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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

ريفي حيمل معه صور »متفجرات مساحة«.. وكرم: القوات ستبقى رأس حربة 14 آذار

مـجلس الـوزراء يـقر الـتعيينات الـعسكرية
الوزراء  جملس  أقّر 
اجمللس  يف  التعيينات 
ومشلت:  العسكري، 
احلاج  مسري  الركن  العميد 
االرثوذكسي،  املقعد  عن 
الركن جورج شريم  العميد 
الكاثوليكي  املقعد  عن 
والعميد حمسن فنيش عن 

املقعد الشيعي.
وكانت جلسة جملس الوزراء 
عند  انعقدت  العادية  
عصر  من  والنصف  الرابعة 
يف  اخلميس  االول  امس 
برئاسة  احلكومي،  السراي 
رئيس جملس الوزراء متام 
الوزراء  وحضور  سالم 

الوزراء نبيل دي  باستنثاء 
فريج، رمزي جريج وأليس 

شبطيين.
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»احلرس الثوري« يكشف 
خطة أمريكية لعراق »جديد«

أكد الرئيس اإليراني حسن 
أمس  روما  يف  روحاني 
لن  طهران  أن  االول، 
بسبب  الرياض  من  تعتذر 
السعودية  السفارة  إحراق 
يف  اإليرانية  العاصمة  يف 
الثاني  كانون  من  األول 

بالده  أن  معتربًا  اجلاري، 
يستدعي  أي سبب  جتد  ال 
األمر،  ذلك  عن  االعتذار 
إزاء  اململكة  فعل  رد  وأن 

ذاك »ليس له أي مربر«.
مؤمتر  يف  روحاني  وقال 
زيارة  ختام  يف  صحايف 

روحاني: إيران لن تعتذر عن إحراق السفارة السعودية

»تسنيم«  موقع  أفاد 
»احلرس  من  القريب 
أن  اإليراني  الثوري« 
أمريكيني،  »مسؤولني 
املركزية  االستخبارات  من 
األمن  وجلنة  واخلارجية 
التقوا  الكونغرس،  يف 
من  عراقيني  مسؤولني 
أوقات  يف  األطياف  كل 
وأربيل  لندن  يف  خمتلفة 
وبغداد وعّمان، وأبلغوهم، 
مؤثرة،  عواصم  أبلغوا  كما 
قابل  غري  عجزًا  هناك  أن 

مجلس الوزراء منعقدا برئاسة الرئيس سالم )أرشيف(

اليت  اجللسة  اثر  على 
ثالث  قرابة  استمرت 
الساعة،  ونصف  ساعات 

بالوكالة  االعالم  وزير  تال 
املقررات  قزي  سجعان 

الرمسية اآلتية:
عقد جملس الوزراء جلسته 
بعد ظهر اليوم )امس االول( 
برئاسة الرئيس متام سالم 
وعشرين  واحد  وحضور 
وزراء  ثالثة  وغياب  وزيرا 
الوزراء  جملس  أقر  وقد 

االيطالية  للعاصمة 
إن  أيام،  ثالثة  استمرت 
»االعتذار ال يندرج يف إطار 

الديبلوماسية«.
بكل  قمنا  »بأننا  وذكر 
لقد  به،  القيام  ينبغي  ما 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis 
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
(30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

احلكم  استمر  إذا  للمعاجلة 
وضعه  على  العراقي 

احلالي«.
نقاًل  املوقع،  وأضاف 
ديبلوماسية  مصادر  عن 
احلل  أن  املستوى  رفيعة 
بثالثة  »القبول  يف  يكمن 
أقاليم رئيسية ختضع حلكم 
فيديرالي يف بغداد، وهذا 
للقضاء  األساس  الشرط 
على داعش وتطهري العراق 
منه، وإنهاء كل السلطات 

دي مستورا للسوريني: 
أمسعوا أصواتكم ملن 
سيحضر » جنيف«

األممي  املبعوث  توجه 
ستيفان  سوريا  إىل 
إىل  برسالة  مستورا  دي 
هذا  السوري  الشعب 

نصها:
»السالم عليكم،

كل  إىل  رجل،  كل  إىل 
طفل  كل  إىل  إمرأة، 
وطفلة من سوريا، سواء 
سوريا  داخل  يف  كانوا 
خميمات  يف  خارجها،  أو 
أي  يف  أو  الالجئني 

حاصلة على عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما 

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

مطلوب سيدة للعمل يف 
مطبخ بدوام  كامل

جيب ان تكون ملمة 
ببعض الوجبات اللبنانية 

واالسرتالية السريعة.
العنوان:

لالتصال بـ جوزيف:
0450050575

مطلوب سيدة 
للعمل يف مطبخ

التتمة صفحة 31
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مناسبات
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ايست  مقعد  نائب  أقام 
هيلز السيد غلني بروكس 
مبناسبة  ناجحا  باربكيو 
وذلك  اسرتاليا  يوم 

النائب غلني بروكس يقيم باربكيو ناجحا مبناسبة يوم اسرتاليا

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

حممية   يف  الثالثاء  يوم 
.Lambeth Reserve

وقد حضر الباركيو الذي 
الطلق  اهلواء  يف  اقيم 

 Georges ضفاف  على 
بلدية  عضو   ،River
بانكستاون جيم دانيال، 
جربان،  )بوب(  السيد 

زغيب،  جان  السيد 
بو  انطونيوس  الزميل 

أبناء  من  والعديد  رزق 
مقعده االنتخابي.

مبا  غنيا  البابكيو  وكان 
املشاوي  من  وطاب  لذ 

الروحية  واملشروبات 
واملرطبات.

صورة تجمع النائب غلني بروكس مع بعض الحضور

جانب آخر  من الحضورجانب من الحضور

ملك املشاوي جيم دانيال وبوب جربان وحضور اىل الباربكيو

النائب غلني بروكس وبعض ابناء مقعد ايست هيلز االنتخابي
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لبنانيات
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 إستقبل رئيس »تكتل التغيري 
واالصالح« العماد ميشال عون 
يف دارته يف الرابية وفدا من 
الفنانني، حتدث بامسهم الفنان 
اليوم  »جئنا  قائال:  منذر  عبدو 
الرابية لنقول للعماد عون  إىل 
اخلطوة  هذه  يف  نؤيده  إننا 
معراب  لقاء  يف  اختذت  اليت 
حنن  إجيابا..  علينا  ترتد  واليت 
جنول العامل ونطلب من الناس 
العودة إىل لبنان، ولقاء معراب 
وأعطانا  األمل  قلوبنا  يف  زرع 

األمل بالبقاء يف الوطن.
عون  للعماد  وباركنا  هذا 
وعرضنا  معراب،  من  ترشيحه 
أي  إيصال  أراد  إذا  عليه 
رسالة، فمن املمكن أن يعتربنا 
رأس حربة ألن لنا وجودا كبريا 

بني الناس.
فكرة  تنتشر  أن  أيضا  نتمنى 
املصاحلة بني مجيع اللبنانيني، 
مسيحيني ومسلمني، كما نقول 
عليك  »تعودنا  بري:  للرئيس 
تنتظر  الزاوية  بالتدوير، وهذه 

تدويرك«.
عون  العماد  استقبل  كذلك 
وهاب،  وئام  السابق  الوزير 
»أن  اللقاء  بعد  اعترب  الذي 
اليوم  حتققت  إجيابيات  هناك 
ولكن  الوزراء  جملس  النعقاد 
هناك الكثري من املهمات أمام 
هذا اجمللس ويف طليعتها ملف 
النفايات. نتمنى أال يتم ترحيل 
باهظة،  تكلفتها  ألن  النفايات 
ضعف  البلديات  وستدفع 
املبالغ اليت كانت تدفعها. من 
املمكن إجياد حلول حملية ألزمة 
نشتم  فسوف  وإال  النفايات، 

روائح صفقات جديدة.
الرئاسة،  ملوضوع  بالنسبة  أما 
يكون  لن  أنه  الواضح  فمن 
الرئيس  النتخاب  جلسة  هناك 

يف 8 شباط ألنه ال يزال هناك 
تباعد يف املواقف. ومن الواضح 
أن هناك استهدافا للعماد عون 
أن  نأمل  جهة..  من  أكثر  من 
تفاهم  إىل  األفرقاء  يصل 
عون  ميشال  العماد  النتخاب 
ليس  أنه  املؤكد  ومن  رئيسا. 
مرشح  أي  السياسي  لفريقنا 
العماد عون وهذا واضح،  غري 
الساعات  يف  أكثر  وسيتوضح 

القليلة املقبلة.
يف  األصوات  نعد  ال  حنن 
اجللسة، فحتى ولو كان هناك 
فلن  اثنني،  مقابل  126 صوتا 
يكن  مل  إذا  االنتخاب  حيصل 
العماد عون رئيسا، ألننا نعلم 
جيدا كيف تتم عملية حشد وعد 

األصوات.
أما بالنسبة ملوقف العماد عون، 
فهو ال يريد أن يكون موضوع 
وهو  أحد،  ألي  حتديا  الرئاسة 
إال  رئيسا  يكون  أن  يقبل  ال 

بالتفاهم مع اجلميع«.
كل  »على  وهاب:  أضاف 
ما  بعد  أن  أن تعرف  املكونات 
كما  ليس  معراب  يف  حصل 
قبله، وجيب أن يقف اجلميع مع 
التفاهم املسيحي وإال ستكون 
للمسيحيني  قهر  عملية  هناك 
عاما.   25 منذ  تدوم  واليت 
كانت املشكلة الوجود السوري 
واليوم نرى أن املشكلة تكمن 
يف العصابة أي الكارتل املالي 
قد  العهد  هذا  ولكن  العائلي 
سنوات  منذ  مرشحنا  انتهى. 
هو العماد عون وليس لدينا أي 
خطط بديلة، فخطتنا من األلف 
العماد  انتخاب  هي  الياء  إىل 

ميشال عون«.
اليوم  »املشكلة  وهاب:  وختم 
ليست مشكلة رئاسة بل مشكلة 

النفط وتقامسه.

رئيس تكتل واالصالح التغيري استقبل 
وفدا من الفنانني

 وهاب: عون ال يقبل أن يكون رئيسا 
إال بالتفاهم مع اجلميع

عون مع وفد الفنانني
القوات  حزب  رئيس  استقبل 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
جاء  الذي  الفنانني  من  وفدا 
اليت  الوطنية  باملصاحلة  مرحبا 
الوطين  »التيار  بني  حصلت 

احلر« و«القوات اللبنانية«.
أغنية  الفنانون  أدى  بداية، 
مبشاركة  لبنان«  يتعمر  »راجع 
تلته  اإلعالمي،  والوفد  جعجع 
الذي  منذر  عبدو  للفنان  كلمة 
حتدث باسم الوفد، فحيا »هذه 
أن  نرى  ألننا  الوطنية  املبادرة 
مهمة  ليست  اجلمهورية  رئاسة 
أهم«،  اجلمهورية  هي  ما  بقدر 
معتربا »ان هذه اخلطوة ليست 
فقط مسيحية وطنية بل ختطت 
إقليمية وعاملية  احلدود لتكون 
حدة  أوقفت  انها  يكفي  إذ 
اخلالفات اليت كانت مستشرية 
سابقا«. كما نوه منذر مبيزات 
»بالرجل  إياه  واصفا  جعجع، 

الشجاع واملتواضع«.
جعجع

بدوره، رد جعجع بالقول: »يف 
نذكر  أن  جيب  املناسبة،  هذه 
ليس  متت  املصاحلة  هذه  أن 
بتضحيات  بل  لوحدنا  بقوتنا 
إميانا  سقطوا  الذين  الشهداء 
منهم بالقضية، دون أن ننسى 
الشهداء  وذوي  أهالي  موافقة 
هذا  اختاذ  يف  دعموني  الذين 
انتقد  البعض  ان  ولو  القرار، 
شخصية  ألسباب  اخلطوة  هذه 
ما  فنحن  ضيقة،  وحسابات 
أردناه هو أن جنمع وليس أن 
»ضرورة  على  مشددا  نفرق«، 
ملعاجلة  القوى  كل  جتميع 

األزمات يف لبنان«.
ال  املثال  »على سبيل  أضاف: 
احلصر، مل تتمكن احلكومة اليت 

تضم كل االفرقاء من إجياد حل 
مللف النفايات، ويقوم كل طرف 
على  واملسؤولية  اللوم  بإلقاء 
اآلخر«، متسائال:« هل أصبحت 
من  أصعب  النفايات  مشكلة 
األوسط وامللف  الشرق  قضية 

النووي؟«.
ترشيح  »خطوة  جعجع  ووضع 
سدة  اىل  عون  ميشال  العماد 
من  اخلروج  الرئاسة يف سياق 
طال  الذي  الرئاسي  الفراغ 
من  االنتهاء  عن  فضال  كثريا، 
مع  فيها  كنا  اليت  الوضعية 
 30 طيلة  احلر  الوطين  التيار 

عاما«.
هذه  ينتقد  »من  واستغرب 
املصاحلة اليت متت، بينما كان 
األمس  يف  املنتقدون  هؤالء 
يطالبوننا  أنفسهم  هم  القريب 
وعندما  املصاحلة،  بوجوب 
بعض  تصاعدت  تصاحلنا 
هذه  من  املتضررة  األبواق 
نريد  بأننا  واتهمتنا  املصاحلة 
إقفال البيوت السياسية وإلغاء 
اآلخرين وبأن هذا تكتل طائفي 
االتهامات«،  من  وسواها 
الطائفية  ملسوا  متسائال:«أين 
وردت  اليت  العشر  النقاط  يف 

يف إعالن الرتشيح؟«.
وأكد »أن من واجبنا كسياسيني 
إجياد احللول الناجعة للمعضالت 
اليت يعاني منها لبنان«، مشريا 
اىل أن »اللبنانيني ال خيتلفون 
العشر  والنقاط  املبادئ  على 

اليت أطلقناها«.
عن  فنان  كل  عرب  أن  وبعد 
أو  أغنية  إنشاد  من خالل  رأيه 
موال، اختتم اللقاء بأخذ الصور 
شرف  على  وبغداء  التذكارية 

الضيوف.

 جعجع استقبل وفدا من الفنانني:
أين الطائفية يف النقاط ال 10 الواردة يف 

اعالن ترشيح عون؟

جعجع مستقبال وفد الفنانني

املاروني  البطريرك  ترأس   
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
جمللس  اإلستثنائية  الدورة 
الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة 
اخلميس  تعقد  اليت  لبنان،  يف 
االول( وامس  )امس  واجلمعة 

يف بكركي، حتت عنوان »رابطة 
كاريتاس لبنان« من أجل دراسة 

أمل رئيس جملس الوزراء متام سالم 
السياسية  القوى  مجيع  تلتزم  »أن 
وأن  الوزراء  جملس  عمل  تفعيل 
احلساسيات  جتاوز  على  تعمل 

واملصاحل من أجل محاية البالد«.
يف  رعايته  خالل  يف  سالم  حتدث 
اليه  دعت  مؤمترا  الكبري،  السراي 
»مشروع  إلطالق  الصحة  وزارة 
يف  الشاملة«،  األولية  الرعاية 
حضور وزير الصحة وائل ابو فاعور 
وسابقني،  حاليني  ونواب  ووزراء 
وممثلني ملؤسسات القطاع الصحي 
كمنظمة  املعنية  واجلهات  األهلي 
واليونيسف،  العاملية،  الصحة 
الدول  وسفارات  الدولي،  والبنك 
املاحنة، ومفوضية شؤون الالجئني، 
والسلطات  األوروبي،  واالحتاد 
الرعاية  ومراكز  والبلديات  احمللية 
حشد  جانب  اىل  األولية،  الصحية 
من الشخصيات اإلجتماعية ووسائل 

اإلعالم.
وأشاد سالم يف كلمته بنشاط أبو 
والوطين  »النشيط واملعطاء  فاعور 
األصيل« وفريق وزارة الصحة، قبل 
أن ينتقل اىل احلديث عن »املعاناة 
على  سلبا  تنعكس  اليت  السياسية 
واالقتصادية  املالية  القطاعات 

واالنتاجية يف البالد«.
وقال: »حنن نتخبط مجيعا يف أوضاع 
استثنائية تفرض نفسها علينا يف 
ظروف استثنائية تتطلب الكثري من 
والصرب.  والعناية  واإلدراك  الوعي 
فكيف نواجه هذه املرحلة الصعبة؟ 
نعم،  وإنتاج.  بثقة وعطاء  نواجهها 
حنن منر يف مرحلة صعبة، لكن ذلك 
يف  االستمرار  عن  ابدا  يثنينا  لن 

احملاولة إلجياد احللول واملخارج«.
الوزراء  جملس  جلسة  اىل  وتطرق 
تتيسر  أن  »نأمل  فقال:  اليوم، 
عليه  مبا  اجمللس  يقوم  كي  األمور 
التنفيذية  فالسلطة  واجبات،  من 
تنفيذ  مسؤولية  تتحمل  اليت  هي 
البلد،  اليها  حيتاج  اليت  اإلجراءات 
الصحة  قطاع  يف  ذلك  كان  سواء 
أو يف أي قطاعات أخرى. أملي أن 
لتدرك  الفرصة  اليوم  لنا  تسنح 
مل  اذا  أننا  السياسية  القوى  كل 
نتعال عن خصوصياتنا وحساسياتنا 
ملواجهة  ونتجاوزها  ومصاحلنا 
حفظ  من  نتمكن  فلن  التحديات 

بلدنا ومحايته«.
وتواضع  موضوعية  »بكل  أضاف: 
أقول إنين شخصيا لن أختلى حلظة 
علي  وما  مسؤولييت  من  هو  عما 
القيام به حلماية لبنان واللبنانيني. 
على  ألشدد  املناسبة  هذه  وأغتنم 
اللبناني  اجلسم  استكمال  أهمية 
رئيس  انتخاب  خالل  من  لرأسه 
أال  مناسبة  أدع  ولن  للجمهورية، 
أن  مين  يقينا  ذلك،  اىل  وأدعو 
اجلسم بدون رأس غري مكتمل وغري 

فاعل«.
أبو فاعور

كلمته  فاستهل  فاعور  أبو  أما 
الرئاسي  التيه  زمن  »يف  بالقول: 
الذي يبدو مديدا، ويف زمن السؤال 
اللبناني املشروع واحملق حول بقاء 
اليوم  حناول  زواهلا،  أو  الدولة 
سالم،  متام  الرئيس  دولة  برعاية 
اعتدناه  الذي  ودعمه  وباحتضانه 
يف وزارة الصحة على مدى األشهر 
املاضية، أن نقول إن هذه الدولة 
عن  التعبري  وحناول  للبقاء،  قابلة 
إن  أيضا  بالقول  إضايف  طموح 
قابلة  للدولة  االجتماعية  الوظيفة 

للتطوير«.
أضاف: »إن ذلك ينطلق من قناعة 
من  كما  خاصة،  وسياسية  فكرية 

التغيريات  بعد  اجتماعية  حاجة 
لبنان  يشهدها  اليت  الدميوغرافية 
اإلخوة  من  كبري  عدد  وجود  مع 
النازحني السوريني يف لبنان حيث 
مل يشهد أي بلد زيادة مماثلة يف 
يف   %35 تعادل  السكان  معدل 
انعكاس  عن  فضال  قياسية،  فرتة 
لدى  الفقر  ملعدالت  زيادة  ذلك 

اللبنانيني«.
يف  تتمثل  الكربى  »الطامة  وتابع: 
حجب املساعدات الدولية عن لبنان، 
هذا قبل أن تغري جثة الطفل إيالن 
بعض  البحار  يف  املوت  وقوارب 
املصاحل وليس القناعات اليت آمل 
للبنان  مالية  مساعدات  تتحول  أن 
كي يستمر يف القيام بواجباته يف 
هذه احملنة املتمادية اليت يعيشها 

الشعب السوري«.
وأعلن أبو فاعور أن إطالق الرعاية 
أوىل  »خطوة  هو  الشاملة  األولية 
الصحية  التغطية  طريق  على 
»احملاوالت  إىل  ولفت  الشاملة«. 
التغطية  مشروع  إلقرار  الكثرية 
الصحية الشاملة من أكثر من وزير 
ونائب«، مشريا اىل أن النقاش ال 
يزال مستمرا يف شأنه وان وزارة 
الصحة تعكف من جهتها على إعداد 

مشروع جديد.
حمادة

بالنشيد  بدأ  قد  املؤمتر  وكان 
لإلعالمية  ترحيبية  فكلمة  الوطين، 
رئيسة  قدمت  ثم  األطرش،  روى 
األولية  الصحية  الرعاية  دائرة 
عامة  حملة  محادة  رندة  الدكتورة 
يف  األولية  الصحية  الرعاية  عن 
لبنان. فأوضحت أن »هذه الرعاية 
األساسية  الصحية  الرعاية  هي 
لألفراد  شامل  حنو  على  املتاحة 
واألسر يف اجملتمع احمللي بوسائل 
ميكنهم قبوهلا ومبشاركتهم الكاملة 

ومبساهمة ميكنهم حتملها«.
الرعاية  شبكة  برامج  أن  وأعلنت 
على  تشتمل  األولية  الصحية 
وبرنامج  للتحصني  الوطين  الربنامج 
دمج خدمات األمراض غري االنتقالية 
والرضع  األمهات  وفيات  ومرصد 
وبرنامج دمج تشخيص وعالج سوء 
النفسية  الصحة  وبرنامج  التغذية 
وبرنامج صحة األم والطفل وبرنامج 
اخلدمات  تقديم  يف  التكامل  دعم 

األساسية لتلبية احلاجات.
ثم حتدث الدكتور وليد عمار فأوضح 
اخلدمات اليت يغطيها مشروع الرعاية 
الصحية الشاملة، وهي مجيع خدمات 
تعزيز الصحة والوقاية والتشخيص 
إضافة  املستشفى  خارج  والعالج 
 %100 االستشفاء  تغطية  إىل 
لألكثر فقرا. وتشتمل اخلدمات على 
التوالي: زيارات منزلية للمواطنني 
باملشروع،  إلحلاقهم  املستهدفني 
املمارسات  وتعزيز  صحي  إرشاد 
الصحية، االكتشاف املبكر واملنظم 
من  رزمات  خالل  من  لألمراض 
وفقا  والتحاليل حمددة  الفحوصات 
للجنس والعمر، رزمة خاصة بالنساء 
احلوامل والعناية قبل الوالدة وخالهلا 
خاصة  رزمة  والطفل،  لألم  وبعدها 
باألمراض غري االنتقالية مع الرتكيز 
الدم والسكري، توفري  على ضغط 
على  واإلحالة  األساسية  األدوية 
للفحوصات  احلكومية  املستشفيات 
اخلارجية او االستشفاء وفقا للحاجة 
واملتابعة، الي ملف طيب الكرتوني: 
التحاليل،  نتائج  الطبية،  السوابق 

األدوية، وبرنامج املتابعة«.
اإلقليمي  للمدير  كلمة  وكانت 
الدولي  البنك  يف  األوسط  للشرق 

فريد بلحاج.

سالم يف إطالق مشروع الرعاية الشاملة:
 لتفعيل جملس الوزراء وجتاوز احلساسيات

الراعي ترأس الدورة االستثنائية جمللس 
البطاركة واالساقفة الكاثوليك

التعديالت املقرتحة على النظام 
األساسي لرابطة كاريتاس على 
أعضاء  انتخابات  غدا  جتري  أن 
عام  ومرشد  وجملس  مكتب 
لرابطة كاريتاس لبنان، ومرشد 

عام للعمل الرعوي اجلامعي.
ظهر  اخلتامي  البيان  وسيذاع 

اجلمعة )امس( يف بكركي.

أمني وهيب يف يف  النائب  امل 
 - لبنان  »صوت  الذاعة  حديث 
»ان تكون جلسة جملس   »93,3
الكثري  هناك  ألن  منتجة  الوزراء 

من امللفات املرتاكمة«.
ودعا اىل »السري قدما يف قضية 
العسكرية  احملكمة  مهام  تعديل 
شؤون  يف  تهتم  ان  جيب  اليت 
غريهم  دون  العسكريني  ختص 
ألن التجربة معها حتى اليوم مل 
قضية  »ان  معتربا  جيدة«،  تكن 
ميشال  السابق  والوزير  النائب 
عال  مستوى  على  هي  مساحة 
مت  اليت  اخلفة  وان  اخلطورة  من 

 وهيب : لتعديل مهام احملكمة العسكرية
غري  امللف  مع  فيها  التعاطي 

مقبولة«.
وزير  اجتاه  عن  حيكى  ما  وعن 
لتعليق  ريفي  أشرف  العدل 
عضويته يف احلكومة على خلفية 
ملف التعيينات، لفت وهيب اىل 
مير  اليت  الظروف  هذه  »انه يف 
بها البلد يتحمل ريفي مسؤوليات 
اىل  حباجة  واللبنانيون  كربى 

صالبته للحفاظ على امنهم«.
آالف  مخسة  مبلغ  زيادة  عن  اما 
لرية على سعر صفيحة البنزين، 
يناقش  أن  األمر جيب  »أن  رأى 

لتعويم خزينة الدولة«. 
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لبنانيات

العامة  االشغال  وزير  تفقد 
ظهر  بعد  زعيرت  غازي  والنقل 
االشغال  جتربة  االول،  امس 
اجلارية على نفق االوزاعي باجتاه 
خلدة -استبدال أغطية الريغارات 
ومصايف مياه االمطار املفقودة 
بنوعية جديدة حفاظا عليها- بعد 
لألغطية  السرقة  عملية  تكرار 
احلديد،  من  املصنوعة  احلالية 
النوعية  »هذه  ان  باعتبار 
يستطيع  ال  مواد  من  مصنوعة 
رافقه  منها.  االستفادة  احد 
للطرق  العام  املدير  اجلولة  يف 
طانيوس  املهندس  واملباني 
بولس ورئيس مصلحة الصيانة 
املهندس اديب دحروج ورئيس 
املهندس  العمليات  دائرة 
حمسن طليس والشركة املكلفة 

باالعمال اجلارية.
بعد اجلولة، قال زعيرت: »جولتنا 
اليوم لالطالع مع املختصني يف 
على  املنفذة  واجلهة  االدارة 
بها  تقوم  اليت  اجلديدة  التجربة 
ومصايف  للريغارات  الوزارة 
املفقودة  االمطار  مياه  تصريف 
على الطرق الدولية املعنية بها 
من  واستبداهلا  االشغال  وزارة 
مادة احلديد مبادة اخرى كي ال 
االستفادة  السارقون  يستطيع 
حتمل  على  قدرة  وهلا  منها 
والسيارات.  الشاحنات  اوزان 
جيب  الريغارات  مستوى  ان 
الطريق  مستوى  على  يكون  ان 
السالمة  على  حفاظا  وذلك 

املرورية«.
تقوم  »الوزارة  ان  اىل  وأشار 
تأهيل  من  يلزم  ومبا  بواجبتها 
االمكانات  ضمن  وتشغيل 
أن  آمال  لديها«،  املتوافرة 
للجمهورية  رئيس  »ينتخب 
تستطيع  جديدة  حكومة  وتشكل 
اليها  املوكلة  باملهام  القيام 

بظروف أفضل«.
وأكد زعيرت ان »لبنان مل يدرج 
على الالئحة السوداء يف ما يتعلق 

مبطار رفيق احلريري الدولي امنا 
املطلوب اجراءات اضافية معينة 
تعنى باالمن والسالمة«. وقال: 
االجراءات  كل  اختذنا  »حنن 
سور  بتلزيم  وقمنا  املطلوبة 
احلقائب،  وجرارات  املطار 
االطراف  كل  مع  ذلك  وحبثنا 
الدولية ومنظمة الطريان الدولي 
واالحتاد االوروبي. إننا ملتزمون 
التأخري  امنا  ما هو مطلوب  بكل 
يعود يف بعض االحيان ألسباب 
مالية، وحنن قادمون على توفري 
لتأمني  منا  مطلوب  هو  ما  كل 
والسالمة  االمان  وسائل  كل 
يف مطار رفيق احلريري الدولي 
باعتبار املطار مرآة لبنان وحركة 
سبعة  بنسبة  واالياب  الذهاب 
يتضاعف  ان  أمل  على  ماليني، 

العدد أكثر«.
أضاف: »اهلبة السعودية جممدة 
وعلينا  احلاضر  الوقت  يف 
وعند  أنفسنا،  على  االعتماد 
يف  صرفها  ميكن  اهلبة  حتريك 
مل  حال  يف  أخرى  احتياجات 
لبنان  املطار.  يف  صرفها  يتم 
وقروض  مساعدات  اىل  حباجة 
مليون  حوالي  يستضيف  كونه 
ونصف مليون نازح من اشقائنا 
من  يزيد  ما  وهذا  السوريني، 
مبا  املستويات  على كل  األعباء 

فيها شبكة الطرق«.
النقل  تعرفة  »موضوع  وتابع: 
مع  وعقدت  بدقة،  درسه  يتم 
النقل  احتادات  يف  املعنيني 
عدة اجتماعات بعيدا عن االعالم 
للخروج بنتيجة اجيابية. وموضوع 
بنسبة  يشكل  احملروقات 
تكلفة  عناصر  من  باملئة   17
تؤكد  النقل  واحتادات  النقل 
بقية  تطال  ال  التخفيضات  ان 

املواد«.
يف  العسكرية  التعيينات  وعن 
اليوم،  الوزراء  جملس  جلسة 
وكل  »تسري  أنها  اىل  أشار 

االجواء تبشر باخلري«.

 زعيرت تفقد جتربة استبدال أغطية 
الريغارات يف نفق االوزاعي:

 املطار ليس على الالئحة السوداء

زعيرت خالل تفقده

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

We wish to offer you our services and invite your company to submit an 
expression of interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial 
Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA 
can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your 
formwork and concreting. We can also provide in-house design schemes 
specific for each one of your project including engineering for final 
certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, 
from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. 
We have implemented a number of practical and targeted initiatives to 
ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and 
capability to supply services, ensuring our people are qualified to carry 
out your tasks as required, maintaining a safe working environment for all 
parties concerned thereby being able to deliver your projects on time and on 
budget. 
PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or

Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK

ميشال  العماد  الرئيس  أكد 
الدوري  االجتماع  خالل  سليمان 
»لبنان  ان  اجلمهورية«،  »للقاء 
بذل جهودا كبرية ليصبح عربي 
فاعال  وركنا  واالنتماء،  اهلوية 
يف صلب االمجاع العربي وليس 
ليخرج عن هذا االمجاع يف قضية 

تتعلق بدولة غري عربية«.
وإذ شدد »اللقاء« على »أهمية 
الدور الوطين لطاولة احلوار يف 

متر  اليت  العصيبة  الظروف  ظل 
يصبح  »أال  متنى  البالد«،  بها 
رئاسة  من  بديال  احلوار  هذا 
الوزراء  وجملسي  اجلمهورية 
التعطيل  ظل  يف  والنواب 
الفراغ«،  مع  والتطبيع  املمنهج 
جمددا املطالبة بضرورة »نزول 
مجيع النواب اىل جلسة 8 شباط 
املرشحني  عدد  توافر  بعد 

العلنيني لرئاسة اجلمهورية«.
أعضاء  »تعيينات  ان  واعترب 
ان  جيب  العسكري  اجمللس 
ختضع اوال وأخريا ملبدأ الكفاءة 
العادة،  درجت  كما  واملعايري 
سياسية  برتشيحات  وليس 
إخضاع  إىل  تهدف  إعالنية 
التهديد  لسياسة  احلكومة 
اليت  احلياتية  االمور  لتعطيل 

تهم اللبنانيني«.
وأسف لـ »غياب الشفافية يف 
النفايات«،  برتحيل  يتعلق  ما 
مطالبا بضرورة »اعتماد احللول 
تتحول  ان  قبل  املستدامة 
مستدامة«،  إىل  االنتقالية 
إىل  العودة  »أهمية  إىل  الفتا 
النفايات  إدارة  قانون  مشروع 

الصلبة«.
»خطورة  من  »اللقاء«  وحذر 
الدميقراطية  معاقل  آخر  ضرب 
والتمهيد  التسويق  ظل  يف 
البلدية«،  االنتخابات  لتأجيل 
الناس  إرادة  بـ«احرتام  مطالبا 

والعودة إليها«.
حيثيات  اللقاء  ناقش  كما 
املخصص  الدولي  االجتماع 
الذي  لالجئني  املاحنة  للدول 
املقبل  االسبوع  مطلع  سينعقد 
»ضرورة  إىل  الفتا  لندن،  يف 
اجلزء  حتمل  الذي  لبنان  دعم 
االكرب من هذا النزوح خباصة مبا 
يتعلق باالدارات والبنى التحتية 
بتمويل  املطالبة  طريق  عن 
البنك  يف  االئتماني  الصندوق 
اجملموعة  أقرته  الذي  الدولي 

.»ISG الدولية لدعم لبنان

لقاء اجلمهورية دعا مجيع النواب للمشاركة يف 
جلسة 8 شباط:

لعدم خروج لبنان عن االمجاع العربي

لقاء الجمهورية مجتمعا

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  أدىل 
بعد جلسة جملس  باسيل  جربان 
»لقد  اآلتي:  بالتصريح  الوزراء 
املوقف  اجللسة  خالل  طرحت 
اجلامعة  يف  لبنان  اختذه  الذي 
االسالمي  املؤمتر  ويف  العربية 
على  وأكدت  البحرين،  ويف 
لبنان  أن  الثابت  املوقف 
سفارة  أي  على  االعتداء  ضد 
اململكة  سفارة  على  وحتديدا 
العربية السعودية يف اجلمهورية 
ولبنان  االيرانية،  االسالمية 
يرفض التدخل يف شؤون الدول 
العربية، وهذا األمر ينطبق عليه 
وعلى أي دولة عربية أخرى ومنها 
اململكة العربية السعودية، وهذا 
جيب أن يكون موقفا ثابتا ليس 
فقط حرصا على الدول العربية 
لبنان  على  وحفاظا  حرصا  امنا 
وعلى  واستقالله  وسيادته 

وحدته«.
اضاف: »طلبت ايضا من احلكومة 
هناك  كان  اذا  لي  توضح  أن 
غري  املوقف  هذا  يف  شيء  من 
الذي  املوقف  هذا  ألن  صائب 
اختذناه يف هذا الشق جيب أن 
يوافق عليه اجلميع وما هو أبعد 

من ذلك وجدنا من ضمن سياسة 
احلكومة النأي بلبنان ألنه يسبب 
امتنى  كنت  لبنانية،  انقسامات 
ان  حصل  الذي  النقاش  يف 
يكون هناك موقف اوضح، طبعا 
كاملة  جهوزية  من  هناك  ليس 
لبلورة موقف لبناني اوضح ألنه 
النظر يف  اعادة  رأيي جيب  يف 
يزال  ال  هل  الوزاري،  البيان 
اليت  التطورات  ظل  يف  مالئما 
حصلت ام مل يعد مالئما يف ظل 
االوىل  اعطاؤهما،  مت  مالحظتني 
هناك  يكون  ان  ميكن  كان  أنه 
موافقة على البيانات اوالقرارات 
التحفظات على ما ال نوافق  مع 
عليه الذي برأي هو موقف اقسى 
النه  بالنفس  النأي  موقف  من 
يف  االمور  جململ  رفض  هناك 
كان  بلبنان  النأي  الذي  الوقت 
انسحابا من املوقف وهي نقطة 
النقطة  اما  توضيح،  اىل  حتتاج 
بلبنان  النأي  ان  فهي  الثانية 
هناك  يكون  عندما  يسري  ال 
ندفع  ان  حاولنا  عربي.  امجاع 
باجتاه اصدار شيء واضح ولكن 
نتفهم ان هذا املوضوع يسبب 

انقساما داخل احلكومة«.

باسيل عقب جلسة جملس الوزراء:أكدت على موقف لبنان الثابت ضد 
االعتداء على أي سفارة والرافض الي تدخل يف الشوؤن العربية

أشار »التجمع العربي واإلسالمي 
يف  املقاومة«،  خيار  لدعم 
األخرية  اآلونة  »يف  أنه  بيان، 
قادة  تصرحيات  تعاظمت 
متوجسة  اإلسرائيلي  االحتالل 
اجلبهات،  متعددة  حرب  من 
األمر الذي يعكس عمق اإلرباك 

اإلسرائيلي«.
حييى  التجمع  عام  أمني  وأكد 

جتمع دعم خيار املقاومة: املقاومة يف أعلى جهوزيتها
ال  االحتالل  »قادة  أن  غدار 
املدوية  للهزمية  أسرى  يزالون 
وبصورة  بهم  حلقت  اليت 
ولذلك   ،2006 عام  جيشهم 
إمكانات  أو  فرصة  يوفروا  مل 
لزيادة التدريب والتسلح، وهم 
أن  اللحظة  هذه  حتى  يدركون 
مل  لديهم  املطلوبة  اجلهوزية 
تتوافر بعد، فيما املقاومة باتت 

جهوزيتها يف أعلى درجاتها«.
كل  من  »التنبه  اىل  ودعا 
مع  اجلبهة  سيما  وال  اجلبهات 
أنها  العدو  يعترب  اليت  لبنان 
اىل  الفتا  اآلن«،  عليه  األخطر 
جانب  من  التدخل  »احتمال 
على  فعليا  الصهيوني  الكيان 
سوريا  يف  اجلنوبية  اجلبهة 

ملؤازرة اإلرهابيني هناك«.

النيابية  التواصل  جلنة  عقدت 
انتخاب  قانون  وضع  املكلفة 
امس  ظهر  قبل  اجتماعا  جديد 
االول يف جملس النواب، برئاسة 
جورج  النائب  اللجنة  مؤسس 
سريج  النواب:  وعضوية  عدوان 
فياض،  علي  طورسركيسيان، 
مروان محادة، أمحد فتفت، االن 
سامر  موسى،  ميشال  عون، 
وروبري  رمحة  اميل  سعادة، 

فاضل.
بعد االجتماع، عقد عدوان مؤمترا 
عمل  »إنهاء  فيه  أعلن  صحافيا 
اللجنة بعد مضي فرتة الشهرين 
»أنهت  وقال:  هلا«.  املعطاة 
على  بالعمل  املكلفة  اللجنة 
اجلديد  االنتخابات  قانون  اعداد 
اىل  االن  وستنصرف  مهمتها 
وضع التقرير الذي سرتفعه اىل 
دولة رئيس جملس النواب نبيه 
مكتب  هيئة  على  لعرضه  بري 

اجمللس«.

جلنة التواصل أنهت اعداد قانون االنتخابات

عدوان: سنقره فور عودة زمالء من السفر لرفعه اىل رئاسة اجمللس
لقاءاتنا  »ستبقى  أضاف: 
متواصلة حتى بعد اعداد التقرير 
االخرية  والقراءة  به  للتمحيص 
مل  اليوم  الننا  إقراره،  قبل 
تكليف  إقراره بسبب  نتمكن من 
عدد من اعضاء اللجنة مبهمة من 
بالسفر  تقضي  النيابي  اجمللس 
ملوضوع  املتحدة  الواليات  اىل 
آخر. سنضع التقرير ونعقد جلسة 
النهائي  بشكله  إلقراره  واحدة 
من  االعضاء  الزمالء  عودة  فور 
التقرير  ورفع  املتحدة،  الواليات 
اجمللس.  رئاسة  اىل  قلت  كما 
وبذلك تكون اللجنة أدت مهمتها 
ويصبح القرار عند اهليئة العامة 
الختاذ املناسب مبا يتعلق بقانون 
النتخابات اجلديد. حنن نقول بأن 
قانون  إقرار  العامة  اهليئة  على 
وقت،  أسرع  جديد يف  انتخابات 
بعد  العادية ستبدأ  الدورة  كون 
15 آذار املقبل، وهي الدورة اليت 
اليت  لالنتخابات  االعداد  ستسبق 

العام 2017، وإذا كنا  ستحصل 
فعال كنواب نريد قانون انتخابات 
القانون  هذا  إقرار  علينا  جديدا 
االنصراف  من  احلكومة  لتتمكن 
عام  النتخابات  التحضري  اىل 

2017 وفق قانون جديد«.
هلذا  العريضة  اخلطوط  وعن 
التقرير والتوجه العام للجنة، قال 
اللجنة  يف  اتفقنا  »لقد  عدوان: 
على عدم تسريب أي شيء عن 
وأنا  لالعالم.  ومداوالتنا  أعمالنا 
هذا  على  الزمالء  مجيع  أشكر 
االلتزام الكبري، وميكن ان تكون 
اليت  القليلة  املرات  من  هذه 
تبقى  مصغرة  جلنة  فيها  تكون 
مداوالتها سرية. حنن مستمرون 
التقرير  وسيكون  اجتماعاتنا  يف 
تقدميه  وبعد  العامة  اهليئة  ملك 
او  تسريب  أي  هناك  يكون  لن 
الفرص  أكرب  تأمني  بغية  كالم 
أمام  املشروع  هذا  إقرار  لنجاح 

اهليئة العامة للمجلس«.
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صرح   »RT« مع  حديث  يف 
العاملة  قريب  عون،  شعبان 
اليت  مزهر  ألكسندرا  اللبنانية 
مركز  يف  الجئ  يد  على  قتلت 
إيواء بالسويد، بأنه حيمل احلكومة 

السويدية مسؤولية احلادث.
وقال عون: »أمحل كل املسؤولية 
للحكومة وأفقد الثقة بسلطاتنا.. 
إن عدد الالجئني الذين تقبلهم 
بلدنا  يدمر  ذلك  لكن  يرتفع، 

وأوروبا برمتها«.
من جهته، ذكر شقيق ألكسندرا، 
أخيت  بدفن  نقوم  »لن  دانيال: 
يتواجد  الذي  والدنا  رجوع  قبل 

يف اخلارج حاليا«.
صديقة  ألقت  جانبها،  من 
الضحية باللوم على إدارة مركز 
إيواء الالجئني، وقالت: »أعتقد 
أن قادة املركز هم املذنبون.. 

معلومات جديدة تتعلّق مبقتل 
اللبنانية »الكسندرا« يف السويد

National 

Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

فهم تركوها تعمل لوحدها.. لقد 
عندما  لي  بالنسبة  صدمة  كان 
علينا  جيب  حصل...  ما  عرفت 
للوافدين  القوانني  نشدد  أن 

إىل بالدنا«.
وبشكل عام، صرح سكان مدينة 
املأساة  وقعت  حيث  مولندال 
بأن ألكسندرا كانت فتاة طيبة 

أرادت أن تساعد لالجئني.
على  أقدم  قاصر  الجئ  وكان 
البالغة  مزهر  ألكسندرا  طعن 
الساعة  عند  عاما   22 العمر  من 
الثامنة صباح االثنني 25 يناير/
لتفارق  اجلاري،  الثاني  كانون 
مستشفى  يف  الحقا  احلياة 
الشرطة  وحبسب  قريب. 
»مل  األمر  ذلك  فإن  احمللية، 
يكن عمال إرهابيا، لكنه نتج عن 

شجار كما يبدو«.

الثورة  فصائل  من  وفد  أغلق 
الفلسطينية  اإلسالمية  والقوى 
بريوت  يف  الشعبية  واللجان 
امس االول، مكتب مدير منطقة 
)األونروا(  الوسطى  لبنان 
إشعار  حتى  الكوال  منطقة  يف 
القيادة  لقرار  تنفيذا  آخر، 

السياسية.
»اجلهاد  حركة  ممثل  وأوضح 
ان  وسام  أبو  اإلسالمي« 
مدير  مكتب  يشمل  »اإلغالق 
فقط،  خالد  حممد  املنطقة 
املتعلقة  األقسام  باقي  أما 
اإلستشفائية  بالتحويالت 
اإلجتماعية  والشؤون  واألمراض 
أمور  لتسهيل  بعملها  فتستمر 

الالجئني الفلسطينيني«.

خالد
مع  خالد  جتاوب  جهته،  من 
إرتياحه  وأبدى  اإلغالق،  قرار 
بقية  يف  العمل  »الستمرار 

مكاتب املنطقة«.

اجتماع الفصائل
اجتمعت  الحق،  وقت  ويف 
والقوى  الثورة  فصائل 

الفصائل أغلقت مكتب األونروا يف الكوال وتابعت 
األوضاع يف خميم شاتيال

واللجان  الفلسطينية  اإلسالمية 
األمنية  والقوة  الشعبية 
الوطين  االمن  وقادة  املشرتكة 
الفلسطيين يف بريوت يف قاعة 
خميم  يف  اإلسالمي«  »اجلهاد 
يف  األوضاع  وعرضت  شاتيال، 
مسؤول  إغتيال  عقب  املخيم 
يف  املشرتكة  األمنية  القوة 
حزينه،  أبو وسيم  خميم شاتيال 

وأصدروا بيانا جاء فيه:
األخ  اغتيال  حادث  أثر  »على 
أبو وسيم مسؤول القوة األمنية 
املشرتكة يف خميم شاتيال، فجر 
إجتمعت   ،2016/1/28 اخلميس 
مقر  يف  الفلسطينية  الفصائل 

يف  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 
اإلغتيال  أن  وأكدت  شاتيال، 
األهلي  السلم  يستهدف 
األمن  وزعزعة  املخيم،  يف 
واإلستقرار يف املخيم واجلوار. 
حتقيق  جلنة  تشكيل  مت  وعليه، 
للتحقيق  الفصائل  من  مشرتكة 
يد  إىل  للوصول  احلادث  يف 
بالتعاون  وذلك  والغدر  الفتنة 
ذات  اللبنانية  األجهزة  مع 
الفصائل  أكدت  كما  الصلة. 
حماولة  أي  وجه  يف  وقوفها 
وعدم  الداخلية،  الفتنة  إلثارة 
جهة  االتهام ألي  أصابع  توجيه 

كانت قبل انتهاء التحقيق«.

سجعان  العمل  وزير  أكد   
»تلفزيون  اىل  حديث  قزي يف 
لبنان«،ان »كل يوم شغور يف 
رئاسة اجلمهورية هو خسارة من 
مناعته«،  ويضعف  لبنان،  عمر 
املوجودة  »املعطيات  ان  معتربا 
انعقاد  احتمال  اىل  تشري  ال 
 8 يف  دستوري  نصاب  جلسة 
من  خشيته  عن  معربا  شباط«، 
بشكل  تبحث  ال  اطراف  وجود 
امنا  رئيس،  انتخاب  عن  جدي 

تبحث عن تغيري اجلمهورية«.
تكون  ان  خائف  »انا  وقال: 
حان  انه  تظن  الطوائف  بعض 
دورها لكي حتكم لبنان حيث ال 
يوجد اال املوقع املسيحي شاغرا 

اآلن«.
اي  اىل  بارتياح  »ننظر  أضاف: 
لبنانيني،  طرفني  بني  تقارب 
طرفني  بني  كان  اذا  فكيف 
العماد  ما جرى بني  مسيحيني، 
مسري  والدكتور  عون  ميشال 
مسيحيني  بني  مصاحلة  جعجع 
اثنني وليست مصاحلة مسيحية، 
تكون  املصاحلة  هذه  الن 

شاملة«.
وقال: »بقدر ما نرحب باللقاء ال 
نستطيع وضعه يف خانة انتخاب 
انه مل حيصل  والدليل  رئيس، 

هذا االنتخاب«.
»اي حتالف بني  ان  ولفت اىل 
»القوات« و«التيار« يشكل قوة 
مسيحية. فنحن حزب ال خناف، 
بني  القائمة  بالثقة  فقوتنا 
اجملتمع املسيحي وحزب الكتائب 
، ال بعدد النواب او الوزراء«، 
مل  »الكتائب  ان  على  مشددا 
دخلت يف  او  يوما  ختن شعبها 
السياسية،  احلصص واألالعيب 
نبقى  ال  او  نبقى  هي  معركتنا 
او  نواب  عدد  معركة  وليس 

قزي: اطراف ال تبحث عن انتخاب رئيس امنا تبحث عن تغيري اجلمهورية

رؤساء بلديات وخماتري«.
ورحب قزي »بلقاء معراب«، آمال 
ان »تسمح الظروف بتوسيعه«، 
»مرتكزات  ان  على  مشددا 
تزال  ال  الطرفني  بني  التحالف 
وقال:«مشروعنا  ضعيفة«. 
ال  طرق  قطع  مشروع  ليس 
طريق  وابرزها  طرق  فتح  بل 

بعبدا«.
بأنها  آذار   14 قوى  ووصف 
اصبحت »طاحونة«، متمنيا »اال 
اىل  الفتا  االمر«،  هذا  يستمر 
كان  الذي  الكتائب  »حزب  ان 
آذار   14 خارج  يغرد  انه  يتهم 
وانه متايز عنها بات وحيدا يف 

14 آذار«.
وحتدث عن التعيينات العسكرية 
على  الشواغر  متأل  »اال  فأمل 
وقال:  احلصص«.  اساس 
»علينا ان ننتظر االمساء وليس 
اآلخر،  على  نفضله  اسم  لدينا 
اي ضابط تنطبق عليه مواصفات 
االقدمية والنزاهة نؤيده وليس 
لدينا عداء جتاه احد، نريد ضباطا 
ولديهم  ومثاليني  نزيهني 

الكفاءة واالهلية واالقدمية«.
»ادخال  ان  قزي  واعترب 
اجليش  داخل  اىل  احملاصصة 
حزبا«.  اصبح  اجليش  ان  يعين 

اين حنن ذاهبون  »اىل  وسأل: 
املؤسسة  اال  هناك  يعد  مل  ؟ 
نتدخل  وال  فلنرتكها  العسكرية 

بها«.
وردا على سؤال قال: »ال ميكن 
ان يكون لبنان مع اي فريق يف 
على  يكون  ان  وعليه  املنطقة 
اخلروج  يعين  ال  وهذا  احلياد 
ادانة  العربي وعدم  عن االمجاع 
االعتداء على السفارة السعودية 

يف ايران«.

احالة 16 مؤسسة
من جهة ثانية احال الوزير قزي 
مؤسسة   16 العامة  النيابة  اىل 
دون  من  تعمل  شرعية  غري 
اجانب  ، ولديها عمال  ترخيص 
يعملون من دون اجازات عمل.

الشيخ  اجلمهورية  مفيت  عاد 
بريوت  اىل  دريان  اللطيف  عبد 
حقوق  مؤمتر  يف  مشاركته  بعد 
الديار  يف  الدينية  االقليات 
وزارة  نظمته  الذي  االسالمية 
مدينة  يف  املغربية  االوقاف 

مراكش.
وقال دريان : »ان املؤمتر صدر 
يدعو  الذي  مراكش  اعالن  عنه 
الدينية  االقليات  انصاف  اىل 
يف اجملتمعات املسلمة وصيانة 
املواطنة  مبدأ  وتأصيل  حقوقها 
الذي يستوعب خمتلف االنتماءات 
والتقويم  الصحيح  بالفهم 
السليم للموروث الفقهي وعدم 
توظيف الدين يف تربير اي نيل 
من حقوق االقليات الدينية يف 

البلدان االسالمية«.

على  االعالن  أضاف:«وارتكز 
اليت  املدينة  صحيفة  مبادىء 
اصدرت يف عهد الرسول، الن 
الزمن  يف  ثابتة  الوثيقة  هذه 
بعدها  وما  قبلها  عما  وتتفرد 
وال  انسانية  نظرة  من  وتنبع 
ختالف نصا شرعيا وان كل بند 
والعدل  الرمحة  على  حيث  منها 
كما  العامة،  واملصلحة  واحلكمة 
تعاقدية  مواطنة  اساس  انها 
ان  عن  فضال  تعددي  جملتمع 
اعالن  مع  تنسجم  مقاصدها 
االمم املتحدة حلقوق االنسان«.

دريان عاد من املغرب:
اعالن مراكش يدعو اىل انصاف 

االقليات الدينية
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Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

نظمت »اجلمعية الوطنية للتنمية 
ملدير  تكرمييا  احتفاال  احمللية« 
الدين  حمي  الثانوي  التعليم 
كشلي يف قصر »األونيسكو«، 
»تيار  ل  العام  االمني  برعاية 
احلريري،  امحد  املستقبل« 
اجلمهورية  مفيت  ممثل  وحضور 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
اخلطيب،  اهلادي  عبد  الشيخ 
والتعليم  الرتبية  وزير  ممثل 
الياس بو صعب خليل صقيلي، 
املدير العام لقوى االمن الداخلي 
اللواء ابراهيم بصبوص، املدير 
العام لوزارة الرتبية فادي يرق، 
حممد  الرتبوية  املنطقة  رئيس 
بريوت  بلدية  رئيس  اجلمل، 
األمانة  من  اعضاء  محد،  بالل 
السياسي  واملكتب  العامة 
تيار  يف  التنفيذي  واملكتب 

»املستقبل«.

الحريري
وقال احلريري »ان نلتقي اليوم 
الدين  حمي  االستاذ  لتكريم 
بريوت  نكرم  أننا  معناه  كشلي 
وما  بكرم  املكرم  أعطاها  اليت 
زال يعطيها من دون أن يسأل 
ألنها مدينة تستحق كل العطاء 
حمي  الوطن  أعطت  اليت  وهي 
اعالم  من  علما  كشلي،  الدين 
الرتبية والتعليم ورجال من رجال 
الصدق واالستقامة والوفاء وابن 
بكونها  ونفتخر  بها  نعتز  عائلة 
الرئيس  مع  وقفت  عائلة  خري 
الشهيد رفيق احلريري كما تقف 

 احـمد الـحريري: طـريق الـرئاسة تـمر فـي مـجلس الـنواب
سعد  الرئيس  دولة  مع  اليوم 

احلريري حفظه اهلل«.
اضاف: »أحد تالمذتك يا أستاذ 
مادة  إن  يقول  الدين  حمي 
تدرسها  كنت  اليت  الكيمياء 
كانت  لكنها  األصعب  كانت 
أسلوبك  سالسة  بفعل  األسهل 
سالسة  من  جزء  هو  الذي 
اجلميع  حيبها  اليت  شخصيتك 
مدارس  يف  استاذا  كنت  منذ 
كمدير  مبوقعك  مرورا  املقاصد 
بريوت  يف  الرتبوية  للمنطقة 
وصوال إىل توليك إدارة التعليم 

الثانوي يف لبنان«.
يا  فيك  ما  »أحلى  ان  وأكد 
تعلمت  أنك  الدين  حمي  أستاذ 
الشهيد  الرئيس  مدرسة  يف 
على  تكون  أن  احلريري  رفيق 
موقع  أي  يف  املسؤولية  قدر 
حللت فيه ومسريتك اليت نشهد 
وبعكس  أنك،  تشهد  عليها 
من  تأخذ  أن  بدل  الكثريين، 
إليها  وأضفت  أعطيتها  املواقع 
ومل تأخذ منها سوى حمبة الناس 

واإلخالص يف خدمتم«.
أغوص  »لن  احلريري:  وقال 
يف السياسة كثريا ألن مصاحل 
سياسة  من  ملت  قد  الناس 
التعطيل اليت أوصلت البلد إىل 
أزمات  من  اليوم  عليه  حنن  ما 
املنتشرة  النفايات  بأزمة  تبدأ 
نشهده  مبا  ومتر  شوارعنا،  يف 
لتغريب  مشبوهة  حماوالت  من 
لبنان عن عروبته وال تنتهي بأم 
األزمات أزمة الفراغ الرئاسي«.

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

وأكد اننا » يف »تيار املستقبل« 
بل  األيدي  مكتويف  نقف  مل 
السياسي  رصيدنا  من  دفعنا 
قدر  حناول  زلنا  وما  والشعيب 
لكل  احللول  تأمني  اإلمكان 
آثر تأزيم  البعض  األزمات لكن 
إىل  أزمة  األزمات واهلروب من 
للحظة  يفكر  أن  دون  من  أزمة 
ومبصاحلهم  اللبنانيني  حبياة 
الداخل  يف  عيشهم  بلقمة  أو 
بأن  ثقة  على  وحنن  واخلارج. 
اللبنانيني قادرون على اخلروج 
ما  إذا  املظلم  النفق  هذا  من 
الصادقة  اجلهود  كل  اجتمعت 
على إنقاذ لبنان وانتخاب رئيس 
إىل  باالحتكام  للجمهورية  جديد 
جملس  يف  الدميوقراطية  اللعبة 
إن  نقول  هنا  من  النواب. 

رئاسة  إىل  احلقيقية  الطريق 
اجلمهورية متر يف جملس النواب 
واتفاق  الدستور  سقف  حتت 
الطائف الذي بات منوذجا لدول 
مماثل  اتفاق  عن  اليت  املنطقة 
حد  ووضع  أزماتها  من  للخروج 

حلروبها األهلية«.
مت  »باألمس   : احلريري  وتابع 
وحكمه  الشعب  إلرادة  الرضوخ 
مساحة  ميشال  اجملرم  على 
يف  األعضاء  الضباط  بتغيري 
الذين  العسكرية  التمييز  حمكمة 
أصدروا قرار العار وهي خطوة 
لتصحيح  بها  طالبنا  إجيابية 
مسار العدالة يف سياق املطالبة 
االرهابي.  هذا  حماكمة  بتسريع 
ما حصل هو بادرة إجيابية تصب 
اللبناني  القضاء  مصلحة  يف 

وهي لن تثنينا عن متابعة حراكنا 
السياسي واملدني والشبابي من 
احملكمة  صالحيات  تعديل  أجل 
العسكرية وحصرها بالعسكريني 

فقط«.
»كل  بالقول:  احلريري  وختم 
الشكر للجمعية الوطنية للتنمية 
احمللية على مبادرة التكريم هذه 
الطيبة  الوجوه  هلذه  الشكر  كل 
حبضورها  واملكرم  كرمتنا  اليت 
الكريم بريوت أيها األحبة ترفع 
وتكرب  كشلي،  بأمثال  رأسها 
به وحني  نكرب  أيضا  بهم وحنن 
أنفسنا  كرمنا  قد  نكون  نكرمه 
إنه ملدعاة فخر واعتزاز لنا يف 
يكون  أن  املستقبل«  »تيار 
الدين  حمي  االستاذ  أمثال 
الرتبية  قطاع  يف  أعمدته  من 

يف  دائما  نكون  وأن  والتعليم 
موقع التباهي بعطاءاته احملفورة 
يف سجالت »املقاصد« ووزارة 
الرتبية ومبسريته احلافلة بتنشئة 

األجيال وخدمة الناس ».

كشلي
»انا  كشلي:  قال  جهته  من 
شعوري  وصف  عن  عاجز 
وال  صعبة،  حلظات  انها  اآلن، 
احاسيسي  اصف  ان  استطيع 
الطيبة جتاهكم، هذه هي نهاية 
وكمدير  كموظف  لي  املطاف 
التعليم الثانوي، لكنها بالتأكيد 
بكم  ملعرفيت  نهاية  تكون  لن 
وكل  بصداقتكم  واعتزازي 
الذي  واالحرتام  االخوية  احملبة 
التحية  النهاية  ويف  لكم  اكنه 
والشكر والتقدير واالحرتام اىل 
راعي هذا االحتفال االمني العام 
لتيار »املستقبل« امحد احلريري 
الذي تكرم علينا برعايته وساعد 

الكثري الكثري يف اجناحه«.
حطب

اجلمعية  رئيس  قال  بدوره، 
وفيق  احمللية  للتنمية  الوطنية 
سرتفع  »اجلمعية  ان  حطب 
اقرتاحا لوزارة الرتبية والتعليم 
ثانويات  احدى  بتسمية  العالي 
بريوت باسم حمي الدين كشلي 

تكرميا لعطاءاته«.
اجلمعية  قلدت  اخلتام،  ويف 
كشلي قالدة الشرف من الدرجة 
األوىل. كما جرى عرض لوحات 
فنية وغنائية من قبل الطالب. 

خالل االحتفال
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  اجتماعه 
العماد  الرئيس  دولة  برئاسة 
التطورات  وناقش  عون  ميشال 
حتدث  االجتماع  وعقب  الراهنة، 
امني سر التكتل النائب إبراهيم 

كنعان فقال:
الثوابت  على  التأكيد  أوال: 
الدستورية وامليثاقية ملواصفات 
الرئاسة، واليت مت التوافق عليها 
على طاولة احلوار الوطين وابرزها 
ومبدأ  بيئته،  يف  املرشح  قوة 
للوصول  الشعب،  اىل  العودة 
اىل رئيس يتمتع بشرعية شعبية 

واسعة غري قابلة للتشكيك.
التواصل مع  التكتل  ثانيًا: قرر 
بهدف  النيابية  الكتل  خمتلف 
دعم االتفاق املسيحي املسيحي 
اساسًا  بضمونه  يشكل  والذي 
والرابع  الثامن  من  كل  اللتقاء 
ثوابت  على  آذار،  من  عشر 
بالتالي  وهو  مشرتكة،  وطنية 
ليس اتفاقًا سياسيًا او طائفيًا 

بني حزبني.
دعوة  على  التكتل  يؤكد  ثالثا: 
الكتل النيابية كافة اىل احلرص 
على احرتام ميثاق جامعة الدول 
العربية، السيما يف بنده الثامن، 
التدخل  رفض  يتضمن  والذي 
للدول  الداخلية  الشؤون  يف 
اىل  التكتل  ويدعو  العربية، 
ضمن  معها،  العالقات  افضل 
اليت  الدستورية  املرجعية  اطار 
جتسدها احلكومة اللبنانية ببيانها 

الوزاري ومقرراتها.
رابعًا: يدعو التكتل مجيع االفرقاء 
يف لبنان اىل ان يتابعوا باهتمام 
الثاني  كانون   18 ما حصل يف 
وطنية  ملصاحلة  كمدخل   ،2016
االتفاق  هذا  اتى  وان  شاملة، 
يهدف  ولكنه  مسيحية،  مببادرة 
سياسي  وطين  التقاء  اىل 

اكد الثوابت امليثاقية والدستورية ملواصفات 
الرئاسة

كنعان بعد التكتل: اتفاق 18 كانون 
كأساس التقاء 8 و14 آذار

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

التمثيل  ومن  احلزبني  من  ابعد 
املسيحي الكبري الذي يتمتع به 

كل من الطرفني.
املقبلة  األيام  بأن  نأمل  وحنن 
وازنة  قراءات  معها  ستحمل 
وجدية ووطنية، جمردة من كل 
باجتاه  ضيقة،  شخصية  مصاحل 
ما  وتدعيم  دعم  اىل  السعي 
حصل، ونقل هذا االمر اىل رحاب 
واىل  ككل،  اللبناني  اجملتمع 
داخل املؤسسات الدستورية مبا 
اللبنانيني  لكل  النفع  من  فيه 
املفقود  التوازن  إعادة  ولناحية 
صعيد  وعلى  املؤسسات  يف 

تكوين السلطة.
وردًا على سؤال عن موقف رئيس 
قال  بري  نبيه  النيابي  اجمللس 
ثوابت  من  ننطلق  حنن  كنعان« 
للتوافق  مادة  تشّكل  وطنية 
عليها مع مجيع االفرقاء من دون 
للجميع  ويدنا ممدودة  استثناء. 
ليس  فالوقت  ذلك.  لتحقيق 
املواقف،  وتسجيل  للسجاالت 
جامعة،  حلول  اىل  للوصول  بل 
وما طرحناه يأخذ يف االعتبار كل 
والثوابت  واملطالب  اهلواجس 
 11 مدى  على  مسعناها  اليت 

عاما«.
جملس  يف  املشاركة  وعن 
كنعان  قال  اخلميس  الوزراء 
لناحية  معروف  التكتل  »موقف 
بالتوافق  احلكومي  العمل  آلية 
والتعيينات األمنية اليت مت حبثها 
والتفاهم عليها. فإذا ما ترمجت 
فالتكتل  أفعال،  اىل  املواقف 
هذا  و  اجللسة.  يف  سيشارك 
السياق، نغتنم الفرصة ملطالبة 
اجلميع بالتعاطي باألسلوب عينه 
برتمجة  أي  كافة،  امللفات  يف 
االقوال اليت اطلقت يف الفرتات 
وااللتزام  أفعال  اىل  املاضية 

بها.

ومؤسسة  النواب  جملس  نظم 
كونراد اديناور االملانية، صباح 
امس االول يف مكتبة اجمللس، 
ورشة عمل برعاية الرئيس نبيه 
بري ممثال بالنائب ياسني جابر، 
واقرتاحات  مشاريع  »صوغ  عن 
اجليدة  واملمارسات  القوانني 
اللبنانية  النظر  وجهيت  من 
فيها  شارك  واالوروبية«، 
الزين،  اللطيف  عبد  النواب: 
مسري اجلسر، روبري غامن، عباس 
هنري  خميرب،  غسان  هاشم، 
فريد  كنعان،  ابراهيم  حلو، 
جيلربت  اجلراح،  مجال  اخلازن، 
نوار  هاشم،  قاسم  زوين، 
الساحلي، بالل فرحات، سيمون 
ابي رميا، خضر حبيب، وشانت 
املوظفني  وكبار  جنجنيان، 
سر  وأمناء  النواب  جملس  يف 
اللجان النيابية وقضاة واساتذة 
اجلمعية  يف  وخرباء  جامعات 
وجملس  الفرنسية  الوطنية 

النواب االحتادي االملاني.

جابر
بداية رحب النائب جابر باحلضور 
الرئيس  »حتيات  اليهم  ونقل 
بري ودعمه هلذه الورشة وهلذه 
االوىل  تكن  مل  اليت  املبادرة 
ولن تكون االخرية وقد سبقتها 
تصب  كلها  ورش  مبادرات 
التشريعي  العمل  تعميق  يف 

وتطويره«.
بري  الرئيس  باسم  وشكر 
»االحتاد االوروبي على مبادرته 
أال  ونأمل  االوىل  ليست  اليت 
تكون االخرية ملا فيها من منفعة 
والتحديث  للتطوير  تشريعية 
ولتدريب املوظفني على تنظيم 
وتسهيل  التشريعي  العمل 
على  النواب  ومعاونة  الصوغ 

إعداد القوانني«.

مخيرب
خميرب  النائب  حتدث  ثم 
العمل  تدعيم  »ضرورة  فأكد 
الصوغ  التشريعي وتطويره عرب 
واهمية  للقوانني  السليم 
صناعة القوانني وصوغها واليت 
السياسي  بالعمل  تتسم  كانت 

بامتياز«.
تطوير  »ضرورة  على  وشدد 
الصياغة التشريعية اليت يفرتض 
بالتنسيق  لنا  هدفا  تكون  ان 
ولفت  االوروبي«.  االحتاد  مع 
هلا  يعمل  اليت  »اللجنة  اىل 
الصياغة  دليل  مشروع  لتسيري 

التشريعية«.

بعثة االتحاد االوروبي
ثم حتدث رئيس قسم الشؤون 
االحتاد  بعثة  يف  السياسية 
ماتشي  لبنان  يف  االوروبي 
»أهمية  فأكد  غولوليفسكي 
النواب  جملس  بني  التعاون 

وبرملان االحتاد االوروبي«.
من  هومس  يوهان  وحتدث 
فركز  ايضا  االوروبي  االحتاد 
التنمية  دعم  »مشروع  على 

الربملانية يف لبنان«.
مؤسسة  عن  رميله  بيرت  وتاله 

فأكد  اديناور،  كونراد 
لدعم  املؤسسة  »استعداد 
اللبناني والتعاون معه  الربملان 

وتبادل اخلربات«.

4 جلسات عمل
العمل  بعد ذلك، بدأت جلسات 
النائب  االوىل  اجللسة  وترأس 
غامن الذي ركز على »النقاشات 
اليت  الدستورية  املبادئ  حول 
عن  فضال  التشريع،  ترعى 
واملختربات  الدستورية  املعايري 

الفضلى فيه«.
السابق  العدل  وزير  وركز 
يف  قباني،  خالد  القاضي 
عمل  »أهمية  على  مداخلته، 
وتناول  الدستوري«،  اجمللس 
القوانني،  يف  الطعن  حاالت 
جملس  »اول  بان  مذكرا 
العام  دستوري مت تشكيله يف 
1994 مل يكن مسيسا ثم تدخلت 
السياسة يف هذا اجمللس وهلذا 

السبب تعطل عمله«.
اجمللس  عضو  حتدث  ثم 
انطوان  الدكتور  الدستوري 
مسرة فأكد »أهمية عمل اجمللس 
الدستوري«، الفتا اىل انه »هو 
حتى  القوانني  بتفسري  املخول 
ولو أخطأ وعلى اجلميع االلتزام 

والتسليم بهذا االمر«.
باتريك  النقاش  يف  وشارك 
االحتاد  جملس  من  وينغر 
كوسنيي  وتيفاني  االوروبي 
الفرنسية  الوطنية  اجلمعية  من 
»املبادئ  على  شددا  اللذان 
التشريع  ترعى  اليت  الدستورية 
واالسباب املوجبة ومعايري صوغ 
النص التشريعي واهمية وجود 
مبادئ توجيهية عامة لصوغه«.

عقدت  قصرية  اسرتاحة  وبعد 
جلسة العمل الثانية اليت تركزت 
على »دليل الصوغ«، وتناولت 
املقارنة  »التجارب  النقاشات 
استخدامه  واطر  شكله  يف 
االلزامية، فضال  وغري  االلزامية 
بها  املنوط  اهليئات  حتديد  عن 

صوغ النصوص القانونية«.
خميرب  النائب  اجللسة  وترأس 
وحتدث فيها احملامي واالستاذ 
ووينغر  النقيب  وليد  اجلامعي 

وكونسيي.
الثالثة  بعد ذلك، عقدت جلسة 
النائب  وادارها  ترأسها  اليت 
اجلسر وتناولت النقاشات فيها 
»اجلدوى من التشريع واالسباب 
املوجبة وحتليل املشكلة وتقويم 
احلاجة اىل النصوص التشريعية 

والتنظيمية اىل جانب تدابري اخرى 
والتحضري لصوغ النص حبوارات 
واملستندات  واستشارات 
املرفقة من دراسات قانونية او 
مقارنة«.  جداول  واجراء  عملية 
وحتدث يف هذا املوضوع رئيس 
القاضي  الدولة  شورى  جملس 
العامة  واملديرة  صادر  شكري 
ميسم  القاضية  العدل  لوزارة 

النويري.
الرابعة  اجللسة  عقدت  ثم 
النائب  وادارها  ترأسها  اليت 
»صوغ  على  وركزت  الساحلي 
وهيكليته  التشريعي  النص 
باعتماد تعريفات عناوين للمواد 
واستخدام  وتبويبها  وتقسيمها 
القانونية  والعبارات  اللغة 
واالحكام  النص  يف  الواضحة 

العامة«.
السابق  الرئيس  فيها  وحتدث 
جمللس القضاء األعلى القاضي 

ورشة يف جملس النواب عن صوغ القوانني خلصت اىل التوافق 
على إعداد دليل التشريع للمجلس

غالب غامن ووينغر وكوسنيي.
»إعداد  على  التوافق  ومت 
النواب  جمللس  التشريع  دليل 
واضحة  معايري  وسيتضمن 
وآلية  والتشريع  القانون  لرجال 
ومشاريع  اقرتاحات  إعداد 
الالحقة،  والتعديالت  القوانني 
اعضاء  الدليل  هذا  وسيساعد 
التشريع  وخرباء  النواب  جملس 
نوعية  تطوير  على  اجمللس  يف 
التشريع وسيعرض هذا الدليل 
قبل  خاصة  نقاش  جلسة  يف 

وضعه موضع التنفيذ«.
ولفت اجملتمعون اىل ان »برنامج 
دعم التنمية الربملانية يف لبنان 
يهدف اىل تطوير فاعلية العمل 
يف جملس النواب عرب نشاطات 
اجمللس  بأعضاء  خاصة  حمددة 
ممول  وهو  واالداريني  النيابي 
يف  االوروبي  االحتاد  بعثة  من 

لبنان«.

»بدنا  محلة  من  ناشطون  اطلق 
شكل  على  بالونات  حناسب« 
الوزراء  أمساء  حتمل  سفن 
وقفة  يف  وذلك  والوزرات، 
جلسة  إنعقاد  مع  تزامنا  رمزية 
السراي  يف  الوزراء  جملس 

احلكومي.
بدر  نعمت  الناشطة  وعلقت 
الدين قائلة: »إن هذه الوقفة 
الرمزية اليوم، هي ضد صفقة 
النفايات، فال أحد يعلم  ترحيل 

هذه  تشوب  اليت  الشوائب 
ستغطى  أين  ومن  الصفقة 
الشعب  سيدفع  وكم  تكاليفها 

اللبناني من ضرائب«.
اليوم  الوقفة  »هذه  أضافت: 
حتركات  جملموعة  بداية  هي 
املقبل،  لالسبوع  حنضرها 
الوعود  تتحقق  أن  ايضا  ونأمل 
املقطوعة لعناصر الدفاع املدني 
اليوم  جلسة  خالل  لتثبيتهم 

)امس االول(

بدر الدين: وقفتنا اليوم رمزية ضد صفقة 
ترحيل النفايات

النائطة نعمت بدر الدين

البقاع  منطقة  مسؤول  استقبل 
يف »حزب اهلل« النائب السابق 
حممد ياغي يف مكتبه يف مدينة 
يف  زحلة  قضاء  منسق  بعلبك، 
املهندس  احلر«  الوطين  »التيار 
عدد  حضور  يف  الزوقي  قزحيا 

اغي استقبل منسق زحلة يف »الوطين احلر« 
وتأكيد التواصل والتعاون

من اعضاء قيادة املنطقة.
»تعزيز  على  اجملتمعون  وشدد 
الثوابت  وتأكيد  التواصل 
والتعاون يف خمتلف  والتنسيق 
يتعلق  ما  سيما  ال  امليادين، 

بتقديم اخلدمات البناء البقاع«.
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تبدأ مفاوضات جنيف  ان  يتوقع 
اليوم  السورية  األزمة  حلل 
شكوك  ظل  يف  مبشاورات، 
يف  االول  أمس  مساء  حتى 
املفاوضات  هيئة  مشاركة  شأن 
امس  اجتماعاتها  تابعت  اليت 
تكون  ولن  الرياض.  يف  االول 
من  كغريها  جنيف  مفاوضات 
عمليات السالم. ولن تشبه »جين 
ف-٢« عندما اجتمع وزراء خارجية 
احتفالية  يف  دولة   ٢٠ وممثلو 
٢٠١٤، إلطالق  عام  بداية  كبرية 
»ممثلي  بني  مباشرة  مفاوضات 
الوطين  واالئتالف  النظام 
السوري« مل تؤد بعد جولتني إىل 
حتقيق اخرتاق. فأقصى ما يطمح 
ستيفان  الدولي  املبعوث  اليه 
»يف  يبدأ  أن  هو  ميستورا  دي 
مع  مشاورات  املقبلة«  األيام 
أحد األطراف السورية، الذي قد 
أمل  على  احلكومة«  »وفد  يكون 
أن جيتمع الحقًا »يف غرفة أخرى 
معارض.  وفد  مع  آخر«  وموعد 
وكان جورج صربا، نائب رئيس 
املفاوضات  اىل  املعارضة  وفد 
لن  اهليئة  وفد  أن  أمس  أكد 
جنيف.  اىل  )اليوم(  غدًا  يذهب 
اهليئة  باسم  الناطق  أكد  كما 
»فرانس  لوكالة  ماخوس  منذر 
برس« أنها »لن تكون يف جنيف 
قرارًا  بعد  تتخذ  مل  ألنها  اليوم 

باملشاركة«.
ومل يكن مكتب املبعوث الدولي، 
أعضاء  يعرف  أمس،  مساء  حتى 
جنيف  إىل  القادمة  الوفود 
كل  إن  إذ  وصوهلا.  ومواعيد 
يف  حلظة  آخر  إىل  استمر  طرف 
الضغط للحصول على »تأكيدات 
موقفه  تعزز  وضمانات« 
املشاورات  بدء  قبل  التفاوضي 
غري  مفاوضات  إىل  لتحويلها 
مفاوضات  اىل  ثم  مباشرة 
جدول  على  االتفاق  بعد  مباشرة 
تستمر  قد  عملية  يف  األعمال 
ستة أشهر. وقال دي ميستورا 
مسجل  تلفزيوني  خطاب  يف 
يأمل  انه  السوريني  اىل  وجهه 
يف إجراء »مفاوضات خالل االيام 
»الفشل«،  من  حمذرًا  املقبلة« 
قبل أن توضح ناطقة بامسه ان 
ستبدأ  املشاورات   - احملادثات 

اليوم.
سعت  اليت  األوىل،  »العقدة« 
العليا  التفاوضية  اهليئة 
اىل  الرياض،  مؤمتر  املنثبقة من 
ووقف  باإلغاثة  تتعلق  حلها، 
وإطالق  املدنية  املناطق  قصف 
على  اهليئة  وحصلت  معتقلني. 
أمس  ميستورا  دي  من  رسالة 
االول  تضمنت »رأيه الشخصي« 
فوق  االنسانية  »القضايا  أن 
اىل  اهليئة  وسعت  التفاوض«، 
»صفقة  وجود  بعدم  تأكيدات 
تضمنت التخلي عن بيان جنيف« 
حكم  هيئة  تشكيل  حبث  وعدم 
انتقالية. وقال عضو يف اهليئة 
أمس االول: »نريد الذهاب إىل 
وليس إليصال  للتفاوض  جنيف 
اإلغاثة ألن املساعدات االنسانية 
خارج التفاوض وفوق التفاوض 
وأضاف:  التطبيق«.  وواجبة 
»النظام يريد مقايضة املساعدات 

االنسانية مقابل بيان جنيف«.
قرار  الختاذ  كافيًا  هذا  يكن  مل 
جنيف.  اىل  بالذهاب  اهليئة  يف 
ميالون  اهليئة  يف  السياسيون 
من  وفد  ارسال  أو  للذهاب 

رئيس  بينهم  اشخاص  ثالثة 
جنيف  اىل  حجاب  رياض  اهليئة 
على  والتفاوض  موقفهم  إلعالن 
العسكر  التفاوض.  بدء  شروط 
ضغط  حتت  »ألننا  متشددون 
ان  لنا  كيف  الشعبية،  احلاضنة 
والغارات  والصواريخ  نتفاوض 

على رؤوس أهلنا؟«.
فإن  الروسية«،  »القائمة  أما 
أمس  انتقلوا  اخلمسة  قادتها 
وسعوا  جنيف،  اىل  لوزان  من 
بعث  شروطهم.  حتسني  اىل 
للتحرير  الشعبية  »اجلبهة  رؤساء 
و  مجيل  قدري  والتغيري« 
الكردي«  الدميوقراطي  »االحتاد 
سورية  »جملس  و  مسلم  صاحل 
وإهلام  مناع  الدميوقراطي« هيثم 
رسالة  قسيس  ورندة  امحد 
املتحدة،  االمم  اىل  مشرتكة 
»التمثيل  بـ  املطالبة  تضمنت 
مع  والصالحيات«  بالعدد  نفسه 
اهليئة التفاوضية، اي ١٥ عضوًا 

يف الوفد و١٥ احتياطيًا.
الشخصيات  وتتمسك 
»التيار  تشكل  اليت  املعارضة، 
بتلقي  حبقها  الدميوقراطي«، 
كاملي  »مفاوضني  كـ  دعوة 
مستشارين«،  وليس  الصالحية 
ورسائل  اتصاالت  استدعى  ما 
وضمانات، كي تصل دعوة خطية 
الـ ١٥ يف  املوجودين  اىل مجيع 
القائمة اليت كان بعثها مجيل اىل 
دي ميستورا قبل اسبوع مع وفد 
احتياطي أسوة مبا حصل مع اهليئة 
التفاوضية. وقال أحد املعارضني 
»نريد  الروسية«:  »القائمة  يف 
واستقاللية  والعدد  الصالحيات 

املرجعية نفسها«.
تلقى  فقد  دمشق،  يف  أما 
املعلم  وليد  اخلارجية  وزير 
اىل  احلكومة  وفد  لرتؤس  دعوة 
املفاوضات. القرار السابق كان 
اخلارجية  وزير  نائب  يكون  أن 
فيصل املقداد »مشرفًا عامًا على 
الوفد ومقره دمشق« وان يكون 
رئيس الوفد هو السفري السوري 
يف االمم املتحدة بشار اجلعفري. 
اليوم،  جنيف  يصل  ان  ويتوقع 
االرهاب«  »حماربة  هي  بأولوية، 
و »توجيه سياسي واحد، هو ان 

مشاورات جنيف اليوم يف غياب »هيئة املفاوضات«
مائدة  على  تأخذ  لن  املعارضة 
عليه  حتصل  مل  ما  املفاوضات 

يف ساحات الوغى«.
يبدأ  الوفود،  وصلت  حال  ويف 
اليوم  مشاوراته  ميستورا  دي 
يف شكل تصاعدي للوصول اىل 
املفاوضات. وتتضمن اخلطة ان 
يقدم خطته لتطبيق القرار ٢٢٥٤ 
بتفويض دولي وتفاهم امريكي 
عن  أجوبة  يطلب  ثم  روسي.   -
تصورات كل فريق للمفاوضات.

القيادي  أوضح  الرياض  ويف 
حممود  املعارض  السوري 
العليا  اهليئة  اجتماع  أن  الكسر 
الرؤى،  من  مبجموعة  خرج 
يف  املشاركة  »وجوب  أهمها 
بال  يكون  أن  على  املفاوضات 
إمالءات أو شروط حتاصر الوفد، 
النظام  تساند  اليت  الدول  وأن 
أنشأت  لو  بدياًل، وحتى  ال متلك 
وال  جمديًا  يكون  لن  فإنه  بدياًل 

يتمتع بالشرعية«.
»احلياة«  مع  اتصال  يف  وقال 
تتفق  مل  العليا  »اهليئة  أمس: 
أن  إال  بعينها،  صيغة  على 
إىل  الذهاب  هو  العام  التصور 
أن  وخصوصًا  املفاوضات، 
اجتاه  يف  يصب  الدولي  التوجه 
قبول  عدم  حق  مع  املشاركة 
تصب  ال  الوفد  يراها  نقاط  أي 
السوري«.  الشعب  مصلحة  يف 
هو  القلق  يثري  ما  »أكثر  وزاد: 
وتوجيهه  ميستورا  دي  حتركات 
انفرادي  شكل  يف  دعوات 
يتم  وأاّل  املفاوضات،  حلضور 
مباشر،  شكل  يف  التفاوض 
جانبية«،  جلسات  طريق  من  بل 
وجه  ميستورا  »دي  أن  مضيفًا 
إىل  منفرد  شكل  يف  دعوات 
هيثم مناع وصاحل مسلم وقدري 
مجيل، وهم حمسوبون على نظام 
وعندما  آخر،  أو  بشار يف شكل 
وفد  من  الطريق  عليه  أغلق 
الرياض أعاد توجيه الدعوة إليهم 
بصفتهم مستشارين، إذ حيق له 
يشاء،  كما  مستشارين  حتديد 
لكن ال يوجد سوى وفدين فقط 
املمثل  والوفد  النظام  وفد  هما 
مثرات  من  هو  الذي  للمعارضة، 

طالب صالح الدين دمريطاش، 
زعيم حزب الشعوب الدميوقراطي 
املوالي لألكراد، القوى الدولية 
وحزب  أنقرة  على  بالضغط 
لوقف  الكردستاني  العمال 
احلرب يف جنوب شرقي تركيا، 
عملية  إىل  تتحول  »بدأت  واليت 
أواًل«.  املدنيني  تستهدف 
حمايدة  جلنة  تشكيل  واقرتح 
احلكومة  تعلنه  ما  يف  للتحقيق 
من أن عشرات الضحايا املدنيني 
االشتباكات  خالل  سقطوا 
»الكردستاني« وليس  برصاص 

قوات األمن.
بـ  أردوغان  هدد  املقابل،  يف 
كل  رأس  على  اإلقليم  »هدم 
كأمر  ذاتي  حكم  عن  يعلن  من 
رد  يف  السالح«،  وبقوة  واقع 
اكراد  مقاتلني  مطالبة  على 
تركيا  شرقي  جنوب  مناطق  يف 
السفري  باالنفصال، فيما طالب 
األمريكي لدى أنقرة، جون باز، 
هجماته  بوقف  »الكردستاني« 

»الوحشية«.
بني  الربط  دمريطاش  ورفض 
ذاتي،  حبكم  األكراد  مطالبة 
طيب  رجب  الرئيس  وطرح 
رئاسي  نظام  تطبيق  أردوغان 
يستوعب  جديد  دستور  ضمن 
احلركة الكردية ويضع حاًل جذريًا 
للمسألة. وقال: »ال ميكن رهن 
شخص  إلرادة  الكردي  امللف 
النظام  بني  تعارض  وال  واحد، 
الربملاني وآلية احلكم الذاتي يف 
األقاليم«. وُحِكم القيادي الكردي 

رئيس بلدية ماردين، أمحد ترك، 
بالسجن ١8 سنة بتهمة االنتماء 
اىل »الكردستاني«. وكان سبق 
احلركة  قيادة  اىل  دمريطاش 
تركيا،  يف  السياسية  الكردية 

واعترب حمسوبًا على معتدليها.
وضع  تناولت  ندوة  ويف 
عارض  تركيا،  يف  الدستور 
دستور  وضع  فكرة  اردوغان 
على  االتفاق  دون  من  جديد 
تغيري نظام احلكم »إذ إن إبقاء 
النظام الربملاني سيجعل التغيري 
ناقصًا، والنظام الرئاسي ليس 
إلّي،  بالنسبة  شخصية  مسألة 
بعدما  لرتكيا  األفضل  هو  بل 
بات النظام الربملاني منهكًا، ال 
يناسب تطلعات الشعب الرتكي 
وثقافته، يف ظل استرياد معظم 

فقراته من دساتري أجنبية«.
جلوس  ينتظرون  »من  وزاد: 
رئيس انتخب يف اقرتاع شعيب 
ال يعلمون شيئًا. ميكن ان يعلن 
االقرتاح،  يف  قراره  الربملان 
الشعب  استشارة  جتب  ولكن 
القرار  عام.  استفتاء  عرب  الحقًا 
النهائي يعود اليه، وليس اىل 

النواب«.
األسبوع  برملانية  جلنة  وستبدأ 
دستور  مشروع  حبث  املقبل 
سابقة  جلنة  ان  علمًا  جديد، 
يف  فشلت   ٢٠١3 عام  شِكلت 
األحزاب  وأعلنت  مماثلة.  مهمة 
الربملان  يف  املعارضة  الثالثة 
وليس  فقط  لالصالح  تأييدها 

للنظام الرئاسي.

أردوغان يهدد بهدم »اقليم« احلكم الذاتي

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا 
نظريه  لقائه  بعد  هوالند 
يف  روحاني  حسن  اإليراني 
باريس أمس االول، أن أسس 
طهران  مع  اجلديدة  العالقات 
التزاماتها  إيفائها  اىل  تستند 
مع  امُلربم  النووي  االتفاق  يف 
إيران  وحض  الست.  الدول 
على تسهيل تسوية األزمة يف 
سورية، فيما اعترب روحاني أن 
باإلرهاب  تتعلق  املشكلة  هذه 

وتنظيم »داعش«، ال بأفراد.
زيارة  ختام  يف  ذلك  أتى 
استمرت  باريس  اىل  لروحاني 
أكثر  توقيع  وشهدت  يومني، 
لعقود  تفاهم  مذكرة   3٠ من 
عقد  ذلك  يف  مبا  مستقبلية، 
من  طائرة   ١١8 ايران  لشراء 
 ٢٥ قيمتها  »آرباص«،  طراز 
شركة  وأعلنت  دوالر.  بليون 
لشراء  عقد  توقيع  »توتال« 
يوميًا«  برميل  ألف   ٢٠٠« حنو 
اإليراني اخلام، كما  النفط  من 
سيرتوين«   - »بيجو  وّقعت 
اتفاق شراكة قيمته ٤٠٠ مليون 
يورو على مدى مخس سنوات، 
تأمل بأن يتيح صنع ٢٠٠ ألف 

سيارة سنويًا يف ايران.
هوالند الذي التقى روحاني يف 
ساعتني،  حنو  اإلليزيه  قصر 
العالقات  أن أسس  على  شدد 
تستند  طهران،  مع  اجلديدة 
احرتامها  اىل  كامل  شكل  يف 

هوالند حيّض على تسهيل تسوية يف سورية 
وروحاني يرى املشكلة يف اإلرهاب و»داعش«

التزاماتها يف االتفاق النووي. 
صحايف  مؤمتر  يف  وأضاف 
»لدينا  االيراني:  نظريه  مع 
تريد  ال  وفرنسا  مسؤوليات 
تكون  ان  تريد  لكنها  اهليمنة، 
ومكافحة  السالم  خلطة  مفيدة 
املنطقة  يضرب  الذي  اإلرهاب 
نعمل  ان  علينا  والعامل. 
لـ  وأِسف  االزمات«.  لتسوية 
»مفاوضات تأخرت« يف امللف 
السوري، مشددًا على »ضرورة 
اىل  انسانية  مساعدات  إدخال 
مفاوضات  وتسهيل  سورية، 

لعملية سياسية انتقالية«.
املصاحلة  »تسهيل  اىل  ودعا 
أن  اىل  الفتًا  العراق«،  يف 
املسؤولية  من  »جزءًا  اليران 
يف  كما  الدور،  هذا  أداء  يف 
اىل  »بالنسبة  وتابع:  اليمن«. 
يف  يعيش  بلد  وهو  لبنان، 
حنمي  ان  علينا  هش،  هدوء 
ملء  على  نشجع  وأن  سيادته 
وحض  فيه«.  الرئاسي  الفراغ 
على »العمل لعودة اهلدوء على 
السعودية  العالقات  صعيد 
انه  اىل  وأشار  اإليرانية«.   –
طلب من ايران ان تعمل حلماية 
سورية  يف  والرتاث  اآلثار 
والعراق، وحتميه من االرهابيني 

واملهربني.
»ذّكر«  انه  هوالند  وأعلن 
فرنسا  »متسك  بـ  روحاني 
واحلريات«،  اإلنسان  حبقوق 

»ينطبق  ذلك  ان  اىل  الفتًا 
على كل البلدان ومجيع مناطق 
العامل«. وتابع: »حتدثنا يف كل 
القاعدة  هي  هذه  ألن  شيء، 
دائمًا يف السلوك الفرنسي«. 
اإلرهاب  »مكافحة  ان  واعترب 
املّس  دون  من  تتم  ان  ميكن 

حبقوق اإلنسان«.
أن  على  فشدد  روحاني  أما 
حتتاجان  وفرنسا  »ايران 
على  اقتصادي  تعاون  اىل 
ان  معتربًا  املستويات«،  كل 
ان  »ميكن  السياسي  تعاونهما 
لفرنسا،  مهمة  دول  يف  يؤثر 
مثل لبنان«. وذكر ان »هناك 
خالفًا بني السعودية وإيران«، 
»ديبلوماسيًا«.  تسويته  متنى 
ستفي  طهران  ان  اىل  ولفت 
التزاماتها يف االتفاق النووي، 
األمر  الست  الدول  فعلت  اذا 

ذاته.
وُسئل روحاني إذا كان مستعدًا 
مستقبل  شأن  يف  وسط  حلل 
الرئيس السوري بشار األسد، 
الشعب  يد  »األمر يف  فأجاب: 
حول  قرارات  ليتخذ  السوري 
سورية  يف  املشكلة  بلده. 
يف  بل  األفراد،  يف  ليست 

اإلرهاب وداعش«.
وحتدث عن »مشكالت أمنية« يف 
على  مشددًا  األوسط،  الشرق 
»التعصب  لـ  التصدي  وجوب 
والتطرف«،  واإلرهاب 
معلومات  »تبادل  عرب  خصوصًا 

استخباراتية«.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي 
بروحاني،  رّحب  فالس  مانويل 
اإليراني  والوفد  إياه  خماطبًا 
»أهاًل  قائاًل:  الفارسية  باللغة 
وقال  فرنسا«.  يف  بكم 
مقر  يف  روحاني  لقائه  خالل 
الفرنسية  العمل  أرباب  رابطة 
رجال  حضور  يف  )ميديف(، 
وإيرانيني،  فرنسيني  أعمال 
»إعادة  إىل  تسعى  فرنسا  إن 
املدى«  بعيدة  طموحة  شراكة 
»املساهمة  تتيح  ايران،  مع 
»ميكن  وزاد:  تطويرها«،  يف 
فرنسا  على  تعتمد  أن  إيران 

وشركاتها«.
»نسيان  اما روحاني فدعا اىل 
بدء  أجل  من  املاضي،  خالفات 
بلدينا«،  بني  جديدة  عالقة 
وأضاف: »نعلن إرادتنا ورغبتنا 
القويتني يف جتاوز املشكالت، 
واستعدادنا للعمل املشرتك مع 

فرنسا«.
روحاني،  وأثناء اجتماع هوالند – 
أعضاء  من  آالٌف  شارك 
تنظيم  أبرز  خلق«،  »جماهدين 
يف  االيراني،  للنظام  معارض 
ُرِفعت  باريس،  يف  مسرية 
عليها  ُكتب  الفتات  خالهلا 
 6١ وّقع  فيما  لروحاني«،  »ال 
مفتوحة  رسالة  فرنسيًا  نائبًا 
هت اىل هوالند، تدين سجل  ُوجِّ
و  اإلنسان  حقوق  يف  طهران 
اليت  الفوضى«  »اسرتاتيجية 
األوسط،  الشرق  يف  تنتهجها 
من  »الطلب«  على  وحتضه 
نظريه اإليراني »إطالق السجناء 

السياسيني«.

وصلت حاملة الطائرات الفرنسية 
القاعدة  إىل  ديغول  شارل 
أجل  من  أبوظيب،  يف  الفرنسية 
تنظيم  ضد  غاراتها  استئناف 

داعش، يف سوريا والعراق.
املتمركزة  ديغول  شارل  وتقوم 
يف اخلليج، مبهمة تكثيف الغارات 
اجلوية ضد التنظيم بعد اعتداءات 
تشرين   ١3 يف  الدامية  باريس 
ال  الطائرات  وتضاف  الثاني. 
٢6 املوجودة على متنها إىل ١٢ 
ست  هي  أخرى  فرنسية  طائرة 
طائرات  وست  رافال،  طائرات 
اإلمارات  يف   ٢٠٠٠ مرياج 
عمليات  يف  تشارك  واألردن 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
ضد داعش يف سوريا والعراق.

أكثر من 3٠٠ طلعة يف  وُنفذت 
نشر  منذ  والعراق  سوريا  مساء 
يف  الفرنسية  الطائرات  حاملة 
املنطقة مبعدل ١٠ إىل ١٥ طلعة 

يومًيا.
رينه جان  البحري،  العقيد  وقال 

كرينيوال، إن تكثيف الغارات على 
تنظيم داعش يف العراق وسوريا 
يؤتي مثاره رغم صعوبات تقاسم 
سوريا،  فوق  روسيا  مع  األجواء 
متوقعًا إحلاق اهلزمية باملتطرفني 

خالل أشهر.
يف  الفرنسية  الرئاسة  وأعلنت 
الطائرات  حاملة  نشر  أن  بيان 
شارل ديغول تقرر للمشاركة يف 
العمليات ضد داعش واجملموعات 
جمددا  البيان  وأكد  له.  التابعة 
احملادثات  لعملية  باريس  دعم 
اليت أطلقت يف فيينا يف نهاية 
تشرين االول املاضي، يف حماولة 
لعملية  العريضة  اخلطوط  لوضع 
سوريا،  يف  السياسي  االنتقال 
لكنها رفضت بقاء الرئيس بشار 

األسد يف السلطة.
وسبق أن شاركت حاملة الطائرات 
شهرين  ملدة  ديغول  شارل 
يف   ٢٠١٥ ونيسان  شباط  بني 
داعش  حملاربة  الدولي  االئتالف 

يف العراق.

احلاملة الفرنسية شارل ديغول يف اخلليج
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بدء  من  أيام  أربعة  قبل 
االنتخابات  يف  التصويت 
األمريكية،  للرئاسة  التمهيدية 
بني  حمسومًا  يبدو  شيء  ال 
اجلمهوري  احلزبني  مرشحي 
والدراما  والدميوقراطي، 
حاضرة،  زالت  ما  الرتامبية 
بني  الصدارة  مرشح  قرر  إذ 
ترامب،  دونالد  اجلمهوريني 
فتح معركة مع حمطة »فوكس 
واالنسحاب  التلفزيونية  نيوز« 
)امس(،  اجلمعة  مناظرة  من 
باراك  الرئيس  استقبل  فيما 
األبيض،  البيت  يف  أوباما 
بريني  االشرتاكي  املرشح 
أرقام  تراُجع  ظل  ساندرز، يف 

هيالري كلينتون يف أيوا.
منذ  بنى شعبيته  الذي  ترامب 
حزيران  يف  السباق  دخوله 
اجلدل  إثارة  على  )يونيو( 
طاول  باألقليات،  والتجريح 
االول  أمس  ضرباته  آخر 
بإعالنه  نيوز«،  »فوكس  حمطة 
االنسحاب من مناظرتها املتوقعة 
امس اجلمعة، وهي األخرية قبل 
االقرتاع يف أيوا اإلثنني. وجاء 
انسحاب »الدونالد« بعد رفض 
يف  احملاِورة  استبدال  احملطة 
املناظرة ميغن كيلي بشخصية 
أخرى، بناء على طلب ترامب، 
الصحافية  من  والمتعاضه 

الالمعة وأسئلتها اهلجومية.
وأبلغ كوري لواندواسكي مدير 
بعد  الصحافيني  ترامب  محلة 
عقده  مشحون  صحايف  مؤمتر 
األخري، بأن املرشح األوفر حظًا 
اجلمهوري  احلزب  ترشيح  لنيل 
النتخابات الرئاسة، لن يشارك 
دي  منطقة  يف  املناظرة  يف 
موين بوالية أيوا، وتساهم يف 

استضافتها شركة غوغل.
الذي  الصحايف  املؤمتر  وخالل 
سبق كلمة أمام حشد كبري يف 
بوالية  تاون  مارشال  مدينة 
انزعاجه  عن  ترامب  عبرّ  أيوا، 
من قرار »فوكس نيوز« إبقاء 
كيلي كمحاِورة خالل املناظرة. 
بسبب  غضبه  أثارت  وكانت 
هتها إليه خالل  األسئلة اليت وجرّ
)أغسطس(  آب  يف  مناظرة 
حول  خصوصًا  املاضي، 
وسر  النساء،  مع  »مشكلته« 
اجلمهوري  احلزب  إىل  انتقاله 

حديثًا.
من  استياًء  ترامب  أبدى  كما 
الذي  نيوز«  »فوكس  بيان 
فيه  وجاء  اإلثنني،  ليل  َصَدَر 
يدرك  »أن  ترامب  على  أن 
له  حيق  ال  أنه  آجاًل  أم  عاجاًل 
وإننا  الصحافيني...  اختيار 
هذا  إبدائه  من  جدًا  مندهشون 
أن  من  ف  التخوُّ من  املقدار 

أسئلة«.  كيلي  عليه  تطرح 
يفعله  قد  ا  عمرّ البيان  وتساءل 
مرشد  التقى  حال  يف  ترامب 
يف  اإلسالمية  اجلمهورية 
إيران علي خامنئي أو الرئيس 
بوتني،  فالدميري  الروسي 
هناك  من  ينسحب  »فهل 
تيد  منافسه  همه  واترّ أيضًا؟«، 

كروز باخلوف من كيلي.
أن  فاعتبت  احملاِورة،  أما 
ترامب »معتاد على اهليمنة على 
اجلميع، ويف هذه احلال ال متكنه 
وتعدرّ  اإلعالم«.  على  السيطرة 
األكثر  نيوز«  »فوكس  حمطة 
املتحدة،  الواليات  يف  شعبية 
وتشاهدها غالبية اجلمهوريني، 
لذلك تساءل مراقبون عن تأثري 
ترامب،  حظوظ  على  قرارها 
كروز  على  اليوم  م  يتقدرّ الذي 
بفارق ضئيل ال يتعدى نقطتني 

يف الوالية.
الدميوقراطي،  الصف  يف  أما 
السناتور  املرشحان  جه  فيترّ
اخلارجية  ووزيرة  ساندرز 
اىل  كلينتون  هيالري  السابقة 
معركة كسر عظم يف أيوا، مع 
تعادهلما يف االستطالعات بعدما 
سابقًا  األوىل  السيدة  كانت 
قبل  مريح  بهامش  متقدمًة 
شهر. واستقبل أوباما املرشح 
لقاء  يف  االول  أمس  ساندرز 
البيضاوي  املكتب  يف  مغلق 
وجاء  دقيقة،  أربعني  استمر 
األمريكي  للرئيس  مقابلة  بعد 
فيها  أشاد  األسبوع  مطلع 
ة برصيد كلينتون، وأعطى  بقورّ
لة  حة املفضرّ انطباعًا بأنها املرشرّ
ارتأى  الباب  هذا  من  لديه. 
أوباما  منح  األبيض  البيت 
بعض احلياد يف السباق، علمًا 
التقى كلينتون مرتني يف  أنه 

الشهور الثالثة املاضية.
وسيعتمد الفوز يف أيوا، اليت 
عات  التجمُّ خالل  من  تصورّت 
املباشر،  االقرتاع  وليس 
من  لكل  اإلقبال  نسب  على 
ساندرز  ويعتمد  املرشحني. 
والليباليني  الشباب  على فئة 
اليسارية،  مبواقفه  املعجبني 
على  كلينتون  ل  تعوِّ فيما 
وستكون  واألقليات.  النساء 
لرتامب  األول  االمتحان  أيوا 
على  وقدرته  شعبيته  لقياس 
إىل  كروز  يستند  فيما  الفوز، 
واليمني  اإلجنيليني  أصوات 
بوش،  جيب  أما  د.  املتشدرّ
يف  الرابع  املركز  إىل  فرتاجع 
صعود  مع  األخرية،  األسابيع 
اىل  روبيو  ماركو  السيناتور 
املركز الثالث. وستلعب أحوال 
الطقس دورًا أساسيًا يف نسب 

اإلقبال وحتديد اسم الفائز.

هيالري كلينتون

»كسر عظم« بني كلينتون وساندرز

اختتمت  تكون  ان  املقرر  من 
منافسات  )اجلمعة(  امس 
بن  سلطان  األمري  مهرجان 
عبدالعزيز العاملي للجواد العربي 
الذي شهد مشاركة 396 جوادًا، 
على  تنافست  دولة   22 متثل 
الثالثة  املهرجان  استحقاقات 
سباقات  والتحمل،  )القدرة 
عروض  ومسابقة  السرعة، 
األصيلة(  العربية  للخيل  اجلمال 
اليت حتمل أعلى تصنيف عاملي 
اجلمال  ملسابقات  شو«  »تايتل 

يف العامل.
االول  أمس  وتواصلت 
املؤهلة  التصفيات  )اخلميس( 
العاملي  املهرجان  لنهائيات 
األفراس  فئة  منافسات  بإقامة 

والفحول.

أفراس )4 - 6 سنوات(
ظفرت الفرس »بشاير الناصر« 
من مربط الناصر باملركز األول، 
وحلت يف املركز الثاني الفرس 
»فالنتينو إجنل إم آي« من مربط 
أسرتاليا،  من  العربية  موالوا 
العطاوي  دليم  بن  حممد  ووزع 
هذه  الفائزين يف  على  اجلوائز 

الفئة.

أفراس )7-9 سنوات(
جت الفرس  ويف الفئة الثانية تورّ
الناصر  الناصر من مربط  عنود 
الفرس  وحلت  األول،  باملركز 
مربط  من  أفرودييت  جاي  آي 
العربية  اإلمارات  دولة  عجمان 
املتحدة، وكرم األمري سعود بن 
سلطان بن سعود الفائزين يف 

هذه الفئة.

أفراس )10 سنوات فما فوق(
ويف الفئة الثالثة، ذهب املركز 
ملربط  »بينقا«  للفرس  األول 
الفرس  حلت  فيما  اجلوزاء، 
»نورما« ملربط املعود يف املركز 
الثاني، وكرم األمري عبداهلل بن 
يف  الفائزين  سلطان  بن  خالد 

هذه الفئة.

فحول )4-6 سنوات(
توج  الفحول،  فئة  ويف 
من  حرير«  س  »أ  احلصان 
األول،  باملركز  الصقران  مربط 
الشقب«  »حديدي  الفحل  وحل 
قطر  دولة  من  الشقب  ملربط 
يف املركز الثاني، وتوج املدير 
العام ملؤسسة باذل اخلري خالد 
بن عبداهلل العنقري الفائزين يف 

الشوط.

فحول )7-9 سنوات(
نال احلصان »أبها قطر« ملربط 
وجاء  األول،  املركز  احملمدية 
ملربط  »ريفليوشن«  الفحل 
املعود يف املركز الثاني وكرم 
الفائزين  أمحد  بن  نايف  األمري 

يف هذه الفئة.

 فحول )10 سنوات فما فوق(
املخصصة  الثالثة  الفئة  ويف 
»إيدن  احلصان  نال  للفحول، 
السيد  مربط  من  سي« 
احلصان  وحل  األول،  املركز 
عجمان  مربط  من  »ميمفس27« 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
االمري  وتوج  الثاني  املركز  يف 
يف  الفائزين  خالد  بن  مساعد 

هذا الشوط.

نهائيات الخيل السعودية األصل 
واملنشأ

السعودية  اخليل  نهائيات  ويف 
املهرة  جت  تورّ واملنشأ  األصل 
عذبة  ملربط  عذبة«  »جوهرة 
اخليل  لفئة  األول  باملركز 
 )3( أعمار  مهرات  السعودية 
ديراب«  »دمية  وحلت  سنوات، 
للخيل  عبدالعزيز  امللك  ملركز 
املركز  يف  األصيلة  العربية 
من  عذبة«  »شاهرة  الثاني، 

مربط عذبة يف املركز الثالث.
»سالم اهلل« ملركز  وظفر املهر 
األول  باملركز  عبدالعزيز  امللك 
أمهار  السعودية  اخليل  لفئة 
أعمار)3( سنوات، وحل املهر ماء 
عبدالعزيز  امللك  ملركز  الذهب 
املهر  وجاء  الثاني،  املركز  يف 
مطلوق العزيزية ملربط العزيزية 

يف املركز الثالث.
جت الفرس »عفيسة« ملربط  وتورّ
اخليل  لفئة  األول  باملركز  جند 
 )4( أعمار  أفراس  السعودية 
ديراب«  »ريف  وحلت  سنوات، 
ملركز امللك عبدالعزيز يف املركز 
الثالث  املركز  وذهب  الثاني، 

للفرس »خارصة« ملربط جند.
اخليل  لفئة  الفحول  فئة  ويف 
السعودية أعمار)4( سنوات جنح 
احلصان »خريسان عذبة« ملربط 
األول،  املركز  حتقيق  من  عذبة 
عذبة  ملربط  عذبة  فهد  وحل 
يف املركز الثاني، وحل نشمي 
عبدالعزيز  امللك  ملركز  ديراب 

يف املركز الثالث.

يف ثاني أيام »اجلمال«.. 
»األفراس« و»الفحول« 

تواصل اإلبهار

بسيارة  انتحاري  تفجري  أوقع 
الرئيس  إقامة  مقر  قرب  مفخخة 
هادي  منصور  ربه  عبد  اليمين 
قتلى  سبعة  االربعاء،  عدن  يف 
تنظيم  ى  وتبنرّ جرحيًا.  وعشرين 
»داعش« التفجري الذي استهدف 
إىل  الطريق  على  تفتيش  نقطة 
علمًا  الرئاسي،  املعاشيق  قصر 
أن املدينة شهدت اخريًا مسلسل 
اغتياالت طاولت خصوصًا قيادات 
أمنية. وأرسل اجليش واملقاومة 

قوة ضخمة إىل جبهات تعز.
ويف حديث له يف بريوت، اعتب 
اليمين  الوزراء  رئيس  نائب 
وزير اخلارجية عبدامللك املخاليف 
اليمن  يف  »داعش«  تسمية  أن 
احلوثيني  حتالف  »إعالم  صنعها 
مبشكلة  وأقر  صاحل«.  وعلي 
مشريًا  »القاعدة«،  تنظيم 
احلكومة  لدى  خطط  وجود  إىل 

حملاربته.
استعداد  املخاليف  جدد  وإذ 
الستئناف  اليمنية  الشرعية 
املفاوضات مع احلوثيني يف أي 
مسؤولية  مجاعتهم  ل  محرّ وقت، 
ل من التزاماتها بعد جولة  التنصُّ
األمم  موفد  أن  وأكد  سويسرا. 
الشيخ  ولد  امساعيل  املتحدة 
األخرية  زيارته  خالل  فشل  أمحد 
اجلماعة  إقناع  يف  لصنعاء، 
وجود  نافيًا  التفاوض،  مبعاودة 
دور  خارج  معها،  وساطة  أي 
ترعى  اليت  الدولية  املنظمة 
ضغوط  بفتور  وأقررّ  احملادثات. 
الدول األعضاء يف جملس األمن، 
ُيلزم  الذي   2216 القرار  لتنفيذ 
وإعادة  د  التمرُّ بإنهاء  احلوثيني 
مؤسسات الدولة واالنسحاب من 

املد.
ومصادر  شهود  قال  عدن،  يف 
سيارة  ر  فجرّ انتحاريًا  إن  أمنية 
حنو  يبعد  أمين  حاجز  يف  خة  مفخرّ
الرئاسي  القصر  عن  كيلومرتين 
إىل  أدى  ما  كريرت،  مديرية  يف 
أفراد  من  جنود  أربعة  مقتل 
مدنيني  وثالثة  الرئاسية  احلماية 
اجلنود  من  عشرين  وجرح 
أن  املصادر  وأضافت  واملارة. 
واسعة  أضرارًا  أحلق  االنفجار 
بعد  وجاء  ومسجد،  منازل  بثالثة 
حلظات من مرور موكب القيادي 
أديب  الشعبية«  »املقاومة  يف 

العيسي.
صورًا  »داعش«  تنظيم  وبث 
على حسابات يف »تويرت« للحظة 
التفجري، وأخرى لالنتحاري الذي 

اه »أبو حنيفة اهلولندي«. مسرّ
احلماية  ة  لقورّ رواية  وأفادت 
لسيارة  ت  تصدرّ بأنها  الرئاسية 
احلاجز  اقتحام  أرادت  خة  مفخرّ
الرئاسي وأطلقت  األمين للقصر 
عليها النار، ما أدى إىل تفجريها 

وفشل اهلجوم.
اتصااًل  هادي   تلقى  ذلك،  إىل 
من األمني العام جمللس التعاون 
الزياني،  عبداللطيف  اخلليجي 
دول  وجهود  »التطورات  تناول 
اجمللس الداعمة لليمن وللشرعية 
إلرادة  انتصارًا  الدستورية 
قوى  دحر  يف  اليمين  الشعب 
االنقالب ومتررّد« احلوثيني وعلي 

صاحل.
وكشفت مصادر املقاومة أن قوة 
ضخمة للجيش واملقاومة حتركت 
أمس االول من عدن إىل جبهات 
تعز يف مسعى لفك احلصار عنها 
أن  وأضافت  احلوثيني.  وطرد 
15حوثيًا سقطوا بني قتيل وجريح 
مواقع  على  للمقاومة  بقصٍف 
يف  صاحل  علي  وقوات  اجلماعة 
حميط جامعة تعز، مشرية إىل أن 
»القوات االنقالبية املتمركزة يف 
سوفتيل قصفت األحياء السكنية 
صب  وقرى  القاهرة  قلعة  قرب 
مع  بالتزامن  الدبابات،  بقذائف 
جبهات  على  وفر  كر  مواجهات 

املدينة.
غارات التحالف

وجددت مقاتالت التحالف العربي 
للحوثيني  أهداف  على  غاراتها 
واملوالني للرئيس السابق. وقال 
مصدر يف املقاومة إن مسلحني 
قصفوا  لصاحل  وقوات  حوثيني 
قرى منطقة املسراخ غرب مدينة 
ضارية  معارك  تشهد  اليت  تعز 
فيما  »كاتيوشا«،  بصواريخ 
منطقة  مدفعي  قصف  طاول 
قصف  عن  ث  وحتدرّ الراهدة. 
استهدف مواقع للمقاومة وقوات 
إىل  إضافة  الوطين،  اجليش 
منازل مدنيني، يف الوقت الذي 
استمرت املواجهات يف املسراخ 

وحيفان«.
اليومني  خالل  واحتدمت 
احلدود  قرب  معارك  املاضيني 
هت  ووجرّ اليمنية،  السعودية- 
ضربة  السعودية  القوات 
وقوات  احلوثيني  للمسلحني 
الرئيس املخلوع، ُقتل فيها 200 
مسلح بعد قصفهم قرى حدودية 

بالقذائف.
التحالف  طائرات  وقصفت 
مركز  االول  أمس  مساء  العربي 
عمليات للحوثيني، وقتل عشرات 
من القياديني يف مرتفعات رازح 
السعودية.  اخلشل  قرية  شرق 
مديرية  باسم  الناطق  وذكر 
جازان  منطقة  املدني يف  الدفاع 
فرق  أن  القحطاني  حييى  الرائد 
بالغني  ت  تلقرّ املدني  الدفاع 
داخل  من  مقذوفات  سقوط  عن 
حمافظة  يف  اليمنية  األراضي 
صامطة، ما أدى إىل جرح مواطن 

سعودي وثالثة مقيمني.

حفرة أحدثها االنفجار أمام القصر الرئاسي يف عدن  )أ ف ب(

»داعش« يتبنى التفجري قرب مقر هادي يف عدن
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معركته  األرض  صاحب  ربح 
العمالقة  السوبرماركت  ضد 
عقد  عن  لتخليها  ولوورث 
إجيار ملخزن Masters  يف مدينة 
بنديغو اإلقليمية يف فيكتوريا، 
وحصل على اكثر من 11 مليون 

دوالر.
العليا  احملكمة  وجدت  فقد 
سوبرماركت  ان  فيكتوريا  يف 
التصرف  يف  فشلت  وولورث 
العقاري  املطور  مع  نية  حبسن 
أنها  بعد   North East Solution

فسخت عقدا مع الشركة ملطاردة 
تأجري موقع آخر يف بنديغو يتبع 

.Bunnings ملنافسها
باليك  براندن  فوز  ترك  وقد 
احملاماة  شركة  مثلته  الذي 
وولورث    Tisher Liner FC Law

غرانت  التتنفيذي  ورئيسها 
واليته،  املنتهية  أوبراين 

تغريم وولورث 11 مليون دوالر بعد خسارته 
Masters قضية

يف  كثب  عن  شارك  والذي 
وال  حرج  وضع  يف  الصفقة، 

حيسدان عليه.
مسمارا  الفوز  هذا  يشكل  كما 
فآخر يف نعش »غزوة ولوورث 
الكارثية لقطاع حتسني املساكن 

 .)home improvement sector(
قالت  أيام،  عشرة  وقبل 
ولوورث انها قررت اخلروج من 
املشرتك  املاسرتز  مشروعها 
)Masters joint venture( مع حمالت 
 US األمريكية  املساكن  حتسني 
.Lowe’s العمالقة لويز hardware

كروفت  كاليد  القاضي  وقال 
ان   األدلة،  يف  وجدت  »لقد 
تتصرفا  مل  وولوورث  ماسرتز 
بشكل معقول وحبسن نية حلل 
اليت  الصلة  ذات  اخلالفات 
االتفاق  إنهيا  وأنهما  نشأت، 
ال  وذلك ألسباب  الصلة  ذات 
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تسمح بذلك«.
كروفت  القاضي  وأضاف 
sMa ماسرتز  »أنهت   يقول 
 Woolworths وولورث   ters

ألن  الصلة  ذات  االتفاقية 
تكاليف البناء جتاوزت امليزانية 
تريدان  والنهما  املعلنة  غري 
متابعة املشروع يف موقع بديل 

يف بنديغو«.
كروفت  القاضي  حكم  وقد 
ماليني   10 مببلغ  باليك  للسيد 
كتعويضات  دوالر  ألف  و874 
إىل  إضافة  األضرار  على  
الفاتورة  أن  يعين  الفائدة مما 
ستتجاوز  لولوورث  النهائية 
أن  إىل  نظرا  دوالر  مليون   11
الصفقة ُوّقعت يف عام 2009.

التعويضات  هذه  وتعادل 
تقريبا تكلفة إجيار العقار ملدة 

12 عاما.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

حتت  الفيدرالية  احلكومة  ترزح 
اثر  الضرائب  إلصالح  ضغط 
تقرير حول املستشفيات العامة 
إحلاحا  األكثر  املرضى  ان  اظهر 
ينتظرون وقتا أطول يف أقسام 
الطوارئ، ونسب األسّرة تتدهور 
للجراحة  االنتظار  أوقات  وان 

االنتقائية ثابتة.
 AMA وتستخدم اجلمعية الطبية
السنوي  تقريرها  األسرتالية 
العامة  املستشفيات  أداء  عن 
للدعوة إىل إجراء مراجعة شاملة 
لتمويل الصحة اليت ستواجه منوا 
أبطأ ابتداء من شهر متوز العام 
ترتيبات  تدخل  عندما  املقبل 

التمويل اجلديدة حيز التنفيذ.
براين  اجلمعية  رئيس  وقال 
املستشفيات  أن   Owler أولر 
ستكون دون متويل كاف لتلبية 
عام  من  ابتداء  املتزايد  الطلب 
الواليات  تواجه  عندما   ،2017

واملقاطعات »ثقبا اسود«.
فقد وجدت دراسة دائرة اخلزانة 
ان 57 مليار دوالر ستتم إزالتها 
من النظام الصحي على مدى 10 

سنوات.
 Owler واضاف قال الربوفيسور
أن  هي  »املسألة  ان  يقول 
من  تقرتب  ال  ]التمويل[  زيادة 
للحفاظ  املطلوب  النمو  معدل 
نرى  ناهيك  اخلدمات،  على 

التحسن«.
بالفعل  رأيناه  »ما  يقول  وتابع 
يف هذا التقرير هو أنه قد حان 
اهداف  على  للرتكيز  الوقت 

والوصول  االنتقائية  اجلراحة 
اىل الطوارئ وما نراه هو تدنيو 

األداء.
الواليات  »ستواجه  وقال 
واألقاليم ثقبا أسود يف متويل 
من  بدءا  العامة  املستشفيات 
النمو  يتباطأ  عندما   ،2017 عام 
حد  إىل  الفيدرالي  التمويل  يف 

كبري.«
الفيدرالية  احلكومة  وختلت 
مت  اليت  التمويل  ضمانات  عن 
اعطاؤها يف إطار اتفاق اإلصالح 
الوطين للصحة يف عام 2011، 
سوف  القادم  العام  متوز  ومنذ 
للنمو  التمويل  زيادة  من  حتد 

السكاني واملقايسة.
الطبية  اجلمعية  تقرير  ويبني 
نسبة  ان   AMA االسرتالية 
مستعجلة  حبالة  الذين  املرضى 
يف  حالتهم  يف  ينظر  والذين 
غضون 30 دقيقة من حضورهم 
يف قسم الطوارئ قد تدنت إىل 

68 يف املائة يف 2014-15 بعد 
ست سنوات سابقة من التحسن 

املطرد.
ففي مجيع احلاالت الطارئة، متت 
معاينة 73 يف املئة يف غضون 
الفرتة الزمنية املوصى بها طبيا 
مع  مقارنة  ساعات،  أربع  اي 
اهلدف الوطين بان 90 يف املئة 
ُينظر  ان  احلالت جيب  هذه  من 

فيها خالل هذا الوقت.
متوسط   وقت  ختفيض  ومت 
جراحية  عملية  إلجراء  االنتظار 
بيوم   15-2014 يف  اختيارية 
والشيء  يوما،   35 إىل  واحد 

نفسه كما كان يف 10-2009.
يف  الطوارئ  قسم  أداء  وظل 
حتسنت  ولكن  ثابتا  فيكتوريا 
أوقات انتظار العمليات اجلراحية 
كوينزالند  وتواجه  االختيارية. 
أطول فرتات انتظار يف أقسام 
أقصر  انتظارا  ولكن  الطوارئ، 

للعملية اجلراحية االختيارية.

أداء املستشفيات يزداد سوءا وموازنة نيو 
ساوث ويلز تواجه ثقبا أسود

براين أولر



Page 11صفحة 11     

Australian Newsاسرتاليات

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

بيل  املعارضة  زعيم  اعلن 
ان  االول،  امس  شورتن، 
 4.5 سيضخ  العمال  حزب 
املدارس  يف  دوالر  مليارات 
يف سائر احناء البالد من خالل 
غونسكي  خطة  كامل  متويل 
وذلك  التعليمية  لالصالحات 
لسياسته  اعالن  اول  يف 

االنتخابية هذا العام.
ومع االرتفاع اهلائل يف شعبية  
رئيس الوزراء مالكومل تورنبول 
يف استطالعات الرأي، حياول 
الرتكيز  حتويل  العمال  حزب 
احدى  هو  الذي  التعليم  على 
نقاط القوة التقليدية للحزب.

إىل  االئتالف  جاء  عندما 
اعلن   2013 عام  يف  السلطة 
السنوات  فقط  سيمول  انه 
اتفاقات  من  األوىل  األربع 
حزب العمال لتمويل املدارس 

على مدى ست سنوات.
وقد ضغطت حكومات الواليات 
نظرا  التخفيض  ضد  بقوة 
للزيادات الكبرية يف اإلنفاق، 
السنوات  يف  الثلثني،  حنو 

اخلمس والست.
وقد اعلن السيد شورتن يوم 
امس االول اخلميس ان حزب 
العمال سينفذ متويل السنوات 
الست كاملة من االتفاقات مع 

فيكتوريا،  ويلز،  ساوث  نيو 
 ،ACT العاصمة  مقاطعة 
وتزمانيا،  أسرتاليا  جنوب 
ويعطي الواليات التمويل حتى 

عام 2020.
هذه  تكلف  أن  املتوقع  ومن 
بقيمة  إضافيا  مبلغا  السياسة 
خالل  دوالر  مليارات   4.5
سنيت الدراسة 2018 و 2019، 
كامل  يكلف  ان  توقع  مع 
الرزمة 37،3 مليار دوالر على 

مدى عقد من الزمن.
اسم  باسم  متحدث  وقال 
مع  االتفاقات  ان  العمال 
الواليات األخرى اليت مل توقع 
 Gonski غونسكي  خطة  على 
يف  معها  التفاوض  سيجري 

حال فوز العمال باحلكم.
وسرياجع حزب العمال أيضا 30 
التخفيضات  من  دوالر  مليار 
املدارس  متويل  يف  املقررة 
من  الزمن  من  عقد  من  ألكثر 
املقايسة  ربط  عدم  خالل 

بالتضخم.
أيضا   العمال  حزب  وسيوفر 
320 مليون دوالر يف التمويل 
ذوي  للطالب  اإلضايف 
سنوات  ثالث  ملدة  اإلعاقة 
كان  فيما   2017 من  ابتداء 
أجل  من  الواليات  مع  يعمل 

التنفيذ الكامل للخطة اجلديدة 
لإلعاقة.

وسيتم دفع اإلنفاق من خالل 
سابقا  عنها  املعلن  الزيادات 
على احملروقات والتبغ، تشديد 
مالحقة  التقاعد،  امتيازات 
املتعددة  الشركات  تهرب  
اجلنسيات من دفع الضرائب، 
 the direct التخلص من سياسة
مكافأة  والغاء   ،action climate
 1000 البالغة  اجلديدة  الطفل 
الزوجان  كان  اذا  دوالر 
الوالدين يف  أحد  يعيشان مع 

املنزل.
يكون  أن  العمال  حزب  ويريد 
قد  الطالب  من  املئة  يف   95
أكملوا السنة الدراسية الـ 12 
وحبلول   ..2020 عام  حبلول 
أن  احلزب  يريد   2025 عام 

حزب العمال يتعهد بتمويل كامل خطة غونسكي كجزء من محلته 
االنتخابية لالصالحات التعليمية

يسألون ابوت: ملاذا قلت »ال« لخطة غونسكي

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.

احتالل  إىل  أسرتاليا  تعود 
يف  دول  مخس  أعلى  مرتبة 
القراءة والرياضيات والعلوم.

ان  شورتن  السيد  وقال   
يرتاجع  اسرتاليا  »التعليم يف 
دوليا وهذا ميثل تهديدا هائال 
االقتصادي  االزدهار  لتحقيق 
يف  للبالد  واالجتماعي 

املستقبل«.
ان  املعارضة  زعيم  ورأى 
دون  االبتكار  عن  »الكالم 
التعليم  يف  وااللتزام  التعهد 

اجليد هو جمرد كالم«.
معظم  تفعل  »كما  واضاف 
أهمية  أمي  ادركت  األمهات، 

تعليمي من سن مبكرة جدا«.
»ينبغي أن يكون  وتابع يقول 
الفرصة  أسرتالي  طفل  لكل 
املدرسة  يف  للنجاح  نفسها 

البالد،  آخر يف  طفل  أي  مثل 
خلفيتهم،  عن  النظر  بغض 
الذي  املكان  عن  النظر  بغض 
النظر  وبغض  فيه،  يعيشون 
عن نوع املدرسة اليت يذهبون 

إليها.«
السابق  التعليم  وزير  وقال 
كريستوفر باين ان حزب العمال 
ترك نظام متويل املدارس يف 
»حالة من الفوضى« عندما جاء 
احلكومة  وكانت  املكتب..  إىل 
من  وطنيا  منوذجا  سلمت  قد 
دوالر  مليار   1.2 توفري  خالل 
وغرب  كوينزالند  لوالييت 

أسرتاليا واملقاطعة الشمالية.
سيمون  خليفته،  وقال 

اعالم  لوسائل  برمنغهام، 
احلكومة  أن  فريفاكس   مؤخرا 
على  التفاوض  إىل  تسعى 
مع  جديدة  متويل  اتفاقات 
الواليات ابتداء من عام 2018.

وقال السناتور برمنغهام  »أنا 
ال أرى فائدة كبرية ألي شخص 
من  آخرين  عامني  كرسنا  إذا 
التمويل فقط خللق املزيد من 

عدم اليقني على املسار« .
أظهر  »لقد  يقول  واضاف 
نهج احلكومة السابقة ]العمال[ 
متويل  ترجيح  كبريا يف  سخاء 
ولكنها  النظام،  يف  إضايف 
خلقت منوذجا معقدا يفتقر إىل 

النزاهة والشفافية«.

بيل شورتن ووالدته آن شورتن
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 



Page 13صفحة 13     

مقاالت وتحقيقات

بعد مضي املهلة الرمسية لتلزيم ترحيل النفايات، تقّدمت شركة 
اليت  الكلفة  عن  منخفضة  بكلفة  للرتحيل  بعرض  بوكسر«  »نيو 
تعاملت  الرتحيل  ملّف  املكّلفة  اللجنة  »شينوك«.  شركة  التزمتها 
بسرّية مع العروض املقّدمة وحرمت عددًا من الشركات املشاركة، 
والدولة توفري األموال، فيما العرض اجلديد يوّفر على اخلزينة مئات 

ماليني الدوالرات. فهل يعيد جملس الوزراء البحث يف القضية؟
واإلعمار  اإلمناء  جملس  حّددها  اليت  املهلة  انتهاء  من  أيام  قبل 
لشركة »شينوك« للتقدم بكامل أوراقها والتزام ترحيل النفايات، 
كّررت شركة »نيو بوكسر«، أمس، توجيه رسائل إىل رئاسة جملس 
الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية املكلّفة ملّف النفايات الوزير أكرم 
 85 بكلفة  النفايات  لرتحيل  عرضًا  مقّدمة  آخرين،  ووزراء  شهّيب 
دوالرًا للطن الواحد، بدل عرض 123 دوالرًا الذي قّدمته »شينوك« 

وفازت به!
وزادت »نيو بوكسر« على عرضها األول املقّدم يف 16 من الشهر 
»مراكز  إلنشاء  مستدامة  خّطة  للرتحيل،  املؤّقتة  للخّطة  اجلاري 
صناعية حديثة ملعاجلة النفايات يف احملافظات اللبنانية بالتزامن 

مع الرتحيل«.
وحصلت »األخبار« على نسخة من العرض الذي وصل إىل رئاسة 
احلكومة وشهّيب والرئيس نبيه بري ووزراء البيئة حممد املشنوق 
واملالية علي حسن خليل والرتبية الياس أبو صعب والصحة وائل 
أبو فاعور، ورئيس جملس اإلمناء واإلعمار نبيل اجلسر، وورد فيه 
الكفاالت املصرفية  بـ«تأمني  األّول، وتعّهد  العرض  تأكيد جلدّية 
املستقبلة  الدولة  حكومات  من  واملوافقات  الرتاخيص  وكافة 
اللبنانية  السفارة  تصديق  مع  فيها،  واخلارجية  البيئة  ووزارتي 
يف البلد املستقبل، وموافقات خطية من دول العبور«. وتعّهدت 
الشركة أن »تكون كامل الرتاخيص مراعية التفاقية بازل، إضافة 

إىل اتفاقية باسكو إذا لزم األمر«.
وذكر العرض يف »اخلّطة املستدامة« إنشاء »مراكز حديثة ومتطورة 
مبواصفات عاملية غري مضرة بالبيئة« يف حمافظات الشمال، البقاع، 
اجلنوب، جبل لبنان وبريوت لفرز النفايات، بالتزامن مع الرتحيل 
املؤقت، خالل مدة أقصاها أربعة وعشرون شهرًا. وحبسب الرسائل، 
فإن »إنشاء مراكز على نطاق احملافظات لفرز العوادم عن املواد 
النقل  كلفة  لتخفيف  وسيلة  سيكون  استعماهلا  إعادة  ميكن  اليت 
بني األقضية«، و«إعادة تصنيع املواد األولية املفرزة كالبالستيك 

والكرتون«.
ترحيل  سعر  بـ«خفض  العرض  إجيابيات  الشركة  رسائل  وعّددت 
الطن من السعر املطروح حاليًا مع الشركة اإلنكليزية، وتوفري مئات 
ماليني الدوالرات على خزينة الدولة«، و«ترحيل النفايات بأسرع 
يوميًا«،  ترحيلها  املطروح  الكمية  زيادة  إمكانية  مع  ممكن  وقت 
اليت ستشيد عليها مراكز  املناطق  و«تأمني فرص عمل لكل من 
الفرز والتصنيع«، و«خلق فرص عمل للمصانع احمللية للمساهمة 
تنافس  أجنبية  شركات  استقدام  عن  عوضًا  التدوير،  إعادة  يف 

املواطن اللبناني«.
إاّل أن الالفت يف عرض الشركة، وهي جمموعة عاملية يرأس جملس 
ومناجم  والصناعة  بالتجارة  وتعنى  جابر،  مروان  اللبناني  إدارتها 
الذهب والشحن اجلوي والبحري والربي وتعمل يف الصني وتايالند 
املئة  باقتطاع 35 يف  تعهدها  أخرى، هو  والربازيل وكندا ودول 
من األرباح الصافية السنوية للمراكز الصناعية، وتوزيعها بنسب 
 %10 اللبنانية،  الصحة  لوزارة  األرباح  صايف  من   %10 مئوية: 
لوزارة الرتبية والتعليم العالي، 5% لوزارة البيئة، 5% للمشاريع 
االجتماعية كدور العجزة واملؤسسات اليت تعنى باملدمنني وطبابتهم، 

و5% لدعم املزارعني باألمسدة واملستلزمات األخرى.
وتنتهي عند الساعة 12 من ظهر اجلمعة املقبل املهلة النهائية أمام 
»شينوك« لتقديم أوراقها والرخص اليت يفرتض أن تؤمنها من 
»دول الوجهة« اليت ستصدر إليها النفايات، وإال اعتربت املوافقة 
املبدئية حبكم امللغاة وختسر الشركة حكمًا كفالة املليونني ونصف 
مليون دوالر اليت دفعتها يف 29 كانون األول املاضي. وكان من 
املفرتض أن تنتهي مهلة »شينوك« اجلمعة املاضي حبسب قرار 
جملس الوزراء الصادر يف 21 كانون األول املاضي، والذي أمهل 
الشركة شهرًا من تاريخ إصدار القرار لتقديم الوثائق املطلوبة. إاّل 
أن رئيس جملس اإلمناء واإلعمار »أفتى« بأن الشركة ملزمة بتقديم 
األوراق بعد شهر من تاريخ إيداعها الكفالة املالية لدى اجمللس، 
الشركة  تعلن  مل  اآلن،  وحتى  القرار.  صدور  تاريخ  من  وليس 
وسوريون  لبنانيون  أعمال  رجال  خلفها  يقف  اليت  »اإلنكليزية«، 
الصحافية  »التسريبات«  لكن  الرتحيل.  وجهة  عن  وعراقيون، 

أشارت إىل أن الوجهة هي تركيا وغانا.
عرض »نيو بوكسر« الذي أتى متأخرًا، يوّفر أموااًل طائلة على الدولة 
أنه »مل يعد ممكنًا فعل  لـ«األخبار«  أّكد  إاّل أن شهّيب  اللبنانية، 
شيء، ألن جملس الوزراء اختذ القرار وصرنا يف مرحلة التنفيذ«. 

عرض جديد لرتحيل النفايات:

 85 دوالراً للـطن بـدالً من 123!

بارد، ذات تشريٍن مضى، استيقظ الطفالن نور  يف صبيحة يوٍم 
وأسالم على نباح الكالب املسعورة، وضربات أعقاب بنادق تهوي 
على جسد والدهما حممد القيق. هذه الضربات اليت غرّيت كل شيء، 
حتى عادات الصباح. ففي ذلك اليوم، مل تناوهلما األم فيحاء شلش 
للمدرسة. عرفا، رغم سنوات  اليومي  »صندويشة« زعرت، قوتهما 
عمرهما الضئيلة اليت مل تتجاوز الرابعة، أّن احلياة لن تعود كسابق 
عهدها، وأّنهما لن حيصال على قبلٍة قبل خروجهما من البيت، فاألب 
مل يعد موجودًا، ألّن اجلنود اإلسرائيليني اقتادوه إىل هناك... إىل 

السجن.
سيحفظ الطفالن تلك الصورة جيدًا يف ذاكرتهما. األغالل اليت قّيدت 
»زندي« القيق وساقيه. العصبة السوداء على عينيه. أرقام لوحة 
اجليب العسكري اإلسرائيلي واجلنود الكثر ببّزاتهم اخلضراء ونعاهلم 
اخلمرّية، والكلمات اليت تفّوهوا بها عندما ألقوا جبسد والدهما داخل 
وّجهت  بندقيٍة  فّوهة  سيتّذكرا  خمغيب«...  إنتا  غوخ  »يال  اجليب 

إليهما، وهما يطالن بالعينني الدامعتني من خلف عباءة فيحاء.
اآلن، وبعد اثنني وسّتني يومًا من حصار الكرامة الذي يشّنه القيق 
يقبالنها  تذكارية  يتبّق هلما سوى صورة  اخلاوية، مل  أمعائه  على 
استطاع  كيف  سيدركان  يكربان،  حني  رمبا،  إليه.  اشتاقا  كلما 
األسرى  أبناء  كباقي  ورمبا  جيدًا،  سيفهمان  احلرية.  نيل  والدهما 
ألفباء  هي  عمريهما  على  الكبرية  الكلمات  هذه  أّن  الفلسطينيني، 
العامل ـ حيصل  ـ بينما يوّزع اهلل إرث احلزن على  احلياة. ومثلهما 
أطفال العرب، أشقاؤهم، على نصيبهم األعظم. فمنهم من يستقل 
مركبًا للموت من شطآن الدمار املوحشة، هاربًا إىل قارة عجوز كانت 
قد احتفظت لنفسها ببعض اليامسني. ومن دون أن يعرف هؤالء 
األطفال ملاذا ميوتون، إما غرقًا وإما صقيعًا يف سبيل احلياة، أو 
ملاذا ميوتون يف بيوتهم، ألن خطوط الغاز أو أنابيب النفط قّررت 

حمّمد القيق حياصر جوعه:
الشهادة أو احلرّية

فراس الشويف

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

كاريكاتري أمية جحا عن األسري محمد القيق املضرب عن الطعام منذ 62 
يومًا )ويب(

بريوت حمود

هل يعيد عرض »نيو بوكسر« النقاش إىل مجلس الوزراء؟ )مروان طحطح(

أن متر من هناك!
يرقد القيق )33 عامًا(، وهو مراسل 
»مستشفى  يف  »اجملد«،  قناة 
حتى  رافضًا  اإلسرائيلي،  العّفولة« 
اثنان  امللح.  أو  املّدعمات  تناول 
خّزان  إىل  يتسّرب  مل  يومًا  وستون 
وشيطان  املاء...  سوى  معدته 

التغذية القسرية.
بقي  من  كل  زوجته  ناشدت  أمس، 
له ضمري يف هذا العامل بأن يتحّرك 

ليلّقنه  »حماميه جواد بولس بقي إىل جواره  إن  إلنقاذه. وقالت 
الشهادتني كما طلب القيق، فإّما شهيدًا أو حّرًا«.

ووفق ما نقله املقّربون من عائلة األسري لـ«األخبار«، فإّن الوضع 
مصاّف  يضعه يف  وقد  اخلطورة،  غاية  أصبح يف  للقيق  الصحي 
الشهداء يف أية حلظة، مضيفني أن حتّركًا تضامنيًا سيشهده حميط 
باألفراج  للمطالبة  اليوم،  مساء  من  السادسة  عند  املستشفى، 

الفوري عنه.
والقيق ليس أول من »حاصر« معدته من األسرى، فقد سبقه إىل 
من  وغريهما  عالن  وحممد  عدنان،  خضر  الشيخ  منهم  كثر،  ذلك 
الذين صاموا فأفطروا على احلرية. وهو أسري إداري، مسجون من 
دون حماكمة، وقد جيّدد له االحتالل حبسه يف أية جلسة مقبلة، 
ألنه وفق »أنظمة الطوارئ« اليت ورثها االحتالل اإلسرائيلي عن 

سلفه املنتدب الربيطاني، »يشّكل خطرًا على أمن الدولة«.

»حصار 
األمعاء« يرفع 
القيق شهيدًا 
يف أيـّة لحظة

وأضاف: »امللّف اآلن بات يف عهدة جملس اإلمناء واإلعمار«. وقال 
شهّيب إن »مسودة العرض تضّم أكثر من 26 شرطًا وافقت عليها 
والشروط  العروض  استقصاء  وبعد  شركات.  مخس  البداية  يف 
الشركة  خرجت  ثّم  ثالث،  وبقيت  اثنتان  سقطت  واملالية  الفنية 
فالشركة  العمل،  بدء  قبل  متويلها  الدولة  من  تريد  ألنها  اهلندية 

اهلولندية لعدم متّكنها من دفع الكفالة، وبقيت شينوك«.
وبدوره، أّكد اجلسر لـ«األخبار« أن »األمر ليس يف يدنا، حنن اآلن 

نطّبق قرار جملس الوزراء«.
الوقت  بعامل  علنية  مناقصة  إجراء  عدم  عّلل  أن  لشهّيب  وسبق 
االتفاقات  »كل  أن  أّكدت  الشركة  مصادر  أن  إاّل  الضاغط. 
آخر  حتى  سرية  كانت  اللجنة  بها  تقوم  كانت  اليت  واملفاوضات 
عشرة أيام ومل يعلن أي شيء إاّل عندما بدأ التلزيم، ما حرم عددًا 
كبريًا من الشركات احلصول على فرصة املشاركة، وحرم الدولة 
هناك  اخلزينة...  على  توّفر  اليت  العروض  أفضل  على  احلصول 

مئات ماليني الدوالرات ميكن أن توّفر«.
»نيو  اليت طرحتها  املنخفضة  والكلفة  األرقام  الفارق يف  ويطرح 
بوكسر« بدل ترحيل الطن الواحد للنفايات، باملقارنة مع ما طرحته 
ظّل  للنقل، يف  املرتفعة  الكلفة  عن سبب  تساؤالت  »شينوك«، 
احلديث عن »مسسرات« وتوزيع حصص، يتحّتم معها رفع الكلفة 

احلقيقية للرتحيل.
وفّصل شهّيب لـ«األخبار« الرقم 193 دوالرًا لرتحيل الطن الواحد، 
غامن عرب  مارسيل  الزميل  مع  األخرية  مقابلته  عنه يف  أعلن  الذي 
»كالم الناس« كالتالي: 33 دوالرًا للجمع والنقل إىل معملي الفرز 
والتغليف  والتدوير  للفرز  دوالرًا   25 والكرنتينا،  العمروسية  يف 
والنقل من الكرنتينا والعمروسية إىل رصيف املرفأ، 8 دوالرات 
للتحميل من الرصيف إىل البواخر، و123 دوالرًا للنقل بالبواخر إىل 
وجهة الرتحيل، باإلضافة إىل 4 دوالرات كلفة مراقبة ستدفع إىل 

اللجان املكّلفة، واليت مل يّتضح بعد دورها وعملها!
مليونان  ر  بأنه سُيصدَّ الوزارية  اللجنة  خرباء  تقدير  اعتمد  ما  وإذا 
ونصف مليون طن من النفايات خالل مهلة السنة ونصف السنة 
اليت أقرها جملس الوزراء، يكون احلساب البسيط لكلفة »مراقبة« 
الـ 2,5 مليون طن على مدى السنة ونصف السنة عشرة ماليني 
دوالر أمريكي، أي 555 ألف دوالر شهريًا ملراقبة النفايات! أي ما 
يعادل رواتب بقيمة ألف دوالر لـ 555 لبنانيًا ميكن توظيفهم بدل 

جلنة مراقبة النقل!
والتغليف  التدوير  كلفة  تبلغ  أيضًا،  البسيطة  احلسابات  وباتباع 
والنقل إىل املرفأ على مدى السنة ونصف سنة 62,5 مليون دوالر، 
أي ما يوازي شهريًا 3 ماليني و472 ألف دوالر، ما يكفي لبناء 

مخسة معامل بتكنولوجيا عالية للفرز والتدوير.
هل يعيد عرض »نيو بوكسر« النقاش إىل جملس الوزراء، خصوصًا 
خليل  حسن  علي  املالية  وزير  سّجلها  اليت  االعرتاضات  ظّل  يف 
ووزيرا التيار الوطين احلر بو صعب وجربان باسيل بسبب الكلفة 
إذا  العرض  البحث يف هذا  إعادة  »من دون ترّدد جيب  العالية؟ 
كان جدّيًا«، يقول خليل لـ«األخبار«، مؤّكدًا أن »عرضًا بهذا احلجم 
يوّفر على الدولة أموااًل طائلة جيب التعاطي معه مبسؤولية، وجدير 

باالهتمام واملتابعة«.



Page 14صفحة 14     

مقاالت وتحقيقات

يقرر  واحد  شهر  خالل  الثانية  للمرة 
وزير الرتبية والتعليم العالي الياس بو 
صعب تعطيل املدارس كافة حبجة سوء 
العطل  ايام  يرفع  ما  اجلوية،  األحوال 
 4 إىل  الطقس  بسبب  »اإلستثنائية« 
ايام هذا الشهر وحده، ومن دون ان 
يكون هناك »عاصفة« بالفعل. اآللية 
اليت يعتمدها وزير الرتبية ليحّدد على 
»ظروف  املدارس يف  تعطيل  أساسها 
جمهولة  تزال  ال  استثنائية«  مناخية 
رمبا،  حمددة.  غري  العلمية  ومعايريها 
احلاصل  التهويل  على  القرار  يعتمد 
اليت  العلمية«  »غري  التسميات  بسبب 
اعتيادية  مناخية  ظواهر  على  ُتطلق 
األخبار  اىل  إضافة  الشتاء،  يف فصل 
الواردة على مواقع التواصل اإلجتماعي 

واإلعالم
االسبوع  )من  الثالثاء  كان  الطقس 
ُتسجل  ومل  تقريبا  مشرقًا  احلالي( 
عواصف رعدية غري اعتيادية، مل تغب 
اجلبال  ومعظم  السواحل  على  الشمس 
طوال النهار ومل تهطل األمطار مطلقًا. 
درجات احلرارة كانت متدنية لكنها مل 
تعطيل  يستدعي  ما  اخلطورة  من  تبلغ 
معّدالتها  تتجاوز  مل  إذ  املدارس، 

املعتادة يف فصل الشتاء.
صعب  بو  أجرب  ذلك  من  الرغم  على 
املدارس كافة على التعطيل، حّتى تلك 
مساًء  ليعلن  السواحل،  على  الواقعة 
جلهة  املدارس  إلدارة  احلرية  »ترك 
من  )الثالثاء  اليوم  اغالقها  او  فتحها 
تقييم  إىل  استنادا  احلالي(،  االسبوع 
سالمة  جلهة  مدارسهم  يف  األوضاع 
الطرق املؤدية إليها وتوفري التدفئة يف 
هنا  ُيطرح  الراهنة«.  املناخية  الظروف 
الطقس  حالة  هل  مشروعان:  سؤاالن 
تستدعي هذا اإلستنفار املقتصر على 
على  ُيفرض  وملاذا  املدارس؟  تعطيل 
هلا  احلرية  وترتك  التعطيل  املدارس 
اليوم؟ مبعنى آخر ملاذا مل ترتك احلرية 
التدريس  أو  للتعطيل  للمدارس  اصال 
وحال  فيها  الواقعة  املناطق  حبسب 
الطقس كما كان حيصل بشكل طبيعي 
منذ زمن طويل؟ يشري هذا األمر إىل أنه 
ال آلية جدية يّتبعها الوزير الختاذ قرار 
كهذا إمنا خيضع للتهويل احلاصل يف 
اإلعالم والتنافس القائم بني األرصاد 
اجلوية، فهل احلل ملواجهة هذا الطقس 
هو تعطيل املدارس أم جتهيز املدارس 

بالتدفئة الالزمة وفتح الطرقات؟
باوضاع  ابدا  هذه املالحظات ال تتعلق 
وال  املزرية،  املدارس  من  الكثري 
خبصوصية الطالب يف املناطق اجلبلية 
الكثري  بظروف  ايضا  وال  املرتفعة، 
يف  والالجئني  املقيمني  الطالب  من 
االوقات  يف  اي  املسائية،  املدارس 
احلرارة  درجات  فيها  تنخفض  اليت 
اصال  مغبونة  الفئات  فهذه  كثريا... 
حاالت  حتى يف  مّجة  ملخاطر  وتتعرض 

الطقس اجليدة.

»عاصفة« مشمسة

هكذا  أكثر«،  مش  الدنيا  تشيت  »عم 
يعّلق مدير أحباث تغري املناخ والبيئة يف 
معهد عصام فارس يف اجلامعة األمريكية 

بو صعب يف عني العاصفة:

تـعطيل املـدارس يف يـوم مـشمس
إيفا الشويف, هديل فرفور

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

يف بريوت نديم فرج اهلل ممازحا. يقول 
ما  إن  »األخبار«،  لـلزميلة  حديث  يف 
نشهده ال ُيعد استثنائيا يف أيام »من 
اخنفاضا يف  نشهد  ان  فيها  الطبيعي 
التهويل  ُمستنكرا  احلرارة«،  درجات 
نتيجة  احلاصل  »الشعبوي«  العشوائي 
تغييب املرجعيات الصاحلة إلعطاء رأي 
يف هذا اجملال«. حبسب فرج اهلل، ما 
وثابتة  لبنان  يف  حمددة  معايري  من 
إذا ما كان املنخفض اجلوي  لتصنيف 
الظواهر  ضمن  يندرج  يشهده  الذي 
تأهبا  اليت تستدعي  القاسية  الطبيعية 
او  »الفجوة«  فهو  السبب  اما  ال،  ام 
البيانات  قاعدة  بني  احلاصلة  »اهلوة« 
التارخيية ملا شهده لبنان من عواصف 
اليت  والتحليالت  جوية  ومنخفضات 
هذه  تسجيل  جيري  ان  تستدعي 
املنصرمة  السنوات  مر  على  املعدالت 
كي جيري التوصل اىل معايري واضحة. 
هذا الرأي ينطلق من ان حتديد معايري 
العواصف الكارثية اليت تستدعي اعالن 
حاالت التأّهب تستلزم مراقبة الظواهر 
سنوات  مر  على  جرت  اليت  السابقة 
ماضية )30 سنة على األقل( وتسجيل 
معدالت احلرارة وسرعة الرياح ومعدالت 
تساقط الثلوج وغريها. قاعدة البيانات 
اليت يشري اليها فرج اهلل موجودة لدى 
مصلحة األرصاد اجلوية »اليت تعد من 
املرجعيات الصاحلة والكفؤة العطاء رأي 
يف هذا اجملال«، اال ان هذه البيانات 
االختصاصيني كي  امام  متاحة  ليست 
بالتحليالت املطلوبة وبالتالي  ُيرفقوها 
مّر  على  املعدالت  تسجيل  ليجري 
السنوات. يقول فرج اهلل ان احلصول 
على اي معلومة تتعلق بظاهرة تارخيية 
لقاء  مالية  بدالت  ندفع  ان  يستلزم 
عائقا  ميثل  ما  »وهو  عليها  احلصول 
حيول دون حتقيق هذا االمر«. خيلص 
يف  نواة  هناك  »أن  بالقول  اهلل  فرج 
العمل عليها وتفعيلها من  لبنان جيب 
ضمنها مصلحة األرصاد اجلوية واهليئة 
الطبيعية«.  الكوارث  إلدارة  العليا 
كالم فرج اهلل يأتي منسجما وما يقوله 
الكوارث  إلدارة  العليا  اهليئة  رئيس 

اللواء حممد خري حول »التهويل العبثي 
احلاصل يف ما خص الطقس«.

71,5% من الطالب يتعلمون يف مناطق 
يقل ارتفاعها عن 500 مرت

حتى اآلن، مل جتتمع اهليئة إلعالن خطة 
العاصف يف  الطقس  ملواجهة  طوارئ 
اليت وصلتنا من  »فاملراسالت  لبنان، 
عدم  اىل  خلصت  العامني  املديرين 
تأهب«،  حالة  اعالن  اىل  حاجة  وجود 
جلنة  »إن  شارحا:  خري  اللواء  يقول 
اكثر  حتوي  الكوارث  إلدارة  االزمات 
من 14 مديرا عاما من ذوي اختصاص 
يف جماالت خمتلفة، عندما يكون هناك 
جتري  استثنائية  طبيعية  مشاكل 
وجيري  املديرين  هؤالء  بني  مراسالت 
ما  إذا  لتحديد  طارئ  الجتماع  الدعوة 
ام  طوارئ  خطة  إلعالن  حاجة  مثة  كان 
ال. وطاملا اننا مل ندع اىل اجتماع يعين 
انه ليس هناك حاجة العالن حالة تأهب 
ملواجهة كارثة طبيعية«. ما هو مفهوم 
ان  تستدعي  اليت  الطبيعية  الكارثة 
تتخذ اخللية خطوة اعالن التأهب؟ جييب 
خري »احلوادث اليت ترتقي اىل مستوى 
لكن  واألعاصري«،  والطوفان  الزالزل 
هل متلك اخللية القدرات ملواجهتها يف 
حال حدوثها؟ »حنن جاهزون ونأمل اال 

حنتاج اىل اعالن حالة الطوارئ«.
يف اتصال مع »األخبار«، ينفي رئيس 
التقديرات يف مصلحة األرصاد  دائرة 
تكون  ان  زواوي  الرمحن  عبد  اجلوية 
تهويليا.  دورا  مارست  قد  املصلحة 
يقول ان املنخفض اجلوي الذي شهده 
لبنان »ال ميكن اعتباره عابرا وذلك نظرا 
ملنشأ هذه الكتل اهلوائية وهو القطب«، 
ان  الضروري  انه ليس من  اىل  الفتا 
تلحق العاصفة ضررا مباشرا بعدد كبري 
العاصمة  يف  املوجودين  الناس  من 
ُنطلق  ان  تستحق  كي  الساحل  وعلى 
»ان  اىل  ُمشريا  عاصفة،  اسم  عليها 
لبنان  ما سيشهده  ان  أوحت  اخلرائط 
هو منخفض ممّيز«. أما عن اعالن حالة 
التأهب، فيقول زواوي: »ان هذا االمر 
يعود اىل تقديرات الدولة ومؤسساتها 

أثناء اإلشتباكات بني باب التبانة وجبل 
ليس  بالطبع  طويلة؟  لفرتات  حمسن 
إمنا  املدارس  مجيع  إغالق  املطلوب 
التدقيق يف عدم جّدية احلديث عن مبدأ 

العدالة يف هذا القطاع.
رابطة  يف  الدراسات  مسؤول  يقول 
إن  برجي  عدنان  األساسي  التعليم 
تعطيل املدارس كان حيدث من دون 
ان  العادة  جتري  »إذ  إعالن  قرارات 
املناطق اليت ال تتأّثر بالطقس وليس 
لديها مشاكل يف الوصول يكون فيها 
برجي  يشرح  عاديا«.  يوما  التدريس 
واحد  دراسي  تعطيل  يوم  تداعيات 
ويلفت اىل وجود حنو 12 الف متعاقد 
يف التعليم األساسي و 5 آالف متعاقد 
الف   17 وحنو  الثانوي  التعليم  يف 
مثة  وبالتالي  املهين،  بالتعليم  متعاقد 
»حنو 35 الف عائلة متضررة من قرار 
على  خيسر  املعّلم/ة  ان  إذ  التعطيل، 
االقل 50 الف لرية عن كل يوم عطلة، 
خيسرها  اليت  النقل  بدالت  عن  فضال 
حنو 25 الف استاذ يف املالك«. يقول 
برجي ان مطلب جتهيز املدارس لطاملا 
كان طرحته رابطة املعّلمني، مضيفا ان 
»مثة أبنية مدرسية مهددة بالسقوط«. 
»صناديق  ان  يستطرد  ما  سرعان 
املازوت  مثن  دفع  عن  تعجز  املدارس 
دفع  عن  عاجزة  نفسها  وهي  حتى، 
املستحقة«.  املستلزمات  ادنى  كلفة 
ويقول يف هذا الصدد انه »حتى اآلن 
الرمسية  املدارس  مل حتصل صناديق 
وزارة  ميزانية  من  مستحقاتها  على 
الرتبية والتعليم ومن وزارة املالية«. 
ال ينكر برجي االرباك الذي بات حُيدثه 
يتحمل  »فهل  املديرين  لدى  الطقس 
طالب  اي  مسؤولية  املدرسة  مدير 
مثال؟  اجلليد  بسبب  امللعب  يف  وقع 
اذا وصل 20 طالبا من اصل 40 فهل 
يعد هذا يوم تدريس عاديا؟« وخيلص 
التعطيل  »يف  ان  القول  اىل  برجي 

هناك عدالة بني الطالب أكثر«.

االمتحانات يف أيار

يتعّلم  ان  »تقتضي  العدالة  ان  اال 
نقيب  يقول  التعّلم«،  يستطيع  من 
نعمة  اخلاصة  املدارس  يف  املعلمني 
يف  عدالة  »ال  ان  موضحا  حمفوض، 
اجلهل«. يشري حمفوض اىل ان %75 
من طالب لبنان يتمركزون يف املناطق 
لقرار  داعي  ال  وبالتالي  الساحلية، 
موعد  »ان  موضحا  املدارس،  اقفال 
يف  حتديده  جرى  الرمسية  االمتحانات 
نهاية شهر أيار، وإذا كانت املدارس 
فات  ما  تعويض  على  قادرة  اخلاصة 
املدارس  لطالب  يعّوض  فمن  الطالب 
ان  اىل  حمفوض  يلفت  الرمسية؟«. 
بااللتزام  تقوم  اخلاصة  املدارس 
الكامل بقرارات الوزير »بسبب تهديد 
الوزارة مبعاقبة املديرين يف حال عدم 
االلتزام«، علما ان »قرارات الوزير يف 
ما خص ايام االجازات غري ملزم اال يف 
والعمل«.  االستقالل  بيومي  يتعّلق  ما 
فيلفت  املدارس،  جتهيز  عن  أّما 
حمفوض اىل أن صناديق املدارس ال 

تزال فارغة.

البنى  بإمكانات  دراية  على  هي  اليت 
الوعي  »أن  موضحا  وغريها«،  التحتية 
املطلوب ملقاربات من هذا النوع جيب 
التواصل  مواقع  شعبوية  يتخطى  ان 

االجتماعي«.

تجهيز املدارس أم التعطيل؟

لكن لنفرتض أن تضافر عوامل الطقس 
مع رداءة البنى التحتية خلقت خماوف 
لدى بو صعب على الطالب، وخصوصًا 
يتجاوز  مناطق  يف  منهم  املوجودين 
اىل  دفعته  مرت،   500 الـ  ارتفاعها 
عدد  هو  ما  كافة؛  املدارس  تعطيل 
ترتفع  مناطق  يف  والطالب  املدارس 

500 مرت وأكثر عن سطح البحر؟
-2011 لعام  املدرسية  اخلريطة  وفق 
الرتبوي  املركز  عن  الصادرة   2012
املدارس  عدد  فإن  واالمناء،  للبحوث 
القائمة يف مناطق يتجاوز ارتفاعها 500 
مرت يبلغ 1118 مدرسة من أصل 2789 
مدرسة يف لبنان، أي ما نسبته %40. 
يعين هذا أّن 60% من املدارس قائمة 
يف مناطق يقل ارتفاعها عن 500 مرت، 
وبالتالي ال خطر فعليا عليها من أحوال 
الواقعة  املدارس  يتعّلم يف  الطقس. 
يف مناطق يتجاوز ارتفاعها 500 مرت، 
حنو 287 ألف طالب من أصل مليون و5 
االف طالب مدرسي يف لبنان، أي ما 
نسبته 28.5% من طالب لبنان. يعين 
الطالب  من   %71.5 أّن  جمددًا  هذا 
ارتفاعها  يقل  مناطق  يف  يتعلمون 
يف  لديهم  مشكلة  وال  مرت   500 عن 
الوصول اىل مدارسهم. قرار التعطيل 
يف هذه احلالة كان جيب إّما أن يرتك 
لكل مدرسة حبسب ما تراه مناسبًا كما 
املدارس  على  يعّمم  أم  عادًة  حيصل 
ارتفاعها  يتجاوز  مناطق  يف  العاملة 
500 مرت عوض إجبار 71% من الطالب 
على التعطيل من دون مربر حتت حجة 
وزارة  كانت  فإذا  املساواة«.  »مبدأ 
التعليم  عدالة  على  حريصة  الرتبية 
مدارس  تغلق  مل  فلماذا  الطالب  بني 
طرابلس  مدارس  أغلقت  عندما  لبنان 

»عم تشتي الدنيا مش أكثر« هكذا يعّلق الخبري نديم فرج اهلل ممازحًا)مروان طحطح(
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مقاالت وتحقيقات

اذا كان االردن حدد حاجته من مؤمتر »مساعدة 
مليارات  بعشرة  واملقدرة  واملنطقة«  سوريا 
دوالر، فإن لبنان ال يزال يعد اخلطط يف انتظار 
سيعقد  الذي  املؤمتر  اىل  لرفعها  تكلفتها  اجناز 
يف لندن يف 4 و5 شباط والذي يتطلع فيه اىل 
احلصول على مساعدات تفوق تلك اليت وعد بها 
يف مؤمترات سابقة ومل تلتزم دول ومنظمات ما 

تعهدته. 
بعناية  املؤمتر درست  لبنان اىل  ان ورقة  وعلم 
االخريين،  اليومني  يف  الدولية  املنظمات  مع 
واذا  سالم.  متام  الوزراء  رئيس  اىل  وسرتفع 
كانت اجلهات الدولية املاحنة قررت االنتقال من 
مرحلة املساعدات العينية واملباشرة اىل مشاريع 
امنائية طويلة االمد، توفر مداخيل لالجئني والفراد 
يف  طرح  ختوفًا  مثة  فان  املضيفة،  اجملتمعات 
اجتماعات ضيقة من ان يقع لبنان يف فخ ذلك 
تدفع  قد  االنتاجية  املشاريع  ان  ذلك  التحول، 
الالجئني  اعالة  عن  التخلي  اىل  الدولي  اجملتمع 
حبجة تدبرهم أمورهم من انتاجهم الذاتي، ويربز 
تاليا هاجس توطني هؤالء ولو من دون منحهم 
تدبر  العمل  اجازات  هلم  ستتيح  اذ  اجلنسية، 
امورهم واالستغناء رمبا عن العودة اىل بالدهم. 
»فخ  تسميه  مما  قلقها  متابعة  أوساط  وتبدي 
افادة اللبنانيني من تلك املشاريع، خصوصا ان 
هؤالء ال يقبلون على العمل يف الزراعة والبناء، 
تتحول  لبنانيني،  عمل  طاليب  وجود  عدم  وحبجة 
السوريني، وذلك على مثال  الوظائف كلها اىل 
قوات الردع العربية اليت حتولت مع الوقت سورية 

بامتياز«.
باسيل  جربان  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  لكن 
خيالف هذا الرأي وقد أكد ان »املؤمتر أول حتّول 
العامل  تعزيز  أي  نريده  الذي  االجتاه  دولي يف 
االقتصادي والتنموي واالنساني واالهّم تشجيع 
العودة ورفضنا التوطني، ونرى ان الربيطانيني 
التوّجه  هلذا  تشجيعهم  مبجرد  موقفنا  يتفهمون 
وللمشاريع والربامج اليت قّدمناها. كما اننا نعّول 
نريدها  اليت  النتيجة  ليعطي  املؤمتر  هذا  على 
طرحناها،  اليت  الربامج  طّبقت  ما  اذا  وخصوصًا 
لكن كل شيء سيكون واضحًا بعد املؤمتر ومثة 

ترقب ملا ستؤول اليه األمور«.
االنتاجية  املشاريع  هدف  »ان  باسيل  رأي  ويف 
هذا  ويف  سوريا.  اىل  السوريني  عودة  تشجيع 
والقت  فكرة  اخلارجية  وزارة  قدمت  االطار 
برنامج  أو   STEP مشروع  هي  دوليًا  استحسانًا 
خطوة  ومعناه  املدعوم«  املوقت  »التوظيف 
ثالثة  يوفر  املشروع  هذا  الوطن.  اىل  العودة 
وإجياد فرص  االقتصاد  تنشيط  االول،  أهداف: 
اليت  القطاعات  يف  والسوريني  للبنانيني  عمل 
يعمل فيها السوريون فقط مثل الزراعة والبناء. 
الثاني، تعزيز اجملتمعات املضيفة، وثالثًا واالهم، 
ان السوريني يف هذا املشروع سيوضع جزء من 
عند  عليه  حيصلون  خاص  حساب  يف  رواتبهم 
عودتهم اىل بالدهم، فيكون االمر ضامنًا للعودة 
من جهة، ومساهمة منهم يف اعادة اعمار بالدهم 

ويف تعزيز االقتصاد السوري من جهة ثانية«.

رشيد درباس
رشيد  االجتماعية  الشؤون  وزير  أبلغ  كذلك، 
درباس »النهار« أن الوزراء املختصني يف ملف 
الالجئني السوريني »حّضروا« يف اشراف رئيس 
يف  آخذين  لندن  مؤمتر  اىل  عمل  ورقة  احلكومة 
املوقف  على  نعّول  »حيث  املؤمتر  أهمية  االعتبار 
للسفري  االجيابي  الدور  ونثّمن  لربيطانيا،  الودي 
الربيطاني يف لبنان إلجناح املؤمتر«. وأوضح »أن 
أنه  اللبناني يف ورقة العمل ينطلق من  املوقف 
القوانني  تغيري  وال  التوطني  لدينا  واردًا  ليس 
لالجئني  عمل  فرص  إلعطاء  مستعدون  وحنن 
السوريني وجلميع املقيمني حتت سقف القانون، 
إضافة اىل أن هناك إقرتاحات عدة من أجل تدعيم 

بنى اجملتمع املضيف«.

مجلس الوزراء
وتنعقد اليوم جولة جديدة من احلوار الوطين بعد 
التحول الذي طرأ على اخلريطة السياسية من جراء 

مؤمتر لندن حيّول املساعدات مشاريع إنتاج 
ورقة لبـنان ُأعدَّت وال خوف من التوطني!

الرتشيحات الرئاسية املتضاربة، ومن املتوقع أال 
عمل  تفعيل  على  االنتخابات، فرتكز  اىل  تتطرق 
على  االتفاق  امكان  عن  أجواء  ظل  يف  احلكومة 
جملس  جلسة  موعد  قبل  العسكرية  التعيينات 

الوزراء اخلميس )امس االول(.
لكن عقدة التعيينات كانت حتى مساء الثالثاء ال 
تزال قائمة واملواقف على حاهلا، وهذا ما اكدته 
االجتماع  بعد  التشاوري  الوزاري  اللقاء  مصادر 
مسري  الدفاع  ووزير  الوزراء  رئيس  عقده  الذي 

مقبل .
الذي  االرثوذكسي  العضو  على  قائم  فاخلالف   
وفقًا  الثمانية  التشاوري«  »اللقاء  وزراء  يريده 
لالئحة ومعايري املؤسسة العسكرية، فيما االسم 
الذي رشحه العماد ميشال عون وهو العميد مسري 
احلاج يأتي خامسًا فيها، ويف حال طرح هذا البند 
حيوز  لن  ألنه  حكما،  سيسقط  التصويت  على 
الثلثني ألن الوزراء الثمانية ومعهم وزير العدل 
تستبعد  لذلك  ضده.  سيصّوتون  ريفي  أشرف 
مصادر مطلعة، يف ضوء ما آلت اليه االتصاالت، 
ان يطرح بند التعيينات من خارج جدول االعمال 
عدم  ونتيجة  عليه.  مسبقا  اتفاق  ال  ان  دام  ما 
الوطين  »التيار  وزراء  يغيب  ان  ُيتوقع  االتفاق 

احلر« و«حزب اهلل« والطاشناق عن اجللسة.
وعلمت »النهار« من مصادر وزراية أن الرئيس 
سالم أبلغ من يعنيهم االمر أنه سيبذل قصارى 
جهده للتوصل اىل إتفاق على تعيينات اجمللس 
العسكري وذلك حبلول مساء اليوم. وشدد على 
مبن  لتنعقد  غد  جلسة  اىل  الدعوة  يوجه  مل  أنه 
أن  أجل  من  وإمنا  االخرين  حتدي  باب  من  حضر 
يكون عمل احلكومة منتجًا وإجناز البنود املرتبطة 

بآجال حمددة.
 ولفتت أوساط يف 14 آذار اىل ان وزراء الفريق 
وزارة  إيقاع  ضبط  الوزراء  رئيس  من  يريدون 
العامل  يف  لبنان  مصاحل  تصون  لكي  اخلارجية 

العربي.
مشروع  يف  تكمن  ثانية  عقدة  اجللسة  وتواجه 
مرسوم احالة قضية ميشال مساحة على اجمللس 
مثة  ان  الوزراء  بعض  اعتبار  ضوء  يف  العدلي، 
عدد  وهناك  ذلك،  دون  حتول  قانونية  عقبة 
من  امللف  نقل  بأن  مقتنع  الوزراء  من  آخر  كبري 
سيؤدي  العدلي  اجمللس  اىل  العسكرية  احملكمة 
اىل اإلضرار بسمعة احملكمة وقضاتها واىل تأخري 
احملاكمة واىل متييع امللف، يف حني ان استمرار 
والتعجيل فيها قد يؤديان اىل  احلالية  احملاكمة 

صدور احلكم واالرجح اعادة توقيف مساحة.
أشرف  العدل  وزير  اىل  الذي نسب  املوقف  أما 
يف  الوزراء  جملس  جلسات  سيقاطع  بأنه  ريفي 
حال عدم احالة ملف مساحة على اجمللس العدلي، 
فتقول مصادره إنه مل يتخذ أي قرار مسبق يف 
انتظار ما سيصدر عن جلسة جملس الوزراء ويف 
لكل  يكون  سيتخذ  الذي  والقرار  النقاش  ضوء 

حادث حديث.
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طفل سوري يحمل ربطة خبز وزعت على الالجئني 
اتقاًء للجوع خالل العاصفة الثلجية يف جرد عكار. 

)ميشال حالق(

االجتماعي  للضمان  الوطين  الصندوق  خيضع 
وفق ما نّصت عليه املادة االوىل فقرة )3 - ج( 
ديوان احملاسبة  »رقابة  اىل  الضمان  قانون  من 
ما  ولكن  مسبقة«.  رقابة  اي  دون  من  املؤخرة 
حيصل يف الضمان من جتاوزات حدت مبدير سابق 
فيه اىل السؤال عّما اذا كان ديوان احملاسبة قد 
بذلك  مستندًا  الصندوق،  على  رقابته  عن  ختلى 
ما  أو  باملياومني  تتعّلق  األوىل  واقعتني:  اىل 
يسّمى بعّمال »العتالة«، وتتعّلق الثانية بتعيني 
»رؤساء  الثانية  الفئة  يف  بالوكالة  مستخدمني 

مصاحل«.
اىل  األوىل  الواقعة  يف  السابق  املدير  يشري 
توقف العمل بنظام املياومني يف الصندوق منذ 
االداري  املدير  جلأ  ذلك  رغم  لكن   ،1990/12/7
بعض  من  وبدعم  س(  )ن.  بالوكالة  السابق 
الصندوق،  االدارة والنافذين يف  اعضاء جملس 
اىل ادخال عدد من العمال املياومني يف اخلدمة 
قانون  وعلى  النظام  على  التفايف  وبأسلوب 
اسم  حتت  تشغيلهم  يتم  كان  فقد  الضمان. 
»عتالة« ويدفع بدل اتعابهم حتت تسمية »تكاليف 
عتالة« من دون ذكر االمساء، فيما استمرت هذه 
العملية منذ عام 2004 وحتى اليوم. وتعين هذه 
املادة  احكام  على  يلتف  الصندوق  أن  املخالفة 
واليت   2004 لعام  العامة  املوازنة  قانون  من   54
حصرت حق التوظيف مبجلس اخلدمة املدنية، وقد 
نشر  حني  املادة  هذه  ألحكام  الصندوق  خضع 
خيالف  الصندوق  أن  الثانية  واملخالفة  القانون. 
والشركات  املؤسسات  يالحق  اذ  قانونه  أحكام 
اليت تقوم بعدم التصريح عن اجرائها، فيما هو 

يشّغل اجراء وال يصّرح عنهم.
قبل  سليمان  مهدي  االدارة  جملس  عضو  قدم 
عن  التفتيش  مديرية  اىل  إخبارًا  شهرين  حنو 
بأن  مبوجبه  يفيد  الصندوق،  يف  املؤسسات 
فكلفت  العمال،  هؤالء  عن  يصرح  ال  الصندوق 
بإجراء  أنس سنو  لديها  االول  املفتش  املديرية 
االخري يف  هذا  فأفاد  ما جيري.  ومراقبة  حتقيق 
عمال  يسّمون  كانوا  ممن  عاماًل   94 أن  تقريره 
الصندوق  يف  مياومون  مستخدمون  هم  عتالة، 
وجيب التصريح عنهم. وال يزال سنو حيقق يف 
أوراق ومستندات 20 عاماًل قبل أن ينهي حتقيقه 

يف هذه القضية.
وقد تبنّي بعد معرفة امساء العمال اجلدد الذين 

ذكرهم سنو اآلتي:
اعطاء  مع  القانونية  السن  منهم  بَلغ  من  مثة   -
بعد  أو  سنة  قبل  أو  القانوني  جمراه  التقرير 

املياومون باب لتقاسم املصاحل بني النافذين 
يف الضمان وخارجه

سنة.
- لدى 23 عاماًل من أصل 94 ارقام انتساب اىل 
االجتماعي ومصّرح عنهم يف مؤسسات  الضمان 
أخرى، مبا يدعو اىل السؤال كيف كانوا يداومون 
يف الصندوق؟، ومن يضبط عملية الدوام هذه، 

ومدة اخلدمة وتارخيها؟.
يعملون  انهم  أساس  على  املياومون  ُسّجل   -
والزبائنية  احملسوبية  لقاعدة  وفقًا  الضمان  يف 
توظيف  مّت  فقد  اخلاصة.  واملصاحل  السياسية 
هؤالء بناء على حصص ومصاحل موزعة بني املدير 
واعضاء يف جملس  الفنية  اللجنة  ورئيس  العام 

االدارة ونافذين يف االمن واالعالم والسياسة.
الفاتورة« سّطرت  »عمال  العمال  - غالبية هؤالء 
يف  ورشى  ومسسرات  خمالفات  حقهم  يف 
وزحلة  وطرابلس  الدورة  يف  الصندوق  مكاتب 
والشويفات وبدارو، حتى ان البعض منهم ضبطوا 
بسبب قيامهم مبخالفات يف الفرع الرئيسي ومل 

حياسبهم أحد.
الكشف  الذي فّضل عدم  السابق  ويسأل املدير 
عن امسه عن كلفة هذه املخالفة على الصندوق 
عرب املفاعيل الرجعية ملا رتبه هذا القرار املخالف 
هلؤالء احملظوظني. كذلك يسأل »هل توقف العدد 
املدعومني  احملظوظني  سيشمل  أم   ،94 الـ  عند 
عقود  فيه  وتربطهم  الصندوق  يف  نافذين  من 
تشغيل ضمن أحكام املادة 124 من النظام املالي 
الصندوق وجتري حماوالت وضغوط لضمهم  يف 
اىل عمال الفاتورة، علمًا ان مثة حماوالت لتعيني 
مبا  الوطين«،  »التوازن  ل  خدمة  جدد  مياومني 

يشكل غطاء للمصاحل الشخصية والسياسية.
- إن تعيني مستخدمة يف الفئة السادسة رئيسة 
مصلحة بالوكالة »فئة ثانية« مل مير على استخدامها 
سنة ال بسبب املؤهالت والكفايات اليت تتمتع بها 
بل ألن والدها عضو يف جملس ادارة الصندوق، 
وتعيني مستخدم يف الفئة السابعة رئيس مصلحة 
»فئة ثانية« ال ملؤهالت وكفايات حيظى بها سوى 
املدير  اقرتح امسه على  تيارًا سياسيًا فاعاًل  ان 
العام، وضغط عليه بعض اعضاء جملس االدارة 

ونافذين يف الصندوق لتزكيته.
يف  العام  النظام  املقرتح  التعيني  هذا  سيدمر 
وخصوصًا  فيه  العاملني  وسيصيب  الصندوق 
مستخدمي الفئة الثالثة باالحباط، وستتضرر تاليًا 
كل مصاحل املضمونني واملتعاملني معه من عمال 

واصحاب عمل.

سلوى بعلبكي

هل تنجح محاوالت تعيني مياومني جدد خدمة لـ »التوازن الوطني« ؟. )األرشيف(

عن الزميلة النهار البريوتية
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مقاالت وتحقيقات

باتت،  الرئاسية  الكرة  أن  البعض  اعتقاد  خبالف 
بعد لقاء معراب، يف ملعب حزب اهلل، فإن احلزب 
دعمه  يوميًا  جيدد  أن  إىل  مضطرًا  ليس  اليوم 
اجلمهورية،  لرئاسة  عون  ميشال  العماد  لرتشيح 

ألن ما قيل قد قيل.
مع بدء العد العكسي ملفاوضات السالم املتعلقة 
مع  وتزامنًا  املقبل،  اجلمعة  جنيف،  يف  بسوريا 
امليدان  يشهدها  اليت  العسكرية  التطورات 
السوري، يتوقع أن يشهد ملف الرئاسة اللبنانية 
جمددًا حالة من اجلمود، يف انتظار املعطيات االوىل 
اليت ميكن أن تظهر وتؤشر أوليًا اىل مرحلة ما بعد 

جنيف.
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  مبادرة  كانت  واذا 
الدكتور مسري جعجع برتشيح رئيس تكتل التغيري 
واالصالح العماد ميشال عون اىل رئاسة اجلمهورية 
فإن  الراكدة،  الرئاسية  املياه  قلياًل،  حّركت،  قد 
فرتة االنتظار واملراوحة احلالية تسّلط الضوء على 
ثالثة أمور: االول يتعلق بوضع حزب اهلل وموقفه 
ـ الرابية، والثاني يتعلق بالعالقة  من تسوية معرابـ 
بني جعجع والرئيس سعد احلريري، والثالث مبصري 

جلسة الثامن من شباط املقبل.
السيد  اهلل  حلزب  العام  االمني  يقول  حني  أواًل، 
وحني  عون،  وراء  يقف  احلزب  إن  نصراهلل  حسن 
يزور رئيس اجمللس السياسي يف احلزب السيد 
إبراهيم أمني السيد بكركي، وجيّدد من على منربها 
موقف  انتظار  العبث  من  فإن  بعون،  حزبه  متسك 

حزب اهلل ليس مضطراً إىل تكرار دعمه للعماد عون
هيام القصيفي
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احلزب  من  جديد 
تطور  حصل  كلما 
سياسي، ولو كان 
نوعيًا  التطور  هذا 
حبجم لقاء معراب.

مصدر  وحبسب 
فإن  سياسي، 
ما  يضع  ال  احلزب 
إطار  يف  به  يقوم 

التداول االعالمي، وال يعلن نتائج اتصاالته اليت 
يقوم بها، كما جرى مثاًل يف مرحلة اإلعداد حلواره 
مع تيار املستقبل، قبل أن يصل اىل مرحلة يضع 
نهائي.  شكل  يتخذه يف  قرار  أمام  اجلميع  فيها 
لذا، فإن احلزب قال كلمته مرة أوىل منذ الشغور 
يوم  كل  يكررها  ولن  ــ  وخالله  وبعده  الرئاسي 
على  بناًء  عنه،  يتخلى  ولن  بعون  متمّسك  بأنه  ــ 

املناشدات املكررة له ليحسم موقفه.
سياسته  احلزب  فيها  خرق  اليت  الوحيدة  املرة 
كانت بعد لقاء باريس، حني بدا للبعض أن احلزب 
النائب  يؤيد ترشيح احلريري لرئيس تيار املردة 
غري حمله،  كالمًا يف  عنه  ونقل  فرجنية،  سليمان 
فاضطر احلزب اىل إعادة تأكيد موقفه الثابت من 
احلزب  فإن  ذلك،  عدا  ما  عون.  التخلي عن  عدم 
زاد  كلما  لعون،  دعمه  جتديد  اىل  مضطرًا  ليس 
ترشيح  من  واضحًا  موقفه  دام  ما  مؤيديه،  عدد 

جعجع ال يزال يتمتع 
بحرية املبادرة يف 
حركته السياسية 

بينما أصيبت حركة 
الحريري الرئاسية 

بالجمود

عون وفرجنية.
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  يقول  حني  ثانيًا، 
مع  يتحدث  مل  إنه  االخري  التلفزيوني  حديثه  يف 
الرئيس احلريري إال مرة واحد بعد لقاء باريس بني 
األخري ورئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية، 
فهذا يعين أن العالقة بني املستقبل والقوات ال 
تزال على حاهلا من الرتّدي، مهما كانت أهمية ما 
أكد  ومهما  املاضية،  العشرة  االعوام  مجعهما يف 
املوفدون بينهما حسن العالقة واستمرارها. وإذا 
كان االستياء من جانب املستقبل ال يزال قويًا إزاء 
خطوة جعجع برتشيح عون، فإن جعجع يف املقابل ال 
يزال متمسكًا مبالحظاته حول أداء احلريري وبعض 
ترشيح  لتسويق  االخرية  اآلونة  يف  نشطوا  من 
فرجنية، واحلملة اليت تساق ضده، وال سيما يف ما 

يتعلق بعالقته بالسعودية.
بأنهما،  وجعجع  احلريري  يتساوى  حني  ويف 
من  أحدهما  ركنني،  رّشحا  آذار،   14 من  كركنني 
قوى 8 آذار وآخر مقّرب منها، فإن جعجع يتقدم 
على احلريري بأنه ال يزال يتمتع حبرية املبادرة يف 
بينما  ترشيح عون،  انطالقًا من  السياسية  حركته 
أصيبت حركة احلريري الرئاسية جبمود بعدما عّطلها 

الفريقان املسيحيان وفريق 8 آذار نفسه.
كذلك فإن جعجع مرتاح اىل ما حققته مبادرته من 
تفصياًل  فليس  املسيحي.  الشارع  يف  إجيابيات 
بعيدًا  الشارع،  هذا  على  معراب  لقاء  انعكاس 
الكتائب  حزب  عند  خلقها  اليت  احلساسيات  عن 
وانعكست على االخري سلبًا. ورغم أن شخصيات 
معراب  تسوية  ترفض  تزال  ال  وإعالمية  سياسية 
ما  األرض، حبسب  على  آثارها  أن  إال  الرابية،  ــ 
وصل اىل الطرفني، مطمئنة اىل أقصى حد، بعدما 
سحبا االحتقان املزمن وأّسسا ملستقبل قاعدتيهما 
الشابة، خارج إطار االحتكاك والتوتر وكل السلبيات 
اليت رافقت اجلمهور العوني والقواتي منذ ثالثني 
عامًا. وهذا ليس أمرًا قلياًل يف حسابات الطرفني 

ومن دعم لقاءهما.
منطلقًا  السياسية  حركته  يف  جعجع  واستمرار 
عربيًا  واالعالمية،  السياسية  إطالالته  يف  بزخم 
وحمليًا، يعين أن رئيس القوات يتصرف بثبات يف 
معركة يديرها وكأنها معركة ترشيحه اىل رئاسة 

اجلمهورية.
هو  ما  الثالثة:  للحالة  تؤّسسان  احلالتان  هاتان 

مصري جلسة الثامن من شباط يف ضوء ذلك؟
ستكون  اجللسة  بأن  اآلن  حتى  يوحي  شيء  ال 
جلسة  ستكون  أنها  أو  سابقاتها،  عن  خمتلفة 
املستقبل، حبسب  تيار  دام  ما  الرئيس،  انتخاب 
من  أكثر  مشاركة  يريد  أمس،  تأكيده  كرر  ما 
مرشح يف جلسة االنتخاب، وما دام عون واحلزب 

يرفضان ذلك.
األمر  نفسه.  هو  اجللسات  روتني  سيكون  لذا 
مرشح  أصبح  عون  أن  هو  تغرّي،  الذي  الوحيد 
القوات للبنانية بداًل من جعجع، وأن نواب 8 آذار 
لن حيضروا اجللسة، كما لن حيضرها سوى نواب 

ما تبقى من قوى 14 آذار.

بـ«كرة ثلج متدحرجة« ميكن وصف اإلشكالية 
الذي  »املدنيات«  كتاب  أثارها مضمون  اليت 
املدارس  طالب  ليدرسه  قريبًا،  سيصدر 
الثانوية الفلسطينيني يف أراضي عام 1948، 
يعاري،  يهودا  أيضًا.  اإلسرائيليون  والطالب 
أحد املدققني اللغويني، سّرب عبارة تضمنها 
الطعن  عمليات  »غالبية  بأن  تفيد  الكتاب 
من  عرب  نفذها  إسرائيليون  فيها  قتل  اليت 
إسرائيل«... وبداًل من أن تكلف وزارة املعارف 
املوضوعي،  الّرد  عناء  نفسها  اإلسرائيلية 
النتمائه  كريه«  »يساري  بأنه  يعاري  اتهمت 

إىل منظمة »كسر الصمت«.

»يساري« أو »مييين« ال فرق! ففي إسرائيل ال 
ميكن لأليدولوجيات املتعارف عليها عامليًا أن 
تعّرف عن األشخاص، كون أنه ال منطق جييز 
»يساري«. ومن  بأنه  نفسه  يعّرف  أن  حملتل 
املهنية«  »األخالقيات  أن  نتفق  أن  علينا  ُهنا 
اليت يتحلى بها يعاري هي وحدها ما دفعه إىل 

فضح »تسييس« الكتاب وال شيء آخر.
الوزارة اعتربت أن كون يعاري ينتمي إىل حزب 
»مريتس« اإلسرائيلي املعارض، وإىل منظمة 
»كسر الصمت« فهو نشر »رسالة سياسية«، 
وُهنا انقلب الّرد من رد كان ميكن أن يكون 
نفس  يف  لغاية  التاريخ  نزّور  »حنن  مثاًل 
يعقوب«، إىل رد شخصي ال يعين الطالب وال 

املدرسني وال حتى »جلنة الشفافية«.
ويف احلقيقة لو أن الوزارة رّدت بصراحة، مل 
يكن ذلك ليؤمل أحدًا وال ليزعجه على اإلطالق، 
إذ بات واضحًا لدى مجيع الطالب الفلسطينيني 
أن كتاب »املدنيات ــ أن نكون مواطنني يف 
وما  »مسّيس«،  كتاب  هو  إسرائيل«  دولة 
ُسرب )وهو غيض من فيض( ليس باجلديد. 
ُيهيئ  واإلعدادية  اإلبتدائية  املرحلة  ففي 
وتزوير  الكذب  مع  للتأقلم  أنفسهم  األطفال 
بأن  مثاًل  جوانبه  بعض  يف  القاضي  التاريخ 
للبعوض  مستنقع  عن  عبارة  كانت  فلسطني 
وأقاموا  املتحضرون  اإلسرائيلييون  جففه 
بل  فقط  كذبًا  ليس  هذا  العتيدة!  الدولة 
تعّود  مضحكة  كلمات  جمموعة  عن  عبارة  هو 

الفلسطينيون مساعها.
أين الكذب فيما ُسرب؟ »العرب يف إسرائيل«، 
فلسطينيو الـ 48، هم امتداد تارخيي وثقايف 
للشعب الفلسطيين ولألمة العربية، وماذا كان 
التالية:  بالصيغة  العبارة  جاءت  لو  سيختلف 
نفذوا  والقدس  الضفة  يف  »الفلسطينيون 
اإلسرائيليني«؟  ضد  الطعن  عمليات  معظم 
عبارة  هم  الضفة  الفلسطينيون يف  كان  إذا 
عن شعب قائم حبد ذاته، والفلسطينيون يف 
أراضي عام 48 هم أقلية عربية منفصلة، فإن 
ما سّرب سيكون عبارة عن مجلة غري صحيحة.

يف حال أردنا افرتاض حلول، قد ميكن حل هذا 
»جلنة  به رئيس  اقرتاح تقدم  األمر من خالل 
اعتماد  حول  بركه،  حممد  العربية«،  املتابعة 
كتاب بديل يتضمن حقائق تارخيية موضوعية 
»املدنيات«  العرب إىل جانب  الطالب  يدرسه 
ضمن  كونه  عنه،  التغاضي  ميكن  ال  الذي 
الطالب  سيتقدم  والذي  التعليمي  املنهاج 

المتحان »البغروت« )الثانوية العامة( فيه.
املضامني  فهذه  هنا،  يتوقف  لن  األمر  لكن 
سيدرسها أيضًا الطالب اليهود اإلسرائيليوين، 
طبيعي  نتاج  وهي  العربّية،  باللغة  ولكن 
اجملتمع  صبغ  هدفها  مرتاكمة  لعملية صهينة 
اإلسرائيلي باليمينية الفاشية، وتوحيد القسم 

اسرائيل لفلسطينيي الـ48:

نـحن مـن يـربي أجـيالكم!
بريوت حمود 

اليهودي يف »قبائل أربع« حتت مظلة »اخلوف 
من اآلخر« )حبسب خطاب الرئيس اإلسرائيلي، 
 ،2015 هرتسليا  مؤمتر  يف  رفلني،  رؤفني 
أربع  عن  عبارة  مستقباًل  إسرائيل  ستكون 
قبائل تتألف من العرب، واليهود املتدينني، 
املتدينني  والقوميني  العلمانيني،  واليهود 

االستيطانيني(.
وهذا التوجه يعكس ختوف اليمني بشكل عام 
من انعزالية »القبائل اليهودية« يف املستقبل 
عن بعضها البعض، وهو ما يفسر أن تستمد 
حمتويات الكتاب عباراتها من التوراة، حّتى يف 
القوانني  من  وليس  اإلنسان  حقوق  موضوع 
إللصاق  احملاولة  وجاءت  الدولية.  واملواثيق 
غالبية  نفذوا  بأنهم  الـ48  بفلسطينيي  األمر 
عمليات الطعن لتكون مبثابة »إبرة حتت اجللد« 
قبيلة  يف  اإلسرائيلي  اجملتمع  شتات  جتمع 

واحدة.
األستاذ يف »جامعة حيفا«، أسعد غامن، قال: 
مالحظاتي  كتابة  عام  حواىل  قبل  مين  »ُطلب 
املسودة  على  اطالعي  وبعد  الكتاب،  حول 
األولية، تبنّي لي أن الكتاب غري مالئم باملّرة 
للطالب  ال  إسرائيل،  يف  املدنيات  لتعليم 
العرب وال للطالب اليهود«، معتربًا أنه »حتى 
الدميوقراطية  الدولة  عن  النظري  النقاش 
والدولة القومية يتم حتديده حسب املنطلقات 
األيديولوجية للجنة اليت صاغت الكتاب«، ذلك 
ألن مجيع العاملني يف اللجنة هم من اليهود 

وليس من بينهم عرب.
التعليم  »خّطة  بأن  اإلسرائيلية  الوزارة  رّدت 
ونوعيًا  عميقًا  نقاشًا  لتطرح  ُوجدت  اجلديدة 
داخل الصفوف، وستشّكل أرضّية خصبة لكل 
»متنح  اخلّطة  بأن  واعتربت  املختلفة«.  اآلراء 
الطالب فرصة لتكوين موقفهم الشخصي، من 
اجملتمع  تشّكل  اليت  اآلراء  مجيع  معرفة  خالل 

اإلسرائيلي«.
هذا الرد الذي يتضمن الكثري من املغالطات 
حماولة  سياق  يف  أيضًا  يدخل  واألكاذيب 
دمج »القبائل األربع« يف الدوائر املتقاطعة، 
فاملقارنة اليت يطرحها »املدنيات« حول مقتل 
وإغراق  رابني،  إسحق  اإلسرائيلي،  الرئيس 
سفينة الطلنة*، ومقتل ناشط »يساري« يف 
الثمانينيات على يد متطرف يهودي هو أيضًا 
»اللحمة«  إعادة  فيه  الكتاب  آخر حياول  مثال 
الصهيونية حتت شعار »دولة لليهود« وليس 

دولة »دميوقراطية«.
وبانتظار ما ستخرج به »جلنة الشفافية« بعد 
اجتماعها األسبوع املقبل )مع العلم أنه ال ينتظر 
غري املوافقة على صدور الكتاب( يبقى جيل 
كامل من الشباب الفلسطينيني رهينة »نضال« 
برملاني ال يقّدم وال يؤخر يف القضايا الوطنية، 
ورازحًا حتت اإلشكالية املطلبية املتعلقة باهلم 
اليومي من دون اخلروج من عقيدة »املواطنة« 

اليت ميليها االحتالل عليهم.

* الطنلة: سفينة محلت سالح ملنظمة االتسيل 
الصهيونية، ووصلت شواطئ فلسطني احملتلة 
بعد أسابيع من قيام إسرائيل، واختلفت منظمة 
االتسيل مع اجليش اإلسرائيلي حديث العهد، 
فوجهت  بنفسه،  السالح  تسلم  أراد  والذي 
املنظمة عسكريًا بأمر من احلكومة اإلسرائيلية 
ملقتل  وأدت  غوريون،  بن  برئاسة  حينها 
قبالة شواطئ  السفينة  وغرق  فيها  العشرات 
االتسيل  منظمة  حلت  بعد  ما  أبيب. ويف  تل 

لتنضم للجيش اإلسرائيلي.
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Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

توقعات بأزمة مالية يف 2016 
وكساد عاملي

تتزايد األصوات احملّذرة من أزمة مالية شديدة تنتظر العامل يف 
عام 2016. فبعدما قال وزير اخلزانة الربيطاني، جورج أوزبورن، 
مضيفًا  التهديدات«،  من  »خليطًا  يواجه  العاملي  االقتصاد  إن 
االسكتلندي  »البنك  نصح  مستقر«،  غري  عامل  نعيش يف  »أننا 
املركزي« )أر. بي. إس(، زبائنه، خالل األسبوع املاضي، »ببيع 

كل شيء، إاّل السندات ذات اجلودة العالية«.
الصني،  من  املرة  هذه  ستنطلق  األزمة  أن  البعض  ورأى 
النمو  تراجع  حمللون  توقع  وقد  أخرى.  ناشئة  اقتصادات  ومن 
ربع  منذ  مستوياته  أدنى  إىل   2015 لعام  الصيين  االقتصادي 

قرن، فيما يستمر تباطؤ ثاني اقتصاد يف العامل.
األرقام  فإن  حملاًل،   18 من  جمموعة  توقعات  متوسط  وحبسب 
منو  يف  تراجعًا  ستظهر  الصني  عنها  ستكشف  اليت  الرمسية، 
العام املاضي، بعدما  الداخلي، إىل 6.9% خالل  إمجالي ناجتها 

تراجع إىل 7.3% يف 2014.
مكتب  من  ويليامز،  مارك  قال  البورصات،  صعيد  على  أما 
تواصل  »البورصات  إن  للدراسات،  إيكونوميكس«  »كابيتال 
التدهور، واليوان خيضع لضغوط شديدة، والثقة يف سياسات 
إىل  مييل  التباطؤ  أن  رأى  أنه  ولو  وأكثر«،  أكثر  ترتاجع  بكني 

االحنسار.
األمريكي،  األعمال  ورجل  املستثمر  رأى  ويليامز،  خالف  وعلى 
آتية.  أزمة  على  يؤشر  الصيين  االقتصاد  أّن  سوروس،  جورج 
وقال إنه »عندما أتفحص األسواق املالية، أرى أن هناك حتديا 
إىل  األمر  ذلك  سوروس  ويعيد   .»2008 بأزمة  يذكرني  كبريا 
موجودة  كانت  اليت  تلك  مع  الصني،  املالية يف  البيئة  تشابه 
يف 2008، حينما كانت األزمة يف أوجها، ويتمثل ذلك يف عدة 
ظواهر، أهمها اهلبوط يف الطلب على االئتمان يف الصني، ويف 

أسواق ناشئة أخرى.

الصني،  يف  النمو  تباطأ  وإذا 
قد يعجز املقرتضون عن تسديد 
وقوع  تمل  يحُ كما  ديونهم، 
الناشئة،  االقتصادات  شركات 
يف  بالدوالر،  اقرتضت  اليت 
ورطة إذا اخنفضت قيمة العمالت 
احمللية. وقد تضطر دول شرق 
عمالتها  قيمة  خفض  إىل  آسيا 

إذا ما مسحت الصني لليوان باهلبوط على حنو حاد.
ونشرت جملة »ذا إكونوميست« الربيطانية تقريرًا، قبل يومني، 
ذكرت فيه أن العديد من االقتصاديني يتوقعون من الصني أن 
تدع عملتها تنخفض، ما سيعرضها للخطر، إذ إن قسمًا مهمًا من 
ديونها حمسوب بالدوالر. وترى »ذا إكونومست« أن أقل زيادة 
يف تكلفة الديون احملسوبة بالدوالر قد تؤدي ببعض الشركات 
إىل بيع أصوهلا، وحتى إىل اإلفالس. وذلك سيشجع على تدفق 
الرأس املال الصيين إىل اخلارج، دافعًا باليوان إىل املزيد من 
شديدة،  أزمة  إىل  العاملي  املالي  بالقطاع  سيدفع  ما  اهلبوط، 

حبسب سوروس وغريه.
جينرال«  »سوسيتيه  بنك  يف  االسرتاتيجي  احمللل  ورأى 
أّن »الغرب سيتعرض ملوجة تضخم  إدواردز،  ألربت  الفرنسي، 
إّن »هذه  الناشئة«. وقال إدواردز  سببها اقتصادات األسواق 
التطورات ستدفع باالقتصاد العاملي إىل الركود«، مشريًا اىل أن 
»األزمة املالية ستستيقظ من جديد، وستكون باحلدة ذاتها اليت 

كانت عليها يف 2008، وستكون بشعة جدًا«.
العشر  السنوات  يف  مالية  أزمة  وقوع  من  املخاوف  وازدادت 
املالية  األسواق  شهدت  حني  اجلاري  العام  بداية  منذ  املقبلة، 

أسوأ انطالقاتها.
وإضافة إىل املخاوف من هبوط قيمة العملة الصينية، والتطورات 
االقتصاد  أن  اقتصاديون  حمللون  يرى  الناشئة،  األسواق  يف 
العاملي بات يعتمد »أكثر من اللزوم« على احلوافز اليت يقدمها 
االخنفاض يف أسعار الفائدة، والتسهيالت الكّمية اليت تقدمها 
إىل  تقريرها  يف  إكونومست«  »ذا  وأشارت  املركزية.  البنوك 
أنه قد تكون هذه السياسات قد أنقذت االقتصاد العاملي من 
الكساد، ولكنها مل تعده إىل معدالت منو »ما قبل أزمة 2008«. 
كما أنها مل حتل مشكلة معدالت الدين املرتفعة، بل نقلتها من 

القطاع اخلاص إىل القطاع العام.
وأشار ألربت إدواردز )أحد أكثر اخلرباء تشاؤمًا إزاء النظام املالي 
العاملي( اىل أن »االحتياطي االحتادي )األمريكي(، وإخوته من 
البنوك املركزية، قد خلقوا الظروف املناسبة ألزمة مالية عاملية 
حبجم 2008«. ويرى أن العامل يتجه حنو كساد وتضخم واسعي 
وال   )2008 )يف  وقتها  النظام  يفهموا  »مل  ويقول:  االنتشار؛ 
آٍت،  الكساد  اليوم.  شيء  كل  يفسدون  أنهم  كيف  يفهمون 

والبنوك املركزية ال تراه«.

رأى البعض أن األزمة 
ستنطلق هذه املرة من 
الصني، ومن اقتصادات 

ناشئة أخرى )أندرو 
بورتن ـ أ ف ب(

اشتباك جديد بني القضاء ونقابة احملامني

امتنع احملامون، االربعاء عن حضور اجللسات لدى مجيع احملاكم يف 
قصور العدل كافة ملدة ساعة، عند الثانية عشرة ظهرًا، استجابة 
لقرار جملس نقابة احملامني يف بريوت الصادر أول أمس، وذلك 
لبنان  جبل  يف  االستئنافية  العامة  احملامية  إصدار  على  اعرتاضًا 
كريم  احملامي  حبق  وحترٍّ  حبث  مذكرة  علوان،  أبو  غادة  القاضية 
املدعي  عن  الصادر   31 رقم  التعميم  مضمون  خيالف  مبا  غبالي، 

العام للتمييز عام 1992.
انتشر على مواقع التواصل االجتماعي فيديو يظهر اإلشكال الذي 
يظهر  حيث  غبالي،  شهادة  إىل  لالستماع  القضاء  إليه  يستند 
بوضوح أن احملامي تعّرض للضرب من قبل أحد األشخاص. ولكن 
عند حضور القوى األمنية إىل املكان، حاولت إخضاع غبالي للتحقيق 
بأمر من القاضية أبو علوان، اليت ترى أن حالة التلبس بـ«اجلرم 
املشهود« تنطبق على غبالي. رفض األخري متسلحًا باحلصانة اليت 
يتمتع بها، وتواصل مع نقابة احملامني، اليت سارعت بدورها إىل 
االتصال باملخفر املعين، طالبة منه ترك غبالي دون التحقيق معه، 
لكون التعميم رقم 31/ص/1992 مينع استجواب احملامي من قبل 
أي مرجع كان من الضابطة العدلية، على أن يتوىل قضاة النيابة 

والتحقيق القيام بهذا االستجواب للمحافظة على قواعد احلصانة.
أن هناك مذكرة حبث  غبالي  اكتشف  احلادثة،  أيام من هذه  بعد 
وحترٍّ صدرت حبقه بعد مغادرته املخفر، فسارع جمددًا إىل التواصل 
مع نقابة احملامني، اليت تواصلت بدورها مع القاضية أبو علوان. 
رفضت األخرية طلب النقابة تطبيق التعميم واستجواب غبالي من 
قبلها. من هنا جاءت دعوة نقابة احملامني إىل توقف احملامني ساعة 
عن العمل يف قصور العدل، وعقد نقيب احملامني أنطونيو اهلاشم 
مؤمترًا صحافيًا، تال خالله نص التعميم، وأشار إىل خمالفة احملامية 

العامة االستئنافية له.
رضت عليها منذ فرتة قصرية حالة  املفارقة أن القاضية نفسها، عحُ
مماثلة، وقامت بنفسها باالستماع إىل إفادة احملامية س.س. على 
شرح  ما  التعميم، حبسب  مبضمون  التزامًا  عائلي،  إشكال  خلفية 

حمامون شاركوا يف املؤمتر.
العدل يف نقابة احملامني ناضر كاسبار، يشري يف  مفوض قصر 
حديث له إىل أن احملامية العامة يف جبل لبنان »مصرة على حضور 
فيما  إفادته«،  إىل  العدلية  الضابطة  لتستمع  املخفر  إىل  زميلنا 
اليوم،  املفعول حتى  الساري   31 التعميم  بالتزام  النقابة  تطالب 
بإصدار  الفائتة  السنوات  طوال  متييزي  عام  مدٍع  أي  يقم  »فلم 
تعميم يلغي مفاعيل هذا التعميم«، وهذا ما أكده أكثر من نقيب 
أن  إىل  كاسبار  يلفت  »األخبار«.  معهم  تواصلت  للنقابة  سابق 
»النقابة أبقت اجتماعاتها مفتوحة، وقد تصّعد يف موقفها إن مل 

حتل هذه القضية«.
لبنان  االستئنايف يف جبل  العام  النائب  مقّربة من  تشري مصادر 
القاضي كلود كرم، إىل أنه يرى أن »ال شيء قانونًا يلزمه التزام 
من  القاضي كرم يشكو  أن  املصادر  املذكور«، وتشرح  التعميم 
نقص يف عدد احملامني العامني ومعاونيهم، وبالتالي ال يستطيع 

أن خيصص أحدهم لالستماع إىل إفادة احملامي.
مل يصدر جملس القضاء األعلى أي موقف بهذا الشأن بعد، إال أنه 
علم أن رئيس جملس القضاء األعلى القاضي جان فهد، تواصل 
مع نقيب احملامني، ومن املتوقع أن يلتقي فهد صباح اليوم أعضاء 

جملس النقابة بهدف إجياد حل هلذه املسألة.

حسني مهدي

التقدير العسكري اإلسرائيلي للعام 2016 يعطي »أرجحية متوسطة« 
ستشهد  مشااًل،  اهلل  حزب  مع  مسبوقة«  غري  »حرب  اندالع  إلمكان 
إسقاط طائرات وأسر جنود. ويتضمن التقدير خشية من جناح احملور 

اإليراني ــــ السوري يف مواجهة تنظيم »داعش« اإلرهابي.
جناح »احملور الراديكالي«، املتشّكل من إيران وسوريا وحزب اهلل، 
يف القتال الدائر يف سوريا، يشّكل تهديدًا ملموسًا إلسرائيل ويفرض 
التقديرات  خالصات  أهم  هي  هذه  دونه.  للحؤول  التدخل  عليها 
السائدة يف اجليش اإلسرائيلي، كما عرضها ضباط رفيعو املستوى 
أمام اإلعالم العربي، مع إعطاء عالمة »أرجحية متوسطة« للحرب مع 

حزب اهلل مشااًل العام اجلاري.
فبعد تأكيد رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي غادي ايزنكوت، األسبوع 
إسرائيل،  أمام  املاثل  املركزي  اخلطر  هو  اهلل  حزب  أن  املاضي، 
أشارت املصادر العسكرية الرفيعة، يف سياق كالمها حول »الفرص 
والتهديدات لعام 2016«، مشااًل وجنوبًا، إىل أن املواجهة الشاملة 
مع حزب اهلل ستكون مغايرة عما سبق، ومل يشهد اإلسرائيليون مثياًل 

هلا منذ ثالثني عامًا.
والتقدير املتبلور يف اجليش اإلسرائيلي، كما عرضته االربعاء أكثر 
من وسيلة إعالمية عربية، يتناول قوس التهديدات األمنية إلسرائيل، 
ويف مقدمها التهديد األخطر حلزب اهلل مشااًل، يف الساحتني اللبنانية 
والسورية، وجنوبًا حركة محاس يف قطاع غزة وفروع »داعش« يف 

شبه جزيرة سيناء املصرية.
وأوضحت املصادر أن اجليش يرى إمكان نشوب مواجهة مشااًل مع 
»اخلطر األبرز إلسرائيل، حزب اهلل، الذي تدعمه إيران بصورة كبرية 
ستكون  نفسها،  اإلسرائيلية  العسكرية  املصادر  وحبسب  جدًا«. 
سابقًا،  اإلسرائيليون  خربه  عما  كليًا  ومغايرة  جدًا  معّقدة  املواجهة 
ولن تقتصر تداعياتها ونتائجها على إطالق صواريخ على األراضي 
اإلسرائيلية، بل ستشمل مواجهات برية وحبرية وجوية، مع استهداف 
للسفن  ضربات  وتوجيه  والبحر،  الرب  يف  االسرتاتيجية  املنشآت 

والبوارج احلربية اإلسرائيلية.
وتشري تقديرات اجليش اإلسرائيلي، كما وردت على لسان املصادر، 
حال نشوبها،  اهلل، يف  مع حزب  املقدرة  الشاملة  املواجهة  أن  إىل 
ستشهد حوادث غري مسبوقة من جهة إسرائيل، إذ ستسقط طائرات 
حربية إسرائيلية، وسيقع عدد كبري من اجلنود أسرى لدى احلزب، 
تنتهي  ولن  كامل.  بشكل  اللد  غوريون يف  بن  مطار  غلق  فيما سيحُ
املواجهة والعمليات العسكرية يف أيام معدودة، بل ستمتّد إىل زمن 

غري حمدود.
ووزعت املصادر العسكرية تقديراتها للحرب املقبلة على دائرتني: 
دفاعية وهجومية. يف الدائرة األوىل، تشري تقديرات اجليش إىل أن 
حزب اهلل عمد إىل تهيئة األرض ميدانيًا، يف اجلنوب اللبناني، خلوض 
وحّول  اإلسرائيلية،  العسكرية  الوحدات  مسبوقة ضد  غري  مواجهات 
القسم األكرب من القرى والبلدات يف جنوب لبنان إىل مراكز عسكرية 
كبرية جدًا. أما يف الدائرة اهلجومية، فيوّظف احلزب جهودًا أكرب يف 
جمال دقة الصواريخ وحجم الرؤوس احلربية هلذه الرتسانة، ويعمل 
على قلب املعادلة اليت اعتاد اجليش اإلسرائيلي خوضها مع أعدائه، 

وهو سيعمد إىل »نقل املعركة إىل أراضينا«.
الربية  املواجهة  خيضت  إن  اإلسرائيلي،  العسكري  التقدير  وحّذر 
مباشرة مع حزب اهلل، من أنفاق حفرها احلزب، سواء داخل األراضي 
اللبنانية، أو تلك خترق احلدود وتوصل عناصره مباشرة إىل األراضي 
فتلفت  سوريا،  يف  بالقتال  »االنشغال«  جلهة  أما  اإلسرائيلية. 
املصادر العسكرية اإلسرائيلية إىل أن هيكلية قوة احلزب خمصصة 
حتديدًا كي تكون الوجهة حنو إسرائيل، األمر الذي يفسر أن سلم 
أولويات قواته هو االنتشار يف مقابل احلدود اإلسرائيلية، وذلك كله 

قبل انشغاله وخوضه القتال يف امليدان السوري.
هذه  على  ردًا  اإلسرائيلية،  العسكرية  املصادر  هددت  وكالعادة، 
التهديدات، أن اجليش اإلسرائيلي سيعمد إىل ضرب القرى والبلدات 
اللبنانية. لكنها تفادت اإلشارة إىل اإلعداد العسكري ملواجهة هذه 
التهديدات، وما ميكن أن تشهده املعركة العسكرية اليت وصفتها 
بـ »غري املسبوقة يف حروب إسرائيل يف العشرين أو الثالثني عامًا 

املاضية«.
أما جلهة أرجحية نشوب احلرب، فيشري التقدير اإلسرائيلي إىل أن 
اندالع احلرب يف العام اجلاري ما زال منخفضًا، لكن »حادثًا خطريًا« 
على احلدود قد يؤدي إىل تصعيد أمين ومواجهة واسعة، األمر الذي 
بسبب  للحرب،  متوسطة«  »أرجحية  عالمة  إعطاء  إىل  اجليش  يدفع 
احلساسية القائمة على طول احلدود، وال سيما يف الشمال، وتدحرج 

حادث ما إىل مواجهة أوسع.
ويف ما يتعلق بالساحة السورية، يذر التقدير العسكري اإلسرائيلي من 
أن جمريات املعركة الدائرة هناك تشري إىل إمكان إحلاق هزمية بتنظيم 
الراديكالي املتشكل من  »جناح احملور  الذي يعين  األمر  »داعش«، 
إيران وسوريا و)الرئيس السوري بشار( األسد وحزب اهلل«. وحبسب 
الضباط اإلسرائيليني، فإن »هذه النتيجة غري جيدة إلسرائيل، وهي 
تفرض عليها أن تتدخل كي حترف األمور عن مقاصدها وتدفع إىل 

تغيري النتيجة«.
الواليات  بني  تقارب  وجود  من  اإلسرائيلي،  التقدير  يذر  كذلك، 
املتحدة وروسيا حول سوريا، ما يعين أن يف اإلمكان التوصل إىل 
البلد. لكنه  األوروبية يف ما يتعلق بهذا  الدول  تفاهم مشرتك مع 
يشري إىل أن »هذا التفاهم قد يفضي إىل هدوء ما، فيما املسافة 

إسرائيل: قلق من حرب مع حزب اهلل وخشية من هزمية »داعش«
يحيى دبوق

اليت تفصلنا عن انتهاء احلرب السورية ال تزال بعيدة«.
املعتدلة«،  العربية  »الدول  مع  املشرتكة  واملصاحل  العالقات  وعن 
يشري التقدير إىل تبلور »حمور سين«  وهناك »نافذة فرص« ميكن 
إسرائيل التوصل من خالهلا إىل اتفاقات أو تفاهمات، أو حتى تشكيل 

جبهة ضد »اإلرهاب اإلسالمي من حولنا«.
الضفة  وحتديدًا  احملتلة،  الفلسطينية  باألراضي  يتعلق  ما  ويف 
ما«  أمين  »تصعيد  إمكان  من  اإلسرائيلي  التقدير  حذر  الغربية، 
االقتصادية  املسألة  هو  ذلك  يكبح  »ما  أن  إال  الفلسطينيني،  مع 
األمنية  واألجهزة  اجليش  وتنسيق  الفلسطينيون،  منها  يعاني  اليت 
اإلسرائيلية مع األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والذي 
يعد مدماكًا أساسيًا يف العالقات مع اجلانبني، ومن شأنه أن يول 
السلطة  رئيس  غياب  يلي  الذي  اليوم  من  وحذر  املواجهة«.  دون 
حركة  سيطرة  من  اإلسرائيلي  اجليش  يف  واخلشية  عباس،  حممود 

محاس على الضفة الغربية يف أعقابه.
إىل  اإلسرائيلي  العسكري  التقدير  فيشري  غزة،  قطاع  جلهة  أما 
»صراع عنيف« بني اجلناح العسكري حلركة محاس، الذي يريد الدعم 
االقتصادي اإليراني، واجلناح السياسي بقيادة )رئيس املكتب( خالد 
مشعل الذي يريد التقارب مع السعودية و«حمور االعتدال«. وحبسب 
حركة محاس  الردع ضد  مستوى  إن  اإلسرائيلي،  اجليش  تقديرات 
قائم ومل يتغري، األمر الذي يدفعها إىل االمتناع عن التصعيد ضد 
إسرائيل، رغم أنها مستمرة يف بناء قوتها العسكرية من خالل تطوير 

الصواريخ وحفر األنفاق.
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   سجني يطعن زميله حتى املوت بسبب زنزانة
  اوضحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي مالبسات قضية 
مقتل سجني طعنا بسكني مت تصنيعها يف سجن رومية، وذلك 
على خلفية »ظّن الفاعل )حممد ق.(ان اجملين عليه)كمال ط.( هو 

السبب يف نقله اىل زنزانة اخرى«.
أقدم   2016/1/22 بتاريخ  »انه  هلا  بيان  املديرية يف  واوضحت 
السجني م. ق )مواليد عام 1991، فلسطيين( يف سجن رومية 
املركزي على طعن السجني ك. ط )مواليد عام 1970، لبناني( 
عدة طعنات يف رقبته والقفص الصدري بواسطة آلة حادة على 
لبث  وما  للمعاجلة  أثرها اىل املستشفى  نقل على  شكل سكني 
القضاء  إلشارة  بناء  اجملرى  التحقيق  وبنتيجة  احلياة.  فارق  ان 

املختص تبني:
إحدى  يدويا يف  اجلرمية مت تصنيعها  املستخدمة يف  اآللة  ان   -

الغرف وليست مهربة من خارج السجن.
- ان سبب طعن م.ق املذكور للضحية ناتج عن ظنه بأنه السبب 

يف نقله من غرفة اىل اخرى داخل السجن.
علما إن إدارة السجن تتشدد يف تفتيش كل ما يتم ادخاله، كما 
تقوم دوريا بتفتيش كل الغرف حيث يصار اىل ضبط املمنوعات 
حبق  املناسبة  القانونية  االجراءات  واختاذ  وجودها  حال  يف 
والنظارات  السجون  منه  تعاني  الذي  االكتظاظ  وإن  املخالفني، 
وأماكن التوقيف يشكل ضغطا كبريا على العناصر املكلفة بإدارة 
وحراسة هذه األماكن، وخيلق حالة من التوتر واالستفزاز فيها بني 

السجناء واملوقوفني.
واحلريات  احلقوق  محاية  على  الشديد  حرصها  املديرية  واكدت 
ضمن إطار القوانني واالنظمة املرعية، وتأبى على نفسها ممارسة 
اي شكل من اشكال الضغط على املواطنني أو االهالي ملنعهم 

من التعبري عن رأيهم. \

»يوم انزالق الشاحنات« على الطرق
  أدى تراكم اجلليد على طريق عام وادي خالد املشاتي يف عكار 
اىل انزالق باص لنقل الركاب، ما ادى اىل اصابة سائقه جبروح 

طفيفة.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني نتيجة تصادم 4 

شاحنات وسيارة على طريق املديرج باجتاه ضهر البيدر.
كما انزلقت حواىل 15 سيارة و7 شاحنات على طريق ضهر البيدر 
بسبب تكّون طبقات اجلليد اليت تشكلت جراء الطقس العاصف، 

من دون تسجيل إصابات.
الغربي ألوتوسرتاد  املسلك  على  ثالث سيارات  اصطدام  وأدى 

القلمون اىل سقوط مخسة جرحى.

عميد متقاعد يهّرب مطلوبني من بريتال إىل بريوت
يف عملية نوعية لـ«شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي، مت 
توقيف ضابط متقاعد يف اجليش برتبة عميد بعد توافر معلومات 
عن قيامه بنقل اشخاص مطلوبني للقضاء من بريتال وجوارها اىل 

بريوت مستغاًل وظيفته السابقة.
واعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا، ان احدى 
والرصد  الدقيقة  للمتابعة  ونتيجة  املعلومات«  »شعبة  دوريات 
املكّثف، متكنت من توقيفه على منت سيارة مستأجرة حتمل لوحة 
مزورة يف حملة كفريا، بعد أن حاول السائق الفرار فتم إطالق 
النار بإجتاه اإلطارات وألقي القبض على من كان بداخل السيارة 
وهم اىل العميد املتقاعدج.م. )60 عاما(، م. س. وح. م .وم. 

ع.وع . ي. وهم مطلوبون للقضاء جبرائم خمتلفة.

توقيف مسؤول عسكري يف كتائب عبد اهلل عزام 
شارك يف معارك عربا

  أوقفت املديرية العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة 
املختصة )م.ب( إلنتمائه اىل تنظيم ارهابي.

بإنتمائه اىل كتائب عبد اهلل عزام  التحقيق معه إعرتف  وبنتيجة 
التابعة  املسلحة  اجملموعات  إلحدى  العسكري  املسؤول  وانه 
للتنظيم وخضع لدورات عسكرية عدة يف جمال االسلحة وتصنيع 
املواد املتفجرة باالضافة اىل نشاطه يف جمال جتنيد االشخاص 
وتأمني الدعم املادي واللوجسيت للتنظيم ومشاركته يف »معارك 

عربا« ضد اجليش اللبناني .
وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل اىل القضاء املختص.

مذكرة دفوع بـ»جرمية بتدعي«
  احال احملقق العدلي يف »جرمية بتدعي« القاضي سامي صادر 
اىل النائب العام التمييزي القاضي مسري محود بصفته مدعيا عاما 
وكالء  بها  تقدم  اليت  الشكلية  الدفوع  مذكرة  اجلرمية  عدليا يف 
الدفاع عن املوقوفني الثالثة من آل جعفر البداء الرأي بشأنها. 
باوالد املغدورين صبحي وندمية  ابلغ اجلهة املدعية املمثلة  كما 
فخري املذكرة للسبب عينه. وتتضمن املذكرة طلب اعالن عدم 
صالحية اجمللس العدلي النظر يف اجلرمية كون املتهمني حمالني 
صالحية  من  ليست  جرائم  وهي  القتل  وحماولة  القتل  جبرائم 

الدولة  امن  الذي ينظر يف جرائم االعتداء على  العدلي  اجمللس 
الداخلي.

ويف ضوء ذلك، يتخذ القاضي صادر قراره بشأن مذكرة الدفوع 
من  القضية  يف  حتقيقاته  يتابع  ان  على  قبوهلا،  او  بردها  إما 

النقطة اليت وصل اليها.

إرجاء حماكمة«جمموعة حبلص« يف »أحداث حبنني«
  أرجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار 
ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس  خليل 
وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار اىل االول 
من آذار املقبل، حماكمة احدى اجملموعات التابعة خلالد حبلص اليت 
شارك افرادها يف »احداث حبنني«اليت اسفرت عن سقوط شهداء 

للجيش وجرح آخرين وذلك يف تشرين االول العام 2014.
وتضّم هذه اجملموعة 24 متهما بينهم تسعة عشر موقوفا، ومعظمهم 
مالحق يف امللف االساسي املالحق به خالد حبلص والذي يضم 
الفارين  املتهمني  احد  إلبالغ  اجللسة  ارجاء  وجاء  متهما.  اربعني 

امين مستو لصقا.
وكان وكالء الدفاع عن املتهمني قد طلبوا جتزئة امللف اسوة مبلف 
»حوادث عربا«، كما طلبوا البت باخالءات السبيل بعد ان مضى 

على توقيف موكليهم سنة وثالثة اشهر.
واوضح رئيس احملكمة انه لن يصار اىل البت بطلبات اخالءات 

السبيل قبل السري باالستجوابات.

حوادث أمنية يف وادي خالد
يف  اجتماعًا  خالد  وادي  منطقة  وخماتري  بلديات  رؤساء  عقد    
دارة رئيس بلدية الرامة بشري املصطفى للتداول حول احلوادث 
األمنية اليت وقعت ليل أول من أمس بإطالق مسلحني النار على 
بيان  املنطقة. وطالب اجملتمعون يف  الوقود يف  بعض حمطات 
أشخاص  بأنهم  إدانته  تثبت  من  مع  التعامل  األمنية  املؤسسات 

خطرون وترحيلهم من املنطقة، ووضع نقاط تفتيش.

جرحيان بسقوط مصعد كهربائي يف قانا
استخدامهما  اثناء  جبروح  وزوجته  اهلل  دخل  حكمت  اصيب    
مصعدا كهربائيا سقط بهما يف احد املباني يف بلدة قانا. وقد 
مستشفيات صور  احدى  اىل  نقلهما  على  اسعاف  سيارة  عملت 

للمعاجلة.

مئات املطلوبني يف أسبوع  
أوقفت القوة الضاربة يف اجليش اللبناني يف منطقة وادي خالد 
كاًل من السوريني م.ح. وع.ي. واللبناني ع.م. لالشتباه بقيامهم 

بأعمال تهديد وإثارة البلبلة يف املنطقة.
جبرائم  مطلوبني  أماكن  قوة  دهم  عن  اجليش  قيادة  وأفادت 
و5  لبنانيني   3 وأوقفت  عكار،   - خمتلفة يف حملة مشتى محود 
بندقية حربية وكمية من  أحدهم  منزل  سوريني، وضبطت داخل 

الذخائر اخلفيفة.
كما أوقفت يف منطقة عكار 59 سوريًا لتجوهلم داخل األراضي 
و7  سيارتني  حبوزتهم  وضبطت  شرعية،  غري  بطريقة  اللبنانية 

دراجات نارية من دون أوراق قانونية.
يف  اإلرهاب  مكافحة  مكتب  من  دورية  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
الشمال يف بلدة احليصة آصف ر.، وهو من بلدة العبودية يف 

سهل عكار املطلوب بعدة أحكام صادرة حبقه.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف 83 مطلوبًا 

جبرائم سرقة، خمدرات واحتيال.
 وكانت أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان سابق 
من هذا االسبوع انه »ضمن إطار مهماتها يف جمال حفظ األمن 
قوى  قطعات  متكنت  أنواعها،  مبختلف  اجلرمية  ومكافحة  والنظام 
األمن خالل اسبوع من توقيف 449 شخصًا، وذلك الرتكابهم أفعااًل 
مبوجب  للقضاء  ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي  كافة  على  جرمية 

مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

شيعي »تزين له نفسه« االلتحاق بـ »داعش«
بهم  غّرر  الذين  الشبان  عشرات  من  واحد  م.هو  أمحد    
داعش  بتنظيم  االلتحاق  على  حلّثهم  واملال  بالنساء«احلوريات« 
االرهابي يف سوريا، غري ان ما مييزه عن غريه من هؤالء الشبان 
هو »طائفته« اليت كان جيهلها َمن دفعه اىل ترك زوجته وعائلته 

وهو الشاب الوحيد يف اسرته املؤلفة من ثالث فتيات.
مبحاولة  م.املتهم  امحد  املوقوف  »ضاع«  وتركيا،  سوريا  وبني 
االنتماء اىل تنظيم داعش، فأفاد يف البدء انه كان بقصد الذهاب 
اىل تركيا يف رحلة استجمام، لكن عدوله عن االمر اثناء تواجده 
يف مرفأ طرابلس زرع الشك يف رجال االمن العام الذين ألقوا 
القبض عليه ليعرتف انه كان بقصد السفر اىل سوريا عرب تركيا 

لالنضمام اىل داعش.
استجوابه  لدى  املوقوف  ارتبك  الدائمة  العسكرية  وامام احملكمة 
»تصحيح  حاولت  اليت  شلحة  عليا  احملامية  وكيلته  معه  فأربك 

الذي  احلكم  مصريه«، يف  »حتديد  بهدف  موكلها  افادة  مسار« 
صدر مساء برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم.

التعمري  حي  سكان  ومن  صيدا  من  انه  امحد  افاد  وباستجوابه 
وكان يتقاضى من عمله يف حمل للحلويات مبلغ مخسماية دوالر 

امريكي.
ونفى تردده اىل مسجد بالل بن رباح يف عربا مؤكدا بانه ال يعرف 
اصحاب االرقام اهلاتفية وهم من »جمموعة امحد االسري« الذين 

اثبتت حركة اتصاالته تواصلهم معه.
مرفأ  يف  املاضي  العام  نيسان  يف  اوقف  انه  املتهم  واوضح 
طرابلس اثناء توجهه اىل تركيا يف رحلة استجمام »وخفت، ما بّدي 
روح عا تركيا«. وباستيضاح احملكمة قال: »كنت ذاهبا اىل تركيا 
وليس سوريا«، فتدخلت وكيلته موضحة بان موكلها كان بصدد 
السفر اىل سوريا امنا عن طريق تركيا، ليعود املتهم ويؤكد على 
اقوال موكلته مضيفا: »انا خفت من السفر اىل سوريا امنا عبد 
اهلل ابو خروب وهو فلسطيين »لعبلي بعقلي« وكان يتواصل معي 
عرب الواتساب حيث كان يغريين باملال وتقاضي راتب الف ومئيت 
دوالر، كما وعدني بتزوجيي يف حال التحقت به لدى داعش«.

واكد املتهم بانه ال حيب داعش امنا اغراه »عرض« املتهم الفار 
عن  معه  تواصله  اثناء  حيّدثه  مل  االخري  بان  موضحا  خروب  ابو 
مسأليت  معه  تناول  فقط  امنا  السالح  على  التدريب  او  اجلهاد 
الزواج واملال، وكان يقول له: »هون العيشي حلوي واملعاش 
حلو«.وبعدما افاد بان االمن العام اوقفه يف مرفأ طرابلس بعد 
ان طلب من املسؤول اعادة جواز سفره النه عدل عن السفر ما 
اثار الشكوك حوله، سئل: ما الذي كان ينقصك يف لبنان لترتك 
عائلتك، فاجاب: »انا يف االساس متزوج وال خالف مع زوجيت امنا 
اغراني ابو خروب باملال النين كنت اتقاضى من عملي مخسماية 

دوالر فقط«.
وهنا الحظ رئيس احملكمة من االوراق امامه ان املتهم من الطائفة 
الشيعية فسأله مستغربا: انت شيعي، فكيف كنت ستذهب اىل 
داعش، فرد املتهم بان ابو خروب مل يكن يعلم بأنه شيعي كما 
ان اهله مل يكونوا على علم بذهابه، فعّلق رئيس احملكمة ممازحا: 

»زمطت«.
القاضي كمال نصار تطبيق  العامة  النيابة  ان طلب ممثل  وبعد 
مواد االتهام ترافعت وكيلته معتربة بانه ال يوجد يف امللف اكثر 
مبوكلها  دفع  ما  بان  ورأت  احملكمة.  امام  املتهم  به  ادىل  مما 
»العّلة  واملال  النساء  اغراء  هو  اىل سوريا  الذهاب  اىل حماولة 

الكربى«، مؤكدة بأن موكلها ال حيمل فكر االرهاب.
فعل  ان  اعتربت  بها  املالحق  القانونية  للمواد  مناقشتها  ويف 
موكلها ليس حماولة امنا ارادته بالعزوف عن الذهاب اىل سوريا 
ادى اىل عدم حتّقق فعل احملاولة. وانتهت اىل طلب تطبيق املادة 
200 من قانون العقوبات يف فقرتها االخرية اليت تقضي بعدم 

معاقبة املتهم الذي يشرع يف الفعل ويعدل عنه خمتارا.

725 خمالفة سرعة
أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن ضبط 725 خمالفة 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

انفجار قارورة غاز حيّول خيماً للنازحني يف عكار اىل 
رماد

  ادى انفجار قارورة غاز اىل احرتاق مخس خيم لالجئني السوريني 
يف بلدة تل محرية يف سهل عكار، ما أدى اىل احرتاق حمتويات 
 25 عددهم  والبالغ  لقاطنيها  الثبوتية  األوراق  فيها  مبا  اخليم 
شخصا.وناشد النازحون اجياد مأوى هلم بدل اخليم اليت احرتقت 

بالكامل، خصوصا يف ظل الطقس البارد.

صدم طفلني يف دير عمار
املنية  ديرعمار-  يف  الدواوير  شارع  يف  سيارة  انزالق  أدى 
دون  إىل صدم طفلني  عطية  مصباح  ابو  يقودها  )املستقبل(، 

السبع سنوات وهما ابنا يوسف وجيه الدهييب.
حرجة،  أحدهما  وحال  املنية  أحد مستشفيات  إىل  الطفالن  ونقل 
يف  حتقيقًا  وفتحوا  املنية  درك  فصيلة  من  عناصر  حضر  فيما 
احلادث. ووقع حادث سري على طريق دير زنون باجتاه رياق، ما 
ادى اىل اصابة شخصني جبروح نقال اىل احد مستشفيات املنطقة 

لتلقي العالج.

عصابة تزوير بطاقات باسم وزير الداخلية
افراد  على  القبض  اجلنوب  استقصاء  مفرزة  من  دورية  ألقت 
عصابة لتزوير بطاقات الزجاج احلاجب للرؤية باسم وزير الداخلية 

مقابل مبالغ مالية.
وأوقفت ح.ع.ح. من بلدة حبوش بعد مطاردته داخل البلدة أثناء 
حماولته الفرار من أمام الدورية. كما أوقفت ح.أ.ص. من بلدة 

اللويزة يف منطقة كفرجوز.
عمليات  يف  تستعمل  مزورة  اختامًا  املوقوفني  حبوزة  وضبطت 

التزوير.

امـنيات لبنانية يف اسبوع
قضاء وقدر
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عائدات  يقدمان  غارارد  كارين  السيدة  غارارد وعقيلته  بول  باراماتا  بلدية  رئيس 
يف  السرطان  مجلس  من   Alana Zerek اىل  التربعات  من  الوردي  الشريط 

)NSW

باراماتا تحتفل بيوم اسرتاليا
عام  اسرتاليا  بيوم  للتمتع  اآلالف  عشرات  تجمع  حيث  ساعة   15 مدى  على  احتفاال  بارك  باراماتا  استضافت 
2016. تضمن هذا الحدث أكرب وأفضل تشكيلة من وسائل الرتفيه واألنشطة التي لم ترَ باراماتا مثيال لها يف 
يوم أسرتاليا، بما يف ذلك بالونات الهواء الساخنة ذات الشعبية الواسعة، باربكيو كبري، كارنيفال معرض سيارات، 

100 حفلة ملتهبة وعرض رائع لأللعاب النارية.
السكان  لـ 30 من  األسرتالية  املواطنة  منح  احتفال  اليوم  احداث هذا  أبرز  احد  كان  عام،  كل  الحال يف  كما هو   

املحليني، وكان لي شرف عظيم أن أكون جزءا من هذه اللحظة املهمة يف حياة هؤالء الناس. كان الحفل أيضا فرصة بالنسبة لنا لالعرتاف بالسكان 
املحليني املتميزين من خالل جوائزنا السنوية، وأهنئ كافة املستلمني واملرشحني للخدمة املستمرة ملجتمعنا.

وأود أيضا أن أعرتف وأشكر سفرية يوم أسرتاليا الدكتورة سيندي بان )Cindy Pan( لكونها جزءا هاما من احتفالنا.
إستكشف Eat Street  اليوم السبت

سيتم إغالق Eat Street يف باراماتا هذا السبت امام حركة املرور وسيتم استبدال حركة املرور والسيارات بأسواق وأنشطة لالطفال وموسيقى حية، 
من 10:00 صباحا حتى 03:00من بعد الظهر. هذه األنشطة هي جزء من مبادرة البلدية لتفعيل منطقة األطعمة الشعبية وتشجيع املزيد من الناس 
على اكتشاف األطعمة املعروضة يف املنطقة. وسيتم تكرار اإلغالق كل يوم سبت حتى 2 نيسان، مع استثناء يومي 6 شباط و26 آذار. سيتم اغالق  
Eat Street أمام حركة املرور بني Phillip and Market Streets من 07:00 صباحا حتى 05:00من بعد الظهر. ستكون مواقف السيارات مؤمنة 

.Riverbank car parks ويف Eat Street يف مكان قريب من

مناسب لجلسات االستماع العلنية املستقبلية
ستعقد جلسات االستماع العامة األسبوع املقبل بشأن التغيريات املقرتحة على حدود الحكومات املحلية التي تؤثر على بلدية  باراماتا، والتي كـُشف 
النقاب عنها كجزء من مشروع بعنوان Fit for the Future reforms لحخكومة الوالية.ستـُعقد جلسات استماع علنية ملقرتح توسيع حدود باراماتا 
لتشمل أجزاء من هولرويد، اوبرن، the Hills وهورنزبي يف Northcott Building يف باراماتا يوم الثالثاء يف 2 شباط، يف حني ان جلسات االستماع 
 the التابعة لباراماتا  ستـُعقد يف Woodville Ward  يف اقرتاح إلنشاء كيان بلدية جديد عن طريق دمج غالبية بلديتي هولرويد وأوبورن وضاحية
Holroyd Function Centre  يف مرييالندز يوم الخميس يف 4 شباط. ستكون هناك جلستان يوميا، من 01:00 صباحا حتى 05:00 بعد الظهر 

ومن الـ 7:00 مساء حتى 10:00ليال.
جلسات االستماع هي فرصة للسكان إلبداء رأيهم واالستماع اىل املندوبني املعينني من قبل حكومة الوالية ملعرفة املزيد حول عمليات االندماج املقرتحة. 

الذين يرغبون يف  يمكن لدافعي الضرائب واملقيمني واملنظمات ذات الصلة 
 www.councilboundaryreview.nsw.gov.au الحضور التسجيل يف

أو عن طريق االتصال على الرقم: 020 813 1300.

 Pink Ribbon جمع التربعات للشريط الوردي
الشهر املاضي كنا، السيدة عقيلتي وأنا، يف غاية السعادة أن تتاح لنا الفرصة 
أمراض  مكافحة  دعم  يف  واملساعدة  الوردي  الشريط  لنداء  األموال  لجمع 
جهودنا.  بسخاء  دعموا  الذين  أولئك  أشكر  أن  وأود  النسائية.  السرطان 
 Chemist أود أن أعرتف علنا بكرم كل من   الياس وهبي من  هذا األسبوع 
 the Edinburgh Medical من  موسى   LG الدكتور   ،Warehouse
 William Street Medical يف هاريس بارك، الدكتور داغر من Centre
 the Parramatta Park View وموظفي  وإدارة  غرانفيل،  يف   Centre
كبري  تقدير  محط  هو  الهامة  املبادرة  لهذه  دعمهم  ان   .Medical Centre

ويف غاية التقدير.

نتمنى السرتاليا بعيدها كل اخلري والربكة النها فتحت 
أبوابها لنا من دون تفرقة ومن دون متّيز وأعطتنا الكثري 
مما عجزت بالدنا االم عن تقدميه أال هو األمان والسالم 

وراحة البال واحملبة والعطاء.
نعود وجندد قسم اليمني والوالء هلا بأن ال خنونها وان 
فهنا   ... لإلنسانية  االنسان  بلد  هي  قوانينها  حنرتم 

فيها نشعر باألمان والسالم واحرتام االنسان.
كل عام وأسرتاليا وشعب األسرتالي بألف خري  ... 

)كوليت إسكندر سركيس(

يـوم أسـرتاليا 

بريوت: أحيت الفنانة العاملية تينا أرينا حفاًل على مسرح 
 Ambiance Entertainment شركة  نظمته  لبنان  كازينو 
Group، بالتعاون مع برنامج هيئة االمم املتحدة للتنمية 

.UNDP -يف لبنان
وكان حفاًل حاشدًا حضره السفري االسرتالي غالن مايلز 
وممثل هيئة األمم املتحدة يف لبنان فيليب الزاريين وعدد 
واإلجتماعية  والدبلوماسية  السياسية  الشخصيات  من 

واإلعالمية.

تينا أرينا على مسرح كازينو لبنان

نتيجة  بتونس  الشارع  يف  السياسي  احلراك  تصاعد 
اإلحتجاجات الشعبية بسبب إنتشار البطالة، دفع عددًا من 
الفنانني التوانسة للتعليق على ما حيدث عرب صفحاتهم 
اخرون  إكتفى  بينما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
بالصمت أو تسليط الضوء على أعماهلم الفنية اجلديدة.

حيث جتاهلت الفنانة لطيفة ما حيدث يف تونس، ونشرت 
صور إحتفاهلا بعيد ميالد الفنان هشام سليم خالل تصوير 
الفنان  مسلسلها اجلديد »كلمة سر«، كما جتاهل أيضًا 
ظافر العابدين ما حيدث يف بالده، ومل يعلق مكتفيًا بنشر 

آخر أخباره الفنية.
يظل  »و  تقول  هند صربي  الفنانة  كتبت  العكس  على 
قدرنا أن نرى بلدنا تتمزق بني طرش السياسيني وطمع 
بال  الكل.  فيهم  كرهونا  الغد.  من  واخلوف  السارقني 

إستثناء«.
تقول  فيسبوك  على  صفحتها  عرب  درة  كتبت  فيما   
ينهبون  البالد..الذين  حيبون  ال  البالد  يدّمرون  »الذين 
الوطن وممتلكاته ال يستحقونها وال ينتمون هلذا الوطن 

.. تونس« .
متابعيها  من  منتقديها  مع  حاد  درة يف سجال  ودخلت 
مؤكدة على أحقيتها يف أن تقول رأيها رغم أنها مقيمة يف 
مصر بإعتبارها حتمل اجلنسية التونسية، وعاشت ونشأت 

بها وأقاربها وأصدقائها ال يزالوا يقيمون فيها.

لطيفة جتاهلت ما حيدث يف بالدها
تعليقات سياسية من هند صربي 

ودرة على أحداث تونس
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مناسبات
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كرم التيار الوطني الحر - UALM كال من الربفسورة فادية غصني عن فئة 
األكاديمية، والقاضي جون صقر عن فئة القانون ، ومدرب فريق اوسرتاليا 
للرغبي يونيون مايكل شيخة عن فئة الرياضة ، واألستاذ سالم حداد عن 

فئة العمل اإلجتماعي بمناسبة يوم اسرتاليا.
»يوم  جوائز  توزيع  حفل   UALM أسرتاليا  الحر يف  الوطني  التيار  أقام   
أسرتاليا«  - التي تعطى لالسرتاليني من أصل لبناني الذين رفعوا إسم 

لبنان عاليًا يف املهجر .
حضر الحفل:

األسرتالية  الحكومة  رئيس  ممثاًل  رادوك  فيليب  الفيدرالي  النائب   -
نيو  والية  رئيس  ممثاًل  لي   جيف  الدكتور  النائب  تورنبول،   مالكولم 
ساوث ويلز مايك بريد، النائبة جوليا فني ممثلة رئيس املعارضة يف برملان 
والية نيو ساوث ويلز لوك فولي، السناتور شوكت مسلماني ،  سفرية 
Australia Day  السيدة ماري روث مندل ، كال عصفور رئيس بلدية 
رئيس  نائبة   ، مكاري  باخوس  باراماتا  بلدية  رئيس  نائب   ، بانكستاون 
كومنجس،  غريغ  البلدية  رئيس  ممثلًة  كفروني  نديمة  هولرويد  بلدية 
سمول،  ديفيد  إنتندنت  السوبر  الشرطة  يف  بانكستاون  قسم  رئيس 
رئيس فرع حزب العمال يف غرينايكر عدنان مرعي،  السيد طوني خطار 
– رئيس الرابطة املارونية  ، د. جان طربيه - املركز املاروني لألبحاث ، 
سام يوسف - الرابطة الكلدانية االسرتالية، رابطة إحياء الرتاث العربي، 
جمعية   - آدي سركيس   ، اإلسالمية  املشاريع  جمعية   - الشلح  غياث  د. 
الرئيس  األرز،  ثورة  بعيني رئيس  ، جو  بلدية هولرويد  الدامور وعضو 
الفدرالي يف التيار )UALM(  روبرت بخعازي ، نائب الرئيس الفدرالي 
كلودين   )UALM( التيار  يف  الفدرالية  السر  أمينة   ،)UALM( التيار  يف 
وفد من   ، املردة  تيار  وفد من   ، أمل  وفد من حركة   ، منصور جرمانوس 

العربي  اإلعالم  وسائل  عن  وممثلون  ديب  أحمد  األحرار،  الديمقراطيون 
وحشد من كوادر ومحبي ال-UALM.)التيار الوطني الحر يف أسرتاليا (

وحي  من  الكلمات  وتوالت  مرعب،  جوني  اإلعالمي  املسؤول  الحفل  قدم 
باراماتا باخوس مكاري  بالحضور  املناسبة، فرحب نائب  رئيس بلدية 
وأثنى على إقامة الحفل يف مكان له رمزية خاصة يف الوجدان األسرتالي – 
Old Government House  ، كما تحدث رئيس بلدية بانكستاون كال 
عصفور عن فعّاليات يوم أسرتاليا يف منطقته، ومن ثم ألقت أمينة السر 
الفدرالية  يف ال-UALM كلودين منصور جرمانوس كلمة التيار الوطني 
للجميع  الفرص  الذي يخلق  بالنظام األسرتالي  - أسرتاليا  مشيدة  الحر 

حسب الكفاءة، بغض النظر عن الوضع االجتماعي أو العرق. 
 من ثم  تحدث ممثل  رئيس الوزراء األسرتالي النائب الفدرالي فيليب 
الذي أغنى  النموذج  الثقافية، هذا  اللبنانية والتعددية  الجالية  رادوك عن 
رئيس  ممثل  من  الكلمات  وتوالت  العالم،  انظار  محط  وجعلها  أسرتاليا 
مشيدين  املعارضة  رئيس  ممثلة  فني  جوليا  والنائبة  لي  جيف  الوالية 
 Australia Day  بالجالية اللبنانية وتأثريها اإليجابي . وتحدثت  سفرية
ماري روث مندل عن تاريخ ومزايا الجالية اللبنانية يف أسرتاليا، كما أثنت  

على عمل الـ UALM هنا ويف الوطن األم لبنان .
بعد الكلمات ، سلم أمني سر التيار يف سيدني UALM - ميشال نخول 
Australia Day Pin لسفرية  يوم أسرتاليا ماري روث مندل وإنضم 
إىل السفري على املسرح لتسليم الجوائز ممثل رئيس الحكومة األسرتالية 
النائب الفدرالي فيليب رادوك، وممثل حكومة الوالية النائب جيف لي، 
وممثلة املعارضة يف الوالية النائبة جوليا فني ورئيس الهيئة الفدرالية يف 
الحر يف  سدني طوني  الوطني  التيار  ومنسق   ، بخعازي  روبرت  التيار 
طوق وكان لكل من املكرمني كلمات تقدير شاكرين الUALM على هذه 

اإللتفاتة التكريمية.
يف نهاية اإلحتفال، وككل سنة تختار الـ UALM إحدى الجمعيات الخريية 
وتتربع لها بمبلغ من املال كمساهمة رمزية يف يوم أسرتاليا املميز، فقدم 
نائب الهيئة الفدرالية يف التيار الوطني الحر  )UALM( شيكًا بإسم الـ

 NSW Police UALM  إىل ممثل الشرطة ديفيد سمول كهبة لجمعية 
واملتقاعدين  األسرتالية  الشرطة  شهداء  بعائالت  تعنى  التي   Legacy

منهم.
 أحر التهاني يف يوم أسرتاليا

 Happy Australia Day
 UALM )United Australian Lebanese( - التيار الوطني الحر
Movement
ualm.media@gmail.com  مسؤول اإلعالم - جوني مرعب

Australia Day يكرم   مستحّقني من أصل لبناني مبناسبة يوم أسرتاليا UALM - التيار الوطين احلر
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اعالن

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St Greenacre

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 
(Next door to Jeep car yard)

مــباشرة

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Novatex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 
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Experience a Divine Culture

A Grand Production Takes You On An Unforgettable Adventure

HOT LINE: 02 8988 5611

ALL-NEW 2016 SHOW 
WITH LIVE ORCHESTRA

TICKETS ON SALE NOW! GET THE BEST SEATS!

ShenYun.com
Presenter: Falun Dafa Association of Australia Inc

PERTH   30 Jan-6 Feb
The Regal Theatre
ticketek.com.au  1300 795 012

ADELAIDE  9 Feb 
Festival Theatre 
bass.net.au  13 12 46

BRISBANE 26-28 Feb 
Lyric Theatre
qpac.com.au  136 246

TOOWOOMBA 2 March
Empire Theatre 1300 655 299
empiretheatre.com.au

GOLD COAST  4-5 Mar
The Arts Centre Gold Coast
07 5588 4000

MELBOURNE 20-24 Feb 
State Theatre 1300 182 183
Ticketmaster.com.au

Sydney Lyric Theatre  8-13 Mar   Pirrama Road, Pyrmont NSW
Ticketmaster:  1300 795 267 | ticketmaster.com.au          Presenter Ticketing: (02) 8988 5611  |  Info@fdnsw.org  |  webticketcenter.com/sydney  (Eng/Ch) 

Shen Yun Heralds 
the Beginning of a New Era
EPOCH TIMES

“I am completely 
enchanted.”

— HRH Princess Michael of Kent

“So inspiring. I think 
I may have found some 
ideas for the next Avatar 
movie.”

— Robert Stromberg, Academy 
Award–winning production 
designer

“Demonstrating the 
highest realm in arts, 
Shen Yun inspires the 
performing arts world.” 

— Chi Cao, lead actor in Mao’s 
Last Dancer & principal dancer 
with  Birmingham Royal Ballet

SAN JOSE, Calif.—Few 
experiences in life can 
claim to touch the very core 

of one’s being. For sisters Lynn 
Pentz and Rene Besold, Shen 
Yun did just that.

“It speaks to the highest in 
us. Here is the heart and the soul 
being upli�ed in the art. It’s ex-
quisite. Just a magni�cent piece 
of art,” said Ms. Pentz, wearing a 
regal black coat ornately detailed 
with a golden Chinese dragon.

Ms. Pentz, who called the 
performance “deeply inspiring,” 
�nally secured the ticket as a 
Christmas gi� from her sister 
Rene, a�er wanting to see Shen 
Yun for years.

“Shen Yun is a beautiful 
transformational experience,” 
she said. “It’s a cross-cultural 
journey into not only Chinese 
history and spiritual tradition, 

but it’s also an opportunity to 
just take a deep breath and have 
your soul fed by the highest form 
of art … also just the upli�ing of 
the music and the beauty of the 
dance and the costumes, and the 
moving imagery in the back-
ground.”

�is is no small praise from 
an event producer who was 
behind such globally recognized 
events as Hands Across America 
and Live Aid.

Rene Besold, Ms. Pentz’s 
equally vibrant sister and a 
former director of human re-
sources and training, echoed the 
sentiment.

“With the sights and the 
sounds, and the texture and the 
color, that incredible orchestra, 
and the movement, the �ow of 
the dancing, and the precision of 
everything—you did not see that 

on a �at screen, 
you felt it,” Ms. 
Besold said. 
“It went into 
your heart, into your 
soul.”

“It was deep and pro-
found. It is really a remarkable 
experience. It’s an experience, it’s 
not a show. I have to say, that’s 
probably the �nest overall per-
formance in its totality that I’ve 
ever seen, bar none”, she said.

To Lynn Pentz, the divine 
worlds depicted in Shen Yun are 
not just the stu� of imagination.

“For me it’s real,” she said. “It’s 
a fascinating thing, and quite 
honestly, I think that the grace 
of the divine can take whatever 
form you recognize.”

As a person with a keen sense 
of spirituality, and blessed with 
experiences beyond the norm, 
Ms. Pentz’s take on the heavenly 
realms depicted on stage may be 
di�erent from some of her fellow 
theatergoers.

“For those whose third eye 

is open,” she said, 
“these dimensions 
are real, depicted in actu-
al physical reality. �is is not 
just some myth. �is is not some 
theatrical experience.”

Many cultures believe in the 
ability to see beyond the physical 
world.

“It gives people an oppor-
tunity to see the dimensions of 
heaven, not just as a symbolic 
representation, which most peo-
ple would think, but it’s literally 
what people experience with 
an open third eye and an open 
heart and a connection with the 
soul,” Ms. Pentz said.

“�is is a real representation 
of what real power is … as you 
develop your life force, you 
purify and you embody virtues, 
and real power comes to you. 
Both in terms of consciousness 
and in terms of grace, and in 
terms of your ability to impact 
the physical world. Hopefully, to 
upli� it,” she said.

“�ese dimensions 
are real.

-Lynn Pentz

From left: Rene Besold, Lynn Pentz
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كتابات

على وترين داخل جوقٍة 
كربى 

من الالءات واآلهات 
والوجِع

تقاسيٌم مدّماٌة
على إيقاع هاجسها 

وذاكرٌة تقول هلا
هنا الدوزان خمتلٌٌ

فال تقعي 
مقام الرفض مّجرني 
ألعزف صبوتي جهرا

وال أدري 
هلاث الصدر أمسعُه

أم املخزون من وجعي
شديٌد يا مقام الرفض

يف أكٍم ومرتفِع
شديد اللهجة العمياء بني 

الكبت والورِع
أداة النهي مشرعٌة ...
يقول القوس ال لل ال

نعم لبقية النوتات 
فاستمعي

ستنتصرين فاندفعي 
ستنتصرين باسم الرعش 

فوق 
النعش باسم الويل عند 

الليل
واسم الشعر مرسومًا
يقّدم مشعه املسفوح
 بني الصمت واهللِع

ستنتصرين قال اللحن 
لألوتار أجنحٌة

وتـران

محمد عامر األحمد 
أبو العال الشماء

تواريخ  حتديد  يف  خطأ  وجود  بريطاني  باحث  اكتشف 
فرتات  أهم  من  واحدة  خالل  موزارت  كتبها  سيمفونيات 
حياته االبداعية. وقال جون آرثر الباحث يف دار سوذبي 
للمزاد انه توصل اىل ما قد يكون أكرب اكتشاف يتعلق 
بأعمال موزارت خالل األعوام الثالثني املاضية ، وهو خطأ 
كتبها  سيمفونيات  مخس  لتأليف  بها  املعرتف  التواريخ 
موزارت حني كان يف سن السابعة وعشرة والثامنة عشرة 

عامي 1773 و1774. 
وتشكل األعمال جزءا من جمموعة تضم تسع سيمفونيات 
جملد  موزارت يف  والد  ليوبولد  اليد مجعها  مكتوبة خبط 
وترتاوح  املوسيقية.  أعماله  اشهر  من  عدد  بينها  واحد 
األخطاء يف حتديد تواريخ السيمفونيات اخلمس من يومني 

اىل تسعة اشهر ، حبسب آثر وهي:
ـ تاريخ السيمفونية 24 جيب ان يكون 1 تشرين األول/

اكتوبر 1773 وليس 3 منه. 
الثاني/ تشرين  يكون  ان  جيب   26 السيمفونية  تاريخ  ـ 

نوفمرب 1773 وليس آذار/مارس من ذلك العام.  
ـ تاريخ السيمفونية 27 جيب ان يكون كانون الثاني/يناير 

1774 وليس نيسان/ابريل 1773.  
ـ تاريخ السيمفونية 28 جيب ان يكون شباط/فرباير 1774 

وليس تشرين الثاني/نوفمرب.  
ـ تاريخ السيمفونية 30 جيب ان يكون 16 ايار/مايو 1774 

وليس 5 ايار/مايو من ذلك العام.  
 

التواريخ ولكنها  وقد ال تبدو االختالفات كبرية يف هذه 
غزير  شبابه  بداية  يف  كان  موزارت  ان  اىل  نظرا  مهمة 
هذا  حياة  جدا يف  كان فرتة طويلة  اسبوعا  وان  االنتاج 

العبقري يف سن املراهقة. 
ونقلت صحيفة الغارديان عن الباحث آثر ان موزارت يف 
وكان  نعرفه  الذي  املوسيقار  أصبح  حتديدا  الفرتة  تلك 
»وهذا يغري متاما  تأثريات جديدة كل شهر  يتعرض اىل 

سرية حياته يف تلك الفرتة«. 
وأورد آثر مثاال على ذلك وجود موزارت يف فيينا صيف 
1773 وكان ُيعتقد ان اثنتني من سيمفونياته ُكتبت قبل 
هذا التاريخ.  ومن الواضح اآلن أنه كتبهما بعد فيينا ، 
وحتديدا يف تشرين الثاني/نوفمرب 1773 وكانون الثاني/

يناير 1774.
 ويتيح االكتشاف للباحثني ان يسدوا ثغرات حمرية يف ما 
نعرفه عن موزارت ومن ذلك مثال انه قبل هذا االكتشاف 
مل تكن هناك اعمال معروفة ملوزارت كتبها يف األشهر 
الثالثة األوىل من عام 1774. ونشأ اللغز احمليط بتاريخ 
تواريخ  شطب  احدهم  ألن  موزارت  سيمفونيات  بعض 
الحقا  كتبها  كأعمال  لتمريرها  رمبا  األصلية  خمطوطاتها 

وليست نتاج صيب يف سن املراهقة. 
وقال اخلبري آرثر »ان أحدا ال نعرف من هو حما التواريخ 
طيلة  ومعضلة  لغزا  فكانت  السيمفونيات  على  املكتوبة 

املئيت عام املاضية«. 
والشطر  عشر  التاسع  القرن  طيلة  املخطوطات  وكانت 
األعظم من القرن العشرين حبوزة مقتنني افراد وبالتالي 
وحاول  الباحثون.   عليها  يطلع  ان  السهل  من  يكن  مل 
اخلبري املوسيقي السويسري فرانز غيلنغ قراءتها يف اواخر 

اخلمسينيات واواخر الستينيات. 
طبعة  يف  اليها  توصل  اليت  اخلاطئة  النتائج  وُأدرجت   
1964 من فهرست كوكيل الذي يضم كل اعمال موزارت 
بأعمال  املختص  الباحث  آثر  واكتشف  تأليفها.  وتواريخ 
دار  يف  واملخطوطات  الكتب  قسم  ومستشار  موزارت 
سوذبي للمزاد ان غيلنغ اخطأ يف تواريخ مخس سيمفونيات 

بدراسة التواريخ املشطوبة على امتداد ثالثة ايام. 
 وقال آرثر ان قراءتها كانت صعبة للغاية وتعني عليه 
احلقيقية ممكنة  التواريخ  رؤية  ولكن  مكربة  يستخدم  ان 

باملثابرة والتصميم.  

حل لغز استمر 200 عام بشأن 
سيمفونيات كتبها موزارت يف 

شبابه

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

ستحملين وحتمل من دمي 
شفقًا

إىل أصدافك الدنيا
لرتتفعي 

ستنتصرين فاندفعي ..
آلخذ من منري رضابك 

الروحّي مغفرًة
تعيد هدوء ماء النهر 

للبجِع
دعي حلين ميارس مهنة 

التنقيب عن غدنا .. 
وموعدنا صالُة العشق 

أعلنها وأنت معي 
على وترين جّن الطقُس 

هاج احلس
حان األنُس غاب األمس 

مل ُيذِع
يدغدغ حزنها قوسي 

فتبدأ رعشها ترتى
خيّر النور مما كان 

خمضاًل...
أنبدأ حالًة أخرى ؟

إذن مّلي رذاذ الرعش 
واجتمعي ..

عبد االله مجيد
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

MT  LEBANONمطعم جبل لبنان
مطعم جبل لبنان 

يقدم لزبائنه 
الكرام أشهى األطباق 

اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة 

سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة 

ودودة.. خربة طويلة

561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435

أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد 
وخنبة من الفنانني

مرخص جلميع  أنواع املشروبات 
الروحية

نؤمن طلبيات كافة املناسبات 
خارج املطعم

املطعم يتسع لـ 160 شخصا

نفتح 7 أيام يف األسبوع

  مازة - مقبالت - حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان .. تعالوا 

اىل مطعم جبل لبنان
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ملبورن

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

يقرتب املختصون من إجياد عالج ملرض السكري النمط األول، 
أي النوع الذي يصيب األطفال، إذ جنحوا يف وقف املرض ملدة 

ستة أشهر على األقل بفضل خاليا تنتج أنسولني.
جامعة  منها  أمريكية  ومؤسسات  مستشفيات  من  خرباء  متكن 
هارفارد من زرع خاليا يف أجسام فئران قامت يف احلال بانتاج 
مادة األنسولني ومتكن الفريق أيضا من تعطيل رفض اجلسم 

للخاليا اجلديدة.
اقرتاًبا كبرًيا من توفري عالج  العلماء يقرتبون  ان  ويعين هذا 
ناجع ملرض السكري لدى األطفال، والذي يصيب 400 الف 
شخص يف بريطانيا وحدها.  ويعمل العلماء حالًيا على جتربة 
العالج نفسه على أشخاص لديهم املرض. وقال اخلرباء أواخر 
عام 2014 إنهم اكتشفوا طريقة النتاج كميات هائلة من اخلاليا 

املنتجة ملادة األنسولني.

ابنه

اخلبري الذي أشرف على هذا املشروع وعلى إجياد عالج للسكري 
- النمط األول، هو الربوفسور دوغ ملتون من جامعة هارفارد. 
وكان دافعه الرئيسي هو عالج ابنه الذي شخص لديه املرض 

منذ فرتة الرضاعة.
يف  استخدمت  اليت  البشرية  البنكرياس  خاليا  الفريق  وأنتج 

الدراسة انطالًقا من خاليا جذعية طورها الدكتور ملتون.
وبعد زرعها يف أجسام فئران، بدأت اخلاليا تنتج أنسولني يف 
احلال اعتماًدا على مستويات السكر يف الدم، وحافظت على 
كميته ضمن املستوى الصحي املعقول على مدى 174 يومًا، 
وهي الفرتة اليت استغرقتها الدراسة اليت اعتمدت يف التمويل 

.)JDRF( على مؤسسة حبوث مرض السكري لدى األحداث

خاليا مغلفة

هما  اليها يف جملتني،  توصلوا  اليت  النتائج  الباحثون  ونشر 
اخلرباء  الطبيعية. ومتكن  احليوية  والتكنولوجيا  الطبيعي  الطب 
من صنع مادة أجلينية حمورة لتغليف خاليا البنكرياس لضمان 

عدم رفض اجلسم هلا.
وهذه األجلينات احملورة املأخوذة من طحالب مسراء استخدمت 
اجلديدة  اخلاليا  املناعة ورفض  جهاز  من تشغيل  اجلسم  ملنع 

وحتييدها.
طحليب  منوع   800 حواىل  حتوي  مكتبة  ايًضا  العلماء  ووضع 
وأدى  منها.  واحد  كل  على  املناعة  جهاز  فعل  رد  ودرسوا 
triazole-   بهم ذلك اىل الرتكيز على واحد فقط حيمل اسم
مل  الذي  الوحيد  وهو   ،TMTD أو    thiomorpholine dioxide
الفئران  لدى  املناعة  جهاز  من  جًدا  بسيط  رفض  غري  يواجه 
البنكرياس  خاليا  اخلرباء  زرع  وبعدها  اضخم.  حيوانات  ولدى 
املغلفة بهذه املادة لدى الفئران، وهو ما أسفر عن النتائج 

الناجحة اليت أشارت اليها الدراسة.

تصنيع خاليا تنتج أنسولني مغلفة مبادة أجلينية

إنـجاز مبتـكر لـعالج السكري لدى األطفال

للبكترييا  مرتع  اهلواتف هي  ان  تبني من خالل فحص خمربي 
أكثر بكثري مما حتويه املراحيض.

فريدة تضمنت  الربيطانية جتربة  جامعة سري  من  علماء  أجرى 
وضع أكثر من 30 هاتفا ذكيا يف طبق برتي petri dish الذي 
يعترب افضل وسط لتكاثر األحياء اجملهرية، فبينت نتائجها ان 
ظهور األحياء اجملهرية على اهلواتف الذكية كان أسرع وعددها 

أكثر. 
وبعد مضي ثالثة أيام على وضع هذه األجهزة يف أطباق برتي 
تبني ان عدد األحياء اجملهرية على اهلواتف الذكية كان أكثر بـ 
18 مرة مما يف املرحاض. ويؤكد اخلرباء ان سطح كافة األجهزة 
كان حيتوي على احياء جمهرية يعادل عددها 10 أضعاف احلد 
املسموح به. ويضيفون ان استخدام هذه األجهزة قد يؤدي 
اىل اضطرابات يف املعدة. وينصح اخلرباء استنادا اىل النتائج 
بصورة  هواتفهم  أجهزة  تنظيف  بضرورة  عليها  حصلوا  اليت 

منتظمة باستخدام حماليل معقمة.

البكترييا على اهلاتف أكثر مما يف احلمامات

 World Lebanese Cultural Union
 State of Victoria

جلنة ملكة مجال املغرتبني اللبنانيني لعام 2016
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع 
 2016 لعام  اللبنانيني  املغرتبني  ملكة مجال  جلنة  تدعو  الدولي 
فيكتوريا فتيات  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة للمشاركة يف مسابقة ملكة 
مجال املغرتبني اللبنانيني يف ملبورن اسرتاليا لعام 2016 حيث 
ستتوج ملكة العام 2016 مع وصيفة أوىل وثانية  يف مهرجان 
مجالي وفين بامتياز، هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات 
النهائية مللكة مجال املغرتبني الذي سيقام يف لبنان يف شهر 
2016 وسيتم نقل االحتفال من على شاشة MTV  ملزيد  آب – 
من املعلومات وللمشاركة يرجى االتصال باملسؤولة على األرقام 

التالي: إيف 0433773766   

The World Lebanese Cultural Union State of Victoria )WLCU - 
VIC( is inviting females of Lebanese background to participate 
in the Miss Lebanese Emigrants 2016 pageant in Melbourne
  
TO QUALIFY TO ENTER MISS LEBANON EMIGRANT 
VICTORIA 2016 YOU MUST:
1.       Be an Australian Citizen or Permanent Resident.
2.       Have at least one parent who is Lebanese
3.       Be aged no less than 18 and not more than 25.
4.       Have a valid passport.
5.       Have never been married.
6.       Have never given birth to a child.
7.       Have not committed any crime or been involved in any 
inappropriate behavior, photographs or films which may cause 
embarrassment to both parties if disclosed at a later date.
A festival will be held in Melbourne, where a Queen will be 
elected followed by a first and second runner-up. 
The Queen will participate in the final event in Lebanon )the 
town of Dhour Shweir(.
The final ceremony will be held on August 2016  and will be 
televised on MTV.
If you are interested in taking part in this magical event, then 
please contact Eve - 0433 773 766
امانة االعالم - ابراهيم شربل

العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  العاملي  الرئيس  حضرة 
االستاذ اليخندرو خوري فارس احملرتم

أنا هو القيامة واحلق واحلياة
من آمن بي وإن مات فسيحيا 

إىل األخدار السماوية وإىل جنات اخللود

 )José( الغالي ببالغ االسى واحلزن تلقينا نباء رحيل شقيقكم  
والسكينة  اخللود  دار  اىل  الفانية  احلياة  هذه  من  انتقل  الذي 
فبدورنا ال يسعنا اال تقديم واجب العزاء لكم واىل عائلة الفقيد 
واىل مجيع أفراد عائلة اخلوري فارس، سائلني املوىل القدير ان 

يسكب عليكم نعمة العزاء .
اهلل يرمحه 

والرب يلهمكم الصرب والسلوان

الدكتور جو االسطا
رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية  مع اللجنة التنفيذية

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  يف 
والية فيكتوريا

بعدما كانت مسؤولة املبيعات يف قسم املالبس الداخلية النسائية 
هي الوحيدة القادرة على معرفة قياس الصدر للسيدات، طور 
مبتكرون تطبيقًا إلكرتونيًا يستطيع أن يستعيض عن خدمات 

البائعة بعدة صور.
كل ما على املرأة  فعله هو الوقوف أمام املرآة وارتداء بلوزة 
أو قميص ضيق، فوق محاالت الصدر طبعا، ثم التقاط صورتي 

سيلفي.
البطن  زر  علو  على  اهلاتف  املرأة  حتمل  أن  التطبيق  يتطلب 
درجة   90 اهلاتف  تقلب  ثم  صورة،  أول  وتلتقط  الصرة  أو 
وتلتقط صورة أخرى لنفسها. وتقف شركة املالبس الداخلية 
سان  يف  شركة  طورته  الذي  التطبيق  خلف   »Thirdlove«
فرانسيسكو. يقيس التطبيق املسافات بني املرآة واملرأة، إىل 

جانب طبعًا قياس الصدر يف مهلة ال تتخطى الـ 5 دقائق.

»ذا غادريان«  الشركة هايدي زاك لصحيفة  وقالت مؤسسة 
إن اختيار محالة الصدر املناسبة معاناة تعرفها معظم النساء، 
»ونعرف بالضبط اإلحراج الذي تقع فيه النساء نتيجة قياس 

ممثالت البيع لصدرها يف مكان عام«.
وشددت على ضرورة محل اهلاتف بالطريقة واألبعاد احملددة 
للحصول على نتائج دقيقة. وطمأنت املستهلكات بأن الصور 
يقوم  التطبيق  ألن  الشخصي،  اهلاتف  من  خترج  ال  امللتقطة 

بقياس الصدر تلقائيا دون أن يرسل الصور ملرجع ما.
وترتاوح أسعار محاالت الصدر التابعة للشركة بني 50 إىل 70 
دوالرا تقريبا. وهذه ليست املرة األوىل اليت تلجأ فيها شركة 
إذا  السيدات،  لقياس  التكنولوجيا  لتسخري  داخلية  مالبس 
سبقها إىل ذلك شركة »Rigby & Peller«، اليت تؤمن احتياجات 
امللكة الربيطانية نتيجة شهرتها بقياساتها الدقيقة باستخدام 

املرآة ثالثية األبعاد.

تطبيق جديد يقيس الصدر 
الختيار احلمالة املثالية

سعداء

وقالت جوليا غرينشتاين، املسؤولة البارزة يف مؤسسة حبوث 
مرض السكري لدى االحداث، »للعالجات املغلفة إمكانية كبرية 
يف حتقيق الكثري بالنسبة للمصابني مبرض السكري - النمط 
االعتماد  وقف  اىل  العالجات  هذه  »تسعى  وأضافت  االول«، 
ورمبا  أشهر،  لفرتة  يومي  بشكل  األنسولني  مادة  حقن  على 

أيضا لفرتة سنوات دون مواجهة مقاومة من اجلسم«.
وأكدت املسؤولة سعادة مؤسسة JDRF بهذه النتائج، وعربت 
عن أملها يف التوصل اىل نتائج اجيابية بعد جتريب هذا العالج 
على االنسان، وهو ما يعين اعتماد عالج ناجع ملرض السكري 

لدى األحداث.
املشاركني  كبار  أحد  وهو  اندرسن  دانييل  قال  جانبه،  من 
اهلندسة  قسم  يف  مساعد  واستاذ  الدراسة  هذه  تنفيذ  يف 
الكيميائية يف معهد ماساشوسيت للتكنولوجيا لصحيفة ديلي 
هذه  لتطوير  جبد  ونعمل  النتائج  بهذه  جًدا  »سعداء  ميل، 

التكنولوجيا وتطبيقها«.

إعداد: ميسون أبو احلب 
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Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

بدأ حتليل احلمض النووي ألول املشاركني يف دراسة موسعة تهدف 
إىل إجياد بديل للعالج الكيميائي للسرطان.

منهن  واحدة  كل  ُأصبت  شقيقات  ثالث  املشاركني،  بني  ومن 
مئة  اسم  املشروع  وحيمل  شهرا.   15 مدى  على  الثدي  بسرطان 
ألف جينوم، وهي دراسة يف اجنلرتا تشمل فحص احلمض النووي 
آلالف املرضى، للمساعدة يف اكتشاف عالجات دقيقة، وفهم تطور 

األورام.

إن املشروع  املتحدة  اململكة  السرطان يف  أحباث  وقالت مؤسسة 
اكتشفت   ،2013 )نوفمرب(  الثاني  تشرين  ويف  لالهتمام«.  »مثري 
الصغرى  شقيقتها  وحلقتها  الثدي،  بسرطان  إصابتها  لويد  ماري 
أصيبت  التالي،  العام  من  فرباير/شباط  بعد شهرين. ويف  كريي 

شقيقتهما ساندرا.

وقالت ماري لـ بي بي سي: »كان أمرا ال ُيصدق. كنت قد تقاعدت 
وأعددت خططي، ألكتشف إصابة كريي، وهي أم لطفلني يف سن 
املدرسة. كان أمرا قبيحا. وكانت ساندرا قد هيأت نفسها لإلصابة، 
لكنها كانت حزينة أيضا. واستطعنا دعم بعضنا البعض، وهو أمر 

هام إذ أن العالج أمر بشع«.

وحيدث مرض السرطان بسبب حتوالت يف احلمض النووي، جيعل 
اخلاليا تنقسم بشكل ال ميكن السيطرة عليه. وتهدف الدراسة، اليت 
إىل  املتحدة،  اململكة  يف  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  جتريها 
حماولة فهم التحوالت اليت تؤدي إىل املرض، وكذلك حتديد األدوية 

املناسبة الستهداف األورام.

ويقول الدكتور جوليان بارويل، استشاري اجلينات يف مستشفى 
ليسرت اجلامعي: »ميكن اعتبارها خطوة حنو نهاية العالج الكيميائي، 
وأول خطوة حنو العالج اجلينومي. وإذا جنحت، ستسمح بالتعرف على 

طبيعة األورام بشكل متفرد، والعالجات املناسبة لكل حالة«.
عالجات دقيقة

ولن يستفيد كل املرضى من الدراسة، لكن فهم حتوالت احلمض 
النووي ستسمح بتطوير »عالجات دقيقة«، تستهدف نقاط الضعف 
تطور  أسباب  عن  الكشف  إىل  املشروع  يهدف  كما  الورم.  يف 

الورم.

ورمبا كانت األخوات الثالثة أكثر استعداد جينيا لإلصابة بالسرطان. 
وقالت ماري لـ بي بي سي: »مل نكن مصابات باجلينات املعروف 
أنها تتسبب يف اإلصابة بالسرطان، لذا أردنا املساعدة يف الكشف 

عن جني حمتمل مل يكن معروفا من قبل«.
أمراض نادرة

وينقسم املشروع إىل قسمني، أحدهما للسرطان، واآلخر لألمراض 
مبرض  املصابني  األطفال  أول  اختبار  الشهر  هذا  وبدأ  النادرة. 

غامض يتسبب يف إصابتهم حبالة من الضعف.

ومن بني احلاالت الطفلة جورجيا والبورن-غرين، أربعة أعوام. وحار 
وعدم  وكليتيها،  عينيها  وضعف  منوها،  بطء  تفسري  يف  األطباء 
قدرتها على الكالم. واستطاع الباحثون يف مشروع مئة ألف جينوم، 

حتديد اجلني املتسبب يف حالتها.

وقال وزير الدولة لعلوم احلياة، جورج فرميان، إن البدء يف مرحلة 
أحباث السرطان »يعترب خطوة هامة يف املشروع البحثي، وسيساعد 
يف فهم أسباب هذه احلاالت شديدة القسوة. كما أنها جتعل من 
تشخيص  وتوفر  اجليين،  البحث  جمال  يف  رائدة  املتحدة  اململكة 

أفضل، وعالجات لآلالف من املرضى يف اململكة املتحدة«.

ثالث شقيقات يدعمن مشروعا 
بريطانيا طموحا إلجياد بديل 

للعالج الكيميائي للسرطان

بأول طفل  يرزقن  اللواتي   الشابات  باألخص  النساء  كل  تسعى 
للعودة اىل وزنهن ما قبل احلمل بأسرع وقت ممكن لكن ذلك يضر 

بصحتها بشكل أساسي.

سان خوسيه: الطبيبة مارغريت لورنس بلومز املتخصصة مبشاكل 
السمنة بعد الوالدة من جامعة بوسطن تقول يف تقريرها من اخلطأ 
اللجوء اىل رجيم قاس أو تناول عقاقري او استعمال أجهزة من أجل 
التخلص من الوزن الزائد مباشرة بعد  الوالدة الن ذلك يشكل خطرا 
على صحة الوليد، فهو حباجة اىل الكمية الضرورية املتوفرة فيها 
كامل عناصر التغذية املهمة لنموه مثل األلياف واملغنسيوم ومحض 
البوليك والزنك والفيتامينات كفيتامني بي باالخص خالل األشهر 
يستهلك  اجلسم  جيعل  ذاته  حبد  وهذا  عمره،  من  األوىل  األربعة 
الدهون املخزنة يف اجلسم، من جانب آخر فان  احلمية القاسية تلحق 

الضرر باألم أيضا.

فاحلمل طوال تسعة أشهر يرهق جسمها فالوزن الزائد يشكل خالل 
الوالدة  بعد  لكن  والعضالت،  الضام  النسيج  على  ضغطا  احلمل 
تفقد األم الكثري من الوزن منها 3 كلغ وهو وزن اجلنني واملشيمة 
قرابة 500 غرام وحوالي 1،5 كلغ من السائل االمنيوتي و300 غرام 
دم. يضاف اىل ذلك املاء الذي خيزنه اجلسم خالل احلمل والدهون 
والشحم ليصل جمموع الوزن الزائد اىل 10 كلغ او أكثر حسب تفاعل 

كل جسم.

وجيب هنا التنويه اىل ان  بعض النساء يزداد وزنهن بشكل كبري 
فاالضطراب  الرضاعة،  خالل   صحي  تغذية  برنامج  اتباعهن  رغم 
اهلرموني يلعب دورا هاما يف هذا السياق إضافة اىل عملية االيض 

اليت تصبح لدى بعضهن بطيئة.

إال ان الدهون اليت خيزنها اجلسم أثناء احلمل تؤدي دورا اجيابيا 
باالخص من اجل الرضاعة اليت تتطلب قوة  وطاقة وسعرات حرارية 
وكل هذا متوفر يف خمزون الدهن الذي تتخلص منه األم  بشكل 
غري مباشر، وهذا ميكن ملسه بعد أربعة اىل مخسة أشهر بعد الوضع، 
من جانب آخر فان نظاما غذائيا صارما ورضاعة طبيعية ال يتفقان 

معا.

ومل ينصح التقرير الطيب مبمارسة األم مباشرة بعد الوالدة أي نوع 
من الرياضة حتى انه يلحق الضرر بها ، ففي حال الوالدة القيصرية 
جيب االنتظار حتى التحام اجلرح متاما ثم الرتكيز على رياضة لشد 
عضالت البطن والساقني واذا كانت الوالدة طبيعية فالبدء برياضة 
النزهة مع  ان حتول  يوميا. وميكن لالم  خفيفة مثل املشي ساعة 
طفلها اىل نوع من الرياضة مثل جر عربته بسرعة لكن جيب ان يكون 

الطفل قوي البنية وعمره أربعة أشهر على األقل.
من النصائح الي تقدمها الطبيبة االمريكية لكيفية تقليل الوزن من 

دون خماطر

- تناول االفطار على مهل واخذ الوقت الكاف لذلك
الداكنة  والشكوالته  اجلاف  واملشمش  كاملوز  الفاكهة  تناول   -
واخلضروات مخس مرات على االقل يوميا باالخص السبانخ لتعويض 
فقدان الدم اثناء الوضع، ايضا احملتوية على االلياف وتتواجد يف 

الشوفان والفول والعدس واحلبوب
- التأكد من احتواء وجبات الطعام على اطعمة متوسطة النشويات 
مثل اخلبز واالرز واملعكرونة ) يفضل اصناف احلبوب الكاملة النها 

حتتوي على االلياف(
- جتنب األطعمة املقلية والوجبات السريعة واحللويات واملشروبات  
الغازية احملتوية على الدهون والسكر ميكن تناول قطعة حلوى صغرية 

مرة يف االسبوع ولتكن صباحا كي حترق حتى نهاية النهار.
- إعطاء اهتمام عند تناول الوجبات الصغرية ما بني الوجبات الكبرية 

للكمية ونوع االكل الذي يوضع يف الصحن
- وجوب شرب كمية كافية من املاء يوميا، وينصح بتناول ليرتين 

على األقل
- وجوب احملافظة على تناول العشاء اخلفيف اي بيضة مسلوقة او 
لنب منزوع الدسم مع شرحية توست وكوب حليب قليل الدسم ومن 

دون سكر  قبل النوم
من  أسابيع  ثالثة  فبعد  تدرجيي،  بشكل  يوميا  الرياضة  - ممارسة 
وبعد  دقائق  عشر  ملدة  سويدية  حبركات  القيام  ميكن  الوضع 

اسبوعني ملدة 20 دقيقة يوميا
- يف الشهر الثاني ملدة نصف ساعة ويف الشهر الثالث ملدة 40 

دقيقة
- التقليل من شرب القهوة والشاي النها تظهر يف حليب الرضاعة 

ويكون هلا تأثري سليب على الرضيع.

احلمية القاسية بعد 
الوالدة تضر بصحة األم

تشهد اجلراحة التجميلية ازدهارا واسعا يف ايامنا هذه، ولكن، مل 
االقبال عليها اىل هذا احلد؟ وهل يلجأ البعض اىل اجلراحة التجميلية 
لكسب معايري مجالية ال ميلكها اجلسم الطبيعي حبيث يفضل البعض 

إصالحه؟ 
 

تساؤالت  التجميلية  اجلراحة  ازدهار  يثري  أبواحلب:  ميسون  إعداد 
عديدة عن االسباب والدوافع الكامنة وراء ذلك. وذكرت اجلمعية 
الربيطانية الطباء التجميل ان 10700 عملية جتميل اجريت يف عامي 

-2002 2003، وارتفع العدد بعد عشر سنوات اىل 50 الف عملية. 
 

ولكن هذا العدد ال ميثل غري ثلث عمليات التجميل اليت جرت يف 
بريطانيا تقريبا ما يعين ان العدد أكرب بكثري. 

 
هذا  يف  االوىل  املرتبة  حتتل  ال  بريطانيا  ان  نعرف  ان  علينا  ثم 

السباق بل تسبقها الواليات املتحدة والربازيل وكوريا اجلنوبية. 
 

يف الواليات املتحدة وحدها اجريت 10 ماليني عملية جتميل يف عام 
2015 فيما كشف مسح يف كوريا اجلنوبية ان 60 باملائة من النساء 
يف نهاية العشرينات و 40 باملائة من النساء يف بداية العشرينات 

اجرين عمليات جتميل. 
 

ملاذا؟ 
 

احساسها بضغوط  للمرأة هو  بالنسبة  دافع السيما  اهم  رمبا كان 
خارجية ثقافية وجمتمعية تطالبها بأن تبدو شابة ومجيلة وشعورها 
بان اآلخرين حيكمون عليها اعتمادا على هتني الصفتني، السيما يف 

مكان العمل. 
 

هناك ايضا برامج كثرية تعرض عن جراحات التجميل وهناك املشاهري 
الذين يظهرون كل يوم مبظهر امجل وأبهى من اليوم الذي سبقه. 

 
أضف اىل ذلك ان ثقافة العصر متنح االنسان احلق يف ان يظهر 
باملظهر الذي يريد. ولذا يشعر الناس انهم اسعد واكثر جناحا إذا 

ما التزموا بهذه املعايري اجملتمعية والثقافية. 
 

ويالحظ بشكل عام أن %85 من الذين جيرون عمليات جتميل هم من 
النساء ونقطة انطالقهن على االغلب هي احلصول على إعجاب الرجال 
بهن، ما يعين، وحسب بي بي سي، أنه جيب اعتبار الرجل املسؤول 

األول واألخري عن هذا التوجه والتأثري على خيارات املرأة.  
 

عصرية  دول  يف  ايضا  حضورها  فلها  الفردية  احلرية  قضية  اما 
دعوني  مبدأ،  اتباع  اىل  الكثريين  يدفع  ما  وهو  ومتطورة  وحديثة 

افعل ما أشاء ما دمت ال اؤذي أحدا، فأنا حر )حرة(.
 

ولكن.. ماذا سيحدث لو توقف الشكل الطبيعي عن أن يكون طبيعيا 
ومرفوضا؟

 
عدم رضا

 
ال يتشابه اثنان يف العامل يف شكل جسميهما وكل منا ميلك معامل 
جسدية خمتلفة عن االخرين ولكن، ما يثري االنتباه هو أن البعض 
اصبح يشعر باخلجل من جسمه على طبيعته بل يريد ان ميلك معايري 

مجالية معينة كي يشعر بالراحة وبالرضا ولذا يلجأ اىل التجميل.
 

ففي عام 2013، أظهر مسح عن منظور الفتيات اىل اجسامهن ان 
ثلثهن من عمر 11 عاما اىل 21 عاما ال يشعرن بالرضا عن اجسامهن 

فيما قال ربعهن أنهن يفكرن يف اجراء عمليات جتميل. 
 

من جهة أخرى، اظهرت دراسات ومسوحات ان نسبة االنتحار بني 
النساء اللواتي جيرين عمليات تكبري للصدر اعلى مبرتني او ثالث 

مرات من النساء األخريات. 
 

رضا  عدم  هو  اوال  التجميل  عملية  وراء  السبب  ان  خرباء  ويرى 
املرأة عن شكلها السباب نفسية، ثم ان السبب وراء االنتحار هو 

احساسها بان العملية مل حتل هذه املشكلة النفسية.
 

يف النهاية، يبدو ان اجملتمع هو الذي يفرض معايريه على أفراد 
لديهم  يثري  الذي  وهو  ومستقلني،  أحرار  انهم  وهلة  ألول  يبدو 
احساسا بعدم الرضا عن اجسامهم ثم يعرض اجلراحة التجميلية كحل 

هلذه املشكلة الثقافية.

اجلراحة التجميلية 
تشهد ازدهاراً واسعًا
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بعد انتظار وترقب دام لسنوات، أطلقت شركة جاغوار أول سيارة 
رباعية هلا على الطريق حتت  F-Pace. إذ مت اختبار السيارة يف برد 

السويد قبل عدة أيام وجتربتها على بركة جليدية.

وكشفت تقارير املتخصصني باختبار السيارة بانها أظهرت حتكما 
ومتانة على اجلليد، وبانها ستحقق لنفسها مكانا يف سوق السيارات 

الرباعية العائلية.

خصائص السيارة:

V6 حمرك سوبر شارج
375bhp

رباعية الدفع
أقصى سرعة : 155 ميال يف الساعة

209g/km  :انبعاثات الكربون
مثن السيارة: 51,450 جنيه اسرتليين

وتسعى الشركة إىل منافسة سيارات BMW X4 وبروشه ماكان.

F-Pace .. أول سيارة 
رباعية من جاغوار

من املقرر أن ُيسمح لسائقي السيارات الكهربائية بالقيادة 
يف احلارات املخصصة للحافالت العامة يف إطار خطة للتشجيع 

على استخدام السيارات قليلة االنبعاثات يف إجنلرتا.

وُتصص أماكن انتظار لسائقي السيارات املشغلة بالكهرباء 
الالزمة  الكهربائي  الشحن  مصادر  من  بالقرب  بها  للتوقف 
للبطاريات باإلضافة إىل إمكانية الشحن من مصادر ُتزود بها 

أعمدة اإلنارة يف الطرق.

منها  كل  حصول  بعد  مناطق  ألربع  أمواال  احلكومة  ومنحت 
على نصيب يف املناقصة اليت تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه 

إسرتليين بهدف توفري تلك اخلدمة.

جمالس  إن  ماكالوفلن  باتريك  الربيطاني  النقل  وزير  وقال 
تلك املدن جنحت يف تقديم »أفكار مثرية ومبتكرة« للسيارات 

الكهربائية.

كينيز،  وميلتون  وديربي،  نوتنغامشاير،  مدن  وجنحت 
التمويل  من  أنصبة  على  احلصول  يف  ولندن  وبريستول، 
النوع  التشجيع على استخدام ذلك  الذي يستهدف  احلكومي 

من املركبات.
ريادة عاملية

وتضع احلارات املخصصة للحافالت يف ميلتون كينيز لعملية 
قليلة  املركبات  لتزويد  مبصادر  ُتزود  إذ  تصنيف،  إعادة 
نفس  املركبات  تلك  منح  على  عالوة  بالكهرباء  االنبعاثات 

األولوية اليت ُتعطى للحافالت يف تلك احلارات.

ومن املقرر أن تنشئ تلك املدينة، اليت حصلت على متويل 
حكومي بقيمة تسعة ماليني جنيه اسرتليين، مركزا استشاريا 

مينح قروضا قصرية األجل لشراء السيارات الكهربائية.

عالوة على ذلك، تتيح املدينة أماكن انتظار يبلغ عددها 20 
ألف مكان للسيارات الكهربائية جمانا.

وتفتح مدينة نوتنغامشاير أيضا بعض طرقها املخصصة لتسري 
احلافالت أمام ذلك النوع من املركبات قليلة االنبعاثات، وتنفق 
جزءا من الستة ماليني جنيه اسرتليين اليت حصلت عليها من 

احلكومة على إقامة 230 حمطة شحن لتلك السيارات.
height=360

يعارض حتالف دافعي الضرائب إنفاق 40 مليون جنيه اسرتليين 
للتشجيع على قيادة السيارات الكهربائية.

وقال متحدث باسم جملس مدينة ديربي إن أي تغيري يسمح 
للسيارات الكهربائية باستخدام احلارات املخصصة للحافالت 

سوف خيضع لالستشارات املتخصصة.

وقال ماكالوفلن: »أريد أن أرى آالف السيارات األقل إنتاجا 
املخطط  ذلك  لدعم  بالفخر  وأشعر  الطرق،  على  لالنبعاثات 
الطموح بأربعني مليون جنيه اسرتليين«، وذلك أثناء حديثه 

عن »خمطط مدينة بال انبعاثات«.

ووصف وزير النقل بريطانيا بأنها ستحقق »الريادة العاملية« 
يف استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدا أن احلكومة تطط 
هذا  استخدام  لزيادة  اسرتليين  جنيه  مليون   600 الستثمار 

النوع من السيارات حبلول عام 2020.

وُمنحت لندن 13 مليون جنيه اسرتليين من املقرر أن تنفقها 
للسيارات  انتظار جمانية  إنشاء حمطات شحن وساحات  على 

اليت تعمل بالكهرباء.

مشروع للتباهي

ملدينة  املخصصة  السبعة  املاليني  تنفق  أن  املقرر  ومن 
الكهربائية يف  السيارات  استخدام  على  للتشجيع  بريستول 
وحارات  السيارات،  من  النوع  هذا  النتظار  ساحات  إنشاء 
تتسع لسري ثالث سيارات بالتوازي، كمت ستوفر 80 شاحنا 

كهربائيا سريعا.

معاملة تفضيلية لتشجيع انتشار السيارات الكهربائية يف بريطانيا

الدراجات  على  األجرة  خلدمات  متزايدا  انتشارا  اندونيسيا  تشهد 
النارية املخصصة للنساء امللتزمات دينيا يف أكرب البلدان املسلمة 

يف العامل.
سياري«  »اوجيك  الناشئة  الشركة  اجلديدة  اخلدمة  هذه  وتوفر 
من  متزايد  عدد  اىل  موجهة  وهي  »اوجيسي«  باسم  املعروفة 
النساء احملجبات. وظهرت الكثري من الشركات اليت توفر خدمات 
من  والسائقني  الركاب  بني  وتربط  دراجات  على  باالجرة  النقل 
خالل تطبيقات على اهلواتف الذكية، منذ سنتني يف هذا االرخبيل 
الواقع يف جنوب شرق آسيا صاحب املناخ االستوائي وال سيما يف 
العاصمة جاكرتا وهي من اكثر املدن يف العامل معاناة من زمحات 

سري اخلانقة.
خدمة  من  بغالبيتها  املستوحاة  الناشئة  الشركات  هذه  وتعتمد 
التقليدية  »االوجيك«  وتنافس  فاكثر  اكثر  مبتكرة  »اوبر«، طرقا 
وهي التسمية اليت تطلق يف اندونيسيا على الدرجات النارية اليت 
تستخدم كوسيلة نقل باالجرة واملنتشرة بكثافة يف جاكرتا حيث 
ميكن الي فرد ميتلك دراجة نارية ان ميارس هذا النشاط وطلب 

السعر الذي يريد.
املسافة  خالل  من  سعرها  تفرض  اليت  شركة«غو-جيك«  فبعد 
املقطوعة وتعتمد دراجات توفر مستوى اعلى من السالمة، تقدم 
شركة »اوجيسي« خدمة جديدة خمصصة للمسلمات. وهي تضمن 
السالمة واحرتام بعض التقاليد الدينية يف هذا البلد البالغ عدد 

منهم تقريبا من املسلمني. سكانه 250 مليون نسمة، 90 % 
لوكالة  الشركات  هذه  مؤسسات  احدى  ادرياني  ايفيليتا  وتقول 
وال  هائل  النساء  النقل يف صفوف  على  »الطلب  برس  فرانس 
سيما يف املدن الكربى حيث نسبة اجلرمية والتحرش اجلنسي مرتفعة 

جدا«.
وتقود دراجات الشركة حصرا نساء حمجبات ينقلن النساء واالطفال 
يف  املاضي  اذار)مارس(  يف  االوىل  للمرة  ظهرت  وقد  فقط. 
اندونيسيا قبل ان متتد اىل مدن اخرى على  سورابايا ثاني مدن 

جزيرة جاوا الكبرية.
 »راحة اكرب«

وتقول نور ليلى ربة العائلة يف سورابايا اليت تستعني بهذه اخلدمة 
امرأة  براحة اكرب عندما تنقلين  »اشعر  لنقل اطفاهلا اىل املدرسة 
مسلمة مثلي«. وعرفت نشاطات الشركة ازدهارا كبريا منذ اطالق 
هذه اخلدمة مع دراجة ادرياني وحدها. وبعد تسعة اشهر على ذلك 

باتت الشركة الناشئة تضم 350 سائقة.
وميكن حجز هذه اخلدمة راهنا عرب اهلاتف او خدمة »واتساب«، إال ان 
الشركة تطور ايضا تطبيقها اخلاص الذي سيكون جاهزا قريبا. وقد 
للنساء  املخصصة  باالجرة  النارية  للدرجات  اخرى  شركات  ظهرت 
على غرار »ليدي جيك« اليت ترتدي النساء السائقات فيها سرتة 
وخوذة زهرية اللون وشركة »سيسرت-اوجيك« اليت باشرت نشاطها 

يف وقت سابق من السنة مع رأس مال يقل عن مئة يورو.
وكلفة هذه اخلدمة املوجهة للنساء أعلى بقليل من اخلدمة العادية. 
وتفرض »اوجيسي« سعر 20 الف روبية )1,3 يورو( ملسافة مخسة 

كيلومرتات و«سيسرت-اوجيك« 25 الف روبية )1,6 يورو(.
تشغيل  جيك«  »لدي  لسائقات  ميكن  السالمة  ويف سبيل ضمان 
انذار قوي يف حال تعرضهن هلجوم او شعورهن بالتهديد وهو خيار 
مفيد خصوصا يف الليل يف حني ان خدمة »اوجيسي« وسيسرت-

اوجيك« متوافرة فقط خالل النهار.

ال تدخل أحياء الدعارة
او  الدعارة  فيها  تنتشر  أحياء  دخول  من  »اوجيسي«  ومتتنع 
للسائقات  انها تشكل فرصة  الناشئة  الشركة  وتؤكد  املخدرات. 
لديها اللواتي هن يف غالبيتهن ربات منزل او طالبات يبحثن عن 

مصدر دخل اضايف.
وتوضح ايندانغ كارتيين ربة املنزل البالغة 38 عاما ان عملها بدوام 
جزئي يف شركة »اوجيسي« يسمح هلا بشراء مستحضرات التجميل 

وتقديم مصروف اجليب ألطفاهلا.

دراجات األجرة النارية للنساء 
احملجبات تلقى رواجا يف اندونيسيا

توفري مخسة  انبعاثات«  بال  مدينة  »خمطط  مشروع  ويتضمن 
املركبات  خدمات  مشروعات  لتطوير  اسرتليين  جنيه  ماليني 
ويورك،  ودوني،  أكسفورد،  مدن  يف  االنبعاثات  قليلة 

ومنطقة مشال شرق.

ورغم ذلك، انتقد حتالف دافعي الضرائب املنح اليت تقدمها 
احلكومة الربيطانية، واصفا إياها بأنها تدم »مشروع للتباهي 

فقط« خيدم عددا صغريا من املواطنني.

وقال املدير التنفيذي للتحالف جوناثان إيزاباي إن »القيادة 
ملاذا  لكن  لتحقيقه،  السعي  يستحق  هدف  أقل  بانبعاثات 
ينبغي أن نضغط بقوة على دافعي الضرائب من أجل دعم 

خيار مكلف لسيارات متتلكها أقلية صغرية.«
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أعلن تويرت أن 4 من أبرز مديري موقع التواصل االجتماعي سيرتكون 
تراجع  من  وانتشاله  املوقع  خدمات  لتطوير  مناصبهم ضمن محلة 

نسبة مستخدميه لصاحل وسائل تواصل اجتماعي أخرى.
مدير  من  كال  خدمات  املوقع  سينهي  القادمة  األسابيع  وخالل 
املنتجات، ومدير اإلعالم ، ومدير املوارد البشرية ، ومدير القطاع 
التقين حسب ما أعلن املدير العام جاك دورسي يف تغريدة نشرها 

على حسابه التابع للموقع.
وقال دورسي إن »املديرين األربعة ميكنهم األن أن حيصلوا على 
فرتة راحة هم يستحقونها«. وكان دورسي أحد الشركاء املؤسسني 
لتويرت قد قال فور عودته إلدارة املوقع قبل عدة أشهر إنه سيقوم 

بتغيريات جذرية.
العاملني يف املوقع واألن  وبدأ دارسي بتسريح 8 يف املئة من 
يبدو أنه بدأ التغيريات بني املدراء. وأكد موقع ريكورد املختص 
التقنية أن تويرت سيضم قريبا أحد الشخصيات اإلعالمية  باألخبار 

الشهرية للعمل كمدير يف املوقع.
ويشهد تويرت تراجعا كبريا يف سعر أسهمه، ويصارع يف جبهات 
األقصى  احلد  سياسة  مراجعة  ذلك  يف  مبا  موقفه  لتحسني  عدة 
لعدد احلروف يف تغريدة واحدة وهو 140 حرفا. ومل يعد مستخدمو 
بتويرت  كثريا  يهتمون  اإلنرتنت  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الذي تضاءلت مكانته أمام إنستغرام وسناب تشات وواتس آب 

وغريها.
وتتمتع شركة تويرت يف أسواقها املستهدفة - يف العامل الغربي، 
بصورة رئيسية - بنحو 90 يف املئة من االعرتاف بني عموم السكان، 
وهي األرقام اليت جتعل منها امسا مألوفا وعالمة جتارية ترتدد يف 

وسائل اإلعالم باستمرار.
بأقل  إال  غالبا  تويرت  تتمتع  ال  الوعي،  ذلك  من  الرغم  على  لكن 
من 30 يف املئة يف نفس املناطق، ورغم وجود الكثريين الذين 
االشرتاك  العناء يف  يتحمل  القليل ممن  فإن مثة  تويرت،  يعرفون 

والتواصل عرب املوقع.

إصالح تويرت: مغادرة 4 من 
كبار مديري املوقع

اثرت بعض املشاكل لربهة قصرية على تطبيق »واتساب« 
للدردشة التابع جملموعة »فيسبوك« والذي يضم حنو مليار 
مستخدم، وذلك يف عدة بلدان من القارة األمريكية إىل آسيا. 
اليابان واهلند  التقنية تظهر خصوصا يف  وبدأت املشاكل 
 2,00 الساعة  قرابة  املتحدة  والواليات  وكولومبيا  وماليزيا 
اضطرابات  من  املستخدمون  واشتكى  غرينيتش.  بتوقيت 

متقطعة يف اخلدمة.

أغلبية  يف  ساعة  غضون  يف  حلت  قد  املشكلة  أن  ويبدو 
أفاد  املناطق اجلغرافية اليت كانت تعاني منها، حبسب ما 
موقع »داونديتيكتور.كوم« الذي يتتبع األعطال اليت تصيب 

اخلدمات اإللكرتونية.
ورفضت »فيسبوك« التعليق على هذه املسألة يف اتصال 

من وكالة فرانس برس.

معلومات  فيه  تسري  وقت  يف  املشكلة  هذه  وقعت  وقد 
صحافية مفادها أن »فيسبوك« تعمل على إدماج »واتساب« 
تشارك  خالل خصوصا  من  اخلاصة،  خدماتها  أكثر يف  بعد 

البيانات على نطاق أوسع.
وتعد عملية شراء »واتساب« أكرب صفقة أجرتها »فيسبوك« 
األول( تشرين  بداية  يف  إجنازها  عند  قدرت  تارخيها  يف 

أكتوبر) 2014 بأكثر من 20 مليار دوالر.

    »واتساب« تعاني مشاكل 
تقنية لفرتة وجيزة

»رويال  جملة  نتائجها  نشرت  حديثة  دراسة  أظهرت 
سوساييت اوبن ساينس« أن مواقع التواصل االجتماعي 
ال تسمح ملستخدميها بزيادة عدد األصدقاء خالفا لألفكار 
الذين  لألشخاص  االقصى  العدد  يتعدى  وال  املتداولة. 
ميكن إقامة عالقات صادقة وقوية معهم الـ150 حبسب 
روبن  الربيطاني  الدراسة  معد هذه  اليها  خالصة توصل 

دنبار. ويرتبط هذا العدد حبجم الدماغ لدى البشر.

وباالضافة اىل هذه احلدود النفسية هناك أيضا عوامل 
مرتبطة بالزمن نظرا اىل ان اقامة عالقات صداقة حقيقية 
تتطلب وقتا طويال. وبذلك، ميكن تصنيف معارفنا حبسب 
مستوى التفاعل معهم: أصدقاء محيمون وأصدقاء مميزون 
وأصدقاء على عالقة طيبة وأصدقاء عاديون ومعارف ويف 

النهاية أشخاص نعرفهم بالشكل فقط.
اجملموعات  هذه  تقييم  مت  الدراسة،  هذه  وحبسب 
تباعا من 5 و15 و50 و150 و500 و1500  تتالف  وهي 

شخص.

روبن  اكسفورد  جامعة  يف  النفس  علم  استاذ  وأوضح 
ميثلون  بـ150(  عددهم  )املقدر  »االصدقاء  أن  دنبار 
أشخاصا ميكن لنا اقامة عالقات حقيقية معهم وقد طورنا 

موجبات متبادلة معهم«.
هذا الرقم قد يشهد تغيريا لكن بدرجة طفيفة. »فاألمر 
اشبه بأن يكون لكل منا رصيد اجتماعي حمدود وميكننا 
اختيار االستثمار بدرجة اقل لكن مع عدد اكرب من الناس 
دون  من  اقل،  أشخاص  مع  لكن  االستثمار  زيادة  او 

التمكن من ختطي هذه الكمية«.

ويف املبدأ، يتعني على الشبكات االجتماعية اليت تتطور 
على االنرتنت ختفيف القيود الزمنية واملكانية والسماح 
للمستخدمني باقامة شبكات عالقات اكثر اتساعا. اال ان 
دراستني منفصلتني اجريتا يف بريطانيا تثبتان العكس. 
اذ ان عدد االصدقاء يف العامل االفرتاضي او على ارض 

الواقع ال ميكن أن يتخطى 150.

)مثل  اجلديدة  التواصل  أدوات  ان  الدراسة اىل  ولفتت 
»تويرت« و«فيسبوك«( تسهل احلفاظ على روابط الصداقة 
لكن ال تتيح ختطي العدد االقصى للصداقات وفق دنبار. 
الواقع  ارض  على  االلتقاء  يتعني  األحوال،  مطلق  ويف 
من وقت اىل اخر للحفاظ على الصداقات »االلكرتونية«. 
لديهم  يكون  قد  »الناس  ان  اىل  دنبار  روبن  وأشار 
مخسمئة او حتى الف صديق على »فيسبوك« غري أن هذا 
العدد يشمل األشخاص الذين نسميهم عادة معارف او 

أناس نعرفهم بالشكل فقط«.

 القناعة بإقامة مئات 
الصداقات عرب مواقع 

التواصل االجتماعي خطأ

كشفت غوغل أنها منعت أكثر من 780 مليون إعالن اعتربتهم 
مسيئني أو خطرين أو ال يتسمون باملصداقية عام 2015.

وميثل ذلك ارتفاعا كبريا عن العام السابق لذلك والذي منعت 
نائب مدير  راماسوامي  إعالن. وقال سريدار  فيه 524 مليون 
لغوغل  مدونة  على  نشر  تصريح  يف  والتجارة  للدعاية  غوغل 
»بعض اإلعالنات سيئة، مثل اإلعالنات اليت حتوي فريوسات 
لبضائع  تروج  أو  تراه  أن  تريد  الذي  احملتوى  اليت حتجب  أو 

زائفة«.
اإلنرتنت،  مع  تعاملك  تفسد  قد  السيئة  وأضاف »اإلعالنات 
راماسوامي  وقال  تامة«.  جبدية  معها  نتعامل  مشكلة  وهي 
بقاع  أكثر شخص يف شتى  لديها طاقم مكون من  إن غوغل 
العامل مهمتهم التصدي لإلعالنات السيئة ووفرت هلم تكنولوجيا 

متطورة.
وتوقف غوغل اإلعالنات اليت ال تلتزم بسياستها. وأوقف أكثر 
من 10 آالف موقع و18 ألف حساب لإلعالن عن سلع مزورة مثل 

الدعاية عن سلع من إنتاج شركات كربى بأسعار زهيدة.
كما حجبت 12,5 مليون إعالن تروج لسلع للعناية بالصحة تعرض 
عقاقري مل حتصل على موافقة طبية رمسية أو تزعم منافع صحية 
إنقاص  ووسائل  احلمية  عقاقري  وكانت  مثبتة.  غري  وعالجية 
الوزن الزائفة من أكثر األمور اليت اشتكى منها مستخدمو غوغل 
العام املاضي، وردت الشركة بإيقاف أكثر من 30 ألف موقع 
لتقديم مزاعم مضللة. وتعهدت غوغل بأنها ستواصل محلتها 

ضد اإلعالنات املضللة والسيئة هذا العام.

غوغل متنع 780 مليون إعالن 
»مسيئ« أو »خطر« عام 2015

أكدت شركة بالكبريي أن هواتفها آمنة كما كانت دوما وذلك 
الشرطة اهلولندية متكنت من  أن  أفادت  أعقاب تقارير  يف 
قراءة رسائل مشفرة من هواتف الشركة. وأكدت الشرطة 
اهلولندية ليب بي سي أنها متكنت من فك شفرة رسائل من 

اجهزة بالكبريي مت تطويرها من شركات أخرى.

يكون  قد  وقرائتها  الرسائل  استعادة  إن  الشركة  وقالت 
متتلك  أخرى  شركات  انتهجتها  التى  التطوير  برامج  بسبب 
املستخدمني.  من  آمنة  غري  ممارسات  بسبب  أو  اهلواتف 
توفريا  اهلواتف  شركات  اكثر  من  نفسها  بالكبريي  وتعترب 

لألمن واخلصوصية لعمالئها يف جمال االتصاالت.

الرئيس  بينهم  العامل  زعماء  من  لعدد  صورا  والتقطت 
وتبيع  بالكبريي.  أجهزة  يستخدمون  اوباما  باراك  االمريكي 
بعض الشركات هواتف بالكبريي بعد تطوير براجمها وإضافة 
نطاقات أعلى من برامج احلماية واخلصوصية حسب ماتقول 

هذه الشركات.

اخرتاق  من  متكنت  فإنها  اهلولندية  الشرطة  تقارير  وحسب 
تطويرها.  بعد  أخرى  شركات  تبيعها  التى  اهلواتف  هذه 
تتيح  خلفية  أبواب  أي  وجود  عدم  بالكبريي  وأكدت شركة 

تتبع املعلومات أو تعقبها على أجهزتها.

وأضافت أن الشركة الحتتفظ بكلمات السر التى يستخدمها 
أخرى.  اطراف  أي  مع  مشاركتها  الميكنها  وبالتالي  العمالء 
االجهزة  باستخدام  العمالء  هؤالء  قام  »لو  الشركة  وأكدت 
بالشكل املعتاد واملتعارف عليه فإنها ستبقى آمنة وحمافظة 

على اخلصوصية كما كانت دوما«

بالكبريي: هواتفنا آمنة كما كانت دوما
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رواية

الشهرية  روايته  ماركيز  غارسيا  غابرييل  ارسل  قرن  قبل نصف 
»مئة عام من العزلة« اىل ناشره بالربيد بعد زيارة اخرى ملكتب 
الرهنيات من اجل دفع تكاليف ايصال املخطوطة.  وحتدثت كارمن 
على  اسابيع  قبل  طويلة  سنوات  األدبية  اعماله  وكيلة  بالثييس 
اليت اصبحت  الرواية  حول  فانيت فري  عاما جمللة   85 وفاتها عن 

ايقونة يف األدب العاملي. 
انهى ماركيز كتابة »مئة عام من العزلة« يف عام 1966.  وخرجت 
الرواية من املطبعة يف بوينس ايريس عام 1967 ، وكانت ردود 
األفعال بني قراء اللغة االسبانية أقرب اىل اهلسترييا ، حبشود 
الصور  التقاط  عن  تتوقف  ال  وعدسات  الكتب  بيع  متاجر  امام 
ومراجعات يف الصحفات األدبية مألها النقاد بالثناء على الرواية. 
ذات  طبعة  واعقبتها  االنكليزية  الرتمجة  1970 صدرت  عام   يف 
غالف ورقي يتضمن تصميمه مشسًا مشعة اصبحت رمز ذلك العقد.  
وحني نال غارسيا ماركيز جائزة نوبل يف عام 1982 اعُتربت »مئة 
عام من العزلة« نسخة العامل الثالث من »دون كيشوت« ودليال 
الكاتب  الالتينية حيث اصبح  االبداعية ألدب امريكا  الطاقة  على 
االهتمام  يتجدد  السنوات  هذه  كل  بعد  »غابو«.  بلقب  معروفا 
رانسوم يف  مركز هاري  إذ دفع  العزلة.   عام من  مئة  بصاحب 
جامعة تكساس مؤخرا 2.2 مليون دوالر المتالك ارشيف«غابو« ، 
مبا يف ذلك املخطوطة االسبانية للرواية مطبوعة على اآللة الكاتبة.  
عائلة  افراد  مع  لقاء  اكادمييون  عقد  األول/اكتوبر  تشرين  ويف 
ارثه األدبي مع اشارات متكررة  ماركيز اللقاء نظرة جديدة على 
اىل الرواية بوصفها أهم اعماله. وأهلمت الرواية كتابا معاصرين 
من توني موريسون مرورا بسلمان رشدي اىل جونوت دياز.  ونقل 
الرئيس االمريكي بيل كلنتون خالل واليته األوىل رغبته يف لقاء 
ماركيز حني كان االثنان يزوران اجلنوب االمريكي وانتهى بهما 
اللقاء اىل تبادل اآلراء عن وليام فوكنر.  وحني تويف ماركيز يف 
نيسان/ابريل عام 2014  انضم باراك اوباما اىل كلنتون يف نعيه 
قائال انه »من الكتاب املفضلني عندي منذ أيام شبابي« واعرب 
عن اعتزازه بنسخة موقعة من رواية »مئة عام من العزلة«. وأعلن 
الباحث االمريكي املعروف يف أدب امريكا الالتينية ايالن ستفانز 
بل  الالتيين  األمريكي  األدب  تعريف  اعادت  »اليت  الرواية  انها 

أعادت تعريف األدب«.  وقال انه قرأ الرواية 30 مرة. 
وجتريبية  وممتعة  مثرية  تكون  ان  كهذه  لرواية  ميكن  كيف 
وراديكالية سياسيا وشعبية عامليا يف آن واحد مع ان جناحها مل 
يكن مضمونا.  ولكن ما تقوله كارمن بالثييس عن الرواية فصل ال 
يعرفه كثريون يف التاريخ األدبي خالل نصف القرن املاضي. حني 
املكسيكية يف  العاصمة  اىل  لويس  زوجها  مع  بالثييس  وصلت 
متوز/يوليو 1965 مل يلتق ماركيز وكيلة اعماله اجلديدة فحسب بل 
تعرف على شخصني ملمني بعمله املاما واسعا.  وسرعان ما نشأت 
صداقة محيمة بني ماركيز والثنائي بالثييس بعد جوالت ال تنتهي 
من األكل والشرب يف مطاعم مكسيكو سيت وحاناتها. وحينذاك 
عقد  نص  بالثييس  كارمن  مع  عليها  وكتب  ورقة  ماركيز  اخذ 
يعلن حبضور زوجها لويس شاهدا انها وكيلة اعماله األدبية يف 
العامل للسنوات املئة ومخسني املقبلة. وقالت بالثييس مبتسمة 
يف حديثها جمللة فانيت فري »مل يكن العقد ساريا 150 سنة بل 
120 سنة على ما أظن«. ولكن عقدا آخر ُوقع وهو مل يكن نكتة 
كالعقد األول. ففي نيويورك متكنت بالثييس من االتفاق مع دار 
هاربر اند راو ـللنشر على اصدار اعمال ماركيز واتفقت معها على 
الطبعة االنكليزية ألربعة من كتبه مقابل 1000 دوالر عن  حقوق 
كل كتاب.  وأخذت العقد اىل ماركيز لتوقيعه. جلس ماركيز امام 
العزلة«.  وقال الحقا:  عام من  »مئة  يرقن  الكاتبة وشرع  اآللة 
الكاتبة.  وعلى غرار  اآللة  امام  »18 شهرا وأنا مل انهض« من 
بطل الرواية الكولونيل اوريليانو بوينديا الذي خيتفي يف ورشته 
، عمل ماركيز على كتابة الرواية بالقدر نفس من اهلوس.  وكان 
يؤشر الصفحات املطبوعة ويرسلها اىل كاتب آخر على اآللة لطباعة 
بصوت  الصفحات  لقراءة  اصدقاءه  يدعو  وكان  جديدة.   نسخة 
رفوف  وأبقت  العائلة.   مرسيدس شؤون  زوجته  وتولت  عال.  
اخلزانة عامرة بقنانني الويسكي لالحتفال باجناز الرواية.  وأقنعت 
جباة الفواتري املتأخرة باالنتظار.  وكانت ترهن ما ميكن رهنه من 
لوازم البيت مبا يف ذلك اهلاتف والثالجة والراديو واملصوغات ، 

حبسب جريالد مارتن كاتب سرية ماركيز.  
دائرة  اىل  ومرسيدس  ماركيز  توجه  الرواية  كتابة  ُأجنزت  وحني 
ايريس.   بوينس  يف  الناشر  اىل  املطبوع  النص  الرسال  الربيد 
فأرسال  الربيد  طابع  لشراء  بيسوس   82 لديهما  يكن  مل  ولكن 
النصف األول ثم النصف الثاني بعد زيارة اخرى ملكتب الرهنيات. 
دخن ماركيز 30 الف سيجارة وانفق 120 الف بيسوس )حنو 10 
آالف دوالر( قبل ان ينجز الرواية.  وسألت مرسيدس »وإذا ، 
بعد كل هذا ، كانت الرواية سيئة؟« الحظ فولكنر »ان املاضي 
ال ميوت ابدا بل انه ليس حتى ماضيا«.  وبرواية »مئة عام من 

العزلة« جعل ماركيز حضور املاضي شرطا للحياة يف ماكوندو ـ 
كالفقر والظلم.   

وأصبحت »الواقعية السحرية« االسم الذي ُيطلق على خرق ماركيز 
الرواية يكمن يف  لقوانني الطبيعة من خالل الفن.  ولكن سحر 
قدرتها على إشعار القارئ بأن ابطاهلا وشخوصها احياء ، وان ما 
يقرؤه حدث فعال. وكتب سلمان رشدي بعد ان قرأ الرواية يف 
كولونيالت  اعرف  »كنُت  طفولته  بلد  يف  يفكر  كان  حيث  لندن 
اهلنود  نظراءهم  أعرف  األقل  على  أو  وجنراالته،  ماركيز  غارسيا 
والباكستانيني ، وكان اساقفته مالليّي واسواقه بازاراتي.  كان 
عامله عاملي مرتمجا اىل االسبانية« فال غرو ان أقع يف حبه ، ال 
بسبب سحره بل بسبب واقعيته«. وخلص رشدي شهرة ماركيز 
حني كتب »ان نبأ كتاب ماركيز اجلديد يستأثر بالصفحات األوىل 
من  الكتاب  يبيعون  صبيانا  وان  االسبانية  ـ  االمريكية  للجرائد 
عبارات  اىل  الفتقارهم  ينتحرون  والنقاد   ، الشوارع  يف  عربات 
مديح جديدة«.  ومساه رشدي »املالك جربائيل« يف اشارة اىل 
تأثري ماركيز يف رواية »اآليات الشيطانية« اليت كان اسم احد 

ابطاهلا جربائيل. 
 

بلغت مبيعات »مئة عام من العزلة« 8000 نسخة يف االسبوع األول 
يف األرجنتني وحدها ، وهو رقم ال سابق له بالنسبة لعمل أدبي 
يف امريكا اجلنوبية.  وقرأها عمال مثلما قرأها اساتذة جامعيون ـ 
وعاهرات.  إذ يروي الكاتب فرانسيسكو غولدمان انه رأى »مئة 
ماخور ساحلي.   السرير يف  على منضدة جبانب  العزلة«  من  عام 
الرواية.  بكاتب  لالحتفاء  وفنزويال  وبريو  األرجنتني  ماركيز  وزار 
ولتفادي ما يلهيه عن الكتابة انتقل ماركيز مع عائلته اىل برشلونة.  
وكتب بابلو نريودا الذي التقاه هناك قصيدة عنه.  ويف جامعة 
مدريد كتب ماريو فارغاس يوسا الذي كان مشهورا وقتذاك بعد 
ماركيز  رواية  عن  دكتوراه  رسالة  األخضر«  »البيت  روايته  نشر 
اليت ُمنحت اكرب اجلوائز األدبية يف ايطاليا وفرنسا واعتربت أول 
منقسمة  ظلت  اليت  االسبانية  باللغة  األدبية  الثقافة  توحد  رواية 
زمنا طويال بني اسبانيا وامريكا الالتينية ، بني املدينة والقرية 
، بني املستعِمر واملستعَمر. ُنشرت الرواية باللغة االنكليزية عام 
1970.  وكتبت صحيفة التاميز ان القارئ خيرج من هذه الرواية 
غابرييل  وان  مشتعل.   بذهن   ، حلم  من  خيرج  »وكأنه  الرائعة 
غارسيا ماركيز حبركة واحدة قفز اىل املسرح جبانب غونرت غراس 
وفالدميري نابوكوف.  فان شهيته هائلة بقدر خميلته وقدريته أكرب 
وكيلة  بالثييس  ما مسته  اساس  وعلى  مذهل«.  االثنتني.   من 
دوالر   5000 للكاتب  مينح  خرائيا«  »عقدا  األدبية  ماركيز  اعمال 
وتابع  العامل.   احناء  مليون نسخة يف  الرواية 50  مبيعات  بلغت 
مرتمجها اىل االنكليزية غريغوري راباسا بفخر وتقرب عمله يصبح 
أروع الروايات املرتمجة وأكثرها شعبية.  وكان راباسا تلقى حنو 
1000 دوالر عن الرتمجة وكأنها مقابل عمل »بستاني يرش الروث 
بالثييس.  وحني قرأ  الضواحي« ، على تعبري  لتسميد مرج يف 
اعلن  راو   اند  هابر  دار  عن  الصادرة  االنكليزية  الطبعة  ماركيز 
انها انها افضل من األصل االسباني الذي كتبه. وقال ان راباسا 

»افضل كاتب امريكي التيين باللغة االنكليزية«. 
كان االعجاب مباركيز عاما شامال وأصبح حمبوب اجلميع ، ما عدا 
صداقتهما  تعود  صديقني  االثنان  وكان  يوسا.  فارغاس  ماريو 
مرموقني  وكاتبني  برشلونة  يف  مغرتبني  بوصفهما  سنوات  اىل 
وكالهما اختار كارمن بالثييس وكيلة اعماهلما.  وكانت عالقات 
حدثت  ثم  وباتريشيا.   مرسيدس  زوجتيهما  بني  تربط  اجتماعية 
القطيعة.  ويف عام 1976 حضر ماركيز يف مكسيكو سيت عرضا 
يوسا.   فارغاس  سيناريوه  كتب  الذي  االنديز«  »اوديسا  لفيلم 
وحني رأى ماركيز صديقه توجه ألخذه يف األحضان ولكن فارغاس 
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يوسا استقبله بلكمة طرحته ارضا واحدثت كدمة يف عينه. وتروي 
قال  ماركيز  غارسيا  »ان  فري  فانيت  حديثها جمللة  بالثييس يف 
»اآلن وقد طرحتين ارضا بلكمة ملاذا ال تقول لي السبب«.  ومنذ 
عن  الالتنينة  امريكا  يف  األدبية  األوساط  تتساءل  احلني  ذلك 
لصديق  قال  ماركيز  ان  اىل  القصص  احدى  وتذهب  السبب.  
مشرتك ان باتريشيا زوجة فارغاس يوسا أقل من مجيلة.  وتقول 
رواية اخرى ان باتريشيا شكت له بأن لزوجها عالقة مع امرأة اخرى 
وحني سألت ماركيز ماذا تفعل قال هلا ان ترتك زوجها.  واكتفى 
فارغاس يوسا نفسه بالقول ان السبب »قضية شخصية«. تتذكر 
»كن حذرًا.  فأنت  آخر قال لفاراغاس يوسا  بالثييس ان كاتبا 
عام من  مئة  الذي ضرب مؤلف  الرجل  بكونك  ُتعرف  ان  تريد  ال 

العزلة«. 

وعلى امتداد 40 عاما رفض فارغاس يوسا ان يتحدث عن الواقعة 
وقال انه عقد عهدا مع ماركيز على اخذ القصة معهما اىل القرب.  
وغرميه  صديقه  عن  وحمبة  بشغف  تكلم  اخري  حديث  يف  ولكنه 
واستفاض يف احلديث عما يعنيه ماركيز بالنسبة له.  وقال ان 
»مئة عام من العزلة« اليت قرأها يف لندن بعد اسابيع على نشرها 
املثقفني وكذلك  لتشمل  االسبانية  باللغة  القراء  دائرة  »وسعت 
القراء االعتياديني بسبب اسلوبها الواضح والشفاف.  وهي يف 
احلروب  بتصويرها  كبري  متثيلي  طابع  ذات  رواية  نفسه  الوقت 
األهلية يف امريكا الالتينية والالمساواة يف امريكا الالتينية وحب 
امريكا الالتينية للموسيقى ، ولونها ـ كل هذا يف رواية خيتلط 
فيها الواقع واخليال بطريقة مثلى«. بعد سبعة اسابيع على حديث 
بالثييس جمللة فانيت فري توفيت بنوبة قلبية.  وال أحد يعرف من 
قرية  اهل  ولكن  العزلة«.   عام من  »مئة  بعدها مصاحل  سيمثل 
ماكوندو يف الرواية ممَثلون متثيال جيدا باملليارات من اخوتهم يف 
احناء العامل وهم حاضرون بيننا ، احياء مثل سرب من الفراشات 

الصفراء يف صفحات رواية ماركيز اجلميلة.  
 

عبد االله مجيد - »ايالف«

صدرت حديثًا عن دار اآلداب رواية »حني قامت ماريا« للكاتب 
واإلعالمي اللبناني مسري فرحات. تنطلق الرواية سريعًا صوب حدث 
شفاء غريب حيدث مع خادمة بسيطة تدعى »ماريا«، وسرعان ما 
تأخذ القارئ يف اجتاهات سردية مل تعهدها الرواية العربية، حيث 
املوجهة  واملعلومة  العلمية،  بالطروحات  الروحية،  املعرفة  متتزج 
االنسان، وتفسري معنى احلياة  الذات، وقدرات  صوب اكتشاف 
والوجود، بأسلوب سلس، ال جيعل دقة املعلومة وجديتها تعيق 

متعة القراءة.

يف رحلة األسئلة واملعرفة، ينفتح السرد الروائي على أكثر من 
واملاورائية،  والنفسية،  والروحية،  العلمية،  اجملاالت  من  جمال 
كاملعرفة الباطنية، وطاقات اإلنسان الشفائية، واجلنس كمنطلق 
وعلم  الوعي،  تطوير  إىل  والسعي  والتقمص،  والرتقي،  للتنور 
اجلينات كمصدر لإلحلاد أو االميان، وأسرار النظام املسريرِّ للعامل 
منذ والدة احلياة، وصواًل إىل مقاربة علمية للمحبة كمصدر للحياة 

والنظام يف االنسان والكون.

اجملال الثاني الذي يستغرق جزءًا من الرواية يتعلق بنشوء الكون، 
واهلل و«تفكيك شيفرته«، كما شيفرات مكونات اإلنسان ككائن 
ذري، وهذا حيمل يف طياته مواجهة بني الفكر اإلحلادي واالميان 

بوجود خالق للحياة. 

كما تتناول الرواية مفهوم احلب كمحرك للوجود منتشر يف أعماق 
اخلاليا. وبطريقة مثرية نصل اىل تفسري احلب بطريقة علمية تفيد 
أنه كان يف اساس اخللق. وهذا ما يضطلع بشرحه شخص غريب 
الذي  املتصوف  الرومي«   « يدعى  الرواية  نهاية  يف  به  نلتقي 
يعيش يف الربية متقشًفا. يتمثل هذا الرومي بـجالل الدين الرومي 
الصويف.  شعره  ومن  فلسفته  من  الكثري  وندى  وليم  ويسمع 

وينتهي بالقول لوليم: » تعاَل. فقط تعاَل لنتكلم عن اهلل«.

تنتمي الرواية إىل نوعية جديدة من األسلوب الروائي يف العامل 
توسل  على  يقوم  اآلن،  إىل  متداواًل  أو  معروفًا  ليس  العربي، 
السرد كأداة معرفة علمية، تغين باطن القارئ، وتساؤالته، من 

دون أن تشكل ثقاًل يف متعة القراءة.

صدور رواية »حني قامت ماريا« 
للروائي اللبناني مسري فرحات
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جملس الوزراء  يقّر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف  العسكرية  التعيينات  هادئة  جلسة  كانت  اليت  جلسته  يف  الوزراء 
اجمللس العسكري كما أقر 241 بندا بني هبات وقبول ترشيحات سفراء 
بندا، كما تقرر أن يعقد جملس  وسفر حلضور مؤمترات من أصل 379 
الوزراء جلسته املقبل يوم الثالثاء املقبل عند العاشرة صباحا ألن يوم 
اخلميس املقبل سيكون رئيس احلكومة على رأس وفد وزاري يف لندن 

حلضور مؤمتر املاحنني خبصوص النازحني السوريني.
أثري  »لقد  فأجاب  اجللسة  خالل  بالنفس  النأي  مسألة  إدراج  عن  سئل 
هذا املوضوع يف نقاش سياسي راق وكان هناك امجاع على أن هذا 
الرئيس متام سالم ملتابعة هذا املوضوع وإجراء  األمر هو بعناية دولة 
االتصاالت الدبلوماسية والسياسية الالزمة حرصا على الرتاث الدبلوماسي 

اللبناني.
اجمللس  تعيينات  يف  االمساء  على  اعرتاض  هناك  كان  ملاذا  سئل: 

العسكري
بالوكالة وليس كوزير ينتمي اىل  اليوم كوزير اعالم  أتكلم  »انا  أجاب 
بد  ال  لكن  التعيني  تستحق  عرضت  اليت  االمساء  كل  سياسي،  فريق 
من اختيار كاثوليكي واحد وارثوذكسي واحد وشيعي واحد واعتقد أن 

االمساء اليت مت اختيارها ستقوم بواجباتها يف اطار املسؤولية«.
اجمللس  اىل  مساحة  ملف  احالة  موضوع  اىل  التطرق  مت  هل  سئل: 

العدلي،
اجاب »مل يتسن الوقت ملناقشة هذا املوضوع يف جلسة اليوم وال بد من 

مناقشته يف جلسة مقبلة كما هو متوقع«.
ومحل وزير العدل اشرف ريفي معه اىل جملس الوزراء صورا عن العبوات 
والصواعق وجهاز التفجري اليت نقلها الوزير السابق ميشال مساحة اىل 

لبنان لعرضها امام جملس الوزارء.
املدني  الدفاع  موضوعي  ان  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  اعلن  فيما 
هذه  اجراء  مينع  شيء  وال  االعمال  جدول  على  البلدية  واالنتخابات 

االنتخابات
فقد  اجللسة  مع  بالتزامن  اعتصامني  الصلح  رياض  ساحة  شهدت  كما 
نفذت محلة »بدنا حناسب« اعتصامًا اعرتاضًا على تصدير النفايات كما 

اعتصم متطوعو الدفاع املدني للضغط من اجل تثبيتهم.
كرم

اىل ذلك رد النائب فادي كرم يف بيان صادر عن مكتبه االعالمي على 
ما قاله الرئيس أمني اجلميل )االربعاء( على حمطة »اجلزيرة«، فقال انه 
»يتأسف أسفا شديدا على السلبية اليت ظهرت من الرئيس أمني اجلميل 
والقوات  احلر  الوطين  التيار  بني  اليت حصلت  التارخيية  املصاحلة  جتاه 
اللبنانية واليت كانت مطلبا لألكثرية الساحقة من اللبنانيني منذ عشرات 

السنوات«.
اضاف :«قول الرئيس اجلميل بأن »موقف رئيس حزب القوات اللبنانية 
الذي  الوزير سليمان فرجنيه  مسري جعجع كان ردة فعل النتخاب جاره 
يهدد زعامة جعجع يف الشمال« هو قول خال متاما من أي منطق ألن عون 
يهدد زعامة جعجع الوطنية. فهل يضحي جعجع بزعامته الوطنية يف سبيل 
زعامة يف أحد أقضية الشمال؟ وبكافة األحوال، اذا كانت هكذا حسابات 
تتحكم مبواقف الرئيس اجلميل، فالقاصي والداني يعلم أن ال مكان هلا 
يف قاموس جعجع. إذ من يتصرف انطالقا من هكذا حسابات كان قبل 
باملشاركة يف حكومات ما بعد الطائف بدل أن يدخل طوعا اىل االعتقال 

السياسي ألحد عشر عاما«.
وتابع: »يقول الرئيس اجلميل انه »خيشى ان تكون مبادرة جعجع نسفت 
14 آذار«. السؤال األول الذي يطرح نفسه على هذا الصعيد: ملاذا مل 
احلريري  الرئيس سعد  رشح  عندما  نفسه  الكالم  اجلميل  الرئيس  يقل 
النائب سليمان فرجنية؟ أما السؤال الثاني فهو: منذ متى كان الرئيس 
اجلميل يهتم بـ14 آذار وهو الذي كان دائما حياول التمايز عنها بكل ما 
أوتي من قوة؟ يف الوقت الذي شكلت فيه القوات اللبنانية ومنذ اللحظة 

األوىل وحتى الساعة وستبقى رأس حربة 14 آذار باعرتاف اجلميع«.
اضاف: »يقول الرئيس اجلميل »ان اتفاق عون - جعجع أخذ طابع التحدي 
لبعض الفئات وهذا يشكل خطرا كبريا على لبنان واملسيحيني«. نسأل 
 - عون  اتفاق  يف  قيلت  كلمة  كل  يف  التحدي  أين  اجلميل:  الرئيس 
جعجع؟ أليست النقاط العشر نسخة منقحة ومتقدمة جدا عن اتفاق بعبدا؟ 
وبالتالي على ماذا بنى الرئيس اجلميل قوله، يف حني أننا نسمع كل يوم 
طروحات من قياديني من أنصاره يدعون علنا اىل إعادة النظر باتفاق 

الطائف وصوال اىل المركزية كاملة«.
وختم كرم: »اذا كان الرئيس اجلميل غري مسرور باتفاق عون - جعجع 
لألسباب االنتخابية املعروفة، فهذا ليس معناه أن يسمح لنفسه باللعب 

بالوقائع وحتوير النصوص خدمة لعدم سروره«.

روحاني: ايران لن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لقد نددنا« بهذا احلريق، وأضاف »لقد أوقفنا املذنبني، كان علينا أن 
نقوم بذلك وقد فعلناه«، معتربًا أن على السعودية أن تقوم »باخليارات 
السليمة«. وأمل الرئيس اإليراني بتهدئة مع الرياض، مشددًا على »اننا 
ال نريد استمرار التوتر مع السعودية« لكن رد فعل الرياض »ليس له 

أي مربر« حسب قوله.
والثالثاء، قال األمري تركي الفيصل املدير السابق للمخابرات السعودية 
عشية زيارة الرئيس اإليراني اىل فرنسا، إن إيران »جيب ان تعتذر« 

للسعودية عن حرق السفارة يف طهران.
وسئل روحاني عن إمكان حتسن العالقات مع الواليات املتحدة بعد توقيع 
االتفاق النووي التارخيي ورفع العقوبات عن طهران، فاعترب أن »مفتاح« 

طهران  املفتاح يف  كان  »لو  وقال  واشنطن  موجود يف  التحسن  هذا 
الستخدمته لكنه يف واشنطن«.

»احلرس الثوري« يكشف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الثانوية اليت حتل مكان احلكومة اآلن، خصوصًا أن امليليشيات ختضع 
ألوامر إيرانية«.

إيران  تدخل  منها  أساسية  مشاكل  على  »ركزوا  األمريكيني  أن  وتابع 
ونفوذها، مع التأكيد أن واشنطن تعهدت محاية احلكم الفيديرالي اجلديد، 
بتأييد من جملس األمن، كما تعهدت دعم رئيس احلكومة حيدر العبادي 
منطقة  العراق  وإعالن  السويسري،  النموذج  تشبه  لفيديرالية  رئيسًا 
األمريكي،  القومي  باألمن  مرتبط  أمنها  األوىل،  الدرجة  من  اسرتاتيجية 
بعد الطلب من إيران العودة إىل حدود ما قبل 2003، والعمل من خالل 
التمثيل  حال  هي  كما  فقط،  بغداد  يف  الرمسي  الديبلوماسي  متثيلها 

الديبلوماسي العراقي يف طهران«.
ولفت املوقع إىل أن »املشكلة اليت تسعى واشنطن إىل إجياد حل هلا مع 
سياسيني وخرباء عراقيني هي تسمية األقاليم، يف مسعى واضح لتجاوز 
مصطلح اإلقليم السين أو اإلقليم الشيعي. وال توجد مشكلة مع إقليم 
تأكيدات  وهناك  منجزة  املوصل  حترير  »خطة  أن  وأضاف  كردستان«. 
جلدول زمين قصري للغاية لتنفيذها«، مؤكدًا أن إقليم كردستان مطلع 
واشنطن  جتريها  اليت  والسياسية  العسكرية  التفاهمات  تفاصيل  على 
إىل  أقاليم  ثالثة  من  املكون  الفيديرالي  العراق  وحدة  على  للمحافظة 
جانب إقليم العاصمة الفيديرالية«، وأشار إىل أنه »جرى إبالغ عدد من 
جسرًا  وأن  داعش،  بعد  اجلديد  العراق  املهمة صيغة  العربية  العواصم 
الزمنية عن ستة شهور متواصلة سيستمر يف دعم  جويًا ال تقل مدته 
اإلقليم السين للنهوض به ألن مدنه حمطمة وبنيته التحتية منهارة بفعل 

احلرب«.
املعروفة  الوجوه  من  كبري  عدد  تنحية  على  »اتفاقًا  هناك  أن  وأكدت 
وصعود وجوه جديدة، وأن العراق اجلديد سيمر مبرحلة انتقالية يتم خالهلا 
أساس سياسي،  على  اليت صدرت  القوانني  بكل  العمل  وإلغاء  جتميد 
ومنح األقاليم وبرملاناتها صالحيات أخرى متوافقة مع حاجة اجملتمعات 

احمللية«.
احتمال انهيار سد املوصل يثري الرعب

العبادي يف  حيدر  حكومة  من مماطلة  عراقيون  قبليون  مقاتلون  يشكو 
إطالق محلة استعادة مدينة املوصل مركز احملافظة، اليت قفز احلديث عن 
إمكان انهيار السد املائي االسرتاتيجي فيها اىل واجهة األحداث، وأثار 
خماوف ورعبًا يف األوساط السياسية والشعبية من احتماالت غرق أجزاء 

واسعة من مناطق مشال البالد وصواًل إىل العاصمة بغداد.
وتسبب احتمال انهيار سد املوصل اخلاضع لقوات البيشمركة الكردية 
بعد أن سيطر عليه تنظيم »داعش« لفرتة وجيزة بعد سقوط املوصل يف 
10 حزيران 2014، بالقلق حلكومة العبادي اليت تواجه أوضاعًا صعبة يف 
معاجلة األزمات األمنية والسياسية واالقتصادية، بينما ال ختفي مصادر 
أمريكية  »خدعة«  جود  من  العراق شكوكها  القرار يف  من صنع  مقربة 
إلخافة عناصر »داعش« وإجبارهم على مغادرة املوصل من دون قتال.

ويف هذا الصدد، كشفت مصادر عراقية مطلعة أن »انهيار سد املوصل 
بات وشيكًا وأن حماولة إنقاذه أصبحت شبه مستحيلة برغم أن العبادي 
وقع أخريًا عقدًا مع شركات أجنبية خمتصة، لكن الوضع بات خارجًا عن 

السيطرة وأن انهيار السد أو جزء منه شبه مؤكد خالل فرتة قصرية.«
اختفاء مدينة  »انهيار سد املوصل سيؤدي اىل  أن  وأضافت املصادر 
املوصل بالكامل من جراء ارتفاع مستوى املياه وجرف مدن عراقية وقرى 
وقصبات املنخفض«، مشرية اىل أن »ارتفاع املاء يف بغداد يقدر وصوله 
اىل مستوى أربعة أمتار ونصف املرت يف املناطق املنخفضة، وهذا يعين 
أن حياة أكثر من مخسة ماليني إنسان مهددة باخلطر مع توقعات مبقتل 
ما ال يقل عن 195 ألف شخص وبعض التقديرات تتحدث عن مقتل 500 

ألف شخص يف بغداد وحدها«.
وأشارت املصادر اىل أن »احللول املوضوعة ملعاجلة أزمة سد املوصل 
احلالي سيقتل ثالثة مدن جنوبية  أقل من  حمدودة، فتصريف املخزون 
كليًا خالل صيف واحد وبناء سد أسفل السد احلالي كان مطروحًا ولكن 
اإلفالس«،  بسبب  وألغي  املوضوع  أجل  املالية  العمولة  على  االختالف 
الفائت تقريرًا  املائية قدموا األسبوع  »خرباء وزارة املوارد  أن  موضحة 
ينفي تعرض السد خلطر وشيك، إال أن احلقيقة هي غري ما مت إعالنه من 

قبل وزير املوارد املالية حمسن الشمري«.
وبّينت املصادر أن »هناك عماًل جيري من قبل فنيني وخرباء عراقيني 
وباور  االيطالية  تريفي  لشركيت  عرضني  مع  دولية  خربات  ومبساعدة 
منذ  للذوبان  قابلة  ملحية  على طبقة  املبين  السد  األملانية حلل مشكلة 
اكتماله العام 1986«، مؤكدة أن »جملس الوزراء العراقي ناقش أول من 
أمس كل ما يتعلق بسد املوصل وهناك شعور سائد بأن بعض األطراف 

حتاول استغالل قضية السد سياسيًا«.
وكشفت املصادر أن »فريقًا أمريكيًا متخصصًا قام أخريًا بزيارة اىل سد 
املوصل واطلع عرب غواصني خرباء على التخسفات املوجودة حتت املاء 
يف جسم السد من األسفل، كما اكتشف الفريق أثناء نزوله اىل أكثر من 
40 مرتًا حتت سطح املاء املتجمع يف السد وجود كهوف وانهيارات جزئية 
كان يتم ردمها من خالل عمليات التحشية باالمسنت إذ يقدر استخدام 

ألف طن من االمسنت خالل الشهر الواحد«.
ويف السياق نفسه، أكدت املصادر أن »السفارة األمريكية يف بغداد 
أعدت خطة إجالء عاجلة ملوظفيها واملستشارين العسكريني خشية من أي 
انهيار وشيك يف سد املوصل ووصول املياه اىل بغداد خصوصًا أن مقر 

السفارة األمريكية يف بغداد يقع على نهر دجلة«.
وتتحدث املصادر عن أن »احلديث الدائر عن سد املوصل تشوبه املبالغة 

رغم املشاكل احلقيقية واخلطرية اليت يعاني منها منذ أكثر من عقدين«، 
تطبيق  اىل  السد  النهيار  الرتويج  خالل  من  تهدف  قد  »واشنطن  وأن 
اسرتاتيجية عسكرية وضعتها وزارة الدفاع األمريكية إلثارة خوف عناصر 
تنظيم داعش يف املوصل وإجبارهم على إخالء املدينة من دون قتال«.

حترك  تتضمن  خطة  أخريًا  كارتر  آشتون  األمريكي  الدفاع  وزير  وطرح 
القوات العراقية من جنوب املوصل وقوات البيشمركة مشااًل يف عملية 
واسعة مل ُيعلن موعد انطالقها الستعادة املوصل، لكن مسؤول إعالم 
قوات احلشد الوطين ومتطوعي نينوى حممود السورجي لفت اىل وجود 

تنسيق أمريكي - تركي لتحرير احملافظة الواقعة مشال العراق.
الرئيس  نائب  زيارة  »خالل  إنه  صحايف  تصريح  يف  السورجي  وقال 
مت  األتراك  املسؤولني  ولقائه  تركيا  إىل  األخرية  بايدن  جو  األمريكي 
االتفاق على تنسيق املواقف واجلهود يف سبيل حترير حمافظة نينوى«، 

مبينًا أن »التقارب األمريكي - الرتكي هو ألجل عملية حترير نينوى«.
وأضاف الناطق باسم املتطوعني السّنة يف نينوى أن »التحالف الدولي 
أصبح أكثر جدية من قبل«، مشريًا إىل »وجود معلومات تفيد بأن قوات 
وأشار  نينوى«.  حمافظة  من  قريبة  مناطق  إىل  ستأتي  أخرى  أمريكية 
احلشد  قوات  لدعم  تستجب  مل  االحتادية  »احلكومة  أن  إىل  السورجي 
الوطين ومتطوعي نينوى«، مؤكدًا »أهمية االستعانة بأبناء نينوى من أجل 

حترير أراضيهم«.
وتشكو العشائر العراقية من مماطلة احلكومة العراقية يف إطالق احلملة 
عمليات  بإطالق  التلويح  اىل  دفعها  مما  املوصل  الستعادة  العسكرية 

استعادة مناطقها من سيطرة تنظيم »داعش« بعيدًا عن حكومة بغداد.
إن  املوصل  جنوب  حشد  قائد  اللهييب  الصخر  نزهان  الشيخ  وقال 
القتالية وهم على جبهات  اجلهوزية  أمت  العربية على  العشائر  »مقاتلي 
القتال األوىل يف مواجهة داعش وال تبعدهم عنها سوى 1800 مرت، إال 
أن احلكومة املركزية يف بغداد متنعهم من التقدم وتنفيذ عمليات التحرير 

من دون بيان األسباب احلقيقية اليت تقف وراء ذلك.«
وأضاف اللهييب أن »التأخر يف انطالق أعمال التحرير تسبب حبدوث حاالت 
تهرب من صفوف القوات األمنية مبختلف تشكيالتها كونهم ضجروا من 
كثرة االستعدادات من دون أي حترك فعلي على أرض الواقع واستمرار 

هذا الوضع سيخدم التنظيم ال غريه.«
وأكد الزعيم القبلي العراقي »يف حال مل حتسم احلكومة املركزية موقفها 
من معركة حترير املوصل وأطرافها فإن مقاتلي أبناء العشائر سيبدأون 

باهلجوم على التنظيم من دون الرجوع ألي طرف«.
ويف التطورات امليدانية، أعلن قائد عمليات اجلزيرة اللواء علي إبراهيم 
على  مفخخة  سيارات  بعشر  شنه  »داعش«  لـ  هجوم  صد  عن  دبعون 
ناحية البغدادي التابعة ملدينة حديثة يف حمافظة األنبار، معلنًا »قتل 14 
ناسفة«، الفتًا اىل  أحزمة  يرتدون  انتحاريون  بينهم  عنصرًا من داعش 
املقدم  البغدادي  ناحية  مدير شرطة  أسفرت عن مقتل  »املواجهات  أن 
ومقاتلي  الشرطة  اىل  املنتسبني  من  قليل  عدد  وإصابة  شاكر  باسم 

العشائر«.
كما أفاد مصدر أمين مطلع بأن العشرات من عناصر تنظيم »داعش« 
للتنظيم  تابعة  السيارات  لتفخيخ  ومعامل  حيوية  أهدافا  ودمرت  قتلوا 
بقصف جوي نفذتها طائرات أف 16 العراقية يف قضاء احلوجية جنوب 

غرب كركوك )مشال شرق العراق(.
ويف صالح الدين )مشال بغداد(، أعلن مصدر عسكري عن تنفيذ قوة 
قرب  القرى  إحدى  على  أمس  من  أول  فجر  جويًا  إنزااًل  خاصة  أمريكية 
اإلنزال  »عملية  إن  املصدر  تكريت. وقال  اجلوية مشال  قاعدة سبايكر 
»اعتقال  للنار«، مؤكدًا  إطالقًا حمدودًا  الساعة وشهدت  استمرت زهاء 
له  اليت يتخذها وكرًا  املنازل  أحد  عدد من قادة داعش وعناصره من 
ونقلهم جوًا على منت مروحيات أمريكية«، لكنه مل يوضح إذا كان هناك 

قتلى يف العملية.
دي ميستورا للسوريني...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
كان. ستنعقد خالل األيام القليلة القادمة ما نسميه باحملادثات السورية 
أوا ملفاوضات، من أجل أن حنرز تقدم يف سبيل إعادة االستقرار والسالم 

والكرامة مرة أخرى إىل سوريا، فأنتم تستحقون هذا.
مخس سنوات من هذا الصراع الطويل حيث الرعب أمام أعني اجلميع. 
فلتعلموا أيضًا أننا نعول عليكم لرفع صوتكم لتقولوا »خالص«، »كفاية 
أو  داخل  من  سواء  املؤمتر  هذا  حلضور  سيأتي  من  جلميع  لتقولوا   ،«
خارج سوريا أن هناك توقعات منهم، وعليهم التأكد من رؤيتهم هلذه 

احملادثات.
كما حنن حباجة اآلن لقدراتهم للوصول حللول وسط يف املناقشة للتوصل 

إىل حل سلمي يف سوريا.
فلقد رأيتم الكثري من املؤمترات، اثنان منهم بالفعل وال ميكن هلذا املؤمتر 

أن يفشل.
كلما  عديدة  مرات  لنا  تقولون  كنتم  عندما  أصواتكم. مسعناكم  مسعنا 
التقينا بكم، شعب سوريا، نساء ورجااًل وأطفااًل، تقولون كفى، خالص، 
كفاية، كفى قتاًل وتعذيبًا، وسجونًا. كفى تدمريًا للمباني، كفى قصفًا 
للمدن، وأنا ال أعرف من الذي يقصف، أرى فقط القنابل والصواريخ، 
كفى تعرض أخي وأخيت لإلذالل وحتوهلم لالجئني وأخذهم يف القوارب 
والغرق يف البحر املتوسط، وأنا   أحب بلدي. كفى عدم قدرة االطفال 
للذهاب إىل املدرسة وهم يريدون الذهاب إليها ومينعون خلطورة ذلك.

مسعنا كل هذا، وحنن اآلن حباجة إىل إمساع صوتكم إىل كل من حيضر 
هذا املؤمتر، نقول: هذا املؤمتر فرصة ال ينبغي تفويتها.

حنن لن خنيب آمالكم فينا، ولن تتخلى األمم املتحدة أبدًا عن الشعب 
املناسب،  الوقت  أن هذا هو  أن تشعروا  اآلن حباجة  ولكننا  السوري، 

وسنبذل كل ما يف وسعنا من أجل الشعب السوري.
إن شاء اهلل، السالم عليكم«. 

تتـمات
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تعصف حرب ذات رائحة فواحة يف إسرائيل حاليا على خلفية 
االستعانة مبمثل مشابه للممثل العاملي جورج كلوني، الذي 
ملاكينات  املصنعة  نسربيسو  لشركة  اإلعالني  الوجه  يعترب 

القهوة الشهرية.

 « شركة  ضد  قضائية  دعوى  نسربيسو  شركة  ورفعت 
Israeli Espresso Club« أو نادي إسرائيل لالسربسو بسبب 

االستعانة بشبيه كلوني للرتويج ملاكيناتها.

وتدور فكرة اإلعالن حول إظهار منافع ومميزات املاكينة، يف 
حني يظهر شريط حتذيري يف أسفل اإلعالن خيرب املشاهدين  

أن املمثل الظاهر ليس جورج كلوني.

وقالت الشركة اإلسرائيلية مدافعة عن نفسها أنها وضعت 
املستهلكني،  على  األمر  اختالط  ملنع  التوضيحي  الشريط 
اإلعالنية،  محلتها  على  تعديًا  اعتربته  نسربسو  شركة  لكن 
 50 قيمته  مبا  والتعويض  اإلعالن  بسحب  الشركة  وطالبت 

ألف دوالر.

ونسربيسو وحدة عاملة تابعة لشركة نستله املتمركزة يف 
االسربسو  فهوة  الشركة يف صناعة  وتتخصص  سويسرا. 

الفاخرة يف شتى احناء العامل.

وكانت تقارير إعالمية كشفت أن كلوني جنى حتى اآلن حنو 
40 مليون دوالر منذ أن وقع مع الشركة العام 2006، علمًا 
السودان  يف  ومصانع  معامل  عدة  افتتحت  نسربيسو  انه 
عليه  أصر  الذي  الشرط  وهو  القهوة،  الستقدام  واثيوبيا 

كلوني ليبقى وجهها اإلعالني.

جلائزة  املرشح  كابريو  دي  ليوناردو  األمريكي  املمثل  أكد 
إخراج  من  ريفننت«  »ذي  فيلم  يف  دوره  عن  »أوسكار« 
أصعب  »من  كان  الفيلم  هذا  تصوير  أن  إيناريتو  أليخاندرو 

التجارب املهنية« اليت مر بها.

وقال املمثل البالغ من العمر 41 عاما خالل مؤمتر صحايف يف 
اليت   ... التجربة  هذه  تقدير  أساءنا  مجيعا  أننا  »أظن  باريس 
قائال  وتابع  منا«.  واحد  لكل  فريدة  املطاف  نهاية  كانت يف 
»منذ اللقطة االوىل اليت استغرق التمرين عليها أسابيع ادركنا 
ان إيناريتو وضع سقفا جد عال لدرجة أن التصوير قد يشكل 

حتديا فعليا بالنسبة إلينا«.
وأكد دي كابريو »ال بد من إضافة إىل ذلك كله أننا كنا نصور 
يف الطبيعة يف أماكن نائية وظروف مناخية قصوى ... فكل 
هذا جعل التصوير من أصعب التجارب املهنية يف مسريتي«.

وشدد »كنت مستعدا الفعل كل ما يطلبه )إيناريتو( مين الجناز 
حتفة فنية«.

وقد اضطر ليوناردو دي كابريو يف هذا الفيلم إىل تناول كبد 
ثور امريكي نيء وتسلق جبال مغطاة بالثلوج واالستحمام يف 
أنهر مياهها جممدة. وصور الفيلم يف املناطق القطبية يف كندا 

وباتاغونيا االرجنتينية يف ظروف صعبة جدا.
 

يروي  وهو  فعلية  أحداث  عن  مقتبس  ريفننت«  »ذي  وفيلم 
التاسع  القرن  يف  غالس  هيو  احليوانات  صائد  انتقام  قصة 
عشر الذي تركه زمالؤه ينازع واقدموا على قتل ابنه. وفاز هذا 
الفيلم املتمحور على غريزة البقاء بعدة جوائز »غولدن غلوب«، 
منها أفضل فيلم درامي وأفضل خمرج وأفضل ممثل لليونارد 

دي كابريو. وحصد 12 ترشيحا جلوائز »أوسكار«.
وكشف دي كابريو »ما يهمين هو أن تسمح لنا األفالم بفهم 
قائال  البيئة  عن  النشط  املدافع  هذا  وختم  اإلنسان«.  طبيعة 

»حبذا لو تكثر األفالم اليت حتمل رسائل بيئية«.

جورج كلوني يشعل حرباً 
جديدة يف إسرائيل

دي كابريو: تصوير »ذي 
ريفننت« كان »من اصعب 

التجارب املهنية«

من  العديد  أنظار  إليّسا حمّط  اللبنانّية  النجمة  كانت  لطاملا 
الشركات التجارية اخلاّصة جبمال املرأة وزينتها، وقد سعت 
الوجه  إليّسا غري مّرة كي تكون  إختيار  هذه الشركات إىل 
اإلعالنّي اخلاّص بها، وها هي إليّسا اليوم تشارك مجهورها 

بأحدث إعالناتها وتبدو فيه بغاية األناقة.
سعيد حريري من بريوت: إطاللة ممّيزة جدًا للنجمة اللبنانّية 
فيها  بدت  للمجوهرات،  »الزوردي«  دار  إعالن  يف  إليّسا 

بغاية األناقة واألنوثة.
ففي اللوك األّول الذي أطّلت فيه إليّسا يف اإلعالن رأيناها 
الراقية  اخلياطة  إىل فساتني  أقرب  ومطّرز،  راق،  بفستان 
منه إىل الفساتني اجلاهزة اليت إعتدنا أن تطّل بها إليّسا يف 

احلفالت واملهرجانات.

حبيث  اإلعالن  يف  متّيزًا  األكثر  فكانت  الثانية  اإلطاللة  أّما 
ظهرت إليّسا بفستان خمملّي أمحر بدت فيه قّمة يف الرقّي 
واألناقة، ومّيزت هذه اإلطاللة تسرحية شعرها اليت نادرًا ما 
تعتمدها.  لتختم إليّسا اإلعالن بإطاللة معتادة منها إن كان 

من ناحية الفستان أو تسرحية الشعر. 

إليّسا يف غاية األناقة يف إعالن 
اجملوهرات اجلديد

أحذية  وارتداء  اقتناء  مقاومة  يستطعن  ال  النجمات  أن  يبدو 
ستيوارت ويتزمان املميزة يف خمتلف املناسبات. ومنهن النجمة 
جينفر لورانس اليت ظهرت بصندل MYSLIDE األسود املصنوع 
من جلد الغزال أثناء مغادرتها الفندق الذي كانت تقيم فيه على 
هامش مشاركتها يف احلملة الرتوجيية لفيلمها اجلديد Joy يف 
لندن. كما ظهرت بنفس الصندل املميز خالل مغادرتها حفل 

حمطة إطفاء شلرتن فى لندن أيضا.
 NEARLYNUD كما ظهرت املغنية الشهرية سوالنج نولز بصندل
أسود مصنوع من جلد الغزال أثناء حضورها حفل افتتاح صالون 
النجمة  للمجوهرات. وظهرت   Bergdorf Goodman x Gemfields
روزي هنتنغتون وايتلي حبذاء LOWLAND طويل الرقبة األسود 
املصنوع من جلد الغزال أثناء قيامها ببعض أنشطة التسوق يف 
حبذاء  راتاجكوسكي  اميلي  النجمة  ظهرت  كما  أنغلوس.  لوس 

ALLLEGS طويل الرقبة أثناء خروجها وجتوهلا يف نيويورك.
كما ظهرت النجمة هيالري رودا حبذاء LOWLAND طويل الرقبة 
نيويورك.  تواجدها يف  الغزال خالل  األسود املصنوع من جلد 
 ALLLEGS حبذاء  هينسون  تاراجي  األمريكية  املمثلة  وظهرت 

.Empire طويل الرقبة خالل مشاركتها مبسلسل

جنمات يواصلن التألق بأحذية »ستيوارت ويتزمان«

عن  لينكر  غاري  املعروف  السابق  القدم  كرة  العب  سيبتعد 
زوجته دانييل مسافة بعيدة العتقادها بأنه أصبح أكرب من ان 

يستطيع بناء أسرة جديدة معها.

هذا ما ذكرته صحيفة الغارديان وأضافت ان االثنني متفاهمان 
رغم  باوند   400 تتجاوز  لن  اليت  الطالق  قيمة  على  يبدو  كما 

الثروة اليت ميلكها غاري والبالغة 20 مليون باوند.
وقال متحدث باسم الزوجني »قرر غاري ودانييل انهاء زواجهما 

وقد تأكد طالقهما اليوم«.

وقال مصدر مقرب من االثنني للغارديان »عادة ما جتلب مثل 
هذه االمور التعاسة وتسبب تبادل كالم الذع وجارح ولكن االمر 
يتم بالنسبة لغاري ودانييل بشكل ودي متاما ودون اي معركة 
قانونية ميكن ان تكلف الكثري«. وأضاف »مل يستخدما حمامني 
البيانات  بل قدما طلبا للطالق عن طريق موقع حكومي وكتبا 

لعدم رغبته يف تأسيس عائلة جمددا

غاري لينيكر وزوجته دانييل يقرران االنفصال
املطلوبة معا ومل يكلفهما االمر اكثر من 400 باون«.

وجهات  اختالف  ولكن  رائعني  زوجني  »كانا  املصدر  وتابع 
بان  يعرفان  وهما  ينفصالن.  جعلهما  االطفال  بشأن  نظرهما 
هذا هو التصرف الصحيح وكل منهما ينظر االن اىل املستقبل. 

االثنان مقتنعان بانهما سيحتفظان بعالقة صداقة بينهما«.
من  متزوجا  وكان  الثانية  لينيكر  زوجة  هي  دانييل  ان  يذكر 
ميشيل كوكاين وله منها أربعة أوالد أصبحوا كبارا اآلن وعرف 
عنه عدم رغبته يف بناء أسرة جديدة.  وكانت دانييل قد أمضت 
أوقاتا أطول يف لوس اجنلس خالل األشهر األخرية فيما بقي 

لينيكر يف بريطانيا ألسباب تتعلق بعمله.
وأكد متحدث باسم الزوجني االنفصال وقال »قرر غاري ودانييل 
انهاء زواجهما وقد تأكد طالقهما اليوم وأصدر القاضي قرارا 
حدد فيه املوعد وسيبقيان أصدقاء وكل منهما يتمنى السعادة 

لآلخر«.  
ومل يعلق لينيكر بأي شيء على هذا التطور على حساباته يف 

مواقع التواصل االجتماعي.
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ريـاضة
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 30 January 2016  2016 الثاني  كانون   30 السبت 

إدارة  بأن  هلا  تقرير  اإلسبانية يف  »سبورت«  كشفت صحيفة   
إىل  فرينانديز  روبرتو  للنادي  الرياضي  املدير  ارسلت  برشلونة 
إيطاليا للقيام مبهمة جس النبض قبل مباشرة املفاوضات مع عدد 
من الالعبني من أجل انتداب أحدهم إىل الكامب نو خالل االنتقاالت 

الصيفية القادمة.
جرت  اليت  القمة  مباراة  حضر  فرنانديز   أن  الصحيفة  وأوضحت 
بني بطل الكالتشيو، نادي يوفنتوس، ووصيفه نادي روما ضمن 
اجلولة الـ 21 من  منافسات الدوري اإليطالي االحد املنصرم يف 
مدينة تورينو  من أجل مراقبة أربعة العبني ) العبان من كل فريق 

.)
وأكدت »سبورت« أن روبرتو فرينانديز  يعمل يف إيطاليا خالل 
الوقت احلالي على أربع صفقات مع العبني من الطراز الرفيع على 
أن يتم التعاقد مع احدهم أو اثنني منهم على اقل تقدير، وذلك 
اخلزينة  اليت رصدتها  املالية  والقدرات  املفاوضات  حبسب سري 

الكتالونية للمريكاتو الصيفي.
 

واحلقيقة أن الرباعي املستهدف من قبل برشلونة ال حيتاج جلولة 
ميدانية ملراقبة مستوياتهم الفنية، طاملا أنهم متألقون مع أنديتهم 

واجلميع يعرف قدراتهم الفنية العالية.

متوسط  من  كاًل  يستهدف  برشلونة  فإن  التقرير،  ذات  وحبسب 
ميدان روما البوسين مرياليم بيانيتش ) 25 سنة (، والذي ينتهي 
عقده مع الذئاب يف يونيو من عام 2018، والذي تألق هذا العام 

مع فريقه، حيث سجل تسعة أهداف وصنع سبعة .
وكما يستهدف النادي الكتالوني أيضا املهاجم األرجنتيين باولو 
ديباال العب يوفنتوس ) 22 عامًا (، والذي ميتد عقده مع السيدة 
العجوز لغاية يونيو من عام 2020، حيث يبصم على موسم جيد، 
نادي  من  انتقاله  بعد  العسرية  بدايته  جتاوز  خالله يف  من  جنح 

بالريمو، ليسجل و يصنع 20 هدفًا حتى اآلن.
 

وثالث الالعبني هو العب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا ) 22 
عامًا(، والذي ميتد عقد اقامته يف تورينو مع السيدة لغاية يونيو 
من عام 2019، وهي الصفقة اليت يتطلع البارسا إىل إبرامها بالنظر 
اىل القيمة والقامة الفنية للديك الفرنسي، واإلضافة الكبرية اليت 

ينشدها عشاق البلوغرانا من جلبه للكامب نو .

آخر األمساء هو الظهري اإليطالي أليساندرو فلورينزي العب روما ) 
25 عامًا(، والذي ينقضي عقده مع الذئاب يف شهر يونيو من عام 
2019، والذي سيكون خليفة للربازيلي داني ألفيس عقب نهاية 

عقده مع البارسا نهاية املوسم القادم.

برشلونة يراقب أربعة العبني يف 
إيطاليا متهيداً للتعاقد معهم

سيكون اخلطأ ممنوعا على العني املتصدر عندما حيل ضيفا على 
الشارقة احلادي عشر بعد غد اجلمعة يف املرحلة السادسة عشرة 

من الدوري االماراتي لكرة القدم.
 ، الفجرية  مع  ياس  بين  مبباراتي   اجلمعة  غدا  املرحلة  وتفتتح 
والوصل مع النصر ، ويلعب اجلمعة ايضا دبا الفجرية مع الشباب 
الظفرة مع االهلي، واالمارات  ، والوحدة مع اجلزيرة ، والسبت 

مع الشعب.
 

ويتصدر العني الرتتيب برصيد 40 نقطة وبفارق ثالث نقاط عن 
ان  اعتبار  على  الفريقني  بني  منطقيا  اللقب  واحنسر   ، االهلي 
النصر الثالث يبتعد بفارق 11 نقطة عن املركز االول و8 نقاط 

عن الثاني.
 

العني جيدا ان اي تعثر له سيستفيد منه االهلي لذلك  ويعرف 
فان الفوز الثامن على التوالي سيكون مطلبه يف مواجهة الشارقة 

صاحب 15 نقطة واملهدد باهلبوط اىل الدرجة الثانية.
 

املرحلة  يف  اخرها  كان  متتالية  انتصارات  سبعة  العني  وحقق 
القادم  افتتح  مباراة  بعد  3-صفر،  الوصل  حساب  على  املاضية 
اجلديد الربازيلي داينفريس دوغالس باكورة اهدافه فيها ليؤكد 
راحبة  انه صفقة  السابق  الياباني  هداف سانفريتشي هريوشيما 

حلامل اللقب.
 

كما استمر الكولوميب دانيلو اسربيا يف مسلسل تألقه بعدما حل 
بديال  املاضي  االثنني  اغلقت  اليت  الشتوية  االنتقاالت  فرتة  يف 
الشقيقني  وبوجود  حاليا  العني  ليمتلك  بابل،  ريان  للهولندي 
فيلييب  والربازيلي  الرمحن  عبد  الرمحن وحممد  عبد  عمر  الدوليني 
باستوس تشكيلة متكاملة قادرة على الذهاب بعيدا يف البطولة.

 
الثالث  الظفرة  ايضا يف ضيافة  االهلي سهلة  تكون مهمة  ولن 
عشر قبل االخري )13 نقطة( والذي قدم مستويات جيدة يف اخر 
وخسارته  النصر  مع  وتعادله  الشباب  على  بفوزه  مباريات  ثالث 

بصعوبة بالغة امام العني 2-1.
 

ويامل العني ان تستمر شهية مهامجه السنغالي موسى سو مفتوحة 
بعدما سجل اربعة اهداف يف اخر مباراتني امام الشباب يف كأس 
الرابطة واالمارات يف الدوري، ليشكل مع الربازيلي جوسيل سياو 
والدولي  املصاب  ليما  رودريغو  ملواطنه  بديال  تسجيله  الذي مت 
عليهم  فريقهم  يعول  الذي  اهلجوم  ثالثي  خليل  امحد  االماراتي 

الكثري.
 

السنغالي  االجنيب  الرباعي  على  اعتماده  فسيكون  الظفرة  اما 
ماكييت ديوب والتونسي عصام العدوة واملغربي عادل هرماش 

والسوري عمر خريبني.
 

ويواجه النصر الثالث )29 نقطة( اختبارا يف غاية الصعوبة امام 
الفريقان  الرابع )24 نقطة(، حيث يتطلع  الوصل  جاره ومضيفه 
لتعويض تعثرهما يف اجلولة املاضية بتعادل االول املخيب امام 

الظفرة 1-1 وخسارة الثاني امام العني.
 

واشتعلت املنافسة على املركز الثالث املؤهل للمشاركة يف الدور 
التمهيدي لدوري ابطال اسيا حيث ان الشباب والوحدة  ميلكان 23 

املطاردة بني العني واألهلي 
مستمرة يف الدوري اإلماراتي

نقطة ويتحيينان اي فرصة لتعثر النصر.
 

ويتعني على الشباب مواجهة دبا الفجرية احلصان 
االسود هذا املوسم والذي حيتل املركز التاسع 
برصيد 18 نقطة، يف حني ستكون مهمة الوحدة 
اجلزيرة يف دربي  جاره  اصعب حني يستضيف 

العاصمة ابوظيب.
 

العاشر  املركز  املتوقع  بعكس  اجلزيرة  وحيتل 
املهددة  الفرق  ضمن  ويعد  نقطة   16 برصيد 
 3 االخري)  الشعب  ايضا  تضم  واليت  باهلبوط 
نقاط( واالمارات الثاني عشر)13 نقطة( واللذين 

يلتقيان يف مباراة مصريية للطرفني.
 

الثامن  والفجرية  السابع  ياس  بين  ويلعب 
ولكالهما 19 نقطة من اجل الفوز لالقرتاب اكثر 
انهاء  يف  طموحاتهما  ضمن  املقدمة  مراكز  من 

املوسم بنيل مركز مؤهل للمشاركة اسيويا.

الذي  بالعقد  متعلقة  مثرية  أرقام  عن  كاتالونية  كشفت صحيفة 
النجم األرجنتيين ليونيل ميسي بناديه برشلونة اإلسباني،  يربط 
من  بداية  يورو  مليون   39.2 بـ  سنويًا  راتبًا  يتقاضى  ستجعله 

الصيف القادم.
أّن العقد الذي جدده ميسي  أرا« اإلسبانية،  وأفادت صحيفة » 
مع برشلونة يف مايو 2014، والذي ميتد إىل غاية يونيو 2018، 
يتضمن عدة بنود هامة متعلقة مبراجعة املستحقات املالية لالعب 
الدولي األرجنتيين يف سنة 2016، وحتديد قيمة التعويضات يف 

حال االستغناء عن خدماته.
 

ويتقاضى ميسي حاليًا مبلغ 22.8 مليون يورو يف السنة الواحدة، 
ولكن وحبسب عقده مع النادي الكاتالوني فإّن أجره سريتفع بداية 

من صيف 2016 ليبلغ 39.2 مليون يورو.
 

و حبسب ذات الصحيفة الكاتالونية، فإّنه يف حال ما قرر نادي 
له  سيقدم  فإّنه  القادم  الصيف  األرجنتيين  جنمه  بيع  برشلونة 
تعويضات تقارب 20 مليون يورو، وحتديدًا 19.941 مليون. يف 
حني أّن قيمة هذه التعويضات ستنخفض إىل ما يقارب النصف 

)9.970 مليون يورو( يف حال رحيل الالعب يف صيف 2017. 

نادي  مع  ميسي  لعقد  اجلزائي  الشرط  قيمة  أّن  بالذكر  اجلدير 
برشلونة تقدر بـ 250 مليون يورو، مبعنى أّن النادي الذي يرغب 
يف ضم أفضل العب يف العامل يف الوقت احلالي مطالب بدفع 

هذه القيمة املالية الضخمة.

راتب الربغوث السنوي سريتفع إىل 39,2 مليون يورو 
الصيف القادم

صحيفة إسبانية تكشف عن أرقام مثرية يف 
عقد ميسي مع برشلونة

جنح أفراد الثالثي اهلجومي لربشلونة، والذي يتكون من األرجنتيين 
نيمار  والربازيلي  سواريز  لويس  واالوروغوياني  ميسي  ليونيل 
االقل لكل العب  العشرين هدًفا على  بلوغ سقف  دا سيلفا يف 
منهم، كرصيد تهديفي للموسم احلالي يف كافة البطوالت احمللية 

والدولية اليت لعبها البارسا حتى اآلن.
وبعدما جنح الثنائي سواريز ونيمار يف بلوغ هذا احلاجز، متكن ميسي 
يف بلوغه السبت املنصرم بتسجيله هدف االنتصار ضد ملقة برسم 
اجلولة الـ 21 من الدوري اإلسباني، ويأتي تأخر النجم األرجنتيين 
عن زميليه يف بلوغ العشرين هدًفا هذا العام بسبب غيابه قرابة 

ثالثي برشلونة اهلجومي يتجاوزون سقف الـ 20 هدفا لكل العب
الشهرين عن املنافسة، بعد تعرضه إلصابة يف ركبته خالل مباراة 

الس باملاس اليت جرت يف نهاية شهر سبتمرب املنصرم.
املسمى  الثالثي  سجلها  اليت  األهداف  عدد  إمجالي  وبلغ  هذا 
خمتلف  هدًفا يف   69 إىل  يصل  ما  اآلن   حتى   “   MSN  “ بـ 
نيمار  سجل  بينما  هدًفا،   29 سواريز  سجل  حيث  االستحقاقات، 

وميسي  20 هدًفا .
ويتطلع الثالثي اهلجومي الكتالوني القادم من أمريكا الالتينية إىل 
جتاوز عتبة الـ 122 هدًفا، اليت بلغها املوسم املنصرم بعدما لعب 

69 مباراة رمسية يف ثالث مسابقات.
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Imagine the extra cream 
left in the jug of the house-
hold budget if we all paid 
an income tax rate of one 
cent in the dollar.
So how does Apple justify 
such a laughably low prof-
it margin in Australia? 
Holidays on luxury yachts 
would no longer be the 
preserve of rap stars, in-
vestment bankers and the 
founders of Silicon Valley 
start-ups.
Chief executives and their 
advisers will tell you that 
understanding a multi-
national company’s tax 
bill is far too complex for 
mere mortals.
It is not. And the numbers 
don’t lie.
Apple’s offering to the 
Australian tax man in 
2015 was $85 million. In 
the same year, the com-
pany notched local sales 
of $8 billion. Of course, 
company tax is paid on 
profit not sales. Apple 
announced an Australian 
profit on those $8 billion 
of sales of just $123 mil-
lion.
If you believe that is Ap-
ple’s actual profit margin 
on products sold in Aus-
tralia, step this way and 

Apple tax disclosure: 2016 will be a defining 
moment for ending the multinational tax rort

start queuing for the iP-
hone 7. It washes the dish-
es and walks the dog and I 
can get you one cheap.
On Wednesday morn-
ing, Apple released its 
global profit statement. It 
was a far more plausible 
$US18.4 billion net profit 
on sales of $US75.9 bil-
lion.
So how does Apple justify 
such a laughably low prof-
it margin in Australia?
With the same excuse 
used by all the big multi-
national companies, from 
its rival Google to the big 
pharmaceutical groups 
and the oil and gas gi-
ants: related party trans-
actions.
These can include loans 
from a separate division 
of the company based in a 
low-tax country that come 
with punishing interest 
rates. They can also be 
steeply-priced intellectual 
property charges that the 
Australian arm is asked to 
pay another division.
In Apple’s and Google’s 
cases the process has 
been referred to as the 
“double Irish Dutch sand-
wich” but, whatever the 
means, the end result is a 

flow of funds out of Aus-
tralia, severely limiting the 
profit that is left behind to 
be taxed. It is not rocket 
science.
The next 12 months will 
be the defining moment in 
forcing multinationals to 
at last pay a fair share in 
Australia.
The Coalition’s multina-
tional tax-avoidance law 
took effect on January 1 
and will target 1000 com-
panies with global sales 
of $1 billion or more.
Under the law, companies 
can be slapped with dou-
ble tax, plus interest, if 
found to be illegally shift-
ing profits offshore.
The carrot effect in en-
couraging companies to 
sit down and negotiate 
a more reasonable tax 
contribution is already 
working, according to Tax 
Commissioner Chris Jor-
dan.
In Britain, the first OECD 
country to introduce a di-
verted profits law, Google 
this week offered $265 
million in back-taxes as a 
token contribution to sig-
nify its acceptance of the 
new playing field there.
But if anyone thinks all 
1000 multinationals will 
meekly start paying 30¢ in 
the dollar, you might also 
want to buy my iPhone 7.
Even after their humiliat-
ing grilling by the Senate’s 
tax avoidance committee, 
the tech companies have 
maintained their implau-
sibly low profit margins in 
Australia this year.
Those companies are 
known for the kind of agil-
ity lauded by Malcolm 
Turnbull.
Unfortunately, it is their 
agile approach to tax min-
imisation that is putting 
pressure on the Prime 
Minister’s budget bottom 
line and making it more 
likely we will all be paying 
a higher GST on every-
thing - including the next 
model of iPhone.

Apple CEO Tim Cook. Photo: AP 

Only one thing is cer-
tain about the mystery 
night out that cost Ja-
mie Briggs his portfolio, 
it wasn’t what he was in 
Hong Kong to do. Cour-
tesy ABC News 24. 
Former minister Ja-
mie Briggs says he has 
paid a heavy price for 
the Hong Kong incident 
that saw him resign from 
the ministry and has ex-
pressed regret over his 
consumption of alcohol 
to deal with the stress of 
work.
Mr Briggs, forced to re-
sign in December after 
a female public servant 
complained about in-
appropriate behaviour, 
said he needed to learn 
from his mistakes.
“I shouldn’t have been 
in that situation, I should 
have been more careful, 
I should have been more 
disciplined,” he told lo-
cal Adelaide Hills news-
paper The Courier.
The Department of For-
eign Affairs and Trade 
staffer at the centre of the 
controversy complained 
that, on a night out dur-
ing an official visit in No-

vember, he told her she 
had “piercing eyes” and 
kissed her on the neck, 
although Mr Briggs said 
it was her cheek.
A photo of the public 
servant later ended up 
in newspapers, as well 
some of her private 
details and text mes-
sages exchanged with 
Mr Briggs’ chief of staff 
Stuart Ayres.
Mr Briggs admitted to 
sharing the photo with 
colleagues but denied 
giving it to the media.
“I’m not going to get 
into whether the error 
was significant or not 
because, in the end, the 
judgment of the Prime 
Minister was that it was 
an error which breached 
the high standards of 
ministers.”
Mr Briggs said he had 
no choice but to resign 
as Minister for Cities and 
the Built Environment 
and that there’s “not re-
ally a small price” to pay 
for mistakes in politics.
“I needed to resign be-
cause it’s a very privi-
leged position to be a 
minister in a Common-

Jamie Briggs says he paid ‘heavy price’ for Hong 
Kong incident
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Frontbencher Jamie Briggs said work took him away from home 
165 nights last year. Photo: Andrew Meares 

Mr Briggs, pictured the day after Tony Abbott lost the prime min-
istership, injured his knee at a party hosted by the former leader 
on the night he was dumped as PM. Photo: Alex Ellinghausen 

Apple’s Australian chief Tony King denied at the Senate inquiry 
into corporate tax avoidance last year that the company does not 
pay its fair share of tax. Photo: Christopher Pearce

wealth government and 
I need to learn from the 
error that I made.”
The former minister said 
he had a work-related 
problem with alcohol.
“I think I’ve got to con-
sider some of my behav-
iours and some of the 
choices I’ve made, par-
ticularly when I’ve been 
travelling.
“I was away 165 nights 
last year. I flew 150-odd 
times and I’ve found it 
really difficult.
“I probably too often 
used alcohol as a way to 
deal with that [pace and 
intensity of travel and 
work] so I think in that 
sense, that’s probably 
part of the reason for the 
decision.”
Mr Briggs famously in-
jured his knee at a party 
hosted by Tony Abbott 
on the night he was 
dumped as prime minis-
ter in September.
While originally saying 
he injured it running, he 
later admitted that he 
“went to tackle [Mr Ab-
bott], I ran at him and 
missed, and the rest is 
history”.
Mr Briggs’ wife Es-
tee also spoke with The 
Courier, saying she was 
frustrated by the con-
troversy surrounding 
the Hong Kong incident, 
insisting that they had 
a strong, happy family 
and marriage.
Mr Briggs - who has 
said he will recontest his 
seat of Mayo - also com-
plained that some of the 
media commentary was 
“ridiculously over the 
top”.
He was almost dumped 
from the ministry in Sep-
tember after Mr Turn-
bull’s cabinet reshuffle, 
where he was handed 
the Cities and Built En-
vironment portfolio. He 
was previously the As-
sistant Minister for Infra-
structure and Regional 
Development.
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Same-sex marriage re-
form advocates within 
the Turnbull government 
have reacted angrily to 
the plans of some hard-
line conservatives to vote 
“no change” in Parliament 
even if a future plebiscite 
votes “yes”.
Arrangements for the 
plebiscite are being 
worked through with a 
view to a final set of op-
tions within weeks.
Opponents, including Ab-
bott loyalist Eric Abetz 
and conservative strong-
man Cory Bernardi, have 
begun speaking out, de-
claring they will not back 
the change, regardless of 
public opinion. One MP 
said he expected others 
would also vote against 
reform, “come what 
may”.
The move represents a 
direct challenge to the au-
thority of Prime Minister 
Malcolm Turnbull, who 
has publicly stated that 
the decision of voters, in 
a yet-to-be-finalised pleb-
iscite, would be reflected 
absolutely by the govern-
ment and the Parliament.
Senator Abetz has said 
he would not necessar-

Same-sex marriage threatens Coalition unity

ily vote with the majority 
while Senator Bernardi 
revealed he would defi-
nitely not vote in favour 
of same-sex marriage, 
regardless of the public’s 
verdict. 
Liberal National MP War-
ren Entsch, a leading 
advocate of same-sex 
marriage, slammed his 
colleagues’ stance as 
“bizarre” and “extraordi-
nary”. He pointed out that 
Senator Abetz had been a 
part of the very (Abbott) 
cabinet that had set the 
plebiscite timetable, in 
order to forestall a faster 
parliamentary vote, and 
that he had expressed no 
complaints.
He said the Tasmanian 
backbencher would get 
the same opportunity to 
vote against marriage 
equality as everyone else: 
“in the plebiscite”.
A national vote on wheth-
er to legalise same-sex 
marriage after the next 
election, is expected to 
cost about $160 million. 
Government sources 
confirmed the “mechan-
ics” of the plebiscite, in-
cluding its timing, and the 
question to be put, could 
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Senator Cory Bernardi will vote against same-sex marriage no matter 
what the Australian public says. Photo: Alex Ellinghausen 

go to Cabinet as early as 
February or March. Mr 
Entsch also dismissed 
fears on the party’s right, 
that the pro-change ad-
vocates were hijacking 
the process, arguing any 
formula would be taken to 
the party room first.
Mr Turnbull told Parlia-
ment last year that “the 
consequence of a ‘yes’ 
vote in the plebiscite will 
be that same-sex mar-
riage will be legal in Aus-
tralia”.
“When the Australian 
people make their deci-
sion, that decision will 
stick,” he said in October. 
“It will be decisive. It will 
be respected by this gov-
ernment and by this Par-
liament and this nation.”
But Senator Bernardi told 
Fairfax Media on Wednes-
day: “Even if the public 
voted for [same-sex mar-
riage], I wouldn’t vote for 
it.
“It goes against what I be-
lieve in. This is a substan-
tial issue and, in the an-
nals of public policy, you 
want to be on the record 
about your views.”
Senator Bernardi said he 
still expected Parliament 
would “respect the views 
of the Australian people” 
because not all parlia-
mentarians were as pas-
sionate about the issue 
as he and they would be 
guided by the plebiscite 
result. 
Senator Abetz, a leading 
opponent of same-sex 
marriage, earlier said he 
would reserve his judg-
ment following the plebi-
scite result. 
When asked about Sena-
tor Abetz’s comments, Mr 
Entsch told Fairfax Media: 
“Given he was part of the 
decision-making process 
[on a plebiscite], I find it 
rather extraordinary.
“It makes you wonder 
why we would spend mil-
lions of dollars on a plebi-
scite if you’re not going to 
respect the result. I find it 

rather bizarre. 
“If people make a deci-
sion either way we should 
respect that. 
“It will be a very brave 
individual - either in the 
House of Representatives 
or the Senate - who seeks 
to challenge the views of 
the Australian people.”
Senator Abetz’s com-
ments come as Mr Abbott 
prepares to address US 
anti-gay marriage group, 
the Alliance Defending 
Freedom, in New York.
Mr Turnbull has defended 
his right to speak at the 
event, saying there were 
“fellow members of the 
Coalition who have differ-
ent views, and they are . . . 
entitled to express them”.
Mr Entsch has been work-
ing on the wording for a 
plebiscite question with 
Attorney-General George 
Brandis to be presented 
to the Coalition party 
room early this year.
Coalition frontbencher 
Steve Ciobo said it would 
be “passing strange” for 
politicians to defy the will 
of the Australian people. 
“I think any politician, 
any member of Parlia-
ment, would have to think 
twice about snubbing 
their nose at the views of 
Australians,” he told Sky 
News on Wednesday.
Another conservative Lib-
eral MP said he would ex-
pect many Coalition MPs, 
including himself, who 
oppose same-sex mar-
riage to abstain from a 
vote if a plebiscite proved 
successful. This would 
respect the public’s ver-
dict while not forcing MPs 
to vote against their con-
science, he said.
The MP, who asked not 
to be named, said he was 
concerned about the pro-
cess leading up to a plebi-
scite.
“I hope this isn’t just 
something being cooked 
up by Warren Entsch and 
George Brandis,” he said. 
“There needs to be broad 

consultation.”
Mr Entsch said “many col-
leagues” may have voted 
“no” last year but agreed 
to the compromise put 
forward by Mr Abbott. He 
said Mr Turnbull was do-
ing no more or less than 
honouring that commit-
ment.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus said: “Eric 
Abetz has let the cat out 
of the bag, admitting the 
Liberals are not planning 
to take any notice of the 
expressed will of the Aus-
tralian people. This absurd 
notion makes a complete 
joke of our democratic 
process and renders a 
$160 million national pleb-
iscite totally pointless.”
Other opponents of same-
sex marriage have previ-
ously vowed to vote ac-
cording to the plebiscite.

Warren Entsch describes the Abetz and Bernardi stance as ‘extraordi-
nary’ and ‘bizarre’. Photo: Andrew Meares

“Certainly I, as somebody 
who has advocated for all 
Australians to have a say, 
clearly I’ll be bound by 
what all Australians have 
to say,” Liberal sena-
tor Concetta Fierravanti-
Wells said last year. 
“I don’t believe that the 
majority view will support 
[change], but if that’s not 
the case then, of course, I 
would support that.”
Cabinet Secretary Ar-
thur Sinodinos appeared 
to add to the confusion 
telling Sky News initially 
that MPs “owe” it to vot-
ers to respect their will 
if they express one, but 
later stating: “My view on 
that is if you as a parlia-
mentarian very strongly 
feel you can’t vote for 
something based on your 
conscience, in the Liberal 
Party we respect that.”

Premier Colin Barnett re-
fuses to be rattled after 
the CommSec State of 
the States report ranked 
Western Australia’s 
economy fifth in the na-
tion.
The report, released on 
Wednesday, shows WA’s 
economy is only out-
performing Queensland, 
South Australia and Tas-
mania.
Mr Barnett said WA was 
coming from a high with 
the mining industry now 
slowing down and, while 
it was a difficult time, 
there was no sense of 
panic.
He said the state’s econ-
omy was resilient and 
had been the strongest 
of all the states over the 
past several years.
“When there’s a cyclical 
swing you get a super 
swing here,” Mr Barnett 
told reporters.
“I don’t get rattled by 

day-to-day reports by 
various analysts.
“I’ve been following the 
West Australian econ-
omy since I was in my 
20s.
“I think I know it prob-
ably better than most 
people and I have confi-
dence in the structure of 
our economy.”
But shadow treasurer Ben 
Wyatt said the Barnett 
government had driven 
the state’s finances into a 
ditch and the State of the 
States assessment of WA 
had been on a one-way 
trajectory for some time.
“This is not a govern-
ment that has a plan,” he 
told reporters.
“They’re simply hoping 
for the very best that 
somehow oil or iron ore 
or something will in-
crease in its price.”
Originally published as 
Barnett rejects Com-
mSec view of WA

Barnett rejects Com-
mSec view of WA
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TONY Abbott’s plans to 
address an anti-gay group 
in the US continue to di-
vide opinion.
The former Liberal leader 
will speak at a function in 
New York run by the Alli-
ance Defending Freedom, 
a conservative Christian 
lobby group that opposes 
homosexuality and abor-
tion.
Minister for International 
Development and the Pa-
cific Steve Ciobo said Mr 
Abbott was entitled to 
freedom of expression.
“As a member of parlia-
ment, Tony Abbott, clear-
ly a thought leader and 
someone who has been 
engaged in the conserva-
tive side of politics for a 
long time, has taken a view 
that he wants to speak at 
this group and that’s fine,” 
he told Sky.
“I think it’s important that 
Australians recognise that 
even if we don’t agree with 
someone’s point of view, 
for me it might be some-
one who is speaking at 
a Greens rally, I may not 
agree with their point of 
view, but I’m not going to 
try to silence them.
“I’m not going to shut 
them down. If they want to 
go out there and have that 
particular point-of-view 
and express that point-of-
view to particular people 
well so be it.
“I actually think that free-
dom of expression, the 
ability to talk about issues, 
irrespective of whether 
you support them or don’t 
support them, I actually 

Malcolm Turnbull weighs into debate on Tony Abbott’s controversial 
speech as his sister Christine Forster is disappointed

think that’s a good thing.”
Shadow Communications 
Minister Jason Clare Mr 
Abbott could “do whatev-
er he likes”.
“I know it’s not traffic is-
sues in Warringah, but 
if he wants to go over-
seas and speak to groups 
about his views then he 
can certainly do that,” he 
told Sky.
“Let me say something 
positive about Tony Ab-
bott. At least he’s got the 
courage of his convic-
tions.
“A bit like John Howard, 
love him or loathe him, 
at least you know where 
Tony Abbott stands.
“He did stupid things as 
Prime Minister, like Knight 
Prince Phillip, but it 
shouldn’t have surprised 
any of us given his long 
held views about the Mon-
archy.”
In an interview with The 
Project last night, Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull said Mr Abbott was 
entitled to speak to such 
audiences.
“He does have fairly a 
conservative position on 
issues like that, so he 
probably would find he’s 
talking to people with 
similar views, perhaps,” 
Mr Turnbull told Network 
Ten’s The Project.
“He is entitled to speak 
to such audiences as he 
wishes.”
When co-host Waleed 
Aly called on Mr Turnbull 
asked him about how he 
felt about one of his back-
benchers talking to such 

a group, he said many 
Australians would be 
“disappointed” to hear Mr 
Turnbull say he was fine 
with Mr Abbott making 
a speech to a group that 
doesn’t support equality.
Mr Turnbull challenged 
Aly, saying: “Well, you 
see, what you are asking 
me to do is to censor Tony 
Abbott.”
Aly then replied: “No, I’m 
just asking for your posi-
tion to be more in line with 
what you just said.”
Mr Turnbull went on to 
say: “There are people in 
the parliament, colleagues, 
fellow members of the co-
alition, who have different 
views and they are entitled 
to express them - and I re-
spect their right to do so, 
just as they would respect 
my right to disagree with 
them.”
He also wished Mr Abbott 
“all the best” after an-
nouncing he will renomi-
nate for the seat of Warrin-
gah at the next election.
Mr Abbott’s sister said she 
was “disappointed” over 
his plans to address an 
anti-gay group in the US.
Christine Forster, Mr Ab-
bott’s youngest sister 
and a prominent same-
sex marriage campaigner, 
told Fairfax Media she was 
“surprised” the former 
PM was addressing the 
group.
“On the face of it, and 
without knowing what he 
is going there to say, it is 
disappointing,” she said.
“It doesn’t sit with my 
understanding of how he 
views the world, so, yes, I 
was surprised. I don’t be-
lieve Tony is in any way 
winding back rights for 
the gay community but I 
was surprised to hear he 
was going.”
Australian Marriage Equal-
ity spokesman Rodney 
Croome called on Mr Ab-
bott to “remind” the Alli-
ance Defending Freedom 
that Australians valued 
“inclusion, tolerance and 
equality for all”.

Controversial views ... Former PM Tony Abbott is flying to the US to 
speak for an ultraconservative group. Picture: AAP/Lukas Coch

A disgruntled Queensland 
politician who could have 
brought down the state’s 
minority government by 
leaving the ruling Labor 
party has backtracked from 
a string of threats he made 
to quit.
Cairns MP Rob Pyne this 
week quit the left faction 
before indicating he’d con-
sider leaving the Labor par-
ty if he wasn’t allowed more 
of a say in issues affecting 
his electorate.
The move would have dev-
astating ramifications for 
the Palaszczuk government, 
which would be reduced to 
42 seats in the state’s 89-
seat parliament - the same 
number as the Liberal Na-
tional Party opposition.
But Mr Pyne said on 
Wednesday afternoon that 
he was “feeling much more 
confident today” about 
staying in the party, partic-
ularly after Treasurer Curtis 
Pitt reaffirmed a commit-
ment to tackle high youth 
unemployment in Cairns.
He also backtracked from 
comments that he would 
consider voting against the 
government, particularly on 
controversial lockout laws 
he has criticised for being 
potentially damaging to his 
tourism-focused electorate.
“No, that’s not my inten-
tion,” Mr Pyne told Bris-
bane’s 4BC Radio.
“My intention is to go down 
to Brisbane in the party 
room and advocate on 
these issues and hopefully 
get a good result.”
He said he was yet to hear 
directly from Premier An-
nastacia Palaszczuk to 
discuss his grievances af-
ter she told reporters on 
Wednesday morning she 
was “more than happy to 
give Rob a call this after-
noon”.
Ms Palaszczuk said she 

didn’t call him earlier be-
cause Mr Pyne had made it 
clear he was going to stay 
in the party and it wasn’t a 
priority.
“So I’m sorry, I don’t un-
derstand what the problem 
is,” she said on Wednesday 
morning.
That’s despite Mr Pyne 
earlier this week saying he 
“certainly would consider” 
leaving Labor, having al-
ready quit the party’s left 
faction.
When asked on Wednes-
day whether she was con-
cerned Mr Pyne might leave 
Labor, the premier replied: 
“No, not at all”.
Katter’s Australian Party 
state leader Rob Katter 
suggested he had opened 
the way for a possible de-
fection after holding talks 
with Mr Pyne late last year.
“I have spoken with him, 
as I have with other MPs 
from both sides, about tak-
ing positions on issues that 
would contrast heavily with 
their party position,” he 
told The Australian.
“Those discussions cer-
tainly by their nature could 
end up being the start of 
the pathway of leaving the 
party.”
Opposition Leader Law-
rence Springborg said the 
issue was the latest in a 
string of internal dramas 
dogging Labor since it took 
office 11 months ago, in-
cluding controversies sur-
rounding former Labor MP 
Billy Gordon and former 
minister Jo-Ann Miller.
“They are just completely 
focused on their own is-
sues,” said Mr Springborg, 
who added Queensland 
was hurting because the 
premier was “frozen” by in-
decision.
Originally published as Qld 
MP backtracks on Labor 
quit threat

Qld MP backtracks on Labor quit threat
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“Mr Abbott has every right 
to address whichever 
groups he wants to but I 
am disappointed that he’s 
associating with a group 
that is in turn so closely 
associated with discrimi-
nation against gay peo-
ple,” he said.
“And when he speaks to 
them I hope he tells them 
that Australia is a country 
that is inclusive and where 
discrimination isn’t toler-
ated.”
Oppoistion Leader Leader 
Bill Shorten said he feared 
most influential members 
of the Liberal Party share 
Tony Abbott’s views.
Speaking from an Aus-
tralia Day event in Mel-
bourne, Mr Shorten said 
the decision to speak at 
the event was “up to Tony 
Abbott”.
But the Labor leader said 
he worried the former 
prime minister’s views 
were widely held in the 
Liberal Party.
“Some of the people that 
he’s going to speak at, 
some of those people, 
have been associated 
with the worst excesses 
of the far religious right in 
America; everything from 
their trenchant and radical 
opposition to the right to 
choose, right through to 
people talking about crim-
inalising homosexuality,” 
he said.
“What Mr Abbott does is 
up to him, but he’s the for-
mer Liberal Prime Minister 
of Australia.
“What worries me is that 
his views are commonly 
held within the right-wing 
of the Liberal Party.
“The real problem is who’s 
pulling the strings in the 
Liberal Party?
“I am greatly concerned 
that (Prime Minister) Mal-
colm Turnbull may be the 
presentable frontman of 
the Liberal Party, but the 
people pulling the strings, 
their views are identical to 
Tony Abbott’s and that’s 
not good for Australia’s 
future.”
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A landowner has won his 
battle against Woolworths 
for abandoning its lease 
over a Masters store in 
the regional Victorian city 
of Bendigo, delivering an 
$11 million-plus blow to 
the retail giant.
The Supreme Court of Vic-
toria found Woolworths 
had failed to act in good 
faith with private prop-
erty developer North East 
Solution after it ditched a 
deal with the company to 
chase a lease on another 
site in Bendigo being pur-
sued by rival hardware 
chain Bunnings.
The victory for Brendan 
Blake, who was represent-
ed by Tisher Liner FC Law, 
leaves a red face on Wool-
worths’ outgoing chief 
executive Grant O’Brien,  
who was closely involved 
in the deal.
It also marks another 
nail in the coffin of Wool-
worths’ disastrous foray 
into the home improve-
ment sector. Ten days 
ago, Woolworths said it 
had decided to exit from 
its Masters joint venture 
with US hardware giant 
Lowe’s.
“I have found that, on the 
evidence, Masters and 
Woolworths did not act 
reasonably and in good 
faith to resolve relevant 
differences that arose, 
and that they terminated 
the relevant agreement for 
reasons that that agree-
ment did not allow,” Judge 
Clyde Croft said.
“Masters and Woolworths 
terminated the relevant 
agreement because the 
construction costs ex-
ceeded an undisclosed 
budget and because they 
wanted to pursue an al-

ternative site in Bendigo,” 
Justice Croft added.
Justice Croft awarded Mr 
Blake $10.875 million in 
damages plus interest 
meaning the final bill to 
Woolworths will exceed 
$11 million given that the 
deal was signed in 2009.
The damages are roughly 
equivalent to the cost of 
the lease on the property 
for a 12-year period.
During the case, the court 
heard another land owner 
in the Bendigo CBD be-
ing courted by Bunnings 
had corresponded with Mr 
O’Brien using the secret 
email name of ‘Harrywild’ 
after his family dog, who 
the court heard could be a 
bit wild.
The court case also high-
lighted the lengths Wool-
worths management would 
go to compete with its ri-
val Bunnings. On learning 
of Bunnings interest in the 
CBD site, Mr O’Brien told 
Woolworths head of hard-
ware property Richard 
Champion the company 
must beat Bunnings to the 
alternative site.
“I will provide whatever is 
needed to make this hap-
pen,” Mr O’Brien said to Mr 
Champion by email. “Even 
if we expose ourselves to 
the cost of the unknowns I 
don’t want us waiting.”
Mr O’Brien was at the time 
head of Woolworths’ hard-
ware division.
The beleaguered CEO an-
nounced his retirement in 
July last year, but will stay 
on til mid-way through 
this year to obtain his re-
tirement benefits.
The matter has been ad-
journed for both legal 
teams to review Justice 
Croft’s reasons. 

Woolworths slugged with $11m plus in dam-
ages after losing Masters case
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Labor will pump $4.5 billion 
into the nation’s schools 
by fully funding the Gon-
ski funding agreements it 
struck when last in office, 
Opposition Leader Bill 
Shorten will say today in 
his first election-year poli-
cy announcement.
With Prime Minister Mal-
colm Turnbull soaring in 
the polls, Labor is attempt-
ing to shift the focus to ed-
ucation - one of the party’s 
traditional strengths. 
When the Coalition came 
to power in 2013 it an-
nounced it would only 
fund the first four years 
of Labor’s six-year school 
funding deals. State gov-
ernments have lobbied 
hard against the reduction 
given the biggest increas-
es in spending, around two 
thirds, were contained in 
years five and six.
Mr Shorten will announce 
on Thursday that Labor will 
honour the full six years of 
funding deals with NSW, 
Victoria, the ACT, South 
Australia and Tasmania - 
giving the states funding 
certainty until 2020. 
The policy is expected to 
cost an extra $4.5 billion 
over school years 2018 
and 2019, with the total 
package expected to cost 
$37.3 billion over the de-
cade.
Agreements with the other 
states which did not sign 
on to Gonski would be 
negotiated if Labor wins 
government, a spokesman 
said. 
Labor will also reverse $30 
billion in planned reduc-
tions in school funding 
over a decade by not link-
ing indexation to inflation. 
Labor will also provide 
$320 million in additional 
funding for students with 

disability for three years 
from 2017 while work-
ing with the states to fully 
implement a new disability 
loading.
The spending will be paid 
for through previously-
announced increases in 
tobacco excise, tightening 
superannuation conces-
sions, a crackdown on mul-
tinational tax avoidance, 
ditching the direct action 
climate policy and scrap-
ping a new $1000 baby 
bonus for couples with a 
stay-at-home parent. 
By 2020, Labor wants to 
have 95 per cent of stu-
dents completing Year 12 
and by 2025, the party 
wants to return Australia 
to the top five countries 
in reading, maths and sci-
ence.
“Australian schooling is 
going backwards interna-
tionally and this presents 
an immense threat to Aus-
tralia’s future economic 
and social prosperity,” Mr 
Shorten said.
“Talk about innovation 
without a commitment to 
quality education is just 
talk. 
“As most mothers do, my 
mum drummed in the im-
portance of education into 
me from a very young age.
“Every Australian child 
should have the same 
chance of succeeding at 
school as any other child 
in the country – no mat-
ter what their background, 
no matter where they live, 
and no matter what type of 
school they go to.”
Former education min-
ister Christopher Pyne 
said Labor had left the 
school funding system in a 
“shambles” when it came 
to office and the govern-
ment had delivered a na-

Labor commits to fully funding Gonski as 
part of election year education reform plan

tional model by providing 
$1.2 billion to Queensland, 
Western Australia and the 
Northern Territory.
His successor, Simon 
Birmingham, told Fairfax 
Media recently the gov-
ernment will seek to nego-
tiate new funding agree-
ments with the states 
from 2018.
“I don’t see much benefit 
for anyone if we dedicate 
two more years of funding 
just to create more uncer-

Public education advocates have been pushing for the major parties to 
fully fund the Gonski reforms. Photo: Adam McLean

tainty down the track,” 
Senator Birmingham said.
“The previous [Labor] 
government’s approach 
showed great largesse in 
tipping additional funding 
into the system, but they 
created a complicated 
model that lacks fairness 
and transparency.
“I want a school funding 
system that is genuinely 
needs-based and is tar-
geting the money where 
it’s most required.”

Victoria has the fastest 
annual economic growth 
rate in the nation, accord-
ing to the latest CommSec 
State of the States Report, 
released today.
Victoria’s economic 
growth is up 3.4 per cent 
on a year ago, as well as 
rating strongly on popu-
lation growth, housing fi-
nance, dwelling starts and 
retail trade.
This is consistent with the 
continued return of con-
fidence to the Victorian 
economy, which has cre-
ated 79,000 new jobs - al-
most 48,000 of which are 
full time jobs - since the 
Andrews Labor Govern-
ment was elected.
In that time, Victoria’s un-
employment rate has also 
fallen to 5.9 per cent, down 
from the 6.9% experienced 
under the Liberal Govern-
ment.
Each quarter CommSec 
examines the performance 
of the states against eight 
key indicators: economic 
growth; retail spending; 
equipment investment; 
unemployment, construc-
tion work done; population 
growth; housing finance 
and dwelling commence-
ments.
Quotes attributable to Act-
ing Treasurer, Gavin Jen-
nings
“Victoria now has the 
fastest annual economic 
growth rate in the nation, 
with confidence return-
ing and almost 48,000 
new full time jobs created 
since the Andrews Labor 
Government was elected.”
“This is a far cry from 
the experience under the 

Liberal Government that 
brought the economy to 
a halt, and only created 
16,000 full time jobs in 
four inertia-riddled years.”
“We promised that we’d 
get Victoria moving again, 
and strong economic 
growth, population growth 
and retail spending show 
that we are delivering on 
that commitment.”
On the other hand Nearly 
one million Victorian stu-
dents returning to school 
today are set to benefit 
from the Andrews Labor 
Government’s Education 
State reforms, including 
a $566 million – or 70 
per cent – boost to equity 
funding over four years.
Visiting Lynbrook Primary 
School today, Minister for 
Education James Merlino 
and Member for Cran-
bourne Jude Perera met 
some of the state’s new-
est students to hand out 
Crumpler library bags, 
provided to all preps start-
ing at state government 
schools in 2016.
Some 160 preps will be-
gin at Lynbrook Primary 
in 2016, including four 
sets of twins who have 
joined the school’s 980 
students.
Taking our education sys-
tem from good to great, 
the Education State re-
forms began with a record 
investment in education 
and skills of almost $4 
billion under the 2015-16 
State Budget.
Lynbrook Primary will re-
ceive $302,237 in equity 
funding in 2016, an in-
crease of $110,919 com-
pared to 2015.

Victoria The Fastest Growing Econ-
omy In The Nation
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املبنى  يف  اسرتاليا  يوم  بمناسبة  حاشدا  احتفاال  باراماتا  بلدية  اقامت 
القديم لربملان نيو ساوث ويلز.

حضر املناسبة، اضافة اىل رئيس واعضاء البلدية، سفرية يوم اسرتاليا 
يف باراماتا الدكتورة والكاتبة سيندي بان، النائبة جوليا فني ممثلة زعيم 
بلدية  موظفي  كبري  لي،  النائب جيف  فولي،  لوك  الوالية  املعارضة يف 
رئيس  فيليب،  آرثر  مجتمع  ممثال  ديفيد شكسبري  داير،  غريغ  باراماتا 
البطي،   كلوفيس  السيد  اسرتاليا  يف  السابق  االحرار  الوطنيني  حزب 

الزميل انطونيوس بو رزق واكثر من مئتي شخص من ابناء املنطقة.
رئيس  وقدم  االسرتالي  الوطني  النشيد  ماكفرسون  آبي  انشدت  وقد 
بلدية باراماتا تعاونه سفرية يوم اسرتاليا يف باراماتا الدكتورة سيندي 
تكريم  االحتفال  كما جرى يف  لـ 30 شخصا،  االسرتالية  الجنسية  بان، 
ومنطقتها  لباراماتا  قدموها  التي  للمساهمات  االشخاص  من  العديد 

ومجتمعها يف مختلف املجاالت.
وحصلت على لقب مواطنة العام 2016 يف باراماتا السيدة جولي هيوز 
ايجابي وجمع تربعات لشراء  فعل  اىل  الشخصية  مأساتها  تحويلها  اثر 
زوجها  وفاة  بعد  سيدني  غرب  ملجتمع  القلب  لضربات  تنظيم  أجهزة 

مايكل جراء سكتة قلبية مفاجئة يف عام 2013.
ما  بعض  )أدناه  غارارد  بول  السيد  البلدية  رئيس  املناسبة  يف  تحدث 
جاء يف كلمته( وتلته سفرية يوم اسرتاليا يف باراماتا الدكتورة والكاتبة 
سيندي بان التي القت كلمة تحدثت فيها عن هجرة والديها اىل اسرتاليا 
كلمة  ان  وشرحت  ولالسرتاليني  اليها  بالنسبة  اسرتاليا  يوم  يعني  وما 
Parra  تعني اللقاء وكلمة  matta تعني Eels وقالت ان كلمة باراماتا 

 .Eels ولهذا سمي فريق باراماتا للرغبي ليغ Eels تعني لقاء الـ

كلمة رئيس البلدية بول غارارد
والقى رئيس البلدية السيد بول غارارد كلمة ومما جاء فيها:  

اليوم، هو يوم خاص، ليس فقط بالنسبة للكثريين منكم الذين أصبحوا 

بلدية باراماتا حتتفل بيوم اسرتاليا وتقدم اجلنسية ملستحقيها وجولي هيوز تفوز بـلقب »مواطن العام 2016«
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فرصة  لدينا  معا،  جمعاء.  االسرتالية  لألمة  ولكن  أسرتاليني،  مواطنني 
للتفكري يف ما يجعل هذا البلد بلدا عظيما جدا.

نحن  التي  والفرص  الحرية  على  أركز   نفسي  أجد  اسرتاليا  يوم  يف 
التي  الحياة  وعيش  أحالمنا  تحقيق  فرص  لديها..  باتاحتها  محظوظون 

نريدها حيث ال توجد حدود ملا يمكننا تحقيقه.
بالضحك،  االستمتاع  األسرتالية، وبسرعة  بالثقافة  نفكر  أن  أيضا  وأود 
دائم  استعداد  على  الذين  والناس  األشداء  العمال  بلد  اننا  أيضا  ولكن 

ملساعدة االخرين.
أن تكون أسرتاليًا، يعني أن تتمتع بالحرية وإظهار شرف النزاهة والزمالة 

وهذا شيء نفخر به.
واليوم  سيتم الرتحيب بـ 30 شخصا سيتم منحهم الجنسية االسرتالية 
هذا  من  أفضل  بيوم  التفكري  يمكنني  ال  وشخصيا  اسرتاليا،  يوم  يف 
على  حصولكم  رحلة  من  األخرية  املرحلة  الستكمال  لكم  بالنسبة  اليوم 

الجنسية.
وعقب حفل املواطنة سوف نقدم جوائزنا املحلية ليوم أسرتاليا للمواطنني 
الذين قاموا بعمل استثنائي للمجمتع إلظهار ما معنى ان تكون أسرتاليًا.

بان،  سيندي  الدكتورة  اليوم  الينا  تنضم  أن  محظوظون  أيضا  ونحن 
تتصدر  حيث  ومؤلفة  طبيبة  هي  الدكتورة  اسرتاليا.   ليوم  سفريتنا 
مؤلفاتها قائمة املبيعات وكذلك هي شخصية  اعالمية. وقد كرست وقتها 
 Make-A-Wish  ملجموعة متنوعة من املؤسسات الخريية بما يف ذلك

Foundation، وجيش الخالص والصليب األحمر األسرتالي.
كل  أهنئ  أن  وأود  االسرتاليني  جميع  يوحد  الذي  الرباط  هي  املواطنة 

املتقدمني اليوم على قرارهم با يصبحوا مواطنني أسرتاليني
بشكل  أفكر  أن  أحب  ولكن  قصريا،  تاريخا  السرتاليا  ان  البعض  يقول 
تاريخ  من  ألف سنة  فقط  40  يعكس  ال  الغني  تراثنا  ان  اذ  مختلف، 
السكان األصليني ولكن أيضا تواريخ  جميع البلدان التي هاجر مواطنونا 

منها.

ومن خالل هذه الهجرة، تم بناء مجتمع قوي يف باراماتا، مع مهاجرين أتوا 
منذ عام 1788 للمشاركة والدعم والنمو. وكانت كل موجة من املهاجرين 
بمثابة جسر للموجة التالية، ونحن نرى ان هذه املجموعات اندمجت مع 

شركائنا يف املجتمع األسرتالي األوسع.
العلم  رفع  يف  املجتمعات  مختلف  أبدته  الذي  الحماس  يف  هذا  ويتمثل 
أوقات  يف  سويا  نتعاون  عندما  وأيضا  باراماتا،  احتفاالت  يف  كالعادة 

الكوارث الوطنية، مثل حرائق الغابات والفيضانات.
ان نجاحنا كمجتمع وأمة يعتمد علينا جميعا. وان قراركم اليوم، لتصبحوا 
مواطنني أسرتاليني، هو قرار مهم وهو ينمّ عن التزام، مسؤولية، اعرتاف 

علني، احتفال باملاضي وآمال من أجل مستقبل مشرتك.
تجاه  بالتزامكم  علنا  تجاهرون  فانكم  أسرتاليني  مواطنني  تصبحوا  وان 
تحقيق  لكم  يتيح  مما  الواسع،  املجتمع  يف  الكاملة  واملشاركة  أسرتاليا 
طموحاتكم، بغض النظر عن العرق أو الخلفية أو الجنس أو الدين أو اللغة 

أو مكان الوالدة.
ان جنسيتكم تعني ايضا تقديم املساهمة، لألمة األسرتالية وشعبها.

أيها السيدات والسادة، من خالل جنسيتكم أنتم تتبنون املبادئ التالية:
املواطـَنة تتضمن املسؤوليات وايضا الحقوق.

إحداث  على  الحث  يف  الحق  احرتام  عن  فضال  القانون،  سيادة  احرتام 
تغيريات على القانون بالوسائل السلمية.

وهي تعني الحرية املدنية لجميع األسرتاليني، حرية التعبري والعمل يف 
القانون،  القانون، وأن لجميع االسرتاليني حقوقا متساوية يف ظل  إطار 

بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العرق أو الدين.
مع  وليس  املواطنني  على  األول  املقام  يف  يقع  الديمقراطية  نجاح  أن 

السياسيني.
وأخريا، فان املواطنة تدعم مبدأ العدالة االجتماعية، والرفاه والكرامة لجميع 
الناس.. ان جنسيتكم تفتح الباب ملشاركتكم الكاملة يف شؤون أمتنا وان 

مدينة باراماتا ترحب بكم بأذرع مفتوحة كمواطنني األسرتاليني.

رئيس البلدية غارارد والسفرية د. بان مع الفائزين بالجوائزسفرية باراماتا ليوم اسرتاليا د. سيندي بانرئيس البلدية غارارد يلقي كلمته

البطي مع د. بان والسيد غارارد وعقيلته كارن وكريمته ميشال السيد غارارد وكريمته ميشال مع شديد وعبود وهيوز وحضور النائبة جوليا فني، كارن وميشال غارارد وحضور

السيد كلوفيس البطي مع بيل بالزي االسرتالي التقليدي مواطنة العام 2016 جولي هيوز وابنتهاغارارد يسلم هدية البلدية للسفرية بانجانب من الحضور



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

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

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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