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NO WIN. NO FEE. NO OBLIGATION.

It matters to us that your personal injury claim is settled fairly and quickly. 
 

Carroll & O’Dea Lawyers, who speak the Arabic language, can win  
you compensation and secure your future. When it matters, contact  

Carroll & O’Dea Lawyers.

WHEN IT MATTERS

1800 059 278

  enquiry@codea.com.au     www.codea.com.au

Sydney    Wollongong    Newcastle    Parramatta    Canberra
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يهمنا ان دعوى اصابتك الشخصية يجري تسويتها بعدل وسرعة.

 مكتب محاماة كارول و اوداي الذين يتحدثون اللغة العربية بإمكانهم الفوز
 بتعويضات لك وضمان مستقبلك، فعندما يهمك األمر اتصل

 مبكتب محاماة كارول واوداي.
ال تكاليف في حال خسارة الدعوى.
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أنطوان القزي

ما قّل ودّل

العالم الروحاني
 Dr.  ALAA ALAWADI

261 Miller Road Bass Hill
Mob. 0400 449 000
alaa.alawadi@gmail.com
www.sawakitv.com.au

دكتوراه في علم النفس  و الباراسيكولوجي
عضو في العديد من اجلمعيات الروحانية 

والفلكية

-عالج روحاني جلميع انواع 
السحر واملس الشيطاني .

-استشارات روحانية و نفسية
-تفسير االحالم

-عالج بالتنومي املغناطيسي د.عالء العوادي
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التجمع املسيحي 
االسترالي اللبناني

حافظوا على 
عائالتكم 

وارفضوا تشريع 
زواج املثلين

سوزان  السورية  النجمة  نشرت 
خالل  من  مباشر  بث  الدين  جنم 
موقع  على  الرسمية  صفحتها 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
للحظات مشاهدتها ملباراة املنتخب 
املنتخب  ضد  احلاسمة  السوري 

األسترالي.
سوزان جنم الدين كانت قد نوهت 
لتفاصيل  نقلها  عن  صفحتها  عبر 
وكتبت  بالدها  ملنتخب  مشاهدتها 
ومباشر  حي  نقل  »تابعوا  تقول: 
مع  احلبيبة  سوريتنا  ملباراة 
صفحتي  على  هون  استراليا 
صباحا.. ونص   10 الساعة 
بإذن واحد  بالنصر  إللنا  دعواتكن 

أحد..يااااااارب«. 
كل  عكس  جاءت  النتيجة  لكن 

العمر  من  تبلغ  تركية  فتاة  أفاقت 
نفسها  لتجد  غيبوبة  من  عامًا   27
الرغم  الروسية على  اللغة  تتحدث 
سابقًا،  بها  معرفتها  عدم  من 
عن  االطباء  يعجز  الواقعة  وهذه 

تفسيرها. 
عن  نقاًل  اليوم«  »روسيا  وذكرت 
ان  الى  التركية  زمن  صحيفة 
والتي  أر،  تاتلي  خديجة  التركية 
كانت  للتجميل،  مركزا  متتلك 
قبل  مرور  حادث  إلى  تعرضت 
إلى  إثره  على  نقلت  أشهر  أربعة 
قسم العناية املركزة في املستشفى، 
في  أيام   10 ملدة  هناك  ظلت  حيث 
حالة غيبوبة كاملة، وبعد خروجها 
من املستشفى بفترة استيقظت في 
تتحدث  نفسها  ووجدت  الصباح، 
بلغة غريبة واجلميع ينظرون إليها 

هذا هو اسم املنتخب السوري 
لكرة القدم الذي خاض مبارياته 
م��س��اء ال��ث��اث��اء ف��ي س��دن��ي في 
مواجهة  السوكوروز االسترالي 
اجلّيد  ألدائ��ه  ثناء  كل  واستحق 

رغم خسارته.
ن��ن��ط��ل��ق م����ن ه������ذه امل���ق���دم���ة 
ل���إض���اءة ع��ل��ى ن��ق��ط��ة اي��ج��اب��ي��ة 
في  ال��ع��رب��ي  احل��ض��ور  سّجلها 

هامبوش يوم الثاثاء.
العرب،  تاريخ  في  مرة  وألول 
في  ع��رب��ي  آالف  ع��ش��رة  يجتمع 
مكان واحد خارج الوطن العربي 
ويقفون  واح���د  ب��ص��وت  يهتفون 
في مواجهة بعيدة عن السياسة، 
وعراقيون  ولبنانيون  س��وري��ون 
وف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ون واردن������ي������ون 
بدون  باآلالف  التقوا  ومصريون 
كلمة نابية او ضربة كّف في حني 
اذا اجتمع اثنان من السياسيني 
يبدأ  ما  سرعان  شاشاتنا  على 
والكؤوس  بالكراسي  التراشق 

الفارغة.
الذين  عند  كثيرًا  نتوّقف  ل��ن 
ح�����اول�����وا ت��س��ي��ي��س امل��ن��اس��ب��ة 
عند  نتوّقف  لن  كما  وتشويهها 
ربح  فالرياضة  امل��ب��اراة،  نتيجة 
وخسارة ويكفي نسور قاسيون 
ف��خ��رًا ان��ه��م وص��ل��وا ال���ى ه��ذه 
امل���رح���ل���ة ف����ي ظ����ل م����ا ت��ش��ه��ده 

بادهم.
نعم عشرة آالف متفّرج عربي 
قّدموا منوذجًا اغترابيًا للساكنني 
الذين  لزعمائهم  اوط��ان��ه��م،  ف��ي 
ي��ت��ن��ات��ش��ون اجل��ب��ن��ة وي��ت��وزع��ون 
وي��رق��ص��ون على قبور  ال��ث��روات 

الشهداء.
حتية  ال��ف  استراليا  تستحق 
في  يجتمع  ل��م  م��ا  جمعت  ألنها 
ش��رق��ن��ا وح��ق��ق��ت م��ا ل��م يتحّقق 
نسور  واذا خسر   ، بلداننا  في 
قاسيون في نتيجة املباراة فإنهم 
ربحوا وسّجلوا مليون نقطة في 
العروبة وممسكي  زعماء  شباك 
الى  احمليط  من  الشعوب  رق��اب 

اخلليج.

»داعش«  من  انتحاريني  ثالثة  فجر 
أنفسهم أمس االول قرب مركز قيادة 
احملصن  دمشق  محافظة  شرطة 
أفادت  ما  وفق  أسمنتية،  بحواجز 
أسفر  ما  السورية،  الداخلية  وزارة 
ستة  وإصابة  شخصني  مقتل  عن 
من  الثاني  هو  اعتداء  في  آخرين، 
نوعه على مقر أمني في العاصمة في 
أقل من أسبوعني. وأفاد موقع »عنب 
بلدي« اإلخباري بأن تنظيم »داعش« 
»أعماق«.  وكالة  عبر  التفجير  تبنى 
القوات  متكنت  ذلك،  غضون  في 
في  التوغل  من  السورية  النظامية 
مدينة امليادين جنوب دير الزور في 

حملتها لدحر التنظيم.
السوري  الرسمي  التلفزيون  ونقل 
في  السورية  الداخلية  وزارة  عن 
انتحاريان  »إرهابيان  عاجل:  شريط 
في  الشرطة  قيادة  اقتحام  يحاوالن 
شارع خالد بن الوليد« وسط دمشق. 
املقر  حرس  أن  الوزارة  وأوضحت 
إلى  اضطرهما  ما  معهما،  »اشتبك 
قيادة  دخول  قبل  نفسيهما  تفجير 

الشرطة«.
إثر ذلك، متكنت الشرطة وفق وزارة 
إرهابي  محاصرة  »من  الداخلية، 
ما  الشرطة،  قيادة  ثالث خلف مبنى 

اضطره إلى تفجير نفسه« أيضًا.
الثالثة،  التفجيرات  وتسببت 
بحسب التلفزيون الرسمي، »بارتقاء 
شهيدين وإصابة ستة آخرين بينهم 

طفالن« بجروح.
محمد  دمشق  شرطة  قائد  وأوضح 
القتلى  أحد  أن  إسماعيل،  خيرو 
هو رقيب أول في الشرطة. وقال من 
مكان احلادث: »أحد عناصرنا أمسك 
إلى  الدخول  من  ومنعه  باالنتحاري 
مشيرًا  نفسه«،  ففجر  القيادة  مبنى 
»حتول  الذي  أول  الرقيب  مقتل  إلى 

أشالء«.
من  أقل  بعد  الهجوم  هذا  ويأتي 
انتحاريني  تفجيرين  على  أسبوعني 
حي  في  للشرطة  قسمًا  استهدفا 
مبقتل  تسبب  ما  الدمشقي،  امليدان 
من  عنصرًا   13 بينهم  شخصًا   17

الشرطة، في اعتداء تبناه »داعش«.

القوات  حققت  فيما  االعتداء  وجاء 
ملحوظًا  تقدمًا  السورية  النظامية 
في مدينة امليادين جنوب دير الزور، 
ضد  تخوضها  التي  املعارك  ضمن 

تنظيم »داعش« منذ أشهر.
املركزي«  احلربي  »اإلعالم  وذكر 
السوري  »اجليش  أن   ، االول  أمس 
ودوار  البلعوم  حي  على  سيطر 
حي  ونصف  البلوط  وحي  البلعوم 
الصناعة، إلى جانب شركة الكهرباء 
وحي املديحة وحي الطيبة ومدرسة 
الطيبة في امليادين بريف دير الزور«.
مدير  عن  بلدي«  »عنب  موقع  ونقل 
شبكة »دير الزور 24« عمر أبو ليلى 
على  تتقدم  النظامية  القوات  أن 
امليادين  بادية  جهة  من  محورين 
اجلنوبية ومن جهة مدفعية امليادين 
البلعوم  ودوار  املاكف  إلى  وصواًل 
متكنت  وأنها  املدينة،  أطراف  على 
من قطع الطريق الواصل بني مدينة 
ونشرت  القورية  ومدينة  امليادين 
بعض القناصة لتشرف على الطريق 

الدولي بني امليادين والبوكمال.

اخلارجية  وزيرة  استراليا  غادرت 
الدفاع  وزيرة  مع  بيشوب  جولي 
اجلنوبية  كوريا  الى  پاين  ماريس 
وزيري  مع  محادثات  إلجراء 
كوريا  في  والدفاع  اخلارجية 
التي  التهديدات  حول  اجلنوبية 
للواليات  الشمالية  كوريا  توجهها 

املتحدة وحلفائها.
العالقات  احملادثات   تتناول  وكذلك 
اجلنوبية  كوريا  بني  الثنائية 

واستراليا.

ريتشارد  للدفاع  الظل  وزير  وقال 
ماليس الذي يقوم بزيارة لواشنطن 
كوريا  تطلقها  التي  التهديدات  ان 
الدولي  املجتمع  قلق  تثير  الشمالية 

بأسره.
ضغوطها  مبمارسة  الصني  وطالب 
على كوريا الشمالية من اجل ايقاف 
البرنامج النووي . وفي ذات الوقت 
كعضو  الشمالية  كوريا  قبول  يجب 
من  يحد  مما  النووي  النادي  في 

تهديدها لألمن العاملي.
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»نسور قاسيون«
وفد استرالي الى كوريا اجلنوبية سوزان جنم الدين تبكي بحرقة بعد خروج 

سوريا من تصفيات كأس العالم 

سوزان جنم الدين 

فتاة  تركية تفيق من الغيبوبة لتتحدث 
الروسية بطالقة!

على أنها أجنبية. 
وصرحت تاتلي أر: »شعرت عندما 
غير  شيئا  هناك  أن  استيقظت 
هذا  أن  أتوقع  لم  ولكنني  طبيعي، 
أدركت  ثم  لغتي.  سيكون  الشيء 

أنني أحتدث اللغة الروسية«. 

روال مّيوت تتخّطى كل احلدود احلمراء 
بصورها وفيديوهاتها الفاضحة!

»عارضات  من  الكثير  أّن  رغم 
والعربيات  اللبنانيات  األزياء« 
صورًا  ينشرن  للجدل  املثيرات 
والتي  لهّن  جريئة  وفيديوهات 
تسويقًا  احلدود  تتخّطى  ما  غالبًا 
املثيرة  العارضة  أن  إال  ألنفسهّن، 
كّل  تخّطت  مّيوت  روال  للجدل 
احلدود احلمراء هذه املّرة وتخّطت 
للجدل  املثيرات  العارضات  كل 

مواقع  عبر  منشوراتهّن  في  مثلها 
أنها  حّتى  االجتماعي،  التواصل 

تخّطت نفسها. 
ليّموت أن ظهرت  لم يسبق  أنه  إذ 
املأل.  على  العري  من  القدر  بهذا 
وبانت مّيوت أخيرًا عبر حساباتها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
وفيديوهات  صور  مبجموعة 
عارية، ومنها ما هو كاريكاتورّي. 

العربية  اجلماهير  أمنيات 
املنتخب  تلقى  حيث  والسورية 
أمام  مؤملة  خسارة  السوري 
مقابل  بهدفني  األسترالي  نظيره 
هدف واحد وسط نقص عددي في 

صفوف الفريق.
مباراته  خسر  السوري  املنتخب 
األسترالي  املنتخب  أمام  الفاصلة 
الشوط  في  قاتل  لهدف  تلقيه  بعد 
الذي  االمر  وهو  الثاني  اإلضافي 
للجمهور  كبير  إحباط  في  تسبب 

السوري والعربي.
مواقع  رواد  من  عدد  وتداول 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
و«تويتر« مقطع فيديو يظهر دموع 
بعد  الدين  جنم  سوزان  النجمة 

خسارة منتخب بالدها.

»داع������������������ش« ي�����ه�����اج�����م ق��������ي��������ادة ش�������رط�������ة دم����ش����ق

مقر قيادة شرطة دمشق بعد الهجوم

»لوموند« تكشف نشاط محمد دحالن لصالح اإلمارات 
في مصر وليبيا وسوريا

الفرنسية،  لوموند  صحيفة  خصت 
القيادي  طويل،  حتقيق  في 
اإلمارات،  من  املقرب  الفلسطيني 
محمد دحالن، واصفة إياه بانه »قلب 
في  واملالية  السياسية  املؤامرات 

الشرق األوسط«.
من  »يحوم  الرجل  شبح  أن  وبينت 
جديد في سماء غزة، وإن اسمه على 
كل لسان وأمواله تشغل كل األذهان«.

الفاعلني  »أحد  دحالن  أن  وكشفت 
جيوسياسية  لعبة  في  الرئيسيني 
واإلمارات  مصر  فيها  تشارك  كبيرة 
وتستهدف  فلسطينية،  وجهات 
اإلسالميني  من  غزة  قطاع  استعادة 
املنهكني بعشر سنوات من احلصار 

وثالث حروب مع إسرائيل«.
موقع  ترجمه  الذي  التحقيق  ووفق 
غزة،  في  مآربه  لتحقيق  »اجلزيرة« 
الصيف  بداية  »منذ  دحالن  يقوم 
مالي  بدعم  مبناورات  احلالي 
إماراتي ومباركة مصرية للعودة إلى 
تقاسمه  عن  حديث  ظل  في  القطاع 
السلطة مع اإلسالميني بحيث يتولى 
ويحتفظ  للقطاع  املدنية  اإلدارة  هو 

اإلسالميون باملهام األمنية«.
لدحالن  املذهل  الصعود  في  الفضل 
»كونه  إلى  الصحيفة  وفق  يعود، 
احلميم  والصديق  املقرب  املستشار 
بن  محمد  ظبي  أبو  عهد  لولي 
منذ  لإلمارات،  الفعلي  القائد  زايد، 
الشيخ  الشقيق  غير  أخيه  تواري 
بعد  األنظار  عن  زايد  بن  خليفة 

إبعاده عن السلطة على أثر إصابته 
بجلطة دماغية، وبفضل هذا الغطاء 
دحالن  به  يحظى  الذي  السياسي 
املفتوحة  اإلماراتية  والشيكات 
له  زايد  ابن  وتقدمي  له  توفر  التي 
في  العبا  فادي  أبو  غدا  كــ«شقيق«، 

حلبة الكبار«.
عن  »لوموند«  نقلت  ملا  وطبقا 
دبلوماسي عربي في باريس، يعامل 
احلاكمة،  األسرة  من  »كشيخ  دحالن 
أي معاملة تفوق تلك التي تخصص 
له  تفتح  مثال،  باريس  ففي  للوزراء، 
الشرف  قاعة  اإلماراتية  السفارة 
بسيارات  ويستقبل  املطار  في 

الليموزين«.
نعمته«  »ولي  بها  كلفه  التي  املهمة 

للتأثير  وسعه  في  ما  كل  عمل  فهي 
على إعادة عملية شرق أوسط ما بعد 
رغبة  وذلك حسب  العربي«،  »الربيع 
ابن زايد املتمحورة حول نفوره من 

ثالثي اإلسالميني وإيران وقطر.

ما هي حقيقة تقدمي العبن في املنتخب 
السوري طلبات جلوء إلى استراليا؟!

فادي  السوري  املنتخب  مدير  نفى 
السوري  للمنتخب  الدباس واملرافق 
ما تناقلته عدد املواقع والشخصيات 
املعارضة حول تقدمي 8 أشخاص من 
في  اللجوء  السوري  املنتخب  بعثة 

استراليا. 
خالل  ضاحكًا،  الدباس  وتابع 
قناة  موقع  مع  هاتفي  اتصال 
الالعبني  ?جميع  اللبنانية  ?اجلديد? 
بجانبي  موجودون  البعثة  وأعضاء 
إلى  عائدون  املطار  في  ونحن  اآلن، 

ســوريا?. 
اجلماهير  جميع  من  ?نعتذر  وأكمل 
منتخبنا  خسارة  بعد  السورية 
الفوز،  نحقق  أن  نتمنى  كنا  اْلـَيـْوم، 
نفوس  في  السعادة  نزرع  وأن 
املشجعني ولكن القدر لم يساعدنا?. 

مواقع  على  عدة  صفحات  وكانت 
تناقلت  قد  االجتماعي  التواصل 
 )APP( وكالة  إلى  منسوبًا  خبرًا 
 8 تقدمي  حول  لألنباء  االسترالية 
أشخاص من بعثة املنتخب السوري 
وهو  استراليا،  في  جلوء  لطلبات 
له  أثر  اي  على  العثور  يتم  لم  خبر 
عدد  أخذ  كما  الوكالة،  موقع  في 
على  اخلبر  بنشر  املعارضني  من 
املذيع  أبرزهم  اخلاصة،  صفحاتهم 
القاسم،  فيصل  اجلزيرة  قناة  في 

وبسام جعارة وغيرهم. 
من  خرج  السوري  املنتخب  وكان 

املؤهلة  للتصفيات  اآلسيوي  امللحق 
أمام  خسارته  بعد  العالم  لكأس 
اقيمت  التي  املباراة  في  استراليا 
بهدفني  سيدني  في  الثالثاء  مساء 

لهدف واحد. 
إلى  السوري  املنتخب  وصل  وقد 
اأْلْرِبـَعـاء  االول  أمس  بيروت  مطار 

خالل طريق عودته إلى ســوريا. 

العب التنس االسترالي كيرجيوس 
ينشئ مؤسسة لألطفال واملرضي

نيك  األسترالي  التنس  جنم  يعتزم 
ملساعدة  مؤسسة  إنشاء  كيرجيوس 
في  احملرومني  واملرضى  األطفال 
أن هدفه في احلياة  ملبورن، مؤكدا 
يكمن في مساعدة هؤالء وإسعادهم. 
عاما(   22( كيرجيوس  نيك  وصرح 
قائال: ?قابلت شابا مريض بالسرطان 
خالل بطولة أستراليا املفتوحة يناير 
كانون الثاني املاضي، وتسببت هذه 
املقابلة في فتح عيني على الكثير من 
األمور في احلياة، ووجدت هدفي في 
أجل  من  إنشاء مؤسسة  احلياة هو 
في  احملرومني  واملرضى  األطفال 

ملبورن?. 

وسعادتي  األطفال  أحب  وأضاف 
كما  أساعدهم،  حينما  أكبر  تكون 
من  أكثر  جناحهم  مبشاهدة  أسعد 
أحققها  التي  باالنتصارات  سعادتي 

في التنس?.
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روزانا بومنصف

تأخذ مس���ألة اخلالف ب���ن »التيار الوطن���ي احلر« و«الق���وات اللبنانية« 
ابعادا تتفاعل سلبا في االوساط السياسية الى درجة تناقل معلومات بن 
وزراء ونواب عن احتمال ان يقدم وزراء »القوات« استقاالتهم من احلكومة، 
او أنهم يفكرون في ذلك. وبغض النظر عن واقعية هذا التفكير او تنفيذه، 
فإن هذا الكالم وفق مصادر معنية يوحي أن »القوات« تواجه وضعا مأزوما 
بلغ حدا خطيرا في التعاطي بن الطرفن، بحيث غدا سياسيون كثر يرون 
ان »القوات« قد تكون غدت محش���ورة في الزاوية بحيث ال تس���تطيع التقدم 
في عالقتها وال التراجع، مبعنى التمتع بالقدرة على االستقالة، العتبارات 
كثيرة قد يكون من بينها عدم رغبة رئيس حزب »القوات« سمير جعجع في 
ترك حصاد ما قام به يذهب هدرا، او ان يقدم هدية ملن يرغب ان يراه خارج 
احلكومة، علما انه في حمأة اخلالف »القواتي« مع »التيار احلر« ثمة جناح 
حققه من دون ش���ك »حزب الله« الذي اس���تطاع ان يكسر العالقة بن رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس »القوات«، قياسا على انزعاج كبير 
من احلركة التي قام بها جعجع بتبني ترش���يح عون على وقع اعالن نيات 
بن اجلانبن ومكاسب جلعجع من وصول عون الى الرئاسة. هذا اجلانب 
ال يب���دو ف���ي الواجه���ة على رغم اعتب���اره مهما ومؤثرا من سياس���ين كثر، 
بحي���ث ال يج���وز االس���تهانة به او اهمال���ه. ويرى هؤالء السياس���يون ان ال 
غضاض���ة في إطالق ي���د »التيار احلر« في كل مواقع الدولة لقاء عدم إتاحة 
املج���ال ألن يحصل جعجع على املكس���ب الذي يريد. وق���د يكون اهمال هذا 
اجلانب متصال بعدم القدرة لدى كثيرين على رؤية ان احلزب، خارج اطار 
ردود الفع���ل علي���ه نتيجة مواقفه او نتيجة مواق���ف خارجية ضده، يخطط 
او لديه مش���روعه ورؤيته للدولة وللمستقبل. ولعل كثرا ينتظرون الفرصة 
لتذكي���ر جعج���ع بأن خي���اره كان متوقع���ا ان يكون مكلفا ل���ه، خصوصا ان 
اع���الن النيات لم يتطرق الى االمور االس���تراتيجية اخلالفية بن الطرفن، 
اال ان جعج���ع ق���د ال يكون بأحس���ن حال ايض���ا انطالقا من ان م���ا يقوم به 
التيار العوني من تش���كيالت قضائية او ديبلوماس���ية او تعيينات، يحصل 
مبوافق���ة رئي���س احلكوم���ة، وه���و في موقع احللي���ف، على رغم م���ا يعتري 
العالقة بينهما من شوائب ايضا، بحيث ان عدم قدرة جعجع على حتصيل 
اي مما يريده يتم ولو عن غير قصد من اكثر من جهة، وليس فقط من جانب 
»التي���ار الوطن���ي« الذي يس���عى ال���ى التحكم في كل احلصة املس���يحية في 
الدول���ة، صغي���رة كانت ام كبيرة، من دون اي حرج. ففي اجلانب املس���يحي 
ال���ذي يتمزق بن التي���ار و«القوات«، ثمة ايضا الش���ق املتعلق بعدم وجود 
جس���ر تواص���ل مع رئيس ح���زب الكتائب س���امي اجلميل ال���ذي توجه قبل 
اس���بوعن الى الس���عودية تزامنا مع زيارة جعجع للقاء املس���ؤولن هناك. 
واالثنان بدوا في مواقع منفردة وصعبة قياس���ا على هذا الواقع، وقياس���ا 
على رفض النائب وليد جنبالط زيارة السعودية في اطار الدعوة اجلماعية 
وف���ي التوقي���ت نفس���ه، وهو احلريص عل���ى تلبية اي دع���وة للزيارة وعلى 
عالق���ات طيب���ة مع اململكة، علما ان دع���وة مماثلة وجهت اليه ايضا. وكذلك 
االمر بالنس���بة الى الرئيس س���عد احلريري الذي انفجرت في وجهه مسألة 
الطعن الذي قبله املجلس الدس���توري، فكان ذلك سببا اساسيا في أال يلبي 
الدع���وة للزيارة الى جانب جعجع واجلميل او في الوقت نفس���ه. وهو أمر 
ق���د يكون وفر احراجا على اجلميع ف���ي ظل عالقات ضاغطة تبدو واضحة 
على اكثر من مس���توى، لكن بدا في الوقت نفس���ه، ولو في الشكل، أن اعادة 
االم���ور الى س���ابق عهدها قد يكون صعبا بعض الش���يء ف���ي هذه املرحلة، 
أي���ا تكن املتطلبات او االعتبارات، داخلية او اقليمية. وفي النقطة االخيرة 
ال يجوز اهمال الس���ياق الذي لبى فيه جعجع واجلميل الدعوة الس���عودية 
عل���ى خلفية مواقف ضاغطة من جانب اململكة تتصل باملواقف السياس���ية 
الرس���مية م���ن »حزب الل���ه«، وهو ما ترك انطباعات أن ثمة إش���كالية معينة 
في هذا االطار، فيما يقول نواب من »تيار املس���تقبل« ان هذا الوصف ليس 
دقيق���ا ألن الس���عودية ال تضغ���ط باعتبار أن ال اس���تراتيجية لها ازاء لبنان 

الذي ال توليه أهمية كبرى في هذه املرحلة.  
لذل���ك، واي���ا يكن البعد الذي اتخذه اللق���اء الثالثي في منزل النائب وليد 
جنبالط في كليمنصو، والذي جمع اليه كال من الرئيس نبيه بري والرئيس 
س���عد احلريري، فانه اخذ حجما اعالميا وسياس���يا كبيرا رمبا قياسا على 
كل م���ا يج���ري ف���ي البل���د، علما ان م���ا ميك���ن ان يحصل قد يتج���اوز بكثير 
ه���ذا اللق���اء بال���ذات او اي لقاء ممثل. لكن هذا ال مين���ع انه ميكن ان يعتبر 
ام���را جي���دا في حال اس���تثماره على نحو ايجابي وصحيح، اوال اس���تنادا 
ال���ى املواق���ع التي يش���غلها الزعماء الثالث���ة في الواقع السياس���ي، وثانيا 
نظ���را ال���ى قدرتهم عل���ى ترجيح مضمون الرس���الة التي وجه���ت من خالل 
اللقاء. وهذا االستثمار املفيد او اجليد للقاء يقع في خانة رئيس احلكومة 
سعد احلريري، انطالقا من وحدة املوقف الثالثي الذي يعني في ما يعنيه 
وقوفهم او تالقيهم على جملة مواقف في االمور االساسية، ان في كان في 
وضع احلكومة او سواها مبا يفيد احلريري بالذات ويفيد البلد، ليس على 
الصعي���د الداخلي فحس���ب بل االقليمي، مبعنى ان���ه ليس وحده، وعليه ان 

يستفيد من ذلك اقله وفق ما يرى سياسيون كل التطورات االخيرة.

لقاء مرتقب بني
 الرئيس واحلكيم!

تفي���د معلومات أن مس���اع تبذل 
ف���ي االون���ة األخيرة حلص���ول لقاء 
ب���ن الرئيس ميش���ال عون ورئيس 
ح���زب »الق���وات اللبناني���ة« س���مير 
جعجع او بن الوزير جبران باسيل 
واألخي���ر في معراب، وذلك من أجل 
»شدش���دة« التفاهمات السابقة بن 
الطرفن وإع���ادة تثبيت التوافقات 
حول بعضها، مع العلم أن الطرفن 
يق���ّران بأن التجربة أك���دت أنه منذ 
قي���ام املصاحلة ثم تفاه���م معراب، 
فإن مس���ار العالقة يفت���رض إعادة 
النظر ببعض املسائل جتّنبا لسوء 
الفهم الذي يؤدي الى سوء السلوك 

والتنسيق على االرض

من املغرب الى لبنان

مناس���بة  أن  متابع���ون  الح���ظ 
التع���ازي  االس���عد  ري���اض  تقّب���ل 
والنائ���ب  الس���فير  وال���ده  بوف���اة 
الس���ابق الدكت���ور س���عيد االس���عد 
حتّولت الى تظاهرة سياس���ية بن 
الراح���ل،  رأس  مس���قط  الزراري���ة، 
ومنزله في قصر رياض الصلح في 
بئر حس���ن. وق���د كان الفتا األجواء 
عل���ى  حض���رت  الت���ي  املغربي���ة 
مس���توى الضيافة واالس���تقباالت، 
كم���ا أن املغرب أرس���لت وفدا رفيع 
املس���توى للمش���اركة ف���ي كل أي���ام 
الع���زاء، م���ع العلم  أن صلة نس���ب 
تربط���ه باألس���رة احلاكم���ة، إذ أنه 
واالمي���ر الراحل عبدالل���ه ابن امللك 
محمد اخلامس، عدي���الن وكالهما 

من أصهار رياض الصلح

تشاؤم واضح!
توقع���ت مص���ادر غربي���ة عليم���ة 
ج���دًا، ان يصار الى حتمية الوضع 
اللبناني على مس���تويات سياسية 
لت���ردي  انعكاس���ًا  وذل���ك  وامني���ة 
االميركي���ة  االيراني���ة  العالق���ات 
والس���عودية، كما توقعت ان تكون 
االش���هر القادم���ة محملة باملش���اكل 
والقضايا التي ل���ن تكون نتائجها 
واضح���ة وق���د ت���ؤدي ال���ى انهيار 

جديد على الساحة الداخلية...

صفقة نقل
جرى نق���ل قريب موظف���ة رفيعة 
في الدولة مبرسوم خاص من مالك 
الى آخ���ر من ضمن صفق���ة لتمرير 
مل���ف آخ���ر من قبله���ا، مقاب���ل هذه 

اخلدمة من احد السياسين لها.

دعوة خاصة
تب���ن أن مرش���حًا ب���ارزًا ارس���ل 
الى مرش���ح آخر منافس وهو على 
خالف معه بسبب حتالف االول مع 
مس���ؤول مناطقي، دعوة الى اللقاء 

والتقارب... 

هيبة صارمة 
مغلفة باحملبة

قي���ادة  اقامت���ه  غ���داء  خ���الل 
اجليش لتكرمي اعالمين ش���اركوا 
ف���ي تغطي���ة عملي���ة فج���ر اجلرود 
اقت���رب ع���دد م���ن الصحافي���ن من 
العم���اد ج���وزاف ع���ون وحتدث���وا 
مع���ه، حي���ث ملس���وا روح���ه املرحة 
وحبه للتواص���ل بالرغم من هيبته 

العسكرية الصارمة.

خطوة متهيدية
زي���ارة  أن  معلوم���ات   تفي���د 
رئي���س احلكوم���ة س���عد احلريري 
الى النائب ولي���د جنبالط أتت من 
ضم���ن خطوة متفق عليها مس���بقا 
م���ع القيادة في الس���عودية متهيدا 

لزيارة األخير الى اململكة قريبا

إلى أين فعاًل بني جعجع والتيار؟

لبن���ان يتأرج���ح بن هّبة ب���اردة وهّبة 
س���اخنة؛ من عاصف���ة الضرائب املدفوعة 
بتفاه���م أه���ل الس���لطة واجتاحت جيوب 
الن���اس، ال���ى هّب���ة العقوب���ات االميركية 
عل���ى »حزب الله« وتأثيراتها على الواقع 
الس���يناريوهات  هّب���ة  ال���ى  اللبنان���ي، 
املخيفة والقراءات املتش���ائمة للتطورات 
اخلطي���رة ف���ي املنطق���ة وخصوص���ًا ف���ي 
امليدان السوري في ظل االفتراق الواضح 
في املوقفن االميركي والروس���ي، وكذلك 
السيناريوهات احلربية التي ُتستقى من 
التهديدات االسرائيلية املتتالية بإشعال 
ح���رب ض���د لبن���ان، ال تض���ع فق���ط »حزب 
الل���ه« هدف���ًا له���ا، ب���ل اجلي���ش اللبناني 
ايض���ًا عل���ى حد م���ا ورد ف���ي تصريحات 
الهّب���ة  ال���ى  االس���رائيلين،  املس���ؤولن 
مس���توى  وارتف���اع  االقليمي���ة  الدولي���ة 
التوت���ر ال���ى أعلى درجاته بن واش���نطن 
وطه���ران، وال���ذي ينذر بدف���ع االمور الى 
حاف���ة االنفج���ار على غي���ر صعيد في ظل 
احلدي���ث املتنام���ي ع���ن نس���ف أميرك���ي 
لالتف���اق الن���ووي م���ع اي���ران وتصني���ف 
منظم���ة  االيران���ي«  الث���وري  »احل���رس 

إرهابية.
وفي ه���ذه األثن���اء، اس���تمّر التصعيد 
األميرك���ي ض���ّد »حزب الل���ه« حيث عقدت 
جلن���ة الش���ؤون اخلارجي���ة ف���ي مجل���س 
الن���واب األميرك���ي جلس���ة ح���ول س���بِل 
التص���ّدي للتهديدات اإليراني���ة للواليات 
املتح���دة األميركي���ة، أّك���د فيه���ا اجلنرال 
الس���ابق في القوات اجلّوية تشارلز فالد 

أهّمية التصّدي لطهران.
وقال خالل اجللس���ة، إنه »ينبغي على 
الوالي���ات املتح���دة الش���روع ف���ي تعزي���ز 
قدراته���ا ملواجه���ة التهدي���د ال���ذي ميّثله 
كّل ِم���ن إيران، وميليش���يات »ح���زب الله« 
اللبناني���ة املرتبط���ة عضوي���ًا وعقائدي���ًا 

بنظام ولي الفقيه«.
م���ن جهت���ه، ق���ال نائ���ب مس���اعد وزير 
الش���رق  لش���ؤون  األميرك���ي  اخلارجي���ة 
األدن���ى ميش���يل راتني: »إّن »ح���زب الله« 
تعبي���ر صري���ح ع���ن النزع���ة التوّس���عية 

إليران في الشرق األوسط«.

بري
وف���ي إط���ار ال���ردود الداخلي���ة، ج���اء 
موقف رئيس مجل���س النواب نبيه بري، 
ال���ذي قال في لقاء االربع���اء النيابي: »اّن 
أهم س���الح ملواجهة التحديات واألخطار 
في املنطق���ة هو الوحدة ب���ن اللبنانين، 
واّن كل ما يحصل على املستوى الداخلي 
من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو أهم، 

بل العامل األساسي لتحصن لبنان«.
وأض���اف: »ما قمنا ونق���وم به على كل 
الصعد يصّب في هذا اإلطار، وخصوصًا 
اللق���اء الثالثي الذي جمعني مع الرئيس 
احلري���ري والنائ���ب جنبالط. ه���ذا اللقاء 
ين���درج في ه���ذا اإلط���ار، ولي���س موّجهًا 

بطبيعة احلال ضد اي طرف او فريق«.
االخي���ر  االميرك���ي  الق���رار  وكان 
ض���د »ح���زب الل���ه« بَرص���د مكاف���أة مالية 
القيادي���ن  اعتق���ال  ف���ي  للمس���اعدة 
العسكرين في احلزب طالل حمية وفؤاد 
شكر، قد شغل االوساط الداخلية، وشّكل 
م���ادة دس���مة داخل الغ���رف السياس���ية، 
وخصوص���ًا ف���ي أوس���اط فري���ق الثام���ن 
م���ن آذار التي وصف���ت الق���رار االميركي 
بالش���ديد اخلط���ورة، ودع���ت ال���ى موقف 

رسمي ُمواِجه له.

»حزب الله«
وفيم���ا ل���م يص���در بي���ان ع���ن »ح���زب 
الل���ه«، ق���ال مصدر مس���ؤول ف���ي احلزب: 
»اّن االجراءات والعقوبات املالية ليس���ت 
بجديدة، وقد س���بق مثلها ولن يكون لها 
سوى دور محدود على عمل »حزب الله«، 
ولكن بطبيعة احلال س���تلقي بآثار كبيرة 
على مجمل االقتصاد اللبناني ألننا لسنا 
ف���ي جزي���رة، بل نح���ن جزء م���ن املجتمع 
اللبنان���ي وج���زء م���ن االقتص���اد الوطني 

اللبناني«.
اضاف: »اّما في ما يتعلق باالتهامات، 
فكذل���ك األمر هي ليس���ت بجدي���دة، وهي 
اتهام���ات باطل���ة ومرفوض���ة وتصّب في 
خدمة العدو الصهيوني، وهي تندرج في 
إطار حملة اعالمية وسياس���ية لتش���ويه 
ص���ورة املقاوم���ة، وتأت���ي ف���ي إط���ار رّدة 
الفع���ل عل���ى االنتص���ارات واالجن���ازات 
مح���ور  حققه���ا  الت���ي  الهاّم���ة  الكبي���رة 
املقاومة في كل من س���وريا والعراق ضد 

االرهاب والتكفيرين«.
وتاب���ع املص���در: »وم���ن زاوي���ة اخرى، 
نحن نعتبر اّن هذه العقوبات واالتهامات 

واشنطن تواصل تصعيدها ضد »حزب الله«..
 وقلق داخلي من العقوبات والتهديدات

بّري مستقباًل املشنوق في عني التينة

لن يكون لها تأثير على االطالق على عمل 
املقاومة في ِشّقيه ضد العدو الصهيوني 
في اجلنوب وض���د االرهاب والتكفير في 

الشرق«.
وقال: »نحن ال ننتظر أساسًا أي مديح 
م���ن االميركي، وهذه االتهامات تؤكد مرة 
اخ���رى اّن االدارة االميركي���ة ال تض���ع في 
نصب عينيها ااّل املصلحة االس���رائيلية، 
كم���ا انها ف���ي املقاب���ل تؤكد عل���ى املوقع 
موق���ع  وه���و  الل���ه«  ل�«ح���زب  الطبيع���ي 
مع���اداة ومواجه���ة املش���روع االميرك���ي � 
االس���رائيلي ف���ي املنطقة. وف���ي أي حال، 
اّن مث���ل ه���ذه التهدي���دات ال تخيفنا ولن 
تخّف من عزمنا، فقد سبق وواجهونا في 
املاضي القريب والبعيد وفش���لوا، وكذلك 

سيفشلون اليوم«.

طّبارة
وف���ي قراءة ل���ه للموق���ف االميركي، لم 
ُيفاجأ س���فير لبنان السابق في واشنطن 
ري���اض طبارة بالتصعي���د االميركي ضد 
اي���ران و«ح���زب الله«، وق���ال: »ما يحصل 
كان متوقعًا، فإذا كانت االدارة االميركية 
والكونغ���رس ق���د اتفقا على ش���يء فإمنا 
عل���ى  ومحاس���بتها  اي���ران  عل���ى  اتفق���ا 
ملف���ات املنطقة، لك���ّن اخلالف بينهما هو 
عل���ى كيفية ترجم���ة هذه احملاس���بة، هل 
بإلغ���اء االتف���اق الن���ووي أم بإحالته الى 

الكونغرس؟
دونال���د  االميرك���ي  الرئي���س  وكان 
ترام���ب قد وع���د الناخب���ن بالتَنّصل من 
ه���ذا االتف���اق، وه���و يجري ف���ي كل فترة 
مراجع���ة له، بغي���ة التأكد مّم���ا اذا كانت 
اي���ران تخال���ف ش���روطه ام ال. وق���د فعل 
ذل���ك مرت���ن، لك���ن ف���ي امل���رة الثالث���ة لم 
يع���د يس���تطيع حتّملها سياس���يًا، فوجد 
اّن احل���ل بدل االنس���حاب من���ه يكمن في 
إحالت���ه ال���ى الكونغ���رس ال���ذي س���ينظر 
فيه في مهلة الس���تن يوم���ًا، على امل ان 
تفس���ح له هذه الفترة ف���ي املجال للبحث 
ع���ن خطوات أخرى، إّم���ا مفاوضات وإّما 

عقوبات جديدة«.
أضاف: »في اعتقادي من خالل االجواء 
االميركي���ة  االدارة  م���ن  رش���حت  الت���ي 
والكونغ���رس اّن ترامب س���يحيل االتفاق 
عل���ى الكونغ���رس ولن ُيلغي���ه راهنًا، واّن 
واش���نطن ستتش���ّدد اكث���ر ف���ي عقوباتها 
عل���ى اي���ران به���دف جّره���ا ال���ى طاول���ة 
البح���ث وفتح ملف���ات املنطقة م���ن اليمن 
الى س���وريا فالعراق ولبنان، اضافة الى 

فتح ملفات الصواريخ االيرانية«.
واعتب���ر اّن إدراج »احل���رس الث���وري 
االيران���ي« على قائمة االرهاب »سيش���ّكل 
اكب���ر ضغ���ط على طه���ران، وبذل���ك تكون 
االدارة االميركي���ة تضغ���ط عل���ى »ح���زب 

الله« في لبنان«.
وع���ن الدخ���ول االس���رائيلي على خط 
التهدي���دات، قال طبارة: »اّن اس���رائيل ال 
تس���تطيع أخذ اي قرار لفتح جبهة كبيرة 
ف���ي لبن���ان او تنفيذ غارات عل���ى املفاعل 
النووي���ة ف���ي اي���ران، ما ل���م تنل ُمس���بقًا 
ض���وءًا اميركيًا اخضر، لك���ن ال اعتقد اّن 
الواليات املتحدة في هذا الوارد على رغم 
اس���تعجال اس���رائيل للحصول على هذا 
الض���وء، لذلك مت���ارس تل ابي���ب ضغطًا 
على واش���نطن من خالل ش���ن حملة على 
طه���ران و«ح���زب الل���ه« وإث���ارة مس���ألة 

امتالكه لصواريخ«.
وأدرج طب���ارة حمل���ة اس���رائيل عل���ى 
اجلي���ش اللبنان���ي »في إط���ار التهديدات 
بتوس���يع اه���داف عملياته���ا العس���كرية 
ف���ي لبن���ان ه���ذه امل���رة لتط���اول أهداف���ًا 
ل�«ح���زب الل���ه« ومراكز للجي���ش وللدولة 
اللبناني���ة«. ولفت ال���ى اّن الضغوط على 
اي���ران س���تأتي م���ن خ���الل »ح���زب الله«، 
والعقوب���ات اجلدي���دة عل���ى احل���زب قيد 
االع���داد لتجفي���ف موارده، لك���ن من دون 

تخريب االقتصاد اللبناني«.
وخل���ص ال���ى الق���ول: »إّن م���ا تس���ّرب 
يب���ّن االجت���اه االميركي ال���ى معاقبة اي 
دول���ة او مؤسس���ة خارج لبن���ان تتعاطى 

مع احلزب«.
عروض النفط

م���ن جهة ثانية، ينتظ���ر ان يبدأ لبنان 
االس���تفادة  نح���و  جدي���ًا  التق���ّدم  الي���وم 
الفعلي���ة من ثروت���ه النفطية والغازية في 
البحر، واخلطوة االس���اس اليوم تتجلى 
في بدء تلّقي العروض من الشركات التي 

تأهلت للخوض في هذا املجال.
واذا كان���ت الفت���رة الس���ابقة املمّه���دة 
ملرحلة تقدمي العروض قد حملت تأكيدات 
م���ن القّيمن على قطاع النف���ط بأّن هناك 
اهتمام���ًا زائدًا م���ن الش���ركات االجنبية، 

ااّل اّن ه���ذا االم���ر ال يتأك���د جدي���ًا ااّل بعد 
أن ُتق���ّدم العروض رس���ميًا، ويتبّن حجم 
الش���ركات التي قررت املشاركة. وفي هذا 
الس���ياق، ينتظر ان يتس���ّلم وزير الطاقة 
واملياه سيزار ابي خليل اليوم تقريرًا من 
هيئة إدارة قطاع البترول حول الشركات 
املشاركة. وفي ضوئه سيتحدث عن كافة 

التفاصيل املتصلة بهذا االمر.

أبي خليل
وعش���ّية تلّقيه عروض الشركات، سئل 
اب���ي خليل عن االس���تعدادات لهذا االمر، 
فقال: »نحن في انتظار ان تقّدم الشركات 
عروضه���ا، ونتمن���ى ان يك���ون االهتم���ام 
عل���ى مس���توى آمالن���ا، علم���ًا اّن اهتمام 
الش���ركات ف���ي الع���ام 2013 كان مرتفع���ًا 
والفرص���ة كان���ت كبي���رة، وه���ي ال ت���زال 
قائم���ة راهنًا، وواج���ب علينا ان نتعاطى 
مع هذا امللف مبهني���ة ودقة وموضوعية 
كما نفعل راهن���ًا، ألّن هذا امللف ال يتعلق 
بن���ا فقط بل يعنينا نحن وجميع االجيال 

اللبنانية القادمة«.

جابر
وقال النائب ياسن جابر: »بات لبنان 
عل���ى ق���اب قوس���ن او ادن���ى م���ن دخول 
ن���ادي ال���دول النفطي���ة، ألن���ه أمّت اجل���زء 
باملنظوم���ة  املتعل���ق  والض���روري  االول 
التش���ريعية م���ع إق���رار قان���ون الضرائب 
عل���ى العم���ل في املجال النفط���ي، وتقدمي 
اقتراحات قوانن الس���تكمالها وال سيما 
والش���ركة  الس���يادي  الصن���دوق  ح���ول 
الوطني���ة، باالضاف���ة الى وج���ود اقتراح 
قان���ون يتعل���ق بالتنقي���ب ع���ن النفط في 

البر«.
وأش���ار الى »اّن ورشة عمل عقدت قبل 
فترة قصيرة في مجلس النواب، مبشاركة 
نواب م���ن مختلف الكت���ل واعضاء هيئة 
وكان���ت  النف���ط،  قط���اع  عل���ى  االش���راف 
هناك اس���ئلة واجوبة وش���روحات، تبّن 
مبوجبها اّن لبن���ان أصبح على جهوزية 
كامل���ة لتلّقي العروض من الش���ركات في 
12 تش���رين االول اجلاري. وعلى ما يبدو 
اّن هن���اك اهتمام���ًا من بعض الش���ركات، 

وننتظر ان يتأكد هذا االهتمام اليوم.
علمًا اّن العروض، وبحسب شروحات 
تقب���ل  ال  االش���راف،  هيئ���ة  اعض���اء 
أوتوماتيكي���ًا مبج���رد تقدميه���ا ب���ل هي 
سُتدرس من قبل اخلبراء في هيئة النفط، 
وُيَعّد تقرير ف���ي خصوصها، وُيحال الى 
الوزير املختص ليعّد تقريره في ش���أنها 
ويحيل���ه ال���ى مجل���س ال���وزراء التخ���اذ 

القرار املناسب«.

املجلس االقتصادي واالجتماعي
ال���ى ذل���ك، يب���دو اّن طبخ���ة املجل���س 
االقتص���ادي واالجتماع���ي ق���د نضج���ت، 
وجرى التفاهم على احلصص االساسية 
خصوصًا على موقع الرئاسة الذي جرى 
تثبيت���ه لطائفة ال���روم الكاثوليك، ونيابة 

الرئاسة املخصصة للطائفة السنية.
وفي املعلومات، اّن الرئاس���ة س���تكون 
احل���ر«،  الوطن���ي  »التي���ار  حص���ة  م���ن 
وحتديدًا رئيس���ه الوزير جبران باس���يل، 
فيما س���تؤول نيابة الرئاس���ة الى »التيار 
االزرق«. م���ع االش���ارة الى اّن موقع نيابة 
الرئاسة ليس ذي أهمية بوجود الرئيس 

الذي ميلك الصالحيات االساسية.
اّم���ا عضوية املجلس فس���تكون مؤلفة 
مّيثل���وا  ان  يفت���رض  عض���وًا   71 م���ن 
مختل���ف القطاعات االنتاجي���ة في البلد، 
م���ن اصح���اب العم���ل والعم���ال وبع���ض 

املستقّلن من اصحاب الكفاءة.
االقتص���ادي  املجل���س  ويرت���دي 
واالجتماع���ي أهمي���ة خاص���ة ف���ي ه���ذه 
املرحل���ة، ألنه يش���ّكل مس���احة حوار دائم 
ب���ن طرف���ي االنت���اج. لك���ّن احملاصص���ة 
ان  ش���أنها  م���ن  والطائفي���ة  السياس���ية 
ُتفق���ده َوهج���ه ودوره، ألنه���ا حتّوله أداة 
اضافية في التجاذبات السياسية ويفقد 
قدرت���ه على تقدمي القرارات االستش���ارية 
ال���دورة  تخ���دم  الت���ي  املوضوعي���ة 

االقتصادية بشكل عام.
جدي���ر بالذكر اّن املجل���س االقتصادي 
 1995 الع���ام  ف���ي  أنش���ئ  االجتماع���ي 
تنفي���ذًا   ،389 الرق���م  القان���ون  مبوج���ب 
لإلصالح���ات الت���ي ن���ّص عليه���ا اتف���اق 
الطائ���ف، وُعّين���ت الهيئ���ة العاّمة األولى 
له في 1999/12/30، وبوِش���ر العمل فيه 
بغي���اب مقّر ل���ه في الع���ام 2000، قبل أن 
يتوق���ف عمله مع نهاي���ة والية الهيئة في 
العام 2002، وانحصر نش���اطه بتصريف 

األعمال.

عون عقد لقاءات وزارية وسياسية 
ودبلوماسية في قصر بعب

عون مستقباًل املونسنيور مبارك ومهنا

ظه���ر  قب���ل  بعب���دا  قص���ر  ش���هد 
وسياس���ية  وزاري���ة  لق���اءات  الي���وم، 
ودبلوماس���ية، إضاف���ة ال���ى متابع���ة 
رئي���س اجلمهوري���ة العم���اد ميش���ال 
ع���ون لألوض���اع الداخلي���ة واالجواء 
السياس���ية والتحضير ملرحلة ما بعد 
اقرار مجل���س النواب للقوانن املالية 
والضرائبي���ة، ال س���يما جله���ة درس 

مشروع قانون املوازنة واقراره.
اس���تقبل  ال���وزاري،  الش���أن  ف���ي 
الرئي���س ع���ون وزي���ر الدولة لش���ؤون 
مجلس الن���واب علي قانص���وه، الذي 
أوض���ح بع���د اللق���اء، أن���ه ش���دد على 
الوفاق���ي  املن���اخ  اس���تمرار  »اهمي���ة 
واس���تكمال بناء مش���روع الدولة، الن 
العه���د احلال���ي يش���كل فرص���ة ثمينة 

لبن���اء الدول���ة وانت���اج ادارات كفوءة 
ونزيهة ق���ادرة على مواجهة الفس���اد 
م���ن خ���الل املؤسس���ات الت���ي تعم���ل 

فيها«.
الرئي���س  اس���تقبل  دبلوماس���يا، 
عون، س���فير املكسيك خاميي غارسيا 
ام���ارال، ف���ي زي���ارة وداعية ملناس���بة 
ف���ي  الديبلوماس���ية  مهام���ه  انته���اء 

لبنان.
كم���ا التقى ع���ون في قص���ر بعبدا، 
املونسنيور كميل مبارك، وعميد كلية 
ادارة االعم���ال واالقتص���اد في جامعة 
احلكمة البروفسور روك انطون مهنا 
ال���ذي يرأس ف���رع لبنان ف���ي الرابطة 
العاملي���ة لالقتصاد، حي���ث مت التداول 

في عدد من املواضيع العامة.

اجلميل: حلّل سياسّي يسمح بعودة آمنة 
للنازحني السوريني 

التقى رئيس حزب الكتائب النائب 
س���امي في بيت الكتائ���ب املركزي في 
الصيفي، الس���فير الروس���ي الكسندر 
زاس���بكن، في حضور عضوي املكتب 
السياسي فادي عردو وشادي معربس 
ومستشارة ألبير كوستانيان ومنسق 
العالقات اخلارجية في احلزب مروان 

عبدالله.
وبح���ث في اللق���اء »التط���ورات في 
سوريا، ومدى انعكاسها على الوضع 
في لبنان، وال س���يما لناحية موضوع 
يش���كله  ال���ذي  والع���بء  النازح���ن، 
وجوده���م عل���ى الوض���ع الداخلي من 

مختلف النواحي«.
وش���دد اجلمي���ل أمام الس���فير على 

»ض���رورة أن يضطلع املجتمع الدولي 
ب���دور فاعل ملعاجلة ه���ذه األزمة، عبر 
حركة سياسية تس���مح بالتوصل الى 
ح���ل يس���مح بع���ودة آمن���ة للنازح���ن 
ال���ى املناطق اآلمنة في س���وريا حتت 

إشراف األمم املتحدة«.
وض���ع  ايض���ا  البح���ث  وتن���اول 
اللمس���ات األخيرة عل���ى الزيارة التي 
م���ن املتوقع أن يق���وم بها اجلميل الى 

روسيا تلبية لدعوة رسمية.
وق���ت  ف���ي  التق���ى  وكان اجلمي���ل، 
س���ابق قنص���ل مص���ر اجلديد س���امي 
ج���واد ف���ي حض���ور عض���وي املكت���ب 
السياس���ي بيار اجلل���خ وريتا بولس 

ومت عرض آلخر التطورات. 

بو عاصي في واشنطن: لتعزيز استقرار لبنان 
وعودة النازحني إلى سوريا سريعا

عقد وزير الشؤون االجتماعية بيار 
بو عاصي سلسلة اجتماعات ولقاءات 
مكثف���ة، ف���ي الي���وم األول م���ن زيارته 
العاصمة األميركي���ة، بدأت في وزارة 
اخلارجي���ة األميركية، ومن ثم الوكالة 
األميركي���ة للتنمي���ة الدولي���ة، والبنك 
الدول���ي.  النق���د  الدول���ي، وصن���دوق 
وقد حض���ر ه���ذه االجتماع���ات أيضا 
القائم���ة بأعم���ال الس���فارة اللبناني���ة 
ف���ي واش���نطن الس���فيرة كارال ج���زار، 
ورئي���س مقاطع���ة أمي���ركا الش���مالية 
ف���ي الق���وات اللبناني���ة رئي���س املركز 
اللبنان���ي للمعلوم���ات ف���ي واش���نطن 

الدكتور جوزف جبيلي.

اكد امني س������ر تكتل التغيير واالصالح 
النائ������ب ابراهي������م كنعان ف������ي حديث الى 
تلفزي������ون ال�«ام تي في« عش������ية ذكرى 13 
تشرين االول 1990 ان التيار الوطني احلر 
في السلطة اليوم من اجل احلق والشهادة 
له، كما حصل في قانون االنتخاب واملوازنة 
االصالحية املنتظرة منذ 12 عامًا، مشيرا 
ال������ى ان الرقابة البرملانية لم تتمكن من قبل 
من ان تش������طب من مشروع موازنة 1004 

مليار ليرة منذ االستقالل وحتى اليوم.
وه������ل التي������ار ف������ي احض������ان النظ������ام 
الس������ىوري الي������وم قال كنعان » فليس������أل 
الرئيس س������عد احلريري والدكتور س������مير 
جعج������ع اذا كن������ا ف������ي احض������ان النظ������ام 
الس������وري، وال احد ميكن له ان يعّير التيار 

انه كان يومًا من االيام في حضن احد.
واش������ار كنع������ان الى ان التي������ار يرفض 
االحتالل السوري للبنان ال سوريا، وعندما 
يصبح اجليش الس������وري خ������ارج احلدود 
اللبنانية فنريد افضل العالقات، ونخن ضد 

كنعان: نريد مع سوريا عالقة ندية حتترم 
السيادة والقرار احلر

ادخال لبنان في كل ما يحصل في سوريا.
وعن لقاء باس������يل-املعلم ف������ي نيويورك 
قال كنعان » هو لق������اء بني وزيري خارجية 
في االمم املتحدة، ولم ينتظر باس������يل حتت 
الشجرة لقاء ضابط سوري في عنجر كما 

كان يفعل البعض«.
واك������د كنعان ان لبنان يريد التعاطي مع 
س������وريا من دول������ة الى دولة، على اس������اس 
احترام كرامة اللبنانيني والسيادة اللبنانية 

كما احترام السيادة السورية.

زياد شويري مرشح عن دائرة الشوف - عاليه 
واإلعالم���ي  السياس���ي  يتحّض���ر 
زي���اد ش���ويري لإلع���الن عن ترش���حه 
عن املقعد املاروني في دائرة الش���وف 
؟ عالي���ه. متخ���ذًا م���ن مل���ف املهجرين 
ف���ي منطق���ة اجلبل احلافز األساس���ي 
لترش���حه ليعمل على تصحيح مس���ار 
ملس���ار  ويحول���ه  واالهم���ال  الغ���ن 
م���ن االمن���اء املت���وازن فيحق���ق عودة 
مس���تقرة ومس���تدامة ألهالي املنطقة، 
موجهًا نداًء للش���باب للتعاون لوضع 

برنامج امنائي للعودة للمنطقة.
 وفي س���ياٍق متصل، أكد ش���ويري 
أّن���ه من املبك���ر الكالم ع���ن التحالفات 
فه���ي عملي���ة تكتيكي���ة، مش���يرا ال���ى 
وجود تناغم كبير بينه وبن االحزاب 

في املنطقة.
وختم أن ترش���حه للمقعد املاروني 
ف���ي الش���وف لي���س حتدي���ًا ألح���د بل 

لتنفيذ مشروع سياسي - امنائي.
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طارق ترشيشي
لي���س ف���ي األفق ما يش���ير إل���ى أّن 
التصعي���د املتب���ادل الس���ائد اآلن بني 
اململك���ة العربي���ة الس���عودية من جهة 
اإليراني���ة  اإلس���امية  واجلمهوري���ة 
و«حزب الله» من جهة ثانية سيتوقف، 
والبع���ض ال يس���تبعد أن يك���ون ه���ذا 
التصعي���د معطوف���ًا عل���ى التصعي���د 
األميركي ضّد طهران واحلزب مؤّشرًا 
إل���ى تط���ّورات خطي���رة ق���د تش���هدها 

املنطقة في وقٍت ليس ببعيد.
ق���د ال يك���ون مس���تغربًا أّن رئي���س 
اجلمهورية العماد ميش���ال عون الذي 
عل���ى أجندته زيارة قريب���ة إليران، قد 
يتوّج���ه ف���ي حلظ���ٍة م���ا، أو ف���ي وقٍت 
لي���س ببعي���د، ال���ى الس���عودية للق���اء 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب���ن عب���د العزي���ز وولي العه���د االمير 
محمد س���لمان، مثلما ليس مس���تغربًا 
ان يزوره���ا رئي���س احلكوم���ة س���عد 

احلريري في أّي وقت.
وعل���ى رغ���م م���ا يش���اع ع���ن وجود 
عتٍب ما على رئيس اجلمهورية، فإنه، 
حس���ب املواكب���ني للعاقة الس���عودية 
- اللبناني���ة، ل���م َيصدر ع���ن الرياض 
ايُّ موقف س���لبي جتاه���ه، وهي على 
رغم عدم رضاها عن تصريحاته حول 
س���اح «حزب الل���ه» واعتباره فيها اّن 
لبنان في حاجة الى هذا الس���اح، ما 
ت���زال تأمل في ان يك���ون هناك تعاون 
بينه���ا وبين���ه يك���ون مبني���ًا عل���ى ما 
كان ق���د مّت االتف���اق عليه خال زيارته 
الش���هيرة للري���اض ورّكز ف���ي مجمله 
عل���ى جتني���ب لبنان سياس���ة احملاور 
بالنف���س»  «الن���أي  سياس���ة  والت���زاَم 
حفاظ���ًا علي���ه وعل���ى العاق���ات بينه 
وب���ني اململك���ة الت���ي تتفّه���م احترامه 
التزامات���ه الس���ابقة النتخابه رئيس���ًا 
للجمهوري���ة مع حلفائ���ه، وهي ُتراهن 
عل���ى انه ال ميكن ان يتص���ّرف ااّل مبا 
يخدم مصالح لبنان ومصالح اشّقائه 
انطاق���ًا  الس���عودية  رأس���هم  وعل���ى 
م���ن موقع���ه الوطن���ي كرئي���س للدولة 
وللجمي���ع حت���ت عن���وان «َب���ي ال���كل» 
حسب ما سّماه مؤيدوه بعد انتخابه 

في 31 تشرين االّول 2016 املاضي.
ف���ي األف���ق اآلن زيارة س���يقوم بها 
احلريري الى اململكة على حّد ما يؤكد 
مواكب���ون للتط���ّورات التي تش���هدها 
العاق���ة اللبناني���ة � الس���عودية ه���ذه 
االيام، مؤكدي���ن ان ليس هناك قطيعة 
ف���ي العاق���ة ب���ني رئي���س اجلمهورية 
والقي���ادة الس���عودية، وأّن هناك على 
اخلط من يوِضح موقَف ويس���توِضح 

عن مواقف.

هكذا تتعاطى الرياض مع عون واآلخرين..

لن يكون مستغَربًا أن يزور عون الرياض في حلظٍة ما

واللق���اءات الس���عودية � اللبناني���ة 
ستتواصل في قابل االيام واالسابيع، 
س���واء في الرياض او في جدة، وهي 
تش���مل مروحة واس���عة م���ن القيادات 
واملرجعيات والش���خصيات اللبنانية 
السياس���ية احلالية والسابقة، فضًا 
مس���يحية  ديني���ة  مرجعي���ات  ع���ن 
وإس���امية وفعاليات ثقافي���ة وفكرية 

واقتصادية.
وغاي���ة اململك���ة من ه���ذه اللقاءات، 
عل���ى م���ا يق���ول املواكب���ون للعاق���ة 
اللبناني���ة � الس���عودية انفُس���هم، هي 
االس���تماع ال���ى وجهات النظ���ر حيال 
مجم���ل القضايا اللبناني���ة املطروحة 
بغي���ة بل���َورِة توّج���ٍه حي���ال الوض���ع 
باس���تحقاق  املتص���ل  السياس���ي 
ف���ي  املق���ّررة  النيابي���ة  االنتخاب���ات 
اي���ار 2018 ، ودفُع القوى السياس���ية 
ال���ى تغلي���ب املصلح���ة الوطنية على 
م���ا عداه���ا وتعزي���ز اس���تقرار لبن���ان 
االقليمي���ة  احمل���اور  ع���ن  واس���تقاله 
وإبعاده ع���ن اّي مصالح او جتاذبات 
اقليمية، بحيث يتّم الفصل بينه وبني 
هذه احملاور واحلفاظ على استقراره.
وأكثر من ذل���ك، يضيف املواكبون، 
اّن اململك���ة منفتحة على اجلميع، وقد 
تك���ون هن���اك زي���ارات ملس���ؤولني ف���ي 
«التي���ار الوطني احلر» للرياض خال 
الفت���رة املقبلة في ظ���ّل انفتاح اململكة 
عل���ى جمي���ع االفرق���اء الساس���يني في 

لبنان باس���تثناء «ح���زب الله» وبعض 
حلفائه.

وفي هذا الس���ياق يس���تغرب هؤالء 
كي���ف اّن البع���ض، وحتدي���دًا قي���ادة 
اّي  تفه���م  احل���ر»،  الوطن���ي  «التي���ار 
الس���عودية  تش���ّنه  سياس���ي  هج���وم 
عل���ى «ح���زب الل���ه» عل���ى ان���ه هج���وم 
يس���تهدفها، مع الِعل���م اّن كثيرين من 
املنتم���ني ال���ى التي���ار يعيش���ون ف���ي 
اململكة ولم يتعّرض اّي منهم إلزعاج، 
ولك���ن اململك���ة متّي���ز ف���ي املوقف بني 
رئي���س اجلمهوري���ة ورئي���س «التيار 
الوطني احلر» الوزير جبران باس���يل، 
م���ًا ملوق���ف االّول، واس���تياًء م���ن  تفهُّ
املواكب���ون  ويدع���و  الثان���ي،  موق���ف 
ال���ى  الس���عودية  اللبناني���ة  للعاق���ة 
س���لمان  املل���ك  زي���ارة  نتائ���ج  ق���راءة 
لروسيا وما نتَج عنها من اتفاقات في 
ما منها في  مختلف املجاالت، وال س���يّ
مجال التس���ليح، وكذل���ك ما نتَج عنها 
م���ن تفاهم���ات حيال األزمة الس���ورية 
عكَس وزير اخلارجية السعودي عادل 
اجلبي���ر جانب���ًا م���ن طبيعته���ا عندما 
حت���ّدَث ع���ن الت���زام اململك���ة «جنيف ? 
1 «حي���ث إّن الري���اض لم حِتد عن هذا 
االلت���زام، واّنه���ا تتمس���ك مبواقفه���ا 
ومصي���ر  س���وريا  حي���ال  الس���ابقة 

الرئيس بّشار االسد.
كذلك َيلفت هؤالء الى اّن تصريحات 
وزي���ر الدولة لش���ؤون اخلليج العربي 

املكّلف امللف اللبناني ثامر الس���بهان 
بعد زيارة امللك سلمان ملوسكو والتي 
هاجم فيها «ح���زب الله» «تعكس مدى 
التفاه���م ال���ذي حَص���ل ب���ني اجلانبني 
حول س���وريا». ويش���ير ه���ؤالء ايضًا 
ال���ى اّن الري���اض تتوق���ف طويًا عند 
م���ا تعتبره «توّترًا وخوفًا» إيرانيًا من 
ترجم���ة واش���نطن تهديَدها بتصنيف 
منظم���ة  االيران���ي  الث���وري  احل���رس 

ارهابية.
ف���إّن  اّياه���م،  املواكب���ني  وحس���ب 
العقوب���ات االميركية على «حزب الله» 
وتطّور املوق���ف التصعيدي االميركي 
ض���ده ال���ى درجة تخصي���ص مكافآت 
عس���كريني  قيادي���ني  العتق���ال  مالي���ة 
وأمنيني بارزين فيه يداّلن الى طبيعة 
املعرك���ة املقبل���ة بينه وب���ني الواليات 
املتح���دة االميركية، إذ هناك تنس���يق 
� اس���رائيلي ح���ول احل���زب  اميرك���ي 
واحتم���ال تط���ّور املوق���ف ال���ى حرب 

ضّده.
ولذل���ك يتح���ّدث هؤالء ع���ن «وجود 
«قل���ق» ل���دى احل���زب حيال مس���تقبل 
الوضع في س���وريا»، وي���رون «اّن هذا 
القل���ق ب���دأ يتح���ّول احتقان���ًا داخليًا 
في صفوف معس���كر احلزب وحلفائه 
فض���ًا ع���ن الغض���ب االقليم���ي عل���ى 
انخراط���ه ف���ي احمل���ور االيران���ي وما 
يقوم به في سوريا»، على حّد قولهم.

ماذا ميّيز »ذكرى 13 تشرين« هذا العام؟ 

فيما تلوذ معراب بالصمت هذه األيام، في انتظار تظهير نتائج جولة رئيس 
ح���زب «الق���وات اللبنانية» س���مير جعجع وحركت���ه اخلارجية، يس���تعّد «التيار 
الوطن���ي احلر» إلحياء ذكرى 13 تش���رين لهذه الس���نة، في احتف���ال يقيمه على 
مس���رح «باتيا» في س���احل علما عند الس���ابعة مس���اء بعد غد اجلمعة، تكرميًا 
جلهود اجليش وتضحيات الش���هداء واجلرحى. ويختلف االحتفال هذه السنة 
عن االعوام السابقة بِفعل انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، علمًا 
اّن «التيار» كان قد أحيا هذه الذكرى العام الفائت في احتفال أقامه على طريق 

القصر اجلمهوري في بعبدا.
وف���ي املعلومات انه س���يتخلل اإلحتفال كلمة لرئي���س «التيار» الوزير جبران 
باس���يل، ولكن���ه لن يش���هد حضورًا سياس���يًا ب���ارزًا بفعل عدم توجي���ه «التيار» 
دعوات رسمية الى أحد، إذ اقتصرت الدعوات على اهالي الشهداء العسكريني، 
وعل���ى العس���كريني و«االنص���ار» الذين ش���اركوا ف���ي معارك 13 تش���رين، وعلى 

املعوقني الذين أصيبوا بفعل تلك املعارك.

ارتياح في ساحة وصعوبة في أخرى.. 
فكيف سيتصّرف جنبالط؟

يق���ال إّن رئي���س »اللقاء الدميوقراطي« النائب ولي���د جنباط مرتاح جدًا في 
عالي���ه وينطلق من ب���ني 26 الى 30 ألف صوت تفضيلي، وهو قادر على إعطاء 
هن���ري حل���و نصف األص���وات التفضيلي���ة، ألن األمير طال ارس���ان قادر على 

تأمني فوزه بأكثر من 12 ألف صوت تفضيلي، بحسب »األنباء الكويتية«.
أم���ا ف���ي الش���وف، فإن األم���ور قد تبدو أصع���ب على جنب���اط، إذ ينطلق من 
35 أل���ف ص���وت تفضيلي لكنه مضطر الى توزيعه���م على جنله تيمور ومروان 

حمادة ونعمة طعمة واملفاضلة بني املقعدين السني واملاروني.

ماروني: السلطة مصرة على حتدي املواطن

اعتب���ر عض���و »كتل���ة الكتائ���ب« النائ���ب ايلي مارون���ي في حدي���ث إذاعي أن 
»الس���لطة أص���رت على حتدي املواطن اللبناني وافق���اره، من خال اعادة اقرار 

قانون الضرائب مجددا ولكن بصيغة جديدة«.
ورأى مارون���ي أن »ح���زب الكتائب يدرس القانون والثغ���رات املوجودة فيه، 
وامكانية تقدمي الطعن للمجلس الدستوري من جديد«، مؤكدا على استمرارهم 
ف���ي النضال مع النقابات والهيئات االجتماعية التي تعنى بحقوق االنس���ان«، 
الفتا إلى » اننا نطالب بحقوق كل املواطنيني من كل الطوائف وكل االحزاب«.

اض���اف :«اذا كان الدف���اع ع���ن املواطن الفقي���ر ولقمة العيش عمل ش���عبوي، 
فإننا شعبويني«.

 ريفي يدعو الى الثورة!

أكد الوزير الس���ابق أش���رف ريفي أن يوم احلس���اب آت، موجها التحية لكل 
���ظ على إقرار قان���ون الضرائب، وبص���ورٍة خاصة للنائب  م���ن إعت���رض أو حتَفّ

سامي اجلميل.
وطلب ريفي في تغريدة عبر موقع »تويتر« من الناس القيام بثورة أو تغيير 
روا عن رفضهم لكل ما ُيفرض عليهم وليحاسبوا في صناديق اإلقتراع كل  ليعِبّ

من أوصَلهم الى ما هم فيه اليوم.
وقال: »لطاملا س���معنا بأن الدولة جُتري هندس���ات مالية لتساعد ذوي الدخل 
احمل���دود لكن لم نس���مع بأن دولًة جُتري هندس���ات مالية إرض���اًء ملصارف أهل 

السلطة«. 

 محمد منر 
ترتف���ع س���خونة الس���احة اللبنانية 
على وقع الرس���ائل العربي���ة والغربية 
املوجهة إلى »حزب الله«. فبعد تغريدات 
الس���بهان  ثام���ر  الس���عودي  الوزي���ر 
والعقوب���ات األميركي���ة »الفضفاضة«، 
أطل وزير الدفاع االس���رائيلي افيغدور 
ليبرم���ان بتصريح���ات اعتبرت األولى 
م���ن نوعها في ه���ذه الفترة، جمع فيها 
اجلبهتني السورية واللبنانية واعتبر 
أن اجلي���ش اللبناني جزء من منظومة 

»حزب الله«. 
التصري���ح  ح���دة  رغ���م  وعل���ى 
اخلطي���رة،  السياس���ية  ومؤش���راته 
ل���م تتح���رك الدول���ة اللبنانية، رئاس���ة 
ح���د  إل���ى  ب�«مس���ؤولية«،  وحكوم���ة 
الامب���االة، وذل���ك بناء عل���ى معطيات 
غي���ر ثابتة تقول أن »مؤش���رات احلرب 
غي���ر متوافرة«، فيم���ا القضية تتجاوز 
ذل���ك بكثير وتدل على »أخطر ما وصل 
إلي���ه لبن���ان، وه���و اختف���اء احل���دود 
الفاصل���ة ب���ني اجلمهوري���ة اللبناني���ة 
ومصاحله���ا وح���زب الل���ه وعداءاته«. 
ويعتبر الدكتور فارس سعيد أن »حزب 
الل���ه ولبن���ان أصبحا واح���دًا، إذ تؤكد 
احل���وادث أن االندماج بني اجلمهورية 
اللبناني���ة وح���زب الل���ه يع���رض لبنان 
إلى مش���كات كبي���رة، ألن كل من يريد 
النيل م���ن ايران واحلزب، س���ينال من 
كل لبن���ان، وس���يدفع اللبناني���ون ثمن 
أس���رهم ووضعهم في علبة يتحكم بها 
حزب الله«. ويستند في قراءته إلى أن 
»العقوب���ات االميركية ل���ن تقتصر على 
حزب الله أو املؤسسات التي تدور في 
فلك���ه، أكانت مالية أو استش���فائية أو 
عقارية أو جتارية، بل س���يتضرر منها 
لبن���ان وقطاعه املصرفي، وس���يتحول 
احلزب يومًا بعد يوم إلى عبء يلمسه 
اللبناني���ون من خال امل���س بجيوبهم 

وحياتهم«. 
تصري���ح  عن���د  س���عيد  ويتوق���ف 
»التهدي���دات  بالق���ول:  ليبرم���ان، 
االس���رائيلية لن تكون مث���ل عام 2006 
باستهداف مواقع حزب الله العسكرية 
وف���ق  امن���ا  فحس���ب،  املدني���ة  أو 
تصري���ح ليبرمان فإن االعت���داء املقبل 
س���يكون عل���ى لبن���ان وكل اللبناني���ني 

ومؤسساتهم«. 
كام ليبرم���ان لم يأت م���ن عدم، فقد 
س���بق وحتدث السيد حس���ن نصرالله 
معرك���ة  ف���ي  اجلي���ش  مش���اركته  ع���ن 
»فج���ر اجل���رود« وع���ن أن »ح���زب الله« 
واجلي���ش س���يواجهان أي حرب مقبلة 

»اختفاء احلدود« بني الدولة و«حزب الله«...
 اللبنانيون أكياس رمل للحرب اإلسرائيلية؟

بن���اء عل���ى معادلة »اجليش، الش���عب، 
واملقاوم���ة«، فض���ًا عن كامه الش���هير 
ع���ن دخ���ول ق���وات أجنبي���ة ملس���اندة 
احل���زب، ويذك���ر نائب رئي���س مجلس 
الن���واب الس���ابق إيل���ي الفرزلي بكام 
لنصرالل���ه أن »أي ع���دوان ل���ن يقتصر 
على اجلبهتني الس���ورية أو اللبنانية، 
بل س���تكون اجلبهة مفتوحة ولن يقف 
القتال عند ح���دود جغرافية«. يضيف: 
»ليبرم���ان ردد كام نصرالل���ه، لتأكي���د 
الت���وازن الردع���ي، خصوص���ًا بعدم���ا 
حس���مت املعركة في اجلنوب السوري، 
إل���ى التط���ورات امليداني���ة في س���وريا 

والعراق«. 
ال يشكك الفرزلي في رغبة اسرائيل 
بش���ن حرب عل���ى لبن���ان، لكن���ه يعتبر 
أن »ظ���روف املعرك���ة غي���ر متوافرة ألن 
يحق���ق  ول���م  ش���نها  إذا  االس���رائيلي 
النتائج املرجوة س���تكون انعكاساتها 
عل���ى اس���رائيل كبيرة ج���دًا. وتصريح 
ليبرم���ان هو ج���زء من حمل���ة الضغط 
التي مت���ارس لتؤمن احل���د األدنى من 
التوازنات التي ال تسمح ل�«حزب الله« 
ب���أن يس���تثمر نتائ���ج انق���اب موازين 

القوى في العراق وسوريا«. 
احلل���و  خلي���ل  املتقاع���د  العمي���د 
يعب���ر ع���ن اس���تيائه م���ن أداء الدول���ة 
جت���اه تصري���ح ليبرمان ال���ذي وصفه 
الدف���اع  »وزي���ر  ويق���ول:  ب�«املخي���ف«، 
االس���رائيلي يتحدث بلسان حزب الله 
الذي ألصق نفسه باجليش في معارك 
اجلرود وفي معادلته، فيما نحن ننفي 
ذل���ك ونق���ول ان���ه كان هناك ح���د أدنى 
من التنس���يق كي ال تستهدف اجلهات 

بعضه���ا، لنس���تنتج م���ن التصريح أن 
الصهيون���ي  واللوب���ي  الل���ه«  »ح���زب 
يلتقي���ان عل���ى تخريب لبن���ان«. ويذّكر 
بأن »العاقة مع اس���رائيل كدولة عدوة 
كال���� 1701  دولي���ة  ق���رارات  حتكمه���ا 
والق���رار   )1949( الهدن���ة  واتفاقي���ة 
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ل���و وقع���ت  كي���ف س���يكون احل���ال 
احل���رب? يجي���ب: »كلنا نع���رف قدرات 
اس���رائيل العس���كرية املدم���رة، ونح���ن 
س���نقاوم وحزب الله والنظام السوري 
ايض���ًا، لكنن���ا س���ندفع الثم���ن 5 أو 6 
االف قتي���ل وخس���ائر بنح���و 20 مليار 
ملصلح���ة  الق���وى  مي���زان  ألن  دوالر، 
اس���رائيل التي تستعد لهذا اليوم منذ 
التفاصي���ل  أدق  ولديه���ا   ،2006 ع���ام 
عن لبن���ان وقراه اجلنوبي���ة، لذا يجب 
ان نتف���ادى الضرب���ة ونتمس���ك باالمم 
املتح���دة، لكن كي���ف يكون ذل���ك عندما 
يطل السيد نصرالله كل فترة ويهدد?«. 
الت���ي  اخلض���وع  سياس���ة  وأم���ام 
حتاصر الدولة، م���ا املطلوب أمام هذه 
التهدي���دات? يجي���ب س���عيد: »املطلوب 
ن يتحم���ل اجلمي���ع مس���ؤولياته بدءًا 
برئي���س اجلمهوري���ة الذي أقس���م على 
الدس���تور وال���ذي ب���داًل م���ن الدفاع عن 
والدس���تور  الوطن���ي  الوف���اق  وثيق���ة 
والق���رارات الدولي���ة يجول ف���ي العالم 
ويبرر ساح حزب الله ال بل يدافع عنه، 
واملطل���وب م���ن رئيس احلكوم���ة الذي 
ب���داًل م���ن أن يتص���رف وكأن حكومت���ه 
مجلس بلدية بيروت الكبير أن يسعى 
إلى وضع احل���دود الفاصلة احلقيقية 
ب���ني مصلحة لبن���ان واللبنانيني وبني 

»حزب الله« ومش���اكله م���ع العالم، وأن 
تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها 
ألنن���ا نتح���ول إل���ى وطن أس���ير في يد 
حزب الله يختب���ىء وراء لبنان وكأننا 
أكي���اس رمل بوج���ه اعدائه في املنطقة 

والعالم«. 
ف���ي املقاب���ل، يس���أل الفرزل���ي: »هل 
املطل���وب م���ن رئي���س لبنان أن يس���لم 
وأن  والاجئ���ني  النازح���ني  بتوط���ني 
يستسلم الرادة االعتداء لاحتال وأن 
يدخ���ل في ح���رب فتنوية وف���ي صراع 
داخل���ي حت���ى ترض���ى إس���رائيل? أمر 
ال نس���تطيع أن نفعل���ه، وال الرئيس���ني 
سعد احلريري ونبيه بري او أي زعيم 
سيجرون البلد الى فتنة داخلية تكون 
نتائجه���ا كارثي���ة الرض���اء اس���رائيل، 
فق���ط ألنه طرأ على باله ان البيئة التي 
ينتم���ي إليه���ا »ح���زب الل���ه« ه���ي أحد 
املكونات الرئيسية للجيش اللبناني«. 
ويأس���ف العمي���د احلل���و لعدم طرح 
التهدي���دات االس���رائيلية عل���ى جدول 
أعم���ال جلس���ة احلكوم���ة، مذك���رًا بأن 
يقتص���ر  ال  والس���لم  احل���رب  »ق���رار 
الت���ي  احلكوم���ة  ب���ل  اجلي���ش  عل���ى 
وأن  جتتم���ع،  أن  املفت���رض  م���ن  كان 
يتح���رك مجلس الدف���اع االعلى ووزير 
باجت���اه  حرك���ة  ونش���هد  اخلارجي���ة، 
االمم املتح���دة بتقري���ر أو موف���د إل���ى 
هناك، فاجليش مس���تعد وينتظر عما 
عدوانيًا وس���يرد باالمكانيات املتاحة، 
لك���ن التف���اوض م���ع االمم املتحدة يتم 
وم���ع  الديبلوماس���ية  القن���وات  عب���ر 
سفراء دول كبرى يجمدون اي محاولة 

لنشوب احلرب«. 

بعد مقتل ريا.. »واشنطن بوست« حتّذر مّما 
سيحصل في لبنان 

نش���رت صحيفة »واشنطن بوست« 
تقري���رًا ملدي���رة مكت���ب بي���روت »لي���ز 
س���اي« ع���ن اجلرمي���ة الت���ي راح���ت 
ضحيتها الش���ابة ريا الش���دياق، لبنة 
ال�26 عام���ًا، بعد تعرضها لاغتصاب 
واخلنق بواس���طة كيس���ا باستيكيا، 
والت���ي اعت���رف الناطور ال���ذي يعمل 
في منزل العائلة، س���وري اجلنس���ية، 

بارتكابه هذه اجلرمية.
وق���د تفاقمت ردود الفعل الس���لبية 
ض���د الس���وريني ف���ي جمي���ع أنح���اء 
لبن���ان، مما كش���ف عن توت���رات حادة 

نتيجة االنقسامات الطائفية.

وتابع���ت الصحيف���ة ان التوت���رات 
بني اللبنانيني والاجئني الس���وريني 

تعود لشهور قبل وفاة الشدياق.
بوس���ت«  »واش���نطن  وختم���ت 
باإلش���ارة الى »مخاوف م���ن ان يؤّدي 
الوج���ود الس���وريني ف���ي لبن���ان ال���ى 
ص���راع اهل���ي ف���ي بل���د يع���ّد رهين���ة 
ابدي���ة للخاف���ات الطائفي���ة. ال اح���د 
لاجئ���ني،  اآلخ���ر  التدف���ق  ينس���ى 
س���اعد  الذي���ن  الفلس���طينيون  وه���م 
وجوده���م على تغذي���ة احلرب األهلية 
الت���ي امت���ّدت 15 عامًا بني املس���لمني 

واملسيحيني منذ 30 عامًا«.

مقتل شاب وشقيقته احتراًقا على 
اوتوستراد صيدا- صور 

وق���َع عب���د بيض���ون وش���قيقته في 
املصي���دة وماتا احتراق���ًا و »خطيبته 

كانت في الطائرة« 
هي املأساة نفس���ها تتكرر كل يوم، 
أس���ماء جديدة تنضم إلى قافلة املوت 
املتنقل على الطرق اللبنانية؛ عائات 
تفج���ع م���ن دون س���ابق إن���ذار نتيجة 
السرعة الزائدة على الطرق أو بسبب 
غي���اب اإلن���ارة، باإلضاف���ة إل���ى رداءة 
بع���ض الطرق رغم أنه���ا دولية، وهذا 
ما يكون قد حدث مع الشاب عبد علي 
هيث���م بيض���ون وش���قيقته زينب، بعد 
عودتهم���ا من بيروت إل���ى مدينة بنت 

جبيل اجلنوبية. 
احل���ادث وقع صب���اح اأمس االول، 
بعد توديع عب���د خلطيبته فاطمة قبل 
ذهابه���ا إلى الواليات املتحدة، وأثناء 
عودت���ه إل���ى قريته انحرفت الس���يارة 
الت���ي كان يس���وقها ع���ن مس���ارها في 
محلة النبي س���اري واصطدمت بقوة 
في عمود للكهرباء، ما أدى إلى حتّطم 
مقّدمته���ا واش���تعال الن���ار بداخله���ا 
م���ن دون أن تكتب لعبد وش���قيقته أّي 
فرص���ة للنج���اة، ألّن أح���دًا ل���م يكن أو 
ميّر في تلك احملّلة وكان مصيرهما أن 
ميوت���ا احتراقًا قبل وصول س���يارات 
اإلسعاف والدفاع املدني إلى املكان. 

اخلب���ر وقع كالصاعق���ة على مدينة 
بنت جبيل، حيث عرف عبد في البلدة 
بالش���خص »الش���غيل« احمل���ّب للعمل 
واحلياة، فهو كان املسؤول عن عائلته 
بع���د وفاة والده قبل نحو 3 س���نوات، 
فيم���ا كانت زينب غنوج���ة املنزل فهي 

الوحي���دة ب���ني إخوته���ا الثاث���ة، وقد 
توقف���ت ع���ن إكم���ال دراس���تها وبدأت 
بالعم���ل ف���ي محاّل الثياب ف���ي البلدة 

ملساعدة العائلة. 
العائل���ة املفجوع���ة بفق���دان اثن���ني 
م���ن أفراده���ا لم تس���توعب بع���د هول 
بيض���ون  قاس���م  فيش���ير  املصيب���ة، 
اب���ن ع���م العائلة إلى أّن أح���دًا لم يكن 
ليتوق���ع هذه اخلامت���ة احلزينة، فعبد 
كان يجهز نفس���ه للسفر إلى الواليات 
املتح���دة إلكمال حيات���ه واالبتعاد من 
احلي���اة الصعب���ة الت���ي عاناه���ا ف���ي 
لبن���ان، فق���د عمل ف���ي طل���ي اجلدران 
وبع���ض األعمال األخ���رى ليتمكن من 
إعان���ة عائلته. ورغم صغر س���نه )23 
عامًا( كان يعمل كرجل يبلغ من العمر 
40 س���نة وق���د امتل���ك خبرة م���ن هذه 

احلياة ال ميتلكها أبناء جيله. 
وع���ن ح���ال خطيبت���ه فاطم���ة بع���د 
س���ماعها اخلبر، أكد قاسم أنه »كانت 
هناك محاوالت عديدة للتواصل معها 
ولك���ن على ما يبدو أنها لم تصل بعد 
إل���ى موطنها نظ���رًا لبعد املس���افة ما 
ب���ني لبن���ان والواليات املتح���دة، وهي 
لن تتمكن من توديعه ثانية، إذ س���يتم 
الدفن بعد قليل«، منتقدًا غياب الدولة 
ع���ن إصاح طريق حصدت العديد من 
الضحايا في الس���نوات األخيرة دون 
أن يحاول أحد من املسؤولني إصاح 
»طري���ق املوت، فالقرية قبل نحو ثاث 
سنوات فقدت أحد أس���اتذتها وابنته 
عل���ى الطري���ق نفس���ها وف���ي امل���كان 

نفسه«. 

مبادرة قانصوه حلل »أزمة البعث«... 
و»سوريا يا حبيبتي«

احيت قيادة ف���رع بيروت في حزب 
البع���ث العرب���ي االش���تراكي الذك���رى 
ال� 44 حلرب تش���رين ف���ي دارة االمني 
القط���ري النائ���ب عاص���م قانصوه في 
بيروت. وق���دم اللقاء عضو قيادة فرع 
بيروت احملامي حسني زهوي. ووقف 
املش���اركون دقيقة صم���ت »حدادا على 
وارواح  األس���د  حاف���ظ  القائ���د  روح 
الس���وري  العرب���ي  اجلي���ش  ش���هداء 
واجليش اللبناني والبعث واملقاومة« 

 .
ث���م أنش���دوا النش���يدين اللبنان���ي 
والبعث. وش���ارك اجلميع في أغنية : 
»س���وريا يا حبيبت���ي«. والقى قانصو 

كلمة. 

 وتاه عضو القيادة القطرية امني 
ف���رع بيروت احملام���ي توفيق الضيقة 
. وتناول »قضية النازحني الس���وريني 
وطال���ب احلكومة اللبناني���ة »املترددة 
بحس���م امره���ا واحت���رام املعاه���دات 
 ، س���وريا  م���ع  املبرم���ة  واالتفاق���ات 
وانطاق���ًا منها ميكن للدولتني تنظيم 
ومعاجلة قضية النازحني الس���وريني 

بشكل يخدم لبنان وسوريا معا ». 
 وتط���رق الى أزمة حزب البعث في 
لبن���ان الراهنة ، حي���ث أكد انها« تؤلم 
كل البعثيني ». ودعا اجلميع »للذهاب 
للتع���اون إلنهاء األزمة«. وتقدم باس���م 
القي���ادة باقت���راح ال���ى »كل املعني���ني 

لتلقفه ».

»أمن الدولة« توقف مرافق
 أبو علي الشيشاني!

أوقف���ت املديرية العامة ألمن الدولة 
الس���وري )حس���ن.ق( في بل���دة حوش 
النب���ي- بعلب���ك، بج���رم اإلنتم���اء إلى 
تنظي���م جبه���ة النص���رة والقتال ضد 

اجليش اللبناني في بلدة عرسال. 
وتب���نّي خ���ال التحقيقات بحس���ب 

بي���ان صادر ع���ن أمن الدول���ة أّنه كان 
أن���س  للمدع���و  الش���خصي  املراف���ق 
ش���ركس )أب���و علي الشيش���اني( وهو 
أح���د قيادي���ي جبه���ة النص���رة، كم���ا 
واجتماع���ات  لق���اءات  بعق���د  ش���ارك 
ضّمت ابو مالك التّلي وانس ش���ركس 

واب���ن عّم���ه حم���زة قرقوز، وه���و قائد 
احدى املجموعات املس���لحة في جرود 
عرسال، حيث مّت اإلتفاق في االجتماع 
مفخخت���ني  س���يارتني  جتهي���ز  عل���ى 
وإدخالهم���ا إل���ى األراض���ي اللبنانية 
للتفجي���ر، كما مّت تكليفه باالس���تعانة 

بتولي���ف  ليق���وم  افرجن���ي  بح���داد 
املتفجرات داخل السيارتني. 

ومّت تس���ّليم املوق���وف إل���ى النيابة 
العام���ة العس���كرية بواس���طة مديرية 
املخابرات في اجلي���ش اللبناني بناء 

إلشارة القضاء املختص. 
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القوات  انسحبت  بعدما 
في  غاليبولي  من  االسترالية 
بسبب  االولى  العاملية  احلرب 
اجتهت   ..1916 عام  هزميتها 
وبتاريخ  فلسطني..  الى  بقواتها 
منذ  اي  االول  تشرين  اكتوبر   31
مئة عام بالضبط جرت معركة بئر 
املعركة  خاض  الشهيرة.  السبع 
القوات  800 فارس استرالي ضد 
بئر  مدينة  في  التركية.. وهزمتها 
تفقد  ولم   Beersheba السبع 
استراليا سوى 30 فارسًا.. وكانت 

آخر معركة فروسية في التاريخ.
ولنا هنا وقفة نسّلط فيها الضوء 
تلك  في  االبوروجينيني  دور  على 
االبوروجينيني  عدد  بلغ  املعركة.. 
الذين شاركوا في احلرب العاملية 

االولى حوالي الف جندي.
احلرب  على  سنتني  مرور  وبعد 
في  اآلالف  مئات  ومقتل  االولى 
واحد  يوم  في  انه  حتى  اوروبا.. 
وصلت  جندي   35،000 قتل 
فاصبح  استراليا  الى  االخبار 
االنضمام  في  يترددون  الشبان 

الى اجليش االسترالي.
ستيسي  جاك  االبوروجيني  كان 
حينما  عامًا   19 العمر  من  يبلغ 
عام  مايو  ايار  شهر  في  ذهب 
التجنيد  مركز  الى   1916
في  املوظف  الحظ   .. نارابي 
بنية  ستيسي  عيون  ان  املركز 
وديانته  اسود  وشعره  اللون 
على  جرح  وعالمة  اجنليكان.. 
القواعد  ان  ومع  اليسرى..  رجله 
املتبعة عدم قبول االوبوروجينيني 
ذلك  رغم  اجليش..  في  للخدمة 
عدد  وبلغ  التجنيد..  موظف  قبله 
الذين شاركوا في  االبوروجينيني 

معركة بئر السبع 100 جندي.
مايو  ايار  من   31 وبتاريخ 
في  ستيسي  شارك   1917 عام 
اخليالة  مع  السبع  بئر  معركة 
اخلنادق  واقتحم   Lighthorse
التركية في املعركة. وقام بواجباته 
انه حينما  اال   .. ببطولة  الوطنية 
لم  استراليا  الى  احلرب  من  عاد 
اجلنود  مثل  ارض  قطعة  مينح 

االستراليني عاش ومات فقيرًا.
كان االبوروجينيون يريدون خدمة 
بلدهم استراليا ويحبون املغامرة 
خارج  احلرب  في  باملشاركة 
دفعاتهم  ويقبضون  استراليا 

كاملة في اجليش.
وفرانك فيشر جد البطلة االوملبية 
كاتي فرميان الذي التحق باجليش 
في  اشترك   1917 عام  برزبن  في 
معركة بئر السبع.. ولم ُيقتل ولكن 
يلعب  وكان   .. استراليا  الى  عاد 
رفض  انه  مع  فيها  ليغ   الراغبي 
ان يلعب في مباريات الراغبي ليغ 

في بريطانيا.
ضد  العنصري  التمييز  وكان 
اجلنود  ان  رغم  االبوروجينيني 
يتحلون  كانوا  االبوروجينيني 
يعودون  وعندما  بالشجاعة.. 
فمثاًل  بهم..  االعتراف  يلقوا  لم 
مع  الكحول  احتساء  ميكنهم  ال 
نوادي  في  االستراليني  اجلنود 

عدم  وكذلك  القدامى..  احملاربني 
كانت  كما  ارض  قطعة  منحهم 

املمارسات مع اجلنود االستراليني.
ركوب  عى  مدربًا  كان  وبعضهم 
اجلمال واخليل ألنهم كانوا يعملون 
كيف  ويعرفون  املاشية  بتربية 
يعاملون احليوانات ومن ثم ساهموا 
مساهمة كبيرة في معركة بئر السبع.
ولم يكن ُيسمح لهم قانونيًا االنضمام 
الى اجليش مع بعض التغاضي عن 
قانون  ان صدر  الى  القانون  تطبيق 
القدمي  القانون  الغى   1949 عام 
واصبح يحق لهم االنضمام للجيش. 
الذي  ومن  بعضهم  يعرفون  وكانوا 
حيًا  عاد  الذي  ومن  احلرب  في  قتل 

او مصابًا.
حفيدًا   13 االسبوع  هذا  وعاد 
ابوروجينيًا وهم من ساللة اخليالة 
في  شاركوا  الذين  االبوروجينيني 
معركة بئر السبع عادوا الى اسرائيل 
ذات  على  والسير  اجدادهم..  لتذكر 
ساروا  الذين  الفلسطيني  التراب 
منذ  االبوروجينيني  اجدادهم  عليه 

مئة عام.

يجب االشارة انه بعد انتصار القوات 
السبع  بئر  معركة  في  االسترالية 
لبنان وسوريا  الى  هناك  من  زحفوا 
االستعمار  من  حررتهما  حيث 
التركي واثناء الزحف اسرت القوات 

االسترالية 40،000 جندي تركي.
واراد االبوروجيني  رميوند فني من 
لألبوروجينيني  وحبه  تأثره  شدة 
اجل  من  بحياتهم  ضحوا  الذين 
استراليا اراد تكرميهم وتذكرهم فقام 

باملبادرة اآلتية:
ومن ضمن اخليل الذي كان يستحمل 
احتساء  دون  طويلة  مدة  الركض 
احلصان  للراحة  اخللود  او  املياه 
املسمى من نوع ويالر املشتق اسمه 
من  واصله  ويلز  ساوث  نيو  من 

اجلزيرة العربية.
وكانت سياسة استراليا بعد انتهاء 
احلرب عدم ارجاع اخليل مرة اخرى 
الى  بشحنها  فقامت  اراضيها..  الى 

مصر والباقي الى الهند.
وكان اجلميع يظن ان نوع احلصان 
 169،000 ضمن  انقرض  قد  ويالر 
استراليا..  الى  يرجعوا  لم  حصان 

ولكن فني عثر على حصان ويالر 
اآلن  ويعتزم  ويندزر  منطقة  في 
توليد هذا اخليل الفريد من نوعه.
وسوف يكون اخليل ويالر جزءًا 
من اعادة متثيل معركة بئر السبع 
بركض  الشهر  هذا  االحتفال  في 
الى  استراليا  جنوب  من  اخليل 
املقاطعة  في  سبرينغ  آليس 
يرتدون  واخليالة  الشمالية..  
ذات مالبس اجلنود االسترالليني 
الشهيرة  املعركة  خاضوا  الذين 

بئر السبع.
حصانًا  هناك  ان  ذكره  واجلدير 
السبع   بئر  اسمه  وسيمًا 
Beersheba   ضمن خيل جهاز 
الذي  ويلز  ساوث  لنيو  الشرطة 
يبلغ عددهم 34 حصانًا معظمهم 
السيتي ويستعملون كشرطة  في 
مرئية لكسر احلاجز بني الشرطة 
االقتراب  يحبون  الذين  والناس 
من اخليل ويربتون عليهم وخلق 
عقر  في  اجلرمية  ومنع  التناغم 

دارها في الكينغ كروس.

قطعيه  بردى  الزميالن  فتح 
وفارس حسن في برنامج »مرحبا 
استراليا« من اذاعة اس بي اس 
لألقليات  ميكن  هل  موضوع 
عناصر  تفرض  ان  املهاجرة 
ثقافتها على املجتمع االسترالي؟ 

وقلت:
طبعًا هذا النهج خاطئ وال ميكن 
مجتمع  في  نعيش  ألننا  حتقيقه 
واحلضارات  الثقافات  متعدد 
الثقافة  هو  فيه  السائد  التيار 
تزال  وال  االنكلوساكسون.. 
التكّهن  ثقافاته تتبلور وال ميكن 
اآلن بطبيعة الصبغة التي تتشكل 
ان  اذ  الزمن..  من  فترة  بعد  بها 
وتتأثر  تتفاعل  الثقافات  هذه 
وتؤثر لينجم عنها ثقافة جديدة.

فما هو وضع الثقافة العربية في 
هذه الثقافات؟

لم  العربية  ثقافتنا  فإن  لألسف 
عناصر  في  اآلن  حتى  تسهم 

الطعام  سوى  االسترالية  الثقافة 
الشرق األوسطي ..

ملاذا؟ 
املوضوع له شقان:

الشق االول: ان الثقافة العربية في 
اي  حاليًا  لها  ليس  العربي  العالم 

تأثير على خارطة 
العالم  فإن  احلضارية  العالم   
لالنتاج  مستهلك  هو  العربي 
كل  في  حديثة  تقنيات  من  الغربي 
والزراعية  الصناعية  املجاالت 
والثقافية  والعلمية  والتكنولوجيا 

والفكرية والفلسفية .
العربية  الثقافة  اصيبت  فقد 
عن  والتوقف  الفكري  باجلمود 
االبداع وكأننا انقرضنا فلم يعد لنا 
حضور خاّلق على الواقع العاملي.. 
رسالة  للعالم  قدمنا  اننا  رغم 
اسيء  والتي  اخلالدة  االسالم 

فهمها وتطبيقها.
نقلنا  عربية  كجالية  الثاني:  الشق 

معنا ثقافة العالم العربي املشلولة 
اي  لنا  ليس  املهجر  في  وكعرب 
ولم  االسترالي  املجتمع  في  تأثير 
احلضارة  روافد  كأحد  بها   تتأثر 

متقوقعون  فنحن  الغربية.. 
ولم  نؤثر   لم  انفسنا..  على 
نتأثر بالثقافة االسترالية سوى 

الطعام الشرق اوسطي.
يذوب  ان  اخلوف  كل  واخلوف 
الثاني  اجليل  من  ابناؤنا 
املجتمع  في  كليًا  والثالث 
وجود  لنا  يعد  ولم  االسترالي. 
ال  ثم  ومن  ثقافته..  كهوية 
عن  بديل  وال  التفاعل  عن  بديل 
االندماج مع عدم الذوبان.. واال 

ستنقرض ثقافتنا.
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أسئلة ينبغي طرحها قبل 
اختيار جامعتك

على في نيو ساوث ويلز تفتح فرًعا لها في ليفربول.
أ
الجامعة ذات المرتبة ال

دورات لَنيل البكالوريوس أو ما يعادلها والماجستير أو ما يعادلها ودورات مهنّية ودورات مسارات تعليمية في:

داب –
آ
ال

التجارة –

دارة الصحية – القيادة والإ

تكنولوجيا المعلومات –

الخدمات القانونية –

southwesternsydney.uow.edu.au

أخبار

ما الذي يجري

ــيــــدنــــي جــــــنــــــوب غــــــــــرب ســ
مقالة إعالنّية

UOW يوس في دراسة ما فوق البكالور

قد يمكنك البدء في البحث عن درجة 
مرموقة من إحدى الجامعات األعلى 
درجة، لكنه يمكنك أن تبني على 

ذلك للتأّكد من حصولك على الخبرة 
االجتماعية والمدّرسين الكفوئين 

وأنواع الدعم األكاديمي التي تحتاج 
إليها لكي تكون المدة التي تقضيها 
كطالب في الجامعة أفضل ما يمكن.

في سنته األولى في ليفربول أصبح فرع 
UOW جنوب غرب سيدني مجتمًعا 
تعليمًيا مدعوًما باألندية والجمعيات 

وبوجبات الغداء على السطح وبالتجربة 
.UOW الجامعية الرائعة التي ُتعرف بها

إذا كنت تفّكر في الدراسة في جنوب 
غرب سيدني، تأّكد من أن تطرح 

 هذه األسئلة قبل اختيار جامعتك: 
uow.info/sws-questions

بما أن التكنولوجيا تغّير 
الطريقة التي نعمل بها، تأّكد 

من أن تتكّيف وأن تستبق 
التغيير وذلك بالتسجيل لدى 
أفضل جامعة أسترالية لدراسة 

ما بعد درجة البكالوريوس.1
بتمتين مهاراتك ومعرفتك ستكون في وضع 
يمّكنك من اكتشاف فرص جديدة ويحّسن 

قدرتك على العثور على المكان المناسب لك 
في سوق الوظائف العالمية. 

ما الذي يدعوك إلى الدراسة بعد مستوى 
البكالوريوس؟

دخل أكبر: طالب UOW الذين يحصلون   -
على شهادات عليا يكسبون دخاًل مبدئًيا 

يبلغ 81100 دوالر كمعّدل، مقابل 57900 
دوالر للذين يحصلون على مستوى 

البكالوريوس.2

 UOW مرونة: يمتاز الكثير من درجات  -
بخيار الجمع بين التعّلم عبر اإلنترنت 

والتعّلم وجًها لوجه، لذلك يمكنك الدراسة 
ما بعد مستوى البكالوريوس وأنت تعمل.

المساعدة بالرسوم: هناك مجموعة من   -
دورات الدراسة ما بعد البكالوريوس التي 

تتوفر فيها أماكن مدعومة من حكومة 
 .)CSP( الكمنولث

تعرض UOW جنوب غرب سيدني دورات أعلى 
من مستوى البكالوريوس في التمريض والعمل 
االجتماعي والقيادة واإلدارة الصحّية. كما أن 

UOW في المرتبة األولى في أستراليا من حيث 
رضى طالب ما بعد البكالوريوس في التمريض 

والمرتبة األولى في نيو ساوث ويلز لطالب 
ما بعد البكالوريوس في الخدمات الصحية 

والدعم الصحي.
 لمزيد من التفصيل عن الدورات، راجع الموقع 

southwesternsydney.uow.edu.au/study

1. وارد في تقرير QILT الحكومي لعام 2017. 
2. استطالع QILT لمحّصالت المتخّرجين لعام 2016.

األبوروجينيون في معركة بئر السبع

 حتى ال تنقرض الثقافة العربية

امرأة أسترالية تصطاد قرشا بيديها العاريتني 
هاتير،  ميليسا  األسترالية  قامت 
أثناء  بيدها،  قرش  سمكة  باصطياد 
السباحة في خليج بايرون ملبورن، 
»سيدني  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقا 

مورنينغ هيرالد«.
وقالت ميليسا  إنها شعرت باألسف 
خائفة  كانت  ألنها  القرش  لسمكة 
رأسها  تضرب  وكانت  الناس  من 
مساعدة  قررت  لذلك  باحلجارة، 
من  بإخراجها  املفترسة  السمكة 

اخلليج إلى احمليط.
قرش  سمكة  »طاردت  وأضافت: 
قادرة  تعد  لم  مكان  في  وحصرتها 
عليها  قفزت  ثم  منه،  اإلفالت  على 
كي  رقبتها  من  ثم  بذيلها  وأمسكت 
حافة  إلى  وسحبتها  تلتهمني  ال 
لتسبح  سراحها  وأطلقت  اخلليج 

باجتاه احمليط«.
وأوضحت هاتير:«أنا سمسار عقاري 
ومهنتي تتلخص في مساعدة الناس 
في االنتقال إلى مكان أفضل للعيش 
وهذا ما فعتله بالضبط مع القرش«.
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كّل م���ا كان يق���ال، حتدي���دًا قب���ل انتفاض���ات «الربي���ع العرب���ي» وثوراته، 
وكّل الس���يناريوات املنذرة مبس���تقبل صعب وغامض للعالم العربي، بات 
الي���وم أمام األنظار وعلى طاوالت املس���اومة دوليًا وإقليميًا. واألدلة بالغة 
الوض���وح: فاجلميع يذكر اليوم روس���يا والواليات املتحدة وإيران وتركيا 
وإس���رائيل ل���دى احلدي���ث عن س���ورية، من دون ذك���ر س���ورية ال نظامًا وال 
معارض���ة. كذلك بالنس���بة إلى الع���راق حيث تصّب التس���اؤالت على إيران 
والواليات املتحدة، على رغم عودة خجولة للُبعد العربي كما لو أنه عنصٌر 
دخي���ل. وكان ُيفت���رض أن تعني «حرب اليمن» فرصًة منوذجية للس���ير في 
الطريق الصحيح عربيًا، دفاعًا عن الشرعية وتصّديًا لالختراقات اإليرانية، 
غي���ر أن لعب���ة املصالح اخلارجي���ة واملوقف األميركي امللتبس س���اهما في 
إطالة احلرب وتغذية االنقس���امات العربية. ول���دى احلديث عن ليبيا تبرز 
أيضًا اس���تقطابات خارجية مبنيًة على التش���رذم الداخلي ومستفيدًة منه، 

أكثر مما تسعى فعاًل، كما تقول علنًا، إلى وفاق وسالم واستقرار.
ال يختل���ف األمر إال في التفاصيل بالنس���بة إل���ى دول التماس على تخوم 
البؤر العربية الس���اخنة. إذ إن لعبة األمم تس���تمّر شيئًا فشيئًا في إفقادها 
صفة املناطق العازلة واملس���املة لتثّبتها س���احات مواجهة غير مباشرة أو 
بالوكالة. فلبنان يتالشى تدريجًا في القبضة اإليرانية التي تتوّلى أداتها 
احمللية «حزب الله» تغيير نظامه بالترهيب املنهجي. وتونس جتهد للنأي 
عن تعقيدات الصراع الليبي ومخرجاته اإلرهابية، التي باتت أهم العقبات 
أم���ام إنه���اض اقتصادها. أما الكويت والبحري���ن واألردن فتعاني قلقًا من 
أخط���ار م���ا يدور في محيطها ومن انعكاس���اته على اس���تقرارها الداخلي. 
ولع���ل تفّجر األزمة اخلليجية مع قطر ش���ّكل نتيج���ة تلقائية للتدّخالت في 
وضع عربي مضطرب ومش���ّوش وُيراد اختزاله أميركيًا وروسيًا مبكافحة 
االرهاب وتنازع األدوار واملصالح، أو بالتعامل مع العالم العربي ك� «رجل 

مريض» ينبغي فرض وصاية الدول االقليمية الثالث عليه.
منتص���ف العق���د املاض���ي أح���دث الغزو األميرك���ي للع���راق اختالالت في 
املنطقة العربية، س���واء بإتاحته نفوذًا إليران في بغداد أو مبنحه مكس���بًا 
اس���تراتيجيًا إلس���رائيل أو بتوفيره فرصًا للحكم اجلديد في تركيا. وبذلك 
ب���دأت التوّقع���ات املس���بقة تتحّقق بس���عي ال���دول الثالث إلى م���لء الفراغ 
العرب���ي ف���ي الفض���اء اإلقليم���ي. وعلى رغ���م أن أنظم���ة عربية ع���ّدة كانت 
تخف���ي وراء مظاه���ر قّوتها عبوات سياس���ية واجتماعي���ة موقوتة، فإنه لم 
يك���ن متص���ّورًا وقتذاك أن تلك االخت���الالت ميكن أن تؤّدي إل���ى ما ُعرف ب� 
«الربيع العربي»، وأن تضع مصير دول وشعوب ومجتمعات في اختبارات 
االنهي���ار والتف���ّكك. بل إن احتم���االت تصاعد الوب���اء اإلرهابي ظّلت لوهلة 
محصورة أو حتت الس���يطرة، إلى أن مّدتها الفوضى املستش���رية بفاعليٍة 

وانتشاٍر يوازيان أسوأ األسلحة فتكًا بيولوجيًا أو نوويًا.
مع االقتراب من إضعاف هذا الوباء اإلرهابي واحتوائه إلى حني، تعود 
الق���وى اخلارجي���ة املعنّي���ة إلى أص���ول األزمات، ف���إذا بإنه���اء الصراعات 
الداخلية في سورية والعراق واليمن، وكذلك في لبنان والبحرين، وحتى في 
فلسطني، ال بّد أن ميّر بتحجيم التدّخالت اإليرانية وبترويض الطموحات 
التركي���ة، وفقًا للجانب األميركي ال���ذي يتغاضى عن ضرورة جلم األطماع 
االسرائيلية أيضًا، وإذ يشاركه اجلانب الروسي هذا التغاضي فإنه يحاول 
ادارة التنافر بني إيران وإس���رائيل وتركيا عبر حتديد املكاس���ب وتوزيعها 
عليها. أي أنه ال بّد للسوريني والعراقيني واليمنيني، في مخيمات النزوح 
أو في مدن الدمار، من حتّمل املزيد من األعباء في انتظار توافقات صعبة 
ب���ني الدولتني الكبريني وتنافس محموم ب���ني الدول الثالث. ومع أن الدول 
املتدّخل���ة مدرك���ة خط���أ إقصاء الُبعد العرب���ي، إال أن انخراطها في س���باق 
املصالح يدفعها الى جتاهله، وذريعتها أن العرب غّيبوا أنفسهم أو وقفوا 
إل���ى جانب املهزوم���ني. فاألميركيون حتالفوا مع األك���راد ضد «داعش» في 
سورية، وتعايشوا مع «احلشد» اإليراني في العراق وماألوا احلوثيني في 
اليمن اس���ترضاًء للمفاوض النووي اإليراني آنذاك. أما الروس فتحالفوا 
مع إيران ونظام بشار األسد ويعّززون نفوذًا في سورية ميّكنهم الحقًا من 

اإلمساك مبعظم أوراق املنطقة.
يعتب���ر الع���رب أن لديه���م موقف���ًا مبدئي���ًا معلنًا من مس���ائل التقس���يم أو 
االنفص���ال كم���ا ظهر ف���ي كثير من بيان���ات القمم العربية وغيرها، مش���ّددًا 
عل���ى س���يادة الدول ووح���دة أراضيها، ب���ل إن اجلامع���ة العربية وعواصم 
ع���دة ج���ّددت تأكيد هذا املوقف إزاء اس���تفتاء إقليم كردس���تان العراق على 
اس���تقالله، م���ن دون أن تنظ���ر ف���ي رفض دمش���ق وبغ���داد لنتائج���ه أو في 
تداعياته احملتملة على دول عربية أخرى، خصوصًا أن لدى العرب جتربة 
حديثة في انفصال جنوب الس���ودان. ول���م ُيعرف بوضوح إذا كان «هدوء» 
املوق���ف العرب���ي يعك���س عجزًا أو انقس���امًا أو قبواًل لألم���ر الواقع أو عدم 
وج���ود «مرجعي���ة» حتّدد املصلحة العربية. األرج���ح أنها كل ذلك، وُيضاف 
أيضًا تراجع املّد القومي وارتباك املّد اإلس���المي وصعود الشحن املذهبي 
واجله���وي. وال ميك���ن أن ُيع���زى «هدوء» املوق���ف إلى «مراجع���ٍة» عربيٍة ما 
للعالق���ة م���ع األكراد قد تكون حصلت عفوي���ًا أو تلقائيًا وقضت باالعتراف 

لألكراد بحقهم في أن تكون لهم دولة مستقلة.
فف���ي ظ���روف أخرى كان رّد الفعل العربي ليك���ون أقرب الى موقَفي تركيا 
وإي���ران اللت���ني تتخذان من االس���تفتاء الكردي عنوان���ًا لتقاربهما، بل لدّق 
طبول احلرب حتّس���بًا إلعالن اس���تقالل كردستان. وفي لقاءات طهران قبل 
اس���بوع صّوبت الدولتان على الدور االس���رائيلي في «مؤامرة» االس���تفتاء 
الكردي، وأطلقتا اشارات الى تأسيس محور مع العراق والنظام السوري. 
كان ذل���ك رس���الة موجه���ة إلى واش���نطن وموس���كو، مفاده���ا أن ضمانهما 
لألك���راد يش���ّجعهم على االنفص���ال ويزع���زع جغرافية دولتيهم���ا. فاألولى 
تب���دو متبّنية قضية األكراد و «دولتهم» أو حتى «دولهم» ولم يعّبر موقفها 
العلني ضد االس���تفتاء س���وى عن اس���تياء من توقيته اخلاطئ ومن إرباكه 
لل���دور األميرك���ي احلال���ي في العراق س���واء ف���ي احلرب عل���ى «داعش» أو 
املواجهة مع إيران. أما موس���كو فظل���ت دائمة احلرص على عالقة متقدمة 
مع األكراد ولديها أوراق تلعبها بصمت وإن لم تتحالف معهم أو تتظاهر، 
كما قال الرئيس الروس���ي، بأنها ال تتدّخل في املس���ألة الكردية، خصوصًا 

أنها تعّول حاليًا على تعاون إيراني وتركي معها في سورية.
لكن تركيز الرس���الة التركية- اإليرانية على دور الس���رائيل في االستفتاء 
الكردي ُيظهر أيضًا غضب الدولتني، كلٌّ من زاويتها وألسبابها، على سوء 
التوزي���ع األميرك���ي- الروس���ي للوظائف واألدوار واملكاس���ب ف���ي املنطقة 
العربي���ة، ومتيي���زه ملصلحة إس���رائيل. مع ذل���ك يبقى الغائ���ب هو املوقف 
العربي، وهو يستدعي تساؤالت، منها: هل الصراع مع إيران وتركيا كاٍف 
لتشكيل سياسة عربية متناسبة مع املأزق االقليمي املفتوح أو لتبرير عدم 
خش���ية العرب من االس���تفتاء الك���ردي وعدم مباالتهم بنتائج���ه، وماذا عن 
االنفت���اح العرب���ي على بغداد في ه���ذه احلال، وماذا عن مس���تقبل العالقة 
مع العراق وسورية اذا وجدتا أن العرب تواروا في حني أن إيران وتركيا 

وقفتا معهما؟...
إذا كان���ت هن���اك مرجعي���ة أو قي���ادة عربي���ة حالي���ًا، ف���ال ش���ك أنه���ا ف���ي 
اخللي���ج وليس في أي مكان آخر، ومن ش���أنها أن حت���دد موقفًا بالغ القوة 
والوض���وح حيال الدولتني الكبريني والدول الثالث التي باتت قواميس���ها 
تعتب���ر املنطق���ة العربية كّلها «مناط���ق متنازع عليها»... فإي���ران آخر دولة 
يح���ق لها أن تش���تكي وتغضب وحتش���د ق���وات على حدود كردس���تان، ألن 
ممارس���اتها أجهض���ت أي وئاٍم ممكٍن ف���ي العراق وحّفزت كردس���تان على 
التعّجل بس���يناريو االنفصال. ب���ل إن النظام اإليراني الذي يرفض «تغيير 
احلدود» و «الس���يناريوات اجلديدة في املنطقة» هو الذي اس���تدرج العراق 
وس���ورية واليم���ن إلى مش���ارف التقس���يم... أما إس���رائيل الت���ي ال تعترف 
للفلس���طينيني بحقهم ف���ي تقرير مصيرهم ومصير أرضه���م التي حتتّلها، 
فال صدقية لدعمها االس���تفتاء كممارس���ة مش���روعة حلق األكراد في تقرير 
مصيره���م ف���ي مناطقه���م غير احملتل���ة... وأّم���ا تركيا فمن ش���أنها أن تدرك 
عاج���اًل أن «األخونة» املتزايدة لسياس���اتها وحتالفها مع إيران لن يعاجلا 

آجاًل معضلتها الكردية ولن يعّززا مواجهتها ملشاريع التقسيم.

أّي موقف عربي من مشاريع 
التقسيم واالنفصال؟ 

عبدالوهاب بدرخان 

س���عد  احلكوم���ة  رئي���س  يع���رف 
ف���ي  الُس���ّني  الش���ارع  أن  احلري���ري 
ُمع���اٍد  الس���احقة  بغالبّيت���ه  لبن���ان 
اإليرانّي���ة،  اإلس���المّية  للجمهورّي���ة 
وخائ���ف من »حزب الله« الذي هّمش���ه 
وش���وارع أخ���رى مبس���اعدة س���وريا 
حافظ األس���د ثم س���وريا جنله بّش���ار، 
وبالرعاي���ة والدع���م الدائم���ني للقيادة 
الُعلي���ا اآلحادّية في طه���ران. ويعرف 
أيض���ًا أن الش���ارع نفس���ه يخش���ى أن 
يك���ون لبن���ان دخ���ل العصر الش���يعي 
بع���د انته���اء العص���ر املس���يحي ف���ي 
م���ن دون أن  ؟ 1990،  ح���روب 1975 
يتس���ّنى ل���ه امل���رور بالعص���ر الُس���ّني 
أو باألح���رى »املُس���لم« رغ���م الوج���ود 
األرض  عل���ى  املس���ّلح  الفلس���طيني 
اللبنانّي���ة. ذلك أن���ه انتهى عام 1982 
لي���س بس���بب االجتي���اح اإلس���رائيلي 
الواس���ع للبن���ان في حينه، ب���ل أيضًا 
السياسات الس���ورّية التي »اشتغلت« 
بالفلسطينّيني واستعملتهم لإلمساك 
بفصيله���م »الفدائ���ي« األكبر في حينه 
»فت���ح« و«منظمة التحري���ر« وبقرارها 
املستقّل، ولإلمساك أيضًا باللبنانّيني 
عل���ى تن���ّوع »ش���عوبهم« وتناقضه���ا 

متهيدًا للسيطرة على بالدهم. 

احلريري بي خياَرينْن صعَبينْ محّلي وإقليمي
ويع���رف احلريري ثالث���ًا أنه ال يزال  سركيس نعوم

األق���وى ش���عبّيًا في ش���ارعه الُس���ّني، 
لكّنه يدرك أن نس���بة ش���عبّيته ضُعفت 
عّم���ا كان���ت علي���ه ي���وم َخَل���َف وال���ده 
الش���هيد ف���ي زعام���ة الّس���ّنة و«تي���ار 
املس���تقبل« ورئاس���ة احلكوم���ة. كم���ا 
ُي���درك أن لهذا الضع���ف عالقة بعجزه 
ع���ن التص���ّدي بالسياس���ة أو بغيرها 
لتوّس���ع النف���وذ الش���يعي )اإليراني( 
في الب���الد، وباضطراره إل���ى مغادرة 
البالد ج���ّراء أخطار جّدية كانت تهّدد 
 4 حيات���ه، وبانقطاع���ه عنه���ا قراب���ة 
س���نوات، ومبواجهته مشكالت مالّية، 
وبضع���ف التأيي���د الس���عودي له على 
نحو كبير. كل ذلك دفع الشارع الُسّني 
إل���ى الش���عور بالُيت���م. وضاع���ف م���ن 
هذا الش���عور خوفه أن تك���ون اململكة 
العربّية الس���عودّية حليفته الطبيعّية 
والداعمة األولى ل���ه وللبنان قد بدأت 
تتخّلى عن االثنني النش���غالها بأزمات 
كبي���رة تهّدده���ا مباش���رة، مثل جناح 
إي���ران ف���ي متابع���ة تنفيذ مش���روعها 
اإلقليم���ي الطم���وح ج���ّدًا بالسياس���ة، 
وكذلك في االنتص���ار مبعارك عّدة في 
املنطقة. علمًا أنها تعرف أن االنتصار 
في معرك���ة أو أكثر ال يعني االنتصار 

في احلرب. 
ورغ���م املعرف���ة املُتنّوعة واملُتش���ّعبة 
الرئي���س  أج���رى  أع���اله  املُفّصل���ة 
احلري���ري تس���وية داخلّي���ة مع »حزب 
الله« أوصلت حليفه مؤس���س »التيار 

الوطن���ي احل���ر« العماد ميش���ال عون 
إلى رئاس���ة اجلمهورّي���ة، وأعادته هو 
إلى رئاسة احلكومة التي ُأخرج منها 
بطريقة ُمذّلة، قبل سنوات، وكان على 
أهّبة دخول املكتب البيضاوي ملقابلة 
الرئي���س األميرك���ي ب���اراك أوباما. لم 
ُي���ِرح ذلك الش���ارع الُس���ّني، لكّنه قبله 
اعتق���ادًا من���ه أن ذلك ق���د ميّكن العائد 
إل���ى الس���رايا من إعادة بع���ض القّوة 
إلى الُس���ّنة في النظام اللبناني، ومن 
إش���راك عدٍد من كفاءاتهم في اإلدارات 
املتنّوعة، ومن تأمني اخلدمات العاّمة 
له���م كما لغيرهم مثل الكهرباء واملياه 
وإزال���ة النفايات ووقف الهدر وضرب 
الفس���اد. كم���ا أن���ه قبل���ه اقتناع���ًا منه 
الت���ي  باملواق���ف  احلري���ري  بتمّس���ك 
خلفت���ه م���ع »حزب الله« م���ن »احملكمة 
الدولية« ومن الس���الح الذي صار أهم 
من س���الح الدولة، وم���ن الهيمنة على 
الدول���ة، وم���ن جع���ل البالد ج���زءًا من 

»محور املمانعة« الذي تقوده إيران. 
واالقتن���اع  االعتق���اد  هذي���ن  لك���ن 
الُس���ّني  الش���ارع  عن���د  يتثّبت���ا  ل���م 
وخصوصًا بعدما أظهرت الس���عودّية 
في���ه  »املس���تقبلّيني«  بانفتاح���ه عل���ى 
الذي���ن انفصلوا عن احلري���ري، نوعًا 
م���ن عدم الرضى على سياس���ته. ال بل 
أن البع���ض ب���دأ يّتهمه باالستس���الم 
للرئيس عون ولوزير خارجّيته جبران 
باس���يل. ويعني ذلك في رأي لبنانّيني 
االستس���الم  م���ن  نوع���ًا  وس���عودّيني 

إلي���ران. وينتظ���ر ه���ذا الش���ارع ومعه 
لألخي���رة  احلري���ري  زي���ارة  اململك���ة 
ملعرف���ة إذا كانت س���ُتقنعه باملواجهة 
السياس���ّية طبعًا لع���دم توافر غيرها، 
أو إذا كان س���يقنعها باس���تمراره في 
»ربط النزاع« مع »احلزب« ومن خالله 
م���ع إي���ران، وف���ي التحالف م���ع عون 
وصهره باس���يل وفي إم���كان جعلهما 
أكثر اس���تقالاًل ع���ن احمل���ور اإلقليمي 
الذي ص���ارا جزءًا من���ه. ووضعه هذا 
لي���س س���هاًل نظرًا إلى قّل���ة اخليارات 
أمامه. وال بّد أن تكون املباحثات التي 
ج���رت بينه وب���ني الرئي���س نبيه بّري 
والزعيم ال���درزي األبرز وليد جنبالط 
ف���ي دارة األخيرة ي���وم األحد املاضي 
تطّرق���ت إلى هذه األم���ور، وخصوصًا 
بع���د املواق���ف ؟ القنابل الت���ي أعلنها 
الس���يد حس���ن نصرالل���ه ف���ي خطابه 
قبل ساعات من ذلك. وقد انعكس ذلك 
ع���ودة جنبالطّية إلى الهدوء والتعّقل 
ف���ي نظ���ر »احل���زب«.  ف���ي تغريدات���ه 
لك���ن الس���ؤال ال���ذي يط���رح ه���و: هل 
مماث���ل  لبنان���ي  الت���زام  للس���عودّية 
اللت���زام إي���ران لبنانّي���ًا؟ وم���اذا يربح 
احلريري وماذا يخسر في حال اختار 
اململكة وسياس���تها املُواجه���ة إليران 
و«احل���زب« ف���ي لبن���ان أو ف���ي ح���ال 
اختار االس���تمرار في »التسوية« التي 
أجراه���ا م���ع »احل���زب« وع���ون؟ وهل 
ُيْقِدم على االختيار أو على املغامرة؟ 

من اخلطأ مقاربة التصعيد احلاصل 
ضد «حزب الله» م���ن الزاوية اللبنانية 
وف���ي مع���زل ع���ن الص���ورة اإلقليمي���ة، 
ومن اخلط���أ األكبر اعتب���ار ذلك مقدمة 
لتصعي���د عس���كري قري���ب، وأّن لبن���ان 
أصبح في مهّب الريح، وهو ما يحاول 

البعض الترويج له.
الصحيح أّن املنطقة، ولبنان س���احة 
من ساحاتها، دخلت في مرحلة ضغوط 
تصاعدية في إط���ار الترتيبات الدولية 
إلع���ادة تش���كيل خريطة جيوسياس���ية 
جدي���دة بعد إقف���ال الفص���ل األخير من 
ف���ي س���وريا، وه���ذا  الدائ���رة  احل���رب 
ال يعن���ي بالض���رورة أن يك���ون امل���دى 

الزمني لهذا الفصل قصيرًا.
فلقد اختار الرئيس االميركي دونالد 
ترامب إطالق مسار ضاغط على إيران 
و«ح���زب الله» متاش���يًا م���ع التطورات 

التي رَست خالل املرحلة املاضية.
وق���د يك���ون وج���د أّن التوقي���ت ب���ات 
مناسبًا، وهو الذي ال يزال يعاني أزمة 
كوري���ا الش���مالية م���ن دون إيج���اد حٍلّ 
له���ا، كما أّن مش���كالته الداخلية تتفاقم 
م���ع عج���زه ع���ن متري���ر قان���ون ل���ه في 
الكونغرس االميركي وسط متّرد بعض 
اجلمهوري���ني علي���ه. أض���ف ال���ى ذل���ك 
التدّني املس���تمر في شعبيته، فيما بدأ 
التحضير فعلي���ًا لالنتخابات النصفية 

التي ستجري بعد سنة.
كّل م���ا تقدم، يدفع ترامب الى انتهاج 
وق���وف  األه���ّم  ولك���ن  خ���ط هجوم���ي، 
الش���رق االوس���ط م���ا ب���ني مرحلت���ني، 
واحدة عس���كرية ُتشارف على االنتهاء، 
وأخ���رى سياس���ية يج���ري العم���ل على 

ترسيمها.
ومن غير املنطقي أن تعمد واش���نطن 
ال���ى التس���ليم بالنف���وذ االيران���ي ف���ي 
الع���راق، وإل���ى إقفال مل���ف احلرب في 
سوريا على قاعدة بقاء االسد وتكريس 
حضور نافذ لإليرانيني في سوريا بعد 
قطع شرايني الدعم للفصائل املعارضة، 
ف���ي زم���ن ترامب حتدي���دًا، فيم���ا تعلن 
اليوم ما يش���به احلرب على دور إيران 
ف���ي املنطقة. وهو ما يعن���ي أّن احلملة 
االميركية تأتي ف���ي إطار الضغوط في 
محاولة لتحدي���د األحجام قبل تكريس 
التش���كيلة اجلدي���دة خلريط���ة الش���رق 

االوسط.
خط���ة  يحم���ل  الضغ���ط  ه���ذا  ولك���ن 
تصاعدي���ة تتضمن في بعض جوانبها 
اس���تهدافات أمنية من خالل السيطرة 
طائ���رات  عب���ر  اجلوي���ة  االميركي���ة 
ف���ي  نّف���ذت مهم���ات  الت���ي  «الدرون���ز» 
س���وريا، والتي قد تنّف���ذ مهمات أخرى 
أعط���ت واش���نطن صالحي���ات  بعدم���ا 
أوس���ع للقادة العس���كريني في املنطقة، 
والت���ي م���ن غي���ر املس���تبعد ان تش���مل 

االجواء اللبنانية مستقباًل.
عل���ى  اي���ران  رّدت  املقاب���ل،  وف���ي 
املس���توى نفس���ه م���ن التح���ّدي، م���ّرة 
ألنها ملست مس���توى الضغط احلاصل 
واملس���ار التصاع���دي املتوق���ع، وم���رة 
أّن  م���ن  واثق���ة  تب���دو  ألنه���ا  أخ���رى 
الضغ���وط ش���يء واحلرب ش���يء آخر، 
ه���و  اله���دف  أّن  ت���درك  طه���ران  وألّن 
منعها م���ن «هض���م» املكاس���ب الكبيرة 
التي حّققتها، وبالتالي الس���عي إلعادة 

«دوزنة» حجمها.
دائ���رة  لتوس���يع  انطلق���ت  فه���ي 
حتالفاته���ا ومتتينه���ا مس���تفيدة م���ن 
فَع���دا التحال���ف  االخط���اء االميركي���ة، 
املتني الذي تقيمه مع روس���يا من خالل 
موس���كو،  مصاحله���ا مبصال���ح  رب���ط 
تقّدم���ت في اجتاه تركي���ا الغاضبة من 

الرعاية احلاصلة لالكراد.
وَع���دا أنه���ا بذل���ك تضم���ن تقاطع���ًا 
إقليمي���ًا قوي���ًا، فه���ي في الوقت نفس���ه 
تبع���د نفس���ها ق���در االم���كان ع���ن إثارة 
النزاع الس���ني - الش���يعي ك���ون تركيا 
بزعامة رجب طيب اردوغان باتت رمزًا 
س���نيًا كبي���رًا، وهو ما يس���مح لطهران 

ب�«هضم» مكاسبها بكلفة أقل.
ق���راءة  ميك���ن  الزاوي���ة  ه���ذه  وم���ن 
الكباش االميرك���ي - التركي احلاصل، 
ذل���ك اّن واش���نطن املتمّس���كة في نهاية 
حل���ف  داخ���ل  تركي���ا  ب���وزن  املط���اف 
ش���مال االطلسي، أرادت توجيه رسائل 
الغض���ب الى تقارب أنق���رة مع طهران، 
لك���ّن تركيا تض���ع في اول���ى اولوياتها 
الغطاء املمنوح لألكراد الذين يشكلون 
لواش���نطن حاجة قتالي���ة ال بديل منها 
حالي���ًا، فتالق���ت تركي���ا مع اي���ران على 

منع تفتيت املنطقة.
ال ب���ل اكثر، فإّن العمالقني االقليميني 

دوزنة األحجام !

جوني منير

ال أري���د التش���كيك في م���ا ذهب اليه 
رئي���س جلنة امل���ال واملوازن���ة النائب 
ابرهي���م كنعان لدى كالمه عن وفر في 
املوازنة يقرب م���ن ألف مليار ليرة أو 
يزيد قليال. لقد أعّد واللجنة مش���روعا 
بذل���ك، والوف���ر هن���ا يعن���ي اوال ع���دم 
انفاق ام���وال محجوزة في االحتياط، 
اعتم���ادات  ص���رف  ع���دم  وثاني���ا 
مخصص���ة لقطاعات معين���ة ميكن ان 
تك���ون ه���درا او ماال يص���رف في غير 
وجهته الصحيحة، وميكن االستغناء 

عنها. 
لكن هذا الوفر لن يتحقق أللف سبب 
وس���بب، وال يتحم���ل كنع���ان واعضاء 
جلنة املال اي مس���ؤولية في االمر، اذ 
انه���م ادوا واجبهم في اعداد دراس���ة 

الوفر في املوازنة أوهام
قيم���ة ال ميك���ن ان تتح���ول واقعا قبل  غسان حجار

التصدي���ق عليها ف���ي مجلس النواب. 
اذا الوف���ر ل���ن يتحقق، كم���ا قلنا اللف 
سبب، اولها ان االعتمادات احملجوزة 
والت���ي ل���م تص���رف بع���د، ه���ي أصال 
وف���ر، وحتجز لوقت احلاج���ة، وغالبا 
للكوارث والظروف الطارئة، وال ميكن 
احتس���ابها وفرا حقيقي���ا، امنا ميكن 
اعتبارها هدرًا اذا ما صرفت من دون 
خطة واضحة متاما كما يحصل وفق 

القاعدة االثني عشرية حاليا. 
الي���ه  يتطل���ع  ال���ذي  الوف���ر  بع���ض 
ه���و  واقعي���ة،  غي���ر  بجدي���ة  كنع���ان، 
مبل���غ 400 ملي���ار لي���رة تص���رف على 
اجلمعي���ات واملؤسس���ات االجتماعية 
اخلاص���ة والتي تعتاش على حس���اب 
الدولة. وهنا الطاّم���ة الكبرى. فاملبلغ 
ومؤسس���ات  جمعي���ات  عل���ى  ي���وزع 
خيري���ة واقعي���ة واخ���رى وهمي���ة، او 
بكثي���ر  تتج���اوز  دعايته���ا  ان  لنق���ل 

حج���م خدماته���ا الفعلي���ة، وتتقاضى 
عنه���ا ب���دالت تتج���اوز املعق���ول. هذا 
املبلغ ال ميكن الغ���اؤه كامال، او حتى 
بعضه، الن اجلمعيات تخص زوجات 
اكثره���ا  ومتل���ك  اواًل،  السياس���يني 
الطوائ���ف واملذاه���ب ثاني���ًا، وامل���س 
ومعق���د، وال ميك���ن  دقي���ق  بإحداه���ا 
االقت���راب منه على اب���واب انتخابات 
اذ غالب���ا م���ا تتضاع���ف خدم���ات تلك 
االس���تحقاق  ق���رب  م���ع  املؤسس���ات 

النيابي او البلدي. 
مجموع���ة  كنع���ان  ع���رض  وق���د 
اقتراح���ات كفيل���ة ب���أن حتق���ق وف���رًا 
لي���رة  ملي���ار   4870 بقيم���ة  إضافي���ًا 
لبنانّية، وذلك في حال االس���تغناء عن 
سياس���ة دعم الكهرب���اء ورفع التعرفة 
الكهربائّية )توفير 2100 مليار ليرة(، 
فض���اًل عن خف���ض كلفة خدم���ة الدين 
الع���ام، أي نس���بة الفوائ���د املُرتفع���ة 
الت���ي تنق���ل م���ن اخلزين���ة العاّمة إلى 

املصارف اخلاّصة، مبا يفوق املعّدالت 
 1000 )توفي���ر  للفائ���دة  العاملّي���ة 
ملي���ار ليرة(، وترش���يد إدارة حس���اب 
اخلزين���ة الذي ارتفع 5 أضعاف خالل 
الت���ي  األم���وال  نتيج���ة  س���نوات   10
اس���تدانها مصرف لبن���ان دون حاجة 
له���ا )توفير 830 مليار ليرة(، وخفض 
قيم���ة احتياط املوازن���ة التي تتخّطى 
النس���بة احمل���ّددة قانون���ًا وتنفق دون 
علم مجل���س النواب أو مراقبته )940 

مليار ليرة(. 
وه���ذه الس���لة ايضا تدخ���ل البحث 
ف���ي املنظور النها تش���كل مواجهة مع 
املص���ارف التي، م���ع الدول���ة، تدوران 
ف���ي حلق���ة مفرغة ال ميك���ن ايقافها او 
االس���تغناء عنه���ا النه���ا ته���دد املالية 
العام���ة. اض���ف ال���ى ذل���ك ان الدول���ة 
عاج���زة ع���ن تغيي���ر سياس���ة مصرف 
لبن���ان م���ا دام���ت منذ زمن ل���م تخطط 

ماليًا.

من العقوب���ات الى املقاالت تتصاعد 
احلمل���ة األميركي���ة على »ح���زب الله«، 
بعد مروحة العقوبات اجلديدة نشرت 
صحيفة »املوند« الفرنسية أمس مقااًل 
كتبه طوم بوس���يرت مس���اعد الرئيس 
الداخل���ي  األم���ن  لش���ؤون  األميرك���ي 
ومكافح���ة اإلرهاب، مؤك���دًا ان اإلدارة 
األميركية ستستمر في إجراءات عزل 

إيران و«حزب الله«. 
ال يحمل املقال أي ش���يء جديد، على 
رغم أنه يس���تعيد التاريخ من تشرين 
االول م���ن ع���ام 1997 عندم���ا وضعت 
أمي���ركا احل���زب على قائم���ة اإلرهاب، 
نس���ف  وعملي���ة  و1984   1983 ال���ى 
الس���فارة األميركي���ة في بي���روت، لكن 
الالفت فيه قول كاتبه إن واش���نطن ال 
تفّرق بني اجلناح العسكري واجلناح 

السياسي في احلزب! 
سياس���ة العقوب���ات والتضيي���ق لن 
تغّي���ر كثي���رًا ف���ي مس���ارات احل���زب، 
وسبق للسيد حسن نصرالله ان أعلن 
ذل���ك تك���رارًا، لك���ن ثم���ة مجموعة من 
العوامل الس���اخنة التي تتقاطع على 
املس���توى اإلقليمي، تسهم هذه األيام 

حسابات نتنياهو التفجيرية؟

 راجح اخلوري

ف���ي رفع منس���وب املخاط���ر احلقيقية 
ألن يندفع العدو االسرائيلي في حرب 
جدي���دة تس���تهدف احل���زب ولبن���ان، 
خصوص���ًا ان م���ا يجري عل���ى طرفي 
احلدود اللبنانية - اإلس���رائيلية بات 
أش���بة بأرض بركانية ميكن ان تنفجر 

في أي حلظة. 
ليس م���ن الض���روري هن���ا، التذكير 
ال باملناورات العس���كرية االس���رائيلية 
الت���ي  باإلس���تعدادات  وال  األخي���رة، 
يتخذه���ا احل���زب ف���ي اجلن���وب، وال 
بالتراشق بالتهديدات، نتنياهو يكرر 
تهديده الوقح بتدمير لبنان على رأس 

احلزب وإعادته الى العصر احلجري، 
ونصرالل���ه يه���دد بإش���عال اس���رائيل 
دميون���ا  ال���ى  وص���واًل  بالصواري���خ 
وخّزان���ات األموني���ا وم���ا ال���ى ذل���ك. 
لك���ن من الضروري الق���ول إن الوضع 
يقف على حافة بركان وإن أي ش���رارة 
س���تفجر احلرب. ويأخ���ذ هذا الوضع 
احلس���ابات  ظ���ل  ف���ي  أكث���ر  جديت���ه 
املفترضة عند نتنياهو حتديدًا وعلى 
خلفي���ة مروحة من األح���داث قد حتّتم 
علي���ه الهروب الى إفتع���ال حرب ضد 
احلزب ولبنان، تهربًا من استحقاقات 
داخلية خانق���ة، وفي موازاة تطورات 

اقليمي���ة تبدو مواتية. ف���ي مقدم هذا 
األردني���ة  املصري���ة  املس���اعي  تأت���ي 
الفلسطينية إلس���تئناف التسوية، ثم 
جتيء املصاحلة بني »فتح« و«حماس« 
عل���ى  أكث���ر  تف���رض جدي���ة  كمقدم���ة 
مساعي دونالد ترامب حيال التسوية 
املعّطلة بني الفلس���طينيني واسرائيل، 
ويأت���ي إعالن���ه تأجي���ل نقل الس���فارة 
األميركية الى القدس كمؤش���ر لرغبته 
ف���ي حتري���ك ه���ذه التس���وية التي من 
تك���رارًا،  نس���فها  نتنياه���و  مصلح���ة 
عبر إش���عال الوضع م���ع »حزب الله«، 
ومب���ا يخرج���ه م���ن أزم���ة االتهام���ات 
التي يواجهها في الداخل في مسائل 

الفساد. 
يب���دو  اإلقليم���ي  املس���توى  عل���ى 
التصعي���د املتواتر بني أميركا وإيران 
عام���اًل مس���اعدًا أو مالئم���ًا جلن���ون 
نتنياه���و، وخصوصًا في ظ���ل الربط 
احملكم الذي حترص واش���نطن عليه، 
بني احلزب ال���ذي تعتبره أداة لتنفيذ 
ف���ي  اإليراني���ة  والتدخ���الت  اخلط���ط 
اإلقلي���م. ولي���س خافي���ًا ان الص���راع 
اخلف���ي ب���ني موس���كو وطه���ران على 
أرجحية الكلمة في سوريا وخصوصًا 
عام���اًل  يش���كل  الفيديرالي���ة،  جله���ة 
اضافيًا يش���جع نتنياهو على احلرب 
م���ن زاوية احلياد الروس���ي املفترض 

حيال أي حرب في لبنان. 

احل���رب أوله���ا كالم، كم���ا قال ش���اعر 
عرب���ي ق���دمي. والوق���ت مبكر بالنس���بة 
ال���ى املراقب���ني وحتى الالعب���ني للجزم 
بأن ه���ذه القاعدة تنطب���ق أو ال تنطبق 
عل���ى حرب ال���كالم الدائرة ب���ني أميركا 
واس���رائيل م���ن جه���ة واي���ران ومعه���ا 

لبنان في قلب عاصفة تتجّمع
ح���زب الله م���ن جه���ة أخرى. فالش���ائع 
ه���و قراءت���ان ف���ي التهدي���دات العنيفة 
املتبادل���ة: واح���دة تضعه���ا ف���ي خان���ة 
احلج���ر  وتكبي���ر  النفس���ية،  احل���رب 
لالمتن���اع عن الض���رب به، واس���تخدام 
اخلوف املتبادل من الدمار في االبتعاد 
اخلاطئ���ة  واحلس���ابات  الته���ّور  م���ن 
وتكريس اس���تراتيجية الردع املتبادل. 
وأخ���رى ت���رى متغي���رات ضاغط���ة ف���ي 
ف���ي  الدائ���رة  اجليوسياس���ية  اللعب���ة 

سوريا والعراق واليمن، بحيث يصبح 
الدف���اع ع���ن الرب���ح لدى ط���رف ورفض 
اخلس���ارة لدى طرف آخر مس���ألة حياة 

أو موت. 
اج���راءات  هن���اك  ان  الواض���ح  لك���ن 
واملرئ���ي  التهدي���دات.  تراف���ق  عملي���ة 
بالع���ني املج���ردة ه���و عاصف���ة تتجم���ع 
تنتق���ل  أمي���ركا  املنطق���ة.  س���ماء  ف���ي 
م���ن ره���ان ادارة أوبام���ا عل���ى تفاه���م 
اقليم���ي مع ايران بع���د االتفاق النووي 

ال���ى خ���روج ادارة ترام���ب ضمني���ا من 
االتف���اق النووي ورس���م اس���تراتيجية 
جدي���دة لض���رب املش���روع االيراني في 
املنطق���ة والتهدي���د بتصني���ف احلرس 
الث���وري تنظيم���ا ارهابي���ا ال���ى جانب 
تش���ديد العقوب���ات على ح���زب الله بعد 
عش���رين س���نة م���ن تصنيف���ه ارهابي���ا. 
وأق���ل ما ت���رّد به طهران ه���و ان الوقت 
حان لتلقني أميركا دروس���ا جديدة وان 
األميركي���ني أصغر م���ن أن يتمكنوا من 

إحل���اق الضرر باحلرس الث���وري، وكل 
اخلي���ارات مفتوح���ة مب���ا فيه���ا ض���رب 
ف���ي  األميركي���ة  واملصال���ح  القواع���د 

املنطقة ومن بينها اسرائيل.
وكما في الطبيعة كذلك في السياسة: 
لبنان ف���ي قلب العاصفة. فكل منخفض 
ج���وي يأتي من اخلارج يؤثر في طقس 
لبن���ان. ونح���ن نترق���ب اآلن نوع���ا م���ن 
منخف���ض ج���وي اس���تراتيجي ش���ديد 
التأثير على لبنان. وفي احلالني ال دور 

للبن���ان إاّل ف���ي حتّم���ل التبع���ات. ال هو 
يس���تطيع بالطبع رّد املنخفض اجلوي. 
وال لبنان الرس���مي حاض���ر في األلعاب 
والق���رارات الت���ي تقود ال���ى املنخفض 
االس���تراتيجي، فاألم���ني الع���ام حل���زب 
الل���ه الس���يد حس���ن نصرالل���ه ي���رى ان 
احملور االيراني منتصر وهذا ما يزعج 
السعودية واس���رائيل، ويهّدد اسرائيل 
ب���رّد ال س���ابق ل���ه اذا حاول���ت االعتداء 
عل���ى لبنان. وح���زب الل���ه مرتبط طبعا 

ب���أي قرار ايران���ي في مواجه���ة أميركا 
واس���رائيل. ووزير الدفاع االس���رائيلي 
ليبرمان يهّدد بتدمير لبنان في أي حرب 
م���ع حزب الله ستش���مل س���وريا أيضا، 
ويدعي كذبا، ان اجليش اللبناني، صار 

جزءا من منظومة حزب الله. 
وال أح���د يع���رف كيف تتط���ور األمور. 
لكن الظاهر ان كال من أميركا واسرائيل 
وايران وحزب الل���ه يلعب دور اخلائف 

املخيف.

ذهب���ا أبعد من ذلك م���ع تعزيز التعامل 
االقتص���ادي بينهم���ا م���ن خ���الل تبادل 
العم���الت بينهم���ا عب���ر البن���ك املركزي 
لكّل دولة، للتحّرر من التبادل التجاري 

عبر العملة االميركية.
األق���وى  االميركي���ة  الضرب���ة  لك���ّن 
كان���ت م���ع «ترويض» حرك���ة «حماس»، 
ودفعه���ا الحقًا للمصاحلة مع الس���لطة 

الفلسطينية برعاية مصر.
وحتاول واشنطن من خالل مشروعها 
ه���ذا إغالق جبه���ة غزة نهائي���ًا، والتي 
تش���كل نقطة ضع���ف إلس���رائيل كونها 
جبهة داخل فلس���طني. ولكن حتى اآلن 
تب���دو «حم���اس» رافض���ة طلب تس���ليم 
س���الحها، لك���ّن الراعي املص���ري يعمل 
على حّل وسط يقوم على إيالء «احلرب 
ل�«الس���لطة»  مش���ترك  لق���رار  والس���لم» 
يعن���ي ضمن���ًا  م���ا  وه���و  و«حم���اس»، 
تعطي���ل أي قدرة ل�«حم���اس» لالنطالق 

في معارك وفق توقيتها اخلاص.
وذهبت واشنطن في اجتاه السودان 
ال���ذي ش���ّكل أحد املص���ادر االساس���ية 
إليصال السالح الى «حماس» في غزة. 
فأج���رت اخلرط���وم متوضع���ًا جدي���دًا 
أس���اس  عل���ى  سياس���يًا  واصطفاف���ًا 
م���ع  والتق���ارب  اي���ران  ع���ن  االبتع���اد 
الس���عودية مقابل قرار واش���نطن برفع 
العقوب���ات عن الس���ودان، مع االش���ارة 
ال���ى اّن رفع العقوبات بقي جزئيًا رمبا 
لضم���ان ثب���ات الس���ودان ف���ي موقع���ه 

اجلديد.
وال حاجة لالس���تنتاج بأن���ه في حال 
جناح واش���نطن في ترويض «حماس»، 
س���ندًا  سيخس���ر  الل���ه»  «ح���زب  ف���إّن 

عسكريًا.
وف���ق ه���ذه الص���ورة ميك���ن مقارب���ة 
املش���هد اللبناني، وعل���ى رغم االحتقان 
االعالمي والسياس���ي السائدين إاّل أّن 
ذلك لن يؤدي الى كشف لبنان أو إزاحة 
الغط���اء الدولي عن���ه، ما يعني اّن لهذه 

الضغوط سقفًا لن تتعّداه.
وأخي���رًا، زار قائ���د اجلي���ش العم���اد 
ج���وزف ع���ون األردن حي���ث اّطلع على 
أس���لحة س���يجري تس���ليمها للجي���ش 
الدع���م  برنام���ج  إط���ار  ف���ي  اللبنان���ي 
االميرك���ي، ذل���ك أّن القيادة العس���كرية 
االميركي���ة توّل���ت ش���راء ه���ذه املعدات 
حتديثه���ا  إع���ادة  عل���ى  وس���تعمل 

وتسليمها الى اجليش اللبناني.
العس���كرية  القي���ادة  ف���إّن  كذل���ك، 
االميركية التي أبدت إعجابها باملهنية 
الت���ي متّي���زت به���ا وح���دات اجلي���ش 
اللبناني وطريقة اس���تخدامها السالح 
االميرك���ي، ال ت���زال توّس���ع برنامجه���ا 
الس���الح  اللبنان���ي  اجلي���ش  بتزوي���د 
النوعي. وإذا كانت طائرات ال�«س���وبر 
توكانو» قد خضعت لقرار س���ابق، فإّن 
وص���ول صواريخ من نوع «تاو» املُعّدل 
وال���ذي يبل���غ م���داه اكب���ر من الس���ابق 
واألكث���ر دقة، فهو نابع م���ن قرار اتخذ 
بعد مع���ارك اجلرود، وهو قرار يخالف 
اللغ���ط ال���ذي س���اد الس���احة الداخلية 
اللبنانية بعد انتهاء املعارك يومها، ما 
يثب���ت خطأ القراءة السياس���ية لبعض 

األطراف اللبنانية.
ف���ي نهاية هذا الش���هر، ي���زور العماد 
ج���وزف ع���ون واش���نطن م���رة جديدة، 
االم���ن  لق���وى  الع���ام  املدي���ر  ويلي���ه 
الداخل���ي الل���واء عم���اد عثم���ان بدعوة 
م���ن املؤسس���ات االمني���ة والعس���كرية 
االميركي���ة، بع���د زي���ارة قام به���ا املدير 
عب���اس  الل���واء  الع���ام  لألم���ن  الع���ام 
ابراهي���م. واذا كانت زي���ارة االخير لها 
عالقة باألمن السياس���ي ب���كل تفّرعاته، 
ف���إّن زيارت���ي ع���ون وعثم���ان طابعهما 

عسكري وتقني.
وترّج���ح مص���ادر معني���ة ب���أن يرك���ز 
املس���ؤولون العس���كريون االميركي���ون 
على عالقة املؤسسات االمنية اللبنانية 
م���ع «ح���زب الل���ه» وملف���ات اخ���رى في 
االط���ار نفس���ه. لك���ّن ال���كالم الرس���مي 
الواقع���ي  واإلقتن���اع  ش���يء  املعل���ن 
الضمني ش���يء آخر. فواشنطن نفسها 
َنصحت اجلي���ش املصري بفتح قنوات 
التعاون مع عش���ائر سيناء التي تعمل 
خارج القانون وفي كل انواع التهريب، 
م���ن اج���ل ضمان احل���رب ض���د إرهاب 

«داعش».
غزوه���ا  اس���تبَقت  ايض���ًا  واش���نطن 
ألفغانس���تان ومن ثم للعراق بتفاهمات 
م���ع ايران لضمان جن���اح عمل قواتها، 
وحت���ى ف���ي افغانس���تان ف���إّن القي���ادة 
أخي���رًا  االميركي���ة فتح���ت  العس���كرية 
خطوط تواصل لها مع حركة «طالبان»، 
حت���ت عن���وان التميي���ز ب���ني اجلن���اح 

السياسي واجلناح العسكري.
واملقص���ود ب���كل ذل���ك أّن االميركي���ني 
الذي���ن اش���تهروا بالسياس���ة الواقعية 
يدرك���ون جي���دًا طريق���ة التعاط���ي م���ع 
فكي���ف  النتائ���ج.  لضم���ان  الوقائ���ع 
احلرّي بساحة مثل لبنان ومنطقة مثل 
الشرق االوس���ط، حيث تبارك واشنطن 
بصراح���ة تكريس انتص���ار محور على 

آخر، ولو انها تعلن عكس ذلك.
وهو ما يعني أّن الكالم املعلن ش���يء 
واإلقتناع الضمني ش���يء آخر مختلف 
كلي���ًا، وأّن الضغ���وط التي ستش���هدها 
س���احات الش���رق االوس���ط، وال س���يما 
منها الس���احة اللبنانية، لها أس���بابها 
وأهدافه���ا غير التي يتوّهمها البعض، 
ضغوط من أج���ل دوزنة األحجام ال من 

أجل قلب الوقائع.
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نيويورك - علي بردى 
نيويورك  في  ديبلوماسيون  كشف 
أن مللكللتللب املللبللعللوث اخلللللاص لللأمم 
املللتللحللدة اللللى اللليللمللن اسللمللاعلليللل ولللد 
الللشلليللخ أحللمللد فللتللح مللا سللمللاه »خللطللًا 
ثلللانللليلللًا« ملللع تللنللظلليللم »أنلللصلللار الللللله« 
التي  املسيرة«  »قللنللاة  عبر  للحوثيني 
لبيروت  اجلنوبية  الضاحية  من  تبث 

بدعم من »حزب الله«. 
اإلحاطة  مع  التسريب  هذا  وتزامن 
املوريتاني  الديبلوماسي  قدمها  التي 
وكللذلللك مللديللر الللعللمللللليللات للللدى مكتب 
اإلنسانية  للمعونة  الدولية  املنظمة 
األمن  مجلس  أعضاء  الى  غينغ  جون 
فلللي مللطلللللع األسللللبللللوع حللللول أحلللدث 
تللطللورات الللوضللع اإلنللسللانللي املللتللردي 
وجمود جهود الوساطة التي يقودها 

ولد الشيخ أحمد. 
نشر  عللدم  طلب  ديبلوماسي  وأفللاد 
اسمه ألن االتصاالت بني الطرفني غير 
معلنة، أن »عددًا من العاملني الدوليني 
بيروت  زار  اليمن  ملف  في  واخلبراء 
أكثر من مرة وعقد اجتماعات مع عدد 
في  للتشاور  املسؤولني احلوثيني  من 
أفللضللل الللسللبللل إلعللللادة اطلللاق عجلة 
التي  االنتقالية  السياسية  العملية 
أن  موضحًا  املتحدة«،  األمم  ترجوها 
أحمد  الشيخ  ولد  يتهمون  »احلوثيني 
عبد  الرئيس  فريق  الللى  منحاز  بأنه 
صراحة  وأعلنوا  هللادي  منصور  ربلله 
نزيه«.  كوسيط  به  ثقتهم  فقدوا  أنهم 
في  األملللر معتاد  »هلللذا  أن  واسللتللدرك 
الللوسللاطللات حلللل الللنللزاعللات«. غير أن 
»احلللوثلليللني يلللدركلللون متللامللًا أن هللذه 
هلللي الللوسللاطللة الللوحلليللدة املللتللوافللرة 
»هللذه  أن  الللى  أمللام اجلميع«. وأشلللار 
الللصلللللة مللع احلللوثلليللني تللبللقللي جهود 
الللوسللاطللة قللائللمللة فللضللًا عللن الللقللنللاة 
عمان  سلطنة  عبر  املفتوحة  األخللرى 
اخلاصة  اخلماسية  في  طللرف  كونها 
باليمن، والتي تضم أيضًا السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة وبريطانيا 

والواليات املتحدة. 
وسئل مسؤولون في األمم املتحدة 
اجلللاريللة مع  اإلتلللصلللاالت  عللن طبيعة 
اجلنوبية  الللضللاحلليللة  فللي  احلللوثلليللني 
مللن بللليلللروت، فللكللانللت هللنللاك إجللابللات 
تللراوحللت بللني نفي هللذه االتللصللاالت، 
عما  تفاصيل  »ال  بللأن  االكللتللفللاء  و/أو 
ولد  مكتب  الللى  اإلحللالللة  أو  يحصل« 
الشيخ أحمد في عمان. غير أن الناطق 
بإسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك 
ثانيًا  خللطللًا  بالفعل  »هللنللاك  بلللأن  أقلللر 
للتواصل بني مكتب املبعوث اخلاص 
لبنان«،  الله في  أتباع أنصار  وبعض 
موضحًا أن »هذه اللقاءات غير رسمية 
الوساطة  جهود  في  عللادة  وتستخدم 
املتنازعة«، ومشددًا على  بني اجلهات 
سّرية  أو  خلفية  قناة  ليست  »هذه  أن 
أو بديلة عن اإلجتماعات املباشرة بني 
الكبار  واملسؤولني  أحمد  الشيح  ولد 
عللن أطلللراف الللنللزاع«. وكللرر أيللضللًا أن 
اإلتصاالت الهاتفية حتصل باستمرار 
فريقه  وأعضاء  اخلللاص  املبعوث  بني 
اجلهة  مللن  احلوثيني  وبللني  جهة  مللن 

األخرى. 
يتوجه  أن  الديبلوماسي  وتللوقللع 
فللريللق ملللن مللكللتللب املللبللعللوث اخللللاص 

ال���ض���اح���ي���ة اجل���ن���وب���ي���ة م���رك���ز ت����واص����ل ب����ن األمم امل���ت���ح���دة واحل���وث���ي���ن!

»خللللال هلللذا األسلللبلللوع أو األسللبللوع 
امكان  حول  مشاورات  إلجللراء  املقبل 
العودة الى احملادثات في جنيف وثم 
الى  لفت  لكنه  الكويت«.  الى  اإلنتقال 
أن ولد الشيخ أحمد »يواجه صعوبات 
الللكللبللار  امللللسلللؤوللللني احلللوثلليللني  ألن 
في  مباشرة  معه  التعاون  يرفضون 
الوقت الراهن ويفضلون اخلط الثاني 
ألسباب  بيروت«  في ضاحية  املفتوح 

غير واضحة. 
وكان ولد الشيخ أحمد قدم احاطة 
ملجلس األمن حول الوضع في اليمن 
في ظل احباط متزايد من املسؤولني 
اللللدولللليلللني واللللديلللبلللللللوملللاسللليلللني فللي 
تقدم  أي  غياب  بسبب  األمللن  مجلس 
استمرار  مع  السياسية  العملية  في 
تللللردي األوضلللللاع اإلنللسللانلليللة. ولفت 
قناعة  وجللللود  اللللى  ديللبلللللومللاسلليللون 
مللتللزايللدة أنللله ال إمللكللان حلللصللول أي 
انللتللصللار عللسللكللري فللي احللللرب التي 

ترتفع تكاليفها على اجلميع. 
»ستعيش  اخلللاص:  املبعوث  وقللال 
اليمني  الشعب  مللن  وأجلليللال  أجلليللال 
تبعات هذا النزاع ? مبا في ذلك، الدمار 
الواسع وسوء التغذية وغياب التعليم 
والتدهور االقتصادي. وال ميكن إال ان 
تزداد الصورة سوادًا في غياب احلل 
الللسلليللاسللي«. وأضللللاف: »تللبللرز حاجة 
احلرب  إنهاء  على  االتفاق  الى  ة  ُمِلحَّ
حتى يتسنى حلكومة جديدة متوافق 
املجتمع  من  ومدعومة  مينيا،  عليها 
بناء  إعلللادة  عملية  تبدأ  أن  الللدولللي، 
وأكد  الللدولللة«.  ومؤسسات  االقتصاد 
أن علللللى األطللللراف أن تللقللرر االلللتللزام 
في  واملضي  العدائية  األعمال  بوقف 
شامل،  سللام  اتفاق  بشأن  مناقشات 
مشتركة  أرضلليللًة  جتللَد  أن  عليها  كما 
الللنللزاع واجلللوع  آثلللار  مللن  للتخفيف 
بينها.  فيما  الثقة  وزيلللادة  وامللللرض، 
اتفاق  إلللى  »التوّصل  إّن  أيضًا  وقللال 
لتيسير وصول املساعدات اإلنسانية 
والسلع التجارية الى احُلَديدة ومنها 
اللللى كللافللة املللنللاطللق اللليللمللنلليللة، وفتح 
الرواتب  دفللع  وضمان  صنعاء  مطار 
أساسية  خطوة  يشكل  ثابت،  بشكٍل 
اإلنساني  الوضع  تأزم  من  للتخفيف 
بديلة  تكون  لن  أن هذه اخلطوات  اال 
عن احلل الكامل والشامل الذي نريد 
اليه وهي ستكون جزءا من  التوصل 
خطة سام أكثر شمولية«. وكشف أنه 

شامل  مقترح  على  »العمل  صللدد  فللي 
يتضمن مبادرات انسانية العادة بناء 
األطراف  لعودة  خطوات  وكذلك  الثقة 
أنه  معلنًا  املللفللاوضللات«،  طللاولللة  الللى 
املقترح  هلللذا  تفاصيل  فللي  »سلليللدخللل 
ملللع احلللكللومللة اللليللمللنلليللة وكلللذللللك مع 
الشعبي  واملللؤمتللر  احلوثيني  حتالف 
العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث 
باحليثيات«، متمنيًا أن يقترن التعهد 
الللتللزامللهللمللا  يللضللاعللفللا  وأن  بللاألفللعللال 
الى حل  التوصل  بهدف  بالعمل معنا 

سياسي سلمي«. 
الصراع  إنه مع دخللول  وقللال غينغ 
املدنيني  على  األثللر  كان  الثالث،  عامه 
الللغللارات اجلوية  استمرت  إذ  مللدمللرًا، 
املناطق  في  البري  والقتال  والقصف 
احللللضلللريلللة، مملللا تللسللبللب فلللي وفلللاة 
احللليللويللة.  التحتية  البنية  وتللدملليللر 
شخص  مليون   15 حللوالللي  أن  وأكلللد 
يفتقرون الى املياه النظيفة والصرف 
اللللصلللحلللي واللللنلللظلللافلللة الللصللحلليللة أو 
اخلدمات الصحية الكافية، كما يواجه 
املجاعة.  خطر  شخص  مايني  سبعة 
تفشي  أكبر  أن  التقديرات  وأوضحت 
أكثر  سجل  واحللد  عللام  ملللدة  للكوليرا 
املللئللة من  فللي  فللي 90  أللللف  مللن 800 
مليونان  وهناك  احمللية.  املجتمعات 
من النازحني. وكرر أن »هذه االزمة ال 
تزال من صنع االنسان وتولد معاناة 
إن  وقلللال  اللليللمللنللي«.  للشعب  تللطللاق  ال 
لليمن  خللطللة االسللتللجللابللة اإلنللسللانلليللة 
مع  املائة،  في   55 بنسبة  مت متويلها 
مبلغ  مللن  دوالر  1،3مللللليللار  تخصيص 
املللطلللللوب  وهلللو  دوالر،  مللللليللاري   2،3
هذا  مليون شخص   12 الى  للوصول 

العام. 
اليمني  املللنللدوب  قللال  جهته،  ومللن 

الدائم لدى األمم املتحدة خالد اليماني 
إن احلرب ال ميكن أن تتوقف من طرف 
واحد ألن ذلك يتطلب موافقة »الطرف 
االنللقللابللي«للللللعللودة إللللى مللفللاوضللات 
ومرجعياته  بشروطه  والقبول  السام 
الشعب  ملعاناة  نهاية  لوضع  الثابتة 
التي  احلللقلليللقللة  أن  اللليللمللنللي.وأضللاف 
ال  أن احلللوثلليللني  هللي  تقبل اجللللدل  ال 
للتفاعل  السياسية  اإلرادة  ميتلكون 
في  الللسللام  استحقاقات  مللع  املباشر 
مرهونة  السياسية  فإرادتهم  اليمن، 
بلللاخللللارج الللللذي ال يللريللد لللللليللمللن وال 

للمنطقة األمن واالستقرار. 
عناصر للصحافة 

مجلس  رئيس  تللا  اجللسة،  وبعد 
األملللن املللنللدوب الللفللرنللسللي للللدى األمم 
امللللتلللحلللدة فلللرنلللسلللوا دوالتللللللر عللنللاصللر 
بالغ  عن  األعضاء  فيها  للصحافة،عبر 
العملية  في  تقدم  إحللراز  لعدم  أسفهم 
اإلنسانية.  احلالة  وتدهور  السياسية 
وأكللدوا من جديد ضرورة قيام جميع 
احللللوثللليلللني،  سلليللمللا  وال  األطلللللللللراف، 
املقترحات  مع  مفيد  بشكل  باالشتراك 
املبعوث اخلاص  التي قدمها  الشاملة 
لأمم املتحدة من أجل السام، وإحراز 
الصراع.  وحل  النار  وقف  نحو  تقدم 
الكامل  التنفيذ  إللللى  دعللوتللهللم  وكلللرر 
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، مبا 
فللي ذلللك الللقللرار 2216. وحللث أعضاء 
على  األطلللللراف  جميع  األملللن  مجلس 
القانون  مبوجب  بالتزاماتها  الللوفللاء 
اإلنلللسلللانلللي الللللدولللللي. ودعلللللا أعللضللاء 
مجلس األمن إلى دفع مرتبات القطاع 
العام بانتظام في جميع أنحاء البلد، 
مجاالت  في  احلرجة  بالقطاعات  بدءا 
الصحية  وامللللرافلللق  وامللليللاه  الللصللحللة 

وإدارة النفايات. 

رلى إبراهيم 
احلزبيون  املرشحون  ينتظر  فيما 
فللي امللللن الللشللمللالللي جلللاء مصيرهم 
والتحالفات  أحزابهم  تقرره  ما  وفق 
خط  على  هلللؤالء  ينشط  السياسية، 
حتظى  ال  التي  الناخبة  املجموعات 
تكون  عّلها  نيابي،  مبقعد  مذاهبها 
الللتللي يبحثون  رافللعللتللهللم واإلضلللافلللة 
عنها للتفّوق على رفاقهم وخصومهم 

في آن واحد
بدأت املاكينات االنتخابية التابعة 
ألحزاب التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية والكتائب والسوري القومي 
والنائب ميشال املر العمل على لوائح 
الللشللطللب والللكللتللل الللنللاخللبللة الللوازنللة 
كّل  الستقطابها،  الشمالي  املللن  فللي 
اللللى صللنللدوقلله. فللي دائللللرة ينحصر 
مللوارنللة،   4( نللواب  بثمانية  متثيلها 
2 أرثلللوذكلللس، 1 كللاثللوللليللك، 1 أرمللن 
على  املنافسة  حتتدم  األرثلللوذكلللس(، 
التي  املذهبية  التكتات  استقطاب 
ال حتلللظلللى مبلللرشلللح للللهلللا. أصلللللوات 
والسريان  والللدروز  والسّنة  الشيعة 
والاتني باتت طبقًا دسمًا للماكينات، 
القانون  وفق  قللادرة،  أنها  خصوصًا 
النسبي، على إحداث فرق في نتيجة 
أو  منافسه،  على  وتللعللوميلله  مللرشللح 
إضافة اسم مرشح إلى الئحة نتيجة 

»كسر احلاصل االنتخابي«.
في 2009 الذي جرت فيه االنتخابات 
األكللثللري، صللّوت 1018  النظام  وفللق 
آذار،   14 قلللوى  ملللصلللللحللة  سللريللانلليللًا 
احلر  الوطني  التيار  فريق  نال  فيما 
بالتحالف مع قوى 8 آذار 629 صوتًا. 
وتتوقع املاكينات اليوم، وفقًا للوائح 
الناخبني  عدد  يبلغ  أن   ،2017 شطب 
السريان 4786 يقترع منهم 50% على 
رحات  السياسيون  بدأ  لذلك  األقللل. 
في اجلديدة  هللؤالء  منازل  الى  احلج 
حمود،  وبللرج  السد  لللل  البوشرية  لللل 
ال مللن أجلللل ضللمللان صلللوت لللائللحللة، 
يسعفهم  تفضيلّي  صللوت  لتأمني  بل 
ملصادر  ووفقًا  املقبلة.  معركتهم  في 
مّطلعة، ال يصّوت السريان، تاريخيًا، 

دائرة املنت الشمالي: منافسة محتدمة حول »صوت الذين ال صوت لهم«!

الالتني يحّيرون السياسيني واملاكينات احلزبية، وكنيستهم حتّولت الى محّج للموارنة 
كل«بلوك« واحد، بل تنقسم أصواتهم 
الللرابللطللة  مللن متلللون عليهم  بللني  مللا 
ماكينتها  ستطلق  التي  السريانية 
قريبًا في أماكن وجود أبناء الطائفة، 
وبني رئيس حزب االحتاد السرياني 
إبللراهلليللم مللراد الللذي يجّير أصللوات 
فيما  اللبنانية،  للقوات  منه  املقّربني 
الكتائب  حلللزب  صغير  عللدد  يصّوت 
بواسطة العضو السابق في املجلس 
السياسي فدوى يعقوب، وجزء آخر 
تأمينه جورج سوالج، رئيس  يتولى 
»اجلمهورية« ملصلحة  حترير جريدة 

النائب ميشال املر.
تتقاسم األحزاب أصوات السريان، 
فلليللمللا يلللصلللّب اللللصلللوتلللان الللللللدرزي 

والشيعي ككتلتني متراصتني

يصّح  ال  السريان  على  يصّح  مللا 
بطبيعة احلال على الصوت الشيعي 
الللللذي بللللات يللشللكللل ثللقللًا جلللديلللًا في 
نسبة  زادت  إذ  املللن،  ساحل  بلللللدات 
عليه  كانت  عّما   %50 نحو  الناخبني 
نحو  مللن  الللعللدد  فارتفع   ،2009 عللام 
 .5000 يللقللارب  مللا  الللى  ناخب   2500
بني  »اجلللبللنللة«  لتقاسم  مللكللان  ال  هنا 
األصللوات  هللذه  تصّب  إذ  املرشحني، 
الذي  القرار  على  بناًء  واحللدة  ككتلة 

وفي  أمللل.  وحركة  الله  حللزب  يتخذه 
بلغت  املاضية،  النيابية  االنتخابات 
 ،%65 نحو  الشيعي  التصويت  نسبة 
لائحة  الساحقة  غالبيتهم  اقترعت 
اإلصاح والتغيير، في مقابل نحو 90 
للنائب  صوتًا  و25  للمر  فقط  صوتًا 
سامي اجلمّيل. وإذا ما اعتمدت نسبة 
االقتراع نفسها لعام 2009، يتوقع أن 
ينتخب 3370 شيعيًا في االنتخابات 
الساحقة  غالبيهم  ستصّب  املقبلة، 
لائحة العونية في صناديق االقتراع، 
فيما ليس واضحًا بعد كيف ستتوزع 

األصوات التفضيلية.
أمللا فللي مللا خللّص الللصللوت السّني 
بني  مناصفة  يللوزع سابقًا  كان  الللذي 
املطلعون  فيؤكد  آذار،  و14   8 قللوى 
أنلله غير تابع ألي  املللن  على أحللوال 
باستثناء  سلليللاسللي،  حلللزب  أو  جللهللة 
ونحو  لأحباش  صللوت  مئتي  نحو 
تخضع  فيما  للقوميني،  صوتًا   150
البقية التي تتوقع املاكينات أن تصل 
الى نحو ألفي صوت من أصل 3455 
ناخبًا، لعوامل اجتماعية واقتصادية 
وبالتالي  بالسياسة،  لها  عللاقللة  ال 
في  للمرشحني  األدسم  املادة  ستكون 

حماتهم االنتخابية.
األمر  كذلك  الله،  حللزب  لللدى  وكما 

بللالللنللسللبللة اللللى احلللللزب االشللتللراكللي 
الذين  ناخبيه  بأصوات  الللذي ميسك 
يللقللطللنللون بلللللدات بلليللت ملللري واملللتللني 
وزرعلللللون وقللعللقللور، ويلللقلللدر عللددهللم 
بللل2459 ناخبًا يتوقع أن يقترع نحو 
أن  الللى  املللصللادر  وتشير  منهم.   %50
ماكينة القوات بدأت العمل جديًا على 
ضمان صللّب هللذه األصللوات ملصلحة 
مع  سياسي  التللفللاق  وفللقللًا  مرشحها 
باالتفاق  شبيه  االشللتللراكللي،  احلللزب 
الشوف.  قضاء  فللي  يجمعهما  الللذي 
كذلك تضع القوات نصب أعينها نحو 
الهانشاك  حزبي  أصلللوات  مللن  ألفني 
مصادر  أن  إال  األرمنيني.  والرمغفار 
رهللن  األملللر  أن  اللللى  تشير  احلللزبللني 
مبآل األمور في دائرة بيروت األولى. 
مدير  مرشحهما،  القوات  تبّنت  فللإذا 
مكتب النائب ميشال فرعون، سيبوه 
)وهللو  فللرعللون  جانب  الللى  مخجيان، 
فستحصل  مخجيان(  اليه  يسعى  ما 
حللكللمللًا علللللى أصللواتللهللمللا فلللي املللن 
إلى  الكتائب  إذا ضّمه  أما  الشمالي، 
االرمنية  األصللوات  فستذهب  الئحته 
املتنية، غير »الطاشناقية«، الى الئحة 

النائب سامي اجلمّيل.
حلللتلللى الللللسللللاعللللة، يلللتلللركلللز عللمللل 
هذه  على  وماكيناتهم  السياسيني 
املجموعات رغم عدم القدرة، حتى في 
حال تلّقي وعود أكيدة من أي طرف، 
ملصلحتهم  االصلللوات  احتساب  على 
الافت  أن  إال  الللفللرز.  سللاعللة  عند  إال 
أحزابهم  وال  السياسيون  ال  أنه  هنا 
أصللوات  وجهة  حتديد  على  قلللادرون 
يقترع  ناخبًا  بللل2140  املقّدرة  الاتني 
منهم عادة 50%. واملاكينات احلزبية 
تفاصيل  أصغر  إجللمللااًل  ترصد  التي 
اللللنلللاخلللب، غلليللر قلللللادرة الللليلللوم )وللللم 
تستطع سابقًا أيضًا( االستقصاء عن 
اقتراعهم.  كيفية  وال  وجودهم  أماكن 
كنيستهم  أن  فهو  غللرابللة  األكللثللر  أمللا 
لها  علم  ال  الللديللب،  جللّل  فللي  نفسها، 
بهذه التفاصيل، في ما عدا أن مديرة 
اللللوقلللف املللعللّيللنللة هللنللاك ملللن املللذهللب 
املاروني، وقد حتولت الكنيسة فعليًا 

الى محّج للموارنة!

سلم سفير فرنسا برونو فوشيه بإسم الدولة الفرنسية وسام االستحقاق 
الوطني برتبة فارس إلى أنطوانيت شاهني مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة 
عقوبة اإلعدام في 10 تشرين األول، في حفل اقيم مساء امس االول في قصر 
الصنوبر حضره وزير اإلعام ملحم الرياشي، وزير الدولة لشؤون املرأة جان 
كيروز،  ايلي  والنواب:  ريتشارد،  اليزابيث  األميركية  السفيرة  اوغاسبيان، 
طوني ابو خاطر، جوزف معلوف، شانت جنجنيان، فادي كرم وغسان مخيبر، 
الوزراء السابقون: اليس شبطيني، زياد بارود، جو سركيس ومنى عفيش، 
مديرة »الوكالة الوطنية لإلعام« لور سليمان صعب، النائب البطريركي على 
بطرس خليل  املونسنيور  املطران غي جنيم،  روحانا،  بولس  املطران  صربا 
ممثا املطران منير خيرالله، رئيس بلدية جبيل زياد حواط، امينة عام »حزب 
القوات اللبنانية« شانتال سركيس، السيدة روز شويري، مدير املركز اللبناني 

حلقوق اإلنسان وديع األسمر وعدد من الشخصيات. 
الفرنسية »معا ضد عقوبة اإلعللدام« جوليا بوربون  وألقت ممثلة املنظمة 
فرننديز كلمة اعلنت فيها أن »املنظمة أسست حتالفا ضد عقوبة اإلعدام وهي 
تعمل على الغائها في كل دول العالم عبر دعم ومرافقة الفاعلني احملليني في 
عدد من الدول وعبر تعزيز شبكات نقابية وحقوقية وعبر حتفيز قادة الرأي 

واجلمهور ». 
وأضافت: »كلفني مدير املنظمة رافايل هازان ان انقل ألنطوانيت رسالة بأن 
شهادتها اما اجلماهيروامام العالم كله هو نضال لكل السجناء وهو قصة 
التزام أللغاء عقوبة اإلعدام والغاء التعذيب وهو التزام دون كلل او ملل منذ 

عشرين عاما«. 

السفير فوشيه 
الغاء  اجل  من  النضال  التزام شاهني  فرنسا  باسم  فوشيه  السفير  وحيا 
عقوبة اإلعدام والدفاع عن حقوق اإلنسان ، وحتدث عن قوة التسامح التي 

دفعت باملكرمة لإلستمرار وتكريس حياتها إلبطال هذه العقوبة. 
وقال: »لقد اعطتك وسيلة اعام لبنانية لقب سفيرة املظلومني، وان سيرتك 
جتعل منك سفيرة الكرامة اإلنسانية بكل ما للكلمة من معنى. وانا احيي عملك 
الدؤوب ومثابرتك وانه لشرف كبير لفرنسا ان تكرمك اليوم، ففرنسا جعلت 
من اولوياتها الغاء عقوبة اإلعدام والدفاع عن احلقوق األساسية وحق احلياة 
مهما كانت اجلرمية املرتكبة. فالعدالة حتمي احلقوق األساسية واحلق في 
احلياة هو اهم هذه القوانني ومهما كان نوع اجلرم املرتكب فعقوبة اإلعدام ال 
تتناسب مع العدالة. وباملقابل فإن االعدالة اإلنسانية عرضة للخطأ وميكن ان 
تستغل في غياب دولة القانون واملؤسسات، فعقوبة االعدام غير رادعة ولقتل 

ليس عقابا امنا هو انتقام«. 
واخيرا قلد السفير فوشيه شاهني الوسام وقال: »باسم رئيس اجلمهورية 

الفرنسية امنحك وسام اإلستحقتق الوطني برتبة فارس«. 

شاهني 
وردت شاهني بكلمة اعلنت فيها ان »نيلها هذا الوسام يخفزها في نضالها 

ضد عقوبة اإلعدام وضد الظلم والتعذيب الذي عانته«. 
بهذه  احتفل  وانا  اإلعللدام  عقوبة  إللغاء  العاملي  اليوم  هو  »اليوم  وقالت: 
املناسبة منذ 22 عاما، ومنذ خروجي من السجن عام 1998 وانا اعمل من اجل 

الغائها دفاعا عن حقوق اإلنسان«. 
أضافت: »نحن في القرن الواحد والعشرين فا يجب ان تطال هذه العقوبة 
الوحشية اي فرد على الكرة األرضية حتى ال يعرف اوالدي واوالد العالم كله 
وهذا  الفرنسية  اجلنسية  الفرنسية  اجلمهورية  منحتني  لقد  معاناة.  هكذا 
شرف كبير ليحملني مسؤولية وواجب كبير حتى اشهد بدون كلل للسام في 

العالم وللحرية واإلخوة واملساواة«. 
لشجاعتها  تستحقه  فهي  أمللي  الللى  الللوسللام  هللذا  اخلليللرا  »اقلللدم  وتابعت: 
ومساندتها وصلواتها ونضالها من اجل براءتي، فبفضل القيم التي لقنتني 
اياها متكنت من مقاومة الظلم الذي تعرضت له ورفض كل املساومات التي 
عرضت علي. واقدم شكري اخيرا الى فرنسا ملنحي هذا الوسام والى كل من 

ساندني وشجعني طيلة كل هذه السنوات«.

سفير فرنسا سلم أنطوانيت شاهن وسام 
االستحقاق برتبة فارس: 

شرف كبير لفرنسا ان تكرمك اليوم

ناتالي اقليموس
»ِولعانة«، كلمة تختصر األجواء التنافسية التي تعّم الطّاب في اجلامعات 
اللويزة  )AUB( وسّيدة  اخلاصة عمومًا وفي اجلامعة األميركية في بيروت 
اليوم  في  الطالبية،  االنتخابات  إلجللراء  تستعّدان  اللتني  حتديدًا،   )NDU(
نفسه، اليوم حزبّيون، علمانّيون، مستقّلون، منفردون... الكّل متحّمس خلوض 
املعركة بعدما افَتتحت »اللبنانية األميركية« موسَم االنتخابات بفوز حتالِف 
»القوات اللبنانية« وتيار »املستقبل«، على »8 آذار«، ما ُيضاعف حّدة املعركتني.
على وقِع إعان منظمة شباب التقدمي االنسحاب من االنتخابات الطالبية 
كافة، علمًا أّنها كانت قد شاركت في انتخابات »اللبنانية االميركية« اجلمعة 
نبيه بري ورئيس  النواب  الذي ضمَّ رئيس مجلس  العشاء  قبل  أي  املنصرم 
وليد  النائب  االشتراكي  التقدمي  احلللزب  ورئيس  احلريري  سعد  احلكومة 

جنباط، يتواصل هدير املعارك االنتخابية الطالبية.
وعن خلفيات االنسحاب يوضح األمني العام ملنظمة الشباب التقّدمي سام 
أّن  الواقع  في  لنا  تبنّي  فقد   ، قدمي حَسمناه  نقاش  »االنسحاب  الصمد:  عبد 

املعارك الطالبية تدور في اجلامعات بعيدًا من العناوين املطلبية الطالبية«.
مواجهة  عدم  في  ورغبِتهم  االشتراكيني  انسحاب  بني  البعض  ربللِط  وعن 
شباب »املستقبل«، على اعتبار ما قبل عشاء كليمنصو ليس كما بعده، يجيب 
رفيق  جامعة  في  حتى  انسحبنا  فقد  سياسية،  »هللذه حتليات  الصمد:  عبد 
التحالف  لذا املواجهة أو  احلريري حيث كّنا متحالفني مع تيار »املستقبل«، 

ليسا معيارًا«.

التحالفات في امليزان
حّتى اللحظة االخيرة كانت التحالفات في »االميركية«، »حزب الله« و«أمل« 
الوطني احلللر«  »املستقبل« و«الللتلليللار  فللي وجلله  »االشللتللراكللي« و«امللللللَردة«...  و 
قبل  احللفاء  لدى  التحليات  موجة  وعلت  االشتراكي  فانسحَب  و«الللقللوات«، 

األخصام، »أبدًا لم نكن في أجواء إمكانية انسحابهم«.
يتّم  أبعاد  ولنتائجها  خصوصيُتها  جامعة  فلكّل  اليوم،  املعركتان  تنطلق 
البناء عليها سنويًا. »اللويزة« عرين الشباب املسيحي غالبًا ما يتنافس فيها 
طوائف  جنسيات،  من  حَتويه  مبا  »االميركية«  فيما  و«القّوجتي«،  »العوني« 
ومذاهب، تأخذ ُبعدًا أكبر وأوسع، هي أقرب إلى لبنان »ع صغير« وتدور فيها 

املعركة على »تثبيت الوجود«.
في »االميركية« تختلف التحالفات عن الَسنة املاضية، إذ بّدَل »الوطني احلر« 
»املستقبل«  إلى  وانضّم  باالنتخابات،  فاَز  الذي  آذار«   8« حتالف  عن  مساَره 
و«القوات«، في وجه »حزب الله« و«أمل« و«املردة«، وحزب املشاريع و«القومي 
لوائح:   3 تتنافس  »اللللللويللزة«  وفللي  العلماني.  التيار  وجلله  وفللي  الللسللوري«، 
»األحللرار«،  معهم  احلر«  »الوطني  املاضية،  باالنتخابات  فازت  التي  »القوات« 

والكتائب.

»القوات«
مع اقتراب العّد العكسي للمعركة االنتخابية، تسترجع معظم االحزاب في 
الكواليس: »الِزم  الطالبية املاضية، مرّددًة في  »االميركية« نتيجة االنتخابات 
نعِمل أحسن«، على اعتبار »السنة املاضية لم يحصل أّي فريق على األغلبية 
مبفرده«، على حّد تعبير جان مارك عواد رئيس خلية القوات في »االميركية«.

ويوضح: »هذه الَسنة املعركة متقاربة وحظوظ الفوز مرتفعة لدينا، نخوض 
و«حللزب  »أمللل«  وجلله  في  احلللر«  و«الوطني  »املستقبل«  مع  متحالفني  املعركة 
مشاريعهم  إلى  بالنسبة  أّما  للمستقلني«.  والئحة  السوري«  و«القومي  الله« 
زيللادة  إيقاف  وأهّمها  خصوصيتها،  ّكّلية  لكل  »طبعًا  فيجيب:  االنتخابية، 
للدرس  املخّصصة  املساحة  زيللادة  رياضيًا،  املتفّوقني  الطّاب  دعم  االقساط، 

في اجلامعة«.
»كانها  معها  يتعاملون  ال  مهمة،  القّواتيني  في حسابات  »اللويزة«  معركة 
في  »الللقللوات«  خلّية  رئيس  كلليللروز  ستيفن  يقول  اإلطلللار  هللذا  فللي  باجليبة«. 
»اللويزة«: »نتنافس مع الكتائب و«الوطني احلر« املدعومة من »أمل« و«حزب 
الله«. أّما بالنسبة إلى آلية االقتراع، فيقول: »ستتّم وفق القانون النسبي مع 
االعتماد على الصوت التفضيلي وآلية اللOne man One vote في الكلّيات 

الصغيرة«.

»املستقبل«
حتت عنوان »Leaders of tomorrow« يخوض تيار »املستقبل« املعركة 
الله« و«أمل« معتمدًا على مامسته  »االميركية« في وجه »حزب  الطالبية في 
الحتياجات الطاب للفوز. في هذا السياق، يبدي منّسق عام قطاع الشباب في 
تيار »املستقبل« محمد سعد متّسكه بهذا االستحقاق العتباره »محطة أساسية 
االجتماعي،  الشبابي  العمل  ولتطوير  االحللزاب  داخللل  الشباب  فئة  لتمثيل 

باالضافة إلى خدمة الطالب أواًل«.
ويوضح: »نحن متحالفون مع »القوات« و«الوطني احلر«، معركُتنا على 19 
مقعدًا والتي تتكّون منها احلكومة الطالبية و81 مقعدًا ملجالس الكّليات، ندرك 
متامًا أّن لكّل كّلية خصوصيًة، لذا حاَولنا قدر املستطاع وضَع أوسِع برنامج 
إنتخابي ُنرّكز فيه على املنحى املادي، التربوي، الثقافي، اللوجستي لطّاب«.

»حزب الله«
ُيرّكز »حزب الله« جهوده على املعركة الطالبية في »االميركية«، فيما يغيب 
فرحات  محمد  يقول  اإلطللار  هللذا  في  »اللويزة«.  في  مباشرين  له  ممثلني  أّي 
مسؤول النادي الثقافي اجلنوبي: »االنتخابات الطالبية بالنسبة لنا تدور في 
ساحتني، االولى ساحة تناُفس للتصّدي للشؤون الطالبّية، واالنتخابات هنا 
تدور بني برامج ومشاريع انتخابّية قّلما تختلف في احلمات االنتخابّية، لكن 

االختاف َيبرز بعد االنتخابات أي من خال عمل الفائزين«.
ويتابع موضحًا: »أّما الساحة الثانية فهي ساحة سياسية يريد من خالها 
معّينة.  وفكرّية  وثقافّية  سياسّية  هوّية  عن  التعبيَر  الطالبي  اجلسم  أغلُب 
ونحن بطبيعة احلال نعمل على املستويني، ويهّمنا كناٍد تقدمُي منوذج الطالب 
اجلسم  ملصلحة  وعمًا  فعالّية  واألكثر  األصعدة،  كّل  على  املقاوم،  اجلامعي 

الطّابي أجمع«.
السنة  هذة  »التحالفات  فيجيب:  السنة،  هذه  الله«  »حللزب  عن حتالف  أّمللا 
غير مألوفة، فنحن متمّسكون باحلملة الطالبية students for change، الى 
 Lebanese mission club، lebanese heritage club civic welfareجانب
اآلخر،  التحالف  الى   freedom club انتقال  االسللاس هو  والفارق   ،league
األمر الذي مّر على مضٍض بسبب ما َيجمعنا كناٍد وإياهم من مشتركات عّدة«.

»الوطني احلر«
يخوض طّاب »التيار الوطني احلر« معركتهم في صّف واحد مع »املستقبل« 
و«القوات« في »االميركية«، إذ َيعتبر أندرو طرابلسي مسؤول ملف »األميركية« 
مساحة  هي  االنتخابات  »أّن  اجلامعة،  في  »التيار«  في  الشباب  قطاع  في 
وحاجاتهم«،  الطّاب  تخدم  مشاريع  بتطبيق  تسمح  الدميوقراطي  للتنافس 
موضحًا لل«اجلمهورية« »أّن املعركة في »االميركية« تدور حول انتخاب مجالس 
الكليات )SRC( والتي ستجري وفق القانون االكثري، وحول انتخاب احلكومة 

الطالبية )USFC( والتي ستجري وفق القانون النسبي«.
مسألِة  »ضللبللُط  طرابلسي:  يللقللول  االنللتللخللابللي،  برنامجهم  خللّص  مللا  وفللي 
على حتسني  لللذا سنعمل  كّلية خصوصية،  لكّل  أّن  إلللى  باإلضافة  األقللسللاط، 
املختبرات، جتديد  املثال حتديُث  على سبيل  »التعبانة«  اللوجستية  املسائل 
االستوديو، حتسني وتوسيع مسألة االستعانة باملكتبة لُتلّبي حاجات الطاب. 
الكّم الهائل  تسهيل عملية التسجيل، أحيانًا عدُد املواد يعجز عن استيعاب 

من الطّاب«.
لم ينسحب االصطفاف نفُسه في »اللويزة«، إذا يتواجه »الوطني احلر« مع 
»القوات«، في هذا السياق يؤّكد جاد غامن مندوب »التيار« في »اللويزة«، »أّن 

االنتخابات أكادميية في االساس، واالحزاب تدعم االندية االجتماعية«.

»أمل«
تولي »أمل« أهمية بالغة للمعركة في »االميركية«، فيقول الدكتور علي ياسني 
مفهوم  لتعزيز  فرصة  »االنتخابات  »أمللل«:  في  اخلاصة  اجلامعات  مسؤول 
ويضيف:  املستقبل«.  بناء  في  لبنان  أمل  اجلامعة،  طّاب  بني  الدميوقراطية 
نخوض  لذلك  الصحيح،  بالتمثيل  حّقه  فريق  كللّل  النسبي  القانون  »يعطي 
في  نهِجنا  وجنللاح  اجلامعة  في  قّوتنا  على  بناًء  سابقاتها  كما  االنتخابات 

استقطاب طّاب من مختلف التوّجهات«.

اعتراض طالبي على دويري في اجلامعة 
اليسوعية... من دون نقاش!

شهد اللقاء الذي دعت اليه ادارة اجلامعة اليسوعية )هوفان( مع املخرج 
الله« و«امللل« وشاركهم  اليها طاب »حزب  زياد دويللري، تظاهرة طالبية دعا 

فيها طاب »التيار الوطني احلر«، اعتراضًا على وجوده في اجلامعة. 
واظهرت صور مت تداولها عبر وسائل التواصل االجتماعي، مجموعة من 
اجلامعة  ادارة  وتطالب  اسرائيل  مع  التطبيع  ترفض  الفتات  حتمل  الطاب 
لوجه  فيها وجهًا  يظهر  فيديو  مقاطع  الى  اضافة  من حرمها،  دويللري  بطرد 
رفض مسؤولهم  فيما  »املوت إلسرائيل«،  يقول  وهو  املعترضني،  الطاب  مع 

احلديث معه. 
وهو  الله«،  »حللزب  في  اجلامعات  ان مسؤول  »النهار«  الطاب  احد  وأفللاد 
ليس طالبا في اجلامعة، حضر الى اليسوعية ودخل حرمها لتنظيم التظاهرة، 

ودخل مع مجموعة الى القاعة حيث كان دويري. 
من جهته، اكد دويري في اتصال لل«النهار« وقوع احلادثة، مشيرًا الى انه 
وسمع  محاضرة،  اللقاء  اجلامعة  ادارة  دعللوة  تلبيته  اثناء  بالتظاهرة  علم 

تهديدات بالضرب و »التكسير« اثناء وجوده في الداخل«. 
انهم  ااّل  القاعة،  الللى  املعترضني  ادخللال  االمللن  قللوى  من  »طلبت  واضلللاف: 
وغيرها،  والتطبيع  السرائيل  مناوئة  شعارات  اطلقوا  شخصًا   15 ادخلوا 
جدًا،  مهمة  كانت  التي  محاضرتي  اكملت  وانللا  وخرجوا،  النقاش  ورفضوا 

واصبحت خارج اجلامعة«. 
على  بكثافة  االقبال  عبر  احلمات  هللذه  على  رّدت  »الناس  ان  على  وشللدد 
أسابيع،  منذ  الصاالت  في  االول  املركز  يحتل  يللزال  ال  الللذي  الفليم  مشاهدة 

وياقي جناحًا منقطع النظير، خامتا: »فليستمروا بحماتهم كما يشاؤون«. 

معركة »وجود« في »األميركية«... 
وسباق على »العرين« في »اللويزة«

تلّقلللى وزيلللر بارز شلللكاوى من أداء 
بعلللض النافذين في الدولة فرّد عليهم 
قائًا: أنا لسلللُت شلللريكًا في الوصول 
احلاليلللة  السياسلللية  التركيبلللة  إللللى 
وعللللى أي حلللال »ملللني طّللللع احلملللار 

عاملَيدِنة ينزلو«.

جنوم الشاشات الى النيابة
االنتخابلللات  ان  متابعلللون  الحلللظ 
النيابيلللة هذه املرة ستشلللهد أكبر نسلللبة 
مشاركة من إعاميني سيعلنون ترشحهم 
صلللورة  تظهيلللر  بلللدء  ملللع  لانتخابلللات 
التحالفات، مع العلم أن بعضهم يتصّرف 
عللللى أسلللاس أن جنوميته على الشاشلللة 

تضاهي حيثية بعض السياسيني!

املشنوق: بعد بكير
وفلللق املعلوملللات، لم يبّللللغ رئيس احلكومة سلللعد احلريري وزيلللر الداخلية 
نهاد املشلللنوق بعد بنّيته ترشللليحه لانتخابات في دائرة بيروت الثانية، لكن 
املعطيلللات تفيد بأن هذا الترشللليح حتمي وتقتضيه ظلللروف املعركة، فيما يرّد 

وزير الداخلية على كل سائليه حول الترشيح بالقول »بعد بكير«.

بيانات
تبنّي أن بيانات تصدر عن بعض 
اإلجتماعات تّدعي مناقشلللة ملفات 
وطنيلللة فلللي حلللني إنهلللا مخّصصة 
لإلتفاق على تقاُسلللم احلصص في 

التعيينات.

تعليمات
أعطلللى أحلللد التيلللارات الفاعلة 
تعليملللات صارملللة اللللى كلللوادره 
بعلللدم التراخي فلللي أي إنتخابات 
نقابية أو طالبية باعتبارها تؤثر 
على صورته وشعبيته واخلسارة 
م للخصوم.  فيها تعطي فرصة تقدُّ

شكاوى

أعلنت املديرية العامة ألمن الدولة، أنها بعد تفاقم ظاهرة سرقة الدراجات 
الناريلللة فلللي بلدتي غزة واملرج البقاعيتني، متكنلللت بعد عملية رصد ومتابعة 
من توقيف شبكة تتألف من لبنانيني اثنني، وخمسة سوريني ميتهنون سرقة 

الدراجات النارية ويقومون بتغيير ألوانها قبل بيعها.
كملللا تبلللني من خلللال التحقيلللق معهلللم أن املوقوفلللني السلللوريني يتعاطون 
املخدرات، وقد دخلوا األراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. مت تسليم أفراد 

العصابة الى القضاء املختص بناء إلشارته. 

ميتهنون سرقة الدراجات ويغّيرون ألوانها قبل بيعها!



8EL-TELEgraph 8شؤون عراقية ودولية
حكومة كردستان 

جتبر النازحني 
املسيحيني على 

العودة

اكثر  إعادة  العراقية  أعلنت احلكومة 
في  الهول  مخيم  من  عراقي  ألف  من 
من  مسيحيون  ش��ك��ا  فيما  س��وري��ة، 
املوصل فروا الى اقليم كردستان من 
والكنيسة  اإلقليم  حكومة  م��ح��اوالت 
مناطقهم  إل��ى  العودة  على  إجبارهم 
في سهل نينوى قسرًا بسبب رفضهم 

االنفصال عن العراق.
وقال وكيل وزارة الهجرة واملهجرين 
في  ال���وزارة  »ف��رع  إن  العطية  جاسم 
محافظة نينوى اعاد 1250 نازحًا من 
مخيم الهول داخل اراضي اجلمهورية 
العربية السورية ومت نقلهم من املعبر 

احلدودي الى مخيمات في القيارة«.
احلسكة  غ��رب  »ال��ه��ول«  مخيم  ويقع 
ال��س��وري��ة، وي��ت��ك��ون م��ن 130 م��ن��زاًل، 
قدرته االستيعابية 200 عائلة، وأنشئ 
خ���ال اج��ت��ي��اح ال���ق���وات األم��ي��رك��ي��ة 
امل��ت��ح��دة،  األمم  ب���إش���راف  ال���ع���راق، 
والعراقيني  الفلسطينيني  الستقبال 
من  الهاربني  ثم  احل��رب،  من  الفارين 

»داعش«.
الوزارة  فريق  أن  الى  العطية  وأشار 
امليداني وزع عليهم مساعدات غذائية 
ال��ض��روري��ة خال  احل��اج��ات  وبعض 
مؤكدًا  املخيمات،  ال��ى  نقلهم  عملية 
االستمرار في العمل على نقل جميع 

العراقيني من سورية.
وشكا العائدون من األوضاع السيئة 
ال��ت��ي ك��ان��وا ي��ع��ان��ون��ه��ا ف��ي املخيم 
اخلدمات  في  الكبير  النقص  بسبب 

األساسية والضرورية.
في  عراقية  صحافية  تقارير  ونقلت 
بغداد عن نازحني مسيحيني في أربيل 
املضايقات  »ب��ع��ض  وج���ود  تأكيدهم 
وإغاق للمدارس في منطقة عني كاوة 
سوى  يبق  »لم  وأضافوا  املسيحية«، 
أن »اجلانب  مدرسة واح��دة«. وزادوا 
الكردي منزعج من عدم تصويت بعض 
فيما  االنفصال،  ملصلحة  املسيحيني 
تشدد الكنيسة على ضرورة اإلسراع 
ف���ي ع���ودت���ه���م ال����ى س��ه��ل ن��ي��ن��وى«. 
بالكامل  أحرقت  »بيوتنا  ان  وتابعوا 
ولم يتبق لنا شيء في السهل، فضًا 
عن اخل��وف من تكرار األح��داث التي 
أف��اد  دي��ال��ى،  ف��ي  بنزوحنا«.  تسّببت 
في  احمللية  اإلدارة  احلكومة  رئيس 
بأن  الزركوشي  احمد  السعدية  بلدة 
»اللجنة املعنية بالنازحني وافقت على 
عودة 450 اسرة الى منازلها في قرية 
احملافظة«،  شرقي  شمال  العساكرة، 
بعد  حصلت  »امل��واف��ق��ة  أن  وأوض���ح 
الى  مشيرًا  األمني«،  التدقيق  اجن��از 
حتديد  سيشهد  املقبل  »اإلس��ب��وع  أن 

موعد العودة«.
وت���ع���د ن��اح��ي��ة ال��س��ع��دي��ة م���ن أك��ث��ر 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ش��ه��دت م��وج��ة ن��زوح 
خال  عليها  »داع���ش«  سيطرة  اث��ن��اء 
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انتهاء العمليات 
العسكرية في 

احلويجة
أع���ل���ن اجل���ي���ش ال���ع���راق���ي ان��ت��ه��اء 
ال���ع���م���ل���ي���ات غ������رب ك�����رك�����وك، ب��ع��د 
حت��ري��ر ق��ض��اء احل��وي��ج��ة، وأك����د أن 
االستعدادات جارية لتطهير ما تبقى 
من جيوب »داع��ش« قرب احل��دود مع 
الفريق  العمليات  قائد  وقال  سورية. 
ال��رك��ن ع��ب��د األم��ي��ر رش��ي��د ي���ار الله 
الفرقة  »ق��ط��ع��ات  إن  أم���س  ب��ي��ان  ف��ي 
املدرعة التاسعة واأللوية 2 و11 و26 
الشعبي  احلشد  م��ن  و88  و56  و42 
اجلزء  ح��ررت  بعدما  مهامها،  تنهي 
اجل��ن��وب��ي م��ن م��رك��ز م���دن احلويجة 
وال��ري��اض إض��اف��ة ال��ى حت��ري��ر 161 
الفتحة  طريق  على  والسيطرة  قرية 
وسلسلة  كركوك  باجتاه  ال��ري��اض   -

جبال حمرين«.
وأفاد قائد الشرطة االحتادية الفريق 
رائ���د ج���ودت ب���أن ق��وات��ه »مب��س��اع��دة 
قرية  أم��ي��ر  قتلت  احل��وي��ج��ة  أه��ال��ي 
ش��م��ي��ط اإلره����اب����ي س���ام���ي رم��ض��ان 
خال  مساعديه،  من  واثنني  اجلاسم 

تطهير املنطقة من اخلايا النائمة«.
وأك����د ق��ائ��د ق����وات ال��ن��خ��ب��ة ال��ل��واء 
ال��رك��ن معن ال��س��ع��دي »ال��ق��ب��ض على 
ع���دد م��ن ع��ن��اص��ر داع���ش اإلره��اب��ي��ة 
في  املشتركة  و«القوات  احلويجة  في 
املراحل النهائية من عمليات التفتيش 
املختبئني«.  اإلرهابيني  عن  والبحث 
وأضاف أن »العمليات انتهت بنجاح 
مبساعدة  بسرعة  أه��داف��ه��ا  وحققت 

العائات«.
املشتركة  ال��ق��وات  كثفت  األن��ب��ار،  في 
الغربية  ال��ص��ح��راء  ف��ي  ان��ت��ش��اره��ا 
ق���رب احل����دود م��ع س��وري��ة ف��ي إط��ار 
القائم  مدينتي  لتحرير  التحضيرات 
ج��ي��وب  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا  آخ���ر  وراوه، 
»داع������ش« ف���ي ال����ع����راق، ب��ع��د ث��اث��ة 
مدينة  استعادة  على  تقريبًا  أسابيع 

عنة املجاورة.
اللواء  اجلزيرة«  عمليات  »قائد  وقال 
ال���رك���ن ق���اس���م احمل���م���دي إن ق���واِت���ه 
»س��ت��ن��ط��ل��ق م���ن م���ح���اور ع����دة ل��ط��رد 
تتاخم  التي  املناطق  من  اإلرهابيني 
احل�����دود م���ع س���وري���ة«، وق����در ع��دي��د 

عناصر التنظيم ب�«2000 إرهابي«.
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غزة: توافق على تشكيل 
جلان بشأن ملف املوظفني 
واملعابر وجلنة مشتركة 

برئاسة مصر 
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االس���تخبارات  مق���ر  ف���ي  تواصل���ت 
العام���ة املصري���ة ف���ي القاه���رة املباحثات 
واحل���وارات بني وفدين رفيعي املس���توى 
م���ن حركت���ي »فت���ح« و »حم���اس«، لوض���ع 
آلي���ات تنفي���ذ التف���اق القاه���رة املوقع في 

الرابع من أيار )مايو( 2011.
ف���ي  فلس���طني  مل���ف  مس���ؤولو  وعم���ل 
االس���تخبارات العام���ة املصري���ة، بعدم���ا 
افتت���ح رئيس اجله���از الوزير اللواء خالد 
ف���وزي جلس���ة احلوارات، س���اعات طويلة 
مع الوفدين جلس���ر الهوة بينهما وتقدمي 
اقتراح���ات عملي���ة ما س���اهم ف���ي حتقيق 

بعض التقدم.
وجت���ري احل���وارات في س���رية تامة خلف 
أبواب مغلق���ة بعيدًا من أعني الصحافيني 
ووس���ائل اإلع���ام، ف���ي وق���ت يتاب���ع في���ه 
الفلس���طينيون، خاصة في قطاع غزة، أي 
معلوم���ات، مهم���ا كانت ضئيل���ة، أمًا في 
أن ينج���ح الفصيان، هذه املرة، في إنهاء 
انقسام طال أكثر من عشر سنوات. ونفت 
مصادر فلسطينية مقربة من حوارات 
تناقله����ا  الت����ي  املعلوم����ات،  القاه����رة 
بع����ض وس����ائل اإلع����ام الفلس����طينية 
والعربي����ة، مفادها أنه مت التفاهم على 

معظم امللفات والقضايا العالقة.
وأش����ارت املص����ادر ل����� »احلي����اة« إل����ى 
أن����ه مت بحث ع����دد من القضاي����ا، فيما 
مت التركي����ز عل����ى ح����ل أزم����ة نحو 42 
ألف موظ����ف عّينتهم حرك����ة »حماس« 
عقب س����يطرتها الكاملة عل����ى القطاع 
وإدارت����ه منفردة منذ وقوع االنقس����ام 
في 14 حزيران )يونيو( 2007. ولفتت 
إلى أنه »مت تش����كيل جلنة مشتركة من 
ممثلني للحركت����ني، إلى جانب ممثلني 
ع����ن حكوم����ة التواف����ق الوطن����ي حل����ل 
أزم����ة املوظف����ني، وفقًا التف����اق القاهرة 

والورقة السويسرية للحل«.
وأك����دت املص����ادر أن حرك����ة »حم����اس« 
توجه����ت إل����ى القاه����رة »ولديه����ا قرار 
داخلي، ال رجعة عنه، بتسليم كل قطاع 
غزة للرئيس محمود عباس والس����لطة 
الفلسطينية، ومتكني حكومة التوافق 
الوطني برئاس����ة رام����ي احلمدالله من 
العم����ل مبنته����ى احلرية ف����ي القطاع، 
مب����ا فيه����ا املعابر واألم����ن والضرائب 

من دون أي تدخل من قبلها«.
كم����ا أك����دت أن »ل����دى احلرك����ة ق����رارًا 
ب����أن تبق����ى كتائ����ب القس����ام )ال����ذراع 
العسكرية للحركة( حتت األرض«، في 
إش����ارة إل����ى آالف األنف����اق التي بنتها 
خال الس����نوات العشر األخيرة، التي 
متثل قطاع غ����زة آخر حتت األرض، و 
»ع����دم الظه����ور فوقه����ا إطاق����ًا، إال في 
ح����ال وق����ع أي عدوان إس����رائيلي على 

القطاع«.
ووصفت املصادر أجواء احلوار بأنها 
»إيجابية وجدية«، وس����ادها »التفاؤل 
واألم����ل«، وج����رت ف����ي »ج����و أخ����وي«، 
باملس����ؤولية  حتلي����ا  »الطرف����ني  وأن 

والتفاؤل«.
»حماس«: األجواء إيجابية 

وق���ال املتحدث باس���م حركة »حماس« 
ف���وزي بره���وم ل���� »احلياة« ف���ي غزة، 
»تناول���ت  األول  الي���وم  جلس���تي  إن 
متعلق���ة  مهم���ة  وملف���ات  قضاي���ا 
وبأزم���ات  الفلس���طينية  باملصاحل���ة 
قط���اع غ���زة«. ووصف األج���واء بأنها 
»كان���ت إيجابي���ة، والكل عنده ش���عور 
باملس���ؤولية جت���اه ض���رورة ترتي���ب 
البي���ت الداخل���ي الفلس���طيني وإنهاء 

االنقسام«.
إل���ى  تدع���و  »األج���واء  أن  وأوض���ح 
التف���اؤل، والكل يدفع باجتاه التوافق 
عل���ى امللفات والقضاي���ا كافة املتعلقة 

باملصاحلة«.
وأض���اف برهوم أنه »باإلم���كان اليوم 
اجلول���ة  اس���تكمال  خ���ال  )أم���س( 
الثاني���ة، املراكمة على ما مت في اليوم 

األول«.
وأوض���ح أن م���ن ب���ني امللف���ات الت���ي 
واألم���ن  املوظف���ني  »مل���ف  نوقش���ت 
أن  مضيف���ًا  املعاب���ر«،  وموض���وع 
»النق���اش سُيس���تكمل الي���وم )أم���س( 
الوطني���ة،  الوح���دة  حكوم���ة  ح���ول 
وس���يتم اس���تكمال النق���اش في���ه م���ع 
الفصائل الفلس���طينية األخ���رى التي 
س���تدعوها مصر، ألن ه���ذا امللف يهم 

اجلميع أيضًا«.
وكان املس���ؤولون ف���ي االس���تخبارات 
الش���هر  جنح���وا  املصري���ة  العام���ة 
املاض���ي، في إقن���اع طرفي االنقس���ام 
بعق���د جول���ة جدي���دة م���ن احل���وارات 
في القاهرة، أثمرت األس���بوع املاضي 
زيارة رئيس احلكومة رامي احلمدالله 

والوزراء قطاع غزة.
وتس���لمت احلكومة، بحض���ور اللواء 
فوزي وطاقم رفيع من االس���تخبارات 
والهيئ���ات  ال���وزارات  املصري���ة، 
احلكومية في قط���اع غزة خال زيارة 

احلمدالله.
وف���ي أعقاب انتهاء ح���وارات الثلثاء، 
جلس���تان،  خاله���ا  عق���دت  الت���ي 
صباحية ومس���ائية، عّبر الوفدان عن 
ارتياحهم���ا لنتائ���ج الي���وم األول م���ن 

احلوارات.

طفل في خان يونس يساعد أهله في قطاف الزيتون
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بعد 18 عاماً.. 
ماجدة الرومي 

تعود إلى السينما 

على م����ا يب����دو ان تس����تعد الفنانة 
ماجدة الرومي للعودة الى السينما 
وذلك بعدما كش����ف برنامج »اي تي 
بالعربي« ان املاجدة ستغني شارة 
الفيل����م التاريخي »اغس����طينوس.. 

ابن دموعها«.
عرض����ه ضم����ن  ال����ذي مت  الفيل����م، 
مهرج����ان صفاق����ص وف����ي ال����دورة 
وه����ران،  مهرج����ان  م����ن  االخي����رة 
سيش����ارك في مهرجان االسكندرية 
بدورت����ه ال����� 33 والعرض س����يكون 
غ����دا الثالث����اء الس����اعة السادس����ة 
مس����اًء ف����ي دار اوبرا االس����كندرية 

مسرح سيد درويش.
واعلن مخرج الفيلم س����مير س����يف 
ان  الفائ����ت  ايل����ول   24 بتاري����خ 
العم����ل اعيد ادخاله ال����ى املونتاج 
للنظ����ر فيه من جدي����د والتأكد منه، 
اضافة ال����ى مفاجأة يتم التحضير 
لها وهي ان تغني الس����يدة ماجدة 
الرومي تت����ر الفيلم وذل����ك بعد 18 
عام����ًا عل����ى تقدميه����ا اغني����ة »آدم 
وحنان« في فيل����م »اآلخر« للمخرج 

الراحل يوسف شاهني.
الفيل����م مت انتاجه بش����كل مش����ترك 
م����ن  واجلزائ����ر  تون����س  ب����ني  م����ا 
بطولة التونس����ية عائشة بن احمد 
واجلزائ����ري احم����د امني بن س����عد 

وغيرهما.

شريهان تصدم 
املتابعني 

برشاقتها في 
الثانية واخلمسني

نش����رت الفنانة املصرية ش����ريهان، 
عبر حس����ابها عل����ى »إنس����تغرام«، 
ص����ورة لها ظه����رت فيه����ا بإطاللة 

لفتت أنظار املتابعني. 
فقد الحظ هؤالء رشاقتها الظاهرة، 
وب����دت وهي ترتدي س����روااًل ضيقًا 
وأثن����ى  قوامه����ا.  جم����ال  أظه����ر 
املتابع����ون عل����ى جماله����ا ال����ذي ال 
يتأثر، بحس����ب رأيهم، بالتقدم في 

السن. 
يش����ار إل����ى أن النجم����ة املصري����ة 
تس����تعد لتق����دمي مس����رحية للكاتب 
مدح����ت الع����دل، م����ن إنتاج ش����ركة 
»الع����دل غ����روب«، م����ا يش����كل عودة 
الفت����ة لها إلى الس����احة الفنية بعد 

غياب دام 23 عامًا. 
وقد انتشرت أخيرًا مجموعة صور 
ظه����رت فيه����ا وهي تخت����ار األزياء 

املناسبة ألعمالها املقبلة.

كارين رزق اهلل 
عرضت مسلسلها
 على يوسف اخلال 

لكنه رفض!

علم موقع الف���ن أن الكاتبة واملمثلة كارين 
رزق لله بدأت التحضيرات االولية لعملها 
املقبل لرمضان 2018 الذي س���تنافس فيه 
كم���ا حص���ل ف���ي االع���وام الس���ابقة والتي 

حققت فيها جناحا كبيرا. 
وعل���م أن كاري���ن ق���د عرض���ت عل���ى املمثل 
يوس���ف اخلال ب���أن يكون بطل مسلس���لها 
اجلدي���د إال أن���ه ل���م يوافق حت���ى اآلن على 

هذا العرض.
حالي���ا  يتاب���ع  اخل���ال  يوس���ف  أن  يذك���ر 
تصوي���ر مسلس���ل »هوا أصفر« وقد اش���ار 
ال���ى أن دوره ف���ي الفيل���م ه���و األخطر من 
حي���ث األدوار الت���ي لعبها خالل مس���يرته 
الفني���ة، مضيف���ا أن���ه األخطر م���ن جوانبه 
القاس���ية وهذا أحد األس���باب التي دفعته 

ألن يتجرأ ويلعب هذا الدور.

ريتا حايك حتتفل بعيد ميالدها.. 
خمنوا كم أصبح عمرها؟

إحتفلت املمثلة ريتا حايك بعيد ميالدها موّجهة رس����الة عبر حس����ابها اخلاص 
على »فايس����بوك« عّبرت فيها عن س����عادتها الكبيرة بكل ما مرت به خالل الس����نة 

الفائتة وصوال إلى زواجها األخير في قبرص. 
وكتبت حايك: »عامي ال�30 كان ممتازًا. اوال مع جناح العمل املسرحي »فينوس« 
ال����ذي قدمت����ه في بيروت وباريس، صّورت أول فيلم لي The Unsult مع مخرج 
أحبه كثيرا حيث كس����رنا األرقام القياس����ية في ش����باك التذاكر خالل األس����ابيع 

الثالثة املاضية. 
تعلم����ت التزل����ج، والع����زف أيضا، حتّدثت اإلس����بانية وقمت بخب����ز بعض الكعك 

الصحي. 

اضاف����ة ال����ى كل ش����يء تزوجت من ح����ب حياتي وكنت اش����بينة ش����قيقتي واألم 
الروحية لطفل ابن عمي. 

أستطيع أن أشعر بالنعيم، احلب، واحلرية! 
أنا ممتنة لعائلتي وأصدقائي وجميع الناس الذين عملت معهم.. كل ش����يء، كلٌّ 

بطريقته اخلاصة، جعلني املرأة التي انا عليها اليوم!«.

هند صبري وظافر العابدين... 
خطأ غير مقصود بعد تأهل مصر

انتق����د املمث����الن  هند_صب����ري و ظافر_العابدين من جانب اجلمهور التونس����ي 
بعدما اس����تخدما، عن طريق اخلطأ، العل����م التركي بداًل من علم بلدهما األم تونس. 
وفي التفاصيل أّن صبري والعابدين كما جميع الفنانني في العالم العربي، سارعا 
إلى تهنئة مصر في حسابهما على مواقع التواصل االجتماعي بعد تأهل املنتخب 

املصري إلى كأس العالم بعد فوزه على منتخب الكونغو. 
وكتب����ت صبري في حس����ابها عب����ر »فايس����بوك« قائلة: »مب����روك ملنتخ����ب الفراعنة، 
الرجال����ة الل����ي فرحوا مصر كلها بع����د طول انتظار، عقبال بل����دي احلبيب تونس«، 
وأرفقت تعليقها بصورتني األولى للعلم املصري والثانية للعلم التركي الذي كانت 

تقصد فيه العلم التونسي. 
األمر عينه حصل مع العابدين الذي كتب في حسابه عبر »فايسبوك«: »ألف مبروك 
ملص����ر ولإلخوة املصريني تأهلهم لكأس العالم وإن ش����اء الل����ه بلدي العزيز تونس 
قريبًا«، مرفقًا كلماته بصورتني للعلم املصري وأخرى للعلم التركي كان يقصد بها 

أيضًا العلم التونسي.
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حصيلة ضحايا 
االعصار ماريا في 
بورتوريكو ترتفع 

إلى 44 قتيال

االعصار  ارتفعت حصيلة ضحايا 
ماريا في بورتوريكو الى 44 قتيال 
اجتياح  على  اسابيع  ث��الث��ة  بعد 
االعصار املدمر اجلزيرة األميركية، 

كما أعلنت السلطات االربعاء.
وق����ال ح��اك��م اجل���زي���رة ري���ك���اردو 
احلصيلة  ان  ب��ي��ان  ف��ي  روسيللو 
وفاة شخص  بعد  قتيال   44 بلغت 
م���ت���أث���را ب���اص���اب���ت���ه ب���ك���س���ر ف��ي 
اجل��م��ج��م��ة م���ن ج����راء االع���ص���ار، 
ام��وال  ب��ص��رف  واش��ن��ط��ن  مطالبا 

اضافية لدعم عمليات االغاثة.
وأض����اف «مت اي��ض��ا ت��أك��ي��د وف��اة 
ارب���ع���ة م��ص��اب��ن ب����داء ال��ل��ول��ب��ي��ة 
بكتيري  م���رض  وه���و  ال��ن��ح��ي��ف��ة، 

يسببه بول بعض احليوانات.
اجتياح  على  اسابيع  ثالثة  وبعد 
الواقعة  اجل��زي��رة  ماريا  االع��ص��ار 
الكاريبي ال يزال 5700  البحر  في 
ش��خ��ص ي��ع��ي��ش��ون ف���ي وج���زي���رة 
اسبانية  مستعمرة  ب��ورت��وري��ك��و 
القرن  نهاية  في  أصبحت  سابقة 
التاسع عشر أرضا اميركية قبل أن 
متنح في خمسينات القرن املاضي 

وضع «الوالية احلرة الشريكة».

اخلطوط اجلوية 
القطرية تطلق حملة 

عاملية... »استمتع 
برفاهية لم يسبق 

لها مثيل«
القطرية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  أطلقت 
ح��م��ل��ة ع���امل���ي���ة ج����دي����دة ب��ع��ن��وان 
لها  ل��م يسبق  ب��رف��اه��ي��ة  »اس��ت��م��ت��ع 
مثيل«، تتيح خصومات بخاصة عند 
حجز تذكرتن على الدرجة األولى أو 
درج��ة رج��ال األعمال، ودع��ت جميع 

املسافرين إلى االستفادة منها.
ويتيح العرض اجلديد الفرصة أمام 
املسافرين بغرض السياحة أو العمل 
القادمة  لرحلتهم  املثالي  للتخطيط 
زمالء  أو  األص��دق��اء  أو  العائلة  مع 
العمل إلى العديد من الوجهات على 
للخطوط  املتنامية  الوجهات  شبكة 
القطرية، حيث سيحصلون  اجلوية 
على خصم يصل إلى 35% عند حجز 
إلى  أو خصم يصل  ت��ذك��رة واح���دة 
50% عند حجز تذكرتن للسفر على 
منت الدرجة األول��ى أو درج��ة رجال 

األعمال احلائزة على عدة جوائز. 
التجارية  العمليات  رئ��ي��س  وق���ال 
ف���ي اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ق��ط��ري��ة 
إي��ه��اب أم���ن: »ي��س��ّرن��ا إط���الق هذا 
العرض الرائع الذي يوفر ملسافرينا 
يقومون  عندما  خاصة  خصومات 
ه��ذا  وي��ت��ي��ح  م��ع��ًا.  مقعدين  بحجز 
املسافرين  أم���ام  ال��ف��رص��ة  ال��ع��رض 
القادمة  لرحلتهم  املثالي  للتخطيط 
زمالء  أو  األص��دق��اء  أو  العائلة  مع 
ال��ع��م��ل، واالس��ت��م��ت��اع ب��خ��دم��ات��ن��ا 
احلائزة على تصنيف خمس جنوم 
الرائعة،  الوجهات  من  العديد  إل��ى 
مبا في ذلك الوجهات اجلديدة مثل 

نيس وبراغ ودبلن«. 

وس�����وف ي��ح��ظ��ى رك�����اب اخل��ط��وط 
الدرجة  منت  على  القطرية  اجلوية 
األول�����ى أو درج����ة رج����ال األع��م��ال 
ب��ال��ف��رص��ة ل��الس��ت��م��ت��اع ب��خ��دم��ات 
جنوم  خمس  تصنيف  على  حائزة 
إلى  يصل  خصم  على  واحل��ص��ول 
35% ع��ن��د ح��ج��ز ت��ذك��رة واح����دة أو 
إل���ى 50% ع��ن��د حجز  خ��ص��م ي��ص��ل 
ال��درج��ة  م��نت  على  للسفر  ت��ذك��رت��ن 
األولى أو درجة رجال األعمال، وذلك 
إل��ى 16 تشرين  الفترة من 9  خ��الل 

االول للسفر حتى 31 ايار 2018. 
القطرية  اجلوية  اخلطوط  وأطلقت 
ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن ال��ع��ام احلالي 
على  للمسافرين  كيو سويت  مقاعد 
م��نت درج���ة رج���ال األع��م��ال. وت��ق��ّدم 
م��ق��اع��د ك��ي��و س��وي��ت ل��ل��م��رة االول���ى 
درجة  مقصورة  في  مزدوجة  أس��ّرة 
رج�����ال األع����م����ال، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
ف��واص��ل اخل��ص��وص��ي��ة ال��ت��ي ميكن 
حت��ري��ك��ه��ا ل��ت��م��ّك��ن امل��س��اف��ري��ن في 
املقاعد املتجاورة من تكوين غرفتهم 
ذل��ك، تعطي  اخلاصة. وع��الوة على 
لزمالء  الفرصة  املتحركة  الشاشات 
الذين  والعائالت  واألصدقاء  العمل 
ي��ق��وم��ون ب��ح��ج��ز امل��ق��اع��د األرب��ع��ة 
ف���ي امل��ن��ت��ص��ف ل��ت��ح��وي��ل امل��س��اح��ة 
درجة  مقصورة  في  لهم  املخصصة 
رج����ال األع���م���ال إل���ى ج��ن��اح خ��اص 
مي��ّك��ن��ه��م م���ن ال��ع��م��ل وال���ت���واص���ل 
وت��ن��اول ال��ط��ع��ام م��ع��ًا. وت��ق��ّدم هذه 
اخل��ص��ائ��ص اجل���دي���دة وامل��ب��ت��ك��رة 
سفر  أفضل جتربة  كيو سويت  في 
رغ��ب��ات  ح��س��ب  تخصيصها  مي��ك��ن 
امل��س��اف��ري��ن ع��ل��ى م��نت درج���ة رج��ال 

األعمال. 
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أوضح���ت املندوبي���ة الس���امية للتخطي���ط، في مذك���رة إخباري���ة  أنه من 
ب���ن نح���و 7 مالي���ن و314 ألف أس���رة محص���اة، خالل اإلحص���اء العام 
للس���كان والس���كنى لس���نة 2014، جن���د نح���و مليونا و187 ألف أس���رة 
ترأسها نساء، أي ما يناهز أسرة من كل ست أسر، بنسبة 16.2 باملائة، 
ا، بحيث لم تبتعد هذه النسبة عن تلك املسجلة خالل  مس���جلة اس���تقراًرً
إحصاء سنة 2004 )16.33 باملائة(. فيما تبقى هذه النسبة في الوسط 
احلض���ري )18.6 باملائة أو نحو 896 ألف أس���رة( أعلى منها بالوس���ط 

القروي )11.6 باملائة أو 291 ألف أسرة(.

وذك���رت املذك���رة اإلخبارية أن »واحدة من كل خمس نس���اء ربات األس���ر 
تعيش وحدها«. أما حجم األس���ر التي ترأس���ها إناث فهو في املتوس���ط 
أصغر مقارنة مع حجم األس���ر التي يرأس���ها ذكور، ويبلغ 3.4 أشخاص 

مقابل 4.8 باملائة. 
وتش���كل النس���اء اللواتي يعشن مبفردهن نس���بة 20.9 باملائة من ربات 
األس���ر، أي بنس���بة واحدة من كل خمس، مقابل 4.6 باملائة من نظرائهن 
من الذكور. في وقت يتجاوز فيه س���ن نصف ربات األس���ر 54 س���نة )51 

باملائة( مقابل الثلث )34 باملائة( بالنسبة إلى نظرائهن من الرجال.
وزادت املذك���رة اإلخباري���ة أن »اثنت���ن م���ن كل ثالث نس���اء ربات األس���ر 
مطلقات أو أرامل«، مش���يرة إلى أن »غالبية ربات األس���ر ال تعرف القراءة 
والكتابة مع اندماج ضعيف في س���وق الش���غل«، وذلك بنسبة »تضاعف 

تقريًبا نظيرتها اخلاصة بالرجال«.

وأب���رزت املذك���رة اإلخباري���ة أن ولوج ربات األس���ر س���وق العم���ل يبقى 
ضعيًفا، حيث يبلغ معدل النشاط لديهن 30 باملائة مقابل 81 باملائة بن 
الرجال أرباب األس���ر. بينما »تعيش األس���ر التي ترأسها النساء مساكن 
أقل ازدحاًما، لكن أقل جتهيًزا من مساكن األسر التي يرأسها الرجال«.

أخي���ًرا، أظه���رت املذك���رة اإلخباري���ة أن نح���و 90 باملائة من األس���ر التي 
ترأسها نساء متلك هاتًفا متنقاًل، وتستخدم 22 باملائة منها احلاسوب، 
مقابل نحو 96 باملائة و26 باملائة، على التوالي، من األسر التي يرأسها 

رجال.
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  )مس���ابقة ملك���ة جم���ال العنق���اء 
الدولي���ة( تختل���ف ع���ن س���ابقاتها 
مت  اللوات���ي  املرش���حات  ك���ون 

مشاركتهن في املسابقة 
         م���ن الطبق���ة املثقف���ة منه���ن 
)دكتورة جامعية في كلية الصيدلة 
و طبيبة اسنان ومهندسة ومدرسة 

لغة انكليزي و
        مدي���رة مهرج���ان س���ينمائي 
دولي وبكلوريوس اعالم و دكتورة 
في االدارة والتس���ويق و عارضات 

ازياء( 
        وغيره���ا وم���ن دول مختلف���ة  
 / املغ���رب   / / هولن���دا  املاني���ا   (
الس���عودية / الكويت / اجلزائر /

العراق/السودان( 
         االم���ر ج���اء رد فع���ل ايجابي 
لش���روط املس���ابقة  الت���ي اطلقه���ا 
االديب محمد رشيد مؤخرا والتي 

حذف مصطلح 
       )وصيف���ة( وابدل���ه ب�� )اميرة( 

وفسح املجال للمنفصالت
واملتزوج���ات  واالرام���ل         
بع���ض  ف���ي  ان  كم���ا  للمش���اركة 
االختبارات ستكون جلنة التحكيم 

من نساء فقط هذا املوضوع
      غير في خارطة مسابقة ملكات 
اجلمه���ور  اعت���اد  الت���ي  اجلم���ال 
مش���اهدتها . هذا ويذكر ان اللجنة 

العليا  للمسابقة اعدت
      امتيازات لهذه اجلائزة هي :-
ت���اج  العنق���اء(  )ملك���ة  متن���ح   -1
العنق���اء الذهبية ومكاف���أة قيمتها 

)5( مليون دينار عراقي ولقب
)سفيرة التسامح والالعنف(  لعام 
2018 . 2-  متن���ح )أمي���رة العنقاء 
األول���ى( ق���الدة العنق���اء الذهبي���ة 

ومكافأة
)3( ملي���ون دينار عراق���ي  ولقب ) 
سفيرة اتفاقية حقوق الطفل( لعام 
2018. 3-  متن���ح )أمي���رة العنقاء 

الثانية(
ميدالية العنق���اء الذهبية ومكافأة 
)2( ملي���ون دين���ار عراق���ي ولق���ب 
) س���فيرة مرض���ى التوح���د ( لعام 

2018. 4-  متنح

دكتورة صيدالنية وطبيبة اسنان ومهندسة 
  يرشحن لـ )ملكة جمال العنقاء(

)أمي���رة العنق���اء الثالث���ة( ميدالية 
 )2( ومكاف���أة  الذهبي���ة  العنق���اء  
مليون دينار عراقي ولقب )سفيرة 

مكافحة املخدرات(
تتك���ون جلن���ة    -5  .2018 لع���ام 
التحكي���م من جنوم الش���خصيات 
والفني���ة  الثقافي���ة  العربي���ة 

واإلعالمية واملجتمع املدني
وحقوق اإلنس���ان . كما ان اللجنة 

وضعت شروط وهي :-
 1- عم���ر املش���اركة يكون بن )18  
35 ( سنة . 2- جتيد أكثر من لغة 

.
3- تك���ون عل���ى ق���در م���ن الثقاف���ة 
املتنوعة و تفه���م في حقوق املرأة 
واتفاقي���ة حق���وق الطف���ل ومبادئ 

التسامح والالعنف
والتنمية البش���رية . 4- بعد الفوز 
تعم���ل امللكة أو األميرة ملدة س���نة 
كل ف���ي تخصصه���ا لنش���ر مبادئ 

وقيم)التسامح والالعنف(
ورعاية مرض���ى )التوحد( والعمل 
اتفاقي���ة حق���وق   ( تطبي���ق  عل���ى 
و)مكافح���ة   ) الدولي���ة  الطف���ل 

املخدرات( .
5- يراعى املعيار الدولي بالنسبة 
للط���ول والوزن . 6- دفع اش���تراك 
مناس���ب لقاء م���ا يت���م إنفاقه على 

املشاركة لبعض الفعاليات .
7- آخ���ر موعد للترش���يح يوم 15 
/2017/10   . ترس���ل االس���تمارة 
@daralqussa62( االميي���ل  على 

) gmail.com
و الواتس ) 009647801129727 
( ه���ذا وم���ن املؤم���ل تك���ون بعض 
الفعالي���ات ف���ي )بي���روت و دب���ي 

وسليمانية وصاللة(
ك���ون املس���ابقة دولي���ة تنتمي الى 

مهرجان دولي متجول . 

صور زفاف أسطوري: أمير 
أملاني يتزوّج فنانة في بافاريا.. 

والفستان لبناني! 

غالبيتهن ال يعرفن القراءة والكتابة.. 
مع اندماج ضعيف في سوق الشغل 
محمد رشيداملغرب: واحدة من بني كل 6 أسر ترأسها امرأة

ال ش���ك أن احل���ب ال يعت���رف بالطبق���ات وال ينظر للف���وارق االجتماعية، 
وإمن���ا هو لغة املش���اعر الت���ي حترك اجلبال وتنه���ار معها كل احلواجز 
والقي���ود، وهذا بالضبط مع حدث مع األمي���ر فرديناديز البرخت حينما 

وقع في حب الفاتنة الفنانة كليو فون.
 

ورص���دت مجلة »فوغ« حفل الزفاف األس���طوري ألمي���ر أملانيا »فريناديز 
البرخ���ت«، وهو االب���ن الوحيد وأكبر أبناء امللك »البرخ���ت«، من الفنانة 
األملاني���ة »كلي���و فون الدش���يم« والذي أقيم ف���ي »بافاري���ا« بأملانيا، فيما 
كان���ت وصيفات العروس هم���ا األميرة إيزابيال غايتاني، والكونتيس���ة 

بياتريس بوروميو كاسيراغي.
 

وس���لطت األض���واء عل���ى فس���تان العروس، ال���ذي كان غاية ف���ي الروعة 
بتصمي���م رقيق من توقيع املصممة االيطالية »لويزا بيكاريا« من قماش 
األورغان���زا املطرز بالزهور باللونن الوردي والبيج والذي زود بطرحة 

طولها سبعة أمتار.
 

وبالنس���بة لتاج العروس، فكان مرصعا بالكامل باألملاس، فيما أش���رف 
عل���ى مكياج وتصفيف ش���عر الع���روس خبير التجميل األملاني الش���هير 

»شان راهيمخان«.
 

وأقيمت مراسم الزفاف في كنيسة »سانت جاكوب« في أوتينغن بحضور 
800 ضيف، ثم انتقل املعازمي إلى احلفل النهاري ومأدبة الغذاء في جو 

احتفالي ميأله املرح والسعادة.
 

ول���م يقتصر االحتفال على احلفل النه���اري، حيث انتقل املعازمي للحفل 
الليل���ي ال���ذي أقيم ف���ي قلعة أوتينغ���ن، وبلغ طول كعك���ة الزفاف مترين 

وكانت مزينة بصورة للعروسن.
 

كم���ا س���لطت األض���واء على فس���تان الس���هرة لألميرة اجلدي���دة »كليو«، 
وال���ذي كان م���ن تصمي���م صديقتها املصمم���ة السويس���رية - اللبنانية 
»ساندرا منصور«، والتي صممت الفستان من الدانتيل وقامت بتطريزه 

بزهور األورغانزا وبخيوط من املاس واللؤلؤ.
 

يذكر أن والد العروس الفنان »لويس فون أدلشيم« تولى تنظيم احلفل، 
حيث أعد مفاجأة للمدعوين متثلت في نقلهم ملكان سري في قلعة تشبه 
الغابة املس���حورة، واختتم احلفل باملوس���يقى اإليطالية الشهيرة ملاتيو 

سيكاريني.

واحدة من كل 6 أسر مغربية تـرأسها امرأة

ع���ادًة م���ا ميّر اإلنس���ان بظروف ُتس���هم 
ف���ي ظه���وره وش���هرته، بعضه���ا يأت���ي 
بعمل جاّد نحو ذلك، واآلخر ُتس���هم فيه 

الصدفة.
الالجئة الس���ورية روان محمود عومير 
)21 عام���ًا(، عاش���ت ردح���ا م���ن عمره���ا 
في بالده���ا النازفة بالدم���اء، تنتظر من 
يلتف���ت ملوهبته���ا ف���ي الرس���م بطريق���ة 
احترافية، إذ ت���كاد بلوحاتها املتقنة أن 
توح���ي لناظريه���ا بأنها أصل وليس���ت 

صورة.
يقولون إن الفن ميس���ح عن الروح غبار 
احلياة اليومي���ة، فاآلالم والويالت التي 
مت���ّر به���ا س���وريا، وعي���ش روان بعيدة 
ع���ن ديارها التي ولدت فيها، لم مينعها 
م���ن ممارس���ة إب���داع وف���ن قّلم���ا يتقن���ه 

الكثيرون.

بإمكان���ات محدودة ال تعدو قلم رصاص 
وألوان���ا خش���بية، جت���د روان متعته���ا 
برس���م صور للطبيع���ة اجلميلة التي لم 
تعد تش���اهدها، وتذّكرها بروعة املناظر 
اخلالبة في بلدها اجلريح سوريا، التي 

طمست احلرب معاملها.
رئيس���يان  عنوان���ان  واإلرادة  التح���دي 
يجعالنك تصمم على ما تريد؛ فضاًل عن 
الصبر في مواجهة العقبات في س���بيل 

الوصول إلى هدفك.
هذا حال روان، فشغفها بتحويل حلمها 
إل���ى حقيقة، هدٌف ال حتي���د عنه، عازمة 
عل���ى أن توص���ل إبداعاتها إل���ى العالم، 
لتبع���ث برس���الة فحواه���ا أن الس���وري 
مهم���ا  الظ���روف«  تقه���ره  »ال  إنس���ان 

صعبت.
خرج���ت م���ن م���كان إقامته���ا ف���ي مخيم 

الالجئة السورية »روان«… أنامل ساحرة 
تُبدع صورا للطبيعة اجلميلة التي لم تعد تشاهدها

»الزعت���ري« )أكب���ر مخيم���ات الالجئ���ن 
الس���ورين ف���ي األردن( برفق���ة زوجه���ا 
وطفله���ا »ري���ان«؛ لزيارة أقرب���اء لها في 
مدين���ة »الط���رة« التابع���ة لل���واء الرمث���ا 
ف���ي أقص���ى ش���مال اململك���ة، وكان يوًما 

مناس���ًبا؛ لرصد أناملها الس���احرة وهي 
ُتبدع في رسم العديد من اللوحات.

فق���د  الرس���م،  أدوات  أبس���ط  متل���ك  ال 
افترش���ت األرض في س���هول الطرة، تلك 
القري���ة التي ُتطل على مس���قط رأس���ها، 

طف���س، التابع���ة حملافظ���ة درع���ا جنوب 
البالد.

أمس���كت روان قلمها واحتضت دفترها، 
ُمطلق���ة العن���ان إلبداعه���ا، وأبح���رت في 
ُمحّيا صورة للرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
لم تس���تغرق ص���ورة الرئي���س أردوغان 
وقًت���ا طوي���اًل في ظ���ل احترافي���ة عالية، 
وإتقان ما بعده إتقان، فقد أنهت رسمها 
ممه���ورة  س���اعتن،  يتع���دى  ال  بوق���ت 

بإهداء خاص.
بكلم���ات خجول���ة، قال���ت: »ال أجي���د ف���ن 
ال���كالم، أن���ا أه���وى الرس���م فق���ط، وهي 

موهبة من الله«.
إمكان���ات  ظ���ل  ف���ي  »أرس���م  وأضاف���ت: 
محدودة… قلم رصاص وألوان خش���بية، 

وهذا الدفتر الذي ترونه«.
الطبيعي���ة  املناظ���ر  »أرس���م  وتابع���ت: 

وص���ور الش���خصيات العاملي���ة، واليوم 
رس���مت ص���ورة الرئي���س أردوغان وهي 

ُمهداة مني لوكالة األناضول«.
وضي���ق  الصعب���ة  املعيش���ية  الظ���روف 
احلال، لم متكن الش���ابة السورية من أن 
جتته���د عل���ى فّنه���ا الذي ل���م تتعلمه من 

أحد، وُخلق معها، كما تقول.
الالجئ���ة الس���ورية روان جُتّس���د مقولة 
مضمونه���ا »ف���ي يوم م���ا، إذا ُخلق فنان 
في بالدن���ا وعرف معنى القه���ر والغيظ 
مًع���ا، وحلظة التحدي، فس���وف يجس���د 
حلظ���ات ال ميكن أن تت���اح ألي فنان آخر 

في العالم«.
بح���دود  س���وريا  م���ع  األردن  ويرتب���ط 
ش���مالية طوله���ا 375 ك���م، م���ا جعله من 
أكث���ر الدول اس���تقباال للس���ورين، بعدد 
يبلغ نحو 1.3 مليون ش���خص؛ نصفهم 

يحملون صفة »الجئ«.
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إن حزب القوات اللبنانية في ملبورن يوجه دعوة لكل أبناء 
اجلالية اللبنانية الكرمية وكما تعلمون أصبح من املؤكد 

مشاركتنا كمنتشرين في اإلنتخابات النيابية اللبنانية من 
حيث نقيم

لتحقيق ذلك علينا تسجيل أسمائنا في القنصلية قبل20 
تشرين الثاني وهذا يتطلب تنظيم وجهد،

لهذا بدأ مركز القوات ملبورن بورشة عمل تنظيمية ملساعدة  
أبناء اجلالية الكرمية والرفاق واملناصرين بتسجيل 

أنفسهم وحتضير أوراقهم
فالرجاء من أبناء جاليتنا الكرمية و الرفاق االعزاء البدء 

بالتسجيل وذلك عبر أحضاركم بطاقة هوية لبنانية او 
باسبور لبناني صالح وكذلك باسبور استرالي او جنسية 

استرالية او إقامة دائمة لتثبت انك مقيم/ة دائم/ة في 
استراليا .

فاملركز سيفتح ابتداء من نهار  االثنني القادم 10-2- 2017 
ملدة أسبوعني من  الساعة السادسة حتى التاسعة مساء. 

ونهار االربعاء من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء
على العنوان التالي:

.Spring Street Reservoir 125
وملزيد من املعلومات الرجاء باإلتصال بأي من األرقام 

التالية:
فرحات أبوسابا : 0412565741
جوزيف مخول : 0477077818
نعمه البيطار : 0431744447
ما تأجل سجل صوتك بيغيير

دعوة من حزب القوات اللبنانية 

ميتشل  نيل  كشف 
 AW3 راديو  على 
يقل  ال  ما  أن  اليوم 
كانوا  مريضى   10 عن 
املسعفني  مع  ينتظرون 
أو يعاجلون في ممرات 
ملبورن  مستشفى 

امللكي يوم األحد.
 بعد ادعاء أنه قد ثبت 
»أزمة  يسمى  ما  له 
سيارة إسعاف« دانيال 
هي  »احلكومة  اندروز 
ممارسة  عن  املسؤولة 
انتظار  في  املرضى 
اإلسعاف  عربات  على 

في اقسام الطوائ.  ومن الواضح أن تسلق سيارات اإلسعاف ال يزال قائما 
على الرغم من وعد دانيال أندروز القاطع بإنهاء هذه املمارسة.

 ما يقرب من 17٪ من نقل املرضى من سيارة اإلسعاف إلى موظفي املستشفى 
في مستشفى ملبورن امللكي يستغرق وقتا أطول من 40 دقيقة - واحدة من 

أفقر مستويات األداء في الدولة، وبعيدا عن مستويات األداء املتوقعة.
 على مستوى الوالية، ونسبة املرضى الذين نقلوا على نقاالت في غضون 40 
دقيقة في أقسام الطوارئ في املستشفى هو اآلن أسوأ من عندما جاء دانيال 

اندروز للحكومة.
 تعليقات تعزى إلى وزير الظل للصحة، ماري وولدريدج:

 »وعد دانيال أندروز بإصالح سيارات اإلسعاف، لكننا رأينا أنه ال يزال يحدث 
بشكل منتظم.

 كل دقيقة يقضون املسعقني الوقوف مع املرضى في املمرات قسم الطوارئ، 
هي دقيقة أنها ليست متاحة للمعاجلتهم في قسم الطوارئ  النهم مشغولون 

مع عائلة أخرى.
 دانيال اندروز لم يقدم احللول أو املوارد لوقف سيارات اإلسعاف املتداعية 
الفيكتوريني  االلتفافية لضمان احلفاظ على  بيانات املستشفى  اآلن  ويختبئ 

في الظالم.

< ملبورن : بول خياط 
التاريخية  اجلمعية  دعت 
والية  في  اللبنانية  األسترالية 
  Australian Lebanese فيكتوريا 
  Historical Society of Victoria
املعروفة إختصارا باألحرف األولى 
 ،ALHSV      إلسمها باإلنكليزية أي
دعت الى عقد ندوة ثقافية وتاريخية 
متحورت حول دور جمعيات  املدن 
فيكتوريا  في  اللبنانية  والقرى 
املهاجرين   إستقرار  عملية  في 
أستراليا  في  اللبنانيني  والالجئني 
الثانية  الساعة  في  الندوة  عقدت   .
األحد  يوم  ظهر  بعد  من  والنصف 
في 8 تشرين األول 2017 وذلك في 
دار  مبنى  في  احملاضرات  صالة 

بلدية نورثكوت . 
حضر الندوة عدد من أبناء اجلالية 
املناطق  مختلف  من  اللبنانية 
الرابطات  أعضاء  من  وخاصة 
املية   « مدن  من  لكل  واجلمعيات 
زحلة   « و  الذهب«   »عني  و  ومية«  
كانت  التي  والقرى  املدن  وهي   «

موضوع الندوة . 
إفتتحت الندوة بكلمة لآلنسة ماري 
املنّظمة  اجلمعية  جبور،عضوة 
مؤسس  بإسم  فيها  رحبت  للندوة، 
تريفور  السيد  ورئيسها  اجلمعية 
بتروني ، بجميع احلاضرين وخاصة 
عن  سيتكّلمون  الذين  باألشخاص 
إستقرار  في  مدينتهم  جمعية  دور 
أبناء مدينتهم في أستراليا، وأعطت 
فكرة  احلاضرين  جبور  األنسة 
 ALHSV    موجزة عن تأسيس الـ
وأهدافها الرئيسية القائمة - بشكل 
التراث  على  احلفاظ  على   - خاص 
للمهاجرين  والثقافي  احلضاري 
اللبنانيني األوائل والعمل على إبراز 
مساهمات املهاجرين اللبنانيني في 
على  وتقّدمها  استراليا  إزدهار 
جميع الصعد التجارية والصناعية 
والسياسية،  والفنية  والثقافية 
أقامة  على  جادة  تعمل  وهي 
الندوات واملعارض التي من شأنها 
املساهمات...  هذه  أهمّية  تؤكد  أن 
ستقيم   اجلمعية  أن  الى  وأشارت 
في ملبورن في العام املقبل معرضا 
جلبران خليل جبران وذلك مبشاركة 
في  جبران  متحف  على  القّيمني 
أن  متمنية  كلمتها  وختمت  بشري. 
احلاضرون مبا سيعرضه  يستمتع 
جمعيات  عن  املسؤولون  علينا 
هذه  موضوع  والقرى  املدن  من  كّل 

الندوة، 
أندرو  السيد   ألقى  ذلك  بعد 
اإلداريني  املسؤولني  أحد  بتروني 
عن  مختصرة  حملة  اجلمعية  في 
لكّل  أعطي  حيث   ، الندوة  برنامج 
مسؤول عن جمعيات املدن في هذه 
عن  وبإختصار  يتكّلم  أن  الندوة 
قريته  أو  ملدينته  اجلغرافي  املوقع 
الى  أبناءها  هجرة  بدايات  وعن 
أستراليا، وأن يعطي كّل واحد منهم  
أبناء  إجنازات  عن  مختصرة  حملة 
الى  وأشار  أستراليا،  في  مدينتهم 
املعلومات  بعض  عرض  سيتّم  أنه 
الشاشة  على  واخلرائط  والصور 

الكبيرة في الصالة. 
قامت اآلنسة نادين سماحة، بتقدمي 
وكان  الندوة  هذه  في  املتكّلمني 
عن  واكيم  سهيل  السيد  أولهم 
اجلمعية اخليرية لقرية املية ومية، 
الذي عرض على الشاشة معلومات 

في  لقريته  اجلغرافي  املوقع  عن 
الطبيعية  وموارها  لبنان،  جنوب 
وجود  أن  الى  وأشار  والزراعية، 
تاريخية  عصور  الى  يعود  القرية 
موجودة  آثارها  تزال  وال  قدمية 
فيها  وجدت  قدمية  مغارة  ومنها 
هياكل عظام بشرية ومومياءات قد 
تكون سببا  في إعطاء القرية إسم 
واكيم  السيد  وأشار  ومية،  املية 
الى أن بداية هجرة أهل املية ومية 
ونّوه بفضل  عام 1971   الى  يعود 
عائلة أحد رّواد مهاجري املية ومية 
املعروف  عبدالله  جوزيف  املرحوم 
بإسم »أبو العّز« الذي كان يقّدم كّل 
للمهاجرين  واملعنوي  املادي  الدعم 
عمل  إيجاد  على  ويساعدهم  اجلدد 
لهم لكي يتمكنوا من اإلستقرار في 
أستراليا ... أما عن تاريخ تأسيس 
فهو  اخليرية  ومية  املية  جمعية 
أشار  وقد   ،  2005 عام  الى  يعود 
السيد واكيم الى الدور الفّعال الذي 
لعبته اجلمعية خلدمة أبناء القرية  
به  تفخر  ما  وهذا  أستراليا،  في 

اجلمعية واجلالية .   
السيد  نادين سماحة  اآلنسة  قّدمت 
قرية  بإسم  املتحدث  علوش  خالد 
علوش  السيد  بدأ  الذهب.  عني 
منطقة  في  قريته  موقع  عن  حديثه 
الى  وأشار  لبنان   شمالي  عكار، 
أن إسم القرية كان سابقا » دنبو » 
غير أنه مت ّ تغيير اإلسم الى »عني 
وأوضح   ،  2006 عام  في  الذهب« 
وجود  الى  تفتقر  كانت  القرية  أن 
مدرسة فيها لذلك كان طالب القرية 
الى  أقدامهم  على  سيرا  يذهبون 
كانت  التى  القريبة  والقرى  الضيع 
مدارس... وحتّدث عن  فيها  توجد  
دنبو  من  املهاجرين  من  رائد  أول 
الذي  عيد  أبو  خليل  السيد   وهو 
قال عنه بأنه كان يتطّلع بشوق الى 
العلم واملعرفة ومن أقواله:« لو كان 
لسلكته«...،  القمر  الى  طريق  هناك 
الى  جاء  الفرصة   له  أتيحت  وملا 
وتعّرف   ،  1969 عام  في  أستراليا 
الذي  اخلوري  بولس  األب  على 
اللبنانيني  املهاجرين  يساعد  كان 
بصرف النظر عن دينهم وخلفيتهم 
أبو  السيد  ساعد  وكذلك  العرقية.. 
عيد الكثير من املهاجرين من قريته 
السيد علوش  وأشار  أستراليا  الى 
أي  دنبو   « أهالي  هجرة  أن  الى 
مراحل   3 على  كانت   « الذهب  عني 
رئيسية : األولى بدأت في عام 1969 
والثانية ما بني  عام 1970 / 1974  
بدور  ونّوه   ،  1975 عام  والثالثة 
السيدة ليلى علوش إحدى العامالت 
اإلجتماعيات  في املؤسسة العربية 
على  ونشر  اإلجتماعية،  للخدمات 
مع  أجراها  له  مقابلة  الشاشة 
التي  اخلدمات  عن  علوش  السيدة 
اللبنانيني  املهاجرين  الى  تقّدمها 
في  اإلستقرار  على  وتساعدهم 
علوش  السيد  وختم  أستراليا... 
أبناء  من  عدد  الى  مشيرا  مطالعته 
مختلف  في  البارزين  الذهب  عني 
والتجارية   اإلقتصادية  املجاالت 
والهندسة  الطّب  وفي  والرياضية 
العقارات  بيع  ووكالء  واحملاماة 

وغيرها من املجاالت ... 
تناول  قصيرة،  إستراحة  وبعد 
والشاي  املرطبات  فيها  حلاضرون 
األنسة   قّدمت  والقهوة واحللويات، 
رئيس  حداد،  منير  السيد  سماحة 
الرابطة الزحلية في فيكتوريا الذي 

وعالج  اإلسعاف  سيارات  أزمة 
املرضى في املمرات

اللبنانية  في والية  فيكتوريا تقيم ندوة ثقافية حول دور  التاريخية  األسترالية  اجلمعية 
جمعيات املدن والقرى اللبنانية في إستقرار املهاجرين اللبنانيني في وطنهم الثاني أستراليا

التحقيق  توصيات  تنفيذ  في  الوقت  تضيع  أن  االحتادية  احلكومة  على  يجب 
البرملاني في التبغ الغير املشروع، إذا كان لوقف العصابات اإلجرامية التي جتعل 

املاليني من التجارة.
اللجنة  من  قادم  تقرير  عن  التليفزيونية  األخبار  على  املاضية  الليلة  كشفت  وقد 
البرملانية املشتركة املعنية بإنفاذ القوانني تدرس مسألة التبغ الغير مشروع ملدة 

عامني.
ووفقا للتقرير اإلخباري، ستشمل التوصيات ما يلي:
• إدراك أن رفع ال يؤجج سوى التجارة غير املشروعة.

• موارد إضافية لقوات احلدود األسترالية ملنع التهريب.
الغير  التبغ  بيع  على  عقوبات  وإنفاذ  لتنظيم  الشوارع  في  الشرطة  من  املزيد   •

مشروع.
• قوانني جديدة متنع شركات التبغ من توريدها إلى جتار التجزئة الذين يبيعون 

التبغ الغير قانوني.
رحبت الرابطة االسترالية من املتاجر الصغيرة الرئيس التنفيذي، جيف روتغوت 

ان تدابير صارمة مقترحة ملعاجلة وباء التبغ الغير مشروع.
»لقد كنا ندعو التخاذ إجراءات صعبة مثل هذا لسنوات ونحن نشكراللجنة، ولو 
في وقت مبكر، لالعتراف مبدى خطورة هذه املسألة »، وقال السيد روجوت. »لقد 
استفاد املجرمون لفترة طويلة جدا من الثغرات القائمة حول تنظيم التبغ الغير 

مشروع، وكانوا يقودون الشاحنات التي حتملها من خالل تلك الثغرات.
»إن بيع التبغ غير املشروع يقوض جتار التجزئة في جميع أنحاء البالد

ويحفز اجلرمية ضد ليس فقط بلدي احملالت التجارية، ولكن الصحف، ومحطات 
البنزين واملتاجر ومحالت السوبر ماركت في كل مكان.

محالتنا  اجلرمية.  لعصابات  سلعة  أغلى  السجائر  وأصبحت  تزدهر،  »التجارة 
وموظفينا هم ضحايا سحق مرعبة واالستيالء على السرقة على أساس يومي.

»إن التوصيات التي مت اإلبالغ عنها الليلة املاضية هي خطوة أولى جيدة وتناولت 
قضية تثير خسائر مدمرة على ضحايا اجلرمية، وكذلك االقتصاد األسترالي.

»كان هناك تقرير كي بي إم جي األخير الذي قال ان احلكومة األسترالية تفقد 1.6 
هو  نحتاجه  ما  »ان  واضاف  مشروع.  الغير  التبغ  بسبب  في  دوالر سنويا  مليار 

تنفيذ سريع من قبل احلكومة االحتادية والدولة
، بعد التوصيات رسميا وهو ما ذكره تقرير اخبارى فى وقت الحق من هذا الشهر.
واضاف »ان الشرطة على كل من احلدود ومستويات الشوارع في حاجة ماسة الى 
املزيد من املوارد للسيطرة على عصابات اجلرمية القوية الذين يسيطرون على هذه 
األعمال املربحة، وجتار التجزئة هم يائسة بالنسبة لهم أن يكون تلك. »من جانبنا، 
يتعني على جتار التجزئة العمل معا لتوفير أي جهد أو وكالة معززة باملعلومات 

والتعاون الذي يحتاجونه ليكون فعاال.
جميع  من  أعضاء  من  القوانني  بإنفاذ  املعنية  املشتركة  البرملانية  اللجنة  »تتألف 
اخللفيات السياسية، ويحدونا األمل في ذلك التقرير سوف نراهم يجتمعون حول 

هذه القضية الهامة.
الوثيق بني جميع  بالتعاون  إنفاذها  إذا مت  إال  التوصيات فعالة  »ولن تكون هذه 
االسترالى  الضرائب  مكتب  الصحية،  والسلطات  الشرطة،   - املسؤولة  الوكاالت 

واملجالس احمللية«.

التحقيق الفدرالي يوصي بوقف 
التبغ غير القانوني

من  وعائالت  مؤخرا  وصلوا  الذين  األطفال  أندروز  العمال  حكومة  تساعد 
سوريا والعراق على التكيف مع حياتهم اجلديدة من خالل التطوير املهني 

املستهدف للعاملني في املجتمع احمللي.
الرعاية  وممرضات  األطفال  رياض  معلمي  اجلديد  االستثمار  هذا  وسيمكن 
الصحية لألمهات واألطفال وغيرهم من اكتساب فهم أفضل للتحديات الفريدة 

التي تواجهها عائالت الالجئني التي عانت من صدمات شديدة.
أنحاء  لعمال املجتمع في جميع  البرامج  ومقرها ملبورن غير ربحية تقدمي 

شمال ملبورن.
ومنذ يونيو من العام املاضي تلقى مجلس مدينة هيوم أكثر من 3000 الجئ 
- استقر نصفهم تقريبا في بروادميدوس مع حوالي 1600 مستقر في منطقة 

كراكابيرن -322 تتراوح أعمارهم بني الوالدة وخمس سنوات من العمر.
يوفر بيت املؤسسة الدعم املتخصص لألطفال الناجني من التعذيب، وسوف 
تعمل في البداية مع مجلس مدينة هيوم شراكة أفضل بداية لتطوير موارد 

التعلم املهنية اجلديدة قبل توسيعها إلى مواقع أفضل بداية محلية أخرى.
وستعمل املبادرة على زيادة تعزيز برنامج دعم تعليم الالجئني التابع حلكومة 
العمال من خالل مساعدة الالجئني على فهم اخلدمات التعليمية والصحية 
احمللية والوصول إليها، مع دعم مقدمي اخلدمات في السنوات األولى لتلبية 
عدد  يصل  أن  ويتوقع  مؤخرا.  وصلت  التي  احمللية  املجتمعات  احتياجات 
في  الجئ   4  000 نحو  إلى  والعراقية  السورية  باألزمة  املتأثرين  الالجئني 
فيكتوريا خالل ال 12 شهر القادم. هذا باإلضافة إلى استيعاب الدولة العادي 

ملستوطنات الالجئني.
اقتباسات منسوبة إلى وزيرة األسرة واألطفال جيني ميكاكوس »هذا يتعلق 
لفهم  جيد  وضع  في  األولى  السنوات  في  لدينا  العاملة  القوى  أن  بضمان 
وأطفالهم«.  مؤخرا  التي وصلت  الالجئة  لألسر  املعقدة  االحتياجات  وتلبية 
في  السبب  هو  هذا  كان  األسر  هذه  بعض  مدى صعوبة حياة  نعرف  »نحن 
أنه من احليوي أن نساعدهم على فهم أفضل والوصول إلى التعليم احمللي 

واخلدمات الصحية ».
اقتباس يعزى إلى العضو Yuroke Ros Spence »وكثيرا ما واجه العديد 
من هذه األسر حياة مؤملة قبل االنتقال إلى أستراليا، ولهذا السبب تساعد 
مرحلة  في  التعليمي  نظامنا  من  القصوى  االستفادة  على  األسر  حكومتنا 

الطفولة املبكرة«.

مساعدة العائالت الالجئة 
في فيكتوريا

املوقع  عن  حملة  احلاضرين  أعطى 
البقاع«  »عروس  لزحلة  اجلغرافي 
الواقع  وفي  تاريخيا  تعتبر  التي 
كان  و  الشرق  في  جمهورية  أول 
لها علمها اخلاص وهو العلم الذي 

عرضه أمام احلاضرن ... 
أوجز السيد حداد تاريخ زحلة التي 
كانت ملجأ للمتطهضني في مناطق 
لزحلة  املجاورة  واجلبال  البقاع 
إلستقبالهم  ذراعيها  فتحت  والتي 
األساس،  هذا  وعلى  ربوعها،  في 
ميكن القول بأن الزحالنة متعّودون 
واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي  على 
باإلضافة  وهم  اليها،  للنازحني 
شاعرهم  قاله  ما  يطبقون  ذلك  الى 
األستاذ سعيد عقل جلهة السعي الى 
وزحلة  لبنان  لغرس  األرض  ريادة 
... فقد حمل الزحالنة  في كل مكان 
في  وغرسوها  قلوبهم  في  زحلة 
والية  ومنها  العالم  اقطار  من  عدد 
والبرازيل  واألرجنتني  نيويورك 
وحتى في أستراليا ذاتها إذا أنشأ 
الرّواد الزحالنة عام 1885 قرية في 
والية كوينزالند أطلقوا عليها إسم » 
ومحالت  مزارع  فيها  وكان   « زحلة 
وكنيسة  للجبنة  ومصنع  جتارية 
إبتدائية... وهذا ما تفخر  ومدرسة 
به اجلالية الزحلية ... وأشار السيد 
أنشأوا  الزحالنة  أن  الى  حداد 
األهلية  احلرب  بداية  في  رابطتهم 
عام 1976، وهي من أوائل رابطات 
املدن والقرى اللبنانية في أستراليا، 
الذين  األشخاص  أسماء  وعّدد 
منذ  الرابطة  رئاسة  على  تناوبوا 
ضيق  أن  الى  وأشار  تأسيسها... 
الوقت ال يسمح بذكر كل النشاطات 
كانت  التي  والثقافية   اإلجتماعية 
وجلنة  الزحلية  الرابطة  بها  تقوم 
كانت  التي  الزحليات،   السيدات 
العالقات  تقوية  على  كّلها  تنحصر 
بني ابناء اجلالية الزحلية ومساعدة 
في  أستراليا  الى  اجلدد  القادمني 
وأما  فيها...   إستقرارهم  مرحلة 
قام  التي  اإلجنازات  صعيد  على 
في  ومساهمتهم  الزحالنة  بها 
الصعد  بناء أستراليا وعلى جميع 
اإلجتماعية والتجارية واإلقتصادية 
في  وحتى  والصحفية  والثقافية 
في  األسترالي   السياسي  النطاق 
حرج...   وال  فحّدث  فيكتوريا،  والية 

الشخصيات  بأسماء  نّوه  وقد 
رفيعة  مراكز  توّلت  التي  الزحلية 
الى  وأشار  السياسي.  احلقل  في 
في  شهرتهم  بسبب  الزحالنة  أن 
واملطاعم  الفندقية  اخلدمات  مجال 
زحلة  بها  متتاز  التي  واملقاهي 
وواديها الشهير، فقد برع الزحالنة 
املجاالت  هذه  في  أستراليا  في 
وكانوا  واملقاهي  املطاعم  فأسسوا 
األفران  تأسيس  في  األوائل  الرواد 
اخلاصة بصناعة اخلبز اللبناني ...
للحاضرين  املجال  فتح  ذلك  بعد   
ما  على  والتعليق  األسئلة  لطرح 
من  كل  فعلق  املتحدثون،  عرضه 
السيد طوني احللو والسيدة إنعام 
بركات والسيدة إيفا يونان والزميل 
إعجابهم  فأبدوا   .. خياط  بول 
املعروضة  للمعلومات  وتقديرهم 
ولفتوا اإلنتباه الى بعض املالبسات 
كل  املتحدثون  فأجاب  البسيطة. 
أشار  التي  املالحظات  على  بدوره 

اليها احلاضرون . 
حداد  سالم  السيد  ألقى  ذلك  بعد 
شكره  وقّدم  ومالحظاته  تعليقاته 
املعلومات  بتقدمي  قاموا  للذين 
الندوة  في  احلاضرين  وللمشاركني 
على  والتأكيد  القول  الى  وخلص 
هي  األساسية  اجلمعية  غاية  أن 
السجالت  في  املعلومات  حفظ هذه 
الدليل  ألنها  الرسمية  واحملفوطات 
اللبنانيني  مساهمة  على  الوحيد 
منو  في  اللبنانية  واجلمعيات 

أستلراليا وإزدهارها .
ثم قامت اجلمعية ممثلة بالسيدين 
سالم حداد وأندرو بتروني بتقدمي 
املتحدثني  من  لكل  تقدير  شهادات 
للزميل  شهادة  قدما  ثم  الثالثة، 
دوره  على  له  تقديرا  خياط  بول 
الفاعل  في احلقل اإلجتماعي وعلى 
نشاطات  تغطية  في  مساهماته 
لهم  وأخذت  وندواتها،  اجلمعية 
تذكارية مع أعضاء اجلمعية  صور 
به  تقوم  ملا  وتقديرنا  شكرنا  نكرر 
اجلمعية في سبيل حفظ املعلومات 
في  اللبنانيية  مساهمات  عن 
نتطلع  وإننا  األسترالي.  املجتمع 
بكل ثقة الى املزيد من هذه الندوات 
لندوات  فاحتة  الندوة  هذه  فتكون 
أدوار جمعيات  فيها  أخرى تعرض 

ورابطات لبنانية أخرى...
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NOW 

3.83';� 
Comparison rate 

OA*4.23 p.�. 
Owner Occupied Principal 
and Interest (<60% LVR) 

peQP.leS 
choice 

Home Loans 
*Terms, conditions, fees, charges and lending criteria apply. Borrower must qualify for a Home Loan Package. 
Current Annual Fee of $395 applies. Rate current for new applications from 27 July 2017 and is subject to change 
at any time. A 1.37%p.a. discount applies to the Standard Variable rate. Resulting rate 3.83%p.a. Maximum LVR is 
60.00%. Minimum new borrowings of $150,000 applies. Comparison rate based on a $150,000 loan over a 25 year 
term. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. 
Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate. People's Choice Credit 
Union, a trading name of Australian Central Credit Union Ltd, ABN 11 087 651125 acts under its own Australian 
Financial Services Licence (AFSL244310) and Australian Credit Licence (244310). 

Baz Ferriss 
0429782645 
bferriss@peopleschoicecu.com.au 
peopleschoicecu.com.au 

Variable Rate 
Home Loan Package 

تأمني قرض السگن ال ينبغي أن يكون مرهقاً، خصوصاً عندما أگون هنا للمساعدة!
أود أن أرحـــــب بـهـــــذه الفــرصـــــــة بأن ألـتــقي بگم يف املنـزل أو املگـــتــب، أو يف أيــاً 

مـن فـروعنــا، أيهمــا األكثـــر مالئمــــة لك.

منزلك
لقروض االسگان.

تتشرف
جمعية عدبل اخليرية

االسترالية 
بدعوتكم حلضور حفلها اخليري

السنوي 
وذلك يوم االثنني 6 تشرين الثاني2017 

(MELBOURNE CUP) الثالثاء عطلة رسمية مبناسبة
الساعة: الثامنة والنصف مساء

يف قاعة كنيسة سيدة لبنان املارونية 
MARON RECEPTION

230 NORMANBY AVE :على العنوان
THORNBURY

للحجز واملعلومات يرجى االتصال: 

جوزف سكاف: 719 324 0413

يحيي احلفل املع جنوم الفن والطرب يف ملبورن 
يتخلل احلفلة كالعادة عشاء فاخر مع املشروب 

)بيرة- نبيذ- ومرطبات( 
قيمة التبرع:$75

اجواء عائلية-  مفاجات- جائزة بطاقة سفر ذهابا وايابا بقيمة احلد
WORLDMARK TRAVEL االقصى 1500 دوالر تقدمة

لصاحبها السيد جو خوري.

سوف تلتزم خطة عمل الطاقة املتجددة 
يبلغ  أندروزالعماليةبتمويل  حلكومة 
أكثر  طاقة  لتوفير  دوالر  مليون   146
معقولة  وبأسعار  للتجديد  قابلية 
وموثوق بها جلميع سكان فيكتوريا.

وتغير  والبيئة  وزيرةالطاقة  وقالت 
 Lily( ليليدامبروسيو  املناخ 
أهم  هى  اخلطة  إن   )D’Ambrosio
الطاقة  مجال  فى  حكومي  استثمار 

املتجددة فى تاريخ فيكتوريا.
وتتضمن خطة عمل الطاقة املتجددة 
عدة  دوالر  مليون   146 البالغة 
إستخدام  ذلك  في  مبا  مبادرات، 
الترام  لتشغيل  الشمسية  الطاقة 

الشهير في ملبورن.
وتشمل اخلطة أيضا ما يلي:

شهادة  لشراء  دوالر  مليون   48.1
الطاقة املتجددة، مبا في ذلك تشغيل 

أسطول الترام في فيكتوريا
25 مليون دوالر لنشر مرافق تخزين 
البطارية على نطاق الشبكة في غرب 

فيكتوريا بحلول الصيف املقبل
البرمجيات  دوالرلنظام  مليون   15.8
لتخزين  الذكيةومبادرامتايكروغريد 

الطاقة الشمسية والبطارية
مؤخرًا  العمال  حكومة  أدخلت  كما 
تشريعات في البرملان، حيث وضعت 
للطاقة  طموحة  جديدة  أهدافًا 
في   25 بنسبة  لفكتوريا  املتجددة 
في   40 و   2020 عام  بحلول  املائة 

املائة بحلول عام 2025.
يتّم  التي  األولى  املرة  هي  وهذه 
فيها ترسيخ هذه األهداف الطموحة 
للطاقة املتجددة في تشريعات الوالية 

في أي مكان في أستراليا.
واألهم من ذلك، فإناألهداف الطموحة 
فيكتوريا  في  املتجددة  للطاقة 
تكلفة  متوسط    ستخفض   )VRET(
 30 بنحو  فيكتوريا  لسكان  الطاقة 
دوالرفي السنة لألسر، و 2500 دوالر 
و  املتوسطة  للشركات  السنة  في 
للشركات  السنة  في  دوالر   140،000
في   16 ستخفض  حني  في  الكبيرة، 
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  املئة 
فيكتوريا  في  الكهرباء  لقطاع 

بحلول45-2034.
العمالية   وتقومحكومةأندروز 
اإلجراءات  العديد من  بتقدمي  بالفعل 
الرئيسية للطاقة املتجددة لفيكتوريا، 

مبا في ذلك:
رائدة  مجتمعية  مراكز  ثالثة  إنشاء 
وباالرات  فالي  التروب  في  للطاقة 
املجموعات  لتمكني  وبنديغو 
املجتمعية من الوصول إلى اخلبرات 
واخلدمات املتعلقة بالطاقة املتجددة

الطاقة  لتكنولوجيات  مركز  إنشاء 
اجلديدة وتعيني احملامي الفيكتوري 

للطاقة املتجددة

وزيرة  عن  منقولة  إقتباسات 
ليلي  املناخ  وتغير  والبيئة  الطاقة 

دامبروسيو
استثمار  أهم  التمويل  هذا  “ميثل 
حكومي في مجال الطاقة املتجددة في 

تاريخ فيكتوريا”.
يكون  ان  ضمان  الى  بحاجة  “اننا 
اجلديد  الطاقة  تكنولوجيا  قطاع 
واجتذاب  العمل  فرص  خللق  مهيئا 
االستثمارات وتنمية االقتصاد لفائدة 
نفعل  فيكتوريا- ونحن  جميع سكان 

ذلك متامًا”.
املتجددة  الطاقة  عمل  خطة  “إن 
معقولة  طاقة  توفير  على  ستساعدنا 

ومستدامة وموثوق بها لفيكتوريا”.

إطالق خطة عمل الطاقة 
املتجددة في فيكتوريا

 WADE النائب  نصح 
NOONAN  لي أنه لن يكون له 
ملقعد  اختياره  اعادة  في  الرغبة 
عام  انتخابات  في  وليامستون 
اليوم،  من  اعتبارا  وأنه   2018
للتنحي  أيضا  يعتزم  انه  قال 
الصناعة  وزير  منصب  عن 

والتوظيف واملوارد.
فمن خالل عقد من اخلدمة العامة، 
لم يغيب ويد عن قيم عمله. ولديه 
العميق  بالدور  راسخ  اعتقاد 
حكومات  تؤديه  أن  ميكن  الذي 
في  العمالية  واحلركة  العمال 

تغيير احلياة نحو األفضل.
االفتتاحي  خطابه  في  ويد  وقال 
من  ما  شيئا  يفعل  أن  »أراد 
املضمون مع حياتي. كنت أرغب 
في تقدمي مساهمة«. كل يوم من 
انه  املاضية،  العشر  السنوات 

فعل ذلك بالضبط.
منذ عام 2014، خدم ويد بشرف 
وبتميز في مجلس الوزراء، أوال 
واإلصالحيات،  للشرطة  كوزير 
للصناعة  كوزير  ومؤخرا 

والعمالة واملوارد.
السيارات  صناعة  إغالق  وكان 
التي  التحديات  أكبر  من  واحدا 
في  الفيكتوري  االقتصاد  تواجه 
ويد  عملت  وقد  األخيرة،  اآلونة 
وضمان  االنتقال  إلدارة  كلل  بال 
دعم العاملني في مجال السيارات 
فرص  وإيجاد  التدريب  إلعادة 

عمل جديدة.
في  أساسيا  دورا  ويد  لعب  كما 
تقدمي أول خطة لنقل العمال في 
في  الطاقة  عمال  أجل  من  البالد 
إلى  جنبا  وعملوا  التروب  وادي 
احمللية  املجتمعات  مع  جنب 
قانوني  حظر  فرض  أجل  من 
صناعتنا  حلماية  التكسير  على 

الزراعية احليوية.

يبذلها  التي  اجلهود  وبسبب 
من  املزيد  وجد  للعمال،  ويد 
الفيكتوريني أمن وكرامة وظيفة، 
واملزيد من الشركات والصناعات 
في جميع أنحاء فيكتوريا لديها 

مستقبل آمن.
للشرطة  وزيرا  وبوصفه 
واإلصالحيات، سلم ويد التزامنا 
موظفي  من   400 بتوظيف 
على  للحصول  الشرطة  حراسة 
املواجهة  خط  على  الشرطة 
أقوى  أسلحة  قوانني  وقدموا 
النارية  األسلحة  على  للقضاء 

غير املشروعة.
ويد  بعمل  أشيد  أن  أيضا  وأود 
في املعارضة مع املسعفني وأسر 
أثناء  أحباءهم  فقدوا  الذين 
دعوته  ساعدت  اإلسعاف.  أزمة 
إحداث  على  معه  والتعاطف 
نظامنا  في  حيوية  تغييرات 
من  الكثير  أنقذ  الذي  الصحي 

األرواح.
ويد صوتا  كان  محلي،  وكعضو 
بسبب  الداخلي.  للغرب  قويا 
عمله، تلقى املدارس احمللية مثل 
نيوبورت  وحدائق  بيسيد  كلية 
ترقيات كثيرا، قضايا التلوث في 
بروكلني يتم معاجلتها في نهاية 
أرض  استعادة  مت  وقد  املطاف، 
ويليامستون  أعجبه  من  الوطن 

سيغولز أحب كثيرا.
لسنوات  ويد  أشكر  أن  وأود 
حلزبنا،  اخلدمة  من  عديدة 
جميع  في  والعاملني  والبرملان، 
له  أمتنى  فيكتوريا.  أنحاء 

وألسرته مستقبل أفضل .

بشأن  الوزراء  رئيس  من  بيان 
WADE NOONAN

بشكل  ناجح  أزياء  حدث  أقيم  قد 
استثنائي يوم اجلمعة املاضي في مركز 

استقبال مارون في ملبورن.
األعمال  سيدات  مجموعة  وضعت 
)ألتشي( بفخر معا مساءًا مذهاًل التي مت 
تقاسمها مع أكثر من 350 ضيف، ستة 
باإلضافة  كشك  أصحاب   18 مصممني، 

إلى الترفيه.
برناديت  الضيوف؛  املتحدثون  وشمل 
مارلني  النائبة  زوكي،  فادي  خوري، 

كيروز ونائبة الرئيس.
 White Coco - - فريق من املصممني
 Boutique، Alin L’ Akil، Digbys،
 Zian Couture، Joe Halabi
 Couture and George Label
وشهدنا  االشياء  تبختر  كل   ،Shoes

بعض اإلبداعات املذهلة.
فريق هاشم مطلقا مع عرض فنون الدفاع عن النفس وفريق غايل و روث قدم 

لنا أغنية واملوسيقى.
وأنظمة  واملجوهرات،  بالبشرة،  العناية  منتجات  كشك:  احلائزين  وشملت 
يعوق  املياه،  وتنفس  املعطر،  والصابون  األزهار،  والفن  األسنان،  تبييض 
والزيوت  الفني  واملاكياج  يدويا،  املصنوعة  واألحذية  الهدايا  وصناديق 

األساسية والشموع، ديكور غرفة املناسبات اخلاصة، واألحذية واألزياء.
وكان قد ألف ليلة كبيرة من قبل اجلميع. أي شخص يريد املزيد من املعلومات 

أو االتصال للمشاركني، يرجى االتصال سوزان على موبايل 0417470243

األعمال  نساء  مجموعة 
أزياء احلدث
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Ph: (03) 9464 6375
Ph: (03) 9465 0065

إستمعوا إلى برنامج:
ـــة"  "العائـــــلة العربَيّ

اَلذي يأتيكم مــــن إذاعــــة
3zzz  92.3 FM

 يـــوم اإلثـنـــني
)من الساعة الثانية إلى الرابعة  بعد الظهر(

ويــوم الثــــالثــــاء
)من الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة(

www.3zzz.com.au    أو على املوقـع
للمزيد من املعلومات:

 )03(  94151923        )0405.811.140(

نتذكرها كلنا 
بس نحن منعمال ... مبلبورن 

اللقمة الشهية بأناقة عصرية،

تأمني جميع طلباتكم
 كل يوم من 7 صباحًا وحتى 5  مساًء

 كعكة
العصرونية 

الشهية

بادارة ميالد زخريا 
471 Lygon Street Brunswick East
Phone: (03) 9077 1060

ال تزال اإلصابة باحلصبة تصيب 
يتسلق  حيث  الفيكتوريني، 
نهاية  عطلة  خالل  احلاالت  عدد 

األسبوع إلى 11 حالة.
وسجلت اربع تأكيدات اخرى على 
نهاية  عطلة  خالل  املروع  املرض 
ثمانى  ان  يعتقد  حيث  االسبوع، 
تربط  احلاالت  هذه  من  حاالت 
بني مكان عمل املدينة او محيطها 

املباشر.
غوست،  تشارلز  البروفسور  وقال 
في  الرئيسي  الصحي  املسؤول 
فيكتوريا، إن أحد العوامل املشتركة 
الثماني  احلاالت  بني  تربط  التي 

 Collins Square مبنى  هو 
 ..building at Docklands
حتذيرا  البروفيسور  ضيف  وأكد 
هذه  في  عملوا  الذين  لألشخاص 
املنطقة أو حولها أن يكونوا على 
بينة خاصة من عالمات وأعراض 

املرض.
احلصبة لديها فترة حضانة تصل 
إلى 18 يوما مما يعني أن الناس 
قد تتطور األعراض حتى منتصف 

أكتوبر.
يحملون  الذين  األشخاص  قام 
املواقع،  من  عدد  بزيارة  العدوى 
من  األولية  املرحلة  ذلك  في  مبا 

فريق اإلدارة العامة بني ريتشموند 
املرض  يسبب  أن  ميكن  غوس.  و 
مرض  بشدة  املعدي  الفيروسي 
األطفال  لدى   وخاصة  خطير، 
ومن  والبالغني.  جدا  الصغار 
املعروف أن جلب االلتهاب الرئوي 
وتسبب مضاعفات خطيرة أخرى.

وال يزال مصدر تفشي املرض غير 
واضح.

ومن املعروف أن األشخاص الذين 
العدوى منذ 20 سبتمبر  يحملون 
متنوعة  مجموعة  زاروا  أيلول   /
ومغامرات  القطار،  محطات  من 
أليس في بالد العجائب األسترالية 

في مسرح العجائب ومنتخب مسغ 
خالل النهائي التمهيدي للرابطة.

مطار  خالل  من  أيضا  انتقلوا 
صالة  كانتاس  الدولي،  ملبورن 
من  وغيرها  إسندون  دفو  النادي، 

املواقع.
وقال البروفيسور ضيف أن معظم 
فيكتوريا  في  احلصبة  حاالت 
ترتبط بالسفر الدولي، مع انتشار 
وخاصة  اخلارج،  في  أكثر  املرض 

في بالي.
برنامج  في  احلصبة  لقاح  ينصح 
شهرا   12 في  الوطني  التحصني 

ومرة أخرى في 18 شهرا.

نظام مراجعة تخرج في فيكتوريا 
للسائقني  حوادث  خطر  من  يقلل 
وفقا  األرواح،  وإنقاذ  الشباب 
وزير  أعلن  مستقل.  الستعراض 
دونالن  لوك  والسالمة  الطرق 
وجدت  التي  الدراسة  اليوم 
خالل  من  كانوا  الذين  السائقني 
النظام اجلديد هي 20 في املئة أقل 
العامني  في  لتحطم خطير  عرضة 

األولني على الطريق.
بتكليف     التقرير  ويبني 
التي  السائقني   VicRoads
اضطرت إلى تسجيل احلد األدنى 
من 120 ساعة من املتعلم كتجربة 
ووإكمال  إشراف  حتت  القيادة 
من  االختبار  ترخيص  عملية 
مرحلتني، لديها معدالت حتطم أقل 
أفضل  القيادة  سلوكيات  ويظهر 
على  الذين حصلوا  السائقني  من 

رخصة مبوجب النظام القدمي.
وأقل املجموعات حتطما - P- في 
السنة األولى من القيادة - هي أقل 
احملتمل  من  املائة  في   19 بنسبة 
قاتل  حادث حتطم  في  تشارك  أن 
أو خطير في ظل نظام الترخيص 

املتخرج.
 ،P1 تراخيص  وبالنسبة حلاملي 
حمل  على  املفروض  احلظر  كان 
تتراوح  واحد  راكب  من  أكثر 
أعمارهم بني 16 و 22 عاما فعاال 
حوادث  في  تورطه  مع   - للغاية 
أكثر  أو  راكبني  يحمل  كان  بينما 

من األقران بنسبة 70 في املائة.
املتعلمون  السائقون  يقضي 
 L املزيد من الوقت على لوحاتهم
الفرص  من  املزيد  لهم  يتيح  مما 
مع  قيمة،  على ممارسة  للحصول 
عاما(   20(18 من  املائة  في   60
ال  ملدة  املتعلم  رخصة  يحملون 
في   37 مقابل  شهرا   24 عن  تقل 
املائة قبل تطبيق نظام الترخيص 

املتخرج.
فيكتوريا  التقييم  وجد  وعموما، 
لديها  تخرج  الترخيص  نظام 
سالمة  حتسني  في  جنحت 
هناك  ولكن  الشباب،  السائقني 
للحد  العمل  من  مزيد  إلى  حاجة 
السائقني  حتطم  معدالت  من 
املبتدئني األكبر سنا الذين تتراوح 

أعمارهم بني 21 و 23.

وجد  للقلق،  مثير  اجتاه  وفي 
السرعة  في  زيادة  أيضا  التقرير 
وجرائم استخدام الهاتف احملمول 

بني السائقني حتت االختبار.
العمال  حكومة  استثمرت  وقد 
أندروز أكثر من 146 مليون دوالر 
ملساعدة الشباب على أن يصبحوا 
سائقني أكثر أمانا من خالل برامج 
 L2P ،التدريب مثل الطريق الذكية

ونظام الترخيص املجاني.
التحسينات  من  مزيد  وهناك 
الطريق.  على  أيضا  النظام  على 
سوف  نوفمبر،   1 من  اعتبارا 
إلكمال  املتعلمني  السائقني  يكون 

20 ساعة من القيادة الليلية حتت 
إشراف بدال من 10 ساعة.

لساعات  اإلجمالي  العدد  وسيظل 
اإلشراف  حتت  املطلوبة  القيادة 

دون تغيير عند 120 ساعة.
التقرير  على  االطالع  وميكن 
لنظام  املوجز  للتقييم  املوجز 
موقع  على  الفيكتوري  التقييم 
vicroads.vic. في   VicRoads

gov.au
والسالمة  الطرق  وزير  وعن 
»ويظهر  دونالن  لوك  الطرق  على 
نظام  أن  املستقل  التقييم  هذا 
إنقاذ   - يعمل  متدرج  الترخيص 

األرواح واحلد
اخلطيرة  االصابات  اصابات  عدد 
لسائقينا االصغر واألكثر خبرة. »

هي  النتائج  هذه  أن  حني  »في 
الترخيص  لنظام  رنني  تأييد 
من  الكثير  لدينا  يزال  ال  لدينا، 
العمل للقيام به - ال تزال حوادث 
الطرق لتكون واحدة من األسباب 
الذين  للشباب  للوفاة  الرئيسية 

تتراوح أعمارهم بني 18 و 25.«

كل ليلة، حوالي 105،000 شخص 
جميع  في  ينامون  أو  مأوى  بال 
من  يقرب  ما  مع  البالد،  أنحاء 
أعمارهم  تقل  الذين  أولئك  نصف 
من  يقرب  وما  عاما،   25 عن 

18،000 طفل دون سن 12 سنة.
وقال املدير العام إلدارة اخلدمات 
اإلنسانية هانك جوجنن إن اليوم 
يعقد  الذي  للمشردين  العاملي 
 / األول  تشرين   10 في  سنويا 
الوقت  في  تذكير  هو  أكتوبر 
املناسب بالتحديات الصعبة التي 
املعرضون  أو  املشردون  يواجهها 

خلطر التشرد.
نقطة  تكون  ما  غالبا  »اإلدارة 
الناس  من  لكثير  األولى  االتصال 
لذلك  التشرد،  يواجهون  الذين 
األمامية  اخلطوط  ملوظفي  ميكن 
على  بسرعة  التعرف  احليوية 
للخطر،  املعرضة  واألسر  األفراد 

واملوارد  املعلومات  وتقدمي 
السيد  وقال   ،« للدعم  املناسبة 
واألطفال  »الشباب  جوجنن. 
التشرد  خلطر  املعرضون 
للخطر.  خاص  بشكل  معرضون 
معينة،  سنة  من  حلظة  أي  وفي 
بال  طفل   29  000 حوالي  يعيش 
منازلهم  الكثيرون  ويغادر  مأوى، 
بسبب العنف العائلي أو االعتداء 

على األطفال أو انهيار األسرة.
»عادة ما يكون من الصعب حتديد 
الشباب الذين يعانون من التشرد 
وأقل عرضة للوعي بخدمات الدعم 

املتاحة.
من  كثير  في  أنفسهم  يجدون  قد 
وركوب  األريكة  على  األحيان 
األصدقاء  مع  البقاء  أو  األمواج، 
من  قصيرة  لفترات  األقارب  أو 

الزمن. »
اإلدارة  إن  جونغن  السيد  وقال 

املوظفني  من  شبكة  لديها 
املتخصصني الذين تربط الضعفاء 

مع احلكومة واملجتمع احمللي.
االجتماعيون  »األخصائيون 
احمللي  املجتمع  إشراك  وضباط 
أو  املشردين  ضباط  يربط 
مع  التشرد،  خلطر  املعرضني 
إلى  واإلحاالت  سنترلينك  دفعات 
وقال   ،« احمللية  الدعم  خدمات 

السيد جوجنن.
منتظم  فياتصال  »املتخصصني 
وأماكن  املأوى،  لتوفير  معهم  
ومقدمي  األزمات،  في  اإلقامة 
احمللية  مجتمعاتهم  في  اخلدمات 
الضعفاء  األشخاص  لتحديد 
إلى مزيد من  قد يحتاجون  الذين 

املساعدة.
يعمل  الشبكات،  هذه  خالل  »من 
الثقة  لبناء  لدينا  املتخصصون 
يشعرون  حتى  الناس  هؤالء  مع 

والتحدث  واالنفتاح  بالراحة 
تقييم  وبعد  وضعهم.  عن 
املوظفون  سيقوم  احتياجاتهم، 
الدعم  بخدمات  وربطهم  ذلك  بعد 
األكثر صلة، مثل املالجئ الشبابية 
واخلدمات الطبية والتعليم ودعم 

التوظيف.
بناء  على  املساعدة  هو  »هذا 
وصحي  قوي  ملستقبل  األسس 
نعمل  أن  املهم  من  لذلك  ومستقر، 
معا ملعاجلة الفقرواخلروج بطرق 
مبتكرة للتعاون ومعاجلة العوامل 
املقام  في  التشرد  وراء  الكامنة 

األول ».
ملزيد من املعلومات عن املدفوعات 
هم  ملن  الدعم  احلكومية وخدمات 
عرضة خلطر التشرد، يرجى زيارة 
humanservices .gov .au/

socialwork

تفشي احلصبة يصيب الفيكتوريني السائقني الشباب أكثر أمانا

مكافحة تشرد الشباب
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القديس لوقا االجنيلي  
بقلم الشاعر جنيب داوود

يوم 18 تشرين االول هو تذكار وعيد القديس 
الرسول واملبّشر والرسام والطبيب وثالث 

القديسني  الذي وضعوا االجنيل واكثرهم توسعاً 
في احلياة التجسدية للسيد املسيح

ي�����ا م�������ار ل����وق����ا ي�����ا ع����ل����م م����رف����وع
ان�����ت ال����رس����ول ال���ف���اه���م امل���وض���وع
دّوب�����������ت اي������ام������ك ص������ا وش����م����وع
ان������ت ال����ل����ي ك���ن���ت ت���ب���ش���ر ب��ي��س��وع

ان�����ت ال���ك���ن���ت ك��ي��ف��م��ا ال���ع���ن مت��ي��ل
معيل با  احلفا  من  ك��ان شاكي  اللي 
ب��ع��ي��ن��ي��ك ف���ّه���م���ت���و ب����ا ق�����ال وق��ي��ل
للتنقيل ج���ري���ن  ع���ن���دو  امل����ا  ش����وف 
وب���اق���ي امل��ت��ل ع���ا ال���ف ج��ي��ل وج��ي��ل

ان�����ت ال����رس����ول ال���ث���ال���ث امل���ع���روف
ع��ش��ت ب���إمي���ان���ك ل��ل��س��م��ا م��خ��ط��وف
ك���ن���ت ب���زم���ان���ك ب���ال���ع���ل���م م���وص���وف
ك���ت���ب���ت اجن����ي����ل����ك ق����ب����ل احل�������روف

ع����ا وراق  ال����رس����ل  اع����م����ال  ك��ت��ب��ت 
ب����احل����ام����ل����ن امل�����ج�����د ع�����االط�����اق
مل����ار ب���ط���رس ال���ل���ي ب���ارك���و اخل����ّاق
ي�����ا م�������ار ل�����وق�����ا م�����دب�����ح األخ�������اق
وك���ن���ت م����ع م�����ار ب���ول���س ال���س���ّب���اق

خ��ل��ي��ت ك���ل خ��اط��ي ع���ا ذن��ب��و ي��ت��وب
ع��اجل��ل��ج��ل��ي م��ش��ي��ت وم���ع امل��ص��ل��وب
وم���ع م���ار ب��ول��س وح����دك احمل��س��وب
وان�����ت ال��ط��ب��ي��ب س���ّم���اك ب��احمل��ب��وب

ي������ا م��������ار ل�����وق�����ا ق������د م������ا االي��������ام
ع���ن���ك ب��ي��ح��ك��ي ال���ش���ع���ر واإلل����ه����ام
ان�����ت ال����ذك����ي وال���ع���ب���ق���ري ال���ع���ّم���ام
وم�����ن ال��ب��ي��ن��س��ى ص��ن��ع��ك امل���ق���دام
وب������ع������ده������م ل�����ل�����ي�����وم ي�������ا رس�������ام

ان������ت احل���ي���ي���ت ب���ع���ط���ف���ك األن���ف���س
مب���واع���ظ���ك اف����ض����ل غ�����رس ت��غ��رس
وم����ع م����رمي ال���ع���درا ق��ص��دت جتلس
ع���ا ج��ب��ل أف��س��س ت���ا ص��ف��ي ُأف��س��س

وه�����ون�����ي�����ك ب���������ارك رب�����ن�����ا ي���س���وع
ب������ارك ج���ب���ل إف���س���س ب���ك���ل خ��ش��وع

رب���������ن���������ا ي���������س���������وع ب�������ال�������ق�������دره
ح�������ل ب�����ال�����ب�����رك�����ي ع�����ل�����ى أف����س����س

وم�������ن مم����ك����ن م����ت����ل ل����وق����ا ي���ك���ون
ب���ه���اك ال����وق����ت اك���ت���ر م����ن امل��ل��ي��ون
ب���روم���ا ك���ان مسجون وم����ار ب��ول��س 
وم����������ار ل�����وق�����ا ب���ن���ع���م���ة امل�����ي�����رون 
ي�����س�����وع خ�����ّل�����ى ك������ل ام��������ر ي���ه���ون
وه�����ون ان��ت��ف��ض ك��ل��و امل���ل���ك ن��ي��رون
اق�����ط�����ع�����وا ي����������ّدو ل����ه����ا امل����ج����ن����ون
ي���ص���ون راد  ال��������رب  وب���ع���ج���ي���ب���ي 

زي�������ادي غ���ض���ب ن����ي����رون ج����ن وب����ان
خ��ص��وص��ي ع��ن��دم��ا الح����ظ اإلمي����ان
السّجان وك��ّل��ف  احل��واش��ي  استدعى 
ال��ك��ان ل��وق��ا  بالبحر  اش��ل��ح��وا  وق���ال 
وم������ا ب����ن ج������زر وم������د ه��اجل��ث��م��ان
ب������اجل������زي������ره ش�������اه�������دو ان�����س�����ان
األك��ف��ان  رس��ي��ت  وبالقسطينطينيه 

ج���ث���م���ان م�����ار ل���وق���ا ب���وح���ي جت��ّل��ى
ع����ن م������ار ل����وق����ا ال�������رب م����ا ت��خ��ّل��ى
اجل����ث����م����ان ي���ظ���ه���ر ع����ال����دن����ي ك����ّا
ب�����ق�����درة ع���ج���ي���ب���ي م������اك م�����ن ال���ل���ه

  

وال�����س�����م�����ا ب����ت����ه����ت����ف م���ق���اب���ي���ل���ك
ب���ت���ب���ش���ي���رك وت������ق������وى ت���رات���ي���ل���ك
احل��اف��ظ��ه جميلك ال��ك��ن��ي��س��ي  ب��ق��ل��ب 
وت����ه����دي ال���ب���ش���ر ع����ا ن�����ور اجن��ي��ل��ك

ق���ب���ل احل����ك����ي حت���ك���ي م����ن ع��ي��ون��ك
وق����ّل����ك م����ا ف���ّي���ي ع���ي���ش م����ن دون����ك
االمي��������ان ي����ا ح����اف����ي م����ا ب��ي��خ��ون��ك
ت�����ع�����ّزى ك���ف���اي���ي وط�����ّه�����ر ظ��ن��ون��ك
ول����ل����ي����وم ب����ع����دو ال����ع����دل مم��ن��ون��ك

واع����ظ����م م����ن ال���ت���أوي���ل وال��ت��ح��ل��ي��ل
ك����ام����ك ح���ف���ر وم����واع����ظ����ك ت��ن��زي��ل
ت�������داوي ال��ع��ل��ي��ل وك�����ل ع���ّل���ه ت��ش��ي��ل
االجنيل حكي  سمعنا  احلكي  وقبل 

ت�����ا ي�����ت�����ّوج ال�����ت�����اري�����خ ص��ف��ح��ات��و 
م�����ن ب�����ول�����س ال�������������وّزع  رس�����االت�����و
ص����خ����ر االمي����������ان جت�����ّس�����د ب����ذات����و
ب����ق����داس����ت����ك ض������ّوي������ت ش���م���ع���ات���و
ت������ا ت�����راف�����ق�����و ف������ي ك������ل رح����ات����و

واخل������ي������ر ره��������ن ل����ك����ل ان����ت����اج����ك
م��ن��ه��اج��ك ال�����رب  درب  وع����ا  م���اش���ي 
اوف��������ى ص����دي����ق وك��������ان ي��ح��ت��اج��ك
وي���ط���ي���ب ج���ح���و ب���وص���ف���ة ع��اج��ك

مت������رق ع����ا م���ج���د ك����ن����وز م���ط���م���وره
وآي��������ات��������ك ال����ب����ق����ل����ب م����ح����ف����وره
ان�����ت ال���ل���ي ف���ي���ك ق���ل���وب م���أس���وره
ال���ع���درا رَس���ْم���ت ب��خ��ط��وط م���ب���روره
ع���م ي��س��ج��دو ال��ع��ال��م ل��ه��ا ال���ص���وره

وروح�������ك م����ع ال�����ق�����دوس م��ش��ت��رك��ي
وت�����ق�����ول م����ل����ك ال����ل����ه م�����ش م��ل��ك��ي
وي��وح��ن��ا احل��ب��ي��ب رس��ال��ت��و يحكي
م����رت����ع ال���ن���ع���م���ي وم���ن���ه���ل ال���ب���رك���ي

وع����ل����ي����ك����م ب������ق������دره ظ����ه����ر ح���ال���و
وص�����ار اجل���ب���ل ي��خ��ت��ال ع���ا ج��ب��ال��و

ع����ظ����م����ه ال������وه������ي������ي وم�����ق�����ت�����دره
ك�����رام�����ة امي�����ان�����و ب���أم���ن���ا ال����ع����درا

ك������ل ي��������وم ب�����االجن�����ي�����ل م���ن���ع���ي���دو
م��ش��ي��وا م��ع��و وح���ف���ظ���وا م��واع��ي��دو
وم����ار ب��ط��رس ب����ذات ال��س��ج��ن عيدو
ق���������ال غ�����ي�����ر ال�����������رب م�������ا ب�����ري�����دو
وح����دو ع���ا ق��ل��ب��ي احل��اك��م��و وس��ي��دو
وق�������ال احل����ك����م م����ف����روض ت���أك���ي���دو
ال���ع���م ب��ي��س��ح��ر ال���ع���ال���م ب��ت��ق��ل��ي��دو
ل������وق������ا ورج������ع������ل������و إل����������و إي��������دو

وع�����ت�����ْم ق���ل���ب���و م�����ا ب���ق���ي���ل���و س�����راج 
ع���م ال���ل���ي  ك���ان���وا ف�����واج ح���د ف���واج
ت������ا ي���ع���ت���ب���ر ه����امل����ؤم����ن����ن ن���ع���اج
ي������زي������دن������ا مب������واع������ظ������و إح���������راج
ج���ث���م���ان ل����وق����ا ال���ط���اه���ر ال����وّه����اج
مّل��������و ول������ّف������و وك�����ّف�����ن�����و ب����دي����ب����اج
وظ�����ل�����م امل�����ل�����ك ن�����ي�����رون ع�����ا ل���وق���ا

 

وح����ّط����م امل�������وج وج����ّم����د ال���ط���وف���ان
ح����ت����ى مب����م����ات����و راف�����ق�����و م���ن���ش���ان
وت���ن���ح���ن���ي���ل���و ع���ظ���م���ة ال���ت���ي���ج���ان
وّص�����������ل اجل�����ث�����م�����ان ع����ال����ش����اط����ي

وص���ّل���ى ع����ا  ل���وق���ا وب������ارك اجل��ث��م��ان

الدميقراطية اجلديدة

 S S I في يوم اجلمعة 6 اكتوبر 2017 وبرحلة جماعية برعاية منظمة
زرت العاصمة االسترالية كانبرا للمرة االولى منذ وصولي الى استراليا قبل 15 شهرا 
، كان���ت فرص���ة جي���دة الزور مبنى و قاع���ات البرمل���ان الفيدرالي مبا فيه���ا فاعة مجلس 

الشيوخ.
تأمل���ت كثي���را ف���ي اللوح���ات الرائع���ة التي تص���ور رؤس���اء البرمل���ان و ال���وزراء الذين 
تناوب���وا عل���ى حكم ه���ذه الباد و قلت في نفس���ي هنا تصنع الق���رارات الوطنية املهمة 
و االس���تراتيجية وتناقش اخلطط و املش���اريع و االتفاقيات و هذا طبيعي فعلى جميع 
البرملان���ات ف���ي العال���م قاطب���ة ان تك���ون منب���را للدميقراطي���ة احلقيقي���ة و عل���ى جميع 
البرملاني���ن ان يكون���وا مخلص���ن لناخبيهم وف���ق البرامج التي وع���دوا بها و حصدوا 

اصواتهم مبوجبها.
ال استطيع ان اخفي اعجابي بالدميقراطية االسترالية و خاصة عندنا اقارنها ببلداننا 
احلزينة...فاين نحن منهم ! و لكن يدهش���ني في نفس الوقت أن هذه الدميقراطية باتت 

تعكرها الكثير من الشوائب و خاصة في السنن األخيرة. 
ق���رأت قب���ل زيارت���ي لكانبرا بيومن ف���ي التلغراف )عدد 6681 تاري���خ 4 اكتوبر 2017 ( 
خبرا يقول ان حزب العمال ميارس ضغوطا كبيرة على السيناتورة هيلن بولي لتغيير 

موقغها حول زواج املثلين ، ايعقل ذلك ! ما هذه الدميقراطية التي نتغنى بها اذا ؟
افه���م ان االحزاب بش���كل عام تس���ير وفق ايديولوجيا و ثوابت معين���ة قابلة للتعديل و 
التغيي���ر احيانا حس���ب طبيع���ة الظروف و املرحلة فيما يتعلق بام���ور و مصالح الباد 
و عاقاتها مع الدول األخرى ، و اكن ان يتدخل احلزب بتمور ش���خصية جدا و يفرض 

على انصاره ما يخالف قناعاتهم الشخصية فهذا ال يقبل به املنطق.
ق���ال له���ا زماؤه���ا ف���ي احل���زب : ان معارضت���ك ل���زواج املثلي���ن ق���د جتعلك تخس���رين 
االنتخاب���ات الفيدرالي���ة القادم���ة ، و املدهش انها رضخت لهذه الضغ���وط و قالت : من 
االس���هل ان اغي���ر موقف���ي و ادعم سياس���ة احلزب و تعب���ر بنفس الوق���ت بنفس الوقت 
ع���ن رغبته���ا بان تكون امين���ة للناخبن املعارضن لهذا ال���زواج و الذين اوصلوها الى 

املجلس ثاث دورات متتالية. 
املده���ش اكث���ر ان يدعي زعيم حزب العمال الس���يد بيل ش���ورتن ان سياس���ة حزبه تلزم 
جميع نواب العمال و االعضاء في مجلي الش���يوخ بحرية التصويت و يضيف أيضا : 
ل���و س���مح زعيم حزب االح���رار و رئيس الوزراء ألعضاء حزبه بحري���ة التصويت لقالوا 
نعم ، ثم يناقض نفسه بنفسه و يقول: يحق اآلن لنواب حزب العمال ان يصوتوا بحرية 
لكن عليهم خال الفترة الثانية للحكومة ان يلتزموا بالتصويت ب ) نعم ( لصالح زواج 

املثلين امتثاال لقرار احلزب في مؤمتره السنوي للعام. 
و تفتخر رئيس���ة مجلس بلدية راندويك ليندس���ي شوري من حزب اخلضر بانها اقنعت 
باق���ي أعض���اء املجل���س بالتصوي���ت بنع���م و ب���أن بلديتها ستوس���ع من حمل���ة الدعاية 

واالعان و الدعوة للتصويت بنعم عبر يافطات كبيرة و برنامج منظم جيدا.
لس���ت متعصبا او مغلق العقل و لكن هذه القناعة بالعاقة بن اجلنس���ن ليس���ت قابلة 
للنق���اش و املس���اومة اي كان الدول���ة او احل���زب او املنظم���ة او الدي���ن او الادين الذي 

تنتمي اليه.
ان الدميقراطية االس���ترالية التي تعد من الدميقراطيات الرائدة في العالم ليس���ت اليوم 
بافض���ل حاالته���ا، ففي عام 1855 قدمت اس���تراليا للعالم فكرة االقتراع الس���ري ) والية 
فكتوريا ( و اصبحت هذه الطريقة مصطلحا عامليا يس���مى االقتراع االس���ترالي و اآلن 
و بع���د 162 عام���ا م���ن هذه الريادة تفرض بعض األحزاب عل���ى اتباعها رأيا ما عنوة و 

في العلن.
إذا كان املدافع���ون ع���ن زواج املثلي���ن يزعمون ان الكيمياء في اجس���اد املثلين تدفعهم 
له���ذا الس���لوك الذي ال يس���مونه ش���اذا فلم���اذا يقومون باالعت���داء على احلري���ة القرار  

لآلخرين مبا هو أبعد من الكيمياء بكثير ؟

مؤمتر احتاد مجالس 
اجلاليات االثنية

عق���د مؤمتر مجل���س اجلاليات االثنية في املقاطعة الش���مالية على مدى ثاثة ايام جمع 
صّناع القرارات واملفكرين عرضت فيه واوراق عمل وجرى احلوار حول التحديات التي 
تواجه اس���تراليا بصفتها مجتمع متعدد احلضارات مثل الش���يخوخة، اللغة واالعمال 
العنصرية وحماية التعددية احلضارية والاجئن وتعّدد األديان واحلضارات والرعاية 

الصحية واالعاقة والعنف املنزلي.
املؤمتر يعتبر حدث وطني يجمع شرائح املجتمع لدراسة املستقبل لذلك كانت القضية 

الرئيسية هي التعددية احلضارية.
وق���د تع���رض املؤمتر في جلس���اته لقضية الش���باب حي���ث حتدثوا فيه ع���ن طموحاتهم 
والعائ���ق الت���ي يقف في طريقهم وحثه���م املؤمتر على مواصلة  العم���ل بنظرة ايجابية 

للمستقبل.
وناق���ش املؤمت���ر قضية العنصرية اذ ذك���ر البعض جتاربهم الش���خصية مع العنصرية 
وقالوا ان العنصرية موجودة اذ تسهم وسائل االعام االسترالي في تغذية العنصرية.

وادى ذلك الى تصدي التنظيمات االثنية لإلعام ومكافحة العنصرية.
وتعرض املؤمتر الى قضية اجلنس���ية االس���ترالية والقوانن التي جعلت اختيار اللغة 

االنكليزية صعبًا وكان الرأي السائد انه يجب تخفيض مستوى االختبار.
وكذل���ك طال���ب املؤمتر بتقصير م���دة اإلقامة قب���ل احلصول على اجلنس���ية وليس اربع 
س���نوات كما تود احلكومة اس���تنادًا الى انها خطوة ال يس���تفيد منها املجتمع بقدر ما 

هي عائق ال ضرورة له.. وقد ايد هذا االقتراح املتحدثون من السياسين واملفكرين.
والقى وزير اظل للجنسية العمالي طوني بورك خطابًا قال فيه ان التغيرات احلكومية 

املقترحة على قوانن اجلنسية تشكل هجومًا على استراليا املتعددة احلضارات.
وتقض���ي التغيرات بخضوع املتقدم للحصول على اجلنس���ية الختب���ار اللغة االنكليزية 

واالنتظار ملدة اربع سنوات قبل احلصول عليها.
وق���ال ب���ورك ان هن���اك ضرورة لتعديل ه���ذه التغيرات ألن االختبار صع���ب جدًا ويعادل 
مستوى الدراسة في اجلامعة في انكلترا ويجب العودة الى مبادئ التعددية احلضارية.
غي���ر ان وزي���ر ش���ؤون اخلدم���ات االنس���انية ق���ال للمؤمتر انه م���ن الض���روري ان يكون 

االستراليون  اجلدد على تواصل باللغة االنكليزية مع مجتمعهم اجلديد.
وطالب املؤمتر من احلكومة الفيدرالية االحتفال ملعاهدة األمم املتحدة التي تنص على 

حماية السكان االصلين.
واقر املؤمتر تعزيز التعددية احلضارية وجتس���يد املس���اواة جلمع االسترالين بصرف 

النظر عن خلفيتهم احلضارية واللغوية والعرقية والدينية.

صمت بيشوب يخيب آمال االحرار 

املؤيدين لزواج املثليني

اعلن رئيس اس����اقفة الكنيسة االنكليكانية غلن ديفيز عن تبرع الكنيسة 
مببلغ مليون دوالر الى منظمة »اإلئتاف للزواج« من اجل مكافحة زواج 

املثلين.
وق����د تعهد ديفي����ز بالتبرع في موعظة له امام الرعية للكنيس����ة. وقال ان 
قضي����ة من����ع زواج املثلين عادله ويجب اطاعة كلمة الله. فإن الزواج هو 

هدية لإلنسان من عند الله.
وقال����ت االعامية املخضرم����ة ميراندا ديفاين في مق����ال لها يوم االربعاء 
ان اكثر من 10،000 مس����يحي جتمعوا ف����ي قاعة االحتفاالت في فيرفيلد 

احتفااًل بالتقليد التاريخي للعائلة.
غير ان وس����ائل االعام االس����ترالية لم تكتب اي خبر عنه مثلما املعسكر 

املؤيد لزواج املثلين.
وكان االحتف����ال م����ن بن����ات اف����كار مجلس اس����اقفة الكنائس االس����ترالية 
الش����رقية الذي يشمل الكنيس����ة املارونية والقبطية والسريانية وامللكية 
الكاثوليكية والكلدانية وهي الكنائس التي تدافع عن اميانها بكل قواها.
وبلغ عدد احلضور في االحتفال عش����رة اضعاف الذين حضروا مظاهرة 

املؤيدين لزواج املثلين في شارع اكسفورد.
كان ف����ي االحتف����ال في فيرفيلد العائات والش����باب حيث يدعي معس����كر 

املثلين ان الشباب يؤيدون زواج املثلين بقوة.
ول����م يجلس الش����باب والذي تقل اعمارهم عن س����تن عام����ًا في الصفوف 
األمامية للقاعة وافس����حوا املجال لاس����اقفة واألباء الكهنة وكبار السن 
اجلل����وس ف����ي املقدم����ة. واختتم����ت ديفاين بالق����ول: ان بع����ض الناس ال 

يزالون يتمنون احلكمة.
ورفضت وزيرة اخلارجية جولي بيش����وب االنضمام الى معس����كر »نعم« 
ل����زواج املثلي����ن بالرغ����م من حثها على االنضمام مع خمس����ن سياس����يًا 

يدعمون املعسكر »نعم«.
ويعتق����د اخلبراء في السياس����ة ان بيش����وب تلتزم الصم����ت للحفاظ على 
مكانته����ا كنائب����ة محافظ����ة تخطط لتقلد منص����ب رئيس ال����وزراء حينما 

يحن الوقت.
وقالت بيش����وب انها ترفض االنضمام ألي معس����كر في حملة االس����تفتاء 

البريدي وان موقفها معروف بدعمها لزواج املثلين.
وكان يأم����ل معس����كر »نع����م« من بيش����وب املش����اركة في احلمل����ة من اجل 

تشجيع الناخبن حلزب االحرار التصويت الى صالح معسكر »نعم«.
وقال احد االس����تراتيجين للمعسكر »نعم« ان بيشوب هي كبيرة النساء 

السياسيات في حزب االحرار ولكنها غائبة عن احلملة متامًا.
وكذل����ك رفض����ت بيش����وب ض����م اس����مها لإلعان عن اس����ماء السياس����ين 

االحرارين والوطنين الذين يدعمون حملة »نعم«.
ومن السياس����ين االحرارين اخلمسن الذين يدعمون حملة »نعم« وزير 
االتصاالت ميتش����يل فيل����د ووزير االدعاء العام ج����ورج براندس ورئيس 

حزب االحرار نيك غراينر .
وقال����ت املدافع����ة عن حملة املس����اواة في الزواج كريس����تن نورش����ر انها 

تشعر بخيبة امل لعدم انضمام بيشوب ملعسكر »نعم«.
فإن رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل قد اعلن موقفه الداعم ل� »نعم« ووزير 
اخلزانة سكوت موريسون دعمه صراحة للمعسكر »ال« فكان من االفضل 

ان تعلن بيشوب عن موقفها.

 تدريس الطلبة على مواجهة احلياة
حذرت املديرة التنفيذية مجلس االعمال االس���ترالي جينيفر ويستاكوت من ان الطلبة 
سوف يفشلون في مواجهة الواقع اذ لم يتم اصاح النظام التعليم. واضافت: النظرية 
التي تقول ان على االطفال جتّنب عمل اي ش���يء صعب جديد عليهم ال يس���اعدهم هذا  

االجتاه في مواجهة احلياة ولكن ميهدهم للفشل.
علينا ان نسلح االطفال للحياة وليس فقط بخضوعهم لامتحانات.

وحثت ويستاكوت رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل على اصاح نظام التعليم اجلامعي 
حيث ُيعطى كل استرالي ما يسمى »حساب املهارات طيلة احلياة« الستعماله للتعليم 

اجلامعي او املهني في كل مرحلة من حياتهم.
فف���ي عصر التغّير  الس���ريع كل ش���خص يحب ان يواجه التحدي���ات واجراء التجارب 
لش���يء جديد في حياته للعمل وليس مجرد التخّصص في وظيفة جديدة او رب عمل 

واحد.

بروفسور طب يعتدي 
على امرأة جنسياً 

الطبي���ب اخلبي���ر في علم االورام بروفس���ور في  كلية الطب في جامعة نيو س���اوث ويلز 
ج���ون هن���ري كيرس���لي )64 عام���ًا( مث���ل ام���ام احملكمة احمللي���ة ووجهت في حق���ه تهمة 

االعتداء اجلنسي على امرأة واعترف بالتهمة.
وكان كيرس���لي يعالج والد املرأة وحينما دعاها للغذاء في عيادته وقال لها ان والدتها 

قد توفيت من سرطان الثدي.
فق���ام بفح���ص املرأة وملس ثديها العاري وعصر احللمة في ش���هر كانون االول ديس���مبر 

عام 2012.
رفعت دعوى ضده في احملكمة وقال القاضي مايكل يونيل ل كيرسلي انه قد خرق الثقة 

التي منحته اياها املرأة. واصدر حكمًا باخلدمة االجتماعية ملدة 340 ساعة.

االمراض النفسية 
بني االطفال

تفي���د احصائي���ة ان ثلث االهالي االس���ترالين يعتق���دون خطًأ ان افض���ل طريقة لعاج 
املشاكل النفسية ألوالدهم هي تركهم وشأنهم ومع مرور الوقت سوف يتم شفاؤهم.

والكثير منهم تازمهم الش���كوك بعدم قدرتهم الكش���ف ان اوالدهم يعانون من مش���اكل 
سلوكية واجتماعية وعاطفية.

وتقول االحصائية انه يشعر االهالي الذين يتواصلون مع اوالدهم من خال قراءة كتاب 
لهم او التحدث معهم اثناء تناول وجبات الطعام او التحدث معهم اثناء ايصالهم الى 

املدرسة بأنهم في امكانهم معرفة ان اوالدهم يعانون من مشاكل نفسية.
وقالت اخصائية امراض االطفال في مستش���فى ملبورن امللكي لاطفال انيا ردوس ان 

تشخيص االمراض النفسية لاطفال يختلف عن تشخيصها لدى الراشدين.
واضاف���ت رودي���س انه ميك���ن معرفة االعراض النفس���ية التي يعاني منه���ا االوالد مثل 
التوت���ر والذي يس���تمر عادة اكثر من عدة اس���ابيع او الظروف الت���ي تؤثر على احلياة 
اليومي���ة مث���ل عدم قدرتهم على مجاراتها س���واء في املدرس���ة او املن���زل او مركز رعاية 

االطفال.
وتق���ول رودي���س ان رب���ع االهال���ي ال يعرف���ون ان معان���اة االوالد من املش���اكل الصحية 
اجلسدية مثل اآلالم في املعدة او الصداع او التهاب املفاصل قد يكون اعراضًا ملشاكل 

صحية نفسيه.

السماح للمستأجرين باقتناء 
حيوانات أليفة بوالية فيكتوريا 

أصب���ح مس���موحا، بأمر القانون، للمس���تأجرين اقتناء احليوان���ات األليفة، وذلك ضمن 
حزمة تعديات جذرية في قوانن اإليجارات السكنية بوالية فيكتوريا. 

وتش���مل هذه التغييرامتنح املس���تأجر احلق ف���ي تربية حيوان أليف في محل الس���كن، 
واللجوء إلى احملكمة في حال رفض صاحب العقار. 

كما تعطي هذه التعديات، التي س���تطبق اعتبارا من العام املقبل، للمستأجرين حقوقا 
أكب���ر م���ن ذي قبل، من بينها الس���ماح له���م بالبقاء مدة أطول بعق���ود إيجار طويلة، مما 

يعطي املزيد من األمن على املدى الطويل للمستأجرين. 

ب���ّك���ى ال��ب��ح��ر وت���ن���ه���دوا األم�����واج



EL-TELEgraph 17متفرقات استرالية 17

WINNER

Thursday 23/11/2017
Perth Convention Centre

Perth Sunday 26/11/2017
Margaret Court Arena 

Melbourne Park

Melbourne
Saturday 25/11/2017

Sports Centre, Olympic Park

TICKETS: GOLD: $40 PLATINUM: $70
Early bird prices online.

Sydney
Friday 24/11/2017

Adelaide Convention Centre

Adelaide

Monday 27/11/2017
Queensland Performing 

Arts Centre

Brisbane

BOOK YOUR TICKETS NOW! 
Call 1300 760 155 visit www.soundsoflight.com.au

Your chance to make a difference!

5-CITY TOUR
HELPING THE CHILDREN OF THE WORLD!

ماهر زين
( السويد ) 

حارس جي
( بريطانيا ) 

 عادل المشيطي
( ليبيا ) 

بريتشار موس
( امريكا ) 

 اإلمام صهيب
ويب  ( امريكا )

  المقرئ عمر تركمان 
( تركيا ) 

مهرجان أصوات من نور

ابتس���م اللي���ل في مطع���م طون���ي للعائالت يوم الس���بت املاض���ي، واضيئت 
األن���وار عل���ى مفاجأة جميل���ة اعّده���ا الوالدان م���ارون وميرنا الق���زي إلبنهما 
ريكاردو الطالب اجلامعي في اختصاص الهندسة املدنية مبناسبة عيد ميالده 

الواحد والعشرين.
ملعت عينا ريكاردو فرحًا وهو يرى والداه وشقيقه روالن يتحّلقون حوله مع 

األهل ورفاقه  ويشاركونه املناسبة ويقطعون معه قالب احللوى.
اطفأ ريكاردو الش���موع واعدًا نفس���ه على مواصل���ة العلوم والنجاح وكانت 
دم���وع الف���رح ف���ي عيون والدي���ه حافزًا ليكون عند حس���ن ظنهم���ا وعلى انغام 
الهاب���ي بي���رث داي ومتنيات االقرباء واالصدقاء ش���رب اجلميع نخب ريكاردو 
ومستقبله ومتنوا له املزيد من النجاح ومستقباًل زاهرًا خاصة عمتاه الزميلة 

في املؤسسة االعالمية لور قزي وماري قزي وعمه ايلي قزي والعائلة.
مبروك، ريكاردو وعقبى ألفراح وجناحات جديدة.

ريكاردو القزي يطفئ 21 شمعة
ويقطع قالب احللوى بسيف الطموح والنجاح

ريكاردو يقطع قالب احللوى مع والديه واخيه

ريكاردو مع األهل واالقارب

االصحاب واألقارب 

بعض املهنئني 

 

 

                                               

                                                                BUILDING A TOPLACE FOR YOU  

 
The Toplace Group was established in 1988 by 
Jean Nassif as a family construction company 
and has grown into one of Sydney's largest 
development and building companies. Today 
Jean is still guiding the Group as its Managing 
Director. Since establishment, the Toplace 
Group has focused on building lasting 
relationships with our staff, contractors, 
consultants and most importantly our 
community. Based on our founding philosophy 
“Building a Toplace for you” we are wholly 
dedicated to bringing to life residential dwellings 
and commercial spaces that are rich in style, 
high in quality and exceptional in value.    

Our vision is based on honouring and upholding our 
core values of integrity, excellence, community and 
trust.  As a key player in the property development 
industry we are guided by our values and that is why 
integrity is at the heart of everything we do. We 
believe that acting ethically and honestly in all our 
dealings is what sets us apart in the industry. We 
believe that by approaching every situation with 
honesty, respect and openness we are better able to 
foster trusting relationships. We strive to deliver the 
highest quality of buildings without any compromise. 
At Toplace, we do not rest on our achievements but 
rather, are continuously looking for ways to improve.  

The Toplace team are more than a business, we 
are a family, inspired by the needs of the larger 
community. We work hand in hand with local 
governments and specialist consultants to build 
high quality developments that cater to the needs 
of the wider community. Our community 
initiatives involve contributing to major public 
facilities, providing support to a variety of 
charities and community groups, implementing a 
process of development and building that is 
environmentally friendly and maintainable. We 
pride ourselves on delivering excellence through 
innovation, ingenuity and hard work.  

    
                                       A: 121 Majors Bay Road, Concord NSW 2137 | P: (02) 9747-0950 | F: (02) 9747-0540 

| E: info@toplace.com.au  | W:  http://www.toplace.com.au/ 
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ديانا رعد تتخّرج في العلوم الطبية 
UTS من جامعة

الي���وم القمر يبتس���م ل���ك والنجوم ت���زدان ... باجلد واملثاب���رة حققت أمالك 
ي���ا ديان���ا وها ه���و تاج العلم قد ُتّوجت به.... وقد نلِت ما تس���تحقينه من تعب 

الليالي.
تخرج���ت اآلنس���ة ديانا رع���د في العل���وم الطبي���ة )Medical Science( من 
جامع���ة UTS بتف���وق . وقد نال���ت اعجاب االس���اتذة وتقبلت تهان���ي والديها 

وردان وسالم واخيها داني .
مبروك ل� ديانا وملزيد من املستقبل الزاهر.

ديانا رعد بعد التخّرج

مع والديها وردان وسالم واخيها داني

الوطني  التيار  مكتب  رئيس  قام 
احلّر في سدني الدكتور طوني رزق  
االعالمية  املؤسسة  مكاتب  بزيارة 
التيار  في  االعالم  مسؤول  يرافقه 

الزميل فادي درباس.
اعلن  »التلغراف«  مع  دردشة  وفي 
رزق عن عدة افكار ونشاطات »نريد 
تطويرها في مسيرة انطالق متجددة 
احملض  األطر  تتجاوز  التيار  في 

سياسية«.
العمل  وتفعيل  تعزيز  جانب  فإلى 

داخل التيار في سدني يقول رزق:
»سأبدأ بإحياء نوع من احملاضرات 
وحتضير  املؤسسات  ركائز  عن 
طريقة  على  الشابة  القيادات 
منح  ست  ولدي  التثقيفية  احللقات 
سأوزعها  آالف   4 قيمتها  جامعية  
على طالب من اجلالية لإلختصاص 

في جامعة ديكن.
من  اكثر  احملتاجني  الى  وسألتفت 
مواصلة  مبقدورهم  ليس  الذين 
اؤمن  ألنني  ذلك  اقول  التعليم. 
مالزم  السياسي  النهوض  ان 
والتثقيفي  االقتصادي  للتفعيل 

والتكنولوجي.
التيار  وجه  ابراز  اردنا  واذا 
ان  علينا  واحلضاري  االنفتاحي 
نتجاوز حفالت الباربكيو الى تقدمي 

شيء جديد لألجيال«.
اجلالية  شرائح  على  انفتاحه  وعن 

يقول رزق:
انتخابية  ليست  بالناس  »عالقاتنا 
او ألبعاد مصلحية بل لتأسيس نواة 
احلواجز  كسر  قوامها  اجلالية  في 
النفسية، ألن اجيالنا اجلديدة تنظر 

الى املستقبل وال تتعّلق باملاضي.
الى  اجلالية  في  نحتاج  فنحن 
اخلريطة  على  تضعنا  استراتيجيا 
والثقافية  االجتماعية  االقتصادية 

الى جانب الوطنية والسياسية.
وعلينا ان نؤسس ملن سيأتي بعدنا، 

د. طوني رزق

هاجر الى استراليا سنة 1990
عاد الى لبنان وامضى 7 سنوات

استاذ محاضر في جامعتي ديكن وملبورن
مسؤول عن العالقات االستراتيجية بني اجلامعات الصينية وجامعات 

موناش وكوينزالند وديكن وملبورن.
مؤسس ومدير مدرسة 

Business Leadership Institute
املجال  في  يتخصصون  معظمهم  طالب   100 تضم  التي  باراماتا  في 

العقاري. وسيتم توسيعها الستقطاب املزيد من الطالب.
في   واملهارات  القيادية  املؤهالت  منح  وسائل  املدرسة  تدرس  كما 

املؤسسات.

رئيس التيار الوطني احلر في سدني د. طوني رزق  لـ »التلغراف« 
اجلالية حتتاج الى استراتيجية متكاملة تنظر الى املستقبل
علينا ان ننتقل  من حفالت الباربكيو الى الوعي املؤسساتي

يتوالى  ان  ويجب  ذاهبون  فنحن 
بعدنا من ميأل املكان.

للتغيير  رفض  لدينا  ان  واملؤسف 
الشبابية،  احلالة  من  وخوف 
وكأنها  بقّوة  باملناصب  ونتمسك 
نتحّلى  ان  فعلينا  فقط.  لنا  وجدت 
يخدم  الذي  املؤسساتي  بالوعي 
هي  فاملؤسسات  الوطنية،  قضايانا 
التي حتيي االوطان وليس »االشعار 
واالغاني و»لبنان يا قطعة سما«  انها 
كما  اوطانًا.  تبني  ال  لكنها  جميلة 
اجلديدة  األفكار  نستقطب  ان  علينا 

ونقترب اكثر من التكنولوجيا« ..

تصوير آراكس 

األنبا سوريال يحصل على الدكتوراة الفخرية من اجلامعة الكاثوليكية بأستراليا

أس���قف  س���وريال  األنب���ا  تس���لم 
ملبورن ش���هادة الدكت���وراه الفخرية 
من اجلامعة الكاثوليكية األسترالية.

جاء ذلك خالل احلفل الذي أقامته 
اجلامعة لهذا الغرض وذلك بحضور 
نيافة االنبا بنيامني مطران املنوفية.

ويأت���ي منح نيافة األنبا س���وريال 
الش���هادة نظش���ًرا للنش���اط الرع���وي 
نش���ر  ف���ى  ب���ه  ق���ام  ال���ذى  املمي���ز 
التعاليم املس���يحية وإنش���اء جامعة 
اإلكليريكي���ة  أثناس���يوس  القدي���س 
واحملافظ���ة  ���ا  دولّيً به���ا  واملعت���رف 

عل���ى الرواب���ط والقي���م االجتماعي���ة 
األس���ترالي.  للمجتم���ع  املس���يحية 
إضاف���ًة إلى عمله ال���دؤوب في تقوية 
الكنيس���تني  ب���ني  العالق���ات  ودع���م 
الكاثوليكية والقبطية االرثوذكس���ية 
م���ن جهة وقي���ادات طوائف الكنائس 
األرثودكس���ية من جهة أخ���رى. كذلك 
دوره ف���ي خدمة اجلالية القبطية منذ 

جلوسه على كرس���ي االيبارشية عام 
.1999

وق���د ألقى نيافته كلمة قدم خاللها 
اجلامع���ة  رئي���س  م���ن  ل���كل  الش���كر 
وأعض���اء  األس���ترالية  الكاثوليكي���ة 
التدري���س. كم���ا حت���دث ع���ن  هيئ���ة 
األرثوذكس���ية  الكنيس���ةالقبطية 
الت���ي أسس���ها القدي���س م���ار مرقس 

الرس���ول. مش���يًرا إل���ى دور القديس 
حبي���ب جرجس ف���ى إنش���اء مدارس 
األح���د والكلي���ة اإلكليريكي���ة وال���ذى 
اتخ���ذه مثااًل فى النه���وض بالتعاليم 

الالهوتية مبلبورن. 
كما أشار أيًضا إلى قوة العالقات 
الكاثوليكي���ة  الكنيس���تني  ب���ني 
والقبطي���ة م���ن خالل العالق���ات التي 

كيرل���س  الباب���ا  عص���ر  من���ذ  ب���دأت 
الس���ادس، والزي���ارات املتبادل���ة بني 
باباوات الكنيس���تني بداية من عصر 
الباب���ا ش���نودة الثال���ث وكان آخرها 
زي���ارة قداس���ة البابا فرنس���يس بابا 
الفاتيكان لقداس���ة البابا تواضروس 
املرقس���ية  بالكاتدرائي���ة  الثان���ى 

بالقاهرة في مايو املاضي.
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برج احلمل
تتأرجح اليوم بني احلماس والنشاط املفعم وبني فتور العزمية واإلحباط أكثر من 
املعتاد. حاول تذكر املاضي، فسوف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جًدا، لن يكون له 
أهمية متاًما عن قريب، ويساعدك هذا أيًضا في تقدير األمور والصعوبات نسبًيا. 
هذا ما سيجعلك في وفاق مع ذاتك ومع محيطك وسيحقن جو املعارضة من حولك.

برج الثور
ألول م���رة خانتك األمناط الس���لوكية االعتيادية اخلاصة ب���ك ووضعتك في مواقف 
حرجة. اس���تراتيجية احللول التي تنتهجها في املعتاد ال حتس���ن من األمور، مهما 
حاولت مراًرا وتكراًرا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك األمناط االعتيادية 
واتخ���ذ منهًج���ا جديًدا! القيام بتغيير حاس���م س���يكون املخرج للمواقف واملش���اكل 

املستعصية.
برج اجلوزاء

كل ما تقوم بعمله حالًيا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل ش���خص تتعامل معه 
من أصدقاء أو معارف أو زمالء بالعمل معجبون بحماس���ك وموهبتك في التعامل 
مع األمور من اجلانب اجليد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك 
بنفس���ك بدرجة عالية. احرص على تبادل هذا اإلعجاب بنفس القدر وأن ال تنتابك 
النرجس���ية، فمتى س���اءت األمور وصارت بالعكس ، فإنك س���تحتاج إلى ذلك الدعم 

واملعاملة.
برج السرطان

على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسالسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في 
طريق���ك اآلن. ح���دد مقدار القوة التي حتتاجه���ا للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا 
كان من األفضل جتاهلها ببس���اطة. اآلن يجب أن تس���تخدم قوتك بحكمة؛ ال تسمح 
لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. ال تسيء استخدام طاقتك 

وقدرتك على االحتمال بحيث ال يكون لها تأثير.
برج األسد

تش���عر بالراح���ة التامة فيما يخص ذاتك واألم���ور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا 
اجلو وينتقل إلى من هم قريبني منك. اس���تغل الفرصة اآلن للتواصل مع أش���خاص 
بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار اآلخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان 

يبدو غير متاح قد أصبح اآلن في متناول يدك.
برج العذراء

اآلن وقت���ك! س���وف تتعرض في العمل لس���يل من التحدي���ات واخلطط اجلديدة. إذا 
ن أصدقاًء جدد. يلجأ  أبديت بعض االهتمام بهذه التحديات واخلطط، فس���وف تَكِوّ
إليك الناس أيًضا في حياتك اخلاصة. قد تظهر بعض العالقات اجلديدة واملمتعة 
إذا أبدي���ت رد فع���ل إيجاب���ي. م���ن الض���روري أن ت���دع حال���ة النش���وة احلالية على 
س���جيتها. احتفل اليوم! ما رأيك في أن ترقص؟ سوف تعود عليك احلركة بالفائدة 

وتخلصك من الطاقة املكبوتة.
برج امليزان

تواجه���ك الي���وم أفكار جديدة، وس���وف تنجح إذا قابلت املخاطر بش���جاعة. ميكنك 
االعتم���اد على دعم زمالئك ف���ي حالة جناحك. كذلك يجب أن ُتْظِهر بعض الصراحة 
ف���ي عالقت���ك. األف���كار غير العادية التي تراود ش���ريكك قد تؤدي إلى فتح مس���ارات 
جديدة؛ كاشفة جلانب جديد متاًما من ذاتك. إال إنه يجب أن تظل متواضًعا، فاخلط 

الذي يقع بني املُخاطرة والغرور رفيع للغاية.
برج العقرب

صحتك اجلسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فال تدع اللحظة متر دون أن تسعى 
وراء أفكارك. س���وف تكس���ب املؤيدين الذين يشاركوك في األهداف وميكنهم املضي 
قدًم���ا كفريق. هكذا تس���تطيع العمل الي���وم بطريقة جيدة وتتقدم بش���كل كبير لكي 

تصل في النهاية إلى أهدافك.
برج القوس

ميكنك اليوم العمل بش���كل بّناء من خالل الفريق، وهذا يعني أنك س���وف تس���تطيع 
تطبي���ق أصع���ب األف���كار اليوم. س���وف تتلقى دعًما بش���كل خاص من خ���الل العمل 
وكذل���ك حياتك الش���خصية، أظهر حب���ك لآلخرين بهدف تقوية العالق���ات. قد تقابل 

اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيًدا!
برج اجلدي

ال يبدو أن األشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيًضا مشكلة في التركيز على 
املهام اليومية. على الرغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأس���ك في يأس. إذا 
قم���ت بأفضل ما عندك فس���وف حتص���ل على بعض النجاحات احمل���دودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تس���تعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، س���وف تتحس���ن 

األمور.
برج الدلو

ه���دوءك وثقت���ك مينحاك مص���دًرا طبيعًيا للحيوي���ة، فأنت مفع���م باحليوية وحتى 
أصعب الظروف لن متثل أية عواقب بالنس���بة لك. تس���تطيع االنغماس في احلياة 
ب���دون تردد. اس���تعد لش���يء خاص، وذلك ألن احمليطني بك مبه���ورون بك. إذا أردت 

البدء في مشروعات جديدة، لن يكون لديك نقص في عدد املؤيدين.
برج احلوت

عن قريب، ستواجه حتديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب 
مضايق���ات بتواج���ده باملكان، وذلك س���عًيا لإلخ���الل بتوازنك. بالتال���ي يجب األخذ 
بعني االعتبار أقل تأثير س���لبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مس���ار حياتك 

في حالة ما اذا قررت جتاهلها بكل بساطة.

أفقيًا: 
١ - س���ميرة توفيق، ٢ - دواس - مس���اري، ٣ - ادر - ناي - عل، ٤ - س���يول - ملح، ٥ - نفيس���ة - بل، ٦ - صبب - س���نة، ٧ - نهامي - اس���ود، ٨ - دفس���ه - مكر، ٩ - يوليو - عل، ١٠ 

- دف - بر - البقع، ١٢ - رسب - معاريف، ١٢ - الوجار - وقر، ١٣ - معادن - رنني، ١٤ - وادي حلفا، ١٥ - سميرة سعيد. 

عموديًا: 
١ - صنديد، ٢ - يهفوف، ٣ - باس���ل، ٤ - مهيب، ٥ - لي - ور، ٦ - سداس���ي - راموس، ٧ - مودي - س���لعام، ٨ - يارون - بوادي، ٩ - رس - لف - جدير، ١٠ - مانحة، ١١ - متام 

سالم - اعر - لس، ١٢ - وسيلة - سكاال - رفع، ١٣ - فا - سور - بروناي، ١٤ - يرع - بند - عقيقي، ١٥ - قيلولة - العفرنس. 

احلل

أفقيا: 
١ - مطرب���ة لبناني���ة ش���هيرة من مواليد قرية ام حارتني محافظة الس���ويداء - س���وريا 
بتاري���خ ٢٥ كانون االول ١٩٣٥. إش���تهرت بغنائها بالل���ون البدوي من أغانيها: عالعني 
موليتني، يا هال بالضيف، اسمر يا خفيف الروح، اسمر يا حلو... ومن افالمها: بدوية 
في باريس ١٩٦٤، بدوية في روما ١٩٦٥، فاتنة الصحراء ١٩٧٤، عنتر فارس الصحراء 

١٩٧٤، ايام في لندن ١٩٧٦... صاحبة الصورة. 
٢ - من اسماء االسد - من اسماء االسد. 

٣ - أْكَثَر العطاء - آلة طرب على شكل أنبوبة بجانبها ثقوب - َمُرَض. 
٤ - عاصمة آسيوية - ُيْستْخَرج من ماء البحر كلوريد الصوديوم. 

٥ - م���ن س���يدات أه���ل البيت، إش���تهرت بعب���ادة والزهد، صاحبة اجلامع املش���هور في 
القاهرة - شفاء. 

٦ - من اسماء املطر - عام. 
٧ - راهب في الدير - أسحم أو يحموم. 

٨ - أخفاه الشيء - خداع. 
٩ - شهر مصري - َمُرَض. 

١٠ - جانب من كل شيء أو صفحته - إحسان - الُقَطع عما حولها. 
١١ - أْخَفْق في االمتحان - صحيفة اس���رائيلية يومية تصدر باللغة العبرية تأسس���ت 

عام ١٩٤٨. 
فة - كان الش���خص حليمًا  ١٢ - ُجْحر الضبع واالس���د والذئب والثعلب ونحو ذلك معَرّ

رزينًا. 
١٣ - مركبات غير عضوية توجد في األرض - صياح عند الُبكاء. 

١٤ - مدينة في أقصى شمال السودان تقع في الوالية الشمالية ٩٠٩ كلم من العاصمة 
اخلرطوم. 

١٥ - مطربة مغربية حائزة ايضًا على اجلنسية املصرية من مواليد الرباط بتاريخ ١٠ 
كانون الثاني ١٩٥٩. تزوجت من املوسيقار هاني مهنا ثم إنفصال ثم من رجل األعمال 
مصطفى النابلس���ي، م���ن البوماتها: أحكي يا ش���هرزاد ١٩٨٣، أمرك عجيب ١٩٨٧، آلو 

١٩٩٨، يوم ورا يوم ٢٠٠٢، ايام حياتي ٢٠٠٨ صاحبة الصورة. 

عموديًا: 
١ - من اسماء الشجاع. 
٢ - من أسماء اجلبان. 

٣ - من اسماء الشجاع. 
٤ - من يخافه الناس. 
٥ - خاصتي - ورك. 

٦ - شكل هندسي - من اسماء القبر. 
٧ - من اسماء االسد - من اسماء الذئب. 

٨ - بل���دة لبناني���ة قض���اء بنت جبي���ل - أراٍض في الصح���اري فيها املس���اكن واملراعي 
واملياه. 

٩ - َحَفَر األرض - صَرّ الشيء بالشيء - خليق ِب، أْهل ِل. 
١٠ - واِهبة. 

١١ - رئي���س ال���وزراء اللبنان���ي احلالي من بي���روت مواليد ١٣ اي���ار ١٩٤٥. إبن رئيس 
وزراء راح���ل، نائ���ب عن بيروت في دورتي ١٩٩٦ و٢٠٠٩. وزي���ر ثقافة عام ٢٠٠٨، كلف 
تش���كيل الوزارة بتاريخ ٦ نيس���ان ٢٠٠٣ وأعلن تش���كيلته احلكومية بتاريخ ١٥ شباط 

٢٠١٤ - أْجَرْب - أَكَل الطعام. 
١٢ - ُكل م���ا يتحق���ق ب���ه عرض معني يقابله���ا: غاية - صالة أوبرا ش���هيرة في ميالنو 

ايطاليا - عكس َوَضَع أو َخَفَض. 
١٣ - نوتة موس���يقية - ُكل ما ُيحيط بش���يء من بناء او غيره - دولة سلطنة في جنوب 

شرق آسيا تقع في شمال جزيرة بورنيو ٥٧٦٥ كم٢. 
١٤ - اوالد بق���ر الوح���ش - فق���رة من الكتاب - االس���م الثاني ملمث���ل لبناني قدير راحل 
غوس���طا ٣ ش���باط ١٩٢٤ - ٢٦ نيسان ١٩٩٥، حائز على وسام اإلستحقاق اللبناني في 

عهد الرئيس الراحل الياس سركيس. 
١٥ - نومة نصف النهار، او االستراحة فيه وان لم يكن نوم. 

يقام ق���داس وجن���از االربعني 
للمرحوم جون دايفيد باسيل

وذل���ك ي���وم األحد ١٥ تش���رين 
االول/ اكتوبر ٢٠١٧ 

الساعة الثانية بعد الظهر
في كنيسة مار شربل

 142 Highclere Ave، 
Punchbowl NSW 2196

الداعون:
زوجته: حياة باسيل

واجني���ال،  دايفي���د،  أبن���اؤه: 
باس���يل  وجايس���ون  ودان���ي 

وعائالتهم.

وفيات

الى روح املرحومة ام فرنسيس

حنة زوجة جريس شويفاتي

لقاء الثالثاء 
يتشرف الجلس االوسترالي اللبناني بدعوتكم لحضور امسية شعرية بإشراف اللجنة 

الثقافية 
وذلك يوم الثالثاء املوافق بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١  

  72 Carlingford rd sefton عنوان املجلس 
الساعة السابعة مساًء 

يحي االمسية الشعرية كل من الشعراء: 
د.جميل الدويهي 

االستاذ البير وهبة 
السيد مصطفى محيش 

تقديم والقاء االستاذة فرح عصافيري 

ملزيد من املعلومات واإلستعالم الرجاء االتصال بأمانة السر  
0424394111

Friday 13th  October 2017 Issue No. 6688اجلمعة ١٣ تشرين االول )اكتوبر( ٢٠١٧، العدد ٦٦٨٨  

كي���ف خلق���ت هالك���ون ي���ا رب العباد
ون���ار األس���ى بتضله���ا حت���ت الرماد
وحن���ه احلنونه الطّل���ق عيونا الرقاد
وكب���رو ال���والد وصار ف���ي عندن والد

عرفتك يا بو فرنس���يس ح���ق املعرفه
ع���ززت حن���ه وكن���ت اكت���ر م���ن وف���ي
معك���ور كاس العم���ر ل���و مهما صفي
خي���ال احلنون���ه ع���ن عيونك ت���ا قفي

ي���ا م���ا األل���م هاألبري���ا املتل���ك ظل���م
كتب���ت القصي���ده اليوم بدم���وع القلم
حل���م مبلقان���ا  قلب���ك  م���ن  كت���ر  م���ن 
وكلم���ة ي���ا اهال تط���ل من خل���ف األلم

احلن���ان ام  ي���ا  فرنس���يس  ام  ي���ا 
وكم���ان عنيبك���و  وعينعكري���ن  بل���اّل 
الن���اس حكي���و ع���ن جواه���ر هالزمان
م���الن محب���ه  قلبه���ا  هلل���ي  وع���األم 

نّزل س���تارو املوت ل���م صح الصحيح
قدي���ش قلت���ي م���ع آالم���ك ي���ا مس���يح
بوجه بو فرنس���يس هالكون الفسيح
ع���ن عيلت���ك عن بيت���ك القلب���و جريح

معذب���ي منه���ا  روح  نقش���ع  بال���كاد 
حت���ى عل���ى الطف���ل البيمش���ي دبدب���ي
س���هرت ع راح���ة جي���ل ع ضن���ا رب���ي
مسرس���بي ال���والد  ع  حن���ه  وتض���ل 

بدني���ا الصداق���ه انت اكتر م���ن صديق
الطري���ق بآخ���رة  املوك���ب  وتف���ّرق 
وم���ا بتنتب���ه للجم���ر لوال م���ن احلريق
بقيتو س���وى متل العش���يقه والعش���يق

وكن���و اش���تكى اي���وب كنت���ي تش���تكي
بك���ي ب���دك  م���ا  وبخ���ور  ص���ال  وب���دك 
وتتلبك���ي تفرح���ي  حماك���ن  زرن���ا  ْن 
وعنتضحك���ي حتى ما نعرف ش���و بكي

مزه���ره الرواب���ي  ع  بيلس���اني  ي���ا 
الطاه���رة األي���ادي  ع  بكي���ت  متري���ت 
وع اجلوه���ره ع���ني الزم���ان مش���وهره
جوه���ره اغل���ى  بتض���ل  وحده���ا 

صوب السما طيري   بجناحك   واصعدي
تقع���دي ميين���و  ع  بك���را  بيج���وز 
ملب���دي والغي���وم  ضي���ق  ص���ار 
تبع���دي فيك���ي  م���ا  لك���ن  تبع���دي  رح 

بقلم الشاعر جورج منصور

قام بتنظيم الهيئة اإلدارية للمجلس في لبنان 

والتقى فاعليات أمنية وحضارية ورياضية

رئيس اجمللس األوسترالي اللبناني عاد إلى سيدني متوجاً مهمته 
بنجاح حاصداً شهادات التقدير 

مس����اء يوم اجلمعة املاضي عاد رئيس املجلس األوس����ترالي ؟ اللبناني 
رج����ل األعم����ال الس����يد غ����ازي ق����الوون إل����ى س����يدني بع����د رحل����ة إل����ى 
لبن����ان ق����ام بها لتنظي����م الهيئة اإلداري����ة للمجلس  فرع لبن����ان. وخالل 
وج����وده ف����ي رب����وع الوط����ن ، لبى   ق����الوون دعوة نادي الش����رق حلوار 
احلضارات وحضر االحتفال الس����نوي التاس����ع للنادي خالل االحتفال  
وق����ام رئي����س الن����ادي   إيل����ي س����رغاني يتق����دمي ش����هادة تقدير للس����يد 

كتب مسؤول اإلعالم:
ق����الوون عرب����و ن امتن����ان لالنفتاح احلض����اري الذي يقوم ب����ه  املجلس.
كما قام رئيس نادي الشمال لكرة القدم   أحمد الفردوس وبحضور نائب 
طرابلس الس����ابق اآلستاذ مصباح األحدب بتقدمي شهادة تقدير مماثلة 
للسيد قالوون ع عربون شكر على الدعم الذي يقوم به   قالوون للنادي.
وقبيل انتهاء رحلته إلى لبنان قام   قالوون  بزيارة   مدير عام أمن الدولة 
اللواء طوني صليبا  ووجه إليه دعوة باسم اجللس لزيارة أوستراليا.

ومع صليبا  قالوون  يتوسط االحدب و فردوس 

يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة 
تريز سليم الشدياق 

وذل���ك ي���وم االحد ف���ي ٢٢ تش���رين االول اجلاري الس���اعة احلادية 
عشرة وربع 

في كنسية مار شربل بانشبول 

الدعوة عامة

قداس وجناز السنة للمرحومة 
تريز سليم الشدياق 

 
 صدر عن التيار الوطني احلر في سدني البيان التالي:

 
يستمّر اجليش اللبناني في تقدمي الشهداء دفاعًا عن وحدة لبنان 
وسالمة شعبه. من ١٣ تشرين، إلى نهر البارد، إلى عبرا ، ملحمة 
بطولة وصمود س����ّطرها جنود وضّباط أقس����موا وشّرفوا قَسمهم 
في أرض املعركة.  وأتت أخيرًا معركة »فجر اجلرود« لتحرر تراب 
الوط����ن املقدس من االرهابيني وترفع الس����ياج عاليًا بوجه كل من 
تس����ول له نفس����ه جت����اوز ح����دود اجلغرافي����ا والدس����تور اللبناني 
والعيش املش����ترك. لك����ن ثمن االنتصار كان غالي����ًا، وقد قّدم جنود 

ميامني حياتهم فداًء عن الوطن واملواطنني.
 

وف����اًء ألولئ����ك األبط����ال وتكرمي����ًا ألرواح الش����هداء، يدع����و التي����ار 
الوطني احلر في سدني ابناء اجلالية  الى قداس يترأسه صاحب 
الس����يادة املط����ران أنطوان ش����ربل طربيه، يوم األح����د املوافق فيه 
١٥ تش����رين األول ٢٠١٧، الس����اعه ١١ صباحًا في كاتدرائية سيدة 
لبن����ان  هاري����س ب����ارك. ان مش����اركتكم لن����ا في الصالة ع����ن ارواح 
شهداء اجليش هو تعبير عن تضامنكم العميق مع عائالتهم ومع 
املؤسسة العسكرية وقائدها، كما انه في الوقت نفسه فعل التزام 
متج����دد بوالئن����ا للوطن األم الذي يحتض����ن ذكرياتنا ورفات أهلنا 

وآمال مواطنينا بحياة حرة وكرمية.
 

يس����تحق م����ن بذلوا العم����ر من أجلنا أن جنتمع س����اعة واحدة من 
أجلهم. لقد كنتم دائمًا سند اجليش في بالد االنتشار، وال شك انكم 
على العهد باقون...ش����كرًا لكم س����لفًا على جتاوبكم ومش����اركتكم، 

وليرحم الله شهداء احلق والواجب

التيار الوطني احلر في سدني

 يدعو الى قداس عن ارواح شهداء 
اجليش اللبناني



.”no أن تصّوت “ال OK ال بأس

Authorised by L Shelton, 4 Campion Street, Deakin, ACT 2600
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للمزيد من المعلومات حول كيف 
سيؤثر تغيير قانون الزواج 

عليك وعلى أسرتك، قم بزيارة:

3 طرق
 سوف 

يؤثر بها الزواج
 

 المثلي على أسرتك 

التأثير على المدارس.1
التصويت “نعم yes” لزواج مثليي الجنس يعني “ال no” لحقوق الوالَدين.

التأثير على حرية التعبير 2.
التصويت “نعم yes” لزواج مثليي الجنس يعني “ال no” لحرية التعبير.

التأثير على الدين والجمعيات الخيرية 3.
التصويت “نعم yes” لزواج مثليي الجنس يعني “ال no” للحرية الدينية.
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جنمتا هوليوود ميريل ستريب 
وجودي دنش تهاجمان واينستني 

بعد مزاعم حترش

تدس الزجاج املكسور 
في طعامها لتجنب دفع ثمنه

الكالب البوليسية تالحق 
بائعات الشاي في اخلرطوم 

أطلقت الش����رطة الس����ودانية كالبا بوليس����ية على بائعات شاي جنوب 
اخلرطوم، ملالحقة مشتبهني في تعاطي املخدرات. 

وشهد األسبوع املاضي حمالت واسعة ضد بائعات الشاي بعد صدور 
ق����رار من والي����ة اخلرطوم مبنعهن من العمل بعد السادس����ة مس����اء في 
جمي����ع أنحاء الوالية. وقالت إح����دى البائعات، إنها وعدد من زميالتها 
رفض����ن االنصي����اع للق����رار ألنه����ن يقم����ن بإعانة أس����رهن م����ن مهنة بيع 

الشاي، وأن العمل مساء هو األنسب. 
وانتش����رت في وس����ائل التواص����ل االجتماعي األس����بوع املاض����ي بقايا 
عقار الترامدول الطبي الذي يستخدم كمخدر في أماكن تواجد بائعات 
الش����اي. وش����كك ناش����طون في حقوق املرأة في صح����ة الرواية، وقالوا 
إنها حجة تس����تخدم للقي����ام بحملة جديدة ضد بائعات الش����اي الالئي 

تستهدفهن السلطات منذ سنوات. 

هيفاء غديرة ملكة جمال 
تونس 2017
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ألق����ت الش����رطة األميركي����ة القب����ض عل����ى ام����رأة ابتكرت طريق����ة غريبة 
للحصول على وجبات طعام مجانية من املطاعم، من خالل دس الزجاج 
املكس����ور ف����ي وجب����ات الطع����ام، وإجب����ار املطعم عل����ى إعطائه����ا وجبة 

مجانية، وإعفائها من دفع ثمنها.
واعترفت كايلني مورفي )31 عامًا( من ديرلي بيتش، أمام قس����م ش����رطة 
ستيورات  بوضع الزجاج في طعامها في 9 مطاعم، والتهديد بالتشهير 

بهذه ااملطاعم، في حال لم حتصل على وجبة طعام مجانية.
وذكرت الش����رطة، أنه على مدى 12 يومًا خالل الش����هر املاضي، تناولت 
مورف����ي الطع����ام في 9 مطاع����م، وحصلت على وجب����ات قيمتها أكثر من 
150 دوالرًا باملج����ان، واتهم����ت باالحتي����ال، ونقلت إلى س����جن مقاطعة 

مارتن حيث مت احتجازها، بحسب صحيفة ميامي هيرالد.
وأثارت مورفي ش����كوك بعض املطاعم، الت����ي لم يكن لديها زجاج أصاًل 
ف����ي املطب����خ، أو عل����ى الطاوالت. واخلط����أ الذي وقعت مورف����ي فيه، هو 
ارتي����اد ع����دة مطاعم تق����ع في نفس املنطق����ة، ويع����رف مالكوها بعضهم 

بعضًا، مما أدى إلى افتضاح أمرها.
وبعد القبض عليها، اعترفت مورفي، أنها حتمل قطع الزجاج املكسور 
معه����ا إل����ى أي مطعم ترغ����ب بتناول الطع����ام فيه، وتعمد إلى دس����ه في 
الطب����ق، بع����د تناول معظم الوجبة، مما يجبر معظم املطاعم على تقدمي 

وجبة مجانية، أو دعوة لتناول الطعام باملجان في املرة القادمة.

بعد أن نأت هوليوود بنفسها عن املنتج السينمائي احلائز على جائزة 
أوسكار هارفي واينستني جراء مزاعم حترش بالنساء، شنت اثنتان من 
أكثر جنمات هوليوود احتراما ميريل س����تريب وجودي دينش هجوما 
عنيفا على واينس����تني وقالتا إنهما لم تكونا على علم مبمارس����اته ضد 

النساء.

وقال����ت س����تريب إنها تش����عر بالفزع م����ن مزاعم التح����رش املوجهة ضد 
واينس����تني الذي كانت ش����بهته ذات يوم في حف����ل لتوزيع اجلوائز عام 

2012 »باإلله«.
وأضافت في بيان »س����لوكه ال ميكن الصفح عنه، ولكن إس����اءة استغالل 

السلطة أمر شائع«.

وقال����ت ف����ي بي����ان ملوق����ع »هافينجتون بوس����ت« إنه����ا لم تك����ن على علم 
باملزاع����م بأن واينس����تني كان يتعرى أمام ممثالت ومس����اعدات ويطلب 

من شابات تدليكه.
وتابعت »هذه األخبار املخزية عن هارفي واينس����تني أفزعتنا نحن ممن 

عملنا معه«.

أما النجمة البريطانية دينش التي فازت بجائزة أوس����كار أفضل ممثلة 
مس����اعدة عن دورها في فيلم )شكس����بير إن الف( عام 1999 الذي أنتجه 
واينس����تني قال����ت في بيان إنه����ا »لم تكن على دراية عل����ى اإلطالق بهذه 

االتهامات املروعة بالتأكيد«.

وكانت صحيفة »نيويورك تاميز« نشرت األسبوع املاضي تفاصيل مزاعم 
عدد من النس����اء ممن اتهمن واينس����تني بالتحرش اجلنس����ي واالتصال 
اجلسدي غير املرغوب فيه ملدة ثالثة عقود. واعتذر واينستني في بادئ 
األمر، ولكنه هدد الحقا مبقاضاة الصحيفة جراء املزاعم التي ليس لها 
أس����اس. ولم توجه له أي تهمة ولكن ش����ركته لإلنتاج السينمائي قررت 

إنهاء عمله كرئيس مشارك في الشركة.

وقال املنتج واملخرج كيفن س����ميث إنه يأس����ف ألنه حصل على مال من 
شركة واينستني.

وق����ال »لق����د م����ول األربعة عش����ر عام����ا األولى م����ن حياتي الفني����ة واآلن، 
وأن����ا أحقق مكاس����ب، أعلم أن آخرين في ألم كبير. يجعلني ذلك أش����عر 

باخلزي«.
وقالت املمثلتان أش����لي جود وروز مكجوان إن واينس����تني حترش بهما 

جنسيا.

كيت ميدلتون في أول ظهور 
علني بعد إعالن نبأ حملها

ظه����رت األمي����رة كيت دوق����ة كمبردج علن����ا  للمرة األولى من����ذ إعالن نبأ 
حملها وانضمت لزوجها األمير وليام وشقيقه األمير هاري في فعاليات 

نظمت مبناسبة اليوم العاملي للصحة النفسية.
وفي الش����هر املاضي أعل����ن وليام وكيت أنهما ينتظ����ران طفلهما الثالث 
وأنها على غرار حمليها السابقني تعاني من غثيان شديد في الصباح.
وفي الشهر املاضي لم تسمح لها حالتها الصحية مبرافقة ابنها األكبر 
جورج إلى املدرس����ة في يومه األول ألنها لم تكن على ما يرام وكان آخر 
ظهور علني لها في نهاية أغس����طس آب حني انضمت إلى وليام وهاري 
ف����ي زيارة حلديق����ة عامة بقصر كينزجنت����ون مه����داة لوالدتهما الراحلة 

األميرة ديانا.
لك����ن ل����م تظه����ر على الدوق����ة عالمات اإلعي����اء التي اضطرته����ا إللغاء كل 
ارتباطاته����ا من����ذ ذل����ك احل����ني عندما أقام ولي����ام وهاري حفل اس����تقبال 
ف����ي قصر بكنجهام الثالث����اء لالحتفاء بجهود العامل����ني بقطاع الصحة 

النفسية في بريطانيا.
وق����ال مس����اعد لكي����ت »حال����ة الدوقة تتحس����ن لكنها ما زال����ت تعاني من 

التقيؤ بسبب احلمل. إنها سعيدة لتمكنها من الوجود هنا الليلة«.
وجعل وليام وكيت وهاري من التوعية بأهمية الصحة النفسية أولوية 
وحت����دث األمي����ران في الش����هور القليلة املاضي����ة عن الن����دوب العاطفية 
العميقة التي خلفتها وفاة والدتهما في حادث سيارة حني كانا طفلني.
وق����ال ولي����ام في كلم����ة خالل حفل االس����تقبال »وجد ثالثتن����ا أن الصحة 

النفسية هي األساس لكثير من القضايا التي نهتم بها«.

توجت هيفاء غديرة من محافظة باجة )شمال( بلقب ملكة جمال تونس 
لسنة 2017 بعد منافسة دامت نحو 3 أشهر، شاركت فيها 19 متسابقة.

وُنظم حفل التتويج في املسرح البلدي وسط العاصمة تونس.
وقال����ت غدي����رة »23 س����نة« إن »اجلمال لي����س العنصر الوحي����د، الختيار 
امللكة، بل يجب امتالك صفات مميزة كاجلاذبية والذكاء والثقافة العامة 

إلى غير ذلك من الصفات التي تضيف إلى اجلمال«.
وأضاف����ت إنه����ا طوال أش����هر التدري����ب، قامت ب����� »إجناز فكرة مش����روع 
إنس����اني س����يعود بالنف����ع عل����ى األجيال القادم����ة متمثل ف����ي جتديد دار 

الثقافة في باجة وترميمها«.
يشار إلى أن غديرة ستنافس الحقا على لقب ملكة جمال الكون 2018.

واختي����رت آمال الدش����راوي وصيفة أولى، ودرص����اف الزواغي، وصيفة 
ثانية، وملكة الورد ياس����مني اليعقوبي وصيفة ثالثة، وخولة البقلوطي 

وصيفة رابعة.
وقالت رئيس����ة جمعية »تاج« )مس����تقلة( املنظمة للمس����ابقة، عائدة عنتر 
ان����ه برغ����م اإلمكانيات املادية احمل����دودة التي ال متكن ملك����ة اجلمال من 
تسويقها في العالم مثلما تفعل بقية الدول إال ان املرشحات بذلن الكثير 

من اجلهد لرفع راية الوطن عاليا.
وتابع����ت املتس����ابقات ال� 19 الالتي مت اختيارهن كأجمل نس����اء تونس، 

دورة تدريبية وشاركن في دورات غناء ورقص ورياضة.
وللتذكي����ر ف����إن تصويت اجلمه����ور مثل 50 من مئة م����ن العدد اإلجمالي 
النهائي من األصوات الذي ُمنح لكل متسابقة يضاف الى تصويت جلنة 

التحكيم.
ومن ش����روط التأهل للمس����ابقة أن متتلك املرشحات اجلنسية التونسية 
وتت����راوح أعماره����ن ب����ني 17 و 25 س����نة وال يقل طولهن ع����ن 1.7 متر، 

وحاصالت على شهادة البكالوريا )الثانوية العامة(.
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