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توتر التيارين بني م ّد وجزر ..وحرص على إنقاذ التسوية

«املستقبل» يرفع الـصوت بـوجه حماوالت إضـعاف الـحريري..
وإتصاالت قوية إلحتواء السجاالت على خلفية جرمية طرابلس
عشية استئناف احلركة
السياسية ،بعد عطلة عيد
الفطر السعيد ،بدا املشهد
حاف ًال بتطورات قد تتخطى
األجندة املالية واإلدارية
املطروحة على الطاولة،
من زاوية املخاوف من
حتريك إسرائيلي للوضع
اجلنوبي ،يف ظل ما يرتدد
عن حتركات مريبة يف
املياه اإلقليمية احملاذية
للبنان ،أو على جبهة مزارع
شبعا أو حركة الطريان
املعادي يف مساء اجلنوب.
يف ظل تقديرات عن تأثر
االقتصادي
الوضعني
واملالي باحتماالت أي نزاع
امريكي -ايراني ،وحماولة
حتميل االقتصاد اللبناني
تبعات أي مواجهة ،على
حنو يطال اجلميع ،وال
يقتصر على أفراد أو
جهات حزبية.
ومع ان األنظار تتجاوز

هدوء بعد عاصفة االرهابي

وكانت جرمية طرابلس
وقعت
اليت
اإلرهابية
عشية عيد الفطر املبارك،
استشهاد
إىل
وادت
ضابط ورتيب من اجليش
وعنصرين من قوى األمن
خطفت
قد
الداخلي،
األضواء عن االستحقاقات

اليت كانت منتظرة بعد
العيد ،وال سيما ترقب
عودة جلنة املال واملوازنة
إىل مناقشة بنود مشروع
املوازنة احملال إليها يوم
االثنني املقبل ،وعن اجلولة
املرتقبة ملساعد وزير
اخلارجية األمريكية ديفيد
ساترفيلد ملتابعة مساعيه
بشأن مفاوضات حتديد
احلدود الربية والبحرية،
وعن السجاالت السياسية
تيار
اليت اندلعت بني
ّ
و»التيار
«املستقبل»
الوطين احلر» ،فيما يرتقب
عودة رئيس احلكومة سعد
احلريري ،ملعرفة معامل
اخلطوة السياسية بالنسبة
ملوعد ومكان جلسة جملس
الوزراء اليت يفرتض ان
تنعقد األسبوع املقبل.
وفيما لوحظ ان جرمية
الرمحن
عبد
اإلرهابي
مبسوط فاقمت السجال
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اجملريات الراهنة بانتظار
مطلع األسبوع املقبل ،فإن
مصادر ذات ثقة أكدت
ان ال قطيعة بني التيارين
الربتقالي واالزرق.
وكشفت عن حتضري جدول
أعمال جلسة ،ستعقد بعد
عودة الرئيس سعد احلريري
إىل بريوت ،بالتزامن مع
تقدم مناقشات جلسة
ّ
املال واملوازنة ،حتضريًا
لوضع املوازنة على جدول
أعمال جلسة نيابية بعد
بري
عودة الرئيس نبيه ّ
من إجازة خارج لبنان.

خربة طويلة وصدق يف التعامل

األزرق
التيارين
بني
والربتقالي ،حول موضوع
توقيفه ومن ثم اخالء
سبيله ،وحول اتهام مدينة
طرابلس بأنها «بيئة حاضنة
لإلرهاب» ،بدال من التفاف
اجلميع للتضامن مع املدينة
احلزينة ومع شهداء اجليش
وقوى األمن ،يف مواجهة
املخطط االرهابي الذي
املؤسستني
يستهدف
العسكرية واألمنية ،عرب
ما اصطلح يف تسميته بـ
«الذئاب املنفردة» متيل
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بوتني :نتعاون مع إيران بشأن سوريا وال نتدخل يف فنزويال

أعلن الرئيس الروسي
فالدميري بوتني أن من
األفضل أن تعود إيران
والواليات املتحدة للحوار
الطبيعي.
وقال بوتني ،يف لقاء
مع رؤساء وكاالت األنباء
هامش
على
العاملية
منتدى بطرسبورغ ،إن
روسيا تتعاون مع ايران
بشأن سوريا وطهران
قدمت مساهمة كبرية
وقدمت الكثري من املواقف
اإلجيابية.
وأضاف بوتني تعليقًا على
احتمال احلوار األمريكي
 اإليراني أن الشعبوقادر
أبي
اإليراني
ٌّ
على الدفاع عن مصاحله
الوطنية ،ومن الضروري
أيضًا إجراء حوار معه قائم
على احرتام إيران.
ويف سياق منفصل ،رأى أن

انسحاب الواليات املتحدة
من معاهدة احلد من أنظمة
الدفاع الصاروخي كان

اخلطوة األوىل حنو تأرجح
أساسي لألمن العاملي.
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ترامب :مستعدون لفتح حوار
جديد مع إيران

أكد الرئيس األمريكي
جمددًا
ترامب
دونالد
استعداد واشنطن لفتح
حوار جديد مع إيران ،مشريًا

إىل أن العقوبات األمريكية
ضد طهران كانت «فعالة
ومؤثرة» حبسب تعبريه.
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ُّ
التدخل اخلارجي يف
موسكو ترفض
السودان وتدعو حملاربة «املتطرفني»

أعلنت روسيا أمس االول
أنها تعارض التدخل األجنيب
يف السودان مضيفة أنه
السلطات
على
يتعني
هناك كبح من وصفتهم
باملتطرفني.

اإلعالم
وكالة
وقالت
الروسية نقال عن ميخائيل
وزير
نائب
بوغدانوف
موسكو
إن
اخلارجية
تفضل إجراء حوار وطين
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TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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إعــالنات

تتوفر لدينا مـختلف انـواع
املـعلبات والـسكاكر واملـواحل
واألجـبان واأللـبان واملرطبات
والـقهوة والعصائر واالراكـيل
والـخبز وغريها

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع
من الـ  9صباحا  12 -ليال

جانب من داخل املحل ويبدو صاحبه السيد فادي مصطفى جمال الدين

ختفيضات كـبرية على األسـعار مبناسـبة عيد الفـطر املـبارك
نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك .فــطر سـعيد

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown NSW 2200 (Opp. Bankstown sports club) - TEL: 02 – 9796 1399
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية استقبل ايريناوس:

نعمل للمحافظة على التوازن وال سيما ان احلرب يف املنطقة
هدفها القضاء على جمموعات كبرية وختريب مناطق

أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون على «عمق العالقة
اليت جتمع لبنان وصربيا» ،وعلى
«أوجه الشبه يف معاناة كل من
الشعبني اللبناني والصربي»،
حمييا «ما يبذل من اجلانبني
من اجل تعزيز روابط الصداقة
والتضامن بني كل من البلدين
والشعبني».
وشدد على «اننا يف لبنان
نعيش معا مسيحيني ومسلمني،
وكمسيحيني نعمل دائما على
احملافظة على التوازن وال سيما
اننا نعيش ظروفا صعبة نامجة
عن احلرب الدائرة يف املنطقة،
واليت كانت الغاية منها القضاء
على جمموعات كبرية وختريب
مناطق بأكملها».
وقال« :ان تعاليمنا املسيحية
ال حتملنا اال اىل نشر احملبة
بني الشعوب ،وال ميكن ملن
يقرأ اإلجنيل ورسائل القديس
بولس اال ان يقوم مبثل هذه
الرسالة اجلامعة ملختلف الطوائف
واالديان».
كما شدد على انه «ال توجد
حدود وال حواجز بني املسيحيني،
صحيح ان هناك مذاهب مسيحية
وتقاليد
وعادات
وثقافات
خمتلفة ،لكن املسيح واحد
واالجنيل واحد ،وشريعة احملبة
هي الوحيدة اليت ميكن ان تقيم
السالم والعدل بني اجلميع على
مستوى العامل بأسره».
كالم رئيس اجلمهورية جاء يف
خالل استقباله قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا بطريرك
صربيا للروم االورثوذكس
البطريرك ايريناوس ،يرافقه
بطريرك انطاكية وسائر املشرق
يوحنا
االورثوذكس
للروم
العاشر يازجي .وضم الوفد
مطران مونتينيغرو امفيلوخيوس،
ومطران شوماديا يوحنا ،اىل
مرتوبوليت بريوت وتوابعها
للروم االورثوذكس املطران
الياس عوده ومطران عكار
وتوابعها للروم االورثوذكس
منصور،
باسيليوس
بروكوبيوس
واالرمشندريت
طيار ،واالرمشندريت جورج
يعقوب.
وحضر اللقاء عن اجلانب
اللبناني :وزير الدولة لشؤون
سليم
اجلمهورية
رئاسة
جريصاتي ،وزير الدفاع الوطين
الياس بو صعب ووزير العدل
الربت سرحان.
يف مستهل اللقاء ،رحب عون
بالبطريرك ايريناوس يف لبنان،
متمنيا «ان تكون زيارته حاملة
اخلري والتضامن اىل اللبنانيني
واملسيحيني يف املشرق»،
وحمييا «اجلهود اليت يبذهلا من
اجل حتقيق السالم» .وعرض
له املشروع الذي تقدم به من
على منرب االمم املتحدة النشاء
للحوار
االنسان
«اكادميية
والتالقي» ،لتكون «مركز حوار
دائم بني خمتلف احلضارات
واالديان واالتنيات بهدف خلق
سياسة سالم مقوماتها :احرتام

بو صعب من برعشيت :من املبكر حتديد
الوضع النفسي لالرهابي وسنفتح حتقيقا
ولن نسكت

الوزير بو صعب مقدما واجب العزاء

رئيس الجمهورية مستقبال البطريركني ايريناوس ويازجي
حرية املعتقد ،واالعرتاف حبق
االختالف واحرتام حرية الرأي.
وهذا ما يوصل اىل السالم
احلقيقي الذي ال يقوم على جمرد
مشاريع على ورق ،امنا نتيجة
التواصل والتالقي بني الشعوب
وعلى املستوى الثقايف» ،طالبا
دعم البطريرك ايريناوس من
اجل حتقيقه .وقدم له نسخة
عن مشروع االكادميية باللغات
والفرنسية
العربية
الثالث
واالنكليزية.
وقال« :لقد تابعنا تطور االحداث
يف صربيا وكنا متأسفني
لالوضاع هناك ،ومتضامنني
مع شعب بالدكم املتأمل .وحنن
سبق ومررنا مبرحلة صعبة للغاية
ال تزال آثارها اىل اليوم من
نواح عدة .ونتمنى االنتهاء من
كافة الصعوبات» ،معربا عن
خشيته من حتول الصراع يف
البلقان ليتخذ الطابع االتين.

ايريناوس

ورد ايريناوس بكلمة شكر فيها
عون على االستقبال .وقال:
«لقد اتينا بزيارة سالم ،هذا
السالم الذي نتطلع اليه معا كما
يتوق اليه العامل بأسره .ليس
هناك اروع من ان يعيش ابناء
الشعب الواحد معا كأخوة ،وهذا
منتهى الفرح ألن الرب طلب منا
العيش بسالم االخوة مع كافة
الطوائف».
أضاف« :مؤسف ان نرى
االنسان يبذل قصارى جهده
لتحقيق كل ما يبعده عن السالم
احلقيقي ،وهذا ما يضاعف
املشاكل ،ويزيد من اآلالم.
ان وطننا اجتاز مراحل صعبة

وحروبا شبيهة بتلك اليت عرفها
لبنان .لكن الرجاء يبقى يف ان
نتخطى جراح املاضي وننساها،
متطلعني اىل بناء السالم يف
وطننا ويف كافة دول العامل».
وقال« :هي زيارتي الثانية
اىل وطنكم اجلميل ،وقد زرته
للمرة االوىل عندما كنت ال ازال
طالبا ،وهناك فرق شاسع بني
ما شاهدته يف ذلك الوقت
واليوم ،ال سيما يف العاصمة
بريوت الواقعة على شاطئ
البحر .لقد منحكم الرب وطنا
للفرح ،وحتقيق الفرح يتوقف
على االنسان .اني امحل معي
رسالة حمبة وسالم من الشعب
الصربي ،وحنن نتوق اىل توطيد
العالقات بني شعبينا ،آملني ان
تقوموا بزيارة وطننا ،فشعبنا
يكن اطيب مشاعر الصداقة
اللبناني
للشعبني
واملودة
والسوري منذ سنني عديدة».
وإذ شدد على «أهمية العمل
من أجل نشر السالم ووضع
حد للحروب» ،رأى أنه «اذا ما
استمرينا يف احلروب سنصل
اىل إفناء البشرية ،فبدل صناعة
السالح وإنفاق األموال الطائلة
عليه ،فلنعمل مجيعا على تلبية
حاجات االنسان .وحنن كرجال
دين دورنا كبري يف حتقيق هذا
االمر ،من هنا وجوب ان نلتقي
معا على الدوام فنكون حاملي
سالم للشعوب .رسالتنا هي
احملبة للجميع ،وحنن بني عامي
 1945و 2003خسرنا من شعبنا
اكثر من مليوني شخص ،نتيجة
احلروب اليت دمرت لنا كل شيء
من منازل ومعاهد ودور عبادة

ومستشفيات» ،كاشفا عن
«الضغوط الكربى اليت يتعرض
هلا حاليا الصربيون للتضحية
بأهم املقدسات لديهم» ،ومعربا
عن اعجابه مبشروع الرئيس عون
النشاء االكادميية وتأييده له».

يازجي

بدوره ألقى يازجي كلمة شكر
فيها عون على االستقبال،
مشددا على «اهمية زيارة
البطريرك ايريناوس اىل كل
من لبنان وسوريا ،ال سيما
يف هذه الظروف الصعبة اليت
ومربزا
املنطقة»،
جتتازها
«اهمية العالقات الوطيدة بني
الكنيستني االورثوذكسيتني يف
انطاكية وصربيا» .وقال« :ان
الشعب الصربي عانى كثريا
مثلما عانينا حنن وما زلنا ،وهذا
ما يعمق فهمنا لبعضنا البعض،
نتيجة الظروف املشابهة».
وبعدما عرض للربنامج املشرتك
لزيارة ايريناوس لكل من لبنان
وسوريا ،قال« :لقد تركت
الزيارة يف نفسه انطباعا مؤثرا
للغاية ،سواء يف االستقباالت
الرمسية او الشعبية ،وهو
سيحمل هذه االنطباعات اىل
صربيا وابنائها ،ال سيما يف
عيشنا املسيحي مع بعضنا
البعض او يف عيشنا املشرتك مع
اخواننا من الطوائف االسالمية،
ونأمل ان تكون الزيارة حاملة
اخلري للبنان وسوريا ولكافة
املنطقة».
وقدم بطريرك صربيا اىل رئيس
اجلمهورية شعار البطريركية
وألبوما عن صربيا ،فيما قدم له
عون هدية تذكارية.

نصراهلل تلقى برقييت تعزية بشقيقته من احلص وبدوي
تلقى األمني العام لـ «حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل،
برقييت تعزية بوفاة شقيقته
نصراهلل،
عبدالكريم
زكية
من الرئيس سليم احلص
ومستشاره رفعت بدوي.
وجاء يف برقية احلص« :ببالغ

احلزن واألسى تبلغنا نبأ وفاة
شقيقتكم املغفور هلا باذن اهلل
احلاجه زكيه عبد الكريم نصراهلل
رمحها اهلل.
أتقدم من مقامكم ومن مجيع
أفراد األسرة الكرمية بأصدق
مشاعر التعزية ،راجيا اهلل

العزيز القدير أن يتغمدها
بواسع رمحته وان يدخلها
فسيح جناته وأن يلهمكم
الصرب والسلوان.
عظم اهلل أجوركم وأحسن
عزاءكم وتقبل منكم طاعاتكم
وحسن أعمالكم».

وزير الدفاع الوطين
 أكدالياس بو صعب بعد تقدميه
واجب العزاء بالنقيب الشهيد
حسن فرحات يف برعشيت اىل
أن «هناك وطنا وجيشا يدفع
الثمن» ،الفتا اىل أننا «لن
نسكت عن شيء نعرفه» ،
مشريا اىل أننا «سنحقق بامللف
وهناك توجيهات من رئيس
اجلمهورية ميشال عون بأن
تظهر احلقيقة».
وشدد على أنه «مهما علت
األصوات فال شيء سيوقفنا عن

املوضوع» ،مضيفا « :نقول لكل
أهالي الشهداء الذين سقطوا لن
نرتك املسألة واخلطوات ستظهر
ذلك قريبا».
وأضاف« :ال شك ان ما حدث
يف طرابلس عملية ارهابية».
واعترب أنه «من املبكر حتديد عما
اذا االرهابي يعاني من وضع
نفسي ام ال ،وهناك حتقيق»،
مشددا على أنه «وبعد االنتهاء
من عطلة الفطر سنوقع ترقية
الشهداء وسنفتح التحقيق من
جديد».

الكتائب :حماولة التقارب بني التيار والكتائب مرحب
بها يف كل وقت شرط ان تأتي حتت سقف الثوابت
صدر عن جملس االعالم يف
حزب الكتائب البيان التالي :
«لفتنا كالم الوزير باسيل يف
مناسبة اجتماعية ،تناول فيها
جتربة حزب الكتائب التارخيية
والعالقة احلالية مع التيار .
بداية ،نود أن حنيي الوزير باسيل
على إعجابه بالتجربة الكتائبية و
اعتبارها مصدرا للعرب ،ونتمنى
ان يستلهم هذه التجربة  ،يف
التمسك بالثوابت الوطنية ،من
سيادة كاملة  ،ومسو املصلحة
الوطنية على املصاحل اخلاصة.
اما حماولة التقارب بني التيار
والكتائب فمرحب بها يف كل
وقت ،شرط ان تأتي حتت
سقف الثوابت ،وهو ما حال

دون التوافق حتى اآلن .فموقف
التيار احلالي من السيادة أقرب
إىل موقف بعض احلاضرين يف
العشاء منه إىل موقف حزب
الكتائب .اما مثلث الكتائب فلم
يكن يوما قائما على مواقع بل
على أداء شاغليها ،وهلذا دعمت
الكتائب تارخييا رؤساء وضعوا
االستقالل والسيادة ايقونات
وحصنوا القضاء
يف عهدهم،
ّ
من التدخالت السياسية ،
ودعموا اجليش وعززوه ومنعوا
احدا من مشاركته السالح .هذه
هي تعاليم املدرسة الكتائبية
اليت تستلهمها القيادة الكتائبية
مهما عظمت
يف كل حني،
التحديات».

نديم اجلميل :يدنا ممدودة للجميع ملصلحة
لبنان العليا
صدر عن مكتب النائب نديم
اجلميل اآلتي« :شارك النائب
نديم اجلميل يف حفل العشاء
الذي أقيم بعد حفل تكريم
الدكتور ابراهيم ريشا من قبل
اهليئة الثقافية يف البرتون يف
جممع «برتون فيالج» يف حضور
وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل ،النائب إدي معلوف،
كريم
السابقني
الوزيرين
بقرادوني وسجعان قزي ،رئيس
هيئة الشورى يف حزب الكتائب
جورج شاهني ،النائب السابق
لرئيس احلزب رفيق غامن ،أعضاء
يف املكتب السياسي الكتائيب
احلالي والسابق ،رؤساء أقاليم
ومسؤولني حزبيني ،وألقى الوزير
باسيل كلمة باملناسبة ،ثم كانت
كلمة للنائب اجلميل ،هنأ فيها
ريشا «املناضل الكتائيب على

تكرميه» ،الفتا اىل «أن الكتائب
برجاالتها متواجدة يف كل املواقع
السياسية والعلمية والثقافية».
وقال« :حنن نؤكد على ثوابت
احلزب والتواصل مع كل االحزاب
وكل اللبنانيني ،ومن الضروري
أن مند اجلسور واأليدي اىل
اجلميع للتأكيد على تضامن
اجملتمع ،فالكتائب ليست فقط
بشر وحجر إمنا مسرية نضال
مستمرة منذ سنة .»1936
وختم« :حبضور رئيس التيار
الوطين ،نقول ،أنه ميكننا
أن خنتلف يف السياسة ويف
املواقف ،ولكن هدفنا األول هو
مصلحة املسيحيني من أجل خدمة
لبنان .لذلك مثلما مددت اليد
للكتائب ،حنن أيضا مستعدين
ملد اليد للجميع من أجل مصلحة
لبنان العليا».
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لـبنانيات

أبو سليمان :اإلمجاع على خطة مكافحة اليد العاملة غري
الشرعية يسهل تطبيقها ونظام الكفالة عبودية حديثة
وأعمل على تغيريه
اعترب وزير العمل كميل ابو
سليمان ،يف مداخلة عرب «صوت
لبنان  »100,5امس االول ،أن
تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة
األجنبية غري الشرعية اليت أطلقها
كما حصل يف خطة الكهرباء،
«يكون أسرع ،إن أمجعت
كل القوى السياسية عليها،
فاإلمجاع على اخلطة يسهل
تطبيقها» .وقال« :ال أقول اننا
سنستطيع تغيري الوضع القائم
بني ليلة وضحاها ،ولكن جيب
ان نبدأ بتطبيق القانون .ال ميكن
االعتبار انه اذا مل يغلق آخر حمل
خمالف يف لبنان فشلت اخلطة.
ال أقلل من صعوبة تطبيق اخلطة
ولكننا درسنا املسألة بطريقة
علمية وعملية وتوصلنا اىل هذه
اخلطة ،وأنا منفتح على كل
االفكار واالقرتاحات».
ولفت إىل أنه عندما استلم
وزارة العمل طلب االطالع على
وضع العمالة األجنبية وحتديدا
السورية ،وتفاجأ بأن هناك
فقط  1700سوري مسجل
وحيمل إجازة عمل من الوزارة،
يف وقت يف لبنان مئات األلوف
من العمال غري مسجلني.
وقال« :يف ملف النزوح
السوري ،هناك شق وطين
وسيادي معين بها اللبنانيون
كافة ،واجلميع اليوم يعي
ضرورة وقف النزوح والعودة
اىل سوريا ،وهناك شق أمين
يتابعه االمن العام ،وهناك
شق قانوني يتعلق باستخدامهم
وعلى ارباب العمل التقيد
بالقانون».
وعن مسألة تفعيل التفتيش يف
ظل العدد الضئيل للمفتشني
يف الوزارة ،قال« :لدينا 30
مفتشا فقط ،وهناك حواىل
 900مفتش يف كل الوزارات
اليت متلك جهاز تفتيش ،من
السياحة اىل االقتصاد والتجارة
اىل الصحة والبيئة ،وإذا تعاونا
معا نستطيع معاجلة مشكلة
العدد .بدأت التواصل يف هذا
االطار مع القوى االمنية ومع
معظم الوزراء املعنيني ،من اجل
املطالبة مبؤازرة القوى األمنية
ومساعدة هذه الوزارات».
وأوضح أن «املطروح ليس
إيقاف العمال األجانب من
العمل ،إمنا تقديم أرباب العمل
طلب إجازات عمل للعمال
السوريني» .وقال« :مينحهم
القانون اللبناني تسهيالت
ومنافع ال يسفيد منها عمال
من جنسيات اخرى ،وذلك
بسبب االتفاقات واملعاهدات
بني لبنان وسوريا ،منها إعفاء
العامل السوري من  % 75من
قيمة رسم إجازة العمل وإعفاء
صاحب العمل من تقديم كفالة
مصرفية قيمتها مليون و500
ألف لرية كما هو مطلوب من
سائر العمال األجانب وإعفاء
صاحب العمل من طلب
املوافقة املبدئية واملسبقة كما
هو مفروض على سائر العمال
األجانب».

الوزير ابو سليمان
وردا على سؤال عن وجود متييز
يف اخلطة بني العامل السوري
وباقي العمال االجانب ،أجاب:
القانون
مصدره
«التمييز
املعمول به ،فلست انا من
يعطي منافع وتسهيالت للعامل
السوري بل ما ورد يف القانون
نتيجة معاهدات قدمية».
وشجع أبو سليمان أرباب العمل
على تسوية اوضاعهم «ليكونوا
ويستفيدوا
القانون
حتت
من مهلة السماح ملدة شهر
وتنطلق يف  10حزيران قبل
ان ترتفع الغرامات ،ويف
حال كان العمال السوريون
لديهم يعملون يف القطاعات
احملصورة باللبنانيني ،عليهم
عندئذ االستعانة بلبنانيني مما
يؤدي اىل حتريك االقتصاد
اللبناني .سنتشدد مبنح إجازات
العمل اىل القطاعات اليت فيها
يد عاملة لبنانية مستعدة للعمل
فيها ،والعكس صحيح .سنبدأ
باخلطة حبملة إعالمية واعالنية
على نفقتنا اخلاصة فال اموال
يف الوزارة ،وطلبت القليل
من املال من احلكومة ،ولكن
اعطوني او مل يفعلوا ،مستمر
باخلطة .بعد احلملة ستكون هناك
فرتة مساح ملدة شهر ،بعد ذلك
سنبدأ بالتفتيش و»الكبسات».
لذا من األفضل تسوية األوضاع
واالستفادة من هذا الشهر،
إذ مع إقرار املوازنة سرتتفع
الغرامات والرسوم .ويف إطار
تطبيق اخلطة حنن يف اتصال
دائم مع النقابات وغرف التجارة
والصناعة والزراعة لنرى ما
ميكن فعله يف كل قطاع لتعزيز
اليد العاملة اللبنانية».
وردا على سؤال عن دور
وزارة العمل بالنسبة إىل
السوريني الذي يدخلون لبنان
خلسة ووضعهم غري القانوني،
أشار اىل أن «هذا الشق من
مهام االمن العام الذي مينحهم
إقامات .أنا معين مبهامي يف
وزارة العمل ،ومثة لغط آخر ان
االقامات اليت مينحها االمن العام
للسوري ختوله العمل وهذا غري
صحيح .التنسيق قائم مع االمن
العام من اجل تطبيق اخلطة».

القطاعات
تصنيف
وعن
او
باللبنانيني
احملصورة
املفتوحة لالجانب ،قال« :ما
زلنا حتى اليوم نعتمد على
التصنيف الذي كان قائما
ونراقب الواقع وحاجات السوق
من اجل اعادة النظر بها».
وردا على سؤال ،أجاب« :من
كل اخلطة ،انا احتاج اىل موافقة
جملس الوزراء اىل ثالث نقاط
هي منح  300مليون لرية وهو
مبلغ بسيط نسبة خلطة بهذا
احلجم واؤكد انه حتى لو مل يتم
منحي هذا املبلغ فلن اتوقف
عن تطبيق اخلطة ،تشكيل جلنة
وزارية ولكن مل انتظر تشكيلها
وبدأت التنسيق مع بعض
الوزراء ،والتشديد على منح
املؤازرة االمنية بشكل سريع».
وردا على سؤال عن إلزامية
تسجيل العمال االجانب يف
الصندوق الوطين للضمان
ان
دون
من
االجتماعي
يستفيدوا من اي تقدميات،
أوضح أن «هذا ما ينص عليه
القانون ،ولكين تواصلت مع
املدير العام للضمان االجتماعي
للبحث يف األمر الذي هو رمبا
جمحف قليال ،ولكن فليعترب
مساهمة يف دعم اليد العاملة
اللبنانية ،وعسى أن يكون
دافعا ألرباب على العمل لكي
يعتمدوا اكثر على اليد العاملة
اللبنانية».
وردا على سؤال ،ختم أبو
سليمان« :نظام الكفالة القائم
يف لبنان غري مقبول وهو عبودية
حديثة وأعمل على تغيريه».

رئيس اجمللس املاروني :ما حيصل على الساحة اللبنانية يدمي
القلوب ونتمنى االقالع عن نبش دفاتر املاضي ونكء اجلراح
إعترب رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن ،بعد جولته خارج البالد،
«أن ما حيصل على الساحة
اللبنانية يدمي القلوب على هذا
الواقع املزري» ،ومتنى على
كل األطراف «اإلقالع عن نبش
دفاتر املاضي ونكء اجلراح».
وشدد على أن «ما حيصل على
الساحة اللبنانية يدمي القلوب
على هذا الواقع املزري من خالل
التخاطب السياسي الذي خيرج
عن أدبياته يف حمطات كثرية،
ناهيك عن التصعيد واحلمالت
واالتهامات ،وهذه األساليب
املدانة مجلة وتفصيال مل نألفها
يف جمتمعنا وهي خارجة عن
تقاليدنا املتوارثة من اآلباء
واألجداد ،فأين حنن من زمن
العميد رميون إدة والرئيس
كميل مشعون والشيخ بيار
اجلميل وكمال جنبالط وكل
الكبار الذين كانوا أمثولة يف
األخالق على الرغم من كل
اخلالفات والتباينات السياسية
اليت كانت بينهم».
ومتنى «اإلقالع عن نبش
دفاتر املاضي ونكء اجلراح
من أي طرف والسيما على
الفتا
املسيحية»،
الساحة
اىل أنه ،ومنذ التسعينات،
«كان لنا صوالت وجوالت
جلمع الكلمة بني األحزاب
والقوى املسيحية ملا لذلك
من مردود وطين ،بعدما مت
تفاهم معراب وباركناه ألننا مع
وحدة الصف املسيحي والوطين
وخصوصا يف هذه الظروف
املفصلية اليت متر بها املنطقة
والعامل إضافة إىل األوضاع

رئيس املجلس املاروني وديع
الخازن

االقتصادية واملعيشية الصعبة
اليت نعيشها يوميا ونواكبها
مع الناس املثقلني باهلموم
والصعوبات ،لذلك العودة إىل
لغة احلرب مرفوضة وال نقبلها
وقد آن اآلوان أن نقلع عن كل
ما يذكرنا بتلك احلقبة السوداء
من تاريخ لبنان».
وأكد اخلازن «أن حاضرة
الشأن
تتابع
الفاتيكان
اللبناني أول بأول ،ومن خالل
لقاءاتي بكبار املسؤولني يف
دولة الفاتيكان ملست مدى
اطالعهم على امللف اللبناني،
وهم حريصون على التعايش
اإلسالمي  -املسيحي أكثر
من أي وقت مضى ،ال بل
يف هذا الشرق بأسره ،ألن
املسحيني كانوا رواد النهضة
والتاريخ واألدب والسياسة،
فالفاتيكان حيرص على أمن
لبنان واستقراره والتعايش
بني كل مكوناته الروحية ،وما
الوثيقة التارخيية اليت وقعت
يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة بني قداسة البابا

فرنسيس وشيخ األزهر إال
دليل على هذا احلرص وحتديدا
يف هذه املرحلة حيث اإلرهاب
والتطرف يضربان يف كل
املنطقة».
أما عن جولته األمريكية
واألوروبية ،قال« :شعرت
وتيقنت من خالل اللقاءات
واالتصاالت اليت قمت بها يف
هذه الدول ،أن املنطقة مقبلة
على أيام صعبة وهناك مرحلة
جديدة وخطرية يف آن ومتغريات
جيوسياسية يف معظم دول
املنطقة ،ما يستدعي اليقظة
والتنبه ووحدة الصف العربي
ملواجهة هذه األخطار املقبلة
علينا ،وأيضا ملست أن هناك
دعما دوليا للبنان ولكن علينا
أن نتفق يف ما بيننا ونلتزم
االقتصادية
باإلصالحات
واملالية دون أن ننسى دور
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة الذي حيافظ على النقد
الوطين وهو موضع إشادة من
كبار املسؤولني الدوليني».
وختم اخلازن« :إننا إذ نشدد
على أهمية متانة العالقة بني
الرؤساء الثالثة ملا يف ذلك
من إجيابيات على إدارة كل
امللفات ،نتمنى على رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
ورئيس جملس النواب نبيه بري
ورئيس احلكومة سعد احلريري
أن يستمروا بالتعاون الذي
هو الضمانة يف هذه املرحلة
الستقرار لبنان» ،آمال من «كل
الطبقة السياسية يف أن تعي
املخاطر احملدقة بالبلد واملنطقة
يف ظل مرحلة التحوالت
واملتغريات يف اإلقليم».

بلديات وخماتري وفاعليات دير االمحر يؤكدون
متسكهم برفض أي إخالل باألمن وحبسن الضيافة
صدر عن رؤساء بلديات ،خماتري
وفاعليات منطقة دير األمحر
الزمنية واحلزبية والروحية البيان
اآلتي:
ّ
جنبت العناية اإلهلية
«بعدما
منطقة دير األمحر من تداعيات
خطرية كاد يتسبب بها اإلعتداء
من قبل النازحني السوريني على
فريق من «الدفاع املدني» خالل
قيامه مبهامه اإلنسانية وإصابة
أحد أفراده جبروح خطرية جراء
رشقهم وآليتهم باحلجارة ،يهمنا
تأكيد اآلتي:
احلرص على اإلستقرار واهلدوءيف منطقة بعلبك  -اهلرمل
ورفض أي إخالل باألمن أو أي

إعتداء على أهلنا.
 التمسك حبسن الضيافة واحرتامحقوق اإلنسان والبعد كل البعد
عن أي عنصرية أو تعصب.
 دعوة املصطادين باملاءالعكر اىل الكف عن املزايدات
اإلنسانية وإعطاء احلادثة أبعادًا
سياسية أو طائفية ،وإىل عدم
وضع قرار إزالة املخيم املعين
باإلعتداء خارج إطاره احلقيقي.
فهذه اخلطوة أتت بعدما أصبح
يشكل خطرًا على السالمة العامة
وكخطوة احرتازية ألي تداعيات
الحقة .مع اإلشارة إىل أن بلدة
دير األمحر والقرى اجملاورة ما
زالت تستضيف على أرضها

خميمات عدة للنازحني.
 شكر حمافظ بعلبك – اهلرملبشري خضر على قراره احلكيم
حبظر جتول السوريني ملدة 48
ساعة.
 شكر اجليش اللبناني والقوىاألمنية ملسارعتهم على اإلمساك
بالوضع على األرض وفرض
األمن.
 شكر كل من ساهم معنا يفتهدئة النفوس وامتصاص غضب
أهلنا بعدما هاهلم أن يقابل حسن
إستضافتهم بإعتداء مدان كاد
يقتل أحد خرية شبابنا املعروف
مبناقبيته واندفاعه يف اخلدمة
العامة».

زغيب استنكر ما حصل يف اللبوة:

لتقديم صوت العقل والقانون على صوت الثأر اجلاهلي
استنكر املفيت الشيخ عباس
زغيب االشكال الذي حصل يف
بلدة اللبوة البقاعية باألمس
وذهب ضحيته املغدور خالد
رباح ،كما أصيب شقيقه وابن
شقيقه.
واعترب أنه «عمل مرفوض وغري

مقبول وال ينسجم مع ديننا
واخالقنا واننا اذ ندين هذه
اجلرمية فاننا نطالب اجلميع بضبط
النفس اوال وبتسليم القتلة اىل
القضاء لتتم حماكمتهم والقصاص
واالقتصاص منهم مبا يكون فيه
ردعا هلم ولغريهم من الدواعش

الذين تسول هلم انفسهم ارتكاب
جرائم يرفضها حتى عتاة العصر
اجلاهلي واهلل سبحانه وتعاىل
يقول ولكم يف القصاص حياة يا
اولي االلباب لعلكم تتقون نسأل
اهلل الرمحة ملن قتل والشفاء
للجرحى ،كما نسأله سبحانه ان

يلهم ذويه وكل االطراف اىل
ان يقدموا صوت العقل والشرع
والقانون على صوت الثأر
اجلاهلي وليعلم اجلميع ان القتل
جير القتل واخلراب وان القوة
والرجولة احلقيقية تكون يف عدم
االجنرار وراء الغضب».
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لـبنانيات

عودة مستقبال إيريناوس :شعوب منطقتنا تفتقد السالم وهي عطشى للمحبة دريان تلقى اتصاالت تهنئة بالعيد

زار بطريرك صربيا إيريناوس ،مع
بطريرك انطاكية وسائر املشرق
للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
ووفد من املطارنة واالساقفة
والكهنة من الكنيستني الصربية
واالنطاكية ،قبل ظهر اليوم،
مطرانية بريوت لألرثوذكس ،حيث
كان يف استقباهلم مرتوبوليت
بريوت وتوابعها املطران الياس
عودة وعدد من األساقفة وكهنة
األبرشية.

عودة

وألقى عودة كلمة رحب يف
مستهلها ببطريرك صربيا «يف
ربوع بريوت ،العاصمة اللبنانية،
بريوت األنطاكية» ،وقال له« :إن
زيارتكم هذه يا صاحب الغبطة،
حتمل إىل بريوت وأهلها ،بركة
عظمى ،هي بركة القديس سابا
الصربي ،الذي ترعرع على خمافة
اهلل ،ومل تغره أجماد العامل ،فحمل
صليبه وتبع املعلم .القديس
سابا الصربي كان ،وال يزال ،أبا
اإلميان واستقامة الرأي بالنسبة

ممثل وزير الدفاع يف تشييع الشهيد فرحات يف برعشيت:

ال تهاون مع اإلرهابيني الذين ال دين وال هوية
هلم إال القتل واإلجرام واستباحة احلرمات

شيعت قيادة اجليش وأهالي
بلدة برعشيت يف قضاء بنت
جبيل ،املالزم أول الشهيد
حسن علي فرحات ،مبوكب حاشد
انطلق عند السادسة صباحا من
أمام املستشفى العسكري يف
منطقة بدارو -بريوت ،بعدما مت
تقليده أومسة احلرب واجلرحى
والتقدير العسكري من الدرجة
الفضية ،وشق طريقه بصعوبة
يف قرى وبلدات اجلنوب اليت
سلكها ،واليت استقبله أهاليها
بالزغاريد ونثر األرز والورود.
وخمتتما رحلة الوداع اليت بدأت
برصاصات الغدر واالرهاب يف
طرابلس ،وصل جثمان شهيد
اجليش عند التاسعة والنصف
من صباح اليوم ،إىل بلدته
برعشيت ،حيث كان يف استقباله
ممثل رئيس جملس النواب
نبيه بريه النائب أيوب محيد،
ممثل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان مفيت صور
الشيخ مدرار حبال ،العميد عماد
احلاج ممثال وزير الدفاع الوطين
الياس بو صعب وقائد اجليش
العماد جوزاف عون ،ممثل وزير
اخلارجية واملغرتبني وفد من
منسقيات بنت جبيل وصور يف
«التيار الوطين احلر» ،النائب
حسن فضل اهلل ممثال كتلة
«املقاومة والتحرير» وقيادة
«حزب اهلل» ،ممثل املدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
النقيب مجال خاتون على رأس
وفد من املديرية ،ممثل املدير
العام لقوى األمن الداخلي
اللواء عماد عثمان العقيد
حسني عسريان على رأس وفد
من القيادة ،ممثل املدير العام
ألمن الدولة اللواء طوني صليبا
الرائد طالب فرحات على رأس
وفد ،الشيخ ربيع قبيسي ممثال
اجمللس الشيعي االعلى ومفيت
صور ،قائد القطاع الغربي يف
«اليونيفيل» اجلنرال االيطالي
برونو بيشوتا ،وقد من قيادة
إقليم جبل عامل يف حركة
«أمل» ،وفد من اهليئة الوطنية
للمتقاعدين واحملاربني القدامى
برئاسة العميد مارون خريش،
والد الشهيد فرانسوا احلاج
الياس احلاج وفاعليات حزبية
واجتماعية وحشود من أهالي
برعشيت والقرى اجملاورة.
وبعدما

الحاج

أقيمت

الصالة

على

جثمان الشهيد فرحات ،ألقى
ممثل وزير الدفاع وقائد
اجليش ،كلمة نوه فيها مبناقبية
الشهيد وتضحياته ومما قاله:
«لقد أكدت قيادة اجليش مرارا
وتكرارا أن ال تهاون على اإلطالق
مع اإلرهابيني والعابثني باألمن،
سواء كانوا من املنتمني زورا
إىل هذا الوطن ،أو كانوا من
املرتزقة الغرباء الذين ال دين
وال هوية هلم إال القتل واإلجرام
واستباحة احلرمات .ويف حضرة
شهيدنا الكبري ،نعرب اليوم عن
اعتزازنا العميق بالوقفة املشرفة
للبنانيني مجيعا ،وخصوصا
وقفة فعاليات هذه البلدة
األصيلة وأبنائها إىل جانب
اجليش يف التصدي لإلرهاب،
ونؤكد جمددا أن ال تنازل عن
أحكام قسمنا العسكري الذي
يقضي بالذود عن وطننا لبنان،
كل لبنان ،مهما تطلب ذلك من
جهود وتضحيات».

فضل اهلل

وردا على سؤال قال النائب
فضل اهلل« :تعرض لبنان ملثل
هذه احملاوالت من اجل ضرب
استقراره .هذا العمل االرهابي
هويته واضحة يستهدف البلد،
لكنه غري قادر اليوم على ذلك
الننا استطعنا هزمية هذا العدو
التكفريي من خالل معادلة
اجليش والشعب واملقاومة،
وكلكم يتذكر كم فجروا يف
والكثري
والبقاع
الضاحية
من املناطق ولكننا استطعنا
هزميتهم يف سوريا ويف لبنان،
فهؤالء يريدون التسلل من اي
مكان الستهداف االمن .حنن
إمنا نقاتل يف سوريا من أجل
أال تتكرر هذه املشاهد .املهم
ان نكون دائما على يقظة .هذا
العمل االجرامي االخري الذي
سقط ضحيته اربعة عسكريني
من اجليش وقوى االمن ومن
بينهم من نشيعه اآلن الضابط
يف اجليش حسن فرحات،
سننتظر مسار التحقيق الذي
سيبني لنا املالبسات ،ومن
وراء املنفذ».
بعد ذلك كانت تأدية التحية
العسكرية للشهيد من رفاق
الدرب والسالح ،ليوارى بعد
ذلك الثرى يف جبانة بلدته قرابة
األوىل بعد الظهر .وستقبل
التعازي يف منزل والده يف
ساحة البلدة طيلة ثالثة ايام.

إىل شعبكم املؤمن ،األمر الذي
جعل من صربيا منارة لإلميان
القويم ،ثابتة على صخرة صلدة،
مل تتزعزع بهجمات الشرير الذي
حاول مرارا وتكرارا نصب أشراكه
بشتى الطرق ،إال أنه مل ينجح».
أضاف« :لقد زار القديس سابا
الصربي أنطاكيا ،عام  ،1233بعد
أن تنازل عن العرش األسقفي،
واليوم تزورون أنطاكيا يا
ومترون
القداسة،
صاحب
يف أبرشية بريوت احملروسة
بالرب ،وتعتلون عرش الرسول
كوارتس ،أحد السبعني ،الذي
بشر أهل هذه املدينة وهداهم
إىل اإلميان القويم ،وقد ذكر
امسه يف رسالة بولس الرسول
إىل أهل رومية ( .)23 :16إن
غالبية العامل األرثوذكسي جيهل
الرسول كوارتس ،إال أننا جند
يف كوسوفو ،مقر بطريركيتكم
التارخيي ،وحتديدا يف دير
 ،Visoki Decaniجدارية غاية يف
اجلمال ،هلذا الرسول الذي جنل،
األمر الذي ننظر إليه كرابط إهلي
حيوي جيمع املتفرقات إىل احتاد
واحد ،ويضع مليل القلب رباطا ال
ينفك».
وتابع« :صاحب الغبطة ،إن
شعوب العامل أمجع ،وشعوب
منطقتنا بشكل خاص ،تفتقد
السالم ،وهي عطشى للمحبة.
من هنا ،تأتي أهمية زيارتكم
السالمية ،أنتم يا من حتملون
السالم امسا (إيريناوس) ،للتأكيد
على أن األخوة واحملبة ال ختفت
املسافات هليب نارهما .وطاملا
حنمل بعضنا بعضا يف الصالة،
نكون مجيعا جمتمعني يف اهلل أبينا
أمجعني ،ممجدين ومسبحني إياه
بفم واحد وقلب واحد .واليوم،
قد حتقق اللقاء الصالتي بفعل
وجودكم بيننا .لقد مسعنا من
أبنائنا ،ونسمع دائما ،األصداء
اإلجيابية عن زياراتهم إىل
صربيا ،اليت أصبحوا يعتربونها
حمجا مقدسا غنيا بالكنوز الروحية
األرثوذكسية ،وحنن نأمل يف
املقابل أن يعترب أبناؤكم شرقنا،
أنطاكيتنا ،حيث دعي التالميذ
مسيحيني أوال ،وبريوتنا ،حمجا
مقدسا هلم ،للغنى الروحي
املوجود يف الكنائس واألديرة،
ويف قلوب األبناء اململوءة
حمبة».
وختم عودة« :باسم أهل بريوت،
وبامسي
وشعبا،
إكلريوسا
الشخصي ،أكرر الرتحيب بكم
يا صاحب القداسة ،ومبن
رافقكم يف دربكم إلينا ،وأرجو
أن تقبلوا هديتنا هذه ،أيقونة
القديس الرسول كوارتس،
عربون حمبة صادقة ،كما نطلب
إليكم أن تبقونا يف صلواتكم
علنا نصعد مع إهلنا القائم من
بني األموات ونعاين اجملد الذي
ال يزول .كذلك نرحب بغبطة أبينا
البطريرك يوحنا ومجيع من لبى
نداءنا إىل هذه الصالة للتعبري
عن احملبة اليت جتمع اإلخوة وتزرع
الفرح يف القلوب».

كاتدرائية القديس جاورجيوس يف
وسط بريوت

وبعد اسرتاحة يف دار املطرانية
ثم زيارة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،يف قصر

بعبدا ،زار إيريناوس ويازجي
وعودة وأعضاء الوفدين الصربي
واألنطاكي ،كاتدرائية القديس
جاورجيوس يف وسط بريوت،
حيث اطلعوا على تارخيها الذي
يعود إىل القرن الرابع ،وأبدى
بطريرك الصرب إعجابه بأيقوناتها
وجدارياتها ،وباملتحف اجلويف
الذي يشهد للحقبات املتوالية
من تاريخ الكاتدرائية.
وظهرا أقام عودة على شرف
إيريناوس ،غداء تكرمييا حضره،
إىل الضيف ،يازجي وأعضاء
وبطاركة
األنطاكي
اجملمع
ومطارنة من الكنائس الشقيقة،
إضافة إىل الوزراء والنواب
األرثوذكس وسفراء.
وألقى خالل الغداء كلمة بعنوان
«هوذا ما أحسن وما أمجل أن
جيتمع اإلخوة معا» (مز ،)1 :133
قال فيها« :جنتمع اليوم لنؤكد
على أن الكنيسة ،جسد املسيح،
هي كيان واحد ال ينقسم ،وال
حتده مسافات وال لغات .جنتمع
حول مائدة ،ألن تناول الطعام،
يف عاداتنا الشرقية ،يشدد
أواصر األخوة .إال أن طعامنا
األساسي ،النازل من السماء،
هو احملبة ،اليت جاءت بكم يا
صاحب القداسة ،إىل أنطاكيتنا
العظمى ،فباركتموها حبضوركم
يف أرجائها ،واليوم أنتم يف
بريوت ،أحد أعمدتها األساسية.
فأهال وسهال بكم ،وبالوفد
املرافق إياكم .فرحنا يكتمل
أيضا حبضور غبطة أبينا البطريرك
يوحنا العاشر ،وإخوتنا املطارنة
أعضاء اجملمع األنطاكي املقدس،
وال ننسى أيضا إخوتنا أصحاب
الغبطة والسيادة من الكنائس
الشقيقة ،وأصحاب السعادة
السفراء ،الذين لبوا دعوة
احملبة هذه ،إضافة إىل األحباء
املسؤولني األرثوذكسيني يف
لبناننا احلبيب ،الذين حياولون
إبراز النفس األرثوذكسي يف أي
مكان حلوا ،يف الداخل اللبناني
ويف اخلارج .لن نطيل الكالم
اآلن ،إذ سوف جنتمع مساء،
بعد أن نكون قد تناولنا الطعام
الفاني ،لكي نصلي معا ونتذوق
الطعام الباقي ،طعام الصالة
اجلماعية اللذيذ».
بعد الغداء عاد إيريناوس إىل
دار مطرانية بريوت السرتاحة
قصرية .ثم توجه عند اخلامسة
إال ربعا عصرا يرافقه يازجي
وعودة وأعضاء الوفدين الصربي
واألنطاكي ،ولفيف من الكهنة
والشمامسة ،من دار املطرانية
سريا على األقدام ،تتقدمهم
فرق املوسيقى والكشافة ،إىل
كنيسة القديس نيقوالوس ،حيث
أقيمت صالة الشكر عند الساعة
اخلامسة ،وألقى عودة كلمة
ترحيبية أهدى بعدها البطريرك
الضيف أيقونة القديس كوارتس
الرسول ،مؤسس كنيسة بريوت
وأول أساقفتها ،الذي يتميز دير
 ،Visoki Decaniمن بني كل
العامل األرثوذكسي ،والواقع
يف كوسوفو ،املقر التارخيي
للبطريركية الصربية ،بوجود
أيقونة جدارية له فيه.
وبعد الصالة أقيم استقبال
رمسي وشعيب حاشد يف صالون
الكنيسة.

تلقى مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان اتصاالت
تهنئة بعيد الفطر السعيد،
من رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،الرؤساء
أمني اجلميل ،ميشال سليمان،
سليم احلص ،جنيب ميقاتي،
فؤاد السنيورة ومتام سالم،
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي،
االسالمي
اجمللس
رئيس
الشيعي االعلى الشيخ عبد
االمري قبالن ،شيخ عقل طائفة

املفتي دريان

املوحدين الدروز نعيم حسن،
االسالمي
اجمللس
رئيس
العلوي الشيخ حممد عصفور
ووزراء ونواب وشخصيات.

ملص :جرمية طرابلس يتحملها من يقفون
عائقا أمام اجتثاث البؤر اإلرهابية
دان رئيس «اللقاء التضامين
مصطفى
الشيخ
الوطين»
ملص ،يف بيان« ،اجلرمية
استهدفت
اليت
اإلرهابية
اجليش والقوى األمنية يف
طرابلس اليت ارتكبها اإلرهابي
عبد الرمحن مبسوط» ،حممال
«املسؤولية عن هذه اجلرمية
النكراء ،لكل الذين يقفون
عائقا أمام اجتثاث البؤر واخلاليا
اإلرهابية ،اليت ما زالت تسرح
ومترح يف املدينة حبماية جهات
سياسية ودينية».
ورأى أن «تصوير اجلرمية على
أنها فردية وبسبب اختالل
نفسي ،إمنا هو تغطية على
اجلرمية وطمس للحقيقة ،حقيقة
أن هذا التيار التكفريي اإلرهابي
يشكل تهديدا دائما لألمن
الوطين اللبناني ،واستمرار
تأمني احلماية املذهبية هلؤالء،
واعتبارهم رصيدا عسكريا

الشيخ مصطفى ملص

لطائفتهم ،سيشجع اجرامهم
وجيعلهم يتمادون يف سفك
الدم وحنر األمن».
وختم متمنيا «على األجهزة
األمنية أن تضرب بيد من
حديد ،وعلى السياسيني أن
يكفوا عن لعبة اإلستغالل
الرخيص هلذه اجلماعات يف
حتقيق غايات انتخابية والظهور
مبظهر احلريص على شباب
وتبين
وشبابها،
الطائفة
معزوفة املظلومية املخادعة».

هاشم :ما حصل يف طرابلس عمل إرهابي
يستهدف األمن الوطين
شدد عضو كتلة «التنمية
قاسم
النائب
والتحرير»
هاشم ،على أن «ما حصل يف
طرابلس عمل إرهابي إجرامي
استهدف االستقرار واالمن
الذين
والشهداء
الوطين،
سقطوا أيقظت دماؤهم ضمائر
اجلميع ،إال أن فلول اإلرهاب
وبقاياه تتطلب إرادة وقرارا
وطنيا إذ ال ميكن تصنيف أو
تربير هذا االرهاب أكان فرديا
أو مجاعيا ،وال بد من االستمرار
يف مواجهة االرهابيني».
وقال خالل استقباله يف منزله
يف شبعا ،النائب أنور اخلليل
على رأس وفد من حاصبيا
ومطران الروم الكاثوليك يف
مرجعيون جورج حداد على رأس
وفد من املطرانية باإلضافة إىل
وفود حزبية وبلدية واختيارية:
«الوطن واستقراره مسؤولية
وطنية تستدعي من كل
املكونات والقوى السياسية،
العمل على تأمني شبكة االمان
الوطين ومتتني وحدة املوقف
الداخلي ،لنكون قادرين على
املواجهة ومقاربة التطورات
والتحديات مبوقف موحد يفرض

على الفرقاء اإلقالع عن لغة
االثارة والشحن والتحريض
والتفتيش عن كل ما جيمع
ويوحد».
أضاف« :أمام خطورة ما جرى يف
أول أيام العيد السعيد ،أصبح
لزاما على املعنيني تقديم كل
الدعم املطلوب للجيش الوطين
والقوى االمنية ،فدماء الشهداء
كتبت عناوين هذه املرحلة
وطرق التعاطي مع املستجدات
والتحديات املنتظرة».
وختم« :ندرس يف هذه األيام
املوازنة العامة ،فاألولوية جيب
أن تكون لالهتمام بقضايا
الناس وحاجاتهم وجيب أال
اللبنانيني
املوازنة
ترهق
الن
والرسوم
بالضرائب
الواقع احلياتي للناس ال حيتمل
مزيدا من األعباء .ال بد من
ولوج ابواب اهلدر والفساد
احلقيقيني لتخفيض العجز
وتأمني اإليرادات بعيدا من
جيوب الفقراء ورواتب الطبقات
املتوسطة واحملدودة الدخل،
وهذا ما جيب التزامه من كل
القوى السياسية لتحصني
الواقع الداخلي».
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لــبنانيات

وقفة يف ببنني تضامنا مع اجليش وقوى األمن واستنكارا جلرمية طرابلس

الكسار :ال مكان بيننا لإلرهاب واإلرهابيني وكفى تشويه لصورة إسالمنا وديننا

نظمت بلدية ببنني -العبدة،
وقفة تضامنية مع مؤسسة
اجليش وقوى األمن الداخلي
والقوى األمنية ،عند نصب
شهداء اجليش على مستديرة
العبدة ،شارك فيها رؤساء
بلديات وخماتري وفاعليات من
قرى وبلدات عكارية عدة.

السراج

وألقى املختار حممد السراج
كلمة باسم خماتري ببنني،
استنكر فيها اجلرمية االرهابية
اليت أدت اىل إستشهاد 4
شهداء أبطال من اجليش وقوى
االمن الداخلي ،وقال« :إن
التكفريين الذين نفذوا هذه
اجلرمية البشعة ويدعون محاية
املسلمني ،فإنهم بعيدون كل
البعد عن ديننا احلنيف» ،مؤكدا
«أن أبناء ببنني وعكار ،هم سند
للجيش وللقوى االمنية».

درويش

وندد املختار عبداهلل درويش،
يف كلمته باسم احتاد روابط
خماتري عكار ،باجلرمية البشعة
اليت استهدفت اجليش وقوى
االمن الداخلي عشية عيد

الفطر ،وقال :إنه «عمل إجرامي
وإرهابي مستنكر ومدان ،من
قبل كل اللبنانيني ،فنحن أبناء
وطن واحد وأبناء املؤسسات
االمنية اليت نقف اىل جانبها بكل
فخر ،وإننا نرتحم على الشهداء
االبطال ونتقدم باحر التعازي
من ذويهم ،ومن املؤسسات
العسكرية واالمنية».

الكسار

وشكر رئيس بلدية ببنني العبدة
كفاح الكسار يف مستهل كلمته
«كل الذين لبوا هذه الدعوة
وشاركوا يف هذه الوقفة
التضامنية ،مع أبناء املؤسسة
العسكرية وقوى االمن الداخلي
اليت نعتز بها مجيعا ونفتخر»،
وتقدم من ذوي الشهداء
خبالص العزاء ،داعيا للجرحى
بالشفاء العاجل.
أضاف «نقول للعابثني الذين
حياولون النيل من فكرنا
وأرضنا وجمتمعاتنا وطوائفنا،
إن االسالم أعظم من ذلك
والدين أرقى من ذلك ،كفاكم
تشويها لصورة إسالمنا وديننا
وجمتمعنا ،ولطوائفنا اليت نعتز

بها طائفة طائفة ،فلبنان بلد
العيش الواحد،االمنوذج الفريد
يف التعايش بني أبنائه ،وإن
هذه اجلرمية البشعة ال تشبه
أفكارنا وال تقاليدنا وال أعرافنا
اليت تربينا عليها ،ولن نقبل
بأن يكون لكم وجود بيننا ويف
ارضنا ،وسيبقى لبنان زهرة
االوطان».
وقال «ال مكان بيننا ال لالرهاب
وسنبقى
لالرهابيني،
وال
صامدين بوجه كل هذا العبث،
وعلينا أن نوجه بندقيتنا
وجهادنا حنو فلسطني لتحرير
أرضها من العدو االسرائيلي،
وجهادنا وقتالنا لن يكون اال
حنو اجلنوب ،لنقاتل اسرائيل
ولنحرر االرض».
وختم «نقول للجيش ولقوى
االمن الداخلي ،إنكم لستم
وحدكم فاننا مجيعا اىل جانبكم
ومعكم ،وهذه الوقفة اليوم خري
دليل على انه لنا وطنا واحدا
إمسه لبنان ،ومؤسسات واحدة
هي مؤسساتنا االمنية ،اليت
نعتز باحتضاننا هلا ووقوفنا اىل
جانبها».

قيادة حزب اهلل يف صور استقبلت مهنئني بالفطر وكلمات استنكرت جرمية
طرابلس ودعت إىل الوحدة ملواجهة اإلرهاب والفساد

قيادة حزب اهلل يف صور تتقبل التهاني بالعيد
ستقبلت قيادة «حزب اهلل» يف
منطقة اجلنوب األوىل ،مهنئني
بعيد الفطر السعيد ،يف مكتب
املنطقة يف مدينة صور ،وكان
يف استقبال املهنئني عضو
«كتلة الوفاء للمقاومة» حسني
جشي ،مسؤول املنطقة عبد اهلل
ناصر ،مسؤول العالقات العامة
يف املنطقة خليل حسني وعدد
من القياديني.

وتقدم املهنئني عضو «كتلة
التنمية والتحرير» النائب علي
خريس ،ممثل مطران صور
للموارنة شكر اهلل نبيل احلاج
األب شربل عبد اهلل ،ممثل
مطران صور للروم امللكيني
الكاثوليك ميخائيل أبرص األب
بشارة كتورة ،راعي أبرشية
صور للروم األرثوذكس اخلوري
نقوال باصيل ،رئيس «لقاء علماء
صور» الشيخ علي ياسني ،عضو
قيادة حركة «فتح» يف لبنان
اللواء أبو أمحد زيداني ،أمني سر
حركة «فتح» و»فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية» يف صور

مكتب مجالي  :نهيب بالغيارى التمعّن يف قراءة التغريدات وفهم مضمونها
واحلمالت لن تثنيها عن اطالق املواقف املش ّرفة
صدر عن املكتب االعالمي للنائب
الدكتور دميا رشيد مجالي البيان
اآلتي:
«نفيا للصورة اليت حتاول بعض
االبواق الباسها لطرابلس بعد
احلادثة االرهابية املستنكرة اليت
ضربت املدينة منذ ايام ،وعمال
الظهار املدينة مهدا للعيش
املشرتك وللتأكيد على ذلك
غردت مساء اليوم النائب د.
ّ
دميا مجالي ما يلي:
«احلقيقة طرابلس ما تزال
مظلومة بالكثري من االقوال
والنعوت الكاذبة فطرابلس مدينة
العلم والعلماء ومدينة االميان
والتسامح ومدينة مفتوحة لكل
الناس واكرب دليل على ذلك هو
حاراتها و شوارعها واسواقها
اليت تضم كل الناس ومن خمتلف
املذاهب واملشارب .دلوني
على مدينة لبنانية فيها شارع
للكنايس وفيها مقابر بوسطها
لغري املسلمني وفيها حوانيت
ومؤسسات كذلك لغري املسلمني
 .والكثري الكثري مما يضيق
املكان لذكره .طرابلس كانت
وستبقى اىل ان يرث اهلل االرض

ومن عليها مدينة عربية عريقة
مؤمنة وثغر من ثغور االمتداد
احلضاري للعروبة ولرسالته
اخلالدة الداعية اىل صراط ربها
املستقيم ».انتهت التغريدة.
اال ان املرتبصني بالدكتورة مجالي
منذ انتخابها واعادة انتخابها ،ال
ّ
ينفكوا عن استغالل اي ثغرة
لغوية او مطبعية او هفوة اعالمية
بهدف تشويه صورة او مواقف
النائب مجالي.
ولذا من املهم ان نبينّ للرأي
العام ان الدكتورة مجالي مل
تصور طرابلس على انها حمتكرة
ّ
للعيش املشرتك او انها تنفرد
وفصلت يف
مبيزاته بل شرحت
ّ
ومادية
فعلية
تغريدتها وقائع
ّ
تثبت ان الفيحاء عاصمة لبنان
الثانية مدينة حتتضن املسلمني
وغري املسلمني حمافظة على
طابعها التارخيي مدينة للعلم
والعلماء.
ومن املهم ايضا ان نوضح جلهابذة
اللغة العربية انه لو ارادت النائب
مجالي اظهار طرابلس كمدينة
وحيدة حتمل ميزات العيش
املشرتك واسقاط هذه امليزات

النائبة ديما جمالي

عن املناطق االخرى لكانت اضافت
ّ
«دلوني على مدينة...
على مجلة
كذلك لغري املسلمني» عبارة
«غري طرابلس» ،وبالتالي فانه
مبجرد انها قصدت عدم اضافة
هذه العبارة فذلك يعين انها مل
تقصد تصوير طرابلس مدينة
وحيدة حتمل الصفات وامليزات
اليت ذكرت يف التغريدة بل
عمدت اىل توصيف املدينة من
حيث عوامل العيش املشرتك
اليت تتمتع بها.
لذا ،يهيب املكتب االعالمي
للنائب الدكتور دميا مجالي
بالغيارى وقبل الشروع باحلمالت
التمعن
االلكرتونية غري املربرة
ّ
يف قراءة التغريدات وفهم

مضمونها ووضعها يف اطار
الظروف السياسية واالمنية اليت
متر فيها البالد ال سيما طرابلس
ّ
والنظر اىل املوقف الذي اطلقته
النائب مجالي من منظار انها
نائب عن مدينة طرابلس تعمل
على انتزاع الصورة اليت حياول
باملدينة
الصاقها
البعض
وتسعى اىل ذكر كل ما ميكن
ذكره واالضاءة على كل ما من
شأنه التذكري بالطابع التارخيي
واحلالي لطرابلس كمدينة جامعة
احدى ابرز ركائزها ونقاط قوتها
العيش املشرتك بني ابنائها.
ويؤكد املكتب االعالمي على
ان كل احلمالت لن تثين النائب
املشرفة
مجالي عن اطالق املواقف
ّ
اليت تراها مناسبة واليت تتالءم
مع الظروف واالسباب املوجبة
الطالقها ،وتأكيد املؤكد بأن
النائب مجالي وهي نائب االمة
مجعاء حترتم كل املدن وتعلم متام
حي من احياء لبنان
العلم ان كل ّ
منوذج واضح للعيش املشرتك
الذي مل ولن يكون حكرا على
مدينة او منطقة بل ميزة لبنان
الدولة والكيان».

العميد توفيق عبد اهلل ،رئيس
«منتدى الفكر واألدب» الدكتور
غسان فران ،مسؤول «نقابة
العمال» حممد شعالن وإمام بلدة
العباسية الشيخ حسن موسى.
وفود من :قيادة حركة «أمل»
يف إقليم جبل عامل برئاسة
املسؤول التنظيمي لالقليم
املهندس علي امساعيل ،حزب
«التنظيم الشعب الناصري»،
القومي
«السوري
احلزب
«البعث
وحزب
االجتماعي»
العربي االشرتاكي» ،مجعية
«املشاريع اإلسالمية اخلريية»،
مجعية «الرب واإلحسان» ،وبلدية
صور ،حركة «فتح» ،حركة
«محاس»« ،اجلبهة الدميقراطية»
«اجلبهة
فلسطني،
لتحرير
الشعبية» لتحرير فلسطني -
«القيادة العامة»« ،جبهة التحرير
الفلسطينية»« ،جبهة النضال
الشعيب» الفلسطيين ،حزب
«فدا»« ،جبهة التحرير العربية»،
حركة «فتح االنتفاضة»« ،طالئع
حزب التحرير الشعبية» « -قوات
الصاعقة» ،حركة «أنصار اهلل»،
«اجمللس الثوري الفلسطيين»،
مجعية
«الشعب»،
حزب
«التواصل اللبناني الفلسطيين»،
«اهليئة اإلسالمية الفلسطينية»،
نادي «بدر الكربى» الثقايف،
مجعية «بيت أطفال الصمود»،
مجعية «حوال» ،مجعية «الرب
واإلحسان» ،مجعية «صوت
الفرح اإلعالمية االجتماعية»،
مجعية «أليسار» الكشفية،
التضامن»
«نادي
مجعية
صور« ،نادي السالم» صور،
مجعية «كشافة اجلراح» ،مجعية
«األكادمييني» ،اجمللس البلدي
ملدينة صور ،إضافة إىل
فاعليات وشخصيات.

خريس

وحتدث خريس ،فتمنى أن
«يكون هذا العيد عيد احملبة
والوحدة احلقيقية ،بالرغم من
اآلالم والوجع واحلادثة ،اليت
حصلت يف طرابلس ،وذهب
ضحيتها ضباط وعناصر من
اجليش اللبناني وقوى األمن
الداخلي ،وأن يعيده اهلل يف
العام املقبل ،ويكون لبنان
بأحسن حاالته ،ونكون قد
استطعنا أن نتخلص من الطائفية
واملذهبية البغيضة ،انطالقا من
قول لالمام القائد السيد موسى
الصدر :إن أفضل وجوه احلرب
مع العدو اإلسرائيلي هو السلم
األهالي الداخلي».

وختم« :إننا نؤكد على العالقة
املتينة بني حركة أمل وحزب
اهلل ،وال بد أن نتقدم بأحر
التعازي إىل مساحة األمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل
بوفاة شقيقته ،وأيضا نتقدم
بهذا العزاء إىل كل من قيادتي
حركة أمل وحزب اهلل».

جشي

بدوره ،متنى جشي أن «تكون
هذه األيام أيام خري وبركة
ويسر على اللبنانيني ،خاصة أن
هناك جوا من اإلجيابية والتفاهم
بني األفرقاء األساسيني يف
البلد ،وهذا يطمئن جلهة معاجلة
واملشاكل
الناس
مشاكل
االقتصادية واالجتماعية ،اليت
يعانون منها».
وأمل أن «يكون هناك إصالحات
جدية ختدم الوطن واملواطنني،
ومنها موضوع املوازنة اليت
جيب أن يكون العمل فيها
جبدية كبرية ،من أجل ترشيد
اإلنفاق وسد مزاريب اهلدر،
فهذا خيدم كل اللبنانيني ،وأن
يبقى جو احلوار والتفاهم سائد
بني اجلميع ،ألن مسؤوليتنا
هي احملافظة على هذا الوطن
والوصول به إىل بر األمان».

عبد اهلل

من ناحيته ،قال عبد اهلل:
«جئنا لنهنئ ونبارك لألخوة يف
حزب اهلل ،مبناسبة عيد الفطر
السعيد ،ونقول إن حركة فتح
ومنظمة التحرير الفلسطينية
يف
جانبكم
وإىل
معكم،
النضال ،وكذلك جئنا لنستنكر
ما حصل من عمل إرهابي جبان
يف طرابلس ،وهو مرفوض لدى
الشعب الفلسطيين ومنظمة
التحرير الفلسطينية ،كما أننا
نبارك إلخواننا اجملاهدين يف
حزب اهلل املرابطني على الثغور
حلماية واستقرار أمن لبنان من
جنوبه إىل مشاله ومن شرقه إىل
غربه ،وإن شاء اهلل نصلي سويا
يف القدس الشريف يف العام
القادم».

كتورة

واستنكر كتورة «العمل اإلرهابي
اإلجرامي الذي حصل يف مدينة
طرابلس ،حبق عناصر اجليش
اللبناني وقوى األمن الداخلي»،
متمنيا على «كل اللبنانيني
واجليش اللبناني والقوى األمنية
والشعب اللبناني بكل أطيافه،
أن يكونوا يدا واحدة ملواجهة
هذا اإلرهاب الذي يهدد مجيع
اللبنانيني».
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لــبنانيات

بنك بريوت يقيم إفطاراً على شرف اجلسم اإلعالمي

صفري :السيولة والنمو متالزمان
وضروريان الستعادة الثقة

الدكتور سليم صفري

أقام رئيس جملس اإلدارة املدير
العام لبنك بريوت الدكتور
سليم صفري مأدبة إفطار على
شرف اإلعالميني يف فندق «فور
سيزن»  -بريوت ،حضره نقيب
احملررين جوزف القصيفي،
نائب رئيس نقابة الصحافة
جورج صوالج ،مديرة الوكالة
الوطنية لإلعالم لور سليمان،
وشخصيات إعالمية وحشد من
أهل الصحافة واإلعالم.
وألقى صفري كلمة لفت فيها
إىل أن «التواصل ما بني
املصرف والصحافة أكثر من
ضرورة للنهوض مبصلحة وطننا
املشرتكة» ،وقال «يعيش البلد
اليوم زمن حتضري «املوازنة»
ّ
تطلب ستة أشهر ،ومل
الذي
َ
يتبق من السنة سوى ستة أشهر
فقط» ،لكنه اعترب أن «وضعنا
ال يزال قاب ًال لالستيعاب إذا
ّ
توفرت اخلطة املطلوبة».
وإذ طمأن إىل أن «السيولة
موجودة ولريتنا ثابتة ،لكن
ّ
يشكل
غياب النمو االقتصادي
مشكلة كبرية ويضعنا يف
وضع دقيق» ،قال صفري:
الطبقة السياسية اليت ُأجربت
استسهلت
على خفض العجز
َ
ّ
التوجه إىل املصارف ،ومل تأخذ
يف احلسبان أن على املصارف
واجبات كثرية ،منها داخلي
وآخر خارجي .فمن واجب الدولة
يتطور
دعم االقتصاد الذي ال
ّ
إال مع فوائد متدنية ،وال نصل
إىل تلك الفوائد من دون تعزيز
الثقة ،وهذه األخرية ال تتوفر إذا
مل توجد خطة اقتصادية شاملة
حتت إدارة سياسية مرتكزة على
االقتصاد.
ولفت إىل أن «املصارف
املصارف
مثل
اللبنانية،
األخرى ،مطلوب منها أن تسعى
َ
املالءة
إىل حتسني ِن َسب
ِ
والعوائد
السيولة،
ون َسب
َ
ّ
على االستثمار ،وهذه كلها
مرتبطة بالتصنيف الذي يطال
النظام املصريف العاملي ،وهذا
كله متعلق باألرقام وليس
بالنظريات».
أضاف صفري :وعندما ال تعود
املصارف حتقق أرباحًا وتزيد من
نسب العوائد على االستثمار،
سيؤدي
يرتاجع تصنيفها ،ما
ّ
ُحكمًا إىل تراجع التصنيف
االئتماني للبلد ككل ،وكلنا
نعلم ما يعين ذلك.
تتعرض
وقال يف هذا السياق:
ّ
املصارف لتحامل غري ُم َّربر
على دورها ،علمًا أنها العمود
ِ
الف َقري لالقتصاد الوطين.

بالتكامل
وهنا دور الصحافة
ُ
مع القطاع املصريف ،لبناء قوة
ضغط إجيابية على احلكومة من
أجل التفكري بطريقة اجتماعية
واقتصادية األمر الذي خيلق
للقطاعات ُ
املنتجة ليعود
الثقة
َ
ويبنى اقتصاد البلد.
االستثمار ِ
ّ
املصارف
يتهمون
وتابع:
بتحقيق األرباح من دون األخذ
يف االعتبار حجم األموال اخلاصة
ّ
تشكل الركيزة األساسية
اليت
واستمرارية
للمالءة وسالمة
ّ
القطاع بشكل فاعل .وهنا
امسحوا لي أن أوضح ِبالتفصيل
َ
رحبية املصارف وكيفية
مسألة
ّ
احملققة
اإليرادات
توزيع
لتكونوا أنتم والرأي العام كما
املسؤولني،على َب ِّينة من حقيقة
األمر:
حوالي  %62من جممل اإليراداتالرحبية تذهب إىل املودعني.
ِّ
%20مصاريف تشغيلية ُتضافإليها كلفة املخاطر.
 تبقى نسبة ْ ،%18ت َس ِّددمنها الضرائب على الفوائد
واألرباح ،وعلى أساس املوازنة
احلالية يتبقى من هذه النسبة
النصف تقريبًا ،ما يوازي %9
يوزع منها حوالي  %4 - 3أرباحًا
ّ
للمساهمني واليت ختضع لضريبة
توزيع .%10
توجب
 ما يتبقى من الـِ %9ي َّعلى املصارف أن ُتضيفه إىل
االحتياطات النظامية ضمن
األموال اخلاصة لاللتزام باملعايري
الدولية حبسب تعاميم مصرف
لبنان واتفاقية بازل  ،3وهذه
االتفاقية والتنظيمات املصرفية
ملزمون بها وال خيار لدينا سوى
تنفيذها وإال خرجنا من السوق
العاملية.
ولفت إىل أن «االستمرار يف
ضر
استهداف القطاع املصريف ُم ّ
َ
فاملطلوب
باالقتصاد الوطين،
وجوب متكني هذا القطاع
الستقطاب ودائع جديدة لتمويل
الدورة االقتصادية وحاجات
الدولة اللبنانية».
ومتنى على أهل السياسة
َ
مق ّدرات
على
واملشرفني
اجلدي إىل
البلد« ،السعي
ّ
خلق املناخ اإلجيابي يف تأمني
االستقرار وتعزيز الثقة وتنشيط
االقتصاد ،والتوقف عن إرسال
إشارات قلق اىل املستثمرين»،
كما أمل يف أن تكون موازنة
« 2019بداية خلريطة طريق
واضحة ،ال أن تكون موازنة
حسابية تفتقر إىل املضمون
اإلصالحي العلمي وال تؤدي إىل
قدمًا».
دفع االقتصاد ُ

حماضر التحقيق يف ّ
ملف السماسرة القضائيني واألمنيني
رضوان مرتضى

ُتظهر حماضر التحقيق يف ملف السماسرة القضائيني واألمنيني يف
ما بات ُيعرف بـ«فضيحة الفساد القضائي» حجم الفساد الذي
ُي ّ
عشش يف خمافر قوى األمن وأروقة قصور العدل .فساد يعتاش
منه موظفون قضائيون وعناصر أمنيون ،ويراكم من خالله ضباط
وقضاة وسياسيون ثروات.
وكان فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي قد أوقف عددًا من
املشتبه فيهم بدفع رشى لضباط وقضاة وموظفني قضائيني
وعناصر أمنيني .وشاءت الصدف أن املكاملات واحملادثات املكتوبة
مسجلة وحمفوظة على هواتف بعضهم
اليت يجُ ريها بعض هؤالء كانت
ّ
منذ سنوات ،ما كشف عن قضية «السماسرة القضائيني» ،وعن
تورط قضاة وضباط وموظفني قضائيني وأمنيني كانوا يتلقون
ّ
أموا ً
ّ
حبق مطلوب ،إىل
وحتر
ال لقاء ترك موقوف أو وقف حبث
ّ
موافقات على ُرخص حفر آبار وتركيب خيم قرميد ،وقد تصل إىل
التوسط (سابقًا) لدخول الكلية احلربية مقابل مئة ألف دوالر!
ّ
أبرز «السماسرة» املوقوفني هم :جوزيف س .إيلي ب .سامل
ع .وأمحد د .إذ كان هؤالء ميلكون شبكة عالقات واسعة مع ضباط
جمانية ومدفوعة.
وقضاة ،استخدموها أحيانًا ألداء خدمات ّ
«األخبار» حصلت على جزء من حماضر التحقيق اليت ُأجريت مع
جوزيف س .وإيلي ب .وعدد من املوقوفني املرتبطني بهما (هذه
احملاضر ال تضم التحقيقات بشأن شبهات الفساد حبق قضاة.
أعدت يف حماضر على حدة ،وغري
فالتحقيقات املتصلة بالقضاة ّ
ّ
املتهمني
أن عددًا من
فيها
والالفت
سينشر اليوم).
ّ
مشمولة مبا ُ
الرئيسيني مدينون ملصلحة مرابني ،فيما يعمل بعضهم يف املراباة،
عرب استدانة مبالغ مالية من مرابني ثم إقراضها مقابل فائدة أكرب.
ويف هذا السياق ،جاء يف التحقيق أن أبرز املوقوفني جوزيف س.
استحصل على شيك بقيمة  ١٣٥ألف دوالر من وليد ا .الذائع
الصيت يف قضايا النصب واالحتيال ،وأعطاه إىل أحد املرابني،
قبل أن يتبني أن الشيك من دون رصيد .عندها أصبح جوزيف
ّ
وحلل
س .مالحقًا من املرابي ،فيما هو يالحق صاحب الشيك.
املشكلة ،رضخ صاحب الشيك وأعطى جوزيف س .سيارة رباعية
ليعطيها للمرابي حلل املشكلة مؤقتًا .غري ّ
أنه سرعان ما
الدفع ُ
أن السيارة مسروقة من شركة لتأجري السيارات! ُيصبح
تبني ّ
للسخرية أن أحد رتباء مكتب مكافحة
واملثري
عندها.
مالحقني
الثالثة
ُ
ّ
متورط يف أعمال مراباة،
القضية،
متابعة
فة
املكل
الدولية
السرقات
ّ
ذمة جوزيف س 20 .ألف دوالر ،ويتقاضى منه  2000دوالر
وله يف ّ
شهريًا كفوائد.
األبرز يف هذا امللف كان إخفاء خالصة حكم صادرة حبق املوقوف
مهدي م ،املدعى عليه بتهريب أطنان من املخدرات خارج لبنان،
ويشتبه يف أن يكون جوزيف س.
وإخفاء مذكرة توقيف حبق وليد اُ .
قد قام بدور الوسيط بني الرجلني ورتيب التحري ن .ع .الذي قال
أحد املوقوفني إنه تقاضى مبلغًا من املال مقابل إخفاء احلكم ومذكرة
التوقيف .وهو سبق أن أخفى مذكرة توقيف صادرة حبق زوجة
جوزيف س ،.وكان يتقاضى مبالغ مالية لقاء االستفسار عن السجل
اجلرمي (ما ُيعرف بـ«طلب النشرة») لعدد من األشخاص.
الالفت أن التسجيالت اليت ُعثر عليها على هواتف جوزيف س.
ّ
املعلقة (زحلة) الذين أفاد املوقوف
تسببت بتوقيف معظم أفراد خمفر
ّ
أنه كان يدفع هلم بني  100ألف لرية و 300ألف لرية مقابل كل
خدمة خمالفة للقانون يسديها أحدهم له ،من بينها السماح له أثناء
توقيفه باستخدام هاتفه والنوم خارج النظارة ،وعدم قيام الرتيب
املسؤول عن البالغات القضائية يف املخفر بإبالغه رمسيًا بالدعوى
املدعني .كذلك كان يطلب من العاملني
سوي وضعه مع
ّ
ريثما ُي ّ
والتحري حبق أشخاص ُيعطيهم
البحث
بالغات
تعميم
عدم
يف املخفر
ّ
أمساءهم أو الرتيث يف أخذ إشارة من النيابة العامة حبق مدعى
ّ
املرشح السابق لالنتخابات رضا
عليهم .هنا حتضر حادثة إطالق
أن والد رضا
املوقوف
ذكر
إذ
شقيقته.
املصري النار على ابن
ّ
املصري طلب مساعدته لعدم تعميم بالغ حبث وحتر ّ
حبق ابنه حلني
تسوية األمر .كما تبني وجود حمادثة بينه وبني أحد عناصر الشرطة
ّ
ّ
اخلط يف
تتعلق بقضية «مضاهاة خطوط» ،أي مقارنة
القضائية
شيك مصريف جرى التالعب يف قيمته ،حيث كان خيربه العنصر ّ
بأنه
ليظهر النتيجة ملصلحته وطلب منه  15ألف دوالر
بذل املستحيل ُ
(يشتبه يف كونها رشوة).
ُ
كذلك عثر على هاتف املوقوف على حمادثة مع املعاون ح .خ ،.أحد
مرافقي املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية غادة عون ،تدور حول
التوسط للموقوف أالن ش .املتهم برتويج خمدرات .وذكر جوزيف
ّ
أن العنصر األمين أبلغه أن الكلفة املالية ستكون ألفي دوالر حلني
ّ
املوافقة على إخالء السبيل.
السمسار الثاني البارز ،إيلي ب .الذي ميلك معرضًا لتأجري
السيارات ،أبلغ احملققني ّ
أنه يتعاطى الشأن العام من خالل خدمات
خمتلفة يؤديها ألصدقائه ،وأنه حبكم عمله على عالقة جيدة بعدد
سهل
من املسؤولني القضائيني واألمنيني من خمتلف األجهزة ،وقد ّ
له زواجه بابنة أحد النواب السابقني توطيد عالقته بهم وتبادل
الزيارات العائلية .وعن املقابل للخدمات اليت كان يؤديها ،أجاب:
ُ
ً
واحدة من
«أحب أن أخدم من يقصدني كوني أعترب هذا األمر
ملذاتي» .وقد ُعثر يف هاتف إيلي على حمادثة مع رتيب يف
مكتب مكافحة املخدرات املركزي كان يستعري من املعرض سيارات
مدعيًا استخدامها يف مهمات أمنية .ويف
من دون مقابل أحيانًاّ ،

احلديث ،يطلب ايلي ب .مساعدة بعد توقيف أشخاص تربطهم
عالقة بأحد العاملني لديه .وقد أبلغه الرتيب ّ
أنه تواصل مع القائم
بالتحقيق للتوسط إلخالء سبيلهم ،وأن األخري طلب بني 2000
و 3000دوالر.
سئل املوقوف ايلي ب .عن عالقته
احملادثات،
من
وبنتيجة عدد
ُ
بأن األخري كان
فأفاد
الكربى،
املصارف
أحد
يف
املوظف
مبازن أ،
ّ
يستحصل له على سجالت عدلية وإخراجات قيد .كما كان يستدين
أن لألخري
منه مبالغ مالية لتسيري أموره مقابل فائدة شهرية ،كاشفًا ّ
وبينت التحقيقات أن املوقوف وشقيقه
يف ّ
ذمته  100ألف دوالرّ .
خالد كانا ُيغدقان اهلدايا على ضباط وعناصر أمن مقابل تسهيالت
حيصالن عليها .فقد أهدى خالد بندقية صيد لـ«ف ا» يف أمن
الدولة لتجديد بطاقات تسهيل مرور.

املحادثات التي كان يُجريها بعض هؤالء كانت مسجّلة ومحفوظة على
هواتفهم منذ سنوات

وأفاد إيلي يف التحقيق ّ
بأنه كان يطلب اخلدمات ملعارفه ملساعدتهم
أثناء السفر أو كشف أسبقياتهم اجلرمية من دون مقابل .وقد ُعثر
يف هاتفه على حمادثة بينه وبني «أ .ف» ،أحد عناصر جهاز
أمن املطار ،كان إيلي قد أرسل اليه أمساء طالبًا منه االستعالم
تعرف إىل اجلندي يف جهاز أمن
عن أصحابها .وحبسب إيلي ،فإنه ّ
املطار يف حفل زفاف لقريب أحد السياسيني النافذين ،و«قد
وي ّ
نفذ طلباتي ،وبالفعل بدأت
طلب منه السياسي أن يهتم بأموري ُ
أتواصل معه وأطلب منه أمساء أشخاص لالستعالم عنهم لتسهيل
سئل عن السياسي النافذ ،أجاب ّ
بأنه
عبورهم يف املطار» .وعندما ُ
األمني العام لتيار سياسي كبري.
كذلك ُعثر على مضمون حمادثة بني املوقف وشقيقه خالد يف أيلول
 2018يطلب فيها شقيقه منه تأمني رخصة خيمة زجاجية يف اجلميزة.
يومها أجاب إيلي بأن املسؤول األمين ملرجع رئاسي يطلب منه 8
آالف دوالر لقاء تأمني رخصة خيمة و 4آالف دوالر لقاء ترخيص
بئر ارتوازية .وأجاب إيلي عن أسئلة احملققني شارحًا أنه كان يقوم
بزيارة املسؤول األمين املذكور يف مكان عمله «لوجود صداقة
علي أن ُيساعدني يف أي شيء خيص أعمال اآلبار
بيننا ،حيث عرض ّ
والبناء إذا احتجت إىل ذلك» .وذكر ّ
أنه عندما طلب شقيقه منه
توجه إىل املسؤول وطلب منه اخلدمة ،فطلب األخري
هذا املوضوعّ ،
مبلغ مثانية آالف دوالر عن اخليمة وأربعة آالف دوالر عن كل بئر.
يقول إيلي« :فوجئت باملوضوع وأبلغت شقيقي باألمر ،لكنه مل
أن املسؤول األمين طلب
ُيقدم على ذلك ألن املبلغ كبري» .وذكر ّ
منه إرسال الصور وقياسات اخليمة إىل سائقه.
ُ
وضبط مع إيلي لدى توقيفه عدد كبري من رخص السالح ورخص
الزجاج احلاجب للرؤية وتسهيل مرور من املديرية العامة ألمن الدولة
ومديرية املخابرات ورخص سالح صفة خاصة بامسه وبأمساء آخرين.
وأفاد بأنه استحصل عليها عرب شخص ُيدعى ف .ا ،وهو عسكري
يف مكتب املدير العام ألمن الدولة اللواء صليبا .أما بطاقات مديرية
أن مسؤو ً
ال أمنيا تابعًا لرئيس سابق كان ُينجزها
املخابرات ،فذكر ّ
له قبل عام  ،2015أما يف عامي  2016و ،2017فكان املسؤول
األمين ملرجع رئاسي حالي «يساعدني باالستحصال عليها .فيما
تراخيص الزجاج احلاجب فقد كنت أستحصل عليها عرب مستشار»
األمني العام لتيار سياسي كبري.
إضافة إىل جوزيف س .وإيلي ب ،.أوقف أيضًا إيلي ص .وعلي
ب .األول كان يتوىل إرسال حواالت مالية إىل أشخاص بطلب من
جوزيف س .الذي كان أيضًا ُيرسل إليه شيكات مصرفية للتأكد
من قانونيتها وإذا كان باإلمكان صرفها .وقد ُعثر على حمادثة
إن عالقة
بني علي ب .وعقيد كان يعمل يف وزارة الداخلية ،قائ ًال ّ
وحتدث عن طلب بطاقات ترخيص حاجب للرؤية،
صداقة تربطه به.
ّ
زاعمًا أن شقيقه اشرتى للضابط املذكور أونصة ذهب من شتورا،
وتركها على مكتبه أثناء زيارته يف وزارة الداخلية.

تيار املستقبل مجلس منسقية
سيدني يهنئ بالعيد
يسر تيار املستقبل جملس منسقية سيدني ان يتقدم من
مجيع اعضاء املنسقية واالصدقاء واملناصرين يف اسرتاليا
والوطن الغالي لبنان بأمسى آيات التهاني وأزكى عبارات
األماني والتربيكات حبلول عيد الفطر املبارك.
سائلني اهلل تعاىل ان يعطينا خري ما يعطي السائلني،
وجيمع لنا صالح الدنيا والدين ،ويغفر لنا ولوالدينا وجلميع
املسلمني ،وجيعل لنا من كل هم فرجًا ،ومن كل ضيق
خمرجًا برمحتك يا أرحم الرامحني.
وأن يعيد هذه املناسبة علينا وعليكم باخلري واليمن
والربكات وعلى اسرتاليا ولبنان واألمة اإلسالمية مبزيد من
التقدم واإلزدهار واألمن والسالم واألستقرار .
تقبل اهلل منا ومنكم الصيام والقيام وصاحل األعمال ،عيد
فطر سعيد ،وكل عام وانتم خبري.

فيصل قاسم
الشؤون االعالمية
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موريسون :وصوهلا مل يلن مفاجئا للحكومة ..و«الدفاع» على «علم باألمر» قتلى يف إطالق نار داخل فندق
سفن حربية صينية تثري الصدمة بدخوهلا ميناء سيدني
ص����دم اس�ت�رال���ي���ون كانوا
حي��اول��ون االس��ت��م��ت��اع بصباح
ش��ت��وي مشمس ب��رؤي��ة ثالث
سفن حربية صينية تدخل ميناء
سيدني االثنني ،ما دفع رئيس
ال����وزراء إىل طمأنة السكان
املذعورين.
ويف ّ
ظل القلق املتزايد حيال
ال��ن��ف��وذ ال��ص��ي�ني املتنامي
واس���ت���ع���راض ب��ك�ين لقوتها
ّ
شكل ظهور جمموعة
العسكرية،
س��ف��ن حت��م��ل ال��ع��ل��م الصيين
وتضم حنو  700حبار ،مفاجأة.
وحصل ذلك أيضًا فيما رئيس
الوزراء سكوت موريسون خارج
ال��ب�لاد يقوم ب��زي��ارة إىل جزر
سليمان ،الالعب األساسي يف
منطقة جنوب احمليط اهلادئ
ال�ت�ي ت��أم��ل ال��ص�ين إقناعها
بالتخلي عن اعرتافها بتايوان.
وق��ال موريسون للصحافيني
يف هونيارا عاصمة جزر سليمان
عند سؤاله عن السفن الصينية
«رمبا كان األمر مفاجئًا لآلخرين
لكنه قطعًا مل يكن مفاجأة
للحكومة» ،مضيفًا «حنن نعلم
بذلك منذ مدة».
وأك���د م��وري��س��ون أن وصول
السفن الصينية إىل ميناء
س��ي��دن��ي ي���أت���ي يف سياق
«تبادل للزيارات ،فقد زارت
سفن حبرية أسرتالية الصني
يف وقت سابق» ،موضحًا ان
السفن الصينية كانت بطريق
عودتها «م��ن عملية ملكافحة
تهريب امل��خ��درات يف الشرق
األوسط».
ام��ا ق��وات ال��دف��اع االسرتالية
فقالت انها تلقت الطلب منذ
نيسان املاضي والتخطيط بدأ
بعد ذلك بقليل.
وال��س��ف��ن ال��ص��ي��ن��ي��ة الثالث
ه��ي سفينة «ك��ول��ون شان»
الربمائية ،وسفينة التموين
«ل��ووم��ا الي���ك» ،والفرقاطة
احلديثة «جوشانغ» اليت يعتقد
أن��ه��ا م���زودة ب��ق��ذائ��ف أرض-
ج��و ون��ظ��ام ص��اروخ��ي مضاد
للغواصات.
ويثري موعد زيارة هذه السفن
التساؤالت ،فهو يتزامن مع
زيارة موريسون جلزر سليمان
وعشية الذكرى الثالثني للقمع
العنيف لتظاهرات ميدان تيان
امنني يف الصني.
ويف  4حزيران/يونيو ،1989
قام النظام يف الصني بإطالق
ال��ن��ار على امل��ئ��ات واعتقال
اآلالف ،بعدما طالب متظاهرون
حد
بإصالحات سياسية ووضع ّ
لدولة الفساد.
كذلك ،يأتي وص��ول السفن
بعد أي��ام من الكشف عن أن
سفينة حربية صينية اعرتضت
زورقًا اسرتاليًا يف حبر الصني
ُ
واس��ت��ه��دف طيارو
اجل��ن��وب��ي
مروحيات اس�ترال��ي��ون بأشعة
الليزر.
وق��ال م��وري��س��ون «أعتقد أن
التفكري بالتوقيت ميكن اعتباره
نوعًا من التحليل املبالغ فيه».
وم��ن��ذ وص��ول��ه إىل السلطة،
عزز الرئيس الصيين شي جني

الشرطة يف مكان الحادث
أعلنت الشرطة األسرتالية،
مقتل م��ا ال ي��ق��ل ع��ن أربعة
أشخاص وإص��اب��ة آخ��ري��ن ،يف
إط�ل�اق ن��ار يف ف��ن��دق مبدينة
داروين األسرتالية.
وأف������ادت ش��رط��ة املقاطعة
الشمالية أنه مت توقيف شخص
ون��ق��ل��ه إىل م��رك��ز احتجاز.
وذكرت الشرطة أنها ال تعتقد
أن احل��ادث مرتبط باإلرهاب.
وأض��اف��ت أن اجل��رمي��ة توزعت
على عدة أماكن.
ووصف رئيس الوزراء سكوت
موريسون ،الذي يقوم بزيارة
ل��ل��ن��دن ،احل���ادث ب��أن��ه «عمل
ف��ظ��ي��ع» .وق���ال لصحفيني:
«ه��ذا جمتمع متقارب للغاية،
وأعرف أنهم سينصدمون بهذه
احلوادث» ،وجدد التأكيد على
أن احل����ادث «ل��ي��س مرتبطًا
باإلرهاب».

السفينة قبالة سيدني تاور

ووفقًا حملطة «إيه.بي.سي»
األسرتالية فإن املشتبه به رجل
أبيض يبلغ  45ع��ام �ًا ،وكان
م��س��ج��ون�ًا ومت إط�ل�اق سراحه
أخريًا.
وق��ال شهود لوسائل إعالم
حملية ،إن املشتبه به دخل إىل
فندق «باملز موتيل» يف مدينة
داروين ببندقية ،وأطلق النار
باجتاه العديد من األبواب.
ومتكن املشتبه به من الفرار
من املكان ،وظل طليقًا لنحو
س��اع��ة يف امل��دي��ن��ة ،إىل أن
متكنت الشرطة من توقيفه أمام
كامريات الصحفيني.
ولفتت «إي��ه.ب��ي.س��ي» إىل
وق��وع حادثتني أخريني ،لقي
شخص يف أحدهما حتفه جراء
إطالق النار عليه يف الرأس ،إال
أنه مل يتم التأكد مما إذا كانت
احلوادث على صلة ببعضها.

اشتعال النريان يف صدر مريض أثناء عملية جراحية!

جنديان صينيان على متن السفينة قبالة سيدني تاور

موريسون :االمر لم يكن مفادئا للحكومة
بينغ بشكل كبري من قوة جيش
التحرير الشعيب وحبريته ،يف
حماولة لفرض النفوذ الصيين
يف احمليط اهلادئ ويف مناطق
أبعد من ذلك.
وكتب مدير كلية األمن القومي
يف اجلامعة االسرتالية الوطنية
روري ميدكالف على تويرت
«زي�����ارات ال��س��ف��ن الصينية
ألسرتاليا كانت يف املاضي
وبشكل منطي زيارات منفردة،
ول��ي��س جم��م��وع��ة ع��م��ل تضم

سفينة هجومية برمائية و700
عنصر».
وأضاف «سيدني ليست حمطة
ت��وق��ف مالئمة هل��م بطريقهم
إىل ال��وط��ن م��ن خليج عدن،
فما القصة ه��ن��ا؟» ،موضحًا
«يبدو أنه عبارة عن استعراض
خطري للقوة يف جنوب احمليط
اهلادئ».
وتعاملت كانبريا حبذر مع سعي
الصني تطوير أس��ط��ول قادر
على العمل يف املياه العميقة،

وحاولت مكافحة وج��ود بكني
املتنامي يف حميطها وحديقتها
اخللفية يف احمليط اهلادئ.
وخالل زيارته إىل جزر سليمان،
أعلن السيد سكوت موريسون
عن منح اسرتاليا  250مليون
دوالر اس�ترال��ي ( 173مليون
دوالر أم�ي�رك���ي) كمساعدة
ل��ل��ج��زي��رة ،تسمح ألسرتاليا
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ن��ف��وذه��ا يف
ه���ذا األرخ��ب��ي��ل ذي األهمية
االسرتاتيجية.

كشف جراحون أسرتاليون عن
ان��دالع ن�يران حارقة يف صدر
مريض أث��ن��اء خضوعه جلراحة
قلبية خطرية.
ومتكن األطباء من إمخاد احلريق
على الفور ومواصلة العملية،
ليخرج املريض سليما معافى
من احلادث.
وكشف مسعفون يف مستشفى
أوسنت يف ملبورن ،أسرتاليا،
كيف اشتعلت النريان يف صدر
املريض البالغ من العمر 60
عاما.
وع��ان��ى امل��ري��ض م��ن مرض
ال��رئ��ة يف امل��اض��ي ،وتورمت
رئته اليمنى وعلقت يف قفصه
الصدري ،الذي قام اجلراحون
بكسره للوصول إىل القلب.
وعندما ثقبوا الرئة (عن طريق
اخل��ط��أ) ،ب��دأ اهل��واء بالتسرب
بسرعة منها.
وللحفاظ على تنفسه ،زاد
الفريق م��ن كمية األكسجني
ال�ت�ي جي���ري ضخها ع�بر قناع
وجه املريض ،ولكن سرعان ما
لوحظت رائحة املخدر املتسرب
من صدره إىل الغرفة.
وعلى الرغم من أن األكسجني

غ�ير قابل لالشتعال ،إال أنه
ي��س��اع��د يف ح����رق األش���ي���اء
األخ���رى .حيث التقطت أداة
الكي (املستخدمة إلغالق اجلروح
عن طريق كي اللحم) شرارة
احلريق ،فاندلعت النريان فورا
يف صدر املريض.
ومت��ك��ن اجل���راح���ون م��ن إمخاد
احلريق على الفور دون إصابة
الرجل ،وأكملوا العملية دون
أي عوائق تذكر.
وقالت الدكتورة ،روث شايلور،
ال�تي كشفت عن احل��ادث��ة يف
مؤمتر االجتماع السنوي للجمعية
األوروب��ي��ة للتخدير يف فيينا،
إنه من املهم فهم كيف ميكن
لألكسجني يف غرف العمليات
أن يشعل احلرائق .وال يوجد
س��وى ع��دد قليل من احلاالت
املوثقة حلرائق جتويف الصدر.
وأض��اف��ت شايلور« :تسلط
هذه احلالة الضوء على احلاجة
السرتاتيجيات
امل��س��ت��م��رة
ال���ت���دري���ب وال����وق����اي����ة من
احلرائق ،والتدخل السريع ملنع
اإلص��اب��ة يف البيئات الغنية
باألكسجني».
املصدرRT :
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مـقاالت وتـحقيقات

خفض سعر الفائدة الرمسي  0،25يف املئة
االنتخابات الفيدرالية األخرية واجلالية
املركزي يتحدث عن توقع ختفيض آخر
اللبنانية :ماذا بعد؟

حبلول نهاية العام

خ��ف��ض ال��ب��ن��ك امل��رك��زي سعر
الفائدة وذلك ألول مرة منذ آب
.2016
واش��ار رئيس البنك املركزي
اىل توقع املزيد من التخفيضات
حبلول نهاية العام  ،حيث اعرتف
وزير اخلزانة جوش فرايدنبريغ
بأن االقتصاد األسرتالي يواجه
«حتديات».
فقد خفض حاكم البنك املركزي
الفيدرالي فيليب لوي السعر
النقدي الرمسي ي��وم الثالثاء
متدن
امل��اض��ي إىل م��س��ت��وى
ٍ
تارخيي جديد بلغ  1.25يف املئة،
كاشفا عن إنه سيتم ختفيضه
أكثر للمساعدة يف حتفيز منو
العمالة وأهداف التضخم.
وردا على س��ؤال ح��ول ما اذا
كان سجري ختفيض اخر على
س��ع��ر ال��ف��ائ��دة أك��ث��ر ق���ال أن
قرارا
جملس اإلدارة مل يتخذ
ً
بعد ،لكن م��ن املعقول توقع
اخنفاض معدل النقد.
واض���اف ي��ق��ول ان��ه مت إعداد
أح��دث جمموعة م��ن التوقعات
لدينا على اف�تراض أن السعر
النقدي سيتبع امل��س��ار الذي
ينطوي عليه تسعري السوق،
حيث ان معدل النقد قد يكون
حوالي  1يف املئة حبلول نهاية
العام.
وت���اب���ع ال��س��ي��د ل����وي يقول
«بالطبع ،هناك جمموعة من
السيناريوهات األخرى احملتملة
ال�تي يعتمد الكثري منها على
كيفية تطور األدلة ،ال سيما يف
سوق العمل».
وعلى الرغم من احتمالية أن
يتوقع األسرتاليون أن يرتاجع
سعر الفائدة اىل ادن��ى معدل
له يف تاريخ اسرتاليا ،يقول
ال��دك��ت��ور ل��وي إن ذل��ك ليس
رد فعل على «تدهور نظرتنا
االقتصادية».
وق��ال رئيس البنك املركزي
األس�ترال��ي «م��ن املمكن أن
تكون إعدادات السياسة احلالية
كافية فنحن حباجة فقط إىل
التحلي بالصرب.
ً
أيضا أن
«ولكن من املمكن
تؤدي إعدادات السياسة احلالية
إىل جعلنا مقصرين.
«ب��ال��ن��ظ��ر إىل ه���ذا  ،تظل
إمكانية خفض أسعار الفائدة
مطروحة».
وفور اعالن التخفيض الرمسي
لسعر ال��ف��ائ��دة أع��ل��ن ك��ل من
الناشيونال بنك والكومنولث
بنك بعد ظهر يوم الثالثاء أنهما
ً
ختفيضا
سوف ميرران لزبائنهما
بنسبة  0.25يف املئة.
لكن منافسيهما كل من بنك
اي ان زد وويستباك قاال إنهما
سيمرران بعض التخفيضات،
حيث قام االول بتخفيض سعر
الفائدة على القروض حبدود
 0،18يف املئة بينهما خفضها
الثاني بنسبة  0.20يف املئة.
وقد أدان وزي��ر اخلزانة جوش
فريدنربغ هذا القرار على الفور،
متذرعا بالنتائج املقيتة لكينيث
ً
هاين املفوض يف املفوضية

جوش فرايدنبريغ

فرنك لوي
امللكية املصرفية.
وق���ال للصحفيني ب��ع��د فرتة
وجيزة من اإلع�لان عن اخلطوة
«مسعنا م��ن امل��ف��وض هاين
قبل أشهر فقط أن البنوك تضع
األرباح قبل الناس».
واضاف يقول ان «مثل هذه
اإلج�������راءات ال مت��ن��ح الشعب
األسرتالي أي ارتياح بأن البنوك
غريت سلوكها».
ً
ومتحدثا عرب  ABCصباح االربعاء
امل��اض��ي ن��اش��د وزي���ر اخلزانة
ع��م�لاء  ANZو Westpac
بأقدامهم»
«ال��ت��ص��وي��ت
وال��ت��س��وق بسعر أف��ض��ل لدى
مقرضني اخرين.
وقال «بامكان العمالء البحث
عن الصفقة األفضل».
واستشهد السيد فريدنبريغ
بالنمو ال��ق��وي يف التوظيف
لدحض ادعاء ان احلاجة تدعو
إىل خ��ف��ض ه���و االدن�����ى يف
التاريخ بسبب خطورة الوضع
االقتصادي.
لكن وزي��ر اخلزانة اع�ترف بأن
«ه��ن��اك بعض التحديات»
املتعلقة بالتضخم الضعيف
وسوق العقارات املتعثر.
وق��ال السيد فريدنربيغ يوم
االربعاء املاضي لربنامج توداي
الصباحي ال��ذي تعرضه القناة
التلفزيونية التاسعة «حنن
نواجه حتديات اقتصادية على

الصعيدين احمللي والدولي،
ال س��ي��م��ا ب��س��ب��ب التوترات
التجارية بني الصني والواليات
املتحدة».
ام��ا وزي���ر اخل��زان��ة للظل جيم
ت��ش��امل��رز ف��ق��ال إن اختيار
 Westpacو  ANZعدم
املوافقة على مترير ختفيض سعر
الفائدة الرمسي للزبائن بالنسبة
ال�ت�ي اق��ره��ا ال��ب��ن��ك املركزي
األسرتالي كان «خمج ًال» حيث
تتصارع ال��ب�لاد م��ع االقتصاد
املتباطئ.
وق���ال حملطة «إي���ه ب��ي سي
نيوز» صباح االربعاء املاضي:
«ال ميكننا حتمل ان نرى بعض
البنوك حتتفظ لنفسها ببعض
ختفيضات سعر الفائدة».
وردد السيد تشاملرز تعليقات
فريدنبريغ بتذكري العمالء بأنه
ميكنهم أن يعربوا عن استيائهم
م���ن خ�ل�ال حت��وي��ل قروضهم
العقارية إىل مقرض منافس.
وقال «جيب عليهم أن يقوموا
بعملية تسوق ملعرفة ما إذا كان
ميكنهم احل��ص��ول على صفقة
أفضل يف مكان آخر».
ً
ضعيفا يف
منوا
وتتوقع السوق ً
إمجالي الناتج احمللي بنسبة 0.4
يف املئة يف ربع السنة املالية
و  1.8يف املئة للسنة املالية
املنتهية يف حزيران اجلاري..

طنوس فرنسيس

تطرح االنتخابات الفدرالية األخرية عدة تساؤالت
ح��ول األسباب ال�تي أدت اىل انتصار التحالف
وخسارة حزب العمال ،ومن ضمن هذه التساؤالت
ال ينبغي إغفال اخليارات السياسية اليت اختذها
املهاجرون ال سيما الذين ينتمون منهم اىل
اجليل االول والثاني .ما يهمنا يف هذا املقال
هو الرتكيز على اجلالية اللبنانية وقراءة املشهد
السياسي الذي رمسته لنفسها مع اقرتاب موعد
االنتخابات الفدرالية يف شهر أيار املاضي.
باإلمجال يتسم املشهد السياسي للجالية يف
اسرتاليا بانه حمكوم جبملة عوامل منها يعود اىل
املوروث الثقايف السياسي الذي استقدمته من
بلدها االم لبنان وال ي��زال يتجدد مع استمرار
العالقة مع لبنان رغ��م التواتر ال��ذي يشوبها،
ومنها ما هو وليد الظروف اجلديدة اليت يعيشها
اب��ن��اء اجلالية يف اجملتمع األس�ترال��ي ،ويغذي
اإلعالم احمللي بنسختيه العربية واألسرتالية هذين
العاملني .وعلى الرغم من الدور املهم لإلعالم
األسرتالي يف رسم اخليارات السياسية ال سيما
يف أوساط اجليل الثاني من ابناء اجلالية اللبنانية،
ّ
يسلط الضؤ بعض الشيء
فإن احلديث هنا سوف
على اإلعالم العربي املسموع واملقروء. .
ولكن يف البداية ،دعونا نلقي الضؤ على توزع
اخليارات السياسية يف أوس��اط اجلالية وتبيان
خلفيات تلك اخليارات وحدودها.
ان العديد من ابناء اجلالية حي��ددون مواقفهم
السياسية من احلزبني الرئيسني يف اسرتاليا،
أي ح��زب العمال والتحالف بني حزبي األحرار
والوطنيني ،متأثرين بالثقافة السياسية اليت
ورثوها من لبنان واليت تقوم على ثنائية مركبة
بني اليمني املسيحي واليسار املسلم وسحب
تلك الثنائية على املشهد السياسي األسرتالي
وعليه اعتبار حزب العمال امتدادا لليسار املسلم
والتحالف امتدادا لليمني املسيحي .نعتقد ان هذا
االعتقاد ال يزال يتحكم بعقول العديد من ابناء
اجلالية (يف أوساط اجليل االول اساسا واجليل
الثاني اىل درجة أقل) وجند على هذا األساس
ان أغلبية ابناء الطوائف املسيحية ،والغالبية من
الطائفة املارونية ،يصوتون لصاحل التحالف،
وباملقابل يدلي أغلبية املسلمني اللبنانيني،
ومعظمهم من الطائفة السنية ،بأصواتهم لصاحل
حزب العمال .ويلعب على هذا الصعيد اإلعالم
املقروء واملسموع ( تو أم إي وص��وت الغد)
دورا أساسيًا يف تغذية هذه الثقافة على الرغم
من تعارضها مع مصاحل العديد من ابناء اجلالية
الذين خيضعون الحكام هذا االعتقاد املوروث.
وجند ان صعود املوجة العنصرية ضد اإلسالم
واملسلمني (وهذا االمر خيتلف جذريا عن ضرورة
حماربة اإلره��اب واإلرهابيني املتذرعني بالدين
والسعي اجلدي ملعاجلة األسباب الفعلية واملعقدة
لإلرهاب) يف العقود األخرية قد ساعد على جتديد
هذا االعتقاد بالثنائية املشار اليها أع�لاه مع
تغليب التناقض مع اإلسالم واملسلمني بسبب
ضمور الرؤية اليسارية عامليا وانكفاء قواها
السياسية عن املسرح السياسي العاملي.
أما فيما خيص اخنراط اجلالية يف اجملتمع االسرتالي
وتأثري ذل��ك على خ��ي��ارات ابنائها السياسية،
فهنا تضيق دائرة الكالم لتطال حتديدا الفئات
املنخرطة يف احلياة السياسية األسرتالية مبا
يتعدى التصويت ويطال األمناط املتنوعة للعمل
السياسي احلزبي لبعض أفراد اجلالية داخل حزبي
العمال واألحرار .وتتجلى هذه األمناط يف العمل
السياسي السائد باألمور التالية:
 -1حتكم املصاحل الشخصية الضيقة (وهي مصاحل
مالية ووجاهية اساسا) عند األغلبية الساحقة
لألفراد املنخرطني أكان يف حزب العمال أو حزب
األحرار أو بصفتهم مستقلني يف دائرة النشاط
السياسي البلدي.
 -2غياب العمل املشرتك بني املنخرطني يف
صفوف حزب العمال وح��زب األح��رار ،حتى يف
إطار العمل املفرتض ان يكون حمكوما مبصاحلهم
املوحدة كفئات اجتماعية حمددة (اصحاب مصاحل
اقتصادية متشابهة)

 -3هذه الصفات للعمل السياسي لبعض ابناء
اجلالية وال��س��ائ��دة يف صفوف حزبي العمال
واألح���رار ليس مبقدورها االرت��ق��اء اىل مستوى
التعبري السياسي عن مصلحة أغلبية ابناء اجلالية
(أي املصلحة العامة لألسرتاليني اللبنانيني) يف
جم��االت عدة منها ما خيص اجلالية (واجلاليات
االخ��رى يف معظم األح��ي��ان) ومنها ما يتقاطع
واملصلحة العامة للشعب االس�ترال��ي .فمثال ال
جند احدا على املستوى الفدرالي يتبنى أو يدعو
حزبه ان يتبنى سياسة هجرة اكثر إنسانية دون
التفريط باملصاحل العامة للشعب االسرتالي أو
ان يعمل على تكريس مبدأ التعددية الثقافية
يف التوجهات السياسية العامة للحزب املعين.
وماذا عن السياسة اخلارجية والعالقات التجارية
بني لبنان وأسرتاليا اخل (هنا ال بد من التنويه
بالدور الشجاع واالستثنائي الذي يلعبه شوكت
مسلماني ،عضو اجمللس التشريعي يف والية
نيو س��اوث ويلز) .ان سقف املواقف العائدة
اىل أغلبية املنخرطني يف األحزاب األسرتالية ال
يزال متدنيا جدا عن املستوى اجلماعي املطلوب
وهو دائما حمكوم باملصاحل الفردية جلهة املصلحة
املادية الفردية والوجاهة الشخصية ال غري .
 -4دوراإلعالم اململوك من األسرتاليني اللبنانيني
الذي يتبنى بالصوت والكلمة الثنائية السياسية
املشار اليها أع�لاه ومستلزماتها .هذا االعالم
ال ختطر على باله ،ال من بعيد وال من قريب،
املساهمة يف بلورة (ال بل أقله فتح النقاش حول
بلورة) املواقف السياسية العامة واليت ينبغي
ان جتسد تطلعات ومصاحل أغلبية اللبنانيني
األسرتاليني يف اسرتاليا.
 -5بعض السياسيني املنخرطني إما يف حزب
العمال أو حزب األحرار مندجمون بالكامل يف خط
وتوجهات احلزب الذي ينتمون إليه وبالتالي فهم
ال ميتون بأي صلة ملا يسمى باملصاحل املميزة
للجالية اللبنانية اال بشكلها الفولكلوري .بكلمة
وج��ي��زة إنهم متماهون بسياسة احل��زب الذي
يعملون يف صفوفه وال يلتفتون اىل املسائل
اليت ختص أبناء جاليتهم.
 -6أضف اىل ذلك العوامل السياسية االخرى اليت
أبعدت حزب العمال عن بعض قواعده األساسية
وبالتالي عن اجلاليات ومنها اجلالية اللبنانية.
وهنا جيب على حزب العمال ان يعيد االعتبار
للسياسات اليت تدافع عن العدالة االجتماعية
وان يتبنى اكثر فأكثر املواقف اليت ختدم مصاحل
الفئات املتدنية من الطبقة الوسطى وطبقة
العمال واملأجورين وذلك بدال من الرتكيز على
التعاطي مع اجلالية من باب فئة الوجهاء أو من
خالل املؤسسات الدينية.
وإذا كانت هذه هي اخلطوط العريضة للمشهد
السياسي يف أوساط اجلالية اللبنانية واملتحدرين
من أص��ول لبنانية يصبح السؤال املركزي هو
التالي :ما العمل؟ ببساطة ال تتعارض مع العمق
يف التحليل ،نسارع اىل القول ان املطلوب هو
التدخل يف هذا املشهد والعمل على إعادة ترسيم
حدوده مبا يفسح باجملال أمام اجلالية إلمكانية صوغ
موقف سياسي يهدف إىل التعبري عن مصاحلها
العامة مبا يتالءم مع تقديم احللول واخليارات
السياسية الكفيلة خبدمة تلك املصاحل وبالتناغم
مع املصاحل العامة ألغلبية الشعب االسرتالي.
والفئة اليت متلك إمكانية صوغ هذه املواقف
وميكن هلا ان تنحاز خلدمة املصاحل العامة البناء
اجلالية هي فئة املثقفني املتنورين أو العضويني
باملعنى الغرامشي للكلمة (وفق غرامشي ،املثقف
العضوي هو اإلن��س��ان ال��ذي يستخدم ثقافته
للدفاع عن املظلومني واملستغلني -بفتح الغني-
ودفاعه هذا يدفع بعجلة التطور االجتماعي إىل
األمام حبيث يصبح اجملتمع أقل ظلما وأكثر عدال).
يف املقابل ،ان املثقفني الذين يتحركون علنا
على الساحة السياسية ويسيطرون عليها هم يف
أغلبيتهم الساحقة منتجون لثنائية اليسار املسلم
مقابل اليمني املسيحي وبالتالي فهم من العوامل
املعيقة لتشكل وص��وغ املواقف املشار اليها
أعاله.
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مـقاالت وتـحقيقات

الصراع على تكنولوجيا املستقبل :كابوس «هواوي» يؤرّق واشنطن
بتول سليمان
صعد دونالد ترامب حربه ضد «هواويُ ،مدرجًا
ّ
إياها على القائمة السوداء للمصدرين ،ومانعًا
بيع منتجاتها التقنية للواليات املتحدة .أسباب
التجسس
القرار «الرتاميب» عديدة؛ منها تهم
ّ
ملصلحة احلكومة الصينية ،لكن أهمها التنافس
املتحول إىل صراع بني «هواوي» و»أبل»
والسيطرة على املستقبل تكنولوجيًا وتسويقيًا.
لكن يبدو ان واشنطن تدخل حربًا خاسرة أمام
العمالق التكنولوجي الصيين ،وال سيما أن بكني
متعددة.
متتلك أوارق قوة
ّ
بعد أشهٍر من احلرب األمريكية الباردة على شركة
قرر الرئيس األمريكي دونالد
«هواوي» الصينيةّ ،
ترامب ،أخريًا« ،اللعب على املكشوف» ،وقام
بإدراج «هواوي» الصينية و 70فرعًا تابعًا هلا
ضمن «قائمة واشنطن السوداء للمصدرين» ،كما
منعها من بيع منتجاتها التقنية للواليات املتحدة.
ومبا أن «هواوي» لن تكون قادرة على شراء بعض
املعدات اإللكرتونية من الشركات األمريكية من
دون احلصول على موافقة حكومية ،فقد أتى الرد
سريعًا من الشركة ،اليت قال املتحدث بامسها إن
«منعنا من القيام باألعمال التجارية يف الواليات
َ
املتحدة لن جيعل أمريكا أكثر أمنًا أو قوة ،وسوف
يؤدي فقط إىل إجبارها على اللجوء إىل بدائل
أخرى أقل تطورًا وأكثر كلفة» .وقد جاء ذلك يف
حني أكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية،
لو كانغ ،أن بكني «سوف تتخذ إجراءات ضد
اإلعالن األمريكي».
تعود أسباب القرار األمريكي إىل عدة عوامل،
منها اتهام الشركة بالتجسس ملصلحة احلكومة
املتحول اىل
الصينية ،إال أن أهمها التنافس
ّ
صراع بني «هواوي» و»آبل» األمريكية على
السيطرة على املستقبل تكنولوجيًا وتسويقيًا.
مما هو ظاهر .مث ًال ،إذا ّ
تلقى
األمر أكثر تعقيدًا ّ
مواطن يف عامل «اجلنوب» اتصا ً
ال على هاتفه
اخللوي ،أو أجرى اتصا ً
ال عرب تطبيقات التواصل،
فاألكيد أن أحد اجلهازين ينتمي إىل إصدارات
«هواوي» الصينية .وهذه ليست صدفة أبدًا،
فمبيعات الشركة انتشرت يف  170بلدًا يف وقت
قياسي ،وبلغ النمو ( %41عام  )2018وفق
أرقام شركة األحباث الدولية «أي دي سي».
يف املقابل ،هبطت مبيعات شركة «آبل» إىل
املرتبة الثالثة بعد «سامسونغ» الكورية اجلنوبية
و»هواوي» .ولعل نقطة التحول يف «هزمية»
الواليات املتحدة يف هذا اجملالّ ،
جتليها نظرية
«أبو التسويق احلديث» األمريكي فيليب كوتلر،
القائمة ليس فقط على ضرورة مراعاة ظروف
املستهلك والتعاطف معه ،بل أخذ رأيه يف تسعري
املنتجات اجلديدة مبا يناسبه .وهذا ما فعلته
«هواوي» :جهاز «أندرويد» متوافر بثمن رخيص
وجودة عالية وشكل مجيل.

هبطت مبيعات «آبل» إىل املرتبة الثالثة
بعد «سامسونغ» و»هواوي»

يتقبل الرأمساليون الغربيون منطق «املستهلك
مل
ّ
ّ
فتلقفه التسويقيون الصينون ليصبح
الشريك»،
هذا الطرح تلقائيًا عند الشركات العمالقة،
وسط املنافسة الضروس اليت تهدف إىل جعل
ّ
مفض ًال منتجًا على آخر.
املشرتي استهالكيًا أكثر،
وهنا ،كان ال بد للواليات املتحدة ،كمؤسسات
حكومية ،أن تتدخل بقوة حلماية البضائع األمريكية
أو ً
ال ،وللضغط املباشر أو عرب احللفاء على ذلك
بناء عليه،
املنافس الصيين ،فكانت األزمة.
ً
اختذت املواجهة أشكا ً
جتسسية واقتصادية
ال أمنية ّ
جتارية ،لكن يف العمق هي أحد مؤشرات الصراع
على مستقبل الكوكب بني واشنطن وبكني ،وال
سيما مع الدخول يف سباق متسارع حنو تطوير
شبكات اجليل اخلامس ( )5Gمن شبكات االتصال
اخللوي الفائق السرعة .وهذا ما يثري املخاوف من
احتمال أن تسمح أنظمة «هواوي» للصني جبمع
كميات هائلة من البيانات السرية واملعلومات
السياسية ،أو تعطيل البنى التحتية يف حال
اندالع صراع دولي .لذلك ،أتى قرار ترامب
بوضع «هواوي» يف القائمة السوداء ،ليعرقل

انتشرت مبيعات هواوي يف  170بلداً بوقت قياسي وبلغ النمو ( %41عام ( )2018أ ف ب )
نشاط العمالق التكنولوجي الصيين ،ال سيما يف
فرتة استعداده القتناص أكرب فرصة جتارية،
واملتمثلة يف نشر تكنولوجيا شبكات اتصاالت
اجليل اخلامس اليت تبلغ قيمتها عشرات املليارات
من الدوالرات ،وفق صحيفة «ذي تلغراف»
الربيطانية ،اليت تشري إىل أن «من شأن القرار
األمريكي أن يؤدي إىل خلق تعقيدات خطرية
وصعوبات يف اإلدارة اليومية ألعمال هواوي»،
اليت حققت مبيعات فاقت مئة مليار دوالر ،خالل
العام املاضي.

قطف الوردة الصينية

إذا كان يف يدك جهاز «هواوي» ،فيعين بالصينية
أنك حتمل وردة ،هذا شعار الشركة املتعددة
اجلنسيات ،منذ تأسيسها عام  1987يف الريف
الصيين ،ويديرها الضابط السابق يف الوحدة
اهلندسية جليش التحرير الصيين ،رن زتشنغفي.
وهذا ما جعل األنظار تتجه إىل الشركة على أنها
تتبع للحكومة الصينية مباشرة.
ووسط حماولة قطف «الوردة» الصينية ،نشبت
األزمة بني الصني والواليات املتحدة يف أوائل
كانون األول  /ديسمرب املاضي ،عندما ُألقي
القبض على املديرة املالية للشركة منغ وانزو
بناء على طلب من الواليات املتحدة
يف كندا،
ً
بتهمة انتهاك العقوبات املفروضة على إيران.
وأصدرت وزارة العدل األمريكية قائمة من 23
تهمة رمسية ضد «هواوي» ،مشلت تهمًا بالتحايل
وسرقة أسرار تكنولوجية من الشركات األمريكية.
ُتعد منغ وانزو وجهًا مهمًا لـ»هواوي» ،وهي ابنة
مؤسس الشركة .لذلك ،وضعت عملية االعتقال
الصني أمام خيار واحد ،وهو خوض املعركة.
وعليه ،اختذت بكني إجراءات غري اعتيادية،
وانتهجت «دبلوماسية الرهائن» ،حيث اعتقلت
مواطنني كنديني بتهمة تهديد األمن القومي ،يف
حماولة إلجناز نوع من تبادل السجناء مع كندا .يف
النهايةُ ،أفرج عن املديرة الصينية بكفالة ،لكن
حتولت إىل
مسألة االعتقال أكدت أن «هواوي» ّ
رأس حربة يف املواجهة املتعددة األشكال بني
الواليات املتحدة والصني ،خصوصًا أن قضية
هذه الشركة خلقت نزاعًا قانونيًا يتعلق بامللكية
الفكرية أو ً
ليتحول إىل أزمة جتارية وسياسية،
ال،
ّ
ومنه إىل تطبيق لشعارات دونالد ترامب االنتخابية
ضد الصني.
وقد بدأت هذه األزمة تأخذ شكلها احلالي،
منذ بداية العام املاضي ،عندما ضغطت إدارة
ترامب على بكني للرتاجع عن اسرتاتيجية «صنع

يف الصني  ،»2025عرب إقرار الكونغرس قانونًا
ملراجعة خماطر االستثمار األجنيب .حينها ،برز
حولت االنطباعات التقليدية
اسم «هواوي» اليت ّ
ّ
املتعلقة بالصناعات الصينية ،خصوصًا تلك
املرتبطة باجلودة املتدنية والسعر الرخيص .فض ًال
عن ذلك ،جعلت الشركة من نفسها نسخة منافسة
لكربى الشركات ،وجزءًا من «احللم الصيين» يف
قيادة عامل التكنولوجيا.
فإذا كان اجليل الرابع
ّ
ولد خدمات من مستوى
«نتفليكس» و»أوبر» ،من
تصور ما سينتج
الصعب
ّ
عن اجليل اخلامس (الذي
ستطرحه «هواوي») بعد
التشغيل.
قيد
وضعه
لكن املؤكد أن الصراع
حد جعل مؤسس
حمتدم إىل ّ
موقع «علي بابا» الصيين
العمالق ،وأحد أثرى رجال
العامل ،جاك ما ،حيذر من
حرب عاملية ثالثة بسبب
هذا التنافس التكنولوجي
«الذي بلغ حدًا هسترييًا».
تقدم ،يؤكد
بناء على ما
ّ
ً
آسيا
«مركز
رئيس
للدراسات والرتمجة» ،أمحد
لـ»األخبار»،
مصطفى،
أن قضية احلرب على
«هواوي» هي استمرار
للحرب التجارية األمريكية
على الصني .ويضيف
أن «أمريكا ستخسر هذه
مع
خصوصًا
احلرب،
هواوي ،املسؤولة عن
إنتاج آبل (يف الصني)،
اليت يستخدمها  300مليون
صيين ،وهو عدد سكان
الواليات املتحدة أص ًال».

«قضم» بقية التفاحة

من اخلاسر األكرب من هذه
احلرب؟ جتيب املديرة يف
«هواوي» كاثرين شني،
يف مقال يف صحيفة»ذي

نيويورك تاميز» بعنوان «الواليات املتحدة حباجة
إىل هواوي» ،بأن مجلة العقوبات اليت ُفرضت
على الشركة الصينية «لن جتعل الشبكات
األمريكية أكثر أمانًا» ،كما يزعم املسؤولون
األمريكيون .وتضيف أنه «بد ً
ّ
ال من ذلك،
سيضر
ذلك باألمريكيني العاديني والشركات ،عرب
حرمانهم من الوصول إىل التكنولوجيا الرائدة،
وتقليل املنافسة وزيادة األسعار» ،كما «سيضر
احلظر ماليًا بآالف الشركات األمريكية اليت تتعامل
مع هواوي ،إذ إن األخرية تشرتي أكثر من 11
مليار دوالر من السلع واخلدمات من الشركات
األمريكية كل عام» .كذلك ،تؤكد شني أن
«فرض حظر تام على معدات هواوي ميكن أن
يلغي عشرات اآلالف من الوظائف األمريكية».
يف ظل الصراع األمريكي ــ الصيين عرب «هواوي»
و»آبل» ،حُيتمل أن توجه «هواوي» ضربات أكرب
لـ»تفاحة» ستيف جوبز ،مع بدء شراء الدول
ّ
ولعل كالم
والشركات نظام « »5Gالصيين.
يقدم
رئيس شركة «هواوي» رن زتشنغفي،
ّ
رؤية املستقبل بعيون صينية ،فقد قال يف لقاء
مع اإلعالم األمريكي« :يعتقد البعض يف الغرب
بأن معدات هواوي حتمل طابعًا أيديولوجيًا ،إنه
أمر ُمضحك مياثل حتطيم بعضهم آلالت النسيج
سببت
يف بادئ الثورة الصناعية اعتقادًا بأنها
ّ
االضطراب يف العامل .كيف بإمكانهم االستمتاع
مبشاهدة التلفاز العالي اجلودة يف املستقبل؟
لو أقصيت هواوي (من تدشني اجليل اخلامس)
فسيكون لزامًا على تلك املقاطعات دفع تكاليف
عالية جدًا للتمتع بتلك اخلدمة» .وخيتم« :حينها
سيكون الوضع خمتلفًا جدًا ،وقد تطلب تلك
البلدان من تلقاء نفسها شراء منتجات اجليل
اخلامس من هواوي ،إننا شركة تركز على
املستهلك ...وأؤمن بإمكانية بيعنا معداتنا هلم
يف املستقبل».
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مـقاالت وتـحقيقات

االمتحانات الرمسية :شبهات حول سريّة املسابقات

تعيينات أم توازنات جديدة؟

فاتن الحاج
«بنك األسئلة» هو أحد أجهزة اللجان
الفاحصة يف االمتحانات الرمسية ،حيدد
هيكليته وآلية عمله بقرار يصدر عن
ّ
يوقع على
املدير العام للوزارة ،فيما
التعويضات وزير الرتبية منفردًا ،من
دون حاجة إىل توقيع وزير املال على
غرار باقي تعويضات االمتحانات .هذا
األمر ،إىل جانب معايري اختيار أعضاء
اللجان ووجود مرجعيتني للبنك ،أثار
الشبهات لدى التفتيش الرتبوي يف
شأن شفافية االمتحانات.
حتى عام  ،2015مل يكن «بنك
األسئلة» يف االمتحانات الرمسية قد
تقونن بعد ،رغم مرور حنو  14عامًا
آنذاك على اعتماده والطلب من أساتذة
الشهادات ضخ املسابقات فيه .مل يرد
«البنك» يف أي من النصوص السابقة
اليت تنظم االمتحانات جلهة آلية عمله
وبالتالي
وتعويضاته،
وضوابطه
ليس معلومًا كيف كان يعمل ،على
األقل بالنسبة إىل املفتشية العامة
أن املرسوم  1992بتاريخ
الرتبوية .إال ّ
 2015/5/7أضاف بندًا ثامنًا على املادة
 4من املرسوم ( 2001/5697نظام
االمتحانات الرمسية) ،لتصبح جلنة بنك
األسئلة إحدى مكونات جهاز اللجان
الفاحصة .وقضى هذا البند بأن يكون
املدير العام للرتبية رئيسًا للجنة بنك
األسئلة .وتعنى هذه اللجنة باعتماد
مناذج األسئلة واملسابقات لالمتحانات
الرمسية (من بني مئات املسابقات
يعدها أساتذة ومعلمون من
اليت
ّ
حتمل األسئلة
ثم
ومن
لبنان)،
كل
ّ
واملسابقات على برنامج الكرتوني وفق
شروط وآلية حتفظ سريتها ،فيما حيدد
املدير العام اهليكلية التنظيمية للجنة
وآلية عملها بقرار يصدر عنه ،على أن
حتدد التعويضات ألعضاء هذه اللجنة
بقرار يصدر عن وزير الرتبية.
راق ويوفر الكثري من اجلهد ليلة
هو عمل ٍ
االمتحان ،كما تقول جلنة االمتحانات يف
املفتشية العامة الرتبويةّ ،
ألنه يقطع
الطريق على أي امكانية لإلحياء بأسئلة
املسابقات ،شرط أن يتمتع هذا العمل
بدرجة قصوى من السرية والتكتم
على النماذج اليت تدخل بنك األسئلة.
لكن هذا األمر هو موضع شك ،حبسب
اللجنة اليت أعدت تقريرًا عن هيكلية
بنك األسئلة وعمله وتعويضات جلنته
وسألت عن ضوابطه يف امتحانات
الشهادة املتوسطة والثانوية العامة
بفروعها األربعة للعام الدراسي األخري
.2018 - 2017

ازدواجية يف مهمات أعضاء البنك

مقرري
بنتيجة االطالع على لوائح أمساء ّ
املواد ونوابهم البالغ عددهم  20يف
الشهادة املتوسطة و 27يف شهادة
الثانوية العامة بفروعها األربعة ،يتبينّ
أن  12من هؤالء يف
للجنة االمتحانات ّ
الشهادة املتوسطة و  13يف الثانوية
مقرر
العامة ،جيمعون بني املهام اآلتيةّ :
مدرس ّ
مكلف
مقرر ،وأستاذ أو ّ
أو نائب ّ
مهمة تربوية يف اإلرشاد والتوجيه،
وعضو يف جلنة بنك األسئلة ،ما يطرح
جديًا مسألتني أساسيتني متعلقتني
بشفافية االمتحانات الرمسية ونزاهتها:
كيف نضمن سرية مشاريع األسئلة
الواردة إىل «البنك» وعدم استغالل
املشاركة يف هذه املهام جمتمعة
توزع هذه
ألغراض خاصة؟ وملاذا ال ّ
املهام حبيث يسهم توزيعها يف تكوين
مزيد من اخلربات والكوادر الرتبوية
الضرورية ألعمال االمتحانات الرمسية؟
وهل فرغت الثانويات الرمسية من
ّ
األكفاء لترتك هذه املهمة
األساتذة

 184مليون لرية كلفة عمل «بنك األسئلة» خالل سبعة أيام فقط! (مروان طحطح)
ّ
املكلفني مهام
حكرا على األساتذة
تربوية يف اإلرشاد والتوجيه مث ًال،
والذين مت تكليف بعضهم بصورة ال
تراعي املعايري املوضوعية والقانونية؟

تقاضى املدير العام عن بنك األسئلة
 21مليون لرية بفارق  12مليوناً عما
يستحقه

وهنا رأت جلنة االمتحانات يف املفتشية
العامة الرتبوية ،يف تقريرها ،أن حصر
تسمية معظم أعضاء اللجان يف بنك
األسئلة باألساتذة واملعلمني املكلفني
مهام تربوية يتناقض مع مبدأ تكافؤ
الفرص ،ويضع هذه التسمية يف
إطار اخلدمات اليت ال تراعي الكفاءة،
وبالتالي لن تنتج اجلودة والشفافية
املطلوبتني ،ما يستدعي إعادة النظر
يف تسمية األعضاء واعتماد أسس
واضحة يف اختيار جلان املواد يف بنك
األسئلة من أجل مقتضيات املصلحة
العامة.

مرجعية بنك األسئلة

التقرير استغرب أن ّ
يكلف املدير العام
مديرة االرشاد والتوجيه مهام مقررة
جلنة بنك األسئلة هلذا العام بد ً
ال من
رئيسة دائرة االمتحانات ،يف حني
مل تشر أي من املراسيم والقرارات
واملذكرات إىل دور ملديرية اإلرشاد
والتوجيه أو مديرها أو امللحقني بها
يف االمتحانات الرمسية ال من قريب
وال من بعيد ،ما يستدعي التساؤل
حول عالقة املديرية ببنك األسئلة،
وهو ما يعترب ،حبسب املفتشية العامة
الرتبوية ،خرقًا للسرية املطلوبة يف
املرسوم .2015/ 1992
ورأت اللجنة أن اعتماد مركزين اثنني
لوضع مشاريع األسئلة هما :دائرة
االمتحانات ومديرية اإلرشاد والتوجيه
(املادة  3من املرسوم )2015/ 1992
من شأنه تبديد املسؤولية عن سرية
هذه املشاريع ،وهو مل يأت يف سياق
اقتضته املصلحة العامة أو الضرورة،
إمنا جاء مصطنعًا ومناقضًا للشروط
اليت حتفظ السرية املطلوبة واملنصوص
عتها صراحة يف الفقرة  8املضافة إىل
املادة  4من املرسوم  . 5697وهنا دعا
التقرير إىل «إعادة النظر يف األمر جلهة
االكتفاء بدائرة االمتحانات وحذف مركز
االرشاد والتوجيه من هذا املسرح».

املبالغة يف التعويضات

املفارقة يف موضوع تعويضات بنك
أن أعضاء جلنة بنك األسئلة
األسئلةّ ،
الذين حتدثنا إىل بعضهم ال يعلمون
بوجود القرار /1078م 2016/الذي ينظم
التعويضات على الشكل اآلتي%30 :
لواضع املسابقة %5 ،لرئيس جلنة بنك
األسئلة أي املدير العام للرتبية%3.5 ،
ملقرر جلنة بنك األسئلة (رئيسة دائرة
االمتحانات الرمسية سابقًا ومديرة

املستقبل ــ التيار:

اإلرشاد والتوجيه حاليًا)%2.5 ،
ّ
للمكلف بأعمال الطباعة والتصميم،
ّ
ّ
للمكلف
للمكلف بالرتمجة%1،
%2.5
ّ
للمكلف
بالتصحيح اللغوي%1 ،
باألعمال اللوجستية ،و %54.5لباقي
أعضاء اللجنة.
ويراوح أجر املسابقة يف الشهادة
املتوسطة بني  450ألف لرية ملادة
التاريخ و 900لرية للرياضيات ،ويف
الثانوية العامة تبلغ تسعرية مسابقة
التاريخ بكل الشهادات والرياضيات
للعلوم العامة مليون و 800ألف لرية.
ومن األسئلة املطروحة :ما هو عدد
املسابقات املسموح للشخص الواحد
أن ينجزها ويعتمدها بنك األسئلة،
خصوصًا أن البنك اعتمد يف إحدى
اللجان مثاني مسابقات لشخص واحد
خالل  4سنوات؟ ومن ختتار اللجنة
املعتمدة املسابقة أم تفرض عليها؟
ويف ما يتعلق بامتحانات العام
املاضي ،صدر بتاريخ ،2018/5/21
القرار  72لتحديد اهليكلية التنظيمية
ومهام وآلية عمل جلنة بنك األسئلة،
وبتاريخ  ،2018/5/29بدأت االمتحانات
أن الفارق
الرمسية للدورة العادية ،أي ّ
الزمين بني صدور القرار واملباشرة
باالمتحانات بلغ  7أيام فقط .وقد
صرفت تعويضات عن األعمال املنجزة
خالل هذه الفرتة قدرها  184مليون
لرية لبنانية و 15ألف لرية .وكان
مفرتضًا أن توزع األنصبة على رئيس
ومقررها وأعضائها وفقا للنسب
اللجنة
ّ
أن
املنصوص عنها يف القرار ،أي ّ
مستحقات املدير العام تبلغ  9ماليني
و 200ألف يف حني أنه تقاضى فعليًا،
حبسب اجلداول 21 ،مليونًا و 369ألف
لرية ،بفارق حنو  12مليونا .وفيما
يستحق ملقررة جلنة بنك األسئلة 6
ماليني و 440ألف لرية ،فقد تقاضت
 14مليونًا و 958ألف لرية ،بفارق 8
ماليني و 517ألفًا ،ما يقتضي التحقيق
لتفسري هذا األمر ،حبسب التقرير
الذي سأل أيضًا عن مدى مواءمة
هذا التعويض للفرتة الزمنية الضيقة
وللعمل املنجز خالهلا.
وبدا الفتَا للجنة االمتحانات يف
املفتشية العامة الرتبوية ،حصر مرجعية
تعويضات جلنة بنك األسئلة بوزير
الرتبية مندون مشاركة وزير املال
كما هي بالنسبة جلميع العاملني يف
االمتحانات الرمسية ،ما خيلق ،حبسب
التقرير« ،ازدواجية غري مربرة وغري
مفهومة وال تقتضيها الضرورة يف
مرسوم واحد :املادة  4واملادة  22من
املرسوم  ، 2001/ 5697ما يقتضي
إعادة النظر يف هذا اجلانب واإلبقاء
على نص املادة  22وحذف كل ما
يتعارض معها يف املرسوم نفسه».

حرب
استعرت
التصرحيات بني
الوطين
التيار
وتيار
احلر
يف
املستقبل
األيام املاضية.
حياول
وفيما
سعد
الرئيس
احلريري والوزير
جربان باسيل ترك
ضمن
السجال
سقوف التسوية
الرئاسية ،يتهم
املستقبل
تيار

مصادر املستقبل :الهجوم على عثمان يثري غضباً يف تيار املستقبل (هيثم
املوسوي)

باسيل مبحاولة اهليمنة على التعيينات
املقبلة.
أجلت التسوية الرئاسية ،وما تالها
ّ
من تقارب بني الرئيس سعد احلريري
والوزير جربان باسيل ،الصدام بني
نهجني يف احلكم :أول حياول قدر
التمسك باحلريرية السياسية،
اإلمكان
ّ
ٍ
صالحيات
وثان يسعى إىل استعادة
ٍ
خسرها موقع الرئاسة يف مرحلة ما بعد
ودعمت التسوية بتفاهمات
الطائفُ .
مصلحية يف الكثري من املشاريع،
وخاصة يف الكهرباء واالتصاالت.
غري أن مرحلة االنتخابات النيابية
عكست توازنات جديدة يف البالد ،مع
ظهور تراجع واضح للحريري وتقدم
احلر .وما هي
أوضح للتيار الوطين
ّ
إلاّ مسألة وقت ،حتى بدأت نتائج
االنتخابات النيابية تعكس نفسها
على الواقع اجلديد ،من التعيينات إىل
جملس الوزراء ،وصو ً
ال إىل السياسة
اخلارجية.
يف األيام القليلة املاضية ،ارتفع
ّ
التوتر بني التيار الوطين احلر
منسوب
وتيار املستقبل .وإن كانت أسباب
اخلالف املعلنة بني الطرفني سجاالت
إعالمية وردود على خطابات لباسيل
ٍ
ردود مضادة ،إلاّ أن الثابت
ومن ثم
التحوالت اليت تطرأ على موازين
أن
ّ
القوى تفرض هذا الصراع ،الذي
متمسكني
ال يزال باسيل واحلريري
ّ
بضبطه .وحبسب معلومات الزميلة
«األخبار» ،فإن احلريري اتصل
متسكه بالتسوية
بباسيل ،وأبلغه
ّ
الرئاسية وأن «احلريري لن يدخل
شخصيًا يف محلة الردود اليت يقودها
صقور تيار املستقبل ووسائل إعالمه،
طالبًا من باسيل تهدئة األجواء من
جهته» .يف املقابلّ ،
أكدت مصادر
ّ
مطلعة على موقف باسيل ،أن «وزير
اخلارجية بدوره ّ
متسكه بالتسوية
يؤكد ّ
الرئاسية» ،وأنه «يدرك أسباب
ضده» وأن «من يقودها هم
احلملة
ّ
جمموعة من املتضررين من العالقة
مع احلريري وحياولون إحراج رئيس
احلكومة واملزايدة عليه».
ّ
ويفند املصدر «اجلهات اليت تقف
أو ً
ال
وراء احلملة على باسيل ،فهي ّ
املعرتضون من داخل التيار ،الوزير
السابق نهاد املشنوق ،الرئيس فؤاد
السنيورة واللواء أشرف ريفي ،وهؤالء
يستغلون أي فرصة لالنقضاض
على احلريري وتظهريه يف موقع
الضعف» .اجملموعة الثانية ،يصفها
املصدر بـ»امليليشيات اليت مل خترج
من احلرب بعد ،أي القوات اللبنانية
أما
واحلزب التقدمي االشرتاكي»ّ .
ّ
تكتلوا؟ فالسبب حبسب املصدر
ملاذا
أن «باسيل استطاع إحداث اخرتاق
جدي يف منظومة محاية هذه اجملموعات

ثم كان
عرب دخوله على خط املوازنةّ ،
نشاطه الفتًا يف شهر رمضان من
البقاع الغربي حيث شارك يف اإلفطار
الذي دعا إليه رئيس حزب االحتاد عبد
الرحيم مراد حبضور الوزير حسن مراد
وآالف املشاركني ،ثم دعوة النائب
فيصل كرامي إىل البرتون وإقامة
إفطار حضره مجع غفري يف طرابلس».
مستفزًا
لكن أمل يكن كالم باسيل
ّ
يف البقاع الغربي لناحية احلديث عن
قيام السنية السياسية فوق جثة
املارونية السياسية؟ جييب املصدر:
«كان موقف باسيل واضحًا ،وهو
انتقاد الطائفية السياسية واستخدم
املثل ليقول إن أي طائفة ال تستطيع
وحدها تأمني االستقرار يف البالد».
ّ
ويذكر املصدر بأن «باسيل واحلريري
كالهما متمسك بالتسوية ،ولكي ال
ننسى أن هذه التسوية حققت قانون
االنتخاب وأدخلت بعض اإلصالحات
يف املوازنة والقضاء على اإلرهاب
وقتها وإطالق محلة ملكافحة الفساد
ّ
يؤكد أن
يف القضاء» .لكن املصدر
«االنزعاج األساسي هو عودة القرار
إىل بعبدا ،فيجب أن ال ينسى هؤالء
أن استعادة القرار يف بعبدا منح
احلريري على املستوى الشخصي
غطاء داخليًا شعبيًا ،وخارجيًا أمام
ً
حلفائه وأخصامه ،وأعطى هامشًا
للموقف اللبناني اخلارجي كي ال يكون
مرتهنًا».

اتصل الحريري بباسيل وأبلغه
تمسّكه بالتسوية وردّ باسيل باملثل

ّ
تؤكد مصادر يف تيار
يف املقابل،
املستقبل لـ»األخبار» أن املشكلة
احلالية هي بسبب سعي باسيل
للهيمنة على التعيينات املرتقبة.
وتقول املصادر إن «تيار املستقبل
شعر بأن باسيل يقوم حبملة على
التعيينات قبل حصوهلا متهيدًا جللسة
جملس الوزراء بعد عيد الفطر».
وتشري إىل أن «وزير اخلارجية ال
نيته التدخل يف تعيينات قوى
خيفي ّ
األمن الداخلي وسعيه مؤخرًا إىل
حماولة تغيري مدير عام قوى األمن
الداخلي ،وهو يضع نصب عينيه موقع
املدعي العام التمييزي ،وهو أحد أبرز
السنية ،وكذلك األمر بالنسبة
املوقع
ّ
نواب حاكم مصرف لبنان وامليدل
إىل ّ
إيست».
ّ
ويؤكد املصدر أن «االستياء كبري
جدًا يف تيار املستقبل من اهلجوم
على عثمان وهذا األمر يؤذي الرئيس
احلريري يف الشارع ،وهناك خوف
حقيقي من أن تتدحرج األمور يف
احلكومة ونصل إىل الصدام» .وختم
املصدر بالقول إن اجلميع ينتظر عودة
احلريري من السفر.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

عن صواريخ «حزب اهلل» ...والرتاشق الصاروخي يف سوريا
ناجي س .البستاني

ً
عسكرية يف سوريا
أهدافا
باتت الصواري خ اإلسرائيلية اليت تستهدف
ّ
ورية ،يف ّ
تفرقة لتغيري هذه
ظل حُماوالت
مسألة عادية َ
ّ
ود ّ
سورية ُم ّ
إن ملفّ
ُ
املعادلة ،من دون أن تنجح يف ذلك حتى اليوم .ويف لبنانّ ،
ّ
امللفات اليت يتناوهلا
الصواريخ اليت حبوزة «حزب اهلل» هو أحد أبرز
اللبنانيني.
األمريكيون يف العديد من إجتماعاتهم مع كبار املسؤولني
ّ
ّ
فما جديد مسأليت الرتاشق الصاروخي يف سوريا ،وصواريخ «حزب
اهلل»؟.
ُ
يف سوريا ،حُياول «حمور ُ
عدة ،إجياد
املقاومة
واملمانعة» منذ سنوات ّ
اإلسرائيلية من دون أن ينجح
الصاروخية
أمنية تقيه الضربات
ُمعادلة
ّ
ّ
ّ
يف ذلك على اإلطالق ،حيث بقيت الكلمة األخرية يف هذا السياق لصاحل
إسرائيل اليت مل تردعها ال منظومة صواريخ «أس  ،»300وال التهديدات
تكررة ،من ُمواصلة هجماتها ّ
ُ
أنالنظام
أن ذلك مناسًبا .كما ّ
كلما رأت ّ
امل ّ
ً
حتتية
بنية
عدة
السوري وحلفاؤه حُياولون منذ سنوات ّ
ّ
أيضا ،إجياد ّ
امل ّ
مناسبة إلطالق ُمقاومة ُم ّ
السوري حُ
تلة،
سلحة على تخُ وم هضبة اجلوالن ُ
على الرغم من السعي اإلسرائيلي ُ
السياسية عرب
ستمر-بالضغوط
امل
ّ
ّ
العسكرية ُ
املباشرة تارة أخرى ،إفشال هذه
حلفائها تارة ،وبالضربات
ّ
إن
األوسط،
الشرق
بشؤون
صة
تخص
املساعي .وحبسب تقارير
ّ
غربية ُم ّ
ّ
ً
إسرائيل تخُ اطر يف ّ
ُ
عسكرية يف سورية–كما حصل
ا
أهداف
هاجم
ت
ة
مر
ّ
كل ّ
عسكرية واسعة ال
واجهة
م
إىل
باإلنزالق
املاضية(،)1
األيام القليلة
ُ
ّ
يف ّ
لكن «تل أبيب» تقبل ُ
املخاطرة،
ُيريدها أي طرف يف الظروف الراهنةّ ،
عسكرية ُ
ّ
ض ّدها
وبقوة على أي ضربات
فورا
ألنها ال يمُ كنها عدم
ّ
ّ
ّ
الرد ً
ملرة
من سوريا .وأوضحت هذه التقارير ّ
أن مجُ ّرد عدم قيام إسرائيل ّ
أي صاروخ ُيطلق من سوريا حنو األراضي اليت
واحدة بعدم
ّ
الرد على ّ
ُتسيطر عليها ،يعين ّ
أنها ُ
عسكرية
ستعطي ُخصومها فرصة إطالق ُمقاومة
ّ
مفتوحة ُ
ض ّدها .وأضافت هذه التقارير ّ
أنه على الرغم من حرص النظام
حمصورا
إسرائيل
مع
الصراع
إبقاء
على
له،
احلليفة
والقوى
السوري
ُ
ً
السوري حُ
امل ّ
يتم توجيه أي ضربات حنو
تل ،حيث ال ّ
يف نطاق اجلوالن ُ
كليا السماح بإنطالق
أن «تل أبيب» ترفض
العمق اإلسرائيلي ،إال ّ
ً
أي ُمقاومة جتاهها ،ولو ُ
جغرافية حمدودة احلجم ،حتى ال
ضمن بقعة
ّ
تسقط ُ
األمنية اليت فرضتها يف املنطقة منذ ُعقود ،واليت مل
املعادلة
ّ
تنجح ُ
اإليرانية الكثيفة يف تغيريها حتى اليوم ،على الرغم من
هود
اجل
ّ
دربة من
م
جمموعات
وعرب
قبلها،
من
ني
عسكري
خرباء
عرب
طهران
قيام
ّ
ُ ّ
امل ّ
«حزب اهلل» ومن غريه من الوحدات ُ
سلحة اليت تعمل حتت أجنحتها،
قتالية على طول ُ
ي من
احلدود مع اجليش اإلسرائيل 
حتتية
بإرساء بنية
ّ
ّ
ُ
ُ
أن
«املقاومة
السوري .وحتى اليوم ،يعترب حمور
واملمانعة» ّ
جهة اجلانب ُ
الوقت مل حين إلطالق ُ
املواجهة الشاملة مع إسرائيل ،لذلك هو ُيبقي ما
ّ
ودية ،خارج الرتاشق الصاروخي الذي
حد
ة
عسكري
مت بناؤه من مراكز
ُ ّ
ّ
حيصل بني احلني واآلخر ،يف إنتظار «ساعة صفر» مل حين توقيتها-بعد
على ما يبدو!.
اإلسرائيلية
أن اخلروقات
متاما ،حيث ّ
باإلنتقال إىل لبنان ،الوضع مخُ تلف ً
ّ
وحبرا ،من دون
جوا
الدولي تقتصر على خرق األجواء
للقانون َ
اللبنانية ًّ
ّ
ً
وأن «حزب اهلل»
عسكرية
أي ضربة
ميدانية ،خاصة ّ
التجرؤ على توجيه ّ
ّ
ّ
ومباشر ،ما يعين إجنرار اجلميع ُ
ملواجهة مفتوحة،
جاد
ّ
بالرد بشكل فوري ُ
«الرد يف
بيانات
على غري ما هو الوضع عليه يف سوريا حيث حتى
ّ
السوري ،وبلغ
الزمان والوقت املناسبني» غابت عن تصاريح النظام ُ
حد احلديث عن «أجسام ُمضيئة» يف إشارة
األمر يف املاضي القريب ّ
اإلسرائيلية ،األمر الذي أثار موجة واسعة من اإلنتقادات
إىل الصواريخ
ّ
ّ
فإن إسرائيل اليت ال ترغب
والتهكم!
وألن الوضع يف لبنان مخُ تلفّ ،
ّ
ُ
بكسر «اهلدنة امليدانية غري املعلنة» منذ إنتهاء حرب ّ
متوز يف العام
 ،2006أي منذ  13سنة ،ختشى يف الوقت عينه تنامي ُقّوة «حزب اهلل»
الصاروخية منها ،من دون أن تكون قادرة على
سيما
ّ
العسكرية ،ال ّ
ّ
إستباقية ُ
ض ّد خمازن وخمابئ هذه الصواريخ ،خشية
ضربات
أي
توجيه ّ
ّ
جدا مع «احلزب» .وبالتالي،
الدخول يف معركة
عسكرية واسعة ً
من ُ
ّ
املتأتية من
األمنية
وريا بتسليط الضوء على املخاطر
تقوم إسرائيل َد ً
ّ
ّ
هذه الصواريخ ،وهي ّ
إعالمية
مرة يف السابق محالت
ّ
شنت أكثر من ّ
إستعراضية ُ
سكنية
تحدثة عن كشفها ملخابئها يف مناطق
ض ّدهاُ ،م ّ
ّ
ّ
قرب بريوت واملطار ،إخل .يف حُماولة لتأليب الرأي العام اللبناني ُ
ض ّد
«احلزب» بالتزامن مع حُماولة ُ
«الضحية» أمام الرأي العام
الظهور مبظهر
ّ
عسكريا بهذه الصواريخ،
املس
عن
العاجزة
لكن إسرائيل
العاملي.
ّ
ّ
ً
تلجأ إىل احلليف األمريكي للضغط على لبنان يف هذا اجملال .وحبسب
امل ّ
املعلومات ُ
األمريكيني نقلوا يف املرحلة األخرية
فإن املبعوثني
توفرةّ ،
ّ
أكثر من رسالة بشأن «خماطر هذه الصواريخ على األمن واإلستقرار
ض ً
اللبنانيني ،ومارسوا ُ
قوية على
غوطا
اإلقليميني» إىل املسؤولني
ّ
ّ
ّ
ُ
الضغوط بالتحديد هي اليت دفعت أمني عام
اجلانب اللبناني .وهذه
أخريا بتصريح شديد
السيد حسن نصر اهلل ،إىل اخلروج
«حزب اهلل»
ً
ّ
حتدث فيه عن إمتالك صواريخ دقيقة قادرة على «تغيري وجه
اللهجة ّ
ّ
مهد ًدا ببناء مصانع إلنتاجها يف لبنان ،يف حال
املنطقة»-حسب تعبريهّ ،
األمريكية على هذه الصواريخ.
إستمرار احلملة
ّ
اجلهات َ
عنية ال ُيريد اإلنزالق
أيا من
ّ
ويمُ كن القول يف اخلتامّ ،
امل ّ
إن ّ
لكن إذا كان «اللعب بالنار» يف
إىل حرب شاملة يف املرحلة الراهنة،
ّ
روسية–إسرائيلية ،وبسبب
تفاهمات
سوريا يبقى قليل املخاطر ،بسبب
ّ
عدم ّ
السوري ُ
للخطوط احلمراء اليت وضعتها إسرائيل منذ
ختطي النظام ُ
ّ
اهلش بني لبنان وإسرائيل
فإن الوضع األمين
مثانينات القرن املاضيّ ،
واملضبوط ُ
َ
بقّوة ردع ُمتبادلةُ ،م ّ
رشح لإلنزالق إىل خماطر ُكربى يف
ّ
ُ
حاليا على
عول
املستقبل بسبب
ملف صواريخ «احلزب» .فإسرائيل ُت ّ
ً
ُ
ّ
ُ
األمريكية ،حلل هذه املعضلة،
الدبلوماسية
األمريكية ،وعلى
الضغوط
ّ
ّ
ّ
أمنيا معها يف ُ
ّ
املستقبل–مهما كانت
ضطرة إىل التعامل
لكنها ستكون ُم
ً
ّ
ُ
الصاروخية الدقيقة والبعيدة
ة
و
الق
تعاظم
ألن
واإلرتدادات،
التداعيات
ّ
ّ
ّ
كابوسا ال يمُ كنها التعايش معه إىل ما ال
املدى بيد «حزب اهلل» ،يمُ ّثل
ً
ّ
التخلص
ضطرة إىل حُماولة
نهاية ،حيث ستكون يف نهاية املطاف ُم
ّ
منه–مهما كانت الكلفة عالية.

قربص و«إسرائيل» :تدريبات مشرتكة على االعتداء على لبنان!
يحيى دبوق
هل قررت اجلمهورية القربصية تغيري موقفها من لبنان وأن تتحول
من صديق إىل عدو؟ السؤال يفرض نفسه بعد ان وضعت اجلزيرة
أراضيها وأجواءها وقواتها املسلحة ملساعدة اجليش اإلسرائيلي على
االستعداد واجلاهزية لـ ...االعتداء على لبنان!
قبل يومني ،أعلن الناطق باسم اجليش اإلسرائيلي انتهاء مناورة
مشرتكة بني وحدات خنبة برية من اجليش اإلسرائيلي وسالح اجلو،
إىل جانب وحدات من اجليش القربصي ،حاكت سيناريوات ومواجهات
حربية ،ومن بينها تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية يف جنوب لبنان.
ولفت الناطق العسكري اإلسرائيلي إىل أن املناورة تهدف إىل
تطوير أداء اجليش اإلسرائيلي وتعزيز مهارته امليدانية.
وبالفعل ،هذه هي املناورة الرابعة من نوعها بني اجليشني خالل
األشهر املاضية ،وواحدة من  12تدريبًا معلنًا يف األعوام السابقة،
وكلها تتعلق بتدريب قوات النخبة اإلسرائيلية يف مناطق جبلية
ومرتفعات ،إضافة إىل تعزيز قدرة خوض القتال يف األماكن
السكنية داخل قرى قربصية مهجورة ،مبا يشمل حماكاة مواجهة
سالح األنفاق.
وبدأت الشراكة يف التدريبات بني إسرائيل وقربص تتنامى يف
العامني املاضيني إىل احلد الذي باتت فيه أكثر من اعتيادية ،بل
تكاد تتحول األراضي القربصية اىل أراض إسرائيلية جلهة التدريبات
واملناورات على اختالفها ،وباألخص ما يتعلق مبحاكاة عمليات خاصة

هل ينجح العماد جوزف عون جبعل الربملان
«يكوّع» عن ضرب اجليش اللبناني ماليًّا؟!
ن خالل زيارته
ليست املواقف اليت أطلقها قائد اجليشجوزيف عو 
متحف الرئيس الراحل فؤاد شهاب يف جونية نهاية االسبوع عابرة.
اذ مل يسبق له منذ ّ
توليه مهامه أن رفع الصوت والسقف كما فعل
ّ
ّ
املؤسسة».
حبق
مؤخًرا اعرتاضا على ما قال انها «موازنة جمحفة
ّ
فعون الذي كان يتابع عن كثب ما حُيكى عرب وسائل االعالم و
التقاعدية
ي عن ختفيضات ستطال الرواتب
وسائل التواصل االجتماع 
ّ
ّ
ككل ،آثر الصمت طوال الفرتة املاضية خاصة
املؤسسة
وموازنة
ّ
بعد سلسلة التطمينات اليت مسعها من املعنيني بأن ما يتم الرتويج
ان حتويل املوازنة منجملس الوزراء اىل جملس
له لن ُيكتب ،اال ّ
النواب بالصيغة اليت انتهت اليها ،جعلته خيرج عن صمته مبواقف
ّ
تصعيدية ،واالرجح تهدف للضغط على
أقل ما ُيقال عنها انها
ّ
أقر وزاريا.
الربملان قبل انطالق
ّ
مهمته لتعديل بعض ما ّ
وتشري مصادر مطلعة اىل أن «ما صدر عن القائد هو نتيجة شعوره
ّ
املتخذة
والتماسه بأن هناك من يسعى من خالل االجراءات األخرية
باطار املوازنة لتطويق املؤسسة العسكرية وحماصرتها بهدف
اضعافها» ،الفتة اىل ّ
مهد ملواقفه هذه خالل افتتاح مستوصف
أنه ّ
رأس بعلبك حني قال انه «يف وقت احلرب الكل يقف اىل جانب
اجليش ،أما يف وقت السلم فينسون أمره» ،ومن ثم يف «أمر
اليوم» ليعود ويرفع السقف من جونية .وتضيف املصادر« :كيف
يستمر بعد منع التطويع بصفة جنود أو تالمذة
ميكن للجيش ان
ّ
ملتعهدي الطعام،
يتوجب
ضباط ومنع التسريح ،وعدم دفع ما
ّ
ّ
العسكرية وتراجع االموال
اآلليات
إضافة لوقف السلفات الصالح
ّ
ّ
املخصصة للمحروقات وغريها الكثري من التدابري اليت طالت
ّ
الضباط واجلنود واملتقاعدين»؟.
معنويات
ّ
ّ
وتستهجن املصادر «كيف ّ
أنه وبعد املسار االصالحي غري املسبوق
احلربية ما أدى العام املاضي
الذي سلكته عملية الدخول اىل
ّ
التطوع
تقرر اغالق الباب هذا العام على
ّ
اىل جناح خرية الشبابّ ،
حبجة غياب التمويل» ،وقالت« :باالمس كانوا
بصفة تالمذة ضباط ّ
يستفيدون من املوضوع يف االنتخابات ولرتسيخ الزعامات ،أما
اليوم فال يرون مصلحة هلم يف ذلك».
وتبين املصادر على موقف قائد اجليش واستهجانه كيف أن «توزيع
العسكرية أصبح مادة
مهام اجليش وحتديد األفضلية يف التدابري
ّ
أن قيادة
علما ّ
تتم مناقشتها على املنابر ويف الصالوناتً ،
جدلية ّ
ّ
تقرر ذلك» ،لتستنكر «ادخال املؤسسة اليت
اجليش هي وحدها من ّ
لطاملا شكلت العمود الفقري للبنان واليت أمجع كل اللبنانيني على
حيدت البلد عن كل ما
دعمها يف هذا البازار» ،الفتة اىل أنه «بعدما ّ
ورسخت االستقرار الداخلي،
حيصل يف املنطقة وواجهت االرهاب
ّ
اضافة للتنويه الكبري الذي مسعه القائد خالل زيارته االخرية اىل
الواليات املتحدة االمريكية حيث جاء تأكيد أنه سيكون هناك وقف
للمساعدات لكل اجليوش اال للجيش اللبناني باعتباره أحد الشركاء
السياسية كل ذلك بسعي لتطويق
االسرتاتيجيني ،تالقي القوى
ّ
اجليش واضعافه ،ما يطرح أـكثر من عالمة استفهام»!.
ّ
ولعل العنصر األخطر يف املوضوع ،هو اعتبار قائد اجليش أن
القوى ّ
ٍ
مياه باردة جلهة ان الوضع
السياسية باتت تضع أيديها يف
ممسوك وسيبقى كذلك ،لذلك كان موقفه االخري حامسا بالتنبيه
أن الوضع األمين واالقتصادي واالجتماعي ال يزال حباجة اىل
اىل ّ
يتحمل مسؤولية كشف أمن الوطن»؟.
جهوزية كاملة «واال فمن
ّ
ّ

يلجأ العدو إىل قربص لغياب مناطق التدريب الكافية داخل فلسطني
املحتلة (هيثم املوسوي)

يف الداخل اللبناني ،لوحدات خنبة إسرائيلية.
يف ذلك ،قال ضابط إسرائيلي رفيع املستوى عن واحد من
التدريبات املشرتكة يف قربص ،إن «عامل القتال اآلن هو عامل قتال
املدن والتخندقات حتت أرضية ،وإذا أردنا أن نكون على استعداد
ملقاتلة حزب اهلل أو محاس أو حتى داعش ،فعلينا أن نقاتل بشكل
خمتلف وأن نكون مستعدين بشكل مناسب ملقاتلتهم»( .جريوزاليم
بوست .)2018/12/18
آخر التدريبات اإلسرائيلية يف قربص انتهى قبل أيام ،وتركز على
تطوير قدرات وحدات النخبة لدى اجليش اإلسرائيلي ،ومن بينها
وحدة «إيغوز» اليت كانت يف األساس قد تشكلت ملواجهة حزب
اهلل ،إىل جانب سالح اجلو ووحدات االنقاذ .وقالت مصادر عسكرية
إسرائيلية شاركت يف التدريبات (يديعوت أحرونوت )2019/05/31
إنها «حتاكي حربًا يف املناطق احلضرية واجلبلية اليت تشبه تضاريس
جنوب لبنان ،معقل مجاعة حزب اهلل يف الساحة اللبنانية» .األمر نفسه
شدد عليه مراسل الشؤون العسكرية يف القناة الـ 13العربية ،أور
ّ
هيلر ،يف وقت سابق ،إذ قال« :أكملت قوات اجليش اإلسرائيلي
مناورات استمرت أسبوعًا يف قربص ،حيث مارست القوات اخلاصة
واجلوية قتا ً
ال جبليًا صعبًا ومعقدًا حياكي احلرب يف عمق لبنان».
تقارير عربية تنقل العالقة مبا يرتبط بالتدريبات العسكرية واملصاحل
االقتصادية إىل مستوى البعد االسرتاتيجي املتعلق باحملاور بني
الدول ،وحتديدًا بني إسرائيل وقربص واليونان ،مقابل أعداء
وخصوم إسرائيل يف املنطقة ،وهو ما كشفت عنه صحيفة
حتدثت عن أن
«جريوزاليم بوست» قبل أشهر ( )2018/12/18حني ّ
«الدول الثالث («إسرائيل» وقربص واليونان) تأمل أيضًا يف منع
احملور الروسي ـــ الشيعي من النمو والتوسع»!
عن تثمني دور قربص ومساهمتها يف تعزيز القدرة القتالية
منسق برنامج
للجيش اإلسرائيلي يف الساحة اللبنانية ،يكتب
ّ
الشؤون العسكرية واالسرتاتيجية يف معهد دراسات األمن القومي
يف تل أبيب ،غال بريل فينكل ،والعقيد غابي سيبوني ،أحد أهم
املخططني العسكريني السابقني يف قيادة املنطقة الشمالية للجيش
االسرائيلي ،يكتبان مقالة مشرتكة عن الدور القربصي وأهميته
للجيش اإلسرائيلي يف حتسني وتعزيز القدرة العملياتية للوحدات
على اختالفها ،يف احلرب املقبلة على الساحة اللبنانية .يشري
الضابطان اىل أن «تضاريس قربص تشبه بوضوح تلك املوجودة
يف اجلبال اللبنانية ،وهو ما يعطي الوحدات العسكرية قدرة حماكاة
وتدريب غري اعتيادية ،خاصة عندما تشبه مناطق التدريب الواقعة
خارج احلدود ،املناطق حيث يقدر أن تقاتل القوات» .ويشدد
الضابطان على أن مناطق التدريب يف فلسطني احملتلة «حمدودة
للغاية ،وجتعل من الصعب جدًا إنشاء بيئات تدريب تليب احتياجات
القتال الربي للجيش اإلسرائيلي ضد حزب اهلل يف الشمال وحركة
محاس ومنظمات اجلهاد يف اجلنوب .و(الساحة القربصية) مهمة
ّ
ومتكنهم من تطوير املعرفة التشغيلية والقدرات
للقادة وللقوات،
القتالية».
يف بيان صدر عن وزارة الدفاع القربصية ،أكدت نيقوسيا أن هذه
األنواع من التدريبات هي «تتويج للتعاون املمتاز القائم بني قربص
وإسرائيل ،يف جمال املناورات العسكرية املشرتكة» («فايننشال
مريور» القربصية .) 2019/05/30 ،إال أن التعاون شيء واملساعدة
يف االعتداء على لبنان ،كما ورد على لسان الضباط اإلسرائيليني،
شيء آخر.
الواضح أن قربص قررت أن تتموضع إىل جانب أعداء لبنان
احلد الذي يدفعها إىل أن تسهم مساهمة
واملرتبصني به ،واىل
ّ
حيوية يف اإلعداد لالعتداء عليه ،مبا تسميه إسرائيل حرب لبنان
الثالثة ،أو كما ورد على لسان الضابط اإلسرائيلي الرفيع ،تنفيذ
عملية عسكرية إسرائيلية خاصة يف جنوب لبنان.
متكني اجليش اإلسرائيلي من االستعداد واجلاهزية لالعتداء على
لبنان ،من خالل وضع اإلمكانات القربصية الطبيعية واملادية كي
تؤمن إسرائيل جاهزية أجنع لشن اعتداءاتها وحروبها على لبنان ،هو
جزء ال يتجزأ من االعتداء نفسه.
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مـقاالت وتـحقيقات

ملاذا يرفع السيد نصر اهلل سقف التهديد أمام أمريكا؟
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يرسم معامل احلرب
الكربى ضد أمريكا و»معسكر احلرب» يف حال العدوان العسكري
على إيران .لكنه رمبا يكشف عن بعض املعادالت على مستوى
موازين القوى يف املنطقة بني حمور املقاومة واحملور األمريكي،
لردع ترامب وتهديده خبسائر مغامرة تؤدي إىل تدمري القوات
واملصاحل األمريكية يف املنطقة وأمثانها على «إسرائيل» ونظام
آل سعود.

من الواضح أن إيران لن ترد فقط على البوارج احلربية أو حامالت
الطائرات ،بل سرتد على أي موقع ومنصة وقاعدة ومكان وبلد
توجد فيها قوات أمريكية ومصاحل أمريكية ،وأي وجود أمريكي
غري عسكري أيضًا.
لكن األهم ،أن هذا الرد سيطال بالضرورة املواقع األمريكية
أينما كانت ويف أي بلد كان والسيما يف الدول اخلليجية ،ما
يؤدي بالضرورة اىل أضرار حتمية تصيب الدول اخلليجية ،طاملا
تتواجد فيها قواعد عسكرية أمريكية وقوات نظامية ومصاحل
أمريكية ،وهو أمر غري مسبوق على اإلطالق يف املنطقة بال
شك.
الوجود األمريكي العسكري وغري العسكري يف العراق ويف»الدول
معرض لإلبادة ،وفق تعبري السيد نصر اهلل .وهذه
اخلليجية»
ّ
«اإلبادة» تدل على تدمري غري مسبوق وأضرار غري مسبوقة
تتعرض هلا حلفاء أمريكا يف الدول اخلليجية .وهي أضرار مدمرة
ّ
تصيب دو ً
ال خليجية بعينها ،تعتربها طهران وحلفاؤها أنها
متورطة يف العمق بأي خيار حرب أمريكية على إيران.
تهديد السيد نصر اهلل ،بأن «إسرائيل» والسعودية ستدفعان
الثمن ،يدل أن احلرب ستمتد إىل هذين البلدين بال شك .ويدل
أن حلفاء إيران أيضًا قد يدخلون على اخلط .فحلفاء إيران يف
لبنان والعراق وفلسطني واليمن لن يبقوا متفرجني بال شك على
خوض إيران «حرب الدفاع عن الوجود».
مل يعلن السيد نصر اهلل صراحة أن حزب اهلل حتديدًا سيدخل احلرب
مباشرة ،لكن سياق كلمته يوحي بذلك بل يؤكده« .فإسرائيل»
بالنسبة إليران وحلفائها يف حمور املقاومة ،هي جزء عضوي يف
أي حرب أمريكية على إيران وهي بالتالي ،كما يؤكد السيد نصر
اهلل ،ستدفع الثمن وجتري مواجهتها برد عسكري كبري من إيران
ومن حلفاء إيران ومن حزب اهلل حتديدًا.
معرضة للرد نفسه كما يشري قول السيد نصر اهلل بأن
السعودية ّ
تورطها يف
السعودية سوف تدفع مثن حتريضها على إيران ،ومثن ّ
اخلطة األمريكية بفرض عقوبات على إيران واستهدافها عسكريًا،
شن حرب عليها .هي قضية دفاع عن «الوجود» .فحلفاء
ومن ثم ّ
إيران ،يف دفاعهم ملواجهة فرضية حرب على إيران يدافعون
عن وجودهم ووجود قضاياهم.
خوض حرب الوجود يدل على «معركة حرب التحرير الكربى»،
وحديث غري مسبوق يف املنطقة على اإلطالق ،وغري مسبوق
يف خطاب حزب اهلل ،والسيد نصر اهلل خصوصًا .فهو ليس
جمرد خطاب شعيب تعبوي من السيد نصر اهلل ألنصاره وحمور
املقاومة .بل هو تهديد صريح بأن حربًا على إيران تعين حربًا
مدمرة شاملة ،ونقطة على السطر .فالسيد نصر اهلل يستند إىل
قراءة مبنية على دراسات ومعلومات ومعطيات ،بأن واشنطن لن
تذهب يف النهاية إىل خيار احلرب الفعلية خلوفها من التداعيات
اخلطرية عليها .كذلك قدم السيد نصر اهلل هلذا احلسم والقراءة
مبا قاله إن وضع حمور املقاومة هو أقوى من أي وقت مضى،
وأن املقاومة هي األقوى راهنًا يف تاريخ الصراع العربي ــ
اإلسرائيلي ،وأن املقاومة يف لبنان هي األقوى منذ العام
.1948
املقاومة هي أمام معادلة ردع جديدة ومتقدمة يف املنطقة .لقد

سامي كليب
استخدمت القمتان العربية واخلليجية يف مكة وكذلك كلمة
السعودية امس هلجة عالية ضد إيران ،تفرتض أن تبدا احلرب
بعدها مباشرة خصوصا ان العاهل السعودي قال صراحة انه
جيب وقف العدوان واالرهاب اإليرانيني بكل الوسائل ،وحصل
على دعم من الرئيس املصري ومعظم احلاضرين باستثناء
العراق.
هذا الكالم يفرتض احلرب اذا ،لكن احلرب مستبعدة ،فماذا
نستنتح؟

يف يوم القدس أشار السيد حسن نصر اهلل إىل «احلرب الكربى»
تلميحًا يف سياق حديثه عن املقاومة يف غزة .فهي رمبا «حرب
التحرير الكربى» تتضمن يف إعالن السيد نصر اهلل أن أي حرب
أمريكية على إيران يعين أن املنطقة كلها ستشتعل وأن مجيع
املصاحل األمريكية يف املنطقة ستباد وأن «إسرائيل» ونظام آل
سعود سيدفعان الثمن.
إيران سرتد على أي استهداف أمريكي ،هو أمر حمسوم كما
أعلنته القيادة اإليرانية ،والسيما القيادات العسكرية .لكن من
الواضح أن هذا الرد لن يكون شكليًا حلفظ ماء الوجه إمنا
ردًا قد يؤدي إىل حرب إقليمية تهز العامل كله .وهي
سيكون ّ
تهز العامل على األقل يف ارتفاع أسعار النفط بشكل خيالي غري
مسبوق يف التاريخ.

ُ
حمنة اخلليج بني ترامب وإيران

فرض حزب اهلل على مدى السنوات املاضية معادلة ردع ناجحة
بشن عدوان على
ضد «إسرائيل» منعت حتى اآلن من املغامرة
ّ
لبنان ،وعلى وحزب اهلل .ففي كلمته يقول السيد نصر اهلل «إننا
نؤكد من جديد على أن أي استهداف إسرائيلي داخل لبنان
سيواجه فورًا برد سريع وقوي »..لفرض معادلة ردع جديدة،
أصبحت معادلة ردع مع أمريكا مباشرة ،وليس فقط معادلة ردع
مع «إسرائيل».
السيد نصر اهلل ادخل حزب اهلل بالتالي يف هذه املعادلة اإلقليمية
ــ الدولية الكربى ،ويف مواجهة أوسع مع أمريكا وليس فقط مع
«إسرائيل» ،ما يدل على تطور وحتول كبري يف خطاب حزب اهلل
وأمينه العام هو ببساطة «خيار املواجهة الواسعة الشاملة».
السيد نصر اهلل عزز هذه املعادلة بكالم مباشر وصريح بشأن
فكرر جازمًا بأن املقاومة متلك صواريخ دقيقة
الصواريخ الدقيقة
ّ
قادرة على استهداف أي نقطة يف «إسرائيل» .لكن السيد نصر
اهلل الذي جزم أيضًا بأن حزب اهلل ال ميلك مصانع هلذه الصواريخ
يف لبنان حتى اآلن ،هو قادر على إنشائها فورًا عند احلاجة،
ويف هذا األمر تهديد وإعالن متقدم.
السيد نصر اهلل ال يتحدث بامسه الشخصي ،وال حتى باسم حزب
اهلل يف حديثه عن اإلقليم ،ويف حديثه عن حرب شاملة ستباد
فيها القوات واملصاحل األمريكية ،بل يتحدث باسم حليفه األوثق،
إيران وحلفائها األساسيني يف املنطقة وحمور املقاومة.
ما سلف ،بدا يف جوهره مرتبطًا بفلسطني وبصفقة القرن ،أي
بصفقة يراد منها ليس فقط استهداف القضية الفلسطينية ،بل
استهداف املنطقة وشعوبها واقتصادها وأمنها من خالل التطبيع
الكامل مع «إسرائيل» والتخلي عن فلسطني والقدس .وتزداد
أهمية ما أعلنه السيد نصر اهلل يف هذا السياق ،أن املقاومة
الفلسطينية كانت قد أعلنت مواقف قوية قبل يوم واحد .ولعل
من أهمها وضع األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي زياد النخالة
معادلة جديدة« :قصف غزة سيؤدي إىل قصف تل أبيب».
وكذلك معادلة رئيس حركة محاس يف قطاع غزة حييى
السنوار ،أن عالقات الصداقة والعداء حيكمها املوقف والسلوك
جتاه فلسطني والقدس ..فمن هو مع فلسطني والقدس هو
«الصديق» ،ومن هو ضدها يتخلى عنها ،فهو «العدو» ..وهي
معادلة جديدة ومهمة ،وتشكل تغريًا ملموسًا يف خطاب محاس،
السيما أن السنوار أوضح أكثر من مرة يف كلمته الدور اإليراني
الفعلي يف التسليح والتمويل.
كلمة السيد نصر اهلل يف «يوم القدس العاملي» تعبرّ عن
خطوة جديدة متقدمة جدًا ،من شأنها إبعاد احتماالت احلرب
األمريكية ،وجتعل من حزب اهلل قوة إقليمية وركنًا أساسيًا يف
حمور املقاومة ،ويف معادلة الصراع اإلقليمي .وهي معادلة ردع
جديدة ليس فقط «إلسرائيل» ،بل معادلة ردع ألمريكا من قبل
إيران وحلفائها.
السيد نصر اهلل يتحدث للمرة األوىل عن «احلرب الكربى» ..وألول
مرة ،يعلن قيادي بوزنه وحجمه ومكانته باسم حمور املقاومة
ثالثية كربى :أي حرب أمريكية على إيران ستؤدي إىل إبادة
القوات واملصاحل األمريكية يف املنطقة ،وستدفع «إسرائيل»
والسعودية الثمن ،وقد تدخل املنطقة يف حرب التحرير الكربى
من دون أن يستخدم السيد نصر اهلل هذا التعبري.
فهذه املعادلة العربية ــ اإلقليمية ــ الدولية اجلديدة قد جتعل
من احلرب يف املنطقة بعيدة وصعبة ،ومن احتمال حرب أمريكية
على إيران معقدة وغري واردة حاليًا.

امليادين

لو أن هذا الكالم اخلليجي والعربي جاء قبل خطاب الرئيس
األمريكي دونالد ترامب يف اليابان لرمبا أقلق املراقبني ،ذلك
انه يقدم غطاء سياسيا واسعا ألي عمل عسكري ضد إيران .لكن
ترامب سحب البساط من حتت أقدام القمتني يف موقف غريب
ومريب ،مؤكدا أنه ال يريد احلرب وال تغيري النظام اإليراني وان
إيران واعدة ويريد إعادتها إىل األسرة الدولية مبجرد أن تقول ال
نريد سالحا نوويا...وطهران كما هو معلوم كانت قد قالت هذا
مرارا مربرة ذلك بتنافيه مع عقيدتها وأخالقها  .كما أن الوكالة
الذرية الدولية أكدت مرارا ان ال دليل على سعي إيران إلنتاج
سالح نووي ..
حنن إذا امام حمنة خليجية كأداء ،فالسعودية ترفع اللهجة
إىل أقصاها ضد إيران وجتمع حوهلا عددا من الدول العربية ،
وترامب يقول إنه ال يريد حربا ،ويسعى إىل التفاوض ،حتى ولو
أن صقور إدارته حيثونه على احلرب.
املشهد ليس جديدا .ففي كل مرة تصل ذروة التأزم إىل أقصاها
بني إيران والسعودية ،يأتي اخلذالن من احلليف األمريكي .حصل
هذا مع معظم العهود األمريكية السابقة وحيصل اآلن
ثم إن الوجه اآلخر للمحنة اخلليجية يكمن يف أن إرتفاع اللهجة
ضد إيران ،مل مينع طهران من التمدد أكثر يف العمق اجلغرايف
واحمليط العربي لدول اخلليج ،وال منعها من تطوير أسلحتها
ومساعدتها حلفائها لتقوية شوكتهم من العراق إىل اليمن
وسوريا فلبنان وصوال إىل فلسطني.
يشعر حلفاء إيران املوسومون باإلرهاب خليجيا بان قوتهم هي
يف ذروتها حاليا .هذا مثال أمني عام حزب اهلل يهدد ب»إبادة
«إسرائيل» وآل سعود» على حد تعبريه اذا مت االعتداء على
ايران ،ويؤنب الرئيس سعد احلريري على موافقته على بنود قمة
مكة .هذا يعين اننا سنرى ال شك رفعا ملستوى اللهجة واآلداء
من قبل احلزب يف لبنان لتذكري احلريري حبدود حركته.
اما احملنة العربية للسعودية وحلفائها فال تقتصر على موقف
العراق الذي رفض تبين البيان اخلتامي لقميت مكة بذريعة انه
مل ُيستشر ،وإمنا تتمحور حول حقيقة املواقف العربية ،ذلك أن
معظمها يدعم السعودية يف القمم ويبعث برسائل ود إليران من
خلف ظهر الرياض .لو ُكشفت الرسائل ألحدثت فضيحة خصوصا
جلهة الكالم عن الرياض وأبو ظيب .
ثم تأتي احملنة الكربى اآلن مع الضغوط اهلائلة اليت ميارسها جاريد
كوشنر وغالة الصهاينة يف اإلدارة االمريكية و «إسرائيل» على
الدول اخلليجية وبعض الدول العربية للبدء باملسار االقتصادي
لصفقة القرن قبل اإلعالن الرمسي عن الشق السياسي ...ال
شك أن إيران تنتظر بفارغ الصرب إقدام خصومها يف املنطقة
على تبين هذه الصفقة لتتمتع بأهم راية ترفعها يف املنطقة،
اي دعم املقاومة ومناهضة «إسرائيل»  .ففيما كانت القمم
تهدد كانت إيران وحلفاؤها حيتفلون بيوم القدس العاملي.
وهم تعمدوا تكثيف الدعوات لبعث رسائل إىل اخلليج وأمريكا
قبل لقاء البحرين.
لو اضفنا إىل ذلك موقف فرنسا املفاجيء والذي طالب السعودية
واإلمارات مبا وصفته باريس ب «احلرب القذرة يف اليمن «
وهو موقف يعرب عن مناخ أوروبي عام حيال اليمن ،فقد يبدو
املشهد غري مريح للسعودية وحلفائها.
اما «إسرائيل» اليت تعمل ليال نهارا لتشجيع صقور إدارة ترامب
على احلرب ،فهي يف وضع سياسي داخلي مضطرب ،ال يوازيه
سوى اضطراب العالقات الصينية األمريكية ...
أمام هذا املشهد يسأل املرء ،ماذا بعد القمم اخلليجية؟
بالسعودية واإلمارات يتعرضان هلجمات احلوثيني على مياههما
واراضيهما ردا على الغارات املستمرة على اليمن منذ  ٤أعوام
 ،والقمم تضامنت وقالت إنها لن تقبل استمرار « هذا العدوان
املدعوم ايرانيا « فماذا ستفعل؟ ...
رمبا ال شيء
احملنة فعال كبرية.
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اعــالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.
لدينا مكيفات هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات
اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ :نوفل 0401440011 :أو ألن0418690009 :
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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إعــالنات

عزيزي املقيم
السيارات الكهربائية ( )EVsليست تقنية جديدة،
ولكن على الرغم من وجودها يف املنطقة لسنوات
عديدة ،إال أن دمجها يف االتجاه السائد لم يكن
إال بشكل عام استجاب ًة للحكومات الرائدة ذات
البصرية يف خطوات جريئة للتخلص التدريجي من
استخدام محركات البنزين وتقليص اعتمادنا على
الوقود األحفوري وتقليل االنبعاثات .نحن نعلم
أن الحكومة الفيدرالية قد حددت أهدا ًفا لخفض
االنبعاثات ،لكنها لم تكن وال الواليات ريادية يف
دعم بشأن كيفية حدوث ذلك.
ال تزال خطة حكومة نيو ساوث ويلز للسيارات
الكهربائية والهجينة (التي تسري على الكهرباء
والوقود) متخلفة عن الواليات واملقاطعات األخرى،
يف تطوير صناعة املركبات الكهربائية النابضة
بالحياة .إن تعهد الحكومة بتزويد  10يف املئة من
جميع السيارات الحكومية الجديدة بالكهرباء بحلول
العام املقبل غري مهم باملقارنة مع مقاطعة العاصمة
( ،)ACTالتي تهدف إىل جعل جميع املركبات الجديدة
يف أسطولها كهربائيـة بحلول عام .2021

إن مجلسنا يف وضع جيد للنظر يف ما يمكننا
القيام به كمؤسسة مللء الفراغ القيادي ،والريادة،
كمثل ،يف دعم املجتمع يف جعل الوصول اىل هذه
التكنولوجيا أكثر سهولة وفهمـًـا وموثوقية ،ال سيما
ونحن نسعى ألن نكون «مدينة ذكية».
لقد بدأنا يف استبدال املركبات التي تعمل بالبنزين
بمركبات كهربائية ،وبنهاية العام ،نخطط الن
يكون لدينا  10مركبات ،باإلضافة إىل ذلك ،تم
تركيب خمس محطات شحن يف Bankstown
 Civic Towerوسادسة مقرها يف كانرتبري،
كجزء من ترقية جارية حاليا ملركز املدينة .ايضا
نحن نستقصي مواقع محطات شحن إضافية يف
أجزاء أخرى من املدينة.

Happy Eid! As we come to the end of the
Holy Month of Ramadan, on behalf of the
City of Canterbury Bankstown, I would like to
extend the warmest of greetings and best wishes
to our Muslim residents and their families.
May God bless, protect and watch over you all.
Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

هذا هو أملي ،من خالل أخذ زمام املبادرة ،يمكننا
املساعدة يف رفع حجاب الغموض الذي يبدو
أنه يعرقل هذه التكنولوجيا ،بالنسبة للسكان
ا ملحليني .

تفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس البلدية
كال عصفور

ADVERTISEMENT

Eid Mubarak
Member for East Hills

Wendy LINDSAY MP

easthills@parliament.nsw.gov.au

02 9772 2774

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.
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إعـالناات

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية.
أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن القربان للمناسبات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

نفتح
7
ايام يف
األسبوع:
EAT IN OR TAKE AWAY

االثنني من  5صباحا  5 -بعد الظهر

من الثالثاء حتى األحد من الـ 5
صباحا  -الـ 10ليال

نتقدم من الجالية
اللبنانية ،العربية
واالسالمية بأحر
التهاني بمناسبة
عيد الفـطر
السعيد ،أعاده
اهلل على بلداننا
باألمن واالستقرار
والسالم وعلى
اسرتاليا
بالتقدم والرقي
واالزدهار..
فـطر مبـارك
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
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كـتابات

جدل حول فوز الكاتبة العمانية (احملجبة) جبائزة (املان بوكر)!
عبد الجبار العتابي  -ايالف
اثار فوز الروائية العمانية جوخة احلارثي جبائزة (املان بوكر) للرواية املرتمجة عن روايتها
(سيدات القمر) ،جدال كبري يف االوساط الثقافية العراقية بالتحديد  ،ومت فتح باب (احلجاب
والسفور) ليكون مشرعا ازاء التأثريات على الكاتبة كأمرأة مبدعة وليست جمرد كاتبة ،وامتأل
الفضاء اإلعالمي وامليديائي العربي والعراقي خاصة بكتابات وتعليقات تتناول املوضوع من
جوانبه العديدة حيث يؤكد البعض ان االبداع نقيض احلجاب وان املرأة احملجبة ال ميكن هلا
ان تكون مبدعة النها مقيدة مهما كانت حريتها الفكرية  ،باعتبار ان احلجاب قيد..واالبداع
حرية وحترر  ،..أو خروج من اإلطار املعهود وهما خطان متوازيان ال يلتقيان ! ،فيما يرى
البعض االخرى ان ال عالقة بني الكتابة االبداعية واحلجاب الذي قد ميثل جزء من التقاليد
اجملتمعية ،موضحني قد تكون املرأة سافرة متحررة داخليا لكنها ترتدي احلجاب لباسا متداوال
ظاهرا،مشريين انه ليس من الضرورة ان يكون األبداع قضية ملبس،سواء كان عمامة أو
حجابا أو قبعة أو عقاال أو قلنسوة؟ معززين اراءهم بتساؤل  :اذا كان احلجاب كذلك فان من
خيرجن باملايوه جيب ان يكن اكثر فوزا باجلوائز النهن اكثر ابداعا!!.
احلجاب قيد..واالبداع حرية
فقد اكد الكاتب رضا األعرجي ان املرأة احملجبة ،ال ميكن أن تبدع يف األدب ،شعرًا أو قصة
أو رواية ،..وقال  :هذا رأي شخصي ال يلزم احدًا ،واهلدف منه ليس النيل من العمانية
جوخة احلارثي الفائزة جبائزة «انرتناشيونال مان بوكر» الربيطانية املرموقة .كما ال أعين
بذلك أن املرأة السافرة مبدعة بالضرورة.وقد لفتين وصف صحيفة «الغارديان» لرواية «
سيدات القمر» أنها تقدم «حملة عن ثقافة غري معروفة نسبيا يف الغرب» .وتساءل  :ترى هل
مازال الغرب يستثار بعجائب ثقافتنا وغرائبها ،ومل تشبعه ،مث ًال ،روايات الطاهر بن جلون
وغريه من الروائيني الذين يتملقون مشاعر القارئ األجنيب!،وهل كان هلذه الـ (حملة) دور
يف الفوز باجلائزة؟ وأوضح  :احلجاب قيد..واالبداع حرية..وهما خطان متوازيان مهما امتدا
ال يلتقيان،..ميكن للمرأة احملجبة أن تكتب لكن من غري املتوقع أن تبدع ألن من الصعب
عليها أن تذهب بعيدًا ،فتخرج من قيودها وعن «ثوابت األمة» ،وتقفز على تقاليد جمتمعاتها
الصارمة .واضاف  :كثريون يكتبون لكن ال يبدعون ،فالكتابة مهارة أما االبداع فهو موهبة
ال ميتلكها كل من مارس وميارس الكتابة.ومن الوهم ،واألحرى العبث ،أن نبحث عن األخالق
والفضائل يف االبداع ..وتابع  :أروع األعمال كتبها متهتكون وشاربو مخر ومتعاطو خمدرات
ومثليون وأصحاب سوابق ومتشردون،..لن استشهد ببودلري أو هنري ميللر أو سيليفيا بالث
أو جان جينيه ،فنحن كأمة مشهود هلا بالشعر ،لدينا أدلتنا الشاخصة ابتداء من أمرؤ القيس
مرورًا بأبي نؤاس وصو ًال إىل اجلواهري ..وختم بالقول باملناسبة ،جواهرينا ( الشاعر حممد
مهدي اجلواهري) مل ينطلق ،وميتلك ناصية اإلبداع ،إال بعدما رمى عمامته يف الكناسة.
هل األبداع قضية ملبس؟
من جهتها دافعت الكاتبة الروائية انعام كجه جي عن الكاتبة العمانية  ،فقالت  :أننا مجيعًا
حمكومون بعقائد وتقاليد ،هناك من يطيعها عن قناعة وإميان وهناك من يساير اجملتمع.
وتساءلت  :هل األبداع قضية ملبس؟ عمامة أو حجاب أو قبعة أو عقال أو قلنسوة؟ واضافت:
أرى أن هذه العمانية ،جوخة احلارثي ،امتلكت من الشجاعة ما جعلها تكتب رواية جيدة بهذا
القدر أو ذاك ،عن احلب وعن احلرية وعن العبودية وعن العقول الضيقة وعن الضيم الواقع
على الرجال والنساء يف جمتمع كان يف آخر الركب ثم تطور حبيث يسمح المرأة مثلها أن تعرب
عن نفسها وأن تسافر للدراسة وأن تكتب روايات تلفت نظر القائمني على جائزة مرموقة.
وتابعت  :هل كانت ستكتب أفضل لو خلعت حجابها؟ ال أظن .لنكن منصفني ونبارك هلا بدل
أن نقسو يف تقييمنا ملنجزها .أما الغرب الذي يتصيد غرائبنا فلن يكون سببًا ألن خنرس عن
تناول عيوبنا يف الروايات.
الصورة خمتلفة هنا
اما الكاتب الدكتور ضياء خضري  ،فقد رأى ان الصورة مع الكاتبة العمانية خمتلفة ،وقال :
باعتباري واحدا من الذين قرأوا يف فرتة مبكرة هذه الكاتبة العمانية وكتبوا عنها وشاركوها
يف مناقشة بعض الرسائل اجلامعية خالل وجودي يف عمان  ،أرى أن الصورة خمتلفة هنا  ،وأن
لدى الكاتبة من القدرة واجلرأة يف مناقشة بعض القضايا اخلاصة باملرأة وبالعائلة والشخصية
العمانية بشكل عام ،ما يفصح عن قدرة ابداعية مكتسبة وطبيعية أصيلة .واضاف :وأظن أن
كاتب التعليق يف الغارديان الربيطانية مأخوذ هو اآلخر بهذه الصورة العامة اليت يتوقعها عن
فتاة حمجبة وجمتمع غري معروف بالنسبة له ،علما بأن جوخة احلارثي حتمل شهادة الدكتوراه
يف اآلداب من بريطانيا،وتعمل استاذة مساعدة جبامعة السلطان قابوس.
احلجاب عادة
ّ
(مشاء)
من جهته قال الناقد والروائي داود سلمان الشويلي  :من خالل مشاهدتي لربنامج
العماني ومقابلته لسيدتني احداهما السيدة احلارثي و االخرى شاعرة وجدت ان احلجاب هو
زي جيب ان تلتزم به السيدات ضمن ثقافة املذهب االباضي املنتشر يف عمان وهو مذهب
خارجي أصولي ،واحلجاب املستعمل بزي عماني كبري وطويل ومزخرف .واضاف :ان احلجاب
عادة وهذا ما اعتقد انه يف عمان .
اكره الرأس بقماط ولكن
فيما قال الروائي علي حداد  :انا اكره الرأس بقماط ..لكين أومن ايضا أن املوهبة اليت من
أهلل بها على قليل من خلقه هي املعجزة اليت حيملها النص ،هي عصا موسى اليت تضرب
بها ضربة الريشة .
اإلبداع والتقييد ال يلتقيان
اىل ذلك قال الروائي صفاء ذياب  :انفجر جمددًا بعد فوز جوخة احلارثي بالبوكر الربيطانية،
وقبلها احتدم النقاش حينما فازت نداء شرارة بربنامج (ذا فويس)  .واضاف :رمبا أنا مقتنع
مع االراء اليت تقول بأن احلجاب إشكالية كبرية لدى الكاتبة ،فكيف ستبدع وهي ال متلك حتى
نفسها أو جسدها،لكن بالنسبة لي إن احلجاب ال خيتلف كثريًا عن العمامة أو أي زي ديين،
فاإلبداع والتقييد ال يلتقيان ،األمر نفسه ال يلتقي االبداع مع من يسبق امسه بلقب :د .او
الدكتور،وال يلتقي مع من يسبق امسه بالكاتب،فإذا كان مقتنعًا بنفسه أنه كاتب ملا اطلق
هذه الصفة عليها .وختم بالقول  :أن تكون مبدعًا عليك أن تتحرر من كل شيء ،بشرط أن
ال تسئ لآلخرين.
ما عالقة احلجاب باالبداع
وقال الروائي والناقد علي لفته سعيد  :حقا اعحب ان يربط أديب او مثقف االبداع باحلجاب..
حقا استغرب الن العمانية اليت فازت تعيش يف دولة حمافظة وتقرا يف دولة هادئة وتطبع
يف دولة قليل فيها االديبات واضاف  :ثم ما عالقة احلجاب باالبداع فهو زي مثل العقال
ومثل اي زي نسائي يف يف كل يالد خمتلف ..ثم اذا كان احلجاب كذلك فان من خيرجن
باملايوه جيب ان يكن اكثر فوزا باجلوائز النهن اكثر ابداعا .وتابع  :انا لدي سؤال عن
كيفية الفوز ساكتبه يف وقت الحق ولكن ليس ملاذا فازت ،ومهما كان السبب فالف مبارك
للروائية العمانية فهي فخر بالدها والعربية.

املــستحم

الشهيِة
املاء جيري حنو نشوته
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سر ٍة
ّ
فتحت سديم صفاتها للماء
فانسكب اخلرير مع العبري
َ
بكل أجراس الغواية هادرا
..
تستحم ميا
يا ماء مالك
ّ
تورثك األنوثة من حفيف
ّ
ٍ
غزالة
مالبس
مسراء دون
ٍ
تأتيك حتت صبيبك العالي
بسر نفوذها ؟
ّ
املقدس يف
بالرمز
وتطيح
ّ
ّ
ْ
الشفيف
جمردك
ّ
بت األنوثة عرشها
نص َ
أتراك ّ
ّ
الوثين
واخرتت انكفاءك قاصرا..
َ
أنا ال أساوم يف صفاتك
مّإنا ..
ّ
احملر ِم كافرا
بالشعر
جاهرت
ُ
ّ
،
فثقبت حلمي بالقصيدة ،
كي ألص املاء أشهى وهو
خيرج مسكرًا،
حيرم من مثار
وقد استحم مبا ّ
حبيبيت ..
محام األنوثة شاعرا
ُ
ودخلت ّ
..
محمد عامر األحمد  -سورية

ملاذا الالهوت ..وملاذا الناسوت..
وما هو الفرق بني االثنني،

الفرق ما بني الالهوت وما بني الناسوت كبري جدًا  ،وكما
ورد يف الكتاب املقدس بأن اهلل جتسد بالهوته وظهر يف
ِ
جسد الناسوت املمجد والذي بال عيب  ،والفرق ما بني
االمسني وهو ال حياة للناسوت ان مل يكن فيه نسمة حياة
من الالهوت ،ولكن عندما جتسد اهلل يف ملء الهوته ،اصبح
اجلسد الوحيد الذي جتسد به صاحب القوة والقدرة العجائبية
 ،ال مثيل له من قبل  ،وهذا ما يدل على قدرة الالهوت
االهلي ،أي قوة اهلل اليت كانت غري منظورة وغري معروفة
سابقًا من ِقبل التجسد ،والذي أخذ صورة عبد وأصبح انسانا
يشبه الناس وهو املسيح ّ
املخلص الذي ظهر بناسوته من اجل
ان ميوت على الصليب خلالص البشر من اخلطيئة ثم يقوم
ويصعد اىل السماء من حيث أتى ومل َ
يبق حتت الرتاب مثل
وتكرم
تعبد
الطوائف
باقي البشر ،ولكن اليوم اصبحت بعض
ّ
الناسوت اجلسدي املخلوق اإلنساني الضعيف واملريض ،
الذي هو مفصول عن ملء الهوت اهلل االهلي ،وأصبحت هذه
العبادات متشعبة جدًا عند الكثري من الطوائف  ،وهنا تفسري
اخر لتلك الطبيعتني.
الالهوت يعين كلمة اهلل اخلالق وروحه وملء مشيئته اإلهلية
والسماوية  ،والناسوت وهو اجلسد األرضي املخلوق بكل
أعضائه وطبيعته البشرية واالرضية الساقطة املريضة
والضعيفة  ،فان أصبحنا نعبد الناسوت اي جسد االنسان
الذي يتحول اىل عظام ورفات متحللة وروائح كريهة ،فأين
سيكون الرجاء لكل واحد منا؟ واين سيكون املصري لنا ان
آمنا ببشر مثلنا يولدون ثم ميوتون ويتحولون اىل رقاد
ورفات اموات حتت الرتاب؟
من هنا ومن هذا االعرتاف باحلقيقة والواقع ،على ان اجلسد
ضعيف جدًا يتأثر من أمور كثرية ،وحتت خماطر االمراض
واحلوادث والعوامل الطبيعية ،وال يستطيع بأن يضمن له
ّ
قارنا ما بينه وما بني الالهوت ،فانه سنرى
الغد  ،ولكن ان
مفارقة كبرية فيما بينهما وال نرى واحدا باملئة اي مقارنة
بينهما.
ويف نهاية التفسري هلذه االمساء  ،الناسوت يولد ويعيش
ويتأثر يف العوامل الطبعية اليت حوله ثم ميوت.
حي يف طبيعته منذ األزل ،ال ميوت ،وال
ولكن الالهوت كائن ّ
ابدي يف كيانه  ،اله مثلث يف اقانيمه ،ظاهر
يزول ،بل انه َ
خملصا يف مشيئته ،معطي
يف كلمته  ،قدوس يف طبيعته ،
ّ
احلياة لكل من يطلبها ويؤمن به ربًا واهلًا وشفيعًا وخملصًا
وديانًا  ،والرب يبارك اجلميع وكل من ُيْؤ ِمن به.
********

الصالة الصباحية

جنسد لك ونشكرك ونعظمك يف هذا الصباح يا ابانا السماوي
القدوس احلاضر يف كل مكان  ،ها حنن حنين رؤوسنا امام
عرشك العظيم القدوس  ،بكل خشوع واحرتام ونشكر مجيع
اعمالك الصاحلة ،من اجلنا حنن اخلطأة ،نسألك كل هذا باسم
ابنك الوحيد يسوع املسيح ،أن تشفي مجيع املرضي وتأخذ
أوجاعهم وتشفق عليهم لكي يعودوا بصحة جيدة بالتمام
،ممتلئني من نعمك وعطائك وخالصك اجملاني ،ونطلب
ايضًا بأن تعزي احلزانى وتزرع الفرح العظيم يف قلوبهم
وحترسهم من التجارب الشريرة ،ومن مكايد ابليس ،وتبدل
واملسرات  ،ونسألك ايضًا بأن تهدي وحترر
أحزانهم باألفراح
ّ
املأسورين واحملبوسني وخترجهم من حبس ابليس وحتررهم
من فكره املظلم والظامل وخزعبالته الشريرة ،ونطلب منك
ونصلي ايضًا من اجل املهمومني واملكسورين نفسيًا من
ّ
اجل اوالدهم واهلهم وأقربائهم ،ازرع الفرحة والراحة يف
نفوسهم وامنحهم املغفرة من اجل مجيع أعماهلم اخلارجة
عن تعليمك والساقطة ،واخطائهم العرضية والغري عرضية،
ونطلب ايضًا من اجل اجلياع واملعوزين والفقراء بأن تعطيهم
وتسدد مجيع حاجاتهم وطعامهم وتسرت عياهلم من الفشل
ّ
صلوا عندما تقعون يف التجارب
واملوت  ،انت الذي قلت لنا
تعطوا ،اقرعوا يفتح لكم ،
الشريرة ،اطلبوا جتدوا  ،اسألوا ْ
وكل ما تطلبونه بأسم الرب تنالوه ،وأيضا انت الذي علمتنا
وبره وكل شيء يزداد
هذا الدعاء الرباني  ،اطلبوا ملكوت اهلل ّ
لكم ،والرب يبارك اجلميع وحيرسكم مع مجيع أفراد عائالتكم
وعيالكم من كل مكروه  ،ابانا السماوي الذي جتسدت وظهرت
بيننا بابنك يسوع املسيح ،من اجل خالصنا حنن البشر ،فمن
اعماق قلوبنا نقول لك خبشوع وبصوت واحد،لك كل الشكر
واحلمد والتكريم والسجود اىل األبد امني.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد
روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
بتاريخ ٢٠١٩-6-1
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ثــقافة

سليمان منصور وفريا متاري ونبيل عناني وتيسري بركات :طريق فلسطني مت ّر يف بريوت
روان عز الدين
سليمان منصور وفريا متاري ونبيل عناني وتيسري بركات حضروا
األول يف
الشهر املاضي للمشاركة يف ندوة حول معرضهم اجلماعي ّ
بريوت .ضمن التعاون بني «دار النمر للثقافة والفن» و»مؤسسة
اهلوية» جمموعة
ضم معرض «هموم
الدراسات الفلسطينية»،
ّ
ّ
من أعمال الفنانني تستعيد فرتة أساسية من مسار التشكيل
الفلسطيين ،تزامنت مع االنتفاضة األوىل بني  1987و.1991
من املخيمات الفلسطينية يف بريوت ،رأى الفنانون بالدهم .امساعيل
مشوط ،وناجي العلي ،وابراهيم غنام ،ومصطفى احلالج وآخرون
اخرتعوا فلسطني تشبههم ،ولو أنها متخيلة .مثة اختالف جوهري
البصرية اليت
بني لوحيت فناني الداخل واخلارج ،ليس بالنتيجة
ّ
محلت رموزًا مشرتكة ،أحيانًا ،بل يف الرؤية السابقة على اللوحة.
كان على فناني الداخل أن يرمسوا ما يرونه كل يوم .تفاعلهم
متبدلة بسبب تغيرّ ه الدائم .هذا ما
مع املكان كان حمكومًا بعالقة
ّ
ّ
يتدخلون فيه عرب حذف اجلدران ،وحجب السطوة اإلسرائيلية
جعلهم
على املساحات الفلسطينية .رمسوا أشجار زيتون بد ً
ال من تلك اليت
كان االحتالل يقتلعها .أما فلسطينيو الشتات ،فقد اعتمدوا أحيانًا
على املرويات الشفهية ،على القصص والذاكرة املتناقلة ،وعلى
يعبد الكيلومرتات الطويلة مع اجلغرافيا الفلسطينية.
اخليال الذي ّ
مل تستجب السوق الفنية احمللية يف لبنان هلم متامًا ،بل بقيت
مجاعية
تقدم ضمن معارض
مغلقة يف وجههم .لكن أعماهلم كانت َّ
ّ
لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» ،وفق ما يذكر املؤرخ والفنان
الفلسطيين كمال بالطة يف كتابه «الفن الفلسطيين ــ من 1850
إىل احلاضر».
ّ
شكلت مساحة أساسية للفن الفلسطيين يف الشتات
بريوت
بعد النكبة والنكسة ،وصو ً
ال إىل الثمانينات وإىل جيل أحدث من
الفنانني اليوم .الشهر املاضي ،زار العاصمة اللبنانية أربعة من
أبرز الفنانني الفلسطينيني ،أولئك الذين ّ
قلصت أعماهلم املسافة
بني الفن واملقاومة اليومية ،أو صنعوا انتفاضة فنية أخرى مقابل
االنتفاضة الشعبية األوىل .سليمان منصور ( ،)1947وفريا متاري
( ،)1945ونبيل عناني ( )1943وتيسري بركات ( )1959حضروا
اهلوية» الذي أقامته «دار النمر
ندوة الفتتاح معرض «هموم
ّ
للثقافة والفن» ،بالتعاون مع «مؤسسة الدراسات الفلسطينية».
األول حلركة «حنو
يعد «هموم
ّ
اهلوية» الذي اختتم أخريًا ،املعرض ّ
ّ
اإلبداع والتجريب» يف بريوت ،بعدما كانت قد أطلقت أعماهلا
مبعرض يف القدس عام  ،1989وانتقلت إىل األردن ،وإيطاليا
وأمريكا وأملانيا ...يف الندوة اليت أدارها الفنان الفلسطيين عامر
تطور مسار الفن التشكيلي
شوملي ،استعاد الفنانون مراحل من
ّ
الفلسطيين ،أبرزها احلركات احلديثة اليت ظهرت خالل السبعينيات
ً
متجاوزة احلدود اليت فرضها العدو اإلسرائيلي على الفنانني
والفن .منعت القوانني العسكرية اإلسرائيلية املناشري مبا فيها
اللوحات ،وأغلقت الغالرييهات واملعارض ،وصادرت األعمال
وسجنت الفنانني .أوىل تلك التحركات الفلسطينية الفعلية
ملواجهة االحتالل ّ
متثلت يف إطالق «رابطة الفنانني التشكيليني
هم مأسسة الفن الفلسطيين
ضمن
اندرجت
اليت
الفلسطينيني»،
ّ
ّ
مستمرًا ،بينما
ظل
االحتالل
تضييق
منصور.
سليمان
كما قال
ّ
استطاعت الرابطة أن تؤسس فروعًا هلا يف البرية وغزة واخلليل،
العامة بسبب
وأن تعرض أعماهلا يف خمتلف الفضاءات واملراكز
ّ
غياب غالرييهات ومؤسسات فنية.
بعدها ،أطلقت الرابطة «مركز الواسطي» يف القدس الذي
احتضن جمموعة من املعارض لفناني الداخل والشتات مثل
فالدميري متاري وليلى الشوا وكمال بالطة ...التوثيق للفن
الفلسطيين يف الداخل واخلارج ،كان اخلطوة التالية .استعاد
الفنانون تلك الفرتة خالل الندوة ،حني كانت الفنون التشكيلية
اهلوية الفلسطينية وتظهريها ،وهو ما ميكن رؤيته
مشغولة بهموم
ّ
من خالل كروم الزيتون والربتقال ،والفالحات الفلسطينيات
ّ
رمزية للجزء الساحلي
شكل
املطرزة ...شجر الربتقال
بعباءاتهن
ّ
ّ
الذي ُ
احتل بعد سنة  ،1948فيما يرمز الزيتون للجزء الذي صودر
تنوع الرمزيات يف اللوحة
بعد نكسة  ،1967وفق منصور .رغم ّ
الفلسطينية ،بقي االحتالل يرى األرض أرضًا ،والفن فنًا ،فمنع
اختصاصي اهلندسة الزراعية والفن عن اجلامعات .حني انطلقت
االنتفاضة الفلسطينية األوىل يف نهاية الثمانينيات ،كان ال بد
من إعادة النظر يف دور الفن أمام التغيرّ الذي طرأ على واقع
مقاومة االحتالل .جاءت حركة «حنو التجريب واإلبداع» ضمن هذا
السياق على أيدي منصور وعناني ومتاري وبركات .أعادوا ابتكار
ّ
احتلت األعمال الفنية منذ
األرض الفلسطينية اليت كانت قد
ما قبل النكبة عام  .1948يف القدس وبيت حلم والناصرة،
حمملة بالسرديات الدينية ورموزها ،منها قبة
كانت اللوحات
ّ
الصخرة واأليقونات املسيحية ،والفتوحات مثل دخول صالح
الدين األيوبي إىل القدس بعد حربه من الصليبيني ،وعمر بن
حتدث
اخلطاب ،حتى يف األعمال االستشراقية كما قال عنانيّ .
األخري عن مفهوم الرمز وعالقته باهلوية وبالشكل واملضمون مثل
شجر الزيتون وحقوهلا اليت يرى فيها منظورًا مجاليًا ،باإلضافة إىل
ّ
تشكله بالنسبة إىل الفلسطينيني قبل
املصدر االقتصادي الذي
أن تقضي عليها اجلرافات اإلسرائيلية.

من ناحيتهاّ ،
كلما رأت فريا
متاري أشجار الزيتون تقتطع
من احلقول ،كانت تشعر
جمددًا على
باحلاجة إىل خلقها ّ
اللوحة اليت تداخلت فيها
اجلذوع باجلسم اإلنساني.
أن الرمزيات بقيت
صحيح ّ
متشابهة مع اللوحات اليت
سبقت فرتة االنتفاضة ،إال
أن فناني حركة «حنو التجريب
واإلبداع» سعوا إىل ابتكار
أساليب حداثية جديدة .تركت
االنتفاضة تغيريًا جذريًا يف
لوحاتهم ،ويف مسار الفن
الفلسطيين بشكل عام .الدعوة
وجهتها القيادة الوطنية
اليت ّ
املوحدة لالنتفاضة ،مبقاطعة
ّ
املنتوجات اإلسرائيليةّ ،
شقت
هلم مسارات فنية جديدة.
بطريقة أو بأخرى ،مل تكن تلك
املواد اليت طرأت على اللوحة
إال مستخرجة من األراضي
ونقلوها.
رمسوها
اليت
حملية
مواد
إليها
أدخلوا
ّ
وطبيعية مثل الطني واحلنة
والقش واجللد واخلشب...
اهلوية»،
يف معرض «هموم
ّ
الذي يأتي ضمن التعاون
بني «مؤسسة الدراسات
الفلسطينية» و»دار النمر»
بعد جتارب سابقة مماثلة
مثل معرض «الكلمة الرمز:
فلسطني» السنة املاضية،
رأينا لوحات للفنانني األربعة
تعود إىل جمموعاتهم الشخصية
وجمموعة «دار النمر» وبعض
اخلاصة املوجودة
اجملموعات
ّ
يف لبنان.

بال عنوان لسليمان منصور (زيت على قماش ــ  ٩٨ × ١٠٤سنتم ــ  ،١٩٨٤بإذن من جمموعة النمر الفنية)

مل تكن املواد اليت طرأت
على اللوحة إال مواد مستخرجة من
األراضي اليت رمسوها دائماً
ليست األعمال املعروضة
بذاتها هي احلدث ،إذ أنها ال
تكاد تغطي إال مراحل بسيطة
من جتاربهم الفنية .لكن
املعرض ،بأعماله القليلة اليت
ٍ
كاف ألن يوقظ احلدود
نراها،
ّ
يذكرنا باجلدران
جمددًا .ألن
ّ
اليت تفصلنا عن فلسطني
(أوقف الفنانون سليمان
منصور ونبيل عناني يف مطار
بريوت) ،حيث كانت هناك
صعوبات يف نقل اللوحات
إىل بريوت .غابت أعمال
تلك الفرتة عن املعرض،
لكن فالحات سليمان منصور
ّ
املطرزة
حضرن بعباءاتهن
ّ
وسط حقول الربتقال ضمن
لوحات من فرتة الثمانينيات،
وأجساد /جذوع فريا متاري
القماش
من
املصنوعة
املائية
واأللوان
واألصباغ
ّ
أحدث
من
جمموعة
يف
و.)2019
(2018
أعماهلا
كذلك ،عرضت أحدث أعمال
تيسري بركات مثل «العرس
تتصدر
اليت
واالجتياح»
ّ
مشهد اللوحة فيه دبابات
ومكسرة،
جمردة
أمام مساحة
ّ
ّ

«االجتياح» لتيسري بركات (أكريليك ومواد متنوعة على قماش ــ  ١٦٢ × ١٢٢سنتم ــ  ،٢٠١١بإذن من تيسري بركات)

«عرس الدكتور جربا األعرج ( »)١٩٤٧لنبيل عناني (أكريليك
على قماش ــ  ٧٥ × ١٠١سنتم ،بإذن من نبيل عناني)

إىل جانب لوحات نبيل عناني وزخرفاته على اخلشب وبورتريهاته
لشخصيات فلسطينية.

«فجر» لفريا متاري (قماش وأصباغ قماش وأقالم تلوين مائية
فلسطني  ٤٨ × ١١٢سنتم _  ،2019بإذن من فريا متاري
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تتـمات

«املستقبل» يرفع الصوت...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مصادر رمسية إىل االعتقاد بأن األمور بدأت تهدأ بني اجلانبني،
خاصة وانها اندلعت وتطورت وكربت على أمور ال تستحق إثارة
مثل هذا التوتر ،وان ال مصلحة ألي طرف يف هذا الظرف يف
مواصلة االشتباك السياسي -الكالمي ،خاصة بني تيارين شريكني
يف تسوية رئاسية أعادت األمور إىل نصابها يف البلد الذي مزقته
اخلالفات والصراعات طوال سنتني ونصف السنة.
وحبسب هذه املصادر فإن الرئيس ميشال عون الذي يرصد كل
ما جيري من تطورات طلب تزويده بكل ما جرى من سجال بني
التيارين ،مشددًا على ان املهم استمرار االستقرار الداخلي ،خاصة
تيار «املستقبل»
واننا على أبواب صيف واعد ،فيما أكدت مصادر ّ
ان ال قرار لديها مبعركة مفتوحة مع «التيار الوطين احلر» تؤدي
إىل اإلخالل مبقومات االستقرار ،لكنها شددت على ان الرئيس
احلريري ال ميكنه اتباع سياسة الصمت دائمًا ،مشرية إىل ان هناك
مواقف تفرضها ظروف معينة ،مثل كالم رئيس «التيار احلر»
السنية السياسية ،وتدخل
الوزير جربان باسيل يف تل دنوب حول
َّ
وزير الدفاع الياس بوصعب مبهل احملكمة العسكرية وردود فعل
«التيار الربتقالي» على جرمية طرابلس ،الفتة إىل «اننا يف انتظار
عودة احلريري ملعاجلة كل امللفات».

زيارات مهمة لدار الفتوى

ويف تقدير مصادر سياسية ،ان مقدمة نشرة تلفزيون «املستقبل»،
ارادت تهيئة األجواء لرتاجع خطوة إىل الوراء ،عرب حتميل جهات
إعالمية وسياسية تقيم على رصيف «بيت الوسط» مسؤولية
احلرب الكالمية مع «التيار احلر» ،ما ُي ّ
ؤكد املعلومات الرمسية
عن بداية تهدئة بني اجلانبني ،وهو ما الحظته مصادر رفيعة يف
«التيار الوطين احلر» ،حملطة تلفزيون  OTVالناطقة بلسان التيار
الربتقالي ،عندما قالت بأن «هناك من افتعل مشكلة مع التيار
واخرتعها من حول «املستقبل» وهو عليه جتاهلها».
وشددت املصادر العونية على انه «يف انتظار عودة احلريري
من اخلارج واملرجحة نهاية األسبوع احلالي ،األمور قابلة إلعادة
تصويب باجتاه صحيح ،واملسألة قد حتاج للقاء جيمع احلريري
بالوزير باسيل ،وتوضع على طاولته كل امللفات اخلالفية ،كاشفة
عن «اكثر من زيارة مهمة ستشهدها دار الفتوى األسبوع املقبل
تصب يف اجتاه التهدئة».

ردّ حكومي

إىل ذلك ،كشفت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع الياس بوصعب
حذف تغريدة له عرب «تويرت» قال انها نشرت باخلطأ تستهدف
األمني العام لتيار «املستقبل» أمحد احلريري ،وان اخلطوة جاءت
لوقف السجال بينهما صبيحة اجلرمية اإلرهابية يف طرابلس ،على
خلفية ان احلريري مل يتصل بالوزير بوصعب للوقوف منه على
تفاصيل ملف االرهابي مبسوط ،مما اثار وزير الدفاع ،ملمحًا «بأن
احلريري يعترب نفسه معنيًا بقوى األمن أكثر من اجليش» ،ما حدا
باملكتب اإلعالمي لتيار «املستقبل» إىل إصدار بيان بتوقيع مصدر
حكومي رفيعّ ،
أكد فيه ان احلريري رئيس كل الوزارات وال حيتاج
لدروس يف األصول واملسؤوليات من أحد وهو معين باالهتمام
بكل املؤسسات ،الفتا إىل ان «التصويب على قوى األمن الداخلي
والكالم الذي يتكرر عن التمييز بني القوى العسكرية واألمنية يعرب
عن ضيق صدر باجتاه اإلجنازات اليت حتقق ،وهي يف رصيد الدولة
وكل اللبنانيني».
ولفت البيان إىل انه« :بدل ان يتلهى البعض بالعودة اىل احاديث
ممجوجة عن ضغوط على القضاء الطالق سراح االرهابي الذي نفذ
جرمية طرابلس قبل سنة وما اىل ذلك من تلفيقات ،واالحياء
بأن طرفًا سياسيًا قد قام بذلك بغطاء من شعبة املعلومات ،فان
االجدر بهذا البعض ان يشارك يف تضميد جراح اهالي العسكريني
والتوقف عن بخ املعلومات املسمومة والتحليالت اليت تعكس ما
تضمره بعض النفوس جتاه االمن الداخلي».
وأكد :لن يكون مسموحًا بعد اليوم السكوت على مواقف غري
بريئة هدفها اظهار الدولة اللبنانية كما لو كانت جمموعة كانتونات
امنية تتقامسها الطوائف والقيادات السياسية ،ولن يكون مقبو ً
ال،
الي سبب وحتت اي ظرف ،ان يتوىل اي وزير او مسؤول مهمة
اقامة شرخ بني املؤسسات العسكرية واالمنية ،اجليش اللبناني
جيش لكل الدولة وقوى االمن الداخلي قوى لكل الدولة ،وكذلك
االمر بالنسبة لسائر القوى االمنية .وخالف ذلك دعوات للتحريض
واالنقسام .كفى تالعبًا بهيبة الدولة».

تحقيقات لكشف املستور

يف غضون ذلك ،تتجه األنظار إىل التحقيقات اليت تكثفت ملعرفة
خلفيات ودوافع وظروف العمل االرهابي الذي ارتكبه عبد الرمحن
مبسوط ،وعما إذا كان له شركاء ومعاونني ،وال سيما بعد توقيف
عدد من األشخاص املرتبطني بعالقة معه ،إضافة إىل توقيف والده
وشقيقه وزوجته اليت طلقها يف شريط فيديو سجل عرب وسائل
التواصل االجتماعي.
وأعلنت خمابرات اجليش انها أوقفت على ذمة التحقيق عددًا من
الشبان على عالقة باالرهابي الذي اشرتى منهم أسلحة وقنابل.
وعلم من مصادر مطلعة ان التحقيقات يف احداث طرابلس تركزت
عما اذا كانت للمتهم بها ارتباطات او ما اذا كان لديه شركاء وما
قام به عمل حمضر لضرب األستقرار .واشارت اىل ان التحقيقات
األولية اظهرت ان ما حصل ناجم عن عمل ثأري .وقالت ان
األشخاص الذين القي القبض عليهم يتم التحقيق معهم ملعرفة ما
اذا كانوا شركاء معه.

ولفتت هذه املصادر اىل ان التحقيقات مل تنته لكن األجتماع
األمين الذي عقد يف قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون صبيحة العيد
توقف عند بعض األستفسارات منها عن اجلهة اليت مدت األرهابي
بالسالح والذخرية .واكدت انه جرى الرتكيز على من جاء من سوريا
وخلفيات األتيان اىل لبنان وضرورة قيام مراقبة هلؤالء الداخلني
اىل لبنان.
كذلك مت التإكيد على اهمية اختاذ اجراءات يف حميط اماكن
العبادة.
واوضحت املصادر انه قبل جالء كل املعلومات والتفاصيل من قبل
اجلهات االمنية اليت تتوىل التحقيق يف اجليش وقوى االمن ،فإن
االعتقاد السائد حتى االن هو عدم ارتباط هذه اجلرمية مبخطط كبري
إلثارة اعمال ارهابية يف البلد .لكن ال ميكن التثبت من اي امر قبل
انتهاء التحقيقات وجالء كل الظروف واملالبسات احمليطة باجلرمية.
وقد وعد الوزير بو صعب والد املالزم الشهيد حسن فرحات الذي
شيع جثمانه أمس االول يف بلدته برعشيت اجلنوبية ،بعدم السكوت
وفتح حتقيق يف عملية طرابلس اليت قال انها ال شك إرهابية
بامتياز.
ريا احلسن اليت كانت
وقال بو صعب ،غامزًا من قناة وزير الداخلية ّ
اعتربت العملية بأنها فردية من قبل «الذئاب املنفردة» واملدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي قال أيضًا ان
االرهابي ُيعاني من اضطراب نفسي ،ان ما حصل يف طرابلس
عما
عملية إرهابية سواء أكانت فردية أم ال ،ومن املبكر احلديث ّ
إذا كان االرهابي ُيعاني من وضع نفسي ،والتحقيق سيأخذ جمراه
ويكشف احلقيقة ولكن ما اعرفه ان هذا الشخص كان موقوفًا
بتهمة إرهاب.

جولة قائد الجيش

وزار قائد اجليش العماد جوزف عون امس االول ،مدينة طرابلس،
الشعار« ،وشكره على
والتقى مفيت طرابلس والشمال الشيخ مالك
ّ
مواقفه الداعمة للجيش ،مشريًا إىل ّ
صمام أمان
انه واملشايخ الكرام
ّ
الوطن ألنهم حيملون مسؤولية وطنية كبرية جتاهه وجتاه شعبه».
الشعار أن
وحسب بيان ملديرية التوجيه يف قيادة اجليش« ،اعترب
ّ
اجليش هو العمود الفقري للبنان وضمريه احلي ،وبفضله ينعم
لبنان باالستقرار ،مشريًا إىل أن الوضع األمين دقيق وجيب متابعته
متيز
وأن اإلرهاب مرفوض ومنبوذ.
ّ
ونوه بالسرعة واحلرفية اليت ّ
بها اجليش يف ّ
تدخله ووضع حد لإلرهابي».واكد «ان هناك امجاعا
ً
شعبيا حول اجليش ،على أمل أن حيظى أيضا بإمجاع من قبل أركان
الدولة».
بعد ذلكّ ،
تفقد العماد عون الوحدات املنتشرة يف منطقة طرابلس،
اليت شهدت اعتداءًا إرهابيًا ،والتقى الضباط واجلنود يف ّ
كل من
ّ
قيادة لواء املشاة الـ 12وفرع خمابرات املنطقة وقيادة فوج التدخل
أدت إىل حسم الوضع بأقل أضرار
األول،
«ونوه جبهودهم اليت ّ
ّ
ّ
املس باملدنيني برغم سقوط الشهداء العسكريني
ممكنة من دون
ّ
ّ
أدت إىل حماصرة
األربعة .وأشاد العماد عون بسرعة
التدخل اليت ّ
حتصن يف إحدى الشقق السكنية ما دفعه إىل تفجري
اإلرهابي الذي
ّ
نفسه ،مشريًا إىل أن الضريبة كانت غالية لكنها شرف لنا ،فنحن
نفتخر بشهدائنا ولن ننساهم أبدًا».
واكد العماد عون «أن اإلرهاب ال دين له ،وقد جلأ إىل تنفيذ هذه
العملية مستخدمًا سياسة الذئب املنفرد حماو ً
ال إحداث فتنة يف
وشدد على أن اجليش سيبقى يف جهوزية تامة
مدينة طرابلس،
ّ
يتهدد أمن لبنان وسلمه مهما بلغ حجم التضحيات،
ملواجهة أي خطر
ّ
ألن رسالته هي الشرف والتضحية والوفاء».
وزار عون أيضًا منطقة اجلنوب لتقديم واجب العزاء لعائلة املالزم
أول الشهيد حسن علي فرحات يف بلدة برعشيت ،وعائلة العريف
يف قوى األمن الداخلي جوني ناجي خليل يف بلدة العيشية.

بوتني :نتعاون مع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وقال بوتني «لقد قام شركاؤنا األمريكيون باخلروج من معاهدة
احلد من أنظمة الدفاع املضادة للصواريخ ،هذه هي اخلطوة األوىل
حنو التأرجح األساسي لإلطار الكامل للعالقات الدولية يف جمال
األمن العاملي».
وأضاف «مستعدون ملناقشة متديد معاهدة ستارت ،واذا مل يرغب
اي طرف بتمديد معاهدة ستارت فإن روسيا لن تفعل ذلك»،
معتربًا أن األمن االسرتاتيجي جبب أن يكون موضوع نقاش مفتوح
بني بالده وواشنطن.
وحول فنزويال قال إن بالده ضد التدخل يف الشؤون الداخلية
لفنزويال وإنها ليست بصدد بناء قواعد عسكرية فيها .وأضاف
أن أولئك الذين يدعمون زعيم املعارضة الفنزويلية خوان غوايدو
جمانني.
واعترب بوتني أن السعر العادل حاليًا لربميل النفط هو بني 60
و 65دوالرًا .وقال :لدينا خالفات يف «أوبك» بشأن السعر العادل
للنفط والسعودية تريد سعرًا مرتفعًا.
من جهته ،أكد نائب وزير اخلارجية الروسي ،سريغي فريشينني،
أن موسكو ال تبحث أي صفقات مع واشنطن و»إسرائيل» حول
سوريا وسيادتها واستقالهلا ،ألن ذلك هو متاجرة.
وقال فريشينني لوكالة «سبوتنيك»« :ال يدور احلديث عن أي
صفقة .إنها متاجرة» ،مضيفًا «إننا نعمل من أجل حتقيق االستقرار
والتسوية يف سوريا ،كما هو احلال يف هذه املنطقة بأكملها ،على
أساس احرتامنا لسيادة مجيع بلدان املنطقة واستقالهلا السياسي
ووحدة أراضيها .ليس لدينا أي أساس آخر .لذلك ،حنن ال نقبل
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أي صفقات».
بدوره ،أعلن نائب وزير اخلارجية الروسي ،ميخائيل بوغدانوف،
َ
تتلق دعوة حلضور ورشة البحرين االقتصادية،
أن موسكو مل
حيث ستقدم واشنطن ما يعرف بـ»صفقة القرن» حول الشرق
األوسط يف البحرين ،مشريًا إىل أن موسكو تعترب هذه الفعالية
حدثًا مشكوكًا فيه.
ً
َ
وقال بوغدانوف« :أوال ،مل نتلق أي دعوات حتى اآلن ،وثانيا،
الفكرة نفسها تبدو مشكوكًا فيها للغاية بالنسبة لنا ،يف هذه احلالة،
بالطبع ،حنن نسرتشد بنهج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية».

ترامب :مستعدون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فقد قال ترامب ،خالل مؤمتر صحفي مع نظريه الفرنسي إميانويل
ماكرون ،وقبل بدء اجتماع مغلق بينهما يف كان مبنطقة النورماندي
امس االول اخلميس ،إن «اإليرانيني يريدون التفاوض وهذا جيد
وحنن مستعدون للتفاوض ،ولكن جيب أال حيصلوا على السالح
النووي».
وهاجم ترامب إيران ووصفها بأنها «دولة إرهابية» ،حبسب تعبريه،
مشددًا أن «إيران تنهار كأمة وال أريد هلا ذلك».
وتابع «حنن نعمل مع فرنسا سويًا يف الساحل األفريقي وسوريا
والعراق ،ويف كل مرة نعمل سويًا على محاية الدميقراطية
واحلريات».
واشار الرئيس االمريكي إىل أن «الرئس الفرنسي ال يريد أن يرى
أسلحة نووية إيرانية وطهران تريد التفاوض».
وحول العالقات الفرنسية األمريكية اليت شهدت توترًا خالل الفرتة
املاضية أكد ترامب «لدينا عالقة رائعة مع فرنسا واألمور جتري
بشكل ممتاز يف هذه األيام» ،موضحًا «حنن نعمل سويًا للحفاظ
على الدميقراطية وحل األزمات حول العامل».
بدوره قال الرئيس الفرنسي «جيب أن نتفاوض مع إيران جمددًا»،
مشددًا أنه «من األفضل أن تعود إيران والواليات املتحدة للحوار
الطبيعي».
أوضح ماكرون «ننسق مع واشنطن يف الشرق األوسط والساحل
األفريقي».
اإليراني حسن روحاني قال يف  22أيار املاضي
الرئيس
وكان
ّ
إن ترامب تراجع عن تهديداته بعد ضغوط من البنتاغون ..واصفًا
اإلدارة األمريكية بأنها «مؤلفة من سياسيني مبتدئني ذوي أفكار
ساذجة» ،ومؤكدًا جمددًا رفضه إجراء حمادثات مع واشنطن.
وكان روحاني قد كشف عن وساطة عرضها عليه  5من زعماء
العامل خالل العام املاضي للقاء ترامب ،وقبلها  8طلبات تلقاها من
اإلدارة األمريكية إلجراء مفاوضات ثنائية.
اإليراني حممد جواد ظريف يف مقابلة مع شبكة
وقال وزير اخلارجية
ّ
سي أن أن األمريكية إن بالده لن تتفاوض مع الواليات املتحدة ما
ّ
النووي.
باالتفاق
مل تظهر احرتامًا لطهران وتلتزم
ّ
العراقي عادل عبد املهدي أن بغداد
كذلك أعلن رئيس الوزراء
ّ
سرتسل وفودًا إىل طهران وواشنطن للوصول إىل تسوية األزمة
يف املنطقة.

موسكو ترفض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مرحلة انتقالية تفضي إىل انتخابات جديدة.
ونقلت الوكالة عنه قوله «من البديهي أن حتقيق ذلك يتطلب بسط
األمن والنظام ،ويتطلب حماربة املتطرفني ومثريي الشغب الذين
ال يريدون استقرار الوضع».
وأضاف «هذا هو ما عليه احلال اآلن ،لكننا نعارض أي تدخل خارجي
وفرض أي شيء على شعب السودان».
ومل حيدد املسؤول الروسي اجلهات اليت يعتربها متطرفة أو مثرية
للشغب.
يف غضون ذلك ،تصاعدت الضغوط الدولية على اجمللس العسكري
االنتقالي يف السودان ليتخلى عن السلطة إثر وقوع أسوأ أعمال
عنف منذ اإلطاحة بعمر البشري يف نيسان ،نفى اجمللس العسكري
ضلوعها فيها.
فأعلنت األمم املتحدة أمس األول إنها يف صدد نقل بعض موظفيها
يف السودان إىل اخلارج مؤقتا بسبب الوضع األمين يف البالد.
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة فرحان حق «ما نقوم به هو
نقل مؤقت لبعض املوظفني من السودان .سيبقى بعض املوظفني
للقيام باملهام احليوية ولكن جيري نقل البعض مؤقتا بسبب الوضع
األمين».
ومل يقدم املتحدث معلومات حول عدد املوظفني الذين جيري نقلهم
أو املكان الذي يذهبون إليه أو متى سيعودون أو عدد املوظفني
الذين سيظلون يف السودان.
ولكنه أشار إىل إن املوظفني الذي جيري نقلهم مدنيون وإنه ال
أحد من األفراد الذي يرتدون الزي الرمسي لألمم املتحدة سيغادر
السودان.
وتشمل أنشطة األمم املتحدة يف السودان التعاون التنموي
واملساعدات اإلنسانية وعمليات حفظ السالم اليت تقوم بها بعثة
االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (يوناميد) املنتشرة منذ
عام  2007حبسب املوقع اإللكرتوني لألمم املتحدة.
كما أعلن االحتاد األفريقي تعليق مشاركة السودان يف أنشطته
حلني تشكيل حكومة مدنية
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ملبـورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

 7جوانب مظلمة يف شخصية املرأة ونصائح للتخلص منها
إن عامل الرجال أسهل بكثري من عامل املرأة الذي يوصف بأنه
مليء بالغموض ألسباب تتعلق باألنوثة وما يرافق ذلك من أمور
أخرى هلا عالقة بعامل النساء .إن كل اجلوانب املتعلقة باألنوثة
واملرأة ،منغرسة يف احلالة النفسية اليت حتدد  %70من شخصية
املرأة ،يف حني أن احلالة النفسية حتدد  %48فقط من شخصية
الرجل.
أسرية حالتها
تأثر املرأة حبالتها النفسية بشكل كبري لدرجة أنها تصبح مبثابة
أسرية هلذه احلالة .أما الرجل فال يتحول أبدًا إىل أسري هلذه احلالة
إال إذا كان مريضًا مصابًا بعقدة نفسية .واجلانب الذي جيعل
احلالة النفسية عند املرأة قوية جدًا هو ارتباطها الوثيق واملتالصق
تقريبًا بالعاطفة اليت تعترب يف خصام دائم مع املنطق ،على حد
قول الدراسة .وبهذا ميكننا القول إن شخصية املرأة مبنية على
«النفس العاطفية» ،وهي حالة تتألف منها شخصيتها ،أما الرجل
فإن شخصيته مبنية على احلالة اليت أمستها الدراسة «النفس
املنطقية» ،ومابني احلالتني اختالف كبري.
تعامل مبين على عدم املساواة
إن العالقة بني الرجل واملرأة على مر العصور جعلت املرأة
يف وضع ال حتسد عليه من حيث احلقائق اإلنسانية والطبيعية
والوجدانية .الرجل حتول يف نظرها ،أو مبعنى أدق ،إىل شخص
يستحق عقوبة كبرية بسبب ما سببه هلا من عذاب وأمل وحزن
على مدى العصور ،ولذلك كشفت الدراسة أن هناك مرارة يف
شعورها تدعو إىل االنتقام منه وجعله يدفع مثن كل ما أحلقه
بسوء بها !.ويبدو أن هذه املرارة انغرست يف عقلها وأدت إىل
تقوية اجلوانب املظلمة يف شخصيتها .أما الرجل فهو بعكس ذلك
كان مرتاحًا على مر العصور من حيث التعامل مع املرأة؛ ألنه كان
دائمًا صاحب الكلمة العليا .ولذلك فإن حالته النفسية ال تنطوي
على نزعة لالنتقام منها.
ماهي اجلوانب املظلمة يف شخصية املرأة؟
إن اجلوانب اليت أوردتها الدراسة موجودة يف شخصية الرجل
أيضًا ،ولكن حدتها تعترب أقوى يف شخصية املرأة .ودعت
الدراسة املرأة إىل االنتباه هلذه اجلوانب املظلمة وعدم استخدامها
كسالح ضد الرجل أو أي كائن آخر.
أو ً
ال ،األنانية
ال وأجيا ً
أنانية املرأة تعترب قوية جدًا بسبب حرمانها أجيا ً
ال من حق
امتالك القرار ،وحق التصرف حبرية وغريها ولذلك فإن أنانيتها
تصل إىل حد «حب التملك».
نصيحة
حاولي تهذيب هذا اجلانب من شخصيتك ،فكل من حولك
سيبتعدون عنك
ثانيًا ،حب التسلط
نسبة كبرية من النساء ميلكن حبًا قويًا جدًا للتسلط حبيث إذا
منحت القوة والسلطات فإنها تتفوق على الرجل من حيث حب
امتالك مجيع القرارات بيدها ،وهناك أمثلة كثرية يف التاريخ
احلديث على األقل حول نساء كن على جانب كبري من القوة
والتسلط.
نصيحة
بكم من الكره
هذا اجلانب يؤثر على وظيفتك ،حيث ستحاطني
ّ
ال تتصورينه ،قد يؤدي إىل فقدانها ،وعليك التقليل من هذا
اجلانب يف حياتك الزوجية؛ حتى ال يصل بك األمر إىل الطالق.
ثالثًا ،البعد عن األخالقيات
إن حالة املرأة الفيزيولوجية تساعدها على البعد عن األخالقيات
بشكل خميف إذا كان هذا اجلانب املسيطر األقوى على الشخصية.
وأوردت الدراسة معلومة تقول إن أول حلم للفتاة اليت تدخل سن
املراهقة هو احلرية املطلقة ،وهو أمر ال يقدر عليه الرجل.
نصيحة
ال تتضايقي من توجيهات عائلتك ،فاجليل القديم ال خيطئ
بالتقييم األخالقي ،واحسيب حسابًا للمجتمع من حولك فهو مينع
 %80من النساء من الوقوع يف متاهة البعد عن األخالقيات.
رابعًا ،القدرة النفسية على إذالل الرجل
وخاصة يف جمال العالقة احلميمة .اليت يقع الرجل أسريًا هلا،
فاملرأة إذا كانت متلك هذا اجلانب املظلم يف شخصيتها ميكنها
أن حتطم احلالة النفسية للرجل.
نصيحة
احذري فقد تكون العواقب وخيمة عليك إذا أراد الرجل إظهار رد
فعل غاضب.
خامسًا ،احلالة االندفاعية السريعة
إذا كانت املرأة اندفاعية يف تصرفاتها وقراراتها فمن السهل أن
تقع يف أخطاء قاتلة .وهذا اجلانب يعترب مظلمًا جدًا.
نصيحة
ال تستغربي أن اندفاعك السريع رمبا حيطم حياتك ،فحاولي دراسة
كل التصرفات اليت تقبلني عليها ،قبل تنفيذها.
سادسًا ،السادية
املرأة رمبا متلك هذا اجلانب املظلم وغري املرغوب يف
الشخصية.

نصيحة
إذا عانى الرجل من هذا اجلانب ،يف تصرفاتك ،فاعلمي أن
ساديته أخطر بكثري ،إذا استخدمها ضدك.
سابعًا ،الرغبة االنتقامية جتاه الرجل
فهن ميلكن رغبة كبرية يف إيذاء الرجل بأية وسيلة كانت ،وعلى
رأسها التالعب بعواطفه عندما تعلم أنه ال ميلك نوايا حسنة
جتاهها .وهي تستطيع القيام بهذا التالعب بشكل فظيع نظرًا
ملعرفتها الدقيقة بعامل العاطفة وخباصة العاطفة اليت ميكن أن
تؤذي الرجل بهدف االنتقام.
نصيحة
انتقامك سيسيء إليك حتديدًا ،وسيبعد الرجال عنك ،وبهذا قد
تفقدين فرص االرتباط واالستقرار.

نصائح للتعامل مع الزوج
«النكدي»
ليس من السهل على أي امرأة التعامل مع الزوج النكدي ،إذ
يصعب عليها فهم ما يريد ،أو التأقلم معه لعدم فسحه اجملال
دائما ما يركز خالل وجوده يف البيت على
هلا لفعل ذلك ،كما أنه
ً
أحيان
األمور السلبية ،وحيرم زوجته من إبداء رأيها ،ما يتسبب يف
ٍ
كثرية توتر العالقة الزوجية أو وصوهلا إىل طريق مسدود.
وتفاهما،
استقرارا وحمبة
وتفاديا لذلك ،ولعالقة زوجية أكثر
ً
ً
ً
تقدم ِ
لك العنود بنت عبدالرزاق النغيمش ،االختصاصية النفسية
واملستشارة األسرية ،بعض النصائح واحللول للتعامل مع الزوج
«النكدي».
ما هو النكد؟
علميا ،بل صفة غري حممودة
ا
مصطلح
ليس
النكد
أن
العنود،
توضح
ً
ً
شخص آلخر،
كثري من الناس ،وختتلف ِحَّدتها من
قد جندها يف
ٍ
ٍ
وميكن القول« :إنه صفة سلبية ،يتميز صاحبها بسرعة االنفعال،
دائما دون النظر إىل األسباب ،أو
وسوء تفسري األمور واملواقف
ً
اإلجيابيات» .وحينما تكون هذه الصفة من صفات زوجك السلبية،
ِ
ألنك
ال بد أن تتعرفيَّ عليها بصورة دقيقة ،وعلى مسبباتها،
تستطيعني تغيريها ،أو على األقل احلد منها ،بالتالي مساعدة
ِ
زوجك على اكتساب صفة جيدة مع الوقت.
ِّ
تعكر املزاج،
وشبهت العنود النكد الزوجي باحلرب النفسية اليت
َّ
ومتنع املواقف اجلميلة ،وكشفت أن النكد يأتي من التفكري
بسطحية ،وتضخيم األمور ،وعدم احلوار ،واحلكم السريع على أي
شيء ،وقد تقابل الزوجة تلك السلوكيات بالرفض ،ما يتسبب يف
حدوث مشكلة كبرية ،مؤكدة أن النكد يأتي يف شكل مواقف وأمور
تستطيع أي زوجة جتاوزها ،مبعنى أنها غالًبا ال تكون مهمة.
نصائح للتعامل مع الزوج «النكدي»
 إتقان صفة التغافلنكديا وحاد
زوجك
فيها
يكون
اليت
اللحظة
جتاوز
إذ تساعد على
ً
املزاج.
 اختيار الوقت املناسب للحديثأو تقديم طلب ما فغالًبا ما يكون للحالة املزاجية ،ووقت احلديث
دور مهم يف نتيجة احلوار ،أو الطلب.
 االمتناع عن التحدث عن موقف سابقومؤثرا يف زوجك،
سلبيا
بعيدا ،خاصة إن كان
سواء كان قريًبا ،أو
ً
ً
ً
ً
ألن املشاعر اليت انتابته خالل حدوث ذلك املوقف ستسيطر عليه
جمددا.
ً
 التحلي باإلجيابية واملرحومساعدته على عدم إعطاء أي شيء أكرب من حجمه ،والتهوين عليه
لتجاوز املواقف الصعبة عن طريق التحلي باإلجيابية.
 تكوين روتني معني بينكمايساعدكما على تفريغ احلالة السلبية ،واألفكار غري املرغوبة،
ويقربكما من بعضكما.
ِ
ِ
زوجك قد حيتاج إىل دقائق للبقاء فيها مع
عليك أن تعلمي أن
نفسه حتى يهدأ ،وهناك َمن حيتاج إىل أشخاص يهونون األمر
َّ
ِ
يفضل أن تكوني ِ
ألنك
أنت،
عليهم ،والبقاء معهم ،ويف هذه احلالة
ِ
بزوجك ،وطريقة التعامل معه.
األعلم
 عدم إغفال لغة اجلسدِ
بيدك على كتفه ،أو إمساك يده ،هذا األمر
إن مسح األمر ،باملسح
ِ
زوجك املرحلة اليت مير بها باستخدام لغة
له دور عظيم يف جتاوز
اجلسد.
وختاما ،من املهم للزوجني مراعاة احلالة النفسية لشريك احلياة،
ً
ألن الصحة النفسية تسهم يف توازن احلياة الزوجية ،وجودة
احلوار ،وتعزيز االهتمام املتبادل بينهما ،كما عليهما ألاَّ
حيجما
ِّ
األمور ،وأن ينظرا إليها كما هي ،فاألمر الصغري يف نظرك قد
مهما للغاية لدى الطرف اآلخر ،ودعواتي لكم حبياة زوجية
يكون
ً
سعيدة بعيدة عن النكد ومملوءة بالفرح.

 6أشياء تتباهى بها املرأة من دون البوح للرجل

جاء يف دراسة برازيلية ملركز «ماسب» للدراسات اإلنسانية
واالجتماعية ،أن احلمل والوالدة حالتان فريدتان من نوعهما،
ً
عنوانا بشكل منفصل عن بقية األمور اليت
وتستحقان أن تأخذا
سيتم احلديث عنها ،وهي مثار تباهي النساء حوهلا.
يف احلقيقة ،يعترب محل املرأة وإجنابها من املعجزات ،وهي مرتبطة
باملرأة؛ ألن دور الرجل هو فقط املساهمة يف تشكيل اجلنني يف
رحم املرأة عرب عملية اجلماع بني الذكر واألنثى .وما تبقى من
كليا على املرأة ،حيث إن هناك تسعة
تطورات احلمل ،فإنها تعتمد ً
أشهر تعيشها بوجود جنني ينمو يف رمحها ،وعليها أن تتحمل ما
يرتتب على ذلك من وزن ،ومن تغريات هرمونية تؤثر على كل جزء
من أجزاء جسدها وحالتها النفسية.
جدا حول موضوع
وإذا ما عدنا ملوضوع التباهي ،فإن املرأة تتباهى ً
وحتمل اآلالم اليت يصعب
قدرتها على احلمل ،ومن ثم اإلجناب،
ّ
حتملها دون شك .أما الرجل فهو يعرتف بذلك ،ويعلم
على الرجل ّ
بأن احلمل والوالدة أمران خيصان النساء؛ ألنه ال يقدر على ذلك،
بالرغم من قوته وقدرته اجلسدية.
أمور أخرى تتباهى بها املرأة وال تبوح بها للرجل
كثريا فيما بينهن حول أمور ومزايا ميلكنها وال
إن النساء يتحدثن
ً
ميلكها الرجل ،ولكن دون البوح بذلك له ،وهو يعتقد نفسه القوة
العظمى مقارنة بالنساء ،ولكن احلقيقة تقول إن هناك أشياء يقف
عاجزا عنها إذا تعلق األمر باملقارنة مع النساء ..فما هي أهم
الرجل
ً
تلك املزايا اليت تتباهى بها املرأة دون البوح بها للرجل؛ لكي ال
تؤذي مشاعره؟
أولاً  :املرأة ترى أكرب عدد من األلوان مقارنة مع الرجل
هناك دراسات علمية كثرية يف الواليات املتحدة وأوروبا ،ودول
عددا أكرب من األلوان مقارنة
أخرى من العامل ،أكدت أن املرأة ترى
ً
مع الرجل .وهو أمر رمبا يعرفه بعض الرجال ،ولكن بالتأكيد أن
هذه املعلومة رمبا تكون جديدة بالنسبة لعدد كبري منهم.
ثانيا :حاسة الشم أقوى
ً
ً
أيضا تعترب حقيقة أخرى ،أكدتها الدراسات العاملية ،وهو
هذه
ً
مفاجئا للرجال؛ فحاسة الشم عند املرأة تعترب أكرب
أمر رمبا يكون
شم
مبرة ونصف املرة من حاسة الشم عند الرجل ،فهي تستطيع ّ
يشم فقط رائحة أي
ما يطبخه اجلريان بالتحديد ،أما الرجل فرمبا
ّ
طعام.
ً
ثالثا :يعتربن أنفسهن سيدات االخرتاع
املرأة تستطيع إجياد حلول سريعة لعدد كبري من األشياء اليت
يعتقد الرجل أنها مشكلة ترتقي إىل حد التعقيد .فارتباك الرجل
جتاه األمور املنزلية البسيطة ،وقدرة املرأة على التعامل معها
بسرعة؛ عرب اخرتاع طريقة للحل ،أمر يعرتف به الرجل ،ولذلك فهو
دائما يبحث عنها عندما جيد صعوبة يف التعامل مع مشكلة.
ً
رابعا :تستطيع قراءة تعابري الوجه أكثر
ً
حيث تستطيع املرأة ،من خالل هذه املوهبة ،أن تعرف بالضبط
ً
مرتبكا.
ماذا فعل زوجها ،أو مما يشكو ،أو ما األمر الذي جيعله
هناك نساء كثريات استطعن من خالل هذه املوهبة اكتشاف اخليانة
الزوجية ألزواجهن.
ألنها تستخدم لسانها يف توزيع أمحر الشفاه ،ما يؤدي إىل دخول
غراما
جدا يف كل مرة ،إىل أن يصل ملا بني  50و60
كميات صغري ً
ً
إىل معدتها ،حبسب ما ذكرته الدراسة.
خامسا :يرغنب أن يصبح األزواج بدناء لكي ال تقرتب منهم نساء
ً
أخريات
ذلك ليتجننب الغرية اليت يشعرن بها؛ عندما يدركن بأن الزوج
جيذب النساء؛ بسبب مجال شكله وجسده.
سادسا :يعتربن أن نضوج الرجل أكثر جاذبية من شكله
ً
نسبة كبرية من النساء يعتربن أن نضوج عقل الرجل يعطيه جاذبية
أكثر من مجال شكله ،ولذلك فإن نسبة  %92منهن حيبذن الزواج
ً
نضوجا
اعتقادا منهن بأن ذلك ميثل
سنا؛
من رجال أكرب منهن
ً
ً
عقليا.
ً
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جــنس

 10أسئلة حمرجة عن صحة العضو الذكري ،مجعنا لك أجوبتها يف هذا املقال
قد تكون األسئلة املتعلقة بصحة األعضاء التناسلية حمرجة لبعض
األشخاص ،لذا قررنا اإلجابة عن هذه األسئلة الشائعة واملتعلقة حبجم
العضو الذكري وعمله وغريها من األمور اليت قد خيجل بعض الناس
من التحدث عنها يف مقالنا هذا على موقعنا «دخلك بتعرف».
يقلق معظم الرجال عندما يتعلق األمر حبجم العضو الذكري ،ويعتربون
إجراء جراحة لتكبريه أمرًا طبيعيًا ،وهناك اعتقاد سائد أن ضعف
االنتصاب يرتافق مع كرب السن ،لكن ذلك ليس شرطًا أساسيًا .أما
يف حالة األمراض املنقولة جنسيًا ،فلن تظهر أعراض على العضو
الذكري إن كنت حتمل أحدها.
إن القضيب هو عضو من أعضاء اإلنسان يصعب التحدث عنه بانفتاح
وسهولة ،خاصة إن كان لديك مشاكل وخماوف تتعلق بصحته وحجمه
وعملهُ .أجريت مقابلة مع الطبيب (آرون سبيتز) ،وهو طبيب مسالك
بولية ومؤلف كتاب  ،The Penis Bookوكان لدى الطبيب إجابات
متعلقة حبجم العضو الذكري ،واألمراض املنقولة ،والعجز ،والقذف
املبكر ،واإلصابات وغريها من األمور املتعلقة بالصحة.
 .1هل من أدوية تساعد يف تكبري حجم القضيب؟
لألسف إن األمر ليس بهذه البساطة ،حيث أوضح الدكتور (سبيتز)
قائ ًال« :ال توجد أدوية تساعد يف زيادة حجم القضيب ،لكن شركات
األدوية ستدعي ذلك بال شك .إن مفعول هذه األدوية يقتصر على
زيادة تدفق الدم إىل العضو الذكري ،فسيكرب حجمه تلقائيًا نتيجة
اإلنتصاب ،لكن احلجم لن يزداد عن معدل االنتصاب الطبيعي»
.
 .2هل من عمليات جراحية لزيادة حجم القضيب؟
هناك نوعان من العمليات يتم إجراؤهما :إما تلك اليت تدعي إطالة
القضيب ،أو العمليات اليت تدعي زيادة قطر القضيب.
ّ
املعلق ،وهو الذي
يف عملية زيادة الطول ،يقوم اجلراح بإزالة الرباط
يصل العضو الذكري بعظم العانة ويساعد على انتصاب القضيب
بزاوية علوية ،حيث أوضح الدكتور (سبيتز) قائ ًال« :إن قطع هذا
الرباط سيؤدي إىل ارختاء القضيب أسفل عظم العانة ،لكن ذلك لن
حيدث إال إن كان القضبب يف حالة الراحة وليس يف حالة االنتصاب،
أي أن هذه العملية هي أقرب إىل اخلداع البصري منها إىل العالج».
وأضاف أن بعض العمليات تزيد من قطر العضو الذكري لكنها
زوج من
لن تغري حجم اجلسم الكهفي للقضيب –وهو واحد من
ٍ
األجسام اسفنجية الشكل توجد يف القضيب ،ومتتلئ بكميات كبرية
من الدم خالل عملية االنتصاب– .يقوم اجلراح بإضافة غشاء رقيق
بني الزوجني السابقني واجللد مستخدمًا دهونًا أو عوامل مضخمة.
قال (سبيتز) موضحًا« :إن قطر القضيب يزداد سواء كان يف
حالة االنتصاب أو الراحة ،لكن ذلك لن يزيد حجم اجلسم الكهفي
ّ
وحذر (سبيتز) أيضًا من العمليات اليت تجُ رى
أثناء االنتصاب»،
من قبل جراحني قليلي اخلربة واملهارة ،مما سيؤدي إىل حدوث
تشوهات وتفاعالت حتسسية وندبات وقصر القضيب ،وأضاف أن
غالبية األشخاص املهووسني بهذه العمليات ميلكون قضيبًا ذا حجم
طبيعي.
 .3ماهو متوسط حجم القضيب؟
أجرى باحثون يف اجلامعة امللكية يف لندن عام  2015مراجعة لـ20
دراسة متعلقة حبجم القضيب ،وحللوا القياسات املختلفة هلذا العضو
كالقطر والطول يف حالة الراحة أو االنتصاب ،حيث مشلت الدراسة
حنو  15500رجل.
وجدوا أن متوسط طول القضيب يف حالة الراحة  9سنتمرتات ،بينما
كان طوله يف حالة االنتصاب  13سنتمرتًا وسطيًا ،ويف تعليق حول
هذه الدراسة ،قال مؤلفها أن هذه النتائج ستساعد األطباء يف طمأنة
مرضاهم حول حجم قضيبهم الذكري ،وأنه ضمن اجملال الطبيعي.
 .4هل صغر القضيب مشكلة حقيقية؟
إن مصطلح صغر القضيب هو مصطلح طيب وليس جمرد كلمة
متداولة ،حيث يستخدم لوصف العضو الذكري إن كان طوله أقل من
احلد الطبيعي ،وحتديدًا إن كان أقل من  5.2سم يف حالة الراحة،
وذلك وفقًا ملا جاء يف كتاب  The Penis Bookالسابق ذكره للدكتور
(سبيتز).
حتدث هذه احلالة عندما ال تستطيع خصيتا اجلنني إنتاج كمية كافية
من هرمون التستوستريون أثناء منو وتطور العضو الذكري (وحتدث
هذه احلالة نتيجة عوامل وراثية أو أسباب جمهولة) ،لكن معظم
املصابني مبشكلة صغر القضيب خيوضون عالقات محيمية مشِبعة عند
البلوغ ،وهو ما أكده (سبيتز).
 .5هل من الطبيعي أن يكون للقضيب احنناء صغري؟
قال (سبيتز) أن احنناء العضو الذكري بزاوية معينة عند االنتصاب
أمر طبيعي جدًا ،وهناك حاالت ينحين فيها العضو الذكري بشدة أكثر
ٌ
من غريها ،فعند اإلصابة بداء (بريوني) على سبيل املثال تظهر
ندبات على الغشاء داخل القضيب مما يؤدي إىل احننائه.
يقول (سبيتز)« :قد تكون زاوية االحنناء صغرية ،أو كبرية جدا
حبيث ينحين القضيب باجتاه بطن اإلنسان» .إن سبب داء (بريوني)
ليس معروفًا متامًا ،لكنه قد ينتج عن اإلصابات املتكررة والعنيفة،
وتعاجل بعض احلاالت ببساطة ويعود العضو إىل وضعه الطبيعي،
لكن بعض احلاالت األخرى الشديدة حتتاج إىل رعاية طبية أو عملية

جراحية أو حقن.
قد يولد بعض األشخاص بقضيب منحين نتيجة عدم تناظر اجلسم
الكهفي للقضيب ،حيث أوضح (سبيتز) قائ ًال« :عادة ما تكون هذه
احلالة متوسطة أو خفيفة ،وال حتتاج إىل أي عالج طيب ،لكن احلاالت
الشديدة منها تتطلب عملية جراحية لتصحيح الوضع».

هزة اجلماع عند املرأة
ليست أسطورة

 .6هل حلجم القضيب عالقة حبجم القدمني أو طول األصابع؟
ٍ
رابط ضعيف بني
أوضح (سبيتز) أن بعض الدراسات الحظت وجود
طول القضيب وطول الشخص ،أو قياس قدمه ،أو طول إصبع
السبابة ،أو النسبة بني السبابة والبنصر ،لكن هذه العوامل اليت
حتدد حجم القضيب ال متلك أي دليل قوي ،حتى لو كانت صحيحة
عند عدد من الناس.
 .7هل ينكسر القضيب؟
الكهفي أسطواني الشكل قد يتعرض للتمزق ،حيث قال (سبيتز):
«يكون اجلسم الكهفي أثناء االنتصاب صلبًا بسبب امتالئه بالدم،
وبالتالي تعرضه لضغط مرتفع .لذا إن تعرض القضيب الحنناء
مفاجئ أو ضغط شديد ،سيتمزق كإطار سيارة» ،وأضاف أن التمزق
سيرتافق مع صوت فرقعة ،ثم سيبدأ الدم بالتدفق إىل الغشاء
الرقيق أسفل اجللد ،فيبدو القضيب أشبه حببة باذجنان .وبالطبع،
حتتاج هذه احلالة إىل رعاية طبية فورية.
وقال (سبيتز)« :إن حدوث هذه املشكلة خمجل بالنسبة لعدد كبري من
الناس ،لكن عدم الذهاب إىل املستشفى إلصالحها جراحيًا سيؤدي
إىل شفائها بطريقة غري طبيعية .أي سيقود ذلك إىل مزيد من
االحنناء يف القضيب ،أما معاجلتها يف املستشفى فذلك أمر طبيعي
للغاية ،وسيستطيع املريض ممارسة العالقة احلميمية عند شفائه».
 .8أال حيدث ضعف االنتصاب عند الكبار فقط؟
يوضح (سبيتز) أن ضعف االنتصاب يصيب الرجال يف مجيع األعمار،
لكن على عكس كبار السن ،فعند الشباب يكون ناجتا عن أسباب
نفسية يف أغلب األوقات .إن مل يستطع شاب ما حتقيق االنتصاب
لسبب معني (إما بسبب حالته النفسية أو لكونه مث ًال) ،سيشعر
بالقلق واخلوف من عدم حدوث االنتصاب إن مارس عالقة محيمية
يف املرة املقبلة ،وحيفز القلق جسم اإلنسان ويدفعه إلنتاج هرمون
األدرينالني مما خيفض تدفق الدم باجتاه العضو الذكري.
يقول (سبيتز)« :يصبح اإلنسان عالقًا ضمن هذه الدورة ،فعند قيام
الشاب بعالقة محيمية ،سيتذكر املرات السابقة اليت مل يتمكن فيها
من حتقيق االنتصاب ،مما يؤدي إىل مزيد من القلق وإفراز املزيد
من األدرينالني».
أما عند كبار السن ،فالسبب األكثر شيوعًا هو تدهور صحة األوعية
الدموية ،اليت تصبح أكثر صالبة وأضيق عند التقدم بالسن ،وال
تتوسع بشكل كايف ،فال يصل الدم إىل العضو الذكري أثناء
اجلماع.
 .9ما حلول مشكلة القذف املبكر؟
يعرف القذف املبكر أنه قذف السائل املنوي قبل وصول الشريك/
الشريكة إىل النشوة أثناء اجلماع ،وهو مشكلة أكثر شيوعًا من مشكلة
العجز .أورد (سبيتز) يف كتابه دراسات خمتلفة عن مشكلة القذف
املبكر ،وتشري اإلحصائيات يف هذه الدراسات إىل إصابة حنو ٪5
إىل  ٪30من الرجال بالقذف املبكر ،وهلذه املشكلة أثر سليب على
العالقة وتسبب إحباطًا أثناء ممارسة العالقة احلميمية.
هناك أخبار جيدة للمصابني بالقذف املبكر ،فهناك عدد من الطرق
للتعرف على هذه احلالة ومعاجلتها ،وتتضمن هذه الطرق املعاجلة
النفسية واملراهم املخدرة أو البخاخات اليت ختفض حساسية القضيب،
باإلضافة إىل مضادات االكتئاب اليت يصفها األطباء للمساعدة يف
تأخري القذف املبكر.
هناك أيضًا جمموعة من التمارين متنحك سيطرة على عملية القذف،
خاصة مترين «التوقف – البدء» ،حيث يقوم شريكك بتحفري عضوك
الذكري ويتوقف فورًا قبل أن تصل إىل مرحلة القذف ،ثم يعيد
العملية من جديد .وهناك أيضًا طريقة الضغط ،حيث يقوم شريكك
بضغط وعصر عضوك الذكري عندما تقرتب من القذف ،وتوصي
منظمة  AUAباستشارة طبيب أخصائي عندما تصبح مشكلة القذف
املبكر عائقا حقيقيا للمتعة.
 .10هل ستظهر أعراض وعالمات على القضيب عند اإلصابة باألمراض
املنقولة جنسيًا؟
ً
لن تعلن األمراض املنقولة جنسيا عن نفسها بأعراض أو عالمات على
األعضاء التناسلية ،فوفقًا ملركز السيطرة على األمراض والوقاية
بأمراض متنقلة ،كداء املشعرات أو
منها؛ ال يعاني املصابون
ٍ
أعراض ظاهرية ،ومن الصعب أيضًا التعرف على
الكالميديا ،من أي
ٍ
اهلربس التناسلي ،فاألعراض غري واضحة أو متشابهة مع تلك الناجتة
ٌ
حامل
أمراض جلدية أخرى ،ومنه لن يستطيع املصاب إدراك أنه
عن
ٍ
ملرض باالعتماد على ظهور األعراض.
الطريقة الوحيدة الكتشاف هذه األمراض هي الفحص الطيب ،حيث
تقول الطبيبة (شارلوت غيدوس) ،أستاذة يف قسم األمراض ُ
املعدية
يف كلية الطب يف جامعة (جونز هوبكنز)« :إن مل تفحص نفسك فلن
تعرف ما حتمل من أمراض».

عندما ترغب إي امرأة بالشعور بهزة اجلماع ،عليها ان تكون هادئة،
مرتاحة وواثقة.
هزة اجلماع عند املرأة هي ليست فقط عملية جسدية أو عملية تتعلق
بالعالقات اجلنسية ،بل ترتبط بالتجربة احلسية والشعورية القوية
لدى املرأة نفسها .لذلك عندما ترغب إي امرأة بالشعور بهزة
اجلماع ،عليها ان تكون هادئة ،مرتاحة وواثقة .أثبتت أحباث كثرية
أن هزة اجلماع عند املرأة ال تنتج فقط عن اإلثارة الفيزيولوجية،
حيث أن اإلثارة الفيزيولوجية هي عنصر ثانوي يف هذه العملية،
لكنها حتدث أوال بالدماغ .هلذا السبب تستصعب الكثري من النساء
بلوغ هزة اجلماع.
على الرغم مما هو سائد من تفكري ،فإن كل امرأة ميكنها بلوغ هزة
اجلماع لوحدها وهي ليست حباجة لرجل من أجل هذا الغرض .هي
ليست حباجة أن تعرف ماذا يفكر الرجل عنها وماذا يشعر جتاهها،
كل ما حتتاجه املرأة لبلوغ الرعشة هو أن حتب نفسها ،جسدها،
وكما ذكر سابقا أن تكون هادئة ومرتاحة وذلك كي يكون بإمكانها
االستمتاع بالرعشة .إن النساء اللواتي يضطررن لتزييف رعشتهن
فقط إلرضاء الشريك ،يسبنب ألنفسهن املزيد واملزيد من اإلحباط،
ويفوتن على أنفسهن املتعة الكربى الكامنة يف املمارسة اجلنسية.
لتجنب هذه الوضعية ،على املرأة أن تعتين بذاتها ،سواء بأن حتب
نفسها وجسدها ،أو أن خترب شريكها برغباتها وما حتب.
هناك نوعان من هزات اجلماع لدى املرأة ،األوىل هي هزة البظر.
فالبظر خلق فقط المتاع املرأة ،حيث أنه حيتوي على أكثر من مثانية
االف طرف عصب ،وعندما تتم إثارته فإن أوعيته الدموية تتسع،
وميتلئ العضو التناسلي بالدم ،وتشتد عضالت احلوض .فيرتجم
الدماغ ما حيصل على أنه إثارة جنسية.
تتكون هزة البظر من عدة قمم حبيث تعايشها كل امرأة بشكل
خمتلف .هنالك نساء يبلغن جذوتهن بواسطة تيار املاء باحلمام،
أو بواسطة املتعة الذاتية من خالل املداعبة أو االستمناء وهنالك
من يستخدمن اإلكسسوارات املختلفة .كلما زادت اإلثارة يتحول
حميط البظر إىل اكثر رطوبة ،حبيث يتحول البظر إىل امحر منتفخ،
وتأتي النهاية السعيدة على شكل هزة اجلماع املنتظرة .بإمكان
القيام بعملية اإلثارة هذه بشكل مستقل وشخصي ،أو إىل جانب
ومبساعدة الشريك .بالتأكيد فإنه إضافة لالستمناء ،ميكن بلوغ
النشوة أيضا من خالل ممارسة اجلنس الشفوي من قبل الشريك
يف البظر وحميطه.
أما هزة اجلماع الثانية عند املرأة ،فهي رعشة ما يسمى بنقطة
الـ  .Gهذه النقطة هي عمليا كتلة صغرية من األطراف العصبية
املتواجدة يف منطقة التبول عند املرأة .ميكن الشعور باإلثارة يف
هذه النقطة بطريقتني .األوىل ،بواسطة الولوج والثانية عن طريق
خلق إثارة يف نقطة معينة باملهبل .الغريب هو ،أن الباحثني ليسوا
متأكدين من وجود هذه النقطة أصال ،ولكن من املعروف أن مثة
نساء حساسات بشكل أكثر من نساء أخريات يف منطقة املهبل،
وعليه فإنهن يشعرن باإلثارة إنطالقا من هذه املنطقة ،بشكل
أفضل.
لكي تشعر املرأة بهزة اجلماع يف نقطة الـ  ،Gمن املهم أن تكون
مثارة قبل ذلك عن طريق مداعبة (رعشة) البظر أو عن طريق
املداعبات املتبادلة مع الشريك .يف اللحظة اليت تكون املرأة فيها
مثارة ،فإن نقطة الـ  Gستربز من املهبل .عندها باستطاعة املرأة
االستلقاء على ظهرها ،فتح ساقيها وثنيهم باجتاه البطن ،والطلب
من الشريك أن يدخل أصابعه لداخل مهبلها .من املهم هنا أن
ننوه ،أنه أحيانا ،يسبب هذا الشعور للمرأة الرغبة بالتبول ،وهذا
طبيعي جدا ،حيث يظهر هذا أن الرجل على ما يبدو يقوم باملهمة
على أكمل وجه .يف حال كانت املرأة مسرتخية وساكنة فإن شعور
التبول هذا ينقضي لوحده .ولكن ما حيدث أنه عندما تبلغ املرأة
هزة اجلماع فإنها تقذف أحيانا سائال شفافا ،عديم الرائحة أو
الطعم.
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مــن هـنا وهـناك

أحفورة من مليار سنة قد تفسر كيفية وصول يف حالة طبية نادرة ولد طفل من دون
احلياة ألول مرة إىل األرض من احمليطات
جلد يغطي جسمه.

اعلن علماء اكتشاف أحافري ألقدم نوع معروف من الفطريات ،األمر
الذي قد يعيد تشكيل فهمنا لكيفية وصول احلياة ألول مرة إىل
األرض من احمليطات.
وحبسب ما نقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «نيويورك تاميز» ظهرت
احلفريات اجلديدة خالل رحلة استكشافية جيولوجية ،عام  ،2014إىل
حواف جرداء يف القطب الشمالي الكندي ،حيث الحظ عامل األحباث
يف هيئة املسح اجليولوجي الكندية روبرت راينبريد بقعا سوداء على
قطعة من الصخر الزييت.
والفطريات كائنات حية لكنها غري مرئية يف عاملنا ،فمعظم الناس
يرونها فقط يف فطر الغاريقون أو فطر املشروم (عيش الغراب)
املتناثر على البيتزا.
وقد توصل العلماء إىل حنو  120الف من أصل حنو  3.3مليون نوع
من الفطريات .ويبلغ نصيب مجيع الثدييات احلية من هذه الفطريات
أقل من  6400نوع.
اىل ذلك فانه ومبقارنة احلمض النووي لألنواع املختلفة املكتشفة حتى
اآلن ،رسم العلماء شجرة تطور سالالت الفطريات.
وكانت حفريات اسكتلندية من بني أوائل أعضاء اململكة الفطرية ،إال
أن نتائج احلمض النووي لشجرة التطور دفعت العلماء إىل االعتقاد
بأن فطريات حية سبقت حفريات اسكتلندا.
وكان العلماء حبثوا يف السنوات األخرية عن الفطريات املوجودة
يف الصخور األقدم املوجودة يف اسكتلندا ،ووجدوا عددا قليال من
احلفريات اجملهرية اليت تبدو وكأنها حتوي فطريات .لكنها مل تقنع
العديد من اخلرباء.
ويف عام  ،2014تعرف العامل الكندي راينبريد إىل صخر زييت يف
القطب الشمالي ببالده ،وأقنعت دراسته للصخر وما وجده فيه من
فطريات ،بالتعاون مع جامعة بلجيكية ،العلماء يف حماوالتهم املستميتة
لسد الفجوة الزمنية يف السجل األحفوري بني أقدم حفريات عثر عليها
يف اسكتلندا واحلياة اليت تواجدت على األرض قبل هذا االكتشاف.
اىل ذلك نشرت صحيفة «نيويورك تاميز» صورة جمهرية لفطر
 .Ourasphaira giraldaeوقالت إنه أقدم حفرية فطرية اكتشفها
العلماء حتى اآلن ،ويعود تارخيه إىل مليار سنة .وجتدر االشارة اىل
ان منو الفطريات يعتمد بشكل كبري على طريقة تغذيتها الفريدة.
فبدال من امتصاص أشعة الشمس مثل النباتات ،أو التهام الكائنات
احلية األخرى مثل احليوانات ،تنتشر الفطريات من إنزميات قوية حتطم
وتلتهم اخلاليا احمليطة بها ،حتى لو كانت صخورا.
وتستخدم الفطريات هذه االسرتاتيجية بعدة طرق ،فيهاجم البعض
أجسامنا ،مما يسفر عن خماطر صحية ،بينما هناك أنواع أخرى تنمو على
جلود الضفادع والسلمندر ،مما يهدد مئات األنواع منها باالنقراض.
ومل تسلم النباتات أيضا ،حيث تشكل بعض الفطريات تهديدا كبريا
حملاصيل العامل.
لكن العديد من الفطريات األخرى تعد مبثابة شريك حيوي للحيوانات
والنباتات .فعلى سبيل املثال ،تنمو الفطريات يف بطون األبقار
ملساعدتها يف حتلل العشب الذي تأكله .بينما حتاط جذور معظم
النباتات بشبكات من اخليوط الفطرية لتوفر هلا عناصر غذائية.

ضبط عصابة تبحث عن «كنوز مدفونة»
هّ
دلم أحد «املشايخ» على مكانها!

ضبطت قوات الدرك يف املغربعصابة بضواحي مدينة اسفي جنوب
البالد ،أثناء التنقيب عن الكنوز املدفونة بوساطة آالت متطورة.
جاء ذلك أثناء جولة تفتيش أمنية لقوات الدرك يف املناطق القروية
ُ
حيث أثار انتباههم ضوء يتحرك بني احلقول يف منطقة
املغربية،
البحريات.
وبعد التوجه إىل املكان عينه ،مت ضبط شخصني جانبهما حفرة،
تبي بعد االطالع على بطاقيت اهلوية اخلاصة بهما ،أنهما سائقا
نّ
سيارتي أجرة أحدهما يف عمر الـ 30والثاني يف الـ 50من عمره.
وبعد تفتيش سيارتهما عثرت قوات الدرك على خريطة فيها رسوم
وبيانات توثق لكنوز مدفونة مع آليات تستعمل يف احلفر ،منها
كاشفة كنوز ومعادن ،حبسب موقع  360املغربي.
واعرتف الرجالن بعد مواجهتهما ،أنهما على اتصال بـ «شيخ»
أمدهما خبريطة تدل على مكان الكنز ،فتم التحفظ على اآلليات
واعتقال املشتبه بهما إىل حني تقدميهما أمام النيابة العامة للتحقيق
معهما.

فقد نقلت «روسيا اليوم» عن صحيفة «مريور» الربيطانية ان االم
مل تستطع تقبيل طفلها منذ والدته وحتى بلوغه عدة أشهر من
عمره ،بسبب والدته من دون جلد يغطي جسمه.
وقد ولد جاباري غراي ،يف رأس السنة امليالدية يف سان أنطونيو
بوالية تكساس ،جبلد مفقود تقريبا من كل أحناء جسمه باستثناء
رأسه وساقيه ،ما ترك أفراد عائلته ،من هيوستون بأمريكا،
عاجزين عن ملسه أو عناقه أو تقبيله ،ما مل يرتدوا مالبس وقفازات
واقية.
وقد وضع األطباء يف مستشفى ميثوديست لألطفال الرضيع على
األجهزة الداعمة للحياة ،وأخربوا والديه بريسيال موندو ومارفني
غراي ،أنه مل يعد هناك شيء ميكنهما فعله من أجله.
لكن الزوجني رفضا قبول ذلك ،وبعد معركة طويلة مع شركة
أمنا نقل ابنيهما الذي ولد حبالة طبية نادرة
التأمني اخلاصة بهماّ ،
إىل مستشفى تكساس لألطفال يف هيوسنت.
ونقلت الصحيفة ان الفريق الطيب يف مستشفى تكساس ابدى
اعتقاده بأن األطباء يف املستشفى السابق أخطأوا يف تشخيص
حالة جاباري ،ما أدى إىل تأخري عالجه.
ويف هذا االطار خيطط اجلراحون اآلن إلجراء عملية لفتح جمرى اهلواء
حتى يتسنى خلع جهاز التنفس الصناعي وبعد ذلك يقومون بإجراء
ترقيع للجلد لتغطية املناطق اليت مل ينمو فيها بعد.
ومت تشخيص الرضيع مبرض يسمى احنالل البشرة الفقاعي
« ،»Epidermolysis bullosaوهو جمموعة من االضطرابات الوراثية،
تصيب النسيج الضام وتسبب ظهور بثور على اجللد واألغشية
املخاطية ،وحيدث هذا نتيجة لنقص يف الروابط الدقيقة بني
طبقيت البشرة واألدمة .ويصيب  20مولودا جديدا من بني كل
مليون مولود يف أمريكا.
ّ
مسكنات األمل
ويتم التعامل مع الرضيع بشكل دائم باالعتماد على
ّ
ولفه باستمرار يف الضمادات الواقية ،ويزن اآلن  3.6كلغ ،ويقول
األطباء إن حالته مستقرة على الرغم من أن والدته تشري إىل أن
أمامه سنوات ليعود إىل احلالة الطبيعية.

عود «تنظيف األسنان» يقتل امرأة ...عثور
عليها ميتة يف محام البيت!

برنامج تلفزيوني على قناة عربية «يثري
غرية الزوجات» ...ومطالبات تويد ايقافه!
علت أصوات كثرية على مواقع التواصل االجتماعي تؤيد إيقاف
برنامج تلفزيوني معروف يف العراق كان بدأ عرضه قبل عام
ونصف ،والسبب «إساءته» للمرأة يف العراق ،كما ترى النقابة
الوطنية للصحفيني يف البالد اليت تقدمت بطلب إيقاف الربانامج.
وحبسب موقع قناة «بي بي سي» فان أكثر ما أزعج العراقيني
كان فقرة يف برنامج «طباب خري» األسبوعي على قناة الرشيد
اخلاصة ،يعرض فيها مقدم الربنامج عمر حممد على أزواج يف مركز
جتاري املشاركة بلعبة ،ترصد للفائزين جوائز عدة ،بينها أجهزة
تلفزيون.
ويبدأ «التحدي» بطلب أن متسح الزوجة كل مستحضرات التجميل
ويصحب الزوج إىل غرفة يتم فيها تصفيف شعره
عن وجههاُ .
وإلباسه حلة حبيث يبدو كـ»عريس» ،ثم خيرج متأبطًا شابة ترتدي
فستان زفاف وقد استخدمت مساحيق التجميل .ويكتمل املشهد
برقص الزوج مع «العروس» بينما تشاهد الزوجة ما جيري .وميكن
ألي من الزوج أو الزوجة إيقاف اللعبة يف أي وقت ،لكنهما
سيخسران «التحدي».
وخالل احللقة فانه أحيانا ُتستفز الزوجة لدرجة أن تقوم بدفع املمثلة/
العروس اليت متسك بزوجها ،الذي يبدو يف كثري من األحيان غري
منزعج من املوقف ،بل حتى سعيد حبجم االهتمام املنصب عليه.
وغالبا ما تظهر املمثالت وهن يضحكن من رد فعل الزوجة.
اىل ذلك ترفض مشس حممد ،وهي ناشطة مدنية يف منظمة حقوق
املرأة العراقية ،الطريقة اليت يصور بها الربنامج املرأة.
واضافت لـ»بي بي سي» ان «فكرة الربنامج إثارة غرية املرأة
باملواقف املهينة حتت إطار الكوميديا وجعل الزوجني أضحوكة!
بصراحة املوضوع مو مستاهل (ال يستحق)؛ ال الرجل يقبل أن
تتعرض زوجته ملواقف كهذه ،وال مستاهل املرأة تهني نفسها
وتوصل ملرحلة ذرف الدموع بسبب التعرض ملواقف استفزازية
مثل الغرية ،واملقابل هدية مثل شاشة تلفاز! املفروض مشاعرنا
وكرامتنا تكون أغلى .الزواج منظومة مقدسة ،ليش االستخفاف بها
بالشكل املهني».
وحيظى الربنامج مبعدالت مشاهدة عالية ،وفقا ملا يظهر على موقع
القناة على «يوتيوب» وكذلك على صفحات وسائل التواصل
االجتماعي .وترتواح معدالت املشاهدة للحلقة بني عشرات اآلالف
وحتى قرابة مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب.
سئل أزواج وزوجات
ويتغري مضمون املسابقة بني حني وآخر .فمرة ُ
مشاركني« :متى جيب أن يتزوج الرجل بعد وفاة الزوجة؟» .وكانت
األجوبة يف الغالب لصاحل الزوج ،ولو من باب املزاح« .بعد ثالثة
أيام» ،كانت إحدى اإلجابات .ومن األسئلة األخرى املوجهة للزوجة:
«هل تفضلني سفر زوجك خلمس سنوات أم زواجه عليك بأخرى؟»،
أو أن ُيسئل الزوج حبضور زوجته إن كان يود الزواج بأخرى أصغر
سنا.
ويف  1نيسان املاضي ،أصدرت النقابة الوطنية للصحفيني
العراقيني ،وهي نقابة خمتلفة عن نقابة الصحفيني العراقيني
األقدم يف البالد ،بيانا طالبت فيه بإعادة النظر يف صياغة فكرة
الربنامج االسبوعي الذي يعرض كل يوم سبت ،أو إيقافه.

متكن األطباء يف الربتغال من فك لغز وفاة امراة كان ُعثر عليها
ميتة وسط بركة من الدم بسبب عود تنظيف األسنان.

تع ّرض لنوبة مفاجئة على منت الطائرة...
وهذا ما عثر عليه يف معدته!

ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «مريور» الربيطانية ،أن األطباء
وجدوا أن عودا لتنظيف األسنان علق يف حلق املرأة اليت تبلغ 50
عاما بعد أن ابتلعته باخلطأ ،أثناء أكل شرائح «الساالمي» وهي نوع
من «البسطرما».

مات مواطن ياباني على منت طائرة أقلعت من مدينة مكسيكو ،إثر
ختزينه  246كيسا من الكوكايني ،لتهريبها إىل اليابان ،حبسب
«.»Japan Times

وفيما مل يستطع األطباء يف الربتغال أن يكتشفوا سبب األمل الذي
كانت تشعر به يف احللق ،فطلبوا منها أن تعود إىل البيت على
الرغم من عدم شعورها بأي حتسن.

وكانت الطائرة متوجهة من املكسيك إىل مطار ناريتا الدولي،
يف اليابان ،عندما قامت بهبوط اضطراري يف والية سونورا
املكسيكية ،بعيد تعرض الراكب الياباني لنوبات مفاجئة.

وقد قصدت املرأة املستشفى مرتني لكن دون جدوى ،ويف وقت
الحق ،مت العثور على املرأة وهي ميتة يف محام البيت.
ُ
جري التشريح الطيب ،فأظهرت النتائج وجود
وبعد الوفاة املفاجئة ،أ َ
عود األسنان يف احللق أدى إىل ثقب يف احلنجرة ،وكشفت أنه
سبب التهابا خطريا وفشال يف القلب مما أدى إىل الوفاة.
وقال تقرير الطب الشرعي إن عود األسنان ال يسبب هذه
املضاعفات اخلطرية يف العادة.
ومبا أن املرأة كانت مع صديقها الذي تقيم معه عالقة منذ ستة
سنوات داخل البيت ،أبدى احملققون شكوكا يف أن يكون الرجل
هو القاتل.
اىل ذلك أوضح التحقيق أن دم املرأة سال على أرضية احلمام
من جراء سقوطها بشكل مدو ،واستبعد بشكل نهائي أن تكون قد
تعرضت لقتل مدبر.

ولقي الراكب حتفه إثر إصابته بـ «وذمة دماغية نامجة عن تناول
جرعات زائدة من املخدرات» (الوذمة هي تورم عضو أو نسيج
نتيجة جتمع أو فائض من داخل النسيج لسوائل أسفل اجللد أو
يف أحد جتاويف اجلسم) ،حسبما أدلت به السلطات املكسيكية،
بينما ذكرت مصادر حملية أن الراكب بدأ رحلته من كولومبيا قبل
االنتقال إىل املكسيك.
وذكرت النيابة العامة يف والية سونورا ،أن كل كيس من املخدرات
يبلغ طوله 2.5 ،سم ،وعرضه  1سم ،حيث عثر على الـ  246كيسا
يف معدة الرجل وأمعائه ،خالل تشريح اجلثة.
وتابع الركاب الـ  198على منت الطائرة ،رحلتهم إىل اليابان ،بعد
انتهاء إجراءات تسليم الرجل للسلطات يف مدينة هريموسيلو.
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صـحة وغـذاء

ما هي أفضل  10أطعمة لصحة القلب؟

احلفاظ على صحة القلب أكرب من جمرد جتنب
الوجبات السريعة ،واالبتعاد عن األطعمة املصنعة،
حيث ميكن مساعدة القلب عن طريق اختيار األطعمة
اليت تساعد على خفض نسبة الكوليسرتول يف
الدم ،وضغط الدم ،وتقليل االلتهابات.
إليكم أفضل عشرة أطعمة أو جمموعات غذائية
ميكن أن حتافظ على صحة القلب ،حبسب تقرير
نشرته شبكة الـ «:»CNN
 الشوفان والشعريحيتوي الشوفان والشعري على نوع خاص من
األلياف القابلة للذوبان ُتسمى بيتا جلوكان ،كما
أنه يعزز املناعة وقد يكون وقائيًا أثناء التعرض
لإلشعاعات والعالج الكيميائي ،ولكن ،األهم دوره
يف خفض نسبة الكولسرتول.
وتقول ليزا دراير ،أخصائية تغذية« :بيتا جلوكان
يرتبط باألمحاض الصفراوية ،والكوليسرتول يف
األمعاء ،ومينع اجلسم من امتصاصها .لذا ،إذا
كان لديك نسبة عالية من الكوليسرتول يف الدم،
فمن اجليد أن تدمج الشوفان أو دقيق الشوفان
يف فطورك بشكل منتظم».
وحتتوي احلبوب األخرى ،مثل القمح والذرة الرفيعة
على بيتا جلوكان ،ولكن بكميات أقل بكثري من
ً
أيضا
وعثر على بيتا جلوكان
الشوفان والشعريُ .
يف األعشاب البحرية ،ومخرية اخلباز ،وأنواع
خمتلفة من الفطر.
 مسك السلمون وغريه من األمساك الدهنيةتعترب زيوت السمك ،وخاصة أمحاض أوميغا 3
الدهنية ،ضرورية للحفاظ على صحة القلب .وهذا
يعين أن األمساك الدهنية مثل مسك السلمون،
ومسك التونة ،واملاكريل ،والسردين ،وسرطان
البحر ،واحملار ..مجيعها من األغذية الربوتينية
األساسية يف نظام غذائي صحي للقلب ،وحتتوي
على أوميغا  3الواقية للصحة.
وتقول دراير« :إذا كنت ال تأكل السمك مطلقًا،
ميكنك تناول مكمالت زيت السمك ،وذلك ألن كل
األحباث اليت ُأجريت أثبتت فوائد أوميغا  3لصحة
القلب والدماغ».
 اخلضروات ذات األوراق الداكنةالسلطة اخلضراء ،والسبانخ ،واللفت ،والذرة
البيضاء ،والكرنب ،واخلردل األخضر ،مجيعها غنية
بفيتامينات  A، C، Eو . Kوحتتوي على مضادات
األكسدة اليت تساعد على التخلص من السموم
يف اجلسم .لكن ،وفرة الكالسيوم ،واملغنيسيوم،
والبوتاسيوم ،تضعها ضمن قائمة العشرة األوائل
لصحة القلب.
وتتمتع اخلضار باحلد األدنى من السعرات احلرارية،
إذ حيتوي كل كوب من السبانخ على  7سعرات

حرارية فقط .باإلضافة إىل ذلك ،فإن اخلضار
مليئة باأللياف ،األمر الذي يساعد على خفض
مستويات الكوليسرتول يف الدم ،ومينع اإلمساك
(وبالتالي البواسري) ،ويساعد على التحكم يف
الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع .وبالطبع،
احلفاظ على وزن صحي ،وهو مفتاح صحة القلب
اجليدة.
 املكسرات والبذورالبذور واملكسرات غري اململحة غنية بالبوتاسيوم،
واملغنيسيوم ،واملعادن األخرى ،اليت تساعد على
خفض ضغط الدم .فقد توصلت الدراسات اليت
أجريت على الفستق ،على سبيل املثال ،إىل
أن املكسرات ميكن أن تؤدي إىل خفض تضيق
األوعية الدموية ،ومعدل ضربات القلب ،وضغط
الدم ،والكوليسرتول.
لكن ،تذكر أن مجيع املكسرات حتتوي على نسبة
عالية من السعرات احلرارية .لذا ،فإن مجعية
القلب األمريكية توصي بتناول كميات صغرية
منها.
 الشمندرتبي أن البنجر (الشمندر) غين بأكسيد النيرتيك،
نّ
والذي أثبتت الدراسات أنه ميكن أن يساعد يف
فتح األوعية الدموية ،وبالتالي خفض ضغط الدم.
ويف الواقع ،وجدت دراسة صغرية أجريت على
الرجال والنساء األسرتاليني أن شرب  500جرام
(حوالي  ½2كوب) من عصري البنجر ،قد خفض
بشكل كبري ضغط الدم االنقباضي (الرقم األعلى
يف قراءة ضغط الدم) خالل ست ساعات.
زد على ذلك ،فإن البنجر وعصريه هما من املصادر
الوحيدة للبيتالني ،وهو مضاد قوي لألكسدة،
وحيتوي على خصائص عالية مضادة لاللتهابات،
وقد مت إجراء أحباث حول كيفية استخدام البنجر
لعالج األمراض اليت تسببها االلتهابات املزمنة،
مثل التهاب املفاصل ،والسرطان ،وفشل
القلب.
 أفوكادوهل تقوم باتباع نظام غذائي صحي؟ تأكد من
تناول األفوكادو مرة واحدة يف اليوم .األفوكادو
مصدر غين لألمحاض الدهنية األحادية غري املشبعة،
واليت ميكن أن تساعد على خفض الكوليسرتول
الضار مع احلفاظ على مستويات الكوليسرتول
«اجليد» .وميكنه أيضًا املساعدة يف التحكم يف
األنسولني ،والذي ميكن أن يكون مفيدًا جدًا
ملرضى السكري.
 زيت الزيتونزيت الزيتون غين باألمحاض الدهنية األحادية غري
املشبعة ،وهي الدعامة األساسية للنظام الغذائي

حلمية البحر األبيض املتوسط ،والذي ثبت أنه
حيسن صحة القلب ،حيث إنه يقلل من ضغط
الدم ،والكوليسرتول السيئ ،والدهون الثالثية
مع زيادة الكوليسرتول اجليد .كما أنه حيسن من
صحة الدماغ ،ويقلل من خطر اإلصابة بسرطان
الثدي ،ويساعد على طول العمر.
وتوصي هذه احلمية باستخدام زيت الزيتون
للطبخ ،والسلطات ،واخلضارـ بد ً
ال من الدهون
املشبعة ،مثل الزبدة.
 البقولياتال ميكن أن تكتمل أي قائمة صحية للقلب بدون
البقوليات ،وهي تشمل مجيع األنواع مثل الفول،
والعدس ،واحلمص ،والبازالء.
وحتتوي البقوليات على نسبة عالية من األلياف
القابلة للذوبان ،واليت تعمل على خفض مستويات
الكوليسرتول ،والدهون الثالثية يف جمرى الدم.
البقوليات ال حتتوي على الكوليسرتول ،وال
تزيد نسبة الدهون فيها على  ،٪3كما أننا
جند احلديد ،واملنغنيز ،والنحاس ،وفيتامينات
 ،Bواملغنيسيوم ،والزنك ،والفوسفور ،بنسب
مرتفعة فيها ،وكذلك الربوتني .وعلى سبيل
املثال ،حيتوي نصف كوب من بعض البقوليات
على  8غرامات من الربوتني.
 منتجات األلبان قليلة الدسمقد يبدو من الغريب إدراج منتجات األلبان يف
قائمة أفضل األطعمة الصحية للقلب ،ولكن اتضح
أن احلليب ،واجلنب ،والزبادي ،ميكن أن ُتساعد
يف خفض ضغط الدم.
ويف دراسة أجرتها جامعة بوسطن ،راقب الباحثون
عادات األكل لدى  75000شخص تصل أعمارهم
إىل  30عامًا ،ووجدوا أن النساء اللواتي تناولن
اللنب  5مرات على األقل أسبوعيًا ،اخنفض خطر
اإلصابة بضغط الدم املرتفع لديهن بنسبة .٪20
وقال الباحثون إن احلليب واجلنب ،كان هلما أيضًا
تأثري على خفض ضغط الدم ،لكن ليس مثل
اللنب.
وبالنسبة للرجال يف الدراسة فقد استهلكوا اللنب

بنسبة أقل بكثري من النساء ،فكان التأثري على
مستوى ضغط الدم أضعف.

مشروبات يتناوهلا اجلميع تساعد على
تطور أمراض السرطان ...احذروها!
تساهم بتطور أنواع خمتلفة من األورام...
تساهم بتطور أنواع خمتلفة من األورام...
حذر خرباء من جامعة هارفارد االمريكية من تناول
املشروبات الغازية يساعد على تطور أمراض
السرطان ،اعتمادا على حمتوياتها ،حبسب ما
اشارت «روسيا اليوم».
فهذه املشروبات احملتوية على بدائل السكر ميكن
ان تسبب سرطان البنكرياس ،حيث أظهرت نتائج
دراسة أجراها علماء جامعة سنغافورة ،واستمرت
 14سنة ،أن تناول مشروبات حتتوي على بدائل
السكر ،يساعد يف تطور سرطان البنكرياس،
فتناول اثنني من هذه املشروبات يف األسبوع،
يزيد خطر اإلصابة بسرطان البنكرياس بنسبة
.%87
كما تسبب املشروبات الغازية سرطان
الربوستاتا ،إذ راقب باحثون من سويسرا حالة
 8آالف رجل سليم ملدة  15سنة ،وتوصلوا إىل
أن تناول مشروب غازي مرة واحدة يف األسبوع
يزيد من خطر اإلصابة بسرطان الربوستاتا بنسبة
.%40
وتساهم املشروبات الغازية يف التسبب بسرطان
الثدي ،حيث تفيد نتائج دراسات أجريت يف
جامعة هارفارد بأن تناول اإلناث للمشروبات
الغازية بصورة منتظمة ( 1.5علبة يف اليوم)
يسرع يف البلوغ بظهور احليض ،ما يزيد من
خطر اإلصابة بسرطان الثدي.
وحتتوي بعض املشروبات على مادة «»12-Е
احلافظة الي تسبب منو األورام .ويؤكد األطباء
على أن املادة الصبغية «(»12-Еالقطيفة
احلمراء) خطرة جدا على صحة اإلنسان .وكان
علماء من االحتاد السوفييت قد أعلنوا عام 1971
بأن هلذه املادة عالقة بنمو األورام يف اجلسم.
لذلك ينصح األطباء احلوامل خاصة بتجنب تناول
هذه املشروبات ،ألن هذه املادة الكيميائية ميكن
أن تسبب تشوهات يف جسم اجلنني أيضا.
وتساهم املشروبات الغازية احملالة بالسكر
بتطور أنواع خمتلفة من األورام ،فوفقا لألطباء،
فإن مشروبات الطاقة والكوال حتتل الصدارة يف
كمية السكر اليت حتتويها ،حيث ميكن أن حتتوي
العلبة الواحدة منها على  20ملعقة سكر ،إضافة
هلذا ،حتتوي على الغاز والفوسفات ومواد
صبغية تزيد من خطورتها .لذلك يربط األطباء
وخرباء التغذية تناول هذه املشروبات بزيادة
خطر اإلصابة مبختلف أنواع السرطان.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080
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Anthony Albanese unveils Labor frontbench that rewards Keneally and includes Shorten

Opposition Leader Anthony Albanese names his new look team on
Sunday.Credit:AAP

Former opposition leader
Bill Shorten says he will
“give everything” in his
new National Disability Insurance Scheme shadow
portfolio, as he features
in a new Labor frontbench
that for the first time includes a Home Affairs
spokeswoman.
The new line-up was announced on Sunday by incoming Opposition Leader Anthony Albanese, who
was declared leader last
week in a bloodless contest, avoiding a process
that would have involved
rank-and-file voters after
rival contenders Tanya
Plibersek, Jim Chalmers
and Chris Bowen withdrew.
Kristina Keneally earned
her second promotion in
almost as many days, following a week of factional
tit-for-tat that saw the former NSW premier claim
the shadow Home Affairs
portfolio on top of her new
deputy Senate leadership.
Senator Keneally, who will
go head-to-head with Peter
Dutton, said the Home Affairs appointment “sends
a clear message that Labor will ensure Australians are kept safe”.
“Labor fully supports offshore processing, boat
turnbacks where safe to
do so, and regional resettlement.”
She will face scrutiny over
past statements on offshore processing that are
not in line with her party’s
positions.
“There is a solution to

Turnbull’s Nauru and
Manus Island problem that
doesn’t depend on the
whims of an idiotic and
unpredictable US president: bring the refugees
to Australia,” she wrote in
comment piece for Guardian Australia in 2017.
Mr Shorten was announced as the new NDIS
spokesman despite allies
suggesting he was interested in the health portfolio.
“I’m honoured by the opportunity I’ve been given,
I’m determined to see the
promise of the NDIS fulfilled and I’m going to give
everything I have to making this great Labor initiative a reality for those who
rely on it,” he said.
“I thank Albo for giving me
these responsibilities.”
Mr Shorten will square up
against the Liberal Party’s
Staurt Robert in the new
position. It was revealed
last year that while assistant treasurer Mr Robert
charged taxpayers more
than $2000 per month for
his home internet.
Former shadow treasurer
Mr Bowen, who faced criticism for designing the tax
package that some Labor
MPs say cost them the
election, will instead take
up the health role.
Mr Chalmers was promoted to shadow treasurer in
his place.
“We need economic policy which is forward-looking, and outward-facing,
and upward-climbing.” Mr
Chalmers said on Sunday.

“And we need Labor to
reclaim our rightful place
as the party of aspiration
and the outer suburbs as
well.”
Three other newcomers
join Ms Keneally in shadow cabinet: Senator Katy
Gallagher in finance, Terri
Butler in environment and
water, and Madeleine King
in trade.
Ms Butler takes environment and water from continuing Manager of Opposition Business Tony
Burke, who will instead
take the industrial relations and arts portfolios.
Rising star Clare O’Neil,
who ruled herself out of
deputy leadership contention after much speculation, missed out on a promotion and instead moved
from financial services to
innovation, technology
and the future of work.
New deputy leader Richard Marles retained his
defence portfolio.
Joel Fitzgibbon picked up
the resources portfolio after almost losing his seat
of Hunter amid a 10-point
swing, signalling what
could be a reset from Labor on mining following a
swathe of swings against
them in both the Hunter
region and across Queensland coal country.
“Every mining project that
can stand on its own two
feet and pass the most
stringent environment
tests should be welcome
because they add enormous value to the economy,” Mr Fitzgibbon said
after his promotion.
Ms Plibersek remains with
the education portfolio.
Mr Albanese said the
shadow cabinet selection
process was orderly.
“I treated them with respect and they engaged
respectfully,” he said.
“This team has the talent
and experience to both
hold the Morrison government to account and also
to ensure that we develop
an alternative program to
take to the next election.”

Mr Albanese will embark
on a “listening tour” with
his new team to determine
how they lost a federal
election after commentators and opinion polls
pegged them for victory,
with stops in Launceston
and Brisbane planned for

the coming days.
Eleven in his 23-person
shadow cabinet are women, compared to seven in
the Coalition’s 22-person
cabinet.
Prime Minister Scott
Morrison’s ministry was
sworn in on Wednesday.

It included Ken Wyatt as
Australia’s first Aboriginal
Minister for Indigenous
Australians, Sussan Ley
as the new Minister for the
Environment, Paul Fletcher in the communications
portfolio and Linda Reynolds in defence.

Keneally vows ‘blowtorch’ on Dutton
over asylum-seeker arrivals by plane

Kristina Keneally during Labor’s failed election campaign.Credit:Alex
Ellinghausen

Labor’s new Home Affairs spokeswoman, Kristina Keneally, has vowed
to put “a blowtorch” on
Home Affairs Minister Peter Dutton over the largely overlooked blowout in
asylum seekers arriving
by plane over the past
four years.
Senator Keneally, one of
the winners among new
Opposition Leader Anthony Albanese’s frontbench
appointments,
quickly had to defend
herself against verbal
attacks from Mr Dutton,
who said she had a record of not supporting
tough border protection
measures.
She said she supported
boat turnbacks, offshore
processing and regional
resettlement but insisted
they had to be done humanely.
Mr Dutton had been taking credit for stopping
asylum-seeker boats with
measures that had in fact
been the work of now
Prime Minister Scott Morrison, Senator Keneally
said.

“Peter Dutton has in fact
allowed people smugglers to evolve their business model from using
boats to using planes,”
she said.
In the past four years, the
number of people claiming asylum after arriving by plane had risen to
more than 81,000.
Most were not refugees
and, while their cases
were less complicated
than those of people who
had arrived by boat, they
were “languishing on
bridging visas for two and
three years”.
“The blowout in bridging
visas is extraordinary,”
Senator Keneally said.
A former NSW premier, she
said that with a dedicated
home affairs spokesperson, Labor would be able
to “apply a blowtorch” to
Mr Dutton’s performance.
“That’s what I intend to
do.”
Senator Keneally has in
the past written about
her misgivings over the
key policies of boat turnbacks and offshore processing, though she did

not exactly express opposition to them.
Mr Dutton nonetheless
seized on her written columns in The Guardian
from 2015 and 2017 as
evidence there was “nobody less qualified in the
Labor Party on border
protection matters than
Kristina Keneally”.
“Look, it’s something that
I don’t think she can explain, and Kristina Keneally really has to have a
mea culpa at some point
and come out and explain
why she’s had an epiphany that she believes now
– credibly – she can occupy this portfolio.”
Senator Keneally said
yesterday: “I completely
accept and endorse the
approach of boat turnbacks, offshore processing and regional resettlement. But I believe we
can secure our borders
and still treat people humanely.”
She said she would be
pursuing the government over the Australian
Border Force’s troubled
Cape Class patrol boats,
as well as blowouts in
visa processing and citizenship applications.
She said people were
waiting for partner visas
for two years. There were
more than 230,000 people waiting on their citizenship applications.
She added Labor would
be keeping a close eye
on the national security
architecture under the
relatively new Home Affairs Department.
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functions that he held in his
home in Yowie Bay. Uncle
Jack is no longer with us,
but I know he is looking
down on me today, with a
glass of wine in his hand
and a big Uncle Jack Hicks
Liberal loving smile on his
face.
Music has been a big part of
my life. I have trodden the
boards for decades here in
Australia and internationally. For the past 12 years I
have portrayed June Carter
Cash in the Johnny Cash
showCash Only. It is a seven-piece show, with a crew
totalling 10 and we have
travelled the country performing. The show is a testament of true friendship and
musicianship and the large
majority of those 10 people
have performed and worked
together for the good part
of a decade. It is not only a
testament to friendship but
also our respect for each
other, as a band is not an
easy dynamic to get right—a
bit like a political party, really. You have your members
from the Left, the centre and
the Right, and as long as everyone gets their turn in the
spotlight, everyone generally stays pretty happy.
There was much speculation that I would sing a song
instead of say a speech at
this auspicious occasion—
so I won’t. I turned to June
Carter for words of inspiration:
June was a wildwood flower,
with waving brown hair,
with roses so red,
and lilies so fair.
The myrtle was so bright
with the emerald dew,
and she was cherished
and loved by all that she
knew.
June penned the lyrics, that
when bound by wild desire,
one would fall into a ring
of fire. She walked the line
with Johnny Cash and their
story has added much to my
own over the years. I was
14 when the music teacher,
Jon Smith, at Picnic Point
High School discovered
that I could sing. He was a
great advocate for musical theatre and due to his
dedication, our school was
well known for the shows
that we performed, including the Australian premiere
ofDear World. The genre
has always been a passion
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of mine and led to the creation of a radio program that
I hosted namedCHOOKAS. It
was funded by the Community Broadcasting Foundation and promoted community theatre in Sydney and
was syndicated to Adelaide
to promote theatre in that
region too. It has afforded
me great friends amongst
that vast community and my
long association with Bankstown Theatre Company.
Musical theatre has taught
me many things. You are
never fully dressed without
a smile and, in my case,
without a pair of heels. That
it’s all politics, and what’s
that got to do with us? And
that if just one person believes in you deep enough
and strong enough then
don’t be anything less than
anything you can be.
There was one person who
believed in me enough for
this journey: Glenn Brookes.
He watched the local girl
with no political experience make every mistake
you could in the 2017 local
council elections running
as an independent. She was
ungrouped, below the line,
had no budget and not much
campaign time. She had,
however, read many council meeting minutes, had a
small army of letterbox droppers, dedicated locals who
were happy to have her face
in their space, and showed
true grit showing up to prepoll on her own every day.
With the odds against her,
by some miracle—and who
in the Liberal Party doesn’t
love a good miracle?—she
managed to achieve over
4 per cent of the primary
vote, whilst only being able
to man five booths on election day. It was not enough
on that occasion to get her
over the line, but Glenn
could see in me the same
East Hills heart as himself,
with the best interests of
our local community always at the forefront of our
intentions. I will be forever
grateful to him for his belief
in me and breaking the 58year-old Labor stronghold
on our area and forging a
new path for our electorate
where significant outcomes
are achieved. Brooksey never blew his own trumpet—he
never did—so I am thrilled
to be able to do it for him
now. His achievements were
many, including a new com-
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muter car park for Padstow;
a complete train station upgrade at Panania including
a new covered walkway,
ramps and lifts; countless
projects at schools and associations with outcomes
such as my personal favourite, new kitchen classrooms
at Sir Joseph Banks High
and Padstow Park Public
School; new clubhouses
and resurfacing of tennis
courts; and a cath lab and
five new dialysis machines
for Bankstown Hospital.
The new hospital for Bankstown was part of Glenn’s
big picture vision for our
area. He fought hard for it. I
look forward to bringing his
vision to life and being a part
of this Liberal State Government’s plans for the largest
ever spend on a public hospital in New South Wales.
The hospital project, the
widening of Henry Lawson
Drive, a new Service NSW
centre, more commuter car
spaces for Revesby, a hall
for Milperra Public School
and a new clubhouse for
Marco Reserve are just
some of the fantastic things
planned for East Hills by
the Berejiklian State Government. I have no doubt
that these projects, as well
as the everyday concerns
of the constituents of East
Hills, will keep my staff and
me busy over the next four
years. I hope you are ready,
guys. It is going to be big.
Besides Glenn, there are
many people who helped
me get to this place. They
include Richard Noonan,
my right-hand man and
campaign manager, and the
unflappable Ruth Le Bas,
my left hand girl. We spent
many an hour together in
2017 on pre poll at those ill
fated council elections and
many more at the Revesby
Young Men’s Christian Association pre poll in 2019
with a much better result.
My A team were the completely reliable Clayton Hopper, Dom Bondar, Gebran
Habib, Harry Fuelling, William Derederanalagi, Alex
Mishalow and Fouad Karam.
We walked many miles door
knocking, spent many hours
at train stations together
and we put up and pulled
down many A frames.
Early on in the campaign I
had a couple of weeks with
the guru, Peter Phelps. Peter literally taught me how

to knock on a door and we
spent some of the hottest
February days ever out on
the streets of Panania. We
learnt that we made a great
trivia team called The Camels but we also learned never to gamble all our points
to take out the final win. Lou
Amato also did some pretty
hot days of door knocking
with me in our hometown
of Padstow. He was with me
on one of my less happy
days on the campaign trail
and gave me the most unorthodox advice. That advice was: At all times, never
sound like a politician.
My flak jacket and fellow
candidate was Councillor
George Zakhia. I cannot
thank him, his wife Mirielle
and George’s campaign
manager Nick Smerdeley
enough for their support
throughout the campaign.
George was my protector, my greatest advocate
and an understanding soul
who knew the pressure I
was under, running in the
most marginal seat in New
South Wales. He knew how
important it was for the Liberal party to hold the seat of
East Hills. His team threw
as much effort into his campaign as my team did with
ours. It was an outstanding
and commendable effort.
Another fellow candidate
was Alister Henskens, alias
Mr Smiley. Once Peter and
Lou were occupied elsewhere Alister took up the
East Hills flag with a smile
and ran with it. Many more
miles were door knocked
with Alister and he kept me
focused at pre poll whilst
under attack from the nurses union, other union members, Labor councillors,
former Labor councillors,
Labor State members, former Labor State members,
former Labor Premiers and
anything else Labor could
find to throw at us. We were
always outnumbered, but
we were never outclassed.
Alister’s dedication to the
East Hills team and his focus on the greater objective
was exemplary.
Many others helped out
throughout the campaign
and during pre poll, manned
booths on election day and
scrutineered afterwards.
There were far too many to
mention them all by name.
I thank our Premier Gladys,
the Upper House members

and many Ministers who
visited East Hills, my small
army of letterbox droppers,
and everyone that helped
at pre poll—particularly David Elliott, Robert Hamilton
and the unstoppable Ivy
Estaphan who was absolutely outstanding. I thank
those people who manned
booths on election day and
scrutineered afterwards.
I also thank Eddie Nader
and Kharen Brookes, who
drove around on election
day ensuring not only that
the Liberal party volunteers
were fed and watered, but
also that volunteers from
the other parties were. On
the day of the election it was
fantastic to visit as many
booths as I could in the
electorate and see so many
smiling volunteers wearing Liberal and true local T
shirts. I will be forever grateful for their support. I also
thank Stephen Julian, who
crunched the numbers, and
my number one fan, my dad,
who put up many a corflute.
[Extension of time]
The Young Libs were fantastic and always seemed to
show up right when I needed them the most. Nagendra
Prasad Adhikari helped
also, which was remarkable
considering he was managing two other campaigns.
Councillor Nancy Liu sent
us people for pre poll when
we really needed them. I
am grateful for the way that
Emani Alaalatoa, Ranjeet
Singh, Mr Lin and Michael
Hong rallied their communities. I also note my great
friends Pallavi Sinha, Mary
Lou Jarvis and Natalie Ward.
I thank them their contributions, encouragement and
great big smiles. David Coleman and Vanessa Gaucci,
David’s campaign manager,
have always been great
supporters and were always
confident that I could get it
over the line. I thank them
for their belief in me.
No Liberal election campaign in East Hills would
be complete without the
Walther family. Their dedication, passion and tenacity are what wins votes, as
well as the fact that they
are all very smart and can
talk policy until the cows
literally come home. I thank
master campaigner Jim
Daniels for everything that
he did behind the scenes.
Along with Michel Heloui, he
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manned what we affectionately called “Club Med”, the
Revesby pre poll booth with
water views. Last but not
least, I give a big shout out
to Sandra Hawkes, who kept
my family alive and still continues to deliver lasagne to
our house at regular intervals to ensure that we have
a home cooked meal every
now and then.
I have always been a great
believer that one person
can make a difference and
be the catalyst for change.
In the chamber today is a
special lady all the way from
the Gold Coast—Dian Hammond. Many people would
know her as Di Underwood.
She founded Grandparents
Rights Needs Support. Di
was a champion for grandparents who, during the
unfortunate circumstance
of divorce, would lose access to their grandchildren.
Di began the long hard fight
through the family court
system to secure rights for
grandparents. I am sure she
would say that there is much
more to do in this space.
However, without her initial
campaigning at great personal sacrifice many grandparents would have lost
contact with their grandchildren through no fault their
own. In conversation with Di
late last year, I told her that I
was going to run for the seat
of East Hills and give it my
best shot. She turned to me
and said, “No, Wendy. You
are not going to give it your
best shot; you are going to
do better than your best.”
She was right.
East Hills has changed a
great deal since my grandparents first moved there
and it has changed a lot
throughout my life. It is no
longer full of Anglo Saxon
Christians; it is now like a
mini United Nations with
just about every religion
and ethnic group possible.
But a few things have not
changed. East Hills is still
peaceful and harmonious,
it is still a great place for
families and it is still full of
aspirational hardworking
battlers who want a good
life and a better life for their
children. As a true local, I
understand them and will always do better than my best
for them. Thank you.
Members stood in their places and applauded. [Business resumed.]
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WENDY LINDSAY,member for East Hills, MAIDEN SPEECH

The SPEAKER: Before calling the member for East
Hills I extend a warm welcome to her guests in the
public gallery. I welcome
her husband, John Lindsay; her daughters Lori and
Ruby; her father, Colin Fullagar, and his partner, Sandra; and her mother, Janet
Hamilton, and her partner,
Robert. I also welcome her
grandmother, Myrtle Fullagar; her sister Narelle
Randall and her husband,
Kevin; sisters Any Broome
and Yvette Douglas; and
parents-in-law, Ian and
Yvonne Lindsay.
I acknowledge the former
member for East Hills,
Glenn Brookes and his wife,
Karen, as well as Dr Peter
Phelps, who was formerly
a member of the Legislative
Council. He has seen the
light and come over here.
I also acknowledge John
Shields, Vietnam veteran
and local East Hills resident;
Emani Alaalatoa, President
of the La’u Samoa Association; and Paul Burgess,
the Senior Vice-President
of the Canterbury-Bankstown Tennis Association.
I welcome Senator the Hon.
Concetta Fierravanti-Wells
and Mary-Lou Jarvis, VicePresident of the New South
Wales Liberal Party and
President of the New South
Wales Liberal Women’s
Council, as well as Deputy
Mayor of Woollahra Municipal Council. I know all of us
are special to the member
for East Hills and I am sure
that you will join me in welcoming her. I now call on
the member for East Hills to
give her inaugural address.
Ms WENDY LINDSAY (East
Hills) (17:30): I welcome my
guests and thank them for
coming, especially those
who have come from interstate.In my youth, I spent
many a cold frosty morning
playing competition teeball and softball, in Kelso
Park, representing Revesby
Heights ex-servicemen’s
club. I begin my speech today by reading a piece from
Our Fairyland, written by
John Kelso in the 1920s:
East Hills, a district fair
Happy homes are located
there

It’s green fields, fertile soil
Reward the worker for his
toil.
We have historic fame,
We bear Sir Joseph Banks’
name.
East Hills is indeed a district fair. The electorate is
diverse in its ethnicities, its
economies and its geography. The indigenous population consists of the Darug
people of the Eora Nation.
Historically it was a farming area with many market
gardens and chicken farms.
Now there are the industrial
areas of Padstow, Revesby,
Milperra and Condell Park.
There are retail spaces
amongst our villages and
there is also still some farming left in the area, with one
of the last equine and produce stores in the Sydney
metropolitan area, located
in Condell Park. A business
that has been established
for nearly 60 years and my
father in-law Ian, has been a
customer for at least 50 of
those years.
Almost 50 per cent of the
people in the East Hills area
have a parent who was not
born in Australia. Women
outnumber the men; however, most households
consist of families who are
undertaking the great Australian dream of owning
their own home and paying
off a mortgage. East Hills is
about 30 kilometres south
west from this place and
is indeed unique. We have
our own airport, horseracing track, hospital, river
and national park. I grew up
with the bush as my backyard—well, via the gate in
the back fence of my best
friend Jo Ellen’s house,
who lived across the street
anyway. With my annoying younger sister Narelle
in tow, whose legs never
seemed long enough to
keep up with us, we jumped
over rocks, caught lizards
and watched birds. My sister would pick flowers to
take home to our nan and
if we ventured as far as the
Georges River, which was
actually out of bounds, we
would go in search of tadpoles and hope that the
older boys that lived in the
street did not give us too
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much of a hard time in the
process, or dob us in for
being out of bounds.
That is the East Hills that I
grew up in. The bush, the
river, the kids in the street,
the neighbours, all the aunties you had that were not
really your aunt and when
everyone that was the same
age as your parents was
referred to only as a Mr, a
Mrs, or an aunt. When the
older boys would let us, we
would play cricket on the
street with them. The days
of street cricket have largely gone. Most people in our
area can afford a car now,
if not two, and getting your
feet burnt on the road during summer because you
were not wearing shoes is a
thing of the past, as is having to move the cardboard
box—that is the wicket—so
that the annoying 21-yearold up the road driving the
Monaro does not run it over
for kicks. It was a great
place to grow up. It was a
tough place to grow up. It
was the hood. My grandparents were one of the first
couples to build a house on
Sandakan Road in Revesby
Heights and moved their
young family there after
World War II. My grandfather was a gunner in the
Australian Air Force during the war. I never heard
him speak of it—ever. Many
of the streets in Revesby
Heights are named after significant World War II sites.
This, in turn, gave the area
its nickname, Hero’s Hill.
My grandfather was always
a hero to me. He could fix
anything with a 2-inch nail
and a piece of string. He
may not have fixed it very
well but it would do, because he always made do

with what he had. He had a
big booming baritone voice
and he didn’t like greedy
kids. So we never asked for
anything extra; we didn’t
need to, because he spoilt
us anyway. My grandparents grew vegetables, kept
chickens, had a big mulberry tree that all the other
kids in the neighbourhood
were happy about so they
could keep silkworms and
nan would make mulberry
pies—the best. The mulberry tree is gone now, but
my nan, Myrtle, still lives in
the same house in Sandakan Road, still grows vegetables and she turns 90
this year.
Government and Opposition members: Hear, hear!
Ms WENDY LINDSAY: But
don’t tell her I told you. I
went to Revesby South
Public School and Picnic
Point High School, as did
my father, Colin, before me.
I always enjoyed school. I
was a pretty good student
and was vice captain at both
schools. I had a great social
network through school
and to this day I am still in
contact with many of my
fellow students. Several of
them are here today. Three
couples from my year at
Picnic Point High ended up
getting married—the Dalys,
the Walshs and the Lindsays. All of us still live in
the area. I met my husband,
John, at Picnic Point High
and we have been married for 23 years. We have
travelled the world together and have two beautiful
girls, Lori and Ruby. John
is one of the most genuine,
funny, and kind humans
you will ever meet. He has
now been aptly named by
his mates, the First Bloke

of East Hills.
The gravity of being the
first female elected in the
seat of East Hills did not
really hit me until writing
this speech. It is an absolute honour to be able to
represent the area I love
and to be the first woman
to do so. I have always said
to my girls that they can
achieve anything they want
to in this world if they are
prepared to work hard for it.
Their future opportunities
have been forged by the
groundwork of the many
women before them, who
have paved the way for a
fairer and more equal society where women can have
as many opportunities as
men. As I stand here in this
place, the oldest Parliament
in Australia, we are led by
the first elected female
Premier of this great State,
Gladys Berejiklian.
I have been fortunate to
have many fantastic female
role models in my life: my
nan, who is the solid foundation of our family; my
aunty Rhondda, who has always been there for me and
is the epitome of patience
with her work with special
needs children; my aunty
Lyn—one of those aunts
who isn’t really an aunt, but
was one of the first females
in the ANZ Bank to be “allowed” to be a part of the
foreign banking team—and
my mother in-law Yvonne,
who is the Aussie version
of Carol Brady. She married John’s father Ian, after
he lost his first wife, Pam,
to cancer when John was
only four years of age. That
merger consisted of four
girls, two boys and Christmas lunch is now a minimum of 36 people. That’s a
lot of salads, hey!
All my mother’s sisters
have had successful businesses and careers, as has
my own mother, Jan, who
was named one of the top
50 female entrepreneurs
in Australia in 2015. It is a
tough act to follow but with
mentors such as these, I
have always strived to emulate their successes and
strengths in everything that
I do. Having these role models taught me how to be

brave, give anything a go
and they eventually led me
to where I am today. I have
studied, lived and worked
overseas, managed teams
of people in the corporate worlds of information
technology and insurance,
toughed it out in the construction industry and also
worked in the not-for-profit
sector in community radio.
My work in community radio
and the many years spent
volunteering for Padstow
Park Public School P&C,
Panania RSL Youth Swim
Club and Bankstown Theatre Company has forged
great connections in my local community and brought
me into contact with many
different cultures, religions
and people from vastly
different socio-economic
backgrounds. These connections strengthened my
resolve to run as the candidate for East Hills, as I
always felt that I would be
the best local voice to represent them in this place.
My connection to the Liberal Party is largely due to
both of my parents having
their own businesses. My
parents showed me how
hard the owners of small
businesses work. Small
business is the backbone
of our economy and our
success within those family businesses was often
determined by who was in
government. Only the Liberal Party understands small
businesses and what they
need, and appreciates the
way in which they put food
on the tables of so many
families in our country.
My great uncle Jack was a
triplet and one of the first
set of triplets to be born in
the Crown Street Women’s
Hospital. There are photos
of the triplets with Billy
McMahon holding them, so
my family’s connection to
the Liberal Party goes way
back to then. Uncle Jack
was a master craftsman, a
small business owner and
built the original lifts in the
new Parliament House in
Canberra. He was an avid
supporter of the former
member for Hughes, Danna
Vale, and she was often at

العامل الروحاني د .عالء العوادي

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل

WORLD FRUIT

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

لالتصال0414 600 042 :

بـإدارة السيد الـيان بولـس

نتـقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر املبارك ..عيد ســعيد

ماندارين ( 1كيلو) بـ $ 1,99

ليمون حامض (صندوق) بـ $ 9,99

تفاح ( 1( )Pink Ladyكيلو) بـ $ 1,99

لـيمون ( 1كيلو) بـ $ 0,99

قـرنـبيط (الـواحدة) بـ $ 1,99
بـطاطا حـلوة ( 1كيلو)) بـ $ 0,99

أطرميز مـخلـّل (مكدوس) بـ $ 3,99

جــوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

زيـتون بـلدي ()Home made
( 2كيلو) بـ $ 11,99

نبيع بالجملة هذا العرض
واملفرّق ..صاحل لغاية
نؤمـن طلبات
ّ
يوم
املطاعم..
اجلمعة
نفتح  7أيام يف
األسبوع  14حزيران

زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin
مشكـلة مستوردة من دبي
حلويات
ّ
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

بـندوة ( 1كيلو) بـ $ 1,49

