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اجلمهورية  رئيس  أكد 
»ان  عون  ميشال  العماد 
فيه  جتتمع  وطن  لبنان 
على  التنوع  وجوه  خمتلف 
الطوائف واملذاهب  امتداد 
املسيحية واالسالمية، وهذا 
يتطلب بذل جهد كبري من 
اجل توطيد الوحدة الوطنية 
واحلفاظ عليها، على اسس 
احرتام ضمري اجلميع وحرية 
عن  التعبري  يف  االفراد 
وتطلعاتهم  معتقداتهم 
انه  اىل  مشريا  حبرية«، 
ان  إذذاك  الطبيعي  »من 
تكون لدينا احزاب سياسية 
يف  وانقسامات  متعددة 
متفق  اجلميع  لكن  الرأي، 
الوطنية  املصلحة  على 
اجلميع  ان  كما  العليا، 
احرتام  على  متضامن 
واحلفاظ  لبنان  استقالل 

على حريته وسيادته.«
يشاطر  انه  اىل  اشار  وإذ 
»عمق  املشرق  مسيحيي 
مستقبلهم  حول  القلق 
طلب  فإنه  املنطقة«،  يف 
الرسولي  الكرسي  »دعم 

على  دولي  طابع  الضفاء 
جتتمع  اليت  القدس  مدينة 
التوحيدية  الديانات  فيها 

»من  حمذرا  الثالث«، 
خماطر استمرار انتهاك حق 
يف  الفلسطيين  الشعب 

التتمة صفحة 31

وقف النار يف غزة »يطيح« ليربمان
Follow us on          ; The Middle East Herald

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

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال  الكاردينال ليوناردو ساندري والوفد املرافق

رئيس اجلمهورية مرتاح للمصاحلة اليت متت يف بكركي بني جعجع وفرجنية:

أي توافق بني األطراف اللبنانيني يعزز الوحدة الوطنية

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة  ألصحاب 

اخلربة يف جمال صناعة 
احللويات العربية

احملل جمهز بكامل التجهيزات 
الالزمة

لالتصال: 042 600 0414

املفاجئة  االستقالة  أكدت 
اإلسرائيلي  الدفاع  لوزير 
أمس  ليربمان  أفيغدور 
االول وارتداداتها املتوقعة 
بنيامني  حكومة  بسقوط 
موعد  وتقديم  نتانياهو 
املزاج  العامة،  االنتخابات 
يف  احلكومة  من  الغاضب 
والبلدات  عمومًا  إسرائيل 
اجلنوبية حتديدًا، بذريعة أن 
تبادل  من  األخرية  اجلولة 
إسرائيل  بني  القصف 
الفلسطينية  والفصائل 
وموافقة  غزة،  قطاع  يف 
وقف  على  العربية  الدولة 
إجنازًا  الن  ُتسجَّ النار 
وعلى  الفصائل  ملصلحة 
»محاس«،  حركة  رأسها 
»خرجت  إسرائيل  وأن 

ضعيفة خانعة«. 
استقالة  لقيت  غزة،  ويف 
ليربمان ترحيبًا يف الشارع 
إذ  الفصائل،  ولدى 
سياسيًا  »انتصارًا  اعتربت 
لغزة اليت جنحت بصمودها 

التتمة صفحة 31

سياسية  هزة  إحداث  يف 
يف ساحة االحتالل«.

وزارة  اتهمت  وبينما 
واملغرتبني  اخلارجية 
الفلسطينية إدارة الرئيس 
ترامب  دونالد  األمريكي 

للعمل  مطلوب 
ب  مطلو

للعمل  شخص 
ملحمة يف 
الخربة 
ضرورية
لالتصال:  

0414 938 121

جون أبي زيد اللبناني األصل الذي عينه 
ترامب سفريا لدى السعودية.. من هو؟

أن  األبيض  البيت  أعلن 
دونالد  األمريكي  الرئيس 
اجلنرال  رشح  ترامب 
زيد  أبي  جون  التتمة صفحة 31املتقاعد 

ذو األصول العربية لتولي 
الواليات  سفري  منصب 
السعودية،  لدى  املتحدة 

ماكرون: فرنسا ليست تابعة ألمريكا 
وترامب ميارس لعبة سياسية داخلية

الفرنسي  الرئيس  قال 
إن  ماكرون  إميانويل 
التعامل بني بلدين حليفني 
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مثل  طويل،  وقت  منذ 
املتحدة  والواليات  فرنسا 

األمن  بإفشال دور جملس 
ليل  توصله  عرقلة  عرب 
الثلثاء - األربعاء إىل قرار 
اإلسرائيلي  القصف  حول 
أن  علم  غزة،  على 

الذي  االمر  وهويته  أرضه 
لن يؤدي اىل بناء السالم، 
الغاء  املمكن  غري  من  ألنه 
هوية بلد وشعبه وحقه يف 

احلياة.« 
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مدير مكتب ملبورن:
 مـيالد اسـحق

الوطين  »التيار  رئيس  اشار   
احلر« الوزير جربان باسيل، يف 
البطريرك  لقائه  بعد  تصريح 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي، اىل أن »املوعد 
يف  عليه  متفقا  كان  اليوم 
الظروف  شاءت  إمنا  السابق، 
املصاحلة  بعد  اللقاء  يتم  أن 
بكركي،  يف  حصلت  اليت 
الراعي  بتهنئة  اللقاء  وبدأنا 
وكل  والقوات  املردة  ونهنئ 
على  واللبنانيني  املسيحيني 

هذه املصاحلة«.
وشدد باسيل على أن »بكركي 
المتام  الطبيعي  املكان  هي 
املصاحلة ولذلك حنن اليوم هنا 
ألننا حناول القيام بدور تارخيي 
التفاهمات  مكان  وهذا  لنا، 
واملصاحلات  الكبرية  الوطنية 
مباركة  أخذنا  واننا  الكبرية، 

باسيل من بكركي: ال ميكن أن ندخل اىل احلكومة 
مبنطق غالب ومغلوب وخارج اطار التفاهم فنحن 

حكومة وحدة وطنية ونعدكم باخلري

هذه  ألن  الراعي  البطريرك 
توصيفها  كان  مهما  العقدة 
وبكركي  وطنية،  عقدة  هي 
نأخذ  كبرية،  وطنية  مرجعية 
رأيها وبركتها ونستمر باملهمة 
متسلحني مبباركتها، ويوم أمس 
أخذنا مباركة املفيت عبداللطيف 

دريان«.
وتابع: »كنا خناف من أن حيصل 
صدام، ونعمل على جتنب ذلك، 
وقمنا بتهدئة االجواء واالن جيب 
حتويل االفكار العامة اىل افكار 
عملية، ونتمنى على اجلميع أن 
نتساعد لنجد احللول اليت تنطلق 
التمثيل«، الفتا اىل  من عدالة 
اىل  ندخل  أن  ميكن  »ال  انه 
ومغلوب  غالب  مبنطق  احلكومة 
فنحن  التفاهم،  اطار  وخارج 
ونعدكم  وطنية  وحدة  حكومة 

باخلري«. 

الراعي مستقبال باسيل وكنعان
أجرى رئيس جملس النواب نبيه 
بري اتصاال بالبطريرك املاروني 
تيار  وبرئيس  الراعي  بشارة 
املردة سليمان فرجنية ورئيس 
مسري  اللبنانية  القوات  حزب 
اليت  باملصاحلة  مهنئا  جعجع، 
يف  )االربعاء(  أمس  جرت 

بكركي.
وزير  بري  الرئيس  واستقبل 
تصريف  حكومة  يف  البيئة 
اخلطيب،  طارق  االعمال 
العام  الوضع  معه  وعرض 
واملشاكل  القضايا  من  وعدد 
املتعلقة بالبيئة ال سيما تلوث 

الليطاني.

بري هنأ فرجنية وجعجع باملصاحلة وعرض 
الوضع البيئي وتلوث الليطاني مع اخلطيب

العام  الرئيس  استقبل  كما 
للرهبانية املارونية اآلباتي نعمة 
اهلل اهلاشم على رأس وفد من 
الرهبانية، ومدير مكتب املرجع 
علي  السيد  اهلل  آية  الشيعي 
حامد  لبنان  يف  السيستاني 
خفاف، الذي وجه لدولته دعوة 
الصادقني  مهرجان  حلضور 
الذي سيعقد  الشعري اخلامس 
حياة  »العدل  عنوان  حتت 

االحكام«.
وابرق الرئيس بري اىل رئيس 
وعائلته  الغابون  مجهورية 
له  ومتمنيا  صحته  اىل  مطمئنا 

الشفاء العاجل .

بري مستقبال الخطيب
أجرت كتلة نواب حزب الكتائب 
لقاء عمل وحوارا حول الشؤون 
مع  واالجتماعية،  االقتصادية 
هيئة مكتب اجمللس االقتصادي 

واالجتماعي.
الكتائب  حزب  رئيس  وقال 
»اللقاء كان  إن  اجلميل  سامي 
فرصة لنقدم وجهة نظرنا ونتبنى 
اجمللس  ساهم  اليت  الورقة 
كل  مع  بالتوافق  وضعها  يف 
السياسية  واألطراف  األحزاب 
واليت نتمنى أن تكون جزءا من 

البيان الوزاري«.
وأضاف: »نكرر حتذيرنا من أن 
حيتمل،  ال  االقتصادي  الوضع 
ورجاء ان نرتك االزمة السياسية 
مؤمتر  خالل  من  بهدوء  تعاجل 
االحزاب  كل  فيه  جتتمع  وطين 
اخلالفية،  امللفات  كل  ويعاجل 
على ان تتشكل يف موازاة ذلك 
مهمتها  اختصاصيني  حكومة 
انقاذ البلد اقتصاديا واجتماعيا 
االصالحية،  اخلطة  وتنفيذ 
النقاش  ونأسف ان يكون كل 
مبنيا  احلكومة  تشكيل  حول 
فيما  حماصصة،  مشاكل  على 
حول  يكون  ان  جيب  النقاش 
كل  ولألسف  لبنان  مصلحة 
مصاحل  بسبب  معرقلة  االمور 
شخصية وحماصصة معيبة حبق 

الشعب والدولة«.
الدولة  »اولوية  أن  وأوضح 
جيب  واجتماعيا  اقتصاديا 
الطبقة  على  احلفاظ  تكون  أن 
الوسطى ومحايتها وخلق فرص 
لبنان  يف  للبقاء  للشباب  عمل 
االستثمار  يشجع  جو  خالل  من 

وخيلق فرص عمل«.
خطة  وجود  لعدم  أسف  وإذ 
األمر  اقتصادية واصفا  ورؤية 
»باملكلف«، أشار إىل عدم وجود 
عمل متناسق للوصول اىل هدف 
الفوضى  »هذه  عازيا  حمدد، 
االقتصادي  الصعيدين  على 
الرؤية  انعدام  إىل  واالجتماعي 
باحملاصصة  األفرقاء  وتلهي 
واهلدر  الشخصية  واملصاحل 
بوضع  االهتمام  بدل  والفساد 

دور  يأتي  وهنا  انقاذية،  خطة 
متجردة  اختصاصيني  حكومة 
من املصاحل احلزبية والشخصية 
خطة  وضع  على  قادرة  تكون 
مبوازاة  لبنان  تنقذ  شاملة 
السياسية  للملفات  املعاجلة 
من  النواب  جملس  يف  حبوار 
الذين  االحزاب  رؤساء  خالل 
ملف  الطاولة  على  يضعون 
السالح واحلياد وسياسة لبنان 
تعيق  اليت  وامللفات  اخلارجية 

نهوض لبنان«.
أن  الكتائب  رئيس  وأكد 
»احلكومة قادرة على وضع رؤية 
شاملة تنقذ لبنان مبوازاة اجتماع 
النواب«،  جملس  يف  القوى 
اجلمهورية  رئيس  على  متمنيا 
والرئيس  عون  ميشال  العماد 
»أخذ  احلريري  سعد  املكلف 
املبادرة فورا لوقف نزف لبنان 
وفصل اخلالفات السياسية عن 
خالل  من  االقتصادي  الوضع 
ان  على  اختصاصيني،  حكومة 
يعرتض من يريد االعرتاض يف 

جملس النواب«.
اجمللس  رئيس  ولفت 
شارل  واالجتماعي  االقتصادي 
نواب  »لدى  أن  إىل  عربيد 
حزب الكتائب إقداما وشفافية 
أن  اىل  مشريا  وصالبة«، 
اجمللس  يشبه  عملهم  »منط 
ولقد  واالجتماعي،  االقتصادي 

تواعدنا على العمل معهم«.
وأشار اىل »أننا استذكرنا عمل 
الشهيد بيار اجلميل الذي عملنا 
الصناعة،  وزارة  معه من خالل 
اليت  احلالة  نستذكر  كما 
القطاع  يف  وعطاءاته  جسدها 

الصناعي«.
حزب  رئيس  أن  عربيد  وأكد 
هم  »حيمل  النائب  الكتائب 
الرتاجع االقتصادي، ومن جهتنا 
االقتصادية  اخلطة  له  قدمنا 

وهذا عمل مهم«.
املستقبل  يكون  أن  أمل  وإذ 
بشباب  »أملنا  قال:  أسهل، 
اجمللس  يف  الكتائب  مثل 

النيابي«.

العام  اجمللس  رئيس  أجرى 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
بالبطريرك  اتصاالت  اخلازن 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
»تيار  وبرئيس  الراعي  بطرس 

املردة« الوزير السابق سليمان 
»القوات  فرجنية ورئيس حزب 
اللبنانية« الدكتور مسري جعجع، 
جرت  اليت  باملصاحلة  مهنئا 

أمس )االربعاء( يف بكركي.

وديع اخلازن اتصل بالراعي وفرجنية 
وجعجع مهنئا باملصاحلة

»املستقبل«  كتلة  عضو  غرد 
عرب  املرعيب  طارق  النائب 

حسابه على »تويرت«:
ولبنان  لبنان  لشمال  »مربوك 
تاريخ  يف  أليمة  صفحة  طي 
الشمال، وحنيي االرادة الصلبة 
املارونيني  القطبني  عند 

جعجع،  ومسري  فرجنية  سليمان 
اللبنانيون  يلتقي  ان  آملني 
وان  واخلري  احملبة  على  دائما 
يصار اىل تذليل العقبات بوجه 
أمتنى  كما  احلكومة،  تأليف 
التوفيق الدائم للصديق طوني 

فرجنيه«. 

طارق املرعيب: مربوك للبنان طي 
صفحة مشالية أليمة

ل  العام  األمني  استقبل 
الناصري«  الشعيب  »التنظيم 
سعد  أسامة  الدكتور  النائب 
مركز   - »نواة  مجعية  من  وفدا 
برئاسة  االجتماعي«  التضامن 
املهندس  التنفيذي  مديرها 
الوفد:  وضم  سامل،  أبو  عادل 
سارة مصطفى ومروة مصطفى، 
وعلي  مياسي  لينا  حبضور 

السعودي وأجمد داود.
اإلعالمي  للمكتب  بيان  وأفاد 
فرصة  كان  »اللقاء  أن  لسعد 
سعد  الوفد  أعضاء  فيها  أطلع 
يف  وعملها  نواة  مجعية  على 
وأبرز  احللوة،  عني  خميم  إطار 
النشاطات اليت تقوم بها خلدمة 
أكد  كما  الفلسطيين.  اجملتمع 
حق  ترسيخ  أهمية  اجملتمعون 
حياة  يف  الفلسطيين  الشعب 
وفرص  مسكن،  من  الئقة، 
عمل، وحق يف حياة كرمية. ودعا 
رعاية  إىل  سعد  الوفد  أعضاء 
احلملة االلكرتونية اليت سيطلقها 
قريبا، وحتمل عنوان »حق العمل 
للشعب الفلسطيين«، وستتضمن 
ملواطنني  حية  شهادات 
للحصول  يعانون  فلسطينيني 

التخصص  يف  عمل  فرص  على 
فئة  خصوصا  اختاروه،  الذي 
الشباب اليت ترتفع البطالة بني 
على  املئة  يف   40 إىل  صفوفه 
مستوى لبنان، وداخل املخيمات 

جتاوزت الـ 66 يف املئة«.
»الشباب  أن  سعد  أكد  بدوره، 
حد  على  واللبناني  الفلسطيين 
ومن  البطالة  من  يعانون  سواء 
اليت  املعيشية  األوضاع  تردي 
تنعكس سلبا عليهم«، معتربا أن 
الشعب  لتثبيت حقوق  »النضال 
عقود  منذ  مستمر  الفلسطيين 
آسفا  اليوم«،  وحتى  مضت 
ل«كون الدولة اللبنانية ال تنظر 
أمنية  نظرة  إال  املخيمات،  إىل 

ضيقة«.
نضال  »تاريخ  أن  سعد  وأكد 
الشعب  جانب  إىل  التنظيم 
ومستمر  طويل،  الفلسطيين 
الفلسطينيني  حتى حتقيق عودة 
ب«رعاية  مرحبا  أرضهم«،  إىل 
هذا النشاط ملا له من دور يف 
تثبيت حقوق الشعب الفلسطيين 
لتغيري  املتواصلة  حركته  ودعم 
النظرة اجتاهه، وإلعطائه فرصة 

إلحداث تغيري فعلي«.

سامي اجلميل من اجمللس االقتصادي:
 نتمنى على عون واحلريري وقف 

النزف عرب حكومة اختصاصيني

خالل اللقاء

أسامة سعد اطلع من مجعية نواة على 
عملها يف إطار خميم عني احللوة

حكومة  يف  االعالم  وزير  رأى 
تصريف االعمال ملحم الرياشي 
حصل  ما  حول  سؤال  على  ردا 
إجراءات  من  اململكة  يف  اليوم 
يف  السعودية  العامة  للنيابة 
قضية مجال اخلاشقجي ان »مسار 
التحقيقات واالجراءات القضائية 
الراحل مجال  الزميل  يف قضية 

مرحلة  مالمح  ترسم  اخلاشقجي 
الصحافة  الهمية  وجيدة  مقبلة 
يف  وكرامته  الصحايف  والعمل 
األمور  ان  واعتقد  املنطقة، 
بدأت تتضح اكثر فأكثر، وتسري 
والصحيح  املطلوب  االجتاه  يف 
املزايدات  على  الباب  وتقفل 

وحماوالت التسييس«.

الرياشي: مسار التحقيقات واالجراءات القضائية السعودية 
يف قضية اخلاشقجي تسري يف االجتاه املطلوب والصحيح

استقبلت النائب بهية احلريري 
يف  تركيا  سفري  جمدليون  يف 
لبنان هاكان شاكيل يف زيارة 
على  خالهلا  جال  بروتوكولية 
عدد من فاعليات مدينة صيدا، 
السفارة  من  وفد  يرافقه 
الصداقة  مجعية  ورئيس 

احملامي حممد  الرتكية  اللبنانية 
علي اجلوهري.

عرض  اللقاء  خالل  وجرى 
لبنان  بني  الثنائية  للعالقات 
وجماالت  وسبل  وتركيا 
التعاون، وكان حبث يف قضايا 

ذات اهتمام مشرتك. 

احلريري عرضت وسفري تركيا 
العالقات وجماالت التعاون



مـناسبات
Page 3صفحة 3       2018 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

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

»الوسط  كتلة  عضو  وصل 
درويش  علي  النائب  املستقل« 
يعقد  جولة  يف  أوسرتاليا،  إىل 
خالهلا سلسلة لقاءات مع فاعليات 
ديبلوماسية واقتصادية وتربوية.

مع  تعارف  بلقاء  جولته  واستهل 
أوسرتاليا  يف  اللبناني  السفري 
بتسلم  خالله  هنأه  رعد،  ميالد 
منصبه، ناقال إليه حتيات الرئيس 
جلنة  ورئيس  ميقاتي  جنيب 
األوسرتالية   - اللبنانية  الصداقة 
النائب اسطفان الدويهي. وجرى 
اللبنانية  اجلالية  تهم  أمور  عرض 
على  ودورها  أوسرتاليا  يف 
خمتلف الصعد، إضافة إىل تفعيل 
الوطن  وبني  بينها  التواصل 

األم.
وإثر اللقاء، قال النائب درويش: 

النائب د. علي درويش يلتقي  السفري اللبناني يف اسرتاليا ميالد رعد

من اليسار: الدكتور اسامة نصار، السفري ميالد رعد وعقيلته رىل عازار، د. علي درويش وهانيا درويش 
رجب وبالل الحايك

النائب  درويش مع السفري  رعد 

اجلالية  أن  فيه  شك  ال  »مما 
اللبنانية يف أوسرتاليا تعترب أهم 
اخلارج،  يف  اللبنانية  اجلاليات 
وقدرتها  الكبري  حجمها  اىل  نظرا 
املستوى  على  الكبرية  التأثريية 
على  اإلضاءة  ومتت  االقتصادي. 
 - اللبنانية  الصداقة  جلنة  دور 
املمكن  واألفكار  األوسرتالية« 
ينعكس  مبا  لتفعليها  تطبيقها 
إجيابا على لبنان املغرتب واملقيم 

على حد سواء«.
رعد  السفري  »اندفاع  على  وأثنى 
ذلك  »توظيف  آمال  ومحاسته«، 
بإجيابية خالل أقرب وقت«، معربا 
االغرتاب  ميثله  مبا  »الفخر  عن 
على  مشرفة  مناذج  من  اللبناني 

أكثر من صعيد«.
اجلدير بالذكر أن النائب درويش 

سيلتقي خالل جولته األوسرتالية 
االقتصادية  الفاعليات  من  عددا 

واالغرتابية واألكادميية. 
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املكلف  احلكومة  رئيس  عرض 
امس  مساء  احلريري  سعد 
مع  الوسط«  »بيت  يف  االول 
وزير الدفاع يف حكومة تصريف 
األعمال يعقوب الصراف وعرض 
معه ألوضاع املؤسسة العسكرية 

ولسبل دعمها.
النادي الرياضي

ومن ثم استقبل احلريري وفدا 
ضم  الرياضي  النادي  من 
واجلهاز  اإلدارة  جملس  أعضاء 
الفين والالعبني، برئاسة رئيس 
النادي مازن طبارة، وقدموا إليه 
ودورة  كاب«  »سوبر  كأسي 

»حسام الدين احلريري«.
إىل  طبارة  لفت  اللقاء،  وخالل 
إىل  بقدومه  يفخر  »النادي  أن 
وقال:  الوسط«،  بيت  بيته، 
الكأسني  إليك  لنقدم  »أتينا 
الفوز  يف  اهلل  وفقنا  اللذين 
على  كان  إن  العام،  هذا  بهما 
الصعيد احمللي، حيث فزنا بالـ 
عربيا، حيث  أو  »سوبر كاب«، 
العزيزة  الدورة  بكأس  فزنا 
»حسام  دورة  قلبك،  على 
أقوى  ضد  احلريري«،  الدين 
فرق عربية من تونس واملغرب. 
مبستوى  متيزت  الدورة  وهذه 
التنظيمي  الصعيد  على  رفيع 
فيها.  اللقب  إحراز  من  ومتكنا 

مستمرون  اهلل  شاء  إن  وحنن 
اإلجنازات،  حتقيق  يف  بدعمك 
الرياضي  النادي  اسم  ليبقى 
املنارة اليت ترفع اسم لبنان يف 
اخلارج وليظهر الصورة اجلميلة 

عن الرياضة يف لبنان«.
فشكر  احلريري  الرئيس  ورد 
لبيت  املتكررة  زياراته  للفريق 
الوسط، وقال: »أنتم من الفرق 
اليت حققت جناحات كربى، وهذا 
البيت هو بيتكم. ودورة حسام 
الدين احلريري رمحه اهلل، كانت 
عزيزة على قلب الوالد الشهيد 
وعلينا، وإن شاء اهلل ستستمر، 
الفرق  كربيات  تستقطب  ألنها 

العربية«.
سيبقى  البيت  »هذا  أضاف: 
خباصة  لكم،  داعما  دائما 
جديدة  إدارة  اآلن  لديكم  وأن 
إىل  سأبقى  وأنا  الشباب،  من 
املزيد  حتقيق  أجل  من  جانبكم 

من اإلجنازات«.
وختم: »أود أن أتقدم بالتعزية 
لذوي العب كرة القدم الشاب 
طرابلس  االجتماعي  نادي  يف 
علي عثمان الذي تويف باألمس 
إنها  الشمال،  يف  صاعقة  يف 
اهلل  ونسأل  بالفعل،  مصيبة 
أهله  يلهم  أن  وتعاىل  سبحانه 

الصرب«.

احلريري عرض مع الصراف اوضاع املؤسسة 
العسكرية وسبل دعمها والتقى وفدا من 

النادي الرياضي

الرئيس الحريري مستقبال الوزير  الصراف

ميقاتي  جنيب  الرئيس  أبدى   
ازمة  تطول  أن  »من  ختوفه 
رفع  بسبب  احلكومة  تأليف 
حنو  على  السياسية  املواقف 
املكلف  الرئيس  مهمة  عرقل 
كل  وبدد  احلكومة،  تشكيل 
سادت  اليت  االجيابية  االجواء 

مؤخرا«.
وقال أمام زواره يف طرابلس: 
»ال جيوز أن يشكل اخلالف على 
موضوع احلصص الوزارية حائال 
أمام تشكيل احلكومة، خصوصا 
الرئيس  عرضه  ما  ضوء  يف 
يف  احلريري  سعد  املكلف 
تأكيده  الصحايف، جلهة  مؤمتره 
الدستورية،  صالحياته  على 
شروط  وضع  عدم  وضرورة 
وفرض إمالءات عليه أو تقييده 
املكلف  للرئيس  مطلب.  بأي 
احلق يف اختيار فريق عمله يف 
رئيس  مع  باالتفاق  احلكومة 
يف  دوره  له  الذي  اجلمهورية 
التأكد من إن يكون فريق العمل 
ومشهود  الكفاءة  أصحاب  من 

ألعضائه باملناقبية«.
قال:«على  سؤال،  على  وردا 
مهمة  تسهيل  االطراف  كل 
التأخري  الن  املكلف،  الرئيس 
يف التشكيل ال يعطي اشارات 
اجلمود  يزيد  بل  للبلد  بناءة 
سلبية  صورة  ويقدم  احلاصل، 
تراجع  اىل  ويؤدي  اخلارج  اىل 

مفاعيل مؤمتر »سيدر واحد«.
»كتلة  متثيل  موضوع  وعن 
الوسط املستقل«، يف احلكومة 
الرئيس  اعلن  لقد  قال:« 
الصحايف  مؤمتره  يف  احلريري 
بوضوح،  املوضوع  حيثيات 
ونتمنى ان تتذلل سريعا عقبات 
إتفاق  اىل  ويصار  التشكيل 
نهج  على  السياسية  الكتل 
عمل حكومي خمتلف وبناء، ألن 
البقاء على النهج واالداء القديم 
االمساء  كانت  مهما  يفيد،  لن 

واملناصب الوزارية«.
سؤال:«إن  على  ردا  أضاف 
كتلة  سيمثل  الذي  الوزير 
ستكون  املستقل«  »الوسط 
للجميع، وسيكون  يده ممدودة 
معنيا بكل املشاريع االصالحية 
مع  وسيلتقي  احلكومة،  يف 
تطرح  حيثما  كتلة  أو  وزير  أي 
امللفات الوطنية نفسها مبعايري 
واالصالح، وهذا هو  الشفافية 
أو  ملشاركته  األساس  املعيار 

تصويته«.
وردا على سؤال،أجاب: »مسعت 
»اللقاء  نواب  أحد  باالمس 
التشاوري السين«، يقول كيف 
ال حيق لنا التمثيل يف احلكومة 
يصار  فيما  نواب،  ستة  وحنن 
اىل متثيل كتلة تضم نائبا سنيا 
النائب  هذا  نسي  لقد  واحدا. 
الكريم أننا حصدنا يف طرابلس 
سين  صوت  الف   21 من  اكثر 
ان  الحد  حيق  ال  وبالتالي 
يتطاول على ما منثل ومن منثل. 
الي كتلة احلق يف املطالبة مبا 
تراه حقا هلا، ولكن ليس على 
التطاول  او  اآلخرين  حساب 

عليهم وعلى من ميثلون«.
»لقد  قال:  سؤال،  على  وردا 
أقر اجمللس النيابي يف اجللسة 
االخرية قانونني مهمني لتطوير 
مرفا طرابلس بتمويل من البنك 
يف  يساهم  مما  االسالمي، 
املرفأ.  العمل يف  عجلة  حتريك 
وال بد يف هذا الصدد من أن 
الرئيس نبيه  نثمن تأييد دولة 
اخلاصة  املشاريع  لكل  بري 
بتطوير مرافق طرابلس خصوصا 
يف ما يتعلق بالقانونني املشار 

اليهما«.
 : قال  غزة  يف  الوضع  وعن 
الفلسطيين  الصمود  ادى  لقد 
للعدو  نكسة  اىل  غزة  يف 
باستقالة  متثلت  االسرائيلي 
يفتح  ما  ليربمان  الدفاع  وزير 
عديدة  احتماالت  على  الباب 
حكومي  تغيري  حصول  ابرزها 
التصعيدية  املزايدات  سيؤجج 
وسيؤدي  العدو،  الحزاب 
احلرب  تصاعد  اىل  بالتالي 
متاد  وسط  الفلسطينيني  على 
النحر  جتاهل  ودولي يف  عربي 
الفلسطينية  للقضية  املستمر 
وحق الفلسطينيني يف ارضهم 

وال سيما القدس«.

ميقاتي ختوف من إطالة أزمة التأليف: 
حصدنا أكثر من 21 الف صوت سين وال حيق 

الحد التطاول على ما منثل ومن منثل

الرئيس نجيب ميقاتي
احلوار  »حزب  رئيس  التقى   
خمزومي  فؤاد  النائب  الوطين« 
نائبة وزير  ايطاليا،  الذي يزور 
والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
ديل  إميانويال  االيطالي  الدولي 
أوضاع  يف  معها  وحبث  ري. 

لبنان واملنطقة.
إثر اللقاء، أكد خمزومي »متانة 
العالقات بني لبنان وإيطاليا اليت 
تشارك يف قوات حفظ السالم 
اجلنوب«،  يف  »اليونيفيل« 
هذه  تزخيم  »أهمية  إىل  الفتا 
يف  لبنان  دعم  عرب  العالقات 
االقتصادية  التحديات  مواجهة 
»مزيد  إىل  واإلجتماعية«. ودعا 

من الدعم
قضايا  صعيد  على  سيما  وال 
احملافل  يف  امللحة  لبنان 
دفع  مقدمها  ويف  الدولية، 
حل  أجل  من  الدولي  اجملتمع 

أزمة النازحني«.
ورئيسة  خمزومي  وشارك 
»مؤسسة خمزومي« عقيلته مي 
»ثقافة  عن  ندوة  افتتاح  يف 
املرأة« نظمتها كل من مؤسسة 
 Istituto Affari Internazionali

.IAI
ويف كلمتها متحدثة رئيسية يف 
إىل  وخمزومي  أشارت  الندوة، 

أن »لبنان حيتوي على مزيج غين 
واالديان،  الثقافات  من  متنوع 
أوجه تشابه وفيها كذلك  فيها 

أوجه اختالف«.
ولفتت إىل أن »املرأة اللبنانية 
اليت  امليادين  مجيع  يف  تنجح 

ختوضها«.
هدف  »أهم  أن  على  وشددت 
املستدامة  التنمية  أهداف  من 
أي حتقيق  اخلامس،  اهلدف  هو 
اجلنسني«.  بني  املساواة 
وأضافت أن »القوانني السارية 
النساء  تهمش  لبنان  يف  حاليا 
باعتبارهن »اجلنس الثاني«، غري 
أن ما جيمع بينهن، على اختالف 
انتماءاتهن، هي هموم مشرتكة 
خصوصا  وهي،  تواجههن. 
ختضع  اليت  الشخصية  أحواهلن 

لقوانني روحية خمتلفة«.
أكثر  منذ  »تعمل  أنها  وأكدت 
من 20 عاما من خالل »مؤسسة 
املرأة،  متكني  على  خمزومي«، 
اهليئة  يف  عضو  حاليا  وهي 
الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية 
اليت تقوم بدور استشاري لدى 
املنظمات  مع  وتعمل  احلكومة 
احمللية  واجملتمعات  الدولية 
املرأة  متكني  على  والبلديات 

اقتصاديا وسياسيا.

خمزومي التقى نائبة وزير الشؤون اخلارجية 
االيطالي ودعا اىل دعم لبنان حلل أزمة النازحني

مخزومي مستقبال ايمانويال ديل ري

يف  الصمد،  جهاد  النائب  قال 
نقبل  »لن  تلفزيوني  حديث 
غري  احلكومة  يف  أحد  بتوزير 
يف  الستة  النواب  من  نائب 
اللقاء التشاوري للنواب السنة 
»مل  موضحاأنه  املستقلني«، 
وزير  من  مبادرة  أي  طرح  يتم 

اخلارجية جربان باسيل«.
نتمنى  »ال  الصمد:  وأضاف 
احلريري  سعد  املكلف  للرئيس 
أن ينتحر بالسياسة وال يف غري 
السياسة، ولكن ال نقبل أن يكون 
مثن عدم اإلنتحار السياسي حنر 

لنا أو حنر للطائفة«.

عن  التنازل  :«مرفوض  وتابع 
احلكومة،  رئاسة  صالحيات 
وإذا كان البعض يرى أن عنده 
فليس  منتقصة،  صالحيات 
إسرتجاع  يتم  الطريقة  بهذه 
حساب  على  وال  الصالحيات، 
مؤكدا:  ذلك«،  حيصل  أحد 
حبكومة  نسري  أن  نقبل  »لن 
سياسي  تكتل  أو  حلزب  يكون 
لوحده حق التعطيل، ألنه عندما 
يكون أي فريق عنده 11 وزيرا، 
جملس  رئيس  أن  ذلك  سيعين 
شريك يف  عنده  أصبح  الوزراء 

السلطة التنفيذية«. 

الصمد: لن نقبل بتوزير أحد من غري النواب 
السنة املستقلني

حلزب  القطرية  القيادة  حيت 
يف  اإلشرتاكي  العربي  البعث 
إجتماعها  اثر  بيان  يف  لبنان 
الدوري برئاسة األمني القطري 
النائب السابق عاصم قانصوه، 
الرملة  يف  املؤقت  مقرها  يف 
حافظ  الرئيس  روح  البيضاء، 
نهج  »صوب  الذي  األسد 
من  العربي  القومي  الفكر 
حلزب  التصحيحية  احلركة  خالل 
املنطلقات  على  وأكد  البعث، 
األساسية والثورية يف املواجهة 
الوطنية والقومية لقوى اهليمنة 
الرجعية  وأدواتها  اإلمربيالية 

والتكفريية«.

األسد  بشار  الرئيس  حيت  كما 
الذي  واإلنتصار  البطولة  »رمز 
املنطلقات  صدقية  بفعل  حتقق 
ووضوح  البعث  حلزب  الفكرية 
األمة  أهداف  رؤيتها يف حتقيق 

العربية وصون رسالتها«.
كذلك حيت »أبطال املقاومة يف 
فلسطني الذين أثبتوا أن املقاومة 
هي اخليار الوحيد للتحرير، وأن 
اإلنتصار املؤزر انعكس سقوطا 
العصر  بصفقة  ملا مسي  مدويا 
الصهيوني  الكيان  وانهيارا يف 
وحكومته«، معتربة أن »التطبيع 
مع العدو الصهيوني ال يلزم إال 

شخوص املوقعني عليه«. 

البعث: أبطال املقاومة يف فلسطني أثبتوا أن 
اإلنتصار انعكس سقوطا مدويا ملا مسي صفقة القرن

الكردينال  البطريرك  تلقى   
الراعي،  بطرس  بشارة  مار 
برعاية  اتصاالت مهنئة  سلسلة 
تيار  بني  املصاحلة  استكمال 
اللبنانية  القوات  وحزب  املردة 
ابرزها من رئيس جملس النواب 
نبيه بري ، نائب رئيس جملس 

رئيس  الفرزلي  ايلي  النواب 
احلكومة السابق جنيب ميقاتي، 
متام  السابق  احلكومة  رئيس 
يف  املصري  السفري  سالم، 
لبنان نزيه النجاري ومن القائم 
اإلسالمي  اجمللس  بأعمال 

العلوي الشيخ حممد عصفور.

الراعي تلقى اتصاالت تهنئة باملصاحلة

»التيار  لـ  العام  األمني  أكد 
االسعد  معن  احملامي  االسعدي« 
ألي  تأييده  تصريح،  يف 
داخلية بني  »مصاحلات سياسية 
أن  شرط  لبنان،  يف  االفرقاء 
تكون ملصلحة الوطن واملواطن، 
وليست مصاحلات شكلية جمهولة 
األسباب واالهداف«، معتربا »أن 
على  اال  يتخاصمون  ال  االفرقاء 
واملكاسب  واحلصص  الصفقات 
البلد  انقاذ  أجل  من  وليس 

والنهوض به.
وقال االسعد: »املثال على تفاهم 
الطبقة السياسية احلاكمة هو ما 
النواب  جملس  جلسة  يف  حصل 
مسرحيات  »أن  وأكد  األخرية«، 
هذه الطبقة االهداف والغايات مل 
تعد تنطلي على اللبنانيني الذين 
يدركون جيدا أنهاهي العلة واليت 
أوصلت البالد اىل حال االفالس 
واملالي  االقتصادي  واالنهيار 
متسائال  الطبقة،  هذه  باعرتاف 
واالقرتاحات  املشاريع  عن 
واحللول اليت قدمتها يف عهودها 
وحكوماتها املتعاقبة حلل االزمات 

واملشكالت اليت تتفاقم«.
الطبقة  هذه  »أن  األسعد  ورأى 
طوارئ  حالة  اعالن  من  بدال 
ومالية  واجتماعية  اقتصادية 
الوقوع  ملنع  مسؤولياتها  وحتمل 
على  تسر  اخلطري  احملظور  يف 
االفسادي«،  بنهجهها  السري 

تكون  احلل  بداية  »أن  معتربا 
واجتثاث  الفاسدين  مبالحقة 
متوقعا  جذوره«،  من  الفساد 
»سقوط هذه الطبقة حتت وطأة 
وبأن  واملرض،  واجلوع  الفقر 
االنفجار االجتماعي مل يعد بعيدا، 
»التسلح  اىل  اللبنانيني  داعيا 
االجنرار  وعدم  والوطنية  بالوعي 
طائفية  وشعارات  عناوين  خلف 
ومذهبية الن الغرق فيها ستكون 
تداعياته مؤملة جدا، وعليهم أن 
يدركوا أن الصراع مل يكن يوما 
والفقري  الغين  بني  بل  طائفيا 
واملستبد  واملظلوم  والظامل 

واحلر«.
وقال األسعد »إن املواطن الباحث 
عن لقمة عيشه وكرامته وحريته 
مل يعد مهتما ان تشكلت احلكومة 
يتوقع  ال  ألنه  تتشكل،  مل  أو 
منها أن حتل له أزمات الكهرباء 
والنفايات،  والتعليم  والطبابة 
وال االوضاع االقتصادية واملالية 
اليت بلغت مرحلة خطرية باعرتاف 
وزير املال علي خليل الذي أعلن 
عن عدم وجود احتياطي املوازنة 
وان احلل يكمن باالستدانة وهذا 
االفالس  على  االصرار  يعين 
التجربة  مع  لبنان  جتربة  وتشابه 
الوصاية  ووضعه حتت  اليونانية 
وماليا  اقتصاديا  الدولية 
اجنيب  غزو  مبثابة  سيكون  وهذا 

اقتصادي ومالي للبنان«.

التيار االسعدي رحب باملصاحلات الداخلية
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لـبنانيات

للمسيحيني  »هل  مؤمتر  تابع 
األوسط«  الشرق  يف  مستقبل 
املستقبل«  »بيت  ينظمه  الذي 
ولفريد  »مركز  مع  بالتعاون 
األوروبية«  للدراسات  مارتن 
وجملس  القدس«  و«مركز 
األوسط،  الشرق  كنائس 
»بيت  يف  الثاني  لليوم  أعماله 
بكفيا،  سراي   - املستقبل« 
الناشطني  من  خنبة  حضور  يف 
ورجال  واملثقفني  السياسيني 
الدين من األردن ومصر والعراق 

وسوريا وفلسطني ولبنان.
حتت  الرابعة  اجللسة  وعقدت 
العرب  »املسيحيون  عنوان: 
العام  الشأن  ونصوص 
الكنسية« اليت نسقها مدير مركز 
السياسية  للدراسات  األهرام 
الدكتور  مصر  يف  اإلسرتاتيجية 
فيها  وحتدث  اجمليد  عبد  وحيد 
رئيس اساقفة الطائفة الكلدانية 
املطران  العراق  البصرة  يف 
يف  واملتخصص  هرمز،  حبيب 
العالقات اإلسالمية يف فلسطني 
واألستاذ  مدروس،  بيرت  األب 
اجلامعي املتخصص يف القضايا 
املسكونية من لبنان األب غابي 
اىل  الندوة  وتطرقت  هاشم، 
سبل استنهاض األرث الكنسي 
لرتمجته  العملية  واآلفاق 
هذا  يف  املسكوني  والتعاون 

اجملال.
واألخرية  اخلامسة  اجللسة  أما 
عنوان:  حتت  فالتأمت 
وثقافة  االسالمية  »املبادرات 
مفيت  مبشاركة  املساواة 
مالك  الشيخ  والشمال  طرابلس 
الشعار والباحث املتخصص يف 
والدكتور  اإلسالمية  الشؤون 
رضوان السيد وادارها األستاذ 
جامعي يف علم النفس االجتماعي 

ميشال سبع.
الشعار

من  كل  بداية  الشعار  وشكر 
املؤمتر  هذا  »تنظيم  يف  ساهم 
للوهلة  يبدو  والذي  النوعي 
االوىل انه يعاجل قضية مسيحية 
على  املسيحيني  تقلق  حمضة 
مستقبلهم يف الشرق«. وقال: 
املؤمتر  هذا  أن  تصوري  »يف 
بامتياز،  اسالمية  قضية  يعاجل 
على  أوصياء  املسلمني  ألن  ال 
لآلخر،  ومحاة  رعاة  او  غريهم 
االسالمية  احلضارة  ألن  وامنا 
ووجودها  صدقها  يتوقف 
مدى  على  وجناحها  وحضورها 
استيعاب االسالم لآلخر، ايا كان 
او  الكتاب  اهل  من  اآلخر،  هذا 
من سواهم حتى لو كان دهريا 
فكيف  انتماء.  وال  له  عقيدة  ال 
اذا كان اآلخر أقرب الينا مودة 
لنبيه حممد  تعاىل  اهلل  قال  كما 
للذين  مودة  أقربهم  »ولتجدن 
نصارى  انا  قالوا  الذين  أمنوا 
وال  ورهبان  قسيسون  ومنهم 

يستكربون«.
وأهل  »للمسيحيني  وقال: 
عالقة  إن  أقول  االجنيل 
تقوم  باملسيحيني  املسلمني 
وحتديد  التعامل  حسن  على 
القاسم املشرتك الذي يكسبهم 
يف  ومشاركة  ودورا  حضورا 

دون  وتطويرها  الدولة  ادارة 
منة او عطاء او فضل من أحد. 
تأمني  أقل  مل  أني  وتالحظون 
االعتداء  عدم  وامنا  هلم  احلقوق 
على حقوقهم املكتسبة من خالل 
عن  فضال  الوطين،  انتمائهم 
االنسانية اليت اكسبتها احلقوق 

والواجبات«.
عنوان  يف  »الالفت  وأضاف: 
مستقبل  يتناول  أنه  مؤمتركم 
ويف  الشرق  يف  املسيحيني 
وتعلمون  االستفسار،  صيغة 
للعرب  الشرق حاضن  أن  مجيعا 
مسلمني واملسيحيني معا ومعهم 
اقليات من اليهود، إضافة إىل 
واملذاهب،  امللل  من  سواهم 
العنوان:  من  املقصود  وكأن 
مع  مستقبل  للمسيحيني  هل 
يف  أتسرع  لن  املسلمني؟. 
اريد  وال  طبعا،  ألقول  اجلواب 
ألذكر  الوراء  اىل  العودة  ايضا 
مبا ذكرته النهار يف 19 نيسان 
اضطهدوا  الذين  ان   1981
اريد  لكنين  ثالثة،  املسيحيني 
والفكري  الديين  موقعي  من 
والثقايف ان اعلن ما يلي: أوال: 
املسيحيون ليسوا طارئني على 
اصالء  هم  بل  العربي،  شرقنا 
باعتبار  وجودا،  اسبق  النهم 
االسالم،  قبل  املسيحية  ان 
رسالة  اصحاب  واملسيحيون 
مساوية نؤمن حنن املسلمني بها 

وبإجنيلها وبنبيها.
عيسى  النيب  ان  نؤمن  ثانيا: 
اىل سيدة  القاها  اهلل  كلمة  هو 
السالم،  عليها  مريم  العاملني 
وعدم االميان بذلك خيرج صاحبه 

من دائرة االسالم.
ال  املسيحيني  ان  نعلن  ثالثا: 
امنا  بالعدد  وجودهم  يقاس 
وانتمائهم  االنساني  حبضورهم 
االعتبارات  هذه  من  الوطين. 
وجودهم  على  احملافظة  كانت 
ووجود غريهم جزءا من حضارة 
باالنسانية.  اليت تتسم  االسالم 
على  تقوم  االسالم  فرسالة 
يضمن  كما  اآلخر  استيعاب 
والتدين  املعتقد  حرية  اإلسالم 
وحرية  واملمارسة  والعبادة 
العدل  هو  واالسالم  التعبري 
واملساواة وهذا ما يبينه القرآن 
ايها  »يا  اآلية:  يف  الكريم 
ذكر  من  خلقناكم  انا  الناس 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
اهلل  عند  اكرمكم  ان  لتتعارفوا 

مؤمتر هل للمسيحيني مستقبل يف الشرق تابع أعماله

 اجلميل: يف العامل العربي قيم مشرتكة 
كثرية جتمعنا جيب تعزيزها

 2018 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 

من  بد  »ال  وقال:  اتقاكم«. 
وجود  يف  أساسية  قاعدة  بيان 
وعاملنا:  شرقنا  يف  املسيحيني 
الرساالت  أن  هي  القاعدة  هذه 
بعضها  مع  تتكامل  السماوية 
رسالة  كل  اي  تتضارب،  وال 
وبني  وبينها  قبلها  اليت  تتم 
اليت قبلها قاسم مشرتك كبري، 
ويف  أصوهلا  يف  واحدة  وهي 

قيمها«.
بيان  هو  ذكرته  »ما  وتابع: 
احلضارة  ومسة  ملضمون  سريع 
لآلخر  احلاضنة  االسالمية 
انسانية  حضارة  ألنها  وللغري، 
االنسان  ومضمونها  بامتياز 
دمه  وصون  وحفظه  وتكرميه 
يف  مكرم  وهو  وعرضه،  وماله 
جعله  ولذلك  والسماء،  األرض 
وهي  ارضه.  له يف  خليفة  اهلل 
على  االنسان  تستوعب  حضارة 
واملكان  والزمان  العصور  مر 
حتى يرث اهلل االرض ومن عليها 
ويسود  الفوارق  تتبدد  وبذلك 

العدل وتقوم دولة االنسان.
لي  بد  ال  املطاف،  نهاية  يف 
احلل  ان  باختصار  اذكر  ان  من 
حنن  اليت  للقضية  السريع 
بصددها، حلها هو يف أن يعرف 
يعرف  وان  دينهم  املسلمون 
يف  الن  دينهم،  املسيحيون 
من  ألن  للطرفني،  طمأنة  ذلك 
أنزل الدينني هو اهلل. ال يسعين 
فخامة  اىل  الشكر  اكرر  أن  أال 
هلذا  رمزا  اصبح  الذي  الرئيس 

الفكر املستنري«.
الجميل

اجلميل  أمني  الرئيس  واختتم 
من  فيها  شكر  بكلمة  املؤمتر 
متحدثني  من  فيه  ساهم 
»استمعنا  وقال:  ومستمعني. 
اىل كالم أساسي وكالم مؤسس 
ختلله كالم قاس ومن الضروري 
القدس  مركز  مع  اجلهد  متابعة 
هذا  من  العرب  نستخلص  وان 
وسنستكمل  عليه  لنبين  الكالم 
البحث يف هذا املوضوع. وحنن 
عن  ومبعزل  العربي  العامل  يف 
االنتماء الديين والعقيدة الدينية 
لدينا قيم مشرتكة كثرية جتمعنا 
او  املقدسة  الكتب  يف  أكان 
األدبيات  او  العربية  القيم 
على  اإلنكباب  علينا  املستنرية 
تعزيزها رغم كل املآسي احمليطة 
وهذه مهمة صعبة ولكنها ليست 

مستحيلة«.

القومي  السوري  احلزب  أكد 
تأسيسه،  عيد  يف  االجتماعي 
النضال  مسرية  »مواصلة 
القومي من خالل نهج املقاومة 
الذي اختطه منذ تأسيسه«، الفتا 
الفلسطينية  »املسألة  أن  اىل 
تواجه اليوم خطرا حمدقا، ليس 
بسبب غطرسة االحتالل واجرامه 
املتمثل  باخلطر  بل  وحسب، 
تشكل  اليت  القرن  بصفقة 
املشؤوم،  بلفور  لوعد  ترمجة 
غربية،  امريكية  برعاية  وحتظى 
عرب  من  مسترت  غري  وبتأييد 

التطبيع«.
على  بيان،  يف  احلزب  وشدد 
الفلسطينية، هي  »املسألة  أن 
وال  القومية،  القضية  جوهر 
من  إال  فلسطني  لتحرير  سبيل 
»أبناء  داعيا  املقاومة«،  خالل 
أن  اىل  الفلسطيين  الشعب 
ويتوحدوا  ويتالمحوا  يتعاضدوا 
والكفاح  املقاومة  خيار  على 
األقل  اخليار  ألنه  املسلح 
برنامج  صياغة  وإىل  كلفة، 
القوى  كل  حوله  تلتف  نضالي 
تثبيت  على  يرتكز  والفصائل، 
خيارا  باعتباره  املقاومة  نهج 

وحيدا لتحرير كل فلسطني«.
ويف الشأن الداخلي، قال: »إن 
ما نشهده اليوم من تنازع على 
حصص طائفية ومذهبية، على 
وقع امالءات خارجية دليل على 
أن هذا النظام الطائفي، وصل 
اتفاق  على  االستعصاء  حد 
وهناك  ودستوره،  الطائف 
الطائف  موت  عن  يتحدث  من 
لالطاحة كليا مبا نص عليه من 
التحشيد  هذا  وكل  اصالحات. 
طائفيا  الغرائزي  والتجييش 
حصة  وراء  سعي  هو  ومذهبيا 

أكرب يف احلكومة«.

أضاف: »رغم هذا الواقع الذي 
حزبنا  يرتدد  لن  باألسوأ،  ينذر 
يف الثبات على مطالبه بتحقيق 
وترسيخ  الشامل،  االصالح 
االجتماعية،  العدالة  مبادىء 
أن  نؤكد  املنطلق،  هذا  ومن 
يف  الالطائفية  القوى  مشاركة 
حزبنا،  الطليعة  ويف  احلكومة، 
هو حق مشروع، وهذه املشاركة 
هي كسر للمحاصصة الطائفية، 
القوى  حلضور  طبيعية  وترمجة 
الكسر  هذا  ولكن  الالطائفية، 
وهم  الطائفيون،  يتفاداه 
حكومة  اىل  فرحني  يذهبون 
القومي،  احلزب  دون  من 
عن  بأنفسهم  ينأؤون  لكي 
وصوت  احلق  صوت  مساع 
هذا  بأن  نعدهم  لكننا  الناس. 
يرفع  مدويا  سيظل  الصوت 
العدالة  وحتقيق  االصالح  لواء 
النضال  ومواصلة  االجتماعية 
الطائفي  النظام  هذا  السقاط 

وحتقيق العدالة«.
القومي  احلزب  »صوت  وتابع: 
متمسكا  مرتفعا،  سيظل 
للدفاع  وحيدا  خيارا  باملقاومة 
الذهبية  وباملعادلة  لبنان،  عن 
جيش وشعب ومقاومة، وليس 
مسموحا بأن تعود عقارب الساعة 
اىل الوراء، فاملقاومة هي نهج 
أصوات  منها  تنال  لن  مستمر 
أمريكية  عقوبات  وال  نشاز 
إن  الصهيوني.  الطلب  غب 
حزبنا يضع على عاتقه مواصلة 
اخلري  حتقيق  أجل  من  النضال 
ولرتسيخ  واللبنانيني،  للبنان 
معادلة قوة لبنان يف مقاومته، 
نظريات  إىل  عودة  ال  وأن 
وما  والنأي  واحلياد  الضعف 
انهزامية  نظريات  من  شاكلها 

تعرب عن هزالة اصحابها«. 

القومي: مشاركتنا يف احلكومة حق مشروع 
وكسر للمحاصصة الطائفية

الجميل مع الشيخ مالك الشعار واحد الحضور

من  الوفود  تقاطر  تواصل 
املدارس واجلمعيات من خمتلف 
القصر  رحاب  اىل  املناطق 
على  الرابع  لليوم  اجلمهوري 
»اسبوع  اطار  يف  التوالي، 
خيصصه  الذي  االستقالل« 
بزيارته  للقيام  للطالب  القصر 
متعدد  تثقيفي  برنامج  ضمن 

االهداف.
وجالت الوفود يف اقسام القصر 
يف  وشاركت  قاعاته،  ويف 
اهليئة  اقامتها  اليت  النشاطات 
اللبنانية  املرأة  الوطنية لشؤون 
اجملتمع  وهيئات  ومؤسسات 
املدني من وحي املناسبة. فيما 
النشاطات  هذه  بعض  خصصت 
وتعزيز  االستقالل  اهمية  لشرح 
مفهومه وتأكيد ضرورة التشبث 
البعض  واهتم  للوطن.  بالوالء 
االخر باستلهام قيم هذه املناسبة 
النبيلة الذكاء روح املواطنة لدى 
السليم  االنسان  وبناء  الطالب 
متهيدا  بيئته،  يف  والفاعل 
وابعاده  طاقاته  يف  لالستثمار 

عن آفات العصر.
خصصت  السياق،  هذا  ويف 
من  حيزا  النور«  ام  »مجعية 
لالضاءة  االسبوع  فاعليات 
جوانبه  مبختلف  االدمان  على 
الكحول،  التدخني،  )املخدرات، 
وآثاره  الرقمي..(،  االدمان 
ومضاره  واالجتماعية  النفسية 
واجلسدية  العقلية  الصحة  على 
ورش  خالل  من  وذلك  للفرد، 
عمل تفاعلية تكشف اهمية محاية 

الفرد وحترره منه.
يبصم  النشاط،  نهاية  ويف 
عاله  الذي  العلم  على  الطالب 
امحي  انو  بتعهد  »انا  عبارة 
حالي وساهم حبماية غريي تسوا 
نبنيب الوطن«، يف عمل مجاعي 
يرسخ يف نفوس النشء اجلديد 
روح التصميم على االبتعاد عن 
اشكاله،  كل  وتفادي  االدمان 
باالضافة اىل التحرر من خمتلف 

انواع اآلفات االجتماعية.
وليس بعيدا عن عاملي التصميم 
واالرادة وتوجيه الطالب اىل كل 
ما يعزز حضورهم يف جمتمعهم 
وينمي فاعليتهم وتأثريهم، تقيم 
بعنوان  نشاطا   »loyac« مجعية 
ورش  يتخلله  القيادة«  »روح 
خمتلفة،  تفاعلية  والعابا  عمل 
تتمحور حول »تعزيز مفهوم عمل 
اخلري  لتحقيق  كمنطلق  اجملموعة 
»اهمية  على  وتركز  العام«، 
حتقيق التواصل والتعاون يف ما 

بني اعضائها«.

رئيس الجمهورية واللبنانية االوىل
اجلمهورية  رئيس  حرص  وقد 
يف  كما  عون،  ميشال  العماد 
على  املاضية،  الثالثة  االيام 
الطالب  للقاء  اخلروج من مكتبه 
العيد  هذا  يف  بهم  والرتحيب 
الشعب«،  »بيت  يف  الوطين 
التذكارية  الصور  والتقاط 
اللبنانية  جانبه  واىل  معهم 
الشامي  ناديا  السيدة  االوىل 
جولتهم  رافقتهم يف  اليت  عون 
يف  سيما  ال  القصر،  ارجاء  يف 
الوزراء،  وجملس  االعالم  قاعيت 

هذه  »اهمية  على  حيث شددت 
استلهام  وضرورة  املناسبة 
معانيها يف تثبيت اواصر الوحدة 
روح  بناء  على  والعمل  الوطنية 
املواطنة الفاعلة واعالء املصلحة 

الوطنية فوق كل اعتبار«.
رئيس  كرمية  جالت  كذلك، 
اجلمهورية السيدة شانتال عون 
الزائرين  الطالب  على  باسيل 

والنشاطات املقامة باملناسبة.

الوفود الطالبية
وضمت الوفود اليت زارت القصر 
اجلمهوري اليوم، طالبا من مدرسة 

ايست وود انرتناشيونال سكول 
مودرن  اجيال  املنصورية،   -
ثانوية  الرباجنة،  برج   - سكول 
 - االقدسني  القلبني  راهبات 
جبيل، املدرسة الثانوية لراهبات 
مدرسة  االشرفية،   - احملبة 
مدرسة  املتطورة،  الصرفند 
رحبة الرمسية للصبيان، مدرسة 
الفيدار الرمسية، ثانوية السيدة 
عربا   - املخلصيات  للراهبات 
البلمند،  سيدة  ثانوية  صيدا، 
سيدة  دده،   - الفرير  مدرسة 
الشياح  ومدرسة  دليفراند 

االوىل الرمسية املختلطة. 

القصر اجلمهوري واصل لليوم الرابع استقبال الطالب عشية االستقالل
 اللبنانية االوىل:  الستلهام معاني العيد بتثبيت 

الوحدة وبناء روح املواطنة

الرئيس عون واللبنانية االوىل مع الوفود
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العماد  اجليش  قائد  افتتح   
امس  ظهر  قبل  عون  جوزاف 
املكمل،  جبل  سفح  يف  االول 
تضم  اليت  اجليش«  أرز  »غابة 
زرع  حيث  اجليش،  شهداء  غابة 
لوحة  عن  الستار  وأزاح  أرزة 
تذكارية. كما زرع كل من قادة 
باسم  أرزة  العسكرية  الوحدات 

وحدته.
ضباط االرز

عون  العماد  انتقل  ذلك  بعد 
حيث  األرز،  ضباط  نادي  اىل 
على  فيها  شدد  كلمة،  ألقى 
»دور اجليش يف إكمال مسرية 
رجاالت االستقالل للمحافظة على 
الوطن«، وقال: »منذ بزوغ فجر 
صامدون  وجنودنا  االستقالل 
ينل  مل  أرضهم،  يف  وثابتون 
تنجح  ومل  احتالل  عزميتهم  من 
واكد  الفنت«،  رياح  بكسرهم 
بتحقيق  طامع  ألي  نسمح  »لن 
املنيع  احلصن  وسنبقى  مآربه 

للبنان وسنفديه بدمائنا«.
»شجرة  أن  عون  العماد  واعترب 
وجهان  هما  واجلندي،  األرز 
الشموخ  ويتشاركان  للبنان 
والعنفوان«،  والقوة  والصالبة 

مسؤولياتنا  جانب  »إىل  وقال: 
األمنية،  ومهماتنا  العسكرية، 
وتراثي  بيئي  واجب  علينا 
خيفى  وال  وإنساني.  واجتماعي 
احلرجية  ثروتنا  أن  أحد  على 
تواجه  األرز  غابات  بينها  ومن 
وجدنا  لذا  وجودها،  يهدد  خطرا 
كمؤسسة عسكرية حاجة ضرورية 
ما  على  احملافظة  للمشاركة يف 

تبقى منها«.
اليوم  مبادرتنا  »وتأتي  وختم: 
هيئة  أطلقته  مشروع  لتتويج 
مع  بالتعاون  البيئة  على  احلفاظ 
لزراعة   2002 العام  منذ  اجليش 
إذا  فكلنا  أرز،  شجرة   10452

شركاء يف هذه املسؤولية«.
مدرسة التزلج

ثم انتقل قائد اجليش إىل مدرسة 
قدمه  إجيازا  حضر  حيث  التزجل، 
قدراتها  شارحا  املدرسة  قائد 
قادرين  إعداد عسكريني  لناحية 
على تلبية متطلبات املعركة يف 
ظروف الطقس العاصف واملثلج. 
املدرسة  أرجاء  يف  جال  ثم 
احلديثة  جتهيزاتها  على  للتعرف 
اليت تواكب ضرورات العمل يف 

املناطق اجلبلية الوعرة. 

افتتح غابة أرز اجليش يف جبل املكمل
قائد اجليش: مل ينل من عزمية جنودنا 

احتالل ومل تنجح بكسرهم رياح الفنت

التشاوري«  »اللقاء  عضو  علق 
ما  على  كرامي   النائب  فيصل 
املكلف   احلكومة  رئيس  وصف 
أنه  له  نفسه  احلريري   سعد 
أب  »ال  قائال:  السنة«،  »أب 
لنا يف السنة وال أب للموازنة 
وال أب للشيعة، اما يف املعنى 
السياسي أنا أؤيده بهذا الكالم، 
فإذا كان حريص على صالحيات 
السّنة ومصاحلهم فنحن معه يف 
السّنة«  »بي  مبوضوع  قاله  ما 

يف  لبنان «.
لفت  تلفزيوني،  حديث  ويف 
نطلبه  ما  »كل  أن  إىل  كرامي 
السنة  النواب  احد  توزير  هو 
السّتة«، مؤكدًا »أننا مع رئيس 
رئيس  ومع  القوي  احلكومة 
مبا  نقم  ومل  القوي  اجلمهورية 
مشاركة  أي  اآلخرون  به  قام 
احلكومة  تشكيل  يف  احلريري 
»التقدمي  احلزب  كرئيس 
السابق   النائب  االشرتاكي« 
حزب  ورئيس  جنبالط   وليد 
»القوات اللبنانية«  مسري جعجع  
الذين اشرتطوا احلقائب وأمساء 
صالحيات  على  وتعدوا  الوزراء 

احلريري«.
بأحد  استقو  مل  »انين  واكد 
لـ«حزب  العام  األمني  ولكن 
اهلل«  السيد حسن نصراهلل  وقف 
لنا  فخر  وهذا  مطلبنا  يف  معنا 
وليس هو فقط من وقف جانبنا 
النواب   نبيه  رئيس  جملس  بل 
»املردة«  تيار  ورئيس  بري  
النائب السابق  سليمان فرجنية 
«، معتربًا ان »ما قاله احلريري 
عن اننا »احصنة طروادة« وانا 
فنحن  خطأ  االمر  هذا   : اقول 
احصنة  ولسنا  الوطن  أحصنة 
احصنة  اىل  ولينظر  طروادة 
اخلاص  فريقه  داخل  طروادة 
وقعت  يوم  يسانده  مل  الذي 

االزمة معه ومع  السعودية «.
تأليف   « أن  كرامي  واعترب 
احلكومة على أساس مذهيب أّول 
ضرب ل اتفاق الطائف  وما ُيطّبق 
اليوم هو  اتفاق الدوحة  وليس 
اتفاق الطائف«، مشريًا إىل أن 
الستة  النواب  اصل  من   3«

النيابية   خضنا  االنتخابات   ،
النائب  عبد  مع  وعالقتنا  سويًا 
الرحيم مراد  تعود لسنوات اىل 

املاضي«.
وسأل: »ملاذا تيار »املستقبل« 
يريد احتكار التمثيل السين يف 
»كل  أن  معتربًا  احلكومة؟«، 
اليوم  فيه  البحث  جيري  ما 
وليس  الشكل  موضوع  هو 
ال  »اننا  مؤكدًا  املضمون«، 
نريد كسر احلريري بل نريده ان 
خارجية  تدخالت  وال  راحبًا  خيرج 
»اننا  إىل  الفتًا  احلكومة«،  يف 
نريد  وال  عنب  ناكل  ان  نريد 
من  احلل  فليأت  الناطور،  قتل 

عند احلريري«.
وأكد أن »املسألة ليست قضية 
شخصية بيننا وبني احلريري«، 
أن  استطعنا  »اننا  إىل  مشريًا 
نقوم بانتخابات ورحبنا بأصوات 
هذا  نرتجم  أن  ونريد  أهلنا 
النصر يف حكومة وحدة وطنية 
وحسب  املعايري  وضعوا  وهم 
أن  جيب  فنحن  املعايري  هذه 
نتمثل يف هذه احلكومة«، الفتًا 
احلريري  مع  تواصلنا  »اننا  إىل 

من اول حلظة«.
»رئيس  كرامي:  وأضاف 
قال  عون  ميشال  اجلمهورية 
منا غري  احلريري  موقف  ان  لنا 
حكيم، لكن اجملالس باالمانات«، 
احلريري  »سعد  ان  إىل  مشريًا 
بوجود  و«خّيو«  طروادة  موّزر 
»حزب اهلل« يف احلكومة«، الفتًا 
إىل أن »كل 8 اذار يف احلكومة 
مع احلريري ممثلة، وقفت على 

الوزراء السنة الستة؟«.
وأكد »اننا ال نريد للحريري ان 
ينحرنا«،  ان  نريده  وال  ينتحر 
مشريًا إىل ان »هناك اكثر من 
لبنان«،  يف  السنة  داخل  رأي 
لرئيس  قلت  »أنين  إىل  الفتًا 
امام  الطعن  ان  اجلمهورية 
يعطينا  قد  الدستوري  اجمللس 
االنتخابات  يف  ناجي  طه  احلاج 
يف  مجالي  دميا  تسقط  وقد 
االنتخابات اذا اتت نتيجة الطعن 
لصاحلنا. حنن حصّلنا 3 حواصل 

يف االنتخابات«.

عثمان عرض مع رامبلنغ مراحل مشروع 
الدعم الربيطاني لقوى االمن

»الوفاء  كتلة  عضو  أيد 
نواف  النائب  للمقاومة« 
»جمللس  يكون  أن  املوسوي 
الالمركزية  إطار  يف  القضاء 
اإلدارية صالحيات عقد شراكة 
بلحاظ  أجنبية  شركات  مع 
ضعف  مع  اإلمناء  ضرورة 
املوارد احمللية، على أن تؤخذ 
سيادة  حتفظ  اليت  اإلجراءات 

الدولة املركزية القوية«.
كالم املوسوي جاء خالل اجتماع 
تناقش  اليت  الفرعية  اللجنة 
الالمركزية  قانون  اقرتاح 
امس  عقد  الذي  اإلدارية 

االول، يف جملس النواب.
وأوضح بيان ملكتب املوسوي، 
أنه »جرى نقاش حول إمكانية 
أن يبت جملس القضاء لوحده 
عقد الشراكة ال سيما إذا تعلق 
أم  طبيعية،  موارد  باستثمار 
املادة  مبندرجات  مشمول  أنه 
89 من الدستور، فكان الرأي 
جامعا على ضرورة احرتام هذه 
املادة الدستورية يف كل عقد، 
بقانون  العقد  هذا  يقر  حبيث 
أال  على  النواب،  جملس  يف 
عملية  عرقلة  إىل  ذلك  يؤدي 

اإلمناء يف األقضية«.
ب«انطباق  املوسوي  وذكر 
على  الدستور  من   89 املادة 
املوارد البرتولية يف األراضي 
تقر  أن  ينبغي  إذ  اللبنانية، 
عقود االلتزام، مبا فيها حتديد 
واالستخراج،  التنقيب  رقع 
بقانون  التشريعية  السلطة 

تصدره«.
تهنئة

ويف سياق آخر، بعث املوسوي 
اجلديد  النقيب  إىل  برسالة 
املراد،  حملامي طرابلس حممد 
اليت  الثقة  على  فيها  هنأه 
للنقابة  يكون  أن  وأمل  ناهلا، 
الوطين  الوفاقي  »دورها 

الراعي للتعددية اللبنانية«.
كما شارك املوسوي يف اجتماع 
قانون  لتعديل  الفرعية  اللجنة 

أصول احملاكمات املدنية.
اإلجراءات الضريبية

»جريدة  أن  البيان اىل  وأشار 
عددها  يف  أوردت  األخبار 
الصادر اليوم، مقاال لفتت فيه 
يقضي  قانون  اقرتاح  أن  إىل 
اإلجراءات  بتعديل بعض مواد 
مفهوم  )إدخال  الضريبية 
االقتصادي  احلق  صاحب 
وإلزام  اللبناني  القانون  إىل 
بإعطاء  واملساهمني  الشركاء 
املعلومات عن هؤالء لالدارات 
الضريبية( قد مر خالل اجللسة 
االثنني  املسائية  التشريعية 
الرئيس  طلب  حيث  الفائت، 
االقرتاح  توزيع  بري  نبيه 
النواب،  على  املكرر  املعجل 
من  اجمللس  انتهى  إن  وما 
املفقودين  قانون  إقرار 
صفة  بري  طرح  حتى  قسرا، 
العجلة على التصويت، ثم أقر 
القانون مبن حضر، بعدما أعلن 
رئيس اجمللس أن هناك حاجة 
يتمكن  ال  وقد  إلقراره،  ملحة 
قبل  جلسة  عقد  من  اجمللس 

نهاية العام.
اليت  احملاولة  هذه  وأتت 
صورت باإلنقاذية تعويضا عن 

النائب  طرحه  قد  كان  خمرج 
اجللسة  يف  املوسوي،  نواف 
الصباحية، دعا فيه إىل إدخال 
من   14 البند  يف  االقرتاح 
جدول األعمال املتعلقة بتعديل 
اإلجراءات  قانون  يف  بنود 
الضريبية، إال أن سحب رئيس 
 )14 )البند  للمشروع  احلكومة 

حال دون مترير االقرتاح.
يف  العجلة  مربرات  وتعود 
بدا  الذي  القانون،  هذا  إقرار 
مستغربا عدم وروده يف جدول 
أعمال اجللسة التشريعية، إىل 
بوضعه  مهددا  كان  لبنان  أن 
للدول  السوداء  الالئحة  على 
مسألة  يف  املتعاونة  غري 
الضريبية،  املعلومات  تبادل 
خاصة أن فريقا تابعا للمنتدى 
الدولي حول الشفافية وتبادل 
الضريبية  لألغراض  املعلومات 
)Global Forum( سيزور لبنان 
لتقييم  املقبل  الشهر  بداية 
تبادل  عمليا  التزامه  مدى 
بنحو  الضريبية  املعلومات 
تلقائي. وهذا كان يتطلب أن 
لناحية  لبنان عن تقدم  يربهن 
اليت  املعلومات  معاجلة طلبات 
لناحية  أجنبية  دول  من  ترد 
النوعية والدقة واملهل. كذلك 
بتعهداته،  إيفاءه  يتطلب 
التشريعات  إقرار  ومنها 
الالزمة للشفافية يف ما يتعلق 
األموال  )إدارة   Trust مببدأ 
املؤمتن  يسمى  من  قبل  من 
سيما  وال  األموال(،  على 
أصحاب  عن  الكشف  لناحية 
)أصحاب  الفعليني  الشركات 
لالدارات  االقتصادي(  احلق 
بالتأكد  يسمح  مبا  الضريبية، 
يف  للضرائب  دفعهم  من 
الدول املكلفني فيها ضريبيا. 
وبالتالي، إن عدم معاجلة لبنان 
هذه الثغرة كان سيعين، بلغة 
تعرض  العشرين«،  »جمموعة 
دولية  مالية  لضغوط  لبنان 
قد تنتج منها مفاعيل سياسية 

واقتصادية.
أشاد  االطار،  هذا  ويف 
الرئيس  ب«حكمة  املوسوي 
نبيه بري وإدارته املتزنة، وال 
قد  النواب  جملس  أن  سيما 
النيابية،  الكتل  بتعاون  جنح، 
يف حتصني موقف لبنان أمام 
للشفافية  الدولي  املنتدى 
وضع  يراجع  الذي  الضريبية، 
مئة  حنو  ضمن  من   - لبنان 
وجود  خص  ما  يف   - بلد 
وآلية  الوافية  التشريعات 
املعلومات  وحفظ  التنفيذ 
الضرييب،  بالتهرب  املتعلقة 
يف  عمله  فريق  يصل  والذي 

أوائل الشهر املقبل«.
»عدم  أن  املوسوي  وأوضح 
إقرار القانون، وبالتالي إدراج 
السوداء  الالئحة  على  لبنان 
للدول غري املتعاونة يف جمال 
التهرب الضرييب، كان سينتج 
منه آثار كارثية على البلد جلهة 
قبل  من  معه  التعامل  وقف 
عدد كبري من دول العامل، ما 
يؤثر سلبا حبركة االستثمارات 
ووجود  املالية،  والتدفقات 
والعربية  األجنبية  املؤسسات 

يف أسواقه«.

نواف املوسوي: ليكن جمللس القضاء 
صالحيات عقد شراكة مع شركات أجنبية 
مع حفظ سيادة الدولة املركزية القوية

األمن  لقوى  العام  املدير  عقد 
الداخلي اللواء عماد عثمان، قبل 
يف  إجتماعا  االول،  امس  ظهر 
قاعة الشرف بثكنة املقر العام، 
حضره السفري الربيطاني كريس 
من  وفد  رأس  على  رامبلنغ 
صندوق  رئيس  ضم:  السفارة، 
األمن  وحتقيق  النزاعات  مواجهة 
واالستقرار أيان غرفيث، مسؤولة 
قرنفل،  سارة  األمين  الربنامج 
السفارة  يف  الشرطة  ملحق 
روب شيفريد، إضافة إىل فريق 
الذي  الربيطاني  الدعم  مشروع 
ضم: مدير املشروع آالن ماكروم، 
ماكلفر،  جوناثن  الربامج  مدير 
معوض،  مارك  العمليات  مدير 
مسؤولة املراقبة واملتابعة سارة 

جولياكس.
لقوى  العامة  املديرية  وعن 
من:  كل  حضر  الداخلي  االمن 
الداخلي  االمن  قوى  عام  مفتش 
العميد جوزف كالس، قائد وحدة 

القوى السيارة العميد فؤاد محيد 
بريوت  شرطة  قائد  اخلوري، 
العميد حممد االيوبي، قائد معهد 
الداخلي العميد أمحد  قوى االمن 
أحد  مكنا  طارق  والرائد  احلجار، 
ضباط قسم األحباث والدروس.

للمراحل  عرض  االجتماع  ومت يف 
الدعم  مشروع  قطعها  اليت 
الداخلي،  االمن  لقوى  الربيطاني 
اخلطة  تطبيق  مسار  سيما  ال 
االسرتاتيجية لقوى االمن وتعميم 
الفصائل  اجملتمعية يف  الشرطة 
بريوت،  شرطة  لوحدة  اإلقليمية 
إضافة إىل جماالت تعاون أخرى.

سري  »حسن  احلضور  وأكد 
بشكل  ومتابعتها  املراحل  هذه 
متواصل ودقيق، حتى تصل اىل 

اخلواتيم املرجوة منها«.
درعا  عثمان  قدم  اخلتام،  ويف 
يف  الشرطة  ملحق  إىل  تذكارية 
وتقدير،  شكر  عربون  السفارة 
ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان.

كرامي: ال نريد كسر احلريري ومل نستقو 
بالسيد نصراهلل بل هو وقف معنا

الوطين  »التيار  استقبل رئيس 
احلر« وزير اخلارجية واملغرتبني 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
جربان باسيل، يف مركز »التيار« 
الوزير  الشالوحي،  مرينا  يف 
وعرض  الصفدي  السابق حممد 
وخصوصا  العامة  االوضاع  معه 

موضوع تشكيل احلكومة.
الصحافيني،  مع  دردشة  ويف 
أكد الصفدي أن »كل املساعي 
تشكيل  يف  تساعد  القائمة 
ان  يهمنا  ومجيعنا  احلكومة، 
تتشكل احلكومة يف اسرع وقت 
ممكن، وكل شخص وكل حزب 
مع  للتواصل  امكاناته  يضع 
املسؤولني والتوصل اىل حل. 
مجيع  مع  لقاءاتي  خالل  ومن 
اجلميع  ان  ملست  املسؤولني 

يريد حكومة«.
وعن إمكان متثيله يف احلكومة، 
يف  »املهم  إن  الصفدي  قال 
تتشكل  ان  االوىل  الدرجة 
ال  بها  يتمثل  من  ثم  احلكومة 

يهم«.
الوزير  جهود  تثمر  أن  ومتنى 
تفاؤله  مبديا  إجيابا،  باسيل 

جتاه  صافية  القلوب  »طاملا 
تشكيل احلكومة«.

طرابلسي
استقبل  عينه،  اإلطار  يف 
النائب عدنان طرابلسي يرافقه 
اخلريية  املشاريع  مجعية  مدير 
يف الشمال الدكتور طه ناجي، 
العامة  األوضاع  معهما  وعرض 
العقدة  حلل  القائمة  واملساعي 

احلكومية.
البون

باسيل  التقى  ثانية،  جهة  من 
البون  منصور  السابق  النائب 
إمنائية  شؤونا  معه  وعرض 

خصوصا يف منطقة كسروان.
جمعيات تعنى بمكافحة املخدرات
ختاما، عرض باسيل مع وفد من 
مجعيات »أم النور«، »نوسروتو 
- األناشيد«، »الشبيبة ملكافحة 
املخدرات«، و »سيناكل دو ال 
غي  املطران  يتقدمه  لوميري« 
بولس جنيم واألب مروان غامن، 
ماريو عون  النائبني  يف حضور 
زراعة  موضوع  اخلوري،  وسليم 
القوانني  واقرتاحات  احلشيشة 

املطروحة.

باسيل استقبل طرابلسي والبون

 الصفدي: متفائل بتشكيل احلكومة طاملا القلوب صافية

الوزير باسيل مستقبال البون
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ون عالقاتهم  سوريا يف »وقت مستقطع«... و»اجلهاديون« يرممّ
صهيب عنجريني

يف بلدة زردنا يف ريف ادلب )عامر الحموي ــ أ ف ب(
املشهد  على  بظالهلا  السياسية  التعقيدات  ُترخي 
السوري وسط تضارب األجندات وامللّفات، وألسباب 
ال تتعّلق بسوريا فحسب. وفيما يبدو امليدان مرّشحًا 
يف  »اجلهاديون«  واصل  جبهة،  غري  على  لالنفجار 
استثمار  يف  خالفاتهم،  تسوية  على  العمل  إدلب 

الفت للمعطيات.
أشبه  البالغة مرحلًة  بتعقيداته  السوري  امللف  خيترب 
من  كثري  جالء  انتظار  يف  املستقطع«،  بـ«الوقت 
التفاصيل املرتبطة بتداخل مصاحل الالعبني املؤّثرين 
أقل  تأثريات  إىل  إضافة  املعلنة،  غري  وكباشاتهم 
فعالية ترتكها املرحلة االنتقالية بني والييّت املبعوث 
ميستورا،  دي  ستيفان  واليته  املنتهية  األممي 
أن  املنتظر  ومن  بيدرسن.  غري  اجلديد  واملبعوث 
تكون إسطنبول مسرحًا حملادثات تتناول امللف بني 
الرتكي  ونظريه  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس 
رجب طيب أردوغان يف مطلع األسبوع املقبل. وكان 
الكرملني قد أعلن أمس أّن بوتني سيزور إسطنبول 
انتهاء  احتفاالت  للمشاركة يف  املقبل  االثنني  يوم 
بناء اجلزء البحري من خط أنابيب نقل الغاز »التيار 
الكرملني  بيان  ُيشر  أردوغان. ومل  ولقاء  الرتكي« 
الرئيسني  إّن  بالقول  واكتفى  صراحة  سوريا  إىل 
سيبحثان »مستقبل تنمية العالقات الروسية الرتكية 
رغم  على  الراهنة«.  والدولية  اإلقليمية  والقضايا 
ذلك، فإّن امللف السوري يفرض نفسه بقّوة على 
كل ما يتعّلق بـ«القضايا اإلقليمية والدولية«. ومن 
املرّجح أن منطقة »شرق الفرات« ستحظى بنصيب 
وافر من حمادثات الرئيسني، ُيضاف إليها ملّف إدلب 
تعليقه  إعالن  دون  من  املعّلق  و«اتفاق سوتشي« 
رمسّيًا. ويأتي لقاء بوتني ــ أردوغان، يف ظل انكفاء 
مؤّشر التقارب األمريكّي الرتكّي بعد أن ذهب يف 
مسار صاعد يف الفرتة السابقة، وهو انكفاء يرتبط 
يف صورة أساسية خبفايا »ملّف خاشقجي«. كذلك، 
يأتي اللقاء يف مسافة زمنّية متوّسطة بني قّمة مل 
األمريكي  ونظريه  بوتني  بني  باريس  يف  حتصل 
دونالد ترامب )ألسباب فرنسّية(، وأخرى قد حتصل 
الشهر  نهاية  العشرين«  »قّمة  هامش  على  بينهما 
اجلاري يف بوينس آيرس. وعلى رغم أن الكرملني 
كان قد أعلن يف األسبوع املاضي أّن بوتني وترامب 
باسم  الناطق  فإّن  القّمة،  هامش  على  سيلتقيان 
الرئاسة الروسية دمييرتي بسكوف انتقد قبل أيام 
أّنه  الرئيسني، مؤّكدًا  التحضري الجتماع  التأخري يف 
»يؤدي إىل زيادة يف عدم الثقة«. وبات معتادًا أن 
الثالثة )الروسي  التناقضات بني األطراف  تنعكس 
املشهد  يف  مؤّثر  بشكل  والرتكي(  واألمريكي 

السوري.
واشنطن  خط  على  املستجّد  التشويش  ويزيد 
الشمال  إىل  التوتر  أجواء  عودة  فرص  أنقرة،  ــ 
السوري )شرق الفرات( الذي حيظى بأهمّية خاصة 
اإلطار،  هذا  وضمن  الرتكّية.  البوصلة  توجيه  يف 
عكست كواليس »جملس سوريا الدميوقراطّية« يف 
األيام األخرية مياًل إىل تصعيد اللهجة جتاه دمشق 
الفرات  شرق  الفتنة  إثارة  »على  بالعمل  واتهامها 
بالتنسيق مع أنقرة«. وبالتوازي مع ضبابّية املشهد 
السياسي، يبدو أّن معظم األطراف حريصة على رفع 
شيء  لـ«حدوث  حتّسبًا  امليداني  التأّهب  مستوى 
الكر والفر اليت تشهدها  ما«. وعالوة على جوالت 
»املناطق املنزوعة السالح« يف ريف محاة الشمالي، 
بني اجليش السوري من جهة واجملموعات املسّلحة 
أمس  تصاعدت  أخرى،  جهة  من  انتماءاتها  مبختلف 

اعالميا  جدال  تأسيسها  منذ  اجلامعة  تعرف  مل 
كالذي تعرفه االن، ومل تتعرض للكم الكبري من 
االنتقادات كاليت تتوجه اليها يف هذه االيام. 
اجلامعة  اصالح  شعارات  املنتقدون  رفع  وقد 
فيما رّد اهل اجلامعة مّتهمني هؤالء بالسعي اىل 
اجلامعات  لبعض  خدمة  الوطنية  اجلامعة  ضرب 

اخلاصة وألهداف مشبوهة.
وقد أحلق هذا اجلدل ضررا بالغا بصورة اجلامعة، 
مل  كما  املنتقدون،  له  يتنّبه  مل  اعتقادي  يف 
عن  غاب  وقد  اجلامعة.  اهل  ردود  منه  ختفف 
الطرفني ان االعالم سيف ذو حدين، جيرح ذهابا 
وايابا. وقد دفع الطرفان مثن ذلك بينما كانت 

اجلامعة، بسمعتها وصورتها، اخلاسر األكرب.
طروحاتهم،  موضوع  يف  اوال  املنتقدون  أخطأ 
لرئيس  التعرض  خالل  من  شخصنته  سيما  ال 
اجلامعة بدال من تناول قضايا كثرية يف اجلامعة 
من  وثم  ملعاجلتها،  عليها  االضاءة  تتطلب 
خالل طرح مواضيع بشكل غري دقيق كموضوع 
جوهرية  نقطة  وهذه  بالشهادات،  االعرتاف 
ارجتاال  واظهرت  صدقية،  املعرتضني  افقدت 

ألنها مل تستند اىل اي وثيقة صحيحة.
يف  اجلامعة  عن  الدفاع  يكن  مل  املقابل  يف 
اجلامعة  وبدت  املطلوب،  باملستوى  الغالب 
النفس  عن  الدفاع  موقف  وكأنها يف  الوطنية 
االعتزاز  بساطة  بكل  ميكنها  الذي  الوقت  يف 
الوطين  ودورها  ومستواها  العلمية  بريادتها 
ال  الشباب  بارتقاء  تأسيسها  منذ  ومساهمتها 
لبنان ي والتقائهم وشهادة سوق العمل بتفوق 
متخرجيها وتطور مناهجها، وحتى شكوى  الطالب  
من صعوبة االستحصال على شهاداتها ما يدفع 
بالكثري منهم للتوجه اىل جامعات خاصة حبثا عن 

شهادات سهلة املنال.
اجلامعة  حول  احلاصل  من  النقاش   جزءا  ان 
و  اجلامعة،  ادارة  كيفية  يتناول  حني  مربر 
حتولت  اعتبارها  على  داخلها  يف  احملاصصة  
اىل قطاع للتوظيف ال سيما مع االزمة املعيشية 
واالجتماعية املتفاقمة، فباتت االحزاب تنظر اليها 
بابا للخدمات. فكان يفرتض ان يكون منتقدو 
أجل  من  واحد  خندق  يف  ادارتها  مع  اجلامعة 
وحتصينها  فيها  السياسية  للتدخالت  التصدي 
وتطويرها والرتكيز على معاجلة امللفات احليوية 
وهذه  مسريتها.  تؤخر  ان  ميكنها  واليت  فيها 
امللفات جيمع عليها أهل اجلامعة، وهي فائقة 

االهمية وتتطلب معاجلة فورية، وأهمها:
- قانون اجلامعة الذي يعود اىل اكثر من مخسني 
عاما والذي بات عاجزا عن مواكبة توسعها وزيادة 
اعداد طالبها وينّص على مركزية خانقة. وقد 
جرت حماوالت من رؤساء اجلامعة يف السنوات 
االخرية لتعديله لكن من دون نتيجة. وان اي 
قانون  بوضع  مير  أن  من  بد  ال  للجامعة  تطوير 
عصري هلا واألخذ باالعتبار تطور دور اجلامعات 

لوضع رؤية جديدة هلا.
القّيمني  تعيينات  يف  السياسية  التدخالت   -
ينحصر  االمر  هذا  كان  بعدما  اجلامعة.  على 
ان  معلوما  بات  اجلامعة،  رئيس  تعيني  يف 
اطار  تندرج يف  باتت  الكليات  عمداء  تعيينات 
هذا  امتد  وقد  والطائفية،  احلزبية  احملاصصة 
وبالتالي  املديرين،  تعيينات  اىل  أيضا  االمر 
باتت هرمية اجلامعة االدارية واالكادميية ختضع 
لتأثريات االحزاب والنافذين، وهذا ما مل تعرفه 
اجلامعة يف تارخيها اذ كانت املعايري االكادميية 
التعيينات  وهذه  الرئيسي.  املعيار  والكفاءة 
يستتبعها تدخل مباشر للسياسيني يف عدد من 

امور اجلامعة.
- خرق قانون التفرغ، وقد بات اساتذة بعض 
واحلقوق  االسنان  وأطباء  كاهلندسة  الكليات 
وغريهم ميارسون اعماال يف  القطاع اخلاص  من 
دون اي مساءلة او حماسبة من ادارة اجلامعة، 
يهدد  كما  التفرغ  مفهوم  يهدد  االمر  وهذا 

مستوى التعليم.
- موازنة اجلامعة، وهي على تناقص عاما بعد 
عاما، ما يعوق تطوير اجلامعة وجتهيزها ومواكبة 
وفتح  واالكادميي  العلمي  امليدان  يف  التطور 

آفاق جديدة امام هيئتها التعليمية.
- البريوقراطية يف اجلامعة وهي اليت تعوق سري 
تستغرق يف  معامالتها  ان  وجتعل  فيها  العمل 
بعض املرات أشهرا للوصول اىل وجهتها، عدا 

هذه هي حتديات اجلامعة اللبنانية واملطالبة بتطويرها ليست خيانة
جورج صدقة

اجليش  بني  جبهة  غري  على  االشتباكات  وترية 
السوري وتنظيم »داعش«. وكّثف اجليش عملّياته 
ضّد التنظيم املتطّرف يف منطقة تلول الصفا يف 
بادية السويداء، فيما شّن مسّلحو التنظيم هجمات 
الدوير  قرية  حميط  يف  اجليش  مواقع  استهدفت 
آخر،  صعيد  على  الشرقي(.  الزور  دير  )ريف 
مدينة  أمس  الدولي«  »التحالف  طريان  استهدف 
الشرقي(  الزور  دير  )ريف  الشعفة  وبلدة  هجني 
بالقنابل العنقودّية »ما تسبب باستشهاد عدد من 
املدنيني وإصابة آخرين جبروح ووقوع أضرار كبرية 
يف منازل وممتلكات املدنيني«، وفقًا ملا ذكرته 

وكالة »سانا«.
يبدو  والدوليني،  اإلقليميني  الالعبني  حلال  خالفًا 
حال »اجلهاديني« يف حمافظة إدلب. وتسارعت يف 
الفرتة األخرية وترية املصاحلات وتسوية اخلالفات 
)غري املعلنة( داخل »جبهة النصرة« من جهة، وبني 
»اجلبهة« وكّل من تنظيم »حّراس الدين« و«احلزب 

اإلسالمي الرتكستاني« من جهة أخرى.
 وجتاوزت »النصرة« آثار »اتفاق سوتشي« األخري، 
بفعل  »الشرعي«  االنقسام  حاّفة  وصلت  أن  بعد 
أيلول(.   28 »األخبار«  )راجع  االتفاق  من  املوقف 
وأمس، نفى املصري، أبو الفتح الفرغلي، »عضو 
جملس الشورى«، صّحة كّل ما قيل »عن حدوث 
أمسوه  ما  بني  الشام  حترير  هيئة  يف  انقسامات 
الفرغلي  كالم  اهليئة«.  وقيادات  املصري  التيار 
مطابقًا  جاء  »تيلغرام«  يف  قناته  عرب  بّثه  الذي 
وعلمت  شهر.  قرابة  قبل  »األخبار«  أوردته  ملا 
»األخبار« أّن زعيم »النصرة« أبو حممد اجلوالني قد 
»أومَل لكبار الشرعيني والعسكريني يف هيئة حترير 
الشام، عقب صالة اجلمعة األخرية«. وجاءت وليمة 
التيارات  بني  مصاحلة«  »عربون  مبثابة  اجلوالني 

املتباينة اآلراء داخل »اهليئة«.
 وعلى صعيد متصل، أكدت املصادر أّن اجلوالني 
قد عقد »جلسات مكاشفة وعتب مع عدد من قادة 
»تصفية  بغية  الرتكستاني«،  اإلسالمي  احلزب 
سياق  ويف  الشوائب«.  بعض  وإزالة  النفوس، 
وفود  واصلت  الصدع«  »رأب  موجة  مع  منسجم 
السوريني(  غري  )»اجلهاديون«  »املهاجرين« 
زياراتها إىل قادة »جيش العزة« يف ريف محاة، 

بغية »تقديم واجبات العزاء«.
املرحلة  عنوان  هو  األمين«  »التنسيق  أّن  يبدو 
النصرة« وتنظيم  »جبهة  العالقة بني  على صعيد 
بني  العداء  حالة  رغم  وعلى  الدين«.  »حّراس 
املستفحلة  للخالفات  امتداد  واليت هي  الطرفني، 
بني »النصرة« وتنظيم »القاعدة« الذي ميّثله يف 
سوريا »حّراس الدين«، فقد قطع الطرفان خطوات 
»جسور  ومّد  خالفاتهما،  على  القفز  يف  ملحوظة 

الثقة« على أسس »أمنّية« حبتة. 
األمنية  محالتهما  املتطّرفان  التنظيمان  وجّدد 
يف  السالح«  املنزوعة  »املناطق  داخل  املشرتكة 
ريف إدلب اجلنوبي بذرائع خمتلفة. وتفيد معلومات 
الزميلة »األخبار« بأّن الطرفني قد استحدثا »غرفة 
أمنّية ُمشرتكة«، عالوة على عقد اجتماعات متكّررة 

بني قيادات »عسكرّية وشرعّية«. 
ومل تتوافر بعد معلومات موثوقة عن املسائل اليت 
تشي  املؤشرات  لكّن  االجتماعات،  حوهلا  متحورت 
برغبة الطرفني يف االستفادة من الظروف الراهنة 
»صفر  مرحلة  إىل  بينهما  العالقة  لنقل  إدلب  يف 

خالفات«.

على  البريوقراطية  هذه  تشكله  اليت  االعاقة  عن 
معامالت التطوير والتجهيز.

- املركزية الشديدة واليت جتعل ان فروع اجلامعة 
اليت تتجاوز اخلمسني وشؤون طالبها الثمانني الفا 
متر كلها اىل االدارة املركزية حتى يف امور بسيطة 
املوظفني  ومعامالت  االمتحانات  جلان  كتعيني 

واهليئة التعليمية.
- طغيان الوجود احلزبي على بعض الكليات والذي 
جيعل ان بعض الفروع راحت تكتسب هوية طائفية 
اجلامع  اجلامعة  مفهوم  يضرب  ما  وهو  حزبية،  او 
التعاقد  أثره يف بعض  بدا  الوطين، كما  ودورها 

االكادميي والوظيفي.
اجلامعة  مواكبة شؤون  اجلامعة يف  تعثر جملس   -
جانب  اىل  اجلامعة  أمور  يدير  الذي  وهو  الكربى، 
آلية  اجمللس يف  هذا  يغرق  الواقع  رئيسها. يف 
اذ يستحيل على  عمل ثقيلة يشكو منها أعضاؤه 
الذي  االسبوعي  االعمال  جدول  قراءة  غالبيتهم 
يتخطى مئات الصفحات، كما يغرق يف امور ادارية 
بسيطة كالتصديق على اللجان الفاحصة يف الفروع 
واملوافقة على افادات الرتفيع وغريها من االمور 
االسرتاتيجية  االمور  على  الرتكيز  بدل  االدارية 

للجامعة.
- دخول عدد كبري من  االساتذة  من متخرجي جامعات 
خاصة من مستوى أدنى بكثري من  اجلامعة اللبنانية 
، وعرب تدخالت سياسية مل تستطع آليات اجلامعة 
اللبنانية االكادميية محاية نفسها منها، وهو ما بدا 
والتعيينات   .2014 عام  تفرغ  دفعة  يف  واضحا 
السياسية للقيمني على اجلامعة جتعل من الصعب 

الوقوف يف وجه هذا املنحى االحنداري.
من  كان  واليت  اجلامعة  يف  التمثيلية  اجملالس   -
املفرتض ان حترر اجلامعة من سلطة السياسيني، 
واملذهبية،  الطائفية  فخ  يف  اوقعتها  انها  تبني 
وهنا ال بد ألهل اجلامعة من مراجعة حقيقية لدور 

هذه اجملالس وكيفية توجيهها بشكل اكادميي.

مع  واكادمييا  اداريا  واحملاسبة  املساءلة  تراجع   -
ارتفاع مستوى التدخالت السياسية، وعدم االلتزام 
بنظام »البانر« املؤهل لضبط االنتظام االداري ال 
سيما »التشعيب« الذي يفتح الباب امام التوظيف 

االعتباطي.
- معاهد الدكتوراه، وهي جتربة جديدة يف اجلامعة 
لنتائجها وتصويب ألهدافها  تتطلب عملية تقويم 
داخل  حتى  نقاش  موضوع  وهي  عملها،  وآليات 

جملس اجلامعة.
وملفات  واالطروحات  االحباث  تقويم  آليات   -
يف  هذا  البحثي  االنتاج  وضع  وامكان  االساتذة، 

التداول وبتصرف الطالب والباحثني.
منذ تأسيسها قبل 67 عاما، شكلت اجلامعة اللبنانية 
االداة  وكانت  لبنان  يف  العالي  للتعليم  رافعة 
االوىل الرتقاء الطبقات املتوسطة وغري امليسورة 
وهي الغالبية املطلقة من  الشعب اللبناني . وبذلك 
اللبناني   تطور  اجملتمع  يف  اساسيا  دورا  لعبت 
وتشكيل النخب فيه وباتت حمور احلركات الطالبية 
مع كل ما حتمله من تطلعات التغيري والتطوير يف 
اجملتمعات عموما. وقد مهد ذلك حلركة وعي يف 
الشارع  حتركات  من  الكثري  عنها  متخض  اجملتمع 

والطروحات الفكرية والثقافية.
اللبناني  اجملتمع  اللبنانية  اجلامعة  ترفد  كذلك 
الذين  املتخرجني  آالف  بعشرات  عموما  والعربي 
العربي .  و العامل  الوطن  نهضة  يف  يساهمون 
دورا  تلعب  اليت  اللبنانية  اجلامعة  أهمية  هنا  من 
تنمويا واقتصاديا كبريا واليت تواكب تقدم  العلوم  
واالختصاصات وتواصل توسعها حفاظا على دورها 
ورسالتها الريادية. بالنظر اىل هذه املهمات ليس 
مستغربا ان تكون اجلامعة الوطنية عنوانا بارزا يف 
االعالم اللبناني وان تكون موضوع سجاالت انطالقا 

من دورها هذا.
ان اجلامعة الوطنية تواجه اليوم حتديات كثرية، وال 
ميكن جامعتنا اال ان ترفع التحدي من خالل عملية 
تطوير كربى كي تستمر بدورها الوطين واحلضاري 
والثقايف الذي لعبته دوما. فال جيوز اتهام كل من 
يطالب بتطوير اجلامعة واصالحها باخليانة، كما ال 
جيوز اطالق االتهامات حبق اجلامعة واهلها جزافا. 
وان  املراجعة،  امام  الباب  يفتح  البّناء  النقد  ان 
عملية نقد ذاتي هي مدخل ضروري اىل االصالح، 
لذلك على أهل اجلامعة أن يبدأوا من الداخل ورشة 

التطوير هذه.
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عملية شراء مشبوهة من بانينغز احبطت مؤامرة ارهابية يوم عيد امليالد
ساعدت عمليات شراء مشبوهة 
من بانينغز وسرعة تفكري لدى 
موظفي املخزن يف وقف ما كان 
اهلجمات  أكرب  يكون  أن  ميكن 
اإلرهابية املدمرة يف أسرتاليا.

الذي  الشاب  دخل أمحد حممد، 
نشأ يف ملبورن، إىل متجر بانينغز 
يف برودميدوز يف كانون االول  
2016 وقام بعملية شراء واحدة 
املوظفني، حيث  أثارت شكوك 
مسمار  خرطوشة   700 تضمنت 
بندقية مملوءة بالبارود  وقامت 
خلف  بها  باالحتفاظ  املوظفة 
العداد املغلق يف متجر الجهزة 

الكمبيوتر.
الوحيد  الشيء  هو  هذا  كان 
جعل  ولكنه  أمحد  اشرتاه  الذي 
املوظفني يرتابون ويشكون به 
مبا يكفي للحاق به اىل سيارته 

واخذ رخصة قيادته.

اتهامهما بالذنب.
من قفص  اخراجهم  وعندما مت 
عائلته  حممد  أعطى   ، االتهام 
ابتسامة كبرية، بينما رفع محزة 
.)thumbs-up( اصبع االبهام

وغادرت الشرطة احملكمة وهي 
شعراني  كان  ساطورين  حتمل 
وابراهيم قد اشرتياهما حتضريا 

هلذا اهلجوم.
كانوا  أنهم  إبراهيم  وقال 
يعملون »لتقطيع« أعناق الكفار 

من اإلسالم السين املتطرف.
كما كان لدى اجملموعة ما يؤهلها 
لصنع القنابل األنبوبية - الغبار 
املليء باملواد ومئات الرؤوس  
واملواد الكيميائية، مبا يف ذلك 
- حيث  اهليدروجني  بريوكسيد 
قال إبراهيم انها »لشن اجلهاد 

املرعب«.
لقد حصلوا على وصفة الصنع 
»القاعدة«  جملة  يف  مقال  من 
يف  قنبلة  تصنع  »كيف  حول 

مطبخ أمك«.
احملاكمة  خالل  إبراهيم  وكشف 
أنه يعتقد أنه »كان من األفضل 
لي أن أقتل األسرتاليني« ألن 
حروب  يف  قتلوا  املسلمني 

تورطت فيها أسرتاليا.
الشرطة  استجواب  لدى  وقال 
قتل  الصعب  من  »ليس  له 
حيتاج  األمر  بساطور..  شخص 
يف  فقط  واحدة  ضربة  إىل 

الرقبة«.
أحبطت  قد  املؤامرة  وكانت 
 2016 االول  كانون   22 يف 

كانت  اليت  الشرطة  قبل  من 
أثناء  وتراقبهم  عليهم  تتنصت 
قيامهم باالستطالع يف الساحة 

الفيدرالية.
ان  الشرطة  عناصر  وكشف 
طلب  اعتقاله،  خالل  شعراني، 

منهم »جعلين شهيدا«.
اما محزة فانضم يف كانون األول  
وحممد  إبراهيم  لكن   ،2016
على  كانوا حيضرون  وشعراني 
للمؤامرة  وسريعة  قوية  وترية 

منذ تشرين األول على األقل.

إىل  التفاصيل  تسليم  ومت 
لدى  يكن  مل  ولكن  الشرطة 
ذلك  يف  فكرة  أي  املوظفني 
األشخاص  عدد  كم  الوقت 
املعلومات  هذه  انقذت  الذين 

حياتهم.
وكانت الشرطة الفيدرالية على 
علم بالفعل بـ أمحد، البالغ من 
وكانت   ، عامًا   25 اآلن  العمر 
إىل  كثب،  عن  سلوكه  تتتبع 
عباس،  محزة  أصدقائه  جانب 
شعراني،  اهلل  وعبد  عامًا    23

27 عامًا.
يف   العليا  احملكمة  وثبتت 
اإلتهامات  الثاني  تشرين 
حتضريهم  إطار  يف  للثالثة 
الساحة  يستهدف  هلجوم 
 Federation( الفيدرالية 
سانت  وكاتدرائية   )Square
بول وحمطة فلندرز سرتيت يف 

كانون االول 2016.
وجاء احلكم، الذي مت نشره يوم 
االربعاء من االسبوع احلالي اثر 
سبعة  بعد  قانونية،  تأخريات 
غرفة  يف  املداوالت  من  أيام 
من  أسابيع  ومثانية  احمللفني 
األدلة، مبا يف ذلك شقيق محزة 
األكرب إبراهيم عباس، 24 سنة، 
بتورطه  للشرطة  اعرتف  الذي 
واالقرار بذنبه يف وقت سابق 

من هذا العام.
وضحك حممد وشعراني وحتدثا 
بني  البعض  بعضهما  إىل 
كالهما  أومأ  الفردية.  األحكام 
لدى  مبالني  غري  وبدَوا  ببطء 

عام  وشعراني  حممد  وحاول 
اخلارج  إىل  الذهاب   2015

والقتال مع الدولة اإلسالمية.
وقال شعراني إنه يريد »السري 
وقريب  محزة  خطى«   على 
إبراهيم املدعو نبيل عباس، كما 
أثناء  االمر  الكشف عن هذا  مت 
احملاكمة، وقد تويف االخري يف 

القتال مع املنظمة اإلرهابية.
وسيواجه محزة وحممد وشعراني 
احلكم  قبل  استماع  جلسة 

عليهم.

املتهمون الثالثة

املتهم احمد محمد

املتهم ابراهيم عباساملتهم عبد اهلل شعراني

التقطت كامريات املراقبة رجال 
يضرب آخر بفأس »توماهوك« 
أثناء حماولة األخري إنقاذ جارته 

من زوجها السابق.
اللقطات الصادمة تظهر حماولة 
فيكي  إنقاذ  راد  روبرت  اجلار 
زوجها  من  عاما،   66 فيدل، 

السابق إتيم دوجا، 73 عاما.
الفيديو  خالل  دوجا  ويبدو 
نزوهلا  أثناء  فيدل  يطارد  وهو 
درجات السالمل حامال يف يديه 
فأسأ وسكينا يف واقعة تعود 

إىل أكتوبر 2016.
وكان دوجا قد قتل للتو فيليب 
اجلديد،  طليقته  رفيق  فيدل، 

البالغ من العمر 73 عاما.
تدخل  الصرخات،  مساعه  وبعد 
بريث  يف  يعيش  الذي  راد 

لرؤية ماذا حيدث.
وجها  دوجا  مع  راد  والتقى 
السلم،  األول  نزول  بعد  لوجه 
وبدا اجلار عاقد العزم على عدم 
اخلطر  رغم  باملرور  له  السماح 

احملدق الذي ينتظره.
دوجا  فقد  غضب،  حلظة  ويف 
بالفأس  جاره  وضرب  صربه 
وارتد األخري إىل الوراء ووضع 

يده على رأسه.
مطاردته  يف  دوجا  واستمر 

لزوجته السابقة.
املاضي  اجلمعة  دوجا  وأدين 
وإحلاق  القتل  وحماولة  بالقتل 
إصابات جسدية متعمدة ويواجه 
اآلن حكما حمتمال بالسجن مدى 

احلياة.
 وقالت النيابة إن دوجا تنكر يف 

زي ساعي قبل قتل فيدل.
وادعى دوجا أنه كان يدافع عن 
زوجته  هامجته  أن  بعد  نفسه 
أنه  إىل  الفتا  اجلديد،  وزوجها 
وضرب  ارتباك  حالة  يف  كان 

جاره راد لرغبته يف اهلروب.
عند  هلا  مالذا  فيدل  واختذت 
النهاية  يف  ومتكنوا  آخر  جار 
اهلائج  الرجل  على  التغلب  من 
جاءت  حتى  أرضا  وطرحوه 

الشرطة.
ضربة  بسبب  اجلار  وأصيب 
الفأس 18 إصابة خطرية إحداها 

ثقبت اجلمجمة.
ومن املقرر أن يصدر احلكم على 

دوجا يف شهر شباط املقبل

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جار حياول إنقاذ جارته األسرتالية من طليقها القاتل

يف أعقاب حادث العنف القاتل 
األعمال  مبنطقة  وقع  الذي 
اجلمعة  ملبورن  يف  املركزية 
املاضي، رفض رئيس الوزراء 
موريسون  سكوت  األسرتالي 
احلادث  مرتكب  أن  مزاعم 
شري  خليف  الصومالي  املهاجر 
نفسي  مبرض  مصاب  علي 

واصفا ذلك بأنه حجة واهية.
األئمة  من  موريسون  وطلب 
واجملتمع اإلسالمي االنتباه أكثر 
لألشخاص املعرضني للتطرف.

علي  إن  إعالمية  تقارير  وقال 
خالل  األوهام  من  يعاني  كان 
الفرتة السابقة هلجوم ملبورن، 
من  مطارد  أنه  يعتقد  وكان 
وال  برماح  مسلحني  أشخاص 

ميكن رؤيتهم.
ومدرس  علي  عائلة  وقالت 
مريض  كان  أنه  الدين  

نفسيا.
سيجدون  األسرتاليني  معظم 
الوقائع  نسيان  يف  صعوبة 
املروعة اليت ارتكبها علي مثل 
طعنه لثالثة أشخاص ويشعرون 
سيستو  الضحية  جتاه  باحلزن 
ماالسبينا صاحب املطعم الذي 

قتل جراء اهلجوم.
جتاهل  الصعب  من  لكن 

احلادث  هذا  بني  التشابه 
وهجوم آخر وقع يف 2017 يف 
نفس الشارع عندما قاد جيمس 
داهًسا  سيارته  جاراسوالس 
ستة  وقتل  اجلمهور  من  حشد 

أشخاص وأصاب 30.
وذكرت تقارير أنه كان يعاني 
لكن  واألوهام  اهلالوس  من 
يف  مقبوال  عذرا  يكن  مل  ذلك 

نظر الكثري من األسرتاليني.
يوجد  ال  أنه  أحباث  وكشفت 
األشخاص  أن  إىل  دليل يشري 
نفسية  بأمراض  املصابني 
أكثر عنفا من اآلخرين بل أنهم 
أنفسهم  ليصبحوا  عرضة  أكثر 
ضحية للعنف أو االنتحار وإيذاء 

النفس.
عالقة  إلجياد  جدا  مبكر  الوقت 
أو  النفسية  املشكالت  بني 
ال  حيث  واإلرهاب  العقلية 
هذا  يف  كثرية  دراسات  توجد 

الشأن.
مركز  أجراها  دراسة  لكن 
 2017 عام  لإلرهاب  كامربيدج 
كشفت أن  27.6% من إمجالي 
76 شخصا شنوا 55 هجوما على 
الغرب لديهم تاريخ مع املرض 

النفسي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

موريسون يرفض إلقاء اللوم على 
املرض النفسي ملنفذ هجوم ملبورن

يظهر الجار راد يحاول إنقاذ زوجته من طليقها الذي يطاردها
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راي  األسرتالي  املذيع  انفجر 
هادلي غضبا يف قيادي إسالمي  
الشرطة يف  األخري  لوم  بسبب 
اهلجوم اإلرهابي الذي حدث يف 

شارع بورك مبلبورن.
راديو  مذيع  هادلي،   راي 
شعر  بي«،  جي   2 »سيدني 
بالغضب الشديد بعد قيام الشيخ 
الروحاني  القائد  عمران  حممد 
ملركز الشباب اإلسالمي بتحميل 
املسؤولية للسلطات األسرتالية 
عن اهلجوم اإلرهابي الذي نفذه 
خليف  الصومالي حسن  املهاجر 

شري علي.
مسجد  إمام  عمران،  الشيخ 
إن  قال  ملبورن  مشال  كوالرو 
اإلمساك  يف  فشلت  الشرطة 

برجل على قائمة الرتقب.
هادلي، املذيع الصباحي األبرز 
إن  قال  األسرتالي،  بالراديو 
حممد  الشيخ  مثل  شخصيات 

عمران ال تنتمي إىل أسرتاليا.
حممد  الشيخ  مطالبا  واستطرد 
الفتا  أسرتاليا  مبغادرة  عمران 
هذا  كان  إذا  ما  يعرف  ال  أنه 
الرجل أسرتاليا طبيعيا أم حصل 

على املواطنة.
األسرتالي:  املذيع  وأضاف 
أيها  أتيت  حيث  من  »ارجع 

العجوز«.
تكن تشعر  »إذا مل  واستطرد: 
أو  احلكومة  من  هنا  بالسعادة 
تغادر،  أن  عليك  الشرطة، 

وابتعد عنا«.
مجعية  تديره  املسجد  أن  يذكر 
أهل السنة واجلماعة املتشددة، 
من  سلفي  لفرع  تنتمي  وهي 
القرن  بتعاليم  اإلسالم يتمسك 

السابع.

مذيع أسرتالي لشيخ سلفي: اترك بالدنا 

املذيع راي هادلي

أثارت امرأة أسرتالية اجلدل على 
من  قائمة  نشرها  بعد  اإلنرتنت 
ينبغي  اليت  الصارمة  القواعد 

على زوجها اتباعها.

ومن خالل حسابها على فيسبوك، 
بشأن  فعل  ردود  املرأة  طلبت 
واليت  لزوجها  العشر  قواعدها 
أي  مصادقة  من  منعه  تتضمن 
ساعة   50 والعمل  أخرى،  امرأة 

أسبوعيا على األقل.

وأشعلت تلك القواعد مناقشات 
وسائل  على  النطاق  واسعة 
وجذبت  االجتماعي،  التواصل 
 500 من  أكثر  املرأة  تدوينة 
من  التعليقات  وآالف  إعجاب 
عن  عربوا  الذين  املستخدمني 

انزعاجهم من القواعد.

املرأة  فإن  القواعد،  وحبسب 
امتالك  عدم  زوجها  من  تطلب 

أي صداقات أنثوية من أي نوع 
أو  احلقيقية  احلياة  يف  سواء 

السوشيال ميديا.

التواصل  فحسب  للزوج  وميكن 
ونبذ  متزوجني،  غري  رجال  مع 
مرتبطني  ذكور  مع  صداقة  أي 

بإناث.

على  جيب  ذلك،  على  وعالوة 
التدخني  عن  يقلع  أن  الزوج 
إال  اخلمور  يتناول  وأال  فورا، 
مرتني سنويا أو أقل بشرط عدم 

الوصول إىل درجة السكر.

الزوج  فإن  ذلك،  إىل  أضف 
ممنوع من ممارسة ألعاب الفيديو 

ومشاهدة األفالم اإلباحية.
تدوينة  نص  يلي  وفيما 

الزوجة:

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتالية تشعل الفيسبوك 
بـ 10 قواعد لزوجها 

وذكرت تقارير أن جاك بيالردي 
مراهق ملبورن كان يرتدد على 
املسجد باستمرار قبل أن ينفذ 
تفجريا انتحاريا يف العراق عام 

.2015
اتهام  مت  ذلك،  على  وعالوة 
 2016 عام  آخرين  رجال  ثالثة 
بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي 
يف ملبورن عام 2016 يف أعياد 

الكريسماس.
بني  مقارنة  هادلي  ووضع 
خليف  الصومالي حسن  املهاجر 

وبني أحد ضحاياه وهو إيطالي 
مالك  أحد  ماالسبينا،  سيستو 
طعنه  والذي  إسربيسو«  »بار 
اإلرهابي حتى املوت يف هجوم 

اجلمعة.
األسرتالي:  املذيع  وتابع 
بني  متناقضة  قصة  »إنها 
بشكل  ساهم  أحدهما  مهاجرين 
معه  وجلب  دولتنا  يف  عظيم 
األم،  بلده  من  السحر  بعض 

واحتضن أسرتاليا،أما اآلخر فهو 
إرهابي«.

الذي  اليوم  »يف  وواصل: 
شدد فيه رئيس الوزراء سكوت 
موريسون أن اإلرهابي حتول إىل 
العنف عن طريق أفكار متطرفة 
الشيخ عمران  إسالمية، وصفه 
بأنه »رئيس الوزراء الدموي«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشيخ عمران

اإلرهابي الصومالي حسن خليف أثناء هجومه اإلرهابي يف ملبورن

قامت عناصر شرطة سرية بتنفيذ 
أزياء  ارتداء  عرب  تنكر  عملية 
ماسحي زجاج السيارات لضبط 
يستخدمون  الذين  السائقني 

اجلوال أثناء القيادة.
على  نشرها  مت  وكشفت صور 
سرتة  مرتديا  رجال  اإلنرتنت 
على  ويسري  اللون  برتقالية 
امتداد حافة عشبية وقت انتظار 

السيارت يف إشارة مرورية.
اليمنى  يده  يف  الرجل  وحيمل 
يف  لكنه  مطاطية،  ممسحة 
حقيقة األمر ليس كما يبدو على 
شرطة  عناصر  أحد  بل  اإلطالق 

فيكتوريا.  
»إنه  فيسبوك:  تدوينة  وقالت 
عناصر  يتنكر  أن  مذهل،  أمر 
ماسحي  هيئة  يف  شرطة 
األشخاص  لضبط  السيارات 
اهلواتف  يستعملون  الذين 

اجلوالة أثناء القيادة«.
تقاطع  يف  الصور  التقاط  ومت 
يف  السرع  ماروندا  طريق 

نوناوادينج شرق ملبورن.
ديلي  عليه  حصلت  بيان  ويف 
شرطة  قالت  أسرتاليا،  ميل 
فيكتوريا إن عناصر شرطة يف 
عمليات  نفذوا  هيل  فوريست 
»نوناوادينغ«  يف  مرورية 

الستهداف السائقني املشتيني 
عن القيادة.

»جزء  رمسي:  متحدث  وقال 
بعملية  ارتبط  العملية  من 
داخل  السائقني  ملراقبة  سرية 

السيارات املنتظرة«.
املخالفة،  اكتشاف  وعند 
السرية  باملهمة  القائم  يرسل 
بعد  على  زمالئه  إىل  إشارة 
200 م الذين يوقفون السائق 

ويفرضون عليه غرامة.
وتابع البيان: »أصدرت الشركة 
38 خمالفة لسائقني يستخدمون 

جواالتهم أثناء القيادة«
النامجة  الغرامات  إمجالي  وبلغ 
 18390 حوالي  العملية  من 

دوالر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

شرطة فيكتوريا تتنكر لضبط 
السائقني املخالفني

اعالناتكم يف 
»الهريالد« 

طريقكم النجاح
لالتصال:

0403482345
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اهلبوط  إن  ماكواري  بنك  اعلن 
اإلسكان  الذي سيشهده سوق 
مما  أكرب  سيكون  أسرتاليا  يف 

يعتقد أحد.

املرجح  من  أنه  البنك  وتابع 
مدينيت  يف  األسعار  اخنفاض 
سيدني وملبورن بنسبة ترتاوح 

من 15 إىل %20.

فابو  جاسنت  قال  جانبه،  من 
الفريق  ديفرييل، عضوا  وريك 
ماكواري:  ببنك  االقتصادي 
ليضحى  توقعاتنا  راجعنا  »لقد 
متوسط  يف  احملتمل   الرتاجع 
مستوى  على  املنازل  أسعار 
 4 من  ترتاوح  بنسبة  أسرتاليا 
يف   %10 وحوالي   ،%6 إىل 

سيدني«.

أن  واضحا  أصبح  اآلن  لكن 
أي  من  أكرب  سيكون  الرتاجع 
 %10 مبتوسط  مضى  وقت 
الذي  أسرتاليا  مستوى  على 
أربعة  خالل  األكرب  اهلبوط  يعد 

عقود.

ومن املتوقع أن تشهد سيدني 
ألسعار  األكرب  اهلبوط  وملبورن 
على  فقط  ليس  العقارات 
على  ولكن  أسرتاليا  مستوى 
هذا  العواصم  مدن  مستوى 
العام مبتوسط تراجع يرتاوح من 

15 إىل %20.

مدينة  أن  التوقعات  وذكرت 
سيدني عاصمة والية نيو ساوث 
ويلز ستشهد اهلبوط األكرب على 

مستوى األسعار.

ماكواري:  خبريا  واستطرد 
»نظرا للمدى الذي بلغته زيادة 
سيدني  يف  العقارات  أسعار 
وملبورن يف السنوات األخرية، 
فإن اهلبوط بنسبة 20% سريجع 
مبستوى األسعار إىل املستويات 
اليت كانت عليه يف أبريل\مايو 

.»2015

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بنك ماكواري يتوقع: تراجع مذهل 
يف أسعار العقارات بأسرتاليا 
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أمريكية  حبثية  دراسة  كشفت 
حبياة  التمتع  سر  أن  جديدة 
يف  يتمثل  سعيدة  زوجية 
جنسية  حياة  بشريكة  االكتفاء 

واحدة خالل رحلة العمر.
البحثية  الدراسة  وأوضحت 
الذين  والنساء  الرجال  أن  أن 
مع  اجلنس  مبمارسة  يكتفون 
بنسبة  سعادة  أكثر  أزواجهم 
هؤالء  عن  أضعاف  سبعة  تزيد 
الذين خيوضون عالقات جنسية 

متعددة قبل الزواج.
عالقة  »حتى  الدراسة:  وتابعت 
أو  الزواج  قبل  واحدة  جنسية 
مستويات  إىل  تؤدي  اثنتان 

منخفضة من السعادة«.
مت  اجلديدة  البحثية  الدراسة 
تنفيذها يف والية يوتا األمريكية 

اليت تضم أغلبية مورمونية.
دراسات  معهد  الدراسة  وأعد 

مقره  يقع  الذي  العائالت 
بالواليات املتحدة حيث ذكر أن 
عالقات  أي  عن  االبتعاد  فوائد 
تزيد  الزواج  إطار  جنسية خارج 
من وترية سعادة احلياة الزوجية 

يف مراحل الحقة.
تتمثل  ذلك  وراء  األسباب  أحد 
ميلك  الذي  الشخص  أن  يف 
أقل  واحدة  جنسيا  شريكا 
تعرضا لإلغواء وأقل إدراكا به، 
وفقا للدراسة اليت أشرف عليها 
الربوفيسور نيكوالس وولفينجر 

من جامعة يوتا.
وولفينغر:  الربوفيسور  وقال 
»األزواج الذي قالوا إن لديهم 
شريكا جنسيا واحدا خالل مشوار 
مرات   7 سعادة  أكثر  العمر 
خاضوا  الذي  بهؤالء  مقارنة 

عالقات جنسية أخرى«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

االكتفاء باجلنس مع شريك احلياة 
يزيد السعادة الزوجية

بكفالة  اإلفراج  رفضت احملكمة 
املوصوم  األعمال  رجل  عن 
سليم مهاجر حيث قال قاٍض إن 
حمبسه  داخل  املتهم  خمالفات 
كشفت أنه »مغرور وال يكرتث 

بالقانون«.
واالسبوع املاضي أشار قاضي 
احملكمة العليا بنيو ساوث ويلز 
من  سلسلة  إىل  ديفيز  ديفيد 
مهاجر  ارتكبها  اليت  الوقائع 
يقرر  أن  قبل  حمبسه  داخل 

رفض خروجه بكفالة.
على  باستئناف  مهاجر  وتقدم 
77 إدانة تتعلق بوقائع احتيال 

انتخابي.
حيثيات  يف  القاضي  وتابع 
بكفالة:  مهاجر  خروج  رفضه 
»املخالفات تعكس بشكل واضح 
تقييما سابقا للمتهم يكشف أنه 

مغرور وال يأبه بالقانون«
واستطرد القاضي: »من وجهة 
يف  مهاجر  سلوكيات  نظري، 
احلبس متثل إشارة واضحة  إىل 
أن مهاجر ليس مستعدا لاللتزام 

بالقانون والقواعد واللوائح«.
وكان مهاجر قد أدين باالعتداء 
ومراسلة  تاكسي  سائق  على 

صحفية ويواجه اتهامات عديدة 
وتضليل  باملخدرات  تتعلق 
بتصرحيات  واإلدالء  العدالة 

كاذبة.
وأدين مهاجر يف يونيو املاضي 
تتعلق  كاذبة  عناوين  بتقديم 
بلدية  انتخابات  قبل  بناخبني 
حكم  ضده  وصدر  أوبرن، 

بالسجن 11 شهرا.
ومنذ املرة السابقة اليت رفضت 
خبروجه  طلبا  احملكمة  فيه 
العديد  مهاجر  ارتكب  بكفالة، 
من املخالفات داخل سجنه مثل 
الكشف  الختبار  اخلضوع  رفضه 
عن املخدرات، واستخدم اهلاتف 
أو الفاكس داخل السجن بشكل 
وتسلم  وتسليم  مشروع  غري 
مشروعة  غري  بصورة  تقرير 

وخمالفة التعليمات.
تقدم  قد  مهاجر  حمامي  وكان 
يف وقت سابق بطلب مفاده أن 
موكله يعاني من مرض نفسي 
القطب«  ثنائي  »اضطراب 
هوس  بنوبات  مصابا  جتعله 
بهذا  تقتنع  مل  احملكمة  لكن 

التفسري.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قاٍض أسرتالي: سليم مهاجر مغرور 
وال يكرتث بالقانون 

سليم مهاجر تقدم باستئناف ضد إدانته يف قضية الغش االنتخابي

من  الفيدرالية  احلكومة  تكافح 
ملاذا  حول  تفسري  وضع  أجل 
 2015 عام  قرارها  من  بالرغم 
بإلغاء  سفر اإلرهابي الصومالي 
حسن خليف شري  منفذ هجوم 

أجهزة  فشلت  سرتيت،  شارع 
املزيد  مراقبة  يف  االستخبارات 
»األعالم  ورفع  أنشطته،  من 
الذي  األمر  بشأنه،   احلمراء« 
كان من املمكن أن مينع مأساة 
سرتيت  بورك  شارع  هجوم 

اجلمعة املاضي.
الصومالي  اإلرهابي  وقاد 
بزجاجات  حمملة  سيارة  األصل 
ثم  املدينة  مركز  يف  غازية 
أشعل فيها النريان ليحوهلا إىل 
أن يطعن  اللهب قبل  كرة من 

ثالثة أشخاص.
عليه  أطلقت  الشرطة  لكن 
يف  الحقا  ومات  الرصاص 

املستشفى.
الشؤون  وزير  قال  جانبه،  من 
إن  داتون  بيرت  الداخلية 
يكن  مل  الصومالي  اإلرهابي 

منتميا  أو  داعش  يف  عضوا 
إرهابية  تنظيمات  أي  إىل 
يستدعي  يكن  مل  مما  معروفة 
واختاذ  احلمراء«  »األعالم  رفع 

التدابري اإلضافية.
وتابع أنه مل تكن هناك معلومات 
كان  أنه  إىل  تشري  استخبارية 

يشكل خطرا وشيكا.
توقيف  الصعب  »من  وتابع: 
شخص ما دخل املطبخ وأحضر 
سكينا وجلب زجاجيت غاز وذهب 

ملنطقة  األعمال املركزية«
وأسيو  »الشرطة  واستطرد: 
طويلة،  فرتة  منذ  ذلك  أوضحا 
أنه من الصعوبة مبكان التعامل 
أهداف  استهداف  حاالت  مع 
أو  التجارية  املراكز  مثل  ناعمة 

املطاعم«.
اليت  باجلهود  داتون  وأشاد 
تبذهلا الشرطة وأجهزة املخابرات 
اإلرهاب.كما  لدحض  وآخرون 
حاولوا  الذين  باملارة  أشاد 
اإلمساك باإلرهابي الصومالي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزير أسرتالي: إلغاء جواز سفر اإلرهابي 
الصومالي مل يكن كافيا لرفع »األعالم احلمراء«

تساءل أسرتالي منكوب  ُقتلت 
ارتكب  سائق  يد  على  زوجته 
القيادة  خمالفات  من  سلسلة 
عن  املبكر  اإلفراج  أسباب  عن 

هذا »املهووس«.
سكان  من  توكر،  جانيت 
أبناء،  خلمسة  وأم  بريزبن، 
وجدة لـ 12 حفيدا، كانت يف 
 15 يف  املنزل  إىل  طريقها 
أبريل 2016 بعد مشاركتها يف 
مباراة البينجو األسبوعية لكنها 
اصطدام  بعد  مصرعها  لقيت 
سيارتها بسيارة براندون بايف 
يف  يقود  كان  الذي  ريس 

االجتاه اخلاطئ.
عن  الشرطة  أفرجت  واآلن، 
العمر  من  البالغ  ريس  بايف- 

23 عاما.
ووافق أحد القضاة على اإلفراج 
عن املتهم بعد قضائه شهرين 
فحسب من عقوبة احلبس ملدة 
عام جراء سلسلة من اتهامات 

القيادة.
إىل  عودته  من  دقائق  وخالل 
باي،  هريف  يف  والدته  منزل 
جلس بايف-ريس خلف كرسي 
ما  وسرعان  جمددا،  القيادة 
جذب انتباه الشرطة بعد سريه 
بسرعة  احمللية  الشوارع  يف 

150 كم/س.
والتقطته كامريات مراقبة وهو 
تليفون  كابينة  بسيارته  حيطم 

قبل مغادرة مكان الواقعة.
وعالوة على ذلك، كان املتهم 

من  اخلاطئ  االجتاه  يف  يسري 
الطريق عندما اصطدم بسيارة 
جانيت توكر، والذ بالفرار من 
مشهد احلادث بعد حلظات تاركا 
سيارتها،  يف  متوت  السيدة 
قبل أن يتم إلقاء القبض عليه 

الحقا بتهمة القتل اخلطأ.
يكن  »مل  القتيلة  زوج  وقال 
للذهاب  مكان  أي  لديها 
ضيقا  املكان  كان  حيث  إليه 
يف  جزيرة  هناك  وكانت   ،

منتصف الطريق«.
لبايف-  اإلجرامي  السجل 
إليه  وجهت  حيث  ممتد  ريس 
اتهامات عديدة تتضمن تنفيذ 
عملية خطرة باستخدام سيارة، 
وعدم  خطرية  خمدرات  وحيازة 

االمتثال لتعليمات الشرطة.
ومت حرمان املتهم من القيادة 

3 مرات سابقة.
وقال الزوج: »لو كرهت أحدا 
يف حياتي سيكون هذا الرجل 
حبيبيت  إبعاد  الذي تسبب يف 
عين مل يكن ينبغي حدوث ذلك 
أبدا. مل يكن يفرتض أن يكون 

هذا السائق يف الطريق«.
أحدا  كرهت  »لو  الزوج:  قال 
يف حياتي سيكون هذا الرجل 
حبيبيت  إبعاد  الذي تسبب يف 
عين مل يكن ينبغي حدوث ذلك 
أبدا. مل يكن يفرتض أن يكون 

هذا السائق يف الطريق«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتالي بعد اإلفراج املبكر عن قاتل 
زوجته: ملاذا ترتكون هذا املهووس؟ براندون بايف ريس حصل على إفراج مبكر

يرى الكثري من سكان فيكتوريا 
أن منظومة رعاية األسنان تفشل 
يف تقديم اخلدمات الالزمة هلم 

يف الوالية األسرتالية.

وقال أكثر من نصف مليون من 
سكان فيكتوريا إن تكلفة رعاية 
على  حصوهلم  منعت  األسنان 
العام  خالل  الضرورية  الرعاية 
أنهم يكونون يف  املاضي رغم 

أمس احلاجة إليها.

سكان فيكتوريا هو األكثر تذمرا 
من تكلفة رعاية األسنان مقارنة 
بكافة الواليات واألقاليم األخرى 

باستثناء كوينزالند وتسمانيا.

هو  ماليا  فقرا  األكثر  السكان 
أسنانهم يف  من  معاناة  األكثر 
فيكتوريا حيث أن مراكز رعاية 
الكثري  حتمل  العامة  األسنان 
غري  هلؤالء  بالنسبة  القيود  من 
تكاليف  حتمل  على  القادرين 
العالج أو هؤالء املشرتكني يف 
نظام الرعاية الصحية أو بطاقات 
وكذلك  املعاش،  امتيازات 

الالجئني وطاليب اللجوء.
فيكتوريا  سكان  ويضطر 

إىل  املنخفض  الدخل  أصحاب 
االنتظار حوالي عامني للحصول 
وتتزايد  ألسنانهم  رعاية  على 

قائمة االنتظار وال تتناقص.

املسؤول  هوبكرافت،  مات 
جبمعية األسنان األسرتالية فرع 
فيكتوريا قل إن مثة حاجة عاجلة 
ميكن  حتى  التمويل  من  ملزيد 

تلبية احتياجات اجلميع.

على  الدولة  إنفاق  من   املزيد 
أن  شأنه  من  األسنان  رعاية 
يوفر تكاليف أخرى باهظة ومينع 

حدوث املشكالت.
ميثل  التمويل  نقص  أن  بيد 
الذين  لألشخاص  سيئة  أخبار 
اخلدمات،  تلك  على   يعتمدون 
دافعي  على  سلبا  وينعكس 

الضرائب.
املزيد  ضخ  جمرد  يتجاوز  األمر 
من األموال  يف هذا القطاع لكن 
كبرية  إصالحات  إىل  حاجة  مثة 
وينبغي على احلكومة الفيدرالية 
هذا  يف  مبسؤوليتها  االضطالع 

الشأن.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف فيكتوريا.. رعاية األسنان 
لألغنياء فقط 
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إذا  باالندهاش  ستشعر  رمبا 
أسرتاليا  نساء   أن  علمت 
أصبحن أكثر إقباال على وكاالت 
خبدمات  لالستعانة  املرافقة 
لتلبية  متخصصني  عاملني 

رغباتهن اجلنسية مقابل أجر.
ترى ما هي أسباب ذلك؟

وجود  أصبح  أسرتاليا،  يف 
عاملني يف جمال اجلنس لزبائن 

من النساء أمرا أكثر شيوعا.
أجرتها  دراسة  كشفت  فقد 
للتكنولوجيا  كوينزالند  جامعة 
عاملي  عدد  ربع  أن   2017 يف 
يلبون  أسرتاليا  يف  اجلنس 

الرغبات اجلنسية للنساء.
أصدرته  إعالمي  بيان  وكشف 
لسوق  ملحوظا  ارتفاعا  اجلامعة 
أمواال  يدفعن  الالتي  النساء 
مقابل االستمتاع خبدمات جنسية 

من الرجال.
 يف ثقافة، تكون فيها املرأة 

اجلنسي،  السليب  العنصر  هي 
تدور تساؤالت حول قدرة هؤالء 
النساء على طلب اجلنس بهذه 
ومعاشرة  الصرحية،  الطريقة 
مقابل  أجرا  يتقاضون  أشخاص 

ذلك.
وقال براد بريس، عامل جنس،  
الذي  أدياليد،  من  عاما   25
هو  التنوع  إن  باألناقة،  يتسم 

السمة األساسية بني زبائنه.
امرأة  تكون  »أحيانا  وأضاف: 
توجد  أحيانا  لكن  عمرا،  أكرب 
االستعانة  يطلنب  شابات  نساء 
األجر  مدفوعة  جنسية  خبدمات 
بعد خروجهن من عالقات فاشلة 

سابقة«.
األمر حيتاج إىل  أن  ولفت إىل 
التعامل النفسي اجليد مع املرأة 

والتحدث معها بشكل محيم.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

زيادة نسبة استخدام نساء 
أسرتاليا لوكاالت املرافقة

املاضي(  االثنني  )يوم  اليوم 
سوف يتم التصويت ألول مرة 
النتخاب برملان فكتوريا التاسع 
مراكز  تفتح  حيث  واخلمسني، 
ابتداًء  أبوابها  املبكر  التصويت 
من الساعة 9 صباحًا النتخابات 

والية فكتوريا لعام 2018.
للتصويت  مراكز   103 هناك 
املبكر مفتوحة يف أرجاء فكتوريا  
يفضلون  قد  الذين  للناخبني 
التصويت قبل يوم السبت 24 

نوفمرب/تشرين الثاني.
اإلنتخابات  مفوضية  تتوقع 
 Victorian( بفكتوريا 
 ElEctoral commission
VEc -( أن تكون هناك زيادة 
يف عدد األصوات املبكرة هلذه 
االنتخابات، وذلك استنادًا إىل 
وعلى  السابق  يف  حدث  ما 
الذي صدر يف وقت  التشريع 
القاضي  العام  هذا  من  سابق 
الشخصي  اإلقرار  شرط  بإلغاء 

عند التصويت املبكر. 
االنتخابات مفوض  وقال 

  WarWick GatEly am
أن عملية التصويت عرب اهلاتف 

قد بدأت أيضًا .
»إذا   :mr GatEly وقال 
البصر،  أو ضعيف  أعمى  كنت 
إىل  وحتتاج  احلركة  ضعيف  أو 
ميكنك  التصويت،  مساعدة يف 
التصويت عرب اهلاتف خالل فرتة 

التصويت املبكر هذه«. 
جيب على الناخبني فهم كيفية 
عمل نظام التفضيل، وجيب أن 
يتأكدوا من اتباعهم للتعليمات 
االقرتاع  ورقة  يف  املتضمنة 
بشكل  التصويت  كيفية  حول 

صحيح.
العثور على مواقع مراكز  ميكن 
مبساعدة املبكر  التصويت 

واالطالع    GooGlE maps
على معلومات عن املرافق على 
من  أو   VEc.Vic.GoV.au
  ™VotErs VoicEخالل تطبيق
اجملاني والذي ميكن تنزيله من 
 applE أو   GooGlE play

.itunEs

باب التصويت املبكر النتخابات 
الوالية لعام 2018 مفتوٌح اآلن

داهمت قوات مكافحة اإلرهاب 
صومالي  إرهابي   عائلة  منزل 
طعن رجال حتى املوت وأصاب 
شارع  يف  آخرين  اثنني 
تقتله  أن  قبل  مبلبورن  بورك 

الشرطة.
شديدة  شرطة  عناصر  وقامت 
التسليح ترتدي معدات تكتيكية 
وتغطي وجهها باألقنعة مبداهمة 
حوالي  ويربي  مبنطقة  املنزل 
السبت  صباحا  الثامنة  الساعة 
بينما تتواصل حتقيقات الشرطة 
يف اهلجوم اإلرهابي الذي نفذه 

حسن خليف شري علي.
لوالد  تابع  املنزل  أن  ويعتقد 
اإلرهابي الذي نفذ هجومه على 

طريقة الذئاب املنفردة.
داخل  خليف  عائلة  وتعيش 
مع  تعاونها  وأبدت  املنزل 
اليت  زوجته،  لكن  السلطات، 
تعرضت  إنها  الشرطة  تعتقد 
خمتفية  كانت  أيضا  للتطرف 
مساء اجلمعة، بيد أنه مت التوصل 

إىل مكانها واستجوابها.
إثر  عاما،   30 خليف،  وُقتل 
بعد  تلقيه رصاصة يف صدره 
أن أن اصطدم بأحد املشاة قبل 
أن تصعد على الرصيف وتنفجر 
من  بالقرب  »تارجت«  أمام 
تقاطع شارع سوانسون حوالي 

الساعة 4:20 مساء اجلمعة. 
الشرطة، طعن  يهاجم  أن  قبل 
خليف رجال يف الستينيات حتى 
مغطاة  صورته  وتبدو  املوت، 
رجل  وجرح  بيضاء،  مبالءة 
األعمال رود باترسون البالغ من 
العمر 58 عاما، ورجال ثالثا يف 
السادس والعشرين من عمره.

من  فيديو  لقطات  وكشفت  
مشهد احلادث تفاصيل اهلجوم 
الذي استغرق أكثر من دقيقة 
عناصر  خليف  طارد  حيث 
الشرطة رغم حماوالتهم إقناعه 

تفاصيل مداهمة الشرطة ملنزل عائلة اإلرهابي الصومالي 
حسن خليف يف ملبورن

يطلقوا  أن  قبل  باالستسالم 
عليه النار يف نهاية املطاف.

وقبل أن يهاجم الشرطة، طعن 
حتى  ماالسبينا  سيسو  خليف 
األعمال  رجل  وأصاب  املوت، 
التسماني رود باترسون وشابا 

يف السادس والعشرين.
وقالت اجلارة باتريسيا روز إنها 
مداهمة  من  بالصدمة  شعرت 

الشرطة لعائلة خليف.
مسعتهم  »لقد  وأردفت: 
بالداخل  إذا ما كان  يتساءلون 
أي أطفال وأعتقد أنه كان هناك 

طفل يف اخلامسة عشر«.
مزعج  أمر  أنه  إىل  ولفتت 
إرهابية  خلية  وجود  اكتشاف 

بشارعها اهلادئ.
انتقلت  اليت  وعائلته،  وخليف 
تسعينيات  يف  أسرتاليا  إىل 
القرن املنصرم، معروفون لدى 
على  اإلرهاب  مكافحة  سلطات 
ومستوى  الفيدرالي  املستوى 
يرتبطون  أنه  ويعتقد  الوالية 
إفريقية  مشال  جبماعات 

متطرفة.
مت  قد  خليف  سفر  جواز  وكان 
إلغاءه منذ سنوات عديدة  بعد 
أن مت اعتباره أحد 300 شخص 
ميثلون تهديدا أمنيا ألسرتاليا.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

قوات مكافحة اإلرهاب داهمت منزل عائلة اإلرهابي الصومالي 

حاول حسن خليف شري طعن شرطيني قبل أن يقتل بالرصاص ويسقط على األرض

الجارة باتريسيا روز تحكي شهادتها حول الحادث

Muslims Australia – 
AFIC condemns in the 
strongest terms the 
actions of Israel in its 
continued killing of Pal-
estinians after further 
reports of attacks in 
Gaza in recent days.
The Global community 
must condemn these 
actions in the strongest 
possible terms. Hun-
dreds of Palestinians 
have been killed and 
thousands injured in the 
past few months. These 
actions would not be 
accepted in any other 
circumstances and yet 
the world continues to 

turn a blind eye to the 
crimes of Israel and the 
plight of the Palestin-
ians.
President of Muslim 
Australia – AFIC, Dr 
Rateb Jneid, stated, “We 
will continue to speak 
out against the crimes 
of Israel and highlight 
the hypocrisy of the 
world when it comes to 
issues of human rights 
and democracy. Israel 
is an occupying force 
that is indiscriminately 
killing people who are 
simply protesting their 
right to their own land.”
There can be no peace 
in the region while Isra-
el is allowed to continue 
such attacks without 
consequence and we 
call on the global com-
munity to stand up and 
put a stop to the ongo-
ing oppression and kill-
ing of Palestinians.

RE: PALESTINE
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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 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 أهالي املفقودين »يطمئنون« النواب: ال نريد أن 

حناسب!
آمال خليل 

 2018 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 

جمددًا، تتعلق آمال أهالي املفقودين باجللسة 
قانون  اقرتاح  إلقرار  وغدًا  اليوم  التشريعية 
املخفيني قسرًا الذي ضاع يف مهب اخلالفات 
التشريعية  اجللسة  علقت  اليت  السياسية 
الشكل،  يف  املاضي.  أيلول  يف  السابقة 
إىل  األعمال  جدول  آخر  من  االقرتاح  سحب 
باقية  املخاوف  املضمون،  يف  لكن  وسطه. 
من تطيري النصاب، أو من إعادة القانون اىل 

اللجان النيابية إلعادة درسه.
املصور  نشرها  اليت  الفوتوغرافية  الصورة 
املاضي،  األسبوع  امساعيل،  نبيل  الصحايف 
ما  معارك  خالل  سيارته  قرب  ممّدد  لقتيل 
قّلبت  الثمانينيات،  أواخر  اإللغاء  حرب  مّسي 
قسرًا.  واملخفيني  املفقودين  أهالي  مواجع 
إمكان  األمل يف  بعض  إليهم  أعادت  لكنها 
معرفة مصري أحبائهم بعدما كشفت الصورة 
سليم  الدكتور  صاحبها،  أثر  فقدان  »لغز« 

طياح، على مدى 27 عامًا.
جمددًا، عيون األهالي مصّوبة اليوم على جملس 
النواب، على أمل أن ينهي دوامة عذابهم، بعد 
طول مماطلة، بإقرار اقرتاح قانون املخفيني 
قسرًا يف اجللسة التشريعية اليت بدأت اوائل 
االسبوع اجلاري. جلنة أهالي املفقودين اليت 
يف  أّكدت  االقرتاح،  إقرار  النواب  ناشدت 
بيان أن األهالي »ال يشاؤون احملاسبة على 
ارتكابات املاضي، وال املطالبة بإلغاء قانون 
نريد معرفة مصري  بتعديله. فقط  العفو وال 
ذوينا أحياء كانوا أو أمواتًا«. ولفتت إىل أن 
املادة 37 من االقرتاح حول العقاب »أضيفت 
وإذا  بها«،  تقدمنا  كنا  اليت  املسودة  إىل 
كانت »تثري التباسًا يف التفسري )مع أنه ال 

مفعول رجعيًا هلا(، نأمل حذفها«.
واملخطوفني  املفقودين  أهالي  جلنة  رئيسة 
ختوفها  عن  لـ«األخبار«  عّبت  حلواني  وداد 
التشريعية.  اجللسة  القانون يف  مصري  على 
الكتل  معظم  من  »وعودًا  تلّقت  أنها  ورغم 
بالتصويت  املستقلني  والنواب  النيابية 
األهالي مع  أن جتربة  إال  القانون«،  ملصلحة 
الدولة منذ 36 عامًا »ال تطمئن. ولن نصدق 
بعد التجربة املريرة إال عندما نرى بأعيننا أنه 
أقر«. شبح تعطيل اجللسة وتطيري القانون، 

أمام القضاء يطلبون نبش بعض املدافن. جزء من القبور اجملهولة 

يخشى األهالي من أن يحوّل القانون إىل اللجان النيابية املشرتكة إلعادة درسه )مروان طحطح(

نبشت  مرت  مار  مدافن  يف 
قبل أن يعاد طمرها جمددًا، 
الرفات  مقارنة  فيما مل جتر 
بعّينات احلمض النووي اليت 
أخذت من األهالي. أما مقابر 
والشبانية  والتحويطة  احلرج 
يسمح  فلم  لبنان(  )جبل 

بالنبش فيها.
إقرار اقرتاح القانون يعطي 

سندًا قانونيًا هلذه الدعاوى كونه يقّر حبق األهالي مبعرفة مصري 
أبنائهم، ويدعم طلباتهم بإعادة نبش املقابر اجلماعية.

على خلفية الضجة اليت أثارها نشر صورة طّياح، أّكد النائب زياد 
أسود لـ«األخبار« أنه عمل، عندما كان مسعفًا يف الصليب األمحر 
اجلثث  عشرات  سحب  على  له  زمالء  مع  الثمانينات،  نهاية  يف 
إىل  نقلناه  »وبعضها  الشوارع.  من  واملشّوهة  اهلوية  اجملهولة 
املستشفيات ومل أعرف عنها شيئًا الحقًا. أما البعض اآلخر، فقد 
كنا نوّضبه يف أكياس نايلون ونلصق على ناحية الوجه إشارات 
من نوع جمهول ذكر أو أنثى شابة أو غري ذلك، ثم ندفنها يف 

مدفين مار نهرا واملعونة يف فرن الشباك«.
بني  املارونية  نهرا  مار  ملطرانية  التابع  نهرا  مار  مدفن  ينحشر 
البيوت يف األحياء املكتظة. أحد جريان املدفن أّكد لـ«األخبار« أنه 

خالل احلرب دفنت بعض اجلثث بشكل مؤقت.
فرن  الكاثوليكية يف  املعونة  رعية  الكهنة يف  أحد  ينقل  فيما   
الشباك، عن زمالء له عايشوا مرحلة احلرب، أن عددًا من اجملهولني 
دفنوا يف املدفن: »يف كثري من األيام، كان اخلوري يفتح بابه 
عليها  يصّلي  جمهول.  بشارة  ألصقت  موضبة  جثة  ليجد  صباحًا 

ويدفنها«.

تمنى أهالي 
املفقودين حذف املادة 

التي تتحدث عن 
العقاب حتى ال تؤثر 

على إقرار القانون

كما حصل يف أيلول املاضي، ال يزال ماثاًل. لكن »اخلوف األكب 
من أن حيّول إىل اللجان النيابية املشرتكة إلعادة درسه«، حبسب 

حلواني.
األسر  »ألفراد  أن  على   2 املادة  يف  القانون  اقرتاح  وينّص 
واملقربني احلق يف معرفة مصري أفرادها وذويها املفقودين أو 
املخفيني قسرًا وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم، 
أماكن  مواقع  وتسّلمها وحتديد  الرفات  وجود  مكان  معرفة  ويف 
والتعرف  عليها  الكشف  وإجراء  ونبشها  الرفات  ومجع  الدفن 
أماكن  عن  »التنقيب  اىل  الرابع  الفصل  ويشري  هوياتها«.  اىل 
الدفن واستخراج الرفات املدفونة فيها«، فيما تنص املادة 31 
على »حق األسر أن تطلب وضع إشارة عالمة على مواقع أماكن 
دفنهم )املفقودين( فردية كانت أو مجاعية، وبغّض النظر عن 
عدد الضحايا. وعلى اجلهات احمللية املختصة بعمليات البحث عن 
املفقودين واملخفيني قسرًا وضع عالمة على موقع مكان الدفن 

أو موقع انتشال اجلثث )...(«.
وكانت احلكومة قد رفضت نبش القبور منذ انتهاء احلرب األهلية، 
وخلصت  احلرب.  لضحايا  اجلماعية  املقابر  ببعض  اعرتافها  رغم 
جلنة حكومية ُشّكلت عام 2000 »لالستقصاء عن مصري املخطوفني 
مفقود  أو  خمطوف  أي  وجود  يتبنّي  »مل  أنه  إىل  واملفقودين« 
على قيد احلياة على األراضي اللبنانية )...( حيث إن التنظيمات 
وامليليشيات املسلحة قامت بعمليات تصفية جسدية متبادلة خالل 
وجبل  بريوت  من  خمتلفة  أماكن  اجلثث يف  ألقيت  وقد  احلرب، 
لبنان والشمال والبقاع واجلنوب، وُدفن البعض منها يف مقابر 
مجاعية داخل مدافن الشهداء يف منطقة حرج بريوت ومدافن مار 
مرت يف األشرفية ومدافن اإلنكليز يف التحويطة، وُألقي البعض 
منها يف البحر«. وأعلنت عن توفية كل من مضى على فقدانه ما 

يزيد على أربع سنوات.
جلنة أهالي املفقودين واملخطوفني تقدمت بطعن يف عمل اللجنة 
أمام شورى الدولة. واعتبت أن إعالن وفاة املفقودين ال يلغي 
حق عائالتهم مبعرفة مصريهم. فيما تقدم عدد من األهالي بدعاوى 

بعد »معارضة« داخل اجمللس البلدي لقرار تلزيم مجعية »ال تبغي 
الربح« تزيني شوارع العاصمة يف املناسبات مقابل مليوني دوالر، 
أقّر اجمللس جمددًا تلزيم اجلمعية نفسها تنظيم احتفاالت امليالد 
البلدية  لّزمته  فقد  الذي حتّقق  »الوفر«  أما  دوالر.  مليون  مقابل 

لرئيس اهليئات االقتصادية حممد شقري لتزيني شوارع بريوت
 beasts )Beirut يف 25 آب املاضي، قّررت بلدية بريوت تلزيم مجعية
Events and street Shows( أعمال تزيني شوارع العاصمة يف أعياد 
مدى  على  رمضان،  وشهر  النبوي  واملولد  السنة  ورأس  امليالد 
السنوات الثالث املقبلة، مقابل مليوني دوالر. أثار القرار يومها 
لغطًا بني األعضاء، إذ إن اجمللس قرر إعطاء اجلمعية املبلغ سلفًا، 
من دون حتديد آلية واضحة وحمددة حول طبيعة الزينة وامُلنشآت 
الستدراج  مناقصة  البلدية  ُتنّظم  مل  كذلك،  ستستخدمها.  اليت 
عروض، فيما كانت اجلمعية الوحيدة اليت تقّدمت بعرض أسعار يف 

ظل غياب دفرت شروط واضح.
أن  القرار، قبل  تعليق  أعضاء اجمللس إىل  اعرتاض 13 من  أّدى 
يعمد رئيس البلدية إىل إعادة طرحه يف جلسة ُعقدت أخريًا، حضرها 
13 عضوًا من أصل 24. وصّوت مثانية من األعضاء احلاضرين على 
تلزيم Beasts جمددًا أعمال الزينة، ولكن يف مقابل مليون دوالر 
»أتعاب«  ُقّسمت  وقد  أعماهلا.  »حجم«  خفض  مع  مليونني،  بدل 
صاحبة اجلمعية رشا جرمقاني )حمسوبة على تيار املستقبل وتربطها 
عالقة جيدة بالرئيس سعد احلريري( إىل قسمني: 600 ألف دوالر 
دوالر  ألف  و400  يومًا،   20 ملدة  ميالدي  مهرجان  لقاء  جلرمقاني 
لعزة قريطم )حمسوب على تيار املستقبل أيضًا( لتنظيم حفلة رأس 
املالية«  بـ«املساهمة  مقارنة  »عقالنيًا«  املبلغ  هذا  ويبدو  السنة. 
مهرجان  إلحياء  للجمعية  البلدية  قررتها  اليت  دوالر(  ألف   900(
فين على الواجهة البحرية صيف 2017! علمًا أن اجلمعية »ال تبغي 

الربح«، وفق ما ُتعّرف عن نفسها على موقعها اإللكرتوني!
القرار اجلديد كان عّراَبيه عضوا اجمللس البلدي راغب حداد وسليمان 
جابر، اللذان نّسقا مع جرمقاني، بتكليف من »الرّيس« مجال عيتاني. 
ولكن تبنّي أن صفقة املليون ال تشمل تزيني الشوارع، بل ستنفق 
حصرًا على احلفالت. وعلى مبدأ »تقاسم التنفيعات«، شّكل األعضاء 
حممد  فرنيين،  غابي  سرياني،  )طوني  مخاسية  جلنة  املعارضون 
فتحا، خليل شقري وعبد اهلل درويش( اتفقت مع رئيس اهليئات 
االقتصادية رئيس احتاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بريوت وجبل 
لبنان حممد شقري )رجل »املستقبل« أيضًا ومرشحه احملتمل لتسلم 
وزارة االتصاالت يف احلكومة املقبلة( على تزيني العاصمة لثالث 
سنوات مقابل 800 ألف دوالر. أحد أعضاء اللجنة أّكد لـ«األخبار« 
أن »شقري انتقى للمهمة واحدة من أربع شركات يف عملية استدراج 
اللجنة  عضو  والصناعة«!  التجارة  غرفة  جرت يف  شفافة  عروض 
إنه جيهل اسم الشركة  العروض قال  أنه حضر تقديم  أّكد  الذي 
البلدية،  يف  العروض  استدراج  إجراء  عدم  سبب  وعن  الفائزة! 
أجاب بأن »تنظيم البلدية استدراجًا للعروض حيتاج إىل عام ليمّر 
يف الدوائر القانونية وديوان احملاسبة، فيما املساهمة جلمعية متّر 

بسرعة، ولو أنها حتتاج ملوافقة ديوان احملاسبة«.
الـ 800 ألف دوالر تضاف إىل 300 ألف أخرى تقدمها البلدية سنويًا 
إىل  يفتقرون  »التجار  إن  إذ  امليالد،  لزينة  بريوت  جتار  جلمعية 
رسوم  يدفعون  فإنهم  كذلك  واجهاتهم،  لتزيني  الكافية  األموال 
البلدية على أكمل وجه«، حبسب أحد األعضاء. علمًا أن كلفة زينة 

»سوليدير« ليست حمسوبة على اإلنفاق البلدي.
هكذا يشكو كل من الطرفني املتصارعني داخل اجمللس من عدم 
تقديم الطرف الثاني مللف متكامل يتضمن نوع الزينة وتفاصيل 
احلفالت وكلفة كل منهما. كذلك فإن كليهما ال ميلكان أدنى فكرة 
عّما ستفعله اجلهات اليت دعماها لتنال حصة من »كعكة« امليالد 
الدمسة. والنتيجة: بابا نويل بلدية بريوت سيهدي »مجاعة« تيار 

املستقبل هذا العام مليونني و100 ألف دوالر.
والالفت أن أحدًا من أعضاء اجمللس ال ميلك جوابًا عن آلية الرقابة 
على إنفاق مجعية Beasts والشركة اليت »انتقاها« شقري، وال عن 
سبب عدم االتفاق مع رعاة ميّولون هذه العملية، وال عن مصري الـ 
300 ألف دوالر اليت تدفع سنويًا جلمعية التجار اليت غالبًا ما تعيد 
استخدام الزينة نفسها كل عام. كذلك، ال أحد ميلك أدنى فكرة 
عن مصري زينة ميالد السنوات املاضية وعن سبب عدم صيانتها 
بقية  مبا جيري يف  أسوة  املصاريف  لتقليص  واستخدامها جمددًا 
املدن اللبنانية وغالبية املدن األوروبية. فعلى سبيل املثال، كلفة 
للمأكوالت  وسوقًا  ميالدية  قرية  )تضّم  زحلة  الضخمة يف  الزينة 
 75 تتعدى  ال  وغريها(  لألطفال  وملعبًا  مرت   500 مبساحة  ومغارة 
للتزجل على اجلليد  اليت تضّم مركزًا  ألف دوالر، فيما زينة جبيل 
وشجرة بطول 30 مرتًا وزينة للشوارع، تصل إىل 100 ألف دوالر. 
وحدها بريوت، اليت حيتكر قرارها جملس من 24 عضوًا لكل منهم 
أجندة خمتلفة حتى بات أشبه مبجلس ناطق بأمساء كبار املقاولني، 
تنفق مليوني دوالر مثن زينة غري معروفة الشكل، وتضعها أولوية 
الصحي  الصرف  وشبكات  الكهرباء  عنهم  تغيب  الذين  للبيارتة 
اجمللس  هلم  أبقى  ما  إذا  هذا  النظيف،  والبحر  العامة  واحلدائق 

أمالكًا حبرية خالية من التعديات أصاًل.

»بابا نويل« بلدية بريوت:
»هدايا« باجلملة للمستقبل

رىل إبراهيم
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 رسائل نصر اهلل بني مواجهة الضغوط 
وتعزيز ردع لبنان

علي حيدر

هيثم املوسوي(

الذي  التحذير 
األمني  وّجهه 
العام حلزب اهلل 
حسن  السيد 
اىل  اهلل  نصر 
العدو،  كيان 
موقفًا  يبدو 
بدقة  مدروسًا 
املضمون  يف 
 . قيت لتو ا و
ئلة  سا ر و
أكثر  باتت 
لدى  حضورًا 
مؤسسة القرار 
سي  لسيا ا
واألمين يف تل 
وأيضًا  أبيب، 

ينبغي تأكيد حقيقة أخرى، وهي أن القضية ال 
ــــ  املنظور  املدى  ــــ يف  حرب  بنشوب  تتعلق 
تتخوف إسرائيل من تداعياتها. ولكنها تسعى 
اىل حماولة فرض معادلة تسمح هلا بالعودة اىل 

استباحة لبنان.
نفسها  وجدت  قد  العدو  قيادة  تكون  وهكذا 
أمام  اهلل،  نصر  السيد  رسالة  بعد  أخرى،  مرة 
اليت  للخطوط  أي جتاوز  أن  ثابتة وهي  حقيقة 
ردودًا  ستتلقى  أنها  يعين  اهلل،  حزب  رمسها 
دراسة  اآلن،  منذ  منها،  تستوجب  مؤملة 
العمالنية، يف ضوء نتائجها وكلفتها  خياراتها 

وتداعياتها:
1 - االمتناع عن أصل االعتداء الذي يستوجب 

الرد الذي التزم به حزب اهلل.
الذي  الرد  وتلقي  االعتداء  إىل  املبادرة   -  2

توعد به احلزب ثم االنكفاء.
3 - املبادرة إىل االعتداء والرد على الرد.

يف السيناريو األول، يكون العدو قد امتنع عن 
أي مغامرة عسكرية، ويكون حزب اهلل قد حقق 

هدفه الردعي.
يف السيناريو الثاني، يكون العدو قد ارتدع يف 
نهاية املطاف، لكن بعد اختبار جدية حزب اهلل. 
ويكون احلزب قد حقق هدفه الردعي، ورمبا مع 

تضحيات ما ومثن مؤمل للعدو.

    خيارات لبنان ليست محصورة بني القبول 
باإلمالءات الخارجية واستباحته من قبـَل العدو

أما يف السيناريو الثالث، وهو اآلن بات أكثر 
استبعادًا، فيكون العدو أمام خيار التدحرج حنو 
مواجهة أوسع. لكنه أقدم على االعتداء االبتدائي، 
مع علمه بأن ذلك سيؤدي إىل تلك املواجهة. 
وعلى ذلك، نكون أمام قرار اسرتاتيجي اختذه 
بأن  املسبق  إدراكه  مع  لكن  بالعدوان،  العدو 
اىل  يدفعه  سوف  جدًا،  مؤملة  ستكون  النتيجة 
استبعاد هذا اخليار جمددًا. ومن اجلدير ذكره، 
لون يف إسرائيل ال يتحدثون  أنه حتى الذين يهوِّ

عن حرب على لبنان.
ويف كل األحوال، يكون حزب اهلل قد استطاع 
وأعاد  اإلسرائيلية،  الرهانات  يبدد  أن  جمددًا 
خلط األوراق على طاولة صانع القرار يف تل 
لديه.  واجلدوى  الكلفة  حسابات  وأربك  أبيب، 
ومع أن السيد نصر اهلل مل حيدد طبيعة هذا الرد 
وحجمه، إال أنه أوضح ضابطة أساسية ميكن من 
أنه  عن  حتدث  عندما  معامله،  استخراج  خالهلا 
ليستبيح  العدو  يعود  أن  مقبواًل  يكون  »لن 
املاضية«.  العقود  يفعل يف  لبنان كما كان 
وهو ما يعين بالضرورة أن هدف الرد سيكون 
منع إعادة استباحة لبنان، وكي يكون كذلك، 
سيكون بالضرورة ردًا رادعًا. واألهم من كل 
ذلك، أن حزب اهلل بادر اىل رسالة استباقية، 
أوضح فيها للعدو هذا السيناريو الذي سيلقي 
حساباتها،  ويربك  القرار،  مؤسسة  على  بثقله 

ويقيد خياراتها.

وخصومه يف  وحلفائه  اهلل  حزب  أصدقاء  لدى 
الساحة اللبنانية.

يف خطابه مبناسبة يوم الشهيد، أول من أمس، 
ربَط تكراَر التزامه بالرد احلتمي على أي اعتداء 
اإلسرائيلية  بالضغوط  لبنان،  ضد  إسرائيلي 
واألمريكية وبعض األوروبية، اليت تهدف اىل 
جتريد املقاومة من أهم عنصر قوة، الصواريخ، 
يف معادلة الردع اليت متنع العدو من استباحة 
لبنان. باملوازاة، يواصل العدو سياسة التهويل 
اليت تهدف اىل اإلحياء بأن لبنان أمام خيارين: 
له  وفرت  اليت  القدرات  هذه  عن  التخلي  إما 
مرت  مصريية  مرحلة  أخطر  يف  محاية  مظلة 
مستوى  على  أمنه  ضمانة  وهي  املنطقة،  بها 
سينتقل  العدو  كيان  أن  أو  أيضًا؛  املستقبل 
اىل مرحلة شن اعتداءات مدروسة وهادفة على 

األراضي اللبنانية.
األبواق  من  العديد  ومعها  أبيب،  تل  وتراهن 
يساهم  أن  على  واحمللية،  واإلقليمية  الدولية 
هذا التهويل بإعادة فرض القدرات الصاروخية 
ــــ اليت محت لبنان على مدى 12 عامًا ــــ على 
جدول االشتباك الداخلي، على وقع »التهويل 
خالل  ومن  الدبلوماسية  الضغوط  خالل  ومن 
الدول  بعض  وحتى  األمريكيني  استخدام 
التخويف  من  حالة  إجياد  خالل  ومن  األوروبية 
والتهديد بأنه إن مل تتم معاجلة هذا األمر فهو 
سيعاجله«، حبسب ما أوضح السيد نصر اهلل.

يف املقابل، أتى موقف السيد نصر اهلل، على 
مستوى املضمون، لتأكيد قرار حزب اهلل: »ال 
أقول جديدًا إذا قلت لإلسرائيلي... أي اعتداء 
على لبنان، أي غارة جوية على لبنان، أي قصف 
حتمًا«.  حتمًا،  حتمًا،  عليه  سنرد  لبنان،  على 
املوقف يف  أتى هذا  التوقيت،  وعلى مستوى 
ذروة حاجة لبنان للتأكيد على متسكه بقدرته، 
عناصر  ميثل  ما  وهو  احلتمي،  بالرد  وقراره 
القوة املضادة اليت يستطيع املستوى الرمسي 
الضغوط  ملواجهة  إليها  االستناد  اللبناني 

اإلسرائيلية واألمريكية واألوروبية.
أيضًا،  اهلل،  نصر  السيد  موقف  أهمية  وتنبع 
كونها  من  والرسائل،  والسياق  املضمون  يف 
تؤكد حقيقة أن خيارات لبنان ليست حمصورة 
بني القبول باإلمالءات اخلارجية اليت جترده من 
عناصر قوته، أو استباحة لبنان أمام االعتداءات 
قدراته  من  لبنان  جتريد  إن  بل  اإلسرائيلية. 
ن  كِّ متمُ اليت  املؤكدة  املقدمة  هو  الصاروخية 
العدو من هذه االستباحة اليت ستؤسس لوطن 
خيتلف جذريًا، يف أمنه ومعادالته وخياراته... 

عما نشهده اآلن.
أن يأتي هذا االلتزام بالرد على لسان السيد 
قادة  لدى  الكثري  يعين  بنفسه،  اهلل  نصر 
العدو. وهو بالتأكيد سيلغي جمددًا من مروحة 
على  تطرح  قد  اليت  واخليارات  السيناريوات 
أبيب،  تل  يف  األمين  السياسي  القرار  طاولة 
العدو  قادة  لدى  وهم  أي  يتسلل  أن  إمكانية 
حول رد حزب اهلل على أي خيار عدواني. وهنا 

جنبالط وسوريا: تيمور والدروز 
يضرسون!

فراس الشويف

اخرتع جنبالط دورًا وهميًا له يف تحرير مخطويف السويداء )هيثم املوسوي(

النائب  يأبى 
وليد  السابق 
إاّل  جنبالط، 
ابنه  يوّرث  أن 
تيمور  النائب 
مأزومة.  زعامة 
يصّر جنبالط على 
اخلاسرة،  خياراته 
العداء  منها 
مثاًل،  لسوريا 
الطريق  قاطعًا 
على تيمور إلعادة 
تعبيد الطريق بني 
اللبنانيني  الدروز 
ضنتهم  حا و

اإلقليمية.
النائب  حيار 

لشؤون بالد الشام جويل رايربن خالل زيارته 
لبريوت )راجع »األخبار« أمس( يف لقاء مع 
ممثلني عن الكتل النيابية، كان بينهم ممثل 

جنبالط النائب فيصل الصايغ.
أزمة زعامة جنبالط تتمّدد، ليس بفعل الظرف 
والرهانات  فاإلخفاقات  فحسب.  السياسي 
اخلاطئة، ووجود دولة مثل سوريا متنع زعامة 
إقطاعية مثل آل جنبالط من التمّدد يف طائفة 
املوّحدين الدروز خارج لبنان، حصرت زعامة 

العائلة يف الداخل اللبناني.
االنفجار  يطاوله  مل  الذي  الداخل،  وهذا 
اجلماعات  أصاب  الذي  العددي  السكاني 
املسلمة يف لبنان يف العقود االخرية، قلص 
من هامش دور الدروز ومنعهم من التأثري بال 

السابق وليد جنبالط، من أين يأتي بانتصار، 
يعّوض انتكاسات السنوات املاضية، املشبعة 
باخلسائر والرهانات الفاشلة. هي مهّمة شبه 
مستحيلة أيضًا للبحث عن وظيفة، إقليمية، 
خسارة  تعّوض  إعالمية،  كانت  وإن  حتى 

الوزن يف الساحة اللبنانية.
لكن رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي، الذي 
يدرك متامًا ضحالة تأثريه يف ساحة السويداء 
غري  إىل  أحالمه  تكّسرت  أن  بعد  السورية، 
رجعة بسبع سنوات من احلرب على سوريا، 
إقليمية،  زعامة  سراب  على  الرهان  ميّل  مل 
والسوريني.  اللبنانيني  الدروز  أكتاف  فوق 
وهمّيًا  دورًا  أيام  قبل  اختلق  ذلك،  وألجل 
من  السويداء  خمتطفي  حترير  يف  لزعامته، 
إرهاب تنظيم »داعش«، مستعينًا هذه املّرة 
بـ«األصدقاء الروس« بعد أن كان قد اتهم 
روسيا، غداة االعتداء على السويداء يف متوز 

املاضي، بتسهيل اهلجوم اإلرهابي.
تيمور  النائبان  كان  املاضي،  اخلميس  يوم 
موسكو،  يزوران  فاعور  أبو  ووائل  جنبالط 
يف زيارة تقليدية للقاء نائب وزير اخلارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف، برفقة القيادي 
االشرتاكي العتيق وصديق روسيا، حليم بو 

فخر الدين.
 وكان قد سبق تلك الزيارة، زيارة مماثلة 
للثنائي )راجع »األخبار« العدد 21 آب 2018(، 
التدخل  روسيا  من  الطلب  عنوان  محلت 
واملساعدة يف اإلفراج عن املخطوفني. نشاط 
دبلوماسي إعالمي »مجيل«، لكنه ال يغين وال 
حتّدث  من  جنبالط  وحده  جوع.  من  يسمن 
اخلالصة  الروسية  العسكرية  للعملية  وسّوق 
اجليش  دور  إنكار  متعّمدًا  »داعش«،  على 
السوري. لكّن روسيا نفسها، مل تعلن قيام 
قواتها يف سوريا بعملّية عسكرية. رمّبا أبلغ 
عمليتهم، ومل  بنتائج  وحده  جنبالط  الروس 
تعلم بذلك وزارة الدفاع الروسية وال الناطق 
بيانًا  األخري  يصدر  فلم  بامسها،  الرمسي 

إعالميًا كما جرت العادة!
وإن كان جنبالط األب، ومن بعده تيمور، قد 
متّلقا الدور الروسي، فإن املقابلة اليت أجراها 
رئيس االشرتاكي مع صحيفة »اجلمهورية«، 
صباح يوم اجلمعة، تؤّكد هواه احلقيقي، ولو 

ختم مقابلته جبمليَت شكر!
فجنبالط، كال من املديح لألمريكيني وللدور 
وحتديدًا  حتمًا،  الروس  يزعج  ما  األمريكي، 
إصراره على أن تسليح اجليش اللبناني جيب 
أن يكون حصرًا من اجليش األمريكي، يف ظّل 
رفض اجليش اللبناني احلصول على هبة من 
الذخائر الروسية، ال تزال تنتظر اإلذن منذ 
أشهر، لإلحبار من شواطئ روسيا إىل مرفأ 
بريوت. فضاًل عن أن كالم جنبالط، منبعه ما 
األمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد  نائب  قاله 

رافعة إقليمية. لكّنه 
وتوّسع  الحقًا  عاد 
بفضل تسوية اتفاق 
بالرعاية  الطائف 
أن  بعد  السورية، 
قد  سوريا  كانت 
أهدت جنبالط انتصارًا 
حرب  يف  عسكريًا 
لزعامة  مسح  اجلبل، 

األرسالنيني،  زعامة  دور  بتقليص  املختارة 
فبدا جنبالط ممثاًل حصريًا للدروز اللبنانيني. 
سّدة  إىل  عون  ميشال  الرئيس  جميء  ومع 
اليت  اإلقليمية  احملاور  وسقوط  الرئاسة، 
احتمى جنبالط خلفها، ازدادت أزمة الزعامة 
لتكشف  النيابية  االنتخابات  وأتت  تعقيدًا، 
يف  وحده  معاركه  حسم  عن  جنبالط  عجز 
نبيه  الرئيس  دعم  ولوال  الدرزية،  الساحة 
بّري، لكانت حّصة جنبالط نائبًا درزيًا واحدًا 
جانبه  تيمور جنبالط، وإىل  الشوف، هو  يف 
يعنيه  ما  مع  وّهاب،  وئام  السابق  الوزير 

األمر من خطورة على مسار التوريث.
العودة إىل حاضنة  وبدل أن حياول جنبالط 
املكّررة،  مواقفه  تبدو  اإلقليمية،  الدروز 
يف  عبثيًا  موقفًا  لسوريا،  املستمر  وعداؤه 
وضع الدروز اللبنانيني يف مواجهة سوريا. 
مقبواًل  يبدو  نفسه  جنبالط  موقف  أن  غري 
حياول  هو  فيما  سوريا،  إىل  بالنسبة  حتى 
قطع الطرق على خيارات تيمور املستقبلية. 
فبدل توريث تيمور زعامة، وهو الذي يعمل 
عائلته  ونقل سكن  عنه«  »غصبًا  بالسياسة 
األب  جنبالط  يرتك  باريس،  إىل  لبنان  من 
أمام ابنه خيارات ضّيقة وأزمات مرّكبة، يف 
العالقة مع حزب اهلل ومع سوريا، تضاف إىل 
وازدياد  املالية  واملصادر  الشركات  أزمات 
زعامة  قدرة  بكثري  يفوق  مبا  الدروز  حاجات 

إقطاعية على التلبية.

كالم جنبالط 
األخري 

مستلهم من 
كالم املوفد 
األمريكي 

رايربن
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إرباك يف تل أبيب:
ال حرب وال ردع وال هدوء!

الفلسطينية  املقاومة  فصائل  تكتِف  مل 
إحدى  حاولت  جديد،  اعتداء  بإحباط 
الوحدات اخلاصة يف جيش العدو تنفيذه 
يف قطاع غزة، وبقتل ضابط رفيع برتبة 
مقدم وجرح آخر، بل انتقلت إىل جيب أمثان 
إضافية يف أمن املستوطنني وحياة اجلنود 
العدو  جيش  عاقبت  املقاومة  الصهاينة. 
على اخرتاقه القطاع واستشهاد عدد من 
صاروخي،  رّد  عرب  واملقاومني،  الكوادر 
بها  أكدت  وقوة  ردع  رسائل  معه  محلت 
اعتداء  أي  على  الرد  الصلبة يف  اإلرادة 

يستهدف القطاع ومقاومته.
يف املقابل، مل يقتصر اإلخفاق يف مهمة 
وجرحى  قتلى  سقوط  على  العدو  جيش 
مئات  تساقط  أيضًا  استدرج  بل  خالهلا، 
غزة«  »غالف  مستوطنات  على  الصواريخ 
يف  البشرية  اخلسائر  من  مزيد  وسقوط 
صفوف جنود العدو ومستوطنيه. من جهة 
أخرى، كشفت العملية الفاشلة عن حقيقة 
اإلسرائيلية،  باملعايري  التهدئة  مفهوم 
بأساليب  للعدوان  استمرار  هو  الذي 
بـ«حق«  واالحتفاظ  جديدة،  وتكتيكات 
تتطلبها  عمالنية  خطوات  إىل  املبادرة 

مصاحلها األمنية.
بعيدًا عن مدى صدق الرواية اإلسرائيلية 
ذلك  يغري  ال  الفاشلة،  العملية  ألهداف 
توصيف االعتداء، كون املهمة اليت كانت 
طابعًا  حتمل  اإلسرائيلية  القوة  تنفذها 
باسم  املتحدث  ادعى  كما  استخباريًا، 
اجليش اإلسرائيلي العميد رونني منليس، 
بالقول  أحرونوت«،  »يديعوت  ملوقع 
أو  تصفية  العملية  هدف  يكن  »مل  إنه 
اختطاف... وعمليات من هذا النوع ُتدرس 
بعمق وتبقى غالبًا سرية«. مع ذلك، كان 
الفتًا اضطرار جيش العدو إىل توضيح هذا 
البعد العملياتي، وهي خطوة غري مألوفة، 
لكن يبدو أن القيادة السياسية أرادت أن 
تربر هذه العملية يف ظل مساعي التهدئة، 
يقود  الذي  املصري  للطرف  وحتديدًا 
الوساطة بني املقاومة والعدو. ويعين هذا 
التربير أن تل أبيب ترى هذا املستوى من 
وإن  حتى  »حقًا حصريًا« هلا،  االعتداءات 

كان هناك اتفاق على التهدئة!
يف هذا اإلطار، رأى العديد من املعلقني 
أن  جدًا  املستبعد  من  أن  اإلسرائيليني 
نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئيس  يصادق 
هذا  يف  خطف  أو  اغتيال  عملية  على 
فيه  يسعى  الذي  السياسي  التوقيت 
تهدئة،  إىل  التوصل  حماولة  إىل  بنفسه 
وهو اخليار الذي اضطر إىل العمل عليه بعد 
املعادلة  لفرض  املتكررة  حماوالته  فشل 
األمر  غزة،  مع  إليها  يسعى  كان  اليت 
الواسع  التصعيد  خيار  بني  وضعه  الذي 
اخليار  فاختار  ما،  تهدئة  إىل  السعي  أو 
الثاني، ألكثر من اعتبار وأساسًا إلدراكه 
حجم اخلسائر اليت سيتلقاها وغياب أي أفق 
لسيناريو فتح مواجهة واسعة من القطاع، 
مع  العسكري  احلسم  تعذر  من  انطالقًا 
املقاومة الفلسطينية، وغياب جواب حاسم 
عن سؤال »اليوم الذي يلي«، إضافة إىل 
اليت  الشمالية  للجبهة  التفرغ  أولويات 
ُتمع عليها القيادتان السياسية واألمنية 
األكثر  »التهديد  ألنها  أبيب،  تل  يف 
خطورة وتعقيدًا« على واقع األمن القومي 

اإلسرائيلي ومستقبله.
وسبق لنتنياهو أن أمجل رؤيته إزاء غزة، 
الفرنسية  العاصمة  يف  وجوده  خالل 
باريس قبل أيام، بالقول: »ال يوجد حل 
سياسي مع قطاع غزة«، ُمعلنًا بذل »كل 
طائل  ال  حرب  منع  أجل  من  أستطيع  ما 
ستجيب  حرب  »كل  وأضاف:  منها«. 
ضحايا، وأنا ال أخشى من احلرب إذا كانت 
مل  إذا  منعها  سأحاول  ولكنين  ضرورية، 
تكن كذلك«. وحول اخليارات املاثلة أمام 
إسرائيل، رأى أنه ال يستطيع عقد اتفاق 
إىل  أيديولوجيتها  تدعو  جهة  مع  سياسي 
تدمري الكيان، لكن »األمر الذي أستطيع 

هناك،  واملكوث  االحتالل  هو  أفعله  أن 
أو ضربات قاسية جدًا«. وتابع أن هناك 
أنظمة ال تستطيع التوصل معها إىل حلول 
سياسية وسطية، ولذلك »ينبغي أن تعمل 
الوضع.  هو  هذا  غزة  مقابلهم. ويف  يف 
تسيطر،  اليت  هي  محاس  أن  وطاملا 
التوصل  إمكانية  هو  األفضل  احلل  فإن 
معامل  تتضح  هكذا،  تهدئة«.  إىل  معهم 
اإلرباك يف تل أبيب: ال يريدون حربًا... 
ومل ينجحوا يف ردع املقاومة، ومل تفلح 
أن  اآلن، يف حني  حتى  التهدئة  مساعي 
قائٌم  قيادتهم  على  املستوطنني  ضغط 

ملنعهم من التسليم بالواقع القائم.
كذلك، ال يستطيع نتنياهو وبقية الطاقم 
القيادي ذي الصلة املباشرة التنّصل من 
مفاعيل الضربة اليت تلقاها، وهو ما دفعه 
إىل  والعودة  لفرنسا  زيارته  اختصار  إىل 
الكيان اإلسرائيلي ملتابعة تطور األوضاع. 
املستوى  هذا  أن  الطابع  هذا  ُيعزز  وما 
عليه  تصّدق  اخلاصة  العمليات  من 
املتحدث  أكده  ما  وهو  العليا،  القيادة 
عملية  »أي  بالقول:  أيضًا،  اجليش  باسم 
عسكرية كهذه... تستعرض أمام القيادة 
قيادة  وتقودها  والعسكرية،  السياسية 
رئيس  احلالة،  هذه  ويف  جدًا.  رفيعة 
العسكرية  العملية  يقود  اجليش  أركان 
مباشرة، ومعًا مع قائد شعبة االستخبارات 

العسكرية وضباط كبار آخرين«.
على خط مواٍز، كشف رّد فصائل املقاومة 
شعبها  محاية  على  تصميمها  عن  جمددًا 
وعزمها على منع العدو من فرض معادالت 
إرادتها  تقييد  تقبل  لن  وأنها  ميدانية، 
للتهدئة  باملواجهة حتت عناوين املساعي 
أو حتى لكونها حريصة على تّنب نشوب 
حرب مع العدو يف هذه املرحلة. وبرؤية 
الصاروخية  الرسائل  تتجاوز  مدى،  أبعد 
إىل  وصواًل  امليدانية  أبعادها  للمقاومة 
القرن«  التطبيع و«صفقة  مواجهة خمطط 
اليت تهدف إىل تصفية القضية، إذ أكد 
حرصها  للمقاومة  الصاروخي  الرد  حجم 
على أن يكون باملستوى الذي يعمق قوة 
الردع الفلسطينية، ويرفع مستوى اإلرباك 
يف مؤسسة القرار لدى العدو حول املدى 
الذي ميكن أن تبلغه املقاومة يف مواجهة أي 
متاٍد إسرائيلي. كذلك استطاعت املقاومة 
أن تفرض على العدو ساحة اشتباك جيب 
ضوابط  التزامه  عرب  معها،  التكّيف  عليه 
دة، رغم الصواريخ اليت تتساقط على  حمدَّ
ل  حتوَّ وهكذا،  غزة«.  »غالف  مستوطنات 
إضافية  ردع  أداة  إىل  اإلسرائيلي  العمق 
تتصل مبستويات حمددة من االعتداءات. 
اليت  اجلولة  هذه  أن  اآلن  حتى  واملؤكد 
من  حساسة،  مهمة  تنفيذ  مبحاولة  بدأت 
إىل  خلصت  اجليش،  يف  خاصة  قوة 
مئات  تساقط  تبعه  وُمكلف،  ذريع  فشل 
من  بداًل  املستوطنات  على  الصواريخ 
تعزيز عناصر القدرة واملواجهة كما سعت 

إىل ذلك املؤسسة األمنية اإلسرائيلية.
صحيح أن الصواريخ كانت تتساقط على 
»غالف غزة« وأبعد قلياًل، لكن الرسائل 
إىل  مباشرة  وصلت  حتملها  كانت  اليت 
كان  اليت  العدو،  قيادة  عمليات  غرفة 
فيها نتنياهو، حيث أجرى مشاورات أمنية 
مبنى  يف  ساعات،  ثالث  حنو  استمرت 
»الكرياه« يف تل أبيب. ومع أن مصدرًا 
إىل  خلصت  املشاورات  أن  أكد  سياسيًا 
يكشف  مل  لكنه  عمالنية،  قرارات  اختاذ 
عن طبيعتها واملدى الذي ميكن أن تبلغه 
إسرائيل. واملؤكد أن مشهد النريان اليت 
تلتهم منشآت إسرائيلية يف املستوطنات 
العقاب  وطابع  جنود،  حافلة  واستهداف 
سوف  إسرائيلية،  عمالنية  مبادرة  على 
اإلسرائيلية،  الذاكرة  يف  عميقًا  حتفر 
قادة  لدى  اإلرباك  تعميق  يف  وتسهم 
يف  خياراتهم  عليهم  وُتضّيق  العدو، 
مواجهة خيار الصمود واملقاومة يف غزة 

وكل فلسطني.

علي حيدر

احلريري أمام معضلة خطرية… كل 
اخليارات صعبة

اهلل «   » حزب  عام  أمني  خطاب  بعد 
يوم  »الناري«،  السيد حسن نصراهلل  
السبت املاضي، ينتظر اللبنانيون رّد 
احلريري   املكلف  سعد  احلكومة  رئيس 
خمّصص  صحايف  مؤمتر  خالل  اليوم، 
ان  يبدو  ما  على  لكن  الغاية،  هلذه 
أمام معضلة كبرية،  احلريري سيكون 
نظرًا إىل أن مجيع اخليارات اليت بني 
املفاضلة  له  ميكن  وال  صعبة،  يديه 

بني واحد منها.
احلكومة  لرئيس  األفضل،  من  كان 
متثيل  عقدة  معاجلة  متت  لو  املكلف، 
عن  بعيدًا  املستقلني  السنة  النواب 
إىل  عمد  أن  بعد  خصوصًا  األضواء، 
رفع السقف عاليًا، لناحية رفضه متثيل 
هؤالء من حصته، يف حني سربت بعض 
يرفض  أنه  »املستقبل«  تيار  أوساط 
أيضًا أن يتم ذلك من حصة أي فريق 
يكون  أن  طرح  إىل  إشارة  يف  آخر، 
اجلمهورية  رئيس  حصة  من  متثيلهم 
كل  بعد  لكن  عون ،  العماد  ميشال 
األيام  يف  حصل  الذي  والرد،  األخذ 
املعاجلة  تكون  أن  ميكن  ال  السابقة، 

بالسهولة اليت يتصورها البعض.
من وجهة نظر مصادر سياسية مطلعة، 
ما بعد خطاب السيد نصراهلل لن يكون 
اللهجة  به  أوحت  ما  هذا  قبله،  كما 
العالية اليت اعتمدها أمني عام »حزب 
السنية،  العقدة  عن  حديثه  يف  اهلل« 
يف مؤشر إىل أن األمور عادت إىل ما 
قبل التسوية الرئاسّية، على مستوى 
العالقة بني احلزب وتيار »املستقبل«، 
من  كانت  املشكلة  أن  تعترب  لكنها 
جانب رئيس احلكومة املكلف، الذي مل 
يأخذ ما طرحه احلزب عليه من ضرورة 
يف  املستقلني  السنة  النواب  متثيل 
هذه  أن  قاعدة  على  اإلعتبار،  عني 
العقدة لن حتول دون والدة احلكومة 
عند اإلنتهاء من باقي العقد، الدرزّية 
واملسيحّية، قبل أن يصطدم جبديتها 

عند طلبه تسّلم أمساء وزراء احلزب.
املصادر  تشري  السياق،  هذا  يف 
نفسها إىل أن موقف احلزب ال ميكن 
إىل  نظرًا  جهة،  أي  قبل  من  تاوزه 
أنه ميتلك، بالتضامن مع »حركة أمل«، 
الفيتو امليثاقي، الذي مينع والدة أي 
الثنائي،  هذا  برضا  حتظى  ال  حكومة 

النيابية،  اإلنتخابات  يف  جنح،  كونه 
املخصصة  املقاعد  مجيع  يف  بالفوز 
تأمني  ميكن  ال  وبالتالي  للطائفة، 
الغطاء الشيعي من دون وجود احلزب 
يف  األقل،  على  أحدهما  أو  واحلركة 
حني أن موقف رئيس اجمللس النيابي  
نبيه بري  ال خيتلف عن موقف أمني عام 
توقع  ميكن  ال  يعين  ما  اهلل«،  »حزب 
من  حكومة،  أي  يف  احلركة  مشاركة 

دون شريكها يف الثنائية الشيعية.
يف اجلهة املقابلة، تتحفظ مصادر تيار 
يصدر  قد  عّما  باحلديث  »املستقبل« 
عن رئيس احلكومة املكلف يف مؤمتره 
بأنه  تأكيدها  من  بالرغم  الصحايف، 
سريّد على ما ورد يف خطاب السيد 
السياسية  املصادر  أن  إال  نصراهلل، 
املطلعة ترى أن احلريري سيكون أمام 
3 خيارات رئيسية: الرتاجع، اإلعتذار، 
اليوم،  عليه  ما هي  على  األمور  ترك 
اليوم  وتضيف: »مجيع هذه اخليارات 
النتائج  أن  القول  ميكن  وال  صعبة، 

املرتّتبة على أحدها أفضل«.
وتشري هذه املصادر إىل أنه يف حال 
سيخسر  فأنه  اإلعتذار،  احلريري  قّرر 
اليت  الرئاسّية،  التسوية  من  جناه  ما 
أبرمها مع »التّيار الوطين احلر«، واليت 
مقابل  احلكومي  السراي  إىل  أعادته 
لرئاسة اجلمهورية،  تبين ترشيح عون 
السماح  يعين  الرتاجع  أن  حني  يف 
خلصومه على الساحة السنّية بالتقدم 
مجهوره  أمام  إنكساره  بل  ال  عليه، 
أمام  يتنازل  لن  أنه  له  أكد  أن  بعد 
طرح متثيل »سنة 8 حزب اهلل والنظام 
الذي  التوصيف  حسب  السوري«، 
بينما  تروجيه،  على  »املستقبل«  عمل 
يعين  عليه  هي  ما  على  األمور  إبقاء 
الوضعني  على  خطرية  تبعات  حتمل 

اإلقتصادي واإلجتماعي.
املصادر  ترجح  ذلك،  من  الرغم  على 
احلكومة  رئيس  يذهب  أن  نفسها 
عام  أمني  على  الرد  بعد  املكلف، 
العرقلة،  نتائج  وحتميله  اهلل«  »حزب 
إىل الذهاب إىل اخليار الثالث، وانتظار 
أن يأتي احلل من جهة ثالثة، قد تكون 
الوطين  »التيار  أو  اجلمهورية  رئيس 
احلر«، نظرًا إىل أن الرتاجع أو اإلعتذار 

خياران غري واردين بالنسبة إليه.

ماهر الخطيب

أساتذة  خسر  سنتني،  من  أقل  يف 
حنو  بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة 
تعويضاتهم  من  دوالر  ماليني  عشرة 
قرار  بعد  اخلدمة،  بنهاية  اخلاصة 
مصرف  إىل  أمواهلم  بنقل  »مرتل« 
جديد الستثمارها. متلمل واضح يسود 
بعضهم  يثري  الذين  اجلامعة  أساتذَة 
شبهات بوجود »صفقة« ما، وحيّملون 
هؤالء  املسؤولية.  اجلامعة  رئيس 
اجلامعة  أمناء  اجتماع جملس  ينتظرون 
على  للحصول  اجلاري  الشهر  نهاية 
ُتفسر  اجلامعة  إدارة  من  توضيحات 

هذه اخلسارة الكبرية
خسرها  دوالر  ماليني  عشرة  حنو 
بريوت  األمريكية يف  اجلامعة  أساتذة 
بعد  خدمتهم،  نهاية  تعويضات  من 
مطلع  اجلامعة،  إدارة  اختذته  قرار 
العام اجلاري، بتغيري املصرف الوصّي 
واملكلف  التعويضات  أموال  على 

استثماَرها.
ويراوح عدد األساتذة غري األمريكيني 
العاملني يف اجلامعة بني 350 و400، 
خيضعون لنظام خاص بتعويض نهاية 
اخلدمة. إذ ُيستثَمر 17.5% من دخلهم 
لألستاذ  الشهري  الراتب  من   %5(
يف  اجلامعة(  إدارة  تدفعها  و%12.5 
سوق األسهم، على أن ُيصرف املبلغ 
اإلمجالي لتعويض األستاذ مع األرباح 

لدى تقاعده أو استقالته.
مصادر إدارية يف اجلامعة أّكدت للزميلة 
»األخبار« أن إمجالي املبلغ املرتاكم 
األمريكيني  غري  األساتذة  لتعويضات 
كانت  دوالر،  مليون   150 بنحو  يقّدر 
مودعة لدى »بنك وصّي« هو »البنك 
 United Bank of( »السويسري املتحد
حتت  الستثمارها،   )Switzerland USB
 .Butterfield باترفيلد«  »بنك  رقابة 
مطلع عام 2017، اعتذر األخري عن عدم 
كيفيَة  مراقبًا  العمل،  يف  استمراره 
وحبسب  التعويضات.  أموال  استثمار 
املصادر نفسها، »بداًل من أن تبحث 
إدارة اجلامعة عن مراقب جديد، قررت 
األموال  نقل  موجبة  أسباب  دون  من 
من البنك السويسري املتحد إىل بنك 
 Union Bancaire Privet هو  جديد«، 
مقّره  اخلدمات  متكامل  )بنك   ))UBP
يف هاملتون يف برمودا، وفق ما يرد 
ُعّينت  فيما  اإللكرتوني(،  موقعه  على 
 Dominion Fiduciary Trustجمموعة
Limited للقيام بأعمال الرقابة )تعّرف 
واحدة من  بأنها  اجملموعة عن نفسها 
احللول  تقديم  يف  الرائدة  الشركات 
اخلاصة  الثروات  جمال  يف  املبتكرة 
الثقة  وخدمات  التقاعدية  واملعاشات 
والواليات  أوروبا  يف  والشركات 

املتحدة واململكة املتحدة(.
»جلنة  اخّتذته  األموال  نقل  قرار 
نائبة  برئاسة  واحلوافز«  املستحقات 
رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية رنيم 
صدحيي، بعدما حازت املوافقة النهائية 
خوري.  فضلو  الدكتور  الرئيس  من 
لكّن امُلفارقة أن إدارة اجلامعة عمدت 
إىل طرد صدحيي بعد أشهر قليلة من 
ذلك، ما أثار تساؤالت عّما إذا كانت 
نقل  وراء  مشبوهة«  »صفقة  هناك 
اليت  الكبرية  املخاطر  وحتّمل  األموال 

رافقت ذلك.
أّن  للملف  متابعة  مصادر  وتوّضح 
»الوصي اجلديد« )UBP( استثمر أموال 
الناشئة،  األسواق  يف  التعويضات 
)البنك  السابق  الوصي  »يف حني أن 
السويسري( كان يستثمر يف األسواق 
الصناعية الكربى )الواليات املتحدة ، 
األمر  اليابان...(،  األوروبي،  االحتاد 
الذي أّدى إىل إحلاق خسارة بصندوق 

املخاطر  لنسبة  تبعًا  التعويضات 
األعلى اليت ترافق االستثمار يف هذه 

األسواق«.
مبراسالت  »األخبار«  الزميلة  وعلمت 
داخلية شكا فيها بعض األساتذة قراَر 
على  األساتذة  ُيطلع  مل  الذي  اإلدارة 
خلفيات عملية نقل األموال ومل يطلب 
رأيهم، مطالبني بتحقيق شفاف يوضح 
»اخلسارة  وُيفّسر  الشاملة«  »الصورة 
الكبرية ألموال املودعني اليت ال تزال 
كانون  منذ  باخلسائر  ومتنى  تتقّلص 

الثاني املاضي«.
جلنة  طلبت  املعلومات،  وحبسب 
جملس  من  املنبثقة  األساتذة  شؤون 
أخريًا،  اإلدارة،  من  اجلامعة  شيوخ 
هذا  يف  جيري  ملا  تفسريات  تقديم 
اليت  الفعلية  اخلسائر  وحول  امللف 
حلقت بتعويضات األساتذة وأسبابها، 
مقرر  اجتماع  يف  ُتعرض  أن  على 
الشيوخ  اجلاري جمللس  الشهر  نهاية 
تشريعية  سلطة  اعلى  وهو   ،Senate(

أساسًا  يهتم  اجلامعة،  يف  داخلية 
بالقرارات األكادميية ويقدم مقرتحات 
ويرسل  األساتذة  مبصاحل  متعلقة 
اجلامعة وجملس  رئيس  اىل  توصياته 

األمناء للموافقة عليها(.
عدد من األساتذة الذين حتدثت إليهم 
»املسؤولية  خوري  مّحلوا  »األخبار« 
األساسية«، الفتني إىل أنه »تاهل« 
املستحقات  »جلنة  أعضاء  انقسام 
»وحتذير  النقل  قرار  حول  واحلوافز« 
اليت  الكبرية  املخاطر  من  بعضهم 

ترافق قرارًا كهذا«. 
)املشرف  األمناء  جملس  مّحلوا  كذلك 
االول  واملسؤول  اجلامعة  مسار  على 
اإلدارية  القرارات  وعن  ادارتها  عن 
واالسرتاتيجية(  واألكادميية  واملالية 
»غيابه  بسبب  الكربى«  »املسؤولية 
واإلدارية  األكادميية  الساحة  عن 
أي  اآلن  حتى  اختاذه  وعدم  للجامعة 
إجراء للتدّخل يف تصويب أداء اإلدارة 

احلالية«.

أساتذة AUB خيسرون عشرة ماليني دوالر من تعويضاتهم
هديل فرفور
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إليها،  الوصول  على  املريض  يقدر 
وممثلو  السماسرة،  فيها  وينتشر 
األحزاب الذين كانوا حيضرون ومعهم 
الطبية  الوصفات  من  كبري  عدد 
كميات  ويأخذون  واملزّورة  الصحيحة 
أو  شهر  وبعد  األدوية،  من  كبرية 
من  األدوية  تفقد  كانت  شهرين 
السوداء  السوق  يف  وتباع  املركز 
ولكي  اجملاورة.  العربية  الدول  يف 
يستخدمه  ألن  أهاًل  املركز  هذا  جنعل 
نظرًا  كبريًا  جهدًا  األمر  تطّلب  البشر 
السرقات،  من  املستفيدين  العرتاض 
حتى أنين اضطررت أن أساهم شخصيًا 
تأهيله مبساعدة من منظمة  إعادة  يف 
الصحة العاملية حتى أصبح مركزًا تقنيًا 

وممكننًا«.
يعترب كرم أن »السياسيني يف لبنان 
وأزالمهم اكتشفوا أن قطاع الدواء يف 
ونسبة  املخدرات،  كقطاع  مربح  لبنان 
السرقة يف هذا القطاع الذي تتخطى 
حبواىل  تقدر  دوالر  املليار  فاتورته 
20% إىل 25%. ومما ال شك فيه لو 
لكنت  اليوم  فاعل  قرار  اختاذ  أمكنين 
القطاع  هذا  حال  معاجلة  على  عملت 
الصحية  البطاقة  إطالق  على  والعمل 
اليت ال مصلحة للسياسيني بأن ُتبصر 
تقديم  من  ستحرمهم  كونها  النور 
لإلداريني  وال  جلماعاتهم،  اخلدمات 
كونها ستحد من قدرتهم على السرقة 
يستوردون  الذين  للرأمساليني  وال 

األدوية«.

محمد جواد خليفة
جواد  حممد  الوزير  يعترب  جهته  من 
خليفة أن »قطاع االستشفاء يف لبنان 
متطور جدًا من حيث اخلدمات واملعدات 
أبرز  إحدى  لكن  البشري«،  والكادر 
تكمن  منها  يعاني  اليت  املشاكل 
اخلدمات  انتشار  هندسة  »غياب  يف 
الصحية والتخصص للمستشفيات، أي 
على  اليت جيب  اخلدمات  نوعية  حتديد 
كل مستشفى تقدميها وحسب املناطق 
اليت توجد فيها. فالنظرية امُلتبعة يف 

 االستشفاء يف لبنان... »وشِهد شاهد من أهله«
كرم  الوزيرين  من  كل  والية  امتدت 
جواد  وحممد   )2000  -1998( كرم 
وزارة  يف   )2011  –  2004( خليفة 
الزمن،  من  كامل  عقد  الصحة حلواىل 
أي تقريبًا ثلث املدة منذ انتهاء احلرب 
ميزة  هذا.  يومنا  إىل  وصواًل  األهلية 
الرجلني إضافة إىل مّدة توليهما مهام 
وزارة الصحة تكمن يف أنهما طبيبان، 
عايشا وملسا وما زاال أوجاع اللبنانيني 
وحال املستشفيات عن كثب، وليس 
الوزيرين  شهادة  املكاتب.  خلف  من 
ما  يف  عميقًا  للتفكري  وتدفع  مؤملة، 
لتمسية  دعا  حني  كرم  الوزير  قاله 

وزارة الصحة... بوزراة املرض.

كرم كرم
ميكن  »ال  أنه  كرم  كرم  الوزير  يرى 
يف  ضخمة  نوعية  نقلة  عن  احلديث 
قطاع االستشفاء يف لبنان منذ توليه 
وزارة الصحة وحتى الوقت الراهن«. 
التجريح  باب  من  ليس  كرم  حديث 
والتقليل من قيمة ما ُأجنز طوال هذه 
املدة لكن من منطلق التحّسر على ما 
الرغم  »فعلى  حتقيقه،  باإلمكان  كان 
من أن القطاع االستشفائي اخلاص يف 
لبنان متطور تقنيًا وعلميًا، ومستشفى 
جدًا  جيدة  تعّد  يوفرها  اليت  اخلدمات 
الشرق  مستشفيات  مع  باملقارنة 
أنين  إال  العربي،  والعامل  األوسط 
على  قادرون  ألننا  أمل  خبيبة  مصاب 
إجناز أكثر بكثري، وأن يكون لبنان من 
األفضل يف هذا اجملال على مستوى 
العامل وليس فقط على صعيد املنطقة، 
نظرًا إىل الكفاءات والطاقات البشرية 
املتوافرة، سواء يف اجلسم الطيب أو 
املهن املوازية للطب يف التمريض أو 

املختربات أو األشعة«.
يندب كرم حال املستشفيات احلكومية 
مصيبتها  تعد  واليت  »امُلزن« 
»الالدولة  ِقبل  من  ُتدار  أنها  الكربى 
مستشفى  من  كرم  يتخذ  اللبنانية«. 
رفيق احلريري اجلامعي مثااًل وهو الذي 
األفضل  يكون  »أن  به  يفرتض  كان 
يف الشرق األوسط« وإذا به يف حال 
شائع  هو  ما  عكس  وعلى  هلا.  يرثى 
فمشكلة هذا املستشفى ليست جديدة 
أو نتيجة سوء إدارة، ال بل هي حالة 
مزمنة رافقته منذ إنشائه. يروي كرم 
أن »العمل باملستشفى بدأ حني كنت 
وزيرًا للصحة، وكانت لدي اعرتاضات 
العمل،  وشفافية  املبنى  على  كثرية 
أردنا  حني  الفساد  حجم  واكتشفُت 
البدء بتجهيزه. أذكر أن وزيرة الصحة 
وكانت  شالال  دونا  حينها  األمريكية 
القدرات  مجيع  جّندت  للبنان  صديقة 
ملساعدتنا،  املتحدة  الواليات  يف 
املؤسسات  مع  عدة  دراسات  وأجرينا 
البنك  إىل  إضافة  املعنّية  األمريكية 
الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي 
هذا  أن  واالستنتاج  اخلالصة  وكانت 
سيستنزف  أبيض  فيل  املستشفى 
حلجم  نظرًا  وُيغرقها  اللبنانية  الدولة 

الفساد املستشري فيه«.

    السياسيون يف لبنان وأزالمهم اكتشفوا أن 
قطاع الدواء يف لبنان مربح كقطاع املخدرات 

مشكلة  على  السابق  الوزير  يضيء 
كبرية أخرى، أال وهي قطاع الدواء يف 
لبنان وخاصة أدوية األمراض املزمنة 
احلديث  يطغى  واليت  واملستعصية 

عنها يف اإلعالم مؤخرًا.
الوزارة:  تسّلمه  حني  إنه  يقول   
يف  التوزيع  مركز  أن  »اكتشفُت 
ال  »زريبة«،  عن  عبارة  كان  الكرنتينا 

لبنان هي أن مجيع اخلدمات جيب أن 
تكون متوافرة يف كل مستشفى ويف 
أعظم  تنجح  مل  ما  وهو  منطقة،  كل 
إجنازه.  يف  تطورًا  وأكثرها  الدول 
بكل  تقوم  أن  للمستشفيات  ميكن  ال 
من  كبريًا  عددًا  يتطلب  فهذا  شيء 
واملعدات  العاملة  واليد  األخصائيني 
مستشفى  يف  توافرها  ميكن  ال  اليت 
إنفاق كبري على  إىل  ما يؤدي  واحد، 
اخلدمة االستشفائية وترّدي اخلدمات. 
خيّفض  اخلدمات  يف  والتخصص 
الكلفة كثريًا، ولألسف فاملستشفيات 
ال  اليت  اآلالت  من  العديد  تشرتي 
من  فقط  تستخدمها  وال  إليها  حتتاج 

باب »الربيستيج««.

    تشرتي بعض املستشفيات العديد 
من اآلالت التي ال تحتاج إليها فقط من باب 

»الربيستيج«

كرم كرم

مستشفى  إىل  حتتاج  اليت  احلاالت 
أما  املستشفى،  هذا  إىل  جامعي 
فُتعالجَ  والبسيطة  املتوسطة  احلاالت 
افتتحنا  املنوال  هذا  وعلى  حمليًا. 
مستشفى النبطية احلكومي املتخصص 
يف جمال السرطان، وقمنا بتوأمته مع 
أن  خليفة  يؤكد  األمريكية«.  اجلامعة 
االستمرارية يف املستقبل تفرض على 
أن  لبنان  العائلية يف  »املستشفيات 
يف  منها  كل  يتخصص  وأن  تندمج، 
والتنافس  املضاربة  فتغيب  جمال، 
لدى  واخلربات  الفعالية  وتزيد  بينها، 
الطاقم الطيب والتمريضي، وما يعيق 
الذي  املادي  الربح  هو  حاليًا  الدمج 
جتنيه املستشفيات من استمرار احلال 

على ما هو عليه«.
وكما الوزير كرم، يندب الوزير خليفة 
حال مستشفى رفيق احلريري اجلامعي 
جيري  »كان  أيامه  يف  أنه  مذكرًا 
مفتوح  قلب  عملية   400 املستشفى 
عملية  و170  كلى  زرع  عملية  و15 
حتول  فقد  اليوم  أما  فقري«،  عامود 

إىل »دار توليد لالجئني«. 
إىل  خليفة  يشري  عينه  السياق  ويف 
فيها  توىل  اليت  الفرتة  وخالل  أنه 
الوزارة »نقلت 45% من موازنة وزارة 
إىل  اخلاصة  املستشفيات  من  الصحة 
بعدها  ومن  احلكومية  املستشفيات 

انعكست األمور«.
تواريخ طبية

أّسس  عشر  التاسع  القرن  منتصف 
من  طوبيا  وجبور  ميخائيل  األخوان 
عمشيت مستشفى مار خمايل، يف عام 
أحدهما  منزل  يف  العمل  وبدأ   ،1850
للمستشفى  كامل  مبنى  ُأنشئ  ريثما 

عام 1892.
من  قسمًا  العثماني  العسكر  استخدم 
السرايا الكبرية )مركز رئاسة احلكومة 
عام  من  ابتداًء  كمستشفى  حاليًا( 

.1865
 1867 عام  الطب  كلية  افتتاح  مع 
)اليت  السورية  اإلجنيلية  املدرسة  يف 
يف  األمريكية  اجلامعة  الحقًا  أصبحت 
العلمية  االنطالقة  كانت  بريوت(، 
العمل  وبدأ  لبنان.  يف  للمستشفيات 
األمريكية  للجامعة  مستشفى  أول  يف 

عام 1902.
افتتحت كلية الطب يف جامعة القديس 

يوسف عام 1886
مستشفى  يف  األساس  احلجر  وضع 
ذلك  تال   ،1923 عام  ديو  أوتيل 
األقدس  القلب  مستشفى  تأسيس 
واملستشفى األملاني الذي صار امسه 

السان شارل ومستشفى حبّنس...

محمد جواد خليفة

اإلطار  هذا  يف 
على  خليفة  يشدد 
أن »الدولة ال متلك 
جمال  يف  سلطة 
اخلريطة الصحية، أو 
إلزام املستثمر  يف 
القيام  يفرتض  مبا 
على  لذلك  به، 
ت  ملستشفيا ا
تبادر  أن  اخلاصة 
نفسها  تلقاء  من 

للتخصص«.
خيتص  ما  ويف 
ت  ملستشفيا با
يقول  احلكومية 
»على  خليفة: 
هنالك  كان  أيامي 
قرار مركزي بتوجيه 
وحينها  اخلدمات 
مستشفى  افتتحت 
اجلامعي  بريوت 
مجيع  نقل  وقررنا 

 »االخبار«
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تأسيس  رزق  توفيق  الدكتور  قرر  حني 
بدافع  مشدودًا  كان  رزق«  »مستشفى 
وطين بقدر الدافع اإلنساني املتمثل ببناء 
صرح طيب كفيل بتأمني الرعاية الصحية 

املتمّيزة ألبناء بلده.
أراد الرجل أن يبين مستشفى »لبنانيًا«، 
قادرًا على منافسة املستشفيات احمللية 
ال  مَل  األجنبية.  لإلرساليات  التابعة 
والرجل تابع ختصصه العلمي يف فرنسا، 
خربات  من  اكتسب  ما  منها  واكتسب 
األخوين  بتجربة  تأثر  وحيث  ومعارف؟ 
»مايو« مؤسسي عيادات Mayo الشهرية 
صداقة  بنى  وقد  املتحدة،  الواليات  يف 
انطالقة  على  انقضت  عامًا   93 معهما. 
ال  وهو   ،1925 عام  رزق«  »مستشفى 
ينبض شبابًا، وينمو ويتوسع حتى  يزال 
انتقل عام 2009 من مستشفى »عائلي« 

افتتح املستشفى يف شهر آذار املاضي أّول مركز 
يؤمن  والذي  لبنان  الدماغية يف  للسكتة  شامل 
العالج السريع بالتعاون مع اجليش اللبناني من 
التابعة  املروحية  بالطائرات  املرضى  نقل  خالل 
تأمني  يف  ويساعد  الوقت  يوّفر  ما  للجيش، 
أفضل النتائج للمرضى الذين يعانون من سكتة 
تصرف  يف  طوافاته  وضع  واجليش  دماغية. 
بسرعة  حالة  أي  لتقل  اللبناني  األمحر  الصليب 

فائقة أينما وجدت
اجلراحات والعالجات الطبية يف جمال األمراض   •

السرطانية
• جراحات العظم والطب الرياضي

أمراض الكلى، حيث إن املستشفى كان أول   •
مركز لزراعة الكلى يف لبنان عام 1986، وهو يف 

طور إعادة تأسيس هذا املركز وتطويره
مركز متخصص يف معاجلة مجيع أمراض القلب   •

وجراحة القلب لألطفال والبالغني
البدانة والعيون  الواحد يف جمال  اليوم  جراحة   •

واألذن واألنف واحلنجرة، وكذلك جراحة املنظار

»سويسرا الشرق«
ويف ما يتعلق بالدور الريادي والتارخيي للبنان 
يف  وخاصة  واالستشفاء،  الصحة  جمال  يف 
بإمكاننا  يزال  ال  وهل  األوسط  الشرق  منطقة 
التفاخر بأننا »سويسرا الشرق« ومقصد أساسي 
للسياحة العالجية، يرى رزق أن »لبنان ال يزال 
يفقد  مل  وهو  املنطقة  يف  الصدارة  موقع  يف 
األساسي  السبب  أبدًا.  اجملال  هذا  يف  متّيزه 
من  مستوياته  جبميع  البشري  العامل  إىل  يعود 
األطباء،  إىل  وصواًل  واملمرضني،  اإلداريني 
جدًا وكفاءة مشهود  عالية  يتمتع مبهنية  والذي 
كبريين  وعلمي  معريف  تراكم  إىل  مستندة  هلا 
توفرهما كليات الطب يف اجلامعات اللبنانية كما 
واجلامعات األجنبية، حيث يتابع األطباء اللبنانيون 

ختصصاتهم يف أدق اجملاالت.
واآلالت،  والتكنولوجيا  التقنيات  تطورت  فمهما 
يبقى للعامل اإلنساني الدور األساس يف العمل 
الطيب والذي ال ميكن ألي روبوت أو آلة استبداله، 
وهنا الفرق بيننا وبني دول اخلليج على سبيل 
املثال اليت تتوفر فيها أحدث التقنيات العاملية، 
البشري  بالكادر  خيتص  ما  يف  تعاني  لكنها 
أو  هنود  أجانب،  بأطباء  االستعانة  إىل  وتضطر 
باكستانيني أو أوروبيني، والذين رغم كفاءتهم، 
لناحية  النقص  سد  على  قادرين  غري  أنهم  إال 
التواصل مع املرضى حبكم فوارق اللغة والثقاقة 

وغريها«.
التنفيذي  الرئيس  يكشف  اإلطار،  هذا  يف 
ملستشفى رزق أن »سفارات أوروبية ومن دول 
حمورية يف أوروبا تواصلت معنا ومع مستشفيات 
لبنانية أخرى لدراسة سبل التعاون وكيفية جلب 
إىل  نظرًا  للعالج  لبنان  إىل  أوروبيني  مواطنني 
جيدون  ريثما  انتظارها  عليهم  اليت  املدة  طول 

مكانًا متاحًا يف مستشفيات بالدهم«.
وخيتم رزق بالكشف عن إعداد املستشفى خطة 
املستشفى  وتوسيع  اخلدمات  لتطوير  مخسية 

وإضافة مبان جديدة.

 املركز الطبيّ للجامعة اللبنانية األمريكية 
- مستشفى رزق: شباب يف عمر الـ 93

سامي رزق

اجلامعة  بإدارة  ضخم  جامعي  ــــ  مستشفى  إىل 
.LAU اللبنانية األمريكية

من العائلة إىل الجامعة
منطقة  يف  رحاله  املستشفى  حيط  أن  قبل 
العاصمة  من  أرجاء خمتلفة  تنقل يف  األشرفية، 
»من السوديكو، فالربجاوي والبسطة، وصواًل إىل 
األشرفية حيث افتتح عام 1957« على ما يشرح 
الرئيس التنفيذي للمستشفى سامي رزق، حفيد 
 ،A املؤسس توفيق. االنطالقة كانت مع املبنى
لتكّر السبحة حتى يف أحلك الظروف، واليت تكون 

خالهلا احلاجة الفعلية للرعاية الطبية.
B عام  باملبنى  العمل  على هذا األساس، بوشر 
1981 يف »عز احلرب األهلية«، ومل يتوقف العمل 
اإلسرائيلي  القنص والقصف واالجتياح  به رغم 
وغريها من احملطات األليمة حتى أجنز يف أوائل 
األلفية  حلول  ومع  املاضي.  القرن  تسعينيات 
إضافيني  مبنيني  بناء  على  العمل  بدأ  اجلديدة، 
هما املبنى C واملبنى D اللذين أبصرا النور عام 
2004، مع أول مهبط منوذجي للمروحيات موجود 
ومن   )D )املبنى  لبنان  يف  مبنى  سطح  على 
الظروف،  وشاءت  إيطاليني.  مهندسني  تصميم 
حبسب رزق، أن يؤدي هذا املهبط دورًا حموريًا 
وحيويًا يف تاريخ الوطن احلديث حبكم مساهمته 
يف إنقاذ أرواح مئات من جنود اجليش اللبناني 
إبان  اليت تعرضوا هلا  ومعاجلتهم من اإلصابات 
معركة نهر البارد مع اجملموعات اإلرهابية، حيث 
حمملة  مروحية   88 يوم   100 مدار  على  استقبل 
باجلنود املصابني. أما عام 2009، فكان مفصليًا 
يف تاريخ املستشفى العريق وأتى مبثابة تتويج 
رزق  عائلة  قرار  مع  العطاء  من  عقود  ملسرية 
األمريكية  ــــ  اللبنانية  للجامعة  املستشفى  بيع 
فصل  ليسدل  األخرية  أمناء  جملس  موافقة  بعد 
إدارته  على  تناوب  الذي  العائلي  املستشفى 
اجلد توفيق وأوالده الثالثة الدكاترة أيضًا )حالة 
سامي كرئيس تنفيذي للمستشفى إدارية حبتة 
العائلي(، وتفتح صفحة  بالتوارث  وغري مرتبطة 

املستشفى ــــ اجلامعي.

خدمات رائدة
اليوم، يضم املستشفى حواىل 200 سرير ويعمل 
فيه ما يقارب 270 طبيبًا بني دوام كامل ودوام 
جزئي، إضافة إىل 120 طبيبًا متمرنًا من اجلامعة 
اللبنانية األمريكية، و650 موظفًا ينقسمون بني 
ممرضات وممرضني وموظفني إداريني وتقنيني، 
يساهمون مجيعهم وكل من موقعه ومهماته يف 
عالج أكثر من 25 ألف حالة سنويًا، على ما يبنّي 

الرئيس التنفيذي سامي رزق.

    سفارات أوروبية تواصلت معنا لنقل مواطنني 
أوروبيني للعالج يف لبنان

ويشرح رزق أن املستشفى يوفر مجيع اخلدمات 
الطبية والعالجية واجلراحية دون استثناء، وعلى 
أعلى مستوى، مستخدمًا أحدث التقنيات وأفضلها، 

وهو يتمّيز خصوصًا بستة جماالت هي:
»االخبار«• اجلراحة الدماغية ومعاجلة السكتة الدماغية، حيث 

ساعات   6 خالل  صاروخ   400 من  أكثر   | غزة 
ومدى،  عددًا  النار  دائرة  توسعت  ثم  فقط، 
واحلصيلة أكثر من 50 إصابة بني املستوطنني 
اإلسرائيليني. ويف تل أبيب، ُفتحت املالجئ قبل 
»دائرة  توسيع  الفلسطينية  املقاومة  تقرر  أن 
النار«. هي القصة اليت مل تتخّيل قيادة العدو 
أن تفعلها غزة بعد يوم واحد على حساب ظّنت 
أنه ُأقفل: ضابط إسرائيلي بسبعة شهداء! لكن 
كان للمقاومة كلمتها املختلفة، وصوتها املوّحد. 
فضائية  بقصف  التخويف  إىل  العدو  سارع 
أن  املقاومة  قررت  أخرى.  ومباٍن  »األقصى« 
النار ستقابلها النار، وأن التصعيد يعين توسيع 
مدى الصواريخ... وإدخال مليون إسرائيلي إىل 

املالجئ!
غزة. عصر  »مفالسيم« شرقي  مستوطنة  أحراج 
القوات  يف  مقّدم  مقتل  على  الثاني  اليوم 
الرامي دقائق  القطاع. ينتظر  اإلسرائيلية داخل 
من  الـ30  اإلسرائيليون  اجلنود  ينزل  صعبة. 
احلافلة.  تتحرك  أمتعتهم.  ويوّضبون  احلافلة 
ببطء.  يتحرك  والسائق  املدى  يف  واحد  جندي 
يأتي القرار فورًا بإطالق قذيفة »كورنت«. يطري 
سقف احلافلة وإصابتان »حمققتان« على األقل. 
إحداث  على  قادرون  وصلت:  األوىل  الرسالة 
»جمزرة« يف جنودكم، فانتبهوا من احلرب! تتبعها 
جبميع  املقاومة،  تطلق  فورًا.  الثانية  الرسالة 
فصائلها وأذرعها العسكرية، عشرات الصواريخ، 
بل مئات، على دفعات. األهداف دقيقة وإصابات 
بالعشرات أيضًا. بعض مستوطنات »غالف غزة« 
مل تكن قد فتحت املالجئ؛ لقد ُأخذت إسرائيل 

بالفجأة!
صحيح أن رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو 
مستقبله  على  خوفًا  فورًا،  باريس  من  عاد 
أعطى  عّمن  يسأل  من  هناك  ألن  السياسي، 
الليل،  جنح  بالدخول يف  اخلاصة  للوحدة  القرار 
ووزير  نتنياهو،  الثالثي:  إىل  يزداد  والتلميح 
غادي  األركان  ورئيس  ليربمان،  أفيغدور  األمن 
الفلسطينية  املقاومة  أن  وصحيح  أيزنكوت. 
بعد  »املوضعي«  القصف  وكّم  مدى  توّسع  مل 
تبالغ«  »مل  إسرائيل  وأيضًا  للتسلل،  التصدي 
حتى  الشهداء،  دفن  مت  إن  ما  لكن  الرد،  يف 
جاء الرّد الفعلي. ومع أنه وصلت دوائر القرار 
يف تل أبيب إشارة »سلبية« حول غياب قيادات 
تقرأ  مل  فإنها  الشهداء،  جنازات  عن  املقاومة 
املسؤولية  بتحميلهم  للفصائل  املشرتك  البيان 

واختاذ قرار الرد بعني الدقة.
رسائل  اجلنود  تقل  اليت  احلافلة  قصف  محل 
متعددة: ضعف االستعداد اإلسرائيلي وإجراءات 
احلماية، قوة املقاومة ودقة رصدها وقربها من 
اجلنود، السالح املستعمل، قياس اخلسائر نسبة 
إىل طبيعة الرد... هكذا، رّسخت املقاومة جهد 
ُقتل  املعادالت«.  »فن  إتقان  من  كاملة  سنة 
ثم  آخرون،   5 وأصيب  جندي  االستهداف  يف 
مبئات  احملتلة  واملدن  املستوطنات  قصف  بدأ 
الصواريخ، من ضمنها صواريخ وصل مداها إىل 
60 كلم، كما تفيد بذلك مصادر يف املقاومة، 
»أهل  مسع   .2014 حرب  منذ  مرة  ألول  وهذا 
الضفة« جمددًا صفارات اإلنذار يف مستوطنات 

اخلليل، جنوبي الضفة احملتلة.
الفصائل  استبقت  الوساطات،  جانب  على 
املشهد. اتصال مباشر جبهاز »املخابرات العامة« 
على  املقاومة سرتد  االتصال:  فحوى  املصري. 
»انتهاكًا  بوصفه  األحد  مساء  اإلسرائيلي  اخلرق 
إليها  التوصل  مت  اليت  التفاهمات  جلميع  خطريًا 
سيكون  »الرد  وأيضًا:  الوسطاء«.  عرب  أخريًا 
أال  نرجو  اإلسرائيلية«،  اجلرمية  يوازي  مبستوى 
تتدخلوا. طلب املصريون الرتّوي. رّدت الفصائل 
ما  ساعات  وإىل  مقصود«.  »غدر  حدث  ما  بأن 
الطلبات  برفض  االتصاالت  انتهت  الظهر،  بعد 
املصرية. كّررت إسرائيل الرفض أيضًا، مضيفة 
الضوء األخضر  االحتياط، وأعطت  أنها استدعت 
تصاعد  وفق  والتصرف  القطاع«  »عمق  بضرب 
العمليات. رّدت القاهرة بأنها »أبلغت تل أبيب 
القطاع،  التصعيدية يف  بضرورة وقف عملياتها 

والتزام مسار التهدئة والتقدم املتحقق به خالل 
التعقيب  جاء  أخرى،  املاضية«. من جهة  الفرتة 
العملية  يصف  اخلارجية  بيان  الفتًا.  موسكو  من 
بـ«املستفزة«،  العسكرية اإلسرائيلية )التسلل( 
اإلسرائيلي  اجليش  »حشد  من  القلق  عن  ويعرب 

قوات إضافية على احلدود مع القطاع«.
فيديو  انتظار  يف  الكل  بقي  الوقت،  هذا  يف 
صورتها  استعادة  إسرائيل  حاولت  العملية. 
بضرب فضائية »األقصى«، لكن األخرية عادت 
على  العملية  تصوير  انتشر  سريعًا.  البّث  إىل 
وسائل اإلعالم كافة، فيما كان املتحدث باسم 
جيش العدو، أفيخاي أدرعي، يقّدم وجهة نظره 
العسكري!  بزّيه  القطرية  »اجلزيرة«  على شاشة 
وحتى منتصف الليل، ناهز عدد الصواريخ 450 
حدود  وصلت  متتالية،  رشقات  على  صاروخًا، 
اليت  األماكن  أضرارًا يف  وأحدثت  امليت،  البحر 
سقطت فيها، إذ نالت مدينة عسقالن )اجملدل(، 
بعد حنو 20 كلم، نصيبًا وافرًا. ومن بني  على 
البيوت اليت أصابها ضرر كبري فيها، احرتق منزل 
اإلسرائيلي  احلديث  وبدأ  مستوطنة،  فيه  ُقتلت 

عن »قوة غري معهودة للصواريخ«.
أما »القبة احلديدية«، فقد ثبت بالصوت والصورة 
إن  املقاومة  يف  مصادر  تقول  حتمي.  ال  أنها 
يف  كبري«  »حتّسن  أصابها  املطلقة  الصواريخ 
كررت  ثم  املتفجر.  والرأس  واملدى  الدقة 
»غرفة عمليات املقاومة« حتذير االحتالل من أنه 
رّدها«،  على  »ردًا  عدوانه  يف  متادى  حال  يف 
فإنها ستزيد مدى القصف وعمقه وكثافته. وزاد 
على ذلك املتحدث باسم »كتائب القسام«، أبو 
عبيدة، بأن »الغرفة املشرتكة... يف حالة تشاور 
جدي لتوسيع دائرة النار«، مؤكدًا أن »عسقالن 
ستكون البداية، وحنو مليون صهيوني سيكونون 
بانتظار الدخول يف دائرة صوارخينا إذا كان قرار 

العدو هو التمادي يف العدوان«.
يف املقابل، نّفذ جيش العدو سلسلة غارات على 
مقاومني.  ثالثة  فاستشهد  القطاع،  مدن  غالبية 
شرق  منزل  استهداف  يف  متثل  األخطر  التطور 
يف  وأيضًا  )جنوب(،  رفح  يف  وآخر  خانيونس 
»األمن  عمق مدينة غزة، حيث ُقصف مقر جهاز 
الداخلي« الذي يطلق عليه »فندق األمل«، وتاله 
استهداف عمارة سكنية غرب املدينة. وسط هذا 
املصريون  بقي  واملتصاعد،  الساخن  املشهد 
ومبعوث »السالم« إىل الشرق األوسط، نيكوالدي 
مالدينوف، جيرون اتصاالت مع املقاومة والعدو، 
فاالجتماع  القريب.  املدى  حتى  نتيجة  بال  لكن 
اجليش  وقادة  وليربمان  نتنياهو  عقده  الذي 
أفضى إىل »اختاذ قرارات عملياتية«، كما نقلت 
القناة »الثانية« العربية، ثم توّعد املتحدث باسم 
جيش العدو بأن »محاس ستشعر بقوة الضربات 

اإلسرائيلية قريبًا«.
الساعات املقبلة ستحدد صورة املوقف يف ضوء 
سيناريوات مفتوحة، لكن أبرزها جناح الوساطات، 
وهو ما سيعيد األمور إىل مرّبع اهلدوء مع نقاط 
إضافية للمقاومة من الصعب أن تتقّبلها إسرائيل 
حاليًا، واالحتمال الثاني تأخر جناح الوسطاء، وهو 
ما يفتح الباب لزيادة بقعة الزيت وقصف مزيد 
جهدها  إسرائيل  تعمل  فيما  احملتلة،  املدن  من 
السكنية يف  املباني  من  مزيد  بقصف  املعروف 
القطاع للضغط على املقاومة... أو احلرب اليت 
دومًا يبادر العدو إىل إعالنها وتسميتها، لكن ال 

يزال يتجنبها االثنان رغم تصاعد األحداث.

إسرائيل ُتؤخذ بالفجأة: »دائرة النار« تتوسيّع فوق فلسطني

قصف حافلة اجلنود: رسالة الردع أقوى من احلرب
هاني إبراهيم
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مـــناسبات ملـبورن

 2018 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 

زيـاد أسـود مـن ملـبورن:
إن مل يتمكن الرئيس عون يف هذا العهد من إنقاذ الوضع فلن يكون لنا لبنان الذي حنلم به

اجتمع األحد املاضي يف 11 تشرين 
اللبنانيني  مئات   ٢٠18 الثاني 
املقيمني يف مدينة ملبورن- أوسرتاليا 
 Edwardes Lake حديقة  يف 
لإلستقالل  ال٧٥  بالعيد  لإلحتفال 

اللبناني.
التيار  شباب  نّظمه  الذي  والحفل، 
اّلذين  ملبورن  هيئة  الحرّ  الوطني 
 ،1٩8٩ العام  منذ  تنظيمه  اعتادوا 
أسود  زياد  النائب  سعادة  حضره 

الذي نحلم به«.
وجهنا  يف  كبرية  »الحرب   : وتابع 
وكذلك محاوالت محاصرتنا، وهناك 
من  نهارا  ليال  تعمل  جديدة  خاليا 
تحطيم  اجل  من  سفارات  خالل 
فرصة  وآخر  دولة  لبناء  فرصة  آخر 
اربعني  خالل  اضعناه  ما  باستعادة 
الرئيس  صورة  تحطيم  عرب  عاما 
والعهد  عون  ميشال  العماد  القوي 
القوي والبداية الجديدة لبناء دولة«. 
ولفت النائب أسود أنـّه ال يمكن بناء 
واحرتام  جدي  قضاء  دون  من  لبنان 
والرقابية  الدستورية  املؤسسات 
ال  امليليشياوي  فبالعقل  واملجالس، 

يمكن التقدّم اىل األمام.
واحد  انا  الفساد  »بموضوع  وتابع 
عرب  الفساد  ملفات  اختربوا  ممن 
وما  الفساد،  مكافحة  لجنة  تسّلمي 
نراه يوميا، من هدر املال العام الجل 
والطوائف  واالقطاعيات  الزعماء 

قنصل  اسود،  مليا  السيدة  وزوجته 
عيتاني،  زياد  الدكتور  العام  ملبورن 
السوري  الحزب  االستقالل،  حركة 
اهلل،  حزب  من  وفد  القومي، 
حزب  اإلسالمية،  املشاريع  جمعية 

شباب  نادي  اللبناني،  الشيوعي 
زغرتا، السناتور الفيدرالي كيمربلي 
عيدي  خليل  الوالية  ونائب  كيتشن 
الحرّ  الوطني  التيار  ووفد من هيئة 

يف كانبريا.
وواضحة  الفتة  كلمة  ألسود  وكان 
شملت مواضيع عدّة أجابت بشكٍل 
يف  البعض  تساؤالت  على  بآخر  أو 
املعهودة  جرأته  األخرية. ويف  اآلونة 
على  أسود  شدّد  صوت  وبأعلى 
اىل  لبنان  أخذ  قبول  يمكن  ال  أنّه 
نكون  ان  نقبل  لن  فقال:«  متاهات 
منبعًا لالرهاب، ولن نقبل بأن يكون 
وطنية  شخصية  بأي  مسّ  هناك 
أينما كانت.« الفتًا  من قبل أي دولة 
فرصة  آخر  انها  نعي  ان  علينا  بأنـّه 
وآخر ركن وآخر برنامج إصالحي يف 
يتمكن  لم  قائاًل:«إن  وشدّد  الدولة. 
العهد  هذا  يف  عون  ميشال  العماد 
من إنقاذ الوضع فلن يكون لنا لبنان 

اىل  يدفعنا  جميعا،  حسابنا  على 
القول بكل فخر ان »االوادم« من كل 

الطوائف سيواجهون »الزعران«.
دعمهم  على  الحضور  شاكرًا  وختم 
على  البقاء  إياهم  واعدًا  ومحبتهم 
بمحاربة  واإلستمرار  والعهد  الوعد 
الصعوبات  بلغت  مهما  الفساد 
والتحديات والتضحيات حتـّى تأمني 
ما هو من الواجب تقديمه ألنـّه: »من 

مسؤوليتنا«. 
الحرّ-  الوطني  التيار  أعضاء  وشكر 
النائب أسود على عمله مع  ملبورن 
وتكتـّل  العماد ميشال عون  الرئيس 
الحرّ  الوطني  والتيار  القوي  لبنان 
ورئيسه معالي الوزير جربان باسيل 
املنتشرين  آمال  تحقيق  سبيل  يف 
محاربة  على  وحرصهم  أفضل  بغدٍ 

الفساد يف البالد.
التيار الوطني الحرّ .لجنة 
اإلعالم

النائب زياد أسود وسط الحضور الكثيف
شربل راضي وجورج شويري

جانب من  الحضور

نخلة بيطار  يلقي كلمتهمارون خوري يلقي كلمتهشربل راضي يرحب بقنصل لبنان زياد عيتاني ومصافحة بينه وبني النائب أسودالنائب كيمربلي كيتشن تلقي كلمتهاالنائب زياد أسود يلقي كلمته

صورة جماعية للنائب زياد أسود وعقيلته مليا أسود مع بعض مسؤولي واعضاء التيار الوطني الحر يف ملبورن

النائب زياد أسود وعقيلته مليا  مع قنصل لبنان العام يف فيكتوريا زياد عيتاني والنائب خليل عيدي وحضور

تصوير داني اسطا
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مـقاالت وتـحقيقات

االحتاد العمالي خمدوع أم أسري بإرادته؟
أصحاب العمل يسعون لضرب »السلسلة«

وقت مل تكن فيه السلسلة قد أقّرت، زاد الدين 
العام بقيمة 20 مليار دوالر.

بني  تالسن  جرى  النقاش  هذا  خلفية  على 
الطرفني، ما دفع الرئيس إىل سؤاهلما عّما إذا 
كانوا قد حتدثوا إىل حاكم مصرف لبنان رياض 

سالمة، عن هذا األمر.
يف الواقع، إن سالمة انضم منذ فرتة إىل جوقة 
حبّجة  السلسلة،  كلفة  مفاعيل  بوقف  املطالبني 
أنها سبب التضخم الذي يوّلد ضغوطًا على سعر 
يومني  منذ  وقال  الدوالر.  مقابل  اللرية  صرف 
األول  االجتماعي  االقتصادي  »منتدى  مؤمتر  يف 
ارتفع  الذي  العامة  املالية  »عجز  إن  لبكركي«: 
بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب جيب أن متوله 
هناك  تكون  أن  تتطلب  الوقائع  هذه  الدولة… 
القطاع  حجم  تصغري  يف  تسهم  إصالحية  حركة 

العام الذي بات عبئًا كبريًا على االقتصاد«.
األمر نفسه يردده رئيس مجعية مصارف لبنان 
جوزف طربيه، يف لقاءاته مع اإلعالميني. كّلهم 

يرّوجون أن السلسلة هي املشكلة!
يف املقابل، هناك الكثري من الوقائع املنشورة 
واملعلنة، سواء يف لقاءات سالمة مع املصارف 
إليه  اخلاصة، تشري مبا ال يرقى  لقاءاته  أو يف 
شّك، إىل أن تضّخم األسعار بشكل أساسي يعود 
مل  اليت  السكنية  القروض  من  الكثري  ضّخ  إىل 
تسهم يف تعزيز النمو االقتصادي كما رّوج له 
منذ مخس سنوات إىل اليوم، بل ضخت مليارات 
الدوالرات كقروض مدعومة، وتبني الحقًا بإقرار 

سالمة أنها ترفع الطلب على الدوالر.
أمام  العام  العمالي  االحتاد  قيادة  انبطاح  ورغم 
األمسر  رّد  أن  إال  والسياسيني،  العمل  أصحاب 
على شقري جدير باالهتمام: أمل يزد الدين العام 
خالل فرتة ما قبل السلسلة؟ ملن ذهبت األرباح 
تصّب  أمل  الدين؟  يف  الزيادة  هذه  من  الناجتة 

أرباحًا مباشرة يف جيوب املصارف؟
الالفت أن البنك الدولي الذي ُيَعّد أحد األطراف 
حّصة  أن  فكرة  يؤيد  العمال،  ملصاحل  املعادية 
أجور القطاع العام من الناتج احمللي اإلمجالي يف 
يرّكز  البنك  أن  واألغرب  كبرية.  تعد  ال  لبنان، 
على مشكلة الكهرباء اليت تستنزف موارد اخلزينة 
بصرف النظر عن تبّنيه خصخصتها كعالج. لكن 
ملاذا هذا االنتقال من الرتكيز على الكهرباء يف 
فرتة ما قبل سيدر، إىل احلديث عن رواتب وأجور 

املوظفني يف القطاعني العام واخلاص؟
أن  وهو  واضح،  مطلعة  مصادر  حبسب  اهلدف 
أصحاب العمل حياولون استباق أي طرح يتعلق 
وهم  اخلاص،  القطاع  يف  األجور  زيادة  مبطلب 
متكنوا من إحباطه خالل السنوات األخرية، وصواًل 
إىل انعدام احلديث عنه حاليًا. كذلك فإن أصحاب 
العمل يسعون بشكل غري مباشر إىل تدمري نظام 
التقاعد يف القطاع العام، وهم يرون أن »إصالحه« 
أمر ضروري من ضمن إعادة هيكلة بنية الدولة 
وماليتها. كذلك حياول أصحاب العمل أن ينتزعوا 
القطاع  األجور يف  بتجميد  السياسيني  من  وعدًا 
العام حتى جيري امتصاص األثر التضخمي لكلفة 
السلسلة، وهذا األمر قد ميتد من مخس سنوات 
إىل عقود، متامًا كما حصل مع جتميد األجور يف 

القطاع اخلاص من عام 1996 حتى 2008.
اخلوف األكرب أن يستسهل موظفو القطاع العام 

مقايضة أجورهم احلالية مبعاشاتهم التقاعدية.

محمد وهبة 

سالمة انضم منذ فرتة إىل جوقة املطالبني بوقف مفاعيل 
كلفة السلسلة )مروان ابو حيدر(

من  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  تسّلم 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس  رئيس 
شارل عربيد يرافقه ثنائي »قوى اإلنتاج« 
حممد شقري وبشارة األمسر، ورقة اقتصادية 
إىل  »مدخل  بعنوان  األحزاب  ممثلو  أعّدها 
هل  العامة«.  املالية  وضبط  العجز  خفض 
يعلم االحتاد العمالي العام أي معركة خيوض 

إىل جانب ممثلي أصحاب العمل؟
اجمللس  رئيس  بها  قام  اليت  الزيارة 
عربيد،  شارل  واالجتماعي  االقتصادي 
حممد  االقتصادية  اهليئات  رئيس  يرافقه 
شقري ورئيس االحتاد العمالي العام بشارة 
عون،  ميشال  اجلمهورية  لرئيس  األمسر، 
تثري الكثري من التساؤالت عّما يفعله االحتاد 
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معركة  يف  العمل  أصحاب  جانب  إىل  العمالي 
خيوضها أصحاب العمل ضّد مصاحل العمال.

دمية  جمّرد  االحتاد  من  جيعل  ال  األمر  هذا 
يستخدمها من يشاء ويف أي معركة يشاء، بل 
هناك ما هو أسوأ، إذ تبنّي أن االحتاد مل يكن 
يعرف  بل  عون،  إىل  املقدمة  بالورقة  علم  على 
بعضًا من مضامينها من نقاشات دارت يف هيئة 

مكتب اجمللس االقتصادي.
من  واضحًا  بدا  العمل  أصحاب  معركة  عنوان 
حديث  يف  الزيارة  هذه  قبل  شقري  تصرحيات 
اقرُتف  »هناك خطأ مميت  أيام:  تلفزيوني قبل 
سلسلة  إقرار  وهو  غاليًا،  مثنه  ندفع  وحنن 
جريئًا  قرارًا  أخذت  اليونان  والرواتب.  الرتب 
جدًا، فقالت إّما أن نّتجه حنو اإلفالس، وإّما أن 
خنفض الرواتب 23% للقطاعني العام واخلاص، 
اقتصادّيًا. جيب  وتعافت  الثاني  اخليار  فأخذت 
اختاذ قرارت جريئة يف لبنان، وهي يف حاجة إىل 
قرار سياسي. أحد أسباب الفوائد العالية وقلة 

االستثمار، هو السلسلة«.
إزاء مسألة بهذا الوضوح، ملاذا ُيغفل االحتاد ما 
عجل«  »على  مدّبر  موعد  إىل  ويذهب  معلن  هو 
إليه  ُأولي  الذي  عربيد  األعمال شارل  رجل  من 
)بالسياسة( منصب رئيس اجمللس االقتصادي؟ 
ومَل يذهب برفقة رئيس هيئات أصحاب العمل 
األحزاب  لتقديم ورقة  ومَل يذهب  حممد شقري؟ 
بداًل من تقدميه ورقته اخلاصة اليت يفرتض أن 

حتافظ شكاًل ومضمونًا على مصاحل العّمال؟
ليست الغرابة يف تشكيل الوفد، فاالحتاد سّلم 
نفسه، منذ فرتة طويلة، ألصحاب العمل ولقوى 
مفصل  كل  عند  احلماية.  متنحهم  اليت  السلطة 
االحتاد  تضع  اهليئات  هذه  كانت  سياسي، 
العمالي العام يف جيبها، وتقود حركة اعرتاضية 
من  والتخويف  التهويل  أدوات  فيها  تستعمل 
السابق  يف  السياسة  هذه  استعملت  االنهيار. 
يوم  متدهورة.  ظروف  ظل  اليوم يف  وتستعمل 
هذه  شّكلت   ،2012 يف  األجور  زيادة  ُأقّرت 
احلماية حصنًا منيعًا يف وجه أي تغيري يف ميزان 
فراغ  هناك  كان  ويوم  الوطين،  الدخل  توزيع 
رئيسًا  »انتخبوا  شعار  اهليئات  رفعت  رئاسي 
الصراع  كان  ويوم  مجهورية«،  لنا  يبقى  حتى 
على أشّده بني حركة أمل والتيار الوطين احلّر، 
رفعت اهليئات شعار »نداء 25 حزيران«... يف 
كنف  حتت  االحتاد  النضواء  وضوحًا  أكثر  شكل 
أصحاب العمل، شّكلت اهليئات ما يسمى »قوى 
من  الكثري  لتنفيذ  العنوان  واستعمل  اإلنتاج«، 

حفالت الرتويج والتسويق.
االستخفاف  درجة  تصل  أن  يف  تكمن  املشكلة 
باالحتاد إىل حّد دعوته إىل املشاركة يف موعد 
االقتصادية  باألوضاع  الرئيس  »إبالغ  بعنوان 
يف  اإلسراع  ضرورة  تستدعي  اليت  السيئة 
تأليف احلكومة«، فيما خيفي عربيد نيته تقديم 
ورقة اقتصادية أعدها ممثلو األحزاب، وتتضمن 
طروحات ضّد العمال، ال بل تشري بوضوح إىل 
أن األزمة االقتصادية سببها إقرار سلسلة الرتب 

والرواتب!
شقري مل يكن كتومًا جدًا، بل فاتح الرئيس عون 
عن  الرتاجع  ضرورة  عن  حتدث  مباشرة.  باألمر 
إنقاذ االقتصاد. عندها فقط  السلسلة من أجل 
رّد األمسر بالقول إنه بني 2012 و2017، أي يف 

يف  حوار  بطاوالت  اليوم،  املشروع،  وخيتتم 
فندق pearl يف الضاحية اجلنوبية، ستخلص اىل 
توصيات يصلح اعتمادها ضمن سياسة مكافحة 

التسّرب.

أبرز عوامل التسرّب
وإىل عامل ثقافة األهل الذي يؤدي دورًا مهمًا 
يف التسّرب، أظهرت نتائج الدراسة أّن عاملني 
أساسيني يساهمان يف ارتفاع نسبة التسّرب من 
اللقاحات اإللزامية: ُبعد املراكز الطبية عن أماكن 
األهل.  لدى  التلقيح  ثقافة  وضعف  السكن، 
األجنيب  اللجوء  »عامل  أن  إىل  محوي  ولفتت 
الالجئني  اختالط  إن  إذ  التسّرب،  مسألة  ُيعزز 
)أّنى كانت جنسيتهم( والعاملني األجانب الذين 
يف  ُتساعد  التلقيح،  مسألة  يهملون  ما  غالبًا 
اختالط  نتيجة  للُمتسربني  اإلمجالية  النسب  رفع 
البيئات احمُلّصنة بتلك غري احمُلّصنة«. كما أن مثة 
عوامل ُأخرى تتمّثل بالفوضى القائمة يف سوق 
تعزيز  اىل  أحيانًا  تعمد  جهات  ووجود  اللقاح، 
بارتفاع  )التهويل  اللقاحات  من  األهالي  خوف 
حرارة الطفل وتداعيات التلقيح وغريها( بهدف 
التسويق ألنواع معينة من األدوية اليت تستهدف 
مكمن  »وهنا  اللقاحات،  تكافحها  اليت  األمراض 
االنتقال من جمتمعات ذات  إذ سيتم  اخلطورة، 
مشاكل  لديها  جمتمعات  إىل  وقائية  حاجات 

وبائية«.

أين »إلزامية« اللقاحات؟
اإللزامية  اللقاحات  العامة  الصحة  وزارة  تؤّمن 
مميتة  تكون  قد  اليت  األمراض  من  لعدد  جّمانًا 
أو تتسبب بعلل دائمة )شلل األطفال والسحايا 
الصحية  املراكز  على  توزع  وغريها(،  واخلانوق 
إلدارة  منها(   %67( معظمها  ختضع  اليت 
اللقاحات جمانية،  أّن  ورغم  األهلية.  اجملتمعات 
تلفت مسؤولة برنامج التلقيح يف »يونيسيف«، 
التلقيح  عملية  أن  إىل  ميوت،  روهام  الدكتورة 
ليست كذلك، »وغالبًا ما تكون لقاء بدل مادي 
زهيد«. كما أن بعض املراكز، بهدف »تنفيع« 
تلزم  التلقيح،  بعملية  يقومون  الذين  األطباء 
على  الكلفة  يزيد  ما  الطفل،  مبعاينة  األهالي 
»نفور«  وُيساهم يف  والفقرية  املعدمة  الفئات 

األهالي.
وتلفت مسؤولة دائرة اإلرشاد والتنسيق الصحي 
يف »اهليئة الصحية اإلسالمية« ملى احلموي إىل 
أن إلزامية اللقاحات يف لبنان مل ُترفق بإجراءات 
صارمة حلّث األهالي على االلتزام، »ففي بعض 
الصحي  السجل  يعّد  مثاًل،  األوروبية،  الدول 
للقاحات الطفل مرافقًا للهوية، ويتم طلبه عند 
القيام باملعامالت الرمسية وغريها«. وتلفت إىل 
أن املدارس يف لبنان باتت تسأل عن السجل 
الصحي للطفل، »لكّن معظم السجالت الصحية 
تكون أحيانًا مزورة من قبل األطباء«! لذلك، فإّن 
إجراءات صارمة  اختاذ  احلموي،  وفق  املطلوب، 
التلقيح  عملية  على  الفعالة  بالرقابة  تتمثل 
الصحي  السجل  إلزامية  تطبيق  إىل  والسعي 

كمستند إلزامي على الفرد حيازته.

أبناء امُلتعّلمني يتسرّبون أيضًا
رغم أن العمل يتم على صعيد املناطق الفقرية 
لألهالي  التعليمي  أن املستوى  باعتبار  والنائية 
املتدني ُيساهم يف تعزيز ظاهرة التسّرب، إاّل أن 
املسوحات امليدانية أظهرت أن كثريًا من األهالي 
يهملون  امُلتعّلمة  الفئات  ضمن  ُيصّنفون  ممن 
تلقيح أوالدهم ألسباب خمتلفة، منها انشغاهلم 
تداعيات  من  اخلوف  أو  العمل،  يف  املتكرر 

اللقاحات على أبنائهم أو جمرد اإلهمال!

اللقاحات االختيارية
مل تشمل دراسة »اهليئة« اللقاحات االختيارية، 
»ألن امُلتسّرب من اللقاح اإللزامي سيكون حكمًا 
ُمتسّربًا من اللقاح االختياري«. وتلفت مسؤولة 
»اهليئة  يف  الصحي  والتنسيق  اإلرشاد  دائرة 
هناك  أن  اىل  احلموي  ملى  اإلسالمية«  الصحية 
توازي  اليت  االختيارية  اللقاحات  عددًا مهمًا من 
أهميتها أهمية اللقاحات اإللزامية كلقاح سرطان 

عنق الرحم والتيفوئيد وغريهما.

تغيب اإلحصاءات الدقيقة حول أعداد امُلتسّربني 
من اللقاحات اإللزامية يف لبنان. تقديرات وزارة 
الصحة ُتشري اىل أن نسبة هؤالء ال تتعّدى %8، 
فيما ُيشّكك العارفون بهذه النسب »التطمينية« 
العتماد الوزارة على مصادر معلومات غري موثوق 
بها. فيما تشري دراسة ميدانية أعّدتها »اهليئة 
امُلتسّربني  نسبة  أن  إىل  اإلسالمية«  الصحية 
تصل اىل 70%، ما يستوجب إعادة طرح ملف 
للتسّرب  املوضوعية  املفاهيم  اللقاحات وحتديد 
النظر يف السياسات احلالية اليت حتكم  وإعادة 

آلية التلقيح يف لبنان.
76% من األطفال يف الضاحية اجلنوبية لبريوت 
اللقاحات  من  »ُمتسّربون«  واجلنوب  والبقاع 
مجعية  أجرته  ميداني  مسح  حبسب  اإللزامية، 
بلدة،   119 يف  اإلسالمية«  الصحية  »اهليئة 
ومشل عّينة ضخمة من 82 ألفًا و463 طفاًل دون 

الثامنة عشرة.
وأظهرت النتائج أن معظم األهالي يتوّقفون عن 
متابعة اللقاحات اإللزامية ألطفاهلم بعد ختطيهم 
سّن اخلامسة. إذ ُيشّكل األطفال املتسربون فوق 
اخلمس سنوات حنو 70% من جممل امُلتسّربني، 
 10 الـ  ألعمار  تذكريية  جرعات  هناك  بأّن  علمًا 
سنوات والـ 14 سنة والـ 18 سنة تفوق بأهميتها 
الثنائي  اللقاح  أن  وتبنّي  األساسية.  اجلرعات 
هو  واخلانوق(،  الكزاز  )ملرضي  اإللزامي   )DT(
معظم  عليها  مل حيصل  اليت  اللقاحات  أبرز  من 

امُلتسّربني.
وفق مسؤولة دائرة اإلرشاد والتنسيق الصحي 
يف اجلمعية، ملى احلموي، يشمل مفهوم التسرب 
من اللقاح ثالثة أنواع من امُلتسّربني: امُلتسّرب 
أي لقاح منذ  يأخذ  الذي مل  الطفل  الكّلي وهو 
والدته، امُلتسّرب اجلزئي وهو الذي أخذ جزءًا من 
اللقاحات اإللزامية، وامُلتسّرب »االحتياط« الذي 
قد يكون حاصاًل على كل لقاحاته أو جزء منها، 

لكنه ال ميلك سجالً صحيًا يوّثق ذلك.
إليها  توّصلت  اليت  وتلك  تنسجم  اهليئة  أرقام 
)يونيسيف( حول  للطفولة  املتحدة  األمم  ُمنّظمة 
خمتلف  يف  اإللزامية  اللقاحات  من  التسّرب 
املناطق اللبنانية، ومنها تلك اليت مل تصل إليها 
»اهليئة«. إذ أوضحت مسؤولة برنامج التلقيح يف 
»يونيسيف«، الدكتورة روهام ميوت، لـ«األخبار« 
أّن نسبة امُلتسّربني يف لبنان بلغت حنو %66.

    70% من »امُلتسرّبني من اللقاحات االلزامية« فوق 
سن الخامسة

هذه األرقام الصادمة، »ال مُيكن اعتبارها أرقامًا 
رئيسة  وفق  تعميمها«،  يصلح  وطنية  علمية 
دائرة الرعاية الصحية األولية يف وزارة الصحة 
استنادها إىل  رغم  رندة محادة، على  الدكتورة 
مسح ميداني دقيق. إذ إن أرقام الوزارة ُتفيد 
تبلغ  الوطين  الصعيد  على  التسّرب  نسبة  بأّن 
أّن هناك حنو 219 جتّمعًا  8% فقط! وأوضحت 
الصحية  التغطية  يف  ضعفًا  تعاني  لبنان  يف 
عن  الصادرة  النسب  فإّن  لذلك،  الوقائية. 
»اهليئة« و«يونيسيف« »متوقعة ومنطقية كونها 
مشلت املناطق ذات التغطية الضعيفة والفقرية 

والنائية«.
ختضع  بدورها،  الصحة،  وزارة  أرقام  أن  غري 
لكثري من التشكيك، وخصوصًا أنها ال متلك مسحًا 
امُلتسّربني. وحبسب  نسب  حول  دقيقًا  ميدانيًا 
مصادر ُمّطلعة، تعتمد الوزارة على البيانات اليت 
تديرها  اليت  الصحية  الرعاية  مراكز  من  تصلها 
مجعيات أهلية، »وغالبًا ما يتالعب املعنيون يف 
هذه اجلمعيات بأعداد امُلسّجلني لضمان حصوهلم 
على لقاحات جمانية من الوزارة ألهداف جتارية«! 
»ال  محادة  كالم  أن  اىل  احلموي  تلفت  فيما 
يناقض نتائج الدراسة اليت غّطت مناطق فقرية 

ونائية«.
مشروع  ضمن  تأتي  الصحية«  »اهليئة  دراسة 
»التحصني الشامل« الذي بدأته منذ عام 2011 
بهدف احلّد من التسّرب من اللقاحات اإللزامية. 
املرحلة  يف  مسح  بإجراء  املشروع  قضى  وقد 
األوىل على عدد من األطفال موزعني على 119 
بلدة يف اجلنوب والبقاع والضاحية اجلنوبية، على 
أن تستكمل املرحلة الثانية بالسعي اىل حتويل 
الصحية.  املراكز  إىل  اللقاحات  من  امُلتسربني 

60% من األطفال غري »مطّعمني« ضد األمراض
 هديل فرفور
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يف  باجازة  ناصيف  أشلني  اجلامعية  الطالبة  خترجت 
احملامية  بذلك  لتصبح  دام  نوتر  جامعة  من  احلقوق 
بعد  ناصيف  جان  األعمال  رجل  عائلة  يف  الثانية 

شقيقتها احملامية أفلني.
ناصيف  جان  الصديق  وخاصة  العائلة  فرحة  وكانت 
كبده  فلذة  يرى  وهو  املناسبة  بهذه  توصف  ال  كبرية 

الطالبة اجلامعية اشلني جان ناصيف تتخرج باجازة يف احلقوق

اليت  احلقوق  شهادة  وبيديها  التخرج  بلباس  أشلني 
تفتح أمامها آفاقا واسعة يف كافة جماالت احلياة.

وما جناح احلسناء أشلني جان ناصيف اجلامعي اال دليل 
العامل  بالد  كل  اللبناني يف  االغرتاب  آخر على جناح 

وخاصة يف اسرتاليا.
انه  »اهلريالد«  لـ  ناصيف  جان  السيد  والدها  وقال 

الذي هو مثرة جد وتعب  النجاح  بالفخر بهذا  يشعر 
وسهر ودراسة، وان فرحته أصبحت فرحتني بعدما سبق

واحتفل بتخرج كرميته افلني.

وخاصة  واالخوة  الوالدين  تهنئ  »اهلريالد«  أسرة 
للحسناء  متمنية  النجاح  بهذا  ناصيف  جان  الصديق 

أشلني جان ناصيف مزيدا من التألق والنجاح. 

أشلني جان ناصيف مع شهادة التخرج اجلامعيجان ناصيف مع جنله الشاب اخللوق سركيسأشلني مع والدها جان ناصيف وبيدها شهادة التخرج يف احلقوق

أشلني ناصيف تتوسط والديها جان ومرغريت وشقيقتها افلني وشقيقها سركيس ناصيف

أشلني ناصيف تتوسط والدها جان ناصيف وشقيقتها افلني وشقيقها سركيس
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قداس وجناز األربعني لراحة نفس األب احلنون الفقيد جورج صوما
يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس الفقيد

املرحوم جورج ادمون صوما
من بلدة حصرون - لبنان الشمالي

وذلك يوم األحد  يف 25 تشرين الثاني الجاري الساعة الـ 5،30 من بعد الظهر يف 
كنيسة مار شربل يف بانشبول.

الداعون:
يف أسرتاليا:

 أرملته رانيا وابنتاه سـَلفيا وبادوفا صوما.
شقيقه طوني صوما وعائلته وابنه ادمون صوما وعائلته.

بنات شقيقه: جانني وميشلني وكريستني وعائالتهن.
جوزيف  املرحوم  عمه  وعائلة  وعائلته،  صوما  وموريس  وعائلته  صوما  جورج  عماه: 

صوما.
حميه شربل باخوس وامرأة حميه جوزافني باخوس.

ابنتا عمته جاكلني زعرور ولونا ديب وعائلتاهما.
يف لبنان:

شقيقاه: ادوار صوما وعائلته وكميل صوما وعائلته.
شقيقاته: ماري، كاميليا، نهاد وعائلتها ودانيا زوجة الشيخ بهجت طربيه وعائلتها.

عمته ايفون صوما شليطا وعائلتها.
عائلتا عمتيه املرحومتني ادال وليلى.

ابنتا حميه: روال زوجة جان كلود عنداري وعائلتها وجينيفر زوجة ميالد صليبا وعائلتها.
وجميع عائالت صوما وباخوس وطربيه وديب وزعرور وعنداري وصليبا وعموم ابناء حصرون وسبعل يف الوطن واملهجر.. 

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء. 
الدعوة عامة

قــداس وجــناز

بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145
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ذاك اإلحساس  أرهق الطبيعة 
على ضفاف لقاء  يف متناول 

صدفة
صدفة كنا وإياها 

على موعد مع  اجلوري 
الذي أسرف باجلمال  
واختار شرفته وجنتينا 

مع والدة أجبدية صامتة 
من مالمح  العشق  
على أوتار القلب   

حني اغرت يف صدري الشعور 
بدأت أمللم احلسن املبعثر  

يف رجاءات الفوضى 
مرمى  يف  املتكاملة  الصورة 

عينيك 
لن تربح أبعادي

وكأس الروح لن  تفرغ 
من مخرة املنى 

منذ عشقنا احتساء اللحظ 
بأقداح  الغرام معا 

أوافيك الوفاء  كل دقة 
وأرنو إليك وكأنك ريح 

تعصف  تهيج  أن  دون  
بأوصالي 

وكأنك كروم رغبة 
دون أن ختتمر تنتشي اخللجات 

كيف أزهقت روح املاضي ؟ 
حتى طمست  معامل سنوات 

وكأننا حلظة التقينا 
دون  إذن املوعد  

ودون  أن حيني األجل 
حان األجل حني نظرة 

انقلب الوقت رأسا على عقب 
فأصبحنا ضحية االنتظار 

ننتظره فال ينتظرنا 
نسابقه فيسبقنا 

ويرتكنا معا 
نشتاق كما الغياب 

حتت رمحة العقل 
الصرب 
اجلنون 

جتلدنا  عيوننا 
حيرقنا القلب 
نطفح أرواحنا 

وتضيق األجساد 
جنوح   من  حلما  فنفصل 

فضفاض 
عل العشق يرمي األقفال 

ونرتكب أطهر األثام 
دون سابق معصية 

جبنوح العطاش 
إىل هطول القبل.

جنوح العطاش 

نرجس عمران -سورية
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يتوقع أن تكون مذكرات ميشيل أوباما الصادرة 
حديًثا كتاب املوسم، إذ فاق الطلب املسبق عليه 

الطلب على أي مذكرات أخرى.
أوباما  ميشيل  مذكرات  صدور  مع  إيالف: 
منشورات  426 صفحة،  من  )املؤلفة   Becoming
بارنز أند نوبل، 20 دوالًرا( »أن تصبح«، املرتقب 
أمريكا  سيدة  أن  واضًحا  يكون  كبري،  باهتمام 
الساحة  موقًعا يف  هلا  اقتطعت  السابقة  األوىل 

الثقافية، يتعدى حدود السياسة. 
ويبدو أن أوباما تقف يف الوسط بني أيقونتني 
تسّميهما صديقتني، هما أوبرا وينفري وبيونسي 
ناولز كارتر. ويف حني أن أسلوبها ال يرقى إىل 
أسلوب وينفري االعرتايف بالكامل، فإنها تذهب 
املتحفظة  املغنية  محيمية  يف  بيونسي  من  أبعد 

إزاء فنها واستعراضاتها األدائية.
جوانب عمومية

فإنها  كشف،  من  أوباما  مذكرات  يف  ما  رغم 
عندما  حتى  خصوصيتها  على  حترص  زالت  ما 
تتحدث بصراحة عن رأيها بالرئيس دونالد ترمب 

ومعاناتها مع مشاكل اخلصوبة اليت مرت بها.
نقلت صحيفة »كنساس سيت ستار« عن املنتجة 
املذكرات  قرأت  اليت  راميز،  شوندا  التلفزيونية 
أن  أنها ال تعتقد  الثالثاء،  اليوم  ُتنشر  أن  قبل 
كهذه،  مذكرات  لقراءة  مستعًدا  سيكون  أحًدا 

خاصة إذا كتبتها سيدة أوىل.
توظف املذكرات موقع أوباما التارخيي، بوصفها 
املتحدة،  الواليات  يف  سوداء  أوىل  سيدة  أول 
وتكتب صاحبتها عن اجلوانب العمومية لقصتها 
واملساحة املتميزة اليت حتتلها بوصفها الوحيدة 
من بني نزيالت البيت األبيض، اليت أعلنت أن 

أحد أجدادها كان عبًدا.  
املعقدة  عالقتها  عن  الكتاب  يف  أوباما  تتحدث 
الشهرة. لكن  الذي حقق هلا  السياسة  مع عامل 
النميمة وتسوية احلسابات،  تبتعد عن  مذكراتها 
لرتمب،  العميق  ازدرائها  عن  تكشف  أنها  رغم 
الذي تعتقد أنه هّدد أمن عائلتها، برتوجيه قصة 

كاذبة عن مكان والدة زوجها.
جنونية ولئيمة

تكتب ميشيل أوباما أن هذه احلكاية كلها »كانت 
جنونية ولئيمة ال خُيفى التعصب وكراهية الغرباء 
خمتل  صدقها  لو  ماذا  متسائلة  أساسها«،  يف 
عقلًيا، وتوّجه مبسدس حمشو إىل واشنطن؟. ثم 
الصاخبة واهلوجاء  بتلميحاته  »إن ترمب  تضيف: 
كان يضع سالمة عائليت يف خطر، وهلذا السبب 

لن أغفر له أبًدا«.  
وشخصية  مباشرة  لغة  هذه  أن  مراقبون  الحظ 
رد  الذي  ترمب،  عن  احلديث  يف  استخدمتها 
بغضب، متهًما الناشر بتشجيع اإلنقسام. أضاف 
إنه يف املقابل لن يغفر لسلفه باراك أوباما ما 
فعله باجليش األمريكي، وما فعله بطرق عديدة 

أخرى سيتحدث عنها يف املستقبل.
»أن  أقسام:  ثالثة  على  مذكراتها  أوباما  توزع 
أصبح أنا« و«أن نصبح حنن« و«أن نصبح أكثر«. 
ملدينة  سوسيولوجي  استكشاف  األول  القسم 
السياسية،   حياته  زوجها  بدأ  حيث  شيكاغو، 
وأهلها ومؤسساتها. يف القسم الثاني، تستذكر 
معه،  عائلة  وبناء  بزوجها  الرومانسية  عالقتها 
القسم  هذا  ويبدأ  حتبها.  وظيفة  عن  وحبثها 
بكلمات مل تقله سيدة أوىل ذات يوم عن زوجها، 
مبا يف ذلك العواطف املشبوبة اليت أّججها فيها.

سوداء حانقة
القسم الثالث يغطي حياتهما كشخصيات عامة، 
كسيدة  وإجنازاتها  برتكتها  رأيها  ذلك  يف  مبا 
الصحافة  جمهر  حتت  بالعيش  وشعورها  أوىل، 
شاركت  وحني  الساعة.  مدار  على  واملراقبني 
يف احلملة إلعادة انتخاب زوجها يف عام 2012، 
ُتستخدم  كانت  اليت  الطرق  من  باخلوف  شعرت 
يطلقون  كانوا  الذين  األشخاص  ومن  لنقدها 

افرتاضات عنها على أساس لون بشرتها.
الكتاب يروي حمطات حياتها منذ نشأتها يف شقة 
مكتظة يف شيكاغو إىل العيش يف قصر »له من 
ه«، ومن اعتبارها أقوى  الدرجات ما ال أستطيع عدَّ
امرأة يف العامل إىل استهدافها بوصفها »امرأة 

سوداء حانقة«. وتقول »كنُت امرأة سوداء قوية، 
امرأة  إني  إال  يعين  ال  البعض  عند  هذا  وكان 

غاضبة«.
تكون أوباما يف ذروة صراحتها عندما تكتب عن 
العقد الرابع من عمرها، وكيف ظلت حزينة على 
موت صديقة عزيزة وموت والدها احلبيب. تتحدث 
بتفاصيل محيمة للمرة األوىل عن مصاعب اإلجناب 
اليت واجهتها مع زوجها، واإلسقاط الذي حدث 
بالتخصيب  االثنتني  ابنتيها  أجنبت  أنها  وكيف 
االصطناعي، وكيف عاشت أوقاًتا عصيبة بسبب 
يف  منهمًكا  زوجها  كان  فيما  اخلصوبة،  مشكلة 
عمله حتت قبة اجمللس التشريعي لوالية ألينوي.

طلب هائل
أوباما،  باراك  زوجها  سياسات  يف  تأثريها  أما 
فليس هناك ما يشري إىل أنها سعت إىل التدخل 
رمسية  غري  مستشارة  العمل  أو  قراراته  يف 
العائلة  وقت  إن  بل  األشكال.  من  شكل  بأي 
ُتنحى  الدولية  القضايا  وكانت  مقدًسا،  أصبح 

العشاء  وبعد  مدرسية.  قصص  ملصلحة  جانًبا 
من  إجيازات  شكل  يف  كتبه  زوجها  لدى  كانت 

مستشاريه، ولديها هي كتبها.
من احملتم أن ُتعقد مقارنات بني مذكرات أوباما 
تركيزها  لكن  ُأخريات.  ُأول  سيدات  ومذكرات 
عن  ميّيزها  بها  خاصة  فريدة  امتالك قصة  على 
نظرياتها السابقات، وإن كانت تشبه لورا بوش 
ضوء  تسلطان  املرأتني  فكال  واحدة.  ناحية  من 
كاشًفا على ذلك اجلزء من حياتهن، الذي سبق 

دخوهلن البيت األبيض.
الطلبات  أن  للنشر  نوبل  آند  بارنز  دار  أعلنت 
املسبقة لشراء مذكرات ميشيل أوباما فاقت أي 
طلبات مسبقة لشراء كتاب منذ نشر رواية هاربر 
لي الثانية »عنينِّ لنفسك حارًسا« يف عام 2015.

نقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن ليز هارويل، 
مديرة املبيعات يف الدار، قوهلا إن الطلب على 
أن  مرّجحة  »هائال« قبل نشرها،  املذكرات كان 

يكون كتاب املوسم.

أمل وحب وسياسة يف مذكرات ميشيل أوباما
ترجمة عبداالله مجيد - ايالف

لندن: تدور رواية سلمان رشدي »البيت الذهيب« 
منشورات  صفحة،   The Golden House )384
جوناثان كايب، 14 مجيًها اسرتلينًيا( حول نريو 
غولدن الذين ينساب وجوده الصامت كنهر تتفرع 

عنه قصص أبنائه الثالثة.
تظهر عائلة غولدن بصورة مفاجئة للسكن يف منزل 
يبقى بال هوية، رافضني االفصاح عن اصوهلم. 
أن  سينمائًيا  يكون  أن  إىل  الطامح  رينيه  يقرر 
العائلة موضوع مناسب لفيلم وثائقي »ساخر«، 
على حد وصفه، حيث يستطيع أن يتخيل ما جيري 
بينهم حني ال يكون حاضًرا. وهذه خدعة ذكية 
متنح رشدي فسحة أكرب ككاتب مما لو قيد نفسه 
والقارئ بوجهة نظر رينيه. كما تعكس طريقتنا 
مجيًعا يف النظر إىل جرياننا، من دون أن نعرف 
الكثري عن حياتهم. وما ال نعرفه نسلي أنفسنا 

بتخيله.
فقاعتان

وينتهي  أوباما،  باراك  بانتخاب  الكتاب  يبدأ 
أكرب  يشري  انتخابات  عشية  أعوام  مثانية  بعد 
املتنافسني فيها إىل نفسه على أنه »اجلوكر«. 
أميناتا  األفريقية  ـ  االسكتلندية  الكاتبة  وتالحظ 
فورنا أن شخصية نريو حتمل اصداء من شخصية 

دزمالد ترمب أيًضا.
فهو رجل ذو ثراء فاحش وزوجة روسية مجيلة، 
وُيعتقد أنه حقق جزًءا من ثروته بصفقات عقارية. 
م مغناطيسي  ومن شخصيات الرواية األخرى منوُّ
يف  ومغنية  ميامنار  من  ودبلوماسي  اسرتالي 
ملهى ليلي وفنان صومالي ومساعدا نريو. ومع 
منقمسة  أمريكا  تكون  االنتخابات،  موعد  اقرتاب 
بعمق. يصف رينيه ذلك العام بأنه عام فقاعتني 
يف أحداهما يصرخ اجلوكر فيضحك اجلمهور حني 
تصدر اليه االشارة بالضحك. ويف هذه الفقاعة 
والشخص  سافال  واألعلى  جهال  املعرفة  كانت 
نهاية  يف  أخرق.  النووية  الشفرة  يعرف  الذي 
الكتاب، تكون فقاعة نيويورك هي الفقاعة اليت 

يصمد فيها الواقع.
خيار ال معطى

تصل عائلة غولدن بعد اهلروب من مدينة جمهولة 
تهديد  ومن  اهلندية،  مومباي  أنها  الحًقا  يتضح 
من  اهلروب  على  قادرة  تبدو  ال  لكنها  جمهول، 
قدرها. يف مركز املأزق الذي جتد كل شخصية 
يضع  وهنا  اهلوية.  مسألة  تكمن  فيه  نفسها 
رشدي اصبعه على أزمة عصرنا الوجودية ويضغط 
والجئني  مهاجرين  عائلة  غولدن  فعائلة  بقوة. 
جديدة  امساء  واختاروا  بوطنهم  عالقاتهم  تركوا 
تتحول إىل أشكال جديدة يف األشهر التالية على 

وصوهلم.
يف نيويورك حياولون أن يعيدوا اخرتاع أنفسهم. 
لكن مع وصول زوجة األب اجلديدة يرتك األبناء 

يف  ليضيعوا  اآلخر  تلو  الواحد  العائلة  بيت 
نيويورك.

أو  إن كان رجال  بينهم، ال يعرف  دي، األصغر 
تعمل  ذكرية.  تناسلية  بأعضاء  امرأة  أو  امرأة 
صديقته ريا يف »متحف اهلوية« املتخيل، فتقنعه 
»تستطيع  قائلة:  حديثة  جنسية  هوية  باكتساب 
اجلنسية  فاهلوية  تكون.  أن  تريد  َمْن  ختتار  أن 

ليست معطى بل خيار«.
أزمة هوية

يعاني  وسيم  ناجح  فنان  األوسط،  اإلبن  آبو، 
عودته  لكن  الوطن،  إىل  وحين  اإلغرتاب  وطأة 
جيد  بيتيا  البكر  االبن  مدمرة.  نتائج  عن  تسفر 
ويف  املغلق  غرفته  باب  وراء  واألمن  السالم 
هذه  يف  الكومبيوتر.  أللعاب  املفربك  العامل 
العائلة احملكوم عليها باهلالك، بيتيا وحده الذي 
يبدو قادًرا على إجياد اخلالص عندما يتحرر من 
على  والشاهد  نفسه.  على  فرضها  اليت  العزلة 
ذلك كله رينيه الذي يتسلل إىل العائلة ويصبح 

بالتدريج جزًءا من دراما حياتها.
منظوًرا  نيويورك  عن  رواية  الذهيب«  »البيت 
إال  جييدها  ال  بطريقة  واخلارج  الداخل  من  اليها 
واآلن  والربيطاني  اهلندي  رشدي،  مثل  كاتب 
امريكا  فقاعات  عن  رواية  وهي  النيويوركي. 
ترف  قط  لديه  يكن  مل  شخص  كتبها  العديدة 
العيش يف أي فقاعة منها، حبسب تعبري فورنا 
بوصفه  اهلوية  فمفهوم  الرواية.  مراجعتها  يف 
مفهوًما متداخال ومتعدد املستويات أمر تتصارع 
معه قطاعات واسعة من أمريكا البيضاء يف أزمة 
هوية تعم الواليات املتحدة؛ إذ كان هؤالء يظنون 
انهم يعرفون من يكونون ثم اكتشفوا أن وعيهم 
بالذات كان يعتمد بصورة متزايدة على أن يقولوا 

لآلخرين ما هو ليس هويتهم.
الطبيعة الغالبة

القدر،  من  مفر  ال  إن  يقول  كأنه  رشدي  يبدو 
ألن الشخصية تصنع القدر، ذلك أن نريو ذكي 
طريفة  ساحرة،  وشخصية  مبادرة،  وصاحب 
وسريعة اخلاطر. وهو أيًضا فاسد وجشع وقاس، 
غري قادر وغري مستعد للجم هذه النوازع. هكذا، 

يكون مهندس سقوطه ذاته.
األساطري  إىل  باإلحاالت  زاخر  كتاب  قراءة  بعد 
إيسوب عن  الذهن حكاية  إىل  تتبادر  اليونانية، 
ضفدًعا  تقنع  عقرًبا  فإن  والضفدع.  العقرب 
حبملها على ظهره والعبور بها إىل الضفة األخرى 

من النهر.
يسأل الضفدع كيف يتأكد من أنها لن تلسعه. 
حينذاك«  سنهلك  كالنا  »ألن  العقرب  فتجيب 
لكنها تلسعه مع ذلك. وحني بدأ االثنان يغرقان 
جتيب  لسعته  ملاذا  مصعوًقا  الضفدع  يسأل 

العقرب »ألن هذه هي طبيعيت«.

»البيت الذهيب«: أمريكا اليوم كما يراها 
سلمان رشدي
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أولم الرئيس الفيدرالي للتيار 
اسرتاليا  يف  الحر  الوطني 
راضي،  شربل  السيد 
العامرة  دارتهم  يف  وعائلته 
مسؤولي  من  عدد  وبحضور 
التيار الفيدراليني ومسؤولي 
الواليات، على شرف النائب 
السيدة  وعقيلته  أسود  زياد 
مساء  وذلك  أسود  مليا 
بداية  يف  املاضي  السبت 

زيارتهما اىل ملبورن.
راضي  السيد  ألقى  وقد 
بالضيفني  فيها  رحب  كلمة 
بمواقف  ونوه  الكريمني 
أسود  زياد  املحامي  النائب 
النضالية  ومسريته  الوطنية 
طويلة  سنوات  امتداد  على 
الوطني  التيار  صفوف  يف 
بمدرسة  وايمانه  الحر 
الجمهورية  رئيس  مؤسسه 
العماد ميشال عون كما رحب 
بالحضور وخاصة من سيدني 

وكانبريا.
وكانت كلمة مقتضبة للنائب 
اسود  زياد  املحامي  الضيف 
على  السياسية  االوضاع  عن 

الرئيس الفيدرالي للتيار  شربل راضي يومل على شرف النائب زياد أسود وعقيلته

وشكر  اللبنانية  الساحة 
السيد شربل راضي وعقيلته 
والعائلة  راضي  امل  السيدة 

على هذه البادرة الالفتة.
وأبى  الشاعر انطوان برصونا 
)زغلول الزغرين( ان تمر هذه 

له  يكون  ان  دون  املناسبة 
فيها دور فألقى قصيدة نالت 

اعجاب واستحسان الجميع.
وقد خيمت أجواء الفرح والروح 
الوطنية على املناسبة فكانت 
جلسة لبنانية بامتياز تخللتها 

احاديث حول التطورات على 
واوضاع  اللبنانية  الساحة 
التيار الوطني الحر يف لبنان 

واملغرتبات..
أمل  السيدة  اعدت  وقد 
بذوقها  املعروفة  بهذه راضي،  سخية  مأدبة  املناسبة.املميز، 

من اليمني: امال راضي، شربل راضي، زياد أسود، أمل راضي، مليا أسود وجوهانا حكيم راضيالشاعر انطوان برصونا يلقي قصيدة باملناسبةشربل راضي يلقي كلمة ويرحب بالضيوف

من اليمني: امال راضي، جوهانا حكيم راضي، مليا أسود، زياد أسود، شربل راضي وحضور من اليمني:  شربل راضي، زياد أسود، مليا أسود وأمل حكيم راضي

حضور

جانب من الحضور

جانب آخر من الحضور

مـناسبات مـلـبورن
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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

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

 2018 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 
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Melbourneملبورن

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

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

 2018 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 
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عــالقات شبابية

أننا ال نستطيع  إذ  حياتنا مجيعًا،  جدًا يف  الصداقة ضرورية  تعد 
لذا حينما  وأحزاننا،  أفراحنا  العيش دون وجود صديٍق، يشاركنا 
حنظى بصديق ويف، نسعى جاهدين إىل التمسك به وعدم خسارته، 
وحنرص بالتأكيد على اختيار الصديق األفضل، كونه مبنزلة األخ 

والسند الذي نلجأ إليه دائمًا.
لكن يف بعض األحيان حتدث خالفات بيننا يف وجهات النظر، قد 

تتطور إىل مشاكل تؤثر سلبًا على عالقتنا، وقد تهدد بإنهائها.
حنني الرتكي، لدى »سيدتي« اختصاصية التنمية البشرية، رصدت 
لكم أهم األسباب اليت تؤدي إىل حدوث املشاكل بني األصدقاء، 

وهي:

- عدم ختصيص وقت كاٍف للصديق
كثريًا ما يشعر األصدقاء حباجة ماسة إىل رؤية بعضهم، واحلديث 
عما جيول يف خاطرهم، لذا عندما يعتذر أحد األصدقاء بشكل متكرر 
عن تلبية هذا الطلب النشغاله وارتباطه بأمور خاصة بعمله، وعدم 
مشكالت  حتدث  صديقه،  إىل  لالستماع  وقته  من  جزء  ختصيص 

بينهما.

- الكذب كثريًا
احلديث  الصدق أساس  أن يكون  أي عالقة صداقة، جيب  لتنجح 
والعمل فيها، فالصديق الذي ال يصدق يف كالمه، سيبقى دائمًا 
بسبب  املشكالت  بينهم  تكثر  وقد  أصدقائه،  أمام  شكٍّ  موضع 
كذبه املتكرر، ما يؤثر سلبًا على قوة عالقتهم، وتفككها يف مرحلة 

تالية.

- الغرية الواضحة
عند وجود فرق واضح بني األصدقاء يف احلالة املادية، أو العملية، 
أو العلمية، قد يشعر الطرف املتفوق أن صديقه يغار منه، ويتمنى 
عند  معه  الوقوف  ويتجاهل  حياته،  يكون سعيدًا يف  وأال  فشله، 
حاجته إليه، خاصًة أن الصداقة تعين أن نقف مع صديقنا يف أفراحه 
وأحزانه، وأن نساعده وقت الضرورة، لذا حتدث مشكالت بينهما 

سرعان ما تتحول إىل جفاء فقطٍع للعالقة.

- االختالف يف اآلراء
يؤدي االختالف يف اآلراء واألفكار يف خمتلف جماالت احلياة، والعمل 
على إثبات وجهة النظر الشخصية يف أمر ما، وإن مل يكن منطقيًا، 
إىل خلق فجوة بني األصدقاء، تؤدي يف مرحلة الحقة إىل كثري من 

املشكالت بينهما.

ف - عدم التكيُّ
بعض  خيلق  قد  التغيري  ل  تقبُّ أو  األصدقاء،  بني  التوافق  عدم 
األصدقاء  أحد  حياة  تغيرٌي يف  قد حيدث  مثاًل  بينهم.  املشاحنات 
كالزواج، أو السفر، ما يؤثر على عالقته بأصدقائه كأن يضعف 

تواصله معهم بسبب انشغاله وارتباطه بأمور أخرى.

- املزاح اجلارح
يتأذى بعض األشخاص من »املزاح اجلارح« من أصدقائهم، مثل 
ه بألفاظ غري منطقية، أو اتهامهم بالوقوع يف اخلطأ، أو إلقاء  التفوُّ

كلمات جارحة قد ُتشعرهم باحلرج أمام الناس.

أسباب املشاكل بني األصدقاء
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منذ الصغر حنتاج إىل صديقة نثق٧٨ بها، تقف إىل جانبنا يف كل 
أمورنا، وترافقنا يف حياتنا، ولكن يف ظل التعرف على الكثري من 
األصدقاء أو التعرض للكثري من خيبات األمل، نقع يف حرية من 

حيث إجياد الصديقة احلقيقية.
لذلك تتحدث أخصائية اخلدمة االجتماعية ريم الواحدي، عن األسلوب 

األمثل حتى تتمكين من اختيار صديقات العمر:
1. الصديقة امَلِرَحة

لي الصديقة اليت متتلك الروح املرحة الضحوكة على  ال بد أن تفضِّ
الصديقة اليت تفّضل احلزن ومتيل إىل الُعُبوِس، وال حتب أن تشعر 

بالسعادة والفرح ولو لفرتة قصرية.
2. الصراحة و الشفافية

ال بدَّ أن ختتاري الصديقة اليت تشعرين معها أثناء احلديث بالراحة 
والصراحة يف مجيع األحاديث اليت ختربينها بها، يعين أالَّ تكوني 

مضطرة إلخفاء احلقيقة وتزييف بعض األحاديث معها.
3. البقاء الدائم

الصديقة احلقيقية اليت جيب أن تسعي الختيارها هي من تبقى معِك 
دائًما يف كل أمور حياتك، تقف جبانبك يف مجيع املنعطفات اليت 

مترُّ بِك دون كلل أو ملل.
4. الشعور واإلحساس

الصديقة احلقيقية هي تلك اليت تشعر مبدى حزن وسعادة صديقتها، 
فتجدينها مباِدَرًة بالسؤال عنك يف حزنك ويف سعادتك، دون أن 

تكوني حباجة للحديث عن أيِّ أمر يزعجك.
5. الناصحة واملرشدة

إن الصديقة احلقيقية هي تلك اليت تكون ناصحة ومرشدة إن رأتِك 
على خطأ، كما أنها ترشدك جلميع األمور اليت ترى فيها جانًبا من 

الُقُصوِر منك.
رة 6. املراعية واملقدِّ

ى ظروفها،  الصديقة احلقيقية هي تلك اليت تراعي صديقتها يف شتَّ
أمور حياتها، بل  انشغاهلا يف كل  أو مدى  أو فرحها،  يف حزنها 

وتقف إىل جانبها من دون أن تطلب ذلك.
٧. التوافق الفكري

ا، أو يف أسلوب  ال بدَّ أن ختتاري الصديقة اليت تتوافق معك فكريًّ
ومنط احلياة الذي ترين أنه املالئم َلُكَما، كما أن أسلوب حواِركما أو 

النقاش بينكما يوجد به الكثري من املالءمة والتوافق.
٨. التشجيع والدعم

ا هي تلك اليت جتدينها جبانبك دائًما يف شتى أمورك،  الصديقة حقًّ
وتشجعك على مجيع األمور، وعلى النجاح، وامُلضّي ُقُدًما يف طريق 

النجاح والتطور لرتاِك يف أعظم منصب وأعلى مرتبة.

كيف أختار صديقات العمر؟

املاضية،  بالعقود  مقارنة  اجلنسني  بني  كثريًا  العالقة  تقاربت 
وأصبحوا يقضون معظم أوقاتهم يف احمليط نفسه، ويتواصلون 
بشكل مستمر، واحلرم اجلامعي اليوم بات شاهدًا على كثري من تلك 
العالقات ، واليت يبدأ فيها الطالب تشكيل طريقة تفكري خاصة 

بزميالته الطالبات يف اجلامعة.
هذا ما أوضحته لـ »سيدتي« هدى حممد، املهتمة بشؤون الطالب 
االجتماعية والنفسية، وقالت: جيزم كثريون بأن مسؤولية البنات 
غالبًا عن صنع  املسؤوالت  العالقات، فهن  الشباب يف  من  أكرب 
الفكرة جتاههن، ثم يظهر تأثري البيئة اليت خرج منها الرجل. وميكن 

تلخيص األفكار اليت يأخذها الشاب عن الفتاة غالبًا يف ما يأتي:

1- خفايا عقل املرأة
الرجل،  تفكري  طريقة  عن  املرأة  بها  تفكر  اليت  الطريقة  ختتلف 
وبافرتاض أن املرأة تفكر بقلبها والرجل بعقله، نرى أن كثريًا من 
الرجال يتعمدون معرفة خفايا عقل املرأة ملعرفة كيفية التعامل مع 
األنثى بشكل عام، ويكثر ذلك إن كان الرجل ميتلك حبيبة، أو على 

وشك الزواج.

2- أكثر شطارة بالفطرة
أثبتت إحصاءات أن النساء ميتلكن قدرة أكرب على الدراسة حلرصهن 
الشديد على إمتام تعليمهن، لذا يعتقد املطلعون أن املرأة »أكثر 
شطارة« بالفطرة، ما يدفع بعض الطالب إىل طلب املساعدة من 

زميالتهن، وحتى الغش!

3- االجنذاب:
خلق اهلل الرجل، ينجذب بطبيعته إىل املرأة، والعكس صحيح، لكنَّ 
دراسات عدة أكدت أن الرجل ال يستطيع أن يتعامل مع امرأٍة ما 

فرتًة طويلة دون أن مييل إليها.

4- الشكل:
ال ميكن للرجل أن يتخيل أن املرأة تتزين إلرضاء نفسها فقط، فهو 

دائمًا ما يعتقد أنها تفعل ذلك لرياها مجيلة.

5- الضعف:
يرى معظم الرجال أن املرأة غري قادرة على التعامل مع كافة جوانب 
حياتها، فهي باملعدل الطبيعي أضعف من الرجل، وحتتاج إليه يف 

كثري من األمور.

6- كثرة الرغبة يف احلديث:
مبا أن الرجال ال يتحدثون كثريًا، لذا يعتقدون أن النساء لديهن 
تكذب  أنها مستعدة ألن  ويعتقدون  بل  احلديث،  رغبة كبرية يف 

فقط جملرد أن تتحدث!

٧- الغرية:
من الطبيعي أن يغار كل جنس من إجنازات اجلنس اآلخر، واملديح 
ه إليه، على هذا يغار كثرٌي من الرجال من تقدم النساء عليهن  املوجَّ
بِك  اإليقاع  إىل  يدفعهم  قد  الشباب  وحتدي  عديدة،  جماالت  يف 

عزيزتي الفتاة.

٨- األم:
كل امرأة حتمل داخلها مشاعر األمومة بغريزتها، خاصًة جتاه الرجال، 
لذا يستغل الطالب زميلته احلنونة باستعطافها ملساعدته دراسيًا، 

وحل واحتواء مشكالته الشخصية.

طريقة تفكري الشباب بالبنات يف اجلامعة



Page 27صفحة 27     

بـيئة

الليطاني: األمراض املرتبطة بالتلوث إىل تصاعد

الليطاني  تلوث  آثار  تتكشف  يوم،  بعد  يومًا 
على املقيمني حول جمراه، وال سيما يف حوضه 
والصناعي  الصحي  الصرف  البقاع.  يف  األعلى 
نسب  ينتج  للمبيدات،  العشوائي  واالستخدام 
أمراض عالية، تستدعي كلفة استشفائية باهظة 

على املواطنني والدولة.
بّينت دراسة مقارنة أجرتها املصلحة الوطنية لنهر 
الليطاني ارتفاع اإلصابات باألمراض النامجة عن 
الصحة  منظمة  )حبسب  واملياه  األطعمة  تلوث 
لليطاني.  األعلى  احلوض  مناطق  يف  العاملية( 
لوزارة  حديثة  بيانات  على  الدراسة  واعتمدت 
النامجة  األمراض  انتشار  حول  العامة  الصحة 
 2002 عامي  بني  البقاع  منطقة  التلوث يف  عن 

و2018.
 2018 من  األوىل  العشرة  األشهر  يف  وُسجلت 
)حتى تشرين األول( 334 إصابة بالتهاب الكبد 
قضاء  قرى  يف  إصابة   156( »أ«،  الفريوسي 
ـــ اهلرمل، و21 يف البقاع  زحلة، و148 يف بعلبكـ 
يف   2002 عام  إصابة   91 مقابل  يف  الغربي(، 
املناطق الثالث. ومن بني أسباب اإلصابة بهذا 
املرض، ابتالع أطعمة أو مشروبات ملّوثة بالرباز 
)ولو بكميات جمهرية(. توزع احلاالت بني األقضية 
الثالثة ربطه املدير العام للمصلحة سامي علوية، 
بنسب تلوث الليطاني بالصرف الصحي. إذ إن 
87 يف املئة من بلدات زحلة )حيث سّجلت النسبة 
األعلى من االصابات( توّجه صرفها الصحي حنو 
النهر، يف مقابل 53 يف املئة من بلدات بعلبك 
اإلصابات(،  من  نسبة  أعلى  )ثاني  اهلرمل  ــــ 
و29 يف املئة من بلدات البقاع الغربي )النسبة 
سّجل  املرض  أن  البيانات  وأوضحت  األدنى(. 
 1489 ُسّجلت  حيث   ،2014 عام  قياسية  أرقامًا 
حالة يف األقضية الثالثة. ومع أن الرقم تدنى 
أنه مل يقّل عن 284  إال  الالحقة،  السنوات  يف 

إصابة سنويًا.
رصد »الصحة« سجل أيضًا ارتفاع نسب اإلصابة 
اإلنسان  يصيب  الذي  »الربوسيالت«  مبرض 
واملاعز  )األغنام  املصابة  احليوانات  طريق  من 
واألبقار واخلنازير( من خالل شرب احلليب اخلام 
ميكن  كذلك  املبسرتة.  غري  احلليب  منتجات  أو 
هذه البكترييا أن تصل إىل املاء عرب احليوانات 
امللوث.  املاء  طريق  من  اإلنسان  بها  ليصاب 
ووفق البيانات، فإن »الربوسيالت« حاضر سنويًا 
بنسب  الليطاني  جلريان  الصحية  السجالت  يف 

املعروفة  احملارق،  لسياسة  تروجيها  سياق  يف 
بريوت  بلدية  نّظمت  احلراري،  التفكك  مبعامل 
القريبة  ـــ  األشرفية  منطقة  من  لنواب  زيارة 
من املوقع املفرتض إلقامة حمرقة يف العاصمة 
تقنية  عمل  كيفية  على  لالطالع  باريس  إىل  ــــ 
التفكك احلراري. زيارة تروجيية حلل مكلف ألزمة 
النفايات، بيئيًا واقتصاديًا، فيما احلل احلقيقي 

يكمن يف مكان آخر متامًا.
)أنطوان  االشرفية  نواب  من  وفد  زيارة  تذّكر 
برفقة  واكيم (،  و عماد  الصحناوي   بانو،  نقوال 
باريس  اىل  عيتاني،  بريوت مجال  بلدية  رئيس 
لالطالع على عمل حمرقة للنفايات، بزيارات قامت 
بها وفود عّدة سابقًا للغاية نفسها. بداية هذه 
الزيارات »الرمسية« كانت عام 2011، قبيل اختاذ 
باعتماد  مرة  ألول  قراره  آنذاك  الوزراء  جملس 
برنامج  الزيارة  تلك  نّظم  احلراري.  التفكك  خيار 
االمم املتحدة االمنائي ملعاينة حمرقة متقدمة يف 
امسرتدام. وضّم الوفد اللبناني ممثلني عن جلنة 
البيئة النيابية ووزارات البيئة والداخلية والبلديات 
والطاقة واملياه والتنمية االدارية وجملس االمناء 
واالعمار وكاتب هذه السطور. اضافة اىل زيارة 
ايربت«  فريديريش  »مؤسسة  نّظمتها  اخرى 
االملانية اىل برلني يف ايار 2016، اثر االزمة اليت 
البيئة  جلنة  عن  ممثلني  وضّمت  لبنان،  ضربت 
النيابية ومجعيات تعنى بقضايا النفايات وكاتب 

هذه السطور.
التقرير الذي مت اعداده حول الزيارة االوىل )نشر 
يف جريدة »السفري« يف 2011/5/31( خلص اىل 
نفاياتها  تعاجل  امسرتدام  مدينة  أن  االستنتاج 
جدًا ال  عالية  بكلفة  وأيضًا  جدًا...  عالية  بتقنية 
ميكن للبنان أن جياريها. علمًا أن التقنية العالية 
ال تعين »صفر مشاكل«. إذ شاهد الوفد تالاًل من 
الرماد أمام احملرقة اليت حترق 4000 طن يوميًا. 
علمًا أن الرماد املتطاير اخلطر ُيشحن وُيطمر يف 
مناجم فحم مقفلة. كما ان ثلثي مساحة املعمل 

عبارة عن »فالتر« حتتاج اىل صيانة دائمة.
الكامل(  )النص  برلني  زيارة  حول  التقرير  أما 
النيابية قد  البيئة  أن تكون جلنة  الذي يفرتض 
تسلمته، فيؤّكد أن مشكلة معاجلة النفايات ليست 
تقنية، بل هي يف حاجة اىل رؤية متكاملة حول 
كيفية التعاطي مع معطيات اقتصادية واجتماعية 
وأخالقية وحضارية وعلمية تراعي خصوصيات كل 
بلد. وال يفرتض البحث عن تقنيات متقدمة، بقدر 
البحث عن اسرتاتيجية وهيكلية واضحة حتدد، على 
فرتة متوسطة وبعيدة املدى، اىل اين نريد أن 
نصل يف طريقة انتاجنا واستريادنا واستهالكنا 
للسلع اليت تتحول اىل نفايات، قبل البحث يف 

مصريها وكيفية معاجلتها بعد أن ترتاكم.
حول  النواب  جملس  عن  آخر  تقرير  صدر  كما 
ورشة العمل اليت عقدت يف 2017/4/12 وأوصت 
باعتماد اسرتاتيجية تأخذ يف االعتبار الكثري من 
احملرز  التكنولوجي  التقدم  آخرها  يف  القضايا، 

يف كيفية معاجلة النفايات.
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نّواب األشرفية يف باريس:
زيارات احملارق ال تصنع حاًل

حبيب معلوف

بناء على ذلك، ما الذي ميكن أن »يكتشفه« بعض 
نواب العاصمة يف زيارة حملرقة يف اي عاصمة 
أوروبية أخرى جمددًا؟ بالطبع، سيكتشفون حمرقة 
وبغّض  املنطقة.  دول  متوفرة يف  غري  متقدمة 
التكنولوجيا  هذه  من  اخلفية  اجلوانب  عن  النظر 
تكنولوجيا  اكتشاف  ان  اجلزم  وتأثرياتها، ميكن 
ان  بل  الستريادها.  كافيًا  سببًا  ليس  متقدمة 
يتم  لن  الشروط،  من  حزمة  اخليارات  حيدد  ما 

اكتشافها يف هذه الزيارة.
فقبل تبين أي خيار تقين او اسرتاتيجي وإقرار 
املطالبة  يفرتض  كان  النفايات،  إلدارة  قانون 
املعطيات  كل  ودرس  النفايات  واقع  بتقييم 
والعوامل املؤثرة يف إنتاج النفايات ومعاجلتها. 
هذه  تكوين  والعوامل  املعطيات  هذه  ومن 
وغري  العضوي  ومستوى  وماهّيتها،  النفايات 
يف  السائد  هو  العضوي  )املكّون  العضوي 
البلدان النامية ومن بينها لبنان حيث 54% من 
النفايات عضوية فيما قد تقّل هذه النسب اىل 
اضافة  الصناعية(،  البلدان  يف  تقريبًا  النصف 
وكمياتها  وتوزيعها  املكّونة  املواد  نسب  اىل 
واملصادر املنزلية وغري املنزلية واخلطرة وغري 
الرطوبة  ومستوى  كثافتها  ودراسة  اخلطرة، 
وقيمة  التحلل  قابلية  يف  واالختالفات  فيها… 
حجم  اىل  بالنسبة  السكان  وحجم  فيها،  الطاقة 
النفايات املنتجة على مستوى الفرد، ومستوى 
التمدن، مع درس الوضع االجتماعي واالقتصادي 
واملستوى املعيشي... اخل. كما يفرتض مراجعة 
املشجعة  االجتماعية  والقيم  والتقاليد  العادات 
او غري املشجعة على االستهالك، وربط معدالت 
الناتج  مثل  خمتلفة  مبؤشرات  النفايات  إنتاج 
واستهالكه  ودخله  للفرد  اإلمجالي  احمللي 
مناسبة  ضرائبية  سياسات  وإجياد  للطاقة، 
)حتفيزية وتصحيحية(، ومراجعة الوضع الصناعي 
من  املنتجات  وتدفق  التجارة  وحرية  والتحويلي 
دون ضوابط بيئية )كما هي احلال يف لبنان(، 
املساحات  واحتالل  السلع  عن  االعالن  وحرية 
تشجع  كاذبة  حاجات  وخلق  وتشويهها  العامة 
دون  من  النفايات  وتراكم  االستهالك  على 
ضوابط. وكذلك األخذ يف االعتبار املناخ وتوزع 
واجليولوجي  البيولوجي  التنوع  ووضع  الفصول 
ومصادر املياه والرتبة، ومراجعة الوضع العلمي 
الذي  التقين  والتقدم  والتخصصي  واالكادميي 
قد  تقنيات  استرياد  امكانية  يواكب  أن  ميكن 
للبلد  والتقنية  العلمية  للبيئة  مالئمة  غري  تكون 

املتلقي... اخل.
مع  وروية،  بهدوء  املعطيات  هذه  كل  دراسة 
وال  وشركات  مرتبطني مبصاحل  غري  متخصصني 
يعملون مساسرة للتقنيات، والضغط اليصال وزير 
بيئة ملّم يف احلكومة العتيدة وعدم االستسهال 
يف هذا اجملال... أْوىل من زيارات مكررة تؤخر 
وال تقدم يف اجياد حلول مستدامة وعادلة على 
مستوى الوطن وعلى مستوى العاصمة، ينتظرها 

الناس منذ مدة طويلة.

آمال خليل

سنة  و286   2015 سنة  إصابة   293( متزايدة 
2016 و318 سنة 2017(. واألمر نفسه بالنسبة 
إىل مرض الزحار )الديزنطاريا( الذي يسّببه غسل 
األيدي واخلضار والفاكهة باملاء امللّوث أو زرع 
البشرية.  باملخلفات  ملوثة  تربة  يف  املزروعات 
ففي مقابل تسجيل إصابات تقّل عن عدد أصابع 
اليد الواحدة قبل 2002، بّينت األرقام أن املرض 
يف تصاعد، وإن بنسب متفاوتة. إذ سّجلت 133 
إصابة سنة 2014، و54 سنة 2015، و84 سنة 

2016، و44 سنة 2017، و41 سنة 2018.
سّجلت  الغذائي  بالتسمم  املصابني  نسب 
يتجاوز  مل  العدد  أن  حني  ويف  أيضًا.  ارتفاعًا 
و2005،   2004 سنيت  يف  كما  إصابات،  ثالث 
سنة  و245   ،2016 سنة  إصابة   128 ُسّجلت 
2017، و138 سنة 2018. واألمر نفسه بالنسبة 
إىل داء الديدان الطفيلية الذي يصيب األطفال 
خصوصًا، من طريق الرتبة امللوثة أو استهالك 
هذا  بدأ  وقد  امللوثة،  الرتبة  أو  امللوثة  املياه 
املرض بالظهور يف البقاع، وُسّجل الرقم األعلى 
األمر  عام 2014. وكذلك  حالة(   24( لإلصابات 
ابتالع  عن  الناجم  املشوكات  داء  إىل  بالنسبة 
الطعام أو املاء امللوث، إذ ُسّجل ارتفاع حاالت 
متفاوتة،  بنسب   ،2003 عام  من  بدءًا  اإلصابة 

كان أقصاها 12 إصابة عام 2014.
والحظت الدراسة أن األمراض الستة اليت ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالتلوث »متلك عاماًل مشرتكًا، هو 
بها«.  املصابني  لعدد  التصاعدي  االجتاه  خط 
هذه  من  بكل  لإلصابات  نسبة  أعلى  وُسّجلت 
األمراض بني عامي 2014 و2017، فيما ال تزال 

نسب عام 2018 معّرضة لالرتفاع.
وكان مسح ميداني أعدته اجلامعة األمريكية يف 
كشف  قد   )2008 عام  نتائجه  )صدرت  بريوت 
أّن احلوض األعلى لليطاني شهد خسارة عشرات 
ماليني الدوالرات بسبب تلوث النهر الذي يوفر 
يقيمون  شخص  ألف   350 لنحو  الشرب  مياه 
النمو  إىل  استنادًا  العدد  )زاد  بلدة   161 يف 
السكاني(. ورصد املسح البيانات الصحية لعام 
تلوث  نسبة  ارتفاع  تأثريات  عن  النامجة   2004
املياه. وأظهر ارتفاع معدل األمراض اليت تنتقل 
الرضع.  وفيات  نسبة  وتزايد  املياه  خالل  من 
أّن أكثر األمراض اليت سّببها تلوث  ولفت إىل 
املياه يف منطقة احلوض األعلى، كانت اإلسهال 

والتيفوئيد )أكثر من ستة آالف إصابة(.

ظهرت أمراض يف قرى الحوض األعلى لم تكن منتشرة قبل عام 2002 )أرشيف(
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نــجوم

تامر حسين ليس األول.. هؤالء النجوم فضلوا اإلجناب يف الواليات املتحدة
املعتزلة  الفنانة  إجناب  خرب  أثار 
حسين  تامر  زوجة  بوسيل  بسمة 
جنلها الثالث يف الواليات املتحدة 
خصوًصا  كبرًيا  جداًل  األمريكية، 
الذي  األول  الفنان  وأنه مل يكن 
على  جنله  حيصل  أن  يفضل 
سبقه  فقد  األمريكية،  اجلنسية 

عدد كبري من النجوم..
تامر وبسمة انفسهما فضال وضع 
ابنتهما تاليا يف الواليات املتحدة 
أجل حصوهلا على  االمريكية، من 
على  شجعهما  ما  وهو  اجلنسية، 
والدة  أجل  من  أخرى  مرة  السفر 

»آدم«.

أمريكا  الوالدة يف  اختارت  روبي 
طيبة،  اسم  ابنتها  على  وأطلقت 
املخرج  من  الوحيدة  ابنتها  وهي 
الشهري سامح عبد العزيز، وعادت 
روبي ملصر بعد الوالدة بشهرين 
طالقها  على  حصلت  حيث 
من  ابنتها  مع  حياتها  واستأنفت 

دون زوجها.

تضع  أن  اختارت  أيًضا  زينة 
الدين،  وزين  الدين  عز  توأميها 
تامة، حيث  أمريكا يف سرية  يف 
فاجأت اجلمهور خبرب والدتها بعد 
سأهلا  عندما  للقاهرة،  عودتها 
األطفال،  عن  املطار  أمن  ضابط 
الفنان  من  جنالها  أنهما  فأكدت 
القضية  وهي  عز،  أمحد  الشهري 
كبرًيا  جداًل  وقتها  أثارت  اليت 
حتى  مستمرة  أصداؤه  مازالت 

اآلن.

أمحد حلمي ومنى زكي من النجوم 
املتحدة  الواليات  اختاروا  الذين 
ابنهما  وضع  أجل  من  األمريكية 
سليم هناك، بعد أن أجنبا ابنتهما 
ووقتها  مصر،  يف  ليلي  األوىل 
تعّرضا هلجوم شديد، فأعلن حلمي 
إصابته مبرض السرطان، وكشف 
أّن وجودهما يف الواليات املتحدة 
العالج،  أجل  من  األمريكية، 
وتصادف موعد والدة منى زكي. 
الثالث  طفلهما  وضعا  وبالفعل 

»يونس« يف مصر.

ساندي التونسية أيًضا فضلت أن 
يف  إيفا  األوىل  مولودتها  تضع 

الواليات املتحدة األمريكية.

أوائل  من  لوسي  كانت  فيما 
هذا  اخرتن  الالتي  النجمات 
جنلها  وضعت  حيث  التقليد، 
أمريكا  يف  »فتحي«  الوحيد 
ويستكمل  فيها  يعيش  ومازال 

دراسته هناك.

برروا  النجوم  بعض  كان  وإن 
أمريكا،  يف  لإلجناب  سفرهم 
من  وغريها  مرضية  بظروف 
القهرية، فهناك من مل  األسباب 
سامل،  إميي  مثل  بالتربير  يهتم 
من  الثالثة  أبناءها  وضعت  اليت 
زوجها غسان املوىل يف الواليات 
املتحدة األمريكية، من دون إبداء 

أّي أسباب هلذا االختيار.

جانبها  من  أيًضا  حسني  مريم 
يف  مولودتها  تضع  أن  اختارت 
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
فقط  واحد  شهر  قبل  وسافرت 
هناك  وبقيت  الوالدة،  موعد  من 
حلني اطمأنت إىل صحة املولودة، 

ثم عادت إىل بلدها بسالم.
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ايمي سالم مع زوجها

تامر حسني وبسمة بوسيل

مريم  حسني مع ابنتها

روبي مع ابنتها طيبة

تعرضت كنزي ابنة الفنان عمرو 
متابعيها  من  حاد  هلجوم  دياب، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
انستقرام، بسبب إطاللتها اجلريئة 
ارتدت  حيث  اهلالويني،  يف 
مكشوفة  اللون  صفراء  مالبس 
البعض  دفع  ما  كبري،  حد  إىل 
وتأنيبه  ووالدها،  هي  النتقادها 
على مساحه هلا بارتداء مالبس ال 

تليق بالعادات الشرقية.
من  العديد  الصورة  ونالت 
االنتقادات املباشرة هلا ولوالدها 
الشابة  الفتاة  تغلق  ومل  أيًضا، 
اآلن،  حتى  التعليقات  خاصّية 
املقربة  املصادر  بعض  وأكد 
من العائلة، أّن والدتها نصحتها 
يعّد  ألنه  التعليقات  إغالق  بعدم 

هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه 
اإلطاللة اجلريئة

نوًعا من اهلروب غري احملّبب، فعليها أن تواجه 
كل االنتقادات اليت تتعرض هلا بقوة .

اليت  األوىل  املرة  ليست  هذه  أّن  إىل  يشار 
تتعرض فيها كنزي النتقادات من اجلمهور، فقد 
الحقها اهلجوم سابًقا بسبب نشرها صورتها مع 
صديقها، إىل جانب اختيارها لعدد من اإلطالالت 
ذلك  والدتها يف  عنها  ودافعت  أيًضا،  اجلريئة 
التوقيت، مؤكدة أّن أبناءها يتمتعون حبرية يف 

أن  مجيعا  وعلينا  احلياة،  يف  خطواتهم  اختيار 
نتحّلى بها، ألّن احلرية شيء عظيم.

انكلرتا  يف  عائلتها  مع  تعيش  كنزي  أّن  ُيذكر 
حيث تدرس هناك هي وأخواتها، فيما سافرت 
والدتها زينة عاشور إىل مصر منذ أيام حلضور 
جولة  وعمل  من صديقاتها،  واحدة  زفاف  حفل 
منذ  أخرى  مرة  لندن  إىل  وعادت  سياحية، 

يومني.

حال  الفنانة  بني  جيمع  فيديو  مقطع  تداول  يتم 
الرتك ووالدتها منى السابر، وهما تدردشان يف 

بّث حّي مع »فانز« حال عرب »سناب شات«.
السابر على  والدتها منى  إطاللة حال مع  وأكدت 
ظهرتا  حيث  بينهما،  جتمع  اليت  العالقة  حسن 
كصديقتني تتبادالن املزاح واآلراء والتعليقات.

يف أحد املقاطع وصفت منى السابر ابنتها حال، 
فوجئت  آخر  مقطع  ويف  القلب،  الطّيبة  بالطفلة 
حال بأحد املتابعني وهو يقول هلا »احرتمي أّمك«، 
شيًئا«،  فعلت  هل  فعلت.  »وماذا  عليه  فردت 

قبل أن تغرق يف نوبة من الضحك.
ثم سأل متابع آخر »هل أنِت عزباء«، فتساءلت 
منى السابر قائلة »هل أنا املقصودة بالسؤال أم 
حال؟«، فعّلقت حال ضاحكة: »طبًعا يقصدني أنا«، 
أيًضا«،  عزباء  »وأنا  قائلة  والدتها  تدخلت  ثم 

فعلقت حال »أنِت تضّحكيين يا أمي«.

هكذا ردت حال الرتك على أحد املتابعني الذي 
قال هلا: احرتمي أّمك

يشار إىل أّن حال الرتك أوقفت نشاطاتها الفنية 
خالل  طرحت  أن  بعد  بالدراسة،  انشغاهلا  بسبب 

الصيف املاضي أغنيتني مصورتني هما: »أوكي 
حبييب«، و«ممنوع اللمس«.

حال الرتك ووالدتها
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تكنولوجيا وعلوم
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ستكون  جديدة  ميزة  »واتساب«  الفوري  الرتاسل  تطبيق  يطلق 
مبثابة األهم على اإلطالق، حيث أكدت التقارير التقنية أنها ستغري 

من طريقة استخدام التطبيق بشكل كبري.   
وكشفت تقارير تقنية عن عزم شركة »فيسبوك« املالكة لتطبيق 
عنصر  لزيادة  محاية  خاصية  تطوير  على  العمل  عن  »واتساب«، 

األمان وتوفري احلماية الالزمة للبيانات عند استخدام »واتساب«.
ميزة واتساب اجلديدة

حتديث »واتساب« اجلديد، سيوفر ميزة فريدة من نوعها، ستمنع 
رؤية الرسائل اجلديدة، إال بعد التحقق من هوية صاحب اهلاتف عرب 
مزايا التعرف على الوجه أو عن طريق بصمة األصبع، املوجودة يف 

أجهزة األيفون.
على  األهم  بأنه  الذي مت وصفه  يهدف،  اجلديد  واتساب  حتديث 
اإلطالق، يهدف إىل التأكد من أن صاحب اهلاتف واحلساب احلقيقي 

هو الذي يقرأ الرسائل بنفسه.
حتديث واتساب اجلديد

التقارير مل تكشف - حتى اآلن- عن طريقة التحقق من هوية صاحب 
اهلاتف الذي يعمل بنظام »أندرويد«، ولكن  يتوقع اخلرباء أن يعتمد 
على نفس خصائص التعرف على الوجه والبصمة اليت مت اإلشارة 

إليها يف هواتف »آيفون«. 
وأكدت التقارير التقنية على أن التحديث اجلديد لواتساب الزال يف 

مرحلة التجريب، دون أن يتم حتديد موعدا إطالقه.

ستصبح  اجلديدة..  واتساب  ميزة 
التطبيق تاريخ  يف  األهم 

غواصاتها  أحدث  عن  ضخم،  احتفال  يف  الروسية  البحرية  كشفت 
الشبحية اليت أطلق عليها أسم »مشروع 677 كرونشتاتد« واليت تعترب 

واحدة من أضخم وأهم القطع البحرية للسالح البحري الروسي.
مواصفات غواصة »مشروع 677 كرونشتاتد«

كرونشتاتد«،   677 »مشروع  اهلجومية  الشبحية  الغواصة  وتأتي 
البحري؛  السالح  تاريخ  بإمكانيات خيالية هي األوىل من نوعها يف 
حيث زودت الغواصة مبحرك كهربائي وأخر ديزل ليمكنها من البقاء 

حتت سطح املاء ألسابيع طويلة دون احلاجة للتزويد بالوقود.
وتبحر الغواصة بسرعة تصل إىل 21 عقدة يف الساعة، لتمثل اجليل 

الرابع من الغواصات الروسية غري النووية.
وتستوعب الغواصة الروسية صاحبة 68 مرتًا، طاقم عمل مكون من 

35 فرد ، وقدرة حتمل وشحن تصل إىل 1750 طن.
أما فيما يتعلق بتسليح »مشروع 677 كرونشتاتد«، فصممت الغواصة 
لتضم ستة قاذفات طوربيد عيار 533 ملليمرت تستوعب إطالق مثانية 
بينها  من  للصواريخ  متعددة  قاذفات  جانب  إىل  طوربيداهذا  عشر 

صواريخ »كاليرب« اجلوالة.

الشبحية غواصاتها  أحدث  عن  تكشف  روسيا   

العمالقة اليت تتجاوز  اعتدنا دائمًا على رؤية السوبر خيت باألحجام 
اإليطالي  وأثاثها  اخلالب  بتصميمها  تبهرنا  واليت  مرت  املئة  أطوهلا 
الفخامة ال  أثبت أن   ،»VI فريجني ديل مار « إال أن خيت  الفاخر، 

تتعلق باحلجم على اإلطالق.
 « الفاخر  عن سوبر خيت  اليخوت  لتصميم   »Alia« وكشفت شركة 

فريجني ديل مار VI« الذي يبلغ طوله 31 مرت.
ويعد »فريجني ديل مار VI« من السوبر خيت صغرية احلجم، والذي 

مت تصميمه وبناءة بالكامل بني هولندا واململكة املتحدة.
واستغل املصممني كل مرت يف السوبر خيت بعبقرية منقطعة النظري، 
وأخرى  الطعام  لتناول  ومنطقة  اجتماعات  قاعات  اليخت  ضم  حيث 
 5 إىل  باإلضافة  الطلق؛  اهلواء  يف  الشمس  حبمامات  لالستمتاع 

مقصورات بأثاث إيطالي فاخر تتسع لـ10ضيوف.
وتتميز شركة »Alia«، بتصميماتها الفريدة اليت تصنع خصيصًا وفقًا 
لطلبات العميل مما يعين أن سوبر خيت »فريجني ديل مار VI« هو 

نسخة فريدة من نوعها.
ويأتي التصميم اخلارجي »فريجني ديل مار VI« بسيط للغاية باللون 

األبيض تزينه ملسات من الفضي عند مقدمة اليخت.
كما صمم السوبر خيت الفاخر بهيكل من الفوالذ واألملونيوم األمر 
الذي منحة صالبة كبرية لتحدي ظروف الطقس واالستمتاع باملغامرات 

البحرية.

 »VI مار  ديل  » فريجني  سوبر خيت 
فقط مرًتا   31 بطول 

انتشرت يف اآلونة األخرية الرتويج الكبري لرحالت السياحة الفضائية 
الباهظة  لتكلفتها  العامل  مليارديرات  كبري  بشكل  استهدفت  واليت 

اليت جتاوزت حاجز 10مليون دوالر للرحلة الواحدة.

وبدأت العديد من شركات الفضاء العاملية كـ«سبيس اكس«، يف 
تنظيم رحالت حمليب املغامرات واالستكشاف حنو الفضاء؛ لكن ما هي 

املخاطر الصحية لسياحة الفضاء؟

كشف علماء الفضاء، عن العديد من املشاكل الصحية اليت سيواجهها 
انعدام  تأثري  على  أساسي  بشكل  تتمحور  واليت  الفضاء  مسافرو 

اجلاذبية األرضية على جسم اإلنسان وأجهزته احليوية.

اإلنسان  دم  تدفق  يف  الفضاء  لسياحة  الصحية  املشاكل  ومتثلت 
ألعلى اجلسم ، األمر الذي يتسبب يف مضاعفة خطر اإلصابة بضغط 

الدم املرتفع .
باإلضافة إىل اضطراب يف ضربات القلب نتيجة قلة كفاءة وصول 
األكسوجني إليه عرب الدم، مما يتسبب يف النهاية يف ضمور عضلة 

القلب.
بآالم  الفضاء  سائحي  إصابة  احتمالية  على  الفضاء  علماء  أكد  كما 
العمود الفقري وفقدان قوة العضالت والتهاب األوتار، نتيجة التأثري 

القوي للجاذبية الصغري.
إىل جانب األمراض اجللدية ومضاعفة خطر اإلصابة بالسرطان الناتج 

عن التعرض لألشعة الكونية يف الفضاء.

الصحية  املخاطر  يكشفون  العلماء 
الفضائية للسياحة 
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مـتفرقات
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رغم مرور أسبوع على وفاة الشقيقتني السعوديتني، إال أن تفاصيل 
الواقعة الزالت غري واضحة، وبدأت احلادثة قرب منتزه يف نيويورك، 
حيث مت العثور على جثتني عند ضفة نهر هدسون، وال تزال الشرطة 

حتقق يف الواقعة.
الشرطة  عثرت  األمريكية،  اإلعالم  وسائل  عنه  كشفت  ما  وحبسب 
األمريكية على جثتني عالقتني يف صخور حماذية للنهر الفاصل والية 
حول  الشكوك  وبدأت  نيوجريسي،  وجارتها  نظريتها  عن  نيويورك 

أسباب الواقعة.
املتوفية  الكربى  الشقيقة  ُتقيم  كانت  األولية،  للتحقيقات  ووفقًا 
)روتانا 22 عامًا( مع والدتها »وفاء« داخل شقة يف الطابق اخلامس 
من برج سكين فاخر، يف مدينة قليلة السكان يصل عددهم 14 ألًفا، 
وهي تتبع والية فريجينيا اليت تبعد فيه 385 كيلومرًتا عن نيويورك 
فيها  لتعيش  املاضي  يوليو/متوز  يف  )روتانا(  إليها  انتقلت  اليت 

مبفردها.
أما الشقيقة الصغرى »تاال« فتبلغ )16 عامًا(، وكانت ُتقيم أيضًا مع 
والدتها، لكنها انتقلت قبل شهرين وأقامت مع أختها يف نيويورك.

طوياًل  تبقيا  مل  أنهما  اتضح  »اجلثتني  أن  التحقيقات  كشفت  كما 
يف املاء، مقّيدتني إىل بعضهما بشريط الصق مقّوى، وملتف حول 
ثيابًا  وترتديان  اآلخر،  مقابل  الواحدة  ووجه  واألقدام،  اخلصرين 
متشابهة، دون آثار يف جسديهما ألي صدمات أو رضوض بسبب 
البعيد 9  انتحارا من جسر جورج واشنطن  االرتطام، فيما لو قفزتا 

كيلومرتات عن مكان العثور على اجلثتني«.
وفسر امُلققون أن اجلثتني ظلتا طافيتان إىل أن علقتا بني الصخور، 
ثم برزت نظرية ثانية: واحد أو أكثر قتل الشقيقتني وألقى جثتيهما 
بالنهر الذي لو قفزتا إليه نهارا بإرادتهما، لشاهدهما عشرات املارة 
مشيًا أو بالسيارات، لذلك حتاول الشرطة حتديد الوقت الذي توفيتا 
فيه، كما واملكان الذي قفزتا أو مت إلقاؤهما منه إىل النهر، وهذا ما 

سيوضحه التشريح حول إذا كانت وفاتهما طبيعية أم جنائية.

»خيوط الكذب قصرية«، هكذا يقولون دائمًا، ومع تقدم التكنولوجيا 
احلديثة ووسائل التواصل االجتماعي واالتصال، غالبًا مل يعد هنالك 
أي خيوط للكذب على اإلطالق، حتى ولو كان الكذب ال يزال موجودًا، 
ويف البريو، حتديدًا يف العاصمة البوريفية »ليما«، متكنت التكنولوجيا 
واليت  لزوجها،  النساء  إحدى  خيانة  حادثة  تكشف  أن  من  احلديثة 

اكتشفها الزوج عن طريق الصدفة البحتة، وبشكل غريب.

وحبسب ما نشره موقع »سكاي نيوز«، بدأ األمر عندما أراد الزوج 
مستخدمًا  »ليما«،  البريوفية  العاصمة  طريقه يف شوارع  أن خيطط 
أي طريق سيسلكه،  بالضبط  يعرف  »غـوغـل«، حتى  خرائط  تطبيق 
ترتدي  المرأة  الصور  بعض  شاهد  عندما  الصدمة،  كانت  وحلظتها 
أنها هي  يتأكد الحقًا  أن  زوجته، قبل  مالبس شبيهة متامًا مبالبس 

بالفعل، وليس جمرد امرأة أخرى ترتدي مالبس مشابهة.

وكان هذا الزوج املسكني، قد عثر على ثالث صور هلذه املرأة اليت 
اعتقد يف البداية أنها ترتدي مالبس شبيهة مبالبس زوجته، وفيها 
مالمح تشبه زوجته أيضًا، وكانت جتلس على أحد املقاعد وهي تداعب 
شعر شخص آخر أرخى برأسه على حضنها، يف البداية شعر الزوج 
بالصدمة واعرتاه الكثري من الشّك قبل أن يتأكد من أنها هي زوجته 

بالفعل اليت جتلس مع هذا الرجل الغريب.

وعلى الرغم من أن الصور اليت ُتثبت خيانة الزوجة، واليت التقطت 
بالقرب من جسر يطلق عليه اسم جسر »اآلهات«، كانت تعود إىل 

العام 2013.

 إال إن الزوج الغاضب قام مبواجهتها بالدليل من خالل الصور اليت 
حصل عليها إلثبات خيانتها له، ومن جهتها هي مل تنكر األمر، األمر 
الذي أدى بهما يف النهاية إىل االتفاق على الطالق، وهو ما حصل 

بالفعل.

يف  صفحته  على  الصور  »املقهور«  الزوج  نشر  الحق،  وقت  ويف 
موقع فيسبوك، وأثارت انطباعات كثرية عند املستخدمني، غري أن 
أحدهم ويطلق على نفسه اسم »سان باتيسيت« قال »يا له من عامل 

صغري.. كان كافيًا أن تقول للزوج إنها مل تعد حتبه«.

»خرائط غـوغـل« تكشف خيانة زوجة 
وتتسبب بطالقها يف البريو

الشرطة تلجأ لتشريح جثيّت الشقيقتني 
السعوديتني للكشف عن سبب وفاتهما

حياتهم  حول  خفية  حقائق  عن  وهاري،  ويليام  األمريان،  أفصح 
اخلاصة، مبا يف ذلك عادات اكتسبوها من والدهم، األمري تشارلز.

ويف إطار الفيلم الوثائقي اجلديد لـ بي بي سي، الذي يتناول حياة 
األمري تشارلز، متت مقابلة عدد من أفراد العائلة املالكة.

من  املزيد  تشارلز  األمري  يقضي  أن  رغبته يف  عن  ويليام  وكشف 
الوقت مع أبنائه، يف حني اعرتف هاري بأنه ما زال يستخدم كلمة 

»مامي« عند التحدث عن والدته، األمرية ديانا.
البالغ من العمر 34 عاما، عن عادة غريبة  وكشف دوق ساسيكس 

يتبعها أثارت دهشة زوجته، ميغان ماركل.
من  اكتسبها  عادة  وهي  األنوار،  بإطفاء  مهووس  إنه  هاري  وقال 
والده، مستطردا: »أنا مهووس كأبي بهذا الشيء، وهو أمر جنوني 
ألن زوجيت تسأل: فعال، ملاذا تطفئ األنوار؟ أنت تعرف أن املكان 

مظلم«.
وجييب األمري هاري بالقول: »حنن حباجة إىل ضوء واحد، ال حنتاج إىل 

6«. وفجأة، يتحول األمر إىل عادة، ميكن ألي شخص فعلها.
واتفق ويليام مع أخيه، مضيفا: »أنا أعلم أن لدي اضطراب الوسواس 

القهري اخلطري فيما يتعلق بإطفاء األنوار، وهو أمر فظيع«.
ويبدو أن إطفاء األنوار ليس العادة الوحيدة اليت وّرثها األمري تشارلز 
أثناء  البنيه، حيث كشف األمريان أنه شجعهم على التقاط القمامة 

املشي، وهي أمر جيب علينا مجيعا فعله.

عادة غريبة لألمري هاري تثري 
جنون ميغان!

بيتزا  لصنع  رياضية  معادلة  الفيزياء  يف  عاملان  وضع 
مثالية يف كل مّرة، وذلك بشكل مماثل للبيتزا املصنوعة 

يف فرن الطوب.

العاملان  تساءل  إيطاليا،  إىل  األخرية  زيارتهما  وخالل 
وأندري فارالموف عن سبب  أندرياس غالتس  الفزيائيان 
الطعم الشهي للبيتزا يف حال إعدادها داخل الفرن املصنوع 

من الطوب.

الطوب يف  العادي ال ميلك فرنًا من  الشخص  ونظرًا ألن 
املنزل، قرر العاملان إعداد صيغة تساعد يف احلصول على 

نكهة مماثلة، حبسب صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ومت تفصيل النتائج اليت توصل إليها العاملان يف دراسة 

وأصـبح للـبيتزا عــلم!

تقليدي، وما إذا كانت هناك طريقة للحصول على نفس النتيجة يف 
املنزل. 

املصنوعة  لألفران  احلرارية  الديناميكا  إىل  يعود  ذلك  أن  واكتشفا 
معادلة  عرب  ذلك  توضيح  وميكن  باحلطب،  تشتعل  اليت  الطوب  من 

رياضية.

حلساب  ديناميكية  حرارية  معادلة  الباحثان  طور  ذلك،  على  وبناًء 
فرن  مع  ليتناسب  تقليدي  فرن  تكون يف  أن  جيب  اليت  الشروط 

الطوب.
 ووجدا أن احلصول على بيتزا مثالية يتطلب وضع الفرن الكهربائي 

على حرارة 450 درجة فهرنهايت وطهي البيتزا ملدة 170 ثانية.

بعنوان »فيزياء اخلبز اجلديد«، ومت نشرها يف وقت سابق من هذا 
املارغريتا،  بيتزا  الدراسة، استخدموا  العام يف جملة علمية، وهلذه 

اليت ُيعتقد أنها أول مثال على البيتزا املعاصرة.

وطلب غالتس وفارالموف من حمرتيف البيتزا اإليطالية، معرفة كيفية 
متموجة  القشرة  فيها  تكون  حرارة  درجة  املارغريتا يف  بيتزا  طهي 

متامًا ولكنها ال حترتق. 

الطوب على درجة 626  ينبغي طهيها يف فرن من  إنه  وقيل هلما 
فهرنهايت ملدة دقيقتني.

وقرر الباحثان دراسة مزايا طهي البيتزا يف فرن من الطوب يف فرن 
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ويف  الفلسطينية،  والشخصيات  والقوى  واهليئات  الفصائل  أن 
مقدمها »محاس«، غاضبة جدًا من بيان للخارجية الفرنسية »منحاز 
إىل  ُيشر،  ومل  غزة،  من  الصواريخ  إطالق  دان  كونه  إلسرائيل« 

ضحايا »العدوان واإلرهاب«.
ومل يعلن ليربمان هل سيسحب حزبه »إسرائيل بيتنا« من االئتالف 
فإن  فعل  حال  ويف  املعارضة.  صفوف  اىل  وينتقل  احلكومي 
االئتالف احلكومي سيكون ضيقًا جدًا )مع 61 نائبًا يف مقابل 59 

نائبًا يف املعارضة(.
ورجح معّلقون أن يسّرع انسحاب احلزب من احلكومة سقوطها برغم 
أن نتانياهو ليس معنيًا بتقديم موعد االنتخابات، على األقل اآلن، 
معسكري  من  الواسعة  واالنتقادات  غزة  يف  حصل  ما  وقع  على 
لسكان  األمن«  توفري  »فشلت يف  احلكومة  ألن  والوسط  اليمني 

جنوب إسرائيل.
وأعلن الناطق باسم نتانياهو أن األخري سيتوىل منصب وزير الدفاع، 
وقد يبقى له حتى موعد االنتخابات، مضيفًا أن »ال حاجة للذهاب 

إىل انتخابات يف مثل هذه الفرتة األمنية احلساسة«.
ورّجح معّلقون أن يكلف نتانياهو هلذا املنصب نائب رئيس األركان 
السابق الوزير من حزب »كلنا« يوآف غالنت، لكنه خيشى رد فعل 
عنيفًا داخل حزبه »ليكود« باعتبار املنصب ثاني أهم منصب يف 
احلكومة وجيدر أن يكون يف يد احلزب. يف املقابل أعلن نواب يف 
لبقائه  يشرتطون  قد  أنهم  اليهودي«  »البيت  املستوطنني  حزب 
يف االئتالف احلكومي تسليم زعيمه املتطرف نفتالي بينيت حقيبة 

الدفاع.
وليربمان الذي احنسر نفوذ حزبه إىل أدنى مستوى يف االنتخابات 
األخرية، سيحاول استخدام معارضته وقف النار مع »محاس« وفتح 
املعابر احلدودية وحتويل األموال من قطر إىل غزة، رافعًة الستعادة 
شعبية حزبه، وسط تشكيك يف جناحه بهذه املهمة بعد فشله يف 

منصبه وزيرًا للدفاع.
االنضمام  عن  الصهيوني«  »املعسكر  املعارض  احلزب  يتأخر  ومل 
إىل منتقدي احلكومة لـ«عجزها يف مواجهة محاس وافتقاد إسرائيل 
قوتها الرادعة«. ودعوا إىل استقالة نتانياهو »املسؤول األول عن 

الفشل يف ضمان األمن لسكان جنوب إسرائيل«.

جون ابي زيد...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

وهو املنصب الذي بقي شاغرًا منذ أن غادره جوزيف ويستفال يف 
يناير/كانون الثاني عام 2017.

من هو جون أبي زيد؟
ولد جون فيليب أبي زيد عام 1951، يف أسرة لبنانية مسيحية، 
وقد هاجر أجداده من قرية مليخ بقضاء جزين يف جنوب لبنان إىل 

كاليفورنيا يف أواخر القرن التاسع عشر.
اهتم والد أبي زيد الذي كان يعمل ميكانيكيًا يف البحرية األمريكية 
والدته  توفيت  أن  بعد  برتبيته  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 

بالسرطان وهو طفل صغري.
املناصب السياسية والعسكرية اليت شغلها، ليست جبديدة على 
أبي زيد. فقد كان الرجل الثاني يف القيادة املركزية األمريكية يف 

الشرق األوسط أثناء غزو العراق عام 2003.
خترج من األكادميية العسكرية األمريكية املرموقة يف ويست بوينت 
دراسات  يف  ماجستري  على  وحصل   ،1973 عام  نيويورك،  يف 
عمان  جامعة  هارفارد، كما درس يف  جامعة  األوسط من  الشرق 
العربية  يتحدث  وهو  منها  وخترج  املاضي،  القرن  سبعينيات  يف 

بطالقة.

عـُرف بني زمالئه بـ »العربي املجنون« والخبري بشؤون الشرق 

األوسط.
سياسات  عن  أطروحة  هارفارد،  جامعة  يف  دراسته  خالل  أعد 
مدير  سفران،  نداف  وتقدير  إعجاب  ونالت  الدفاعية،  السعودية 

مركز دراسات الشرق األوسط يف جامعة هارفارد.
احتفظ صفران بنسخة من تلك األطروحة املؤلفة من 100 صفحة، 
قائاًل :«لقد كانت هذه األطروحة من أفضل ما رأيت منذ مسرية 

عملي يف هارفارد منذ أكثر من 30 عامًا«.

تجربة العراق
ُكلف أبي زيد من قبل الرئيس األمريكي السابق، جورج بوش األبن 
بالذهاب إىل قاعدة »العديد« يف قطر عام 2003، وكان ذلك قبل 

بيومني فقط من الغزو األمريكي للعراق.
معظم  بتأييد  زيد  أبي  يتمتع  بوست«  »واشنطن  وحسب صحيفة 
مسؤولي اإلدارة األمريكية، إذ يرى هؤالء أنه أكثر اجلنراالت خربة 

يف الشؤون العربية.
توىل أبي زيد عام 1991، قيادة فرقة من املظليني نفذت عمليات 
أمنية يف إقليم كردستان العراق ضد القوات العراقية خالل حكم 

الرئيس الراحل صدام حسني.
بتحويل فرقة  زيد  أبي  تاميز«، قام  »فاينانشال  وحبسب صحيفة 
عسكرية مدربة من أجل القتال إىل فرقة حلفظ السالم يف املناطق 
الكردية اليت كانت تشهد مواجهات بني اجلنود العراقيني والبشمركة 

الكردية«.
عام  العراق مبهارات جديدة، وحبسب مقال نشره  خرج من جتربة 
أن  اجلنود  على  »كان   : قال  ريفيو«  »ميليرتي  جملة  1993 يف 
يفهموا قوانني اللعبة ودرجة النظام املطلوبة بشكل جيد من أجل 

احلفاظ على هدوئهم يف أكثر الظروف صعوبة واستفزازًا«.
وأضاف:« حصلت أخطاء يف جتربتنا تلك، لكننا خرجنا منها بدروس 

علمتنا كيف حنفظ السالم«.

رئيس اجلمهورية مرتاح...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

األول يف  ظهر  قبل  اسقباله  خالل  جاء يف  عون  الرئيس  كالم   
قصر بعبدا، رئيس جممع الكنائس الشرقية يف الكرسي الرسولي 
الكاردينال ليوناردو ساندري، على رأس وفد من احتاد اجلمعيات 
مسيحيي  اىل  العون  بتقديم  تعنى  اليت  واملنظمات  واهليئات 
املونسنيور  لبنان  لدى  البابوي  السفري  ROACO، حبضور  الشرق 
جوزف سبيرتي والقائم باعمال السفارة البابوية املونسنيور ايفان 

سانتوس. 
عون  الرئيس  اىل  ساندري  الكاردينال  نقل  اللقاء،  مستهل  يف 
حتيات األب األقدس البابا فرنسيس وبركته للبنان ودعاءه بالسالم 
للشعب اللبناني، وقدم له ميدالية تذكارية من البابا ملناسبة هذه 
الزيارة، وقال: »انه من دواعي سرورنا ان نكون هنا اليوم يف 
القصر اجلمهوري، وحنن شاكرين لكم حسن استقبالكم لنا برفقة 
السفري البابوي لدى لبنان، كوفد من ROACO. ولقد متكنا خالل 
زيارتنا للبنان هذه املرة من االطالع عن كثب على االوضاع الصعبة 
اليت يعمل فيها اعضاء االحتاد على االرض بهدف اعطاء نفحة رجاء 
املشرق  دول  يف  بل  فحسب  لبنان  يف  ليس  عوزا،  االكثر  اىل 

ايضا.«
اضاف: »حنن نغتنم املناسبة لننقل اليكم تقدير الكرسي الرسولي 
على  لبنان  بناء  اعادة  اجل  من  الرئيس،  فخامة  به،  تقومون  ملا 
والتنوع  البشري  الكائن  كرامة  واحرتام  والعدالة  السالم  اسس 
الديين، اضافة اىل عنايتكم الدائمة باال يشّكل هذا التنوع عائقا 
التفاهم بني  لبناء الوطن، بل على العكس ان يسهم احلوار يف 
الديانات واالفراد. وهذا حبد ذاته غنى ومنطلق لبناء وطن جديد 
يشّكل مثاال للعيش معا بني خمتلف الديانات وضمانة لكل منطقة 

الشرق األوسط.«
وقال: »حنن متأكدون ان لبنان الدميوقراطي، القائم على احرتام 
ومن  األوسط.  الشرق  لكل  هو ضمانة  البشرية  والكرامة  العدالة 
اجل ذلك، وليس فقط ألن لبنان حيرتم احلرية الدينية ألبناء خمتلف 
قواعد  املواطنون  فيه  يعيش  ألنه  وطنكم  نقّدر  فأننا  االديان، 
احلفاظ على الكرامة االنسانية. وهلذه الغاية حنن سعداء لوجودنا 
هنا، ونعرف، فخامة الرئيس، انكم يف خط الدفاع االول لبلوغ هذا 
اهلدف. وال يسعنا للمناسبة ااّل ان نقّدر عملكم الشاق لتحقيق هذه 
االهداف، ونأمل ان يكون مستقبل لبنان زاهرا فيبقى واحة رفاهية 

ورجاء للجميع.« 
ورد الرئيس عون بكلمة قال فيها: »صاحب النيافة، انا ال اقوم 
نقل  منه  طالبا  كلمته،  ساندري  للكاردينال  شاكرا  بواجيب«،  اال 
املرافق.  وبالوفد  به  ومرحبا  فرنسيس،  البابا  اىل  حتياته  اطيب 
وقال: »انا رئيس مجهورية لوطن جتتمع فيه خمتلف وجوه التنوع 
على امتداد الطوائف واملذاهب املسيحية واالسالمية. وهذا يتطلب 
بذل جهد كبري من اجل احرتام الوحدة الوطنية واحلفاظ عليها، على 
اسس احرتام ضمري اجلميع وحرية االفراد يف التعبري عن معتقداتهم 
احزاب سياسية  لدينا  ان تكون  الطبيعي  وتطلعاتهم حبرية. ومن 
املصلحة  على  متفق  اجلميع  لكن  الرأي،  وانقسامات يف  متعددة 
الوطنية العليا، كما ان اجلميع متضامن على احرتام استقالل لبنان 

واحلفاظ على حريته وسيادته.« 
مستقبل  حول  ينتابه  الذي  القلق  اىل  اجلمهورية  رئيس  وتطرق 
املسيحيني يف الشرق، وقال: »اني اشاطر مسيحيي املشرق الذين 
استقبل العديد منهم، عمق القلق حول مستقبلهم يف املنطقة، وهم 
ال يعرفون احيانا ما العمل، وليست املقدرات حتى للهجرة متوفرة 
لديهم وكأنه بات حمكوما عليهم البقاء حتت رمحة هذا القلق. وحنن 
ممتنون لوقوفكم املتواصل اىل جانبهم. ونأمل ان تواصلوا دعمكم 

هلم.« 
وعرض الرئيس عون للكاردينال ساندري والوفد املرافق املشروع 
حلوار  مركزا  لبنان  لتكريس  املتحدة  االمم  اىل  به  تقدم  الذي 
احلضارات واالديان واالثنيات، وانشاء »اكادميية االنسان للحوار 
والتالقي« فيه، وقّدم للكاردينال ساندري نسخة عن مشروع هذه 
االكادميية. وقال: »اني واثق ان من شأن تأسيس هذه االكادميية 
ان توطد الرتبية على السالم، وهو امر احوج ما يكون اليه عامل 
اليوم. ولقد كان احلرب االعظم اول من اطلعته على هذا املشروع 
يوم زرته يف حاضرة الفاتيكان، وهو كان اول من باركه، طالبا 
ادعوكم اىل مواصلة دعمكم له ال سيما  به. وانين  املضي قدما 

عندما سننطلق باحلصول على تواقيع الدول املؤيدة له.« 
وذّكر الرئيس عون الكاردينال ساندري بالرسالة اليت كان بعثها اىل 
البابا بنديكتوس السادس عشر ملناسبة انعقاد السينودس اخلاص 
بالكنيسة يف الشرق االوسط الذي كان دعا اليه البابا يف العام 
2010، وهو عرض فيها آنذاك رؤيته ملستقبل الوضع يف املنطقة 
حمذرا »من خماطر استمرار انتهاك حق الشعب الفلسطيين يف أرضه 
وهويته، االمر الذي سيؤدي اىل مواصلة احلرب ألنه من غري املمكن 
الغاء هوية بلد وشعبه وحقه يف احلياة، من قبل اسرائيل معتقدة 
انه ميكن بناء سالم والوضع مستمر هكذا«. وطالب الرئيس عون 

الكرسي الرسولي »بدعم اضفاء طابع دولي على مدينة القدس، 
بالنظر اىل ارتباطها بالديانات التوحيدية الثالث ومكانتها اخلاصة 

لدى كلٍّ منها، فهي ارث جامع ومشرتك للجميع.«
ورد الكاردينال ساندري بالقول: »حنن بالفعل متحدون معكم للغاية 
فأننا  وكذلك  لبنان،  احلوار يف  اكادميية  بانشاء  طلبكم  دعم  يف 
املنطقة،  السالم يف  بالنسبة اىل مستقبل  القلق عينه  نشاطركم 
والرأي بأن تكون القدس متمتعة باطار دولي يصون مكانتها لدى 
الديانات التوحيدية، وهم ابناؤها«، مشريا اىل »ان خمتلف اجهزة 
السالم يف  ارساء  اجل  من  الدوام  على  تعمل  الرسولي  الكرسي 
املنطقة عموما وال سيما يف االراضي املقدسة. وحنن نقدر عاليا 
موقف لبنان وموقفكم الشخصي من اجل السالم، ولكي يبقى لبنان 

منوذج هذا السالم الذي نتوق اليه مجيعا.«   
من  به  القيام  يتم  عّما  الوفد  اعضاء  من  عدد  حتدث  ذلك،  بعد 
امتام  يواجهونها يف  اليت  والصعوبات  الشرق  اجل دعم مسيحيي 

رسالتهم هذه، قبل ان يتم التقاط الصور التذكارية. 
تصريح الكاردينال ساندري

وبعد اللقاء، ادىل الكاردينال ساندري بالتصريح التالي للصحافيني: 
»لقد حضرنا اىل لبنان على رأس وفد اوروبي من احتاد وكاالت 
تقديم العون اىل مسيحيي املشرق، وتشرفنا بلقاء فخامة الرئيس 
البابا  حتيات  اليه  نقلت  وقد  االستقبال.  حسن  على  وشكرناه 
لتأكيد  املناسبة  كانت  ولقد  اللبناني.  للشعب  ودعاءه  فرنسيس 
عامل  اجل  من  يبذهلا  اليت  للجهود  الرئيس  لفخامة  الكامل  دعمنا 
يسوده السالم، وقائم على العدالة والدميوقراطية واحلرية ال سيما 

يف لبنان ويف هذه املنطقة من العامل.«
اضاف: »حنن نثّمن عاليا جهود فخامة الرئيس من اجل تأسيس 
وقد  لبنان.  يف  االديان  بني  والتالقي  للحوار  االنسان  اكادميية 
تطلعاته  اىل  مشريا  لزيارتنا،  ودعمه  تقديره  عن  فخامته  اعرب 
للسالم يف العامل ال سيما يف الشرق االوسط وبصورة خاصة يف 
االراضي املقدسة، وحمّمال ايانا حتياته اىل قداسة البابا. كما اعرب 
يف  الكنائس  ملساعدة  االحتاد  منظمات  به  تقوم  ملا  سروره  عن 
الشرق االوسط، وحتديدا من اجل دعم وتوطيد احلضور املسيحي 

يف لبنان واملنطقة.«
 وختم بالقول: »انين اغتنم املناسبة من اجل توجيه اطيب متنياتي 

للشعب اللبناني مبستقبل واعد.«      

الرئيس عون مرتاح للمصالحة يف بكركي
اىل ذلك، نقل زوار قصر بعبدا اليوم عن الرئيس عون ارتياحه 
البطريرك  برعاية  بكركي  يف  االربعاء  يوم  متت  اليت  للمصاحلة 
املاروني مار بشارة بطرس الراعي، بني رئيس تيار » املردة »  
الدكتور مسري  اللبنانية«  »القوات  حزب  ورئيس  فرجنية  سليمان 
جعجع، معتربا ان اي توافق بني االطراف اللبنانيني السيما الذين 
الوحدة  يعزز  بلبنان،  اليت عصفت  الدامية  االحداث  تواجهوا خالل 
الوطنية وحيقق املنعة للساحة اللبنانية ويغلب لغة احلوار السياسي 

على ما عداها ويقوي سلطة الدولة اجلامعة.

النائب ادغار طرابلسي
طرابلسي  ادغار  بريوت  نائب  عون  الرئيس  استقبل  سياسيا، 
واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة السيما 
ما يتصل مبسار تشكيل احلكومة اجلديدة. واوضح النائب طرابلسي 
انه نقل اىل رئيس اجلمهورية هموم بريوت وابناءها املنتشرين يف 
االقضية اللبنانية، كما اطلعه على ما حتقق حتى االن من خالل آلية 
النائب طرابلسي يف اطار اجياد  التوظيف الشهري اليت يعتمدها 
فرصة عمل للجيل الشاب. واشار اىل انه شكل جملسا استشاريا 
الرتبية  تربويا من تربويي بريوت ملساعدته كونه عضوا يف جلنة 
النيابية. ولفت النائب طرابلسي اىل انه اثار مع الرئيس عون ملف 

املهجرين يف بلدتي حيالن يف زغرتا واملية ومية يف اجلنوب. 

ماكرون: فرنسا ليست...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

جيب أن يقوم على االحرتام املتبادل.
وأوضح أن فرنسا حليفة للواليات املتحدة ال تابعة هلا، وذلك بعدما 

هامجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب عرب تويرت.
انتقد  فرنسا،  إىل  زيارته  بعد  تويرت  على  تغريدات  مخس  ويف 
ترامب حليفة بالده الرئيسية، متناوال شبه هزميتها على يد أملانيا 
يف احلربني العامليتني األوىل والثانية، وقطاع صناعة النبيذ يف 

فرنسا، ونسب التأييد ملاكرون.
وقال ماكرون: »يف كل حلظة من تارخينا كنا حليفني، واالحرتام 
االستقالل  حلرب  فرنسا  دعم  إىل  مشريا  واجب«،  احلليفني  بني 

األمريكية ودعم الواليات املتحدة لفرنسا يف احلربني العامليتني.
التلفزيونية على منت  وأضاف خالل مقابلة مع حمطة )تي.إف 1( 
يتوقعون  الفرنسيني  أن  أعتقد  »ال  ديغول  شار  الطائرات  حاملة 
مين أن أرد على تغريدات، بل أن أمضي يف كتابة هذا التاريخ 

املهم«.
داخل  اجلماهري  سوى  يستهدف  ال  ترامب  »إن  قائال:  ومضى 
الواليات املتحدة«، وتابع: »أعتقد أنه ميارس لعبة سياسية، وأنا 

أدعه يلعبها«.
وردا على سؤال عن انتقاد ترامب قبل عدة أيام، عرب عدة تغريدات، 
لفكرته بشأن تكوين جيش أوروبي، قال ماكرون »الواليات املتحدة 
كانت وستظل حليفتنا التارخيية. هي احلليف الذي خنوض معه كل 
اجملازفات وننفذ أكثر العمليات تعقيدا، لكن كوننا حليفا ال يعين 

أن نكون دولة تابعة«.
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كشفت دراسة بريطانية جديدة عن خماطر حمتملة 
يف  املاليني  يتناوهلا  اليت  الدم،  ضغط  حلبوب 
ما  وفق  الناس،  من  كثري  صحة  على  العامل، 

ذكرت صحيفة »تلغراف« الربيطانية، السبت.

حوالي  مشلت  حديثة،  دراسة  نتائج  وأظهرت 
الدم  ضغط  تنظيم  أدوية  أن  بريطاني،  مليوني 
اإلصابة  خطر  من  تزيد  قد   ACE Inhibibtors
تقريبا يف صفوف  الثلث  بنسبة  الرئة  بسرطان 

املصابني بهذا الداء املزمن.

 
تناول  على  املرتتبة  النتائج  الدراسة  وفحصت 
الدواء على إنزيم يتحكم يف ضغط الدم ملدة ال 
تقل عن 10 سنوات، فبينت النتائج أن 31 باملئة 
سرطان  مبرض  لإلصابة  عرضة  كانوا  هؤالء  من 

الرئة.
 

مرور  مع  اخلطر  أن  إىل  أيضا  الدراسة  وأشارت 
يتعاطون  كانوا  الذين  أولئك  مع  ارتفع  الوقت، 

الدواء ملدة مخس سنوات، بنسبة 22 باملئة.
 

وحذر الباحثون من أنه على الرغم من أن اخلطر 
اليت  اهلائلة  األعداد  فإن  صغريا،  كان  النسيب 
مصداقية  ذات  النتائج  جتعل  الدواء  تتناول 

عالية.
 

وقال املؤلف الرئيسي للدراسة، لوران أزوالي، 
جامعة  يف  السرطانية  األوبئة  علم  يف  املختص 
ماكغيل يف مونرتيال بكندا إنه »على الرغم من 
أن حجم العالقة بني الدواء والتسبب بالسرطان 
أكثر  من  واحدا  يعد  الدواء  هذا  فإن  متواضعة، 
نطاق  على  وصفها  يتم  اليت  األدوية  فئات 

واسع«.
 

وأضاف: »وهكذا، ميكن أن ترتجم اآلثار النسبية 
الصغرية إىل أعداد كبرية من املرضى املعرضني 

خلطر اإلصابة بسرطان الرئة«.

دراسة.. حبوب ضغط الدم أخطر بكثري مما نتوقع

أن  إىل  والباحثني  العلماء  من  جمموعة  توصلت 
اإلصابة  خطر  من  يقلل  العضوية  األطعمة  تناول 

بأنواع معينة من السرطان.

جمموعة العلماء الفرنسيني اليت نشرت دراستها 
يف الفرتة من 2009 وحتى 2016، ومشلت حوالي 

70 ألف شخص.

قامت بتقسيم األشخاص الذين خضعوا للدراسة 
نسبة  على  ذلك  يف  معتمدين  جمموعات،  ألربع 
تناوهلم للمنتجات العضوية يف نظامهم الغذائي، 
العوامل  من  عددا  االعتبار  بعني  األخذ  مت  كما 

األخرى اليت تؤثر على خطر اإلصابة بالسرطان.

فبحسب صحيفة »The Independent« الربيطانية، 
اليت نشرت اخلرب فإن الذين استهلكوا مواد عضوية 
يف غذائهم كانوا أقل تعرضا من غريهم باإلصابة 
بالسرطان بنسبة 25 يف املئة، كما مل يؤثر هذا 

النظام على سرطان األمعاء أو الربوستات.

ويعود الفضل األكرب يف عدم اإلصابة بأنواع حمدة 
من السرطان، هو عدم تناوهلم ملواد حتتوي على 
بقايا للمبيدات واألدوية املستخدمة يف الزراعة.

فيها  اليدخل  مواد  العضوية  املنتجات  وتعترب 
واألمسدة  احلشرية  املبيدات  أنواع  من  نوع  أي 

اإلصطناعية باإلضافة للمواد املعدلة وراثيا.

العلماء حيددون نوعية 
األغذية اليت متنع السرطان

اكتشف باحثون من جامعة غويلف الكندية أن العدس 
الكوليسرتول  تركيز  مستوى  ختفيض  يف  يساعد 

وتطبيع ضغط الدم.

ويقول الباحثون إن تناول العدس بصورة دورية 
منتظمة حيمي القلب واألوعية الدموية من األمراض، 

كما يؤثر إجيابيا يف عمل الغدد الصماء.
خالهلا  تناول  جتارب  سلسلة  الباحثون  وأجرى 
واألرز  البطاطا  من  خمتلفة  أطباقا  املشرتكون 
أو  البطاطا،  أو  األرز  تناولوا  فمثال،  والعدس. 

تناولوها مع العدس.
وقد اتضح للباحثني أن العدس يعمل على ختفيض 
فإن  معلوم،  هو  وكما  الدم.  يف  السكر  مستوى 
ارتفاع مستوى السكر يف الدم حيفز عملية تصلب 
اخنفض  والعدس  األرز  تناول  وعند  الشرايني، 
األرز  بتناول  مقارنة   %20 بنسبة  السكر  مستوى 
مستوى  والعدس  البطاطا  مزيج  وخفض  لوحده. 

السكر بنسبة 35% مقارنة بتناول البطاطا فقط.
ويفسر اخلرباء تأثري العدس بأنه ناتج عن احتوائه 
من  كبري  وعدد  الربوتينات  من  كبرية  كمية  على 
تلك  أهم  ومن  الدقيقة.  والعناصر  الفيتامينات 
 3-omegaو  PPو  Aو  B فيتامني  جمموعة  املواد: 

واألمحاض الدهنية أوميغا 6.
األورام.  منو  تكبح  مواد  على  العدس  حيتوي  كما 
وهو مصدر مهم ملركب تريبتوفان )محض أميين(، 
الذي يساعد على إفراز هرمون السريوتونني، وهو 

بهذا حيمي من االكتئاب.

تعرف على فوائد العدس 
الصحية جلسم اإلنسان!

جحت دراسة جديدة عدم مواجهة األشخاص الذين 
أمحاض  من  كبرية  كميات  على  دماؤهم  حتتوي 
يصلون  عندما  صحية  مشكالت  أية   »3 »أوميغا 

إىل سن الشيخوخة.
التقدم  ما يطلق عليه  الدراسة على  وركز معدو 
السنوات  عدد  أو  بالصحة  التمتع  مع  السن  يف 
أو  بإعاقات  اإلصابة  دون  الناس  يعيشها  اليت 
مشكالت بدنية أو نفسية. وفحصوا بيانات 2622 
الذين يبلغ متوسط أعمارهم 74  من كبار السن 
عاما وتابعوهم بني عامي 1992 و2015. وطوال 
فرتة الدراسة متتع 11 باملئة فقط من املشاركني 

بالصحة، وفقا لوكالة »رويرتز«.
البحث من كلية  وقالت هيدي الي قائدة فريق 
يف  تافتس  جبامعة  التغذية  لعلوم  فريدمان 
بوسطن »اكتشفنا أن البالغني األكرب سنا الذين 
 »3 »أوميغا  أمحاض  من  أعلى  مستويات  لديهم 
من تناول املأكوالت البحرية من املرجح أن حيظوا 

حبياة أطول وصحة أوفر«.
هذه  »تدعم  إلكرتونية  رسالة  يف  الي  وقالت 
توصي  اليت  الراهنة  التغذية  إرشادات  النتائج 

بتناول املزيد من املأكوالت البحرية«.

أن  يتعني  األمريكية  التغذية  إلرشادات  ووفقا 
من  أسبوعيا  جراما   225 حنو  البالغون  يتناول 
مرتني  تناوهلا  يعين  وهذا  البحرية.  املأكوالت 
أسبوعيا بدال من اللحوم أو الدواجن أو البيض. 
ومن املأكوالت البحرية الغنية بأمحاض »أوميغا 3« 
السلمون واألنشوجة والرجنة والسردين واحملار.

الطب  دورية  نشرته  تقرير  يف  الباحثون  وقال 
أن  كشفت  احلالية  الدراسة  إن  الربيطانية 
الذين حتتوي دماؤهم على مستويات  األشخاص 
احتماالت  تقل   »3 »أوميغا  أمحاض  من  أعلى 
إصابتهم بأمراض خالل الشيخوخة بنسبة ترتاوح 

بني 18 و21 باملئة.
وقال الباحثون إن أحد التفسريات احملتملة لذلك 
أن أمحاض »أوميغا 3« تساعد يف تنظيم ضغط 

أمحاض “أوميغا 3” حتمي من أمراض الشيخوخة
 وقد ربطت األدلة السابقة بني أدوية ضغط الدم 
وسرطان الرئة من خالل تراكم مواد كيميائية مت 

العثور عليها يف األورام.

الدم والنبض ومقاومة االلتهاب.
وربطت دراسات سابقة بني أمحاض »أوميغا 3« 
واخنفاض اضطرابات النبض ونسبة الدهون يف 
واخنفاض  الشرايني  انسداد  خطر  وتراجع  الدم 

ضغط الدم بشكل طفيف. 



Page 33صفحة 33     

تـسلية

 2018 الـثاني  تـشرين   17 Saturday 17 November 2018الـسبت 



Page 34صفحة 34     

صـحة وغـذاء

غالبا ما ميضغ املرء العلكة أو اللبان، كما يشار إليها يف بعض 
الدول العربية، من أجل حتسني التنفس، لكن ال ينصح مبضغها 

مرارا وتكرارا.

والنصح بعدم مضغ العلكة كثريا إمنا ألنها قد تتسبب مبشكالت 
صحية أكثر بدال من أن تكون وسيلة لتحسني التنفس.

على سبيل املثال، تزيد عملية مضغ العلكة من إفراز العصارة يف 
املعدة، وبالتالي، ليس من الضروري على اإلطالق مضغ العلكة 
اإلضرار  على  احلالة ستعمل  هذه  فهي يف  الوجبات،  تناول  قبل 
بصحة املعدة، وقد ينجم عن ذلك اإلصابة بالتهاب يف املعدة أو 

حتى تقرحها.

أضف إىل ذلك أن مضغ العلكة قد يتسبب يف بعض األحيان بآالم 
يف املعدة، واإلصابة باالنتفاخ والغازات يف البطن، ناهيك عن أن 

العلكة اخلالية من السكر قد تسبب حباالت إسهال للبعض.

ليس هذا فحسب، بل إن من أضرارها احملتملة أيضا، تآكل األسنان 
وطبقة املينا والتيجان واجلسور، وقد يتسبب أيضا تكون بقع على 

األسنان أو خدوش.

غري أن ما هو غري متوقع أكثر من ذلك كله هو التأثري السليب على 
الذاكرة ، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على الذاكرة قصرية 

املدى، وفقا ملوقع »ذي بوبر تاميز« اإللكرتوني.

تشنج  إىل  يؤدي  قد  وباستمرار  للعلكة  املتكرر  املضغ  إن  كما 
حتى  منقبضة  العضالت  تبقى  وقد  الفكني،  وتضخم يف عضالت 

بعد التوقف عن املضغ.

لكن يف املقابل، سبق أن نشرت جامعة واسيدا اليابانية دراسة 
حول العلكة، أشارت إىل أن مضغها أثناء املشي يساعد على احلركة 
بسرعة أكرب، ويزيد من حرق السعرات احلرارية، ومضغ العلكة أثناء 
املشي يرفع معدل نبض القلب، وهو أمر مفيد خلسارة الوزن وفقا 

لصحيفة »ذا صن« الربيطانية.

اتضح لعلماء جامعة إلينوي األمريكية أن استهالك كمية كبرية من 
امللح يزيد من خطر اإلصابة بالتصلب املتعدد.

ويفيد موقع »MedicalXpress« بأن الباحثني اكتشفوا أنه عند وجود 
وأحد   ،»Wnt« اإلشارة  مسار  اخلاليا  ينشط يف  للملح،  عال  تركيز 
عمل  خلل يف  إىل  املسار  هذا  ويؤدي   .β-catenin بروتني  مكوناته 
خاليا-Т التنظيمية اليت تنتج سيتوكينات إنرتفريون-غاما وإنرتلوكني-

10. وأي خلل يف توازن هذه السيتوكينات يؤدي إىل التهابات تصيب 
اجلهاز العصيب املركزي.

النسائي يف  وكانت نتائج دراسة سابقة خلرباء مستشفى بريغهام 
بوسطن قد أكدت أن استهالك كميات كبرية من امللح يزيد من خطر 

املوت املبكر.

والذي  املزمنة،  الذاتية  املناعة  أمراض  أحد  املتعدد  التصلب  ويعد 
يسبب أضرارا يف غشاء األلياف العصبية للنخاع الشوكي والدماغ، ما 
يؤدي إىل إصابة أقسام معينة من اجلهاز العصيب. وحاليا، ال توجد 
طرق ووسائل فعالة يف عالج املرض، ومتوسط الفرتة اليت يعيشها 

املصاب تقل مبقدار 5-10 سنوات مقارنة باألصحاء.
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االستمرار يف مضغ العلكة.. أخطر 
مما تتصور

الدم  تدفق  حيسن  ما  الدم،  ويرقرق  اجلسم  مناعة  الزجنبيل  يعزز 
وإمدادات األكسجني إىل الدماغ، وتناول أطباق حمتوية على الزجنبيل 

ينشط الدماغ ويعزز الذاكرة.

وفقا لنتائج دراسة أجريت يف تايالند ، شاركت فيها 60 امرأة، فإن 
النساء اللواتي تناولن مستخلص الزجنبيل حتسنت ذاكرتهن بصورة 

ملحوظة، أي أن الزجنبيل حيسن الوظائف اإلدراكية.
وحبسب العلماء، فإن الزجنبيل ينشط الدماغ ويبطئ شيخوخة وموت 
ونظرا  الصداع.  عالج  يف  يساعد  الزجنبيل  تناول  أن  كما  خالياه. 
لقدرات الزجنبيل يف حتسني الذاكرة وزيادة النشاط، ينصح األطباء 
الطالب بتناوله يف فرتة االمتحانات، وكذلك األشخاص الذين ترتبط 

مهنهم بالعمل الفكري واإلبداعي.

املغنيسيوم  وعناصر   A ، B ، C فيتامينات  على  الزجنبيل  حيتوي 
تناوله  وعند  والفسفور.  والبوتاسيوم  والزنك  والكالسيوم  واحلديد 
اجلهاز اهلضمي  إجيابيا وبصورة خاصة يف عمل  يؤثر  فإنه  بانتظام 
ويساعد يف عملية اهلضم . حيتوي الزجنبيل على أكثر من 40 عنصرا 
مضادا لألكسدة ، لذلك فهو يعزز مناعة اجلسم  ويزيد من مقاومته 

لألمراض املختلفة وحيسن حالة اجللد ويبطئ شيخوخته.
مع  أو  األطباق  إىل  بإضافته  الطازج  الزجنبيل  جذر  تناول  يفضل 

الشاي.

الزجنبيل ينشط الدماغ ويعزز 
الذاكرة

 اكتشاف خطر قاتل للملح

كشفت دراسة حديثة أن 90% من النساء يعانني من مشكلة ما يف 
القدم طوال حياتهن.

وتقول الدكتورة دون هاربر، إن أقدامنا ميكن أن تكشف الكثري عن 
صحتنا، من خالل عالمات ال جيب جتاهلها، وهي:

- الشكل:

عندما تقف على أرض مستوية مع قدمني حافيتني، جيب أن يكون 
هناك قوس يف اجلانب الداخلي من القدم، وإذا كانت القدم مسطحة 
على األرض، فقد يكون لديك ما يسمى بـ«األقواس الساقطة«، أو 

»القدم املسطحة«، حبسب هاربر.
وميكن أن حيدث هذه األمر لعدة أسباب غري العيوب اخللقية، منها 
العظام املكسورة أو املخلوعة، أو التهاب املفاصل الروماتويدي، أو 

مشاكل يف األعصاب.
أو  السمنة  بسبب  املسطحة  بالقدم  اإلصابة  خطر  زيادة  ميكن  كما 
السكري أو احلمل أو الشيخوخة، وقد تزداد األعراض سوءا، فيشعر 
الظهر  أمل يف  حتى  أو  تورم  أو  األقواس  مكان  بأمل يف  الكثريون 

والساق.
وأشارت هاربر إىل أن النعال الداخلية لألحذية قد حتسن من وضع 
املصاب وتشعره براحة أكرب، وأوضحت: »جيب أن يكون إصبع قدمك 
الكبري مستقيما ومبحاذاة بقية قدمك، وإذا كان منحنيا جتاه األصابع 
أنك مصاب مبا  األخرى تاركا بروزا كبريا يف قاعدته،  فهذا يعين 
يعرف بالورم امللتهب«. وال ميكن عالج الورم امللتهب إال عن طريق 

اجلراحة، وهذه عملية أكرب مما يدركه الناس.

إعادة  الصيدليات  يف  املتاحة  للجبرية  »ميكن  أنه  هاربر  وأوضحت 
من  ختفف  اجليالتينية  الضمادات  أن  كما  استقامته،  إىل  اإلصبع 

الضغط«.
وأشارت هاربر إىل أن السبب الدقيق هلذه احلالة غري معروف، ولكن 
يف الغالب هناك عوامل تسهم يف ظهور الورم امللتهب مثل وراثة 

شكل القدم واإلصابات والتشوهات اليت حتدث عند الوالدة.
وخيتلف العلماء حول ما إذا كانت األحذية مثل الكعب العالي تسهم 
يف تطور الورم، حيث أن ارتداء أحذية ذات كعب عال يدفع وزنك 

لألمام ويدهس أصابعك يف مقدمة احلذاء.

- اللون ودرجة احلرارة:

تقول هاربر: »جيب أن تكون قدماك بنفس لون بقية جسمك، فجميعنا 
حيصل على أقدام زرقاء اللون يف بعض األحيان، لكن األقدام اليت 
تكون بلون أزرق داكن دائما، ميكن تشري إىل ضعف الدورة الدموية، 

وقد يكون من الصعب رؤيتها لدى أصحاب البشرة الداكنة«.
الدم  يتدفق  حتى  أصابعك،  على  الضغط  »حاول  قائلة:  وأضافت 
ويعود إىل اللون الطبيعي، وإذا كان هذا يستغرق بعض الوقت فقد 

يكون عالمة على وجود مشاكل يف الدورة الدموية«.
يف  مشاكل  وجود  أيضا  ذلك  يعين  »قد  هاربر:  الدكتورة  وتابعت 
إىل  طبيبك  سيحتاج  لذا  باجلسم،  آخر  مكان  يف  الدموية  الدورة 
الكوليسرتول  مستويات  واختبار  الدم  ضغط  من  والتحقق  معرفته 

والغلوكوز«.

- التشنجات:

تزول تقلصات القدم العادية بالتمدد أو تدليك القدمني، لكن إذا 
كنت تعاني منها أكثر من مرة، فقد يكون السبب يف ذلك ضعف 
تدفق الدم، فعندما تنخفض نسبة السوائل واإللكرتوليت يف اجلسم، 
من  فإنه  لذا،  والتقلصات،  للتشنجات  عرضة  أكثر  تصبح عضالتك 

املهم أيضا أن تشرب الكثري من املياه طوال اليوم.
وقد تشمل التشنجات املزمنة أو املتكررة يف القدم، تشنج الساق، 
ويؤثر تقلص الساق الليلي على 1 من كل 3 أشخاص بالغني تقريبا، 

وهذا ما يشري إىل مشاكل أكثر خطورة، بينها ضغط العصب.
وميكن أن يسهم القليل من املعادن مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم 
العضالت،  تقلصات  عالج  يف  الغذائي  نظامك  يف  املغنيسيوم  أو 
ويلعب املاغنيسيوم دورا يف التغلب على االنتقال العصيب العضلي 

وتقلص العضالت.

- األظافر:

ميكن أن يكون اإلفراط يف استخدام طالء األظافر سبب لونها األصفر، 
وتقول الدكتورة هاربر، إنه من املهم االمتناع عن ذلك، نظرا ألن 
عدوى  وجود  على  عالمة  تكون  أن  ميكن  السميكة  الغامقة  »األظافر 

فطرية«.
عليها  احلصول  وفرص  البالغني،  على  القدم  أظافر  فطريات  وتؤثر 

تزداد مع تقدمك يف السن.
وتصبح األظافر اهلشة أكثر مسكا ويتغري شكلها وأحيانا تكون مؤملة، 
وقد ينفصل اجلزء املصاب من الظفر عن اإلصبع، وهو ما يعين وجود 

عدوى فطرية وعليك مراجعة الطبيب.

ويتطور الفطر لدى الغالبية العظمى من الناس، عند احلافة األمامية 
أو اجلانبية للظفر، وحيدث هذا بشكل شائع لدى أولئك الذين يعانون 
حالة  يف  املثال،  سبيل  على  املناعة،  جهاز  يف  شديد  ضعف  من 

اإلصابة مبرض خطري.

- اجللد اجلاف أو املتشقق:

إذا ظلت القدم جافة أو متشققة رغم الرتطيب املستمر، فقد يكون 
من الضروري إعطاء هذه املشكلة بعض االهتمام.

وميكن لألنشطة اليت تضغط على القدم، مثل اجلري أو املشي حايف 
القدمني، أن تتسبب يف تشكل نسيج مسيك من اجللد.

العالج  رغم  واملتشققة،  اجلافة  لألقدام  األخرى  األسباب  أن  كما 
أو  الصدفية  أو  اجللد  بالتهاب  اإلصابة  هو  املرطبات،  واستخدام 

األكزميا أو تقرن اجللد وجيب استشارة الطبيب.
ويعاني كبار السن من خطر أكرب مع اخنفاض األنسجة الدهنية يف 

اجللد لديهم.

- الرائحة:

تقول الدكتورة هاربر: »ميكن أن تكون روائح األقدام الكريهة عالمة 
على عدوى فطرية، وأكثرها شيوعا لدى أقدام الرياضيني«. وتشمل 
ما بني  أو جفاف  والتقرحات  احلكة  اجللد  بفطريات  أعراض اإلصابة 
االتصال  خالل  من  بالفطر  العدوى  التقاط  وميكن  قدميك،  أصابع 
امللوثة  األسطح  ملس  طريق  عن  أو  مصاب،  شخص  مع  املباشر 

بالفطريات.
وإذا كنت من املصابني بالعدوى فعليك أن تتعود على التجفيف بني 
يوم  بك كل  اخلاصة  اجلوارب  وتغري  االستحمام  بعد  قدميك  أصابع 

وارتداء األلياف الطبيعية بدال من األلياف الصناعية.

مـاذا تـقول قـدمك عـن صـحتك؟
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NEWS

Scott Morrison’s com-
ments following the 
Bourke Street terror attack 
have outraged Australian 
imams, who accused him 
of politicising the tragedy.
The prime minister’s 
comments following the 
Bourke Street terror attack 
have outraged Australian 
imams, who accused him 
of politicising the tragedy.
The attack that left one 
man dead and two others 
injured was condemned 
by the Australian Nation-
al Imams Council, which 
called it a national trag-
edy.
But the council said it was 
“outraged” by the Prime 
Minister Scott Morrison’s 
recent comments linking 
Islam to a radical and dan-
gerous ideology.
“It is extremely disap-
pointing in such difficult 
times and during a nation-
al tragedy, when all Aus-
tralians of all faiths and 
backgrounds should be 
called upon to unite and 
stand together against 
any form of extremism 
and violence, to see our 
nation’s leader politicis-
ing this incident and us-
ing it for political gain,” 
a statement released on 
Sunday said.
Mr Morrison said he need-
ed to “call out” radical, 
violent and extremist Is-
lam after the attack in Mel-
bourne.
“But here in Australia, 
we would be kidding our-
selves if we did not call 
out the fact that the great-
est threat of religious ex-
tremism in this country is 

the radical and danger-
ous ideology of extremist 
Islam,” Mr Morrison said 
on Saturday.
Hassan Khalif Shire Ali, 
who was known to author-
ities for his radical views, 
parked a four-wheel drive 
laden with gas cylinders 
on Bourke St on Friday 
and stabbed three men, 
one fatally.
Police said the Somalia-
born Shire Ali, 30, had 
planned to cause an ex-
plosion.
On Saturday, Mr Morrison 
condemned extremist Is-
lam, calling it “the great-
est threat of religious ex-
tremism in this country”, 
and said religious leaders 
needed to act to protect 
their communities.
“They must be proactive, 
they must be alert and 
they must call this out in 
their communities.” He 
said the government and 
the wider community had 
to work with them.
Italian restaurateur Sisto 
Malaspina, 74, was killed 
by Shire Ali, while the two 
other victims are recover-
ing in hospital.
Shire Ali was shot in the 
chest by a police officer 
he had threatened with a 
knife and died in hospi-
tal.
Federal police said the at-
tacker had his passport 
cancelled in 2015 amid 
fears he would go to Syr-
ia.
It was believed he was 
inspired by Islamic State 
rather than having direct 
links with the organisa-
tion.

Islamic group outraged by 
Scott Morrison’s comments
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Labor is well ahead in the 
latest Newspoll, as Prime 
Minister Scott Morrison 
says he has a &quot;very 
steep&quot; mountain to 
climb.
Scott Morrison knows he 
has a “mountain to climb” 
to win the next election 
but polls are showing 
voters keep making that 
mountain even steeper.
The coalition has sunk fur-
ther below Labor to 45-55 
on a two-party preferred 
basis - sitting just one 
point higher than it did in 
the days following the Au-
gust leadership spill.
The Newspoll published in 
The Australian shows the 
Liberal-National primary 
vote is similarly in trouble 
at 35 per cent, down one 
point since the last poll 
and two points above the 
record low set in late Au-
gust.
“I knew when stepping 
up into this role there 
would be a big mountain 
to climb, and there’s a 
very steep one, but I’ve 
climbed those mountains 
before,” Mr Morrison told 
Ten on Monday.
The latest result means 
the coalition has lost 
almost all the gains it 
clawed back after taking 
a hit for dumping Malcolm 
Turnbull, who was neck-
and-neck with Labor when 
he was turfed.
Labor’s primary vote 
gained a point to 40 per 
cent - only the third time 
it has hit that mark since 
February 2015.
Mr Morrison’s lead over 
Bill Shorten as preferred 

prime minister shrunk two 
points to 42-36, with 22 
per cent of voters uncom-
mitted.
The prime minister’s 
net approval rating also 
dropped for the second 
poll in a row to sit at mi-
nus eight. It reached plus 
seven on October 15.
Mr Shorten’s net approval 
rating remains in negative 
territory too, at minus 15.

But, in good news for Mr 
Morrison, a Courier-Mail 
YouGov Galaxy poll shows 
the LNP primary vote up 
one point in Queensland 
to 38 per cent.
“That’s why I’ve been out 
and about in Queensland, 
the situation is a lot stron-
ger,” Mr Morrison said.
But, despite the prime 
minister’s four-day bus 
tour of Queensland last 
week, the LNP still faces 
a struggle to hold onto its 
21 seats in the state.
The 50-50 result in Queen-
sland would still mean a 
significant loss of seats 
for the coalition at the 
election.
“Obviously the polls are 
not great, although that’s 
a very encouraging result 
in Queensland,” former 
prime minister Tony Ab-
bott told 2GB radio.
The poll of 839 voters was 
taken on November 7-8 
and during Mr Morrison’s 
visit.
The national Newspoll of 
1802 voters was conduct-
ed between last Thursday 
and Sunday and has a 
margin of error of about 
2.5 per cent.

Labor well ahead in latest 
Newspoll

The Australia-Indonesia 
free trade deal has been 
put on hold with the In-
donesian Trade Minister 
confirming there will be 
no agreement while Aus-
tralia considers moving 
its embassy in Israel to 
Jerusalem.
Indonesia’s Trade Minister 
Enggartiasto Lukita told 
reporters in Singapore on 
Tuesday “it can be signed 
any time but when you 
will sign it ... depends on 
Australia’s position [on 
the embassy]”.
Indonesian Foreign Min-
ister Retno Marsudi has 
also “stressed that if 
Australia insists on mov-
ing its embassy to Jeru-
salem, the signing will be 
delayed,” Lukito added 
in comments reported by 
the Nikkei Asian Review.
Australia’s Prime Minis-
ter Scott Morrison and In-
donesia’s President Joko 
Widodo at a meeting 
during the 2018 ASEAN 
Summit in Singapore on 
Wednesday.
Prime Minister Scott Mor-
rison arrived in Singapore 
on Tuesday night for the 
ASEAN summit, his first 
major international meet-
ing since becoming prime 
minister in August.
Mr Morrison is due to 
hold a series of meetings 
with key allies - including 
China’s Premier Li Kequi-
ang - on the sidelines of 
the summit.
He met with Indonesian 
President Joko Widodo 
on Wednesday morning 
for the first time since 
announcing Australia 

was considering moving 
its embassy in Israel to 
Jerusalem and update 
him on the possible relo-
cation.
Indonesia - the world’s 
most populous Muslim 
country and a strong 
supporter of Palestine - 
is furious at the potential 
relocation.
Trade Minister Simon Bir-
mingham, who is also in 
Singapore, confirmed ne-
gotiations over the free 
trade agreement have 
concluded but would not 
commit to a signing date.
Indonesia is due to go to 
the polls in April. A fed-
eral election in Australia 
is due by the middle of 
May. This raises the pos-
sibility that a deal could 
be signed but not ratified 
until after the election.
Treasurer Josh Fryden-
berg said on Wednesday 
morning the two issues 
were “not mutually ex-
clusive”.
“We’ve done good work 
to progress the free trade 
agreement to where it 
is. At the same time, as 
Scott Morrison has reit-
erated often publicly, we 
determine our foreign 
policy, including where 
our embassies are locat-
ed. That’s not to be dic-
tated to by other coun-
tries. We’ll determine the 
processes for where our 
embassies are located,” 
Mr Frydenberg told Sky 
News on Wednesday 
morning.
“That’s not to be dictated 
to us by other countries. 
I think Australians would 

Jerusalem embassy proposal delays Australia-Indonesia trade agreement

Australia’s Prime Minister Scott Morrison

stand side by side with 
us on that account. So 
we’ll continue to talk to 
the Indonesians, to work 
it through. We would like 
to bring the free trade 
agreement to conclusion 
but, at the same time, we 
maintain our sovereignty 

and our flexibility in rela-
tion to foreign policy.”
At a press conference in 
Canberra Finance Min-
ister Mathias Cormann 
would not say whether a 
decision about the em-
bassy relocation would 
be made before the end 

of the year.
Liberal senator Erib 
Abetz, who chairs the 
parliamentary foreign af-
fairs, defence and trade 
committee, tweeted, “If 
Indonesia really wants 
to dictate Aus (sic) for-
eign policy on the middle 

east, should we rethink 
the $360 million each 
year we give them in 
aid? Instead, how about 
we calmly finalise this 
FTA which will lift many 
Indonesians out of pov-
erty and assist Australian 
farmers and jobs”.



Page 36صفحة 36     

NEWS

Small business owners 
will be given a $2 billion 
lifeline in a radical federal 
government intervention 
to heighten competition 
with the big four banks 
while offering more op-
tions for companies that 
can struggle to secure 
loans.
Treasurer Josh Fryden-
berg will set up a major 
new fund using Common-
wealth debt to inject more 
finance into the small 
business sector, vow-
ing to help a part of the 
economy that employs 
more than seven million 
workers.
The scheme, to be an-
nounced on Wednes-
day, will adopt the same 
model Labor used to back 
$16 billion in mortgages 
during the global finan-
cial crisis but will restrict 
the funds to small com-
panies, in what is an un-
usual intervention for a 
Liberal government.
In a separate move, the 
government will also 
overhaul banking regula-
tions to encourage the 
banks to put money into 
a “growth fund” that will 
back small employers, 
copying a fund in Britain 
that has grown to $2.7 bil-
lion.
Australian authorities 
have warned of problems 
with access to finance 
among small employers, 
some of whom have to 
take out personal loans 
or use their homes as col-
lateral to hire staff and ex-
pand their operations.
“We are determined to 
ensure that small busi-
ness gets ready access to 
finance at the lowest pos-
sible cost,” Mr Fryden-
berg told Fairfax Media.
“By disrupting the exist-
ing market with this new 
$2 billion fund, small busi-
ness will get the support 
it needs.”
Mr Frydenberg will take 
the new plan to Parlia-

ment to secure authority 
to establish an Australian 
Business Securitisation 
Fund, which will invest up 
to $2 billion in packaged 
small business loans 
from smaller banks and 
non-bank lenders.
The $2 billion will come 
from Commonwealth 
bonds and the invest-
ments will be treated as 
assets on the federal ac-
counts, which means the 
scheme will not increase 
net debt but exposes the 
government to bad debts.
The Labor scheme, 
launched by then trea-
surer Wayne Swan a de-
cade ago, promised up to 
$16 billion for Residential 
Mortgage Backed Securi-
ties to help the non-bank 
lenders survive the finan-
cial crisis and compete 
with the major banks.
The government sold the 
last of the RMBS invest-
ments in February this 
year in a commercial 
transaction that is under-
stood to have turned a 
profit over the decade.
Reserve Bank assistant 
governor Christopher 
Kent warned last Decem-
ber that there was “less 
competition” to lend to 
small businesses be-
cause the market was 
dominated by the major 
banks.
“Interest rates paid by 
small businesses are also 
much higher than those 
paid by large businesses; 
it’s not clear the extent to 
which this difference re-
flects the greater risk in-
volved in extending loans 
to small businesses,” he 
said.
“Entrepreneurs starting 
businesses often resort 
to personal credit cards 
for day-to-day funding, 
while those seeking to 
expand their businesses 
are concerned by the col-
lateral required to obtain 
funding at lower interest 
rates.”

Small businesses get $2 billion lifeline 
in surprise Morrison government mar-
ket intervention
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The government will not 
lend directly to small 
businesses under the 
new scheme but will in-
stead support commer-
cial lenders to do so, ap-
plying the same lending 
standards under existing 
regulations.
The new policy states that 
the government will not 
be taking on “risky debt” 
because the Australian 
Office of Financial Man-
agement will ensure due 
diligence on the loans, 
subject to assessments 
from the ratings agen-
cies.
“The securitised loans 
will include both secured 
and unsecured lending 
to small businesses,” the 
policy states.
The government expects 
the program to run for 
five to 10 years. It would 
review the scheme after 
two years to decide if it 
should be greater than $2 
billion.
The second initiative, 
the Australian Business 
Growth Fund, will raise 
private finance rather than 
rely on Commonwealth 
bonds and will offer to in-
vest in small companies 
rather than offer loans.
The government is hop-
ing to get major banks 
like the Commonwealth 
Bank and the National 
Australia Bank to back 
the idea, while also pitch-
ing it to big funds in the 
$2.7 trillion superannua-
tion sector.
Mr Frydenberg is offer-
ing to amend the rules 
at the Australian Pruden-
tial Regulation Author-
ity to get rid of barriers 
that have prevented the 
adoption of similar funds 
to those set up in Britain 
and Canada.
The UK’s Business 
Growth Fund was set up 
in 2011 with backing from 
Barclays, HSBC, Lloyds, 
Royal Bank of Scotland 
and Standard Chartered.

Pressure is mounting for 
Health Minister Greg Hunt 
to suspend the govern-
ment’s My Health Record 
roll-out, with Labor to move 
a motion in the Senate on 
Wednesday extending the 
opt-out period beyond the 
Thursday deadline.
“We will seek crossbench 
support to amend the gov-
ernment’s legislation to 
extend the opt-out period 
for a further 12 months – in 
line with a key recommen-
dation of the recent Senate 
inquiry,” opposition health 
spokeswoman Catherine 
King said.
About 17 million Austra-
lians will be automatically 
enrolled in the e-health 
system if they do not opt 
out by Thursday.
Mr Hunt has refused to 
further extend the opt-out 
deadline, after already giv-
ing Australians an extra 
month to decide.
A pre-emptive motion call-
ing on the government to 
“suspend or extend” the 
opt-out period passed in 
the Senate on Monday with 
the support of most cross-
benchers, leaving Labor 
confident it will have the 
numbers.
And with the government no 
longer holding a majority in 
the House of Representa-
tives, if the substantive mo-
tion passes the Senate on 
Wednesday, it could go on 
to pass both houses.
Mr Hunt last week agreed 
to six key amendments to 
better safeguard patients’ 
privacy, as recommended 
by a Senate inquiry, but 
these will not pass into law 
before the opt-out deadline 

passes.
Ms King said while she 
welcomed the minister’s 
announcement, it was “im-
perative the opt-out period 
does not end until all pri-
vacy and security concerns 
are fully addressed”.
“The opt-out period must 
not end until the clean-up 
legislation has passed the 
Parliament ... There’s no 
guarantee the legislation 
will even pass this year,” 
she said.
“A 12-month extension will 
give the government time 
to commission and imple-
ment a Privacy Commis-
sioner review to address 
outstanding concerns.”
Newly elected Wentworth 
independent Kerryn Phelps, 
a GP and outspoken critic 
of the controversial e-
health system, now holds 
the balance of power in 
the lower house with other 
crossbenchers.
“The government needs to 
take seriously the decision 
of the Senate to recom-
mend an extension of the 
opt-out date,” Dr Phelps 
said on Tuesday.
“Anyone who has legiti-
mate concerns over My 
Health Record now has 
little choice but to opt out 
until these problems are 
addressed.”
A government bill that 
would enshrine a patient’s 
right to permanently delete 
their My Health Record, and 
ensure that police may only 
access a person’s medical 
history with a court order, 
is expected to come up for 
debate in the Senate on 
Wednesday.
The legislation has already 

passed in the House of 
Representatives, but must 
go back to the lower house 
once the amended bill 
passes in the Senate.
The Senate is sitting alone 
this week, while the lower 
house will have its final 
two-week sitting period of 
the year from November 
26.
The changes announced 
last week, which have bi-
lateral support, include in-
creased penalties for those 
who misuse the e-health 
system and a narrowing 
of the definition of paren-
tal responsibility to protect 
domestic violence victims 
from being tracked through 
their children’s health re-
cord.
The promised amendments 
would also specify that the 
Australian Digital Health 
Agency cannot delegate 
access to patient records 
to other entities; that health 
insurers cannot access re-
cords; and that employers 
may not use them to dis-
criminate against workers.
Mr Hunt also promised a re-
view to consider whether it 
is appropriate that parents 
have default access to the 
records of children aged 
14 to 17-years-old, after 
the founder of a free school 
clinic said it was “too risky” 
to operate under the My 
Health Record system.
The Australian Digital 
Health Agency said the 
opt-out helpline and web-
site would be operating 
24 hours, seven days a 
week until the deadline had 
passed.
To ensure Australians 
across all time zones can 
opt out by the deadline, the 
cut-off will be 3am AEDT on 
Friday.
It will still be possible to 
opt-out after this date, but 
those who miss the dead-
line will have to be removed 
from the My Health Record 
system at a later date.
The Digital Health Agency 
has said there will be a one-
month lag before medical 
records are uploaded to the 
system.

Labor turns up the heat on My Health 
with push to extend deadline

Health Minister Greg Hunt
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She has continued to pro-
claim the innocence of 
her husband, former NSW 
Labor Minister Ian Mac-
donald, who was jailed for 
10 years over the granting 
of a mining licence.
But Anita Gylseth took her 
defiance one step further 
on Tuesday, offering up 
insolent gestures to the 
media outside the court 
where the disgraced poli-
tician was fighting for his 
freedom.
Ms Gylseth went through 
a range of emotions, 
brandishing her middle 
finger and sticking out 
her tongue during a break 
from Macdonald challeng-
ing his conviction on two 
counts of misconduct in 
public office in the Court 
of Criminal Appeal.
“It’s just really hard,” a 
teary Ms Gylseth said out-
side court, unable to say 
anymore.
Mining consultant Colin 
Donegan, a supporter of 

Macdonald’s, told report-
ers the man previously 
dubbed “Sir Lunchalot” 
had lost 20 kilograms in 
prison.
Macdonald cut a gaunt 
figure as he sat in custo-
dy next to his friend and 
former union boss John 
Maitland, both dressed in 
prison greens as they lis-
tened intently to the pro-
ceedings via an audiovi-
sual link, both serving out 
sentences they hope to be 
quashed.
Last year Supreme Court 
judge Christine Adamson 
sentenced Macdonald 
over his decision to give 
a lucrative coal explora-
tion license to Doyles 
Creek Mining, a company 
chaired by Maitland, while 
Macdonald held the min-
erals portfolio in Decem-
ber 2008.
Maitland, who made $6 
million selling shares as 
a result of the deal, was 
jailed for a maximum of 

Wife of jailed minister gives media the fin-
ger outside court

Anita Gylseth, the wife of jailed former NSW Labor minister Ian Macdonald, sends a message to the media outside 

court on Tuesday. Credit:AAP

six years after being found 
guilty as an accessory.
In her remarks, Justice 
Adamson said Macdonald 
had “sought to cloak his 
misconduct” in the “ap-
parently worthy” venture 
of a training mine to pro-
mote mining safety.
Macdonald immediately 
stated after his sentence 
that he would be lodging 
an appeal, maintaining his 
innocence while saying 
he was motivated by a de-
sire to further the public 
interest and “save miners’ 
lives”.
Arguing for his clients’ 
acquittal, barrister Phillip 
Boulton, SC, said it was 
never proven that Mac-
donald’s intentions in car-
rying out the deal were 
sinister.
“There was no evidence 
that could sustain the ex-
istence of a motive,” Mr 
Boulton said.
“The fact was the appel-
lant got nothing out of it.”

While the Crown had ar-
gued during the trial that 
Macdonald wanted to ben-
efit his “mate” as an act of 
friendship or as political 
payback for supporting 
his preselection in 2007, 
Justice Adamson said no 
clear motive was estab-
lished.
Mr Boulton said Macdon-
ald was working within his 
ambit as a minister and 
that his decision complied 
with mining laws as well 
as ministerial guidelines.
“He had a discretion and 
he exercised that discre-
tion,” Mr Boulton said.
Chief Justice Tom 
Bathurst interjected, say-
ing “for a relatively small 
consideration the licens-
ee was granted a license, 
which extrinsically had a 
very great value”.
“You could be satisfied 
beyond reasonable doubt 
the purpose was for a pur-
pose alien to the power.
“It simply could not be 
said that it was in the in-
terest of the state.”
Mr Boulton said Justice 
Adamson had provided 
misleading and confusing 
directions to the 12-per-
son jury, including while 
answering a question dur-
ing a late stage of the de-
liberations.
Among his grounds for 
appeal, Macdonald also 
claims he suffered a mis-
carriage of justice be-
cause the prosecution 
had evidence compulso-
rily obtained from him at 
the Independent Commis-
sion Against Corruption.
He also argues his sen-
tence is excessive and 
should be reduced.
Mr Boulton said there 
needed to be a “bright line 
that demarcates sloppy or 
negligent conduct, which 
might deserve … perhaps 
removal from office on 
one hand, and criminal 
conduct, which could lead 
to 10 years prison on the 
other”.

Ian Macdonald is led from court following his sentencing in June, 2017. Credit:Wolter Peeters

A new survey has re-
vealed 61 per cent of 
women and 35 per cent 
of men have experi-
enced sexual harass-
ment at work.
Sexual harassment al-
legations in Australian 
workplaces would be 
dealt with by the in-
dustrial umpire under 
unions’ proposal to 
combat high rates of 
misconduct.
Interim results of an 
Australian Council of 
Trade Unions’ survey 
found more than 60 per 
cent of women have 
experienced sexual ha-
rassment at work.
While 64 per cent of 
people witnessed sex-
ual harassment in the 
workplace, two-thirds 
did not make a formal 
complaint and 40 per 
cent didn’t tell anyone.
More than half feared 
negative consequenc-
es if they spoke up.
“To have 61 per cent 
of women having ex-
perienced sexual ha-
rassment and then less 
than half of them feel-
ing like they can actu-
ally report it shows you 
we’ve got a major prob-
lem,” ACTU president 
Michele O’Neil told AAP 
on Wednesday.
Of those who experi-
enced sexual harass-
ment at work, almost 
70 per cent faced crude 
or offensive behaviour 
and a little less than 
half received unwanted 
sexual attention.
Some 34 per cent ex-
perienced inappropri-
ate physical contact of 
a sexual nature, while 
eight per cent reported 
sexual coercion.
The online question-
naire began in Septem-
ber and will run until 
November, with about 

7500 people participat-
ing so far.
Interim results revealed 
that of the 6793 who 
answered questions 
about their experience, 
61 per cent of women 
and 35 per cent of men 
were subjected to sexu-
al harassment at work.
Ms O’Neil was sexually 
harassed by her su-
pervisor as a 14-year-
old, an experience that 
ignited her belief in 
unions.
She also remembered a 
textiles worker from her 
time as an organiser in 
that industry’s union 
who encountered se-
vere harassment by 
male colleagues.
“She couldn’t walk 
through the depart-
ment without people 
whistling and calling 
out really offensive and 
frightening comments 
about what they wanted 
to do to her,” Ms O’Neil 
told AAP.
“It sticks in my mind 
because she had tried 
so many things to re-
solve it herself but felt 
so isolated and was so 
affected by it.”
The ACTU wants sexual 
harassment complaints 
to be dealt with by the 
Fair Work Commission 
to provide a quicker 
and less cumbersome 
process than court ac-
tion.
“We need to change the 
rules and change the 
system so that women 
can make a complaint, 
know that it will be dealt 
with swiftly and fairly,” 
Ms O’Neil said.
She said the ACTU had 
been overwhelmed by 
the initial response to 
the survey, highlighting 
the issue was affecting 
workers from all pro-
fessions.

Unions push for 
new sex harass-
ment process
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Following on from the trag-
ic events in Melbourne on 
Friday 9 November there 
have been a number of re-
ported comments by the 
Prime Minister and other 
politicians that are of deep 
concern to Australian Mus-
lims. Today Muslims Aus-
tralia – AFIC President,
Dr Rateb Jneid, wrote to 
the Prime Minister to reg-
ister our dissatisfaction. 
In that correspondence 
the following points were 
raised:
• Australian Muslims are as 
invested as all Australians 
in the safety and security 
of our country and it is 
inappropriate for political 
leaders to continue to call 
this in to question. To sug-
gest that Imams and lead-
ers of the community are 
not doing what they can in 
this regard is untrue and 
extremely disappointing.
• Violent crime is not 
something that is limited, 
or unique, to Muslims and 
violence perpetrated by an 
individual who happens 
to be of the Muslim faith 
should never be reflective 
of the whole community.
• The responsibility for 
keeping the community 
safe is that of law enforce-
ment and not community 
members and leaders. It 

 Muslim Australia Response to the Prime Minister

is disingenuous to place 
such a burden on lay peo-
ple when security agen-
cies have an enormous 
amount of resources at 
their disposal.
• The tragic incident in 
Melbourne on Friday is no 
different, based on what 
we know so far, than the 
Bourke Street incident 12 
months ago. The faith of 
the individual does not de-
tract from the information 
that has emerged about 
his mental health, sub-
stance abuse and crimi-
nal history. What role his 
faith may or may not have 
played in motivating his 
actions is clearly difficult 
to ascertain otherwise the 
security services would 
have taken action against 
him previously.
• It appears to us that when 
a Muslim commits such 

acts then all other possible 
factors are either down-
played or ignored. This is 
a privilege that is extended 
in most other incidents to 
such perpetrators.
• The allegation by Minister 
Dutton that leaders within 
the Islamic community 
are withholding informa-
tion that is vital to security 
matters is insulting and of-
fensive and may put mem-
bers of our community in 
danger. It is without any 
basis and we demand that 
those comments are with-
drawn and that he issue an 
unreserved apology.
• The comments of the 
Prime Minister, and Home 
Affairs Minister, serve no 
purpose other than to fos-
ter an ill-conceived notion 
that all Muslims are some-
how responsible for the 
actions of every individual 
within our community.
This is not a burden that is 
placed on any other com-
munity.
Muslims Australia – AFIC 
calls on the Prime Minister 
and Minister for Home Af-
fairs to retract their state-
ments and apologise to 
the community. Our po-
litical leaders should be 
building bridges and har-
mony rather than a cause 
for division and discord.

Muslims Australia – AFIC 
President, Dr Rateb

The NSW Government 
has announced its 
school budget alloca-
tions for 2019, with a re-
cord $1.18 billion being 
distributed to more than 
2,200 public schools 
across NSW.
The State Member for 
East Hills, Glenn Brookes 
said NSW schools would 
collectively receive more 
than $100 million on 
top of last year’s record 
amount. With East Hills 
schools receiving more 
than $12 million.
“Our schools can use 
the additional funds to 
continue to hire more 
teachers or administra-
tive staff, for example, 
or to buy new iPads, 

instruments or sports 
equipment – whatever 
our school communities 
decide will best meet 
their unique learning 
and teaching needs.” Mr 
Brookes said.
Education Minister Rob 
Stokes said the fund-
ing, known as Resource 
Allocation Model (RAM) 
funding, gives school 
principals freedom to 
spend their allocated 
funds to deliver the best 
outcomes for their stu-
dents.
“I am incredibly proud 
of the outstanding edu-
cational leaders in our 
public schools and their 
ability to engage stu-
dents. RAM funding pro-

vides greater resources 
to enable them to direct 
funding to cater to the 
needs of their particular 
student body,” he said.
The additional funding 
will be provided through 
an increase to every 
school’s per-student al-
location, increased fund-
ing to students from 
low socio-economic 
backgrounds, and addi-
tional support for small 
schools with teaching 
principals.
The RAM payments were 
introduced in 2014 as 
part of the NSW Gov-
ernment’s commitment 
to needs-based funding 
and ensures that every 
school receives a fair 
and transparent alloca-
tion of the State’s public 
education budget. 
“Where Labor closed 
schools, we provide re-
cord funding. Today’s 
announcement demon-
strates again that only 
the NSW Liberals & Na-
tionals can deliver real 
results for the people of 
East Hills,” Mr Brookes 
said.
MEDIA: Jennifer Mehan-
na I 9772 2774

The State Member for East Hills, Glenn Brookes

EAST HILLS SHARES IN RECORD $1.18 BILLION SCHOOL RE-
SOURCES FUND CREATING EQUAL START FOR STUDENTS
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Scott Morrison’s perfor-
mance in senior executive 
roles in the tourism indus-
try prior to entering poli-
tics are being put under 
the microscope by Labor.
Labor is trawling through 
Prime Minister Scott Mor-
rison’s previous roles as 
head of tourism in New 
Zealand and later Tourism 
Australia which produced 
the controversial “Where 
The Bloody Hell Are You?” 
ad that made Lara Bingle a 
star.
Documents recently un-
earthed by Labor show 
that Mr Morrison was the 
political “hard man” at the 
centre of a tumultuous pe-
riod for New Zealand tour-
ism.
A 1999 New Zealand Audi-
tor General’s report chal-
lenged the future Aus-
tralian prime minister’s 
handling of an indepen-
dent review of the Office of 
Tourism and Sport (OTSp) 
where he was managing 
director.
The OTSp was a quasi-
independent body offering 
policy advice to the New 
Zealand government and 
experienced the loss of a 
number of board members 
and officials during Mr 
Morrison’s tenure. He fi-
nally resigned from the job 
in 2000 a year ahead of his 
contract schedule and re-
turned to Australia.
This period in Mr Morri-
son’s employment is being 
revisited as the Opposition 
intensifies its examination 
of the PM’s pre-parliamen-
tary career — beginning 
with his New Zealand job 
— in a bid to establish a 
pattern that could chal-
lenge his competence in 
his work before politics.
He had three executive 
jobs in six years, which is 
a significant turnover.
On Monday, Labor’s Sen-
ate Leader Penny Wong 
also raised matters related 
to an Australian Auditor 
General’s report into Mr 
Morrison’s performance 
at Tourism Australia as 
its managing director be-
tween 2004 and 2006. She 

said the report showed 
numerous anomalies and 
concerns over contracts 
worth $184 million.
During Mr Morrison’s time 
at the helm of OTSp in the 
1990s, New Zealand’s then 
Tourism Minister, Murray 
McCully, praised his input 
and defended importing 
him for the job.
“Australia actually hap-
pens to do a bit better than 
we do out of both tourism 
and sport,” Mr McCully 
said at the time.
But the Auditor General 
and the NZ Labour Oppo-
sition questioned his per-
formance.
In New Zealand in 1999, 
the Auditor General found 
Mr Morrison had launched 
a PriceWaterhouseCooper 
review of OTSp which pre-
cluded contributions from 
senior staff and the board.
He had said the review 
was independent of them, 
but it seems they were not 
aware of this.
“Mr Morrison’s explana-
tion came as a surprise 
not only to (the office’s 
CEO and board members) 
but also to the Minister 
himself,” the report said.
“These people had regard-
ed the PWC report as the 
review referred to in the 
purchase agreement.”
The Auditor General’s re-
port said the board should 
have been told it had a 
duty, under the review ar-
rangements, to commis-
sion its own “indepen-
dent” review.
“It seems that at no point 
did Mr Morrison do so,” 
the Auditor General found.
In June 2000, the New 
Zealand Herald quoted the 
Labour Opposition’s tour-
ism and sport spokesman 
Trevor Mallard as blaming 
Mr Morrison for problems 
with the OTSp and the 
minister.
“And a key reason for that 
was that it was run by Mr 
Morrison, an Australian 
who was seen as Mr Mc-
Cully’s ‘hard man’,” said 
the report.
“Australian standards of 
public sector behaviour 

Labor puts Scott Morrison’s past performance 
in senior executive roles under the spotlight

‘are lower than ours,’,” 
added Mr Mallard.
He was quoted as saying: 
“My experience with Aus-
tralian politicians is that 
rules and ethics are not as 
important to them as they 
are to New Zealanders.”
Mr Morrison did not re-
spond to the claims but 
was supported by the 
Tourism Minister as “high-
ly regarded”.
He had lifted the energy 
levels and the competence 
levels substantially above 
those previously servicing 
tourism and sport, said Mr 
McCully.
Australian Labor is closely 
examining the Prime Min-
ister’s career before he 
was elected to Parliament 
in 2007 and the New Zea-
land experience could be 
raised.
His next job after New Zea-
land was as NSW Liberal 
Party state director but 
was linked to the party’s 
2003 election failure.
Mr Morrison became Tour-
ism Australia managing 
director in 2004 but left 
in 2006, again ahead of 
schedule, after the wide-
ly criticised “Where the 
Bloody hell are you” cam-
paign.
On Monday, Labor’s Sen-
ate Leader Penny Wong 
asked government Senate 
leader Mathias Cormann: 
“An Auditor-General’s re-
port into Tourism Australia 
during Prime Minister Mor-
rison’s term as its manag-
ing director between 2004 
and 2006 shows numer-
ous anomalies and con-
cerns over contracts worth 
$184 million.
“Can the Minister confirm 
that, in the period leading 
up to Prime Minister Mor-
rison’s dismissal as Man-
aging Director of Tourism 
Australia, his agency faced 
a series of audits and a 
review of its contractual 
processes, ordered by the 
Department of the Prime 
Minister and Cabinet 
amidst serious concerns 
about its governance?”
Senator Cormann replied: 
“I take that on notice.”

A suspicious purchase 
and quick-thinking Bun-
nings employees helped 
to stop what could have 
been Australia’s most 
devastating terror attack.
Ahmed Mohamed, a young 
man who had grown up 
in Melbourne, entered a 
Broadmeadows Bunnings 
store in December 2016 
and made a single pur-
chase that raised alarm 
bells with the staff.
He bought 700 nail-gun 
cartridges filled with gun-
powder, which were kept 
behind a locked counter 
in the hardware store, The 
Age reported.
This was the only thing 
Mohamed bought but it 
made staff suspicious 
enough to follow him back 
to his car and take down 
his licence plate dtails.
The details were handed 
over to police but em-
ployees had no idea at the 
time just how many lives 
this piece of information 

Ahmed Mohamed raised suspi-
cions with his strange Bunnings 
purchase in 2016. Picture: Jake 
NowakowskiSource:News Corp 
Australia

Suspicious Bunnings purchase foiled 
Christmas Day terror plot

may have helped save.
The federal police were al-
ready aware of Mohamed, 
now 25, and were track-
ing is behaviour closely, 
along with his friends 
Hamza Abbas, 23, and 
Abdullah Chaarani, 27.
The trio were found guilty 
by the Supreme Court 
on November 2 of acts 
in preparation for an at-
tack targeting Federation 
Square, St Paul’s Cathe-
dral and Flinders St sta-
tion in December 2016.
The verdict, made pub-
lic yesterday after legal 
delays, followed seven 
days of deliberations in 
the jury room and eight 
weeks of evidence includ-
ing from Hamza’s older 
brother Ibrahim Abbas, 
24, who confessed his 
involvement to police and 
pleaded guilty earlier this 
year.
Mohamed and Chaarani 
laughed and chatted to 
each other between the 
individual verdicts. Both 
nodded slowly and looked 
indifferent as the guilty 
decision was given.
As they were removed 
from the dock, Mohamed 
gave his family a big, 
cheesy grin, while Hamza 
gave his a thumbs-up.
Police left court carrying 
two machetes Chaarani 
and Ibrahim bought in 
preparation for the attack.

Ibrahim said they were 
for “chopping to kill” and 
to slice the necks of dis-
believers of their radical 
Sunni Islam.
The group also had the 
makings for pipe bombs 
— sparkler dust, hun-
dreds of match heads and 
chemicals including hy-
drogen peroxide — that 
were intended, as Ibrahim 
put it, to “wage violent ji-
had”.
They got the recipe from 
the infamous al-Qaeda 
magazine article “How to 
make a bomb in the kitch-
en of your mum”.
Ibrahim revealed during 
the trial that he believed 
it was “fine for me to kill 
Australians” because 
Muslims have been killed 
in wars involving Austra-
lia.
“It’s not hard to kill a per-
son with a machete. It 
just takes one slice to the 
neck,” he said in his po-
lice interview.
The plot was foiled on De-
cember 22, 2016, by po-
lice who had been listen-
ing to their preparations 
and watching as they car-
ried out reconnaissance 
at Federation Square.
During his arrest, Chaara-
ni asked police to “make 
me a martyr”, officers re-
vealed.
In Hamza’s defence, law-
yer Felicity Gerry, QC, ar-
gued he was a “fishbrain” 
and the “idiot brother” 
who could not be trusted 
to know details of the 
plot.
Hamza joined in Decem-
ber 2016, but plans be-
tween Ibrahim, Mohamed 
and Chaarani had been 
on foot since at least Oc-
tober.
Mohamed and Chaarani 
had tried in 2015 to go 
overseas and fight with 
Islamic State.
Chaarani said he wanted 
to “follow the same path” 
as Hamza and Ibrahim’s 
cousin Nabil Abbas who, 
it was revealed during 
the trial, had died fighting 
with the terrorist organi-
sation.
Hamza, Mohamed and 
Chaarani will face a plea 
hearing before being sen-
tenced.

Abdullah Chaarani laughed and 
chatted with his co-accused be-
tween verdicts. Picture: Jake 
NowakowskiSource:News Corp 
Australia

Ahmed Mohamed, Abdullah Chaarani and Hamza Abbas were all found 
guilty of planning to carry out an attack in Melbourne’s CBD. P

Ibrahim Abbas pleaded guilty 
to being involved in the 
planning of the attack ear-
lier this year. Picture: Jake 
NowakowskiSource:Supplied



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

WORLD FRUIT
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 1,99 $ خيار  )1 كيلو( بـ 0,99  $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,99 $ عصري األناناس)Box(  )Bonjus(  بـ 5,99 $

حــمص )1 كيلو(  بـ 1,99 $

لـيمون حـامـض )1 كيلو( بـ 1,99 $

نبيع بالجملة واملفرّق.. نؤمـّن طلبات املطاعم.. نفتح 7 أيام يف األسبوع

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

Orange )1 كيلو( بـ 0,99  $لـوز نـيء )1 كيلو(  بـ 11,99 $

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

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
23 تشرين 

الثاني

بزورات مشكـّلة )1 كيلو( بـ 11,99  $

    )Jumbo 700g  (دزينة بيض                                بـ 2 $

بطيخ دون بذر )1 كيلو( بـ 0,99  $

زيتون الريف )10 كيلو صايف( بـ 35  $
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