
االسرتالية الواليات  سائر  وتوزع يف  سبت  كل   e-mail: info@meherald.com.au  تصدر 

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

886 العدد   -  2018 أيـلول   1 Saturday 1 September  2018, Issue No. 886السبت 
Melbourne: 1/ 8 Gilmour  Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

www.meherald.com.au/myherald

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 :

40
$2،000403 482 345

ينتظر أن تكون عطلة نهاية 
االسبوع حامسة على مستوى 
حسم االستحقاق احلكومي، 
شروعًا  احلسم  يكون  فإّما 
ضوء  يف  احلكومة  بتأليف 
الوزارية  التشكيلة  مسودة 
الرئيس  سيحملها  اليت 
اىل  احلريري  سعد  املكلف 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
ضوء  يف  عون  ميشال 
اليت  اجلديدة  املشاورات 
وإّما  يومني،  قبل  بدأها 
دخول التأليف احلكومي يف 
التعقيد  من  جديدة  حلقة 
والتعطيل خيشى ان تصح 
معها التوقعات والتكهنات 
بتأّخر الوالدة احلكومية اىل 
أمد طويل، خصوصًا اّن يف 
اجلمهورية  رئيس  برنامج 
اسفار  بضعة  ايلول  لشهر 
اىل  السفر  ابرزها  لعل 
وفد  مرتئسًا  نيويورك، 
اإلجتماعات  اىل  لبنان 
العمومية  للجمعية  السنوية 

لألمم املتحدة.
وعلم اّن احلريري لن يزور 
مسودة  اي  حاماًل  عون 
بعد  ااّل  وزارية،  تشكيلة 
اي  يف  سيعقده  اجتماع 
االسبوع  نهاية  قبل  وقت 
الوطين  »التيار  رئيس  مع 
احلر« الوزير جربان باسيل.
يف  معنية  مصادر  وقالت 

اتفاق  اّن  السياق  هذا 
»القوات  مع  احلريري 
 4 اعطائها  اللبنانية«على 
حقيبة  بينها  ليس  حقائب 
نائب  منصب  او  سيادية 
يكون  لن  احلكومة  رئيس 
به  قبل  إذا  ااّل  ناجزًا 
احلريري  اّن  علمًا  باسيل، 
نوعية  على  بعد  يتفق  مل 
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احلقائب االربع لـ«القوات« 
يف انتظار لقائه وباسيل، 
اذ قد يكون لألخري موقف 
اّن  خصوصًا  معارض، 

الفروف يشيد بدور السعودية يف توحيد املعارضة 
واجلبري يؤيد مزيداً من العقوبات على طهران

توافق سعودي - روسي على احلل السياسي يف سورية

الحريري مستقباًل خليل يف بيت الوسط أمس االول )داالتي ونهرا(

Follow us on          ; The Middle East Herald

رسـائل دولـية شـديدة اللـهجة للـبنان.. 
والـتألـيف إلـى »ويـك أنـد« حـاسـم؟!

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع 
لحوم الغنم والبقر 

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

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن
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حراك حكومي على خطوط عني التينة و»بيت الوسط«، وقصر بعبدا يوحي بتفاؤل حِذر!

وموسكو  الرياض  أشادت 
بتطور العالقات بني البلدين 
نتيجة زيارة خادم احلرمني 
سلمان  امللك  الشريفني 
العاصمة  عبدالعزيز  بن 
الروسية يف تشرين األول 
املاضي، وأكدتا الرغبة يف 

تطويرها.
 وفيما شددتا على ضرورة 
لألزمة  سياسي  حل  إجياد 
أساس  على  السورية 
الرقم  األمن  جملس  قرار 
على  واحملافظة   ،2254
السورية،  األراضي  وحدة 
املوقف  يف  تباين  برز 
دعت  فيما  إذ  إيران،  من 
الوضع  تسوية  إىل  روسيا 
االتفاق  إىل  بالنسبة 
بالطرق  اإليراني  النووي 
والديبلوماسية،  السياسية 
االتفاق  أن  اجلبري  اعترب 
فرض  إىل  داعيًا  ضعيف، 

على  العقوبات  من  مزيد 
طهران.

استعدادات  تواصل  ومع 
بدعم  السوري،  النظام 
لشن  وإيراني،  روسي 
هجوم على إدلب، آخر أكرب 
معاقل الفصائل املعارضة 

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

تركيا،  بدعم  حتظى  اليت 
قام وزير اخلارجية اإليراني 
أمس  ظريف  جواد  حممد 
االول بزيارة مفاجئة ألنقرة 
حيث استقبله الرئيس رجب 

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

وزيرا خارجيتي روسيا والسعودية الفروف والجبري
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أكد »احملور الوطين«، كتلة 
القوى السّنية يف الربملان 
العراقي اجلديد، أن األيام 
حسم  ستشهد  املقبلة 
إىل  االنضمام  من  موقفه 
أي من التحالفات الساعية 
»الكتلة  تشكيل  إىل 

حني  يف  األكرب«،  النيابية 
قرر جملس إدارة مفوضية 
بقرار  الطعن  االنتخابات 
وقفها  استمرار  احلكومة 

عن ممارسة وظيفتها.

محلة على قرار العبادي كف يد 
مفوضية االنتخابات

أكد وزير اخلارجية السوري 
»سورية  أن  املعلم،  وليد 
االخرية  املرحلة  يف 
أراضيها  كامل  لتحرير 
وقت  يف  االرهاب«،  من 
يستعد  النظام  ان  يبدو 
هلجوم وشيك على حمافظة 

إدلب.
مؤمتر  يف  املعلم  وقال 
مع  موسكو  يف  صحايف 
سريغي  الروسي  نظريه 
يف  »سورية  إن  الفروف، 

إلنهاء  األخرية  املرحلة 
كامل  وحترير  األزمة 
اإلرهاب،  من  أراضيها 
الواليات  تريد  وهلذا 
وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة 
االعتداء عليها بهدف عرقلة 
عملية التسوية السياسية، 
جبهة  تنظيم  ومساعدة 

النصرة اإلرهابي«.
واضاف »مهما فعلوا، قرار 

املعلم: سورية يف مراحلها األخرية 
لتحرير كامل أراضيها من اإلرهاب
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للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
الدوري يف مقرها يف  اجتماعها 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 

رعد ومشاركة أعضائها.
وأصدر اجملتمعون البيان اآلتي: 
واألعوام،  أيامه  يطوي  »الدهر 
عهود.  وتأفل  حقب  فتذوي 
أعيادا  تارخيها  ترسم  والبشرية 
ومناسبات واجنازات وأزمات، أمال 
وتضحيات. ورغم تبدل الظروف 
واالمكانات تبقى القيم االنسانية 
النبيلة هي معيار األلق والسمو. 
ويبقى رواد هذه القيم وأعالمها 
يف  وفعالية  حضورا  األكثر  هم 

عقول الناس ووجدانهم.
الصدر  موسى  السيد  االمام 
صوابية  يؤكد  صارخ  منوذج 
جرمية  خابت  إذ  املعادلة،  هذه 
إخفاء مساحته مع رفيقيه فضيلة 
واألستاذ  يعقوب  حممد  الشيخ 
عباس بدرالدين، يف أن تطمس 
ومواقفه  السديدة  رؤيته  معامل 
أراد  اليت  االجتماعية  النهضوية 
الوطن وحتقيق  من خالهلا محاية 
وبناء  فيه  الدائم  االستقرار 
ترفض  اليت  املواطنة  دولة 
وجتسد  والعنصرية  التمييز 
يف  الفاعلة  الوطنية  الشراكة 
االدارة  ويف  السياسي  القرار 
األصعدة  خمتلف  على  واإلمناء 

واالجتاهات.
مرور  بعد  اللبنانيون  هم  وها 
اجلرمية  هذه  على  عاما  أربعني 
مساحة  بأن  يشهدون  اآلمثة، 
ال  الصدر  موسى  السيد  االمام 
يزال حاضرا ومؤثرا يف املعادلة 
الوطن  صعيد  على  اللبنانية 
تزال  وال  واملواطنني.  والدولة 
القوى  ألكثر  امللهم  هي  رؤيته 

السياسية الوطنية يف لبنان.
إخواننا  مع  اليوم  نتشارك  وإذ 
يف  وحلفائنا  أمل  حركة  يف 
ومع  اللبنانية  السياسية  القوى 
جيشنا الوطين مهمات الدفاع عن 
لبنان ومقاومة أعدائه الصهاينة 
والتكفرييني وبناء الدولة القوية 
القانون  حيكمها  اليت  والراعية 
وتدير شؤونها املؤسسات. فإنا 
ماضون يف وضع برنامج اإلمناء 
الصحيح،  املسار  على  املتوازن 
االدارة  حيوية  جتديد  ويف 
اهلدر  وضبط  الفساد  ومكافحة 
املناطق  وايالء  العام،  للمال 
االكثر حرمانا األولوية يف تنفيذ 
وتعزيز  التحتية  البنى  خطط 

اخلدمات وتوفري فرص العمل.
وإذا كان اللبنانيون قد احتفلوا 
خالل االيام القليلة املاضية بعيد 

التحرير  وبعيد  املبارك  األضحى 
الثاني الذي توج انتصار شعبنا 
وإجنازهم  واملقاومة  واجليش 
االرهاب  إنهاء  يف  التارخيي 
وحترير  ومجاعاته  التكفريي 
كامل  وتأمني  الشرقية  اجلرود 
السورية،   - اللبنانية  احلدود 
كل  اىل  بالتهنئة  نتوجه  فإننا 
املواطنني وندعوهم اىل استلهام 
الدروس والعرب اليت أشار اليها 
مساحة السيد حسن نصراهلل يف 
الشهداء  مبدينة  التحرير  احتفال 

يف اهلرمل.
من  مجلة  الكتلة  درست  لقد 
وخلصت يف  وامللفات  القضايا 

جلستها اىل ما يأتي:
1- مرة جديدة تشدد الكتلة على 
تشكيل  يف  املراوحة  سلبيات 
من  الضرر  وانعكاس  احلكومة 
جراء ذلك على لبنان واللبنانيني 
الوقت  تضييع  عن  فضال 
الذي  احملدد  املعيار  وتغييب 
املشاركة  تتحقق  أساسه  على 

ويتوازن التمثيل.
أن  يدرك  املكلف  الرئيس  إن 
تشكيل  يف  والتأخري  املراوحة 
سيضعان  اآلن  حتى  احلكومة 
جديدة  تعقيدات  أمام  التأليف 
خصوصا اذا تبني ان االستنساب 

هو املعيار املعتمد.
2- تؤكد الكتلة إعدادها جملموعة 
تتصل  القوانني  اقرتاحات  من 
ومكافحة  اهلدر  وضبط  باالدارة 
على  ستحيلها  وهي  الفساد، 
اجمللس النيابي يف اقرب فرصة، 
آملة أن تواكبها مراسيم تشكيل 
العمل  لينتظم  اجلديدة  احلكومة 

الرقابي للمجلس بوجودها.
لبنان  استثمار  فرص  إن   -3
والنفطية،  املائية  لثرواته 
كاملة  وطنية  حكومة  تقتضي 
الصالحيات توفر احلماية خصوصا 
فيه  يواصل  الذي  الوقت  يف 
املكثفة  نهبه  عمليات  العدو 

حلقول النفط والغاز.
4- ان لبنان مدعو، حكومة وقوى 
من  االستفادة  اىل  سياسية، 
املنطقة  يف  األوضاع  تطورات 
االسرتاتيجي  متوضعه  ملراجعة 
والعادة النظر يف بعض عالقاته 
ضوء  يف  والدولية  االقليمية 
الوطنية  سيادته  محاية  التزامه 
من  االسرائيلي  العدو  ومنع 
مع  عالقاته  تطبيع  عرب  التسلل 
العربية يف سعي  الدول  بعض 
املنطقة  الخرتاق  منه  دؤوب 
أو  االقتصادي  بإنتاجه  سواء 

مبشاريعه السياسية«. 

الوفاء للمقاومة: التأخري يف التأليف 
يضعنا أمام تعقيدات جديدة

»اللقاء  كتلة  عقدت   
اجتماعها  الدميقراطي« 
رئيس  مكتب  يف  الشهري 
جنبالط  تيمور  النائب  الكتلة 
امني  حبضور  كليمنصو،  يف 
السر العام يف احلزب التقدمي 

االشرتاكي ظافر ناصر.
عضو  تال  االجتماع،  وبعد 
أبو  هادي  النائب  »اللقاء« 
وقال:  الكتلة  بيان  احلسن 
اللقاء  رئيس  من  »بدعوة 
تيمور  النائب  الدميقراطي 
اجتماعه  اللقاء  عقد  جنبالط، 
-30 بتاريخ  كليمنصو  يف 
يف  النقاش  ومت   ،2018-8
تشكيل  التالية:  امللفات 
السياسي،  والوضع  احلكومة 
اإلجتماعي  اإلقتصادي  الواقع 
وملفات داخلية متفرقة. وقد 
تلك  من  موقفه  اللقاء  حدد 
اآلتي:  الشكل  على  امللفات 
الداخلية  األوضاع  إن  أوال: 
اإلقتصادي  الواقع  سيما  ال 
واألزمات  الضاغط  اإلجتماعي 
اللبناني،  اليت تواجه املواطن 
التطورات  إىل  باإلضافة 
سيما  ال  اخلطرية  اإلقليمية 
القضية  تقويض  حماوالت 
وما  والتهويد  الفلسطينية 
حيكى عن ترتيبات جديدة على 
حتتم  كلها  املنطقة،  مستوى 
علينا حتصني وضعنا الداخلي 
اخلطوات  اختاذ  خالل  من 
العاجلة واحلامسة لكسر احللقة 
احلكومي،  امللف  يف  املفرغة 
والذهاب باجتاه تشكيل حكومة 
األصول  وفق  وطنية  وحدة 
احرتام  يضمن  مبا  املعتمدة، 
مهمة  وتسهيل  الصالحيات، 
العقد  وإزالة  املكلف  الرئيس 
أمام  املوضوعة  والعراقيل 
عملية التشكيل، واإلبتعاد عن 
القانونية  اإلجتهادات  بعض 
غري  الدستورية  واهلرطقات 
متسَكنا  جمددين  اجملدية. 
اإلرادة  احرتام  بضرورة 
التعبري  مت  اليت  الشعبية 
النيابية  اإلنتخابات  يف  عنها 

األخرية«.
»حماوالت  من  اللقاء  وحذر 
السياسية  القوى  بعض 
املواقع  ببعض  اإلستئثار 
الداخلية،  وزارة  يف  اإلدارية 
واألعراف  القواعد  متخطني 
على  مؤكدا  بها«،  املعمول 
»أولوية وضرورة احرتام اتفاق 
الطائف والسعي لتطبيق كافة 
إقرار  منها  ال سيما  مندرجاته 
لالنتخابات  عصري  قانون 
جملس  إىل  يؤدي  النيابية 
الطائفي  القيد  خارج  نواب 

وإنشاء جملس للشيوخ.
ضرورة  على  اللقاء  وشدد 
كافة  معاجلة  يف  »اإلسراع 
املواطن  تعين  اليت  امللفات 
امللفات  سيما  ال  اللبناني، 
اليت  واإلقتصادية  املالية 
من  املزيد  حتتمل  تعد  مل 
استنكاره  جمددا  املراوحة«، 
حل  عن  التغاضي  »الستمرار 
من  ميثله  مبا  الكهرباء  ملف 
يستوجب  مالي  استنزاف 
معاجلة حامسة وجذرية«، داعيا 

أزمة  حل  يف  »اإلسراع  اىل 
اإلسكان، ملا هلا من أثر سليب 
اللبناني  الشباب  أوضاع  على 
اإلقتصادية  الدورة  وعلى 

بشكل عام«.
قانون  »اقرتاح  أن  وأعلن 
الذي حتضره  التملكي  اإلجيار 
الكتلة بات قيد اإلجناز متهيدا 
النيابي  للمجلس  لتقدميه 
قريبا، مع ما يشكله من مدخل 
من  امللف،  هذا  حلل  أساسي 
شاملة  إسكانية  خطة  ضمن 
فيها  األساس  املعيار  يكون 
امتالك  يف  مواطن  كل  حق 
مباشرة  برعاية  الئق  مسكن 

من الدولة«.
املطار،  بأزمة  يتعلق  ما  ويف 
استهجن »اللقاء« ما »يتعرض 
من  والسياح  املواطنون  له 
يف  السوء  بنتيجة  إهانات 
اخلانقة«،  والزمحة  اخلدمات 
املباشرة  »أهمية  إىل  الفتا 
املقررة  التوسعة  خطة  يف 

للمطار«.
ويف سياق آخر، ناشد »اللقاء« 
العليا  واهليئة  الزراعة  وزارة 
باإلجراءات  »الشروع  لالغاثة 
الالزمة للتعويض على مزارعي 
الالحقة  األضرار  بعد  التفاح 
التبقع  بنتيجة  مبحاصيلهم 

واألمراض«.
»اإلسراع  باملعنيني  وأهاب 
الضرورية  اخلطوات  باختاذ 
تلوث  ملعاجلة  والعملية 
ميثل  الذي  الليطاني  نهر 
على  وصحية  بيئية  كارثة 
بضرورة  مذكرا  املواطنني«، 
»تطبيق القانون رقم 2016/63 
املالية  اإلعتمادات  رصد  بعد 
مكافحة  بغية  لتنفيذه  الالزمة 
حالة التلوث اخلطرية«، داعيا 
»التحرك  اىل  العامة  النيابة 
املصانع  بعض  ملنع  سريعا 
واملؤسسات  واملستشفيات 
من التمادي يف مفاقمة الضرر 

الالحق بالنهر«.
البت  »عدم  استغرب  وإذ 
الناجحني  املتعاقدين  مبلف 
اخلدمة  جملس  امتحانات  يف 
شكر  »حتية  وجه  املدنية«، 
وتقدير لعناصر الدفاع املدني 
وتفان  جبهد  عملوا  الذين 
من  عدد  يف  احلرائق  إلطفاء 
مؤخرا«،  اللبنانية  املناطق 
ب«إصدار  املطالبة  جمددا 
لتثبيتهم،  اآليلة  املراسيم 
اختاذ  املعنيني  ومناشدة 
التدابري الوقائية الالزمة للحد 

من حرائق الغابات«.
ب«التعميم  »اللقاء«  ونوه 
األخري الذي مسح مبوجبه بإدراج 
اللبنانية املطلقة أمساء  املرأة 
جمددا  قيدها«،  يف  أوالدها 
متسكه ب«حق املرأة اللبنانية 
منح  أجنيب  من  املتزوجة 
اجلنسية ألفراد عائلتها. ورأى 
التارخيي  »التعميم  هذا  يف 
املطالبة  لتجديد  فرصة 
بقانون مدني إختياري لألحوال 
الشخصية متهيدا لتطبيق مبدأ 
مجيع  بني  واملساواة  العدالة 
اللبنانيات واللبنانيني على حد 

سواء«.

اللقاء الدميقراطي: لكسر احللقة املفرغة 
يف امللف احلكومي واإلبتعاد عن اإلجتهادات 

خالل استقباله رئيس جملس القانونية واهلرطقات الدستورية غري اجملدية
سليم  بريوت  بنك  ادارة 
بريوت  بنك  فريق  مع  صفري 
الصاالت،  لكرة  لبنان  بطل 
العماد  اجلمهورية  رئيس  هنأ 
باالجناز  الفريق  عون  ميشال 
بالدعم  منوها  حققه،  الذي 
وبنك  صفري  يقدمه  الذي 
الرياضة  لتشجيع  بريوت 
مثل  االنسانية  واملؤسسات 
اللبناني  االمحر  الصليب 
واملؤسسات اجلامعية وغريها. 
ومتنى الرئيس عون ان حيقق 
االنتصارات  املزيد من  لبنان 
اللبناني  الشباب  يثابر  وان 
فقط  ليس  الرياضة  على 
االنتصارات  لتحقيق 
اسم  ترفع  اليت  الرياضية 
كاسلوب  بل  عاليا،  لبنان 
االفات  ضد  حيصنهم  حياة 
وابرزها  اخلطرية،  االجتماعية 
املخدرات اليت تدمر مستقبل 
سيواصل  واليت  الشباب 
وانزال  العمل على مكافحتها 
مروجيها  حبق  العقوبات  اشد 

واملتاجرين بها. 
خماطبا  عون  الرئيس  وقال 
بطل  بريوت  نادي  فريق 
لبنان: » وصييت اليكم ومن 
اللبناني  الشباب  اىل  خاللكم 
ان تبتعدوا عن املخدرات الن 
ضحاياها يف العامل باتوا اكثر 

بكثري من ضحايا احلروب«
الشباب  دعا  عون  الرئيس 
على  املثابرة  اىل  اللبناني 
الرياضة، ليس فقط لتحقيق 
اليت  الرياضية  االنتصارات 
بل  عاليا،  لبنان  اسم  ترفع 
ضد  حيصنهم  حياة  كاسلوب 
اخلطرية  االجتماعية  االفات 
السيما  املخدرات  وابرزها 
وان الرياضة توفر هلم مناعة 

وقدرة على املواجهة.
رئيس  اهدى  الذي  الفريق 
اجلمهورية امليدالية الربونزية 
اليت فاز بها املنتخب اللبناني 
اقيمت  اليت  آسيا  بطولة  يف 
ايضا  اندونيسيا، استمع  يف 
فيها  شدد  صفري  كلمة  اىل 
بريوت«  »بنك  فريق  ان 
لبنان،  بطل  للفوتسال، 
متكن جبهود العبيه، وتصميم 
مدربيه ورعاية جهازه االداري 
ان حيقق هذا االجناز الكبري يف 
دول  امام  العاملية،  البطولة 
مساحة  عن  مساحتها  تزيد 
االضعاف،  عشرات  لبنان 
ويزيد عدد سكانها عنه اكثر 
من عشرات املرات وهو دليل 
اضايف على ان هذا الشعب 

هو بالفعل شعب عظيم«.
اجلمهورية  رئيس  وتسلم 
اللبناني  املنتخب  قميص 

الذي محل امسه والرقم 1 

مستقبالً سليم صفري على رأس فريق بنك بريوت

الرئيس عون: لالبتعاد عن املخدرات

طائفة  عقل  شيخ  أكد   
نعيم حسن  الدروز  املوحدين 
من  يئنون  املواطنني  »ان 
االوضاع االقتصادية واملالية 
اىل  حباجة  وانهم  السيئة 
تأمني مستلزمات احلد االدنى 

من احلياة الكرمية«.
وقال الشيخ حسن خالل لقائه 
فردان  يف  الطائفة  دار  يف 
رئيس »لقاء الفكر العاملي« 
السيد علي عبد اللطيف فضل 
السيد  من  كل  يرافقه  اهلل 
اهلل  فضل  علي  حممد  حسن 
وعضو »اللقاء« الشيخ خليل 
االعالمي  واملسؤول  الشاوي 
:«آن  ضاحي  علي  الصحايف 
اآلوان لتشكيل احلكومة وفق 
ما افرزته نتائج االنتخابات«. 
نعمة  هو  »لبنان  الن  واسف 
من النعم االهلية مبا يضم من 
تنوع وثروات فكرية وانسانية 
وان هناك من يصر على الكفر 

واجلحود بهذه النعم«.
كل  »ان  على  حسن  وشدد 
على  حتض  الدينية  التعاليم 

احلوار والتسامح والرتاحم بني 
الناس وان لبنان ال يقوم اال 

بكل ابنائه وتعاضدهم«.
اهلل  السيد فضل  اكد  بدوره 
مبا  املوحدين  لطائفة  تقديره 
تشكله من اساس هلذا البلد 
انفتاح  من  اليه  ترمز  وملا 
وما تشكله  وتعاون  وتسامح 

من امتداد تارخيي ووطين.
الكبري  الوطين  بالدور  واشاد 
اىل  دعاه  وقد  حسن  للشيخ 
»اللقاء«  ينظمه  فكري  لقاء 
االسالمي  العامل  ويتناول 
الرؤوف  عبد  السيد  الكبري 
عيناثا  يف  ويقام  اهلل  فضل 

اجلنوبية يف 8 من اجلاري.
»ان  على  اهلل  فضل  وشدد 
الفساد ال دين له وال طائفة 
البدء  حري  وانه  وطن  وال 
اسسس  وعلى  ما  مكان  من 

واضحة وثابتة«.
»احلوار  اىل  احلاجة  واكد 
والتالقي بني مجيع املكونات 
تشكيل  لتسريع  الوطنية 

احلكومة والنهوض بلبنان«.

شيخ العقل: لتسريع تشكيل احلكومة 
وانصاف الناس اجتماعيا وحياتيا
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اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض 

* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار 
او شـراء مصـاحل

*  خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي 

ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد

* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال عـمولة

1300 055 934 

نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم

*  نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية

لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص 
يف أيــساف ISAV على الرقم:
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لـبنانيات

حذر وزير املال علي حسن خليل 
تتعلق  خطرية  »مؤشرات  من 
والدين  والعجز  النمو  بنسبة 
جلهة  لبنان  ومبرتتبات  العام 
بها  وعد  اليت  املشاريع  إطالق 
على املستوى الدولي، يف حال 
استمرار وضع املراوحة الراهن«. 
وشدد خالل رعايته تسليم عدد 
تنموية  مساهمات  البلديات  من 
والتنباك  التبغ  حصر  إدارة  من 
»حاجة  مثة  أن  على  »الرجيي«، 
تشكيل  يف  اإلسراع  إىل  ملحة 
سريعة  تكون  جديدة  حكومة 
لتحسني  القرارات  اختاذ  يف 
واملالي  االقتصادي  الوضعني 
التنموية  املشاريع  وإطالق 

الكربى«.
»الرجيي« مديرها  وتوىل رئيس 
يف  سقالوي،  ناصيف  العام 
وزارة املال، ويف حضور خليل، 
رؤساء  إىل  املساهمات  تسليم 
اجلنوب  يف  بلدة   14 بلديات 
يف  تندرج  والبقاع،  والشمال 
املستدامة  التنمية  مشروع  إطار 

الذي أطلقته »الرجيي«.

خليل
»هذه  كلمته:  يف  خليل  وقال 
والعالمات  النقاط  من  واحدة 
املؤسسات  عالقات  من  املميزة 
اجملتمع  هيئات  مع  احلكومية 
واملخاتري  البلديات  ومع  املدني 
بشكل خاص، وهي جتربة رائدة 
املتوافرة  اإلمكانات  حتويل  يف 
إىل  املؤسسات  إحدى  لدى 
إطار  يف  حقيقي  تنموي  عمل 
اسرتاتيجية مت إقرارها واملوافقة 
عليها بعدما أعدت بطريقة علمية 
ثقة  وحازت  الرجيي  إدارة  يف 
اعتمادها  أدرجت  اليت  الوزارة 
بإدارة  اخلاصة  املوازنة  يف 

الرجيي«.
الناس  من  »كثرا  أن  والحظ 
يعتربون أن عمل الرجيي حمصور 
واستالم حمصول  بيع  فقط يف 
االسترياد  عملية  وإدارة  التبغ 
والبيع وتصدير املنتجات التبغية، 
أن  أثبتت  اإلدارة  هذه  لكن 
بإمكانها تطوير عملها إىل مستوى 
الفاعلة واحلقيقية يف  املشاركة 
مستوى  على  املستدامة  التنمية 
الوطن«. وأضاف أن لدى إدارة 
»اقرتاحات  دائما  »الرجيي« 
بناءة تدفع يف اجتاه تطوير هذه 
ومشاركتها  ومساهمتها  اإلدارة 

مع خمتلف اهليئات«.
ورأى خليل أن »حاجات البلديات 
اليوم  عام  بشكل  والبلدات 
وبالتأكيد مثل هذه  جدا،  كبرية 
املشاريع ال تكفي، ولكن عندما 
تأتي من جهة ال تتحمل مباشرة 
فتكون  البلديات  دعم  مسؤولية 
أكرب  وإجيابية  أثر  هلا  مساهمة 
بكثري من أي أمر آخر. حنن نعرف 
البلديات  أمام  التحديات  أن 
تعاني  والبلديات  جدا  كبرية 
تأمني  صعيد  على  عدة  أزمات 
قدرة متويلية للقيام باملشاريع. 
أن  التزمت  املال  وزارة  ولكن 
الناجتة  الواردات  دوريا  تدفع 
وقريبا،  اخلليوي،  اهلاتف  من 
وزارة  من  الدفعة  حتول  عندما 
مباشرة  ستحول  االتصاالت 
نسمح  ولن  البلديات،  كل  إىل 
واألمر  االطالق.  على  بتأخريها 

البلديات  مستحقات  هو  اآلخر 
املستقل  البلدي  الصندوق  من 
 2017 سنة  عن  واملتوجبة 
تشرين  شهري  بني  وتستحق 
وحنن  الثاني،  وتشرين  األول 
أيضا ملتزمون أن حتول مباشرة 

إىل البلديات«.
وذكر بأن »كل هذا األمر يشكل 
امللقاة  املسؤوليات  من  جزءا 
السياسية  القيادات  عاتق  على 
واملسؤولني  اليوم  البلد  يف 
اختالفهم«.  على  السياسيني 
أمامنا  الكبري  »التحدي  وقال: 
الوضع  وانتظام  استقرار  هو 
وعمل  البلد  يف  السياسي 
احلاجة  هنا  ومن  املؤسسات، 
يف  اإلسراع  ضرورة  إىل  امللحة 
البلد  يف  جديدة  حكومة  تشكيل 
جتتمع  أن  على  قادرة  تكون 
حيتاج  اليت  األولويات  وتالمس 
إليها الناس وتضعها يف صلب 
اختاذ  يف  سريعة  وتكون  عملها 
لتحسني  املناسبة  القرارات 
واملالي،  االقتصادي  وضعنا 
إطالق  إىل  االنتقال  وبالتالي 
اليت  الكربى  التنموية  املشاريع 
نسبة  وتزيد  االقتصاد  حترك 
بزيادة  وتسمح  االستثمار 
النمو«. وأضاف: »يف حال بقينا 
رمبا  احلالية  املراوحة  وضع  يف 
نكون أمام مؤشرات خطرية جلهة 
مقارنة  البلد،  النمو يف  مستوى 
وعجزنا  الكبرية  االلتزامات  مع 
ونسبة ديننا وما يتعلق مبرتتبات 
لبنان جلهة إطالق املشاريع اليت 
وعد بها على املستوى الدولي، 
أو  سيدر  مؤمتر  يف  سواء 
االلتزامات اليت حضرتها احلكومة 
اللبنانية مع هيئات دولية أخرى 

داعمة للبنان«.
اليت  الـ14  »املشاريع  أن  ورأى 
تكون  رمبا  اليوم  الرجيي  متوهلا 
من عوامل املساعدة اليت تعطي 
البلديات  لبعض  الدور  بعض 
املالية«.  بإمكاناتها  املتعثرة 
نوعية  »مراقبة  أن  على  وشدد 
نغطي  إننا  تقول  املشاريع 
اهتمامات  من  واسعة  مساحة 
وجزء  زراعي  منها  جزء  الناس، 
عالقة  له  جزء  وتربوي،  ثقايف 
بالبيئة وحباجات تالمس مباشرة 
القرى  من  قرية  كل  خصوصية 
اليوم  البلدات  من  بلدة  وكل 
هذه  اختيار  يف  مراعاتها  متت 

املشاريع«.
الرجيي  »استمرار  مؤكدا  وختم 
املشاريع  هذه  مبثل  القيام  يف 

خليل خالل رعايته تسليم مساهمات من الرجيي لبلديات:

احلاجة ملحة إىل حكومة جديدة ومؤشرات خطرية يف حال استمرار املراوحة

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

موازنات  على ختصيص  والعمل 
حتسنت  حال  يف  رمبا  أوسع 
قاعدة  تتوسع  حتى  الظروف 
السنوات  يف  املستفيدين 

املقبلة«.

سقالوي
وأشار سقالوي إىل أن »الرجيي« 
وفرت الدعم خالل ست سنوات 
 16 يف  تنمويا  مشروعا  لـ173 
الشمال  حمافظات  يف  قضاء 
أن  وأكد  والبقاع«.  واجلنوب 
مشاريعها  يف  البلديات  »دعم 
األولويات  أهم  من  التنموية 
للتنمية  الرجيي  إطار خطة  ضمن 
أن  وأوضح  املستدامة«. 
مكتبات  من  »تنوعت  املشاريع 
وبرك مياه وجتهيز آبار وقاعات 
أنها  إال  اجتماعية وحدائق عامة، 
اجملتمع  خدمة  يف  تصب  كلها 

واملزارع على السواء«.
وأضاف: »هذه املشاريع مستمرة 
إياها  أوالنا  اليت  الثقة  بفضل 
رئيس جملس النواب نبيه بري، 
وبرعاية الوزير علي حسن خليل، 
واليوم وضعنا آلية ملتابعة هذه 
من  والتأكد  كثب  من  املشاريع 

اجملتمع  واستفادة  فاعليتها 
منها«. ووعد بأن يغطي مشروع 
بلدية على   358« البلديات  دعم 
مساحة الوطن من بلديات زراعة 
العهد  جمددا  والتنباك«،  التبغ 
تنمية  حتقيق  يف  »باملساهمة 

حقيقية للمجتمع«.
وجتدر اإلشارة إىل أن املشاريع 
صحي  صرف  خزان  بناء  هي 
جلمع  آب  وبيك  الناقورة،  يف 
مشرف،  مزرعة  يف  النفايات 
وشراء صهريج مياه وبوب كات 
يف عيتا اجلبل، وبناء أقنية ري 
آب  بيك  وشراء  تلحمرية،  يف 
وبوب كات يف ايعات، وتأهيل 
وتعبيد طريق زراعية يف دورس، 
وبناء أقنية ري يف عمارة، وبناء 
الرحيانية،  يف  اجتماعية  قاعة 
وشق طريق زراعية يف باريش، 
يف  كهربائي  مولد  وشراء 
زراعي  طريق  وتزفيت  صريفا، 
وإكمال  عدشيت-مرجعيون،  يف 
يف  اجتماعية  قاعة  بناء  اعمال 
زراعية  طرقات  وشق  احليصة، 
البئر  وتزويد  القليعة،  يف 
الشمسية يف  الطاقة  االرتوازية 

عيتا الشعب. 

الوزير خليل خالل اللقاء

رأت اهليئة اإلدارية يف »جتمع 
العلماء املسلمني« يف بيان اثر 
اجتماعها األسبوعي، أن »الذكرى 
األربعني الختطاف اإلمام املغيب 
ورفيقيه  الصدر  موسى  السيد 
الشيخ حممد يعقوب والصحايف 
عباس بدر الدين، متر وما زالت 
وصمة  تشكل  القضية  هذه 
النظام  مسؤوليتها  يتحمل  عار 

العربي بأكمله«.
وأشارت اىل أن »احلديث يعود 
حق  إلغاء  عن  وبقوة  اليوم 
للفلسطينيني  بالنسبة  العودة 
وإلغاء وكالة األونروا املؤديني 
توطني  إىل  قهري  بشكل 
يف  الفلسطينيني  الالجئني 
إليها ومنها  اليت جلأوا  البلدان 
املغيب  اإلمام  ومساحة  لبنان، 
كان املناهض األول للتوطني، 
من  هو  املوقف  هذا  ولعل 
دعت  اليت  األبرز  األسباب 
الختطافه«، داعية إىل »مواجهة 
أوتينا  ما  بكل  التوطني  مؤامرة 

من قوة«.
وإذ لفتت اىل أن »اإلمام الصدر 
كان احملامي األول عن الصيغة 
اللبنانية الفريدة اليت يعيش من 
خالهلا أبناء الطوائف كافة بأمن 
رئيس  »دعوة  أيدت  وسالم«، 
جملس النواب األستاذ نبيه بري 

مبهامه  للقيام  النيابي  اجمللس 
الضرورة  تشريع  إىل  والذهاب 
إذ ال جيوز إيقاف مشاريع ختدم 
من  وختفف  اللبنانية  املصلحة 
الوضع االجتماعي واالقتصادي 

الضاغط«.
ودعت اهليئة اإلدارية »الرئيس 
املكلف سعد احلريري اىل اختاذ 
دستوريا  منه  املطلوبة  اخلطوة 
الواقعية  تشكيلته  وإعالن 
واملنسجمة مع نتائج االنتخابات 
النيابية واملعربة عنها وكل من 
حجمه  تفوق  حصة  على  يصر 
االنتخابات،  هذه  عن  الناتج 
فليذهب للمعارضة ونذهب إىل 
حكومة منسجمة للبدء بالتعاطي 
على  مشكالته  بكل  الواقع  مع 
حنبذ  كنا  وإن  أنواعها،  اختالف 
البلد  ألن  وطنية  وحدة  حكومة 

يف حاجة ماسة إليها«.
الصادر  ب«احلكم  ونوهت 
قاموا  الذين  اإلرهابيني  حبق 
داعية  الرباجنة«،  برج  بتفجريي 
إىل »تنفيذه فورا والذهاب إىل 
املتعلقة  األخرى  امللفات  حسم 
أبرياء  قتلوا  الذين  باإلرهابيني 
أبطاال  أو  اللبناني  الشعب  من 
من القوى األمنية اللبنانية، كي 
يكونوا عربة لكل من تسول له 

نفسه ممارسة هكذا أعمال«.

جتمع العلماء املسلمني دعا الرئيس املكلف 
إلعالن تشكيلته املنسجمة مع نتائج االنتخابات

»لبنان  تكتل  عضو  غرد   
أسود  زياد  النائب  القوي« 
»تويرت«  على  حسابه  يف 
آراء  مسعنا  وقد  »أما  قائال: 
عدم  حول  الدستورية  البعض 
إمكانية سحب تكليف التأليف، 
ذكائنا  على  وحرصا  يهمين 
يقوم  التكليف  إن  أقول  أن 
التسمية،  يعلن  بيان  على 
وليس مرسوم يرسم مبفاعيل 
خمتلفة، والبيان ال ينشأ حقا 
عنه  الرجوع  من  الرئيس  مينع 
من  جديدة  مشاورات  وطلب 
ملن  فقط  النواب...  جملس 

يقرأ ويقر ويفهم«.
ثانية:  تغريدة  يف  أضاف 
»عزيزي النائب السابق فؤاد 
السنيورة احلفاظ على الطائف 
ال يكون بتكريس حالة انقالبية 
بعض  بني  بالتواطؤ  جرت 
مكونات طائفية وميليشياوية 
املمثلني  حساب  على 
طوال  للمجتمع  احلقيقيني 

سنوات، وأرست سلوكا شاذا 
وعادات  ودستوريا  سياسيا 
نظامنا،  يف  مألوفة  غري 
تبدأ  تبدأ.  الصحيحة  والعودة 
نظام  بوضع  فؤاد  أخي  يا 
داخلي جمللس الوزراء واعتماد 
مقر له، وبفصل االمانة العامة 
االمانة  عن  الوزراء  لرئاسة 
وتبدأ  الوزراء،  العامة جمللس 
اموال  طحن  وشركاء  بدعوتك 
االخطاء  حتمل  اىل  اللبنانيني 
ومصادرة  الديون  ودفع 
من  جتمعت  اليت  الثروات 
شذوذ سلوك جمموعة سياسية 

امنية على حساب شعبنا«.
وختم تغريداته قائال: »عزيزي 
الرئيس املكلف، بيان التسمية 
آخر.  شيء  واملرسوم  شيء 
السطر  على  النقطة  هذه هي 
يف تلكؤ التأليف واالستخفاف 
مسوا  الذين  النواب  بدور 
حضرتك ملهمة حمددة ومعلنة 

يف بيان«. 

أسود مغردا: عزيزي الرئيس املكلف 
بيان التسمية شيء واملرسوم شيءآخر

استقبل رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري عصر امس االول 
الوسط«  »بيت  يف  اخلميس 
يف  فاعور،  أبو  وائل  النائب 
خوري،  غطاس  الوزير  حضور 
وعرض معه األوضاع السياسية 
العامة، وال سيما ملف تشكيل 

احلكومة.
قد  احلريري  الرئيس  وكان 
استقبل رئيسة مؤسسة املقدم 

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
لوزير الدفاع الوطين يف حكومة 
تصريف االعمال يعقوب رياض 

الصراف البيان التالي:
يعقوب  الدفاع  وزير  »يشجب 
التداول  الصراف  رياض 
العالقة  سلبية  بطريقة  باالعالم 
واجليش،  الدفاع  وزارة  بني 
االعالم  اىل  خرج  ما  ان  ويؤكد 
هذا  يف  السابقة  األيام  يف 
له،  مفاجأة  شكل  اخلصوص 
الفتا اىل ان ما نشر يف بعض 
جلهة  سيما  ال  االعالم،  وسائل 
ولن  مل  الواردة  املفردات 

يستعملها يوما.
الصحافية  ان  السياق،  يف 
الذي  املقال  كاتبة  املعنية، 
شكل لغطا، زارت وزير الدفاع 
 2018 نيسان   18 االربعاء  يوم 
اي منذ ثالثة أشهر ونيف، ويفيِ 
للمشاريع  الوزير  عرض  اطار 
واليته  فرتة  طوال  املنفذة 
وضعها  اليت  اخلطة  مع  مقارنة 

الصراف: إلبعاد املؤسسة العسكرية 
عن اي جتاذبات ال سيما يف االعالم

صورت  منصبه،  تسلمه  عند 
خالفا بينه وبني قيادة اجليش 
دقيقة  غري  معلومات  وعرضت 
يتعلق مبوضوع  ما  ال سيما يف 
ان  حيث  العسكرية  الطبابة 
الصراف أرسل كتاب تنويه اىل 
رئيس فرع الطبابة إلجنازه ملف 
تلزيم األدوية بنجاح، وآخر اىل 
إلجناز  لالدارة  العامة  املديرية 
يصل  حبسم  اخلبز  تلزيم  ملف 
ان  التأكيد  مع  باملئة،  اىل 40 
املقال الذي نشر مل يكن ضمن 

اطار موافقته.
ويؤكد الصراف ان اجلميع يقف 
خلف املؤسسة العسكرية، حصن 
لبنان املنيع، اليت انتصرت على 
االرهاب، وان كل عمل الصراف 
يصب يف مصلحة املؤسسة اليت 
يف  دورها  وعلى  عليها  نعول 
محاية لبنان واستقراره، متمنيا 
املؤسسة  ابعاد  اجلميع  من 
ال  اي جتاذبات،  عن  العسكرية 

سيما يف االعالم«.

احلريري تابع مع ابو فاعور 
موضوع تشكيل احلكومة

املغوار الشهيد صبحي العاقوري 
على  قالت  اليت  العاقوري  ليا 
األثر: »شكرت الرئيس احلريري 
الوطين  لالحتفال  رعايته  على 
الذي سيقام بفرنسا يف الثامن 
من أيلول املقبل ألطفال شهداء 
واجليش  الداخلي  األمن  قوى 
أوركسرتا  ترافقهم  اللبناني، 
له  قدمت  وقد  األمن،  قوى 

باملناسبة درع شكر وتقدير«.
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لـبنانيات

الرئيس عون مستقبال النائبني سليم عون وميشال ضاهر

ظهر  قبل  بعبدا،  قصر  شهد 
سلسلة  اخلميس،  االول  امس 
مواضيع  تناولت  لقاءات، 
سياسية وامنائية وثقافية. يف 
اجلمهورية  رئيس  تابع  وقت 
التطورات  عون  ميشال  العماد 
احلكومة  بتشكيل  املتصلة 
االتصاالت  ضوء  يف  اجلديدة 

اليت تتم على غري صعيد.
الرئيس  استقبل  سياسيا، 
عون  سليم  النائبني  عون 
شكرا  اللذين  ضاهر،  وميشال 
رئيس اجلمهورية على »جهوده 
أعمال  تنفيذ  إىل  أفضت  اليت 
السريع وترشيش  طريق املنت 

وزحلة«.
النيابي  اللقاء  على  وأطلعاه 
الذي سينعقد يف جملس النواب 
من  الثالث  يف  االثنني  يوم 
أيلول املقبل، والذي يضم 23 
لبحث  البقاع،  نائبا من حمافظة 
فيها،  التحتية  البنى  أوضاع 
ضهر  طريقي  تأهيل  ومسألة 
البيدر وترشيش اللذين يصالن 
ومشروع  بالساحل،  البقاع 
وضرورة  العربي  االوتوسرتاد 
اىل  اضافة  تنفيذه،  استكمال 

مشكلة تلوث نهر الليطاني.
النائبان  أكد  االطار،  هذا  ويف 
تنفيذ  »ضرورة  وضاهر  عون 
على  التعديات  إزالة  قرار 
تلك  خصوصا  الليطاني،  نهر 
مبواد  تلويثه  إىل  تؤدي  اليت 
كل  واختاذ  سامة،  كيميائية 
التدابري األمنية والقضائية حبق 

امللوثني«.

ابي رميا ووفد العاقورة
يف  عون  الرئيس  واستقبل 
ابي  سيمون  النائب  حضور 
العاقورة  بلدية  رئيس  رميا، 
ونائبه  وهبه  منصور  الدكتور 
واحملامي  اهلاشم  اسد  العميد 
»التيار  ومنسق  مسعود  جيلبري 
جبيل  قضاء  يف  احلر«  الوطين 

طوني ابي يونس.
رئيس  مع  الوفد  وعرض 
التطورات  آخر  اجلمهورية 
بني  احلدود  مبسألة  املتعلقة 

واجلهود  واليمونة  العاقورة 
املبذولة الجياد احللول املناسبة 

هلا.
دعوة

رئيس  تسلم  آخر،  على صعيد 
رئيس  من  دعوة  اجلمهورية 
للعالقات  الفرنسي  املعهد 
مونربيال  دو  تيريي  الدولية 
نقلها مستشاره الدكتور رياض 
السياسة  مؤمتر  حلضور  ثابت 
املعهد  ينظمه  الذي  العاملية 
 26 من  )املغرب(  الرباط  يف 
 28 اىل  املقبل  االول  تشرين 
احلوكمة  موضوع  ويتناول  منه، 
املؤسسات  وتطوير  العاملية 
الدولية مبشاركة عدد كبري من 

اصحاب القرار الدوليني.
خالهلا  يف  مت  مناسبة  وكانت 
التداول يف الطلب الذي قدمه 
الرئيس عون اىل االمم املتحدة 
»جلعل لبنان مركزا حلوار االديان 
وامكانية طرح هذا الطلب على 

املؤمتر يف الرباط«.
ب«الدور  عون  الرئيس  ونوه 
الفرنسي  املعهد  يلعبه  الذي 
من  ورئيسه  الدولية  للعالقات 
يعقدها  اليت  املؤمترات  خالل 

دوريا يف فرنسا وخارجها«.

M.U.B.S جامعة
من  وفد  بعبدا،  قصر  ويف 
اجلامعة احلديثة لالدارة والعلوم 
رئيس  برئاسة   »M.U.B.S«
اجلامعة  يف  االمناء  جملس 
الدكتور حامت عالمي، الذي القى 
النشاطات  فيها  عرض  كلمة 
االكادميية والثقافية اليت تقوم 
اجلامعة منذ تأسيسها قبل  بها 
18 عاما والدور الذي تلعبه يف 
للعمل  مؤمترات  تنظيم  جمال 

االجتماعي.
ب«دور  عون  الرئيس  ونوه 
تقدمه  وما  لبنان  اجلامعات يف 
مركزا  للشباب«،  معرفة  من 
الثقافات  تنوع  »اهمية  على 
اصحاب  داعيا  واحلضارات«، 
املؤسسات اجلامعية اىل »تطوير 
والعلمية  الوطنية  املفاهيم 

ملواكبة العصر«.

عون تابع التطورات يف التشكيل وتسلم 
دعوة اىل مؤمتر املعهد الفرنسي يف الرباط 
وتناول مواضيع سياسية وامنائية مع زواره

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول  امس  ظهر  بعد  بري  نبيه 
االعالم يف  وزير  التينة  يف عني 
ملحم  االعمال  تصريف  حكومة 
حزب  رئيس  من  موفدا  الرياشي 
»القوات اللبنانية« »مسري جعجع، 
لقائه  نتائج  على  اطلعه  حيث 
املكلف  احلكومة  رئيس  مع  أمس 
احلديث  وتناول   ، احلريري  سعد 

املوضوع احلكومي.
اىل  الحق  وقت  يف  وانضم 
حكومة  يف  املال  وزير  االجتماع 
تصريف االعمال علي حسن خليل

الرياشي
وبعد اللقاء قال الرياشي : كان 
دولة  مع  كالعادة  مميزا  لقاء 
الرئيس بري واطلعته عن لقائنا 
احلريري  الرئيس  دولة  مع  امس 
خالل زيارة »احلكيم« له. ونقلت 
إهلل اجواء هذا اللقاء وايضا رسالة 
من »احلكيم«، تؤكد ان«القوات« 
اىل  الوصول  لتسهيل  جاهزة 
والئقة  وازنة  حكومية  تشكيلة 
العهد  وصورة  لبنان  بصورة 
النيابية  االنتخابات  وصورة 
منها.  حتققت  اليت  واالحجام 
وانضم اىل االجتماع الحقا الوزير 
كما  خليل.  حسن  علي  الصديق 
احلكيم  حتيات  دولته  اىل  نقلت 

يف ذكرى االمام الصدر غدا«.
سئل : هناك كالم ان »القوات« 
وان  إضافية  تنازالت  قدمت 
احلكومة أصبحت أقرب، فهل هذا 

الكالم صحيح ؟
اجاب :اصال »القوات » ال تقدم 
والكلمة  التنازل،  مبعنى  تنازال 
قدمت   « دقيقة.«القوات  غري 
احلدود  القصى  التسهيالت 
الجناز  املكلف  الرئيس  ملساعدة 
حكومة يف اسرع وقت ممكن الن 
البلد  ونهضة  احلكومة  هو  اهلدف 
االقتصادي  الوضع  يعود  وان 
التحسن،  اىل  والدقيق  اخلطري 
مسألة  ليست  املسألة  ولكن 
هي  بالعكس  تنازالت  منطق 
تسهيالت وتسهيالت كاملة، وقد 
أكثر من مرة  حتدث عنها احلكيم 
نقدم  ان  علينا  جديدا  وليس   ،

تسهيالت الجناز احلكومة«.
قال:«بصراحة  على سؤال،  وردا 
ألقول:  عندنا  ليست  »العقدة« 
ان هناك حكومة أم ال. حنن قدمنا 
ان نقدمه والرئيس  كل ما جيب 

املكلف جييب على سؤالكم.
اللبنانيون  يستأهل  أال   : سئل 
تقديم تنازالت من كل االطراف؟

اللبنانيني  ان  :«بالتأكيد  أجاب 
يستأهلون أكثر وان يقدم غرينا 
تسهيالت للرئيس املكلف ، ولكن 
حنن نقوم بواجباتنا وما يتعلق بنا، 
وحنن لسنا من يشكل احلكومة«.

سئل : يقال ان الرئيس احلريري 
سوف يطرح صيغة جديدة عندما 

يزور بعبدا وقد طرح على »القوات 
من  حقائب  أربع  هلا  يكون  »ان 

دون حقيبة سيادية؟
على  »استعينوا  نقول  اجاب: 

قضاء حوائجكم بالكتمان«.
املستشار  اجتماع  هل   : سئل 
مع  باسيل  جربان  للوزير  اجلديد 
عن  استعاضة  هو  جبور  شارل 

الثنائية كنعان - الرياشي ؟
ال  بالضرورة،  »ليس   : أجاب 
لقاء  اي  .ان  بذاك  هلذا  عالقة 
يسعدني من كل قليب وامتنى ان 

حيصل دائما«.
)انا  :«حنن،  سؤال  على  وردا 
االن  نلتقي  ال  كنعان(  والنائب 

ولكن نتواصل مع بعضنا«.
معراب،  إتفاق  عن  سئل 
الوزير  اعلن  ان  أجاب:«منذ 
ال  معراب  إتفاق  تعليق  باسيل 

توجد لقاءات او كالم«.
وردا على سؤال آخر، قال الرياشي 
تناول  -قسطنطني،  جبور  :«لقاء 
بني  االعالمية  العالقات  موضوع 
نصر  واليت  و«القوات«  التيار 

على  وخصوصا  هادئة  تبقى  ان 
االجتماعي.  التواصل  وسائل 
شيء،  على  اؤكد  ان  واستطيع 
انه مل يعد احد قادرا على اخلروج 
من املصاحلة اليت اصبحت راسخة 
يف أذهان كل املسيحيني حتديدا 
اللبنانيني. حنن  اذهان كل  ويف 
منفتحون دائما الي تعاط اجيابي 

ويدنا دائما ممدودة«.
نديم الجميل

النائب  الرئيس بري  ثم استقبل 
بعد  قال  الذي  اجلميل،  نديم 
اللقاء : الزيارة اوال لشكر دولة 
لرتؤسي  ثقته  على  الرئيس 
واملعلومات. التكنولوجيا  جلنة 

واعادة  اللجنة  عمل  يف  وحبثنا 
تفعيلها خصوصا ان هذا القطاع 
وللنمو.  لالقتصاد  جدا  مهم 
للجنة  عمل  طريقة  على  واتفقنا 
اليت  للمشاريع  بالنسبة  خصوصا 
عرضنا  كذلك  اللجنة.  اىل  حتال 
يف  كبري  مؤمتر  اقامة  امكانية 
الرئيس  دولة  برعاية  اجمللس 
لكل هذا القطاع والذي جيمع كل 

بالتكنولوجيا  املعنية  القطاعات 
الرتبوي  القطاع  واملعلومات،من 
والقطاع  املصريف  القطاع  اىل 
وأطلعت  وغريها.  االلكرتوني 
الدعوة  نييت  على  ايضا  دولته 
ملساءلة  جدا  قريبا  جلسة  اىل 
موضوع  يف  املعنيني  الوزراء 
اللبنانية  الدولة  على  القرصنة 
املعلومات  هي  ما  اكثر  لنعرف 
اليت سرقت وكيف مت ذلك. وما 
هي االجراءات اليت تتخذ وستؤخذ 
أي  حصول  لعدم  املستقبل  يف 
خطر على املواطنني وعلى »داتا« 

املواطنني«.
أضاف اجلميل: »كما تطرقنا اىل 
موضوع  ومنها  الساعة  مواضيع 
تشكيل احلكومة والتشريع ونؤيد 
تؤلف  مل  اذا  بأنه  دولته،  موقف 
حنن  قريبة  فرتة  يف  احلكومة 
مشاريع  نشرع  الن  مضطرون 
يف  وتقر  تدرس  اليت  القوانني 
اللجان املشرتكة. حنن نؤيد عقد 
جلسة تشريعية لكي نستطيع ان 
ونقر  اللبناني  االقتصادي  حنمي 
تقر  ان  جيب  اليت  القوانني  كل 

يف هذا االطار«.
الخفاف

وكان الرئيس بري استقبل مدير 
مكتب املرجع الشيعي آية اهلل علي 

السيستاني احلاج حامد اخلفاف.
السفري املصري

مجهورية  سفري  بري  واستقبل 
مصر العربية نزيه النجاري وعرض 

معه للتطورات الراهنة .
عيتاني

كما استقبل رئيس اجمللس البلدي 
ملدينة بريوت مجال عيتاني. 

الرياشي يف عني التينة موفدا من جعجع:
القوات قدمت التسهيالت القصى احلدود ملساعدة الرئيس املكلف

الرئيس بري مستقبال الوزير الرياشي

عرضت النائبة بهية احلريري يف 
مدينة  يف  األوضاع  جمدليون، 
صيدا من خمتلف جوانبها، خالل 
حمافظ  مع  الدوري  اجتماعها 
ورئيس  ضو  منصور  اجلنوب 
حممد  املهندس  صيدا  بلدية 

السعودي وقائد منطقة اجلنوب 
األمن  قوى  يف  االقليمية 
شحادة،  مسري  العميد  الداخلي 
املستجدات  يف  البحث  ومت 
على الساحة الصيداوية. وكان 
احلياتي  الشأنني  يف  تداول 

واالمنائي خصوصا.
استقبلت  احلريري  وكانت 
حييى  بالتكليف  جزين  قائمقام 

صقر.
عني  بلدية  رئيس  التقت  كما 

املري نادر خمول.

احلريري عرضت األوضاع يف صيدا مع ضو والسعودي وشحادة
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لـبنانيات

جال وزير الشؤون االجتماعية يف 
النائب  االعمال  تصريف  حكومة 
بيار بو عاصي، يف منطقة عكار، 
قاطيشه،  وهيب  النائب  يرافقه 
منسق القوات اللبنانية يف عكار 
ومدير  شدياق  جان  احملامي 
منطقة الشمال يف برنامج االمم 

املتحدة االمنائي االن شاطري.
يف حلبا

مركز  يف  كانت  االوىل  احملطة 
االجتماعية  الشؤون  دائرة 
من  اطلع  حيث  حلبا،  بلدة  يف 
طرابلسي  حسن  الدائرة  رئيس 
على  فيه  العاملني  واملوظفني 

مسار العمل واحتياجات املركز.
عاصي  بو  الوزير  انتقل  ثم 
قصر  اىل  املرافق  والوفد 
حلبا،  يف  البلدي  فارس  عصام 
وكان يف استقباله حمافظ عكار 
احملامي عماد اللبكي، يف حضور 
المن  االقليمية  املديرية  مدير 
رميون  العقيد  عكار  يف  الدولة 
درك  سرية  قائد  معشر،  ابو 
مصطفى  العقيد  االقليمية  عكار 
وفاعليات  حلبا  وخماتري  االيوبي 

اجتماعية.
بداية، ألقى احملافظ اللبكي كلمة 
عاصي  بو  بالوزير  فيها  رحب 
والوفد املرافق، ثم كانت كلمة 
فيها  رحب  قاطيشه  للنائب 
منطقته  »يف  عاصي  بو  بالوزير 
قلبه  من  وأعطاها  أحبها  اليت 
معاناتها«،  جانب  اىل  ووقف 
متمنيا عليه »االستمرار بالوقوف 
منطقة  وهي  منطقتنا  جانب  اىل 

معطاءة«.
بو عاصي

اجلميع  عاصي  بو  الوزير  وشكر 
مثنيا  االستقبال،  حفاوة  على 
يبذله  الذي  الكبري  »اجلهد  على 
خمتلف  على  اللبكي  احملافظ 
اتدخل  ال  »انا  وقال:  الصعد«. 
يف العمل البلدي وأحرتم سيادة 
املدن والبلدات والقرى كما أحرتم 
فالدميوقراطية  الدول.  سيادة 
وال  احمللية،  بالدميوقراطية  تبدأ 
احد يعرف احتياجات البلدات اال 

اهلها«.
ليست  لعكار  »زيارتي  اضاف: 
وهي  احلظ،  حلسن  االوىل 
يف  لوزير  طبيعية  زيارة  بداية 
منذ  قلت  اللبنانية،  اجلمهورية 
حزبي  رجل  اني  االوىل  اللحظة 
خارج مهامي الوزارية، لكن داخل 
وزارتي انا رجل لكل لبنان بكل 

طوائفه وفئاته«.

بو عاصي جال يف عكار متفقدا املشاريع املنفذة:

رصدنا هلا 4 ماليني دوالر وعلينا ان نفكر ماذا 
سنفعل يف حال توقفت املساعدات

السوري،  النزوح  ازمة  وعن 
قال: »بنتيجة هذا النزوح تدهور 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع 
مدى  يعلم  والكل  البلد،  يف 
اهتمامي بالقيم االنسانية، فكل 
هو  االرض  وجه  على  انسان 
وبالتالي  االنسانية،  عائليت  من 
وال  كالمي  يف  عنصرية  من  ما 
بلد  لكننا يف  تهجم..  متييز وال 
على  حمددة  وطاقة  قدرة  لديه 
حتميله  باالمكان  ليس  االحتمال 
لدينا  صحيح  طاقته،  من  اكثر 
قيم انسانية وفخورون بها، لكن 
وطنية  مسؤوليات  ايضا  لدينا 
احملافظة  شعبنا  جتاه  وملزمون 

عليها وان ندافع عنها«.
وتابع: »قلت واكرر اليوم، لبنان 
ال يستطيع حتمل مليون ونصف 
او  امريكي  او  املاني  املليون 
سوري.  او  برازيلي  او  فرنسي 
املشكلة ليس بكونهم سوريني، 
املشكلة ان ما نسبته 30 باملئة 
لبنان  اىل  دخل  شعبنا  عدد  من 
وبقي ما يزيد عن السبع سنوات. 
هذه هي املشكلة، وما من مشكلة 
عنصرية على االطالق، امنا قدرة 
طاقة البلد، فهو غري قادر على 

االحتمال«.
مشكلة  هامش  »على  واضاف: 
مساعدات  أتت  السوري  النزوح 
جيدة اىل لبنان، ومشكور كل من 

ساعد، ولكن ذلك غري كاف.
ان  لبنانية  كدولة  علينا  ثانيا، 
توقفت  حال  يف  بالتفكري  نبدأ 
سنفعل؟  ماذا  املساعدات  هذه 
األسر  وننسى  عكار  ننسى  هل 
األكثر فقرا )52 الف شخص هلم 
دوالر واحد لألكل يف النهار (.

فرضا،  قلنا،  :«اذا  اضاف 
حلت  قد  السورية  االزمة  بان 
يعود  وان  حتل  ان  ونأمل  غدا، 
لكن  الغد،  قبل  اليوم  النازحني 
توقفت  حال  نفكر يف  ان  علينا 
ابناءنا  سنرتك  هل  املساعدات، 
جوعا؟  ميوتوا  الن  فقرا  االكثر 
اهتمام  بدون  عكار  نرتك  وهل 
للبنى  تطوير  وبدون  ورعاية 

التحتية؟«.
»منذ  انه  اىل  عاصي  بو  ولفت 
سنة ونصف السنة متكنا كوزارة 
الشؤون االجتماعية بالتعاون مع 
املاحنني ومع املنظمات الدولية، 
من ان نرصد لعكار ما يقارب ال 
يتجاوز  ما  اي  دوالر،  مليون   4
عشر مرات اكثر مما كان يصل 
سابقا«. وقال: »جزء من املبلغ 
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من  وجزء  ماحنة  جهات  من  كان 
كان  ولكنه  الدولية،  املنظمات 
قرارا سياسيا من وزارة الشؤون 
االجتماعية، يف ان نضع يف عكار 
الدعم الالزم بشكل اساسي لكل 
)طرقات  مستدامة  تنمية  هو  ما 
زراعية، ري، تربيةالنحل، اىل ما 

هنالك(«.
حلبا  لبلدة  أقر  مبلغ  عن  وأعلن 
لتطوير  دوالر  الف   490 بقيمة 
املدني،  الدفاع  مركز  وتأهيل 
قرار  هذا  كان  »اذا  وقال: 
اىل  فأنا  وفاعلياتها،  حلبا  ابناء 
بأولويات  األدرى  فهم  جانبهم، 
اتدخل  ال  وأنا  بلدتهم  احتياجات 

لكن أدعم خيارهم«.
يف تل عباس الغربي

بعد ذلك، انتقل الوزير بو عاصي 
تل  بلدة  اىل  املرافق  والوفد 
واجب  قدم  حيث  الغربي  عباس 
السري  حادث  بضحايا  التعزية 
الذي حصل مؤخرا وأودى حبياة 
الضهر،  جوزيف  هم  شبان   3
ملكي،  ورونالد  نادر  جهاد 
معربا عن عمق حزنه على فقدان 

الشباب.
فارس  عصام  قصر  زار  ثم 
البلدي يف البلدة حيث كان يف 
وليد  البلدية  رئيس  استقباله 
مرتي ورئيس احتاد بلديات نهر 
االسطوان عمر احلايك، وشوكت 
العمل،  وزارة  ممثال  حول 
عن  ممثال  ستانسرتوم  ونوماس 
ومدير  الدولية  العمل  منظمة 
مشروع التوظيف املكثف والبنية 

التحتية يف لبنان وفاعليات.
تكريت

بلدة  إىل  بوعاصي  وانتقل 
حمطته  كانت  حيث  تكريت، 
األوىل داخل مبنى البلدية، وكان 
املرافق،  والوفد  استقباله  يف 
عبداهلل  البلدي  اجمللس  رئيس 
وخماتري  اجمللس  وأعضاء  غية 

وفاعليات البلدة.
جربايل

بعد ذلك، توجه بوعاصي والوفد 
جربايل،  بلدة  إىل  املرافق 
يف  عكار  منسقية  أقامت  حيث 
غداء  مأدبة  اللبنانية«  »القوات 
مطعم  يف  شرفه،  على  تكرميية 

»فلور دو كومبو«.
إيالت

يف  جولته  بوعاصي  واختتم 
تفقد مشروع  إيالت، حيث  بلدة 
ينفذ  الذي  الرياضي،  امللعب 

بدعم الوزارة. 

بو عاصي خالل جولته

أكد النائب ابراهيم كنعان خالل 
متثيله رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون يف حلقة نقاشية، 
الدولية  اللجنة  من  بدعوة 
للصليب األمحر، ملناسبة اليوم 
العاملي لألشخاص املفقودين، 

املفقودين  »قضية  ان 
يتوقف  لن  قسرا  واملخفيني 
نزفها اال مبعرفة احلقيقة كاملة، 
وطريقها إنشاء اهليئة الوطنية 
بهم  املتعلقة  القوانني  وإقرار 

يف اجمللس النيابي«. 

كنعان ممثال عون: نزف قضية املفقودين 
ال يتوقف إال مبعرفة احلقيقة كاملة

لألمن  العام  املدير  استقبل   
إبراهيم  عباس  اللواء  العام 
االول  امس  صباح  مكتبه  يف 
النواب  جملس  رئيس  نائب 
وحبث  الفرزلي  إيلي  اللبناني 
السياسية  آخرالتطورات  معه 

يف لبنان .
إبراهيم مع  اللواء  وظهرا حبث 
األعلى  للمجلس  العام  األمني 
نصري  اللبناني   - السوري 
وملف  العامة  األوضاع  خوري 

النازحني السوريني.
لألمن  العام  املدير  وكان 
من  اتصاال  تلقى  قد  العام 
التقدمي  احلزب  رئيس 
السابق  النائب  اإلشرتاكي 
بالعيد  فيه  هنأه  جنبالط  وليد 
الثالث والسبعني لألمن العام 
التقدم  دوام  للمديرية  متمنيا 

والنجاح. 

ابراهيم التقى 
الفرزلي وخوري 

وجنبالط هنأه بالعيد 
ال 73 لالمن العام

صحناوي  نقوال  النائب  غرد 
موقع  على  اخلاص  حسابه  عرب 
ثالث  »بعد  بالقول:  »تويرت«، 
جلسات ومناقشات مطولة أقر 
االلكرتونية  املعامالت  قانون 
وتبقى  املشرتكة  اللجان  يف 
اجللسة  يف  اقراره  أهمية 
العامة.  نبارك للشعب اللبناني 

هذه اخلطوة املهمة«.
ثانية:  تغريدة  يف  وقال 
مشروع  ان  ولالسف  »ونشري 
اللجان  يف  نوقش  القانون 
منذ عام 2005، وبعد 13 عاما 
يف  القانون،  هذا  تبين  مت 
الوقت الذي يتقدم فيه قطاع 
وتتغري  بسرعة  التكنولوجيا 
احلد  يف  سنتني  كل  معامله 
تكون  ان  نأمل  لذا  االقصى، 
لبداية  اشارة  اخلطوة  هذه 
زيادة انتاجية اجمللس النيابي 

اجلديد«

صحناوي: نبارك للشعب 
اللبناني اقرار قانون 
املعامالت االلكرتونية

احلوار  »حزب  رئيس  غرد   
الوطين« النائب فؤاد املخزومي 
موقع  على  اخلاص  حسابه  عرب 
»تويرت« ملناسبة اليوم العاملي 
للمفقودين فقال :«  يف اليوم 
أعزي  للمفقودين  العاملي 
لبنان  يف  املفقودين  أهالي 
وأشد على أياديهم يف حمنتهم 
اليت طالت ألكثر من 43 سنة 
إقرار  على  يعولون  وهم 
اهليئة  »إنشاء  قانون  مشروع 
مصري  عن  للكشف  الوطنية 
بتحريك  وأعدهم  املفقودين«، 
النواب  جملس  يف  قضيتهم 
وصوال إىل حقهم مبعرفة مصري 

أبنائهم املفقودين«. 

خمزومي: لتحريك 
قضية املفقودين يف 

اجمللس النيابي

باسيل : متديد جملس االمن لليونيفيل سنة 
كاملة وقفة دعم دولية للبنان وامنه وسيادته

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  غرد 
يف حكومة تصريف االعمال جربان 
باسيل عرب تويرت فقال: »وافق 
جملس األمن باإلمجاع على متديد 
والية »اليونيفيل« لسنة كاملة 
القرار رقم 2433 دون  مبوجب 

ختفيض  او  الوالية  يف  تعديل 
البحرية،  والقوة  العديد  يف 
دعم  وقفة  القرار  هذا  شكل 
وسيادته  وأمنه  للبنان  دولية 
واقرارا بالدور احملوري للحكومة 

واجليش اللبناني«.

قائد اجليش خالل مناورة قتالية يف جرد 
العاقورة: اجلهوزية عالية ملواجهة التحديات 

يف الداخل وعلى احلدود اجلنوبية

منطقة  يف  اجملوقل  الفوج  نفذ 
جرد العاقورة - اللقلوق، مناورة 
حتاكي  احلية  بالذخرية  قتالية 
مهامجة جمموعات إرهابية تسللت 
حضرها  التالل،  على  وانتشرت 
جوزاف  العماد  اجليش  قائد 
املتحدة  الواليات  عون وسفرية 
اليزابث  لبنان  يف  األمريكية 
ريتشارد وامللحقان العسكريان 
األمريكي والفرنسي، وعدد من 
املدنيني،  واملدعوين  الضباط 
اجلوية  القوات  مع  وباالشرتاك 
والطبابة العسكرية ووحدات من 
أفواج املدفعية األول واملدرعات 
حيث  للدروع،  واملضاد  األول 
بواسطة  رمايات  تنفيذ  ختللها 

واملتوسطة  الثقيلة  األسلحة 
واخلفيفة.

ب  اجليش  قائد  أشاد  وقد 
»إجناز عسكريي الفوج اجملوقل 
فجر  معركة  خالل  وبطوالتهم 
هذا  وأن  خباصة  اجلرود، 
انتهاء  ذكرى  يصادف  اليوم 
ب  منوها  املذكورة«،  املعركة 
املنفذة  األخرى  الوحدات  »أداء 
القتالية  األدوار  تكامل  لناحية 
يف ما بينها والنجاح يف احلسم 
أن  مؤكدا  للمعركة«،  السريع 
عالية  جهوزية  على  »اجليش 
ملواجهة خمتلف التحديات األمنية 
وعلى  الداخل  يف  والعسكرية 

احلدود اجلنوبية«.

اجلميل  أمني  الرئيس  استقبل 
يف مكتبه يف بيت املستقبل - 
سراي بكفيا، سفري النمسا يف 
خالل  ومت  وربا.  ماريان  لبنان 
اللقاء عرض تطورات األوضاع 

يف لبنان واملنطقة.
اثر اللقاء، أعلن السفري وربا: 
هذه زيارة جماملة، قمنا خالهلا 

يف  األوضاع  حول  افق  جبولة 
والعالقات  واملنطقة  لبنان 
وكانت  ولبنان  النمسا  بني 
على  خالهلا  اطلعت  مناسبة 
اجلميل  للرئيس  الغنية  اخلربة 
وعلى  السياسي  اجملال  يف 
واألوضاع  لألحداث  تقييمه 

بشكل عام. 

الـجميل التـقى سـفري الـنمسا
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 الفاتيكان يستدعي الكنيسة املارونية

كله، لطرح نقاشات وأسئلة وأجوبة حول أوضاع 
إليه،  املرفوعة  والتقارير  واملشاكل  الكنائس 
وليس عرب لقاءات فردية كانت تتم عادة خالل 

الزيارة.
خمتلفة  رؤية  للبابا  يكون  أن  ميكن  هنا،  من 
ويف  جمتمعها  يف  ودورها  املارونية  للكنيسة 
هذا  على  األول  هو  لقاء  خالل  يف  لبنان، 
لقاء  أبرز  ولعل  طويلة.  سنوات  منذ  املستوى 
حصل مع الكنيسة، حتت العنوان نفسه، مت عام 
1989، إبان حربية البابا يوحنا بولس الثاني، مع 
البطريرك مار نصر اهلل بطرس صفري واألساقفة 
سبقت  وهي  الزيارة،  تلك  ميز  وما  حينها. 
لبنان،  أجل  من  للسينودوس  التحضري  بكثري 
املارونية،  الكنيسة  اليت استقبلت بها  احلفاوة 
خطابه  يف  البابا  بها  خص  اليت  واإلشادات 
البطريرك واألساقفة للدور اإلجيابي الذي تقوم 
به الكنيسة يف لبنان ويف جمتمعها، وال سيما 

هيام القصيفي

أبرز لقاء حصل مع الكنيسة، تحت العنوان نفسه، تمّ عام 1989، إبان حربية البابا 
يوحنا بولس الثاني )هيثم املوسوي(

الكنيسة  تليب 
املارونية دعوة لزيارة 
الفاتيكان للقاء البابا 
ال  احلدث  فرنسيس. 
نظر  يف  عاديًا  يعترب 
بشؤون  املعنيني 
األسابيع  الكنيسة. 
ستكون  املقبلة 
للتحضري  مناسبة 
عادي،  غري  للقاء 
هذا  على  حيصل  مل 
املستوى منذ سنوات 

طويلة.

الثاني  تشرين  يف 
الكنيسة  تليب  املقبل 
املارونية دعوة الفتة 
ن  تيكا لفا ا ة ر يا لز
 visite ad« تسّمى 

.»limina

ما هي هذه الزيارة؟
»األعتاب  زيارة  إنها  البسيط،  التعريف  يف 
الغربية  الكنائس  الرسولية« يقوم بها أساقفة 
الفاتيكان كل مخس سنوات،  ومسؤولوها اىل 
يف زيارة حج دينية اىل قرَبي الرسوَلني بطرس 
ويرفعون  البابا،  خالهلا  يلتقون  ثم  وبولس. 
ورعاياهم.  كنيستهم  أحوال  حول  تقارير  إليه 
املعنيون  والكرادلة  واألساقفة  املطارنة  وُيِعّد 
مع  كنيستهم  شؤون  يف  تبحث  خاصة  ملفات 
احلرب األعظم، ومع مسؤولني فاتيكانيني معنيني 

مباشرة مبلفات تنظيمية وإدارية وكنسية.
هذا التقليد القديم، يرجح أنه بدأ قبل حنو مئة 
عام، يأتي تطبيقًا لقوانني ترعى شؤون الكنيسة 
يف  هلا  التابعة  والرعايا  واألبرشيات  الالتينية 
الكنائس  تكن  مل  عرفًا،  العامل.  دول  خمتلف 
تكتفي  وكانت  القانون،  بهذا  معنية  الشرقية 
بإرسال تقارير دورية، وكل مخس سنوات اىل 
الفاتيكانية املختصة، وإن كانت تعقد  الدوائر 
لقاءات فردية أو موسعة مع البابا يف أكثر من 

مناسبة.
ملاذا هذه الزيارة حاليًا، وملاذا وجهت الدعوة 

اىل الكنيسة املارونية؟
مل يلحظ برنامج الفاتيكان هلذه السنة رمسيًا أي 
املارونية.  للكنيسة   »ad limina« لزيارة  دعوة 
من هنا، كان توجيهه الدعوة منذ فرتة قصرية، 
مثريًا لألسئلة، وال سيما أن مثة »ضجيجًا« يف 
يف  املارونية  الكنيسة  حول  الفاتيكان  أروقة 
الرسولي  الكرسي  يبديها  مالحظات  مثة  لبنان. 
على أدائها، وهذه الدعوة العامة تهدف اىل عقد 
لقاء مصارحة ومكاشفة بني الكرسي الرسولي 

والكنيسة املارونية.
شأن  يف  فرنسيس  البابا  أداء  فصل  ميكن  ال 
إصالحات الكنيسة عن رغبته يف النظر يف أحوال 
قد  الزيارة  أن  سيما  وال  املارونية،  الكنيسة 
تصب أيضًا يف خانة تعزيز دور هذه الكنيسة 
بعدما احنصرت الرؤية إليها يف السنوات األخرية 
على أنها واحدة من كنائس مشرقية، وهو األمر 
الذي تكرس أيضًا خالل زيارة البابا بنديكتوس 
السادس عشر للبنان حتت عنوان تعزيز وضع 

مسيحيي الشرق األوسط.
حيال  احلالية  فرنسيس  البابا  رؤية  أن  ال شك 
بعض  اىل  التقدمية  ونظرته  حساسة،  مواضيع 
العناوين الدينية أو األخالقية أو اإلنسانية، ال 
والتقدمية  اإلصالحية  أيضًا  رؤيته  عن  تنفصل 
الداخلية  أوضاعها  وترتيب  الكنائس  دور  جتاه 
وااللتزام  اإلنسان  وأخريًا قضية  أواًل  مبا خيدم 
عالقته  وتظهر  واألخالقية.  الدينية  بالقيم 
بالكنائس من خالل الزيارات اليت حصلت حتت 
تعنى  وإصالحية،  متطورة  نظرة  نفسه،  االسم 
بتقديم نظرة راقية للكنائس وعالقتها مبجتمعها، 
وال سيما أنه أدخل تعديالت أساسية على شكل 
موسعة  لنقاشات  الباب  ففتح  الزيارة،  هذه 
الوفد الكنسي  بينه وبني األساقفة يف حضور 

اليت  املعاناة  ظل  يف 
مير بها لبنان. مراجعة 
ذلك اخلطاب الذي توجه 
املوارنة  اىل  البابا  به 
تدل  اللبنانيني،  وإىل 
االهتمام  مدى  على 

الذي خص به احلرب األعظم الكنيسة املارونية، 
تلك  يعيشون  كانوا  املسيحيني  أن  سيما  وال 
الفرتة حروبًا داخلية، وعرب تكرارًا عن تعاطفه مع 

لبنان وأمله للحروب اليت يعيشها. 
اإلميان  وروح  الكنيسة  بشجاعة  البابا  وأشاد 
املسيحيون  به  مير  ما  ملواجهة  به  تتحلى  الذي 
الدور  على  تركيزه  الفتًا  وكان  واللبنانيون. 
خدمته  يف  املاروني  لإلكلريوس  اإلجيابي 
الديين،  والتعليم  الرتبية  عمل  ويف  وشهادته 
متحدثًا  متكررة،  إشادة  عبارات  مستخدمًا 
يف  الكنيسة  تقدمها  اليت  اخلدمات  عن  طوياًل 
حياة  وتسهيل  والدينية  االجتماعية  املساعدات 

املواطنني خالل احلرب.
الظروف اليوم ختتلف عن مرحلة 1989. والكنيسة 
املارونية تعيش عصرًا جديدًا، واألسابيع املقبلة 
يفرتض أن تكون مناسبة للتحضري للقاء نوعي، 
يف ظل األسئلة املطروحة حوله وعن غايته وما 
املارونية،  للكنيسة  الفاتيكان  يقوله  أن  ميكن 
يف لقاء استثنائي، وما ميكن أن تقوله الكنيسة 
دورية  الزيارة  هذه  أن  رغم  وعلى  املارونية. 
العامل،  يف  الكاثوليكية  الكنائس  اىل  بالنسبة 
والتغطية  تطرح  اليت  املواضيع  أهمية  أن  إال 
اليت حتظى بها، تعطي فكرة واضحة عن األهمية 
اليت تعطى للتقارير والنقاشات اليت تدور يف 

اللقاء.
وألن الزيارة بالنسبة اىل كنيسة شرقية وإىل 
زيارة  متثله  الذي  باحلجم  املارونية  الكنيسة 
على  الوقوف  »األخبار«  الزميلة  حاولت  الفتة، 
رأي بكركي، لكن األخرية فّضلت عدم التعليق.

 ثمة مالحظات 
يبديها الكرسي 

الرسولي على أداء 
الكنيسة املارونية

 نهاية أوجيه تيليكوم: اخلسارة تتحول رحباً!

إنشاؤها  سيتم  اليت  الشركة  يف  حصة  على 
وكانت  الدين«.  يف  ملساهمتهم  وفقًا  حديثًا، 
عام  يف  األموال  هذه  اقرتضت  قد  »أوجيه« 
2013 لتمويل إستحواذها على 55% من شركة 
لكنها  تيليكوم«،  »ترك  الرتكية  االتصاالت 
ختّلفت عن سداد ديون تتجاوز الـ 290 مليون 

دوالر، ما عدا الفوائد.
كانون  يف  كشفت  أن  سبق  نفسها  والوكالة 
الثاني 2017 أن شركة »االتصاالت السعودية 
دوالر  مليون   160 بقيمة  قرضًا  منحت   »STC
لشركة »أوجيه تيليكوم«. وأن الشركة ستتمكن 
من سداد دفعة كانت قد ختّلفت عن سدادها 
ديونها.  جممل  من  دوالر  مليون   290 بقيمة 
فالشركة السعودية متلك نسبة 35% من »أوجيه 
 2008 عام  مطلع  اشرتتها  قد  كانت  تيليكوم« 

ميسم رزق

األسهم ستتوزّع على البنوك بما يتناسب مع قيمة 
القروض التي سبق أن منحتها لـ»أوتاس« )علي 

حشيشو(

تيليكوم«  و«أوجيه  السابقة  أوجيه«  »سعودي 
مصري  اختصار  مُيكن  العبارة  بهذه  الالحقة. 
احلريري.  سعد  للرئيس  املالية  اإلمرباطورية 
األوىل، سارت حنو اإلفالس، والثانية، أصبحت 
اخِلزانة  وزارة  أصدرت  بعدما  للمصارف  ملكًا 
نقل  على  النهائية  امُلوافقة  الرُتكية  واملالية 
إىل  تيليكوم«  »ترك  من  األكرب  احلصة  ُملكية 

الدائنني.
أوجيه«،  »سعودي  أفلَست  عام  من  أقل  منذ 
إحدى أكرب شركات املقاوالت يف العامل العربي. 
خسر الرئيس سعد احلريري »منجم ذَهب« ورثه 
عن والده الرئيس الراحل رفيق احلريري، قبَل 
أن تبدأ شركاته بالتساقط كأحجار الدومينو. يوم 
أمس، أعلنت شركة »ترك تيليكوم« الرتكية نقل 
ُملكية احلصة األكرب منها إىل جمموعة من البنوك 
الرتكية الدائنة. و«ترك تيليكوم« هي االستثمار 
لـ«سعودي  التابعة  تيليكوم«،  لـ«أوجيه  األكرب 
أوجيه«. وبنقل ملكيتها اىل املصارف الدائنة، 
تكون »أوجيه تيليكوم« قد أصبحت حبكم امليتة 
سريريًا، يف انتظار إعالن وفاتها. مّت إبالغ شركة 
تيليكوم«  »أوجيه  جملموعة  التابعة  »أوتاس« 
اململوكة من ِقبل احلريري بقرار اإلستحواذ على 

»ترك تيليكوم«.
واملالية  اخِلزانة  وزارة  أعَطت  التفاصيل،  ويف 
الرُتكية امُلوافقة النهائية على نقل ُملكية احلصة 
»ترك  الرتكية  االتصاالت  شركة  من  األكرب 
تيليكوم« إىل جمموعة من البنوك الدائنة، وفق 
ما أعلنت »ترك تيليكوم«. هذا ما نقلته الصحف 
الرتكية، أمس، مشرية إىل أنه مّت إبالغ شركة 
تيليكوم«  »أوجيه  جملموعة  التابعة  »أوتاس« 
اململوكة من ِقبل احلريري )متلك 55 يف املئة من 
القرار،  الرتكية( بهذا  أسهم شركة االتصاالت 
الذي اختذته الوزارة يف 17 الشهر احلالي، بعد 
عجز الشركة عن تسديد ديونها. وهو ما اعتربته 
واحتيال«  »نصب  عملية  بأنه  تركية  أوساط 
قامت بها شركة احلريري اليت كانت قد حصلت 
على قروض تقدر قيمتها بأكثر من 7 مليارات 
دوالر أمريكي )يف حني تشري بعض التقديرات 
تسديد  من  و«تهربت«  ذلك(،  من  أكثر  إىل 
وذلك  أرباحًا.  تسجيلها  برغم  مستحقة  قروض 
استنادًا إىل ما كشفته وزارة اإلتصاالت الرتكية 
العام املاضي بأن »ترك تيليكوم« حققت أرباحًا 
و1.3   ،2014 عام  دوالر يف  مليار   2.5 بقيمة 
مليار دوالر يف كل من 2015 و2016، مؤكدة 
أن املشكلة ليست »ترك تيليكوم« نفسها، بل 
تكمن يف فشل الشركة اليت متلك احلصة األكرب 

من األسهم يف سداد الديون املرتتبة عليها.
أتى  فقد  الرتكية،  »حرييت«  صحيفة  وحبسب 
القرار بعدما تقّدمت البنوك الدائنة )Akbank و
Garanti وİşbank(، يف متوز املاضي، بطلب نقل 
األسهم إليها وذلك بعد عامني من املفاوضات 
عدم  مسألة  معاجلة  كيفية  حول  واملشاورات 
وقالت  »أوتاس«.  قبل  من  القروض  سداد 
الصحيفة إن »األسهم ستتوّزع على البنوك مبا 
يتناسب مع قيمة القروض اليت سبق أن منحتها 
لـ«أوتاس«. وذلك وفق االتفاقية اليت توصلت 
الشركات  من  وعدد  الرتكية  احلكومة  إليها 
القانونية. إذ كان )Akbank ( قد منح الشركة 
قرضًا بقيمة 1.5 مليار دوالر تقريبًا، يف حني 
دوالر  مليار  بقيمة  قرضًا   )Garanti  ( منحتها 

و)İşbank( قرضًا بقيمة 500 مليون دوالر.
القرار الصادر عن وزارة اخلزانة واملال الرتكية 
الدائنة  البنوك  أن  عن  حتّدثت  أخبار  سبقته 
»شركة  إنشاء  على  وافقت  »أوجيه«  لشركة 
ذات أغراض خاصة« للسيطرة على حصة شركة 
»ترك  الرتكية  االتصاالت  بشركة  »أوجيه« 
مشكلة  أكرب  حلل  سعيها  إطار  يف  تيليكوم«، 

اقرتاضية يف البالد.
وكانت وكالة )بلومبريغ( الدولية قد نقلت عن 
مصادر خاصة يف شهر متوز املاضي أن %90 
بقيمة  للشركة  قرضًا  قدمت  اليت  البنوك  من 
4.75 مليارات دوالر، وافقت رمسيًا على إنشاء 
الشركة اخلاصة اليت ستتولي إدارة حصة أوجيه 
بشركة االتصاالت الرتكية. ونقاًل عن املصادر، 
ستحصل  املقرضة  »البنوك  إن  الوكالة  قالت 

احلريري مبا  عائلة  من 
يقارب الـ 2.61 مليار 

دوالر.
أن  »األخبار«  وعلمت 
قد  كانت   »STC«
سعت إىل شراء »ترك 

تيليكوم«، لكن السلطات الرتكية رفضت األمر. 
ارتبط  سياسي  قرار  نتيجة  جاء  الرفض  وهذا 
بالدرجة األوىل باخلالف بني تركيا والسعودية. 
وقالت مصادر مطلعة على أحوال الشركة إنه »يف 
ظل الوضع الراهن ألوجيه تيليكوم، وبعد اندثار 
سعودي أوجيه والوضع االقتصادي احلالي يف 
تركيا، فقد كان اخليار الوحيد املتاح هو وضع 

املصارف الدائنة يدها على الشركة«.
عامني،  من  أكثر  منذ  الشركة  قضية  وتتفاعل 
اخنفاض  نتيجة  حينها  أزمتها يف  اشتدت  وقد 
أيلول  الدوالر. ففي شهر  أمام  الرتكية  اللرية 
2017، صّرح وزير النقل واالتصاالت واملالحة 
البحرية أمحد أرسالن بأن »امللكية رمبا تتغري يف 
)ترك تيليكوم(. وستقوم اخلزانة أو حنن، بفعل 
أنه »ال ميكن السماح بتآكل  املطلوب«، معتربًا 

مؤسسة بارزة مثل ترك تيليكوم«.
وتُعد »ترك تيليكوم« أكرب شركة مّتت خصخصتها 
مليارات   6.5 بلغت  بقيمة  تركيا،  تاريخ  يف 
دوالر من أصل إمجالي عوائد اخلصخصة البالغة 
72 مليار دوالر. ويف مزاد أقيم يف متوز 2005، 
العرض  لالتصاالت«  »أوجيه  جمموعة  قدمت 
األكرب بقيمة 6.55 مليارات دوالر، متفوقة على 
عرض جمموعة »اتصاالت جاليك هولدنغ« البالغ 
جمموعة  متلك  حني  ويف  دوالر.  مليارات   6.5
أوجيه أغلبية 55 باملئة من الشركة، متلك وزارة 
باملئة منها وميلك صندوق  الرتكية 25  اخلزانة 
يتم  فيما  باملئة،   5 احلكومي  الرتكي  الثروة 
عامة  الشركة بني  أسهم  من  باملئة   15 تداول 

املستثمرين.

  تهرب الشركة 
من تسديد الديون 
»هو عملية نصب 
واحتيال« بحسب 

أوساط تركية
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الثقافية  التعددّية  وزير  افتتح 
مَنح  برنامج  اليوم  ويليامز  راي 
الثقافية  بالتعددّية  االحتفال 
هيئة  تنفذه  الذي  اجلديد 
التعددية الثقافية يف نيو ساوث 
على  يزيد  ما  والذي سيوّفر  يلز 
االحتفاالت  لدعم  دوالر   800000
واملناسبات واملشاريع اجملتمعية 
نيو  أحناء  يف  الثقافات  متعّددة 

ساوث ويلز.
حكومة  إن  ويليامز  السيد  وقال 
نيو ساوث ويلز تقوم باالستثمار 
الثقافات  متعددة  اجلاليات  يف 
يف أحناء الوالية لضمان استمرار 
أن تكون التعددّية الثقافية إحدى 

أكرب نقاط قوة الوالية.
مّت  »لقد  ويليامز:  السيد  وقال 
دوالر   290000 مبلغ  ختصيص 
إضايف لربنامج املَنح اجلديد لدعم 

اجلاليات متعددة الثقافات.
»واستجابًة ملالحظات اجملتمع فقد 

مَنح  برنامج  وتبيسط  بدمج  قمنا 
نقوم  الذي  الثقافية  التعددّية 

بتنفيذه.
»يف السنة املاضية قدمنا الدعم 
احتفااًل ومشروًعا  ألكثر من 160 
نيو  أحناء  يف  تعددّية  ومناسبة 
إىل  نصبو  وحنن  ويلز،  ساوث 

دعم عدد أكرب يف هذا العام.«
االحتفال  ملَنح  األوىل  الدورة 
اآلن  مفتوحة  الثقافية  بالتعددّية 
طلب  الطلبات  مقّدمو  ويستطيع 
احلصول على ما يصل إىل 10000 
واالحتفاالت  للمناسبات  دوالر 
اليت تعرض تعددّيتنا الثقافية.  

»إن  ويليامز:  السيد  وقال 
للتواصل  الطرق  أفضل  إحدى 
املختلفة  والتقاليد  الثقافات  مع 
االحتفاالت  يف  املشاركة  هي 
جتري  اليت  العديدة  واملناسبات 
يف نيو ساوث ويلز كل أسبوع.

خاص  بشكل  أشّجع  »وإنين 

والناشئة  اجلديدة  اجلاليات 
اإلقليمية على تقديم  واملنظمات 

طلبات املَنح اليت نعرضها.«
املناسبات  مَنح  دعمت  لقد 
التعددية  هيئة  قّدمتها  اليت 
يلز يف  نيو ساوث  الثقافية يف 
التناغم  يوم  احتفاالت  املاضي 
واملوسيقية  الفنية  واالحتفاالت 

واألفالم واملناسبات الرياضية.
سُيقفل باب طلبات مَنح مناسبات 
االحتفال بالتعددّية يف الساعة 5 
من مساء اجلمعة 28 أيلول/سبتمرب 

 .2018
ملعرفة املزيد من املعلومات عن 
برنامج مَنح هيئة التعددية الثقافية 
يف نيو ساوث يلز ولتقديم طلب 
خبصوص املناسبات ُزر املوقع: 
https://multicultural.
nsw. gov. au/ grants/
a b o u t _ g r a n t _

/timetable

قّدم طلبك مبوجب برنامج مَنح التعددّية الثقافية اجلديد

مالكومل  يكون  ان  احملتمل  من 
اجلمعة  أمس  وجه  قد  تورنبول 
ضربة قاتلة للحكومة قد جتربها 
صناديق  اىل  الذهاب  على 
يعتربه،  ما  بسبب،  االقرتاع 
وذلك  عنه،  االحرار  حزب  ختلي 
»الشمشومية«  بالقاعدة  عمال 
القائلة »عليي وعلى أعدائي يا 

رب«.
وينتوورث  مقعد  ويتعرض 
الداخلي يف سيدني خلطر الوقوع 
يف يد حزب العمال يف انتخابات 
استطالعات  تظهر  كما  فرعية، 
من  الذي  األمر  جديدة،  رأي 
احلكومة  أغلبية  يهدد  أن  شأنه 

اليت تتمتع مبقعد واحد.
وميكن أن ُيرب سكوت موريسون 
صناديق  إىل  الذهاب  على 
من  انتخابات  يف  االقرتاع، 
 - االحرار  ائتالف  انهيار  شأنها 

الوطين.
 reachtel فقد أظهر استطالع
ملقعد تورنبول، الذي أجري يوم 
اإلثنني من االسبوع احلالي، أن 
اآلن  هي  احلزبني  بني  النتيجة 
االصوات  احتساب  بعد   50-50
بنسبة  اخنفاض  أي  التفضيلية 
عن  االحرار  حلزب  تقريًبا   ٪18

االنتخابات األخرية.
ووجد  االستطالع ان األصوات 
 41.9 هي  لالئتالف  األسياسية 
يف املئة دون أن يكون السيد 
حيث  املرشح،  هو  تورنبول 
بنسبة  لالحرار  التأييد  اخنفض 
االنتخابات،  منذ  املائة  يف   20
حلزب  التأييد  ارتفع  حني  يف 

العمال إىل 31.5 يف املائة.
احمللل  غرين  انطوني  وقال 
إنه  سي  بي  ايه  يف  االنتخابي 
يتوقع »حتوال كبريا« ضد األحرار 

يف االنتخابات املقبلة.
وكتب السيد غرين على تويرت: 
تورنبول  مالكومل  طور  »لقد 
التصويت لشخصه بنسبة كبرية 
كان  أن  منذ  وينتوورث  يف 

عضًوا«.
على  صفحته  على  رسالة  ويف 
أكد  املاضي،  االربعاء  فيسبوك 
تورنبول جمددا رأيه أن »أفضل 
مكان لرؤساء الوزراء السابقني 

هو خارج الربملان«.
أن  أريد  »ال  تورنبول:  وكتب 
األخرية  األحداث  إىل  أتطرق 
أسبوع   - واملخجلة  الصادمة 
حقد وخبث جمنون أفسد برملاننا 

وأحلق األذية بأمتنا«.
تيم  العمالي  املرشح  أن  ويبدو 
للتنافس  اختري  الذي  موراي، 
على  سيستفيد  املقعد،  على 
رئيس  استقالة  من  األغلب 
الوزراء املخلوع اليت من املتوقع 
أن يكون قد اعلنها رمسيا يوم 

اجلمعة )أمس(.
يف  موراي  السيد  حترك  لقد 
كونه  من  سياسية  حسابات 
االنتخابات  يف  حمالة  ال  خاسرًا 
انه  كون  إىل  املقبلة  العامة 
كبرية  فرصة  لديه  أصبحت 

للفوز.
حملل  وهو  موراي،  وميتلك 
استثماري يتحدث لغة املاندرين، 
مع  األعمال  يف  عاما   20 خربة 
للتنافس  يعمل  وكان  الصني، 
على املقعد قبل انفجار الصراع 
داخل  قيادة األحرار يف األسبوع 

املاضي.
ولكن مع شغل تورنبول املقعد 

احتمال ثأر تورنبول مـن حـزب االحـرار باسـتقالته من مـقعد ويـنتوورث واجراء انتخابات فرعية
بعد  املئة  يف   17 بهامش 
التفضيلية  االصوات  احتساب 
كان   ،2016 عام  انتخابات  يف 
يقدم  ان  موراي  السيد  على 
وهو  املقعد،  ملواطين  نفسه 
 tamara surf رئيس نادي

.lifesaving club
 reachtel استطالع  وسجل 
أيًضا دعًما قوًيا للمستقلني إذا 
اذا تنافس يف مقعد  وينتوورث، 
أصوات  تراجع  من  الرغم  على 
تقريًبا   ٪6 بنسبة  اخلضر  حزب 

لتصل إىل ٪9.
املعركة  ميدان  أن  املؤكد  ومن 
رشح  وقد  مكتظا.  سيكون 
اخلضر احد السكان احملليني هو 

.Dominic wy KanaK
أليكس  املستقل  وأعلن 
جملس  عضو  وهو  غرينتش، 
تشريعي يف نيو ساوث ويلز ، 

أنه لن يرمي قبعته يف احللبة.
واالختيار املسبق الكبري سيكون 
يعتقد  الذي  األحرار،  حزب  يف 

أن أمامه خيارين جذابني.
فورسرت،  كريستني  هي  إحدها 
املعروفة جيدًا يف بلدية سيدني 
وكناشطة بارزة يف جمال حقوق 
رجل  شارما  وديفيد  املثليني، 
يف  السابق  والسفري  األعمال 

إسرائيل.
يهودية  جالية  وينتوورث  ويف 
يف   80 بنسبة  وصوتت  قوية 
يف  اجلنس  مثليي  لزواج  املئة 

االستفتاء الوطين العام.
وقد جادل تورنبول أنه بالنسبة 
وينتوورث، كان  فوزه يف  إىل 
األشخاص  أصوات  كسب  عليه 

الذين يدعمون حزب العمال.
بعد  الربملان  تورنبول  ويغادر 
حتدي وزير الداخلية بيرت داتون 
أدى  والذي  املاضي،  األسبوع 
يف النهاية إىل فوز وزير اخلزانة 
موريسون  سكوت  السابق 

بالتصويت داخل احلزب.
وقد يؤدي فوز حزب العمال يف 
موريسون  ترك  إىل  وينتوورث 

مع جملس نيابي مكّبل.
نائبا،   75 حاليا  االئتالف  ولدى 

أحدهم رئيس الربملان.
اما حزب العمال فلديه 69 نائبًا، 
وهناك مخسة أعضاء من النواب 
االحزاب  ونواب  املستقلني 

الصغرية.
وفيما يلي النص الكامل خلطاب 

السيد تورنبول:
لقد كتبت اليوم )األربعاء( إىل 
ألشكرهم  وينتوورث  ناخيّب يف 
من  سأستقيل  أنين  وأخربهم 
الربملان يف وقت الحق من هذا 

األسبوع.
وشكرا آلالف األسرتاليني الذين 
كتبوا لي يشكرونين على اخلدمة 
العامة وعربوا عن امشئزازهم من 
األحداث املخجلة اليت وقعت يف 
على  وسأرد  املاضي.  األسبوع 
لوسي  نأخذ،  أن  بعد  رسائلكم 
حنن  االسرتاحة.  بعض  وأنا، 

نقدر بعمق دعمكم.
وينتوورث  إىل  رساليت  هنا 

بالكامل.
على  ألشكركم  إليكم  أكتب 
متثيل  شرف  اياي  منحكم 
النواب  جملس  يف  وينتوورث 

خالل الـ14 سنة املاضية.
لقد مكنين دعمكم من أن أكون 
الثالث  السنوات  وخالل  وزيرًا، 
املاضية تقريبًا، رئيسا للوزراء.

أسرتاليا  يف  حققته  شيء  كل 
العامة كان بفضلكم  يف احلياة 
- مبين على أساس هذا اجملتمع 
الذي أحببناه، لوسي وأنا، حيث 

عشنا فيه دائما.
شكرا لكم من أعماق قليب.

أتطرق إىل األحداث  أريد أن  ال 
واملخجلة-  الصادمة  األخرية 
أسبوع حقد وخبث جمنون أفسد 

برملاننا وأحلق األذى بأمتنا.
دائما  قلت  لقد  تعلمون،  كما 
وزراء  لرؤساء  مكان  أفضل  إن 
الربملان،  خارج  هو  سابقني، 
برهنت  األخرية  واألحداث 

بوضوح ملاذا.
مقعد   كنائب  أستقيل  سوف 
الحق  وقت  يف  وينتوورث 
أن  وعليكم  األسبوع،  هذا  من 
فرعية  انتخابات  إجراء  تتوقعوا 
أوانها.  من  طويلة  فرتة  قبل 
إذن، هذه هي رساليت األخرية 

لكم كنائبكم الفيدرالي.
بعض  يف  هناك  كانت  لقد 
ولكن  شاقة،  رحلة  األحيان 
إنين  هائال.  قدرا  حققنا  مًعا 
بإجنازات  خاصة   ، للغاية  فخور 
السنوات  مدى  على  احلكومة 

الثالث املاضية.
يف  واحد  مقعد  أغلبية  وبوجود 
جملس النواب وأقلية يف جملس 
إن  الكثريون  قال   ، الشيوخ 
هذه احلكومة ستكون »يف احلكم 
ولكن ليس يف السلطة«. حنن 

دحضنا ذلك.
لقد شرعنا زواج مثليي اجلنس،  
هائل  بدعم شعيب  ذلك  وفعلنا 
وخاصة  البالد  أحناء  مجيع  يف 
هنا يف وينتوورث، حيث صوت 
لصاحل  املئة  يف   80 من  أكثر 

املساواة يف الزواج.
من  املزيد  وعدنا،  كما  خلقنا  ، 
اقتصاديا  ومنوا  العمل  فرص 
املاضي  العام  كان  أقوى. 
على  أسرتاليا  يف  عام  أفضل 
ومنو  الوظائف،  منو  اإلطالق يف 
بنسبة  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
3.1 يف املائة أعلى من أي من 

اقتصادات جمموعة السبع.
وبذلك متكنا من إصالح املوازنة 
وخفض الضرائب لألفراد وايضا 
الشركات  من  ماليني   3.3 لـ 
الصغرية واملتوسطة احلجم اليت 

توظف 6.8 ماليني أسرتالي.
وبالطبع ، فإن االقتصاد األقوى 
حيقق عائدات حكومية أكرب وقد 
مبالغ  استثمار  من  ذلك  مكننا 
والصحة.  التعليم  يف  قياسية 
ال تصدقوا أكاذيب حزب العمال 
حول خفض اإلنفاق على الصحة، 
حيث كان االعلى مما كان عليه 

يف السابق!
قمنا،  آخر،  تارخيي  إصالح  يف 
متويل  بتقديم  األوىل،  للمرة 
مستوى  على  ومتوافق  ثابت 

الكومنولث ملدارس الواليات.
فيه  يناضل  الذي  الوقت  ويف 
حزب األحرار إلياد إمجاع داخلي 
على سياسات تغري املناخ، فقد 
قمنا رغم ذلك خبطوات حقيقية 
لدعم التحول إىل مصادر طاقة 
واخنفاض  ومتجددة  نظيفة 
انبعاثات غازات الدفيئة )البيت 

الزجاجي(.
 the مشروع  يعل  سوف 
 snowy hyDro 2.0 pumpeD
storage الطاقة املتجددة اكثر 
النهج  على  مثال  إنه  موثوقية. 
حتدي  يف  اتبعته  الذي  العملي 
االقتصاد  يعترب  حيث  الطاقة، 
من  أفضل  مرشدين  واهلندسة 
اإليديولوجية، اليت غالًبا ما تكون 

من اهلراء الشديد.
ومن خالل العمل القوي، متكنا من 
جعل الطاقة بأسعار أكثر معقولية. 
يف  الزيادات  من  سنوات  فبعد 
الزاوية  بتدوير  قمنا  األسعار 

بالنسبة ألسعار الكهرباء!
 2.0  snowy مشروع  ويعترب 
من  العديد  من  فقط  واحد 
الضخمة  التحتية  البنية  مشاريع 
اليت بدأت بها حكومة تورنبول: 
ومجيع  سيدني  ويسرتن  مطار 
اليت  والطرق  احلديدية  السكك 
املطار(،  )مشروع  معه  تسري 
ملبورن  من  احلديدية  والسكة 

ذلك  من  وأكثر  بريزبن،  إىل 
بكثري جمموعه  75 مليار دوالر 

على مدى العقد املقبل.
ال يوجد التزام أكرب للحكومة من 
احلفاظ على سالمة االسرتاليني. 
يف  تورنبول  حكومة  فشرعت 
لقواتنا  أكرب  جتهيز  إعادة 

املسلحة يف وقت السلم.
جدًا  فخور  أنا  خاصة،  وبصورة 
خبطة بناء السفن البحرية، وهو 
لبناء  اإلطالق  على  برنامج  أكرب 
البحرية يف  واالستدامة  السفن 
اآلالف  سيخلق  والذي  البالد، 
القرن  يف  العمل  فرص  من 
جمال  يف  والعشرين  احلادي 

التصنيع املتقدم.
قمنا  الشاملة،  اإلصالحات  ومع 
األمن  جمال  خدماتنا يف  بتعزيز 
وتطبيق  واألمن  املخابراتي 
ضبط  هناك  يكن  مل  القانون. 

ونسيان لألمن القومي.
فيه  تتصاعد  وقت  ويف 
حالة  وتزداد  العاملية  التوترات 
عدم اليقني، تظل أسرتاليا مثااًل 
ثابًتا على وجود دولة متجانسة 
أجنح  حنن  ومغرية.  ومتكافئة 
يف  للثقافات  متعدد  جمتمع 
قوة  أعظم  هو  وتنوعنا  العامل 

لدينا.
وعلى  الدولية،  الساحة  على 
أبقينا   الصعاب،  كل  من  الرغم 
اهلادئ  احمليط  عرب  الشراكة 
على قيد احلياة على الرغم من 
انسحاب الرئيس ترامب.. وبهذا 
جنحنا يف محاية صادرات بقيمة 

مليارات الدوالرات واآلالف من 
الوظائف األسرتالية. لقد تأكدنا 
مل  املتحدة  الواليات  أن  من 
الصلب  على  تعريفات  تفرض 
كما  األلومنيوم،  أو  األسرتالي 

فعلت مع الدول األخرى.
ومع صديقي الرئيس ويدودو، 
مع  حرة  جتارة  باتفاقية  التزمنا 
توقيعها  املقرر  إندونيسيا، من 

يف نهاية هذا األسبوع.
إعادة  اتفاقية  بتأمني  قمنا 
الواليات  مع  الالجئني  توطني 
مع  عليها،  واحلفاظ  املتحدة 
 370 من  أكثر  توطني  إعادة 
الجًئا وضعهم حزب  العمال يف 
الواليات  يف  وناورو  مانوس 
محلة  هناك  تكن  ومل  املتحدة. 
إىل  البشر  لتهريب  ناجحة 
وجودي  فرتة  خالل  أسرتاليا 

كرئيس للوزراء.
حكومتنا  حول  الكثري  هناك 
وإجنازاتها ميكنكم االطالع عليها 

على صفحيت على الويب
h t t p s : / / w w w .
m a l c o l m t u r n b u l l.
c o m . a u / m e D i a /

.Delivering-for-you
الوقت  بعض  خنلد  أن  بعد 
للراحة، سوف نعود لوسي وأنا 
اجلوار  يف  رؤيتكم  إىل  وأتطلع 
أفضل   .. وينتوورث  يف  هنا 

جزء من أفضل بلد يف العامل.

تفضلوا بقبول فائق االحرتام،
مالكومل تورنبول

مرشح حزب العمال تيم مورايمالكولم تورنبول
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والضوء  الصوت  عرض  حتت 
الذي شهدته السياسة األسرتالية 
تساؤل  يدور  املاضي،  األسبوع 
القوة  ماهية  حول  عمقا  أكثر 
الكامنة اليت جعلتنا ننحدر إىل مثل 

هذا القاع.
منذ  أنه  هي  املرحية  غري  احلقيقة 
أصبحت   ،2010 يونيو  انقالب 
السياسة األسرتالية شريرة وسامة 

وغري مستقرة.
كل  ملاذا  هو  األساسي  السؤال 

هذا؟
مثة العديد من العوامل اليت أدت 
التغيري  قضية  أوهلا  ذلك  إىل 
املناخي اليت أثارت االنقسام ملدة 

تزيد عن 10 سنوات.
السياسي  النضج  افتقدنا  لقد 
القضية  تلك  مع  للتعامل  الالزم 
قارات  أكثر  أسرتاليا  أن  رغم 

العامل جفافا.
عبودية  أن  هو  الثاني  السبب 
استطالعات الرأي جعلت املنتمني 
إىل الطبقة السياسية يف حالة من 
اخلوف الدائم من فقدان وظائفهم 
إذا مضوا قدما يف سياسة طويلة 

األمد.
ثقافة  يف  يتمثل  الثالث  السبب 
من  كثري  يد  على  املراهقة 
يف  سواء  األطفال  السياسيني 
حيث  والليربالي  العمالي  احلزبني 
باستثناء  شيء  كل  يفعلون 
تغيري  لعبة  يرونها  اليت  السياسة 

أشخاص.
ذلك  كل  وراء  الرابع  السبب  أما 
املنظمة  القواعد  يف  فيتمثل 
جتعل  واليت  الرئيسيني  للحزبني 
حدث انقالبات يف سهولة إسقاط 
مرض  وهو  الرأس،  من  قبعة 
يف  إصالحه  من  شخصيا  متكنت 
العمال عام 2013 من خالل  حزب 
على  وينبغي  القواعد  تلك  تغيري 

الليرباليني تقليد ذلك.
من  فريدا  قسطا  هناك  أن  ثم 
السلبية والسمية والكراهية جلبها 
السياسية  حياتنا  إىل  أبوت  توني 

خالل العقد املاضي.
بالسياسة  أبدا  يكرتث  مل  أبوت 
لكنه وضع دائما بؤرة اهتمامه يف 

الفوز بأي تكلفة.
إجيابية  سياسية  مبادرة  أتذكر  ال 
واحدة روج هلا توني أبوت أو عمل 

على تنفيذها.
يف  تركيزه  كامل  أبوت  ووضع 
احلزبني  داخل  خصومه  تدمري 

العمالي والليربالي.
األسباب  صدارة  يف  يأتي  ولكن 
األكرب  السرطان  مردوخ  روبرت 
دميقراطية  يف  ينهش  الذي 

أسرتاليا.
مردوخ ليس فقط مؤسسة إخبارية 
لكنه يعمل كحزب سياسي وحتركه 
ختدم  اليت  الواضحة  املصاحل 

أيديولوجيته اليمينية املتطرفة.
مردوخ  جعل  بريطانيا،  ففي 
املواقف  جراء  ممكنا  الربيسكت 

اليت تبنتها صحفه.
ويف الواليات املتحدة، تعد شبكة 
ملردوخ  اململوكة  نيوز  فوكس 
البوق السياسي لليمني املتطرف.

مردوخ تسبب يف سيطرة »حركة 
على  ترامب«  و«حزب  الشاي« 

احلزب اجلمهوري.
على  مردوخ  دعا  أسرتاليا،  ويف 
ضريبية  لتخفيضات  عقود  مدى 
على األثرياء، مع وأد أي سياسة 
املناخي،  التغري  معاجلة  تستهدف 
تدمري  يف  جهوده  إىل  باإلضافة 

التعدد الثقايف.
وميلك مردوخ ثلثي اإلعالم املطبوع 
احتكارا  ميثل  مما  أسرتاليا  يف 

واضحا يناهض الدميقراطية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

راد: مردوخ سرطان ينهش دميقراطية أسرتاليا

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

ترييزا راين وكيفن راد يوم عزله من منصبه كرئيس وزراء يف حزيران 2010

طوني أبوت وبيرت داتون

روبرت مردوخ مع نجله

للمنصب  األهلية  مسألة  باتت 
أجاب  الذي  داتون  بيرت  تطارد 
على أسئلة صحفية مفادها إذا 
ما كان يعتزم إحداث تغيري يف 

استثمارته اخلاصة.
وقال نشطاء مدافعون عن حقوق 
طاليب اللجوء إنهم يدرسون مدى 
املاضية  داتون  قرارات  شرعية 

وتداعياتها بالنسبة ملوكليهم.
يأتي ذلك بعد أيام من تصرحيات 
مالكومل  السابق  الوزراء  رئيس 
أن  فيها  ذكر  اليت  ترينبول 
مصاحل البيزنس اخلاصة لداتون 
يف مراكز رعاية أطفال قد جترده 

من أهليته يف الربملان.
اإلثنني  العمال  حزب  وحذر 
»ميازح  داتون  أن  من  املاضي 
قضية  أن  اعتقد  إذا  نفسه« 

أهليته للربملان قد مت حلها.
وانتقد حزب العمال قرار رئيس 
الوزراء اجلديد سكوت موريسون 
وزيرا  داتون  تعيني  بإعادة 
أنه  يعين  مبا  الداخلية  للشؤون 
سيظل مسؤوال عن طاليب اللجوء 

وقوات احلدود األسرتالية.
قرارا  اختذ  موريسون  أن  بيد 

وأسند  اهلجرة   وزارة  بفصل 
الربملان  عضو  إىل  حقيبتها 

الليربالي ديفيد كوملان.
القرارات  آالف  داتون  واختذ 
بصفته وزيرا للشؤون الداخلية 
منح  رفض  أو  بقبول  تتعلق 
جلوء،  لطاليب  محاية  تأشريات 
وإلغاء تأشريات املهاجرين على 

أسس تتعلق بالشخصية.
بيد أن تلك القرارات قد تكون 
داتون  أن  إثبات  مت  إذا  باطلة 

ليس مؤهال للربملان.
سؤال  على  ردا  داتون  وقال 
تغيري  أي  إجراء  اعتزامه  حول 
بدأت  »لقد  استثماراته:  بشأن 
من الال شيء، وعملت يف حمل 
جزارة بعد املدرسة حتى التحقت 
باجلامعة، وأنتمي لعائلة عاملة، 
وعملت جبد جدا حتى أحقق ما أنا 

عليه اآلن«.
مارست  »لقد  يقول:  ومضى 
كل أموري مبا يتسق مع املعايري 
كافة  عن  وأعلنت  الوزارية 
استثماراتي، وميكن أن أطلعكم 

على التفاصيل إذا أردمت«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بيرت داتون ردا على املطالبني بإقالته:

بدأت من ال شيء وكنت أعمل يف حمل جزارة

بيرت داتون اىل اليسار

ال تستطيع عائلة امرأة نيوزيلندية 
ختضع للعناية املركزة يف بالي 
بعد معاناتها من التواء يف األمعاء 
ودخوهلا يف غيبوبة إعادتها إىل 
وطنها إال بعد دفع فاتورة بقيمة 

137 ألف دوالر.
املرأة تدعى آبي هارتلي، وهي 
حيث  األبناء،  من  الثنني  أم 
شعرت بعد الوصول إىل اجلزيرة 
أغسطس   1 يف  اإلندونيسية 
وذهبت  األمعاء  يف  حادة  بآالم 
دخلت  ثم  مستشفى  أقرب  إىل 
نقلها  ومت  غيبوبة  يف  الحقا 
يف  املركزة  العناية  وحدة  إىل 

.Nusa Dua مستشفى
وجلأت العائلة بعد ذلك إىل البدء 
يف محلة جلمع أموال بعد رفض 
شركة التأمني التابعة هلا  تغطية 

التكاليف العالجية للمرأة.
صفحة   على  تدوينة  ويف 
Givealittle جلمع التربعات، 
جسد  إن  صويف  االبنة  قالت 
والدتها أصبح ممانعا للمضادات 
احليوية يف بالي وحتتاج إىل أن 

تنتقل لوطنها األم.
والدتها  وضع  أن  وتابعت 

الصحي غري مستقر جدا، وحتتاج 
طبية  طائرة  إىل  عاجل  بشكل 

جمهزة للسفر إىل نيوزيلندا.
امليتة  األمعاء  استئصال  ومت 
زالت  ما  حالتها  لكن  جبسدها 
على  قادرة  وغري  مستقرة  غري 

السفر إىل وطنها 
أن  »نريد  االبنة:  واستطردت 
ننقل والدتي إىل وطنها بعد أن 

أن استنفد األطباء اخليارات«.
إخضاع  إىل  األطباء  واضطر 
أمعاء  استئصال  جلراحة  هارتلي 
إىل  وصوهلا  من  يوم  بعد 

املستشفى.
ساعة   48 قضائها  من  وبالرغم 
ما  سرعان  نقاهة،  حالة  يف 
هلارتلي  الصحي  الوضع  تدهور 
تنفسية  مشكالت  من  وعانت 
على  تعتمد  باتت  حيث  حادة 

أجهزة األكسجني.
وقرر  غيبوبة  املرأة يف  ودخلت 
األطباء وضعها بشكل دائم حتت 
وصول  لضمان  التنفس  أجهزة 
حبسب  املخ  إىل  األكسجني 

ابنتها سارة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بعد تدوهر شعبية االحرار
 هل يتعلم االئتالف من روبرت منزيس؟

والتمرد  الكراهية  موجة  بعد 
يف  يدور  ما  أول  فإن  احلزبي، 
البدء  كيفية  هو  االئتالف  ذهن 
مالكومل  تدمري  بعد  جديد  من 
أشخاص  أيدي  على  ترينبول 
عن  كمدافعني  أنفسهم  نصبوا 

العقيدة الليربالية.
بتكلفة  جاء  التدمري  ذلك  لكن 
يرتدد  سؤال  وبات  باهظة 
للحزب  ميكن  »هل  مفاده: 

الليربالي أن يتعافى؟
مالكومل  إليه  آل  الذي  املصري 

تورنبول كان دائما متوقعا.
ممثال  كان  ترينبول  أن  ورغم 
انفتاحا  أكثر  انتخابية  لكتلة 
مقارنة بتوني أبوت، بل أنه صنع 
االنتخابية  ومصداقيته  شعبيته 
كان  الذي  األساس  هذا  على 
سلفه  إلسقاط  رأمساله  مبثابة 
التيار  مع  اتفاقا  عقد  لكنه 
احملافظ داخل حزبه آمال أن يفوز 

بدعمهم.
وعندما كان حياول تنفيذ ما وعد 
احملافظون  هؤالء  كان  شعبه، 
كافة  ترينبول  على  يغلقون 

اخليارات.
تعكس  أن  طبيعيا  وكان 
حكومة  فشل  الرأي  استطالعات 
وعودها،  تنفيذ  يف  ترينبول 
لالئتالف  الشعيب  الدعم  وبات 
لكن  منخفضة  مستويات  يف 

قريبة  مرحلة  حتى  كان  ترينبول 
رئيس الوزراء املفضل.

بيد أن جاذبية ترينبول تضاءلت 
العكسية  النتائج  بعد  جمددا 
كل  وباتت  لوجنمان،  النتخابات 

الرهانات خاسرة.
يف  االنسحاب  ترينبول  وقرر 
سكوت  واختار  املطاف  نهاية 
املنصب  يف  ليخلفه  موريسون 
الرئيسي  متحديه  حساب  على 

بيرت داتون.
بيد أن العواقب النامجة عن تلك 
األسبوع  الشرسة  املواجهات 
املاضي كارثية على الليرباليني 
الذي  باالنهيار  تذكريا  ومتثل 
املتحدة  أسرتاليا  حزب  اجتاح 

عام 1941.
آنذاك   روبرت منزيس استطاع 
إعادة البناء من الصفر إىل أعلى، 
مع توحيد اجلماعات املتصارعة، 
الرسائل  بنشر  االهتمام  مع 
والراديو  الصحافة  عرب  اجلديدة 

وغريهما من وسائل اإلعالم.
والدة  هي  النتيجة  وكانت 
احلزب الليربالي على يد روبرت 

منزيس.
سنوات   8 األمر   واستغرق 
خسر الليرباليون خالهلا عمليتني 
انتخابيتني قبل أن يفوز روبرت 
منزيس باالنتخابات عام 1949.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مأسأة امرأة نيوزيلندية حتولت 
عطلتها يف بالي إىل كابوس

عطلة هارتلي يف بالي تتحول إىل كابوس بعد دخولها املستشفى يف جزيرة بالي 
ورفض شركة التأمني تحمل تكاليف عالجها

هارتلي مع زوجها وابنها وابنتها

وقالت االبنة صويف إن جسد والدتها أصبح ممانعا للمضادات الحيوية يف بالي 
وتحتاج إىل أن تنتقل لوطنها األم.
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يظل سكوت موريسون رئيس 
وزراء أسرتاليا اجلديد شخصية 
لالستقطاب  مثرية  فضولية 
األمامية  الصفوف  داخل 

للحزب الليربالي.
بأنه   موريسون  ويوصف 
وطموح  الرأي  متصلب 

ومتشدد.

متنحنا  الصفات  هذه  مثل 
شخصيته  مفاتيح  بعض 
املتوقعة  وأجندته  السياسية 

نتيجة لذلك.

عام  الربملان  موريسون  دخل 
2007، حيث كان شاهد عيان 
على عدم االستقرار السياسي 
يف الدولة، بل أنه شارك يف 

ذلك.

مبقعد  فوزه  من  عام  وخالل 
»كوك« جنوب شرق سيدني، 
ترقية  متت  ما  سرعان 
الظل  وزارة  إىل  موريسون 

على يد مالكومل ترينبول.

ويف 2013، حتت قيادة رئيس 
آبوت،  توني  آنذاك  الوزراء 
أصبح موريسون وزيرا للهجرة 
اخلدمات  حقيبة  تقلده  قبل 

االجتماعية عام 2014.

وبعد ذلك، حتت قيادة ترينبول 
جمددا، أصبح موريسون وزيرا 
ثالث  على  وأشرف  للخزانة 

موازنات فيدرالية.

موريسون  مشوار  شهد  كما 
وزارة  حقيبة  توليه  السياسي 

اهلجرة.

اليت  احملافظة  السياسات 
تشكلت  موريسون  ينتهجها 
بدافع عقيدته، فقد ظل فرتة 
»الكنيسة  يف  عضوا  طويلة 

اخلمسينية«.

إىل أي نوع ينتمي رئيس وزراء 
أسرتاليا اجلديد؟

وبشكل عام، ميكن القول إن 
اقتصاديا  متحرر  موريسون 

حمافظ اجتماعيا.

وكان مورسون أحد 10 أعضاء 
برملان ليرباليني جبانب توني 
أبوت وبارنابي جويس ميتنعون 
عن التصويت يف قانون زواج 

املثليني.

أظهر  ذلك،  على  وعالوة 
يف  واضحة  رغبة  موريسون 
حريات  توفري  من  التيقن 

دينية أكرب.

موريسون  معتقدات  أن  بيد 

سكوت موريسون ومالكولم ترينبول
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يف  ثانويا  دورا  إال  تلعب  ال 
قال  حيث  السياسي  توجهه 
يوما ما: »اإلجنيل ليس كتاب 
سياسة، ويعرتيين قلق شديد 
عندما أشاهد الناس حياولون 

معاملته على هذا النحو«.

هجرة  وزير  موريسون  وكان 
شديد الصرامة، واضطر ذات 
يوم إىل الرتاجع عن تعليقاته 
حتدث  اليت  للجدل  املثرية 
فيها عن التكلفة اليت تتكبدها 
جنازات  إقامة  جراء  أسرتاليا 
قبالة  حنبهم  قضوا  الجئا   50

جزيرة كريسماس.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سكوت  حكومة  اقسمت 
اليمني  اجلديدة  موريسون 
الثالثاء  يوم  الدستورية 
بعض  ضمنها  ومن  املاضي 
لصاحل  صوتوا  الذين  النواب 
مقر  يف  وذلك   داتون  بيرت 

احلكومة يف كانبريا.
الصناعة  حقيبة  واسندت 
ستيفن  للسيد  الدفاعية 
داتون،  مؤيدي  أحد  سيوبو، 
تايلور  أنغوس  تسلم  فيما 

حقيبة الطاقة.
كورمان  ماثياس  واحتفظ 
احلكومة  وزعيم  املالية  حبقيبة 
فيما  الشيوخ،  جملس  يف 
غريغ  لداتون  املؤيد  احتفظ 

هانت بوزارة الصحة.
وعني جوش فرايدنبريغ وزيرا 

للخزانة.
كينان  مايكل  استبعاد  ومت 
املصغر،  الوزراء  جملس  من 
اخلدمات  احتفظ حبقيبيت  لكنه 

االنسانية والتحويل الرقمي.
داتون  بيرت  تعيني  واعيد 
لكن  للداخلية،  وزارة  يف 
اهلجرة   حقيبة  مسؤوليات 
اىل  واسندت  منه  سحبت 

ديفيد كوملان
من  اخلارجية  حقيبة  وانتقلت 
ماريز  اىل   بيشوب  جولي 

باين.
حمل  باين  كريستوفر  وحل 
يف   باين  ماريز  السناتورة 
حقيبة الدفاع، يف حني انتقلت 
حقيبة  من  أودواير  كيلي 
الصناعية  والعالقات  التوظيف 

لتتسلم وزارة املرأة.
السابق  التعليم  وزير  وشغل 
وزارة  برمنغهام  سيمون 
حقيبته  انتقلت  فيما  التجارة، 

إىل دان تيهان.
اسرتاليا  غرب  سيناتورة  اما 
كانت  اليت  برايس،  ميليسا 
تعمل يف شركة تعدين، فدخلت 
على  لإلشراف  الوزراء  جملس 

سياسة البيئة.
ورقي بول فليتشر اىل وزارة 
واألسرة  االجتماعية  اخلدمات 
الصناعة  وزيرة  وكذلك 
كارين  والتكنولوجيا  والعلوم 

أندروز.
عاد  الثنائية،  األدوار  يف 
مساعد وزير اخلزانة ستيوارت 
ثالث  بعد  منصبه  اىل  روبرت 

حكومة موريسون تؤدي اليمني الدستورية

سنوات من ترك الوزارة خلرق 
املعايري الوزارية.

كما عادت سوزان لي بعد 18 
بسبب  استقالتها  من  شهرًا 
استخدامها  حول  تساؤالت 
اىل  الوزارية  للمستحقات 

منصبها.
خسر  قد  االئتالف  وكان 
الشعيب  رصيده  من  الكثري 
اليت  الداخلية  الفوضى  جراء 
سادت صفوفه بسبب التناحر 
أظهرت  حيث  الزعامة  على 
استطالعات الرأي أن الناخبني 
التحالف  عن  ابتعدوا  قد 
يف  الفوضى  من  أسبوع  بعد 

كانبريا.
نيوزبول  استطالع  وكان 
لآلراء، وهو االول بعد استالم 
قد  الوزراء  رئاسة  موريسون 
لالئتالف  التأييد  تدهور  اظهر 
اىل 44 يف املئة مقابل 56 يف 
املئة حلزب العمال بعد احتساب 
اما  التفضيلية  االصوات 
إيسينشال  مؤسسة  استطالع 
لآلراء فوجد ان الدعم لالئتالف 
قد تراجع إىل 45 مقابل 55 يف 

املئة حلزب العمال.

جنوة  مدينة  مأساة  بعد 
جسر  انهار  عندما  اإليطالية، 
متسببا  السريع  الطريق  على 
يف مقتل أكثر من 40 شخص، 
بدأت الدول يف االلتفات إىل 

مستويات الصيانة لديها.
آالف  أن  مفادها  تقارير  مثة 
املتحدة  اململكة  يف  اجلسور 

تواجه خطر االنهيار.
وعالوة على ذلك، فإن هناك 
يف  اخلطرية  الكباري  مئات 

فرنسا وأملانيا وإيطاليا.
باقي  عن  ختتلف  ال  أسرتاليا 
هذا  يف  املتقدمة  الدول 
من  الكثري  أن  حيث  الصدد 
ومتدهورة،  قدمية  جسورها 
نعتقد  نكون محقى حني  وقد 

أنها حمصنة من االنهيار.
هياكل  أنها  رغم  ذلك  يأتي 
عام، وال  آمنة بشكل  اجلسور 
انهيار  حدوث  خطر  يتجاوز 
مليون  على 100  واحد  جسور 
حبوالي  أقل  وهو  العام،  يف 
100 مرة من احتماالت الوفاة 

من خالل الربق.
ورغم أن جسور أسرتاليا آمنة، 
مواكبة  إىل  حتتاج  ولكنها 

الصيانة بشكل دوري.
يتم  النظري،  املفهوم  من 
عام  بشكل  اجلسور  تصميم 
حوالي  زمنية  لفرتات  للبقاء 
ميت  ال  ذلك  لكن  عام   100
معظم  إلن  صلة  بأي  للواقع 
يف  املستخدمة  التكنولوجيا 
أصال  تكن  مل  اجلسور  تشييد 

موجودة قبل 100 عام.
اختبار التدهور الذي يتم إجراؤه 
يف املعامل يساعد على توقع 
يكون  ال  لكنه  االنهيار  خطر 
لألداء  انعكاسا  بالضرورة 
الواقعي بسبب االختالف بني 
التأثريات الطبيعية والصناعية 

اليت تؤدي إىل التآكل.
حركة  وحجم  الزمن  من  كل 
هامني  عاملني  ميثالن  املرور 
سطح  انهيار  معدل  يف 

اجلسر.
عمر اجلسر هو وكيل جملموعة 

هـل جـسور أسـرتاليا آمـنة؟

من تأثريات الطقس واالنهيار 
الطبيعي للمادة.

تلك  على  التغلب  أجل  ومن 
التفتيش  فإن  التأثريات، 
احلية  واملراقبة  والصيانة 

للجسور أفضل الطرق للتيقن 
من السالمة العامة.

حوالي  توجد  أسرتاليا،  ويف 
800 منظمة مسؤولة عن حوالي 

53 ألف جسر عام.

جسر  ألف   23 حوالي  مثة 
ملراقبة  ختضع  )كوبري( 
حكومات  يف  الطرق  سلطات 

الواليات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الزمن وحجم حركة املرور يمثالن عاملني هامني يف معدل انهيار سطح الجسر

حكومة موريسون بعد تأديتها اليمني الدستورية
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حصل عضوا عصابتني أسرتاليتني  
الشرطة  مع  باالشتباك  متهمان 
على فرصة ثانية الستمرار إخالء 
كسرا  أن  بعد  بكفالة  سبيلهما 

الشروط األولية هلا.
وجريمي  عاما,   43 هايد،  آدم 
دخال  قد  كانا  عاما،   48 إيوان، 
أغسطس  يف  مشادة  يف  
املاضي مع الشرطة  يف وسط 

باراماتا بغرب سيدني.
وعندما اقرتبت الشرطة، ذكرت 
تقارير أن هايد قال هلم: »أنتم 
سأحضر  وأنا  عصابتكم  أحضرمت 
الديلي  عصابيت« وفقا لصحيفة 

تيلغراف.
ومت توجيه اتهامات إىل الثنائي 
أخلي  لكن  بالواقعة  تتعلق 
عدم  بشرط  بكفالة  سبيلهما 

االتصال ببعضهما البعض.
اإلفراج  أنهما كسرا شروط  بيد 
بكفالة األربعاء حيث مت ضبطهما 
مطار  عند  سيارة  يف  معا 

سيدني.
وعلى الفور، مت وضع القيود يف 
أيدي هايد وإيوان قبل أن يظال 
شرطة  قسم  يف  االحتجاز  رهن 

سوري هيلز.
راماج  مالكومل  احملامي  واحتج 
قائال إن موكليه كان ينبغي أن 
يتلقيا حتذيرا يف البداية لإلخالل 

بشروط الكفالة.
الثنائي  احتجاز  احملامي  ووصف 
بأنه ميثل انتهاكا للطبيعة الفنية 

لتلك الوقائع.

»هايد«  منع  الشرطة  وحاولت 
ملرة  الكفالة  على  احلصول  من 

ثانية.
هايد  إن  النيابة  ممثل  وقال 
كان  حمظوظا جدا باحلصول على 
إخالء سبيل بكفالة، لكنه انتهك 

شروطها يف ظرف 12 يوما.
قرر  بريت شيلدز  القاضي  لكن 
بكفالة  جمددا  سبيلهما  إخالء 
الشرطة  حماوالت  رغم  مشروطة 

والنيابة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

»لقد أحضرتكم عصابتكم وسوف أحضر عصابيت«
 تفاصيل مشادة آدم هايد وجريمي 

إيوان مع الشرطة
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حصل عضوا عصابتني أسرتاليتني  متهمان باالشتباك مع الشرطة على فرصة ثانية الستمرار إخالء سبيلهما بكفالة بعد أن 
كسرا الشروط األولية لها.

الثنائي  املذكور متهمان بالدخول يف مشادة مع عناصر شرطة يف 11 أغسطس، 
حيث قال لهم هايد: »لقد أحضرتم عصابتكم وسوف أحضر عصابتي«.

يصبح  أن  للهيدروجني  ميكن 
الطاقة  مشهد  يف  بارزا  العبا 
املقبل،  العقد  خالل  بأسرتاليا 
من  كل  مع  التنافس  ويستطيع 
الغاز الطبيعي والبطاريات وفقا 
أصدرتها  جديدة  طريق  خلارطة 

.CSIRO  هيئة
يذكر أن غاز اهليدروجني يتسم 
بأنه حامل للطاقة متعدد اجلوانب، 
وميكن استغالله يف نطاق واسع 

من االستخدامات.
ومع ذلك، ال يكون اهليدروجني 
ولذلك  كغاز،  اجلو  يف  متاحا 
طاقة  مدخالت  األمر  يتطلب 
التكنولوجيات  من  وجمموعة 

إلنتاجه وختزينه ثم استخدامه.
مميزات  اهليدروجني  وميلك 
عديدة مقارنة بغريه من حامالت 

الطاقة مثل البطاريات مثال.
وحيد  منتج  هو  اهليدروجني 

من  الكثري  خدمة  يستطيع 
إنتاجه  مت  وإذا  اجملاالت، 
باستخدام مصادر طاقة صفرية 
أو قليلة االنبعاثات، يستطيع أن 
يساعد بشكل مؤثر يف تقليص 
االحتباس  غازات  انبعاثات 

احلراري.
يستطيع  بالبطاريات،  ومقارنة 
من  املزيد  إصدار  اهليدروجني 

الطاقة لكل وحدة كتلة.
ويعين ذلك أنه بعكس السيارات 
الكهرباء،  ببطاريات  تعمل  اليت 
السماح  اهليدروجني  يستطيع 
أطول  بقطع مسافات  للسيارات 
التزود  إعادة  إىل  احلاجة  دون 

بالوقود.
تتعاظم  اهليدروجني  فوائد 
مثل  حجما  األكرب  السيارت  يف 
اليت حتمل  والشاحنات  احلافالت 

أوزانا ثقيلة.

اهليدروجني.. احلل السحري ألزمة 
الطاقة يف أسرتاليا

يستطيع  ذلك،  إىل  أضف 
يف  هام  دور  لعب  اهليدروجني 
عملية  وهي  الطاقة،  ختزين 

ضرورية يف مواقع املناجم.
يضحى  قد  اهليدروجني  أن  كما 
الكهرباء لتذليل  جزءا من شبكة 
مثل  املتجددة  الطاقة  مساهمة 

الرياح والشمس.
كبري  بشكل  أسرتاليا  وتعتمد 
املستورد  السائل  الوقود  على 
وال متلك يف الوقت الراهن كمية 

كافية منه.
وقود  جتاه  االنتقال  أن  بيد 
اهليدروجني من شأنه أن خيفف 
من حدة األزمة. وميكن استخدام 
مواد  إنتاج  يف  اهليدروجني 
األمونيا  مثل  صناعية  كيميائية 
هاما  جزءا  كونه  إىل  وامليثانول 

يف عملية تكرير البرتول.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استخدامات ممكنة للهيدروجني

مع التحسن التكنولوجي، بات 
للرؤساء  بالنسبة  مغريا  أمرا 
للشركات  التنفيذيني 
األسرتالية اللجوء إىل الوظائف 
والعمل  والروتينية  التقليدية 
نظام  إىل  العمل  حتويل  على 

آلي.

لكن دراسة حبثية أظهرت أن 
الرتكيز على حتسني ممارسات 
بشكل  اإلنتاجية  تفيد  اإلدارة 

يزيد عن تأثري التكنولوجيا.

مشلت  اليت  الدراسة  ويف 
صناعية،  شركة  ألف   32
األمريكيون  الباحثون  كشف 
تستخدم  اليت  الشركات  أن 
تزيد  معينة  إدارة  ممارسات 
إنتاجيتها بنسبة 20 % مقارنة 

بتلك اليت تهمل استخدامها.

أشارت  الوقت،  نفس  ويف 
إدماج  إن  إىل  الدراسة 

التكنولوجيا يف البيزنس يزيد 
من إنتاجية الشركات بنسبة ال 

تتجاوز 10 %.

للدراسة  اخلاضعة  الشركات 
أظهرت تباينا كبريا بني بعضها 
البعض يف مدى االعتماد على 
هيكلية،  إدارية  ممارسات 
تشمل األهداف ومراقبة األداء 

واحلوافز.

األهداف ومراقبة األداء جتعل 
األمر واضحا حول ماذا ينبغي 
وماذا  فعله  املوظفني  على 

حيدث لو نفذوا املطلوب.

متنح  الصحيحة  احلوافز 
اجلهد  لبذل  سببا  املوظفني 

الضروري.

نتائج الدراسة تفضح شركات 
و  »أوبتس«  مثل  أسرتالية 
األربعة  والبنوك  »تلسرتا« 

دراسة أمريكية حترج الشركات 
األسرتالية اليت ختفض عدد موظفيها

بي  و«إيه   CSIROو الكبرية، 
مجيعها  شهدت  اليت  سي« 
املوظفني حيث  لعدد  تقليصا 
تشري إىل أنها رمبا تلجأ للخيار 

األقل كفاءة.

االعتماد  تفادي  أجل  ومن 
مع  التكنولوجيا  على  الزائد 
ينبغي  التغيريات،  مواكبة 
امتالك  املديرين  على 
واإلقناعية  اإلبداعية  القدرات 
إىل  باإلضافة  كالفنانني، 

موضوعية العلماء.

ورغم أن املشكالت التقليدية 
يتم  أن  ميكن  والروتينية 
أوتوماتيكيا،  عليها  القضاء 
تتطلب  أخرى  أزمات  مثة  لكن 
من  عدد  خلق  املديرين  من 
أحدها،  واختيار  اخليارات، 
وإقناع اآلخرين بااللتزام بذلك 

االختيار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل الـتجاري

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

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

أطّل  اهلرمل،  مدينة  من 
اهلل  حلزب  العام  األمني 
نصراهلل  حسن  السّيد 
األوىل  بالذكرى  تفاًل  محُ
السلسلة  لتحرير 
الشرقية، »الذي صنعته 
املعادلة الذهبية: اجليش 
واملقاومة«.  والشعب 
نصراهلل،  ثّبتها  ثالثية 
العالقة  عمق  أكد  كما 
ميشال  الرئيسني  مع 
بّري، وشّدد  عون ونبيه 
على ضرورة اإلسراع يف 

تشكيل احلكومة
لتحرير  األوىل  الذكرى 
يف  الشرقية  السلسلة 
كانت   ،2017 آب   26

 نصراهلل: حنن أكرب حزب ولكن أقّل 
ارس السلطة حزب يمُ

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

حبق أطفال اليمن«.
على  حريصًا  نصراهلل  بدا  اللبناني،  الشأن  يف 
قال عن أّن »لبنان بات حيكمه حزب  نفي كّل ما يحُ
وال  الدولة،  على  يسيطر  اهلل  حزب  وأّن  اهلل، 
»هذا  وقال:  موافقته،  دون  من  قرار  أي  تخذ  يحُ
كّل  مسؤولية  اهلل  حزب  حتميل  هدف  له  الكالم 
األوضاع القائمة يف لبنان، واليت ال يتحّمل فيها 
من  جزءًا  يتحمل  يكون  أن  ممكن  أو  مسؤولية، 
املسؤولية«. وأضاف أّنه »حنن أكرب حزب سياسي 
ارس السلطة«.  نعم، ولكن أقّل حزب سياسي يحُ
شاع عن أّن الرئيس  كما أّن نصراهلل دحض ما يحُ
نفذان ما يليه  ميشال عون والتيار الوطين احلّر »يحُ
عليهما حزب اهلل«. فالعالقة القائمة بني حزب اهلل 
»وفخامة الرئيس، كانت وال تزال وتعززت، هي 
عالقة ثقة واحرتام متبادل. ال أحد يلي توجهاته 
أّن اهلدف من ذلك  على اآلخر«. واعترب نصراهلل 
يف  )احلر(  والتيار  الرئيس  فخامة  »استهداف 

العامل«.
  نصراهلل: حني تنتهي الحرب يف سوريا 

والعراق، سيكرب االستحقاق األمني
نراهن  زلنا  »ما  احلكومة،  تشكيل  إىل  بالنسبة 
على احلوار الداخلي، ولكن الوقت يضيق بوجود 
الوضع املالي يف البلد، والتطورات يف املنطقة، 
واالستحقاقات املقبلة«. وشّدد على أّنه ال ينبغي 
ال  سوريا.  مع  العالقة  مثل  جديدة،  عقد  »طرح 
ناقشه بعد  أحد اشرتط شيئًا. والبيان الوزاري نحُ
تشكيل احلكومة«. وسأل نصراهلل: »هل مصلحة 
لبنان أن يعود النازحون بأمان وكرامة؟ كيف؟ إذا 
تح معرب نصيب، أال تقتضي املصلحة الوطنية أن  فحُ
فتح املعابر لنقل املنتجات اللبنانية؟ ما البديل  تحُ
لديكم؟ حتى يف التنسيق األمين، األجهزة األمنية 
األوروبية، تسعى لفتح عالقات مع األجهزة األمنية 
السورية. حنن بلد جماور، حني تنتهي احلرب يف 

سوريا والعراق، سيكرب االستحقاق األمين«.
ووّجه نصراهلل رسالة إىل مجهور املقاومة، طالبًا 
منهم »احلفاظ على التحالف العميق بني حزب اهلل 
وحركة أمل وكل القوى السياسية اليت تؤمن مبحور 
املقاومة، فهو أهم رّد على العقوبات األمريكية 
لكي نتمكن وإياكم من أن نواجه كل متل وأن 

نصنع كل انتصار«.
وخصص نصراهلل حيزًا من خطابه يف اهلرمل ملّلف 
أّن  فأكد  أواًل،  وسياسيًا.  وإمنائيًا  أمنيًا  البقاع، 
»ما وعدنا به يف االنتخابات النيابية، نعمل على 
متابعته وإجنازه. تأخري تشكيل احلكومة مؤثر جدًا، 
وعدم اللجوء إىل تشريع الضرورة مؤثر جدًا. ولكن 
ّضر«. وكشف أّنه خالل اللقاء األخري بينه  حنن حنحُ
وبني رئيس جملس النواب نبيه بّري، »حتّدثنا يف 
جمموعة مواضيع، على رأسها كان البقاع، واتفقنا 
تشكيل جملس  إّن  وقال  له«.  هي  األولوية  أّن 
إمناء بعلبك اهلرمل، »قيمة وجوده أّنه أصبح هناك 
إطار قانوني رمسي، يكن الحقًا أن نستجلب له 
»اإلمناء يف  أّن  القروض واهلدايا«. وشّدد على 
البقاع حيتاج إىل التعاون مع اجلميع، وباخلصوص 

الثنائي املقاوم حزب اهلل وحركة أمل«.

اإلنماء يف البقاع يحتاج إىل التعاون مع الجميع )هيثم املوسوي(

اهلل  حلزب  العام  األمني  فيها  ليتحّدث  ناسبة  محُ
السّيد حسن نصراهلل عن ذكرى »التحرير الثانية« 
من   ،2000 أيار  يف  لبنان،  جنوب  حترير  )بعد 
اللبناني  الوضع  متناواًل  اإلسرائيلي(،  االحتالل 
الداخلي، وموجهًا رسالة إىل »كّل« أهالي منطقة 
باشر  البقاع. هذه املنطقة اليت كانت على متاٍس محُ
مدينتها  اهلل  حزب  فاختار  التكفريي،  اخلطر  مع 
وانتصار«،  »مشوخ  مهرجان  فيها  نّظم  ليحُ اهلرمل 
احتفااًل بتحرير »صنعته املعادلة الذهبية: اجليش 
والشعب واملقاومة«، على حّد قول نصراهلل، فضاًل 

عن دور اجليش السوري من الداخل السوري.
اختاذ  »سرعة  أوهلا  نصراهلل،  عّددها  ِعرب  مخس 
يف  املقاومة  ومعهم  املنطقة،  أهل  من  القرار 
األرض  داخل  اإلرهابية،  للجماعات  التصدي 
اللبنانية أو السورية«. املوقف الداعم حلزب اهلل، 
آخر،  موقٍع  يف  أحزابهم  كانت  الذين  من  »حّتى 
الذي مل  أعينهم،  أمام  اخلطر  يرون  كانوا  ألنهم 
تكن تراه قيادتهم اليت تسكن يف أماكن بعيدة«. 
يف املقابل، كانت احلكومة اللبنانية »مرتبكة ومل 
تستطع أن تتخذ قرارًا«. ولكن األهم، أّن التحرير 
الثاني ما كان ليتحقق، »لوال انتصارات اجليش 

السوري يف كّل املنطقة احمليطة بلبنان«.
ستخلصة، هي »استجابة الشباب  العربة الثانية املحُ
رأى  املعركة«.  هلذه  املقاومة  وشباب  اللبناني 
نصراهلل أّن هذه النقطة أساسية للتوقف عندها، 
لنتكئ عليها... يف  أن نعرف قوتنا  »ألّنه جيب 
هو  وحضوره  الشباب  عنصر  كان  املعارك،  كّل 
األساس«، وأّكد أّنه اآلن »إذا أردنا أن نتخذ قرار 
املشاركة يف أي عملية كربى جديدة يف سوريا، 

سوف جند أّنه تكفي شبابنا اإلشارة«.
العربة الثالثة، تكمن يف »التأييد الشعيب الكبري 
صّر  هلذا اخليار«. يف بيئة املقاومة، كانت الناس تحُ
على املشاركة، »مل يكتفوا بإرسال أوالدهم، بل 
خبزهم ومونتهم والكشك واملكدوس والقاورما. 
بنى  هذا قيمته يف االحتضان، ومن األمور اليت يحُ
عليها للحاضر واملستقبل«. وكانت هذه النقطة 
طمئن خالهلا نصراهلل إىل الوضع املادي  ناسبًة، ليحُ محُ
إن  زلنا يف خري، وسنبقى خبري  »ما  اهلل،  حلزب 

شاء اهلل، على رغم كّل العقوبات«.
والشعب  اجليش  ملعادلة  اجلديدة  التجربة 
واملقاومة، هي العربة الرابعة من معركة اجلرود. 
شرح نصراهلل كيف أّن »الناس احتضنوا املعركة، 
والقرار  احلكومة  ارتباك  رغم  على  واجليش 
السياسي الرمسي، أثبت حضورًا وقّدم تضحيات 
»جبهة  ضّد  املعركة  يف  كان  هذا  وشهداء«. 
أما حني تقّرر االنتهاء من »داعش«،  النصرة«. 
فخامة  خب  »وانتحُ تغرّي،  قد  الرمسي  الوضع  كان 
جديدة،  حكومة  ّكلت  وشحُ عون،  ميشال  الرئيس 
واجتمع جملس الدفاع األعلى واختذ القرار بتنفيذ 
على  قادر  أّنه  وأثبت  اجليش  اجلرود. دخل  فجر 

إحلاق اهلزية باإلرهابيني التكفرييني«.
»كّل  إّن  نصراهلل،  قال  السوري،  الشأن  يف 
جديدة  حتضريات  إىل  اآلن  تشري  املعطيات 
ملسرحية كيميائية يف إدلب، لغاية شّن عدوان 
رتكب  االخبارعلى سوريا فيما يسكت عن اجلرائم اليت تحُ

احتالل  من  عرسال  ارتاحت 
جلرودها،  اإلرهابية  اجلماعات 
لكّنها ترزح اليوم حتت وطأة 
عنها،  واإلمناء  الدولة  غياب 
اليت  األلغام  بقايا  عن  فضاًل 
والكّم  املسّلحون،  زرعها 
الكبري من النازحني السوريني 
يف  أهلها  ينافسون  الذين 

العمل والتجارة
أمثانًا  عرسال  دفعت  أن  بعد 
باهظة طوال السنوات الست 
اليوم  احلياة  تعود  املاضية، 
وأحيائها.  شوارعها  إىل 
ينغصها  ال  طبيعية،  احلركة 
سيارة  أو  آب  بيك  من  قلق 
مفخخة،  دراجة  أو  »مفّيمة« 
يسرحون  مسلحني  من  أو 
أو  األزقة،  يف  ويرحون 
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احلجريي، صاحب أحد مقالع الصخر يف عرسال، 
أن قطاع حجر الزينة كان يضم 430 منشرة صخر، 
معمل  أو  منشرة  كل  يف  ويعمل  مقلعًا  و180 
يوميًا  مدخواًل  يوفر  وكان  أدنى،  كحد  عمال   6
لعرسال يقارب نصف مليون دوالر. القطاع الذي 
اجليش،  فرضه  الذي  الطوق  خارج  بأكمله  كان 
وداعش  النصرة  جبهة  مسلحي  قبل  من  تعرض 
حترير  بعد  واحلرق.  والتخريب  والنهب  للسرقة 
اجلرود، عادت بعض املقالع واملناشر واملخارط 
للعمل، وإن بشكل جزئي، وبنسبة 20%، وسط 
حتديات عديدة. ويضيف احلجريي أن آليات احلفر 
والنقل واملولدات سرقت أو نهبت، وهي باهظة 
قبل  من  »دعم  اىل  حيتاجون  وأصحابها  الثمن، 
الدولة ملساعدتهم يف العودة إىل العمل جمددًا«، 
الصيين  احلجر  منافسة  من  احلد  اىل  باالضافة 
واملصري واالردني الذي دخل االسواق اللبنانية 
نقل  اجليش  وتسهيل  عرسال،  احتالل  إبان 

ديناميت تفجري الصخور مبوجب تراخيص.
   ال تزال آالف األلغام تنتشر يف الجرود وتحرم 

األهالي من أراضيهم
من جهته، يشري ممود الفليطي إىل أن القطاع 
الزراعي ايضًا تعّرض لكارثة حقيقية يف كل من 
اجلرد األدنى املروي، واجلرد األوسط، يف حني 
مل تتجاوز نسبة اخلسارة مخسة يف املئة يف اجلرد 
األعلى. يف اجلرد االدنى، تعرضت شبكات الري 
واآلبار مبضخاتها وكابالت الكهرباء فيها للسرقة 
من قبل املسلحني، ما أدى حبسب الفليطي اىل 
ومشمش  كرز  من  املثمرة  االشجار  سائر  هالك 
من شبيب  املمتدة  املنطقة  امتداد  على  وتفاح، 
عرسال اىل شبيب الفاكهة. أما يف اجلرد األوسط، 
فقد تعرضت البساتني من قبل املسلحني للقطع 
الستعماهلا يف التدفئة. وتشري ريا كرنيب إىل ان 
الدولة اللبنانية دفعت 10مليارات لرية كتعويضات 
ملزارعي عرسال املتضررين، و«هذا املبلغ أقل من 
نصف موسم زراعي واحد يف عرسال، وقد طالبنا 
بتعويضات اضافية، ووعدنا بالكشف قريبًا على 
ننتظر  وحنن  وكسارات  ومقالع  املهدمة  املنازل 

االيفاء بذلك« تقول.
نازح سوري،  الف   45 من  أكثر  عرسال حتتضن 
باالضافة اىل 37 الف عرسالي، ورأت ريا كرنيب 
تنظيم  عدم  ظل  يف  سوءًا«  »يزداد  الوضع  ان 
التجارية  فاحملال  السوريني،  النازحني  وجود 
مال  تفوق  البلدة  يف  السوريون  افتتحها  اليت 
»النازح  إن  وتقول  مرات،  بثالث  العراسلة 
السوري لديه مساعدة شهرية وتقديات خمتلفة 
وال مرتتبات مالية يف ذمته، وينافس العرسالي 
يف  لبنانية،  لرية  االف  مخسة  بيومية  بالعمل 
الوقت الذي ال يستطيع العرسالي العمل بيومية 
مركز  يبدأ  أن  املفرتض  ومن  دوالرات«.  عشرة 
االمن العام اللبناني بالعمل اليوم يف مبنى بلدية 
االمن  مع  التواصل  جرى  بعدما  السابق،  عرسال 
السوريني  امساء  تسجيل  تسهيل  بهدف  العام، 
وحيول  سوريا  اىل  طوعًا  العودة  ينوون  الذين 
دون ذلك انتقاهلم اىل اللبوة واملرور على حاجز 

اجليش بني عرسال واللبوة.

الدولة لم تقدّم تعويضات كافية وقطاعا حجر الزينة والزراعة تضرّرا 
بشكل كبري )أرشيف(

أو  صاحبه  يقتلون  أو  وخيطفون  منزاًل  يقتحمون 
حياكمون مواطنني يف ماكمهم »الشرعية«. حتى 
اجراءاتها  من  خففت  العسكرية  والنقاط  املراكز 
وتعزيزاتها، بعد أن كانت عرسال »مطّوقة« بأكثر 
من 5 آالف عسكري مع إجراءات مشددة للداخلني 

إليها واخلارجني منها.
»احلمد هلل اللي حتررنا« عبارة جيمع عليها العراسلة، 
كما عبارة »تنذكر وما تنعاد« اليت يشدد عليها 
ابن عرسال امحد الفليطي. يقول إن »ما عاشته 
عرسال طوال سنوات مل تشهده أي بلدة أخرى، 
وتنكيل  وقتل  خطف  والبشر،  للحجر  احتالل 
واغتياالت، أما اليوم، فنحن بألف نعمة واحلمدهلل، 
الفضل لربنا ولدماء شهداء املقاومة واجليش«. 
لكن الفليطي يلفت إىل حاجة البلدة إىل »معركة 

إمناء شبيهة مبعركة التحرير من اإلرهابيني«.
من  بدءًا  العراسلة،  حياة  ينغص  يزال  ما  مثة 
وصواًل  باأللغام،  املزروعة  الشاسعة  املساحات 
ما  للبلدة.  خدماتية  ــــ  إمنائية  خطة  غياب  إىل 
يقارب 100 كلم2 من مساحة عرسال عبارة عن 
العشوائية  األلغام  آالف  بفعل  مظورة  مساحة 
على  وداعش  النصرة  جبهة  مسلحو  زرعها  اليت 
»خطوط التماس بينهما، وقد متتد ملسافة 5 اىل 
7 كيلومرتات، ويف أماكن اخرى تكون عشوائية، 
األراضي  اجليش.  ضباط  أحد  يشرح  ما  حبسب 
وسهل  الشيح  جوار  يف  متتد  باأللغام  املزروعة 
الرهوة االسفل يف مساحة كبرية بني نهاية اجلرد 
االدنى القريب واجلرد االوسط. ماوالت اجليش 
ثين بعض األهالي عن التوجه اىل أراضيهم يف 
اىل  أدى  ما  بالفشل،  أحيانًا  باءت  املنطقة  تلك 
سقوط عدد من الضحايا من العراسلة والسوريني، 
وعلمت »األخبار« أن اجتماعات عقدت بني بلدية 
قرابة  منذ  األلغام  بنزع  تعنى  ومجعيات  عرسال 
املزروعة  املنطقة  أن  إىل  وأفضت  شهرين، 
باأللغام حتتاج اىل مسح دقيق يتد لقرابة ثالثة 
أشهر، على أن يستتبع بفرتة نزعها اليت متتد ملا 

يزيد على تسعة أشهر.
وإذ تشدد نائبة رئيس بلدية عرسال ريا كرنيب 
الدولة  إيالء  إىل  تدعو  امللف،  هذا  أهمية  على 
عرسال،  يف  االمنائية  للمعركة  الالزمة  األهمية 
والبيئي  الصحي  الوضع  ترّدي  خصوصًا يف ظل 
نتيجة التلوث احلاصل من الصرف الصحي واحلفر 
السطحية املنتشرة بالقرب من أكثر من 100 خميم 
للنازحني السوريني، وتلوث املياه اجلوفية وظهور 
كرنيب  وتكشف  األخرية.  اآلونة  يف  محى  حاالت 
عن وعود تلّقتها عرسال من جهات ماحنة إلقامة 
مطات تكرير »إال أنها بقيت وعودًا حتى اليوم«، 
تستدرك بالقول »اجلهات واجلمعيات املاحنة كثرية 
جدًا ولكن مشاريعها بالكاد حيكى عنها«. جملس 
االمناء واالعمار واهليئة العليا لإلغاثة يسهمان يف 
تدوير  معمل  أما  الطرق،  من  عدد  تعبيد  متويل 
االمحر  اهلالل  مجعية  به  وعدت  الذي  النفايات 

القطري منذ سنتني »فما زلنا ننتظره«، تقول.
لكن ماذا عن قطاع حجر الزينة الذي كان يعترب 
ومصدر  عرسال  القتصاد  االساسية  الدعامة 
ممد  يشرح  البلدة؟  يف  االقتصادية  الدورة 

رامح حمية
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مـقاالت وتـحقيقات

 وقائع لقاء أمريكي سوري يف املّزة
حزيران  من  األخري  األسبوع  ليالي  إحدى  يف 
الفائت، فرضت القوى األمنية السورية إجراءات 
مشّددة داخل مطار دمشق الدولي ويف حميطه. 
أحد  على  حّطت  بقليل،  الليل  منتصف  قبيل 
حنو  خاّصة.  إماراتية  طائرة  املطار  مدّرجات 
أربعني دقيقة مّرت، قبل أن خيرج موكب ضخم 
حاماًل  الدفع  الرباعية  السوداء  السيارات  من 
رّكاب الطائرة إىل منطقة املّزة، وسط دمشق، 
للواء علي مملوك، رئيس  حيث املكتب اجلديد 
مكتب األمن الوطين السوري. هناك، دلف إىل 
املكتب ضابط أمريكي رفيع املستوى على رأس 
وفد ضّم ضّباطًا من وكاالت استخبارية وأمنية 

أمريكية عدة.
كان مملوك يف استقبال الوفد األمريكي الزائر 
للمخابرات  العامة  اإلدارة  رئيس  جانبه  وإىل 
هيئة  رئيس  ونائب  زيتون  ديب  اللواء  العامة 
األركان العامة اللواء موفق أسعد. استمر اللقاء 

بني اجلانبني أربع ساعات، فماذا دار فيه؟

ثانيًا، سوريا ليست دولة مقطوعة من 
شجرة، بل هي جزء من حمور واسع. 
وموقفنا من العالقة مع إيران واضح، 
األسد يف  بشار  الرئيس  كّرره  وقد 
أكثر من مناسبة وخطاب، ومفاده أن 
وحزب  طهران  مع  التحالفية  عالقتنا 
قاتلت  اليت  احلليفة  والقوات  اهلل 
اإلرهابيني إىل جانب اجليش السوري 
»عالقة متينة، وال يغرّي هذا العرض 

من حتالفاتنا الثابتة«.

ثالثًا، »أولويتنا بعد احلرب التعاون مع الدول احلليفة والصديقة 
اليت مل تتآمر على الشعب السوري، وليس واردًا لدينا إعطاء 
تسهيالت لشركات تابعة لدول حاربتنا وال تزال«. ولكن، أضاف 
مملوك، »ميكن ترك هذا األمر إىل مرحلة الحقة عندما حتّدد احلكومة 
السورية سياسة إعادة اإلعمار. وعندها ميكن لشركات أمريكية أن 
تدخل إىل قطاع الطاقة السوري عرب شركات غربية أو روسية. 

وحنن نعترب هذا بادرة حسن نية ردًا على زيارتكم هذه«.
رابعًا، يف ما يتعلق بـ«داتا« املعلومات حول اجلماعات اإلرهابية، 
لفت مملوك زّواره إىل أنه »سبق أن زارني قبل حنو عام، هنا 
يف دمشق، نائب رئيس االستخبارات األسرتالية. يومها أّكد أن 
زيارته جتري بعلمكم، وأنه إىل حّد ما ميّثلكم، وطلب معلومات 
عن اإلسالميني األسرتاليني من أصول عربية ممن يقاتلون يف 
صفوف اجلماعات اإلرهابية. وسأكرر لكم اآلن ما أجبته به يومها: 
لدينا اليوم بنية معلوماتية ضخمة عن اجملموعات اإلرهابية، وقد 
تطورت بشكل كبري خالل سنوات األزمة. وحنن ندرك متامًا األخطار 
اليت يشكلها هؤالء علينا وعليكم، كما ندرك مدى حاجتكم إىل 
هذه املعلومات، ونعرف أن من صلب مهام أجهزة األمن البقاء 
على تواصل حتى خالل األزمات. وسبق أن قّدمنا معلومات إىل 
العربية  اإلمارات  بينها  من  كثرية  أخرى  دول  وإىل  األردنيني 

  واشنطن: 
انسحاب من 
التنف وشرق 
الفرات مقابل 
ثالثة شروط 

بينها حصة من 
النفط

وفيق قانصوه

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

املتحدة. لكن موقفنا من هذا األمر اليوم مرتبط بتطور موقفكم 
السياسي من سوريا ونظامها وجيشها. وبالتالي، فإن سوريا لن 
تقدم على أي تعاون أو تنسيق أمين معكم يف هذا الشأن قبل 

الوصول إىل استقرار يف العالقات السياسية بني البلدين«.
إىل هنا انتهى اللقاء، مع االتفاق على إبقاء التواصل قائمًا عرب 
السيارات  موكب  يقفل  أن  قبل  اإلماراتية،  ــــ  الروسية  القناة 
السوداء عائدًا إىل مطار دمشق الدولي، ليغادر بالطريقة نفسها 

اليت حضر فيها.
من »جاللة امللك« إىل »أخيه سيادة الرئيس«

السوري  بالتزامن مع استعادة اجليش  يف مطلع متوز املاضي، 
سيطرته على معرب نصيب، نشر اجليش األردني تعزيزات على 
احلدود مع سوريا ملنع أي موجة جديدة من النازحني من دخول 
األراضي األردنية. ولعبت عّمان دورًا أساسيًا يف إقناع اجلماعات 
املسلحة اليت كانت تسيطر على املعرب منذ عام 2015 باملوافقة 
على شروط االستسالم. ويف املعلومات أن اتصاالت سورية ــــ 
أردنية رفيعة املستوى جرت آنذاك للتنسيق، من بينها اتصال 
بني رئيس هيئة األركان املشرتكة األردني الفريق حممود فرحيات 
ورئيس مكتب األمن الوطين السوري اللواء علي مملوك، طلب 
فيه األول من الثاني »نقل حتيات أخوكم جاللة امللك عبداهلل إىل 

أخيه سيادة الرئيس بشار األسد«.
عّمان   2017 نيسان  مقابلة صحافية يف  اتهم يف  األسد  وكان 

دمشق: ثابتون مع 
طهران وال تنسيق 

أمنيًا مع الغرب 
قبل عودة العالقات 

السياسية

استعرض  »األخبار«،  الزميلة  عليها  حصلت  معلومات  حبسب 
اجلانبان خمتلف جوانب األزمة السورية ومراحل تطورها وتداعياتها 
يف اإلقليم، قبل أن يصل احلديث إىل »الزبدة«. عرض أمريكي 
واضح وحمّدد: الواليات املتحدة مستعّدة لسحب جنودها بالكامل 
من األراضي السورية مبا فيها قاعدة التنف ومنطقة شرق الفرات 
الروسي والسوري.  أمنية يشرف عليها اجليشان  ترتيبات  وفق 

يف مقابل تلبية دمشق ثالثة مطالب أمريكية، هي:
أواًل، انسحاب إيران بشكل كامل من منطقة اجلنوب السوري.

ثانيًا، احلصول على ضمانات خّطية حبصول الشركات األمريكية 
على حصة من قطاع النفط يف مناطق شرق سوريا.

عن  كاملة  بـ«داتا«  األمريكيني  السوري  اجلانب  تزويد  ثالثًا، 
األجانب  القتلى  أعداد  تتضّمن  وأعضائها  اإلرهابية  اجملموعات 
من أفراد هذه اجملموعات ومن بقي منهم على قيد احلياة، ومن 
تتوافر لديه من هؤالء إمكانية العودة إىل الدول الغربية، باعتبار 
عليه  حنصل  أن  ميكن  وما  للقارات،  عابر  اإلرهابي  »اخلطر  أن 

يصّب يف خدمة األمن الدولي«.

الجواب السوري
بعقل بارد، تعامل اجلانب السوري مع الزّوار األمريكيني وعرضهم 
هو  واضحًا  الثالث  النقاط  على  مملوك  جواب  كان  »املغري«. 

اآلخر:
أواًل، أنتم يف سوريا قوة احتالل، دخلتم أراضينا عنوة من دون 
استئذان وميكنكم أن خترجوا بالطريقة نفسها. وحتى حدوث ذلك 

سنبقى نتعامل معكم كقوة احتالل.
إىل  قوات  إلرسال  باإلعداد 
مع  بالتنسيق  سوريا  جنوب 
األردن  ووصف  األمريكيني، 
املخطط  من  جزءًا  »كان  بأنه 
احلرب يف  بداية  منذ  األمريكي 
سوريا«. كما كان األردن مقرًا 
اليت  »املوك«  عمليات  لغرفة 
هجمات  تنسيق  تتوىل  كانت 

اجلماعات املسلحة ضد اجليش السوري يف اجلنوب.
»تصليحات« يف سفارة اإلمارات

للكشف  »فريق صيانة«  أخريًا  املتحدة  العربية  االمارات  أرسلت 
على سفارتها يف العاصمة السورية يف مؤشر إىل إمكان استئناف 
»نشاط ما« يف السفارة. هذا القرار أعقب استئناف تسيري اخلط 
أيار  الشارقة يف  وإمارة  السورية  الالذقية  حمافظة  بني  اجلوي 

املاضي بعد توقف دام سنوات.
يذكر أن السفارة السورية يف أبو ظيب مل تغلق، واستمر القسم 
القنصلي فيها يف تقديم خدمات للجالية السورية يف اإلمارات. 
بداية  العالقات  اإلمارات قطع  إعالن  البلدان، على رغم  وحافظ 
األزمة استجابة للضغط السعودي، على مستوى معني من الدفء، 
عرب حاكمي دبي حممد بن راشد آل مكتوم والفجرية الشيخ محد 
بن حممد الشرقي. كما أن السيدة بشرى األسد، شقيقة الرئيس 
السوري وأرملة العماد آصف شوكت رئيس املخابرات العسكرية 
السورية، تقيم مع أوالدها يف دبي منذ أيلول 2012 حتت محاية 
أمنية. ومعلوم أن حجم االستثمارات اإلماراتية يف سوريا، قبل 
2011، جتاوز الـ20 مليار دوالر. ويف بداية األزمة السورية، التزمت 
اإلمارات مبوقف حذر من »الثورة« السورية، قبل أن تنجرف ضمن 
األجندة السعودية. ويف آذار 2016، دعا وزير اخلارجية اإلماراتي 
عبد اهلل بن زايد آل نهيان إىل وضع حد نهائي لألزمة السورية 
من خالل حل سياسي شامل. وُيعزى هذا »التمايز« اإلماراتي إىل 
موقف أبو ظيب املعادي جلماعة »اإلخوان املسلمني«، وإىل التطور 

يف العالقات الروسية ــــ اإلماراتية.

مل يستطع املراقبون حسم اجلدل بشأن مسار ومصري الساحة 
ترامب   االمريكي  دونالد  الرئيس  ان  ظنوا  أوسطية.  الشرق 
»الدولة  االمريكي، لكن  الداخل  االنكفاء اىل  سيرتكها لصاحل 
العميقة« مل تقبل مغادرة الواليات املتحدة ملواقع اسرتاتيجية 
يف  سوريا ، و العراق ، و الدول اخلليجية . ربطوا النفوذ باملصاحل 
اليت وجب على االمريكيني احلفاظ عليها، للسيطرة على القرارات 
السياسية يف تلك املساحة، وإمساك لعبة النفط والغاز، وعدم 
التحكم بتلك املصاحل. هذا ما  السماح للروس وال الصينيني 
بدوره  الذي سعى  لرتامب،  العميقة«  »املؤسسة  أركان  أكده 
لسحب أموال اخلليجيني، حبجة احلماية والرعاية، ومنع ال ايران 

يني من التحّكم بدول ومصاحل اخلليج.
ادارته  بني  السباق  برز  بعدما  املعادلة  تلك  من  ترامب  تثّبت 
بالصراع مع  لكنه، مل يقّر ضمنًا  بالتحديد.  اقتصاديا  وبكني، 
النتخابه  موسكو  بدعم  عالقة  هلا  العتبارات  الروسّية،  الرئاسة 
رئيسا للواليات املتحدة. فصّوبت املؤسسة العميقة على تلك 
العالقة، إلقتالعها، ومنع التفاهم الروسي-األمريكي، بإعتبار ان 
موسكو هي اخلصم، اليت تتمدد مع الرئيس الروسي  فالدميري 
ل  وتوحي  سوريا،  يف  وحتديدا  االوسط ،  يف  الشرق  بوتني  
األمريكية،  الضمانة  من  بديال  محايتها  على  بالقدرة  إسرائيل  

نتيجة العالقات الروسية مع »حمور املقاومة«.
إختلطت املشهد، وأخفقت احلسابات، لكن الرهانات االقليمية 
بقيت تقوم على قاعدتني: اما االتكاء على الروس والصينيني، 
لكن   االطلسي .  مشال  وبالتالي  حلف  االمريكيني  على  واّما 
تركيا  كسرت املعادلة الثانية، خبالفها مع واشنطن منذ حماولة 
انقره اقرب اىل  االنقالب الشهرية فيها منذ سنتني. صارت 
الساحة  اوضاع  معهما  وتقرر  تنّسق  فباتت  وطهران.  موسكو 
الشرق أوسطية، كما هي القمة الرئاسية الثالثية اليت ستجري 
الروسي- بالثنائي  الرتكي  االرتباط  زاد  سوريا.  حول  بينهما 

االيراني، احلصار الرتاميب ألنقره، وتدحرج قيمة العملة الرتكية 
مواجهة  أحالف  بوالدة  أوحت  مؤشرات  كلها  الدوالر.  امام 
واحلسابات  املصاحل  نتيجة  بعد،  تنضج  مل  لكنها  لواشنطن. 
اخلاصة بكل دولة من احملاور املوّزعة بكل االجتاهات. اخلالصة 
فيها، أّن الواليات املتحدة مل تعد القوة اجلّبارة القادرة على 

التحكم مبوازين اللعبة.
اين لبنان؟

البت مبلف تأليف احلكومة، ناتج عن السباق السياسي،  ارجاء 
والرهانات املتبادلة على تلك التموضعات. يقول مراقبون إن 
اللبنانيني استندوا يف خالفاتهم على حماور اخلارج، وإستوردوها 
اىل داخل لبنان، بدل  النأي بالنفس . لكن االستناد اىل اخلارج 

حييطه ارباك وضياع.
حليف  السعودية ،  هو  االشرتاكي«  »التقدمي  احلزب  عمليًا، 
التأليف  باملوقف من  إنه يتكئ عليها يف شأن تصلبه  ويقال 
يف  لكن  رغباتها«.  »يرتجم  بأنه  اتهامه  درجة  اىل  احلكومي، 
الوقت نفسه، فإن »التقدمي« هو حليف تقليدي لروسيا، وجلأ 
الساحة  مستجدات  بشأن  ضمانة  على  لالستحصال  اآلن  اليها 

الدرزية يف سوريا ولبنان.
أما حزب »القوات« فهو احلليف الرئيسي للسعودّية يف لبنان، 
التأليف  ملف  يف  العرقلة  مسؤولية  ضمنًا  خصومه  وحيّمله 
احلكومي، من خالل رفع سقف مطالبه، بناء على رغبة الرياض.

يف املقابل، ليست خمفية العالقات اليت تقيمها قوى »٨ آذار« 
مع ايران وسوريا وروسيا.

فهل ان لبنان يدفع مثن نزاع احملاور اخلارجية؟ .
روسيا تنفي أي حديث عن تدخلها، وهو امر صحيح، فموسكو 
ال تتدخل بتلك التفاصيل. وسوريا تعترب ان لبنان حباجة اىل 
تصحيح العالقات الرمسّية معها، العتبارات اقتصادية اوال، ثم 
بشأن عودة نازحيها. اما ايران، فهي ترتبط بعالقة عضوية مع 
» حزب اهلل «، لكنها تنفي أّي تدخل بتفاصيل حكومية لبنانّية، 

وترتك حللفائها حرية القرار.
يستحضرون  هم  انفسهم  اللبنانيني  ان  توحي  املؤشرات  كل 
اخلارج من خالل رهانات، حول نتائج السباق اجلاري، لرتمجتها 
لفريق  قدرة  ال  ان  يعرفون  انفسهم  انهم  علما  الداخل.  يف 
النزاع  نتائج  كانت  مهما  آخر.  فريق  أي  اقصاء  على  داخلي 
حمكوم  لبنان  ان  تثبت  بعدها،  وما   2005 جتارب  اخلارجي. 

بالتوافق، واحلفاظ على توازن بني القوى والطوائف.

أين لبنان يف معادلة الضياع االقليمي -الدولي؟
عباس ضاهر
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مـقاالت وتـحقيقات

املسودة أواًل... بعدها يبدأ دور رئيس اجلمهورية
نقوال ناصيف

احلريري  سعد  للرئيس  رجوع  كل  بعد 
جولة  صدد  يف  إنه  يقال  اخلارج  من 
مشاورات جديدة لتأليف احلكومة. كذلك 
باخلالصة  خيرج  كهذه،  جولة  كل  بعد 
نفسها اليت مسعها يف املرة السابقة. 
عن  يعجز  احلصص  يف  عالية  سقوف 

تنكبها، كما عن خفضها.
املكلف  الرئيس  يواجهه  ما  خيتلف  ال 
رؤساء  أسالفه  عن  احلريري  سعد 
اتفاق  منذ  املتعاقبني  احلكومات 
هو،  نفسه  عن  خيتلف  ال  بل  الدوحة. 
وما كان عليه يف أول تكليف له بعد 
انتخابات نيابية عامة )2009(، على حنو 
ما هو عليه يف التكليف احلالي الناشئ 
يف  الفائت.  أيار  انتخابات  نتائج  عن 
املرة السابقة اعتذر، ثم أعيد تكليفه، 

الرئيس املكلف.
3ـ  بعيدًا من هؤالء مجيعًا، يسبح الثنائي الشيعي على 
كوكب آخر متامًا، وقد أدار ظهره للتكليف والتأليف 
بعدما ضمن حصته مقاعد وحقائب، ووّجه نظره إىل 
ما هو أبعد، عرب عنه على التوالي رئيس الربملان 
نبيه بري عندما قال أليام خلت ـــــ وأعاد تأكيده 
ـــــ أنه ال يسعه االنتظار طوياًل وسيدعو  البارحة 
اهلل  العام حلزب  واألمني  التشريع،  إىل  اجمللس 
السيد حسن نصراهلل بتحذيره األحد من »اللعب 
بالنار« يف معرض الكالم عن احملكمة الدولية. 
مل يلَق حتذيره هذا، حتى اآلن، أي رّد فعل رمسي 
وجنبالط  )احلريري  احمللي  الثالثي  من  ومباشر 
حتى  الدولية  احملكمة  معركة  قاد  الذي  وجعجع( 
 2005 عامي  بني  ما  االنفجار  حافة  إىل  الوصول 
و2009 فيما يكتفون اليوم باالنصراف إىل حصص 

احلكومة اجلديدة.
وال  ظهره  يدير  اهلل،  وحزب  احلريري  كالهما، 
أن  رغم  على  لآلخر،  عدوًا  نفسه  أحدهما  ينّصب 
اعتذار احلريري عام 2009 ُعزي يف جانب رئيسي 
منه إىل وقوف احلزب وراء شروط عون آنذاك يف 
هو  احلزب  بأن  ناهيك  باسيل،  وتوزير  احلقائب 
الذي قطع الطريق على عودة احلريري إىل السرايا 
يف كانون الثاني 2011 بعد إطاحة حكومته، وعّطل 
تسوية كانت ترعاها قطر وتركيا. هذه املرة يقول 
حزب اهلل إنه يتمسك بالرئيس املكلف، على رغم 
ويستعجله  الستة،  السّنة  النواب  حلفائه  وجود 

التأليف.
4 ـ ال جدال يف أن رئيس اجلمهورية يصر على 
احلريري رئيسًا للحكومة، وال يشجعه على االعتذار، 
يف وقت ال يعثرـ ـــ بل ال يريدـ ـــ بدياًل منه مذ أرسيا 
تعثر  وزر  عون  حيّمله  ال  بذلك   .2016 تسوية 
العالية  السقوف  إىل  يعزوه  ما  مقدار  التأليف 
أن  عون  الرئيس  لدى  الواضح  وجعجع.  جلنبالط 
يتقّدم  عندما  إال  له  وسياسيًا  دستوريًا  دور  ال 
متكاملة،  حكومية  مبسودة  املكلف  الرئيس  منه 
إذذاك يناقشانها معًا. يفرتض رئيس اجلمهورية 
أن املسودة اليت يقتضي أن حيملها إليه احلريري 
ثانية  تليها  أوىل  ليست جتريبية، وليست طبعة 
وثالثة ورابعة، بل عصارة مشاوراته مع األفرقاء 
الرئيس  يوّزع  خالصتها  يف  الرئيسية،  والكتل 
يرضيهم،  حنو  على  واحلقائب  احلصص  املكلف 
ممثليهم  أمساء  أولئك  من  األثر  على  يتسلم 
يوقع  واحدة:  حال  يف  عون  كلمة  تكمن  فيها. 
الدور  يبدأ  بالذات  اللحظة  أو ال يوقع. يف هذه 
الدستوري الفعلي لرئيس الدولة. توقيعه ليس 
حتميًا وال بالتأكيد ملزمًا. تاليًا ليس كل مسودة 

حكومة صاحلة للتوقيع. 
رئيس  يعترب  احملطة،  هذه  إىل  الوصول  قبل 
اجلمهورية أنه غري معين وليس جزءًا من مشاورات 
احلريري وجهوده. عندما محل إليه الرئيس املكلف 
اقرتاح توزيع حصص حكومته احملتملة وفق قاعدة 
10 )3 للرئيس + 7 حلزبه( 10 )6 للثنائي الشيعي 
+ 3 جلنبالط + 1 لسليمان فرجنيه( 10 )6 للحريري 
+ 4 جلعجع(، ويف ظن احلريري أن موافقة الرئيس 
كافية لالنتقال إىل مرحلة ثانية من التأليف. جواب 
عون أن يذهب إىل وزير اخلارجية ويناقشها معه. 

مذذاك يراوح املأزق مكانه.

تدافع عنه وحتميه لألسباب 
نفسها اليت جعلت اململكة 
مهد هذا البيت السياسي 
رفيق  الرئيس  األب  منذ 

احلريري. 

2ـ  ما يبعث على الغرابة يف اللعبة الدائرة حاليًا يف 
التكليف، أن ليس فيها معارضة جيبهها الرئيس 
يصطدم  اآلخر:  أحدهم  يواجه  حلفاء  بل  املكلف، 
الرئاسية  التسوية  منذ  املعلن  حبليفه  احلريري 
على  يصر  الذي  باسيل  جربان  الوزير   )2016(
فيها  مبا  )الثلث1+(  مقعدًا   11 على  احلصول 
حصة رئيس اجلمهورية، وهو ما يرفضه الرئيس 
املكلف الذي هو حليف النائب السابق وليد جنبالط 
ورئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع ويدعم 
وأربع  لألول  الثالثة  الدرزية  )املقاعد  شروطهما 
حقيبة  أو  احلكومة  رئاسة  نيابة  فيها  مبا  حقائب 
جعجع  فإن  نفسه،  الوقت  للثاني(. يف  سيادية 
املتمسك بإعالن استمرار حتالفه مع حزب الرئيس 
احلصول  العهد، يفشل يف  جانب  إىل  والوقوف 
من هذا احلليف ـــــ هو الذي يعزو إىل نفسه جزءًا 
من فضل انتخاب عون رئيسًا للجمهورية ــــ على 

ما يطلبه لنفسه. 
مأزق  متثل  اليت  هذه  األربع  القوى  فلك  داخل 
وباسيل(  وجعجع  وجنبالط  )احلريري  التأليف 
بينهم  ما  يقتتلون يف  الذين  هم  احللفاء  يصبح 
احلريري  حليف  جنبالط  واحلقائب:  على احلصص 
احلليف،  حليف  هو  الذي  جعجع  حليف  هو  الذي 
ويف الوقت نفسه حليف باسيل الذي هو حليف 

الثنائي الشيعي 
يسبح على كوكب 

آخر بعيدًا من 
التكليف والتأليف

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

وكان يواجه معارضة تقف يف املقلب اآلخر منه، 
هي الثنائي الشيعي والتيار الوطين احلر برئاسة 
الرئيس ميشال عون. مع ذلك، مل ينُج تكليفه إال 

بعد 135 يومًا من اجلهود. 
يف التكليف الثاني مثة ما يشبه التكليف األول، 

ويف الوقت نفسه يتعارض معه:
1 ـ يعرف احلريري سلفًا أنه الوحيد الذي سيؤلف 
احلكومة عاجاًل أو آجاًل، وأن أي اعتذار حمتمل آيل 
حتمًا إىل إعادة تكليفه جمددًا على غرار جتربة 2009، 
وإن هو مل يعد الزعيم السيّن الوحيد، خالفًا لذلك 

الوقت.
 خارج تيار املستقبل عشرة نواب سّنة أكثر من 
نصفهم مشاريع حمتملة خلالفته يف السرايا، يف 
قرارة أنفسهم على األقل، وعدد أقل يف بريوت 
منزلة  يف  أنفسهم  يضعون  وصيدا  وطرابلس 

وسطى.
 مع ذلك، ال أحد يعّد نفسه ألن يكون خلفًا له 
جملرد إخفاقه حتى اآلن يف تأليف احلكومة، ما مل 
تأت كلمة سّر من الرياض بذلك. على حنو مطابق 
الرئيس  2013 بتكليف  أتت عام  اليت  متامًا لتلك 
متام سالم، من غري أن حُيسب سلفًا حساب هلذا 

التوقع. 
البديل من احلريري هو احلريري نفسه. ولذا ليس 
الغالبية  زعيم  أيضًا  الرجل  االعتذار.  وارد  يف 
السّنية، ورئيس كتلة نيابية كبرية، حاماًل اجلنسية 
السعودية وال يزال يف حسبان اململكة ابنًا هلا، 
تسمح لنفسها بأن تعاقبه إذا شاءت على غرار ما 
حدث يف 4 تشرين الثاني الفائت، لكن هلا أن 

غرابة التأليف أن ال معارضني للحريري بل حلفاء يتقاتلون على 
الحصص )داالتي ونهرا(

إسرائيل تسعى لتوازن صاروخي مع حزب اهلل!
علي حيدر

أهداف  قادرًا على مهامجة  لن يكون  أنه  ضوء 
حال جنح  وأيضًا، يف  عدة،  جبهات  كثرية يف 
أعداء إسرائيل يف شل املطارات العسكرية يف 
شكل جزئي أو كامل«، ويكشف ذلك، عن أن 
السائد يف الوجدان اإلسرائيلي العام، اإلعالمي 
حزب  بأن  العام،  والرأي  واألمين  والسياسي 
اهلل قادر على استهداف املطارات احلربية اليت 

يفرتض أنها »حصن« سالح اجلو.
جتدر اإلشارة إىل أن وزارة األمن بدأت بدراسة 
شراء الصواريخ قبل سنتني، وقبل أشهر من 
تسلم أفيغدور ليربمان منصبه )وزارة األمن(، 
سبعة  حنو  إىل  يصل  قد  املشروع  هذا  وأن 
مليارات شيكل )أقل من 2 مليار دوالر(، موزعة 

على عشر سنوات.
على مستوى التوقيت، لفت وجود تركيز إعالمي 
ف على شراء إسرائيل هلذه الصواريخ، بعد  مكثَّ
مواقف األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 
اهلل، يف خطابيه األخريين، واليت تناول فيهما 
حرب  انتصار  ذكرى  األول، يف  العدو.  جيش 
2006 عندما أعلن أن حزب اهلل أقوى من اجليش 
السنوية  الذكرى  يف  والثاني،  اإلسرائيلي، 
األوىل للتحرير الثاني )جرود السلسلة الشرقية(، 
لدى  التضحية«  »روح  أن  عن  أعلن  عندما 
تنعدم«.  »بدأت  اإلسرائيلي  اجليش  جنود 
أعدادًا  وأن  ضعيفة«...  »حافزيتهم  وأن 
ضباط  إىل  يلجأون  جنودهم  من  جدًا  ضخمة 
الصحة النفسية. وبدا واضحًا أن هذه املواقف 
واستفزتهم،  اإلسرائيليني  املسؤولني  أوجعت 
العام حلزب  األمني  على  الرد  إىل  مما دفعهم 
على  رد  الذي  ليربمان  هؤالء  ومن ضمن  اهلل، 
اخلطاب األول، بالقول إن »اجليش اإلسرائيلي 

حتول الكم اهلائل لصواريخ حزب اهلل إىل عبء 
ثقيل على املؤسستني السياسية واألمنية يف 
تل أبيب. وفاقم من مفاعيل هذا الرتاكم يف 
تطور  موازاة  يف  يأتي  أنه  القرار  صناع  وعي 
نوعي شهدته أيضًا قدرات احلزب الصاروخية، 
وقدرة  اإلصابة  ودقة  املدى  مستوى  على 
التدمري، وهو ما أقر به قادة العدو، يف أكثر 
من مناسبة. ومل ختِف إسرائيل أن تطور قدرات 
يف  ساهم  والعسكرية،  الصاروخية  اهلل  حزب 
ارتكابها  دون  واحلؤول  القرار  مؤسسة  تقييد 
السنوات  خالل  واسعة  عسكرية  مغامرات 
املاضية، كما مل ختِف إدراكها حملدودية فعالية 
هذا  مواجهة  يف  وقائي  ـــ  استباقي  خيار  أي 
وعززت  أرست  اليت  القدرات  من  والنوع  الكم 
قدرة ردع حزب اهلل، مبا أدى إىل توفري مظلة 
يف  رئيسي  بشكل  واملشاركة  للبنان،  محاية 

معادلة ردع إقليمية غري مسبوقة.
يف هذا اإلطار، كشفت تقارير إعالمية إسرائيلية 
أعلنت عن شراء صواريخ  األمن  أن وزارة  عن 
دقيقة مباليني الشواقل، أكد عليها وزير األمن 
أفيغدور ليربمان بالقول إنها ستسمح بتغطية كل 

نقطة يف الشرق األوسط خالل عدة سنوات.
ومع أن أحدًا ال يدعي أن حزب اهلل ميلك القدرات 
اليت تقرتب من التفوق النوعي الذي يتمتع به 
لتطور  التصاعدي  املسار  أن  إال  العدو،  جيش 
والعسكرية،  الصاروخية  اهلل  حزب  قدرات 
العمق  على  ملفاعيلها  العدو  قادة  وتقديرات 
على  فرض  اإلسرائيلي،  للكيان  االسرتاتيجي 
من  نوع  إحداث  حملاولة  السعي  العدو  قادة 
التوازن يف مقابل قوة النريان اليت بات يتمتع 
هذه  حفرت  بعدما  خصوصًا  اهلل،  حزب  بها 
القدرات عميقًا يف وعي الرأي العام اإلسرائيلي 
ووجدانه، إضافة إىل مؤسسات القرار اليت تدرك 
املفاعيل والتداعيات االسرتاتيجية لتفعيل هذا 

املستوى من القدرات.
يف هذا السياق، كان الفتًا أن أكثر من مؤسسة 
إعالمية إسرائيلية، هآرتس، يديعوت أحرونوت، 
أن  على  أمجعت  اإلخباري...،  والال  وموقع 
خلفيات وأهداف بناء وتطوير منظومة الصواريخ 
يف إسرائيل تندرج يف خانة حماولة إجياد ثقل 
موازن نسبيًا لصواريخ حزب اهلل، والتخفيف من 
ما  وهو  اجلو،  سالح  عاتق  على  امللقى  احلمل 
املتنوعة  اإلعالمية  أن هذه املصادر  يشري إىل 
استقت معطياتها وتقديراتها من اجلهة املختصة 
بأن  إقرار  على  ينطوي  ما  وهو  الصلة،  ذات 
بنجاعة  التعامل  على  قادرًا  يعد  مل  اجلو  سالح 
مع هذا الكم اهلائل من الصواريخ. ولفت معلق 
أحرونوت،  يديعوت  موقع  األمنية يف  الشؤون 
الصواريخ  »شراء  أن  إىل  يشاي،  بن  رون 
عن  بديل  إجياد  إىل  يهدف  إسرائيل  قبل  من 
يف  اجلو،  لسالح  الدقيقة  اهلجومية  القدرة 

تسيفي يحزكلي 
يعترب أن خطاب 
نصر اهلل يذكرنا 
»بخطاب بيت 

العنكبوت«

هو اجليش األقوى يف 
الشرق األوسط«.

اخلطاب  على  وردًا   
ليربمان  أعلن  الثاني، 
اشرتت  إسرائيل  أن 
كل  تغطي  صواريخ 

نقطة يف الشرق األوسط.
التلفزيون  يف  العاشرة  القناة  وكشفت 
السيد  مواقف  مفاعيل  حجم  عن  اإلسرائيلي، 
الفورية  فعلهم  ردود  يفسر  مبا  اهلل،  نصر 
واملباشرة، بالقول إنه »لو مل يكن حسن نصر 
خطيب  أنه  لقلنا  جانب »األشرار«  اهلل، يف 
مواطن  بتحليل  يقوم  جدًا،  ذكي  ورجل  بارع، 
متامًا«.  اإلسرائيلي ومل خيطئ  اجليش  ضعف 
القناة،  يف  العربية  الشؤون  حملل  واعترب 
اهلل  )حزب  اخلطاب  هذا  أن  حيزكلي،  تسيفي 
أقوى من اجليش اإلسرائيلي( يذكرنا »خبطاب 

بيت العنكبوت«.

مواقف نصراهلل أوجعت املسؤولني اإلسرائيليني واستفزتهم )أرشيف(
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شركة احلمرا: ال حامي للمطار سواها!
ايلي الفرزلي

ليست شركة »احلمرا غروب« اليت ُلّزمت تركيب أنظمة x-ray للكشف 
مع  بعقد  الفوز  إىل  سعت  شركة  جمرد  والشاحنات  السيارات  على 
األمن  بأنظمة  املتعلقة  التلزميات  مسار  متابعة  اللبنانية.  احلكومة 
واحلماية يف املطار، تؤكد أن اسم »احلمرا« مل يفارق غالبية العقود 
اليت أطلقت خالل األعوام الفائتة، ببساطة »ألن دفاتر الشروط فّصلت 

على قياسها«، حبسب العارفني.
يوسف  الوزير  وتسلم  احلالية  األعمال  تصريف  حكومة  تشكيل  مع 
فنيانوس وزارة األشغال، كان قد بقي مخسة مشاريع متعلقة بأنظمة 
املناقصات  إدارة  )أّجلت  زعيرت  غازي  سلفه  أيام  من  عالقة  احلماية 

استدراجات عروضها ألسباب تتعلق بغياب العدالة واملنافسة(.
مقرتحًا  الوزراء  جملس  إىل  التلزميات  هذه  فنيانوس  أعاد  حينذاك، 
استدراج  من  بداًل  املناقصات  إدارة  جتريها  مناقصات  عرب  إجراءها 
العروض. وبالفعل، وافق جملس الوزراء، يف 2017/1/25، على طلب 
فنيانوس، »على أن يعرض وزير األشغال دفرت الشروط على اللجنة 
الفنية اليت سيؤلفها رئيس جملس الوزراء للتأكد من مطابقة الشروط 

الفنية األحدث يف جمال التجهيزات األمنية«.
وقد ضمت اللجنة حينها مندوبًا عن كل من: رئاسة جملس الوزراء، 
الداخلية  وزارة  املدني،  الطريان  اجلمارك،  واإلعمار،  اإلمناء  جملس 

وجهاز أمن املطار.
وعمليًا، وبغض النظر عن مدى دستورية وقانونية تدخل جملس الوزراء 
يف تعيني جلان لوضع دفاتر شروط أو مواصفات جتهيزات أمنية، إال 
أنه بدا واضحًا أن معظم أعضاء اللجنة ال ميلكون خربة فنية من النوع 

الذي يؤهلهم البت بأمر أنظمة احلماية.
يف  هو  مناقصات  إىل  العروض  استدراجات  حتويل  أن  رغم  وعلى 
الظاهر مظهر من مظاهر الشفافية، إال أن عدم تعديل دفاتر الشروط، 
أدى عمليًا إىل استمرار غياب اعتبارات العدالة واملنافسة واملساواة، 
اليت كانت إدارة املناقصات قد اشتكت من غيابها يف العام 2016، 

وأدت إىل تأجيل ما كان مطروحًا أمامها.
بالنتيجة، وبعد جتزئة عدد من املشاريع املقرتحة للتلزيم، صار عدد 
التلزميات املقرتحة مثانية بدل مخسة )كانت بقيت من احلكومة اليت 
سبقت(، هي: جهاز مسح باألشعة السينية على شكل بوابة للكشف 
على السيارات والشاحنات، آالت كشف باألشعة السينية على احلقائب 
متنقلة  آلية  إىل  إضافة  الشخصية،  احلقائب  على  وأخرى  الكبرية 
اليت  الكبرية  احلقائب  لعزل  خاصة  حاويات  احلقائب،  على  للكشف 
باألشعة  كشف  أجهزة  الشخصية،  للحقائب  وأخرى  متفجرات،  حتوي 
السينية على أنظمة جرارات احلقائب الواردة إىل املطار، ونظام مراقبة 

تلفزيونية عرب الكامريات.
وبالفعل، اختذت اللجنة قرارها املتعلق بدراسة الشروط الفنية هلذه 
تضمن  وقد  التعديالت.  بعض  إجرائها  مع   ،2017/2/8 التلزميات يف 
الـ جهاز  ملف  بتلزيم  اقرتاحًا  احلكومة،  رئاسة  إىل  املرفوع  تقريرها 

اتفاق  عقد  عرب  والشاحنات  السيارات  على  بالكشف  اخلاص   x-ray
رضائي، بعدما تبني وجود وكيل حصري للشركة املصّنعة له )جمموعة 
احلمرا(. كما أشارت اللجنة إىل موافقتها باإلمجاع على تبين املواصفات 
اليت اقرتحها رئيس جهاز أمن املطار جورج ضومط للبوابات الثابتة 
لتفتيش اآلليات )Scatter technology z-portal 3 sided bak(، واجلهاز 
ثالثة  ويتم مسحها من  السيارات عربها  بوابة قوس متر  على شكل 
كامريا يف  وجود  إىل  إضافة  للمركبة،  صور  ويعطي ست  اجتاهات 
أسفل البوابة. وحبسب الشرح املقدم من ضومط، فإن اجلهاز ميتاز 
مبقاسات مناسبة خبالف سائر األجهزة اليت عرضت مواصفاتها اللجنة 
آليات  مبرور  تسمح  ال  اليت  قياساتها  بسبب  مناسبة  غري  ووجدتها 
خدمة الطائرات املعتمدة يف املطار )رّكبت األجهزة على حاجز املطار 
الرئيسي إضافة إىل املدخلني 6 و12، علمًا أن مصادر ديوان احملاسبة 
أكدت أنها أجرت تقييمًا للصفقة وتبني هلا أنها تراعي املواصفات 

املستعملة عامليًا(.
إدارة  عرب  إجراءها  اللجنة  فاقرتحت  األخرى،  للملفات  بالنسبة  أما 
اقرتحت  امللحة، كما  األمنية  للحاجة  نظرًا  املناقصات بصورة سريعة 
االستعانة  تتم  أن  املناقصات  إدارة  الطلب من  الوزراء  على جملس 
وقد  الداخلية،  ووزارة  األشغال  وزارة  قبل  من  متخصصني  بفنيني 
يف  عقدت  اليت  اجللسة  يف  االقرتاحات  هذه  على  اجمللس  وافق 

.2017/3/24
يف اخلامس من حزيران 2017، أجرت إدارة املناقصات تلزيم حاويات 
تقدم  بعدما  إجيابية،  نتيجة  عن  التلزيم  يسفر  املتفجرات، ومل  عزل 
للمناقصة عرضان رفض األول من الناحية الشكلية )سايت تكنولوجي( 
وبقي العرض الثاني املقدم من شركة احلمرا اليت ميلكها عبد اهلادي 

مقدم، مقفاًل لبقاء عارض وحيد.
على  فيه  وافق  قرارًا  الوزراء  جملس  أصدر   ،2017/10/12 يف  لكن 
أن  الشركة، حبجة  مع  باتفاق رضائي  السري  األشغال  وزارة  اقرتاح 
املطار يستدعي هذه اآللة سريعًا نظرًا لضرورات أمنية. كذلك وافق 
اجمللس يف اجللسة نفسها على تلزيم شركة احلمرا، رضائيًا أيضًا، 

بوابات الكشف على السيارات.
شروط  دفاتر  تعديل  على  املوافقة  نفسها  اجللسة  شهدت  كما 
ملناقصات سبق أن طرحت يف إدارة املناقصات وأوقفتها الوزارة، 
ترّكب  اليت  وتلك  واألشخاص  احلقائب  على  الكشف  بأجهزة  تتعلق 
على جرارات احلقائب. وتقضي التعديالت املقرتحة من اللجنة الفنية 
»بضرورة أن تكون اآلالت املطلوبة حاصلة على شهادة أوروبية وأخرى 

أمريكية يف ما يتعلق خبدمة TIP، بعدما كان دفرت الشروط يفرض 
احلصول على شهادة واحدة إما أمريكية أو أوروبية«.

وألن خرباء معنيني أكدوا حينها أن احلصول على الشهادتني ليس 
ضروريًا أمنيًا إمنا يكفي توافر واحدة منهما لضمان عمل األجهزة يف 
شكل آمن، فقد بدا أن مهمة التعديل هي تضييق هامش املنافسة 

إىل حد تفصيلها على قياس »شركة احلمرا«.
وبذلك، تكون جلسة جملس الوزراء تلك قد خلصت إىل تقديم مخسة 

تلزميات إىل شركة »احلمرا«، إما مباشرة أو مواربة.
إدارة  إجراء  مع  واقع  أمر  إىل  الشكوك  حتّول  يتأخر  مل  وبالفعل، 
املناقصات تلزيم أنظمة جرارات احلقائب يف 2018/4/26 وتلزيم أجهزة 
الكشف على احلقائب واألشخاص )اجملموعة أ( يف 2018/4/26. إذ تقدم 
إىل التلزميني ثالثة عارضني هم شركة »ساكوتيل« وشركة »مياتيل 
ـــ ميدل إيست« وشركة »احلمرا غروب«، فرفضت »ساكوتيل« يف 
التلزميني بسبب عدم حصول آالت التفتيش املقدمة منها على شهادة 
أمريكية، بل أوروبية فقط، فلم يبق يف املنافسة سوى شركتني، 

لتكون النتيجة فوز شركة احلمرا بهذين التلزميني أيضًا.
لّزمت  املطروحة،  املناقصات  كل  الشركة  تسليم  ملسار  واستكمااًل 
إدارة املناقصات أجهزة كشف احلقائب واألشخاص )اجملموعة ب(، 
اليت تقدم هلا عارضان هما شركة »طاسوكو« وشركة احلمرا، ففازت 

»احلمرا« أيضًا.
لكن املفاجأة ظهرت عند عرض النتيجة الرقابة املسبقة لديوان احملاسبة. 
كان يفرتض أن يكون األمر روتينيًا لكن قرار الديوان الصادر يف 
2018/5/3، جاء فيه اآلتي حرفيًا: »بنتيجة التدقيق الذي أجراه الديوان 
يف املستندات املرفقة بامللف، تبني له وجود تطابق يف نوع خط اليد 
للشركتني  العائدين  األسعار  عرضي  تعبئة  يف  املعتمد  احلرب  ولون 
املتنافستني... وبنتيجة ذلك أصبح من الثابت لدى الديوان أن ذات 
الشخص قام بتعبئة عرضي األسعار األمر الذي يشكل تواطؤًا يؤدي 
إىل إفساد النتيجة اليت توصلت إليها املناقصة، وبالتالي اعتبارها 

خمالفة للقانون مما يستوجب عدم املوافقة عليها«.
على رغم هذه النتيجة، طلب وزير األشغال من مصلحة صيانة األجهزة 
بعد  األسعار  »اعتدال«  دراسة  املدني  للطريان  العامة  املديرية  يف 
تدقيقًا  احملاسبة  ديوان  أجرى  نفسه،  الوقت  ويف  التلزيم.  إرساء 
 2015 العام  يف  أجرت  الداخلية  »وزارة  أن  أثره  على  تبني  إضافيًا 
احلمرا  فتقدمت شركة  نفسها،  التجهيزات  لتأمني  عروض  استدراج 
أن سعرها يف  2.750 مليون دوالر، يف حني  يبلغ  يف حينها بسعر 
املناقصة احلالية بلع 5.122 مليون دوالر، مما ينفي صفة االعتدال 
عن السعر املعروض، وجيعل التلزيم خمالفًا للقانون ويقتضي بالتالي 

عدم املوافقة عليه«.
شركة  فإن  األخرية،  املناقصة  التواطؤ يف  إىل  الديوان  تنبه  ولوال 
احلمرا تكون قد فازت بكل تلزميات األجهزة األمنية اخلاصة باملطار، 
إما عرب عقد اتفاقات رضائية معها أو عرب تأمني منافس وهمي يف 
التلزميات اليت أجريت عرب إدارة املناقصات، ودائمًا من خالل دفرت 

شروط مفّصل على قياسها.

جريصاتي يحرّك امللف قضائيًا وفنيانوس يُبارك
بعد التقرير الذي نشرته »األخبار«، أمس، عن تلزيم أجهزة الكشف 
على البضائع يف مطار بريوت، وجه وزير العدل يف حكومة تصريف 
األعمال سليم جريصاتي، كتابًا إىل النائب العام التمييزي القاضي 
مسري محود، طلب فيه »حتريك الدعوى العامة يف صفقات مشبوهة 
فيها  تتوافر  قد  بريوت  ــــ  الدولي  احلريري  رفيق  مطار  حتصل يف 
عناصر اجلرائم الواقعة على اإلدارة العامة عماًل باملواد 350 وما يليها 
والغش يف  العامة  األموال  واختالس  )الرشوة  العقوبات  قانون  من 
من   14 املادة  الزمن، مبقتضى  عليها  مير  واليت مل  الدولة(،  أموال 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية واإلفادة عند اإلتاحة القانونية بنتائج 

املالحقة«.
ويف وقت الحق، أصدر املكتب اإلعالمي لوزير األشغال العامة والنقل 
يف حكومة تصريف األعمال يوسف فنيانوس التوضيح اآلتي: »حيث 
العام  النائب  إىل  كتابًا  وجه  قد  جريصاتي  سليم  العدل  وزير  أن 
العامة  الدعوى  حتريك  مبوجبه  طلب  محود  مسري  القاضي  التمييزي 
يف صفقات مشبوهة حتصل يف مطار رفيق احلريري الدولي، يهمنا 
يف هذا اجملال التأكيد على السري ودعم أي ملف يستدعي التحقيق 
احلقيقة يف شأن  احلقيقة كل  لتبني  املختص  القضاء  إىل  واإلحالة 
سائر امللفات املتعلقة بعمل املطار على غرار موقفنا من ملف املزايدة 

اخلاصة بالسوق احلرة وما أثري حوهلا والنتيجة اليت خلصت إليها«.
طارد النوارس

أزمة  خلفية  على  مقدم  اهلادي  عبد  احلمرا  شركة  صاحب  اسم  برز 
النوارس اليت واجهت مطار بريوت مع بداية عهد حكومة الرئيس سعد 
احلريري )قبل وقت وجيز من إقرار جملس الوزراء لالتفاقات الرضائية 
مع الشركة(، وبعد قرار توسيع مطمر الكوستابرافا. إذ قّدم يف ذلك 
16 جهازًا  الطريان املدني هي عبارة عن  إدارة  الوقت هبة ملصلحة 

طاردًا للطيور، بقيمة 400 ألف دوالر.
حينها قال الوزير السابق وئام وهاب إن تقديم عبد اهلادي مقدم 
أجهزة  إىل احلصول على صفقة  مرتبط بسعيه  الطيور  ألجهزة طرد 
محاية يف املطار ذات مواصفات سيئة، سبق أن رفض مطار أبو ظيب 

تركيبها.

يف الرابع من شهر آب اجلاري حصل صدام بني دورية من قوات حفظ 
السالم الدولية )»اليونيفيل«( العاملة يف  اجلنوب  اللبناني وبني أهالي 
ورمبا  جوانب قاسية  الصدام شهد  زون يف قضاء صور.  بلدة جمدل 

كانت مبثابة الرسائل، ولكنها بقيت بعيدة من التداول اإلعالمي.
الدولية،  القوات  عمل  لطريقة  واضح  عمل  برنامج  األساس وضع  يف 
ويف احد جوانب هذا الربوتوكول أن تواكب قوات من  اجليش اللبناني  
دوريات »اليونيفيل« يف مهماتها واليت تشمل أّي بقعة أو نقطة تريدها 

بال استثناء ضمن مناطق عملها.
بدورية استطالع ملنطقة حمددة يف  أن يقوم  إرتأى  الضباط  أحد  لكّن 
جمدل زون بال مواكبة اجليش اللبناني، أو على األقل، إطالعه مسبقًا على 
ما ينوي القيام به. وهو على االرجح مل ُيبلغ اىل قيادته يف الناقورة 

تفاصيل مهمته.
والالفت أّن يف العام املاضي حتّركت ايضًا دورية لـ«اليونيفيل« يف 
اجّتاه املكان نفسه ومن دون التواصل مع قيادة اجلنوب يف اجليش 
واألهالي.  الدولية  القوة  بني  أيضًا  مواجهة  يومها  وحصلت  اللبناني، 
ورّجح األهالي يومها أّن الدورية حتّركت مبعزل عن الربوتوكول القائم 
استنادًا اىل تفاهم سّري حصل بني الضابط الذي قاد الدورية وضباط 
ولكّن  املنطقة.  يف  حمّددة  مسائل  عن  االستعالم  بهدف  إسرائيليني 
تكرار احملاولة بعد حنو سنة استتبع ردًا أكرب ما ُفهم أنه رسالة من »حزب 

اهلل« عرب اهالي البلدة.
البعض،  اسلحة  وانتزاع  واألهالي  اجلنود  بني  تشابك  جرى  إنه  وقيل 
وأثناء انسحاب الدورية حصلت اصطدامات عدة بني اآلليات وسيارات 
ل احدى اآلليات وبقائها  مدنية كانت تقف جانبًا، ما أّدى الحقًا اىل تعطُّ
يف الشارع بعدما أخالها اجلنود الدوليون. واعترب البعض أّن »حزب اهلل« 
تعّمد توجيه رسالة أكثر حزمًا بعد تكرار احملاولة الثانية كونه يعتربها 

طلبًا إسرائيليًا.
من  بكثري  اهلل«  و«حزب  املتحدة   تعاطت  األمم  املتوقع  خبالف  ولكن 
املرونة وبأسلوب استيعابي لتداعيات احلادثة. فبقي كثري من اجلوانب 
القاسية بعيد من التداول اإلعالمي وتوّلت  قيادة اجليش اللبناني  اعادة 
ترتيب التفاهمات خصوصًا أّن نهاية آب اجلاري تلحظ جتديد مهمة قوات 

»اليونيفيل«.
وقبل التمديد املاضي هلذه القوات برز اجّتاٌه قوي لتعديل مهمة هذه 
القوات وإدراجها حتت الفصل السابع. يومها بذلت جهود مضنية إلمرار 
التمديد كما هو، ولكن وبعد حصول ذلك صدر همس أمريكي مفاده 
أّن التمديد املقبل سيكون أكثَر صعوبة وأنه سيختلف كثريًا، وأّن على 
لبنان اإلستعداد لذلك. لكّن متديد 2018 ميّر بكل سالسة، وحادثة جمدل 

زون شكلت إختبارًا مبكرًا.
لذلك، ال بل هناك اشارة اخرى مطمئنة وتؤشر اىل أّن مستقبل اجلنوب 

لن يشهد توترات بني »اليونيفيل« واألهالي أو بيئة »حزب اهلل«.
ذلك أّن تعيني االيطالي ستيفانو ديلكول خلفًا لإليرلندي مايكل بريي 
قائدًا لقوات »اليونيفيل« ُيعترب مؤشرًا إجيابيًا، ألّن ديلكول كان خدم 
سابقًا يف صفوف هذه القوات لفرتة ال بأس بها، ما يعين أنه يعرف 
جيدًا الطبيعة السياسية ملنطقة اجلنوب ووجوب التعاطي مبرونة للوصول 
اىل األهداف املطلوبة، واجلوانب احلساسة الواجب مراعاتها. اضف اىل 
الشركة  خالل  من  البحر  يف  كبرية  نفطية  مصاحل  ل إيطاليا   أّن  ذلك 
اإليطالية، وهو ما يعين أنه لو صّح وجود نيات للتوتري فإّن روما ما 

كانت لتزّج نفسها يف وقت حترص على مصاحلها النفطية.
ويف احملصلة تبدو الساحة اجلنوبية مبعزل عن الُقَطب السياسية املخفية، 
خصوصًا وسط كالم جديد بدأت االمم املتحدة تسّوق له، وهو حيظى 
على االقل مبوافقة امريكية، ومفاده أنه رغم االحتقان الكبري احلاصل يف 
مناطق وساحات جماورة ملنطقة عمل القوات الدولية إاّل أّن اهلدوء استمّر 
يف جنوب لبنان ومل ُتسّجل توترات أو رسائل إقليمية طوال السنوات 
املاضية. وحتى خالل املراحل املاضية كانت جهات فلسطينية تستغّل 
اإلسرائيلي،  اجلانب  اجّتاه  يف  صواريخ  إلطالق  الثغرات  بعض  وجود 
وكانت جمموعات متطرفة تعمل الستهداف القوات الدولية. وكان جيري 
الحقًا كشف كافة خيوط وخلفيات هذه األحداث وُيعمل على إغالق هذه 

الثغرات.
وتوصل اجليش اللبناني الحقًا بالتعاون مع »اليونيفيل« ونفوذ »حزب 
اهلل« اىل إغالق الساحة اجلنوبية بنحو كامل ما اّدى اىل استقرار دائم 

طوال السنوات املاضية.
طبعًا تدرك االمم املتحدة انها أخطأت سابقًا ك احلكومة اللبنانية  يف عدم 
عليها  تسيطر  اليت  املنطقة  »اليونيفيل« يف  لقوات  عمل  منطقة  حلظ 
االتصال  اّن  ايضًا  وتدرك  رمزية،  املنطقة  هذه  كانت  ولو  اسرائيل، 
اىل  يدفع  قد  اسرائيليني  وآخرين  منها  ضباط  بني  املوجود  املفتوح 

حصول تطورات غري حمسوبة، وهي رمبا يف صدد معاجلة هذا الوضع.
لكّن األهم اّن الساحة اجلنوبية ستكون خارج أّي جتاذبات صعبة، فيما 
الصعيد  على  خصوصًا  هائلة،  استحقاقات  اىل  تؤشر  املقبلة  املرحلة 
الفلسطيين. فاإلدارة االمريكية اليت تعيش ازمة قاتلة، اخّتذت قرارها 
على ما يبدو بتفكيك وكالة غوث  الالجئني  ) االونروا ( متهيدًا وحتضريًا 
توطني  اوضح  وبكلمة  ارضهم،  اىل  الفلسطينيني  عودة  حق  لشطب 
الواليات  وجاء كالم سفرية  وجودهم.  أماكن  الشتات يف  فلسطينيي 
املتحدة االمريكية يف االمم املتحدة  نيكي هايلي  واضحًا وصرحيًا عندما 

دعت اىل إزالة ملف  حق العودة  من الطاولة.
لكن وسط النزاع املتأّجج يف املنطقة ستسعى قوى كثرية اىل اجهاض 
سعي واشنطن لتطبيق »صفقة العصر«. ويكفي يف هذا االطار ما قاله 
»ال  تفكيكها:  من  اطار حتذيره  »االونروا« يف  لوكالة  العام  املفوض 

ميكن املرء أن يتمّنى اختفاء مخسة ماليني شخص هكذا بكل بساطة«.

إيطاليا تضمن إستقرار اجلنوب
جوني منري
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مــقاالت وتـحقيقات

قاسيني  كانا  حدثان 
مستقبل  على 
»الربجوازية« السورية 
خالل نصف قرن من 
متثل  األول  الزمن، 
التأميم  إجراءات  يف 
أعقبت  اليت  الصارمة 
البعث  حزب  صعود 
إىل السلطة يف العام 
كان  والثاني   ،1963
يف  البالد  دخول  مع 
أزمة مدّمرة، بدأت يف 
وتعمقت   2011 العام 
منتصف  بعد  أكثر 
فضاًل   ،2012 العام 
ظاهرة  تغلغل  عن 
احلاضرة يف  الفساد 

السنوات املاضية.
العام  يف   | دمشق 
سعيد  اختري   2007
احلافظ، وهو صاحب 
الصناعي  السجل 

من قيمة مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا، ال بل أن 
أن  لـ«األخبار«  حديثه  يعترب يف  الباحث حمشي 
عمليات التأميم »وخباصة تلك اليت أجريت يف 
أقصى  إىل  متطرفة  كانت  الستينيات  منتصف 
األراضي  مللكيات  األعلى  احلد  )مثل  احلدود 
الزراعية كان منخفضًا جدًا( وأدت إىل ظلم كبري 
ليس على املالك والصناعيني الكبار فقط، وإمنا 
واملتوسطة وعسكرت  الصغرية  الربجوازية  على 
االقتصاد وخلقت فئة إقصائية جديدة«. ثم جاء 
وتغلغله  الفساد  حجم  بزيادة  املرتبط  التحّول 
اجتماعيًا ومؤسساتيًا نتيجة زيادة تدخل الدولة 
حماسبة  يف  وتراخيها  االقتصادي  الشأن  يف 
األخطر  الثالث  التحّول  إىل  وصواًل  الفاسدين، 
قلبت  اليت  احلالية،  احلرب  مرحلة  واملتمثل يف 

اجملتمع رأسًا على عقب.
وعقب كل حتّول، كانت هناك طبقة »برجوازية« 

 سـوريا: حتـّوالت الـربجـوازية فـي نـصف قـرن
زيـاد غــصن

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

صغرية  منشآت  خالل  من  فرتة  بعد  الصناعي 
احلجم متوزعة يف أماكن عدة جتنبًا للظهور يف 

شكل واضح«.
هذه  أمالك  تأميم  إجراء  عند  األمر  يقف  ومل 
»الطبقة  فهذه  الرضا،  عقبة  يشري  كما  الطبقة 
االجتماعية االقتصادية، اليت دعيت بالربجوازية 
ألسباب تتعلق بالنهج السياسي الذي ساد يف 
بداية ستينيات القرن املاضي، مت وصفها بأنها 
عيش  لقمة  سلب  على  وتعمل  للتطور  معادية 
العامل، وغري ذلك من نعوت سلبية، فضاًل عن 
تعمية اجملتمع عن الدور الذي لعبته الربجوازية 
شاهد  وخري  مباشرة،  االستقالل  بعد  السورية 
على ذلك هو االحتفال األخري بعيد العمال بتاريخ 
1 أيار 2018 والذي مت يف الشركة »اخلماسية« 
جاءت  اليت  الشركة  وهي  القابون،  منطقة  يف 
تسميتها من أمساء العائالت الدمشقية اخلمسة 

اليت أسستها«.
مرحلة  على  فقط  بالالئمة  نلقي  ال  وكي  لكن، 
التأميم، اليت حاولت حكومات ما بعد العام 1970 
قلب صفحتها والتخفيف من تأثرياتها السلبية 
برصاصة  عّجل  ما  فإن  إجيابياتها،  وتعزيز 
الرمحة على حضور ومساهمة العائالت التجارية 
أيضًا شيوع  آنذاك، كان  والصناعية املشهورة 
الفساد منذ عقد الثمانينيات وإسهامه يف إنتاج 
النشاط  قيادة  توّلت  طفيلية  اجتماعية  طبقة 
ضغط  قوة  إىل  تدرجيًا  وحتوّلت  االقتصادي، 
ال يستهان بها مع دخول البالد مرحلة االنفتاح 
واللربالية االقتصادية، وبقيت كذلك حتى مطلع 

العام 2011.
حيتان الحرب

ال تبدو نتائج احلرب احلالية بأقل تأثري على ما 
تبقى من العائالت »الربجوازية« القدمية أو تلك 
العقود  خالل  واألعمال  املال  عامل  دخلت  اليت 
األربعة املاضية، فارضة نفسها بطريقة أو بأخرى 
إذ حصدت  السوري،  االقتصادي  املشهد  على 
خاصة  ومعامل  منشآت  وخرابها  بدمارها  احلرب 
كثرية، متسببة خبروج أموال ال تزال تقديراتها 
إىل اليوم غري دقيقة، إمنا حجمها يتجاوز وفق 

كل التوقعات مليارات الدوالرات.
إىل  جديدة  اجتماعية  شرحية  تسّللت  أيضًا  هنا 
احلرب،  اقتصاديات  نافذة  من  العامة  احلياة 
والعقوبات  األزمة،  ظروف  من  مستفيدة 
االقتصادية، والفساد املستشري يف مؤسسات 
الدولة واجملتمع ملراكمة ثروات وملكيات واسعة 
مرور  مع  حجمها  وبات  املصدر،  معروفة  غري 

الوقت بأرقام »خيالية«.
اخلطورة الناشئة عن هذه الطبقة الطفيلية اجلديدة 
والتهميش  اإلقصاء  حالة  يف  فقط  تتمثل  ال 
املتعمدة لشرحية واسعة من الصناعيني والتجار 
عملوا لسنوات وعقود يف السوق احمللية وكونوا 
يف  كذلك  وإمنا  ومهنيًا،  إداريًا  هائلة  خربات 

تلك  متارسها  اليت  االقتصادية  األنشطة  طبيعة 
الطبقة، واليت يندرج معظمها يف إطار السعي 
بأي طريقة وعلى  السريع،  الطفيلي  الربح  حنو 
حساب أي مبدأ، يف حني أن حاجة البالد تقتضي 
اإلنتاجي  االقتصاد  حنو  أكثر  والتوجه  االهتمام 
املولد لفرص العمل والسلع والقيمة املضافة.

الوطين  للمعهد  السابق  بالعميد  يدفع  ما  وهذا 
سوريا  أن  على  التأكيد  إىل  العامة  لإلدارة 
إلعادة  الدولة  موارد  ضعف  ظل  »ويف  اليوم 
ما  مع  حوار  فتح  إىل  حباجة  فهي  اإلعمار، 
من  لالستفادة  السورية  بالربجوازية  مسي 
قانون  األقل،  على  لوضع،  وطنيتها،  خربتها، 
التطبيق،  موضع   2016 لعام   5 رقم  التشاركية 
معوقات  وتدارك  برأيها  األخذ  خالل  من  وذلك 
أخرى  قوانني  العثرات يف  لتدارك  أو  تطبيقه. 
احمللية،  السوق  إىل  االستثمارات  دخول  تكبح 
 2003 لعام   24 رقم  الدخل  ضريبة  قانون  مثل 
وتعديالته وغريه من القوانني بهدف منح حوافز 
تشجيعية، أو إعادة النظر ببعض القرارات اليت 
تنظم منح الرتاخيص اإلدارية للمنشآت املدمرة 
إلعادة بناء قطاع األعمال جمددًا«. مع اإلشارة 
احلرب  أثرياء  بتحييد  الشعبية  املطالبة  أن  إىل 
واالستفادة من خربات قطاع األعمال الوطين، ال 
تعين بأي حال تبيض كامل لـ«صفحة« الطبقة 
الربجوازية القائمة قبل العام 2011، فالعديد من 
األزمة  حليتان  شركاء  زالوا  وما  كانوا  أفرادها 

احلاليني.
يف العام 2005، وعندما كانت البالد تشق طريقها 
مسرعة حنو االنفتاح االقتصادي، منحت احلكومة 
الصناعيني السوريني »القلم األخضر« إلقرار ما 
يريدونه من تشريعات وإجراءات وقرارات، وهذا 
ما شجعهم على البحث يف إمكانية املطالبة مبنح 
السابقة.  التأميم  مرحلة  ملتضرري  تعويضات 
األخضر  القلم  ُيعطى  أن  ميكن  ملن  والسؤال: 
يف هذه املرحلة املصريية؟ هل للجميع من دون 
القرن  ستينيات  يف  التأميم  تعامل  كما  متييز 
املاضي؟ وكيف ميكن للدولة السورية أن تتدّخل 

لدعم الطبقة »الربجوازية« الوطنية واحلقيقية؟
دور الصحافة

أن  حمشي  زكي  االقتصادي  الباحث  يرى 
مؤسسات الدولة جيب أن تلعب الدور األكرب مع 
إعطاء املساحة الكاملة واحلرة للمجتمع املدني، 
املراقبة  بعمليات  للقيام  الصحافة  مبا يف ذلك 
التنموية  واحلشد والنقد واملناصرة للسياسات 
التضمينية والناجحة، طبعًا هناك ضرورة إلعادة 
ملواجهة  جذري  بشكل  الدولة  مؤسسات  هيكلة 
حتالف الفساد مع أصحاب النفوذ، إضافة إىل 
والقانونية  التشريعية  واآلليات  اإلطار  إجياد 
عمل  وفاعلية  شفافية  لتعزيز  والتنفيذية 
مؤسسات الدولة وتفاعلها الدائم واإلجيابي مع 

اجملتمع املدني والقطاع اخلاص.

حصدت الحرب بدمارها وخرابها منشآت ومعامل خاصة كثرية )األخبار(

تتشكل  جديدة 
»أنقاض«  على 
»الربجوازية  الطبقة 
طبقة  العريقة«. 
ثرواتها  راكمت 
وأمالكها من حتالفها 
املسؤولني  مع 
وأصحاب  الفاسدين 
ومن  النفوذ، 

واألوضاع  للظروف  واستثمارها  استغالهلا 
املشهد  تسّيد  أن  فكان  اجلديدة،  االقتصادية 
السوريون  يسمع  مل  عائالت  االقتصادي 

حبضورها الصناعي والتجاري من قبل.

النزوح األول
العائالت  من  كثري  فقدت  األول،  التحّول  مع 
»الربجوازية« أمالكها ومنشآتها ومعاملها، اليت 
كان يعمل بها حنو 117 ألف عامل وفقًا لتقديرات 
إىل  اهلرب  من  بعضها  ومتّكن  الباحثني،  بعض 
أموال قدرت  اخلارج مع ما استطاعت محله من 
آنذاك بنحو 800 مليون لرية. وهذا ما قاد الحقًا، 
وإىل جانب أسباب أخرى، لغياب قسري للعديد 
الوطنية، وانسحابها  »الربجوازية«  العائالت  من 
من احلياة االقتصادية احمللية. وحبسب ما يذكر 
عضو مجعية العلوم االقتصادية، الدكتور فؤاد 
الربجوازية  فعل  ردود  »تباينت  فقد  اللحام، 
الوطنية جتاه إجراءات التأميم، فقسم منها خرج 
من البالد مع ما أمكن من أمواله وتابع نشاطه 
من  عدد  يف  صناعيًا  نشاطًا  أقام  أو  التجاري 
البلدان العربية اجملاورة، مساهمًا بذلك بإدخال 
إىل  النسيج،  وخصوصًا  الصناعي،  النشاط 
لبنان، األردن، وصواًل إىل املغرب وغريها. أما 
القسم الثاني فقد بقي يف البلد، وتابع نشاطه 

تسّللت شريحة 
اجتماعية جديدة 

إىل الحياة 
العامة من نافذة 

اقتصاديات 
الحرب

رقم واحد يف سوريا، ليكون عضوًا يف جملس 
إدارة املؤسسة احلكومية للصناعات اهلندسية. 
املذكورة  املؤسسة  أن  احلادثة،  يف  املفارقة 
تضّم بني شركاتها الثالثة عشر، شركة أسستها 
املاضي،  القرن  مخسينات  يف  احلافظ  عائلة 
وجرى تأميمها الحقًا من قبل احلكومة يف العام 

.1963
لكن ذلك مل مينع احلافظ من االستجابة للقرار 
احلكومي، وحماولة تقديم خربته الطويلة لتطوير 
هذه الشركة وغريها. وحبسب ما يذكر العميد 
السابق للمعهد الوطين لإلدارة العامة، الدكتور 
عقبة الرضا، والذي كان أيضًا عضوًا يف ذلك 
»احلافظ كان ميارس مهامه يف  اجمللس، فإن 
رمبا  بل  العالي،  الوطين  حبسه  اإلدارة  جملس 
حبس عائلة احلافظ اليت أسست الشركة لتقدم 
منتجًا للمواطن السوري جبودة عالية من ناحية، 
ولتؤمن فرص عمل الئقة ألبناء الوطن من ناحية 
ثانية، ولتعظيم الناتج احمللي اإلمجالي من ناحية 
ثالثة«. ويضيف الرضا يف حديثه لـ«األخبار« أنه 
احلافظ  انتقل  »بدأت احلرب على سوريا  عندما 
منشأته  تدمري  بعد  بريوت  لإلقامة يف  وعائلته 
يف منطقة السبينة )ريف دمشق(، إال أن شركة 
رواتبهم  عماهلا، وسددت  على  حافظت  احلافظ 
كما لو كانوا على رأس عملهم )مثلما قامت به 
الدولة السورية(. وبعد فرتة علمت أن احلافظ 
هناك  إىل  ونقل  لبنان،  يف  مشروعه  أسس 

جمموعة كبرية ممن عملوا معه يف سوريا«.
رمبا يكون احلافظ، ومقارنة بغريه من الصناعيني 
والتجار األوائل، حمظوظًا لتمكنه من إبقاء اسم 
للمشهد  املتصدرة  العائالت  الئحة  على  عائلته 
اخلمسة  العقود  خالل  السوري  االقتصادي 
حتوالت  شهدت  اليت  العقود  وهي  األخرية، 
طبقة  بإزاحة  تسببت  واجتماعية  اقتصادية 
هذه  حياهلا.  املواقف  تباينت  واسعة  اجتماعية 
الطبقة عرفت بـ«الربجوازية«. وحبسب ما يذكر 
الباحث االقتصادي زكي حمشي فإنه »ال ميكن 
كانت  بالكامل  الربجوازية  الطبقة  إن  القول 
ال سيما  غالبًا،  لكنها  اآلخرين،  مستغلة حلقوق 
شرحية مالك األراضي والصناعيني الكبار، كانت 
تقف عائقًا أمام حصول العمال والفالحني على 
تراجع  من  باملخاوف  تتعلق  العتبارات  حقوقهم 
أمام  عائقًا  شكل  ما  وهذا  والسيطرة،  األرباح 
حقوق  االعتبار  يف  تأخذ  تضمينية  تنمية  عملية 
اجلميع ودورهم، إضافة إىل العالقة القوية قبل 
التأميم بني الربجوازية الغنية والسياسة مما أثر 

سلبًا على استقاللية وسيادة البالد«.
أوىل التحوالت العميقة كانت مرحلة التأميم عام 
1963، واليت تعاملت مع مجيع أصحاب رؤوس 
األموال وامللكيات على أنهم مستغلون ومتاجرون، 
من دون أدنى استثناء أو متييز ملا قدمه البعض 
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إعــالن
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Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة
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مـقاالت وتـحقيقات

قانون  لبنان  يف 
مهنة  ملزاولة 
النظارات  صنع 
وبيعها  الطبية 
قرن.  نصف  عمره 
ويف لبنان، أيضًا، 
من  النظر  يفحص 
لديه  ترخيص  ال 
املهنة،  مبزاولة 
العدسات  وتباع 
الطبية  الالصقة، 
يف  وغريها، 
احلالقني  حمال 

ريم طـراد

 الـ optique والعدسات 
الالصقة: فوضى »َع مّد النظر«!

قانون »ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات« املعمول به 
حاليًّا عمره خمسون عامًا )مروان طحطح(

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

ولدى بائعي الـ«فوبيجو«. فوضى »َع مّد النظر« حتكم قطاع املهن 
البصرية.

بني قانوٍن عمره مخسون سنة، أي قبل أن يشيع استخدام العدسات 
اللجان  أدراج  حبيس  عامًا   15 منذ  يقبع  وآخر  لبنان،  يف  الالصقة 
ببيع  حال فوضى تسمح  البصرية يف  املهن  يعيش قطاع  النيابية، 

العدسات الالصقة وحماليلها يف حمال »الكوافري«، مثاًل!
اللبنانية  األسواق  تزخر  شّري،  أمحد  البصرّية  املهن  نقيب  حبسب 
بعدسات الصقة ال تستويف الشروط واملعايري الالزمة، وتباع يف غري 
مراكز مزاولة املهن البصرّية، أو ما يعرف مبحاّل الـoptique. ويلفت 
اىل أنه »جيب أن متّر العدسات الالصقة املستوردة على معهد البحوث 
العلمّية لتخضع لالختبارات الالزمة، ثّم على وزارة الصحة للتأكد مّن 
حيازتها ترخيصًا يف بلد املنشأ، قبل طرحها يف األسواق«. تستوي 
يف ذلك العدسات الطبية وتلك امللّونة اليت جيب أن ختضع لشروط 
وعدم  العني.  مع  مباشر  متاس  على  ألنها  العادّية،  العدسات  بيع 
مراعاة هذه الشروط قد يكون له عواقب وخيمة، تصل إىل حّد فقدان 
البصر. هذا »ما جيب«. أّما ما حيصل، يف الواقع، فمختلف متامًا، إذ 
ُيدخل جّتار كثر إىل األسواق عدسات غري مستوفية للشروط وال ختضع 
ألي اختبارات يف لبنان، ومن دون التأّكد من شحنها بطرائق سليمة، 
فضاًل عن بيعها يف غري مراكز مزاولة املهن البصرية، كمحال تصفيف 

الشعر أو حماّل بيع أدوات الزينة والـ«فوبيجو«.
الفوضى نفسها تنسحب على مراكز مزاولة املهن البصرّية. فبعض 
حماّل الـ optique »غري حاصلة على ترخيص أساسًا«، حبسب النقيب. 
وحّتى يف احملال املرّخصة، قد يقوم بقياس نظر املريض تقين غري 
خمتّص، إذ إن قانون »ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات« املعمول 
به حالّيًا صادر يف 1968، وهو بعيد كل البعد عن مواكبة التطّور يف 
املهنة. فهذا القانون، على سبيل املثال، ال يتطّرق إىل إمكان قيام 
املوجود  اجلديد  القانون  أّما  ال.  أو  العيون  بفحص  البصريات  تقين 
أمام اجمللس النيابي منذ 15 عامًا، فيصّنف االختصاصيني يف املهن 
البصرية ضمن نوعني، وحيّدد مهام كلٍّ منهما: جماز يف قياس النظر 
وصناعة األجهزة البصرية يسّمى »فاحص بصر«، وتقين يف صناعة 
األجهزة البصرية يسّمى »تقين البصرّيات«. األول مرّخص له بفحص 
البصر بعد نيله شهادة قياس نظر جامعّية أو إجازة تقنّية LT. وهذا 
االختصاص يدّرس حالّيًا يف اجلامعة اللبنانية ويف جامعتني خاصتني. 
لالختصاص  اجلامعية  الدراسة  سنوات  اجلديد  القانون  ويساوي 
أّما تقين  اجلامعات.  تدريبّية يف كاّفة  بـ4 سنوات إضافة إىل سنة 
الطبيب  وصفات  وصرف  النّظارات  تصنيع  له  فيحق  البصريات 
بنفسه.  بالفحص  يقوم  أن  دون  من  النظر  قياس  يف  اجملاز  أو 
وبالتالي، حيصر القانون اجلديد فحوصات النظر باجملاز يف قياس 
الالصقة  والعدسات  النظارات  ومينع عرض  العيون.  وبطبيب  النظر 
وأجهزة اإلعاقة البصرّية وبيعها يف كافة املراكز الطبّية، من ضمنها 
عيادات األطباء والصيدليات، كما مينع بيعها »بالواسطة« يف املنازل 
الـ  مبحاّل  وحيصرها  االجتماعي!(،  التواصل  وسائل  على  )أو  مثاًل 

optique املرّخصة.
القانون الذي وصل اىل اللجان النيابية عام 2003 مل يقّر بعدما واجه 
اعرتاضات من بعض أطباء العيون الذين يعتقدون بأّن هذه املهن 

»ستخّسرهم زبائنهم«.
ويف انتظار »الرتياق« النيابي، أطلقت نقابة املهن البصرية أخريًا، 
بالتعاون مع وزارة الصحة، محلة »عيونك كنز انتبه ملا ختتار وتأكد 
من وجود الشعار«. والشعار املقصود هو الصق قانوني حيمل عبارة 
ــــ لبنان«، سيلصق ابتداًء  »موافق عليها من نقابة املهن البصرية 
مطلع الشهر املقبل على منتجات العدسات الالصقة وحماليلها اليت 
حازت موافقة وزارة الصحة، وذلك »حلماية بصر املواطنني وحتذيرهم 
املواطن  فذنب  »وإاّل  شّري،  وفق  والتزوير«،  الغش  دكاكني  من 

على جنبه«!
النّظارات الشمسية

يغيب التنظيم أيضًا عن بيع النظارات الشمسية. ينصح نقيب املهن 
البصرّية أمحد شّري بشراء هذا النوع من النظارات من مراكز مزاولة 
املهن البصرّية فقط، ال من حمال األلبسة أو حمال بيع أدوات الزينة. 
كما ينصح، يف حال شرائها من أي مكان آخر، بفحص زجاجاتها يف 

أّي من هذه املراكز.

أكد الكاتب واحمللل السياسي احملامي  جوزيف أبو فاضل  أن رئيس 
احلكومة املكلف  سعد احلريري  مل يقّدم أّي مسوّدة حكومية لرئيس 
اجلمهورية  ميشال عون  حتى اآلن، مشريًا إىل أّن الرئيس احلريري 

يسعى لبيع موقف العداء ل سوريا  إىل اململكة العربية السعودية.
ويف حديث إىل تلفزيون »OTV« ضمن برنامج »حوار اليوم« أداره 
اإلعالمي غربيال مراد، لفت أبو فاضل إىل أّن ولي العهد السعودي 
يريد  أن يشرتي مواقف، وهو ال  يريد  األمري حممد بن سلمان ال 
الرئيس احلريري، وليس راضيًا عن التسوية الرئاسية اليت مل يكن 
طرفًا فيها، مشّددًا على أّن السعودية ال تريد الرئيس احلريري أن 

ينجح.
واستغرب أبو فاضل عدم التقاط أّي صورة للرئيس احلريري مع 
امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز أو ولي العهد األمري حممد بن 
سلمان يف  عيد األضحى ، معتربًا أّن الرئيس احلريري مربك جدًا إزاء 

ذلك، وهو أجرى مفاوضات للحصول على صورة فقط.

رجل السعودية األول يف لبنان
اللبنانية   مسري  القوات  رئيس  حزب  إّن  القول  فاضل  أبو  وجّدد 
جعجع  بات هو رجل السعودية األول يف لبنان، ويليه رئيس احلزب 
التقدمي االشرتاكي النائب السابق  وليد جنبالط ، وليس الرئيس 

سعد احلريري.
وأعرب عن اعتقاده بأّن السعودية اليوم تسعى إىل ما كانت ختطط 
إىل  والذهاب  العهد  شّل  جلهة  احلريري،  الرئيس  احتجاز  عند  له 
كامل.  بشكل  تطيري  االقتصاد   إىل  يؤدي  ما  البلد،  يف  مشكل 
لبنان  رياض  النقدية اليت رمسها حاكم  مصرف  بالسياسة  وأشاد 

سالمة اليت أنقذت البلد، وحافظت على استقرار اللرية.
وشّدد أبو فاضل على أّن العهد مل يفشل، مشريًا إىل أّنه يكفي 
ما حققه هذا العهد من إجنازات خالل السنة ونصف السنة املاضية 
على الرغم من كل احلرتقات اليت اصطدم بها من كل حدب وصوب. 
وانتقد من وصفهم بالسارقني والفاسدين ال السياسيني، مناشدًا 
األمني العام ل حزب اهلل  السيد حسن نصر اهلل أن يتدخل إلنقاذ 

البلد وتفادي االنهيار الذي يذهب البلد إليه.

االنتصارات يجب أن ترتجـَم حكوميًا
وأكد أبو فاضل ردًا على سؤال، أّن ما حققه حزب اهلل من انتصارات 
الرئيس  أّن  إىل  وأشار  لبنان،  يف  ُيرتَجم  أن  جيب  املنطقة  يف 
ميشال عون رجل حكيم ويزن األمور مبيزان من ذهب وهو حريص 
على البلد، الفتًا إىل أّن هناك عدة خيارات يدرسها لتسريع تشكيل 

احلكومة.
ورأى أبو فاضل أن املعركة على احلصص يف احلكومة ألّن معظم 
ستحّضر  اليت  واحلكومة  رئاسية  حكومة  أّنها  يعتربون  األفرقاء 
ستستمّر  أنها  على  رهانات  هناك  أّن  باعتبار  املقبلة،  لالنتخابات 
أربع سنوات. واستغرب مثاًل مطالبة جنبالط باحتكار التمثيل الدرزي 
يف احلكومة، على الرغم من أّن حجمه النيابي اخنفض وعدد نوابه 

تقلص.
وأشار ردًا على سؤال، إىل أّن جنبالط ال يستطيع البقاء على موقفه 
املصّر على أن حيصل على احلصة الدرزية الكاملة يف احلكومة، رابطًا 
مواقفه بزيارته إىل اململكة العربية السعودية، مذّكرًا بتصويبه على 

العهد وقوله إنه فشل مباشرة بعد زيارة اململكة.

استبدال الحريري غري مطروح حاليًا
واعترب أبو فاضل أّن ال أحد يفّكر حاليًا ببديل عن الرئيس احلريري، 
مشّددًا على أّن هذا موضوع استبداله بشخصية أخرى غري مطروح 
حاليًا بالنسبة لرئيس اجلمهورية ميشال عون، ولكنه لفت إىل أّن 
مسؤولية  عن  متحدثًا  املنوال،  هذا  على  تبقى  أن  ال ميكن  األمور 
كبرية يف هذا اإلطار ملقاة على عاتق مجيع الشخصيات يف البلد، 
وحزب  بري ،  والرئيس  نبيه  عون،  ميشال  الرئيس  مقدمها  ويف 

اهلل.
هو  جنبالط  مفتاح  إّن  سؤال،  على  ردًا  القول  فاضل  أبو  وجّدد 
من  ثالثة  يطرح  جنبالط  أّن  إىل  مشريًا  بري،  نبيه  الرئيس  عند 
نوابه للتوزير هم  أكرم شهيب  و وائل أبو فاعور  و هادي أبو احلسن 
بدل  مسيحي  بتوزير  عليه  وسط  حل  لطرح  مسعى  عن  كاشفًا   ،
الدرزي الثالث، الفتًا إىل وجود كالم إىل إمكان أن يكون النائب  
نعمة طعمة  أو جنله، نظرًا النهماك األول باألعمال وعدم قدرته على 

التفرغ للعمل الوزاري.
وشّدد أبو فاضل على أّن الرئيس بري يستطيع تدوير الزوايا، وهو 
خمضرم يف هذا اجملال، خصوصًا مع النائب السابق وليد جنبالط، 

الفتًا إىل أّن األخري يريد ضمانات.

السعودية تقتل الحريري سياسيًا؟
وأكد أبو فاضل ردًا على سؤال آخر، أّن حكومة األكثرية غري واردة 
إىل  الوصول  حال  إليها يف  اللجوء  إمكان  إىل  أملح  لكنه  اليوم، 
اإلفالس، مشريًا إىل أّن الرئيس ميشال عون ال يريد حكومة أكثرية 

جوزيف أبو فاضل

السعودية تسعى اليوم إىل ما كانت ختطط له 
عند احتجاز احلريري

اآلن، وليس فقط رئيس  اجمللس النيابي  نبيه بري يرفضها.
أّن الرئيس عون يريد أن يعطي الرئيس  وشّدد أبو فاضل على 
احلريري مهلة حّث ال إسقاط لتأليف احلكومة، مشريًا إىل أّن الرئيس 
عون ال ميكن أن ُيسِقط الرئيس احلريري، وهو متمّسك بالتسوية 
الرئاسية، ولفت إىل أّن الرئيس احلريري ليس مغرمًا بعيون جعجع 
أو جنبالط، وهو يريد تنفيذ مصلحته، ملمحًا إىل إمكان أن يكون 

جمربًا أو يتعّرض لضغوط.
وحذر أبو فاضل من أّن احلريري ينتحر سياسيًا يف حال بقاء األمور 
على حاهلا، خصوصًا أّن عدم تشكيل احلكومة والذهاب إىل مشكل 
يف البلد ميكن أن يؤدي إىل إنهاء دوره، متسائاًل عّما إذا كانت 
بهاء  احلريري سياسيًا الستبداله بشقيقه  لقتل  السعودية تسعى 

وفق املخطط الذي كان مرسومًا خالل مرحلة احتجازه.

اتفاق الطائف مُنزَل؟
واعترب أبو فاضل أن املشكلة تكمن يف أّن اتفاق الطائف يف نظر 
بعض اجلهات منزل ومقّدس، وال جيوز املساس به، الفتًا إىل أّن 
كّل الصالحيات أصبحت مبوجب اتفاق الطائف عند رئيس احلكومة 
و جملس الوزراء  جمتمعًا، يف حني أّن صالحيات رئيس اجلمهورية 
منتقصة، حيث يقتصر دوره على ترؤس جلسات جملس الوزراء إذا 

حضرها مثاًل، من دون أن يكون له احلّق يف التصويت حتى.
اللبنانية مسري  القوات  حزب  رئيس  إّن  القول  فاضل  أبو  وجّدد 
جعجع مدعوم سعوديًا، الفتًا إىل أّن عالقته باخلليج ممتازة، مذّكرًا 
زاراه  اإلماراتي وغريهما  السعودي والسفري  باألعمال  القائم  بأّن 

لتهنئته بنتائج االنتخابات النيابية مباشرة بعد حصوهلا.
واعترب أبو فاضل ردًا على سؤال آخر، أّن رئيس تيار املردة  سليمان 
فرجنية  ال يزال موجودًا يف السباق لكن ليس بقوة رئيس  التيار 
الوطين احلر   جربان باسيل  ورئيس حزب القوات مسري جعجع، الفتًا 
إىل أنه ال ميكن أن يؤّمن الغطاء املسيحي لباقي الطوائف، وهو ال 

ميكن أن يكون على مثال الرئيس السابق  ميشال سليمان .

االنتصار واقع على األرض
ويف امللفات اإلقليمية، رّجح أبو فاضل حصول انسحابات إيرانية 
من سوريا، وكذلك قسم من  املقاومة  وحزب اهلل، لكن بالتنسيق 
املباشر بني األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل والرئيس 
السوري  اإليراني  االتفاق  أّن  على  مشّددًا  األسد ،  السوري  بشار 
كبري ومتني جدًا، مشريًا إىل أّن إيران ستشارك يف إعادة إعمار 

سوريا.
واعترب أبو فاضل أن زيارة وزير الدفاع اإليراني إىل سوريا جاءت 
لرتتيب األوضاع كما جيب، الفتًا إىل أّن االنتصار أصبح واقعًا على 
األرض، ومل يستبعد حصول ضربة أمريكية لسوريا، مشريًا إىل أّن 
كّل ما يهّمهم هو عدم السماح لسوريا بالعودة إىل موقعها ودورها 
اجلوهري يف املنطقة. وشّدد على أّن الروسي أصبح حريصًا على 

حزب اهلل كقوة قريبة منه.

أبواب سوريا مفتوحة لألوفياء
ونقل أبو فاضل عن القيادة السورية قوهلا إّن السوريني يستطيعون 
إعادة إعمار بلدهم وليسوا حباجة خلدمات اآلخرين، مشريًا إىل أّنهم 
أمام كل من كان وفيًا لسوريا للمساهمة يف  أبوابهم  سيفتحون 
إعادة اإلعمار، ولكن ليس أولئك الذين وقفوا ضّدها وعملوا على 

حماربتها.
ودعا أبو فاضل إىل فتح معرب نصيب إلنقاذ االقتصاد اللبناني ألن 
الرئيس عون.  الوحيد يف حال عدم فتحه كما قال  لبنان اخلاسر 
وردًا على سؤال عن إمكان تعاون السوريني مع لبنان واحلكومة 
ال  السوريني  أّن  إىل  أشار  احلريري،  الرئيس  برئاسة  اللبنانية 
يكرهون احلريري على الرغم من كل املواقف اليت يطلقها يف وجه 

سوريا.
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قـداس وجـناز األربـعني

األربـعني وجـناز  قـداس 
يـقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس األم الفاضـلة 

عميدة آل الدكان الفقيدة

 من بلدة عشاش - قـضاء زغرتا وذلك يـوم األحد املـوافق يف 16 أيلول 2018 الساعة 5،30 مساء يف كنـيسة مار شـربل 
بانـشبول. يف 

الكنيسة. جانب  اىل  التـعازي  تقـبل 
اسـرتاليا: يف  الداعون 

الـدكان،  وسـوزي  ونيـفني  مـرينا  حـفيداتها  الـدكان،  نـزيه  ابـنها  عـائلة  وعـائالتهم،  الـدكان  وجوزيف  وجان  بسـّام  أبناؤها 
فـيكتوريا. واليـة  يف  وشـلهوب  الـدكان  وآل  وعـائلتها  شـديد  نـديمة  عـمتها  ابـنة 

لـبنان: يف 
شـقيقها  عـائلة  الـدكان،  أمـني  زوجـة  وفـيوليت  وعـائلتها  الـخوري  يـوسف  زوجـة  سـهام  ابـنتاها  وعائـلته،  الـدكان  نـزيه  إبـنها 
أنـجيل  شقيقاتها  مقبل،  وليام  زوجة  وسعاد  الجعيتاني  يوسف  زوجة  نهاد  املرحومتني  شـقيقتيها  عائلتا  أنطوان،  املـرحوم 
الـدكان  قـبالن  املـرحوم  وعـائلة  وعـائلتاهما  ونجيب  نعيم  عـمها  إبنا  وعائلتها،  الـقناتي  طـنوس  املـرحوم  أرمـلة  ونـوال  وايـفلني 

شلـهوب. وداد  عـمها  ابـنة  املـرحومة  وعـائلة 
الكويت: يف 

وعـائلتها. الـدكان  يـوسف  زوجة  سـالم  إبنتها 
رومانوس،  الجعيتاني،  مـقبل،  سعد،  شلـهوب،  الخوري،  وهـبه،  يــمني،  الـشدياق،  الـشمالي،  الـدكان،  عائـالت  وعموم 

واملـهجر. الـوطن  يف  عـشاش  بلدة  أبـناء  وجـميع  داغر  الـقناتي،  شـديد،  بولـس،  موسـى،  فارس،  أبي  نيكوالس، 
لـنفسها الـراحة األبدية ولـكم من بـعدها طـول الـبقاء.                                                           الـدعوة عـامـّة

دالل فهـيم الـدكان )أم نـزيه(
الـدكان حـنا  فـريد  املـرحوم  أرمـلة 

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 
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اعــالن

Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 



Page 22صفحة 22     
كـتاباتالناشط

 حني انهار نظام طالبان يف أفغانستان يف نوفمرب عام 2001 
خارج  تقع  مناطق  يف  يتواجدون  كانوا  ممن  صحافيون  هرول 
سيطرة حركة طالبان اإلسالمية أو يف دولة اجلوار باكستان إىل 
معسكرات التدريب املقصوفة واملدمرة، اليت استطاع أن ُيَكوِّن 
فيها تنظيم القاعدة القوة الضاربة اليت قامت بتنفيذ هجمات 11 

سبتمرب.

رحلة صوب التشدد
عن تلك الفرتة وما أحاط بها من مالبسات، تطورات وخفايا على 
صعيد األحداث وتالحقها، صدر أخرًيا كتاب بعنوان »تسع أرواح: 
لكاتب  القاعدة«  داخل   6 آي  إم  جلهاز  جاسوس  كأبرز  فرتتي 
ُيدعى أمين دين. وقد ساعده باحث وصحايف مقيم يف أمريكا، 
يدعى بول كروكشانك. وكان لديهما فهم عميق للموضوع، مع 
امتالكهما القدرة على حتويل املادة اخلام ملذكرات أي جاسوس 
إىل شيء مستساغ للجمهور )مبساعدة كذلك من مراسل حمطة 

سي إن إن األمريكية احملنك تيم ليسرت(.
إىل  الربيطانية  »الغارديان«  صحيفة  اخلصوص  هذا  يف  لفتت 
أن الكتاب عمل على مستويات عدة، كقصة بشرية عن اإلميان، 
وكغوص  الفداء،  صور  من  صورة  وأخرًيا  الصدمة،  العنف، 
مستفيض يف العمق الداخلي لواحد من أسوأ التنظيمات اإلرهابية 
مسعة على مر العصور وكقصة قصرية عن التهديد الذي ال يزال 

يواجهه العامل إىل اآلن.
يف الكتاب، يسرد دين )وهو ليس بالضرورة امسه احلقيقي( 
السعودية، وكيف مت  العربية  سنوات حياته األوىل يف اململكة 
اقتياده إىل جمموعة تعنى بدراسة الدين، وتبدو بريئة يف ظاهرها، 

غري أنها أفرزت يف األخري عدًدا كبرًيا من املتشددين.

يف صف اإلسالم ضد الغرب
حتدث دين عن الفرتة اليت قضاها يف البوسنة حبلول عام 1994، 
كان  أنه  موضًحا  املراهقة،  وقتها يف سن  يزال  ال  كان  حيث 
وأنه  الكروات،  مع  جنب  إىل  جنًبا  ملتزمني  مسلمني  مع  يقاتل 
من  كثري  على  وكان شاهًدا  وتكراًرا،  مراًرا  القتال  غمار  خاض 

الفظاعات.
أكثر يف  االخنراط  التزامه  وعزز  دائم،  بشكل  فيه  ر  أثَّ ما  وهو 
الدفاع عن األمة اإلسالمية يف مواجهة العدوان احلاصل من الغرب 

وحلفائه احملليني يف العامل اإلسالمي.
ثم لفت إىل أنه سافر بعدها إىل أفغانستان، وإىل دارونتا، حيث 
كما  والبيولوجية،  الكيميائية  األسلحة  صنع  حماولة  يف  شارك 

انضم إىل القاعدة، وتقابل مع أسامة بن الدن نفسه.

تشكيك جبدوى اجلهاد
بعد مرور بعض الوقت، واشرتاك دين يف تصنيع قنابل الغاز 
)اليت مت اختبارها على مئات األرانب(، بدأت تنتابه بعض مشاعر 
القلق، خشية أن تستخدم تلك األسلحة ضد املدنيني، ما قاده 

إىل التشكيك أصال يف جدوى اجلهاد، وهل هو أمر مربر أم ال.
6 يف  آي  إم  جهاز  إىل  نقله  مت  ثم  البحرين،  ُاحُتِجز يف  أخرًيا 
بريطانيا، الذي استعان به كجاسوس لسنوات عدة، فأعاده مرة 
الصادمة  املفاجأة  كانت  ورمبا  ودارونتا.  أفغانستان  إىل  أخرى 
واملثرية اليت أبرزها ذلك الكتاب هو أن اململكة املتحدة كانت 
متتلك جاسوًسا مقرًبا من كبار قادة تنظيم القاعدة، ويعمل يف 

مثل هذا املكان احلساس.
وأكدت »الغارديان« يف األخري أن الطريقة اليت استعرض بها 
سواء قبل أحداث 11 سبتمرب أو بعدها –  دين حياته املزدوجة – 

جاءت لتقدم حملة رائعة عن واقع التجسس.

إىل  للعروج  تذكرة  يقطع  ؟ من مل  ؟أنتم  أنت  ؟  أنت  أين 
فضائها 

فليبق على األرض مع الكتب املكرورة والنظم املوحش .. 
موروثه  ،فليخلع  السماء  جتّليات  إىل  يفّر  أن  أراد  من  أّما 
األدبي وليتبعين لندخل إىل عواملها ونشهد القصائد طائرات 
ورقية يف مساء الّشعر وليحاول التقاط البياض عند حقول 
الّريح .. هناك فقط سيبحث عن أجنحة للمثول أمام جاللة 

شاعرة امسها عواطف بركات ..
ذات حالة سألتها ..كيف تكون الومضة مشسا فقالت ..

الباطن كالم اليفسر  بينما يف  بالكالم  هكذا عندما نقتصد 
وال حيد .. وأنا هنا أضع إجابتها أمام ومضتها/ يف عطلة 

األحلان
هل   .. ../وأتساءل  الكاسدة  واألصابع  الناي  ينقذ  من 
هناك من مساحة بياض تكفي لرصد هذا الباطن ؟ أم أن 
البياض هو العنوان األدق هلذه الومضة اليت حتيل إىل فضاء 
هذه  يف  كلمات  ثالث  ؟  الوجودية  األسئلة  من  الشعوري 
الومضة لو استبدلت بغريها ألصبحت بال شعاع .. اللحن .. 
الناي .. األصابع .. وهنا كان دور الشاعرة بربط الكلمات 
بأواصر وثيقة منحت الومضة اختالفها عن النمطية السائدة 
عن  نصوصها  كل  يف  بعيدة  فهي  النصوص  صياغة  يف 
تعتمد  ألنها  السطحية  بالزخارف  وإغراقها  املفردات  تفخيم 
لغة اإلثارة واملفاجأة والدهشة بكلمات مبسطة لبناء صورة 
شعرية غريبة كما يف هذه الومضة /كنا نعرب الليل بريق واحد 
وقد أمست الصحاري على احلواف .. غرقنا يف ملح احلناجر 
التكثيف ونسف كل املعايري اليت  / صور ثالث موغلة يف 
وضعها النقاد لقصيدة الومضة حني قالوا بعفوية الومضة 
وتلقائيتها  على شرط بناء قاعدة تفاعلية تآلفية يف معادلة 
واهلواجس  الروح  عفوية  طبعا  هنا  أقصد  وال   .. شعرية 
وصدق الشعور  لكن ما أشرت له هو أن هذه الومضة تقف 
فكل سطر  الشعري   املشهد  خلق  مذهلة يف  براعة  خلفها 
ومضة تؤدي دورها يف جعل النص هالة ضوئية ال تلفت 

لداللة عقلية منظمة 
البارد  العقل  على  يصعب  جمهولة  مبواقع  توحي  ولكنها 

دخوهلا..
تقول عواطف بركات ..

أنا متعبة وسعيدة
كشجرة تتقن الرقص يف العاصفة 

ومضاجعة الريح ..
هل أكون ساذجا وأتكلم عن ثنائية ضدية .. سعيدة ومتعبة 
كما حيلو لبعض الكتب النقديةبتقاسيم على وترين ضديني 

؟ ال ...
هي سعيدة فقط يف الرقص ويف حتدي الريح 

هي تعرف ما تقول وتعرف أن خلف سعادتها تعبا أجنز ماهي 
عليه من اسم فوق خط الشعر ..

واغتصاب  املثالية  انتهاك  ../الكتابة  قالت  أن  يكفيها 
املواربة .. وإال فهي سراب مدفوع الثمن / 

أعتقد أن هذه الومضة حسمت كل ما ميكن قوله عن الشعر 
..

عواطف بركات أقول دون ألقاب أصغر من امسك
اآلن أعود مع من رافقين إىل جمازك وقد تعلمنا كيف ينجو 

الشعر من خمططات جاهزة.

الصعود األول إىل 
جتليات شاعرة

محمد عامر األحمد  -سورية
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مذكرات استثنائية جلاسوس 
جنَّده »إم آي 6« داخل 

القاعدة
أشرف أبو جاللة  - ايالف

مل يكْن جياكومو جريوالمو كازانوفا)1724-1798( زير  نساء  فقط، وإمنا 
كان أيضا كاتبا مرموقا. تشهد على ذلك مذكراته اليت روى فيها مغامراته 
العجيبة مع النساء،  وأيضا التأمالت اليت وضع فيها أفكاره حول احلب، 

وحول احلياة مبختلف جوانبها.
وكان مولد كازانوفا يف مدينة فينيسيا الساحرة يف الثاني من أبريل-

تكاد  سعيدة  طفولة  عاش  أنه  إىل  أشار  مذكراته  ويف   .1724 نيسان 
تكون خالية من املنغصات. ومبساعدة جدته من األم اليت كانت ترعاه، 
تعرف مبكرا على أسرار عامل النساء، وبدأ يظهر اهتماما كبريا  بالسحر 

والتنجيم.
ويف جامعة« بادو«، وجد نفسه جُمربا على دراسة  احلقوق إرضاء لعائلته 
اليت كانت تريد أن يكون حماميا مشهورا وثريا. أما هو فقد كان يفّضل  
دراسة الطب . ويف مذكراته كتب فيما بعد يقول: »كنت أرغب يف دراسة 
الطب ألنين كنت أشعر أنها املهنة اليت تليق بي.، إاّل أن عائليت رفضت 
مساعي إذ أنها كانت تريد أن أدرس احلقوق اليت كنت أشعر جتاهها بنفور 
شديد. وكانت عائليت تزعم أنه لن يكون بإمكاني احلصول على الثروة 
إاّل إذا ما أصبحت حماميا، واألسوأ حماميا كهنوتيا نظرا المتالكي موهبة 
اخلطابة. ولو أن عائليت فكرت بشكل سليم لرتكتين أمارس مهنة الطب 

حيث الّدجل والشعوذة   شائعان  أكثر مما هما يف عامل احملاماة«.  
بعد احرازه  على شهادة الدكتورا عام 1742، شرع كازانوفا يف القيام 
جبوالت يف مجيع البلدان  األوروبية . وكانت كل املدن تفتنه وجتذبه. 
ويف كل واحدة منها كان يرغب يف أن يعيش  ُمغامرات احلب والعشق 
والعبث مع أمجل النساء، وأكثرهن شهرة  يف األوساط االجتماعية. كما 
كان يهتم بدراسة  العادات والتقاليد، والتعرف على كبار الشخصيات  
السياسية  والفكرية، وحضور احلفالت الفخمة يف قصور األمراء والنبالء 
. ويف القسطنطينية تعرف على ثقافات بلدان الشرق يف قصور اخللفاء 
العثمانيني. وبعد إقامة يف لندن، فّر هاربا بسبب كثرة الديون، ونزاع 
الدميقراطي  :«الفكر  يقول  مذكراته  كتب  خالله جبروح. ويف  أصيب  
مرتسخ  لدى الشعب الربيطاني أكثر مما هو مرتسخ لدى الشعب الفرنسي. 
إاّل أن قّوة  الّدستور جتربه على اخلضوع والطاعة.  أما فكر التمرد فهو 
موجود يف كل املدن الكبرية، والعمل احلكيم للحكومة هو ابقاؤه يف حالة 
مخود وسبات فإن استيقظ فإنه يتحّول  اىل سيل جارف لن يتمكن أحد 

من إيقافه والتحكم فيه«.
القبض  مّت   1755 عام  ويف  مرة.  من  أكثر  كازانوفا  أقام  باريس  ويف 

واقتيد إىل سجن »الرصاص« السيء السمعة.
وُمتحدثا عن جتربة السجن املريرة، كتب يقول :«اخلمسة عشرة شهرا اليت 
أمضيتها يف  سجن« الرصاص« وّفرت لي الوقت لكي أتعرف على كّل 
أمراض فكري. لكن كان من الضروري أن أمكث هناك فرتة أطول لكي 
أبتكر الوسائل والطرق الناجعة لعالجها«. وعن الفرنسيني، كتب يقول 
:«الفرنسيون يتباهون بأنهم حيبون ملكهم إاّل أنهم ال يكفون عن اظهار 
تقززهم واستيائهم منه.  واليوم أصبحت معرفتنا للفرنسيني أفضل من 
ذي قبل. واحلقيقة أن الفرنسيني هم دائما أنفسهم حبيث ال يتغريون 
أبدا. هذه األمة جعلت لكي تكون أمة عنيفة. وليس هناك شيء حقيقي 
عندها، وكل شيء خادع ومزيف. وهي شبيهة بباخرة يستهويها اإلحبار 
من ريح اىل ريح، والريح اليت تهب حبسب هواها هي دائما جيدة«. أما 

باريس فقد وصفها ب »مدينة اخلداع الذي حيقق اجلاه والثروة«. 
ويف روما عشق كازانوفا مارينشيا، وهي فتاة فائقة اجلمال  التقى بها 
بالصدفة يف »شارع ضيق خييم عليه الظالم والفقر«. وقد وصف مجاهلا 
قائال :«كان ملارينشيا بياض يربز للناظر إليه  لون وردي ال ميكن ألّي 
براغ،  كازانزفا يف  أقام  وقد  عليه«.  العثور  موهبته  كانت  مهما  رسام 
ويف فيينا، ويف اسبانيا. كما زار برلني حيث استقبل من قبل فريديريك 

الكبري. ويف موسكو  استقبلته امللكة كاترين. 
ومل يشرع كازانوفا يف كتابة مذكراته إاّل عند بلوغه سن الثامنة  والستني. 
وقد وجد يف الكتابة ما ساعده على مواجهة  أوجاع  الشيخوخة، وشبح 
املوت الوشيك. بل أنها أبعدت عنه هواجس  كان من احملتمل ان ترمي  

به يف  هاوية اجلنون.
ويف بداية مذكراته أشار كازانوفا اىل أنه لك يكتبها للشباب ألن الشباب 
حيب أن يعيش زمنه الهيا عابثا، وإمنا  ملن امتحنتهم التجارب، وعركتهم 
احلياة ،وتذوقوا  مرها وحالوتها. وهو يعتقد أن احلياة مجيلة رغم آالمها 
واوجاعها وحمنها. واملتعة احلقيقية هي تلك اليت تكون ُمقرتنة  باألمل 
. وعن النساء كتب يقول:« لقد أحببت  النساء جبنون. إاّل أنين خرّيت 
دائما حرييت عليهن. وعندنا اشعر أن حرييت باتت يف خطر بسببهن، أفر 

هاربا منهن«.

تـأمـالت كـازانـوفا
حسونة املصباحي  - ايالف
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إعــالنات

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

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 

يدعوكم حزب القوات اللبنانيـة

اسرتاليا  -  سيدنـي

للمشاركة يف القداس اإللهي الذي يقام عن انفس

شهداء املقاومة اللبنانية
وذلك نهار األحد الواقع يف 2018/09/09 الساعة   

4.00 بعد الظهر

يف كنيسـة مار شربــل
142 Highclere Ave. Punchbowl NSW 2196

الدعوة عامة

National 

Strata Management لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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ملــبورن

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

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

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 
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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 

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد
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Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 
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 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
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جــمال

التجميل و»سوشال 
ميديا«: وسواٌس مَرضي

ُأُذنا كلب أو أنف قّطة،  تيجان من الزهور، 
تطبيقات  متنحه  الذي  املرح  من  بعٌض  هي 
ملستخدميها.  »سنابتشات«  مثل  الصور 
التسلية  بهدف  الفالتر  تلك  تستخدم  قد 
يتجاوز  ال  مؤقتًا  تأثريها  ويظّل  فقط، 
التطبيقات جانٌب  لتلك  لكْن  الضحك،  حدود 
عدد  زيادة  مع  العقلية،  الصحة  على  داكٌن 
األشخاص الذين يسعون إىل القيام جبراحات 
جتميلية للحصول على مالمح تتطابق مع تلك 
اليت متنحها تطبيقات »سنابتشات« و«فايس 

تيون«.

صورة غري واقعية
تركيز تلك التطبيقات على املالمح اخلارجية 
بات ميّثل دورًا بارزًا يف تشكيل صورٍة غري 
واقعّية عّما جيب أن يكون عليه شكُل الشخص 
اخلارجي، لتتحّول تلك التعديالت اإللكرتونية 
التوّصل  الناس  يريد  مجالّية  معايري  إىل 
شرحته  ما  هذا  الواقع.  أرض  على  إليها 
الطبية  اجملّلة  مقاٍل يف  باحثني يف  جمموعة 
التجميلية«،  الوجه  جراحة  »جاما  األمريكية 
خطورِة  على  فيه  ركزوا  يومني،  قبل  ُنشر 
تلك التطبيقات اليت تدفع باألفراد إىل خلق 
صورٍة غري واقعّية عّما جيب أن تكون عليه 
مالمح الوجه، معتربين أن زيادة الطلب على 
باتت  الفالتر  بتلك  للتشّبه  جتميلية  جراحات 

موضًة خطريًة جدًا.
يف املاضي، كان الناس يبحثون عن التشّبه 
باملشاهري والقيام جبراحات جتميلية ملطابقة 
هؤالء،  يفرضها  اليت  العاّمة  اجلمال  معايري 
األنف، لكن يف  اعوجاٍج ما يف  أو لتصحيح 
عصر وسائل التواصل االجتماعي، باتت تلك 
املعايري أكثر خياليًة: وجٌه أحنف وأنف أضيق 
حتّول  هكذا  أكرب،  وشفتان  أوسع  وعينان 
تلك التطبيقات الوجه البشري لتمنحه شكاًل 
الواقع، وهو غالبًا شكٌل يكون  منفصاًل عن 

من املستحيل احلصول عليه يف احلقيقة.
وهو  اسم،  اجلديد  اهلوس  هلذا  بات 
مستوحى  االسم  ديسمورفيا«.  »سنابتشات 
التشوه  اضطراب  أو  دي«  دي  الـ«بي  من 
وهو   ،body dysmorphic disorder اجلسمي 
اضطراب وسواسي يعاني صاحبه من هوٍس 
ال  اليت  تلك  حتى  اجلسدية،  بعيوبه  زائد 
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تحوّلت التعديالت اإللكرتونية إىل معايري جماليّة يريد الناس التوصّل إليها )أ ف ب (

معّدو  يشرح  لكن،  لآلخرين.  ظاهرًة  تكون 
ديسفورميا«  »سنابتشات  أن  الدراسة  هذه 
أن  إاّل  عياديًا،  تشخيصها  ميكن  حالًة  ليس 
السعي للحصول على مالمح غري واقعية قد 
التشّوه  »اضطراب  حالة  تطوير  يف  يسهم 

اجلسمي«.

ليس جمّرد قلق...بل هوس
يوضح كاتبو الدراسة أّن هذا االضطراب ال 
يعين جمّرد قلٍق يف ما يتعّلق ببعض النواحي 
اجلسدية لشخٍص ما، بل هو هوٌس يؤّدي إىل 
لتغطية  متطّرفة  وسائل  إىل  الشخص  جلوء 
املفرطة  الرغبة  املفرتض.  »العيب«  هذا 
بالقيام جبراحات جتميلية هي مكّون أساسي 
هلذا املرض، لكن، وفق ما يوضح الباحثون، 
لديهم  من  أّن  حديثة  دراسات  أكدت  فقد 
اجلسمي  التشوه  باضطراب  لإلصابة  امليل 
أو من يعانون منه أصاًل، يلجأون أكثر إىل 
تغيري صورهم والتالعب بها عرب التطبيقات 
كذلك،  التواصل.  مواقع  على  نشرها  قبل 
للحصول  التواصل  مواقع  إىل  اللجوء  فإن 
على تأكيدات على جاذبية الشكل اخلارجي، 
تفكري  من  الشخص  معاناة  على  دلياًل  يعّد 
مفرط بصورته اخلارجية، ونظره إليها بطريقة 

مشّوهة.
يستخدمون  من  فإّن  املقال،  يتابع  أخريًا، 
كبرية،  بدرجٍة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
وخصوصًا أولئك الذين ينشطون يف حماولِة 
تقديم صورة معّينة عن أنفسهم، أو يفرطون 
عليها،  والتعليق  اآلخرين  صور  حتليل  يف 
يعانون بدرجٍة أعلى عدم الرضى عن الشكل 

اخلارجي.
»سنابتشات  يكون  قد  عام،  بشكٍل 
لكن  نسبيًا،  جديدًة  ظاهرًة  ديسمورفيا« 
وسائل التواصل االجتماعي وصور السيلفي 
الناس  خالهلا  من  ينظر  اليت  الطريقة  تغرّي 
األمريكية  »األكادميية  وفق  أنفسهم.  إىل 
للجراحات التجميلية«، فإّن 55 يف املئة من 
جّراحي التجميل أفادوا بأّنهم يقابلون مرضى 
بهدف  التجميلية،  اجلراحات  إىل  يسعون 
الظهور على حنو أفضل يف صورِة السيلفي، 
عام  املئة  يف   42 النسبة  تلك  كانت  فيما 

.2015

خلطة لرتطيب الشعر اجلاف 
من حرارة الصيف العالية

يعاني الشعر اجلاف مشاكل عديدة يف فصل 
الصيف، بسب ارتفاع درجة احلرارة والرطوبة، 
هلذا عليِك اعتماد عناية مضاعفة له باملاسكات 
حيتاجه،  الذي  الرتطيب  متنحه  اليت  الطبيعية، 

لشعر المع وصحي.

خلطة اللنب والعسل
- نصف كوب لنب كامل الدسم

- ملعقة كبرية عسل
قومي بتدفئة اللنب قليال، ثم ضعيه يف خباخة 
زجاجية، ورّشيه على شعرِك، حبيث يصل اللنب 
أو  أجزاء الشعر، ثم ضعي قّبعة الدش،  لكل 

لف رأسِك بقطعة من القماش أو منشفة.
اتركيه ملدة 20-30 دقيقة، ثم ُيشطف الشعر 
ويوضع عليه مّحام الكريم اخلاص بِك، مع ملعقة 

من العسل الصايف، ثم ُيشطف الشعر جّيًدا.

ملاذا هذا املاسك؟
سوف يعيد الكثري من الرطوبة مرة أخرى إىل 
بالدهون جلعل  مليء  فاحلليب  اجمُلهد،  شعرِك 
محض  إىل  باإلضافة   ، ومرًنا  ناعًما  شعرِك 

الالكتيك للمساعدة على
اليت  القدمية  امليتة  الشعر  خاليا  من  التخلص 
تراكمت على شعرِك وتسّببت يف كونها خشنة 

وغري حيوية.

يعين  ما   ، مرّطب طبيعي  هو  العسل  أّن  كما 
أنه جيذب وحيافظ على الرطوبة ويساعدك على 

التخلص من آثار احلرارة العالية.

ماسك األفوكادو
- مثرة األفوكادو

- 2/1 كوب حليب جوز اهلند
- ملعقة طعام زيت زيتون

- ملعقة كبرية من العسل اخلام )اختياري(
 ، اخلالط  ثم ضعيه يف   ، األفوكادو  اهرسي 
الزيت وحليب جوز اهلند ، وامزجيه  وأضيفي 

حتى يصبح اخلليط ناعًما.
ضعي هذا القناع على شعرِك ، وتأكدي من أنه 

يشّبع شعرِك ويداعب فروة رأسك.
من  بقطعة  رأسِك  لف  أو  الدش  قّبعة  ضعي 
القماش أو منشفة. اتركيه ملدة 20-30 دقيقة 

، ثم اشطفيه جيًدا.
الشعر  منظفات  بأحد  الشعر  ُيغسل  ذلك  بعد 

ا. الطبيعي وجيّفف طبيعيًّ

ملاذا هذا املاسك؟
ُيعترب األفوكادو مبثابة مرّطب طبيعي لشعرِك، 

إذ حيتوي على كوالجني طبيعي، بينما
يعمل زيت الزيتون على إصالح شعرِك التالف، 

ومينحِك العسل ملعاًنا وحيوية.
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فــن

السعيد  الفطر  عيد  أيام  ثاني  بريوت  شهدت 
وتكللت  الفنانني،  من  كبري  لعدد  حفالت  زمحة 
مجيعها بنجاح كبري، وكانت احلفلة األبرز للفنان 
أعياد  مهرجانات  افتتح  الذي  كفوري  وائل 
حيث  البحرية_البيال،  بريوت  واجهة  بريوت يف 
من  أتى  الذي  وائل  جبمهور  املدرجات  امتألت 
مع  وقتًا ممتعًا  ليقضي  اللبنانية  املناطق  كافة 

فنانه.
كما كان احلضور األبرز للفنانة إليسا اليت خطفت 
األضواء بأناقتها وضحكتها اليت مل تفارقها طوال 
احلفل، وكان واضحًا مدى سعادتها بوجودها يف 

حفل صديقها املقرب وائل.
اجلمهور بدأ يتوافد منذ الساعة السابعة إىل مكان 
احلفل، وصعد وائل املسرح عند الساعة التاسعة 
واجلديدة  القدمية  أغنياته  أبرز  وقدم  والنصف 
مثل »حكم القلب«، »عمري كلو«، »ما وعدتك 
بنجوم الليل«، »بدي ياك«، »يا ضلي يا روحي« 
وبعض املواويل اللبنانية املعروفة، حيث تفاعل 
اجلمهور  وكان  يوصف،  ال  بشكل  معه  احلضور 

يردد معظم أغانيه اليت حفظها عن ظهر قلب.
رحب وائل بكل املوجودين، وشكر الصحافة على 
املوجودين،  باملمثلني  ورحب  حلفله،  مواكبتها 
كما خّص بالرتحيب إليسا اليت وصفها بـ«حبيبة 
قلبه« وبالـ«ديفا إليسا«، ومتنى أن يلتقي دائمًا 

علي حاّلل - مجلة سيدتي

غفري  مجهور  بريوت:  أعياد  يف  كفوري  وائل 
مسرحه اىل  تصعد  وإليسا  شديد  وحر 
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جبمهوره بظروف أفضل.
حظ وائل هذه املرة عاكسه، اذ كانت درجات 
جلمهوره  وائل  فقال  جدا  مرتفعة  احلرارة 
»خبصوص احلّر الشديد! ما احلل«؟! وتوجه إىل 
أبي ياغي قائال  السيد أمني  إليسا  أعمال  مدير 
»مل يكن موجودًا يف العقد أن احلّر شديد هلذه 
الدرجة، رغم أن احلفل أقيم يف مكان مغلق على 
عكس السنوات السابقة وكانت الصالة مربدة، 

فاضطر وائل اىل تغيري مالبسه«.
وبعدها، توجهت إليسا إىل املسرح وأعطت وائل 

منديال ليمسح عرقه.
اجلمهور احلاضر مل يكتف مبا قدمه وائل، وكان 
يطالبه باملزيد، ما اضطر وائل إىل إعادة الغناء 
تالقي  اليت  املستحيل«  »الغرام  بأغنية  وختم 
صدى واسعًا بني الناس. كما فاجأ وائل احلضور 
بعرض فيديو أغنيته اجلديدة »كيفك يا وجعي« 

من أخراج حسن غدار.
املقاييس،  بكل  ناجحة  احلفلة  كانت  باختصار، 
دون وقوع أي خطأ تقين أو فين، وكان مرتاحًا 

لرؤيته اجلمهور يتفاعل معه.
التنظيم كان ممتازًا كالعادة لشركيت  يذكر أن 
»2u2c« و »starsystem«، ما جعل مهرجان أعياد 
اللبنانية  املهرجانات  عرش  على  يرتبع  بريوت 

رغم أن عمره ال يتجاوز السنوات القليلة.

الفنانة  ميالد  عيد  يوليو   24 اليوم  يوافق 
عامها  مشعة  تطفئ  اليت  شليب،  منة  املصرية 
العام  أنها من مواليد  السادس والثالثني، حيث 
عنها  املتداولة  األخبار  أغلب  أن  والالفت   ،1982
منة،  تكّذبها  ما  نادرًا  سري  زواج  شائعات  هي 
ولكن تتصّدى هلا والدتها الفنانة املعتزلة زيزي 

مصطفى.
أشهر شائعة زواج سري الحقت منة شليب ارتبطت 
أثناء  مّت  الزواج  أّن  وترّدد  يوسف  خالد  باملخرج 
تصوير فيلم »وجيا« ولكن املؤّكد حبسب تصرحيات 
زيزي مصطفى، أّن االرتباط بني الثنائي مل يتخّط 

مرحلة اخلطوبة.
املخرج  منة من  زواج  تكرارًا هي  األكثر  الشائعة 
زيزي  والدتها  أّن  إال  أيضًا،  سرًا  العدل  ماندو 
جمّرد  أّنها  مؤّكدة  تردد  ما  كل  نفت  مصطفى 

شائعات وأّن ابنتها لن تتزّوج دون علمها.
أمحد  النجم  من  زينة  الفنانة  زواج  إثبات  معركة 
عز طالت الكثري من النجمات باألذى، بعد انتشار 
بينهن  بهن سرًا، ومن  عز  أمحد  ارتباط  شائعات 
األمر  بنفي  والدتها  وبادرت  شليب،  منة  النجمة 
مجلة وتفصياًل مؤكدة أّن عز جمرد صديق وزميل 

البنتها وال توجد أّية عالقة عاطفية بينهما.
أغرب شائعة الزواج ربطت بني منة شليب وبني 
النجم  اليهود«  »حارة  زميلها يف بطولة مسلسل 
إياد نصار، وهي املرة الوحيدة اليت بادرت فيها 
منة بنفي الشائعة بنفسها، خاصة وأّن زوجة إياد 

من صديقاتها املقّربات.
بنجوم  تربطها  مل  سرا  منة شليب  زواج  شائعات 
إياد  من  الزواج  واكبت شائعة  الفن فقط، فقد 
برجل  سرًا  ارتباطها  حول  أخرى  شائعة  نصار، 

أعمال خليجي يقيم يف دبي، وأّنهما عقدا القران 
بالفعل وبانتظار جتهيز منزل الزوجية، وعّلقت منة 
على القّصة وقتها قائلة: شائعة احلب والزواج، 

أصبحت شائعة سنوية بالنسبة لي.
شائعات الزواج بقدر ما تسّببه من إزعاج، تبقى 
سهلة أمام شائعات املرض واملوت اليت الحقت 
صارم  غذائي  بنظام  التزامها  بسبب  شليب  منة 
وأكدت  الوزن،  من  الكثري  فقدانها  يف  تسبب 
وسافرت  خطري  مرض  من  تعاني  أّنها  الشائعات 
لتلقى العالج باخلارج، ومما ساهم برواج الشائعة 
إحدى املستشفيات  بالفعل داخل  منة ظهرت  أّن 

ولكن تبنّي أّنها كانت ترعى والدها املريض.
يذكر  اهتمام  دون  مّرت  السابقة  الشائعات  كل 
من منة شليب، ولكنها مطلع العام احلالي 2018 
فوجئت بانتشار شائعة تؤّكد أّنها رفضت العمل مع 
الفنان حممد رمضان يف مسلسل »نسر الصعيد« 
والنجم أمري كرارة يف فيلم »حرب كرموز«، وأّنها 
ضاعفت أجرها عن بطولة األفالم واملسلسالت بعد 
جناحها يف نيل عدة جوائز حملية وعربية وعاملية عن 
فيلم »نوارة«، وهو ما دفع منة إلصدار توضيح 
سريع أكدت فيه أّن أجرها كما هو مل يتغرّي، وأّنها 
ال ترفض العمل مع أحد من زمالء الوسط الفين، 
وأّن مسلسل »نسر الصعيد« مل يعرض عليها من 

األساس حتى ترفضه.

الفنانة  الحقت  شائعات   7 ميالدها:  يوم  يف 
سرية« »زجيات  أغلبها  شليب  منة 
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مــن هــنا وهــناك

الرياح تكشف بابا »قرشيا« يف الكعبة

كشفت الرياح القوية اليت ضربت احلرم املكي 
األحد/االثنني من االسبوع املاضي، واحًدا  ليل 
ثوبها  يغطيها  اليت  املشرَّفة  الكعبة  أسرار  من 
بفعل  طار  والذي  الشهري،  املذهب  األسود 
الرياح مظهًرا جدران بيت اهلل احلرام يف مشهد 
نادر. وظهر يف أحد جدران الكعبة املشرفة، بعد 
أن تطاير ثوبها األسود بفعل الرياح، باًبا هلا قد 
مت إغالقه بشكل دائم من خالل بناء جدار مكانه، 

لتبقى آثار ذلك الباب شاهدة عليه.
شاهدوا  ممن  كثري  انتباه  اآلثار،  تلك  ولفتت 
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املشرفة  للكعبة  الكثرية  والفيديوهات  الصور 
مبظهرها النادر من دون ستار، لتدور تساؤالت 
بدورهم  وليجدوا  الباب؛  قصة  حول  كثرية 
املشرفة  الكعبة  بتاريخ  مهتمني  لدى  إجابات 

واحلرم املكي.
يف  موجود  وهو  حجرا   18 من  الباب  ويتكون 
جهتها الغربية، وقد أغلقته قريش بعد السيل 

الكبري الذي حطم أجزاء من الكعبة.
الذهب،  من  مصنوع  فهو  احلالي  الباب  أما 

واستخدم فيه 280 كيلوغراما.

جانب  على  الضوء  قريبا،  يصدر  كتاب،  يلقي 
سري من حياة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

ويتوقع أن يثري ضجة كبرية.
»األصفاد  عنوان  محل  الذي  الكتاب،  ويتناول 
قصة  ترامب«  لنساء  السري  التاريخ  الذهبية: 
الثالث  وزوجاته  األمريكي  الرئيس  والدة  حياة 
عملن  اللواتي  واملوظفات  وبناته  وشقيقاته 

لديه.
يف  سيصدر  الذي  الكتاب،  سيتطرق  كما 
السادس عشر من أكتوبر املقبل عن منشورات 
»غاالري بوكس« ملؤلفته نينا بريلي، ألكثر من 
12 امرأة زعمن أنهن تعرضن للتحرش واإلساءة 
اجلنسية من قبل ترامب، وهو األمر الذي كان 
قد نفى حدوثه، وفقا ملا ذكرته وسائل إعالم 

أمريكية.
وتعترب املؤلفة، وهي مراسلة الشؤون السياسة 
أكثر  مؤلفي  من  األمريكية،  »نيوزويك«  جمللة 

الكتب مبيعا يف الواليات املتحدة.
وكان كتابها »هبة اجلمال القاتلة«، الذي يتناول 
حماكمة األمريكية أماندا نوكس، قد حظي بإشادة 
من صحيفة »نيويورك تاميز«، كما كان من بني 

الكتب األكثر مبيعا.
وقامت بريلي، كصحفية، بتغطية أحداث الربيع 
منطقة  األحداث يف  من  العديد  العربي، وغطت 

الشرق األوسط.
إيفانكا،  هما  ابنتان  لرتامب  أن  إىل  يشار 
زوجته  من  ابنته  وهي   ،1981 عام  املولودة 
الثانية  أما  زلنيكوفا،  إيفانا  التشيكية  العارضة 
فهي تيفاني، ولدت عام 1993، وهي ابنته من 

زوجته الثانية مارال مايبلز.
أما زوجته احلالية ميالنيا كناوس فهي الثالثة، 
وهي  األخرى،  أزياء سابقة هي  عارضة  وكانت 
عام  األمريكية  اجلنسية  ونالت  سلوفينية، 

.2006
وكان الرئيس األمريكي تعرض لصفعة قوية بعد 
أن شهد حماميه السابق مايكل كوهني، الثالثاء، 
بأنه رتب »بناء على توجيه ترامب« لدفع مبالغ 
يف  الرئاسة  انتخابات  قبل  املال،  من  ضخمة 
دانيالز  ستورمي  اإلباحية  األفالم  ملمثلة   2016
وجنمة جملة بالي بوي السابقة كارين مكدوغال.

وقالت االثنتان إنهما كانتا على عالقة برتامب، 
رغم أن الرئيس نفى ذلك.

التاريخ السري لنساء ترامب

كارين  النمساوية  اخلارجية  وزيرة  رفضت 
وجهت  اليت  احلادة  االنتقادات  كنايسل 
هلا، بسبب احننائها بشدة للرئيس الروسي 
األسبوع  زفافها  خالل  بوتن،  فالدميري 
إشارة  »مل تكن  اللفتة  إن  املاضي، وقالت 

إىل اخلضوع«.
هيئة  راديو  مع  مقابلة  يف  كنايسل  وقالت 
اإلذاعة النمساوية، السبت: »مت تفسري ذلك 
على أنه تصرف يدل على اخلضوع. لكن من 

يعرفونين يعلمون أنين ال أخضع ألحد«.
وأضافت الوزيرة أن »مثل تلك االحنناءة حتية 

الرئيس  وأن  الرقصة«،  نهاية  يف  تقليدية 
الروسي احننى هلا أوال.

االنتقادات  من  لعاصفة  كنايسل  وتعرضت 
بعض  ووصف  لبوتن،  بشدة  احننت  أن  بعد 
إنها  وقالوا  بـ«الساذجة«،  اللفتة  احملللني 

»ستضر بسمعة النمسا«.
وعني حزب احلرية اليميين املتطرف، الذي أبرم 
اتفاق تعاون مع حزب روسيا املتحدة الذي 
وزيرة  عاما(   53( كنايسل  بوتن،  له  ينتمي 
للخارجية، علما أنها خبرية يف شؤون الشرق 

األوسط وليس هلا انتماءات سياسية.

»عروس النمسا« تدافع عن نفسها



Page 29صفحة 29     

ثــقافة
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املدارس الذكية تقلب اإلصالح 
التعليمي رأًسا على عقب

تعليمية  حلاالت  تفصيل  يف 
أندريا  تقدم  عدة،  وتربوية 
حروب  »بعد  كتابها  يف  غابور 
املدارس  تقلب  كيف  التعليم: 
رأًسا  اإلصالح  أعمال  الذكية 
للقطاع  منمنة  لوحة  عقب«  على 
الرتبوي األمريكي، وكيف ميكن 
التعليم العام أن يؤّمن للشباب 

األمريكي تعليًما عالي اجلودة.
عام  يف  بريوت:  من  إيالف 
على  تايم  جملة  أثنت   ،2009
وهو   ،School of One برنامج 
اإلنرتنت  على  رياضيات  برنامج 
مدارس  ثالث  يف  جتريبه  مت 

حيتاجه األطفال، كان خيًطا ميّر عرب القانون الداعي 
 )No Child Left Behind( إىل عدم إهمال أي طالب
الذي أّيده احلزبان يف عام 2001، وسباق إدارة 
الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما إىل القمة 
واملعايري األساسية املشرتكة اليت بادرت الدولة 
ميثاق  على  القائم  احلالي  األعمال  وجدول  بها، 

وزير الرتبية والتعليم بيتسي ديفوس.

حروب التعليم
أصبحت »املساءلة« مرادفة لالختبارات القياسية، 
فأصبحت االختبارات مبثابة قوة هائلة حتقق أرباًحا 

كبرية لعمالقة النشر التجاري مثل بريسون.
معنويات  إضعاف  إىل  التعليم  حروب  أدت 
17 يف املئة منهم  أكثر من  إن  األساتذة، حيث 
تركوا التدريس خالل السنوات اخلمس األوىل. ال 
أحد يعتقد أن التدريس لالختبار هو أسلوب تربوي 
تكون  عندما  األخرى  اخليارات  هي  ما  لكن  جيد، 
ورواتب  املستقبلية  التعليمية  الطالب  خيارات 
املدارس  ومصري  املعّلمني،  واستبقاء  املعلمني 
اختبارات  نتائج  يعتمد على  الواليات،  يف بعض 

الطالب؟. 
على الرغم من التفاصيل الدقيقة للغاية يف بعض 
األحيان، فإن غابور توّثق أوجه القصور املؤسسي 
يف  املؤسفة  االنعطافات  تصف  وهي  لإلصالح. 
سياسات مدينة نيويورك املهووسة باالختبارات، 
كانت  اليت  العامة،  ميشيغان  مدارس  وتقويض 
يف يوم من األيام ممتازة )مدفوعة جزئًيا بالضغط 
املستمر من عائلة ديفوس(، وفشل نيو أورلينز 
إعصار  بعد  مدارسها  تشكيل  إعادة  يف  املفجع 
جتاوزوا  البيضاء  البشرة  فأصحاب  كاترينا. 
السوداء  البشرة  أصحاب  من  املؤلف  اجملتمع، 
بغالبيته، داعني فاعلي اخلري واحلكومة الفيدرالية 
إىل إعادة بناء املدارس العامة باالستناد إىل نظام 
مستقل يف مجيع أحناء املدينة. بعد 12 سنة، فشل 

أكثر من ثلث املدارس املستقلة هناك. 
غابور  قصة  هي  القامتة  احلقائق  هذه  ليست 
الكاملة. وهي تبذل قصارى جهدها لتسليط الضوء 
على املناطق التعليمية املتنوعة اليت جنحت، من 
خالل تنفيذ مباشر أو غري مباشر لفلسفة »إدارة 
موضوع  وهو  دمينغ،  بإدواردز  اخلاصة  اجلودة« 

أحد كتبها السابقة.
التعاوني  التصاعدي  دمينغ  نهج  غابور  ترى 
يف  نيويورك،  يف  التقدمية  املدرسة  حركة  يف 
منطقة  ويف  الصناعة،  بعد  ما  ماساتشوستس 
مبثابة  تكساس،  وسط  يف  الكبرية  ليندر 
أحناء  مجيع  يف  املعلمون  يقودها  ملهمة  جتارب 
وصوت  اجملتمعية  املشاركة  أساس  على  البالد 
املعلم والتطوير املهين والرتبية اليت تركز على 

الطالب.
البالد  أطفال  من  املئة  يف   85 من  أكثر  يرتاد 
اخلصخصة  من  عقوًدا  لكن  العامة،  املدارس 
»بعد  كتاب  يساعدنا  العام.  بالتعليم  أضّرت 
حروب التعليم« على رؤية طريقة أفضل للمضي 

قدًما.

ابتسام الحلبي - ايالف

كل شيء حولنا قابل لالنهيار 
واالنقراض... بال مقاومة

ارتفع  عندما  االنهيار  مرحلة  اجملتمعات  بدأت 
مسبوق  غري  مبعدل  األرضّية  الكرة  سكان  عدد 
 7.2 إىل   1915 عام  مليار يف  مليار ونصف  من 
مليار يف عام 2015، وال يزال مستمًرا، ويشهد 
العامل انقراًضا للكائنات احليوانية والنباتية على 

حد سواء.

إيالف: يف نهاية ستينات القرن املاضي شرحت 
فعل  ردود  كوبلر  إليزابيث  النفسية  الطبيبة 
عزيز  شخص  وفاة  نبأ  يتلقى  عندما  اإلنسان 
يقول  حيث  التصديق،  بعدم  األمر  فيبدأ  عليه، 
سامع اخلرب إنه حتدث مع ذلك الشخص صباح 
اليوم نفسه أو إنه التقاه قبل أسبوع، وكان يف 

حال جيدة.

شعور  يف  املتمثلة  الثانية  املرحلة  تأتي  ثم 
ما  حدوث  عن سبب  تساؤل  بالغضب، يصحبه 
حيدث، وبعدها تبدأ عملية املساومة مع الواقع، 
وحماولة املراوغة، ثم تبدأ مرحلة تعاسة وحزن 
التقبل  شديدين، فتأتي املرحلة األخرية، وهي 

الكامل والرضوخ لألمر الواقع.

بكآبة  املصاب  الشخص  يتوقف  أخرى  جهة  من 
جيد  وال  وتغيرياتها،  احلياة  تقبل  عن  شديدة 
واالستمرار  للتكّيف  كافية  طاقة  نفسه  يف 
اصطدام  من  ذلك  ينجم  ما  وعادة  للتطور.  أو 

األحالم بالواقع املر احلقيقي.

مجوع ال أفراد
الفكرة  خمتصر  بشكل  يشرحان  املثاالن  هذان 
إيصاهلا  ووزينيتزا  جوليان  الكاتب  اليت حياول 
يف كتاب حيمل عنوان »هلذه األسباب سينهار 
كل شيء«، لكنه يستخدمها لشرح حال شعوب 
وجمتمعات كاملة أو باألحرى لشرح حال سكان 
الكرة األرضّية الذين يتابعون احتضار جمتمعاتهم 
يف  أنفسهم  جيدون  ولكنهم  حياتهم،  وأمناط 
التغيري، بل ورمبا  حالة مجود وعدم قدرة على 
يكونون أيًضا يف حالة تغييب وقلة إدراك، قد 
رأيه.  قروًنا، حسب  حتى  ورمبا  عقوًدا،  تستمر 
ثم يصل الكاتب إىل حد التساؤل عّما إذا كانت 
احلضارات السابقة لزمننا قد قامت وسقطت من 

دون إدراك ملا جيري حوهلا.  

عجز ونهاية
فيها  تعيش  اليت  العجز  حالة  أن  الكاتب  يرى 
مجوع الكرة األرضّية نامجة من دفق املعلومات 
كثري  يف  متناقضة  ملعلومات  احلامل  املستمر 
من األحيان تسيطر عليها اإلعالنات الداعية إىل 
استهالك هذا املنتج أو ذاك أو أخبار تركز على 
قضايا صغرية وجانبية جًدا هدفها صرف أنظار 

اجلموع عن الواقع احلقيقي.

يعتقد ووزنيتزا أن أسلوب حياتنا احلالي ال بد 
أن يصل إىل نهايته احلتمية، ليس يف غضون 
مائة عام، كما يظن بعض املتخصصني، بل يف 
غضون عقد واحد، ورمبا يف عام 2030، كما تشري 
الكاتب،  إليها  إىل ذلك دراسات علمية استند 
باسم  املعروف  النمو«  »حدود  كتاب  ومنها 
والذي   ،1972 عام  الصادر يف  ميدوس  تقرير 
يرى أن االجتاهات احلالية العالية للنمو السكاني 
األفواه  ملليارات  الالزم  الغذاء  إنتاج  وتناقص 
اجلائعة وتلوث البيئة ونضوب املوارد الطبيعية، 
يف  نهايتها  إىل  النمو  مبعدالت  ستصل  كلها 
غضون مائة عام. ومّسي هذا التقرير بـ«تقرير 

نادي روما«.

انقراض
يرى الكاتب أن مرحلة االنهيار بدأت قبل زمن، 
إذ ارتفع عدد سكان الكرة األرضّية مبعدل غري 
 1915 عام  مليار يف  ونصف  مليار  من  مسبوق 

إىل 7.2 مليار يف عام 2015، وال يزال االرتفاع 
مستمًرا.

وتشهد الكرة األرضّية انقراًضا للكائنات احليوانية 
السادسة يف  وللمرة  حد سواء،  على  والنباتية 
باختفاء نصف  توقعات  الكوكب. وهناك  تاريخ 
احليوانات يف غضون أربعني عاًما، ثم انقراض 
 30 غضون  يف  أوروبا  يف  احلشرات  من   75%
تشارك  الصغرية  الكائنات  هذه  أن  رغم  عاًما، 
يف تلقيح %80 من األشجار املثمرة واملزروعات 

والفواكه واخلضر اليت نستهلكها.

احليتان  أنواع  من   90% انقراض  أيًضا  سنشهد 
أنواع  وكل  املائية  والعوالق  القرش  وأمساك 
اصطياد  لعمليات  تتعّرض  اليت  البحرية  األحياء 
جائرة، وحيدث كثرًيا أن بعضها يعاد إىل املاء، 
وهو نصف ميت، لكونه غري صاحل لالستهالك 
تقريًبا  كامل  اختفاء  سيحدث  ثم  البشري. 
للحيوانات البحرية الوحشية يف غضون 25 عاًما، 

إن كّنا متفائلني.

اختناق ونضوب
تدرجيي  الختناق  احمليطات  تعّرض  املتوقع  من 
احلموضة  نسبة  وارتفاع  اجلائر  الصيد  بسبب 
ودرجات احلرارة ونسبة التلوث ومناسيب املياه. 
واملالحظ أن مياه احمليطات مل تعد قادرة على 
وإنتاج  الكربون  أوكسيد  ثاني  كميات  موازنة 
مصدر  أنها  املعتقد  من  أنه  علًما  األوكسجني، 

%50 من كميات األوكسجني يف العامل.

ورغم كل ما يقال من كالم منمق عن مصادر 
بديلة للطاقة ال يزال العامل يعتمد على مصادر 
أن  خرباء  ويرى   .92% بنسبة  األحفوري  الوقود 
أوج عظمة استغالل النفط كان يف 2006 و2010، 
فيما ال متثل ما ُتدعى بالطاقة املتجددة أكثر من 
%1، وهي جمرد عكاز يتكئ به السياسيون يف 
االنتخابات، ألنها ال تغطي كّلف إنتاجها وكلف ما 
تستهلكه من معادن وطاقة يف مرحليت اإلنشاء 
والصيانة. أما الطاقة النووية فخطرة، وتسبب 
التلوث، فيما ال ميكن تدوير املعادن النادرة إال 
دول  يف  األكرب  االحتياطي  ويوجد   ،1% بنسبة 
لديها صراعات مع الغرب، مثل الصني وكوريا 

الشمالية.

األراضي الزراعية
خيصص ما يقارب من %60 من األراضي الزراعية 
إلنتاج علف احليوان وتربية املواشي، وعادة ما 
تنتج هذه املساحات كميات كبرية من الغازات 
املاء  من  هائلة  كميات  وتستهلك  الدفيئة، 
ومن مصادر الطاقة. وحالًيا جيري القضاء على 
%85 من غابات األمازون، اليت تعترب رئة الكرة 

األرضّية لتوفري أراض إلنتاج علف حيواني.

أما عن ارتفاع درجات احلرارة، فحدث وال حرج، 
فرغم اخلطابات والوعود واالتفاقات الدولية، من 
املتوقع أن يكون االرتفاع خبمس درجات مئوية، 
وارتفاع  الثلوج  ذوبان  إىل  سيؤدي  ما  وهو 
مناسيب املياه وفقدان أراضي ستلتهمها البحار 
توترات  وخلق  املاليني  وتشريد  واحمليطات 
تضاف  جيوسياسي.  استقرار  وعدم  وصراعات 
وعدم  ودميوغرافية  بيئية  أزمات  ذلك  كل  إىل 

استقرار مالي واقتصادي.

باملختصر املفيد، بلغ السيل الزبى، وما عادت 
املرحلة  هذه  ألن  الوقاية،  مرحلة  يف  األوضاع 
احلقيقي،  املرض  مرحلة  ودخلنا  متاًما،  انتهت 
كان  إن  هذا  عالج،  إعطاء  سيتطلب  ما  وهو 
خلق  الذي  النظام  كان  وإن  حًقا،  عالج  هناك 
هذه املشاكل كلها قادًرا على إجياد حل، وراغًبا 

يف تطبيقه بالفعل.

ميسون أبو الحب - ايالف

حكومية يف مدينة نيويورك، واعتربته من أفضل 
50 ابتكاًرا يف العام.

برنامج إصالحي
كان برنامج School of One يوّلد كّل يوم »قوائم 
تشغيل« فردية للطالب الذين كانوا خيتارون بعد 
ذلك »منط« التعّلم الذي يرغبون فيه؛ أي تعليم 
على شكل برجميات، أو مع أستاذ افرتاضي، أو 

أستاذ حقيقي. 
بفرز  أخرى  خوارزمية  قامت  الربنامج،  هذا  يف 
مع  لتتوافق  وجداوهلم  املعلمني  اختصاصات 
احتياجات الطالب. وقال أحد املعلمني املخضرمني 
مندهًشا: »إنه يوّلد الدروس واالختبارات، ويضع 
حيفظ  إنه  كما  االختبارات«،  على  العالمات 
على  نقرات  ببضع  وبالتالي،  أيًضا،  الرواتب 
يقول  )كما  باألساتذة«  متأثر  »غري  هو  الفأرة، 

خرباء السياسات العامة(.
على الرغم من أن برنامج School of One مل حيقق 
سوى حتسينات متواضعة يف عالمات الطالب يف 
الرياضيات، ومل يتّم اعتماده إال يف عدد قليل 
املقررة(،  اخلمسني  )غري  نيويورك  مدارس  من 
فهو مبثابة مثال بارز لنمط رمسته مدّرسة بلومربغ 
يف  باروخ  كلية  يف  االقتصادية  الصحافة  يف 
»بعد حروب  غابور، يف كتابها  أندريا  نيويورك، 
أعمال  الذكية  املدارس  تقلب  كيف  التعليم: 
 After the Education  »اإلصالح رأًسا على عقب
 Wars: How Smart Schools Upend the Business
of Reform )مكون من 373 صفحة، منشورات ذا 

نيو برس، 28 دوالًرا(.

أمة يف خطر!
على مدى أكثر من ثالثة عقود، قامت جمموعة من 
التعليم،  تكنولوجيا  ومبادري  اخلريية،  الشركات 
من  نوع  بقيادة  العام،  التعليم  وبريوقراطيي 
اإلصالح املدرسي، الذي يتمّيز مببالغته يف تقييم 
من  وختفيضه  املعيارية  واالختبارات  التكنولوجيا 

قيمة املعلمني واجملتمعات.
هذا االجتاه ميكن إرجاعه إىل تقرير مبالغ فيه حيمل 
الوطنية  اللجنة  أصدرته  خطر«،  »أّمة يف  عنوان 
للتميز يف التعليم التابعة للرئيس رونالد ريغان 
الياباني  االقتصاد  خلفية  على   .1983 عام  يف 
ريغان  الرئيس  ازدراء  مع  ومتاشًيا  املتصاعد، 
تقرير  ألقى  املعلمني(،  )ونقابات  العام  للتعليم 
»أمة يف خطر« اللوم على املدارس غري الفعالة 
من  املتصاعدة  املوجة  موضوع  يف  أمريكا  يف 
من  قلل  الذي  املتوسط  أو  العادي  املستوى 
أهمية الدور العاملي ألمريكا يف عامل التكنولوجيا 

احلديثة اجلديد.
العام  التعليم  على  تركيزهم  القرار  صّناع  حّول 
أمر  وهو  القومي،  باألمن  تتعلق  مسألة  باعتباره 
مهم للغاية )ورمبا يكون مرحًبا جًدا( ليعهدوا به إىل 
املعّلمني. املفهوم القائل إّن القرارات املتدرجة 
السياسيون،  يتخذها  اليت  أسفل  إىل  أعلى  من 
ما  حتدد  أن  ينبغي  اليت  هي  األساتذة،  وليس 
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صـحة وغـذاء
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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 وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

محية مثالية تنقص الوزن 
وتطيل العمر

النظام  أن  تغذية  وخرباء  أمريكيون  أطباء  أكد 
هي  الكيتونية  احلمية  أو  الكيتوني  الغذائي 
واحلفاظ  بسرعة  الوزن  إلنقاص  املثلى  الطريقة 

على صحة اجلسم.

ونشرت جملة »Business Insider«، أن اخلرباء 
عالي  غذائي  )نظام  الكيتونية  احلمية  أن  أكدوا 
الدهون معتدل الربوتني منخفض الكربوهيدرات(، 
هي من أفضل الطرق فعالية ملكافحة الشيخوخة، 
وحتافظ  العظام  صحة  تعزيز  على  تساعد  ألنها 
على الدماغ يف حالة تأهب قصوى ملواجهة شتى 

املسائل يف احلياة.

غذاء  الرجال![  خصوبة  يعزز  شائع  يومي  ]غذاء 
يومي شائع يعزز خصوبة الرجال!

عن  االمتناع  الكيتونية:  احلمية  قواعد  أهم  ومن 
الزيتون  بزيت  الطهي  الثالث،  الوجبات  نظام 
على  حتتوي  اليت  املنتجات  استهالك  وختفيض 
األطعمة  تناول  الربوتينات،  من  كبرية  نسبة 
حتتوي  اليت  األطعمة  استهالك  وتقليل  الدهنية 

على الكربوهيدرات.

وأكد اخلرباء أن احلمية الكيتونية حتسن عمل مجيع 
إىل  اهلضم  عملية  من  للجسم  الداخلية  األعضاء 

نشاط القلب واألوعية الدموية.
احتماالت  تقليل  على  احلمية  تساعد  وكذلك، 
مرض  مثل  اخلطرية  الدماغ  بأمراض  اإلصابة 

ألزهامير وخرف الشيخوخة.

خيتلط األمر كثريا على من يريد البدء يف نظام 
احلديث  كثرة  من  الرغم  فعلى  غذائية،  محية 
أن  إال  الصحية،  األغذية  عن  املعلومات  وانتشار 
ذلك تسبب يف انتشار أيضا الكثري من املعلومات 
املغلوطة، وبالتالي أفكار مزيفة عما هو صحي أو 

غري صحي من األطعمة املختلفة.

عرض موقع collegecandy األمريكي، قائمة بأنواع 
ومناسبة  صحية  أنها  عنها  انتشر  األطعمة  من 
أن  األمر  حقيقة  لكن  الغذائية،  احلميات  ملتبعي 
له أضرار خفية،  اإلكثار منها  أو  االعتماد عليها 

ونعرض تلك األطعمة فيما يلي.
1- العصائر والشاي

قد يؤدي االعتماد على الشاي األخضر والعصائر 
حال  يف  لكن  الوزن،  يف  مؤقت  اخنفاض  إىل 
ذلك  فإن  طبيعي  بشكل  الطعام  لتناول  العودة 
سيؤدي إىل اكتساب هذا الوزن كله مرة أخرى، 
بسبب احلاجة الشديدة إىل السعرات احلرارية، ما 
يؤدي إىل خفض معدل األيض ما يزيد الشعور 

باجلوع.
ألواح  بار(بعض  )بروتني  الربوتني  ألواح   -2
عندما  جيدة  خفيفة  وجبات  تكون  قد  الربوتني 
معظمها  أن  إال  املنزل،  خارج  جوالت  يف  تكون 
ليس جيدا، فالعديد منها تكون ممتلئة بالسكر، 
لذا ينصح باالطالع على مكونات املنتج قبل تناوله 

للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.
3- الوجبات اخلفيفة ذات الـ100 سعرة حرارية

السعرات  اخنفضت  طاملا  أنه  الكثريون  يظن 
لكن  صحية،  كونها  يعين  فهذا  للوجبة  احلرارية 
ذلك غري صحيح، فبدال من تناول وجبة خمبوزات 
حتتوي على 100 سعرة حرارية يفضل أن تتناول 
أو  فواكه  صورة  يف  احلرارية  السعرات  نفس 
شعورا  ستمنحك  اليت  مكسرات  أو  خضروات 

بالشبع لفرتة أطول.

4- األطعمة اخلالية من الغلوتني
مبنع  عاما  حكما  الغذائية  احلميات  متبعي  يطلق 
على  حتتوي  اليت  األطعمة  تناول  من  أنفسهم 
تسهم  أنها  يعتقدون  إذ  متام،  بشكل  الغلوتني 
يف اكتساب الوزن، وهذا غري صحيح، فالغلوتني 
الواجب جتنبه فقط هو ذلك الذي حتتويه األطعمة 
إىل جتنب مجيع  حاجة  فال  ذلك  وعلى  املصنعة، 

اخلبز واملعجنات.

5- األطعمة اخلالية من الدهون
غري صحيح أن يعتمد اإلنسان فقط على األطعمة 
هو  فقط  املطلوب  أن  بل  الدهون،  من  اخلالية 
اجلسم  إىل  الداخلة  الدهون  نسبة  يف  االعتدال 

5 أطعمة »صحية«... لكن ال تتناوهلا

عدة  وهناك  متاما،  الدهون  من  احلرمان  وليس 
أطعمة حتتوي على الدهون الصحية مثل البيض 

واألفوكادو واألجبان.

اليت  ما األضرار  الصحة حول  اخبار  آخر  ورد يف 
وراد  ما  حسب  للصحة؟  األخضر  الشاي  يسببها 
العربية  والصحية  الطبية  االخبار  مصادر  من 

والعاملية.
يعرف عن الشاي األخضر تأثريه الذي يساعد يف 
ختفيض الوزن وحتسني الذاكرة وختفيض ضغط 

الدم، ولكنه يسبب أحيانا أضرارا جانبية.

عنصر  نقص  يسبب  أن  األخضر  للشاي  وميكن 
احلديد يف اجلسم أو فقر الدم. فوفقا لباحثني من 
تايوان، حيتوي مشروب الشاي األخضر على مركب 
 Epigallocatechin باسم  املعروف  البوليفينول 
إنزيم  ويكبح  التهابات  يسبب  الذي   gallate

امليلوبريوكسيديز.

اليت  التانينات  على  األخضر  الشاي  حيتوي  كما 
متنع امتصاص احلديد املوجود يف املواد الغذائية. 
قد  بنسلفانيا،  جامعة  من  علماء  إىل  واستنادا 
تسبب مضادات األكسدة البوليفينولية املوجودة 
امتصاص  عملية  يف  خلال  األخضر  الشاي  يف 

احلديد.

ويضيف اخلرباء أن تناول مشروب الشاي األخضر 
يف وقت متأخر قد يسبب األرق، ألنه حيتوي على 
كافيني. كما أنه يسبب اضطراب ضربات القلب 
اإلفراط  بأن  تفيد  معطيات  وهناك  اخلفقان.  أو 

يف تناول الشاي األخضر يسبب التقيؤ.

وتشري معطيات أخرى إىل أن الشاي األخضر قد 
يكون سببا يف اإلسهال. فبحسب املكتبة الطبية 
الوطنية األمريكية، فإن مادة الكافيني املوجودة 
بتناول  ينصح  ال  لذلك  اإلسهال،  تسبب  فيه 
املعدة  تكون  عندما  األخضر  الشاي  مشروب 

فارغة.
وأخريا، يسبب الشاي األخضر حرقة املعدة، وذلك 
ألنه بطبيعته حامضي، لذلك فهو يسبب رد فعل 
حامضي. كما أنه يهيج املريء ما يؤدي إىل ظهور 

أعراض احلرقة.

ما األضرار اليت يسببها الشاي 
األخضر للصحة؟

األطباء قائمة تضم 11 سلوكًا قد نقوم  حيصي 
آالم  لنا  تسبب  لكنها  انتباه  دون  يوم  كل  بها 
الظهر وتؤذي عمودنا الفقري وهي قلة التمارين 
واعتماد  خاطئ  بشكل  ممارستها  أو  الرياضية 
نظام غذائي سيئ واختاذ وضعيات خاطئة بالنوم 
واجللوس فضال عن التدخني والتعرض غري الكايف 

ألشعة الشمس.
استخدام  على  اإلدمان  أيضا  القائمة  وتتضمن 
حيث  بكثرة  القهوة  وتناول  النقالة  اهلواتف 
وتناول  الكالسيوم  امتصاص  على  األخرية  تؤثر 
أصناف معينة من األدوية والتوتر وعدم التعبري 
عن املشاعر السلبية ومحل حقيبة ثقيلة باستمرار 

وارتداء أحذية بكعب عال.

ويضيف اختصاصي اجلراحة العظمية الدكتور أمحد 
شعبان على القائمة محل األوزان الثقيلة والقيام 
حبركات مفاجئة والسقوط واإلصابات الرياضية.

ويوضح شعبان لسانا الصحية أن آالم الظهر من 
املشاكل الصحية الشائعة اليت يتعرض هلا معظم 
األشخاص يف مرحلة ما من حياتهم مبينا أن آالم 
منطقة أسفل الظهر أكثرها مشاهدة يف العيادات 
وتكون حادة معظم األوقات ويف حال مل تشف 

وحدها ال بد من اختاذ إجراء عالجي مناسب.

ولفت اجلراح إىل أن األمل يصنف مزمنا إذا استمر 
أكثر من ثالثة أشهر وجتاوز قدرة اجلسم الطبيعية 
على الشفاء وتكون أبرز أسبابه فتق نواة لبية يف 
الفقرات القطنية والتهاب املفاصل التنكسي يف 
العمود القطين وختلخل وتنكس املفاصل احلرقفية 
العجزية وانزالق الفقرات القطنية مبينا احلاجة يف 

هذه احلالة للعالج الدوائي أو اجلراحة.

وتتصدر آالم الظهر والرقبة قائمة أسباب الغياب 
عن العمل وتشري بعض االحصائيات العاملية إىل 

أنها تصيب 8 أشخاص من أصل عشرة.

11 سلوكاً يومياً تسبب 
آالم الظهر
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توافق سعودي - روسي...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

لالمم  العام  األمني  حذر  نفسه،  الوقت  يف  اردوغان.  طيب  رجب 
»اخلطر املتنامي لكارثة  أنطونيو غوترييش أمس االول من  املتحدة 
إنسانية يف حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق يف حمافظة 
إدلب يف سورية«، مشددًا يف بيان على أن »أي استخدام ألسلحة 
كيماوية مرفوض متامًا«. كما نفى التحالف الدولي بقيادة الواليات 
األراضي  يف  متطورة  رادار  أنظمة  نشر  عن  حتدثت  أنباء  املتحدة 
»فرض حظر جوي« عليها، لكنه مل يستبعد فرضه  السورية بهدف 

يف املستقبل.
الروسي  اخلارجية  وزيري  بني  اجتماعًا  أعقب  صحايف  مؤمتر  ويف 
سريغي الفروف والسعودي عادل اجلبري يف موسكو أمس االول، أمجع 
الطرفان على ضرورة حماربة اإلرهاب بأشكاله، واقتالع األيديولوجيات 
اإلرهابية من جذورها. وفيما حض الفروف على ضرورة تسوية الوضع 
حول االتفاق النووي اإليراني بوسائل سياسية ديبلوماسية، وقال إن 
الطرفني تبادال اآلراء يف شأن »الوضع املتعلق خبطة العمل الشاملة 
املشرتكة )االتفاق النووي(«، أكد اجلبري أن »االتفاق النووي ضعيف، 
خصوصًا أنه ينتهي عام 2025، ما يشكل خطرًا كبريًا على املنطقة«، 
الفتًا إىل أن »االتفاق ال يشمل دعم إيران لإلرهاب وانتهاك القرارات 
األممية اليت تتعلق بالصواريخ الباليستية... ونرى أن إيران تستحق 

فرض املزيد من العقوبات«.
بالغة  أهمية  تولي  اململكة  أن  اجلبري  أوضح  باليمن،  يتعلق  ما  ويف 
إلجياد حل سياسي جيب أن يكون مبنيًا على املرجعيات الثالث، وهي 
املبادرة اخلليجية، وخمرجات احلوار الوطين اليمين، وقرار جملس األمن 
الرقم 2216، مؤكدًا أن اململكة تنسق مع املبعوث األممي إىل اليمن 

مارتن غريفيث، وتتشاور مع الدول الصديقة، مبا فيها روسيا.
ويف امللف السوري، شكر الفروف السعودية على دورها يف توحيد 
صفوف املعارضة، وقال: »من الضروري مراعاة قرار جملس األمن 
الرقم 2254، خصوصًا يف ما خيص مسألة احلفاظ على وحدة األراضي 
السورية«. وشدد على الفصل بني املعارضة اليت تهتم باالنضمام 
العملية السياسية يف إدلب، ومسلحي »جبهة النصرة« )هيئة  إىل 
»روسيا  إن  وقال  املماثلة.  التنظيمات  من  وغريها  الشام(  حترير 
والسعودية تتبنيان موقفًا موحدًا من مسألة تشكيل اللجنة الدستورية 

السورية«.
وشدد اجلبري على أن اململكة مع تنفيذ القرار 2254، ومع »التوصل 
إىل حل سياسي واحلفاظ على وحدة أراضي سورية وأمنها واستقرارها 

وحقوق كل املواطنني السوريني«.
الغربيون  شركاؤنا  يشجع  »أال  يف  أمله  عن  الفروف  وأعرب 
االستفزازات، وأال يعرقلوا عملية مكافحة اإلرهاب« يف إدلب، واصفًا 
وقال:  متقيح« حيتاج تطهريًا،  »ُخراج  بأنهم  مسلحني يف احملافظة 
»هذا آخر مرتع لإلرهابيني الذين حياولون الرهان على وضع املنطقة 
كمنطقة خفض للتصعيد، وحياولون احتجاز السكان املدنيني كرهائن 
بشرية«. وأضاف: »لذا، من مجيع وجهات النظر، جيب تصفية هذا 
اخلراج املتقيح«. كما اتهم الغرب بأنه »يركز جمددًا يف شكل كبري« 
من  السوري،  النظام  إىل  سينسب  مزعوم«  كيماوي  »هجوم  على 
أجل تعطيل حماربة »النصرة« اليت »يراهنون عليها إلسقاط احلكومة 

السورية«.
وقال إن روسيا ال تزال على اتصال بالواليات املتحدة يف شأن الوضع 
يف إدلب، وأن االتصاالت حتدث أيضًا بني جيشي البلدين. وأوضح 
ضرورة  على  وأنقرة  موسكو  بني  كاماًل  سياسيًا  تفهمًا  »هناك  أن 
الفصل بني ما نسميه معارضة معتدلة واإلرهابيني، والتحضري لعملية 

ضد هؤالء عرب التخفيف قدر اإلمكان من األخطار على السكان«.
كانت  احملادثات  إن  اجلبري  قال  الثنائية،  العالقات  صعيد  وعلى 
نقلة  حققت  الثنائية  »العالقات  و  جيدة،  نتائج  وحققت  »بناءة«، 
نوعية يف جماالت االستثمار والتجارة والدفاع، والتنسيق السياسي«، 

مؤكدًا أن اململكة تسعى إىل تعزيز العالقات البناءة«. 

املعلم: سورية يف مراحلها...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

كانت  مهما  ادلب  قي  النصرة  جبهة  مكافحة  هو  السورية  القيادة 
التضحيات. حنن جاهزون لبذل كل جهد ممكن لتفادي اصابات بني 

املدنيني«.
وتابع »إن كان هناك عدوان ثالثي او مل يكن، لن يؤثر على عزمنا 

يف حترير كامل الرتاب السوري«.
سورية  جتاه  العدائية  األمريكية  التصرحيات  حول  سؤال  على  وردًا 
»هذا  أن  املعلم  أجاب  السورية،  األراضي  على  األمريكي  والوجود 
الوجود عدواني وغري شرعي ومل يتم بطلب من احلكومة السورية«، 
الفتا إىل أن »مشكلة الواليات املتحدة أنها ختدع العامل، والدليل على 
ذلك تهريب عناصر منظمة اخلوذ البيضاء اإلرهابية من جنوب سورية 
عرب خط الفصل يف اجلوالن السوري احملتل، ثم إىل إسرائيل، ومنها 
إىل األردن، ثم ال ندري إىل أين لكن معظمهم عاد إىل إدلب«، وفق 

ما نقلت وكالة االنباء السورية )سانا(.
ويأتي موقف املعلم، بعدما حذرت الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
تغض  لن  انها  من  االسد  بشار  السوري  الرئيس  املاضي  االسبوع 
النظر عن اي استخدام السلحة كيماوية من جانب دمشق يف هجومها 

احملتمل على إدلب يف مشال غربي البالد.
رهنا  يبقى  أنه  إال  يبدو وشيكًا،  ادلب  على  اهلجوم  ان  رغم  وعلى 
فصائل  تدعم  اليت  وانقرة  دمشق  تدعم  اليت  موسكو  بني  باتفاق 

املعارضة.
من جهته، صرح الفروف »تبقى مهمة القضاء على املعاقل املتبقية 

لالرهاب، قبل كل شيء، يف منطقة خفض التصعيد يف ادلب«.
واكد ان »حماولة االرهابيني املتحصنني )يف هذه املنطقة( استخدامها 
هلجماتهم على اجليش السوري هو امر مرفوض، وحماوالتهم مهامجة 
القاعدة العسكرية الروسية يف محيميم )مشال غرب( بواسطة طائرات 

مسرية«.
اسلحة  اىل  اللجوء  فيه  يتم  جديد«  »استفزاز  من  الفروف  وحذر 
وقال  ادلب«.  يف  االرهاب  مكافحة  عملية  »تعقيد  بهدف  كيماوية 
»حذرنا شركاءنا الغربيني يف شكل واضح وقاس من مغبة اللعب 

بالنار«.
سورية،  ضد  األمريكية  التصرحيات  تقييم  حول  سؤال  على  وردًا 
متكاملة  جتربة  لديها  الغربية  والدول  املتحدة  »الواليات  أن  أجاب 
لناحية تغطية استفزازات اإلرهابيني يف موضوع األسلحة الكيماوية 
يف  جرى  ما  وخاصة  السوري  اجليش  ملهامجة  ذريعة  واستخدامها 
التحقيق فيهما من قبل  أن  مدينيت خان شيخون ودوما، على رغم 

منظمة حظر األسلحة الكيماوية مل ينته«.

محلة على قرار ...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

أمس  الدليمي  ليث  النائب  الوطين«  »احملور  باسم  الناطق  وقال 
االول: »خالل اليومني املقبلني سيحسم قادة احملور أمر االنضمام 
إىل أحد التحالفني الساعَيني إىل تشكيل الكتلة األكرب«. وحتدث عن 
املرحلة  »إلدارة  االول وآلية جديدة  اجتماعًا أمس  عقد قادة احملور 

اجلديدة«.
شخصيًا  دعمه  أو  العبادي  حتالف  لدعم  األمريكية  الضغوط  وعن 
لوالية ثانية، أكد الناطق أن »احملور لن يرضخ ألي ضغوط يف شأن 

انضمامه ألي حتالف او دعم أي مرشح«.
وأفاد عضو »ائتالف الوطنية« حيدر املال بأن »جلان نواة الكتلة األكرب 
جتري حوارات حامسة لضم قوى سّنية مهمة وكبرية إليها«. وكشف 
انضمام قوى سّنية فاعلة وبهذا  املقبلني سيشهدان  »اليومني  أن 
تعلن الكتلة األكرب اليت ستكلف تشكيل حكومة عراقية بإرادة وطنية 

ال بإرادة من خارج احلدود«.
على صعيد آخر، أعلن جملس املفوضني يف مفوضية االنتخابات يف 
بيان طعنه بـ »القرار األخري جمللس الوزراء حول استمرار وقفه عن 
ممارسة مهماته«. واعترب أن »هذا القرار ميثل خرقًا ملبدأ الفصل بني 
السلطات وعمل اهليئات املستقلة باعتبار أن املفوضية ختضع لرقابة 
مبصادقة  املنتدبني،  القضاة  أعمال  انتهاء  »بعد  وتابع:  الربملان«. 
أثبتت تطابقًا كبريًا،  االنتخابات واليت  احملكمة االحتادية على نتائج 

متت مباشرة املفوضني ومديري املكاتب ألعماهلم«.
ويف األنبار، أفاد مصدر أمين بأن »مثانية أشخاص قتلوا فيما أصيب 
مشرتكة  سيطرة  استهدفت  مفخخة  سيارة  بانفجار  آخرون،  عشرة 
للجيش واحلشد الشعيب غرب احملافظة«. وزاد أن »سيارة يقودها 

انتحاري انفجرت صباحًا يف املدخل اجلنوبي لبلدة القائم«.

رسائل دولية شديدة ...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

ما يرشح يف هذا الصدد من أوساط التيار ال يشّجع املعنيني على 
خالل  متوقع  باسيل  ـ  احلريري  لقاء  اّن  املصادر  واكدت  التفاؤل. 
الساعات املقبلة، علىى ان ينعقد اللقاء بينه وبني عون غدًا او بعد 
غد االحد. ولفتت املصادر يف هذا الصدد اىل اّن احلريري كان قد 
شّكل حكومته احلالية اليت تصّرف االعمال يف يوم أحد أواخر العام 

.2016
ال جديد حكوميًا

و«بيت  التينة  عني  خطوط  على  اجلديد  احلكومي  احلراك  أّن  على 
االجواء  تلفح  تفاؤلية  موجة  بوجود  أوحى  بعبدا  وقصر  الوسط«، 
االخرية  الساعات  خالل  االتصاالت  واكبت  مصادر  لكّن  السياسية. 
أكدت ان »ال جديد استثنائيًا حصل، وأّن االمور ما تزال تدور يف 
مت وال تنازالت، واملبادرات  احللقة نفسها، فال عروض استثنائية ُقدِّ
تدور يف حلقة مفرغة، وبالتالي فإّن الوضع اذا بقي على حاله لن 

تكون هناك والدة حكومية وشيكة«.
بني  الوسط«  »بيت  يف  لقاء  االول،  امس  املشاورات  جديد  ويف 
»احلزب  رئيس  موفد  فاعور  ابو  وائل  والنائب  املكلف  الرئيس 
ابو  اّن  وعلم  جنبالط.  وليد  السابق  النائب  االشرتاكي«  التقدمي 
فاعور ابلغ اىل احلريري إصرار جنبالط ومتّسكه الشديد مبطلبه متثيل 

احلزب التقدمي االشرتاكي يف احلكومة بـ3 وزراء.
ملحم  الوزير  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  إلتقى  املوازاة  ويف 
جعجع،  مسري  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  من  موفدًا  الرياشي 
»بيت  بدوره  زار  الذي  خليل  حسن  علي  الوزير  حضور  يف  وذلك 
الوسط«. وتردد اّن اللقاء تناول يف جانب منه نتائج اللقاء االخري 

بني احلريري وجعجع.
»القوات«

ويف هذا الوقت، أدرجت مصادر »القوات« لقاء احلريري ـ جعجع »يف 
سياق اللقاءات شبه الدورية، يف مرحلة تستدعي التشاور والتواصل 
وتبادل االفكار، يف ظل حرص مشرتك على تشكيل احلكومة يف اقرب 
فرصة ألّن البالد ال تتحّمل مزيدًا من التأخري«. وقالت هذه املصادر: 
تسهيالت  من  ما ميكن  أقصى  »القوات«  قدمت  املنطلق  هذا  »من 
أن  ميكن  ما  اقصى  هذا  ولكن  العتيدة،  احلكومة  لوالدة  وتنازالت 

تقدمه نسبة اىل حجمها النيابي والوطين«.
واوضحت املصادر »اّن احلريري اطلع جعجع على حصيلة اتصاالته 
ولقاءاته، وكانت مناسبة شّدد فيها جعجع جمددًا على احلجم التمثيلي 
خصوصًا  احلكومية،  االفكار  »تبادال  انهما  اىل  مشرية  لـ«القوات«، 
اّن احلريري محل معه وجهة نظر »القوات« اكثر من مرة اىل رئيس 

اجلمهورية، وهو مؤمَتن عليها و«القوات« تثق جبهده وبدوره وتدعمه 
وضعته  الذي  السقف  ضمن  ومن  املستويات.  كل  على  وتؤيده 
يكون  لكي  احلريري  مع  النقاش  دار  الوزاري،  لتمثيلها  »القوات« 
لديه هامش من اخليارات يف موضوع احلقائب، متى حصل أي تقّدم 
على هذا املستوى، ولكن طبعًا من ضمن السقف الكّمي والنوعي اليت 

تطالب به »القوات«.
ولفتت املصادر اىل »اّن احلديث تناول مواضيع وطنية، وحتدثت عن 
وجود تقاطع بني الطرفني »على رفض التطبيع وضرورة تأجيل هذا 
امللف اخلاليف اىل أمد غري منظور، ألّن التسوية قامت على استبعاد 
امللفات اخلالفية، والتأكيد ان ال مهلة امام الرئيس املكلف ينص 
عليها الدستور وضرورة استبعاد كل امللفات اخلالفية اليت تنقل البالد 
من ازمة حكومية اىل ازمة كيانية«. وإذ اكدت املصادر نفسها حرص 
جعجع على العالقة مع بري، قالت: »جاءت ترمجة هذا احلرص من خالل 
إيفاده الوزير ملحم الرياشي اىل عني التينة إلطالع رئيس اجمللس 
الوسط« ودقائق تفاصيل املفاوضات  »بيت  اجتماع  على تفاصيل 

اجلارية، نظرًا اىل دوره الدافع والداعم واملسّهل للتأليف«.
كنعان

»إّن  ابراهيم كنعان:  النائب  القوي«  »لبنان  وقال امني سر تكتل 
موقف الرئيس ميشال عون حّرك مياه التأليف الراكدة على أساس 
يف  يشارك  تسوية  مالمح  طّياتها  يف  حتمل  جديدة  داخلية  معادلة 
إنتاجها اجلميع، وخصوصًا الرئيس املكلف والرئيس بري، وحنرص 
كـ«تكتل« على إعطائها كل فرص النجاح. لذلك، أتوقع أن يستمر 
بالتحضري  للبدء  الدفع للوصول اىل والدة حكومية قريبة متّهد  هذا 

ملقاربة عاجلة للملفات املالية واالقتصادية واالجتماعية الداهمة«.
»الوفاء للمقاومة«

ويف املواقف املتصلة باالستحقاق احلكومي، شددت »الوفاء للمقاومة« 
من  الضرر  وانعكاس  احلكومة  تشكيل  يف  املراوحة  »سلبيات  على 
جّراء ذلك على لبنان واللبنانيني، فضاًل عن تضييع الوقت وتغييب 
املعيار احملدد الذي على أساسه تتحقق املشاركة ويتوازن التمثيل«. 
واكدت اّن احلريري »يدرك أّن املراوحة والتأخري يف تشكيل احلكومة 
حتى اآلن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة ،خصوصًا اذا تبني 

اّن االستنساب هو املعيار املعتمد«.
»اللقاء الديموقراطي«

واعترب »اللقاء الدميوقراطي« اّن األوضاع الداخلية والتطورات اإلقليمية 
اخلطرية »حتّتم علينا حتصني وضعنا الداخلي من خالل اختاذ اخلطوات 
العاجلة واحلامسة لكسر احللقة املفرغة يف امللف احلكومي، والذهاب 
مبا  املعتمدة،  األصول  وفق  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  اجتاه  يف 
وإزالة  املكّلف  الرئيس  مهّمة  وتسهيل  الصالحيات،  احرتام  يضمن 
العقد والعراقيل املوضوعة أمام عملية التشكيل، واالبتعاد عن بعض 
وكّرر  اجملدية«.  غري  الدستورية  واهلرطقات  القانونية  االجتهادات 
عنها يف  التعبري  مّت  اليت  الشعبية  اإلرادة  احرتام  »بضرورة  متّسكه 

اإلنتخابات النيابية األخرية«.
التمثيل السني

تيار  اّن  املستقلني  السّنة  للنواب  التشاوري«  »اللقاء  واعلن 
»املستقبل« ال حيق له ان حيتكر التمثيل السين. ودعا اىل تأليف 
االعتبار  ُتبنى وفق معايري حمددة، وتأخذ يف  »حكومة وحدة وطنية 

نتائج االنتخابات وحتديدًا بالنسبة اىل الطائفة السنية«.
موقف جديد

»الوفاء  كتلة  أعلنته  موقف  االول  امس  االنظار  لفت  ذلك  اىل 
للمقاومة« اليت تضم نواب »حزب اهلل« وحلفائه، ودعت فيه لبنان 
»اىل االستفادة من تطورات األوضاع يف املنطقة ملراجعة متوضعه 
االسرتاتيجي، وإلعادة النظر يف بعض عالقاته االقليمية والدولية«.

وإذ وجد البعض يف هذا املوقف »تثبيتًا للبنان يف احملور السوري ـ 
االيراني يف الوقت الذي تشهد املنطقة تطورات وحشودًا عسكرية«، 
العتيدة  احلكومة  تأليف  تعقيد  »اّن  القول  اىل  آخر  بعض  ذهب 
سينسحب ايضًا على بيانها الوزاري ألنه انتقل من ثالثية: »جيش 

وشعب ومقاومة« اىل ثالثية: »لبنان وسوريا وايران«.
وسألت مصادر معارضة لـ«حزب اهلل«: »هل هذا بيان كتلة »الوفاء 
للمقاومة« او مشروع بيان وزاري للحكومة املقبلة؟ وقالت اّن هذا 
أّن »حزب اهلل«، الرافض سياسة »النأي بالنفس«،  البيان »يؤكد 
يراهن على أحداث املنطقة واإلقليم، ويدعو صراحة اىل عزل لبنان 

وتثبيته يف احملور السوري ـ االيراني«.
وزير  اّن  خصوصًا  السياسة،  هذه  عواقب  »من  املصادر  وحّذرت 
اخلارجية الفرنسية جان ايف لودريان شّدد يف األمس القريب على 
الدولية  النزاع  حماور  عن  لبنان  وحتييد  بالنفس«،  »النأي  سياسة 

واالقليمية«.
رسائل دولية

موقف »الوفاء للمقاومة« هذا سبَقته رسائل دولية شديدة اللهجة 
للبنان، فقد علم اّن »الرسائل الدولية تكثفت منذ اسبوع اىل اليوم، 
وكلها تؤكد ضرورة تأليف حكومة متوازنة، حمّذرة من أّن أي حكومة 
اجملتمع  دعم  تلقى  لن  لبنان  السياسي يف  التوازن  مع  تنسجم  ال 
الدولي، كذلك لن تقبل اي دولة غربية بوجود قوة تعطيلية او ضامنة 

لـ«حزب اهلل« وحلفائه يف احلكومة«.
ويف هذا االطار، علم اّن الرئيس السويسري الذي زار لبنان قبل 
ايام نصح املسؤولني اللبنانيني باعتماد احلياد، »ألّن تركيبة اجملتمع 
اللبناني شبيهة باجملتمع السويسري، وحميط لبنان اليوم شبيه مبحيط 
سويسرا سابقًا، ووضعية كهذه حّلها يكون باعتماد احلياد«. وحرص 

الرئيس السويسري على ااّل يتعدى هذا االمر »النصيحة االخوية«.
عودة  لتسهيل  السورية  احلكومة  اختذتها  اليت  السورية  إلجراءات 
يف  السوريني  بالنازحني  اخلاصة  اللجنة  تشكيل  بعد  النازحني 

الشتات.
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باأللعاب  أطفاهلم  انشغال  مشكلة  قهم  تؤرِّ األهالي  من  الكثري 
ث األخصائي وامُلعاجل النفسي اإلكلينيكي  اإللكرتونية، وهلذا حتدَّ
الطب  كلية  من  اإلكلينيكي  النفس  علم  ماجستري  على  واحلاصل 
جامعة الدمام، وماجستري اجلودة الصحية من RCSI، والعضو جبمعية 
علم النفس الربيطانية BPS، أسامة اجلامع، عن كيفية حتقيق توازن 
بني ألعاب الفيديو واألجهزة اإللكرتونية لألطفال، وعن أضرارها 

ومنافعها.
حيث قال اجلامع: إن لكل شيء مثًنا، حيث إن الطفل يف اجليل 
السابق كان خيرج من املنزل وينتفع يف تطوير اجلرأة واملهارات 
وهو  مثن  هناك  كان  لكن  اجلسدية،  والرشاقة  لديه،  االجتماعية 
كبرية  شرحية  أصبحت  وهلذا  للمخاطر،  والتعرُّض  السوء  أصدقاء 
باخلروج؛  ألبنائهم  يسمحون  يعودوا  ومل  وعًيا،  أكثر  الناس  من 
خوًفا عليهم، ومع ثورة األجهزة واأللعاب اإللكرتونية أصبحت هي 

البديل، وأيًضا كان هناك مثن

يكمن يف  إنه  اجلامع  يقول  اإللكرتونية،  األلعاب  لضرر  وبالنسبة 
ثالثة عناصر:

1. ضعف املهارات االجتماعية:
حيث جند لدى الطفل العديد من األصدقاء يتحدث إليهم، وميزح 
معهم، لكنهم يف العامل االفرتاضي فقط، أما العامل احلقيقي ففيه 
ة اخلربة االجتماعية، فُيصاب الطفل بالقصور االجتماعي  االنعزال وِقلَّ
وانعدام إمكانية التواصل واملزاح، واملبادرة باحلديث، واالتصال 
البصري، وحضور الشخصية، والرهبة من املواجهة، كل ذلك بسبب 

االنعزال خلف الشاشات.

2. اإلصابة بالسمنة:
فال  اجلهاز،  أمام  الساعات  يقضي  فهو  بالسمنة،  الطفل  يصاب 
يتحرك، ويأكل وينام، خاصة أيام العطالت، ورمبا أكل أمام اجلهاز، 

مما يزيد من كمية الطعام دون أن يشعر.

3. ضياع األوقات:
وهلذا ميكن لألهالي وضع جدول وساعات حمددة، وملء فراغ األبناء 
ببدائل خارج املنزل، مثل اخلروج معهم، وجلب ألعاب يدوية مجاعية 

يستفيدون منها.
ودعا اجلامع للتوازن يف السماح لألطفال بلعب هذه األلعاب، حيث 
إن بعض ألعاب الفيديو اهلادفة تقود لزيادة الرتكيز، وهي مفيدة 
ملن لديه طيف التوحد، خاصة األلعاب اليت تعتمد على االستنتاج 

ة. قَّ والربط والتحليل والدِّ

األلعاب اإللكرتونية لألطفال.. 
هل هلا منافع؟

كيفية التعامل مع الطفل العنيد يف عمر سنتني يعتمد على مدى 
ولنتعرف  األبوين،  قبل  من  املتبعة  الرتبية  وطرق  الطفل  عناد 
أكثر على كيفية التعامل مع الطفل العنيد يف عمر سنتني سألنا 

االستشاري الرتبوي زاهر احلكري وأفادنا بالتالي:
كيفية التعامل مع الطفل العنيد يف عمر سنتني:

عمر السنتني هو عمر إنتقالي يف شخصية الطفل اليت تبدأ بالتكوين 
يف هذا العمر وحتى سن سبعة سنوات، ويالحظ على الطفل يف 
هذه املرحلة كثرة الرفض و العناد وحتى البكاء الكثري، وهنا على 
الوالدين إتباع عدة نصائح لرتبية الطفل يف هذه املرحلة احلساسة، 

ومن أهم النصائح:
• اإلتفاق بني الوالدين على أسلو برتبية واحد وعدم اإلختالف.

• شرح املمنوعات للطفل عن طريق توضيحها باستمرار.
• استخدام األلفاظ اإلجيابية عند التوجيه وليس السلبية، مثل ) أجلس 

بهدوء( عوضا عدم ) ال جتلس هكذا(.
• احلزم و اهلدوء يف التعامل مع الطفل مهم.

• النزول ملستوى الطفل عند احلديث معه و النظر يف عينيه مباشرة.
• تركه وعدم إشعاره باالنتباه عند غضبه أو بكاءه.

• احلديث مع الطفل باستمرار ومناداته مبا حيب من أمساء مجلية.
• منحه احلب و الرعاية الالزمة دومان واحتواءه وقضاء الوقت الكايف 

معه.
• التحفيز مهم عند فعل األفعال الصحيحة، و التحفيز املعنوي أهم من 

املادي.
• حتديد أنواع عقاب تناسب عمر الطفل دون املساس بشخصيته أو 

نفسيته أو أذيته.
يكون  أن  العنيد  الطفل  مع  التعامل  كيفية  األهم  يف  و  وأخريا 
الوالدان هما القدوة واملثال اإلجيابي ألن األطفال يف عمر السنتني 

لديهم رغبة كبرية يف تقليد من حوهلم يف كل األمور.

كيفية التعامل مع الطفل العنيد 
يف عمر سنتني

املصاعب  من  الكثري  الرتبية  أثناء  يواجهان  الوالدين  أّن  بال شك 
حيث تظهر بعض العادات السلبية لدى األطفال، وإحدى العادات 
اليت قد ُتسبب إزعاجًا أو إحراجًا لألهالي، هي سخرية الطفل من 
اآلخرين، فما سّبب نشوء هذه العادة وكيف يتعامل الوالدين جتاه 

ذلك؟.
الدكتور/حممد  الرتبوي  املستشار  التساؤالت  هذه  على  جييبنا 
يبدأ  املدرسة  دخول  قبل  ما  مرحلة  الطفل يف  فيقول:  العامري، 
بإضافة كلمات جديدة ملعجمه، ويبدأ يف عملية التواصل مع اآلخرين 
أن تثري  فُيدرك وجود مجل وكلمات معينة ميكنها  بطرق خمتلفة، 
لدى اآلخرين ردود أفعال كبرية جتذب االنتباه إليه، وهناك نوع من 

األطفال ال ُيدرك مدى تأثري كالمه على اآلخرين.
وهناك العديد من العوامل اليت قد جتعل طفلك يسخر من اآلخرين، 

أبرزها التالي:
1- قد يشعر طفلك بالغرية من الطفل اآلخر، أو قد يتنافس معه 

للحصول على انتباهك واهتمامك.
برامج  أو  أصدقاؤه  أو  أشقاؤه  أو  الطفل  عائلة  كانت  إذا   -2
التليفزيون أو األلعاب اإللكرتونية يف اهلواتف اللوحية تتبع أسلوب 
السخرية من اآلخرين وعدم احرتامهم بشكل مباشر أو غري مباشر، 

لذا يرى الطفل أن تصرفه بهذا الشكل أمر مقبول وطبيعي.
تعامل  املنزل، وطريقة  للوضع يف  أن تدرسي وتنظري  3- جيب 
العائلة مع بعضها البعض، فقد يكون والد الطفل يسخر منه لدرجة 

جتعل الطفل يبكي ثم يتقمص هذا األسلوب.

وإليك بعض اخلطوات ملواجهة هذه العادة لدى األبناء:
أو املضايقات  بأّن تلك السخرية  أّم أن تدرك  1- جيب على كل 
الطفل  كان  إذا  وخاصًة  ملتنمر،  الطفل  حُتول  أّن  ميكنها  الربيئة 

صغري السن وال يعرف كيف يتحكم يف املواقف املختلفة.

اجلارحة  الطريقة  بتلك  أن تسألي طفلك ملاذا يتصرف  2- ميكنك 
لآلخرين، وماذا سيكون شعوره إذا سخر أحد منه.

3- جيب على األم أن تدرك أن التغريات الكبرية يف حياة الطفل 
مثل طالق والديه أو والدة شقيقه الصغري أمور قد جتعله يتصرف 

بهذا الشكل.
4- حتدثي مع طفلك كيف أن كل شخص خيتلف عن اآلخر يف طريقة 
كالمه وفى ملبسه، وكون الشخص اآلخر خمتلفًا عنه فإّن هذا األمر 

ال يعنى أن السخرية منه أمر مقبول، بل البد أّن يتعايش معهم.
فهذا  منه،  األصغر  يضايق شقيقه  أو  يسخر  كان طفلك  إذا   -5
لفت  حياول  قد  ولكنه  جتاهه  بالغضب  يشعر  أنه  يعنى  ال  األمر 
انتباهك، لذا جيب أن ختصصي لطفلك األكرب وقتا تقضيانه سويًا 

مبفردكما.
6- ساعدي طفلك على التفريق ما بني املزاح والسخرية لدرجة جرح 

مشاعر اآلخر.
يستطيعون  ال  أمر  بسبب  اآلخرين  من  يسخر  أال  علمي طفلك   -7

التحكم فيه، كذوي االحتياجات اخلاصة.
8- تأكدي من عدم تعرض طفلك ألحد أنواع السخرية واملضايقات 
وحاولي رؤية املشكلة من وجهة نظر الطفل واالستماع له بانتباه 

واهتمام، وحتدثي معه عن جتارب يف هذا السياق.
حول سلوكه  معه  التحدث  أن  لطفلك  توضحي  أن  أخريًا جيب   -9
مشاعر  جرح  من  ملنعه  ولكن  إحراجه،  أو  إلذالله  ليس  السيئ 

اآلخرين.

كيف تتعاملني مع سخرية الطفل 
من اآلخرين؟
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صــحة وغـذاء

سرطان العني مرٌض نادر جدًا لكنه موجود، وجملة »ماغازين« اللبنانية 
تنشر شرحًا وافيًا للدكتور حسن عبد العزيز عن املرض وطرق العالج 

احلديثة.
كما أي عضو يف اجلسم، تتكون العني من عدة طبقات، ولذلك فمن 
املمكن أن تصاب بالسرطان. ومع ذلك ال يزال هذا املرض نادًرا 

جًدا، وهلذا السبب مل يسمع عنه سوى قّلة من الناس.
نشرت جملة »ماغازين« اللبنانية يف عددها الشهري شرحًا للدكتور 
االختصاصي يف »األورام الشبكية« اللبناني األصل حسن عبد العزيز 
الذي يعيش يف الواليات املتحدة، وهو الذي قدم إىل لبنان إلنشاء 

أول مركز لعالج السرطان يف الشرق األوسط.
يشرح د. عبد العزيز »تتكون العني من املقلة اليت تشمل القرنية 
)نسيج شفاف( والصلبة اليت تشكل بياض العني«. وعادة، ال يتم 
جتديد هذين العنصرين وبالتالي ال يكونان عرضة لإلصابة بالسرطان«، 
ويتابع »مغطيًة اجلزء األمامي من الصلبة )بياض العني( ومنتجًة خماط 

التشحيم، امللتحمة وهي غشاء خماطي شفاف ورقيق جدًا«.
وأردف الدكتور أن »التعّرض الشديد للشمس يؤدي حتًما إىل التهاب 
امللتحمة )الغشاء املخاطي( الذي ميكن أن يسبب سرطان العني إذا 
عوجل بشكل سيئ أو بإهمال«. مضيفًا أنه »يف احلالة األخرية، يتكون 
العالج من قطرات مضادة للسرطان )العالج الكيميائي(، وميكن أن 
العالج  اجلراحة  مع  أنها  من  الرغم  على  سامة  القطرات  هذه  تكون 

الوحيد لسرطان العني«.
ولفت د.عبد العزيز إىل أنه »حلسن احلظ ، تظهر األعراض مباشرة 
وتظهر للعني اجملردة، وميكننا أن نرى تغيريًا يف اللون والشكل، 

فضاًل عن ظهور عنصر جديد داخل العني«.

أنواع خمتلفة من السرطان
الدكتور  أشار  العني،  من  اخلارجي  اجلزء  إصابة  عن  النظر  وبصرف 
إىل أن »هذه احلالة املرضية ميكنها أيًضا إصابة اجلزء الداخلي من 
اإلصابات،  من  نوعان  هناك  احلالة  هذه  »يف  أنه  مضيفًا  العني«، 
السرطان الذي يبدأ بصورة أولية يف عضو معني وينتشر للوصول 
إىل العني، وواحد يبدأ بشكل أولي يف العني ثم ينتقل إىل أجزاء 

وأعضاء أخرى يف اجلسم«.
وأكمل قائاًل إنه يف »احلالة األوىل، األكثر انتشاًرا، من الضروري 
عالج الورم األساسي يف اجلسم »، موضحًا أنه »عند الرجال غالبًا ما 
تكون الرئتان متأثرتان، أّما عند النساء فإنه يبدأ بسرطان الثدي ثم 

ينتشر إىل العني«.
وتابع عبد العزيز أنه »يف احلالة الثانية، عندما يكون الورم الرئيسي 
يف العني ثم ينتقل إىل أجزاء أخرى من اجلسم، من املفيد التمييز 

بني األطفال والبالغني«.
وفّصل الطبيب أنه »للكشف عن الورم الشبكي عند األطفال، يلعب 
التقاط الصور دوًرا مهًما، يف حني يسمى هذا الورم بـ«السرطان 

األبيض« وأن »فالش« الكامريا يعكس داخل العني«
وأشار إىل أنه »ال داعي للذعر عند الوهلة األوىل فقد تكون حركة 
بسيطة للعني عند التقاط الصورة انعكاسًا من قبل الفالش للعصب 
األطفال  كان  والتسعينات  الثمانينات  يف  أنه  موضحًا  البصري«، 
اليوم ففي حواىل  أّما  للدماغ،  الورم حيث ينتشر  يقضون من هذا 
100 ٪ من احلاالت يبقى املريض على قيد احلياة مع العالج الذي 
ال خيلو من املخاطر وخاصة عندما ينمو سرطان الشبكية يف العصب 

البصري أو يف اجلزء املركزي »املسؤول« عن الرؤية.
من  العنبية  امليالنوما  يتكون  »البالغني  عند  أنه  اإلختصاصي  وتابع 
ورم يظهر يف اجلزء الداخلي من العني يتم الكشف عنه خالل الفحص 
الطيب املنتظم، ويف كثري من األحيان عن طريق الصدفة، ومبجرد 
الصوتية  فوق  باملوجات  الصوتية  فوق  املوجات  إجراء  يتم  حتديدها 
)A-scan و B-scan( ويتم العالج عن طريق اإلشعاع بعد فتح العني«، 
مشريًا إىل أنه »ُيدّمر الورم، وُيقّلل إىل أقصى حد، ما يسمح للطبيب 

بإزالته وخياطة العني«.
وختم الدكتور حسن عبد العزيز »سواء كان السرطان هو الذي يصيب 
اجلزء الداخلي أو اخلارجي من العني، فمن اجليد معرفة أن الدواء قد 
»قد  لبنان  أن  إىل  العالج«، مشريًا  سّجل خطوات عمالقة يف طرق 
يضطلع قريبًا بدور حاسم على هذا املستوى، مع احتمال افتتاح أول 
مركز لعالج سرطان العني يف الشرق األوسط، والذي ينبغي تركيبه 

.»)CMC( يف مركز كليمنصو الطيب يف العاصمة اللبنانية بريوت

ما دور فالش الصورة؟.. انتبه 
لسرطان العيون!

أن  للقلب،  األمريكية  للجمعية  جديدة  علمية  توصية  أظهرت 
املشروبات  مثل  احلرارية،  السعرات  قليلة  احملالة  املشروبات 
الغازية اخلاصة باحلمية، اليت حتتوي على األسبارتام أو الستيفيا 
قد تكون بديال جيدا عن املشروبات الغازية احملالة بالسكر وعصائر 

الفاكهة.
لكن الباحثني ما زالوا غري متأكدين من آثار هذه املشروبات على 

الصحة يف األمد الطويل.
وكتبت جلنة التغذية التابعة للجمعية يف دورية »سريكيوليشن«أن 
الواليات  يف  بالغون  تناوهلا  اليت  املشروبات  من  املئة  يف   32
املتحدة منذ عام 2007 حتى عام 2010 و19 يف املئة من املشروبات 
اليت تناوهلا األطفال يف هذه الفرتة، كانت حتتوي على حمليات 

قليلة السعرات.
وأشار الباحثون إىل أن اجلمعية األمريكية للقلب توصي بأال يزيد 
 100 عن  الغذائية  للمنتجات  املضاف  للسكر  اليومي  االستهالك 
سعرة حرارية أو 25 جراما يوميا للنساء وأال يزيد عن 150 سعرة 
وتسعة  مالعق  حوالي ست  هذا  ويعادل  للرجال.  جرام   37.5 أو 

مالعق على التوالي.
أما األطفال واملراهقون من سن الثانية حتى 18 عاما، فيجب أن 

يقل استهالكهم اليومي عن 25 جراما.
سبيل  على  العادية  الصودا  من  لرت   0.35 قدرها  كمية  وحتتوى 

املثال على حنو 39 جراما من السكر.
ونظرت اللجنة يف األدلة املتعلقة بتأثري االستهالك املنتظم لستة 
والدواء  الغذاء  إدارة  عليها  وافقت  السعرات،  منخفضة  حمليات 
األمريكية. وحتتوي هذه احملليات على سعرات قليلة أو ال حتتوي 
على أي سعرات مما جيعلها مفضلة ملن يرغبون يف خفض أوزانهم 

أو املصابني بداء السكري أو مشاكل بالقلب.
املشروبات  دور  عن  املتباينة  النتائج  بشأن  جادلوا  اخلرباء  لكن 
الوقت. فمثال، وجد بعض  الوزن مع  قليلة السعرات يف خفض 
الباحثني أن من يتناولون هذه املشروبات يعوضون السعرات من 

أطعمة ومشروبات أخرى.
بالسكر  املشروبات احملالة  استهالك  أن  إىل  أشارت  اللجنة  لكن 
جهودا  تبذل  املشروبات  شركات  وأن  جيد،  مؤشر  يف  يرتاجع، 

كبرية لتقليل كميات السكر.
قليلة  املشروبات  األطفال  يتناول  بأال  حاليا  اللجنة  وأوصت 
أما  السكري.  داء  يعانون  من  باستثناء  طويلة  لفرتات  السعرات 
بالنسبة للبالغني الذين يريدون التوقف عن عادة تناول املشروبات 
احملالة بالسكر، فال بأس يف تناول املشروبات قليلة السعرات، 
ولكن استبداهلا باملاء، مبا يف ذلك املاء املنكه غري احمللى واملياه 

الفوارة، سيكون أفضل.

الكشف عن بديل للمشروبات الغازية 
احملالة بالسكر

والتى  املنتشرة  األمراض  وأخطر  أشهر  من  السكر  مرض 
بسبب  ذلك  يكون  قد  األخرية،  الفرتة  فى  انتشارا  تزداد 
اإلصابة بأمراض السمنة أو وجود مشاكل فى البنكرياس، 
ووفقا ملا ذكره موقع »webmd« فإن أعراض مرض السكر 

هى:

أعراض مرض السكر
1: فتح الشهية وزيادة اجلوع.

2:العطش املستمر.
3:جفاف الفم.

4:كثرة التبول والتهابات البول.
5:فقدان شديد فى الوزن.

6:الشعور بالتعب واإلرهاق الشديد.
7:عدم وضوح الرؤية.

8: الصداع املستمر واملزمن.
9:االصابة باخلمول الدائم.

10:زيادة االصابة بااللتهابات والقرح.
11:االصابة باحلكة الشديدة فى االعضاء التناسلية.

تشوهات  ظهور  مع  النساء  عند  االجهاض  نسبة  12:تتزايد 
خلقية للجنني.

13:خلل واضطراب فى ضغط الدم.

وهناك اسباب كثرية لإلصابة مبرض السكر ومنها

أسباب مرض السكر

\1:وجود خلل شديد فى وظائف الكبد ، قد يسبب االصابة 
مبرض السكر.

ببعض  البنكرياس  اصابة  أو  البنكرياس  2:اضطرابات 
الفريوسات التى تسبب االصابة مبرض السكر.

أسباب االصابة  أبرز  الوزن والسمنة املفرطة من  3:زيادة 
مبرض السكر.

4:العوامل الوراثية هلا دور كبري فى االصابة مبرض السكر، 
وذلك بإصابة األم أو األب مبرض السكر قد ينتقل لألبناء.

5:الضغط النفسى والعصبى والتوتر واحلزن الشديد  من 
أسباب االصابة مبرض السكر وخصوصا بني الشباب.

6:االثار اجلانبية لبعض األدوية مثل االدوية املدرة للبول.

تعمل  التى  االدوية  طريق  عن  السكر  مرض  عالج  ويعترب 
على حتسني وضبط االنسولني أو تناول حقن االنسولني ، 
وهناك بعض النصائح التى تعمل على الوقاية من مرض 

السكر وهى

نصائح للوقاية من مرض السكر

1: االهتمام مبمارسة الرياضة يوميا حتى لو ساعة كل يوم 
برياضة املشى او ركوب العجل ، حيث تعمل الرياضة على 
مبرض  واإلصابة  السمنة  من  ووقايته  اجلسم  صحة  تعزيز 

السكر.
على  حتتوى  والتى  الدمسة  األطعمة  تناول  عن  2:االبتعاد 

نسبة عالية من الدهون والسكريات.
3: االكثار من تناول اخلضروات والفواكه الطبيعية بدال من 

النشويات والدهون.
4:جتنب املشروبات الكحولية والغازية واستبداهلا بالعصائر 

الطبيعية والسوائل الدافئة.
5:االبتعاد عن الضغط النفسى والعصبى والتوتر، والتحلى 
باهلدوء واالسرتخاء حتى ال تؤثر على صحتك، وتسبب مرض 

السكر.

اعراض مرض السكر ونصائح 
للوقاية منه

الدائم هلاتف  االستخدام  ينجم عن  جديد  إىل خطر  العلماء  توصل 
احملمول، اخلطر الذي تتسبب به شاشة اهلاتف ميكن أن يؤدي إىل 

اإلصابة بالعمى.
مت  دراسة  األمريكية  توليدو  جامعة  العلماء يف  من  أجرت جمموعة 
نشرها على موقع »Science Alert«، حول خماطر االستخدام املستمر 

للهاتف احملمول.
بألوانه  الشاشة  من  الصادر  الضوء  تأثري  إن  الدراسة،  فبحسب 
شبكية  على  سليب  بشكل  يؤثر  أن  ميكن  والبنفسجية  الزرقاء 

العني.
ووفقا للعلماء، فإن جسم اإلنسان ال يستطيع التعامل مع مثل هذه 
بعدها  لتغري  الكالسيوم  نسبة  الرتفاع  يؤدي  الذي  األمر  األشعة، 
اخلاليا شكلها ومتوت، ونتيجة لذلك ميكن أن تظهر البقع الصفراء 

يف العني، مما يزيد من حدة البصر والعمى التدرجيي.
من  التهرب  ميكن  ال  احلالي  الوقت  يف  فإنه  العلماء،  وحبسب 
التعرض هلذه األشعة بطريقة حمددة سوى بالتقليل من استخدام 

اهلواتف احملمولة.

“اإلصابة بالعمى”...خطر جديد من 
استخدام اجلوال

 2018 أيـلول   1 Saturday 1 September 2018الـسبت 
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NEWS

as the drought was what 
Australians wanted.
Mr Howard said he 
thought the new PM could 
win and that Bill Short-
en’s Labor Party was “far 
more left wing, far more 
union-dominated than it 
has been for 30 years”.
“More than (under former 
PM Bob) Hawke who nev-
er gave me the impression 
he was pushed about by 
the unions.
“I think the public wants 
the Liberal Party to focus 
on what is important … the 
job of being a very strong 
government.”
Mr Howard played down 
the disruption of the lead-
ership spill and change 
of prime minister, saying 
political leaders had al-
ways been dumped.
He said that Tony Abbott 
“has remained unrecon-
ciled clearly to his remov-
al”, and had argued “both 
publicly and privately … ‘I 
got the Liberal Party into 
power with a 30-odd seat 
majority and the person 
who replaced me almost 
lost the next election.’”
Mr Howard added that 
he had said in the past 
that Mr Abbott should be 
in Federal Cabinet, but 
would not say if he should 
be in Mr Morrison’s new 
cabinet.
He also said he felt for de-
posed prime minister Mal-
colm Turnbull. “I spoke to 
him on Sunday,” Mr How-
ard said. “I feel for him 
and his family.
“It’s a difficult time and I 
wish him well.”
He said that there was 
“personal revenge and an 
element of hostility in all 
of it”.
On immigration policy, 
Mr Howard said migrants 
should be accepted from 
“the four corners of the 
world” including Muslim 
countries.
But he said for the mo-
ment, “I think there is 
a case for looking at a 
smaller volume for a pe-

riod of time”.
He said politicians and 
leaders had a duty to get 
on with all kinds of media 
outlets and maintain rela-
tionships with them.
WHATSAPP LEAK EX-
POSES BISHOP BETRAY-
AL
The shock move follows 
Ms Bishop receiving only 
11 votes from her Liberal 
Party colleagues when 
she up her hand to be-
come prime minister on 
Friday, and a damning 
leak that could explain 
why.
A WhatsApp thread be-
tween senior Liberal MPs, 
broadcast on ABC’s In-
siders, showed Ms Bish-
op was a victim of cruel 
tactics.
The messages appear to 
show politicians were en-
couraged not to vote for 
Ms Bishop in the party 
room ballot even if they 
wanted to.
Leaked screenshots from 
the group titled “friends 
for stability” allege Ma-
thias Cormann, whose 
support of Peter Dutton 
was pivotal in securing 
the leadership spill, had 
secured votes for Ms 
Bishop in order to keep 
Scott Morrison out of the 
race.
But the conversation 
between Morrison sup-
porters shows politicians 
were encouraged to vote 
for Mr Morrison over Ms 
Bishop in the first round.
“Cormann rumoured to 
be putting some WA vot-
ed behind Julie Bishop 
in round 1,” a message 
purporting to be from In-
frastructure Minister Paul 
Fletcher broadcast on In-
siders read.
“Be aware that this is 
a ruse trying to get her 
ahead of Morrison so he 
drops out and his votes 
to Dutton.
“Despite our hearts tug-
ging us to Julie we need 
to vote with our heads for 
Scott in round one.”
Participants in the thread 

expressed some concern 
for the Foreign Minis-
ter, with one suggesting 
“Someone should tell Ju-
lie”.
A message apparently 
sent by Christopher Pyne 
read: “I have.”
“Very respectfully,” he 
added.
Ms Bishop was knocked 
out in the first round 
of voting in what was a 
three-way battle for the 
leadership between her, 
Mr Morrison and Mr Dut-
ton.
She received only 11 
votes in the first round, 
including from ousted 
prime minister Mr Turn-
bull. None of the votes 
came from West Austra-
lians.
Insiders host Barrie 
Cassidy, who revealed 
the messages, said Ms 
Bishop was “entitled to 
be embarrassed and an-
gry”.
“In the end, she was a 
victim of tactics and I 
suppose that helps to ex-
plain why she’s less than 
impressed with her col-
leagues,” he said.
Education Minister Si-
mon Birmingham, whose 
name was on the What-
sApp thread, told Cassidy 
Ms Bishop was “the most 
significant woman in the 
history of the Liberal Par-
ty”.
“We would love to see 
Julie continue, but that 
really is up to Julie,” he 
said. “We will all respect 
whatever decision she 
makes.”
On Friday, after the bal-
lot, news.com.au journal-
ist Shannon Molloy wrote 
Julie Bishop “should feel 
robbed”.
Cassidy said Ms Bishop 
was poised to quit the 
front bench. “I think that 
I can say, that unless 
somebody is very persua-
sive in the next few hours, 
I think she’ll be calling a 
news conference and she 
will quit as Minister for 
Foreign Affairs,” he said.
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Ms Bishop’s resigna-
tion announcement came 
shortly after the messag-
es were broadcast.
BISHOP WEIGHS EXIT 
FROM POLITICS
Earlier, Ms Bishop said 
she was considering “all 
options” after the chaotic 
week in Canberra.
“I am going to consider 
all my options and I am 
going to focus on running 
(in the City to Surf),” she 
told the Sunday Times in 
Perth.
“Once I have considered 
my options, I will make a 
statement.”
Ms Bishop, 62, also stood 
down as deputy leader of 
the Liberal party, report-
edly telling colleagues be-
fore the vote she refused 
to be “another man’s dep-
uty”.
On Sunday, It was re-
ported the deputy Liberal 
leader of 11 years could 
be in the running to be-
come Australia’s next 
Governor-General.
According to the Sunday 
Telegraph, Mr Turnbull 
gave his vote to his loyal 
deputy in the first round 
of voting in the leadership 
spill after he withdrew 
from the race.
Mr Morrison said he had 
been “very supportive” 
of both the former prime 
minister and Ms Bishop, 
and reportedly wanted to 
keep her in the foreign 
minister portfolio, despite 
reports she would not ac-
cept.
Senator Cormann’s deci-
sion to withdraw support 
for Mr Turnbull is widely 
regarded as the turning 
point which led to the 
second spill. Mr Morrison 
and the senator, who was 
also the Government’s 
leader in the Senate and 
chief negotiator with the 
crossbench, were photo-
graphed at work on Sat-
urday.
Mr Dutton pledged “my 
loyalty completely” to 
Mr Morrison and the new 
government.

“I’m determined to do 
whatever we can to win 
the next election,” Mr 
Dutton told The Sunday 
Mail. “I believe we are in 
a stronger position to win 
the election with Scott 
Morrison as prime minis-
ter.”
Mr Morrison will head 
out to regional Queen-
sland later this week for a 
drought tour.
NEW PM ACKNOWLEDG-
ES ‘DISGUST’
The leadership change 
that saw Mr Morrison in-
stalled as Prime Minister 
has been widely acknowl-
edged as a move that’s 
served to bring public 
opinion of our politicians 
to a new low.
The Liberal leader this 
morning acknowledged 
he has some comprehen-
sion of how the electorate 
is feeling.
Speaking on ABC radio, 
Mr Morrison admitted vot-
ers would be “disgust-
ed”.
He said: “There’s a lot of 
change this week. I know 
people would have been 
pretty miffed,” adding 
that that was “an under-
statement”.
“People would have been 
absolutely disgusted with 
it.”
Mr Morrison went on 
to say the sudden and 
messy leadership change 
had left the Australian 
public in a place that was 
not “where their heads 
should be at”.
Mr Morrison said he 
would travel to western 
Queensland to inspect 
drought-affected areas 
today, making the crisis 
his first focus as Prime 
Minister, and had not yet 
thought about moving his 
family into the Lodge.
In his first sit-down in-
terview since seizing the 
leadership, Mr Morrison 
told the Sunday Telegraph 
his and new deputy lead-
er Mr Frydenberg’s rise 
to the Liberal Party lead-
ership had been “quite 

unique”.
“We have both stepped 
up to these roles having 
been very supportive of 
the Prime Minister and 
Julie (Bishop, the former 
deputy leader),” he said.
“We have crossed that 
bridge yesterday (Friday). 
It wasn’t a bridge we all 
necessarily wanted to 
cross at the start of the 
week.”
Mr Morrison said he would 
bring an “optimistic atti-
tude” to the role.
Mr Dutton denied he was 
a “wrecker” a day after 
losing the Liberal leader-
ship battle, but has been 
choosing his words care-
fully.
Seven News reporter Si-
mon Love tracked Mr Dut-
ton down in Brisbane on 
Saturday and asked him 
directly if he was respon-
sible for taking down the 
former PM.
“Malcolm Turnbull yester-
day was referring to some 
of the ‘wreckers’. Are 
you one of them?” Love 
asked.
“No,” Mr Dutton respond-
ed. “I’m very proud of the 
actions that we’ve taken.”
Then he took a stab at Mr 
Turnbull, saying “we were 
on our way to an annihila-
tion” at the next election 
and, significantly, Austra-
lia now has a man that’s 
“honourable” and who 
“will do well for our coun-
try”.
Mr Turnbull’s outgoing 
speech on Friday referred 
to wreckers who had tried 
to undermine him and “if 
not bring down the Gov-
ernment, then bring down 
my prime ministership”.
“I was impressed by how 
many of my colleagues 
spoke or voted for loy-
alty above disloyalty, how 
the insurgents were not 
rewarded,” he said, mo-
ments after Mr Dutton had 
not been rewarded.
Mr Dutton told the ABC 
on Friday that he doesn’t 
regret his decision to run 
for PM “at all”.

Morrison reveals ministry as Bishop quits cabinet after leaked WhatsApp thread exposes betrayal
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AS Scott Morrison an-
nounced his cabinet and 
Julie Bishop stood down, 
Australians demonstrat-
ed their disgust with their 
leaders.
JULIE Bishop’s resigna-
tion as Foreign Affars Min-
ister has been followed by 
Prime Minister Scott Mor-
rison’s announcement of 
his new cabinet.
The Prime Minister ad-
dressed media on Sun-
day afternoon, saying his 
“new generation” front 
bench would be an “elec-
tion winning team”.
But the latest Newspoll 
suggests a disaster for 
the Government, with 

support for the Coalition 
plunging to its lowest lev-
el in a decade.
The poll conducted for 
The Australian shows the 
party’s primary vote has 
plummeted four points to 
33 per cent after a week 
of turmoil, while Labor’s 
rose to 41 per cent.
Labor is now ahead by 
56/44 on a two-party pre-
ferred basis, increasing 
its lead from 51/49 two 
weeks ago.
Bill Shorten is the pre-
ferred prime minister 
for the first time in three 
years, coming from trail-
ing Malcolm Turnbull by 
12 points to leading Mr 

Morrison reveals ministry as Bishop quits cabinet after leaked WhatsApp thread exposes betrayal

Morrison 39 to 33.
The Prime Minister’s cabi-
net has former Defence 
Minister Marise Payne 
taking over from Ms Bish-
op, while Peter Dutton will 
continue as Home Affairs 
minister.
Mathias Cormann will stay 
as Finance Minister, with 
Christopher Pyne taking 
on the defence portfolio.
A key role as Energy 
Minister, which Morrison 
described as the “minis-
ter for getting electricity 
prices down” is Angus 
Taylor. 
Greg Hunt will hold the 
health portfolio and West-
ern Australian MP Melissa 
Price will take over as En-
vironment Minister from 
the new Treasurer.
Ms Price, 54, had been 
deputy to Josh Fryden-
berg in that portfolio since 
last December.
Dan Tehan will be Edu-
cation Minister, Kelly 
O’Dwyer takes on Jobs 
and Industrial Relations 
but keep the ministry for 
women portfolio.
The new minister for 
Trade, Tourism and De-
velopment is Simon Bir-
mingham.
Mr Morrison said David 
Coleman will be assisting 
Mr Dutton in the Home 
Affairs portfolio by be-
coming Minister for Immi-
gration, Citizenship and 
Multicultural Affairs.
Mitch Fifield will continue 
as Minister for Communi-
cation and the Arts, and 

Alan Tudge will be Minis-
ter for Cities, Urban Infra-
structure and Population.
National Party leader Mi-
chael McCormack is the 
Deputy Prime Minister 
and holds the portfolio 
Infrastructure, Transport 
and Regional Develop-
ment.
The new ministry — which 
is notable for an absence 
of former PM Tony Abbott 
— sworn in on Tuesday.
“The Government’s abil-
ity is being restored and 
we are getting on with the 
job and tomorrow, (last-
Monday), when you go to 
work, we will be going to 
work, too,” Mr Morrison 
said.
He said that the new min-
istry brought a “strong 
focus on our immigration 
program so it brings the 
skills and the harmony 
and the unity that we want 
from the program.
“The minister for home 
affairs will focus on ev-
erything from cyber secu-
rity to law enforcement to 
border of protection, se-
curity agencies, and will 
focus more principally 
on security tasks.” Karen 
Andrews is minister for 
industry, science and 
technology.
Small Business Minister 
Craig Laundy and Lo-
cal Government Minister 
John McVeigh have also 
stood down from the front 
bench. Former Nation-
als leader Barnaby Joyce 
was not returned to the 

Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media dur-
ing a press conference at Parliament House in Canberra. Picture: AAP.
Source:AAP

ministry, but was made 
special envoy for drought 
assistance and drought 
recovery.
Mr Morrison paid tribute 
to Ms Bishop for her work 
in foreign affairs.
Ms Bishop resigned af-
ter a leaked WhatsApp 
thread revealed MPs were 
actively encouraging col-
leagues not to vote for 
her in Friday’s leadership 
ballot.
Ms Bishop said in a state-
ment on Sunday she 
would remain on the back 
bench “as a strong voice 
for Western Australia”.
Announcing her resig-
nation from cabinet, Ms 
Bishop said she had made 
no decisions as to wheth-
er she would remain in 
parliament following the 
next election.
Ousted prime minister Mr 
Turnbull tweeted about 
his former deputy, refer-
ring to her as “Australia’s 
finest Foreign Minister” 
and a role model for wom-
en.
Labor’s Penny Wong also 
paid tribute to Ms Bishop 
for her “trailblazing role 
as the first Australian 
woman to be Minister for 

Foreign Affairs”.
“For five years she has 
dedicated her life to our 
nation with a tireless work 
ethic and exhausting trav-
el schedule,” she wrote.
“I wish Julie and her part-
ner David all the best in 
whatever opportunities 
open up for them in this 
next phase of their lives.”
Another, lesser-known 
MP also gave his resig-
nation from the ministry 
ahead of Mr Morrison an-
nouncing his new cabi-
net. Nationals MP Keith 
Pitt resigned as assistant 
minister to the Deputy 
Prime Minister, giving his 
thanks to the Coalition’s 
leadership “for the op-
portunities I have been 
provided.”
JOHN HOWARD ON MOR-
RISON, TURNBULL AND 
ABBOTT
Former Prime Minister 
John Howard says “time 
will tell” whether Mr Mor-
rison succeeds as Prime 
Minister but that he had 
“got off to a good start”.
He said Mr Morrison’s in-
augural press conference 
as PM was “superb” and 
that tackling issues such 
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Julie Bishop arrives at Perth Airport. Picture: Richard 
HatherlySource:News Corp Australia

Dutton will continue as Home Affairs minister. Picture: AAP Image/
Richard WaughSource:News Corp Australia

No job for Tony Abbott in Scott Morrison’s new frontbench. Picture: Ray 
StrangeSource:News Corp Australia
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Prime Minister Scott Mor-
rison has overseen his 
new cabinet being sworn 
in on Tuesday, including 
some MPs who voted for 
Peter Dutton instead of 
him.
New Prime Minister Scott 
Morrison’s cabinet has 
been sworn in, headlined 
by a slew of Liberals who 
backed Peter Dutton is 
last week’s bitter leader-
ship spill.
Mr Morrison oversaw 
Tuesday’s swearing-in 
ceremony at Government 
House in Canberra where 
some of Mr Dutton’s back-
ers officially got new their 
jobs.
Key Dutton supporter Ste-
ven Ciobo is the new De-
fence Industry Minister, 
while Angus Taylor has 
the energy portfolio.
Mathias Cormann was re-
stored as finance minister 
and government leader in 
the Senate, along with fel-
low Dutton backer Health 
Minister Greg Hunt.
Michael Keenan has been 
dropped from cabinet, but 
retains the human servic-
es and digital transforma-
tion portfolios.
Mr Dutton was restored as 
home affairs minister on 
Monday, but his immigra-
tion responsibilities have 
been taken over by David 
Coleman.
Some who tried to stop 
Malcolm Turnbull be-
ing knifed also received 
promotions, with Marise 
Payne taking over as for-
eign minister from Julie 
Bishop.
Christopher Pyne replac-

es Senator Payne in de-
fence, while Kelly O’Dwyer 
changes to jobs and in-
dustrial relations, which 
are now cabinet positions 
along with her old role as 
minister for women.
Former education min-
ister Simon Birmingham 
was sworn in as trade 
minister, with his portfolio 
handed to Dan Tehan.
WA’s Melissa Price, who 
used to work for a min-
ing company, comes into 
cabinet to oversee envi-
ronment policy.
New Social Services and 
Families Minister Paul 
Fletcher also rises to a 
cabinet post, along with 
Industry, Science and 
Technology Minister Kar-
en Andrews.
In junior roles, Assistant 
Treasurer Stuart Robert 
has returned from the 
sin-bin three years af-
ter quitting the ministry 
for breaching ministerial 
standards.
Sussan Ley has also 
made a comeback 18 
months after she resigned 
over questions surround-
ing her use of ministerial 
entitlements.
Mr Morrison’s new-look 
front bench has its work 
cut out for it, with polls 
showing voters have 
turned on the coalition 
after a week of chaos in 
Canberra.
The first Newspoll after 
Malcolm Turnbull was 
axed showed Labor in 
front 56-44 on a two-party 
preferred basis, while an 
Essential poll has the co-
alition trailing 55-45.

PM Scott Morrison’s new 
cabinet sworn in
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Prime Minister Scott Morri-
son doesn’t plan to dump 
the government’s com-
mitment to Paris climate 
change targets, according 
to a report.
Prime Minister Scott Morri-
son is reportedly resisting 
calls to ditch a commit-
ment to the Paris climate 
change targets because 
it could harm a free trade 
deal with Europe.
Mr Morrison is under inter-
nal pressure to abandon 
the emissions reduction 
targets after last week’s 
controversial Liberal lead-
ership turmoil.
The Australian Financial 
Review reported on Tues-
day the coalition will main-
tain the Paris commitment, 
despite uncertainty over 
how it will reach the goal 
to cut emissions to 26 per 
cent, from 28 per cent on 
2005 levels, by 2030.
Internal division over the 
coalition’s National Energy 
Guarantee was one of the 
catalysts for the success-
ful challenge to Malcolm 
Turnbull’s leadership.
The former prime minister 
was dumped despite with-
drawing the Paris targets 
from the policy in a failed 
effort to placate rebel 

MPs.
Opposition Leader Bill 
Shorten said Mr Morrison 
was right to stick with the 
target.
“Energy policy has taken 
down any number of con-
servative leaders and it’s 
been a tricky debate on 
all sides of politics,” Mr 
Shorten told ABC radio.
The Labor leader said he 
supported more renewable 
energy in Australia.
“That doesn’t mean we 
won’t be using coal-fired 
power, but I do believe 
renewable energy is the 
technology of the future,” 
Mr Shorten said.
Resources Minister Matt 
Canavan backed the tar-
get to remain, but believed 
the “major issue” facing 
Australians is electricity 
prices.
“I have consistently said 
we can meet our Paris 
commitments, they are 
achievable, they are rea-
sonable and I do think as 
a nation we should live up 
to the commitments we 
make,” Mr Canavan told 
reporters on Tuesday.
Barnaby Joyce said reduc-
ing people’s power bills 
should be the govern-
ment’s priority.

PM to stick with Paris tar-
gets: report

Scott Morrison’ new cabinet

Nine schools across Victo-
ria will get state-of-the-art, 
double-storey classrooms 
to meet growing student 
enrolment, thanks to the 
Andrews Labor Govern-
ment.
Minister for Education 
James Merlino on tuesday 
announced $8.9 million to 
provide additional class-
rooms to help address en-
rolment pressures created 
by the state’s expanding 
population.
Nine modern double-sto-
rey classrooms will be 
installed and open for stu-
dents in the nine selected 
schools by Term 1, 2019.
The double-storey class-
rooms incorporate the lat-
est innovations to provide 
teachers and students with 

Malcolm Turnbull’s son 
has slammed the Lib-
eral Party and its energy 
policies, just days after 
his father was ousted as 
prime minister.
Malcolm Turnbull’s son 
has blasted the Liberal 
Party for giving into the 
interests of the coal in-
dustry.
Alex Turnbull has spoken 
out in an interview with 
ABC radio just days after 
his father was ousted as 
prime minister.
Mr Turnbull, a Singapore-
based fund manager, 
says any push towards 
renewable energy is be-
ing hijacked by the coal 
industry’s stranglehold 
over the Liberals.
He believes it makes no 
sense, economically or 
environmentally, to build 
a new coal-fired power 
station in Australia.
“You cannot buy a tonne 
of coal for the 2002 price 
anymore easily than you 
can send your kids to a 
private school for 2002 
school fees,” Mr Turnbull 
told ABC’s PM program.
“There are plenty of large 

government projects that 
you could do to create a 
tonne of jobs but the sin-
gular fixation upon those 
particular assets in the 
Galilee Basin leads me 
to believe there are other 
forces at work here.
“There is an undue level 
of influence on Liberal 
Party policy by a very 
small group of miners 
who have some assets 
that they probably regret 
purchasing, which don’t 
make a lot of sense any-
more and are trying to en-
gineer an outcome which 
makes those projects 
economic.”
Mr Turnbull went onto 
say he was proud of his 
father’s political career 
but doesn’t believe he 
would’ve been better 
suited to another party 
despite the recent tur-
moil.
“I don’t think you can 
easily imagine my dad 
working with CFMEU or 
similar,” he said.
“It’s just there is a lack of 
a sensible centre in Aus-
tralia right now and it’s 
very sad.”

Turnbull’s son slams Lib-
erals on energy

modern learning environ-
ments, including:
• Double-glazed windows 
and improved insulation 
to reduce heat loss
• Special wall and ceiling 
linings to reduce internal 
noise reverberation
• Energy efficient design
• External window shades.
It is anticipated that the 
2018-19 relocatable build-
ing program will create 
around 120 jobs in manu-
facturing and related in-
dustries.
The Labor Government 
is building the Education 
State so that every Victo-
rian gets the opportunity 
for a great education and 
every community has ac-
cess to a great school.
The project is part of a 

$3.8 billion investment by 
the Labor Government to 
improve classrooms, up-
grade facilities and build 
new schools.
This school building boom 
has delivered more than 
1,300 school upgrades 
and 70 new school proj-
ects across the state, 
supporting almost 5,000 
construction jobs for Vic-
torians.
Quotes attributable to Min-
ister for Education, James 
Merlino
“The new, state-of-the-
art classrooms provide 
a cost-effective, fast and 
flexible option to respond 
to the growing needs of lo-
cal schools.”
“We’re delivering modern, 
multi-storey classrooms 

because we know that 
quality infrastructure gives 
our students and teachers 
the learning environment 
they need to achieve their 
best.”
Schools to receive double-
storey classrooms
Truganina P-9 College
Melton South Primary 
School
Gisborne Primary School
Northcote High School
Williamstown North Prima-
ry School
Serpell Primary School
Gladstone Park Secondary 
College
Milgate Primary School
Toorak Primary School

View this media release 
on premier.vic.gov.au | Un-
subscribe 

New Double-Storey Classrooms For Ex-
panding Schools across Victoria
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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

أضاف »بنك بريوت« مخس جوائز 
جديدة إىل رصيده، حصدها من 
ميدل  »بانكر  العاملية  اجمللة 
ل«جمموعة  التابعة  إيست«، 
سي بي آي فاينانشال«، وذلك 
منوا  األسرع  »املصرف  عن 
مصرف  و«أفضل  لبنان«  يف 
جتزئة« وأفضل مصرف جتاري« 
خلدمات  مصرف  و«أفضل 

العمليات املصرفية«.
جملس  رئيس  تكريم  مت  كما 
سليم  الدكتور  املصرف  إدارة 
»إجناز  جائزة  ومنحه  صفري 
العمر«، يف خالل مؤمتر صحايف 
سيزونز  »فور  فندق  يف  عقد 
بوال  النائبة  بريوت«،يف حضور 
الصحافة  نقييب  يعقوبيان، 
عوني الكعكي واحملررين الياس 
اجمللة  عن  وممثلني  عون، 
إدارة  جملس  أعضاء  من  وعدد 
اإلعالميني  من  وحشد  املصرف 

وأهل الصحافة.

صفري
خالل  صفري  الدكتور  وأعرب 
تسلم مصرفه اجلوائز من الرئيس 
التنفيذي للشؤون التجارية يف 
اجمللة عمر حسني ومدير تطوير 
بامتان،  دانيال  فيها  االعمال 

بنيلها«،  املصرف  »اعتزاز  عن 
وقال: »أتشرف بالتقدير املميز 
اجملموعة  هذه  به  خصتنا  الذي 
»إرتقاء  أن  وأوضح  املميزة«، 
املصرف إىل هذا املستوى، إمنا 

هو نتيجة سنوات من التخطيط 
»املسرية  أن  وأكد  والتنفيذ«، 
ال تتوقف هنا، وأن هذا التقدير 
سيمنح بنك بريوت دافعا إضافيا 
لكي يستمر يف التقدم يف كل 

بنك بريوت حيصد مخس جوائز من جملة بانكر ميدل ايست

سليم صفري مكرما: عدم تأليف احلكومة 
أثره سليب على االقتصاد

ما يقوم به«.
صفري  دعا  آخر،  صعيد  وعلى 
اىل  البالد،  يف  الفرقاء  »مجيع 
احلكومة  تأليف  يف  االسراع 
القرارات املناسبة لدعم  واختاذ 

واالقتصادي«،  املالي  الوضع 
احلكومة  تأليف  »عدم  أن  ورأى 
له أثر سليب على االقتصاد«. 

حسني
»بنك  حسني  هنأ  جهته،  من 
اخلماسي  إجنازه  على  بريوت 

ومتيزه املصريف«.
يشار اىل أن جوائز جملة »بانكر 

ميدل إيست«، تهدف إىل تكريم 
واملصرفية  املالية  املؤسسات 
وتعد  املنطقة،  يف  املتميزة 
متيز  ومؤشر  فارقة  عالمة 
املصرفية  الصناعة  جمال  يف 

واملالية.
على  غداء  حفل  املؤمتر  وتال 

شرف االعالميني

الدكتور سليم صفري
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MALCOLM Turnbull is set 
to deliver a potentially fa-
tal blow to the government 
that could force it to the 
polls.
WHEN he quits Parliament 
this week, Malcolm Turn-
bull could deliver the ulti-
mate act of revenge to the 
party that dumped him as 
prime minister.
His inner-Sydney seat of 
Wentworth is at risk of fall-
ing to Labor in a by-elec-
tion, new polling shows, 
which would threaten the 
government’s one-seat 
majority.
Scott Morrison could be 
forced to go to the polls, 
in an election that on cur-
rent trend would see the 
Liberal-National Coalition 
wiped out.
A ReachTel poll of Mr 
Turnbull’s seat conduct-
ed on Monday shows the 
two-party preferred result 
is now 50-50 — a plunge 
of almost 18 per cent from 
the last election.
The Liberal Party’s pri-
mary vote is now 41.9 per 
cent without Mr Turnbull 
as the candidate, down 20 
per cent since the election, 
while Labor’s has soared 
to 31.5 per cent.
ABC election analyst Ant-
ony Green said he expect-
ed “a big swing” against 
the Liberals at an upcom-
ing by election.
“Malcolm Turnbull has de-
veloped a huge personal 
vote in Wentworth since 
he has been the member,” 
Mr Green wrote on Twit-
ter.
In a message on his Face-
book page today, Mr Turn-
bull reaffirmed his view 
that “the best place for 

former PMs is out of the 
parliament”.
“I don’t want to dwell 
on recent shocking and 
shameful events - a ma-
levolent and pointless 
week of madness that dis-
graced our Parliament and 
appalled our nation,” Mr 
Turnbull wrote.
Labor’s preselected can-
didate Tim Murray looks 
set to benefit most from 
the ousted prime minis-
ter’s resignation, which he 
is expected to formalise 
on Friday.
Mr Murray has moved in 
political calculations from 
being a no-chance loser in 
the coming general elec-
tion to being a big chance 
of victory.
A Mandarin-speaking in-
vestment analyst with 20 
years of business experi-
ence with China, he was 
working the seat long be-
fore the Liberal leadership 
blow-up last week.
But with Mr Turnbull hold-
ing a 17 per cent margin 
two-party preferred from 
the 2016 election, it was 
always going to be a big 
ask to topple the incum-
bent even for a local like 
Mr Murray, president of 
the Tamara Surf Lifesav-
ing Club.
The ReachTel survey also 
recorded strong support 
for independents should 
they stand in Wentworth, 
although the Greens vote 
fell almost six per cent to 
nine per cent.
The field is certain to be 
crammed. The Greens 
have nominated local 
Dominic Wy Kanak.
Independents Alex Green-
wich, a NSW MLC, an-

Malcolm Turnbull could deliver the ultimate revenge to the party that dumped him
nounced that he would not 
be throwing his hat in the 
ring.
The big preselection will 
be in the Liberal Party, 
which believes it has two 
attractive options.
One is Christine Forster, 
well known in Sydney lo-
cal government and as a 
prominent gay rights ac-
tivist, and David Sharma, 
businessman and former 
ambassador to Israel.
Wentworth has a strong 
Jewish community and 
voted 80 per cent for 
same-sex marriage in the 
national plebiscite.
Mr Turnbull has argued 
that for him to have won 
Wentworth he had to cap-
ture the votes of people 
who usually support La-
bor.
He is quitting Parliament 
after last week’s challenge 
by Home Affairs Minister 
Peter Dutton, which ulti-
mately led to former Trea-
surer Scott Morrison win-
ning the ballot.
A Labor victory in Went-
worth could leave Mr Mor-
rison with a tied House of 
Representatives.
The Coalition currently 
has 75 MPs, one of whom 
is the Speaker.
Labor has 69 MPs and 
there are five on the cross 
bench.
The full transcript of 
Mr Turnbull’s final let-
ter:
Today I have written to 
my constituents in Went-
worth to thank them and 
to let them know I will be 
resigning from Parliament 
later this week.
And thank you to the thou-
sands of Australians who 
have written to me thank-
ing me for my public ser-
vice and expressing their 
disgust at the shameful 
events of last week. I will 
respond to your messages 
after Lucy and I have had 
a break. We deeply appre-
ciate your support.
Here is my letter to Went-
worth in full.
I am writing to thank you 
for giving me the honour 
of representing Went-
worth in the House of Rep-
resentatives these past 14 
years.

Your support has enabled 
me to be a Minister and, 
for the past almost three 
years, Prime Minister.
Everything I have achieved 
for Australia in public life 
has been due to you - built 
on the foundation of this 
community, which Lucy 
and I love and where we 
have always lived.
Thank you, from the bot-
tom of my heart.
I don’t want to dwell on re-
cent shocking and shame-
ful events - a malevolent 
and pointless week of 
madness that disgraced 
our Parliament and ap-
palled our nation.
As you know, I have al-
ways said that the best 
place for former PMs is 
out of the Parliament, and 
recent events amply dem-
onstrate why.
I will be resigning as the 
Member for Wentworth 
later this week and you 
should expect a by-elec-
tion before too long. So 
this is my last letter to you 
as your federal member.
It has been at times a wild 
ride, but together we have 
achieved an enormous 
amount. I am very proud, 
especially, of the achieve-
ments of the Government 
over the past almost three 
years.
With a one-seat majority 
in the House and a minor-
ity in the Senate many 
said that this Government 
would be “in office but not 
in power”. We disproved 
that.
We legalised Same Sex 
Marriage - and did so with 
overwhelming public sup-
port across the nation and 
especially here in Went-
worth, where over 80 per 
cent voted YES for mar-
riage equality.
We delivered, as we prom-
ised, more jobs and stron-
ger economic growth. Last 
year was Australia’s best 
year ever for jobs growth, 
and at 3.1 per cent our 
GDP growth rate is higher 
than any of the G7 econo-
mies.
And in doing that we were 
able to repair the budget 
and reduce taxes - both for 
individuals and 3.3 million 
small and medium-sized 

businesses employing 6.8 
million Australians.
A stronger economy, of 
course, produces stronger 
government revenues and 
it has enabled us to invest 
record amounts into edu-
cation and health. Don’t 
believe Labor’s lies about 
us cutting health spend-
ing - it has never been 
higher!
In another historic reform, 
we have, for the first time, 
delivered consistent na-
tional and needs-based 
Commonwealth school 
funding.
While the Liberal Party 
struggles to find internal 
consensus on climate 
change policies, we have 
nonetheless made real 
strides to support the 
transition to cleaner, re-
newable energy sources 
and lower greenhouse gas 
emissions.
The Snowy Hydro 2.0 
pumped storage project 
will make renewables reli-
able. It is an example of the 
practical approach I have 
taken to the energy chal-
lenge, where economics 
and engineering are better 
guides than ideology and, 
all too often, sheer idiocy.
And through strong ac-
tion we have been able to 
make energy more afford-
able. After years of price 
increases we have turned 
the corner on electricity 
costs!
Snowy 2.0 is only one of 
many huge infrastructure 
projects the Turnbull Gov-
ernment has got under 
way: the Western Sydney 
Airport and all the rail and 
roads that go with it, the 
Melbourne-to-Brisbane 
Inland Rail and so much 
more totalling $75 billion 
over the next decade.
There is no greater obliga-
tion on Government than 
keeping Australians safe. 
The Turnbull Government 
embarked on the largest 
re-equipment of our armed 
forces in peacetime.
In particular, I am very 
proud of our naval ship-
building plan, the nation’s 
largest-ever program of 
naval shipbuilding and 
sustainment that will cre-
ate thousands of high tech 

21st century jobs in ad-
vanced manufacturing.
With sweeping reforms 
we have strengthened 
our intelligence, security 
and law enforcement ser-
vices. There has been no 
set-and-forget on national 
security.
And at a time of growing 
global tensions and rising 
uncertainty, Australia re-
mains a steadfast example 
of a harmonious, egalitari-
an and enterprising nation. 
We are the most success-
ful multicultural society in 
the world and our diversity 
is our greatest strength.
On the international scene, 
against all the odds, we 
kept the Trans Pacific 
Partnership alive despite 
President Trump’s with-
drawal - and in doing so 
protected billions of dol-
lars worth of exports and 
thousands of Australian 
jobs. We ensured that the 
US did not impose tariffs 
on Australian steel or alu-
minium, as it did with oth-
er countries.
And with my friend Presi-
dent Widodo, we commit-
ted to a free-trade agree-
ment with Indonesia, 
which is due to be signed 
by this weekend.
We secured and then 
maintained a refugee re-
settlement deal with the 
US, with more than 370 
refugees that Labor put 
on Manus and Nauru now 
resettled in the US. And 
there was not one suc-
cessful people-smuggling 
expedition to Australia 
during my time as Prime 
Minister.
There is a lot more about 
our Government and its 
achievements - which re-
member you made pos-
sible - on my webpage 
https://www.malcolmturn-
bull.com.au/media/deliver-
ing-for-you.
After we take some time 
out to rest up, Lucy and I 
will be back and look for-
ward to seeing you in the 
neighbourhood here in 
Wentworth - the best part 
of the best country in the 
world.

Yours sincerely,
Malcolm Turnbull

The Liberal Party faces a tough battle to hold on to the seat of Went-
worth, vacated by Malcolm Turnbull. Picture: AFPSource:AFP



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

Spiritual Therapist - العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

WORLD FRUIT
أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 

الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 
واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

كـيلـو  الــجزر  بـ 0,99  $كـيلـو بــندورة  بـ 1,99 $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,49 $ خـّس اسرتالي  )اخلسـّة(  بـ 0,99 $

زيت ذرة ]العافية[ )3،5 ليرت(  بـ 11,99 $

لـيمون حـامـض )1 كيلو( بـ 1,99 $

نبيع بالجملة واملفرّق.. نؤمـّن طلبات املطاعم.. نفتح 7 أيام يف األسبوع
بزورات مشكـّلة

ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $

لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت بـ $15,00

وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض 
صاحل لغاية يوم

 اجلمعة
 7 أيـلول

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

بـصل )10 كيلو(  بـ 4,99 $ قرنبيط )القرنبيطة( بـ 1,99  $بزورات مشكـّلة )1 كيلو(  بـ 10,00 $
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