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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

السلطة تندد خبطة واشنطن لـ »دولة يف غزة« وقيادة بديلة

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

أمس  دولة   41 ناقشت 
االول، خطة لبنان اخلمسية 
يف  املسلحة  قواته  لدعم 
حضور  يف   2 روما-  مؤمتر 
سعد  احلكومة  رئيس 
العام  واألمني  احلريري 
أنطونيو  املتحدة  لألمم 
غوترييش ورئيس احلكومة 
اإليطالية مسيمو جنتيلوني 
األوروبي  االحتاد  وممثلي 
بدا  فيما  »الناتو«،  وحلف 
التزم  لبنان  أن  واضحًا 
»مناقشة  املقابل  يف 
الوطين  للدفاع  اسرتاتيجيا 
ليتم يف إطارها متكني هذه 
على  احلفاظ  من  القوات 
األمن واالستقرار«، إضافة 
مزيد  إرسال  التزامه  إىل 
اللبناني  اجليش  جنود  من 
وتأكيده  اجلنوب،  إىل 
منوذجي  فوج  نشر  »نيته 

»روما 2« تظاهرة دولية لدعم القوات املسلحة اللبنانية 
واحلريري يلتزم حبث اسرتاتيجيا الدفاع

فيه«.
كلمته  يف  احلريري  وأكد 
يف افتتاح املؤمتر يف مقر 
اإليطالية،  اخلارجية  وزارة 
بكل  حكومته  التزام 

النأي  سياسة  مكوناتها، 
صراعات  )من  بالنفس« 
اليت  وحروبها(  املنطقة 
هي مطلب مالزم للمواقف 
الوضع  حيال  الدولية 

التتمة صفحة 31

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

ايلي واالختصاص..  والكفاءة 
0412  224  604 على الرقم: 

استمرار  وإزاء  اللبناني 

حممود  الرئيس  أن  علم 
»جمرد  رفض  عباس 
اليت  الدعوة  قراءة« 
املتحدة  الواليات  وجهتها 
الفلسطينية  السلطة  إىل 
اجتماع  يف  للمشاركة 
غزة«  »إنقاذ  لـ  واشنطن 
االربعاء، يف وقت اعتربت 
هد  يمُ االجتماع  أن  السلطة 
القرن«  »صفقة  لتطبيق 
األمريكية الرامية إىل إقامة 
غزة  قطاع  مركزها  دولة 
الغربية  الضفة  من  وأجزاء 
بديلة.  قيادة  وإجياد 
أعلنت حركة  مبوازاة ذلك، 
»أمسكت  أنها  »محاس« 
قضية  يف  خيط«  طرَف 
رئيس  موكب  استهداف 
الوطين  التوافق  حكومة 
احلمد  رامي  الفلسطينية 

اهلل.
اجتماع  السلطة  وقاطعت 

إليه  دعا  الذي  واشنطن 
دونالد  الرئيس  صهر 
ومستشاره  ترامب 
كوشنري،  جاريد  اخلاص 
لعملية  اخلاص  واملبعوث 
غرينبالت،  السالم جيسون 
وحضره ممثلون عن اللجنة 
واالحتاد  الدولية،  الرباعية 
دول  وسبع  األوروبي، 
كوشنري  وقّدم  عربية. 
مفصاًل  شرحًا  االجتماع  يف 

اإلنسانية  األوضاع  عن 
ساعتني  استغرق  غزة  يف 
خالله  وأمُقرت  كاملتني، 
سلسلة مشاريع حيوية يف 
غزة، خصوصًا يف قطاعات 
واجملاري.  واملياه  الطاقة 
»رويرتز«  وكالة  ونقلت 
بارز  أمريكي  مسؤول  عن 
من  أن  على  تشديده 

التفاصيل صفحة 31

لندن تفرض حزمة 
عقوبات ملوسكو: »حرب« 
ديبلوماسية - اقتصادية

التفاصيل صفحة 31

حتذير دولي من 
»معارك طاحنة« يف 

سورية

باولو جنتيلوني بني غوترييش والحريري خالل مؤتمر دعم الجيش اللبناني )أ ب(
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لـبنانيات
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العماد  اجلمهورية  رئيس  دعا 
البنك  رئيس  عون  ميشال 
االوروبي العادة االعمار والتنمية 
خالل  يف  شاكرابارتي،  سوما 
اخلميس  االول  امس  استقباله 
يف قصر بعبدا، اىل »املساهمة 
لبنان  اعدها  اليت  املشاريع  يف 
العامة،  اخلدمات  قطاع  لتحسني 
الطرق  شبكات  تأهيل  سيما  ال 
احلريري  رفيق  ومطار  واملرافئ 
القطاعني  اىل  اضافة  الدولي، 
واشار  والتعليمي«.  الطيب 
ايضا  االهتمام  »ضرورة  اىل 
بعدما  سيما  ال  الطاقة،  بقطاع 
اطلق لبنان مؤخرا آلية التنقيب 
مياهه  يف  والغاز  النفط  عن 

االقليمية«.
على  عون  الرئيس  شدد  واذ 
لدعم  املقررة  املؤمترات  »اهمية 
لبنان، اليت بدأ اوهلا اليوم يف 
والقوات  اجليش  لدعم  روما 
والذي  اللبنانية  املسلحة 
لدعم  »سيدر«  مؤمتر  سيليه 
باريس  يف  اللبناني  االقتصاد 
لالهتمام  بروكسل  ومؤمتر 
بالنازحني السوريني«، لفت اىل 
التداعيات  تركته  الذي  »العبء 
واالجتماعية  االقتصادية 
والرتبوية والصحية على الوضع 

العام يف لبنان«.
اجلمهورية  رئيس  وشرح 
حتى  حتقق  »ما  لشاكرابارتي 
يف  اصالحية  مشاريع  من  االن 
واقرار  الفساد  وحماربة  لبنان 
على  والرتكيز  املوازنة  قانون 
من  بدال  املنتج  االقتصاد 
مربزا  الريعي«،  االقتصاد 
قانون  تطبيق  »اهمية  خصوصا 
العام  القطاعني  بني  الشراكة 
جزءا  يشكل  الذي  واخلاص، 
النهوض  خطة  من  اساسيا 
داعيا  البالد«،  يف  االقتصادية 
االعمار  العادة  االوروبي  البنك 
والتنمية اىل »زيادة استثماراته 
وحتفيز القطاع اخلاص على ذلك، 
اضافة اىل املساعدة يف حل ازمة 
االسكان، خصوصا ان اهلدف من 
القروض االسكانية هو مساعدة 
واكد  احملدود«.  الدخل  ذوي 
»ستكون للبنان خطة اقتصادية 
تعرض  عملية  ومقرتحات  جديدة 
على الدول واملنظمات املشاركة 

يف مؤمتر »سيدر«.
شاكرابارتي

اشاد  شاكرابارتي  وكان 
الرئيس  لعبه  الذي  ب«الدور 
عون يف حتقيق املصاحلة الوطنية 
واداراته احلكيمة لشؤون البالد«، 
واضعا »امكانات البنك االوروبي 
العادة االعمار والتنمية ملساعدة 
النهوض  خطة  تطبيق  لبنان يف 

االقتصادي«.
الرئيس  شاكرابارتي  وابلغ 
صدد  يف  »البنك  ان  عون 
بريوت  يف  مكتبه  تعزيز 
للدولة  اخلدمات  افضل  لتقديم 
اللبنانية، ال سيما بعد االجراءات 
املشجعة اليت اختذت يف سياق 
واصفا  املعتمدة«،  االصالحات 
دول  بني  ب«اجلوهرة  لبنان 

املنطقة«.
اللقاء، اعرب شاكرابارتي  وبعد 
يف تصريح للصحافيني، فقال: 
»سعدت كثريا بوجودي يف لبنان، 
كرئيس  االوىل  للمرة  وذلك 
االعمار  العادة  االوروبي  للبنك 
والتنمية، ومنذ ان اصبح لبنان 
اعماله  ويف  البنك  يف  مساهما 
املنصرمة«.  السنة  البلد  داخل 
وأكد ان »لبنان مهم جدا للبنك 
النه  ليس  الدولي،  وللمجتمع 
يلعب دورا اساسيا يف استقرار 
املنطقة فحسب، بل النه يشكل 
الوطنية.  للمصاحلة  مثاال  ايضا 
اليوم  حبث  حمور  كان  ما  وهذا 
سيما  ال  اجلمهورية،  رئيس  مع 
احلكومة  مع  به  يقوم  ما  جلهة 
لتثبيت هذه املصاحلة والتوافق 

بني اللبنانيني«.
اضاف: »لدى لبنان قدرة هائلة 
يتمتع  ما  خالل  من  النمو  على 
به من ثقافة املساهمة، وقطاع 
خاص حيوي معروف عنه، ليس 
يف  بل  فحسب،  الداخل  يف 
ان هناك  واعتقد  ايضا.  اخلارج 
عليه  البناء  ميكن  الذي  الكثري 
خطة  البنك  لدى  املستقبل.  يف 
للحكومة،  متويلية  استثمارية 
ونتطلع اىل مؤمتر باريس لتقديم 

مساهمتنا فيها«.
بعض  امتمنا  »لقد  وتابع: 
صغري  فريق  لدينا  الرتتيبات، 
كما  عدده،  سيزداد  لبنان  يف 
بريوت.  يف  مكتب  لنا  سيكون 
اتفاقيتني  سنوقع  واليوم، 
ماليتني، واتوقع ان يكون امامنا 
القطاع  اكثر يف  للعمل  امكانية 
تقديم  اىل  باالضافة  املصريف، 
الصغرية  للمؤسسات  الدعم 
واملتوسطة احلجم. كذلك، اتوقع 
بعض  يف  اكثر  بقوة  نعمل  ان 
حتديات،  تواجه  اليت  القطاعات 
سبيل  على  الطاقة  كقطاع 
املثال، ال سيما يف جمال توليد 
اتوقع  كما  الرياح،  من  الطاقة 
اخرى،  مشاريع  على  نعمل  ان 
كالبنية التحتية اليت تعترب حاجة 
اساسية لتنمية البلد وللسوق يف 
آن. واعتقد انه ميكننا ان نعمل 

عون دعا البنك االوروبي لـ »املساهمة يف مشاريع 
حتسني قطاع اخلدمات العامة«

 شاكرابارتي: لبنان قد حيظى باملوقع املتقدم يف استثماراتنا

القطاعني  مع  بالشراكة  اكثر 
يف  سيما  ال  واخلاص،  العام 
ذلك.  يرعى  الذي  القانون  ظل 
واخريا، بالنسبة ملشروع انابيب 
ان  اود  املستقبل،  يف  النفط 
اعرب عن الرغبة يف ان تكون لنا 
اخلدمات  جمال  يف  املساهمات 
الصغرية  للشركات  االستشارية 
واملتوسطة احلجم، ال سيما وان 
حباجة  ستكون  الشركات  هذه 
للدعم يف مساعدة االقتصاد«.

بانين  القول  »علي  واردف: 
وكغريي من املراقبني الدوليني، 
به  يقوم  ما  اىل  باحرتام  ننظر 
لبنان يف جمال استيعاب ازمات 
قضية  يف  سيما  ال  املنطقة، 
عدد  يتدفق  الذين  النازحني 
كبري منهم اىل اراضيه. واعتقد 
متقدمة  مقاربة  يقدم  لبنان  ان 
الذي  العدد  هذا  الستيعاب 
اخلدمات  على  ضغطا  يشكل 
العامة فيه، باالضافة اىل املياه 
واملياه املبتذلة والنقل العام.. 
مبساعدة  نرغب  حنن  لذلك، 
اجملتمع املضيف كما النازح على 
يعمل  الذي  فالبنك،  سواء.  حد 
منطقة  يف  سنوات  مخس  منذ 
قام  املتوسط،  االبيض  البحر 
مليارات   7 حبواىل  باستثمارات 
 170 اىل  باالضافة  يورو، 
مشروع، وميكن ان حيظى لبنان 
باملوقع املتقدم يف استثماراتنا 

يف املنطقة«.
رئيس الجامعة اللبنانية

عون  الرئيس  عرض  ذلك،  اىل 
اللبنانية  اجلامعة  رئيس  مع 
اوضاع  ايوب  فؤاد  الربوفسور 
اجلامعة والكادر التعليمي فيها.

منتدى الشرق للتعددية
وفدا  عون،  الرئيس  واستقبل 
للتعددية«  الشرق  »منتدى  من 
الفرد  كميل  الدكتور  برئاسة 
الرئيس  نائب  ضم،  مشعون، 
السر غسان  امني  عادل حنني، 
انطوان  العام  االمني  رستم، 
وديع  املال  وامني  قالجييان 

مارون.
شمعون

مشعون  الدكتور  واطلع 

مصافحة بني الرئيس عون وشاكرابارتي

اجلمهورية  رئيس  اطلع 
يقوم  اليت  »النشاطات  على 
الهدافه  وفقا  املنتدى  بها 
احملددة، واملستقاة من مواقف 
اهمية  حول  عون  الرئيس 
الشرق  يف  املسيحي  الوجود 
حتقيقا  يبذهلا  اليت  واجلهود 
هلذا اهلدف وجلعل لبنان مركزا 
واالديان  احلضارات  حلوار 

واالعراق«.
»املنتدى يعمل  ان  ولفت اىل 
االجتماعي  النموذج  ابراز  على 
الشرقي التعددي الفريد الرائد 
عرب التاريخ، وتأمني استمرارية 
احلضور املسيحي يف الشرق«، 
مشريا اىل ان »املنتدى يعمل 
حج  وتشجيع  تنظيم  على 
الشرق  اىل  الغرب  مسيحي 
اىل  اضافة  كبرية،  باعداد 
تنموية  مشاريع  يف  املشاركة 
العالقات  وشبك  واقتصادية 
التنظيمية  باالساليب  الدولية 

والديبلوماسية وتوظيفها«.
يف  االديان  »حوار  أن  ورأى 
تعزيز  اىل  يؤدي  الشرق، 
الشرقي  االجتماعي  النموذج 
الفريد«، معتربا ان »املغرتبني 
االجتماعي  النسيج  من  جزء 
ورواد  شركاء  وهم  الشرقي 

يف نشاطاته«.
بعمل  عون  الرئيس  ونوه 
»الدور  على  مؤكدا  املنتدى، 
الشرق  يف  املسيحي  الريادي 
اىل  الفتا  التعددية«،  واهمية 
»ضرورة التنبه اىل ما حياك ضد 
دول املنطقة من مؤامرات، ال 
سيما جلهة تقسيمها واستهداف 

االقليات فيها«.
املطران شارل مراد

مطران  بعبدا،  قصر  ويف 
املنتخب  الكاثوليك  السريان 
للدائرة البطريركية اخلوراسقف 
وفد،  رأس  على  مراد  شارل 
وجه دعوة للرئيس عون حلضور 
مبناسبة  االحتفالي  القداس 
سيامته يوم السبت 14 نيسان 
سيدة  كاتدرائية  يف  املقبل 
الكاثوليك  للسريان  البشارة 

يف املتحف - بريوت.

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  أعربت 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
مبقرها يف حارة حريك، برئاسة 
»مجيل  عن  رعد،  حممد  النائب 
عرفانها وتقديرها لألم وللمعلم 
يف  املصادفني  عيديهما  يف 
والعشرين  واحلادي  التاسع 
عام«.  كل  الشهر يف  هذا  من 
وفاء  ب«حتية  إليهما  وتوجهت 
اليت  النبيلة  الرسالية  للمهمة 
يضطلعان بها معا، وهي تربية 
االنسان الذي ميثل حمور احلياة 
مبدية  العامل«،  يف  االنسانية 
بالشهيدات  »الوافر  اعتزازها 
وبأبنائهما  منهما  والشهداء 
الشهداء الذين قضوا يف سبيل 
ودفع  ومحايته  الوطن  حترر 
أرضه  عن  والتهديدات  املخاطر 

وشعبه«.
ثم توجهت اىل »أرض فلسطني 
اآلتي،  اآلذاري  يومها  يف 
للشعب  ودعم  تضامن  بتحية 
ضد  املنتفض  الفلسطيين 
ارهاب العدو وجرائمه املتواصلة 
ضد االنسانية«، مؤكدة وقوفها 
حلقه  ومساندتها  »الدائم 
مقاومة  واملشروع يف  الطبيعي 

االحتالل وتقرير املصري«.
وأشارت الكتلة اىل أنها »تتابع 
باهتمام كبري، سياق التحركات 
اليت  واالنشطة  واجملريات 
تشهدها البالد يف هذه الفرتة، 
االستحقاق  ليوم  حتضريا 
يف  املقرر  النيابي  االنتخابي 
السادس من شهر أيار املقبل«، 
النتائج يف  »تكشف  أن  مرجحة 
ضوء اعتماد النظام النسيب عن 
متثيل جديد يف اجمللس النيابي 
أكثر صحة وتعبريا عن مكونات 

الشعب اللبناني وتطلعاته«.
»ترقب  أنها  اىل  ولفتت 
االمنية  القضية  جمريات  بدقة 
شغلت  اليت  والقضائية 
املاضية  االيام  خالل  اللبنانيني 
تزال  ال  عدة  التباسات  وأثارت 
ومطمئنة  مقنعة  اجابات  تنتظر 
لبنان«،  يف  العدالة  سري  حول 

»جالء  على  حرصها  عن  معربة 
كامل احلقيقة«، متجنبة »املزايدة 
اليت  القضية  هذه  مقاربة  يف 
وامنية  قانونية  مقاربة  تقتضي 
على  لتبين  ومنصفة  دقيقة 
من  آملة  مقتضاه«،  الشيء 
التسييس  »حتاشي  اجلميع 
حق  ذي  كل  ليصل  والتدخالت 
أو  مواربة  أي  دون  حقه  اىل 

توضيب«.
جملس  دعوتها  الكتلة  وجددت 
احرتام  »وجوب  اىل  الوزراء 
اخلدمة  جملس  مباريات  نتائج 
مراسيم  واصدار  املدنية 
وفق  فيها،  للفائزين  التعيني 
معتربة  الدستورية«،  االصول 
االستنسابي  »التعطيل  أن 
للنتائج من شأنه أن يزعزع ثقة 
املواطنني باالدارة وأن يقوض 
معنية  رقابية  مؤسسة  عمل 
مللء  الكفاءة  اصحاب  باختيار 
الشاغرة«،  االدارية  املواقع 
مطالبة جملس الوزراء ب«الوقف 
خارج  من  توظيف  الي  احلاسم 
اخلدمة املدنية منعا للهدر ومحاية 
يف  النتاجيتها  وتفعيال  لالدارة 
واالدارات  الوزارات  من  أي 

الرمسية«.
»املسؤولني  وطالبت 
واملعنيني، بوجوب التوصل اىل 
معاجلة سريعة وعملية ومنصفه 
لتقديم خدمات الكهرباء يف كل 
تضع  والضاحية  اجلنوب  من 
يعيشها  اليت  للمأساة  حدا 
العاملني  وتنصف  املواطنون، 
الرواتب  بانقطاع  املهددين 

والضمانات«.
ورأت أن »التخبط الذي تعانيه 
االدارة االمريكية وما ينتج عنه 
نشهدها  سلبية  تداعيات  من 
يف  ومكان  جمال  من  اكثر  يف 
اليقظة  وجوب  يستلزم  العامل، 
واحلذر من مشاريع ودور أمريكا 
فلسطني  جتاه قضية  العدواني 
واملنطقة، ويؤكد ضرورة التوحد 
والتماسك يف مواجهة التحديات 

ملصلحة منطقتنا وبلدانها«. 

الوفاء للمقاومة:نتائج االنتخابات يف ضوء 
النسبية ستكشف متثيال أكثر صحة

»القوات  حزب  رئيس  استنكر   
»أشد  جعجع  مسري  اللبنانية« 
رئيس  اغتيال  حماولة  اإلستنكار 
رامي  الفلسطيين  الوزراء 
احلمداهلل«، وقال يف بيان: »إن 
هذه العملية ال تعدو كونها حماولة 
الوطنية  املصاحلة  مسار  لضرب 
وتفريغها  وجتميدها  الفلسطينية 
دون  واحلؤول  مضامينها  من 

املطلوب.  بالشكل  استكماهلا 
اإلخوة  على  أمتنى  هنا  من 
الفلسطينيني إىل أي فئة انتموا، 
البعض  بعضهم  على  اإللتفاف 
الوصول  أجل  من  والتعاون 
الفلسطيين  القرار  وحدة  إىل 
على  القادر  الوحيد  املعرب  وهو 
الفلسطيين  الشعب  آمال  حتقيق 

وتطلعاته يف كل ما جيري«. 

جعجع: حماولة اغتيال احلمداهلل 
هدفها ضرب مسار املصاحلة

العماد  اجلمهورية  رئيس  تقبل 
السيدة  وعقيلته  عون  ميشال 
ناديا الشامي والنائب آالن عون 
جوزيف  بوفاة  التعازي  والعائلة 
توفيق عون والد النائب عون يف 
للموارنة  جرجس  مار  كاتدرائية 

رئيس اجلمهورية والعائلة يتقبلون 
التعازي جبوزف عون يف مار جرجس

الدفن،  قبل  بريوت،  وسط  يف 
نفسه  لراحة  بالصالة  واحتفل 
الرابعة من بعد ظهر  امس  عند 
الكاتدرائية،  يف  اخلميس  االول 
مدافن  الثرى يف  يوارى يف  ثم 

العائلة يف حارة حريك.
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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..

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 آذار

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(  بـ2،99 $

زيـت زيـنة )20 ليرتا(  بـ 38 $

بـطيخ بـدون بذر )1 كلغ(  بـ 0،79 $

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

سـميد  )1 كـلغ( بـ 0،99 $
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مدير مكتب ملبورن:
 مـيالد اسـحق

 ،2 روما  مؤمتر  أعمال  افتتحت 
الدعم  جمموعة  تنظمه  الذي 
وزارة  مقر  يف  للبنان  الدولية 
اخلارجية والتعاون الدولي، عند 
االول  امس  عصر  من  الثالثة 
بتوقيت روما، يف حضور االمني 
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام 
غوترييس، رئيس وزراء إيطاليا 
جملس  رئيس  جنتليوني،  باولو 
والوفد  احلريري  سعد  الوزراء 
وزير  يضم  الذي  املرافق، 
الدفاع الوطين يعقوب الصراف، 
والبلديات  الداخلية  وزير 
اخلارجية  وزير  املشنوق،  نهاد 
قائد  باسيل،  جربان  واملغرتبني 
عون،  جوزاف  العماد  اجليش 
املدير العام لقوى االمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان، املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
دولة مشاركة   41 وممثلني عن 

إضافة إىل الناتو.
الفانو

يف مستهل املؤمتر، حتدث وزير 
اخلارجية االيطالي أجنلينو الفانو 
فقال: »دولة الرئيس جنتليوني، 
حضرة  احلريري،  الرئيس  دولة 
املتحدة  لالمم  العام  االمني 
غوترييس، ايها الزمالء األعزاء، 
لقد  والسادة،  السيدات  أيها 
وزارة  استضافة  شرف  أعطيت 
اخلارجية لالجتماع الوزاري الثاني 
اللبنانية. إن  لدعم قوات األمن 
استمرارية  هي  اليوم  جلسة 
متوز  يف  معا  بدأناه  اللتزام 
من  كل  ترأس  عندما   ،2014
فيديريكا  آنذاك  اخلارجية  وزيرة 
موغرييين ووزيرة الدفاع روبرتا 
بينوتي يف هذه القاعة االجتماع 
الوزاري األول لدعم قوى األمن 

الداخلي اللبناني«.
بني  العالقة  »إن  أضاف: 
األبيض  البحر  ومنطقة  أوروبا 
بها  وخيربنا  واضحة،  املتوسط 
وتذكرنا  واجلغرافيا،  التاريخ 
كانت  لقد  أيضا:  األساطري  بها 
»أوروبا«،  امسها  اليونانية  آهلة 
وهي لبنانية من صور. ويف هذا 
أخرى،  حكاية  وأذكر  الصدد، 
اللبنانية،  األهلية  احلرب  خالل 
للثقافة  اإليطالي  املعهد  استمر 
املدينة  يف  بالعمل  بريوت  يف 
اجلزء  يف  واحد  قسمني:  مع 
اجلزء  يف  واآلخر  الشرقي، 
وجودهما  ساعد  وقد  الغربي. 

ثقافة  على  احلفاظ  املتباين يف 
مقسمة.  بريوت  حية يف  احلوار 
قوات  فإن  نفسها،  وللقيم 
السالم  لصاحل  تعمل  اليونيفيل 
الثقافات  احرتام  مع  واألمن 
للسكان  املختلفة  واحلساسيات 
كما  الواقع،  ويف  احملليني. 
الثاني  بولس  يوحنا  البابا  قال 
من  أكثر  لبنان  إن  مرة  ذات 
تعددية  ورسالة  رسالة،  جمرد 
وهويات  وثقافات  »ألديان 
خمتلفة تتعايش جنبا إىل جنب، 
السياسة  هلا  تروج  رسالة  انه 
اخلارجية اإليطالية وتدافع عنها، 
ليس فقط يف لبنان، بل يف كل 

أحناء البحر األبيض املتوسط«.
مواجهة  هو  هدفنا  »إن  وتابع: 
املستقطبة،  الفصائل  منطق 
واأليديولوجيات اخلالفية، وتعزيز 
فضائل احلوار والوساطة. وبهذه 
الروح نود اليوم أن نعيد التأكيد 
على أقوى دعم ممكن للمؤسسات 
ليس  سنعمل  كما  اللبنانية. 
للحدود،  الفعالة  للمراقبة  فقط 
املواطنني  العطاء  أيضا  ولكن 
اللبنانيني الشعور باألمن والثقة 
يف املؤسسات، هذا يعين أيضا 
تعزيز قوات األمن واملؤسسات 
هذا  وجعل  لبنان،  يف  العاملة 
عدوانية  تأثري  عن  مبنأى  البلد 
احلكومية،  غري  الفاعلة  اجلهات 
وهذا  اإلقليمية،  األزمات  وعن 
خالل  من  افضل  بشكل  يتحقق 
للحكومة  واسع  تأييد  ضمان 
سلطتها  وبسط  األمن  لتوطيد 

على كل الرتاب الوطين«.
وختم: »إن حتقيق النجاح الجتماع 
التزام اجملتمع  اليوم حيتاج اىل 
الدولي بأسره، وقبل كل شيء: 
احلكومة اللبنانية وجمموعة لبنان 
واألمم   ،)ISG( الدولي  للدعم 
العام  األمني  وأشكر  املتحدة، 
ملوافقته  جوترييس  السيد 
هذا  رئاسة  يف  املشاركة  على 
أن  لي  لشرف  انه  االجتماع. 
الكلمة  أعطي  وأن  هنا،  أكون 
سعد  اللبناني  الوزراء  لرئيس 

احلريري«.
الحريري

احلريري  الرئيس  حتدث  ثم 
وقال:«إنه  لبنان  كلمة  فالقى 
لشرف عظيم بالنسبة الي واىل 
تستضيفنا  أن  املرافق  الوفد 
روما لعقد هذا املؤمتر. أشكركم 

احلريري يف افتتاح روما 2: مصلحتنا احلفاظ على اإلمجاع الدولي
 غوترييس: لتعزيز دولة القانون واحملاسبة.. جنتليوني: رسالة تضامن دولي مع لبنان

الرئيس الحريري متوسطا املشاركني يف مؤتمر روما 2 
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جنتيلوني  الوزراء  رئيس 
عقد  واللتزامكم  الستضافتنا 
أشكرك،  كما  املؤمتر.  هذا 
سيادة األمني العام على عملكم 
املتحدة  االمم  جلعل  املستمر 
واشكر  جانبنا.  إىل  دائما  تقف 
اجملتمعني  دولة  ال41  ممثلي 
دليل  وجودكم  إن  اليوم.  هنا 
واضح على األهمية اليت تولونها 
وهو  لبنان،  واستقرار  ألمن 
أيضا اعرتاف بالدور الذي يلعبه 
منطقتنا.  يف  باالستقرار  لبنان 
بناء  وهو دليل على احلاجة إىل 
املؤسسات األمنية للدولة، اليت 
هي املدافعة الوحيدة عن سيادة 

لبنان«.
اللبنانية  احلكومة  »إن  أضاف: 
تدرك أنها تتمتع بلحظة استثنائية 
الدوليني،  والدعم  اإلمجاع  من 
ونعترب أن من مصلحتنا الوطنية 
احلفاظ على هذا اإلمجاع الدولي 
ملتزمون  حنن  ولذلك  هو،  كما 
اإلطار.  هذا  يف  بدورنا  القيام 
اجلمهورية  رئيس  أعلن  لقد 
اللبنانية العماد ميشال عون قبل 
مناقشة  ستتم  أنه  أيام،  ثالثة 
يف  الوطين  الدفاع  اسرتاتيجية 
أعقاب االنتخابات التشريعية يف 
أيار املقبل. وأنا أنضم إىل دعوة 
الدولي  للمجتمع  عون  الرئيس 
لدعم القوات املسلحة اللبنانية، 
االضطالع  من  متكينها  أجل  من 
األمن  على  احلفاظ  يف  بواجبها 
السرتاتيجية  وفقا  واالستقرار، 
التزمنا  لقد  الوطين.  الدفاع 
وقواتنا  جيشنا  يف  االستثمار 
اجلديدة.  موازنتنا  يف  األمنية 
والتزامكم،  وبدعمكم  ومعا، 
حلماية  قوية  شراكة  بناء  ميكننا 

مؤسسات الدولة اللبنانية«.
حكوميت  أولوية  »إن  وتابع: 
األمن  من  فعالة  حلقة  خلق  هي 
والتوظيف  والنمو  واالستقرار 
ومؤمتر  واللبنانيني.  للبنان 
حنو  أوىل  خطوة  هو   2 روما 
مؤمترا  وسيتبعه  ذلك،  حتقيق 
والواقع  وبروكسل.   »CEDRE«
شرطان  واألمن  االستقرار  أن 
االقتصادي  للنمو  أساسيان 
األول  كانون   5 واالزدهار. يف 
احلكومة  التزمت  املنصرم، 
سياسة  مكوناتها  بكل  اللبنانية 
األمر  وهذا  بالنفس،  النأي 
مجاعية،  مسؤولية  اليوم  يشكل 
من  كثب  عن  مراقبته  وتتم 
مجيع مؤسسات الدولة، لضمان 
لبنان  مصلحة  أجل  من  تنفيذه 
الوطنية يف احلفاظ على أفضل 
العربية  الدول  مع  العالقات 

عام.  بشكل  الدولي  واجملتمع 
إعطاء  مجيعا  منكم  أطلب  وأنا 
إلجناز  والوقت  الفرصة  لبنان 

ذلك«.
الفرصة  هذه  »أغتنم  وقال: 
العرب  أصدقاءنا  ألشكر 
دعما  اليوم  هنا  احلاضرين 
فاللبنانيون  األمنية.  ملؤسساتنا 
قمتم  ما  كل  أبدا  ينسوا  لن 
هنا  بوجودكم  به، وحنن سعداء 
اليوم لتجديد التزامكم باستقرار 

لبنان«.
تزال  ال  حكوميت  »إن  أضاف: 
عمل  استمرار  ضمان  ملتزمة 
األمن  وقوى  اللبناني  اجليش 
املستوى  على  معا  الداخلي 
يف  والشروع  االسرتاتيجي، 
طال  رئيسي  إصالح  برنامج 
كما  األمن.  قطاع  يف  انتظاره 
أنها ال تزال ملتزمة قراري جملس 
األمن 1701 و2372 اللذين حبد 
الدولي  اجملتمع  حيضان  ذاتهما 
على دعم قواتنا املسلحة. حنن 
سنرسل املزيد من جنود اجليش 
ونؤكد  اجلنوب،  إىل  اللبناني 

نيتنا نشر فوج منوذجي«.
ومجيع  »اليونيفيل  وشكر 
تعمل  قوات  لديها  اليت  الدول 
رجاهلا  إلرسال  إطارها،  يف 
السالم  على  للحفاظ  ونسائها 
اجلنوبية،  حدودنا  على  واألمن 
احلدود األكثر هدوءا يف الشرق 
األوسط. وعلى الرغم من ذلك، 
تبقى إسرائيل التهديد الرئيسي 
اليومية  وانتهاكاتها  للبنان، 

لسيادتنا جيب أن تتوقف«.
وقال: »يف حني نفكر يف طرق 
لالنتقال من حالة وقف األعمال 
دائم  وقف  حالة  إىل  العدائية 
إسرائيل  تواصل  النار،  إلطالق 
يف  جدران  لبناء  خطط  وضع 
طول  عليها  املتنازع  املناطق 
لبناء  هنا  حنن  األزرق.  اخلط 
استمرار  بأن  ندرك  ألننا  الثقة 
هو  لبنان  يف  االمن  استتباب 
يف  األمن  الستتباب  ضمان 
جيب  اجلهود  ومجيع  املنطقة، 
السالم  على  للحفاظ  تصب  أن 

واهلدوء على حدودنا«.
أضاف: »ال أستطيع أن اعرب لكم 
اليت  االهمية  عن  كاف  بشكل 
من  املزيد  اخنراط  على  اعلقها 
املرأة يف القوى االمنية لتأمني 
زيادة متثيلها يف مجيع مستويات 
املؤسسات  يف  القرار  صنع 
وآليات منع الصراعات وإدارتها 
وحلها، وذلك وفقا لقرار جملس 
األمن 1325 )2000( الذي كان 
قرارا نوعيا حول املرأة والسالم 

واألمن«.
وأكد أن »تعزيز مؤسسات األمن 
اللبنانية سيعزز سيادة القانون، 
حقوق  بدوره  سيعزز  ما  وهو 
املنطلق«،  هذا  ومن  اإلنسان. 
وقال: »أود أن أعرب اليوم عن 
خطوات  باختاذ  حكوميت  التزام 
حلقوق  الوطنية  اللجنة  لتفعيل 
املقبلة.  األشهر  يف  اإلنسان 
إنشاء  على  حاليا  نعمل  كما 
وحدة متخصصة لألمن االنساني 
الوزراء،  رئاسة جملس  باشراف 
الوطين  الوعي  رفع  على  تركز 
واستخدام  حيازة  خماطر  حول 
املدنيني.  من  النارية  األسلحة 
خنطط  مستقبلية،  وكخطوة 
لألسلحة  وطنية  جلنة  إلنشاء 
هذا  إن  لبنان.  يف  النارية 
اخلطوات تؤكد التزامنا على أكثر 
من صعيد يف »برنامج عمل األمم 
وإزالة  ومكافحة  ملنع  املتحدة 
باألسلحة  املشروع  غري  االجتار 
اخلفيفة يف  واألسلحة  الصغرية 

مجيع جوانبه«.
حكوميت  سياسة  »إن  أضاف: 
اسرتاتيجيات  توحيد  اىل  تهدف 
مجيع مؤسساتنا األمنية، مبا يف 
الدولة  وأمن  العام  األمن  ذلك 
شكل  بذلك  لتوافق  واجلمارك، 
من   16 رقم  الفقرة  مع  مباشر 
أهداف التنمية املستدامة، واليت 
اجملتمعات  تعزيز  إىل  تسعى 
والشاملة.  والعادلة  السلمية 
العام  األمن  مهام  ازدادت  لقد 
بشكل استثنائي. فقد كان عليه 
اهلائل  التدفق  مع  يتعامل  أن 
نازح  مليون   1,2 على  يزيد  ملا 
سوري، يف الوقت الذي يتحمل 
التحديات  مواجهة  عبء  فيه 
املرافقة  الرئيسية  األمنية 
اجليش  مع  بالتعاون  لألزمة، 
اللبناني وقوى األمن الداخلي«.

الفرصة  هذه  »أغتنم  وختم: 
والبسالة  بالشجاعة  ألشيد 
وااللتزام اليت يتمتع بها الرجال 
العسكرية  القوات  يف  والنساء 
واألمنية اللبنانية. أولئك الذين 
ضحوا  الذين  أولئك  خيدمون، 
حبياتهم وأولئك الذين ال يزالون 
التهديد  مواجهة  يف  خياطرون 
الشامل الذي ميثله اإلرهاب بكل 
أجل  إنهم يضحون من  أشكاله. 
خوض وربح هذا التحدي املشرتك 
ضد التطرف والتعصب والظلم، 
من أجل محاية سيادتنا وتنوعنا 

وازدهارنا وطريقة عيشنا.
العمل  علينا  مينح.  ال  االستقرار 
وقت  ان  يوم.  كل  أجله  من 
العمل والتنسيق قد حان. فمعا، 

يتطلب  عامليا  تهديدا  نواجه 
جاهز  ولبنان  عاملية،  فعل  ردة 

لذلك«.
غوترييس

بدوره، قال االمني العام لالمم 
اجتماعكم  على  »شكرا  املتحدة: 
اللبناني  الشعب  لدعم  اليوم 
امسحوا  اللبنانية.  واملؤسسات 
الصلة  باستذكار  أبدأ  أن  لي 
بلبنان  جتمعين  اليت  العميقة 
والظروف اليت تدور حول عقد هذا 
املؤمتر اليوم. فقد ظهرت أهمية 
هذه الشراكة منذ سنوات عندما 
السوريني  الالجئني  أزمة  بدأت 
السورية،  احلدود  عرب  ومتددت 
الضيافة  حسن  على  وشهدنا 
اللبناني  الشعب  بها  متتع  اليت 
السوريني.  الالجئني  باستقبال 
كبريا  تدفقا  لبنان  واجه  فقد 
وصل  حتى  السوريني  لالجئني 
السكان  عدد  ثلث  إىل  عددهم 
وقع  له  األمر  هذا  لبنان.  يف 
واجملتمع  االقتصاد  على  كبري 
التداعيات  عدا  هذا  اللبناني، 
األمنية لألزمة السورية احلاصلة 
لبنان  أن  إال  لبنان.  جوار  يف 
وعلى  جدا،  كبرية  صالبة  أظهر 
عكس دول أخرى مل تكن منفتحة 
على هذه األزمة. اآلن بات من 
الدولي  اجملتمع  على  الضروري 
أن يظهر هذا التضامن نفسه مع 

لبنان«.
عمود  هو  »لبنان  أضاف: 
أساسي لالستقرار يف املنطقة، 
يقوم  جبار  عمل  ينتج عن  وهذا 
نفس  يف  والشعوب  القادة  به 
الشعب  واجه  لقد  الوقت. 
الصعاب،  من  الكثري  اللبناني 
وهو حتى بعدما خرج من احلرب 
مستوى  أظهر  املدمرة،  األهلية 
على  واحلفاظ  املرونة  من  كبريا 
وحقوق  والدميقراطية  التنوع 
اإلنسان. ففي هذا الوقت، من 
املنطقة،  يف  االستقرار  انعدام 
يف  يغرق  أن  للبنان  ميكن  ال 
املشاكل، فاحلفاظ على االستقرار 
ضرورة بالنسبة إلي لبنان ولكن 
والعامل.  للمنطقة  بالنسبة  أيضا 
وحنن هنا اليوم على أساس هذا 

التفاهم«.
مخس  من  أكثر  »منذ  وتابع: 
الدعم  جمموعة  لعبت  سنوات، 
للبنان دورا أساسيا، وأريد أن 
الوزراء  رئيس  دور  هنا  أحيي 
اإليطالي يف دعم القوى املسلحة 
واألمنية يف لبنان، فإيطاليا هي 
اليونيفيل  يف  أساسي  مساهم 
اللبناني. كما  وصديقة للشعب 
اجلماعية  اجلهود  أحيي  أن  أريد 
هنا  املمثلني  اللبنانيني  للقادة 
سعد  اللبناني  الوزراء  برئيس 
استمرار  على  احلريري حلرصهم 
حنن  اللبنانية.  املؤسسات  عمل 
النيابية  لالنتخابات  قدما  نتطلع 
أيار  شهر  يف  ستجري  اليت 
دليل  وهي  لبنان،  يف  املقبل 
والتزامه  البلد  هذا  على صمود 
احلفاظ  أجل  ومن  بالدميقراطية. 
وضمان  االستقرار  هذا  على 
أن  بد  ال  التقدم،  من  املزيد 
يتخذ لبنان خطوات ملموسة حنو 
األمام، وعلى األسرة الدولية أن 
تبقى موحدة يف دعم هذا البلد 
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وان تقوي املؤسسات اللبنانية، 
وضروري.  أساسي  أمر  وهذا 
يف  األمنية  املؤسسات  أن  كما 
لبنان حققت الكثري من املكاسب 
وأمنت األمن على احلدود الشرقية 
للبنان وعززت من انتشارها على 
األراضي اللبنانية. وهذا ما كان 
ممكنا، من دون دعم دول مثل 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات 

والعديد من الشركاء«.
القوى  حصلت  »لقد  وقال: 
كانون  يف  اللبنانية  املسلحة 
دعم  على  املاضي  األول 
وحيدة  مسلحة  كقوات  كبري 
كما  اللبنانية.  األراضي  على 
حول  احلديث  استئناف  مت 
اسرتاتيجية دفاع وطنية لبنانية، 
وتلتزم  قدما  متضي  أنها  وأرى 
وعدم  بالنفس  النأي  بسياسة 
الداخلية.  النزاعات  يف  التدخل 
الدولية  األسرة  ندعو  أننا  كما 
أجل  من  اجلهود  هذه  لتعزيز 
اللبنانية،  األمنية  القوى  دعم 
الرئيسني  تصرحيات  وأرى 
اإلطار،  واحلريري يف هذا  عون 
فهما شددا على أهمية االلتزام 
بسياسة النأي بالنفس، وأحيي 
على  اللبناني  اجليش  انتشار 
أحيي  الليطاني. كما  نهر  حدود 
دور اليونيفيل يف تطبيق القرار 
1701 وقرار جملس األمن 2373 
والقوى  اليونيفيل  مع  بالتعامل 
باإلضافة  هذا  اللبنانية،  األمنية 
احلدود  على  االنتشار  إىل 
تقدم  إشارات  وكلها  الشرقية، 

كبرية جدا«.

القوى  تعزيز  »إن  أضاف: 
سيطرة  يعزز  اللبنانية  األمنية 
املياه  على  اللبنانية  القوى 
اللبنانية، وهو جتسيد  اإلقليمية 
تكون  وعندما   .1701 للقرار 
باملوارد  تتمتع  املسلحة  القوى 
بد  فال  املناسبة،  والتقنيات 
اإلجنازات.  من  الكثري  أن حتقق 
اليت  اخلطط  أمثن  هنا  من 
قدمتها القوى األمنية واملسلحة 
رؤية  تضمنت  وهي  اللبنانية، 
يسري  لبنان  أن  وتظهر  واضحة 
أنين  كما  املناسب.  االجتاه  يف 
األمنية  القوى  التزام  أقدر 
اللبناني  واجليش  اللبنانية 
بزيادة مشاركة املرأة يف كافة 
مواقع اختاذ القرار، وفقا للقرار 
1325 الصادر عن األمم املتحدة، 
اللبنانية  األمنية  القوى  وأشجع 
على تطوير مدونات سلوك تدعو 
ومبدأ  املرأة  حقوق  احرتام  إىل 
احملاسبة، ال سيما وان املنظمة 
الدولية حلقوق اإلنسان شددت 
احلقوق  هذه  احرتام  أهمية  على 

يف املؤسسات العسكرية«.
جزء  هو  املؤمتر  »هذا  وتابع: 
كما  بعد،  أوسع  أجندة  من 
مع  احلريري،  الرئيس  ذكر 
كل  يف  سيعقدان  اجتماعني 
بعد  وبروكسيل  باريس  من 
احلكومة  وندعو  االجتماع.  هذا 
هذا  من  لالستفادة  اللبنانية 
الزخم الدولي واخلروج مبقررات 
واحملاسبة  القانون  دولة  تعزز 
أن  كما  لبنان.  يف  والشفافية 
أن  جيب  الدوليني  الشركاء 
أيضا  ونعين  دورهم،  ميارسوا 

الدول  فهذه  املنطقة.  دول 
ملكافحة  دورها  تفهم  أن  جيب 
التصعيد يف النزاعات. كما أنه 
هذا  على  حنافظ  أن  املهم  من 
املوارد  لتأمني  الدولي  التوافق 

الضرورية للبنان«.
ملتزمني  نبقى  »دعونا  وختم: 
أجل  من  لبنان  يف  باالستقرار 
يف  والسالم  اللبناني  الشعب 
املنطقة الذي حنن بأمس احلاجة 

إليه«.

جنتليوني
الوزراء  رئيس  أكد  جهته،  من 
بني  »العالقات  أن  اإليطالي 
وهي  تارخيية،  وإيطاليا  لبنان 
ان  اىل  الفتا  بقوة«،  تنمو 
يؤكد  لكي  صمم  املؤمتر  »هذا 
ويعزز مساهمة إيطاليا واجملتمع 
نرحب  »حنن  وقال:  الدولي«. 
وبالوفد  احلريري  بالرئيس 
املرافق له، وحنيي بشكل خاص 
غوترييس  العام  األمني  شراكة 
لألمم  ممثال  حضوره  وحنيي 
املتحدة، مما يظهر التزام العامل 
واجملتمع الدولي بأمن واستقرار 

لبنان«.
املؤمتر  أن  هنا  »نذكر  أضاف: 
املنعقد يف روما هو لتأكيد قوة 
دعم اجملتمع الدولي للبنان، تلك 
الدولة املهمة يف منطقة الشرق 
املتوسط،  البحر  وعلى  األوسط 
ولكنها  صعوبات  واجهت  اليت 
حتفل بتنوع ديين كبري وهلا أهمية 
وآسيا.  أوروبا  أمن  يف  كبرية 
وقد واجهت هذه املنطقة أزمات 
من  استقرارها  هددت  متعددة 

ونزاعات  وتطرف  عنف  أعمال 
وصعوبات اقتصادية«.

واجه  بدوره  لبنان  »ان  وتابع: 
أزمات حاولت زعزعة استقراره، 
لكن التنوع االجتماعي والطائفي 
واالقتصادي كان ميزة خاصة به، 
اجلغرايف،  موقعه  إىل  باإلضافة 
لذلك فإن استقرار لبنان مسألة 
يف  االستقرار  لتعزيز  أساسية 
املتوسط.  البحر  منطقة  كل 
رسالة  نطلق  أن  املهم  ومن 
الدولي،  اجملتمع  بأن  أساسية 
وعرب مؤمتر روما، يقف إىل جانب 
مؤمتر  سيكون  وكذلك  لبنان، 
باريس الذي سيعقد يف نيسان 
االقتصادية  باملسائل  ويتعلق 
مؤمترا مهما ايضا، وكذلك مؤمتر 
بروكسيل الذي يتعلق باالستجابة 
سوريا  يف  اإلنسانية  لألزمة 
هنا،  من  النازحني.  ومسألة 
فإن التضامن املهم مع الشعب 
بدوره  أظهر  الذي  اللبناني، 
األزمة  جتاه  استثنائيا  تضامنا 
السوريني،  والنازحني  السورية 
دولية  مسؤولية  أيضا  يشكل 
لكي  للبنان  املساعدة  لتقديم 
بالتزاماته  اإليفاء  من  يتمكن 

واالستمرار بعمله«.
رسالة  املؤمتر  »هلذا  وقال: 
قوية، فهو يعترب رمزا كبريا يف 
وهو  لبنان،  جانب  إىل  الوقوف 
اجملتمع  تضامن  لتكرار  فرصة 
موضوع  يف  لبنان  مع  الدولي 
فاألمن  املالي.  وازدهاره  أمنه 
وأساسي  ضروري  شرط  هو 
أيضا  بد  وال  استقرار.  لكل 
أراضي  سيادة  احرتام  من 
البلد  هذا  يتمكن  لكي  لبنان 
استقراره  على  احملافظة  من 
السياسي واالقتصادي. كما ان 
اجلميع يتفق أيضا على ضرورة 
وكل  اقتصاديا  لبنان  دعم 
املؤسسات اللبنانية االقتصادية 

وشرعية الدولة واحلكومة«.
أضاف: »يف هذا اإلطار إذا، فإن 
وقوى  املسلحة  للقوات  دعمنا 
واملؤسسات  الداخلي  األمن 
اللبنانية هو مسعى أساسيا ألمن 
وسالم لبنان، خاصة يف حماربته 
هذه  ضد  البلد  ومحاية  لداعش 
االعتداءات اإلرهابية اليت شنت 
والديين.  الثقايف  وتنوعه  عليه 
لبنان  خاضها  احلرب  وهذه 
بدعم من كل القوى السياسية، 
وعدم  بالنفس  النأي  وسياسة 
املنطقة  نزاعات  يف  التدخل 
إعادة  متت  سياسي  توافق  هي 
اليوم  أساسي  بشكل  تأكيده 
يف كلمة الرئيس احلريري وعرب 
تصريح الرئيس عون الذي يعزز 
احلوار مع كل األطياف اللبنانية 
وحتديد اسرتاتيجية أمنية لبنانية 

دفاعية«.
يف  لبنان  دعم  »ان  وتابع: 
مؤسساته  لتعزيز  مساره 
إجنازات يف  الدستورية وحتقيق 
هذا اإلطار هو مسألة أساسية، 
وعلينا  دولية  مسؤولية  وهذه 
أن نساهم بشكل مجاعي حلماية 
قواته  وتعزيز  لبنان  استقرار 
العسكرية لكي يتمكن من الدفاع 
إطار  يف  وذلك  نفسه،  عن 
بالتمتع  له  تسمح  اسرتاتيجية 

باالستقرار بشكل مستدام«.
وختم: »ان لبنان هو يف وسط 
املنطقة، وإيطاليا استثمرت يف 
العسكرية،  قواه  ودعم  دعمه 
قوات  وجود  عرب  أيضا  وذلك 
ومساهمة  الدولية  السالم  حفظ 
بدورنا  قمنا  وقد  إيطاليا 

وسنستمر فيه«. 

والبلديات  الداخلية  وزير  التقى 
املمثل  روما  يف  املشنوق  نهاد 
الروسي  للرئيس  الشخصي 
وزير  ونائب  االوسط  للشرق 
بوغدانوف  ميخائيل  اخلارجية 
ووزير الدولة الربيطاني لشؤون 
بريت،  أليسرت  األوسط  الشرق 
وزارة  دور  »أهمية  أكد  الذي 
حفظ  يف  اللبنانية  الداخلية 
لبنان واملساعدة  األمن، ومحاية 

يف ملف النازحني السوريني«.
»مشاركة  أن  املشنوق  ورأى 

 »2 »روما  مؤمتر  يف  دولة   40
واألجهزة  اللبناني  اجليش  لدعم 
األمنية، تعبري عن متسكها بدعم 
لبنان وأمنه وتعزيز دور األجهزة 

األمنية«.
»الدعم  على  بريت  وشكر 
الربيطاني لقوى األمن والتعاون 
واعترب  التدريب«.  جماالت  يف 
للبنان  اجلغرايف  »املوقع  أن 
الدولي  اجملتمع  دعم  يستوجب 
األمن  لدعم  اجلهود  وتضافر 

واالستقرار فيه«.

املشنوق التقى بوغدانوف وبريت ولودريان:

روما 2 تأكيد على متسك العامل بأمن لبنان

الربيطاني  الدولة  وزير  أعلن 
أليسرت  األوسط  الشرق  لشؤون 
روما2،  مؤمتر  خالل  بريت 
 13 حوالي  بقيمة  إضافيا  »دعما 
املسلحة  للقوات  دوالر  مليون 

اللبنانية«.
إىل  إضافة  التمويل  هذا  ويأتي 
أكثر من 110 مليون دوالر الذي 
كانت اململكة املتحدة تعهدت به 
شراكتها  من  كجزء   ،2019 حتى 
الطويلة األمد مع اجليش اللبناني 

وقوى األمن الداخلي.
اململكة  متويل  وسيدعم 
املراجعة  »خطة  اجلديد  املتحدة 
االسرتاتيجية لقوى األمن الداخلي 
عرب  جمتمعية  شرطة  حنو  للتحول 
يف  التدريب  وحتسني  بريوت، 
ووضع  الداخلي،  االمن  أكادميية 
صميم  يف  العامة  املفتشية 
ذلك  يف  مبا  والتخطيط  املعايري 
سيساهم  كما  اإلنسان.  حقوق 
يف مساعدة اجليش اللبناني على 
تأمني احلدود الشمالية والشرقية 
من  احلدودية،  والبلدات  والقرى 
والتدريب  التوجيه  زيادة  خالل 
وسيعزز  كما  املعدات.  وتوفري 
استجابة األجهزة األمنية من أمن 
الدولة  وأمن  داخلي  وأمن  عام 

واجليش لإلرهاب وأسبابه«.
اململكة  أعلنت  إىل ذلك،  إضافة 
جديد  مركز  »إنشاء  املتحدة 
للتدريب ألفواج احلدود الربية يف 
البقاع سيتوىل تدريب حنو 1500 
احلدود  افواج  جنود  من  جندي 
بالتالي  العام، ويعزز  الربية هذا 
املتحدة املساعدة  اململكة  التزام 
على تدريب 11,000 من اجليش 
اللبناني على العمليات يف املدن 

واالرياف يف حلول 2019«.
»أود  املؤمتر:  يف  بريت  وقال 
ألهنئ  الفرصة  هذه  أغتنم  أن 
األمن  وقوى  اللبناني  اجليش 
الداخلي على التحول الذي حدث 
يف السنوات األخرية. إن شجاعة 
والنساء  الرجال  هؤالء  واحرتافية 

كل  حبياتهم  خياطرون  الذين 
أكسبتهم  قد  بلدهم  حلماية  يوم 
فإىل  اللبناني.  الشعب  احرتام 
الدولة  وأمن  العام  األمن  جانب 
- وهم وحدهم  أنهم  أظهروا  هم 
عن  الدفاع  على  حقا  قادرون   -

لبنان«.
الذي  بالدعم  »فخور  أضاف: 
هذه  إىل  املتحدة  اململكة  قدمته 
السنوات  فخالل  املؤسسات. 
من  أكثر  قدمنا  املاضية،  الست 
60 مليون جنيه اسرتليين ملساعدة 
اجليش اللبناني يف تأمني احلدود 
مدى  وعلى  السورية.  اللبنانية 
العقد املاضي، وبدعم من اململكة 
الرئيسيني  واملاحنني  املتحدة 
اللبناني  اجليش  قام  اآلخرين، 
تعرتف  كما  قدراته.  بتحديث 
احليوي  بالدور  املتحدة  اململكة 
الداخلي  الذي تؤديه قوى األمن 
مدى  على  لبنان.  أمن  يف محاية 
السنوات الثالث املاضية، قدمنا 
لدعم  إسرتليين  جنيه  مليون   13

خطة اإلصالح اخلاصة بهم«.
األمنية  املساعدة  »إن  وتابع: 
وحدها ال تكفي لضمان استقرار 
ازدهار مستقبل لبنان. جيب إحراز 
لتعزيز  واضح  سياسي  تقدم 
بالتزام  وأرحب  اللبنانية.  الدولة 
مناقشة  أخريا  عون  الرئيس 
بعد  الوطين  الدفاع  اسرتاتيجية 
االنتخابات الربملانية يف أيار من 
وحكومة  ندعوه  إننا  العام.  هذا 
لبنان إىل ضمان حدوث ذلك من 

دون تأخري بعد االنتخابات«.
بأن  راسخا  إميانا  »نؤمن  وختم: 
آمن ومستقر يف مصلحتنا  لبنان 
إن  أمننا.  من  هو  أمنكم  مجيعا. 
دعمنا املتواصل للبنان إىل جانب 
أعلنته  الذي  اإلضايف  التمويل 
اليوم، برهان على التزام اململكة 
وسيد.  وآمن  قوي  ببلد  املتحدة 
الشراكة  تعزيز  إىل  قدما  نتطلع 
األمنية مع الدولة اللبنانية، وحنن 

نعمل معا لتحقيق هذا اهلدف«.

املشنوق خالل لقاءاته

الوزير الربيطاني بريت خالل مؤمتر روما2: دعم 
اضايف بقيمة 13 مليون دوالر للقوات املسلحة اللبنانية
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أكد رئيس جلنة املال واملوازنة 
النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة 
»لن تصادق على مشروع موازنة 
بل  نقاش،  دون  من   2018

ستقوم بعملها الرقابي كامال.
بدء  عشية  كنعان  واوضح 
أن  املوازنة  مشروع  نقاشات 
يف  جلسة   14 ستعقد  »اللجنة 
جلستني  مبعدل  واحد،  أسبوع 
يف اليوم، مبا فيها يوم السبت، 
معوال على همة النواب وجتاوبهم 

على هذا الصعيد.
موسم  يف  اننا  »اتفهم  وقال: 
ومثة  النيابية،  االنتخابات 
غري  احلاليني  النواب  من  عدد 
ما  االنتخابات،  إىل  املرشحني 
اهلمة«،  ختف  ان«  اىل  يؤدي 
ولكن امتنى ان يعطى املوضوع 
انتخابية  وليس  وطنية  اولوية 

وسياسية«.
تأمني  على  كنعان  وشدد 
وان  اجللسات،  يف  النصاب 

كنعان:املوازنة مطلب حملي ودولي 
وعلينا ان نكمل ما بدأناه من اصالحات

منعا  بناءة  النقاشات  تكون 
ان  إىل  ولفت  الوقت.  الضاعة 
حبسب  مليار   7267 بلغ  »العجز 
االرقام اليت وصلت الينا واليت 
اقل  وهو  بها،  التدقيق  تنتظر 
من العجز الذي سجل يف العام 
وهي  مليار،   200 حبواىل   2017

خطوة جيدة«.
»املوازنة  ان  كنعان  واكد 
ودولي  حملي  ومطلب  ضرورة 
وهي اهم عمل يقوم به اجمللس 
استقرار  عليه  ويتوقف  النيابي 
واالقتصادي«،  املالي  لبنان 
قائال »علينا ان نكمل ما بدأناه 
2017 من اصالحات، وهي  عام 
عليها  يتوقف  اساسية  مسألة 
مستقبل لبنان وجيب اال يستخف 

بها احد«.
اشار  الكهرباء،  صعيد  وعلى 
يكون  »عالجها  ان  اىل  كنعان 
وافق  اليت  اخلطط  خالل  من 

عليها جملس الوزراء«. 

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية 
الشيخ عبد اللطيف دريان، يف 
السابق  الوزير  الفتوى،  دار 
يف  معه  وحبث  املشنوق  حممد 

شؤون بريوتية.
امحد  النائب  ايضا  واستقبل 
سامي  جنله  يرافقه  فتفت 
النيابية يف  لالنتخابات  املرشح 

منطقة الضنية.
املرشح  قال  اللقاء،  وبعد 
أول  تكون  أن  »أحببنا  فتفت: 
للقاء  الدار  هلذه  رمسية  زيارة 
الذي برهن طوال هذه  مساحته 
واحدة  مسافة  على  أنه  الفرتة 

من اجلميع.
وتطرقنا اىل موضوع املوقوفني 
العفو  وقانون  اإلسالميني 
ومع  اقتناع،  على  العام، وحنن 
مساحة املفيت، بأن هذا القانون 
مع  اجلميع،  يشمل  ان  جيب 
املوقوفني  غالبية  بان  اقتناعنا 
يف  موجودون  اإلسالميني 

السجن ظلما«.
القنصل  دريان  املفيت  والتقى 
الفخري جلامايكا يف لبنان خليل 
زنتوت ومت التداول يف األوضاع 

العامة.
والتقى ايضا رئيس مجعية بين 
حممد  السابق  النائب  عيتاني 
والكاتب  واملخرج  عيتاني  أمني 
الذي  عيتاني  زياد  املسرحي 
يومني  »بعد  اللقاء:  بعد  قال 
لسماحته  زيارتنا  احلرية،  من 
هي الطالعه على كل مالبسات 
من  معي  جرى  وما  القضية، 
كما  الفتوى  فدار  مظلومية، 
اجملتمع اللبناني كانا يف صدمة 
جراء هذه القضية منذ بدايتها، 
خواتيمها.  إىل  وصلت  وكيف 
رسائل  مساحته  اىل  نقلت 

دريان استقبل فتفت واملشنوق واطلع من زياد 
عيتاني على مالبسات توقيفه وزواره اثاروا معه 

قضية املوقوفني االسالميني والعفو العام
اإلسالميني  املوقوفني  من 
من  لبنان،  كل  من  املظلومني 
طرابلس وعكار والبقاع وصيدا، 
قدما  املضي  لي مساحته  واكد 
اىل  للوصول  امللف  هذا  يف 
الذي  الشامل  العفو  قانون 

يرضي أهالي املوقوفني«.
عيتاني:  الساق  النائب  وقال 
تكون  أن  فضل  عيتاني  »زياد 
حريته  بعد  له  األوىل  زيارته 
ولدار  احلريري  سعد  للرئيس 
هذه  واكبا  لكونهما  الفتوى 
اىل  بدايتها  من  املسرية 
اإلضاءة  هنا  ونريد  نهايتها. 
زال  ما  انه  وهو  مهم  امر  على 
نزيه،  قضاء  لبنان  يف  هناك 
عثمان،  اللواء  جيدة،  وأجهزة 
والقضاء  املعلومات،  وشعبة 
زياد  قضية  يف  كلمته  أعطى 
عيتاني، املهم أن حنصن القضاء 
واألجهزة األمنية، ولبنان يكون 

بألف خري«.
اجلمهورية  مفيت  واستقبل 
اللبناني  األعمال  »منتدى  وفد 
حضور  يف  الفلسطيين«،   -
صندوق  أمناء  جملس  رئيس 
اخلري الشيخ زهري كيب، واطلع 
»التحضريات لألمسية  منه على 
برعاية  ستقام  اليت  املقدسية 
شهر  منتصف  اجلمهورية  مفيت 
واجلوار  لصيدا  املقبل  نيسان 
بني  بالشراكة  ستنظم  واليت 
صندوق اخلري و«منتدى األعمال 
وبلدية  الفلسطيين   - اللبناني 
صيدا وغرفة التجارة والصناعة 

يف صيدا واجلنوب«.
من  دريان  املفيت  وتسلم 
الشيخ  املستشار  القاضي 
بعنوان  كتابه  غزال  حسني 

»املرياث الساطع«.

بريوت  أساقفة  رئيس  ترأس 
مطر  بولس  املطران  للموارنة 
لراحة جوزف عون والد  الصالة 
النائب االن عون، يف كاتدرائية 

مار جرجس بريوت.
وشارك يف صالة شيل البخور، 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
ناديا،  السيدة  وعقيلته  عون 
موفدا  موسى  ميشال  النائب 
الوزير  بري،  نبيه  الرئيس  من 
من  موفدا  اخلوري  غطاس 
ممثل  احلريري،  سعد  الرئيس 
بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق 
للروم االرثوذكس يوحنا العاشر 
كيال،  قسطنطني  املطران 
وطارق  خوري  رائد  الوزيران 
ابي  سيمون  النواب:  اخلطيب، 
غسان  ديب،  حكمت  رميا، 
خميرب، ناجي غاريوس، ابراهيم 
روبري  عسريان،  علي  كنعان، 
رينيه  الفقيد  عقيلة  غامن، 
سارة،  وعقيلته  االن  واوالده: 
ساندرا  كارال،  وعقيلته  داني 
عقيلة دافيد منصور، واشقاؤه 
العائلة،  وافراد  وشقيقاته 
اجلمهورية  رئيس  مستشارا 
بو  الياس  السابق  الوزير 
اهلاشم،  عون  ومرياي  صعب 
الوزير السابق كريم بقرادوني، 
عون  سليم  السابقان  النائبان 
شامل  العميد  موزايا،  وشامل 
روكز، رئيس بلدية احلدت جورج 
يف  االعالم  مكتب  مدير  عون، 
رفيق شالال،  اجلمهورية  رئاسة 
االباتي  محاده،  علي  الصحايف 

باسيل اهلاشم وشخصيات.

مطر
املقدس،  اإلجنيل  تالوة  بعد 
جاء  عظة  مطر  املطران  ألقى 
جواره  اىل  اهلل  »دعاه  فيها: 
ومع  املقدس  الصوم  زمن  يف 
يوسف.  القديس  عيد  اقرتاب 
لقد اختذ الراحل جوزف القديس 
له،  خاصا  شفيعا  يوسف 
والعائلة  العمل  قديس  بوجه 

والقديس املربي«.
أضاف: »هذا االنسان العصامي 
الكبري يف إميانه ورجائه وحمبته 
بريوت  إىل ساحل  نزل صغريا 
اهتم  ثم  كفروة،  بلدته  من 
معه  يسكنهم  مجيعا  بإخوته 
وجياهدون صنوف احلياة، فكان 
ويعطيه  بنعمته  يؤيده  معه  اهلل 
القوة كي يفتح الطريق له يف 
املتكل  االنسان  فكان  احلياة، 
يدرس  نفسه،  وعلى  اهلل  على 
ويعمل ليل نهار ليبلغ مقاصده، 
وكان مثال رائعا للذين يفهمون 
وفق يف  لقد  ببواطنها.  االمور 

مطر ترأس الصالة لراحة نفس جوزف عون حبضور 
رئيس اجلمهورية: قام بواجباته كاملة وعرف 
بعصاميته واميانه الصايف مثل القديس يوسف

االب  وكان  العائلية،  حياته 
حياته  بشريكة  ارتبط  الصاحل، 
الرئيس، فعاشا  شقيقة فخامة 
معا وكانا متوكلني على اهلل يف 
كل االعمال، ورزقا عائلة كرمية 
اهتما بها اهتماما كامال: ولدان 
امامهم  اجملال  فأفسحا  وابنة 
االبنة  اجلامعات،  كربى  ليدخلوا 
اليوم معلمة جامعية وأحد االبناء 
يتعاطى االعمال، وآالن نائب يف 
مسؤوليته  حييا  النواب  جملس 
قلبه، وفكره  ورسالته من كل 
ثابت يف مقاصده، متوكال على 
ربه، منفتحا على مجيع الناس، 
مثال  النيابي  اجمللس  يف  وهو 
صاحلا حيتذى به. وحنن نصلي 
يتولون  من  نية  عن  يوم  كل 
بأمور  ويهتمون  املسؤوليات 
ليكونوا  والشعب،  الناس 
سائرين امام اهلل من دون لوم 
خيدمون الناس خدمة صاحلة«.

وداع  يف  »صالتنا  أضاف: 
هذا االنسان الطيب الذي قام 
باميانه  وعرف  كاملة  بواجباته 
يوسف،  القديس  مثل  الصايف 
يأكل خبزه بعرق جبينه مستقيما 
يتعاطى مع الناس مبحبة، وكم 
حنن يف جمتمعنا حباجة إىل هذه 
تغري  اليت  الصاحلة  اخلمرية 
ما  هنا  ونذكر  وتقدم وحتسن. 
قاله النيب ايليا متوجها اىل اهلل 
ابائي،  اىل  خذني  تعب:  عندما 
تعبت«، فقال له الرب: يا ايليا 
عد للخدمة الني ابقيت لي سبعة 
للبعل«،  تسجد  مل  ركبة  االف 
ال  والرجاء  رجاء  هناك  فدائما 
يزال موجودا يف بلدنا وال يزال 
اللبنانيني  من  الكثري  هناك 
رأسهم  على  وانت  الطيبني، 
أجل  من  الرئيس  فخامة  يا 
حالته  وإعادته إىل  لبنان  إنقاذ 
البيضاء  رسالته  حلمل  السليمة 

واملشرقة اىل العامل«.
الراحل  »كان  مطر:  وختم 
احب  الذي  الكبري  االنسان 
اىل  وصل  كبرية  حمبة  أبناءه 
ونودعه  السعادة،  لينال  ربه 
منضما ابى االبرار والصديقني، 
واحباءه  ابناءه  يا  وكونوا 
واثقني بأنه سيصلي من اجلكم 
وكل  واحبائه  وطنه  اجل  ومن 
الذين كانوا يف قلبه، ونتقدم 
فخامة  اىل  التعزية  بعاطفة 
ميده  ان  اهلل  ونسأل  الرئيس، 
فأنت  اعماله،  ويبارك  بعونه 
الرئيس ستبقى رجل  يا فخامة 
الوطن.  هلذا  والعطاء  التضحية 
كما نتقدم بالتعازي إىل شريكة 
وإخوته  والعائلة  وأبنائه  حياته 

وأخواته«. 

حضر قائد اجليش العماد جوزاف 
روما،  مؤمتر  هامش  على  عون، 
القوات  قيادة  يف  اجتماعا 
املشرتكة اإليطالية، حيث التقى 
القوات املشرتكة  كال من قائد 
 Lanza de Cristoforis اللواء 
اجلّوية  القوات  قائد   ،Nicola
قائد   ،Settino Caputo الفريق 
 Paolo العميد  البحرية  القوات 
Treu، قائد القوات العاملة يف 
 Gilles اللواء  األوسط  الشرق 
Boidevezi، وقائد قوات الدرك 
 Giovani الفريق  اإليطالية 
قدم  االجتماع،  وخالل   .Nistri
مفصال  عرضا  اللبناني  اجلانب 
عن حاجات اجليش اللبناني وفقا 

للمهمات املوكلة إليه.

لقاءات لقائد اجليش يف روما وعرض مفصل 
عن احلاجات وفقا للمهمات

شكره  عن  عون  العماد  وعرب 
سبيل  يف  املبذولة  للجهود 
وللهبات  املؤمتر،  إجناح 
للجيش  املتواصلة  اإليطالية 
الدور  إىل  باإلضافة  اللبناني، 
الوحدات  تؤديه  الذي  املهم 
العاملة  اإليطالية  العسكرية 
املتحدة  األمم  قوات  إطار  يف 

املوقتة يف لبنان.
من جهته، أعرب اجلانب اإليطالي 
عن تقديره للدور الوطين الذي 
والكفاءات  اجليش  به  يضطلع 
مبديا  بها،  يتمتع  اليت  البشرية 
احتياجاته  مع  كبريا  جتاوبا 
وتعزز  تدعمه  اليت  القتالية 
التسليح  جماالت  يف  قدراته 

والتدريب واللوجستية. 

العسكرية  القيادة  مقر  يف  عقد 
مؤمتر  لقاءات  ضمن  اإليطالية، 
»روما 2« اليت جرت امس االول 
املدير  ضم  اجتماع   ، اخلميس 
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام 
أركان  ورئيس  عثمان  عماد 
القائد السابق  الدفاع اإليطالي - 
العاملة  الدولية  الطوارىء  لقوات 
اجلنرال  »اليونيفيل«  لبنان  يف 

كالوديو غراتسيانو.
وأفاد بيان للمديرية العامة لقوى 
عثمان  »اللواء  أن  الداخلي  األمن 
غراتسيانو  اجلنرال  مع  عرض 

لبنان،  يف  األمنية  األوضاع 
قوى  عاتق  على  امللقاة  واملهام 
األمن الداخلي، إضافة إىل عرض 
حاجاتها على خمتلف األصعدة، ومت 
البحث يف تطوير سبل التعاون بني 
البلدين. كما  األمنية يف  األجهزة 
شكر عثمان اجلهود املبذولة اليت 

أدت إىل إجناح هذا املؤمتر«.
غراتسيانو  أعرب  املقابل،  يف 
األمنية  لالجنازات  »تقديره  عن 
اليت حتققها قوى األمن الداخلي، 
وللدور األمين الكبري الذي تضطلع 

به هذه املؤسسة«.

عثمان عرض مع غراتسيانو يف روما األوضاع 
األمنية يف لبنان ومهام قوى األمن

الوطين  الدفاع  وزير  زار 
دولة  الصراف،  رياض  يعقوب 
الفاتيكان حيث عقد إجتماعا مع 
رئيس الوزراء الكاردينال بيرتو 

بارولني .
تناول البحث األوضاع يف لبنان 
واملنطقة يف ظل األزمة السورية 
وخصوصا  لبنان  على  وتأثريها 
السوريني،  النازحني  وجود 
مؤكدا على أهمية »عودتهم اىل 

املناطق اآلمنة يف سوريا«.
مشروعي  اىل  التطرق  ومت 
اجليش  يف  املتجددة  الطاقة 
العسكري  املستشفى  وبناء 

اللذين تقوم بهما وزارة الدفاع 
وامكانية دعمهما.

اللقاء،  خالل  الصراف  وأكد 
التسامح  بقيم  »التمسك 
االديان  بني  واحلوار  واالنفتاح 
على  مشددا  اآلخر«،  وقبول 
يف  والتنوع  »التعددية  أهمية 
لبنان«.وعرب الكاردينال بارولني 
من جهته عن »حرص الفاتيكان 
والوحدة  املشرتك  العيش  على 

الوطنية اللبنانية«.
كما مثن الصراف املواقف اهلامة 
اليت يعلنها البابا فرنسيس يف 

اجملاالت اإلنسانية املختلفة.

الصراف زار الفاتيكان وحبث مع بارولني األوضاع 
يف لبنان واملنطقة يف ظل األزمة السورية وتأثريها
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قد  هاتفه  على  الرسائل  هذه  يستقبل  من  واحد«.  بدوالر  »تربع 
»يتشخشب«،  قد  صح«،  و«بيلعبها  لبناني،  ألنه  لكن  يصّدق. 
»نادي  إىل  ينضّمون  قليلون  وكيف؟  وملاذا  من  نفسه  ويسأل 

سنني«، فيما الغالبية تكتفي مبحو الرسالة وإغالق اهلاتف. املحُ
تبدأ  املمول  هاتفه  على  نصية  رسالة  تصله  مل  أحدًا  أن  يندر 
بـ: »تربع بدوالر...«. هناك »تِرند« امسه »تربع بدوالر«. أرسل 
رسالة فارغة، فتتربع بدوالر واحد، لواحدة من مجعّيات عدة بأمساٍء 

خمتلفة.
»الدعم«  أكرب من عدد هواتفنا، وهي تطلب  بات  اجلمعيات  عدد 
دائمًا: مجعية »طبية«، مجعية للفقراء تقّيم الفقر على »مستويات«، 
إىل  تلجأ  وألوان،  أشكال  مجعيات  السرطان...  ملكافحة  وثالثة 
»إسرتاتيجية« الرسائل النصية للحصول على الّدعم املادي بطريقة 

أو بأخرى.
كيف تسري هذه اآللية؟ وأين يذهب »الدوالر«؟

يف إتصال مع متحدث باسم مجعّية »منسيني«، أكد أن اجلمعّيات 
ال تتكّلف أي مبالغ على هذه العملّية. كل ما على اجلمعية ــــ اليت 
تبغي »العمل اخلريي« ــــ فعله هو التواصل مع وزارة اإلتصاالت، 
وتزويد األخرية ملفًا يشرح تفاصيل عملها وكل املعلومات الالزمة: 
العلم واخلرب، األهداف، والقيمون عليها وغري ذلك. باقي القصة 
عند الوزارة اليت تتواصل مع كل من شركيت اإلتصاالت يف لبنان 
»تاتش« و«ألفا« للبدء يف إرسال الـ »sms« لفئة حمددة تستهدف 
باالستعانة  العينات  اختيار  يتم  ما  )غالبًا  اليها  الوصول  اجلمعية 
تتقاضاها  ثابتة  نسبة  وهناك  باالحصاء(.  متخصصة  بشركات 
عائدات  كانت  أيًا  احلملة،  عن  دوالرًا   250 بنحو  تقّدر  الشركتان 
مدى شهر  على  احلملة  تستمر  أن  سمح  ويحُ التربعات.  من  اجلمعية 
ملرة واحدة يف السنة. أما »الداتا«، اليت تتضمن بيانات ومعلومات 
خمتّصة بأرقام اهلواتف اليت ترسل إليها الرسائل، فهناك آليات 
كثرية للحصول عليها. وتتوىل األمر شركات خمتصة متلك بيانات 
تفصيلية لألشخاص املستهدفني، حبسب العمر واجلنس واملنطقة 
والطائفة... إخل، وتتوىل بيعها للمعلنني. واحد من أهم مصادر 
البيانات هي فواتري اهلاتف اخلاصة اليت توّفر معلومات عن  هذه 
كل شخص وقيمة ما ينفقه، ما ميّكن شركات الداتا من تقسيم 
املستهدفني »طبقيًا« وجندريًا وما إىل ذلك. باختصار، حنن أمام 

استباحة تامة للخصوصية.
من  جمزية  هائدات  على  فعاًل  اجلمعيات  هذه  حتصل  هل  ولكن، 
»غزوها« اليومي ألرقام الناس املستباحة مبا يرّبر هذه »املوضة«؟ 
نظرهم  وجهة  وللناس  خفيف«.  »كتري  املردود  بأن  املصدر  يقّر 
بعمّلها  »دغري بس توصلين  اخلاصة يف تفسري عدم اإلستجابة. 
مثل  تصلهم  عندما  فعلهم  ردة  كثريون  يشرح  هكذا   »delete
كملون القراءة. إذ أن الرسائل  هذه الرسائل. قليلون، أصاًل من يحُ
تصل يوميًا من كل مكان: من شركات اإلتصاالت، وحمال األلبسة، 
اجلهل  أخريًا(.  احلكمة  )نادي  السلة  كرة  فرق  وحتى  واجلمعيات، 
سمع بها سوى عرب الرسائل النصية يدفع  بهذه اجلمعيات اليت ال يحُ
الوثوق مبصادرها.  التفاعل معها. أضف إىل ذلك عدم  إىل عدم 
وجتربة مجعية »جاد« )شبيبة ضّد املخدرات(، أخريًا، تدل إىل ذلك. 

مجعيات »ترّبع بدوالر« تستبيح بياناتنا الشخصية

 »التسّول« عرب sms: دوالر يا حمسنني!
حتالف املستقبل والقوات والتيار:

صراع احلصص املسيحية واملقاعد املضمونة
هيام القصيفي

رسم  يف  الضالعني  مهمة  تبدو 
التحالفات االنتخابية مهمة شاقة. 
أمل  وحركة  اهلل  حزب  كان  فإذا 
وحتالفاتهما  مرشحيهما  حسما  قد 
السياسية  القوى  فإن  باكرًا، 
األخرى ال تزال تستكشف اخلطوات 
الضرورية قبل موعد إعالن اللوائح 

رمسيًا.
أولوياته  سياسي  طرف  لكل 
تيار  أو  حزب  ولكل  االنتخابية، 
إلظهار  عليها  يعّول  اليت  الدائرة 
قوته السياسية، وهنا يكمن سر 
تأخر  اليت  السياسية  التحالفات 
إعالنها. فالرئيس سعد احلريري، 
من  األوىل  الدفعة  أعلن  وإن 
أن  إال  املستقبل،  تيار  مرشحي 
هناك دفعة ثانية حيتاج اإلفصاح 
عنها اىل صياغة التحالفات بشكل 
احلر  الوطين  التيار  مع  نهائي 

والقوات اللبنانية.
ورغم أن مرشحي هذين الطرفني 

تبدلت لهجة الحريري السياسية تجاه القوات بعد زيارته األخرية للسعودية، إال أنه لم يغيّر يف تكتيكه 
االنتخابي )مروان طحطح(

القوات التي اختارت 
يوم 14 آذار إلعالن 
مرشحيها، تراهن 
أيضًا على األكل يف 
الصحن ذاته للتيار 

الحر

أن  إال  فيها،  املزمن  وجوده  اىل 
التكتل  نواب  دور  يف  التفاوت 
والقانون  جهة،  من  وحضورهم 
يضعان  أخرى،  جهة  من  النسيب 
لتأمني  صعبة  مواجهة  يف  التيار 
ثالثة مقاعد مارونية، رغم التحالف 
املستمر مع حزب اهلل، ومن خالله 

مع حركة أمل.
يضاف اىل ذلك، وهذا األهم، أن 

حني   2009 عام  سيناريو  تكرار  من  بعبدا،  يف  يتوجس  التيار 
التيار  كان  وإذا  مواجهته.  السياسية يف  القوى  كل  تضافرت 
ضامنًا ملقعد نيابي حكمًا، والقوات تتحدث عن سباق على املقعد 
املاروني الثاني مع أرجحية ضمانه هلا، إال أن احتمال حتالف القوات 
مع حزب الكتائب أو مستقلني، كما بدأ حيصل يف دوائر أخرى، 
املاروني  املقعد  على  خطرًا  ويشكل  املاذير  يضاعف  أن  ميكن 
الثالث. لذا يعّول على جهد مضاعف للتيار من أجل اإلبقاء على 
حصته، وال سيما يف ضوء الضبابية اليت حتيط إمكان تأييد قوى 

سياسية هلا حضورها يف بعبدا كحزب »وعد« مثاًل.
العماد  اليوم، ألنها دائرة  الطاغية  وإذا كانت معركة كسروان 
ميشال عون االنتخابية، وتشكل حتديًا مارونيًا يف الدرجة األوىل، 
تتعدى  ألسباب  جزين  معركة  قساوة  من  ال خيفف  ذلك  أن  إال 
وبني  بينه  للخالف  رمز  إىل  حتّولت  كونها  فيها،  التيار  حضور 
الرئيس نبيه بري، واملنت، السرتجاع التيار حصته فيهما. وهما 
ختتلفان من حيث إدارة التحالفات عن دوائر بريوت األوىل وزحلة 
وعكار والبقاع الشمالي، حيث مل يكن للتيار وجود فيها، ويريد 

منافسة غرميه املاروني كما األطراف السياسية األخرى.
فالغريم املاروني اآلخر، أي القوات، اليت اختارت يوم 14 آذار 
إلعالن مرشحيها، تراهن أيضًا على األكل يف الصحن ذاته للتيار. 
من الطبيعي أن تسعى القوات اىل كتلة وازنة، لكن من املهم 
سياسيًا بالنسبة إليها، بطبيعة احلال، إضعاف خصمها املسيحي، 
العتبارات تتعلق باملرحلة املقبلة على املدى القريب حكوميًا، وعلى 
املدى البعيد رئاسيًا. وإذا كانت القوات تعترب أن التيار ختلى عن 
التفاهم املكتوب بينهما بعد تولي عون رئاسة اجلمهورية، تريد 
لنفسها  تنتزع  أن  بينهما  انتخابيًا  الكامل  االتفاق  عدم  ظل  يف 
حصة مسيحية، من حصة التيار احلالية، يف املنت وبعبدا وجبيل 

وكسروان. وهنا تلتقي مصلحة القوات مع الكتائب.
القوات تطمح أكثر اىل تأكيد حضورها يف دائرة الشمال  لكن 
الثالثة، مثلها مثل التيار وإن تفاوتت مواقعهما فيها، والبقاع 
الغربي والبقاع الشمالي، إضافة اىل زحلة حيث حتاول اسرتجاع 
جزين  متثله  ما  إليها  بالنسبة  الشوف  ميثل  حني  يف  حصتها. 

للتيار، مع اختالف يف نوعية العالقة مع النائب وليد جنبالط.
السين  الثقل  ذات  الدوائر  أن  معروفًا  بات  اآلخر،  املقلب  يف 
كدائرتي الشمال األوىل والثانية متثالن كبريوت الثانية مركزية 
يف  االنتخابية  حساسيتها  إىل  نظرًا  املستقبل،  لتيار  انتخابية 
من  يقلل  ال  هذا  لكن  وحديثة.  تقليدية  سنية  زعامات  مواجهة 
جزين، حيث  أهمية دوائر البقاع الغربي وزحلة والبقاع وصيدا – 
حياول تيار املستقبل عقد حتالفات فيها لتأمني كتلة نيابية ال يقل 
عددها عن 20 نائبًا. فــ«املستقبل«، وإن تبدلت هلجته السياسية 
جتاه القوات اللبنانية بعد عودة الرئيس سعد احلريري من زيارته 
األخرية للسعودية، إال أنه مل يغري يف تكتيكه االنتخابي. وكما أبلغ 
السعوديني أنه مستمر يف تفاهمه مع رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون و«التيار الوطين«، إذا أراد البقاء رئيسًا للحكومة، 
إال أن ذلك مل يرتجم بعد تفاهمات انتخابية. فاهلدف الذي رمسه 
يف  الطائفية،  باملعايري  خمتلطة  نيابية  كتلة  لتشكيل  احلريري 
سّلم األولويات، كما عرب عن ذلك برتشيحاته يف طرابلس، ومن 
أجل ذلك ال يزال يعاند التيار والقوات على السواء. مل يتدخل 
»املستقبل« يف بعبدا أو املنت أو كسروان، لكنه حريص على أن 
يكون شريكًا يف الدوائر املختلطة، ويف الدوائر اليت يعتقد أنه 
سيخسر مقعدًا سنيًا فيها، فيحاول تعويضه مسيحيًا يف الدائرة 
نفسها أو غريها. هكذا هي حال دائرة صيدا ـــ جزين أو زحلة أو 
البقاع الغربي، أو بريوت األوىل اليت يريد فيها مقاعد كاثوليكية 
ومارونية وأرمنية. وهو هنا يتشارك مع ثنائية حزب اهلل وحركة 
أمل واحلزب التقدمي االشرتاكي يف التطلع اىل حصص مسيحية 
يتم تقديرها بني 13 إىل 16 نائبًا على األقل، مع ترجيح األكثرية 

له، وحول هذه املقاعد تدور املفاوضات اليوم.
لكن مل يتم التقدم عمليًا بني املستقبل والتيار الوطين احلر، يف 
أي من الدوائر ومل حيسم تاليًا أي حتالف انتخابي نهائي. وما 
حصل مع القوات يف عاليه والشوف ال ميكن اعتباره تفاهمًا عالي 
جنبالط. ألن  كان  منه  األساسي  املستفيد  أن  باعتبار  السقف، 
احلوار الفعلي بدأ جديًا، حول احلصص املسيحية، وهذا حتّد لن 
يستطيع التيار أو القوات القفز فوقه، من دون التسليم بهذه 

احلصص حللفائهما.

باتوا شبه معروفني، إال أن اللحظات األخرية لصياغة التحالفات 
ترسم أيضًا معامل خمتلفة استنادًا اىل املوجبات الضرورية لتأمني 

الفوز. وقد أظهرت مفاوضات األيام األخرية املعطيات اآلتية:
بني الدوائر الــ 15 لكل من القوى السياسية أولوية تطغى على 
الدوائر األخرى، وحسابات انتخابية وسياسية ترسم هلا خريطة 
املستقبل. يتشارك التيار والقوات مساحة جغرافية من كفرشيما 
اىل الشمال الثالثة، كقاعدة سياسية أساسية لكليهما، إال أن 
للطرفني حسابات خمتلفة. أهمية االنتخابات بالنسبة اىل التيار 
أن حيافظ على كتلته النيابية، لذا تأخذ التحالفات مع شخصيات 
سياسية معروفة، يف كسروان مثاًل، طابع الضرورة القصوى. 
لكن يتحتم أيضًا على التيار احلفاظ على حصة نيابية من التيار 
عما  النواب يف دوائر حمددة  الرتاجع يف عدد  الوطين، وعدم 

حّصله عام 2009.
وصيدا  جبيل   – وكسروان  واملنت  بعبدا  تصبح  املعنى،  بهذا 
وإن  األهمية،  متساوية يف  ـــ  جزين ألسباب سياسية حبتة  ـــ 
كانت تتطلب مقاربات انتخابية خمتلفة، إذا كان اهلدف احلفاظ 
على نسبة فوز مرتفعة وإعادة إنتاج طبقة نيابية تدين بالوالء 
النيابية،  بعبدا  معركة  أهمية  من  التقليل  ميكن  ال  لذا  للتيار. 
للتيار على  ومبا تشكل من رمزية سياسية، ومن كونها خزانًا 
مدى سنوات طويلة. فرغم أن التيار يبدو مرتاحًا فيها قياسًا 

حسن رمضان

إذ أصدرت بيانًا أكدت فيه أن ال 
اليت  القصرية  بالرسائل  عالقة هلا 
باسم  اللبنانيني  هواتف  إىل  تصل 
كما  املخدرات«،  ملكافحة  »شبيبة 
حواط.  جوزيف  رئيسها  يقول 
إياها  متهمًا  أخرى،  مجعية  وهذه 
لتلقي  مجعيته  اسم  بـ«استغالل 

الدعم«.
ما يثري الريبة لدى املتلّقني، أيضًا، هو »التالعب« الذي تقوم به 
بعض اجلمعيات، مستفيدة من امسها، لتمويه أهدافها احلقيقية، 
وهي قد ال تكون أهدافًا سيئة أساسًا. هذا ما فعلته، مثاًل، إحدى 
تطلب دعم  وّجهت رسائل  أخريًا. فقد  »املنسية«  اجلمعيات  هذه 
العائالت األشد فقرًا. هدف نبيل. أكثر من ذلك، استعانت مبجموعة 
من املمثلني لتصوير فيديو حيض على الترّبع. ما مل تقله اجلمعية، 
يكشفه موقعها على االنرتنت الذي يشري إىل أن هدفها الرئيسي 
»تنمية القيم اإلجنيلية اليت تعرب عن حب الفقراء والتنوير يف ما 
يتعلق بالتعاليم االجتماعية للكنيسة، من خالل حث املستمعني على 
مساعدة املتاجني والفقراء واألسر املهملة«. هذا مجيل، لكنه من 
أنواع »التبشري«. دعم الفقراء أمر، والتبشري أمر آخر خمتلف متامًا! 

والرسائل القصرية ال تظهر كل شيء دائمًا.
كثريون أيضًا ال يؤمنون، أساسًا، بأن الدوالر قادر على حتسني 
أحوال مجعية ملكافحة السرطان مثاًل. أمر كهذا حيتاج إىل »أرقام 
مقر  يقصد  أن  ميكنه  لذلك  يهتم  »ومن  أحدهم،  يقول  ضخمة«، 
مستاؤون  آخرون  فيما  بكثري«.  الدوالر  يفوق  مبا  ويترّبع  اجلمعية 
أصاًل من استباحة أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية، ومن »كلفة 
اإلتصاالت والتشريج العالية، ما جيعلين أحتاج إىل من يتربع لي«، 

حبسب أحد هؤالء!

ما يثري الريبة 
لدى املتلّقني هو 

»التالعب« الذي تقوم 
به بعض الجمعيات
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تنشط وزارة الدفاع األمريكية يف تقييم وضعية القوات النووية 
وتنشيط اسرتاتيجية الردع األمريكية وسط إعالن الرئيس الروسي 

فالدميري بوتني عن إجنازات جديدة لبالده يف هذا اإلطار.
]من بني أبرز ما أعلن عنه بوتني كرسالة »صادمة« للغرب إقراره 

بأن بالده طّوعت تقنية أسرع من الصوت[
من بني أبرز ما أعلن عنه بوتني كرسالة »صادمة« للغرب إقراره 

بأن بالده طّوعت تقنية أسرع من الصوت

شهر  مطلع  اجلديدة،  )البنتاغون(  األمريكية  الدفاع  وزارة  وثيقة 
والقيادات  األفرع  جهود  حصيلة  كانت  املاضي،  فرباير  شباط/ 
وتنشيط  النووية..  القوات  »وضعية  لتقييم  املختلفة  العسكرية 

اسرتاتيجية الردع األمريكية«.

الرد الروسي مطلع الشهر اجلاري على لسان الرئيس بوتني يف 
إعالنه تبادل سباق التسلح ودخول أسلحة جديدة لرتسانة روسيا 
جوية  مقاتالت  منظومات  مؤخرًا(، تتضمن  العسكرية  )مت جتربتها 
إصابة  على  »قادرة  باليستية  وصواريخ  سوخوي-57،   ، متطورة 

أهداف بدقة أينما كان على سطح الكرة األرضية«.

فوثيقة البنتاغون تشري إىل متحورها حول مسألة جوهرية تسودها 
نظرة أحادية للعامل ال تشيع التفاؤل عمادها أنه يتعني على الواليات 
املتحدة توسيع نطاق اعتمادها على األسلحة النووية حلماية أراضيها، 
احملتملون  األعداء  هيبتها.  تقّوض  العاملية  »التهديدات«  وبأن 
والصني  روسيا  هم  الوثيقة،  يف  جاء  حسبما  املتحدة،  للواليات 
وكوريا الشمالية وإيران، الذين يطورون قدراتهم النووية بشكل 

متعاظم، وجاء »االرهاب الدولي« ملامًا ضمن التصنيف أعاله.

»مراجعة  للوثيقة،  قّدم  ماتيس  جيمس  األمريكي  الدفاع  وزير 
الوضعية النووية«، واليت جرى إعدادها منذ األيام األوىل لتسلم 
الرئيس ترامب مهام منصبه، خبطاب سوداوي بالقول«.. يتعني 
علينا اإلقرار أن املناخات الدولية القائمة جتعل إحراز تقدم متواصل 
يف خفض األسلحة النووية يف املدى املنظور أمر صعب للغاية.« 
مؤكدًا أيضًا أن من شأن توصياتها«.. توفري الضمان الستخدام 
األسلحة النووية ضمن املعدالت املطلوبة لدعم الردع النووي لعام 
2030 وما بعد، وبرامج التحديث تتضمن استبدال الغواصات احلاملة 
صواريخ  االسرتاتيجية،  القاذفات  النووية،  الباليستية  للصواريخ 
كروز نووية تطلق من اجلو، الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 

.»..

وأردف بلهجة حتذيرية للكونغرس أواًل وللخصوم ثانيًا أنه ».. من 
غري املعقول تأجيل اجراءات حتديث قواتنا النووية إن كان القصد 

احلفاظ على ردع نووي ذات مصداقية«.

يشار يف هذا الصدد إىل شهادة قدمها نائب وزير الدفاع للشؤون 
السياسية، جون روود John Rood، أمام جلنة القوات املسلحة 
نهاية العام املاضي يف معرض رده حول فعالية السالح األمريكي 
أقر فيها وسط ذهول أعضاء اللجنة أن نظام الدفاع الصاروخي يف 
نسخته احلالية غري قادر على مواجهة األسلحة االسرتاتيجية لروسيا 

والصني.

بهذا  أشار  املذكور،  إعالنه  خالل  بوتني،  الروسي  الرئيس  أما 
تتح  األمريكي.. مل  الصاروخي  الدفاع  »نظام  إن  اخلصوص قائاًل 
أو  لروسيا  االسرتاتيجية  النووية  الرتسانة  إلبطال  الفرصة  له 

الصني«.

األخرية  اآلونة  يف  ترامب  األمريكي  الرئيس  اسرتسل  باملقابل، 
باإلحياء إىل احتمال استخدامه للسالح النووي، على خلفية األزمة 
الكورية، ومل يشأ الدخول يف توضيح متى ستلجأ بالده الستخدامه؛ 
األمر الذي ضاعف من تردي العالقات الثنائية مع روسيا، أتبعتها 
اإلعالم  وسائل  موفدي  طالت  العقوبات  من  مبزيد  واشنطن 
األسلحة يف  خرباء  بعض  وأعرب  املتحدة.  الواليات  يف  الروسية 
اجلانب األمريكي أن دافع الرئيس الروسي لتبين موقفًا عسكريًا 
جديدًا جاء يف سياق الرد الروسي على »تغلغل الواليات املتحدة 
نظام  نشرها  على  للرد  وكذلك  الروسية،  احلدود  على  وتعديها 
أراضيها، على  العامل« حلشر روسيا داخل  الصاروخي عرب  الدفاع 
لألمن  ميونيخ  مؤمتر  الروسي يف خطاب  الرئيس  تعدي.لكن  أقل 
2007، كان قد حّذر الواليات املتحدة من التفرد بالعامل »كقطب 
التطورات  القرار«.  وصنع  القوة  وحمور  مرجعيًا  مركزا  أحادي..  
وال  األمريكي،  املركز  تتحدى  عدة  أقطابًا  أفرزت  الالحقة  الدولية 
يزال الصراع على أشده بينها تارة بطابع اقتصادي/جتاري وتارة 

أخرى بالقوة العسكرية لكن دون الصدام املباشر.

الروسي خالل  الرئيس  أعلن  اجلاري،  آذار/ مارس  األول من  يف 

ما هي تداعيات اسرتاتيجية بوتني النووية؟

 2018 آذار   17 Saturday 17 March 2018الـسبت 

القوات  »أعتماد  عن  الفيدرالية  اجلمعية  أمام  السنوية  رسالته 
املسلحة أكثر من 300 منوذج جديد« من األسلحة، من ضمنها 80 
صاروخًا باليستيًا جديدًا و 102 صاروخ باليسيت خاص بالغواصات 

و 3 غواصات اسرتاتيجية.
 وتابع قائاًل أن بالده تصنع »منظومات أسلحة اسرتاتيجية تعجز 
منظومات الدفاع اجلوي عن اعرتاضها.. باستطاعتها إجراء مناورات 
الباليستية يف  الصواريخ  التحليق ال تستخدم مسار  أثناء  خمتلفة 
طريقها للهدف، وميكنها تفادي منظومات الدفاع اجلوي والصاروخي، 

ومنظومات صواريخ اسرتاتيجية تعمل بالطاقة النووية«.

من بني أبرز ما أعلن عنه بوتني كرسالة »صادمة« للغرب إقراره 
بأن بالده »طّوعت تقنية أسرع من الصوت، أسرع مبعدل 10 مرات، 
من شأنها إحالة نظام الدفاع الصاروخي األمريكي وحللف الناتو إىل 

العدم..
 وصنع مركبة مائية مسرّية قادرة على الغوص إىل أعماق سحيقة، 
تفوق سرعتها سرعة الغواصات والطوربيدات احلديثة ومجيع أنواع 
إجنازات  روسيا  حتقيق  عن  فضاًل  هذا  أسرعها«.  حتى  السفن، 
مميزة يف تطوير أسلحة تعمل بأشعة الليزر »اعتمدت يف اجليش 

)الروسي( منذ العام املاضي«.

باحتواء  الغرب  الروسي، عن األسلحة وفشل جهود  عقب اإلعالن 
روسيا، حذر بعض القادة العسكريني األمريكيني من نزعة استخفاف 
السياسيني وصناع القرار مبا فاجأهم به الرئيس الروسي، خاصة 
وينبغي  الصوت،  سرعة  سرعتها  تفوق  اليت  األسلحة  جمال  يف 
من  »احلقيقة  على  والتعرف  والتحليل  للتدقيق  اإلعالن  اخضاع 
إدعاءات اخليال؛« ال سيما ما ُأعلن عنه من صواريخ فائقة السرعة 
واليت استطاعت روسيا »تطويع صاروخ اسكندر التكتيكي للمديات 
وأدق«  أعلى  تدمريية  وقدرة  فعالية  أشد  صاروخ  إىل  القصرية 
باستطاعته توليد طاقة لدفع الرأس احلربي التحليق بسرعة تفوق 

سرعة الصوت خالل ثواني معدودة.

تفوق  اليت  اجلديدة،  للقارات  العابرة  الباليستية  الصواريخ  أما 
سرعتها سرعة الصوت، من طراز »سارمات،« باستطاعتها ايصال 
عدد كبري من الرؤوس احلربية النووية »وضرب أهداف من القطب 

اجلنوبي لتصل إىل القطب الشمالي،« وفق إعالن بوتني.

نائب رئيس الوزراء الروسي، دمييرتي روغوزين، أعرب عن شديد 
إعجابه بالصواريخ الباليستية أسرع من الصوت قائاًل »باستطاعتها 
متزيق الدفاعات اجلوية األمريكية إربًا؛ فالدرع الدفاعي )األمريكي( 

ال يشكل تهديدًا عسكريًا لنا، أبعد من االستفزازات«.

العسكرية  املنظومة  لطمأنة  سريعة  كانت  األمريكية  الفعل  ردود 
والسياسية على السواء، أبرزها إعالن البنتاغون، 6 آذار اجلاري، عن 
»نيتها إنشاء قيادة عسكرية خاصة للقتال يف الفضاء اخلارجي.. 
وتوسيع مروحة القاعدة الصناعية« للرد على جهود الصني وروسيا 
مطلع  للكونغرس  قدمتها  مذكرة  يف  جاء  كما  الفضاء؛  عسكرة 

األسبوع.
كما أعلنت البنتاغون عن »رغبتها إجراء جتارب على أسلحة تفوق 
للمشاريع  باإلضافة   »،2019 عام  حبلول  الصوت  سرعة  سرعتها 
ناسا وأسلحة اجلو  املشرتكة بني وزارة الدفاع ووكالة الفضاء – 

والقوات الربية والبحرية لتطوير أسلحة بتلك املواصفات.

يرافقه  الروسي  الرئيس  عرض  عّرفت  األمريكية  اخلارجية  وزارة 
هجومًا  وتظهر  مسؤول..  »غري  بأنه  بالفيديو  مصورة  مقاطع 

يستهدف الواليات املتحدة باألسلحة النووية«.

الواليات  تعتقد  واليت  الليزر،  بأشعة  العاملة  األسلحة  جمال  يف 
املتحدة أن روسيا والصني قطعتا أشواطا بعيدة يف هذا الصدد 
لتحييد وتدمري األقمار اإلصطناعية األمريكية، أوضح تقرير أعدته 
املاضي  الثاني  يناير/كانون  شهر  يف  املشرتكة  األركان  هيئة 
»خالل عقد من  األمريكية  األقمار  تدمري  البلدين ستستطيعان  أن 

الزمن«.

اإلحتاد  بدأها  اليت  السابقة  اجلهود  إىل  الصدد  هذا  يف  يشار 
السوفيييت لصنع طائرة مبزايا خاصة تستخدم أشعة الليزر »قادرة 
الباليستية  والصواريخ  اإلصطناعية  واألقمار  الطائرات  حرق  على 
أوقف  مداها من 30-40 كلم«.  اخلارجي يصل  والفضاء  اجلو  يف 
»بعد  بريييف   - أملاز  برنامج  يلتسني  بوريس  الروسي  الرئيس 
تفكك اإلحتاد السوفياتي عام 1993، املعروف مبصطلح برييف إيه-
أيلول/ منتصف شهر  عام 2003. ويف  أخرى  مرة  واستؤنف   ،60
التكنولوجي للطريان، على  سبتمرب املاضي أعلن اجملمع العلمي – 
موقعه اإللكرتوني، عن »استكمال التجارب لبناء املكونات اهلندسية 

.»60SE-A والربناجميات اخلاصة بطائرة
الواليات املتحدة بدورها عكفت على صناعة طائرة مبيزات مشابهة 
وسائل  نقلته  ما  وحبسب  اليت  بوينغ،  طائرة  هيكل  إىل  تستند 
اإلعالم األمريكية، اجتازت الطائرة التجارب بنجاح يف شباط/فرباير 
2010 وأصابت صاروخني باليستيني. لكن التجارب الالحقة أصابها 
الفشل مما اضطر وزارة الدفاع إىل تعليق العمل بهذا النموذج عام 

.2012

كما متضي املؤسسة العسكرية األمريكية يف تطوير تقنيات متقدمة 
للقارات  عابرة  باليستية  صواريخ  منها  العسكرية،  للتطبيقات 
من  الليزر  أشعة  وتقنيات  الصوت،  أكرب من سرعة  بسرعة  تسري 
شأنها تعطيل الصواريخ الباليستية وهي يف مرحلة التحليق بسرعة 

فائقة.

ومتضي قدمًا ايضًا يف تعزيز قدراتها على إنتاج كميات جديدة من 
الطاقة  وتوليد  »القدمية«  النووية  الرتسانة  لتعويض  البلوتونيوم 
الستخدامات  الباليستية  الصواريخ  من  اجلديد  للجيل  املطلوبة 

متعددة بني سالحي اجلو والبحرية.

وثيقة البنتاغون تتضمن أيضًا حتديث السالح النووي احملمول جوًا 
من طراز B-12/61، واليت من املقرر أن تدخل اخلدمة عام 2020، 
بدقة  تتميز  اليت   83-B طراز  من  االسرتاتيجية  النووية  والقنابل 
أعلى، وكذلك القاذفات اإلسرتاتيجية. ومع حلول عام 2024، وفق 
اخلطة املعدة، سيتم استبدال كافة القنابل يف الرتسانة األمريكية. 
اجليل اجلديد من األسلحة سيستخدم بواسطة املقاتالت من طراز 

.35-F 16 واألحدث-F

شدد املسؤولون األمريكيون، ساسة وعسكريني، على أن األسلحة 
التجارب  مرحلة  تزال يف  ال  بوتني  الرئيس  اعلنها  اليت  الروسية 
دون حتديد الفرتة الزمنية لبدء اإلنتاج احلربي. بيد أن ما شكله 
اإلعالن من صدمة هزت وجدان املؤسسة العسكرية األمريكية ال 

ميكن التغاضي عنها.
التسلح  سباق  من  متطورة  مرحلة  دخل  اليوم  العامل  ان  الثابت 
وابتكار  املخزون  بتطوير  العظميني  القوتني  بالنووي، ومع مضي 
اسبوعية  حمرر  حذر  وقد  بينهما.  متبادل  فالقلق  جديدة،  أسلحة 
»الدفاع القومي« الروسية، ايغور كوروتشينكو، مؤخرًا من استكمال 
الواليات املتحدة جتاربها على السالح النووي B-12/61 مما يؤشر 
على أنها حتث اخلطى يف برنامج إعادة التسلح يف ظل فهم مشرتك 
بني واشنطن وبروكسيل، مقر حلف الناتو، بأن الطرفني يضعان 
اوروبا..  يف  حمدودة  نووية  حرب  شن  »إمكانية  أعينهما  نصب 
وأجنزت قوات احللف تدريبات يف حبر البلطيق بشن غارات نووية 

وهمية على روسيا«.
حتسني فاعلية ودرجة تأهب الصواريخ النووية املنتشرة يف اوروبا، 
وما ينطوي عليها من تدريب القوات العسكرية على خوض حرب 
باستخدام السالح النووي، جاء مفصاًل يف بند تنشيط اسرتاتيجية 

الردع األمريكية من وثيقة البنتاغون قيد البحث.
يف هذا الصدد، أوجزت شهرية »فورين أفريز« الرصينة، 4 شباط/ 
األمريكية  اإلدارة  تصعيد  من  الداخلية  املخاوف  املاضي،  فرباير 
أن تعمل واشنطن  »بدل  بالقول  البنتاغون  حسبما جاء يف وثيقة 
على تقليص االعتماد على األسلحة النووية، فإن املراجعة الشاملة 

للسياسة النووية تسّرع السباق حنو التسلح النووي«.

من بني أبرز ما أعلن عنه بوتني كرسالة »صادمة« للغرب إقراره بأن 
بالده طوّعت تقنية أسرع من الصوت
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»تعفن  مبرض  مسعتم  هل 
الدم« أو ما يسمى باإلجنليزية 

SepSiS
وقد أطلق عليه لقب »القاتل 
على  يقضي  ألنه  الصامت« 
مخسة آالف أسرتالي كل عام، 
أو ما معدله أكثر من شخص 

واحد كل ساعتني.
باملئة من   40 ومع هذا هناك 
يسمعوا  مل  ممن  األسرتاليني 

بهذا املرض.
أن  إىل  تشري  أرقام  وهناك 
كل ساعة متر دون أخذ املضاد 
احليوي الفعال، تزداد احتمالية 

املوت بني 4 إىل 8 باملئة.
أسرتالي  ألف   18 وهناك 
كل  املرض  بهذا  يصابون 

عام.
الدكتور زياد فشخة حتدث عن 
صعب  إنه  وقال  احلالة  هذه 
التفريق بني عوارضه وعوارض 
لكن  البداية،  يف  االنفلونزا 
عدم اهمال العوارض ومتابعة 

احلالة ضروري جدا.
ذكرها  اليت  النقاط  أهم 

الدكتور زياد فشخة:
 SepSiS الدم  تعفن  مرض   -

هو  بل  عادي  بفريوس  ليس 
 Secondary فريوس ثانوي
االلتهابات  عن  ينجم  اي 
كالتهاب اللوز أو األسنان أو 
الصدر وينتقل عرب الدم ألحد 

األعضاء.
هي  األفضل  حماربته  آلية   -
زيارة  وعند  املبكر  بالكشف 
من   99% إّن  اذ  الطبيب 
اجلسد  يقاومها  الفريوسات 
املناعة  جهاز  طريق  عن 

وكريات الدم البيضاء.
غري  الدم  تعفن  اسباب   -
معروفة وأكثر األشخاص عرضة 
لإلصابة به هم األطفال، كبار 
بأمراض  واملصابني  السن 
وأحيانًا  والضغط  كالسكري 

اهلذيان عند األطفال.
- يصعب تفريق أعراض املرض 
عن اعراض الـ Flu وأمراضه 

تستمر لفرتة طويلة.
لتجنب  غذائية  أفضل محية   -
املرض تشمل االعتدال بتناول 
من  الغذائية  املكونات  كامل 

بروتينات ونشويات وغريها.

املصدر: اس بي اس

تعفن الدم يقضي على 5000 
أسرتالي كل عام

موضوع  طرح  مايتم  كثريًا 
يعاني  اليت  املالية  الضائقة 
خاصة  األسرتاليون  منها 
احملدودة  الدخول  ذوي  من 
العمالية  بالنقابات  دفع  ما 
األدنى  احلد  لرفع  باملطالبة 
50 دوالرا  يف  لألجور بقيمة 

االسبوع.

دراسة  حددت  ومؤخرا 
عمر  أصعب  أن  بريطانية 
ناحية  من  االنسان  حياة  يف 
عامًا   31 املادية هو  الضائقة 
اذ تكثر االرتباطات ويبدأ فيها 
االنسان حياة جديدة كالزواج 
أول  والدة  او  منزل  وشراء 

طفل.

الدراسة أن 33%  الالفت يف 
العمر  هذا  يف  الشباب  من 
ملساعدة  حيتاجون  اليزالون 

ذويهم ماديًا. فما احلل؟

اليوم نعرض عليكم عدة طرق 
يف  املال  من  املزيد  لكسب 
اوقات  او يف  العطل  أوقات 
أن  املمكن  من  فهل  فراغكم 

جتربوها؟

تقوموا  أن  ميكنكم  بداية 
اليت  التنظيف  مهنة  مبمارسة 
إىل  يصل  ما  عليكم  تدر  قد 
ان  مايعين  الساعة  يف   27$
لثمان  واحد  يوم  ملدة  العمل 
ساعات يف التنظيف يف عطلة 
نهاية األسبوع قد يعود عليكم 

بـ $216 اضافية.

فهي  الثانية  الطريقة  أّما 
يعرف  مبا  القيام  القيام 
أو   dog-walking بـ  
األليفة  باحليوانات  االهتمام 
عند سفر اصحابها اذ ميكنكم 
أن حتصلوا على $30 عند أخذ 
أي  قصرية  بنزهة  الكالب 
حوالي 200 دوالر يف األسبوع 
اذا مسحتم هلم  80 دوالرا  و 

باليقاء عندكم خالل الليل.

أّما للباحثني عن طرق سريعة 

املزيد  لكسب  وسالريعة 
جمهود  بذل  دون  املال  من 
املشاركة  فبامكانكم  جسدي 
بالسوق  اخلاصة  بالدراسات 
يف  دوالر   100 تقدم  واليت 

الساعة ملشاركني فيها.

السيارات  قيادة  لعشاق  أّما 
احلصول  فبامكانكم  والتنزه 
املال  منم  املزيد  على 
والتعرف على أناس جدد من 
أوبر  كسائقي  العمل  خالل 
بـ  عليكم  سيعود  الذي  األمر 

$300 اضافية كل يوم.

أألاشخاص  من  كنت  اذا 
الذين اليستخدمون سياراتهم 
للذهاب للعمل أو بشكل كبري 
بامكانك تأذير سيارتك بـ 300 

دوالر يف الشهر.

غرفة  لديكم  كان  اذا  اّما 
فبامكانكم  املنزل  يف  فارغة 
 airBnB موقع  عرب  تأجريها 
واحلصول على 70 دوالرا يف 

الليلة الواحدة.

الطبية  الدراسات  وحمليب 
املشاركة  بامكانكم  واألحباث 
قد  واليت  العلمية  باألحباث 
تعود عليك بـ 10 آالف دوالر  

سنويًا.

هاتفك  تتسخدم  كنت  واذا 
أو كمبيوترك احملمول  الذكي 
تشارك  ال  فلما  كبري  بشكل 
عرب  الرأي  باستطالعات 
بامكانك  واليت  االنرتنت 
التلفاز  اثناء مشاهدة  امتامها 
أو خالل تنقلك بالقطار اذ قد 
تعود عليك هذه االستطالعات 

بـ 8000  دوالر يف العام.

استمعوا هنا اىل البث املباشر 
الذاعتنا و الذاعة BBc أيضا

أس  بي  أس  تطبيق  مّحل 
لرباجمكم  لإلستماع  اجلديد 

املفضلة باللغة العربية.
املصدر اس بي اس

أعمال بسيطة قد تعود 
عليكم بدخل اضايف يصل 
إىل 20 ألف دوالر يف العام

الالجئون  منه  يعاني  ما  أكثر 
السنوات  يف  قدموا  الذين 
أسرتاليا  إىل  املاضية  القليلة 
سوق  يف  اإلخنراط  هو 
شهاداتهم  وتعديل  العمل، 

ومؤهالتهم.
جمال  يف  ناشطون  ويطالب 
طرق  بابتكار  الالجئني  حقوق 
على  الالجئني  هؤالء  تساعد 
العمل  سوق  إىل  اإلنضمام 
والتمّكن على األقل من العمل 
يف جماالت ختصصهم ال سيما 
متخصصون  هؤالء  بني  وأن 
أسنان  وأطباء  الصيدلة  يف 

ومهندسون.
دراسة مشلت  أظهرته  ما  هذا 
إىل  وصلت  الجئة  عائلة   200
و   2015 عامي  بني  أسرتاليا 
اإلثين  جمموعة  ضمن   2017
عشر ألف الجئ إضايف الذين 
استقبلتهم أسرتاليا من سوريا 

والعراق.
 Jack collinS الربوفسور 
 uTS BuSineSS جامعة  من 
واضعي  أحد  وهو   School

أن  يقول  الدراسة  هذه 
يف  يرغبون  الالجئني  هؤالء 
ختصصهم  جمال  يف  العمل 
بناء  يف  املساهمة  ويريدون 
وإىل  األسرتالي.  اجملتمع 
تعديل  عائق »صعوبة  جانب 
يواجهون  فهم  شهاداتهم« 
حيازتهم  عدم  هو  آخرًا  عائقًا 

للخربة العملية يف أسرتاليا.
منذ  أنه  املتحدة  األمم  وتقدر 
اندالع احلرب  يف سوريا اليت 
السابع،  عامها  اليوم  تدخل 
البلدان  إىل  سوريا  من  نزح 
واألردن  لبنان  اجملاورة: 
مليون   5.4 من  أكثر  وتركيا 
البالد  وشهدت  كما  شخص 
ملاليني  داخلية  نزوح  حركات 

األشخاص.
كذلك يف العراق جرت نزوحات 
داخلية ألكثر من ثالثة ماليني 
فيما   2014 عام  منذ  شخص 
ألف   260 من  أكثر  يعيش 
دول  يف  كالجئني  عراقي 

العامل.
املصدر: اس بي اس

الجئو سوريا والعراق يعانون 
لدخول سوق العمل األسرتالي

قال ولي العهد السعودي نائب 
وزير  الوزراء  جملس  رئيس 
سلمان  بن  حممد  األمري  الدفاع 
السعودية  العربية  »اململكة  إن 
ال تريد حيازة قنبلة نووية لكنها 
هذه  مثل  شك  دون  ستطور 
ممكن،  وقت  أسرع  يف  القنبلة 
تلك  على  إيران  أقدمت  إْن 

اخلطوة«.
وأضاف أن إيران ال تعّد منافسًا 
كل  »بعيدة  وأنها  للسعودية، 
البعد عن مقارنتها بالسعودية«، 
كما أنها ليست من أقوى مخسة 
اىل  مشريًا  العامل،  يف  جيوش 
أن اقتصاد اململكة يعّد أكرب من 

االقتصاد اإليراني.
وتابع حممد بن سلمان يف حديث 
اىل شبكة »سي بي أس« ضمن 
عشية  دقيقة«،   60« برنامج 
زيارته الواليات املتحدة األسبوع 
املقبل أن املرشد األعلى اإليراني 

علي خامنئي »أشبه بهتلر«.

حممد بن سلمان: السعودية ستطور 
قنبلة نووية إذا فعلتها إيران

الذي  املطّول  احلديث  وتطرق 
أمس،  منه  مقتطفات  أذيعت 
 60« برنامج  مراسلة  وأجرته 
خالل  دونيل،  نورا  دقيقة« 
زيارتها الرياض، اىل العالقات 
وحرب  األمريكية   - السعودية 

اليمن، والتوترات مع إيران.
حديث  ُيذاع  أن  املقرر  ومن 
غٍد،  بعد  السعودي  العهد  ولي 
الرئيس  لقائه  من  يومني  قبل 
يف  ترامب  دونالد  األمريكي 

واشنطن.
وكان جملس الوزراء السعودي 
املنعقدة  جلسته  خالل  وافق 
السياسة  على  املاضي،  الثلثاء 
الطاقة  لربنامج  الوطنية 
»حصر  تشمل  اليت  الذرية، 
التطويرية  النشاطات  كل 
السلمية،  باألغراض  الذرية 
اليت  واحلقوق  األطر  حدود  يف 
حددتها التشريعات واملعاهدات 

واالتفاقات الدولية«.

لقي ما بني ستة و 10 أشخاص 
جسر  انهيار  يف  مصرعهم 
للمشاة قيد اإلنشاء وميتد على 
جامعة  يف  مرورية  حارات  عدة 
الدولية يوم اخلميس،  فلوريدا 
حبسب تصرحيات للسناتور عن 

الوالية بيل نيلسون.
عمدة  خيمينيز  كارلوس  وقال 
ستة  إن  ديد  ميامي  مقاطعة 
أشخاص على األقل أصيبوا يف 
احلادث نقلوا إىل املستشفيات، 
وأفاد بأن مثاني سيارات علقت 

حتت اجلسر املنهار.
وطلبت الشرطة من املروحيات 
التلفزيون  مبحطات  اخلاصة 
مغادرة املنطقة حتى ميكن مساع 
أصوات أحياء من بني الركام.

رئيس  إستبينان،  بول  وقال 
مقاطعة  يف  املطافئ  قسم 
اإلنقاذ  فرق  إن  ديد  ميامي 

قتلى بانهيار جسر يف فلوريدا

تعمل للبحث عن أحياء.
عمدة  لوبيز،  أورالندو  ووصف 
احلادثة  ووتر،  سويت  مدينة 

بأنها »مأساة وطنية« .
املقاطعة  شرطة  مدير  وأشار 
احملققني  أن  إىل  برييز  جوان 
االنتهاء  فور  امللف  سيتولون 
واإلنقاذ،  البحث  عمليات  من 

ملعرفة مالبسات ما حدث.
السبت  اجلسر  تركيب  ومت 
حارات  مثاني  بامتداد  املاضي 

مرورية.
املشاة  ملرور  اجلسر  وخصص 
ويست  ساوث  شارع  فوق 
أكثر  من  يعترب  الذي  إيث، 
جنوب  يف  ازدحاما  الطرق 
فإن  احلظ  وحلسن  فلوريدا، 
حاليا  يقضون  اجلامعة  طالب 
 12 من  متتد  اليت  الربيع  عطلة 

حتى 17 آذار/مارس.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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املعاصرة يف  املرأة  رغبة  أدت 
حتقيق التحصيل العلمي والنجاح 
من  الكثري  تأجيل  إىل  الوظيفي 
واإلجناب  احلمل  عملية  النساء 
إىل سن متأخرة. ويقول العلماء 
إنه كلما تقدم عمر املرأة األم، 
يف  »أنانيتها«  ازدادت  كلما 

تربية أطفاهلا.
ازداد يف السنوات األخرية عدد 
العمر  يف  املتقدمات  األمهات 
النساء  فنسبة  ملحوظ.  بشكل 
 35 عن  أعمارهن  تزيد  الالئي 
يف  يلدن  اللواتي  بني  عاما، 
أسرتاليا، قد ارتفعت من %10 
يف عام 1991 إىل ما يقرب من 
25% حاليا. كما أن واحدة من 
بني كل سبع من حاالت الوالدة 
عمرها  يزيد  المرأة  هي  األوىل 
على 35 عاما، مقابل واحدة بني 

كل 19 حالة يف عام 1997.
طبيب  يقول  كما  األمر،  هذا 
التوليد األسرتالي باري فالرتز، 
أن  يوضح  إذ  للمخاوف،  مثري 
العمر  يف  املتقدمات  النساء 
يتسمن بـ«األنانية وحب الذات«، 
حيث يثقلن كاهل أبنائهن مبهمة 
فيه  يتحمل  وقت  يف  رعايتهن 
املسؤوليات  من  الكثري  األبناء 
األخرى. وقد أثارت هذه األقوال 
صرخة احتجاج واضحة على خص 
املرأة بالذكر، بدال من الزوجني 
معا. ومن بني هذه االنتقادات 
ما يقول إنه إذا كانت األمهات 
يتسمن  العمر  يف  املتقدمات 
حال  هو  فكذلك  باألنانية، 
العمر  يف  املتقدمني  الرجال 

الذين ساهموا يف محلهن.
يف  املتقدمة  األم  إجيابيات 

العمر
ورغم ذلك، مثة دراسات تظهر 
أن النساء املتقدمات يف العمر 
بينها  جيدات،  أمهات  يصبحن 

طبيب اسرتالي: األمهات 
املتقدمات يف العمر »أنانيات«

مؤخرا  أجرتها  بريطانية  دراسة 
فاريل،  لويزا  التوليد  طبيبة 
واليت كشفت عن أن بدء »األبوة 
من  متأخرة  مرحلة  يف  واألمومة 
يرتبط  ال  اإلجنابية  احلياة  دورة 
بوضع أطفال ذوي حالة صحية 
أسوأ، أو بضرر يلحق باألطفال 
اليت  العمرية  الفئة  كانت  أيا 

تنتمي إليها األم«.
النساء  أن  إىل  فاريل  وأشارت 
تقل  العمر  يف  املتقدمات 
يف  املخاطرة  احتماالت  لديهن 
على  إقباهلن  ويقل  احلمل، 
املشروبات  وتناول  التدخني 
املخدرات،  وتعاطي  الكحولية 
حاصالت  يكن  أن  حيتمل  كما 
على مستويات أعلى من التعليم 
غري  آخر  دخل  هلن  يكون  وأن 
من  حتذر  أنها  غري  األب.  دخل 
ووضع  اإلجهاض  احتماالت  أن 
أطفال غري عاديني أو مصابني 
خبلل يف الكروموسومات، تزيد 
كلما ارتفع سن األم وأضافت: 
العمر،  يف  النساء  تقدم  »مع 
يف  البويضات  عدد  يقل  ال 
نوعية  بل  فحسب،  مبايضهن 

هذه البويضات أيضا«.
البحث عن الرجل املثالي

أستاذ  كوفاكس،  جاب  أما 
والتوليد جبامعة  النساء  أمراض 
فيقول  ملبورن،  يف  موناش 
تكوين  يف  التأخر  من  جزءا  إن 
األسرة يرجع إىل صعوبة إرضاء 
أنه  »أعتقد  ويضيف:  النساء، 
املزيد  بذل  الرجال  على  ينبغي 
بأنفسهم  لالرتقاء  اجلهد  من 
املثالي«  الرجل  مستوى  إىل 
هناك  يكون  ال  »رمبا  ويضيف: 
)أيتها  وعليكن  مثالي،  رجل 
النساء( أن ترضني برجل ليس 

سيئا للغاية«.
املصدر: )د ب أ(

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتونية( - أنفق األسرتاليون 
644.7 مليون دوالر هذا العام 
غري  التجميلية  املعاجلات  على 
اجلراحية بزيادة 15% عن العام 

السابق.
أجرته  الذي  االستطالع  وكان 
مجعية أطباء التجميل األسرتاليني 
و شارك فيه 584 أسرتاليا قد 
وجد أن أكثر املعاجلات التجميلية 
اختيارا للمشاركني هي عمليات 
شد التجاعيد مثل استخدام حقن 
البوتوكس، وإزالة الشعر الزائد 
وتنعيم البشرة باستخدام الليزر 

.IPLو
األسرتاليني  أن  التقرير  وأظهر 
التجميل  لعيادات  يتوجهون 
مبواطين  مقارنة  مبكرة  يف سن 
ترجع  ألسباب  اخلارجية،  الدول 
آشعة  حتدثه  الذي  التلف  إىل 
الشمس، حيث يبدأ األسرتاليون 
بداية  مع  التجميل  أبواب  طرق 

العقد الثالث.
أكثر  أن  االستطالع  وأوضح   
الرجال  جتعل  اليت  األسباب 
األسرتاليني ينفقون دوالراتهم 
يف جمال التجميل تتعلق بتجنب 
تهتم  بينما   ، الشعر  سقوط 

النساء مبحاربة التجاعيد.
 

الدكتور  قالت  جانبها،  من 
غابرييل كاسويل رئيسة مجعية 
إن  األسرتاليني  التجميل  أطباء 
اجلديدة  الطبية  التكنولوجيات 
األقل  التجميلية  واملعاجلات 
ضررا شجعت األسرتاليني على 
االهتمام بالتجميل ، ال سيما أنه 
من  أصغر  يبدو  الشخص  جيعل 
العمر،  ويطيل  احلقيقي،  عمره 
باإلضافة إىل زيادة القدرة على 

هوس باملعاجلات التجميلية غري 
اجلراحية.. وجنيفر هوكينز 
املعشوقة األوىل يف أسرتاليا!

العمل لفرتات أطول.
 

هدف  يتمثل  ال   « وأضافت: 
منافسة  يف  للتجميل  يلجأ  من 
األجيال األصغر، لكنه ينبع من 
حينما  الذاتية،  الشخص  رغبة 
شعور  يعكس  أن  يف  يرغب 
مظهره  على  الداخلي  الشباب 

اخلارجي«.
 

ثم  البشرة  مشاكل  وكانت 
بال  يشغل  ما  أكثر  هي  الوزن 
من  االستطالع  يف  املشاركني 
اجلنسني، كما اختار 45% منهم 
األفضل  هوكينز  جنيفر  النجمة 
يف مظهرها اخلارجي أتبعها ايل 

ماكفرسون. 
عن  أعربوا  املشاركني  أن  إال 
قلقهم من النتائج السيئة اليت 
عند  التجميل  عمليات  أحدثتها 
بعض النجمات أمثال جوكيلني، 
و ميالني غريفيث وميكي رورك 

وصويف مونك.
التجميل  أطباء  مجعية  وسجلت 
معدل  يف  صعودا  األسرتاليني 
إنفاق األسرتاليني على معاجلات 
عام  منذ  اجلراحية  غري  التجميل 
العام  هذا  وصل  حيث   ،2008
إىل 644.7 مليون دوالر بعد أن 
كان ال يتعدى 300 مليون دوالر 

منذ مخس سنوات.
وأردفت د. كاسويل أن الطلب 
التجميلية  املعاجلات  ازداد على 
غري اجلراحية لعدة أسباب أبرزها 
وأضرارها  األقوى  فاعليتها 
األقل، وسهولة احلصول عليها، 
إال أنها أهابت من يستعمل هذه 
استشارة  بضرورة  املعاجلات 
ما  له  ليختار  التجميل  طبيب 

يناسبه.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتونية( - كشف حبث جديد 
أن بعض أطفال املدارس يف سن 
احلادية عشر يقضون ما يقرب من 
10 ساعات يوميا يشاهدون مواد 
التكنولوجيا  سهلت  حيث  إباحية 
اجلنسية  املواد  وصول  احلديثة 

إىل هؤالء األطفال.
ظاهرة  تفشي  من  اخلرباء  وحذر 
اجلنسية،  املواد  مشاهدة  إدمان 
توب  الالب  أجهزة  أن  سيما  ال 
الذكية(  والسمارتفون)اهلواتف 

أضحت يف متناول اجلميع.
ميتيغا  روبرت  قال  جهته،  من 
إن  االلكرتوني  اإلدمان  خبري 
االنفجارالذي حدث يف تكنولوجيا 
اهلاتف احملمول أدى إىل تصاعد 
املصابني  األطفال  عدد  يف 

بإدمان املواد اإلباحية.
لبحث  األولية  النتائج  وتشري 
أسرتالي حديث إىل أن 43% من 
زائري املواد اإلباحية املنتظمني 
قد شاهدوا حمتويات جنسية يف 

عمر يرتاوح بني 11-13 عاما.
وأضاف السيد ميتيغا أن بعض 
جتار اجلنس يستهدفون األطفال 
كارتون  مسلسالت  بعرض 
الوسائل،  من  وغريها  جنسية، 
أطفاال يف عمر  أنه عاجل  مضيفا 
الرابعة عشر من إدمان مشاهدة 
اجلنس، كانوا يقضون ما يقارب 
يشاهدون  يوميا  ساعات  عشر 
أن  إىل  مشريا  إباحية.،  مواد 
وصول األطفال هلذه احملتويات 
يف غاية السهولة، يف ظل نقص 

أساليب محايتهم.
أن  ميتيغا  السيد  واستطرد 
يشاهدون  أصبحوا  األطفال 
احملتويات اجلنسية يف مدارسهم 
أقرانهم،  مع  ويشاركونها 
األطفال  إدمان  عملية  أن  مردفا 
مرات   10 تفوق  اإلباحية  للمواد 
كما  هلا،  البالغني  إدمان  سرعة 
إىل  املشاهدة  إدمان  يتطور  قد 

سلوكيات إجرامية.
وأضاف أن بعض مدمين مشاهدة 
سرقوا  األطفال  من  اجلنس 
كروت ائتمان، حتى أن بعضهم 
نظري الدفع  يتكبد زهاء 9000 $ 
اإلباحية،  املواقع  يف  لالشرتاك 

واالتصاالت اجلنسية.
وقام سائق حافلة أطفال مؤخرا 
الطالب  برتك حافلته بعدما رأى 
يتداولون بعض الصور اجلنسية 

بعضهم يشاهد اجلنس 10 ساعات يوميا:
إدمان األطفال للمواد اإلباحية 

ظاهرة تؤرق أسرتاليا!!

تعرضوا  كما  هواتفهم،  على 
للسائق باإلساءة اللفظية.

وزارة  من  بيان  ذكر  بينما 
مراقبة  كامريا  أن  يزعم  التعليم 
قد التقطت فيديو داخل احلافلة، 
وأن سلوكيات األطفال مل تكن 

سيئة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي يروج 
متواجدون  عماليون  وزراء  فيه 
احلظر  فكرة  لندن  يف  حاليا 
اإلباحية،  للمواقع  األوتوماتيكي 
املشاهد  البالغ  يقر  أن  إىل 
يف  يرغب  أنه  اإلباحي  للموقع 

االستمرار قي املشاهدة
أمان  خبري  قال  جانبه،  من 
إن  فيزون  جون  االنرتنت 
يف  عاما   17  -7 بني  األطفال 
خطر شديد وأكثر عرضة الرتكاب 
سلوكيات غري الئقة أثناء جتوهلم 
امتالك  من  االنرتنت، حمذرا  عرب 
األطفال لالنرتنت يف كل مكان، 
وطالب بضرورة مراجعة الضوابط 
املنظمة لألجهزة التكنولوجية كل 

ستة شهور.
يأتي ذلك يف الوقت الذي قال 
نقابة  رئيس  بيتس  كيفن  فيه 
معلمي كوينزالند إنه على الرغم 
ملخاطر  املدارس  استجابة  من 
السمارتفون إال أن اخلطر ال يزال 
تضافر  بضرورة  مطالبا  حمدقا، 
بأسره  واجملتمع  املعلمني  جهود 
كيفية  حول  الطالب  لتوجيه 

االستخدام اآلمن لالنرتنت.
أالن  الدكتور  ناحيته،يرى  من 
اسرتاتيجيات  يقود  الذي  ماكي 
لتحسني  كوينزالند  حكومة 
اجلنسية  الصحة  تعليم  مستوى 
يف  جدا  مهم  الوالدين  دور  أن 
بشكل  جنسيا  أبنائهم  تثقيف 
من  جدار  بناء  عرب  صحيح، 
حول  املتبادل  والثقة  التواصل 

األمور اجلنسية.

سيضطر مسافر كان على منت 
كوانتاس  اجلوية  للخطوط  رحلة 
وحاول  طاقمها  من  أفراد  هدد 
عض ضابط فيدرالي اىل دفع 
غرامة وتعويضات يبلغ جمموعها 

حوالي 26 ألف دوالر
أجرب هذا الراكب طائرة كوانتاس 
بريزبن  إىل  متجهة  كانت  اليت 
أن  بعد  بريث  إىل  العودة  على 

مزج زاناكس بالكحول.
ان  إخبارية  تقارير  وذكرت 
 Luke MacdonaLd
TayLor، البالغ من العمر 39 

عامًا، كان عدوانيًا وشتم أفراد 
عديدة  مرات  كوانتاس  طاقم 
خالل رحلة يف 19 يوليو / متوز، 
الطاقم  أفراد  منه  طلب  عندما 
يتم  مل  ما  الكحول  شرب  عدم 

تقدميها من قبل املوظفني.
وقال تايلور »أفعل ما أريد أن 
 I>M doIng whaT( »أفعله
 I f****** wanT To

)do
يف  استماع  جلسة  وحبسب 
دب  اسرتاليا،  غرب  حمكمة 
كتف  يف  إصبعه  تايلور  السيد 

هدد  ثم  الزبائن،  خدمة  مديرة 
الذي  الطاقم  أفراد  أحد  بلكم 

تدخل يف حل النزاع.
تايلور  ُأجرب  األمر،  نهاية  ويف 
وقرر  مقعده،  إىل  العودة  على 
الطيار إعادة الطائرة إىل بريث، 
راكًبا   212 إزعاج  إىل  أدى  مما 

على منت الطائرة.
عدائيا  تايلور  السيد  وكان 
ضابطًا  يعض  أن  وحاول  جدا، 
فيدراليًا أثناء إلقاء القبض عليه 

وتقييد يديه.
جويتز  بروس  القاضي  وأشار 

وتأثري  الضحايا  تصرحيات  إىل 
وصفت  اليت  عليهم  أفعاله 
أمر  الرحلة،  على  تايلور  تواجد 

تسبب هلم بالقلق واخلوف.
أحد  أن  إىل  احملكمة  واستمعت 
إىل  حباجة  كان  الطاقم  أفراد 
أسبوع  ملدة  العمل  عن  التوقف 

بعد احلادث.
ويذكر ان السيد تايلور عرب عن 
خطوات  واختذ  فعله  ملا  ندمه 

إلعادة تأهيله.
يف  مذنب  بأنه  تايلور  واعرتف 
التهديد  أو  باالعتداء  تهمتني: 

تغريم مسافر على خطوط كوانتاس بـ26 ألف دوالر لتعطيل الرحلة

بالعنف أو تهديد طاقم الطائرة 
ضابط  مقاومة  أو  وعرقلة 

شرطة.
 10500 مببلغ  تغرميه  مت  وقد 
دفع  أيًضا  عليه  وجيب  دوالر 
كتعويضات  دوالًرا   15207

لكوانتاس.
التحدث  تايلور  ورفض 
مغادرته  أثناء  للصحفيني 

احملكمة.

املصدر:اس بي اس
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اســرتاليا يف أسبوع

 2018 آذار   17 Saturday 17 March 2018الـسبت 

الطاقة  مؤمتر  انهى   - وطنية 
عن  أوقيانيا  لقارة  اإلغرتابية 
سيدني  مدينة  يف   2018 العام 
عقد  والذي  اعماله،  اسرتاليا 
اخلارجية  وزير  وحضور  برعاية 
باسيل،  جربان  واملغرتبني 
ست  املؤمتر  فعاليات  وختللت 
عنها  صدرت  حوار  جلسات 

التوصيات التالية:
بعنوان  األوىل  اجللسة 

:Libanity
مع  املستمر  التواصل  اوال: 
املغرتبني على املستوى الفردي 
وقوعاتهم  تسجيل  على  حلثهم 
الشخصية،  االحوال  سجالت  يف 
على  اإلضاءة  خالل  من  وذلك 

احلوافز اليت يقدمها هلم لبنان.
اللبنانية  املدارس  فتح  ثانيا: 
بأنشطة  والقيام  نيوزلندا  يف 
توطيد  إىل  تهدف  اجتماعية 

روابطهم بلبنان.
ثالثا: تسهيل اخلدمات السياحية 

اللبنانية للمغرتبني.
مؤسسات  جهود  توحيد  رابعا: 
االنتشار اللبناني لتفعيلها بشكل 
أفضل يواكب التطور التكنولوجي 
اليت  الفرص  من  واالستفادة 
يوفرها لربط اللبنانيني بوطنهم 

االم.
بعنوان  الثانية  احلوار  جلسة 

:investment
أوال: دعوة املغرتبني لالستفادة 
اليت  العديدة  الفرص  من 
اللبنانية،  احلكومة  وضعتها 
واملؤسسة  املركزي  املصرف 
العامة لتشجيع اإلستثمارات يف 
لبنان iDaL، جلذب االستثمارات 

االقتصادية اىل لبنان.
اللبنانية  احلكومة  تبين  ثانيا: 
املستوى  على  اصالحية  سياسة 
االقتصادي من خالل االستفادة 
النفطي يف  القطاع  عائدات  من 
العجز  لسد  القريب  املستقبل 
العام واملساهمة يف  الدين  يف 
ازدهار لبنان عرب استكمال عملية 
وتطويرها  التحتية  البنى  بناء 
وتشجيع النمو خللق فرص العمل 
االقتصادية  الدورة  وتنشيط 

ومواكبة التطور.
ثالثا: تنفيذ املبادرات احلكومية 
الطويلة  االسرتاتيجية  واخلطط 
الناشئ  اجليل  لدعم  االمد 
بارضه  التمسك  على  وحتفيزه 

والبقاء يف لبنان.
املؤمترات  على  التعويل  رابعا: 
وعلى  لبنان  لدعم  الدولية 
اخلاص  القطاع  مع  الشراكة 
وخصوصا مع الطاقات االغرتابية 
للمشاركة يف مشاريع اقتصادية 

تساهم يف نهضة لبنان.
بعنوان  الثالثة  احلوار  جلسة 
 the austraLian moDeL
 anD eDucationaL

:exchange
اوال: تأسيس هيئة مشرتكة يف 

الفرصة  إلتاحة  واسرتاليا  لبنان 
الطالب  من  الراغبني  امام 
اللبنانيني للقدوم إىل اسرتاليا، 
بهدف التحصيل العلمي اجلامعي 
وتأمني املنح الدراسية للمتميزين 

من بينهم.
التعليمية  املناهج  مواءمة  ثانيا: 
اللبنانية  اجلامعات  يف 
اتفاقات  توقيع  عرب  واالسرتالية 

تفاهم وتوأمة.
ثالثا: تشجيع الطالب املغرتبني 
يف  دراساتهم  متابعة  على 
تعزيز  بهدف  اللبنانية  اجلامعات 

ارتباطهم بوطنهم االم.

بعنوان  الرابعة  احلوار  جلسة 
 traDe anD investment
 between Lebanon anD

:austraLia
التجاري  التبادل  تعزيز  أوال: 
يف  الكبرية  اهلوة  ردم  بهدف 
لبنان  بني  التجاري  امليزان 
مبوضوع  وباالخص  واسرتاليا 
اليت   niche ProDucts
السوق  ودخلت  انتشرت 

االسرتالية مؤخرا.
دائم  معرض  إقامة  ثانيا: 
اسرتاليا  يف  اللبنانية  للمنتجات 
التجارة  غرف  برعاية  والعامل 
اللبنانية، واللبنانية - االسرتالية، 

والعربية.
تعيني  يف  االسراع  ثالثا: 

امللحقني االقتصادين.
ال  اللبناني  السوق  إن  رابعا: 
اجلغرافية  باملساحة  خيتصر 
لقدرات  يتعداها  بل  للبنان، 
منتشرة  وهائلة  وطاقات ضخمة 
االستفادة  جيب  العامل  حول 

منها.
 heaLth جلسة احلوار اخلامسة

:care
مؤسسة  باطالق  التوصية  اوال: 
تبادل  جمال  يف  لالستثمار 
والتدريب  واالحباث  اخلربات 
بني  ما  االحباث  ونشر  الطيب 

لبنان واسرتاليا.

السادسة  احلوار  جلسة 
 cuLturaL بعنوان  واالخرية 
 heritage, sociaL ties

:anD meDia infLuence
للحفاظ  اللبنانيني  حتفيز  أوال: 
خالل  من  الثقايف  ارثهم  على 
الفعالة  والقوة  العاطفة  عنصر 

لوسائل اإلعالم.

عن  اجلميلة  الصور  نقل  ثانيا: 
لبنان عرب برامج وافالم وثائقية.

العناصر  على  الرتكيز  ثالثا: 
يف  واشراكها  املغرتبة  الشابة 
وأخريا،  الثقافية.  النشاطات 
املغرتب  اإلعالم  دور  ختصيص 
اإلنشاء  اغرتابي قيد  يف جملس 
وذلك اليصال صوت اللبنانيني 
يف اسرتاليا اىل وطنهم االم«.

مؤمتر الطاقة االغرتابية انهى اعماله واهم 
توصياته دعوة املغرتبني لالستثمار يف بلدهم 

االم وحثهم على التسجيل يف الوطن

طالبت املعارضة العمالية بفرض 
الربملانات  يف  نسائية  كوتا 
نسبة  رفع  بهدف  األسرتالية 
وذلك  فيها،  النسائي  التمثيل 
بعد أن تبنينّ أن أسرتاليا تأتي 
من حيث  عامليًا   49 املرتبة  يف 
الربملان  يف  النساء  التمثيل 

الفيدرالي.

نسبة  النساء  تشكل  حني  ففي 
40% من تركيبة جملس الشيوخ 
الفيدرالي senate، حيث حتتل 
النساء 31 مقعدًا فيه من أصل 
النسبة  هذه  أن  إال  مقعدًا،   76
تنخفض إىل 30% يف الربملان 
النساء  تشغل  حيث  الفيدرالي 
43 مقعدًا فقط من أصل جممل 

املقاعد الـ 150.

ينخفض  النسائي  والتمثيل 
الربملانيني  بني  حاد  بشكل 
يبلغ  حيث  األحرار،  حزب  من 
األحرار  من  الربملانيات  عدد 
وهي   ،84 أصل  من  امرأة   18

 .1993 منذ  نسائية  نسبة  أقل 
ووضع حزب األحرار هدفًا برفع 
النصف  إىل  النسائي  التمثيل 
يف الربملان الفيدرالي من خالل 
يف  النساء  من  املزيد  ترشيح 
للحزب  »مضمونة«  تعترب  مقاعد 

وذلك مع حلول عام 2025.

ويرفض حزب األحرار مبدأ الكوتا 
إىل  يسيء  ألنه  السياسة  يف 
أن  تستحق  اليت  املرأة  قدرات 
تصل إىل ما تصبو إليه جبدارتها 
إىل  احلاجة  طريق  عن  وليس 

تأمني العدد املطلوب.

حزب  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
كوتا  بفرض  يعمل  بدأ  العمال 
اليوم  وهو   1994 منذ  نسائية 
 %45 نسبة  صفوفه  بني  لديه 
حني  يف  النسائي  التمثيل  من 
ينخفض هذا التمثيل إىل %22 

بني صفوف حزب األحرار.

املصدر: اس بي اس

اسرتاليا يف املرتبة 49 عاملياً من حيث 
التمثيل النسائي يف الربملان الفيدرالي

حتقيق  بعملية  الشرطة  قامت 
كبرية أدت اىل اغالق أجزاء من 
شارع Pitt street يف قلب 
قامت  ان  بعد  سيدني  مدينة 
برج  من  نفسها  بإلقاء  سيدة 
سيدني ، الذي يعترب من أعلى 
السياحية  املعامل  وأهم  املباني 

يف املنطقة.
االنتحار  على  السيدة  وأقدمت 
خالل رحلة سياحية كانت تقوم 
السياح،  من  جمموعة  مع  بها 
األمان  سرتة  خلعت  ان  بعد 
بني  ووقعت  الربج  من  وقفزت 
و   castLereagh شارعي 

.market
االسعاف  سيارات  وتواجدت 
بشكل كثيف يف املدينة بعد ان 
لإلبالغ عن سيدة  اتصال  تلقوا 
حوالي  نفسها  بإيذاء  تهدد 

الساعة الثالثة بعد الظهر.
شرطة  يف  احملقق  وقال 
 robert ويلز  ساوث  نيو 
يستطيع  ال  إنه   winkLer
اضافية  معلومات  أي  تقديم 
ظروف  أي  أو  احلادثة  هذه  عن 

ولكنه  السيدة،  مبقتل  متعلقة 
األشخاص  من  العديد  إن  قال 
مكان  يف  متواجدين  كانوا 
عملية  على  وشهدوا  احلادثة 

االنتحار.
حصل  ما  أن  احملقق  وأضاف 
سبنّب صدمة كبرية لدى شهود 
الشرطة  عناصر  ولدى  العيان 
الطوارئ،  خدمات  وموظفي 
النفسي  الدعم  تقديم  وسيتم 
روبرت  احملقق  قال  كما  هلم. 
إن الشرطة حققت مع عدد من 
شخص  كل  وناشدوا  الشهود 
السيدة  حول  معلومات  لديه 
لإلدالء  بالتقدم  احلادثة  او 

بشهادته.
وأفادت الشرطة أنه مت اعادة فتح 
الشوارع اليت مت اغالقها وعادت 
املساء.  يف  لطبيعتها  احلركة 
نشر  لربج سيدني،  بالنسبة  أما 
مواقع  على  بيانًا  ادارته  جملس 
بانه  تفيد  االجتماعي  التواصل 
حتى  السياحي  املعلم  اغالق  مت 

اشعار آخر.
املصدر: اس بي اس

رمت بنفسها من على برج سيدني الشهري 
وشهود العيان يف صدمة

يف  نتائجه  نشرت  حبث  ذكر 
أسرتاليا أن رعاية األمهات لطفل 
وزنه يف حدود 10 كيلوعرامات 
القيام  يعادل  اليوم  مدار  على 
صالة  يف  أثقال  رفع  جبلسة 
تقرير  نقال عن  رياضية،  ألعاب 

لوكالة األنباء األملانية.

وقالت لينيت أرجينت، الرئيسة 
»مليون  لشركة  التنفيذية 
دوالر ومان«: »نعلم مجيعا أن 
أبناء صغار  لديهم  الذين  اآلباء 
ونقوم  دائما  بالتعب  يصابون 
ساعات  قلة  إىل  ذلك  بإرجاع 
ذلك  يرجع  رمبا  لكن  النوم، 
اليت  الصلبة  األوزان  إىل  أيضا 

حيملونها بشكل يومي«.

شركة  أجرتها  دراسة  وكشفت 
أن  التابعة ألرجينت  »نيوزبول« 
أطفال  لديهن  الالتي  األمهات 
يبلغ  حيث  أشهر   9 أعمارهم 
كيلوغرامات   10 تقريبا  وزنهم 
مرة   90 حنو  حبملهم  يقمن 

يوميا.

أن  يعتقد  كان  »من  وقالت: 
البيت  يف  املاكثني  اآلباء 
يقومون برفع ما يقارب طن أو 

فيل صغري يوميا؟«.

املصدر: العربية نت

حبث أسرتالي يؤكد أن رعاية األطفال تعادل 
تنفيذ جلسة رفع أثقال يوميًا

منوًا  األسرع  الفئة  النساء  تشكل 
أسرتاليا  السجون يف  نزيلي  بني 
االحتيال  تشمل  متعددة  ألسباب 
االجتماعية  اخلدمات  نظام  على 

وتعاطي املخدرات.
السجينات  عدد  ارتفع  فقد 
العقد  خالل   %65 مبعدل  النساء 
تكتظ  الذي  الوقت  يف  املاضي 
بأعداد  األسرتالية  السجون  فيه 
قياسية من السجناء مل تسجله من 
أرقام  وحسب  تارخيها.  يف  قبل 
حديثة صادرة عن مكتب اإلحصاء 
األسرتالي فإن 60% من السجينات 
هن من األمهات واللواتي يعتنني 
كون  من  الرغم  وعلى  بأطفال 
من  النساء ال يشكلن سوى %8 
البالد  يف  السجون  نزالء  إمجالي 

أكثر من 28% منهم متت  أن  إال 
باالحتيال  تتعلق  بتهم  إدانتهن 
االجتماعية  املعونات  نظام  على 

املقدم من احلكومة.
املعهد  عن  صادر  آخر  تقرير 
أشار  اجلرمية  لدراسات  األسرتالي 
اىل أن احتمالية إدانة النساء بتهم 
احلصول  بهدف  باالحتيال  متعلقة 
حبوالي  الرجال  املعومات  على 

الضعف.
اليت  التهم  الئحة  وتضمنت 
أدينت بها النساء حيازة وتعاطي 
النساء  شكلت  حيث  املخدرات 
نسبة 11,5% من امجالي السجناء 
لإلدانة  كنتيجة  وإناث(  )ذكور 

بهكذا تهم.
املصدر: اس بي اس

عدد السجينات النساء يرتفع 
مبعدل 65% يف أسرتاليا!
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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

بائعات اهلوا
عندما يتحول اإلعالم إىل مرآة مطابقة 
حلال احلاكم واملتنافسني على احلكم 
يف لبنان، تسقط نهائيًا آليتا الرقابة 
فكيف  اجلمهور.  قبل  من  واحملاسبة 
يواجهون  واللبنانيون  احلال  يكون 
واحملاسبة  الرقابة  غياب  مشكلة 
التشريعية  السلطتني  قبل  من 

والقضائية؟
منذ وقت غري قصري، واإلعالم الذي 
يواجه أزمات مهنية وأخالقية ومالية، 
قبل  من  له  مباشر  دعم  عن  يبحث 
النافذة،  وقواها  احلاكمة  السلطة 

سواء يف الدولة أو القطاع اخلاص.
ما جعل آلية التدقيق يف عمل السلطات 
يقتصر على برامج »توك شو« حولت 
والناشطني  واإلعالميني  السياسيني 
ويصرخون  يتخانقون  مهرجني،  إىل 
ويشتم بعضهم بعضًا، مقابل مجهور 
بينما  طائفيًا،  أو  سياسيًا  متعصب 
رحبت  أنها  اإلعالمية  الوسائل  تعترب 

يف معركة نسب املشاهدة.
لكن احلديث ليس عامًا، مع أن واقع 

ابراهيم األمني

نتيجة أن أصحابها ليسوا منخرطني يف 
فإنها  كذلك  احلاكمة.  املؤسسة  قلب 
الكاملة،  احليادية  تدعي  ال  حمطات 
يتقلب  أولويات  سّلم  متلك  لكنها 
املؤسسة  وهي  األحداث.  حبسب 
»اجلديد«  وقناة  لإلرسال،  اللبنانية 
حمطات  هي  يف«.  تي  »املر  وقناة 
تدار من قبل مؤسسات عائلية، لديها 

حساباتها اخلاصة والعامة، ولديها حساسياتها السياسية واالجتماعية 
والثقافية. وعندما تواجه هذه القنوات أزمات معينة، غالبًا ما يتصل 
االجنياز  معارك  ويف  هي.  بعملها  يتصل  مما  أكثر  بأصحابها  األمر 
السياسي، حيصل أن يتحول تلفزيون »املر تي يف« فجأة إىل نصري 
النيابي يف معركته مع قناة اجلديد، أو أن حتاول  لرئيس اجمللس 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال أن تلبس ثوب قناة العهد إذا كان يف 
ذلك ما يساعدها على مواجهة حرب »القوات اللبنانية« عليها. أو أن 
تشهر قناة »اجلديد« سيف اإلصالح الدستوري والسياسي والنيابي، 

إن تعطلت ملفات ختّص أصحابها من قبل الرئيس بري.
أما عندما تندلع احلرب بني احملطات نفسها، فإن الشاشات تنضح مبا 
تيسر من الشتائم والسباب كلما تعلق األمر خبالف حول أمر يتصل 
برتتيب األكثر مشاهدة، أو ربطًا بتحيز حمطة هلذه اجلهة السياسية أو 
تلك. وهنا حتصل العجائب. وال يكتفي املتحاربون بنشرات األخبار، 
ألجل  السياسية  غري  أو  السياسية  الربامج  إىل  بالناس  يلحقون  بل 
تفريغ شحنات غضبهم. ومع أن الناس غري معنية حبروبهم، إال أنهم، 
حبكم دخوهلم املفتوح إىل كل املنازل، يريدون إشراك اجلمهور يف 

املسرحية املستمرة منذ سنوات وبنجاح كبري.
فجأة حيل السالم والوئام، ويبقى على اجلمهور البحث عن السر الذي 
ــ فجأة  ُينتج  الذي  الرتياق  أو عن  الثالثة بعضهم مع بعض،  جيمع 
الذي جيعلهم يضعون  »مهنية« موحدة، وما هو املشرتك  ــ معايري 

خالفاتهم خلف ظهورهم. إنه الدوالر يا عزيزي...
قبل عدة أسابيع، انطلق موسم احلصاد اإلعالني لالنتخابات النيابية 
من  على حصتها  احلصول  احلق يف  القنوات  لبنان. وألن هلذه  يف 
على  تتفق  أن  جمتمعة،  هلا  األفضل  من  أّن  وجدت  األموال،  هذه 
بني ممثلني  االتصاالت  إليه  أفضت  ما  وهو  مشرتكة.  عمل  قواعد 

الدقيقة بألف 
دوالر ظهرًا 

وبعشرة آالف يف 
نشرة املساء

 2018 آذار   17 Saturday 17 March 2018الـسبت 

مّر قطوع إلغاء الضمائم للعسكريني يف اجليش اللبناني، على خرٍي. 
فبعد أن ُطرح حذف التدبري رقم 3، لتخفيف »األعباء« يف موازنة عام 
2018، قّرر اجمللس األعلى للدفاع اإلبقاء على الضمائم والبحث عن 

حلول »توفريية« بديلة.
البند األساسي على جدول أعمال اجمللس األعلى للدفاع، الذي ُعقد 
أمس يف قصر بعبدا، كان البحث يف إلغاء الضمائم للعسكريني، أو 

ما ُعرف بالتدبري رقم 3.
االجتماع ترأسه الرئيس ميشال عون، وحضره رئيس احلكومة سعد 
احلريري، والوزراء علي حسن خليل ونهاد املشنوق وسليم جريصاتي 
العام لألمن  املدير  العماد جوزف عون،  ورائد خوري، قائد اجليش 
العام اللواء عّباس إبراهيم، املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
مدير  صليبا،  طوني  اللواء  الدولة  ألمن  العام  املدير  عثمان،  عماد 
اجمللس  رئيس  منصور،  طوني  الركن  العميد  اجليش  استخبارات 
األعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، املدير العام للجمارك بدري 
فرع  رئيس  أنطوان شقري،  اجلمهورية  لرئاسة  العام  املدير  ضاهر، 

املعلومات العقيد خالد محود، والعقيد حنا اخلوري.
صحيٌح أّن اجملتمعني عرضوا التحضريات ُقبيل انعقاد مؤمتر روما 2، 
البلد، والتدابري اليت سُتتخذ خالل االنتخابات  واألوضاع األمنية يف 
النيابية، ودرسوا أمورًا تتعّلق بعمل املؤسسات العسكرية وحاجاتها، 
إال أّن »نقاشًا ُمستفيضًا حصل حول إدراج إلغاء التدبري رقم 3 يف 
معلومات  النقاش، حبسب  هذا  خاض   .»2018 عام  موازنة  مشروع 
»األخبار«، كّل من عون واحلريري واملشنوق. أّما علي حسن خليل، 
فقد عرض أرقامًا للكلفة املرتتبة، وشرح قائد اجليش بنحو ُمفّصل 
ظروف عمل اجليش واملهمات املنوطة به واألعباء امللقاة على عاتقه. 
السلبيات  عن  إبراهيم  اللواء  وحتّدث  عثمان.  اللواء  فعل  وكذلك 
املرتتبة عن أي إجحاف يطاول اجليش وباقي القوى األمنية، يف ظل 

املهمات واملسؤوليات املسندة إليها.
يف النهاية، خُلص اجملتمعون إىل عدم إلغاء التدبري رقم 3، والشروع 

يف القيام بدراسات إلجياد بدائل أخرى.
يف  بلبلة  املوضوع  أثار  أن  بعد  للجيش،  »إجيابية«  كانت  النتيجة 
أوساط العسكريني، الذين يرون أّن املؤسسة العسكرية »تتحول إىل 
مكسر عصا« يف ما يتعّلق باملالية العامة، بدليل أنه بعد فشل حماولة 
إقناع الوزارات واملؤسسات العامة خبفض موازناتها بنسبة 20%، مل 
جتد اللجنة الوزارية إال »املّس باملكتسبات املتواضعة للجيش قياسًا 

جبيوش العرب والعامل«، كما يقول مرجع رمسي.
ُأريد إلغاء التدبري رقم 3، وخفض امِلنح املدرسية إىل 45%، وخفض 
الرمسي  املرجع  يشرح   .%65 إىل   %85 من  اخلدمة  نهاية  تعويض 
لـ«األخبار« أّن »أساس راتب الرتيب يف اجليش بعد 20 سنة خدمة 
راتبه  ألصبح  احلربية،  الضمائم  ُألغيت  لو  لرية.   1,500,000 يبلغ 
االبتدائي، من  أّن األستاذ  التقاعدي حنو 500,000 لرية. يف حني 
 7 أي  لرية،   3,700,000 براتب  التقاعد  على  حُيال  نفسها،  الفئة 

أضعاف ما يناله الرتيب باجليش«.
على  »سريتّد  به،  ُمتداواًل  كان  ما  وفق  العسكريني،  املّس حبقوق 
العسكرية«،  الشباب يف اجليش، وضربًا ملعنويات املؤسسة  تطوع 
ويضيف املرجع الرمسي أّن »إقرار إلغاء الضمائم احلربية، لو حصل، 
وتطبيق اخلفض على التعويضات، يعين العودة إىل ما قبل سلسلة 
الرواتب. علمًا أّنه منذ التسعينيات، بقرار من جملس الوزراء جُيّدد 
تلقائيًا كل سنة، ُيكّلف اجليش مهّمة حفظ األمن على كامل االراضي 
استثنائية،  مهمات  وُينفذ  دائم  استنفار  حالة  يف  وهو  اللبنانية. 
وال سيما يف مواجهة إسرائيل والتنظيمات اإلرهابية، وحفظ األمن 
يعين  ندرتها،  »على  املكتسبة  باحلقوق  املّس  داخليًا«.  واالستقرار 
التأثري يف املعنويات، ما سينعكس ُحكمًا على كّل القطاعات األخرى، 
ألّن األمن أساس االقتصاد واالستقرار االجتماعي. يف حني أّن هناك 
خيارات أخرى خلفض العجز عرب تعزيز اجلبايات، وال سيما يف املرافق 
الربية والبحرية واجلوية، ووقف الفساد واهلدر يف جماالت خمتلفة«.

التدبري رقم 3
ُتعادل ضعفي  حربية  عناصر اجليش ضمائم  ُمنح  عام 1975،  خالل 
مّدة اخلدمة. ُبّرر األمر يومها »بالظروف الصعبة اليت عاشها اجليش 
العمليات احلربية والتضحيات  خالل هذه األحداث من االشرتاك يف 
الذين  والشهداء  الوطن،  إنقاذ  سبيل  يف  بذهلا  اليت  األرواح  يف 
سقطوا، وبغية حّث العسكريني على القيام بواجبهم الوطين وحفاظًا 
االنتهاء  وحتى   1975/1/1 من  القرار  ُمّدة  كانت  معنوياتهم«.  على 
من احلالة الراهنة، اليت »ما زالت قائمة حتى اليوم، واجليش يقوم 
بكافة املهمات املطلوبة منه، من عمليات حربية وحفظ أمن ومكافحة 
إرهاب«. ويف 2012/1/24، حّددت الربقية املنقولة رقم 474 تدابري 
االستنفار والضمائم احلربية، مبنح العسكريني تدبري استنفار رقم 3، 
وضعَفي مّدة اخلدمة كضمائم حربية. التدبري رقم 3، هو إحدى درجات 
االستنفار لوحدات اجليش، اليت ترتفع من التدبري رقم 1 حتى رقم 
3، حبسب نسبة اخلطر اليت حُتّددها قيادة املؤسسة. وعمليًا، يسمح 
التدبري رقم 3 للعسكري بأن يتقاضى تعويَض نهاية اخلدمة عن كّل 

سنة ثالث سنوات.

عن احملطات الثالث. والقواعد منظمة يف اتفاق غري مكتوب، يقضي 
بدل  وفق  إال  النيابية،  باالنتخابات  املعنيني  عن  الشاشات  حبجب 
أي ظهور سياسي على  تدرجيًا على منع  االتفاق  مالي واضح. ومت 
نشرات األخبار ويف الربامج السياسية القائمة أو املستجدة مبناسبة 
االنتخابات، إال مقابل بدل مالي. أما البث املباشر، فهو مل يعد متاحًا 
إال لبضعة مواقع ختّص الزعامات الكربى يف البالد. لكن كل نشاط 
سياسي صار مدفوعًا ابتداًء من 21 شباط املاضي وحتى الرابع من 

أيار املقبل.
األموال متنوعة، فقد جرى  وألن فنون هذه احملطات يف استجالب 
بأن يصار إىل  »املنافسة غري املشروعة«،  أيضًا على منع  التوافق 
البث  يف  دوالر  ألف  الدقيقة  مثن  يكون  أن  مثل  موحدة،  تسعرية 
املباشر يف غري أوقات الذروة، وأن يكون مثن الدقيقة يف نشرات 
مثن  يكون  وأن  دوالر،  ألف  عشرين  أو  دوالر  آالف  عشرة  األخبار 
الدقيقة ألفي دوالر يف الربامج الصباحية، على أن يرتفع املبلغ كلما 
التفاهم  وجرى  األساسية.  السياسية  الربامج  من  املرشحون  اقرتب 
على ما ُيسمى »باقَة اخلدمات« اليت تشمل تغطيات كاملة للمرشح، 
وتصل قيمتها إىل 250 ألف دوالر )للمحطة الواحدة ــ واملرشح غري 
ملزم باالتفاق مع القنوات الثالث، بل »الشاطرة )منها( بشطارتها« 
بني  األولي  االتفاق  أن  وبرغم  النيابة(.  إىل  املسابقني  قطف  يف 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال وقناة اجلديد قضى بتحييد برامج »التوك 
شو« املسائية الرئيسية، لكن، بعد أن عمدت قناة اجلديد إىل نقل 
مهرجان حزب الكتائب إلطالق املاكينة االنتخابية، وامتنع بيار الضاهر 
واحد،  طرف  من  االتفاق  لتعديل  الفرصة  األخري  انتهز  نقله،  عن 
باقة  للمرشحني  مقّدمًا  البازار،  يف  الناس«  »كالم  برنامج  فأدخل 
جديدة، قيمتها مليون دوالر، تشمل تغطية شاملة للمرشح، ومشاركة 
يف حلقة من »كالم الناس«. طبعًا، هذا األمر ال يشمل طوني فرجنية 
وتيمور جنبالط ونهاد املشنوق، بل شخصيات كنعمة افرام وسركيس 
سركيس وميشال ضاهر وفؤاد خمزومي. وهو القرار الذي عاد ومشل 
برامج القناتني األخريني، ما سّبب انزعاجًا لدى املقدمني، وال سيما 
مرسال غامن. وكما لدى الضاهر استثناءات، كذلك لـ«اجلديد« و«املر 
تي يف« مرشحون يظهرون على الشاشة جمانًا. ولقناة »أم تي يف« 
نقطة قوة ميكنها أن »تبيعها« للمتعّطشني لدخول الربملان، من خالل 
اليت  السياسية  غري  براجمها  من  واحد  املشاركة يف  فرصة  منحهم 

حتظى بنسب مشاهدة عالية.
وهكذا انتهى األمر، بربط كل نقاش جدي حول االنتخابات النيابية 
بقدرة املرشحني على الدفع. وهذا يعين أن األفضلية صارت حمكومة 
ملن بيده املال. وحتولت القنوات إىل »بائعات للهواء« خالل احلملة 
االنتخابية. وضاع الصوت املعارض. على أن اهلوامش تسمح للقنوات 
الثالث باستضافة أصوات ألجل الديكور فقط، أو إتاحة اجملال أمام 
مالي  بدل  مقابل  أو  جمانًا   – غريه  ما   – املدني«  »اجملتمع  مرشحي 

صغري، لكن لوقت قصري جدًا. وليس هناك من حل وسط!
األكيد، أن هذه القنوات غري معنية بتربير ما تقوم به. ومن الصعب 
توقع أن تعّدل من تلقاء نفسها هذه السياسات. ومثلما هي مستمرة 
يف خمالفة دفاتر الشروط النموذجية لقيامها، فهي لن ختاف من أن 
تكون عرضة ألي نوع من احملاسبة، ما دام من بيدهم األمر حيتاجونها 

اآلن وكل ساعة قبل ذهاب الناس إىل صندوق االقرتاع.
لكن، هل يف الدولة ــ املسخ، من يبادر إىل وضع حّد هلذا التسّيب، 
وهل من أطر مهنية لإلعالميني قادرة على التحرك ملواجهة هذا النوع 

اجلديد من الفلتان؟

برمته حباجة إىل نقاش. لكن هناك حاجة ملناقشة  اللبناني  اإلعالم 
القنوات التلفزيونية اليت ال تزال الوسائل األكثر قربًا من اجلمهور. 
حتى وسائل التواصل االجتماعي مل تنفع لتكون بدياًل، بل هي حتولت 
أيضًا إىل سوق لتبادل الصراخ دومنا أي نتيجة فعلية. واحلديث عن 
القنوات التلفزيونية يف لبنان، يعين احلديث عن جمموعة من العائالت 
القابضة على مؤسسات إعالمية. وغالبية هذه العائالت جاءت من عامل 
التجارة )آل احلريري، آل املر، آل خياط(، أو تكونت عرب إمساكها 
باحملطات )آل الضاهر(، أو هي تتبع لقوى سياسية متسك حبقيقتها 
)»املنار«، »أن بي أن« و«أو تي يف«(. أما التلفزيون العام، فحاله 
واملهنية  املالية  الضائقة  أنواع  كل  يعاني  العام،  القطاع  كحال 

والشعبية أيضًا.
تنجاز  اليت  القنوات  هذه  بني  مشروعًا  أمرًا  التنافس  كان  وبينما 
سياسيًا هنا وهناك، إال أن ثالث قنوات حافظت على مسافة معينة، 

اجليش »يفوز« يف معركة 
احلفاظ على رواتب جنوده

داود رمال
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وأهلها،  األرغيلة  حّب.  قصة 
»النباريش«  ميسكون  الذين 
بشغف غري مفهوم. وال نتحدث 
أذواق  وعن  العاديني،  عن 
الالعبني.  عن  إمنا  اآلخرين، 
يتحلوا  أن  جيب  الذين  هؤالء 
بروح »احرتافية«، وأن حيرتموا 
اللعبة، وأن حيرتموا أنفسهم، 
مفرتضًا،  »مثااًل«  بوصفهم 
أن  يريدون  الذين  لآلخرين، 
حيدث  ما  القدم.  كرة  يلعبوا 

يف لبنان هو العكس.
املقاهي،  يف  دائمًا  يراها 
على الطرقات، داخل البيوت، 
ُتالحقه.  املالعب  يف  حتى 
حتى  مدمن.  شاٍب  قصُة 
عمله  يف  حتى  الرياضة.  يف 
األول.  شغفه  يف  الوحيد. 
يف حلمه باالحرتاف. مل يعرف 

»األرغيلة« يف املالعب اللبنانية: »الروس حامية«!
علي زين الدين

رئيس نادي 
يجلس إىل 

جانب العب 
لحظة توقيعه 

العقد، و»نربيش 
األرغيلة« ملتف 

حول رجله

الدوري،  يف  مهمة 
االخاء  مع  مجعتهم 
األهلي عاليه، وانتهت 
السليب.  بالتعادل 
انتشرت  الصورة 
الليلة  يف  بسرعة 
التقطت  اليت  عينها 
وتناقلتها  فيها، 
مجاهري الفرق املنافسة 
بسخرية، معلقني على 

أن هذا هو النادي »احملرتف«.
التصرف  العهد  مجهور  يستنكر  أن  من  وبداًل   
الالمسؤول من العيب فريقهم، قبل مباراٍة حساسة 
ومهمة يف صراع الدفاع عن اللقب، نشروا صورًا 
مماثلة لالعبني من فرق منافسة، على قاعدة »ما 
حدا أحسن من حدا«. يا هلا من منافسة »حامية«. 

»ولعانة«.
نقصد  وال  عميقًا.  نفسًا  خذوا  املباراة.  انتهت 
»نفس أرغيلة« طبعًا. هذا الذي »يقطع النفس«. 
وهذا بالفعل ما طغى على أداء العبني، بدا عليهم 
ولكن،  التسعني.  الدقائق  خالل  ظاهر  »تعب« 
ــ  هدف  بإلغاء  اللقاء  حلكم  خطأ  املباراة  شهدت 
ـ بداعي التسلل.  تبني الحقًا أنه كان شرعيًا للعهدـ 
اللوم يف  ُملقية  الصورة  العهد  مجاهري  فنسيت 
النتيجة على احلكم، ومثلها فعلت مجاهري الفرق 
نعرف  ال  بـ«التزريك«.  »التهت«  اليت  األخرى، 
املباراة،  بعد  »األرغيلة«  دخن  اجلميع  كان  إن 

»تنفيخًا« لينسى، أو ليحتفل.
من  لالعب  أخرى  صورة  ُنشرت  بأسبوع،  بعدها 
املرة مل  هذه  آسيوية.  مباراٍة  قبل  عينه  الفريق 
املباراة  ألن  رمبا  رواجًا كسابقتها،  الصورة  تلَق 
»عادية«،  الصورة  ألن  ورمبا  حملية،  ليست 
كان  السابقة  للصورة  اإلعالمي«  و«التضخيم 
فبطبيعة  وتوتريه،  الفريق  إزعاج  بهدف  فقط 
احلال، مجيع الالعبني يدخنون. وعلينا أن نتصاحل 
مع هذه احلقيقة. فطاملا أنه ال عقاب، ال جديد. 

الصورة تصري عادية.
الصور،  هذه  من  الكثري  شاهدنا  احلقيقة،  يف 
االجتماعي،  التواصل  منصات  على  فقط  ليس 
شباب،  دوليني،  لالعبني  مباشرة،  رأيناها  بل 
هذه  وبالفعل،  أيضًا.  و«حمرتفني«  ناشئني، 
ومؤسسة  نادي  كل  داخل  موجودة  »الصورة« 
رياضية. واملؤسف، أن رؤساء األندية واإلداريني 
يدخنون،  الالعبني  بأن  علٍم  على  واملدربني، 
أنها  أكثر،  واملؤسف  وغريها.  »األرغيلة« 
يشاركونهم فيها. تارًة نرى رئيس نادي جيلس 

و«نربيش  العقد،  توقيعه  جانب العب حلظة  إىل 
وتارًة  رجله.  حول  ملتف  املقّدسة«  األرغيلة 
التمارين  يشاهد  املدرجات  على  إداريًا  نشاهد 
الالعب  يأتي  أن  قبل  حضنه،  يف  و«النرجيلة« 
الذي أنهى التمرين للتو، ليأخذ »نفس«، يرتاح 

فيه من الرياضة.
 حتى أن هذه الصورة موجودة يف املنتخبات أيضًا. 
فكم من مرة علمنا بأن العبني كانوا يدخنون خالل 
من  هؤالء  »فلت«  مرة  من  وكم  مغلق؟  معسكٍر 
العقاب، أو حتى التوبيخ؟ ال بل حياول القيمون 
التطرق  واإلعالم،  الصحافة  عن  »اجلرمية«  ختبئة 
إىل هذا موضوع، وهناك »نكتة« مسجة تقول إن 
احلديث عن هذه الكارثة »هدفه التشويش على 

املنتخب«.
األجانب، حني  املدربني  بتصرحيات  دائمًا  نتغنى 
يشيدون بالالعب اللبناني وبإمكانياته، ويصفونه 
ونغض  املنطقة.  األفضل يف  بني  من  أنه  على 
النظر عن الكالم الذي يأتي بعد كلمة »لكن« يف 
أسلوب  يف  االحرتاف  ينقصه  »لكن،  التصريح. 
حياته«. هذه اجلملة، هي خري دليل على النقص 
بعدما  احرتافهم.  الكتمال  العبينا،  لدى  املوجود 
ثيو  األملاني  السابق  لبنان  منتخب  مدرب  تسّلم 
حياول  إنه  قال  بفرتة،  املنتخب  تدريب  بوكري 
وارتباطه  اللبناني  الالعب  عقلية  مع  »التكّيف« 
الالعبني  عيش  أسلوب  هذا  وأن  بـ«األرغيلة«، 
بوكري كان  أن  علمًا  تغيريه.  الصعب  هنا، ومن 
قاسيًا مبثل هذه األمور، وال يزال كذلك، إذ مل 
بل  ال  أمامه،  العادة  ُتارس هذه  أن  يومًا  يقبل 
إنه كان حيرم الالعبني من التمارين واملباريات، 
حني يصل الالعب متأخرًا، أو يكون متعبًا، فيعلم 
أنهكه  أو  طويلة،  لفرتة  مستيقظًا  كان  إما  أنه 

التدخني.
وغياب  الالعب،  على  نفسه  يفرض  اجملتمع 
يقول  يفعل.  مبا  اكرتاثه  بعدم  تساهم  احملاسبة 
أحد العيب منتخب لبنان، الذي غادر لالحرتاف منذ 
سنوات، أنه انقطع عن »األرغيلة« يف االغرتاب، 
ناديه. اخلوف  »اخلوف« من  أبرزها  ألسباب عدة 
من فسخ عقده، أو إيقافه، أو منعه من مزاولة 
االحرتاف  حياة  ليعيش  عدا عن سعيه  التمارين، 
بعدما وضع قدمًا خارج بلده. الرهبة من حماسبة 
ووجوده  إدمانه،  اعتزال  على  أجربته  له  النادي 
بينهم،  غريبًا  جعله  رياضي حمرتف  ضمن جمتمع 

وفرض عليه التغيري.
صورة العيب العهد، وصور العيب الفرق األخرى، 
أن  جيب  ال  املدرجات،  على  »األرغيلة«  ومشهد 
مير مرور الكرام. فاإلدمان الذي يعيشه اجملتمع، 
وجّوها.  الرياضة  عن  بعيدًا  يبقى  أن  ُيفرتض 
طبيعيًا  ليس  بيوتنا،  يف  الطبيعي«  و«الشي 
الالعب  يتوقف  وعسى،  لعلَّ  مالعبنا.  يف  أبدًا 
لربهة للتفكري فيما يفعل. فيما مينعه من إدراك 
األندية يفرضون  إداريي  االحرتاف والتطور. علَّ 
األموال  مقابل  النظام، ويطالبون مبا هو حقهم، 
اليت يدفعونها. وعسى أن يكون االعتذار واجبًا، 

والعقاب الزمًا، والرياضة رياضة.

كيف يتخّلص من »آفة األركيلة«. وليس وحده. 
هذه قصة كثريين من العبني لبنانيني. واجلميع 
يتعامل مع القصة، كما لو أنها »عادية«، و«حنن 

يف لبنان«. أي جيب التصاحل مع »اآلفة«.
العيب  لبعض  قليلة صورة  أسابيع  منذ  انتشرت 
يدخنون  عاليه،  مقاهي  أحد  يف  العهد،  فريق 
مباراٍة  على  ٢٤ ساعة  من  أقل  قبل  »األرغيلة«، 

محَلت ترشيحات تيار امُلستقبل تغيرياٍت عدة مع 
إدخال وجوه جديدة إليها. وحرص الرئيس سعد 
حاشد  احتفال  يف  عنها  اإلعالن  على  احلريري 
يف واجهة بريوت البحرية ليؤّكد إمساكه بزمام 

املبادرة يف بيئته.
كأّن كل الُسبل ضاَقت بالرئيس سعد احلريري، 
إال  ــ  األساطري  منِطق  وفق  ــ  أمامه  يبَق  ومل 
»اخلرزة الزرقاء« كي حيمي بها لبنان من »قوى 
الشّر« اليت ترتّبص به. فجأة ظَهر تيار امُلستقبل 
العلماني العابر للطوائف أسري خرافات املاضي، 
ِشعارًا  ليستخدمه  الرمز  هذا  سوى  جِيد  فلم 
هو  يعَلم  بوعود  بشّرت  اليت  االنتخابية  حلملته 
منها  كبريًا  جزءًا  أن  تابعه،   من  وكل  جيدًا، 

بعيد املنال.

احلريري يتحّرر من إرث والده: 23 وجهاً جديداً لالنـتخابات
ميسم رزق

ظهر واضحًا 
اختياره أسماء 
مطواعة إىل حد 
كبري، يصعب 

عليها أن توسـّـع 
هوامشها وتتحول 

إىل حيثيات 
مستقّلة

يريد  احمُلّصلة،  يف 
تيار امُلستقبل أن يبيع 
يأتي  »كالمًا«  جلمهوره 
إليه حباصل انتخابي، ال 
الدليل  أقل.  وال  أكثر 
أمساء  إعالن  خطاب  أن 
تضمن  املرشحني 
إىل  تعود  »بروباغندا« 
التسوية.  قبل  ما  زمن 
وجه  يف  الوقوف  زمن 
الشرعي  غري  »السالح 

»احملكمة  زمن  الدولة«.  يد  يف  السالح  وحصرية 
اليت  األحكام  واعتبار  املتهمني  ومالحقة  الدولية 
ستصُدر عنها ُملزمة للدولة اللبنانية«. وهو باملناسبة 
خطاب حيّفز اجلمهور األزرق، الذي حّثه احلريري أمس 
على التصويت ملرشحي لوائح املستقبل، من خالل 
ملرّشح  صّوت  »فمن  مرّشح  بكل  نفسه  مساواة 
ُمستقبلي كأنه صّوت لسعد احلريري والشهيد رفيق 

احلريري«.
صحيح أن خطاب تيار امُلستقبل االنتخابي مل خيتِلف 
عن خطاب السنوات املاضية. إال أن األمساء املرّشحة 
على لوائحه محلت تغيريًا كبريًا. فمن أصل 38 مرّشحًا 
لالنتخابات النيابية املقرر إجراؤها يف السادس من 
أيار املقبل، ظهر ٢3 وجهًا جديدًا معظمهم مل يُكن 
الرسالة  امُلستقبليني.  أوساط  يف  حتى  معروفًا 
واضحة: التحرر من بعض »الثقاالت« املوروثة قدر 
اإلمكان، واالستعانة بوجوه شبابية ستكون حمسوبة 
زمن  كبري،  حد  إىل  انتهى،  »فقد  بالكامل،  عليه 
خيارات  ينّم عن  تغيري  بد من  وال  الفواتري  تسديد 
حسن  من  بكثري  حمفوف  سياسي  ونضوج  حمسوبة 
يقول  احلريري«  جانب  من  النظر  وبعد  االختيار 

املقربون منه.
دفعت  اليت  اخللفيات  باألمساء  التمّعن  ويعكس 

رئيس احلكومة اىل إسقاطها على لوائحه:
بنيوي طال كل من  تغيري جوهري  أمام  أواًل، حنن 
املاضية.  الفرتة  احلريري يف  خيارات سعد  عارض 
حد  إىل  مطواعة  أمساء  اختياره  واضحًا  ظهر  فقد 
كبري، يصعب عليها أن توّسع هوامشها وتتحول إىل 
حيثيات مستقّلة، كما فعل الرئيس فؤاد السنيورة 
أو أشرف ريفي أو خالد الضاهر أو حتى أمحد فتفت، 

على سبيل املثال ال احلصر.
ثانيًا، استعان احلريري خصوصًا يف دوائر الشمال 
مسمى  إىل  تكون  ما  أقرب  بوجوه شبابية  وبريوت 
»اجملتمع املدني«، وهو يلحظ يف ذلك تفادي تكرار 
جتربة االنتخابات البلدية األخرية يف طرابلس، عندما 
ضم  عريض  حتالف  هزمية  من  ريفي  أشرف  تكن 
احلريري وجنيب ميقاتي وحممد الصفدي معًا، وكذلك 
جتربة »بريوت مدينيت« اليت حصدت نسبة عالية من 
السياسي  التحالف  برغم  العاصمة،  يف  األصوات 

العريض الذي واجهته )كل قوى 8 و1٤ آذار(.
قوية  أمساء  بني  امُلرشحني  احلريري  قّسم  ثالثًا، 
وأمساء »كومبارس«. األصل هو رفع احلاصل ولو 

كان الثمن خسارة حمسوبة لنحو دزينة من مرشحي 
تيار املستقبل على األقل، يف االنتخابات. فاختيار 
الثانية  بريوت  دائرة  مثاًل يف  الشاعر  علي  العميد 
)عن أحد مقعديها الشيعيني(، من شأنه رفع حاصل 
الالئحة من خالل رفدها بأصوات بعض ناخيب القرى 
السبع، ولو أن فوز الشاعر من سابع املستحيالت. 

يسري ذلك على مرشحني آخرين يف دوائر أخرى.
من  عاد  احلريري  بأن  تشي  التقديرات  كل  رابعًا، 
مستقبل  إىل  مرتاحًا  للسعودية،  األخرية  زيارته 
يقدر  جديد  مبشروع  لفوزه  سواء  املالية،  أوضاعه 
مبا يزيد على نصف مليار دوالر وكذلك تلقيه وعدًا 
سعوديًا بتسوية أوضاع موظفي »سعودي أوجيه«، 
معركته  بدعم  الوعد  هو  ذلك  من  األهم  أن  إال 
االنتخابية، لكن احلريري الذي ال يريد أن يلدغ من 
بناء شراكات  إىل  نفسه مضطرًا  وجد  مرتني،  جحر 
ميكن أن يستثمرها ماديًا يف االنتخابات، فكان أن 
التمويل،  يف  شركاء  سيكونون  أعمال  رجال  اختار 
على صورة نزار دلول يف البقاع وعثمان علم الدين 
يف الشمال ونزيه جنم يف بريوت، على سبيل املثال 

ال احلصر.
الئحة  إىل  نائمة«  يسارية  »خلية  انضمام  خامسًا، 
أدبياتها  كانت  لطاملا  وجوهًا  تضم  املرشحني، 
التارخيية تناقض مشروع احلريرية السياسية، ومن 
حمفوض  ونعمة  وهيب  أمني  »اخللية«  وجوه  أبرز 

وحسن مشس الدين وبكر احلجريي!
وال  العائالت  لسطوة  احلريري  ميتثل  مل  سادسًا، 
اختيار  يف  إرادتها  خمالفته  بدليل  ناخبيها،  لعديد 
األمساء، وحتديدًا يف دائرة بريوت الثانية، من دون 
التنظيمية  البنية  يف  الرتشيحات  صدى  يعرف  أن 
للتيار األزرق اليت اهتزت يف املنية وبدت مرتبكة 

يف التعامل مع األمساء يف أكثر من منسقية.
ورثها  اليت  الوجوه  من  التخلي عن جمموعة  سابعًا، 
من فريق والده مثل: فؤاد السنيورة، فريد مكاري 
)بإرادته(، عاطف جمدالني، عمار حوري، رياض رحال، 
خالد زهرمان، خالد الضاهر، جان أوغاسابيان، مجال 

اجلراح، أمحد فتفت، نبيل دي فريج وحممد قباني.
الالئحة اليت كان  ثامنًا، بعد مثانية عشر عامًا على 
عرابها رئيس فرع األمن السوري يف الشمال حممد 
ست  قبل  وقتل  النظام  عن  الحقًا  )انشق  مفلح 
وطالل  البعريين  وجيه  من  كاًل  ومشلت  سنوات( 
املرعيب وفوزي حبيش، مل جيد سعد احلريري ضريًا 
يف استيعاب ورثتهم، فأحلق بلوائحه كاًل من وليد 
وجيه البعريين وطارق طالل املرعيب وهادي فوزي 

حبيش.
الرتشح،  يف  حقها  للمرأة  احلريري  أعطى  تاسعًا، 
بتقديم أربعة وجوه نسائية، بينهن ثالثة وجوه جديدة 
)رىل الطبش جارودي، دميا مجالي وليلى شحود(، 
باإلضافة إىل عمته بهية احلريري، وهو رقم متقدم، 

استنادًا إىل باقي اللوائح املعلنة حتى اآلن...
عاشرًا، حاول احلريري أن يقدم تياره عابرًا للطوائف 
)ترك  سنيًا  مرشحًا   ٢5 إىل  وباإلضافة  واملناطق، 
بال  مرجعيون  ــ  وحاصبيا  الشوف  يف  مقعدين 
مرشحني(، قدم ٤ مرشحني شيعة ومرشَحني علويني 
و7 مسيحيني، تاركًا الباب مفتوحًا أمام احتمال تبين 
مرشحني آخرين بصورة غري رمسية، مثل نقوال غصن 
وأحد  الغربي  البقاع  يف  شديد  وهنري  الكورة  يف 
ــ مرجعيون ومرشح أو أكثر  املرشحني يف حاصبيا 
يف بريوت األوىل، من دون أن يقرتب نهائيًا من 
والده  زمن  من  ورثه  تقليد  يف  الدرزية،  املقاعد 

رفيق احلريري.

وحنَي خيُرج املرّشح جورج بكاسيين للقول بأن إحدى 
»رفض  املستقبل  لتيار  السياسي  الربنامج  نقاط 
التدّخل يف شؤون الدول العربية«، ويعود ليختتمه 
ودعمه  الشقيق  السوري  »الشعب  مع  بالتضامن 
خلياراته السياسية«، مُيكن إدراك أن أغلب ما نّص 
قابل  غري  هو  األبعاد،  الرباعي  الربنامج  هذا  عليه 

للتحّقق.

من أصل 38 مرشحًا لالنتخابات، ظهر 23 وجهًا جديدًا



Page 15صفحة 15     

مـقاالت وتحقيقات

 2018 آذار   17 Saturday 17 March 2018الـسبت 

الوطنية  االشرتاكية  للجبهة  ُسّجل 
عام 1951 انها اول ائتالف انتخابي، 
االنتخابات  ُيقرنان  نيابية،  كتلة  ثم 
ق حصوله،  النيابية بفكرة انقالب ُيصدَّ
وقد حدث: اقلية متسي اكثرية. ترغم 
رئيس اجلمهورية على التنحي بال قطرة 
دم او تقويض النظام. تأتي برئيس 
من صنع االنقالب حيمل املعارضة اىل 
السلطة فتلزمه سلفًا برنامج تعّهدات 

اقرب اىل اصفاد.
عام  النيابية  االنتخابات  خاضت  يوم 
2005، توخت قوى 14 آذار االمساك 
مرحلة  يف  السلطة،  مفاصل  بكل 
جديدة احدثها اغتيال رفيق احلريري. 
بدا املطلوب اواًل السيطرة على جملس 
اىل  تفضي  مرّجحة،  بغالبية  النواب 
بعدها  ما  حكومات  اوىل  على  القبض 
اسقاط  اىل  وصواًل  مماثلة،  بغالبية 
احللقة  تكتمل  اذذاك  حلود.  اميل 
للحقبة  الكامل  االنهاء  يف  االخرية 
هذا  سبيل  يف  الطويلة.  السورية 
وفق  االنتخابات  باجراء  قبلت  اهلدف، 
قانون نافذ قبل مخس سنوات ُنِسب 
تعديل،  ادنى  بال  كنعان  غازي  اىل 
 31 يف  تساهل  بال  باملوعد  تشبّثت 
ايار، اشرتطت حكومة حيادية رئيسها 
ليس يف صفوفها هو جنيب ميقاتي 

واعضاؤها غري مرشحني.
شأن ما فعل السوريون بعد انتخابات 
نيابي  جملس  يف  جيدوا  بأن   ،1992
القبض  مفتاح  عليه  يسيطرون  جديد 
رأس  من  الدولة،  مؤسسات  على 
هرمها اىل االسالك العسكرية واالمنية 
والقضاء واالدارة، رامت قوى 14 آذار 
ما  ُعّد  البالد.  حكم  اىل  نفسه  اجلسر 
حصل عامذاك انقالبًا على واقع قائم 
لدمشق  املوالني  بني  العداء،  جتاذبه 
ــ  االخريين  هؤالء  وبني  ومناوئيها، 
انقلبوا  بعدما  ــ  هلا  السابقني  احللفاء 

على ذواتهم وصاروا ضدها.
رغم انها وصلت اىل نصف الطريق، 
واحلكومة،  بالربملان  االمساك  وهو 
االكثر  الثاني  النصف  يف  واخفقت 
اجلمهورية،  رئيس  اطاحة  وهو  داللة 
وكانت  ــ   2005 انتخابات  تكن  مل 
يف  جوهريًا  انقالبًا  ُتدث  بأنها  جتزم 
منها  يولد  االوىل  احملاولة  ــ  السلطة 
قرار فرض انقالب يقلب البالد رأسًا 

على عقب..
مرتان قباًل تسّببت انتخابات نيابية يف 
من  بالداخل  انتقل  حقيقي،  انقالب 
عندما   1951 عام  نقيضها:  اىل  حقبة 
ساهم جناح اجلبهة االشرتاكية الوطنية 
يف محل بشارة اخلوري على التنحي، 
احللف  فوز  افضى  حينما   1968 عام 
تصفية  اىل  لبنان  جبل  يف  الثالثي 
احلقبة الشهابية. كلتا االنتخابات كانتا 
على مقربة من موعد انتخابات الرئاسة، 
املهلة كافية  بعد حنو سنتني. كانت 
اىل  املعارضة  االقلية  تتحّول  كي 
اليها.  حلفاء  بانضمام  مقّررة  اكثرية 
جنحتا حيث اخفقت يف ما بعد حماولة 
 1951 عام  حدث  ما  بسبب   .2005
تتكّرر  مل  للرئيس،  االرادي  والتنّحي 
تت  للجمهورية  آخر  رئيس  استقالة 
وطأة الشارع بداية، ثم يف صناديق 
اىل  الوصول  قبل  النيابية  االنتخابات 
بقوة  بارغامه  وال  الربملان،  صناديق 

احلرب حتى كعامي 1958 و1976.
ما فشلت فيه انتخابات 2005، كسبته 
ُيكتَف حبمل  سواها قبل 54 عامًا: مل 
بشارة اخلوري على االستقالة، بل جيء 
برئيس من صفوف املعارضة. ذلك ما 

حصل كذلك يف رئاسة 1970.
احد  وصفها  وقد  السابقة،  ألنها 
بأنها  يومًا  تويين  غسان  اعضائها 
»اغرب وافعل اتاد بني متعارضني«، 
لتجربة اجلبهة االشرتاكية الوطنية يف 

اجلبهة اإلشرتاكية الوطنية: إمنوذج مل يتكّرر
نقوال ناصيف

تّوهلا  مع  ثم  النيابية،  االنتخابات 
مل  خمتلفة  داللة  نيابية،  كتلة  اىل 
احزاب  اربعة  مجعت  امنوذجها.  يتكّرر 
االشرتاكي  التقّدمي  احلزب  هي 
اخلطيب،  وانور  جنبالط  بكمال  ممثاًل 
اده  ببيار  ممثاًل  الوطنية  الكتلة  حزب 
وعبداهلل احلاج، احلزب السوري القومي 
تويين، حزب  بغسان  االجتماعي ممثاًل 
الطاشناق ممثاًل بديكران توسباط، اىل 
سياسيني مستقلني اثنني هما كميل 
مشعون واميل البستاني. مثانية نواب 
جّروا وراءهم يف اشهر قليلة الغالبية 

النيابية.

بضعة مغاز ارتبطت بالجبهة:
الوطنية  للكتلتني  خالفًا  اوهلا، 
والدستورية، ال يرئسها زعيم ماروني 
يف  اآلخرون  الطوائف  زعماء  ينضوي 
يف  االولني  اعضاؤها  يكن  مل  ظله. 
اخلمسينات،  مطلع  يف  طوائفهم 
انها  اال  ممثليها.  وحدهم  وليسوا 
من  جزءًا  االخريني  الكتلتني  قامست 

جبل لبنان.
الوطنية  الكتلتني  ان  رغم  ثانيها، 
والدستورية كانتا ال تزاالن قائمتني، 
انتخابات  يف  لوجه  وجهًا  وتتنافسان 
تصّرفت   ،1947 انتخابات  بعد   1951
انها  على  الوطنية  االشرتاكية  اجلبهة 
الكتلة  من  انتزعت  معًا.  وارثتهما 
الكتلة  ومن  جنبالط،  كمال  الوطنية 
الدستورية كميل مشعون. سرعان ما 
ذابت فيها الحقًا الكتلة الوطنية ضد 

عدوها التارخيي بشارة اخلوري.
ثالثها، ليست اوىل لوائح معارضة يف 
انتخابات نيابية عامة. اال انها االوىل 
برناجمًا  تضع  ــ  الوقت  ذلك  حتى  ــ 
للتعهدات  مكان  ال  يكاد  انتخابيًا 
فيه.  السياسية  واملواقف  والوعود 
تناول حصرًا قضايا اجتماعية ومعيشية 
مشكالت  واجهة  انها  على  وصحية 
املرحلة تلك يف الوالية الثانية لبشارة 

اخلوري.
مل  انه  لالنتباه  مدعاة  االكثر  لعل 

االصالح. اعتقدنا ايضًا ان شقيقه هو 
الذي ظلمه. قّررنا عندئذ الذهاب اىل 
معركة اسقاط الرئيس. كمال جنبالط 
االقل  االكثر محاسة، وكميل مشعون 
املشاعر  من  نوعني  ان  رغم  محاسة 
جتاذباه. االول، تأييده ارغام الرئيس 
على االستقالة كونه مرشحًا للمنصب 
رغبته  والثاني،  خالفته،  وسعه  ويف 
اسقاط  سابقة  احداث  عدم  يف 
الرئيس بقوة املعارضة والشارع رمبا 
انتخب  اذا  مستقباًل  ضده  استخدمت 
بعد ست  ما حدث فعاًل  رئيسًا. وهو 

سنوات«.
االشرتاكية  اجلبهة  الئحة  احاديث  يف 
نيسان   5 يف  تأليفها  بعيد  الوطنية 
يف  االول  بيانها  واصدارها   ،1951
ارادة  باكرًا  ظهرت  ايار،  من  االول 
يف  اجلمهورية.  رئيس  والية  انهاء 
نيابية،  كتلة  تّوهلا  على  الحق  وقت 
تقّلب كمال جنبالط يف مواقفه. قال 
استقالته  مع  »انا  تويين:  لغسان 

اراديًا«.
ننتظر  »ملاذا  يقول:  راح  بعد  ما  يف 

استقالته. لنطرده بالقوة«.
»توّقعنا  تويين:  غسان  يرويه  ما 
بيته  من  اخبارًا  استقينا  استقالته. 
اخلوري  وميشال  شيحا  ميشال  عرب 
اخليار.  هذا  يف  يفّكر  بدأ  الرجل  ان 
تصاعدت مواقف اجلبهة حياله. قسم 
منا يريد ابعاده عن البالد. كمال جنبالط 
يطلب حماكمته بعدما طلب طرده من 
لبنان. اختلف معه كميل مشعون قائاًل 
ان الشرطني مستحيالن. اكتفى كميل 
مشعون باستقالة الرئيس من الرئاسة 

والذهاب اىل بيته«.
انتخابه  بعد  الالحق  خالفه  اسباب  يف 
رئيسًا مع كمال جنبالط رفضه عرضًا 
حماكمة  طرحه:  الدرزي  الزعيم  جّدد 
عزلة.  يف  هو  وإن  السابق  الرئيس 
السابقة،  وتفاديه  نفسه  للسبب 
يف  السابقان  احلليفان  فدخل  رفض 

عداوة سياسية مل ُتصفَّ مرة.
يفّسر غسان تويين فكرة هذا االئتالف: 
التناقض  سوى  افرقاؤه  جيمع  »ال 
ارادة  لكن  والعقائدي،  السياسي 
مواجهة العهد كانت اقوى. تناقضاتنا 
من  املواقف  تلزمها  تكن  مل  عقائدية 
وحدة  على  ايضًا  تؤثر  مل  احلكم. 
انتخب  حني  اىل  الكتلة  ثم  الالئحة 
للجمهورية،  رئيسًا  مشعون  كميل 
عندئذ اضحى التناقض داخلها اقوى 
من املوقف من الرئيس اجلديد كميل 
وتديدًا  صفوفنا،  من  اآلتي  مشعون 
اندالع النزاع بينه وكمال جنبالط. بدأ 
القومي  السوري  احلزب  بني  التنافر 
الكتلة  ممثل  اده  وبيار  االجتماعي 
الوطنية، وبني كمال جنبالط والكتلة 
وهي  ــ  يصفها  راح  عندما  الوطنية 
ـ بيمينية رجعية.  حليفه منذ عام 1951ـ 
االرمين وحده )ديكران توسباط( كان 
فكرة  يكن حيمل  مل  التناقض.  خارج 

عقائدية«.
اجلبهة  السهل يف جتربة  مل يكن من 
رئيس  اسقاط  الوطنية  االشرتاكية 
اجلمهورية بقوة الشارع والدميوقراطية 
يف  اخلمسينات،  مطلع  واالنتخابات، 
الدول  السلطة يف  تداول  كان  حقبة 
االنقالبات  يتوّسل  اجملاورة  العربية 
العسكرية والقتل واالعدامات وقضبان 
السجون: يف سوريا ثالث مرات عام 
1949، ثم يف مصر عام 1952 عشية 

سقوط الرئيس اللبناني.

رئيس... بأصفاد
يف وثيقة »الضمانات املعنوية« اليت 
االشرتاكية  اجلبهة  مرشح  بها  ارتبط 
الوطنية امام رفاقه يف جلسة اجلبهة 
املنعقدة يف 21 ايلول 1952، يف عاليه 

يف منزل الزميل ديكران توسباط:
وضمان  لبنان  استقالل  ــ  »اواًل 
كيانه، وعدم التحّيز اىل دولة اجنبية، 
مع  الودية  العالقات  على  واحملافظة 

مجيع الدول الكربى.
ثانيًا ــ التحّرر من العائلية ومن تأثري 

مكتب الرئاسة ومن احملسوبني.
ثالثًا ــ التحّرر من كل وضع استغاللي 

للنفوذ واملال.
املرشح  حماماة  مكتب  اقفال  ــ  رابعًا 

لرئاسة اجلمهورية بعد انتخابه.
اجلبهة  برنامج  تنفيذ  ــ  خامسًا 
الذي  الربنامج  وخاصة  االشرتاكية، 

جرى االضراب على اساسه.
االنتخابات  قانون  تعديل  ــ  سادسًا 
وحّل  الفردية،  الدائرة  اساس  على 

اجمللس النيابي.
يف  السّرية  النفقات  الغاء  ــ  سابعًا 

اركان الجبهة االشرتاكية الوطنية: )من اليمني( اميل البستاني، كمال جنبالط، غسان تويني، كميل 
شمعون

الداخلية  عدا  ما  الدولة  دوائر  مجيع 
واملالية واخلارجية.

ــ التوظيف والرتقية ال حيصالن  ثامنًا 
اال على اساس الكفاية واالمتحان.

اجلمهورية  رئيس  يتصل  ال  ــ  تاسعًا 
من  املوظفني  من  احدًا  يستقبل  وال 

دون واسطة الوزراء.
عاشرًاـ ـ ال يوافق رئيس اجلمهورية بتاتًا 
امللوثني  االشخاص  احد  تعيني  على 

ملنصب وزاري او غري وزاري.

ـ عدم التقّيد بقواعد الطائفية.
سيارات  مجيع  إلغاء  ــ  عشر  حادي 
الدولة اخلاصة، ما عدا سيارة رئيس 

اجلمهورية ووزير اخلارجية.
التالي:  املبدأ  تنفيذ  ــ  عشر  ثاني 
التصرحيات  ينايف  بعمل  القيام  عدم 
عن  الصادرة  السابقة  واالنتقادات 

اجلبهة االشرتاكية«.

وثيقة »الضمانات املعنوية« التي التزمها املرشح الرئاسي كميل شمعون، وّقعها: )من اليمني(: كميل 
شمعون، انور الخطيب، كمال جنبالط، غسان تويني، عبداهلل الحاج، ديكران توسباط. 

على  يؤَت 
»فساد«  ذكر 
يف  سوى  العهد 
الثانية  الوالية 
مل  اجملّددة. 
صورة  تلك  تكن 
ابي  الرئيس، 
حتى  االستقالل، 
االنتخابات  عشية 
عام  النيابية 
انها  بيد   ،1947
كذلك  اضحت 
جتديد  غداة 

واليته قبل 18 شهرًا من نهاية الوالية 
االوىل. بعده، بات كل كالم عن عهد 
رئيس يتوخى جتديد واليته او متديدها 
يقرتن سلفًا بصفة الفساد، قبل ان 
حيصل حتى. واحدة من صور املرحلة 
تلك ما راح ُينسب اىل شقيق الرئيس 
يف  ليس  قوله:  سليم  »السلطان« 
يف  اثنتان.  بل  واحدة  سرايا  البالد 
عّسور )ساحة رياض الصلح آنذاك مقر 
الشباك  فرن  ويف  احلكومة(  رئاسة 
ضمنية  اشارة  كانت  قطن(.  )حيث 
ايضًا اىل تقليل شأن رئيس احلكومة 
منذ ُأبعد رياض الصلح عن السرايا يف 

شباط 1951.
حوار  يف  تويين  غسان  يقوله  ما 
اجلبهة  مسار  عن  معه  شخصي 
طالبنا  ما  »اول  الوطنية:  االشرتاكية 
به االصالح، ثم انتقلنا اىل االستقالة. 
كنا نعتقد انه)بشارة( وشقيقه سليم 
طريق  يف  اساسية  عقبة  خليل  وابنه 

ما فشلت فيه 
انتخابات 2005، 

كسبته سواها 
قبل 54 عامًا: 

لم يُكتفَ بحمل 
بشارة الخوري 
على االستقالة، 
بل جيء برئيس 

من صفوف 
املعارضة
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ودور  أهمية  أبيب  تل  يف  القومي  األمن  أحباث  معهد  أكد 
»صفقة الغاز الكربى«، املعقودة أخريًا بني العدو اإلسرائيلي 
ومصر، يف تعزيز وترسيخ املصاحل االسرائيلية يف املنطقة 
ودميومتها، وحتديدًا ما يتعلق بإمكان جلم ما مّساه »غطرسة« 
لبنان وعناده، ورفضه العروض األمريكية لتسوية »اخلالف« 
يف  يسهم  الذي  األمر  اجلانبني،  بني  البحرية  احلدود  على 

احلؤول دون تنامي اخلالف اىل مواجهة عسكرية.
وحتت عنوان »صفقة الغاز مع مصر: إسرائيل تعمق مرساتها 
يف شرق البحر األبيض املتوسط«، استعرض عدد من باحثي 
املركز يف نشرته الدورية »مباط عال«، »البديل املصري« 
أبيب  تل  ناحية  من  يعّد  الذي  إسرائيل،  من  الغاز  لنقل 
تركيا  الغاز اىل  نقل  أنبوب  االعتماد على  واقعية من  أكثر 
وتراجع  لرتكيا،  االقليمية  السياسة  ترّدي  مع  خاصة  حبرًا، 
عالقاتها مع أوروبا، و«كذلك احتمال ازدياد قوة حزب اهلل 
بعد االنتخابات النيابية املقبلة يف لبنان، إذ يفرتض أن مير 

األنبوب الرتكي يف املياه االقتصادية اللبنانية«.
وشدد البحث على ضرورة إضافة صفقة الغاز مع مصر إىل 
اليت  األردني،  اجلانب  مع   2016 عام  املوقعة  الغاز  صفقة 
السلطة  مع  ثالثة  غاز  صفقة  باجتاه  تتمدد  أن  أيضًا  ميكن 
ال  اقتصادية  فوائد  مجلة  إلسرائيل  يتيح  ما  الفلسطينية، 
ترتبط فقط بعوائد العالقة مع اجلهات الثالث، بل تتجاوزها 
إىل حتقيق مصاحل إسرائيلية أوسع، من بينها إمكان »ربط 

مشالي« بأنبوب الغاز العربي، الذي مير يف األردن.
كبرية،  اسرتاتيجية  قيمة  ومصر  األردن  مع  »وللصفقتني 
ألنهما تثبتان عالقات إسرائيل بالدول احمليطة بها، وختلقان 
إقليمي  تعاون  أمام  الباب  وتفتحان  معهم،  متبادلة  مصاحل 
يتجاوز موضوع الغاز، حنو تصدير واسترياد الكهرباء وحتلية 

املياه«.
ولفت البحث إىل أن الصفقتني مع األردن ومصر تتيحان لتل 
أبيب أن تشرك عّمان والقاهرة يف حتقيق املصاحل اإلسرائيلية 
ودفعهما للحؤول دون اإلضرار بالغاز االسرائيلي من جانب 
حزب اهلل أو حركة محاس. وهو األمر الذي يعّد مكّونًا رئيسيًا 
يف الدفع حنو تعاون استخباري وأمين مسبق للحؤول دون 

إسرائيل تشكو »غطرسة« 
لبنان وعناده... نفطيًا

يحيى دبوق

تفاقم  ملنع  وكذلك  مواجهة، 
أحد  مع  مواجهة قد حتدث  أي 

هذين التنظيمني.
للبحث  الرئيسية  الرسالة 
التأكيد  يف  هي  االسرائيلي 
أخرى  أمور  مجلة  من  للبنان، 

اتفاقيتا الغاز مع 
مصر واألردن »قيمة 
اسرتاتيجية كبرية« 

إلسرائيل

انقطعت أخبار مساعد وزير اخلارجية األمريكي بالوكالة ديفيد 
األمريكي  الدبلوماسي  ترك  الشهر،  حواىل  قبل  ساترفيلد. 
انطباعًا خلفه يف بريوت، بأنه حيمل معه إىل واشنطن رزمة 
اقرتاحات ملعاجلة اخلالف احلدودي البحري والربي بني لبنان 
والكيان اإلسرائيلي، لكن سرعان ما تبنّي أن الرجل سيرتك 
إىل  النفطي  امللف  بريوت وسيؤول  إىل  يعود  ولن  منصبه 

مسؤول أمريكي جديد
حتى األمس القريب، فّضلت املؤسسة العسكرية عدم اخلوض 
املباشر أو غري املباشر يف أي نقاش يتصل بالنزاع احلدودي 
البحري بني لبنان وكيان العدو اإلسرائيلي، برغم أنها متتلك 
بكل  نوقش  اللبنانية  احلقوق  حول  العناصر،  مكتمل  ملفًا، 
تفاصيله ووثائقه، وال سيما يف االجتماعني اللذين عقدهما 
و7   2018 الثاني  كانون   19 بتاريخ  للدفاع  األعلى  اجمللس 

شباط 2018.
يف عام 2007، وّقع لبنان وقربص اتفاقية حول تعيني حدود 
املنطقة االقتصادّية اخلالصة بينهما. مّت حتديد تلك احلدود 
 )1( الرقم  النقطة  من  نقاط،  ست  من  مؤلف  وسط  خبط 
الرقم  الرسم  )انظر  مشااًل.   )6( الرقم  النقطة  حتى  جنوبًا 
الرقم  النقطتني  إحداثيات  االتفاقّية  هذه  واحد(، مل حتسم 
لبنان  بني  البحرية  احلدود  خط  طريف  أي   )6( والرقم   )1(
حدود  ترسيم  استكمال  حني  إىل  األمر  ترك  بل  وقربص، 
املنطقة االقتصادية اخلالصة للدولة اللبنانية من جهة الشمال 
واليت  احملتلة،  فلسطني  مع  اجلنوب  جهة  ومن  سوريا،  مع 
تتقاطع يف كل جهة مع امتداد خط الوسط الذي مت االتفاق 

عليه بني لبنان وقربص.
حدودها  ترسيم  اللبنانية  الدولة  استكملت   ،2009 عام  يف 
متتد  قربص  مع  احلدود  هذه  وأصبحت  واجلنوبية  الشمالية 
اىل  ومشااًل   ،)1( النقطة  من  بداًل   )23( النقطة  اىل  جنوبًا 

النقطة )7( بداًل من النقطة )6(.
الثغرة يف  هذه  اإلسرائيلي  العدو  استغل   ،2010 عام  يف 
االتفاقية بني لبنان وقربص لناحية ترسيم حدودهما انطالقًا 
من نقطة مؤقتة ميكن تعديلها الحقًا وهي النقطة الرقم )1(، 
النقطة  من  اعتبارًا  قربص  مع  حدوده  يرّسم  أن  من  وبداًل 
)23(، بدأ بهذا الرتسيم اعتبارًا من النقطة )1( حتى النقطة 

.)12(
مع  البحرية  حدوده  ترسيم  اىل  العدو  عمد   ،2011 متوز  يف 

خط هوف مرفوض... وهذا تصور اجليش مللف 
احلدود البحرية

داود رمال

رأس  من  يبدأ  خبط  لبنان 
الناقورة حتى النقطة )1( بداًل 
من النقطة )23(، وأبلغ األمم 
املتحدة بهذا الرتسيم، ويكون 
حبرية  منطقة  خلق  قد  بذلك 
حبواىل  تقدر  عليها  متنازعًا 

860 كلم2.
ماذا عن خط املوفد األمريكي فريدريك هوف؟

اللبنانية، أنه يف عام 2012، قدمت  وفق املقاربة الرمسية 
الواليات املتحدة األمريكية عرب موفدها فريدريك هوف اقرتاحًا 
بتقاسم  وذلك  اإلسرائيلي،  العدو  مع  البحري  النزاع  حلل 
املنطقة اليت يّدعي هذا العدو أنه متنازع عليها، برسم خط، 
عرف يف حينه خبط هوف، يعطي لبنان حواىل 500 كلم مربع، 
كامل  أصل  من  مربعًا  كلم   360 حواىل  اإلسرائيلي  والعدو 
مساحة الـ 860 كلم مربعًا »املتنازع« عليها. وكان هذا اخلط 
ميتد من ثالثة أميال من الشاطئ اىل النقطة )H( تقع بني 

النقطة )1( والنقطة )23(.
تضيف املقاربة، إال أنه تبني وجود دراسات ميكن أن تعطي 
لبنان مساحات إضافية جنوب النقطة 23 تصل اىل حد 1350 
كلم مربعًا بداًل من خسارة 360 كلم مربعًا املقرتحة من قبل 
اجلانب األمريكي. إال أن اجلانب األمريكي اقرتح يف حينه أن 
يكون خط هوف خطًا مؤقتًا وليس حدودًا نهائية )خط أزرق 
حبري( مّسي اخلط األبيض، لكن اجلانب اللبناني رفض ذلك 
خشية حتول املؤقت إىل دائم عند اإلسرائيلي، وخري دليل 

مشكلة احلدود الربية.
ساترفيلد  عرب  يكرر  األمريكي  اجلانب  أن  املقاربة  وتوضح 
املبادرة ذاتها اليت عرضها هوف يف عام 2012 بتقاسم تلك 
املنطقة البالغة 860 كلم مربعًا بني لبنان والعدو اإلسرائيلي. 
وتأتي هذه املبادرة مباشرة بعد التهديد اإلسرائيلي للبنان، 
ظنًا منه أن جزءًا من البلوك 9 يعود ملكيته له، وكذلك عشية 
إعالن توقيع عقود االستكشاف واإلنتاج بني الدولة اللبنانية 
وأكرب شركات النفط العاملية: توتال الفرنسية، آني اإليطالية 

العدو وّقع عقودًا بمليارات 
الدوالرات وهو صاحب 
مصلحة يف حل النزاع 

الحدودي البحري

ونوفاتيك الروسية. وتهدف هذه املبادرة، وفق األمريكيني، 
اىل حل هذا النزاع احلدودي البحري والبدء بعملية استخراج 
اللبناني  النفطية من دون عوائق تذكر من اجلانبني  الثروة 

واإلسرائيلي.
هل ميكن القبول لبنانيًا بـ«خط هوف« لتفادي أي تأخري بالبدء 
بعض  خسارة  حساب  على  ولو  النفطية،  الثروة  باستخراج 

الكيلومرتات البحرية من املنطقة االقتصادية اخلالصة؟
شركات  أن  »والدليل  الرمسية  املقاربة  تؤكد  ال،  بالطبع 
النفط، برغم علمها املسبق بالنزاع احلدودي البحري، اختارت 
يؤثر  لن  النزاع  هذا  بأن  لعلمها  احلدودي   9 الرقم  البلوك 
وهي  البلوك،  هذا  يف  البرتولية  باألنشطة  البدء  على  أبدًا 
احلقوقيني  قبل  من  املوضوع  هذا  قد درست  تكون  بالطبع 
والبدء  االتفاقية  على  بالتوقيع  قدمًا  املضي  وقررت  لديها 
القانون  مبوجب  حممية  أنها  تعلم  ألنها  البرتولية  باألنشطة 
يقاضيها  أن  أحد  يستطيع  وال  الدولي،  والقانون  اللبناني 

باملوضوع«.
ويف املعلومات، مثة دراسات قانونية تعطي لبنان مساحات 
هذه  هي  ما   .23 النقطة   – الناقورة  خط  جنوب  إضافية 
اللبنانية أن  الدراسات وما هي اخليارات اليت ميكن للدولة 
للقوانني  وفقًا  البحرية  حدودها  ترسيم  إعادة  يف  تعتمدها 

واألعراف الدولية البحرية؟
على  تعتمد  الدراسات  هذه  أن  الرمسية  املعلومات  تؤكد 
إعطاء  الوسط من دون  البحرية بطريقة خط  ترسيم احلدود 
 )TekHeleT »ختيلت«)  باألحرى صخرة(  )أو  تأثري جلزيرة 
كما هي احلال يف نزاعات مشابهة للوضع اللبناني ومت بّتها أمام 
حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية لقانون البحار وحماكم 
حتكيم خاصة، وكانت اخليارات ما بني عدم إعطاء تأثري للجزر 
اعتماد  أو  الوسط،  خط  رسم  عند  تأثري  نصف  إعطائها  أو 
وتكون  للشاطئ.  العام  االجتاه  على  العمودي  اخلط  طريقة 
هذه اخليارات بالنسبة إىل ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية مع 

العدو اإلسرائيلي على الشكل اآلتي:
تأثري جلزيرة ختيلت  أي  احتساب  دون  من  الوسط  خط   .1
إضافية  مساحة  لبنان  يعطي   )A النقطة   – الناقورة  )خط: 

جنوب اخلط املعلن تقدر حبواىل 1350 كلم2.
إعطاء نصف تأثري جلزيرة ختيلت )خط:  الوسط مع  2. خط 
تقدر  إضافية  مساحة  لبنان  يعطي   )C النقطة   – الناقورة 

حبواىل 500 كلم2.
3. خط عمودي على االجتاه العام للشاطئ ) خط: الناقورة 
النقطة B( يعطي لبنان مساحة إضافية تقدر حبواىل 200   –

كلم2.
الرمسية  اجلهات  فتوردها  اللبنانية،  الدولة  خيارات  عن  أما 

باآلتي:
أواًل، الذهاب اىل التحكيم، إال أن هذا اخليار يتطلب موافقة 
العدو وانضمامه إىل اتفاقية قانون البحار، لكي تقبل احملاكم 

الدولية البّت وإصدار حكم ملزم باملوضوع.
برعاية  أو  حمايدة،  منظمة  أو  دولة  بوساطة  القبول  ثانيًا، 
األمم املتحدة، إال أن هذا األمر يتطلب قرارًا من جملس األمن 

الدولي.
تبين  لكي  البحار  لقانون  الدولية  احملكمة  استشارة  ثالثًا، 

الدولة اللبنانية على الشيء مقتضاه.
األهم من ذلك كله، وفق املقاربة الرمسية ذاتها »هو حتضري 
اىل  والذهاب  اللبنانية  الدولة  قبل  من  جيد  بشكل  امللف 

احملافل الدولية بقرار سياسي قوي موحد«.
أين تكمن قوة موقف الدولة اللبنانية يف هذا امللف احلدودي 

البحري، والسيادي بامتياز؟
تكمن، وفق اجلهات الرمسية، باآلتي:

1- إن القانون الدولي جبانب لبنان، وإن العدو اإلسرائيلي 
البحرية مع لبنان خبط غري معتمد عامليًا وغري  رسم حدوده 

مستند اىل القوانني واألعراف الدولية البحرية.
األردن  مع  الدوالرات  مبليارات  عقودًا  وّقع  العدو  إن   -2
ومصر وشركات دولية، وهو حباجة اىل حل النزاع احلدودي 
ختاف  واليت  معه  املتعاقدة  الشركات  تعمل  لكي  البحري 
املخاطر  بعيدة عن  آمنة مستقرة  بيئة  استثماراتها يف  على 
العدو  هلذا  خسارة  يسبب  تأخري  يوم  كل  وإن  واألخطار، 

مباليني الدوالرات.
3- إن معظم الدول األوروبية تدعم موضوع البدء باستخراج 
الثروة النفطية من شرق البحر املتوسط دون تأخري، وذلك 
بهدف تلبية حاجاتها من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي، 
الذي هو حاجة ملحة للسوق األوروبية والذي يتزايد الطلب 

عليه يومًا بعد يوم.

النفطية  باملصاحل  اإلضرار  أن  املركز،  باحثو  استعرضها 
اجلانب  مع  »اخلالف«  موضع  تعّد  اليت  أبيب  لتل  والغازية 
اللبناني، بات بعد الصفقة مع مصر وقبلها مع االردن إضرارًا 
أيضًا بالدولتني العربيتني، األمر الذي يعين مواجهة معهما، 

إضافة اىل املواجهة مع إسرائيل.
»النزاع  أن  االسرائيليون  الباحثون  يؤكد  ذلك،  ويف سياق 
الذي مل حيسم مع اجلانب اللبناني حول احلدود البحرية يشكل 
من ناحية اسرائيل مصدر ازعاج سياسي وامين، لكنه مل مينع 
مصر أو االردن من االرتباط مع إسرائيل يف جمال الطاقة، 

وآلماد طويلة«.
مع  واالستخبارية  االمنية  الشراكة  استعراض  موازاة  ويف 
الباحثون  وّجه  بها،  والتهديد  واالردني،  املصري  اجلانب 
وحتذيرية  للبنان  تهديدية  رسائل  مجلة  االسرائيليون 
النفط  واستخراج  التنقيب  امتياز  صاحبة  الثالث  للشركات 
والغاز يف لبنان، مع حماولة تفسري »عجائبية« ألسباب متسك 
اللبنانيني حبقوقهم وثرواتهم. حبسب البحث، »من الواضح 
أن األعمال العدائية بني إسرائيل ولبنان ستتسبب بعواقب 
مدمرة، وخاصة للبنان، ألنها ستحد من قدرته على استخراج 
باملصاحل  أيضًا  أنها ستضر  رغم  مياهه،  والغاز يف  النفط 
من  القريبة  الغاز  مكامن  بتطوير  يتعلق  ما  يف  اإلسرائيلية 
اخلطابة  ان  اىل  االشارة  مع  »ذلك كله،  احلدود«. يضيف: 
العدائية املقبلة الينا من لبنان، والرفض املتكرر ملقرتحات 
الواليات املتحدة التوفيقية، هي ضوضاء على خلفية اقرتاب 

االنتخابات النيابية يف لبنان«.
حتافظ  اليت  للبلدان  األفضل  »من  أيضا  البحث  وحبسب   
على حوار سياسي مع لبنان، وال سيما )الدول( اليت تسهم 
شركاتها يف تطوير الغاز )اللبناني(، أن تعمل على التقليل 

من الغطرسة اللبنانية«.
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مـقاالت وتحـقيقات

ما  احلرية.  إىل  عيتاني  زياد  خرج 
اليت  األوىل  اخلمس  الدقائق  حكاية 
اعرتاف  حقيقة  ما  فيها؟  انهار 
من  بتشغيله  اإللكرتوني  القرصان 
وما  احلاج؟  سوزان  املقدم  قبل 
تورطها،  على  قاطعة  األدلة  دامت 
الضغوط  هذه  كل  متارس  فلماذا 

لإلفراج عنها؟
دخل رئيس فرع املعلومات يف قوى 
محود  خالد  العقيد  الداخلي  األمن 
للموقوف  السبيل  إخالء  خرب  لَيُزفَّ 
االنفرادية  زياد عيتاني يف زنزانته 
عيتاني  كان  أمس.  ُظهر  بعد  من 
مبنى  غرفته يف  مالبسه يف  يغسل 
فرع املعلومات يف ثكنة املقّر العام 
نفسه،  يتمالك  مل  ديو.  أوتيل  يف 
فبكى فرحًا. َعِلم أّن األوان آَن أخريًا 
لرفع ُظلٍم يعيشه منذ أكثِر من مئة 
إىل  عيتاني  زياد  خرج  هكذا  يوم. 

احلرية.
ُأخلي سبيله حبقٍّ من دون كفالة. مل 
لكون  احملاكمة،  عنه  مُتَنع  أو  ُيرَتك 
األول  العسكري  التحقيق  قاضي 
رياض أبو غيدا مل ُينِه استجواباته بعد 
مع املقدم سوزان احلاج والقرصان 
اإللكرتوني إيلي غ.، ورغم ذلك، لن 
فاملعلومات  شيئًا.  األمر  يف  يتغرّي 
تشري إىل أّن القاضي أبو غيدا يتجه 
يف قراره الظّن الذي سُيصدره خالل 
أسبوع أو أكثر إىل منع احملاكمة عن 
حتقيقات  إىل  رَكن  لكونه  عيتاني، 
فرع املعلومات وإفادة إيلي غ. الذي 
استمع إليه، أول من أمس، ال إىل 
أمن  جهاز  لدى  اجملراة  التحقيقات 
السبيل،  إخالء  قبول  لبّت  الدولة، 
من  وتربئته  احملاكمة  ملنع  متهيدًا 
هم املنسوبة إليه، بعدما تبّي أّن  التُّ
املقرصن املشتبه فيه إيلي غ. فربك 

أدلة االتهام.
فرع  مبنى  إىل  عيتاني  ُنقل  لقد 
املعلومات منذ ١٧ يومًا، ليبدأ حمّققو 
التحقيق  ثغرات  يف  الغوص  الفرع 
أعيد  الدولة.  أمن  لدى  ُأجري  الذي 

رضوان مرتضى
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سوزان الحاج وزياد عيتاني

خمربًا  يعمل  بأنه  فأجاب  )فولدر(، 
اكتشف  الحقًا،  الدولة.  أمن  لدى 
أرسلها  اليت  الرسائل  أن  احملققون 
القرصان عرب هذا االسم إىل عيتاني 
مل يفتحها األخري ومل يقرأها نهائيًا 
ومل يعلم بوجودها، لكون امُلرسل مل 
يكن من ضمن الئحة األصدقاء على 
صفحته على فايسبوك. وقد اعرتف 
القرصان بأّنه عمد إىل خرق حاسوب 
عيتاني بناًء على طلب املقدم احلاج 
لالنتقام منه. وقد ُعثر يف هاتفه على 
رسائل صوتية وحمادثات مكتوبة مع 

احلاج تتعلق بعيتاني.
واألدلة  غ.  إيلي  اعرتاف  وحبسب   
وسوزان  هو  يكون  احملققي،  لدى 
مع  التعامل  جبرم  ملّفًا  فربكا  قد 
هذا  لبناني!  ملواطن  إسرائيل 
املقدم،  مع  بالتعاون  القرصان، 
ضّلال جهازًا أمنيًا ودّسا أدلة مفربكة 
أي  ُتشبه  ال  بتهمة  مبواطن  لإليقاع 
ُتهمة: العمالة للعدو، أي ما يعادل 
حترتم  دولة  أّي  يف  املشنقة  حبل 

نفسها وشعبها.
مل يكن زياد عيتاني وحده الضحية. 
هو  بل  استنتاجًا،  ليس  ذلك 
فمحاضر  رمسية.  وثائق  إىل  مستند 
 ٤٠٠ على  تربو  اليت  التحقيقات 
هجوم  من  بـ«املآثر«.  تزخر  صفحة 
وزير  حسابات  على  مرّكز  إلكرتوني 
الداخلية نهاد املشنوق مرورًا مبحاولة 
لصحايف  آخر  تعامل  ملّف  فربكة 
باجلملة.  جرائم  فربكة  إىل  وصواًل 
وحبسب مصادر التحقيق، هناك عدد 
َدَفع  من اجلرائم اليت مل تقع فعاًل، 
القرصان  من  بتخطيط  أبرياء  مثنها 
والضابط. العسكري املتقاعد آيزاك 
العمالة(  بتهمة  وسجن  )اتهم  دغيم 

واحٌد من هؤالء الضحايا.
وعلى  األمنية،  باألجهزة  جيدر  هنا، 
رأسها فرع املعلومات، إعادة مراجعة 
عليها  أشرفت  اليت  امللفات  مجيع 
سوزان احلاج لكشف االرتكابات اليت 
رأس  على  كانت  عندما  بها  قامت 
اإللكرتونية.  اجلرائم  مكافحة  مكتب 
لقوى  العامة  املديرية  يف  ليس 
األمن الداخلي فحسب، بل يف مجيع 

األجهزة.
عشرات  يف  الشّك  خيلق  هذا  كل   
توقيف  فيها  جرى  اليت  امللفات 
واإلرهاب  بالعمالة  اّتهموا  أشخاص 
وال يزالون قيد التوقيف، ألنهم مل 
موسم  يف  إليهم  يلتفت  من  جيدوا 

االنتخابات أو مل ُتسعفهم الصدفة أو 
سباق األجهزة يف كشف الفربكة، ال 
سيما أّن هناك من يقول إّن صراعًا 
األجهزة قد يكون يقف  حممومًا بي 
من  أكثر  لضرب  الفّخ  نصب  خلف 
إطاحة  سواء  واحد،  حبجر  عصفور 
أمن  جهاز  صدقية  ضرب  أو  احلاج 
الدليل  هو  إنباًء  األصدق  لكن  آخر، 
األقوى. وهنا جتزم مصادر التحقيق 
املعلومات  لكن  احلاج،  بتوّرط 
كبرية  سياسية  ضغوط  عن  تتحدث 
واملدير  الداخلية  وزير  على  متارس 
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام 
التحقيق  قاضي  وعلى  عثمان  عماد 
غيدا  أبو  رياض  األول  العسكري 
جرمانوس  بيرت  احلكومة  ومفوض 
تعرتف  مل  أّنها  بذريعة  احلاج  لرتك 

مبا ُأسند إليها.
بتخلية  أبو غيدا  القاضي  أمر  أمس، 
يف  توقيف  مذكرة  وأصدر  عيتاني 
حق املقدم سوزان احلاج. فخرج زياد 
عن  حتدث  كثرية.  مالبسات  ترافقه 
اعرتف  اليت  األوىل  اخلمس  الدقائق 
خالهلا من دون تعّرضه للضرب، لكنه 
مل يكشف تفاصيلها قائاًل إنها حبوزة 
التحقيق  مصادر  أن  إال  غيدا.  أبو 
سأله  عندما  عيتاني،  أّن  كشفت 
السبب  عن  املعلومات  فرع  حمققو 
السيناريو  اختالق  إىل  دفعه  الذي 
الذي حبكه خالل التحقيق األولي يف 
أمن الدولة، أجاب بأّن ضابطًا مفتول 
جدرانها  غرفة  إىل  أدخله  العضالت 
مدهونة باألسود. طرحه أرضًا وداس 
على رقبته ثم هّدده قائاًل: »سُأحِضر 
ابنتك لفسخها أمامك إن مل تعرتف«. 
ملح  األرض،  على  وجوده  وأثناء 
عيتاني ملفًا ُكتب عليه أمن الدولة، 
فعلم أّن ال مفّر أمامه سوى الرضوخ 

هلم. عندها سرد عيتاني ما سرده.
الذي  السيناريو  اختالق  برر  بهذا   
ضّمنه فخاخًا لنقضها الحقًا بسهولة 
ذمة  وعلى  التحقيق.  قاضي  أمام 
أكد  والقضائية،  األمنية  املصادر 
الثالثة  األيام  »يف  يضرب  مل  أنه 
تعرض  الرابع،  اليوم  يف  األوىل«. 
أنه  احملققي  حجة  للضرب.  عيتاني 

كان قد زّودهم مبعلومات كاذبة.
اليوم  أن عيتاني، ومنذ  بدا واضحًا 
األول لتوقيفه، قرر منح احملققي ما 
ُيريدون. بدءًا من التحويالت املالية 
الفيديو  إىل  وصواًل  اخرتعها  اليت 
اجلنسي الذي مل ُيعثر عليه، وصواًل 

يف  استجوابه 
الوقت الذي كان 
التدقيق  جيري 
األدلة  يف 
ليتبّي  التقنية، 
الفرع  حملققي 
أّن هناك قرصانًا 
اختلق  إلكرتونيًا 
االتهام.  أدلة 
أّن  تبي  وقد 

األمن  قوى  مع  متعاقد  القرصان 
نظافة«.  »عامل  بصفة  الداخلي 
اختلقتها املقدم احلاج  هذه الصيغة 
لشرعنة عمله معها خالل وجودها يف 

مكتب مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.
غ.  إيلي  توقيف  بعد  بدأت  القصة 
عدد  مهامجة  إىل  يعمد  كان  الذي 
من املواقع الرمسية. القاضي هاني 
احلكومة  مفوض  معاون  وهو  حجار، 
لدى احملكمة العسكرية، أعطى إشارة 
يف  ُعثر  آخر.  ملف  يف  بالتوقيف 
حاسوب إيلي غ. على ملف حيمل اسم 
عيتاني، كان يتضّمن االسم وكلمة 
)nelly jaminson(. هو  املرور 
االسم الذي اسُتخدم لقرصنة حاسوب 
امللف  هذا  عن  إيلي  سئل  عيتاني. 

قوى األمن 
متعاقدة مع 
القرصان 
إيلي غ. 

بصفة »عامل 
تنظيفات«!

إىل التقارير اليت كان ُيرسلها، كما 
اختلق اسم كوليت من ال شيء. 

أّنه  فذكر  التشبيهي،  رمسها  أما 
المرأة  رمسًا  احملققي  إعطاء  تعّمد 
بعدما  وجهها،  يف  خلقي  بعيٍب 
على  وثائقيًا  فيلمًا  شاهد  قد  كان 
العميل  أّن  فيه  ُذكر  اجلزيرة،  قناة 
ُينتقى من دون عالمة فارقة. ليس 
الفضائح  من  واحدة  فحسب،  هذا 
ألربع  صور  امللف  تضمنها  اليت 
إحداها  فتيات ُسحبت عن االنرتنت، 
لصحافية لبنانية وأخرى لزوجة كاتب 
املتحدة،  الواليات  يف  مقيم  لبناني 
دّون احملققون أّنها »ملن ُيعتقد أّنها 
االستخبارات  لكوليت«، عميلة  تعود 

اإلسرائيلية املزعومة.
وبالعودة إىل يوم الثالثاء، فقد كان 
استثنائيًا. بدأ باستجواب القاضي أبو 
غيدا للمقدم احلاج. استجواب زوجة 
هادي  املستقبلي  النائب  شقيق 
متّسكت  ساعات،  أربع  دام  حبيش، 
بإفادتها،  املوقوفة  الضابط  خالله 
ترافق  إليها.  ُنِسب  ما  كّل  منكرة 
بأن  ُتفيد  معلومات  تداول  مع  ذلك 
على  عرض  احلاج  من  املقّربي  أحد 
زوجة القرصان املوقوف الرتاجع عن 
مقابل  املقدم  توّرط  بشأن  إفادته 
مبلغ مالي ووساطة للتخفيف من أمد 

حمكوميته. 
احملامي  احلاج  وكيل  تقدم  وقد 
فيها  يطلب  مبذكرة  درباس  رشيد 
بّت  حي  إىل  االستجواب  تأخري 
باستجواب  ويطالب  عيتاني،  قضية 
احملققي يف جهاز أمن الدولة الذين 
أشرفوا على التحقيقات مع عيتاني. 
وبعد انتهاء جلسة االستجواب، أعلن 
ما  كل  أنكرت  موّكلته  أّن  درباس 
التحقيق  خالل  تهم  من  إليها  ه  ُوجِّ

معها، وأن ال أدلة قاطعة تدينها.
خرب  ُأعِلن  حتى  ساعات  إال  هي  ما 
لتخرج  عيتاني،  سبيل  إخالء  قبول 
من  عيتاني  تقل  سيارة  بعدها 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي. 
الكلمات األوىل اليت نطق بها كانت: 
»ما يف حدا انظلم بالبلد قّدي. فرع 
املعلومات أنقذ العهد من فضيحة. 

كيف ابن بيت العيتاني وابن بريوت 
بُيّتهم بأبشع تهمة؟«. توّجه املوكب 
حنو بيت الوسط حيث كان الرئيس 

حبضور  انتظاره  يف  احلريري  سعد 
إىل  اخلارج  احتضن  عيتاني.  والدة 
عدسات  أمام  وبكيا  والدته  احلرية 
حضرة  يف  عيتاني  جلس  الكامريا. 
»يف  قائاًل:  خاطبه  الذي  احلريري 
جهاز وصلته معلومات خاطئة بسبب 
باملعلومات. كان  وجود من يتالعب 
يف دّس معلومات. مش احلق على 
بشغلو  يقوم  عم  اجلهاز  اجلهاز، 
بنفس  يتصرف  رح  كان  جهاز  وأي 

الطريقة«. 
بهذه  الدولة  أمن  جهاز  احلريري  بّرأ 
يهّز  زياد  كان  فيما  الكلمات، 
احلكومة:  رئيس  أكمل  إجيابًا.  رأسه 
بعض  يف  أكثر.  اشتغل  »القضاء 
األخطاء صارت وجّل من ال خُيطئ«.

 انتهى اللقاء لُيكمل عيتاني طريقه 
ب  إىل طريق اجلديدة. احلّي الذي تغيَّ
أشهر،  أربعة  من  ألكثر  زياد  عنه 
كان يف انتظاره. أفراد عائلته كانوا 

حيصون الدقائق منذ الصباح.
 االنتظار ثقيل دائمًا. بالنسبة إليهم، 
والقضاء،  األمنية  األجهزة  حبسب 
زياد  وبّرأ،  اّتهم  من  نفسها  وهي 
»مش  والدته قالتها  بريء.  عيتاني 

ألنو ابن. زياد ُوِلد من جديد«.
النصر،   وصل عيتاني رافعًا شارة 
قبل أن يقول: »للحظة يف الزنزانة 
اإلفرادية، فقدت األمل بالبلد كلّيًا. 
الضغط.  حتت  بيضعف  الواحد 
واملعلومات عند القاضي بو غيدا. ما 
واألخطاء  مقصود.  خطأ  له  تعّرضت 
يتحّملها عدة أشخاص هناك«. وصل 
املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  بعدها 
»من  ليكرر:  لعيتاني  للمباركة 
كثري  هناك  يعتذر.  أن  عليه  أخطأ 
عن  قيل  ما  صّدقوا  اللبنانيي  من 
زياد وأنا واحد منهم«. حضر بعدها 
الرئيس متام سالم الذي أّكد ضرورة 

حماسبة من أساء لزياد.
أمس خرج زياد حّرًا بانتظار استكمال 
وابنته،  والدته  عانق  احملاكمة. 
فغّردت اإلعالمية مي شدياق: »عسى 
إزالة الظلم عن زياد ال ُتستتبع بظلم 
سيدة شّرفت السلك األمن وهناك 
عناقها.  ينتظرون  أطفال  ثالثة 
فلُيطلق سراح سوزان احلاج«. ختّيلوا 
سيكون  فمن  فعاًل،  ذلك  حصل  إن 

اجملرم؟

زياد عيتاني بعد اطالق سراحه
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اللبنانيني  بإعطاء  اإللتزام  تمام  ملتزمان 
مرة  وألول  اإلنتشار،  بالد  يف  املنتشرين 
والديمقراطي  السياسي  لبنان  تاريخ   يف 
اإلنتخابات  يف  التصويت  فرصة  الحديث، 
مؤتمر  ترأسا  أن  بعد  نستقبلهما  اللبنانية، 
يف  أيام  منذ  إنعقد  الذي  اإلغرتابية  الطاقة 

سيدني... 
مارون  للسيد  الكلمة  أعطيت  ذلك  بعد 
خوري، منسق التيار الوطني الحرّ يف ملبورن 
الذي رحـّب بالوزيرين مشريا اىل إنجازات 
الجريء  السياسي  باسيل  جربان  الوزير 
قأئال:  وجهوده  بإنجازاته  وأشاد  والناجح... 
وأن  لكنـّا مهاجرون منسيون،  لوال جهودكم 
اإلنتخابات  اللبنانيني يف  املغرتبني  مشاركة 
كانت حلما ولكن هذا الحلم تحقق بفضلكم 
وبفضل عهد الرئيس عون، أجل هذا الحلم 
يف  املغرتبون  يعيشه  وسوف  تحقق  قد 
 29 يوم  يف  ملموسة  حقيقة  كله  العالم 
نيسان القادم...  ووجه السيد خوري كلمته 
متسائال:  العالم  أنحاء  كّل  املغرتبني يف  اىل 
وطنكم  سترتكون  من  اىل  املغرتبون  أيها 
لبنان إذا إستمرت جحافل هجرتكم اىل خارج 
لبنان؟ إعلموا بأن القانون الذي أعطاكم حقّ 
أينما  الواقع تشعرون  التصويت جعلكم يف 
لكم  صارت  بأنه  اإلغرتاب  عالم  يف  كنتم 
قيمة  ولكم صوت يـُسمع ... فشكرا للوزير 
باسيل الذي بفضله وفضل جهود املتعاونني 
معه يف العهد الحالي صار للمغرتب اللبناني 

الحق يف التصويت.
الوزير باسيل  

الذي  باسيل  الوزير  معالي  املنرب  إعتلى  ثم 
التحيّات اىل جميع الحاضرين وهنأهم  وجه 
حقق  الذي  عيتاني  السيد  الجديد  بالقنصل 
الدبلوماسية  مهماته  يف  رائعة  إنجازات 
املغرتبني،  خدمة  يف  بتفانيه  مشهور  وهو 
وذّكر الحاضرين بأنه يف لقائه األخري معهم 
يف  حقهم  بأن  وعدهم  املاضية  السنة  يف 
حلما  يبقى  ولن  يتحقق  سوف  اإلنتخاب 
به  يحلم  لبنان،  إستقالل  منذ  كان  كما 
أن  غري  بألحاح..  به  ويطالبون  املغرتبون 
الذين يسعون فقط اىل  السياسيني،  وعود 
كّلها   ظّلت  الشخصية،  مطامعهم  تحقيق 
الهواء  يف  تطلق  فارغة  وخطابات  كالما 
...وأشار الوزير باسيل اىل أن فخامة رئيس 
الجمهورية الجنرال عون يعرف  تماما مشاعر 
املغرتبني الذين أرغموا على  ترك بلدهم األم 
لبنان وهاجروا اىل أقصى أقاصي األرض لكي 

لقاء شعيب  حاشد  يف  ملبورن للوزيرين باسيل ورفول  بدعوة من التيار الوطين احلّر 

باسيل:  ملبورن ستستضيف »مؤمتر الطاقة اإلغرتابية  عام 2019«

ملبورن – بول خيـّاط 
التي  الرسمية  الزيارة  إختتام  بمناسبة   
السيد  اللبنانية  الخارجية  وزير  بها  قام  
رئاسة  شؤون  وزير  يرافقه  باسيل  جربان 
سيدني  اىل  رفول  بيار  الدكتور  الجمهورية 
من  التي  اإلغرتابية  الطاقة  مؤتمر  إلفتتاح 
منح  الذي  القانون  دعم  الرئيسية  أهدافها 
حق  العالم  يف  اإلنتشار  بالد  يف  اللبنانيني 
اللبنانية  النيابية  اإلنتخابات  يف  التصويت 
على  وتشجيعهم  انتشارهم...   بلدان  يف 
ستجري  التي  اإلنتخابات  يف  املشاركة 
يتمكن  وسوف   ،  2018 نيسان   29 يف 
املغرتبون اللبنانيون   وألول مرة يف التاريخ 

من اإلدالء بأصواتهم.
بهذه املناسبة ويف طريق عودتهما اىل لبنان، 
دعا التيار الوطني الحرّ يف ملبورن اللبنانيني 
الشعبي  مع رئيس  اللقاء  اىل املشاركة يف 
التيار الوطني الحرّ يف لبنان  معالي الوزير 
رفول،   بيار  الوزير  ومرافقه  باسيل  جربان 
آذار 2018 يف قاعة  مساء يوم األحد 11 
املارونية  لبنان  مار مارون يف كنيسة سيدة 

يف ثورنبوري- ملبورن .
من  اللبنانيني  من  كبري  عدد  اللقاء  حضر 
والجمعيات  واألديان  األحزاب  مختلف 
فيكتوريا  والية  يف  اللبنانية  واملؤسسات 
وعلى رأسهم قنصل لبنان العام الجديد يف 
حضر  كما  عيتاني...  زياد  األستاذ  ملبورن 
عدد من رجال الدين املسيحيني واملسلمني... 
كانوا  الذين  بالحاضرين  الصالة  فأمتألت 
اىل  الكريمني  الضيفني  وصول  ينتظرون 
اللبنانية  باألعالم  تزينت  التي  اللقاء  صالة 
واألسرتالية ... وكانت تصدح فيها األغاني 
 ... العريقة  اللبنانية  بالحضارة  تشيد  التي 
ولدى وصول الضيفني إستقبلهما الحاضرون 
الذين كان عدد كبري منهم يلوحون باالعالم 
الصالة  اىل  الضيفان  دخل  ثم   ... اللبنانية 
يف حني كان صوت الشاعر زغلول الزغرين 
زجلية   أبياتا  يلقي  برصونا   أنطوان  السيد 
مرحبا بها بالضيفني ومثريا حماس الحاضرين  

فعلت أصواتهم بالرتحيب والتصفبق.
وفيما كان الوزيران بإلقاء التحية على السادة 
رجال الدين والرسميني يف حني  كان الرئيس 
أسرتاليا  يف  الحرّ  الوطني  للتيار  السابق 
حاليا  االجتماعي  التواصل  عالقات  مسؤول 
الكريمني  بالضيفني  يرحـّب  بخعازي  روبري 
يف  الصامدين  بالعمودين  اياهما  واصفا 
بأنهما  أثبتا  واللذين  اللبنانية  الحكومة 

ينعموا بالحرية واإلستقالل ويؤمنوا لعيالهم 
مختلف  وأبدعوا يف  ونجحوا  الكريمة  الحياة 
عاليا  لبنان  إسم  ورفعوا   ... الحياة  ميادين 
يف العالم كّله... أجل إن فخامته يعرف تمام 
املعرفة آثار الهجرة وخاصة الهجرة القسرية 
ولذلك  املرّ،  طعمها  شخصيا  هو  ذاق  التي 
اللبنانيني  لهجرة  حدا  سيضع  عهده  فإن 
الناس  أحقّ بوطنهم من غريهم من  ألنهم 
كائنا من كانوا؟؟؟ واىل أي بلد أو وطن أو فئة 
جرأة  وبكّل  نقول  لذلك  ؟؟؟...  إليها  إنتموا 
وصمود بأننا لن نسمح بتوطني الالجئني يف 
األوطان  إختالف  على  لبنان  الحبيب  وطننا 
التي جاؤا منها قديما أو حديثا...  ولن نسمح 
التي  والرتقيع  الفساد  سياسة   بإستمرار 
لبنان  نريد  وال  نسمح  ولن  لبنان،  أضعفت 
الضعيف بل نريد لبنان القوي األبي الشامخ 
ألننا  إخضاعه،   محاوالت  وجه  والصامد يف 
وأن  اللبنانيني،   حقّ  على  للحفاظ  نسعى 
من حقهم علينا بأن نحمي أرضهم وتراثهم 
هدف  وثرواتهم...  وحقوقهم  وحضارتهم 
التوطني  ضدّ  هو  اإلغرتابية  الطاقة  مؤتمر 
إعادة  من  اللبناني  املغرتب  يتمكن  لكي 
الحرية  له وطن  لبنان  لكي يظل  بناء وطنه 
واألخوة  واملحبة  اإلنسان  وطن   ... والكرامة 

والتسامح ...
ولفت الوزير باسيل نظر الحاضرين وجميع 
اآلن  الفرصة  أن  اىل  العالم  يف  املغرتبني 
 29 يف  اإلنتخابات  يف  للمشاركة  أمامهم 
اإلنتشار  لبنانيو  يتمكن  لكي  املقبل  نيسان 
العملية  يف  أساسيا  العبا  يصبحوا  أن  من 
املستقبل  يف  ونعدكم  لبنان،  يف  السياسية 
بالد  يمثلون  نواب  للمغرتبني  يكون  بأن 
بلد  لكّل  يكون  لكي  وسنسعى  غربتهم،  
يف  واحد  نائب  من  أكثر  اإلنتشار  بالد  من 
ال  بأنكم  أثبتم  ألنكم   ... النواب  مجلس 
رغم  لبنان  األم  بوطنكم  متعّلقني  تزالون 
ظروف الغربة الصعبة... لذلك نحثكم على 
لكي يعرف  التصويت  وبكثافة يف  املشاركة 
هذا  منحكم  ويعارضون  ينتقدون  الذين 
يستهان  ال  وقيمة  حضورا  لكم  بأن  الحقّ 
يشّككون  للذين  الواقع  هذا  فأثبتوا  بها.. 
بحبـّكم ووفائكم  للبنان وبقدرتكم وطاقتكم 

وأهميتكم.
األخبار  بعض  لكم  أعلن  أن  يسرني  وختم: 

التي تسرّكم وتفرحكم : 
سيعقد   2019 القادمة  السنة  يف   : أوال 
ملبورن،  مدينة  يف  إغرتابية  الطاقة  مؤتمر 

ثالثا: سوف نعمل أيضا بجدّ ونشاط لتحقيق 
إستعادة املغرتبني لجنسيتهم اللبنانية. 

لجميع  وتقديره  شكره  مبديا  كلمته  وختم 
به  تقوم  ملا  الداعمني  ولجميع  الحاضرين 
ومطالب  حقوق  تحقيق  أجل  من  الوزارة 
وأحالم جميع اللبنانيني املخلصني املنتشرين 
يف أصقاع العالم بحيث يكونون حقا الطاقة 

التي يفخر بها لبنان ويزدهر... 
التحية  تقديم  يحبون  الذين   من  ُطلب  ثم 
املنصة،  اىل  يحضروا  أن  الوزيرين  اىل 
مع  الصور  ألخذ  منهم  كبري  عدد  فتهافت 
الوزيرين الضيفني...  يف حني كانت تقدّم 
األطعمة   - الصالة  من  اآلخر  الجانب  يف   -
الخفيفة  واملرطبات والحلويات والفاكهة اىل 
الحاضرين املشاركني يف هذا اللقاء الشعبي 

الكثيف واملزدحم ... 

السنة  هذه  مؤتمر سيدني  بأن  لكم  وأقول 
النجاح  من  املزيد  له  نتوقع  وكنا  ناجحا  كان 
كما  كافية  تكن  لم  له  التحضري  فرتة  ولكن 
دعمكم  اىل  نتطّلع  فإننا  لذلك  يجب،  كان 
ملبورن،  املؤتمر يف  إنجاح  ومساهمتكم يف 
القنصل  وعندكم  الكايف  الوقت  فلديكم 
الذي كرّس حياته  الجديد  األستاذ عيتاني 

لقضايا املغرتبني يف العالم... 
ال  فنحن   ... املغرتبني  نقول  عندما  ثانيا: 
على  بل  غرباء،  املغرتبني  بأن  مـُطلقا  نعني 
يف  لبنان  قوة  ونعتربكم  نعتربهم   العكس 
بها  يستهان  ال  قوة  فأنتم  اإلنتشار  بالد 
جهدنا  بكّل  سنسعى  بأننا  نعلمكم  ولذلك 
الخارجية  وزارة  إسم  تعديل  اىل  وطاقتنا 
رسميا:  إسمها  يصبح  بحيث  واملغرتبني 

»وزارة الخارجية واإلنتشار« . 

الشاعر انطوان برصونا روبري بخعازي رئيس التيار يف ملبورن مارون خوري الوزير املهندس جربان باسيل

بعض شباب التيار يف ملبورنالوزير  جربان باسيل يصافح الحضور ويبدو املحامي فادي الزوقي

الوزير باسيل يحيي الحضور ويبدو نائب رئيس التيار الفيدرالي شربل راضي

جانب من الحضور ويبدو الوزير بيار رفول

الحضور الكثيف ويبدو املحامي فادي الزوقي

الوزير املهندس جربان باسيل يصافح الحضور ويبدو الوزير الدكتور بيار رفول
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مــقاالت وتـحقيقات

ني«. بني ساحة  جسر عتيق يفصل بني »عالمَ
الزيتون  كرم  بيوت  وبني  وناسها،  ساسني 
شبه  على  البنية  واألصفر،  بالزهر  الطلية 
منحدر، وحيوات ساكنيها الغارقني يف فقرهم. 
بل  بالكيلومرتات،  العابرون  يعّده  ال  فاصل 
الصاخب  الدينة  قلب  بني  االختالف  بعمق 
تتظّهر،  ما  سرعان  الصورة  هذه  وأطرافها. 
الدكوانة  يربط  الذي  اجلسر  عبور  فور 
باألشرفية، حنو ساحة ساسني. ستلفت العابر 
تلك القطعة »الناقصة« من منطقة األشرفية 

»الراقية«: كرم الزيتون!
خيتلف الشهد كثريًا بني ساحة ساسني وكرم 
»توّغلت«  كلما  غرابة  أكثر  يصبح  الزيتون. 
يعود  ال  هنا،  الكرم.  زواريب  داخل  أكثر 
االختالف حمصورًا بني احلي وخارجه، بل أيضًا 
كما  »التحتا«،  والكرم  »الفوقا«  الكرم  بني 
القاسم  أما  هناك.  الساكنون  عنهما  يعّرف 
اليت  الوجوه  فهو  »الكرمني«،  بني  الشرتك 
تعرب الطريق كل يوم، خمتصرة طابور االنتظار 

يف ساحة ساسني.

الكرم »الفوقا«
اعتاد سكان هذا الشارع مشهد الزمحة اليت 
تتسّلل إليه من الساحة الكربى. مع ذلك، ال 
للبائعني،  حسن  فأل  فهذا  كثريًا.  يتأّففون 
لعّله جيلب هلم بعض الزبائن. احملال هنا ال 

كــان غـري ِشـْكل )كـرم( الزيـتون!
رنا قرعة
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طابقني  من  أبنية  »فظهرت  الكرم،  بإعمار 
مل  مربعًا«.  مرتًا  السبعني  تتعدى  ال  مبساحة 
حيدث التغرّي دفعة واحدة. كانت تنشأ بيوت 
جديدة كلما دعت احلاجة، إىل أن صار الكرم 

اليوم جمّرد أبنية متالصقة بال زيتون.
الشارع  هو  الزيتون  كرم  بيفكروا  »شعبيًا، 

التحتاني«، يقول جبور.
بكثري.  ذلك  من  أكرب  الزيتون  كرم  ولكن 
حنو  نزواًل  السيدة  كنيسة  من  حدوده  تبدأ 
الكورنيش، وحتّده منطقة السيويف اليت تعترب 
أما  البدوي.  حدود  حتى  منه،  جزءًا  عقاريًا 
اللبنانيني  من  فمعظمهم  األصليون،  سكانه 
الذين نزحوا من الناطق اجلنوبية، إىل آخرين 
إىل...  وصواًل  والشمال،  لبنان  جبل  من 
عقائديًا،  تنوعًا  النزوح  هذا  خلق  أنطاكيا. 
الكرم«،  يف  موجودة  كلها  فـ«الطوائف 
يعّلق جبور. وللناجني من اجملازر الرتكية يف 
عن  جبور  ينقل  هنا.  أيضًا  مكان  األرمن  حق 
كل  حصلت  الفرتة،  تلك  »خالل  أّنه  والده 
 60 مبساحة  أرض  قطعة  على  أرمنية  عائلة 
إىل  النتمون  السكان  فأصبح  مربعًا«،  مرتًا 
الكرم ومن  تاريخ  جزءًا من  األرمنية  الطائفة 
وماركريان  جبور  ومنها:  األصلية،  عائالته 
وفلوطي  وغالم  واخلوري  وفرحات  وحداد 
وغريها. وهو، حتى اليوم، يفتح بابه لنازحني 
جدد، يتعايشون بسهولة مع سكانه: »الكرم 
كلو بيعيش الفرح متل ما بيعيش الصيبة«، 

يقول جبور.
أيضًا  تنسحب  السكان  الوطيدة بني  العالقة 
يعرف  كان  الذي  السوق  يف  التجار  على 
بالسوق الشعيب لألشرفية. وكان يضّم أكثر 
الوزع  مع  تتعامل  »مسانة«  حمل  ستني  من 
ياكل  كان  واحد  »كل  جبور:  يقول  عينه. 
رزقتو. كانت النافسة شريفة«. وإىل حمال 
»السمانة«، كانت تأتي حنو 150 عربة خضار 
السادسة  من  وتبقى  حتديدًا  اجلنوب  »من 
أن  إىل  الظهر،  بعد  من  الثالثة  حتى  صباحًا 

تنفد بضاعتها«.
هناك مصاحل اختفت مع تطور متطلبات احلياة، 
اخلبز  تؤمن  كانت  اليت  القدمية  كاألفران 
لسكان احلي واألحياء اجملاورة، وحمال تصليح 
التعايش«،  »بقي  الكاز«. مع ذلك،  »بوابري 
حبسب جبور، حتى يف غمرة احلروب اليت مرت 
على لبنان، »مل تشوه االختالفات السياسية 
موجودة،  الزكزكات  كانت  صحيح  العالقة. 
بس وال مرة وصلت حلد الضرب«. وكغريها 
»قدمت  احلرب  عاشت  اليت  الناطق  من 
كرم الزيتون دمًا، كما نزح منها الكثري من 
سكانها«. ويف كل حرب، كان هلا حصة. مع 
ذلك، كان سكانها يعيدون ترميم حياتهم مع 
الكرم  آخر جولة. يفتخر جبور بأن يف  انتهاء 
مؤسسات تعليمية »حمرتمة«، منها فرع لكلية 
إدارة األعمال يف اجلامعة اللبنانية، وهي اليت 
بنيت على أنقاض جزء من الكنيسة اإلجنيلية 
الناصرة  ومدرسة  حجمًا،  أصغر  صارت  اليت 
التابعة إلرسالية أمريكية، إضافة إىل عدد من 
ومدرسة  السيدة  كمدرسة  الهمة  الدارس 

العازارية.
يتخطى  ما  منها  كثرية،  كنائس  الكرم  يف 
وأخرى  األرمن،  ككنيسة  العمر  من  الثمانني 
مضى على إنشائها حنو أربعني عامًا ككنيسة 
حلي  ُتنسب  األخرية  وبولس.  بطرس  مار 
السيويف، لكن أهل الكرم يعرفون أنها كانت 

تابعة حلّيهم يف األصل.

حديقة »بكعب النزلة القوية«
الزيتون،  لكرم  الرئيسي  الشارع  وسط 
أمامه،  ماركاريان.  رايف  الختار  مكتب  يقع 
مباشرًة، طريق يقود إىل كرم الزيتون التحتا 
حيث »العيشة كتري عاطلة«. يتحّدث الختار 
عن النطقة حبسرة، ويعود سنواٍت كثرية إىل 

تشبه حمال الساحة. هي، 
تواضعًا،  أكثر  بالطبع، 
وتتشارك الساحة نفسها 
الثالثني  تتعدى  ال  اليت 
ظل  يف  مربعًا.  مرتًا 
الصعب  العيشي  الوضع 
الذي يعانيه معظم أهالي 
التجار  يدرس  النطقة، 

الاّر  سيجد  مثاًل،  هكذا،  بضاعتهم.  أسعار 
اليت تكثر هناك،  األلبسة،  أمام بعض حمال 
أسعارًا ترتاوح بني عشرة آالف ومخسة عشر 
من  إال  فارغة  احملال  ذلك،  رغم  لرية.  ألف 
أصحابها الواقفني عند »باب رزقهم«. وحدها 
الدكاكني يدخلها الناس. وستجد منها الكثري 
ماركت«  »سوبر  جتد  لن  فيما  الكرم،  يف 

واحدًا.

الكرم »التحتا«
الزيتون، تتغري معامل  كلما اقرتبت من كرم 
يف  يعشش  الفقر  بالتالشي.  تبدأ  احلياة. 
ذكريات  حتمل  تزال  ال  اليت  الضيقة  األزقة 
درج  مفرق،  كل  نهاية  عند  األهلية.  احلرب 
يقود إىل »قاع« الكرم. ليس هناك ما ميّيز 
هذا القاع إال وجوه الساكنني فيه، فغالبيتهم 
من كبار السن. ال شباب كثرًا هناك. جّلهم 
غادر الكرم حبثًا عن مستقبٍل أفضل خارجه. 
مثة فسحة وحيدة قد جتد فيها فتيانًا مل يكربوا 
القدم  كرة  ملعب  وهي  خيرجوا،  كي  كفاية 
الذي جيتمعون فيه بعد انتهاء دوام الدرسة. 
الضيقة،  األزقة  أرصفة  وعلى  جانبيه،  على 
يف  مستخدمة  غري  مركونة  قدمية  سيارات 
معظمها. ال حرمة للمنازل هنا، و«البيوت مش 
أسرار«. العابر أمام النازل ميكنه رؤية ما يف 

ن خارجها. داخلها، الفتوح متامًا على ممَ
من خلف منضدة الزجاج اليت تتوسط حمله ــــ 
ــــ يشري  والذي مل يدخله أحد طوال جلستنا 
ابراهيم جبور بإصبعه إىل البيوت التالصقة، 
وتني  زيتون  هون شجر  كان  »كلو  ويقول: 
وصنوبر«. أما اليوم، فقد »اختفى كل شيء، 

مل يبق إال شجرتي زيتون«!
الكرم  فيها  كان  أيام  اىل  الذاكرة  به  تعود 
»حلو. أقرب إىل القرية، حيث البيوت بطابق 
بعد  بستان صغري«.  بيت  كل  وأمام  واحد، 
تلك »احلقبة«، جاء سليم جبور، والده، وبدأ 

 ال يزال الكرم 
يفتح أبوابه لكل 
طارق لكن كثرة 

اآلتني الجدد 
أوجدت مشاكل 

جديدة

الوراء، ليعيد نسج الشاكل اليت راكمت فقرًا، 
وكانت سببًا يف هجرة أبنائه، ويف رسم صورة 
منطية للمنطقة، »لن مُتحى بسهولة، ألصقت 

بها جتارة الخدرات والدعارة والزعرنات«.
صحيح أن هذه الصورة مل تعد موجودة اليوم، 
صورة  الالوعي.  يف  راسخة  تزال  ال  لكنها 
الكرم اليوم: سكان »غالبيتهم من السّنني 
ممن يتكلون على أبنائهم الذين غادروا الكرم 
حبثًا عن لقمة العيش خارجه«. هاجر أبناؤهم 
ألن »ال جمال لالستثمار وال مكان للمؤسسات 
وظائف  تأمني  بإمكانها  اليت  الشركات  أو 

هلم«، وألن مثة صعوبة يف العيش.
لكل  أبوابه  يفتح  الكرم  يزال  »ال  ذلك  مع 
أوجدت  اجلدد  اآلتني  كثرة  لكن  طارق«. 
مشاكل جديدة. الطلب على السكن أثار جشع 
اإلجيارات  فرفعوا  الساكن،  أصحاب  بعض 
مقارنًة  »مرحومة«  تعترب  تزال  ال  كانت  اليت 
الكثافة  إىل  يضاف  احمليطة.  الناطق  مع 
والكهرباء.  الياه  خدمات  غياب  السكانية 
متواصلة  أشهٍر   3 انقطاعها  على  خدمات ميّر 
يف بعض األحيان، ومنها »الياه مثاًل«، يقول 
ماركاريان. يتساءل: »لاذا تنقطع الياه يف 
الكرم وال تنقطع من جهة ساحة ساسني؟«. 

وهنا  السن.  كبار يف  النطقة  معظم سكان 
بريجعوا  هول  نزلوا  »إذا  ماركاريان  يسأل 
أن  اىل  الختار  يلفت  يطلعوا؟«.  يقدروا 
بعض »الشخصيات« تقّدم »مشكورة خدمات 
كاألدوية ومساعدات للمدارس. بس الناس 
مش الزم تلجأ للمساعدات وإمنا للدولة«. أما 
العالقة مع بلدية بريوت فليست أفضل حااًل. 
ماركاريان  حياول  بصعوبة،  شغل«.  »صفر 
تذّكر أي إجناز بلدي. تسعفه الذاكرة بعملني 
هما »كل ما فعلته على أيامي«: األول إعادة 
حتسني درجات السّلم من خالل »وضع مسكات 
حديد لتسهيل تنقل العجزة«. والثاني »إنذار 
الربادات  بإزالة  التجارية  احملال  أصحاب 
الوضوعة على الرصيف وإال فسيرتتب على 
لرية  مليون  إىل  تصل  غرامة  دفع  الخالف 

لبنانية«!
قانونًا، حيق للبلدية اختاذ خطوة مماثلة. ولكن 
واقعيًا قد يكون من األجدى البحث عما ميكن 
أن حيّسن عيش سكان النطقة »قبل البحث 

يف أمور الرصيف«.
ما  لكن،  ماركاريان.  خيتم  بيوّجع«.  »الفقر 
يوجع أكثر هو ترك الدولة مواطنيها ليتدبروا 

أمر قوتهم يومًا بيوم.

لم يحدث التغيّر دفعة واحدة. نشأت البيوت الجديدة وفق الحاجة إىل أن صار الكرم بال زيتون )مروان طحطح(

ال حرمة للمنازل هنا. العابر أمامها يمكنه رؤية ما يف داخلها املفتوح 
تمامًا على مَن خارجها )مروان طحطح(

سؤال ليس حمرّيًا يف الغالب، لكن 
الدولة غائبة إمجااًل. مع ذلك، يضع 
الختار أحد احتمالني هلذا االنقطاع: 
»إما أن الدولة، ممثلة بشركة مياه 
مواجهة  على  قادرة  غري  بريوت، 
مافيات الياه أو أنها ال تريد القيام 

بواجباتها«.
السكان هنا ال يكّلون عن الطالبة 
جييب.  أحد  من  ما  أنه  إال  حبّقهم، 
االنتخابات،  موسم  ينتظرون 
حقوقهم  من  شيئًا  حيّصلون  عّلهم 
البديهية. يف هذا الوسم، »تكفت« 
زيارات الرّشحني، »وإال ما تزبط«. 
يقول  ما حيصل ذلك.  نادرًا  لكن، 
الختار: »نواب النطقة ما بيعرفونا 
إال وقت االنتخابات، قبل كم شهر 
بيجوا بيعملوا مهرجان بالكرم وشو 
احتالهلم  وبعد  يصري«.  رح  بدكن 
كرسيًا يف اجمللس النيابي خيتفون 
بيعرف  حدا  »وما  واحدة  دفعة 
حدا«. آخر »إجنازات« النواب، اليت 
افتتاح  انتخابية،  خلفية  على  أتت 
كرم  حديقة  فرعون  ميشال  الوزير 
الزيتون. احلديقة نفسها كان مقررًا 
إجنازها قبل عشرين عامًا. وهي تقع 
»بكعب نزلة قوية«، والعروف أن 
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اقيمت  اليت  املؤمترات  سلسلة  ضمن  من 
االنتشار  بلدان  من  العديد  يف  وتقام 
اللبناني يف امريكا واوروبا وافريقيا، اقيم 
مساء يوم اجلمعة من االسبوع املاضي مؤمتر 
الدالتون  يف  اللبنانية  االغرتابية  الطاقة 

هاوس يف مدينة سيدني.
حضر حفل االفتتاح العديد من الشخصيات 
اللبنانية  والدبلوماسية  السياسية 
وزير  الضيفني  اىل  فاضافة  واالسرتالية، 
ووزير  باسيل  جربان  املهندس  اخلارجية 
بيار  الدكتور  اجلمهوري  القصر  شؤون 
التشريعي  اجمللس  رئيس  مّثل  رفول، 
الوالية  رئيسة  عجاقة  جان  الوالية  يف 
مساعد  ومّثل  بريجييكليان،  غالديس 
رئيس  سكر  مايكل  النائب  اخلزانة  وزير 
الوزراء الفيدرالي، كما حضر عضو اجمللس 
احملامي  ويلز  ساوث  نيو  يف  التشريعي 
كانبريا  يف  لبنان  سفري  مسلماني،  شوكت 
ميالد رعد، سفري اسرتاليا يف بريوت غلني 
مايلز، قنصل لبنان العام يف سيدني شربل 
انطوان  املطارنة  جويل،  وعقيلته  معكرون 
وباسيليوس  رباط  وروبري  طربيه  شربل 
مار شربل االب لويس  قدسية، رئيس دير 
الدين،  مدير عام  الفرخ وعدد من رجال 
بنك بريوت يف لبنان الضيف الدكتور سليم 

صفري، مدير عام البنك العربي يف اسرتاليا 
اجلامعة  رئيس  مورين،   وعقيلته  رزق  جو 
اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا ونيوزيالندة 
زيتا،  وعقيلته  الدويهي  ميشال  الشيخ 
رئيس اجلامعة يف نيو ساوث ويلز ابراهيم 
شربل  الفيدرالي  الرئيس  نائب  اخلوري، 
يف  احلر  الوطين  التيار  ورئيس  راضي 
الرابطة  رئيس  خوري،  مارون  ملبورن 
باتي،  وعقيلته  جرجس  باخوس  املارونية 
الزوقي  فادي  احملامي  االعمال  رجال 
وعقيلته  ناصيف  سركيس  مرياي،  عقيلته 
برناديت، جان ناصيف وعقيلته نيسي، جو 
خطار وعقيلته شاد، جورج غصني وعقيلته 
مايكل رزق،  فاديا، طوني خطار،  الدكتورة 
فياض فياض وكرميته شديال، حبيب فياض 
وكرميته  فرح  انطوان  مرييام،  وعقيلته 
ملكة مجال اجلالية اللبنانية سابقا سينثيا 
الياس  ناصيف،  ايلي  كريوز،  توفيق  فرح، 
رئيس  نائب  غريهم،   والعديد  طنوس 
بلدية كانرتبريي سابقا خضر صاحل، اضافة 
وممثلي  وعلمية  اقتصادية  فاعليات  اىل 
ابناء  من  وحشد  وحركات  وتيارات  احزاب 

اجلالية جتاوز عدده الـ1000 شخص.
فين  بعرض  بدأ  الذي  املؤمتر،  قدمت 
ماري صعب  االعالمية  ابورجيينية،  لفرقة 

رعد  ميالد  السفري  من  كل  فيه  وحتدث 
سليم  الدكتور  بريوت  بنك  عام  ومدير 
وزير  كلمة  اخلتام  مسك  وكان  صفري، 
اخلارجية واملغرتبني املهندس جربان باسيل 

)الكلمة ادناه(.
سخي  عشاء  حفل  هناك  كان  الكلمات  بعد 
يف  التسويق  مديرة  املتكلمني  فيه  قدمت 
بنك سيدني السيدة نسرين خضرا وحتدث 
اللبنانية  التجارية  الغرفة  رئيس  فيه 
اشاد  الذي  خطار،  جو  السيد  االسرتالية 
بدعم البنك العربي للمناسبة وحتدث عن 
الغرفة ودورها يف ارساء وتعزيز العالقات 

التجارية والعلمية بني اسرتاليا ولبنان.
سلفيو  اللبناني  للرياضي  كلمة  كانت  ثم 
يف  للجامعات  لبنان  بطل  هو  الذي  شيحا 
جامعة  من   -  2008 عام  الثلج  على  التزجل 
واوقيانيا  آسيا  وبطل  يوسف  القديس 
 2012   -  2010 املاء  على  املتعرج  للتزجل 
للفئة  القفز  مسابقة  ذهبية  على  واحلائز 
بطولة  يف   2015 عام  17.5م   = املفتوحة 

الشرق االوسط لاللعاب املائية يف لبنان
كلمة الوزير جربان باسيل

جربان  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  إفتتح 
باسيل مؤمتر الطاقة اإلغرتابية اللبنانية 

- )أوقيانيا 2018(، يف سيدني.

الطاقة  مؤمتر  يف  بينكم  »أحضر  وقال: 
اإلغرتابية األول يف قارة أوقيانيا وساعات 
السفر الطويل )اليت متتد ليوم كامل(، مل 
إال شوقا ملالقاتكم وتقديرا لذاك  تزدني 
املهاجر األول من بلدة بشري الذي وصل اىل 
شاطىء أداليد عام 1845، مستغرقا برحلته 
أتصور  أن  هنا  وأحاول  يوم،  مائة  حوالي 
عدد األيام اليت قد تكون إستغرقتها رحلة 
سنة  آالف  ستة  قبل  الفينيقيني  أجدادكم 
إذا ما حسم اجلدل القائم حول أن ما ظهر 
ملرفأ  يعود  كوينزالند  يف  آثار  من  مؤخرا 

جتاري فينيقي!
كيف ميكن إلنسان منذ مئات السنني متكن 
قلبه  وهو يرتك نصف  البحار  يعرب  أن  من 
اآلخر  نصفه  معه  وحيمل  وطنه  يف  هناك 
من  الكثري  زوادته  الغربة، يف  هنا يف  اىل 
دموع الفراق واحلنني، ويف ذاكرته الكثري 
ميكن  كيف  والفرص؛  احلرية  ضيق  من 
هلذا اإلنسان أن يضيف اىل جعبته الكثري 
بهم  ليتغلب  والرجاء  واألمل  اإلميان  من 
يكن  مل  لو  التفوق  اىل  ويصل  األمل  على 

عظيما؟!
ليس  أمر  هو  أمل،  بعد  النجاح  أن  ومع 
منه  خرج  أسرتاليا،  مثل  بلد  يف  مستغربا 
 Unless« :الصحايف فيليب أدامس، وقال

اللبنانية مفهومنا الوحيد لإلنتماء وسبيلنا الوحيد اىل الوطن فال الطائفة حصن وال احلزب ركن
باسيل من سيدني: ال للوصاية على اإلنتشار وال عودة اىل عهد الوصاية

 you>re willing to have a
 go. fail miserably and have
 another go. success won>t

».happen
»ما مل تكن راغبا بأن تنطلق وتفشل بأسى، 
لتعود وتنطلق جمددا، فإن النجاح ال ميكن 

أن يكون«.
أضاف: »إال أن األمر الغري إعتيادي والذي 
يظهر كم أن شعبنا غري عادي، هو أن يقول 
عنه رئيس حكومة نيو ساوث ويلز األسبق 
على  سنة  املئة  ذكرى  يف  راين(  )نيفيل 
املئة  »إن  أسرتاليا:  اىل  اللبنانية  اهلجرة 
بالنسبة  عرب  أمس  من  أكثر  ليست  سنة 
تعود  اليت  اللبنانية  احلضارة  لتاريخ 
حق  ومن  السنني...  آالف  اىل  جبذورها 
اللبنانيني أن حيرصوا عليها ويفاخروا بها 
يف لبنان ويف سائر أحناء العامل«. مسؤول 
بهذا  يستشعر  ناجحة  كربى  لدولة  رفيع 
والفخر  العظمة  من  بيوم(  )مئة سنة  الكم 
يف شعب لدولة صغرية وغري ناجحة، إشارة 

على عظمة هذا الشعب«.
اللبنانية  اجلالية  اىل  باسيل  وتوجه 
واحد  أنين  متنبها  هذا  »أطرح  بالقول: 
فأنا حفيد جلد ترك  منكم ومن ساللتكم، 
 1900 سنة  قبل  احلرية  قلة  بسبب  لبنان 

ومحله  جناحا  فيها  فصنع  نيوزيالندا  اىل 
الذي  الفخر  من  بكثري  وطنه  اىل  عائدا 
الذي  نفسه  الفخر  إنه  عنه.  ورثناه 
بعزة  فنقول  أصلنا  نتشاركه مجيعا مبا هو 
ألحد  ميكن  وال  والفصل«،  األصل  »أنكم 
أن ينزع عنا أصلنا بنزع جنسية أو تغيري 
أو  بنازحني  توطني،  أو  بتجنيس  هوية، 
نتشاركه  الذي  نفسه  الفخر  إنه  الجئني. 
فيه،  ستكونون  وما  أصلنا  هو  مبا  مجيعا 
القصة  »إن  وتصميم  بإميان  لكم  فنقول 

تبدأ معكم وأن ال قصة من دونكم.
اللبنانية،  قصة  نكتب  جعلنا  هذا  الفخر 
lebanity. libanite، اليت هي رابطة 
كلمات  سطورها  يف  جيمعنا  وما  إنتمائنا 
وامليثاق،  الصيغة  وفيها:  متكاملة  متناقضة 
والفرادة،  التنوع  والكرامة،  التسوية 
والوحدة،  اخلصوصية  والتميز،  التسامح 
والتفرد،  التشارك  والتسلط،  التحاور 
الدم  واآلخر،  األنا  والعصيان،  التأقلم 

واجلينات«.
الوحيد  مفهومنا  اللبنانية،  »إنها  أضاف: 
فال  الوطن،  اىل  الوحيد  وسبيلنا  لإلنتماء 
الطائفة حصن وال احلزب ركن وال امللة ملجأ 
طائفتنا  وحده  لبنان  إنتماء،  املذهب  وال 

الوزير جربان باسيل حماطا جبان عجاقة وفادي الزوقي وجو خطار  وحبيب فياض وعقيلته وفياض فياض وكرميتهالوزير باسيل يقطع قالب احللوى حماطا بالسفري والقنصل وعجاقة والزوقي وخطارالوزير جربان باسيل يلقي كلمته

الوزير جربان باسيل وجان ونيسي ناصيف وحضور سركيس ناصيف وعقيلته برناديت وجان ناصيف وحضور وزير اخلارجية جربان باسيل يتوسط احملامي فادي الزوقي وعقيلته مرياي

من اليمني: املطرانان رباط وطربيه، الوزير باسيل وجو وشاد خطار الوزير باسيل يتوسط سفري اسرتاليا يف بريوت مايلز والسفري رعد وخضر صاحل جو وشاد خطار مع مايكل رزق والزميلني وليد عبود وسوزان حوراني
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الوزير جربان باسيل يتوسط ايلي ناصيف، شربل راضي ومارون خوري

وال  اخلالص  به  ومذهبنا،  وملتنا  وحزبنا 
خالص لنا من دونه، ومن دون الدولة فيه.

املشرتكة  للحياة  مفهومنا  اللبنانية  إنها 
الشرق  هذا  يف  مميز  حياة  أسلوب  وهي 
إرتضيناها  أيديولوجيا،  واملربط  املرتابط 
مسيحيني  بني  متعادلني  متساوين  لنعيش 
يف  تفلح  مل  فريد  منوذج  يف  ومسلمني 
تقو  ومل  الدميوقراطيات  أعتى  إرسائه 
محالت  وال  فتوحات  وال  إمرباطوريات  عليه 
وال سلطنات وال إنتدابات وال إحتالالت وال 
وصايات، هي منوذج ينبغي احملافظة عليه 
ال بل يستوجب تطويره لكي حياكي تطلعات 
أبواب  على  تنتهي  ال  كي  القادمة  األجيال 
تأشريات  تبادلنا  اليت  األجنبية  السفارات 
اىل  النزوح  ببطاقات  واقعنا  من  اهلروب 

أرضنا.
العيش  متام  تعيشونها  اليت  اللبنانية  إنها 
هنا، فصحيح أنكم األبعد مسافة عن لبنان 

ولكنكم األقرب إليه يف أسلوب حياتكم.

إن إهتمامكم حبصول أوالدكم على اجلنسية 
يف  التسجيل  أرقام  تظهره  اللبنانية 
على  حفاظكم  وإن  القنصلية،  املعامالت 
يتبينه  اللبنانية  واخلصوصيات  العادات 
ومتسككم  ولكنتكم  مائدتكم  من  الواحد 
املفرط بالتقاليد، وإن شغفكم بالشأن العام 
اىل  إنتماؤكم  يثبته  فيه  بالتأثري  والرغبة 
ترجم  اللبنانية حيث  األحزاب  من  العديد 
األوىل  الدولة  مركز  أسرتاليا  بتبوء  ذلك 
يف اإلنتشار اليت تسجل فيها اعلى عدد من 
اللبنانيني لإلقرتاع يف اإلنتخابات املقبلة«.

العبادة  حتى  لبنان  حتبون  »إلنكم  وتابع: 
الصغري  لبنانكم  لكم  فكان  معكم  محلتموه 

هنا.
قراره  بصنع  تشاركوا  أن  عليكم  يبقى 
وضعناه  قانوٍن  من  وتستفيدوا  السياسي 
كل  وحرصنا  جمتمعنا  شرائح  كل  ليمثل 
احلرص وعاندنا كل العناد لكي تكونوا جزء 
من هذا التمثيل يف هذه الدورة ولكي يكون 
لكم نائبا ميثل هذه القارة يف الدورة املقبلة 

مع اإلصرار على زيادته الحقا.

بعض  يف  أخفقنا  أمكننا،  ما  بكل  قمنا  لقد 
آخرها  وكان  أكثرها  يف  وجنحنا  األماكن 
اىل  يصل  به،  لتصوتوا  سفر  جواز  منحكم 
ال  فقط  لبنانية  لرية  الف  بكلفة  عنوانكم 

غري.
لعدم  لكم  املنتشرون مل يعد من حجة  أيها 
التصويت  اىل  فتعالوا  والتغيري،  املشاركة 
بكثافة. من منكم تسجل يف اإلغرتاب فإىل 
حتديدها  يتم  اليت  عشر  األربعة  املراكز 
فإىل  يتسجل  مل  منكم  ومن  أسرتاليا،  يف 
لبنان ملمارسة السياحة اإلنتخابية يف 6 أيار 
اإلغرتابية  الطاقة  مؤمتر  يف  وللمشاركة 

املركزي يف 10، 11 و12 أيار.
أما حنن فيتوجب علينا إضافة اىل ما نقوم به 
من نشاطات وإجراءات للمنتشرين، أن نطور 
اإلغرتابية،  اإلقتصادية  الدبلوماسية  أكثر 
وطاقاتهم  اللبنانيني  جناحات  نربط  لكي 
الداخل  أينما وجدوا يف  البعض  مع بعضهم 
واخلارج وخنلق هلم، ليس فرصا لإلستثمار 
والضريبية  أإلدارية  احلوافز  بل  فحسب 
اخلارجية  جانبنا يف  من  والقانونية. وحنن 

اإلقتصادية  للشؤون  مديرا  مؤخرا  كلفنا 
يعاونه  لكي  ونعمل  للتحسني  عليه  نتكل 
يف  بلدا  عشر  ستة  يف  إقتصاديون  ملحقون 

العامل مل يعينوا منذ عقود.
مشاريع  على  معكم،  نعمل  أن  أيضا  وعلينا 
/تواصل   Lebanon connect مثل 
إشرتي   /buy Lebanese لبنان،  مع 
إستثمر   /invest to stay لبناني، 
 Lebanese diaspora لنبقى، 
fund LDF/صندوق اإلغرتاب اللبناني، 
international chamber house

أن  ميكن  ما  وهذا  العاملي،  الغرف  وإحتاد 
تربعوا وتتميزوا به يف أسرتاليا.

واملنزل  واألرض  العاطفة  اىل  فباإلضافة 
اىل  يشدونكم  الذين  واألصدقاء  واألهل 
وطنكم، على وطنكم أن خيلق لكم املصلحة 
يكن  مل  إن  معه  للتواصل  واملعنوية  املادية 

بالعودة اليه«.
مشروعنا  جهزنا  املنطلق  هذا  »من  وقال: 
لنقدمه  لالغرتاب،  الوطين  اجمللس  حول 
مشروع  وهو  احلكومة،  اىل  قانون  مشروع 

واملمثلة  املنتخبة  التنفيذية  اهليئة  فيه 
للهيئة  خاضعة  غري  وهي  للمنتشرين 
رئيسي  من  املؤلفة  اإلستشارية  التوجيهية 
واملدراء  والوزراء  واحلكومة  اجلمهورية 
األهمية  اإلنتشار  إلعطاء  وذلك  املختصني، 
كاملة  حريته  وإعطائه  القصوى  الوطنية 
ليفيد من طاقاته وليس لوضع اليد عليها؛ 
فاإلنتشار أكرب من مؤسسة أو إدارة وهو أكرب 

منا مجيعا وال ميكن وضع الوصاية عليه.
ال للوصاية على اإلنتشار وال عودة اىل عهد 
الوصاية، بل لعهد يكون فيه اإلنتشار وصيا 
والسياسي  اإلغرتابي  بقراره  نفسه  على 
املنتشرة  لبنان  طاقات  على  ووصيا  احلر، 
ملؤمترات  واملتعطشة  بنجاحات  واملتميزة 

ونشاطات ومشاريع.
ندرك  العاملي،  املرأة  بعيد  حنتفل  وحنن 
املنتشر  وجنح  وصمد  صرب  ملا  لوالها  أنه 
أننا يف  ونقول  دونها،  من  طاقاته  وجد  وال 
من  تستحق  ما  بإعطائها  بدأنا  اخلارجية 
نتمناه،  ما  اىل  بعد  نصل  مل  ولو  إعتبار، 
فقد وصل عدد السفريات اىل عشرين وقد 

دخول  إمتحان  يف  اللبنانية  املرأة  جنحت 
السلك الدبلوماسي األخري ضعفي ما جنح من 
الرجال، ونؤكد هنا أنها هي أفضل من ميثل 
لبنان بتألقها وحيمل رسالته بفكرها وحيمي 

كيانه بقلبها«.
اللبنانيني  اىل  جديدة  مرة  متوجه  وختم 
إغتنوا  من  أحفاد  »أنتم  فقال:  املنتشرين 
معنى  العامل  علموا  من  وأحفاد  باإلختالف 
التواصل والتبادل، وأحفاد من محلوا احلرف 
على  أنشأت  مدينة  والعمران  للعامل  هدية 
شواطئه واملراكب وسيلة نقلت املادة والفكر، 
مطلوب منكم اليوم أن تساهموا بنقل لبنان 
إقتصاديا اىل  فيها  يتخبط  اليت  من احلالة 
واثقة  خبطات  فيها  خيبط  اليت  احلالة 

ووثابة.
إعملوا للبنان ومن أجله، إعملوا ملن تشاؤون 
حب  سوى  تأثري  أو  ضغط  أي  عن  بعيدا 
أقوى،  للبنان  أفضل،  للبنان  إعملوا  لبنان، 
للبنان أنظف وأحلى وأحسن، للبنان نفتخر 
أرض  على  اللقاء  واىل  اليه،  وتعودون  به 

الوطن«.

املطران طربيه مع جان ونيسي ناصيف وليشع شدياق وتوفيق كريوزجورج وفاديا غصني وميشال وزيتا دويهي

توفيق كريوز، الزميل كميل شالال وحضورالقوات اللبنانيةمن اليمني: فاديا غصني، جويل معكرون، جورج غصني والسيناتور شوكت مسلماني

الزميل انطونيوس بو رزق وسينثيا فرحجو رزق وعقيلته مورين، اميل شاهني وحضوراملطارنة انطوان طربيه وروبري رباط وباسيليوس قدسية والوزير بيار رفول

هند القروش وسينثيا فرحالوزير باسيل، الدكتور سليم صفري، االب لويس الفرخ، مارون خوري وحضورجو خطار مع فياض فياض وكرميته وحبيب فياض
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فجأة تكون أنت..
اليت  الفراشة  من طور  عدَت  أن  بعد 

تدور حول الّشموع..
مستعرضًا بناِت أحالمك

ملتزمًا هامَشك كي ال حترق جناَحيك
تاركًا العامَل واقفًا على شفري دائرة

هناَك حيث ال يهتّم أيُّ بشريٍّ مبا يدور 
يف تيهك..

**
وفجأًة أنت منفيٌّ إليك..

إىل حيُث سّجلَت إحداثياِت مولدك على 
كّم الريح

ونسيَت أن الريح تبّدل قمصانها يف 
احتفاالِت الشتاء.

ليس عليَك أن ُتنهَك من الرؤى بعد 
اليوم..

مطارَك  يف  اهلبوِط  ميالد  فاليوم 
األخري

يف  املوقد  أمام  الفصوِل  وامرأُة 
انتظارك

يف يدها ملعقُة خشبيُة تدور يف لنٍب 
أبيض

األبيض يدور ويدور..
يكرب عمُر الزوبعة

ترنو إىل مركِز الدوران..
يا له من مكاٍن أنسب للفناء.

**
فجأة كربت..

مشيِة  يف  كاألثالِم  جتاعيَد  حاصدًا 
عمرك..

كارهًا حذاءَك ألنه لّص البوصلة
أنت كبرٌي على جلدَك اآلن

كبرٌي مبا يكفي لتلَج آدميتك من باٍب 
أكثر اتساعًا

حولك الكثري من البياض يدور ويدور
عمُرَك من عمر الزوبعة..
ُتَك إحداثيات املركز.. َسْ

ياله من مشهٍد خرايف
لكروية العامل .

ليزا خضر

أكثر من مليونني و400 ألف دوالر أمريكي بلغت الكلفة 
اإلمجالية لـ »لوازم« االنتخابات املقبلة )حرٍب و«كفوف« 
مليون  بينها حنو  من  تلفزيون(،  وأجهزة  أمحر  ومشع 
دوالر كلفة احلرب فقط، فيما جتاوزت الكلفة اإلمجالية 
لشراء سبعة آالف جهاز تلفزيون من نوع »سامسونغ« 

املليون دوالر أيضًا. 
االنتخابات، مل تنّظم  الوقت قبل موعد  بذريعة ضيق 
الوزارة ُمناقصة لعملية الشراء هذه، فخالفت القاعدة 
كما  جهة،  من  مناقصات  اجراء  تفرض  اليت  العامة 
عقود  تنظيم  أجازت  اليت  اإلستثناء  شروط  خالفت 
كبرية  استفهام  عمليات  يرسم  كله  هذا  الرتاضي. 

حول حجم التنفيعات يف هذه العملية.
يف  احلكومة  تتبّناه  الذي  »التقشف«  خطاب  ظل  يف 
خفض  و«مسرحيات«   ،2018 موازنة  إعداد  أجواء 
االنفاق احلكومي، وصلت قيمة االنفاق على »لوازم« 
 3 حنو  إىل  مّنو«  »والذي  املقبلة  النيابية  االنتخابات 
مليارات و636 مليون لرية لبنانية )مليونان و424 ألف 

دوالر(.
الدوائر  مراكز  على  الوزارة  سُتوّزعها  اليت  اللوازم 
اإلنتخابية يف اإلنتخابات النيابية امُلقررة يف السادس 
من أيار امُلقبل، »زي عود الكربيت«، أي أنها ُتستخدم 
ما  فقط، حبسب  واحد  يوم  ويف  فقط،  واحدة  ملرة 
علب  تشمل  وهي  املاضية.  االقرتاع  عمليات  تؤكده 
تلفزة،  واجهزة  التصويت  بعمليات  اخلاصة  احلرب 
إضافة اىل الشمع األمحر و«الكفوف« والـ«ستيكرات« 

وأكياس النايلون.
علبة الحرب بـ 53 دوالرا!

امُلستندات الصادرة عن دائرة امُلشرتيات يف وزارة 
اخلاصة  احملربة  سعر  أن  تفيد  والبلديات  الداخلية 
باالقرتاع وصل، مع القيمة امُلضافة، إىل حنو 80 ألف 

لرية لبنانية )53 دوالرًا(. 
وتقدر »الداخلية العدد املطلوب بـ 20 ألف علبة، ما 

»لوازم االنتخابات«: حرب على ورق مبليون دوالر
هديل فرفور

بني سبعة دوالرات و11 دوالرًا، 
العلبة من  فيما ال يتجاوز سعر 
الدوالرات  أخرى  »ماركات« 

الثالثة!
كلفة  مثة  ذلك،  اىل  إضافة 
»توضيب  بآلية  تتعّلق  إضافية 

علب احلرب اخلاص«، وتتمّثل بوضع »ستيكر« )ملصق( على كل 
عبوة حيمل شعار وزارة الداخلية والبلديات، ومن ثم وضعها يف 

كيس »نايلون«.
 كلفة عملية »التوضيب« هذه، تبلغ حنو مثانية آالف لرية لبنانية 
)مع القيمة امُلضافة( للعلبة الواحدة، أي حنو مخسة دوالرات، 
ألف  مئة  من  )أكثر  لرية  مليون   160 حنو  اىل  يصل  ومبجموع 
مع  الواحد  للملصق  اإلمجالي  السوق«  »سعر  أن  علما  دوالر(. 

كيس الـ«نايلون« ال يتعّدى الدوالر!
إىل ذلك، وصل سعر »زوج الكفوف املطاط« إىل حنو 1900 
لرية لبنانية، بكلفة إمجالية بلغت حنو 15 مليونًا و540 ألف لرية 
)حنو عشرة آالف دوالر( لـ 8000 زوج. أما الشمع األمحر )تسعة 
للذوبان وال يعطي سوادًا عند تعّرضه  آالف اصبع مشع قابل 
للنار(، فبلغ سعر االصبع الواحد مع القيمة امُلضافة اىل حنو ستة 
آالف لرية، بكلفة إمجالية وصلت اىل حنو 54 مليون لرية )حنو 

36 ألف دوالر(.
وبذلك تبلغ الكلفة اإلمجالية لعلب احلرب وتوضيبها و«الكفوف« 
والشمع األمحر اىل مليار و842 مليونًا و156 ألف لرية )مليون 
و228 ألف دوالر( من دون أي مناقصة حبجة ضيق الوقت قبل 

موعد االنتخابات.
7000 جهاز تلفزيون

»اللوازم« تضّمنت أيضًا شراء 7 آالف جهاز تلفزيون ُتوزع على 
أقالم االقرتاع لعرض عمليات الفرز أمام مندوبي اللوائح. السعر 
املقّدر للجهاز الواحد يبلغ 170 دوالرًا بكلفة إمجالية تصل اىل 
مليون و190 ألف دوالر. وبذريعة ضيق الوقت أيضًا، مل ُتنّظم 
بل  األجهزة،  هذه  لشراء  ُمناقصة  والبلديات  الداخلية  وزارة 

اتفاق رضائي مع شركة 
»سامسونغ« لشراء 

7000 جهاز تلفزيون 
تستخدم ملرة واحدة

عمدت اىل تنظيم اتفاق رضائي مع وكالء شركة »سامسونغ« 
بـ  السعر  أن  اىل  امللف  على  ُمّطلع  مصدر  ويلفت  لبنان.  يف 
»املفّرق« يف السوق للجهاز نفسه الذي تصنعه الشركة نفسها 
ال يتجاوز 200 دوالر، متسائاًل »كيف اّل تتضّمن عملية شراء 7 
آالف تلفاز ختفيضات أكرب على السعر؟«، والفتًا اىل أنه كان 

بإمكان الوزارة أن تبحث عن خيارات ُأخرى أكثر توفريًا.
القاعدة  أن  اىل  املركزي  التفتيش  يف  إداري  مصدر  ويلفت 
العامة اليت ينص عليها قانون احملاسبة العمومية تقتضي بأن 
ُتنّظم مناقصات يف مثل هذه األمور، »إاّل أن الوزارة ارتأت أن 
ُتنّظم عقدا بالرتاضي، وهو ما ُيعّد استثناء أرسته احلكومة يف 
القرار الرقم 9«. لكن الالفت يف ما ُيشري إليه املصدر نفسه، 
هو أن عملية شراء هذه األجهزة »ختالف بدورها القرار رقم 9 
امُلتعّلق بـ »معايري عقد الصفقات العامة بطريقة الرتاضي تطبيقا 
للمادتني 147 و150 من قانون احملاسبة العمومية«. ويوضح أن 
هذا القرار جاء على خلفية »الضبط واملراقبة على الوزارات يف 
تشكيل جلنة  على  و«ينّص  الرضائية«،  عقودها  تنظيم  كيفية 
املناقصات يف  إدارة  من  مندوبا  األسعار تضم  عن  استقصاء 

التفتيش املركزي«.
يتم  مل  إذ  األجهزة،  شراء  عملية  يف  ُتنّفذ  مل  الشروط  هذه 
االستقصاء عن األسعار ومل تتشّكل اللجنة. وهذا يعين، حبسب 
املصدر اإلداري، أن هذه العملية »خالفت القاعدة العامة اليت 
اإلستثناء  شروط  وخالفت  جهة،  من  مناقصات  اجراء  تفرض 
»وزارتي  أن  اىل  الفتا  الرتاضي«،  عقد  تنظيم  أجازت  اليت 
الداخلية واإلتصاالت هما االكثر خمالفة لشروط تنظيم العقود 

الرضائية«.
نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  مع  التواصل  حاولت  »األخبار« 

املشنوق الذي مل يرّد على اتصاالتها امُلتكّررة.

تلفزيونات االنتخابات املاضية
يف اإلنتخابات النيابية السابقة، عام 2009، اشرتت وزارة الداخلية 
والبلديات حنو سبعة آالف جهاز تلفزيون، فأين »ذهبت«؟ تفيد 
املعطيات أن سوء التوضيب يف »الداخلية« حال اىل تلف عدد 
كبري منها. وقد كلفت الوزارة إحدى الشركات »ُمعاينة« هذه 
األجهزة لقاء 300 مليون لرية، وتبنّي أن حنو 4000 منها ال يزال 
صاحلًا لالستعمال، ما يدفع اىل السؤال: ملاذا تشرتي الوزارة 
سبعة آالف تلفزيون عوضا عن ثالثة آالف؟ ويف حال سيكون 
مصري هذه األجهزة »التلف«، ملاذا اإلصرار على النوعية األغلى 

حبّجة أنها أكثر دوامًا؟

كلفة علب الحرب تبلغ نحو مليار و600 مليون لرية )هيثم املوسوي(

يعين أن كلفة احلرب وحده تصل إىل حنو مليار و600 مليون لرية 
)مليون و60 ألف دوالر(. 

لكن جولة على األسواق الستطالع أسعار هذه احملابر اليت حتمل 
املواصفات نفسها )غري قابلة للمحو وال تزول قبل 24 ساعة 
وتتّسع لنحو 100 ملل(، تظهر أن سعر العلبة الواحدة يرتاوح 
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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

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

The official opening was 
held on Tuesday 6th of 
March in the presence 
of Dr Nicholas Pappas, 
Chairman of Bank of 
Sydney, Dr Salim Sfeir, 
Chairman and CEO of 

Bank of Beirut, Mr Nar 
Aram Khatchadourian, 
shareholder of Bank 
of Beirut, Mr Miltos Mi-
chaelas, CEO of Bank 
of Sydney, the Bank’s 
Executives and Manage-

ment team along with 
politicians, diplomats, 
the local mayor, council-
lors, community leaders 
and media representa-
tives.
In his opening speech, 

Dr Nicholas Pappas, 
Chairman, welcomed the 
guests to Bank of Syd-
ney’s new branch and 
said, “Great day of joy to 
be standing in the North-
ern suburbs of Sydney 
and going across the 
harbour for the first 
time! Chatswood is a 
business and cultural 
hub and that’s why we 
are here. It’s an area that 
services the local en-
ergetic community and 
that’s what Bank of Syd-
ney is here to service 
too.”

 “It is always a pleasure 
to have those events 
in presence of our es-
teemed Group Chairman 
Dr Salim Sfeir. It’s the vi-
sion of Dr Sfeir that led 
to Bank of Sydney; a 17 
year old robust player 
on the financial services 

landscape,” concluded 
Dr Pappas.
In his speech, Dr Salim 
Sfeir, Chairman and 
CEO of Bank of Beirut, 
said “This occasion has 
several meanings. It is 
an additional testimony 
that Bank of Beirut is 
faithful to its mission of 
serving our community 
around the world. And 
this occasion is also 
dear to my heart because 
it is taking place in Syd-
ney, my favourite desti-
nation. Only with you we 
can make this venture a 
success story.”

Mr Miltos Michaelas, 
CEO of Bank of Sydney, 
conveyed his thanks to 
everyone for joining the 
Bank’s team at this spe-
cial occasion and said, 
“2 years ago, we had 
the dream of opening a 

Bank of Sydney celebrates the opening of Chatswood Branch
branch in Chatswood 
and here we are today 
at the place where the 
Bank wants to be! We 
are proud to have our 
focus on building and 
supporting the com-
munities around us. We 
thank them for all the 
support they have given 
us all those years, and 
today the big thank you 
goes to the community 
in Chatswood for the 
support and embrace-
ment they showed us 
from day one. Thank 
you Chatswood,thank 
you Chatswood team, 
and thank you all for be-
ing with us today,” con-
cluded Mr Michaelas.

The new branch is locat-
ed on 420 Victoria Ave, 
Chatswood and open 
Monday to Friday, from 
9.30am to 5.00pm
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ما أن تلفظ إسم إملي نصراهلل 
حتى يتبادر إىل ذهن من حولك 
الكلمة  كأّنها  أيلول«…  »طيور 
السحرية اليت ختتصر مسارًا فريدًا 
يف األدب اللبناني والعربي. إّنها 
مدرسّية  ذاكرة  إىل  بنا  تعود 
املشاعر،  بساطة  بني  جتمع 
وعفوّية التعبري، وأوهام البالغة، 
إىل  النظرة  األوىل يف  والرباءة 
والعالقات  والناس  األوطان 

وأشياء احلياة.
يف  التأسيسّية  الرواية  تلك 
هي   ،)1962( صاحبتها  مسار 

أم الرواية اللبنانّية
بيار أبي صعب

اجلمالّية  بقوالبه  »الكالسيكي«  أدبنا  يف  الفارقة  العالمات  من 
وموضوعاته وأدواته، أدب ما قبل جتربة القطيعة والتمّرد واحلداثة 
اليت أحبرت بالسرد سنوات ضوئّية بعيدًا عن تركة خمائيل نعيمة 
وتلك املدرسة رّبا مّثلت املي  وجربان خليل جربان ومارون عّبود… 
ـــ  عّواد  يوسف  توفيق  مثل  آخرين  كّتاب  جانب  إىل  ـــ  نصراهلل 
ذروتها، ويف كل األحوال حلقتها األخرية. ما جعلها ترتّبع جبدارة 

يف صدارة مناهج املرحلة االعدادّية.
نصراهلل،  إملي  جتربة  ختتصر  أن  طبعًا  ميكنها  ال  أيلول«  »طيور 
فقد تركت عشرات الروايات والقصص واألعمال اخلاصة بالصغار، 
وتنّوعت  السردي  أسلوبها  تطّور  شهدت  حمّطات  بني  وتنقلت 
مادتها األدبّية: من »شجرة الدفلى« )1968( و«الرهينة« )1974( 
 ،)1995( الغايف«  و«اجلمر   ،)1981( الزمن«  عكس  »االقالع  إىل 
على مستوى الرواية. لكن ما يعطي اإلنطباع بأنها صاحبة الرواية 
الواحدة، هو أن الكاتبة املعروفة اليت طاملا ردد امسها التالمذة 
كطوطم يربطهم بالعصر، وسط صحراء مناهج تعود إىل زمن »سفر 
بالدرجة األوىل من خالل  الريفّية  الذاكرة  برلك«، متاهت مع تلك 
ولغتها  الواقعّية،  ومناخاتها  واالجتماعّية،  االنسانّية  موضوعاتها 
ومفرداتها  الكالسيكي،  وأسلوبها  يوم،  كل  ناس  من  القريبة 

املستقاة من البيئة اللبنانّية كما عاشها ذلك اجليل املؤسس.
إملي نصراهلل إبنة مرحلة مهّمة، تشّكل انعطافة يف املسار الثقايف 
اجلذور  من  غالبًا  تستمّد شرعّيتها  مرحلة  واالجتماعي.  والسياسي 
العلم  حتصيل  هي  اليت  الكربى  املغامرة  تلك  من  »الريفّية«، 
وبيئة  زراعّية  ثقافة  وبنات  أبناء  األطراف،  من  منحدر  جيل  لدى 
قروّية، وطبقات دنيا بعيدة عن املركز. يف هذا العامل يبدو حلم 
من  »االنعتاق«  حللم  مرادفًا  واألدب،  والكتابة  والتعّلم،  املعرفة 
البيئة األوىل، من دون التمّرد عليها، واهلجرة إىل أمناط اجتماعية 
واقتصادية متّثل االنفتاح واالرتقاء. اهلجرة من الريف إىل املدينة، 
أو اهلجرة إىل أصقاع اإلغرتاب حبثًا عن منط حياة جديدة. ويف هذا 
إملي،  مثل  امرأة شابة  إىل  بالنسبة  احلرّية  ذروة  تكون  السياق، 
هي »النزول« »وحدها« إىل املدينة ـــ »سيجرصك الناس« قالت 
ذلك من عصيان  ما يشّكل  مع  العلم،  لتحصيل  ـــ  هلا صديقتها 
جوهر  شكلت  الثيمات  هذه  كل  السائد.  مع  يتصادم  اجتماعي 

جتربتها األدبّية.
صياغته  واعادة  الواقع  وعي  بني  عضوّية  العالقة  تبدو  هنا 
واهلوّية  الذات  إىل  والنظرة  الكتابة  مجالّيات  بني  أيديولوجّيًا… 
والوطن، وإىل الفرد يف عالقته باجلماعة، وإىل املرأة وآفاق احلرّية، 
إخل. وهنا تضيع الكرونولوجيا وال يعود للزمن مفهوم خطي. مثاًل 
رواية ليلى بعلبكي »أنا أحيا« اليت ظهرت قبل »طيور أيلول« بأربع 
سنوات، تبدو الحقة عليها، ألّنها تنتمي إىل »زمن« خمتلف، وجتربة 
الوجودّية  القطيعة  تكريس  على  قائم  مغاير،  ووعي  »مدينّية«، 
واحلسّية والفكرّية وااليديولوجية مع السائد. الكالم نفسه ينطبق 

على يوسف حبشي األشقر الذي سيشّرع أبواب الرواية اجلديدة.
أما »جيل« إملي نصراهلل فقد شهد بزوغ املشاريع الكربى، ما بعد 
وهو جيل مل يدخل دائرة  االستقالل، وتأسيس الثقافة الوطنّية… 
الوجودّية  التجربة  يف  ينغمس  ومل  واإلباحّية،  والتجريب  التجاوز 
الواقعي  األفق  عند  بقي  بل  السبعينّيات،  جيل  مع  تكّرست  اليت 
واحملافظ وامللتزم وحامل الرسالة التأسيسية، وتلّفع برومانسّية 
أكيدة، وغنائّية مرتّسخة. وهذا بالذات ما جيعلها شعبّية وقريبة من 
إملي نصراهلل، وجيعلها يف  اليوم كالسيكّية  وما يصنع  القلوب، 
متناول اجلميع: كل الفئات واألجيال واملناطق واخلنادق، القارئ 
العادي واملثقف الطليعي على حد سواء. يف هذا السياق كّرمها 
رئيس اجلمهورّية قبل شهر ونّيف كرمز من رموز الوحدة األهلّية، 
وككاتبة وطنّية بامتياز، ستبقى يف ذاكرة األجيال املقبلة، مرجعًا 
ومدرسة أدبّية قوامها لغة أصيلة وقوالب وبنى بسيطة، إمنا حاملة 

املعنى وحمتضنة الروح.
تعب  زمن  يف  بامتياز.  اللبنانّية  الرواية  أم  هي  نصراهلل  إملي 
الشعب اللبناني فيه من اآلباء الذين يقودون احلروب، وبات حباجة 
ماسة للعودة إىل حضن األم، حضن اللغة، حضن العروبة احلضارّية 
اجلامعة. يتحّلق اليوم حول أم الرواية اللبنانية لوداعها، أبناء وبنات 
ومشاكسون.  أشقياء  وأحفاد  خمتلفة،  بطريقة  وحيلمون  يكتبون 

حركّية األبداع أيضًا ختضع لسّنة الطبيعة!

غيّب املوت يف بريوت األديبة 
اللبنانيّة إملي نصراهلل عن عمر يناهز 

السابعة والثمانني

رحلة الفالحة اجلنوبية إىل األدب واحلرية

أغمضت عينيها على طهرها 
يسعد  أتراه  ومضت... 
مل  اللقيا؟  بعودة  »فيليب« 
تتعب املي أبي راشد نصراهلل 
)1931 ـــ 2018( من نضاهلا 
يف الكتابة والدفاع عن حقوق 
املرأة، الطفل واللغة، وعن 
أبنائنا  إىل  وأشواقنا  هلفتنا 
الذين تآكلتهم الغربة، مثلما 
لكن  إليهم...  حنيننا  أكلت 
مقاومة  من  سنتني  بعد 
أيقونة  قررت  السرطان، 
أن  واللطف  واألدب  الكلمة 
قبل  حتى  وترحل،  ترتاح 

عودة »طيور أيلول«.
اجلنوبية«  »الفالحة  هذه 
املدينة  بهارج  تبهرها  مل 
سلخت  بعدما  وأضواؤها، 
»منغلقة«  بيئة  عن  نفسها 
املرأة وحّقها يف  حّرية  على 
على  حافظت  لذلك  التعّلم. 

كامل جابر

تبقى حرة وعلى احلياد، جتنبت السياسة وكتبت يف زاوية »الدور 
والقصور« اليت رشحتها للدخول إىل تلك القصور املخملية يف 
بريوت والتعرف إىل رباتها، وقد استلهمت جتاربهن احلياتية يف 

بعض عناوين القصص ومدلوالتها.
 كذلك، مهدت هلا الصحافة من أبوابها املختلفة، التعرف إىل 
 ،1958 يف  اجملتمع.  سيدات  من  والعديد  ونسائهم  الرؤساء 
وبعدها  بكالوريوس،  بشهادة  األمريكية  اجلامعة  من  ختّرجت 
بأربع سنوات )1962( صدرت روايتها األوىل »طيور أيلول«. 
أدبية، وجتاوزت يف طبعتها  فور صدورها، نالت ثالث جوائز 
حتى اليوم الثامنة عشرة، تلتها سبع روايات وتسع جمموعات 

قصصية.
زحلة  من  نصراهلّل،  فيليب  الكيميائي  من  تزوجت   ،1957 يف 
يف  ومنى.  خليل  مها،  رمزي،  هم:  أبناء  بأربعة  منه  ورزقت 
إّبان  خمطوطات  جمموعة  مع  العائلي،  منزهلا  احرتق   ،1982

االجتياح اإلسرائيلي لبريوت.
 ومع ترمجة روايتها »اإلقالع عكس الزمن« إىل اإلنكليزية عام 
1987، ُفتح الباب أمام ترمجة العديد من أعماهلا إىل اإلنكليزية، 

األملانية، اهلولندية واألملانية والتايالندية...
ُكّرمت يف آب )أغسطس( 2017 يف أملانيا اليت منحتها وسام 
للبنان  الثقايف  »اجمللس  كّرمها  كذلك،  الفخري.  »غوته« 
القلعاني«  و«مؤسسة جنوى  املصّور«  »بيت  اجلنوبي« ومجعية 
ص والتوجيه العلمي(  َخصُّ التَّ و«املنرب الثقايف« )التابع جلمعية 
برجاوي  خليل  و«معرض  النبطية  يف  املرأة«  تقّدم  و«مجعية 
لطوابع الربيد«، ضمن احتفال حاشد أقيم يف 2017 يف مركز 
بطاقات  توزيع  وختلله  بريوت  العلمي« يف  »التخّصص  مجعية 
واإلنكليزية، ومحلت  العربية  باللغتني  عنها  نبذة  عليها  بريدية 
إحداها صورة روايتها األوىل »طيور أيلول«، والثانية صورة هلا 
باألسود واألبيض. أما الثالثة فكانت لوحة رمستها الفنانة خولة 

الطفيلي وأهدتها إياها خالل التكريم.
رئيس  يقلدها  أن  مقررًا  كان  املاضي،  )فرباير(  6 شباط  يف 
اجلمهورية ميشال عون وسامًا مجهوريًا من رتبة »كومندور« يف 
...« بيد  القصر اجلمهوري، تقديرًا »لعطائها وإبداعها اإلنسانَينينْ
أن وضعها الصحي حال دون وصوهلا إىل القصر، فأوفد إليها 
إليها  وحتدث  الوسام،  لتقليدها  جريصاتي  سليم  العدل  وزير 
عون عرب اهلاتف مباركًا هلا هذا الوسام. وقد عّلقت على اجلائزة 
بقوهلا: »ماذا فعلت الستحق التكريم، أنا فالحة ابنة فالحني، 
وما كتبته كان ينبع من احساسي مرة يف معاندة اهلجرة اليت 
سلبت مين اخوتي وأعز شباب القرية ومرات لالطفال ألبعدهم 

عن أجواء احلرب بالكلمة العذبة واملواقف الشجاعة«.
أمينه  اجلنوبي« حبضور  للبنان  الثقايف  »اجمللس  كرمها  ويوم 
العام حبيب صادق، قالت: »بعد هذا املشوار الطويل، ما زلت 
قريتها،  حقول  أحّبت  اليت  الريفية،  الفالحة  تلك  نفسي  أعترب 

ومارست العمل فيها.
لتتابع  بالقلم  أمسكت  »احملراث«،  يدها  من  أرخت  وعندما   
احلراثة والغرس، على رجاء أن تنقل كلماتها ما خيتزن صدرها، 
من حمبة، ودعوة ألجل السالم واحلرية. على أمل أن تبقى أرضنا 
وفية ألصوهلا واجلذور، فتقرأ باللسان العربي، أي باللغة األم، 
القمح  مثل  أعماقها،  جذوره يف  وضاربًا  أرضنا،  من  حّيًا  أدبًا 

والكرمة والزيتون«.

إىل  وتوقها  باملعرفة؛  لولعها 
الضّيق،  حميطها  من  اهلرب 
وجسدًا؛  روحًا  كّبلين،  »وقد 
وحسبت أن الكلمة طائر جمنح 
وأرحل«، ظلت حتلم  به  أتعلق 
بأنه، ربا، خلف األفق، فسحة 
حرية ال تتوافر هلا يف املكان 
تراقب  وهي  تتأمل  األول. 

أخريًا،  عام.  بعد  عامًا  املهاجرة،  الطيور  وعبور  املواسم  مرور 
اليت  الطيور  تلك  واحد من  ارتباك،  من  فيه  انتشلها مما هي 
هاجرت يف أعقاب احلرب العاملية األوىل... إّنه خاهلا أيوب أبو 
نصر الكاتب )باللغة اإلنكليزية( والعضو يف »الرابطة القلمية«، 
العائد من نيويورك ليسكن الدار ويقّص على مسامعها قصص 
كتبت  حني  توفيق  خاهلا  أنقذها  كذلك،  أمريكا.  يف  الفتيات 
من  أبعد  هو  ما  إىل  اجلسر،  تعرب  كي  املالية  مساعدته  تطلب 
مدرستها االبتدائية، والصف الثالث فيها الذي أعادته مرة ثانية 
»فأنا  األوىل،  بعده! كانت تلك قفزتها واحملطة  ألن ال صف 
أعيش يف جمتمع حمافظ جدًا، كان والدي يريد أن حيجبين مثاًل، 
أنا  ما  أثور على  ما جعلين  لألنثى،  مباح  للذكر غري  واملسموح 

فيه«.
إىل بريوت تصل سنة 1953، حتمل فوق منكبيها كل »الوصايا 
املستحيلة«؛ فكانت تسري يف الشوارع كأنها مراقبة من عيون 

أولئك الناس الذي أحبتهم »حتى آخر حرف«.
يف بريوت، سكنت يف معهد داخلي وعّلمت فيه لقاء إقامتها 
أهلتها  املرأة«  »صوت  يف  الصحافية  انطالقتها  اجملانية.  
للوصول إىل »دار الصياد« عام 1955.  من هناك، تدخل يف 
عامل الصحافة من بابها الواسع، ومن دورها األشهر آنذاك ومن 
خالل صاحبها ذي االنتشار العربي الواسع، سعيد فرحية. ولكي 

صدر حتى اليوم 
18 طبعة من 
أشهر رواياتها 
»طيور أيلول«

القيم اإلنسانية واالجتماعية اليت بقيت راسخة يف ذاتها، بل 
استثمرتها يف لغة أدبية حوارية دافعت عن كثري من املبادئ 
الوطنية واالجتماعية، وأغنت مكتبتنا بعشرات القصص والروايات 

اليت ترمجت إىل لغات عاملية متعددة.
ولدت صاحبة »طيور أيلول« يف 10 متوز )يوليو( 1931 يف بلدة 
كوكبا يف قضاء حاصبيا )جنوب لبنان(. هي االبنة البكر لعائلة 
كوكبا،  من  راشد  أبي  داوود  والدها  أوالد.  ستة  من  مؤلفة 
ووالدتها لطفى أبو نصر من الكفري، حيث استقرت العائلة بعد 
والدة املي بقليل. عاشت طفولتها كغريها من أطفال القرى. 
عملت يف احلقول، وشاركت يف جين املواسم، من قطاف الزيتون 
اىل حصاد القمح، فأغنت هذه احلياة ذاكرتها. مع احلرف األول 
بالكتاب،  الغرام  ابنة الست سنوات، بدأت رحلة  الذي تلقنته 
لكن شوقها للمعرفة كان سابقًا لدخوهلا املدرسة. وهي تصف 
تلك املرحلة: »كان منزلنا جماورًا ملدرسة القرية اليت تستقبل 
تالمذة الست سنوات فقط. كنت أهرب من املنزل وأنا يف عمر 
األربع سنوات، وأسرتق السمع من نافذة الصف وأحفظ الشعر 
وهو  لوالدي  وأمسعتها  األشعار  من  حفظت  فكم  والقصص. 

جيلس على املصطبة يشرب القهوة مع أصدقائه«.
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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 آذار   17 Saturday 17 March 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 آذار   17 Saturday 17 March 2018الـسبت 
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من هـنا وهـناك 
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ذكرت صحيفة »إندبندنت« الربيطانية أن الشرطة غّضت النظر 
نيوكاسل  يف  ا  جنسيًّ والفتيات  النساء  استغّلت  عصابات  عن 
وتاجرت بهّن لسنوات عّدة »ومل تتواَن عن معاقبة الضحايا«، 

حبسب ما نقل عنها موقع »روسيا اليوم«.

واستندت الصحيفة إىل تقرير احملامي املتقاعد ديفيد سبايسر، 
الذي درس رد فعل السلطات على هذه األحداث بعدما متّكن من 
معرفة أنه قبل ما يسمى بعملية »احلرم«، اليت أفضت إىل وضع 
17 رجاًل وامرأة واحدة يف قفص اإلتهام، »رّدت الشرطة على 
مثل هذه احلاالت على أساس غري منتظم وأبدت عدم اهتمام 

وجدية«.
 

أن  الصحيفة  عن  اليوم«  »روسيا  نقلت  ما  حبسب  وتبني 
السلطات »تعاقب الضحايا على اجلرائم اجلنسية وحتّثهم على 
تغيري سلوكهم واإلبتعاد عن املعتدين، وعالوة على ذلك، تّتهم 
أن  سبايسر  واعترب  املراقبة«.  وتضعهم حتت  بالكذب  بعضهم 
ذلك »أرسل رسالة خاطئة إىل اجملرمني، إذ رّسخ اعتقادهم بأنه 
من غري املرجح أن تتم مالحقتهم أو حرمانهم من فرصة مواصلة 
هوادة  بال  مبثابرة  العمل  إىل  دفعهم  مما  استغالل ضحاياهم، 
يف استغالل واستثمار الضحايا«، كما »ترك بصمة خطرية على 
الضحايا الذين أدركوا أنه لن يتم اختاذ أي إجراء ضد اجملرمني 

الذين يستغلونهم أبشع استغالل«.
 

وعملت العصابات يف نيوكاسل بني عامي 2011 و 2014 على 
حنو واسع وشامل. ووفًقا للتحقيق، فقد »قاموا حبقن أو ضخ 
وبعد  عاًما،   25 و   13 بني  أعمارهن  ترتاوح  لفتيات  املخدرات 
ذلك قاموا باغتصابهّن. وقد يصل العدد اإلمجالي للضحايا إىل 
بأن  الصحيفة،  القاضي، حبسب  وحكم  فتاة«.   700 من  أكثر 
»مرتكيب عمليات االستغالل اجلنسي اختاروا ضحاياهم من خارج 
أبناء جلدتهم، وليس على أساس عرقي، ولكن بسبب حقيقة 
أنهم كانوا بعمر الشباب، سريعي التأثر، وساذجني وضعفاء«.

 
وقال سبايسر إنه، وفًقا إلحدى الفتيات، كان هناك أوالد من 
بني الضحايا »لكن املعلومات حول االستغالل اجلنسي للذكور، 
مت التكتم بشأنها على األرجح. وأضاف »لسوء الطالع، ما زال 
هذا حيدث يف نيوكاسل وغريها من املدن، ولكن هذه املدينة 

مصممة على وقف هذا االستغالل اجلنسي البشع«.

شرطة بريطانيا »تعاقب« ضحايا 
اإلغتصاب والتحّرش وترتك الفاعلني؟!

خلعت املذيعة روث الجنسفورد مالبسها على اهلواء، يف صالة 
والنساء يف مشهد صادم  الرجال  رياضية خمتلطة بني  ألعاب 

جلمهورها.

 وحاولت املذيعة البالغة من العمر 57 عامًا واليت تقدم برناجمًا 
التمارين وهي  القيام ببعض  مشرتكًا مع زوجها إميون هوملز، 
عارية، وادعت بأنها تشعر براحة أكرب وقالت: »شعرت حبرية«، 

حبسب ما نقلته صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

وأعرب الزوج عن رفضه ملا تقوم به روث خالل تقديم احللقة 
على اهلواء، خاصة وأنه ينتمي إىل التيار احملافظ، لكن الزوجة 
توجهت إىل صالة األلعاب الرياضية العارية اليت ميارس روادها 

الرياضة بدون مالبس.

إليه يف  االنتقال  املخرج  الزوج حبرج شديد وطلب من  وشعر 
رد  ساخرة  بكلمات  مداعبته  زوجته  حاولت  وعندما  االستوديو، 

مذيعة ختلع مالبسها على اهلواء وزوجها يرّد: “لنا حديث آخر يف املنزل”

قائاًل: »سيكون لنا حديث آخر يف املنزل«.

أعرب املئات من األطباء والطلبة الدارسني يف كليات الطب البشري 
يف كندا عن سخطهم بعد قرار الزيادة يف رواتبهم!

ووقع أكثر من 500 طبيب مقيم، إضافة إىل 150 طالبا يدرسون 
يف كليات الطب، على عريضة احتجاج، جاء يف نصها: »حنن أطباء 
ونعارض  قوية،  عامة  منظومة  وجود  بضرورة  نؤمن  كيبك  مقاطعة 
من  عليها  التفاوض  ومت  رواتبنا،  على  مؤخرا  أقرت  اليت  الزيادة 

جانب احتادات العاملني يف القطاع الطيب«.
وأعرب احملتجون عن انزعاجهم وصدمتهم من الزيادة اليت وصفوها 
الصعوبات  ظل  خاصة يف  قبوهلا  رافضني  للغاية«،  »كبرية  بأنها 
اليت تواجه طواقم التمريض خالل عملهم، »واملعاناة اليت يعيشها 

املرضى وسط ضعف اخلدمات املقدمة إليهم  حبسب »هسربيس.
ونصح احملتجون بضرورة إعادة توزيع املوارد الطبية بشكل أفضل، 
وتلبية  الصحي  القطاع  لتطوير  كيبك،  مقاطعة  يف  عدال  وأكثر 

احتياجات املرضى.
يذكر أن متوسط دخل الطبيب يف كندا 339 ألف دوالر كندي أي 

حوالي 9.260 ألف دوالر أمريكي سنويا.

أطباء كنديون حيتجون على “زيادة رواتبهم”

تستعد أم ولدت يف مستشفى بوجفينسكي مبقاطعة بريم الروسية، 
لتقديم دعوى بعد أن اكتشفت تبديل طفلتها يف عنرب  الوالدة  قبل 

40 عاما.
وأشار موقع » روسيا اليوم «، إىل استعداد الفتاتني لالحتفال بعيد 
ميالدهما يف 7 آذار، وهو اليوم الذي شهد منذ 40 عاما، والدة 4 

نساء من بينهن رميا شفيتسوفا ويوليا سافيليفا.
وكانت رميا قد اشتبهت على الفور بعد مغادرتها املستشفى بأن 
مع  املشاكل  أجج  الذي  األمر  ابنتها،  ليست  حتملها  اليت  الطفلة 

زوجها آنذاك، ما أدى النفصاهلما.
بوالديها،  الطفلة  شبه  لعدم  انتباها  تعر  فلم  سافيليفا  عائلة  أما 
وكانت على العكس فرحة بالطفلة، ومل يشك األبوان أبدا يف ذلك 

إال عندما عرفا بشكوك رميا شفيتسوفا.
وقال احملامي إجيور سافني، »إن حتليل احلمض النووي أكد شكوك 
ابنتها،  عاما مل تكن  ربتها طوال 40  اليت  الفتاة  بأن  شفيتسوفا 
على  وزارة  قضائية  دعوة  سرتفعان  والطفلتني  الوالدتني  وبأن 
وعلى مستشفى  احمللية  وعلى  احلكومة   بريم  مقاطعة  الصحة ، يف 
بوجفينسكي احمللي، بسبب الضرر األخالقي واملعاناة النفسية اليت 
على  وأثر  املستشفى،  حصل يف  الذي  الفادح  اخلطأ  بها  تسبب 

اجلميع بدرجات متفاوتة«.

بالواليات  بنفسلفانيا  والية  الصلب يف  عمال  احتاد  رئيس  عاش 
املتحدة األمريكية موقفًا غريبًا مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
خالل لقاء مجع بينهما ضمن لقاء مع جمموعة من عمال الصلب بالبيت 

األبيض. التفاصيل يف املقال التالي.
واردات  على  مجركية  رسوم  فرض  على   التوقيع  عملية  شهدت 
الصلب واألملنيوم  داخل البيت األبيض )اخلميس 08 آذار/ مارس 
وأحد  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  بني  غريبًا  موقفا   ،)2018
عمال الصلب يدعى سكوت ساوريتش قدم نفسه كرئيس احتاد 
عمال الصلب يف بنسلفانيا، نقاًل عن موقع الصحيفة األملانية »دي 

فليت«.
فيها  شكر  قصرية  كلمة  ساوريتش  سكوت  ألقى  اللقاء  وخالل 
يف  عمله  فقد  الذي  والده  حالة  عن  وحتدث  األمريكي  الرئيس 
الرخيص. بعدها تناول ترامب  الفوالذ  الثمانينات بسبب استرياد 

الكلمة وتوجه بالكالم للعامل ودار بينهما هذا احلوار:
ترامب: »ما هو اسم والدك؟«

سكوت ساوريتش: »امسه هريمان«
ترامب: »أبوك ينظر إليك من السماء وهو فخور بك«.

ساوريتش: »أوه، لكنه ال يزال حيا«
تدارك  بأن األب ال يزال حيا،  ترامب خطأه وعلم  أدرك  أن  وبعد 

الوضع  وقال: »هو إذن أكثر فخرًا بك«.
واضاف هذا املوقف إىل املواقف الساخرة اليت وقع فيها دونالد 
ترامب مرات عديدة منذ توليه الرئاسة، وهو ما جيعله مادة دمسة 

للكثري من التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.
يذكر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب  قد وقع اخلميس )الثامن 
من آذار/ مارس 2018( قرارًا يقضي بفرض رسوم مجركية من 25 
التوالي،  على  واألملنيوم  الصلب  واردات  على  باملئة  و10  باملئة 
التحذيرات من حرب جتارية عاملية واحتجاجات حلفائه يف  متجاهاًل 
أوروبا ويف الداخل. وقال البيت األبيض إن القرار سيصبح نافذًا 

بعد 15 يومًا.

ترامب يقع جمددا يف موقف حمرج 
مضحك؟

أم تكتشف تبديل ابنتها مبستشفى 
الوالدة بعد 40 عاما

انتهى زواج رجل ماليزي وسيدة صينية نهاية مأساوية وغريبة يف 
الوقت ذاته، فبعد أن مجعتهما عالقة عاطفية ملدة 6 سنوات، طلق 

الرجل زوجته بسبب لعبة على اإلنرتنت.
 25 عمرهما  البالغ  الزوجني  أن  الصيين   orientaldaily موقع  وذكر 
عاًما، بدأت عالقة حب بينهما منذ 6 سنوات، حتى أنها قبلت االنتقال 

للعيش معه يف وطنه ماليزيا على الرغم من أنها فالحة صينية.
تزوج العاشقان وعاشا حياة سعيدة ملدة عامني أجنبا خالهلما طفلة، 
إال أن األمور بدأت تسوء بينهما عندما بدأ الزوج يف ممارسة لعبة 
على اإلنرتنت تسمى »ملك اجملد«، ومل تكن تتخيل الزوجة أن 

نهاية زواجها ستحدث بسبب تلك اللعبة.
أدمن الزوج ممارسة اللعبة، وقبلت هي يف بداية األمر أن متارسها 
معه حتى تبقى إىل جانبه معظم الوقت، إال أنه سرعان ما اشتكى من 
مهاراتها الضعيفة يف اللعبة، وقرر اللعب مع أصدقائه، واستمر 
اللعبة  ملمارسة  طويلة  لساعات  املنزل  خارج  املكوث  يف  الرجل 
وأحيانا كان يعود يف الصباح الباكر، ويف الكثري من األحيان كان 

يأتي بأصدقائه إىل املنزل للغرض ذاته.
تقول الزوجة أنها حصلت منه على وعود بعدم االنغماس يف ممارسة 
أنه يف كل مرة مل يكن  اللعبة بهذا الشكل املبالغ فيه، إال  تلك 
يويف بوعوده، ما سبب للزوجة حالة من االستياء الشديد، قررت 

على إثرها اللجوء حلل غري تقليدي.
إىل  وخلد  الليالي  إحدى  يف  للعبة  ممارسته  الزوج  أنهى  أن  بعد 
النوم، أمسكت بهاتفه الذكي وقامت ببيع حسابه على تلك اللعبة، 
أخرى، ويسمح  مرة  اللعبة  أن ذلك سيمنعه من ممارسة  ظنا منها 
له بالبقاء معها وابنتها لفرتة أطول، إال أنها كانت واهمة لألسف، 
إذ أنه عندما استيقظ اكتشف ما فعلته زوجته قرر تطليقها جزاءا 

لفعلتها.

طلق زوجته بعد حب 6 سنوات..ملنعه من 
ممارسة لعبته املفضلة!
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كشفت دراسة برازيلية ملعهد »سيرباي« يف مدينة ساو باولو، 
املعروف بتطرقه للمواضيع االجتماعية واإلنسانية والزواجية، عن 
أن فكرة الزواج تطورت مع مرور الزمن، وُأحيط بها والكثري من 
األقاويل اليت يصل بعضها إىل حد املبالغة واخلرافات اليت ال 
وجود هلا على أرض الواقع؛ فصحيح أن الزواج من دون قيم 
ومبادئ ال ُيعد زواًجا ناجحًا، ولكن أيًضا فإن املبالغة يف ذلك قد 
جعلت الكثري من مبادئه يتحول إىل خرافات عقدت حياة اإلنسان 

يف جمتمعات كثرية.

تسمى خرافات ألنها ال تتحقق
كل ما ال ميكن تطبيقه على أرض الواقع يعترب خرافة، وقالت 
الدراسة -أيًضا- إنه ليست هناك مبالغة يف هذا التعريف؛ ألن 
هذه  بعض  يلي  وفيما  حقيقة.  يعترب  تطبيقه  كل شيء ممكن 
أصبحت  اليت  نفسها  واملفاهيم  بالقيم  تتعلق  اليت  اخلرافات 
خرافات بسبب فعل اإلنسان وطريقة تفكريه. ولو كان اإلنسان 
ا ملا شغل ذهنه مبا ال ميكن تطبيقه. فما هذه املفاهيم  منطقيًّ

اليت حتولت إىل خرافات؟ وما احلقيقة حوهلا؟

خرافة: الزواج يعين التخلص من الوحدة
احلقيقة: إذا كان الزواج فاشاًل، أو بعد مرور سنوات طويلة على 
الزواج، فإن األحاديث تقل بني الزوجني، ليس هناك تعميم، 
ولكن نسبة من يشعرون بالوحدة على الرغم من وجود شريك 
أو شريكة إىل جانبها أو جانبه تصل إىل 50%؛ فاملقولة تعترب 

خرافة.

خرافة: هو إىل األبد
أيًضا خرافة؛ ألن نسبة كبرية من  احلقيقة: هذه املقولة تعترب 
املتزوجني يطلقون وينهون الزواج ألسباب مقنعة أو غري مقنعة، 
بل إن هناك جمتمعات تكون فيها نسبة الطالق أعلى من نسبة 

الزواج! فأين إذن موقع هذه املقولة؟

خرافة: ليست هناك خيانة زوجية
احلقيقة: هذا مبدأ من مبادئ الزواج، ولكن تطبيقه على أرض 
الواقع هو من املستحيالت ما دام أن هناك الكثري من الرجال 
الشريك مع  النساء املتزوجات، خيونون  من املتزوجني، وحتى 

طرف ثالث.

خرافة: الرومانسية تبقى حية يف الزواج العمر كله
احلقيقة: ليس هناك زواج استمرت فيه الرومانسية العمر كله؛ 
لذلك فإن هذه املقولة تعترب خرافة كبرية، وخباصة من جانب 
النساء؛ فاملرأة ميكن أن تكون رومانسية، ولكن نسبة كبرية من 
الرجال تصل إىل 80% ليسوا رومانسيني. إذن كيف ميكن أن 
تكون هناك رومانسية طيلة فرتة الزواج؟! كما أن املرأة أيًضا 
تصل إىل مرحلة ال تهتم فيها بالرومانسبة ما دام أن زوجها ال 

8 خرافات عن الزواج.. اكتشفي حقيقتها

أصبحنا  احلديث  العصر  أيقونة  الذكي  اهلاتف  أصبح  أن  بعد 
من  مبجموعة  استبداهلا  مت  األزواج  بني  احملادثات  أن  نالحظ 
جتاهل  بات  حتى  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أو  التطبيقات 
النصف اآلخر والرتكيز على اهلاتف الذكي ممارسة شائعة جدًا 

بني الشريكني.

غري أن هؤالء األزواج مل يالحظوا بأن اهلواتف الذكية جعلتهم 
بينهم  اإلعجاب  وحلظات  الراهنة  باللحظة  اإلحساس  يفقدون 
احلقيقية  اللحظات  عن  انتباههم  صرفت  هواتفهم  ألن  وذلك 
لالهتمام بالتواجد على مواقع التواصل حتى يف أكثر األوقات 
محيميًة بينهم؛ كاستخدامها يف منتصف حمادثة مهمة، أو أثناء 
العالقات  لفتور  أدى  الذي  األمر  السرير،  يف  وحتى  الوجبات 

وحصول فجوة بني األزواج.

»آكت«  مركز  عام  مدير  مع  تواصل  نت«  »سيدتي  جملة 
لالستشارات النفسية، والاليف كوتش واملختص يف العالقات 
خطوات  ثالث  عن  خيربنا  حتى  خان  تركي  والرتبية  الزوجية 
مع شريك  التواصل  فعالية  من  تزيد  النقال  اهلاتف  الستخدام 

احلياة.
بنّي »خان« أن أهم األمور اليت حيتاجها األزواج لبناء عالقة فّعالة 
فيما بينهم هو »التواصل الفعال«، ويقصد به التواصل برتكيز 
بدون تشتيت للذهن فذلك هو مفتاح التفاهم واالنسجام، فمن 
أعظم اهلدايا اليت ميكن لآلباء أن يقدموها ألبنائهم هي العالقة 

اجليدة فيما بينهم.
وأضاف: »ال خيتلف إثنان على أهمية وسائل التواصل واهلواتف 
النقالة يف حياتنا اليومية ومن املؤكد أنه ليس لنا غنى عنها، 
ولكن هناك أوقات بسيطة لو استطعنا أن نبتعد فيها عن هواتفنا 
املشكالت  من  كثريًا  لتفادينا  الزوجية  للعالقة  تقديرًا  الذكية 

وزعزعة العالقات الناجتة عن ضعف التواصل بني األزواج«.

وهذه األوقات هي:

3 خطوات يف استخدام املوبايل للتواصل مع زوجك

يعطي أي أهمية لرومانسيتها.

خرافة: جيعل الناس يشعرون بالسعادة
احلقيقة: الزواج يبدأ بأحاسيس مجيلة يشعر بها الزوجان فرتة 
هذه  حتى  ولكن  السعادة،  يسمونه  رمبا  وهذا  الوقت،  من 
الناس  بني  فالتعايش  طوياًل؛  تستمر  ال  اجلميلة  األحاسيس 
يعترب أمًرا صعًبا للغاية، فتصوروا شخصني حتت سقف واحد من 
املفروض -حسب اخلرافة رقم 2- أن يقضيا العمر مًعا إىل األبد 
كيف سيصبحان بعد فرتة وخباصة عند ظهور أول مشكلة؟ عندما 
يبدأ الزوجان بإجناب األوالد تكثر املسؤوليات، وتتأزم األوضاع 
املالية، فكيف ميكن أن تكون هناك سعادة ما دام أن معظم 
الشعور  وينزعجون من جمرد  املسؤوليات  يتهربون من  الناس 

بوجود مسؤوليات؟!

خرافة: املشكالت تغيب بوجود احلب
احلقيقة: احلب بني الزوج والزوجة ال يعين أنه لن تكون هناك 
مشكالت، إذا كان احلب جينب حدوث املشكالت لكانت احلياة 
أي  للحب،  االفتقار  يعين  ال  الزواج  أيًضا يف  الصراع  مثالية. 
أنه إن ُوجد أو مل يوجد يف العالقة الزوجية فإنه ستكون هناك 

مشكالت وصراعات.
خرافة: الشريك جيب أن يعرف احتياجات الشريك اآلخر

احلقيقة: هذه خرافة كبرية؛ ألنه ال يستطيع أحد أن يعلم ما يدور 
يف أذهان اآلخرين. وحيدث هذا يف العالقة احلميمة، وخباصة 
من طرف النساء؛ فاملرأة ال تتحدث عن تصوراتها احلميمية مع 
يبقني  النساء  فإن  ولذلك  ذلك.  هو  خيمن  أن  وتريد  زوجها، 
بعيدات أحياًنا عن متعة العالقة احلميمة بسبب اخلجل من احلديث 
املرأة  تريده  ما  إىل  كثرًيا  ينتبهون  ال  والرجال  رغباتهن،  عن 
ترغبه؛ فتخمني  ما  حول  معه  إذا حتدثت  إال  رغبته،  إشباع  بعد 

احتياجات اآلخر يعترب خرافة أيًضا.

• وقت الوجبات اليومية
من أهم األوقات يف احلياة اليومية هو الوقت الذي تلتف فيه 
األسرة حول مائدة الطعام، فيجب عدم السماح ألي شيء بتعكري 
هذه اللحظة من رسالة نصية أو مكاملة هاتفية، فهذا اجلو املريح 
يعمل على تقوية األواصر بني الزوجني والتئام أعضاء العائلة 

والضحك معًا على جمريات اليوم أثناء تناول وجبة مغذية.

• وقت اخلروج سويًا
فيه  خيرج  األسبوع  يف  واحد  يوم  ختصيص  يتم  بأن  وذلك 
الشريكني بدون هواتف نقالة أو بدون إتصال بشبكة األنرتنت، 

ويكون استخدام اجلوال فقط للرد على املكاملات املهمة، وذلك 
البناء وتقريب  التواصل  اخلروج هي  األساسية من  الغاية  ألن 

األزواج من بعضهم.

• وقت النوم
قبل النوم بنصف ساعة جيب االنقطاع عن التكنولوجيا والتوقف 
اللحظات  فتلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب  االتصال  عن 
فهي  الشريكني،  بني  أهمية  اللحظات  أكثر  هي  النوم  قبل 
وقت مناسب لالسرتخاء وتقوية الروابط والشعور حبب وحنان 

الشريك.
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شركة أوبر للنقل وشركة واميو 
للقيادة الذاتية يسويان خالفهما

توصلت شركة أوبر وشركة واميو إىل اتفاق بشأن املزاعم بأن أوبر 
سرقت أسرارا جتارية من واميو املختصة يف القيادة الذاتية.

وينص االتفاق بني الشركتني على أن تتنازل أوبر عن %0.34 
من أسهمها لصاحل واميو بقيمة تقدر بـ 245 دوالر أي 177 مليون 

جنيه أسرتليين. 

ووافقت أوبر أيضا على السماح لشركة واميو باستخدام تكنولوجيا 
الذاتية بالرغم من أن واميو تؤكد أنها مل تستخدمها من  القيادة 

قبل.

وعرب كبري املديرين التنفيذيني لشركة أوبر، دارا خوسروشاهي، عن 
»أسفه« بشأن الطريقة اليت تعاملت بها شركته مع هذه القضية. 

على  نتفق  لن  أننا  من  »بالرغم  واميو  خماطبا  بيان  يف  وأضاف 
كل شيء مطروح، فإننا نتفق على أن استحواذ أوبر على شركة 
»أوتو«، وهي شركة أمريكية خمتصة يف تكنولوجيا القيادة الذاتية، 

كان ميكن وينبغي أن يتم التعامل معه بشكل خمتلف«.
غوغل  شركة  يف  يعمل  كان  الذي  ليفاندوسكي  أنتوني  وشارك 
يف إنشاء شركة أوتو املختصة يف تصنيع شاحنات تعمل بالقيادة 

الذاتية. 
عام  يف  دوالر  مليون   650 مقابل  أوتو  على  أوبر  واستحوذت 

.2016

أيام من عرض  أربعة  بعد  وأوتو  أوبر  التسوية بني  اتفاق  ويأتي 
اخلالف على أنظار احملكمة إذ اُتهم كبري املديرين السابق يف أوبر، 

ترافيس كالنيك، مبحاولة سرقة األسرار التجارية لواميو.

م كالنيك بتدبري خطة لسرقة أكثر من 1400 ملف سري من  واُتهِّ
شركة واميو عندما كانت الشركة جزءا من شركة غوغل العمالقة. 

وتسيطر اآلن شركة غوغل األم على شركة ألفابيت.

أوبر أخفت اخرتاقا للماليني من عمالئها

مدير »أوبر« يبتعد عن منصبه

نقابة عمالية بريطانية حتذر: أوبر خطر على السالمة العامة

أوبر »شركة نقل وليست جمرد خدمة رقمية«

وقال متحدث باسم واميو: »حنن ملتزمون بالعمل مع أوبر لضمان 
أن تطور كل شركة التكنولوجيا اخلاصة بها«.

وأضاف املتحدث قائال »هذا يشمل اتفاقا يقضي بأن أي معلومات 
سرية لواميو ال تدمج يف جمموعة التكنولوجيا املتقدمة ألوبر سواء 

كانت معدات ثقيلة أو برجميات«.

كشفت الشركة األملانية لصناعة السيارات فولكسفاغن عن النموذج 
األولي لسيارة صالون فاخرة أطلقت عليها اسم »آي دي فيزيون« 

تعتمد على نظامي الدفع الكهربائي والقيادة اآللية 
وعرضت الشركة خالل معرض جنيف الدولي للسيارات الذي تتواصل 
فعالياته حتى 18 آذار اجلاري سيارة اختبارية تنقل سباق مصنعي 
الشركة  مرحلة جديدة حيث ذهبت  إىل  عدة جبهات  السيارة على 
يف رهانها على هذه السيارة إىل التخلي نهائيا عن عجلة القيادة 

واملكابح لتؤكد أن التحكم بها سيتم بطريقة ذاتية بالكامل.
وأكدت فولكسفاغن أنها ختطط إلنتاج السيارة االختبارية اجلديدة 
موضحة   2022 حبلول  األسواق  طرحها يف  تستهدف  وأنها  جتاريا 
أنها جتاوزت يف السيارة أهم عقبات انتشار السيارات الكهربائية 
والسيما مدى السري احملدود قبل احلاجة إىل إعادة الشحن حيث 
رفعت ذلك السقف إىل مستويات قياسية غري مسبوقة تصل إىل 
665 كيلومرتا وذلك من خالل سعة البطارية الكبرية اليت تصل إىل 

111 كيلوواط ساعي واملزودة خباصية الشحن السريع.
وبينت الشركة أن النموذج االختباري يعتمد على حمركني كهربائيني 
ما يعادل 306 حصان حبيث متكنها تلك  أي  بقوة 225 كيلوواط 
القوة من الوصول إىل سرعة قصوى تبلغ 180 كيلومرتا يف الساعة 
الفتة إىل أنها ستضم أقصى احللقات التكنولوجية اليت ستمكنها 
من التفاعل مع املستخدم واالرتباط بكل أجهزته الذكية والسيما 
جلهة تعرفها على مستخدميها من خالل خاصية التعرف على الوجوه 

لتقوم بضبط املقاعد باملستويات اليت يفضلونها.
وحبسب حمللني تضمنت السيارة الذكية الكثري من النقالت النوعية 
اليت ميكن أن تشعل سباق الشركات املصنعة الكربى حنو رفع سقف 
مزايا سيارات املستقبل يف ظل سباق شركات صناعة السيارات 
الذي يضم شركات التكنولوجيا مثل أبل وغوغل اليت جتري من فرتة 
طويلة اختبارات واسعة يف شوارع الكثري من دول العامل استعدادا 

لعصر جديد.
القانونية  التشريعات  لوضع  أيضا  احلكومية  السلطات  وتتسابق 
التحذيرات من  بينما تتصاعد  الذكية  السيارات  للتعامل مع عصر 
التداعيات اجلانبية وخاصة فقدان أعداد هائلة من الوظائف إذ تعد 

قيادة السيارات من أوسع الوظائف يف العامل.

فولكسفاغن تتخلى عن عجلة 
القيادة واملكابح حبلول 2022

مع  جنب  إىل  جنبا  الليزر  تكنولوجيا  تطوير  على  الباحثون  يعمل 
مما  الزوايا،  وراء  املخبأة  لألجسام  صور  خلق  بإمكانها  خوارزمية 

جيعل السيارات ذاتية القيادة ترى »املخاطر قبل وقوعها«.

وميكن استخدام هذا النظام أيضا للرؤية من خالل أوراق األشجار 
من السماء، أو إعطاء فرق اإلنقاذ القدرة على العثور على األشخاص 

احملاصرين خلف اجلدران واألنقاض.
وقال املعد املشارك يف البحث الذي أجراه علماء ستانفورد على 
موقع اجلامعة، الدكتور ماثيو أوتول: هناك فكرة قدمية تقول إنه 
ال ميكن تصوير األجسام ما مل تكن مرئية مباشرة للكامريا، لكننا 

توصلنا إىل طريقة لاللتفاف على هذه احلواجز«.
أداة  وهي   ،»LiDAR« مثل  لتقنيات  الــجديد  النظام  ويستند 
نبضات  إرسال  طريق  عن  األثرية،  اخلرائط  رسم  يف  مستخدمة 
ليزرية حنو السطح وقياس الوقت الذي يستغرقها الضوء لينعكس، 
املتوقع،  للهيكل  األبعاد  بناء منوذج ثالثي  العلماء يف  ما يساعد 
لكن التكنولوجيا اجلديدة ميكنها فعل ما هو أكثر بتصوير ما حول 

الزوايا.
املرئية  البنفسجية  فوق  األشعة  على   »LiDAR« تقنية  وتعتمد 
بالقرب من األشعة حتت احلمراء، واليت عن طريقها ميكن التقاط 
صور مجيع األجسام، مبا يف ذلك الكائنات غري املعدنية والصخور 
ما  وهذا  اجلوي،  والغبار  واملطر  والغيوم،  الكيميائية  واملركبات 

يتيح بناء النموذج ثالثي األبعاد للجسم املختبئ.

ويوضح فريق البحث أنهم من أجل تطوير هذا النظام، يتم وضع 
الليزر جبانب كاشف »فوتون« أو »ضويء«، حساس للغاية، ميكن 
أن يسجل حتى جسيم واحد من الضوء، فيما ميكن شعاع الليزر من 

رسم املعامل املادية للجسم، مع دقة عالية جدا.

الطرقات،  على  لالستخدام  جاهزا  اجلديد  النظام  يكون  أن  وقبل 
سيكون هناك املزيد من العمل من قبل الباحثني من أجل ضمان 
تشغيله بشكل أفضل خاصة يف وضح النهار ومع األجسام املتحركة، 
مثل كرة تتدحرج أو طفل يلعب، كما يأمل الباحثون يف أن يتمكنوا 
من جعل اجلهاز قادرا على رصد هذه األجسام يف حلظات مبجرد 

اكتمال املسح الضوئي.

السيارات ذاتية القيادة ترى اخلطر 
املختبئ وراء الزوايا بفضل الليزر

رمسيًا  الستار  فرياري  كشفت 
معرض  يف  بيستا   488 عن 
جنيف للسيارات 2018 . وتأتي 
مبحرك  اجلديدة  بيستا   488
 3.9 سعة  معدل  مزدوج  تريبو 
 711 بقوة  سلندرات  بثمان  لرت 
 V8 حمرك  جيعله  ما  حصان، 
تاريخ فرياري،  قوة يف  األكثر 
 568 حاليا  الدوران  عزم  ويبلغ 
رطل-قدم، أي أعلى بـ 7 رطل-

قدم من 488 القياسية.
تتسارع السيارة من الصفر إىل 
ثانية   2.85 يف  كلم\س   100

فرياري 488 بيستا ظهرت

خلفي  جناح  اإليطالية  السيارات  أضافت صانعة 
جديد وفتحات هواء معدلة يف األمام وناشر هواء 

خلفي جريء.
التقنيات  بأحدث  اجلديدة  بيستا  كما حتظى 488 
اليت طورتها العالمة اإليطالية مؤخرا، مثل نظام 
تلقائيا  املكابح  بتعديل ضغط  يقوم  الذي   FDE
 Angle Control أثناء السري، باإلضافة إىل نظام
تعليق  ونظام  قياسي،  بشكل  اجلانيب  للتحكم   6
بالغ التطور يعتمد على التفاعل املرن بني سوائل 

خاصة وطاقة اجملال املغناطيسي.

ثانية، أي  فحسب، وإىل 200 كلم\س يف 7.6 
وتصل   ،720S مكالرين  من  ثانية   0.2 بـ  أسرع 
السرعة القصوى لبيستا إىل 340 كلم\س، بينما 
 1280 إىل  كيلوجرام  بتسعني  وزنها  اخنفض 

كيلوجرام فقط.
بطوالت  يف  الواسعة  خبربتها  استعانت  فرياري 
فرياري  حتدي  وسلسلة   FIA للتحمل  العامل 
احملرك يف  ذات  اخلارقة  السيارة  أداء  لتحسني 
السفلية  الدفع  قوة  ارتفعت  حيث  املنتصف، 
كما  القياسية،   488 بـ  مقارنة   %20 بـ  لبيستا 

خلوض  بورش  شركة  تستعد 
مغامرة جديدة بعيدا عن السيارات 
الرياضية الفارهة، حيث تعمل على 
بال  اختبارية  طائرة  سيارة  تصنيع 
طيار قد يتم حتويلها مستقباًل إىل 

تاكسي طائر إنتاجي.
بالتني  فون  ديتليف  وحسب 
تلك  فإن  بورش،  مبيعات  رئيس 
الوقت  من  كثريًا  اخلدمة ستختصر 
املواصالت  الناس  يقضيه  الذي 

األرضية.

مستوى  للركاب  اخلدمة  وستتيح 

 بورش تستعد للتاكسي الطائر

عودة إىل الواقع، فإن أول سيارة طائرة إنتاجية 
للسيارات  جنيف  معرض  يف  تدشينها  سيتم 
بتقدميها  ليربتي  شركة  ستقوم  واليت   ،2018
حبدود  بسعر  باألسواق  وتطرحها  الثالثاء  اليوم 

)1.5 مليون ريال(.  $400.000
وبناء على تصرحيات رئيس مبيعات بورش فان 
ملعرفة  اجلماهري  نبض  جس  ضمن  تأتي  اخلطوة 
إطالق  سيتم  منتج  هكذا  حول  األفعال  ردود 

نسخته االختبارية بكل األحوال يف وقت قريب.

حمدود من التحكم به بدون احلاجة لرخصة طريان، 
وذلك كون بعض وظائف املركبة الطائرة سيكون 

التحكم بها ذاتيًا.
كشفت  قد  كانت  بورش  مالكة  فاجن  فولكس 
معرض  يف  كونسيبشوال  الطائرة  السيارة  عن 
جنيف للسيارات 2017 واليت مت تطويرها بواسطة 
مسمى  حتت  إيرباص  مع  بالتعاون  إيتالديزاين 
 130 لقطع  كاٍف  كهربائي  طاقة  مبولد   Pop.Up

كيلومرت يف الشحنة الواحدة.
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وقعت غوغل عقد شراكة مع وزارة الدفاع األمريكية لعسكرة الذكاء 
االصطناعي وتقنيات التعلم اآللي، وبالتالي السيطرة على اخلوف 

.»Terminator« من سيناريو نهاية العامل على غرار فيلم

وتعمل غوغل سرا مع البنتاغون من أجل مساعدة أسطوله املكون 
واألمناط  والوجوه  الصور  على رصد  من 1100 طائرة دون طيار 
السلوكية، وختطط الشركة العمالقة يف جمال التكنولوجيا لتطوير 
طيار،  دون  الطائرات  لقطات  حتليل  بهدف  االصطناعي  الذكاء 
وذكرت وكالة أنباء »The Intercept«، الثالثاء 6 مارس، أن اهلدف 
)أو  مكننة  من خالل  القتالي  األداء  للشراكة هو حتسني  النهائي 
املقاتلني  مكان  حتديد  يف  القرار  صنع  عملية  اآللي(  التشغيل 

واستهدافهم.

وتأتي هذه الشراكة ضمن مشروع »Project Maven«، الذي انطلق 
بتاريخ 26 أبريل 2017، بهدف استخدام تقنيات متطورة قائمة على 

خوارزمية جملابهة تزايد »املنافسني واخلصوم«.

عملية  تسريع  هو  املشروع  هدف  فإن  البنتاغون،  ملذكرة  ووفقا 
القتال  حاالت  معا خالل  اآللي  والتعلم  الكبرية  البيانات  استخدام 
وتسريع عملية حتليل البيانات اليت مت مجعها. وقد وقع نائب وزير 

الدفاع السابق روبرت وورك على هذه املبادرة.

مع  بالعمل  غوغل  فيها  تقوم  اليت  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
البنتاغون، حيث أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة األم لغوغل 
لالبتكار  االستشاري  »اجمللس  ترأس  مشيت  إريك  »ألفابيت«، 

الدفاعي« DOD، حتت إدارة أوباما.

ويف املقابل أثار هذا املشروع غضب بعض موظفي غوغل بشأن 
 ،»Gizmodo« مشاركة التكنولوجيا مع اجليش، وفقا ملا ذكره موقع
يف حني قال آخرون إن املشروع يثري أسئلة أخالقية حول التعلم 

اآللي.

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة بلومربغ، إن غوغل تشارك تقنيات 
لـ«االستخدامات  اجليش  مع   ،»TensorFlow API« العالية  الربجمة 
للتعلم  العسكري  »االستخدام  أن  موضحة  فقط«،  اهلجومية  غري 
اآللي يثري بطبيعة احلال املخاوف، وحنن نناقش هذا املوضوع اهلام 

داخليا ومع األطراف األخرى«.

ختطط شركة يابانية لبناء أطول ناطحة سحاب خشبية يف العامل، 
على أن يتم اكتمال البناء عام 2041، وذلك لالحتفاء مبناسبة مرور 

350 عاما على تأسيس الشركة.

وقالت شركة سوميتومو فورسرتي، اليت تأسست عام 1691، إن 
عشرة يف املئة من تكوين الربج، الذي سيبلغ ارتفاعه 350 مرتا 
ويضم 70 طابقا، ستكون من الفوالذ، باإلضافة إىل 180 ألف مرت 

مكعب من اخلشب الطبيعي.

وسيضم املبنى حنو مثانية آالف وحدة سكنية، كما يضم أشجارا 
ونباتات وارفة يف شرفات يف كل طابق.

وقالت الشركة إن دعامات من الفوالذ املقوى على شكل أنبوب، 
ملواجهة االهتزازات، ستكون يف وسط مبنى الربج، بهدف محايته 

من الزالزل اليت تشهدها طوكيو بشكل متكرر.
كم سيتكلف الربج؟

ضعف  وهي  دوالر،  مليار   5.6 حنو  للربج  املتوقعة  التكلفة  تبلغ 
تكلفة برج تقليدي من نفس احلجم.

لكن شركة سوميتومو تقول إنها تتوقع اخنفاض تلك التكلفة، قبل 
التكنولوجي  التقدم  بسبب   ،2041 عام  يف  املقرر  البناء  اكتمال 

املتوقع.
هل هي فكرة جديدة؟

أقرت اليابان قانونا عام 2010، يطالب شركات البناء باستخدام 
ثالثة  عن  ارتفاعها  يقل  اليت  العامة،  املباني  بناء  يف  اخلشب 

طوابق.

كما أنها ليست فكرة جديدة على مستوى العامل أيضا.

وتوجد ناطحات سحاب خشبية يف أحناء العامل، ومنها مبنى إداري 
مصنوع من اخلشب من 18 طابقا، يف مدينة مينابوليس بالواليات 
املتحدة. وكذلك مبنى سكين للطالب بارتفاع 53 مرتا، يف مدينة 
سحاب  ناطحة  أطول  لقب  حاليا  حيمل  والذي  الكندية،  فانكوفر 

خشبية يف العامل.
صديق للبيئة

إذ  البيئة،  يف  كربونية  آثارا  والفوالذية  األمسنتية  املباني  ترتك 
)على  املئة  املئة ومخسة يف  مثانية يف  عن  مسؤولة  أنها  ُيعتقد 

التوالي(، من االنبعاثات الغازية على مستوى العامل.

يف املقابل، فإن اخلشب خيزن الكربون، بدال من ضخه يف الغالف 
اجلوي.

كما أن اليابان تتمتع مبساحات شاسعة من الغابات، تغطي ثلثي 
مساحتها اليابسة تقريبا.

حتديات قد تواجه ذلك املشروع

أهم تلك التحديات هي مدى مقاومة هذا املبين للنريان.

لكن اخلشب املصفح املتشابك، وهي مادة للبناء تسمى اختصارا 
تكون  لكي  أكثر شيوعا، مصممة  اآلن  وتصبح  تي«  إل  »سي  بـ 
استقرارا،  أكثر  بنيتها  تبقى  الصلب،  وخبالف  للنريان.  مقاومة 

حينما تتعرض لدرجة حرارة مرتفعة.

غري  فمن  لذلك،  جدا.  مكلف  أمر  خشبية  سحاب  ناطحة  بناء  لكن 
املرجح أن ترى تلك الناطحات قد ظهرت بالقرب من مكان سكنك 

يف القريب العاجل.

شركة يابانية ختطط لبناء أطول 
ناطحة سحاب خشبية يف العامل

شراكة بني غوغل والبنتاغون 
لـ«عسكرة« الذكاء االصطناعي

تعترب خرائط غوغل واحدة من اخلدمات األكثر شعبية واليت ميكن 
االعتماد عليها، ولكنها ال ختلو من بعض األخطاء، وإحدى الشكاوى 
أفضل  بشكل  تعمل  خرائطها  أن  غوغل  تواجهها  اليت  الرئيسية 
أمر ال منتلكه دائًما، وحلسن  مع اتصال بيانات قوي فقط، وهو 
احلظ ميكن استخدام خرائط غوغل يف وضع عدم االتصال، ولكن 
اإلجراءات  بعض  بدون  اجلدوى  عدمية  تصبح  الرائعة  امليزة  هذه 

الوقائية.
كيفية الوصول إىل خرائط جوجل بال اتصال باإلنرتنت

سوف حتتاج إىل تنزيل منطقة اخلريطة قبل أن تتمكن من االستفادة 
عندما  نعنيه  ما  االتصال، وهذا  عدم  خرائط غوغل يف وضع  من 

نقول أن األمور جيب أن تتم بشكل استباقي.
وكن على علم بأنك حتتاج إىل مساحة ختزين كبرية حلفظ اخلرائط 
قد تصل إىل 1.5 غيغابايت، كما ميكنك تنزيل بيانات اخلرائط على 
القائمة  إىل  الذهاب  طريق  عن  وذلك   SSD خارجية  ذاكرة  بطاقة 
عليك  بعدها  باإلنرتنت،  متصلة  غري  مناطق  باختيار  قم  ثم  أواًل، 
اختيار  ميكنك  بعدها  التخزين،  تفضيالت  ثم  اإلعدادات،  اختيار 
احلفظ يف بطاقة ذاكرة خارجية بداًل من اجلهاز، ومن املهم أيًضا 
مالحظة انتهاء صالحية هذه اخلرائط بعد 30 يوًما، ويعود ذلك إىل 

تغيري العامل بشكل كبري يومًيا.

كانت هذه األمور تشكل مشكلة كبرية قبل ظهور حتديثات اخلرائط 
التلقائية، ما عليك سوى االنتقال إىل إعدادات التطبيق، ثم قم 
حيث  التلقائية،  التحديثات  بتنشيط  قم  و   Offline Maps باختيار 
باإلنرتنت باستمرار  سيضمن لك ذلك حتديث اخلرائط بال اتصال 
عند انتهاء صالحيتها، وميكنك حتى اختيار أن يتم حتديثها فقط عند 

استخدام شبكة واي فاي.

ضع يف اعتبارك أيًضا أنه باستخدام وضع عدم االتصال لن حتصل 
اتصال  بال  اخلرائط  أن  حيث  غوغل،  خرائط  تقدمه  ما  كل  على 
املشي  واجتاهات  الدراجات  طرق  مثل  معلومات  على  حتتوي  لن 

وتفاصيل النقل العام.

كيفية ختزين اخلرائط بال اتصال باإلنرتنت
افتح تطبيق خرائط غوغل.

احبث عن املنطقة أو املوقع الذي تريد تنزيله.

إذا كنت قد حبثت عن مكان حمدد، فيجب أن يظهر الشريط الذي 
حيمل االسم يف اجلزء السفلي، وإذا مل يكن األمر كذلك، ما عليك 
سوى الضغط مع االستمرار يف مكان ما يف اخلريطة إلظهار القسم، 

اضغط عليها لعرض املزيد من اخليارات.
اضغط على تنزيل.

أو  التنزيل أكرب  التكبري والتصغري، مما جيعل مساحة  ميكنك اآلن 
أصغر.

اليمنى  الزاوية  يف  تنزيل  الزر  على  اضغط  اختيارك،  إجراء  بعد 
السفلى.

مبجرد تنزيل اخلرائط اليت تريد، ميكنك التنقل والبحث عن االجتاهات 
كما تفعل عند االتصال باإلنرتنت.

 طريقة استخدام خرائط غوغل 
بال اتصال باإلنرتنت

البعض  بعضهما  عن  سائلني  لفصل  مذهلة  تقنية  علماء  ابتكر 
باستخدام الليزر، وميكن أن يكون هلذا االخرتاق العلمي تطبيقات 

عديدة متقدمة.

وميكن أن يساعد هذا االكتشاف يف تطبيق استخدام التقنية يف 
إنتاج أجهزة الكمبيوتر واهلواتف، واألدوية والدهانات واملصابيح 

الكهربائية واخلاليا الشمسية، ما جيعلها أرخص بكثري.

ضمن  الستخدامها  البلورات  إنتاج  على  املنتجات  هذه  وتعتمد 
التكنولوجيا. ولكن ليس من املمكن السيطرة على عملية التبلور، 

ما يزيد من املشاكل املتعلقة بالتصنيع.

ولكن يستخدم النهج اجلديد الليزر للسيطرة على التقلبات يف ما 
يسمى، النقطة احلرجة، ولتوجيه النظام حنو مرحلة فصل احلالة.

التقنية  هذه  بتصميم  قام  الذي  وين،  كالس  الربوفيسور  وقال 
مع  الشاي  من  فنجان  وجود  حالة  تشبه  العلمية  »إن  وتطويرها: 
األمر  يبدو  وقد  احلليب،  المتصاص  الليزر  استخدام  ثم  احلليب، 

بديهيا، ولكن حيدث كل شيء ضمن قوانني الفيزياء«.
بدوره يؤكد فينلي والتون، الذي قام بالعمل: »هذه هي اخلطوات 

 اخرتاق علمي.. فصل سائلني باستخدام الليزر

األوىل حنو فهم كامل الدور، الذي تلعبه التقلبات احلرجة يف تنوي 
)عملية تشكل بنية جديدة( الكريستال، وهدفنا هو السيطرة الكاملة 

على الّتنوي، مبا يف ذلك نوع الكريستال الذي يتم إنتاجه«.

وُنشرت الورقة البحثية بعنوان: السيطرة على فصل احلالة والتنوي 
باستخدام إمكانات الليزر، يف جملة الطبيعة الكيميائية، بتمويل من 

جملس البحوث العلمية اهلندسية والفيزيائية.



Page 31صفحة 31     

السلطة تندد خبطة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املمكن تنفيذ مشاريع عدة من دون مساعدة السلطة الفلسطينية، 
وإن كان اهلدف هو إشراكها يف نهاية األمر يف العملية املتعددة 
األطراف، مضيفًا أن »إصالح الوضع يف غزة ضروري للتوصل إىل 

اتفاق سالم«.
سر  أمني  قال  االجتماع،  على  الفلسطيين  الفعل  رد  إطار  ويف 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير صائب عريقات، إنه »حماولة إلجياد 
قيادة بديلة للشعب الفلسطيين« متهيدًا لتمرير »صفقة القرن«، 
موضحًا: »ما حدث يف البيت األبيض هو حديث عن دولة غزة«، 
اللقاء  يف  املشاركة  رفضت  الفلسطينية  القيادة  أن  إىل  مشريًا 
ملعرفتها باهلدف من ورائه. وأضاف أن مشروع ترامب يقوم على 
من  الضفة،  من  وأجزاء  غزة  قطاع  الفلسطينية يف  الدولة  حصر 
األمريكي  االهتمام  أن ذلك يفسر سر  القدس، مشريًا إىل  دون 

بقطاع غزة.
وأكد أن »ترامب و)رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني( نتانياهو 
القدس من  إخراج  الفلسطينية عرب  القضية  يقومان اآلن بتصفية 
أي حل، وضم املستوطنات الكربى، واحلديث عن ضرورة اختيار 
»عدم  وقال:  املقدسة.  املدينة«  ضواحي  فلسطينية يف  عاصمة 
ذهابنا كان رسالة قوية بأننا ضد هذه اخلطط الرامية إىل تصفية 

القضية وخلق قيادة بديلة«.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة يف غزة أن عباس »رفض رفضًا 
قراءة  »رفض جمرد  كما  واشنطن«،  اجتماع  املشاركة يف  قاطعًا 
الدعوة اليت وجهتها إدارة ترامب للسلطة عرب رئيس هيئة الشؤون 

املدنية، عضو اللجنة املركزية حلركة فتح حسني الشيخ«.
اإلدارة  ملقارعة  »التفّرغ  فرتة  منذ  قرر  عباس  أن  وأوضحت   
بالقدس  االعرتاف  يوم   100 قبل  ترامب  قرار  عقب  األمريكية« 
الشهر  منتصف  إليها  بالده  سفارة  ونقل  إلسرائيل«،  »عاصمة 

املقبل تزامنًا مع نكبة فلسطني عام 1948.
أبلغ  أخريًا،  اإلعياء  عليه  بدا  الذي  عباس،  أن  املصادر  وأضافت 
أنه »خيوض اآلن  قيادات فلسطينية من فصائل منظمة التحرير، 
إىل  إسرائيل  مع  املعركة  ويؤجل  املتحدة،  الواليات  مع  معركة 
بأن  »قناعة  الفلسطيين  الرئيس  لدى  أن  إىل  وأشارت  حني«. 
اإلدارة األمريكية سرتد على كل اخلطوات والقرارات« اليت اختذها، 
وأهمها مقاطعة إدارته وعدم التعاطي مع أي مشاريع أو اقرتاحات 
منها، ورفض »صفقة القرن«. ولفتت إىل أن عباس يتوقع أن 
املرحلة  هذه  الفلسطينية يف  السلطة  إنهاء  إىل  اإلدارة  »تسعى 

األكثر خطورة«.
يف  الداخلي  األمن  لقوى  العام  املدير  أعلن  متصل،  سياق  يف 
قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم أمس أن األجهزة األمنية التابعة 
لوزارة الداخلية اليت تديرها حركة »محاس« يف القطاع »أمسكت 
طرف خيط قوي« يف قضية استهداف موكب احلمد اهلل، ورئيس 
غزة  زيارتهما  أثناء  فرج،  اللواء  الفلسطينية  العامة  االستخبارات 

االربعاء املاضي.
من  التعاون  هو  اآلن  ينقص  »ما  مقتضب:  تصريح  يف  وقال 
اجلهات املختصة لكشف املالبسات«، مشددًا على أن »املستفيد 
الوحيد من احلادث هو االحتالل اإلسرائيلي الذي يهدف إىل إعاقة 
إن  قال  املسؤولية،  حتميله  إىل  إشارة  ويف  املصاحلة«.  ملف 
وزارة الداخلية يف غزة »املسؤولة املباشرة عن محاية الشخصيات 
القادمة للقطاع«، مضيفًا أن »الباب مفتوح ألي جهة للمشاركة يف 
التحقيقات اخلاصة حبادث التفجري«، ومؤكدًا قيام قوى األمن بـ 

»عمليات اعتقال ودهم عدة منذ أول من أمس )االربعاء(«.

لندن تفرض حزمة عقوبات ..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

»حربًا ديبلوماسية  الربيطانية ترييزا ماي  الوزراء  أعلنت رئيسة 
ودعت  الثنائية،  االتصاالت  ومّجدت  موسكو،  على  اقتصادية«   -
جملس األمن إىل جلسة طارئة إلطالعه على مالبسات حماولة اغتيال 
وابنته يف  السابق سريغي سكريبال  الروسي  املزدوج«  »العميل 

إنكلرتا، واليت اتهمت موسكو بتنفيذها.
املواجهة«،  »اختارت  بريطانيا  أن  اعتربت روسيا   يف املقابل، 
موسكو  رّد  أن  روسي  ديبلوماسي  وأبلغ  سريعًا.  ردًا  متعهدة 

»سيكون متكافئًا ورمبا أكرب«.
»نوفيتشوك«،  بغاز  ُأصيبا  وابنته  سكريبال  إن  ماي  وقالت 
احلقبة  اىل  يعود  العسكرية  ألغراض  خمصص  أعصاب  غاز  وهو 
عن  مسؤولة  كانت  إن  توضيح  روسيا  من  وطلبت  السوفياتية. 
اهلجوم، أم فقدت سيطرتها على خمزونات من هذه املادة الشديدة 

اخلطورة. 
وأضافت أمام جملس العموم )الربملان( الربيطاني: »ليست هناك 
نتيجة أخرى سوى أن الدولة الروسية مسؤولة عن حماولة اغتيال 
من  للقوة  مشروع  غري  استخدامًا  يشكل  هذا  وابنته(.  )سكريبال 

الدولة الروسية ضد بريطانيا«.
 وتابعت يف إشارة اىل الروس: »رّدهم ينّم عن استخفاف تام 
جبسامة هذه األحداث. تعاملوا مع استخدام غاز أعصاب خمصص 

ألغراض عسكرية يف أوروبا، باستهزاء واحتقار وحتٍد«.
الربيطاني  القومي  األمن  جمللس  اجتماعًا  ترؤسها  بعد  وزادت 
»كوبرا«: »ستطرد اململكة املتحدة 23 ديبلوماسيًا روسيًا، مبوجب 
اتفاق فيينا، ُعِرفوا بأنهم ضباط استخبارات سّريون. هذه أضخم 
عملية طرد ديبلوماسيني من لندن منذ 30 عامًا، وستقّلص قدرة 

موسكو يف بريطانيا لسنوات«. وأمهلتهم أسبوعًا ملغادرة بريطانيا، 
علمًا أن ملوسكو 59 ديبلوماسيًا يف بريطانيا. 

وأضافت: »سنجّمد أصواًل للدولة الروسية، إذا حصلنا على أدلة 
أو سكان يف  أو ممتلكاتهم  مواطنني  حياة  تهدد  قد  بأنها  تفيد 

بريطانيا«. 
بريطانيا  بني  البارزة  الثنائية  االتصاالت  كل  »جتميد  وأعلنت 
وروسيا«، موضحة أن ذلك يشمل »سحب الدعوة املوجهة اىل وزير 
اخلارجية )الروسي سريغي الفروف( لزيارة« لندن، مشرية اىل أن 
»أيًا من أفراد العائلة املالكة أو الوزراء لن حيضروا كأس العامل« 

لكرة القدم اليت تستضيفها روسيا الصيف املقبل.
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  اىل  رسالة  ماي  ووّجهت 
غوترييش ورئاسة جملس األمن طالبة جلسة طارئة للمجلس، عقدها 
عن  املسؤولني  جلب  على  »مصممة  بريطانيا  أن  ومؤكدة  أمس، 

اجلرمية اىل احملاسبة، عماًل حبكم القانون«.
ليتفننكو يف  ألكسندر  السابق  الروسي  العميل  مبقتل  وذّكرت 
لندن، مسمومًا بالبولونيوم-210 عام 2006، وما تاله من طرد 4 
الروسي  الرئيس  لـ«نهج«  أسف  معربة عن  ديبلوماسيني روس، 

فالدميري بوتني.
حتذير دولي من

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
»معارك طاحنة« سيشهدها  املتحدة من  األمم  على وقع حتذير 
العام الثامن من األزمة السورية، وتبدو الغوطة الشرقية لدمشق 
ُتعاود عجلة املؤمترات  البالد مسرحًا متواصاًل هلا،  وعفرين مشال 
الدولية دورانها بعقد اجتماع الدول الضامنة يف آستانة اليوم، يف 

أمريكي متصاعد يف امللف السوري. ظل توّتر روسي– 
أن  إنغالند  يان  املتحدة يف شأن سورية  األمم  ورأى مستشار 
األزمة السورية قد تشهد »معارك طاحنة« يف عامها الثامن، حتى 
سلسلة  يف  األحدث  احللقة  الشرقية  الغوطة  يف  القتال  بدا  إن 

»معارك النهاية«. 
واعترب أن الوقت مل يُفت لتجنب إراقة الدماء يف إدلب ودرعا 
بأن ينجح  املتحدة  األمم  أمل  وعفرين عرب املفاوضات، معربًا عن 
من  احلد  يف  السورية  املستشفيات  إلحداثيات  جديد  تنبيه  نظام 

الضربات اجلوية على املنشآت الطبية.
الرتكي  اعترب وزير اخلارجية  السياسية،   وعلى خّط االتصاالت 
مولود جاويش أوغلو يف مؤمتر صحايف مع نظريه الروسي سريغي 
الفروف، أن لقاءاته يف موسكو حتمل أهمية قصوى بالنسبة إىل 

قمة سوتشي الثالثية )تركيا وروسيا وإيران( ومسار آستانة.
اجملتمع  انتباه  ستلفت  املتحدة  »الواليات  إن  الفروف  وقال 
صفوف  يف  واخلسائر  والضحايا  السكان  معاناة  إىل  الدولي 
من  القوة  الستعمال  ذريعة  ذلك  وستستخدم  األبرياء،  املدنيني 
»حذرنا  وأضاف:  دمشق«.  ضد  ذلك  مبا يف  األمريكي،  التحالف 
الواليات املتحدة بشدة من خالل مجيع القنوات... ونأمل بأال تنفذ 

هذه املخططات غري املسؤولة«.
إىل ذلك، أعرب ديبلوماسيون يف األمم املتحدة عن خشيتهم من 
أن يؤدي استخدام حق النقض )فيتو( جمددًا العرتاض مشروعي 
النار يف  لوقف  بهما واشنطن  تقدمت  األمن  أمام جملس  قرارين 
الغوطة والتحقيق يف استخدام الكيماوي، إىل شّن واشنطن غارات 

على مواقع للنظام السوري.
وحتدث الديبلوماسيون عن أن واشنطن تعطي إشارات واضحة 
أنها تدرس عماًل عسكريًا يف سورية، فيما قال ديبلوماسي  إىل 
إن »الروس يشعرون بالضغوط، وخيشون أن يتدخل األمريكيون 
آخر يف  ديبلوماسي  وأشار  أقوى«.  شكل  سورية يف  جمددًا يف 
الرابع من نيسان  اجمللس إىل أن ذكرى هجوم خان شيخون يف 

)أبريل( املقبل، قد تكون موعدًا مواتيًا لضربة أمريكية.

»روما 2« تظاهرة..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األزمات  من  عدد  ويف  السورية  باحلرب  التدخل  اهلل« يف  »حزب 
العربية. وشدد احلريري على التزام قرارات جملس األمن، ال سيما 
»القرارين 1701 و2372 اللذين حيضان اجملتمع الدولي على دعم 
قواتنا املسلحة«. وأشار إىل أن »استمرار استتباب األمن يف لبنان 
رغم  على  أنه  معتربًا  املنطقة«،  يف  األمن  الستتباب  ضمان  هو 
أن احلدود اجلنوبية هي »األكثر هدوءًا يف الشرق األوسط تبقى 

إسرائيل التهديد الرئيسي للبنان«.
وكان الفتًا حديث احلريري عن »أهمية اخنراط مزيد من النساء يف 
القوى األمنية«، وتعهده »تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان«.

أجنلينو  اإليطالي  اخلارجية  وزير  الكالم  إىل  احلريري  وسبق 
املستقطبة،  الفصائل  منطق  مواجهة  »هدفنا  قال:  الذي  ألفانو 
واأليديولوجيات اخلالفية، وتعزيز فضائل احلوار والوساطة. ونعيد 
وأضاف:  اللبنانية«.  للمؤسسات  دعم ممكن  أقوى  على  التشديد 
»سنعمل ليس فقط للمراقبة الفعالة للحدود، ولكن أيضًا إلعطاء 
املواطنني اللبنانيني الشعور باألمن والثقة باملؤسسات. هذا يعين 
أيضًا تعزيز قوات األمن واملؤسسات العاملة يف لبنان وجعل هذا 
البلد يف منأى من تأثري عدوانية اجلهات الفاعلة غري احلكومية، وعن 

األزمات اإلقليمية«.
ودعا غوترييش يف افتتاح املؤمتر ثم يف مؤمتر صحايف، اجملتمع 
أمنه  على  احلفاظ  ألن  لبنان  مع  التضامن  »إظهار  إىل  الدولي 
الدعم  »جمموعة  اىل  احلاجة  عن  وحتدث  وللمنطقة«.  له  ضروري 
الدولية للبنان«، مشريًا إىل أنها »أكدت يف كانون األول )ديسمرب( 
املاضي يف باريس إن القوات املسلحة اللبنانية هي القوة املسلحة 

الوحيدة الشرعية يف لبنان، ودعت مجيع األطراف اللبنانيني إىل 
الدفاع  اسرتاتيجيا  حول  إمجاع  إىل  للتوصل  املناقشات  استئناف 
الوطين اليت أرى أنها تسري إىل أمام، واختاذ خطوات ملموسة حنو 
عدم التدخل يف النزاعات اخلارجية«. وأشار إىل »حسن الضيافة 
والدمار مع  العنف  الفارين من  السوريني  النازحني  اللبنانية جتاه 

انتشار اآلثار الدراماتيكية للنزاع السوري إىل ما وراء حدوده«.
ولفت إىل أن عددهم بات ثلث عدد السكان وإىل »التأثري اهلائل 
بسبب  املأسوية  األمنية  والتحديات  البلد وجمتمعه،  اقتصاد  على 
األزمة السورية اجملاورة«.  وقال: »يف الوقت الذي تشهد املنطقة 
االضطراب، ال يتحّمل لبنان أن ينجر إىل صراع مع جريانه، واحلفاظ 
على استقراره ووحدته أمر ضروري للبنان واملنطقة والعامل. حنن 

هنا اليوم للعمل معًا على هذا الفهم«.
ورأى أن »املؤسسات األمنية اللبنانية حققت مكاسب مهمة، يف 
تطهري املناطق احلدودية من املسلحني، وحصنت األمن على احلدود 
الشرقية واستعادت السيطرة على األراضي، ومل يكن من املمكن 
حتقيق هذه اإلجنازات من دون الدعم السخي من الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة وعدد من الشركاء«. والحظ »اخلطوات اإلجيابية 
اليت اختذت وتصرحيات الرئيس )ميشال( عون والرئيس احلريري 
االلتزام بسياسة  إىل  والدعوة  اللبناني  اجليش  أولوية  تؤكد  اليت 

النأي بالنفس«. 
التدرجيي  االنتشار  خالل  من  الدولة  سلطة  متدد  أن  على  وشدد 
للقوات املسلحة اللبنانية والسيطرة الفاعلة واملستدامة على منطقة 
عمليات »يونيفيل« ويف املياه اإلقليمية اللبنانية، عنصر أساسي 
يف حتقيق أهداف القرار 1701. ولتحقيق هذا اهلدف، فإن جتهيز 
القوات املسلحة اللبنانية وقوى األمن الداخلي وتدريبها على حنو 

جيد من املتطلبات األساسية«.
املسلحة  القوات  قدمتها  اليت  القدرات  تطوير  »خطة  بـ  ورحب 
اللبنانية واخلطة اإلسرتاتيجية األوىل لقوى األمن الداخلي«، معتربًا 

أنها »تظهر أن لبنان يسري يف االجتاه الصحيح«.
اجملتمع  دعم  قوة  لتأكيد  هو  »املؤمتر  أن  فأعلن  جنتيلوني  أما 
الدولي للبنان، تلك الدولة املهمة يف الشرق األوسط وعلى البحر 
كبري  ديين  بتنوع  حتفل  لكنها  صعوبات  واجهت  اليت  املتوسط، 
»التضامن  أن  واعترب  وآسيا«.  أوروبا  أمن  أهمية كبرية يف  وهلا 
املهم مع الشعب اللبناني، الذي أظهر تضامنًا استثنائيًا جتاه األزمة 
السورية والنازحني السوريني، يشكل أيضًا مسؤولية دولية لتقديم 
املساعدة للبنان لكي يتمكن من اإليفاء بالتزاماته واالستمرار يف 
عمله. وال بد أيضًا من احرتام سيادة أراضي لبنان كي يتمكن هذا 

البلد من احلفاظ على استقراره السياسي واالقتصادي«.
املؤمتر  قبل  له  املرافق  الوفد  وأعضاء يف  التقى  احلريري  وكان 
كاًل من جنتيلوني، مساعد وزير الدفاع السعودي حممد بن عبداهلل 
وليد  لبنان  لدى  السعودية  الديبلوماسية  البعثة  رئيس  العايش، 
الفرنسي جان إيف لودريان، ونائب وزير  خباري، وزير اخلارجية 
اخلارجية الروسي ألكسندر بوغدانوف الذي قال: »لدينا تعاون مثمر 
مع لبنان يف كل اجملاالت، مبا فيها تعزيز القدرات القتالية للجيش 
دائمًا املصاحل  وندعم  »النصرة«  و  »داعش«  ليتمكن من حماربة 

املشروعة ألصدقائنا يف لبنان«. )التفاصيل ص 4 و 5(
عون

البنك  العماد ميشال عون رئيس  اىل ذلك دعا رئيس اجلمهورية 
خالل  يف  شاكرابارتي،  سوما  والتنمية  االعمار  العادة  االوروبي 
استقباله امس االول اخلميس يف قصر بعبدا، اىل »املساهمة يف 
املشاريع اليت اعدها لبنان لتحسني قطاع اخلدمات العامة، ال سيما 
تأهيل شبكات الطرق واملرافئ ومطار رفيق احلريري الدولي، اضافة 
االهتمام  »ضرورة  اىل  واشار  والتعليمي«.  الطيب  القطاعني  اىل 
ايضا بقطاع الطاقة، ال سيما بعدما اطلق لبنان مؤخرا آلية التنقيب 

عن النفط والغاز يف مياهه االقليمية«.
واذ شدد الرئيس عون على »اهمية املؤمترات املقررة لدعم لبنان، 
اليت بدأ اوهلا اليوم يف روما لدعم اجليش والقوات املسلحة اللبنانية 
اللبناني يف باريس  والذي سيليه مؤمتر »سيدر« لدعم االقتصاد 
ومؤمتر بروكسل لالهتمام بالنازحني السوريني«، لفت اىل »العبء 
الذي تركته التداعيات االقتصادية واالجتماعية والرتبوية والصحية 

على الوضع العام يف لبنان«.
وشرح رئيس اجلمهورية لشاكرابارتي »ما حتقق حتى االن من مشاريع 
اصالحية يف لبنان وحماربة الفساد واقرار قانون املوازنة والرتكيز 
الريعي«، مربزا خصوصا  على االقتصاد املنتج بدال من االقتصاد 
»اهمية تطبيق قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، الذي 
البالد«،  يف  االقتصادية  النهوض  خطة  من  اساسيا  جزءا  يشكل 
داعيا البنك االوروبي العادة االعمار والتنمية اىل »زيادة استثماراته 
وحتفيز القطاع اخلاص على ذلك، اضافة اىل املساعدة يف حل ازمة 
االسكان، خصوصا ان اهلدف من القروض االسكانية هو مساعدة 
ذوي الدخل احملدود«. واكد »ستكون للبنان خطة اقتصادية جديدة 
ومقرتحات عملية تعرض على الدول واملنظمات املشاركة يف مؤمتر 

»سيدر«.
شاكرابارتي

يف  عون  الرئيس  لعبه  الذي  ب«الدور  اشاد  شاكرابارتي  وكان 
حتقيق املصاحلة الوطنية واداراته احلكيمة لشؤون البالد«، واضعا 
»امكانات البنك االوروبي العادة االعمار والتنمية ملساعدة لبنان يف 

تطبيق خطة النهوض االقتصادي«.
وابلغ شاكرابارتي الرئيس عون ان »البنك يف صدد تعزيز مكتبه 
بعد  اللبنانية، ال سيما  للدولة  لتقديم افضل اخلدمات  يف بريوت 
املعتمدة«،  االصالحات  اختذت يف سياق  اليت  املشجعة  االجراءات 

واصفا لبنان ب«اجلوهرة بني دول املنطقة«.

تتـمات

 2018 آذار   17 Saturday 17 March 2018الـسبت 
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 * 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

اإلنسان  يشعر  فعندما  جدا،  خطرية  العادة  هذه  البول:  -حبس 
كمية  من  التخلص  إىل  حباجة  اجلسم  يكون  التبول  يف  بالرغبة 
االمتناع عن ذلك حيدث  عند  حاجته، ولكن  الزائدة عن  املاء  من 
ارجتاع البول إىل حوض الكلى، مما يتسبب يف تكوين حصوات يف 
حوض الكلى، والتهاباتها، مما يؤدي إىل وجود اضطراب وظائف 

الكلى.
-عدم غسيل األيدي: أي عدوى بكتريية أو فريوسية، يكون سببها 
أو  األنف،  أو  الفم،  إىل  )األيدي(،  خالل  من  انتقاهلا  الرئيسي 
سواء  مستمر  بشكل  وتنظيفها  األيدي  غسل  لذلك جيب  العني، 
أن  إىل  االشارة  وجيب  املعقم،  بالغسول  أو  والصابون،  باملاء 
عند  وبالتالي  املختلفة،  األسطح  على  والبكترييا  اجلراثيم  تراكم 
مالمستها تنتقل إىل األيدي، وعند وضعها على األنف، أو العني، 
اجلسم  إىل  تنتقل  األيدي،  تنظيف  دون  الطعام  تناول  حتى  أو 

وتسبب مشاكل صحية متعددة.
-كتم العطس: كم مرة رغبت يف العطس، ولكن كتمتها؟.. إذا 
كانت إجابتك كثريا، فاحذر تكرار ذلك التصرف، فقد يتسبب يف 
متزق األنسجة الرخوة يف احللق بسبب الضغط الناجم عن العطس، 

وقد يؤدي أيًضا إىل متزق متددات األوعية الدموية يف الدماغ.
-عدم شرب املاء: جيب احلرص على شرب املاء بشكل مستمر، 
الشعور يكشف  بالعطش، ألن ذلك  الشعور  االنتظار حتى  وعدم 
أن اجلسم كان حباجة إىل املاء من ساعتني، مما ينذر بالتعرض 
من  كبرية  كميات  وفقدان  الشديد،  التعرق  مع  خاصة  للجفاف، 

السوائل سواء عن طريق التبول أو القيء أو اإلسهال.
التخلص  ويتم  الغازات،  األمعاء بعض  يوجد يف  الغازات:  -كتم 
منها بطريقة غري شعورية، ولكن تراكمها يف البطن، يتسبب يف 
منها  يعاني  اليت  الكرش  مشكلة  وتربز  القولون،  انتفاخ  حدوث 
الكثري، فضال عن الشعور ببعض اآلالم، والضغط على القولون، 

واألمعاء، مما يتسبب يف اضطرابات هضمية فيما بعد.
-عدم غسيل األسنان: غسل األسنان بشكل دوري 3 مرات يف 
تراكم اجلري  التسوس، بل حيميها من  اليوم، الحيميها فقط من 
أنه  الفرد حبساسية األسنان، كما  إذ يتسبب يف إصابة  عليها، 
اللثة عن السن، مما يعرضها للتخلخل، وقد  ارتفاع  يتسبب يف 
يصل األمر إىل تساقطها ، فضال عن تكاثر البكترييا وامليكروبات 

عليها.
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6 عادات يومية تدمر صحتك.. 
أبرزها: كتم غازات البطن

الناس بأمراض الربد يف فرتة تغري الفصول، ألن  عادة يصاب 
اجلسم يكون ضعيفا بسبب قلة الفيتامينات والشمس تظهر فرتات 

قصرية وحرارتها غري كافية.

الربد على شكل انسداد األنف، وآالم يف  أمراض  تظهر عالمات 
احلنجرة وصداع. 

هناك طرق سريعة للتخلص من هذه األعراض قبل فوات األوان.

1-تهوية الرئتني

ملنع تطور أمراض الربد إىل التهاب القصبات أو التهاب الرئتني 
جيب تهوية الرئتني بصورة مكثفة بنفخ البالونات، أو دعك ورقة 
بالنفخ  وحتريكها  الطاولة  على  ووضعها  كرة  على شكل  لتصبح 

)هذا مفيد لألطفال(.

املرض  من  التخلص  على  وتساعد  املزاج  حتسن  العملية  هذه   
بسرعة.

2-التنفس فوق البخار

احلمام الساخن أو خبار املاء يساعد يف سرعة التخلص من أمراض 
ارتفاع درجة  الربد يف املنزل. ألن الفريوسات حساسة جدا من 

احلرارة. 

لذلك ميكن القضاء على املوجودة يف جتويف األنف بسرعة. ميكن 
عمل هذا بتنفس البخار الساخن.

3- ترطيب اهلواء

هذه  املنزل.  غرف  داخل  اهلواء  لرتطيب  أجهزة  حاليا  تستخدم 
العملية متنع انسداد األنف وجتعل جتويف األنف رطبا. هذه األجهزة 

حتتاج إىل تنظيف بصورة دورية ملنع تكاثر البكترييا فيها.

4 غسل األنف والفم مبحلول ملحي

ينفع احمللول امللحي الساخن )ثلث ملعقة طعام ملح يف قدح ماء 
ساخن(  يف عالج امحرار احلنجرة وتنظيف جتويف األنف ومن ثم 

عمل 5-6 مرات غرغرة يف اليوم.

С 5- تناول فيتامني 
تساعد الفواكه واخلضروات الغنية بفيتامني С يف تعزيز الوظائف 
الدم  يتم هذا بفضل حتسن عمل كريات  للجسم، حيث  املناعية 

البيضاء اليت تهاجم الفريوسات.

املواد  النعناع،  الثوم،  هي-   С بفيتامني  الغنية  الغذائية  املواد 
احملتوية على الزنك، الليمون والربتقال واجلريب فروت، الكرفس 

 8 طرق للتغلب السريع على أمراض الربد

والبقدونس والقرنبيط.

6- شرب مرق الدجاج

لقد أثبت العلماء فعالية مرق الدجاج يف عالج أمراض الربد. فقد 
وأثبتت  الدجاج  مرق  من  نوعا   13 فعالية  أملانيا  من  علماء  اخترب 
مجيعها فعالية جيدة مضادة لاللتهابات، وتقلل من انسداد األنف 

وآالم احلنجرة.

7- الطب الشعيب

الربد  أمراض  عالج  تستخدم يف  اليت  الوسائل  من  العسل  يعترب 
املضادة  الوقائية  اجلسم  قدرات  من  يرفع  حيث  واإلنفلونزا، 
للمؤثرات اخلارجية، حيث يكفي عند الشعور باألمل يف احلنجرة أو 
احللق وضع ملعقة شاي من العسل مع مشعه يف الفم وامتصاصها 

ببطء إىل أن يبقى الشمع فقط.

8- الزيوت العطرية الطيارة

تفيد اإلحصائيات بأن األشخاص الذين يتناولون بصورة منتظمة 
لإلصابة  عرضة  أقل  هم  والفجل  احلار  والعرق  والبصل  الثوم 
بأمراض الربد، ألن هذه املواد حتتوي على مضادات حيوية طبيعية 

وحتمي جسمنا من الفريوسات والبكترييا.

عليهم  لذلك  والثوم،  البصل  رائحة  يطيقون  ال  البعض  بالطبع 
استخدام الزيوت الطيارة هلذه املواد، حيث عليهم جعل هذه املواد 
على شكل عصيدة ووضعها يف إناء له غطاء ومن ثم بني فرتة 

وأخرى تنفس هذه الروائح.

كما نرى ميكن التغلب على أمراض الربد بسرعة وببساطة.
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صــحة وغــذاء

تضر احلمية الغذائية الغنية بامللح بالدماغ جدا حتى عندما ال يعاني 
الشخص من ارتفاع ضغط الدم.

احلمية  أن  املخربية،  الفئران  على  أجريت  دراسة  نتائج  أظهرت 
الغذائية ذات ملوحة عالية تقلل من كمية الدم املتدفق إىل الدماغ 

وسالمة األوعية الدموية. كما أنها تقلل من القدرات املعرفية.

وجاء يف الدراسة اليت نشرها باحثون يف »Neuroscience« أن هذا 
ليس بتأثري ارتفاع ضغط الدم، بل إشارة من األمعاء على دماغ 

منظومة املناعة.

اإلصابة  قبل  حتى  أنه  الباحثون  عليها  حصل  اليت  النتائج  تؤكد 
ترسل  الدماغ،  الدقيقة يف  األوعية  وتضرر  الدم  بارتفاع ضغط 
األمعاء املاحلة إشارات لتهيئة األرضية الالزمة ملختلف التغريات 

الضارة.

رد فعل منظومة املناعة
الحظ العلماء أن األشخاص الذين يعانون من ارتفاع تركيز امللح، 
توسع  إىل  يؤدي  مناعي،  فعل  رد  الدقيقة  أمعائهم  يف  يظهر 
الذي  إنرتلوكني 17،  »Th17« وارتفاع مستوى  اللمفاوية  اخلاليا 
نتيجة  الدماغ.  يف  الدموية  لألوعية  الداخلية  الطبقة  تلف  يسبب 
املسؤولة  الدماغ  منطقيت  إىل  الواصلة  الدم  كمية  تنخفض  هلذا 
عن التعلم والذاكرة، وتتقلص القشرة الدماغية واحلصني. وهذا 

حيصل حتى عند عدم وجود ارتفاع لضغط الدم.

ويشري الباحثون، إىل أنه عند عودة الفئران إىل التغذية الطبيعة 
أو إعطائها أدوية تكبح اإلشارات املنبعثة من األمعاء تعود قدراتها 

العقلية واملعرفية إىل مستواها الطبيعي.

ومن نتائج هذه الدراسة اكتشف الباحثون طريقة إلنقاذ األوعية 
الدموية يف جسم اإلنسان من التصلب وختليصها من الكوليسرتول 

الذي يؤثر سلبا يف حالة األوعية الدموية.

كشفت دراسة نروجيية أن استخدام مواد التنظيف قد يؤثر سلبًا 
على صحة الرئتني لدى النساء بشكل خاص، فيما أكدت اجلمعية 
األمريكية للرئة أن وظائف الرئة تتدهور ببطء بعد سن اخلامسة 

والثالثني تقريبًا.

كشفت دراسة دولية أن النساء اللواتي يستخدمن مواد التنظيف 
بشكل منتظم قد يواجهن تدهورًا أكرب يف وظائف الرئة مع مرور 

الوقت. 

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة إن املرأة، اليت تستخدم مواد 
التنظيف مرة واحدة أسبوعيًا على األقل تكون عرضة لتدهور الرئة 

أكثر من اليت ال تفعل ذلك. 

وقال قائد فريق البحث الدكتور أويسنت سفانس من جامعة برغن 
بالنرويج »ننظف منازلنا يوميًا وأسبوعيًا. من املهم أن جنري هذا 

النقاش عن التنظيف وعما نفعله يف بيوتنا«. 

وأضاف: »هذا ال يعين أال ننظف. قطعًا حنتاج لتنظيف منازلنا... 
تؤثر  وكيف  نستخدمها،  اليت  الكيماويات،  ملعرفة  حنتاج  أننا  إال 

على صحتنا«.

وفحص الباحثون من جامعة برغن وزمالؤهم أكثر من 6200 مشارك 
ويف  األوروبي(.  اجملتمع  يف  التنفسي  اجلهاز  )صحة  مسح  يف 
املشاركون  خضع  أوروبا،  بغرب  دول  تسع  طبيًا يف  مركزًا   22
لفحوصات وظائف الرئة وأجابوا على أسئلة ثالثة استطالعات على 

مدى 20 عامًا.
انضموا  عندما  الثالثينيات  منتصف  املشاركني يف  أعمار  وكانت 

للدراسة نصفهم تقريبًا من اإلناث. 

وقالت 85 يف املئة من النساء إنهن ينظفن بيوتهن بأنفسهن. 
فيما كان التنظيف مهنة 8.9 يف املئة من النساء املشاركات و1.9 

يف املئة من الرجال.

ومن جهة أخرى، قالت اجلمعية األمريكية للرئة إن وظائف الرئة 
تتدهور ببطء بعد سن اخلامسة والثالثني تقريبًا.

وعلى مدى عقدين من مدة الدراسة تبني أن تدهور وظائف الرئة 
لدى النساء، الالتي ال يعملن يف التنظيف، وال يشاركن يف تنظيف 

منازهلن كان أبطأ من غريهن.

كما تبني أن النساء اللواتي يستخدمن مواد التنظيف عن طريق 
الرش وغريها من منتجات التنظيف مرة واحدة على األقل أسبوعيًا، 

يتعرضن لتدهور أسرع يف وظائف الرئة.

 وكان هذا التدهور أسرع لدى العامالت يف مهنة التنظيف. ومل 
وظائف  وتدهور  التنظيف،  ملنتجات  التعرض  بني  الدراسة  تربط 

الرئة لدى الرجال.

غري أن الباحثني أقروا بأن هذا رمبا يرجع ألن عدد الرجال العاملني 
يف مهنة التنظيف كان أقل بكثري من النساء يف الدراسة. ومل 
تظهر صلة أيضًا بني تدهور وظائف الرئة، وزيادة خطر اإلصابة 
بأمراض انسداد الشعب اهلوائية مثل الربو، وانتفاخ الرئة. غري أن 
الباحثني قالوا إن تأثري تعرض عامالت النظافة ملنتجات التنظيف 
»أقل نوعًا ما« من تأثري تدخني علبة من السجائر يوميا ملدة 20 

عامًا.

 عالثة وثيقة بني مواد 
التنظيف وتدهور وظائف 

الرئة عند النساء
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جنح طبيب جزائري متخصص يف طب األطفال بوالية البيض 
)مشال(، من اكتشاف مرض نادر يصيب األطفال ألول مرة 

يف اجلزائر والعامل.
يف  يتسبب  مما  اجلذعية  اخلاليا  موت  يف  املرض  ويتمثل 
شلل الطفل وموته الحقا، وهي احلالة اليت سجلت يف بلدية 

»الرقاصة« بالبيض، حبسب صحيفة النهار اجلزائرية.
كون  »تونسي«، يف  الدكتور  حققه  الذي  االكتشاف  ويكمن 
باإلضافة  اجلزائر،  يف  األطفال  يصيب  مرة  ألول  املرض 
لدقة  نظرا  الوقت  ذات  يف  العالج  حتديد  على  قدرته  إىل 

التشخيص.
وكشف الدكتور أنه سيتم عرض احلالة يف مؤمتر عاملي باملغرب 

يف شهر أبريل املقبل.
اجلهاز  يغزو  العدوى  شديد  فريوسي  مرض  األطفال  شلل 
التام يف غضون ساعات  العصيب وهو كفيل بإحداث الشلل 
من شخص  االنتشار  طريق  عن  الفريوس  ينتقل  الزمن.  من 
آلخر بصورة رئيسية عن طريق الرباز، وبصورة أقل عن طريق 
ويتكاثر يف  الطعام(  أو  امللوثة  املياه  )مثل  وسيلة مشرتكة 

األمعاء.
والصداع  والتعب  احلمى  يف  األّولية  املرض  أعراض  وتتمّثل 
وتؤدي  األطراف.  يف  بأمل  والشعور  الرقبة  وتصّلب  والتقّيؤ 
حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى باملرض إىل شلل عضال 
)يصيب الساقني عادة(. ويالقي ما يرتاوح بني 5% و%10 
من املصابني بالشلل حتفهم بسبب توّقف عضالتهم التنفسية 

عن أداء وظائفها. 

طبيب جزائري يكتشف عالجا 
لشلل األطفال للمرة األوىل

 اإلفراط يف تناول امللح 
يضر الدماغ

اجلز أو العض على األسنان من املشكالت الشائعة عند كثري 
من األشخاص خاصة األطفال، مما قد يسبب فى حاالت كثرية 
الشخص  به  يشعر  الذى  الشديد  األمل  األسنان جبانب  تكسر 

نتيجة الضغط املستمر على األسنان واللثة.

العض  أن  أسنان،  تركيب  اخصائى  الفتيانى  وأوضح شادى 
على األسنان أثناء النوم هو تنشيط حيدث آللة املضغ، وفى 
حال حدوثه عليك  التوجه للطبيب وتلقى العالج إذا كان األمر 
حيدث بشكل متكرر وليس مرة أو مرتني فقط، مشريا إىل أن 
تلك العادة تؤثر مع الوقت على االسنان وحتدث صداعا فور 
االستيقاظ وميكن أن تسبب تلف لألسنان ومشاكل مزمنة فى 

الفك السفلى.

للشخص  كبريا  دورا  يلعب  الوراثي  العامل  أن  وأضاف 
املصاب بتلك العادة، وأوضحت الكثري من األحباث أن الضغط 
واإلرهاق من أهم أسباب اجلز على االسنان أثناء النوم، ولكن 
والنفسي وعدم  اجلسمانى  التطور  االطفال حيدث بسبب  فى 
انطباق األسنان بشكل كايف أو النوم على عضلة الفك فرتة 

كبرية وعادة خيتفى عند عشر سنوات.

وأشار إىل أنه ينصح بعدم شرب املنبهات خاصة خالل فرتات 
النوم،  واستبداله بالينسون كمهدئ، مع عمل كمادات مياه 
دافئة على الفك، جبانب تدريب الفك طوال اليوم من خالل 
ابعادهم عن بعضهم فى اوقات الراحة ، وإذا مل حتل املشكلة 
هناك حامى طبى ليلى للفك يقوم طبيب االسنان برتكيبه مع 

تلقى جلسات عالج طبيعى على الفك.

متى تقلق من اجلز على أسنانك 
وانت نايم

القولون  سرطان  مرضى  تناول  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
للمكسرات ميكن أن يزيد احتمال بقائهم على قيد احلياة.

وأشارت الدراسة اليت نشرتها صحيفة “ذا صن” الربيطانية 
إىل أن استهالك حفنتني من املكسرات كل أسبوع يعزز الفرص 
يف التغلب على املرض بنسبة 57%، باملقارنة مع أولئك الذين 

ال يتناولون املكسرات بانتظام.

وأظهر املرضى الذين يستهلكون بانتظام كمية من املكسرات 
مرتني على األقل كل أسبوع حتسنا بنسبة 42% يف البقاء على 

قيد احلياة خالني من األمراض.

وأكد الدكتور تيميدايو فادلو من معهد )دانا فاربر( للسرطان 
يف بوسطن أنه جيب النظر إىل تناول املكسرات على أنه أمر 
يف غاية األهمية، متاما مثل األنشطة الرياضية، أو االمتناع عن 
تناول السكريات، نظرا ألن هذه النتائج تتماشى مع الدراسات 
السلوكيات  بأن عددا كبريا من  اليت تفيد  السابقة  الرصدية 
الوزن  البدني واحلفاظ على  النشاط  زيادة  الصحية من قبيل 
حتسن  احملالة،  واملشروبات  السكر  تناول  وخفض  الصحي، 

نتائج عالج سرطان القولون.

املكسرات متنح مرضى سرطان 
القولون أمال باحلياة
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ABC’S Leigh Sales has 
pressed Malcolm Turnbull, 
who has been behind La-
bor for 28 straight News-
polls, over the mark he set 
to get rid of Tony Abbott 
when the ex-PM lost 30.
LEIGH Sales has interro-
gated Malcolm Turnbull 
over the newspoll bench-
mark he set to punt Tony 
Abbott as Australian Prime 
Minister.
The latest Newspoll 
showed Turnbull’s Gov-
ernment has been behind 
Labor for 28 consecutive 
polls, after he made Ab-
bott’s loss of 30 consecu-
tive Newspolls one of the 
reasons for his challenge 
in September 2015.
Abbott called out the PM 
in a radio interview last 
week: “It was the Prime 
Minister that set the test, 
if he fails the test it will 
be the Prime Minister who 
has to explain why the test 
was right for one and not 
right for the other. It will 
be up to him to tell us all 
why the test doesn’t apply 
in his case.”
And in true Sales fashion, 
the 7.30 Report host was 
not afraid to air the contro-
versy while the PM was on 
her panel tonight, saying: 

“When you challenged 
Tony Abbott for that prime 
ministership, one of the 
reasons you cited was 
he lost 30 Newspolls in a 
row.”
Malcolm Turnbull on the 
7.30 report with Leigh 
Sales.
Turnbull was quick to 
respond, arguing: “The 
only test that determines 
whether you lead the Lib-
eral Party or not is having 
the support of the party 
room.”
But Sales didn’t back 
down there, shooting 
back: “But come on, ev-
eryone knows what you 
said. He’s outlined a pretty 
legitimate question there. 
Why is what was good for 
the goose not good for the 
Gander?”
Turnbull replied: “The par-
ty room determines who 
leads the Liberal Party. 
Why didn’t it apply to you, 
yourself? What should ap-
ply to you?”
“The same standard you 
applied to Tony Abbott,” 
Sales quipped.
“If you don’t intend to step 
down, or open a leader-
ship spill when you hit the 
30, what do you intend 
to do? You set that stan-

Malcolm Turnbull has been quizzed over his benchmark on 
Newspolls to punt Tony Abbott

Malcolm Turnbull on the 7.30 report with Leigh Sales.Source:Supplied
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Former Defence Minister 
Kevin Andrews and the 
Turnbull Liberal Govern-
ment have betrayed thou-
sands of Victorian work-
ers and hundreds of local 
companies by sending 
the $5 billion LAND 400 
contract to Queensland.
Not content with short 
changing Victorians when 
it comes to infrastructure 
funding, the Turnbull 
Government on wednes-
day announced Rhein-
metall as the preferred 
bidder for the LAND 400 
contract to build Austra-
lia’s next-generation mili-
tary vehicles.
Rheinmetall will manufac-
ture its vehicles in Queen-
sland – meaning Malcolm 
Turnbull has dudded Vic-
torians again, denying 
our state close to $1 bil-
lion in economic activity 
and over 2,000 jobs.
It’s yet another major de-
fence contract the Turn-
bull Government has 
awarded interstate in 
what is becoming a pat-
tern of behaviour from an 
increasingly anti-Victori-
an Government.
Victoria is Australia’s 
home of manufacturing, 
with a larger industry and 
workforce than any other 
state, but it’s ignored by 
Malcolm Turnbull, with 
submarines being sent 
to South Australia, ships 
to Western Australia and 
now vehicles to Queen-
sland.
This is perhaps not sur-
prising given there isn’t a 
single Victorian on the Na-
tional Security Committee 

of Cabinet, who ultimately 
make the decisions about 
where defence contracts 
are awarded.
Given Victoria’s manu-
facturing capability and 
our proven track record 
delivering armoured ve-
hicles like the Bushmas-
ter and Hawkei, it makes 
no sense for this project 
to be based outside of 
Victoria.
Victoria’s defence sector 
is worth $8 billion to the 
local economy every year, 
and is made up of about 
20,000 workers and more 
than 400 businesses.
Quotes attributable to 
Minister for Industry and 
Employment Ben Carroll
“This is a disgraceful de-
cision that’s based on the 
political interests of Kevin 
Andrews, Malcolm Turn-
bull and their desperation 
to cling to marginal seats 
in Queensland – not the 
national security interest 
of our country.”
“Kevin Andrews and Mal-
colm Turnbull just can’t 
help themselves – when-
ever they get the chance 
to dud Victorians they 
dud Victorians.” 
Quotes attributable to 
Member for Eastern Met-
ropolitan Region Shaun 
Leane
“We are the home of 
manufacturing in Aus-
tralia and have the skills, 
knowledge and expertise 
to deliver the best mili-
tary vehicles for our de-
fence force – but Kevin 
Andrews and Malcolm 
Turnbull have betrayed 
us again.”  

Kevin Andrews And Malcolm 
Turnbull Betray Victoria

dard,” she added.
Turnbull argued Australia 
needed new leadership.
“Leigh, when I challenged 
Tony Abbott, I identified 
a number of things. The 
country, the government 
needed new economic 
leadership, right? And 
it needed a return to tra-
ditional cabinet govern-
ment,” he said.
Turnbull facing some 
tough questions.
“I have delivered both. 
You want a test for good 
economic leadership? I 
think the strongest jobs 
growth in our nation’s his-
tory probably passes the 
test.
“Traditional cabinet gov-
ernment, I think that ev-
eryone in Canberra would 
agree that’s what I’m con-
ducting.
”As far as the leadership 
of the Liberal Party is con-
cerned, it is as John How-
ard always said, in the gift 
of the party room. That’s 
the test.”
Ms Sales still didn’t let the 
issue go, asking the PM if 
he regretted using News-
polls to target Abbott.
“It was an observation 
I made in the course of 
mounting a challenge,” 
the PM said.
“Others are free to refer 
to it. The leadership of the 
Liberal Party is determined 
by the party room.
“It’s not determined by 
Newspoll, it’s not deter-
mined by the 7.30 Report, 
it’s determined by the par-
ty room.
“Thank goodness, I don’t 

want that responsibil-
ity. And the Opposition 
Leader Bill Shorten has an 
open invitation to join us 
when he’s available.”
Turnbull also revealed he 
and US President Donald 
Trump were yet to sign 
any written agreement 
on Australia’s exemption 
from his tariffs on steel 
and aluminium.
Trump’s tweet about ex-
empting Australia from 
the tariffs said his admin-
istration was “working 
very quickly on a secu-
rity agreement so we don’t 
have to impose steel and 
aluminium tariffs.” Sales 
asked Turnbull what he 
meant by a security agree-
ment.
“It’s short hand for the le-
gal work that needs to be 
done,” Turnbull said.
“That needs to be put in 
place with the executive 
order.
“I had the discussion with 
him. We didn’t discuss 
any new security agree-
ment at all.
“My discussion was be-
fore the tweet and the 
White House came straight 
in touch with us and the 
embassy to make it quite 
clear that the commitment 
to exempt Australia was 
given, it will be followed 
through, but there does 
need to be, you know, le-
gal paperwork to be done.
“There needs to be a proc-
lamation done.”
Turnbull also said the 
theme of the upcoming 
federal budget would be 
“jobs, jobs, jobs.”

Turnbull facing some tough questions.Source:Supplied

Turnbull said he and US President Donald Trump verbally agreed on Australia’s 
exemption from tariffs on steel and aluminium. Picture: Nathan Edwards

South Australian Op-
position Leader Steven 
Marshall has told a forum 
that he will not rule out 
cutting the jobs of teach-
ers and nurses.
Steven Marshall says 
there will be cuts to South 
Australia’s public service 
under a Liberal govern-
ment, and is not ruling 

out cutting the jobs of 
teachers and nurses.
In a heated exchange at 
a people’s forum hosted 
by Sky News and The 
Advertiser in Adelaide 
on Wednesday night, Mr 
Marshall said a Liberal 
government would halve 
the emergency services 
levy and cut land tax.

Marshall to cut public service in SA
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DAYS after it was discov-
ered NSW’s new trains 
were too big for the tun-
nels, turns out Queen-
sland’s new trains are kind 
of illegal.
JUST a week after it was 
discovered that NSW’s $2 
billion new train fleet will 
be too wide for the tunnels, 
the Queensland Govern-
ment is facing the possibil-
ity of having to pull $4bn 
worth of new trains off the 
tracks because they are so 
badly designed, they’re ba-
sically illegal. 
When they were ordered, 
the then Government 
crowed about the “New 
Generation Rollingstock” 
(NGR) trains being half the 
price of similar designs.
But the cheap price has 
brought with it multiple 
problems including failing 
air conditioning, issues 
with the braking and, most 
damningly, a botched pro-
curement process that saw 
the Government settle on 
a design that doesn’t meet 
minimum legal standards, 
according to The Courier 
Mail.
The bodge job is so dodge, 
the trains sport disabled 
accessible toilets that 
wheelchairs can’t properly 
fit into.
The Indian-built fleet of 
75 trains from Canadian 
manufacturing giant Bom-
bardier, of which nine have 

been delivered, could be 
banned from working on 
the network.
Queensland Rail (QR) is 
desperate to avoid that out-
come because the trains 
are due to ferry hundreds 
of thousands of people to 
next month’s Common-
wealth Games.
“It really is a crisis. A mas-
sive bungle due to procras-
tination, obfuscation and 
gross incompetence,” a 
public transport advocate 
has told news.com.au. “All 
hell could break loose.”
On Monday, a Brisbane 
commuter who uses a 
wheelchair confirmed 
she was seeking legal ad-
vice that could halt the 
new $4.4bn trains in their 
tracks.
Architect Wendy Lovelace 
told Fairfax Media she was 
looking for the Federal 
Court to slap an injunc-
tion on QR to prevent them 
from operating the train be-
cause they failed to meet 
legal regulations for dis-
abled access.
Incredibly, these standards 
have been in place since 
2002, more than a decade 
before the trains were even 
ordered.
Her case has been bol-
stered by a decision by the 
Australian Human Rights 
Commission last week 
which denied the fleet a 
temporary exemption from 

Queensland Rail facing legal action because its new $4.4bn trains are basically illegal

One of 75 Queensland Rail’s $4.4bn New Generation Rolling stock trains. Picture: sup-
plied.Source:Supplied

disability discrimination 
laws.
“The NGR rolling stock 
has a long and sad his-
tory”, Robert Dow of public 
transport users group Rail 
Back on Track told news.
com.au.
“There’s a lot going wrong 
with this project and it’s in-
credible to think the state 
could order a train that’s 
not compliant with the Dis-
ability Discrimination Act 
(DDA) when trains have 
had to be compliant since 
2002.”
The Government says they 
have a plan to fix the trains, 
but disability advocates say 
that plan can’t be trusted.
While the trains have been 
ostensibly built to be dis-
abled accessible, in prac-
tice, in key areas they’re 
just not.
The gangways between the 
fully-accessible seating 
area and the supposedly 
disability compliant toilets 
are too narrow.
Geoff Trappett, a Director 
at disability policy organi-
sation Inclusion Moves, 
told news.com.au that even 
if a passenger with a mobil-
ity impairment managed to 
battle their way to the loo, 
it’s also too small to meet 
legal requirements.
“The bathroom fails to 
meet the legislated width 
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from the toilet to the side 
wall meaning a person with 
a disability might be unable 
to transfer from a wheel-
chair on to the seat.
“They were a discrimina-
tory train when they were 
built and they still are 
now.”
Mr Trappett said the es-
sence of anti-discrimina-
tion law was that someone 
with a disability should 
have to go to no more ef-
fort than someone able 
bodied to access a service, 
a yardstick Queensland’s 
new trains clearly failed.
The opposition LNP are 
on the State Government’s 
back to fix the problem. But 
the Palaszczuk Govern-
ment has pointed out the 
fleet was ordered under the 
Newman LNP Government 
and they have merely in-
herited the botched trains.
Mr Trappett said both par-
ties were at fault and while 
the LNP signed the contract 
for the trains the current 
Labor administration has 
had plenty of time to deal 
with it — and had failed to 
do so.
Transport and Main Roads 
Minister Mark Bailey told 
news.com.au the Human 
Rights Commission’s deci-
sion was not final until 16 
March.
“The Government will re-

view the details of the pre-
liminary decision and make 
a submission accordingly,” 
he said. “We are getting on 
with the job of rectifying 
the NGR, and working with 
the disability sector.
“There is no question that 
the design signed off un-
der the former LNP Gov-
ernment is completely un-
acceptable and it is a very 
complex engineering and 
commercial undertaking 
to make changes to their 
half-baked $4.4 billion con-
tract.”
On the Queensland De-
partment of Transport and 
Main Roads (DTMR’s) web-
site, it states that “some 
compliance issues have 
been identified” with the 
trains. The Department 
said it would take 18 to 
24 months to fix the trains 
which will involve remov-
ing toilets from some 
trains, adding extra loos 
to others, and rearranging 
the seats.
Mr Trappett, himself a for-
mer a Paralympian, said 
that plan was too vague 
and it gave him no sat-
isfaction that the trains 
might be sidelined for the 
Commonwealth Games.
“There’s no clear rectifi-
cation plan for how these 
trains will be fixed. If there 
was to be a plan set in 
stone then the disabil-
ity sector may have gone, 
sure, the Commonwealth 
Games is big international 
event, we’re happy to come 
to the party,” he said.
“But at the moment, it’s a 
case of the Government 
saying the disability sector 
needs to trust us.”
He said he was worried 
giving trains that failed to 
meet regulations an open 
ended get out-of-station 

free card might encourage 
others to sidestep their le-
gal requirements and beg 
forgiveness later.
“The issue of these trains 
being non compliant is 
a human right issue and 
that takes precedence over 
sport in my books,” Mr 
Trappett said.
Mr Dow said if the Govern-
ment didn’t find a solution 
it could strand passengers 
heading to the games.
“We’re very concerned all 
hell is going to break loose. 
It’s really a crisis and ex-
tremely serious situation 
badly mismanaged by a 
number of governments 
and associated bureaucra-
cies,” he said.
“It’s a massive bungle and 
there’s been a lot of pro-
crastination, obfuscation 
and gross incompetence. 
It’s just terrible for us.”
Last week, the NSW Gov-
ernment revealed its $2bn 
new regional train fleet, 
being built in South Korea, 
was 20cm wider than the 
current carriages.
That small difference could 
have a big impact. It means 
the new trains could collide 
with the tunnel walls on 
their way up to the world 
famous Blue Mountains.
The Government has pro-
posed simply relaxing cur-
rent safety standards to 
allow the trains to run. In 
addition, 10 tunnels built 
in the 1900s will be par-
tially modified to allow the 
new trains to run through 
unimpeded, a process that 
could take two years to 
complete.
Last week, NSW Opposition 
Leader Luke Foley said: “It 
takes a special type of in-
competence to buy trains 
that don’t fit through the 
tunnels.”

The gangways are too narrow in the new trains. Picture: Supplied.Source:SuppliedThe new trains are due to replace older carriages that, in some cases, are 40 years old 
and breaking down.Source:News Corp Australia

There isn’t enough room in the supposedly disabled compliant bathrooms for some us-
ers to move from a wheelchair to the toilet seat. Picture: Supplied.Source:Supplied

NSW Intercity trains fleet is too wide to fit through current tunnelsSource:Supplied
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Labor’s submission to 
the Fair Work Commis-
sion proposes boosting 
the minimum wage above 
inflation but doesn’t put 
a dollar figure on it.
Labor has blasted Mal-
colm Turnbull’s “callous 
disregard” for workers 
after the federal govern-
ment failed to push for 
an increase to the mini-
mum wage.
Opposition Leader Bill 
Shorten said the govern-
ment’s submission to the 
Fair Work Commission 
did not support a wage 
increase for low-paid 
workers.
“When Mr Turnbull says 
he cares about the bat-
tlers, you know he’s hav-
ing a lend of you,” he told 
reporters in Brisbane on 
Wednesday.
Labor’s submission pro-
poses boosting the mini-
mum wage above infla-
tion but does not put a 
dollar figure on it.
Opposition employment 
spokesman Brendan 
O’Connor said it was a 
“dreadful shame” the 
government’s own sub-
mission did not call for 
workers to get a pay 
rise.
“It is a testament to the 
views and values of the 
prime minister and his 
government - a callous 
disregard for working 
people who are strug-
gling at a time when 
wage growth is so low,” 
Mr O’Connor said.
The Turnbull government 
believes there should be 

a “fair increase “ to the 
minimum wage.
But Workplace Minister 
Craig Laundy said rather 
than releasing policies 
to override the commis-
sion’s work, the govern-
ment would provide the 
panel relevant informa-
tion and respect its final 
decision.
“We believe there should 
be a fair increase that 
takes into account a bal-
anced set of factors that 
the panel is required to 
consider, including the 
need of the low paid, 
the performance of the 
labour market and the 
economy,” Mr Laundy 
told AAP.
While the government’s 
submission didn’t ex-
plicitly ask for a pay cut 
or rise, it cited a handful 
of studies which showed 
minimum wage increases 
had negligible or negative 
impacts on employment.
The Australian Council 
of Trade Unions wants a 
$50-a-week increase in 
the minimum wage.
Mr O’Connor said La-
bor did not support the 
ACTU’s push but under-
stood why it had made 
the claim with wages 
growth so low.
“What we have said, in 
relation to our submis-
sion, is that (the commis-
sion) should grant a real 
wage increase that is be-
yond the inflation rate,” 
he said.
The National Retailers 
Association has called 
for no increase for the 
lowest-paid workers, a 
claim which Mr O’Connor 
said was appalling and 
remarkable given the re-
tail sector needed wages 
growth to do well.
“It’s cutting off their 
nose to spite their face,” 
he said.
Most employer groups 
have called for an in-
crease in line with or 
close to inflation which 
is 1.9 per cent.
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PM callous over mini-
mum wage rise: Labor

Opposition Leader Bill Shorten

The High Court has re-
served its decision on 
whether Labor’s Katy 
Gallagher is eligible to 
be in the Senate despite 
being a dual citizen when 
she nominated.
Labor’s Katy Gallagher 
will have to wait to find 
out if she is allowed to 
remain in parliament after 
the High Court reserved 
its decision on her dual 
citizenship.
Senator Gallagher was 
not in court on Wednes-
day when government 
lawyers urged the full 
bench to find her ineli-
gible as a consequence 
of leaving it too late to 
renounce her British citi-
zenship before the 2016 
election.
Solicitor-General Ste-
phen Donaghue said it 
was clear Senator Gal-
lagher had not com-
plied with renunciation 
requirements and as a 
result her Senate seat 
should be vacated.
But her legal team says 
she took every action she 
could to sever citizenship 
by descent through her 
father and it was “incred-
ibly uncertain” how long 
a person should have to 
wait for British officials 
to approve the decision.
Senator Gallagher sub-
mitted her renunciation 
application on April 20 
and was charged a fee 
for it on May 6 - 10 days 
before federal election 
writs were issued.
Her lawyers argue she 
provided sufficient de-
tails but the British Home 
Office requested further 
information on July 20, 
almost three weeks after 
the election.
Dr Donaghue said renun-
ciation processing times 
ranged between 55 and 
60 days - and in some 
cases, up to six months 
- but Senator Gallagher 
left just 41 days for hers.
“On those facts alone, 
your honours could con-

clude she did not take 
all reasonable steps,” 
he told the court on 
Wednesday.
Senator Gallagher was 
preselected 12 months 
before the election and 
11 months before she 
nominated.
“If a candidate choos-
es to leave it too late ... 
they’ll suffer the conse-
quences,” he said.
Dr Donaghue also argued 
the documents Sena-
tor Gallagher initially 
provided - copies of her 
passport and birth certif-
icate - were insufficient 
and it had been clear she 
must provide proof of 
citizenship through cop-
ies of her father’s birth 
certificate and parents’ 
marriage certificate.
That point is vehemently 
opposed by the sena-
tor’s legal team.
Justin Gleeson SC said 
she was entitled to be-
lieve her birth certificate 
was enough to prove her 
father was a British citi-
zen.
He also argued the test 
in section 44, which 
deals with dual citizen-
ship, requires a person 
to take the reasonable 
steps available to them 
to renounce.
She had and the deci-
sion rested with British 
authorities, he said.
“It can take days, 
months, years ... you can 
try to hurry that up but 
you can’t control it,” he 
said.
He suggested finding 
Senator Gallagher ineli-
gible would mean people 
must start the renuncia-
tion process so far in ad-
vance of an election they 
might not have made a 
firm decision to stand.
Dr Donaghue earlier 
warned if “reasonable 
steps” was a sufficient 
test, people could game 
the system and drop the 
renunciation if they are 
not elected.

Citizenship decision wait 
for Gallagher

Former prime minister 
Paul Keating has warned 
that Australia risks its 
own US-style economic 
crisis unless it addresses 
income inequality.
Income inequality in Aus-
tralia is growing to the 
point where the country 
risks a similar situation to 
the US housing meltdown 
which led to the Global Fi-
nancial Crisis.
That’s the warning from 
former Labor prime min-
ister Paul Keating, who 
argues Australia’s po-
litical class on both sides 
needs to embrace poli-
cies which reduce the dis-
tance between the richest 
and poorest.
Speaking at a book launch 
in Brisbane on Wednes-
day evening, the former 
PM pointed to his own 
record as treasurer and 
later prime minister for 
13 years between 1983 
and 1991 as an example 
of a government which 
had sought to raise the 
standard of living for all 
people.
In the years since, Mr 
Keating argued, econom-
ic policy had been driven 
by short term thinking.
“If you don’t have the 
imagination, you will nev-
er get to the destination,” 
he told the crowd at Bris-
bane’s Customs House.
Current liberal economic 
theories were “going no-
where” he said, adding 
that economists hadn’t 
seen the GFC coming, 
but hadn’t changed their 
thinking in the years 
since.
Wealth inequality in the 

United States had only 
gotten worse since the 
GFC, Mr Keating said, 
with the mega-rich dis-
connecting from regular 
society and leaving a vac-
uum behind them which 
could only be filled by po-
litical policy.
“We’re not going to have 
that kind of managerial 
intelligence coming down 
to help us look after com-
munities, so this is why 
the task will have to fall 
to the political system,” 
he said.
Federal Labor has recent-
ly flagged it will abolish 
cash refunds for excess 
dividend imputation cred-
its, where investors are 
currently getting a tax 
rebate for excess stock 
credits where the share-
holder already pays little 
to no tax.
Many of these cases are 
self-funded retirees, but 
many others are wealthy 
individuals with com-
plex but legal financial 
arrangements which 
minimise their taxable in-
come.
Mr Keating introduced 
the original system which 
the current Labor govern-
ment wants to go back to, 
and he said it was one of 
the ways political policy 
could help to bridge the 
inequality gap.
“There’s got to be a shift, 
and the shift will have to 
come from government.”
“That sort of income dis-
tribution inequality be-
comes a curse, a cancer 
on a place. It’s a horror 
story, unless there is a set 
of important changes.”

Keating: income inequal-
ity crisis looming

Former prime minister Paul Keating
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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

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

أغاٍن جديدة  األمري..  وسام  الفنان 
مع شركة باغريا لالنتاج

وسام  الفنان  سيصدر 
اغنيتني  املقبل  الشهر  االمري 
اللبناني  اللون  من  جديدتني 
شركة  مع  بالتعاون  الجميل 
باغريا لالنتاج الفني لصاحبها 
تعاون  وقد  طنوس،  البري 
وقعة  »يا  أغنية  يف  األمري 

بسام  الشاعر  مع  امللعونه« 
وتسجيل  توزيع  ابراهيم، 
كالب،  جوزيف  استـديو 
كلمات  من  »ضميني«  وأغنية 
الشاعرة سحر العمر وتوزيع 
طارق  استديو  وتسجيل 
دميان  وسليمان  مجالني 

واأللحان لوسام األمري.
اصدار  بعد  األمري،  ويستعد 
فيديو  لتصوير  االغنيات، 
كليب من انتاج شركة باغريا 
لالنتاج الفني على ان يـُعرض 
الشاشات  كل  على  الحقا 

اللبنانية والفضائية.

خالل التوقيع مع شركة باغريا

الفنان 
وسام 
االمي

جربان كالب ووسام االمري والبري طنوس يشربون انخاب املناسبة
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ELIZABETH Holmes, until 
recently America’s young-
est female billionaire, has 
been dealt a final, humili-
ating blow.
THE disgraced founder 
of Theranos has surren-
dered control of the blood 
testing company and paid 
more than half a million 
dollars in penalties to set-
tle charges of “massive 
fraud” brought by the US 
Securities and Exchange 
Commission.
Elizabeth Holmes and the 
company’s former presi-
dent Ramesh “Sunny” 
Balwani allegedly raised 
more than $US700 million 
($890 million) from inves-
tors through an “elabo-
rate, years-long fraud in 
which they exaggerated 
or made false statements 
about the company’s tech-
nology, business, and fi-
nancial performance”, the 
SEC said on Wednesday.
Among the alleged false 
statements were that 
Theranos would generate 
more than $US100 mil-
lion ($127 million) in rev-
enue in 2014, when the 
real number was “little 
more than $US100,000” 
($127,000).
Holmes, who just a few 
years ago was America’s 
youngest female billion-
aire with an estimated 
net worth of $5.9 bil-
lion, has agreed to pay a 
$US500,000 ($635,000) 
penalty, be barred from 
serving as an officer or 
director or a public com-
pany for 10 years, return 
her remaining 18.9 million 

shares and relinquish vot-
ing control.
“The Theranos story is 
an important lesson for 
Silicon Valley,” SEC’s San 
Francisco office director 
Jina Choi said in a state-
ment. “Innovators who 
seek to revolutionise and 
disrupt an industry must 
tell investors the truth 
about what their technol-
ogy can do today, not just 
what they hope it might do 
someday.”
Theranos duped investors 
by hyping its “revolution-
ary” blood-testing tech-
nology, which Holmes 
— who modelled herself 
a the female version of 
Apple founder Steve Jobs 
— claimed could test for 
hundreds of diseases with 
a single drop of blood 
from the finger.
At its peak, the company 
was estimated to be worth 
$11.8 billion. High-profile 
investors included Ru-
pert Murdoch, executive 
chairman of News Corp — 
publisher of news.com.au 
— and US Education Sec-
retary Betsy DeVos.
In late 2015, The Wall 
Street Journal published a 
bombshell expose reveal-
ing that the technology 
was a sham and the vast 
majority of its testing was 
conducted using third-
party services.
What followed were a 
string of investigations by 
numerous US authorities, 
lawsuits from disgruntled 
investors, the closure 
of labs, and the sacking 
of 340 staff as the com-

Theranos founder Elizabeth Holmes charged with 
‘massive fraud’, pays $635,000 penalty

pany attempted to sal-
vage something from the 
wreckage.
A later investigation by 
Vanity Fair revealed that 
when Theranos’ chief sci-
entist Ian Gibbons — who 
had struggled to make 
the technology a reality 
— committed suicide in 
2013, Holmes’ immedi-
ate response was to send 
lawyers to prevent her se-
cret getting out.
In March last year Holmes 
offered investors extra 
shares in the company in 
return for agreeing not to 
sue. In May, Theranos set-
tled two lawsuits brought 
by hedge fund Partner 
Fund Management LP, 
which alleged it had been 
defrauded out of $127 mil-
lion.
According to the SEC’s 
complaint, Theranos, Hol-
mes, and Balwani made 
“numerous false and 
misleading statements in 
investor presentations, 
product demonstrations, 
and media articles by 
which they deceived in-
vestors into believing 
that its key product — a 
portable blood analyser 
— could conduct compre-
hensive blood tests from 
finger drops of blood, 
revolutionising the blood 
testing industry”.
“In truth ... Theranos’ pro-
prietary analyser could 
complete only a small 
number of tests, and the 
company conducted the 
vast majority of patient 
tests on modified and 
industry-standard com-
mercial analysers manu-
factured by others,” the 
SEC said.
It further alleged that 
the company claimed its 
products were deployed 
by the US Department of 
Defense on the battlefield 
in Afghanistan and on 
medevac helicopters. In 
fact, its technology was 
never deployed by the US 
Department of Defense.
“Investors are entitled to 
nothing less than com-
plete truth and candour 
from companies and their 
executives,” SEC Enforce-
ment Division co-director 
Steven Peikin said.

Theranos to Offer Investors Shares if They Don’t Sue
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ExxonMobil won’t pay 
corporate tax in Austra-
lia until 2021, meaning 
the global gas company 
won’t have paid corporate 
tax for eight years.
The company’s execu-
tives told a senate hear-
ing on Wednesday a $21 

Gas giant Exxon won’t pay corpo-
rate tax in Australia for eight years

billion investment pro-
gram in Bass Strait and 
Western Australia means 
it won’t pay the corporate 
rate from 2013 to 2021.
But Exxon did pay more 
than $300 million in the 
petroleum resource rent 
tax in 2017.

“The charges against 
Theranos, Holmes, and 
Balwani make clear that 
there is no exemption 
from the anti-fraud provi-
sions of the federal secu-
rities laws simply because 
a company is non-public, 
development-stage, or the 
subject of exuberant me-
dia attention.”
The SEC said if Theranos 
is acquired or otherwise 
liquidated, Holmes would 
not profit from her own-
ership until more than 
$US750 million ($952 
million) is returned to de-
frauded investors and oth-
er preferred shareholders.
“As a result of Holmes’ al-
leged fraudulent conduct, 
she is being stripped of 
control of the company 
she founded, is returning 
millions of shares to Ther-
anos, and is barred from 
serving as an officer or 
director of a public com-
pany for 10 years,” SEC 
Enforcement Division co-
director Stephanie Ava-
kian said.
“This package of remedies 
exemplifies our efforts 
to impose tailored and 
meaningful sanctions that 
directly address the un-
lawful behaviour charged 
and best remedies the 
harm done to sharehold-
ers.”
The settlements with 
Theranos and Holmes 
are subject to court ap-
proval. Theranos and Hol-
mes neither admitted nor 
denied wrongdoing. “The 
company is pleased to be 
bringing this matter to a 
close and looks forward 
to advancing its technol-
ogy,” Theranos’ indepen-
dent directors said in a 
statement.

The future of Toys ‘R’ Us 
in Australia is in doubt, 
with about 2700 local 
jobs at risk, following the 
retail giant’s decision 
to shut up shop in its 
home market, the United 
States.
News broke overnight 
Australia time that Toys 
‘R’ Us was preparing 
to sell or close all 885 
stores in the US after 
failing to reach a deal 
to restructure billions of 
dollars of debt.
The Wall Street Journal 
reported that chief exec-
utive David Brandon told 
staff the company would 
likely liquidate stores in 
Australia, France, Spain 
and Poland, and would 
try to sell operations in 
Canada, central Europe 
and Canada.
All 75 stores in Brit-
ain will close within six 
weeks after administra-
tors failed to find a buyer 
there.
Amy von Walter, Toy 
‘R’ Us’ executive vice 
president of global com-
munications told Fairfax 
Media the company’s 
Australian stores were 
“open and serving cus-
tomers as usual”, but 
would not comment on 
plans to close or liqui-
date stores.
There are 45 stores in 
Australia under the Toys 
‘R’ Us and Babies ‘R’ Us 
brands, which employed 
2701 people as of June 
last year, according to 
documents filed with 
the Australian Securities 
and Investments Com-
mission.

Gift cards, loyalty club 
points, laybuys, returns 
policy and other services 
remained unchanged, a 
spokesman for the com-
pany’s Australian arm 
said.
Toys ‘R’ Us Australia 
made a $7.6 million op-
erating loss in the 12 
months to January 28, 
2017, and posted a $9 
million loss in the year 
before that, corporate fil-
ings show.
The Australian business’ 
most recent financial 
statements and reports, 
filed in June 2016, warn 
that its future relied on 
the financial support 
of its American parent 
company.
“Should the support.... 
be withdrawn or not con-
tinue there is significant 
uncertainty whether the 
company and the con-
solidated entity will be 
able to continue as go-
ing concerns”, the report 
says.
The US parent company 
entered chapter 11 bank-
ruptcy in September last 
year. The company said 
at the time its Australian 
stores would not be af-
fected.
Toys ‘R’ Us had strug-
gled to service debt from 
a $US6.6 billion ($8.4 bil-
lion) leveraged buyout 
by two private equity 
firms and a real estate 
investor in 2005.
Creditors decided they 
could get more money 
from liquidating the 
company’s assets rather 
than from finding a way 
to keep the business 
running, one unnamed 
source told the Reuters 
news service.
Founded in 1948, Toys 
‘R’ Us opened its first 
Australian stores in 
1993.
It claims a 20 per cent 
share of Australia’s $943 
million toys and games 
retailing market, accord-
ing to research firm IBIS-
World.

Toys ‘R’ Us store closures put 
2700 Australian jobs at risk
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