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بقلم رئيسة التحرير ـ سدني

الزواج املدني في لبنان 
وتداعياته على املجتمع

   
بــن مؤيــد  الــزواج املدنــي    انقســمت اآلراء حــول 
ومعــارض حيــث يــرى املؤيــدون، انــه وســيلة لتحريــر 
ــة  ــة واملذهبي ــة الطائفي ــن العصبي ــة م ــع والدول اجملتم

ويــرى املعارضــون انــه يهــدف اىل الغــاء الديــن.
الدولــة اللبنانيــة ترفــض العمــل بالــزواج املدنــي الن 
الســاحة االجتماعيــة والسياســية حمكومــة مــن قبــل 
الطوائف الدينية اليت مل تسمع ان ينتزع منها السلطة 
ســيطرتها  ختســر  ان  والتريــد  أكتســبتها،  الــيت 
املفروضــة علــى املواطنن، واليت  رســختها على مدى 

عقود.

يعــرتف القانــون اللبنانــي بالــزواج املدنــي منــذ عــام 
1936، ويســتند اىل القانــون ) 60( فالــزواج املدنــي 
اىل مرحلــة  تاريــخ كتابتــه  فيعــود  ليــس جديــدا، 
االنتداب الفرنســي، لكنه اليطبق يف لبنان، اال اذا 

عقــد يف اخلــارج، علــى ســبيل املثــال قــرص.

الدولــة متنــح املغرتبــن وثيقــة زواج، امــا يف حال وقوع 
نزاعات، فالخيضع الزواج املدني لقانون حملي لعدم 
توفــره، بــل خيضــع لقانون الدولة اليت اصدرت وثيقة 

الــزواج، ممــا يشــكل بعــض الصعوبــات، خاصــة يف 
ــف. ــف الطوائ ــد خمتل ــا، عن موضــوع االرث والوصاي
والدينيــة  السياســية  الطبقــة  اصبحــت  وهكــذا 
مســتفيدة، يف ظل غياب قانون االحوال  الشــخصية.
ألــزواج املدنــي مــن الناحيــة األســالمية، اذا توفــر فيــه 
ــا ان  ــن األســالمي واهمه ــا الدي ــيت يقبله الشــروط ال
يكون الشخصن من الديانة األسالمية، يذكر ان 
من حق االرجل املسلم ان يتزوج كتابية ويعتر زواجا 

مقبوال.
فألــزواج األســالمي هــو زواج مدنــي بامتيــاز، نعــم 
فهؤالء يشــرتط عقده يف مســجد او بيت، وال يشــرتط 
حضــور رجــل ديــن ألمتامــه. املطلــوب فقــط اتفــاق 
الطرفــن مــع وجود شــاهدين، وهذا يتم عند حمامي  
او كاتب عدل. وهنا امكانية امتام  توثيق احلقوق 
لــكال الطرفــن: حقــوق الزوجــة، االوالد، االرث 
وغري ذلك، كما توثق كل العقود، من اجل حقوق 

مجيــع االطــراف.
ويف حــال اجنــاز مجيــع االجراءات املذكورة ســايقا، 
يعتر هذا الزواج شرعيا ومقبوال يف الديانة االسالمية.
شــروطها  املســيحية،  فالديانــة  اخــر،  ســياق  ويف 
خمتلفــة متامــا، فهــي تشــرتط ان تكــون األجــراءات 
يف الكنيســة، وعلــى يــد رجــل ديــن خــوري. فألــزواج 
املدنــي يتعــارض مــع احــكام الكنيســة، فمــن يتزوج 
يف الكنيســة ليس له حق الطالق وعن طريق الزواج 
املدنــي بامكانــه اجــراء الطــالق، وتكــون لــه مطلــق 

احلريــة بأختيــار مصــريه لــكال املذهبــن.
فكــم مــن قضــاة يف احملاكــم الشــرعية، اال مــن 
رحم ربي، تقاعسو يف هذه الصالحيات امللقات على 
عاتقهــم املؤمتنــون عليهــا فهــم وجــدوا بهــدف املنصــب 
الكبــري ألعطــاء كل ذي حــق حقــه جتــاه النــاس 
اللذيــن اســلموهم هــذا احلــق.  وكــم مــن معامــالت 
طــالق والبــت فيهــا مل تصــل اىل نتيجــة مرجــوه، مل 
تصل اىل قرار اخذت ســنن يف ادراج احملاكم، اما 
ان يكون للقاضي مصاحل شخصية مع الزوج، حن 
يكون له نفوذ كبري او اثر ضغوطات مورست على 
القاضي من اجل عدم البت بالقضية، وهكذا يبقى 

القــرار ومصــري النــاس معلق.
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وكــم مــن اطفــال حرمــوا يف احضــان امهاتهــم ونقلت 
احلضانــة للــزوج، رغــم ان االم هلــا االهليــة الكاملــة 
وحتــى القانــون يعطيهــا احلــق بذلــك ولكــن توظيــف 

"الواســطة" كان هلــا الــدور االكــر.
انــا ال اريــد ان اعمــم وال انكــر وجــود قضاة نزيهن، 
ــة، لكــن هــذا احلــال  ــر حي شــرفاء اصحــاب ضمائ
موجــود علــى ارض الواقــع، مما دفع الناس يفكرون 

بالــزواج املدنــي، يريــدون وحدهــم يرعيــان  
مجيــع القــرارات، الــزواج وخالفاتــه. اليريــدون امــور 
حياتهــم ومصائرهــا رهــن قــرار غري صائــب، رمبا من 
رجــل دين مســلم او مســيحي. ففــي األنظمة والقوانن 
احملكمــة  يف  الزوجــن  العقــد  يثبــت  االســرتالية 
ويف حــال عــدم التوافــق ووجــود اخلالفــات، يقــدم 
طلــب الطــالق وتعطــي احملكمــة مهلــة اقصاهــا ســنة 
كاملة للزوجن، رمبا يصلون بن بعضهم اىل أتفاق 
ــراره  ومصاحلــة واذا مل حيصــل، يعطــي القاضــي ق

باالنفصــال بهــدوء ورقي.
ــه،  ــف ام ــش يف كن ــل يعي ــك، ان الطف االهــم يف ذل
يقضي مراحل طفولته ومراهقته يرتعرع يف أحضانها 
ــت  ــا مهمــا كان ــزع منه ــا، الينت ــى حنانه ــذى عل ويتغ
املــررات والظــروف، إال اذا ثبــت انهــا غــري مؤهلــة 
لذلــك كمــا حيــق اىل األوالد األختيار مع من يريدون 

العيش.
ــي ناشــطا وفعــاال وهــي  ــوم أصبــح اجملتمــع املدن والي
وكان   2006 نشــاطها  كثفــت  شــبابية  حركــة 
التحــرك االول هلــا عــام 1998 ثــم قامــت حتــركا 
مثــة   2011 وكان  عــام  ويف   2015 عــام  كبــريا 

مشــروع القانــون خــرج مــن جملــس النــواب اىل اللجان 
التيابية املشرتكة وتلك كانت املرة األوىل يف تاريخ 
لبنــان الــيت مل يصــل فيهــا قانون لألحوال الشــخصية. 
ينظــم احلــراك املدنــي " مشــل" ســنويا يف 18 اذار/ 
مــارس وهــو تأريــخ أيقــاف الرئيــس الشــهيد رفيــق 
احلريــري، مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية الــذي 
قدمــه الرئيــس الراحــل اليــاس اهلــراوي عــام 1998، 
النه كان يف حينها، اليريد خلق مزيدا من األزمات.

ويف أطــار تشــريعات الــدول األســالمية، فــال توجــد 
أي دولة شرعت الزواج املدني ويف حال املوافقة عليه 
ســيكون لبنان أول دولة عربية تشــرع الزواج املدني.

فالزواج املدني يطرح نفسه خيار، فمن يريد األرتباط 
وفــق الشــرائع الدينيــة له ذلك، امــا من اليريد فهناك 
حــل الــزواج املدني.فألــزواج املدنــي هــو قــرار بــن 
شــخصن يقرران بإرادتهما فقط وان يكمال احلياة 
معــا بواجباتهــا وحقوقهــا او يتوقفان دون تدخل الدين 

والطائفيــة يف أمورهــم.

اخلالصــة، فــأن الــزواج عالقــة تكامليــة ترابطيــة 
تقوم على احلب والتفاهم، حتمل األستقرار النفسي 
والعاطفي واشباع احلاجات اجلسدية والنفسية وبناء 

اســرة قوامها الشــراكة وحســن العشرة.

نشر يف جريده التلغراف عربي ـ سدني 
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سياسة وأقتصاد
جودي حموي محامية 

مختصه بقانون الهجرة  سيدني

يف  مقيمــه  لبنانــي  اصــل  مــن  اســرتاليه  حماميــة 
ســيدني اســرتاليا و خمتصــه بقانــون اهلجــرة. جــودي 
تديــر مكتــب للهجــرة يف بانشــبول نيــو ســوث وايلــز. 
تتكلم العربيه واالنكليزيه بطالقه. خرجية جامعة 
ــا. باالضافــه  ســيدني و جامعــة ســيدني للتكنولوجي
  SBS ــع راديــو ــي متعاقــدة م اىل ادارتهــا ملكتبهــا فه
األســرتالي  و لديهــا مشــاركات مســتمرة مــع راديــو 
اس بي اس،ملناقشــة اخر التغريات يف قانون اهلجرةو 
باالضافه اىل دراستها للقانون االسرتالي فهي جمازه 

يف علــم النفــس وادارة املــوارد البشــريه.
 

2018 طريقــة التقديــم  شــروط الهجــرة إلــى اســتراليا 
والوظائــف املطلوبــة

عــرب أســرتاليا ـ مخــس خطــوات ـ  أوضــح موقــع 
اهلجــرة األســرتالية الوظائــف املطلوبــة للعمــل يف املدن 
األســرتالية 2018 ، كذلــك اهــم شــروط اهلجــرة إىل 
و  اســرتاليا  فيــزا  علــي  واحلصــول   2018 اســرتاليا 
طريقة التقديم ، حيث يعتمد نظام اهلجرة ألسرتاليا 
علــى العمالــة املاهــرة يف خمتلــف التخصصات خاصة 
ــة  ــة والتكنولوجي ــة احلرفي ــن املطلوب ــف وامله الوظائ
والطبية واهلندسية حيث نوضح لكم قائمة وظائف 

اســرتاليا 2018.

شروط اهلجرة إىل اسرتاليا 2018 و كيفية احلصول 
علي فيزا السفر السرتاليا

ــى مســتوي 6 يف امتحــان  جيــب احلصــول عل 	.1
تقييــم اللغــة اإلجنليزيــة حســب إرشــادات موقــع قســم 
اهلجــرة األســرتالي احلكومــي ، بينمــا تشــرتط بعــد 
الوظائــف والتخصصــات احلصول علي مســتوي 7 يف 

اختبــار اللغــة االجنليزيــة.
أال يزيــد ســن املتقــدم للهجــرة إىل اســرتاليا  	.2

عاًمــا.  50 علــى 
ــك الــيت متارســها هــي  ــد أن تكــون مهنت الب 	.3
نفس املهنة اليت ستعمل بها هناك، وأن تكون لديك 

ــة. ــك املهن شــهادات خــرة مــن بلــدك مبمارســة تل
جيــب اجتيــاز امتحان التقييم للجهة املســؤولة  	.4

ــدم هلــا. ــة املتق ــة حســب الوظيف عــن املهن
النقابــة  مــن  اجلامعيــة  شــهادتك  معادلــة  	.5
األســرتالية اخلاصــة مبهنتــك، ويتــم ذلــك مــن خــالل 

اإللكرتونــي. موقعهــم  عــر  معهــم  التواصــل 
احلصــول علــى 60 نقطــة يف ملــف اهلجــرة مــن  	.6

بلــدك. يف  اســرتاليا  ســفارة  خــالل 
 

قائمة الوظائف املطلوبة في أستراليا

 تشــمل الوظائف والتخصصات املطلوبة يف اســرتاليا 
عــدد مــن التخصصــات الفنيــة باألســاس ، جبانــب 
وظائــف املهندســن و وظائــف األطبــاء والتمريــض ، 
كذلــك املعلمــن و الطهــاة ، حيــث حــددت أســرتاليا 
جمموعــة مــن الوظائــف ، تتطلبهــا ســوق العمل هناك 

بشــدة لوجود نقص فيها
ويتــم اتاحــة الوظائــف املتوفــرة يف اســرتاليا عــر موقع 
Australian Government De�  اهلجــرة ألســرتاليا ،
partment of Immigration and Border Protec�
tion ، الــذي ســوف نســتعرضه الحقــا ، حيــث ان 
التقديــم خاللــه متــاح طــوال العام ، وميكــن التقديم 

عليهــا خــالل أي وقــت
الفرق بن نظام العمالة واهلجرة العادية يف اسرتاليا

أمــا عــن الفــرق بــن تأشــرية العمــل او نظــام العمالــة و 
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نظــام اهلجــرة الشــاملة ، فهــو انــه عر نظــام العمل يف 
اسرتاليا سوف حتصل على نقاط إضافية يف حال أن 
مهنتــك مطلوبــة يف أســرتاليا، ولكــن احلصــول علــى 
تأشــرية العمــل ال يعــي أنــك حصلــت علــى وظيفة، بل 
إن التأشــرية تضمــن لــك اإلقامــة والعمــل يف البــالد، 
وكل مــا عليــك فعلــه بعد الوصول إليها هو احلصول 
علــى الوظيفــة، أي أن احلصــول علــى تأشــرية ال يعي 

احلصــول علــى وظيفة يف أســرتاليا. 
لينــك موقــع اهلجرة األســرتالية الرمسي ومعرفة نظام 

نقــاط اهلجرة واملهن األســرتالية 2018
http://www.border.gov.au

ونظــام فيــزا العمــل يف أســرتاليا نوعــان مت ختصيــص 
كوديــن هلمــا همــا 489 و 190 ، ويضــم كل نــوع 
منهمــا وظائــف معينــة، وقائمــة الوظائــف املوجــودة 
يف النــوع األول مــن التأشــرية يســمح باحلصــول علــى 
تأشــرية عمــل دائمــة يف أي مــكان داخــل أســرتاليا، 
أما النوع الثاني من التأشرية، فتكون الوظائف اليت 
تضمنها مقســمة حســب الواليات، وهلا شــرط إضايف 
ــع  ــدة عامــن، حبســب موق ــة مل ــادر الوالي وهــو أال تغ

اهلجــرة األســرتالية.
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أستراليا تقرر التحقيق في 
قطاع رعاية املسنين بعد 
تقارير عن وقوع انتهاكات

اعلنــت  ـ  ـ  صحيفــة الشــرق  عــرب اســتراليا          
الحكومــة األســترالية عــن تشــكيل لجنــة تحقيــق 
ملكيــة للنظــر فــي قطــاع رعايــة املســنين بعــد ورود 
تقاريــر عــن إهمــال كبــار الســن وإســاءة معاملتهــم 
األســترالي،  وقــال رئيــس الــوزراء  فــي دور الرعايــة. 
اليــوم األحــد "نحــن ملتزمــون  ســكوت موريســون، 
بأن نوفر لألستراليين األكبر سنا الرعاية التي تدعم 

كرامتهــم وتعتــرف بمســاهمتهم فــي املجتمــع".

وجتتمع اللجان امللكية يف أسرتاليا للنظر يف قضايا 
ذات أهمية خاصة وهلا صالحيات حتقيق واسعة.

ويأتــي هــذا اإلعــالن بعــد فضيحة دار لرعاية املســنن 
جبنوبي البالد كانت قد أغلقت العام املاضي بعد أن 
تبــن أن املرضــى املســنن املصابــن باخلــرف تعرضوا 

لســوء املعاملة لعدة سنوات.

كل  الصحــة  وزارة  أغلقــت  احلــن،  ذلــك  ومنــذ 
شــهر تقريبــا مركــزا واحــدا لرعايــة املســنن، وفًقــا 
لوســائل اإلعــالم احمللية.ووفًقــا لألرقــام احلكومية، 
فقــد حدثــت زيــادة بنســبة %177 يف عــدد دور رعايــة 
املسنن حيث مت حتديد خماطر جدية على السكان 

يف الســنة املاليــة األخــرية.

وقــال موريســون اليــوم األحــد "إن االســتمرار بهــذه 
اإلحصــاءات مل يكــن ممكنــا"، مضيفــا أن عــددا 
مزعجــا مــن القائمــن على تشــغيل دور رعاية املســنن 
"ينتهكــون القانــون ويعرضــون حيــاة النــاس للخطــر".

ووصــف زعيــم حــزب العمــال املعــارض بيــل شــورتن 
قضية رعاية املسنن بأنها "أزمة قومية" يف وقت سابق 

من هــذا العام.
ــوم  ــة اإلذاعــة األســرتالية )إيه.بي.ســي( الي ــال هليئ وق
األحــد إن التحقيــق كان مهمــا، وإنــه جيــب أن ينظــر 
إىل "املشــاكل األساســية واجلوهريــة" وليــس جمــرد 

حــاالت فرديــة مــن ســوء املعاملــة. 
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أســتراليا  وزراء  رئيــس  تعهــد 
الجديــد، ســكوت موريســون، 
بتغييــر فــي األجيــال داخــل حــزب 

األحــرار
تعهــد رئيــس وزراء  ـ  بــرس  الغــد  ـ  عــرب اســرتاليا 
اســرتاليا اجلديــد، ســكوت موريســون،، بتغيــري يف 
األجيــال داخــل حــزب األحرار. وخرج موريســون الذي 
الــوزراء  رئيــس  للخزانــة يف حكومــة  كان وزيــرا 
املنتهيــة واليتــه مالكــومل ترنبــول فائــزا يف منافســة 

ثالثيــة علــى زعامــة حــزب األحــرار.

وبعــد أن أصبــح ســادس رئيــس للــوزراء خــالل أقل من 
عشــر ســنوات، ورث موريســون زعامــة حتالــف بــن 
حــزب األحــرار واحلــزب الوطــي ســيحتاج إىل الدفاع

 عن أغلبية برملانية بفارق مقعد واحد عند إجراء 

انتخابــات تكميليــة علــى مقعد مضمون الفوز به عن 
ســيدني يشغله ترنبول.

وقــال موريســون، يف أول ظهــور لــه بعد الفــوز بزعامة 
احلــزب حبســب "رويــرتز"، "مهمتنــا،، وحنــن نتســلم 
القيــادة كجيــل جديــد هــي أال نضمن مل مشل حزبنا 
الــذي تعثــر وختبــط هــذا األســبوع فحســب بــل،،مل 

مشل الرملان ثانية". 

ــك معظمهــم  ــن متل ــن االســرتالين الذي ــال للناخب وق
الغضــب واإلحبــاط بســبب عدم االســتقرار السياســي 
منــذ حنــو عشــر ســنوات مل يكمــل خالهلــا أي رئيــس 
وزراء واليتــه حتــى نهايتهــا، "اجليل اجلديد يف زعامة 

األحــرار يف صفكــم".

ــرز يف احلكومــة  وحــزب األحــرار هــو الشــريك األب
ــة حلــزب األحــرار واحلــزب الوطــي والــيت  االئتالفي
ختلفــت باســتمرار عــن حــزب العمــال املعــارض يف 

اســتطالعات
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أســتراليا تحــذر مــن تطبيقــات 
»مشــفرة« إرهابيــة 

       جملــة عــرب أســرتاليا ـ بوظــي - ســكاي نيــوز 
عربيةـ   حذرت أســرتاليا، الســبت، دول جنوب شــرق 
آسيا، ودعتها إىل الرد بشكل "موحد" على تطبيقات 
بريد إلكرتوني مشفرة تستخدم للتخطيط هلجمات 

إرهابية. 
وقــال وزيــر الداخليــة األســرتالي، بيــرت دوتــون، إن 
استخدام "الشبكة اإللكرتونية السوداء" من جانب 

املتطرفــن وغريهــم مــن اجملرمــن يتزايــد 
بإطــراد.وكان الوزيــر يتحــدث يف افتتــاح قمــة خاصة 
لرابطة دول جنوب شــرق آســيا )آســيان( يف ســيدني، 
تســتمر يومن.ومــن املتوقــع أن يتــم للمــرة األوىل إقرار 
مذكرة لتنسيق املعلومات اخلاصة باألمن املعلوماتي 
ومــوارد الشــرطة يف أحنــاء املنطقة.وتســاعد كانبــريا 
دول جنوب شــرق آســيا يف جهودها الرامية إىل احلد 

مــن متويــل اإلرهــاب ومواجهة التطــرف العنيف.
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ما هي أكبر الصناعات في 
أستراليا؟

ــة عــرب أســرتاليا ـ وكاالت ـ اســرتاليا هــي ثانــي  جمل
أكــر اقتصــاد يف العــامل فيما يتعلق بالثــروة اململوكة 

لــكل شــخص بالــغ بعــد دولــة سويســرا.
ومتتلــك أســرتاليا اقتصــاد ســوق خمتلــط، وهــي تعتــر 
أكر اقتصاد سوق خمتلط حيث يبلغ إمجالي ناجتها 

احمللــي حوالــي 1.69 تريليــون دوالر أســرتالي.
ُيعرَّف اقتصاد السوق املختلط بأنه نوع االقتصاد الذي 
يتقاســم فيــه القطاعــان اخلــاص والعــام وســائل اإلنتاج؛ 
كمــا يشــار إليــه أحيانا باســم االقتصــاد املزدوج. كما 
تشــارك هــذه الصناعــة يف قطاعــات الســياحة واإلعــالم 

والرتفيــه والرعاية الصحية
وقــد لعبــت صناعــات خمتلفــة يف أســرتاليا دوًرا رئيســًيا 
يف ضمــان أن اقتصــاد هــذه األمــة العظيمة ال تزال ثابتة 

ويف القمة.

أكبر الصناعات في أستراليا: 

قطاع الخدمات

قطــاع اخلدمــات يضــم أكثــر مــن 70 ٪ مــن الناتــج 
احمللــي اإلمجالــي، وهــو يهيمن على االقتصــاد، ويعمل 
أكثــر مــن 79 ٪ مــن القــوى العاملــة يف هــذا القطــاع. 

ويــرتاوح مؤشــر التوظيــف يف هــذا القطــاع مــن األجــر 
املرتفع إىل األجر املنخفض وبن العمل بدوام كامل أو 
دوام جزئي، وبن املهارات العالية واملهارات املنخفضة 
 واللوجستيات والتعليم والتمويل كما هو موضح أدناه.

 
قطاع السياحة

تعــد أســرتاليا واحــدة مــن أكثــر الوجهــات الســياحية 
املرغوبــة بســبب املناظــر الطبيعيــة اجلميلــة واملناطــق 
املطــرية.  والغابــات  احلمــراء  والصحــراء  الســاحلية 
وقــد زار أكثــر مــن 7 ماليــن ســائح أســرتاليا يف عــام 
ــة،  ــة اجلميل 2017، حيــث جذبتهــم الشــواطئ الرملي
والنباتــات واحليوانــات الفريــدة، وحســن ضيافــة أهــم 

ــن. ــذ العاملي ــام والنبي ــد، والطع البل
وكل هــذا يضيــف حوالــي 38 مليــار دوالر أســرتالي 
لالقتصاد، وتوظف ما يقرب من مليون شخص. ويأتي 
العــدد الكبــري مــن الســياح مــن الصــن وســنغافورة 

واليابــان وبريطانيــا العظمــى والواليــات املتحــدة.

قطاع الرعاية الصحية

تعتــر الرعايــة الصحيــة رابــع أهــم مســاهم يف أســرتاليا 
يف إمجالي الناتج احمللي، وقد صنفت يف املرتبة الثانية 
مــن أفضــل أنظمــة الرعايــة الصحيــة يف العــامل، وفًقــا 
لتقريــر صنــدوق الـ common wealth لعام 2017.

ويف الوقت احلالي، يعمل 13 يف املائة من القوى 
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العاملــة يف الرعايــة الصحيــة، ومــن املتوقــع أن يرتفــع 
إىل 15 يف املائة حبلول عام 2020. وعالوة على ذلك، 
ســتضاف 000 160 وظيفــة أخــرى بــدوام كامل مع 

إطالق اخلطة الوطنية للتأمن ضد العجز.

وسائل اإلعالم والترفيه

تســتحوذ صناعــة اإلعــالم والرتفيــه علــى 29.1 مليــار 
دوالر، والــيت تتكــون مــن 17 مليــار دوالر يف اإلنتــاج 
املباشــر. يتــم إنشــاء ســبعة باملائــة منهــا عــر اإلنرتنــت. 
ومن املتوقع أن تسهم اإلعالنات مببلغ 40 مليار دوالر 

يف االقتصــاد.

قطاع املالية
مــع وجــود قطــاع مالــي حديــث متطــور، فــإن األداء 
االقتصادي األســرتالي القوي واخلرة جتعل أســرتاليا 
مكاًنا مفضاًل للقيام بأعمال جتارية ومركز جتاري 

عاملي.
أســرتاليا  الدولــي  البنــك  صنــف   ،2015 عــام  يف 
كأســرع مكان لبدء نشــاط جتاري حيث تبلغ قيمة 
قطاع خدمات األعمال 1.7 تريليون دوالر أســرتالي، 
احمللــي  الناتــج  مــن   ٪  11 إىل  يصــل  مــا  ويضيــف 
اإلمجالــي الوطــي، مبــا يعــادل 118 مليــار دوالر 
أســرتالي، األمــر الــذي جــذب املســتثمرين مــن داخــل 

البــالد وآســيا ومــن مجيــع أحنــاء العــامل.

 قطاع التعدين

األراضــي  الستكشــاف  دافعــة  قــوة  هــو  التعديــن 
األســرتالية النائيــة والتقــدم الصناعــي بأكثــر مــن 
120 مليار دوالر أســرتالي تســتثمر حالًيا يف مشــاريع 
جديــدة. وارتفــع إمجالــي الناتــج احمللــي مــن التعديــن 
إىل 26 مليــار دوالر أســرتالي يف الربــع األول مــن عــام 
2018 مــن 24 مليــار دوالر أســرتالي يف الربــع الرابــع 

مــن عــام 2017.

قطاع الصناعة التحويلية

ــا بـــ 6 يف املائــة مــن  تســهم الصناعــة التحويليــة حالًي
الناتج احمللي اإلمجالي، وتبلغ قيمة السلع 96 مليار 
دوالر أســرتالي، وتوظف 860،000 شــخًصا. كما 
منــت الســلع املصنعــة الــيت تبــاع يف األســواق الدوليــة 

بشــكل كبري.

 قطاع الزراعة

ميثــل القطــاع الزراعــي ثالثــة يف املائــة مــن الناتــج 
احمللــي اإلمجالــي األســرتالي. وســاهمت الزراعــة يف 
زيــادة 0.5 ٪ مــن الزيــادة اإلمجاليــة 1.9 ٪ يف الناتــج 
احمللــي اإلمجالــي. لقد وظفت أكثر من 300،000 
شخًصا وغطت 60 ٪ من الكتلة األرضية. وبشكل 
عــام، يتــم تصديــر أكثر من 50 مليار دوالر وحوالي 

60 ٪ مــن منتجــات املــزارع ســنويًا.

***
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املال الرخيص وسنوات 
االنهيار.. هل األزمة املالية 

وشيكة؟ منذ أزمة 2008 
تفاقم الَدين العاملي إلى 250 

تريليون دوالر

مجلة عرب أسترالياـ  دبي – عالء املنشاويـ   سنوات 
مرت على #األزمة_املالية وانهيار بنك ليمان براذر، 
وربمــا مســؤولو البنــوك املركزيــة الكبــرى فــي العالــم 
والحكومــات ليســوا فــي حاجــة لتعلــم دروس هــذا 

االنهيــار االقتصــادي أكثــر مــن اليوم.
فاحلديــث عــن األزمــة املاليــة الــيت اندلعــت شــرارتها 
األخطــاء  الطريــق الستكشــاف  2008، متهــد  يف 
الــيت وقعــت فيهــا بنوك مركزية عريقة دفعت باجتاه 
ــدة، ســتكون حبســب  ــة جدي الدخــول يف أزمــة مالي

اخلــراء أعنــف بكثــري ممــا كانــت عليــه يف 2008.
ــة_ ــه إنــكار دور #البنوك_املركزي ال أحــد بإمكان
"اســرتخاء كبــري"  عمليــة  بــدأت يف  الــيت  العامليــة 
للتحفيز النقدي االستثنائي، والذي كان أمرا مثريا 

لالهتمــام.
ــن  ــام حــذرت مؤسســة #جي_بي_مورغــان م ــل أي وقب
األزمــة املاليــة القادمــة والــيت قــد حتــدث اضطرابــات 

اجتماعيــة مل تشــهدها البــالد منــذ 50 عامــا.
املهمة مل تنجز بعد!

يقــول برايــن تشــابتا مــن وكالــة بلومــرغ "اآلن، بعــد 
مرور 10 سنوات على انهيار بنك ليمان براذرز، نشهد 
نتائج أكر جتربة للبنك املركزي يف التاريخ. فعلى 

الســطح يبدو أن املهمة أجنزت.
يف الواليــات املتحــدة، وصــل معــدل البطالــة إىل أدنــى 
مستوى له منذ 48 عامًا، ووصل مؤشر ستاندرد آند 
بورز 500 مؤخًرا إىل أعلى مستوى له على اإلطالق، 
وزادت ثقــة املســتهلكن أكثــر مــن أي وقــت مضــى 

يف األلفيــة اجلديــدة. ولكــن بتفكــري أعمــق قليــال، 
ســنجد أن هــذا الطريــق قد مهد  

مــع الديــن تلــو الديــن وهــذا الطريــق يف اجتــاه واحــد 
وبــال عــودة".

ــة باملــال الســهل أو "الرخيــص"  فدعــم األســواق املالي
والسماح حلجم الدين العاملي بالقفز إىل مستوى 250 
تريليــون دوالر يعتــر فاجعــة كبــرية وخطــأ وقعت فيه 
البنــوك املركزيــة مبــا يف ذلك االحتياطــي الفيدرالي 

األمريكــي وبنك اليابــان املركزي.
املال الرخيص

AT Ca�  رامــي أبــو زيــد مديــر إدارة حبوث األســواق يف
pital، قال لـ"العربية.نت"، إن االقتصاد العاملي مقبل 

على أزمة مالية بسبب املال الرخيص.
وأضــاف أن إدمــان احلكومــات علــى احلصــول علــى 
ديون بتكلفة متدنية سيدفع بالنهاية إىل أزمة كبرية.
وحــول عــدم قبــول البنوك املركزيــة العاملية احلديث 
عــن دورهــا يف األزمــة القادمــة قــال أبو زيــد "احلصول 
على متويل رخيص فيما يبدو أنه ســيطر خالل الـ10 
ســنوات الســابقة علــى اجلميــع، وجيــب أخــذ احليطــة 
مــن الطريــق الــذي يســري فيه االقتصــاد العاملي باجتاه 

أزمــة مالية".
ويــرى كبــري االســرتاتيجين لــدى بنــك "جــي بــي 
مورغــان "ماركــو كوالنوفيتــش"، أن أزمــة الســيولة 
الكبــرية ســتضرب األســواق املاليــة، حبســب حمطــة 
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ســي إن بــي ســي األمريكيــة.
اخنفاض مفاجئ وحاد لألسهم

وقــال كوالنوفيتــش إن التحــول الــذي تبلــغ قيمتــه 
تريليون دوالر إىل االستثمارات السلبية واسرتاتيجيات 
التــداول احملوســبة ومكاتــب التــداول اإللكرتونيــة 
ســيؤدي إىل تفاقــم االخنفــاض املفاجــئ واحلــاد يف 

أســعار األســهم.
ــه  ــرى أيضــا أن ــة بلومــرغ ي ــن تشــابتا مــن وكال براي
البنــوك أبقــت أســعار الفائــدة عنــد أو حتــت الصفــر 
لفــرتة طويلــة - رمبــا أطــول ممــا ينبغــي، واســتخدموا 
برامج شراء السندات لتخفيض العائدات السيادية، 
وشــجعوا  املدخريــن  عاقبــوا  املقابــل  ويف  أنهــم  إال 
االســتهالك واملخاطــرة، فتضخــم الديــن العاملــي على 
مــدى العقديــن املاضيــن، مــن 84 تريليــون دوالر يف 
مطلــع القــرن، إىل 173 تريليــون دوالر يف وقــت األزمة 
املاليــة لعــام 2008، حتــى قفــز إىل 250 تريليــون دوالر 

بعــد عقــد انهيــار بنك ليمــان براذرز.
فاحلكومــات مســؤولة إىل حــد كبــري عــن الشــراهة 

يف االقرتاض.
كلهم يقرتضون

ســوق الســندات األمريكيــة وصلــت قيمتهــا إىل 15.3 
تريليون دوالر، وهي أكر سوق للسندات يف العامل. 
وقــد تضاعــف حجمهــا ثــالث مــرات منــذ أغســطس 
2008. وخــالل الـــ10 ســنوات الســابقة، منــت الســوق 
1.5 تريليــون دوالر فقــط، يف بدايــة حــرب العــراق. 
وميثل إمجالي الديون الفيدرالية يف الواليات املتحدة 
اآلن أكثــر مــن %100، مــن الناتــج احمللــي اإلمجالــي 

ألمريكا.
ــة األمريكيــة  هــذا الســلوك مل تتفــرد بــه احلكوم
يف  احلكومــات  غالبيــة  توســعت  حيــث  وحدهــا، 
االقــرتاض، وكذلــك املؤسســات املالية والشــركات 
واألفــراد، إال أن احلكومــات كانــت عينهــا علــى 
دفــع معــدالت النمــو االقتصــادي إىل األمــام ما راكم 

بشــكل كبــري الديــون وفاقــم مــن مســتوياتها".
توســعت  الدولــي  التمويــل  معهــد  بيانــات  وحبســب 
أســواق  إىل  وجلــأت  االقــرتاض  يف  الشــركات 
الســندات، وميثــل عــبء ديونهــا اآلن أكثر من 90%، 
مــن الناتــج احمللــي اإلمجالــي، مرتفعــة مــن %77، يف 

.2008 عــام 
وجلــأت الشــركات مــع تزايــد مســتويات الدين لديها 
وارتفــاع الســيولة إىل شــراء أســهمها مــن األســواق مــا 

دفــع أســعار هــذه األســهم إىل االرتفاع.
كيف هي األسواق الناشئة؟

األســواق الناشــئة أيضا ارتفعت ديونها أكثر بكثري 
ممــا كانــت عليــه قبــل 10 ســنوات، ويف دول مثــل 
بديونهــم  املســتثمرون  يطالــب  والرازيــل  تركيــا 
الدوالريــة ومــع رفــع املركــزي األمريكــي أســعار 
الفائدة فإن هذه الدول تتعرض اآلن لضغوط كبرية. 
كما أنه ويف مجيع الدول الناشئة، متثل الديون غري 
املاليــة للشــركات مــا يقــرب مــن %100 مــن ناجتهــا 

احمللــي اإلمجالــي.
كبــري االســرتاتيجين لــدى بنــك "جــي بــي مورغــان 
البنــوك  أن  إىل  أشــار  كوالنوفيتــش"،  "ماركــو 
املركزية ستضطر إىل القيام خبطوات غري مسبوقة، 
مبا يف ذلك عمليات شــراء مباشــرة لألســهم، أو حتى 

قــد تكــون هنــاك ضرائــب دخــل عكســية.
وقــال إن توقيــت حــدوث هــذه األزمــة القادمــة أمر غري 
مؤكــد لكــن يبــدو أن األســواق آمنــة خــالل النصف 

األول مــن عــام 2019.
ويتوقــع كوالنوفيتــش تراجــع ســريع وحــاد يف قيمــة 
األصول مع زيادات حادة يف تقلبات السوق، الفتا اىل 
أنه يف حال حدوث تراجع يف األسواق بنسبة %40 أو 
أكثر، فإن البنك الفيدرالي سوف حيتاج اىل اختاذ 
تدابــري عاجلــة ملنع حدوث دوامة تؤدي إىل الكســاد.
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رئيسة حكومة نيو ساوث 
ويلز غالديس بريجيليان 

تتعهد بإلغاء حفل املهرجان 
Defqon.1

حوالي الساعة التاسعة مساء بعد أن انهارا يف احلفل.
ويقــام احلفــل املوســيقي ســنويا يف ســيدني وجيــذب 
حوالــي 30 ألــف شــخصا. وعلــى الرغــم مــن حتذيــر 

اجلهــات املنظمــة للحفــل مــن إدخــال املخــدرات أو 
تعاطيهــا، إال أن الشــرطة إعتقلــت عشــرة أشــخاص 
بتهــم بيــع املخــدرات، وكان بن هــؤالء فتاتان أدخال 
120 حبــة خمــدر عــر وضعها يف أعضائهم الداخلية.  
اإلضافــة اىل ذلــك، أوقفــت الشــرطة 69 شــخصا 
حليازتهــم املخــدرات يف احلفــل وأعلنــت يف مؤمتــر 
صحفــي أنهــا ســتفعل مــا بوســعها للتأكــد مــن أن 
حادثــة مــن هــذا النــوع لن تتكر أبدا . تويف شــخصان 
ليــل الســبت septmber 15 أثنــاء حضورهــم حلفــل 
Defqon.1    املوسيقي يف سيدني، وبقي أثنن آخرين 
يف املستشــفى  يف وضــع حــرج يعتقــد أنهــا مرتبطــة 

بتعاطــي مفــرط للمخــدرات.

املهرجــان،  يف  العــالج  شــخصا   700 وتلقــى  هــذا 
ونقــل 18 بينهــم اىل املستشــفى بســبب التنــاول املفرط 
للمخــدرات نهــار الســبت. الشــاب )23 ســنة( والشــابة 
)21 ســنة( الذين توفوا هم من ســكان ســيدني، ومت 

نقلهــم اىل مستشــفى نيبــن 
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ً
عون: الحريري تغّير كثيرا

ــار ـ  ضاعــف  ــة االخب ــة عــرب أســرتاليا ـ صحيف جمل
ــه منتصــف الشــهر  ــة جرعــة مــا قال رئيــس اجلمهوري
الفائت أنه لن ينتظر طوياًل. بعد قوله ان مسودة الرئيس 
املكلــف ختالــف معايــريه للحكومــة اجلديدة، أصّر 
امس على حكومة متوازنة، وان ليست مثة مشكلة 

صالحيات

لــه يف  االوىل  ــــ  املبدئيــة«  »املســودة  ان  ســرًا  ليــس 
اليــوم 102 علــى التكليــف ــــ الــيت تقــّدم بهــا الرئيــس 
ــذ  ــة ســلفًا. م ــدت ميت ــول ُول ــري يف 3 ايل ســعد احلري
رفضهــا رئيــس اجلمهوريــة ميشــال عــون بعدمــا أبــدى 
لــه مالحظاتــه، بــات املطلــوب مــن الرئيــس املكلــف 
ــن  ــة، ال م ــد يف صــوغ مســودة ثاني ــدأ مــن جدي ان يب
حيــث انتهــى. قبــل ان يصــدر البيــان الرئاســي يف ذلك 
اليــوم، علــى اثر اجتماع الرئيســن، كان مثة اقرتاح 

بتضمينــه عبــارة »مســودة مرفوضــة«. ثــم ارتئــي ابقــاء 
ابواب التشاور مفتوحة، بالرتكيز على »مالحظات« 
رئيس اجلمهورية ومعايريه للحكومة اجلديدة، تبعًا 
ملــا كان اتفــق عليــه مــع احلريــري منــذ اليــوم االول 

للتكليــف، ومل يصــر اىل احرتامهــا.
رئيــس  يلــزم  بــه، مل  الصلــة  الوثيقــة  يف االوســاط 
اجلمهوريــة الرئيــس املكلــف أي شــرط منــذ 24 ايــار 
عندما صدر بيان التكليف. بدورها الغالبية النيابية 
الــيت مستــه بأصواتهــا الـ111 مل تقّيده. مل يســمه 17 
نائبًا بينهم كتلة حزب اهلل ونواب مستقلون، اال انهم 
مل يأسروه مبطالب. مل يضع الرئيس املكلف، منذ 
اليــوم االول، ســوى معياريــن همــا حكومــة ثالثينية، 
وحكومة وحدة وطنية، دومنا ادنى تفسري لفحواهما 
وسبل تطبيقهما. يف احاديثه مع رئيس اجلمهورية ابان 
التكليف، ثم يف اللقاءات االربعة اليت مجعتهما قبل 
خامسها يف 3 ايلول، مسع منه وجهة نظره يف املعايري 
اليت يطلبها، كون ال حكومة ال تقرتن بتوقيعه، ما 
يقتضي موافقته امللزمة اليت تشرتط بدورها شراكة 
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مطلقة يف مسودة يقرتحها الرئيس املكلف، العارف 
مبــا يطلبه رئيس الدولة.

بيد ان املسودة االوىل، املبدئية، مل تأِت سوى مبعيار 
واحد للحريري هو ان تكون ثالثينية، واغفلت كل 
ما ناقشــه قباًل مع عون.مثة كالم ُنســب اىل الرئيس 
عــّر عــن امتعاضــه يومــذاك مــن املســودة تلــك، مفاده 
ان احلريــري ســلمه صيغــة حكومــة »أدخــل فيهــا 
كل مــا حذرتــه منــه«، و»كل مــا حكينــا فيــه أتــى 
بنقيضه«. كانت هذه اشارة اىل احلصص واحلقائب 
اليت اقرتحها الرئيس املكلف لوليد جنبالط وحزب 
القــوات اللبنانيــة وتوزيــع حقائــب الدولــة، فضــاًل عــن 

جتاهــل توزيــر النــواب الســّنة املعارضن.

البيــان  علــى  مباشــرة  يعقــب  مل  احلريــري  ان  مــع 
الرئاســي يف 3 ايلول، اال ان اســتنفار الطائفة الســّنية 
بــدءًا برؤســاء احلكومــات الســابقن ومرجعياتهــا 
الدينيــة والسياســية وتيــار الرئيــس املكلــف بالذات، 
وتوجيــه اتهــام مبطــن اىل رئيــس اجلمهوريــة مبخالفــة 
الدســتور، بالقــول ان اتفــاق الطائــف يف خطــر تــارة، 
وان مثــة تعّرضــًا لصالحيــات رئيــس جملــس الــوزراء 
ــن فريقــي  ــرية التشــنج ب ــع مــن وت الســّي طــورًا، رف
الرجلــن. اجلمعــة 7 ايلــول اوفــد احلريــري مستشــاره 
الوزيــر غطــاس خــوري اىل قصــر بعبــدا لتريــد هــذا 
التشــنج والعــودة بــه اىل الصفــر، وحماولــة اســتيعاب 
تطورات االيام االربعة املنصرمة اليت اوحت مبواجهة 
بــن عــون واحلريــري علــى الصالحيــات الدســتورية، 

كأن االول ينتقــص ممــا للثانــي.

رئيــس  اىل  الثقافــة  وزيــر  محلــه  ممــا  جانــب  يف 
اجلمهوريــة، ان الرئيــس املكلــف ليــس يف صــدد اي 
خــالف معــه. هــو متمســك بالتعهــدات الــيت قطعها له. 
يقف اىل جانب الرئيس ويقّدر مواقفه، وال يستهدف 
حتمًا العهد. مل يتغرّي، وال يعدو ما قيل يف احلمالت 
املضمرة على عون ردود فعل توقفت، وهو ال جياريها 
يف اي حــال، قبــل ان تنتهــي ســلة التطمينــات الــيت 
محلها املوفد اىل القول: منذ اللحظة ستتغرّي املواقف.

الصالحيــات  اثــارة  وقــف  علــى  اضــايف  تأكيــد 
الدســتورية يف وجــه رئيــس اجلمهوريــة، والعــودة اىل 
املشكلة االصل اليت هي التأليف املتعّذر للحكومة.
علــى ان مــا قالــه عــون، يف الطائــرة اىل سرتاســبورغ، 
رفع من نرة التصعيد. يف آن اكد انه مل يفك التماس 
مــع الشــروط الــيت تعــرتض معايريه للتأليــف ايًا تكن 
مصادرهــا، ويصــر على اســتعجال ابصــار احلكومة 
اجلديــدة يف اســرع وقــت. نفــى ان يكــون »اجلهــة 
املعرقلــة«، وافصــح عــن ان ال حكومــة »ال تكــون 
الصيغــة متوازنــة« وفــق املعايــري واملبــادئ الــيت حتــدث 
عنهــا يف بيــان 3 ايلــول للمرة الثانية، بعد خطاب عيد 
اجليــش يف االول مــن آب. االســاس يف كالمــه هــذا 
تأكيد »الشــراكة بن الرئاســتن االوىل والثالثة يف 
التأليــف«، وان »ال جمــال لالجتهــاد يف وجــود النــص 

الدســتوري«.
مع ذلك، رغم متسكه باحلريري رئيسًا للحكومة 
الثانيــة ورغبتــه يف البقــاء اىل جانبــه طيلــة الواليــة، ال 
ــى عــون حجــم املــآزق الــيت يضــع الرئيــس  خيفــى عل

املكلــف نفســه فيهــا:

ـ  يريــد تأليــف احلكومــة واالســتمرار يف الســرايا، 
مــن شــروط جنبــالط ومســري  التخلــص  يســعه  وال 
جعجــع، فيتبناهــا بكليتها، مع معرفته املســبقة بأن 
شــريكه الفعلــي يف اعــالن احلكومــة، وهــو رئيــس 

اجلمهوريــة، يرفضهــا متامــًا.
ـ عالقتــه بالريــاض ليســت على مــا يرام. منذ تكليفه 
يف 24 ايار مل يتمكن احلريري، الذي زار السعودية 
اربع مرات على االقل بدءًا من اليوم التالي للتكليف، 
من االجتماع مبســؤول رفيع يف اململكة. مل يســتقبله 
امللك، وال صلى على جاري العادة اىل جانبه يف اليوم 
االول للعيد. عندما حيط يف الرياض ال يستقبله سوى 

سائقه الذي يقود به السيارة اىل منزله.
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عمر حرفوش، املوسيقار 
العاملي ينجح بمجهوده 
الشخ�صي للوصول الى 

مجلس الشيوخ الفرن�صي 
لوضع

»برنامج مكافحة التلوث بجميع 
أشكاله بمدينة بطرابلس«

جملة عرب أسرتاليا ـ عمر حرفوش ـ  ايناس كريم ـ 
أّن برنامج مكافحة التلوث جبميع أشكاله املستبدة 
مبدينــة بطرابلــس مســتمر بدعــم فرنســي ودولــي، 
مذكــرا بــأن طرابلــس تنتــج 450 طــن مــن النفايــات 

يف اليــوم الواحــد .
و مل يتــم التوصــل بعــد إىل حــل دائــم وطالبــًا الدعــم 
اواًل وأخــريًا مــن قبــل املواطنــن وذلــك مــن خــالل 
إشــراك الشــباب واجلمعيــات لوضــع حــد للحــاالت 
املؤقتــة والوصــول اىل حــل جــذري واتفــق اجملتمعــون 

يف جملس الشــيوخ بإمجاع وتوقيع مجيع املشــاركن 
علــى خارطــة الطريــق وتقــرر مــا يلــي: 

النفايــات يف طرابلــس ضمــن  - معاجلــة مشــكلة 
املعايــري األوروبيــة للتخلــص منهــا، وذلــك عــن طريــق 
التدخل يف مجي مراحل سلسلة إنتاج النفايات األولية 

ويف وقــت معاجلتهــا.
ـ زيادة وسائل الوقاية من إنتاج النفايا

- دعــم التثقيــف البيئــي يف املــدارس وطريقــة فــرز 
النفايــات.

- دعــم نشــاطات طالبيــة ضمن موضوع تبادل منتظم 
مــع طــالب كليــة "لويــي ميشــيل" مــن الفئــة الــيت 

شــاركت يف النــدوة يف فرنســا.
- التشــريعات امللزمة: التعاون من أجل إنشــاء شــرطة 
بيئيــة وقانــون يعاقــب املتســببن بالتلــوث علــى أســاس 

مبــدأ تغريــم امللوث.
إلزالــة  املبتكــرة  والتقنيــات  العمليــات  حتديــد   -
النفايــات، الــيت تســاعد يف فــرز وإعــادة تدوير أكثر 

مــن ٪85 منهــا 
للحد بشــكل كبري من انبعاث غاز ثاني اوكســيد 

الكربون الســام.
 - تنظيم برنامج عرض لزيارة الشــركات الفرنســية 

أو األوروبية املســؤولة عن التخلص من النفايات 
واملسؤولة عن االقتصاد األخضر 

- وضــع خطــة طــوارئ للمواقــع اليت ثبتــت خطورتها، 
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والعمل على متابعتها ومراقبتها مثل التلوث الناشــئ  
عن مسلخ طرابلس.

الــيت مت  - دعــم سلســلة مــن احلفــالت املوســيقية 
عرضهــا يف بــريوت ويف مجيــع أحناء لبنان واملســاهمة 

بعائداتهــا املاليــة لصــاحل دعــم البيئــة.
 وأخــريا املطالبــة بتنظيــم ومتابعــة األمــوال الــيت مت 
 CEDARو CEDAR 2 رصدها للبنان يف مؤمتري
2، وذلــك لتحســن نوعيــة امليــاه واهلــواء ومكافحــة 

التلوث.

وقــد اعتــر جملــس الشــيوخ يف ختــام اجتماعــه ان 
مكافحــة التلــوث هو أمر يعيد دعم وإحياء العاصمة 
الثانية للبنان، الستعادة نشاطها االقتصادي والتجاري 
والســياحي الكامــل، وطالــب احلكومــة الفرنســية 
بالســعي لشــطب اســم مدينــة طرابلــس مــن ضمــن 
املناطــق املصنفــة يف دائــرة "منطقــة اخلطــر احلمــراء" 

مــن قبــل وزارة الشــؤون اخلارجــي.

***
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أســتراليا تصنــع قطعــة نقديــة 
ذات قيمــة مليونيــة

كشــفت أســرتاليا عــن قطعــة نقدية كبــرية احلجم، 
تبلــغ قيمتهــا 2.48 مليــون دوالر أســرتالي. وتعــد هــذه 
القطعــة األغلــى علــى اإلطالق يف تاريــخ البلد. ولكن 

مــا الســبب وراء صنعهــا؟
  ســّكت أســرتاليا قطعــة نقديــة مصقولــة من الذهب 
ومرصعة مباس زهري نادر، تبلغ قيمتها 2.48 مليون 
دوالر أسرتالي، أي ما يعادل 1.65 مليون يورو، بغية 
إشباع نهم األثرياء يف مجع القطع الفاخرة. وتعّد هذه 

القطعة أغلى القطع النقدية املصنوعة يف أسرتاليا.

إحــدى املاســات الزهريــة الــيت تزيــن هــذه القطعــة 
النقديــة، والــيت أطلــق عليهــا اســم "ديســكوفريي"، 
مت اســتخراجها مــن منجــم أرغايــل الواقــع يف منطقــة 

كيمرلــي الغربيــة النائيــة.
وستطرح هذه التحفة، اليت يبلغ وزنها كيلوغرامن 
اثنــن، يف مــزاد علــي. القطعــة النقديــة تظهــر عليهــا 
نقوشــا ملركبة شــراعية قدمية وهي تبحر وحيوانات 
كنغر وشــجر الباوباب املنتشــر يف أســرتاليا الغربية.

وقد مت اســتحداث هذه القطعة "لتلبية الطلب شــديد 
االرتفــاع علــى املقتنيــات الفاخرة النادرة"، حبســب ما 
صــّرح ريتشــارد هيــز املديــر العــام ملؤسســة النقــد يف 
بريث. وقال إن "القطعة املرصعة بأحجار زهرية نادرة 
... تروي املسار بن الفقر والغنى من خالل استخراج 

هــذه املوارد النفيســة من األرض".
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أستراليا تقود العالم في 
اقتصاد املعرفة 

 بقلم هاني الترك 
سدني، صحيفة التلغراف عربي

تتمتــع اســرتاليا بســجل علمــي باهر بتحقيــق خروقات 
علميــة مــن حــن اىل آخر .. والســرتاليا مســتقبل مّشــع 
اذ تقــود العــامل مبــا يتعلــق بالكومبيوتــر الكمــي 
Quantum Computer الــذي جيــري حســابات 

هامــة ودقيقــة جــدًا مل حتلــم بهــا البشــرية قبــل هــذا 
الوقت.

وســوف تنتهــي اســرتاليا مــن جتاربهــا ونتائــج حبوثهــا 
 Quantum Computer الكــم  بكومبيوتــر 
خــالل عشــر ســنوات.وتتمتع اســرتاليا بالبنــى التحتيــة 
اخلاصــة بالكومبيوتــر الكمــي لتصبح رائدة العامل 
Knowledge Eco� املعرفــة اقتصــاد  بنــاء   يف 

.nomy

وســوف يتمكــن الكومبيوتــر الكمــي مــن تطويــر 
Artifical Intellli� االصطناعــي  الــذكاء 
جدًا.ميكــن  متقدمــة  درجــة  اىل  ليصــل   gence
حســاب االســباب واالعراض والتشــخيص باألمراض 
املستعصية واجياد العالج هلا عن طريق الكومبيوتر 
الكمي.سوف يتابع العلماء اجراء البحوث والدراسة 

عــن اصــل الكــون مــن الناحيــة العلميــة.

فهنــاك يف جمــاالت اخرى ميكــن تطبيق كومبيوتر 
الكــم عليهــا وحــل مشــاكل كثــرية معقــدة. وتقــود 
البحــث العلمــي الشــخصية املثاليــة االســرتالية للعــام 
2018 الروفســورة ســيمون ميتشــل. وهــي تبلــغ مــن 
العمــر 42 عامــًا وأم لطفلــن وســيدة منزل إضافة إىل 
كونها باحثة علمية من الدرجة األوىل وسيدة جمتمع 

مقاالت

***
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تعرف على مخططات هدم 
األق�صى.

بقلم غسان مصطفى الشامي

تعيــش مدينــة القــدس املحتلــة هــذه األيــام أجــواء 
املســتوطنين  تكثيــف  بســبب  وقاتمــة  غائمــة 
جرائمهم بحق املسجد األق�صى املبارك، ومواصلة 
اقتحامــات املســجد األق�صــى عشــية األعيــاد اليهــود 
واالحتفــال بمــا يســمى ) رأس الســنة العبريــة( حيــث 
اقتحامــات  برامــج  بتنظيــم  املســتوطنين   يقــوم  
للمسجد األق�صى على مدار اليوم وسط حراسات 
مشــددة مــن جيــش االحتــالل وفــي ظــل االعتقــاالت 
واالعتــداءات بالضــرب علــى املصليــن واملرابطيــن فــي 

املســجد األق�صــى املبــارك .
 

 ( مناســبات  اســتثمار  علــى  املســتوطنن  ويعمــل  
األعيــاد اليهوديــة( لفــرض واقعــا جديــدا علــى القدس 
واملســجد األقصــى املبــارك، والعمــل علــى تكثيــف 
االقتحامــات وحمــاوالت االشــرائيلين لفــرض واقعــا 
جديدا يهدف إىل تنفيذ خمططات التقســيم الزماني 
واملكانــي للقــدس واألقصــى ؛ وكثــف الصهاينة من 
ــدم  ــث تق ــات باحــات املســجد األقصــى، حي اقتحام
قطعــان املســتوطنن وزراء يف احلكومــة األســرائيلية 
باحــات   ) أرئيــل  أوري   ( الزراعــة  وزيــر  واقتحــم  ة 
املســجد األقصى برفقة املئات من املســتوطنن، فيما 
وفرت شــرطة االحتالل احلراســة للمقتحمن، كما 
اســتنفرت الشــرطة قواتهــا ووحــدات التدخــل الســريع 
إلبعــاد الفلســطينين عــن األقصــى وتأمــن عمليــات 
ــر )  ــث رافــق الوزي اقتحــام املســتوطنن لألقصى؛حي
أرئيل ( أكثر من )258 ( مســتوطنا خالل جمموعة 
االقتحامات األوىل، وقد أعدت اجلمعيات اليهودية، 
االسرائيلية برنامج لالقتحامات منذ ساعات الصباح 
األوىل حتى املســاء على أن تكون يف ســاعات املســاء 
صلــوات تلموديــة ومســريات اســتفزازية بســاحة الراق 

والقــدس القدميــة. 

ألكثــر  االحتــالل  قــوات  مسحــت  فيمــا  ومسحــت 
مــن )1300( ســائحا بالتجــوال يف ســاحات احلــرم، 
واعتقلــت شــرطة االحتــالل موظــف األعمــار يف دائــرة 
أوقــاف القــدس أثنــاء عملــه يف ســاحات األقصــى 
وتوثيقــه القتحامــات املســتوطنن، يف املقابــل تنشــط 
ألجــل  طــالب   ( ومنظمــة  املســتوطنن  مجاعــات 
علــى موقعهــا االلكرتونــي  اإلعــالن  اهليــكل( يف 
اجلــداول الزمنيــة القتحامــات املســتوطنن وبرامــج 
ــب  ــل مــا يســمى ) طل ــة( مث إقامــة )الشــعائر التلمودي
املغفــرة لليهــود الســفارديم( حيــث حيتشــد اليهــود 
بالقــرب مــن بــاب املغاربــة يف متــام الســاعة اخلامســة 
والنصــف صباحــا، ثــم بعدهــا بســاعة تأتــي مشــاعر 

تســمى ) إعطــاء الوعــود (.

ورصــدت اهليئــة اإلســالمية املســيحية لنصــر القــدس 
عاديــة  غــري  حتــركات  بدايتــه  منــذ  واملقدســات 
جلماعات يهودية مدعومة من احلكومة اإلسرائيلية 
القتحامــات واســعة لألقصــى خــالل األعيــاد اليهوديــة 
هذا العام ، حيث تعمل احلكومة االســرائيلية على 
توفــري احلمايــة الكاملــة للمســتوطنن وتقديم كافة 
ــة مبــا  الدعــم هلــم خــالل ممارســة شــعائرهم التلموي

خيــدم خمططــات التهويــد".

املقــال علــى أن كافــة حمــاوالت  ويشــدد كاتــب 
ســلطات االحتالل فرض أمر واقع جديد يف املســجد 
األقصى املباركة هي جرائم حبق األقصى تستهدف 
تنفيذ خمططات التهويد وخمططات التقسيم الزماني 
ومواصلــة  املبــارك،  األقصــى  للمســجد  واملكانــي 
خمططــات التدمــري والتخريــب لألقصــى عر مواصلة 
حفــر األنفاق أســفل املســجد األقصــى وإغالق بواباته 
أمام املصلن من أجل تثبيت االقتحامات للمستوطنن 
كواقع جديد مينع على املســلمن الوصول للمســجد 

األقصــى خــالل تواجــد املســتوطنن يف باحاته.

ــن اقتحمــوا املســجد  وحــول أعــداد املســتوطنن الذي
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األقصى أفادت إحصائيات حديثة أنه حنو ) 2.400 
( مســتوطن اقتحمــوا املســجد األقصــى خــالل شــهر 
آب/ أغسطس 2018، حيث نشرتها منظمة ) أمناء 
جبــل اهليــكل( اليهوديــة املتطرفــة معطيــات تفيــد أن 
28 ألــف و800 مســتوطن يهــودي اقتحمــوا املســجد 
األقصــى خــالل ) لعــام العــري 5778( وهــو األعلــى 
منــذ احتــالل القــدس   عــام 1967م ، وذكــرت 
املنظمــة اليهوديــة، أن هــذا العــدد مــن املقتحمــن 
للمسجد األقصى هو األكر، ويشكل زيادة بنسبة 

27 % عــن العــام املاضــي 2017.
ويعمــل االحتــالل الصهيونــي علــى وترويــج الروايــة 
التلمودية املزعومة بأحقية الصهاينة يف القدس حيث 
مت استبداهلا باسم جبل اهليكل يف املناهج التعليمية 
اليت تفرضها وزارة املعارف يف الكيان على املدارس 
الفلســطينية يف القــدس؛ وضمــن الروايــات الكاذبــة 
الــيت يســوقها الصهاينــة أعلــن حديثــا أعلنــت مجعيــة 
اهليــكل اليهوديــة الصهيونيــة املتشــددة الــيت تتلقــى 
ــان، عــن والدة )  ــاع يف الكي ــن وزارة الدف ــالً م متوي
العجــل األمحــر( املوصــوف يف التــوراة بأنــه إشــارة إىل 
نهايــة العــامل، ومــا يقــرتن بظهــوره مــن هــدم املســجد 
األقصــى وبنــاء اهليــكل املزعــوم ونــزول املخلــص، 
ومعركة جمدو ونهاية العامل حسب ما نقلته صحيفة 
) صــن ( األجنبيــة و)نيــوز ريببلــك( وأن العجل املوعود 

قــد ُولــد وجيــري التحقق من ذلــك توراتيا؛ وأن ميالده 
يطلــق تنفيــذ )نبــوءة تطهــري العــامل (؛ وقــال احلاخــام 
)شــاين ريتشــمان( املديــر األممــي ملعهــد اهليــكل : إن 
الوقــت حــان لبنــاء اهليكل الثالث بعد أن حتقق وعد 
والدة العجــل األمحــر؛ فيما ســتعمل اجلمعية اليهودية 
علــى إخضــاع ) البقــرة احلمــراء( لسلســلة تقصيــات 
و اختبــارات مطولــة ودقيقــة للتأكــد مــن أنــه )البقــرة 

املوعــودة (. 
يف ظــل هــذه املخاطــر واملؤامــرات اخلبيثــة والشرســة 
اليت يواجهها املسجد األقصى اليت تستهدف وتدمريه 
وبناء اهليكل املزعوم ؛ حيث يعمل الصهاينة ليل نهار 
من أجل حتقيق حلمهم بهدم األقصى وبناء هيكلهم 
؛ أمــا العــرب واملســلمن فهــم يف تقاعــس وتراجــع عــن 
نصــرة األقصــى ودعم صموده أهله املرابطن ملواجهة 

خمططــات التهويد والتدمري.

Ghasanp1@hotmail.com
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مكتومي القيد 
ووضعهم في لبنان

بقلم ، أميرة سكر

مكتومــي القيــد هــم افــراد يعيشــون خــارج الشــرعية 
باخلطــوط  مقّيــد  بلــد  يف  قيــد  أو  هويــة  دون  مــن 
احلمــراء، فهــم متواجــدون يف الواقــع وليــس هلــم اي 
وجود قانوني، باعتبار انهم مكتومو القيد، ال ذكر 
هلــم يف ســجالت دوائــر النفــوس اللبنانيــة وبالتالي هم 

جمهولــون مــن الدولــة.

 ويبلغ عدد املكتومن اللبنانين حنو 80 ألفا، وهو 
عدد غري رمسي، وهو بالطبع أكثر بكثري ، حيث 
ان االحصــاء االداري االخــري املثبت للجنســية اللبنانية 

جرى العام 1932.

إذن.. مكتــوم القيــد هــو مصطلــح شــهري يف اجملتمــع 
اللبناني، وهو يعي أن شخصا لبنانيا حرم من هويته 
ألسباب خمتلفة. وعلى رغم تعدد األسباب اليت حتول 
دون اخنراط هؤالء االشخاص يف اجملتمع يف شكل 
طبيعي اال ان النتيجة واحدة، وهي انهم ال ميلكون 
أوراقا ثبوتية وال شخصية قانونية، وحيرمون بالتالي 
مــن حقوقهــم الــيت نصــت عليهــا االتفاقيــات الدوليــة. 

ــار  ان وضعــا كهــذا يــؤدي اىل حــاالت انتحــار وانهي
اعصــاب، ال ســيما لــدى البالغــن الذيــن وصلــوا اىل 
حائط مســدود، فانســان من دون هوية او جواز ســفر 

هو انســان حمروم من العلم والعمل والســفر. 

وهنــاك عــدة اقرتاحــات ملشــاريع قوانــن ملعاجلــة هــذه 
املشــكلة االجتماعيــه وهــي:

-1 اعطــاء قاضــي االحداث صالحية تســجيل الطفل 
علــى غــرار االب او الوصــي او الولــي )املادة االوىل من 

قانون قيد وثائق االحوال الشخصية(.

-2 اعتبــار مكتــوم القيــد معرضــا للخطــر وخيضــع 
بالتالــي للحمايــة القانونيــة وتطبــق عليه املــادة 25 من 
قانــون محايــة االحداث املخالفــن للقانون واملعرضن 

للخطر.

-3 جعل اهمال االهل الذين يهملون تسجيل اطفاهلم 
جرمــا جزائيــا يعاقــب عليــه بالســجن والغرامــة وفقــا 

لقانون العقوبات. 

ان هــؤالء األطفــال يتعرضــون لألخطــار، وخصوصــا 
أوالد الشوارع ومنها العمالة والعنف واالجتار بالبشر 
والسجن واالحنراف والتسول ويتوجب علينا ان نؤمن 
هلــم حقوقهــم لكــي حنميهــم من االحنــراف واالجتار 
بهــم واليــأس واالنتحــار وغريهــا مــن االرتكابــات 

اخلطــرية لكــي يعيشــوا حيــاة انســانية كرميــة”.

ان الســبب االكثر شــيوعا هو اهمال االهل وجهلهم. 
فمــا ذنــب هــؤالء االطفــال الذيــن مل يســجلهم أهلهــم 
يف دوائــر النفــوس، إمــا بســبب اجلهــل وإمــا بســبب 
االهمــال، فيحرمــون مــن أبســط حقوقهــم املدنيــة 
كالطبابــة والتعليــم والعمــل والــزواج والتملك واالرث 
واالنتخــاب واملشــاركة يف أي نشــاط عــام، علمــا أن 
لبنان صادق يف العام 1991 على اتفاق حقوق الطفل 
الصادر عن اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، والذي 
نص يف املادة السابعة منه على أن يسجل الطفل بعد 
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والدتــه فــورا ويكــون لــه احلــق منــذ والدتــه يف اســم، 
واحلــق يف اكتســاب جنســية، ويكــون لــه احلــق يف 
معرفــة والديــه واثبــات انتمائــه لعائلــة ينتســب اليهــا، 
ووطــن حيمــل جنســيته وهــو احلــق االول مــن حقــوق 

االنســان الــيت ترتتب لــه فور والدته.

احــكام  تعديــل  علــى  العمــل  مــن  بــد  ال  ولذلــك 
قانــون 7 كانــون االول 1951، املتعلــق بقيــد وثائــق 
االحــوال الشــخصية، الــذي ينظــم قيــد وثائــق الــوالدة 
واجراءاتهــا، خصوصــا مــواده مــن 11 لغايــة 20، 
والــذي مــا زال ســاري املفعــول حتــى يومنــا حيث وضع 
هــذا القانــون وضــع متأثــًرا بالقــرار رقــم 2851 تاريخ 
16/12/1924 الصــادر عــن حاكــم لبنــان الكبــري 
املنــدوب الســامي فندنــرغ، وقــد مــر علــى تطبيقــه ما 

يقــارب قــرن.
وقد مر لبنان يف هذا القرن بأكثر من حالة سياسية 
واقتصادية، تســببت باهلجرة داخل الوطن وخارجه، 
خصوصــا بــن ســنيت 1975 و1990، مــا أدى اىل 
االهمال او السهو من قبل االهل عن تسجيل املواليد 
اجلدد يف املناطق التابعن هلا. وهو االمر الذي يوجب 
تعديل القانون مبا يسهل قيد هؤالء املكتومي القيد، 
خصوصــا وان منهــم مــن بلــغ ســن االلتحــاق باملــدارس 
واحلصــول علــى وثائــق مثبتــة لقيدهــم هــي االســاس 
لالنطــالق يف حياتهــم العامــة واخلاصة. حتى ان منهم 
من بلغ سن الرشد وما زال غري مسجل يف قيود دوائر 

النفــوس املســلجة بها عائلتــه املهجرة او املهاجرة. 
 

 فعلينا ان نتقن التمييز بن القوانن واحلقوق، فاحلق 
هــو االســاس وليــس القانون، لذا علــى هذا االخري ان 
يشــمل احلــق ويكفلــه. ففــي اللحظة اليت يصبح فيها 
القانــون عقبــة علــى الطبقــة السياســية عندهــا البــدء 
بتعديلــه، الن االســاس هــو احلــق وليــس القانــون، بــل 

القانــون يكفل احلق.

هدفنــا ان جنــد الفــرد املكتوم القيــد ونعرف مكان 
باملعنــى  نســتهدفه  كــي  تفاصيلــه  وكل  ســكنه 

االجيابــي، مــن خــالل التثبيــت بانــه لبنانــي للقيــام 
بالتدابــري الالزمــة وتســجيله بالدوائــر الرمسيــة مــا 

يتطلــب وقتــا وجهــدا.

ومــن ثــم علينــا اثبــات الــزواج وتســجيله ومــن ثــم عمــل 
الفحوصــات الطبيــة الالزمــة واليت تعد مكلفة حيث 
يتطلــب عمــل DNA لــالم واالب والطفــل مــا يعــي ان 

الكلفــة عالية 
لذلــك حتــاول وزارة الصحــة تعمــل علــى ان يكــون 
فحــص DNA جمانــا مــا يســهل عمــل اللجنــة للتعــرف 

علــى االفــراد.

 وممــا ال شــك فيــه ان دوائــر النفــوس الرمسيــة والــيت 
ال تزال يف مناطق عدة تعتمد على االســاليب اليدوية 
والبدائيــة مــع وجــود موظفن غري كفوئن وباألخص 
يف مناطــق االطــراف، باالضافــة اىل عــدم اعتمــاد 
الالمركزيــة االداريــة الــيت مــن شــأنها تســهيل مهمــة 
االهــل يف تلــك املناطــق، مــع اإلشــارة إىل أن جلهــم 
يف  الرئيســية  املــدن  اىل  ينتقلــوا  ال  كــي  فقــراء، 

احملافظــات التابعــة لقراهــم. 

كذلــك فعلــى االعــالم اللبنانــي تســليط الضــوء علــى 
هذه القضية والعمل على احلد من هذه الظاهرة عر 
تعزيــز الوعــي حيــال واجب األهل يف تســجيل أوالدهم 
لــدى دوائــر النفــوس وكيفيــة اجــراء التســجيل لــدى 
املراجــع املعنيــة وفــق املهلــة القانونيــة، وحتــى يف حــال 
انقضــاء مهــل التســجيل االداري واملســتندات املطلوبــة 
وكيفيــة املتابعــة. ومــن الضــروري جــدا ان يكــون 
هناك تنسيق تام بن خمتلف الوزارات املعنية ووسائل 
االعــالم ومجعيــات اجملتمــع املدني لنشــر الوعي حول 

اهمــال االهــل لتســجيل أوالدهم. 

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه مت اعــالن يــوم 25 شــباط من 
كل سنة يوًما وطنًيا للطفل اللبناني املكتوم القيد، 
حافــزا لإلســتمرار بالرســالة واملناصــرة هلــذه القضيــة 

احملقة. 
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ــات مــن اجــل حقــوق الطفــل يف  امــا عــن جتمــع اهليئ
لبنان فعليه ان يدعو اىل تعزيز حقوق هؤالء االطفال 
ــة معاجلــة اوضــاع  املهمشــن، وذلــك مــن خــالل جلن
االطفال اللبنانين املكتومي القيد اليت جتمع ممثلن 
عن ست وزارات، العدل والداخلية والرتبية والصحة 
والشــؤون االجتماعيــة واالعــالم، وممثلــن عــن االمن 
العــام واالمــن الداخلي، وعن نقابة احملامن واالطباء 
واملستشــفيات اخلاصــة والقابــالت القانونيات ومعهد 
حقــوق االنســان يف نقابــة احملامــن، وروابــط املخاتري 

واجلمعيــات املعنيــة .
ال بــد وان تكــون الرمحــة والعدالــة هــي شــعار عمــل 
املســؤولن جتــاه املواطنــن خاصــة العاجزين عن مللمة 
جراحاتهــم الــيت أصابتهــم بفعلهــم او بفعــل مــن هــم 
مســؤولون عنهم. وهنا ال بد من التمييز بن مســؤولية 
االهــل ومســؤولية الوطــن، جتــاه االبنــاء، فــاذا كان 
االهــل قــد تناســوا القيــد جبهلهــم، فعلــى الوطــن ان 
ــى عاتقــه يف  يتحمــل مســؤولية باملســؤولية امللقــاة عل
خدمة الكيان، وكيان الوطن ليس احلدود وحسب 

امنا االنسان  
بكل ابعاده.

***
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بوابة  الفن السابع- عالم 
السينما

بقلم  املخرج عمار بركات

جملة عرب اسرتالياـ  منذ بداية  اخللق كان االنسان 
يبحــث عــن الضــوء كمصــدر اساســي باحليــاة وذلك 
من خالل تعلقه بوســائل اوصلته اىل نتائج اســتثمرها 
اكثــر فوجــد بهــا عــوامل اخــرى متفرعــة اوهلــا اشــعة 
الشمس وانعكاسات االشعه والوان الطيف الشمسي 
والظــل وثانيــا  كيــف يصنــع النــار مــن خــالل العمــل 
البدائــي يف  احتــكاك االحجــار واالخشــاب فولــد 
النــار ومــن النــار تلــك الوســيلة الــيت كان يتدفأ  منها 
ويرى من خالهلا يف ظلمات الليل بدأت العن البشرية 

عالقتها بعامل الضوء  وانطلقت ترســم اجلمال .
وبعــد عــام 1824 وبعــد ان اثبــت بيــرت مــارك روجيــت 
نظرية استمرارية الرؤية وان الصورة تبقى متعلقه يف 
العــن البشــرية مــن 1 اىل عشــر الثانيــة بــدات الصــور 
املتحركه وانطلقت الصورة تتحرك من خالل خطاء 
يف العــن البشــرية هــي بقــاء الصــوره يف داخــل العــن 
ثابته لفرتة يرتمجها الدماغ لريبطها بالصورة القادمة 

.. وهكذا 
 انطلقــت ابــواب الســينما متوجــة نظريــة اســتمرارية 
الرؤيــة بأخــرتاع االخــوة لومــري يف فرنســا الســينما 

توغــراف واالمريكــي العــامل تومــاس اديســون جهــاز 
الكنماتســكوب وذلــك يف نفــس العــام 1896 ويف 
هذا العام ايضا قدم اىل مصر شخص يوناني االصل 
مع اربعة فلسطينين حيملون معدات عرض سينمائي 
الول مــره  تلــك معــدات جهــاز الســينما توغراف الذي 
صممه االخوة لوميري وبدات يف االسكندرية تعرض  
اول اشــرطة فيلــم وحركــة للحيــاة مــن خــالل شاشــة 

ممــا ادهــش العــامل يف حينهــا .
الرجــل اليونانــي هــو الــذي جــاء بــاول اجهــزة الســيغما 
توغراف اىل عاملنه العربي هو الفنان استيفان روسيت 

ومعــه اربعــة مــن زمالئة كما ذكرنا الحقا. 
ــون  واطلقــو عليهــا  ــق صنفــو الفن ان فالســفة االغري
تســميات عديــدة منهــا الرســم والنحــت واملوســيقى 
واالمياء  والتلوين الصرف وادب وشعر واطلقو عليها 
فنــون  حتاكــي الطبيعــة .ومــع تطــور الزمــن جائــت 
الســينما مكملــة هلــم فجمعــت كل تلــك االدوات يف 
شاشتها وفيلمها الناطق فأطلقو عليها الفن السابع .
ان سبب تسميتها بالسينما جاء نتيجة لتسمية االخوة 
لومري يف فرنسا  جلهازهم املخرتع  اليسغماتوجراف 
.و)ســيغما ( تعــي يف اللغــة الالتينيــة )حركــة ( ومنها 

جاء اختصارها وتسميتها بالسينما .
ويشهد عام 1896 انطالق عجلة السينما وفتح ابواب 
مهنــة مل تكــن موجــوده ســابقا بــل واصبحت من اهم 
املــوادر االقتصاديــة يف دول عــدة تعتمدهــا كصناعــة 
كاهلنــد وامريــكا ومصــر. مــن هــذا البــاب سنســلط 
الضــوء علــى هــذا الفــن الســاحر من خــالل بوابة الفن 
السابع ونتمنى ان تكون  املعلومات اليت تقراء مفيدة 

للقارئ 
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حملــة وهــب االعضــاء ، ملتقــى 
حــوار وعطــاء بــال حــدود

ملتقى حوار وعطاء بال حدود يطلق حملة لتشجيع 
وتبني ثقافة وهب وزراعة االعضاء في لبنان ويدعو 
جميــع اللبنانييــن الــى تبنــي هــذه الحملــة واملشــاركة 

فيها* :
اطلــق ملتقــى حــوار وعطــاء بال حدود ممثال بشــخص 
ــى  ــة عل ــة وطني ــور طــالل محــود محل منســقه الدكت
وســائل التواصــل اإلجتماعــي مــن اجــل تشــجيع وتبي 
ثقافــة وهــب وزراعــة األعضــاء يف لبنــان واحلــث علــى 
ــي بطاقــات الوهــب او الترع.ونظــرا  رفــع عــدد حامل
حلاجتنا املاســه يف لبنان اىل محالت من هذا النوع، 
فقــد وجــه الدكتــور طــالل محــود رســالة اىل مجيــع 
اعضــاء امللتقــى وكل اللبنانيــن حيــث عــر يف بيــان 

صــادر عــن امللتقــى : 
من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا 
قتــل النــاس مجيعا ومــن أحياها فكأمنا أحيا الناس 

مجيعا )صدق اهلل العلي العظيم( .
انطالقــا مــن التعاليــم الســماوية الســمحاء وإميانا منا 
بضرورة تعميم ونشر ثقافة وهب األعضاء وإستكماال 

حلملــة التوعيــة ونشــر املعرفــة حــول هــذه الثقافة اليت 
تعتر أرقى وأمسى أنواع التضحية والعطاء والتكافل 
والتعاضــد بــن بــي البشــر وقمــة التطــور الفكــري 
واحلضــاري واإلنســاني فيمــا بينهــم، يتشــرف ملتقــى 
حــوار وعطــاء بــال حــدود وهيئتــه اإلستشــارية ومجيــع 
اعضائــه ، بدعوتكــم للمشــاركة يف دعــم احلملــة 
ــة للتضامــن مــع املرضــى املعذبــن  االنســانية التوعوي
الذيــن يعانــون آخــر مراحــل الوهــن والتعــب اجلســدي 
واإلحباط النفسي وإنعدام االمل من أجل املساهمة يف 
إنقــاذ حيــاة اآلالف مــن اهلنا املرضى الذين حيتاجون 
كل يــوم ملــن مينحهــم األمل من جديد بواســطة وهب 
األعضاء ألنهم يعانون من مراحل متقدمة من ا مراض 
قصور القلب او الكلى او الكبد ، او تلف أوفقدان 
ــة العــن او مــن اي مــرض آخــر يف غريهــا مــن  لقرني

األعضــاء الــيت ميكــن وهبهــا وزراعتها .
وبهــذه املناســبة إننــا إذ ندعوكــم بإســم ملتقى وحوار 
وعطاء بال حدود اىل توحيد الروفايل اخلاص لكل 
ــة  ــى كافــة مواقــع التواصــل االجتماعي ــا عل فــرد من
ملــدة شــهر )طيلــة شــهر ايلــول ( وحتفيــز اصدقائكــم 
واقاربكــم ومعارفكــم للتعــرف وإإلطــالع واحلديث 
عــن هــذه الثقافــة الرائعــة وللحديــث عنهــا مــع اهلهــم 
الطبيــة  والتعــرف علــى كل اجلوانــب  بهــم  واقــار 
والعلمية والتقنية والقانونية والدينية هلذه الثقافة اليت 

منوعات
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ال يــزال يلفهــا لألســف بعــض اجلهــل واإلشــكاليات 
والتســاؤالت املشــروعة عنــد الكثــري مــن املرضــى 
ــاء وبعــض رجــال  ــد بعــض األطب ــى عن واهاليهــم وحت

الدين. 
إن هدفنـا األساسـي مـن هـذه احلملـة هـو التشـجيع 
على هذه الثقافة : وهب وزراعة االعضاء واملسـاهمة 
بنشرها على أكر مستوى يف لبنان والسعي لتحويل 
الكارثة إىل حياة واليأس إىل أمل واحلزن إىل فرح .
إن هدفنــا األساســي هــو رفــع عــدد حاملــي بطاقــة 
الوهــب او التــرع ســوف نقــدم لكــم الحقــا مــن خالل 
مقابلة خاصة مع السيدة فريدة يونان- منسقة اهليئة 
الوطنيــة لوهــب وزراعــة االعضــاء واالنســجة يف لبنــان 
- شــرحا مفصــال لذلــك وعــن كيفيــة احلصــول على 
البطاقة اخلاصة بوهب االعضاء وكل ما يتعلق بهذا 

املوضــوع :
١- واقع وهب وزراعة األعضاء يف لبنان 
٢- التشريعات والقوانن اليت تنظم ذلك 

٣-االحصاءات املتوفرة 
٤- كلفة العمليات

٥- كيفية احلصول على البطاقة 
٦-موقف الديانات السماوية من هذه الظاهرة 

ونــود هنــا ان نشــري بــأن الذيــن حيملــون بطاقــة املتــرع 
يف لبنان ال يتجاوز عددهم عشرون الف شخص مما 
يســتدعي اســتنفارا وطنيــا مجاعيــا لرفــع هــذا العــدد 
ليصل اىل النســب العاملية املقبولة املوجودة واقعيا يف 
الدول الغربية او املتقدمة واليت تعتر اصال منخفضة 
يف تلــك الــدول ، نظــرا لزيــادة احلاجــة الكبــرية 
لالعضاء البشــرية بســبب تقدم السن وانتشار االوبئة 

اخلطــرية يف معظــم بلداننــا العربيــة.
وكذلــك ودعمــا هلــذه احلملــة ولكــي تصــل هــذه 
الرسالة - رسالة احملبة والعطاء والتكافل والتعاون 
واإلنصهــار والوحــدة الوطنيــة - ادعوكــم فــردا فــردا 

وصديقــا صديقــا مــن املؤمنــن بهــذه القيــم اإلنســانية 
الراقيــة ان تنشــروا هــذه الرســالة عــن طريــق تعميمها 
اىل مجيــع اصدقاءئكــم ومعارفكــم واقاربكم عن 
 broacasting group طريــق إرســاهلا بواســطة
لكــي تصــل الرســالة اىل كل منطقــة ومدينــة وقريــة 

يف كل لبنــان واملناطــق اللبانيــة وبــالد اإلغــرتاب.
كذلــك وادعــو مجيــع الشــعراء واالدبــاء ومنشــدي 
الزجــل وكل االصدقــاء رجــال الديــن والناشــطن يف 
العمــل اإلنســاني والصحــي واإلجتماعــي ان يكتبــوا 
لنــا امجــل مــا ميكــن لنــا ان ينظمــوه ويكتبــوه عــن 
هــذه القيــم الســامية لكــي نضــع كل هــذه األشــعار 
ــات اجلميلــة علــى صفحــة امللتقــى ولكــي  والكتاب
جنمعهــا الحقــا يف كتيــب حيكــي عــن كل مــا 

تريــدون ان تعرفونــه عــن وهــب وزراعــة االعضــاء . 
اخريا امتنى من كل االصدقاء العاملن يف مجيع  

انــواع وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة واملكتوبــة 
وسنرســل  احلملــة  هــذه  ويدعمنــا يف  يســاعدنا  ان 
لكــم عــدد مــن اللوغويــات هلذه احلملة علــى ختتاروا 
مــا تريدونــه منهــا لكــي تضعــوه علــى بروفايالتكــم 
على كل وسائل التواصل اإلجتماعي لكي نرى هذا 
الشــعار منتشــرا بأقصى ســرعة ويف كل مكان ويف 

كل لبنــان وبــالد اإلغــرتاب اللبنانــي. 
يف النهايــة اتوجــه بالشــكر لكــم مجيعــا وانتظــر 

منكــم اكــر وارقــى واوســع جتــاوب. 
للتواصل واالستفسار االتصال 

بالدكتور طالل محود 03 832 853
او املنسقة االعالمية: 

االستاذة مسر حيدر 70 720 109
او املنسقة الثقافية واالجتماعية : 

الدكتورة سهام ونوس 76 619 772
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البروفسور فيليب سالم من 
أستراليا: من املمكن تجنب 

%75 من أنواع السرطان

جملة عرب أسرتاليا ـ يزور أسرتاليا حاليًا الروفسور 
اللبناني األمريكي فيليب سامل، الباحث يف أمراض 
الســرطان ألكثــر مــن 50 عامــًا وذلــك لتوقيــع كتابه 

اجلديد "من جلجلة السرطان إىل قيامة لبنان" 
الروفسور فيليب سامل ليس طبيبًا وأحد أهم علماء 
الســرطان يف العــامل فحســب بــل مفكــر وسياســي. 
وعلى الرغم من إقامته يف الواليات املتحدة وتأسيسه 
ملركــز طــي حيمــل امســه يعــد صرحــًا عامليــًا لعــالج 
مرضــى الســرطان بأحــدث األســاليب إال أن قلبــه ال 
يــزال معلقــًا بوطنــه لبنــان الــذي درس فيــه الطــب على 

مقاعــد اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت واليت حاضر 
فيهــا أيضــًا لفــرتة طويلة يف ســبعينيات القرن املاضي. 
مــن طالــب متمــّرد رافــض لألســاليب التقليديــة يف 
التعليــم إىل طبيــب عاملــي أشــرف علــى الكثــري مــن 
البحــوث الطبيــة الــيت ســاهمت يف شــفاء املاليــن مــن 
مرضــى الســرطان حــول العــامل، يتحــدث اليــوم مــن 
سيدني اليت يتواجد فيها حاليًا لتوقيع كتابه اجلديد 
"مــن جلجلــة الســرطان إىل قيامــة لبنــان" مســاء اليــوم 
األول مــن آذار مــارس يف الســاعة الســابعة مســاءًا يف 

اجلامعــة االســرتالية الكاثوليكيــة. 
فرصــة  انتهــز   Good Morning Australia برنامــج 
عــن  للحديــث  حيــث  ســامل  الروفســور  حمــاورة 
الســرطان  مرضــى  عــالج  يف  اجلديــدة  األســاليب 
ــدأ  ــه مب ــق علي ــا يطل ــم وم والتصــور املســتقبلي للتعلي
"تدريــب العقــل" إضافــة لنصائــح ملرضــى الســرطان. 
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أستراليا تقرر التحقيق في 
قطاع رعاية املسنين بعد 
تقارير عن وقوع انتهاكات

ـ أســتراليا تقــرر  عــرب اســتراليا - صحيفــة الشــرق 
التحقيــق فــي قطــاع رعايــة املســنين بعــد تقاريــر عــن 

وقــوع انتهــاكات.
أعلنــت الحكومــة األســترالية عــن تشــكيل لجنــة 
املســنين  رعايــة  قطــاع  فــي  للنظــر  ملكيــة  تحقيــق 
بعــد ورود تقاريــر عــن إهمــال كبــار الســن وإســاءة 

الرعايــة. فــي دور  معاملتهــم 

وقال رئيس الوزراء األســرتالي، ســكوت موريسون، 
اليــوم األحــد "حنــن ملتزمــون بــأن نوفــر لألســرتالين 
األكــر ســنا الرعايــة الــيت تدعــم كرامتهــم وتعرتف 

مبســاهمتهم يف اجملتمــع".
وجتتمع اللجان امللكية يف أسرتاليا للنظر يف قضايا 

ذات أهمية خاصة وهلا صالحيات حتقيق واسعة.
ويأتــي هــذا اإلعــالن بعــد فضيحة دار لرعاية املســنن 

جبنوبي البالد كانت قد أغلقت العام املاضي بعد أن 
تبــن أن املرضــى املســنن املصابــن باخلــرف تعرضوا 

لســوء املعاملة لعدة سنوات.

ومنــذ ذلــك احلــن، أغلقــت وزارة الصحــة كل شــهر 
تقريبا مركزا واحدا لرعاية املســنن، وفًقا لوســائل 
اإلعــالم احمللية.ووفًقــا لألرقــام احلكوميــة، فقــد 
حدثت زيادة بنسبة %177 يف عدد دور رعاية املسنن 
ــى الســكان يف  ــة عل ــد خماطــر جدي حيــث مت حتدي

الســنة املاليــة األخرية.
وقــال موريســون اليــوم األحــد "إن االســتمرار بهــذه 
اإلحصــاءات مل يكــن ممكنــا"، مضيفــا أن عــددا 
مزعجــا مــن القائمــن على تشــغيل دور رعاية املســنن 
"ينتهكــون القانــون ويعرضــون حيــاة النــاس للخطــر".

ووصــف زعيــم حــزب العمــال املعــارض بيــل شــورتن 
قضية رعاية املسنن بأنها "أزمة قومية" يف وقت سابق 

من هــذا العام.

ــوم  ــة اإلذاعــة األســرتالية )إيه.بي.ســي( الي ــال هليئ وق
األحــد إن التحقيــق كان مهمــا، وإنــه جيــب أن ينظــر 
إىل "املشــاكل األساســية واجلوهريــة" وليــس جمــرد 

حــاالت فرديــة مــن ســوء املعاملــة
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نيــوز  - ســكاي  أبوظــي  ـ  اســرتاليا  عــرب  جملــة 
األســرتالية،  كوينزالنــد  واليــة  عرضــت  عربيــة 
الســبت، مكافــأة قدرهــا 100 ألــف دوالر أســرتالي 
)71500دوالر( مقابــل معلومــات تقــود إىل اعتقــال 
املســؤولن عــن إتــالف فراولة بغــرس إبر خياطة فيها. 
وقالت الشرطة إن من املعتقد أن ست عالمات جتارية 
للفراولــة ملوثــة بإبــر ودبابيــس، ممــا دفــع الســلطات 
إلصــدار حتذيــرات تطالــب النــاس بتقطيــع الفاكهــة 
قبل تناوهلا. وقالت رئيسة وزراء كوينزالند، أنستيشا 
باليشيه، يف مؤمتر صحفي أكدت فيه أمر اجلائزة 
"حيــاول أحــد مــا ختريــب الصناعــة لكنهــم يعرضــون 
حيــاة الرضــع واألطفال واألســر للخطر أيضا بفعلتهم 

هذه".

وقالــت الشــرطة إنهــا تعتقد أن مصــدر الفاكهة اليت 
حتتــوي علــى اإلبــر والدبابيــس هــو مــورد مقــره يف 
كوينزالند.وتعــد الواليــة منتجــا كبــريا للفراولــة يف 
صناعــة وطنيــة حجمهــا أكثــر مــن 130 مليون دوالر 

أســرتالي ســنويا.
الــيت  الفراولــة  كل  "وولــورث"  جمموعــة  ورفعــت 
حتمــل العالمــات التجاريــة املتضــررة مــن علــى أرفــف 
متاجرهــا. وتراجعــت أســعار الفراولــة يف شــتى أحنــاء 
الدولــة. وذكــرت شــبكة )إيه.بي.ســي نيــوز(، ، أن 
ــة اخنفضــت إىل 0.50 دوالر أســرتالي  أســعار اجلمل
للصنــدوق، أقــل من تكلفة اإلنتاج يف والية اســرتاليا 
الغربية حيث تزدهر اآلن حماصيل الفراولة، واضطر 

مزارعــون للتخلــص مــن أطنــان مــن هــذه الفاكهــة.

فراولة الدبابيس تحير أستراليا.. والصندوق بنصف دوالر

32
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حــن تدخــل جمــاالت الفــن قــد تــرى صاحــب الصــوت 
اجلميــل وصاحــب الريشــة املبدعــة والشــاعر الــذي 
ــذي يلتقــط  ــة واملصــور ال ــك صــورًا شــعرية مجيل ميل
أمجــل الصــور إضافــة اىل العديــد من الفنــون االخرى 
وقــد تــرى أيضــًا حناتــًا حيــول الصخــرة الكبــرية اىل 
متثــال رائــع ....ولكــن هــل مسعــت يومــًا بالنحــت علــى 

قلــم رصــاص ؟

وقــد  الفــن  هــذا  مــن  نتفاجــأ  علنــا  االوىل  للوهلــة 
نســتغرب أنــه موجــود يف العــامل العربــي إذ أن أغلبنــا 
يرجــح أن تكــون االشــياء الغربيــة واجليــدة والفريــدة 
هــي مــن صنــع الغــرب ولكــن للحقيقــة فــإن ابــن بلــدة 

ببنــن العكاريــة مــن مشــال لبنــان اخلطــاط والفنــان 
التشكيلي نعمان الرفاعي انضم اىل قائمة النحاتن 
علــى قلــم الرصــاص حيث أن عددهــم قليل جدًا ليس 
يف لبنــان وال يف العــامل العربــي بــل يف العــامل ككل 
على حد تعبريه .يتابع نعمان الرفاعي ملوقع ياصور أنه 
منذ صغره تستهويه الالفتات واخلط العربي الكبري 
على واجهات احملالت واملؤسسات وال خيفي أن أغلب 
أسباب تأخره عن املدرسة هو ابداع اخلطاط حممد 
العبد حيث يوضح: كنت أقف مطواًل أمام كتاباته 
وكنت أيضًا انتظر بفارغ الصر انتهاء الدوام العود 

اىل البيــت لتقليده.

الفنان نعمان 
الرفاعي والنحت 
على قلم الرصاص
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النحت على قلم الرصاص :

بدأت بالنحت على اخلشــب ومن ثم على احلجر بكل 
أنواعه والطن وأغلب املواد مل اوفرها يف النحت، حتى 
خطــرت علــى بالــي فكــرة النحــت علــى رؤوس أقــالم 
الرصــاص مبــا يشــكل هــذا القلم مــن رمزية جتمع فيه 
كل معانــي الفــن والثقافــة، فبــدأت ب اول قلــم وقبلــت 
تفاصيلــه  بــكل  الشــكل  فنحــُت  لذاتــي،  التحــدي 
ومالحمه، وبعد أن القت هذه الفكرة إقبااًل بالوسط 
الفــي تابعــت بهــا وشــاركت يف عــدة معــارض باقالمي 
فكانــت وحبمــد اهلل جتــذب وتدهــش احلاضريــن، 
فالقلــم أداة لكتابــة رســالة وقصيــدة وبعــض تفاصيــل 
الرســم وأنــا اليــوم حولتــه اىل منحوتــة أعر فيها عما يف 
داخلي وأعطي من خالله رسائل مجة كباقي الفنون.

ال ينكــر نعمــان صعوبــة احلفــر علــى قلــم الرصــاص بل 
يؤكــد موضحــًا: ممــا هــو معلــوم أن صغــر حجــم القلــم 
جيعل حباجة إىل دقة ناهيك عن كون مادة الرصاص 
يف القلم غري مالئمة للنحت، فكلما اقرتبت من انتهاء 
القلــم كلمــا أصبــح عرضــة للكســر يف أي حلظــة ألن 
احلجــم يتــآكل ليصبــح دقيقــًا جــدًا يف عــدة أمكنــة 

حســب املنحوتــة املنجزة

املنزل وغرفته الخاصة :

يشــكو الرفاعــي كباقــي الفنانــن مــن عــدم االهتمــام 
والرعايــة بالفــن يف لبنــان لذلــك يســعى ســعيًا حثيثــًا ألن 
ال يقف عمله هنا بل يســعى اىل املشــاركة يف املعارض 
دومــًا عارضــًا فنــه اجلديــد علــى النــاس حيــث يالقــي 

صدى. 
حتــى منزلــه معــرض بذاتــه فكيفما تنظر جتد منحوتة 
هنــا ومنحوتــة هنــاك وأمــا غرفتــه اخلاصــة فهــي مليئــة 
بروائــح الفــن العتيــق مــن منحوتــات حنتها على اخلشــب 
ــة باخلــط  ــة اىل اللوحــات املليئ ــى الرصــاص اضاف وعل

العربــي اجلميــل .

ككل فنان أسعى للوصول اىل العاملية بهذه الكلمات 
عــر نعمــان لنــا عن طموحه ويضيف أنا كنحات اتفرد 
ــان والعــامل العربــي أمتنــى أن تصــل  بهــذا الفــن يف لبن
أعمالــي اىل مجيــع أحنــاء العــامل ويرى اجلميــع أعمالي 

ليعلمــوا أن العربــي أيضــًا يســتيطع أن يبــدع أيضًا .

***



35 العدد الثاني سبتمبر 2018مجلة عرب أستراليا

االكتئاب،أعراضه 
وانعكاساته على سلوك 

األشخاص

 إعــداد:  نجــالء الشــوني، اخصائيــه العــالج بالطاقــة 
الحيويــة وخــط الزمــن

بالنقابــة  وعضــوه  عصبيــة  لغويــه  برمجــه  وماســتر 
بأســتراليا باإليحــاء  املعالجيــن 

هل تعلم انه يوجد مليون شــخص بأســرتاليا يعيشــون 
االكتئــاب كل ســنه. مبعــدل واحــده مــن أصــل ســته 
نســاء يتعرضــون لالكــتءاب بفــرته حياتهــم. وواحــد 

مــن أصــل متانيــه رجال .

ماهو االكتئاب:

كلنا يشعر باحلزن او املزاجية او االحباط من وقت 
آلخــر ولكــن البعــض يشــعر بنفــس الشــعور ولكــن 
ــده أســابيع او  ــدوم لع ــد ت ــل ق ــه ولوقــت طوي بكثافت
عده اشــهراو حتى لعده ســنن،وأحيانا بدون أســباب 

واضحــه.
االكتئــاب هــو ليــس فقط شــعور باملزاجية املنخفضة 
بــل انــه عــدد مــن الظــروف اجلديــه التــى توءثــر علــى 

الصحــه اجلســدية والعقليــه أيضــا.
ويؤثــر االكتئــاب علينــا وكيــف نشــعر حــول أنفســنا 
وجعــل احليــاه اليوميــه اكثر صعوبــه من ان نتدبرها.  
األخبــار املشــجعة انــه يوجــد عــدد كبــري من أســاليب 
املتوفــرة  واخلدمــات  املختصــن  ووجــود  عالجهــا 
املعلومــات  لتزويــد  باالضافــة  املكتئبــن  ملســاعده 
الغزيــزه بكيفيــة أملســاعده ومــا هــو متــاح ملســاعده 

املكتءبــن.

كيف تعرف اذا كنت تعاني من االكتئاب
ممكن ان تكون مكتئب اذا شــعرت لعده أســابيع 
انــك حزيــن او حمبــط او كئيــب او تشــعر بالدونيــه 
معظــم األوقــات او فقــدت متعتــك لبعــض النشــاطات 
الــيت كنــت متعود علــى القيام بها عاده وايضًا تعيش 
عــده مــن العالمــات واألعــراض علــى االقــل  ثــالث من 

الــيت ســأعددها لــك فيمــا بعد.  

مــن املهــم جــدا ان تتذكــر اننــا كلنــا نعيــش بعــض 
األعــراض مــن وقــت آلخــر وليــس مــن الضــروري ان 
تكــون مكتئــب وباملقابــل ليــس كل شــخص يعانــي 

مــن االكتئــاب ســتكون عنــده كل األعــراض.  
األعــراض لــن تزود بالتشــخيص الصحيح لذلك جيب 
ان ترى املختص او تســأل طبيبك. وهم يســتطيعوا ان 
يــزودوك بنصيحــة او تشــخيص صحيــح وفهــم كيــف 

تشعر.

األعراض الشائعه لالكتئاب:

ــه : -التصرفــات  ــى 4 نواحــي : مــن الناحي تظهــر عل
،املشــاعر واألفــكار، واجلســد.

التصرفات:

• مل تعد حتب الذهاب للخارج كما كنت من قبل
• ال تنهي عمل قد بداءته سواءا بالدراسة او العمل.
• تنسحب او تبتعد عن األصدقاء املقربن والعاءله.

تنمية البشرية
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• تعتمد على الكحول او املهدءات
• مل تعــد مُتــارس النشــاطات املعتــادة والــيت كانــت 

متتعــك مــن قبــل .
• مل تعد تركز.

املشاعر:

• مشاعر قويه ومتأججه وغري مستقره او واضحه.
• اإلحساس بالذنب

• احلساسيه املفرطه.
• االحباط.

• قله الثقه بالنفس.
• غري سعيد.

• ال يستطيع أخذ قرار. مرتدد
• خيبه أمل.

• تعيس
• حزين

األفكار:

• انا فاشل
• انه غلطي يلوم نفسه.

• بعمره ما حصل لي شيء جيد

• انا عديم الفايده
• احلياه ما بتسوى نعيشها

• الناس رح يكونوا أفضل بدوني

جسديا:

• تعبان كل الوقت
• مريض ومنهك

• وجع رأس ووجع باجلسم
• تلبك باألمعاء

• مشاكل بالنوم
• فقدان او تغري بالشهيه

• فقدان ملحوظ للوزن او زيادة

كيــف تســتطيع ان تســاعد نفســك مــن التخلــص مــن 
االكتئــاب:

� تعلم طرق جديده لتخفيف والسيطره عالتوتر
� حافظ على طريقه حياه غذاءيه سليمه

� اقطع الكحول وأي مهدءات
� انتبه لألعراض املسببه لالكتءاب وجتنبها

� اجلء لنصائــح طبيــه او اذهــب للطبيــب وال جتلــس 
ساكنا.

***
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أعراض صعوبة التركيز أعرفها 
ً
لتتجنبها وتحافظ عليه كامال

قد تعرف صعوبة الرتكيز أيضًا بكل من: األخطاء 
احلسابية، مشاكل اإلنتباه، ال ميكنك الرتكيز، 
التفكــري،  القــدرة علــى  الرتكيــز، عــدم  ضعــف 
ــة يف الرتكيــز يف الوقــت،  أخطــاء اإلهمــال، صعوب
صعوبة يف الرتكيز. لذلك جيب عليك معرفة صعوبة 
الرتكيــز الــيت تعانــي منهــا و مــا هــي أســبابها و طرق 
العــالج للتخلــص منهــا. كما ميكنــك احلصول على 
حتليل شخصي للمساعدة على التعرف على حالتك، 
و هذا ما سنحاول توضيحه لك.تتالاكم العديد من 
املهام يف العمل أو املدرسة، وال يبدو أنك تستطيع ان 
جتاريهــا. و بغــض النظــر عــن مــدى صعوبــة احملاولــة، 
فــإن الرتكيــز علــى املهمــة الــيت يف يــدك يبــدو شــيئُا 
مســتحياًل، ألن هناك أي شــيء يشــتت إنتباهك كل 

بضــع دقائــق.
ميكــن أن يكــون الرتكيــز علــى الصعوبة مشــكلة 
كبــرية يف يومنــا هــذا مــع تزايــد املهــام التفصيليــة و 

املعقــدة. حتــى أكثــر املســاعدين ميكنهــم أن يقعــوا 
ضخية للمشــكلة من وقت آلخر. يف حن أن البعض 
قد حياولون جتاهل مشــاكل الرتكيز أو يأملون يف 
أن خيتفي من تلقاء نفســه، لذلك فإن عدم اإلهتمام 
باملشــكلة قد جيعل املشــكلة أســوأ من خالل زيادة 
مستويات التوتر لديك أكثر. لذلك من األفضل حل 
املشــكلة يف أقــرب وقــت ممكــن.و بالرغــم مــن أن 
العديد من األشــخاص قد أبلغوا عن أعراض صعوبة 
أشــكال  املشــكلة  تتخــذ  أن  الرتكيــز، ميكــن 
اخرى و أعراض اخرى. و يف بعض األحيان قد تشري 
األعــراض إىل وجــود مشــاكل طبيــة، بينمــا هنــاك 
حــاالت اخــرى قــد تتطلب تدخــل طبيب متخصص يف 
الصحة العقلية للتعامل مع املشكلة. و تتضمن بعض 
املخــاوف املرتبطــة بأعراض صعوبة الرتكيز ما يلي:

الشعور بالقلق أو التوتر. 	-
التشتت. 	-

عدم القدرة على اهلدوء. 	-
األفكار املتسارعة. 	-

التهيج. 	-
اإلحباط. 	-
النسيان. 	-
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املصمم العاملي زهير مراد
يعرض مجموعة أزياء خريف 2018 ـ 2019
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أزياء
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عالــم  فــي  رائــٌد  ــوح، 
ّ
فت بّســام 
ج ملكيــا ا

جملــة عــرب أســرتاليا ـ رنــا بــو ســعدا بّســام فّتــوح هــو 
خبــري املكيــاج املعروف، خاّصًة بالنســبة إىل جنمات 
الشــرق األوســط ونســائه الرفيعــات املســتوى. حتــّدث 

الشــخصّية،  مســريته  عــن   Orient Palms مــع 
باإلضافــة إىل اخلطــوات الــيت جيــب اّتباعهــا، وتلــك 

الــيت جيــب جتّنبهــا أثنــاء وضــع املكيــاج. يصــف فّتوح 
نفســه بهــذه الكلمــات البســيطة: “اجلمــال يف كّل 

مــكاٍن. مبــا أّنــي فّنــان، أســتطيع التقاطه...”
بدأت مســرية خبري املكياج املشــهور منذ وقٍت طويٍل. 
فمنــذ أن كان طفــاًل، قــّدر فّتــوح الفــّن مبختلــف 
جوانبــه. مــن الســحر اآلســر إىل التفاصيــل الدقيقــة، 
شغلت الزخرفة، املوضة واإلبداع بشكٍل عاّم مكاًنا 

ــا يف قلــب فّتــوح. خاصًّ

 نظــًرا إىل شــغفه بعــامل الفــّن، مل يكــن مفاجًئــا منه 
اّتبــاع درب خبــري جتميــٍل. لذلــك، اختــار أن يصقــل 
مهاراتــه مــن خــالل دراســة أصــول التجميــل واجلمــال 
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يف معهد باريس كاريتا، يف فرنسا. بعد ذلك، افتتح 
أّول معهــٍد لــه يف بــريوت، لبنــان، عــام 1997.

جنــح فّتــوح بتقديــم نفســه كرائــٍد يف اجلانبــن الفّيّ 
واملهــيّ يف جمــال املكيــاج. فقــد كان “ّأّول خبــري 
ــًة كاملــًة يف املنطقــة”،  مكيــاج يطلــق محلــًة دعائّي
الكالســيكّية  األلــوان  عــن  “يتخّلــى  مــن  وأّول 
املهيمنة” خالل تلك الفرتة وخيتار ألوان أكثر جرأًة.
ُعــرف فّتــوح بتعاونــه مــع أبــرز جنمــات العــامل العربــي. 
فقــد عمــل مــع مغّنيــات مشــهورات مثــل هيفــاء وهي، 
ــة  ــج تلفزيونّي ــات برام إليســا، جنــوى كــرم؛ ومقّدم
ونشــرات أخبــار، منهــّن منــى أبــو محــزة وجيســيكا 

عازار.

ــأن  ــه ب ــه” مسحــا ل ــوح أّن “شــغفه وموهبت يؤّكــد فّت
حيّقــق مــا وصــل إليــه من جناٍح اليوم. فما من شــكٍّ أّن 
املكياج أكثر من جمّرد مهنٍة بالنسبة إليه، عندما 
تكــون “الســعادة والثقــة اللتــان يلحظهمــا يف عيــون 
زبائنــه” أمــوره املفّضلــة يف املكياج.بعــد خــرٍة واســعٍة 
من العمل مع خمتلف أشكال الوجوه ومعاملها، جيد 
فّتوح أّن املكياج يتطّور مع كّل امرأٍة. ما من معايري 
موّحــدة تناســب اجلميــع، إذ حيّلــل وجــه كّل امــرأة 
يعمــل معهــا، يفّكــر باملظهــر الــذي يناســبها ويتصّور 
النتيجــة النهائّيــة. غــري أّنــه لديــه ملســة فريــدة يف عملــه 

يتمّيــز بهــا، ويصفهــا بكلمــٍة واحدٍة: “ســاحرة”.
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الروشــة Rouche هو حي ســكي وجتاري شــهري يقع 
يف مدينــة بــريوت معــروف مببانيــه الســكنية الراقيــة 
والعديــد مــن املطاعــم واملقاهــي الــيت تنتشــر علــى 
جاني شــوارعه واليت يعد أبرزها شــارع باريس الذي 

يشــكل جــزءا هامــا مــن كورنيش بريوت
الكورنيش أو الرصيف الواسع  املوجود على شاطئ 
البحر يف شارع باريس يعتر من اهم اماكن السياحة 
يف لبنــان ويســتقطب عــددا كبــريا مــن الزائريــن يف 

عطالت نهاية األســبوع خاصة خالل فرتة املســاء.
ــم طبيعــي  يف مقابــل ســاحل حــي الروشــة يوجــد معل
نصــار  صبــاح  صخــرة  أو  احلمــام  صخــرة  يســمى 
)املعروف أيضا باسم صخرة الروشة(. يقع هذا املعلم 
يف الطــرف الغربــي مــن  مدينــة بــريوت، وهــو عبــارة 
عن تشكيالت من الصخور الضخمة اليت تقف مثل 
احلارس العمالق، واليت تعد وجهة شــعبية للســكان 
احمللين والزوار القادمن إىل املدينة على حد ســواء.

الروشة

سياحة
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Mohammad Al- يعــد مســجد حممــد األمــن بــريوت
Amin Mosque الواقــع يف ســاحة الشــهداء يف مدينــة 
بــريوت واحــدا مــن معــامل لبنــان أضخــم املســاجد يف 
البــالد وأكثرهــا روعــة مــن حيث التصميــم املعماري 
الداخلي واخلارجي، يعود تاريخ املســجد ألكثر من 

قــرن ونصف القرن من الزمان
ــن 5 آالف شــخص  ــر م ــا ألكث يتســع املســجد تقريب
لذلك يعد أكر املساجد استقطابا للمصلن والزوار 
يف بريوت، أطلق على هذا املسجد اسم حممد األمن 

نسبة إىل الني حممد صلى اهلل عليه وسلم.
ــغ حنــو 10700 مــرت  ــة للمســجد تبل املســاحة اإلمجالي

مربــع مت توزيعهــا علــى أربعة طوابق جمتمعة، وميتلك 
هــذا املســجد الرائــع قبــاب مت طالئهــا باللــون األزرق 
الــالزوردي مــع وجــود أربعــة مــآذن ميكــن رؤيتهــا من 

عــدة مناطــق خــالل جتولــك يف العاصمــة بــريوت.
واللبنانــي  العثمانــي  الطــراز  علــى  صمــم  املســجد 
جمتمعــا أمــا الزخــارف والتفاصيــل املعماريــة فتحمــل 
الطابــع اململوكــي فيمــا زينــت أســقفه بقطــع ضخمــة 
من الكريستال، جبوار املسجد يقع واحد من أشهر 
املزارات بالعاصمة اللبنانية وهو ضريح رئيس الوزراء 

اللبنانــي رفيــق احلريــري.

مسجد محمد األمين ـ بيروت
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