبروكسيل »2«، واتفقنا على 
من  االجتماعات  هذه  جناح  أن 
استقرار  على  احلفاظ  شأنه 
واالقتصادي  االجتماعي  لبنان 
للوزير  وأكدت  واملالي. 
يف  لبنان  حق  تيلريسون 
استكشاف مواردنا الطبيعية يف 
واستثمارها  اإلقليمية  مياهنا 
أن  على  واتفقنا  وتنميتها. 
اللبناني  املصريف  القطاع 

يف  األساس  حجر  يزال  ال 
اقتصادنا. وجددت له التأكيد 
وسليم  متني  القطاع  هذا  أن 
كليا  ويلتزم  لالشراف  وخيضع 

بالقوانني واألنظمة الدولية«.
ان  احلريري  الرئيس  واكد 
جملس  بقراري  يلتزم  »لبنان 
و2373.   1701 الدولي  األمن 
حالة  إىل  ننتقل  أن  ونريد 
لكن  دائم،  نار  إطالق  وقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية 
العملية،  هذه  تعرقل  لسيادتنا 
خلطاب  بالنسبة  األمر  وكذلك 
وهذا  التصعيدي.  إسرائيل 
اىل  ولفت  يتوقف«.  أن  جيب 
اللبنانية  اجلنوبية  »احلدود  ان 
الشرق  يف  حدود  أهدأ  هي 
مساعدة  طلبت  وقد  األوسط 
الوزير تيلريسون إلبقائها على 
دعم  على  وشكرته  النحو،  هذا 
بالده املستمر للمحكمة الدولية 
ثقة  على  وحنن  بلبنان  اخلاصة 
ملرتكيب  حدا  ستضع  بأنها 
بلدنا  السياسية يف  االغتياالت 
مرة  العقاب.  من  االفالت  من 
تيلريسون  الوزير  أشكر  أخرى 

وأرحب به يف لبنان«.
الوزير  شكر  جهته،  من 
احلريري  الرئيس  تيلريسون 
هنا  احلار  الرتحيب  »هذا  على 
يف بريوت، وقد قال لي طاقم 
أربع  مضى  أنه  معي  العمل 
األخرية  الزيارة  منذ  سنوات 
إىل  أمريكي  خارجية  لوزير 
بريوت، لذا يسعدني أن أكون 
هنا معكم اليوم ممثال الواليات 
الرحلة  هذه  األمريكية.  املتحدة 
الروابط  لتأكيد  فرصة  هي 
ولتبادل  البلدين  بني  الوثيقة 
نفعله  أن  ميكن  ما  حول  اآلراء 
اليت  للتحديات  للتصدي  سويا 
تواجهها املنطقة، باإلضافة إىل 
لقائي بالرئيس احلريري التقيت 
)اجلمهورية  بالرئيسني  أيضا 
و)جملس  عون  ميشال(  العماد 

النواب نبيه( وبري«.
توجهها  اليت  »الرسالة  وقال: 
أننا  هي  املتحدة،  الواليات 
الشعب  جانب  إىل  بشدة  نقف 
الشرعية،  ومؤسساته  اللبناني 
التحديات  بوجه  يقف  ألنه 
من  املنطقة.  يف  والنزاعات 
النزاعات اخلارجية واألعمال اليت 
مثل  بلبنان يف  تزج  أن  حتاول 
اإلرهاب  وإىل  النزاعات،  هذه 
واملشاكل  العنيف  والتشدد 
لبنان  خضع  لقد  االقتصادية. 
وحنن  الضغوطات،  من  لكثري 
اللبنانية  احلكومة  مع  نعمل 
لكي  اإلسرائيلية  واحلكومة 
هادئة،  اجلنوبية  احلدود  تبقى 
لبنان  مساعدة  وملتزمون 
حتقيق  يف  اللبناني  والشعب 
تطوير  خالل  من  االزدهار، 
مع  بالتوافق  الطبيعية  ثرواتهم 
كل جريانهم. وإذا مت التوصل 
إىل اتفاقية فهذا سيساعد لبنان 
ودول اجلوار على االزدهار اآلن 

ويف املستقبل«.
كل  »رغم  انه  اىل  واشار 

يف مؤمتر مشرتك مع وزير اخلارجية االمريكي
احلريري: اكدت حق لبنان يف استكشاف مواردنا يف مياهنا االقليمية 

تيلرسون: للوصول اىل اتفاقية مع اسرائيل.. نعترب »حزب اهلل«  منطمة ارهابية

مصافحة بني الرئيس الرئيس الحريري والوزير تيلرسون

هي  حقيقة،  التحديات،  هذه 
شهادة لصالبة الشعب اللبناني 
لالنتشار  ونؤكد  وصربه، 
لبنان  بأن  العامل  حول  اللبناني 
لشراكتنا  ممتنون  حنن  يثابر. 
مع القوات العسكرية اللبنانية، 
خصوصا اجليش اللبناني وقوى 
أنها  سيما  ال  الداخلي،  األمن 
يف خطوط املواجهة األمامية مع 
تقف  وهي  والقاعدة،  داعش 
مستعدة للحفاظ على االستقرار 
عالقات  نبين  حنن  لبنان.  يف 
الدولة  مؤسسات  مع  صلبة 
وسنبقى ملتزمني بدفع األهداف 

املشرتكة قدما«.
هناك  لبنان،  »يف  اضاف: 
سوري،  الجئ  مليون  من  أكثر 
املتحدة  الواليات  وفرت  وقد 
للمساعدة يف  دوالر  مليار   1.6
واجملتمعات  الالجئني  شؤون 
لبنان.  يف  تستضيفهم  اليت 
جنبا  تقف  املتحدة  فالواليات 
اللبناني  الشعب  مع  جنب  إىل 
يف مواجهة هذه التحديات اليت 
تهدد استقرار لبنان واستقالله 
اخلصوص.  وجه  على  وسيادته 
نتحدث عن  أن  املستحيل  ومن 
واألمن  والسيادة  االستقرار 
حزب  مسألة  معاجلة  دون  فيه 
تعترب  املتحدة  فالواليات  اهلل. 
منذ  إرهابية  منظمة  اهلل  حزب 
ال  وحنن  الزمن،  من  عقدين 
ذراعه  بني  فرق  أي  نقبل 
العسكري والسياسي. فمن غري 
اهلل  املقبول مليليشيات كحزب 
سلطة  إطار  خارج  تتصرف  أن 

القانون واحلكومة اللبنانية«.
اللبناني  اجليش  »إن  وتابع: 
الدولة  عن  الوحيد  املدافع  هو 
اللبنانية. وعلى الشعب اللبناني 
أن يشعر بالقلق جتاه تصرفات 
انتباها  جتذب  اليت  اهلل  حزب 
ووجوده يف  لبنان،  حنو  سلبيا 
سوريا زعزع االستقرار يف لبنان 
واملنطقة وزاد من سفك الدماء 
نظام  ودعم  األبرياء  ونزوح 
تداعيات  إن  الرببري.  األسد 

النزاعات  هذه  يف  اخنراطه 
ليست  هي  واليت  اخلارجية 
استشعارها  يتم  بلبنان  مرتبطة 

هنا«.
وختم مؤكدا ضرورة ان »تنأى 
عن  بنفسها  اللبنانية  احلكومة 
النزاعات اخلارجية، وعلى حزب 
أنشطته  عن  يتوقف  أن  اهلل 
املتحدة  فالواليات  اخلارج.  يف 
من  اجلهود  كل  على  تبين 
للشعب  مشرق  مستقبل  أجل 
الرئيس  دولة  شكرا  اللبناني. 
ملأدبة الغداء اليوم وللمباحثات 

املهمة جدا اليت عقدناها«.
عن  تيلريسون  الوزير  سئل 
قرار  وعن  النووية  االتفاقية 
بهذا  االمريكي  الرئيس 
احللفاء  خيضع  قد  بانه  الصدد 
واذا  الضغط؟  اىل  االوروبيني 
من  املتحدة  الواليات  انسحبت 

هذه االتفاقية ماذا سيحدث؟
الرئيس،  اشار  »كما  أجاب: 
اخللل  أوجه  يرى  ان  يريد  فهو 
وجيب  االتفاقية  هذه  يف 
مع  نعمل  وحنن  معاجلتها، 
ومع  عليها  اآلخرين  املوقعني 
للمضي  األوروبيني  الشركاء 
قدما يف التعامل مع اوجه اخللل 
اعطاء  اريد  ال  فيها.  املوجودة 
ننسحب  قد  انه  استنتاج  اي 
جيب  بل  االتفاقية،  هذه  من 
وبالنسبة  فيها،  اخللل  معاجلة 
البالسيتية  الصواريخ  لربامج 
اقامتها  اىل  ايران  اليت تسعى 
وزعزعة استقرار الدول االخرى 

وتصدير املقاتلني االجانب«.
اهمية  هي  ما  مشرتك:  سؤال 
بالنسبة ملوضوع  البحري  النزاع 
الغاز مع اسرائيل، وهل طلبتم 
من اللبنانيني التخلي عن بعض 
هذا  لتسوية  االقليمية  املياه 

النزاع؟
»بالنسبة  تيلريسون:  اجاب 
فان  »اوفشور«،  التفاقية 
جيدة،  كانت  اليوم  املباحثات 
للبنان  مهمة  قضية  وهذه 
ليتوصل  كذلك،  والسرائيل 

لكي  ما،  اتفاقية  اىل  الطرفان 
تقوم الشركات اخلاصة بالعمل 
الطريق  يف  والسري  البحر  يف 

اىل االمام«.
اضاف: »كانت نقاشاتنا مفيدة، 
ابتكارية  افكار  يف  والبحث 
لتخطي العثرات واملضي قدما. 
ولن  الطرفني  مع  ننخرط  حنن 
نطلب من اي منهما التخلي عن 
اي شيء، امنا طلبنا منهما اجياد 

حلول«.
الرئيس  قال  جهته،  من 
السيد  اشار  »كما  احلريري: 
ما  ان  نعترب  حنن  تيلريسون، 
هو  السرائيل  وما  لنا،  هو  لنا 
السرائيل، وحنن من خالل ذلك 
لنا  عادلة  حلول  إلجياد  نسعى 
حمادثاتنا  ان  واعتقد  وللجميع، 
كانت جيدة حيال هذا املوضوع، 
ناهيك عن االفكار اجلديدة اليت 
خلصنا اليها واليت سنستثمرها 
استثمار  من  اخريا  نتمكن  لكي 

حقول النفط والغاز«.
سئل تيلريسون: السبب االهم 
البحث يف مسألة  لزيارتكم هو 
 -9 رقم  البلوك  حول  اخلالف 
جنوب  يف  احلدود  ومسألة 
اليت  الضمانات  هي  ما  لبنان، 
بأن  لبنان  عليها  سيحصل 
قد  حل  اي  ستحرتم  اسرائيل 

يتقدم به الطرف االخر؟
اجاب: »الواليات املتحدة ليست 
يف موقف ميكن ان تضمن فيه 
اي شيئ لدولة سيادية اخرى. 
يف  بناء  دورا  نلعب  ان  ميكن 
اجياد احللول التفاقية حول حدود 
نهائية حول اخلط االزرق، وحنن 
نعترب ان املباحثات القائمة اليوم 
ايضا  واإلسرائيليون  بناءة، 
املباحثات،  هذه  يف  بناؤون 
االتفاق  ويتم  احلدود  لنرى 
عليها، وبعد ذلك حيدد االخرون 
امين  جلدار  حمتاجني  كانوا  اذا 
كل  بأن  متفائلون  ال. حنن  ام 
اىل  ستؤدي  املباحثات  هذه 
حل او تسوية نهائية اذا اتفق 

الطرفان على ذلك«.
هل  احلريري:  الرئيس  سئل 
الذي  التصعيد  اىل  تطرقتم 
بني  املاضي  االسبوع  حصل 
سوريا،  يف  واسرائيل  ايران 
اذا ما تكرر  وهل من ضمانات 
يصيب  ال  ان  تصعيد  هكذا 

لبنان؟
اي  ان  لنا،  »بالنسبة  اجاب: 
املنطقة  احتقان يف  أو  تصعيد 
ال يفيد هذه املنطقة، وحنن مع 
كل انواع التهدئة، الن املنطقة 
وحروب  توترات  ينقصها  ال 
مصلحة  ان  ونرى  اضافية، 
املنطقة هي يف اهلدوء واحلوار 
واجياد احللول، ألنها حباجة كبرية 
السياسة.  من  النوع  هذا  اىل 
خصوصا  نعاني  لبنان  يف  حنن 
البلد  وهذا  سنوات،  سبع  منذ 
ألي  ضحية  يكون  ان  جيب  ال 
تهديدات او مشاكل من حوله. 
وحل  احلوار  فإن  لنا  بالنسبة 
املشاكل بني بعضنا هي افضل 
طريقة، ونتمنى ان يكون لبنان 

جزءا من هذا احلوار«.
سئل تيلريسون: كيف تقيمون 
املتحدة  الواليات  بني  العالقة 
السوري،  امللف  بشأن  وتركيا 
تركيا  أن  تعتقدون  وهل 
وما  منبج؟  يف  األمور  ستصعد 
ومتى  التسوية  شكل  سيكون 
املتحدة  الواليات  ستسحب 
األسلحة الثقيلة من ال«واي بي 
يتحدث  أخرى،  جهة  من  جي«؟ 
لوضع  سبل  عن  الكثريون 
ذلك  ميكن  فكيف  للعنف،  حد 
الواليات  قدرة  عدم  ضوء  يف 
على  السيطرة  على  املتحدة 
مشكلتها وهناك أطفال يقتلون 

بالرصاص يف املدارس؟
على  سأعلق  »أوال  أجاب: 
املأساة املروعة اليت حصلت يف 
يشعرون  أهال  هناك  فلوريدا. 
باألسى العميق لفقدان أطفاهلم 
وحنن نصلي ألجلهم ونفكر بهم. 
أما بالنسبة لالجتماعات القادمة 
حليف  تركيا  فإن  تركيا،  يف 
املعركة  يف  ولنا  للناتو  مهم 
ضد داعش، وهي كانت دائما 

داعمة لكل اجلهود«
أن  تذكري  مل  »رمبا  اضاف: 
املواضيع،  هلذه  نهاية  هناك 
جدا  إجيابية  العالقة  ولكن 
النواحي  على  البناء  وننوي 
املشرتكة  القواسم  يف  املهمة 
بيننا. األهداف املشرتكة تسري 
هناك  ورمبا  متواز،  بشكل 
حتقيق  حول  تكتيكية  خالفات 
األهداف، لكن اهلدف الرئيسي 
وعلى  داعش  على  القضاء  يف 
اإلرهاب واحلد من العنف ومحاية 
تسوية  إىل  والتوصل  األبرياء 
سلمية للنزاع يف سوريا، كلها 
أمور مفيدة للبنان ودول اجلوار 
أيضا. وعلى صعيد آخر، حنن مل 
نعط أبدا أسلحة ثقيلة لل«واي 

بي جي« لنأخذها منهم«.
سئل الرئيس احلريري: قلتم أن 
سخية  كانت  املتحدة  الواليات 
ترون  فكيف  مساعداتها،  يف 

هذا التحول يف سياستها؟
الواليات  كانت  »لطاملا  أجاب: 
يف  سخية  األمريكية  املتحدة 
املساعدة اإلنسانية اليت قدمتها 
أمريكي  شأن  وهذا  للمنطقة، 
حبت. حنن نتطلع للحصول على 
اإلنسانية  املساعدات  من  مزيد 
للمجتمع  عامة  خدمة  نقدم  ألننا 
استضافتنا  خالل  من  الدولي 
عددهم  وصل  الذين  لالجئني 
اجملتمع  على  نازح.  مليون   1.5
الدولي تقديم املساعدة للبنان 
وليس فقط الواليات املتحدة، 
هذا  على  اجملتمعة  فاجلهود 
تزودنا  أن  بإمكانها  الصعيد 

باملبلغ املالي الكايف«.
هذه  يف  تباحثنا  »لقد  اضاف: 
تيلريسون  الوزير  مع  املسألة 
املقدمة  املنح  يف  وكذلك 
لألونروا وغريها من املساعدات 
لكي  معا  وسنعمل  اإلنسانية، 
تأمني  من  سنتمكن  كيف  نرى 
هذه املساعدة واحلصول عليها 

من الدول األخرى«. 
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امللكيني  الروم  بطريرك  وصل 
العبسي  يوسف  الكاثوليك 
والوفد املرافق، بعد ظهر امس 
االول اىل مطار بريوت الدولي، 
حيث  الفاتيكان  من  عائدا 
مع  الشركة  قداس  يف  شارك 
لقاءات  وعقد  فرانسيس،  البابا 

كنسية.
وكان يف استقبال العبسي يف 
اجلمهورية  رئيس  املطار، ممثل 
العماد ميشال عون النائب ادغار 

املعلوف ووفد من املطارنة.

العبسي
اىل  »الزيارة  العبسي:  وقال 
للمشاركة  كانت  الفاتيكان 
قداسة  مع  الشركة  قداس  يف 
كنسي،  عرف  وهذا  البابا، 
فعندما ينتخب بطريرك او رئيس 
حيتفل  الكاثوليكية،  للكنيسة 
بالذبيحة االهلية مع قداسة البابا 
للداللة على الوحدة والشركة يف 
وختلل  الكنيستني.  بني  لبنان 
البابا  قداسة  مع  اجتماع  الزيارة 
البابا  واعطى  للكلمات،  وتبادل 
بعض التوجيهات العادية لرعاة 
التالي  اليوم  ويف  الكنائس. 
مع  مشرتك  قداس  شاركنا يف 
السينودس  واعضاء  قداسته 
يسمى  ما  يف  املقدس، 
قداس   - الشركة  ميتولوجيا 
االميانية  الشركة  الن  الشركة، 
االهلي.  القداس  يف  عنها  يعرب 
وأعلن قداسته يف هذا القداس 
الشركة بني كنيستنا والكرسي 

وأظهر  علين،  بشكل  الرسولي 
محلنا  خالل  ومن  وحمبة،  عطفا 
معا،  والقربان  املقدسة  الكأس 
حمبته  عن  التعبري  قداسته  أراد 
وللكنائس  لكنيستنا  وتقديره 

الشرقية عموما«.
أضاف: »كما مشلت الزيارة مع 
لقاءين مع رئيس اجملمع  الوفد 
الشرقية  للكنائس  الشرقي 
ساندري  ليوناردي  الكاردينال 
السر  امانة  عن  املسؤول  ومع 
الكاردينال  الفاتيكان  يف 

بارولني«.
وأوضح ان »احملادثات متحورت 
الكنيسة مع كنيسة  حول عالقة 
امني  مع  البحث  مت  وانه  روما، 
الفاتيكان يف  اخلارجية يف  سر 
من  املسيحية  اهلجرة  موضوع 

منطقة الشرق االوسط«.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك 
ختوف من هجرة املسيحيني، قال 
العبسي: »ليس هناك ختوف بل 
واقع. وجدنا تشجيعا لكي يبقى 
املسيحيون يف ارضهم وبالدهم. 
وهذا الواقع حناول معاجلته عرب 
احلد من اهلجرة وحماولة مساعدة 

املسيحيني«.
قال:  اهلجرة،  هذه  سبب  وعن 
ضيق  بسبب  هاجروا  »لقد 
للبحث  او  االمان  وقلة  العيش 

عن مستقبل افضل«.
»املسيحيون ال خيافون  أضاف: 
من اآلخر، امنا هناك وضع معني 
بل  وحدهم  عليهم  ينعكس  ال 

يطال اجلميع«.

العبسي عاد من الفاتيكان: الزيارة 
كنسية وال خوف من هجرة املسيحيني 

من الشرق االوسط

البطريريك العبسي لدى وصوله اىل مطار بريوت

العامة  االشغال  جلنة  عقدت 
امس  واملياه،  والطاقة  والنقل 
النائب  برئاسة  جلسة  االول، 
حممد قباني وحضور مقرر اللجنة 
والنواب:  حبيب  خضر  النائب 
نواف  هاشم  قاسم  عمار،  علي 
سكرية،  الوليد  املوسوي، 

وحكمت ديب.
وحضر ايضا ممثل جملس شورى 
طارق  الدكتور  القاضي  الدولة 
الدفاع  وزارة  ممثال  اجملذوب، 
العميد  اجليش  وقيادة  الوطين 
والعميد  جوزف سركيس  الركن 
ممثال  فارس،  روني  الركن 
وزارة اخلارجية واملغرتبني مدير 
الشؤون الدولية السفري حسني 
ورئيس  الزغيب،  وروى  حيدر 
نصر  وليد  البرتول  ادارة  هيئة 

وعضو اهليئة غابي دعبول.

قباني
اللجنة  رئيس  قال  اجللسة،  اثر 
قليل  »الكالم  قباني:  النائب 
بسبب خطورة املوضوع وأهميته، 
والذي كان مدار اجتماع اليوم. 
االخرية  األيام  يف  احلديث 
املنطقة  حبدود  يتعلق  كان 
اللبنانية،  اخلالصة  االقتصادية 
خلط  ترداد  هناك  وبالتالي 
معه  حدث  وما  فرديكوف  هوف 
بعدها. أوال، اريد ان اقول إنه 

عندما حيكى عن حدودنا اجلنوبية 
فهي مع فلسطني، استنادا اىل 
اهلدنة،  واتفاق  التقسيم  قرار 
نعرتف  ال  اننا  اىل  باالضافة 

باسرائيل.
للمرة  رسم،  عندما  هوف  خط 
 462 لبنان  اعطى  األوىل، 
كيلومرتا مربعا واعطى اسرائيل 
398 كيلومرتا مربعا، والحقا عاد 
كيلومرتا   131 اليها  واضاف 
تراجع  ذلك  بعد  لكن  مربعا. 
وما  الرقم  هذا  عن  االمريكيون 
كلم2.   462 على  الرتكيز  زال 
تغريات  هناك  نقول  ان  نريد 
ألنه  هوف  خط  يف  واخطاء 
 3 بعد  على  الوسط  خبط  بدأ 
اللبناني،  الرب  من  كيلومرتات 
املعتمدة،  الرب  نقطة  وليس من 
 1B بنقطة  يسمى  ما  وبالتالي 
ليست هي نقطة احلدود البحرية 
اجلنوبية، بل فعليا نقطة حدودنا 
جنوب  مرت   1800 هي  اجلنوبية 
ال 1B. هذه معطيات ونأمل ان 
أي  يف  جديا  االعتبار  يف  تؤخذ 

حوارات حول هذا املوضوع«.
وارسلنا  رمسنا  »حنن  وختم: 
اىل االمم املتحدة قبل ان يقوم 
بالرتسيم  االسرائيلي  العدو 
املتحدة،  االمم  اىل  ويرسل 
وحقنا ثابت يف املستندات اليت 

ارسلناها«. 

قباني بعد جلسة األشغال: حقنا ثابت 
يف املنطقة االقتصادية اخلالصة 

مبستندات أرسلناها اىل األمم املتحدة

اللجنة مجتمعة برئاسة قباني

الوفاء  »كتلة  رئيس  رأى 
رعد  حممد  النائب  للمقاومة« 
خالل مهرجان اقامه »حزب اهلل« 
يف ذكرى الشهداء القادة، يف 
جبشيت  لبلدة  احلسيين  النادي 
والعظمى  الكربى  اسرائيل  »ان 
فاسرائيل  واندحرت،  ولت  قد 
اليوم تبين جدارا لتحمي كيانها 
وهي تهاب من احلرب، وباالمس 
يف  اسرائيلية  طائرة  اسقطت 
العويل والصراخ  ارتفع  سوريا، 
واملناشدات اليقاف اطالق النار، 
ضعفها  عن  كشفت  اسرائيل 
وانعدام  وتراجعها،  هزهلا  وعن 
اي  ملواصلة  جبهوزيتها  ثقتها 
ان  تستطيع  ال  وهي  مواجهة، 
تتحمل حربا ال تعرف حجم اتساع 

جبهتها«.
يرغب  االسرائيلي  »ان  وقال: 
يف شن حرب عدوانية على لبنان 
احلرب  هذه  بأن  يشعر  ولكنه 
على  سلبيا  اثرا  ترتك  سوف 
حنتفظ  وحنن  ومصريه  كيانه 
اوال ملواجهة  جبهوزيتنا وننميها 
لتحقيق  وثانيا  عدوان،  اي 
ان  نستطيع  ال  فنحن  اهدافنا 

نسكت على ظلم الطواغيت«.
يريد  من  يأتي  »اآلن  وأضاف: 
منا ان نتنازل عن بعض مياهنا 
االقليمية ملصلحة اسرائيل حتى 
نفطنا  عن  بالتنقيب  لنا  يسمح 
هذا  نقول  وحنن  مياهنا،  يف 
حقنا الكامل يف استثمار مواردنا 
وال  املعدنية  وثرواتنا  الطبيعية 
منها،  ينتقص  ان  الحد  نقبل 
للبنان  حتديا  يشكل  االمر  وهذا 
وللبنانيني وللدولة ولنا مجيعا، 
قادرون  اننا  نثبت  ان  وعلينا 
يف  الكامل  حقنا  حفظ  على 
نفطنا وغازنا، فحدودنا اللبنانية 
القانون  يف  ومشخصة  مرسومة 
وهذه  املتحدة  واالمم  الدولي 
احلدود جيب ان حنافظ عليها«.

قال  النيابية  االنتخابات  وعن 
انتخابي  استحقاق  »امامنا  رعد: 
القوى  نطالب  حنن  قادم، 
هذا  مع  تتعاطى  ان  السياسية 
له  والتحضريات  االستحقاق 
ومراعاة  ودراية  حكمة  بكل 
يريده  الذي  للهدوء واالستقرار 
الناس، ومن اجل ان ينجز هذا 

االستحقاق االنتخابي«.

رعد: نؤكد على حقنا الكامل يف 
استثمار مواردنا الطبيعية وثرواتنا 

املعدنية وال نقبل ان ينتقص منها احد

رعد متحدثا

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
دريان، يف دار الفتوى، رئيس 
»حزب احلوار الوطين« املهندس 
معه  وعرض  خمزومي،  فؤاد 
العامة  واألوضاع  الدار  شؤون 

يف البالد.
خمزومي:  قال  اللقاء،  وبعد 
للبحث يف  هي  »زيارة مساحته 
وخصوصا  األخرية  التطورات 
دقيقة  مبرحلة  مير  لبنان  أن 
مفاهيم  تكريس  تتطلب 
الوطنية  والوحدة  االعتدال 
بها مساحته.  نادى  لطاملا  اليت 
واستذكر الرئيس الشهيد رفيق 
ال  بصمات  ترك  الذي  احلريري 
آمال  لبنان،  تاريخ  يف  متحى 
الشهيد  مسرية  نستكمل  أن 
عن  والدفاع  بالعطاءات  احلافلة 
اليت  بريوت  وخصوصا  لبنان 
الفتا  وكرمها«،  الشهيد  أحبها 
البوصلة  »ضرورة تصويب  إىل 

حنوها ودعمها ومحايتها«.
دريان  املفيت  خمزومي  ودعا 
االحتفال  يف  »املشاركة  إىل 
خمزومي  مؤسسة  تقيمه  الذي 

الفتا  العشرين«،  عيدها  يف 
تألو  لن  »املؤسسة  أن  إىل 
من  مسريتها  إلكمال  جهدا 
وإعدادهم  الشباب  تأهيل  خالل 
وتوفري  ومهن  حبرف  ومتكينهم 
فرص عمل هلم«. وأشار إىل أن 
خدماتها  املستفيدين من  »عدد 
ماليني  ثالثة  حنو  بلغت  اليت 
مستفيد،   650000 هو  خدمة 
من  املستفيدين  عدد  بلغ  فيما 
الربامج التدريبية زهاء 120 ألف 
من  واملستفيدين  مستفيد، 
زهاء  الصغرية  القروض  برنامج 

10 آالف عائلة«.
وأشاد ب«املوقف الذي نتج من 
بعبدا  قصر  يف  الثالثي  اللقاء 
اإلسرائيلية على  التعديات  إزاء 
االستهانة  جيب  ال  اليت  لبنان 
احلفاظ  »ضرورة  مؤكدا  بها«، 
الربية  حدودنا  سيادة  على 

والبحرية وثروتنا النفطية«.
اخلارجية  وزير  زيارة  أن  واعترب 
تيلرسون  ريكس  األمريكي 
لبريوت »تؤكد جمددا أن لبنان 
يف دائرة اهتمام اجملتمع الدولي 
عن  حتييده  بضرورة  واقتناعه 

دريان استقبل فرشوخ ووفدين من صندوق اخلري واهالي موقويف عربا خمزومي: 
للحفاظ على سيادة حدودنا الربية والبحرية وثروتنا النفطية

إىل  املنطقة«.ولفت  أزمات 
»ضرورة تهيئة األجواء الداخلية 
املؤمترات  من  لإلفادة  املناسبة 
لبنان  لدعم  املخصصة  الدولية 

وجيشه وحل أزمة النازحني«.
»بذل  إىل  احلكومة جمددا  ودعا 
الناس  أزمات  حلل  اجلهود 
املعيشية واملسائل املزمنة مثل 
الكهرباء والنفايات«، آمال »إقرار 
مشروع موازنة 2018 يف أسرع 
االقتصاد  حتميل  لتجنب  وقت 

املرتنح أعباء إضافية«.
إجناز  »ضرورة  على  وشدد 
االستحقاق االنتخابي يف مواعيده 
يساهم  ذلك  ألن  الدستورية 
السياسي  االستقرار  تعزيز  يف 
وهذا  واالقتصادي،  واألمين 

مطلب حملي ودولي«.
برج  يف  مبنى  »النهيار  وأسف 
شهيدتني  وسقوط  الرباجنة 
وجرحى«، داعيا إىل »استدراك 
مثل هذه احلوادث األليمة حبملة 
قبل  من  وخصوصا  استباقية 
البلديات واجلهات املعنية تشمل 
وإجراء  كافة،  بريوت  مباني 
الناس«،  أرواح  حلماية  الالزم 

عمار  وآل  عيتاني  آل  معزيا 
وداعيا  »الشهيدتني«  وذوي 

ب«الشفاء العاجل للجرحى«.
ودا على سؤال عن موعد إعالن 
النيابية  لالنتخابات  الئحته 
يتحالف  »لن  أنه  أكد  املقبلة، 
السياسية  األحزاب  من  أي  مع 
الفتا  بريوت«،  يف  املوجودة 
اجلديد  »القانون  أن  إىل 
سيمثل األطراف كال وفق حجمه 

احلقيقي«.
اليوم تشكيل  »املهم  أن  وأكد 
بريوت  أهل  متثل  لوائح 
مثن  يدفعون  الذين  املنسيني 
اليت ترتجم  السياسية  اخلالفات 

يف شوارع العاصمة«. 
بديل  »ال  أن  على  شدد  وإذ 
الذي  احلريري  سعد  للرئيس 
توقع أن ينال زهاء 50 يف املئة 
من أصوات الناخبني«، أكد أن 
النسبة  على  الرتكيز  »املطلوب 
إليصال  األصوات  من  املتبقية 
املسرية  يكملون  أشخاص 
بريوت  أجل  من  بالتعاون 
التضامن  منا  تستحق  اليت 

والوحدة«.
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اكد رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب وليد حنبالط، بعد زيارته 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون ظهر امس االول يف قصر 
بثوابتنا  تفريط  »ال  ان  بعبدا، 
ان  معتربا  وثروتنا«،  وحدودنا 
املتعلقة  الوطنية  »الثوابت 
والنفط  واالستقرار  باحلدود 

والغاز هي يف اياد امينة«.
»ال  ان  على  جنبالط  واذ شدد 
النيابية  االنتخابات  على  خوف 
لفت  فاألمر حمسوم«،  املقبلة، 
اليت  »املشاورات  ان  اىل 
وحنن  اجلميع  تشمل  بها  نقوم 
من  مانع  وال  احدا.  نستثين  ال 
اذا  تنافس دميوقراطي  حصول 
الئحة  اىل  الوصول  تعذر  ما 

ائتالفية«.
وكان رئيس اجلمهورية استقبل 
معه  واجرى  جنبالط  النائب 
االوضاع  تناولت  افق  جولة 
السياسية  والتطورات  احمللية 
االنتخابي.  واالستحقاق  االخرية 
وتناول البحث مواقف لبنان من 
وسبل  االسرائيلية  التهديدات 

معاجلتها«.
جنبالط

النائب  ادىل  اللقاء،  وبعد 
اآلتي:  بالتصريح  جنبالط 
للتشاور  الرئيس  فخامة  »زرت 
الوطنية  الثوابت  ان  والحظت 
واالستقرار  باحلدود  املتعلقة 
اياد  يف  هي  والغاز  والنفط 
جتاه  واضح  وموقفنا  امينة. 
وجتاه  الدولية  املؤسسات 
عن  تنازل  وال  الكربى،  الدول 
حقوقنا يف احلدود، واملهم ان 
نواجه الحقا االستحقاقات املقبلة 
من  واالفادة   »4 »باريس  مثل 
االمكانات اليت قد تعطى للبنان 
من اجل تطوير االقتصاد. هذا 
جانب  اىل  احلديث،  كان جممل 
انتخابات  مشارف  على  اننا 
وهي ستجري وال مشكلة فيها. 
فليكن تنافس حر ودميوقراطي 

ولينجح فيها من ينجح«.
سئل: هل ستكونون متحالفني 
االنتخابات  يف  التيار  مع 

املقبلة؟
شيء  وكل  »ممكن.  اجاب: 
حمتمل. وحنن نتناقش وما من 

مشكلة«.
الرئيس  سئل: هل ملستم من 
خصوصا  امريكيا،  جتاوبا  عون 
تيلريسون،  الوزير  زيارة  بعد 
يف ما خص موضوع البلوك رقم 

9 واحلدود الربية؟
الرئيس  اعطى  »لقد  اجاب: 
الثوابت،  حول  مالحظاته  عون 
نفرط  ان  ميكننا  ال  انه  مبعنى 
وال  باحلدود  وال  بالثوابت  ال 
تصرحيات  من  ويبدو  بثروتنا. 
عمان  يف  تيلريسون  الوزير 
التعبري،  صح  اذا  هناك،  ان 
تصل  ان  املهم  اجيابيات. 
الرسالة اىل البيت األبيض واال 
يكون هناك شيء خمالف لتلك 

االجيابيات«.
ان  من  ختشون  هل  سئل: 

 - االيرانية  املناوشات  تتطور 
وعلى  سوريا  يف  االسرائيلية 
احلدود اللبنانية، ام انها ستبقى 

ضمن اطارها املضبوط؟
اخرتاق  حصل  »لقد  اجاب: 
السورية  للحدود  اسرائيلي 
وملعرفة  عليه.  جواب  وكان 
اذا كان هذا اجلواب ايرانيا او 
روسيا او سوريا، فهذا يتطلب 
ان  وعليك  عسكرية،  تقنيات 
هناك  كان  لكن  غريي.  تسأل 
االمر  يقف  ان  ونتمنى  جواب 
عند هذا احلد، ألنه يعرف كيف 
كيف  نعرف  وال  احلرب  تبدأ 

تنتهي«.
سئل: حيكى عن عودة الرتويكا، 

هل ترون ذلك؟
عودة  من  هناك  »ليس  اجاب: 
ان  االمر  ما يف  اهم  للرتويكا، 
الرئاسات  بني  تنسيقا  هناك 
تسمونه  ان  تودون  الثالث، 
ذلك مسونه، لكن هناك تنسيق 
كانت  اسبوعني  منذ  وانسجام. 
غيمة  ومرت  ضبابية  االجواء 

زالت اآلن«.
ستعلنون  متى  سئل: 

حتالفاتكم؟
ملا  القانون،  »حبسب  اجاب: 
هناك  اآلن  وقت.  امامنا  يزل 
واحلد  الطريق  على  ترشيحات 
نعلن  آذار.   7 هو يف  األقصى 
نرى  والحقا  الرتشيحات، 
فيكون  تالزما  واذا  التحالفات. 

األمر افضل«.
سئل: هل جنحت مساعيكم يف 

الوصول اىل الئحة ائتالفية؟
قلت  وانا  متن.  »هذا  اجاب: 
انه اذا مل يكن هناك من الئحة 
ما  تنافس  فليكن  ائتالفية 

املانع؟
من  هناك  يزل  ملا  هل  سئل: 

خوف على االنتخابات؟
اجاب: »ال خوف على االنتخابات 

عون عرض وزواره املستجدات سياسيا واقتصاديا وامنائيا

جنبالط:الثوابت الوطنية وثروتنا يف 
أياد امينة وال خوف على االنتخابات

باألساس، االمر حمسوم«.
مع  تتواصلون  هل  سئل: 

القوات اللبنانية؟
اجاب: »مع اجلميع وال نستثين 

احدا«.
يوسف خليل

النائب  الرئيس عون  واستقبل 
يوسف خليل يف حضور مسؤول 
الوطين  »التيار  يف  األشغال 
روجيه  كسروان  يف  احلر« 
االوضاع  معه  وتداول  عازار، 

احمللية الراهنة.
النائب خليل:  اللقاء، قال  بعد 
يف  الرئيس  فخامة  مع  »حبثت 
امور امنائية وسياسية واجتماعية 
وما يتعرض له لبنان من اعتداء 
على حدوده. كما تناول البحث 
ايضا شؤونا انتخابية وسياسية 
واجتماعية تهم منطقة كسروان، 
- جبيل«. واكدنا خالل  الفتوح 
مع  التواصل  استمرار  اللقاء 
فخامة الرئيس وحنن اىل جانبه 

يف السراء والضراء«.
عربيد

واستقبل الرئيس عون، رئيس 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
شارل عربيد، وعرض معه نشاط 

اجمللس وخططه املستقبلية.
انه  عربيد  اوضح  اللقاء،  بعد 
»يف  اجلمهورية  رئيس  وضع 
اجواء انطالقة عمل اجمللس بعد 
واعادة  الفرعية  جلانه  انتخاب 
تشكيله اداريا، وحتوله اىل خلية 
الراهنة«،  املرحلة  ملواكبة  عمل 
واشار اىل ان اجمللس »بانتظار 
ان حتيل اليه احلكومة املواضيع 
اليت تريده ان يبدي رأيه فيها، 
وهو سيصدر قريبا جمموعة من 

األوراق واآلراء االقتصادية«.
ولفت اىل انه تزود بتوجيهات 
الرئيس عون بالنسبة اىل بعض 
عمل  بآلية  »املتعلقة  األمور 

اجمللس«. 

الرئيس عون مستقبال عربيد

املسلمني«  العلماء  »جتمع  رأى 
يف بيان أن »الواليات املتحدة 
يف  وسيطا  ليست  األمريكية 
النزاع العربي-اإلسرائيلي، ويف 
بني  احلدودي  اخلالف  مسألة 
بل  احملتلة،  وفلسطني  لبنان 
هي طرف يعمل ملصلحة الكيان 
ميارس  أن  ويريد  الصهيوني 
تسويات  يعرض  أو  ضغوطا 
أن  يريد  وكأنه  علينا  مذلة 
حقوقكم  عن  تنازلوا  لنا  يقول 
كيال يقع عليكم غضب الواليات 
املتحدة األمريكية، وحنن نقول 
إننا ال ولن نتنازل عن أي شرب 
من أراضينا، فنحن أصال نعترب 
غاصب  الصهيوني  الكيان  أن 
وال حيق له الوجود حتى يدعي 

حقوقا يف أراضينا«.
متارسه  تهديد  »أي  أن  واعترب 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
الغاصب  الكيان  وينفذه 
الكيان  هذا  على  سيجلب 
يتحمله،  أن  يستطيع  ال  جحيما 
وسيكون هذا األمر بداية حرب 

حترير حقيقية«.
جانب  »إىل  وقوفه  وأعلن 
اخليارات  يف  الثالثة  الرؤساء 
الوطنية اليت اختذوها، خصوصا 
الدفاع  جملس  قرارات  جلهة 
»اجليش  داعيا  األعلى«، 
أهبة  على  ليكون  اللبناني 
ومن  املقاومة  وكذا  االستعداد 
يعرف  حتى  الشعب،  ورائها 
ورائه  ومن  الصهيوني  الكيان 

أن لبنان مل يعد ضعيفا ولقمة 
جبيشه  قويا  بات  بل  سائغة، 
ومقاومته وشعبه، يستطيع أن 
على  وحيافظ  عدوان  أي  يصد 

احلقوق«.
السياسية  القوى  وطالب 
يف  »باالبتعاد  اللبنانية 
عن  األقل  على  املرحلة  هذه 
وتصعيد  السياسية  املناكفات 
االنتخابات  وقع  على  اخلالفات 
إىل  حيتاج  الوضع  ألن  املقبلة 
اصطفاف مجيع القوى إىل جانب 
واحدا  صفا  البعض،  بعضها 
الصهيوني  العدو  مواجهة  يف 
وهذه  ببلدنا،  الشر  يريد  الذي 
الوصول  عليه  تسهل  اخلالفات 

إىل أهدافه العدوانية«.

جتمع العلماء: لبنان بات قويا جبيشه ومقاومته وشعبه 
ويستطيع أن يصد أي عدوان وحيافظ على احلقوق

تجمع العلماء

صدر عن الدائرة اإلعالمية يف »القوات اللبنانية« البيان اآلتي:
ورد يف  ما  ان  اللبنانية«  »القوات  اإلعالمية يف  الدائرة  »تؤكد 
األوىل...دائرة  »بريوت  عنوان  حتت  إبراهيم  رىل  الزميلة  مقالة 
احملرجني« وحتديدا الشق املتعلق بـ«القوات اللبنانية« غري دقيق 
وال يعكس واقع احلال، وتتمنى الدائرة من إبراهيم وكل الزمالء 

استقاء املعلومات من مصادرها األساسية.

القوات: الستقاء املعلومات من مصادرها األساسية
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انعقد  الذي  الوزراء  جملس  اقر 
اخلميس  االول  امس  ظهر  بعد 
رئيس  برئاسة  بعبدا  قصر  يف 
عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية 
املياه  مؤسسات  يف  التعيينات 
ووزارة الثقافة واملكتبة الوطنية 
ومستشفى الكرنتينا، واستحداث 
بلدا،   28 فخرية يف  قنصلية   43
رئيس  برئاسة  جلنة  شكل  كما 
احلريري  سعد  الوزراء  جملس 
بشؤون  املرتبطة  املسائل  لبحث 

املرأة.
وقد سبق اجللسة خلوة بني رئيس 
اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء 
مت يف خالهلا استعراض املواضيع 

املدرجة على جدول االعمال.

الوزير اوغاسبيان
الوزير  تال  اجللسة،  انتهاء  وبعد 
فقال:«عقد  مقرراتها  اوغاسبيان 
األسبوعية  الوزراء جلسته  جملس 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  برئاسة 
وحضور الوزراء الذين غاب منهم 
ويعقوب  محادة  مروان  الوزيران 

الصراف.
فخامة  رحب  اجللسة  مستهل  يف 
حتدث  ثم  بالوزراء  الرئيس 
األمريكية  الوفود  زيارات  عن 
وزير  مبساعد  بدءا  بريوت  إىل 
األدنى  الشرق  لشؤون  اخلارجية 
ثم  ساترفيلد،  ديفيد  السفري 
ريكس  اخلارجية  وزير  زيارة 
»البحث  ان  قائال  تيلريسون، 
بني  الثنائية  العالقات  تناول 
الربية  احلدود  ومسألة  البلدين 

والبحرية اجلنوبية«.
املوقف  »كان  فخامته:  وأضاف 
جلهة  وموحدا  واضحا  اللبناني 
للوصول  جهود  أي  توفري  عدم 
إىل حلول من خالل عدة مقرتحات 
الوزير  فيها.وكان  التداول  مت 
ومتفهما  مصغيا  تيلريسون 
اللبناني من كافة جوانبه  للوضع 
السيما مواقف األطراف اللبنانيني 

من املواضيع املطروحة.
أنه  إىل  الرئيس  فخامة  وأشار 
الوضع  األمريكي  الوزير  مع  أثار 
يف  »األونروا«  لوكالة  احلالي 
ضوء قرار واشنطن خبفض نسبة 
مساهمتها يف ميزانيتها من 364 
مليون دوالر إىل حدود 60 مليون 
على  معظمها  يف  تصرف  دوالر 
والضفة  غزة  يف  الفلسطينيني 
هذه  استعمال  ميكن  وال  العربية 

األموال يف لبنان وسوريا.
هذا  »أمام  فخامته:  وأضاف 
نفسها  األونروا  ستجد  الواقع 
جمربة على تقليص نشاطاتها يف 
لبنان بشكل جذري أو وقفها كليًا 
قبل حلول الصيف وهذا من شأنه 
أن يهدد تأمني التعليم لـ38 ألف 
تابعة  ومعاهد  مدارس  تلميذ يف 
الصحية  الرعاية  تأمني  لألونروا، 
األولية يف 27 عيادة، ومساعدات 
الضمان االجتماعي لـ61 ألف الجئ 

يعيشون حتت خط الفقر.
ينضب  سوف  آذار  أواخر  ويف 
للمساعدات  الطوارئ  صندوق 
على  توزع  اليت  احليوية  النقدية 
من  أتوا  فلسطيين  الجئ   32500
إن  لبنان.  يف  يقيمون  سوريا 
عنها:  سينجم  التطورات  هذه 

االستقرار،  على  سلبية  تأثريات 
املخيمات.  يف  واضطرابات 
وأمين  إنساني  بعد  له  املوضوع 
وزير  نظر  لفت  لقد  خطري. 
دقة  إىل  األمريكية  اخلارجية 
استقرار  على  وتأثريه  األمر  هذا 

لبنان«.
لزيارة  الرئيس  فخامة  عرض  ثم 
 IMF بعثة صندوق النقد الدولي
الوضع  دقة  إىل  لفتنا  الذي 
العجز  حجم  جلهة  خاصة  املالي 
وضرورة تقليصه. وقال فخامته: 
العجز:  هلذا  اسباب  »هناك 
واالقتصادية  املالية  السياسات 
والفساد  واهلدر  الكهرباء  ونزف 
مؤسسة  تكون  ان  من  وبداًل 
مؤسسة  أصبحت  راحبة  الكهرباء 
اليت  اخلطط  من  بالرغم  خاسرة 
بسبب  تنّفذ  مل  واليت  وضعت 
التجاذبات السياسية. أما مكافحة 
دورا  فيلعبان  والفساد  اهلدر 
ال  أنه  كما  العجز  لتخفيف  مهما 
إقرار  دون  من  االستمرار  ميكن 
وحذرت  سبق  حيث   2018 موازنة 
من التأخري منذ شهر آب املاضي 
بدراسة  املباشرة  واملطلوب 
املوازنة وإقرارها يف اسرع وقت 

ممكن«.
الرئيس  فخامة  تناول  ذلك  بعد 
فدعا  عامة،  حياتية  شؤونا 
الالزمة  االستعدادات  بدء  إىل 
الغاز  استعمال  من  لالستفادة 
الذي يفرتض أن يبدأ بعد سنتني 
ومنها استعمال السيارات العاملة 
على الغاز واليت حتد من األضرار 
على البيئة وكلفتها أقل وسعرها 
له  أنه سبق  إىل  واشار  أرخص. 
عندما كان رئيسا لتكتل التغيري 
باقرتاح  تقدم  أن  واإلصالح 
على  سيارات  الستقدام  قانون 
الغاز واملازوت األخضر املستعمل 
بد  وال  العامل،  عواصم  كل  يف 
ونأمل  االقرتاح  هذا  درس  من 

إقراره.
أن  إىل  الرئيس  فخامة  ولفت 
واملعدالت  املناخي  »التغيري 
املتساقطات  لكميات  املتدنية 
شح  إىل  ستؤدي  عام  بشكل 
املقبل.  الصيف  يف  باملياه 
وطلب من وزارة الطاقة واملياه 
ملواجهة  الالزمة  االجراءات  اختاذ 
تفاقمه  املتوقع  الوضع  هذا 
خالل  من  القادمة  السنوات  يف 
االصطناعية  والبحريات  السدود 

وضبط هدر املياه«.
يف  الرئيس  فخامة  وتطرق 
الرتبوي  املوضوع  إىل  مداخلته 
معاجلة  يف  االسراع  إىل  داعيًا 
لو  متمنيًا  القطاع،  هذا  مطالب 
أن وزير الرتبية والتعليم العالي 
معه  للبحث  اجللسات  يف  شارك 
يف ما آلت إليه االتصاالت حول 
حترك املعلمني ومواقف املدارس 

وجلان األهل.
وبالنسبة إىل مطالب قطاع النقل 
لفت فخامته إىل ضرورة االسراع 
يف البحث يف مطالبهم ألن قطاع 
كان  الذي  اإلضراب  أرجأ  النقل 

أعلنه على هذا األساس.
مداخلة الرئيس احلريري

ثم حتدث دولة الرئيس احلريري 
زيارة  اىل  بالنسبة  انه  فقال 

جملس الوزراء اقر تعيينات يف مؤسسات ووزارات واستحدث 43 قنصلية 
عون: تيلريسون كان مصغيا ومتفهما للوضع اللبناني وملواقف االطراف اللبنانيني

مجلس الوزراء منعقدا يف بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية

والسفري  تيلريسون  الوزير 
فخامة  اعلنه  ما  فإن  ساترفيلد، 
الرئيس يف كلمته يعكس موقف 
لبنان الذي مت االتفاق عليه خالل 
وفخامته  ضمين  الذي  االجتماع 
النواب.  جملس  رئيس  ودولة 
احلريري  الرئيس  دولة  وتناول 
موضوع زيارة بعثة صندوق النقد 
الدولي IMFاىل لبنان واملالحظات 
اليت اوردتها على الوضعني املالي 

واالقتصادي يف البالد.
ان  اىل  الرئيس  دولة  واشار 
ارقام  من   20% نسبة  خفض 
احد احللول املقرتحة  املوازنة هو 
يبقى يف  املستدام  احلل  ان  اال 
القيام  جيب  اليت  االصالحات 
جتنبها.  ميكن  ال  واليت  بها 
هذه  ندفع  اننا   « دولته:  وقال 
عن  لرية  مليار   2700 حنو  السنة 
الكهرباء، اي بزيادة مقدارها 600 
الفائتة،  السنة  عن  لرية  مليون 
الن اخلطة اليت وضعناها لتحسني 
كذلك  تنفذ.  مل  القطاع  هذا 
ضرورية  اخرى  اصالحات  هناك 
القوانني  يف  تعديالت  تتطلب 
الكهرباء  بقطاع  يتصل  ما  ومنها 
من  وغريهما.  االتصاالت  وقطاع 
الضروري- اضاف دولة الرئيس- 
وارساهلا  التعديالت  هذه  اجناز 
اىل  وسأدعو  النواب  اىل جملس 
الوزراء  جمللس  خاصة  جلسة 
لدرس هذه التعديالت النه حسب 
مؤشرات صندوق النقد الدولي، 
احمللي  الناتج  من  املدخول  فإن 
لو  فيما   5% يرتفع  ان  ميكن 
وبعد  االصالحات،  بعض  اعتمدنا 
يتحسن  ان  ميكن  سنوات  مخس 

الوضع كليا.«
وتابع دولة الرئيس:« ان ما نقوم 
به من اصالحات سيعود بالفائدة 
وخيفف  اقتصادنا  ويطور  علينا، 
بالدنا،  يف  احلاصل  النزف  من 
باريس  مؤمتر  يف  ويساعدنا 
حيال  املستثمرين  جتاوب  جلهة 
املشاريع اليت ستقرتحها احلكومة 
االقتصادية  التحديات  ملواجهة 

اليت تنتظرنا.«
دعا  املوازنة،  مشروع  وعن 
على  الرتكيز  اىل  الرئيس  دولة 
املسائل  على  الصرف  يكون  ان 
االسرتاتيجية االساسية واحلد منه 

يف ما يتعلق باالمور الثانوية.

الوزراء  جملس  باشر  ذلك،  بعد 
معظم  فأقر  اعماله  جدول  درس 

البنود الواردة فيه، وابرزها:
الصمد  علي  الدكتور  تعيني   -

مديرا عاما لوزارة الثقافة.
عكره  حسان  الدكتور  تعيني   -

مديرا عاما للمكتبة الوطنية.
جربان  يوسف  جان  تعيني   -
ومديرا  االدارة  جمللس  رئيسا 
بريوت  يف  املياه  ملؤسسة  عامًا 

وجبل لبنان.
- تعيني رزق جرجس رزق رئيسا 
عاما  ومديرا  االدارة  جمللس 

ملؤسسة مياه البقاع.
ضاهر  صالح  وسيم  تعيني   -
ومديرا  االدارة  جمللس  رئيسا 

عاما ملؤسسة مياه اجلنوب.
- تعيني خالد بركات عبيد رئيسا 
اعاما  ومديرا  االدارة  جمللس 

ملؤسسة مياه الشمال.
علوية  حسن  سامي  تعيني   -
ومديرا  االدارة  جمللس  رئيسا 

عاما ملؤسسة مياه الليطاني.
القوات  وزراء  اعرتض  وقد 
اللبنانية على عدم عرض االمساء 
مع  الوزراء،  جملس  على  مسبقا 

موافقتهم على آلية التعيينات.
قنصلية   43 استحداث  مت  كما 
اىل  اضافة  بلدا،   28 يف  جديدة 
اقرت سابقا.  كانت  52 قنصلية 
وزارية  جلنة  تأليف  مت  كذلك، 
لبحث  الرئيس  دولة  برئاسة 
بشؤون  املرتبطة  املسائل  كل 

املرأة.«

حوار مع الصحافيني
اوغاسبيان  الوزير  بني  دار  ثم 

والصحافيني احلوار التالي:

اآللية  يف  رأى  البعض  سئل: 
املتبعة تهريبًا للتعيينات.

اقرت  اليت  التعيينات  ان  اجاب: 
وفقًا  متت  املياه،  مؤسسات  يف 
االشخاص  تقدم  ان  بعد  لآللية 
بالطلبات  تعيينهم  مت  الذين 
واملقابالت  االمتحانات  واجروا 

الالزمة.
سئل: هل مت حتديد موعد جللسة 

املوازنة؟
الرئيس  فخامة  اصر  لقد  اجاب: 
ودولة الرئيس على اجناز املوازنة 

وعلى  النيابية،  االنتخابات  قبل 
قبل  االمر  بهذا  االسراع  احلكومة 
النواب. وهذا  احالته اىل جملس 
قد يتطلب فتح دورة استثنائية 
ال  ما  وهو  النيابي،  للمجلس 
ودولة  الرئيس  فخامة  يعارضه 

الرئيس.
سئل: هل سيقرتح الوزير مروان 

محادة جلسة تربوية؟
السؤال  هذا  طرح  جيب  اجاب: 

على الوزير محادة.
جلسة  حتديد  سيتم  هل  سئل: 

تربوية يف وقت قريب؟
اجاب: هناك جلسة حيدد موعدها 

فخامة الرئيس ودولة الرئيس.
سئل: ماذا عن حراس االحراج؟

زعيرت  غازي  الوزير  طرح  اجاب: 
اهلل  شاء  وان  املوضوع،  هذا 
سيتم قريبًا اختيارهم وفق نتائج 
امنا جيب  املدنية،  اخلدمة  جملس 
حتديد االعداد. كما سيتقدم وزير 
مباريات  الجراء  بطلب  الزراعة 
اضافية لتغطية النقص احلاصل.

قرارات مجلس الوزراء
ومن ابرز قرارات جملس الوزراء:

مرسوم  مشروع  على  املوافقة   -
من   56 املادة  تعديل  اىل  يرمي 
تاريخ   3950 الرقم  املرسوم 
بنظام  املتعلق   1960/4/27

التعويضات واملساعدات.
اعتمادات  نقل  على  املوافقة   -
الدولة  المن  العامة  للمديرية 
تعيني  عن  ناجتة  نفقات  لتغطية 
املدنيني  مالك  يف  موظفني 

لديها.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
اخلارجية واملغرتبني تعيني سفراء 
يف اخلارج كسفراء غري مقيمني.

العامة  املؤسسة  انشاء  تعديل   -
الدارة مستشفى بريوت احلكومي- 
الكرنتينا وتعيني ميشال حنا مطر 
ومديرًا  االدارة  جمللس  رئيسًا 
جورج  الدكاترة:  وعضوية  عامًا، 
نصري  نقوال  الكعدي،  ابرهيم 
رباط، كريكور يراونت اجيديان، 

واحملامي حممد حممود ميوت.
جملس  طلب  على  املوافقة   -
على  املوافقة  واالعمار  االمناء 
اتفاقية قرض مع البنك االوروبي 
و500  مليون   68 بقيمة  للتثمري 
مياه  مشروع  لتمويل  يورو  الف 

الصرف الصحي يف حوض الغدير 
وتفويض رئيسه التوقيع عليها.

جملس  طلب  على  املوافقة   -
رئيسه  تفويض  واالعمار  االمناء 
التعاون  اتفاقية  على  التوقيع 
البنك  مع  التقنية  للمساعدة 
جدوى  لدارسة  للتثمري  االوروبي 
نظم  وتوسيع  حتديث  مشروع 
الصرف  مياه  ومعاجلة  جتميع 
هبة  تتضمن  صيدا  يف  الصحي 

عينية بقيمة 380 الف يورو.
جملس  طلب  على  املوافقة   -
على  املوافقة  واالعمار  االمناء 
والوكالة  الجل  البيع  اتفاقييت 
دعم  مشروع  لتمويل  العائدتني 
ضمن  لبنان  يف  الصحي  القطاع 
امليّسرة  املالية  الدولية  املبادرة 
للتنمية  االسالمي  البنط  من 
وتفويض رئيس اجمللس التوقيع 

عليهما.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
تفويض  على  املوافقة  املالية 
القرض  حول  بالتفاوض  الوزير 
بقيمة  الدولي  البنك  من  املقّدم 
120 مليون دوالر امريكي لتنفيذ 
على  احلصول  تسهيل  مشروع 

اخلدمات الصحية.
اتفاقية  مشروع  على  املوافقة   -
متويل بني بعثة االحتاد االوروبي 
اللبنانية  واجلمهورية  لبنان  يف 
والبلديات  الداخلية  بوزارة  ممثلة 
العدالة  نظام  تطوير  بشأن 
الصلة  ذات  والعدالة  اجلنائية 
وتفويض  لبنان،  يف  باالحداث 
الوزير التوقيع عليها على سبيل 

التسوية.
مرسوم  مشروع  على  املوافقة   -
الربنامدج  ابرام  اىل  يرمي 
الثقايف  للتعاون  التنفيذي 
يف  )املوقع  ومصر  لبنان  بني 

.)2017/3/23
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
مذكرة  ابرام  والبلديات  الداخلية 
اجلمهورية  حكومة  بني  التفاهم 
مصر  مجهورية  وحكومة  اللبنانية 
اجملال  يف  للتعاون  العربية 
االمين املوّقعة يف القاهرة بتاريخ 

.2017/3/23
وزارة  عرض  على  املوافقة   -
البيئة املخطط التوجيهي احملدث 
املكبات  تأهيل  واعادة  الغالق 
واالجراءات  لبنان  يف  العشوائية 
واملوافقة  اخلطة،  هلذه  املرفقة 
على اجراء مباراة لتعيني الضابطة 

البيئية.
جملس  تكليف  على  املوافقة   -
مشروع  تلزيم  واالعمار  االمناء 
للمنطقة  التحتية  البنى  تطوير 
يف  اخلاصة  االقتصادية 

طرابلس.
مرسوم  مشروع  على  املوافقة   -
املواصفات  اعتماد  اىل  يرمي 
النفط  العائدة لقوارير مادة غاز 
املواد  من  املصنعة  املسيل 
وجتهيزاتها  املعدن  من  املركبة 
واعطائها صفة االلزام القانوني.

مرسوم  مشروع  على  املوافقة   -
يرمي اىل تعديل جزء من املخطط 
جديتا  ملنطقة  العام  التوجيهي 
املصدق  زحلة(  )قضاء  العقارية 
تاريخ   3845 رقم  باملرسوم 

 .2000/9/18
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*يمكن القول، إنه ومنذ نهاية الحرب يف أوائل التسعينيات، ينقسم 
تاريخ الشارع إىل مرحلتني

* يف مطلع التسعينيات أكمل الشارع نهوضه، وتمركزت فيه بعض 
العربات لبيع الحلويات العربية والكعك

هذا  وأبنية  سنوات،  أربع  أو  ثالث  ومنذ  أنه  األمر  يف  الجديد   *
الشارع القديمة ــ نسبيًا ــ تواجه عمليات هدم

هو شارع »حسن كنج« حبسب سجالت البلدية الرمسية، لكنه شارع 
قصر  عن  عبارة  كله  الشارع  اجلميع.  إىل  بالنسبة  األسعد  أسعد 
اإلقطاعيني  األسعد  آل  أفراد  أحد  )وهو صهر  األسعد  أسعد  بناه 
القصر  إىل  ُنسب  كله  الشارع  اخلمسينيات.  بداية  يف  للمناسبة( 
ذهب  احلرب،  بعد  التسمية.  وبقيت  اإلقطاع،  ذهب  اإلقطاعي. 

الشارع، وحدثت التحوالت
كان العقار الذي بين عليه قصر أسعد األسعد النقطة األقرب إىل 
عالقة  هلا  ألسباب  اجلنوبية.  الضاحية  سكان  إىل  بالنسبة  بريوت 
بـ«الزعامة«، اختذ شارع حسن كنج اسم أسعد األسعد، وهذا سبٌب 
وبعلبك  البقاع  أهالي  نزح  بعدما  ثاٍن:  سبٌب  الشارع.  لنشأة  أول 
واجلنوب إىل الضاحية، صاروا جيتمعون ويتالقون يف فسحة إىل 

أحد جوانب القصر )الذي بيع يف ما بعد عدة مرات(.
هكذا صار املكان حمطة لركوب »البوسطة« أو السيارات املتجهة 
إىل اجلنوب والبقاع، حبسب خمتار منطقة الشياح أسعد كنج. لكن، 
ت األحوال. الشارع مل يبق على حاله. مساحة كبرية منه كانت  تغريرّ
وبعض  والفجل  البقدونس  فيها  يزرع  زراعية،  أراض  عن  عبارة 
األنواع األساسية من اخلضر، يبيع أصحابها احملاصيل ويعتاشون 
من خالل املردود الذي تؤمنه. يف احلقيقة، مل يبق من شارع األسعد 

يف الشياح سوى القليل. ومن هذا القليل: امسه.
إىل أي درجة تغريت حال أهل شارع أسعد األسعد املادية، وكيف 

امتلكوا ذهنية تشجعهم على اللجوء إىل املصارف بهذه السرعة؟

وّلت أيام الـ»وان دوالر«
خالل فرتة احلرب األهلية، كان الشارع خط متاس ميتلئ باملتاريس 
اليت شهدت على رمايات القنص املتبادلة. ميكن القول إنه، منذ 
إىل  الشارع  تاريخ  ينقسم  التسعينيات،  أوائل  يف  احلرب  نهاية 

مرحلتني.
احلياة  وإعادة  النهوض  مرحلة  هي  منها،  بد  ال  كان  اليت  األوىل 
إىل الشارع بعدما كانت معدومة، عرب بعض احملال اليت بدأت تبيع 
يتذكرون  القدامى  الشارع  للناس. سكان  جدًا  األساسية  احلاجات 
احلرب،  انتهاء  بعد  مباشرة  أبوابه  فتح  الذي  الدين«  »عز  سناك 
الفرتة،  تلك  يقدمه. يف  الذي  البطاطا  وكان مشهورًا بسندويش 
درجت موضة حمال الـ«وان دوالر« اليت كانت قد بدأت باالنتشار 
الوقت. حمال  الضاحية اجلنوبية، والقت جناحًا كبريًا يف ذلك  يف 
لت  وتعطرّ احلرب  قبل  موجودة  كانت  اليت  الدكاكني،  أو  السمانة، 
بفعل احلرب، عادت أيضًا وإن بصخب أقل. من معامل الشارع أيضًا، 
مدرسة الغندور الرمسية اليت مت ترميمها. يف مطلع التسعينيات، 
أكمل الشارع نهوضه، ومتركزت فيه عربات لبيع احللويات العربية 

والكعك.
مالحظة لطيفة يقوهلا حالق احلي: كان مقصودًا من قبل عدد من 
انتهاء احلرب. جاؤوا  الرمانة يف السنوات األوىل من  سكان عني 
سريعًا ومل ينتظروا التفاهمات والتحالفات. يعرفون الطريق أكثر 

من اجلميع.
أن  إىل  بوضوح  تشري  ــــ  اآلن  حتى  املستمرة  ــــ  الثانية  املرحلة 
»جمتمع أسعد األسعد« جمتمع خصب لدراسة أثر التطور الرأمسالي 
ما خيص  كبري يف  تغريرّ  عن  نتحدث  بالضواحي.  يف شارع شعيب 
يف  النحو  هذا  على  تصنيفها  ميكن  اليت  أو  الضخمة،  املشاريع 
الضواحي أو على األطراف. نتحدث عن انتشار املصارف واملراكز 
بالصناعة  تكتفي  تعد  مل  اليت  الثياب  وحمال  الكبرية،  التجارية 
احمللية، واجتهت حنو االسترياد، من تركيا حتديدًا، إضافة إىل إعادة 
تغري  إحداث  جديد.  من  وكمالية  أساسية  بني  املتطلبات  تصنيف 

دراماتيكي يف وقت قياسي كهذا يستدعي توقفًا عنده.

تطور عمودي يف الحي األفقي
أبنية هذا  أربع سنوات، تواجه  أو  أنه، منذ ثالث  اجلديد يف األمر 
الشارع القدمية، نسبيًا، عمليات هدم بهدف إنشاء أخرى جديدة، من 
مون عليه أنه ذو مظهر أكثر  ذلك النوع العمالق الذي يفرتض القيرّ
ز  إبهارًا وحداثة. ما يعرفه سكان الضاحية عن ضاحيتهم، أن ما ميرّ
اح لفرتة طويلة هو مبانيها اليت ال تناطح السماء، وال تبالغ يف  الشيرّ
عدد طبقاتها. لطاملا شعر الناس هناك بأن هذا جيعل احلي أليفًا. 
لكن، بعد استطالع اآلراء يف الشارع، ال مفر من االعرتاف بأن هذا 

»تاميز سكوير« صغري يف الشياح

أسعد األسعد... ذهب اإلقطاع وبقي الشارع
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زينب إسماعيل

ميثل  قد  املباني  من  النوع 
ألنه  للناس،  جذب  عامل 
منهم،  أكرب  عددًا  يستوعب 
وهذا هم أساسي يف الفرتة 
مون  احلالية. وقد يضيف القيرّ
عن  شروحًا  آرائهم  يف 
شرحها  ميكن  ال  مواصفات 
أجنبية،  لغة  باستخدام  إال 
أصحاب  من  سعيًا  وذلك 
هذه املشاريع إلبهار الناس 
حجم  أن  احملصلة  جمددًا. 

الشارع بدأ يتقلرّص أيضًا.
وديع  مبنى  هناك  كان 
البنزين  حمطة  مبحاذاة 
املعروفة يف شارع األسعد، 
فرن  قاعدته  يف  استكان 
وحمل يبيع العصري. احملالن 
عنصرين  يشكالن  كانا 
يف  املشهد  من  أساسيني 
ووجودهما  السكان،  نظر 
البعض  بعضهما  مبحاذاة 
مألوف جدًا. لكن بعدما اختذ 
هو  حدث  ما  باهلدم،  القرار 

هو سهولة جذب فئة مل تسمح هلا الظروف خبوض عمليات اإليداع 
البيت  قرب  مصرف  وجود  واقع  فإن  وبالتالي  القروض،  وسحب 

ميثل مغامرة تستحق التجربة.
ال ميكن إنكار حقيقة أن امتالك حساب يف املصرف ضروري اليوم 
ألسباب عدة، لذلك، يثري وجود املصرف يف شارع األسعد )الذي 
من املفرتض أنه شعيب( االستغراب أقل من وجود منشآت أخرى 
أسعد  شارع  أهلِه.  وطبائع  الشارع  هوية  يف  حتواًل  بدورها  لت  مثرّ
األسعد هو منوذج عن غالبية الشوارع اليت كانت تتخذ طابعًا شعبيًا 
ليتغري يف ما بعد. يف الشارع، ميكن رؤية مدرسة تعلم فيها العديد 

من أهالي احلي يف طفولتهم، وقد حتولت إىل موقٍف للسيارات.

أثر البطالة املّقنعة
ـ وليلهم  عدد ال يستهان به من شبان شارع األسعد يقضون نهارهمـ 
بالنسبة  األبرز  النشاط  األكل من املطعم هو  الشارع.  ــ يف  غالبًا 
ويدخنون  يأكلون  الشارع.  يف  يومه  يقضي  أحد  ألي  أو  إليهم، 
السجائر واألراكيل ويضحكون بصوت عاٍل، وتقول أمهاتهم إنهم 
»ميألون احلي حبركتهم«. أما بالنسبة إىل الشابات، فإنهن ال يتخذن 
اليت  والقوانني  األعراف  الشبان بسبب  ثانيًا كما  بيتًا  الشارع  من 
حددتها بيئة الشارع الذكورية. وهذه أشياء مألوفة يف الضواحي، 

ويتشاركها سكان أسعد األسعد مع أقرانهم يف الضواحي.

Justin Bieber أحذية
أهل الشارع، عمومًا، يهتمون باملوضة. املالبس الرتكية اليت ُيدفع 
أيضًا  األوروبية  األحذية  حملية،  وغري  تركية،  ألنها  بسخاء  مثنها 
أي  فشيئًا.  شيئًا  Trendy، وكذلك االبتعاد عن حمالت »البالة« 
موضة جديدة تنتشر على إنستاغرام، إن كان هلا عالقة بالـ«ميك 
آب« أو باألزياء، فإنها ال تستغرق أكثر من يومني لرتاها »اليف« 
يف شارع األسعد، كالـ »conTouring« وأحذية املدعو جاسنت 
كما  الشبان  قبل  من  دائمة  متابعة  هناك  املاضية.  السنة  بيرب 
عمن  يقال  أن  ميكن  كان  فما  املوضة،  صيحات  ألحدث  الشابات 
الشارع  اليوم.  يقال  يعد  ورديًا، مل  قميصًا  أو  »تيشرت«  يلبس 

. يتغريرّ

فيالدلفيا وأشياء أخرى
يف شارع األسعد اليوم، أحد املطاعم املميزة نسبيًا، ذات اجلدران 
البيضاء الالمعة من اخلارج والداخل. ويعمل فيه موظفون يلبسون 
زيًا موحدًا، ويضعون أكياسًا يف رؤوسهم من أجل معايري النظافة. 
وال ميكن نسيان الفتته الكبرية اليت حتمل اسم املطعم، باإلنكليزية. 
الوجهة  بعدما كان احملل الذي يقدم »سندويشات املشاوي« هو 
ليدلل الشخص نفسه وعائلته، أصبح ميلك فرعًا يف شارع »بلس« 
مسؤواًل عن تأدية هذا الدور. الراشدون قبل الشبان يتهافتون على 
»الربغر« و«الفيالدلفيا« و«الستيك«. الطاووق ليس على املوضة، 
التوصيل.  البيت من خالل خدمة  ولكن طبعًا كل شيء يصل إىل 
املطعم يف نشاط دائم، وكراسيه غري املرحية ال ختلو من الزبائن.

رمبا  السرعة؟  بهذه  املصارف  إىل 
ت. لكن إىل حٍد كبري؟ علينا أن  تغريرّ
ال نغفل هنا أن املصارف ال تقوم 
تدرس  عبثي.  حنٍو  على  بنقالتها 
شارٍع  إىل  تنتقل  ثم  وختطط، 
معها.  احلياة  إليه  تنقل  ثم  ما، 
وباإلمكان مراجعة جتربة بدارو، يف 
سياٍق متصل بهذه النقطة حتديدًا. 
املصارف تأتي باجلديد دائمًا معها.

إىل يمني البنك...
كفة،  يف  الشارع  هذا  يف  تغري  ما  كل  وضع  ميكن  مشهديًا، 
واملصرفان يف كفة أخرى. وجودهما ال يزال مستغربًا حتى اآلن. 
املصارف اليت متركزت يف شارع األسعد أبهرت سكانه، الذين كانوا 
مباشرة  نوعان.  والدعاية  املصارف.  لدعايات  ضحايا  أصبحوا  قد 
للفرد  تبني  مباشرة  غري  وأخرى  جهة،  من  الشاشات  تبثها  بدأت 
أهمية امتالك حساب مصريف من جهة أخرى. نتحدث عن كل ما حيث 

على االستهالك.
أو معارض السيارات،  الكهربائية،  لوا مثاًل حماًل يبيع األدوات  ختيرّ
أو كل هؤالء الذين يعملون يف خدمة املصارف، إذ يسهل التعامل 
معك عند امتالك حساب مصريف بهدف »التقسيط«، وكله بهدف 
راحة املواطن طبعًا، عدا عن »الربستيج« الذي ينتج من اقتناء بطاقة 

حساب مصريف آنذاك.
يف شارع األسعد، الشعيب، مصرفان ضخمان بعمارة مهيبة وموظفات 
يرتدين تنانري أنيقة، ويتحدثن باإلنكليزية. املصارف تصري معلمًا 
بسرعة. فإذا أردت طلب أي شيء »أونالين« مثاًل، أو أردت أن 
تدل عامل الديليفري إىل منزلك يف الشارع، عليك أن تقول مقابل 
القادم  وسيستدل  »البنك«،  ميني  إىل  الذي  املفرق  أو  »البنك« 

بسهولٍة تامة. استهالك باستهالك.
من  للمار  واملصرف طبعًا. ال ميكن  أونالين،  والتسوق  الديليفري 
أمام املصرف إال أن يتفحصه من الداخل حتى ولو كان مير من أمامه 
كل يوم. اختيار شارع أسعد األسعد دونًا عن باقي الشوارع إلنشاء 
مصرفني ليس اعتباطيًا، وأحد أهم األسباب اليت تقف وراء ذلك 

أهل الشارع، عمومًا، 
يهتمون باملوضة 
خاصًة املالبس 

الرتكية التي يـُدفع 
ثمنها بسخاء

اآلتي: استأجر صاحب الفرن حماًل صغريًا يف مبنى جماور، وانتقل 
حمل العصري إىل بناية أخرى يف الشارع، إىل حمل أصغر أيضًا. سلخ 

واحدهما عن اآلخر، واقتلع املبنى من الشارع.
ال ميكن للمار من أمام املصرف إال وأن يتفحصه من الداخل حتى ولو 

كان مير من أمامه كل يو
هم املشهد واملدينة، فلهم اهلل. الشارع الذي اعتاد  أما الذين يهمرّ
أيام  باجلنب، يف  والكنافة  واخلضر،  الزعرت  مناقيش  شراء  سكانه 
فيهما  والنشاط  املصارف،  أهم  من  مصرفان  فيه  أصبح  اللولو، 
شارع  أهل  حال  تغريت  درجة  أي  إىل  هو:  السؤال  النظر.  يلفت 
أسعد األسعد املادية، وكيف امتلكوا ذهنية تشجعهم على اللجوء 

تصوير مروان طحطح
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اقام القائم بأعمال سفارة خادم 
احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا 
الوزير املفوض مشعل الروقي 
اليوم مبقر السفارة يف كانبريا 
املبتعث  للطالب  تكرمييًا  حفال 
الذي  احمليميد  عبداهلل  بن  أمحد 
أسرتالي  مواطن  بإنقاذ  قام 
أنهار  أحد  الغرق يف  من  مسن 

مدينة ملبورن األسرتالية .
يف  باألعمال  القائم  وأشاد 
كلمة ألقاها خالل احلفل بشجاعة 
 ، املبتعث  السعودي  الطالب 
الشجاعة  اإلنسانية  ومبادرته 
لقيم  مشرفا  منوذًجا  وعدها   ،

سفارة اململكة بأسرتاليا حتتفي بالطالب السعودي 
الذي أنقذ مواطناً أسرتالياً من الغرق

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

يف  السعودي  اجملتمع  ومبادئ 
مد يد العون للمحتاجني .

احمليميد  الطالب  عرب  جهته  من 
عن شكره للقائم باألعمال على 
حفل التكريم ,مؤكًدا أن ما قام 
به ُيعرب عن القيم واملبادئ اليت 
السعودي  الشباب  عليه  تربى 

يف مملكة اإلنسانية .
كما ألقيت خالل احلفل كلمتني 
لوكيل وزارة التعليم األسرتالية 
وعائلة املواطن األسرتالي الذي 
مت إنقاذه عربوا فيها عن الشكر 
قام  اليت  البطولية  للمبادرة 
وتقديرهم  احملميد  الطالب  بها 

اجملتمع  ومبادئ  وأخالق  لقيم 
والشباب السعودي.

القائم  سلم  احلفل  نهاية  ويف 
الثقايف  وامللحق  باألعمال 
هشام  الدكتور  بأسرتاليا 
خداوردي شهادة تقدير للطالب 

املبتعث. 

»القاعدة«  تنظيم  زعيم  دعا 
أمين الظواهري مجاعة »اإلخوان 
إرهابية  امُلصفنة  املسلمني«، 
جديدة«  »بداية  إىل  مصر،  يف 
»أخطاء  من  فيها  تتخلص 
»اجلهاد  أن  مؤكدًا  املاضي«، 
»إسقاط  طريق  هو  امُلسلح« 

النظام«.
ونشرت مواقع جهادية متطرفة 
تابعة لـ »القاعدة«، كلمة ُمسجلة 
»ُبشرى  بعنوان  للظواهري 
النصر ألهلنا يف مصر«، حاول 
فيها استمالة »شباب اإلخوان« 
إىل  االنضمام  على  لتشجيعهم 

التنظيم املتطرف.
وأتت كلمة الظواهري بالتزامن 
»داعش«  خاليا  تهاوي  مع 
»القاعدة«،  وبروز  مصر،  يف 
الغربية  الصحراء  يف  خصوصًا 
حيث كشفت أجهزة األمن أواخر 
خالياها  أخطر  املاضي  العام 
تتبع  أنها  واتضح  امُلسلحة، 
ضابط  ويقودها  »القاعدة« 
الصاعقة الفار هشام عشماوي، 
تنظيمات  ظهور  عن  فضاًل 
العام  أواخر  سيناء  مشال  يف 

املاضي تتبع »القاعدة«.
»قيادات  إن  الظواهري  وقال 
الثورة  أن  تدرك  مل  اإلخوان 
النظام  تستأصل  أن  بد  ال 
الثورة  تنجح...  كي  )الفاسد( 
مع  قياداتها  تصاحلت  اليت 
نفسها  على  حكمت  اجليش 
اليت  القيادات  باإلجهاض... 
وزارة  لعناصر  األمان  منحت 
الداخلية، وتفاهمت مع قيادات 

شأن  من  وعّظمت  اجليش 
الشعب  ثورة  أضاعت  القضاء، 

املسلم«.
القيادات  »هذه  وأضاف: 
الداخلية  بنار  اليوم  تكتوي 
هذا  كل  والقضاء.  واجليش 
لكثري  إال  للجميع  واضحًا  صار 
زالت  ما  القيادات  هذه  من 
لتمنحها  أمريكا  رضا  تنتظر 
»هذه  وتابع:  أخرى«.  فرصة 
تنازلت  اليت  هي  القيادات 
واقتصرت  الشريعة  مطلب  عن 
على املطالبة بشرعية )الرئيس 
ثم  مرسي،  حممد(  املعزول 
أعداء  مع  منها  الكثري  حتالف 
إزاحة  مبطلب  واكتفوا  مرسي، 
عبد  احلالي  املصري  )الرئيس 
فقط«.  السيسي  الفتاح( 
ودعا »اجلميع إىل بداية جديدة 
املاضي«،  أخطاء  من  تتخلص 
حيكم  إسالمي  حكم  »إقامة  و 
احلقوق،  ويرد  بالشريعة، 
مند  للمستضعفني...  وينتصر 

أيدينا فهل من جميب؟«.
يف  السابق  القيادي  وقال 

اجلماعة اإلسالمية ناجح إبراهيم، 
إن بيان الظواهري يؤكد أنه ما 
ال  الواقع.  عن  »ُمنفصاًل  زال 
يعرف سوى التكفري والتفجري«، 
متوقعًا أن يكون البيان »إشارة 
يف  القاعدة  خاليا  إحدى  إىل 
بالتزامن مع  لبدء هجمات  مصر 
وأضاف:  الرئاسة«.  انتخابات 
حانقون  اآلن  اإلخوان  »شباب 
كبرية،  درجة  إىل  النظام  على 
ويتم شحنهم إىل درجة كبرية من 
وسائل اإلعالم التابعة للجماعة، 
والظواهري سعى إىل استغالل 
أن  أتوقع  ال  لكن  احلال،  تلك 

تلقى دعوته استجابة«.
انتقااًل  هناك  أن  إىل  وأشار 
»داعش«  تنظيم  »من  اآلن 
دخلوا  وَمن  »القاعدة«،  إىل 
»داعش« يقفزون من سفينتها 
إىل سفينة »القاعدة«، و »هناك 
اإلرهابية  العناصر  لنقل  مساع 
أفريقية،  اآلن إىل ليبيا ودول 
من  اإلرهاب  لنقل  تتم  وحركة 
آسيا إىل أفريقيا«. ولفت إىل 
النفسية  الظواهري  »عقدة  أن 
أمنيته  مصر.  يف  فشله  هي 
فيها،  شيئًا  يصنع  أن  الُكربى 
الفشل  املعنوية  ضعفه  ونقطة 

يف بلده«.
وكان فيديو لـ »داعش« كشف 
انضمام عمرإبراهيم الديب، ابن 
القيادي يف »اإلخوان« إبراهيم 
املتطرف  التنظيم  إىل  الديب، 
يف  خلية  تشكيل  كّلفه  الذي 
قوات  تقتله  أن  قبل  القاهرة، 

األمن.

نداء من الظواهري لشباب »اإلخوان« حيضهم على 
االلتحاق بـ »القاعدة«
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عن  اإلعالن  بريوت  بنك  يسّر 
متّلك مرييت هولدنغ ش.م.ل.، 
الشركة القابضة العائلية للسيد 
من   %4.5 نسبة  جاك سعادة، 
رأمسال  يف  العادية  األسهم 

املصرف.

شركة  من   %70 مرييت  ومتلك 
أبرز  إحدى  وهي   ،CMA CGM

شركات الشحن العاملية. 

تعليقًا على عملية التمّلك، صّرح 
مديرعام  إدارة  جملس  رئيس 
بنك بريوت د. سليم ج. صفري: 
املبادرة يف سياق  »تأتي هذه 
التوسعية،  بريوت  بنك  خطط 
مساهمينا  مع  نطمح  وإننا 
بريوت  ببنك  لإلرتقاء  وموظفينا 
انين على  أعلى.  إىل مستويات 
مرييت  مع  شراكتنا  بأن  ثقة 

هولدنغ ش.م.ل.، اليت تشاركنا 
ذات القيم والطموحات، ستخلق 
خيّولنا  بعد  صالبة  أكثر  أساسًا 
االستفادة من مزيد من الفرص 

العاملية«. 

جملس  رئيس  أعلن  جهته،  من 
 CMA جمموعة  مديرعام  إدارة 
CGM السيد رودولف سعادة: 
»من شأن هذا االستثمار اجلديد 
تطوير  يف  مرييت  دور  تعزيز 
خالل  من  اللبناني  االقتصاد 
رأمسال  يف  مهمة  حصة  متّلك 
مصرف لبناني بارز كبنك بريوت 
يف  أساسيًا  دورًا  يلعب  الذي 

منو لبنان«. 

على  معّلق  التمّلك  إن  مالحظة: 
الرقابية  السلطات  موافقة 

النهائية.       

بنك بريوت يعلن انضمام شركة 
مرييت العائلية القابضة جلاك سعادة 

كمساهم جديد يف املصرف 

شارك رئيس جملس إدارة بنك 
صفري  سليم  الدكتور  بريوت 
يف  املصرف  من  وفد  يرافقه 
مؤمتر الطاقة اإلغرتابية اللبنانية 
يف أبيدجان الذي نظمته وزارة 
الثاني  واملغرتبني يف  اخلارجية 
ساحل  يف  اجلاري  والثالث 

العاج.  

دعا  الذي  املؤمتر  افتتاح  ويف 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  إليه 
والذي  باسيل  جربان  األستاذ 
اللبناني  اإلقتصاد  وزير  حضره 
الصحة  ووزيري  خوري  رائد 
العاج  ساحل  يف  والصناعة 
اخلارجية  وزارة  عام   ومدير 
والقائم  العاج  ساحل  يف 
يف  لبنان  سفارة  يف  باألعمال 
خليل  األستاذ  العاج  ساحل 
حممد و السفراء املعتمدين يف 
رجال  من  وحشد  العاج  ساحل 
والفاعليات  اللبنانيني  األعمال 
واملصرفية  االقتصادية 
والتجارية والصناعية واإلعالمية 
يف  القطاعات  خمتلف  ميّثلون 
كلمة  كانت  االفريقية،  القارة 
لرئيس جملس إدارة ومدير عام 
بنك بريوت الدكتور سليم صفري 
عرب فيها عن فخر لبنان مبغرتبيه 
روحهم  بفضل  جنحوا  الذين 
الريادية وكّدهم ومثابرتهم يف 
أن يكّرسوا صورتهم يف عيون 
ومنوذج  للنجاح  كمثال  العامل 

للعصامية. 
إجنازات  على  صفري  أثنى  وإذ 
اللبنانيني يف ساحل العاج حيث 
االقتصاد  من   40% يديرون 
العاجي وقد جنحوا على مدى قرن 
من إنشاء مؤسسات كربى متّثل 
%8 من الناتج اإلمجالي احمللي، 
دعاهم إىل االستثمار يف لبنان، 
ال سيما يف القطاعات االنتاجية، 
وجه  تغيري  يف  املساهمة  وإىل 
األوان  »آن  االقتصادي.  لبنان 
االقتصادية  نهضتنا  لنعيش 
من  واملالية...  والصناعية 
لكي  األم  بلدكم  دعم  واجبكم 
يصبح بلد أحالمنا... كونوا ُبناة 
هذا التغيري، واجرؤوا على خلق 
أثبتوا  مجيعًا...  به  نفخر  لبنان 
للعامل أسره أن باستطاعتنا أن 
نشرق معًا«. وختم صفري بإبداء 
للوقوف  بريوت  بنك  جهوزية 
املغرتبني  اللبنانيني  جانب  إىل 
وتوظيف جهوده وخربته لدعمهم 
يف كل الظروف من خالل مكاتبه 

التمثيلية يف غانا ونيجرييا. 
وعلى هامش املؤمتر، استضاف 
الدكتور سليم صفري الذي يعّد 
اللبنانية  املصارف  من  مصرفه 
القارة  يف  العاملة  القليلة 
حشدًا  ضّم  عشاًء  األفريقية 
ورجال  املصرف  زبائن  من 
األعمال اللبنانيني العاملني يف 

أفريقيا.    

بنك بريوت يشارك يف مؤمتر الطاقة 
اإلغرتابية اللبنانية يف أبيدجان

صفري للمغرتبني: كونوا ُبناة 
التغيري... مستقبل لبنان بني أيدينا

مصافحة بني رئيس مجلس االدارة د, سليم  صفري واملساهم جاك سعادة

رئيس مجلس ادارة بنك بريوت د, سليم  صفري يلقي كلمته

كوينزالند تشهد ارتفاعا قياسيا 
اجلوية،  احلرارة  درجات  يف 
خبارية  غرفة  تشبه  جيعلها  ما 

.sAunA
احلرارة واجلو احلار يضربان مجيع 
املشرقة،  الشمس  والية  أحناء 
حيث وصلت حرارة الطقس اىل 
على  الثاني  لليوم  45.5درجة 

التوالي .
وبلغت احلرارة اجلوية ذروتها يف 
وصلت  حيث  الريفية  املناطق 
يف مدينة WindorAh النائية 
درجة  أعلى  وسجلت   45.5 إىل 
حرارة مسجلة خالل شهر شباط 
تسجيالت  بدأت  أن  منذ  فرباير 
عام  يف  رمسيا  اجلوية  األحوال 

.1887
ومن شأن األحوال اجلوية، اليت 
توقعها مكتب األرصاد اجلوية ، 
أن تسجل أرقاما قياسية خمتلفة 
بلغ  الوالية، حيث  على مستوى 
لشهر  القصوى  حرارة  معدل 
 45C At Wintonشباط فرباير

BArCAldine 44.5و يف
الوالية  عاصمة  يف  حتى 
اخنفضت  فقد   BrisBAne
احلرارة إىل 26.3 ليال، واستيقظ 
ال سونا  يشبه  ما  السكان يف 
الرطوبة  بلغت  حيث   sAunA

اجلوية 85 يف املئة
اجلوية  االرصاد  مكتب  ويتوقع 
BoM املزيد من الظروف احلارة 
منطقة  تشهد  وقد  والرطبة، 
جدا  حارا  جوا   JuliA Creek
حيث من املتوقع ان تصل درجة 
46درجة  اىل  القصوى  احلرارة 
ان  قبل  اخلميس  يوم  مئوية 

تنخفض قليال يوم اجلمعة.
ان  االرصاد  مكتب  عن  وورد 
حالة اجلو ال »غري املستقر« 
قد  احلرارة  درجات  والتغري يف 
من  املزيد  هبوب  اىل  يؤدي 
تسببت  وقد  هذا  العواصف، 
االحداث اجلوية التى وقعت ليلة 
االحد فى تعطيل خطوط الكهرباء 
تاركة آالف املنازل بدون طاقة 
باستطاعتهم  وليس  كهربائية 
اهلوائية  املكيفات  استعمال 

لتخفيف احلر.
باالضافة اىل ان الرطوبة اجلوية 
باحلر،  الناس  شعور  من  تزيد 
ومن املتوقع ان يستمر الطقس 
األسبوع  عطلة  حلني  حاله  على 
حيث تتوقع األرصاد اجلوية ان 
درجات  بضع  احلرارة  تنخفض 
اجلوية  الرطوبة  معدل  ويتدهور 

يوم اجلمعة.
املصدر: اس بس اس

والية كوينزالند تعيش يف 
»sauna« هذا األسبوع!

الفدرالية  احلكومة  اعلنت 
اعانات  مشروع  توسيع  عن 
لتشمل  النقدية  غري  السنرتلنك 
منطقة  وهي  جديدة  منطقة 
Goldfields يف والية غرب 
جملس  وافق  أن  بعد  أسرتاليا 
مشروع  مترير  على  الشيوخ 

القانون املقرتح.
يقوم  الربنامج،  هذا  ومبوجب 
من   %80 بوضع  السنرتلنك 
يتلقاها  اليت  االعانة  كامل 
ال   ، ائتمان  بطاقة  يف  الزبون 
نقدي  مبلغ  أي  سحب  يستطيع 
من  الزبائن  منع  بهدف  منها، 
صرف اعاناتهم على املشروبات 
الكحولية واملقامرة. ويتم حتول 
اىل  املتبقية  باملئة  العشرين 

حساب الزبون املصريف.
مثل  املناطق  بعض  وخضعت 
جنوب  والية  يف   CedunA
 eAst kiMBerley أسرتاليا و
لربنامج  أسرتاليا  غرب  يف 
جترييب لتقديم االعانات لزبائن 
بطاقات  طريق  عن  السنرتلنك 
ووافق  النقدية.  غري  االئتمان 
جملس الشيوخ على متديد فرتة 
حتى  املناطق  هذه  يف  التجربة 
العام  من  حزيران/يوليو  شهر 
نيك  أن دعم حزب  بعد   ،2019
مستقلون  وأعضاء  زينوفون 

مشروع القانون اجلديد.

وبناء على تصريح وزير اخلدمات 
 ،dAn tehAn االجتماعية 
تغيري  على  املشروع  ساعد هذا 
بشكل  االعانات  متلقي  حياة 
اتضح  أن  بعد  وجلي،  واضح 
انهم كانوا يف السابق ينفقون 
على  اعاناتهم  من  حوالي %50 
اآلن،  أما   ، واملقامرة  الكحول 
الوضع  تغرّي  قوله،  حبسب 
تنفق  األموال  هذه  وأصبحت 
واأللبسة  الطعام  على  فقط 

واجيار املنزل.
لكن حزب العمال عارض تطبيق 
مناطق  على  املشروع  هذا 
أدلة  يوجد  ال  انه  حبجة  جديدة 
كافية تشري اىل جناح املشروع 

بطاقة اإلعانات غري النقدية من سنرتلنك ستشمل مناطق جديدة!

السيناتور  وقال  وفعاليته. 
 douG CAMeron العمالي 
دقيق  لتقييم  حيتاج  حزبه  إن 
للموافقة على توسيع املشروع، 
خاصة وأن كلفة الربنامج وصلت 
حتى اآلن اىل 25 مليون دوالر ، 
أو 12 ألف دوالر لكل شخص.

الوزراء  لرئيس  بالنسبة  أما 
إن  فقال   ، تورنبول  مالكومل 
على  سيساعد  املشروع  هذا 
 ، آمنًا  مكانًا  اجملتمع  جعل 
العنف  حوادث  من  وسيقلل 
واألسى الذي يعاني منه بعض 
أخرى،  جهة  من  اجملتمع.  أفراد 
خماوف  عن  اخلضر  حزب  أعرب 
نيك  حزب  موافقة  من  عديدة 
زينوفون على مترير هذا القانون 
غري  البطاقات  مشروع  وتوسيع 
يعترب  اخلضر  وحزب  النقدية. 
طريقة  هو  املشروع  هذا  ان 
حبياة  بالتحكم  للحكومة  تسمح 
والذين  املهمشني  األشخاص 

يعانون من الفقر.

املصدر: اس بس اس

املهمة  الدورية  الفحوصات  من 
اليت تساعد على مكافحة سرطان 
عنق الرحم، هي املسحة الدورية 
عليها  املتعارف  الرحم  لعنق 
على  تساعد  واليت  سنتني  كل 

خاليا  او  التهابات  اية  استبانة 
عالجها  يتم  حيث  طبيعية،  غري 
ان  قبل  باكرا  استقصاؤها  أو 

تتحول اىل امراض قاتلة.
وغالبا ما ترتدد أو تتأخر النساء 
يف اجراء هذه الفحوصات ألسباب 
عديدة. لذا فان التقنية اجلديدة 
االختبارات  حتديث  على  قائمة 
حبيث يتوجب على النساء القيام 
بها كل مخس سنوات فقط يف 

حال كانت النتيجة جيدة.
لإلضاءة أكثر على هذا املوضوع 
حتدثت مجيلة فخري اىل الدكتور 
بداية  وسألته  بريش  أنطوان 
مسحة  باختبار  املقصود  ما 
من  نوع  انها  فقال  الرحم  عنق 
عنق  تصيب  اليت  االتهابات 
الرحم وقد متون مزمنة وبالتالي 
الرحم  عنق  بسرطان  تتسبب 
األخرية  السنوات  يف  ولكن 
يف  للبنات  التوعية  زيادة  ومع 
تراجعت  فقد  املوضوع  هذا 
بسبب  الصفر  اىل  مضاعفات 
والعالجات  الدورية  الفحوصات 

املبكرة والتوعية.
وأشار الدكتور باريش ان االختبار 
اجلديد هو أكثر دقة ويقوم على 
وضع العينة املأخوذة من اخلاليا 
القريبة من عمق الرحم يف سائل 
للكشف  وزرعها  لفحصها  خاص 
خاليا  أو  فريوسات  اي  عن 
مشوهة وبالتالي معاجلة ما تضرر 
الليزر.  بأشعة  احلرق  خالل  من 
ومن التقنيات اجلديدة انه ميكن 
بالعمر  الثالثني  فوق  ما  للنساء 
بأنفسهن  العينة  بأخذ  ان يقمن 

حتت اشراف طيب.
تبدأ  ان  ينبغي  الذي  العمر  اما 
النوع  هذا  باجراء  فية  النساء 
فهو  الصحية  االختبارات  من 
وتسعة  والعشرون  االربعة  عمر 
الطبيب  استشارة  ولكن  أشهر. 
هي ضرورية لتحديد ما يستثنى 
أو  صحية  ألسباب  النساء  من 

اجتماعية.
حديثه  باريش  الدكتور  وختم 
اختبار  اجراء  على  النساء  حبث 
الرحم بشكل دوري  مسحة عنق 
وتشجيعهن على تفادي األمراض 

واستشارة األطباء.

املصدر: اس بس اس

ما عليِك معرفته بالنسبة الختبار 
»مسحة عنق الرحم« اجلديد
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غيب املوت عمدة سيدني السابق 
ادارة  جملس  ورئيس  نيكوالس 

SBS سابقا نيكوالس شحادة .
مايكل  نيكوالس  السري  ولد 
اللبناني األصل، يف 15  شحادة 

تشرين ثاني 1926
شغل منصب عمدة مدينة سيدني 
و1975   1973 عامي  بني  ما 
الشرف  قاعة  يف  إمسه  انتخب 
األسرتالي  الركيب  إلحتاد  التابعة 
جملس  يف  املشاهري  قاعة  و 
الركيب العاملي. ويف عام 1985 
إعترب أحد أبرز مشاهري اإلداريني 

 وفاة السري نيكوالس شحادة عن 
عمر 92 سنة

أول  تشرين   20 يوم  الثانية 
.1973

عامًا،   28 وملدة  شحادة  شغل 
 Sydney« يف  عضو  منصب 
او   »CriCket Ground
االستاد الكريكيت اخلاص مبدينة 
دعوى  تلقى  عندما  سيدني، 
نو  والية  يف  الرياضة  وزير  من 
بوث،  كني  آنذاك  وايلز  ساوث 
اإلمناء.  جملس  عضو  ليصبح 
راعيا  الذي كان فيه  الوقت  يف 
وعضو  للركيب  راندويك  لنادي 
 Sydney« سيدني  نادي  جلنة 

.»turf CluB
جملس  عضو  منصب  وشغل 
 Sydney CriCket« أمناء 
Ground« من العام 1978 اىل 
2001 ورئيسة من العام 1990 اىل 
2001. وعند انتهاء مدة واليته، 
رئيسًا جمللس األمناء، اختري بني 
أفضل ثالثة ثالثني العبًا لتكريم 
امسه  بتعليق  الرياضة،  أبطال 
الركيب  العيب  أفضل  الئحة  على 

يف تاريخ مدينة سيدني.
رئيسًا  عني   1980 العام  يف 
للركيب،  اإلسرتالي  لالحتاد 
العام  لغاية  باملنصب  وإحتفظ 
أجرى  واليته  مدة  وخالل   ،1987
إصالحات وقوانني ادارية جديدة 
اىل  املفعول  سارية  تزال  ما 

اليوم
جتدر اإلشارة اىل ان زوجته هي 
السابقة  وايلز  ساوث  نيو  حاكم 

اللبنانية ماري بشري.
املصدر: اس بي اس

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 

الرياضيني يف اسرتاليا
يف بداية انطالقته وهو يف سن 
الشباب إجنذب نيكوالس اىل منط 
سيدني،.  يف  الرياضية  احلياة 
يف العام 1941 انضم إىل نادي 
الركيب راندويك واختري ألول مرة 
عندما  األول  الصف  يف  كبديل 
اخلامسة  سن  يف  يزال  ال  كان 
العام 1947 شارك  عشرة. ويف 

مع املنتخب األسرتالي للركيب
يف  شحادة  نيكوالس  عمل 
بيع  يف  اخلمسينات،  منتصف 
وأجهز  للحريق  املضادة  األبواب 

اإلنذار ملصلحة شركة
املناصب  يف  املهنية  حياته  بدأ 
العام 1962 نافس  العامة، ويف 
على  باعتباره عضو جملس حملي 
سيدني.  مدينة  جملس  انتخابات 
اإلصالح  مجعية  مع  نافس  ثم 
املدني، وهي مجعية غري منحازة 
ثم  انتخب  الضرائب«.  لدافعي 
ثانية من عام 1966  خدم لوالية 

.1967
انتخابات املدينة لعام 1969  يف 
نائبا  وأختري  أخرى،  مرة  نافس 
دور  له  وكان  سيدني،  لعمدة 
ترأست  اليت  اإلدارة  يف  فعال 
يف  مبا  باليس«  »مارتن  تطوير 
حدة  من  والتخفيف  جتميل  ذلك 

حركة املرور.
إنتخب نيكوالس شحادة ملنصب 
العام  يف  وذلك  سيدني  عمدة 
مت  رئاسته  مدة  وخالل   ،1973
الشهري- األوبرا  دار  افتتاح 

سيدني، من قبل امللكة اليزابيث 

 370 املثلية  الزجيات  عدد  بلغ 
خالل  أسرتاليا  يف  مسجاًل  عقدأ 
هلذا  الثاني  كانون  يناير  شهر 
نيو  والية  يف  منها   142 العام، 

ساوث ويلز وحدها.

ويذكر أن عدد الزجيات املثلية يف 
والية نيو ساوث ويلز بلغ 9% من 
جمموع الزجيات يف الوالية واليت 
مسجاًل  عقدًا   1602 اىل  وصلت 
دائرة  تصرحيات  حسب  وذلك 
األنباء  لوكالة  والوفيات  املواليد 

األسرتالية.

وباالنتقال اىل الواليات األخرى، 
جند أن عدد الزجيات املثلية وصل 
اىل 88 يف فكتوريا أما كوينزالند 
مثلي،  زواج  عقد   66 فسجلت 
من  السيدات  زجيات  منها  بلغت 

مثيالتهن ثلثي هذا الرقم.

عقد   45 سجلت  أسرتاليا  غرب   
عقد   687 أصل  من  مثلي  زواج 
جنوب  ويف  الوالية  يف  زواج 

زواج  عقد   25 ُسّجل  أسرتاليا 
بدورها  سجلت  تازمانيا  مثلي. 
10 عقود زواج ألشخاص مثليني 
كانون  من  التاسع  من  اعتبارًا 

الثاني يناير هلذا العام.

إحدى  كانت  سيدني  بلدية 
ساوث  نيو  والية  يف  بلديتني 
ومرافق  قاعات  بفتح  تقوم  ويلز 
األزواج  أمام  جمانًا  البلدية 
مراسم  بإمتام  الراغبني  املثليني 
هذا  من  واستفاد  القران،  عقد 
أزواج مع  العرض حلد اآلن ستة 
العلم أن اثنيت عشر زوجًا آخرين 
لبلدية  تابعة  قاعة  حبجز  قاموا 
سيدني لعقد قرانهم خالل الفرتة 

املقبلة.
رئيسة بلدية سيدني كلوفر مور 
األزواج  بإقبال  سعادتها  أبدت 
مراسم  امتام  على  املثليني 
والقاعات  احلدائق  يف  زواجهم 
يف املدينة وفق تصرحيات لوكالة 

األنباء األسرتالية.
املصدر: اس بي اس

9% من زجيات nSW الشهر 
املاضي »مثلية«!

أشارت تقارير جديدة اىل أن زعيمة 
هانسون  بولني  واحدة  أمة  حزب 
تريد ان ينتظر املهاجرون لفرتة 
اجلنسية  على  للحصول  طويلة 
من  التأكد  بهدف   ، األسرتالية 
اجلرائم  مرتكيب  من  ليسوا  انهم 

واثبات اخالصهم ألسرتاليا!

مشروع  بطرح  هانسون  وقامت 
قانون جديد يوم األربعاء املاضي 
انتظار  فرتة  متديد  اىل  يهدف 
الدائمة  االقامة  على  احلاصلني 
للتقديم على اجلنسية األسرتالية 
واحلصول عليها. وتريد ان تصل 
قبل  سنوات   8 اىل  الفرتة  هذه 

البدء بإجراءات اجلنسية.

مبوجب قانون اهلجرة لعام 1958 
وقانون اجلنسية األسرتالية لعام 
2007، على احلاصل على االقامة 
الدائمة أن ينتظر ملدة سنة واحدة 
من  بالتأكد  بعدها  ليقوم  فقط، 
اجلنسية  على  للحصول  اهليته 

األسرتالية.

فتحاول  الفدرالية،  احلكومة  اما   
قانون  مشروع  مترير  جهتها  من 
االنتظار  مدة  اطالة  اىل  يهدف 
مل  الذي  األمر   ، سنوات  ألربع 
صفوف  يف  كبريا  ترحيبًا  يلقى 
ويف  واملهاجرين.  السياسيني 
حال متت املوافقة على مترير هذا 
القانون، سيدخل حيز التنفيذ يف 
من  متوز/يوليو  شهر  من  األول 
العام حسب وزارة الشؤون  هذا 

الداخلية.

ومل تكتفي هانسون بتمديد فرتة 
االنتظار، بل تريد أيضًا ان يثبت 
احلاصل على االقامة الدائمة من 
متكنه من اللغة االنكليزية والذي 
به  تقدمت  اقرتاح  أيضا  هو 

احلكومة الفدرالية.

بولني  السيناتور  وأضافت   
املهاجرين  على  انه  هانسون 
االندماج  على  قدرتهم  اثبات 
والتمسك  األسرتالي  اجملتمع  يف 
اليت  والقيمة  األسرتالية  بالقيم 

سيضيفونها ألسرتاليا.
كبريا  جداًل  أثار  الذي  واالمر 
فيه  جاء  والذي  تصرحيها  هو 
احلصول  بني  فرق  يوجد  ال  أنه 
واجلنسية  الدائمة  االقامة  على 
الشخص  أن  سوى  األسرتالية، 
ان  بعد  التصويت  حبق  يتمتع 
بشكل  أسرتاليا  مواطنًا  يصبح 
رأيها،  وحبسب  لذلك،  رمسي. 
من  األشخاص  ميانع  أن  جيب  ال 

االنتظار هلذه الفرتة الطويلة.
املصدر: اس بي اس

هانسون تقرتح متديد فرتة 
احلصول على اجلنسية 
األسرتالية ملدة 8 سنوات

املؤسسات األسرتالية، من حكومية 
وإعالمية وجتارية وإنسانية، بني 
بها يف  األقل وثوقًا  املؤسسات 
العامل! هذا ما كشفه تقرير جديد 
حول  استفهام  عالمات  يرسم 
على  القّيمون  يّدعيه  ما  صحة 
احلياة العامة يف أسرتاليا، سواء 
كانوا من أهل السياسة أو قطاع 
أو  الرعاية االجتماعية  أو  األعمال 

اإلعالم.
الصادر  التقرير  هذا  صاحب 
هو  األربعاء  األول  أمس 
 edelman truSt مؤشر 
جُيري  الذي   Barometer
تتناول  سنوية  عاملية  دراسات 
الثقة مبؤسسات الدول منذ أكثر 

من نصف قرن.
على  الثانية  هي   2017 والسنة 
الثقة  فيها  ترتاجع  اليت  التوالي 
قاطبة  األسرتالية  باملؤسسات 
ما  امتداد  وعلى  كبري،  بشكل 
للبالد:  األربعة  باألعمدة  ُيعرف 
األعمال  اإلعالم،  السياسة، 

واجملتمع.
باحلكومة  الثقة  تراجع  وبلغ 
نقطتني  ودوائرها  األسرتالية 

بالعام  مقارنة  املاضية  السنة 
األسبق، إْذ اخنفضت نسبة الذين 
يثقون بها من 37% إىل %35. 
الذين  نسبة  اخنفضت  كذلك 
هذه  يف  األعمال  بقطاع  يثقون 
 %48 من  نقاط،  ثالث  البالد 
الثقة  تراجع  وبلغ   .%45 إىل 
ال  اليت  احلكومية  غري  باملنظمات 
تبغي الربح أربع نقاط، من %52 
يزال  فال  اإلعالم  أما  إىل %48. 
القطاعات  لناحية  احلضيض  يف 
إذ  البالد،  هذه  بها يف  املوثوق 
يف  املشاركني  من   %31 أعرب 
الدراسة عن عدم ثقتهم بوسائل 
كانت  فيما  األسرتالية،  اإلعالم 
األسبق  العام  يف  النسبة  هذه 

.%32
والذي  ذاته  التقرير  وحبسب 
 ،2017 العام  يف  بلدًا   28 مشل 
األسرتالية  املؤسسات  أن  تبنّي 
بها  ثقة  األقل  املؤسسات  بني 
مقارنة مبؤسسات الدول األخرى. 
القائمة،  وجاء اإلعالم يف أسفل 
اإلعالم  أن  التقرير  أظهر  إذ 
إعالم  أقل  ثاني  هو  األسرتالي 
موثوق به يف العامل، بعد اإلعالم 

األسرتاليون ال يثقون ال بإعالمهم وال سياسييهم وال 
شركاتهم وال منظماتهم اخلريية!

الرتكي.
هذا  صدور  تزامن  وللمفارقة، 
التقرير مع نشر شبكة aBC اليت 
متوهلا احلكومة الفدرالية، اعتذارًا 
من رئيس الوزراء األسبق كيفن 
راد، بعدما اتهمته بتجاهل نصائح 
باملخاطر املرافقة ملشروع تزويد 
للحرارة  بعوازل  املنازل  سطوح 
عندما كان يف احلكم، وهو مشروع 
أربعة أشخاص. وجاء  قضى فيه 
راد  قرر  بعدما   aBC الـ  اعتذار 

مالحقة هذه الشبكة أمام القضاء 
بتهمة االفرتاء وتشويه السمعة.

ع اإلعالم بالنشر وضغوط  هل َتَسرُّ
انتشار  السبق الصحايف وحتقيق 
االنرتنت  على  وواسع  سريع 
االجتماعي  التواصل  ووسائل 
وراء تراجع الثقة به؟ أم أن زمن 

البحث عن احلقيقة وىّل؟

SBS :املصدر
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اســرتاليا يف أسبوع

احللم  أن  اخبارية  تقارير  ذكرت 
هو  للبعض  اجلديد  االسرتالي 
تصميمها  واعادة  حافلة  شراء 
ما  بكل  وتهيئتها  الداخل  من 
احلياة  أسلوب  مع  يتناسب 

العصرية.
للبعض  مؤقت  خيار  هذا  ويعد 
ليمكنهم من توفري املال لشراء 

منزل.
وبالنسبة للبعض، يتسم العيش 
بقابليته  املفروشة  احلافلة  يف 
أحدهم  يسئم  فعندما  للتجديد. 
ينظر  اليت  نافذته  واجهة  من 
اليها كل صباح، سيستطيع ان 
يغريها باالنتقال اىل العيش يف 

مكان آخر يف أي وقت.
السيد مارك أتكينز هو مؤسس 
راكيب  حافالت  لتجديد  شركة 
التنقل  من  ليتمكنوا  األمواج، 
الساحلي.  اخلط  على  والسفر 
اعادة  على  الطلب  ان  ويقول 
الذين  من  احلافالت،  تصميم 
يرغبون يف العيش فيها، يزداد 

باستمرار.
يعمل  انه  أتكينز  السيد  ويذكر 

اآلن على اعادة تصميم وفرش 
قيمتها  تبلغ  كبرية  حافالت 

حوالي 20 اىل 50 الف دوالر.
تصميم  اعادة  تكلفة  وتبلغ   
السيد  ورشة  يف  احلافالت 
 20000 اىل   3500 بني  أتكينز 

ألف دوالر.
»أنا ال أنام اطالقا! هناك الكثري 
يريدون  الذين  االشخاص  من 
العيش  طريق  عن  املال  توفري 
أن  أحاول  وأنا  احلافالت،  يف 

أواكب الطلبات املتزايدة«.
وبالنسبة لقوانني الطرقات يف 
الوالية، فال يوجد قوانني يف نيو 
ساوث ويلز متنع هذه الرتتيبات 
تتمتع  احلافلة  طاملا  املعيشية، 
حبالة جيدة وُتغري من مكانها كل 

يومني.
يتمتعون  أنهم  البعض  ويذكر 
يف  والعيش  التنقل  حبرية 
اىل  باستمرار  جديدة  أماكن 
جيعل  مما  املال  ادخار  جانب 

منها جتربة تستحق العناء.

املصدر: اس بي اس

سكان سيدني يتجهون للعيش يف 
حافالت مفروشة
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ختتلف قوانني تشريع االجهاض 
الواليات  حبسب  أسرتاليا  يف 
وعلى  املختلفة  واملقاطعات 
فإّن  السائد  االعتقاد  عكس 
االجهاض ليس قانونيًا يف كل 

الواليات االسرتالية.
اليكم هذه احلقائق:

والية  يف  قانوني  االجهاض   -
احلصول  ويسهل  فكتوريا 
املساعدة  الطبية  اخلدمات  على 

للقيام به.
مترر  مل  فكتوريا،  بعكس   -
كوينزالند  و   NSW من  كل 
تشرع  قوانني  أسرتاليا  وجنوب 
حتى  أو  اآلن  حتى  االجهاض 
جرمًا  االجهاض  اعتبار  لعدم 
ويسمح باإلجهاض يف كوينزالند 
يف احلاالت اليت تستدعي محاية 
املرأة من خماطر جسدية ونفسية 

خطرية.
عدة   NSW برملان  حاول   -
تلغي  قوانني  مترير  مرات 
مشاريع  ولكن  االجهاض  جتريم 

القوانني كانت دائمًا تسقط.
- يف تازمانيا، مت اغالق املركز 
يقوم  الذي  الوحيد  الطيب 
ان  يعين  ما  االجهاض  بعمليات 
فيها  للنساء  تركت  تازميانيا 

يف  تكون  قد  حمدودة  خيارات 
متناول اليد من حيث التكلفة.

حول  النقاش  يشهد  ما  عادة 
األسرتاليني  انقسام  االجهاض 
 pro choice معسكري  بني 
الذين  هؤالء  أي   pro life و 
وحقها  املرأة  حرية  يؤيدون 
ستبقي  كانت  اذا  ما  باختيار 
الذين  وهؤالء  ال  أم  اجلنني 
لكافة  احلياة  حبق  يؤمنون 
تكمن  احلقيقة  ولكن  األجنة. 
بأن  النفسيني  اخلرباء  حبسب 
باملرأة  تدفع  قد  كثرية  عوامل 
الختيار اجهاض جنينها وال يعترب 
اختيارها لإلجهاض أنها ال تؤيد 

منح اجلنني فرصة باحلياة.
السائد،  االعتقاد  وبعكس   
االجهاض  أن  الدراسات  تؤكد 
املرأة يف  على خصوبة  يؤثر  ال 

املستقبل.
مادة  يعترب  االجهاض  موضوع 
اخلاطئة  لالعتقادات  دمسة 
متاح  خيار  االجهاض  ان  ومنها 
يف املستشفيات حول اسرتاليا 
يف  متاح  اخليار  هذا  أن  إأّل 
ويف  الشمال  أراضي  مقاطعة 

املستشفيات احلكومية.
املصدر: اس بي اس

االجهاض ليس قانونياً يف كافة 
الواليات األسرتالية!

الكنيسة  ان  عن  الكشف  مت 
فكتوريا  والية  يف  الكاثوليكية 
حكومية  الغري  املؤسسة  هي 
األغنى من حيث قيمة املمتلكات 
صحة  بذلك  لينفى  هلا  التابعة 
خرب ان الكنيسة عاجزة ماديًا عن 
دفع تعويضات لضحايا التحرش 
يد  على  األطفال  من  اجلنسي 

قساوستها.
قامت  موسع  حتقيق  وبعد  هذا 
نشرت   fairfax Media به 
أن  تبني  امس  يوم  نتائجه 
للكنيسة ممتلكات تقدر قيمتها 
بـ 30 مليار دوالر حول اسرتاليا 
قيمة  جممل  سيكون  حني  يف 
مليار   9 للضحايا  التعويضات 
اهليئة  قدرت  حني  يف  دوالر 
امللكية قيمة ممتلكات الكنيسة 
مليون   $109 بـ   2014 عام 

فقط.

قيمة  تراوحت  وقد  هذا 

دفعتها  اليت  التعويضات 
الكنيسة قبل عشرين عام ليصل 

اقصاها إىل 35000 دوالر.
وحبسب األرقام الرمسية تسجل 
 Good جبمعية  ضحية   600
اليت   faith fouNdatioN
التحرش  ضحايا  بدعم  تعنى 
رجال  ايدي  على  اجلنسي 

الدين.
بإطالق  احلكومة  وستقوم  هذا 
للضحايا  التعويضات  برنامج 
ابتداًء من األول من متوز يوليو 
املقبل بعد ان كانت التعويضات 
احدى التوصيات اليت وردت يف 
تقرير اهليئة امللكية نهاية العام 

املاضي.
مؤخرًا  فقامت  الكنيسة  أّما 
الواليات  يف  احلكومات  حبث 
االنضمام  على  واملقاطعات 
بتوصيات  والعمل  للربنامج 

اهليئة.
 املصدر: اس بي اس

ثروة الكنيسة الكاثوليكية يف 
اسرتاليا تقدر بـ 30 مليار دوالر

حامل  سيدة  وفاة  خرب  أثار 
للدغة  تعرضها  بعد  وجنينها 
منطقة  يف  منزهلا  يف  أفعى 
والية  يف   Meekatharra
حيث  كبريًا  حزنًا  أسرتاليا  غرب 
تعرضت  العشرينية  السيدة  أن 
عائلتها  وأخربت  أفعى  للدغة 
قد  كانت  ولكنها  الفور  على 
فارقت احلياة هي وجنينها بعد 

أن وصلت املستشفى.

أما عن لدغات االفاعي وخطرها 
فهو  احلوامل  السيدات  على 
أكرب وأشد خطرًا منه على باقي 
الناس حبسب ما يقول اخصائيو 
أن  حيث  والتوليد،  النسائية 
احتمالية الوفاة من لدغة االفعى 
يزيد بشكل كبري لدى السيدات 
والسبب  غريهن  من  احلوامل 
عند  الدم  ضغط  ألن  يعود 
العادة  يف  احلوامل  السيدات 
عدم  يعين  ما  منخفضًا  يكون 
املواد  حتمل  على  اجلسم  قدرة 
يف  االفعى  تبثها  اليت  السامة 

اجلسم جراء اللدغة.
كما يشري االطباء إىل أن لدغات 
جدا  سامة  تكون  قد  االفاعي 
ويسمى  الفور  على  ومميتة 

باملوت  احلالة  هذه  االطباء 
 rapid collapSe' السريع 
وهو متعارف عليه بسبب لدغات 
االفاعي أكثر من أي نوع اخر من 

الكائنات احلية.
ومن املتوقع أن تكون السيدة 
نتيجة  وطفلها  اليت قضت هي 
لدغة  تعرضت  قد  احلادث  هذا 
أفعى ذات اللون البين موجودة 
 %60 حياة  وتهدد  الوالية  يف 
تقضي  قد  واليت  الناس  من 
دقيقة   30 بعد  االنسان  على 

تقريبًا.
عن  منا  العديد  يتساءل  وقد 
الطريقة املثلى للتعامل مع حالة 
طارئة نشهد فيها تعرض أحدهم 
ما  تعلمون  فهل  افعى،  للدغة 
هي اخلطوات األوىل اليت عليكم 
أحد  تعرض  حال  يف  اختاذها 
األشخاص من حولكم إىل حادث 
أفعى  للدغة  كالتعرض  معني؟ 
تعلمون  هل  سام؟  عنكبوت  أو 
ما هي االسعافات االولية اليت 
تعرض  لشخص  تقدميها  عليكم 
بالفعل  وهل  صدرية؟  لذحبة 
على  اعتدنا  اليت  االمور  بعض 

ممارستها تعد عادات سليمة؟
 املصدر: اس بي اس

لدغة أفعى تقتل حامل وجنينها 
يف غرب أسرتاليا

انها  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
غري  ملالحقة  العمل  ستواصل 
الرعاية  ملخصصات  املستحقني 
وخاصة  لنك،  سنرت  االجتماعية 
مليار  من  أكثر  اسرتداد  بعد 
ونصف املليار دوالر يف غضون 

عامني تقريبا.
من  أكثر  يف  التحقيق  مت  وقد 
الغش  حاالت  من  حالة   1400
الرعاية  جمال  يف  احملتملة 
الثمانية  األشهر  يف  االجتماعية 
قام  حيث  املاضية،  عشر 

احلكومة الفيدرالية تسرتجُع 
حوالي 1.4 مليار دوالر من متلقي 

اعانات السنرتلنك

املدعون العامون مبطاردة حوالي 
الرعاية  1000 متلِق ملخصصات 

االجتماعية.
الديون  اسرتداد  عملية  ولكن   
قبل  من  انتقادها  قد مت  اآللية 
تتبعت  النها  اجلهات  بعض 
أي  لديهم  يكن  مل  اشخاصا 

ديوِن للسنرت لنك
االنسانية  اخلدمات  وزير  ولكن 
تعلم  انه مت  مايكل كينان قال 

الدروس.
املصدر: اس بي اس

حدد باحثون من جامعة كوينزالند 
األسرتالية سببا أخطر من تدخني 
السجائر وتناول الكحول وتلوث 

البيئة على صحة اإلنسان.
أجراها  دراسة  وأظهرت   
شخص   500 مشلت  الباحثون، 
من الواليات املتحدة وبريطانيا، 
عن  النامجة  األضرار  جمموعة 
على  الطويلة  االجتماعية  العزلة 

حياة الفرد.
أثر  أن  إىل  الباحثون  وأشار 
التدخني وتناول الكحول وزيادة 
الوزن وتلوث البيئة وغريها من 
الفيزيولوجية  املرضّية  املظاهر 

أثر  من  أقّل  يبقى  الواضحة 
التواصل  وعدم  االنعزال 

االجتماعي.
وتبني أن الشعور بالوحدة يزيد 
من خطر وفاة من يعاني منه يف 
سن 35 عاما بنسبة 30% مقارنة 
اجتماعية  عالقات  ميتلكون  مبن 

وأسرية ناجحة.
إال أن هذه النتائج ال ميكن أن 
تكون قاعدة عامة، ألنها ال تنطبق 
على اجلميع حبسب العلماء الذين 
االجتماعي  التواصل  أن  أثبتوا 

يقتل بعض احليوانات.
املصدر: ار تي

العزلة خطر قاتل!
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الدلـيل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 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

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345
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مـقاالت وتحقيقات

األسد يرفض الرسائل الرتكية... وتوقيف تام لعمليات إدلب 

الـجيش السـوري إلـى الـغوطة الشـرقية
اخلاصة  أجندتها  وفق  دمشق  تعمل 
حلفائها،  مع  والتشاور  بالتنسيق 
االتفاقات  بني  »تناور«  ومبرونة 
اخلارجية الكربى من دون االستسالم 
وتستوعب  تتفّهم  أنها  ورغم  هلا. 
يف  لكنها  طرف،  كل  تأثري  مقدار 
الطاولة  على  خططها  تضع  النهاية 
وتعمل على تنفيذها عندما تستطيع. 
الرئيس  يؤكد  اجملال،  هذا  ويف 
بشار األسد أن إطالق عمليات جديدة 
جاهزية  هناك  كانت  »كلما  سيحصل 
الضخم  التقدم  مع  ولذلك،  له«. 
يف مثلث حلب ــ محاة ــ إدلب حيث 
توقفت  التصعيد«،  »خفض  منطقة 
السورية  القيادة  لكن  العمليات، 
مغلقًا«  »ملفًا  سريعًا  أمامها  وضعت 
تنتقل  إدلب  منذ مدة طويلة: قوات 
عمل  لبدء  الشرقية  الغوطة  إىل 

عسكري.
كلما ضاقت حماور القتال يف سوريا 
خطوط  على  التوتر  منسوب  يرتفع 

إيلي حنا
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عليها، عرب دخول قرى وبلدات شرق وغرب سكة قطار احلجاز، 
والوصول إىل بعد حنو 14 كيلومرتًا عن بلدة سراقب. ومع التقاء 
القوات املتقدمة من ريف حلب اجلنوبي مع تلك يف ريف إدلب 
التحضريات  تواصلت  الشرقي،  الشمالي  محاه  وريف  الشرقي 
من جبهة احلاضر )ريف حلب( والتحشدات قرب أبو الضهور، مبا 
وضع بلدات على طريق حلب ــ دمشق االسرتاتيحية حتت مرمى 

النريان وداخل اخلطط العسكرية.
تثبيت  وحماولة  املتدحرجة  النار  كرة  تلّقف  إىل  أنقرة  سارعت 
الوضع القائم، مستندة إىل تفاهمات أستانا اليت وضعت تلك 
املنطقة ضمن مناطق خفض التوتر، واألهم أنها »خزانها« األهم 
اجلبهة  تلك  هدوءًا يف  تريد  وهي  النهائي«،  »الكباش  ومكان 
قوات  حتشد  حيث  عفرين  معركة  يف  االرتباك  من  ملزيد  منعًا 
سورية من إدلب. وهي أرادت طمأنة الفصائل املسلحة املوجودة 
عملية  أّي  يشّنوا  لن  وحلفاءه  اجليش  أن  إىل  العيس  يف حمور 
عسكرية ضدهم، ولذا استعجلت تلك الفصائل وصول األتراك 
إىل العيس ملنع اهلجوم احملتمل. بلدة العيس مطلة على الطريق 
الدولي، وهذا مينحها أهمية كربى؛ ففي اتفاق أستانا مثة بنود 
تتعلق بنشر قوات مراقبة تركية على الطريق نفسه، وإذا سقطت 
وبالتالي يسقط جزء  النقاط،  تلك  الطريق ومعه  العيس سقط 

مهم من »االتفاق«.
ووفق معلومات »األخبار«، أبلغ اجلانب الروسي دمشق »ضرورة 
وقف العمليات حفاظًا على خمرجات أستانا«، وأيضًا أفاد القوات 
السورية العاملة على األرض هناك بقراره. توقف العمليات يف 
»املثلث« جاء متأخرًا بالنسبة إىل تركيا، إذ مل يكن من املتوقع 
لديها أن تتخّطى القوات السورية خط سكة احلجاز، وعند دخول 
قواتها نقطة العيس لوضع نقطة مراقبة، ووجهت بإطالق قذائف 
عاد  ثم  الثاني(.  كانون   30( االنسحاب  على  أجربها  ما  عليها، 

الرتكي  أستانا«  »مثلث  داخل  والسياسة.  امليدان  التماس يف 
ــ اإليراني ــ الروسي تناقضات مل تصل حّد الطالق. فاألطراف 
الثالثة لديها ما يكفي من املشرتكات، أساسها الصراع مع الرؤية 
األمريكية للحرب )وما بعدها( يف سوريا. الغزو الرتكي لعفرين، 
املغّطى من موسكو، قوبل برّد غري متوقع من دمشق، رغم أنها 
فشل حمادثات محيميم  مع  خاصة  منعه،  على  حاليًا  قادرة  غري 
يف سبيل إقناع »وحدات محاية الشعب« الكردية بدخول اجليش 

السوري عفرين وجتنيب املنطقة احلرب.
القيادة السورية رفضت أّي نوع من التواصل مع اجلانب الرتكي. 
»حاول األتراك التواصل معنا وأرسلوا عدة رسائل قبل اهلجوم 
على عفرين عرب موسكو، لكن رفضنا ذلك... وأبلغنا الروس أن 
أّي حترك تركي سيعترب قوات احتالل«، وفق ما قال الرئيس بشار 
إقناع موسكو برفض  أيام. استطاعت دمشق  لزوار قبل  األسد 
استخدام أنقرة لسالح اجلو، »ألن األجواء املفتوحة لألتراك تعين 
البالد«،  من  مواقع خمتلفة  لضربات يف  فتح شهيتها  مستقباًل 

أضاف الرئيس السوري.
هذا املوقف من استخدام اجملال اجلوي انعكس على سري عملية 
يومًا   20 من  أكثر  بعد  نرى  جعلنا  ما  وهو  الزيتون«،  »غصن 
على بدء القتال تدمري عدد كبري من املدرعات الرتكية على يد 
»الوحدات«، وفشل األتراك يف حتقيق أي خرق كبري يف امليدان، 

اعتمادًا على ضربات املدفعية.
ورغم أن قيادة اجليش الرتكي قد أعلنت يف بياناتها، خالل أول 

استطاع الجيش السوري تحرير منطقة ضخمة يف مثلت أرياف ادلب ــ حماة ــ حلب )أ ف ب(

جوّية،  ضربات  تنفيذ  العملية،  أيام 
فقد مّرت األيام األخرية من دون ذكر 
ألي من تلك الضربات، وهو أمر ربطه 
وّلده  الذي  بالتوتر  أيضًا  مراقبون 
 »25 »سو  الروسية  القاذفة  إسقاط 
منطقة حتسب  إدلب، يف  ريف  فوق 
حتميل  مع  تركيا،  على  فصائلها 
عنه  عربت  ما  )هذا  أنقرة  موسكو 
إسقاط  مسؤولية  وطهران(  لدمشق 

األوىل  رفض  بسبب  الشام«،  حترير  »هيئة  قبل  من  الطائرة 
استخدام األتراك لسالح اجلو يف معركة عفرين.

وتزامن ذلك أيضًا مع ما نقلته وكالة »رويرتز« عن قائد عسكري 
من القوات الرديفة للجيش السوري، بشأن نشر اجليش وحدات 
دفاع جوي جديدة وصواريخ مضادة للطائرات يف اخلطوط األمامية 
يف ريفي حلب وإدلب، بشكل »يغطي اجملال اجلوي يف مشال 

سوريا«.
دوائر القرار يف دمشق تعمل على مراعاة »احلساسيات الدولية« 
وعدم الدخول يف معارك ال تريدها حاليًا »لكنها ال تتشاور سوى 
أوضح  ما  وفق  لديها«،  األوضاع  مبا خيص  وروسيا  إيران  مع 
على  حاليًا  يرّكز  السوري  اجلانب  أن  وأضاف  لضيوفه.  األسد 
عمليات  إطالق  أمر  بقاء  مع  قدراته،  وتعزيز  اجليش  بناء  إعادة 
األرض،  على  جاهزية« هلا.  »كلما كانت هناك  جديدة  عسكرية 
أرياف  مثلت  ضخمة يف  منطقة  حترير  السوري  اجليش  استطاع 
كانون  منتصف  املعركة يف  إطالقها  منذ  حلب  ــ  ــ محاة  ادلب 
مربع سيطر  كيلومرت   3500 من  أكثر  املاضي.  العام  من  األول 

أولوية القيادة 
السورية حاليًا 

إعادة بناء 
الجيش وتعزيز 

قدراته

انعقاد قّمة ثالثية رئاسية بني  يف ريفي حلب وإدلب، وُقرب 
مساري  نتائج  لتعزيز  اسطنبول،  يف  وإيران،  وتركيا  روسيا 
حنو  وحميطها  إدلب  يف  الوضع  يتجه  و«أستانا«،  »سوتشي« 
رّكز  ما  وهو  العسكرية.  اخلطوط  وجتميد  امليدان  إليقاع  ضبط 
أردوغان، مع نظرييه  الرتكي رجب طيب  الرئيس  اتصاال  عليه 
بأن  الرتكية  الرئاسة  يف  املصدر  أفاد  إذ  واإليراني،  الروسي 
أمس  مباحثاتهما  خالل  اتفقا  بوتني  فالدميري  ونظريه  أردوغان 
على »تسريع« إقامة مواقع مراقبة جديدة يف حمافظة إدلب، يف 
إطار إحدى مناطق »ختفيض التصعيد«. احلساسية العالية ملنطقة 
إدلب وحميطها، وما وصلت إليه نتائج العمليات، جعال القوات 
العاملة هناك )الثقل األساسي بقيادة العميد سهيل حسن( تبدأ 
ستبدأ  حيث  الشرقية،  الغوطة  جبهات  حنو  للتوجه  التحضريات 
عمليات تسهم يف قضم جزء أكرب من البلدات احمليطة بالعاصمة 
دمشق، اليت ال تزال تستقبل أحياؤها قذائف وصواريخ يوميًا. 
معركة الغوطة هي جزء من خطة مؤجلة، تهدف إىل تشديد محاية 
العاصمة، وإىل تضييق اخلناق أكثر على البقعة الكبرية األخرية 
اليت يسيطر عليها املسلحون من »جيش اإلسالم« و«فيلق الرمحن 
و«هيئة حترير الشام« وغريها من الفصائل. وهي معركة حاولت 
الفصائل التأثري على انطالقها عرب املعارك املتجددة اليت فتحتها 
على جبهة إدارة املركبات، اليت تشكل نقطة متقدمة يف حميط 

حساس ومهم، يضم مدينيت حرستا وعربني، وبلدات أخرى.

قصف أمريكي يستهدف حلفاء الجيش
مواقع  عدة  أمس،  فجر  األمريكي،  التحالف  طائرات  استهدفت 
تتمركز فيها قوات حليفة للجيش السوري يف ريف دير الزور، 
شرق نهر الفرات. ويف معلومات »األخبار«، فإن هذه الضربات 
التقدم حنو املنطقة الصناعية  القوات على  إثر عمل تلك  جاءت 
جملموعات  نقاط  حميط  بالقذائف  واستهدافها  الزور،  دير  يف 
وذلك  املنطقة،  يف  األمريكية  القوات  مع  تعمل  عربية  حمّلية 
تلك  من  االنسحاب  عليها  بأن  رسالة  وإيصال  حتذيرها  بهدف 
املنطقة. وبالتوازي، كانت قوات أخرى تعمل مع اجليش السوري 
واشنطن  لتعمل  عقيدات،  جديدة  الطابية شرقًا حنو  من  تتحرك 
على استهداف نقاط خلف القوات املهامجة تضم مرابض مدفعية 
)بني  الضحايا  عشرات  سقوط  تسبب يف  ما  أخرى،  وحتشدات 
شهداء وجرحى(، على عكس الرقم الذي تتناقله بعض التقارير 
يف  أصيب  كذلك  قتيل«.  »مئة  من  أكثر  وقوع  عن  اإلعالمية 
القوات  عناصر  من  عدد  »األخبار«،  معلومات  حسب  القصف، 

الروسية العاملة يف تلك املنطقة مع اجليش السوري.
سابقًا،  التنف  حميط  جرى يف  مبا  التذكري  الضربة  هذه  وتعيد 
باجتاه  التقدم  لدمشق  احلليفة  القوات  من  قوة  واصلت  عندما 
نقاط تعتربها واشنطن »تهّدد أمن« قواتها، وهي كانت أبلغت 
وأوضحت  تتقدم.  قوة  أي  ستهاجم  أنها  سابقًا  موسكو  حينها 
وزارة الدفاع الروسية، يف بيان أمس، أن القوات احلليفة للجيش 
السوري »مل تطلع الوحدات الروسية على مهمتها يف املنطقة«، 
غري أنها قالت يف الوقت نفسه إن »هذه احلادثة تثبت مرة ثانية 
أن اهلدف احلقيقي من الوجود العسكري األمريكي غري القانوني 
يف سوريا ليس مكافحة تنظيم داعش، بل السيطرة على املواقع 

االقتصادية يف سوريا«.

إقرار  ليتم  الروسي،  الضغط 
على  والعمل  العمليات  وقف 
حنو  والتوجه  اإلجناز،  تثبيت 
تطهري اجليب »الداعشي« يف 
ريف محاه. إذًا، يف اخلامس من 
الرتكية  القوات  ثّبتت  شباط، 
نقاط مراقبة يف العيس، كما 
من املتوقع أن تنتشر أيضًا يف 
مطار تفتناز ويف سراقب ويف 
مشال  عيسى  الشيخ  منطقة 
موازاة  ويف  الشغور.  جسر 
اإليراني  اجلانب  وضع  ذلك، 
حلب  ريف  يف  مراقبة  نقاط 
عفرين.  حدود  على  الشمالي 
وهو يعمل من هناك على دعم 
منطقة عفرين باملواد الغذائية 
والطبية، وجاء إطالق النار حنو 
يف  مرة  أول  الرتكية  القوة 

العيس ضمن هذه األجواء.
لوجودها  أنقرة  تعزيز  تصميم سنان عيسىومع 
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مقاالت وتـحقيقات

واشنطن  تريد  جديدة،  مرة 
»وسيط  بأنها  اللبنانيني  إقناع 
عدّوهم،  وبني  بينهم  نزيه« 
عليهم  تعرض  األوثق.  حليفها 
وأن  عربها،  معه  التفاوض 
التخلي  التفاوض  سقف  يكون 
يف  اللبناني  احلق  نصف  عن 
احلقوق البحرية اليت يريد العدو 

وضع يديه عليها.
وزير  مساعد  زيارة  تكن  مل 
لشؤون  األمريكي  اخلارجية 
ديفيد  األوسط  الشرق 
ساترفيلد إىل بريوت، والزيارة 
بها  يقوم  أن  املقّرر  من  اليت 
وزير اخلارجية ريكس تيلريسون 
إىل  اجلاري  الشهر  منتصف 

فراس الشويف

عّراب »صفقة القرن« يطّل برأسه على بريوت 

األمريكيون للبنانيني: ختلّوا عن نصف حّقكم قبل التــفاوض!

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 

واشنطن.  يف  لبنانيني 
وبال شّك، ساهم احتجاز 
السعودّية  يف  احلريري 
من  أكثر  تقّربه  يف 
وشعوره  األمريكيني، 
تؤّمنه  الذي  بالغطاء 
األمريكية  اإلدارة  له 
مهّمًا  »شريكًا  بوصفه 

تطوّرت العالقة 
بني الحريري 

وكوشنري بجهود 
وسطاء لبنانيني يف 

واشنطن
لالستقرار يف لبنان«.

يلَق  مل  أمريكية«  »وساطة  عن  احلديث  أن  إّل 
اللبنانية  األطراف  أن  طاملا  بريوت،  صدًى يف 
املعنّية ل ترى يف األمريكيني وسيطًا »نزيهًا« 
مل  »حيث  طويلة،  عقود  عمرها  جتربة  على  بناًء 
مصلحة  يف  إّل  األمريكية  الوساطات  تصّب 
احلليفة  العربية  الدول  حساب  وعلى  إسرائيل، 
ل  األمريكيني  أن  الالفت  أن  غري  ألمريكا«. 
يعريون اهتمامًا كبريًا للنقاط »املتنازع عليها« 
ما يهتمون مبشكلة حتديد حدود  بقدر  الرّب،  يف 
وباحلدود  للبنان  اخلالصة  القتصادية  املنطقة 

البحرية اليت ترسم حقول النفط والغاز.
هذا املنطق حتّدث به ساترفيلد خالل لقاءاته مع 
املسؤولني اللبنانيني خالل اليومني املاضيني، 
من  القلق  عدم  »ضرورة  تأكيده  ل سّيما جلهة 
النقاط الربّية والهتمام بالنزاع البحري«، مشددًا 
بضرورة  رمسيًا  إسرائيل  أبلغت  بالده  أن  على 
عدم بناء »اجلدار احلدودي« يف النقاط املتنازع 

عليها مع لبنان.
وعدا عن »شبه التهديدات« اليت محلها ساترفيلد 
إىل اللبنانيني من إمكانية قيام إسرائيل بعمليات 

قصٍف مفاجئة ملواقع لبنانية، انصّب اهتمام الزائر 
األمريكي على تسويق دور الوليات املّتحدة يف 
وساطة بني لبنان وإسرائيل حلّل النزاع البحري. 
وحبسب املعلومات أيضًا، فإن كيان العدّو، تراجع 
حتى عّما يسّمى »خط هوف«، وهو اخلّط الذي 
عمل عليه السفري فريدريك هوف لرتسيم احلدود 
ــــ الفلسطينية. و«خّط هوف«  البحرية اللبنانية 
مساحة  من  مربعًا  كلم   550 حوالي  للبنان  يعيد 
الّنقاط  يف  الختالف  فصلها  مربعًا  كلم   860
لبنان والكيان اإلسرائيلي، بني ما يسّمى  بني 
بالنقطة 23 اللبنانية والنقطة 1 »اإلسرائيلية«. 
أن  يعين  هوف«  »خط  عن  اإلسرائيلي  الرتاجع 
اخلط  حتديد  لبنان  على  سيعرضون  األمريكيني 
ساترفيلد  أن  وخاصة  تفاوضي،  نفسه كسقف 
حتّدث أمام مسؤولني لبنانيني عن »خط هوف« 
اجلانب  قبول  وسيؤدي  منصفًا«.  »حاًل  بصفته 
أي  بدء  وَقْبل  األمريكي«،  بـ«العرض  اللبناني 
املنطقة  نصف  حنو  خسارة  إىل  مفاوضات، 
البحرية اليت يزعم العدو ملكيته هلا، والتفاوض 
على ما تبقى من حق لبناني، بذريعة »اإلسراع 
يف إزالة العقبات اليت حتول دون استفادتنا من 

ثروة النفط والغاز«.
إىل  اللبنانيني  طمأنة  حاول  ساترفيلد  أن  ومع 
أن دور الوليات املّتحدة لن يكون على حساب 
أنه  تؤّكد  تركها  اليت  النطباعات  أن  إّل  لبنان، 
يريد الضغط على لبنان للتخّلي عن هذه املساحة 

البحرية اليت يتمّسك بها اللبنانيون.
وفيما سّجل املسؤولون اللبنانيون موقفًا واضحًا 
لبنان،  مساحة  من  شرب  بكل  التمّسك  لناحية 
اآلراء  يف  متايزًا  هناك  أن  إّل  والبحرية،  الربّية 
على  يؤّكد  من  بني  األمريكية،  الوساطة  إزاء 
ضرورة التمّسك بعمل اللجنة الثالثية اليت ترعاها 
األمم املّتحدة بني اجليش اللبناني وجيش العدّو 
وحصر النقاشات ضمن اللجنة، وبني من يسّوق 
والتعامل  األمريكية  بالوساطة  القبول  لضرورة 
الدور األمريكي سيكون  معها، على أساس أن 
ضمانة للحقوق اللبنانية، بناًء على وعود كوشنري 

للحريري. 
»كوشنري  إن  وزارية  قالت مصادر  من جهتها، 
اإلدارة  داخل  امللفات  من  الكثري  عن  ُحّيد 
وساطة  يف  املشكلة  ما  لكن  اآلن،  األمريكية 
أمريكية؟ إذا قّدموا لنا عرضا غري مقنع ل نقبله، 

بكّل بساطة«.
وقام ساترفيلد بزيارة رئيس اجلهمورية ميشال 
أن جال صباحًا على  بعد  بعبدا،  عون يف قصر 
العام  لألمن  العام  املدير  مع  اجلنوبّية  احلدود 
الطوارئ  قوات  وقائد  إبراهيم  عّباس  اللواء 
الدولية العاملة يف اجلنوب مايكل بريي، وعقدوا 

اجتماعًا يف مقّر القوات الدولية يف الناقورة.
اليزابيت  السفرية  حضور  يف  ساترفيلد  وزار   
ريتشارد قائد اجليش العماد جوزف عون الذي 
شّدد على »املوقف اللبناني الرافض حملاولة هذا 
العدو إنشاء جدار فاصل مير يف أراٍض متحفظ 

عليها لبنانيًا«.
الرئيس  ضريح  وريتشارد  ساترفيلد  زار  كما   

رفيق احلريري يف وسط بريوت.

ساترفيلد: طلبنا من إسرائيل عدم بناء الجدار يف النقاط املتنازع عليها 
)داالتي ونهرا(

العاصمة اللبنانية، سوى جزء من مشهد متكامل، 
بدأ مع زيارة الرئيس سعد احلريري إىل البيت 
األبيض ولقائه الرئيس دونالد ترامب يف مّتوز 

املاضي.
احلريري  مسع  متابعة،  وزارية  مصادر  فبحسب 
بوضوح من األمريكيني أن ملّف الّصراع البحري 
والربي احلدودي بني لبنان وإسرائيل، سيكون 
وصهره  األمريكي  الرئيس  مستشار  عهدة  يف 
قبيل  من  وليس  كوشنري.  جاريد  األعمال  رجل 
م ترامب واإلدارة األمريكية ملّفًا  الّصدفة أن ُيسلِّ
بهذه األهمّية لصهر الّرئيس، وهو عّراب »صفقة 
الفلسطينية  القضّية  إنهاء  صفقة  أو  القرن«، 
ملّف  وإغالق  ديس«  بـ«أبو  القدس  واستبدال 
اتفاقيات سالم عربية  الالجئني، متهيدًا لتوقيع 
ــــ إسرائيلية، تبدأ من السعودية ول تنتهي يف 

اخلليج.
طرحوا  األمريكيني  فإن  املعلومات،  وحبسب 
مع احلريري منذ ذلك الوقت، مسألة ما يسّمى 
وكيان  لبنان  بني  عليها«  املتنازع  بـ«النقاط 
الوليات  واستعداد  والبحر،  الرّب  يف  الحتالل، 
العالقة،  األمور  حلّل  كوسيط  للدخول  املّتحدة 

و«مساعدة لبنان لستخراج النفط«.
عاد احلريري إىل بريوت ونقل ما مسعه للمعنيني، 
إجيابّية  كوشنري  مع  »العالقة  أن  اإلضافة  مع 
وهناك وعود جدّية مبساعدة لبنان«، وهي عالقة 
وسطاء  جبهود  الرجلني،  بني  بالفعل  تطّورت 

يف تاريخ دار الفتوى اللبناني املمتد عميقًا اىل عام 
1922 وعلى كثرة التدخالت السياسية يف دعم هذا 
الشيخ أو ذاك لتبوء سدة اإلفتاء، مل حيصل أن انربى 
صاحب املوقع ليحمي موقع رئاسة الوزراء بـ«عمامته« 
دار  فتاريخ  دريان.  اللطيف  عبد  املفيت  فعل  كما 
املفيت  مع  لكن  السياسي.  بالتأثر  مطبوع  الفتوى 
احلالي، صار له تأثري سياسي يراعي أن سّنة لبنان 

هم لبنانيون قبل أي شيء آخر.
مل يسبق لدار اإلفتاء أن حازت استحسانًا وطنيًا بالقدر 
الذي هي عليه اآلن. حتوهلا إىل حمط لألنظار ومثار 
اهتمام املراقبني صاغته أحداث ومواقف عدة. احلديث 
عن أفق متميز هلا يف هذه املرحلة ل يعين انتقادًا ملا 
عن  البلد  أحاديث كثرية يف  مثة  عليه سابقًا.  كانت 
أن املفيت الشيخ عبد اللطيف دريان تنّبه إىل خطورة 

تعدد املسالك املوصلة إىل دار الفتوى.
تكللت  اليت  ملهمته  التصدي  على  العزم  عقد  ومنذ 
للِقبلة  أن  كما  قرر  قد  كان   2014 آب  بانتخابه يف 
القبلة  فإن  املوقع،  حيددها  واحدة  وجهة  الدينية 
السياسية ستكون لبنان واستقراره أوًل للعبور بالبلد 
وأهله من دائرة اجلحيم اليت كانت قد أطلت نذرها 
على لبنان من الضنية أواخر عام 1999 وقبل حنو عام 

وعشرة أشهر من اعتداءات 11 أيلول.
نهاد  الداخلية  لوزير  بالغ  تأثري  عن  أحاديث  مثة 
املشنوق يف أداء دار الفتوى، ما دفع مبراقبني اىل 
وصفه بـ«املفيت السياسي«. حضور املشنوق وتأثريه 
الوازن  ودوره  اإلفتاء  دار  موقع  حقيقة  تظهري  يف 
يف ضبط مجوح الفرق اإلسالمية، على تنوع هوياتها 
ومسمياتها، يعيدها البعض اىل خالصته اخلاصة عن 
تلك الزّلة اليت وردت يف بيان قمة مرجعية يف كانون 
الثاني 1976 من أن »املقاومة الفلسطينية هي جيش 

املسلمني يف لبنان«.
منو  خطر  باستشعاره  األمنية  القوى  املشنوق  سبق 
أوىل  التكفريية.  ومتفرعاتها  اجلهادية  السلفية 
الدللت اليت تلّمسها كانت يف رصده جمموعة خطب 
سلفي  لداع  إحداها  الشمال،  يف  مسجدين  من  بثت 
من آل املرعيب، والثانية لـ«أبو ابراهيم« إمام مسجد 
مع  عليه  عثر  ما  الرجل  قاطع  طرابلس.  يف  طينال 
»مسؤول أمين كبري« على حد  ما مسعه شخصيًا من 
الفلسطينيني  من  العشرات  هناك  أن  من  وصفه، 
واألردنيني يدخلون لبنان بداعي السياحة، فإذا بهم 
خيتفون يف املخيمات ويف مقاّر إسالمية. رفع الصوت 
متسائاًل عن آليات املواجهة دينيًا وفكريًا وأمنيًا. لكن 
يف  لحقًا  ليصمهما  أذنيه  على  صدى  ارتد  السؤال 
احلرب على اإلرهاب عند احلدود الشرقية والشمالية 

مع سوريا.
أيا تكن دالة الرجل، يبقى أنه أول من نبه إىل خطر 
و«عصبية  عامة  السنة  أهل  على  »التسنن«  هذا 
احلريرية السياسية« خاصة. لكن أحدًا مل يقم لكتاباته 
يف »النهار« و«السفري« اعتبارًا. فمحيط الرئيس سعد 

احلريري كان آنذاك يف غالبه ميقت الرجل وينبذه.
ومن يتابع أداء دار اإلفتاء، يدرك أن مفتيها الشيخ 
دريان افتتح أداءه باملدرسة األزهرية اليت بدأ فيها 
علمه وفيها أنهاه، وإن توسطتها شهادة يف أصول 
الدين والشريعة من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
ــ  املسلمون«  »اإلخوان  ناصبه  وإذ  السعودية.  يف 
بفرعهم اللبناني املسمى »اجلماعة اإلسالمية« ــ العداء 
منذ القرار بانتخابه واتهامه بـ«اخلضوع« لتأثري رجال 
السياسة لكون ثلث اهليئة النتخابية من السياسيني، 
فإنه رد على استعدائه بإعالن حماربة التطرف واإلرهاب 
يف خطاب تنصيبه، وكذلك إعالن اللتفاف حول اجليش 
لسد الثغرة الكبرية اليت برزت يف أحداث 2014 يف 
بيانًا  املسلمني«  العلماء  »هيئة  إصدار  إثر  طرابلس 
أدانت فيه ما وصفته »جتاوزات قوى األمن« وعملية 

اجليش »غري العادلة واملسيئة« يف طرابلس.
إمساك املفيت دريان بأعّنة دار الفتوى ووضعها على 
ناصية سالمة لبنان واستقراره خّلفا مرارات وخيبات 
كثرية على وجوه رجال دين ما تركوا شعورًا غرائزيًا 
البريوتية  أصوله  بدعوى  حينًا  ضده،  استثاروه  إل 
راح  اليت  طرابلس  شعبية يف  شرعية  اىل  وافتقاره 
يتصدر صورتها وصار مرافقًا لمسها الشيخ السلفي 
سامل الرافعي. وأحيانًا بدعوى أنه نتاج إدارة مصرية 
مع  وحتى  السعودية  مع  بالتنسيق  وصوله  لعملية 
سوريا، علمًا بأن أصحاب هذه احلملة غالبًا ما صنفوا 
بأنهم »صوت قطري« يف لبنان يرتفع كلما ارتفعت 

حدة اخلصام على سوريا بني الدوحة والرياض.
انتباه.  أي  ضده  الشخصية  احلمالت  دريان  ُيعر  مل 
فهو  اإلفتاء.  دار  جديدة يف  سّنًة  يسّن  لكي  اندفع 
بينما  وصل  إذ  تواجهه،  اليت  التحديات  حجم  يدرك 
كان بعض »التسّنن« قد تورط حتى أسنانه بعمليات 
اإلرهاب وبات مسلحًا يستقطب من أّثرت فيهم دعوات 

اإلحباط واليأس وميدهم باملال ويعدهم جبنات تصول 
فيها حور العني. الفراغ الذي حاول املتطرفون مأله 

سده دريان بسرعة. مل يرتك اجتاهًا إل سلكه:
إسالمية. - بادر اىل إطالق قمة مسيحية – 

الروحية  اللبنانية  التالوين  كل  مع  تواصل   -
والسياسية.

األمري  عبد  الشيخ  املمتاز  اجلعفري  املفيت  زار   -
قبالن وأكد من عنده أن التطرف والغلو عدوان لكل 

األديان.
- استقبل وفدًا من قيادة حزب اهلل، ُمسِقطًا ما قيل 
سوريا  احلزب يف  هلزائم  تثبيتًا  جاء  انتخابه  أن  عن 

وتكبده خسائر نوعية نزلت ببعض قيادييه.
- شدد على أن الطائفة السنية هي ضمانة لالعتدال 

والوطنية والولء للدولة.
يف اخلالصة، أضفى دريان على موقعه هالة ومناعة 
حالت يف أوقات كثرية دون سقوط أهل السّنة يف 
»وهم اإلحباط« الذي اخرتعته دولة من هنا، وساقته 

دولة من هناك.
بدا  السعودية،  احلريري يف  سعد  احتجاز  أزمة  خالل 
الشيخ األزهري وحيدًا وسط عاصفة سياسية تهدد 
قساوة  تزداد  مالحمها  راحت  أهلية  حبرب  لبنان 
ووضوحًا عرب تبين بعض الداخل وجوب قبول الستقالة 
واعتبار مفاعيلها نافذة من دون األخذ بالعتبار املعنى 
السياسي والدستوري ملا حصل يف بيان تاله رئيس 
احلكومة متلعثمًا ومتفاجئًا ببعض عباراته الغريبة على 

قاموسه السياسي.
عدم  حكمته،  من  وزاد  دريان  موقف  حّصن  ما  لكن 
استعجاله اطالق املوقف على انفعال، وترويه اىل ان 
أطل املشنوق من رحاب الدار ليعلن ان لبنان يف أزمة 
وطنية تستوجب التنسيق مع املفيت، مؤكدًا ان لبنان 
قائم على النتخابات ل على املبايعات، ليسقط بذلك 
حماولة النقالب على احلريري عرب شقيقه األكرب بهاء.

يف محى أزمة احتجاز احلريري، تسلح دريان بتفهمه 
ألسباب الستقالة من دون ان يتبناها. لكن مع عودة 
رئيس احلكومة اىل بريوت، أعلن مفيت اجلمهورية ما 
مل يكن يومًا متخياًل ان حيدث. إذ سجل فعاًل سياسيًا 
خالصًا يف مناسبة دينية هي األكثر دللة. ففي ذكرى 
رفيق  الشهيد  الرئيس  قاعة  وداخل  النبوي،  املولد 
احلريري يف مسجد حممد األمني، عمد اىل تولية سعد 
احلريري زعيمًا سياسيًا »شاء من شاء وأبى من أبى« 

ووصفه بـ«رجل املواقف الوطنية اخلالصة«.
لبنانية دار الفتوى

النتماء اىل »اللبنانية« على ما تقوم به دار الفتوى، 
ل يعين ان السّنة حيوزون اجلنسية من طريق دائرة 
النفوس بقدر ما يعين منطًا للعيش يتشاطره سكان 
البلد بأفراحه وأتراحه قبل أي شيء آخر. ومل تكن دار 
الفتوى مرًة على هذا الوضوح السياسي الفريد يف 
مقاربتها وقائع الشأن اللبناني العام من خالل تعيني 
املعنى السياسي لستقالة احلريري من عاصمة دولة 

ثانية تّدعي الرعاية والحتضان.
بعض من تاريخ هذا الدار مثار جدل بني أبنائها عن 
تطويعه، حينًا من الرئيس رياض الصلح، وأحيانًا من 
الذي قايض  فؤاد شهاب  السابق  اجلمهورية  رئيس 
الشرعية  من  معني  مستوى  بإدراج  مواكبته  على 
الدينية على مشروعه اإلصالحي، ودائمًا من الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري لتغطيته من مشروع سوليدير 

حتى لقاء الربيستول.
أن  تربز  الدور  صناعة  على  حاليًا  الفتوى  دار  قدرة 
ميثل  وما  موقعه  من  انطالقًا  تصرف  دريان  املفيت 
وليس بوصفه موظفًا لمعًا. خربته صقلتها املناصب 
املتعددة اليت شغلها مع املفتني السابقني، الشهيد 
الدكتور حسن خالد، ثم الدكتور حممد رشيد قباني. 
قبله، عرفت دار الفتوى محالت عدة. بعضها التصق 
فيها عن غري حق أو عكسه. الشيخ خالد اتهم بتفضيل 
اللبنانيني  مواطنيه  على  املسلمني  الفلسطينيني 
املسيحيني، ووصف بأنه ُمبدل الولءات، فبعدما ودع 
طرابلس  من  ثم   ،)1982( بريوت  من  ياسرعرفات 
حافظ  الراحل  السوري  الرئيس  اىل  توجه   ،)1983(
األسد يف عام 1987 يطلب عونًا أمنيًا وعسكريًا بعدما 
اللبنانية.  عمار«  »ابو  أذرع  كآخر  »املرابطون«  ُبرتت 
أما قباني، فلم تكن احلمالت اليت طاولته أقل ضراوة 

من سلفه.
أن  هو  دريان،  وميّيز  الثنني  بني  جيمع  ما  لكن 
بتعبريه  األزهر  بني  الدوام  على  وازنا  وقباني  خالد 
املسلمني«  »اإلخوان  نبذ  جلهة  السياسي  املصري 
الوهابية والتكفريية،  وبني السعودية رحم اجلماعات 
لكن مع ميل تفضيلي دائم إىل الرياض ثم إىل أبو 
الدائمة على تقديم  لقدرتهما وجاهزيتهما  ظيب لحقًا 
ذهب  فقد  دريان  املفيت  أما  واملساعدات.  األموال 

مذهبًا خمتلفًا.

سنن دريان اجلديدة يف دار اإلفتاء: العمامة حتمي الزعامة
زياد البابا
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مـقاالت وتحقيقات

وإقليمي  دولي  غطاء  تأمني  مسألة  اإلسرائيلية  التهديدات  تطرح 
التقاطعات  ظل  يف  حبري.  أو  بري  اعتداء  أي  من  لبنان  حيمي 
اإلقليمية، يطرح السؤال عن جدية الدول املساندة للبنان يف وجه 

أي اعتداء حمتمل.
بوجهني،  واحد  سيناريو  حصول  احتمال  سياسي  من  أكثر  يضع 
يتسبب بإرجاء االنتخابات النيابية، وقوع حرب إسرائيلية، وارتفاع 
وترية العقوبات األمريكية ضد حزب اهلل. ما خال ذلك، تنضوي مجيع 
منغمسة يف  لالنتخابات،  االستعداد  سقف  حتت  السياسية  القوى 

التفاصيل اليومية إلعداد التحالفات وإطالق املاكينات االنتخابية.
ورغم أن احلدث اإلسرائيلي ليس طارئًا يف جممل املشهد السياسي، 
وقد عرف لبنان وضعًا مماثاًل قبل حنو عام من اآلن، إال أن تسارع 
وترية األحداث اإلسرائيلية يف اآلونة األخرية، ضاعف من املخاوف، 
من أال تكون احملطات املتتالية عابرة، بل أن تكون هذه املرة عوامل 
التوتر مع لبنان، وصواًل اىل نقطة  متهيدية حقيقية لرفع مستوى 
الالعودة. وال يستغرب مطلعون على حمادثات جرت أخريًا مع دوائر 
أمريكية خمتصة، أن تكون الرسائل املتناقضة، من تطمينات بعدم 
املس باستقرار لبنان، فيما تزيد إسرائيل من ضغوطها على الدول 
السماح  لعدم  إضافية  عوامل  اهلل،  وحزب  لبنان  لتطويق  الفاعلة 
حلزب اهلل خصوصًا بالنوم على حرير الوضع الداخلي ومتطلباته، يف 

وقت تتكثف عليه محلة الضغوط الدولية أمنيًا وماليًا.
ففي وقت تنغمس فيه روسيا باملفاوضات حول الوضع السوري، 
وتنشغل الواليات املتحدة عن ملفات املنطقة ولبنان حتديدًا الذي 
غابت عنه إدارتها، لسنة كاملة تقريبًا، اىل حد أن أكثر من دبلوماسي 
غربي اشتكى من غياب االهتمام األمريكي بلبنان، ظهرت التهديدات 
ي النفط وبناء اجلدار  اإلسرائيلية، يف صورة تصاعدية، وعلى خطَّ
والتهديد باحلرب الشاملة. وال ينظر سياسيون اىل روزنامة التطورات 
اإلسرائيلية جتاه لبنان على أنها روتينية وتشبه تلك اليت اعتادها 
لبنان يف تاريخ عدائه معها وحروبها عليه. فاخلشية أن تكون هناك 
فرصة إقليمية، تتيح إلسرائيل أن تقوم اليوم بردود فعلها، مبا 

يضمن هلا تغطية دولية، من دون أي عوائق.
ينبئ حجم االهتمام اإلعالمي الغربي مبا حيصل جنوبًا، برًا وحبرًا، بأن 
التحرك اإلسرائيلي هذه املرة يكتسب أبعادًا أكثر جدية من قبل. 
واألهم أن االستنفار اللبناني الرمسي، دّل أيضًا على حجم الضغوط 
اإلسرائيلية، ولو أن املواجهة الرمسية حتتاج اىل استنفار دبلوماسي 
دولي وإقليمي أكثر فاعلية، فيما ال تزال حركته الدولية يف هذا 
اإلطار خجولة، علمًا بأن لبنان حبسب أكثر من مصدر أمين معين، 
لديه أوراق قوة يف يديه، ميكن من خالهلا حتصني موقعه الدولي 
حادثة  حصلت  حني   ،2010 عام  آب  ففي  إسرائيل.  مواجهته  يف 
أيضًا  كان  احلريري  سعد  الرئيس  أن  واملفارقة  العديسة،  شجرة 
رئيسًا للحكومة، قام لبنان حبملة دولية واتصاالت عالية املستوى، 
وسقوط  اللبناني  اجليش  به  قام  الذي  الرد  يف  لبنان  ملساندة 
حينها   .1701 القرار  وخرق  اإلسرائيلي  االعتداء  على  له،  شهداء 
إسرائيليًا،  بقيت حاضرة  مفاعيله  لكن  العسكري،  االشتباك  طوق 
ألن الرد العسكري اللبناني على اجليش اإلسرائيلي، كان فوريًا، 

قبل أن تتكثف االتصاالت الدولية للجم التوتر.
يطرح  الذي  احلد  اىل  والدولية،  اإلقليمية  الظروف  ختتلف  اليوم، 
أسئلة جدية، عن اإلطار الذي حيمي لبنان من أي اندفاعة إسرائيلية 
مياًل  مثة  بأن  علمًا  البحرية،  أو  الربية  احلدود  على  سواء  ضده، 
سياسيًا اىل االعتقاد بأن إسرائيل قد تقدم على مغامرة برية وليس 
حبرية، نظرًا اىل خطورة املس بأي رقعة حبرية واختالف طبيعة هذا 
االعتداء عن أي حترك بري، يف ظل االهتمام الدولي باستثمار الغاز 
املتوسطي. فلبنان اليوم يعيش يف ظل تقاطعات دولية وإقليمية 
مغايرة عن املرحلة السابقة، جتعل من الصعب التكهن بكيفية تأمني 
إمجاع عربي على محايته من أي اعتداء إسرائيلي، يف ظل االختالفات 
احلالية، وال سيما مع دول اخلليج ويف مقدمها السعودية. ناهيك 
عن تغري نظرة دول عربية إلسرائيل وموقع مصر واألردن امللتبس 
للبنان،  حقيقيًا  إسرائيلي جدي. وهذا يشكل حتديًا  تطور  أي  من 
يف تكثيف جهوده لتأمني مساندة عربية ودولية، يف حني ال يظهر 
حاليًا سوى احتمال انكفاء دول وحتييد أخرى نفسها، عن أي تطور 
عسكري إسرائيلي. وحبسب مطلعني على نقاشات جرت أخريًا حول 
حفظ  يف  مصلحة  حاليًا،  لواشنطن  فإن  اإلسرائيلية،  التطورات 
عالنية  تهدد  بدأت  كما  أيضًا  مصلحتها  لكن  اللبناني،  االستقرار 
تكمن يف زيادة العقوبات على حزب اهلل، األمر الذي خيشى معه 
أن تغض النظر عن أي مغامرة إسرائيلية، مبا خيدم هدفها تشديد 

اخلناق عليه وحتجيم قوته العسكرية.
االندفاعة  تهدئة  يف  يشارك  من  أكثر  موسكو  تبدو  اآلن،  وحتى 
اإلسرائيلية، يف ضوء الرغبة يف تضييق رقعة االنفجار اإلقليمي، 
انفالش  ومنع  بسوريا،  حاليًا  والدولية  اإلقليمية  اجلهود  وحصر 
عناصر احلرب اىل لبنان. وبرنامج الزيارات واالتصاالت اإلسرائيلية 
احتواء  حتاول  روسيا  أن  اىل  يشري  عاٍل  مستوى  على  الروسية 
إيران.  خلفه  ومن  اهلل  حزب  استهداف  على  اإلسرائيلي  اإلصرار 
لكن ما استجد على خط االستفاقة األمريكية اجلديدة جتاه لبنان بعد 
غياب، ويف ظل تكثيف احلملة الستهداف حزب اهلل، ال يف لبنان 
فحسب، جيعل من الصعب جتاهل إمكان احنياز األمريكيني جمددًا 

اىل سيناريوات إسرائيلية جديدة.
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لبنان يف مواجهة إسرائيل:
من معه ومن حيّيد نفسه؟

هيام القصيفي

خالل السنوات املاضية، ونتيجة للسياسة، مل تكن الوضعّية القانونّية 
بعض  َمن يشّكك يف شرعّية  هناك  ُيرام.  ما  على  العدلي  للمجلس 
أحكامه. أزمته ِمن أزمة إدارة املؤسسات يف هذه البالد. تقّدم وزير 
العدل سليم جريصاتي مبشروع مرسوم لتعيني قضاة يف اجمللس، 
َمن  مّثة  حني  مؤخرا، يف  الوزراء،  أقره جملس  وإضافيني،  أصيلني 
يسأل عن جدوى بقاء هذه احملكمة االستثنائّية اليت أنِشئت يف زمن 

احلاكم الفرنسي.
عندما أصدرت هيئة اجمللس العدلي حكمها يف قضّية حبيب الشرتوني، 
ِمن  ثالثة  »أصيلني«.  أعضائها  كّل  يكن  مل  أشهر،  أربعة  حنو  قبل 
اهليئة، املؤّلفة ِمن مخسة أعضاء، كانوا »إضافيني«. هل يؤّثر هذا 
هذا  أعضاء  شكلّية.  هنا  إىل  فاملسألة  كال،  األحكام؟  شرعّية  على 
اجلزائّية،  أصول احملاكمات  قانون  ُيعّينون، حبسب  اخلمسة  اجملّلس 
مبرسوم ُيّتخذ يف جملس الوزراء بناًء على اقرتاح وزير العدل وموافقة 

جملس القضاء األعلى.
»إضايف«  بعنوان  أكثر  أو  قاٍض  نفسه  املرسوم  يف  ُيعنّي  أيضًا، 
انتهاء  أو  رّده  أو  تنحيته  أو  وفاته  حال  يف  األصيل  حمل  )ليحّل 
خدمته(. اثنان ِمن األعضاء الثالثة، يف اهليئة احلالّية، جرى تعيينهما 
مبرسوم »عادي«... أّما الثالث، وهنا املالحظة، فجرى تعيينه مبرسوم 
»استثنائي« مطلع عام 2014. آنذاك، كانت احلكومة مستقيلة وتعمل 
مرسوم  استثنائّية  موجب  يف  جاء  لذا  األعمال.  تصريف  مبدأ  وفق 
التعيني ما نّصه: »مبا أّنه يتعّذر انعقاد جملس الوزراء بسبب اعتبار 
احلكومة مستقيلة، واستنادًا اىل مبدأ استمرارية العمل بانتظام واّطراد 
يف مرفق عام، وبناًء على املوافقة االستثنائّية املعطاة مبوجب كتاب 
 )...( ُيعنّي  ص(،  م   /  34 )الرقم  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة 
الوزراء على سبيل  املرسوم الحقًا على جملس  ُيعرض هذا  أن  على 

التسوية«.
ليس هو املرسوم الوحيد يف مرحلة الفراغ تلك الذي ذّيل، كشرط 
مرور، بعبارة »على أن ُيعرض الحقًا«. هنا السؤال، هل ُعِرضت تلك 
عضو  تعيني  مرسوم  أقّله  أو  الوزراء،  جملس  على  الحقًا  املراسيم 
حكومة  ُشّكلت  عندما  الحقًا،  هذا،  حيصل  مل  إن  العدلي؟  اجمللس 
وبالتالي  واردة...  املرسوم  الطعن يف شرعّية  فإّن مسألة  جديدة، 
الطعن يف األحكام الصادرة. نكون عندها أمام خمالفة صرحية لنص 
خبري  هناك  املقابل،  يف  لكن،  ذلك،  يرى  قانوني  خبري  املرسوم. 
قانوني آخر »يدعو إىل التسامح يف هذه املسألة«. قبل حنو مخس 
القانوني جنيب فرحات، يف قضّية مرسوم  سنوات، كان املستشار 
الدورة الثانية لشهادة الثانوّية العامة، يرى أن »ال شرعّية للمرسوم، 
كونه مل يصدر يف جملس الوزراء، وبالتالي مُيكن ألي طالب راسب 
أن يطعن بنتائج االستحقاق ويبطل الدورة االستثنائّية«. إن كان ذلك 
يف قضية امتحانات مدرسّية رمسّية، فما بالنا مبرسوم يتعّلق باجمللس 
العدلي، احملكمة االستثنائّية العليا يف لبنان، املخّولة احلكم باإلبقاء 

على حياة إنسان أو إعدامه!
مسؤول سابق يف األمانة العامة جمللس الوزراء، بسؤاله عّما إن كان 
»كيف  يقول:  احلكومة،  على  الحقًا  ُعِرض  قد  البحث  مدار  املرسوم 
البحث  وبالتالي  امللفات،  هلذه  مكننة  لدينا  يكن  مل  نتذّكر!  أن  لنا 
مستصعب، لذا نعتمد على الذاكرة، وبصراحة أنا ال أذكر«. ماذا عن 
سائر املراسيم االستثنائّية الصادرة يف تلك املرحلة؟ ال ذاكرة أيضًا. 
هذه أجوبة مألوفة ِمن املسؤولني يف لبنان. نعيش يف هذا الزمن وال 

تزال ملّفات البالد غري ممكننة.
»ال  حالة  استدامة  غايته  بالدنا  املكننة« يف  »مكافحة  ِمن  جزءًا  لعّل 
واإلهمال  واللصق  والقّص  الفساد  سهولة  وبالتالي  أذكر«... 
والتضييع. وزير سابق يف احلكومة يقول: »ال أذكر أّن تلك املراسيم 
رمّبا هذا خمالف  الوزراء.  ُيعاد عرضها على جملس  االستثنائّية كان 
للنص، ولكن هكذا درجت العادة«. ال عالقة لنزاهة القضاة أعضاء 
اليت  اجلهة  عند  بل  عندهم،  ليست  فاملسألة  هنا،  العدلي  اجمللس 
ُتعّينهم )احلكومة(. هذا شأن إداري حمض، ِمن حيث الشكل، بعيدًا 
عن اجلوانب السياسّية )كون األعضاء ُيعّينون وفق التوزيع الطائفي، 
ِمنها  تتشّكل  اليت  السياسّية  التّيارات  رغبات  وفق  وبالتالي  عرفًا، 

احلكومة(.
مناسبة احلديث عن اجمللس العدلي اليوم، وعن هيئته احلالّية اليت 
أمس،  الوزراء،  جملس  إقرار  هي  املذكورة،  حالتها  على  تزال  ال 
اجمللس  لدى  أعضاء  بتعيني  جريصاتي،  سليم  العدل  وزير  مشروع 
ميشال  القاضي  )أصياًل(،  مساحة  جوزف  القاضي  وهم:  العدلي 
طرزي )أصياًل(، القاضي غّسان فّواز )أصياًل(، القاضي مجال احلّجار 
)إضافّيًا(،  احلكيم  عفيف  )إضافّيًا(،  زوده  خالد  القاضي  )أصياًل(، 
القاضي تريز عالوي )إضافّيًا(، القاضي جان مارك عويس )إضافّيًا( 
والقاضي مايا ماجد )إضافّيًا(. رمّبا هي املّرة األوىل اليت يكون فيها 
مرسوم  إىل  ُيشار  األصيلني.  األعضاء  ِمن  أكثر  باإلضافة  األعضاء 
صدر، يف منتصف العام املاضي، ُأقّر مبوجبه إعطاء كّل قضاة اجمللس 
العدلي األصيلني واإلضافيني واملوّظفني امللحقني به تعويضًا شهرّيًا 
)إضافة إىل رواتبهم(، توّزع على الشكل اآلتي: مليون ونصف مليون 
لرية لرئيس اجمللس، مليون لرية لكّل ِمن الرئيس باإلنابة والنائب 
ُمساعد قضائي  لكّل  ُيعطى  العام، فيما  العام واملستشار واحملامي 

)لدى اجمللس حصرًا( مبلغ 190 ألف لرية شهرّيًا.
أحيل إىل اجمللس العدلي منذ عام 1943 )االستقالل(، وصواًل إىل عام 
2012 حنو 160 قضّية )حبسب إحصاء للمجّلة الشهرّية التابعة للدولّية 
للمعلومات(. زاد العدد قلياًل خالل السنوات األخرية. قضايا كثرية 

اجمللس العدلي: تعيينات وشكوك وأسئلة
محمد نزال

وحيدة مارتا. تقضي حياتها يف »دوام العمل«. ال ترى يف منزهلا أكثر من 
»أوتيل«. القهوة الصباحية أواًل، قبل أن تضع القليل من أمحر الشفاه، 
يارا  لولَديها،  تذكارية  صور  فيه  ما  أغلى  يكون  قد  منزل،  باب  وتغلق 
ويونان، »تستعيد من خالهلا ما مّر من ذكريات«. هكذا، يبدأ روتني نهار 

سيدة األعمال اللبنانية، من أصل اثيوبي.
الذي  البلد  لبنان،  يف  التعذيب  أنواع  لشتى  تعرضت  سنوات   10 خالل 
بتشجيع مسبق من صديقاتها.  منزل  حياة جديدة كمدبرة  لتبدأ  استقبلها 
»أقنعوني بعدم االلتحاق باجلامعة، ففي لبنان احلياة أمجل، ويف مصاري 
كتري« تقول مارتا. ال جامعة يف لبنان لإلثيوبية إذًا، بل عمل. عمل بال أي 
البداية، كانت  التعذيب يف  أو حقوق. تتذكر: عشرة أشهر من  ضمانات 
كفيلة بدفعها اىل اهلرب واختاذ قرار بتأسيس حياة جديدة. تنقلت من عمل 
آخر قبل أن تعمل يف حمل لبيع األحذية. هناك تعّرفت إىل سليمان  إىل 

وتزوجته.
»ما ضل لبنانّيات؟ جتّوز من طينتك«، تقول مارتا مقتبسة من كالم والَدي 
سليمان وأقربائه الذين عارضوا هذا الزواج، وكذلك فعل أهل مارتا يف 
بداية األمر، متخّوفني من فارق العمر الكبري بينها وبني زوجها، وِمن غربتها. 
دفعت مثن قرارها... »فأنا اليوم أدخل اىل بلدي بفيزا«، تقول مارتا، إذ 
اضطرت اىل التخلي عن جنسيتها األثيوبية مقابل احلصول على اللبنانية، 

كما يقتضي القانون اإلثيوبي. »حياتي صارت كلها هون«، تقول.
الذي  الصغري  الشعر  تصفيف  تريده. صالون  ما  كل  هذا  طبيعية.  حياة 
استأجره هلا سليمان يف منطقة الدورة مل يعد كافيًا وحده إلعالة العائلة 
بعدما خسر الزوج عمله بسبب مرضه. »افتتحت مطعمًا مرتين مبرت بالقرب 
من  حفنة  منه،  والكثري  البصل،  األثيوبي«.  الطعام  لتقديم  الصالون  من 
البهارات على أنواعها، وباقي املكونات، لتحضري طبق طعام أثيوبي على 
وقع املوسيقى األثيوبية يف منزهلا، قبل أن حتضرها اىل مطعم بالكاد يّتسع 

لعدد من الطاوالت والكراسي. مل تستمر احلال. ضاقت عني اجلريان.

لم يسمع ولداها
اللبنانيان سوى صدى صوت واحد: أّمك سريلنكية!

على  للتضييق  تفاهة،  تقل  ال  أخرى  وبذرائع  البصل،  رائحة  من  تذمروا 
افتتحت مطعمًا  مصدر رزق مارتا وعائلتها الصغرية. لكنها مل تستسلم. 
جديدًا، اختارته قريبًا من القديم »كي ال ختسر زبائنها«. حتّضر طبخاتها 
باالبتسامات، وترحب بزبائنها على اختالف جنسياتهم. بضعة أمتار تفصلها 
عن صالون الشعر اجلديد. جتزم أّنها مل تكن لتملك شيئًا لوال إصرارها... 
»بالقّوة وافق الزملة يأّجرني احملالت«، وسبب ترّدده كان »كالم اجلريان 
الذين يعتربون أن األثيوبية بتجيب املشاكل عاحلّي«. حتّدت اجلميع ألجل 
زوجها وولَديها. وبداًل من »املشاكل« أحضرت اىل املنطقة غنى التقاليد 

والعادات األثيوبية.
يومًا بعد يوم كانت حالة يارا ويونان النفسية تزداد سوءًا بسبب تعّرضهما 
للسخرية من قبل أصدقاء املدرسة. مارتا حاولت أن تؤّمن لولَديها سقفًا 
معقواًل من الرفاهية لتعّوض عن انشغاهلا يف العمل: وّظفت مدبرة منزل 
لتعتين بهم، ومعلمة دروس خصوصية تتابع دروسهما، ويف عطلة نهاية 
يونان على كرة  يتدّرب  بينما  البدنية،  الرياضة  يارا صّف  األسبوع حتضر 
»أّمك  واحد:  صوت  صدى  سوى  الولدان  يسمع  مل  النهاية  يف  السلة. 
»بقول  حادة  بنربة  وتنطق  الظهر  احنناءة  عنها  مارتا  ترفع  سريلنكية«. 
املواجهات  تأت  مل  متلن«.  متلي  هندية،  لو  انا سرييلنكية،  لو  ألوالدي 
أثيوبيا،  العيش مع جّدتهما وخالتهما يف  مجيعها بنتيجة، فالولدان فّضال 
الصيف لن يبخل عليهما يومًا  الذي حيتضنهما يف  البلد  أن  متيّقنني من 
بشيء سوى عاطفة أّم ضّحت ورضَيت أن تعيش بعيدًا عنهما وعن زوجها. 
سليمان يعيش هناك مع ولديه ويقضي الوقت معهما، ترك لبنان وترك 

كل شيء ألجلهما. مارتا تشتاق إىل يارا ويونان. تشتاق إىل اثيوبيا.

املستودع التجاري
التجاري«.  مارتا  »مستودع  اىل  بنقلك  كفيلة  املمّر،  الجتياز  ثواٍن مخس 
غرفة متوسطة االتساع تعّج حبقائب سفر جاهزة للشحن، تعّهدت أمام من 
يقصدها من أبناء اجلالية األثيوبية وبناتها يف لبنان أن تشحنها اىل ذويهم 
يف أثيوبيا بربح بسيط، ويعاونها يف ذلك يونس، شقيقها الذي جاء اىل 
احلقائب،  جانب  اىل  البضائع.  لشحن  شركة  يف  ليعمل  البدء  يف  لبنان 
يف  وشراء  بيع  لرحلة  أيضًا  جاهزة  تركيا،  من  تبّضعتها  ألبسة  صناديق 

أثيوبيا.

مارتا اللبنانية: أشتاق إىل أثيوبيا
مروى بلوط

ِمنها، حبسب رئيس اجمللس احلالي القاضي جان فهد، ال تزال لدى 
احملققني العدليني، وبالتالي مل تصل إىل هيئة اجمللس، رغم مضي 
ذلك  البعض  هلذا وصف  فيها.  التحقيق  بدء  على  الزمن  ِمن  عقود 
اجمللس قدميًا بـ«مقربة القضايا«. رمّبا هو األكثر، ِمن حيث التكوين، 
تأّثرًا بالسياسة ِمن بني احملاكم. الُسلطة السياسّية هي اليت ُتقّرر ما 
ُترسل إليه وما ال ُترِسل ِمن قضايا. ِمن عيوبه أّن أحكامه مربمة وال 
التقليدّية يف احملاكم(. قضاة اجمللس  الطرق  املراجعة )وفق  تقبل 
يدركون أن هذه منقصة، لذا يتحّدث أحدهم لـ«األخبار« عن »الرغبة 
درجتني،  على  فيه  احملاكمة  لتصبح  القانونّية،  نصوصه  تعديل  يف 
على  اجمللس  هيئة  تعمل  حالّيًا،  الصدد«.  هذا  يف  اقرتاح  وهناك 
مخس قضايا، هي جمموع ما قطع مراحل التحقيق، مع احتمال إحالة 
قضايا إضافّية قريبًا. هناك َمن دعا ويدعو، قدميًا وحديثًا، ِمن قضاة 
تأسس  الذي  اجمللس  هذا  إلغاء  إىل  القانون،  يف  وخرباء  وحمامني 
)أّيام احلاكم الفرنسي(. ما يقوم به  يف عشرينيات القرن املاضي 
مُيكن ألي حمكمة، كاجلنايات مثاًل، أن تقوم به، ورمّبا يف وقت أقل، 

واألهم... بقدر أقل ِمن السياسة.
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اجلنسّيات،  خمتلف  من  الّرفيقات  تدعو  كبرية. 
املكان.  إىل  ولبنانّيات  فيليبينّيات،  إثيوبّيات، 
تقيم بوفيه مفتوحًا، هي الّطّباخة املاهرة. وتبدأ 
حّتى  الّتقليدي  اإلثيوبي  والغناء  الّرقص  حفلة 

ساعات الّصباح.
القصص.  تتوّزع  جينيت  صالون  زوايا  يف 

اقتصاد  أّن  جينيت  تعلم  1ال 
يف  منّوًا  األسرع  هو  بلدها 
العامل هلذا العام. جّل تركيزها 
خصالٍت  تثبيت  على  الّلحظة 
الّلون  بّن  مستعاٍر  شعٍر  من 
يديها.  رأس شاّبٍة بني  على 
تستخدم اإلبرة واخليط لذلك. 
كمن حيّول قطعة قماٍش إىل 
مزّينُة  ُتدخل  أنيق،  فستاٍن 
الشعر اإلثيوبّية بعنايٍة خيَطها 
األسود املشبوك بإبرٍة كبريٍة 
أنهتها  »ويغ«  خصلة  يف 
اجلهة  من  خترجها  ثّم  للّتو، 
العملّية،  بتكرار  املقابلة. 
املستعارة  اخلصالت  تتشّبُث 

بالّشعر األصلي.
يبلغ  قديم،  املستعار  الّشعر 
قدرَة  فال  سنة،  العمر  من 
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يف زوايا الصالون تتوزع القصص )تصوير هيثم املوسوي(

ُيعّد  الصالون  أّن  صحيٌح 
لإلثيوبيات  جذٍب  نقطة 
ليس  لكن  املنطقة،  يف 
يف  املقصود.  وحده 
عدة  صالونات  بدارو 
تديرها إثيوبّيات. يف تلك 
روح  تنتعش  الّصالونات 
تلك  تشّكل  أبابا.  أديس 

األمكنة مساحًة صغريًة ملمارسة حياٍة وثقافٍة ُيراد 
العمالة  على  تقتصر  أن  االغرتاب  بالد  يف  هلا 
منازل«  »عامالت  لسَن  اإلثيوبّيات  املنزلّية. 

فحسب.
تلك مهنة، والفرد ال ُيتزل مبهنته. هذه تفرضها 
متعّددة  إثيوبّية  جالية  لبنان  يف  الّظروف. 
املشارب واملهن واالهتمامات والّتوصيف، وإن 
للخدمة  اضطّرت  اجلالية  تلك  من  الغالبّية  كانت 

يف املنازل.

االقتصاد األسرع نموًّا؟
الكثريات  أمَلها وأمَل  أتعب لبناُن جينيت. خّيب 
اقتصاد  أّن  جينيت  تعرف  ال  جلدتها.  أبناء  من 
العاّم.  هلذا  العامل  يف  منّوًا  األسرع  هو  بلدها 
إفريقيا  اقتصاد  حال  من  إثيوبيا  اقتصاد  حال 
وشرق آسيا. على عكس اقتصاد منطقة الّشرق 
تقريٌر  يقول  منها.  ولبنان  املتهاوي،  األوسط 
»البنك  من  فريٌق  أعّده  حزيران  شهر  يف  صدر 
الّدولّي« بالّشراكة مع فريٍق خارجّي بعنوان »آفاٌق 
اقتصادّية عاملّية« إّن اقتصاد إثيوبيا هو األسرع 
»البنك  أّن  من  الّرغم  وعلى  العامل.  يف  منّوًا 
الدولي« يشري يف مقّدمة التقرير الواقع يف 138 
صفحة إىل عدم تبّنيه بشكٍل قطعّي الّنتائج اّليت 
توّصل إليها الفريق. وعلى الّرغم من تسارع منّو 

اقتصاد البلد، ما زالت اهلجرة حلَم اإلثيوبّيني.

حلم الهروب

من  حاهلا  والّتقارير.  األرقام  عن  بعيدٌة  جينيت 
حال عشرات آالف اإلثيوبّيني. هي تسعى فقط 
إىل تأمني حياٍة الئقة. ُتنهي جينيت حياكة شعر 
إىل  بزهٍو  الّزبونة  تنظر  مجياًل.  يبدو  جيّنيت. 

نفسها يف املرآة. 
متعن الّنظر، فهي املّرة األخرية اّليت تسّرح شعرها 
يف لبنان. تبتسم بهدوء. يف اليوم التالي، مّت 

ترحيلها إىل بلدها مع 150 إثيوبّيًة.
 هل ستكونني يف حفلة الوداع داخل املطار يا 

جينيت؟
من  الكثري  فبينهّن  سأكون،  »بالّطبع 

الّصديقات«.

تعب لبناُن 
جينيت، خيّب 

أمَلها وأمَل 
الكثريات من 
أبناء جلدتها

مستعارٍة  خصالٍت  شراء  على  جيّنيت  للّزبونة 
حديثة. الكلفة مرتفعة والّدخل حمدود.

عامالت  من  اإلثيوبّيات  متلك  ال  كجيّنيت،  متامًا 
املنازل يف لبنان القدرة على جعل شعرهّن أكثر 
املئة  كثافة من خالل شعٍر مستعاٍر جديد. على 
ومخسني دوالرًا اليت يتقاضيَنها أن ُتصرف على 

أشياَء أكثر أهمّية، العائلة مثاًل.
تتمركز خصالُت الّشعر املستعارة احلديثة يف إحدى 
زوايا الّصالون. تلك خمّصصة ملن استطاعت إليها 
سبياًل، سواًء كانت من اإلثيوبّيات أو غريهّن. من 
ذاك احملّل الّصغري يف منطقة بدارو تدير جينيت 
حياَتها. تتعّرف إىل الّرفيقات، تتحّدث لغَتها األّم 
إىل  تستمع  وتفسري،  شرٍح  إىل  حاجٍة  دون  من 
موسيقى بلدها، تبتسم لذكرياتها وتتأمّل، تقول 

أشياَء كثرية وتتحّفظ عن أشياَء أكثر، وحتلم.
اسرتاحة.  جينيت  تأخذ  ال  قّصتها،  تسرد  بينما 
تتوّقف اللتقاط نظرات حُماورها وحسب. مل تعمل 
يومًا يف املنازل. ال هناك وال هنا. دفعها شغُفها 
بالّتزيني الّنسائي لدراسته. مخُس شهاداٍت يف 
الّتزيني هو العدد اّلذي حصدته املغرتبُة اإلثيوبّية 
 Beauty center سنرت«  »بيوتي  معهد  من 
املكياج  فّن  دروٌس يف  الّشويفات.  منطقة  يف 
واألظافر والوشم على اجلسد واظبت عليها جينيت 

لسنوات.
منذ مخسة عشر عامًا أتت إىل لبنان. تعّرفت إىل 
رجٍل لبنانّي فقّررا الّزواج. ال ميلك زوجها عماًل، 
مل ميلكه يومًا. هي املعيل. ومع ذلك مل حتصل 
على إقامة. تتذّمر من قانوٍن متخّلٍف منع عنها حّق 
احلصول على إقامة مقابل واجب دفع الّضرائب. 
هلا رغبٌة شديدٌة يف املغادرة لرؤية عائلتها، لكن 
ما حيّد حتقيَق الّرغبة ابُنها البالغ من العمر أربعة 

عشر عامًا.
»إذا بفل، ما بضل حدا يعني إبن«. تقول جينيت 
مانعًة احلديث من الغوص يف تفاصيل شخصّية.

لسنا عامالت منازل وحسب
فيها،  لكنيستها  بدارو،  يف  إثيوبيا  لصالونات 
متنّفٍس  تأمني  يف  فضٌل  بدارو،  ولشوارع 
لإلثيوبّيات. هذه املنطقة املسيحّية الّطابع جتمعهّن، 
خصوصًا أّيام اآلحاد وخالل األعياد. جلينيت دوٌر 
تدور  لقاءات،  حتدث  صالونها  داخل  ذلك.  يف 
جينيت  للحفالت. حتّب  الّتخطيط  ويتّم  أحاديث، 
للّشعر  خمّصصة  وزيوٍت  عبواٍت  أسفل  الغناء. 
املاضي.  نيسان  إىل شهر  يعود  ملصٌق  الّتالف 
عليه عباراٌت بالّلغتني اإلنكليزّية واألمهرّية )لغة 
ملغّنيني  صورتان  وتتوّسطه  الّرمسية(  إثيوبيا 
 tarekegan مولو  تاريكيجان  هما:  إثيوبّيني 
Mulu وأبدوكيار aBdukiar . يدعو امللصق 
إىل حفلٍة للّرجلني يف جممع ميشال املر. تشرح 
جينيت أّن الّرجلني من أفضل مغّن إثيوبيا وأّن 
اإلثيوبّية  اجلالية  أبناء  من  كثريًا  جذبت  حفلتهما 

يف لبنان.
إلقامة  يدفعها  واالستعراض  للغناء  جينيت  حّب 
مار خمايل.  مبنطقة  بريوت«  »راديو  حفالٍت يف 
تذهب إىل هناك مرتديًة الّزّي اإلثيوبّي الّتقليدّي. 
ثوٌب طويٌل ذو لوٍن موّحد تتوّسطه ألواٌن دائرّيٌة 

ساترفيلد مهدِّداً: إما »خط هوف«... أو ال نفط
حسن عليق

الذي محله دايفيد ساترفيلد إىل بريوت يف  ما 
بال  اإلجابة  تستقيم  ال  الفائت؟  األسبوع  زيارته 
وضع أساس هلا: مساعد وزير اخلارجية األمريكي 
أتى إىل لبنان من فلسطني احملتلة. محل الرجل 
لبنان  يف  وسّوقه  اإلسرائيلي،  العدو  موقف 
العدو،  يريده  ما  يتبنى  أمريكيًا.  موقفًا  بصفته 
ويقول إنه وسيط، ثم يهدد لبنان إذا رفض ما 

يعرضه كـ«وسيط نزيه«.
ووزراء  الثالثة،  الرؤساء  على  ساترفيلد  جال 
آخر  عددًا  والتقى  والطاقة،  واخلارجية  الداخلية 
من املسؤولني. ملفات كثرية يف جعبته، يتمحور 
العدو.  بعضها حول قدرات املقاومة اليت تقِلق 
الربية  أبرز ما طرحه متصل بقضية احلدود  لكن 
النفط.  ومبلف  احملتلة،  فلسطني  مع  والبحرية 
األمران متداخالن. لكن جتميع ما قاله ساترفيلد 

يف عدد من لقاءاته ُيظهر الوقائع اآلتية:
أواًل، حاول املوفد األمريكي الفصل بني احلدود 
إن األوىل قصتها  البحرية. قال  الربية واحلدود 
اجلدار  بناء  عدم  إسرائيل  من  طلبنا  »حملولة: 
وأصاًل،  عليها.  املتنازع  النقاط  يف  احلدودي 
أو  ملصلحتكم  حمسوم  نقطة   12 على  النزاع 
ملصلحة اإلسرائيليني. تبقى نقطة واحدة، قرب 

رأس الناقورة. وحّلها سهل«.
باحلدود  بنيويًا  اتصااًل  تتصل  األخرية،  النقطة 
البحرية بني لبنان وفلسطني. فتحريكها جنوبًا أو 
مشااًل يؤدي إىل تعديل احلدود اجلنوبية للمنطقة 
االقتصادية البحرية اخلاصة بلبنان، إما ملصلحته، 

أو حلساب ما حيتله العدو.
ورغم ذلك، طلب ساترفيلد من اجلانب اللبناني 
الفصل بني املساَرين. املسار األول، برأيه سهل. 
أما املسار الثاني، فال حيتاج إىل نقاش. ففيما 
ومسؤولني  األمريكيني  قبل  من  الرتويج،  جرى 
لبنانيني، لزيارة ساترفيلد بصفتها مهمة وساطة 
محل  الرجل  أن  اتضح  و«إسرائيل«،  لبنان  بني 
عرضًا وحيدًا غري قابل للرفض. أمام مجيع الذين 
احلدود  ألزمة  الوحيد  احلل  إن  قال  التقاهم، 
البحرية هو بالعودة إىل »خط فريديريك هوف«. 
واألخري هو املوفد األمريكي الذي سعى قبل أكثر 
من 6 سنوات لرتسيم احلدود البحرية بني لبنان 
البحر،  خطًا يف  2012، رسم  عام  والعدو. ويف 
مينح لبنان 60 يف املئة من املنطقة اليت يطالب 
بها العدو، ويعطي األخري ما بقي، أي حنو 40 يف 
أن  معتربًا  حينذاك،  الرمسي  لبنان  حتّفظ  املئة. 
يقتطع  النهاية  خط هوف غري منصف. فهو يف 
بلبنان،  اخلاصة  املياه  من  مرّبع  كلم   350 حنو 
هنا  واحلديث  »إسرائيل«.  إىل  ملكيتها  وينقل 
عن املساحة البحرية اليت حُيتمل أن قعرها يبئ 
الكميات األكرب من النفط والغاز، مقارنة بباقي 

أجزاء املنطقة االقتصادية اللبنانية.
حتّدث ساترفيلد بأكثر من خطاب أمام املسؤولني 
اللبنانيني. قال للجميع إن »خط هوف هو احلل 
القيام  يستدعي  ال  اخلالف  هذا  وإن  الوحيد، 
الواليات  فال  احلل،  رفضتم  وإذا  بوساطة. 
املتحدة، وال األمم املتحدة، ستتدخل كوسيط«. 
وتدّرج ساترفيلد يف نربة التهديد. قال للبعض 
لن  شركة  أي  أن  يعن  هوف  خيار  »رفض  إن 
تشارك يف استخراج الغاز والنفط يف البلوكات 
آخرين  قال ملسؤولني  فيما  اللبنانية«.  اجلنوبية 
إن الرفض اللبناني يعن عدم مشاركة أي شركة 
أمريكية يف أعمال التنقيب عن الوقود األحفوري 
هّدد  املسؤولني،  بعض  وأمام  السواحل.  قبالة 
باالستثمار  أمريكية  شركة  أي  قيام  بـ«عدم 
وال يف  والغاز،  النفط  قطاع  ال يف  لبنان،  يف 
الذين كانوا »غري متساحمني معه«،  أما  غريه«. 
حسم  تاركًا  الوقائع،  بعرض  أمامهم  فاكتفى 
ريكس  األمريكي  اخلارجية  وزير  لرئيسه،  األمور 

تيلرسون، الذي سيزور لبنان بعد يومني.
يف مقابل تهديدات ساترفيلد، املوقف اللبناني 
ليس موّحدًا. مثة قوى سياسية، كتيار املستقبل 
وبعض التيار الوطن احلر، ترى أن »خط هوف 
فرصة للبنان. فمن دون حل النزاع، لن نستفيد 
من الثروة املدفونة حتت مياه البحر، فيما عدّونا 
املقابل،  والغاز«. ويف  النفط  باستخراج  سبقنا 
عون،  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  يتمّسك 
للمياه  الكاملة  باملساحة  بري،  نبيه  والرئيس 

اللبنانية، مؤكدين أن »العدو يريد اغتصاب جزء 
من حقنا«. وبسبب هذا االختالف يف اآلراء، مل 
بعبدا أمس  الثالثة يف  الرؤساء  لقاء  يصدر عن 

موقف موّحد من »عرض« ساترفيلد.
الصدد،  هذا  يف  املشاورات  تستمر  وفيما 
نوع  من  مشكلة  القضية  تفاصيل  يف  تكمن 
آخر، أكثر تعقيدًا من رسم خط احلدود البحرية: 
اخلط  أو  للحدود،  اللبناني  خط  اعتمدنا  فسواء 
اإلسرائيلي، أو خط هوف، مثة أربعة مكامن للغاز 
حاالت  الثالثة. ويف  للخطوط  عابرة  البحر،  حتت 
مماثلة، كما بني قطر وإيران يف اخلليج، ينبغي 
الدولتني املعنيتني، لتقاسم  اتفاقات بني  عقد 
النفط والغاز يف املكامن املشرتكة. فهل يهّدد 
ساترفيلد لبنان لفرض خط هوف، أم أن هدفه 
األبعد هو استدراجنا ملفاوضات ثنائية مع العدو، 
أعماق  يف  الكامنة  السالم  »فرص  عنوان  حتت 

البحر«؟

قنصلية لبنان العامة 
سيدني

املوضوع: لوائح الشطب 

تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن لوائح 
والية   املقيمني يف  باللبنانيني  اخلاصة  الشطب 
نيو ساوث ويلز، الذين تقدموا بطلباتهم لإلقرتاع 
املقبلة يف سدني،  قد  النيابية  اإلنتخابات  يف 
صدرت عن املديرية العامة لألحوال الشخصية يف 
لبنان، وميكن هلؤالء املسجلني لإلقرتاع يف نطاق 
صالحية هذه البعثة اإلطالع على لوائح الشطب 

هذه عرب:
العامة  باملديرية  اخلاص  اإللكرتوني  املوقع   -

لألحوال الشخصية التالي:
www.dgcS.gov.lb  

البعثة  بهذه  اخلاص  اإللكرتوني  املوقع  أو   -
التالي:

www.lebconsyd.org.au
سدني  يف  لإلقرتاع  املسجلني  من  يطلب  كما 
التقدم من هذه البعثة قبل 2018/2/16، بطلب 
الواردة  القيود  خلل يف  أي  تصحيح  إىل  يرمي 
إسم  ذكر  سقط  يكون  كأن  الشطب،  بلوائح 
أو  إمسه  كتابة  خطأ يف  ورد  أو  املقرتعني  أحد 
ألي سبب آخر، وذلك إستنادًا إىل القانون رقم 

2017/44 تاريخ 2017/6/17.

تعميـم 

املوضوع: اإلنتخابات النيابية لعام 2018

رقم  القانون  من   118 املادة  أحكام  على  بناًء 
قنصلية  تذكر   ،2017/6/17 تاريخ   2017/44
لبنان العامة يف سدني بأن املستندات املطلوبة 
أيار  النيابية خالل شهر  اإلنتخابات  لإلقرتاع يف 

2018،  هي حصرًا التالية:
منتهي  غري  أي  صاحل  لبناني  سفر  جواز   -

الصالحية
أو

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

اإلستحصال عليها عرب مكاتب هذه البعثة.

سدني، يف 2018/2/12
قنصل لبنان العام

شربل معكرون 
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مـقاالت وتحـقيقات

تصنيف اجلامعات: مقياس جلودة التعليم أم تسويق جتاري؟

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 

التعليم  ملؤسسات  العاملي  التصنيف  فرض 
استئذان  بال  دخل  »عالسكت«.  نفسه  العالي 
اجلامعات اليت وجدت نفسها فجأة »جمربة« على 
تعديل براجمها وتوجيه سياساتها مبا يتالءم مع 
املؤشرات العاملية. لكن مثة من يدعو للتعاطي 
وال  جتارية  مقاييس  يعتمد  مشروع  مع  حبذر 

يقيس فعاًل نوعية التعليم
الصحف  »طّبلت«  املاضي،  األول  تشرين  يف 
األمريكية  اجلامعة  احتالل  اإلعالم خبرب  ووسائل 
ألف  بني  األوىل  املرتبة   )AUB( بريوت  يف 
جامعة يف تصنيف »كيو إس« العاملي جلامعات 
اجلامعة  صنفت  ذلك،  قبل  العربية.  املنطقة 
يف  عامليًا،  اجلامعات  أفضل  بني  من  نفسها 
)كواكواريّلي سيموندس(  »كيو اس«  تصنيف 
العمل  ألصحاب  اجتذابًا   ،2018 للعام  العاملي 

لتوظيف متخرجيها.
اخلرب »سار« إلدارة اجلامعة واألساتذة والطالب. 
الرقم وحده يقول شيئًا للناس. »بيضوي«. ما 
هي هذه التصنيفات اليت ترتب جامعات العامل 
يف البحث العلمي والتوظيف والعالقات الدولّية 
والسمعة األكادميية؟ هل هي تصنيفات تقيس 
فعاًل نوعية التعليم أم أنها جمرد مشروع جتاري 
ويوفر  اخلاص  للقطاع  املعرفة  سوق  يصّنف 
جرى  وأّنه  سيما  ال  لذلك،  الالزمة  األدوات 
مؤشرات  إىل  استنادًا  التصنيفات  هذه  تطوير 
على  احلائزين  واألساتذة  الطالب  عدد  مثل: 
جوائز نوبل، عدد الباحثني البارزين يف اجلامعة، 
الدوريات  كربيات  املنشورة يف  املقاالت  عدد 
عن  التوظيف  جهات  آراء  استطالع  العلمية، 
عدد  إىل  الطالب  عدد  نسبة  اجلامعة،  متخرجي 
التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  نسبة  االساتذه، 
األجانب  الطالب  ونسبة  الكلي،  للعدد  األجانب 

للمجموع الكلي للطالب؟

شراء الباحثني

غلبة هذه املقاييس »الكمية« تدفع أستاذ علم 
االجتماع يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، ساري 
التصنيفات  هذه  يرجح  من  إن  ليقول  حنفي، 
من  واحلد  اخلصخصة  يشجع  من  هو  للتمّيز 
العربية،  فالدول  االقتصاد.  يف  الدولة  تدخل 
حبسب  رّوجت،  اخلليج،  منطقة  يف  وخصوصًا 
أو  العامة  سواء  التجارية  اجلامعات  حنفي، 
اخلاصة، على مقربة من هذا السوق العاملي من 
الكفاءات العلمية، فعمدت بعض اجلامعات إىل 
توظيف »أساتذة ظل« ال ينفقون إاّل وقتًا قصريًا 
حبيث  باهظ،  مثن  مقابل  اجلامعات  هذه  يف 
منشورات  ضمن  وأحباثهم  منشوراتهم  حتسب 
يشرتي  املال  أن  يعين  ما  اخلليجية،  اجلامعات 
القيمة، وعوائد النفط تشرتي التميز. يقر حنفي 
غري  يزال  ال  الظاهرة  هلذه  الفعلي  احلجم  بأّن 
معروف ورمبا يؤثر بشكل هامشي على املستوى 
يف  يؤثر  أّنه  إاّل  العلمي،  البحث  يف  الفعلي 
العاملي  التصنيف  صورة اجلامعات والدول يف 
البنك  وتقييم  التنافسية،  تقارير  تنتجها  اليت 

الدولي لالقتصاد القائم على املعرفة.

التصنيف أمر واقع

اجلامعات  يف  كثرًا  أكادمييني  مسؤولني  لكن 
اللبنانية جيزمون بأّن الـ«rAnking« بات أمرًا 
كدفن  هي  وجوده  النكار  حماولة  وأي  واقعًا، 
العام  األمني  جييب  كيف؟  الرمل.  يف  الرأس 
للمجلس الوطين للبحوث العلمية الدكتور معني 
ومتابعتنا  عامة  قيمة  له  »التصنيف  أّن  محزة، 
لتطوره عرب السنوات العشرين املاضية، تظهر 
أّن  بدليل  اعتباطية،  ليست  املؤشرات  أّن  لنا 
املؤسسات  يومًا جمحفًا حبق  يأت  مل  التصنيف 
اليت هلا مصداقية أكادميية، ومل تكن هناك حماباة 
ملؤسسات ال قيمة لرباجمها التعليمية، بدليل أن 
تشكل  مل  التصنيف  مؤسسات  تقارير  نتائج 

مفاجأة للرأي العام العلمي واألكادميي«.

فاتن الحاج

التصنيف نشأ أساسًا للمساعدة يف اختيار الجامعات األفضل قبل أن يصبح له بعد تجاري )مروان بو حيدر(

برأي محزة، »رفض التصنيف لكونه يركز على 
البحث أكثر من التعليم غري عادل، فإذا مل يكن 
نضمن  أن  نستطيع  ال  للتدريس  مؤشرًا  البحث 
االنعكاسات اإلجيابية على خدمة اجملتمع، وأهم 
خدمة للمجتمع تقوم بها اجلامعات هي خلق فرص 

عمل جمدية«.

داتا للمقارنات

ديان  الدكتورة  إىل  بالنسبة  التصنيف  أهمية 
نوفل، مساعدة رئيس اجلامعة اللبنانية األمريكية 
»داتا«  أّنه خيلق  للبحث املؤسساتي والتقييم، 
للمقارنات بني اجلامعات على املستوى العاملي، 
يقود  العاملي  التصنيف  نظام  أن  إىل  مشرية 
تكون مؤسسات حبثية،  أن  إىل  أكثر  اجلامعات 
لكونه »يركز على األحباث العلمية يف املؤسسة 

ويغفل باقي جوانب عملية التعليم«.
على  املبين  التصنيف  بأن  نوفل  تعرتف  وفيما 
جامعتها  وأن  واألساتذة،  الطالب  جيذب  أرقام 
لتحسني  العلمي،  البحث  على  أكثر  تركز  باتت 
اجلامعة  أن  ترى  التصنيفات،  هذه  ترتيبها يف 
بصورة عامة جيب أن تصوغ سياساتها وبراجمها 
حبسب رؤيتها ورسالتها، وليس فقط تبعًا هلذه 

التصنيفات.

بيع املنتج العلمي ليس تجارة

علميني  كأشخاص  لنا  ضرورية  الرقم  »نزعة 
مفاهيم  من  مفهوم  ألي  حقيقية  قيمة  إلعطاء 
كلية  عميد  يعتقده  ما  هذا  التعليم«،  جودة 
رفيق  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  يف  اهلندسة 
يونس. يبدو مقتنعًا بأّن تصنيف اجلامعات هو 
وسيلة مهمة جيب أن تشكل جزءًا من اسرتاتيجية 
أي مؤسسة جامعية ملساعدتها يف تطوير نفسها 
وبناء خططها بشكل سليم. برأي يونس، حماولة 
اعتبارية  مسألة  هي  بأرقام  املؤسسات  تقييم 

وهي يف حد ذاتها تعبري عن نوعّية.
نظام  نسف  البعض  حماولة  يستغرب  يونس 
التصنيف برمته جملرد أّن هناك خروقًا من بعض 
كدفع  ملتوية  أساليب  تستخدم  اليت  اجلامعات 
تبوؤ  بهدف  الباحثني  أفضل  شراء  أو  األموال 
يعاجل  القانون  »فخرق  عامليًا  متقدمة  مراتب 
القانون«.  بإلغاء  وليس  واملعاقبة  بالفضح 
للتصنيف  التجاري  البعد  على  الكالم  يستوقفه 
التصنيف  يكون  أن  املنطقي  من  إنه  فيقول 

وكيف  جامعة،  كل  لدى  والقوة  الضعف  نقاط 
تشبهها،  جامعة  مع  مقارنة  جتري  أن  تستطيع 
نتساءل  أمريكية  كجامعة  جتعلنا  »فالتصنيفات 
عن السبب الذي جيعل جامعة تشبهنا من حيث 
حجمها تتفوق علينا، وهذه التساؤالت تساعدنا 
على التخطيط للمستقبل وحتسني نقاط الضعف«. 
يؤكد حّمو »أننا نستخدم التصنيف كأداة للرتكيز 
على أمور أغفلناها يف سياسة اجلامعة«. إاّل أنه 
يعتقد أّن مؤشر التصنيف حقيقي، وإاّل ملا ورد 
أول  يف  املهمة  اجلامعات  ثلثي  من  أكثر  اسم 

100 جامعة يف كل تصنيف.
الذكية  اجلامعة  بأّن  اعتقاده  عن  حّمو  يعرب 
شديد  حبذر  يتعامال  أن  جيب  الذكي  والتلميذ 
مع تفسري نتائج هذه التصنيفات واالنتباه إىل 
األهداف والرسالة والرؤية اليت متلكها اجلامعة.

محاور ال يغطيها التصنيف

تتعاطى اجلامعة اليسوعية مع التصنيف على أنه 
واقع جيب أخذه يف االعتبار ألسباب عدة منها 
أن الشركات أصبحت تستخدم هذه التصنيفات 
أّن  كما  التوظيف.  أجل  من  متزايد  حنو  على 
على  العمل  وسوق  الطالب  يساعد  التصنيف 
اجلامعات يف كل  مقارنات مستنرية بني  إجراء 
جامعة  يف  التعّلم  فإّن  وبالتالي  العامل،  أحناء 
مصنفة بني أفضل 500 جامعة عامليًا، يساهم 

يف إجياد فرص عمل يف سوق تنافسّي.
إاّل أن اجلامعة ال تغفل العمل، حبسب الدكتورة 
لضمان  اجلامعة  رئيس  مندوبة  مغيزل،  ندى 
اجلودة والرتبية اجلامعية، على حتقيق رسالتها. 
تقول: »اجلودة يف مفهومنا هي اجلودة للجميع 
وهذا هو التحدي األكرب، فاعتماد طرائق ناشطة 
يف التعليم ومواكبة الطاّلب األشّد حاجة وتأمني 
منح جامعّية، حماور أخرى ُتعنى بها جامعتنا وال 
عمل  فريق  أّن  إىل  تشري  التصنيف«.  يغطيها 
موارد عدة  اجلامعة يستخدم  اجلودة يف  ضمان 
وحتديد  موضوعّي  بشكل  اجلامعة  وضع  لتحليل 
مواقع حتسني أدائها من أجل تطّورها املستمّر. 
من هذه األمور نتائج التقييم الذاتّي املبين على 
مرتبط مبؤشرات  ما هو  الدولية ومنها  املعايري 

التصنيفات الدولية.

أبرز مؤسسات التصنيف

مع   2003 عام  للجامعات  العاملي  التصنيف  بدأ 
ويعرف  الصينية،  شنغهاي  تونغ  جياو  جامعة 
العاملية  للجامعات  األكادميي  بالتصنيف 

 AcAdemic rAnking of World(
Universities ArWU ( بهدف معرفة موقع 
من  العاملية  اجلامعات  بني  الصينية  اجلامعات 
وكّرت  العلمي،  والبحث  األكادميي  األداء  حيث 
بعدها سبحة التصنيفات من مؤسسات أمريكية 
وأوروبية، ولعل أهم مؤسسات التصنيف هي:

التصنيف  هذا  يفحص  شنغهاي:  تصنيف   *
 10000 حنو  أصل  من  العامل  يف  جامعة   2000
مؤسسة مسجلة يف اليونسكو امتلكت املؤهالت 
فهي:  التصنيف  معايري  أما  للمنافسة.  األولية 
مرور احلائزين على جوائز نوبل سواء من خالل 
الدراسة أو التدريس )20 يف املئة من العالمة 
املمنوحة(، جناح اخلرجيني )10 يف املئة(، حجم 
الدراسات واألحباث املنشورة يف جمليت »ناتشر« 
و«ساينس« الربيطانيتني )20 يف املئة(، نسبة 
اإلشارة إىل تلك البحوث واجلامعات يف وسائل 
اإلعالم واجملالت العلمية )20 يف املئة(، نسبة 
اخلمس  السنوات  يف  الباحثني  إىل  اإلشارة 
 10( األكادميي  األداء  املئة(،  )20 يف  األخرية 
يف املئة(. هذا التصنيف يرّتب فقط أول 500 

جامعة على مستوى العامل.
* تصنيف جملة »تاميز« للتعليم العالي: تصنف 
اجمللة أفضل 100 جامعة يف العامل مل مير على 
اليت  للمعايري  وفق  وذلك  عامًا،   50 نشأتها 
تعتمدها اجمللة. ويعترب هذا من أكثر التصنيفات 

املعتمدة عامليًا.
* تصنيف كواكواريلي سيموندس Qs: مؤسسة 
فروع  وهلا  لندن  الرئيسي  مقرها  رحبية  غري 
 ،1990 عام  تأسست  العامل.  حول  منتشرة 
 800 أفضل  تصنيف  يف   2004 منذ  وبدأت 
جامعة يف العامل، وفقا للمعايري اآلتية: السمعة 
األكادميية )40%(، نسبة الطالب ألعضاء هيئة 
ألعضاء  املنشورة  األحباث   ،)%20( التدريس 
واستشهادات  النشر  ومعدل  التدريس  هيئة 
الباحثني يف العامل باألحباث املقدمة من الباحثني 
واألكادمييني يف اجلامعة )20%(، استطالع آراء 
حول  وشركات  مؤسسات  من  التوظيف  جهات 
النسبة   )%10( اجلامعة  متخرجي  وجاهزية  أداء 
اليت تتيحها اجلامعة للطالب األجانب حول العامل 
)5%(، نسبة أعضاء هيئة التدريس االجانب يف 

اجلامعة )%5(.
املركز  عن  يصدر  الويبومرتكس:  تصنيف   *
األسباني لتقييم اجلامعات واملعاهد csic وهو 
ومعهد  جامعة   12000 من  أكثر  يغطي  ترتيب 
عال، ويعتمد على قياس أداء اجلامعات من خالل 
تصنيفًا  اعتباره  وميكن  االلكرتونية،  مواقعها 

ملوقع اجلامعة االلكرتوني.

السياسة  من  جزءًا 
واإلعالمية  التسويقية 
للجامعة، ويسأل: »هل 
جتاري؟  العلمي  اجلهد 
نصف  أن  ميكن  هل 
يبيع  الذي  املخرتع 

انتاجه تاجرًا؟«.

الحذر من التصنيف

للجامعة؟ هل جيلب طالبًا  التصنيف  ماذا يقدم 
يغري  هل  أجانب؟  طالبًا  يستقطب  هل  أكثر؟ 
القطاع اخلاص لالستثمار يف البحث العلمي يف 

اجلامعة؟
األمريكية  اجلامعة  يف  املكتبات  أمني  حبسب 
الدكتور لقمان حّمو، ليس هناك طريقة علمية، 
أو هذا على األقل يف اجلامعة األمريكية، لقياس 
مدى تأثري التصنيف يف استقطاب طالب أجانب 
أو باحثني أفضل أو جذب القطاع اخلاص لشراء 
يقول،  كما  نشأ،  فالتصنيف  البحثي.  املنتج 
اجلامعات  اختيار  يف  والتالمذة  األهل  ملساعدة 
اليت سيقصدونها، ثم بات له بعد ذلك، على 
يدخل يف  ال  إّنه  إذ  بعد جتاري،  السنوات،  مر 
البحث  هذا  ينتج  ومن  البحثي  العمل  تفاصيل 
الذي  البلد  للجامعة يف  البحثي  االنتاج  وأهمية 
تعمل فيه، إمنا ميكن أن يعطي فكرة جيدة عن 

عمد بعض 
الجامعات 

إىل توظيف 
»أساتذة ظل« 
يف مقابل ثمن 

باهظ
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وال  مؤقت  وهمي  خط  هو  اخلط  هذا 
إىل  أضف  النهائية،  احلدود  ميثل 
فيه  نقطة   13 على  متحّفظ  لبنان  أن 
مع  خبالفهم  يقّرون  )اإلسرائيليون 

لبنان حول 3 نقاط فقط(.
منّسق  وّجه   ،2017 متوز   28 يف 
إىل  كتابًا  اليونيفيل  لدى  احلكومة 
مايكل  اجلنرال  القوات،  هذه  قائد 
بريي، يعرب فيه عن القلق إزاء خطة 
ال  ذلك  أن  معتربًا  اجلدار،  بناء  العدو 
خيدم اهلدف الرئيسي من االجتماعات 
الثالثية املتمثل يف االنتقال من حالة 
وقف االعمال القتالية إىل حالة الوقف 
الوقت  ويف  النار.  إلطالق  الدائم 
رسالة  اللبناني  اجليش  وّجه  نفسه، 
إىل العدو ضّمنها إنذارًا عالي النربة، 
القوات  على  النار  أنه سيطلق  مفاده 
بناء  بأعمال  تقوم  اليت  اإلسرائيلية 
اجلدار، ال سيما بعد رصده انتهاكات 
بناء  وحماولة  التقين  للسياج  متكررة 

اجلدار يف األراضي املتنازع عليها.
ويف 18 آب 2017، تبّلغ لبنان رمسيًا، 
قوات  يف  االرتباط  جهاز  رئيس  عرب 
العدو  أن  املؤقتة،  املتحدة  األمم 

إيلي الفرزلي

بعد سقوط طائرة »أف 16« مبضادات 
الصورة  ازدادت  السوري،  اجليش 
اإلجراءات  هشاشة.  اإلسرائيلية 
الدفاعية اليت تقوم بها إسرائيل على 
طول بعض حدودها الشمالية مع لبنان 
غري مسبوقة. هي تسعى عربها إىل منع 
حزب اهلل من تنفيذ قرار نقل املواجهة 
لكن  مقبلة.  حرب  أّي  اجلليل يف  إىل 
إىل  مرتاحًا  احلزب  يبدو  املقابل،  يف 
أن كل هذه اإلجراءات لن تعيقه عن 

حتقيق أهدافه
لبنان  على  اإلسرائيلية  احلروب  قبل 
و1993  و1982   1978 األعوام  يف 
و1996 و2006، كان اجمللس الوزاري 
اإلسرائيلي املصّغر جيتمع يف »البئر« 
السرية  لألماكن  اإلسرائيلي  )الوصف 
اليت يعقد فيها االجتماع( ويقرر إعالن 
للمجلس  األخري  االجتماع  يف  احلرب. 
كان  أيضًا،  »البئر«  يف  املصغر، 
القرار خمالفًا لكل القرارات السابقة، 
تدخل  وطلبها  التهدئة  إىل  بدعوتها 

بعض الدول لضبط املوقف.
احلرب،  تريد  إسرائيل  أن  األكيد 
لكن األكيد أيضًا أنها لن تسعى إىل 
على  قادرة  أنها  تعتقد  مل  ما  احلرب 
اليت  اإلمكانات  متلك  وأنها  حسمها 
تثق  وعندما  عدوها.  قدرات  تفوق 
لن  القدرة،  تلك  إىل  وصلت  بأنها 
تكون بانتظار أي ذريعة. وألنها كانت 
تذرعت   ،2006 عام  يف  احلرب  تريد 
باختطاف اجلنديني اإلسرائيليني. لكن 
ترّد  مل  للحرب،  جاهزة  تكن  مل  ألنها 
إسرائيلية  آللية  املقاومة  تدمري  على 
وقتل عسكريني يف مزارع شبعا، ردًا 
استشهد  اليت  القنيطرة  عملية  على 
تقرر  ومل  مغنية،  عماد  جهاد  فيها 
أرسلت  عندما  احلرب  يف  الدخول 
مساء  إىل  مسرّية  طائرة  املقاومة 
فلسطني. ما حصل كان خمتلفًا متامًا. 
اهلجومية، صارت  اخلطط  جانب  وإىل 
األولوية إلجراءات دفاعية غري مسبوقة 
قررتها قيادة املنطقة الشمالية، بعد 
عمل واسع لفرقة اجلليل على احلدود، 
اليت  الضعف  نقاط  مبوجبه  حددت 
أن يستغلها القتحام  ميكن حلزب اهلل 

اجلليل.
تعزيز  إىل  إسرائيل  عمدت  وبالفعل، 
خطها الدفاعي على امتداد احلدود مع 
لبنان، وحتديدًا يف املناطق اليت ميكن 
أن تتسلل منها جمموعات من املقاومة 
القريبة  اإلسرائيلية  املستوطنات  إىل 
عمل  إعاقة  إىل  إضافة  احلدود،  من 
وهذه  والقناصة.  املباشرة  النريان 
اإلجراءات هي جزء من استعداد اجليش 
وتشمل  املقبلة،  للحرب  اإلسرائيلي 
جرف أراٍض وجعلها »شيارات« بزوايا 
حادة وبارتفاع ستة أمتار باحلد األدنى، 
وحفر خنادق، وصواًل إىل إنشاء جدران 
اإلجراءات  إىل  كلها  تضاف  إمسنتية، 
التقليدية من أسالك كهربائية وشائكة 
وأنظمة مراقبة وسواتر ترابية وجمسات 

حرارية...
كل ذلك كان جيري أمام أعني اجليش 
عام  بداية  ففي  واملقاومة.  اللبناني 
2017، قرر العدو إقامة جدار امسنيت 
ما بني مثانية  ارتفاعه  فاصل يرتاوح 
منطقتني؛  حدود  على  أمتار،  وعشرة 
األوىل يف القطاع الغربي من الناقورة 
كلم،   5.8 بطول  شلومي  حاجز  إىل 
جدار  حتى  مسكفعام  من  والثانية 
كلم. ويف   7.5 بطول  القديم  املطلة 
التحتية  بالبنى  العمل  بدأ  حزيران، 
اليوم.  حتى  قائمة  تزال  وال  للجدار، 
جعل  األزرق  اخلط  من  اقرتابه  أن  إال 
أن  من  انطالقًا  يتحرك سريعًا،  لبنان 

ألنه يف حال اختاذ القرار بالدخول إىل 
باتت  املقاومة  »فإن  املستعمرات، 
ليس  اإلمكانات،  كل  ومتلك  جاهزة 
لتدفق  بل  فحسب،  أفراد  لتسلل 

جمموعاتها إىل فلسطني«.

اإلجراءات اإلسرائيلية منذ 2014
الدفاعية  إجراءاتها  إسرائيل  كّثفت 
عام  نهاية  لبنان يف  مع  احلدود  على 
يف  الورشة  أبرزها  وكان   ،2014

املواقع اآلتية:
- وادي الدمل: أطلقت ورشة هندسية، 
يف 13 كانون األول 2014، لبناء مانع 
أمتار،   6 وارتفاع  درجة   90 بزاوية 
ترابي  ساتر  بإقامة  ذلك  وأرفقت 
أمتار،  ستة  وارتفاع  مرتًا   25 بطول 
وذلك لعدم وجود احندار حماٍذ للطريق 

احلدودي، عند املنطقة املذكورة.
- وادي قطعية: يف تاريخ 23 شباط 
حانيتا  من  جرف  أعمال  بدأت   2015
باجتاه وادي قطعية، حيث ُفتح طريق 
 90 بزاوية  شيار  إىل  املنحدر  ل  وُحوِّ
درجة، مع العلم بأن األعمال ال تزال 

مستمرة.
املوقع البحري: يف 25 حزيران 2015 
ترابي  ساتر  رفع  على  العدو  عمل 
املوقع.  أمام  أمتار  ستة  حنو  بارتفاع 
كذلك عمل على وضع مكعبات مشّبكة 
العبور وسد  بأتربة، بهدف منع  معبأة 
ليمان  ثكنة  عن  الرؤية  وحجب  َغر  الثُّ

والطريق الساحلي.
أيلول  شهر  من  بدءًا  قطمون:  وادي 
2015 باشر اجليش اإلسرائيلي بتنفيذ 
وادي  ضمن  واسع  هندسي  مشروع 
قطمون يهدف إىل إنشاء طريق ضمن 
التقين  السياج  خارج  واسعة  منطقة 
وضمن اخلط األزرق متتد على مسافة 

تقدر بنحو كيلومرتين.
منطقة أبو دجاج: يف 20 أيلول 2015 
خارج  األشجار  جرف  على  العدو  عمل 
اخلط  إىل  وصواًل  التقين  السياج 
األزرق، وُرفع ساتر عبارة عن صخور 
على اخلط األزرق مباشرة حبيث شكل 

مانعًا لعبور اآلليات.
وادي هونني: يف شهر تشرين األول 
مشروع  تنفيذ  العدو  باشر   ،2015
يف  ميتد  هونني  وادي  يف  هندسي 
ويهدف  مرت،   500 بنحو  تقّدر  منطقة 
إىل إنشاء عارض اصطناعي عبارة عن 
شيار يراوح ارتفاعه بني مرتين ومثانية 
تسييج  أعمال  إىل  باإلضافة  أمتار 
ووصلها  إمسنتية  بلوكات  ووضع 
لتصبح على شكل جدار، باإلضافة إىل 

حفر خندق مقابل أعمال التسييج.
باجتاه مسكفعام: يف تشرين  احملافر 
يف  اجلرف  أعمال  بدأت   2015 األول 
احلدودي  الطريق  على  احملافر  منطقة 
مبحاذاة  وذلك  مسكفعام،  باجتاه 
باألصل  موجودًا  كان  الذي  الشيار 
يف املنطقة. وتهدف هذه األعمال إىل 
ترميم الشيار وتوسيعه. وقد استكمل 
العدو خمططه يف املنطقة يف 21 آذار 
2016 من خالل مشروع يقضي بوضع 
على  إمسنيت  جدار  شكل  على  عوائق 
الطريق احلدودي يف حميط مسكفعام 

)وصل عدد البلوكات إىل 30(.
 2016 شباط   16 يف  شتوال:  مثلث 
البلوكات  تركيب  ورشة  انتهت 
اإلمسنتية جبانب الطريق الداخلي عند 
مثلث شتوال، كذلك اسُتحِدَثت دمشة 

كبرية يف املكان.
حميط موقع زبدين: يف الشهر األول 
من عام 2016، انطلقت مقابل قاعدة 
واقتالع  جرف  أعمال  ورشة  زبدين 

أشجار زيتون يف حرش زبدين.

ببناء  سيقوم 
وسيكون  اجلدار، 
يف   90 بنسبة 
املئة على السياج 
قبله  أو  التقين 
األراضي  جهة  من 

احملتلة.
تشرين   15 يف 

الدفاع  وزارة  وّجهت  املاضي،  األول 
للدفاع،  األعلى  اجمللس  إىل  كتابًا 
املناسبة  االجراءات  اختاذ  فيه  تقرتح 
اخلطوة  على  للرد  وتدرجييًا  تصاعديًا 
اإلسرائيلية، كما يأتي: الشكوى لدى 
اليونيفل، الشكوى لدى جملس األمن 
على  االعتصام  الدولية،  واحملافل 
الدخانية،  القنابل  استعمال  احلدود، 
إىل  التحذيري... وصواًل  النار  إطالق 

االشتباك )عسكريًا(.
مل  األعلى  اجمللس  أن  من  وبالرغم 
يناقش هذا التقرير، إال أنه مت األخذ 
جبوهره، يف االجتماع األخري للمجلس، 
سياسيًا  قرارًا  اجليش  ُأعطي  حيث 
واضحًا بالرد على هذه اإلجراءات، حتى 
لو اقتضى األمر االشتباك مع العدو. 
يف  الرمسية  املواقف  احّتدت  كذلك 
رفضها بناء اجلدار على اخلط األزرق، 
كونه ال يتطابق مع احلدود مع فلسطني 
خرقًا  ذلك يشّكل  أن  معتربة  احملتلة، 
للقرار 1701. أما من جهة حزب اهلل، 
فكان املوقف على لسان األمني العام 
الذي  اهلل،  نصر  السيد حسن  للحزب 
أكد أن احلزب يقف إىل جانب احلكومة 
واجليش، وأن على اإلسرائيليني أخذ 
حتذيرات الدولة اللبنانية بشكل جدي. 
إىل  حبزم  ستقف  املقاومة  إن  وقال 
وحكومة  جيشًا  اللبنانية  الدولة  جانب 
النقاط على  يف رفض أي تغيري يف 

احلدود.
مرتاحًا  اآلن  حتى  اهلل«  »حزب  يبدو 
ديبلوماسيًا  الرمسية  لإلجراءات 
رئيس  خماطبة  وخصوصًا  وعسكريًا، 
اجتماع  يف  اجليش  قائد  احلكومة 
اجمللس األعلى للدفاع بوجوب التصدي 
ألّي خرق إسرائيلي للسيادة اللبنانية. 
ومناورات  إجراءات  مع  ذلك  يرتافق 
الذي صار  احلزب  بها  يقوم  مستمرة 
واثقًا من قدرته على اخرتاق كل حواجز 
العدو، مبا فيها اجلدار االمسنيت، مدركًا 
أن هذه املوانع سيقتصر دورها يف أّي 
حرب مقبلة على تأخري العبور ال منعه، 

وزارة الدفاع 
تقرتح إجراءات 
تصاعدية تصل 
إىل إطالق النار 
التحذيري... 
فاالشتباك

لرية  ألف   750 وليس  لرية  ألف   58
املدارس(  ألصحاب  الرتوجيي  )الرقم 
هو معدل الزيادة املفرتضة على قسط 
التلميذ الواحد. هذا ما كشفته دراسة 
األهل  للجان  الوطنية  احلملة  أعدتها 
اخلاصة،  املدارس  األمور يف  وأولياء 
املدرسة  تقاضته  ما  أن  تبني  فيما 
السابقة  اخلمس  السنوات  خالل 
إلقرار السلسلة تغطي تكاليف رواتب 
املعلمني كلها، وخلمس سنوات مقبلة، 

من دون زيادة على األقساط
يف املعركة الدائرة حاليًا حول الدرجات 
أصحاب  سّوق  للمعلمني،  الست 
املدارس اخلاصة ملتوسط زيادة يبلغ 
التلميذ  قسط  على  لرية  ألف   750
سلسلة  قانون  تطبيق  حبجة  الواحد 
الرتب والرواتب. حاول هؤالء احتساب 
الزيادة من خارج املوازنات املدرسية، 
جلداول  بسيطة  دراسة  أّن  حني  يف 
حقيقية  موازنة  منوذج  يف  املعلمني 
ألف   58 تتجاوز  ال  الزيادة  أن  تظهر 
الدرجات  دون  من  التلميذ  على  لرية 

الست االستثنائية للمعلمني.
بشكل  األقساط  تتأثر  الواقع،  يف 
وحتّدد  املعلمني.  برواتب  مباشر 
السلسلة الرواتب لألساتذة يف مالك 
حبسب  واخلاصة  الرمسية  املدارس 
الشهادة واألقدمية، وهو احلد األدنى 
يعرف  ما  املعلم، يف  يتقاضاه  الذي 
باجلدول الرقم 17 من قانون السلسلة. 
اليت  املتفرقة  الدرجات  دخلت  وقد 
املاضية  األعوام  خالل  املعلمون  ناهلا 
القانون،  حبسب  الرتب  سلسلة  يف 
يف حني أن غالء املعيشة الذي صدر 
الراتب  على  أدخل   2012 شباط  يف 
كسلفة غالء معيشة، وتقاضاه العديد 
اليوم،  كلهم.  وليس  املعلمني  من 
أقر قانون السلسلة الذي صّحح عمليًا 
الراتب األساس للمعلمني وأحلق غالء 
الدرجات  وأضاف  ضمنه  املعيشة 
درجات   6 وهي  عليه،  اإلستثنائية 
ودرجتني   2010 العام  قبل  للمعينني 

للمعينني بعده. )اجلدول 1(
املعلم  كان  السلسلة،  قانون  قبل 
غالء  مع  الراتب  أساس  يتقاضى 
و618  مليون  جمموعه  مبا  املعيشة 
ألف لرية لبنانية. وبعد القانون، بات 
الدرجات  دون  من  الراتب  أساس 
أي  لرية،  ألف  و875  مليونًا  الست 
أساس  أما  لرية.  ألف   257 بفارق 

الراتب مع الدرجات الست اليت أقرها 
آالف  و305  مليونني  فيصبح  القانون 
عما  لرية،  ألف   678 بفارق  أي  لرية، 

كان املعلم يتقاضاه.
كيف تؤثر السلسلة؟

اليت  املوازنات  يف  الواردة  البنود 
إىل  وهي،  حمدودة.  بالقانون  تتأثر 
أجر  املالك،  ملعلمي  الراتب  جانب 
)نسبة  للمتعاقدين  التعاقد  ساعات 
من   %15 تتعدى  ال  هنا  الزيادة 
اشرتاكات  احلالية(،  الساعة  قيمة 
دخل  من   %7( اإلجتماعي  الضمان 
معلمي املالك(، واشرتاكات املعلمني 
صندوق  يف  املوازنة  تغطيها  اليت 

التعويضات )6% من الرواتب(.
لنقارن معًا موازنة مدرسية قبل إقرار 
دون  من  وبعده  السلسلة  قانون 

الدرجات الست )اجلدول 2(.
حقيقية  ميزانية  من  األرقام  هذه 
و129  تلميذًا،   777 تضم  ملدرسة 
معلمًا و30 إداريًا. يف قراءة للجدول 
الرقم 2 ميكننا من تسجيل املالحظات 

اآلتية:
ـــــ ارتفع أساس الراتب ملعلمي املالك 
حبسب اجلدول اإلمسي للرواتب وفق 
الدرجات  دون  من  السلسلة  قانون 

الست حنو 274 مليون لرية.
الساعات  وبدالت  أجور  ارتفعت  ــــ 
حدًا   %15 التعاقد  يف  للمعلمني 

أقصى.
اإلضافية  الساعات  بدل  ارتفع  ــــ 

ملعلمي املالك 15% حدًا اقصى.
ــــ بقيت املكافآت واملساعدات ألفراد 
اهليئة التعليمية كما هي كون الرواتب 

مل ترتفع كثريًا.
ملعلمي  الصندوق  اشرتاكات  ــــ 
الدخل تغطيها  املالك بنسبة 6% من 

املوازنة.
عن  الصحي  الضمان  اشرتاكات  ــــ 
اساس  من   %7 نسبتها  املعلمني 

الراتب.
زيادة  أي  على  السلفة  تصبح  بذلك، 
صفرًا  معيشة(  )غالء  للمالك  مرتقبة 
كونها دخلت يف أساس الراتب بقانون 
النهائية  النتيجة  وتكون  السلسلة. 
للفارق الناتج عن تعديل الرواتب 45 
 777 على  موزعة  تقريبا  لرية  مليون 
للقسط  زيادة  على  لنحصل  تلميذًا 
بقيمة 58 ألف لرية على كل تلميذ يف 

58 ألف لرية: هذا ما حيق للمدارس 
زيادته على األقساط

نعمه نعمه

كان يجب وضع الزيادات يف حساب خاص وليس ذوبانها يف املوازنة السنوية )مروان بوحيدر(



Page 19صفحة 19     

مــقاالت وتـحقيقات

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 

تلميذ يف املدارس اليت التزمت دفع غالء املعيشة منذ عام 2012 
للمعلمني.

أما باحتساب الفارق مع الدرجات الست )اجلدول 3(، فنالحظ أّن 
لرية  ألف  و267  مليون  اىل  ترتفع  األقساط  على  الزيادة  قيمة 
عن  مبعزل  ولكن  واألجور،  الرواتب  لتغطية  الواحد  التلميذ  على 
السنوات  خالل  األقساط  ارتفاع  احتساب  أن  إذ  ككل.  املوازنة 
األهل  أّن  خصوصًا  مغايرة،  نتائج  إىل  يوصلنا  املاضية  الست 
نسبة  ووصلت  املاضية،  السنوات  خالل  الزيادات  هذه  دفعوا 
الزيادة اىل 80% عما كانت عليه عام 2012. فاملدرسة اليت بني 
أيدينا كان متوسط قسطها يف 2011 ـــــ 2012 حنو 3.5 مليون 
لرية، وبات يف 2017/2016 يتجاوز 6 ماليني لرية، أي بزيادة 

أكثر من 2.5 مليون لرية )مبعدل 500 الف لكل سنة(.
زيادات على مدى  تقاضيه من  ما مت  املقاربة  حنتسب يف هذه 
السنوات اخلمس املاضية والفائض الذي راكمته املدارس على 
أساس التوقع انها ستطبق السلسلة. وإذا نظرنا إىل قيمة الزيادة 
اليت حصلنا عليها أي مليون و267 ألف لرية، جند أن املبلغ الذي 
دفعه األهالي يف السنوات املاضية يتجاوز ذلك بكثري، ما يعين 

أنهم دفعوا سلفًا تكفي لتغطية أكثر من سلسلة.
أما ذريعة املدارس بأن هناك درجات طبيعية مستحقة للمعلمني 
مرة كل سنتني وال بد من رفع القسط لتغطيتها، فإن ما ال بد أن 
يعرفه األهالي هو أّن الدرجات العادية ال تشكل زيادة حقيقية. 
الف  إذ أن نصف املعلمني يف املالك ينالون زيادة معدهلا 50 
لرية سنويًا، ما جيعل كلفة الدرجات تقارب 30 مليون لرية سنويًا 
ال أكثر. وإذا قّسمنا هذه الكلفة على عدد التالمذة، فإّن الزيادة 
ألف لرية يف أفضل حاالتها، أي ما  على القسط ال تتعدى 50 

يقارب 300 الف لرية لكل السنوات الست املاضية!
اخلمس  السنوات  خالل  املدرسة  تقاضته  ما  فإن  عليه،  بناًء 

58 ألف لرية: هذا ما...

املاضية حتى ما قبل إقرار السلسلة 
املعلمني  رواتب  تكاليف  تغطي 
من  مقبلة،  سنوات  وخلمس  كلها، 
دون زيادة يف األقساط. ففي كل 
التعاميم اليت ارسلتها املدارس اىل 
األقساط  زيادة  األهالي، كانت تربر 
أي  كلفة  تغطية  بأمرين:  سنة  كل 
الدرجات  وتغطية  مرتقبة  زيادة 

الدرجات  فإّن  املرتقبة  الزيادة  احتسبنا  قد  كنا  وإذا  العادية. 
الدرجة يستحقها املعلم كل سنتني مرة  أن  إذ  حسابها بسيط. 
وهي ترتاوح بني 29 ألف لرية و84 ألفًا )قبل قانون السلسلة(. 
وبإحتسابها على املعلمني الـ 129 )يف النموذج املعتمد(، فإنها 
ومتوسطها  معلمًا   65 أي  العدد  الواحدة نصف  السنة  تطال يف 
حنو 50 الف لرية للمعلم الواحد، أو ما جمموعه 39 مليون لرية. 
وبتقسيم املبلغ على التالميد الـ777، حنصل على زيادة سنوية 
قيمتها 50 ألف لرية فقط على القسط سنويًا للدرجات العادية، 

اي ما يقارب 300 الف يف 6 سنوات.
هل حيق لألهل املطالبة مبعرفة قيمة املبلغ الرتاكمية اليت دفعوها 
يف السنوات املاضية على أساس ترقب إقرار السلسلة؟ طبعًا، 
ال بل إن من حق األهالي استعادتها مع احتساب الفائض الذي 

راكمته االدارات يف املصارف.
 فاملبالغ اليت ُدفعت على مدى السنوات الست املاضية بطلب 
أو  املعيشة  غالء  بسلف  مربرة  أوضحنا،  كما  ُبّررت،  اإلدارة  من 

الزيادات املرتقبة.
بعض األهل يقولون إّن املوازنات السابقة متت املصادقة عليها من 
جلان األهل، وال جيوز قانونًا فتحها كون املهل القانونية انتهت. 
لزيادة  سلف  شكل  على  اتت  املقبوضة  املبالغ  أن  مبا  ولكن، 
الرتاكمي  الفائض  للمستقبل، كان جيب وضع  مرتقبة ومتوقعة 

يف حساب خاص هلا وليس ذوبانه يف املوازنة السنوية.
الرمسية  املوازنات  تنظيم  قانون  من   4 املادة  اىل  وباإلستناد   
دون  هي  املدفوعة  األقساط  أن  تبني  إذا   «  :96/515 الرقم 

األقساط اليت
يرتبها هذا القانون يكون للمدرسـة استيفاء الفرق. أما إذا كانت 

تفوق هذه األقساط فرُيد الفرق اىل التالميذ«.
مبالغ  استيفاء  على  واألهل  املدرسة  بني  كان  اإلتفاق  ان  ومبا 
تراكمية لزيادة مرتقبة، كان احلري باملدرسة ابقاء الفائض يف 

صندوق خاص أو اعادة هذا الفائض اىل األهل.
نشري إىل أن هذه الدراسة مل تقم بتحليل املوازنة يف كل بنودها. 
فائض  بدل  يدفعون  األهالي  أن  اىل  اإلشارة  املفيد  من  ولكن 
افرتاضيني تصل ساعاتهم املسجلة يف جدول  ساعات ملعلمني 
الدوامات اىل 1300 ساعة زيادة عن قدرة الُشعب كلها جمتمعة، 
عدد  يف  مضاعفة  ختمة  هناك  آخر،  مبعنى  ساعة.   1225 وهي 
من  العديد  تعتمده  اسلوب  وهذا  التدريس،  وساعات  املعلمني 

اإلدارات لتضخيم املوازنات.

األهل  للجان  الوطنية  احلملة  والفنون، عضو  الرتبية  *باحث يف 
وأولياء األمور يف املدارس اخلاصة

كلفة الدرجات 
العادية ال تتجاوز 
300 ألف لرية 

عن كل تلميذ يف 6 
سنوات

»شعبة  ُتكِمل 
حربها  املعلومات« 
الضّباط  على 
 . ين سد لفا ا
األخرية  احلصيلة 
»التنظيف«  حلملة 
انطلقت  اليت 
املؤسسات  داخل 
خالل  طالت  األمنية 
الشهرين املاضيني 
ضباط  أربعة 
جهاز  من  )أحدهم 
أمن الدولة( ورتيب 
األمن.  قوى  من 

أربعة ضباط خبدمة جّتار خمدرات

أحد الضباط املوقوفني رئيس مكتب يف جهاز أمن 
الدولة )هيثم املوسوي(

رضوان مرتضى

مجيع هؤالء كانوا يعملون بصفة سائقني لدى جتار خمدرات.
بلغت حصيلة التوقيفات اليت نفذتها »شعبة املعلومات« يف قوى 
األمن الداخلي ثالثة ضباط ورتيبًا من قوى األمن الداخلي، وضابطًا 
تورطهم  الدولة«، مجيعهم مشتبه يف  »أمن  رائد من جهاز  برتبة 
الفتًا  وكان  ممنوعات.  وتهريب  خمدرات  جّتار  حركة  تسهيل  يف 
لالنتباه أّن هؤالء الضباط املشتبه فيهم يعملون يف خدمة عدد من 
املطلوبني جبرائم االجتار باملخدرات، فيعمدون إىل نقلهم على منت 

سياراتهم العسكرية، لتسهيل مرورهم على احلواجز األمنية.
ويتقاضى هؤالء مقابل خدمة التوصيل مبالغ مالية باهظة، اعرتف 
بعضهم بتقاضيها بدل رشوى للتسرّت على املطلوبني، فيما يصّر 
أحد الضباط على إنكار تقاضيه أّي مبلغ مالي. والضباط املوقوفون 
أول  واملالزم  م.  أول حممد  واملالزم  ع.  توفيق  أول  املالزم  هم 
فضل أ. والرائد جورج ب.، وقد اعرتفوا مجيعهم بالعمل يف خدمة 

عدد من جتار املخدرات.
من املوقوف حسني م. امللقب بـ«حسني الغيب« الذي وّرط عددًا 
املخدرات  »جتار  أبرز  بأحد  مرورًا  وضباطها،  املديرية  عناصر  من 
مذكرات  عشرات  مبوجب  املطلوب  ع.ع.م.،  املوقوف  باجلملة« 
التوقيف جبرائم ترويج املخدرات واالجتار بها، ووصواًل إىل تاجر 
خمدرات وابنه املدعوين زاهر ز. )مواليد 1961( وعلي ز. )مواليد 
1987(، وكالهما مطلوبان؛ األّول يف حّقه 96 مذكرة عدلية جبرائم 
قتل وحماولة قتل وإطالق نار وجتارة وترويج خمدرات، فيما يزخر 
املخدرات.  وترويج  جتارة  جبرائم  عدلية  مذكرة  بـ91  االبن  سجل 
مجيع هؤالء تبنّي أن من حيمي تواريهم ضباط يف السلك األمين 
يسّهلون حركتهم ويساعدونهم يف تهريب املمنوعات، أحيانًا على 

منت السيارات العسكرية.
ويف هذا السياق، كشفت مديرية قوى األمن الداخلي عن العملية 
األخرية اليت أّدت إىل توقيف مطلوبني وضابط، ليعرتف املشتبه 
فيهما باالجتار باملخدرات وبارتباطهما بضابط يف قوى األمن الداخلي. 
وقد أفاد املوقوفان بأّن هذا الضابط كان يعمل شخصّيًا على تأمني 
عملية انتقال تاجر املخدرات األب ضمن منطقة البقاع، وانتقال ابنه 
من البقاع اىل حمّلة الفنار، خوفًا من توقيفهما على احلواجز األمنية. 
وعلمت  الكبتاغون.  وحبوب  باملخدرات  االجتار  يف  هؤالء  وينشط 
استأجر  قد  كان  )األب(  زاهر  فيه  املشتبه  أّن  »األخبار«  الزميلة 

منزاًل يف تبنني، فيما يقيم ابنه علي يف املنصورية.
رتباء قوى  بأحد  عدة  مرات  التقى  بأّنه  املذكور  ز.  زاهر  واعرتف 
بتقديم  ــ  عمله  اختصاص  ضمن  ــ  قام  الذي  الداخلي،  األمن 
املساعدة للمطلوب، وبأن الصيدلي )م. أ.، مواليد 1980، لبناني( 
زّود املوقوف الثاني مبادة أّولية تستخدم يف صناعة »الكبتاغون«. 
وقد مت توقيف الضابط والرتيب والصيدلي املذكورين، واعرتفوا 

مبا نسب إليهم.
وقد ُضبط يف حوزة األول مسدس حربي وممشطا طلقات نارية. 
الكوكايني  ُعثر فيه على كمية من مادة  الثاني،  وبتفتيش منزل 
خمّبأة داخل علبة إسعافات أّولية، إضافة اىل ضبط ميزان دقيق، 

وبطاقة هوية مسروقة كان يستخدمها أثناء تنقالته.
لقد بلغت حصيلة املوقوفني من ضباط قوى األمن ثالثة، لكّنهم 
ليسوا وحدهم، إذ كشفت التحقيقات مع املوقوف علي ع. م. أّن 
رئيس مكتب أمن الدولة يف األشرفية الرائد جورج ب. متوّرط يف 
نقل هذا املطلوب من البقاع وإليه. وقد بدأت عالقة ضابط أمن 
الدولة بتاجر املخدرات عندما كان الضابط يتوىل رئاسة مكتب أمن 
ُينقل إىل قسم االستعالم والتحقيق  أن  الدولة يف اهلرمل، قبل 
هناك. وعلمت »األخبار« أّن قيادة شعبة املعلومات طلبت من جهاز 
أمن الدولة االستماع إىل إفادة الضابط املوقوف الذي اعرتف مبا 
ُنسب إليه، وأقّر بأّنه نقل املطلوب مرتني من البقاع إىل بريوت، 
لكنه نفى أن يكون قد نقل معه على منت السيارة خمدرات أو أي 
ممنوعات. كذلك نفى تقاضيه أي مبالغ مالية لقاء هذه اخلدمة اليت 

كان يقّدمها ألحد أبرز جتار املخدرات يف البقاع.
جتدر اإلشارة إىل أّن املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد 
أّن مبدأ احملاسبة ومكافحة  أّكد يف ختام بيان قوى األمن  عثمان 
الفساد مستمر بشفافية تاّمة، بعدما كان قد أصدر األسبوع املاضي 
أمرًا عامًا إىل ضباط وعناصر قوى األمن الداخلي، »حّذر فيه من 

مغّبة جتاوز حّد السلطة«.

التصّدي لطائرة إسرائيلية فوق األراضي السورية، يشري إىل أن 
حمور املقاومة يتخذ قرارًا حامسًا بالتصدي إلسرائيل أمام حماوالت 
منظومة  أن  على  يدل  املعتدية  الطائرة  إسقاط  لكن  عدوانها. 
الصّد  على  القدرة  جهوزية  تبلغ  والصاروخية  اجلوية  الدفاعات 
إسرائيل، ميّس حلفاءها  الذي يصيب  اإلنذار  والردع. ولعل هذا 
ابتداء من الواليات املتحدة اليت تتوعد برائحة احلرب يف املنطقة.

لعّل اإلنذار الذي أطلقه الرئيس السوري بشار األسد يف التصدي 
لعدوان جوي إسرائيلي قبل هنيهنة من إسقاط الطائرة، يتضّمن 
يف طّياته نبأ اختاذ حمور املقاومة القرار احلاسم بالتصّدي للعدوان. 
لكنه يتضّمن كذلك تصرحيًا بأن الدفاعات اجلّوية الصاروخية تبلغ 
موضع  ووضعه  القرار  هذا  تنفيذ  على  قدرتها  يف  جهوزيتها 

التنفيذ.

ولعل العدوان اإلسرائيلي الذي أسقطت الدفاعات اجلوية طائرته 
بصاروخ متطور، هو يف معرض اختبار جلّدية اإلنذار السوري، وال 
لقواعد  تناوله  سياق  يف  أوضح  نصراهلل  حسن  السيد  أن  سيما 
املبادرة يف صّد  بزمام  املقاومة  إمساك حمور  اجلديدة  االشتباك 

عدوان الطائرات اإلسرائيلية.

أن  إىل  اإلسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  ختلص  الصدد  هذا  يف 
الرئيس األسد انتقل من مرحلة التهديد إىل مرحلة تنفيذ التهديد، 
أن  بعد  الثقة يف سوريا  عن  تعبري  الصحيفة  تقول  ما  على  وهو 

بسطت قواتها املسّلحة سيطرتها على 80% من أراضي سوريا.

وقد يكون الباعث عن الثقة واالنتقال إىل مرحلة التنفيذ أبعد من 
إسرائيل  اليت كانت  الطويلة  الفرتة  انتهت  سوريا مبفردها. فقد 
والدول الداعمة هلا، تأخذ كل بلد يف املنطقة مبفرده كأنه جزيرة، 

بينما ختطط لتقويض املنطقة سبياًل لتفتيت البلد نفسه.

يف القضاء على خماطر »داعش« يف كل بلد من بلدان املنطقة، 
انتهج حمور املقاومة منهج إزالة املخاطر أبعد من احلدود الذي عرب 
عنه السيد نصراهلل بالقول »حيث جيب أن نكون سنكون«. وهذا 
ما أّدى إىل القضاء على »داعش« الذي استهدف حتطيم حضارة 

املنطقة وذبح أهلها.

 ويف سياق هذا املنهج إلزالة خماطر إسرائيل اليت تهّدد الوجود 
للعدوان  املشرتك  التصّدي  املقاومة  حمور  ينتهج  املنطقة،  يف 
اإلسرائيلي الذي يستهدف الدول والشعوب والثروات واحلضارة 

والتاريخ والبقاء..

التصدي  يرى  اإلسرائيلي  اجليش  بلسان  الناطق  أن  املفارقة 
اإلسرائيلية«  السيادة  على  إيرانيًا  »اعتداًء  اإلسرائيلية  للطائرات 
ويوّجه حتذيره إليران أماًل مبحاولة استفراد سوريا مبعزل عن احملور. 
وهو حلم أصبح وراء سوريا وأحداث اإلقليم. وقد يكون ذلك تعبري 
عن بداية انهيار السياسة اخلارجية اإلسرائيلية، كما خّصت نتانياهو 
عضوة الكنيسيت »آليات حتمياس«. وقد تكون بوادر هذا االنهيار 
إىل  ومعّلقيها  وسياسييها  حملليها  مبعظم  إسرائيل  دعت  ما  هي 
التخفيف من وقع إسقاط الطائرة واندالع احلرب. فمن جّراء خشية 
إسرائيل يف اندالع احلرب، قد يكون خرب اتصاهلا بروسيا حلّثها على 

طمأنة حزب اهلل ليس جمافيًا للحقيقة.

بالدفاعات  طائراته  وإسقاط  اجلّوي  إسرائيل  لعدوان  التصّدي 
الصاروخية، هو تطّور قد اليكون ملّرة واحدة أو ملناسبات متفّرقة. 
فهو تعبري عن متغريات أساسية يف قواعد االشتباك ملصلحة حمور 
يف  وحلفاؤها  إسرائيل  عليه  اعتمدت  الذي  فالعدوان  املقاومة. 
التعليقات  بعض  حبسب  هزميته  على  شارف  قد  بالوكالة  احلرب 

اإلسرائيلية يف أسباب الثقة السورية. 

والواليات  إسرائيل  حسم  هو  نهايته  على  أشرف  ما  ضمن  ومن 
لتعزيز  والتحريض  الرّبي  العدوان  حماولة  يف  التفكري  املتحدة 
تتعاظم  اإلسرائيلي  العدوان  بهزمية  فالثقة  الداخلية.  االنقسامات 

يف سوريا ويف لبنان الذي يكسر حاجز الرتدد واخلوف.

كما عرب اجمللس األعلى للدفاع يف لبنان وكما أفصح بيان وزارة 
اخلارجية اللبنانية يف رفض العدوان على سوريا والرتحيب بالتصّدي 

لطائرات العدوان اإلسرائيلي.

ويف  السورية  اجلّوية  الدفاعات  يف  الصاروخية  القدرات  تطّور 
قدرات املقاومة، تفتح صفحة غري مسبوقة يف حتّول قواعد الردع 
ملصلحة حمور املقاومة وتضع حّدًا لزمن الطريان اإلسرائيلي الذي 

كان يعتقد أنه يقلب املعادالت بنزهة جّوية.

 وما يصيب إسرائيل يف تغيري قواعد الردع ميّس حلفاء إسرائيل 
يف اإلقليم إىل ما وراء البحار.

كيف وّل زمن الطريان اإلسرائيلي؟
قاسم عزالدين
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االبرشية  راعي  ترأس   - سيدني   - وطنية 
املارونية يف اسرتاليا املطران انطوان شربل 
طربيه، قداس عيد مار مارون يف ضاحية 
هذا  العيد  وقد متيز  سيدني.  ردفرن يف 
العام باستقبال ذخائر القديس مارون اليت 
البرتون  أبرشية  راعي  كفرحي  من  محلها 
يف  وبقيت  خرياهلل  منري  املطران  املارونية 
كابيال دار املطرانية ونقلت اليوم يف موكب 
مهيب اىل كاتدرائية مار مارون اول كنيسة 
مارونية يف اسرتاليا بنيت يف العام 1897.

وعلى وقع الرتاتيل والصلوات دخل طربيه 
الكاتدرائية  اىل  الكهنة  مع  وخرياهلل 
وبارك  األكف  على  الذخائر  رفعت  حيث 
مقدمهم،  يف  كان  الذين  احلضور  طربيه 
غالديس  ويلز  ساوث  نيو  حكومة  رئيسة 
رعد،  ميالد  اللبناني  السفري  برجيكليان، 
جان  السيناتور  التشريعي  اجمللس  رئيس 
عجاقة، القنصل اللبناني العام يف سيدني 
والية  يف  املعارضة  زعيم  معكرون،  شربل 
نيو ساوث ويلز النائب لوك فولي وعدد من 

النواب وقيادة الشرطة.
أنطوني  سيدني  أساقفة  رئيس  شارك  كما 
فيشر، راعي أبرشية األرمن االرثوذكس يف 
اوسرتاليا ونيو زيالندا هايغازون جناريان، 
يف  االرثوذكس  األقباط  أبرشية  راعي 
واالساقفة  دانيال  األنبا  ويلز  ساوث  نيو 
برايدي،  تريينس  سيدني  يف  املساعدين 
االب  أمربز،  وريشارد  راندازو  انطوني 
روبري  املطران  ممثال  سلطان  إبراهيم 
رباط، االب نبيل كشاب ممثال املرتوبوليت 

باسيليوس قدسيه.
وشارك أيضا رؤساء بلديات وأعضاء جمالس 
وروابط  ومجعيات  احزاب  وممثلو  بلدية 
ورهبان  الطائفة  وكهنة  اعالم  ووسائل 
اللبنانية  اجلالية  وفاعليات  وراهبات 

وشخصيات اسرتالية.
خرياهلل،  اىل  القداس،  يف  طربيه  عاون 
النائب االبرشي العام املونسينيور مرسلينو 
خنول  ايلي  األب  الرعية  خادم  يوسف، 
مبشاركة  مرعي،  بشارة  واملونيسنسور 
وكهنة  املسيحية  الطوائف  عن  ممثلني 

ورهبان وراهبات.
وقرأ عجاقة رسالة بولس باالنليزية، فيما 

قرأها رعد بالعربية.
طربيه

بالقيادات  فيها  رحب  عظة  طربيه  وألقى 
االسرتالية واللبنانية، وحتدث عن مسرية 
القديس مارون وعن دور املوارنة يف لبنان 
احتفالنا  »إن  وقال:  والعامل،  واسرتاليا 
خمتلف  السنة  هذه  مارون  القديس  بعيد 
املاضية.  األعوام  خالل  عليه  كان  عما 
وأهميتها،  مبغزاها  فريدة  السنة  فهذه 
لتاريخ  البداية  نقطة  إىل  تردنا  وهي 
الراهب،  مارون  وشهادة  حياة  املوارنة: 
الكاهن والناسك. بعد وفاة القديس مارون 
اهتمام  موضع  ذخائره  كانت   ،410 العام  يف 
استوىل  مواجهات،  وبعد  كبريين.  ونزاع 
قرية  بأنها  يعتقد  جماورة،  قرية  سكان 
على  السورية،  كفرنبو  منطقة  يف  براد 
جثمانه. ولكن ذخائره انطلقت اىل إيطاليا 
أعيدت سنة 1999  لكنها  لسنوات طويلة، 

إىل لبنان«.
حياة  يف  عظيم  حلدث  »إنه  أضاف: 
أبرشيتنا املارونية يف أسرتاليا أن نستقبل، 
بداية  مع  ردفرن،  يف  كاتدرائيتنا  يف  هنا 
عظام  من  مقدسة  ذخرية  القداس،  هذا 
سنة،   1600 عمرها  مارون  القديس 
نقلت  لقد  مججمته.  من  جزء  وحتديدا 
ضفاف  من  حج  برحلة  الذخرية  هذه  إلينا 

املطرانان طربيه وخري اهلل ورجال دين خالل القداس

ترأس قداس عيد مار مارون يف سيدني

املطران طربيه: لتكن املناسبة فرصة للموارنة ليفخروا 
بتقاليدهم وهويتهم ويلتقوا مع بعضهم البعض

مار  دير  كان  حيث  سوريا،  العاصي يف  نهر 
لتشكل  األسرتالية،  شواطئنا  إىل  مارون، 
بها  يقوم  اليت  الطويلة  املسرية  من  جزءا 
شعبنا املاروني باسم اإلميان باهلل واحلرية 

والعائلة«.
اإلميان  املوارنة،  إىل  »بالنسبة  انه  واكد 
هو  بل  فحسب،  تقليد  مسألة  ليس  باهلل 
لقد  احلياة.  جلوهر  معنى  إلعطاء  أيضا 
تلقينا اإلميان هدية من أهالينا وأجدادنا، 
املسيح يف  ليسوع  الذاكرة احلية  كانوا  إذ 
واحلب  الصالة  معظمنا  تعلم  لقد  بيوتنا. 
العائلية.  احلياة  اإلميان يف صمت  وعيش 
أكثر  العائلية  حياتنا  تندمج  منونا،  ومع 
فأكثر يف حياة رعيتنا ومدرستنا وجمتمعنا، 
ليصبح  جديدة  حبياة  اإلميان  ويفيض 
العيش  ميكننا  ال  الذي  كاألوكسيجني 
لكن  البسيط،  اإلميان  هو  هذا  دونه.  من 
القوي، والذي غالبا ما رافق املوارنة خالل 
الذين  واملوارنة  والشدائد.  االضطهادات 
أتوا إىل هذه األرض احلبيبة، أسرتاليا، مل 
يأتوا غزاة أو حمتلني، بل جاؤوا ليحافظوا 
حياة  عن  وليبحثوا  إميانهم  حرية  على 
للجماعة  اليوم،  كبري  لتحد  إنه  أفضل. 
املارونية، وجلماعات كثرية أخرى، أن جتد 
أن حريتها الدينية هي جمددا حتت اجملهر 
يف أسرتاليا، خصوصا من قبل أولئك الذين 
من املفرتض أن حيموها. واملفاجأة أن حكومة 
غري  تبدوان  املعارضة،  وحتى  الكومنولث، 
مهتمتني حلماية احلرية الدينية، كما هو 

مالحظ يف التشريع اجلديد للزواج«.
وعن مسألة زواج املثليني، قال: »أن خنسر 
بالعائلة  العبث  الدينية، وأن يتم  حريتنا 
وأطفال  وامرأة  من رجل  املؤلفة  الطبيعية 
الزواج  لطبيعة  تغيري  هو  إمنا  حمتملني، 
حبد ذاته، وهو أمر مرفوض وسيبقى دائما 
كذلك. هذه أمور تسبب لنا اخلوف من أنها 
وحرياتنا  حقوقنا  من  لالنتقاص  البداية 
الدينية واحلد منها. هذا الوضع يتناقض 
من  بكثري  دفع  الذي  األساسي  السبب  مع 
األرض،  هذه  إىل  واجمليء  للهجرة  الناس 
مبن فيهم حنن املوارنة. اإلميان واحلرية 
والعائلة مبادئ جوهرية نشأ عليها جمتمعنا 
أن  ألحد  جيوز  وال  األسرتالي،  ووطننا 
كبريا.  تهديدا  اليوم  تواجه  أنها  يتجاهل 
اليت  للحقوق  وفقا  معا،  نعمل  أن  جيب 
لكي  الدميقراطي،  النظام  لنا  يضمنها 
نوصل إىل زعماء هذا الوطن رسالة تؤكد 
ال  دائما،  متالزمة  الثالثة  املبادئ  هذه  أن 
بعضها  عن  تنفصل  أو  تتغري  أن  ميكنها 

البعض«.
اليوم، سنحتفل  القداس  انه »بعد  واعلن 
إكلرييكية  أول  الذي سيكون  املبنى  بإجناز 
مارونية لنا هنا يف أسرتاليا. آمل أن يسكن 
املستقبل  يف  هنا  املوارنة  اإلكلرييكيون 
القريب ملتابعة تنشأتهم. من املهم جدا أن 
نتمكن من تنشأة قادة الغد الروحيني هنا، 
فيتعلموا من روحانية مار مارون حتت أنظار 
تام  وفاء  مع  شعبهم،  قلب  ويف  أسقفهم 

حلقيقة اهلل يف عاملنا وحلبه وخدمته«.
وعن القديس مارون، قال: »من روحانيته 
املارونية.  كنيستنا  والدة  شهدنا  وقداسته 
الروحانية  سنة  اليوم  أعلن  وبالتالي، 
يف  هنا  املارونية  كنيستنا  يف  املارونية 
شباط  من  التاسع  من  ابتداء  أسرتاليا، 
ولغاية  اآلن،  من  سنة  بعد  أي   ،2019
التحضري  أن  إال   .2020 شباط  من  التاسع 
على  اليوم.  يبدأ  املميزة  الفرتة  هلذه 
جيب  املقبلة،  عشر  االثين  األشهر  مدى 
املميز،  احلدث  هلذا  األسس  حنضر  أن 

تقودنا  وحارة  فريدة  مسرية  تكون  لكي 
ذاته،  االجتاه  ويف  اإلميان.  جتديد  اىل 
ألبرشيتنا  األول  العام  سوف خيلق جممعنا 
نيسان   13 إىل   11 من  واملقرر  املارونية، 
2018، دينامية للتجدد ليكون شعبنا قويا 

دائما بإميانه ولكي ينمو باحلب«.
واوضح انه »يف مثل هذا اليوم من السنة 
املاروني  بطريركنا  غبطة  أعلن  املاضية، 
الشهادة  سنة  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
أن  على  املارونية،  كنيستنا  يف  والشهداء 
القديس  عيد  يف   ،2018 آذار  يف  تنتهي 

يوحنا مارون«.
تعلمنا  السنة،  هذه  »خالل  انه  واعترب 
الكثرية  أمثلتهم  وعن  شهدائنا  الكثري عن 
بإحداها،  أشارككم  أن  أود  الشهادة.  يف 
حجوال،  من  جربائيل،  البطريرك  قصة 
وهي قرية صغرية يف قضاء جبيل، لبنان. 
يف  للموارنة  بطريركا  جربائيل  انتخب 
العام 1357. بعد حواىل عشر سنوات، بدأ 
ضد  االضطهاد  من  جديدة  موجة  املماليك 
واستهدفوا  األوسط،  الشرق  يف  املسيحيني 
احتل  لبنان.  جبل  يف  املاروني  اإلكلريوس 
واعتقلوا  كثرية،  وأديارا  كنائس  املماليك 
وقتلوهم.  وكهنتهم  املوارنة  من  الكثري 
الكرسي  مقر  احتلوا   ،1367 العام  يف 
البطريركي، لكنهم مل يتمكنوا من القبض 
إىل  استطاع اهلرب  الذي  البطريرك  على 
فاعتقلوا  املماليك  غضب  حجوال.  قريته 
املئات من الزعماء املدنيني للموارنة من كل 
أحناء البالد، وطلبوا أن يسلم البطريرك 
سيقتلون  فإنهم  وإال  طرابلس،  يف  نفسه 
القبض  ألقوا  الذين  العلمانيني  مجيع 
وعلى خطى  شعبه،  إنقاذ  أجل  من  عليهم. 
حقيقيا  حبا  ومظهرا  املسيح،  يسوع  ربنا 
وقيادة صحيحة، ذهب البطريرك جربائيل 
الذين  املماليك  أمام  ومثل  طرابلس،  إىل 
بعد  حيا  أحرقوه  ثم  عليه  القبض  ألقوا 
يزال  املدينة. وال  أسوار  قليلة خارج  أيام 
طرابلس  يف  اآلن  حتى  موجودا  ضرحيه 
املسيحيني  قبل  من  لتكرميه  كمزار 
واملسلمني معا. فلتكن صلواته معنا، وليضئ 
وتضحيته  الصحيحة  القيادة  طريق  مثله 

منارة جلميع القادة والناس«.
وشكر طربيه احلضور وخرياهلل واإلكلريوس 
الذين  ومجيع  املارونية  والرابطة 
إىل  الذخائر  وصول  تنظيم  يف  ساعدوا 
احمللية  اإلعالم  وسائل  شكر  كما  أسرتاليا، 
واالوسرتالية ووزير االعالم ملحم الرياشي 
ليقوم  لبنان  تلفزيون  فريق  أرسل  »الذي 
وختم:  احلدث«،  االحتفال  هذا  بتغطية 
»ليكن هذا احلدث مناسبة جلميع املوارنة، 

بتقاليدهم  يفتخروا  لكي  وصغارا،  كبارا 
فرصة  ولتكن  وهويتهم،  وروحانيتهم 
البعض  بعضهم  مع  يلتقوا  لكي  جديدة 
القيم  احلبيبة  األرض  هذه  يف  ويعيشوا 
تاريخ  من  النابعة  واالنسانية  الروحية 
شهودا  دوما  ويكونوا  املارونية،  الكنيسة 

حقيقيني هلا«.
كلمات

وبعد القداس بارك طربية املبنى اجلديد 
برجيكليان،  حتدثت  ثم  لالكلرييكية، 
احتفال  يف  للمشاركة  شكرها  عن  فأعربت 
بوصول  طربية  وهنأت  مارون  مار  عيد 

كما  اإلكلريكية،  مبنى  وبافتتاح  الذخائر 
يف  املارونية  الطائفة  ابناء  بدور  نوهت 

الوالية.
على صداقته  فيها  اكد  كلمة  فولي  والقى 
معتربا  اسرتاليا،  يف  للموارنة  وحمبته 
مميزة  انطالق  »نقطة  العام  هذا  احتفال 

للكنيسة املارونية«.
باخوس  املارونية  الرابطة  رئيس  اما 
خدمة  الرابطة يف  »دور  فتناول  جرجس، 
طربيه«،  املطران  جانب  اىل  الكنيسة 
من  الرابطة  اعضاء  به  قام  مبا  مشيدا 
ومؤكدا  الذخائر«،  الستقدام  »مساهمات 
»دعم الرابطة للدعوات ولالكلرييكية يف 

االبرشية«.
ثم بادرت رئيسة سيدات اإلجنيل املارونيات 
شيكا  وقدمت  االبرشية  راعي  تهنئة  اىل 

مببلغ 25 الف دوالر للمركز اجلديد.
علوان  نايف  النحات  لبنان  من  وشارك 
سامر  عساف،  جالل  االعالميون  والزمالء 
حنا، ربيكا ابو ناضر، دوريس احلاج ومدير 
الزميل  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  مكتب 

سايد خمايل.
اختتمت املناسبة حبفل كوكتيل.

للـبيع فـي لـبنان
بناية  يف منطقة ضبية قريبة من أوتيل روايال مطلـّلة على البحر والجبل

بناية من 6 طوابق مؤلفة من 9 شقق و 4 محالت ومواقف خاصة 
لسيارات املستأجرين.

الجدران مزدوجة وملبسة حجر بالكامل  ملنع »النش« وكذلك النوافذ 
مزدوجة الزجاج..

املطبخ مبلط للسقف واملجلى من الرخام.. الحمامات مبلطة حتى 
السقف أيضا.

شرفتان )بريندا عدد 2( لكل شقة طول كل واحدة 9 أمتار وعرض 
1،80 مرت تطالن على البحر والجبل وبريوت.

البناية مؤجرة بالكامل بمردود 90 ألف دوالر أمريكي يف السنة.
املياه مؤمنة 24 ساعة يف اليوم.. مصعد )أسانسار( مساحة البناية 

850 مرتا مربعا
مساحة الشقة 150 
مرتا مربعا ومؤلفة من 

3 غرف نوم كبرية 
وحمامني وصالون 

وغرفة طعام وغريها.
السعر 2،5 مليون 

دوالر
 اسرتالي أو أقرب 

عرض.
البيع ألسباب 
اضطرارية..

لالتصال:
0410 879 984
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات 
- معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز طازج 

يوميا وغريها الكثري..
خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

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

نفتح 7 أيام يف األسبوع

نـبيع بـسعر اجلـملة

هذه األســعار 
صاحلة لغاية 

يوم اجلمعة 23 
شــباط

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

بـيض 600 غرام )دزينة(  بـ 1،99 $

بـندورة)1 كلغ(  بـ 1،99 $

تفاح أحــمر )1 كـلغ( بـ 1،49 $

بــصل )الكيس 10 كلغ(  بـ 3،99 $

زيـت زيـنة )20 ليرتا(  بـ 38 $

بـطيخ بدون بذر )1 كلغ(  بـ 0،79 $
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نـثريات 
أقّبل شفاه الليل ..

وأغفو على صدر القصيدة
أهدهد وجع الكلمات..

أمجع هلاث العطر 
من زوايا القلب ...

وأحدثك عن احلب

من  الكثري  الكثري  عندي 
القصائد 

ألرفو قلبك بها
وأمتَّ عليك نعميت

...
أكره كلمة منتصف

..منتصف  العمر  منتصف 
الضياع

منتصف اخليبة

لكنك يف كل منتصف 
ما زلت حتصد ذاكرتي 

مبنجل من نار

وما زلت أردد..
حبك حيتلين بصمت وبإغواء 

عطشى أنا ..يا أنا ..حلبه
كمن يشرب من ماء البحر 

دون اكتفاء

عندي الكثري من األحالم
ألنفذ إىل درب املرور إليك

مبللٌة أقدامي مباء اللهفة 
وأصابعي تتعثر مرات ومرات

قبل بلوغ نافذِة قلبك

لكنك لن تفلح أبدًا مبقاوميت 
بأنفاسك الشاحبة

و بكل ما أوتيت من برد

ألّني يف سّري 
أردُد امسك تعويذة دفء
وأتلو عليك صالة قليب 

فيورُق ملحك حالوة

ها قد وصلت إىل سريِر حربك
وها هي القصائد تهرُع

إىل حضن شغفي

أدثرُ شهقة احلياة فيها 
وأقّبُل احلرب على البياض
أمحُل منها كفاف يومي
زوادتي حتى املساء..

رونيا ريشة

هكذا،   .1750 عام  باخ  سيباستيان  يوهان  رحل 
شّكل مطلع األلفية الثالثة حمطة استثنائية يف تاريخ 
املوسيقى الكالسيكية الغربية، إذ تزامن مع الذكرى 
ل وجه كوكبنا،  الـ250 لرحيل املؤلف األملاني الذي مجَّ
كما مل يفعل مؤلٌف آخر أو رّساٌم أو حّناٌت أو أديٌب 
األسطوانات  ناشرو  ر  حتضَّ مهندٌس.  أو  مسرحيٌّ  أو 
فوضعوا  الكّتاب،  وحتى  واملوسيقيون  واملهرجانات 
اخلطط لالحتفاء باملناسبة، كّل على طريقته وحبسب 
موقعه. بعبارة أخرى، الـ2000 كانت سنة باخ بامتياز. 
يف لبنان مل يكن متوّقعًا من أحٍد إجناز حتية حمرتمة 
يفعل  مل  لكنه  البستان«،  »مهرجان  باخ، سوى  إىل 
إّل جزئيًا. عامذاك، غّلب منّظمو املهرجان الشتوي — 
حدث حلول  الذي كان قد انطلق قبل ست سنوات — 
ألفية جديدة ثالثة، على ذكرى باخ. متاهى إذًا العنوان 
العريض لـ »البستان« مع هذا املفصل الرقمي يف 
الروزنامة الزمنية، لكن كانت مثة التفاتة إىل ذكرى 
غياب مهندس املوسيقى األكرب يف الربنامج، إذ ُحجَزت 

حصة األسد فيه ألعماله.
لباخ،  بالكامل  خّصصت  الدورة  تلك  أمسيات  بعض 
من  أكثر  أو  بعمٍل  الربنامج  م  ُطعِّ اآلخر  بعضها  ويف 
ريربتواره إىل جانب أعمال مؤلفني آخرين. نذكر من 
الربندنبورغ  »ماغنيفيكات«،  الـ  أبرزها:  األعمال  هذه 
أعمال  كمان،  آليت  كونشرتو   ،3 رقم  كونشرتو 
للكمان املنفرد، »كانتاتا القهوة« )وهو عمل غنائي 
»كانتاتا«، ذو موضوع خفيف  الـ  غري ديين من فئة 
الرتكية  القهوة  »آفة« شرب  انتشار  يتناول  وشعيب 
يف اجملتمع األملاني يف ذاك الزمن(، أعمال لألرغن، 

املتتالية األوركسرتالية رقم 2 وغري ذلك.
املؤمتر  يف   2000 عام  الدورة  إطالق  شهدوا  من 
كامل  ختصيص  بعدم  تفاجأوا  السنوي،  الصحايف 
األمسيات لباخ، وأدركوا أن ما ِمن مؤلٍف سيحظى إذًا 
بهكذا شرف يف املستقبل، طاملا أن شيخ املؤلفني 
اسم  قفز  حيث   ،2006 عام  اجلواب  أتى  يفعل.  مل 
الذكرى  للدورة، يف  العنوان األساسي  ليحتل  موزار 
العبقري«  »القّديس  عّشاق  بعض  لولدته.  الـ250 
أحّسوا بالغنب ورمبا اإلهانة. أما أتباع »العبقري األزعر« 
فاحلدث التالي  فسّجلوا انتصارهم وناموا على حرير… 
اليت سيشهده العامل يف ما يتعّلق بباخ لن يأتي قبل 

سنة 2035، أي الذكرى الـ350 على ولدته!
عنوان  »باخ«  يكون  أن  يف  املفاجأة  حجم  فرض 
املقّدمة  الليلة،  تنطلق  اليت  »البستان«  دورة 
الفرنسي  سنة  باملناسبة،  هي،  فالـ2018  اآلنفة. 
الكالسيكية  املوسيقية  الروزنامة  كلود دوبوسي يف 
أما  النطباعي(.  التيار  مؤسسي  أحد  رحيل  )مئوية 
هذا  به  عالقة  له  لفت  شيء  فال  األملاني،  املؤلف 
)بعد(  طلب  ل  غياب.  ول  ولدة  ذكرى  ل  العام… 
دة  من األمم، متحدة، لتقديسه لدى كل األديان املوحِّ
يشّع  مل  السماوية!  وغري  والسماوية  دة  املوحِّ وغري 
)بعد( النور من قربه وسط كنيسة سان توماس يف 
حتت  )بعد(،  ُيفَرض  مل  األملانية!  ليبتسيش  مدينة 
مراقبة عسكرية للقبعات الزرق، بّث أعماله ليل نهار 
يف شوارع األرض كلها! مل يكتِشف الِعلم )بعد( أن 
بديعة،  أصوات  إىل  وترمجه  الكون  سّر  اكتشف  باخ 
نسميها، حنن البشر، موسيقى! فلماذا باخ؟ الحتفال 
يستحق  الشتوي  املهرجان  لنطالق  الفّضي  باليوبيل 
ويفرض رمبا دورًة ممّيزة، واحلال هذه، ولكن ذلك 
ألكثر  »البستان«  باخ  جيش  احتالل  كلّيًا  يرّبر  ل 
املوسيقيني  عشرات  حيييها  أمسية  ولـ23  شهر  من 
عازفون  منفردون،  مغنون  جوقات،  )أوركسرتات، 
منفردون، قادة أوركسرتا،…( الذين يتوافدون تباعًا، 
من أوروبا بشكل أساسي. كل هذه التساؤلت ها هو 
اجلواب عليها: عندما نكون بصدد رجل بعظمة وموهبة 
باخ،  سيباستيان  يوهان  وإخالص  وتفاني  وصدق 
)يوبيل ذهيب،  جّذاب  لتاريخ  ل ضرورة ملناسبة ول 
كبري  حلدث  ول  مئوّيتان،…(  مئوّية،  ماسي،  يوبيل 
لتربير ختصيص مهرجان كامل بامسه يف أي بقعة من 
األرض. باخ أكرب من املناسبات والتواريخ واجلغرافيا. 
من يعرفه يعلم جيدًا أْن ل مبالغة يف هذا التوصيف 

ومن ل يعرفه مل يسمع صوت اخلالق بعد.
البستان«  »مهرجان  َعنَوَن  الفّضي،  يوبيله  يف  إذًا، 
دورته بـ »باخ« من دون احلاجة إىل إرفاق هذه األحرف 
أهمية  لكن  أهّميتها.  لدعم  بعدها  أو  قبلها  بصفٍة 
ختصيص مهرجان كامل للمؤلف األملاني، على كربها، 
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من  لتجعل  تكفي  ل 
الدورة حدثًا موسيقيًا 
عالية.  فنية  ذا قيمة 
هنا  احملوري  فالُبعد 
املوسيقيون  قوامه 
سيؤدون  الذين 
أعمال باخ الذي كتب 
موسيقية  ألشكال 
)باستثناء  كثرية 
إىل  حتتاج  األوبرا(، 
هاربسيكورد  عازيف 
كبديل  بيانو،  )أو 
لآللة  »عصري« 

أوركسرتات وجوقات ومغنون وعازفون:

أعجوبة مجالية ال تتكرر!
بشري صفري

واضٌح اهتمامنا الالفت بدورة »مهرجان البستان« احلالية. قد 
يتساءل القراء عن السبب، وهذا من حقهم. نوّد التوضيح، 
أننا لسنا على لئحة الشركاء اإلعالميني للمهرجان، ول  ومبا 
تربطنا به أي منفعة مادية أو معنوية، أن حجم هذا الهتمام 
أتى كبريًا ألربعة أسباب: أوًل، الواجب املهين يف تغطية أي 

حدث من هذا النوع.
إىل  بنا  دفع  باخ  األملاني  املؤلف  حول  الدورة  متحُور  ثانيًا، 
عدم تفويت فرصة الحتفاء به، وهذا واجب إنساني وأخالقي 
ومجالي جتاه الناس ول عالقة له ل بـ »البستان« ول جبمهور 
هذه املوسيقى يف لبنان )خنتلف يف أغلب احلالت مع نظرته 
للموسيقى، ومن خلفها اجملتمع واإلنسان(. ثالثًا، وجود أمساء 
لمعة يف هذه الدورة يفرض تقديرًا لتعبهم وتفانيهم وتسخري 
موهبتهم خلدمة باخ واجلمال، وكذلك ل عالقة لذلك للمهرجان 
أننا  رابعًا، جملّرد  األمسيات.  األول يف  الصف  ول ملصّفقي 
نؤمن باملوسيقى )ماذا يعين ذلك؟ حيتاج ذلك وقتًا ومساحًة 
لشرحه( وباحلاجة إليها وباألخص يف جمتمعنا، اليوم، وبضرورة 
الرتويج هلا والتبشري بها، اخرتنا من دون ترّدد سهر الليالي 
إلعداد هذا امللف، كي ل نفّوت فرصة تغيري حياة ولو إنسان 

واحد.
هي  بها  التوّسع  املفيد  من  نقطة  أبرز  الواقع،  يف  لكن 
مسألة املوسيقيني الذين ُدعيوا إىل »البستان« هذه السنة. 
فموسيقى باخ موجودة على يوتيوب وميكن شراؤها بتسجيالت 
ذلك(.  النرتنت وغري  عن  أو   CD( وبأشكال خمتلفة  مرجعية 
لكن الستماع احلي )خّطان حتت هذه الكلمة( وبأداء موسيقيني 
ُيشَكر  ما  األهمية، وهذا حتديدًا  غاية يف  لمعني هما مسألة 
منظمو »البستان« عليه. إنه اختباٌر عظيٌم ليتنا منلك اإلمكانات 
اليت تتيح لنا إهداءه لكل الناس جمانًا. إنها أعجوبة مجالية، 
حتصل يف حلظتها، ول تتكرر إّل على شكل صدى يف الذاكرة. 
هذا ل يعين أن ما حققه املهرجان يف هذا السياق بلغ أعلى 

فـ »الوحوش« غائبون متامًا. مرتبة ممكنة… 
يف ما يلي، جولة سريعة على أبرز املدعوين وعلى أبرز الغائبني. 
نبدأ من الكونرت تينور )صوت الرجال األكثر ارتفاعًا يف الغناء( 
من  يعترب شول  فئته،  أندرياس شول. يف  الشهري  األملاني 
أبرز النجوم يف السنوات العشرين األخرية وهو متخّصص يف 
موسيقى العصور القدمية، أي حقبة الباروك وما قبلها. يقّدم 
أوركسرتات  من  لواحدة  ممّيزة،  أيضًا  مبرافقة  أمسية  شول 
الباروك املرموقة يف العامل )Accademia Bizantina( وبقيادة 
مايسرتو حمرتم لكن أقل شهرة من زميله، اإليطالي أوتافيو 
ثانية على رأس جمموعته  أيضًا أمسيًة  الذي يقّدم  دانتوني، 

وعازفًا على اهلاربسيكورد.
كذلك، ويف فئة آلة التشيّلو اليت خّصها باخ بست متتاليات 
منفردة وأعمال أخرى، هناك أكثر من اسم كبري يف »البستان« 
إيسرليس  ستيفن  اإلنكليزي  هو  األعتق  السم  السنة.  هذه 
الذي يقّدم أمسيتني بربناجمني خمتلفني، ومعه أيضًا أوركسرتا 
يليه  أوركسرتا«.  »لوسرين سيمفوني  هي  اجليدة  الفئة  من 
املهرجان،  إىل  يعود  الذي  عامليًا،  املكّرس  الفرنسي  النجم 
غوتييه كابوسون، وكذلك زميله فيكتور جوليان-لفريري الذي 
ألبوم موسيقى  )أفضل  آخر إصداراته  مرموقة عن  جائزة  حاز 
عازيف  فئة  يف  »ديابازون«(.  جملة  من   2017 لعام  حجرة 
اهلاربسيكورد، استطاع املهرجان دعوة اسم حقق شهرة عاملية 
سريعًا، وبعزف باخ حتديدًا، اإليراني ماهان أصفهاني، وكذلك 
ل  هجينًا  األخري سيقدم مشروعًا  لكن  روندو.  جان  الفرنسي 
املذهل  األمريكي  اعتذار  وبعد  املقابل،  لباخ فيه. يف  عالقة 
كيت أرمسرتونغ عن احلضور، مثة ثغرة كبرية يف ما خص عزف 
باخ على البيانو. فاألملاني مارتني شتادتفلد ليس أفضل َمن 
ميكن دعوتهم يف هذا السياق, ول زميلته الروسية اليت نابت 

عن أرمسرتونغ.
لكن ختّيلوا لو َحَوت الدورة األمساء التالية املعروفة بإجنازاتها 
يف ريربتوار باخ، ومن فئات خمتلفة: رافال بليخاتش )بيانو( 
شوبان  »مسابقة  يف  األوىل  املرتبة  وحائز  الشاب  البولوني 
لباخ  املخصصة  الديسكات  أمجل  من  واحد  ومبدع   »2005  —
يف العقد األخري )صدر منذ سنة(، األنيقة اليت سّجلت معظم 
ريربتوار باخ اخلاص بآلتها الكندية أجنيال هيويت )بيانو(، أكرب 
رموز املدرسة الروسية غريغوري سوكولوف )بيانو(، املخضرم 
بريايا  موراي  باخ  أداء  يف  حتف  وصاحب  خيطئ  »ل«  الذي 
اجلارة  إىل  الزيارات  كثري  أنه  معه  املشكلة  لكن   — )بيانو 
األملاني  باخ،  خدمة  يف  زميله  وكذلك  اجملرمة(،  العنصرية 
)بيانو(،  ليفيت  إيغور  الشاب  الروسي  شيف،  أندراس 
فريش  سيلني  ومواطنتاه  )بيانو(  تارو  ألكسندر  الفرنسي 
تيتسالف  كريستيان  األملاني  )هاربسيكورد(،  رانو  وبالندين 
)كمان( الذي ذهل النقاد أخريًا بتسجيله أعمال الكمان املنفرد 
أن  للحظة  حلمنا  اللذان  العمالقان  أما  الكثري.  وغريهم  لباخ، 
أحدهما قد يزّين هكذا حدث وهما بدون شك صاحبا اإلجناَزين 
ريربتوار  عقدين يف  منذ  ونوعًا(  )كّمًا  األهم  الديسكوغراَفني 
باخ: املايسرتو اإلنكليزي، عاشق صوت فريوزتنا، جون إليوت 
غاردينر، والياباني الذي احننى أمام املعلم األملاني وخدمه كما 

مل يفعل أهله اجلرمانيون: ماساكي سوزوكي.
 25 الدورة  أن  حقيقة  ذلك  يلغي  ل  يأتوا.  لن  هؤلء  كل 
املوسيقى  فئة  يف  حدث  أهم  هي  البستان«  »مهرجان  لـ 

الكالسيكية، هنا ويف والعامل العربي، منذ عقود.

جنوٌم لّبوا الدعوة... وكباٌر غابوا

وجوقات  املتوسط  احلجم  من  وأوركسرتات  العتيقة( 
وتشيّلو  كمان  وعازيف  منفردين  ومنشدين  كبرية 
تتمّتع  اليت  القوة  نقطة  وهنا  إخل…  وفلوت،  وأرغن 
العام  إذ ختّطى املستوى  املرتقبة،  باخ«  »دورة  بها 
لألمساء املدعوة كل التوّقعات، نسبًة إىل حدث حيصل 
وتأثريًا عامليًا( وجمهول )امسًا  )حجمًا  بلٍد صغرٍي  يف 
قبل  الغربيني  املوسيقيني  معظم  يرتّيث  ومصريًا(، 
زيارته، فيعتذرون حينًا أو يلغون الزيارة بعد املوافقة 
املبدئية، كما حصل مع عازف البيانو األمريكي كيت 
أرمسرتونغ )وهو ظاهرة موسيقية ونابغة علمية، علمًا 
أنه عمره 25 سنة فقط( الذي فّضل عدم املشاركة 
اخلارجية  حتذير  نتيجة  رمّبا  عليه،  أّمه  خافت  بعدما 
األمريكية رعاياها من زيارة لبنان )قبل فرتة وجيزة(. 
أرمسرتونغ كان سيحيي أمسية خمّصصة لباقة من أعمال 
باخ يف 3 آذار )مارس( املقبل، ويعترب اعتذاره خسارة 
موروزوفا،  ناتاليا  الروسية  منه  بدًل  )ُدعَيت  كبرية 
وهي عازفة بيانو متواضعة جدًا!(، لكن وفرة األمساء 
صاعدة(  وجنوم  وخمضرمني  مكّرسني  )بني  الكبرية 
حفَظت للدورة استثنائيتها. مبعنى أوضح، أرمسرتونغ 
والقالب تزّينه  كان مبثابة حبة كرز على قالب احللوى… 
أكثر من حبة. من جهة ثانية، ميكن تقسيم األمسيات، 
األمسيات  أوًل،  إىل:  منها،  كلٍّ  برنامج  من  انطالقًا 
املخّصصة ألعمال »صاحب الدورة« دون سواه، وهي 
 ،)23 من   13( الحتفالية  من  األكرب  القسم  تشكل 
وتكمن أهمّيتها، لناحية ريربتوار باخ، يف أنها تطال 
كل الفئات املوسيقية اليت تركها الرجل، من أعمال 
آللت منفردة )أعمال للهاربسيكورد سُتعزف عليه أو 
األورغن  أو  الشيّلو  أو  للكمان  وأخرى  البيانو،  على 
الكنسي( إىل األعمال األوركسرتالية وموسيقى احلجرة 
كونشرتوهات  أوركسرتالية،  متتاليات  )افتتاحيات، 
واألعمال  آللتني(  وسوناتات  األشكال  خمتلف  من 
ثانيًا،  وكانتاتات(.  أوراتوريو  )قداس،  اإلنشادية 
مة )بنسب خمتلفة( بأعمال لغري باخ  األمسيات املطعَّ
)منها ما هو مكتوب كتحية له من مؤلفني أتوا بعده( 
إىل جانب أعمال له، وهي قليلة )4 من 23(. ثالثًا، 
األمسيات غري الكالسيكية، لكن املرتبطة بباخ بشكل 
مباشر  غري  أو  أعماله(  لبعض  خاص  )إعداد  مباشر 
)موسيقى معاصرة تستوحي من أسلوبه يف التأليف(. 
رابعًا، األمسيات اهلجينة أو غري املوسيقية، املرتبطة، 
حيييها  اليت  الشعرية  األمسية  مثل  بباخ،  ل،  أو 
عزف  مبرافقة  معلوف  ومرياي  طربيه  رفعت  املمثالن 
حي ملقتطفات من ريربتوار باخ على التشيّلو )األول 
الراقصة   Breakdanceالـ وأمسية  آذار/مارس(  من 
على أنغام عزف حي على اهلاربسيكورد والبيانو )25 
يدمج  )مشروع  »الغريبة«  األمسية  وكذلك  اجلاري( 
موسيقى عصر الباروك باملوسيقى الشرقية، اإليرانية 
جان  الصاعد  السم  ني،  الفرنسيَّ جتمع  اليت  حتديدًا( 
 )luth/روندو )هاربسيكورد( وتوماس دانفورد )لوت
واإليراني كيفان شيمرياني )سنطور وإيقاع(. امللفت 
يف هذه األمسية هو أْن ليس على برناجمها أي عمل 
ذي عالقة مبوضوع الدورة، على الرغم من أّن لروندو 

ثالثة إصدارات، خّصص اثنان منها لباخ حصرًا!
بذل  الليالي.  سهر  راحته.  من  بالكثري  باخ  ضّحى 
جهودًا جبارة ليرتك كل هذا اجلمال الذي أثبت التاريخ 
والِعلم منافعه على النفس والعقل واألخالق )أُسس 
تطّور اجملتمعات(. فليس كثريًا عليه، لصاحلنا مجيعًا، 
أن تبذلوا بعض اجلهد ملالقاته، ليس يف »البستان« 

بالضرورة.
ب ص
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تهدد العوملة اليوم اللغات كلها باالندثار خصوًصا 
الصغرى منها أو اليت تتحدث بها قلة قليلة من 
الناس. ورغم مقاومة لغات عديدة هلجمة العوملة 
حفاًظا على هويتها إال أن االنكليزية فرضت نفسها 

لغة التقانة والعصر وبات جتاهلها صعًبا.

إيالف: مصري اللغات ومستقبلها وإمكانية محايتها 
يف ظّل العوملة وهيمنة بعض اللغات ومركزيتها، 
هو حمور الكتاب الصادر حديًثا من مؤّسسة الفكر 
اآلثار  لّلغات،  مستقبل  »أّي  عنوان  العربي حتت 
اللغوية للعوملة«، وهو من تأليف الباحث اللغوي 
الدكتور  وترمجة  كالفي،  جان  لويس-  الفرنسي 

جان جبور.

»علم  أمساه  ما  بلورة  إىل  الكتاب  مؤّلف  يسعى 
اإلجابة  على  يساعدنا  الذي  اللغوية«،  السياسة 
يف  العوملة  تطرحها  اليت  املعّقدة  األسئلة  عن 
جانبها اللغوي. فالسياسات اللغوية برأيه، تشّكل 
»تدّخالت« تطال اللغة، أو العالقات بني اللغات، 

لكنها ليست العامل الوحيد املؤّثر.

عالقة سياسية
حول  نقاش  يف  تتدّخل  أن  ما  لدولة  ميكن  إذ 
قواعد الكتابة، وأن تقّر قانوًنا حيمي اللغة، وأن 
حتّدد الوضع القانوني للغاٍت مناطقية. لكّن هناك 
أنواًعا أخرى من اإلجراءات ال ترتبط بالدولة، يقوم 
بها أفراد أو جمموعات، كاملشروع الذي قادته يف 
منتصف القرن السادس عشر جمموعة من الشعراء 
الفرنسيني انضووا حتت لواء ما ُعرف بـِ «البلياد« 
أمحدو  الكاتب  به  قام  الذي  العمل  أو  )الثريا(، 
كوروما حول اللغة، والذي يقّدم إلينا يف رواياته 

صيغة استحواذية أفريقية للغة الفرنسية.

إاّل أنه يف السياسة اللغوية، جيهل ُصّناع القرار 
ال  أقّله  أو  يفعلون،  ماذا  األحيان  غالبية  يف 
الختياراتهم  العام  اإليديولوجي  الرتابط  يدركون 
التجريبية. وهذه النقطة هي ذات أهّمية قصوى 
بالنسبة إىل علم السياسة اللغوية، الذي يتوىّل 
اللغوية،  السياسة  خلفية  عن  بالتحديد  الكشف 
صّناع  إىل  يتوّجه  حني  بالطبع،  ميكنه  والذي 

القرار، أن ُيسدي إليهم النصح.

من املقاربة اليت قام بها على الصعيد النظري، 
تركيا  من  كّل  حاالت  دراسة  إىل  الكاتب  ينتقل 
واالحتاد األوروبي واألرجنتني وكورسيكا، لُيظهر 
بأّن املسألة اللغوية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالوضع 
اللغوية  املطالبة  وراء  يكون  فحني  السياسي، 
مشروع سياسي، من املالئم مقاربته يف امليدان 

السياسي.

موت اللغات
من هنا، يقرتح خرباء نظاًما للمساعدة على اّتاذ 
على  يقوم  اللغوية،  السياسات  القرار يف جمال 
يف  والتدّخالت  اللغوية  للحاالت  »تصنيف  وضع 
مّت  ملا  نقدي  حتليل  من  انطالًقا  احلاالت«  هذه 
أواًل،  بيانات  قاعدة  وضع  أجل  من  به،  القيام 
ُنضّمن  إلكرتونًيا  ُمربجًما  نظاًما  ُنعّد  بعدها  ورمبا 
وفق  والدولية  والوطنية  اإلقليمية  احلاالت  فيه 

»صيغ« أو »معادالت«.

املعطيات  كّل  التصنيف  هذا  يف  ُيدخل  وهو 
والبارامرتات املفيدة )الوضع اإلحصائي لّلغات، 
عالقات اللغات يف ما بينها، العوامل احلضرية، 
ألن  اللغوية..(  السياسات  والتمّثالت،  املعايري 
اهلدف النهائي هو مزدوج األبعاد: مجع الوثائق 
عن كّل احلاالت اللغوية يف العامل، ميكن أن نرجع 
خربة  نظام  وإجناز  مسألة؛  من  أكثر  يف  إليها 
متخصص، يقّدم إلينا احلاالت املشابهة يف كل 

أحناء العامل.

أن  معترًبا  اللغات،  موت  مسألة  الكاتب  يطرح 
تتالقى  حاالت  إىل  تؤّشر  تندثر  اليت  اللغات 
واقتصادية،  واجتماعية،  سياسية،  عوامل  فيها 

كيف تقاوم اللغات لتبقى.. يف عصر العوملة؟

عنها  االستغناء  إىل  باملتكّلمني  لتدفع  ونفسية، 
تدرجيًيا، فتبطل أن تكون لغات »ناشرة« )أّي لغة 

التواصل املشرتكة( شيًئا فشيًئا.

إن املتحّدثني هم أيًضا مسؤولون، بفعل اختيارهم 
لعدم التكّلم بلغة ما، حتى وإن كان هذا التخّلي 
اجتماعية  عوامل  من خالل  للتفسري  قابال  اجلزئي 
عالقته  يف  اإلنسان  أن  يعين  هذا  وتارخيية. 
باللغات اليت خيلقها ويعتين بها يومًيا، يتمّتع بنوع 
من احلرية، ويتحّمل شيًئا من املسؤولية. ليس 
اإلنسان هو الذي يتوّقف عن نقل لغته فحسب، 
هذا  عليه  تفرض  اليت  هي  القوى  موازين  وإّنا 
التخّلي أيًضا. لكن هل تتوّجب محاية كل اللغات، 

واعتبارها متساوية، ومنعها من االنقراض؟.

ال مساواة إحصائية واجتماعية
يؤّكد كالفي أن القول إن مجيع اللغات متساوية 
هو أمر ال جدال فيه، كما إنه أمر أجوف على حّد 
اللغويني،  بنظر  متساوية  اللغات  فجميع  سواء. 
يسّميها  اليت  اللغات  احلال  بطبيعة  ذلك  مبا يف 
البعض »هلجات«، »كريولية«، »عاّمية«، وما إىل 
ذلك؛ أي إنها مجيعها لغات، وهي كّلها تستحق 
وانتشارها  وضعها،  كان  مهما  توّصف،  أن 

وصيتها.

لكن، وبعيًدا عن هذا املنحى املثالي، يبنّي حتليل 
احلاالت اللغوية يف العامل أن اللغات غري متساوية 
إىل حّد كبري. فهي يف البداية غري متساوية من 
يف  ُيستخدم  بعضها  إن  إذ  اإلحصائية،  الناحية 
الكالم من قبل أناس كثريين جًدا، فيما قّلة من 
الناس تتكّلم لغات أخرى. وهي غري متساوية من 
بعضها  استخدام  يقتصر  إذ  االجتماعية،  الناحية 
أو  مكتوبة  غري  هي  أو  حمصورة،  وظائف  على 
غري مستخَدمة يف التعليم، فيما لغات أخرى هي 
وأدبية،  رمسية،  وظائف  وتؤّدي  مهيِمنة،  لغات 
وثقافية، ودولية، أو تواصلية. وهي يف النهاية 

غري متساوية من ناحية التمّثالت اليت تتزنها.

مرموقة،  ُتعترب  اللغات  بعض  أن  كالفي  ويرى 
أن  بها  املتكّلمون  يطالب  بعضها  ال،  وغريها 
آخرون  متكّلمون  يتخّلى  فيما  ُهوّية،  لغات  ُتعترب 
عن لغاتهم، وال يعملون على نقلها إىل أوالدهم، 
والعوملة  أخرى.  لغة  اكتساب  هلم  ويفّضلون 
ُتعّمق  التواصل،  شبكات  أعداد  من  تزيد  اليت 
التفاوت بني اللغات، وتعّزز وضع اللغة املفرطة 
اللغات  حساب  على  االنكليزية،  مركزيتها،  يف 

الَطَرفية.

من هذه الناحية، فإن البند اخلامس من »اإلعالن 
حيث  من  ينّص  الذي  اللغوية«  للحقوق  العاملي 
حقوًقا  اللغوية  اجلماعات  لكّل  أن  على  املبدأ 
أو  القانوني  الوضع  عن  النظر  بغّض  متساوية، 
السياسي للغتها، أكانت رمسية، إقليمية أو لغة 
واقعي  غري  أنه  إاّل  رمبا،  وّدي  بند  هو  أقّليات، 

متاًما.

خلدمة البشر
الواقع،  يف  متساوية  غري  اللغات  كانت  وإذا 
فهل يتوّجب علينا أن نكافح من أجل مساواتها؟، 
اللغات  »محاية«  اللغوية  السياسات  بإمكان  هل 
يتوّجب عليها ذلك؟،  باالنقراض، وهل  املهّددة 
فإذا كانت اللغات نتاج ممارسات اجتماعية، وإذا 
كانت موضوعة خلدمة البشر، فيتوّجب علينا حني 
أن  تعزيزها  أو  ومحايتها  لغة،  عن  الدفاع  نقّرر 
للناطقني  املرجوة  الفائدة  هي  ما  أواًل  نتساءل 

بها، وما هي وظيفتها االجتماعية.

اللغوية  احلاجات  عن  أنفسنا  نسأل  أن  جيب 
اليت  لّلغات  االجتماعية  الوظائف  وعن  للسكان، 
متّر  لّلغات  السياسية  اإلدارة  إن  يستخدمونها: 
ألّي  ال ميكن  والرمزية.  العملية  وظائفها  بتحليل 
لغوي أن َيسعد الندثار لغة، لكن ذلك ال يعين 
أنه يتوّجب علينا بشكل منهجي، وبنوع من التعّنت 
الناطقون  هجرها  لغوية  أشكال  محاية  امَلَرضي، 

محمد الحمامصي - ايالف

بها.

وخيلص املؤّلف إىل السؤال احملوري: أّي مستقبل 
لغوي للعامل يف ظّل العوملة؟. ويرى أن األوضاع 
عملية  كانت  ومهما  باستمرار،  تتغرّي  اللغوية 
املسح دقيقة، فإنها ال تلبث أن تتبّدل بسرعة. 
متنّوعة،  التغرّيات  هذه  توّثر يف  اليت  والعوامل 
فهناك  يفّسرها.  أن  وحده  لعامل  ميكن  وال 
وسياسات  والتحّضر،  والنقل،  الدميوغرافيا، 
حّولت  اليت  اجلديدة،  والتكنولوجيات  الدول، 
برتاتبية،  اللغات  فيه  »سوق« حتظى  إىل  العامل 
العاملي، ألن  النظام  قلب  بعضها يف  يكون  إذ 
عليها الطلب األكرب، وبعضها اآلخر على الطرف أو 

اهلامش، ويتّم التخّلي عنها شيًئا فشيًئا.

توجهات متطرفة
اللغات  تراجع  أو  تقّدم  عملية  أّن  الكاتب  يؤّكد 
حّولت  العوملة  لكن  الدوام،  على  موجودة  كانت 
إىل  متيل  إنها  بنيوية.  ظاهرة  إىل  ظرفية  ظاهرة 
خلق فجوة بني املركز واألطراف، فتتسّبب بربوز 
ظهور  على  يشّجع  مما  طوائفية،  فعل  ردود 

التعبريات اهُلّوية املتشّددة.

كّل ذلك يرسم مستقبال ال تكون فيه، يف مواجهة 
لغة العوملة، إاّل لغات إقليمية، ُهّوية، بعد أن تكون 
اللغات الفائقة املركزية، كالفرنسية واإلسبانية 
األقّل  على  أو  ُأنهكت  قد  والعربية،  والربتغالية 
»موت«  ليس  ولوظائفها.  لتوّسعها  حدٌّ  ُوضع 
جوانبها  يف  العوملة  ميّيز  الذي  هو  إًذا  اللغات 
الوظائفي،  توزيعها  إعادة  باحلري  وإنا  اللغوية، 
حبيث تتحّول سوق اللغات ببطء إىل سوق زائفة، 

لن ُيفَسح لنا فيها قريًبا أي جمال لالختيار: من 
جهة، حنن نكتسب لغة ال خنتارها، ُتنقل إلينا عرب 
أهلنا، ومن جهة ثانية، سُتفرض علينا بطريقة أو 

بأخرى لغة العوملة، اللغة االنكليزية.

يف مواجهة اجلانب اللغوي للعوملة، ميكن للسياسات 
اللغوية أن ترتاوح ما بني برامج طموحة وُمكلفة 
اللغوية  اجملموعات  بني  التحالف  مشاريع  )مثل 
والعربوفونية...(،  واإلسبانوفونية  كالفرنكفونية 

وعمليات حمّلية ذات طابع نضالي.

فرصة بقاء
يف احلالة الثانية، ليس املطلوب أن نضع اللغات 
املركزية،  الفائقة  اللغات  مستوى  على  الَطرفية 
وننحها املكانة نفسها، ألن مشروع كهذا سيكون 

غري واقعي إىل حّد بعيد.

يف املقابل، إذا تضافرت جهود الغالبية العظمى 
من املتحّدثني بلغة معّينة من أجل الدفاع عنها، 
يف  للبقاء  فرصة  إعطائها  يف  يأملوا  أن  ميكن 

»سوق اللغات«.

 من هنا، فإّن التحليل املوضوعي لكّل حالة جيب 
أن ُيظهر لنا ما هو املمكن، واملفيد، واملرغوب 
أّن  مثال  فاالعتقاد  الفائدة.  عديم  هو  وما  فيه، 
بإمكاننا استخدام كل لغات العامل لتعليم األطفال 
هو أمل موهوم؛ كما إّن إفهام اجملتمعات اللغوية 
العمل بعكس  إذا رغبت يف ذلك،  بإمكانها،  أّن 
مسار العمليات املرتبطة بالعوملة، يشّكل حبّد ذاته 
أسلوًبا أو طريقة حلّثها على حتّمل املسؤولية يف 

التأثري على احلاالت اللغوية وعلى تطّورها.

مل يشأ د. كريم صبح أن نكون يف قلب سرديات 
لإلجيار«  رأس   « القصرية  القصصية  جمموعته 
الصادرة حديثا عن دار نشر سطور يف بغداد / 
املتنيب ، فمهد لنا باسرتاحة قصرية مع جمموعة 
كما   « الومضة   « أو  جدا  القصرية  من قصصه 
حيلو لبعض النقاد تسميتها بدءا بقصته »أفول« 
وصفتها  وكما  مجيعا  هن   ، »ترف«  بـ  وانتهاء 

الكلمات الظاهرة يف نهاية الكتاب على أنها:

» تتناول ومضات من احلياة العراقية بلغة بسيطة 
حينما عرضت شرائح يومية مدّونة ، نشّبهها على 
دون  من  بذاتها  مكتفية  تسجيل  أشرطة  أنها 
تفصيالت جانبية تثقل املنت القصصي » ، لكن

األصوات  متعدد  و«حديث«  »استبصار«  هنالك 
يف رأس يكاد يسقط بسبب أمحاله الثقيلة كما 
يف عديد قصص اجملموعة اليت نقرأ مفتتحها يف 
» أفول » وهي القصة القصرية جدا اليت ميكن 
أن متيط اللثام عن التكنيك الذي أتبعه صبح يف 

صياغة بقية قصصه:
املعلوم  غيابها  توقيت  على  يومه  ضبط   «
باخلطط  املزدحم  الزمين  جدوله  فاضطرب   ،
واألماني ، فلم يضع يف حسبانه تقلبات قرصها 
الدائري يف مساءات الشتاء ، بل غيومه  األمحر 
غروب  عرابة  تكون  أن   – طبعا   – يعجبها  اليت 

الشمس«.

فهي  »درب«  األخرى  جدا  القصرية  قصته  أما 
األخرى حتمل صفات األكالت السريعة:

»مثل كل حامل كبري أرقه حلمه يف كل حني ، رسم 
على خطى والده املوظف العصامي النزيه طريقا 
حلياته أراده مستقيما ، فهالته كثرة تعرجاته ، 
 ، عليها  رمسه  اليت  الورقة  عيب يف  ال  أنه  مع 
فجلب ممحاة وتلص من تعرجاته ، فعاد طريقه 

سالكا مستقيما«.

»اليت  »ترف«  األخرى  قصته  إىل  وباالنتقال 
عوامل  دخولنا  قبل  األخرية  اسرتاحتنا  اعتربناها 
قصصه القصرية اليت ميكن أن يطول بها طوافنا 

فإننا سنتعرف على مبضعه يف تشريح شخوصه 
وأمكنته حينما يتناول حياة كاتب يريد أن يعيش 

ترفه من خالل صناعته للجمال ، لكنه:
 – ، فاكتفت زوجته  االبداع  » فشل يف خماض 
اليت مل يكن يتوقع أن تكون بالعمق الذي افحمه 
وجعله  اولوياته  أربك كل  عابرا  بسؤاله سؤاال   –

يهجر الكتابة نهائيا:

- هل عانيت يوما ممن عانوه ؟ ليس كل قصر 
فاره ينفتح على احلكايا اليت تستحق بالفعل أن 
سوف  الوسائط  متعدد  خيال  هناك   .« تروى 
من  بدءا  اجملموعة  قصص  عديد  يف  نكتشفه 
ذاكرة   « األخرية  القصة  حتى   « مغلف  رأس   «
مظلمة  ملسة  كلماتها  بني  تعيش  حيث  املكري« 

تعتمد على حدث مفزع يف تأثريه الدراماتيكي:

» ال أدري مل سيطرت على ذهين فكرة أن كل 
نهاية تعين موت شيء ما عندما اتذت مقعدي يف 
العربة اليت كانت أمام مدخل بناية احملطة اليت كان 
يعلو بابها املزجج عبارة قدمية باهتة األلوان: » 
ري » مألوفا  ري » ، بدا اسم » املكَّ حمطة قطار املكَّ
لذاكرة مضطربة ومشوشة  أّنى  ، لكن  ملسامعي 
أن تعينين على تذكر املكان الذي مسعته فيه ، 
ليست النهايات احلزينة وحدها قرينة احلب ، بل 

املصادفات كذلك«.

يف  جديدة  ليست  أنها  مع   « ري  املكَّ ذاكرة   «
تناوهلا احلواري مع لغتنا الدارجة ، إال أنها جديدة 
يف تناوهلا سرية قصيدة ومكان أصبحا جزءا ال 
الفنية واملكانية وهي تعرض  يتجزأ من ذائقتنا 

لنا قصة حب ووفاء وتضحية قل مثيلها.

يف أكثر من 40 قصة قصرية جدا وقصرية مكتوبة 
هذا العام ، جند معظمها دافئة ومضحكة وسخية 
يف معانيها ، وقبل كل شيء عميقة النظر ، إنها 
تقدم أفكارا حول جمموعة واسعة من املواضيع يف 
هلجة جذابة تستهوي القارىء على الفور، وصور 
حية وعبارات مضحكة وحكايات رنانة فيها الكثري 

من الفكاهة السوداوية واحلكمة معا.

 »رأس لإلجيار » لكريم صبح:

تشريح حلالة ناس وأماكن نعيشها
أحمد فاضل
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ملــبورن

حفل عشاء كبري يف أشهر مطاعم ملبورن أقامه طوني حلو على شرف 
سيادة املطران منري خري اهلل راعي أبرشية البرتون والكورة للموارنة 

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 

األستاذ  من  كرمية  بدعوة 
السياسي  املثقف  حلو  طوني 
األسبق  والرئيس  واالجتماعي 
والية  يف  لند  مور  لبلدية 
حفل  أقيم  بأسرتاليا.  فيكتوريا 
عشاء كبري يوم االثنني الفائت 
شرف  على   ٢٠١٨/٢/٥ بتاريخ 
اهلل  خري  منري  املطران  سيادة 
والكورة  البرتون  أبرشية  راعي 
مطاعم  أشهر  يف  للموارنة 
Carlton   مبلبورن لصاحبه رجل 
موسى  واملميز  الناجح  األعمال 
الفتًا  احلضور  وكان  شقري. 
ومميزًا وناجحًا بكل ما يف الكلمة 
من معنى، حيث شارك به مجيع 
مكونات وأطياف اجلالية اللبنانية 
احلر  الوطين  التيار  أحزاب  مع 
والوطنيني  اللبنانية  والقوات 
القومي  والسوري  االحرار 
اللبناني  والشيوعي  االجتماعي 
واملردة  الدميقراطي  واليسار 
والتقدمي  االستقالل  وحركة 
وراعي  واملستقبل  االشرتاكي 
والية  يف  املارونية  الطائفة 
أالن  األب  )ملبورن(  فيكتوريا 
عمانوئيل  واملونسنيور  فارس 
صقر واجلامعة اللبنانية الثقافية 
ورئيس غرفة التجارة والصناعة 
اللبنانية األسرتالية احملامي فادي 
شخصيات  إىل  إضافة  الزوقي 

إعالمية وأدبية وثقافية، ومنهم 
اإلعالمي املتميز والناجح طوني 
لبنان  صوت  إذاعة  جنم  شربل 
والزميل املتابع أمحد صبح مدير 
وجريدة  األوسط  الشرق  إذاعة 
اهلريالد اليت مثلها مدير مكتبها 
يف ملبورن الزميل ميالد اسحق، 
وشخصيات إعالمية أخرى ورجال 
أعمال بارزين نذكر منهم األستاذ 

سامي مظلوم.
 ويف بداية حفل العشاء الكبري 
األستاذ  الدعوة  صاحب  ألقى 
طوني حلو كلمة شاملة ومعربة، 
بسيادة  األمر  بداية  يف  ورحب 
املطران أبرشية البرتون والكورة 
للموارنة كما توجه بكلمة ترحيبية 
يف  املشاركني  جبميع  مجيلة 
احلفل وقدم عن طريق شقيقه 
معربة  رمزية  هدية  ميشيل 

للضيف الكريم.
وبعد انتهائه من كلمته الشاملة 
اهلل  خري  املطران  سيادة  ألقى 
والكورة  البرتون  أبرشية  راعي 
وجامعة  شاملة  كلمة  للموارنة 
فتحدث عن تاريخ لبنان وقال: 
ان تركيا احتلت لبنان واملنطقة 
أربعمائة سنة وكان لبنان جبميع 
االحتالل  بوجه  موحدا  مكوناته 
لبنان  األن فيعيش  أما  الرتكي 
املراحل  أدق  من  مرحلة  يف 

الضيف  ذكر  كما  صعوبة، 
على  األن  خوف  ال  بأنه  الكبري 
عيين  بأم  شاهدت  طاملا  لبنان 
اللقاء  هذا  يف  صورة  أمجل 
الرائع الذي مجع كل اللبنانيني 
املقيمني يف اسرتاليا على طاولة 
واحملبة  الوحدة  عنوانها  واحدة 
والتعاون يف سبيل تقدم وبناء 
لبنان جديد وأضاف قائاًل: حبذا 
يف  املقيمني  اللبنانيني  أن  لو 
املشاعر  بنفس  يتحلون  لبنان 
والقيم الروحية واإلنسانية اليت 
يتحلى بها اللبنانيني املتواجدين 
الضيف  وجه  كما  اسرتاليا  يف 
كل  إىل  حمبة  رسالة  الكبري 
اللبنانيني املقيمني يف اسرتاليا 
وطلب منهم أن يكونوا مدركني 
لكل ما حييط بلبنان من عراقيل 

وخمططات.
املشاركني  خماطبا  أضاف 
مجيعا  وعلينا  عليكم  جيب  بأنه 
لبنان  بناء  مسؤولية  حنمل  أن 
القانون  دولة  ونبين  جديد  من 
توفر  مع  بيد  يد  واملؤسسات 
ويف  الصادقة  والنية  اإلرادة 
اخلتام مت أخذ الصور التذكارية 
مع الضيف الكبري خري اهلل بعدسة 

املصور املبدع كريم عبوشي. 

الزميل ميالد اسحق   
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Melbourneملبورن

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

*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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 
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ملــبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
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

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 
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أزيــاء

جي بي سي نيوز : صّوروا مريضا كان بصدد إجراء عملية جراحية، 
من  والسخرية  به  باإلستهزاء  وقاموا  وخمدّرا،  اجلسد  عاري  وهو 
حالته، هذا ما وّثقه مقطع فيديو فاضح، قام أطباء بإلتقاطه من 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  ثم نشره على  العمليات،  داخل غرفة 

ليشاهده مئات اآلالف.

موجة  أثارت  املغرب،  مستشفيات  بأحد  حدثت  اليت  الواقعة  هذه 
سخط كبرية لدى الرأي العام، جتاه تصرف الطاقم الطيب ائتمنهم 
احرتامهم لضوابط  إصابته، وعدم  مريض على نفسه إلنقاذه من 
وأخالق املهنة، وذلك بعد أن انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع 
على املواقع االجتماعية نهاية األسبوع احلالي، لتدخل وزارة الصحة 
على اخلط وتفتح حتقيقا من أجل معرفة املكان الذي مت به تصوير 

الفيديو وهوية الطاقم الطيّب.

ال يزال فيديو استخراج قنينة مشروبات غازية من مؤخرة شاب يثري 
الكثري من اجلدل، بني املسؤولني داخل وزارة الصحة، واملواطنني 

املستنكرين.

مصدر من وزارة الصحة، أفاد لـ«اليوم24«، صباح اليوم االثنني، 
أنه مت فتح حتقيق للوصول إىل مكان تصوير املريض داخل غرفة 

العمليات، والتأكد من صحة التقاطه يف املغرب، أو أنه مفربك.

املريض  إىل  للوصول  قائمة  التحريات  أن  املوقع،  مصدر  وشدد 
مواقع  على  الفيديو  وتسريب  عاريا،  تصويره  مالبسات  ومعرفة 

التواصل االجتماعي.

لواجبهم  أدائهم  حلظة  األطباء  ضحك  املسؤول  املصدر  واستنكر 
املهين، مؤكدا أن العقوبات ستكون صارمة يف حق كل من ثبت يف 

حقه التورط يف التصوير أو التسريب.

وأظهر املقطع املصّور، املريض وهو مستلقيا على السرير وفاقدا 
للوعي، بعد أن وقع ختديره وجتريده من مالبسه، وأحد األطباء يقوم 
بإجراء العملية، مرفوقا بأطباء آخرين وممرضني، قام أحدهم بتصوير 
املشهد، يف حني انفجر اآلخرون بالضحك وقاموا بالسخرية من حالة 

املريض.

واعترب النشطاء أن تسريب تفاصيل العملية يف مقطع فيديو »مهني 
وخادش للحياء«، وميثل ضربا صارخا ملهنة الطب، وسط مطالبات 
بضرورة متابعة األطباء املتهمني، حيث قال الناشط إبراهيم زاويت، 
إن تصوير مريض عار ونشر املقطع على اإلنرتنت يعرب عن »غياب 
الضمري املهين لدى من يعملون يف اجملال الصحي بالبالد وميثل 
خيانة لألمانة والسر املهين والقسم الذي يؤديه األطباء للحفاظ على 

أسرار الناس وكرامتهم«.

هذه  مرتكيب  »معاقبة  لـ  السلطات  تدخل  ضرورة  إىل  ودعا 
األعمال«.

وأكد املدون حممد علي الرمحاني أن ما قام به األطباء »يتعارض مع 
أخالق مهنة الطب اليت تتطلب احلفاظ على سرية املعلومات واحلفاظ 

على كرامة اإلنسان املريض«.

واضاف أنه »جيب تطبيق القانون يف هذه احلالة، حتى يكونوا عربة 
لغريهم وال ترتر مثل هذه اجلرائم يف حق املرضى«.

ويف ظّل حالة االستنكار الواسعة اليت عّمت البالد، كشفت وسائل 
اإلعالم احمللية أّن وزارة الصحة فتحت حتقيقا للكشف عن املعطيات 

الكاملة اخلاصة بهذا الفيديو الفاضح.
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صّوروا املريض عارياً.. وقاموا 
بالسخرية من حالتة ؟

ميثل العام اجلديد فرصة بالنسبة لك، لكي تنهي عالقتك  سبوتنيك | 
السلبيني، وطردهم من حياتك، سواء كانوا زمالء يف  الناس  مع 

العمل أو أصدقاء أو حتى أفراد من العائلة.

خلص خرباء اجتماع إىل أن هؤالء الثمانية أصناف من البشر، عليك 
أن تقطع عالقتك بهم يف احلال، وفقا لصحيفة »هافنغتون بوست« 

الربيطانية:

1( احملبط

جيب على الناس يف حياتك أن حيتفلوا معك بإجنازاتك، ال أن يسببوا 
اإلحباط لك طوال الوقت.

مايرز:  شريي  األسرة،  وشؤون  الزواج  يف  املتخصصة  وتقول 
وحتويل  منك،  الفرح  على سلب  مقدرة  احملبطني،  الناس  »ميتلك 
األمور اإلجيابية إىل سلبية، فضال عن أنهم ال يهتمون مبا هو أفضل 

لك، وغري داعمني لك«.

ومن أبرز ردود هذا الصنف: »حصلت على زيادة يف الراتب؟ هذا 
هو كل ما حدث؟ أنت تستحق أفضل من هذا«. و«خططت لرحلة 
يكون  املكان  ألن  هناك؟  إىل  السفر  من  واثق  أنت  هل  أحالمك؟ 

مزدمحا يف هذا التوقيت من العام«. 

2( املثري للشكوك

هذا الصنف يسعى ألن يهاجم نظرتك اخلاصة للواقع، من أجل أن 
تشك يف نفسك.

»هؤالء  الصنف:  ذلك  عن  ستيمن  أماندا  النفسية  املعاجلة  تقول 
قد يكذبون وينكرون كذبهم على الرغم من وجود الدليل، كما أن 
أفعاهلم ال تتطابق مع أقواهلم، ويتعمدون أن يسببوا لك التشويش 
يف التفكري، ما قد جيعلك تعتقد بأنك املشكلة أو أن ينقلب اآلخرين 

عليك«.

3( االنتهازي

تلبية  أجل  من  ومصادرك  وجهدك  وقتك  يستغل  الذي  وهو 
احتياجاته.

تقول عامل النفس ريان كيلي عنهم: »االنتهازيون يبدون كأنهم 
أشخاص حمبوبني، ويستغلون سحرهم من أجل حتقيق أهدافهم، وأن 
تكون بينهم هذا أمر رائع، ولكنهم سيرتكونك مبجرد أن يشعروا 

أنه ال قيمة لك«.

4( العضو املختل يف األسرة

يف  نفسه  يقحم  الذي  األفراد،  أحد  أسرة  كل  يف  دائما  هناك 
املشاكل، ومنها اإلدمان، ويطلب منك أن حتلها طوال الوقت.

وتؤكد املعاجلة النفسية، تينا تيسينا أن الفرد ال يقدم املساعدة 
من  حيرتمون  وال  استغالليون  ألنهم  املعارف،  من  الصنف  هلذا 

يساعدهم.

وتنصح تيسينا بعدم إقراضهم املال، واالبتعاد عنهم حلني شفائهم 
من إدمانهم أو علتهم.

5( من جتاوزته

ليس شرطا أن كل الصداقات تدوم إىل األبد، وذلك ألنك طوال 
حياتك ستتعارف على أفراد لفرتة قصرية من الوقت، ومنهم الذين 
يظهرون أمامك جملرد رغبتهم يف شيء منك، أو أن يكونوا سلبيني 

بصورة مبالغ فيها.

نبقي  أن  حناول  أننا  مسيث  كورت  النفسي،  املعاجل  ويوضح 
واالعتذارات  بالذنب  الشعور  بدافع  الوقت،  طوال  على صداقاتنا 
متوازنة  الصداقات  تكون  أن  جيب  ولكن  اخلاطئة،  واملفاهيم 

ومتبادلة املنفعة. 

6( حاصد األخطاء

هناك أشخاص ماهرون يف حصد أخطائك، من أجل استغالهلا ضدك 
ما  دائما  أنهم  وتوضح  مايرز،  شريي  تقول  كما  املستقبل،  يف 
يستحضرون لك أخطاء من املاضي، أثناء دفاعك عن نفسك يف أحد 

املواقف، وذلك من أجل إحباطك. 

 8 أصناف من البشر اقطع عالقتك بهم يف احلال
7( الناقد

حنن نعتمد على أصدقائنا لكي خيربونا بعيوينا وأخطائنا، ولكن ليس 
بشكل مستمر.

والشخص الناقد هو الذي دائما ما ينتقدك ليس بدافع االهتمام 
أماندا  تقول  كما  لك،  االتهام  وتوجيه  لومك  أجل  من  ولكن  بك، 

ستيمن. 

8( الشريك السام

إذا كان شريكك الرومانسي يعاني من مشاكل خطرية، مثل الكذب 
وتعاطي الكحوليات طويال، ومر بعالقات سابقة، وسجل إجرامي، فال 
ختتلق األعذار وال تقبل بالوعود، وانهي عالقتك به مباشرة، وذلك 
والوعود  الوقت،  من  املزيد  وسيتطلب  صعب،  أمر  التغيري  ألن 

الواهية، كما تقول تينا تيسينا.

قرر األمري هاري إجراء عملية جتميلية بعدما أقنعته خطيبته ميغان 
ماركل بذلك، حيث قرر إجراء عملية زرع لشعره بعدما الحظ أنه بدأ 

يفقد الكثري منه. 

وحبسب صحيفة »دايلي ستار« الربيطانية، اليت كشفت أن األمري 
اإلمكان وألطول  قدر  يبقى شابًا  أن  ويتمنى  »أمري عصري  هاري 
وقت ممكن«. ويعلم هاري أن هذا سيشكل حمور حديث الناس، 
لكنه يريد أن حيتفظ مبظهر شاب يف الـ33 من عمره وال يرغب يف 

أن يشعر بالذنب ألنه مل يضع حدًا لتساقط شعره«.

والالفت يف املوضوع، أّن الصحيفة أدلت بأّن خطيبة األمري، ميغان 
ماركل هي اليت شّجعته على القيام بهذه اخلطوة، ويشار إىل أّن 

كلفة هذه العملية تبلغ أكثر من 57 ألف يورو.

ميغان ماركل تقنع األمري هاري 
بإجراء عملية جتميل

تداولت عدة مواقع صينية خربا طريفا عن فتاة تركت حبيبها عندما 
اكتشفت أن سيارته نسخة صينية مقلدة عن إحدى سيارات بورش 

الفاخرة.

وتفيد األنباء املتداولة بأن الفتاة تعرفت على حبيبها السابق يف 
للمنزل.  إيصاهلا  عليها  وعرض  إعجابه  أثارت  عندما  املطاعم  أحد 
ووافقت الفتاة على الفكرة عندما رأت أن سيارته رباعية الدفع، 

وظنت أنها سيارة »Porsche Macan« الفاخرة.

استمرت  عالقة  بينهما  ونشأت  الفتاة،  مبواعدة  الشاب  واستمر 
سيارة صديقها  استعارة  الفتاة  قررت  األيام  أحد  ويف  ألسابيع. 
 »Porsche« بسيارة  ستتباهى  أنها  منها  ظنا  أصدقائها،  للقاء 
أن  األصدقاء  أحد  أخربها  عندما  بالذهول  أصيبت  لكنها  الفاخرة، 
السيارة يف الواقع هي »Zotye SR9« اليت تعد نسخة صينية رخيصة 
إىل  ودفعها  الفتاة  أثار غضب  ما   ،»Porsche Macan« عن  مقلدة 

إنهاء عالقتها بصديقها.

 Porsche« الصينية الشبيهة بـ »Zotye SR9« وجتدر اإلشارة إىل أن
Macan« إىل حد كبري من حيث الشكل اخلارجي، أرخص بكثري من 
شبيهتها األملانية، فسعرها يبلغ حنو 16 ألف دوالر أمريكي فقط، 
مقارنة بسيارة »Porsche Macan« الفاخرة اليت يبلغ مثنها حنو 83 

ألف دوالر.

فتاة تهجر صديقها والسبب الصني!
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مــن هــنا وهــناك

رجل يسرق كلية زوجته 
لسبب غريب

ادعاء  بعد  وأخيه  امرأة  زوج  على  اهلندية  الشرطة  ألقت 
هيئة  وحبسب  كليتيها.  إحدى  بسرقة  زوجها  على  الزوجة 
اإلذاعة الربيطانية، فإن الزوج قد رتب عملية السرقة بطريقة 

متقنة.

أحداث القصة بدأت عندما أخذت املدعّوة ريتا ساركار تشعر 
بآالم غري طبيعية بعد عدة شهور من إجرائها لعملية جراحية

لتقوم بإجراء فحص طيب للتعرف على سبب اآلالم ولتكتشف 
بعدها أنها قد فقدت إحدى كليتيها.

مّدعية على زوجها  بتقديم بالغ للشرطة،  بعد ذلك  وقامت 
الذي كان قد اصطحبها يف وقت سابق إلجراء عملية من أجل 

استئصال الزائدة الدودية.

وحينها قام األطباء باالتفاق مع زوجها على استئصال إحدى 
الكلى، ولتتيقن الحقا ملاذ أصر الزوج عليها بأن ال خترب أحدا 

عن عمليتها.

قانون  طائلة  الزوج حتت  باعتقال  اهلندية  السلطات  قامت 
يتعلق بزراعة األعضاء واإلجتار بها، األمر الذي يعرض الزوج 

لعقوبة شديدة.

أما عن السبب الذي دفع الزوج هلذا العمل فيعود إىل طلبه 
الزواج  أهلها على دفع نفقات  بإرغام  الزوجة  املستمر من 
واملهر، وهو عادة قدمية كانت متبعة يف اهلند حيث يدفع 

أهل العروس مهرا للزوج،

وقد مت إلغاء هذا التقليد منذ العام 1961.
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 رجل كاد أن يصبح ملكة 
مجال بالده؟!

شارك الشاب إيالي دياجيليف البالغ من العمر 22 عامًا يف 
»أرينا  أنه فتاة تدعى  مسابقة ملكة مجال كازاختسان على 
أليفا«، وكاد أن حيرز ذلك اللقب لوال اعرتافه يف اللحظات 

األخرية أنه رجل.

وعندما وصل الشاب إىل املرحلة النهائية، أوضح أنه اختذ 
استبعاده  بذلك، مت  إقراره  وبعد  بأنه ذكر،  االعرتاف  قرار 
احلظ  حيالفها  مل  أخرى  مبشاركة  ليستبدل  املسابقة  من   «

بالوصول إىل النهائيات.

وكان دياجيليف قد جنح يف االختبارات األولية اليت خضعت 
هلا املشاركات، ونال أعجاب جلنة التحكيم.

النهائي قررت كشف  إىل  »عندما وصلت  وقال دياجيليف 
أليفا ، بعدما أدركت أني قطعت شوطًا  أرينا  هوية الفتاة 

كبريًا يف املسابقة«.

وأضاف حبسب وسائل إعالم روسية: »يف البداية كان هناك 
حوالي 4،000 طلب لفتيات من مجيع أحناء كازاخستان، وكان 

شيئًا رائعًا أن أصل إىل املرحلة النهائية«.

وشدد دياجيليف على أنه من دعاة إىل »اجلمال الطبيعي« 
إلظهار  بها  املبالغ  واألساليب  التجميل  عمليات  عن  بعيدًا 

مجال املرأة.

ويف هذا الصدد قال: »أنا وأصدقائي دائمًا ما كنا خنوض 
لذلك  وأسسه،  اجلمال  ماهية  بشأن  النقاشات  من  العديد 

قررت أن أشارك بتلك املسابقة«.

الطبيعي.  اجلمال  مبعايري  أؤمن  دائمًا  كنت  »لقد  وأردف: 
بنفس  متشابهة،  نسخًا  أصبحن  الفتيات  أن  ترى  وحاليًا 
الزينة واملكياج، ونفس النمط الشائع حاليًا للجمال، وبات 
الناس يعتقدون أن املرأة ال تكون مجيلة إذا سارت على هذا 

النهج، وهذا ما أرفضه«. االسبوع  من  اخلميس  يوم  جدة،  يف  األمن  دوريات  ألقت 
عاريا من سيارته  ترجل  القبض على رجل مسلح  املاضي، 
وهاجم رجال األمن وحاول استهداف حمطة التزود بالوقود.

وقالت مصادر أمنية إن املسلح، كان يقود سيارته بسرعة 
ورعونة، معرضا سالمة العابرين للخطر. وأوضحت أنه عندما 
حاول رجال األمن تطويقه، ترجل عاريا ملوحا بسالح رشاش، 

عازما على إطالق النار باجتاه رجال األمن.

تهديداته  واصل  املسلح  أن  إىل  املصادر  ذات  وأشارت 
اقتضى  الذي  األمر  األمن،  رجال  مع  مواجهة  يف  بالدخول 
التعامل مع املوقف، ليتم نقله جرحيا إىل املستشفى، ويلفظ 

أنفاسه األخرية هناك.

وحبسب صحيفة »عكاظ« السعودية، فإن املسلح، البالغ من 
عثرت  اجلنائية، وقد  السوابق  عاما، من أصحاب   30 العمر 
»أريد  عليها  كتب  أوراق  على  األمنية يف سيارته  األجهزة 

املوت«، وعند ضبطه كان يهذي بكلمات غري مفهومة.

املصدر: عكاظ

سعودي يرتجل عاريا يف 
جدة مسلحا برشاش!

األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املدارس  تالميذ  أحد  قام 
بقيادة أوتوبيس املدرسة، بعدما تعرض سائق األوتوبيس 

إىل حالة طبية مفاجأة.
نهر  من  بالقرب  حادث  إىل  يتعرض  األوتوبيس  وكاد 
كولورادو، يف الوقت الذي توىل فيه الطالب القيادة، ببلدة 

الغرانج مبدينة تيكسان حسب ذا إندبندنت الربيطانية.
إن  األمريكية  القنوات  ألحد  وقال  عاما،   13 الطالب  ويبلغ 

السائق كاد يصطدم بالسيارات األخرى.
وأضاف الطالب: »كنا نركب مع السائق والحظت أنه ينحرف 
عن الطريق، وحاول تغيري مساره، إال أنه سقط على جانب 

الطريق«.
وطلب الطالب من السائق التوقف، ثم قام بقيادة األوتوبيس 

»ألنه ال يرغب يف املوت«.

طالب يقود أوتوبيس املدرسة 
وينقذ زمالءه من املوت

طريقة سحرية جتعلك تغط 
بنوم عميق يف 10 ثوان

ومزمن،  مستمر  بشكل  النوم  وصعوبات يف  مشكلة  تواجه 
على  تساعدهم  عقاقري  استخدام  إىل  يضطرون  جيعلهم  ما 

النوم.

لكن شبكة »سي إن بي سي« األمريكية نشرت تقريرا أشارت 
فيه إىل أن هناك طريقة سحرية ميكن أن جتعلك تغط يف نوم 

عميق يف غضون 10 ثوان فقط.

تكساس  والية  »بايلور« يف  جامعة  باحثني يف  إن  وقالت 
األمريكية، اكتشفوا أن أبسط الطرق ميكن أن تكون فعالة 

يف النوم بسرعة فائقة.

يسأل  أن  يف  تتمثل  السحرية  الطريقة  تلك  أن  وأوضحت 
اليت  األنشطة،  حول  األسئلة  من  جمموعة  أنفسهم  الناس 
اليت  األشياء  أو  املقبلة،  األيام  خالل  ينجزوها  ان  ينتظر 
أجنزوها، خالل األيام املاضية، ولكن يكتبون كل ذلك يف 

ورقة صغرية قبل ذهابهم إىل الفراش.

وشارك يف تلك الدراسة حنو 57 شابا ترتاوح أعمارهم 18 
و30 عاما.

 وتوصل الباحثون إىل أن كافة املشاركني يف تلك التجربة، 
غطوا يف نوم عميق بعكس اآلخرين، واستغرقوا توقيتا أقل 

يف النوم بنحو 10 دقائق كاملة.

علم  يف  املتخصص  سكولني،  مايكل  عن  املوقع  ونقل 
األعصاب والنوم جبامعة »بايلور« وأحد فريق عمل الدراسة، 
قوله: »املشكلة تكمن يف أنه عند النوم نذهب إىل الفراش، 
فيبدأ العقل يف التفكري، لكن كتابة تلك األمور على ورقة 
بسرعة  النوم  على  ويساعد  الذهن،  على  عبء  أي  خيفف 

فائقة«.

تويف رجل أمريكي بعد 3 أسابيع من استالمه جائزة اليانصيب 
اليت بلغت مليون دوالر.

ومحلت احلادثة تفاصيل غريبة، إذ اشرتى النجار األمريكي 
دونالد سافاستانو )51 عاما(، من مدينة سيدني يف نيويورك، 
بطاقة يانصيب احتفالية مبناسبة أعياد امليالد ورأس السنة 
بقيمة 10 دوالرات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، 

فوجئ بفوزه مبليون دوالر.

ولكي حيصل على املبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من اجلائزة 
مبلغ 661.8  أمريكا، وتسلم  اليانصيب يف  حبسب قوانني 
تسلمه  من  أيام  بضعة  بعد  فاجأه  املوت  لكن  دوالر،  ألف 
اجلائزة، حيث قضى مبرض السرطان الذي اكتشفه األطباء 

يف مراحل متأخرة.

وكان سافاستانو قد صرح للصحفني عقب استالمه املبلغ 
بأنه سيشرتي شاحنة جديدة وسيويف ديونه ويرتك مبلغا من 

املال لشيخوخته.

 ربح مليون دوالر ومات!
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أنا عروسة وزوجي مغرتب يف إحدى الدول العربية، حبكم العمل 
زواجي تقليدي، مع العلم فرتة اخلطوبة وكتب الكتاب ال يتعدى 
أحبه، وفسخت  وال  قبل بشخص حيبين  من  السنة، كنت خمطوبة 
اخلطوبة، قضيت مع زوجي مدة 3 أسابيع ثم سافر لشغله، فرتة 
أننا  زواجنا واجهنا اختالفًا باألفكار، وقلت هذا شيء وارد حبكم 
ال نعرف بعضنا، لكين أحسست بإهمال من زوجي أو أنه ال ميلك 
مشاعر. كنا منضي أيامًا ال منارس عالقتنا احلميمة، وإذا متت عالقة 
بعض  يف  أصبح  حتى  باألمل،  شعوري  لسبب  كاملة  غري  تكون 
لنفس  نعود  أن  من  خوفًا  رغبة  لديه  ليس  بأن  يتحجج  األحيان 
املشكلة، وبأن هذا يؤثر على نفسيته، أيضًا مل أكن أحصل على 
خصوصية كعروسة مع كثرة زيارات األهل والرحالت، أمضينا 3 
أسابيع مضت معظمها زيارات أهل ومعظمها احتفاالت به كعريس، 
وبقية األيام مرض بنوبة قولون مزمن حتى أسعفناه وخجلت بعدها 
أن أناقشه بأي أمر، سافر وسيغيب عين ملدة سنة، إىل اآلن ما 
زلت شبه عذراء وخالل األشهر السابقة مل أر منه ما يبدي اهتمامه 
هناك  أن  أزعجين  ما  لكن  ظروفه،  حبكم  وعذرته  لي،  شوقه  أو 
شخصًا أخرب قريبًا لي بأن زوجي غري سوي أي أنه شاذ، فأخربني 
قرييب طبعًا، وقفت مع زوجي وأخربته أن ما حصل هو رمي وقذف 
لزوجي دون أي إثبات، لكين ال أخفي أنه متلكين الشك، وخشيت 
أن يكون الكالم صحيحًا. مل أخرب زوجي طبعًا وادعيت بأنين أردت 
رؤيته بأن أسأل عنه، أخربني ال يوجد ما خيفيه وإذا أردت التأكد 
فلي ذلك. أخربيين عزيزتي ما احلل؟ أخشى أن أظلمه بوسوسيت، 3 
أسابيع ليست بزمن كاف كي أحكم عليه، كما أنين أصبحت أشعر 
الكثري  بندم من زواجي، خصوصًا كنت مرتبطة بشخص قدم لي 
ولكنين مل أحبه أخشى أن ختتلط علي األمور والوحدة تؤثر علي، 

ما العمل؟
)أمل(

احلل والنصائح من خالة حنان:
1- واضح أيضًا يا حبيبيت أن عواطفك أصبحت خليطًا من التأهب 

واخلوف والندم والشعور بأنك لست مرغوبة!!
بشخص  التفكري  إىل  أوصلك  الذي  القلق  هذا  يأتي  هنا  من   -2

سابق أحبك واهتم بك لكنك مل حتبيه!!
3- هذا يوضح أنك »ملخبطة« إىل درجة ال تستطيعني فيها التفكري 
بهدوء واتزان، وأتفهم هذا ألن العالقة بدأت بوضع غري طبيعي 
يف شهر عسل يفرتض أن يكون رمزًا للتقارب العاطفي والنفسي 

واجلسدي بني الزوجني.
4- مع هذا نقول، أن ما ذكره قريبك ميكن أن تسري به لوالدتك، 
إذا شعرت أنك ال تستطيعني أن تكوني صديقة لزوجك مع أني 
التقارب النفسي معه، ومصارحته بأسلوب ودي ال  أشجعك على 
جيرحه، بأن هناك من مسع أقاويل عنه، ولكن من دون أن تذكري 

اسم القريب الذي نقل لك املعلومة.
من  وتقربي  قلبك،  واستفيت  ربك  واستخريي  باحللني  فكري   -5
زوجك وشجعيه أن تكونا على قرب، سواء مبجيئه إليكم أو انتقالك 

للعيش معه؛ ألن البعد أيضًا يزيد من األزمة.
6- يبدو لي أيضًا أنك لست من النساء اللواتي ميكن أن يصربن 
على ابتعاد الزوج، وأخشى عليك من عواطفك احملمومة، فاسعي 
جهدك لتكوني على مقربة دائمة من زوجك، وهذا يتيح لك معرفة 
احلقيقة سواء بتالشي شكوكك أو تأكيدها، ليظل قرار االستمرار 
معه أو االنفصال عنه أفضل بكثري من هذا الوضع البائس والغامض 

واملعلق الذي تعيشينه، وفقك اهلل.

عروسة لكن زوجي يهملين عاطفيًا

سيدتي نت

ولألسف  أوروبي،  بلد  إىل  زوجي  مع  وسافرت  يف2015  تزوجت 
مل أجد احلياة اليت كنت أحلم بها، أو باألحرى األحالم اليت جعلين 
الزوج  مكائد،  كلها  مشاكل  عشت  زوجي(  )املقصود  أعيشها 
ضعيف الشخصية ال يستطيع أخذ قراراته بنفسه، إخوته قرروا عنه 
وطردني، أنا أحببته وال زلت أحبه برغم كل اإلهانات واملشاكل اليت 
عشتها معه. أنقذتين أخيت ألعيش معها، ويف كل لقاء لنا من أجل 
أوراق الطالق أجده متلهفًا وعينه تقول إنه حيبين، ولكن اآلن وبعد 
كل املشاكل أخذ كل واحد طريقه، مل أجنح يف نسيانه وهذا الوضع 
يتعبين، مضت سنتان وهو ال يعرف هذا طبعًا؛ ألنين ال أستطيع أن 
أظهر أمامه ضعيفة، هو فاهم أنين أكرهه، ساعديين يف نسيانه، 
أريد حاًل، أنا مجيلة ولكن ال حظ لي مع الرجال، ال أريد البقاء أسرية 

حب ال أمل فيه وشكرًا.
)فادية(

احلل والنصائح من خالة حنان:
1- رغم أنى مل أفهم األسباب احلقيقية خلالفك مع زوجك، إال أنه 
يبدو لي أنك اجنرفت يف مشاكل عائلية تافهة، سببت هوة بينكما 

من جهة، وخالفًا بينك وبني إخوته من جهة أخرى.
أوراق  تنته  إذا كان معلقًا ومل  بينكما  الوضع  أن  اآلن  2- املهم 
الطالق بعد، فبإمكانك الرتاجع بشكل لطيف ال جيرح كرامتك وإفهامه 

أن احلب بينكما أقوى من أن ينتهي أو يضيع.
3- أقول هذا وأشجعك عليه إذا كنت ملست حقًا أنه ما زال حيبك، 
مباشرة  بطريقة غري  أخته  من  تتقربي  أن  احلالة ميكنك  ويف هذه 

لتلعب دورًا يف إعادة الود بينكما.
أن  وبإمكانك  شعورك،  عكس  تتصريف  ال  أن  أيضًا  نصيحيت   -4
حتمي كرامتك من دون التعسف واالدعاء، فلغة القلوب تتواصل 

إذا ما كنا صادقني حقًا.
5- أما إذا شاء اهلل أن تفرتقا فلن تستطيع كل قوى العامل أن 
تعيده إليك، فاستفيت قلبك وحاولي ثم سلمي أمرك هلل، فعسى 
أن يعيده لك أو يرزقك بنصيب أفضل، وال ختايف من أحزان احلب 

فهي مؤقتة.

رغم طالقنا ما زلت أحبه

أكربهم 21 سنة،  امرأة متزوجة، عمري 38، وأوالدي شباب،  أنا 
معاق، واألوسط 20 سنة، واألصغر 14 سنة، هربنا من بلدنا بسبب 
احلرب واحلصار واجملاعة، وذهبنا كزيارة عند زوجي املقيم للعمل 
من قبل احلرب بـ3 أشهر، مشكليت أني تزوجت صغرية، وأبي زّوجين 
من شخص ليس على دين وال خلق، مل يكمل تعليمه املتوسط، 
ال يصلي، ال يصوم، بذيء اللسان، يضربين عند عصبيته، ويهدد 
ويعلنها  أوالده،  حيب  ال  مرة،  من  أكثر  وطلقين  بالقتل،  أحياًنا 
دائًما أنه متربئ منهم، وال يريد دعمهم أو تعليمهم، ال أنكر أنين 
تعلقت به يف البداية حبكم سين، ولكن مع املسؤوليات واألوالد 
مغرور،  أنه  بلة  الطني  وزاد  أكرهه،  بت  معنا،  السليب  وتعامله 
وكثري اخليانات وبوقاحة، وحياول إقناعي ومن حولنا بأنه يستحق 
أكثر من امرأة وأفضل مين، وأنين مقصرة معه، ودون مستواه!!

مع أنين أكملت اجلامعة بتفوق، ومتدينة، ومجيلة، وأبدو أصغر من 
عمري بـ10 سنوات بشهادة مجيع من يراني ويعرفين، ومع ذلك 
ولكن  إصالحه  وحاولت  وخيانته،  لي  وإذالله  فقره  على  صربت 
عبًثا، لدرجة أنه آخر مرة استفزني وأهانين وضربين وطردني؛ ألجل 
إدخال مومسات إىل بييت دون خجل، ووصلت لقناعة الطالق ولكنه 
يرفض، حبجة أنين من أطلب؛ لذلك عليَّ دفع ما خسره وأملكه، 
مع أنين متضررة، وما يريده من مبلغ، ال أستطيع دفعه، وأهلي 
أنين  ال يريدون دعمي وأوالدي، ويرونين محاًل ثقياًل عليهم، مع 
جلأت هلم أكثر من مرة، وبعد كل إهانة وخيانة وخالف، ومع ذلك 
بفتح  ندمه وتعّهد  وأبدى  اعتذر  أن  بعد  له  استخرت اهلل، وعدت 

صفحة جديدة.

لكنه ال يريد حتّمل مسؤولية أوالدنا واإلنفاق عليهم حتى يكملوا 
بنت،  خبلفة  ويطالبين  أمسائهم،  حتى مساع  يطيق  وال  تعليمهم، 
أريد مزيًدا  وأنا أتهرب منه، وأستخدم مانًعا دون علمه؛ ألني ال 

من املآسي.

أريد الطالق واخلروج بأوالدي لبلد آمن لبناء مستقبلهم، بعد أن 
طريًقا،  أجد  أن  وحاولت  وسألت  حبثت  كيف؟  ولكن  بلدنا،  دمر 

ولكن عبًثا!!

أمامي خياران: االستمرار العقيم مع هذا الزوج الظامل، أو العودة 
للحرب والدمار واحلصار واجلوع!

»زينة«.
احلل والنصائح من خالة حنان:

1- بل أمامك خيار ثالث يا ابنيت؛ وهو أن تهملي هذا الزوج نفسًيا، 
وتكّرسي حياتك ألبنائك.

2- ما أقوله ليس حاًل نظرًيا؛ بل أعرف جتارب أقسى من جتربتك، 
واستطاعت فيها املرأة األم أن تنجح يف عملها، وتكّرس حياتها 

ألبنائها؛ حبيث بدا دور الرجل صغرًيا ال يقّدم وال يؤخر!!

الزوجية،  سعادتك  حساب  على  سيكون  احلل  هذا  مثل  طبًعا   -3
ما  حد  إىل  نفسًيا  واستقراًرا  هدوًءا  لك  األقل سيوفر  على  لكنه 

ألوالدك.

4- واضح أيًضا أنك أكثر تعقاًل منه، وواضح أيًضا أنه ال يريد أن 
أو  البقاء معه  االختيار بني  بأية طريقة، وهلذا فأمام  يفرط فيِك 
العودة إىل احلرب والدمار؛ سيكون احلل األول هو األقل مرارة؛ 
خاصة لصاحل األبناء، الذين ميكنهم أن يعيشوا حياة يومية عادية.

5- رمبا تأتي نصيحيت هنا يف تفاصيل حياتك اليومية، وهي وصفة 
جمربة وفاعلة؛ فحاولي أن تعيشي حياة مسلية مع أبنائك وتتجاهلي 
وجوده، أو تسحبيه إىل عاملكم بداًل من أن حتاسبيه، أعلم أن ذلك 
ليس سهاًل، ولكن لدّي جتارب من نساء جنحن يف هذا االختيار، 

ومع الزمن حلق بهن األزواج مرتاجعني وتائبني!

هل أستمر مع زوج ضال؟!

أريد مساعدتك، أنا تزوجت عن حب، ولكن بعد الزواج اكتشفت 
عن  تزوجنا  أننا  خصوًصا  جًدا،  صدمت  عاطفًيا،  بارد  زوجي  أن 
حب. استغربت جًدا إهماله لي وملشاعري. أنا أتقّرب منه دائًما، 
وهو يقول إنه غري مقّصر يف شيء، خصوًصا االحتياجات املادية. 
األوالد، رجاًل يغمرني  تربية  الشخصية؛ يشاركين  أريد رجاًل قوي 
مع  متزوجة  أني  أشعر  وعقله.  بقلبه  معنا  يعيش  رجاًل  باملشاعر، 

إيقاف التنفيذ. فكرت جدًيا يف الطالق. ماذا أفعل؟
)أحالم(

احلل والنصائح من خالة حنان:
1- حسًنا يا عزيزتي.. أنِت تريدين رجاًل قوي الشخصية، ويغمرك 

باملشاعر، ويعيش معكم بقلبه وعقله، فماذا يريد هو؟!
2- هل فكرِت مثاًل أنه يريد زوجة لطيفة وحنونة وطيبة تذّكره بأمه، 

ومتنحه عواطف واهتماًما ورعاية وتسلية، وُتفرحه وتضحكه؟!
3- فهل أنِت تلك الزوجة؟ وهل أنت كاملة األوصاف فيما هو كامل 

العيوب؟!
4- ال يا ابنيت.. أمامِك فرصة أن تعيدي النظر يف نفسك قبل أن 
ُتلقي تالل أوهامك الرومانسية على زوج حمب وطيب، وثقي يف 
أن الرجل السوي ميكن أن يكون كالطفل؛ إذا ما أحسنِت فهمه، 

والتعامل معه بذكاء وحمبة وحرص.
5- أقول كل ذلك؛ ألنك مل توضحي فيما إذا كان زوجك يعاني 
من حالة مرضية، أم أن توقعك لتعبريه عن مشاعره كان أكرب من 
مًعا  مبراجعتكما  ودًيا  إقناعه  من  بأس  ال  حال؛  كل  يف  الواقع؟ 
ألحد خرباء العالقة الزوجية، وهم األكثر يف معظم البلدان العربية، 
فحاولي من جهتك، ثم تصارحا؛ لتفوزا بإذن اهلل مبا يرحيكما، وتكرب 

املودة والرمحة بينكما بإذن اهلل.

متزوجة مع إيقاف التنفيذ!
سيدتي نت

سيدتي نتسيدتي نت



Page 30صفحة 30     

االسـرة والطفـل

أضرار نوم الرضيع على بطنه

وأنه  له،  راحة  بطنه  على  الرضيع  نوم  أن يف  الكثريات  تعتقد 
خيلصه من املغص إذا كان يعاني منه، ولكن هذا األمر خاطئ، 
حيث أوضحت الدكتورة أصالة زياد أن نوم الرضيع على بطنه 
من  توضحها  املخاطر  وهذه  على صحته،  اخلطر  من  الكثري  فيه 

خالل السطور التالية:
بداية، تقول زياد: هناك الكثري من األضرار اليت قد يتعرض هلا 

صغريك نتيجة نومه على بطنه، ومنها:
- طفلك يف حال نومه على بطنه قد يكون عرضة حلالة تعرف 
بـ«إعادة التنفس«، حبيث يستنشق زفريه، أي غاز ثاني أكسيد 

الكربون، مما يؤدي إىل الوفاة.
- يف نومه على بطنه ضغط على قلبه ورئتيه، األمر الذي جيعله 

عرضة للخطر.
- نومه على بطنه قد يكون سببًا يف اختناق رضيعك، كذلك قد 

يتعرض ملتالزمة املوت املفاجئ.
من  الكثري  كشفت  األم،  عزيزتي  أصالة:  الدكتورة  وأضافت 
السنة  خالل  الرضيع  طفلك  لنوم  وضعية  أفضل  أن  الدراسات 
األوىل من عمره هي نومه على ظهره، وإمالة رأسه إىل اجلانب 
األمين أو األيسر، وذلك حتى ال يتأثر شكل رأسه، حيث تسمح 
هذه الوضعية للطفل بأن يكون أنفه متجهًا حنو األعلى بصورة 
دائمة، األمر الذي ميكنه من استنشاق اهلواء بيسر وسهولة، كما 

أنها تساعد يف تقليل خماطر متالزمة موت الرضع املفاجئ.
ويف اخلتام، قدمت يف ما يلي عدة نصائح لألم تساعدها يف 

محاية رضيعها من النوم على بطنه:
عدم  على  احلرص  مع  صحيحة  بطريقة  بالقماط  طفلك  لفي   -
الضغط على صدره، فذلك يساعده على النوم على ظهره بشكل 

مالئم.
- جيب أن يتواجد سرير صغريك خالل السنة األوىل من عمره يف 

غرفة نومك؛ ليكون حتت عينيك كل حلظة.
أن  وال جيب  النوم،  خالل  رضيعك  وجه  على كشف  احرصي   -

يالمس الغطاء منطقة أعلى من كتفه.
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7 أسرار حول نوم حديثي الوالدة

فهمك لبعض ما حيتاجه مولودك لينام سيغري جمرى لياليك، وال 
تأخذي األمر بشكل اعتباطي، هناك قواعد، اتبعيها كي تصلي 
هذه  هنيئًا،  نومًا  ولينام  مولودك،  مع  بها  ترتاحني  نتيجة  إىل 
خبرية تربية  القواعد تعرضها لك اخلبرية سارة أوكويل مسيث – 
أند  »ماذر  why your baby’s sleep matter ، من  ومؤلفة كتاب 

باييب«.
األطفال ال ينامون الليل كاماًل ) وال أنت(

أي إنسان من أي عمر ال ينام طوال الليل بشكل كامل. فكلنا منر 
بدورات نوم متعددة، وعند الوالدة تكون دورة نوم املولود أقصر 
تقريبًا بطول 45 دقيقة، ومن ثم تنتقل إىل الساعة ببلوغه عمر 
السنة وبنهاية كل دورة يعود إىل مرحلة النعاس أو االستيقاظ، 
أي أنه قد مير حبوالي 16 مرحلة استيقاظ خالل الليل؛ حيث حيتاج 

بها مساعدتك للعودة إىل النوم؛ حتى يتعلم تدبر أمره وحده.

نوم خفيف
عندما ينام املولود، فهو يقوم حبركة عني سريعة أكثر منك، كون 
دماغه وجسده يتطوران خالل ذلك، ويكون نومه أخف يف هذه 
أو تغيري يف  املرحلة، ولذا يستيقظ بسهولة بسبب أي صوت 
البيئة احمليطة إال أن هذا النوم اخلفيف وسيلة دفاع ضد متالزمة 

موت األطفال املفاجئ.

القليل من الضوء كفيل بإزعاجه
هاتفك وتلفزيونك والتابلت كلها أدوات خترج ضوءًا أزرق، مما 
يؤثر على تطور ساعة مولودك البيولوجية، وهذا الضوء حيفز إنتاجه 
للكورتيزول، فيوقظه ويقلل إنتاج امليالتونني احملفز لنومه، من 
املفيد إطفاء األجهزة قبل ساعة من موعد النوم، وحفظ هاتفك 
خارج الغرفة بعيدًا عن مكان نومه، مع تغطية الضوء األزرق أو 

األخضر واستخدام ضوء أمحر أو أزرق خافت.

الليل ال خيتلف عن النهار بالنسبة له
نتمنع كلنا بساعة داخلية ختربنا متى جيب أن ننام أو نستيقظ، 
ردة فعل جسدنا حنو  على  بناء  24 ساعة،  الدورة  وتدوم هذه 
وجود الضوء أو غيابه. خالل احلمل يتلقى اجلنني عرب احلبل السري 
قلياًل من الكورتيزول خالل النهار وامليالتونني خالل الليل. ولكن 
بتأسيس نظامه بنفسه.  التنظيم، ويبدأ  الوالدة يفقد هذا  بعد 
وحتى يطور جسده ما يكفي لنفسه يبقى الليل مشابهًا للنهار 

بالنسبة له.

مربمج ليستيقظ باكرًا
الشمس  شروق  مع  مفروغًا  أمرًا  الثدييات  كل  استيقاظ  يعترب 
يف  التأخر  اعتدنا  كبشر  حنن  ولكن  فجرًا،  اخلامسة  الساعة 
الوالدة  حديث  املولود  أن  إال  الشمس،  شروق  عن  االستيقاظ 
يكون متأثرًا بشروق الشمس بشكل حياكي الثدييات؛ كونها ردة 
الصباح، وسيتعلم عاداتك ويتجاوز  لبزوغ  فعل غريزية طبيعية 

هذه مع الوقت.

وضعية االستلقاء على ظهره ختيفه
هذا  مستلقيًا؟  مهده  تضعينه يف  عندما  النعس  مولودك  يبكي 
حيدث ألنك عندما ختفضينه لتضعيه يف املهد حتفزين ردة فعل 
يستعشر  للحياة  منقذة  غريزة  أنها  من  الرغم  وعلى  السقوط، 
جسده اخلوف فيستيقظ، لذا جتنيب إنزاله بسرعة أو جربي وضعه 

على اجلانب.

5 معتقدات خاطئة عن نوم املولود

يعترب النوم من أهم أسباب النمو الصحي والسليم للطفل، كما أنه 
حيقق له التوازن النفسي والعصيب، ولكن هناك بعض املعتقدات 
اخلاطئة اليت تنتشر بني األمهات خبصوص نوم الطفل خصوصًا 

يف مرحلة املهد »السنة األوىل والثانية من عمر املولود«.

وقد استشارت الزميلة »سيدتي نت« طبيب األطفال حممد أبو 
داوود حول هذه املعتقدات وصحتها فكانت كالتالي:

• مبجرد أن يبكي ويستيقظ من النوم، فيجب أن تهرعي له وتهزي 
سريره أو حتتضنيه، وهذا االعتقاد ليس له أي أساس من الصحة 
ألن املولود ينام على شكل دورات متقطعة أي أنه ينام ملدة طويلة 
وحده  النوم  يعاود  ثم  ويبكي  دقائق،  أو  لدقيقة  يستيقظ  ثم 
من دون تدخلك، ولكن يف حال تدخلك؛ لكي يعاود النوم كما 
تتعارف األمهات »أن تردي عليه نومته«، فهو سوف يتعود على 
حتى  البكاء؛  مستمرًا يف  ويظل  يستيقظ  وسوف  التدخل،  هذا 

تهرعي ملساعدته يف النوم ثانية.

• عندما يبكي الصغري يف الليل فيجب أن يعطى الرضعة، وهذا خطأ 
ألنه بعد سن ثالثة أشهر يصبح حباجة للنوم املتواصل مثل الكبار، 
ولذلك فعليك أال تقدمي له الرضعة اخلارجية حني يبكي، بل جيب 
أن يكون شبعاَنًا، وينام نومًا متواصاًل؛ ألن تقديم الرضعة له 

يزيد من أرقه وارتباك واضطراب نومه.

• عندما يتمغط الطفل ويتمطى فهو حباجة إىل النوم، وهذا خطأ ألن 
الطفل الصغري ليس كالكبار، كما أنه يستطيع أن يوصل ألمه رغبته 
يف النوم بأن يتثاءب ويتعكر مزاجه ويفرك عينيه، أما إذا متطى 

فرمبا جتاوز مرحلة النعاس، وفقد قدرته على النوم.

• القيلولة ليست ضرورية له، بل على العكس جيب أن يظل مستيقظًا 
طول النهار؛ لكي ينام يف الليل وال يتعب أمه، وهذا االعتقاد خاطئ 
متامًا ألنه حتى سن الرابعة جيب أن حيصل على قيلولة يوميًا يف 
دقيقة،   45 حوالي  تكون  أن  واملدة جيب  الظهر،  بعد  ما  فرتة 
حسبما  منامه  تقلق  وال  لياًل،  النوم  على  تساعده  املدة  وهذه 

تتخيل األمهات.

• جيب أن تكون ساعات نوم الطفل يف سين املهد األوىل »الرضيع« 
حوالي 12 ساعة يوميًا، والصحيح أنه منذ الوالدة حتى عمر سنتني 
جيب أن تكون ساعات نوم الطفل مابني 15 إىل 17 ساعة يوميًا، 
ولكن ليست هذه قاعدة، فهناك عالمات تدل على أنه ال يأخذ 
كفايته من النوم مثل العصبية والتثاؤب، وتغري املزاج وتعكره 

خالل فرتات استيقاظه، وعدم استجابته للمداعبة من اآلخرين.
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تيلرسون يصف »حزب اهلل«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فيما بقي مساعده السفري ديفيد ساترفيلد يف بريوت لعقد اجتماعات 
بدءًا من يوم امس يف إطار املسعى األمريكي إلجياد حلول للخالف 
أن  تيلرسون  وأعلن  البحرية.  احلدود  على  اإلسرائيلي  اللبناني- 
هناك أفكارًا »ابتكارية« جرى حبثها مع احلريري »لتخطي العثرات 
التخلي  الطرفني  أي من  »لن نطلب من  واملضي قدمًا«. وقال: 
القائمة  واحملادثات  حلول،  إجياد  منهما  طلبنا  إمنا  أي شيء،  عن 

بناءة«.
قصر  يف  استقباله  خالل  تيلرسون،  من  عون  الرئيس  وطلب 
بعبدا، أن تعمل الواليات املتحدة على »منع إسرائيل من استمرار 
اعتداءاتها على السيادة اللبنانية الربية واجلوية والبحرية وااللتزام 

بتنفيذ القرار 1701«.
 وأكد له أّن »لبنان مل يعد باستطاعته حتّمل املزيد من التداعيات 
واقتصاده  واستقراره  أمنه  على  السوري  النزوح  يسببها  اليت 
أصاًل  تذهب  وهي  كافية،  غري  الدولية  املساعدات  أّن  سيما  ال 
الدولة  أو إشراف من  النازحني مباشرة من دون أي تنسيق  إىل 

اللبنانية«.
بدوره اعلن الرئيس احلريري خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع وزير 
لعقد  اجلارية  التحضريات  ايضا  »ناقشنا  االمريكي:  اخلارجية 
مؤمترات روما »2« واألرز وبروكسيل »2«، واتفقنا على أن جناح 
هذه االجتماعات من شأنه احلفاظ على استقرار لبنان االجتماعي 
لبنان يف  حق  تيلريسون  للوزير  وأكدت  واملالي.  واالقتصادي 
واستثمارها  اإلقليمية  مياهنا  يف  الطبيعية  مواردنا  استكشاف 

وتنميتها. 
ويف رد على سؤال قال الرئيس احلريري: » حنن نعترب ان ما لنا 
هو لنا، وما السرائيل هو السرائيل، وحنن من خالل ذلك نسعى 
إلجياد حلول عادلة لنا وللجميع، واعتقد ان حمادثاتنا كانت جيدة 
حيال هذا املوضوع، ناهيك عن االفكار اجلديدة اليت خلصنا اليها 
النفط  حقول  استثمار  من  اخريا  نتمكن  لكي  سنستثمرها  واليت 

والغاز«.
لبنان، هناك أكثر من مليون الجئ  »يف  بدوره قال تيلرسون : 
سوري، وقد وفرت الواليات املتحدة 1.6 مليار دوالر للمساعدة يف 
شؤون الالجئني واجملتمعات اليت تستضيفهم يف لبنان. فالواليات 
املتحدة تقف جنبا إىل جنب مع الشعب اللبناني يف مواجهة هذه 
التحديات اليت تهدد استقرار لبنان واستقالله وسيادته على وجه 
والسيادة  االستقرار  عن  نتحدث  أن  املستحيل  ومن  اخلصوص. 
املتحدة  فالواليات  اهلل.  حزب  مسألة  معاجلة  دون  فيه  واألمن 
ال  وحنن  الزمن،  من  عقدين  منذ  إرهابية  منظمة  اهلل  حزب  تعترب 
نقبل أي فرق بني ذراعه العسكري والسياسي. فمن غري املقبول 
القانون  سلطة  إطار  خارج  تتصرف  أن  اهلل  كحزب  مليليشيات 

واحلكومة اللبنانية«.
وتابع: »إن اجليش اللبناني هو املدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية. 
وعلى الشعب اللبناني أن يشعر بالقلق جتاه تصرفات حزب اهلل 
زعزع  سوريا  يف  ووجوده  لبنان،  حنو  سلبيا  انتباها  جتذب  اليت 
االستقرار يف لبنان واملنطقة وزاد من سفك الدماء ونزوح األبرياء 
ودعم نظام األسد الرببري. إن تداعيات اخنراطه يف هذه النزاعات 

اخلارجية واليت هي ليست مرتبطة بلبنان يتم استشعارها هنا«.
وعلم من مصادر رمسية أن تيلرسون أثار يف لقاءاته مع الرؤساء 
الثالثة موضوع سالح »حزب اهلل« وتدخله يف سورية، ونقلت عن 
عون قوله له: »إننا ندعو اجملتمع الدولي والدول الفاعلة إىل إجياد 
حل سريع للحرب السورية وأوضاع املنطقة وتطبيق القرار الدولي 

الرقم 1701، ألنه يؤدي إىل انتفاء احلاجة إىل السالح«. 
ووفق املصادر، قال بري للوزير األمريكي: »قرأت تصرحيك عن 
له  فأكد  لبنان«،  يف  السياسية  العملية  من  جزء  اهلل  حزب  أن 
تيلرسون ما قاله خالل زيارته األردن، فسأله بري: »كيف تطلبون 
نزع سالح احلزب الذي يعود إىل املقاومة يف بلد ال تزال إسرائيل 
حتتل جزءًا من أرضه وترفض ترسيم احلدود وتهدد بوضع يدها 

على ثروته النفطية يف البلوك الرقم 9؟«.
 وذكرت املصادر أن بري لفت إىل حق أي شعب يف مقاومة من 
حيتل أرضه وهناك إمجاع لبناني على حتريرها ومن ضمنها مزارع 

شبعا.
وعندما تتحرر لن تعود هناك حاجة إليه. واعترب بري أن »الدليل 
هو أنه حني توافقنا على حل األزمة يف لبنان وفق اتفاق الطائف 

سلمت األطراف سالحها للدولة«.
وأوضحت املصادر أنه عند مناقشة مراقبة احلدود بني لبنان وسورية 
شدد بري على الدور الفعال للقوى األمنية واجليش اللبناني لضبط 
بأحدث  ودعمه  احلدود  محاية  لواء  استحدث  اجليش  وأن  احلدود، 

التجهيزات ملراقبتها.

تركيا تستقبل...
تتمة املنشور على الصفحة االول

حمادثات  تيلرسون  ريكس  األمريكي  اخلارجية  وزير  استبق 
جاويش  أمحد  نظريه  مع  بلقاء  امس  اختتمها  أنقرة  يف  »صعبة« 
أوغلو، بتأكيد أن بالده مل متنح املقاتلني األكراد يف سورية سالحًا 
األزمة  تعّقد  قد  جديدة  شروط  فرض  تركيا  حاولت  فيما  ثقياًل، 
أمريكا  )ناتو( مبطالبتها  »األطلسي«  الدولتني احلليفتني يف  بني 
سورية  »قوات  عن  الكردية  الشعب«  محاية  »وحدات  باستبعاد 

الدميوقراطية« )قسد(.

وأجرى تيلرسون مساء أمس االول، حمادثات مع الرئيس الرتكي 
رجب طيب أردوغان حول مائدة العشاء قبل لقائه امس جاويش 
للعالقات  كامل«  »انهيار  من  أنقرة  وّجهته  حتذير  غداة  أوغلو، 
واستمرار  سورية  مشال  العسكرية  عمليتها  خلفية  على  الثنائية 

الدعم األمريكي لألكراد.
وحاول تيلرسون من بريوت قبل توّجهه إىل أنقرة، حمطته األخرية 
يف جولة شرق أوسطية، تهدئة »غضب« تركيا. وقال يف مؤمتر 
وحدات محاية  إىل  ثقيلة  أسلحة  »أبدًا  تعِط  مل  بالده  إن  صحايف 
الشعب الكردية، وبالتالي ال يوجد شيء الستعادته« منها، على 
رغم أن أنقرة سبق واتهمت واشنطن أكثر من مرة بتوفري سالح 

ثقيل لألكراد.
الواليات  تركيا  مطالبة  من  ساعات  بعد  تيلرسون  موقف  وأتى 
»قسد«.  من  الكردية  الشعب«  »وحدات محاية  باستبعاد  املتحدة 
وقال وزير الدفاع الرتكي نور الدين جانيكلي يف بروكسيل بعد 
لقاء مجعه بنظريه األمريكي جيمس ماتيس: »نريد منهم إنهاء كل 
الدعم املقدم لوحدات محاية الشعب، الذراع السورية حلزب العمال 
الكردستاني«، منتقدًا توصيف واشنطن »قسد« بأنها »حتت إدارة 

العرب وليس املقاتلني األكراد«.
وقال وزير الدفاع األمريكي إن حمادثاته مع نظريه الرتكي كانت 
»صرحية وصادقة«، لكنه أقر بوجود اختالفات يف وجهات النظر، 
إىل  تركيا  دعا  ماتيس  أن  إىل  »البنتاغون«  لـ  بيان  أشار  فيما 
التنظيم  من  أي حماولة  ومنع  داعش  هزمية  على  الرتكيز  »جتديد 

اإلرهابي إلعادة بناء نفسه يف سورية«.
موقعها  تثبيت  تركيا  واصلت  السياسي،  التوتر  مع  وتزامنًا 
يف الساحة السورية، إذ أعلن اجليش الرتكي أمس إنشاء املوقع 
السادس للمراقبة يف حمافظة إدلب، يف إطار اتفاق التوتر الذي 
تشارك فيه إيران وروسيا، وهو املوقع األكثر عمقًا الذي تقيمه 
نقاط  من  كيلومرتات   10 بعد  على  غربي سورية  اآلن مشال  إىل 

متركز القوات النظامية السورية وجمموعات مدعومة من إيران.

إسرائيل  التصعيد بني  يؤدي  أن  من  األردن  ويف ظل خماوف 
من جهة وإيران واملنظمات املدعومة منها وقوات النظام السوري 
من جهة أخرى، إىل تبعات سلبية على أمن اململكة، أجرى العاهل 
األردني عبداهلل الثاني حمادثات مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني 
يف موسكو تركزت على الوضع السوري، إضافة إىل عملية السالم 
يف الشرق األوسط. وأكد امللك عبداهلل أن عّمان وموسكو »وصلتا 
الظروف  بإجياد  خصوصًا  املرتبط  التنسيق  من  عال  مستوى  إىل 
السالم إىل جنوب سورية«،  إعادة  أجل  الضرورية من  السياسية 
مشيدًا بـ »اجلهود املشرتكة للبلدين اليت تدفع يف اجتاه التسوية 

السياسية ومناقشة الدستور واالنتخابات«.
إذا  جدًا«  صارم  »شكل  يف  سرتد  أنها  من  إسرائيل  وحذرت 
استخدم نظام الرئيس السوري بشار األسد أسلحة كيماوية قرب 
اجلوية  دفاعاتها  تصّدي  دمشق  إعالن  من  ساعات  بعد  حدودها، 
لطائرات استطالع إسرائيلية يف القنيطرة جنوب سورية. وأعربت 
إسرائيل يف برقية وجهتها اخلارجية اإلسرائيلية إىل عدد من سفراء 
الدولة العربية يف اخلارج عن خشيتها »من إقدام نظام األسد على 
استخدام هذه األسلحة يف املنطقة احلدودية يف هضبة اجلوالن، ما 
قد يؤدي إىل تسربها إىل األراضي اإلسرائيلية«، وفق ما ذكرت 

اإلذاعة اإلسرائيلية.

اتفاق بني الدولة...
تتمة املنشور على الصفحة االول

الشعب  السورية ووحدات محاية  الدولة  أّن  أكدت مصادر مطلعة 
بعد  عفرين  يف  السوري  اجليش  بانتشار  يقضي  التفاق  توصلتا 
تفاوض بني الطرفني، يف وقٍت صرحت فيه مصادر سورية أن 
تنفيذ كالم نائب وزير اخلارجية السوري فيصل املقداد حول الدفاع 
عن عفرين بات قاب قوسني، وتأكيد قوات محاية الشعب الكردي 

أنها ال ترفض دخول اجليش السوري إىل عفرين.
وأوضحت املصادر أّن اخلطوة تصّب يف مسار صّد اهلجوم الرتكي 

على منطقة عفرين يف الشمال السوري.
الطرفني، يف وقٍت صرّحت  يأتي ذلك بعد مفاوضات جرت بني 
أن تنفيذ كالم نائب وزير اخلارجية السوري  فيه مصادر سورية 
فيصل املقداد حول الدفاع عن عفرين بات قاب قوسني، وتأكيد 
قوات محاية الشعب الكردي أنها ال ترفض دخول اجليش السوري 

إىل عفرين للدفاع عنها.
دعمت  السورية  الدولة  أّن  إىل  املعلومات  اشارت  قد  وكانت 
وحدات احلماية عسكريًا ومت نقل مقاتلني للوحدات من اجلزيرة إىل 

عفرين.
الروسية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  اكدت  اخر   صعيد  على 
ماريا زاخاروفا أن السوريون وجهوا رسالة عرب مؤمتر احلوار الوطين 
السوري السوري يف سوتشي للمجتمع الدولي تؤكد احلفاظ على 

سيادة سورية واستقالهلا.
النصرة  جبهة  تنظيم  يف  األجانب  نسبة  أن  زاخاروفا  وأضافت 
اإلرهابي تصل إىل 40 باملئة وأن الغرب ال يريد عودة إرهابييه 

الذين يقاتلون يف صفوف التنظيمات اإلرهابية.
يقومون  النصرة«  »جبهة  إرهابيي  أن  إىل  زاخاروفا  وأشارت 
باستفزازات يف الغوطة الشرقية يقتل على أثرها مدنيون والغرب 

يعرف ذلك ويتغاضى عن هذه األفعال.
وقالت زاخاروفا »هناك تساؤالت كبرية عن وجود القوات األمريكية 
يف سورية دون موافقة حكومتها« و«السبب املعلن من قبل تلك 

احلقيقة  لكن  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  على  القضاء  هو  القوات 
مغايرة لذلك«.

وأكدت زاخاروفا أن وجود قوات أمريكية يف منطقة التنف السورية 
احتالل وباتت منطقة أمان لفلول تنظيم »داعش« اإلرهابي.

بن علوي يف االقصى...
تتمة املنشور على الصفحة االول

بني أحد كبار املسؤولني يف السلطة الفلسطينية واجلنود على أحد 
احلواجز العسكرية. كما زار املسجد األقصى حيث كان يف استقباله 
مدير األوقاف اإلسالمية يف القدس الشيخ عزام اخلطيب، ومدير 

املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني.
سريًا  جتول  علوي  بن  »إن  محيد:  كامل  اخلليل  حمافظ  وقال 
بوابات  القدمية وشوارعها، ومر عرب  البلدة  أزقة  األقدام يف  على 
الفحص اإلسرائيلية الدوارة، وشاهد البيوت اليت استوىل عليها 

املستوطنون، وشهد بعض ممارساتهم ضد الفلسطينيني«.
والتقطت كامريات الصحافيني مشادة كالمية بني اجلنود واملسؤول 
يف  جولته  يف  علوي  بن  رافق  الذي  الرجوب  جربيل  الفلسطيين 

اخلليل. 
واجتمع الرئيس الفلسطيين حممود عباس بالوزير العماني، وقلده 
النجمة الكربى لوسام القدس، »تقديرًا جلهوده احلثيثة، يف خدمة 

القضايا العربية«. 
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أكد كبري موظفي البيت األبيض سابقًا رينس بريبوس الذي عّينه 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه، تقارير إعالمية عن 
فوضى سادت البيت األبيض يف األيام األوىل اليت تلت التنصيب، 
مستدركًا أن املعلومات امُلسّربة يف هذا الصدد مل تكن سوى جزء 

ضئيل مما حدث.
ورد ذلك يف نسخة حمدثة سُتنشر الشهر املقبل من كتاب أعّده 
البيت  أركان  »احلراس: كيف يعّرف رؤساء  بعنوان  كريس ويبل 
األبيض كل رئاسة«. وينقل الكتاب عن بريبوس قوله يف شأن 

تلك الفوضى: »ُخذ كل ما مسعته واضربه بـ50«.
ونشر ويبل يف جملة »فانييت فري« مقتطفات من الكتاب، كشفت 
أن وزير العدل األمريكي جيف سيشنز كاد يستقيل يف أيار )مايو( 
املاضي بعدما وّبه ترامب إثر تعيني روبرت مولر حمققًا خاصًا يف 
ملف اتهام روسيا بالتدخل يف انتخابات الرئاسة األمريكية بتواطؤ 

حمتمل مع محلة ترامب.
ويروي ويبل أن حمامي البيت األبيض دون ماكغان زار بريبوس 
مذعورًا، وقال له: »لدينا مشكلة«. وأشار بريبوس إىل أن لون 
ماكغان كان أمحر، وبالكاد كان يتنفس، وتابع: »أجبت: ماذا؟ قال: 
بات لدينا حمقق خاص، وسيشنز استقال اآلن. قلت: ماذا؟ ماذا 
تقول حبق اجلحيم؟«. وذكر بريبوس أنه خرج إىل مرآب السيارات 

يف البيت األبيض إلقناع الوزير بالعودة إىل مقّر الرئاسة.
ليس ممكنًا،  االستقالة، هذا  »قلت: ال ميكنك  بريبوس:  وزاد 
وصل  سيارته.  من  مكتيب  إىل  أعدُته  اآلن.  ذلك  عن  وسنتحدث 
)نائب الرئيس مايك( بنس و )املستشار الرئاسي ستيف( بانون، 
الوقت، وأنه  أنه لن يستقيل يف ذلك  وتكلمنا معه إىل أن قرر 
باألمر بدل ذلك«. وكتب ويبل أن سيشنز سّلم املكتب  سيفّكر 
ترامب  أقنع  بريبوس  لكن  باستقالته،  رسالة  الحقًا  البيضوي 

برفضها.
يشّكل ذلك حلقة من مشاهد كثرية لفوضى يف البيت األبيض 
يروي الكتاب تفاصيلها. كما يشرح فشل بريبوس يف كبح ميل 
ترامب إىل التغريد على موقع »تويرت«، مبا يف ذلك سعي موظفني 
يف شكل مبّكر إىل صوغ تغريدات له. وقال بريبوس إن »الفريق 
كان يزّود الرئيس مخس أو ست تغريدات يوميًا لالختيار منها«، 
الفتًا إىل أن »الفكرة متحورت على تغريدات ميكن أن نراها ونتفّهمها 
ونتحّكم بها«. واستدرك أن »ذلك مل يسمح للرئيس بتحّكٍم كامل 
بصوته. كل شخص حاول أن خيّفف من عادة تويرت، لكن أحدًا مل 

يستطع ذلك«.
وكتب ويبل أن بريبوس تلقى اتصااًل هاتفيًا غاضبًا من ترامب 
إثر تنصيب األخري، يشكو فيه من تقارير  بعد السادسة صباحًا، 
إخبارية أظهرت أن احلشد الذي تابع مراسم التنصيب يف واشنطن 
كان أقل من ذاك خالل تنصيب سلفه باراك أوباما. وذكر بريبوس 
أن ترامب أصّر على »وجود عدد أكرب من الناس، وأن أشخاصًا مل 
يستطيعوا الوصول إىل البوابات«، مضيفًا أن الرئيس حتدث عن 

»أمور جعلت وصول الناس إىل هناك مستحياًل«.
وأشار ويبل إىل أن بريبوس اعترب أن إثارة جدل يف شأن حجم 
احلشد مل يكن معركة جيدة، يف اليوم التالي للتنصيب، لكنه جتّنب 
مواجهة ترامب. واستدرك بريبوس متسائاًل: »هل سأخوض حربًا 

يف هذا الشأن مع رئيس الواليات املتحدة؟«.
وكان ترامب عزل بريبوس يف متوز )يوليو( املاضي، وحّل مكانه 
بعد  ذاته،  املصري  يواجه  قد  الذي  كيلي  جون  املتقاعد  اجلنرال 
شكوى الرئيس من أسلوب تعامله مع مزاعم بعنف أسري طاولت 
روب بورتر، الذي كان مساعدًا بارزًا يف البيت األبيض واستقال 

األسبوع املاضي.
كبريًا  أمضاها  اليت  الوجيزة  الفرتة  رافق  ما  كل  رغم  وعلى 
يزال  »ال  أنه  لويبل  بريبوس  أسّر  األبيض،  البيت  للموظفني يف 

حيّب« ترامب.

»فوضى« البيت األبيض كما يرويها أبرز موظفيه سابقًا



Page 32صفحة 32     

صــحة وغــذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191
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املفرط  االستخدام  من  أمريكية  دراسة  حذرت 
لبعض املسكنات )اآليبوبروفني(، وأشكاال أخرى 
الالستريويدية،  االلتهاب  مبضادات  يعرف  مما 
وأزمات  داخلي  لنزيف  يؤدي  قد  الذي  األمر 

قلبية.
اآليبوبروفني  مثل  أدوية  على  الدراسة  وركزت 
»موترين وأدفيل«، أو أنواع أخرى من العقاقري 
الالستريويدية مثل األسربين والنابروكسني، مثل 
»سيليربكس«،  والسليكوكسيب  »أليف«،  دواء 
والدايكلوفناك  »موبيك«،  وميلوكسيكام 

»فولتارين«.
من  املائة  يف   15 حنو  أن  الدراسة  ووجدت 
البالغني الذين يتعاطون تلك العقاقري، يتخطون 

أقصى جرعة يومية موصى بها,
وكبري  بوسطن  جامعة  من  كوفمان  ديفيد  وقال 
الباحثني يف الدراسة: »العقاقري الالستريويدية 
املضادة لاللتهاب تعد من أكثر األدوية شائعة 
االستخدام يف الواليات املتحدة والعامل«، وفق 

ما ذكرت وكالة رويرتز.
جانبية  آثار  األدوية  هلذه  يكون  »قد  وأضاف: 
اهلضمي  باجلهاز  نزيف  حدوث  تشمل  خطرية 
دون  تناوهلا  يتم  ما  وكثريا  القلبية،  واألزمات 
دون  للبيع  متاح  منها  كثريا  ألن  إشراف طيب، 

وصفة طبية«.
شخصا،   1326 سجل  الدراسة  إمتام  أجل  ومن 
الشهر  خالل  اآليبوبروفني  تناولوا  إنهم  قالوا 
السابق، معدل تناوله يف مفكرة يومية لألدوية 

على اإلنرتنت وذلك على مدى أسبوع.
األدوية  تأثري  علم  دورية  يف  الباحثون  وقال 
تناولوا  املشاركني  مجيع  إن  الدواء،  وسالمة 
املائة  يف   87 بينهم  أسبوع  خالل  اآليبوبروفني 

استخدموا األنواع املتاحة دون وصفة عالجية.
ويف اجململ تناول 55 يف املائة من املشاركني 
األسبوع  خالل  األقل  على  أيام   3 اآليبوبروفني 

واستخدمه 16 يف املائة يوميا.
عقارا  املشاركني  من  املائة  يف   37 وتناول 
املضادة  الالستريويدية  العقاقري  من  آخر  واحدا 
أقل  وكان  اآليبوبروفني.  جانب  إىل  لاللتهاب، 
تناولوه  ما  أن  يعرفون  املشاركني  نصف  من 

ينتمي هلذه الفئة من العقاقري.
الطيب  األكادميي  املركز  من  فوخت  ليفر  وقال 
قد  األطباء  إن  هولندا،  يف  أمسرتدام  جبامعة 
مشاكل  بسبب  العقاقري  هذه  بتناول  ينصحون 
بالعضالت أو أسباب أخرى، لكنها ال تالئم كثريا 
من  لشرائها  املرضى  تدفع  اليت  األسباب  من 

الصيدليات.

اإلفراط يف تناول بعض 
املسكنات خطر جدا

جامعة  يف  النفس  علماء  من  جمموعة  توصلت 
كولومبيا الربيطانية يف كندا إىل استنتاج يفيد 
مستوى  من  تقلل  أن  ميكن  الشريك  رائحة  بأن 

التوتر والضغط لدى املرأة.

شارك  جتربة  نتائج   MedXpress جملة  ونشرت 
فيها 96 جمموعة من رجل وامرأة.

نظيف  قميص  ارتداء  الرجل  على  جيب  وكان 
ملدة 24 ساعة مع عدم استخدام مزيالت العرق 
املعطرة  واملساحيق  التجميل  ومواد  والرائحة 
وكذلك منع الرجال من التدخني وتناول الطعام 

الذي له روائح مميزة.

وبعد مرور يوم كامل مت جتميد القمصان بهدف 
أن  قبل  بأفضل شكل ممكن،  الرائحة  احملافظة 

يطلب من املشاركات مّشها.

التوتر  حول  الختبار  السيدات  خضعت  ذلك  بعد 
)stress test( مشل حماكاة ملقابلة قبول يف العمل 

وحل مسائل يف الرياضيات.

بالرد واإلجابة  السيدات  لذلك قامت  وباإلضافة 
حتليل  يتم  أن  قبل  مزاجهن  حول  أسئلة  على 
)هرمون  الكورتيزول  مستوى  لقياس  لعابهن 

التوتر(.

وبعد حتليل املعطيات والنتائج اكتشف العلماء أن 
بشم قمصان شركائهن  اللواتي قمن  السيدات 
كن أقل توترا وكان مستوى الكورتيزول لديهن 

أقل من الباقيات.

 أما اللواتي قمن بشم قميص رجل جمهول من 
قبلهن فشعرن بالضغط العالي الشديد.

ويفرتض العلماء أن العوامل التطورية تؤثر على 
هذا التكرار الطبيعي »فمنذ السن اليافع خيشى 

اإلنسان الغرباء، وخاصة الذكور.. 

وعلى األغلب تثري رائحة الرجل الغريب رد فعل 
يرفع  ما  وهو  اهرب«  أو  اضرب   «  – معروف 
ذلك حيدث  الكورتيزول وكل  هرمونات  مستوى 

على املستوى الغريزي«.

كيف تؤثر رائحة الرجل 
الطبيعية على النساء؟

يعانون  األشخاص  من  كثري 
القلب،  صمام  ارختاء  من 
الذين  السن  كبار  خاصة 
اخنفاض  من  يعانون 
قدرةعضلة القلب على ضخ 

الدم.

الطبى  للموقع  ووفًقا 
 ،»WebMD« األمريكى 
القلب  أن  الباحثون  أوضح 
حتى  صمامات  أربعة  لديه 

ماهي اعراضه..وهل ميكن عالج ارختاء 
صمام القلب!؟

القلب،  فى  طبيعية  غري  دقات  لديك  كان  إذا 
قد يوصى الطبيب بزيارة املستشفى لتشخيص 

احلالة بدقة متناهية.
اسباب ارختاء صمام القلب

 
جتعل  صمامات   أربعة  على  القلب  حيتوى 
وتشمل  الصحيح،  االجتاه  فى  يتدفق  الدم 
ثالثى  صمام  التاجى،  صمام  الصمامات  هذه 
األبهرى،  والصمام  الرئوى  صمام  الشرفات، 
وكل صمام لديه املخارج اليت تفتح وتغلق مرة 
القلب، وفى بعض  نبضة فى  واحدة خالل كل 
بشكل  تغلق  أو  تفتح  ال  الصمامات  األحيان، 

صحيح، وتعطل تدفق الدم.

مشاكل ارختاء صمام القلب
ارختاء صمام القلب يسبب العديد من املشاكل، 

وتشمل:
1- ارجتاع

يف هذه احلالة، صمامات القلب ال تغلق بشكل 
صحيح، ما يتسبب يف تسرب الدم إىل الوراء يف 

القلب، وحيدث هذا عادة بسبب اهلبوط.

2- ضيق
حيدث ضيق الصمام، عندما يصبح مسيكا ويؤدى 

ذلك إىل خفض تدفق الدم عرب الصمام.

3- رتق
يف هذه احلالة، تتكون كتل من األنسجة داخل 

الصمام ومتنع تدفق الدم بني غرف القلب.

بعض  وفى  الصحيح،  االجتاه  فى  الدم  يتدفق 
احلاالت، واحد أو أكثر من الصمامات ال تفتح أو 

تغلق بشكل صحيح.
 

عالج ارختاء صمام القلب

صمام  على  القلب  صمام  ارختاء  عالج  يعتمد 
القلب املتضرر ونوع وشدة مرض الصمام، وفى 
أو  جراحة إلصالح  العالج  يتطلب  األحيان  بعض 

استبدال الصمام.

أعراض ارختاء صمام القلب

أمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  بعض 
صمام القلب قد ال يعانون من أعراض لسنوات 

عديدة.

عالمات وأعراض مرض صمام القلب قد تشمل 
ما يلى:

والتى  القلب(  )نبضات  الطبيعى  غري  الصوت 
يسمعها الطبيب بواسطة السماعة

إعياء
عند  أو  النشاط  عند  التنفس، خاصة  ضيق فى 

االستلقاء
تورم الكاحلني والقدمني

دوخة
إغماء

عدم انتظام ضربات القلب
متى ترى الطبيب
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واشنطن،  جامعة  من  باحثون  أجراها  حديثة  دراسة  نتائج  خلصت 
إىل وجود صلة مباشرة بني ساعات النوم لدى األطفال وزيادة 

الوزن.
اإلصابة  يف  الرئيسي  السبب  هو  النوم  أن  من  الباحثون  وحذر 
النوم  ليالي  أن  إىل  مشريين،  الطفولة،  مرحلة  يف  بالسمنة 
املضطرب قد تعرض األطفال خلطر متزايد من اإلصابة بأمراض 

السرطان ذات الصلة بالسمنة مثل الكبد واملبيض.

وأبانت الدراسة اجلديدة، أن قلة النوم تؤدي إىل تناول األطفال 
وكلما  الغذائي،  التمثيل  عملية  على  وتؤثر  أكرب  بشكل  للطعام 
ازدادت معدالت وساعات النوم، تراجعت خماطر اإلصابة بالبدانة 

يف مرحلة الطفولة.
اجلامعة  السمنة يف  أمراض  أستاذ  برنارد فوميلر،  الدكتور  وقال 
تؤدي يف  الطفولة  مرحلة  البدانة يف  إن  الدراسة،  ومعد  ذاتها، 
كثري من األحيان إىل السمنة املفرطة فيما بعد، ما يشكل خطرًا 

أكرب لإلصابة بالسرطان املرتبط بالبدانة يف مرحلة البلوغ.

وأوضح فوميلر، أن الكثري من األطفال ال حيصلون على قدر كاف 
من النوم، بسبب تواجد أجهزة التليفزيون يف غرفهم واليت تساهم 

.»nbn« بشكل مباشر يف اضطرابات النوم، حبسب

جتدر اإلشارة إىل أن مؤسسة النوم الوطنية يف الواليات املتحدة 
توصي بـ 9 إىل 11 ساعة نوم لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 
6 و13 سنة، ومن 8 إىل 10 ساعات نوم للمراهقني، ومن 7 إىل 

9 ساعات نوم للذين تبدأ أعمارهم من 18 سنة.
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 طبًعا لقد بّت تعلمني جيًدا أّن مدة صالحية بعض األطعمة تعتمد 
تضعها  اليت  التواريخ  مع  مقارنة  وختزينها  حفظها  طريقة  على 
حبسب  آخر  إىل  منتج  من  ختتلف  واليت  عليها  اإلنتاج  شركات 

تركيبته.
فرتة  سابق  وقت  يف  لك  عرضنا  األهمية  بغاية  املسألة  وألن 
عن  لك  فسنكشف  اليوم  اما  فتحها  بعد  األطعمة  بعض  صالحية 
بعض األطعمة اليت قد ال تدركني أن حفظها يف الثالجة ال يعين 

أنها ستبقى صاحلة لوقت طويل، بل على العكس.
اليك يف اجلدول التالي فرتة صالحية بعض األطعمة بعد حفظها 

يف الثالجة.
 

ميكنك حفظ البيض يف الثالجة حتى شهر واحد اما بعد سلقه فال 
ميكنك حفظه فيها ألكثر من أسبوع واحد.

 
يف  حد  أبعد  على  واحد  ألسبوع  حفظه  فتستطيعني  اخليار  اما 

الثالجة. 
فتحها  من  أسبوع  بعد  صاحلة  تبقى  املعلبة  غري  البيضاء  اجلبنة 

وحفظها يف الثالجة.
يف حني أن اخلس وخضروات السلطة ميكنك حفظها ملدة 3 اىل 5 

أيام بشرط عدم غسلها.
اما جبنة الشيدر فيمكن حفظها يف الثالجة من 5 اىل 7 أيام بعد 

فتحها.
اما  تقريًبا  عام  ملدة  فتحه  قبل  حيفظ  الطماطم  معجون  وأخرًيا، 
بعد فتحه وإذا وضع يف وعاء مغلق بإحكام يبقى صاحًلا ملدة 6 

أشهر.

هذه االطعمة ال جيب أن 
ترتكيها مطوالاً يف الثالجة!

يف  املوجودة  العضوية  املركبات  فعالية  أمريكيون  علماء  أثبت 
فاكهة العنب الصيفية يف عالج أكثر األمراض العصبية انتشارا.

األدوية  أن  أمريكا  يف  سيناء  جبل  طب  كلية  من  علماء  ويؤكد 
من  عليها  احلصول  يتم  االكتئاب،  مضادات  من  واآلمنة  الفعالة 

املركبات العضوية املوجودة يف العنب.
وأظهرت الدراسات أن العنب ليس له تأثري مهدئ قوي فحسب، 

بل يساعد على حتييد العديد من أمراض اجلهاز العصيب.
األمراض األخرى  أن االكتئاب يرتبط مبجموعة من  العلماء  والحظ 
الغدد  وأمراض  احمليطي  املناعي  اجلهاز  التهاب  مثل  )املرافقة( 

اللمفاوية املسؤولة عن محاية اجلسم.

وتهدف مضادات األمراض احلديثة مثل السريوتونني أو الدوبامني 
حاالت  أن  إال  عام،  بشكل  العصبية  الناقالت  عمل  تنظيم  إىل 
أكثر  عالجا  تتطلب  النفسية  االضطرابات  من  وغريها  االكتئاب 

فعالية من هذه األدوية.

ويعّول العلماء على إنتاج أدوية أكثر فعالية لالكتئاب من املركبات 
العضوية للعنب بعد دراسة خصائص احلمض النووي البشري.

 العنب لعالج مرض العصر

عدد ساعات نوم الطفل ترتبط 
خبطر اإلصابة بالبدانة والسرطان

جدا  الساخن  الشاي  تناول  أن  حديث  صيين  طيب  حبث  كشف 
يضاعف نسبة اإلصابة بسرطان املريء.

وبينت الدراسة أن سرطان املريء يرتبط بشكل عام بشرب الكحول 
والتدخني لكن احتمالية إصابة الشخص باملرض ستتضاعف مخس 
مرات إذا تناول الشاي الساخن جدا مع مشروب كحولي وستتضاعف 

مرة واحدة إذا تناوله أثناء التدخني.
اجلديد  التحذير  الصني  يف  الطبيعية  العلوم  مؤسسة  وأصدرت 
لسرطان املريء املتعلق بالشاي الساخن مشرية إىل أن االمتناع 
عن تناول الشاي ساخنا جدا قد يكون مفيدا ملنع اإلصابة بسرطان 

املريء لألشخاص الذين يشربون الكحول ويدخنون بكثافة.

من جهة أخرى قال بروفيسور يف جامعة مانشسرت الربيطانية »رمبا 
الشاي  يتناولون  الذين  الصني  لسكان  منطقية  الدراسة  تكون 
ساخنا جدا لكن العوامل اليت تتسبب بالسرطان ختتلف يف العامل 

الغربي عنها يف الصني«.

تناول الشاي الساخن جدا يضاعف 
نسبة اإلصابة بسرطان املريء

النوم رغم أنه مهمة ضرورية 
خالل  دائمًا  بها  نقوم 
أيامنا، إال أننا مل نفكر يف 
مدى الفائدة اليت يقدمها، 
يف  فوائده  مجيع  وحنصر 
الراحة واالسرتخاء، وأحيانًا 
لكنه  الواقع،  من  اهلروب 
على  حيتوي  احلقيقة  يف 
العديد من الفوائد املهمة، 
واليت حيتاجها اجلسم بشكل 

15 فائدة للنوم بعضها سيفاجئك

رئيسي للغاية.
أخصائية التثقيف الصحي سارة العتييب تطرح عليك يف ما يلي 

العديد من الفوائد اليت خيبئها النوم وحنن جنهلها:

يطيل العمر: أثبتت العديد من الدراسات أن النوم جيدد اخلاليا   •
املسؤولة عن مدى الصحة واحلياة لإلنسان، بالتالي فالنوم يساعد 

على تنشيطها الذي حيفظها من التلف.

• يقوي الذاكرة: ألن النوم هو اسرتاحة من مجيع امللهيات اليت متر 
بالعقل خالل اليوم، فهو يساعد على تهدئة األعصاب وإراحتها بعد 

عناء وجمهود طويل.

يقوي الرتكيز ويزيد اإلنتاجية: بعد وقت من التعب واإلرهاق   •
الشديد، النوم هو احلل األفضل لرتتيب املعلومات وإراحة الذهن من 

التشتت الذي أصابه خالل اليوم.

يبعد االكتئاب وحيسن املزاج: ألن النوم يقارب البعد عن احلياة   •
اليومية ومشقاتها الدائمة، فهو يبعد التعب واحلزن ويشتت كل ما 

يوتر اإلنسان.

• يقلل من التوتر والقلق: النوم يشتت ما علق بالذهن، ويكون أقرب 
للنسيان لألمور اليت أصابتك بالتعب واحلزن أو القلق خالل اليوم.

• يقلل فرص اإلصابة بأمراض القلب: ألنه يساعد على تنشيط الدورة 
الدموية يف اجلسم وجيدد عمل صحة القلب، فهو بدوره حيميه من 

اإلصابة بأمراض تتعلق باإلجهاد املبكر.

يسهل عملية بناء العضالت حيث يتم بناء اخلاليا أثناء النوم: يف   •
بناء  أهمها:  احليوية،  عملياته  بكافة  اجلسم  يقوم  النوم،  ساعات 
النوم،  أثناء ساعات  إال  تنشط  ال  اليت  اخلاليا  العضالت، وجتدد 

خصوصًا وقت الليل.

االختبارات: عند بذل جمهود  التعلم والرتكيز يف  حيسن عملية   •
دراسي، البد من اخللود للنوم لساعات كافية؛ ألن النوم يعمل على 

ترتيب املعلومات يف الذهن وعدم تشتتها.

• يساعد يف احلصول على بشرة صحية: بناء اخلاليا الذي ينتج خالل 
النوم يف الغالب يكون مسؤواًل عن كافة أعضاء اجلسم، حتى أن النوم 
ينعكس على بشرتك، فيقلل من التكلف والتصبغ وعالمات التعب 

واإلرهاق.

• يقلل فرص اإلصابة بالسكري: ألن جهاز البنكرياس يعمل بشكل 
منتظم دون إدخال أي جمهود عليه خالل اليوم، فالنوم ينظم عملية 

حتويل الطعام إىل سكر طبيعي يف اجلسم.

• يزيد التفكري اإلبداعي: عند النوم واالستيقاظ بكل نشاط وحيوية 
تزيد فرص التفكري اإلبداعي والتخطيط بذهن صاٍف وقادر على 

اإلنتاج.

يقوي مناعة اجلسم: ألنه يعمل على جتديد اخلاليا اليت تلفت يف   •
اجلسم، أو يعمل على تعويض النقص احلاصل بفعل التوتر والتعب 
بعد جمهود طويل خالل اليوم، فإنه يعمل على اسرتداد تلك الطاقة 

والقوة خالل اليوم.

• يساعد يف إنقاص الوزن: هناك نسبة حرق يقوم بها اجلسم أثناء 
القيام بالعمليات احليوية يف اجلسم، وبالتالي يساعد على إنقاص 

الوزن بكميات معينة.

جينبك الصداع: النوم كما ذكر يريح األعصاب، ويشتت الذهن،   •
باإلضافة إىل راحة العينني اليت تكتسبينها من النوم، لذلك لن 

تشعري بدوار النعاس أو إرهاق العينني.

• جيعلك أكثر حتكمًا بانفعاالتك: عند الشعور بالنعاس، فأنت لن يكون 
باستطاعتك التحكم يف أعصابك ومتالك نفسك عند أدنى موقف، لذلك 
البد أن حتددي ساعات يومك من أجل أن ال تتوتري يف عالقاتك 

دائمًا.
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The grand old man of 
Australian rugby, a man 
whose playing, adminis-
trative, and honorary ca-
reer spanned no less than 
eight decades, has left us.
Sir Nicholas Shehadie, 
aged 92, has passed away 
overnight. 
Vale, Sir Nicholas, you 
will long be warmly re-
membered by all those 
who had the privilege 
of playing with you and 
against you, all those who 
came across you around 
the rugby traps, all those 
who benefited from the 
extraordinary energy and 
wisdom you put into the 
game they play in heav-
en. (Tempo and Brock no 
doubt have you in the Wal-
laby side, this Saturday at 
3pm, and you, of course, 
will be captain.)
A measure of Sir Nicho-
las’s playing prowess was 
the fact that the hulking 
prop was just – if you can 
believe it – fifteen years 
old when he turned out 
for his beloved Randwick 
Rugby Club in 1941, and 
only a year older when he 
took the field for the Wara-
tahs for the first time, with 
rugby ranks admittedly 
severely depleted by so 
many being away for the 
Second World War.
At 22 he was picked for 
the tour that would define 
his playing career, the 

magnificent 1947/1948 
Wallabies – touring for 
nine months, through the 
then Ceylon, France, Brit-
ain, Ireland and the United 
States – where he made 
24 appearances, includ-
ing the last two Tests.
A prop with skills but no 
frills, he was notable for 
his strength, endurance 
and sheer toughness. It 
was on that tour that he 
earned the deep respect 
of Wallabies as much as 
a decade older. For the 
rest of his life, the other 
29 Wallabies on that tour 
were like his brothers, and 
as a group, they and their 
wives remained very tight 
ever after.
Of Sir Nicholas, his rug-
by brothers had every 
reason to remain inordi-
nately proud as he went 
on to greatness, including 
shining against the Lions 
in 1950, and captaining 
the Wallabies for a Test 
against South Africa in 
1953. In 1957, he became 
the first Wallaby to double 
up and go on another tour 
of the British Isles and Eu-
rope.
This made him an obvious 
candidate – when aligned 
with his sterling business 
career and his successful 
term as the Lord Mayor of 
Sydney – to get involved 
in rugby administration, 
where again he shone as 

Vale, Sir Nicholas Shehadie. A rugby giant both on and off the field 

Sir Nicholas Shehadie was a former Lord Mayor of Sydney, the head 
of SBS and of course, Wallaby captain. Photo: Quentin Jones/Fairfax 
media 

 2018 شــباط   17 Saturday 17 February 2018الـسبت 

Malcolm Turnbull’s office 
has rejected claims Barn-
aby Joyce breached the 
ministerial code of con-
duct when his lover was 
employed by fellow MPs, 
arguing Vikki Campion 
could not be considered 
the Deputy Prime Minis-
ter’s “partner” at the time.
Ms Campion left Mr 
Joyce’s employ in April 
last year when their affair 
- which ultimately ended 
his 24-year marriage - be-
gan creating tensions in 
the office.
Questions are being asked 
about whether Barnaby 
Joyce’s girlfriend got pref-
erential treatment when 
she was given a newly 
created job in another 
MP’s office. 
The 33-year-old was then 
given a new well-paid role 
with Resources Minister 
Matt Canavan, a close ally 
and fellow former staffer 
of Mr Joyce. Reports have 
suggested the job carried 
a salary of about $190,000 
a year. When Senator Ca-
navan stood aside over 
dual citizenship doubts in 
2017, Ms Campion then 
moved to the office of 
then-chief Nationals whip 
Damian Drum.
But the ministerial code 
of conduct makes it 
clear partners cannot be 
employed by any other 
minister without an ex-
plicit prime ministerial go-
ahead.
Section 2.23 of the code 
states a minister’s “close 
relatives and partners are 
not to be appointed to po-

sitions in their ministerial 
or electorate offices and 
must not be employed in 
the offices of other mem-
bers of the executive gov-
ernment without the Prime 
Minister’s express ap-
proval”.
A spokesman for Mr Turn-
bull dismissed claims of 
anything wrongdoing, 
saying “the Deputy Prime 
Minister did not breach 
the ministerial code of 
conduct because Ms Cam-
pion was not his partner 
at the time of the staff ap-
pointments.”
The spokesman also said 
“the Prime Minister was 
not aware of the relation-
ship” at the time of the ap-
pointments to the offices 
of Senator Canavan and 
Mr Drum. 
“National Party staffing is 
a matter for the National 
Party,” the spokesman 
said.
It’s understood that Mr 
Joyce and Ms Campion 
have only moved in to-
gether in recent weeks. 
She is not yet considered 
his designated “spouse” 
for the purposes of travel 
and entitlements.
Nationals’ chief whip Mi-
chelle Landry said Mr 
Joyce’s travails had been 
discussed during Mon-
day’s party room meeting.
“There was strong sup-
port for Barnaby to remain 
leader of the National 
Party,” she said after the 
meeting. “Barnaby is a 
once in a generation politi-
cian, he has been fantastic 
for people in the bush.”

PM’s office says Vikki Campion jobs 
did not breach rules because she was 
not Barnaby Joyce’s ‘partner’ 

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce with Prime Minister Malcolm 
Turnbull.  Photo: Alex Ellinghausen 

no-one before or since.
Appointed chairman of 
the NSW Rugby Union in 
1979, he became presi-
dent of the ARU the fol-
lowing year and – even 
while also fulfilling the 
role as chairman of SBS 
– was a driving force for 
change in the game.
Against entrenched op-
position, Sir Nicholas 
charged forth regardless, 
with skills but no frills just 
as he had in times of yore, 
and it was he who was 
most insistent that it was 
time for the rugby world 
to actually have a world 
rugby championship, a 
World Cup.
When the inaugural ver-
sion came to fruition in 
1987, it was with Sir Nich-
olas as joint-chair of the 
committee which ran it.
After the stunning success 
of the tournament, won by 
New Zealand, it was only a 
matter of time before rug-
by turned professional. 
But still, the new, shining 
game that emerged in the 
1990s, with all its bells 
and whistles, never turned 
its back on him, and he 
remained for the next 30 
years one of our game’s 
most revered, universally 
beloved figures along with 
the likes of late Wallaby 
coaches David Brockhoff 
and Bob Templeton.
Sir Nicholas continued to 
give back to the game, in-
cluding filling the role of 
Patron of the Cauliflower 
Club - the rugby char-
ity started by Nick Farr-
Jones and myself seven 
years ago. At our lunches 

he would arrive early, 
make whatever speeches 
and toasts required of him 
with elan, and leave late.
He was rugby royalty, al-
beit with extraordinary 
humility. But there was 
no-one in the rugby world 
he did not know, no rugby 
yarn he didn’t enjoy hear-
ing or recounting, no rug-
by task left undone when 
he could possibly do any-
thing to help.  
In latter years, of course, 
Sir Nicholas’s role in 
public was primarily that 
of being the husband of 
NSW’s beloved Governor, 
Dame Marie Bashir.
Particularly in the early 
years of her term, when-
ever you saw Her Excel-
lency in public – usually 
besieged by an adoring 
public – you could look 
over her right shoulder 
and there he would be, 
smiling proudly, waiting 
patiently, doing his bit to 
support her in this grand 
role, just as she had done 
so much to support him 
in so many of his grand 
roles, for so many de-
cades.
So yes, vale Sir Nicholas 
Shehadie. The great old 
game was honoured to 
have you, first as a player, 
then as an administrator, 
then as a shining light for 
what rugby values are all 
about. You will be missed.
And to you, Dame Marie, 
Sir Nicholas’s devoted 
wife of 61 years, all of us 
extend to you our very 
deepest condolences. He 
was a great man, and you, 
his perfect partner.

Home turf: Australian rugby union footballer Nicholas Shehadie training 
for Randwick in 1947.

Rugby giant: Sir Nicholas Shehadie, aged 92, has passed away over-
night. Photo: Rob Griffith
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Bill Shorten is promising 
to set up a compensation 
fund for survivors of the 
Indigenous stolen genera-
tions - offering payments of 
$75,000 - in a bid to resolve 
the “unfinished business” 
of Kevin Rudd’s 10-year-
old apology.
The pledge comes as the 
Turnbull government’s lat-
est Closing the Gap report 
shows a slight improve-
ment in the fight to tackle 
Indigenous disadvantage 
- although closing the life 
expectancy gap remains a 
stubbornly distant goal.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull will table the 10th 
annual Closing the Gap re-
port in Federal Parliament 
on Monday, showing that 
three of the seven targets 
are on track to be met - up 
from just one last year.
The target to halve child 
mortality is back on track, 
as are the goals around ear-
ly education and year 12 at-
tainment. While this makes 
it the most promising result 
since 2011, the other four 
goals - overall life expec-
tancy, employment, reading 
and numeracy, and school 
attendance - remain unlike-
ly to be met.
While the overall Indig-
enous mortality rate has 
dropped 15 per cent over 
the last 20 years, the gap 
in life expectancy remains 
stuck at about 10 years. 
Under the Closing the Gap 
goals, the gap would be 
closed by 2031.
Mr Shorten will use the occa-
sion - which comes one day 
before the 10th anniversary 
of Mr Rudd’s historic apol-

ogy - to announce the com-
pensation fund, which will 
apply to survivors in Com-
monwealth jurisdictions not 
covered by state schemes. 
It will apply mostly to survi-
vors in the Northern Terri-
tory and ACT.
It will offer an ex-gratia pay-
ment of $75,000, as well as 
a one-off payment of $7000 
to cover the cost of victims’ 
funerals.
He will also announce a 
$10 million “National Heal-
ing Fund” to address inter-
generational trauma of re-
moval.
This fund will be adminis-
tered by the Healing Foun-
dation – an Indigenous-run 
organisation that supports 
the ongoing needs of the 
stolen generations with ser-
vices such as counselling, 
family reunion and return to 
country.
The opposition leader will 
also commit to holding a 
National Summit on First 
Nations Children in the 
first 100 days of a Labor 
government to examine the 
“unacceptably high” rates 
of child removal that persist 
today.
The compensation fund is a 
“overdue act of justice”, Mr 
Shorten said.
“We must remember the 
apology was so much more 
than a set of well-chosen 
words,” he will tell the 
chamber.
“It was not just an expres-
sion of sorrow or regret – 
but a declaration of intent, a 
promise for action. The con-
tinuing weight and meaning 
of the apology comes from 
what we do now, from our 

Labor promises stolen genera-
tions compensation fund
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actions, from the change 
we drive, the gaps we close 
and the unfinished busi-
ness we resolve. 
“Compensation is about 
resolving some of the un-
finished business of the 
apology.”
The Parliamentary Budget 
Office has costed the com-
pensation scheme at $8.7 
million over four years.
It is estimated that about 
one in ten Indigenous chil-
dren across Australia were 
taken from their families 
and placed into care be-
tween 1905 and 1969. 
About 2000 children were 
removed in the NT, which 
was then governed by the 
Commonwealth.
The Closing the Gap report 
will show child mortality 
has dropped by 33 per cent 
between 1998 and 2015.
It also shows that fewer In-
digenous people are dying 
from chronic conditions 
such as circulatory disease 
(down 45 per cent since 
1998) respiratory disease 
(down 24 per cent since 
1998) and kidney disease 
(down by 47 per cent since 
2006).
The proportion of Indige-
nous people aged 18 years 
and over who smoke has 
also decreased significant-
ly, from 55 per cent to 45 
per cent.
Authorities are also on track 
to eliminate trachoma as a 
public health problem by 
2020. Indigenous Austra-
lians have three times the 
rate of blindness and vision 
impairment than non-In-
digenous Australians - but 
that’s down from six times 
in 2008.
Indigenous Affairs Minister 
Nigel Scullion said Mr Turn-
bull would use his speech 
to unveil a range of new 
measures to “turbocharge 
the Indigenous business 
sector”.
“Even where we may not be 
on track we have achieved 
solid progress in other tar-
get areas compared with a 
decade ago,” he said.

Bill Shorten is promising a compensation fund for the stolen genera-
tions. Photo: Alex Ellinghausen

A senior adviser to Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
was warned that Barnaby 
Joyce had allegedly mis-
behaved at an awards 
night, according to a se-
ries of text messages 
seen by Fairfax Media.
The text message warn-
ings came from John 
Clements, a former chief 
adviser to Tony Windsor, 
the former independent 
MP and Mr Joyce’s politi-
cal enemy.
They were sent on De-
cember 30, 2015, to Sally 
Cray, who serves as Mr 
Turnbull’s principal pri-
vate secretary.
Fairfax Media has been 
told the “Qld senator” 
referred to in the text ex-
change was Mr Joyce. 
Fairfax Media also under-
stands the texts related 
to alleged misconduct at 
a 2011 Rural Women’s 
Award dinner.
“I might add he was re-
minded of his behaviour 
the following year in a 
speech,” Mr Clements 
said in one message. He 
also described Mr Joyce 
as having been in “full 
flight”.
At the time of the mes-
sages to Ms Cray, Mr 
Joyce was the Agricul-
ture and Water Minister in 
the Turnbull government. 
He became Deputy Prime 
Minister and Nationals 
leader nearly two months 
later.
Mr Clements told Ms Cray 
in one text he was writing 
to her off the record.
“Agree it’s all off record,” 
Ms Cray replied immedi-
ately.
“It’s hard if there was not 
an official complaint at 
the time to act.”
Ms Cray went on to de-
scribe the alleged behav-
iour as “unacceptable”.
Mr Clements then replied 
that “the rural women’s 
award pub incident has 
too many witnesses to go 
away...Joyce will cop me-
dia over it.”
Mr Joyce was a Queen-
sland senator from 2004 
to 2013 before moving to 

Armidale in NSW to repre-
sent New England in the 
lower house.
Mr Clements’ one-time 
boss, Mr Windsor, has 
been a political rival to Mr 
Joyce in the seat of New 
England.
At the time the messages 
were sent, Mr Clements 

Malcolm Turnbull’s senior adviser 
was warned of alleged awards night 
misbehaviour by Barnaby Joyce 

was working for former 
Palmer United Party sen-
ator Dio Wang, who was 
a member of the cross-
bench whose office had 
regular communication 
with government staffers. 
Mr Clements has also 
worked for senator Der-
ryn Hinch.

More hospitals and men-
tal health services will 
boost security for front-
line health workers, visi-
tors and patients thanks 
to the third round of the 
Andrews Labor Govern-
ment’s Health Service Vi-
olence Prevention Fund.
Visiting St Vincent’s Hos-
pital today, Minister for 
Health Jill Hennessy an-
nounced 22 more health 
services will share in 
more than $7 million of 
funding for equipment to 
help keep frontline work-
ers safe. This includes 11 
metropolitan health ser-
vices and11 regional and 
rural health services, of 
which 14 are health ser-
vices with mental health 
services.
Major safety and security 
upgrades in this round 
include more CCTV sys-
tems, duress alarms, ac-
cess control doors, as 
well as projects to rede-
sign waiting areas, build 
sensory rooms and rede-
sign entrances.
We are expanding trials 
of new equipment such 
as body-worn cameras at 
Dandenong Hospital and 
Monash Medical Centre 
in Clayton, and providing 
stab-proof vests at St Vin-
cent’s Hospital in Fitzroy.
St Vincent’s hospital will 
receive nearly $480,000 
for 22 stab-proof vests 
and better access con-
trol systems and duress 
alarms. The hospital will 
also refurbish its acute 

inpatient unit for mental 
health patients.
So far, more than 60 
health services have 
received funding for a 
range of safety initiatives 
through the Health Ser-
vice Violence Prevention 
Fund.
The Government is in-
vesting an extra $20 mil-
lion in the Health Service 
Violence Fund, taking our 
total to $40 million. This 
includes new behavioural 
assessment rooms at 16 
Victorian hospitals to bet-
ter manage and assess 
patients who may place 
themselves, staff or oth-
ers at risk of harm.
We are also deploying an 
extra 123 full-time equiv-
alent security guards to 
30 hospitals operating 
across 44 hospital sites 
across Victoria.
And in an Australian-first, 
all hospitals are required 
to implement a clear and 
standardised Code Grey 
policy for responding to, 
preventing or reducing a 
violent situation.
The Labor Government’s 
“It’s never OK” campaign 
is designed to reduce 
occupational violence 
and aggression against 
healthcare workers and 
paramedics.
It is estimated that up to 
95 per cent of healthcare 
workers have experienced 
physical or verbal attacks 
while simply doing their 
job caring for others and 
saving lives.   

More Funds To Keep Our Health 
Workers Safe At Work
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Labor would consider in-
troducing company tax 
reform if it wins the next 
election - but only if it 
can get the budget back 
into surplus - in a sign it 
is changing its stance on 
the contentious issue.
Labor has spent the past 
year arguing big business 
did not deserve a cut and 
campaigning strongly 
against the Turnbull gov-
ernment’s proposed tax 
cuts for all companies to 
25 per cent, but Tuesday 
marked the first time the 
party said it would con-
sider business tax reform.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull reveals his tax 
cut plan for 2018, with La-
bor unconvinced and un-
likely to support it.
Shadow treasurer Chris 
Bowen said his focus re-
mained returning the bud-
get to balance in an effort 
to place Labor as sensi-
ble economic managers, 
traditionally a Coalition 
strong suit, as it prepares 
to move to an election 
footing. 
“When the budget has 
returned to surplus then 
you can look at further tax 
reform of both personal 
and company tax, but you 
have to be able to afford it, 
you have to pay for it,” Mr 
Bowen told ABC Radio.
Labor has previously 
flagged it would consider 
income tax cuts when the 
budget returns to surplus 
but maintained its staunch 
opposition to company 
tax cuts for businesses 
turning over up to $50 mil-
lion a year.
“My objection to the com-
pany tax cut is that it is 
unaffordable in the current 
environment,” said Mr Bo-
wen, who said he had no 

philosophical opposition 
to affordable company 
tax cuts in his 2013 book 
Hearts and Minds. 
Treasurer Scott Morri-
son’s mid-year budget 
update showed the deficit 
had dropped to $33.2 bil-
lion, with a small budget 
surplus not pencilled in 
until 2020-21.
That means only firms 
turning over less than 
$100 million a year would 
have taxes cut to 27.5 per 
cent before the predicted 
surplus. The reduction to 
25 per cent for all compa-
nies, including those with 
more than $1 billion in 
turnover would be intro-
duced by 2027.
Mr Morrison has been out 
selling the government’s 
proposed company tax 
cut in an effort to con-
vince a sceptical public 
and a Senate that appears 
implacably opposed.
He has previously warned 
businesses would flee 
Australia while Austra-
lians were sitting on the 
beach after the company 
tax cuts were passed by 
the Trump administration 
in the US.
But the Coalition has also 
begun shifting its rhetoric 
on the unpopular tax cuts 
by seeking to appeal to 
the concerns of workers 
starved of wage rises.
“We know that it doesn’t 
make any sense that if you 
want businesses to be in 
a position to pay wages 
that are higher than today, 
you don’t insist on them 
paying higher taxes to the 
government,” Mr Morrison 
said on Tuesday. 
“The Labor Party is stand-
ing between a wage rise 
for workers and this 
plan.”
It is understood the gov-
ernment is also looking 
at personal tax cuts worth 
between $500 to $1000 
per year for middle in-
come earners this year, 
but only if it does not risk 
the planned return to sur-
plus.

Labor considers company tax reform 
after budget returns to surplus 

The $13 billion rescue plan 
for Australia’s longest 
river system is poised to 
implode after NSW and 
Victoria threatened to pull 
out of the landmark agree-
ment.
The rare show of unity by 
NSW’s Liberal-National 
government and Victo-
ria’s Labor government, 
which would effectively 
lead to the collapse of 
the Murray-Darling Basin 
Plan, came in response to 
a Greens push to prevent 
two federal government 
measures to make more 
water available to irriga-
tors.
Federal Labor had indi-
cated it would support the 
Greens to disallow at least 
one of the measures, to 
be voted on by the Senate 
this week, but the party is 
understood to be recon-

sidering its position.
NSW Water Minister Niall 
Blair and Victorian Water 
Minister Lisa Neville on 
Tuesday warned senators 
that, should they sup-
port the Greens disallow-
ance motions, their states 
would withdraw support 
for the basin plan.
“NSW will not stand by 
and allow our commitment 
to the Murray-Darling Ba-
sin Plan to be undermined 
by the politics of South 
Australia,” Mr Blair said.
“[Ms Neville] and I want to 
make sure that all sena-
tors that are going to vote 
on the disallowance mo-
tions understand clearly 
that this is a pivotal point, 
and that their actions may 
result in the ending of the 
Murray Darling Basin Plan 
this week.”
He accused federal Labor 
and the South Australian 
Labor Government, which 
faces an election next 
month, of “making the 
basin plan all about them-
selves and their political 
agenda”.
Ms Neville said farmers 
and their communities had 
done “the hard yards”, 
implementing water effi-
ciency upgrades and cop-

Murray-Darling rescue could collapse as 
states threaten to pull out

Shadow Treasurer Chris Bowen  
Photo: Alex Ellinghausen 

ing with a reduction in al-
lowable water use.
“If the Senate decides that 
they are going to re-pros-
ecute this plan....by voting 
down these instruments 
that were part of the plan 
right from the start, there 
is no plan at the end of 
that.
“Let’s be in no doubt, this 
is not a bluff.”
Murray Darling Basin Au-
thority chief executive 
Phillip Glyde told the ABC 
last week if the basin plan 
collapsed “it would under-
mine the food bowl of the 
nation [and] undermine 
us having a sustainable 
basin that is environmen-
tally sound”.
The Greens disallowance 
motion expected to be 
considered by the Sen-
ate on Wednesday would 
prevent the federal gov-
ernment from reducing by 
70 billion litres the target 
amount of water that ir-
rigators must return to 
the environment in the 
northern basin, covering 
Queensland and part of 
NSW.
A four-year review of the 
northern basin by the 
Murray-Darling Basin Au-
thority had recommended 
the change, which it says 
would save about 200 
jobs in irrigation-depen-
dent communities.
The review was endorsed 
by the federal and state 
governments.
Federal Labor last week 
indicated it would support 
the Greens push - draw-
ing condemnation from 
its Victorian Labor coun-
terpart.

It is understood federal 
Labor is concerned the 
NSW state government 
is not properly managing 
water meant to replen-
ish the environment, and 
that allegations of corrup-
tion and water theft in the 
northern basin have not 
been resolved. It has also 
questioned the accuracy 
of water data and model-
ling assumptions.
However the party is be-
lieved to be considering a 
backflip if the government 
makes several guaran-
tees, including a written 
commitment to return 450 
billion litres of upstream 
water to the environment.
Federal Labor environ-
ment spokesman Tony 
Burke on Tuesday said 
his party was in negotia-
tion with the government 
and intended “to ensure 
that the entire [basin] plan 
is delivered”.
The government has also 
tabled an amendment in 
the Senate that would 
make an extra 605 billion 
litres of water available 
for use by downstream 
irrigators, arguing that 
water efficiency projects 
should be taken into ac-
count when calculating 
the maximum amount of 
water that can be taken 
from the river system - 
known as the sustainable 
diversion limit.
The Greens also intend to 
disallow that amendment, 
which Victoria says would 
mean their communities 
face further water buy 
backs and uncertainty.
Federal Water Minister 
David Littleproud said: 
“My hand is still out. I 
ask Labor to vote down 
the Greens’ disallowance 
motion to save the Mur-
ray Darling Basin Plan be-
cause without the coop-
eration of states, I fear the 
river will not get the 3200 
gigalitre plan – it will get 
little more than the 2090 
gigalitres already recov-
ered.”

NSW and Victoria have threatened to pull out of the Murray-Darling Basin Plan. Photo: Peter Braig

NSW Water Minister Niall Blair 
said NSW must reconsider its par-
ticipation in the basin plan. Photo: 
Nick Moir

Victorian Water Minister Lisa Neville says irrigation-dependent commu-
nities are suffering.
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Embattled Deputy Prime 
Minister Barnaby Joyce 
insists he can survive the 
scandal that has rocked 
his personal life and polit-
ical career as Fairfax Me-
dia revealed he charged 
taxpayers to spend 50 
nights in Canberra when 
Parliament was not sitting 
in 2017 - more than any 
other cabinet minister.
Official expense records 
show Mr Joyce claimed 
$16,690 in travel allow-
ance for out-of-session 
nights in the nation’s 
capital between January 1 
and September 30, 2017. 
That is significantly more 
than top government fig-
ures such as Treasurer 
Scott Morrison, Finance 
Minister Mathias Cormann 
and Foreign Minister Julie 
Bishop.
Mr Joyce was acting Prime 
Minister for 10 of those 50 
nights. Under the rules, 
Mr Joyce was entitled to 
claim $276 per night for 
official business as Depu-
ty Prime Minister and $565 
per night as acting Prime 
Minister.
As Mr Joyce faced a sus-
tained opposition attack 
in Parliament for the sec-
ond consecutive day, he 
attempted to reassert 
control over his person-
al-political crisis, first 
by making a terse verbal 
statement to reporters, 
followed shortly after by a 
printed statement. In both 
he publicly apologised 
to his wife Natalie, their 
daughters and to his new 
partner Vikki Campion for 
the pain he has caused 
them.
He also dismissed reports 
of an incident at a Can-

berra bar seven years ago 
as untrue and “peddled 
by the bitterest of political 
enemies”.
Mr Joyce also later apolo-
gised to the Coalition joint 
party room on Tuesday 
but signalled he has no 
intention of resigning, tell-
ing the meeting: “Every 
political career has a time 
of trial.”
Labor, which had initially 
treated Mr Joyce’s mar-
riage breakdown as a pri-
vate matter, used question 
time to ramp up the pres-
sure on Mr Joyce and di-
rectly link Prime Minister 
Malcolm Turnbull to his 
deputy’s scandal.
Mr Turnbull and other se-
nior Liberals have been at 
pains to distance them-
selves from the scandal, 
placing responsibility for 
Ms Campion’s employ-
ment by Mr Joyce, senator 
Matt Canavan and back-
bencher Damian Drum 
squarely on the Deputy 
Prime Minister’s shoul-
ders.
As more confronting de-
tails came to light of Mr 
Joyce’s affair with Ms 
Campion - who is expect-
ing their child in mid-April 
- Nationals expressed 
grave concerns over the 
contradictory message 
his choices transmitted on 
behalf of the Coalition.
Mr Joyce’s colleagues de-
scribed the affair various-
ly as “embarrassing” and 
“a distraction”. Even MPs 
who are close supporters 
of Mr Joyce are now ques-
tioning whether he will last 
until the end of the week in 
his leadership role.
Some Nationals MPs have 
indicated to Fairfax Media 

Barnaby Joyce claimed travel allowance for 50 nights in 
Canberra when Parliament was not sitting

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce. Photo: Alex Ellinghausen

they do not want to move 
against Mr Joyce, and 
would prefer he resigned. 
Discussions have already 
begun about who would 
replace him, with Michael 
McCormack and Darren 
Chester named.
Former Nationals leaders 
declined to speak on the 
record, fearing it would 
simply cause more pain 
for their party, but none 
contacted expressed any 
confidence that Mr Joyce 
can expect his reputation 
to be restored “anytime 
soon”.
Photo: Alex Ellinghausen
Mr Joyce’s extramarital af-
fair with Ms Campion, who 
lived in Canberra through-
out 2017, has been linked 
with his split with his wife.  
Mr Joyce’s office blamed 
the high number of nights 
in Canberra on the fact 
regional Australian cities 
- such as Tamworth and 
Armidale in Mr Joyce’s 
electorate - do not have 
permanent commonwealth 
offices like capital cities.
“It should be expected that 
the Deputy Prime Minister 
would use the Canberra 
office more frequently 
than those ministers who 
have capital city bases,” 
the spokesman said.
However, Mr Joyce 
opened two brand new 
offices in his electorate 
in 2015, costing taxpay-
ers $670,000. He opened 
a new electorate office 
in Tenterfield ($305,148) 
and a dedicated minis-
terial office in Armidale 
($365,748).
Mr Joyce’s claim of 50 
nights of travel allowance 
while in Canberra is more 
than any other minister of 
the Turnbull cabinet, and 
far more than any other 
minister of a similar level 
of seniority. Fairfax Media 
does not suggest any of 
the Deputy Prime Minis-
ter’s claims were outside 
the rules that govern MPs 
entitlements.
Mr Joyce also claimed for 
62 sitting nights - mean-
ing he spent a total of 112 

days in Canberra, out of 
272 days, in the period 
examined.
In comparison, Treasurer 
Scott Morrison claimed 
travel allowance for just 
23 nights in Canberra 
in non-sitting weeks, in-
cluding 11 consecutive 
nights in the lead up to 
the federal budget in May. 
Finance Minister Mathias 
Cormann claimed for just 
18 nights in Canberra in 
non-sitting weeks, in-
cluding 7 consecutive 
nights before the bud-
get.
Like Mr Joyce, both Mr 
Morrison and Senator 
Cormann are members of 
the powerful expenditure 
review committee and the 
national security commit-
tee of cabinet, which can 
involve extra time in Can-
berra.
Deputy Liberal leader Ju-
lie Bishop claimed travel 
allowance for just four 
nights in Canberra in a 
non-sitting week, while 
former deputy Nationals 
leader Fiona Nash did not 
claim a single night.
After Mr Joyce, the next 
highest claim was by Na-
tionals’ Senate leader Ni-
gel Scullion, who claimed 
for 43 nights in Canberra.
However, Senator Scul-
lion is based in Darwin - a 
six hour flight from Can-
berra - whereas Mr Joyce 
is based near Tamworth, 
which is about 2½ hours 
away from Canberra. In 
addition, Mr Joyce has 
easier access to govern-
ment VIP charter flights 
as Deputy Prime Minister.
Fellow Catholic conser-
vative Cory Bernardi was 
scathing in his assess-
ment of the crisis now 
dominating the Coalition, 
telling Sky News that vot-
ers have a right to expect 
two things from politics.
“One is that the Austra-
lian people will not get 
screwed by their govern-
ment and two, ministers 
will not screw their staff,” 
the Australian Conserva-
tive senator said.

Shadow assistant treasur-
er Andrew Leigh has used 
a Valentine’s Day theme 
to attack the Turnbull gov-
ernments business tax cut 
plan.
Tax is a pretty dry subject 
at any time but Andrew 
Leigh has used Valen-
tine’s Day to bring some 
love to the issue.
The shadow assistant 
treasurer pounced on an 
ABC analysis revealing 
one-in-five of the coun-
try’s biggest companies 
paid no tax for at least the 
past three years, while 
Qantas hadn’t paid any in 
nearly a decade.
Dr Leigh said while this 
should cause “heart-
break” for the Turnbull 
government, it remained 
“infatuated” in giving $65 
billion in tax cuts to busi-
ness.
“The Turnbull govern-
ment needs to fall in love 
with ordinary Australians 
rather than protecting 
large multinational corpo-
rations and millionaires,” 
Dr Leigh told reporters in 
Canberra on Tuesday.
“Despite soaring corpo-
rate profits, and the fact 
that Australia’s company 
tax rate places us in the 
middle of the G20 pack, 
the only policy (the trea-
surer) has eyes for is a 
big business tax cut,” he 
said.
The government wants to 
cut the corporate to 25 
per cent for all business
But the legislation looks 

set to be blocked in the 
upper house, with One 
Nation and Nick Xeno-
phon Team senators al-
ready indicating they will 
join Labor and the Greens 
in opposing the move.
The government argued 
the rate cut would make 
Australia competitive in a 
world where other econo-
mies were slashing their 
rates, which will boost 
investment, jobs and wag-
es.
Prominent economist Saul 
Eslake believes Australia 
already operates in a le-
nient tax environment.
When compared to Can-
ada , which has a similar 
economy to Australia, Mr 
Eslake told the ABC it cut 
its corporate tax rate from 
around 42 per cent in 
2000 to about 26 per cent 
in 2011.
“However, in the past 15 
years business invest-
ment has raised more in 
Australia than in Canada, 
it hasn’t done anything 
significant to boost wag-
es,” he says.
But Chris Richardson, an 
economist at Deloitte Ac-
cess Economics, believes 
the parliament is on the 
brink of leaving $20 bil-
lion a year of dividends 
“lying in the gutter” if the 
tax plan is rejected.
He told the Australian Fi-
nancial Review two-thirds 
of the benefits from the 
tax cuts would show up 
as wages and one third as 
profits.

Show Australians some love 
on tax: Leigh

Greens senator Janet Rice 
has sent out Valentines in 
a bid to highlight issues 
facing Australia’s LGBTIQ 
community.
Greens senator Janet Rice 
had more than a few Val-
entine wishes to send out.
Armed with a rose, the 
Greens senator fronted 
reporters outside Parlia-
ment House on Valentine’s 
Day to send well-wishes 
to same-sex newlyweds 
able to marry over the last 

month.
“I also want to send Valen-
tines to couples who are 
married where one of the 
partners is a trans person, 
because they are still in a 
situation the trans person 
can’t change their birth 
certificate,” she said.
“Yes, like my marriage 
with my wife Penny.”
Senator Rice met and mar-
ried her wife of more than 
30 years while Penny was 
still living as a man.

Senator sends LGBTIQ Australia 
a Valentine
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A third of voters who 
backed Barnaby Joyce in 
December’s byelection 
have deserted the be-
sieged Deputy Prime Min-
ister, according to the first 
poll since his affair spilled 
into the public and trig-
gered a political firestorm 
in Canberra.
And almost 50 per cent of 
respondents in Mr Joyce’s 
electorate think their MP 
should move to the back-
bench or resign from Par-
liament altogether, as the 
repercussions from his 
personal crisis hit home.
But rusted-on support-
ers of the Nationals lead-
er are standing by their 
man, with one in four New 
England voters telling a 
ReachTEL poll commis-
sioned by Fairfax Media 
that they are “more likely” 
to vote for Mr Joyce now 
they know about his affair 
with former staffer Vikki 
Campion. 
Mr Joyce is sitting on a 
primary vote of 43 per 
cent - compared to 65 per 
cent at the December 2 
byelection - according to 
the poll of 1206 residents 
taken on Tuesday night.
Part of that decline is like-
ly to be a correction, but 
it is well below the 52.3 
per cent primary vote Mr 
Joyce recorded when he 
defeated popular former 
independent MP Tony 
Windsor in 2016.
Overall, 40 per cent of New 
England respondents said 
they were less inclined to 
vote for Mr Joyce given 
the revelations about his 
private life. The same pro-
portion said they would 
have been less likely to 
vote for Mr Joyce had 
they had know the details 
before last year’s byelec-
tion.
Men were more likely to 
abandon the Deputy Prime 
Minister than women, while 
women were more likely 
to say the affair would not 
change their vote. Twice as 
many older voters viewed 
the affair positively, while 

a majority of 18-34 year 
olds said they were less 
likely to vote for Mr Joyce 
as a result.
Among those who sig-
nalled they would still give 
Mr Joyce their primary 
vote today, 46 per cent 
said the affair would make 
no difference to their deci-
sion, and 45 per cent said 
it actually made them more 
likely to back him.
Forgiveness of Mr Joyce 
would likely be higher in 
his electorate, which he 
has held since 2013, than 
in other parts of the coun-
try, where he is a less pop-
ular figure.
Rumours of Mr Joyce’s 
infidelity and forthcoming 
child were widespread in 
the electorate prior to the 
byelection, but confirma-
tion of the details - along 
with saturation media 
coverage - has intensified 
community division in the 
regional seat.
Many Tamworth residents 
who spoke to Fairfax Me-
dia on Peel Street this 
week praised the Nation-
als leader as a hard-work-
ing representative of re-
gional Australia and New 
England. According to the 
ReachTEL poll, 45.3 per 
cent of voters in the seat 
want Mr Joyce to remain 
as party leader and deputy 
PM.
But 26.7 per cent said Mr 
Joyce should move to the 
backbench, and another 
20.5 per cent said he 
should quit Parliament al-
together, with 7.5 per cent 
undecided.
The poll found it would 
make almost no difference 
to the Nationals primary 
vote if Mr Windsor stood 
for the seat or not. Based 
on stated preferences, the 
party would hold the seat 
52-48 against Mr Windsor 
if an election were held to-
day.
Hundreds of kilometres 
away in Canberra, the 
tide turned in favour of 
Mr Joyce surviving as 
Nationals leader, with his 

Poll shows a third of voters who backed Barnaby 
Joyce last December have now deserted him 
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deputy Bridget McKenzie 
on Wednesday giving a 
“rolled gold guarantee” 
her boss won’t be dumped, 
and other ministers lining 
up to insist the caravan 
should now move on.

Companies and individu-
als who share revenge 
porn will face hefty finds 
under legislation which 
has cleared the senate.
Matt Coughlan
Laws against so-called re-
venge porn have passed 
the Senate, with penalties 
of up to $525,000 for cor-
porations and $105,000 for 
individuals set to be intro-
duced for the non-consen-
sual sharing of intimate 
images.
Liberal Democrat senator 
David Leyonhjelm unsuc-
cessfully tried to amend 
to the bill, to remove draw-
ings, paintings or sketches 
from its reach.
The NSW crossbencher 
said the legislation would 
have absurd unintended 
consequences.
“If I posted a picture or a 
drawing of President Don-
ald Trump urinating in Cen-
tral Park, I shouldn’t face 
a $100,000 fine,” Senator 
Leyonhjelm earlier told 
parliament on Wednesday.
Communications Minis-
ter Mitch Fifield said there 
were exemptions for satire 
and parody.
He said provisions relating 
to media other than photos 
and videos were intended 
to target “morph-porn” and 
fake pornographic videos 
known as “deep fakes”.
Senator Leyonhjelm said 
17-year-olds could be pe-
nalised for sharing images 
of each other which were 
not necessarily porno-
graphic, including a “nose-
picking contest”.
But Senator Fifield couldn’t 
imagine that circumstance 
drawing a penalty, saying 
an ordinary, reasonable 

person would have to find 
it inappropriate and lodge 
a complaint.
The legislation has sup-
port from across the politi-
cal divide, but Labor said it 
didn’t go far enough.
“The non-consensual shar-
ing of intimate images is 
exploitative, it’s humiliat-
ing and it’s a very damag-
ing form of abuse. It needs 
to be treated as such,” 
Labor senator Deb O’Neill 
said.
The Nick Xenophon Team, 
with the support of the 
opposition, the Greens, 
passed an amendment 
making revenge porn a 
criminal offence.
But those changes are set 
to be opposed when the 
bill goes to the House of 
Representatives.
Senator Fifield, who argued 
revenge porn is already 
covered by existing state 
and federal laws, urged his 
fellow senators not to de-
lay setting up the civil re-
gime if the bill returned to 
the upper house amended.
One Nation leader Pauline 
Hanson said the legislation 
was long overdue, coming 
almost a decade after fake 
nude photos of her were 
published on the front 
page of newspapers.
Under the civil penalty re-
gime, a victim or someone 
authorised to act on their 
behalf could complain to 
the eSafety Commissioner.
The commissioner could 
then act swiftly - armed 
with the hefty penalties for 
perpetrators, social me-
dia services and content 
hosts - to have the images 
removed and to limit any 
further sharing.

Revenge porn bill pass-
es Senate

That was despite ongoing 
agitation from a handful of 
Nationals MPs, including 
Queensland backbencher 
Ken O’Dowd, and Labor 
continuing to pummel Mr 
Joyce in Question Time.

Australia needs to in-
crease its military self-
reliance so that it can 
approach China from “a 
position of strength” and 
prepare for the possibil-
ity that the rising power 
could go to war with the 
United States, new Liberal 
senator Jim Molan has 
said.
The retired army major-
general used his maiden 
speech to the Senate on 
Wednesday to stake out 
his position as a defence 
hawk, calling for long-
term investment in mili-
tary readiness and linked 
his call specifically to 
China’s challenge to a US 
that is in “relative decline” 
in defence terms.
Australia should increase 
its military self-reliance 
so that it can approach 
China from a position of 
strength, new Liberal sen-
ator Jim Molan said in his 
maiden speech.
And he took a swipe 
against other US allies in 
Europe and Asia - appar-
ently singling out Japan 
and South Korea - for 
under-investing in their 
militaries.
Senator Molan, who 
served as chief of op-
erations in the coalition 
headquarters in Iraq in 
2004, made headlines last 
week when Greens sena-
tor Adam Bandt suggest-
ed he might have commit-
ted war crimes but backed 
down, acknowledged he 
was wrong and apolo-
gised after Senator Molan 
threatened legal action. 
Senator Molan stressed 
war with China was not in-
evitable, though historical 
precedent showed there 
was a clear risk. He said 
Australia should welcome 
China’s rise.
“But we … should welcome 
China from a position of 
strength,” he said.
Citing Australia’s recent 
foreign policy white paper, 
he said China was a rising 
power that was challeng-
ing a status quo power, 
the United States, in Aus-

tralia’s neighbourhood.
 “I am reminded by com-
mentators that some 16 
times since the 1500s, a 
status quo power has been 
overtaken by a rising pow-
er and war has resulted 
on 12 of those occasions. 
Twelve of 16 times is not 
good odds and requires 
prudent policy,” he said.
Senator Molan said the US 
was in decline because 
of “16 years of war, eight 
years of President Obama 
and seven years of crip-
pling sequestration”.
That meant the US could 
not come to the aid of all 
its allies in all situations. 
But “many US allies, from 
the Baltic around the world 
to the Sea of Japan, seem 
to have retreated into 
complacent dependency, 
based on the myth of in-
finite US power and re-
solve, as a reason for un-
derinvesting in their own 
defence self-reliance”, he 
said.
“My view is that we need 
to increase our self-reli-
ance to manage strategic 
uncertainty through in-
creased readiness, pre-
paredness and all-round 
adaptability.”
He said he did not expect 
an immediate Defence 
budget hike. But govern-
ments should be more 
open with Australians 
about strategic risks, in-
cluding stating “what they 
consider the next war is 
going to be” and how Aus-
tralia would win it.
Senator Molan, who 
helped design the Coali-
tion’s border protection 
policies before the Abbott 
government came to of-
fice, called for a lower mi-
gration intake.
“I am concerned that the 
level of legal migration, 
now that we control our 
borders, is in excess of 
the capacity for our cities 
to absorb, both culturally 
or in terms of infrastruc-
ture,” he said. “We are ap-
proaching limits on this, 
if we have not already ex-
ceeded them.”

In maiden speech, Jim Molan warns of 
China war risk, calls for Defence boost
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