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ان  عن  املعطيات  تتحدث 
على  بات  احلكومة  تأليف 
مرمى حجر،  األمر الذي جعل 
الرتيث  بّري  نبيه  الرئيس 
اجللسة  موعد  حتديد  يف 
التشريعية، نظرًا ملا توافر 
احلكومة  ان  معطيات  من 
بني  مراسيمها  تصدر  قد 
زمين  كحد  واالثنني  األحد 

أقصى.
بلغت  االتصاالت  وكانت 
االول،  أمس  ليل  الذروة 
ويف كل االجتاهات لوضع 
األمساء،  على  اللمسات 
احلقائب،  حسمت  بعدما 
باقية،  عقدة  باستثناء 
»القوات«  مبطلب  تتعلق 
توازي  خدماتية  »وزارة  بـ 

وزارة العدل«.
الوزير  ان  املعلومات  ويف 
علي حسن خليل الذي زار 
عن  بعيدًا  الوسط«  »بيت 
الرئيس  إىل  نقل  اإلعالم، 
بّري أجواء إجيابية من دون 

أسباب  عن  يكشف  ان 
املكلف.  الرئيس  تفاؤل 

عني  أوساط  وأوضحت 
توحي  األجواء  ان  التينة، 

التتمة صفحة 31

أوغلو: الّ نّية لدى أنقرة ألخذ قضية مقتل خاشقجي إىل احملكمة الدولية

Follow us on          ; The Middle East Herald
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اإلثنني )بعد غد( سقف احلكومة األقصى.. وشبه توقُّف للعروض!
العامة  النيابة  اننتهت 
بإسطنبول من االستماع إىل 
املوظفني  من   38 إفادات 
السعودية  القنصلية  يف 
يف إطار التحقيقات اجلارية 
و  خاشقجي،  مقتل  حول 
تقول  بوست«  »واشنطن 
إن مديرة الـ CIA استمعت 

للتسجيالت الرتكية اخلاصة 
ترامب  وستطلع  مبقتله 
)أمس(،  اجلمعة  عليها 
وزير  تأكيد  مع  بالتزامن 
نّية  أاّل  الرتكي  اخلارجية 
القضية  ألخذ  أنقرة  لدى 

إىل احملكمة الدولية.
وأكد وزير اخلارجية الرتكي 

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

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

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

الرئيس الحريري.. هل ينجح يف تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر

مـوفد ترامب إىل سوريا يلتقي الـحريري ليالً 
ومـشادة عـلى الـهواء بـني ريـاشي وبـو صعب

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب 

اخلربة يف جمال صناعة 
احللويات العربية

احملل جمهز بكامل التجهيزات 
الالزمة

لالتصال: 042 600 0414

احلرمني  خادم  أطلع 
سلمان  امللك  الشريفني 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
مساء أمس االول، رئيسة 
ترييزا  بريطانيا  وزراء 
اليت  اإلجراءات  على  ماي، 
باختاذها  اململكة  قامت 
أجراها  اليت  والتحقيقات 
فريق التحقيق السعودي – 

التتمة صفحة 31

للعمل  مطلوب 
ملحمة يف  للعمل  شخص  مطلوب 

ضرورية الخربة 
 لالتصال: 121 938 0414

خالل  ستؤلف  احلكومة  بأن 
أيام قليلة، وان ذلك رمبا 
هذا  نهاية  قبل  حيصل 
الشهر، ومل تشأ املصادر 
الشخصيات  عن  الكشف 
بيت  زارت  اليت  األقرب 
الوسط بعيدًا عن األضواء.

وزاري  مصدر  وكشف 
عاد  احلريري  الرئيس  ان 
مرتاحًا جدًا من زيارته إىل 
اململكة، رافضًا اخلوض يف 

النتائج املباشرة.
املكلف  الرئيس  واستقبل 
يف بيت الوسط ليل أمس 
وزير  مساعد  نائب  االول 
اخلارجية األمريكية لشؤون 

مولود جاويش اوغلو أن ال 
نّية لدى أنقرة ألخذ قضية 
مقتل خاشقجي إىل احملكمة 

الدولية.
مؤمتر  يف  أوغلو  وأشار 
نظريه  مع  صحايف 

دي ميستورا يأمل باطالق جلنة تشكيل الدستور قبل مغادرته 
منصبه والدول »الضامنة« تتحدث عن اتفاق لتسريعها

التتمة صفحة 31

غموض  االول،  أمس  ساد 
تشكيل  مستقبل  حول 
السوري،  الدستور  جلنة 
الدولي  املوفد  يأمل  اليت 
ميستورا،  دي  ستيفان 
مغادرته  قبل  بإطالقها 
منصبه نهاية الشهر املقبل، 
يف  تضارب  لوحظ  إذ 
األطراف  بني  التصرحيات 
املعادلة  يف  الفاعلة 
و  امللف،  حول  السورية 
الضامنة  الدول  حتّدثت 
)روسيا  »آستانة«  لعملية 
وتركيا وإيران( عن اتفاق 
العمل  وترية  تسريع  على 

على تشكيلها.

اخلارجية  وزير  وعقد 
الفروف،  الروسي سريغي 
مع  االول  أمس  اجتماعًا 
اخلارجية  وزير  نائب 
أونال،  سادات  الرتكي 

اخلارجية  وزير  ومساعد 
جابري  حسني  اإليراني 
أنصاري، يف حضور نائب 
الروسي  اخلارجية  وزير 

خادم احلرمني لرئيسة 
وزراء بريطانيا:

اجلزاء الرادع ملن 
تثبت إدانته يف مقتل 

خاشقجي
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مدير مكتب ملبورن:
 مـيالد اسـحق

النواب  جملس  رئيس  ترأس 
امس  ظهر  قبل  بري،  نبيه 
االول، يف عني التينة، اجتماع 
يف  اجمللس،  مكتب  هيئة 
اجمللس  رئيس  نائب  حضور 
ايلي الفرزلي والنواب: مروان 
االن  اجلسر،  مسري  محادة، 
واغوب  موسى  ميشال  عون، 
العام  واالمني  بقرادونيان، 
واملدير  عدنان ضاهر  للمجلس 

العام حممد موسى.
الفرزلي:  قال  االجتماع  وبعد 
جدول  لدرس  مقرر  االجتماع 

بري ترأس اجتماع هيئة مكتب اجمللس واستقبل رياض سالمة

 الفرزلي: تعيني جلسة تشريعية ارتبط بتطور 
الواقع احلكومي يف اليومني املقبلني

جلسة  النعقاد  املقرتح  االعمال 
تشريعية عامة، وجرت مناقشة 
كل بنود جدول االعمال املزمع 
العامة.  اهليئة  على  طرحها 
اجللسة  موعد  تعيني  وارتبط 
يف  احلكومي  الواقع  بتطور 
امل  على  املقبلني  اليومني 
واذا  خري،  هناك  يكون  ان 
يف  املوعد  تعيني  سيتم  ال 
ان  بعد  ممكن  وقت  اقرب 
االعمال  جدول  وزع  قد  يكون 
مجيعا.  النواب  السادة  على 
بنود  لكل  املناقشة  جرت  كما 

جدول االعمال املقرتحة للجلسة 
التشريعية املقبلة.

عدد  حول  سؤال  على  وردا 
قوانني  واقرتاحات  مشاريع 
االعمال  جدول  على  املدرجة 

قال الفرزلي: »عديدة«.
حاكم مصرف لبنان

ثم استقبل الرئيس بري حاكم 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
وعرض معه للوضع املالي. كما 
ناصر  السابق  النائب  استقبل 
للوضع  معه  وعرض  قنديل 

العام.

العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
»اجليش  ان  عون،  ميشال 
سيواصل اختاذ التدابري الالزمة 
للمحافظة على االمن واالستقرار 
بعد  ومية  املية  منطقة  يف 
وقعت  اليت  االمنية  االشكاالت 
داخل املخيم وطاولت شظاياها 

البلدة«.
وابلغ الرئيس عون راعي ابرشية 
وتوابعهما  القمر  ودير  صيدا 
ايلي  الكاثوليك املطران  للروم 
ظهر  قبل  استقبله  الذي  حداد 
بعبدا،  قصر  يف  االول  امس 
بلدية  رئيس  ضم  وفد  مع 
سابا  بو  رفعت  ومية  املية 
ان  واملختارين،  البلدة  وكهنة 
»االجراءات امليدانية اليت اختذها 
اي  ان متنع  اجليش من شأنها 
وسكانها«،  البلدة  على  اعتداء 
مؤكدا ان »الوضع داخل املخيم 

رئيس اجلمهورية تسلم مطالب بلدة املية ومية:

 الوضع داخل املخيم قيد املعاجلة الزالة اسباب 
االضطرابات ومنع االحتكاك بني سكانه

الزالة  املعاجلة  قيد  ايضا  هو 
وقوع  اىل  ادت  اليت  االسباب 
االحتكاك  ومنع  فيه  اضطرابات 

بني سكانه«.
واعضاء  حداد  املطران  وشكر 
عون  الرئيس  املرافق  الوفد 
على »االهتمام الذي ابداه جتاه 
ابناء بلدة املية ومية للمحافظة 
على امنهم وسالمتهم«، متمنني 
لالضطرابات  نهائي  حد  »وضع 
اليت تقع من حني اىل آخر داخل 

املخيم ويف حميطه«.
مذكرة  عون  الرئيس  وتسلم 
تضمنت  املنطقة  اهالي  باسم 
اعفاء  وابرزها  املطالب  ابرز 
اصحاب العقارات يف املخيم من 
العقارات  الرسوم وحترير  كافة 
اهلمشري  منطقة  يف  واملنازل 
العقارية ومعاجلة الوضع وازالة 

التعديات يف املخيم.

ابو مرعي
عون  للرئيس  كانت  ذلك،  اىل 
فاستقبل  ديبلوماسية،  لقاءات 
يف  لبناني  اصل  من  النائب 
الدكتور  التفيا  برملان مجهورية 
زوجته  ترافقه  مرعي  ابو  حسام 
الوزيرة السابقة ليندا مورنيس، 
اجلالية  اوضاع  على  منه  واطلع 
وعلى  التفيا  يف  اللبنانية 
وسبل  البلدين  بني  العالقات 
ابو  النائب  وشكر  تطويرها. 
مرعي الرئيس عون على تعيينه 
قنصال فخريا للبنان يف التفيا.

خليفة
لبنان  سفري  بعبدا،  قصر  ويف 
ناجي  االكوادور  لدى  املعني 
مهامه  تسلمه  ملناسبة  خليفة 
له  متنى  وقد  الديبلوماسية، 
التوفيق  اجلمهورية  رئيس 

وزوده بتوجيهاته. 

الرئيس عون مستقبال الوفد

الرئيس بري مرتئسا  اجتماع هيئة مكتب املجلس

حكومة  يف  اإلعالم  وزير  قال   
الرياشي  ملحم  األعمال  تصريف 
عرب  الوقت«  »صار  برنامج  يف 
على  ردا  يف«،  تي  »أم  حمطة 
املواقع:  أحد  اليوم يف  نشر  ما 
»أتأسف ان من كتب املقال يف 
احد املواقع اليوم ال يعرف مسري 
جعجع، وانا اخرتته وهو اختارني 

منذ ايام احلرب«.
يضحي  ال  جعجع  »مسري  أضاف: 
بأي كان بل يضحي من أجل كل 

الناس«.
احلكومة  يف  كنت  »إذا  وتابع: 
اللبنانية  فالقوات  أكن،  مل  أو 
ستتمثل خري متثيل«. وعن إلغاء 
املوعد الذي كان مقررا إىل قصر 
قال  عون  »الرئيس  قال:  بعبدا 
انه كان لديه حالة طارئة إللغاء 
وألنين  أصدقه.  وأنا  موعدي 

ال  انه  أعرف  عون  ميشال  أعرف 
مقال  بسبب  اجتماع  أي  يلغي 
يف صحيفة وحنن كقوات لبنانية 
هو  هذا  ان  يقال  ان  نقبل  ال 

السبب«.
الكالم  عن  كشفت  »أنا  وتابع: 
الذي قلته للرئيس وأنا ال أقبل 
على نفسي ان أنقل كالم رئيس 
اجلمهورية. مل خنتلف مع رئيس 
اجلمهورية على نقل معلومات عن 
لقائي به خصوصا حول امنياتي 
مبضمون  باسيل  التزام  عن 
معرفة  الناس  وعلى  تغريدته، 
بينة من  على  ليكونوا  ما حيصل 

األمور«.
أما خبصوص مفاوضات التشكيلة 
»الرئيس  أن:  فكشف  احلكومية 
احلريري هو من عرض علينا وزارة 
العدل بناء على تواصل بينه وبني 
إلينا ان  رئيس اجلمهورية. نقل 
حديث الدكتور جعجع إىل »لبنان 
احلر« هو ما دفع بالرئيس عون 
للتمسك بوزارة العدل، ولكن ال 
أعتقد ان الرئيس عون يتصرف 

بهذا الشكل.

    الرياشي: إذا كنت يف احلكومة أو مل أكن 
فالقوات ستتمثل خري متثيل 

الوزير الرياشي

شدد عضو »اللقاء الدميقراطي« 
على  فاعور  ابو  وائل  النائب 
التقدمي  احلزب  »رئيس  ان 
االشرتاكي وليد جنبالط مل يقدم 
امنا  متفردا،  او  منفردا  تنازال 
أقدم على تضحية نتيجة شعوره 
اليت  البلد  يف  الكربى  باالزمة 
السياسية  القوى  بكل  تفرتض 
التسوية  ان تقدم نفس منطق 

الذي قدمه وليد جنبالط«.
على  ردا  فاعور  ابو  اضاف 
مداخالت املشاركني يف برنامج 
جنبالط  »وليد   :inter-views
اىل  يسع  ومل  يقايض  مل 
االوضاع  ان  رأى  امنا  صفقة 
واملالية  االقتصادية  البالد  يف 
والسياسية تقتضي ان يتغلب 
منطق التسوية فأقدم على هذه 
وبكل  شجاعة  بكل  التسوية 
هناك  يكون  ان  دون  من  كرب 
مشريا  ما«،  مكان  يف  صفقة 
اىل انه »كان بإمكانه ان يقوم 
بآخر  وزير  يبادل  وان  بصفقة 
او  معينة  امساء  يفرض  وان 
ان يشرتط امساء، ولكن عندما 
ُطلب منه من الرئيس نبيه بري 
احلريري  سعد  الرئيس  ومن 

واخريا من الرئيس ميشال عون 
معينة،  تضحية  على  يقدم  ان 
بعد ان كان قد أثبت حقه يف 
التضحية  على  أقدم  املوضوع، 

وهذه حتسب له ال عليه«.
متفردا  جنبالط  »وليد  وتابع: 
وال  قراره  ميلك  ومنفردا 
وأقدم  احد  قراره  يف  يشاركه 
قناعة،  نتيجة  االمر  هذا  على 
أحد  ذهن  يف  ُيصور  ال  لذلك 
على  أقدم  جنبالط  وليد  بأن 
احد،  مصلحة  ضد  تنازل  خيار 
جنبالط  وليد  العكس  على  بل 
على  وأقدم  البلد  مصلحة  غلب 
هذا اخليار ، خيار التسوية بكل 

قناعة وبكل شجاعة«.
على  مشكلة  »ال  ان  واكد 
االطالق مع الرئس احلريري، ال 
سياسية وال شخصية، والرئيس 
احلريري ال حيتاج اىل دعوة كي 
فهذا  جنبالط  وليد  بيت  يزور 
بيته ويزوره يف اي وقت كما 
يزور بيته اخلاص، وعندما يعود 
ونستكمل  سنراه  السفر  من 
ما  هناك  وليس  معه  النقاش 
بيننا  قضية  الود  يف  يفسد 
»املوعد  ان  اىل  الفتا  وبينه«، 
الذي كان مقررا معه مل يلغ امنا 
مت تأجيله بسبب انشغاالته اىل 

حني عودته من السفر«. 

ابو فاعور: جنبالط مل يقايض ومل يسع اىل صفقة

التالي: »بتارخيه حواىل الساعة  البيان   صدر عن قيادة اجليش 
19,50، ونتيجة االشتباكات الدائرة داخل خميم املية ومية، سقطت 
قذيفة صاروخية قرب أحد مراكز اجليش حول املخيم املذكور، ما 
أدى إىل إصابة عسكريني اثنني جبروح طفيفة، نقال على أثرها إىل 
املبذولة  باجلهود  اجليش  قيادة  تشيد  وإذ  للمعاجلة.  املستشفى 
لوقف االشتباكات، تدعو الطرفني إىل التقيد بوقف إطالق النار، 

ملا فيه مصلحة أبناء املخيم«.

اجليش: إصابة عسكريني جبروح نتيجة االشتباكات 
الدائرة داخل خميم املية ومية
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WORLD FRUIT
بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

كـيلـو بــندورة  بـ 1,49 $ لـنب  )2 كيلو( بـ 3,99  $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,99 $ Strawberry )العلبة(  بـ 1,49 $

حــمص )1 كيلو(  بـ 1,99 $

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
 5 تشرين 

الثاني

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 $ مـانـغو )احلـبـّة( بـ Orange$  1,50 )1 كيلو( بـ 0,99  $زيت نباتي )2 ليرت(  بـ 3,99 $

زيت بلدي اسرتالي )Extra Virgin(.. حلويات مشكـّلة مستوردة مباشرة من دبي

بزورات مشكـّلة)1 كيلو( بـ 9,99  $

    )Jumbo 700g  (دزينة بيض                                بـ 2 $
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استقبل رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري مساء امس االول، 
يف »بيت الوسط«، نائب مساعد 
وزير اخلارجية األمريكية لشؤون 
األمريكي  واملبعوث  املشرق 
اخلاص إىل سوريا جويل رايربن، 
ترافقه سفرية الواليات املتحدة 
اليزابيث  لبنان  يف  األمريكية 

ريتشارد.
»أنا  رايربن:  قال  اللقاء،  بعد 
بريوت  بزيارة  جدا  سعيد 
سلسلة  لي  كان  حيث  اليوم، 
ونواب  وزراء  مع  اللقاءات  من 
اخلاص  القطاع  من  وأعضاء 
للحصول  هنا  أنا  اللبناني. 
ميكن  كيف  حول  النصيحة  على 
تساعد  أن  املتحدة  للواليات 
باجتاه  قدما  املضي  يف  لبنان 
نعمل  أن  ميكننا  وكيف  إجيابي، 
معا من أجل مصاحلنا املشرتكة، 
واألمن  االستقرار  إلحالل  سعيا 

احلريري استقبل وفدا نيابيا فرنسيا ورئيسة مكتب الدفاع يف احملكمة الدولية

 رايربن: نعمل مع شركائنا اللبنانيني من أجل احلل يف سوريا

جدا  سعيد  وأنا  اإلقليميني. 
على  احلصول  من  لتمكين  اآلن 
الفرصة لتبادل اآلراء واملشورة 

مع الرئيس احلريري«.
عن  ألحتدث  هنا  »أنا  أضاف: 
خاصة  لبنان،  أجل  ومن  لبنان 
وأن لدينا شراكة وطيدة مع هذا 
البلد، ونريد دائما أن نوسع تلك 
الشراكة. كما أن سوريا تشكل 
متاما  للبنان،  كبري  قلق  مصدر 
كما هو احلال بالنسبة للواليات 
مع  هنا  حنن  لذلك  املتحدة. 
حنو  للعمل  اللبنانيني  شركائنا 
هدف مشرتك من أجل احلل يف 

سوريا«.
وفد نيابي فرنسي

احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
مشرتكا  فرنسيا  نيابيا  وفدا 
والشيوخ،  الشعب  جملسي  من 
الشؤون  جلنة  رئيسة  برئاسة 
الشعب  جملس  يف  اخلارجية 

الرئيس الحريري مستقبال احد الوفود
ماريال دو سارنيز ورئيس جلنة 
جملس  لدى  اخلارجية  الشؤون 
الشيوخ كريستيان كامبون، يف 
لبنان  يف  فرنسا  سفري  حضور 
خالل  وجرى  فوشيه.  برونو 
املستجدات  آلخر  عرض  اللقاء 
والعالقات  واملنطقة  لبنان  يف 

الثنائية بني البلدين.
دوهيلني

قد  احلريري  الرئيس  وكان 
استقبل رئيسة مكتب الدفاع يف 
بلبنان  اخلاصة  الدولية  احملكمة 

دوروتيه لوفرابيه دوهيلني.
أودونوفان

السابق  الرئيس  التقى  كما 
ليو  األب  تاون  جورج  جلامعة 
على  أوضح  الذي  أودونوفان 
للبحث  بريوت  يزور  أنه  األثر 
السوريني  الالجئني  مسألة  يف 
واستطالع  واملنطقة  لبنان  يف 

أوضاعهم. 

والعدل  االدارة  جلنة  عقدت 
جلسة قبل ظهر امس االول، يف 
النائب  برئاسة  النيابي،  اجمللس 
جورج عدوان وحضور وزير العدل 
مقرر  والنواب:  جريصاتي  سليم 
املوسوي،  نواف  النائب  اللجنة 
بالل عبد اهلل، مصطفى احلسيين، 
عازار،  ابراهيم  اهلل،  عطا  جورج 
اجلسر،  مسري  زعيرت،  غازي 
بوال  اسود،  زياد  عقيص،  جورج 
يعقوبيان، هاني قبسي، ابراهيم 

املوسوي وآالن عون.
»جلسة  عدوان:  قال  اجللسة  اثر 
اىل  لالستماع  خصصت  اليوم 
وزير العدل والقاضي جان فهد، 
وحضر وزير العدل، واعطانا كتابا 
حول  االعلى  القضاء  جملس  من 
حضور رئيسه القاضي جان فهد 
القاضي  ان  اوضح  ان  ويهمين 
االدارة  للجنة  بكتاب  تقدم  فهد 
وجهناها  اليت  والدعوة  والعدل، 
للرئيس جان فهد بصفته رئيسا 
الن  القضاء  معهد  ادارة  جمللس 
تتعلق  نطرحها  اليت  االشكالية 
مبجلس  وليس  القضاء  مبعهد 
القضاء االعلى وتتعلق باملباريات 
القضاء،  معهد  يف  حتصل  اليت 
حضر  الذي  العدل  وزير  وابلغنا 
نرد  ان  نستطيع  ال  انه  مشكورا 
على كتاب جملس القضاء االعلى 
النه كتاب من مصدر ال عالقة له 
مبا نبحثه، وبالتالي لن نرد عليه. 
حنن معنيون مبعهد القضاء وهذا 
حبد  قائمة  مؤسسة  هو  املعهد 
ذاتها وادارة تابعة لوزارة العدل، 
به  نقوم  ما  كل  ان  هنا  واقول 
القضاء،  على  حرصنا  من  ينطلق 
تدخل  نفهم  مل  ذلك  اجل  ومن 
جملس القضاء وكتابه واجتماعه، 
الننا حنن مل نتوجه اليه كمجلس 
قضاء بل على العكس اؤكد مرة 
اننا حريصون على القضاء وان ال 
يكون هناك تدخل فيه من اي جهة 
كانت، وحريصون على ان يكون 
ويف  املمكن  القضاء  افضل  من 
سياق حرصنا على القضاء، معهد 
ليدخل  حيدد  الذي  هو  القضاء 
ويقومون  القضاء  اىل  القضاة 
بالتدرج ومعهد القضاء لدينا هو 
من افضل املعاهد يف العامل وهو 
وادارته،  معهد مستواه عال جدا 
رئيس املعهد ومدير املعهد هما 
من افضل القضاة ويقومان بعمل 
جلستنا  ذلك  اجل  ومن  ممتاز، 
حتسني  بهدف  هي  وطروحاتنا 
لديه كل  يكون  وان  املعهد  هذا 
ليتدرج  الدعم  وكل  القوانني 
فيه افضل القضاة، لذلك طرحنا 
ملا  انذار  جرس  وهو  املوضوع 
جيري يف املعهد، ومباراة الدخول 
اىل هذا املعهد يوجد فيها »إن« 
ال  كذلك  االمر  يكن  مل  ولو 
يرسب الربع، وبالتالي االشكالية 
املطروحة ان التسعة الذين رسبوا 
ومل حيصلوا على معدل ال 12 من 

الثانية  السنة  اىل  انتقاهلم  اجل 
مصريهم،  حول  اشكالية  هناك 
معهد  بني  حصلت  واالشكالية 
هذا  جملس  رئيس  ومع  القضاء 
نفسه  الوقت  يف  وهو  املعهد 

رئيس جملس القضاء االعلى«.
اضاف: »هذه االشكالية ادت اىل 
ان السنة االوىل اليت انتهت يف 
متدرجا وهم   31 ال  بقي  نيسان 
اىل  نيسان  شهر  من  الناجحون 
اليت  االشكالية  حل  ليتم  متوز 
حصلت بسبب وجود اوالد قضاة 
حصلت  وهنا  الراسبني،  بني 
جملس  رئيس  بني  االشكالية 
القضاء  جملس  ورئيس  االدارة 
يف الوقت نفسه، ورئيس معهد 
والنقاش  املعهد،  القضاء ومدير 
حيمل  شخص  مع  حيصل  كان 
صفتني وهو رئيس جملس ادارة 
القضاء  جملس  ورئيس  املعهد 
اما ما نتج عن اجتماع اليوم، اوال 
استعرضتها  اليت  املعلومات  كل 
العدل  وزير  مع  االدارة  جلنة 
متطابقة  املعلومات  كل  ان  تبني 
االشكاليات  وبالتالي  كليا، 
القضاء  معهد  يطرحها  كان  اليت 
وجلنة االدارة والعدل، هي نفس 
االشكاليات لدى وزير العدل وهو 
املسار  اما  ويسعى حللها.  سعى 
بعد  سيما  ال  اختاذه  سيتم  الذي 
هناك  وكان  االستلحاقية  الدورة 
او  التسعة  القضاة  حول  خالف 
باالحرى مثانية اذ تبني ان هناك 
قاضيا بعد التصحيح نال املعدل، 
مثانية  على  االشكالية  وبقيت 
قضاة متدرجني نظمت هلم دورة 
استلحاقية وهنا كان اخلالف بني 
القضاء  جملس  ورئيس  املعهد 
مع  التفاهم  امنا مت  بدات  الدورة 
وزير العدل انه يف حال رسوبهم 
بها  املستلحقني  املواد  يف 
على  حيصلوا  مل  الثانية  وبالسنة 
معدل ال 12 سريسبون، هذا هو 
حوله،  التفاهم  مت  الذي  املوقف 

وهذه خطوة متقدمة«.
اليت  الثانية  »النقطة  وتابع: 
اشكالية  ان  حوهلا  التفاهم  جرى 
حل،  اىل  حتتاج  هيئتني  ترؤس 
ووزارة  بطرحها  احلق  معنا  وحنن 
نفسه  الرأي  لديها  ايضا  العدل 
للمستقبل  بالنسبة  تفاهم  وصار 
هذه  كل  يوضح  التشريع  ان 
االمور وحنن بصدد درس مشروع 
التنظيم القضائي من حرصنا على 
كل  تكرر  ال  ان  وجيب  القضاء 
االن،  حصلت  اليت  االمور  هذه 
من خالل توضيح التشريع ستعمل 
هذه  لتقطع  والعدل  االدارة  جلنة 
بشكل  االجتهاد  دابر  القوانني 
ادارته  وجملس  املعهد  حتسني 
املعهد  ومدير  رئيس  وخنص 
يف  يتقرر  النجاح  ان  بشكل 
االهلية فهو  اما موضوع  املعهد. 

ال يتناول الناجحني«.
لدينا  واضحة  »االمور  واردف: 

عدوان بعد اجتماع جلنة االدارة: معهد القضاء مؤسسة قائمة حبد ذاتها 
وجيب عدم اخللط بينه وبني اجمللس االعلى للقضاء

ونأمل  العدل،  وزير  ولدى 
عند  ايضا  واضحة  تكون  ان 
القضاة، حنن ال نستهدف القضاة 
والقضاء، حنن نسعى ونعمل لكي 
ما  وادارته  القضاء  معهد  نعطي 
مباراتا  ختضع  ان  اجل  من  يريد 
املعايري  ألعلى  والتدرج  الدخول 
من اجل احلفاظ على معهد القضاء 
سليم  لدينا  العمل  ان  وتبني 
وصحيح كما انه يسري يف املسار 
السليم وسنستكمل اخلطوات من 
اجل ان توضع االمور يف نصابها 
مبسألة  حبثنا  يعين  احلقيقي، 
الشفهي  جلهة  الدخول  مباراة 
هناك  الشفهي  النه يف  واخلطي 
من  سنسعى  استنسابية  امكانية 
اجل ان تكون املباراة خطية فقط 
من  اال  الشفهي  اىل  يذهب  وال 
جنح يف اخلطي، او الغاء الشفهي 
وهذا رأي جاء من هيئة التشريع 
رأي  هناك  وكان  واالستشارات 
جلنة  عليه  ارتكزت  مهم  قانوني 
العدل  ووزارة  والعدل  االدارة 
موضع  نضعه  ان  املمكن  ومن 

التطبيق وحنن سنسعى لذلك«.
وقال:« من اجل ذلك تكون جلنة 
االدارة والعدل قد قامت بدورها 
العدل  وزارة  وجتاوب  وواجباتها 
بهذا املوضوع يأتي ليضيف اجيابا 
على العمل الذي نقوم به ونطلب 
من كل من تدخل او اصدر بيانات 
ان يتفهم املوضوع وان ال خنلط 
بني معهد القضاء وبني اجمللس 
الصفات  وبني  للقضاء  االعلى 
على  حريصون  وحنن  لديهما، 
القضاة نريد ان حنصنهم وحنصن 
استطيع  تدخل  من  القضاء  معهد 
فهم  القضاة  بعض  من  القول 
معنيون احيانا بأوالدهم او بأوالد 
جيب  القضاء  معهد  الن  غريهم، 
هذه  عن  كليا  بعيدا  يبقى  ان 
او  سياسية  كانت  ان  التدخالت 

قضائية النه يف غري حملها«.
باستكمال  »سنستمر  واضاف: 
اخلطوات اليت قمنا بها وبالتنسيق 
القضاء  ومعهد  العدل  وزارة  مع 
االسبوع  ويف  املعين  هو  النه 
اخلطوة  بهذه  سنستكمل  املقبل 
مسارها  اخذت  انها  واعتقد 

الصحيح«،
وختم: »القاضي جان فهد يرغب 
ادارة  جملس  كرئيس  باحلضور 
دعوة  وجهنا  القضاء، حنن  معهد 
ال  ان  ويرغب  الصفة،  بهذه  له 
عملنا  سنستكمل  حنن  حيضر، 
الننا  حيضر،  مل  او  حضر  سواء 
قادرون ان نكمل عملنا مع معهد 
الن  العدل  وزير  ومع  القضاء 
قائمة  مؤسسة  هو  القضاء  معهد 
حبد ذاتها وادارة قائمة حبد ذاتها 
ومل  العدل،  وزارة  يف  موجودة 
بصفته  فهد  الرئيس  اىل  نتوجه 
ووضع  القضاء  جمللس  رئيسا 
ال  وبيانه  وتدخله  القضاء  جملس 
نريد ان ندخل يف سجال معه«. 

النائب عدوان مرتئسا اجتماع اللجنة

»الوفاء  كتلة  عضو  ذكر 
للمقاومة« النائب نواف املوسوي 
خالل مداخلة له يف اجتماع جلنة 
اإلدارة والعدل الذي عقد امس 
أن  النيابي،  اجمللس  االول يف 
»لبنان لطاملا كان يعتز بقضاة 
العلم  من  عال  مستوى  على 
والرسالة«، داعيا إىل أن »يبقى 
للقضاء مقامه وهيبته، ال سيما 
السبل  أهم  من  هو  القضاء  أن 
ملكافحة  اعتمادها  جيب  اليت 

الفساد يف لبنان«.
وقال: »إن القضاء واجه فسادا 
على  كإيطاليا  بلد  من  أكثر  يف 
سبيل املثال، حيث أنه تصدى عرب 
قضاة شجعان للمافيا اليت كانت 
تنخر اجلسم اإلداري ومؤسسات 
أهمية  تكمن  هنا  ومن  احلكم، 
أن يتوافر يف القضاء الشروط 
مبهمته  للقيام  والكافية  الالزمة 

يف مواجهة الفساد«.
اإلدارة  جلنة  »دور  أن  واعترب 
تساعد  أن  هو  النيابية  والعدل 
القيام  من  القضاء  متكني  على 
بدوره املنصوص عليه، ال سيما 
من  هي  القضائية  السلطة  أن 
السلطات األساسية، اليت تعترب 
دعامة يستند إليها احلكم لتحقيق 

أقصى حد من النزاهة«.
ودعا املوسوي إىل »إبعاد القضاء 
عن التجاذبات السياسية، حبيث 
ال يكون القضاة عرضة لضغوط 
ميكن أن تضيق اهلامش املطلوب 
من احلرية يف أداء الوظيفة اليت 

من االستقالل«.ينبغي أن تؤدي على حنو كامل 

املوسوي: إلبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية

املال  جلنة  رئيس  استقبل 
تكتل  سر  امني  واملوازنة 
»لبنان القوي« النائب ابراهيم 
كنعان، يف مكتبه يف اجمللس 
الربيطاني  السفري  النيابي، 
اجلديد كريس رامبلينغ، وجرى 
الثنائية  العالقات  يف  البحث 
ال  وبريطانيا،  لبنان  بني 
املالي  املستويني  على  سيما 

واالقتصادي.
املؤمتر  اىل  البحث  وتطرق 
يف  لندن  يف  سينعقد  الذي 
والذي  املقبل،  االول  كانون 

واالستثمار  بالتوظيف  يتعلق 
يف لبنان، مبشاركة مسؤولني 
ولبنانيني،  بريطانيني 
له  التحضري  جيري  والذي 
يف  لبنان  سفارة  خالل  من 
احلكومة  مع  بالتنسيق  لندن 

الربيطانية.
ومت التشديد خالل اللقاء، على 
»تفعيل العالقات بني البلدين 
يف املرحلة املقبلة وتطويرها، 
املطروحة  املشاريع  خالل  من 
راهنا، ال سيما مؤمتر »سيدر« 

واالصالحات اليت يتضمنها.

كنعان استقبل سفري بريطانيا وتركيز على 
العالقات الثنائية وامللفات املالية واالقتصادية

رفيق  مطار  اىل  وصل   
بريوت  يف  الدولي  احلريري 
نيابي  وفد  األول،  امس 
جلنة  رئيسة  برئاسة  فرنسي 
جملس  يف  اخلارجية  الشؤون 
دو  ماريال  الفرنسي  الشعب 
سارنيز ورئيس جلنة الشؤون 
الشيوخ  لدى جملس  اخلارجية 
الفرنسي كريستيان كامبون، 
زيارة  يف  باريس  من  آتيا 

اربعة  تستمر  للبنان  رمسية 
ايام يعقد خالهلا الوفد سلسلة 
رئيس  من  كل  مع  لقاءات 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
نبيه  النيابي  ورئيس اجمللس 
املكلف  احلكومة  ورئيس  بري 
سعد احلريري، وايضا مع جلنة 
جملس  يف  اخلارجية  الشؤون 
النواب، وذلك بهدف االستماع 
اللبنانيني  املسؤولني  اىل 

وفد نيابي فرنسي يف بريوت للقاء مسؤولني 
واالطالع على االوضاع
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الكتائب  حزب  رئيس  عاد 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
يف  جولة  منهيا  بريوت،  اىل 
زار  اسبوعا،  استمرت  كندا 
وتورونتو  مونرتيال  خالهلا  يف 
باملشاركة  واختتمها  وأوتاوا، 
السابع  الدولي  »املؤمتر  يف 
يف  انعقد  الذي  للربملانيني« 
و23   22 يف  أوتاوا  مدينة 
تنفيذ  وتناول  احلالي  تشرين 
الدولي  املؤمتر  عمل  برنامج 

للسكان والتنمية.
الجميل

مداخلة،  اجلميل  للنائب  وكانت 
تواجه  اليت  »التحديات  تناولت 
يف  العربية  والدول  لبنان 
باملساواة  املتعلقة  القضايا 
بني اجلنسني والصحة اجلنسية 
باحلديث  استهلها  واإلجنابية«، 
الذي  امللحوظ  »التقدم  عن 
حققه لبنان يف خالل السنوات 
صعيد  على  األخرية  العشر 
إقرار  جلهة  اجلندرية،  املساواة 
اجمللس النيابي اللبناني قوانني 
عدة، أبرزها: قانون إلغاء جرائم 
الشرف الذي كان قد تقدم به 
يف  وأقر   2010 العام  اجلميل 
محاية  قانون  التالي،  العام 
املرأة وسائر أفراد األسرة من 
العنف األسري، مكافحة وجتريم 

االجتار بالبشر، إلغاء املادة 522 
من قانون العقوبات اليت كانت 
تعفي املغتصب من مسؤوليته 
من  زواجه  حال  يف  اجلزائية 
ضحيته، رفع مدة اجازة األمومة 
يوما،   70 اىل  يوما   49 من 
التعويضات  يف  املساواة 
العائلية بني الرجل واملرأة يف 
القطاع العام وإعطاء املرأة حق 
يف  البلدية  لالنتخابات  الرتشح 

بلدتها األم«.
كما عرض يف مداخلته التحديات 
تعرتض  زالت  ما  »اليت 
املساواة بني املرأة والرجل يف 
لبنان، ويف مقدمها عدم إقرار 
االنتخابات  يف  نسائية  كوتا 
»اقرتاح  اىل  واشار  النيابية«، 
قانون كان تقدم به باسم كتلة 
القرار  اللبنانية  الكتائب  نواب 
يف   %30 بنسبة  جندرية  كوتا 
والبلدية«،  النيابية  االنتخابات 
هو  الكتائب  »حزب  ان  مؤكدا 
لصاحل  صوت  الذي  الوحيد 
يف  اجلندرية  الكوتا  إقرار 

اجمللس النيابي«.
وتناول اجلميل »قانون التحرش 
اجلنسي، الذي هو قيد املناقشة 
النيابية،  اللجان  يف  حاليا 
فعل  جتريم  عدم  اىل  اضافة 
سببا  باعتباره  واالكتفاء  الزنى 

اختتم جولته يف كندا باملشاركة يف املؤمتر الدولي للربملانيني
سامي اجلميل: تقدم ملحوظ للبنان على صعيد املساواة اجلندرية

من أسباب حل الزواج«. وتطرق 
اىل »قوانني األحوال الشخصية 
اليت ما زالت متيز بشكل فاضح 
بني املرأة والرجل، ال سيما يف 
واحلضانة  باملرياث  يتعلق  ما 
كما  األطفال«.  على  والوالية 
زواج  منع  »قانون  اىل  تطرق 
الزواج  وحتديد سن  القاصرات 
الفتا  ادنى«،  كحد  سنة  ب18 
اليت  املتقدمة  »النقاشات  اىل 
النيابية  اللجان  يف  حتصل 
حول هذا املوضوع، ودافع عن 
اجلنسية  اعطاء  يف  املرأة  حق 
الوالدها وضرورة إقرار الزواج 
لبنان  يف  االختياري  املدني 
املرأة واملساواة  ضمانا حلقوق 

بني اجلميع«.
واشار املكتب االعالمي للنائب 
»املشاركني  ان  اىل  اجلميل 
بدور  أشادوا  املؤمتر  يف 
النائب اجلميل يف هذا اإلطار، 
اليت  القوانني  وباقرتاحات 
املرأة  للمساواة بني  بها  تقدم 
ال  الربملانيني  داعني  والرجل، 
سيما الرجال منهم اىل االقتداء 
بهذه اخلطوات، ألن املساواة ال 
املرأة  بالتعاون بني  اال  تتحقق 
اجملتمعات  كل  يف  والرجل 
إلقرار هذه احلقوق اليت هي يف 

النهاية من حقوق اإلنسان«. 

النائب سامي الجميل يقرأ مداخلته

اخلارجية  وزير  يواصل 
واملغرتبني جربان باسيل زيارته 
من  كال  والتقى  بولونيا  اىل 
جان  البولونية  الزراعة  وزير 
االقتصاد  ووزير  آردانوفسكي 

جريزي كونفنشكي.
يف اللقائني كان اهلم االساسي 
االسواق  فتح  باسيل  للوزير 
املنتجات  امام  البولونية 
اللبنانية، ال سيما منها املنتجات 

الزراعية.
سبل  الوزيرين  مع  حبث  كما 
تطوير التبادل التجاري، وجرى 
ابرزها  من  افكار  لعدة  عرض 
وبولونيا يف  لبنان  يشارك  ان 
معارض املنتجات الغذائية اليت 

يقيمها البلدان.
كما ركزت املباحثات على وضع 
عالقات  لتطوير  تفاهم  مذكرة 
البلدين،  بني  التجاري  التبادل 
استعدادها  بولونيا  وأبدت 
الزيتون  زيت  السترياد 
اللبنانية  الفاكهة  انواع  وبعض 
كاحلالوة  الغذائية  والصناعات 
الطحينية وااللبان ومشتقاتهم.

ما متلكه من قيمة  كما عرضت 
البحوث  مواضيع  يف  مضافة 
لبنان  بتصرف  واضعة  العلمية 
وبيطرية  زراعية  معاهد  ثالثة 
تطوير  على  ملساعدته  ونباتية 

قدراته يف هذا اجملال.
اللبناني  الوفد  عرض  وقد 
والذي  باسيل  للوزير  املرافق 
الزراعة  وزارة  عام  مدير  يضم 
اجمللس  ورئيس  حلود  لويس 
شارل  االجتماعي  االقتصادي 
مجعية  رئيس  ونائب  عربيد 
الصناعات  وعميد  الصناعيني 
نصراوي  جورج  الغذائية 
االمكانيات اللبنانية يف اجملاالت 

االقتصادية والزراعية.
اللبنانية  احملادثات  وتؤسس 

البولونية لتمتني وتطوير العالقة 
اىل  االشارة  مع  البلدين،  بني 
ان بولونيا لديها عالقات جيدة 

باسيل حبث مع وزيري الزراعة واالقنصاد البولونيني يف 
مسألة فتح االسواق البولونية امام املنتجات اللبنانية

مع لبنان وهي تقف اىل جانبه 
يف احملافل الدولية يف ملفات 

عدة. 

»القوات  حزب  رئيس  التقى 
يف  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
الدمنارك  سفرية  معراب، 
مريت جول، يف حضور رئيس 
اخلارجية  العالقات  جهاز 

ورامي  اهلندي  إيلي  الدكتور 
جبور. 

حيث  للتعارف  الزيارة  وأتت 
آخر  يف  اجملتمعون  تباحث 
التطورات احمللية واإلقليمية. 

جعجع استقبل سفرية الدمنارك

صعب  بو  الياس  النائب  قال 
يف برنامج صار الوقت عرب حمطة 
يف  »اتفق  إنه  يف«  تي  »أم 
بعبدا على بيان مع معالي الوزير 
بشيء  تفاجأنا  وبعدها  رياشي 
التلفزيونات  احد  على  خمتلف 
جاء  عما  »خمتلف«  وكأنه حمضر 

يف االجتماع«.
اضاف أن »خالصة املشكلة مع 
التصاريح  يف  التباس  القوات 

ادى اىل سوء تفاهم«.
وأكد: »مل حناول أخذ اي حقيبة 
من »القوات اللبنانية« امنا أردنا 
حزب  ارتأى  لدينا.  عما  احلفاظ 
احلصة  عن  التنازل  وامل  اهلل 
الشيعية يف الوزارات االساسية 
يف  )االشغال(  املرده  لصاحل 
احلكومة احلالية. وقرر حزب اهلل 
يف هذه احلكومة )قيد التشكيل( 

اسرتجاع حقه حبصة اساسية«.
يسعى  الرئيس  »فخامة  وتابع: 

العدل  القامة مؤمتر يف موضوع 
باصالحات كبرية  املضي  ويريد 
بكل ما يتعلق باملواطن واحملاكم 
وقصور العدل. لفخامة الرئيس 
رؤية للعدل وهو يعترب »اذا كان 
لبنان خبري«.  العدل خبري يكون 
ومن الطبيعي أن حيافظ الرئيس 
عون على القوانني ووزارة العدل 
حباجة إىل مشروع تطويري ولدى 
مبوضوع  مشروع  عون  الرئيس 
العدل سنشهد عليه يف املرحلة 

املقبلة إلصالح القضاء.
من  »حقيبتني  أن  إىل  ولفت 
االساسية  احلقائب  من   3 اصل 
وحنن  لنا  هي  للمسيحيني 
نتنازل  ولن  عليها  حمافظون 
يسعى  الرئيس  فخامة  عنها. 
وزارة  يديه  بني  تكون  ان  إىل 
او اثنتان اساسيتان لكي يتمكن 
االصالحي  بربناجمه  السري  من 

والتغيريي«.

بو صعب: لدى الرئيس عون مشروع 
مبوضوع العدل سنشهد عليه يف 

املرحلة املقبلة إلصالح القضاء
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شربل طربيه راعي الكنيسة املارونية يف  سيادة املطران أنطوان – 
اسرتاليا السامي اإلحرتام،

حتية حمبة وسالم وبعد،
القالب  ببالغ مشاعر األسف واحلزن األخبار اهلوليودية  لقد قرأنا 
يف  متتاليني  مقالني  يف  نشرها  مّت  اليت  احلقيقة  عن  والبعيدة 
جريدة سيدني مورنينغ هريالد بتاريخ 6 و8 أكتوبر 2018  وفيهما 
اسرتسل كاتبا املقالة بطرح معطيات ال تهدف اىل املوضوعية يف 
القارئ إىل  الشك وجر  بذور  وابراز احلقيقة بل اىل زرع  الكتابة 

استنتاجات خاطئة. 

يعد سرد  للمقال مل  الرئيسي  اهلدف  ان  بوضوح  من هنا يظهر 
مسعة  تشويه  حماولة  بل  احلقائق  بهذه  القارئ  واعالم  احلقائق 
ألبناء  وحمبته  ونزاهته  بصدقه  السنني  عرب  عرفناه  كنيسة  راعي 
ابرشيته كبارا وصغارا، اغنياء وفقراء، دون اي متييز اضف اىل 
ذلك سعيه املتفاني لوضع اسس السالم بني ابناء وبنات اجملتمع 
االسرتالي الواحد ورسم البسمة على وجه كل حزين وحمتاج يدق 

باب أبرشيته.
من  به  تقومون  عّما  السؤال  للحقائق سوى  املتقصي  على  وما   
معًا  واملشرقي  االسرتالي  اجملتمع  خدمة  يف  ومشاريع  مبادرات 

واليت ختطت حدود هذا البلد العظيم اسرتاليا. 

لذلك جئنا بكتابنا هذا نؤكد لسيادتكم وقوفنا إىل جانبكم وجانب 
ابناء وبنات ابرشيتكم املارونية الغالية على قلوب كل املسيحيني 
الشرقيني يف هذا الظرف العصيب مستنكرين ما مت تداوله يف 
املقالني املذكورين أعاله من أضاليل للنيل من مسعتكم وشخصكم 

ودوركم الريادي يف اجملتمع االسرتالي على كل صعيد.
 

من  قسما  يصيب  بدأ  ما  على  وأسفنا  حزننا  نعلن جمتمعني  اننا 
السلطة الرابعة يف اسرتاليا من انزالق يف مسرية تقصي احلقيقة 
وسردها داعني املسؤولني للتنبه هلذا اخلطر ونتائجه اليت تؤدي 

اىل زعزعة اسس اجملتمع الدميقراطي. 
عرب  وقفوا  الذين  املارونية  كنيستكم  ابناء  وحفظ  اهلل  حفظكم 
عليها  واحملافظة  احلقيقة  اظهار  أجل  من  األبطال  وقفة  العصور 
مهما كانت كلفة هذا املوقف وحنن مجيعا صفا واحدا معكم يف 

هذه املسرية.  
مع خالص مشاعِر احملبة وفائِق اإلحرتام

مجلس رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية الرسولية يف 
أسرتاليا ونيوزيالندا

املطران روبري رباط  
  املرتوبوليت   باسيليوس قدسية
   املطران أمل شامون نونا

الكنيسة امللكية الكاثوليكية  
 الكنيسة االنطاكية األرثوذكسية  
   الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية

املرتوبوليت هيغازون ناجاريان 
 مار مالطيوس ملكي ملكي
األنبا دانيال واألنبا سوريال

الكنيسة الرسولية األرمنية 
  الكنيسة السريانية األرثوذكسية 
  الكنيسة القبطية األرثوذكسية
املرتوبوليت يعقوب دانيال
 املونسينيور باسيل سوسانيان
الكنيسة الشرقية القديمة
 الكنيسة األرمنية الكاثوليكية

األب اندراوس فرج 
   األب يوحنا لينارد

الكنيسة القبطية الكاثوليكية 
 الكنيسة السريانية الكاثوليكية

املوضوع: رسالة تضامن مع سيادة 
املطران أنطوان - شربل طربيه 
واستنكار ملا تعرض له سيادته 

من انتقادات صحافية ظاملة بهدف 
تشويه مسعته ومسعة أبناء 
الكنيسة املارونية يف اسرتاليا

صادر عن مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية
تعرضت صحيفة سيدني مورنينغ هريالد لراعي االبرشية املارونية 
بتاريخ  مبقال  املارونية  وللكنيسة  طربيه  شربل  انطوان  املطران 
مغالطات  موردة جمموعة  واالفرتاءات،  بالتجين  مليء   2018/10/6
عن طريق أفكار غري متناسقة ال منطقيا وال تارخييا مملوءة زيفا 
اىل  تهدف  أنها  بوضوح  يظهر  مما  اثبات،  أو  برهان  أي  دون 
التضليل والتشويه بهدف التهديم، تهديم الثقة باملطران وتهديم 

الثقة بالكنيسة.
حنن واثقون من أن املطران طربيه والكنيسة املارونية الكاثوليكية 
لن يتأثروا بهذه اهلجمة الظاملة املوحى بها من التفكري االحلادي، 

متامًا كما جنوا من هجمات مماثلة عرب التاريخ.
للكنيسة  عداوتهم  ينطلق من  االعالم هذه  تفعله وسائل  ما  كل 
لذلك جيب علينا أن نكون حذرين لكيال ختلق هذه االضاليل أي 

تشويه يف افكارنا فنقع يف شراكهم.
لنتذكر هنا ما قاله القديس بولس: »فان مصارعتنا ليست مع دم 
وحلم، بل مع الرؤساء، مع السالطني، مع والة العامل على ظلمة 
هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية يف السماويات«. افسس 6: 
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لقد وقف املطران طربيه موقفا صلبا كلما ناداه واجب الدفاع عن 

االميان مما أزعج كل أعداء الكنيسة:
1- دافع املطران طربيه عن القيم املسيحية فقال يف احدى عظاته 
يف 2017: »القيم اليت نؤمن بها تتعرض هلجوم خطري ومستمر، 

عن طريق العديد من وسائل اإلعالم الرئيسية يف اسرتاليا« 
2- دافع عن احلرية الدينية ووقف بصالبة ضد قانون تشريع زواج 

Safe School Program  املثليني و ضد
ألنها  الصحيحة،  االجنيل  روحانية  الكثريين  نفوس  يف  زرع   -3

املصدر األول لقوة الكنيسة ورسالتها.
4- بفضل نشاطه الذي ال يهدأ، نقل العمل الكنسي اىل املستوى 
للمرتبصني  يروق  ال  وهذا  فعالية  أكثر  جعله  مما  املؤسساتي 

بالكنيسة.
يف النهاية لقد فاتهم ان ثقة املوارنة بالكنيسة ال تتزعزع واميانهم 
تهزه  ال  الروحيني  حول مسؤوليهم  والتفافهم  أيام احملن  يقوى 

أقالم حاقدة.

مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية
التعرض للمطران طربيه يهدف 

لتهديم الثقة بالكنيسة

العلماء  »جتمع  من  وفد  زار 
املسلمني« برئاسة رئيس اهليئة 
حسان  الدكتور  الشيخ  اإلدارية 
عبد اهلل النائب عبد الرحيم مراد، 
وكان عرض لألوضاع يف احمللية 

واالقليمية.
عبد اهلل

اهلل:  عبد  صرح  االثر،  وعلى 
»كان اللقاء مناسبة للتباحث يف 
وإقليمية  حملية  سياسية  شؤون 
متطابقة،  النظر  وجهات  وكانت 
يف  اإلسراع  أن  على  أكدنا  وقد 
بات  اللبنانية  احلكومة  تشكيل 
ضرورة ملحة خاصة مع األوضاع 
الصعبة  واالجتماعية  االقتصادية 
اليت مير بها لبنان وحاجتنا إلقرار 
من  اخلروج  يف  تساهم  مشاريع 
ونعترب  املأساوية.  األوضاع  هذه 
يف  التأخري  مقبوال  يعد  مل  أنه 
بعض  إرضاء  حبجة  التشكيل 
ال  مواقع  بإعطائهم  األطراف 
يف  املعتمد  املعيار  مع  تنسجم 

التشكيل«.
يف  الواحد  املعيار  »إن  أضاف: 
رئيس  خيرج  الذي  هو  التشكيل 
احلكومة من اإلحراج مع من يريد 
أن  الظاهر  ولكن  حقه،  من  أزيد 
املراد عدم االعتماد على املعيار 
السنة  متثيل  يريد  ال  دولته  ألن 
والذين  تياره  إىل  املنتمني  غري 
الواحد  املعيار  حبسب  يستحقون 
وزيرين. وحنن نعترب أن تشكيل 
حكومة ال تضم ممثلني عن السنة 
ميكن  ال  املستقبل  تيار  خارج 

وصفها حبكومة وحدة وطنية«.
وتابع: »نؤكد على أهمية متابعة 
ملف النازحني والذي يسري اليوم 
ببطء بسبب عدم وضعه على سكة 
احلل الصحيحة اليت ال تكون إال من 
خالل جلنة مشرتكة يف احلكومتني 
السورية واللبنانية، وال جيوز عدم 
تشكيل هكذا جلنة حتت أي حجة 

يتجه  اليوم  فالعامل  احلجج،  من 
السورية  احلكومة  مع  للتفاوض 
حول املواضيع كافة وهم بعيدون 
آالف الكيلومرتات عنه، فحري بنا 
باملصري  نفكر  أن  اجلريان  حنن 
النازحني  مبسألة  سواء  املشرتك 
اليت  الرتانزيت  جتارة  مسألة  أو 
فتح  بعد  مصراعيها  على  فتحت 
معرب نصيب احلدودي بني سوريا 

واألردن«.
موضوع  يف  »تباحثنا  وختم: 
فلسطني اليت تبقى بالنسبة إلينا 
والعروبيني،  اإلسالميني  حنن 
القضية املركزية واليت يعمل على 
تصفيتها من خالل صفقة القرن 
اليت مل يكتب هلا النجاح حتى اآلن 
بسبب صمود الشعب الفلسطيين 
أمام  وسلطته  وأحزابه  ومقاومته 
هلذه  ورفضهم  الضغوطات 
هذا  ولكن  املشبوهة،  الصفقة 
توفري  من  بد  ال  بل  بكاف  ليس 
الدعم املادي واملعنوي لالنتفاضة 
ومسرية العودة باعتبارها السبيل 
ورفض  فلسطني  لتحرير  الوحيد 
الذي  املقاومة  سالح  نزع  فكرة 
وإجهاض  إنهاء  بالضرورة  يعين 

القضية الفلسطينية«.
مراد

تفضل  »كما  مراد:  قال  بدوره، 
األمور  الشيخ حسان يف  فضيلة 
تشكيل  موضوع  فيها  حبثنا  اليت 
أن  نتمنى  حنن  نعم  احلكومة، 
أال  شرط  سريعة  احلكومة  تكون 
تكون ناقصة، وأن تستكمل كل 
العناوين اليت وعدت الناس فيها 
االنتخابات  بنتائج  يتعلق  ما  يف 
نواب  أربع  كل  وبنتائج  النيابية 
حبقنا  نطالب  حنن  وزير.  هلم 
من   %45 منثل  ألننا  بالتمثيل 
من  وبالتالي  السين،  الشارع 
وإال  الدعوة  هذه  تلبى  أن  حقنا 
تكون الوزارة ناقصة إذا مل متثل 

هؤالء«.
من  الثاني  »املوضوع  أضاف: 
املؤسف أن نكون نرتدد إىل اآلن 
كنا  إذا  سوريا  مع  عالقاتنا  يف 
سنعمل عالقات أو ال، وهذا الكالم 
من  شكل  بأي  مقبول  غري  طبعا 
األشكال، ليس بالنسبة ملوضوع 
النازحني احملتاجني مجيعا. وحنن 
نشكر اللواء عباس إبراهيم وكل 
إعادة  مساعدة  يف  يساهم  من 
يكون  أن  نتمنى  لكن  النازحني، 
وأن  شامل  رمسي  موقف  هناك 
الوزراء املختصني  أكثرية  يذهب 
سوريا  إىل  وكبرية  صغرية  بكل 
السوريني  نظرائهم  مع  للتباحث 
بهذا  يتعلق  ما  يف  ويتفاهموا 
جهة،  من  وتسريعه  املوضوع 
معرب  فتح  بعدما  ثانية  جهة  ومن 
التفاح  بأن  نعرف  كلنا  نصيب، 
وصناعية  زراعية  منتجات  واملوز 
كانت لألسف الشديد تباع برتاب 
املال هنا ألننا غري قادرين على 

تصديرها إىل اخلارج، فتح املعرب 
وما زلنا نتغنج على عمل عالقات 
أو نستخدم ممر نصيب. لقد آن 
األوان لتذهب الفاعليات اللبنانية 
املختصة إىل سوريا وتتفق على 

كل هذه األمور«.
وتابع: »طبعا كما تفضل الشيخ 
بالقضية  يتعلق  ما  يف  حسان 
القضايا  قضية  هي  الفلسطينية 
العدو  هذا  وبالتالي  العربية 
زال  وما  عدوا  كان  الصهيوني 
وسيبقى، وعلينا أن نراهن على 
تتصدى  اليت  سواء  املقاومة 
املقاومة  وهي  الداخل  يف 
عندنا  واملقاومة  الفلسطينية، 
العدو  جعلت  واليت  لبنان  يف 
أن  قبل  للمائة  يعد  الصهيوني 
ألنه  آخر  عدوان  أي  على  يقدم 
لقن دروسا يف املرحلة السابقة 
وأصبح حيسب حسابا كبريا، وإال 
كان من املمكن أن يعود ويدمر 

املطار ويعود العتداءاته«.

خالل االجتماع

احلزب  يف  اخلارجية  عميد  زار 
االجتماعي  القومي  السوري 
قيصر عبيد سفرية فنزويال يف 
لبنان د. سعاد كرم، وذلك يف 
انتهاء  مبناسبة  وداعية  زيارة 
لبنان  يف  الدبلوماسية  مهامها 
أخرى  مسؤولية  إىل  وانتقاهلا 
يف وزارة اخلارجية الفنزويلية.

بيان  حبسب  اللقاء،  تطرق 
العامة  »األوضاع  للقومي، إىل 
ال سيما االعتداءات الصهيونية 
شعبنا  ضد  املتواصلة 
الفلسطيين وموضوع »األونروا« 
السوريني،  النازحني  وملف 
وكانت وجهات النظر متطابقة، 
على  التأكيد  جلهة  خصوصا 
املشروع  الفلسطينيني  حق 
وإدانة  والتحرير،  العودة  يف 
»اإلسرائيلية«  املمارسات 

العدوانية«.
ضرورة  على  »التأكيد  مت  كما 
لوكالة  الدعم  كل  حشد 
»األونروا« لتمكينها من القيام 
شؤون  رعاية  يف  مبسؤولياته 
العامل  دول  وحث  الالجئني، 

عميد اخلارجية يف القومي زار سفرية 
فنزويال مودعا وتأكيد الشراكة يف مواجهة 

اإلرهاب ودعم القضايا العادلة
على حتمل مسؤولياتها، انطالقا 
من التزامها حبق عودة الالجئني 
ومدنهم  وقراهم  بيوتهم  إىل 

يف فلسطني احملتلة«.
»استعراض  اللقاء  يف  وجرى 
األوضاع يف سوريا، وما حققته 
الدولة السورية من إجنازات يف 
معركتها ضد اإلرهاب ورعاته، 
مشرتك  تأكيد  كان  حبيث 
اليت  اإلجنازات  أهمية  على 
اجملموعات  مواجهة  حتققت يف 
املخططات  أفشل  ما  اإلرهابية 
الغربية  ـ  األمريكية  التآمرية 
اليت استهدفت تفتيت سورية 

والنيل منها موقعا ودورا«.
»صمود  أن  اجلانبان  وأكد 
احلرب  مواجهة  يف  سوريا 
وجه  الكونية،  اإلرهابية 
رعت  اليت  للدول  قوية  ضربة 
رسم  وأعاد  ومولته،  اإلرهاب 
والعامل،  املنطقة  معادالت 
واسرتاتيجي  كبري  إجناز  وهذا 
لسورية وحللفائها ولكل القوى 
واهليمنة  لالحتالل  الرافضة 

واالستعمار«. 
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 عن قاٍض كئيب يف نظام »بال أدب«: فساد مؤسَّس بـ»نوافذ« كثرية

لبنان. شذرات  الفساد يف  اآلتي قصص قصرية عن  النّص  يف 
ستنتهي مجيعها عند شيء امسه »اهليئة العليا للتأديب«. هي جمّرد 
مناذج، لكّنها حقيقّية، متامًا. أشياء حصلت، وما زالت حتصل. رّبا ال 
ن أدمن قراءة حكايات الفساد اإلداري، وغريه،  َ حتمل كّلها جديدًا لمِ
ن يهّمه  َ يف بالدنا. بعضها حيمل رمزّية خاّصة. هذا عمل توثيقي لمِ
األمر، أو، أقّله، كأرشيف حلقبة عشناها... وما زلنا نعيشها. رّبا 
يأتي، ولو بعد ألف سنة، َمن يهّمه األمر. رّبا لن يأتي أيضًا. حقبة 
ن حّق أحدنا أن خياهلا أزلّية. األمل هنا أقرب إىل الغّش. أشبه ببيع  ممِ
الوهم. ومع أّن القاضي، الشخصّية احملورّية هنا، مع قطعه بأّن حنو 
ثلثي »موّظفي الدولة« جيب طردهم، ما زال ُيصّر على »لوال فسحة 

األمل«... إال أّنه ليس يف النّص اآلتي ما يدعو إىل األمل.
ن يهّمه  َ ستذهب مقولة القاضي مروان عّبود للتاريخ. ستكون، لمِ
األمر، شهادة على عصرنا. ليس عابرًا أن يقول قاٍض، وهو رئيس 
فالفل«  »دّكانة  لديه  كان  لو  ُيفّضل  إّنه  للتأديب،  العليا  اهليئة 
»بيع  إّن  قال  قاضيًا.  يكون  أن  بدل  لبنان،  يف  نها،  ممِ ليعتاش 
ن سيأتي بعدنا: هكذا عشنا يف  َ الفالفل أشرف لي«. هذه شهادة لمِ
هذه البالد. هكذا كانت منظومة العدالة، القضائّية وغريها، بائسة 
ومدعاة للمقت. نعرف عّبود قبل أن ُيصبح رئيسًا للهيئة الذكورة. 
نعرفه يوم كان قاضيًا يف ديوان احملاسبة، ونعرف كيف جاهد، 
قبل حنو مثاني سنوات، ليكشف أّن احتفالّية »بريوت عاصمة عالّية 
للكتاب« إمّنا كانت، يف أحد وجوهها، عاصمة عالّية لـ«الفساد«. 
العام  الدير  تقاعد  التالي،  العام  يف  اللّف؟  ذاك  انتهى  كيف 
لوزارة الثقافة، الّدعى عليه، وجرى تكرميه يف حفٍل برعاية »كبار 
رجال الدولة«. القاضي عّبود كان ُيتابع ما جيري وحيمل يف قلبه. 
كثريون استغربوا عندما ُعّي، الحقًا، رئيسًا هليئة التأديب. هناك 
مثة  أّن  يبدو  قالوا:  التشائمي  بعض  أمل.  بارقة  إّنها  قال  َمن 
وبدأ.  الشغل«  »ثياب  لبس  األمر.  استغرب  نفسه  هو  ما.  خطًأ 
وكانت الصدمة. ال عمل. ليس لديه ُسلطة إال حبدود ما حُيال عليه 
ن ملّفات فساد. راح ُيناشد »التفتيش الركزي« أن ُيرسل إليه  ممِ
ملّفات الفاسدين. القانون مينع أن ُتبادر هيئته بنفسها. كان يتوّقع 
أن تصله اللّفات »الدمسة«. الحقًا أصبح »التفتيش« حُياربه. عرفوا 
أّنهم أمام شخص ُيريد أن َيعمل. راح ُيالحظ أّن الذين حُيالون عليه، 
م أّن هؤالء  ن »صغار القوم«. فهمِ لتأديبهم، وعلى قّلتهم، إمّنا هم ممِ
ن الذين ختّلت عنهم »مجاعاتهم« الراعية هلم. انتهت مّدتهم. لكّل  ممِ
موّظف، غالبًا، جهة سياسّية ما حتميه. هي َمن وّظفته أصاًل. ُيضّحى 
اهليئة  عاقبت  الصورة.  تلميع  لعبة  ن  ممِ جزء  هذا  ببعضهم.  أحيانًا 
اليت يرأسها عّبود َمن يستحق العقاب، حبسب القانون، لكن هذا ال 
ن  ُيغرّي شيئًا. ذلك وّلد لديه »أزمة ضمري«. شعر أّنه أصبح جزءًا ممِ
»النظام«. هكذا جتري األمور. هنا قال كلمته الشهرية، أخريًا، بعد 

حنو سّت سنوات على تعيينه رئيسًا لـ«التأديب«.
»النافذ« جار الوزير

الرسوم.  أحد الوّظفي الدنيي يف اجلمارك مكّلفًا بتصفية  كان 
هو،  وكان  ُتقَبض،  أن  جيب  اليت  البالغ  قيمة  حُيّدد  أن  وظيفته 
اإلدارّية )األقرب إىل  للقاعدة  الناس، خالفًا  ن  بنفسه، يقبضها ممِ
البديهة(. هذا خلل يف »النظام«. صار يقبض وحيتفظ بالستندات 
بعض  يشطب  ثّم  لرية،  مليون   100 قبض  أمر  ُيتّظم  لنفسه. 
ن هذه  ما نهبه، ممِ البلغ 100 لرية فقط. جمموع  األصفار لُيصبح 
ما  هذا  العلوم فقط.  هذا  لرية.  مليارات   10 بلغ حنو  المارسة، 
أحيل به إىل »التأديب« فقط. كان مضى على وجوده يف مركزه 
الوظيفي حنو 30 عامًا. حاول القاضي البحث أكثر يف تارخيه. مهّمة 
ليدافعوا  البلد  »كبار احملامي« يف  اُلّتهم بعض  مستحيلة. كّلف 
»إال  حماكمته  لكم  حيّق  ال  إّنه  لـ«التأديب«  قال  هؤالء  أحد  عنه. 
بوجود الستندات كّلها«. أجابهم القاضي: »حسنًا، أين الستندات 
هذه؟«. تبّي أّنها ُأحرمِقت. يف النهاية، اعرتف الوّظف بأّنه اختلس 
نها. هذا  مليونًا ونصف مليون لرية فقط. هذه مل ميكنه التنّصل ممِ
ن  ممِ كان  اُلتهم  عمله.  ن  ممِ بعزله  القرار  ذ  ُأخمِ لـ«التأديب«.  كاٍف 
»الواصلي«. يعرف كيف جتري األمور. اشتكى لدى جملس شورى 
ن اجلهة األخرية إال أن أّيدته، حبّجة أّن »االعرتاف  الدولة، فما كان ممِ
ال يكفي«. يومها كانت حلظة مصريّية يف حياة القاضي عّبود. ذهب 
إىل رئيس اجلمهورّية السابق، والتقى به. اعرتض أمامه على قرار 
رئيس جملس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر. قال 
ن قبل »الشورى« فأنا سوف أقّدم  للرئيس: »إذا مّت نقض قرارنا ممِ
استقالي وأسعى إىل مغادرة البالد«. بعث الرئيس لصادر واجتمع 
رئيس  استقالة  حتدثها  أن  ممكن  هلّزة  حتاشيًا  السألة  ُحّلت  به. 
»التأديب«. كان اُلتهم يقطن يف مبنى يقطنه وزير العدل )أصبح 
اليوم سابقًا(. األخري كان ُيرّبر ما حيصل يف الّلف بأّن الّتهم جاره 
ن شيء قليل،  نه«. مل »يقرف« القاضي عّبود ممِ »وما فيين أطلع ممِ

ن كثري... جّدًا. بل ممِ
هكذا يـَنفذ النافذ

األثرياء غالبًا ال حُيّبون دفع الال. رّبا هلذا هم أثرياء. أحدهم، وهو 
صاحب إحدى أشهر عالمات توزيع األطعمة يف لبنان واخلارج، قّرر 
أّنه ال ُيريد أن ُيسّدد فواتري الكهرباء. تواصل، أو هناك َمن ناب عنه 
يف هذه الهّمة القذرة، مع موّظف إداري يف مؤّسسة كهرباء لبنان. 
موّظف »صغري«. هذا أخذ الهّمة على عاتقه. كّل فاتورة لذاك الثرّي 
»فيال«  لديه  لرية.  مليون  عشرين  حنو  قيمتها  تبلغ  كانت  النافذ 
ضخمة وأشياء أخرى. جاءه الوّظف باحلّل: سوف نبّدل العّدادات... 

محمد نزال

اللّفات،  عليها  حُتال  أّن  تطلب  بل  تعمل،  أن  ُتريد  »التأديب« 
ولكّن هذا ال حيصل. هذا لغز آخر يّفك إلحدى »نوافذ« الفساد. يف 
سياق قضّية االمتحانات، ُسّجل دخول والدة أحد الطالب إىل الركز 
لقاء  دفعته  الذي  البلغ  باسرتداد  مطالبة  ابنها،  حيث  التعليمي، 
»اخلدمة« اليت مل حتصل عليها »كما جيب«. طالب القاضي عّبود 
بإحالة َمن اتهمتهم تلك األم على »التأديب«. مل حيصل ذلك. جاء 
ن »التفتيش« أّن هذه الواقعة »ال تستحق أن ُينّظم تقرير  الرّد ممِ
للتالعب  كبرية  شبكة  هناك  أّن  عندي  »تبّي  عّبود:  يقول  بها«. 
كّلما  الفاصل.  الراكز وسائر  إىل  الوزارة  ن  ممِ باالمتحانات، متتد 
األطراف،  بضرب  السماح  إىل  ُتبادر  للخطر  الشبكة  هذه  تعّرضت 
الَشعَر ولكن ال  تقّص  منظومتهم. جيعلونك  حُيافظون على  وبذلك 

ن جديد«. ن الرأس... والَشعر يعود لينبت ممِ يدعونك تقرتب ممِ
كاتب وجمرك ومحافظ

يتقاضى  كان  نهائّيًا.  عمله  عن  بالعدل  كاتبًا  »التأديب«  أوقفت 
فيدّون يف  القانون،  نقابة احملامي، حبسب  أموال رسوم لصاحل 
إال  يوّرد  لكّنه مل  لرية،  مليون   50 يوّرده. قبض  ما  غري  سجالته 
5 ماليي فقط. هذه إحدى خمالفاته. تبّي، أثناء التحقيقات، أّنه 
كان أوقف عن عمله سابقًا، لّدة سنتي، جبرم سرقة أموال أمانة. 
هذا كاتب بالعدل. فاسد »كبري« ما، يف مكان ما، قّرر أّن يكون 
على  ليعود  السابق،  عمله  إىل  وُيعيده  الشخص،  هلذا  »واسطة« 

عادته... فاسدًا.
»ألست  عّبود موّظفًا مجركّيًا:  القاضي  أخرى. سأل  »نافذة«  وإىل 
هذا أنت الذي تظهر يف الفيديو تأخذ رشوة؟«. قال: »بلى«. هذا 
أخرى  قرائن  جانب  إىل  طبعًا  القرار.  ألخذ  »التأديب«  عند  كاٍف 
كثرية )كأن ُيدخل غرباء عن العمل خلف مكتبه(. القرار كان بكسر 
ن سّلمه الوظيفي. عاد كأّنه موظّف جديد. القضّية أحيلت  8 درجات ممِ
 8 منذ حنو  هناك  عالقة  زالت  ما  عينه.  الوقت  »اجلزاء« يف  على 
اجلمركي.  العمل  البديهّيات يف  القاضي غياب  سنوات. يستغرب 
ن قبل بعض الكّشافي اجلمركيي يف نوعية  فمثاًل، حيصل تالعب ممِ
الرشى.  يقبضون  مثاًل(.  الستوردة  الثياب  )يف  »الكونتينرات« 
يسأل: »ما الانع أن يصدر تعميم بأن كّل »كونتينر« يكون مرفقًا 

َ ال حيصل ذلك. بصورة لا حيويه؟«. لسبٍب ما ال أحد يعرف ملمِ
ف  حكاية أخرية. حمافظ سابق للشمال وّقع على فواتري مزّورة، فُكشمِ
بإحالة  اكتفى  »التأديب«.  على  حيله  مل  »التفتيش«  لكّن  األمر، 
بالضرورة،  عالقة،  ال  الشرتكي«.  »صغار  ن  ممِ الوّظفي  بعض 
للمصطلح األخري بصطلح »صغار الكسبة«. كيف للقاضي عّبود أن 
يتعامل مع هذا اللّف وهو يرى، يف كّل األوراق، توقيع احملافظ 
غري احملال عليه؟ يقول: »لطالا كنت ضّد احلصانات. ما بيبعتوا 
ّلوا ملّفو عادة  َ لعّنا إال يلي هين قاطعينلو ورقة. لو بدهم حيموه بمِ
يلوه«. بات عّبود يعي اليوم، بعد رحلة عمله  عند التفتيش وما حبمِ
لديهم  اخلربة،  واقع  ن  السياسّية، وممِ األحزاب  »أكثر  أّن  الطويلة، 
عصابات وشبكات خفّية يف اإلدارة. حيمي بعضهم بعضًا، وينّسقون 

هنا رغم خالفاتهم يف العلن«.
غرّي  »الزم  أغنية  الرحباني  أسامة  أنتج  عامًا،   20 ن  ممِ أكثر  قبل 
»األمن  رقابة  منعته  الذي  الصّور،  األغنية  شريط  يف  النظام«. 
حرب  ن  ممِ اخلارج  البلد  الرحباني يف شوارع  يتجّول  آنذاك،  العام« 
ن  أهلّية. ُيعاين »توّحش« الناس وفوضى األشياء. سنوات قليلة، ممِ
الفساد النّظم، كانت كافية لتبديد احللم بوالدة »دولة جديدة«. 
يف نهاية الشريط، وعلى وقع موسيقاه، يصرخ: »يا صيب قّديش 
يا  بتهاجر،  يا  بتنتحر،  يا  الالعودة،  نقطة  ع  وصلت  تعاند!  بّدك 

بتفوت باللعبة... فّتش عخالصك«.
»سيستام« ضدّ اإلصالح

قبل بضع سني، حصل صدام بي رئيس اهليئة العليا للتأديب 
القاضي مروان عّبود ورئيس التفتيش الركزي السابق القاضي 
جورج عّواد. كان يف إحدى جلسات اللجان النيابّية، اليت حضرها 
بإحالة  عّبود  طالب  عندما  األمر  بدأ  النّواب.  الطرفان، يف جملس 
بعض ملّفات الفساد على »التأديب« لبّتها. حاول تعرية اللعبة اليت 
حتصل باسم القضاء اجلزائي. أزعج األمر عّواد. ارتفعت األصوات 
إىل حّد الصراخ. عندها طالب عّبود بأّن تعطى هيئته احلّق يف أن 
ُتصدر طلبات تكليف. هذا حيتاج إىل تعديل قانوني. إّنه ُيريد أن 
ُيريد أن يكون شاهد زور ورهن  يعمل. هذا كّل ما يف األمر. ال 
ن »التفتيش«. آنذاك، تكّتل النّواب احلاضرون مع  ما حُيال عليه ممِ
عّواد، وقفوا إىل جانبه، ومل ُيساند عّبود إال نائب واحد. هذا األخري 
أصبح اليوم نائبًا سابقًا. كّل هذا جعل عّبود خيرج بالصة مفادها: 

ن قبل السيستام«. »هناك نزعة معادية للهيئة العليا للتأديب ممِ
أن  يبدو  ال  الركزي.  للتفتيش  جديد  رئيس  هناك  أصبح  اليوم، 
أمساء  إال  هي  إن  األشخاص.  يف  ليست  السألة  تغرّي.  ما  مّثة 
تتبّدل. ما زالت اإلحاالت على »التأديب« ضئيلة. قبل أّيام قليلة، 
أطل رئيس »التفتيش« اجلديد، القاضي جورج عطّية، يف مقابلة 
تلفزيونّية، وحتّدث عن إحالة أحد الوّظفي الفاسدين. َمن ال ُيتابع 
هذه احلكايات ستمّر عليه »العراضة«. ذاك الفاسد الذي حتّدث عنه 
ن  عطّية، اليوم، إمّنا هو ُمعاقب وخارج عمله منذ مّدة طويلة بقرار ممِ

»التأديب«. 
هذا ُيعطينا فكرة عن مضامي التصرحيات »البطولّية« للمسؤولي. 
يعلمون أن ال أحد ُيدّقق. يوم ولدت »التأديب« وكذلك »التفتيش« 
الاضي،  القرن  سّتينيات  بداية  يف  الرقابّية،  الؤسسات  وأكثر 
كان ذلك يف حقبة رئيس اجلمهورية السابق فؤاد شهاب. جاءت 
هذه القرارات ضمن خّطة »التطهري اإلداري«. يومذاك، كان هناك 
اليوم  حماولة.  كانت  احلديث.  )شبه(  بالعنى  دولة  إلنشاء  نّية 
تلك الؤسسات ما زالت قائمة، كديكور، كشكل حداثوي فارغ... 

ن خشب وقد خنرها السوس. كأصنام ممِ

هدّد عبّود باالستقالة أمام رئيس الجمهوريّة إّن نـُقـِض قراره بمعاقبة 
أحد الفاسدين »الواصلني« )مروان طحطح(

وبدأ العمل. أشعل النار يف غرفة الكهرباء اليت حتوي العّدادات. 
اختفت األدّلة. جاء بعّداد جديد )ساعة(. قبض لقاء فعلته سّتة آالف 
دوالر. كان لديه مطلق الراحة، إدارّيًا، ليقوم بذلك خارج دائرته 
الوظيفّية. أجنزها يف عجلتون بينما هو يف دائرة جونية. يعلم أن 
ال أحد سيسأل. هذه أحد تطبيقات »الال السايب«. فعلها مرارًا. 

أحيل إىل اهليئة العليا للتأديب.    
ن عمله، لكن ماذا عن الراشي؟ هذا ليس موّظفًا  عوقب، ُصرمِف ممِ
القاضي  يرأسها  اليت  اهليئة  حاولت  عليه.  ُسلطة  للهيئة  ليكون 
العنيي  إىل  توصل  أن  اللّفات،  سائر  يف  عادتها  على  عّبود، 
إشارة بضرورة مالحقة الراشي أمام القضاء اجلزائي. هذا ال حيصل. 
ن »نافذة« ما. حكاية  يسقط »الصغري« فيما ينفذ النافذ، دومًا، ممِ
فواتري  ُيسّددون  ال  الذين  النافذين،  السياسيي، وعموم  الزعماء 

الكهرباء يطول سردها.
شركة  الاضي،  الشهر  الالّية،  العاّمة  النيابة  راسلت  بالناسبة، 
)وعموم  السياسيي  بأمساء  الئحة  تزويدها  بطلب  لبنان  كهرباء 
بعد ذلك  نعلم  الكهرباء. مل  فواتري  ُيسّددون  ال  الذين  النافذين( 
ما حصل. هل ننتظر؟ سننتظر... وإن كانت النتيجة معلومة حبكم 

»الضرورة«.
»الفاسد امُلستقيم«

ال  اجلميع،  ن  ممِ يقبض  مبدأ.  صاحب  لكّنه  فاسد  حكومي  موّظف 
أحد. كان أمي سجّل  ن  »الواسطة« ممِ َيقبل  أحدًا، كما ال  يستثين 
عقاري. بداية، كان عمله يف منطقة الشوف، حيث وصلته معاملة 
آالف   10 طلب  يفعل.  مل  ليمّررها.  جنبالط  وليد  »الزعيم«  ختّص 
دوالر جليبه. قيل له: ويلك، إّنها جلنبالط! مل يسمع نصيحة »أرباب 
إىل صيدا  أخرى،  منطقة  إىل  عمله  مكان  ن  ممِ ل  ُنقمِ فجأة  العمل«. 
حتديدًا. هناك وصلته معاملة، عقارّية أيضًا، مطلوب أن متّرر بسرعة 
حسنًا،  يدفع.  أن  ُيريد  ال  األخري  هذا  أمنّيًا.  مسؤواًل  ختّص  وهي 
الوّظف سَيعتمد »الماطلة«. يؤّخر إجناز العاملة ما استطاع. سُينَقل 
بعدها إىل طرابلس. هناك وصلته معاملة ختّص البطريرك والفيت. 
أمانة  لدى  ُيريدان وضع قيود  تبادل عقارات، واآلن  بينهما  كان 
السجّل. عليهما أن يدفعا. أوصل ذلك هلما بطريقته. نزل الغضب 
عليه. كان أحيل مرارًا إىل هيئة التأديب العليا )قبل عّبود(. استمر 
على ذلك لسنوات طوال. مل يرتدع. منوذجه اخلاص، الذي ميكن أن 
ليس  معه.  التعاطف  إىل  البعض  دفع  اُلستقيم،  الفاسد  ُيسمى 
إىل  أوراقه  وصلت  وأكثر،  الالئحة،  بهذه  »دقن ممشطة«.  لديه 
ن عمله. كثريون دفعوا له على مدى  هيئة التأديب، وُصرمِف أخريًا ممِ
سنوات. كّل هؤالء مل تستطع اهليئة احلالّية أن تصل إليهم: ليس 
الراشي  كال.  اجلزائي؟  القضاء  إىل  أحيلوا  هل  ضمن صالحّياتها. 
يف بالدنا ال ُيعاقب، إذ يصعب التوثيق. إثبات األمر يف اجلزاء يف 
ن  غاية التعقيد. ال يكفي اعرتاف الرتشي. كأّن نّص القانون هنا ممِ

ضمن »اللعبة«.
»نافذة« القضاء الجزائي

َمن قال إّن »التفتيش« ال حُييل الفاسدين على القضاء اجلزائي؟ 
ثانويي  أساتذة  »التأديب«  على  أحال  مّرة،  ذات  يفعل.  أحيانًا 
بتهمة أعمال غّش يف االمتحانات الرمسّية. نقلوا بعض الطالب إىل 
الفوضى مضمونة،  كانت  الظريف، حيث  رمل  ثانوّية حمّددة، هي 
وبالتالي صار جناحهم مضمونًا. أثناء التحقيق، وجدت »التأديب« 
أّن األدّلة، ضّد بعض احمُلالي، غري قوّية، فيما َمن توافرت األدّلة 
القوّية ضّدهم، بل واعرتفوا بقبض مبالغ مالّية )عشرة آالف دوالر 
ن قبل »التفتيش«  مثاًل(، مل حُيالوا على »التأديب«... بل أحيلوا ممِ
مباشرة على القضاء اجلزائي. قاٍض حصيف لن تعوزه احلنكة لفّك 
أحيانًا، إىل سنوات  »اجلزاء« قد حتتاج،  أمام  القضايا  اللغز.  هذا 
طوال قبل صدور احلكم. هؤالء ُيتابعون عملهم رغم إحالتهم على 
طمعًا  توافرت،  »الواسطة«  تكون  احمُلاكمة  خالل سنوات  القضاء. 
ن  بالرباءة، أو حبكم خفيف ال يؤّدي إىل »شائنة« تفرض الفصل ممِ
العمل. هكذا جتري األمور غالبًا. لو كانوا أحيلوا إىل »التأديب« مع 
األدّلة، بالتزامن مع إحالتهم إىل القضاء اجلزائي، جلرت معاقبتهم 
وظيفّيًا خالل مّدة وجيزة... ما دامت األدّلة متوافرة. حّجة القضاء 
بينما  القضايا،  وضغط  اللّفات  تكّدس  هي  عاّدة،  التأخري،  يف 
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معركة  ينقلوا  أن  احملاَصرون  قرر  حيث  غزة، 
بعدما  احلدود،  من  الثانية  اجلهة  إىل  االستنزاف 
ابتكروا وسائل مل تكن لتخطر ببال عدو، أو حتى 
مقاوم. وبينما تنبئ الساعات املقبلة بأن اتفاقًا ما 
ُيصاغ وُيعّدل منذ أكثر من سنتني، فإن املقاومة 
مقررة  إسرائيلي،  غدر  رائحة  تستشعر  تزال  ال 
مواجهة،  ألي  واالستعداد  االستنفار  مواصلة 
مشاركتها  اجلماهري  فيه  ختفض  مل  وقت  يف 
عن  الكامريات  تعجز  مناذج  احلدود، ضاربة  على 

مالحقتها.
شهيد يف استنفار شبابي

األربع  الساعات  شهدت  الضفة،  إىل  بالعودة 
برصاص  شاب  استشهاد  األخرية  والعشرون 
حبثًا  )مشال(  طوباس  مواجهات يف  خالل  العدو 
 45 حنو  ُبعد  على  أنه  علمًا  املطلوبني،  أحد  عن 
كيلومرتًا، كانت قوات العدو تواصل يف الوقت 
نفسه البحث عن مطلوب آخر منذ ثالثة أسابيع، 
طولكرم.  يف  الشرقية  املنطقة  داخل  وحتديدًا 
وخالل هذه االقتحامات، ُيّصر الفلسطينيون على 
أعلن  التقليدية، كما  املقاومة  بأدوات  مواجهتها 
العدو ليلة أمس أن مركبة مسرعة جتاوزت حاجزًا 
قرب مدينة حلحول )مشال اخلليل( وأطلقت النار 

على جمموعة من اجلنود.
وارتقى الشهيد حممد حممود بشارات )21 عامًا( 
متأثرًا بإصابته خالل املواجهات اليت اندلعت يف 
الشارع الدائري داخل بلدة طّمون شرق طوباس، 
وأصيب ثالثة شّبان آخرين بالرصاص احلي، أحدهم 
بالرصاص  أصيبوا  ومثلهم  اخلطر،  مرحلة  دخل 
عشرات  إىل  إضافة  باملّطاط،  املغلف  املعدني 
حاالت االختناق بقنابل الغاز. يقول الناشط أكرم 
بين عودة، من سكان املنطقة، لـ«األخبار« إن قوة 
من جيش العدو اقتحمت بلدة طّمون يف ساعاٍت 
متأخرة، وشّنت محلة دهم يف منازل لعائلة مسار 

الفلسطينيون يواصلون املقاومة:
 إسـرائيل ال تنـعم بالـهدوء

عبد القادر عقل

مل تنجح احملاوالت اإلسرائيلية لعزل الضفة عن 
واقع املواجهة املستمرة، متامًا كما مل تنجح يف 
عزل غزة أو املقدسيني. صحيح أن الكّل يواجه مبا 
أمكن، لكن املعادلة الثابتة أن الفلسطينيني مل 
تتوقف مقاومتهم، وأن العدّو ال ينعم باهلدوء... 
ولعل مشاهد تشييع الشهيد حممد بشارات أمس، 
ومشاهد  نعالوة،  أشرف  للمطارد  واالحتضان 

البطولة املتوالية يف غزة، خري دليل على ذلك.
الواقع  بإحباط كبري عن  ميكن احلديث   | رام اهلل 
تتنازعان،  واقع  أمر  سلطتا  حاليًا:  الفلسطيين 
حماصرة.  واألخرى  قرارها،  متلك  ال  واحدة 
مقدسيون خيسرون بلدتهم القدمية بسبب غياب 
حصار  حتت  تئّن  غزة  العقارات.  ملسربي  رادع 
الوعود.  كل  رغم  شيء  منه  ف  خُيفَّ مل  شديد 
والضفة ساحة مفتوحة جليش ينّظم ألوية للبحث 
منذ  حمدودة  كيلومرتات  يف  خمتٍف  مطلوب  عن 
ثالثة أسابيع. رغم ما سبق وأكثر، مثة من يقرر 
بالسالح،  مدججًا  جنديًا  ويطعن  سكينه  حيمل  أن 
إدارة  حتت  يعمل  وهو  أشهر  سبعة  يصرب  وآخر 
لعمليته  ليخطط  املصانع  أحد  يف  املستوطنني 

بنجاح، وخيتفي بعدها.
قرر  اليت  اإلرادة  معركة  إنها  أخرى:  بعبارة 
يوميًا  واملستمرة  خيوضوها،  أن  الفلسطينيون 
بداللة العمليات الفدائية الفردية اليت مل يستطع 
أي أمين أو عسكري أو سياسي إسرائيلي حتّمل 
شجاعة القرار والقول إنها انتهت. أكثر من ذلك، 
ال يزال هناك من يعرف أنه رغم الضريبة العالية 
على  يصّر  وذووه،  هو  يدفعها،  أن  ميكن  اليت 
والفصائل  السلطة  تتخلى  حينما  حتى  املقاومة. 
والقوات  للجنود  الشبان  يتصدى  دورها،  عن 
اخلاصة املتسللني يف جنح الليل، بل حياصرونهم 

ويضطرونهم إىل طلب التعزيزات والنجدة.
البشري يف  النزف  يتواصل  املقابلة،  اجلهة  يف 

حكاية  حنن.  حكايتنا  هي  األصلية  احلكاية  وألن 
القهر اليت مُتّثل الظلم بعينه والقتل بعينه، فال 
شيء مهما كرب أو جرى تكبريه، ومهما ُأبرز أو مّت 
تلميعه، حيجب الشمس عن فلسطني. أليست هي 

أم البدايات وأم النهايات؟
وغّرد  وكتب  ونطق  بفلسطني،  العامل  اهتم  لو 
الثالثة،  األسابيع  خالل  به  قام  ما  بُعشر  وعّلق 
قلياًل.  تراجع  القتل  بفكرة  اجملبول  العدو  لكان 
َلكان أنني الناس خّف ولو قلياًل، لكان احملاربون 
أخذوا اسرتاحة قبل استئناف أكرب وأطول عملية 

حتّرر وطين يف تارخينا املعاصر...
لكن، اللسان الوحيد الذي ينطق والصوت الوحيد 
الذي يرفع اسم فلسطني وعلمها ولفظها، يأتي 
الذين  الشباب  من  نفسها،  األرض  أهل  من 

ميتهنون االستشهاد جياًل بعد جيل!
ال صوت يعلو فوق صوت فلسطني.

احرتام  قّلة  ليست  القصة 
ملن قتله آل سعود مبا بقي 
عندهم من دم بارد. القصة 
املشهد  على  متّردًا  ليست 
متنيات  بني  املنقسم  العام 
الظاملني  اهلل  »يضرب  بأن 
لقهرهم  انتقامًا  بالظاملني« 
شعوب األرض، وبني وقائع 
تقول بأن أهل اجلرمية، وإن 
على طريقة  فذلك  اختلفوا، 
كاد  فقط.  بالقتل  القيام 
يقول  أن  ترامب  دونالد 
تكون  ما هكذا  آلل سعود: 
من  التخّلص  عمليات 
ميكن  كان  املعارضني... 
وأكثر  غباًء  أقل  تكونوا  أن 

ُتسّجل  مل  لكن  املطلوبني،  أحد  عن  البحث  حبجة 
املنازل،  تفتيش  مع  وبالتزامن  اعتقاالت.  أي 
اإلطارات،  وأشعلوا  الشّبان  عشرات  احتشد 
والسواتر  باملتاريس  الطرقات  بعض  وأغلقوا 
استعدادًا للمواجهة اليت استمرت املواجهات ثالث 
ساعاٍت ختللها استهداف جنود العدو باملفرقعات 
النارية. ويوضح بين عودة أن إحدى آليات العدو 
تعّطلت بفعل املواجهات، ثم بدأ اجلنود ُيطلقون 
الرصاص وقنابل الغاز والصوت جبنون، ما أّدى 
على  من ساعٍة  أقل  بعد  بشارات  استشهاد  إىل 

إصابته بالرصاص يف الصدر.

حاضنة شعبية للمقاومة
»احلاضنة  مفهوم  تبلور  يؤكد  أمس  حدث  ما 
للشباب  اجلمعي  العقل  يف  للمقاومة«  الشعبية 
السنني  مدار  على  التجارب  عرب  الفلسطينيني 
طّمون  بلدة  ملعت  كذلك،  السابقة.  املاضية 
بداية  يف  فمثاًل،  للمطلوبني.  شعبية  كحاضنٍة 
2013 شهدت تسلل قوة من املستعربني تنّكروا 
لكن  اعتقال،  عملية  لتنفيذ  ُخضر  بائعي  بهيئة 
سرعان ما اكتشفها الشّبان وجتمهروا بالعشرات، 
لتؤدي املواجهات إىل إصابة ثالثة جنود من جيش 
العدو، كذلك أصيب حنو 30 فلسطينيًا بالرصاص 
املّطاطي وحنو 100 آخرين باالختناق. هذه احلاضنة 
يسعى العدو إىل ضربها يف طولكرم، خاصة مع 
إخفاقه يف اعتقال منفذ عملية »بركان« املقاوم 
أشرف وليد نعالوة لألسبوع الثالث على التوالي، 
رغم احلملة العسكرية الواسعة اليت يشنها، واليت 
مشلت أيضًا اعتقال عدد من الشبان بتهمة تقديم 
بيت  للمطارد.  طعام(  )مأوى،  اللوجسيت  الدعم 
قلقيلية  وقرى  مشس،  نور  خميم  بلعا،  ليد، 
عملياٍت  كانت مسرح  وغريها،  بطولكرم  احمليطة 

وحدك على األسوار
القصة ليست قّلة احرتام ملن قتله آل سعود مبا بقي عندهم من دم بارد. القصة ليست متّردًا على املشهد العام املنقسم بني متنيات بأن »يضرب اهلل الظاملني 
بالظاملني« انتقامًا لقهرهم شعوب األرض، وبني وقائع تقول بأن أهل اجلرمية، وإن اختلفوا، فذلك على طريقة القيام بالقتل فقط. كاد دونالد ترامب أن يقول آلل 

سعود: ما هكذا تكون عمليات التخّلص من املعارضني... كان ميكن أن تكونوا أقل غباًء وأكثر فطنة يف التسرّت على فعلتكم!

الذي  »الشاب  البحث عن  إطار  العدو يف  جلنود 
لدغ كالثعبان واختفى كالدخان«. أما مسقط رأس 
نعالوة يف ضاحية شويكة، فيشهد اقتحامات يومية 
الذي حيمل  احلي  عائلته يف  منزل  تتضمن دهم 
اسم عائلته، كذلك فإن قوات العدو مل تتورع عن 
احتجاز كافة أفراد أسرته، وبعضهم ال يزال رهن 
االعتقال مثل: والدته وفاء مهداوي وشقيقه أجمد 

وشقيقته احملاضرة اجلامعية فريوز.
يف غضون ذلك، أفاد »نادي األسري الفلسطيين« 
بأن جيش العدو اعتقل 70 فلسطينيًا من طولكرم 
وحدها منذ السابع من الشهر اجلاري. واالعتقال 
هدم  قّرر  إذ  للعدو،  الوحيد  األسلوب  ليس 
أحد  إن  عائلته  تقول  فيما  نعالوة،  عائلة  منزل 
ضباط املخابرات اإلسرائيلية طلب من والده أن 
حُيضر مكربات صوت حممولة على مركبة ليطوف 
نفسه!  لتسليم  جنله  ويدعو  طولكرم  بلدات  يف 
ملعظم  متشيٍط  أعمال  العدو  قوات  أجرت  كذلك 
جبل  مثل  طولكرم،  أطراف  واجلبال يف  الوديان 
الزومر«  الباطن مشال ضاحية شويكة، و«وادي 
قرب حارة املنشية يف خميم نور مشس، وبعض 
شرق  البالستيكية  والبيوت  الزراعية  األراضي 

ضاحية ذّنابة.
وكشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العربية عن 
مخس عمليات فاشلة للوصول إىل نعالوة خالل 14 
يومًا من مالحقته، فيما تشري مصادر حملية إىل 
أن جنود العدو نادوا األخري عرب مكربات الصوت 
نفسك..  سّلم  »أشرف  نفسه:  ليسّلم  مرتنينْ 
بنعرف إنك هون«، األوىل يف خميم نور مشس، 
قيد  مدرسة  حماصرة  عند  يومنينْ  بعد  والثانية 
يوميًا  الدهم  يواصل  حيث  شويكة،  اإلنشاء يف 
وسط تغطية طائرات االستطالع ونصب عدد من 

احلواجز املفاجئة.

وتبقى القصة... فلسطني!
ابراهيم األمني

فطنة يف التسرّت على فعلتكم! 
لعبة  يف  إدخالنا  فرييد  أردوغان،  السلطان  أما 
دولته  مصاحل  ختّص  سر  كلمات  ختفي  أحجية 
معارضيه،  حبق  وجرائمه  وديكتاتوريته  وحكمه 
لعبة  اخلصوص.  وجه  على  منهم  والصحافيني 
تؤدي الوظيفة ذاتها، أي إسكاتهم بألف طريقة، 
وإيذاءهم مبا يثبت القول إّن الصمت أشد إيالمًا 

من القتل!
يف أوروبا الغارقة يف كهولٍة تأتي على كل شيء 
ال  عام  ملزاج  »احرتامًا«  الصوت  يرتفع  فيها، 
الدوالرات  يريد  نفسه صار  اجلمهور  لكن  أكثر. 
ذلك.  إىل  السبيل  كيف  يأبه  وال  واألعمال، 
هم  وإسبانيا  وإيطاليا  وبريطانيا  فرنسا  أليست 
أهل االستعمار األصليني؟ أمل ُتنَب املدن الساحرة 
يف هذه الدول على أكتاف املقهورين، وخبريات 

املستعمرات القريبة والبعيدة؟
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الذين  األمور،  أولياء  يواجه 
من  أبنائهم  فرار  مينعون  ال 
بدون  عنها  وغيابهم  املدارس 
 1600 إىل  تصل  غرامة  عذر، 

دوالر واتهامات جنائية.
والية  حكومة  وأصدرت 
كوينزالند تذكريا ألولياء األمور 
حضور  من  التيقن  بضرورة 
وإال  يوميا  املدارس  أطفاهلم 

سيواجهون عواقب وخيمة.
يفشلون   الذين  األمور   أولياء 
غرامة  يتكبدون  االلتزام  يف 
األوىل  للمخالفة  دوالر   801
وحوالي 1566 دوالر للمخالفات 

املتعددة.
وقبل 10 سنوات، مل يكن احلد 
املفروضة  للعقوبة  األقصى 
املخالفني  األمور  أولياء  على 

يتجاوز 1413 دوالر.
غرايس  التعليم  وزيرة  وقالت 
جريس: »بينما كانت الغرامات 
واالتهامات دائما امللجأ األخري، 
العقد  خالل  األمور  أولياء  لكن 
االلتزام  يف  فشلوا  املاضي 

بالضوابط«.

1600 دوالر واتهامات جنائية عقوبة 
فرار األبناء من املدارس يف كوينزالند

احلكومية  البيانات  وتكشف 
املاضي،  أغسطس  حتى  أنه 
األمور  أولياء  اتهام 16 من  مت 
ألبنائهم  بالسماح  بكوينزالند 
بالتهرب من املدار س، مقابل 
21 ولي أمر العام املاضي وفقا 

لصحيفة كورير ميل.
»بالطبع  غرايس:  وتابعت 
تتعاون  للشرطة،  اإلحالة  قبل 
مع  وطيد  بشكل  مدارسنا 
معدالت  لتحسني  العائالت 

حضور الطالب«.
أن  التعليم  وزيرة  وأردفت 
نسبة  ملحوظا يف  تراجعا  هناك 
حضور الطالب يف نهاية العام 

الدراسي.
كان  أسف،  »بكل  وواصلت: 
السابق  الدراسي  الفصل 
منوذجيا قبل أن يبدأ الطالب يف 
املهم  من  مربر،  بدون  الغياب 
جدا ألولياء األمور االستمرار يف 
املدارس  إىل  أطفاهلم  إرسال 

يوميا«

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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وزيرة التعليم بكوينزالند غرايس غرايس

غرامات صارمة على أولياء األمور الذين ال يمنعون أبناءهم من  الفرار من املدارس

األسرتاليون  سيكون  أخريا، 
قادرين على معرفة كم األموال 
يف  يتكبدونها  اليت  الزائدة 

فواتري الطاقة.

أنغوس  الطاقة  وزير  وقدم 
صباح  جديدة  قوانني  تايلور 
السعر  توضح  الثالثاء 
كل  يف  للكهرباء  االفرتاضي 

والية.

السعر  يستخدم  وسوف 
مقارنة  كأداة  االفرتاضى 
يتكبد  الذين  للمستهلكني 
بعضهم املئات من الدوالرات 
التكلفة  تلك  عن  الزائدة 

املفرتضة.

وكشف تقرير أصدرته مفوضية 
أن  األسرتالية  الطاقة  سوق 
املستهلكني الذين يظلون مع 
الشركات اليت تقدم اخلدمة هلم 
تسويقية  جبولة  يقومون  وال 
أكثر  توفري  فرصة  خيسرون 

من 800 دوالر سنويا.
االفرتاضي  السعر  أن  يذكر 
أي  إىل  للمستهلكني  يكشف 
مقابل  استغالهلم  يتم  مدى 

والئهم ملقدمي اخلدمة،

باإلعالن عن السعر االفرتاضي.. 

أسرتاليا تفضح جشع 
شركات الطاقة 

االفرتاضي  السعر  ويعمل 
والية  لكل  مرجعية  كفاتورة 
حيث ستكون شركات التجزئة 
حساباتها  بإجراء  ملتزمة 
تلك  باستخدام  وعروضها 

النقطة املرجعية.

وبذلك، يستطيع املستهلكون 
بوضوح املقارنة بني عدد من 
االتفاق  وإبرام  اخلدمة  مقدمي 

األرخص يف السوق.

وكشف التقرير أن مستهلكي 
أسرتاليا  جنوب  يف  الطاقة 
يتم استغالهلم أكثر من باقي 
الواليات، حيث يتكبدون 832 
مقارنة  سنويا  إضافية  دوالرا 

بأرخص سعر يف السوق.

جاء  الثاني،  املركز  ويف 
بوالية  الطاقة  مستهلكو 
 662 يدفعون  حيث  فيكتوريا 
دوالرا أكثر من أرخص سعر، 
ويلز)411  ساوث  نيو  ثم 
كوينزالند)369  ثم  دوالرا(، 
العاصمة  إقليم  ثم  دوالرا(، 

األسرتالية )273 دوالرا(.
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األسرتالي،  الكلب  أو  الدينغو، 
هو املفرتس األكرب يف أسرتاليا 
أرجاء  معظم  يف  يتمركز  الذي 
البالد والعديد من اجلزء القريبة 

من الشاطئ.
وكشف حبث جديد نشرته دورية 
نطاق  اتساع  ريفيو«  »مامال 
اليت يلتهمها  الغذائية  الوجبات 

الكلب األسرتالي الشرس.
حتليل  على  الدراسة  واعتمدت 
املعدة  وحمتويات  فضالت 
مدى  أي  إىل  وكشفت  للدنغ، 
األسرتالي  الكلب  يتباين طعام 

باختالف البيئات.
وكشفت أن الدينغو يأكل على 
األقل 229 من أنواع الفقاريات، 
بينها 62 من الثدييات الصغرية 
اليت يقل وزنها عن 500 غرام، 
متوسطة  الثدييات  من  و79 
من  أنواع  و10  احلجم،  وكبرية 

و50  احلوافر،  ذات  الثدييات 
طائرا و26 من الزواحف.

وعالوة على ذلك، يأكل الدينغو 
والقشريات  احلشرات  أيضا 

واألمساك والضفادع.
لألنواع  احلقيقي  العدد  أن  بيد 
بكثري  ذلك  يتجاوز  أن  حيتمل 
احليوانات  من  النوع  ذلك  ألن 
من  كثرية  أحناء  يف  يتمركز 

أسرتاليا.
واملتوسطة  الكبرية  الثدييات 
بني  كانت  كجم(   6.9-0.5(
يف  شيوعا  املكونات  أكثر 
وجبات الدينغو، تليها الثدييات 
الصغرية، واألرانب املفصليات 
واحليوانات  والطيور  والزواحف 

ذات احلوافر.
الدينغو  وجبات  قائمة  ومشلت 
واملاعز  الغزالن  الغذائية 
السوداء  والفئران  واألرانب 

ماذا يأكـل أكـرب حـيوان مـفرتس يف أسـرتاليا؟

والثعالب والقطط.
تزايدت  األخرية  الفرتات  ويف 
يف  الغزالن  حلم  وجود  نسبة 

طعام الدنغ.
املاشية  أيضا  الدنغ  يأكل  كما 
لكن العينات مل تستطع التمييز 

بني االفرتاس والفضالت.
صاحبة  هي  أسرتاليا  شرق 

التواجد األكرب للثدييات متوسطة 
رمبا  الدنغ  طعام  يف  احلجم 
املنخفض  اإلبادة  معدل  بسبب 

هناك للثدييات احمللية.
وسط  منطقة  متثل  وباملقابل، 
أسرتاليا أكثر مناطق إبادة تلك 

الثدييات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حيوان الدينغو

قدم وزير الطاقة أنغوس تايلور قوانني جديدة صباح الثالثاء توضح السعر 
االفرتاضي للكهرباء يف كل والية

تسبب سلوك مشني متكرر لرجل 
مسن يف أحد قطارات سيدني 
املتجهني  الركاب  إغضاب  يف 

إىل أعماهلم يف الصباح.

فقد حجز الرجل ستة مقاعد له 
داخل القطار يف ساعة الذروة 
قدميه  وأسند  اإلثنني،  أمس 
الكرسي  على  مرتاٍخ  بشكل 

املواجه له.

نشرها  اليت  الصورة  وخالل 
بعض  يظهر  »ريديت«،  موقع 
الركاب وهم مضطرون للوقوف 
يف املمر بني الكراسي بينما ال 

يعري الرجل اهتماما لذلك.

ونشر نفس املستخدم الصورة 
بالتعليق  وذيلها  تويرت  على 
شخص  يتحرك  »متى  التالي: 
إساءة  من  الرجل  هذا  ملنع  ما 

استخدام املواصالت العامة؟«

اليت  الثالثة  املرة  هذه  وتعد 
مشابهة  خمالفة  فيها  تنشر 
مواقع  على  الرجل  لنفس 
لكن  االجتماعي  التواصل 

سلوكياته ال تتغري رغم ذلك.

نشرت  املاضي،  أيار  ففي 
امرأة صورة لتجربتها مع الرجل 
التعليق  مع  ريديت  موقع  على 

رجل يشغل غضب الركاب 
يف قطارات سيدني

أن  قرر  الرجل  »هذا  التالي: 
يسحقين هذا الصباح«.

املرأة،  جتلس  كانت  وبينما 
القطار  املسن  الرجل  حرك 
املساحة  قلص  مما  األمام  إىل 

املتاحة لديها.

قبل  من  أر  »مل  وأردفت: 
الضغينة  هذه  مبثل  ما  شخص 
ضد اجملتمع، أعتقد أن سيدني 

وجدت وغدها الكبري«.

ظهرت   ،2016 شباط  ويف 
صورة لنفس الرجل وهو يضع 
قدميه على املقعد املقابل له.

ولكي يشعر بالراحة أكثر، خلع 
الرجل املسن حذاءه.

وتزايدت مشاعر استياء ركاب 
ال  الذي  الرجل  جتاه  سيدني 
الفعل  رد  يردعه  أنه  يبدو 

السليب جتاهه.

ريديت  مستخدمي  أحد  وقال 
إن الناس طلبت الشرطة لكن 

الرجل يواصل ما يفعله.

الرجل  أن  كيف  امرأة  وكتبت 
الصغري  طفلها  على  بصق 
»سركيالر  حمطة  يف  وآخرين 

كي«
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تسبب سلوك مشني لرجل مسن يف أحد قطارات سيدني يف إغضاب 
الركاب 

يف أيار املاضي، نشرت امرأة صورة لتجربتها مع الرجل على موقع 
ريديت مع التعليق التالي: »هذا الرجل قرر أن يسحقني هذا الصباح«.
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دعوى  مطعم  صاحب  يواجه 
بإلغاء   أمر  أن  بعد  قضائية 
بدعوى  نادلة  عمل  ورديات 
»مثرية  جيعلها  محلها  أن 

لالمشئزاز«.
يف  هي  اليت  املرأة،  وكانت 
العقد الثاني من عمرها، تعمل 
مبدينة  كوكوس  مطعم  يف 
فرباير  منذ  األسرتالية  بريث 
حبملها  اإلدارة  وأبلغت   2016

يف أبريل 2017.
باي«  »جويل  شركة  وباتت 
عبد  ومديرها  للمطعم  املالكة 
تدقيق  الدين حتت  تاج  الواحد 
الشكاوى  إدارة  من  متزايد 
إلغاء  بسبب  العمل  بهيئة 
خالل  للنادلة  عديدة  ورديات 
سبتمرب  إىل  يوليو  من  الفرتة 

.2017
إدارة  أصدرته  بيان  وقال 
إنه  العمل  بهيئة  الشكاوى 
أحد  طلب   ،2017 يوليو  يف 
تعليمات  على  بناء  املشرفني 
العودة  املرأة  من  الدين  تاج 
تبدو  أنها  بدعوى  منزهلا  إىل 

»مثرية لالمشئزاز«.
نفس  من  الحق  وقت  ويف 

مطعم ملوظفة حامل: أنت مثرية 
لالمشئزاز 

الدين  تاج  أعطى  الشهر، 
توجيهات ألحد املشرفني بإلغاء 
وردية النادلة اليت كان يفرتض 
أن تعمل بها يف املساء مشريا 
إىل أنها حامل وغري قادرة على 

أداء واجبات وظيفتها.
»جويل  إدارة  النادلة  وأخربت 
إلغاء  مت  عندما  باي« مبخاوفها 
مل  لكنها  هلا  األوىل  الوردية 

تتلق أي إجابة.
ساندرا باركر املسؤولة بإدارة 
الشكاوى بهيئة العمل وصفت 
هذا النوع من السلوك باخلطري 

جدا.
أصحاب  »مسؤولية  وتابعت: 
إدراك  عليهم  حتتم  العمل 
ومعاملة  بالقوانني  التزاماتهم 

املوظفني بشكل عادل«.
التمييز  العمل  قانون  وحيظر 
ضد املوظفني بسبب احلمل أو 
أو  اجلنس  أو  اللون  أو  العرق 
العمر أو العجز البدني والعقلي 

أو وضع الزواج.
وتواجه الشركة عقوبات حمتملة 

خلرقها قانون العمل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يواجه صاحب مطعم دعوى قضائية بعد أن أمر بإلغاء  ورديات عمل 
نادلة بدعوى أن حملها يجعلها مثرية لالشمئزاز

يف  الطالق  معدل  تراجع 
أسرتاليا إىل أدنى مستوى له 

يف 40 عاما.
ويف 1996، بلغ معدل الطالق 
شخص،  لكل1000   2.9
 2016 يف   1.9 إىل  واخنفض 

رغم زيادة السكان.
من  الطالق  حاالت  واخنفضت 
إىل   1996 عام  حالة   52466

64604 يف 2016.
ويف 1975، بلغ معدل الطالق 
 1000 لكل   1.8 أسرتاليا  يف 
من  قريب  وهو  شخص، 
املعدل احلالي، حبسب املكتب 

األسرتالي لإلحصائيات.
مارك  االجتماعي  الباحث 
ماكريندل قال لصحيفة الديلي 
تليجراف: »إنه اخنفاض ملحوظ 

يف معدل الطالق«.
إىل  أيضا  اإلحصائيات  وتشري 
عاش   ،2016 عام  يف  أنه 
قبل  معا  األزواج  من   %80
الزواج رمسيا، مقابل 16% يف 

.1975

معدل الطالق يف أسرتاليا ينخفض 
إىل أدنى مستوى له يف 40 عاما 

استمرت  ذلك،  على  عالوة 
الزيادة  يف  الزواج  معدالت 
بعد 1975  رغم تطبيق قوانني 

تسهل عملية الطالق.
وقبل هذه القوانني، كان األمر 
أكثر صعوبة  لتربير االنفصال 

أمام احملاكم.
وأردف ماكريندل: »الزواج ما 
زال يسري يف منحنى تصاعدي، 
وما زال ميثل جزءا رئيسيا من 

اجملتمع األسرتالي«.
العامني  »يف  وأردف: 
السابقني، شهدنا ارتفاع معدل 
 1000 لكل   4.8 من  الزواج 

شخص يف 2015 إىل 4.9«.
تشهد  أسرتاليا  أن  إىل  ولفت 
يوميا متوسط 326 حالة زواج 
أكتوبر  يف  سيما  ال  يوميا، 

ونوفمرب.
بياني  رسم  يلي  وفيما 
يف  الطالق  إحصائيات  يوضح 

أسرتاليا:

املصدر: العنكبوت االلكرتوني 

معدل الطالق يرتاجع إىل أدنى مستوى له يف أسرتاليا يف آخر 4 عقود

تعمقت أزمة الطاقة يف أسرتاليا 
حيث تتكبد العائالت املزيد من 
النفقات على حنو يتجاوز تقريبا 

كل بلدان العامل.
وقال رئيس الوزراء األسرتالي 
سكوت موريسون إن واحدة من 
السعي  هي  حكومته  أولويات 

لتخفيض فواتري الطاقة.
قال  ذلك،  لتنفيذ  ولكن 
اختاذ  عليه   إن  موريسون 
إلغاء  تتضمن  حساسة  قرارات 
الطاقة  على  احلالي  احلظر 

النووية.
وفسر ذلك قائال: »إنه مصدر 

رخيص ويعتمد عليه«.
لكن مناهضي الفكرة يصرخون 
العامل  كوارث  أسوأ  متذكرين 
و  تشرينوبل«   « النووية 

»فوكوشيما«. 
واآلن، يعلن أحد خرباء الطاقة 
آمنة  ليست  النووية  القوة  إن 

هل حتل القوة النووية أزمة الطاقة يف أسرتاليا؟
تستطيع  قد  لكنها  فحسب 
الطاقة  فواتري  ختفيض 
مشكلة  وحتل  األسرتالية 

االحتباس احلراري.
شتاينفورت  توم  إىل  متحدثا 
دقيقة«،   60« برنامج  مراسل 
إن  هريد  بني  الدكتور  قال 
مفاعل  أزمة  جتاه  الفعل  رد 
فيه  مبالغا  كان  فوكوشيما 
بالتفكري  األسرتاليني  مطالبا 

اجلدي يف الطاقة النووية.
»بشكل  يقول:  ومضى 
أساسي، دائما ما جنعل وعينا 
يرتبط باخلوف من هذا احلادث 

دون أساس علمي جيد«.
»إنه حتٍد حقيقي، لكن  وتابع: 
من  النظر  حماولة  علينا  ينبغي 

جديد إىل ذلك«.
هريد  الدكتور  واصطحب 
دقيقة«   60« برنامج  طاقم 
داخل املفاعل النووي 3 مبحطة 

الدكتور بني هريد خبري الطاقة النووية

60 دقيقة داخل محطة فوكوشيما للطاقة النووية

املفاعل 3 بمحطة فوكوشيما كان مركز كارثة 2011

قال الدكتور هريد إنه لم ولن يحدث أي وفيات من االنصهار النووي

املركز  كان  الذي  فوكوشيما 
الذي بدأت منه كارثة االنصهار 

النووي عام 2011.
إذن  على  الربنامج  وحصل 
للتصوير داخل املفاعل النووي 
15 دقيقة فحسب للحد من آثار 

التعرض الضار لإلشعاعات.
الدكتور  بعث  احملطة،  وداخل 
ومثرية  واضحة  برسالة  هريد 
للجدل قال فيها: »خالل تاريخ 
ميتد إىل 50 عاما من استخدام 
التكنولوجيا، سارت األمور على 
ما يرام باستثناء يوم واحد مل 

يسفر عن أي وفيات«. 
من  أحد  ميت  »مل  وواصل: 
اإلشعاع خالل حادث االنصهار 
النووي ألحد مفاعلي فوكوشيما 

عام 2011«.

تسبب   ،2011 آذار   11 ويف 
زلزال  جراء  هائل  تسونامي 
رهيب يف تدمري كل شيء يف 

طريقه.
الكيلومرتات  مئات  وتعرضت 
لليابان  الشرقي  الساحل  من 
للتدمري مما أدى إىل أكثر من 

1600 حالة وفاة.
الطاقة  انقطاعات  وتسببت 
حملطة  ثالثي   انصهار  يف 
النووي  اخلبري  لكن  فوكوشيما 
على  الشديد  الرتكيز  إن  قال 
ذلك خلق خماوف شديدة تتعلق 

بهذا النوع من الطاقة.
الدفاع  أحاول  :«ما  واستطرد: 
عنه ميثل املصدر األهم للطاقة 

يف هذا القرن«
املصدر: العنكبوت االلكرتوني 
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تلقت منال الشريف اليت تعيش 
يف سيدني مكاملات عرب هاتفها 
السعودي  النظام  من  احملمول 
بضرورة  وتطالبها  حتذرها 
التوقف عن محلة الرتويج حلقوق 

النساء.
النسوية  الناشطة  وقالت 
بي  اتصل  »لقد  واملؤلفة: 
مرتني  الوطين  األمن  مسؤولو 

خالل العام املنصرم«.
وعلى مدى سنوات، تتلقى منال 
كما  بالقتل،  جمهولة  تهديدات 
السعودية  إىل  العودة  ختشى 
لرؤية ابنها البالغ من العمر 12 
عاما خوفا من أن يزج بها يف 

السجن.
أشد  أحد  تعرض  رمبا  واآلن 
الصحفي  وهو  مؤيديها، 
السعودي مجال خاشقجي للقتل 
سعودي  أمين  فريق  يد  على 

وفقا لتقارير استخبارية.
دخول  بعد  خاشقجي  واختفى 
تركيا  السعودية يف  القنصلية 
مما  أكتوبر،  من  الثاني  يف 
من  العديد  مقاطعة  إىل  أدى 
استثماري  ملؤمتر  املؤسسات 
يف  انعقاده  املقرر  من  كبري 
أزمة  مع  الشهر  هذا  اململكة 

دبلوماسية وشيكة.
اخلليجية  الدولة  قادة  وهدد 
إذا  انتقامية  إجراءات  باختاذ 
املتحدة  الواليات  فرضت 
الرتاجع  بعد  عليها  عقوبات 
البورصة  ألسهم  الشديد 

السعودية.
خاشقجي  أن  الشريف  وأردفت 
قد قتل رغم النفي املتكرر من 

احلكومة السعودية.
وتابعت  الشريف يف تصرحيات 
للهريالد: »إنه أمر مروع حقا أن 

يفعلوا ذلك خباشقجي«.
تعرضت  قد  الشريف  وكانت 
والسجن  الذاتي  للتفتيش 
لقيادتها السيادة داخل اململكة 

السعودية حتذر امرأة من سيدني 

األمد  طويل  حلظر  انتهاك  يف 
يف هذا الشأن.

خاشقجي  الشريف  ووصفت 
بأنه »رجل مسامل جدا حيب أن 
أكثر من  تعريفه كصحفي  يتم 

كونه معارضا«.
أقدره  كنت  »لقد  وأردفت: 
من  القالئل  أحد  إنه  كثريا 
حتدثوا  الذين  الصحفيني 
حلقوق  املناصرة  حركتنا  عن 

النساء«.
جريدة  يف  الثنائي  وعمل 
دأبا  ثم  السعودية  الوطن 
بصحيفة  مقاالت  كتابة  على 
األمريكية  بوست  واشنطن 
تنتقد السياسات غري الليربالية 
للحاكم الفعلي للسعودية األمري 

حممد بن سلمان ولي العهد.
األمن  ضباط  منها  وطلب 
القومي الذين اتصلوا بها العام 
تغريدات  كتابة  بعدم  املاضي 
للسيارات  املرأة  قيادة  حول 
كتاب  مؤلفة  للشريف  وفقا 

»اجلرأة على القيادة«.
وكان بن سلمان قد ألغى احلظر 
على قيادة املرأة للسيارات يف 
يونيو يف خطوة حظيت بإشادة 
من الغرب لكنه تلقى انتقادات 
بسبب حبس املعارضني بينهم 
ناشطات نسويات وفقا ملنظمة 

هيومن رايتس ووتش.
العودة  الشريف  وختشى 
الثاني  كانون  منذ  للسعودية 
لكن  السجن  من  خوفا  املاضي 
ابنها  من  حمرومة  جيعلها  ذلك 
 12 العمر  من  البالغ  عبودي 
زوجها  من  أجنبته  والذي  عاما 

السابق.
حرمان  مت  الوقت،  نفس  ويف 
العمر  من  البالغ  دانيال  ابنها 
يف  يعيش  والذي  أعوام   4
على  احلصول  من  أسرتاليا 

تأشرية سعودية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أصدر رئيس الوزراء األسرتالي 
اعتذارًا  موريسون  سكوت 
االعتداء  ضحايا  آلالف  وطنيًا 
اجلنسي يف مؤسسات البالد، 
معرتفا بأن الدولة فشلت متاما 
الشريرة  »اجلرائم  وقف  يف 
على  ارتكبت  اليت  واملظلمة« 

مدى عقود.
خطاب  يف  موريسون  وقال 
كاعتذار  وّجهه  الربملان  أمام 
شخص  ألف   15 حبق  متأخر 
سوء  ضحايا  من  أنهم  يعرف 
معاملة االطفال »األمر قام به 
أسرتاليني.  جتاه  أسرتاليون 
أعداء  وسطنا،  أعداء 

وسطنا«.
خذلناهم  لقد  »كدولة،  وتابع 
عار  وهو  عنهم  وختلينا 

سيالحقنا دائما«.
موريسون  واستعرض 
هلا  توصل  اليت  االنتهاكات 
التحقيق احلكومي والذي كشف 
أن االنتهاكات كانت موجودة 
يف املدارس والكنائس ودور 
الرياضية  والنوادي  األيتام 
يف  املؤسسات  من  وغريها 
أرجاء البالد على مدى عقود.

الذي  موريسون،  وأعلن 
حتشرج صوته اثناء استعراضه 
وطنية  عقيدة  االنتهاكات، 
جديدة يف وجه هكذا مزاعم يف 

املستقبل »حنن نصدقك«.
بعد  الدولة  اعتذار  ويأتي 
تعمل  ملكية  مفوضية  إصدار 
تقريرا  سنوات  مخس  منذ 
يفّصل مزاعم مروعة لإلساءات 
تتضمن  أطفال  حبق  اجلنسية 
يف  تتمتع  كانت  مؤسسات 

املاضي بالثقة.
»اليوم،  موريسون  وأّكد 
نقول آسفون لألطفال الذين 

موريسون يعتذر آلالف األطفال من 
ضحايا االعتداءات اجلنسية

آسفون  آسفون.  خذلناهم. 
ثقتهم  خنا  الذين  لآلباء 
والذين كافحوا ملداواة )جراح 
أبنائهم(. نأسف ملن فضحوا 
نستمع  مل  الذين  الفساد 

هلم«.
وتابع »آسف لألزواج والشركاء 
الذين  واألطفال  والزوجات 
االعتداء  عواقب  مع  تعاملوا 
آسفون  والعرقلة.  والتسرت 
واحلاضرة..  املاضية  لألجيال 

آسفون«.
وقف  الربملان،  جلسة  ويف 
بعد  صمت  دقيقة  النواب 
كان  فيما  موريسون،  خطاب 
املئات من الناجني يشاهدون 
أرجاء  يف  املتلفز  اخلطاب 

البالد.
ارتدى  الربملان،  مقر  وخارج 
املتوفني  الضحايا  أقارب 
بنات  أمساء  حتمل  قالدات 
ممن  وأخوات  وأخوة  وأبناء 
املتأخر  االعتذار  إليهم  وجه 

جدا.
أسرتالية  مؤسسات  وقدمت 
اعتذارات  بالفعل  عديدة 
الضحايا،  محاية  عن  لعجزها 
الكنيسة  قادة  فيها  مبا 
الذين  االسرتالية  الكاثوليكية 
»املخزي«  التاريخ  الموا 
للكنيسة يف التسرت على هذه 

االنتهاكات.
التحقيق  مفوضية  ومبوجب 
اتهامات  وجهت  امللكية، 
بانتهاكات إىل سبعة  بالقيام 
باملئة من القساوسة الكاثوليك 
 1950 العام  من  الفرتة  يف 
مت  ما  ونادرا   ،2010 وحتى 
التحقيق يف شكاوى األطفال 
تعرضوا  حتى  بعضهم  أن  بل 

لعقاب على ترديد مزاعمهم.

منال الشريف مع ابنها الذي بلغ من العمر اآلن 12 عاما

الشيخ  أسرتاليا  مفيت  أعلن 
تاج الدين هاللي رفضه العلين 
داخل  مثليني  مدرسني  لوجود 
متحديا  اإلسالمية  املدارس 
زعيم  يقرتحها  اليت  التغيريات 
يف  شورتن  بيل  العمال  حزب 

قوانني التمييز.
املثليني  أن  املفيت  ورأى 
ختالف  شاذة  أفعاال  ميارسون 
أمراض  من  ويعانون  الطبيعة 

عقلية.
الوطين  األئمة  جملس  وكان 
اعرتاضه  أعلن  قد  األسرتالي 
هاللي  الدين  تاج  تعيني  على 

يف وظيفة املفيت.
خالفات  ظل  يف  ذلك  يأتي 
بكيفية  تتعلق  االئتالف  داخل 
على  الدينية  احلريات  تطبيق 

املدرسني.
مراجعة  تسريبات  أعقاب  ويف 
األديان  حرية  بشأن  رادوك 
طلب  املاضي،  األسبوع 
شورتن  بيل  زعيماملعارضة 
اليت  االستثناءات  حذف 
ضد  بالتمييز  للمدارس  تسمح 
التوجه  أساس  على  املدرسني 

اجلنسي.
وجاء ذلك قبل اجراء انتخابات 
وينتورث  مقعد  على  حامسة 
يف  للمثليني  معقال  تعد  اليت 

أسرتاليا.
العمال  حزب  اقرتاح  ويتطلب 
سكوت  الوزراء  رئيس  من 
موريسون مد نطاق تعهده بإلغاء 
القوانني اليت قدمها العماليون 
بطرد  تسمح  واليت   2013 يف 
الدينية  املدارس  من  الطالب 

إذا كانوا مثليني.

مفيت أسرتاليا: املثليون مرضى 
نفسيون خيالفون الطبيعة وأرفض 

عملهم يف املدارس اإلسالمية

يواجه  شورتن  اقرتاح  لكن 
القيادات  بعض  من  معارضة 

اإلسالمية يف أسرتاليا.
لصحيفة  هاللي  الشيخ  وقال 
على  ينبغي  »ال  األسرتاليان: 
املدرسني املثليني فرض منط 
اجملتمع  باقي  على  حياتهم 
من  اليت  املدارس  سيما  ال 
املفرتض أن تكون بيئة للتعلم 
الباحثني  هلؤالء  ناديا  وليس 

عن إرضاء رغباتهم«.
ودافعت قيادات مسيحية أيضا 
يف  الدينية  املدارس  حق  عن 
متمسكني  مبدرسني  االستعانة 
تروج  اليت  والقيم  بالتعاليم 

هلا.
ووصف اهلاللي املثليني بأنهم 
عقلية،  أمراض  من  يعانون 
أسرتاليا  إىل  متحدثا  وتابع 
»حنن جمتمع  مرتجم:  خالل  من 
بالتعددية  يؤمن  حر  دميقراطي 
ويرفض  اإلنسان  وحقوق 
حقوق  على  املفروضة  القيود 
اآلخرين حتى لو كانوا ضالعني 
يف ممارسات ختالف الطبيعة«.

وواصل: »يف مثل هذه احلاالت 
إنسانيتهم  احرتام  ينبغي 
املوضوع  مع  ونتعامل 
الشفاء  يتطلب  عقلي  كمرض 

والعالج«.
وأشار الوزير جوش فرايدنبريغ 
على  منفتحة  احلكومة  أن  إىل 
أكثر  حلماية  العماليني  اقرتاح 

للمدرسني املثليني.
بيد أن االقرتاح ال حيظى بتأييد 
الفيدرالي  الوزراء  رئيس 

سكوت موريسون.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كشف حبث جديد حول السرقة 
أن  اجلامعات  يف  األدبية 
حنو  على  يكرتثون  ال  الطالب 
يثري الدهشة بظاهرة بدأت يف 
»الغش  اسم  وحتمل  االنتشار 

بالتعاقد«.
املصطلح املذكور بدأ عام 2006  
ويشري إىل بعض الطالب الذين 
يدفعون األموال مقابل مقاالت 

وتقارير جاهزة.
األمر  كان  الوقت  ذلك  ويف 
ما زال وليدا لكنه اآلن تضخم 

وأصبح بيزنس كبري احلجم.
ذكرت  فحسب،   2017 ويف 
تليجراف  الديلي  صحيفة 
الربيطانية أن أكثر من 20 ألف 
مكتوبة  مقاالت  ابتاعوا  طالب 
مؤسستني  أكرب  من  باحرتافية 

تقدمان تلك اخلدمة.
عام  إىل  تعود  لدراسة  ووفقا 
طالب  مليون   31 فإن   ،2018
جامعي يف أحناء العامل يدفعون 
ألطراف ثالثة من أجل استكمال 

التكليفات املطلوبة منهم.
 1 حوالي  اعرتف   ،2014 ومنذ 
املشاركني  الطالب  من   %7.

السرقة األدبية..
 وباء يتفشى يف  أسرتاليا والعامل

باالستعانة  االستطالع   يف 
على  للحصول  خارجية  مبصادر 

املقاالت والتكليفات.
منو تلك الظاهرة ينذر  باخلطر 
احلديثة  بالنظرة  يتعلق   فيما 
مبثابة  بات  الذي  للتعليم 

سلعة.
حديث  رأي  استطالع  وكشف 
أسرتاليا  جنوب  جامعة  قادته 
أظهروا  الدوليني  الطالب  أن 
أكرب وكذلك  احتيال  سلوكيات 
هؤالء الطالب الذين ال يتحدثون 

باإلجنليزية باملنزل.
استطالع  أظهر   ،2013 ويف 
بـ 6 جامعات  رأي كبري يتعلق 
الدوليني  الطالب  أن  أسرتالية 
النزاهة  بعملية  إدراكا  أقل 
بشأن  ثقة  وأقل  األكادميية، 
االنتهاكات  تفادي  كيفية 

املتعلقة بها.
حبث  أوضح   ،2015 ويف 
يتحدثون  الذين  الطالب  أن 
ميال  أقل  أم  كلغة  اإلجنليزية 

للغش.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشيخ تاج الدين الهاللي

يف  امرأة  االنتحار  أفكار  راودت 
حلادث  تعرضها  بعد  العشرينات 
من  سفاحا  محلت  حيث  مروع  
داخل  اغتصبها  كنيسة  واعظ 

حديقة.
تامبانيموتو،  لينسارد  وكان 
وعضوا  وأبا  طالبا  عاما،   39
يشارك  الكنائس  بإحدى  نشطا 
شابة  اغتصب  عندما  الوعظ  يف 
بعد  سيدني  بغرب  حديقة  يف 
عام  مكتبة  يف  معا  دراستهما 

.2014
وقالت املرأة يف بيان مت تقدميه 
للمحكمة إنها ما زالت تعاني من 
ذكريات هذا احلادث األليم الذي 
يعود إىل عام 2014 وتشعر بقلق 

الديلي  لصحيفة  وفقا  منهك، 
تليجراف.

وعلمت احملكمة أن املرأة راودتها 
النطق  جلسة  قبل  االنتحار  أفكار 

باحلكم الثالثاء.
وحبسب البيان، فإن هذه األفكار 

ما زالت تسيطر عليها.
آذيت  »لقد  املرأة:  وتابعت 
سلوكيات  يف  وارتبطت  نفسي، 
يف  دائما  وأفكر  الطيش  بالغة 

االنتحار«.
ومضت تقول: »حتى اآلن، أشعر 
باالكتئاب ال سيما عندما تراودني 
ذلك  ويقرتن  احلادث،  ذكريات 

خبوف دائم«.
من  العشرين  يف  املرأة  وكانت 

يف  تنتظر  كانت  عندما  عمرها، 
وبدأ  بانكستاون  قطار  حمطة 

تامبانيموتو يف التحدث معها.
وأخذا يتحدثان عرب تطبيق املاسنجر 
التابع لفيسبوك على مدى 4 أيام 

قبل أن يلتقيا يف مكتبة.
يف  توقفا  العودة،  رحلة  وخالل 

حديقة حيث اغتصبها هناك.
عبد  طارق  النيابة  ممثل  وقال 
تصرخ  أخذ  الضحية   إن  احلق 

قائلة »ال«مرارا وتكرارا.
تعرضها  جراء  الضحية  ومحلت   
عملية  إجراء  وقررت  لالغتصاب 

إجهاض جعلتها تشعر بالذنب.
»األمل  قائلة:  ذلك  وفسرت 
أثر  اإلجهاض  عملية  من  املنبعث 

علي بشكل هائل، وما زلت أشعر 
ذكرى  يف  الشديد  باالكتئاب 
ألنين  األم  عيد  ويف  اإلجهاض 

كونت عالقة قوية مع اجلنني«.
هيئة  أدانت  املاضي،  آب  ويف 
بتهمة  تامبانيموتو  حملفني 
مضاجعة أنثى رغما عنها واالعتداء 

الفاحش.
ومن املقرر أن يتم النطق باحلكم 
الشهر املقبل حيث يواجه املتهم 
عقوبة السجن ملدة تصل إىل 14 

عاما.
الدفاع عن املتهم  ويعتزم فريق 
التقدم باستئناف ضد قرار هيئة 

احمللفني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

السجن 14 عاما ينتظر واعظا بكنيسة أسرتالية اغتصب امرأة يف العشرين
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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 األول  تـشرين   27 Saturday 27 October 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

جورج عبد اهلل... 34 عاماً يف قبضة االستعمار الفرنسي

سجونها  يف  الفرنسية  الدولة  حتتجز  سنة،  وثالثني  أربع  منذ 
ــــ  اللبناني  التالحم  جيل  يوما  مسي  ملا  املضيئة  الرموز  أحد 
منوذج  أيضًا  هو  اهلل.  عبد  ابراهيم  جورج  املقاوم  الفلسطيين، 
اللتان تسمان كبار املناضلني  للوفاء والثبات، وهما امليزتان 
املدافعني عن قضايا التحرر والعدالة عرب العامل. بقي عبد اهلل 
الشعبية  اجلبهة  اىل  لالنضمام  يومًا  دفعته  اليت  للمبادئ  وفيًا 
اىل  النهر  من  السليبة  األرض  حترير  وهي  فلسطني،  لتحرير 
من  التحرر  أجل  من  العربي  النضال  من  يتجزأ  ال  كجزء  البحر، 
اهليمنة اإلمربيالية الغربية، ومن أجل الوحدة والعدالة االجتماعية، 
الصيغة  واقتصادي  سياسي  كنظام  االشرتاكية  اعتربت  اليت 
األمثل لتحقيقها. بقي وفيًا كذلك للتضحيات اهلائلة اليت قدمها 
رفاق دربه وأبناء شعبه من اللبنانيني والفلسطينيني والعرب، 
آالف الشهداء واجلرحى واملعتقلني واملشردين، من أجل حتقيق 
والوعيد، وعروض  التهديد  إياها. وقد ثبت يف وجه  األهداف 
إطالق سراحه يف مقابل »االعتذار« عما يتهم أنه قام به، ويف 
وجه عملية القتل البطيء اليت يتعرض هلا عرب استمرار احتجازه 
العرب  مع  الدامي  التاريخ  صاحبة  الفرنسية،  الدولة  قبل  من 
اىل  اجلزائر  يف  شهيد  مليون  ونصف  املليون  من  واألفارقة، 
املشاركة املباشرة يف تدمري ليبيا وسوريا أخريًا. وفاؤه وثباته 
هما السببان الرئيسيان الستمرار اعتقاله، بإصرار من الصهاينة 
تزال  ال  لكنها  هرمة،  استعمارية  قوة  قبل  من  واألمريكيني، 
تعاني من حنني ماضوي اىل العظمة، وخاصة أن الصراع الذي 

تطوع للمشاركة فيه ال تزال تدور رحاه يف منطقتنا.

وراء العدو يف كل مكان
جلأت الثورة الفلسطينية املعاصرة بعد فرتة وجيزة من انطالقتها 
العدو  رموز  اخلارجية ضد  العمليات  تكتيك  اىل   1965/1/1 يف 
الطائرات.  اىل خطف  وكذلك  العامل،  الصهيوني ومصاحله يف 
برزت آنذاك وجهتا نظر بالنسبة اىل هذا التكتيك. األوىل، اليت 
ت عنها قيادة فتح، اليت كانت مسؤولة عن قسم من هذه  عربرّ
العمليات باسم منظمة أيلول األسود أو أمساء أخرى، رأت أن هذا 
ـــ باإلضافة اىل توجيه ضربات للعدو، ويف حالة  األسلوب يهدفـ 
خطف الطائرات حماولة إجباره على إطالق املعتقلني لديه ــــ إىل 
تذكري العامل، وخاصة دول الغرب، بوجود الشعب الفلسطيين 
وبضرورة االعرتاف حبقوقه املشروعة. فالنكبة مل تفض فقط 
اىل طرد غالبية الشعب الفلسطيين من أرضه، بل هو طرد أيضًا 
من وعي »العامل« وذاكرته، وبات يشار إليه يف قرارات األمم 
العتيد،  الدولي  اجملتمع  عن  املؤسساتي  التعبري  مثاًل،  املتحدة 
بكلمة »الالجئني«. العمليات اخلارجية شكلت بالنسبة إىل قيادة 
فتح نوعًا من اإلعالم املسلح يساهم اىل جانب الكفاح املسلح 
الشعب  األخرى بفرض وجود  النضال  داخل فلسطني وأشكال 
الفلسطيين على اخلريطة السياسية. لذلك ارتأت قيادة فتح يف 
عام 1974, بعد خطاب الشهيد ياسر عرفات يف األمم املتحدة، 
وجهة  أغراضها.  استنفدت  ألنها  العمليات  هذه  وقف  ضرورة 
أبرز  أحد  الشعبية وحتديدًا  اجلبهة  تبنتها  اليت  ــــ  األخرى  النظر 
املعركة  أن  على  أصررّت  ــــ  حداد  وديع  الشهيد  قادتها  وأملع 
بقيادة  الغربية  اإلمربيالية  مع  مباشرة  حرب  هي  إسرائيل  مع 
فلسطني،  إىل  باإلضافة  هي،  ساحتها  وأن  املتحدة  الواليات 
بلدان املعسكر املعادي بأسره حيث حيق للمقاومة الفلسطينية 
الثورية  اجملموعات  مع  بالتحالف  عسكرية،  بعمليات  القيام 
الغربية، حتى تتوقف  البلدان  األممية اليت كانت ناشطة داخل 
هذه األخرية عن دعم الكيان الصهيوني. قررت اجلبهة الشعبية 
حداد  وديع  معها  واختلف   1976 عام  اخلارجية  العمليات  وقف 
وغادرها واستمر بتنظيم العمليات حتى استشهاده مسمومًا على 

يد املوساد اإلسرائيلي عام 1978.
ـــ غري العالقة العضوية بني إسرائيل والقوى اإلمربيالية  حافز آخرـ 
ر برأي البعض ضرورة اللجوء اىل عمليات خارجية ضد العدو  ــــ بررّ
قادة  ضد  حقيقية  اغتياالت  حرب  بشن  استخباراته  قيام  هو 
ومناضلني فلسطينيني وعرب يف الدول الغربية. أبرز الشهداء 
الذين اغتاهلم املوساد يف فرنسا هم: باسل الكبيسي )عراقي(، 
حممد بوضيا )جزائري(، حممود اهلمشري، حممود صاحل، فضل 
زعيرت  وائل  العدو  اغتال  إيطاليا،  يف  بسيسو.  وعاطف  داني 
وماجد أبو شرار وإمساعيل درويش. يف أثينا، اغتال منذر أبو 
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غزالة. ويف قربص، اغتال مروان كيالي وحممد حبيص وسلطان 
العمليات  توقف  بعد  قتلوا  الشهداء  هؤالء  بعض  التميمي. 
اخلارجية. الالفت أن املوساد مل يتعرض من قبل أجهزة وقضاء 
الدول الدميوقراطية »العريقة« اليت نفذت عمليات االغتيال على 
أراضيها ألي مضايقة فعلية، ومل تفض عمليات التحقيق اليت 
أجرتها تلك السلطات اىل توجيه االتهام اىل أي كان باملسؤولية 
كتاب  مبصادرة  مثاًل  الفرنسية  السلطات  قامت  بل  عنها، 
 Vincent( صدر عام 1979 للمفكر واملستشرق فانسان مونيت
Monteil( عن جرائم إسرائيل يف فرنسا بعد طباعته وبداية بيعه 
يف األسواق. الرد على جرائم املوساد وتواطؤ األجهزة الغربية 
العدو ومصاحله  معه كان دافعًا إضافيًا لتوجيه ضربات لرموز 

يف اخلارج.
العمليات اليت نفذتها الفصائل الثورية املسلحة اللبنانية، اليت 
ذ  اتهم جورج عبد اهلل بقيادتها من قبل السلطات الفرنسية، ُنفِّ
االستخبارات  يف  املسؤول  اغتيال  أبرزها   ،1982 عام  أغلبها 
ومسؤول يف  الثاني،  كانون  راي يف شهر  تشارلز  األمريكية 
املوساد هو ياكوف برسيمنتوف يف شهر نيسان. مل تؤدِّ هذه 
العمليات اىل مقتل أي مدني ألن من نفذها أطلق النار عن قرب 
على الشخص املستهدف وحتى يف حالة برسيمنتوف، الذي قتل 
خالل نزهته مع زوجته وابنه، مل يتعرض أحدهما لألذى. ومبعزل 
عن املوافقة أو االعرتاض على صحة اخلط السياسي الذي يتبنى 
مع  الرئيسية  الصراع  ساحات  خارج  عسكرية  بعمليات  القيام 

وقسم واسع من خنبها عقابًا منوذجيًا يتجاوز 
مجيع قوانينها. قوة استعمارية هرمة ال تزال 
ها ضد مناضل كبري. لقد  تتلذذ مبمارسة غيرّ

جاوز الظاملون املدى...

الرفض األمريكي
جملة  مع  فرجيس  جاك  احملامي  مقابلة  من 

Afrique Asie الشهرية )شباط 2011(:
جورج  سجن  الستمرار  احلقيقي  »السبب 
عبداهلل هو الرفض األمريكي القطعي إلطالق 
سراحه وانصياع فرنسا له. احلكومة الفرنسية 
ال تستمع إىل حججنا القانونية. وحده الرأي 
وأقول  انتزاع،  يستطيع  اللبناني  العام 
انتزاع، حتريره... تبادل األسرى الرهائن أمر 
شائع وجورج عبداهلل رهينة. يف آذار 1985 
اختطفت الفصائل الثورية املسلحة اللبنانية 
جيل بريول املستشار الثقايف الفرنسي يف 
بواسطة  مفاوضات،  وبعد  طرابلس.  مدينة 
االتفاق  مت  بريوت،  يف  اجلزائرية  السفارة 
على حتريره وحترير عبداهلل. حررت الفصائل 
بإطالق  تعهدها  خانت  فرنسا  لكن  بريول 
عبداهلل. لقد عارضت الواليات املتحدة ذلك 
االستخبارات  مدير  ويليام كيسي،  ومارس 
األمريكية آنذاك، ضغوطًا على وزير العدل 
جورج  حياكم  لكي  باندرو  روبري  األسبق 
عبداهلل ويدان«. وكان احملامي جاك فرجيس 

املقاوم الذي بقي مشدوداً إىل البــدايات
وليد شرارة

الضغوط األمريكية واإلسرائيلية قامت بدور رئيسي يف إبقاء جورج عبداهلل يف املعتقل 
)أرشيف(

»أنا يا أخي... آمنت بالشعب املضيّع واملكبّل، فحملت رشاشي لتحمل 
بعدنا األجيال منجل ... وجعلت من جرحي والدما للسهل والوديان جدول«
من األناشيد األوىل لحركة فتح

قد ختم مرافعته الدفاعية عن عبداهلل عام 2007 مبطالبة القضاء 
الفرنسي »بإفهام أصدقائنا األمريكيني املتعجرفني بأن فرنسا 

ليست عاهرة لديهم«.

»أزمة ضمري« مدير االستخبارات
»لديرّ أزمة ضمري مع قضية عبد اهلل. لقد خانت فرنسا الوعد 
الذي قطعته... اليوم، بعد مرور حواىل ثالثني سنة على األفعال 
املنسوبة لعبد اهلل، أرى أن من غري الطبيعي والفظيع استمرار 
اعتقال جورج عبد اهلل. أعترب أن من حقه أن يتبنى العمليات اليت 
قامت بها الفصائل الثورية املسلحة اللبنانية باعتبارها عمليات 
آخر.  شأن  هذا  لكن  رأيه،  مع  خنتلف  أن  املمكن  من  مقاومة. 
وشاتيال  وجمازر صربا  لألحداث  العام  السياق  نتذكر  أن  علينا 
ُتبقي فرنسا على هذا  اليوم،  أيضًا اليت مل يعاقب مرتكبوها. 
الرجل خلف القضبان بينما تطلق سراح موريس بابون )مسؤول 
لفرنسا(...  احتالهلم  خالل  النازيني  مع  تعاون  فرنسي  أمين 
إنها سياسة انتقامية من الدولة ضد عبد اهلل. هو حصل على 
رأي إجيابي ملصلحة إطالق سراحه، لكن باريس ال تزال ترفض 
هذا  حول  إليرّ  باالستماع  القضاء  أطالب  أنا  حللفائها.  إرضاًء 

املوضوع«.
 La تصريح إيف بوني املدير األسبق لالستخبارات الفرنسية لصحيفة
Depeche du Midi يف 2012/1/7 عن قضية جورج عبد اهلل

العدو وهي فلسطني احملتلة أو اجلنوب 
اللبناني أيام االحتالل، فإن اهلجمات اليت 
شنتها الفصائل الثورية استهدفت حصرًا 
مسؤولني أمنيني مشاركني باحلرب ضد 

الشعبني اللبناني والفلسطيين.
بتهمة   1984 عام  اهلل  عبد  جورج  اعتقل 
الفصائل وبعدما  املسؤولية عن هجمات 
من  كان  السجن،  يف  عامًا   15 قضى 
القانون  يطلق سراحه حسب  أن  املمكن 
مل  الفرنسية  السلطات  لكن  الفرنسي، 
واإلسرائيلية  األمريكية  الضغوط  تفعل. 
األمر،  هذا  يف  رئيسي  بدور  قامت 
بالطبيعة  مرتبط  آخر  عامل  هناك  لكْن 
االستعمارية العميقة للجمهورية الفرنسية، 
وخاصة يف تعاطيها مع العرب والسكان 
حدودها.  داخل  العربية  األصول  ذوي 
قيام مناضل عربي باستهداف أمريكيني 
الفرنسية  األراضي  على  وإسرائيليني 
هو جرمية ال تغتفر تستحق برأي قادتها 



Page 14صفحة 14     

مـقاالت وتـحقيقات

فيها  يقيم  االمن  دولة  دولتان:  لبنان  يف 
اجليش واالدارات العسكرية واالمنية، ودولة 
السياسة يسرح فيها املسؤولون والسياسيون. 
االوىل حتظى بثقة الناس لتوفريها االستقرار، 
وتهاوي  تناحرهم  بسبب  بلعنتهم  والثانية 

االقتصاد واستفحال الفساد.
كالمًا  عون  جوزف  العماد  اجليش  قائد  يسمع 
االزمات  من  لديه  ُيشتكى  عندما  مشابهًا، 
والرتدي  املعيشية  احلال  وضيق  السياسية 
االقتصادي. اال انه يكتفي بالقول ان مسؤولية 
توفري  االمنية  واالسالك  العسكرية  املؤسسة 
ادارة  السلطات  تتوىل  كي  للبالد  االستقرار 
ملفات السياسة واالقتصاد يف امان. ال متلك 
تطلع  ان  سوى  واالمنية  العسكرية  االدارات 
للمعطيات  تبعًا  تقديرها،  على  املسؤولني 

املتوافرة لديها، عن مآل الوضع الداخلي.
عندما يفصل اجليش الشق العسكري واالمين 
الشق  عن  ــــ  املباشرة  مسؤوليته  وهما  ــــ 
عن  يفصح  اآلخرون،  به  املعين  السياسي 

اآلتي:
آب   19 يف  اجلرود«  »فجر  عملية  بعد  ــــ   1
2017، مل تعد املواجهة مع االرهاب عسكرية 
الدبابات  باستخدام  التقليدي  مبفهومها 
والطريان واآلليات الثقيلة واملشاة. االهتمام 
يرتكز اليوم على العمل االمين واعمال الدهم 
يف اجتاهات خمتلفة حيال االرهاب واملتسّببني 
يف االضطرابات وجتار املخدرات. وهو ما ميكن 
العثور عليه كل يوم يف كل مكان، ويف اي 

دولة كبرية او صغرية.
ـــ يستمد اجليش قوته من انه صاحب القرار  2ـ 
العسكري، حيدد توقيته انطالقًا من الثقة اليت 
تكن  مل  السياسية.  السلطات  اياها  متحضه 
انقضت اشهر قليلة على تعيينه قائدًا للجيش 
يف آذار 2017، عندما اختذ العماد جوزف عون 
قرار انهاء الوجود العسكري لتنظيم »داعش« 
ومديرية  االركان  مجع  الشرقية.  اجلرود  يف 
املخابرات ملناقشة التوقيت الصائب ــــ وكان 
جيول  ان  قبل  القرار  وإختذ  ــــ  آنذاك  كذلك 
على الرؤساء الثالثة وخيطرهم به، بعدما بات 
اجليش جاهزًا. اتى على االثر اجتماع اجمللس 
عسكري  لقرار  سياسيًا  غطاء  للدفاع  االعلى 

متخذ يف الريزة.
جيبهها  عسكرية  تهديدات  مثة  ليس  ــــ   3
اجليش بعد اليوم على اجلبهة الشرقية، على 
غرار ما كان حيدث قبل »فجر اجلرود«. اال ان 
وجود  توّقع  بسبب  مستمرة  االمنية  املهمات 
خاليا نائمة مرتبطة بشبكات ارهابية، كون هذه 
عابرة للحدود والقارات، هي املسماة »ذئاب 
بهجمات  تنتهي  وال  بسكني  تبدأ  منفردة«. 
انتحارية. مثة دور اساسي تضطلع به مديرية 
كما  النطاق،  هذا  يف  الداخل  يف  املخابرات 
يف تبادل املعلومات وتعاونها مع الدول اليت 

تواجه التهديدات نفسها.
4 ــــ مع انها ليست مهمة اجليش وال دوره، 
اوكار  لدهم  بها  يقوم  اليت  احلمالت  ان  اال 
جتار خمدرات واملهربني، بالتعاون مع االجهزة 
االمنية االخرى، تؤتي مثارها بسبب االمكانات 
الوفرية اليت يتمتع بها، ومقدرته على التحّرك 
ان  عون  العماد  يرّدده  ما  املعلومات.  ومجع 
ماض  واجليش  قائمة،  املخدرات  على  احلرب 
فيها: ال بأس من القول ان املكنسة جتر كل 
ما مير بها يف محلة التنظيف من هؤالء. نكون 
مثاًل  الشمالي  البقاع  يف  استعالم  صدد  يف 
فنقع  فيها  خيتبئون  اخرى  منطقة  اي  او يف 
اواًل.  االمن  عليهم.  ونطبق  اوكارهم  على 
بغطاء  حيظى  اجليش  ان  ايضًا  يؤكد  لكنه 
حد  اىل  املهمات،  هذه  يف  مطلق  سياسي 
والقوى  والسياسيني  املسؤولني  من  ايًا  ان 
على  محالته  يف  يتدّخل  مل  واملؤثرة  الفاعلة 
جتار املخدرات، وإن شاع ان لبعض هؤالء رمبا 
والءات حزبية او عشائرية. حبسب ما يردده 
أن  دون  من  املهمات  اجنزنا  اجليش:  قائد 
ُنسأل عن توقيف احد او قتل آخر او التدخل 

لدينا، او طلب اطالق اي كان.
اجليش، يف  قائد  ما يسمعه  يتوقف  ال  ــــ   5
اخلارج كما لدى استقباله وفودًا  زياراته اىل 
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ان  بالقول  تبادره  اجنبية  وسياسية  عسكرية 
حكوماتها تفاخر بـ«الشراكة االسرتاتيجية« مع 
اجليش »الذي يكاد يكون الوحيد يف الشرق« 
تطمئن اليه، وترتاح اىل تعاونها معه، و«جنح 
يف مواجهة االرهاب«. اكثر ما ُيسَمع هذا الكالم 
من االمريكيني، بدءًا من السفرية يف بريوت 
مرورًا بوزارة الدفاع واعضاء جملس الشيوخ. 
اثرًا  اجلرود«  »فجر  ملعركة  ان  القائد  حبسب 
مباشرًا على اعادة تقويم التعاون العسكري مع 
اجليش اللبناني السباب شتى: اوهلا جناحها حبد 
ادنى من اخلسائر يف وقت قياسي ابرز اجلانب 
العالي االحرتاف يف اجليش. ثانيها انها مّثلت 
اول تطبيق للتدريبات العسكرية االمريكية عن 
اكثر  اليت يتعاضد فيها  »املعركة املشرتكة« 
آن يف  والطريان، يف  كاملدفعية  من سالح، 
قيادة منسقة من دون ان تشهد اي اخطاء. 
ثالثها جدوى االستثمار العسكري االمريكي يف 
ذات  نتائج  اىل  يفضي  اذ  اللبناني،  اجليش 
فاعلية، فال تذهب املساعدات هدرًا وُتعّزز حجة 

االستمرار يف التعاون معه ومده بها.
خرباء  ان  سرًا  ليس  عون:  العماد  يرويه  ما 
عسكريني امريكيني حضروا اىل لبنان يف وقت 
اجليش  اعدها  اليت  اخلطة  على  لالطالع  الحق 
الطريان واملدفعية يف  لتنسيق قتال سالحي 
الدفاع  وزارة  اىل  ُأرسلت  اجلرود«.  »فجر 
االمريكية ايضًا شرائط فيديو عن تطوير احدثه 
قدمية  امريكية  اسلحة  على  اللبناني  اجليش 
هيد  كوبر  قذائف  احدها  جمانًا.  اليه  قدمت 
تعود اىل الثمانينات، متكنت القوات اجلوية من 
تطوير استخدامها من خالل طائرات »سيسنا« 
االرض  من  األمر  إلصدار  بالليزر،  وتوجيهها 
احملددة  تلك  من  ابعد  مسافات  اىل  برميها 
هلا. صار اىل جتريبها اكثر من مرة ابان وجود 
اجلماعات االرهابية يف عرسال كأهداف ثابتة 
جنحت  متحركة.  واخرى  ومرابض،  وجتمعات 
تدفق  بدأ  مذذاك  االهداف.  واصابت  التجربة 
هذه القذائف علينا من االمريكيني جمانًا. قّدروا 
شرائط  على  بأنفسهم  اطلعوا  بعدما  احملاولة 
فيديو لتطوير استخدام القذيفة. بعدما كانوا 
املخازن  لنا  فتحوا  هبة،  قذيفة   140 ارسلوا 

فوصل الينا 2000 قذيفة جمانًا.

    دهم تجار املخدرات ليس مهمتنا لكن املكنسة 
تجرف ما يمر يف طريقها

ـــ ما يهم اجليش من التعاون مع االمريكيني  6ـ 
عدم  بل  العسكرية  املساعدات  تعزيز  ليس 
اجليش  قائد  يذكره  ما  توقفها.  او  انقطاعها 
ان من الضروري عدم التقليل من اهمية وجود 
لوبي يهودي وافرقاء قد يكون بينهم لبنانيون 
يتحركون حبجج وهمية مرتبطة حبزب اهلل لقطع 
االكرب  الشهادة  لعل  او جتميدها.  املساعدات 
هي اليت قدمها قائد املنطقة الوسطى اجلنرال 
جوزف فوتل امام الكونغرس بقوله ان اجليش 
حيافظ  املنطقة  يف  جيوش  قلة  من  اللبناني 

على سالحه وحيرص على صيانته.
الواليات  لزيارته  الثالث  املرات  يف  ــــ   7
سنتني،  من  اكثر  قبل  تعيينه  منذ  املتحدة 
واالجتماعات اليت عقدها يف الكونغرس ووزارة 
ومع  املركزية،  االستخبارات  ووكالة  الدفاع 
اجليش  قائد  يسمع  مل  املعنيني،  املسؤولني 
اي ربط بني اجليش  من اي من حمدثيه مرة 
او  ابداء اي خماوف،  او  اللبناني وحزب اهلل، 
من  االمريكي  السالح  على  قلق  او  احياءات 
اجليش  على  تأثريه  او  عليه،  احلزب  استيالء 

حتى.
السالح  عنا  االمريكيون  حيجب  ال  يقوله:  ما 
املتطور. بل ان لبنان غري قادر على شرائه، 
هنا  تكمن  املشكلة  صيانته.  توفري  على  وال 
بالذات. مالية حمض، وليست سياسية. صيانة 
بعض االسلحة املتطورة تساوي مثنها. يشمل 
ذلك اسلحة اجلو والرب والبحر. اضف ان احلكومة 
اللبنانية خفضت السنة املاضية موازنة وزارة 
اخلفض  سيبلغ  كم  نعرف  وال   ،%20 الدفاع 
العسكرية  املساعدات  من   %90 السنة؟  هذه 
االمريكية هبات. هناك ايضًا مساعدات املانية 

وبريطانية وفرنسية وايطالية.

ُأحييت  التعثر.  إىل  احلكومة  ُمشاورات  عاَدت 
والسنية  املسيحية  جديد،  من  العقد  كل 
و«األشغال«، فيما العقدة األبرز واألهم تتمّثل 
يف ما يقوله رئيس احلكومة سعد احلريري يف 
القوات  دون  من  حكومة  »أي  اخلاصة:  جمالسه 
ها الواليات املتحدة حكومة حزب اهلل ورمبا  ستعتربرِ

لن تعرترِف بها«.
املاضي  األسبوع  توقعات  كل  كانت  بعَدما 
نهايته،  يف  احلكومة  والدة  حتمية  إىل  ُتشري 
اجلميع  ُتعيد  األخري  الساعة  ربع  بتطّورات  وإذا 
اىل التشاؤم، رغم أن قلة من املعنيني بتأليف 
املربع  إىل  تعد  مل  األمور  بأن  جيزمون  احلكومة 
طويل  وقت  إىل  حتتاج  لن  العقد  وأن  األول، 

حللها.
لكن مصادر بارزة مشاركة يف املفاوضات أكدت 
الرئيس  تكليف  عند  بدأنا  حيُث  اىل  عدنا  »أننا 
سعد احلريري مهّمة تأليف احلكومة«. وإذا كانت 
الساعات املاضية قد حصرت املشكلة  حتليالت 
إن  املصادر  قالت  العدل،  »العدلية«  حبقيبة 

»مجيع العقد عادت وأحييت من جديد«.
مشكلة احلّصة الدرزية بني رئيس احلزب التقدمي 
إرسالن  طالل  والوزير  جنبالط  وليد  االشرتاكي 
تأليف  أن مسرح  غرَي  احلّل،  اىل  أخذت طريقها 
التيار  احلكومة أصبح خصبًا لتعميق اخلالف بني 
ميشال  العماد  اجلمهورية  ورئيس  احلر  الوطين 
عون من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة 

أخرى.
 قبَل يوم واٍحد فقط من قرب اإلعالن عن والدة 
احلريري  »الرئيس  إن  املصادر  تقول  احلكومة، 
إعطاء  على  وافق  عون  أن  املعنيني  مجيع  أبلغ 
رئيس  بأن  فجأة  ليتبنّي  العدل،  حقيبة  القوات 
اجلمهورية عاد لُيطالب بها من دون ذكر سبب 

واضح«. 
فَلم يُعد سهاًل إجياد خمرج يف الساعات األخرية 
لتعويض معراب ما فقدته، أي حقيبة وازنة أخرى. 
اللقاء بني جعجع  على أثر هذه التطورات، ُعقد 
التباحث  وجرى  مجيل،  أبو  وادي  واحلريري يف 
عن البديل من وزارة العدل، فكان اخليار األول 
إذا كان  ما  ُيعرف  اآلن، مل  الرتبية. وحتى  هو 
حّل هذه العقدة سيكون سهاًل نظرًا إىل متّسك 
احلزب االشرتاكي بها. هذه النقطة كّبلت حركة 
احلريري الذي يبدو حريصًا على مشاركة القوات 

مرة  من  أكثر  كالم مسعه  من  يشكو  بات  وهو 
»يرى  بأنه  مسؤولوه  أكد  الذي  اهلل  حزب  من 
متثيل  املعارضة  هلذه  يكون  أن  ضرورة  وبقّوة 
ثبتت  شعبية  حاضنة  من  هلا  ملا  احلكومة،  يف 
باألرقام خالل اإلنتخابات النيابية األخرية«. وأن 
به«. صحيح  لم  عرِ على  »عون  بات  املوقف  هذا 
اإلعالمية  »العنرتيات  يلجأ اىل  أن حزب اهلل مل 
يف معركة متثيل السّنة املعارضني، لكن ذلك ال 

يعين أنه ال يدعمهم«. 
تتعرقل  أن  مُيكن  احلكومة  أن  ذلك  يعين  هل 
أمام  الوحيدة  العقدة  هو  التمثيل  هذا  بقَي  إذا 
تأليف احلكومة؟ جتيب املصادر بأن »احلزب قال 
كلمته. مطلبه قوي جدًا، وموقفه برسم الرئيسني 
مؤكدة  واحلريري«،  عون  أي  بالتأليف  املعنيني 
أنه »مل يطلب من رئيس اجلمهورية تسمية أحد 
»النواب  بأن  علمًا  حّصته«،  من  ليكون  النواب 
السنة متفقون يف ما بينهم وال مشكلة لديهم 
السابق  الوزير  وحتديدًا  منهم،  أحد  أي  بتوزير 

فيصل كرامي، واجلميع يعَلم ذلك«.
وحسم  احلقائب  توزيعة  وبعد  أخرى،  جهة  من 
األشغال من حصة تيار »املردة«، لّوحت املصادر 
عون  سيما  وال  املعنية،  األطراف  موافقة  بأن 
على  باسيل  جربان  احلر  الوطين  التيار  ورئيس 
إيالء احلقيبة للمردة، ال تعين أبدًا أن ال إشكال 
حوهلا. فاخلالف ليس من حّصة من ستكون، وإمنا 
الوزير الذي ستسّميه املردة، إذ »يضع باسيل 

فيتو على اسم يوسف فنيانوس«.
من جهتها، تقول القوات إنها »حتى اللحظة، مل 
تعررِف األسباب الكامنة وراء تراجع عون عن إعطائنا 
وزارة العدل«. وما حيصل اليوم هو »حماوالت 
لتجاوز العقد اليت استجدت؛ ومن ضمنها العقدة 
املسيحية«. وفيما أكدت »احلرص على التوفيق 
ومتثيلنا  اجلمهورية،  رئيس  مع  عالقتنا  بني  ما 
والنيابي«،  الشعيب  وزننا  إىل  قياسًا  الوزاري 
لفتت مصادرها اىل أن »املشاورات مع رئيس 
العدل ومل  احلكومة ال تزال قائمة بشأن وزارة 

يتّم التطرق اىل أي وزارة أخرى«.

مقايضتان للحل؟
أّكد نواب »اللقاء التشاوري« )النواب املنتمون 
إىل الطائفة السنية املعارضون لتيار املستقبل( 
منهم.  واحد  بغري  يتمثلوا  أن  يرفضون  أنهم 

 الـحريري: واشـنطن لن تـعرتف 
بـحكومة بـال »الـقوات«!

ميسم رزق

ردًا  إعالنهم  وأتى 
أمس  تسريبات  على 
اقرتاحًا  أن  مفادها 
جيري تداوله بأن يسّموا 
مرشحًا للتوزير من خارج 
»لقائهم«. يف املقابل، 
تقول مصادر مقّربة من 
رئيس اجلمهورية العماد 

ميشال عون إن أحد احللول رمبا يكمن يف تبادل 
ورئيس  جهة،  من  أمل  وحركة  اهلل  حزب  بني 
اجلمهورية من جهة أخرى، فيحصل الفريق األول 
على مقعد سين يف احلكومة املقبلة حللفائه، فيما 

حيصل عون على مقعد شيعي. 
هذا االقرتاح ترفضه مصادر يف 8 آذار قائلة: 
»النواب السنة يف فريق 8 آذار حصلوا على أكثر 
السنة،  الناخبني  أصوات  من  املئة  27 يف  من 
األقل،  على  وزاري  مبقعد  هلم  حيق  وبالتالي، 
فيما السنة املقرَتحون للتوزير يف فريق رئيس 
وعلى  شعبية.  حيثية  أي  ميلكون  ال  اجلمهورية 
الرئيسني عون وسعد احلريري أن جيدا حاًل هلذه 

املعضلة«.
معنية  مصادر  تقول  »القوات«،  جبهة  على 
بالتأليف إن أحد االقرتاحات رمبا يقضي بإعادة 
رئيس  حصة  إىل  احلكومة  رئيس  نائب  منصب 
رابعة،  حقيبة  على  القوات  وحصول  اجلمهورية، 
)مثاًل(  العمل  على:  معراب  حتصل  وبذلك 
لكن  والثقافة.  والبيئة  االجتماعية  والشؤون 

مصادر القوات ترفض هذه »املقايضة« متامًا.

مشكلة حقيبة 
األشغال تكمن 

يف رفض 
باسيل توزير 

فنيانوس

يف حكومته.
املصادر  فبحسب 
احلريري  »ُيعرب  ذاتها، 
الضيقة  جمالسه  يف 
من  ختّوفه  عن  جّدًا 
دون  من  حكومة  أن 
اللبنانية  القوات 
اىل  البلد  أخذ  تعين 
عن  ففضاًل  االنهيار«. 
املفروضة  »العقوبات 

بأن  احلكومة  رئيس  ُيشيع  اهلل«،  حزب  على 
القوات عن احلكومة اجلديدة سيؤدي  »استبعاد 
بالواليات املتحدة األمريكية اىل اعتبارها حكومة 
حزب اهلل، وهي حكومة مُيكن أن ال تعرتف بها 
واشنطن. وقد يكون عدم االعرتاف بها هو فقط 
رأس اجلليد ملا مُيكن أن ينتج من مثل قرار كهذا 

بعد ذلك«.
يف  القوات  دخول  على  احلريري  »حيرص  لذا   
ترويضها  مهّمة  عاتقه  على  أخذ  وقد  احلكومة، 

كما يقول«. 
ومن غري املعروف ما إذا كان كالم احلريري مبنيًا 
أنه  أو  سياسية،  قراءة  على  أو  معلومات  على 
جمّرد تهديد يرميه يف وجه مفاوضيه، وخاصة 

رئيس اجلمهورية.
ليَس هذا التطور الوحيد هو ما يثقل كاهل رئيس 
احلكومة، إذ وفَق ما تقول مصادر مقرّبة منه فإن 
»العقد اليت مل تُكن طافية على السطح، عادت 
وفرضت نفسها بقوة، كتمثيل سّنة املعارضة«. 

  لم يـُعرف ما 
إذا كان كالم 

الحريري مبنيًا 
على معلومات 
أو على قراءة 

سياسية، أو أنه 
مجرّد تهديد
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تبدو األشرفية من خارجها ُمغرية. يعتقد 
ُكثر أنها ال تزال مسكنًا لألرستقراطّيني 
حصرًا من أهالي بريوت، أو من يتحّدثون 
الراء.  حبرف  ويلثغون  مثاًل  الفرنسّية 
شوارعها  من  قسم  على  ينطبق  األمر 
وأحيائها اليت تّتسم إىل اليوم بالرقّي 
يف العمارة والتنظيم. لكن، يف الواقع، 
والواجهات  الشاهقة  املباني  خلف 
يسكنها  بائسة  أحياء  تتوارى  احلديثة، 

»بائسون«
من  جورج  كان  اللبنانية،  احلرب  قبل 
سكان حّي السريان يف األشرفية وحالقًا 
يف رأس بريوت. لعنة احلرب أجربته على 
نقل سكنه إىل حمّلة السيويف املالصقة 
حلّيه األول، واالنتقال بعمله إىل منطقة 
السبعييّن ختتصر  جورج  قّصة  الدورة. 
األشرفّية  سكان  من  كثريين  حكايات 
األوائل والتغرّيات اليت حلقت حبياتهم 
واملضاربات  احلرب  بسبب  ومنطقتهم 

الضاحية الراقية »من فوق« غريها »من حتت«

األشرفّية وساكنوها: »يا زمان األرستقراطّية«
تحقيق إيلده الغصني

األشرفية من خارجها تختلف عن داخلها الحقيقيّ )مروان طحطح(

 2018 األول  تـشرين   27 Saturday 27 October 2018الـسبت 

حتى يف عّز احلرب«. جاء جان بصناعة احللو العربي من شرق صيدا، 
وافتتح منتصف الستينات »أّول حمل للحلويات يف ساسني« على 

حّد قوله.
بزوجيت،  تعّرفت  حيث  اجلميزة  »من  سكنه  »احللوجني« يف  تنّقل 
يزال  ال  لكنه  الوقت  مع  يتزايد  راح  قديم  بإجيار  اللعازارية  إىل 
تسميتها  ترتبط  األشرفية  يف  أخرى  حملة  واللعازارية  مرحومًا«. 
بالرهبان وأديرتهم مثل مار مرت ومار نقوال. يروي جان ما يذكره 

يف سوق العقارات. لعنة احلرب الحقت أيضًا صديقه الذي يشاطره 
اجللسة يف ساحة ساسني. يتقاسم الصديقان، منذ زمن، جلستهما 
ورقة  أيضًا  يتشاركان  الساحة.  اخلشيب يف  املقعد  على  اليومّية 
اليانصيب حني ميّر »موّزع احلظ«، مع أن احلّظ مل يبتسم لكليهما. 
قبل احلرب، كان صديق جورج من سكان املرجية يف الشياح، ثم 
ومل  الحقًا  مصادرته  مّتت  الذي  منزلنا  أمام  وُقتل  والدي  »ُخطف 
تطأ قدماي الشياح بعدها«. بعد احلادثة، استقّر الصديق ــــ الذي 
رفض ذكر امسه ــــ لسنوات مع عائلته يف شارع لبنان الرتاثي يف 
األشرفية. »يف البداية كان اإلجيار زهيدًا وكنا نتمّكن من سداده، 

لكن صاحب امللك صرفنا بتعويض فانتقلنا إىل عني الرمانة«.
االرتفاع التدرجيي يف سقوف اإلجيارات يف األشرفية، إمنا بتفاوت 
بني شارع وآخر، إضافة إىل فورة سوق العقارات، عوامل دفعت 
بالعديد من سكانها »األصليني« إىل السكن والتمّلك يف مناطق 
تابت وسواها من  الشباك وحرش  الرمانة وفرن  قريبة مثل عني 

مناطق املنت وبعبدا وكسروان.
خترج  مل  األشرفية  أن  إاّل  »امتيازًا«،  يعّد  فيها  السكن  أن  رغم 
»النازحني« منها إىل  السوسيولوجّي« من ذاكرة وحنني  »ببعدها 
ساحة  يف  يوميًا  »الصديق«  جيلس  ملاذا  وإال  جماورة...  مناطق 
ساسني؟ رمبا حيّن إىل املنطقة اليت أصبح فيها يتيم احلرب بدوره 

»مقاتاًل مع الشباب، وأعرف سكانها جّيدًا«.
ساسني »البداية«

الربط  النابض لألشرفية ونقطة  ال تزال ساحة ساسني »القلب« 
بني أوصاهلا. شّكلت هذه الساحة رأس تّلة األشرفية حني كانت 
مصيفًا لسكان العاصمة وقام فيها أّول جتّمع سكين. هذه الساحة، 
اليوم مشروع خمّطط جديد لتطويرها وإعادة تأهيلها،  يستهدفها 
وهو السبب الذي دفع ببعض احملال إىل اإلقفال قبل بدء التنفيذ. 
روايات  وبقايا  »البشري«  وصورة  للشهداء  نصب  ساسني  يف 
السكان عن حرب املئة يوم واملسّلحني و«اجلابّية«... هي معامل 
تقطع الزمن بني أشرفّيتني: املصيف اهلادئ قبل احلرب لسكان 
بريوت حيث بساتني التوت واألكيدنيا والتني والزيتون، واملركز 

التجاري بعد احلرب وسوق املصارف واملباني املرتفعة.
أحيائها  بني  لتفصل  الرئيسّية  األشرفية  شوارع  تتفّرع  منها 
أمساء  حتمل  الشوارع  تلك  شعبّية.  األكثر  وتلك  األرستقراطّية 
نقاش  وألفرد  االستقالل  شارع  مثل  خمتلفة،  تارخيّية  بدالالت 
وسواهما، لتعود وتتصل بشوارع فرعّية مثل عبد الوهاب اإلنكليزي 
األشرفية،  خريطة  تتحّدد  وسرسق.  مالك  وشارل  زيدان  وجرجي 
التابعة ملدينة بريوت وبلدّيتها، بشكل هندسيٍّ من ستة أضالع أو 
غورو،  باستور،  اخلوري،  بشارة  دمشق،  )طريق  أساسّية  طرقات 
أرمينيا وبيار اجلميل(، ويقبض هذا التصّور اجليومرتي يف داخله 
على أبرز أحياء األشرفية: السيويف، كرم الزيتون، اجلعيتاوي، مار 
مرت، التباريس، سرسق، السوديكو، الروم، احلكمة، أوتيل ديو... 
وتباين  تفاوت طبقّي  من  األحياء  ما حتمله هذه  كّل  مع  وغريها، 

اجتماعي.
»أوّل محل حلويات«

بالقرب من ساحة ساسني، حمل لبيع احللويات بواجهة باهتة على 
بريوت  دكاكني  احملل  يشبه  »املوِدرن«.  الواجهات  باقي  عكس 
معكرونة،  دليل:  خري  رفوفه  على  العربّية  واحللويات  »القدمية«، 
بأنه  جان  يفاخر  والسلوى.  واملن  نوغا،  ملنب،  صفوف،  منورة، 
يصنع البوظة العربية »على اإليد«، كذلك الكنافة اليت يواظب على 
»شراء اجلبنة اخلاصة بها من أحد احملال العتيقة يف رأس بريوت 

عن املنطقة: »أخذت املنطقة 
امسها من اآلباء اللعازاريني 
يف  هنا  ديرهم  بنوا  الذين 
مكان كان حرجًا، بعدما باعوا 
تزال حتمل  اليت ال  أمالكهم 
الربج«.  ساحة  يف  امسهم 
يشكو جان من »غياب عني 

ماء ومراحيض يف ساحة ساسني العامة«. يتذّكر أيضًا »مرحلة بناء 
جمّمع الـABC الضخم يف عقار تابع لوقف الروم، حيث أزيلت حمطة 
احلاج مراد وبيوت سكنها وافدون من لواء اسكندرون أصبحوا الحقًا 
لبنانيني«. يروي أن أحد السكان القدماء من عائلة برباري أخربه 
تكن  »مل  قائاًل  تعبريه،  حد  على  تسمية ساحة ساسني  »حقيقة« 
هناك ساحة، بل طريق على أيام السلطنة العثمانية، متلك عائلتا 
تسمية  ودرجت  جانبيه،  على  العقارات  بعض  وساسني  برباري 
املكان بطريق ساسني كي ال يؤخذ شباب بيت الربباري اىل اخلدمة 
نفسها،  برباري  عائلة  من  مثانينيًا  رجاًل  الراوي  كان  العسكرية«. 

روى ما »يناسبه« ومضى.
الجعيتاوي: روايات شعبيـّة

يف اجلعيتاوي، خلف املستشفى الذي يتبادل امسه مع املنطقة، 
أحياء شعبّية ومباٍن مشّيدة على عجل أو منهكة بفعل الزمن. الصورة 
عن األشرفية من خارجها ختتلف عن داخلها احلقيقّي وواقع بعض 
األحياء فيها. يف الشارع أطفال يتقاذفون الطابة، وسّيدات تتحّلقن 
حول »ركوة قهوة«. تلفت إحداهّن إىل أن »احلّي ال يزال يتمتع 
باإللفة والطيبة«. تعّدد سّيدة أخرى األدوية اليت حتتاجها وزوجها 
يف الشهر وحتسب كلفتها أيضًا، »الناس هنا فقراء على عكس ما 
يعتقد البعض« تقول. بينما ترتشف قهوتها، حتكي سيلفانا بدورها 
قّصتها اليت تنسحب على قصص كثريين من السكان: قبل سبع 
التباريس  أسكن يف  كنُت  بعدما  احلّي،  هذا  إىل  انتقلُت  سنوات 
جبوار العائالت األرستقراطّية. بالرغم من انتقاهلا للسكن يف حّي 
شعيب ضّيق يف اجلعيتاوي، ال تزال سيلفانا حتمل »بعض مسات 

األرستقراطية«.
من  حقوق  وخرجية  فامي  السانت  »تلميذة  بأنها  مفاخرة  تتحّدث 
جامعة احلكمة«. عملت سيلفانا يف تدريس الفرنسّية، ولذلك عالقة 
األّول:  عن سكنها  حديثها  خالل  »فرنكوفونية«  عبارات  بتوزيعها 
»رنديه  لـ  حتتاجني  التباريس،  كهذه يف  قهوة  جلسات  توجد  ال 
تعيش  هناك  غان«،  دي  و«أفك  بروتوكوالت  وفق  كّله  فو«، 
من  ساخرًة  وتضحك،  الراء  حبرف  تلثغ  هنا  األشرفية«.  »تانتات 

تغرّي أحواهلا.
يشهد فادي بدوره على التغرّيات »الطارئة« على األشرفّية، قائاًل 
»جاءها غرباء كثر، مل يعد يعيش يف هذه املنازل سوى اخلتايرة، 
أما شبابها فيشرتون خارجها. لن تلتقي إال نادرًا بشباب هنا ألن 
معظمهم هاجروا أو حبثوا عن مساكن أقل كلفة يف غري مناطق«. 

    لم يعد يعيش يف هذه 
املنازل سوى الختايرة أما 

شباب األشرفية فيشرتون 
خارجها

ويضيف »يف الرميل يبدأ سعر الشقة اجلديدة خبمسمئة ألف دوالر، 
املليون، هكذا تتصاعد  أما يف مونو فال يقّل عن مليون ونصف 
أسعار الشقق حسب رقّي الشارع«. هذا »الرقّي« حياول التمّدد 
عرب األبنية الشاهقة والشقق الفخمة اجلديدة، اليت تطرد ما تبقى 

من سكان األشرفية القدماء وشبابها.
من العطور إىل الفالفل

التفريق  يف  اجلعيتاوي  الفالفل يف  حمل  وليد صاحب  يسرتسل 
بني األشرفية اليت عرفها يف شبابه واألشرفية اليوم. يتذّكر كيف 
البداية عطارًا يف  تعّلم مصلحة الفالفل من والده الذي عمل يف 
سوق العطارين يف ساحة الربج ثم قرر خوض جتربة صناعة الفالفل 
على عربة أمام حمله. »كنت أرافقه إىل احملل وأنا يف السابعة من 
عمري، كان والدي يدفع لرية واحدة لصاحب التاكسي، وربع لرية 
حلوينة، ليقّلين السائق مع والدتي من ساحة الربج إىل بيتنا يف 
شارع بيضون يف األشرفية«. زمن وليد تغرّي كثريًا عن زمن والده، 
يف املاضي »كنا منشي يف طلعة رزق وكانت خضراء متامًا، لدرجة 
أننا كنا منّيز رائحة الزهور على اختالفها«، أما اليوم »كّله أصبح 
باطونًا. كان والدي يقول يلي بدو يصّيف كان يطلع عاألشرفية، 
فيما صرت يف الصيف أصعد إىل اجلبل. حتى اهلواء تغرّي، وروائح 

مكب الكرنتينا خري دليل«.

ال تزال ساحة ساسني »القلب« النابض لألشرفية )هيثم املوسوي(

يف األشرفية أحياء شعبيّة ومبانٍ منهكة بفعل الزمن )مروان طحطح(

الشقق الفخمة تطرد ما تبقى من سكان األشرفية وشبابها)هيثم 
املوسوي(
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يعتمد سكان 80 يف املئة من 
الكربى،  بريوت  يف  املباني 
يف حياتهم اليومية، على مياه 
اآلبار االرتوازية اخلاصة. وألن 
هذه  يف  األرضية  الطبقات 
املياه  لتخزين  مانعة  املنطقة 
مياه  مصدر  فإن  اجلوفية، 
البحر  هو  اآلبار  هذه  معظم 
الذي تصب فيه مياه الصرف 
النفايات  وعصارات  الصحي 
الربازية  البكترييا  واملصانع. 
اليت اكتشفت مؤخرًا يف إحدى 
اجلنوبية  الضاحية  يف  اآلبار 
أن  مستبعدًا  ليس  لبريوت 
عدد  أيضًا يف  موجودة  تكون 
كبري من هذه اآلبار، طاملا أن 

املصدر واحد.
قبل أقل من أسبوعني، أظهرت 
فحوصات أجرتها مؤسسة مياه 
بريوت وجبل لبنان أن مصدر 
يف  املباني  أحد  مياه  تلوث 
)الضاحية  حريك  حارة  منطقة 

 سّكان بريوت الكربى يستحّمون باجملارير!

عناصر الدرك يتقاضون بني خمسة آالف و10 آالف دوالر لغض النظر عن الحفر )مروان طحطح(

 2018 األول  تـشرين   27 Saturday 27 October 2018الـسبت 

اجلنوبية( بالبكترييا الربازية هو البئران التابعتان للمبنى. النتيجة 
تبدو، للوهلة األوىل، مطمئنة، مع نفي املؤسسة أن تكون املياه 
اليت توّزعها ملوثة. لكن االطمئنان سرعان ما يتالشى مع تأكيد 
لـلزميلة  جربان  جان  لبنان«  وجبل  بريوت  لـ«مياه  العام  املدير 
متلك  الكربى  بريوت  يف  املباني  من  املئة  يف   80 أن  »األخبار« 
آبارًا خاصة. وبالتالي، ليس مستبعدًا أن تتضّمن مياهها البكترييا 
نفسها طاملا أن مصدر مياه اآلبار واحد. فيما ال متلك وزارة الطاقة 
واملياه إحصاء دقيقًا بعدد اآلبار ألن تراخيص احلفر ال تتم عربها 

حصرًا.
غالبًا ما يشّكل وجود بئر ارتوازية خاصة يف مبنى ما ميزة تشجع 
حبسب  هذه،  لكن  فيه.  االستئجار  أو  االستمالك  على  الزبائن 
»وبال  الواقع  يف  هي  زعاطيطي،  مسري  اهليدروجيولوجي  اخلبري 
حقيقي«. زعاطيطي أوضح لـلزميلة »األخبار« أن مثلث الدامور ــــ 
رأس بريوت ــــ املرفأ الذي تقّدر مساحته بنحو 60 كيلومرتًا مربعًا 
حيوي القليل من املياه اجلوفية اليت استنزفت عمليًا ألن الطبقات 
الصخرية يف هذه املنطقة مانعة للتخزين، وبالتالي فإن املياه اليت 
تضخها اآلبار ضمن هذا املثلث »مياه ماحلة وكربيتية وملّوثة ألن 
مصدرها البحر الذي تصب فيه أقنية اجملاري وعصارات النفايات 

والنفايات السائلة للمصانع«.
يؤّكد مستشار وزير الطاقة واملياه خالد خنلة لـلزميلة »األخبار« أنه 
ليست هناك إحصاءات لعدد اآلبار يف بريوت. إذ إن عددًا كبريًا 
إليه،  الوصول  ال ميكن  »خمفي«  منها  والكثري  منها غري شرعي، 
كما أن هناك آبارًا ُحفرت لالستعمال كجور صحية! ويلفت إىل أن 
أيام احلرب األهلية وال يزال مستمرًا. ورغم كل  اآلبار »بدأ  حفر 
اإلجراءات واآلليات الصارمة اليت وضعتها الوزارة على استصدار 
جهات  هناك  تداعيات سلبية،  من  لذلك  ملا  اآلبار  تراخيص حلفر 
رمسية ال تزال متنح تراخيص احلفر بطريقة غري شرعية«. ومن هذه 
اجلهات املديرية العامة لقوى األمن الداخلي اليت ابتدعت ما ُيسّمى 
»رخصة لواء«، وهي عبارة عن إذن يصدر عن املدير العام يسمح 

حبفر بئر من دون دراسة ومن دون أي مسّوغ قانوني.
يوضح خنلة أن الوزارة اعتمدت مطلع 2010، مع تسّلم الوزير جربان 
باسيل وزارة الطاقة واملياه آنذاك، آلية صارمة لضبط حفر اآلبار 
»وبالفعل متكّنا من احلّد من الرخص«. وتقوم اآللية على تقسيم 
اآلبار إىل ثالثة أقسام حبسب وجهة االستخدام: شخصي وزراعي 
بوست«  »ليبان  عرب  الطلبات  تقديم  الوزارة  وحصرت  وصناعي. 
مع  متعاقدة  خاصة  شركة  تنظر  أن  على  »للواسطات«،  تفاديًا 
الوزارة يف املستندات وجتري الكشوفات الالزمة ثم ترفع تقريرًا 
إىل الوزارة بعد أن تعلق مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان عليه، 
الصعبة  اآللية  هذه  بأن  خنلة  يقّر  نفسه.  بالوزير  القرار  لينتهي 
دفعت بالبعض إىل اعتماد طرق غري قانونية »فالناس يف النهاية 
للحصول  األساليب  هذه  إىل  للجوء  ويضطرون  املاء  يصلهم  ال 
عليه«. عمليًا، بات األمر أشبه حبلقة مفرغة: اآلبار اخلاصة تستنزف 
وعدم  إنتاجها،  فيخّف  الناس  على  املياه  توزع  اليت  العامة  اآلبار 

وصول املياه إىل املواطنني يدفعهم إىل حفر اآلبار... وهكذا.
ال متلك الوزارة، حبسب مستشارها، أن تفعل شيئاًَ حيال رخص 
اآلبار غري الشرعية: »لسنا ضابطة عدلية وال نتحرك إال إذا تقدم 
متضرر سواء كان فردًا أو بلدية بشكوى«، الفتًا إىل أن الشكوى 
»جيب أن تقدم إىل الوزارة مباشرة ال إىل الدرك الذي لن يتحرك 
بطبيعة احلال«. وأشار إىل أن وزير الطاقة واملياه سيزار أبي خليل 
النيابية  نبه إىل هذه املشكلة يف جلنة األشغال والطاقة واملياه 
قانونية  غري  رخصًا  متنح  اليت  اجلهات  أسابيع  قبل  أوصت  اليت 

بالتوقف عن هذه املمارسات... من دون أن تتوقف بعد.
أخرى، حبسب  أسبابًا  املواطنني  إىل  املياه  لعدم وصول  أن  غري 
األملانية  الفيدرالية  لـ«املؤسسة  دراسة  أظهرت  فقد  زعاطيطي. 
من جملس  بتكليف   ،BGR الطبيعية«  واملصادر  اجليولوجيا  لعلوم 
املياه  %40 من  »حنو  أن  الطاقة واملياه،  اإلمناء واإلعمار ووزارة 
املتهالكة  الشبكة  جراء  هدرًا  تذهب  املياه  مؤسسة  تضّخها  اليت 
والتعديات عليها بتواطؤ من موظفني يف املؤسسة نفسها«. يلفت 
خنلة إىل أنه وفق خطة تنّفذها الوزارة منذ سبع سنوات، »مت جتديد 
بني 50 و%60 من شبكات املياه يف بريوت الكربى، والورشة مستمرة 
وستظهر نتائجها خالل سنتني بعد استكمال مشروعي األولي وسد 
بسري اللذين سيجران إىل املنطقة الساحلية من الدامور حتى نهر 
بريوت، وصعودًا إىل حنو 300 مرت عن سطح البحر، حنو 500 ألف مرت 

رحيل دندش

مكعب من املياه يوميًا، ما يكفي 
كل هذه املنطقة حاجتها من املياه 
املفرتض  ومن   .2040 سنة  حتى 
مع  املشاريع  هذه  تتزامن  أن 

توقف االعتماد على اآلبار«.
مصدر يف قوى األمن الداخلي قال 
املؤسسة  إن  »األخبار«  لـلزميلة 
باتت أشبه بـ »قوى أمر واقع« يف 

ظل غياب مؤسسات الدولة واإلجراءات الروتينية املعقدة والقوانني 
املرتهلة اليت تضر مبصاحل الناس. وأوضح أن املؤسسة متنح هذه 
الرخص »استجابة حلاجات إنسانية«. لكن هذه »اخلدمة اإلنسانية« 
باتت، حبسب أحد متعهدي حفر اآلبار يف الضاحية اجلنوبية، »جتارة 
مرحبة« إذ إن عناصر الدرك يتقاضون على ترخيص البئر املكشوفة 
)يف الشوارع الرئيسية( حنو 10 آالف دوالر، وعلى اآلبار اليت حتفر 
يف الزواريب اخللفية حنو 5 آالف دوالر! ويف أحيان كثرية حُيفر، 
بني  بالتوافق  نفسها  املنطقة  يف  بئر  من  أكثر  واحدة،  برخصة 

عناصر الدرك ومتعّهد احلفر، وفق تسعرية معروفة.

ال تملك وزارة 
الطاقة احصاء دقيقًا 

بعدد اآلبار ألن 
الرتاخيص ال تصدر 

عنها حصرًا

يف أيار املاضي، 
االنتخابات  عشية 
نشرت  النيابية، 
جدواًل  »األخبار« 
للمدير  بتعميم 
العام لقوى األمن 
اللواء  الداخلي 
عثمان  عماد 
 12 يف  صادر 
 ،2018 نيسان 
مبوجبه  يسمح 
 200 من  بأكثر 

بعلبك  سرية  نطاق  ضمن  منها   99 بئرًا،   124 وحبفر  بناء  خمالفة 
األسبوع، ويف  مرة يف  التعاميم تصدر مبعّدل  وحدها. وألن هذه 
التصاريح املماثلة  كل املناطق، من املنطقي االفرتاض أن مئات 
أعطيت يف املنطقة نفسها ويف مناطق لبنانية أخرى، بوساطات من 

سياسيني ومرشحني، لرشوة الناخبني.

اآلبار رشى انتخابية

حول  اإلسرائيلية  الصناعية  الصور  استعراض  مفاعيل  انتهت 
»مستودعات« صواريخ حزب اهلل و«مصانعها«، ومل تنشب احلرب. 
قد يكون خاب ظن البعض وآمال بعٍض آخر، إال أن النتيجة تعود 
وتؤكد أكثر من السابق ما كان مؤكدًا: كلما ارتفعت نربة تهديد 
اسرائيل واستعراضاتها يف ظل ميزان القدرة بينها وبني عدوها، 

فاألرجح استمرار حالة الالقتال واستبعاد احلرب.
مع ذلك، احلرب غري الصاخبة بني اجلانبني، قائمة ومستمرة وتدور 
جلأت  خليارات  ترمجة  وهي  قتالية،  غري  وأساليب  بأشكال  رحاها 
تهديد  مع  التعايش  تعذر  موازاة  احلرب يف  لتعذر  إسرائيل  إليها 

حزب اهلل واستمرار تنامي قدراته، كّمًا ونوعًا و... »دّقة«.
القدس  االسرتاتيجية يف  للشؤون  القدس  مركز  نّظم  أيام،  قبل 
احملتلة مؤمترًا حتت عنوان »إيران وإسرائيل ـــ تصادم«. كان حلزب 
اهلل مساحة معتربة يف مداوالت املؤمتر وكلماته، والذي شارك فيه 
واالسرتاتيجيني يف  املعلقني  وكبار  عسكريون  ومسؤولون  وزراء 
إسرائيل. برزت من على املنرب قدرة توصيف ٌيعتّد بها لتهديد حزب 
اهلل وتناميه ومقارنته مبا سبق، مع توصيف مهين وتقين للتحديات 
اليت يشكلها، لكن مع تلعثم ظاهر جدًا يف حتديد اخليارات املتاحة 

للمواجهة، يف ظل تعقيدات التهديد ومركباته وظروفه.
البارز يف املؤمتر كان كلمة وزير الداخلية والشؤون االسرتاتيجية 
وعضو اجمللس الوزاري املصغر، غلعاد اردان، الذي حتدث باسم 
التهديدات واخليارات، ومشددًا على  احلكومة االسرائيلية، عارضًا 
أن حزب اهلل بات ميلك ترسانة صاروخية هجومية ضخمة مؤلفة من 
١٥٠ ألف صاروخ. وميثل هذا الرقم تطورًا كميًا بعشرين ألفًا عن آخر 
ألفا(، خالل فرتة تنفيذ  التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية )١٣٠ 
سياسة »اخلطوط احلمر« االسرائيلية الرامية إىل منع نقل السالح 

من سوريا ولبنان.
تعاظمها،  من  واخلشية  الدقيقة  الصواريخ  حضور  على  تأكيد  يف 
شّدد اردان على إرادة املنع وسياسة الصد اليت تتبعها إسرائيل 
ملواجهة هذا النوع من التسلح. وهذا النوع يصفه اإلعالم العربي 
جلهة  وحتديدًا  أبيب،  تل  يف  القرار  صانع  يقلق  الذي  باهلاجس 
دون  من  أو  مع  اجلانبني،  القوى بني  ميزان  على جممل  تداعياته 

نشوب احلرب املقبلة.
لفت اردان اىل أن »اخلطر ال يرتبط حصرًا بالساحة اللبنانية والتسلح 
والدقة، إذ ُيَعد حزب اهلل مرّكبًا من مركبات قوس تهديد خانق حيوط 
إسرائيل، مبا يشمل أيضًا الغرب العراقي، حيث ُيعمل على إنشاء 
بنية حتتية يف هذه املنطقة الستهداف إسرائيل صاروخيًا، إن نشبت 

احلرب، إضافة اىل ساحات إقليمية أخرى ينشط فيها حزب اهلل«.
وكما هي العادة املّتبعة إسرائيليًا، وّجه اردان تهديدًا مكررًا إىل 
حزب اهلل، شدد فيه على إمكان استهداف منشآت بنية حتتية يف 
ظل  يف  يأتي  تهديد  للمقاومة.  الصاروخية  بالقدرة  ترتبط  لبنان 
أعطى يف  الذي  غزة،  مع قطاع  أمين  من تصعيد  متواصلة  خشية 
االيام القليلة املاضية تذكريًا لإلسرائيليني بقدرة التدمري املنتظرة 

يف حال نشوب املواجهة مع حزب اهلل.
مدينة  مبنى يف  على  أيام  قبل  الذي سقط  الفلسطيين  الصاروخ 
بئر السبع احملتلة، وكاد يدمر طبقاته الثالث، رغم تواضع شحنته 
التفجريية قياسًا بصواريخ حزب اهلل، كان مادة مقارنة يف اإلعالم 

العربي عّما ينتظر إسرائيل، إْن قررت اجملازفة.
يف ذلك، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إىل »زيادة تهريب« 
مكونات  تهريب  عن  من سوريا، فضاًل  لبنان  إىل  الدقيق  السالح 
بي اس«  الـ«جي  منظومات  ِقطع  عرب  الصاروخية  الرتسانة  تطوير 
لتحديد املواقع، وهو ما جنح فيه حزب اهلل يف الشهر األخري. وتضيف 
الصحيفة أن مصادر إسرائيلية أيضًا تؤكد بشكل منفصل على ما 
يرد يف اإلعالم األمريكي حول هذه املسألة حتديدًا، يف إشارة إىل 
تقرير »فوكس نيوز« حول نقل السالح املتطور ومنظومات التوجيه 

والدقة عرب الـ«جي بي اس« اىل لبنان.
وأكد التقرير ضرورة استحضار اإلصابة اليت حلقت مببنى بئر السبع، 
بوصفها إشارة اىل اآلتي يف مواجهة حزب اهلل: »هي إصابة تسّبب 
 20 فقط  السبع،  بئر  كيلوغرامًا يف   20 بوزن  واحد  فيها صاروخ 
اهلل  حزب  الضرر.  وشاهدنا  دقيق،  غري  صاروخ  وهو  كيلوغرامًا، 
لديه اآلالف من هذه الصواريخ، ومئات الصواريخ اليت حتمل مئات 
الكيلوغرامات من املواد الناسفة لكل صاروخ، ومع شعاع إصابة 
التهديد املركزي، وقد تلقينا تذكارًا  يبلغ مئات األمتار. هذا هو 
فقط بشكل مصغر عّما هو متوقع لنا على اجلبهة الشمالية، األمر 

الذي جيب أن يقلق إسرائيل أكثر من كل شيء آخر«.

GPS 150 ألف صاروخ... ومكّونات الـ
يحيى دبوق
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 تشرين األول استحقاق عون واحلريري معًا

صالحيات  يستعيد  وبأنه  قدمية  بأعراف 
اجليش  وأنه ميسك  باملمارسة،  الرئيس 
واألمن، وهذا يعين أن وزيرًا للدفاع من 
حصته ال يقدم وال يؤخر يف مسار العهد، 
وأن إصراره على وزارة ما، ولو تعرقلت 
أن  قبل  بأدائه  التذكري  يعيد  احلكومة، 
أيضًا  ويعين  للجمهورية.  رئيسًا  يصبح 
أن رئيس اجلمهورية املصر على حصص 
ال  معني،  ومذهيب  طائفي  توزيع  وفق 
يزال يتصرف وكأن اهلدف من احلكومة 
املاروني   - املسيحي  الشارع  استقطاب 
وحسب، وتعزيز حالة التيار الوطين فيه، 
ال استكمال الوالية الرئاسية بأحسن مما 
بدأت به. واملشكلة أن رئيس اجلمهورية 
حصر نفسه يف دائرة ضيقة، فتارة يريد 
توجيه رسالة إىل جملس النواب، وتارة 
يفّعل االجتماعات يف القصر اجلمهوري مع 
أقطاب الكتل السياسية، ليعود ويرمي 
كرة التأليف يف ملعب التيار الوطين احلر 
كما يف  الرئاسة جمددًا  وتتحول  وحده، 
العهود السابقة إىل جمرد فريق سياسي 

يطالب حبصص ووزارات.
وإذا كان عون يريد بدء سنته الثالثة مع 
حكومة فاعلة، فال ميكن أيضًا القفز فوق 
تسوية  ألن  املكلف،  الرئيس  يريده  ما 
االثنني  تسوية  هي  األول  تشرين   31
اإلقليمية  التطورات  كانت  وإذا  معًا. 
بظلها  ترخي  السعودية  إىل  العراق  من 
املشاورات  إدارة  املكلفة  األطراف  على 
احلريري معين فحسب  أن  إال  احلكومية، 
مبا تريده السعودية، وبدورها املؤثر يف 
مسار التشكيل. ورغم انشغال الرياض 
الصحايف  قضية  بعد  أوضاعها  برتتيب 
مجال خاشقجي، إال أن احلريري ال ميكنه 
أن يكرر جتربة القفز فوق مصاحلها. ومن 
»يتهور«  أن  ميكن  ال  بأنه  يثق  يعرفه، 
خياراته  يف  بعيدًا  بالذهاب  املرة  هذه 
يف  بالبقاء  يغامر  مل  )كما  احلكومية، 
السرايا احلكومية كما فعل أسالفه(. وإن 
كان قد بات من الصعب التنبؤ خبطواته، 
القوات  مع  وجتربته  حمليًا،  األقل  على 
التقدمي  احلزب  رئيس  ومع  اللبنانية 
السنوات  يف  جنبالط،  وليد  االشرتاكي 

األخرية، خري دليل.
فاحلريري اليوم ال يضع نصب عينيه سوى 
استفادته  ورغم  للحكومة،  رئيسًا  البقاء 
حاليًا من واقع أنه رئيس حكومة تصريف 
أعمال ورئيس مكلف، إال أنه هو األخري 
على  وحتديدًا  دعم،  جرعة  إىل  حيتاج 
ال  وهذا  واملالي.  االقتصادي  الصعيد 
ميكن أن يتحقق يف ظل حكومة تصريف 
أعمال ال تستطيع تنفيذ التعهدات اليت 

جرت يف املؤمترات الدولية.
أولوية  تكون  أن  احلكومة يفرتض  وألن 
املصاحل  عن  النظر  )بصرف  األوليات، 
الضيقة وتوزير املقربني( تتقاطع مصلحة 
الرئيسني يف تشكيلها بسرعة، وكالهما 
معين بتسوية جاءت بهما معًا إىل بعبدا 
يف  جيري  ما  لكن  احلكومية.  والسرايا 
آخر  وكأنهما  يوحي  التأليف  مشاورات 

شخصني يريدان تأليف احلكومة.

حبيب معلوف

 فـوضى املـحارق

أخريًا، يبدو أن البلديات وجدت »احلل 
السحري« ألزمة النفايات. بعد بريوت، 
حذو  احلذو  يريدون  من  سبحة  كّرت 
بلدية العاصمة يف اعتماد خيار احملارق 
ظل  يف  واقتصاديًا.  بيئيًا  املكلف، 
غياب اسرتاتيجية وطنية موّحدة ملعاجلة 
لبنان  مستدامة،  ببدائل  امللف  هذا 

مهّدد بالتحّول إىل حمرقة ضخمة!
احللول  غياب  يف  متوقعًا،  كان  كما 
ألزمة  املستدامة  االسرتاتيجية 
النفايات، كّرت سبحة احملارق. هكذا، 
بدأت تكرب الئحة البلديات اليت تدرس 
اعتماد هذا اخليار حبجة أن املطامر على 
وشك االمتالء، وأن احملارق ختفف من 
حجم النفايات اليت تذهب اىل الطمر. 
فبعد بلدية بريوت، بدأت بلديات أخرى، 
وزحلة  والشويفات  اجلديدة  بينها  من 
استشارية  شركات  تكليف  وغريها، 
إنشاء حمارق، موهومة  إمكانية  لدرس 
»البديل«  احلل  على  وقعت  بأنها 

و«املستدام« ألزمة النفايات.
مع هذا التوّجه، معطوفًا على حماوالت 
بلدية  مع  بعد  فصواًل  تنته  مل  سابقة 
تدرس  اجلنوب  وبلديات يف  طرابلس 
تنظيم  ومع  احلرق،  خيار  مدة  منذ 
ملمثلني  وترويج«  »استكشاف  رحالت 
عن بلديات وعن »اجملتمع املدني« إىل 
السيناريو  يكتمل  أوروبا…  حمارق يف 
ينتهي  لن  خطري  ملسلسل  الرتاجيدي 
وهي  كبرية،  حمرقة  لبنان  بتحّول  اال 
يوم  عرفها  اليت  تلك  من  أكرب  كارثة 
يف  نفاياته  نصف  من  أكثر  تركت 

الشوارع عام 2015.
ال حيصل كل ذلك من فراغ. فاحلكومات 
املتعاقبة منذ 2010 أكدت خيار التفكك 
احلراري )احلرق( الذي أدرج من ضمن 
برامج التمويل لـ«باريس 4« )سيدر(. 
وجود  من  يستفيد  من  هناك  أن  كما 
هاجس حقيقي من عودة النفايات اىل 
الشوارع، ومن تأبيد احللول »الطارئة« 
السيئة، كردم البحر. أضف إىل ذلك 
أن معظم املقاولني العاملني يف هذا 
ـــ ال سيما  القطاع جيزمون بأن املشكلةـ 
يف بريوت وجبل لبنان األكثر اكتظاظًا 
كافية  أراض  إجياد  عدم  يف  هي  ــــ 
النفايات  ملعاجلة  مطامر  الستخدامها 
املنزلية، وأن املطامر املوجودة تصل 
كما  بسرعة،  االستيعابية  قدرتها  اىل 
توسيعه  جرى  الذي  الناعمة  مطمر  يف 
املطامر  يف  وكما  مرة،  من  أكثر 
اجلديدة اليت بدأ العمل على توسيعها 
سيطلب  اليت  أو  )الكوستابرافا(، 
توسيعها يف أول اجتماع تعقده احلكومة 

اجلديدة )برج محود ـــــ اجلديدة(.
أمام هذا كله، تصبح »مربرًة« مساعي 
البلديات العتماد خيار احملارق! فذريعة 
»قّلة األراضي« وأن »احلرق خيفف من 

منطقية  ترميدها«  بعد  النفايات  حجم 
ظاهريًا. ال بل يذهب بعضهم اىل أن 
مبدأ »التخفيف« )وهو على رأس مبادئ 
احلرق!  على  ينطبق  النفايات(  معاجلة 
أساسًا  يقوم  املبدأ  هذا  أن  حني  يف 
النفايات  من  الكثري  إنتاج  على جتنب 
)قبل أن تصبح نفايات(، قبل التفكري 
يف اعتماد أي تقنية لتخفيف حجمها بعد 
إنتاجها. وهذا ما يتجنب تبنيه أي من 
النفايات،  يف  واملستثمرين  العاملني 
التصنيع  وإعادة  الفرز  مجاعات  سواء 

أو الطمر أو احلرق.
يبدو أن مسوقي احلرق أو الطمر فهموا 
االرسطية،  املنطقية  املقدمات  خطأ 
مّيت«،  إنسان  »كل  أن  مبا  كالقول 
الوحيد،  احلل  هو  حرقه  أو  دفنه  فإن 
املهمة  يتجاهل  املنطق  هذا  إن  إذ 
وهي  األْوىل،  االساسية  االنسانية 
وتأمني  اإلنسان  هذا  حبياة  االهتمام 
له  الضرورية  والظروف  الشروط 
بنهاية  االهتمام  ال  بصحة...  للعيش 
بأي  يفرتض  ولذلك،  فقط.  احلياة 
شروط  بتأمني  تهتم  أن  اسرتاتيجية 
العمر املديد للسلع أكثر من اهتمامها 
مشروعًا  يصبح  هنا  من  األخري.  مبآهلا 
احلكومات  جتاهلت  ملاذا  السؤال: 
هذا  تبيّن  املتعاقبون  البيئة  ووزراء 
املبدأ وترمجته يف اسرتاتيجية وقوانني 
تتحول،  منتجات  على  ضريبة  تفرض 
وتدعم  نفايات،  اىل  وبكثرة،  بسرعة 

منتجات صديقة للبيئة؟
االسرتاتيجي  احلل  فإن  وباملناسبة، 
للتخفيف من مشكلة النفايات ليس من 
مهام البلديات اليت يلقى على عاتقها 
تلزيم  أسهلها  حلول،  يف  التفكري 
شركات حلرق النفايات. رمي املشكلة 
احلكومات،  عجز  بعد  البلديات،  على 
بات يتخذ مناحي يف غاية اخلطورة، إذ 
يرتكها لقمة سهلة لسماسرة التقنيات، 
ال سيما اخلطرة منها، الذين أفادوا من 
االفكار النفعية والسطحية اليت طالبت 
بالمركزية احلل وحترير أموال البلديات 
لتشجيعها على االستثمار يف مشاريع 
مكلفة ال قدرة ألي بلدية على تركيبها 

وتشغيلها وترحيل ملوثاتها.
املبادئ  أبسط  خيالف  حيصل  ما  كل 
االسرتاتيجية اليت تقول »خطة مركزية 
ومركزية  ناجحة.  المركزية  تنتج  قوية 
فوضى  اىل  الالمركزية  حتول  ضعيفة 
اسرتاتيجي  بلدي  خيار  وأي  خطرية«. 
اآلن )مثل خيار احملارق(، قبل تأليف 
حكومة جديدة وتسمية وزير بيئة جديد، 
إنتاج اسرتاتيجية  تكون مهمته االوىل 
القانون  للنفايات يعّدل على أساسها 
والالمركزية  املركزية  املهام  وحيدد 
وما جيب تشجيعه وما يفرتض جتنبه… 

سيكون كاالنتحار.

الحل االسرتاتيجي ملشكلة النفايات ليس من مهام البلديات وال يفرتض أن يلقى على 
عاتقها )مروان طحطح(

موعد  األول،  تشرين   31 اقرتاب  مع 
الرئيس  عهد  من  الثالثة  السنة  بدء 
احلكومة  تأليف  يتحول  عون،  ميشال 
اجلمهورية  أساسيًا ملقاربة رئيس  حتديًا 
والرئيس املكلف يف استمرار التسوية، 
على  كل  الثالثة،  السنة  استثمار  ويف 

طريقته.
على  ُمصلتًا  سيفًا  املواعيد  تصبح  حني 
احلكومة،  تأليف  على  العاملني  رؤوس 
تطور  وكل  حملي،  حترك  كل  يصبح 

إقليمي، حتت اجملهر.
 31 استحقاق  مع  التعامل  جيري  هكذا 
التجاذب  قاعدة  على  األول،  تشرين 
َمن  بني  االتهامات  وتبادل  احلاصل، 
السنة  بدء  قبل  احلكومة  تأليف  يريد 
عون،  ميشال  الرئيس  عهد  من  الثالثة 
وَمن يرغب يف أن تبدأ السنة الثالثة من 

دون حكومة.
من الطبيعي أن ترتكز األنظار على هذا 
اليت يتحدث  املوعد، ألن كل اإلجنازات 
أهميتها،  تتضاءل  أن  العهد ميكن  عنها 
األعمال  تصريف  حكومة  تتحول  حني 
احلقيقة األكثر حضورًا يف السنة الثالثة 
للعهد. خصوصًا أن معارضيه ال ينسبون 
كقانون  اإلجنازات،  هذه  وحده  إليه 
االنتخاب وإجراء االنتخابات النيابية، ألن 
كليهما مل حيصال إال بفعل اتفاق داخلي 

جامع وضغط خارجي.
حقيقيًا،  مفصاًل  الثالثة  السنة  تشكل 
فيه،  جهدها  تصّب  العهود  كل  كانت 
للنصف  إلزاميًا  وممرًا  معربًا  فتحوله 
الثاني من الوالية الرئاسية. صحيح أن 
مثة حتوالت جرت يف عهود التمديد، فلم 
ُيعَتّد بها، لكن  تعد اإلجنازات هي اليت 
مسريته  بنى  احلالي  اجلمهورية  رئيس 
الرئاسة وبعدها على سلوكيات  ما قبل 
إن  كذلك  املاضية.  العهود  عن  خمتلفة 
خانة  يف  يصّب  السياسي  فريقه  أداء 
تعزيز الوالية الرئاسية وما بعدها. وإذا 
مثة  ألن  تعلو  معرتضيه  أصوات  كانت 
حتى  حتقق  ما  فألن  مساره،  يف  جنوحًا 
اآلن، ومشاورات تأليف احلكومة، إثبات 
على ذلك، وباتت تشبه سلوكيات سبق 
أن شهدها لبنان. فالعهد احلالي حيتاج 
وجهه  لتجديد  ودفع  جرعة  إىل  حكمًا 
خسره  ما  استقطاب  وإعادة  وحضوره، 
املراوحة  بفعل  املاضية  الشهور  يف 
القول  تقتضي  الواقعية  ألن  احلكومية. 
إن ما حيصل ال ميّت بصلة إىل االلتفاف 

حول عون عند انتخابه.
من هنا فإن كل يوم ميّر على العهد من 
انتصارًا  حتويله  ميكن  ال  حكومة،  دون 
تصويره.  على  عون  فريق  يصّر  كما 
اجلوالت  وال  الدولية،  املؤمترات  ال  ألن 
اخلارجية، وال اخلطب العدائية، هي اليت 
ملساره  وتؤسس  العهد،  صورة  تبين 
املستقبلي. من هنا، يفرتض أن يكون 
العهد األكثر حرصًا على تشكيل احلكومة، 
واألدوار  األحجام  عن  النظر  بصرف 
يتحدث  اجلمهورية  فرئيس  املوزعة. 
العمل  أعاد  أنه  قاعدة  على  ويتصرف 

يف  احلكومة   عملية  تشكيل  عجلة  تستمر 
حراك  دون  الدوران  بني  وترتاوح  الدوران، 
جيعل  ودوران  اهلواء(،  دواليب  غرار  )على 
االمام  اىل  خطوات  او  خطوة  يتقدم  املسار 
النهاية.  االمور بعد اىل خط  دون ان تصل 
واخرى  داخلّية،  واخرى  خارجّية،  عقبات 
ومشكلة  االمساء،  ومعوقات  االحجام،  بسبب 
احلديث  يتم  معطيات  كلها  احلقائب... 
وهي  للتأليف،  االساسي  املعرقل  انها  على 
او  تأثريها  نكران  ميكن  ال  ملموسة  مواضيع 
حتى  النور  احلكومة  ابصار  عدم  يف  دورها 

اآلن.
فلكني  حول  تدور  االسباب  هذه  كل  ولكن 
اساسيني، هما مبثابة حمور العرقلة االساسي 
للحكومة العتيدة: الثلث الضامن، والطاقة و 
الضامن، املعضلة  الثلث  النفط . يف مسألة 
سياسّية ومتشّعبة، فاالمر ليس متوقفًا فقط 
واحد،  حزب  او  لتيار  العدد  هذا  اعطاء  عند 
متحالفة  جمموعة  يد  يف  وضعه  يتم  ان  بل 
على  وقرارات  مشاريع  ايقاف  على  قادرة 
ألّن  اساسي  القلق  وهذا  اختاذها،  احلكومة 
على  تقتصر  وال  ودولّية  اقليمّية  تشعباته 
الشق احمللي فقط. طبيعي اال يكون احلديث 
يف  مصريّية  قرارات  عن  اجملال،  هذا  يف 
املنطقة يّتخذها  لبنان  او على مستوى عاملي، 
مبتابعة  حمصورًا  يكون  يكاد  لبنان  فدور 
شؤونه اليومّية وهمومه العديدة من سياسّية 
واقتصادّية وامنّية ومالّية... ولكن املقصود 
اال يهتّز »ميزان القوى« السياسي يف هذا 
البلد، فكما ان هناك »ميزان قوى« عسكري 
يف املنطقة )حيرص اخلارج دائمًا على ابقائه 
نوعّية  االسلحة   خالل  من  اسرائيل  لصاحل 
واملالّية...(  العسكرّية  واهلبات  والتقدميات 
ال جيب ان يتم كسره النه حيظى برعاية دول 
القوى«  »ميزان  كذلك ال جيب كسر  كربى، 
اجملهر  حتت  دائمًا  النه  اللبناني  السياسي 
شأنه  من  فيه  خلل  واي  االقليمي-الدولي، 
يؤثر  ما  البداّية  نقطة  اىل  االمور  يعيد  ان 
من  انطالقًا  املنطقة  يف  العام  الوضع  على 
لبنان. ولعل هذا هو السر وراء عدم اعتماد 
حصول  عند  الوزراء   يف  جملس  التصويت 
خالفات يف اآلراء والتقييم ملشاريع مطروحة 
)ما عدا مرات قليلة ال يتجاوز عددها اصابع 
مشكة  من  خوف  ال  وبالتالي  الواحدة(،  اليد 
مشكلة  من  اخلوف  يبقى  فيما  التصويت، 
االستقالة ولو انها حاليًا غري مطروحة بسبب 
الن  السائدة  والدولّية  االقليمّية  االوضاع 
ملناورات  وجود  اال  يعين  احلكومة  عقد  فرط 
وان »االضطراب السياسي« قد حظي بضوء 

اخضر.
اما على جبهة النفط والطاقة، فال خيفى على 
يتنافس  حيث  القطاعني،  هذين  اهمية  احد 
اجلميع لوضعهما يف خانته وحتقيق سابقة مل 
يعهدها لبنان يف تارخيه احلديث جلهة  الكهرباء  
و املياه  )اذا توافرت على مدار الساعة(، ويف 
من  يعنيه  وما  النفط  جلهة  العام  تارخيه 
االستفادة  ميكن  واقتصادية  مالية  اهمية 
منها اذا صفت النوايا وتضافرت اجلهود من 
على  العامة  املصلحة  وتفضيل  لبنان،  اجل 
العقبات يف هذا  الشخصية. ولكن  املصلحة 
اجملال ال تعد وال حتصى، والعرقلة ميكن ان 
حتصل من قبل اجلميع فأي تيار او حزب قادر 
على ايقاف املشروع وتقديم صورة قامتة عنه 
اىل الناس، ووجوده االلزامي يف احلكومة و 
امليثاقية(  تفرضه  ما  )وفق  النواب   جملس 
االمور  فتتوقف  الغرض،  هذا  بتحقيق  كفيل 
ويبقى  واهلدر،  املصاريف  مزاريب  ُتفتح  او 
من  فقط  قليلة  خطوات  بعد  على  اللبنانيون 
حتقيق أمر بات يف متناول اجلميع يف خمتلف 
التفكري كثريًا  العامل...وعليه، ال جيب  احناء 
او  هنا  من  وزارة  على  مقتصر  االمر  بأن 
تعطيل  وزير  الي  ميكن  اذ  هناك،  من  اسم 
احلكومة ايًا تكن الوزارة اليت يستلمها ومهما 
كان نوعها سيادية كانت ام اساسية، وقد 
املتعاقبة  احلكومات  املوضوع يف  هذا  ملسنا 
الوحيدة يف  الثابتة  وهو  السنوات،  مّر  على 
العهود وامساء  تغرّيت  مهما  الوزراء  جمالس 
تثريان  نقطتان  انهما  وحقائبهم.  الوزراء 
القلق عند تكشيل احلكومة، ومتى مت ختّطيهما 
واملساومات  واملشاورات  التفاهمات  بعد 
والضمانات الالزمة، تكون احلكومة قد أنهت 

فرتة عذاب يف املخاض االليم.

قطتان تثريان القلق يف 
عملية تشكيل احلكومة

طوني خوري
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On 24 October 2018, 
Arab Bank Australia 
hosted the Encour-
aging the Arts Work-
shop for the Western 
Sydney schools, Ma-
ronite College of the 
Holy Family, Bank-
stown Girls High 
School, Saint Char-
bel’s College and Al 

Faisal College. 

Students from these 
schools had the op-
portunity to experi-
ence the ‘Masters of 
modern art from the 
Hermitage’ exhibition 
which was recently 
released at the Art 
Gallery of NSW, dis-

playing works drawn 
from the Hermitage 
exhibition in St Pe-
tersburg. The tour 
followed a day of 
workshopping and 
learning with art edu-
cators from the Gal-
lery and concluded 
with the extremely 
difficult task of judg- ing 1st, 2nd and 3rd artworks – awarding the winning students 

with prizes for their 
brilliant work and all 
a certificate of partic-
ipation for their com-
mendable effort and 
talent.

A fantastic experi-
ence for all the very 
talented students 
and a wonderful op-
portunity for Arab 
Bank Australia to 
give back to the com-
munity and enrich 
Australia’s young 
talent with the expe-
riences they need to 
grow and excel in the 
Arts.

To learn more about 
Arab Bank Australia’s 
community engage-
ment, visit www.arab-
bank.com.au/about/
community-support.

Arab Bank Australia hosts ‘Encouraging the Arts’ student workshop at the Art Gallery of NSW
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مـقاالت وتـحقيقات

توليفة  عن  البحث  رحلة  على  مّرت  والكمال  بالتمام  أشهر   5
ال  الساعة  هذه  وحتى  السياسية،  القوى  كل  ترضي  حكومية 
توجد أي معطيات تفيد بأن احلكومة العتيدة ستكون يف قبضة 
على  يعمل  البعض ممن  كان  ان  بعد  قريب،  وقت  اليد يف 
خط املشاورات واملفاوضات قد ظن بأن عملية التشكيل قد 
وصلت إىل الشوط األخري مع نهاية األسبوع املنصرم قبل ان 
اللبنانية«  »القوات  مطالبة  اخلالفات  على سطح  وتطفو  تعود 

حبقيبة العدل ورفض رئيس اجلمهورية التنازل عنها.
الطبخة  بأن  السري  والتفاوض  العلنية  املشاورات  توحي  ال 
احلكومية قد استوت، ال بل ان ما يسرب من هنا وهناك يؤشر 
إىل ان العقدة »القواتية« كما عقدة نواب السّنة املستقلني ما 
تزال على حاهلا وأن كل األفكار اليت طرحت حللحلتها مل تصل 

إىل النتيجة املرجوة.
ويف اعتقاد مصادر نيابية ان قطار التأليف ما زال متوقفًا يف 
حمطته األوىل، وأن حماولة البعض ضخ جرعات تفاؤلية مرده 
وكسب  والرد  األخذ  امام  مفتوحة  األبواب  إبقاء  حماولة  إىل 
املزيد من الوقت لعل حماوالت تدوير الزوايا تصل إىل اهلدف 
املطلوب يف إخراج احلكومة العتيدة إىل النور لتجنيب لبنان من 
الدخول يف مطبات اقتصادية ومالية ال قدرة له على جتاوزها 

يف ظل الوضع السياسي غري الصحي يف هذه املرحلة.
وجتزم املصادر بأن العقد الثالثة اليت اعرتضت عملية التأليف 
اللبنانية«  فـ«القوات  حاهلا،  على  تزال  ما  العمل هلا  بدأ  منذ 
أبلغت الرئيس املكلف يف الساعات املاضية بأنها تقبل حبقيبة 
وازنة بداًل من  وزارة العدل ، ويف حال رفض هذا الطلب، فإنها 
تستعيض عنها بقبوهلا بأربع حقائب، غري ان هذين الطرحني مل 

جيدا طريقهما إىل القبول بعد. 
ظل  يف  مكانها  تراوح  تزال  ما  السنّية  العقدة  فإن  وكذلك 
خارج  هم  ممن  السّنة  النواب  متثيل  املكلف  الرئيس  رفض 
احلل  الدرزية  مل جتد  وحتى  العقدة  بوزير.  »املستقبل«  مدار 
السابق  وليد جنبالط   النائب  النزاع  إذ أن طريف  النهائي هلا 
والنائب  طالل أرسالن  مل يعلنا قبوهلما بأي اسم من األمساء 
اليت اودعوها رئيس اجلمهورية وبذلك فإن هذا يعين ان العقدة 

الدرزية معلقة ومل حتل.
وتعرب املصادر عن اعتقادها بأن نهاية األسبوع احلالي ستكون 
حامسة على املستوى التفاوضي، حبيث ان املشاورات ستتوقف 
يف الـ48 ساعة املقبلة، فالرئيس  سعد احلريري  سيكون اليوم 
يف  اململكة العربية السعودية ، والوزير  جربان باسيل  سيغادر 
البولونية  وارسو  وهو ما يعين ان  العاصمة  غدًا اخلميس إىل 
دون  من  اجلمعة  يوم  الدوران  إىل  ستعود  املشاورات  عجلة 
هناك  ان  علمًا  أمنلة،  قيد  مبقدار  ولو  تقّدم  هناك  يكون  ان 
من يستعجل عملية التأليف قبل ولوج العهد سنته الثالثة يف 

احلادي والثالثني من هذا الشهر.
وحول موقع الرئيس بّري مما جيري من مشاورات ومفاوضات 
تؤكد املصادر النيابية بأن  عني التينة  ليست بعيدة عّما جيري 
إىل  برسالة  بعث  بّري  نبيه  الرئيس  وأن  التأليف  خط  على 
املعنيني بأنه يف حال طلبوا منه املساعدة فإنه مستعد لتقديم 

هذه املساعدة أو املشورة أو املخرج لألزمة املوجودة.
وتؤكد املصادر بأن رئيس اجمللس مل ينقطع حتى خالل وجوده 
يف جنيف عن التواصل مع  بريوت  والبحث يف املخارج املؤدية 
وصلت  اليت  الزجاجة  عنق  من  احلكومية  التوليفة  إخراج  إىل 
إليه بفعل الغلو يف املطالب والفيتوات اليت توضع على هذه 
احلقيبة أو تلك، الفتة إىل ان الرئيس بّري حاول منذ اليوم 
األّول للتأليف املساعدة يف جتاوز ما يسمى بالعقدة السنّية 
من خالل طرحه متثيل النواب السّنة املستقلني بوزير غري ان 

هذا الطرح مل يلَق الصدى املطلوب.
يف  جوهريًا  تقدمًا  تشهد  مل  إذا  األمور  بأن  املصادر  وتؤكد 
غضون اليومني املقبلني فهذا يعين ان التأليف رمبا يستوطن 
املربع األّول ألسابيع إضافية وهذا لن يكون يف صاحل أحد، ال 

بل انه سريتد سلبًا على الواقع اللبناني يف أكثر من ناحية.
ويف رأي املصادر ان عملية  تشكيل احلكومة  باتت حتتاج إىل 
»خلطة سحرية« تفكك العقد اليت ما تزال عصية على احلل، واال 
فإن األمور ستبقى تدور يف حلقة مفرغة بعد ان أدىل كل فريق 
سياسي بدلوه، وباتت كل املطالب واضحة ومل يعد هناك من 

جمال ال للعب حتت الطاولة، وال ألي نوع من شد احلبال.
إىل  باألمور  الوصول  النيابية من حساباتها  املصادر  وتسقط 
حّد اعتذار الرئيس املكلف، بانية موقفها على عّدة سوابق يف 
أكثر  تأليفها  استغرق  احلكومات  بعض  ان  حيث  اجملال  هذا 
من سبعة أشهر، فاجملال ما زال متاحًا امام الرئيس احلريري 
للمزيد من املشاورات وابتداع األفكار املؤدية إىل حلحلة العقد 
املوجودة، وهو أعلن أكثر من مّرة امام زواره بأنه ليس يف 
وارد الرتاجع أو االعتذار وأن مثل هذه األمور غري موجودة يف 

قاموسه السياسي.

5 أشهر مّرت على التكلّيف والتأليف 
يف غياهب اجملهول

حسني زلغوط
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وّسعت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي خطوات تنفيذ قرارها العنصري، 
» األونروا «،  وكالة  واستهداف  وجوارها،  مدينة  القدس   بتهويد 
إللغاء دورها، وطردها من املدينة املقّدسة، على اعتبار أّنها منّظمة 
أجنبية غري مرغوب بها، مرّكزة على كل ما يتعّلق بنشاطات الوكالة 

الدولية، الشاهدة على نكبة  الشعب الفلسطيين.
وبعدما كان رئيس بلدية اإلحتالل يف القدس نري بركات، قد أعلن 
عن خطة إلنهاء عمل الوكالة يف املدينة املقّدسة، وإغالق املدارس 
نهاية العام الدراسي احلالي، ووقف عمل العيادات الطبية التابعة 
مياه  وتوفري  شعفاط،  وخمّيم  القدمية  البلدة  يف  والعاملة  هلا، 
الشفه، وتصليح شبكات املياه العادمة، ومجع النفايات من املخّيم 
إىل بلدية اإلحتالل وشركة »هجيحون« اإلسرائيلية، اقتحم بركات 
اإلحتالل،  وقّوات  ضّباط  يرافقه  لالجئني،  شعفاط  خمّيم  أمس، 
حيث جالوا بالقرب من احلاجز العسكري املقام على مدخل املخّيم.

تنظيف  بأعمال  صباحًا،  اإلحتالل  بلدية  طواقم  قيام  ذلك  وسبق 
لشوارع املخّيم، يف سابقة خطرية حتدث ألّول مّرة يف املخّيم.

عامًا(،   17( الباز  منتصر  الفلسطيين  الفتى  استشهد  ذلك،  إىل 
برصاص قّوات اإلحتالل، متأّثرًا بإصابته جبراح بالغة يف بطنه، كما 
ُجِرَح 6 آخرون، بعد املواجهات اليت اندلعت بني عدد من الشبان 
متعّمد  بشكل  استهدفهم  الذين  اإلحتالل،  وجنود  الفلسطينيني 
الغاز املسّيل للدموع،  بالرصاص احلي واملغّلف باملطاط وقنابل 
بالقرب من »بوابة النمر« - شرقي  دير البلح  - وسط قطاع غّزة.

جديدة،  أسبوعية  مواجهة  نقطة  النمر«،  »بوابة  نقطة  وباتت 
العودة الكربى؛ لتكون موقعًا للحضور  استحدثها شّبان مسريات 

السلمي كل يوم ثالثاء.
الذي كان قد اختذه وزير  الفردي  القرار  يف غضون ذلك، فّجر 
نقل  الوقود   بوقف  ليربمان ،  اإلسرائيلي  أفيغدور  اإلحتالل  جيش 
واملساعدات اإلنسانية إىل قطاع غّزة، دون موافقة حكومة الكيان 
اإلسرائيلي، خالفًا داخل »الكابينيت«، حيث فوجئ الوزراء بقراره، 
بعيدًا عن موقف املؤّسسة األمنية والسياسية، وهو ما مسعه رئيس 
»الكابينيت« من  نتنياهو وأعضاء  بنيامني  اإلحتالل  وزراء حكومة 

وسائل اإلعالم.
قرار  على  اعرتاضها  إسرائيلية  وأمنية  سياسية  أوساط  وأبدت 
على  ينص  الذي  موقفه،  بأّن  اعتقد  بأّنه  تذّرع  الذي  ليربمان، 
أّن »إمدادات الوقود واملساعدات مشروطة باهلدوء التام، ووقف 

الطائرات الورقية والتظاهرات، يضع شرطًا ال ميكن الوفاء به«.
ورأى ليربمان أّن »الضغوط االقتصادية ميكن أْن تقود »محاس« 
إىل التسوية«، بينما يعتقد نتنياهو و«الكابينيت« أّنه »ال ينبغي 

استخدام هذه األدوات كعقوبات على القطاع«.
ويف تقديرات أجهزة املخابرات اإلسرائيلية وجيش اإلحتالل، فإّن 
»وقف إمدادات الوقود ميكن أْن يؤدي إىل تفاقم الوضع اإلنساني 
نتنياهو  أّن  سيما  ال  قصرية،  زمنية  فرتة  غضون  غّزة، يف  يف 

وأعضاء  احلكومة  يشاطرونهم هذا املوقف«.
وأشار جيش اإلحتالل إىل »أّن »محاس« حتاول استعادة اهلدوء، 
ومل تكن مسؤولة عن إطالق الصواريخ من طراز »غراد« إىل  بئر 

السبع  األسبوع املاضي«.
قّوات  نصبت  املواطنني،  على  التضييقية  املمارسات  إطار  ويف 
اإلحتالل، أمس، بوابة حديدية على مدخل بلدة حلحول الشمالي، 
أمام  املعروف بإسم »احلواور« - مشال اخلليل، وأغلقت الطريق 

آليات املواطنني.
أّدى  ما  إنذار،  سابق  ودون  فجائي  بشكل  البوابة  نصب  وجاء 
إىل تعطيل حركة املرور، من وإىل البلدة، حيث اضطر عدد كبري 
وبينهم  طالب  األقدام،  على  سريًا  املتابعة  إىل  املواطنني،  من 

املدارس .
يف غضون ذلك، اتسعت دائرة التضامن مع إضراب األسريات يف 
سجن »هشارون«، اللواتي ميتنعن عن اخلروج إىل ساحة »الفورة« 
لليوم الـ48 على التوالي، احتجاجًا على قرار إدارة املعتقل تشغيل 

كامريات املراقبة.
مطلب  تلبية  اإلسرائيلية   مصلحة  السجون  إدارة  رفضت  وقد 

األسريات.
)من  األسريان كفاح حطاب  بدأ  األسريات،  اضراب  مع  وتضامنًا 
حمافظة طولكرم، املعتقل منذ العام 2004، وحمكوم بالّسجن املؤّبد 
مرتني( وخليل أبو عرام )من حمافظة اخلليل، املعتقل منذ العام 
عن  مفتوحًا  إضرابًا  مرات(،   7 املؤّبد  بالّسجن  واحملكوم   ،2002

الطعام يف معتقل »هداريم«.
يف  الطعام،  عن  املفتوح  إضرابه  عدنان   الشيخ  خضر  وواصل 
سجون اإلحتالل، لليوم الـ51، رفضًا العتقاله التعّسفي اإلداري، 

الذي بدأه منذ 2 أيلول املاضي.
وكانت قّوات اإلحتالل قد اعتقلت الشيخ عدنان بتاريخ 11 كانون 

األّول 2017، ووّجهت إليه تهمًا عّدة بالتحريض.
قّوات  أيدي  على  عّدة  مّرات  اعُتِقَل  قد  عدنان  األسري  وكان 
الطعام ضد سياسة  عن  مفتوحني  إضرابني  بينها  نّفذ  اإلحتالل، 
اإلعتقال اإلداري التعّسفي، حيث رضخت سلطات اإلحتالل ملطلبه 
باحلرية، بعدما حّقق انتصارًا، وأصبح صاحب أّول أطول إضراب 

عن الطعام، ملّدة 55 يومًا يف منتصف العام 2015.

اإلحتالل اإلسرائيلي خيطو لتهويد القدس 
بإستهداف مؤّسسات »األونروا« إلغالقها

هيثم زعيرت

تتقاطع اوساط  التيار الوطين احلر  ورئيس جملس النواب  نبيه 
بري  و اللقاء الدميقراطي  و تيار املستقبل  على ان زيارة الرئيس 
املكلف  سعد احلريري  اىل الرياض تصب يف إطار تلبية دعوة 
رمسية وجهت اىل احلريري للمشاركة يف املؤمتر االقتصادي 

واالستثماري يف الرياض.
املستقبل  لتيار  السياسي  املكتب  عضو  يؤكد  حني  ويف 
للطائفة  االساسيتني  الوزارتني  احدى  لتولي  االبرز  واملرشح 
الدكتور  مصطفى  الداخلية  او  االتصاالت  وللمستقبل  السنية 
علوش  لـ«الديار« ان الزيارة تصب يف إطار املشاركة الرمسية 
مرتبطة  وليست  عدة  لساعات  وهي  االقتصادي  املؤمتر  يف 
باحلكومة او تطوراتها املتسارعة. ويؤكد علوش ان ال تعليق 
من تيار املستقبل على املعلومات اليت ترددت عن تأكيدات 
عربية وغربية وسعودية بوقوف رئيس  الديوان امللكي السعودي  
املقال سعود القحطاني وراء احتجاز الرئيس احلريري واجباره 
على االستقالة العام املاضي. ويشري اىل ان الرئيس احلريري 
ميتنع حتى اللحظة عن التعليق على »حادثة االحتجاز« ويرغب 
يف طي »الصفحة االليمة« وجتاوزها وهو حريص على عالقة 
جيدة وممتازة مع اململكة وامللك سلمان وولي العهد حممد بن 
احلريري  يد  املسألة يف  هذه  االمر يف  ان  ويكشف  سلمان. 
وزيارة  املنشورة  املعلومات  ربط  علوش  ويرفض  حصرًا. 
احلريري امللك سلمان ولقائه امس او انها »صك براءة« لكنه 
يؤكد ان املستقبل واحلريري متضامنان مع القيادة  السعودية  
ويؤيدان ما صدر من قرارات ملكية وقضائية يف قضية مقتل 

الصحايف مجال اخلاشقجي.
وعن تطورات احلكومة، يؤكد علوش ان االمور على حاهلا والعقد 
ما زالت موجودة ولكن احلريري مصر على تذليلها خالل يومني 

لينفذ وعده بإبصار احلكومة هذا االسبوع النور.
يف املقابل يؤكد عضو اللقاء الدميقراطي النائب  بالل عبداهلل  
لـ«الديار«، بعد خروجه من املشاركة يف لقاء االربعاء النيابي 
ان رئيس جملس النواب نبيه بري متفائل على تفاؤل احلريري 
املشاورات  استئنافه  على  ويعول  االجيابي  على كالمه  ويبين 
بعد العودة من الرياض واليت ال يربطها الرئيس بري باحلكومة. 
ويقول عبداهلل ان العقد موجودة ولكننا صرنا يف املرحلة االخرية 
حيث ستكون النهاية موجعة ومكلفة للبعض كما جرت العادة 
احلريري  بني  العالقة  ويرفض حتميل  اللبنانية.  الطريقة  على 
والوزير  وليد جنبالط  اكثر من لغط حول االمساء الدرزية اليت 
وضعت يف عهدة  الرئيس ميشال عون  وينفي اي خالف بني 

الرجلني.
من جهته ال يربط التيار الوطين احلر بني مصري احلكومة ولقاء 
ان  اوساطه  وتؤكد  بينهما  ويفصل  سلمان  بامللك  احلريري 
باسيل  مل  والوزير  جربان  احلريري  الرئيس  الليلي بني  اللقاء 
تأجل  السبب  وهلذا  عالقة  مسائل  هناك  زال  وما  االمور  ينه 
اللقاء يف بعبدا بني الرئيس عون والوزير  ملحم رياشي  موفدًا 

من الدكتور  مسري جعجع .
وتستبعد االوساط والدة احلكومة خالل الساعات الـ48 املقبلة 
فاالمور ال زالت قيد التشاور لكنها حمصورة يف زاوية واحدة 

ومل تعد متشعبة.
زيارة  توقيت  ان  آذار   حتالف  8  اوساط  تؤكد  املوازاة  يف 
احلريري مناسب له شخصيًا ومفيد فهو يأتي يف وقت »حشرة« 
السعودية وحماصرتها دوليًا بقضية اخلاشقجي فالزيارة فرصة 
للملك  وسياسي  معنوي  دعم  ولتقديم  للحريري  االعتبار  لرد 
اىل  باالضافة  الحقًا  منه  يكسب  قد  شخصي  ورصيد  وجنله 
القحطاني  وإقالة  »رويرتز«  معلومات  مع  تتزامن  الزيارة  ان 
الديوان  خارج  اصبح  احتجزه  من  ان  اجيابية  قوة  يعطيه  ما 

امللكي.
واذ تعترب االوساط ان ال ربط بني الزيارة واحلكومة اال انها 
ورقة  عن  تتخلى  ال جتعلها  الكبرية  السعودية  ازمة  ان  تعترب 
التأليف  على  تأثريها  خف  ولو  دون مثن  ومن  بسهولة  لبنان 
اال انها لن تفرج عنها بال مقابل النها ختسر ورقة اضافية يف 

املنطقة.

 ال ربط بني زيارة احلريري اىل 
الرياض واحلكومة

علي ضاحي
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حزب الوطنيني األحرار - سـيدني يقيم قداسـا 
لراحة أنفس الرئيس كـميل مشعون والـشهيد داني 

شـمعون وعـائلته وشـهداء احلزب
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االحرار   الوطنيني  حلزب  اسرتاليا  مفوضية  دعت 
اىل قداس عن راحة نفس الشهيد داني مشعون 
زلفا  والست  مشعون  كميل  والرئيس  وعائلته 
وشهداء حزب الوطنيني االحرار وذلك يف كنيسة 

مار شربل - بانشبول.
االب  الدير  رئيس  اإلهلية  الذبيحة  ترأس  وقد 
لويس الفرخ وعاونه لفيف من الكهنة، اىل جانب 
حضر   املفوضية  وأعضاء  نكد  طوني  املفوض 
القنصل اللبناني العام يف سيدني شربل معكرون  
ورئيس الرابطة املارونية انطوني اهلاشم ورئيس 
التجمع املاروني االسرتالي غسان العويط والنائبة 
العمالية عن منطقة غرانفل جوليا فني  ورئيس 
عن  وحضر  هذا  عيسى،  جورج  بقرقاشا  مجعية 
القوات اللبنانية رئيس فرع سيدني جهاد داغر ، 
حزب الكتائب اللبنانية رئيسة الفرع لودي فرح 
وبيرت مارون وحمازبني، رئيس التيار  الوطين احلر 
اسرتاليا  مسؤول  االستقالل  حركة  سيدني،  يف 
ملو  فادي  حضر  املردة  تيار  عن  بركات،  اسعد 
منسق فرع سيدني ، تيار املستقبل عبداهلل املري 
اكرم  االشرتاكي   احلزب  عن  قاسم،  وفيصل 
وإعالم،  صحافة  ورجال  عالمة  وزاهي  املصري 
جريدة امليدل ايست هريالد حضر أنطونيوس بو 
وحضر  قزي،  أنطوان  حضر  التلغراف  عن  رزق، 

االستاذ  واعتذر  الدويهي  مجيل  الدكتور  الزميل 
سايد خمايل عن احلضور ألسباب خاصة، وحضر 
أيضًا حشد من احملازبني وأصدقاء احلزب وابناء 
هذه  للمشاركة يف  سيدني  اللبنانية يف  اجلالية 

املناسبة الوطنية.
يف عظته اشاد االب الفرخ ببطولة الشهيد داني 
الوطن،  مذبح  على  عائلته  مع  نفسه  بذل  الذي 
الغدر بإغتياله قتل  ارادت يد  البطل الذي  ذاك 
حلم اللبنانيني بوطن ذي سيادة ودولة تعلو فوق 
تعداد خصائل  الفرخ يف  االب  وأسهب  اجلميع. 
الذي  مشعون  كميل  امللك  وفخامة  الدولة  رجل 
كان امسه عنوانًا لبحبوحة اقتصادية وعّزة وطنية 

نفتقدهما يف أيامنا هذه.
الكنيسة  لقاعة  مدعوًا  اجلميع  كان  القداس  بعد 
حيث دارت احاديث املشاركني اليت متحورت حول 
عطاءات عائلة مشعون الوطنية وترّحم اجلميع على 
الشهداء االحرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب 

الوطن.
ال يسع حزب الوطنيني االحرار يف هذه املناسبة 
الذكرى  الذين شاركوه هذه  ان يشكر مجيع  اال 
متمسكًا  احلزب  يظل  ان  اجلميع  ونعاهد  األليمة 
امللك واستشهد من  فخامة  خّطها  اليت  باملبادئ 
الوطنيني  داني ومجيع شهداء حزب  النمر  ازليًا اجلها  ابديًا  ابنائه  جلميع  لبنان  ليظل  سرمديًا.االحرار 

جو سركيسد. ترييزا حرباالعالم مارك البطياالمني العام كلوفيس البطيالنائبة جوليا فنياالب الرئيس لويس الفرخ واالب ايلي رمحة عبدو سركيس

القنصل شربل معكرون، النائبة جوليا فني، انطوني هاشم، جو توما، اكرم املصري، غسان العويط، مسري قزي وحضوراملفوض طوني نكد وعقيلته، االمني العام كلوفيس البطي، لودي فرح ايوب، جهاد داغر، عبد اهلل املري، فادي ملو، أسعد بركات وحضور

صورة جامعة يف صالون الدير لالحزاب مع رئيس الدير االب لويس الفرخ والقنصل شربل معكرون

من اليمني: انطوني هاشم، القنصل شربل  معكرون، املفوض طوني نكد، االب الفرخ، النائبة جوليا فني وكلوفيس البطي

املفوض طوني  نكد، حبيب قسطون وعقيلته صباح، لودي فرح أيوب، جوزيف سكر وجان كرم
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يقام قداس وجناز األربعني 
لراحة نفس الفقيدة الغالية 

الحنونة واألم 
شواح لور  املرحومة 

ال��ن��ج��ار من  أل��ب��ر  زوج���ة 
بشري. مدينة 

املوافق  األح��د  ي��وم  وذل��ك 
الثاني  ت��ش��ري��ن   11 يف 
الظهر  بعد  الرابعة  الساعة 
يف  شربل  م��ار  كنيسة  يف 

بانشبول.
اسرتاليا: يف  الداعون 

النجار، ألبر  زوجها 
وعائلته، ايلي  إبنها 

اب��ن��ت��ه��ا ج��وم��ان��ا زوج��ة   
م���ط���ان���ي���وس ال���خ���وري 

نفس لراحة  األربعني  وجناز  قداس 

الـنجار شـواح  لـور  الـفقيدة   

وأوالدها،
املرحوم  أرملة  أن��دري��ه  ابنتها   

واوالدها  عطيه  غيث 
دراموند  جو  زوجة  يمنى  ابنتها 

DRWMOND  وأوالدها.
بعدها  من  ولكم  الراحة  لنفسها 

العمر. طول 
عامة الدعوة 

يلب
 الفنان وفيق سلوم 

دعوتكم جلميع 
مناسباتهم اخلاصة من 

أعراس وعمادات وأعياد 
ميالد..

 you tube زوروا 
وشاهدوا أحدث أغانيه 

اخلاصة .
للمعلومات وحجز 

جـديد فـي سـيدني

 الـفنان وفـيق سـلوم

حفالتكم اخلاصة يرجى 
اإلتصال مبدير أعماله 
السيد فادي تامر على 

أحد الرقمني:
0405 704 301
0455 999 933

اخت�صاص�يون يف تس�هيل الق�روض 

* 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:

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

Hatem Electrical Contracting

شـركة حامت للـتعهدات 
ت  ا يد لـتمد ا و
وما  كانت  الكـهربائية 
زالت تقدم أفضل اخلدمات 
أحناء  سائر  تشمل  اليت 

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
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قالوا عن األزرق / لون السماء وهل تعلوه ألوان ؟/ واليوم 
تأتي الشاعرة رماح بوبو لتخربنا يف وليدها اجلديد أّن /البحر 
يبحث عن أزرقه/ فهل غابت الّسماء ليلفظ البحر أسطورته 
تقرتف  وهي  ديوانها  عنوان  اختارت  بوبو  رماح  أّن  أم  ؟ 

مساًء أخرى ال يتعاقب فيها الليل والّنهار ؟ 
لن أفرتض تساؤاًل آخر مادامت اإلجابة حامسة يف القصيدة 
بكامل  اعرتفت  فقد  /امرأة/  عنوانها  كان  اليت  اخلامسة 
شعر  /شّدت  أّنها  الطغاة  قوافل  أمام  وأدلت  سرياليتها 
بْعل ثّم ركلت األرض وقالت أقضم البحر مسكة مسكة !/ 
فلتبدأ احملاكمة إذن وليبدأ وكيل الطغاة دعواه أمام حمكمة 

الشعر 
ممثل الطغاة : كما هو واضح أمامكم يا سيادة القاضي 
أّن املتهمة اعرتفت يف قصيدتها بقضم البحر كما أشارت 
يف ذات القصيدة /أتطاول على الّسماء /ومل تكتف بهذا 
اهلذيان ال بل قالت يف قصيدة أخرى : /تقتلين الغرية من 
هذا اإلله الذي أحّبه اجلميع واختلف حوله اجلميع /واعرتفت 
واحد  رجٌل  إال  :/وأنا مل حيّبين  وقالت  القصيدة  ذات  يف 
جمنون إذ يعتقد أّني آهلته ومع ذلك ال يفتأ .. ميأل جيوبه 

باحلصى / 
ثّم تاتي بعد كّل ماورد لتسأل يف قصيدتها لن يفهم أحد 
اإلستدارة  فخمة  الدوائر  ومل  العينني  عسلية  الّسماء  /مل 
إلدانتها  اهلذيان  هذا  كّل  يكفي  أال   / غزالة  خبصر  حتلم 
جنونها  املصيدة  اعلنت يف قصيدتها  اليت  وهي  باجلنون 
أهبل  وحيدث  غزال  بدور  وأنا  الّذئب  بدور  /أنت  فقالت 

أحيانًا أن نتبادل األدوار/
الّشعر  /أتعاطى  اخلامسة  القصيدة  اعرتافها يف  أال يكفي 

املأفون / التهامها بالرتف األنثوّي 
فحال  كان  ما  الكالم  /خري  جين  ابن  مقولة  احرتام  وعدم 

ومعناه بكرا/
واخلروج عن اهلم العام يف قصائدها  ؟

القاضي : فليتفضل حمامي الدفاع بدلوه حول الشاعرة.
الّدفاع : يبدو أّن ممثل الّطغاة مل يقرأ قول ابن عربي /

أن  يالحظ  مل  أنه  ويبدو   / عليه  يعول  ال  مؤنثًا  ليس  ما 
ديوانها مكتظ باهلم العام واحلرب واألطفال .. فهل قرأ 
مثاًل يف قصيدة حادث /تهّدلت غيومي كأثداء كلبة / بعد 
أن رأت  أطفال الشعيطات وخان شيخون والفوعة وعدرا 
العمالّية ؟وهل قرأ يف قصيدة سبع عجاف /خاصرنا طحلبنا 
وجلسنا نصدع رأس غوغل ليمنحنا أحفادًا بأمساء مورابة / 
هل فهم العالقة بني احلبيب والوطن يف قصيدتها ألّنك 
  / إليك  /ألّنك كالعشب يف خاصرة قاسيون هويت  أمسر 
هل تأّمل يف قصيدة فلنعرتف عن البالد قوهلا /حنن الذين 
صدقنا الغواية قبلها فرتكنا هلا حبل الرقص على غاربه/؟ 
حتى القصيدة اليت ذكرها لن يفهم أحد هي قصيدة طاعنة 
يف احلزن عن حال البلد واألمثلة التعد والحتصر عن حضور 
الوطن واحلرب يف الديوان.. أما العنوان فهو قمة التعبري 
عن وطن غاب نهاره يف سنوات احلرب وللبحر أن يبحث عن 

أزرقه يف مرحلة أحيل فيها الصباح إىل ليل أسود.
سيدي قاضي الشعر ..

الشاعرة رماح بوبو أبعد ما تكون عن الذاتية والنرجسية يف 
خطاب الشعر وإن كانت مصابة بالرتف فهو الرتف اللغوي 
اللواتي  الّشاعرات  أكثر  خطاب  عن  املختلف  اجملاز  بديع 
مل خيرج خطابهّن عن دائرة املغامرة العشقية اليت حددها 
روالن بارت مبرحلة اإلفتتان والوله إىل مرحلة الزمن اجلميل 
إىل مرحلة التعاسة ، فمن يتأمل أثر الشاعرة حبيادية سيجد 
املرتابطة  العالقات  الشعر  وسيجد  لغة  الفيّن يف  الوعي 
العام  املناخ  حضور  إىل  إضافة  اللغة  يف  املقطوعة  غري 
ووحدة الديوان .. هذه الشاعرة متتلك ثروة لغوية وثقافية 
تؤهلها أن تكون يف طليعة الشاعرات ذوات اخليال اجلامح 

والتصوير الفين العالي ولكم جزيل الّشكر.
القاضي .. اجللسة اآلن للنطق بالّشعر 

إذا قضم اجملاز لنا حبورًا
فلون األزرق األعلى متاُح

وما مرياث زرقته مساٌء
فقد أسرت بزرقتها رماُح

عن الزرقة الثامنة

محمد عامر األحمد-  سورية

 2018 األول  تـشرين   27 Saturday 27 October 2018الـسبت 
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مــناسبات ملبورن

 2018 األول  تـشرين   27 Saturday 27 October 2018الـسبت 

وطنية - أقامت »غرفة التجارة والصناعة للبنان وأسرتاليا« 
لدى  الفخري  لبنان  قنصل  برئاسة  فكتوريا  والية  يف 
تازمانيا املحامي فادي الزوقي عشاءها السنوي السابع، 
صفري  سليم  بريوت  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  برعاية 
مرياي،  وعقيلته  الزوقي  إىل  حضر  كذلك  وحضوره. 
الوزير فيليب داليداكيس ممثال رئيس حكومة فيكتوريا 
دانيال أندرو، وزيرة الظل للشؤون االثنية أنكا بيلوش، 
اللبناني األصل ستيف  السابق  فيكتوريا  رئيس حكومة 
املعينة  السفرية  رعد،  ميالد  اللبناني  السفري   ، براكس 
يف  املستقبل  تيار  منسق  غريندالي،  ربيكا  لبنان  لدى 
الحريري،  سعد  الرئيس  ممثال  الحولي  حسني  ملبورن 
املطران  املارونية  االبرشية  راعي  األسمر،  نزيه  النائب 
القوات  انطوان شربل طربيه، رئيس مركز ملبورن يف 
اللبنانية سعيد حداد ممثال رئيس الحزب سمري جعجع ، 
قنصل لبنان العام الدكتور زياد عيتاني ، قنصل اإلمارات 
العربية املتحدة سعيد القمزي، قنصل مصر محمد فخري، 
املونسينيور عمانوئيل صقر ، االب هوفيك بوديكني ممثال 
األنطونيني االب شارل  للرهبان  رئيس دير مار شربل 
واالب  الباشا  سمري  الشيخ  جابر،  علي  الشيخ   ، حتي 
جورج الخوري، رئيس فرع املؤسسة البطريركية لالنماء 
بريوت  مصرف  يف  املدير  ناصيف،  سركيس  الشامل 
فؤاد شاكر والفنان فادي شربل وجوانا كركي وملكة جمال 
املغرتب للعام 2008 جاسيكا قهواتي، وعدد من ممثلي 
اللبنانية حول العالم ومسؤولني يف دوائر  غرف التجارة 
واقتصادية  عسكرية  وشخصيات  االسرتالية  الحكومة 

ورجال اعمال وحشد كبري من ابناء الجالية.
فيما  ديليس  ناسيا  بصوت  االسرتالي  النشيد  بداية 
لبنان. ثم  اللبناني فرقة كنيسة سيدة  النشيد  انشدت 
قدم الربنامج االعالمي التلفزيوني يف سكاي نيوز كريين 
جيلربت وبارك املطران طربية اللقاء متمنيا للغرفة دوام 

النجاح والتألق ملا فيه مصلحة اسرتاليا ولبنان.
الزوقي

مشاركتهم  لهم  وشكر  بالحضور  الزوقي  رحب  بدوره، 
بمشاركة  منوها  السابع،  السنوي  احتفالها  يف  الغرفة 
وفود غرف التجارة الذين حضروا من لبنان وسائر دول 

العالم.
وقال: »أشكر حضور املسؤولني االسرتاليني والسفريين 
واملطران  صفري  سليم  والسيد  واالسرتالي  اللبناني 
التي  السنوية  املناسبة  هذه  يف  املشاركني  وكل  طربيه 
واللبنانيني  االسرتاليني  املسؤولني  كبار  عام  كل  تجمع 

ومن دول االنتشار اللبناني حول العالم«.
لغرفة  السنوي  الحفل  هذا  يف  الليلة  »نجتمع  أضاف: 
وهو   ، التنوع«  خالل  من  »االزهار  عنوان  تحت  التجارة 
نقول  .وعندما  إليه  تسعى  ما  ويختصر  يشمل  موضوع 
كلمة تنوع ، فإن عقولنا ، يف أغلب األحيان ، تتجه على 
الفور نحو فكرة التعددية الثقافية، أو الخلفية االجتماعية 
تصنيف  أبدا  ينبغي  ال  ولكن  ذلك،  شابه  وما  االثنية، 

التنوع. األهم من ذلك أن التنوع هو الفكر«.
واعترب أن »التنوع يكمن يف أذهاننا، ألنه ال يوجد تفكري 
األعظم  وسالحنا  العظيمة  وأداتنا  قوتنا  االخر.  يشبه 
يكمن يف اختالفنا، وهذا هو التنوع«، مؤكدا أن »التبادل 
التجاري لغة عاملية، إنه جوهر االقتصادات الثابتة والنظم 
السياسية. من هنا، تشرع الغرفة يف مهمة تعزيز التبادل 
التجاري بني أسرتاليا ولبنان وتعزيز التواصل بني مختلف 

الجاليات اللبنانية املنتشرة حول العالم«.
أنه »عندما نتكاتف معا ونتوحد يف تنوعنا،  وشدد على 
عندها نبلغ قمة النجاح ونحقق مقياسا حقيقيا للعظمة. 

إنها الوحدة التي تعزز أسس االزدهار«.
وشكر »كل من ساهم بانجاح هذا الحفل السنوي وكل من 
ورجال  أعمال  ورجال  وسياسيني  دبلوماسيني  من  حضر 
اياه  واصفا  صفري  سليم  الدكتور  بالذكر  وخص  دين«، 
ب »االيقونة«، شاكرا له »دعمه املتواصل العمال الغرفة 
االقتصادي  الصعيدين  على  ومساهماته  تأسيسها  منذ 

واملالي«.
ودعا الزوقي »أسرتاليا إىل دعم لبنان اقتصاديا ألن لبنان 
لديه الكثري ليقدمه ال سيما الدور الذي يلعبه يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا إذ يعترب من أكرب الدول 
املصدرة للموارد البشرية ذات املهارات العالية، ناهيك 
الطبيعة  وجمال  لبنان  يف  الطبيعي  الغاز  اكتشاف  عن 

والضيافة والتاريخ«.
وختم: »نود أن نذكر لبنان واالنتشار اللبناني يف جميع 
أنحاء العالم بأن أسرتاليا منفتحة على األعمال التجارية 
ونحن متحمسون إلمكانية مساهمة الغرفة يف بناء هذه 
العالقات. دعونا نستخدم االمكانيات التي لدينا، وأسلحة 
النمو والبناء واالزدهار وبناء  االقتصادات للمساعدة يف 

الجسور بني أسرتاليا ولبنان«.
صفري

والقى صفري كلمة قال فيها: »أشكركم على إتاحة الفرصة 
إزاء  بواجبنا  نعرتف  اللقاء.كلنا  هذا  ملشاركتكم  أمامي 
األجيال املقبلة، فإشراك شباب اليوم يف الحياة يفرتض 

العشاء السنوي لغرفة التجارة والصناعة للبنان واسرتاليا يف ملبورن وكلمات أكدت العمل املتواصل لبناء اجلسور بني البلدين

مقاربات إبداعية، وأعرتف بأن التواصل مع جيل االغرتاب 
يف اسرتاليا مغاير ملا هو ممكن مع سواه، فمن ولد منا 
أو عاش يف لبنان يشده رباط وثيق بجذوره ألن تاريخنا 
قيِّم ومعناه يتخطى املشاعر العاطفية.أما األجيال الشابة 
ألنها  مختلفة  هوية  فتميِّزها  اسرتاليا  يف  هنا  املولودة 
قدر  املستقبل  وصار  العاملية،  املواطنة  من  جزءا  صارت 
الشباب ال املاضي. أجيالنا هنا ال يهمها إذا كان الخوارزمي 
هو أب علم الرياضيات بل ما ينشدوه هو كيفية اإلفادة 

من الرياضيات يف مشاريعهم املستقبلية«.
نواكب  أن  كلنا  وعلينا  القواعد  تغريت  »بالفعل،  أضاف: 
املتغريات املتسارعة. وقبل أن نتحدى سوانا، فلنعرتف، 
نحن، أبناء الجيل القديم، أن علينا أن نفكر وأن نتصرف 
 - األسرتالي  الجيل  إن  السابق.  عن  مختلف  بشكل 
اللبناني الصاعد يقف يف الواقع كطليعة التغيري، وكثري 
أن  وعلينا  الفارق،  واملوهبة إلحداث  الروح  يمتلك  منهم 

نواكبهم بالتوجيه والدعم واإلتصاالت«.
هذا  مع  التواصل  تحقيق  على  نعمل  أن  »يجب  وقال: 
الفاعل  وتواصلنا  التزامنا  خالل  من  الغد  جيل  الجيل، 
يف  واجبنا  إن  التغيري.  يف  والرغبة  املميزة  واملساهمة 
أن  كما  تماما  تغيريي،  وقت  يف  يأتي  فاعلني  االستمرار 
استمرار عالقتنا بجذورنا تفرتض منا تبدال نوعيا، ولكي 
نصل إىل العالقة مع جيل شبابنا، أبنائنا، يجب أن نعرتف 
أننا لسنا يف موقع املسؤولية عنهم، فهم يتولون بالفعل 
القيادة. الحل يكون ببناء شراكة مع هذا الجيل وخصوصا 
أنهم سيخلفوننا. كلنا نسمع أن املستقبل هو هنا، فنحن 
التكنولوجيا  التغيري من خالل  إحداث  نشرتك عمليا يف 
املواكبة. على  وقدرتنا  والتواصل  والسياسة  واالقتصاد 

أن  منه  نطلب  أن  ال  الجديد  الجيل  لغة  نتعلم  أن  علينا 
يتحدث بلغتنا«.

كانت  »إذا  أنه  شو  برنارد  جورج  كتب  بما  واستشهد 
معك تفاحة ومعي تفاحة وتبادلناها، فستبقى لكل واحد 
تفاحة. أما إذا كانت لديك فكرة ولدي فكرة وتبادلناها، 
فستكون لكل منا فكرتان. إذا نجحنا يف إقامة خط التواصل 
أن  يمكن  فقط  عندها  وأبنائنا،  شبابنا  جيل  مع  املتفهم 
نحقق النجاح واإلبداع والطاقة التي سينتج عنها التجربة 
القيمة«. وقال: »ما أتحدث عنه أمر طارىء ومن املهم أن 
التي كان  الوسائل  البتة إىل  نتصرف بسرعة. فال عودة 
معمول بها يف السابق.عليكم دعم جيل الشباب هنا كما 
تحقيق  يمكننا  ومعا  أحالمهم،  نطلق  أن  علينا  لبنان،  يف 

التغيري، وتحقيق هذا التفاعل املحيي بني األجيال«.

كيفية  ويف  النجاح  يف  وشهرة  حضور  »الغرتابنا  وختم: 
من  أبعد  هو  ما  هناك  الليلة  هذه  ويف  األعمال،  تنفيذ 
حولكم،  أنظروا  املشرتكة،  إنجازاتنا  إنها  نجاحاتنا، 
إعملوا على تحقيق التغيري وإشراك األبناء والشباب من 
االغرتاب. ومستقبل  ملستقبلنا  وجه  أفضل  صقل  أجل 
وستجدون بنك أوف سيدني إىل جانبكم من أجل تحقيق 
ذلك،  أجل  من  هنا  ودعمكم.فأنا  طموحاتكم  إستدامة 
جيل  وبارك  اهلل  وفقكم  األفضل،  أجل  من  معا  فلنعمل 

اغرتاب املستقبل«.
املعارضة  وزعيم  الحكومة  رئيس  ملمثل  كلمات  وكانت 
يف الوالية والقنصل اللبناني، نوهوا فيها ب »دور غرفة 
يف  الزوقي  فادي  املحامي  برئاسة  فيكتوريا  يف  التجارة 
تعزيز العالقات اللبنانية االسرتالية يف مختلف املجاالت 
وخصوصا يف املجال االقتصادي من اجل املساهمة يف دعم 
األوسط«،  الشرق  يف  السابقة  مكانته  اىل  ليعود  لبنان 

وأثنوا على »دور الجالية اللبنانية الفاعل يف اسرتاليا«.
حرب

والقى رئيس تحرير النهار االسرتالية الزميل انور حرب 
كلمة نوه فيها بدور غرفة تجارة ملبورن ورئيسها فادي 
الزوقي يف تعزير العالقات التجارية مع لبنان مثنيا على 
السنوي  االحتفال  ورعايته  صفري  سليم  السيد  حضور 
»الجائزة  ان  اعلن  كما  سيدني.  بنك  باسم  للغرفة 
للمطران  الزوقي  منحها  العام  لهذا  للغرفة  الرئيسية 
املارونية  الجالية  بدوره يف خدمة  منوها  انطوان طربيه 
طربيه  املطران  اىل  الحائزة  الزوقي  قدم  ثم  واللبنانية. 
بمشاركة السفريين اللبناني واالسرتالي والسيد سليم 

صفري«.
جوائز

وخالل االحتفال منحت الغرفة جوائز تقديرية، اىل كل من 
وملكة  عيتاني  والقنصل  القمزي  والقنصل  رعد  السفري 
جمال املغرتب جاسيكا قهواتي ونائب رئيس غرفة امريكا 
ميالد زعرب، وتخلل االحتفال فقرات فنية قدمها كل من: 
وكلود كاشي وسيلينا  فادي شربل وجوانا كركي  الفنان 
خوري وبريدن تايلور وفرقة ربيع الجميل املوسيقية، كما 
جرى عرض فيلم عن اعمال املصمم العاملي نيقوال جربان 

الذي نال جائزة رئيس الغرفة فادي الزوقي.
الغرفة جوائز اىل كل من السيدة روزانا بعيني  وقدمت 
الجائزة  وسلمها  االعمال  سيدات  بجائزة  فارت  التي 
العام زياد عيتاني، وكاشي وسيلينا خوري  لبنان  قنصل 

وتايلور.

املطران طربيه والسفرية غريندالي مع الدكتور سليم صفري واملحامي فادي الزوقي والزميل حرب وحضورالدكتور سليم صفرياملحامي فادي الزوقي

الدكتور سليم صفري وحضور وقوفا: من اليمني: املطران طربيه والزوقي وصفري وستيف براكس وحرب.. جلوسا مرياي الزوقي وحضور
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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
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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
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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

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 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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ملـبورن
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املوافق  الجمعة  يوم   كان  بكالوريا  الثانوية  املرحلة  انتهاء  بمناسبة 
2018/10/19 يوما مميزا تاريخيا حيث أقامت مدرسة الراهبات 
األنطونيات يف ملبورن حفل تخرج رائع لجميع الطلبة الذين أنجزوا 
املرحلة الثانوية وحيث بدأ توافد الطلبة الساعة الخامسة اىل كنيسة 
وأقيم  واألصدقاء  األهل  جميع  وبرفقتهم  ملبورن  يف  لبنان  سيدة 
قداس احتفالي رائع بهذه املناسبة وترأس الذبيحة االلهية املونسيور 
واملونسيور  مارشربل  دير  رئيس  حتي  شارل  األب  و  طقشي  جو 
األنطونيات  مدرسة  وادارة  الراهبات  من  وعدد  صقر   عمانوؤيل 
روحيا  املتميزة  القديرة  الراهبة  االحتفالي  القداس  عن  وتغيب 
األخت  الخلوقة  الراهبة  عنها  ونابت  دعد  األخت  واداريا  واجتماعيا 
الكلمات ومنها كلمة لألب املتميز  ألقيت بعض  القداس  ريتا وخالل 
جو طقشي أشاد من خاللها بجميع الطالب والطالبات الذين أنهوا 
املرحلة الثانوية كما ألقيت بعض الكمات من قبل بعض الطلبة كما تم 

التقاط بعض الصور التذكارية لكافة الطالب مع األهل واألصدقاء.
قاعة سيدة  اىل  الجميع  االحتفالي دخل  القداس  االنتهاء من  ولدى   
لبنان املارونية حيث جرى حفل رائع ومميز على أنغام املوسيقى وقرع 
الطبول وبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء واستمر حتى ساعة متأخرة 
من الليل كما تخلل الحفل تقديم أشهى املازوات املأكوالت الشرقية 
املتميز جورج  بإدارة الشيف  الباردة وذلك  اللبنانية مع املشروبات 
صليبا وكان جو الحفل رائعا حيث شارك الجميع بالرقص الشرقي 
الجميع بدون  الفرحة تمأل قلوب  الشعبية وكانت  والدبكة  والغربي 
كما  هدايا  مع  الطلبة  كافة  على  الشهادات  توزيع  تم  كما  استثناء 
والنائب  االسرتالية  الحكومة  قبل  من  رفيع  مسؤول  حضور  لوحظ 
االسرتالي من أصل لبناني االستاذ نزيه األسمر فكان الحفل ناجحا 

بكل املقاييس
 ميالد اسحق

حفل خترج مميز وناجح بامتياز البنيت باتريسيا اسحق وزمالئها يف 
قاعة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن
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بيـئة

قبل انتهاء مهلة الساعات األربع والعشرين اليت حّددها رئيس 
غرفة قضاء العجلة يف جملس شورى الدولة، القاضي هنري 
و«شركة  القضايا(  بهيئة  )ممثلة  اللبنانية  للدولة  خوري، 
جهاد العرب للمقاوالت«، لتزويده باألجوبة حول ما جيري يف 
العقار 740 يف الباشورة )بناًء على املراجعة املستعجلة اليت 
اجلواب.  جاءه  الروماني(،  السور  تفكيك  حول  أمامه  قدمت 
لكن املفارقة أنه أتى »خارج النص«، على ما يقول املتابعون 
مل  ــــ  صفحتني  اليد يف  خبط  املكتوب  ــــ  فاجلواب  للملف. 
من   740 العقار  على  جيري  ما  إىل  واحدة  بكلمة  ولو  يتطرق 
تفكيك للسور الروماني، وهو املوضوع األساس، بل انصرف 
صار  املستدعية.  اجلهة  حول صفة  الشكل  املنازعة يف  اىل 
للمدعية،  القانونية  الصفة  من  التحقق  الشاغل  الدولة  شغل 
وهل حيّق هلا التقّدم مبراجعة أم ال، وهل متلك األهلية للدفاع 

عن موقٍع أثري؟
هكذا ارتأت الدولة أن يكون جوابها. أن ال يقول شيئًا. فعوضًا 
عن أن توضح ماذا جيري فعاًل خلف األسوار اليت نصبتها شركة 
عقارية خاصة لتفّكك السور الروماني، ارتأت أن »حتارج« يف 
صفة املتقّدم باملراجعة املستعجلة، متناسية أنه، يف الدرجة 
واعتربت  عام.  ملك  أنه  يفرتض  عما  يدافع  مواطن  األوىل، 
صفتها  تربز  مل  الفتاح،  عبد  فداء  احملامية  املستدعية،  أن 
ومصلحتها للتقدم باملراجعة، إذ إنها »مل تثبت ما إذا كانت 
من سكان بريوت أم ال، ولقبول املراجعة ــــ وبالرغم من أهمية 
شرطا  املستدعية  يف  يتوفر  أن  يقتضي  ـــــ  اآلثار  موضوع 
اإلبطال  دعاوى  كون  واملباشرة  الشخصية  واملصلحة  الصفة 
ليست من املراجعات الشعبية«. على أساس جواب كهذا، ال 
حيّق للمستدعية أن ترافع يف قضية تقع يف نطاق العاصمة 
إذا مل تثبت أنها من سكانها، وبالتالي ال حيّق هلا الدفاع عن 
املكتشفات األثرية اليت هي أصاًل ملك وحق عامان! وعليه، 
فاألمر مرتوك ألهل بريوت. وعلى هذا النسق، ميكن االفرتاض 
أن قلعة بعلبك شأن »بعلبكي« وقلعة صيدا »مسألة صيداوية 
واحلق  العام  امللك  تفرز  أن  الدولة  قررت  هكذا  داخلية«... 
»كارثي  القضايا  هيئة  جواب  املعنى،  بهذا  مناطقيًا.  العام 
أن  مواطنيها  من  دولة  تطلب  أن  جدًا.  جدًا  خطرية  وسابقة 
ينزووا يف مناطقهم ويكتفوا بالدفاع عما هو داخل مناطقهم 
بعينها«،  الكارثة  هو  احلي  أسوار  يتعدى  مبا  يتدخلوا  ال  وأن 
حبسب اختصاصي يف الدستور، رفض الكشف عن امسه. إذ 
وللمواطن  مناطقيًا،  السكان  تفرز  أن  الدولة  حق  من  »ليس 
نفوسه  مكان  يف  ما حيصل  يف  فقط  ليس  واملصلحة  احلق 
زاوية  بآخر  مصلحة وصفة  وعندي  بريوت،  ابن  أنا  وإقامته. 

باهلرمل وباجلنوب وجبل لبنان والبقاع«.

   الجواب لم يتطرق إىل السور، واكتفى باملنازعة حول صفة الجهة 
املستدعية

اليوم  وستقدم  الدولة  جواب  الفتاح  عبد  ستجاري  ذلك،  مع 
ذي  »من  تدّخل  بطلب  مرفقًا  خوري،  القاضي  اىل  جوابها 
مصلحة«، سندًا للمادة 72 من املرسوم االشرتاعي الذي ينظم 
جملس شورى الدولة، واليت تعطي احلق لكل »ذي مصلحة أن 
يتدّخل يف الدعوى، كما جيوز للمجلس أو للمقرر إدخاله فيها، 
على أن يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة، وال ميكن أن 

حيتوي هذا الطلب إال على تأييد وجهة نظر أحد اخلصوم«.
العرب  جهاد  »شركة  جواب  عن  خيتلف  مل  الدولة  جواب 
اجلهة  صفة  يف  أيضًا  املنازعة  إىل  ذهبت  اليت  للمقاوالت« 
املستدعية من جهة، ويف التوجه حنو تقديم دعوى حبق األخرية 
العقار  مالك  ليست  أنها  اعتبار  على  بالشركة،  لتشهريها 

وليست هي من يقوم بأعمال احلفر والتفكيك تاليًا.
اجلوابان يضعان قضية السور الروماني على احملك، وخصوصًا 
برفض  يقضي  قراٍر  إىل  الدولة  شورى  جملس  اجته  ما  إذا 
املراجعة بالشكل، وهو ما يبطل تاليًا مطالبة اجلهة املستدعية 

باستمرار وقف أعمال تفكيك السور.
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»الدولة« تردّ على »الشورى«:

 سور بريوت شأن بريوتي!
راجانا حمية

جمزرة بيئّية يف لبعا – جزين.. ُأصدر القرار إلسكات الناس
طارق الخطيب

غسل الرتبة وتصريف املياه«.

تشهد هذه املنطقة إذًا تعديات ميكن تفنيد بعضها، حبسب 
رومانوس، بالنقاط التالية:

إنشاء واستثمار كسارة من دون ترخيص.
ال  برتخيص  بالط  ومعمل  باطون  جمبل  واستثمار  إنشاء 

يستويف الشروط القانونية املطلوبة.
ومن  بالبناء  ترخيص  دون  من  املعامل  لزوم  أبنية  إنشاء 
دون رخص استثمار، وال تصريح عنها أو حتى دفع الرسوم 
الوصول  من  البلدية  أجهزة  منع  إىل  إضافة  املتوجبة، 

إليها.
تغيري معامل حدود العقارات اجملاورة.
شق طرقات وتعّد على أراضي الغري.

تغيري مسار الساقية وجماري املياه الشتوية.
تغيري مسارات ومعامل الطرقات العامة ومنع استعماهلا عرب 

تركيز بّوابات متنع الوصول إليها.
احلجر  معامل  وبقايا  اجملبول  الباطون  وبقايا  أتربة  رمي 

والبالط ضمن جمرى الساقية.
ألسفل  جرف  أعمال  تنفيذ  عرب  البلدة  مشاع  على  التعّدي 
العقار اجملاور للساقية، وحتويل جمرى الساقية جلهة املشاع 
بغية توسيع عقارات الشركة من اجلهة املقابلة على الضفة 

الثانية من الساقية.
إحلاق أضرار وتلوث بالبيئة طاَولت وتطاول بشكل يومي 
احمليطة  العقارات  يف  واملزروعات  اجلوفية  واملياه  اهلواء 

باملوقع.
- إستعمال جمرى الساقية يف آخر املوقع، والذي يفصل 
بلدتي لبعا وكرخا كمكّب لألتربة الناجتة من استثمار الكسارة 
ولردميات مّت جلبها من خارج املوقع، وردم جمرى نهر طبيعي 
بطول 5 كلم باملواد الكيميائية الساّمة، وهو اجملرى الذي 
يستخدمه أهالي القرى اجملاورة لَري مزروعاتهم، األمر الذي 

انعكس تناميًا يف األمراض السرطانية.

ويتابع رومانوس: »قد يكون السبب األول الغتصاب البيئة 
يف مراح احلباس هو غياب بلدية خاّصة بالبلدة، وهو ما حّتم 
على احتاد بلديات جزين وضع يده على هذا امللف، ليبقى 

كّل ذلك ضمن إطار »احَلكي«.

ويف هذا السياق، علمت »اجلمهورية« أنه مّت ابتزاز االحتاد 
بتوّقف  والكسارة،  الباطون  جمبل  بإقفال  قبوله  حال  يف 
أنها ال تستقبلها  صيدا عن استقبال نفايات جزين، علمًا 

جمانًا.

إذًا، هذا هو لبناننا، حيث يعطي بعض املسؤولني ما ُيسّمى 
بـ«املذكرة اإلدارية« لبعض املشاريع غري القانونية، واليت 
حياولون من خالهلا تشريع هذه األعمال، اخلارجة يف إطارها 
احلقيقي عن الرخص القانونية واليت ُتعطى استباحة. هنا 
هنا  القطاعات،  غالبية  يف  ُمستشٍر  فساد  البلد  هذا  يف 
بوقاحة،  والتصرف  األراضي  استباحة  »َمدعوم«  ألّي  ميكن 
وأراضيهم  األهالي  صحة  وعلى  القانون  على  والتعدي 

وِضَيعهم، وحتى عليهم إذا جتّرأوا على معارضته.

القصة عمرها حنو 
مدة  سنوات،   8
إلحداث  كافية 
جسيمة  تغيريات 
يف أي قضية. قد 
يسّمي البعض ما 
جمبل  يف  حيصل 
مراح  باطون 
جمزرة  احلباس 
قد  فيما  بيئية، 
البعض  يصفها 
ب  غتصا ال با
جزين  لطبيعة 
 ، » هية لو أل ا «
النتيجة  لتكون 
أّن  احملسومة 
»الوقاحة والغطاء 
قد  السياسي 
بالبعض  يصالن 

الرتكاب املعاصي واالستفحال »وعلى عيَنك يا تاجر«، وفق 
ما قاله نائب رئيس احتاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا 

فادي رومانوس لـلزميلة »اجلمهورية«. وإليكم الرواية.

ساحة اجلرمية: سفوح جبال وتقاطع وديان بني عني املري 
ومراح احلباس ولبعا يف قضاء جزين. نوع اجلرمية: تشويه 
أحد جبال مراح احلباس كلّيًا، واستكمال العملية يف اجلبل 
اجملاور يف كرخا، فضاًل عن التعدي بوضوح على العقارات 

اخلاصة باألهالي.

تلبيسها  البعض حياول  أّن  رغم  بيئية حبت،  هنا  القضية 
عباءة طائفية على مقولة »ما َبّدن يانا نشتِغل بلبعا ألنها 
ضيَعة مسيحّية وحِننا إسالم«. إاّل أّن ذلك بعيد كل البعد 
التشويه  أّن  على  ال خيتلفان  اثنني  أّي  ألّن  احلقيقة،  عن 
البيئي احلاصل يف جزين، فضاًل عن الكوارث الصحية اليت 
خيّلفها يف حق األهالي، هو معصية ُترتكب يف حق قضاء 

مل يعِط أهله إاّل كل خريات الطبيعة.

اىل  بإصبعها  لـ«اجلمهورية«  البلدة  سيدات  إحدى  تشري 
املشهد الذي يطّل عليه منزهلا، وتقول: »هنا، يف هذا املكان 
بالذات كان هناك جبل حيسدنا على منظره اجلميع. وهنا 
يف هذا املكان بالذات إختفى اجلبل واستبدله »السّفاحون« 
سوى  ليس  نراه  ما  وكّل  واملقالع،  واملرامل  بالكّسارات 

تالل من احلجارة ومن الطبيعة اجلرداء والباطون«.

َتصمت املرأة الستينية، اليت نشأت يف لبعا وكربت فيها، 
ثم ُتكمل: »تدخل الشاحنات يف الليل وترمي ما يف جعبتها 
من مواد كيميائية ساّمة، خوفًا من أن يفضحها نور النهار. 
ويف إحدى املّرات وقع بعضها على اإلسفلت فتفّتت يف 
اليوم التالي، فما حال الطبيعة إذًا؟ خصوصًا أّن هذه املواد 

تصّب فوق املياه اليت نروي منها مزروعاتنا؟«.

اخلطيب حتّرك ولكن؟

ويؤكد رومانوس أن »األهالي لن يسكتوا، وكذلك بعض 
أصحاب الضمري يف جزين، أولئك الذين خيافون على أهالي 
القضاء كما خيافون على أبنائهم، وأولئك الذين ال خيشون 
األصوات دفعت  تلك  تهديدات... كل  غطاًء سياسيًا وال 
بوزير البيئة طارق اخلطيب اىل إصدار قرار بإيقاف الكسارة 
عن العمل، إاّل أّن األعمال فيها ويف جمبل الباطون ال تزال 
قائمة لياًل ونهارًا، فغطاؤها السياسي أكرب من أّي قرار«.

يتم  لبنان،  يف  اإلجراءات  هي  هذه  »نعم،  ويضيف: 
»إسكات« الناس بإصدار قرار، ومن ثم التغاضي عن كل 
َتعدٍّ ُيطاوله. علمًا أّن الشركة كانت قد حصلت عام 2012 
على ترخيص من وزارة الصناعة بتشغيل جمبل باطون يف 

مراح احلباس، جُيّدد كل سنة.

املاضي،  العام  نهاية  إنذارًا،  إليه  وّجهت  الوزارة  لكّن 
باإلقفال  والداخلية  البيئة  وزارتي  قرارات  مع  بالتزامن 
وبرك  النظافة  منها  البيئية،  بالشروط  تقّيده  عدم  بسبب 



Page 28صفحة 28     

عالقات عاطفية

اجلانب  الصعب مشاهدة  من  فإنه  احلب،  حالة  تدخلني يف  عندما 
تصنع  أن  السهل  من  حيث  واضح،  بشكل  اآلخرين  من  السليب 
مرور  بعد  ولكن  السعادة.  من  كبرية  هالة  امللونة  احلب  نظارات 
الوقت يكون من السهل عليك مالحظة اجلانب السليب املدمر عادة 

للعالقات الزوجية.
فئة كبرية من الناس يفضلون إنكار هذه العالمات السيئة، وعادة 
احلياة  بأن شريك  اعتقادهم  العالقة بسبب  البقاء يف  يرغبون  ما 
سوف يتغري، وقد يتجاهلون ذلك بسبب احلب. يف حني أن سوء 
املعاملة العاطفية ميكن أن يؤدي إىل االكتئاب، والنوم املتقطع، 
واألمل اجلسدي، ومشاكل يف الثقة بالنفس، لذلك جيب أال متنحي 

أي شخص هذا النوع من السلطة عليِك.
احرتس من هذه العالمات اخلمس عند الدخول يف عالقة عاطفية وال 
تدع سوء املعاملة العاطفية مير مرور الكالم، وذلك حبسب موقع 
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اللوم
وضع اللوم عليك دائما يعين أن شريك حياتك ال يتحمل املسؤولية 
عن أفعاله، يف حني تتطلب العالقات املستقرة التعبري عن مشاعرك 
ومناقشة خماوفك كذلك. أما إذا حاوليت حتقيق أي من هذه، وقام 
اللوم عليك يف كل شيء حيدث، فهذا خط  شريك حياتك بإلقاء 
أمحر كبري. ألنه جيب أن يكون شريك حياتك حمبة لالستماع إليك، 

ومهتما مبا تقولينه.

التقليل من شأنك
أو  ينتقدك  أو  دائما،  شأنك  من  يقلل  حياتك  شريك  كان  إذا 
يتجاهل أحالمك ومشاعرك وأفكارك، فال تتنازلي من أن تكوني مع 
شخص يضع تطلعاتك وآرائك يف االعتبار، ويساعدك على حتقيق 

أهدافك.

املراقبة والسيطرة
السيطرة ميكن أن تأتي يف عدة أشكال؛ مثال عندما يرغب شريك 
حياتك يف السيطرة على كل شيء، أو إذا كان يشعر باحلاجة إىل 
معرفة أين أنت دائما، أو ال يسمح لك باختاذ القرارات املالية، أو 
ال يسمح لك بقضاء مزيد من الوقت مع العائلة أو األصدقاء، أو 

مينع تواصلك بهم.
بك،  اخلاصة  قراراتك  اختاذ  عند  غاضبا  حياتك  شريك  أصبح  إذا 
فهذا ميكن أن يكون عالمة على سوء معاملته عاطفيا لك، ويعين 
كونه جزءا من عالقتك الغرامية أنه عليكما املشاركة على قدم من 
بكما  متعلقا  كان  إذا  وخاصة  القرار،  صنع  عملية  يف  املساواة 

سويا.

اخلوف
املعاملة  سوء  من  وعقلك  نفسك  لتحذيرات  االهتمام  إيالء  عليك 
العاطفية، وإذا كنت خائفة من مواجهة شريك حياتك ألنك تشعرين 
بالقلق بشأن ما قد يتبع ذلك، فهذا سبب كبري يدعوك للقلق من 

هذه العالقة.
ولكن  الطبيب،  إىل  التحدث  أثناء  باخلوف  تشعرين  أال  مثال جيب 
عندما تشعرين وكأنك ال ميكن أبدا طرح شيء للمناقشة، فقد يؤدي 
مشاعرك  وتصبح  العزلة،  إىل  واللجوء  العواطف  حتزين  إىل  ذلك 

معبأة يف زجاجات مغلقة.

احلزن
كل شخص لديه أيام سيئة، ولكن إذا أصبح احلزن شعورا مستمرا، 
عليك  وجيب  عاطفيا.  سيئة  عالقة  يف  دخولك  على  مؤشر  فهذا 
عنه،  االبتعاد  ثم  ومن  باحلزن  تشعرين  جيعلك  ما  إىل  االلتفات 

وتنظيم أمور حياتك.
إذا كانت هذه العالمات مألوفة جدا يف عالقتك العاطفية، فما ميكن 
فعله هو طلب املساعدة يف اخلروج من تلك العالقة، واالستماع 
لنصيحة داعمة من أصدقائك وعائلتك. وإذا لزم األمر فعليك طلب 
توجيه من املختصني أو مستشاري العالقات األسرية، وقد يكون 
من الصعب عليك مساع ما يقولونه، لكنهم ال يفعلون ذلك إال من 

أجل مصلحتك.
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عند الدخول يف عالقة عاطفية 
.. احرتسي من هذه العالمات

وعبارات  زواجها،  بناء  على  القدرة  متنحها  املرأة  تقوهلا  كلمات 
الزوجية.  احلياة  اليت ميكن بها ضبط مناخ  احلرارة  ترددها مبثابة 
فالكلمات مهمة جدا للرجل الذي يف حاجة ماسة لسماعها من املرأة 
اليت حيبها..وهناك بعض العبارات اليت هلا تأثري هائل على سفينة 
ترديد  على  أنفسهن  تشجيع  السيدات  على  جيب  لذلك  الزواج، 

العبارات والكلمات اليت جيتاج الرجل مساعها من املرأة.
وذلك  املرأة،  من  يسمعها  أن  زوج  كل  يريد  أشياء  عشرة  إليك 
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»أنا على ثقة يف حكمك«

كل إنسان يريد أن يشعر باالحرتام والثقة من قبل زوجته، فالثقة 
يف حكمه وقراراته هو أحد عالمات احلب واالحرتام.

احلياة دون ثقة من زوجته،  البقاء على قيد  الزوج  وال يستطيع 
فالثقة تعين الكثري بالنسبة له.

»أنا أقدر كل ما تقوم به«
حيتاج الرجل إىل االستماع إىل عبارات بسيطة تعرب املرأة من خالهلا 
عن التقدير والشكر من حني آلخر، وذلك مثل »شكرا لك« أو »أنا 
أقدر كثريا ما تفعله«، وهو ما سيخلق موجة من األدرينالني يف 
حال  موقفه يف  تغيري  على  القدرة  مينحه  الذي  واالمتنان  روحه، 

اخلالف بينكما.
اهمسي بكلمات محيمة يف أذنه

إذا كنت تريدين أن يكون زوجك يف حالة مزاجية، فأرسلي له على 
الفور رسالة نصية أو اهمسي يف أذنه بعبارات محيمة جتعله يفكر 
بك طوال يومه، كما جتعله يعرف أنه موجود يف ذهنك، األمر الذي 

من شأنها أن جيعل يومه مجيال.

»أنتظرك هذه الليلة«
عنها،  انقطاع  دون  املرأة  مع  طويلة  أوقات  لقضاء  الرجل  يتوق 
خصوصا يف السنوات اليت يصعب فيها حتقيق التوازن بني العمل 

والزواج وتربية األطفال.
فهو حيتاج إىل معرفة أنه ال يزال ميثل أولوية بالنسبة للمرأة أم ال، 
لذلك خصصي له جزًءا منتظما من روتينك اليومي؛ ليكون واحدا 

من أفضل االستثمارات اليت تنعش زواجك.

»أنت أفضل صديق لي«
يريد الرجل من املرأة أن تراه أفضل صديق لديها، ورغم أن الرجل 
يريد أن يعرف أن زوجته حتبه، ولكنه يريد أيضا أن يعرف أنها حتبه 

بصدق كما هو، وأنها مستمتعة بوجوده معها.

»أعتقد أنك تستطيع...«
عند إجناز شيء ما جيب الرجل أن يرى إميان زوجته به وبقدراته، 
وهو ما يشجعه على تقديم أفضل ما عنده. وجيب أن تكون الزوجة 

أكرب مشجع لزوجها، وليس أكرب ناقد له.

»كنت خمطئة.. أنا آسفة«
أو تفعلي شيئا خاطئا، فاالعتذار  هذه تنطبق فقط عندما تقولي 

خطوة جيدة حنو الشفاء من أمراض العالقات.
ولكن جيب االنتباه من أن االعتذار من طرف واحد دائما خيلق حالة 
من عدم التوازن الصحي يف العالقة الزوجية، فيجب على الطرفني 

تقديم االعتذار يف حال اخلطأ.

»أنت تبدو وسيما جدا اليوم«
يريد زوجك أن يعرف مدى جاذبيته وقوته بالنسبة لك، وهل رجل 
قادر ومرغوب فيه أم ال. وبغض النظر عن مدى ثقتك به فهو حباجة 

إىل مساع هذه الكلمات منك.

»أنا سعيد جدا«
يبين الرجل جناحه كزوج على مدى سعادة املرأة به، ويريد أن يفعل 

كل ما يف وسعه لتحقيق السعادة هلا.
وعندما تردد املرأة على مسامع الرجل »أنا سعيدة جدا معك« فإنها 

متنحه الفرح وراحة البال.

»سوف أحبك دائما«
احلب يف عاملنا يزيد قليال على شعور متقلب يأتي أو يذهب. ويريد 

زوجك أن تكين له احلب وأن تكوني سعيدة معه مدى احلياة.
يف النهاية، فإن قوة التزامكم حتدد يف نهاية املطاف مدى قوة 

زواجك.

أسباب  هناك  ولكن  فراغ،  من  يأتي  ال  الزوجية  العالقات  فشل 
متعددة تؤدي إىل ذلك، فعدم إيالم االهتمام الكامل للعالقة قد 
من  كثري  يف  السعيدة  احلياة  توفر  ورغم  بالفشل،  عليها  حيكم 
العالقات إال أن هناك 7 أسباب حتول سعادة األسرة إىل تعاسة 

مثل االهتمام باألطفال أو العمل على حساب شريك احلياة.
يف  يفيدك  جيد  تصور  وضع  ميكنك  العمل  من  الكثري  مع  ولكن 
حتقيق عالقة ناجحة، وميكنك إلقاء نظرة على أسباب فشل العالقات 
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- 1 العالقة خارج األولويات

اجملتمع ال يعلمنا كيفية تقييم عالقاتنا أو االلتزام اليومي مبطالب 
العالقات الصحية، فأحيانا عملنا وأطفالنا يأخذون زمام املبادرة، 
العاشرة  حتى  أو  الرابعة،  أو  الثالثة  املرحلة  يف  تأتي  وعالقاتنا 

بسبب قائمة االلتزامات.
العالقات تستغرق وقتا طويال وحتتاج إىل اجلودة وااللتزام. على 
سبيل املثال، إذا قمت بإيقاف ممارسة اجلنس، فالرغبة يف اإلرادة 
تتالشى متاما، أو إذا كنت تتوقف عن احلديث عن آمالك وأحالمك مع 
زوجتك، فإن الفراغ بينكما سوف ينمو أكثر فأكثر. كما هو احلال 

مع معظم األشياء يف احلياة.

-2 التماس العالقات اخلارجية
يلجأ الكثريون يف بعض األحيان إىل اهلرب إذا مل جيدوا الراحة يف 
العالقة اخلاصة بهم، ويف نهاية املطاف يبحثون عن وسائل أخرى 

للراحة يف مكان آخر.
 ، تريد احلياة مع شريك  بأنك  إذا مل يكن لديك إحساس واضح 
يريدك  ما  وفق  نفسك  تصوغ  أن  األبد حتاول  إىل  فإنك ستبقى 
األشخاص اآلخرين.. تذكر أن العالقات جيب أن تكون قائمة على 

احملبة وقبول اآلخر كما هو حقا.

 -3 اخنفاض احرتام الذات
جيب أن يشعر كال الشريكني بالتقدير واألمان يف العالقة من قبل 
الطرف اآلخر، ولكن عندما ينخفض مستوى احرتام الذات؛ ميكن أن 
يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إىل اللشك، فوجود الثقة يف نفسك 
ويف غريك هو أصح شيء ميكنك القيام به من أجل جناح عالقتك.

 -4اخليانة
األسباب  من  وهو  يبنيها،  وال  احلياة  يهدم  سيء  سلوك  اخليانة 
الكاملة  القصة  معرفة  وميكنك  العالقات،  فشل  وراء  الواضحة 

للخيانة الزوجية من هــنــــا.

-5 السيطرة على السلوك
واالحرتام  املساواة  من  قدم  على  العالقة  طريف  يكن  مل  إذا 
املتبادل، فإن ذلك ميكن أن يسبب النزاع، ورغم أن هذا السبب 
أنه يستغرق بعض الوقت حتى يظهر  ال يكون واضح املعامل إال 

يف العالقة.
السيطرة على السلوك قد تكون بسبب الرغبة يف ذلك، أو احلاجة 
إىل السيطرة على الذمة املالية لآلخر، ولكن جيب أن تطلب إذن 
اآلخر عند فعل شيء أو اختاذ قرار ما، كما جيب استشارة بعضكما 

البعض يف أمور األسرة.

- 6 النرجسية
ليس هناك جمال للسلوك األناني يف العالقات، فالشخص النرجسي 
ينظر فقط من أجل مصاحله الشخصية، وال يهتم بشريك حياته، 
وهذا بدوره ميكن أن يرفع مشاعر االستياء، ألن اإلنسان األناني 

يستخدم التالعب باستمرار للحصول على ما يريد.
التعاطف  أنها تقوم على  العالقات هي الشراكات، وهو ما يعين 
والتفاهم. إذا كان نصف واحد من العالقة يرفض تقديم تنازالت 

ويرتك شخص آخر خارج، فإن األمور لن تنتهي بشكل جيد.

 - 7 املال
فشل  إىل  يؤدي  ولكن  العالقات،  يفرق  ال  ذاته  حد  يف  املال 
العالقات عندما يتقاتل األزواج على أمواهلم، واحلط من بعضهما 
بسبب  اآلخر  الطرف  يلوم  احلياة  كان شريك  إذا  وخاصة  البعض 
بعض الديون أو زيادة الوزن، أو منع الطرف اآلخر من التصرف يف 

املال، مما يولد اللوم واحلقد الذي ميكن أن يستقر يف النفوس.
السبعة  األسباب  وهذه  أيضا،  تتطور  لكنها  جدا  معقدة  العالقات 
ميكن أن تنهي العالقات، ولكن يف الوقت نفسه ميكن أن تتجنبها، 

فمع الوعي تتولد الرغبة يف القيام بعمل أفضل.

7 أسباب وراء فشل العالقات الزوجية 10 عبارات حيتاج الزوج مساعها من املرأة
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مـتفرقات
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أدت حبة دواء مضاد للفريوسات تناوهلا اآلالف من الرجال يف 
عاملي  اخنفاض  إىل  يوميا  أسرتاليا  من  أخرى  وأجزاء  سيدني، 
غري مسبوق يف حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة 
الوقائي املستهدف  النهج  أن  )اإليدز(، مما يدل على  البشرية 
قد يعجل بالتقدم يف إنهاء الوباء األخطر عامليا، حبسب وكالة 

بلومبريغ.

واخنفضت حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية 
الثلث تقريًبا إىل  الرجال املثليني وثنائيي اجلنس، بنسبة  بني 
أدنى مستوياتها على اإلطالق، وفًقا للدراسة األوىل يف العامل 
لقياس تأثري حبوب »تروفادا« الزرقاء لشركة جيلياد ساينسز، 

يف احلد من الفريوس املسبب ملرض اإليدز.

وقد متهد النتائج اليت نشرت يوم اخلميس يف دورية النسيت 
الطبية، الطريق أمام دول وبلدان أخرى ملنع انتقال الفريوس 
للتعرض«  السابقة  »الوقاية  عليه  يطلق  عالج  باستخدام 

أو«بريب«.

رئيس  غروليتش  ،  أندرو  الدراسة  يف  الرئيسي  الباحث  وقال 
قسم علم األوبئة والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية يف 
معهد كريبي جبامعة نيو ساوث ويلز: »إن سرعة االخنفاض اليت 
شهدناها يف اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية 

بني الرجال املثليني وثنائيي اجلنس هي األوىل يف العامل«.

و«هذه األرقام هي األدنى على اإلطالق منذ بدء مراقبة فريوس 
نقص املناعة البشرية يف عام 1985.«

وأهلم التقدم احملرز يف مكافحة اإليدز على مدى السنوات اخلمس 
عشرة املاضية، التزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة بإنهاء 

هذا الوباء حبلول عام 2030.

اخنفاض ملحوظ

املناعة  بفريوس نقص  املصابني  األشخاص  عدد  وقد اخنفض 
العامل يف عام  البشرية إىل 1.8 مليون شخص يف مجيع أحناء 
2017، من أكثر من 3 ماليني شخص سنويا يف معظم أحناء العامل 

منذ التسعينيات من القرن املاضي.

وبينما يتعذر تعميم نتائج الدراسة لإلشارة إىل جناح هذه الطريقة 
الوقائية بني جنسني خمتلفني، إال أنها تثبت أن برنامج )بريب( 
»ذو فعالية عالية من حيث التكلفة« يف بعض اجملموعات املعرضة 

للخطر، على حد قول غروليتش.

وحلقت إصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية بـ 102 
من الرجال املثليني وثنائيي اجلنس يف والية نيو ساوث ويلز 
إصابة يف   149 بـ  مقارنة  الدراسة،  بدء  بعد  األوىل  السنة  يف 

األشهر الـ 12 السابقة.

تروفادا  حبوب  املتحدة  الواليات  يف  ألف شخص   180 وتناول 
ضمن برنامج PREP يف نهاية يونيو، حسبما أفاد املدير املالي 

جليلياد روبن ل. واشنطن، يف مؤمتر عرب اهلاتف يف يوليو.

واحلبة الزرقاء البيضاوية عبارة عن تركيبة ذات جرعة ثابتة من 
األدوية تينوفري وديسوبروكسل وإميرتيسيتابني.

يف  ميلغان  إف.  جون  جيلياد  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
مؤمتر مورغان ستانلي للرعاية الصحية العاملية الشهر املاضي، 
االستفادة  مستويات  بأعلى  تتمتع  اليت  األمريكية  املناطق  إن 
من برنامج »بريب« قد حققت نتائج ملحوظة يف خفض اإلصابة 

بفريوس اإليدز.

تقود  الزرقاء«  »احلبة 
فريوس أخطر  على  ثورة 

نشر موقع »بزنس إنسايدر« قائمة بأغنى املشاهري يف الواليات 
املتحدة، وقام املوقع حبساب دخلهم يف الساعة الواحدة، والذي 
قد يعادل دخل اإلنسان العادي يف شهور عديدة، أو حتى سنة 

كاملة.
واستند املوقع على قائمة جملة »فوربس«، اليت نشرت الدخل 

السنوي ملشاهري الفن والرياضة يف 2018.
القائمة  تصدر  املشاهري،  قائمة  يف  الكبرية  األمساء  بني  ومن 
املمثل جورج كلوني، الذي يصل دخله ألكثر من 27 ألف دوالر 

يف الساعة الواحدة.
أما أصغر املشاهري على قائمة فوربس للنساء األغنياء، عارضة 
األزياء كايلي جينر )21 عاما(، فتحصل على 19 ألف دوالر يف 

الساعة الواحدة، لتحتل املركز الثاني خلف كلوني.

بـ«ذا  املعروف  جونسن،  دوين  السابق  واملصارع  املمثل  وجاء 
يف  دوالر  آالف   14 يتجاوز  بدخل  الثالث،  املركز  يف  روك«، 

الساعة.
أيلن دي جينريس )10 آالف  الربامج  القائمة، مقدمة  وتاله يف 
دوالر يف الساعة تقريبا( والعب كرة السلة ليربون جيمس )9800 
دوالر بالساعة( واملغنية تيلور سويفت )9 آالف دوالر بالساعة( 

واملغنية بوينسيه )6850 آالف دوالر بالساعة(.

املشاهري  يتقاضاه  ما  هذا 
الواحدة بالساعة 

حتقق اليوم جورجينا رزق إجنازًا مجاليًا بعد مضي 48 عامًا على 
ترّبعها على عرش اجلمال اللبناني )1970( والكون )1971(.

وكشفت جملة People، النقاب عن قائمة »أمجل 10 ملكات مجال 
للكون عرب السنني«، فحّلت رزق )64 عامًا( يف املرتبة اخلامسة 
عاملّيًا، ووصفتها اجمللة بأّنها أول عربية تصل إىل هذه املرتبة 

اجلمالية العاملية املتقّدمة.
القائمة اليت انتشرت بشكٍل كبري عرب مواقع التواصل االجتماعي 
تصّدرتها أرمي كوسيال ملكة مجال الكون و فنلندا عام 1952، 
وتلتها كريستني مارتل ملكة مجال فرنسا ، ويف املرتبة الثالثة 

حّلت نورما نوالن ملكة مجال األرجنتني عام 1962.

جديد  عاملي  مجالي  اجناز 
رزق جورجينا  ملسرية  يضاف 

ذكرت صحيفة »ذا صن« الربيطانية، أن علماء حذروا من هبوط 
سريع ألحد ُمنحدرات جبل »إتنا«، املعروف باسم »جبل النار« على 

الساحل الشرقي من صقلية.
وأوضحت الصحيفة أن احندار اجلبل قد يؤدي إىل حدوث كارثة 
تشبه »تسونامي« تؤثر بشكل مباشر على البحر األبيض املتوسط 

بالكامل، ودول مشال أفريقيا، مبا فيها مصر.
إال أن املركز اإلعالمي جمللس الوزراء املصري نفى ُكل ما ترّدد 
حول الكارثة، مؤكدا أنه وبعد التواصل مع رئيس اهليئة العامة 

لألرصاد اجلوّية، أمحد عبدالعال، مت نفي تلك الشائعة متاًما.
وقال عبد العال، إن »مصر بعيدة متاًما عن احمليط«.

األساسي  »السبب  اليوم«:  »املصري  صحيفة  حبسب  وأضاف 
للشائعات األخبار اللي طلعتها إيطاليا إن جبل )إتنا( احتّرك شوية 

ناحية البحر األبيض املتوسط«.
استخدموا  الذين  العلماء  أن  ذكرت  »ذا صن«  وكانت صحيفة 
ُمعدات مراقبة حبرية حديثة وجدوا أن اجلانب اجلنوبي الشرقي من 
الربكان، األكثر نشاًطا يف أوروبا، انَزلق حنو أربعة سنتيمرتات 
أن اجلناح اجلنوبي  أيام فقط، ما يعين  املاء، خالل مثانية  حتت 

الشرقي من جبل »إتنا« يف صقلية بإيطاليا يتحّرك.
أن  الدراسة،  أورلوب«، صاحبة  »موريليا  عن  الصحيفة  ونقلت 
انزلق  إتنا«  جلبل  الشرقي  اجلنوبي  املنحدر  أن  أظهرت  األحباث 
أيام  الثمانية  خالل  املتوسط  األبيض  البحر  حنو  سنتيمرتات   4
أكثر  اإليطالية، كونه  العلماء والسلطات  أثار قلق  ما  املاضية، 

الرباكني نشاطا يف أوروبا كلها. 

لـ  مصر  تعرض  حقيقة  ما 
»تسونامي«؟
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مــن هــنا وهـناك

»ليندسي لوهان« تتعرض للضرب على 
يد الجئة سورية 

جداًل  عامًا،   32 األمريكية، صاحبة  املمثلة  لوهان«  »ليندسي  اثارت 
مقطع  بنشر  قامت  أن  بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واسعًا 
على  اخلاص  حسابها  على  مفهوم  والغري  بالغريب  وصف  فيديو 

اإلنستغرام.
وأظهر مقطع الفيديو املنشور عائلة يبدو أنها من الالجئني السورين 
وهم يفرتشون أحد األرصفة يف وقت متأخر من الليل، لتظهر بعضها 
عليهم  لتعرض  الشارع  جلوسهم يف  سبب  عن  وتسأهلم  ليندسي، 

بعدها املساعدة.
ويبدوا ان العائلة مل تفهم كالمها أو رمبا رفضت عرضها باإلكتفاء 
العربية  باللغة  باحلديث  األمريكية  املمثلة  بعدها  لتقوم  بالصمت 
بكلمات عربية غري مفهومة مشرية إىل أنهم يدمرون احلضارة العربية 

جبلوسهم يف الشارع بهذة الطريقة.
»ليندسي لوهان« والتحول املفاجئ

لتبدأ بعدها لوهان بالتحول واتهام األم واألب بسرقة األطفال الصغار 
واملتاجرة بهم وطالبتهم على الفور بتسليم األطفال الصغار هلا قائلة 
»أنا أعرض عليك املساعدة، عليك القبول بها، لن أغادر حتى آخذهم 

معي« مشرية إىل األطفال.
وأطفاهلا  املسكينة  الالجئة  األسرة  إزعاج  عن  لوهان،  تتوقف  ومل 
النائمني ملدة تقرب من النصف ساعة، ليضطر الالجئني يف النهاية 
إىل الرحيل من املكان واالبتعاد عن املمثلة تفاديًا لكالمها املزعج 

وطريقتها العدوانية.
»ليندسي لوهان« تالحق الالجئني وتتعرض للضرب

وبعد أن همت العائلة بالرحيل اجتهت لوهان، ملالحقتهم واإلصرار 
تسبب  كبري مما  بشكل  العائلة  أربك  الذي  األمر  األطفال  اخذ  على 
يف مالحة األم هلا ولكمها بعد أن اتهمتهم لوهان بسرقة األطفال 

واالجتار بهم.
لتنهي لوهان الفيديو بقوهلا »حاولت لكمي، أنا اآلن خائفة«.

وتعرضت بعدها »ليندسي لوهان«لكم هائل من االنتقادات الواسعة 
بعد نشرها ملقطع الفيديو لدرجة وصف الكثريين باالستعراض والبعد 

عن تقديم املساعدة احلقيقية.

 2018 األول  تـشرين   27 Saturday 27 October 2018الـسبت 

توصلت دراسة طبية حديثة إىل أن نوعية املالبس الداخلية لدى 
الرجال لديها تأثري كبري على الصحة اإلجنابية لديهم.

وحبسب صحيفة ديلي ميل الربيطانية، فالذين يرتدون السراويل 
القصرية الواسعة »الشورت« الواسع، كان يزيد تركيزحيواناتهم 
القصرية  السراويل  يرتدون  مبن  مقارنة   ،%17 بنسبة  املنوية 

الضيقة »البوكسر« الضيق.

واعتمد باحثون من جامعة هارفارد، عينة من 656 رجال، وأظهرت 
»الشورت«  يرتدون  من  لدى  املنوية  احليوانات  حركة  أن  النتائج 
الواسع تزيد بنسبة 33%، خبالف من يفضلون ارتداء »البوكسر«.

وأضافت الدراسة، أن نوع املالبس يؤثر أيضا على اهلرمون املنشط 
للحوصلة املعروف اختصارا ب«إف إس إتش«، وهو هرمون تناسلي 

مهم يؤثر على إنتاج احليوانات املنوية.

أالركون،  مينغيز  ليليا  »هارفارد«،  جامعة  يف  الباحثة  وأوضحت 
أن بوسع الرجال أن حيدثوا تغيريا يف وظائف اخلصيتني من خالل 

اختيار السراويل القصرية الواسعة، اليت تفسح جماال أكرب.

وتعد الدراسة احلديثة، أول حبث طيب يدرس عدة جوانب تناسلية، 
مثل إعادة إنتاج اهلرمونات، والضرر الذي يصيب احلمض النووي 

يف احليوانات املنوية.

وتراوحت أعمار العينة املشمولة بالدراسة بني 18 و56 عاما، ارتادوا 
مجيعا مستشفى »ماساشوستس« بني سنيت 2000 و2017، وكلهم 

أزواج يبحثون عن عالج الضطرابات إجنابية.

الرجال يف املستشفى، كما سأهلم  وأخذت عينات من مين ودم 
األطباء بشأن املالبس الداخلية، اليت ارتدوها خالل األشهر الثالثة 

السابقة.

توقع باحثون أن يصبح ما يقرب من ربع سكان العامل من البدناء يف 
2045 إذا ما تواصل املسار احلالي مؤكدين أن الكلفة على النظام 
الصحي ستكون باهظة للغاية لذا يتعني خفض نسبة البدانة إىل 10 
% من سكان العامل لتثبيت حاالت البدانة من النوع الثاني يف العامل 

حبدود 10% يف 2045.

ويقاس الوزن الزائد والبدانة حبسب مؤشر كتلة اجلسم الذي حيتسب 
من خالل قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول باملرت. وُيصنف 
الشخص يف حالة وزن زائد يف حال ختطى املؤشر لديه 25 فيما ُيدرج 

يف خانة البدناء يف حال ختطى املؤشر لديه 30.

وترتبط البدانة والسكري بالتغذية ومنط احلياة. وتنصح منظمة الصحة 
نشاط  وممارسة  والسكريات  الدهنيات  استهالك  من  باحلد  العاملية 

جسدي منتظم.

يف  وبريطانيون  دمناركيون  باحثون  قدمها  اليت  للتقديرات  ووفقا 
خالصات للمنتدى األوروبي بشأن البدانة يف فيينا الذي عقد مؤخرا 
فإن من شأن هذه النسبة أن ترتفع إىل 22 % يف 2045 يف حال 

بقيت األمور على حاهلا حتى ذلك التاريخ.

وحبسب معدي هذه األعمال الذين مل ينشروا نتائجها بعد يف أي جملة 
التقديرات تباينات تبعا للبلدان. فعلى سبيل  علمية، ال تظهر هذه 
املثال، إذا ما بقي املسار الراهن على حاله، سيكون أكثر من نصف 
سكان الواليات املتحدة )55 % حتديدا( بدناء يف 2045 يف مقابل 

39 % يف 2017.

وأوضح الطبيب االن موزس وهو أحد معدي الدراسة ويعمل مع شركة 
»نوفو نورديسك« الدمناركية الرائدة عامليا يف انتاج االنسولني أن 
بالسكري من  ازدياد يف حاالت االصابة  االرتفاع سيرتافق مع  هذا 
النوع الثاني اليت ستزيد من 9 % من سكان العامل يف 2017 إىل 12 

% يف 2045 أي شخص واحد من كل مثاني. 

وتشكل البدانة حتديا عامليا كبريا يف جمال الصحة العامة. فبحسب 
دراسة أمريكية نشرت نتائجها يف يونيو 2017، يسجل عدد السكان 
ازديادا مطردا يف العامل منذ 1980 مع ارتفاع بواقع الضعف يف 73 

بلدا يف العامل منذ 1980.

وبنتيجة ذلك، سجل ازدياد يف الوفيات النامجة عن األمراض القلبية 
الوعائية والسكري وبعض األمراض السرطانية.

 

و«فينكانتيريي«  اهلولندية  ديزاين«  غيست  »فان  شركتا  اعلنت 
اإليطالية، عن تصميم اليخت »Mirage« اجلديد  الذي سيكون أحد 

أغلى عشرة خيوت يف العامل بعد االنتهاء من صناعتها .

تصميم  اليخت الشبح
ويتيح اليخت الذي يبدو كـ«الشبح«، أعلى درجات اخلصوصية، حيت 
البحر مبا جيعله غري  أنه مت تغطيته باملرايا من اخلارج ليعكس لون 

مرئي ملن يبعدون عنه مسافة 50 مرتًا.

جتهيزات اليخت الشبح
ويضم اليخت »الشبح« جتهيزات غاية يف الفخامة والتطور ، حيث 
أنه مت تزويده بسينما ومسرح باإلضافة إىل مهبط طائرات، كما يزن 

اليخت 4200 طن و يسع 14 شخصًا و29 فردا من الطاقم .
ويرجح أن يصل سعر اليخت »Mirage«  الذي يصل طوله 106 مرت 
ويبحر بسرعة 19 عقدة، إىل 264 مليون دوالر، لينضم إىل قائمة 

أغلى خيوت العامل.
وحتسبًا الختاذ االحتياطات خوفًا من االصطدام باليخوت األخرى باعتبار 
أنه غري مرئي، فقد مت تزويده برادار للسماح لقائد اليخت مبتابعة أي 
حركة حميطة به سواء كانت زوارق صغرية أو خيوت أخرى، للتحكم 

يف حركته باالجتاه  السليم.
وأكدت الشركتان املصممتان لليخت، أنه سيتم االنتهاء من تصنيعه 
خالل ثالث سنوات ونصف تقريبا، ليتيح للمشاهري إمكانية االستمتاع 

بأوقات مذهلة على سطح البحر دون اخرتاق أحد حلريتهم.

»املالبس الداخلية« تؤثر على 
اخلصوبة عند الرجال

 ربع سكان العامل سيكونون بدناء 
عام 2045

اليخت »الشبح ».. خصوصية 
فائقة على سطح البحر
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أوغلو: ال نية لدى...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

أنقرة إىل أن بالده ستقّدم املعلومات الالزمة اىل  الفلسطيين يف 
احملكمة الدولية يف حال قررت فتح حتقيق يف القضية، جمددا مطالبة 

الرياض باإلفصاح عن اجلهة اليت أصدرت األوامر بقتل خاشقجي.
إن  السعودية  العامة  النيابة  عن  السعودية  اإلخبارية  قناة  ونقلت 
املشتبه فيهم يف قتل  الصحايف السعودي املعارض مجال خاشقجي 

أقدموا على فعلتهم بنّية مسبقة.
مستمرة  املتهمني  مع  التحقيقات  فإن  املذكورة  االخبارية  ووفق 
يف  املشرتك  التحقيق  فريق  يقدمها  اليت  املعلومات  أساس  على 

القضية.
من جهتها، نقلت صحيفة »الواشنطن بوست« االمريكية عن مصادر 
تركية مطلعة أن مديرة االستخبارات االمريكية جينا هاسبل استمعت 
إىل التسجيالت الرتكية اخلاصة مبقتل خاشقجي يف قنصلية بالده 
على  الضغوط  من  املزيد  يضع  ما  وهو  السطنبول  زيارتها  خالل 
السعودية مبحاسبة املسؤولني عن مقتل  أجل مطالبة  واشنطن من 

خاشقجي، وفق الصحيفة.
 وقالت وسائل إعالم أمريكية إن مديرة االستخبارات أطلعت الرئيس 
ترامب على اخر تطورات التحقيق املتعلقة بقضية مقتل خاشقجي ، 

يف حني امتنعت االستخبارات عن التعليق على تقرير الصحيفة.
ويف السياق، اتهم الزعماء الدميقراطيون يف الكونغرس األمريكي 

ترامب بالتغاضي عما وصفوه بالعنف.

دي ميستورا يأمل...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

فريشينني، واملوفد الروسي اىل سورية ألكسندر الفرينتييف. وأعلن 
الفروف، عقب االجتماع، عن اقرتاح الستضافة بالده قمة ثالثية حول 
سورية جتمع زعماء روسيا وتركيا وإيران وفق صيغة »آستانة«، من 
دون أن حيدد موعدًا لتلك القمة. واعترب يف تصرحيات، أن »صيغة 
قمة آستانة هي األساس واألكثر موضوعية للمضي قدمًا على كل 

املسارات بهدف تسوية األزمة السورية«.
موسكو.  يف  وأنصاري  وأونال  فريشينني  اجتماع  غداة  ذلك  جاء 
وأكدت اخلارجية الروسية يف بيان أمس االول، اتفاق الدول الثالث 
على »تسريع العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية مبراعاة 
مصاحل مجيع السوريني، بناء على قرار جملس األمن والتنسيق مع 

املوفد الدولي إىل سورية«.
 وأوضحت أن الدول الثالث الضامنة لـ«آستانة« أجرت مشاورات يف 
موسكو يف شأن تطورات األوضاع السورية على األرض يف صورة 
مفصلة، إىل جانب حبث القضايا املتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية 

وإطالق عملها.
وزير  مع  مناقشات يف دمشق  ميستورا جيري  كان دي  بالتزامن، 
اخلارجية السوري وليد املعلم. لكن بدا واضحًا عدم حتقيق الزيارة 
خروقًا يف امللف، إذ متسكت دمشق باهليمنة على اللجنة. وأفاد بيان 
بثته وكالة األنباء السورية )سانا(، بأن املعلم شّدد خالل االجتماع 
على أن »إطالق عمل اللجنة جيب أن يراعي سيادة سورية واستقالهلا 
ووحدتها، وأن الشعب السوري هو صاحب احلق احلصري يف تقرير 

مستقبل بالده«.
 وأضاف أن »الدستور شأن سيادي حبت يقرره الشعب السوري 
بنفسه من دون أي تدخل خارجي يسعى من خالله بعض األطراف 

والدول اىل فرض إرادته«.
إن  العبدة،  أنس  املعارض  السوري  االئتالف  باسم  الناطق  وقال 
اليت  »الشروط  أن  وأوضح  العراقيل«.  يضع  زال  ما  »النظام 
وإفراغها  الدستورية  اللجنة  عمل  إعاقة  إىل  تهدف  النظام  وضعها 
من حمتواها«. وأشار إىل أن »النظام يسعى إىل استثمار لقائه مع 
دي ميستورا يف إطار العالقات العامة كي ال يبدو أنه مستمر يف 

دور املعرقل«.

خادم احلرمني الشريفني...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

– الرتكي املشرتك لكشف احلقائق حول ما تعرض له املواطن السعودي 
مجال خاشقجي )رمحه اهلل(.

وأكد خادم احلرمني يف اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا، 
تصميم اململكة على أن »ينال من تثبت إدانتهم اجلزاء الرادع«.

 – السعودي  التعاون  يؤدي  أن  أملها  ماي عن  أعربت  من جهتها، 
الرتكي يف التحقيقات »لكشف احلقائق بوضوح وشفافية، وأن يأخذ 

القضاء جمراه ملعاقبة من يثبت تورطهم«.
وجرى خالل االتصال استعراض أوجه التعاون بني البلدين وجهود 

تعزيز العالقات يف اجملاالت كافة.

موفد ترامب اىل سورية...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

الشرق املشرق واملبعوث األمريكي اخلاص إىل سوريا جويل رايبرين، 
ترافقه السفرية األمريكية يف بريوت اليزابيث ريتشارد.

الرئيس  مع  الرأي  لتبادل  سعادته  عن  األمريكي  املوفد  واعرب 
احلريري حول الشراكة مع الواليات املتحدة، معتربًا ان سوريا تشّكل 

مصدر قلق كبري للبنان، مؤكدًا على احلل يف سوريا..
ويشارك الرئيس احلريري يف العاشر من الشهر املقبل للمشاركة 

يف مؤمتر حول السالم يف فرنسا، مبشاركة 70 رئيس دولة..
باسيل  جربان  األعمال  تصريف  حكومة  يف  اخلارجية  وزير  وتوقع 
السنوية  الذكرى  قبل  اهلل  شاء  وإن  جدًا،  قريبًا  احلكومة  تشكيل 

الثانية النتخاب رئيس اجلمهورية ميشال عون، وقال امام اجلالية يف 
بولونيا: ال ميكن لالوروبيني ان يطلبوا منا ما ال يقبلونه النفسهم، 

ومهما طال النزوح خربت سوريا وتضرر لبنان.

مشادة على الهواء
وعلى وقع التوتر التفاوضي حول احلقائب، حصلت ليل أمس االول 
الرئاسي  املستشار  بني  عنيفة  مشادة   ،M.T.V حمطة  هواء  على 
الياس بوصعب ووزير اإلعالم ملحم رياشي، حول توزيع احلقائب 
واألداء يف احلكومة وتبادل االتهامات بتعطيل اتفاق معراب واالنقالب 

عليه.
الرئيس عون  انتخاب  على  القوات  موافقة  ان  رياشي  أّكد  فعندما 
حدث غري مسبوق يف تاريخ لبنان، رفض بوصعب حبدة ان يكون 
انتخاب عون ألن »القوات« ايدته، واتهم »معراب« بأنها جلأت إىل 
للرئاسة  السابق سليمان فرجنية  النائب  ينتخب  خيار عون حتى ال 

األوىل.
ولفت الرياشي إىل »اننا مل خنتلف مع رئيس اجلمهورية ميشال عون 
التزام  امنياتي عن  عن نقل معلومات من لقائي به خصوًصا حول 
رئيس » التيار الوطين احلر « وزير اخلارجية يف حكومة تصريف االعمال  
جربان باسيل  مبضمون تغريدته وعلى الّناس معرفة ما حيصل ليكونوا 
على بّينة من األمور وأنا كشفت عن الكالم الذي قلته للرئيس وأنا 
ال أقبل على نفسي ان أنقل كالم رئيس اجلمهورية وألنين أعرف 
ميشال عون أعرف انه ال يلغي أي اجتماع بسبب مقال يف صحيفة 

وحنن كقوات لبنانية ال نقبل ان يقال ان هذا هو السبب«.
وأضاف: »رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري هو من عرض علينا 
وزارة العدل بناء على تواصل بينه وبني رئيس اجلمهورية«، مشريًا 
إىل أنه »ُنقل إلينا ان حديث رئيس حزب »القوات اللبنانية« مسري 
جعجع إىل »لبنان احلر« هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة 

العدل ولكن ال أعتقد ان الرئيس عون يتصّرف بهذا الشكل«.
ولفت الرياشي اىل ان »املناصفة تطّبق يف وظائف الفئة األوىل 
وأما دون ذلك فهي حسب نتائج االمتحانات«، مضيفا:«ألي حزب 
اللبنانيني ويف  ان خيدم كل  الوزير  انتمى وأي حقيبة تسّلم على 
أمام  سواسية  اللبنانيني  كل  بل  طائفيا  أفكر  مل  الوزارية  جتربيت 

القانون«.
وسأل الرياشي:«هل رئيس مجهورية لبنان اليوم حزب اهلل ليقرر 
من يتوىل حقيبة سيادية أم ال؟«، مضيفا: »أطلب من احلريري ان 
يسّمي القوات اللبنانية لوزارة الدفاع او اخلارجية وليمضها رئيس 

اجلمهورية«.
ورد بوصعب »أّننا مل نقل يوًما إّننا ال نريد أن تأخذ »القوات« حقيبة 
سيادية أو حقيبة أساسية«، منّوًها إىل أّن »هناك حقيبتني من أصل 
ثالث حقائب »أساسية« للمسيحيني من حصة » التيار الوطين احلر «، 
وحنن نريدها ولن نتنازل عنها«، مشّدًدا على أّن »رئيس اجلمهورية  
ميشال عون  مؤمتن على  الدستور  وجيب أن يكون لديه وزارة على 

األقل ليتمّكن من احلفاظ على الدستور«.
وكشف أّن »للرئيس عون رؤية للعدل وهو يعترب »إذا كان العدل 
يريد  يكن  مل  »الرئيس  أّن  إىل  مشرًيا  لبنان خبري««،  يكون  خبري 
تكريس وزارة معّينة. هو مؤمتن على الدستور اّلذي أعطاه صالحيات 
للسهر على سري األمور يف الدولة«، موضًحا أّن »هناك 3 مقومات 
ميكنه احلفاظ من خالهلا على الدستور، هي: املال واألمن والقضاء. 
املستقبل«،  لـ«تيار  الداخلية  ووزارة  أمل«  لـ«حركة  املال  وزارة 

والرئيس عون يقول إّن لديه خطة للسري بها يف القضاء«.
عقدة الحقيبة الرابعة

وباستثناء زيارة وزير »املردة« يوسف فنيانوس، فإن أيًا من ممثلي 
»القوات اللبنانية« أو »اللقاء الدميقراطي« مل يزر »بيت الوسط« 
مساًء، أقله يف اإلعالم، خالفًا للتوقعات، بغرض االطالع من الرئيس 
احلريري العائد من الرياض على ما لديه بالنسبة ملعاجلة عقدة احلقيبة 
الرابعة من حصة »القوات«، واليت يبدو انها باتت العقدة الوحيدة 
القوي«  »لبنان  تكتل  عضو  حبسب  احلكومية،  األزمة  من  املتبقية 
النائب آالن عون، إال ان ذلك ال يعين ان اخلطوط مقفلة بني »بيت 
الوسط« ومعراب سعيًا للتفاهم على الصيغة اليت جيري البحث عنها، 
ومبا يرضي »القوات« بعد رفضها احلصول على حقيبة »العمل« بداًل 

من »العدل«.
واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف احلكومة ان ما ميكن التأكيد 
عليه هو ان موضوع حقيبة العدل مل يعد موضع نقاش فهي حسمت 
للرئيس عون، والنقاش مع القوات يتم على اساس احلقيبة البديلة، 

علمًا ان احلريري مل يفاتح اي طرف مبوضوع حقيبة العدل. 
ويف املعلومات ايضا ان جنبالط شدد على االحتفاظ بوزارة الرتبية 
الثالث وفوض  الوزير  ولن يتنازل باكثر من ذلك بعدما ختلى عن 

التسمية للرئيس عون  بالتنسيق مع رئيس احلكومة.
ردات  ترقب  من  بد  ال  انه  اىل  اشارت  نفسها  املصادر  وكانت 
القول  الرئيس املكلف يف الساعات االربع والعشرين مكررة  فعل 
ان  ما ميكن  كل  االطراف  قدمت  بعدما  واضحا  اضحى  املشهد  ان 
تقدمه يف ما خص مطالب »القوات« ويبقى مطلب الوزارة األساسية 

املوازية لوزارة العدل.
وكشفت املصادر انه سبق للقوات ان رفضت عرض وزارة الرتبية 
كما ان الرئيس احلريري عرض وزارة العمل من غري ان يعرف ما 
سيكون عليه املوقف. لكن املؤكد ان حقائب القوات رست على 4 

مع نيابة رئاسة احلكومة وافيد ان احد الوزراء أرمين.
املكلف  احلكومة  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  ان  املصادر  واوضحت 
ان  اىل  ولفتت  احلكومة.  يف  »القوات«  اشراك  يريدون  واجلميع 
بعبدا واردة دائما يف اي حلظة  الرئيس احلريري اىل قصر  زيارة 
معربة عن اعتقادها ان الوضع يف ما خص تشكيل احلكومه ثابت 
ما مل حيصل حترك ما من احلريري بالنسبة اىل مطلب القوات حول 

احلقيبة األساسية.

تبادل حقائب دسمة
وكان الرئيس احلريري، قد استأنف اتصاالته أمس االول، ملعاجلة 
بعد  والتقى  السعودية،  من  صباحًا  عودته  بعد  التشكيل،  عقد 
الظهر يف »بيت الوسط« الوزير فنيانوس الذي زار الحقًا املعاون 
السياسي للرئيس نبيه بّري وزير املال علي حسن خليل، وعرض 

معه آخر مستجدات مسار تشكيل احلكومة.
تيار  »الدمسة« بني  احلقائب  تبادل بعض  املطروح هو  وان  سيما 
اجل  من  االشرتاكي«،  التقدمي  و«احلزب  اهلل«  و«حزب  »املردة« 
إرضاء »القوات« حبقيبة وازنة تعادل حقيبة العدل او الرتبية، فيما 
ترددت معلومات ان هناك عرضا للحزب التقدمي حبقيبة الصناعة 
االن-  حتى   – بها  اليت يتمسك  الرتبية  بدال من  الثقافة  اىل جانب 
تلقى عرضا حبقيبة  انه  رئيس احلزب وليد جنبالط، ومثة من قال 

العمل، املعروضة على »القوات«.
بلورة  بانتظار  املفاوضات  تفاصيل  ويف حني مل يرشح شيء عن 
موقف الرئيس املكلف من مطالب »القوات« وموقف االخرية النهائي 
من املعروض عليها، غادر رئيس »التيار الوطين احلر« الوزير جربان 
باسيل اىل وارسو تلبية لدعوة رمسية من احلكومة البولونية ما يعين 
القصر  مصادر  تقول  فيما  احلريري،  وبني  بينه  لقاء  حصول  عدم 
اجلمهوري ان الرئيس عون ال زال ينتظر مبادرة الرئيس احلريري 

بعرض الصيغة االخرية وان الرئيس عون قدم ما عنده.
الصيغة  ان  لالتصاالت،  متابعة  موثوقة  رمسية  مصادر  وافادت 
االخرية اليت اقرتحها الرئيس احلريري على القوات تفيد عن منحها 
العمل  هي  واحلقائب  دولة،  حقيبة  بال  حقائب  واربع  وزراء  اربعة 
اساسية،  اخرى  حقيبة  او  واالعالم  والثقافة  االجتماعية  والشؤون 
لكن يبدو ان القوات ال زالت تريد حقيبة »وازنة« اكثر من العمل 

والشؤون االجتماعية، بديال لالشغال او العدل.
جانب  اىل  تعترب  العمل  وزارة  ان  اىل  الرمسية  املصادر  وأشارت 
وزارة الشؤون من الوزارات اخلدماتية املهمة واليت ميكن خالهلا خدمة 
مجهور اي طرف سياسي اذا كان التمسك حبقائب معينة هدفه تلبية 
متطلبات الناس اجتماعيا وحياتيا، لذلك استغربت املصادر اصرار 
»القوات« على احدى حقيبيت العدل او االشغال، اليت يقول مسؤولو 
ارضاء  يريدون  يتنازلوا عنها ويتساءلون ملاذا  لن  انهم  »املردة« 

القوات على حسابنا او حساب قوى سياسية اخرى؟.
الحصة الفضفاضة

ويف اعتقاد مصادر واسعة االطالع، قريبة من فريق رئيس اجلمهورية، 
ان خفض مستوى التفاؤل الرئاسي بوالدة حكومية وشيكة مل يأِت 
من عبث، بل تأسيسا على مسار إعتمدته يف الفرتة األخرية بعض 
القوى املعنية وال سيما »القوات«، يف مقاربة الشأن احلكومي، مبا 
حّتم على رئاسة اجلمهورية التعامل مبوضوعية مع املسار احلكومي، 

بدل إختام الرأي العام مبناخات تفاؤلية غالبا ما ثبت عدم صحتها.
وتشري اىل أن مثة إنطباعا عاما بأن القوات تعتمد سياسة القضم 
املزيد حني يتحّقق هلا  تتوانى عن طلب  إذ هي ال  يف مطالباتها، 
ما تطلبه أساسا، مبعنى انه عندما حتققت هلا نيابة رئاسة احلكومة 
إضافة اىل الوزارات الثالث، بادرت اىل املطالبة حبقيبة أساسية على 
مارونيان  أي وزيران  األربعة مبناصفة مذهبية،  يتوّزع وزراؤها  أن 
ومثلهما أرثوذكسيان، األمر الذي أّدى اىل عودة املفاوضات اىل 
كانت  اساسية  حبقيبة  مبطالبتها  »القوات«  ان  إذ  البداية.  نقطة 
والعدل  الطاقة  وزارتي  إحدى  ذلك،  تعلن  مل  لو  حتى  تستهدف، 
اللتني تعودان يف التوزيعة احلكومية تباعا اىل »التيار الوطين احلر« 

ورئيس اجلمهورية.
وحبسب األوساط نفسها، فإن اشرتاط »القوات« وزيرين مارونيني 
وآخرين ارثوذكسيني، يعين انها بذلك تستهدف »التيار« ورئاسة 
اجلمهورية، وإال ما معنى ان تطلب لوحدها ثلث احلصة املارونية، 
مع علمها ان مقعدين مارونيني سيؤوالن حكما اىل حصيت رئيس 
احلكومة )بديال من الوزير السين الذي سيسميه رئيس اجلمهورية( 

وتيار املردة، مبا يبقي وزيرا مارونيا وحيدا للرئيس وآخر للتيار.
وتشري املصادر اىل أّن هذا النمط التفاوضي يعكس رغبة القوات 
يف احلصول على حصة فضفاضة، وزاريا ومن حيث التوزيع املذهيب 
)احلصول على احلصة األقوى(، ربطا بالسباق الرئاسي، وخصوصا 
بعدما صار مسّلما به أّن احلكومة العتيدة جيري اإلعداد هلا لتكون 
ثاني وآخر حكومات العهد الرئاسي، مبا يضعها على متاس مباشر مع 

اإلستحقاق النيابي ومن ثم الرئاسي املقررين يف العام 2022.
ربط التشريع باحلكومة

على ان الشتاؤم الذي تلتزمه أوساط بعبدا، مل جتد صداه يف عني 
التينة، حيث ترأس الرئيس نبيه بّري اجتماعًا هليئة مكتب اجمللس 
كان خمصصًا لبحث جدول األعمال املقرتح للجلسة التشريعية، اليت 
كان يفرتض ان يدعو إليها رئيس اجمللس يف نهاية الشهر احلالي، 
اال ان الرئيس بّري ربط تعيني موعد اجللسة بتطوير الواقع احلكومي 

يف اليومني املقبلني.
ورأت مصادر نيابية، ان الربط الذي اعتمده الرئيس بّري، يعين انه 
ما زال يعّول على حلحلة ما ميكن ان حتصل على صعيد عملية تأليف 
الفاصلة  املهلة  وان  خاصة  املقبلة،  القليلة  األيام  خالل  احلكومة 
الرئيس عون الذي يصادف يوم األربعاء  انتخاب  عن موعد ذكرى 
املقبل، باتت داهمة، حبيث مل يعد امام الرئيس املكلف سوى بضعة 
أيام إلجناز صيغته احلكومية لعرضها على رئيس اجلمهورية، متهيدًا 

إلصدار مراسيم التأليف إذا حازت على موافقة رئاسية جامعة.
للجلسة  موعد  بتعيني  ملزم  بّري  الرئيس  ان  املصادر  وأكدت 
ان  بعد  املقبلني،  الثالثاء  أو  االثنني  التشريعية يف مهلة أقصاها 
بأكثر من 40  النواب، واحلافل  األعمال على  وّزع جدول  يكون قد 

مشروع واقرتاح قانون.
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صـحة وغـذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

»اإليدز«  املناعة  نقص  مرض  لعالج  دواء  اجتاز 
بنجاح أول االختبارات السريرية، حيث ينتج الدواء 

باستخدام مزيج من األجسام مضادة.

جملة  يف  نشرت  اليت  االختبار  نتائج  يف  وجاء 
Nature، أن الدواء جنح يف كبح العدوى يف أجسام 
املتطوعني ملدة أربعة أشهر بعد التخلي عن تناول 

األدوية املضادة للفريوسات االرجتاعية.

احلساسية  معهد  رئيس  فوسي،  أنتوني  ويقول 
 ،)NIAID( واألمراض املعدية يف الواليات املتحدة
إن »عالج اإليدز باستخدام األجسام املضادة مينح 
خطوة  حققنا  لقد  الشفاء.  يف  األمل  املصابني 
مهمة يف اجتاه حتقيق هذا األمل، فقد أظهرنا أن 
اجلمع بني أجسام مضادة حمددة ميكن أن يقمع 

العدوى لفرتة طويلة«.
وقبل 3 أعوام، اكتشف علماء من جامعة روكفلر 
جسما  كاسكي،  مارينا  برئاسة،  نيويورك  يف 
كبح  ميكنه   ،»3BNC117« اعتيادي  غري  مضادا 
املناعة.  نقص  فريوس  من  خمتلفة  أنواع  تكاثر 
ويكمن سر عمل هذا اجلسم املضاد يف أنه يهاجم 
اجلزء الرئيسي للفريوس ويلتصق بـ »ذيل« خاليا 
داخلها.  التوغل  الفريوس يف  ويساعد  املناعة، 
وقد اخترب العلماء »3BNC117« الذي حصلوا عليه 
سنتني،  قبل  باملرض  املصابني  أحد  جسم  من 
العدوى  استخدامه يف كبح  باإلمكان  أن  واتضح 

لفرتة طويلة.

إىل  وفريقها  كاسكي  النتائج  هذه  ودفعت 
استخدام »3BNC117« مع جسم مضاد آخر واسع 
الطيف »10-1074«، يستخدم للحصول على مناعة 

ضد فريوس نقص املناعة.

وقد اخترب الفريق هذه الفكرة على جمموعة قرود 
هذه  اختبار  تقرر  حبيث  إجيابية،  النتائج  وكانت 
املزيج من األجسام املضادة على املتطوعني من 
البشر. وفعال اخترب على مثانية متطوعني أصيبوا 
باملرض قبل مخس سنوات، ويتناولون باستمرار 
العقاقري املضادة للفريوسات، حيث وافقوا على 
التخلي مؤقتا عن تناول هذه العقاقري واالكتفاء 

مبزيج األجسام املضادة.

على  الوقت  نفس  يف  املزيج  هذا  اخترب  كما 
جمموعة من 7 أشخاص أصيبوا قبل فرتة باملرض 
إن  كاسكي،  وتقول  العالج.  بأخذ  يباشروا  ومل 

املواد  بعض  تناول  أن  من  التغذية  خرباء  حذر 
الغذائية  قيمتها  يفقدها  بعضها  مع  الغذائية 

وخصائصها الصحية.
ويقول اخلرباء، على سبيل املثال، إن تناول اجلنب 
واللحم معا خيلق مشكالت يف عملية اهلضم، حيث 
أن هضم وامتصاص كل منهما حيتاج إىل إنزميات 
املادة  هضم  دون  حتول  بدورها  وهذه  خاصة، 
الثانية. كما ال حيبذ اجلمع بني السمك والبيض 

لنفس السبب.
ويضيف اخلرباء أن تناول الشاي واملعجنات معا 
مواد  على  حيتوي  الشاي  ألن  خاطئ،  تصرف 
دباغية متنع هضم املعجنات، لذلك يفضل تناول 

املعجنات مع القهوة.
كما ال ينصح خرباء التغذية الصحية بتناول فاكهة 
الكيوي مع الزبادي. وللوهلة األوىل، يبدو اجلمع 
الواقع  يف  ولكنه  وصحيا،  مفيدا  املادتني  بني 
قد يضر بالصحة، ألن الكيوي حتتوي على إنزيم 
يساعد يف حتلل بروتني احلليب، وهذا قد يسبب 

اضطرابات يف اجلهاز اهلضمي.
وهناك من حيب اجلمع بني املشروبات الكحولية 
واحللويات. ولكن جيب أن يعلم هؤالء أن تناول 
تأثري ضار  له  الكعك،  أو  الشوكوالتة  مع  النبيذ 
السبب يف  ويعود  اهلضم.  وبعملية  بالبنكرياس 
ارتفاع  تسببان  واحللويات  الكحول  أن  إىل  هذا 

مستوى السكر يف الدم فورا وبصورة حادة.

مرة  اجلنس  ممارسة  أن  بريطانيون  علماء  وجد 
على  تساعد  األسبوع،  يف  األقل  على  واحدة 
من  أصغر  يبدو  اإلنسان  وجتعل  الصحة  حتسني 

سنه بـ 15 عاما.
ونشرت صحيفة ذا صن أن الباحثني وضحوا يف 
حبثهم »أن على اإلنسان االعتناء بالنفس والتمتع 
بأفضل األمور يف احلياة ومنها ممارسة اجلنس، 
أجريت  دراسة  حبسب  العمر«،  عن  النظر  بغض 

.»Neo G« بتكليف من شركة
وأظهر املسح والفحص الصحي آلالف الربيطانيني، 
أن األشخاص الذين يتمتعون حبياة جنسية نشطة 
الشيخوخة  عمليات  لديهم  تتباطأ  ومنتظمة، 
بأنهم  هؤالء  من  الكثريون  ويشعر  اجلسدية. 

يبدون أصغر من عمرهم بـ 15 عاما.
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دواء لعالج »اإليدز« ينجح يف أول 
اختباراته السريرية

12 متطوعا من جمموع 15 قاوموا بنجاح فريوس 
نقص املناعة خالل 20 أسبوعا، أما الثالثة اآلخرين 
اكتشاف  بعد  التقليدي  العالج  إىل  أعيدوا  فقد 
األجسام  مزيج  يقاوم  دمهم  يف  الفريوس  أن 

املضادة.
واستنادا إىل هذه النتائج، تنوي مارينا كاسكي 
وفريقها إجراء اختبار هذا املزيج ملدة 40 أسبوعا 

على جمموعة متطوعني أكرب عددا.

هل جيدد اجلنس الشباب؟

األطعمة  تناول  أن  إىل  هامة  دراسة  خلصت 
احلرارية  السعرات  ذات  املواد  وجتنب  الصحية 

العالية يقلل من خطر اإلصابة بالسرطان.

الغين بامللح  الغذاء  أن  البحثية  التقارير  وذكرت 
معدالت  ارتفاع  إىل  أدى  والدهون،  والسكر 
بأولئك  بالسرطان بنسبة 11%، مقارنة  اإلصابة 
لدراسة  وفقا  صحية،  وجبات  يتناولون  الذين 

مشلت حوالي نصف مليون بالغ.

يف  الرائد  الغذاء  نظام  الدراسة  واستخدمت 
من  جيعل  الذي  املروري«،  »الضوء  بريطانيا 
كانت  إذا  ما  معرفة  املستهلكني  على  السهل 

األطعمة صحية أم ال.

الكعك  الصحية،  غري  األطعمة  أنواع  ومشلت 
وكاتشب  والالزانيا  واحللويات  والبسكويت 

الطماطم واللحوم احلمراء واجلاهزة.

تناولوا  الذين  األشخاص  أن  النتائج  ووجدت 
الطعام الصحي، كانت لديهم فرصة أقل لإلصابة 
تناولوا  الذين  أولئك  أن  حني  يف  بالسرطان، 
الغذاء عالي الدهون والسكر وامللح، لديهم »خطر 

أعلى لإلصابة باملرض القاتل«.

الباحثون أن معدالت اإلصابة بسرطان  كما وجد 
القولون واجلهاز اهلضمي العلوي واملعدة، كانت 
لإلصابة  عرضة  أكثر  الرجال  ويعد  نسبيا.  أعلى 
بسرطان الرئة، يف حني كانت النساء أكثر عرضة 

لإلصابة بسرطان الثدي والكبد.

املعهد  من  ديساساو،  ميالني  الباحثة  وقالت 
والصحية  الطبية  لألحباث  الفرنسي  الوطين 
)INSERM(، إن النتائج أظهرت أن نظام »الضوء 
املروري« كان »ذا صلة« بالصحة العامة ملساعدة 
املستهلكني على اختاذ خيارات غذائية أكثر صحة 

ملنع السرطان وغريه من األمراض.

وحلل الباحثون اخليارات الغذائية اليت مت اإلبالغ 
عنها ذاتيا، واليت تضم 471 ألفا و496 شخصا 
بالغا، مبا يف ذلك أكثر من 74 ألفا من اململكة 

املتحدة يف أكسفورد وكامربيدج.

كامربيدج،  يف  املشاركني  إن  الباحثون  وقال 
عرضة  أكثر  كانوا  وأملانيا،  فرنسا  يف  وكذلك 
أن  حني  يف  الطعام.  من  سيئة  خيارات  الختاذ 
أولئك الذين كانوا يف أكسفورد، والذين ضموا 
أعدادا أكرب من النباتيني، باإلضافة إىل األشخاص 

وإسبانيا  وإيطاليا  اليونان  يف  يعيشون  الذين 
والنرويج، كانوا أكثر اهتماما بالصحة.

 PLOS جملة  يف  املنشورة  الدراسة  وأوضحت 
الكبرية  األوروبية  أنه يف هذه اجملموعة  الطبية، 
متعددة اجلنسيات، أدى استهالك منتجات غذائية 
ذات جودة غذائية أقل، إىل زيادة خطر اإلصابة 

بالسرطان بشكل عام.

دراسة تكشف عالقة نوع الطعام خبطر اإلصابة بالسرطان!

جتنب اجلمع بني هذه املواد 
الغذائية عند األكل!
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صـحة وغـذاء

ميكن للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن التخلص من 5 ستون 
)وحدة لقياس كتلة اجلسم( أو أكثر يف 6 أشهر، بفضل عملية 

رائدة تنطوي على تقليص حجم املعدة بالغرز عدمية الندبات.

وبعد إجراء العملية، تصبح املعدة أصغر مبقدار الثلثني إىل ¾، 
حيث يشعر املرضى بالشبع بسرعة وتقل شهيتهم. ويتم حتذير 
الطعام، ستتحطم  تناول  اإلفراط يف  حالة  أنه يف  املرضى من 

الغرز الرقيقة وستعود املعدة إىل حجمها األصلي.

مبمارسة  املريض  قيام  على  جزئيا  يعتمد  العملية  جناح  وألن 
السيطرة النفسية على الرغبة يف تناول الطعام، فقد تكون أكثر 

جناحا من الطرق األخرى على املدى الطويل، وفقا للجراحني.

الذين خيضعون هلذا  املرضى  غالبية  أن  إىل  الدراسات  وتشري 
اإلجراء، يفقدون ما ال يقل عن 60% من وزنهم الزائد، أي ما 

يعادل 3 ستون يف املتوسط )1 ستون= 6.35 كغم(.

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف 10% من حاالت استئصال املعدة، 
الضرورية  اهلضمية  الكيميائية  املواد  إنتاج  عن  املعدة  تتوقف 
فقر  إىل  األمر  هذا  يؤدي  أن  وميكن   .B12 فيتامني  الستيعاب 
التنفس وجمموعة من  التعب الشديد وضيق  الذي يسبب  الدم 

املشاكل األخرى.

ويف العملية اجلديدة، املعروفة باسم جراحة جتميل املعدة باملنظار 
هذه  يتم جتنب  لذلك  إزالتها،  أو  املعدة  قطع  يتم  ال   ،)ESG(
املضاعفات. وبدال من ذلك، يتم استخدام الغرز لتقليص جزء 

من جدار املعدة.

وأثناء العملية اليت تستغرق ساعة واحدة وتتم حتت تأثري التخدير 
مرنة  أنابيب  على  وأدوات  كامريا  بإدخال  اجلراح  يقوم  العام، 
طويلة عرب الفم إىل املعدة. ويتم استخدام األجهزة امليكانيكية 
لشدها  فيها  الغرز  ووضع  املعدة  جدار  من  بأجزاء  لاللتصاق 
وتقليل مساحة منطقة املعدة. وُصممت الغرز من مادة غري قابلة 

لالمتصاص ومقاومة حلمض املعدة.

لدى  فعالة  غري   ESG تعترب  الوزن،  فقدان  جراحات  ومثل مجيع 
العملية  تتوفر  احلاضر،  الوقت  املرضى. ويف  حوالي 20% من 

بشكل خاص بتكلفة تبلغ حوالي 10 آالف جنيه إسرتليين.

أدوية  أو  يومي  أساس  على  غذائية  مكمالت  منا  العديد  يتناول 
موصوفة لعالج حاالت مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وكذلك 

عالجات ال تستلزم وصفة طبية مثل مسكنات األمل.
أن  وبينما تساعد املكمالت على تعزيز صحتك بطرق عديدة، ميكن 

يكون خلطها مع األدوية املوصوفة، أو العكس، أمرا خطريا.
وحذر باحثون يف جامعة Hertfordshire من أن مزج بعض العالجات 
العشبية مع األدوية املوصوفة، ميكن أن يزيد من خطر النزيف، أو 

يرفع مستويات السكر يف الدم، أو يوقف عمل األدوية بفعالية.
ويف حني أن العديد من التفاعالت نظرية، بناء على أدلة حمدودة، أو 
حتدث فقط عند تناول جرعات عالية، فمن املهم التحقق بشكل جيد 

من خماطر عملية املزج.
على  جيب  اليت  واألدوية،  األقراص  تناول  قواعد  أهم  يلي  وفيما 

اجلميع معرفتها:
– التحقق املزدوج

الربيطانية،  األعشاب  طب  مجعية  رئيس  إيزيردج،  كريس  ينصح 
بالقول: »كما هو احلال مع مجيع األدوية، جيب على املرضى التماس 
أدوية  يتناولون  كانوا  حال  يف  الصحية،  الرعاية  أخصائي  مشورة 

أخرى«.
السكري، فأنت حباجة  إذا كنت مصابا مبرض  املثال،  وعلى سبيل 
أيضا إىل التحقق مما إذا كان املكمل الغذائي سيؤثر على التحكم 

يف الغلوكوز أم ال.
الصحية  الرعاية  املتخصصني يف  من  العديد  يشعر  لألسف،  ولكن 

بعدم القدرة على تقديم املشورة بشأن التفاعالت.
– التأكد من التفاعالت الضارة املمكنة

ميكن القول إن التفاعالت األكثر احتمالية تنجم عن استخدام مضادات 
لعالج  املوصوفة  واألدوية  االكتئاب  ومضادات  واملهدئات  التخثر، 

مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم والصرع.
الكبد، حيث تقوم األنزميات بتحطيم  وتؤثر هذه األدوية على نظام 

العديد من األدوية يف اجلسم.
وهناك تفاعل حمتمل مهم ناجم عن تناول حبوب منع احلمل مع نبات 
»سانت جون ورت«، الذي يزيد من إنتاج أنزميات الكبد ما يزيد من 

خطر احلمل غري املخطط له.
– كيفية تناول املكمالت األكثر شعبية

ال جيب استخدام املكمالت يف حال كنت تتناول أي أدوية موصوفة 
دون التحقق أوال من التفاعالت.

– معرفة متى يكون املزج جيدا وذا آثار مفيدة
بينما جيب عليك توخي احلذر من التفاعالت املتوقعة بني املكمالت 
آثار األدوية يف  الغذائية تعزز من  واألدوية، فإن بعض املكمالت 

الواقع.
األمل،  مسكنات  تأثريات   C الفيتامني  يعزز  املثال،  سبيل  وعلى 
من  جرعات  توزيع  على  يساعد  كما  واألسربين،  الباراسيتامول  مثل 
بشكل  أقل  مسكنات  إىل  حتتاج  حبيث  منفصل،  بشكل  املسكنات 

عام.
وأظهرت دراسة ُنشرت يف اجمللة الكندية للتخدير، شارك فيها 80 
شخصا، أن املرضى الذين يتناولون 2 غرام من فيتامني C قبل إجراء 
عملية املرارة، استخدموا كمية أقل بكثري من املورفني خالل فرتة ما 

بعد اجلراحة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميا قبل اجلراحة.
وجتدر اإلشارة إىل أن االستخدام طويل املدى للمضادات احليوية، 
K يف  فيتامني  على  املعتمدة  التخثر  عوامل  إنتاج  يوقف  أن  ميكن 
من  املزيد  تناول  فإن  لذا  املعززة.  البكترييا  قتل  وكذلك  الكبد، 
األطعمة الغنية بالفيتامني K، وتناول مكمالت الفيتامينات املتعددة، 

يعد فكرة جيدة للغاية.
– مراعاة تناول األدوية واملكمالت مع املاء أو عصري الربتقال

يتم امتصاص احلديد بشكل أفضل من قبل اجلسم عند تناوله مع 
عصري الربتقال الغين بفيتامني С، والذي يزيد من االمتصاص.

املركبات  ألن  الشاي،  أو  القهوة  مع  األدوية  تناول  بعدم  وُينصح 
املوجودة يف هذه املشروبات ميكن أن تتداخل مع امتصاص بعض 
املعادن، كما ميكن حلرارتها العالية أن تدمر الكائنات احلية الدقيقة، 

أي البكترييا اجليدة، ما جيعل املكمل عديم الفائدة.
»غريب  األدوية مع عصري  أو  الغذائية  املكمالت  بتناول  ُينصح  وال 
فروت«، الحتوائه على مركبات ميكن أن تؤثر على الطريقة اليت يتم 

بها امتصاص بعض األدوية يف اجلسم.

 2018 األول  تـشرين   27 Saturday 27 October 2018الـسبت 

غذائية  مواد  يف  املوجودة   36 الـ  املغذيات  عن  علماء  كشف 
شائعة، واليت ميكن أن »تضيف بضع سنوات إىل حياة كل فرد 

منا«.
ويقول الدكتور بروس أميس، من معهد حبوث Oakland مبستشفى 
األطفال، إن تناول الكثري من الفيتامينات واملعادن مينع املرض 
وخطر املوت املبكر. ومع ذلك، يوضح أن معظم الناس يعانون 

من نقص يف العديد من العناصر الغذائية.
واستطرد أميس موضحا: »النظام الغذائي مهم جدا لصحتنا على 
املدى الطويل، لذا جيب أكل اخلضار وتناول الفاكهة والتخلي 

عن املشروبات الغازية السكرية والكربوهيدرات«.
جملة  يف  ُنشرت  اليت  الرئيسية،  املغذيات  قائمة  وتشمل 
فيتامني   :Proceedings of the National Academy of Sciences
باإلضافة   ،Eو  C وفيتامني   Biotinو  B12و  B6و  B2و  B1و  A
والكالسيوم   B5 وفيتامني   Niacinو  Folic acidو  Choline إىل 
واحلديد،   Iodineو  Copperو  Cobaltو  Chromiumو والكلوريد 
و والصوديوم  والبوتاسيوم  والفوسفور   Molybdenum وكذلك 
Sulfur والزنك وفيتامني K والسيلينيوم وفيتامني D وأمحاض 
و  Ergothioneineو  Taurineو  Cholineو واملغنيسيوم   3 أوميغا 

.Carotenoidsو Queuineو Pyrroloquinoline Quinone
الواليات  الناس يف  إن حوالي 70% من  أميس  الدكتور  وقال 
املتحدة يعانون من نقص يف فيتامني D الضروري لصحة العظام 
والقلب والدماغ، وأن ما يصل إىل 60% يفتقرون إىل فيتامني 

E، الذي حيمي من تلف اجللد والعني.
وتوصل أميس إىل النتيجة األخرية من خالل تقييم األحباث اليت 
أحناء  مجيع  من  آخرين  علماء  إىل  باإلضافة  زمالئه،  مع  أجراها 

العامل.

وتستند الدراسة إىل النظرية القائلة إنه عندما يفتقر الشخص 
لبعض الفيتامينات واملعادن، يستخدم اجلسم العناصر املغذية 

الالزمة لضمان بقائه.
العيش  على  مساعدتهم  املغذيات يف  استثمار  من  بدال  وهذا   

لفرتة أطول أو الوقاية من املرض.

إىل   K فيتامني  نقص  يؤدي  أن  ميكن  املثال،  سبيل  وعلى 
استهالك الشخص للفيتامني املرتاكم يف جسده، لضمان جتلط 

الدم بشكل صحيح، بدال من استثماره يف جمال صحة القلب.

إقرأ املزيد
السبانخ مادة غذائية مفيدة للجسم9 فوائد تكشف أهمية السبانخ 

جلسم اإلنسان
يعرض  ال  قد  العمر«  إطالة  »فيتامينات  نقص  أن  حني  ويف 
يسبب ضررا  أن  ميكن  أنه  إال  املباشر،  املوت  ما خلطر  شخصا 

تدرجييا يصبح واضحا يف احلياة الحقا.

وعلى الرغم من أن عوامل حمددة من النظام الغذائي ميكن أن 
تسبب املرض، مثل العدوى وعلم الوراثة، فإن األكل اجليد يقوي 

جهاز املناعة، لذلك ميكن مكافحة البكترييا املسببة لألمراض.

وتشري األحباث السابقة إىل إمكانية الوقاية من أكثر من 50 حالة 
وراثية عن طريق تناول مكمالت غذائية عالية اجلرعة.

املغذيات  نقص  عن  النامجة  األضرار  بعض  وبينما ميكن عكس 
مبجرد أخذ الفيتامينات واملعادن بكميات كافية، ميكن أن يكون 

تلف احلمض النووي دائما.

ويقول أميس إنه ميكن لالحتاد األوروبي أن يوفر 4 مليارات يورو 
)3.5 مليار جنيه إسرتليين( من خالل احلماية من هشاشة العظام، 

لو أن الناس تناولوا فيتامني D ومكمالت الكالسيوم.

الكشف عن قائمة 
الفيتامينات املطيلة للعمر!

قواعد يف تناول األدوية جيب 
على اجلميع معرفتها!

بالواليات  ماديسون  يف  ويسكنسون  جامعة  من  علماء  اكتشف 
املتحدة، أن لقشور التفاح خاصية »قتل« اخلاليا السرطانية.

ويقول العلماء إن »مضادات األكسدة يف قشور التفاح ميكنها 
إبطاء منو اخلاليا السرطانية يف الربوستاتا، وهي مفيدة أيضا يف 

مكافحة سرطان الثدي«.

السرطانية  السريرية مع اخلاليا  التجارب  العلماء خالل  واكتشف 
وقشور التفاح أنه اتصال اخلاليا مبستخلص قشور التفاح، يؤدي 
إىل إبطاء منو هذه اخلاليا ويقلص عمرها. كما أظهرت الدراسة أن 
تعرض اخلاليا السرطانية ملستخلص قشور التفاح، يزيد فيها من 

بروتني »مربني« القادر على كبح نشاط اخلاليا السرطانية.

كما يشري اخلرباء إىل أن هذه ليست اخلاصية العالجية الوحيدة 
لقشور التفاح، ألنها كما عصري التفاح حتتوي على مواد مقوية 

للقلب واألوعية الدموية.

الكشف عن خطة ثورية 
جديدة إلنقاص الوزن!

قشور التفاح قادرة على 
حماربة أخطر أمراض العصر
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MALCOLM Turnbull has 
arrived back in Australia 
on monday. Meanwhile, 
the party he used to lead is 
viciously turning on itself. 
AS THE Liberal Party’s 
hopes o a dramatic come-
back win in Wentworth 
fade, it is turning on itself.
The conservative side of 
politics is split between 
those who blame former 
prime minister Malcolm 
Turnbull for the defeat and 
those who say it’s the Lib-
eral Party’s own fault for 
knifing him.
Mr Turnbull arrived back in 
Australia this morning.
The former prime minis-
ter’s critics have seized on 
his conspicuous silence in 
the lead-up to Saturday’s 
by-election. He said noth-
ing in support of Liberal 
candidate Dave Sharma, 
save for a single tweet 
when Mr Sharma first won 
preselection back in Sep-
tember.
Mr Turnbull rebuffed pleas 
to intervene from senior 
figures inside the gov-
ernment, including Scott 
Morrison. The Australian 
reports Mr Sharma called 
Mr Turnbull himself on 
Thursday night in a des-
perate last-ditch attempt to 
secure a public endorse-
ment.
His final cry for help was 
rejected.
“I was in touch with him 
regularly throughout the 
campaign and look, what-
ever he was willing to 
provide was helpful,” Mr 
Sharma told Sky News last 
night.
“Whatever more he would 

have been willing to pro-
vide would have been even 
more helpful, no doubt.”
Mr Turnbull held Went-
worth with a massive mar-
gin of 17.7 per cent before 
he quit parliament after 
losing the Liberal leader-
ship.
The current vote count has 
independent candidate 
Kerryn Phelps leading Mr 
Sharma by 1616 ballots.
Thousands of postal votes 
will arrive before the final 
deadline on November 2, 
and the Liberals are cur-
rently winning them at a 
rate of about 64 per cent, 
so that margin is likely 
to narrow — but not by 
enough to change the re-
sult.
Some of the criticism of Mr 
Turnbull, like the carefully 
chosen words of Mr Morri-
son yesterday, is subtle.
“I will be honest about it. 
Those approaches were 
made. They were even 
made by Dave himself,” 
he said of the pleas to Mr 
Turnbull.
“But what impact they 
would have had, ultimate-
ly, is for others to judge.”
Former Nationals leader 
Barnaby Joyce was far 
more blunt, saying Mr 
Turnbull had resigned from 
parliament and caused the 
by-election “because he 
was sulking”.
“I could have done the 
same thing myself, shat 
on the place and left but I 
didn’t,” Mr Joyce said.
He said it would have tak-
en very little effort from 
Mr Turnbull to potentially 
swing the result.
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Liberals play blame game over Wentworth loss

“That’s all he had to say: 
‘Please vote for Dave 
Sharma.’ Five words. He 
owned an IT company. I 
think he could have man-
aged that.”
But for everyone blaming 
Mr Turnbull, there is some-
body sticking up for him.
“Once you hand voters 
a baseball bat, you can 
hardly be surprised if they 
use it,” Veterans’ Affairs 
Minister Darren Chester 
told ABC News Breakfast 
this morning.
“They sent us a very strong 
message. It’s a pretty sim-
ple message. They didn’t 
like what we did here in 
Canberra.”
The panellists on Insiders 
yesterday said the former 
prime minister’s critics 
were trying to have it both 
ways.
“He didn’t campaign be-
cause they said, ‘Yes, we 
dumped you as leader 
because we thought you 
were a bad campaigner — 
but you should have cam-
paigned in Wentworth,’” 
said Peter van Onselen.
“As far as the hard right of 
the Liberal Party are con-
cerned, Malcolm Turnbull 
could walk on water across 
Sydney Harbour and they 
would have accused him 
of not paying the toll.”
“Imagine if he had ridden 
in on the white horse and 
had dared to say some-
thing about the week of 
madness. In fact, my un-
derstanding is they tried 
to get him to write a let-
ter, but they wouldn’t let 
him. He said, ‘I would have 
to address the issue that 

brought us to this,’ and 
it was not negotiable, so 
it didn’t happen,” added 
ABC radio host Fran Kelly.
They pointed out that Dr 
Phelps was a “particularly 
strong independent” in 
Wentworth, given she was 
a well-known local, and 
said that was the biggest 
factor in her victory.
The final result in Went-
worth could technically 
remain in doubt for days 
as we wait for more postal 
votes to come in.
“This is something I can’t 
control, it’s in the hands 
of the voters,” Mr Sharma 
told Sky. “I’m behind Ker-
ryn and it will be hard to 
make that up.”
Mr Morrison rejected calls 
for an early election yester-
day, despite the likelihood 
of his Coalition govern-
ment losing its majority.
“We have been at 75 
(seats), not 76, since the 
former prime minister re-
signed,” Morrison told re-
porters. “In that time we 
had been able to legislate, 
run the Parliament and we 
haven’t lost a single vote.”
Losing Wentworth — for 
the first time in its 117-
year history — would give 
the government only 75 
of the 150 seats in the 
House of Representatives, 
with one of its seats being 
held by the speaker. Labor 
has 69 seats, while inde-
pendents or minor parties 
hold six.
That means the govern-
ment would need to gain 
support from the cross-
bench for its legislation.
It also reopens the ques-

tions about Peter Dutton’s 
eligibility to sit in parlia-
ment. Previous attempts 
to refer Mr Dutton to the 
High Court have failed by 
just one vote.
Mr Morrison admitted the 
by-election showed voters 
were furious about Turn-
bull being dumped.
“Yesterday Liberal voters 
expressed their anger at 
the parliamentary Liberal 
Party. There is no doubt 
about that. And we copped 
that fairly on the chin,” Mr 
Morrison said.
“The event of two months 
ago angered and outraged 
many Liberals and particu-
larly those in the seat of 
Wentworth. That’s on us, 
the parliamentary Liberal 
Party. That’s not on Dave 
Sharma.”
Meanwhile, Labor’s Man-
ager of Opposition Busi-
ness Tony Burke said Mr 
Morrison should call an 
election before the next 
one is due in May, given 
his argument before the 
by-election that a victory 
for Dr Phelps would desta-
bilise the parliament.
Dr Phelps said she did not 
support an early election.
“All governments should 
go full term unless there 
are exceptional circum-
stances, and the next elec-
tion is due in May next year 
and that’s time enough,” 
she told reporters.
Crossbenchers Bob Katter 
and Rebekha Sharkie said 
they would also prefer to 
see the government run its 
full term. Independent An-
drew Wilkie said he would 
not guarantee confidence, 

while fellow crossbencher 
Cathy McGowan is yet to 
comment.
Greens MP Adam Bandt 
said an election should be 
called and “the sooner we 
turf out this rotten govern-
ment, the better”.
Moderate Liberals have 
called on Mr Morrison to 
take more action on issues 
such as climate change af-
ter the upset in Wentworth. 
But conservatives say the 
seat does not reflect the 
rest of Australia and is not 
a prediction of what will 
happen at the next federal 
election.
“It’s dangerous to see 
Wentworth as a genera-
lised or uniform Coalition 
seat. It’s quite an extraor-
dinary seat,” Peta Credlin 
told Sky News.
“It had a high personal fol-
lowing there for Malcolm 
Turnbull. In fact when 
Kevin Rudd was elected in 
2007, everybody else went 
backwards — remember, 
the then-prime minister 
John Howard lost his seat 
— while Malcolm Turnbull 
had an uptick in his vote.”
She said the issues that 
had helped Dr Phelps win, 
such as the ABC and the 
treatment of refugees on 
Nauru, would not neces-
sarily resonate elsewhere.
“I think in the seats that 
change government, those 
true marginals, Scott Mor-
rison would run better than 
Malcolm Turnbull. But this 
is a big hit for them. It’s ab-
solutely a big hit.”
Ms Credlin said Mr Morri-
son’s job would now be in-
finitely harder and his gov-
ernment would struggle to 
seem legitimate.
“Every MP on the govern-
ment’s side now, and on 
the crossbench, becomes 
a kingmaker. Everyone has 
the right now to walk into 
the Prime Minister’s office 
and demand this and de-
mand this for their seat as 
a blood price,” she said.
“The government is al-
most seen as in exile, and 
the opposition gets a lot 
more currency out there in 
the community.
“The government has got 
to be careful from hereon 
in that they are not seen as 
illegitimate.”

Independent candidate Dr Kerryn Phelps as claimed victory in Malcolm Turnbull’s old 
seat of Wentworth. Picture: Monique Harmer)Source:News Corp Australia

Mr Morrison said voters were clearly angry with the Liberal Party, but said he was not plan-
ning to call an early election. Picture: John AppleyardSource:News Corp Australia
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IN her first appearance 
since the by-election, Ker-
ryn Phelps has faced a 
grilling on the elephant in 
the room, Malcolm Turn-
bull. 
Dr Phelps, who rode a his-
toric swing against the Lib-
erals, refused to answer 
host Tony Jones’ question 
that had Malcolm Turnbull 
expressed his direct sup-
port for Liberal candidate 
Dave Sharma, he would 
have beaten her.
“Look, I don’t want to get 
too deeply into the analyt-
ics,” Dr Phelps said. “I’ve 
been focusing on the is-
sues that are important to 
the people in Wentworth 
and to the people of Aus-
tralia. “We’ve got a bright 
future ahead of us as Aus-
tralians, if we get this right. 
And there were issues of 
such monumental impor-
tance to our future, like 
action on climate change, 
the treatment of asylum 
seekers, the future of the 
ABC, a national integrity 
commission. These are the 
issues that people wanted 
to talk about.”
But Jones pressed Phelps 
again for a comment: 
“We’re going to talk about 
them. Do you think it would 

have made a difference if 
Turnbull had supported 
Sharma?”
With just 1600 votes now 
separating Dr Phelps from 
rival Mr Sharma, the lead-
ing candidate responded: 
“I don’t know. I can’t re-
ally say. I mean, there was 
a lot of anger about the 
way Malcolm Turnbull was 
treated.”
“He was a popular local 
member. A lot of people 
were disturbed about the 
way he was removed and 
that was certainly a big 
factor. Whether he had 
come back in and said all 
is forgiven and everything 
is fine, I think that’s just 
fantasy.”
Members of the Liberals - 
who continue to face a hu-
miliating defeat - have crit-
icised Mr Turnbull’s lack 
of involvement in helping 
him win the seat that he 
held for 14 years.
NSW’s Liberal Party presi-
dent Philip Ruddock, who 
was also on the panel, 
said he does not have a 
judgment on whether Mr 
Turnbull would or would 
not have been able to in-
fluence the matter.
“My view is he has to 
make his own judgment as 

Kerryn Phelps dodges repeated question over 
historic Wentworth swing
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to what he thinks was ap-
propriate in all the circum-
stances. The only com-
ment I would make is that 
I think we do in Australia 
treat former PMs appall-
ingly.”
Political commentator Pe-
ter van Onselen said he 
doesn’t blame the ousted 
prime minister for not en-
gaging “after the way he 
was treated”.
Phelps said there has been 
a lot of anger and frustra-
tion among residents of 
Wentworth with the direc-
tion the Liberal Party has 
been taking.
“They wanted more so-
cially progressive policies 
and they weren’t hearing 
that from the Federal Lib-
eral Party,” she said.
“All they were hearing 
about was the factional in-
fighting within the Liberal 
Party and self-interest and 
not about the interest of 
the Australian people.”
On the back of referring 
to the current political cli-
mate as “confused” and 
in “utter chaos” Dr Phelps 
said it’s very important 
“we do have a stabilising 
effect of the crossbench-
ers, who are able to look 
at legislation and modify it 
where necessary, to reject 
bad legislation, to negoti-
ate with government for 
better outcomes for the 
Australian people.”
When asked about the 
smearing and “disgust-
ing” email falsely claim-
ing she has HIV, Dr Phelps 
told Jones it has reported 
to the Australian Electoral 
Commission and to the 
Australian Federal Police.

“I did it because I don’t 
want this to be a feature 
of any future campaigns. 
The other thing I wanted 
to achieve was to take this 
and say ‘it is a long road 
that we still have to go to 
destigmatise HIV’.”
“For someone to think it’s 
a slur, for someone to think 
it’s an insult to say some-
body has been diagnosed 
with this infection, HIV, 
tells me that even though 
we’ve come so far, we still 
have a long way to go.”
When questioned on one 
of her main priorities, off-
shore detention, Dr Phelps 
said it is time to bring it to 
an end.
“It’s cruel and unusual 
punishment. I don’t think 
it sits well with the Aus-
tralian consciousness,” 
she told Jones. “And I 
think that it is time that it 
is brought to an end.”
“I think we also need to 
look at the options that are 
on the table for resettle-
ment options and the New 
Zealand option is a very 
good interim measure at 
least.”
The government is refus-
ing to accept New Zealand 
to resettle asylum seek-
ers without legislation, 
currently in the Senate, 
that would stop them ever 
coming to Australia.
While the swing against 
the Liberals undoubtedly 
reflected widespread an-
ger about the treatment of 
Turnbull, Dr Phelps said 
the party’s stance on fail-
ing to take real action on 
climate change also played 
a huge role.
“There was absolutely 
no question that climate 
change action was a major 
issue at the Wentworth by-
election,” she said.
“It was something almost 
everybody was talking 
about. You couldn’t miss 
the presence of climate 
change activists in the 
area.
“What we need to do is 
accept the science on 
climate change. Climate 
change is real and I’m sci-
ence trained and I’ve been 
satisfied by the evidence 
for a very long time.”

IN HER her first appearance since the Wentworth by-election, inde-
pendent candidate Dr Kerryn Phelps strongly backed her policies 
and also dodged a repeated question on ABC’s Q&A.

Climate Change and Nauru created heated debate among panellists including (L) Senior Labor front bencher 
Anthony Albanese, columnist Anne Summers, NSW’s Liberal Party president Philip Ruddock and Political 
commentator Peter van Onselen.Source:Supplied

Activists and politicians are 
among those weighing in on 
the significance of the prime 
minister’s national apology 
to thousands of child sexual 
abuse victims.

WHAT THEY SAID BEFORE 
THE APOLOGY:
“The apology being delivered 
today to survivors of insti-
tutional child sexual abuse 
is an overdue acknowledge-
ment. Finally, the nation is 
saying we see you, hear you, 
believe you, value you and 
we are sorry.” - Former prime 
minister Julia Gillard
“The tone of the day will be 
quite different to what a nor-
mal parliamentary day will be 
- and it needs to be.” - Labor 
frontbencher Tony Burke
“You can learn to live with it 
but it never goes away. It will 
be with me and all care leav-
ers until the day that they 
put the lid on the coffin.” - 
Care Leavers Australia Net-
work chief executive Leonie 
Sheedy
“Today is an incredibly im-
portant day ... it is a day that 
must be dedicated to those 
who have told their stories 
bravely.” - Labor MP Linda 
Burney
“A tough day for thousands. 
Also think about care leavers 
- mentally, physically abused 
who need justice.” - Senator 
Derryn Hinch
“While the apology cannot 
change the past, it does sig-
nal a line in the sand to im-
punity for perpetrators who 
use their privileged positions 
of power to exploit and abuse 

the most innocent and vul-
nerable.” - Save the Children 
advocate Karen Flanagan
“I hope that the apology will 
drive momentum for lasting 
change and will embed des-
perately needed safety mech-
anisms to ensure this never 
happens again.” - National 
Children’s Commissioner 
Megan Mitchell
“As a #survivor of childhood 
sexual abuse, I won’t be 
watching @ScottMorrisonMP 
‘s #apology today. As a sur-
vivor and as a parent of two 
beautiful kids, I see this act 
as hollow and meaningless 
when he and @billshortenmp 
still let children suffer in vile 
conditions on Nauru.” - Bris-
bane writer Jody Smith
“My heart is with my Dad to-
day, one of many Institutional 
Child Abuse survivors at-
tending the #Apology in Can-
berra. I’m so proud of him for 
standing up to tell his story to 
the Royal Commission, and 
supporting so many others 
as they tell theirs.” - Dr Tansy 
Rayner Roberts
“We’re not taking away from 
anyone who feels they need 
the apology because abuse 
has come from all sectors, 
but we’ve still got to get our 
point across, for children of 
the future.” - Abuse victim 
Tony Wardley
“Many of the abuse survi-
vors we represent don’t even 
know themselves how this 
will make them feel. Their 
pain is deep and has been 
with them for life.” - Lisa Fly-
nn, head of Shine Lawyers’ 
abuse team.

PM to apologise to child 
sex abuse victims

Labor has announced that 
$32 million would be spent on 
boosting Asian language lit-
eracy in Australia if the party 
wins government in the next 
federal election.
The proportion of Year 12 
students studying Asian lan-
guages has stagnated in re-
cent years, but opposition ed-
ucation spokeswoman Tanya 
Plibersek wants to rectify that.
If elected, Labor would invest 
$32 million to boost Asian lan-
guage literacy in schools, with 
an eight-point plan.
The plan includes boosting 
scholarships to study lan-

Labor plan to boost Asian language studies
guage teaching, training prin-
cipals and senior teachers to 
update the school curriculum, 
and improving school curricu-
lum materials, with the Hindi 
language to be added as a pri-
ority.
The strategy is part of Labor’s 
broader plan to boost ties with 
Asia.
“We have set money aside to 
do up to 100 scholarships a 
year for Australians who are 
Asian language native speak-
ers, or who have done really 
well in high school in priority 
Asian languages,” Ms Pliber-
sek told ABC Radio.
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A NSW MP has urged 
Scott Morrison to call an 
early election and get 
“smashed” at the polls in 
order to save bigger loss-
es at the state level.
Peter Phelps’ comments 
come after the Liberal’s 
historic loss of Malcolm 
Turnbull’s seat of Went-
worth to independent Ker-
ryn Phelps on the week-
end. The result means the 
government has lost its 
one-seat majority, which 
Prime Minister Scott Mor-
rison conceded was due 
to his predecessor’s oust-
ing in August.
The independent candi-
date for Wentworth told 
Q&A she believed Aus-
tralians wanted the Lib-
eral party to return to the 
“sensible centre”.
Phelps, a former staffer 
to seven federal Liberal 
MPs and a member of the 
NSW Legislative Council, 
was responding to News-
poll analysis showing a 
significant slump in sup-
port for the federal Coali-
tion across the five major 
states.
Dr Phelps said Mr Morri-
son should sacrifice the 
federal Coalition to give 
state Liberals a chance.
“The best thing the Fed 
Libs could do now is de-
liberately engineer a vote 
of no confidence in the 
Reps; go to an early elec-
tion; get smashed; and 
stop driving down the 
vote in NSW and Vic in the 
lead up to our state elec-
tions,” Dr Phelps wrote on 
Twitter.
“PS this is the near uni-
versal view of my col-
leagues,” he added.
Liberal Premier Gladys 
Berejiklian is due to face 
the polls in March, 2019. 

Victoria’s Liberals, in op-
position, will face the polls 
sooner on November 24. 
In both states, recent poll-
ing suggests the contests 
will be extremely tight.
A federal election is not 
expected until May, 2019. 
Although the Coalition has 
lost its majority, this is not 
expected to translate into 
a loss of support for the 
Coalition on the floor of 
the Parliament that would 
precipitate an early poll.
Wentworth winner Kerryn 
Phelps told the ABC’s Q&A 
on Monday night that she 
planned to bring balance 
to the crossbench and nu-
ance, rather than offering 
the predetermined view 
of Parliament’s two domi-
nant tribes.
Dr Phelps said she wants 
offshore detention ended 
and said the transfer of 11 
children from Nauru late 
on Monday was a direct 
result of the Wentworth 
byelection where the is-
sue was front and centre.
When asked if she would 
use her balance of power 
vote to threaten support 
for a no confidence mo-
tion against the Prime 
Minister, she said she 
would rather work by en-
couragement.
“With an election looming 
in May next year, the gov-
ernment will be judged 
on its response to this 
[Nauru] and I don’t think 
it will take a motion of no 
confidence to get some 
action,” she said.
Key crossbencher Cathy 
McGowan said she was 
committed to “good gov-
ernance and stable gov-
ernment”.
“My preference is for this 
government to run its full 
term,” Ms McGowan said.
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‘Go to an early election; get smashed’: 
NSW Liberal’s advice to Morrison

The federal government 
should reconsider scrap-
ping the National Energy 
Guarantee, the opposition 
says.
Labor is calling on the 
government to embrace 
the National Energy Guar-
antee following the Went-
worth by-election result.
Polls show climate and 
energy policy was a key 
factor in voters turning 
their backs on the govern-
ment in the blue-ribbon 
Sydney seat on Saturday 
and electing independent 
Kerryn Phelps.
Dr Phelps has vowed to 
make it a priority in her 
talks with the coalition in 
the minority parliament.
Labor climate spokesman 
Mark Butler said the gov-
ernment needed to return 
to the NEG policy.
“I’m calling on the prime 
minister to reverse his 
position to drop the Na-
tional Energy Guarantee,” 
Mr Butler told reporters in 
Canberra on Monday.
“There would be no more 
symbolic decision than 
returning to the table with 
Labor to negotiate a bi-
partisan energy policy to 
start to expand renewable 
energy, bring down car-
bon emissions and, as we 
know from all of the mod-
elling, bring down elec-
tricity prices as well.”
Energy Minister Angus 
Taylor will sit down with 
his state counterparts in 

Sydney on Friday to dis-
cuss the reliability guar-
antee, which is one of the 
three pillars of the NEG.
Mr Taylor has repeatedly 
said his focus is on lower-
ing power prices.
The government is largely 
banking on new technol-
ogy to meet its emissions 
targets.
On Monday, the Aus-
tralian Renewable En-
ergy Agency announced 
$6 million for company 
Chargefox to develop 21 
ultra-rapid charging sta-
tions powered by renew-
able energy.
The network is expected to 
have no more than 200km 
between stations, which 
is within the range of cur-
rent electric vehicles.
The ultra-rapid charge 
will provide a range of up 
to 400km in just fifteen 
minutes compared with a 
current charging time of 
several hours.
The stations will be open 
to the public and all elec-
tric vehicle models cur-
rently sold in Australia.
The government has also 
backed an Australian-first 
trial by company Jemena 
of a renewable hydrogen-
powered electricity gen-
eration facility in western 
Sydney.
Liberal MP Sarah Hender-
son said Australians were 
concerned about lowering 
emissions as well as cut-
ting power prices.

Resurrect national energy 
policy: Labor

NSW Liberal MLC Peter Phelps

Indonesian Foreign Minis-
ter Retno Marsudi’s late-
night flurry of angry text 
messages to Australian 
counterpart Marise Payne 
was the first direct contact 
between the two over the 
Morrison government’s 
controversial Jerusalem 
announcement.
Extraordinary exchanges in 
a Senate estimates hearing 
on Thursday morning have 
also revealed the govern-
ment decided to announce 
its review of Australia’s 
stances on Jerusalem and 
the Iran nuclear deal with-
out consulting a single offi-
cial from the departments of 
Foreign Affairs, Defence or 
Prime Minister and Cabinet.
Foreign Minister Marise 
Payne acknowledged under 
questioning from Labor for-
eign affairs spokeswoman 
Penny Wong that she had 
not initiated contact herself 
with Ms Marsudi.
As the world’s largest Mus-
lim country, Indonesia’s re-
sponse to such a dramatic 
announcement on a sensi-
tive question regarding the 
Israeli-Palestinian conflict 
was expected to be a sensi-
tive matter for Australia.
Instead, Australia’s Ambas-
sador in Jakarta, Gary Quin-
lan, spoke to Ms Marsudi 
on the evening of Monday 
October 15, hours before 
Prime Minister Scott Mor-
rison and Senator Payne 
announced the review the 
next morning.
Labor senator Penny Wong 
grills Foreign Minister 
Marise Paine over the gov-
ernment’s controversial 
Jerusalem announcement, 
which prompted a flurry of 
angry texts from Indone-
sian Foreign Minister Retno 
Marsudi.
Ms Marsudi’s angry mes-
sages - which were leaked 
to Seven News last week 
- came through to Senator 
Payne late that night. She 
then spoke to Ms Marsudi 
the next day but only af-
ter the announcement had 
been formally made.
“The first contact between 
Foreign Minister Marsudi 
and yourself was the for-
eign minister’s … messages 
expressing deep concern 
at the announcement late 
at night on the Monday in 
relation to this announce-

ment?” Senator Wong 
asked.
Senator Payne replied: 
“Yes.”
“So you didn’t seek to call 
her?”
“No, that briefing process 
was taking place through 
DFAT.”
Senator Payne acknowl-
edged she did not actually 
know Mr Quinlan was call-
ing Ms Marsudi on Monday 
night, though she knew that 
“formal processes were in 
place for making contact 
both here in Canberra and 
in Jakarta”.
In the blistering WhatsApp 
messages, Ms Marsudi 
warned that Australia’s talk 
of recognising Jerusalem 
as Israel’s capital would be 
a “really big blow” that “will 
affect bilateral relations 
and would “slap Indone-
sia’s face on the Palestine 
issue”.
“Is it really necessary to do 
this on Tuesday?” Ms Mar-
sudi wrote, in a reference to 
the fact she happened to be 
hosting Palestinian Foreign 
Minister Riyad al-Maliki that 
day in Jakarta.
The hearing underscored 
the frantic nature of the 
planning of the announce-
ment.
Senator Payne revealed 
she herself learnt of it only 
on Sunday, October 14, 
just two days before it was 
made.
The government’s “lead-
ership group” - the top 
cabinet ministers and 
parliamentary leaders - 
then discussed it the next 
morning and agreed to go 
ahead.
Only then did they inform 
top officials - the govern-
ment’s own policy experts - 
on Monday afternoon. That 
left Australian diplomats a 
matter of hours to provide 
advice on how to make the 
announcement and to brief 
key countries including In-
donesia.
Senator Wong repeatedly 
criticised the fact the media 
were briefed on the plans 
on the Monday afternoon 
before top Defence brass 
and foreign countries.
Mr Morrison and Senator 
Payne announced the re-
view four days before the 
Wentworth byelection that 
he would consider follow-

ing US President Donald 
Trump in recognising Jeru-
salem as Israel’s capital - a 
controversial idea because 
the territorial status of the 
ancient city remains unre-
solved in the Israeli-Pales-
tinian conflict.
Mr Morrison also an-
nounced he would review 
Australia’s support for the 
Iran nuclear deal, although 
the government has not 
yet explained how it would 
work.
Both measures were re-
garded as popular with the 
Jewish community, which 
made up 12.5 percent of the 
population in Wentworth.
Senator Payne maintained 

she did not leak Ms Marsu-
di’s WhatsApp messages 
herself and was confident 
no other minister had done 
so, give she had shared 
and discussed just one of 
the messages with Mr Mor-
rison and no one else.
She repeatedly stated that 
the announcement was 
only about a “review with-
out prejudice” regarding 
Jerusalem and that this 
was a “legitimate question 
for the government to ex-
amine”.
She refused to say whether 
her initial conversation with 
Mr Morrison on the Sunday 
included discussion of the 
Wentworth byelection.

text messages reveal Indonesia’s anger over Jerusalem embassy announcement
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People receiving 
care at Banks House 
Mental Health units 
will soon see physi-
cal improvements, 
as statewide refur-
bishments get un-
derway.

Member for East 
Hills Glenn Brookes 
said mental health 
facilities at Banks 
House will benefit 
from $470,000 in 
funding as part of 
a NSW Government 
investment to up-
grade mental health 
infrastructure in 
NSW.

South Western Syd-
ney Local Health 
District (LHD) will 
receive $95,000 to 
purchase sensory 
modulation equip-

ment for all actual 
mental health units 
across the district.

“Banks House will 
receive almost 

BANKS HOUSE TO RECEIVE $500,000 FOR  MEN-
TAL HEALTH INFRASTRUCTURE UPGRADES

$470,000 to refur-
bish courtyards and 
create new sensory 
rooms,” Mr Brookes 
said. 
“ W e l l - d e s i g n e d 

physical spaces in 
acute mental health 
units help dignify 
our mental health 
consumers by meet-
ing their needs for 
recovery, security, 
and connection.”
The funding will cre-
ate therapeutic en-
vironments to sup-
port person centred 
care that responds 
to past trauma, fo-
cusing on individual 
recovery. Projects 
were funded after a 
partnership of LHDs 
working with con-
sumers and carers. 
Minister for Mental 
Health Tanya Da-
vies said LHDs and 
specialty networks 
have received a 
share of $20 million 
to make important 
improvements, the 

first initiative of the 
NSW Government’s 
$700 million Mental 
Health Infrastruc-
ture program.
                                                                           
“This is part of the 
NSW Government’s 
long term plan to 
help our mental 
health facilities re-
fresh their physi-
cal environment so 
they support mod-
ern care models,” 
Mrs Davies said. 

“The $20 million in-
vestment is focused 
on delivering imme-
diate benefits to help 
reduce, and where 
possible eliminate, 
the use of seclusion 
and restraint in NSW 
acute mental health 
facilities.”
This funding is in 

addition to this 
year’s record $2.1 
billion State Budget 
for mental health 
services. Planning 
continues for the re-
mainder of the $700 
million statewide 
Mental Health Infra-
structure Program, 
with a focus on en-
hancing specialist 
services.

If you or someone 
you know needs cri-
sis support please 
call Lifeline 13 11 
14. For local men-
tal health services 
phone NSW Mental 
Health Line 1800 
011 511.

MEDIA: Jennifer 
Mehanna | Glenn 
Brookes MP | 9772 
2774
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Prime Minister Scott 
Morrison has failed to 
meet his own deadline 
on the introduction of 
“urgent” laws to remove 
religious schools’ right 
to discriminate against 
LGBTI students.
Talks between the gov-
ernment and Labor did 
not reach a resolution 
on Thursday, the final 
day of this parliamen-
tary sitting fortnight, 
meaning the issue will 
stay unresolved until 
late November at the 
earliest.
Mr Morrison earlier said 
he wanted the issue ad-
dressed urgently in this 
sitting fortnight, to re-
duce anxiety students 
might be feeling about 
the ability for religious 
schools to expel chil-
dren based on their sex-
uality or gender iden-
tity. 
“I believe this view is 
shared across the Par-
liament and we should 
use the next fortnight 
to ensure this matter is 
addressed,” he said on 
October 13.
But the failure to reach 
bipartisan agreement 
means the bill will be 
delayed, with Attorney-
General Christian Porter 
blaming Labor for the 
impasse.
“A first draft was pro-
vided to the opposition 

last week and, based on 
feedback from the La-
bor Party, and a range 
of meetings with stake-
holders, a subsequent 
draft was provided this 
week,” he said.
“The Labor Party has 
not finalised its posi-
tion and requires more 
time to consider the lat-
est draft and, in reflect-
ing the co-operative 
approach so far to this 
issue, we will not intro-
duce a bill until Labor 
has had further time to 
consider the drafting 
with a view to coming to 
a bipartisan position.”
“To that end, the gov-
ernment will continue to 
consult with the opposi-
tion with a view to hav-
ing an agreed bill that 
can be introduced in the 
final sitting fortnight of 
the year.”
In response, shadow 
attorney-general Mark 
Dreyfus said the draft 
bill provided by the gov-
ernment late on Wednes-
day included provisions 
that went “beyond what 
the government prom-
ised, with potentially 
significant ramification 
for LGBTI students”.
“Unfortunately the gov-
ernment has stuffed this 
up,” Mr Dreyfus said.
“Our position is clear. 
If the government pres-
ents legislation that 

Government fails to meet dead-
line on laws to end discrimina-
tion against LGBTI students
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simply removes the cur-
rent exemption allowing 
discrimination against 
students, Labor would 
vote for it today.”
Mr Morrison had been 
weighing the option of 
a special party room 
meeting on Thursday to 
sign off on the legisla-
tion, with a view to rush-
ing it into Parliament be-
fore the House rises on 
Thursday.
Despite the Prime Min-
ister’s firm commitment 
to making the change, 
some conservative Lib-
erals were angered by 
the government negoti-
ating with Labor before 
talking to its own back-
bench.
Liberal senator Concet-
ta Fierravanti-Wells said 
Philip Ruddock’s review 
into religious freedom 
should be released im-
mediately so the legisla-
tion can be debated in 
full context.
“I and others stressed 
during the same-sex 
marriage debate that 
freedom of religion is-
sues had to be con-
sidered as part of the 
debate then,” she told 
Fairfax Media on Thurs-
day morning.
“Instead, the issue was 
referred to a committee 
and now we find our-
selves reopening these 
complexities.”

Prime Minister Scott Morrison and Attorney-General Christian Porter Credit:Alex Ellinghausen

A stoush is brewing in 
the Coalition over plans 
to strip religious schools 
of the right to discrimi-
nate against LGBTI stu-
dents, with conservative 
MPs angry about being 
kept in the dark on the 
changes.
Prime Minister Scott 
Morrison is consider-
ing a special party room 
meeting on the issue to-
day after he promised 
urgent action, following 
a backlash to leaked rec-
ommendations of Philip 
Ruddock’s religious free-
dom review.
The bill was slated for 
debate this parliamentary 
sitting fortnight, but as of 
Thursday morning, At-
torney-General Christian 
Porter was still negotiat-
ing details with the Labor 
opposition.
That has angered conser-
vative Liberal MPs, who 
argue they should have 
been consulted first and 
fear they will be expected 
to rubber-stamp legisla-
tion agreed with Labor 
- without knowing the 
full contents of Mr Rud-
dock’s review.
Liberal senator Concetta 
Fierravanti-Wells, who 
has discussed her con-

cerns with colleagues, 
said the report should 
be made public immedi-
ately.
“It is important to ensure 
the interests of the child 
are paramount,” she told 
Fairfax Media.
“Therefore, the Ruddock 
report should be released 
to understand the context 
of [the] existing law and 
international frameworks 
relevant to freedom of re-
ligion.
“I and others stressed 
during the same-sex mar-
riage debate that freedom 
of religion issues had to 
be considered as part of 
the debate then. Instead, 
the issue was referred to 
a committee and now we 
find ourselves reopening 
these complexities.”
Fairfax Media under-
stands the legislation 
goes further than Mr Mor-
rison first flagged, and 
bans religious schools 
discriminating against 
students based on gen-
der identity as well as 
sexuality.
While schools rarely use 
the powers, they arise 
because religious or-
ganisations have a broad 
exemption to federal anti-
discrimination laws.

Coalition MPs angry about 
being kept in the dark on 
‘gay students’ law

Mr Morrison said in Par-
liament last week there 
was an “obvious con-
sensus” around reducing 
anxiety for students in 
regard to both sexuality 
and gender identity.
The government was 
mulling a special party 
room meeting on Thurs-
day to rush the bill into 
the lower house before 
Parliament rises on 
Thursday evening. If that 
does not happen, it will 
be deferred to the final 
parliamentary sitting fort-
night of the year in late 
November.
In 2015, then prime min-
ister Tony Abbott called 
a special party meeting 
about same-sex mar-
riage, which went for six 
hours and resulted in the 
Coalition committing to 
hold a plebiscite on the 
issue.
Liberal MP Craig Kelly 
said the consultation pro-
cess over the schools bill 
was “obviously some-
thing of concern” but he 
had faith in Mr Porter to 
follow the usual steps.
On Wednesday afternoon, 
a spokesman for Mr Por-
ter said he had provided 
Labor with a “first draft” 
of the bill.
“It remains the govern-
ment’s intention to intro-
duce the bill this week. It 
is preferable to have an 
agreed bill to introduce,” 
the spokesman said.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus said Labor 
would “scrutinise the 
government’s proposals 
thoroughly”.
Labor also wants the 
government to remove 
religious schools’ right 
to discriminate against 
LGBTI teachers, which 
is a more controversial 
proposition.
Mr Morrison has said that 
issue will be dealt with 
along with the rest of the 
Ruddock review.

Liberal senator Concetta Fierravanti-Wells.Credit:Dominic Lorrimer
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