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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

فرسان الطاولة املستديرة: عجز يف 
الرئاسة وتعجيز يف قانون االنتخاب

حنن املوقعني ادناه فرسان 
نعلن  املستديرة،  الطاولة 
رئيس  انتخاب  عن  عجزنا 
صياغة  وعن  للجمهورية 
كما  االنتخاب،  قانون 
الشيوخ  جملس  ان  نعلن 
دستورية  »كوميديا  هو 
على  لنضحك  اخرتعناها 

انفسنا وعليكم«.
العماد  ان  نعلم  ان  يكفي 
والنائبني  عون  ميشال 
وسليمان  جنبالط  وليد 
اليوم  عن  تغيبوا  فرجنية 
ثالثية  ان  لنتبني  الثالث 

احلوار ثالثية االصفار.
لالوهام.  تسويق  حدث  ما 

النائب علي فياض اكتشف 
التتمة صفحة 31)اكتشف؟( ان مثة من زرع 

لتعطيل  متفجرة  قنابل 
اصالحات  اىل  اجتاه  اي 

املعارك  استؤنفت 
غطاء  حتت  الطاحنة 
الطريان الروسي يف ريف 
االول، وسط  أمس  حلب 
للفصائل  خطط  عن  أنباء 
اإلسالمية  املعارضة، 
»حرب  واملعتدلة، خلوض 
القوات  ضد  استنزاف« 
وامليلشيات  النظامية 
املوالية تستمر بني ستة 
تنتهي  أشهر  ومثانية 

التتمة صفحة 31

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث 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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

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

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص 
للعمل يف أفران 
ماونت لويس 

بيتزيريا

لالتصال:
0414225577

من  اآلتي  وهو  سياسية، 
هيئة الحــوار الوطني خالل اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري

»الداعشيان« الربيدي والفليطي صيدان مثينان للجيش

املصدر العنكبوت االلكرتوني
واحدة،  أمة  حزب  فاز 
السياسية  تتزعمه  الذي 

للجدل  املثرية  األسرتالية 
بأربعة  هانسون،   بولني 

»أمة واحدة« العب أساسي يف 
جملس الشيوخ بعد فوزه بـ 4 مقاعد

التتمة صفحة 31

هانسون .. العب كبري يف مجلس الشيوخ

غطاء جوي روسي يف 
ريف حلب واملعارضة 

تستعد »حلرب 
استنزاف«

بعد »اعادة هيكلة اجليش«.. »التصفية األردوغانية« تطاول وزراء يف عهد غل
»إعادة  على  أيام  بعد 
هيكلة« اجليش، إثر حماولة 
منتصف  الفاشلة  االنقالب 

حتّدث  املاضي،  الشهر 
رجب  الرتكي  الرئيس 
أردوغان عن إصالح  طيب 

متعهدًا  الدولة،  مؤسسات 
املالية  املصادر  جتفيف 
املعارض  الداعية  جلماعة 

فتح اهلل غولن الذي تتهمه 
أنقرة بتدبري احملاولة.

التتمة صفحة 31
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احلوار »يتسلى« مبجلس الشيوخ
يف اجللسة الثانية من ثالثية احلوار املنعقدة يف عني 
التينة، أضيَف إىل القضايا اخلالفية اليت »تتسلى« بها 
القوى السياسية العاجزة عن إدارة الدولة، بند جديد 

امسه »جملس الشيوخ«. 
اتفق املتحاورون على حبث صالحياته وقانون انتخابه، 
كما لو انهم أمّتوا »واجباتهم« الدميقراطية والتشريعية 
وعمله،  انتخابه  وقانون  النيابي  مبجلسهم  املتصلة 

وانتقلوا إىل جماالت انتخابية جديدة.
عندما أشار وزير املال علي حسن خليل بعد مغادرته 
أهم  من  »واحدة  كانت  أنها  إىل  أمس،  احلوار  جلسة 
اجللسات اليت انعقدت يف تاريخ احلوار، وأنها أرست 
أسلوبًا إصالحيًا جديدًا«، مل يُكن يقصد بطبيعة احلال أن 
املتحاورين توّصلوا إىل اتفاق بشأن السّلة املتكاملة، 
البنود اخلالفية املطروحة  وال حتى على بند واحد من 

على الطاولة.
امتازت هذه اجللسة مبستوى  لكن، حبسب املصادر، 
عاٍل من »اهلدوء واجلدية واملرونة يف النقاش«. حّتى 
كالرئيس  إجيابيني،  بدوا  تصلبًا  املتحاورين  أكثر  إن 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  ورئيس  مثاًل،  السنيورة  فؤاد 
النائب حممد رعد. يضاف إىل ذلك »شعور اجلميع بدقة 

املأزق الذي مُير به البلد«.
لكّن هاتني اإلجيابيتني تقابلهما أحجار عثرة تقف يف 
وجه ترمجتهما الفعلية، أهمها »الضغط الزمين« الذي 
حياصر أطراف احلوار، و«عدم وجود خمرج واحد مقبول 

عند األطراف«. 
العاجزة عن تأمني حل  السياسية  القوى  أن  والالفت 
ألي واحدة من األزمات املطروحة يف البالد، واليت مل 
تتمكن من االتفاق على أي مشروع قانون لالنتخابات 
النيابية، مل جتد هلا »حاًل« سوى اهلروب باجتاه جملس 
يف  مادة  تعديل  يستطيعوا  مل  من  وكأّن  الشيوخ. 
الدستور أو تفسري أخرى أو وضع نظام داخلي لعمل 
إقرار  أو  للجمهورية  انتخاب رئيس  أو  الوزراء  جملس 
من  ساحر،  بسحر  سيتمكنون،  للبالد،  عامة  موازنة 
بالعمق  متّس  شيوخ،  على صالحيات جمللس  االتفاق 
»حصص الطوائف« يف النظام الذي يعيش يف مأزق 

متواصل منذ 10 سنوات.
لكن، بعد ثالث ساعات من النقاش خرج املتحاورون 
»تقّدم  إىل  األوىل، مشريين  اجللسة  من  تفاؤاًل  أكثر 
كبري ُسّجل اليوم بعد طرح قّدمه رئيس جملس النواب 
نبيه بري يقوم على تطبيق مجيع بنود اتفاق الطائف 
حتّدثت  فقد  الرئاسي«.  الفراغ  أزمة  حلّل  متهيدًا 
اكتملت  إذا  ما،  نوعية  »بنقلة  وصفته  عّما  املصادر 
وهذه  االتفاق«،  وتسّهل  املسافات  ستقّرب  فإنها 
النقلة هي استحداث جملس الشيوخ، كان قد اقرتحها 
القومي  السوري  احلزب  رئيس  السابقة  اجللسة  يف 

االجتماعي أسعد حردان.
فبعد أن ُحكي يف اجللسة األوىل عن قانون االنتخابات 
يتعّلق  ما  يف  النقاش  فتح  اإلدارية،  والالمركزية 
ومع  شيوخ،  جملس  وانتخاب  الطائف  اتفاق  بتطبيق 
أن »املبدأ مقبول عند اجلميع«، إال أنه حبسب املصادر 
»دخل املتحاورون يف نقاط تفصيلية تتعلق بدور هذا 
تقوم على  أن فكرته  اجمللس وصالحياته، وخصوصًا 
تبديد هواجس الطوائف«، ألن »املوافقة عليه تعين أن 
النيابية املطروحة على  تصبح كل القوانني االنتخابية 
الطاولة جمّمدة، ويصار إىل صياغة قانون على أساس 
انتخاب  إن  الدستور،  حبسب  ألنه  طائفي،  ال  وطين 
جملس للشيوخ يتزامن مع انتخاب جملس نواب وطين 

ال طائفي«.
مل  األطراف  من  »أحدًا  إن  اجملتمعني  مصادر  وقالت 
يعرتض«، لكن التعليقات مل ختُل من خماوف ظهرت عند 
اجلميع يف ما يتعلق »بتحديد صالحيات جملس الشيوخ 
ودوره والقانون الذي سينتخب على أساسه، والفصل 
بينه وبني جملس النواب«. وبناًء عليه، »اقرُتح تشكيل 
ورشة عمل نيابية تعمل على صياغة مشروع متكامل 
لتحديد كل النقاط املتعلقة مبجلس الشيوخ«، وتبحث 
بعدها جلسة احلوار يف »إعداد الصيغ التمثيلية جمللس 
الشيوخ وقانون االنتخاب والالمركزية اإلدارية اليت من 
شأنها أن توصل إىل االتفاق حول قانون انتخابي«. 
أطراف احلوار داخل  ناقشه  الذي  اآلخر  البند  إن  إذًا، 

اجللسة، كان يف شأن الالمركزية اإلدارية.
بوجود  أمس  من  أول  بّري  الرئيس  ذّكر  أن  فبعد 
جملس  يف  اإلدارية  بالالمركزية  يتعلقان  مشروعني 
النواب، وآخر تقّدم به الرئيس السابق ميشال سليمان، 
وأشار إليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلمّيل 

البحث،  الثالثة أمس على طاولة  خالل اجللسة، ُوضعت املشاريع 
فق على أن »تؤلف جلنة فرعية منبثقة من جلنة الدفاع الوطين  واتُّ
إعداد  مهمتها  املشروعني،  النيابية ملناقشة  والبلديات  والداخلية 
مشروع موّحد من وحي األفكار املطروحة«. عمليًا، ميكن القول إنه 
ال حبث يف السّلة املتكاملة باملعنى الكامل، وإمنا االنتقال من بند 
إىل آخر »سيبقى مجيعها جممدًا، حتى لو مّت االتفاق عليها، ما دام 

البعض يصر على أن أيًا منها لن يسلك طريق جملس النواب إن بقي 
أخرى  مصادر  رأت  وفيما  املصادر.  فارغًا« حبسب  الرئاسة  كرسي 
مشاركة يف احلوار »أننا ما زلنا نناقش أمورًا هامشية رغم أهميتها، 
تبقى هناك نقطة أساسية مّلح إليها الرئيس بّري، إال أنها مل تأخذ 

حقها يف النقاش، ال بل مل يعلق عليها أحد«.
وهذه النقطة كما تقول املصادر تتعلق »باحلكومة اليت ستؤلف بعد 

انتخاب رئيس للجمهورية«.
األكثر  يكون  يكاد  احلكومة  »موضوع  أن  إىل  املصادر  وأشارت   
تعقيدًا وخالفًا، وكان جيب البحث به بالتزامن مع النقاش يف موضوع 
الرئاسة، ألن بند احلكومة مرتبط به«، وحتديدًا يف ما يتعلق بـ«رئيس 
احلكومة الذي سيخلف الرئيس متام سالم، شكل هذه احلكومة، بيانها 
الوزاري، وسياستها اخلارجية يف ظل االنقسام حول املوقف العربي 

من حزب اهلل وتصنيفه إرهابيًا«.

ميسم رزق
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لبنانيات

البلمند  جامعة  رئيس  نقل 
سامل،  ايلي  السابق  الوزير 
العاشر  يوحنا  البطريرك  حتيات 
اليازجي اىل البطريرك املاروني 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي، وذلك يف مستهل اللقاء 
الذي عقد  ظهر امس االول يف 
الدميان مبشاركة عدد من عمداء 
البحث  وتناول  البلمند،  جامعة 
شؤونا جامعية اكادميية وتربوية 
عامة اضافة اىل االوضاع العامة 
ومحل  احمللية،  الساحة  على 
سامل  الوزير  الراعي  البطريرك 
يوحنا  البطريرك  اىل  حتياته 

العاشر .
اللبنانية الثقافية يف العالم

وكان البطريرك الراعي استقبل 
وفد اجلامعة اللبنانية الثقافية يف 
العاملي  الرئيس  برئاسة  العامل 
يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
الذي  كساب  الياس  العامل 
على  الراعي  البطريرك  اطلع 
بلدان  يف  اللبنانيني  اوضاع 
الرئيس  عرض  كما  االنتشار، 
السابق للجامعة ميشال الدويهي 
اوضاع املغرتبني اللبنانيني يف 

اوسرتاليا.
واشار كساب بعد االجتماع اىل 
البطريرك يف  »الوفد وضع  ان 
الذي  الدولي  التحرك  اجواء 
ايلول  يف  اجلامعة  به  ستقوم 
املقبل دعما للبنان وسعيا لعودة 
امنة وسليمة لالجئني السوريني 
يف  وقال:«أتينا  بالدهم«.  اىل 
اجلامعة  قبل  من  رمسية  زيارة 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 
وأنا كرئيس عاملي ومعي نائب 
الرئيس الرئيس العاملي السابق 
العام  واألمني  الدويهي  ميشال 
ميثلون  الشباب  من  وجمموعة 
بهذه  تشرفنا  لقد  القارات  كل 
الغبطة  الزيارة ووضعنا صاحب 
قررته  الذي  التحرك  بأجواء 
اجلامعة بعد إنتهائها من مؤمترها 
يف لبنان بأننا سوف نقوم بهذا 
وإعتربنا  أيلول   19 يف  التحرك 

الراعي استقبل وفد اجلامعة الثقافية
 كساب: املغرتبون خائفون من أي إستثمار 

بسبب الوضع السياسي غري املستقر

حتركا  سيكون  النهار  هذا  أن 
وسنكون  لبنان  أجل  من  دوليا 
يف األمم املتحدة، خصوصا وإننا 
أعضاء يف األمم املتحدة كمنظمة 
عن  وسندافع  حكومية  غري 
بالالجئني  املتعلق  لبنان  موقف 
وسيكون  لبنان  يف  السوريني 
حتركا يف كل دول العامل ومقابلة 
الدول  هذه  يف  احلكومات  كل 
أساسي  موضوع  على  للرتكيز 
حيتمل  أن  ميكن  ال  لبنان  بأن 
إئتمان من  وأي سوء  تأخري  أي 
خصوصا  العاملية  املنظمة  قبل 
العاملية  املنظمة  مع  جتربتنا  أن 
الالجئني  مل تكن جيدة مبوضوع 
الفلسطينيني سابقا والذي أدى 
اىل حرب أهلية يف لبنان وعلى 
اليوم  جدا  فخورون  حنن  األقل 
جمتمعون  مجيعا  اللبنانيني  بأن 
وموحدون  املوضوع  هذا  حول 
ويريدون  القضية  هذه  حول 
السالم  على  احلفاظ  مجيعهم 

والوئام وضد اإلرهاب«.
الالجئني  عودة  موضوع  وعن 
ضد  حنن  »بالتحديد  قال: 
اىل  الطوعية  بالعودة  املقولة 
اآلمنة،  العودة  مع  بالدهم حنن 
حيث يوجد يف سوريا مساحات 
األماكن  ببعض  وآمنة  شاسعة 
احلكومة  مسؤولية  وهذه 
مسؤولية  قبل  أوال  السورية 

احلكومة اللبنانية«.
قال:  الرئاسة  موضوع  وعن 
»أعربنا لغبطته عن شديد األسف 
أن املسؤولني السياسيني لغاية 
اليوم مل يأخذوا املبادرة إلنتخاب 
ختوفنا  عن  له  وأعربنا  رئيس 
على  الشيء  هذا  إنعكاس  حتى 
املغرتبون  اإلقتصادي.  الوضع 
من  خائفون  اليوم  اللبنانيون 
البلد  يف  إستثمار  بأي  القيام 
غري  السياسي  الوضع  بسبب 
املستقر وحنن لدينا هذا اهلاجس 
تفرغ  أن  املعقول  من  هل  أنه 
الشكل.  بهذا  لبنان  مؤسسات 

هذا معيب جدا«.

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

العامة  األشغال  وزير  استقبل 
والنقل غازي زعيرت يف مكتبه بعد 
الصحة  وزير  االول،  امس  ظهر 
وائل أبو فاعور والوزير السابق 
النائب عالء الدين ترو، وكانت 
مناسبة لعرض التطورات يف ظل 
ما تشهده البالد من تفاقم على 
والسياسية  األمنية  املستويات 
واالجتماعية،  واالقتصادية 

اضافة اىل الشؤون االمنائية.
أنه  اىل  فاعور  أبو  وأشار 
اللقاء  رئيس  من  »بتكليف 
وليد  النائب  الدميوقراطي 
جنبالط  تيمور  واالستاذ  جنبالط 
االمنائية  احلاجات  مبراجعة  قمنا 
امللحة يف منطقة الشوف واقليم 
اخلروب اليت هي حباجة اىل عالج 
»الوزير  أن  اىل  الفتا  سريع«، 
يعاني مشكلة يف مسألة التجزئة 
نريد  هل  الوزراء.  جملس  يف 
أم  اللبنانية  املناطق  مساعدة 
ال نريد؟ هل هناك موازنة نريد 
رفعها أم ال؟ إذا استمررنا على 
هذا املنطق من االعاقة واالعاقة 
املتبادلة فلن نصل اىل نتيجة، 
املواطن  هو  الثمن  يدفع  ومن 

يف كل املناطق اللبنانية«.

 أبو فاعور: جنبالط لن ميل احلوار وحنتاج 
اىل حلظة سياسية مؤاتية إلقرار احللول

وعن عدم حضور رئيس »اللقاء 
أو  الدميوقراطي« جلسة احلوار، 
ومل  فشل  قد  احلوار  كان  اذا 
نتيجة،  أي  اىل  التوصل  يتم 
قال ابو فاعور: »إذا كان هناك 
داعية حوار يضاف اىل الرئيس 
بري يف لبنان فهو النائب وليد 
جنبالط الذي لن ميل احلوار، بل 
جلسات  كل  يف  العكس  على 
خاصة  لظروف  السابقة  احلوار 
كان النائب وليد جنبالط حيضر 
يرتك  ثم  االفتتاحية  اجللسة 
متابعة  العريضي  غازي  للرفيق 
ميكن  متثيل  خري  وهو  احلوار، 
التقدمي  احلزب  به  ميثل  ان 
االشرتاكي واللقاء الدميوقراطي 
ان  كما  العريضي،  الوزير  عرب 
هناك  كان  ولو  ينع،  مل  احلوار 
احلوار  نعينا  لكنا  منه  بديل 
هو  ما  ولكن  منذ فرتة سابقة، 
مت  باالمس  بالعكس،  البديل؟ 
فتح خط جديد يف احلوار، ورمبا 
فتح أفق جديد يف احللول، وقد 
حنتاج اىل حلظة سياسية مؤاتية 
نستطيع ان نقر فيها هذه احللول 
النقاش  االدنى  باحلد  ولكن 

النظري جيب ان يستمر«. 

العريضي مستقبال ابو فاعور

كتلة  نواب  من  وفد  زار 
عاطف  ضم:  »املستقبل«، 
باسم  قباني،  حممد  جمدالني، 
الشاب، وأمني وهيب، ومستشار 
داود  احلريري  سعد  الرئيس 
البابوي  السفري  الصايغ، 
املونسينيور غابريللي كاتشا يف 
يف  وذلك  حبريصا،  إقامته  مقر 
الكتلة  تأييد  اإلعراب عن  سبيل 
للمواقف الصلبة والبناءة األخرية 

للبابا فرنسيس.
ونقل الوفد إىل كاتشا، حبسب 
الرئيسني  »بإسم  للكتلة،  بيان 
والسنيورة،  احلريري  سعد 
تقديرهما هلذه املواقف احلامسة 
من قبل أعلى مرجعية كاثوليكية 
يف العامل، ال سيما مبا للفاتيكان 
من  بالذات  فرنسيس  وللبابا 
يصب  كبري  معنوي  حضور 
املعتقدات  إحرتام  مصلحة  يف 
الدينية وعدم املزج بني التطرف 
والدين، وهو ما عربَّ عنه قداسة 
اىل  اجلميع  دعوة  من  البابا 
التصدي ملوجات اإلسالموفوبيا، 
اإلرهابية  اجلرائم  بعد  وخصوصا 
فرنسا  يف  وقعت  اليت  األخرية 
واملانيا، ومقتل كاهن كاثوليكي 
يف كنيسته، نافيا وجود حروب 

دينية«.
البابوي  وأكد الوفد لـ »السفري 
تعزز  اليت  البابا  مواقف  أهمية 
حماربة  يف  الدولية  اجلهود 
اليت  املتطرفة  اجملموعات 
الدين.  باسم  اجلرائم  ترتكب 
أخرى  جهة  من  تبدد  أنها  كما 
بعض  تراود  اليت  اإللتباسات 
سياسيا  املتشددة  اجملموعات 
املتحدة  والواليات  أوروبا  يف 
يف  اجلرائم  هذه  تستغل  اليت 

وفد من نواب املستقبل زار كاتشا واعرب عن 
تأييد الكتلة ملواقف البابا الصلبة والبناءة

العدائية  مواقفها  تعزيز  سبيل 
جتاه املسلمني«.

البابا  قداسة  »موقف  مثن  كما 
بولندا،  من  عودته  أثناء  األخري 
بني  الربط  برفض  واملتمثل 
اإلسالم واإلرهاب، وأنه ال جيوز 
التعميم والربط بني عنف أحدهم 
إنتمائه  وتطرفه من جهة، وبني 
الديين من جهة أخرى. فلقد أتت 
لتلك  داعمة  هذه،  البابا  مواقف 
اىل  املهاجرين  إزاء  إختذها  اليت 
أوروبا وضرورة معاملتهم باألخوة 
قام  الذي  وهو  واإلنسانية، 
ليسبوس  جزيرة  يف  بزيارتهم 
منهم  عددا  مصطحبا  اليونانية 
له منذ  اىل روما، بعد أن سبق 
المبادوزا  جزيرة  زار  أن  سنتني 
عوملة  حينه  يف  مدينا  اإليطالية 
الالمباالة وداعيا إىل إعالء شأن 
أصوات العقل واإلتزان واجرتاح 
احللول، وفق ما تقتضيه مصلحة 
ومتطلبات  واحلرية  اإلنسان 
القانون، وأيضا وفق ما يتطلبه 
احلوار واإلنفتاح يف عامل اليوم، 
الفاتيكان  يف  باجتماعه  منوها 
أمحد  الدكتور  األكرب  اإلمام  مع 
وتفاهمهما  األزهر  شيخ  الطيب 

حول هذه املواضيع«.
وتوقف اجملتمعون عند »النموذج 
اللبناني يف هذا الشأن، منوذج 
والقائم  البناء  املشرتك  العيش 
على اإلحرتام املتبادل واإلعتدال 
والتسامح، وهو الذي جعل البابا 
بولس  يوحنا  القديس  الراحل 
الثاني يعترب لبنان رسالة للشرق، 
كما للغرب«، متمنيا على السفري 
اإلحرتام  مشاعر  »نقل  البابوي 
قداسة  اىل  والتقدير  والشكر 

البابا فرنسيس«.

 عون استقبل وفدا من حزب التنظيم زوين: 
وصول العماد اىل الرئاسة يبشرنا 

حبل االزمة
 استقبل رئيس »تكتل التغيري 
العماد  النائب  واالصالح« 
امس  ظهر  قبل  عون،  ميشال 
الرابية،  يف  دارته  يف  االول 
»التنظيم« قال  وفدا من حزب 
اللقاء:  بعد  زوين  عباد  بامسه 
قلقنا  عون  العماد  اىل  »نقلنا 
وعلى  لبنان  يف  الوضع  على 
يف  سيما  وال  اللبناني  املصري 
يف  نراها  اليت  احلوار  جلسات 
هذا البلد، وهي ليست جلسات 
ولن  وجدنا هنا وسنبقى  حوار. 
نفاوض على حقوقنا. حنن ندعم 
باستعادة  عون  العماد  موقف 

احلقوق واملشاركة«.
وأضاف: »نريد ان يركز الوطن 
فيما  دولة  بناء  نستطيع  كي 

هناك  تدرجيا.  تتفتت  الدولة 
نتمسك  ان  للخالص  واحد  باب 
من  وافضل  ميثلنا  مبن  ونتمثل 
اي  عون.  العماد  هو  ميثلنا 
الرئاسة  اىل  يأتي  آخر  شخص 
سيكون استمرارا لألزمة وليس 
بداية احلل. وصول العماد عون 
الذي  الباب  هو  الرئاسة  اىل 

يبشرنا حبل االزمة«.
الوطن يف  »جيب وضع  وتابع: 
اذن بعض االفرقاء لئال يسمعوا 
بعقلهم.  ليفكروا  بل  للخارج 
للخارج  ينفذ  للخارج  يسمع  من 
نفكر  حنن  الوالده.  وليس 
وسنستمر،  واوالدهم  بأوالدنا 
مهما  به  سنقوم  الدور  وهذا 

كلف االمر«.

وطنية - استقبل قائد اجليش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف 
الريزة ظهر امس االول، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد 
قدموا  حيث  احلريري،  بهية  النائبة  ثم  صفا،  وفيق  واحلاج  رعد 
العامة  »األوضاع  معه  وتداولوا  اجليش،  عيد  مبناسبة  التهنئة  له 

والتطورات الراهنة يف البالد«.
كما استقبل وفدا من احلزب التقدمي االشرتاكي ضم ظافر ناصر 
أعمال  اختتام  حفل  دعوة حلضور  له  وجها  اللذين  ووليد صايف، 

ترميم كنيسة السيدة - املختارة.

قهوجي استقبل رعد وبهية احلريري وتسلم 
دعوة من جنبالط

جلسة  الوزراء  جملس  عقد   
والنصف  الرابعة  عند  عادية، 
يف  االول،  امس  ظهر  بعد  من 
رئيس  برئاسة  الكبري  السراي 

جملس الوزراء متام سالم.
وعلى أثر اجللسة اليت استمرت 
وزير  تال  ساعات،  أربع  حنو 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 
الرمسية اآلتية: »بناء على دعوة 
دولة رئيس جملس الوزراء، عقد 
عند  االسبوعية  جلسته  اجمللس 
ظهر  بعد  من  والنصف  الرابعة 
اليوم اخلميس الواقع فيه 4 آب 

2016 برئاسة دولة الرئيس.
كرر  اجللسة،  مستهل  ويف 
كل  يف  كما  الرئيس،  دولة 
جلسة، املطالبة بضرورة انتخاب 
وقت،  بأقرب  مجهورية  رئيس 
مشريا إىل أن هذا املوضوع هو 
يتم  اليت  املواضيع  طليعة  يف 
الوطين  احلوار  هيئة  يف  حبثها 
وآمال  اليومني،  هذين  املنعقدة 
أن يؤدي ذلك اىل حتريك هذا 
امللف ووضع حد نهائي للشغور 

الرئاسي.
الرتبية  وزير  أثار  ذلك،  بعد 
أحد  يف  طفل  وفاة  حادثة 
مطالبا  الصيفية،  املخيمات 

جملس الوزراء قرر تشكيل جلنة لتنظيم اقامة 
املخيمات الصيفية واستكمال البحث يف أوضاع 

االتصاالت يف ضوء التحقيقات القضائية
هذه  إقامة  تنظيم  بضرورة 
بهذا  التداول  وبعد  املخيمات. 
جلنة  تشكيل  تقرر  املوضوع، 
من ممثلني عن الوزارات املعنية 
ووضع  املوضوع  هذا  لدراسة 
املخيمات  هذه  القامة  تنظيم 
سالمة  على  حفاظا  وادارتها، 

االطفال الذين يقيمون فيها.
ثم أحاط دولة الرئيس الوزراء 
االتصاالت  باشر  بأنه  علما 
هيئة  تشكيل  ألجل  الالزمة 
للقانون  تطبيقا  الغذاء،  سالمة 

ذي الصلة.
اجمللس  انتقل  األثر،  وعلى 
أوضاع  يف  البحث  متابعة  اىل 
وزارة االتصاالت، فأجاب وزير 
اليت  األسئلة  على  االتصاالت 
طرحها  قد  الوزراء  بعض  كان 
خالل اجللسة السابقة، كما أبدى 
بصدد  نظرهم  وجهات  الوزراء 
هذه االجوبة. وبنتيجة املناقشة 
الوزراء  جملس  قرر  والتداول، 
أوضاع  يف  البحث  استكمال 
قطاع االتصاالت يف ضوء نتائج 
املرتبطة  القضائية  التحقيقات 
اليت  واالقرتاحات  القطاع  بهذا 
سيقدمها وزير االتصاالت بهذا 

اخلصوص«.

الراعي مستقبال وفد الجامعة

حديث  خريس يف  علي  النائب  والتنمية  التحرير  كتلة  متنى عضو 
إلذاعة »الرسالة« أن تكون جلسة اليوم )امس االول( من جلسات 
احلوار الوطين »هي األخرية«، الفتا إىل أنه »ال ميكن القول أن هذه 

هي آخر اجللسات«.
وأشار خريس إىل أن »جلسة األمس كانت جلسة فيها الكثري من 
املسؤولية واالنضباط«، وأكد خريس أن »هناك ضرورة لتطبيق 
اتفاق الطائف«، وقال: »لقد مت طرح جديد خالل جلسة األمس وهو 
واليوم سيتم  النواب،  بالتزامن مع جملس  الشيوخ وذلك  جملس 
طرح قانون االنتخابات«. وشدد على »ضرورة أن تذهب األمور يف 
اليوم  »اجلميع  وقال:  النسبية«،  أساس  على  االنتخابات  موضوع 
أمام امتحان، والرئيس بري دق ناقوس اخلطر وهذه اجللسات هي 
خرطوشة جيب أن خنرج منها باالتفاق حول العديد من املواضيع«، 

مبديا تفاؤله من جلسة اليوم«.

 خريس: لتطبيق الطائف واجلميع اليوم امام امتحان
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لبنانيات

النواب  جملس  رئيس  ترأس 
نبيه بري، امس االول، اجللسة 
الثالثة من ثالثية احلوار الوطين، 
يف  الثانية  الرئاسة  مقر  يف 
عني التينة، وتابع املتحاورون 
مناقشة جدول االعمال املتعلق 
وجملس  االنتخابات  بقانون 
اجللسة  عقد  وتقرر  الشيوخ، 

املقبلة يف 5 أيلول.
هيئة  النقاشات يف  اثر  وعلى 
على  اتفق  الوطين،  احلوار 
الالمركزية  قانون  »اقرتاح 
اللجان  اىل  أحيل  االدارية 
املشرتكة يف اجمللس النيابي.

من   22 املادة  خصوص  ويف 
بانتخاب  املتعلقة  الدستور 
خارج  وطين  نيابي  جملس 
جملس  وانشاء  الطائفي  القيد 
ورشة  انشاء  تقرر  شيوخ، 
قانون  القرتاح  متهيدا  عمل 
اىل  يرسل  اخلصوص  هذا  يف 
على  املختصة،  النيابية  اللجان 
احلوار  هيئة  اعضاء  يزود  ان 
الوطين الرئيس نبيه بري أمساء 
لورشة  وممثليهم  مندوبيهم 

العمل قبل 5 أيلول«.
الجولة الثالثة

الوطين  احلوار  هيئة  وعقدت 
الثالث  لليوم  الثالثة،  جولتها 
على التوالي، يف مقر الرئاسة 
التينة برئاسة  الثانية يف عني 
معاونه  وحضور  بري  الرئيس 
علي  املال  وزير  السياسي 
احلكومة  رئيس  خليل،  حسن 
متام سالم ومعه وزير الشؤون 
درباس،  رشيد  االجتماعية 
ومعه  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
الرئيس  كرامي،  امحد  النائب 
النائب  ومعه  السنيورة  فؤاد 
رئيس  نائب  جمدالني،  عاطف 
مكاري،  فريد  النواب  جملس 
رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب حممد رعد ومعه النائب 
االتصاالت  وزير  فياض،  علي 
النائب  ومعه  حرب  بطرس 
رئيس  بولس،  جواد  السابق 
وزير  احلر«  الوطين  »التيار 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
حكمت  النائب  ومعه  باسيل 
الكتائب  حزب  رئيس  ديب، 
النائب  ومعه  اجلميل  سامي 
اسعد  النائب  ماروني،  ايلي 
السوري  احلزب  ممثال  حردان 
القومي االجتماعي ومعه الوزير 
النائب  قانصو،  علي  السابق 
السابق لرئيس احلكومة ميشال 
املر، رئيس احلزب الدميوقراطي 
ارسالن  طالل  النائب  اللبناني 
ومعه الوزير السابق مروان خري 
الطاشناق  الدين، رئيس حزب 
هاغوب بقرادونيان ومعه وزير 
الطاقة واملياه ارتيور نظريان، 
فرعون  ميشال  السياحة  وزير 
والنائب  حال،  بو  الياس  ومعه 

جان أوغاسبيان.
التغيري  »تكتل  رئيس  وغاب 
العماد  النائب  واالصالح« 
الوزير  مثله  وقد  عون  ميشال 
باسيل، رئيس احلزب التقدمي 
االشرتاكي النائب وليد جنبالط 
لليوم الثاني على التوالي وقد 
العريضي،  غازي  النائب  مثله 
النائب  املرده«  »تيار  رئيس 
الوزير  ومثله  فرجنيه  سليمان 

اجلولة الثالثة من هيئة احلوار: احالة الالمركزية االدارية على اللجان وورشة 
ملناقشة انتخاب جملس نواب خارج القيد الطائفي وانشاء جملس شيوخ

السابق يوسف سعادة.
يف  بري  الرئيس  ومتنى 
اجلدي  »النشاط  اجلولة  بداية 
ان  اىل  الفتا  واملوضوعي«، 

»العربة يف خواتيمها«.

ميقاتي
على  االجتماع  بعد  وحتدث 
ميقاتي،  الرئيس  التوالي: 
ارسالن،  كرامي،  والنواب: 
اجلميل  سامي  العريضي، 

وفياض ثم الوزير باسيل.
»تقرر  ميقاتي:  الرئيس  وقال 
استئناف احلوار يف اخلامس من 
الثانية  الساعة  املقبل  ايلول 
القول  ونستطيع  ظهرا،  عشرة 
ان اجلو كان يف السياق نفسه 
وجرت  باالمس،  كان  الذي 
قانون  حول  عامة  مناقشة 
االنتخابات النيابية وحتى جملس 
الشيوح وصالحياته حتى تكون 
رزمة  احلوار  هيئة  امام  كلها 
واحدة ألنه ال بد ان تكون مدخال 
حقيقيا لقانون انتخابات عصري 

ووطين«.
كرامي

»بدأت  كرامي:  النائب  وقال 
اىل  للوصول  أمل  بوادر  تظهر 
حل ومت التوافق على تأليف جلنة 
وسيسمى كل فريق من ينتدبه 
الدستور.  اخلرباء يف  من  فيها 
تفصيل  اللجنة  هذه  وستحاول 
جملس  اىل  الوصول  طريقة 
وطين  نيابي  وجملس  الشيوخ 

خارج القيد الطائفي«.
التطرق اىل  وقيل له: مل يتم 
اليوم اىل بند الرئاسة، فقال: 
البند  هذا  اىل  نتطرق  مل  »ال، 
اليوم، علما ان الرئاسة هي يف 
املركز االول من االولوية ولن 

ينفذ أي بند قبلها«.
ارسالن

»كانت  ارسالن:  النائب  وقال 
اجللسة الثالثية اليوم الستكمال 
البحث الذي بدأناه امس واول 
من امس، يف ما خص تطبيق 
بنوده،  بكل  الطائف  اتفاق 
عمل  ورشة  هناك  وستكون 
حتضر لرئاسة اجلمهورية، واي 
عليه  التوافق  سيتم  موضوع 
سيبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية 
اوال، وبالتالي حتى هذا املوعد 
التحضري  مهمتنا  ستكون 
اللبنانيني  تطمئن  عمل  لورش 
أكان يف موضوع قانون  سواء 
قانون  اىل  بالوصول  االنتخاب 
وان  منوذجي  نيابية  انتخابات 
كان يف قانون جملس الشيوخ 
املرتبط ارتباطا مباشرا بقانون 
بالنسبة  كان  وإن  االنتخابات، 
احاله  الذي  املوضوع  اىل 
الرئيس بري كمشاريع قوانني 
وبالتالي  االدارية،  الالمركزية 
من اآلن اىل اخلامس من ايلول 
ستكون هناك مشاورات كثيفة 
احلوار  طاولة  أفرقاء  كل  بني 
وضع  أيلول   5 يف  نبدأ  لكي 
لتنفيذ  باألمساء  عمل  ورش 

البنود املتفق عليها«.
تتفقوا  مل  اذا  له:  وقيل 
وال  للجمهورية  رئيس  على 
فكيف  االنتخابات  قانون  على 
اصالحات  على  ستتفقون 

النظام السياسي؟

اجاب: »ليست اصالحات النظام 
النظام  من  جزء  امنا  السياسي 
السياسي الن اخللل االساسي 
اجلزء  السياسي  النظام  يف 
تطبيق  عدم  سببه  منه  الكبري 
الدستور  ومواد  الطائف  بنود 
املنبثق من هذا االتفاق والقرار 
الذي اتفقنا عليه هو أال نتجاوز 
الدستور وان نطبق كل ما أتى 

يف الدستور«.
العريضي

»ان  العريضي:  النائب  وقال 
الثالثية  هذه  يف  ظهر  ما  اهم 
االجيابية  املواقف  من  الكثري 
لناحية  احلوار  طاولة  على 
املقاربة السياسية وابرز ما فيها 
وتلقفها  التوافق  اىل  الدعوات 
من اطراف خمتلفني جوهريا يف 
مواقفهم السياسية، وهذا امر 
ولنذهب  عليه،  يبنى  ان  جيب 
اىل اتفاق سياسي بني بعضنا 
البعض كلبنانيني وال سيما ان 
وعن  مأزق  عن  يتحدث  اجلميع 
وارتدادات  وامتدادات  ازمة 
والدولية،  االقليمية  للمشاكل 
وعن أخطار حتيط بالبلد لناحية 
العمل  وعدم  االستقرار  عدم 
املؤسسات  يف  الطبيعي 
فضال  البلد،  يف  السياسية 
االقتصادي  املالي  الوضع  عن 
الناس  ومشاكل  واالجتماعي 
والدخول  وهمومهم  ومطالبهم 
يف مرحلة النتخابات يف السنة 
اجلميع  ان  سيما  وال  املقبلة، 
ال  ايضا  التمديد وحنن  يرفض 
نريد قانون الستني اضافة اىل 
مشكلة الرئاسة، وحتى اخلامس 
يستمر  ان  جيب  ايلول  من 
التواصل بني القوى السياسية، 
سترتجم  اليت  االفكار  وحتضري 
هذه الروحية. فاذا مل نتوصل 
اىل تفاهم سياسي بني بعضنا 
البعض حول الكثري من االمور، 
بدءا بالرئاسة وما حوهلا إلعادة 
املؤسسات،  عمل  تفعيل 
الوقت  ضيعنا  بذلك  نكون 
وتركنا االزمة مفتوحة على كل 
ال  وهذا  السلبية،  احتماالتها 
مصلحة ألحد فيه. احلوار ليس 
االطالق،  على  للوقت  مضيعة 
اىل  لنتوصل  وقتا  يأخذ  وقد 
إال  منه  بديل  ال  لكن  نتيجة، 
الفراغ، وبالتالي نعود اىل كل 
ما كنا نشهده من حاالت ختوين 
وتصعيد،  واتهام  وتشكيك 
الشرذمة  من  املزيد  وبالتالي 

واالنقسام يف البلد«.
قال:  سؤال  على  وردا 
يف  ساهمت  احلوار  »طاولة 
عمل  تفعيل  يف  عديدة  مراحل 
أزمات  من  وإخراجها  احلكومة 
واستحقاقات  كربى  ومآزق 
أدى  فاحلوار  تواجهها.  كانت 
العمل يف  استعادة  اىل  أحيانا 
اجمللس النيابي وعلى املستوى 
الوضع  لكان  ولواله  احلكومي، 

يف البلد أسوأ بكثري«.
من  قريبني  بتم  هل  وسئل: 
عون  ميشال  العماد  ترشيح 

كحزب تقدمي اشرتاكي؟
أجاب: »لنا رأي يف هذا املوضوع 
قلناه، وكما قلت علينا التوافق 
يف ما بيننا للتوصل اىل خمارج 

هلذه االزمة«.
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فياض
»مت  فقال:  فياض  النائب  أما 
جلسة  تعقد  أن  على  االتفاق 
يف  الوطين  للحوار  مقبلة 
املقبل،  ايلول  من  اخلامس 
ويكون أحد مواضيع هذه اجلولة 
خمتصني  من  جلنة  تشكيل 
وخرباء دستوريني ومعنيني يف 
ما يتعلق مبجلس الشيوخ جلهة 
اىل  وما  وانتخابه  صالحياته 

هنالك«.
وأضاف: »من وجهة نظرنا، ال 
الشيوخ  جملس  مناقشة  ميكن 
تشكيل  مناقشة  عن  مبعزل 
خارج  وطين  نيابي  جملس 
ما نص  الطائفي، وهذا  القيد 
عليه دستور الطائف، وحبسب 
الدستور يف االصل فإن خطوة 
تشكيل اجمللس النيابي الوطين 
تشكيل  خطوة  تسبق  ان  جيب 
جملس الشيوخ، وعندما نتحدث 
عن جملس نيابي وطين فاألمر 
ان  وسياسيا  منطقيا  يستدعي 
اجلديد  االنتخاب  قانون  يكون 
اساسه  على  سيشكل  الذي 
جملس الشيوخ، وطنيا، ليكون 
اساس  على  االنتخابي  النظام 
الدوائر  وتكون  النسبية، 
االنتخابية وطنية، أي ان يكون 
لبنان دائرة انتخابية واحدة أو 
لكن  كبرية،  الدوائر  تكون  ان 
اليوم  سعى  من  هناك  لالسف 
اىل عزل هاتني النقطتني حتت 
عنوان فصل املسارات والدفع 
فقط يف اجتاه مناقشة جملس 
قوله  استطيع  وما  الشيوخ. 
اقصى  اىل  يأخذنا  البعض  إن 
التفاؤل كما حصل باالمس، ثم 
يردنا اىل اقصى التشاؤم كما 
حصل اليوم، لذلك هناك قنابل 
متفجرة زرعت يف طرق االصالح 
السياسي بهدف تعطيله. ويف 
يف  سنبقى  االحوال،  مطلق 
جدية  بكل  يتعاطى  من  موقع 

على خمتلف املستويات«.
نعيا  هذا  يعين  هل  له:  قيل 

للحوار؟
كل  رغم  إطالقا.  »ال،  أجاب: 
االجواء، اجلميع متمسك باحلوار، 
اعرتاضيا  صوتا  نسمع  ومل 
بأهمية  متمسك  اجلميع  واحدا. 
التواصل واحلوار، لكن لالسف، 
أعان اهلل اللبنانيني على ظروفهم 
يف  البعض  سياسات  وعلى 
واملشاكل  التعقيدات  معاجلة 

اليت يعانيها اللبنانيون«.
سامي الجميل

سامي  النائب  قال  بدوره، 
املطلوب  كان  »اذا  اجلميل: 
هو تطبيق اتفاق الطائف فهذا 
سيادة  بفرض  يبدأ  التطبيق 
االراضي  كل  على  الدولة 
بني  السالح  وجبمع  اللبنانية 
يكون  حتى  اجليش  ايدي 
الدفاع  مبهمة  يقوم  من  وحده 
اما  ومحايتهم.  اللبنانيني  عن 
اصالحات  املطلوب  كان  اذا 
مكان  فان  ومهمة،  ضرورية 
هو  االصالحات  هلذه  املناقشة 
وليس  املؤسسات  حتت سقف 
يف أي مكان آخر، أي حتت سقف 
هذا  وعلى  النيابي،  اجمللس 
اجمللس ان يدرس االصالحات 
يف  اما  االصالحية،  والقوانني 

االساس فان وجودنا على هذه 
الدولة هو للدفاع عن الدستور 
لرتحيل  حماولة  ألي  والتصدي 
النظر  وصرف  الرئاسة  ملف 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  عن 
الينا  بالنسبة  يبقى  الذي 
كنا  اذا  واالساس.  االولوية 
االمور  متشي  ان  نريد  فعال 
وتنيشط  الصحيح  سياقها  يف 
عمل املؤسسات ووضعها على 
باالضافة  السليم.  مسارها 
قانون  ترحيل  فان  ذلك،  اىل 
االنتخابات اىل حني بت جملس 
ألي  دفن  عملية  هو  الشيوخ 
انتخابات  قانون  لوضع  حماولة 
بتجديد  للبنانيني  يسمح  جديد 
ويكون  السياسية،  الطبقة 
بالتالي ميدد للطبقة السياسية 
احلالية اربع سنوات جديدة اي 
التمديد للفراغ السياسي، يعين 
متديد للتعاطي السياسي الذي 
نشهده منذ فرتة طويلة وحتى 
اليوم من تقاعس وفساد وهدر 
وضرب  للمؤسسات  وتدمري 
احلياة الدميوقراطية يف لبنان. 
ان  نعترب  حنن  السبب،  وهلذا 
بانتخاب  هي  اليوم  االولوية 
رئيس للجمهورية عرب التصويت 
تطبيقا للدستور وبعرض قوانني 
على  املطروحة  االنتخابات 
التصويت  على  النواب  جملس 
للمجلس  العامة  اهليئة  يف 
التصويت،  من  اهلروب  وعدم 
وعدم اهلروب من الدميوقراطية 
لقانون  نهائي  حل  وضع  ومن 
يتحمل  اهلروب  وهذا  الستني، 
مسؤوليته كل من يساهم يف 
يف  الوقت  وتضييع  املماطلة 

هذا امللف.
فياض  علي  النائب  له:  قيل 
قال ان هناك من يلقي القنابل 

امام االصالح السياسي؟
حنن  العكس،  »على  اجاب: 
وحنن  السياسي  االصالح  مع 
النظام  تطوير  طرح  من  اول 
السياسي وهذا التطوير حيصل 
املؤسسات  سقف  حتت  اوال 
وعرب  النيابي  اجمللس  وداخل 
النواب اللبنانيني الذين مهمتهم 
التشريع وان حيصل ذلك بوجود 
سدة  يف  للجمهورية  رئيس 
الرئاسة، ال ان نفيد من غياب 
منرر  لكي  للجمهورية  رئيس 
القيام  عن  تقاعسوا  اصالحات 
بها مدى 25 عاما، ولسنا حنن 
السياسي.  االصالح  منع  من 
االصالح  هذا  مع  كنا  حنن 
املؤسسات  بوجود  السياسي 
االفادة  اليوم  امنا  الكاملة، 
اجلمهورية  رئاسة  غياب  من 
ظل  ويف  اصالح  اي  المرار 
وجود السالح، ويف ظل االزمة 
اليت  واملؤسساتية  الدستورية 
نعيشها، هذا امر خطري. وهلذا 
موقفنا  لنؤكد  نعود  السبب 
اوال بانتخاب رئيس للجمهورية 
لتنشيط  املؤسسات  ونفتح 
من  فنحن  االصالح  أما  عملها. 
االدارية  الالمركزية  طرح فكرة 
جملس الشيوخ وحنن من طرح 
اىل  مكان  من  بالبلد  االنتقال 
مكان آخر، ولكن هذا ال حيصل 
داخلها  امنا  املؤسسات  خارج 
وداخل اجمللس النيابي، وبرعاية 

على  وحفاظا  اجلمهورية  رئيس 
والطعن  املراقبة  يف  حقه 
ان  ننسى  وال  القوانني.  ورد 
رئيس اجلمهورية هو من يقسم 
الدستور  محاية  على  اليمني 
وبالتالي  لبنان،  وحدة  وصون 
اجلمهورية  رئيس  تغييب  فان 
نرفضه،  العملية  هذه  كل  عن 
وخصوصا اننا نشعر بان هناك 
املسؤولية،  من  هروب  عملية 
والبعض يفضل حتويل االنظار 
مهمتنا  وحنن  آخر،  مكان  اىل 
والعودة  االمر  هلذا  التصدي 
دائما سواء داخل طاولة احلوار 
او خارجها اىل وضع بند انتخاب 
أولوية  اجلمهورية  رئيس 
البلد،  محاية  اجل  من  قصوى 
السكة  اىل  املؤسسات  وعودة 

الصحيحة«.
باسيل

»إذا  فقال:  باسيل  الوزير  أما 
حله  يراد  موضوع  كل  كان 
وال مشكلة  جيد  فهذا  مبفرده، 
لدينا، واذا اتفقنا على رئيس 
أمر  فهذا  وانتخبناه  للجمهورية 
قانون  على  اتفقنا  واذا  جيد، 
انتخاب جديد فهذا جيد ايضا، 
يستكمل  اصالحي  امر  واي 
تطبيق بنود اتفاق الطائف حنن 
النظام  لتطوير  امر  واي  معه، 
نؤيده، لكن هناك مواضيع تطرح 
اجلديد،  االنتخاب  قانون  يف 
وحنن موقفنا ثابت حياهلا. فإذا 
فليكن  طائفيا  القانون  كان 
واذا  االرثوذكسي«،  »القانون 
كان اهلدف وضع قانون يأخذنا 
اىل املواطنة الكاملة خارج القيد 
اساس  على  فليكن،  الطائفي 
شيء  وأي  النسيب،  القانون 
سليمة  غري  قواعد  على  مركب 
على  وانتقائية  واستنسابية 
قياس االشخاص، نرفضه. حنن 
واحدا  معيارا  يعتمد  قانون  مع 
على  يراهن  أحد  ال  واضحا. 
معادالت خارجية لتغيري الواقع، 
االنتخابات  انتظار  يف  سواء 
تطورات  أي  أو  االمريكية، 
أصحابه.  يعين  فهذا  اقليمية، 
موضوع  يف  حنن  يعنينا  ما 
امران:  هو  اجلمهورية  رئاسة 
منارسه  دستوري  حق  االول 
يعطينا  الذي  الدستور  مبوجب 
وال  النصاب،  تأمني  عدم  حق 
أحد يستطيع ان يأخذ هذا احلق 
منا إال الذين يقفون اىل جانبنا 
واحلق  النصاب.  تأمني  بعدم 
الثاني، وهو حق ميثاقي منحنا 
احلق  هو  وهذا  شعبنا،  إياه 
األكرب واألهم. وما دام شعبنا 
نتنازل  فلن  احلق  هذا  أعطانا 
عنه، ومن ينتزع هذا احلق هو 
الشعب، بانتخابات او باستفتاء 

او بالتصويت املباشر«.
ب«اجلهد  بالتنويه  وختم 
االستثنائي الذي يبذله رئيس 
بري«،  نبيه  النواب  جملس 
ليس  بري  »الرئيس  وقال: 
امنا  حبل،  متشبثا  او  متمسكا 
يسعى اىل إجياد حل. ولذلك، 
جملس  موضوع  طرح  عندما 
الشيوخ كان ذلك بهدف تطوير 
النظام،  تعديل  وليس  الطرح 
دستور  من  جزءا  ذلك  ويعترب 

الطائف«.
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لبنانيات

رأت اهليئة اإلدارية يف »جتمع 
العلماء املسلمني« يف بيان اثر 
اجتماعها األسبوعي، أن »األمور 
مزيد  إىل  تتجه  املنطقة  يف 
اخليارات  وضيق  األزمات  من 
خط  على  املتآمرة  القوى  أمام 
املقاومة حبيث باتوا ال يستحون 
بالكيان  عالقتهم  إعالن  من 
الصهيوني واللقاء به والتشاور 
معه لضرب هدف مشرتك هلما 
متثل  الذي  املقاومة  خط  وهو 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 

القيادة العملية له«.
مجاعة  »استعمال  التجمع  ودان 
التكفريية  الزنكي  الدين  نور 
السام«،  للغاز  اإلرهابية 
من  السكوت  »ملاذا  سائال: 
اجملتمع الدولي على هذا العمل 
على  دل  إن  الذي  اإلجرامي 
هذه  أن  على  يدل  فإنه  شيء 
اجلماعات اليت تعتربها الواليات 
مجاعات  األمريكية  املتحدة 
غريها  مثل  مثلها  هي  معتدلة 
معها  حل  وال  إرهابية  مجاعات 

سوى القضاء عليها«.
اجليش  »مشاركة  دان  كما 
يف  والباكستاني  اإلماراتي 
يف  ستجري  اليت  املناورات 
الواليات املتحدة األمريكية جنبا 
إىل جنب مع الكيان الصهيوني، 
وهذا يدل على أن بعض الدول 
باتت  واإلسالمية  العربية 
املشبوهة  عالقاتها  واضحة يف 
واملتآمرة مع العدو الصهيوني، 
مناورات  هناك  يكون  وعندما 
مشرتكة فهذا يعين أن األهداف 
املخلصني  وعلى  مشرتكة، 
حبكام  يظنون  زالوا  ما  الذين 
يعوا  أن  خريا  الدول  هذه 

األوضاع بشكل سليم«.

 جتمع العلماء دعا أركان احلوار إلنهاء امللفات العالقة: 
املنطقة حنو مزيد من االزمات أمام 

املتآمرين على خط املقاومة
وحيا التجمع »األسرى األبطال يف 
سجون العدو الصهيوني خاصة 
اإلضراب الذي يقوم به األسري 
بالل كايد والتضامن الذي أبداه 
األسرى معه يف حركته وخاصة 
املناضل أمحد سعدات«، سائال 
عن »غياب السلطة الفلسطينية 
أنها  حني  يف  امللف،  هذا  عن 
تذهب من خالل رئيسها حممود 
عباس للقاء زعيمة منافقي خلق 
مريم رجوي، فأين هي مصلحة 
لقاء  يف  الفلسطينية  القضية 
هذه اجلماعات يف حني ميتنعون 
اإلسالمية  اجلمهورية  زيارة  عن 
بصدق  تدعم  اليت  اإليرانية 
انطالقا  الفلسطينية  القضية 
من مبدأيتها كرمى لعني أمريكا 

والسعودية؟«.
وتوجه إىل »أركان طاولة احلوار 
امللفات  إنهاء  إىل  بالدعوة 
تطبيق  أرادوا  ما  وإذا  العالقة 
حبذافريه  فليطبقوه  الطائف 
انتخابي  قانون  حنو  والذهاب 
عادل من خالل النسبية ولبنان 
دائرة انتخابية واحدة والتعجيل 
يف انتخاب العماد ميشال عون 

رئيسا للجمهورية«.
اإلرهابية  »العمليات  واستنكر 
يف  دومان  يف  جرت  اليت 
بريطانيا«،  يف  ولندن  فرنسا 
داعيا العامل الغربي »للتنبه إىل 
منبع  على  يقضوا  مل  إذا  أنهم 
واملالي  الفكري  اإلرهاب  هذا 
وأماكن  السعودية  اململكة  يف 
تواجده يف اليمن وليبيا وسوريا 
مبأمن  يكونوا  فلن  والعراق 
على  العمليات  هذه  تزايد  عن 
أراضيهم، فلتكن معركة حامسة 
تنهي هذا الواقع الشاذ إذا ما 
أرادوا لشعبهم العيش بأمان«.

أقام رئيس حزب االحتاد الوزير 
حفل  مراد،  الرحيم  عبد  السابق 
غداء على شرف رؤساء واعضاء 
واالختيارية  البلدية  اجملالس 
منطقة  يف  الثانويات  ومديري 
قائمقامي  حضور  يف  البقاع، 
نبيل  الغربي  والبقاع  راشيا 
املصري ووسام نسبيه ورؤساء 
البقاعني  يف  البلديات  احتادات 
وراشيا  واالوسط  الغربي 
يف  البلديات  واعضاء  وخماتري 

االقضية املذكورة.
احلفل  قدم  الوطين  النشيد  بعد 
»ان  معتربا  الدين،  جنم  حممد 
العمل هو دأب الوزير عبد الرحيم 

مراد دائما حنو الغد االفضل«.
مراد

ثم حتدث مراد، مؤكدا أن »اإلمناء 
املتوازن حق للوطن علينا، وأن 
األرياف جيب أن تنال حقها من 
العناية واالهتمام، وأن التطور ال 
جيب أن يقتصر على املدن، وأن 
التعليم حتديدا حق للجميع، وان 
العلمي،  والتفوق  النجاح  معيار 
على  االقتصادي  املعيار  يسبق 
الدراسة،  يف  االستمرار  صعيد 
أمثر هنا يف  املبدأ قد  وأن هذا 
البقاع، تفوقا ملحوظا يف امتحانات 
الكولوكيوم، اليت تنظمها وزارة 
يف  العالي،  والتعليم  الرتبية 
الصيدلة والعلوم املخربية وعلوم 
األوىل  املراتب  حيث  التغذية، 
اللبنانية  اجلامعة  لطالب  دائما 
الدولية، كما أمثر مشاركة طالب 
بصناعة   - البقاع  فرع   - اجلامعة 
صنعت  اليت  األوىل،  الغواصة 

بأيد عربية«.
»حق  ملبدأ  »تطبيقا  واضاف: 
القرار  كان  للجميع«  التعليم 
حيث  الدراسية،  املنح  بشمولية 
ألوائل  الكاملة  باملنحة  التزمنا 
وبنسبة  الثانويات،  يف  الطلبة 
وبنسبة  الثانية،  للمرتبة   %75
واألمر  الثالثة،  للمرتبة   %60
بلديات  على  تطبيقه  يتم  نفسه 
احلق  بلدية  لكل  حيث  البقاع، 
بثالث منح، وفقا للنسب نفسها 
إىل  إضافة  للثانويات،  اليت 
املبدأ العام، الذي يقضي بنسبة 
وفقا  اآلخرين،  للطلبة  املنح  من 
علما  االقتصادية،  ألوضاعهم 
اجلودة  معايري  أعلى  نلتزم  بأننا 
ممكنة،  كلفة  بأقل  التعليم  يف 
يف  الطالب  إىل  وصلنا  وبأننا 
االنتقال  عناء  عليه  لنوفر  بيته، 
يف  الطالبة  وإىل  وتكاليفه، 
يف  أهلها  قرب  لتبقى  بلدتها، 
جمتمعنا احملافظ واملعافى, إنها 
البسيطة، هنا  الرتبوية  فلسفتنا 
وعلى  الريف،  قلب  البقاع  يف 
جعلتنا  اليت  اللبناني،  الصعيد 
الذي  االجتاه،  هذا  يف  نسري 
الفراق  عناء  الناس  على  يوفر 
والغربة، كما يوفر عليهم القلق 
اليومي على أبنائهم، إذا ارحتلوا 
إىل أماكن أخرى، من أجل العلم 
الوفر  إىل  إضافة  واملعرفة، 
اإلقامة  تقتضيه  الذي  املادي، 

واملعيشة اليومية«.
تقول  اليت  رؤيتنا  »إنها  وتابع: 
وبأنه  للجميع،  التعليم  حبق 
دون  ألناس  احتكارا  ليس 
على  مقصورا  وليس  آخرين، 
وامليسورين،  الغنى  أصحاب 
مؤسساتنا  استقبلت  لذلك 
ألنه  التلميذ  كلها،  الرتبوية 
تلميذ، وطالب العلم ألنه طالب 

علم، سواء يف مدارسنا ما قبل 
املهنية  املعاهد  أو يف  اجلامعة، 
والتقنية، أو يف اجلامعة اللبنانية 
يكن  ومل  فروعها،  بكل  الدولية 
كان،  ألي  احلرج  املالي  الوضع 
عائقا أمام إكمال تعليمه، ما دام 

قد أثبت جدارته بالنجاح«.
اليت  قناعتنا  »إنها  وقال: 
النجاح  اثنني،  من  الزمتنا خبيار 
عددا  نكون  ال  وأن  النجاح،  أو 
مضافا إىل ما هو قائم، فالتزمنا 
بأعلى معايري اجلودة، وبأقل قدر 
أقساطنا  فكانت  الكلفة،  من 
نظام  مع  مبوضوعية،  مدروسة 
األمر  التعليمية،  للمنح  حوافز 
الذي أتاح الفرصة للكثريين، بأن 
يكون هلم مقاعد يف مؤسساتنا، 
اليت امتدت على مساحة الوطن، 
األمة  مساحة  على  واتسعت 
دول  يف  وانتشرت  العربية، 
االغرتاب اللبناني، من خالل هذه 
لنفسها  انتزعت  اليت  اجلامعة، 
مكانا مميزا يف التعليم العالي، 
التفوق،  تلو  التفوق  بتحقيقها 
جامعي،  عام  بعد  جامعيا  عاما 
خصوصا يف االمتحانات املؤهلة 
)الكولوكيوم(  املهنة  ملزاولة 
يف الصيدلة، والعلوم املخربية، 
من  ذكرنا  كما  التغذية،  وعلوم 

قبل«.
حنو  مسؤوليتنا  »إنها  واضاف: 
الوطن، وحقه علينا يف االهتمام 
رأس  باعتباره  فيه،  باإلنسان 
ال  اليت  والثروة  األهم،  املال 
تنضب، حيث األولوية اليوم، إمنا 
البشرية، كمقياس  للموارد  هي 
وهو  والشعوب،  الدول  لتقدم 
الرتبية  من  نتخذ  ألن  دفعنا  ما 
لعملنا  احليوي  اجملال  والتعليم، 
بالرعاية  ذلك  وعززنا  العام، 
بدار  ممثلة  الرتبوية،  االجتماعية 
تستقبل  اليت  لأليتام،  احلنان 
تلميذة   750 من  أكثر  سنويا 
جنباتها  بني  ينعمون  وتلميذا، 
التعليم،  حبق  مقابل،  أي  دون 
واإليواء،  والغذاء،  والكساء، 
نظام  يف  الصحية،  والعناية 
يضمن  متكامل،  داخلي  تربوي 
هلم التدرج يف السلم التعليمي 
والتقين،  واملهين  األكادميي، 
وفقا  وذلك  اجلامعي،  والتعليم 

لرغبات وإمكانات كل تلميذ«.
الصدف  حسن  من  »انه  واعلن 
متزامنا  اليوم،  لقاؤنا  يكون  أن 
الذي  اللبناني،  اجليش  عيد  مع 
وتقدير،  حتية  كل  له  نوجه 
كل  على  الوطين  دوره  مثمنني 
تضحياته  ومقدرين  الصعد، 
وضمان  اإلرهاب  مكافحة  يف 
االستقرار، وحفظ السلم األهلي 
علما  واملواطن،  الوطن  وأمن 
بأن وضعنا اللبناني ترتاكم فيه 
يف  فراغ  من  ويعاني  األزمات، 
ومن  الدستورية،  املؤسسات 
أزمات اقتصادية وبيئية وأمنية، 
ومن مراوحة لألمور يف مكانها، 
مع أن بدء احلل اجلذري ملعاجلة 
يتمثل  الداخلية،  أمراضنا  كل 
لالنتخابات،  عادل  قانون  بإجناز 
يعتمد النسبية الكاملة، وتطبيقها 
أو  استنساب  دون  اجلميع  على 

جتزئة«.
وختم: »كذلك ال بد من نظرة على 
والدقيقة،  احلرجة  املرحلة  هذه 
اليت متر بها أمتنا العربية، اليت 
مربجمة  ملؤامرة  اليوم  تتعرض 
اإلرهاب  فيها  يستخدم  شرسة، 
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ليست املّرة األوىل اليت جيلس 
طاولة  على  املسؤولون  فيها 
حلول  إجياد  حملاولة  حوار، 
حوارات  فمنذ  اللبنانية.  لألزمة 
األقطاب  يزال  ال   ،2006 العام 
األزمة  فيما  يتحاورون  أنفسهم 
مستمّرة.مل تكن »ثالثية احلوار« 
املرسومة  النهايات  مثمرة جلهة 
األهداف  عنها  ضاعت  بل  هلا، 
األساسية، لتطاول قضايا أخرى 
جعَل  ما  الشيوخ،  جملس  مثل 
ال  بأن  وضوحًا  أكثر  الصورة 
حلحلة قريبة يف امللف الرئاسي 

وبقّية امللفات اخلالفية.
اللبنانية«  »القوات  تشارك  مل 
واعتربت  الوطين،  احلوار  يف 
عاقمة«،  »جلسات  أّنها 
زهرا  انطوان  النائب  ويؤّكد 
»القوات«  أّن  لـ«اجلمهورية«، 
يف  مشاركتها  لعدم  تندم  مل 
األسباب  وأّن  اجللسات،  هذه 
مل  ملقاطعتها  دفعتها  اليت 
املشاركة  أوقَفت  لذلك  تتغرّي، 
الذي ال  »الطرشان«،  يف حوار 
رغم  وعلى  بنتائجه.  أحد  يلتزم 
عنها،  ربون  يخُ اليت  اإلجيابيات 
للمشاكل  احللول  بعد  جيدوا  مل 
األساسية أي قانون االنتخاب أو 
امللف الرئاسي، بل قَفزوا إىل 

مشاريع أخرى«.
مّت  اليت  املواضيع  مصري  وعن 
تداوهلا خالل اجللسات، يستبعد 
زهرا أن يصل املتحاورون اىل 
بأّنهم  بّشرونا  »فقد  نتيجة، 
قانون  حتويل  على  اتفقوا 
منذ  درس  يخُ الذي  الالمركزية 
العام 2002 اىل جملس النواب. 
الشيوخ  جملس  يص  وفيما 
بعد  االوىل  اخلطوة  كان  الذي 
انتخاب أّول جملس نيابي خارج 
الطائفية  إللغاء  الطائفي  القيد 
اقتضى  والذي  السياسية، 
ّهد  لتحقيقه تشكيل هيئة عليا متخُ
الدستور  مبوجب  اليه  الوصول 

دعا  واليت  الطائف«،  و«اتفاق 
نبيه  الرئيس  تشكيلها  إىل 
شّددت  فقد   ،2009 عام  بّري 
أّن  على  حينها  »القوات« 
على  يرتكز  »الطائف«  اتفاق 
على  سيادتها  الدولة  استعادة 
أراضيها خالل 6 أشهر من بداية 
االصالحات الدستورية، وأن حتّل 
وغري  اللبنانية  امليلشيات  كّل 
سّلم سالَحها إىل  اللبنانية وأن تخُ

الدولة.
لكن حّتى اآلن مل تنتِه األشهر 
املقاومة  وحبّجة  بعد،  الستة 
مسّلح.  حزب  هناك  يزال  ال 
فكيف نتكلم عن إلغاء الطائفية 
السياسية، يف وقت هناك حزب 
مذهيب مسّلح يوض احلروب يف 
َرأينا  الداخل واخلارج. من هنا، 
اجملالس  هذه  يف  الكالم  أّن 
سوى  وليس  وقت،  مضيعة 
إليهام الناس أّننا اجتمعنا لكّننا 
مل نتفق على شيء، بل تكّلمنا 
يف طريقة تطبيق »الطائف« يف 

املستقبل«.
قانون  مناقشة  إىل  وبالنسبة 
»القوات«،  غياب  اإلنتخاب يف 
»الرئيس  أّن  على  زهرا  يشّدد 
بّري موجود على طاولة احلوار، 
قانون  طَرح  قد  كان  وهو 
»القوات«  أّن  كما  املختلط، 
تيار  يف  حلفائها  على  تّتكل 
»التقدمي  واحلزب  »املستقبل« 
واملستقلني،  االشرتاكي«، 
املختلط  قانون  ملناقشة صيغة 
»القوات«  به  تتمّسك  الذي 
التمثيل املسيحي، لكّن  لتأمني 
االتفاق على الصيغة  األهم هو 
لنكمَل العمل يف اللجان«، معتربًا 
املتحاورون  اّتفق  لو  »حّتى  أّنه 
ت  صوَّ سيخُ انتخاب،  قانون  على 
النواب،  الحقًا يف جملس  عليه 
التوازنات  ستتحّكم  وهناك 
لفريق  غلبٌة  تكون  ولن  القائمة 

على آخر«.

زهرا: “حوار الطرشان” قفز عن املشاكل األساسية وال 
حلحلة قريبة مللف الرئاسة
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صوره،  بأبشع  والفكري  األمين 
وقيمها  لتاريها،  استهدافا 
وحضارتها،  وتراثها،  ودينها 
ومصريها،  لوجودها  وحتى 
وأصبح احلديث اليوم يف اإلعالم 
سايكس  يف  النظر  إعادة  عن 
يف  النظر  إعادة  أي  بيكو، 
الكينونة العربية نفسها، والعمل 
ومتزيق  اجملزأ،  جتزئة  على 
فيه  يتحول  وقت  يف  املمزق، 
حتمي  قارية،  دول  إىل  العامل 
مصاحلها، وتبين أوطانها، لذلك 
العربية  للدول  يكون  أن  جيب 
النفس،  مع  وقفة  جمتمعة، 
وعمل جاد ونشيط لوحدة الصف 

العربي، محاية ملا تبقى، وحرصا 
العربية،  املصلحة  وحدة  على 
اليت  العادلة،  قضاياها  وعلى 
رأسها،  على  فلسطني  زالت  ما 
األول  اهلدف  بأن  والواضح 
استهدف  العربي  التخريب  من 
القضية الفلسطينية للعمل على 

نسيانها وتصفيتها«.
درعا  مراد  قدم  اخلتام،  ويف 
البقاع  ازهر  مدير  اىل  تكرميية 
ملناسبة  الغزاوي،  علي  الشيخ 
تكرميية  ودرعا  دكتوراة،  نيله 
اخرى اىل عميد كلية االداب يف 
حممد  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة 

توفيق ابو علي.

اعترب نائب »اجلماعة اإلسالمية« 
احلوار  جمريات  أن  احلوت  عماد 
يف ثالثيته أكدت ما سبق وجرى 
التحذير منه، من أن األمور لن 

تصل إىل شيء.
وقال احلوت لـ«السياسة«، إننا 
اليوم أمام مترير للوقت، بانتظار 
الوضع  تنقذ  ما  إقليمية  تسوية 
يف لبنان، الفتًا إىل أن املعطيات 
املتوافرة حاليًا، ال توحي بقرب 
حصول هذه التسوية، باعتبار أن 
السوري،  بامللف  مرتبطة  األمور 
عدا عن أن لبنان ورقة تفاوض 
على  وال يفى  اإليرانيني،  بيد 
تشكيل  بانتظار  اجلميع  أن  أحد 
اجلديدة  األمريكية  اإلدارة 
بشأن  بعدها  املفاوضات  لتبدأ 
اإلقليم، وقد يكون هناك ضمن 
متعلقة  تسوية  املفاوضات 
احلوار  إن  وأضاف  بلبنان. 
بأن  اللبنانيني  إلهلاء  حماولة 
بباقي  يتكلم  جديًا  حوارًا  هناك 
بنود اتفاق الطائف، لكن كل ما 
خرجت به هذه الثالثية هو كالم 
عام، ليس فيه أي شيء قابل 

للتطبيق.
من  وفد  زيارة  أن  إىل  وأشار 
»اجلماعة اإلسالمية« إىل رئيس 
واإلصالح«  »التغيري  تكتل 

يف  تأتي  عون  ميشال  النائب 
املسيحية  القيادات  زيارة  إطار 
خمتلف  بني  التواصل  لتأمني 
الساحات حتى نستطيع معًا أن 
األخرية.  املواقف  حدة  حنتوي 
تفضل  اجلماعة  أن  على  وشدد 
االصطفافات،  خارج  من  رئيسًا 
ألن أي رئيس من أي اصطفاف 
مجع  عليه  صعبًا  يكون  كان 
اللبنانيني، لكن يف كل األحوال 
على  وطين  توافق  حصل  إذا 
هذا  من  جزء  ما وحنن  شخصية 
هذه  يف  فاجلماعة  التوافق، 

احلال تسري بهذا التوافق.
وقال إن احلوار مع العماد عون 
تناول هذا املوقف السليب جتاه 
وهذا  البلد  يف  السين  املكون 
األحوال  من  حال  يف  يسمح  ال 
بزيادة حظوظه كمرشح رئاسي، 
مطالب يف  عون  فإن  وبالتالي 
املكون  جتاه  خبطوات  القيام 
السين يف هذا البلد عمومًا وليس 
باجتاه »تيار املستقبل«، مشددًا 
النيابية  االنتخابات  أن  على 
ستجري يف موعدها على أساس 
سيكون  ألنه  الستني،  قانون 
من الصعب التوصل إىل قانون 
انتخاب جديد، سيما أن األجواء 

ال توحي بذلك.

احلوت: عون مطالب خبطوات جتاه 
السّنة يف لبنان
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مصريا  له  في  يخُ القدر  كان 
واحدة  فرصاصة  متوقع،  غري 
العشريين  الشاب  حياة  انهت 
بعدما انطلقت عن طريق اخلطأ 
من مسدس صديقه فأصابته 

اصابة قاتلة.
فعلي وعلي صديقان منذ أيام 
افرتقا قبل سنوات  املدرسة، 
ليعودا  جمددًا  اجتمعا  أن  اىل 
حادث  بعد  و«يفرتقا« 
مأساوي. يف تلك الليلة، كانت 
»الرصاصة الطائشة« اليت 
»ضيفا»  ظهره،  اخرتقت 
على مائدة العشاء اليت مجعت 
مع  الصديقني  االخرية  للمرة 

اصدقاء آخرين هلما.
كانت  العشاء،  انتهاء  مع 
 20( ف.  علي  نهاية  بداية 
سيارته  يف  صعد  حني  عاما( 
الذي  غ.  وخلفه صديقه علي 
ما  غالبا  مسدسا  حيوز  كان 
منه  لتنطلق  »يّلقمه«، 
يد  االوىل  اصابت  رصاصة 
صاحبه، فيما اخذت الرصاصة 
الثانية طريقها اىل ظهر على 

الذي قضى على الفور.
التحقيق  وبعد  احلادثة،  هذه 
قضائي  قرار  صدر  فيها 
اعترب فيه قاضي التحقيق انه 
واالدلة  بالتحقيقات  يثبت  مل 
غ.  علي  عليه  املدعى  اقدام 
ف.  علي  رفيقه  قتل  على 
احلربي  مسدسه  من  قصدا 
احالة  اىل  ليخلص  املرخص، 
املنفرد  احلاكم  امام  االول 
سندا  للمحاكمة  اجلزائي 
قانون  من   564 املادة  اىل 
على  تنص  اليت  العقوبات 
ان« من تسبب مبوت أحد عن 
عدم  أو  احرتاز  قلة  أو  إهمال 
األنظمة  أو  القوانني  مراعاة 
عوقب باحلبس من ستة أشهر 
خمالفا  سنوات»،  ثالث  إىل 
العامة  النيابة  مطالعة  بذلك 
السجن  عقوبة  طلبت  اليت 
عليه  للمدعى  عاما  عشرين 

جبرم القتل قصدا.
تفاصيل  القرار  ويروي 
ان  اىل  فيشري  احلادثة، 
حممد  ورفاقه  عليه  املدعى 
واملرحوم  وغسان  وحسني 
والتنزه  اخلروج  اعتادوا  علي 
وارتياد  البعض  بعضهم  مع 
يف  وهم  السكن،  اماكن 
غالبيتهم من الطالب فيما عدا 
املدعى عليه الذي كان آنذاك 
عاطال عن العمل، وهو كان قد 
افرتق عنه بعد ايام الدراسة، 
ليبدأ العمل مع اقرباء له خارج 
عادت  بعودته  حيث   ، لبنان 
بينه  واملودة  الصداقة  عالقة 

وبني رفاقه االخرين.
املدعى  خرج  احلادثة،  وليلة 
سيارة  يف  حممد  برفقة  عليه 
بانتظارهم  وكان  املرحوم، 
يف احد املقاهي يف االشرفية 
وبوصوهلم  وغسان،  حسني 
استلم  املطعم  موقف  اىل 
سيارته  املرحوم  من  العامل 
عليه  املدعى  حينها  فأعلمه 
انه وضع مسدسه على ارض 
السائق،  مقعد  خلف  السيارة 

ثم صعدوا اىل املطعم .

 بني علي وعلي..»صداقة قاتلة«
أكد رئيس »التيار الوطين احلر« 
باسيل  جربان  اخلارجية  وزير 
غزير  هيئة  عقدته  لقاء  خالل 
رئيس  حضور  »التيار«، يف  يف 
وخماتري  القضاء  ومنسق  البلدية 
وفعاليات وحمازبني، وجود »خطر 
من  أكرب  وهو  اليوم  لبنان  يهدد 
أناسه  ألن  ليس  اإلرهاب،  خطر 
خطرون، بل ألن حجمه خطري وهو 
النزوح السوري«، قائال: »ليس 
فـ99  خطريا  سوري  نازح  كل 
باملئة منهم هم أناس طيبون وهم 
شعب شقيق ولكن لبنان ال ميكنه 
استيعاب عشرة ماليني نازح على 
أرضه ولو كانوا طيبني، وعندما 
ندافع عن بيتنا الداخلي الذي ال 
يستوعب هذا الكم اهلائل من عدد 
وإذا  عنصريني،  نصبح  النازحني 
حافظنا على بيتنا هذا هو حقنا، 
فليظهروا  الالعنصريون  وهؤالء 
لنا كرمهم، وحنن شعب مضياف 
وكريم وقمنا مبا قمنا به من تلقاء 

أنفسنا«.
وقال:«يأتون من اخلارج ليعطونا 
ففي  اإلنسان  حبقوق  دروسا 
أنهم  جند  الـ51  جنيف  إتفاقية 
ال يطبقون أيا من بنودها وتقوم 
ألف   63 بطرد  حاليا  السويد 
شخص عن أرضها وهو بلد حقوق 
وهل  والدميوقراطية،  اإلنسان 
أو  باللوم  إليهم  أحد  أي  توجه 
أننا نطلب ضبط  بأي كلمة فيما 
حقوقنا،  أبسط  وهي  حدودنا 
ويلوموننا،  يواجهوننا  جندهم 
فما هذا التخلي عن الذات الذي 

منارسه يف بلدنا؟«.
»إن  قائال:  البلديات  اىل  وتوجه 
بهذا  القيام  عن  عاجزة  دولتنا 
أمامنا سوى  القرار لذلك مل جند 
اليكم كسلطات  ننبه ونطلب  أن 
الدور،  بهذا  تقوموا  أن  حملية 
حيفظه  حقوقكم  من  حق  وهذا 
ليس  أمر  وهذا  القانون  ويكفله 
فئويا أو عنصريا بل ميارس ضمن 
القانون وحبسب القانون اللبناني 
ال حيق للنازح مثال أن يفتح حمالت 
جتارية على حساب اللبناني، من 
الكاملة  أنتم السلطة احمللية  هنا 
مهامكم  ممارسة  بكم  املنوط 
وهكذا  بلداتكم  أهالي  مبساندة 
حتمونها وحتافظون على أرضكم، 
وتفهم الدولة عندئذ أنها مقصرة 
ويفهم اجملتمع الدولي أن هناك 
عن  بالدفاع  بواجبه  يقوم  شعبا 

أرضه«.
عندما  األجانب  »يربنا  أضاف: 
يزورون املخيمات السورية أنهم 
النازحني  من  يسمعون  عندما 
بالدهم،  اىل  بالعودة  رغبتهم 
عائدون  بأنهم  يقنعوننا  كأنهم 
الذي  ما  نقول  أرضهم،  اىل 
اىل  اعادتهم  أجل  من  تفعلونه 
سوريا غري انكم تكتبون التقارير 
الدولية اليت تصدر واننا ذاهبون 
ايلول اىل مؤمتر دولي حتت  يف 
الدول  تشجيع  »كيفية  عنوان 
ارضهم  على  النازحني  إلدماج 

واعطائهم اجلنسية«.
اللغة  يف  نقرأ  ال  »ملاذا  وتابع: 
قاموسا،  أصبحت  اليت  الدولية 
كالتقرير  دولية  سياسات  وهي 
وقع  املتحدة  األمم  عن  الصادر 
عليه أمني عام األمم املتحدة وهي 
سلطة أخُممية جتمع كل الدول اليت 
الدول  تشجع  سياسات  تصنع 
يف  وليست  النازحني،  إلدماج 
للعودة  النازحني  تشجيع  صدد 
ارضهم، وهناك فرق كبري،  اىل 
وهي ليست سياسة بالصدفة بل 
متريرها  ويريدون  مربجمة،  هي 
العام  يف  صدق  والذي  علينا، 
1948 ان النازحني الفلسطينيني 
كانوا يف  الجئني  أصبحوا  الذين 

فقط،  أسبوع  ملدة  البقاء  صدد 
ما  عاما   68 بعد  ويرى  فلينظر 
الذي حصل، وما الذي حيصل يف 
الفلسطينيني،  الالجئني  خميمات 
من  هم  ليسوا  انهم  العلم  مع 
الوضع  بل  املسؤولية،  يتحملون 
بعثت  وقد  فيه  تركوهم  الذي 
اىل  رسالة  مخسني  من  بأكثر 
ملنظمة  متويال  فيها  اطلب  دول 
غوث  منظمة  وهي  »األونروا« 
ماليا  عجزا  تشهد  اليت  الالجئني 
كبريا، وهل تظنون أو تصدقون 
النازحني  ستمول  الدول  أن 
ملاذا  العمر؟  مدى  السوريني 
خصوصا  باملساعدة  سيستمرون 
من  الدول  هذه  ستعاني  عندما 

أزمات مالية«.
يف  حدث  ما  »أنظروا  واردف: 
بريطانيا عند خروجها من اإلحتاد 
هز  االستفتاء  هذا  األوروبي، 
وهو  بكامله،  األوروبي  الكيان 
النزوح  من  اخلوف  جراء  من  قام 
بعد  تضرب  مل  وهي  واالرهاب 
لو  فكيف  بعيدة،  زالت  ال  وهي 
حصل هلذه الدول ما حصل لنا، 
من  مجيعها  خرجت  كانت  عندئذ 
اإلحتاد األوروبي، وهم يرفضون 
على  حيافظوا  كي  اليوم  النزوح 
إذا  يلوموننا  فلماذا  أنفسهم 
دولتنا  على  احملافظة  نريد  كنا 
يكن  مل  وإذا  كياننا  وعلى 
نازح  مئيت  استيعاب  بإستطاعتنا 
يف الكيلومرت املربع، هل بإمكان 
دولة أو أي بلد لو كانت مساحته 
هذا  مساحة  من  وأكرب  شاسعة 
عندما  يقبل  هل  الصغري  البلد 
بإمكانه  من  الرقم؟  بهذا  يسمع 

أن يتحمل هذا العدد؟«.
جلسة  من  قادمون  »إننا  وقال: 
أعمق  من  أنها  عنها  قيل  حوار 
بأن  نأمل  ألننا  احلوار  جلسات 
عمل  ورشات  وستليها  نتفق، 
اإلدارية  الالمركزية  موضوع  حلل 
ورئاسة  الشيوخ  وجملس 
لن  اجللسات  لكن  اجلمهورية، 
تكون جدية، لن يصدق اللبنانيون 
مفعوهلا عندما ال نتحدث بصراحة 
البلد  يف  اساسية  مشكلة  عن 

 باسيل خالل لقاء هليئة غزير يف الوطين احلر:
حقنا الدستوري يكفل عدم تأميننا النصاب عندما ال حيرتمون متثيلنا

خالل العشاء، تبادل االصدقاء 
وكان  االحاديث،  اخلمسة 
فيما  العادة  كما  عاديا  اجلّو 
اعتادوا  الذين  اجلميع  بني 
وبعد   . ذاته  املطعم  ارتياد 
العشاء الذي مل يتخلله تناول 
- حبسب  الروحية  املشروبات 
خالف  او   - اجلميع  اقوال 
ومشاجرة بني اي منهم - وفقا 
يف  العاملني  بعض  القوال 
فغادر  اجلميع،  خرج  املطعم- 
غسان وحسني معا، فيما توجه 
علي  واملرحوم  عليه  املدعى 
السيارات.  موقف  حنو  وحممد 
قيادة  املرحوم  توىل  إْن  وما 
عليه  املدعى  وجلس  السيارة 
يف املقعد اخللفي حتى امسك 
يقّلبه  وراح  مبسدسه  االخري 
ناري  عيار  منه  فانطلق  بيديه 
السائق،  باب  زجاج  وحّطم 
ثوان،  اخلمس  حواىل  وبعد 
ثان. وعلى  ناري  عيار  انطلق 
عليه  املدعى  خرج  الفور 
اصابته  وقد  السيارة  من 
يده  باصبع  االوىل  الرصاصة 
املرحوم  اصيب  فيما  اليسرى 
اخرتقت  حيث  اخللف  من 
ظهره  الثانية  الرصاصة 
ادى  ما  صدره  من  وخرجت 
ويف  الشرايني  يف  متزق  اىل 
وبالتالي  االساسية،  االجهزة 
اىل حصول نزيف قاتل، حيث 
وكان  املستشفى  اىل  وصل 

قد فارق احلياة.
عالقته  عليه  املدعى  يصف 
»صداقة  بانها  باملرحوم 
متينة«، ويلتقيان بشكل دائم 
مسدسه  حيمل  وهو  ويومي. 
احلربي باستمرار ويلّقمه عندما 
يف  خصوصا  مبفرده  يتنقل 
الليل. وسهوا، بقي املسدس 
على هذه احلالة يوم احلادثة، 
يقول املدعى عليه، مضيفا ان 
الطلقني  بني  الفاصل  الوقت 
نصف  عن  يزيد  ال  الناريني 
الثاني  الطلق  وان  دقيقة، 
بعد  املسدس  من  انطلق 
خروجه من السيارة عندما كان 
باملسدس  االمساك  حياول 
الذي كان ال يزال على املقعد 
يف السيارة، وقد مّد يده اىل 
املسدس  اللتقاط  النافذة 
منه  فانطلقت  املقعد  عن 
واصابت  الثانية  الرصاصة 
وعاد  اخللفي.  املقعد  مسند 
املدعى عليه وادىل بانه كان 
وانه  السيارة،  داخل  يزال  ال 
الناري  الطلق  بعد  منها  خرج 
مبجملها  احلادثة  وان  الثاني، 
مل تتعّد الدقيقة الواحدة، وقد 
اصيب اجلميع حبال من التوتر 
النار  اطالق  نافيا  واخلوف، 

قصدا على املرحوم.
وباستماع افادة مدير املطعم، 
اكد بان املرحوم ورفاقه كانوا 
املطعم  يف  تواجدهم  اثناء 
اي  حيصل  ومل  طبيعية  حبالة 

جدال او خالف بينهم.
ان  الشهود  احد  نفى  وقد 
يكون قد صدر عنه اي كالم، 
وتالسن  جدال  يتعلق حبصول 
بني املرحوم واملدعى عليه بعد 

خروجهما من املطعم. 

مع  سويا  للعيش  مفهومنا  وهو 
األساس،  املوضوع  النها  بعضنا 
الذي مل يتم التفاهم عليه وحل 
مشكلته، وهو ليس تفصيال كيف 
كيف  أو  رئيس مجهورية  ننتخب 
بل  انتخاب،  قانون  على  نتفق 
عدم  أو  وجود  الينا  بالنسبة  هو 
عدم  او  بنا  اعرتاف  هي  وجود، 
قضية  ليست  وهي  بنا  إعرتاف 
شخص أبدا، والربهان أننا ليس 
بأن  نقول  اننا  »شخص«  قضية 
رئيس  اختيار  على  خالفا  هناك 
الينا  وبالنسبة  لبنان،  مجهورية 
أمرين،  اىل  باالستناد  موقفنا 
املكرس  الدستوري  حقنا  أوال 
ميكننا  نصاب  بوجود  بالدستور 
حترتمون  ال  كونكم  تأمينه  عدم 
نؤمنه  ال  النصاب  وهذا  متثيلنا 
حنن وال من يقف اىل جانبنا وال 
ميكنكم أخذ حقنا امليثاقي الذي ال 
يأخذه منا إال شعبنا الذي أعطانا 

إياه«.
اضاف: »إن هذا املوقف دستوري 
هو  الثاني  وحقنا  حقنا،  وهو 
امليثاقي حيث ان البلد قائم على 
حيث  الواحد  والعيش  الشراكة 
تقبلين  فعندما  اآلخر،  تقبل  يتم 
يسمى  ما  وهذا  والعكس  أقبلك 
واحلقيقية  الفعلية  بالشراكة 
حكومة  رئيس  انت  تكون  عندما 
يكون  أن  جيب  متثل«   « ألنك 
رئيس مجهورية »ميثل« أيضا، ال 
ميكن التفريق باملعاملة، ال يوجد 
ميثاقنا  ضمن  ثانية  فئة  مواطن 
الوطين، وإن موقفنا مستند اىل 
هذا امليثاق الذي حنن فيه، وإن 
أي  ينزعه  ان  األمر ال ميكن  هذا 
اعطانا  الذي  الشعب  إال  منا  أحد 
اياه، لذلك ان موقفنا غري متعلق 
نكون  وعندما  مببدأ،  بل  بشخص 
خمتلفني مع بعضنا هذا ال يعين 
البلد،  على  احد  اي  نفرض  اننا 
الذي يفرض  الشعب هو  ان  بل 
ونقبل بالعودة اىل الشعب عندما 
الواضح  الواقع  ال تصدقون هذا 
ملاذا  لنا  ويقولون  والصريح 
نفرض  ال  حنن  علينا،  تفرضون 
على  تفرضون  انتم  العكس  بل 

وعندما  مشيئتهم،  غري  الناس 
تقبلون حنن مستعدون الجراء  ال 
او  استفتاء  حتى  او  انتخابات 

إستطالع رأي«.
للشعب  حنتكم  »حنن  وختم: 
ولن نقوم بأي شيء خارج ارادة 
اليوم  الشعب، وهذا هو موقفنا 
وغدا، ومن يراهن على معادالت 
خارجية كاالنتخابات االمريكية او 
أمور  هي  االقيلمية،  االتفاقات 
موقفه  الن  وحده  عليه  تؤثر 
مرتبط  بل  بالشعب،  مرتبط  غري 
مرتبط  موقفنا  حنن  باخلارج، 
موقفنا  يغري  وال  بشعبنا  فقط 
شعبنا  نرتك  ولن  الشعب  اال 
وال موقفنا، وعندما نرتكهم هذا 
وعن  ميثاقنا  عن  ختلينا  يعين 
مبدأ وجودنا يف هذا البلد، وهذا 
بعدنا،  سيأتي  وللذي  لنا  حق 
هذا  يف  لوجودنا  سببا  ونعطي 
البلد ولنبق مؤمنني به وال ميكن 
الذي  املبدأ  هذا  يف  ننكسر  أن 
جيعل املواطن فئة ثانية، وعندئذ 
يكون احلرمان لفئة معينة لقرارها 
التمثيلي والذي من خالله ميكنها 
ايصال من ميثلها فيما ان مواطنا 
آخر ال يتم حرمانه من  يف مكان 
ميثله،  من  او  انتخبه  من  ايصال 
املوجودة  املشكلة  اساس  وهنا 
وبهذه  التساوي،  عدم  وهي 
وعندما  البلد  يقوم  لن  الطريقة 
للبالد  رئيسا  ننتخب  حلها  يتم 
لنا  ويكون  املطلوبة،  بالسرعة 
قانون انتخاب عادل يقوم ايضا 
على هذا املبدأ، ويتم البحث عند 
للوصول  سريعة  بطريقة  البعض 
من  احلصول  ميكنه  قانون  اىل 
غري  نيابية  أكثرية  على  خالله 
تكمن  هنا  واقعية  وغري  صحيحة 
اليت  النسبية  مع  إننا  املشكلة 
الصحيح، وجندهم  التمثيل  تؤمن 
تؤمن  ال  اليت  األكثرية  يريدون 
يريدون  ال  الصحيح،  التمثيل 
معيارا  نريد  وحنن  واحدا  قانونا 
اىل  يستند  واحدا  ومنطقا  واحدا 
والتمثيل  واملناصفة  امليثاق 
الصحيح يف ظل العدالة بعيدا عن 
التفصيالت على قياسات حمددة 

ولغايات حمددة«.
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العامل مدعو إىل الفرح من خالل 
تفتتح  اليت  األوملبية،  األلعاب 
يوم  الـ31  الصيفية  دورتها 
ريو  مدينة  يف  )امس(  اجلمعة 
دي جانريو، لرتسو أخريًا للمرة 
األوىل يف أمريكا اجلنوبية، فتوقد 
اجتازت  بعدما  الرمزية  الشعلة 
20 ألف كيلومرت ومحلها 12 ألف 
جنم  بإيقادها  وتشّرف  شخص، 
العريس  »املطلق«  القدم  كرة 
التنس  بطل  أو  بيليه  العجوز 
املعتزل صاحب الشعبية الكبرية 

غوستافو كويرتن.

يتنفسوا  بأن  املنظمون  ويأمل 
إختتام املنافسات  الصعداء يف 
األحد 21 آب )أغسطس( اجلاري، 
وما  التحديات  جتاوزوا  وقد 
مضادًا  »تأثريًا  وضخوا  أكثرها 
وقت  مبثابة  وهو  لإلكتئاب«، 
قصرية  ولو  وإجازة  مستقطع 
وإدارية  سياسية  عواصف  من 
ورياضية.  وصحية  وأمنية 
تنطلق وسط  األوملبية  فالدورة 
شديدة  إقتصادية  إزمة  خماض 
مستفحلة  سياسية  وعاصفة 
روسيف  ديلما  الرئيسة  أقصت 
يف  وإرباك  عمالية  ومطالب 
وإجتزاء  املنشآت  إستكمال 
»مثالية«  واحة  وتبدو  بعضها، 
واملخاوف  اإلرهاب  غول  وسط 
فريوس  وهواجس  األمنية 
املنشطات  وفضائح  »زيكا«، 
للرياضة  نقيض  هي  اليت 

وُمُثلها.

 11 أنفق  تقّدم،  ما  رغم  وعلى 
بليون يورو إلجناز اإلستضافة، 
يبدو  املستقبلي  اإلرث  أن  غري 

ضبابيًا.

الرياضي  الطموح  لغة  لكن 
التفاؤلي ختتلف بدءًا من اليوم، 
لذا أخلي امليدان للمنافسات وال 
»املكتوب  وألن  غريها.  شيء 
ستحمل  عنوانه«،  من  ُيقرأ 
حفلة اإلفتتاح امللّونة يف ملعب 
ماراكانا »األسطوري« تباشري ما 
تقّدم، ولو أن مالحمه متواضعة 
دورتي  يف  قّدم  مبا  قياسًا 
»بكني »2008 و«لندن2012«.

أجنز إستعراضات اإلفتتاح الذي 
وحيضره  ساعات   4 سيستمر 
 45 بينهم  متفّرج  ألف   80
ويتابعه  وحكومة  دولة  رئيس 
األقمار  عرب  باليني   3 من  أكثر 
فرناندو  الربازيلي  اإلصطناعية، 
»مدينة  أفالم  خمرج  مرييليش 
اهلل« و«ذا كونستانت غاردنر« 
كلفتها  وتقّدر  و«بالندنيس«. 
بـ3 ماليني يورو، أي أقل بـ12 
دورة  إفتتاح  موازنة  من  مرة 

لندن.

»إكتشاف  على  اللوحات  وترّكز 
من  األلعاب  ومتابعي  العامل 
فرانسيس،  البابا  إىل  مادونا 
من بوتني إىل القرية األوغندية 
يف  اإلثارة  قوة  الصغرية، 
اإلستمتاع  وحب  الربازيل 

باحلياة«. 
مدرسة   12 إيقاعات  وحتضر 
وخصوصًا  بقوة،  للسامبا 
لأللعاب  الرمسية  األغنية 
»الروح والقلب« ملغنيي الراب 
جانب  إىل  وبروجوتا،  ثياغوينيو 

بدء األلعاب االوملبية يف ريو دي جانريو

أحلان إثنني من رموز املوسيقى 
الشعبية، جيلربتو جيل وكايتانو 
فيلوزو. كما أن عارضة األزياء 
بوندشن،  جيزيل  السابقة 
 ،2015 عام  يف  إعتزلت  اليت 
أغنية  نغمات  على  ستستعرض 
موّجهة  ايبانيما«  من  »فتاة 
تغفل  ولن  سالم«.  »رسالة 
مميزة  مراحل  الربنامج  فقرات 

يف تاريخ البالد.

 »2016 »ريو  يف  ويشارك 
العبًا   6222( رياضيًا   11360
قياسي،  رقم  العبة(،  و5138 
وبعثة  دولة   207 ميثلون 
سيتنافسون على 306 ميداليات 
أوملبية.  رياضة   28 يف  ذهبية 
كوسوفو  اجلدد  الضيوف  ومن 
وجنوب السودان، فيما تشارك 
األومليب  العلم  حتت  الكويت 
إليقافها دوليًا بسبب »تضارب 
امليثاق  مع  الرياضية  قوانينها 

األومليب«.

فريق  شّكل  األوىل،  وللمرة 
حددتها  ملعايري  طبقًا  لالجئني 
يضم  وهو  الدولية،  اإلحتادات 
السباحان  بينهم  رياضيني   10
مارديين  يسرى  السوريان 

ورامي أنيس.

وخصصت احلكومة الربازيلية 47 
عسكري  ألف  و38  شرطي  ألف 
لضمان أمن حواىل 500 ألف زائر 
أي ما يساوي ضعفي العدد يف 
لندن قبل 4 أعوام. كما تتعاون 

مع 55 بلدًا يف هذا اإلطار.

وأمل البابا فرنسيس بأن تكون 
قادرة  االوملبية  األلعاب  روح 
»تدفن  وبأن  اجلميع  إهلام  على 

الفظاعات«.

األوملبية  اللجنة  رئيس  وإعترب 
باخ  توماس  األملاني  الدولية 
مضنية  رحلة  »عاش  اجلميع  أن 
حيث  إىل  وصلنا  حتى  وطويلة 
»املّد  ظّل  ويف  اآلن«.  حنن 
الدولية  اللجنة  بني  واجلزر« 
ملكافحة  الدولية  والوكالة 
حول  »وادا«  املنشطات 
سيما  ال  اآلفة،  هذه  إستفحال 
املمنهج،  الروسي  التنّشط  بعد 
الدولية  »اللجنة  أن  باخ  أعلن 

العسكري  التصعيد  على  ردًا 
مجاعة  مليليشيا  املستمر 
اليمين  والرئيس  احلوثيني 
قرب  صاحل  علي  السابق 
كثف  السعودية،  احلدود 
أمس  العربي  التحالف  طريان 
مواقع  على  غاراته  االول 
يف  للميليشيات  ومعسكرات 
ما  وصعدة،  حجة  حمافظيت 
إىل قتل وجرح عشرات  أدى 
آليات  وتدمري  املسلحني 

عسكرية ومنصات صواريخ.
إىل ذلك، عاد أمس االول إىل 
الكويت أربعة من أعضاء الوفد 
احلكومي اليمين برئاسة وزير 
املخاليف،  عبدامللك  اخلارجية 
وأفاد مصدر حكومي بأن عودة 
رئاسة الوفد إىل الكويت هي 
حبتة  بروتوكولية  »ألسباب 
بغرض التوديع وتقديم الشكر 
للكويت أمريًا وحكومة وشعبًا 
للمبعوث  الشكر  وتقديم 
فرتة  اختتام  مع  والسفراء 
املشاورات اليت استمرت حنو 
أي  إحراز  دون  من  يوم  مئة 

اتفاق«.
يف  مطلعة  مصادر  من  وعلم 
احلوثيني  وفد  أن  الكويت، 
غدًا  الكويت  سيغادر  وصاحل 
الفرتة  انتهاء  عشية  السبت 
وأن  للمشاورات  احملددة 
إمساعيل  األممي  املبعوث 
بيانًا  سيصدر  الشيخ  ولد 
ختاميًا بعد التشاور مع رئاسة 
تعليق  فيه  يعلن  الوفدين 
يوافق  أن  على  املشاورات، 
استئنافها  على  الطرفان 
غري  آخر  مكان  يف  شهر  بعد 
الحقًا  حتديده  يتم  الكويت 
بعد  املتحدة،  األمم  قبل  من 
يف  املفاوضات  وصلت  أن 

الكويت إىل طريق مسدود.
يف غضون ذلك عربت اجلماعة 
تصرحيات  يف  صاحل  وحزب 
متزامنة عن امتنانهما للموقف 
األربعاء  عرقل  الذي  الروسي 
األمن  جمللس  بيان  صدور 
مبعوث  جهود  لدعم  يدعوهما 
ولد  إمساعيل  املتحدة  األمم 
الشيخ أمحد الرامية إىل إجناح 
والتعاطي  السالم  مشاورات 
األممي  االقرتاح  مع  بإجيابية 
عليه  وافقت  الذي  للحل 

احلكومة الشرعية.
اجلماعة  باسم  الناطق  وقال 
تغريدة  يف  عبدالسالم  حممد 
عن  »نعرب  »تويرت«:  على 
روسيا  ملوقف  تقديرنا 
الرافض  األمن  جملس  يف 
واحلصار  احلرب  الستمرار 
والداعم  اليمين  الشعب  على 
ملسار احلل السياسي الشامل 
اإلمالءات«،  لفرض  وليس 

على حد تعبريه.
قوات  شّكلت  اخرى  جهة  من 
فريقًا  العربي  التحالف 
مشرتكًا مستقاًل يتوىل تقويم 
االدعاءات واحلوادث خبصوص 
قواتها  من  انتهاكات  حدوث 
العسكرية  العمليات  أثناء 
وإعادة  احلزم«  »عاصفة  يف 
احلكومة  ملساندة  األمل« 
ويتكون  اليمن،  الشرعية يف 
من  عضوًا   14 من  الفريق 
اجلوانب  يف  املختصني 
العسكرية والقانونية، ويضم 
واإلمارات  السعودية  من  كاًل 
وقطر  واليمن  والكويت 

والبحرين.
اإلعالمي  املتحدث  وأوضح 
لتقويم  املشرتك  للفريق 
القانوني  املستشار  احلوادث 
مؤمتر  املنصور، خالل  منصور 
الرياض  يف  عقد  صحايف 
باشر  الفريق  أن  أمس، 
التحقيق يف االدعاءات املشار 
إليها بعد إعداد الئحة داخلية 

تنظم عمله.
واستند الفريق إىل اإلجراءات 
مجع  من  عليها،  املتعارف 
األدلة والرباهني واملستندات 
قواعد  على  األهداف  وقوائم 
اإلنساني  الدولي  القانون 
وقواعد  الدولية،  واألعراف 
احلوادث  وتقويم  االشتباك 
وآلية االستهداف، عرب استدعاء 
واالستماع  الفريق  يراهم  من 
عمل  وممارسة  أقواهلم  إىل 
باستقاللية  املشرتك  الفريق 

وحيادية كاملة.
الفريق  أن  املنصور  وأكد 
يعتمد على التأكد من اجلوانب 
القانونية لعمليات االستهداف 
املتوافقة مع القانون الدولي، 
كما يستفيد الفريق من اآللية 
لتقويم  والربيطانية  األمريكية 
النزاعات  وقانون  احلوادث، 
لكل  تقريرًا  ويعد  املسلحة، 

حالة على حدة.
اإلعالمي  املتحدث  وبنّي 
عدد  بتقويم  بدأ  الفريق  أن 
إىل  املنسوبة  احلوادث  من 
وتوصل  التحالف،  قوات 
لبعض  التقارير  إىل عدد من 
أخريًا  وأنهى  االدعاءات، 
تقارير تتعلق بثمانية ادعاءات 
من منظمات غري حكومية ومن 

األمم املتحدة.
مصادر  أفادت  ميدانيًا، 
املقاومة واجليش الوطين بأن 
سلسلة  شن  التحالف  طريان 
وخمازن  آليات  على  غارات 
أسلحة للحوثيني وقوات صاحل 
منطقة  يف   131 اللواء  يف 
كتاف  ملديرية  التابعة  البقع 
واستهدف  صعدة،  مشال 
معسكر »كهالن« قرب مدينة 

صعدة.
دمرت  الغارات  أن  وأضافت 
»كاتيوشا«  صواريخ  عربات 
يف  جند  وناقالت  ومدرعات 
منطقة »مثلث عاهم« ومديرية 
مشال  الواقعتني  »عبس« 
حمافظة حجة كانت يف طريقها 
امليليشيات  صفوف  لتعزيز 

يف جبهيت حرض وميدي.
البيضاء )جنوب  ويف حمافظة 
أفادت  صنعاء(،  شرق 
قتلى  بأن  املقاومة  مصادر 
وقوات  احلوثيني  من  وجرحى 
االول  أمس  سقطوا  صاحل 
يف مواجهات مع املقاومة يف 
»ذي  و  »الزاهر«  مديرييت 

ناعم«.
اليت  املواجهات  أن  وأضافت 
األسلحة  فيها  استخدمت 
استمرت  واملتوسطة  الثقيلة 
تدمري  إىل  وأدت  ساعات 

آليات عسكرية لالنقالبيني.
ذكرت  تعز  حمافظة  ويف 
واجليش  املقاومة  مصادر 
الوطين أن القصف العشوائي 
على  وقوات صاحل  للحوثيني 
اآلهلة  والقرى  املدينة  أحياء 
بالسكان يف جنوبها أدى إىل 

مقتل امرأة وجرح آخرين.

املشاورات اليمنية تستأنف بعد شهر
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ويوّفر  قوة  أكثر  بنظام  تأمل 
مزيدًا من الشفافية«.

أفراد  عدد  يتخطى  أال  وينتظر 
البعثة الروسية الـ280 شخصًا، 
يف ظل حرمان متنشطني ال سيما 
يف ألعاب القوى ورفع األثقال 
عدد  يبلغ  بينما  املشاركة،  من 
املتحدة  الواليات  بعثة  أفراد 

555 رياضية ورياضيًا.

الواليات  تتخطى  أن  ويتوّقع 
يف  ذهبية  األلف  حاجز  املتحدة 
هذه األلعاب، إذ يبلغ رصيدها 
 2399 أصل  من  ذهبية   976
ميدالية ملّونة يف 26 مشاركة، 
القوى  بلدان  بني  األعلى  وهو 

الرياضية العظمى.

الربازيل  تطمح  املقابل،  يف 
العشرة  بني  مركز  إحتالل  إىل 
األوائل يف الرتتيب العام، علمًا 
أن يف جعبتها 108 ميدايات )23 
ذهبية( من 21 مشاركة، وتتطّلع 
األغلى،  القدم  كرة  ذهبية  إىل 
تارخيها،  يف  حترزها  مل  اليت 
لعّلها تعّوض على أرضها نكسة 

مونديال عام 2014.

ترتيب  مشهد  أن  وال شك يف 
 »2016 »ريو  يف  امليداليات 
سيختلف كثريًا عما كان عليه يف 
»لندن 2012« يف ظل إستبعاد 
 100 حواىل  أبرزهم  متنشطني 

روسي.

ذهبية   24 على  حصوهلا  وبعد 
امليداليات  ستتوزع  لندن،  يف 
باقي  على  احملتملة  الروسية 
الواليات  خصوصًا  املرشحني، 
 46 بـ   2012 متصدرة  املتحدة 

ذهبية والصني الثانية )38(.

العربية  احلظوظ  وتتفاوت 
للبعض  رمزية  مشاركات  بني 
آلخرين.  وفاعلة  ومتوسطة 
ذهبية  بـ24  العرب  توج  وقد 
أوهلا  األلعاب،  انطالق  منذ 
علمًا   ،1928 امسرتدام  يف 
 94 يبلغ  العام  رصيدهم  أن 

ميدالية.

ومن أبرز املرشحني العرب إلحراز 
التونسي  السباح  ميداليات 

ذهبييت  حامل  امللولي  أسامة 
1500 م يف »بكني 2008« و10 
كلم حرة يف »لندن 2012«، مع 
لغرييب  حبيبة  العداءة  مواطنته 
م  آالف   3 ذهبية  حصدت  اليت 
موانع يف لندن بعد شطب نتيجة 
املتنّشطة  الروسية  خصمتها 

يوليا زاريبوفا.

وتعول اجلزائر على العداء توفيق 
خملويف بطل سباق الـ1500 م، 
برشم صاحب  معتز  على  وقطر 
برونزية الوثب العالي يف لندن 
العطية  ناصر  الراليات  وبطل 
يف  السكيت  برونزية  صاحب 
منتخب  إىل  إضافة  الرماية، 
املغرب  يبحث  فيما  اليد،  كرة 
امللطخة  صورته  تلميع  عن 
اكتفى  أن  بعد  باملنشطات 
إيغيدير  العاطي  عبد  بربونزية 
على  معقودة  وآماله  لندن،  يف 
الكبري  عبد  اخلمسيين  الفارس 

ودار.

فهيد  الكوييت  الرامي  ويبحث 
ثالثة  ميدالية  عن  الدحياني 
املزدوجة  احلفرة  برونزييت  بعد 
والرتاب   »2000 »سيدني  يف 
وراء  ومن   ،»2012 »لندن  يف 
الركام يطل السوري جمد الدين 
احلالي  تألقه  بنقل  حاملًا  غزال 
الساحة  إىل  العالي  الوثب  يف 

األوملبية.

كما حيلم كل من العب اجلودو 
راي  والرامية  الياس  ناصيف 
كأس  ترتيب  متصّدرة  باسيل، 
للبنان  ميدالية  خبطف  العامل، 
أحرز  حني  عامًا،   36 غياب  بعد 
برونزية املصارعة  حسن بشارة 
للوزن  الرومانية   - اليونانية 
 ،»1980 »موسكو  يف  الثقيل 
وكانت امليدالية الوحيدة للعرب 

عامذاك.

لندن  العاب  إختتمت  وكما 
خطوات  وقع  على   ،2012
العداء اجلامايكي أوساين بولت 
العمالقة )6 ذهبيات(، وحتطيم 
السباح األمريكي مايكل فيلبس 
القياسية،  األرقام  )18 ذهبية( 
بأن  املذهل  الثنائي  يأمل 
مظّفرة  نهاية  ريو  ألعاب  تكون 

ملسريتهما.

تجربة حية للحفلة االفتتاحية الوليبمياد ريو 2016. )أ ف ب(
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األسرتالي  البوليس  اقتحت 
»كاريرز  شركة  مقر  الفيدرالي 
نتورك« املتخصصة يف جتهيزات 
التعليم املهين، يف إطار حتقيق 

يتعلق مبمارسات احتيالية.
الثالثاء  صباح  املداهمة  وبدأت 
 20 عن  يزيد  ما  مبشاركة 

شرطيا.
البوليس  باسم  متحدث  وأكد 
الفيدرالي حدوث املداهمة على 
»سبوتسوود«  مقر الشرطة يف 
وزارة  بقيادة  حتقيق  ضمن 

التعليم والتدريب.
املالئم  من  يكون  »لن  وتابع: 
اإلدالء مبزيد من التعليقات ألن 
التحقيقات ما زالت مستمرة، أي 
أسئلة إضافية توجه إىل وزارة 

التعليم والتدريب«.
املوظفون  الذين ذهبوا إىل مقر 
رفضوا  الثالثاء  صباح  الشركة 

التعليق على املداهمة.
»كاريرز  مؤسس  براون  إيفان 
شرطيا  كان  الذي  نتورك«، 
لكنه  فيكتوريا،  بوالية  سابقا 
التعليم املهين،  اجته إىل جمال 
تساوي  شركة  يدير  وبات 
مليون   180 السوقية  قيمتها 
دوالر رفض التعليق على أسئلة 

فريفاكس ميديا.
هليئة  براون  قال  أيام،  منذ 
ليس  إنه  األسرتالية  إلذاعة 

مردفا  )كاوبوي(،  بقر«  »راعي 
يف  خاطئا  شيئا  يفعل  مل  أنه 

إدارته للشركة.
ريان  سكوت  أكد  جانبه،  من 
واملهارات  املهين  التعليم  وزير 

خرب املداهمة يف بيان رمسي.
وقال البيان: »يف أعقاب حتقيق 
حول  والتدريب  التعليم  وزارة 
بتمويل  تتعلق  احتيال  ادعاءات 
داهم   ET FEE-HELP من 
ضباط الوزارة مبساعدة البوليس 
الفيدرالي مقر »كاريرز نتورك« 

تنفيذا إلذني تفتيش«.
»التحقيق  الوزير:  وأردف 
اإلدالء  ميكن  وال  مستمر، 
احرتاما  التعليقات  من  مبزيد 

للتحقيق«.
بني  نشب  قد  خالف  وكان 
الشركة والوزارة عام 2015 أدى 
عن  متويلها  األخرية  قطع  إىل 
األوىل يف أعقاب خماوف بشأن 

معاملتها لألطفال.
خسرت  املاضي،  مارس  ويف 
»كاريرز« دعوى قضائية إلجبار 
إعادة  على  الفيدرالية  احلكومة 

التمويل.
وتسبب ذلك يف ترك حوالي 16 
ألف طالب يف حالة من اجلمود، 
يف  الوظائف  مئات  فقدان  مع 

الشركة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

البوليس الفيدرالي يداهم مقر 
»كاريرز نتورك«

البوليس الفيدرالي داهم مقر »كاريرز نتورك« صباح الثالثاء
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إيفان براون مؤسس شركة »كاريرز نتورك«

اثنان من الشرطة الفيدرالية يف مقر شركة »كاريرز نتورك«

على  متاما  القضاء  أطباء  توقع 
مرض التهاب الكبد »سي« يف 

أسرتاليا حبلول عام 2026.
إىل  التوقع  هذا  اخلرباء  وأرجع 
األدوية  من  جديد  جيل  انتشار 
واصفني  للمرض،  املضادة 
االلتهاب  ضد  بالثورة  إياها 

الكبدي«.
وبدأ حنو 22500 مريض األدوية 
خطة  يف  إدراجها  منذ  اجلديدة 
يف  احلكومي  الصيدلي  الدعم 
ميثل  ما  وهو  املاضي،  مارس 
باملرض  املصابني  من   %  10

اخلطري.
طريقة العالج اجلديدة تتمثل يف 
تناول جمموعة من أقراص الدواء 
على مدى 3 شهور، وتبلغ نسبة 

جناحها 90 %.
وقال غريغ دور، املسؤول مبعهد 

يف  2026.. أسرتاليا خالية من 
هذا املرض

كريبي إن األدوية اجلديدة متثل 
إياه  مقارنا  حقيقية،  انفراجة 
ملرض  املضاد  العالج  بظهور 
التسعينيات  منتصف  اإليدز يف 

من القرن املاضي.
طبية  ثورة  »إنها  واستطرد: 
ونقطة حتول مل نرها على مدى 

عقود«.
األدوية  من  اجلديد  اجليل 
»هارفوني«  من   كال  يشمل 
و«داكلينزا«  و«سوفالدي« 
الدعم  نطاق  يف  دخلت  واليت 

احلكومي األسرتالي.
باهظة  العالج  جمموعة  أن  يذكر 
ألف  إذ تصل إىل 66  التكاليف 
إىل  البعض  دفع  ما  دوالر، 
الصني  من  أدوية  جلب  حماولة 

أو اهلند بأسعار أرخص.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مالك  سينغ،  أمارجييت  قام 
 Unique International« مؤسسة 
كورسات  تقدم  اليت   ،»College
بتحويل  22  تدريبية،   تعليمية 
مليون دوالر من حساب البيزنس 
عائلته  حساب  إىل  به  اخلاص 
وحتديدا  واحد،  يوم  يف  باهلند 
يف نوفمرب العام املاضي، وفقا 

ملا علمته احملكمة الفيدرالية.
املمثل  احملامي  أوبراين  نورمان 
األسرتالية  املفوضية  عن 
  ACCC واملستهلك  للمنافسة 
احملكمة  جلسة  خالل  قال 
يصب  »سينغ  إن  الفيدرالية 
عرب  عائلته  جيوب  يف  األموال 

تالعب خطري باألموال العامة«.
بارتكاب  اتهامات  مواجها 
يف   معقولة،  غري  سلوكيات 
توظيف أميني ومعاقني من بعثات 
األبورجينز، دافع أمارجيت سينغ 
عن نفسه أمام احملكمة قائال إنه 
كان يقدم منحة تعليمية لـ 3600 
مؤسسته  معهم  وقعت  طالب 

التعليمية عامي 2014 و2015.
أن  إىل  استمعت  احملكمة  لكن 
حتى  يستكملوا  مل  طالبا   3138
ولو وحدة واحدة من الكورسات 
الضرائب  دافعو  يتحمل  اليت 
تكاليفها، واليت تبلغ 47 مليون 

دوالر بشكل عام.
املؤسسة  أن  أوبراين  وأضاف 
حنو  على  تصرفت  التعليمية  
زادت   عندما  املعقولية  يفتقد 
على  املدرجني  الطالب  عدد 
حنو يتجاوز احلدود لتحقيق ربح 

مذهل .
من جانبه، نفى سينغ االدعاءات، 

سارة عولجت من التهاب الكبد الوبائي سي

األسرتالية  السياسة  طالبت 
هانسون  بولني  للجدل  املثرية 
خصخصة  بعدم  املسؤولني 
»أوسغريد«،  الطاقة  شركة 
رافضة بيعها للحكومة الشيوعية 

الصينية أو أي جهة أجنبية.
زعيمة  هانسون،  السيناتورة 
حزب »أمة واحدة« وجهت رسالة 
الفيدرالي  اخلزانة  وزير  إىل 
»ال  مفادها:  موريسون  سكوت 

تبع أصولنا«.
فازت  الذي  ونشرت هانسون، 
العامة  االنتخابات  يف  مؤخرا 
هلا  مرئية  رسالة  األسرتالية، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
أن  فيها  ذكرت  »فيسبوك« 
قرارات  موريسون  مكتب  على 
تتعلق ببيع حمتمل لثالثة أصول 
وشركة  »إنغريد«  هي  حكومية 
الصحة   وشركة  »ألينتا«  الغاز 

»جينيسيس كري«.
يذكر أن اقرتاحات البيع ختضع 
مراجعة  هيئة  من  لتدقيق 
واليت  األجنبية،  االستثمارات 
سوف متنح مشورتها ملوريسون 
موافقة  تقديم  إمكانية  بشأن 

فيدرالية من عدمها.
وعرضت حكومة نيو ساوث ويلز 
تأجري 50.4 % من »أوسغريد« 
ملدة 99 عاما يف صفقة يتوقع 
أن تتجاوز قيمتها 10 مليارات  

دوالر.
هي  للمناقصة  املتقدمني  أحد 
الصينية  احلكومية  الشركة 
كما  كوربوريشن«  »غريد 

تتضمن القائمة شركة »تشيونغ 
كونغ« للبنية التحتية، اليت يقع 

مقرها يف هونج كونج.
»أوسغريد«  أن  من  وبالرغم 
موزعة  شركات  ثالثة  إحدى 
نيو ساوث ويلز،  للكهرباء يف 
ذكرت هانسون أن ذلك سيعين 
أن »كل كهرباء نيو ساوث ويلز 
ستباع من أجل مصاحل أجنبية«.

وتساءلت: »ملاذا يرغب احلزب 
امتالك  يف  الصيين  الشيوعي 
اخلاصة  الكهربائية  الطاقة 
بنا؟، هل تشعرون بالقلق جراء 
هذا؟ ينبغي أن تفعلوا، أنا أدق 

ناقوس اخلطر«.
السماح  ينبغي  »ال  وأردفت: 
احلزب  أجنبية، ال سيما  حلكومة 
امتالك  يف  الصينية  الشيوعي 
طاقتنا الكهربائية يف أسرتاليا 

والتحكم فيها«.
إىل  حديثها  هانسون  ووجهت 
أن  نريد  »ال  قائلة:  موريسون 
تبع أصولنا«،  نبيع أصولنا، ال 
وحثت مشاهديها على االحتجاج 

أمام مكتب الوزير.
السيناتورة  تعليقات  وتأتي 
تقدم  مطالب  بعد  األسرتالية 
نيك  املستقل  السيناتور  بها 
زينوفون من أجل أخذ ضمانات 
من موريسون حول املشورة اليت 
االستخبارات  ستقدمها مؤسسة 
إىل  الدفاع«  وزارة  و«  »أزيو« 
رفض  أو  قبول  بشأن  احلكومة 

العرض الصيين.
بوب  املستقل  الربملان  عضو 

من  قلقه  عن  كذلك  عرب  خطار 
إسرتاتيجية  »خدمات  بيع  
مملوكة  شركة  إىل  جوهرية« 

للحكومة الصينية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بولني هانسون: ال تبيعوا كهرباء أسرتاليا للحكومة الشيوعية الصينية

هندي بأسرتاليا حيول 22 مليون دوالر 
إىل بالده يف يوم واحد 

على  قلقا  كان  أنه  إىل  مشريا 
مدى التقدم الذي حيققه الطالب 
عام 2015 بعد اكتشاف أن نسبة 
من   %  6.5 تتجاوز  ال  اإلجناز 

إمجالي عدد الطالب.
قائال:  نفسه  عن  سينغ  ودافع 
تعليمية  خدمة  نقدم  »حنن 
التعليم ميكن  أن  أعرف  أصلية، 

أن يغري حياة الناس«.
من  بالرغم  أنه  احملكمة  وعلمت 
تزايد عدد الطالب إىل أكثر من 
9 أضعاف عام 2014مل حتدث أي 

زيادة يف عدد املوظفني.
سينغ ذكر أن الدليل على دعم 
موظفي مؤسسته له هو حضورهم 
قاعة احملكمة، إلميانهم بعاطفته 
والتعليم،  العلم  حنو  امليالة 
مردفا أنه يقددم برامج تدريبية 

بشكل منتظم.
واستطرد: »ال أقول إنين راٍض 
مستعد  لكنين   ،%  100 بنسبة 
املعنية  األطراف  مع  للتعاون 

لتحسني الوضع«.
واعترب سينغ أن رؤية نفسه يف 
صدر الصفحات األوىل من اجلري 

أمر بث داخله مشاعر األسى.
املستهلك  مفوضية  وادعت 
كانت  »يونيك«  مؤسسة  أن  
موظفني  متعمد  بشكل  توظف 
بيع  أجل  من  األبورجينز  من 
الكوروسات إىل البعثات النائية 

لسكان أسرتاليا األصليني.
من  بالفخر  شعوره  أعلن  سينغ 
نائية  أماكن  من  طالب  جلبه 
من  القليل  إال  فيها  يتواجد  ال 

املؤسسات التعليمية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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مولودين  أن  تقارير  ذكرت 
اثنني  مبستشفى »بانكستاون- 
ليدكمب« يف سيدني استتنشقا 
من  بدال  النيرتوز«  »أكسيد 

األوكسجني.
نتيجة  توفى  املولودين  أحد 
حرجة،  حالة  يف  واآلخر  ذلك، 
بشكل  إعطاؤهما  جرى  أن  بعد 
خاطئ أكسيد النيرتوز املعروف 
داخل  السعيد«  »الغاز  باسم 
بغرب  تقع  اليت  املستشفى 

سيدني.
وولد الطفالن يف يونيو ويوليو 
تلقيا،  لكنهما  التوالي،  على 
من  بدال  النيرتوز  أكسيد  خطًأ، 
وحدة  باألكسجني يف  إمدادهما 
لوزيرة  وفقا  املواليد،  إنعاش 
ويلز  ساوث  نيو  بوالية  الصحة 

جيليان سكينر.
باألسف  »أشعر  وأضافت: 
الذي  الرضيع  العميق على هذا 
يف  يقبع  الذي  واآلخر  تويف، 

حالة حرجة«.
وتابعت: »أشعر باألسف العميق 
اللتني  املولودين  عائليت  حنو 
اخلطأ  هذا  جراء  كثريا  عانيتا 
املدمر، نيو ساوث ويلز ستفعل 

كل ما تستطيع لدعمهما«.
وأشارت إىل أن منفذ األكسجني 

 وفاة رضيع استنشق النيرتوز بدل األكسجني يف 

مستشفى يف سيدني وضغوط الستقالة الوزيرة سكينر

داخل  غري صحيح  بشكل  وضع 
املستشفى.

الثالثاء  اكتشف  املذكور  اخلطأ 
طبيب  أثار  أن  بعد  املاضي 
الوفاة غري  أطفال شكوكا حول 

املتوقعة ألحد املولودين.
وراجع املستشفى كافة سجالت 
 2015 يوليو  منذ  بها  املواليد 
وتأكدت من عدم حدوث حاالت 

مشابهة.
األكسجني  من  كال  أن  يذكر 
عديم  غاز  النيرتوز  وأكسيد 

اللون والرائحة.
نيو  لصحة  القانوني  املستشار 
ساوث ويلز طلب االطالع على 
ما  وإذا  اخلطأ،  حدوث  كيفية 
كان ذلك ميثل أمرا ممنهجا يف 

املستشفى.
وعقدت سكينر مؤمترا صحفيا مع 
كريي  الدكتور  الصحة  مسؤول 
التطورات  أحدث  لعرض  شانت 

يف القضية.
الصحة  وزير  طالب  جانبه،  من 
يف حكومة الظل املعارضة والت 
مستقل  حتقيق  إجراء  سيكور 

ونشر نتائجه على املأل.
كما تزايدت املطالبات والضغوط 

باستقالة الوزيرة سكينر
املصدر العنكبوت االلكرتوني

رغم فوز رودمي كوليتون مرشح 
حزب »أمة واحدة« الذي تتزعمه 
السيناتورة بولني هانسون مبقعد 
الفيدرالي  الشيوخ  جملس  يف 
ضمن 12 مقعدا لوالية أسرتاليا 
األمور  تتغري  قد  لكن  الغربية، 

جراء إدانته يف قضية سرقة.
املثرية  الشخصية  كوليتون، 
عن  للتخلي  يضطر  قد  للجدل، 
مقعده، بسبب إدانته يف قضية 

سرقة يف مارس املاضي.
كوليتون، املزارع السابق، تقدم 
لكنه  احلكم،  على  باستئناف 
حماكمة  جلسة  أيضا  سيواجه 
أغسطس  الغربية يف  بأسرتاليا 
تتعلق  أخرى  تهمة  يف  اجلاري 

بسرقة سيارة مستأجرة.
بنزاع  تتعلق  كوليتون  إدانة 
ملكية  على  شاحنة  سائق  مع 

سيارة.
غياب  بعد  اإلدانة  وحدثت 
اجللسة،  حضور  عن  كوليتون 
قرار  على  استأنف  لكنه 

احملكمة.
كنت  »لقد  كوليتون:  وقال 
مديرا للشركة، وكان من واجيب 

محاية كافة املمتلكات«.
أما التهمة الثانية تتعلق مبحاولته 
منع  أشخاص من إعادة امتالك 

مزرعة صديق.

مفاجأة.. مرشح حزب بولني 
هانسون »حرامي«

متنع  قد  املذكورة  االتهامات 
مقعده  استالم  من  كوليتون 

مبجلس الشيوخ رغم انتخابه.
دعوى  ترفع  أن  املرجح  ومن 
كوليتون  أهلية  حول  قضائية 
يستغرق  قد  لكن  االنتخابية، 
األمر شهورا للوصول إىل مرحلة 

احلسم.
االنتخابات  جلنة  وأعلنت 
األسرتالية اإلثنني فوز كوليتون 
اسرتاليا  والية  يف  مبقعد 

الغربية.
خلمسة  ذهبت  األخرى  املقاعد 
وأربعة  ليرباليني،  مرشحني 
حزب  من  واثنني  عماليني، 

اخلضر.
احلادي  املركز  كوليتون  واحتل 
مرشحا  عشر  االثين  بني  عشر 
الفائزين، لكن القائمة تصدرها 
كورمان،  ماثياس  املالية  وزير 
سو   العمال  حزب  مرشح  ثم 

الينز.
نائب  جاء  الثالث  املركز  ويف 
سكوت  اخلضر  حزب  زعيم 
التوظيف  وزيرة  يليه  لودالم، 

ميشاليا كاش.
بات دودسون  األبروجينز  زعيم 
السابع، فيما حلت  باملركز  فاز 

لويز برات يف املركز العاشر.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

رود كوليتون
األسرتالية  السياسية  أعلنت 
هانسون  بولني  للجدل  املثرية 
كانت  اليت  الشخص  هي  أنها 
إجراءات  إقامة  اقرتاح  صاحبة 
معسكرات  يف  اللجوء  طاليب 

احتجاز خارج أسرتاليا.
وجهة  تنقل  كانت  أنها  وتابعت 
وزراء  رئيس  إىل  الشعب  نظر 
هوارد  جون  األسبق  أسرتاليا 

الذي وصفته بغري احلاسم.
هانسون،  املنتخبة  السيناتورة 
للفوز  حزبها  يتأهب  اليت 
مبجلس  األقل  على  مبقعدين 
أن  ذكرت  الفيدرالي،  الشيوخ 
اختاذ  يف  إليها  يرجع  الفضل 
يف  متشدد   موقف  هوارد 
موقف  تبين  ثم  تابا«،  »قضية 

صلب ضد مهربي البشر.
هوارد،  »جون  تقول:  ومضت 
ميتلك  كان  أنه  من  بالرغم 
هناك  كان  الربملان،  تأييدا يف 
مياهنا،  »تامبا«  ضربت  وقت 
وتدفق طالبو الالجئون علينا من 
اخلارج«، حبسب تصرحيات أدلت 

بها لشبكة سكاي نيوز.
يعرف  يكن  مل  »إنه  وأردفت: 
أي طريق يسري فيه، لذلك كنت 
أنا القناة اليت أوصلت له ماذا 
حيال  األسرتالي  الشعب  يشعر 
لتغيري  دفعه  الذي  وهو  هذا، 

رأيه، وحظر دخول »تامبا«.
هوارد  رفض   ،2001 عام  ويف 

النروجيية  الشحن  دخول سفينة 
املياه  إىل  تامبا«  يف  »إم 
 438 أنقذت  أن  بعد  األسرتالية 
قارب  منت  على  كانوا  شخصا 
جزيرة  مشال  إندونيسي  جلوء 

كريسماس.

وخدمت هانسون كعضوة برملان 
الفرتة بني 1996- مستقلة يف 

»أمة  حزب  أسست  كما   ،1998
واحدة«.

الفضل  أن  هانسون  وادعت 
أخرى  سياسات  إليها يف  يرجع 
تنسب اآلن هلوارد باعتباره كان 

قائدا لالئتالف.
وفسرت ذلك قائلة: »لقد كنت 
طاليب  مراكز  سياسة  صاحبة 
حبيث  أسرتاليا،  خارج  اللجوء 
وحتكمهم  باخلارج،  يعيشون 

قوانينا«.
ظهورها  عن  هانسون  ودافعت 
حول  حديث  وثائقي  فيلم  يف 
 ،2016 االنتخابية  محلتها 
ورفضت عبارة »انقسامية« اليت 

استخدمها الربنامج لوصفها.
دخول  حبظر  هانسون  وتطالب 
وحظر  أسرتاليا،  إىل  املسلمني 
ارتداء الربقع يف األماكن العامة، 
مع  جديدة،  مساجد  بناء  ووقف 
وحظر  القدمية،  املساجد  مراقبة 

استخدام شهادة »حالل«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

هانسون: أنا صاحبة هذا االقرتاح
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 وزيرة الصحة يف نيو ساوث ويلز جيليان سكينر

سيدني  مبدينة  متثال  تسبب 
ما  ذكرى  خيلد  األسرتالية  
الالتي  الراحة«  »نساء  تسمى 
كن ُيستعبدن جنسيا يف احلرب 
نزاع  إثارة  يف  الثانية  العاملية 
الكورية  اجلاليتني  أعضاء  بني 
واليابانية يف عاصمة والية نيو 

ساوث ويلز.
إىل  باإلضافة  الكورية  اجلالية 
منظمة خريية بسيدني تتعرضان 
عرض  عدم  أجل  من  لضغوط 
مرتا،   1.5 البالغ طوله  التمثال 
والذي كان يفرتض أن يكشف 

عنه الستار يف غرب سيدني.
يذكر أن قضية  »نساء الراحة« 

دائما ما تسبب جدال خالفيا.
بأي  القبول  اليابان  ورفضت 
قانونية  رمسية  مسؤولية 
تعرض  الالتي  بالنساء  تتعلق 
خالل  اجلنسي  لالستعباد 
بينهن  الثانية،  العاملية  احلرب 
وهولنديات  وكوريات  صينيات 

وأسرتاليات.
لكن العام املاضي، مت التوصل 
اجلنوبية  كوريا  بني  اتفاق  إىل 
اعتذرا  قدمت  اليت  واليابان 

الضحايا  لنساء  وتعويضات 
الالتي ما زلن على قيد احلياة.

بيد أن متثال سيدني أثار غضب 
بأسرتاليا،  اليابانية  اجلالية 
ضغوطا  رئيسها  مارس  حيث 
ساوث  نيو  والية  حكومة  على 
 Exodus ومؤسسة  ويلز، 
التابعة   Foundation
للكنيسة املتحدة، من أجل عدم 

عرض التمثال.
رئيس  كرور  بيل  القس 
فكرة  يؤيد  إنه  قال  املؤسسة 
يف  لوضعه  وخيطط  التمثال، 
حديقة مؤسسته اليت يقع مقرها 
الحق  وقت  يف  »أشفيلد«  يف 

من هذا العام.
أن  أريد  »ال  يقول:  ومضى 
يتعرض التاريخ لعملية تبييض 
على  هجوما  ليس  األمر  مسعة، 
بالطريقة  يتعلق  لكن  اليابان، 
املرأة  بها  تعامل  كانت  اليت 
وأسلوب  احلروب،  كافة  يف 
كما  النساء،  مع  الرجال  تعامل 
يرتبط األمر باجلانب األسود من 

الطبيعة البشرية«.
القنصل  كروز   القس  والتقى 

الذي طلبت منه  الياباني  العام 
هيئة اإلذاعة األسرتالية تعليقا.

وأضاف القس كروز أن التمثال 
الكنيسة  داخل  وضعه  يتم  قد 
إذا رفضت  بلدية »كانرتبريي- 
أرض  على  إقامته  بانكستاون« 

اجمللس.
ال  املكان  هذا  »يف  وتابع: 
نقبل العنف أو االنتهاكات ضد 
نرفض  البشر،  من  جمموعة  أي 
أمور  إنها  اجلنسي،  االستغالل 
وهذا  هلا،  مربرات  ال  خاطئة 
هذه  مثل  إن  يقول  التمثال 

املمارسات ليست بالصائبة«.
على  سي«  بي  »إيه  وحصلت 
احملامي  أعده  خطاب  من  نسخة 
ريك مرتي لصاحل شبكة اجلالية 
وأرسله  بأسرتاليا،  اليابانية 
كانرتبريي-  بلدية  جملس  إىل 
يونيو  أواخر  بانكستاون 

املاضي.
أن  على  اخلطاب  وينص 
للمادة  خرقا  سيكون  التمثال 
التمييز  قانون  من   )a()1(18C
من  سيكون  حيث  العنصري، 
أن  الظروف  كافة  يف  املرجح 

بأنه يتعلق بالسالم ال الكراهية بسبب متثال.. اجلالية اليابانية بأسرتاليا تستعني خبدمات ريك مرتي
العنصرية.

»األمر  قائلة:  ذلك  وفسرت 
لالنقسام  صلة  بأي  ميت  ال 
اجلالية  أعضاء  االجتماعي، 
أن  ميكن  أصدقاؤنا،  اليابانية 

نقيم معهم عالقات سالم«.
ما  كل  »هذا  قائال:  وواصلت 
الدعوة إلنهاء احلرب  يف األمر، 
حقوق  تأمني  وضمان  والعنف، 

اإلنسان«.
نصب  أثار  املاضي،  العام 
سرتاثفيلد  يف  مشابه  تذكاري 
مؤيدين  بني  اجلدل  من  الكثري 

ومناهضني.
وصّوت جملس بلدية سرتاثفيلد 
النصب  ضد  املاضي  العام 
لعدم  ذلك  مفسرا  التذكاري  
حددها  اليت  املعايري  استيفاء 

اجمللس.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

اإلساءة  يف  التمثال  يتسبب 
التخويف  أو  واإلذالل  والشتم 
من  جمموعة  أو  آخر  لشخص 
مادة  تنص  ما  حبسب  الناس، 

القانون.
ويف خطاب ُأرسل إىل كروز يف 
يونيو املاضي، قال تيشو ياوكا 
رئيس شبكة اجلالية اليابانية إن 
التمثال جاء بضغوط من نشطاء 
بكوريا  صلة  ذوي  سياسيني 

الشمالية.
األنشطة  »هذه   قائال:  وأردف 
لليابان  املناهضة  الكورية 
عملية  من  كجزء  استغالهلا  يتم 
الشيوعي  للحزب  إعالمية 
روابط  قطع   حتاول  الصيين 
والواليات  اليابان  بني  التحالف 

املتحدة وأسرتاليا«.
ووصفا فيفيان باك أحد أعضاء 
اللجنة املؤسسة لتمثال السالم 
الراحة  نساء  متثال  سيدني  يف 

إحدى النساء املستبعدات من جيش اليابان خالل الحرب العاملية الثانية

اعالناتكم يف الهريالد طريقكم اىل 
النجاح

لالتصال: 
0403482345

بولني هانسون 
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يقفون  قد  الناس  من  اآلالف 
إىل  حتدثوا  إذا  مشفيني 
اليوم  حلملة  وفقا  أطبائهم، 
هلذا  الكبدي  لاللتهاب  العاملي 
أنها  حيث  يوليو(.   28( العام 
لعالج  الوعي  زيادة  إىل  تهدف 
مع  الفريوسي،  الكبد  التهاب 
اليت  الكبد(  اللتهاب  )ال  محلة 
تعزز الفحص والعالج كمفاتيح 
الكبد  التهاب  على  للقضاء 

الفريوسي حبلول عام 2030
معرفة  لك  تتيح  ان  وميكن 
الكبد  التهاب  لديك  كان  إذا 
إىل  الوصول  سي  أو  بي 
اللتهاب  اجلديدة  العالجات 
لباربرا  وفقا  الفريوسي،  الكبد 
فريوس  خدمة  مديرة  لويزي، 
نقص املناعة البشرية والتهاب 

الكبد متعددة الثقافات 
خلفيات  من  الناس  من  كثري 
ثقافيه متنوعة ما زالوا ال يعرفون 
أن هناك عالجات جديدة متاحة 
إذا  الفريوسي.  الكبد  اللتهاب 
كنت تعرف أنك مصاب بالتهاب 
الكبد الفريوسي أو تعتقد أنك 
الكبد  اللتهاب  تعرضت  قد 
الفريوسي، فالتحدث مع طبيبك 
حول هذا املوضوع سيمّكنك من 
أن تضمن احلصول على العالج 
وقالت  املناسب.  الوقت  يف 
السيدة لويزي إن هذا ميكن أن 
مينع سرطان الكبد او حتى ينقذ 

حياتك«.  
وتودي فريوسات التهاب الكبد 
الوبائي بي و سي حبياة أالف 
االسرتاليني يف السنة - ولكن 
اخلرب السار هو أننا ميكننا اآلن 
منع تلف الكبد واملوت، وكذلك 
لآلالف  اليومية  احلياة  حتسني 
إذا  فقط  ولكن  الناس،  من 
على  يقبلون  الناس  أكثر  كان 
وتلقي  االختبار  على  احلصول 

العالج.
وقالت أن اجراءت بسيطة كإجراء 
إختبار للفريوس أو اجراء فحص 
منتظم للكبد ميكن مبعنى الكلمة 
أن ينقذ احلياه عن طريق ضمان 
بدء العالج يف الوقت املناسب    
من  أكثر  أن  من  الرغم  على   •
230000 من االسرتاليني يعيشون 
بالتهاب الكبد الوبائي املزمن سي 
و213000 يعيشون بالتهاب الكبد 
من  يكفي  ما  هناك  فليس  بي 
الناس الذين يعيشون حتت هذه 

الظروف يتلقون العالج.   
أماني  أستاذة  دكتورة/  وقالت 
أمراض  قسم  مديرة  ذكري، 
يف  والكبد  اهلضمي  اجلهاز 
مستشفى سانت جورج أن هناك 
حتسنا كبريا يف العالجات املتاحة 
العام  يف  سي  الكبد  اللتهاب 
املاضي. وهذه األدوية اجلديدة 
املضادة للفريوسات أكثر فاعلية 
ملحوظ  بشكل  جانبية  أثآر  وأقل 

من العالجات السابقة.
من  اآلالف  أن  أيضًا  وقالت 
بالفعل  استفادت  قد  الناس 
من العالجات اجلديدة اليت تعاجل 

فريوس التهاب الكبد سي. 
إن التقدم يف العالجات املؤخرة 
والتطعيم  سي  الكبد  اللتهاب 
وتطور  بي  الكبد  التهاب  ضد 
طرق مسح الكبد السريعة الغري 

مؤملة ملراقبة صحة الكبد، تعين 
أننا ميكننا أن نسيطر ونعاجل كاًل 
من التهاب الكبد بي وسي قبل 
أن يتطورا إىل مرحلة خطرية من 

مرض الكبد.     
اللتهاب  العاملي  اليوم  إن 
لألسر  هامة  تذكرة  يقدم  الكبد 
للحديث  احمللية  واجملتمعات 
الفريوسي  الكبد  التهاب  عن 
االمور  دفة  حتويل  من  والتأكد 

على هاتني احلالتني.
أستاذة  دكتورة/  اصدرت  وقد 
واليت  قائمة  ذكري  أماني 
بأسرتاليا  العربية  اجلالية  على 
الكبد  التهاب  ملعاجلة  اختاذها 

الفريوسي:
الكبد  التهاب  بأن  االعرتاف   .
وميكنه  جمتمعنا  يف  شائع  أمر 
أن يسبب السرطان إذا ما ترك 

دون عالج.
. اسأل طبيبك إلجراء اختبار الكبد 
بي وسي فهناك عالجات واليت 

ميكنها منع سرطان الكبد.
بالتهاب  تعيش  كنت  إذا    .
طبيبك  راجع  الفريوسي،  الكبد 
إلجراء فحوصات الكبد املنتظمة

بالتهاب  تعيش  كنت  إذا   .
طبيبك  مع  حتدث  سي،  الكبد 
اجلديدة  العالجات  خيارات  حول 
واليت ميكن أن تشفي تسعه من 
 12 من  أقل  أشخاص يف  عشر 

أسبوع. 
يلعبه  دور  لديه  اسرتالي  كل 
الكبد  التهاب  مكافحة  يف 
علينا  فينبغي  الفريوسي. 
طريق  عن  الشجاعة  نتخذ  أن 
معرفة أن لدينا األدوات الالزمة 
التهاب  ومنع  ومعاجلة  الختبار 
هذه  وجعل  الفريوسي  الكبد 
احلالة نادرة يف حياتنا. وقالت 
الدكتورة / أستاذة ذكري دعونا 

حنقق ذلك. 
مت تنسيق أسبوع توعية التهاب 
التهاب  منظمة  قبل  من  الكبد 
أطلقت  اليت  أسرتاليا  الكبد 
يف  مبا  املوارد..  من  العديد 
  NoHep بعنوان  ملصق  ذلك 
الكبد  اختبار  على  مشددًة 

املنتظم والعالج.
عن  املعلومات  من  للمزيد 
واصدارات  بي  الكبد  التهاب 
العاملي اللتهاب  باليوم  متعلقة 

الكبد واسبوع  زوروا موقع:
.www.mhahs.org.au  

حتدث  الكبد،  بالتهاب  التوعية 
الكبد  التهاب  حول  طبيبك  مع 
مجيع  اسرتاليا،  )يف  وسي  بي 
تبقى  طبيبك  مع  احملادثات 
 Hepatitis اتصل  او  سرية( 

Hotline ب 
 803  990 الرقم  على  اتصل 
ملرتجم  حباجة  كنت  ااذا   1800
اتصل على الرقم  450 131.  

للمزيد من املعلومات او إلجراء 
بالعربية،  اإلعالمية  املقابالت 
باجلور   بسونام  االتصال  يرجى 
خدمة    02-95151234 على  
البشرية  املناعة  فريوس نقص 
متعددة  الكبد  والتهاب 

الثقافات. 
زوروا  املعلومات  من  للمزيد 
www.worldhepatitisday. موقع

org.au

اليوم العاملي اللتهاب الكبد 
َث لكيال  اجلاليات املتنوعة تحُ

يفوتها عالج الكبد املنقذ للحياة

العمالية  اندروز  حكومة  تقوم 
فيكتوريا  مسعة  على  بالبناء 
التعددية  شؤون  يف  كرائدة 
اإلجتماعي  والتناغم  الثقافية 
ثالث  بني  اجلمع  خالل  من 
لتشكيل  رئيسية  وكاالت 

مكتب إختصاصي واحد.
التعددية  ِقسم  يعمل  سوف 
اإلجتماعي  والتناغم  الثقافية 
إحتياجات  لتلبية  اجلديد 
وطاليب  والالجئني  املهاجرين 
يف  العريض  واجملتمع  اللجوء 

املستقبل.
على  اجلديد  القسم  ويستند 
الدور  لتعزيز  السابقة  األعمال 
التعددية  ملفوضية  املستقل 
وجيمع  فكتوريا  يف  الثقافية 
سوي ة وحدة املرونة اجملتمعية 
 Community Resilience
Unit  ومكتب شؤون التعددية 
ومكتب  واملواطنة،  الثقافية 
للتعددية  فيكتوريا  مفوضية 

الثقافية.
املكاتب  هلذه  سيسمح  وهذا 
معا  والعمل  املعلومات  بتبادل 
أكثر  وبطريقة  وثيق  بشكل 

تنسيقا .
كما أن التغيري سوف يقلل من 
لكل  ويوفر  اخلدمات  ازدواجية 
زيادة  واملفوضية  احلكومة  من 
فرص احلصول على املعلومات 
املبسطة. وسوف يسمح التغيري 
أيضا للحكومة لتحسني الطريقة 
املعرفة  فيها  تتقاسم  اليت 

والبحوث واإلستخبارات.
وسوف يوفر التغيري مزيدا من 
مفوضية  دور  حول  الوضوح 
الثقافية  للتعددية  فيكتوريا 
يف اجملتمع ويساعد على تقديم 

املعلومات لسياسة احلكومة.
ومع إرتفاع يف وترية التطرف، 
متزايدة  تصورات  هناك  فإن 
لسالمتنا،  التهديدات  حول 

التعددية  جتاه  املواقف  وتغيري 
والدين.  والعرق  الثقافية 
اجلديدة  اجملموعة  وستقوم 
اجملتمع  دعم  على  بالعمل 
يف  التناغم  على  واحلفاظ 

اجملتمع.
بها  قام  مراجعة  وجدت  وقد 
املوظف السابق يف القطاع العام 
أنه  الفيكتوري، وارين ماكان، 
يف حني أن لدى فيكتوريا تراث 
فإن  الثقافية  بالتعددية  غين 
الوالية يف حاجة إىل اختاذ نهج 
جديد لتلبية احتياجات اجملتمع.

مشاورات  املراجعة  ومشلت 
فيها  شارك  النطاق،  واسعة 
قادة اجلاليات متعددة الثقافات 
الكومنولث  من  واملسؤولني 
والوالية واملوظفني من الفروع 

القائمة.
بسمعة  فكتوريا  سكان  وحيظى 
جيدة مستحقة عن جدارة كوالية 
أن  علما  وترحيبية،  مشولية 
سوف  اجلديدة  اجملموعة  هذه 
وتنسيق سياسات  قيادة  تعزز 
والتناغم  الثقافية  التعددية 

اإلجتماعي.
معالي  إىل  املنسوبة  األقوال 
وزير شؤون التعددية الثقافية 

روبن سكوت:
 »يف فيكتوريا حنن ال نتسامح 
ولكننا  خمتلف  هو  ما  مع  فقط 
علينا  جيب  ولكن  به.  حنتفل 
أن ال نكتفي مبا حققناه وتعين 
وضع  يف  أننا  التغيريات  هذه 

جيدللمستقبل«.
بأن  اجلديد  الِقسم  » سيضمن 
كونها  يف  فيكتوريا  تواصل 
وقويا  الثقافات  متعدد  جمتمعا 

وترحيبيا وحيويا.«
االعالم:  وسائل  التصاالت 
holly.little@ ليتل   هولي 

minstaff.vic.gov.au
0437 381 620 

تعزيز شؤون التعددية الثقافية 
والتناغم اإلجتماعي

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

السياق

يف أواخر عام 2015 ، أجريت 
مراجعة حلقيبة شؤون التعددية 
الثقافية التابعة لدائرة رئيس 
وجملس  الوالية  حكومة 
قبل  من   )DPC( الوزراء 
القطاع  يف  السابق  املوظف 
وارن  فيكتوريا،  يف  العام 
 )Warren McCann( ماكان 
ثالث   )DPC( لدى   ، حاليا 
وكاالت رئيسية، تركز  على 
السياسات وخدمات التعددية 
الثقافية يف فيكتوريا: مكتب 
الثقافية  التعددية  شؤون 
مفوضية  مكتب    ،)OMAC(
الثقافية  للتعددية  فيكتوريا 
املرونة  ووحدة   )OVMC(

اجملتمعية.
وقد مت تكليف إجراء املراجعة 
الناشئة  التعقيدات  على  ردا 
اليت تواجه فيكتوريا وأسرتاليا 
تصاعد  جلب  وقد  واملنطقة. 
املستوى  على  التطرف  موجة 
العاملي حتديات جديدة حلكومة 
احللول  وتتطلب  فيكتوريا. 
سياسات  التحديات  هلذه 
األدلة  إىل  وتستند  قوية، 
وعمليات صنع القرار املبسطة 
لتقديم خدمات فعالة وسريعة 
اإلستجابة وخباصة للمجتمعات 
من  بالتهميش  تشعر  اليت 
اإلجتماعية  اإلجتاهات  قبل 

واإلقتصادية الراهنة.
الرئيسية  التوصية  وكانت 
للمراجعة هي إنشاء قسم جديد 
الثقافية  التعددية  لشؤون 
لتعزيز  اإلجتماعي  والتناغم 
والقيادة  السياسات  صياغة 
بشكل أفضل وتنسيق صياغة 
الشاملة  احلكومية  السياسات 
وضمان نتائج أفضل للمجتمع 

الفيكتوري.
وال  فيكتوريا،  كانت  لقد 
الوطنية  الرائدة  تعترب  تزال، 
واملقاطعات  الواليات  بني 
التعددية  شؤون  إدارة  يف 
الثقافية والتناغم اإلجتماعي. 
هذه  من  الغرض  وكان 
هذه  على  البناء  املراجعة 
القوة، والبحث عن سبل ملزيد 

من التحسني.
املعرفة  أن   DPC ةتدرك  
لألشخاص  اجلماعية  واخلربات 
هذا  يف  يعملون  الذين 
ممتلكات  أحدى  هي  اجملال 
وتشكل  الثمينة.  الوالية 
املوظفني  قدرات  مراجعة  
يف  للنظر  املراجعة  من  جزءا 
من   DPC متكن  اليت  السبل 
أفضل  بشكل  املوظفني  دعم 
سيما  ال  قدراتهم،  لتطوير 
يف جمال صياغة السياسات، 
إلحتياجات  بفعالية  لإلستجابة 
بيئة  يف  املتنوعة  اجملتمعات 
متعددة الثقافات اليت تزداد 

تعقيدا .
عملية  مبثابة  املراجعة  وكانت 
تشاورية، تتألف من مقابالت 
للوكاالت  العليا  القيادة  مع 
باألولويات  يتعلق  فيما 
من   67 ومع  اإلسرتاتيجية، 

احلكوميني  املصلحة  أصحاب 
واجملتمعيني.

التوصيات الرئيسية
عموما ، فقد صدر عن املراجعة 
تتعلق  رئيسية،  توصية   24
وحتسني  القدرات،  بتنمية 
املنح،  وبرنامج  األداء، 
وحتليلها،  البيانات  ومجع 
واإلصالحات اهليكلية. وتتعلق 
بتحسني  التوصيات  معظم 
سياسات  لصياغة  اهليكل 

فعالة وتقديم اخلدمات.
ولقد أوصت املراجعة بتبسيط 
الوحدات التنظيمية اليت حتتل 
الثقافية  التعددية  مساحة 
واحد.  متماسك  قسم  يف 
كما أن التغيريات يف تقديم 
املوظفني  وهياكل  التقارير 
أفضل  مواءمة  تضمن  سوف 
والبحوث  السياسات  عرب 
التشغيلية  واملستويات 
الشؤون  حلقيبة  االسرتاتيجية 

التعددية الثقافية للحكومة.
األكثر  النهج  يعزز  سوف 
فرص  من  وتكامال  تركيزا 
السياسات  بشأن  احلوار 
اخلدمات  تقديم  دوائر  بني 
األعمال  احلكومية، ومع قطاع 
نتائج  خيلق  مما  التجارية، 
للمجتمعات  أفضل  إقتصادية 

املتنوعة يف فيكتوريا.
على  اجلديد  القسم  ويستند 
األعمال السابقة لتعزيز الدور 
التعددية  ملفوضية  املستقل 
فيكتوريا  يف  الثقافية 
املرونة  وحدة  سوية  وجيمع 
شؤون  ومكتب  اجملتمعية، 
التعددية الثقافية واملواطنة، 
فيكتوريا  مفوضية  ومكتب 
وهذا  الثقافية.  للتعددية 
بتبادل  للمكاتب  سيسمح 
املعلومات والعمل معا بشكل 
وثيق وبطريقة أكثر تنسيقا.

يقلل  سوف  التغيري  أن  كما 
ازدواجية اخلدمات ويوفر  من 
واملفوضية  احلكومة  من  لكل 
على  احلصول  فرص  زيادة 
وسوف  املبسطة.  املعلومات 
للحكومة  أيضا  التغيري  يسمح 
بتحسني الطريقة اليت تتقاسم 
والبحوث  املعرفة  فيها 
يوفر  وسوف  واإلستخبارات. 
القسم قدرا أكرب من الوضوح 
فيكتوريا  مفوضية  دور  حول 
للتعددية الثقافية يف اجملتمع 
تقديم  على  ويساعدها 

املعلومات لسياسة احلكومة.
التوصيات  تلخيص  وميكن 
األساسية لإلصالح على النحو 

التالي:
 OVMC و   OMAC 1 -مجع  
جديد  قسم  يف   CRU مع 
الثقافية  التعددية  لشؤون 

والتناغم اإلجتماعي.
القسم  موظفي  تزويد   -  2
وال  القدرات،  تنمية  بفرص 
سيما يف جماالت رئيسية مثل 
صنع السياسات القائمة على 
اإلعارة   ذلك  يف  مبا  األدلة 
والعكس   DPC وسط  يف 

بالعكس.

آلية  من  عال  مستوى   -  3
للحكومة  الشاملة  التنسيق 
والتوجيه  القيادة  لتوفري 
جدول  بشأن  االسرتاتيجي 
للتعددية  احلكومة  أعمال 
الثقافية والتناغم اإلجتماعي.

التنفيذ
اجلديد  القسم  يتألف  سوف 
الثقافية  التعددية  لشؤون 
من  اإلجتماعي  والتناغم 
وثالث   VMC سكرتارية 
اإلستقرار  مديريات: 
واجملتمعات؛ التناغم اإلجتماعي 
وتنسيق  اجملتمعية،  واملرونة 
أن  يعين  وهذا  السياسات. 
يف  سيكون  الكبري  التغيري 
يكون  ولن  الفريق.  هياكل 

هناك فقدان يف الوظائف.
الفورية  اخلطوات  ستبدأ 
اجلديد  اهليكل  إىل  لالنتقال 
وسوف  يوليو.  متوز/  يف 
القسم  إىل  اإلنتقال  يشمل 

مجيع  هيكلة  إعادة  اجلديد 
نفس  يف  الثالث  الوحدات 

الوقت. 
مبادرات  بأن  سيضمن  وهذا 
سوف  اإلجتماعي  التناغم 
فعال  بشكل  متكاملة  تكون 
وجيدة التنسيق عرب الفرق من 

البداية.
توجيهية  جلنة  إنشاء  وسيتم 
لضمان اإلدارة الفعالة لعملية 
يرتأسها  وسوف  التنفيذ، 
السكرتري وتتكون من مديري 
DPC التنفيذيني الرئيسيني.

إىل  االنتقال  تقدم  ولضمان 
ألطر  وفقا  اجلديد  القسم 
إتفاقية  يف  الزمنية  التشاور 
مكان العمل يف القطاع العام 
لسنة   )VPS( فيكتوريا  يف 
 VPS Enterprise(  2016
Agreement 2016(سوف تكون 
هناك عملية تشاور شاملة مع 
املوظفني من الفرق املتأثرة.

مراجعة شؤون التعددية الثقافية
نشرة معلومات DPC لشهر متوز/يوليو   2016
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قّدم مكتب اإلحصاءات األسرتالي 
)ABS ( يوم االثنني يف  االول 
وسائل  إىل  اجلاري  آب  من 
اإلعالم متعّددة الثقافات وممثلي 
اجلاليات يف سيدني معلومات عن 
إحصاء السكان واإلسكان السابع 
الذي  القادم   )Census( عشر 

سُيجرى يف 9 آب/أغسطس.
رئيس  شّدد  املناسبة،  وبهذه 
يانغ  دنكن   2016 إحصاء  برنامج 
على أهمية ال Census من حيث 

يعّزز  أسرتاليا  يف  والناشئة 
وُيعترب  اجملموعات  هلذه  فهمنا 
خطوة إجيابية حنو تعزيز التماسك 

االجتماعي.«
ندوات  عقد  أيضا  مت  أنه  ُيذكر 
اجلاليات  إىل  معلومات  لتقديم 
من  كٍل  يف  اإلعالم  ووسائل 

ملبورن وبرزبن وبريث حضرتها
وحكومية  إعالمية  مؤسسات 

ومنظمات متثل اجلاليات.
 16 يقوم  أن   2016 يف  ُيتوّقع 
 Census ال  مبلء  مليون شخص 
عرب اإلنرتنت، مّما جيعل ذلك أكرب 
حَدث يتم عرب اإلنرتنت يف تاريخ 

أسرتاليا.
ويف وقت الحق من هذا الشهر، 
ستصل إىل معظم املنازل رسالة 
معنَونة »إىل املقيم« تضم كلمة 
دخول خمّصصة لذلك املنزل مع 
تعليمات عن كيفية ملء استمارة 
ال Census عرب اإلنرتنت باإلضافة 
طلب  كيفية  عن  تفاصيل  إىل 

استمارة Census ورقية.
م  ُتقدَّ اليت  املعلومات  كل  إن 
ميكن  وال  سرّية   Census ال  يف 
اإلفصاح عنها ألي كان، مبا يف 
ذلك الوكاالت احلكومية األخرى.

 Census للمزيد من املعلومات عن
اإللكرتوني  املوقع  تفّقد   2016

census.abs.gov.au
ل  الرئيسية  التواريخ 

: Census2016
أول آب/أغسطس 2016 بدء توزيع 

رسائل التعليمات واالستمارات
ليلة   2016 آب/أغسطس   9

اإلحصاء
26 آب/أغسطس 2016 بدء قيام 
بزيارات  امليدانيني  املوظفني 

املنازل
نيسان/أبريل 2017

2016 Census نشر بيانات
اتصاالت وسائل اإلعالم:

خط وسائل اإلعالم، هاتف
 070 175 1300، بريد إلكرتوني: 

media@abs.gov.au
خصوصية  بدعم  ملتزم   ABS إن 
املعلومات  كل  وأمن  وسرّية 
جبمعها.  يقوم  اليت  الشخصية 
من  موقفنا  عن  املزيد  اقرأ 
اخلصوصية وسياسة اخلصوصية 

.ABS Website لدينا يف

حّث اجلاليات متعّددة الثقافات على التوّقف برهة 
 Census واملساهمة يف التغيري حنو األفضل يف

)إحصاء( 2016

عن  دقيقة  صورة  يعطي  أنه 
املكّون الثقايف ألسرتاليا.

وقال السيد يانغ: »إننا حمظوظون 
يف  الكبري  التنّوع  هذا  لوجود 
أسرتاليا، إذ أننا يف 2016 نتوّقع 
أكثر  أن  األوىل  وللمرة  جند  أن 
من نصف سكان أسرتاليا هم من 
مواليد اخلارج أو أن أحد والديهم 

على األقل من مواليد اخلارج.«
بيانات  »ُتستخَدم  وأضاف: 
للخدمات  للتخطيط   Census ال 
الدوالرات  مليارات  وختصيص 
يف  املختلفة  للمناطق  كتمويل 

كافة أرجاء أسرتاليا.«
التأّكد  »إن  يقول:  ومضى 
يف  األشخاص  مجيع  قيام  من 
أسرتاليا املتحّدرين من 200 بلد 

خمتلف والناطقني ب 300 لغة
باملشاركة  بيوتهم  يف  خمتلفة 
يف اإلحصاء يف 9 آب/أغسطس 
يساعدنا على فهم احتياجات كل 
 Censusجالية، حيث أن بيانات ال
للخدمات  التخطيط  عملية  ترشد 
اليت تستفيد منها هذه اجلاليات 
الرتمجة  كخدمات  يوم،  كل 
واهلجرة واالستقرار وتعليم اللغة 

اإلنكليزية.«
ُيثلج  »ومّما  يانغ:  السيد  وقال 
اجلاليات  منظمات  رؤية  الصدر 
اليت متّثل اجملموعات الثقافية يف 

أسرتاليا تظِهر كل استعداد
الوعي  مستوى  بزيادة  والتزام 
اجلاليات  ضمن   Census بال 

متعّددة الثقافات.«
الثقافية  التعّددية  وزير  وقال 
جان  ويلز  ساوث  نيو  لوالية 
تعتمد  الوالية  حكومة  إن  عجاقة 
 Census ال  معلومات  على 
هاّمة  قرارات  الختاذ  الدقيقة 
تدعم  اليت  سياساتها  بشأن 

اجلاليات املتنّوعة ثقافياً.
ومّما قاله السيد عجاقة: »حتتاج 
السياسات احلكيمة إىل معلومات 
جيدة  وال Census يوّفر معلومات 
نيو  حكومة  تساعد  وهامة  غنّية 
أفضل  رسم  على  ويلز  ساوث 
املمكنة  واخلدمات  السياسات 

اليت حيتاجها جمتمعنا.«
أن  األمر  يف  »واملهم  وأضاف: 
حقيقية  صورة  على  احلصول 
املستقّرة  اإلثنية  للجاليات 

 الوزير جان عجاقة

»أن الحكم على حضارة أمة ما، يتم من خالل الدخول إىل سجونها«
فيودور دوستويفسكي )مذكرات من البيت امليت(
صور تعذيب صادمة، ليست يف سجن أبو غريب، ليست يف غوانتنامو، 
ليست يف أقبية األنظمة الديكتاتورية وإمنا يف مراكز احتجاز األحداث 
يف مقاطعة املناطق الشمالية يف أسرتاليا ويف إصالحية دان ديل، 

ومتى يف العام 2016.
يف برناجمها »الزوايا األربع« بّثت حمطة إي بي سي صورًا تقشعر هلا 
األبدان وتقزز النفس من تعرية املعتقلني إىل الضرب املربح، من 
إستعمال الغاز املسيل للدموع داخل الغرف إىل تثبيت املعتقلني إىل 

املقاعد بأربطة وتغطية الرأس باألكياس.
املعاملة؟ ما هي  الذهن جمموعة أسئلة ملاذا هذه  يتبادر إىل  وهنا 
جرمية هؤالء؟ هل هي عنصرية ؟ هل هذا هو اإلصالح الذي أدخل من 

أجله هؤالء القاصرين إىل تلك املراكز؟ 
مهما كانت األسباب والدوافع ال يوجد مربر إلنتهاك إنسانية هؤالء 

القاصرين وبهذا الشكل.
الفيدرالي مالكوم ترينبول، وموفقه يستحق  الوزراء  مشكور رئيس 
الثناء ألن ردة فعله كان خطوة مهمة ملعاجلة هذه اإلساءة عندما قرر 
تشكيل جلنة ملكية للنظر يف القضية. ويف تصرحيات له، أدان رئيس 
الوزراء أعمال التعذيب وقال: »هذه ليست الطريقة اليت نعامل بها 

أوالدنا«، وكان لزعيم املعارضة بيل شورتن موقف مشابه.
ومّت  بالقضية  للتحقيق  مفوضة  ملكية،  مفوضية  لدينا  أصبح  إذن، 
تعيني كبري القضاة السابق يف مقاطعة املناطق الشمالية القاضي 
املفوضية  تباشر  ان  وقبل  الحقًا  اسقالته  قّدم  الذي  مارتن  براين 
عملها بسبب االعرتاض على تعيينه من قبل بعض مؤسسات السكان 
األصلني لدوره يف سجن هؤالء األحداث أثناء ممارسة وظيفته. وكان 
صن  ذي  صحيفة  وحسب  شورتن  بيل  الفيدرالية  املعارضة  زعيم 
هريالد األحد 2016/07/31 طالب بتعيني مفوض مساعد ملارتن من 
السكان األصليني لوضع حد للمخاوف من أن املفوضية غري حمايدة  
وغري مستقلة عن حكومة املناطق الشمالية، وكانت بعض جمموعات 
غيلز  آدم  ان  علمًا  املخاوف  تلك  عن  أعربت  قد  األصليني  السكان 
رئيس وزراء مقاطعة املناطق الشمالية يتحّدر من السكان االصليني. 
املقاطعة  يف  احلكم  توليه  قبل  قال  قد  كان  غيلز  أن  إىل  يشار 
الشمالية عام  2010 من أنه ينوي أن يضع اجملرمني »يف حفرة كبرية 

من الباطون املسلح«.
تتأخر  مل  القضية  معاجلة  على  وجديتها  أسرارها  ولتظهر  احلكومة 
العام  املدعي  فأعلن  له،  ومساعد  ملارتن  بديل  مفوض  تعيني  يف 
مفوض  األبورجييين  القيادي  تعيني  عن  برندس  جورج  الفيدرالي 
توررز  مضيق  جزر  وسكان  االسرتاليني  للسكان  االجتماعية  العدالة 
العليا  السابقة يف احملكمة  والقاضية  عام 2010 ميك كوودا   منذ 
اللجنة ستقدم  ان  وقال  مكانه  وايت  مارغريت  كوينزلند  والية  يف 
تقريرها يف آذار القادم وقد تضطر إىل متديد فرتة عملها إذا ما دعت 
احلاجة إىل ذلك ودعى إىل ابعاد عمل اهليئة عن التجذبات السياسية، 
وأعلن وزير االدعاء العام يف حكومة الظل مارك دريفوس عن ترحيب 
املعارضة بتعيني كوودا ووايت رغم بعض املخاوف من عدم حيادية 
كوودا الذي كان قد دعى إىل إقالة حكومة مقاطعة املناطق الشمالية 
بعد عرض اإلي بي سي تقريرها،  ولكن كوودا عاد وأكد أن موقفه 
جاء كردة فعل أولية عند مشاهدته التقرير مضيفًا أنه سيمارس عمله 

بعيدًا عن أية أحكام مسبقة وحبيادية . 
يف  السياسي  احمللل  رأى  مارتن  القاضي  استقالة  على  وتعليقا 
احلكومة  قرار  ان  كيين  مارك  هريالد  مورننغ  سدني  ذي  صحيفة 
مهمة  لقضية  ادارة  وسوء  متسرعًا  كان  امللكية  املفوضية  تشكيل 
الن القرار اختذ بدون استشارة كافية، وكان رأي مماثل لرأي كيين 
لوارن ماندين القيادي االبورجيين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون 
السكان االصلني الذي رأى ان العمل حلل املشكلة كان ميكن ان يتم 

بدون تشكيل املفوضية .  
القضية  مبعاجلة  اللجنة  اختصاص  حتديد  على  اإلعرتاض  بعض  بعد 
يف املقاطعة الشمالية واملطالبة بتوسعها لتشمل كل مراكز احتجاز 
األحداث  معاملة  عن  إشاعات  سّرت  وبعدما  أسرتاليا،  يف  األحداث 
أن  على  الوزراء ّ  رئيس  أصر  أخرى،  واليات  األسلوب يف  بنفس 
تقدم  أن  على  الشمالية  املناطق  مقاطعة  على  اهليئة  عمل  يقتصر 
تقريرها بعد مثانية أشهر من تاريخ مباشرة عملها ألنه  وحسب رئيس 
الوزراء فإن توسيع عمل املفوضية  لدراسة وضع املراكز يف كافة 
أحناء البالد قد يستغرق عملها عدة سنوات. ولكن رئيس الوزراء قرر 
عرض قضايا التعذيب على جملس وزراء حكومات اسرتاليا )كواك( 

يف اجتماعها القادمة.
مماثلة  مفوضية  وأن  خصوصًا  التنفيذ  يف  العربة  أن  يقال  وكما 
السكان  من  احملتجزين  وفاة  للتحقيق يف  عامًا   25 منذ  ُشّكلت  قد 
األصليني )االبورجينال( ووضعت توصيات مل تنفذ حتى اليوم لذلك 
ال نزال نرى تلك املمارسات اليت ظهرت على شاشة إي بي سي. 
وحسب صحيفة )ذي سدني مورننغ هريالد السبت 2016/7/30 ص 
21 قسم ما وراء األخبار( منذ 25 عامًا عندما اقيمت اهليئة امللكية 
كان عدد نزالء السجون من السكان االصليني يف مقاطعة املناطق 

الشمالية يشكلون 69% اما اليوم فالنسبة ارتفعت إىل %90.
من حق املواطنني الذين صعقتهم تلك الصور أن يتساءلوا من يتحّمل 
املعارضة  زعيم  نائبة  وبشفافية  عنه  أجابت  ما  وهذا  املسؤولية؟ 
الفيدرالية تانيا بليريسك عندما مّحلت الطبقة السياسية املسؤولية 
ومل تعفي نفسها من ذلك، وهذا موقف متقدم من سياسي حيث 
السجاد  احلقائق حتت  إلي كنس  السياسيون  يلجأ  أن  العادة  جرت 
وتزوير احلقائق. والحقًا كان هناك موقف مماثل لزميلها يف حكومة 

الظل مارك دريفوس.
أخريًا، لن نستبق ما سُتسِفر عنه اهليئة امللكية ولكن خنشى أن تدخل 
لبعض  السياسية  احملميات  إقامة  ونرى  الضيقة  السياسة  زواريب 

السياسيني خصوصًا أن رئيس وزراء املقاطعة الشمالية آدم غيلز 
أقال الوزير املسؤول عن مراكز اإلحتجاز جون الفرنك من مسؤوليته 

عن مراكز االحتجاز وأبقاه يف منصبه كمدعي عام يف املقاطعة.
بيل شورتن كان قد  الفيدرالية  املعارضة  زعيم  أن  إىل  هنا نشري 
قّدر عدد األطفال الذين ُسِجنوا من السكان األصليني يف مقاطعة 
األراضي الشمالية ب 2000 حمتجز خالل العقد املاضي )صن هريالد 

2016/07/31 ص 4(.
يتعّرض  الذي  الشمالية  املناطق  وزراء  رئيس  أن  للنظر  وامللفت 
حمطة  تقرير  صور  رأى  عندما  خمتلفة  رواية  قّدم  قد  كان  للهجوم 
إي بي سي ومل يقدم االعتذار عن فشل حكومته يف إداء وظيفتها  
وكان أعنف منتقديه الوزير الفيدرالي املسؤول عن شؤون السكان 
األصليني نيغل سكاليون. يذكر أن رئيس الوزراء الفيدرالي رفض 

طرد رئيس وزراء املقاطعة الشمالية من منصبه.
وخنتم مبا قاله الناطق بإسم املفوضية العليا حلقوق اإلنسان روبرت 
كلوفيل بأن الصور اليت بّثتها اإلي بي سي كانت صادمة وقال: 
»حنن نتكلم هنا عن اثنني من املواثيق الدولية واليت وّقعت عليها 
إنسانية  الغري  واملعاملة  التصرفات  تلك  ُخرقت بسبب  قد  أسرتاليا 

لألطفال« )صن هريالد 2016/07/31 ص 4(.
عباس علي مراد  سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

أسرتاليا وتعذيب األحداث

املتحدة  الواليات  زالت  ما 
اليت  البلدان  قائمة  تتصدر 
استهدف تنظيم داعش ضربها 

بهجمات إرهابية.
جاءت  الثاني  املركز  ويف 
واململكة  أسرتاليا  ثم  فرنسا، 
الثالث،  املركز  يف  املتحدة 
أهداف داعش،  أكرب  يف قائمة 
وفقا لتقرير نشرته وزارة األمن 

الداخلي األمريكي.
»اإلرهاب  عنوان  حيمل  التقرير 
وجرى  كالفريوس«  انتشر 

نشره الشهر املاضي.
داعش  جناح  من  التقرير  وحذر 
املتمثلة يف  أهدافه  يف حتقيق 
رغم  العاملي،  اإلرهاب  تفشي 

زيادة وترية املراقبة.
»داعش  التقرير:  وأضافت 
ضالع اآلن فيما يزيد عن 100 
الدول  على  للهجوم  خمطط 
غري  إرهاب  موجة  يف  الغربية، 

مسبوقة«.
جناح  »رغم  التقرير:  وأردف 
املؤسسات األمنية يف إجهاض 
معظم اهلجمات بشكل يفوق ما 
لكن  تنفيذه،  يف  داعش  جنح 
فيما  فتكا  أكثر  االعتداءات 
يتعلق بعدد الضحايا واملصابني 

الذي تضاعف عام 2016«.
اآلن  حتى  اجلاري  العام  وشهد 
مقتل أو إصابة 875 مقارنة بـ 

750 خالل العامني السابقني.
األساسية  النتائج  بني  ومن 
للتقرير جناح داعش يف تنفيذ 
44 % من  خمططاته، مقارنة بـ 

31 % العام السابق.
نشر  وقت  يف  النتائج  وتأتي 

من  األحدث  العدد  داعش  فيه 
جملة دابق الدعائية للتنظيم.

يستهدف  أنه  داعش  وذكر 
وسرد  والكفار،  الليرباليني 
هجمات  شن  لضرورة  أسبابا 

على أهداف غربية.
للمجلة  االفتتاحي  املقال  وجاء 
ملاذا  نكرهكم؟  »ملاذا  بعنوان 

حناربكم؟
النار  إطالق  مبدح  املقال  وبدأ 
» يف  اللوطى  »امللهى  داخل  
املتحدة،  بالواليات  أورالندو 
وحادث القطار يف أملانيا، مربرا 
اليت  اخلاطئة  باملمارسات  ذلك 

ترتكب ضد اإلسالم.
أسبابا  افتتاحية  ووضعت 
لكراهية الغرب وفقا ملا يلي: 

كل  كل  وقبل  أوال  نكرهكم   -
شيء ألنكم كفار.

أمرنا أن  - ولذلك السبب حنن 
نكن لكم الكراهية والعداوة.

تسمح   اليت  العلمانني  نكره   -
بأمور  الليربالية  جمتمعاتهم 

حيظرها اإلسالم.
ال  ألنهم  امللحدين،  نكره   -

يؤمنون بوجود اهلل اخلالق.
يرتكب  ألنه  الغرب،  نكره   -
ويتجاوز  اإلسالم،  ضد  جرائم 

ضد ديننا.
اليت  الغربية:  القوات  نكره   -
ضد  مباشرة  جرائم  ترتكب 
أشخاصا  وقتل  املسلمني 
جوية  مقاتالت  باستخدام 

وطائرات بدون طيار.
الغرب  نكره  النهاية،  ويف   -

بأسره لغزوه أراضي اإلسالم.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا اهلدف الثالث لداعش 
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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

الدليل التجاري

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

لكي  سياسّيًا  فيلسوفًا  تكون  أن  إىل  حتتاج  ال 
تفهم مبدأ التمثيل النسيب يف أّي عملّية انتخابّية. 
لكن، وهذا مفهوم، ستجد الرافض هلذا املبدأ، 
ألي سبب كان، ُيبدع يف تأكيد صعوبة فهمه من 
اللبنانيون يعرفون  الناس«. طبعًا،  »عامة  جانب 
هذا النوع من السياسيني، الذين أصبحت الزماتهم 
هذه ُمكّررة حّد امَللل، وهؤالء قد عّمروا يف احلياة 
السياسّية طوياًل، ثّم جعلوها وراثة، وهم، لسبب 

ما، ال ينقرضون.
إن  باختصار:  يعين،  النسيب  التمثيل  امُلهم، 
حصلت الئحتك على 20 يف املئة من عدد أصوات 
املقرتعني، مثاًل، فستحصل على 20 يف املئة من 
عدد مقاعد الربملان. هذه هي بكّل بساطة. هذه 
هي األسطورة اليت يّدعي البعض صعوبة فهمها. 
بالتأكيد،  أبدًا.  آينشتاين،  نسبّية  هي  ليست 
بلد آلخر،  تقنّية كثرية، ختتلف من  مّثة تفاصيل 
ومن نظام آلخر، ولكن املبدأ هو نفسه. أما مبدأ 
واملعمول  ختّلفه،  يف  املرعب  األكثري،  التمثيل 
به حتى اللحظة يف لبنان، فإّنه يعين اآلتي: إن 
حصلت الئحتك على 49 يف املئة من عدد أصوات 
املقرتعني، فستحصل على ال شيء، صفر مقاعد 
املئة،  51 يف  على  حصل  من  أما  الربملان.  يف 
نظام  هكذا،  شيء.  كل  على...  سيحصل  فإّنه 
متثيل »ديناصوري« ال مثيل له يف دول العامل 

)غري امَلوِزّية(.
البديهيات.  بهذه  الدائم  التذكري  الضروري  من 
أجيال تلتها أجيال، واحلديث يف لبنان شّغال عن 
من  ميوت  نتيجة.  ال  والنتيجة:  النسيب،  التمثيل 
ميوت، ويولد من يولد، ويشّب من يشّب، لتجد 
زائد  »واحد  بأن  دائمًا  ُتذّكر  بأن  معنّيًا  نفسك 
واحد« ال يساوي سبعة. مهزلة ال بّد منها. عبدو 
سعد، أحد الذين مل ميّلوا، على مدى عقود، من 
توضيح هذه الواضحة. سعد، مدير مركز بريوت 
لألحباث واملعلومات، والنجم الذي ميأل الشاشات 
»التمثيل  اآلتي:  يقول  انتخابي،  موسم  كل  يف 
هو  بل  متثيل،  عدالة  ليس جمّرد قضّية  النسيب 
دولة.  بناء  ميكننا  خالله  من  ألّن  وطنّية،  قضّية 
حنن اآلن لسنا يف دولة، بل نعيش، مبعنى ما، 

يف دولة مؤّجلة«. 
»النسبّية  احلكاية:  أصل  ساردًا  سعد  وينطلق 
يف  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  يف  اخرُتعت 
محاية  بهدف  وذلك  حتديدًا،  وبلجيكا  الدامنارك 
حقوق األقلّيات مبختلف أنواعها، اإلثنّية والعرقّية 
لبنان،  أّما حنن يف  والدينية وغريها.  والثقافّية 
فكّلنا أقلّيات، وكّلهم يقّرون بهذا، وبالتالي لو 
لوجب  النسبّية،  امسه  شيء  العامل  يف  يكن  مل 

علينا حنن أن خنرتعها«. 
ويضيف، وقد استفّزه وجود من ال يزال يتحّدث 
عن قانون متثيل أكثري، قائاًل: »املشكلة لدينا 
زعماء  بسبب  بعد،  دولة  ننِب  مل  أننا  لبنان  يف 
الطوائف واإلقطاع، الذين هيمنوا على املؤسسات 
نظام  الزبائنّية، وكّل هذا بسبب  العامة وعززوا 

االنتخاب األكثري املتخّلف«. 
واحلراك  األّيام،  هذه  الدائر  النقاش  عن  أّما 
تعدد  ظل  النسبّية، يف  بإقرار  امُلطالب  الشعيب 
»بوضوح،  ُيعّلق:  االنتخابّية،  القوانني  طروحات 
التمثيل  قانون  إال  لنا  يصلح  ال  لبنان  يف  حنن 
النسيب الكامل، الكامل غري اجملزأ واملرّقع، على 

أن يكون لبنان دائرة واحدة.
 أّما هذا الذي نسمع عنه أخريًا، ما يسمى القانون 
شيئًا  ينتج  ال  قانون  هذا  مزحة.  فإّنه  املختلط، 
أجزم،  وأنا  األكثري.  القانون  ينتجه  عّما  خمتلفًا 
على فرض ُطّبق، فإّنه لن يأتي بأّي نائب جديد 

من خارج القوى املسيطرة على السلطة«.
إيضاحه  أكثر، يف  التقين  الشق  يدخل سعد يف 
للتمثيل النسيب، قائاًل: »عندما ُيقال نسبّية، فهذا 
مقرون بقوائم انتخابّية. لوائح يعين. كّل حزب أو 
على  وُتعرض  الئحة  ُيشّكل  شاكل،  وما  ائتالف 
الناخبني، ليختار كل ناخب الالئحة اليت يريد. كل 
اإلضافات، بشأن احلاصل االنتخابي، وطريقة فرز 
األصوات، من مهّمة احلكومة. ومن يرد التهرب 
من النسبية، ُيدخل الناخب يف عمليات حسابية، 

ليوهمه بأن النسبية أمر معّقد«. 

عن النسبّية... »خود حجمك الطبيعي«
محمد نزال
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اليت  وغريها،  الوطنّية  األكاذيب،  هي  كثرية 
النسيب  التمثيل  قانون  إقرار  حال  ستسقط يف 
كّل  تنفيس  سيتم  وفقه.  اإلنتخابات  وإجراء 
املنتفخني. كثريون ممن يأخذون اليوم أكثر من 
عليهم  ستفِرض  السياسّية،  اللعبة  يف  حجمهم، 

النسبّية أن يأخذوا حجمهم الطبيعي.
أجل  من  ُيقاتلون،  زالوا  وما  قاتل هؤالء،   هلذا 
اإلبقاء على قانون »الديناصورات« األكثري. ِمن 
البديهي أال ُيطلب من أحد أن ُيقّر، من تلقاء نفسه، 
قانونًا سيجعله »َيزّم« يف حجمه، وبالتالي يضمر 
نفوذه، أو يرتاجع ولو قلياًل. ليس يف األمر ظالمة 
ألحد. َمن يستحق أن يكون فيسكون، هذه هي، 
ال مكان لـ«البلطجة الوجودّية« يف ظّل النسبّية. 
بالضرورة،  مفهومًا،  ُيصبح  املقابل،  يف  وهلذا، 
نزول الناس إىل الشارع لفرض النسبّية فرضًا، 
كحق هلم. أكثر من ذلك، كواجب، خاصة ملن ال 
يزال يتمّسك بهذه البالد، كوطن، وُيريد ألوالده، 

احلاليني أو املؤجلني، أن يعيشوا هنا.
»بدنا  أبرزها  وسياسية،  شبابية  جمموعات  دعت 
و«جلنة  الدميقراطي«  الشباب  و«احتاد  حناسب« 
شعار  حتت  تظاهرة  إىل  املتعاقدين«  املعلمني 
»النسبية بتمثلين«، تنطلق من ساحة الرببري إىل 
ساحة رياض الصلح، عند اخلامسة من بعد ظهر 
اليوم. ويف بيانها، رأت اجملموعات أن »العودة 

إىل الشارع باتت ضرورية«.
معركة  هي  اليوم  »املعركة  أن  إىل  ولفت 
إعادة  معركة  أي  النيابية،  االنتخابات  قانون 
تشكيل السلطة يف لبنان«، ألن »النسبية تفتح 
داخل  إىل  الشارع  من  الصراع  نقل  أمام  اجملال 
املؤسسات، وتعطي لكل طرف ما يناسب حجمه 

احلقيقي«.

)مروان طحطح(

باعتماد النظام األكثري، يمكن 65 يف املئة من املواطنني 
أالاّ يوصِلوا ممثاًل واحدًا عنهم، ليحصد 35 يف املئة 

جميع مقاعد الدائرة )تصميم سنان عيسى(

أجل  من  اللبنانية  اجلمعية  تأسست  يوم 
دميقراطية االنتخابات عام 1995، ساَرَعت فورا 
إصالح  أدوات  من  واحدة  النسبية  طرح  إىل 
إىل  كثريا  واملنتمي  العفن  االنتخابي  النظام 
»عّدة شغل« النظام السياسي القائم، بزبائنه 
وقبل  تلويناتهم.  اختالف  على  هيكله  وجّتار 
النسبية  لواء  كثريون  محل  وبعدها،  اجلمعية 
وخصوصا  أيضا  وإمنا  اإلصالح،  عنوان  حتت 
فئات  »لشتى  الصحيح  التمثيل  عنوان  حتت 

الشعب«، على ما جاء يف اتفاق الطائف.
ال  املشتتة،  بل  هذه،  الشتى  الشعب  فئات 
تقتصر على الطوائف، بل تتعّدها إىل أقليات 
األكثري  النظام  بفعل  كليًا  ملغاة  سياسية 
حتّكم،  بل  النظام،  هذا  حكم  هكذا  البسيط. 
مبفاصل احلياة الربملانية والسياسية، وأدخل 
»احملدلة«  عبارات  االنتخابي  القاموس  إىل 
و«البوسطة«، وأدخل أيضا حتت قّبة الربملان 
دوائرهم  ُيسعدون  ال  سعادة  أصحاب 

االنتخابية، وناسها وناخبيها.
البلدي  اجمللس  منوذجا:  مدينيت«  »بريوت 
احلالي ميّثل وال شك يف ذلك، لكّن األصوات 
من  حفنة  حنو  الصندوق  يف  اجتهت  اليت 
السياسي  ولونهم  طرحهم  يف  »املختلفني« 
مهّب  يف  سقطت  والنمطي،  والفكري 
امللغاة،  كاألوراق  فباتت  األكثري،  النظام 
مفعوال. ولو ُقّدر للنسبية أن تعمل فعلها يف 
البلديات، لكان هؤالء - اخلارجون عن حتالف 
القوى العظمى- قد حصلوا على 8 مقاعد من 
24، أي الثلث )غري املعّطل، بل املكّمل للوحة 

التمثيل بألوانها كافة(. 
رمبا كان منوذج »بريوت مدينيت« وــ املواطن 
ــ شربل حناس ورفاقه سببًا إلمعان من يتوىّل 
إهلية( يف  بعناية  حال حصوله  التشريع )يف 
النسبية  يف  ألن  بالكامل  النسبية  رفض 
اعتادت طبقة سياسية  لقد  شريكا وشراكة. 
منفردة،  تفوز  أن  التمثيل  كلّية  على  ُمطبقة 
يف إقصاء تام ألي حالة أخرى متثيلية، مبعزل 

عن حجمها. 
املزمن  النسبية  رفض  أن  يرى  من  خمطئ 
ناجم عن جهلها أو صعوبة فهمها أو تطبيقها. 
من يرفض النسبية يعرف متاما ما هي وألنه 
تضخيم  متنع  أنها  يعرف  ميانع.  فهو  يعرف، 

متثيل من لديه جمّرد أكثرية.
عن  أقليات  إقصاء  متنع  أنها  أيضا  ويعرف   
وهلذا  يريدهم.  ال  وهو  والشراكة،  التمثيل 
مبا  البلدية،  االنتخابات  تكون  قد  السبب، 
أصوات،  من  وهناك  هنا  أقلياٌت  حصدته 
املمسكني  إلمعان  سببًا  لبنان،  مساحة  على 
النسبية  دفع  التشريع يف  بسلطة  )أكثريا!( 
إىل خارج حلبة النقاش، بل رمبا يف إسقاطها 

بالضربة القاضية!
لقد ُكتب الكثري عن النسبية وقيل الكثري يف 
إاّل  »دوائها«،  أهمية  على  لكّنها،  فوائدها، 
أنها تبقى قاصرة عن معاجلة الداء برمته، وهو 

حيتاج إىل عملية جراحية.
 أزمة النظام اللبناني ال ُتعاجل بالنسبية وحدها. 

تبقى هذه األخرية مدخال إلزاميا إىل اإلصالح 
مّما  أكثر  حتميلها  اخلطأ  من  لكن  االنتخابي، 
مستوى  لتحسني  مدخال  تكون  قد  حتتمل. 
من  ذلك  من  ينتج  ما  مع  النيابي،  التمثيل 
تكون  لن  لكنها  وصالحيات،  ومهمات  أدوار 
الزبائنية  حلقة  كسر  على  وحدها،  قادرة، 

والفساد وسوء التدبري وغياب التخطيط.
 بعض الطبقة السياسية ستستمر ممثلة يف 
اسرتجاع  وحتاول  متانع  وستستمر  النسبية 
قبضتها احلديدية اليت أتاحها النظام األكثري 
على مدى عقود. ولذلك، فإن النسبية تبقى 
االجتاه  هي حمطة يف  بذاتها.  غاية  ال  أداًة، 

الصحيح، لكنها جزء من كل. 
من هنا، فإن معركة النسبية ينبغي أن ترتافق 
مع معارك أخرى ومحالت أخرى وحمطات أخرى 

ونضاالت أخرى... 
حتى يف قانون االنتخاب، هل تعمل النسبية 
فعلها بالكامل إذا مل ترتافق مع وجود هيئة 
السرية  رفع  ومع  االنتخابات،  تدير  مستقلة 
على  املرشحني،  حسابات  كل  عن  املصرفية 

سبيل املثال، ال احلصر؟
إن الضغط يف اجتاه النسبية خيار اسرتاتيجي. 
وألنه كذلك، فإن املمانعة يف مواجهته كانت 
على الدوام، وهي اليوم، وستكون دائما على 
درجة عالية من الوقاحة ورمبا العنف. »حتالف 
األكثريات« احلاكمة سيحاول سحق هذا املطلب 
احملق واملشروع حتت عناوين عديدة. سيخرج 
التفاصيل  وشياطني  حينا  الطائفي  األرنب 

التقنية أحيانا. 
جمدية  غري  ببدائل  الناس  إيهام  سيحاولون 
وتهافت  الفّتاك  الوقت  وسيستعملون سالح 
املهل. يف املقابل، ال بد من حتالف األقليات 
الشباب  حتالف  الطائفية.  ال  السياسية، 
لن  بكوتا  إاّل  التمثيل  من  املمنوعني  والنساء 
تأتي. حتالف القوى السياسية اليت ال تنتمي 
إىل عامل املال واإلقطاع. حتالف األصوات اليت 
تغّرد خارج أسرابهم التقليدية. حتالف األحزاب 
يف  تقوله  ما  لديها  اليت  الشعبية  والقوى 
السياسة واالقتصاد واالجتماع واإلنسانيات.

 كل هؤالء، ولو اختلفوا يف أمور كثرية، عليهم 
يوّحد  جامع  حتّرك  كونفدرالية  على  االتفاق 
جهودهم ويعّزز فرص اخلرق وحتقيق املطلب. 
ثم بعد ذلك، فليختلفوا، وليخوضوا انتخابات 

ولريبح، بالنسبية، كلٌّ حبسب حجمه!
 ،2011 عام  ثورتها  من  اخلارجة  تونس  يف 
على  انتخابه  جرى  تأسيسي  جملس  نشأ 
النهضة  حزب  حصد  النسيب.  النظام  أساس 
)األكثري( 42% من األصوات. حكم بأكثريته، 
اجمللس  شاركته  أخرى  سياسية  قوى  لكن 
واحلياة السياسية. وكان دستوٌر حافظ على 
املكتسبات ومّثل حمطة الفتة يف دولة ُترفع 
لشعبها التحية... ختّيلوا لو حكم تونس نظام 

أكثري. 
هنا، جتوز املقارنة. وباملقارنة ترتسم العربة. 
لكن  بالنسبية،  تونس  »عرس«  يكتمل  مل 

مالئكتها زّينته...

ليس بالنسبية وحدها...
زياد بارود
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إذا كان األمن املصري قد متكن من السيطرة على أحداث الفتنة 
الطائفية عرب تهديد أطراف النزاعات، فإن الفتنة مل متت، بل هي 
زيارة  خالل  يف  الواقع  هذا  تلّمس  ميكن  آخر.  إشعار  حتى  نائمة 
يغيب  وأقباط...  مسلمني  بني  مقسمة  قراها  باتت  اليت  املنيا، 

عنهم كّلهم مفهوم املواطنة.
بـ«عروس  امللقبة  املنيا  الفرح عن حمافظة  وجه  يغيب   | القاهرة 
الصعيد«، بعدما تصدرت واجهة األحداث الطائفية األخرية، بصفتها 

أبرز األماكن اليت يرتكز فيها األقباط املصريون.
أو  العاصمة  السفر إىل احملافظة يشعر قاطين  التفكري يف  جمرد 
الساحل باإلرهاق، مع التفكري يف قطع 340 كلم جنوبًا من القاهرة، 
فضاًل عن اخلوف من الذهاب إىل »ساحة الفتنة الكربى« كما يراها 

اإلعالم.
الوافد  يالقي  ما  فأول  غائبة،  ليست  الفتنة  معامل  أن  صحيح 
إىل املنيا كنائسها اليت تعرضت للحرق بعد فّض اعتصام رابعة 
العدوية قبل ثالث سنوات. لكن هذا ليس شيئًا بالطبع. وال تزال 
تنفيذ  املسلحة  القوات  تعهد  رغم  الرتميم،  حتت  الكنائس  هذه 
ذلك »تقديرًا لألقباط«. وفيما يعرف عن اجليش سرعته يف إجناز 

املشاريع، مل يتحقق وعده، ووراء ذلك أسباب عدة.
قبطية،  غالبية  ذات  باعتبارها  املناطق  بعض  يف  التمركز  خبالف 
مقابل  مسيحية  أغلبية  تقطنها  أماكن  مالحظة  بوضوح  هنا  ميكن 
استثناءات قليلة خترق القاعدة. هذا ما يفسر قدرة األقباط على 
إقامة شعائرهم يف املنازل ملدة من الزمن دون أن يعلم غريهم 
كنائس  ال  األخرية.  لألحداث  الرئيسية  األسباب  أحد  وهو  باألمر، 
مرّمة وال يسمح ببناء جديدة، ووسط ذلك رفض شعيب كبري برغم 
ارتفاع املآذن يف األماكن نفسها لعدة أمتار، وبصورة الفتة جتعل 

القادمني يرونها من بعيد.
ووفق اإلحصاءات غري الرمسية، يعيش حنو 40% من األقباط يف 
املنيا وأسيوط، واحملافظتان املتجاورتان وسط الصعيد تضمان أكرب 
عدد من األقباط، خاصة يف مراكزهما. لكن ابتعاد املسافات بني 
القرى اليت شهدت أحداث الفنت أخريًا مل مينع تكرار احلالة النفسية 
املتوترة لدى املسلمني واألقباط يف أماكن عدة. ومن السهل أن 
نالحظ احلالة املكتومة من الغضب مع قليل من االبتسامات املتبادلة 
يرافقه  حذر  وسط  اليومي،  التعامل  واملسلمني يف  األقباط  بني 

تعزيز أمين رغم التسويات العرفية اجلربية.
اليت شهدت واقعة  الكرم،  الزيارة كانت قرية  على رأس جدول 
تعرية سيدة قبطية مسّنة وسحلها، بسبب شائعة عن عالقة جنلها 
السيدة  هذه  ملنزل  اجليش  إجناز  كان  متزوجة.  مسلمة  بسيدة 
احملرتق واملنازل اجملاورة سببًا كافيًا يف استعادة االستقرار مع 

حضور أمين اعتيادي.
ولكنهم  ألمسائهم،  عرضنا  قطعًا  يرفضون  املوجودين  غالبية 
من  التقيناهم  من  بعض  احلديث.  يف  الكبرية  رغبتهم  خيفون  ال 
مسلمي الكرم يقولون إن األقباط »يستقوون بالكنيسة وقدرتها 
على انتزاع حقها وادعاء املظلومية«. أما األقباط، فيؤكدون أنهم 
أيدي  على  االضطهاد  بل  حقوقهم،  وإهمال  بالتهميش  يشعرون 
ضباط األمن الذين ال يتعاطفون معهم وال يعطون لبالغاتهم أي 

اهتمام.
حقوقكم؟  انتزاع  على  تصرون  وال  الصلح  تقبلون  ملاذا  إذن، 
يشرحون أنهم عندما يشعرون بأن حقوقهم هدرت يرفضون اإلضرار 
بغريهم، ويتخوفون من وصول االحتقان إىل القرى اجملاورة اليت 
يعيش فيها أقباط. لكنهم أيضًا ال ينكرون أن يف بعض القرى 
متعصبني من الطرفني يزيدون األزمات اشتعااًل. عندما سردنا هذا 
إنهم ال  القرية، ضحك وقال  احلديث ألحد احلاضرين من مسلمي 
يرغبون أيضًا يف التصعيد، لكّن هناك »أقباطًا يفتعلون املشكالت 
ليحصلوا على تعويض مالي من الكنيسة... حنن أيضًا نرى أن يف 

األمن من يتواطأ مع األقباط«.
يزيد من بني الشباب املسلمني أحدهم، قائاًل إن »األنبا مكاريوس 
)أسقف املنيا( متطرف جدًا، وهو يشعل الفنت باستمرار ويرفض 
مشكالتهم،  حل  على  القادر  يرونه  األقباط  الودي...  احلل  دومًا 
يكون  بأن  دومًا  يتمسكون  لذلك  قوية،  شخصيته  ألن  وحيبونه 

املسؤول عن أسقفية املنيا وتوابعها«.
رغم روايات الطرفني، مثة عامل مشرتك، هو الفقر؛ ال خيتلف وضع 
املسلمني واألقباط داخل املنيا وقراها جلهة املعاناة بسبب الظروف 
االقتصادية الصعبة: شباب متعطلون من العمل وآخرون حياولون 
السفر وكثريون مل يكملوا تعليمهم، واألقباط تزداد خشيتهم، كل 

يوم، على أبنائهم يف ليبيا وتكرار سيناريو »الذبح«.
الرابع، ولديها  العقد  )اسم مستعار(، سيدة قبطية يف  أم مريم 
األحداث، ميكن مالحظة  نربة صوتها عن  وبنات. من  أوالد  مخسة 
اخلوف، ألن منزهلا ال يبعد كثريًا عن املرأة اليت تعرضت للتعري، ما 
جيعلها تشعر بالقلق على أبنائها. وترى أيضًا أن عالقتها اجليدة مع 
جريانها املسلمني قد تتغري يف أي حلظة، األمر الذي يثري خماوفها 

من أن تعيش حلظات رعب مشابهة ملا حدث.
هذه املرأة تكشف أن جزءًا كبريًا من املشكالت تنتج من خالفات 
شخصية أواًل، غري منكرة أن العائالت القبطية تتحفظ عن الدخول 
يف شراكة مع املسلمني إال قلياًل، كما تكون عالقات الصداقة بني 

األقباط جرح مصر: املنيا »عروس الفتنة«
أحمد جمال الدين

يعاني األقباط اضطهادًا مزدوجًا، وجهه االول فقدان حقوق املواطنة والثاني 
التمييز الديني )آي بي آيه(
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الشباب من اجلهتني حمصورة يف الطائفة الواحدة غالبًا.
بالكامل،  قبطية  قرية  توجد  الكرم،  من  األمتار  عشرات  بعد  على 
وهي اليت خشي األمن تدخل أهلها للدفاع عن األقباط يف الكرم. 
لكن املسلمني يؤكدون أن إعادة بناء منازل األقباط وتعويضهم 
إجراءات  الفتنة، ال  احتواء  السبب يف  يد اجليش هي  ماديًا على 

وزارة الداخلية.
عن  يسأل  شهور،  قبل  العشرين  عامه  أمّت  شاب  وهو  س،  كرُيلُّ
حماكمة أي من مرتبكي الفتنة الطائفية يف املنيا كداللة على احنياز 
الدولة. لكن علي، وهو شاب من عمره تقريبًا، يرى أن احملاكمة 
تزيد األمور تعقيدًا وتبقي الضغائن بني أبناء البلد الذين يضطرون 
إىل املعايشة اليومية. حديث االثنني معنا جاء ضمن نقاش مع أكثر 
من 15 شابًا يف أحد مقاهي القرية، لكن صاحبه ما إن انتبه إلينا 

حتى طلب وقف احلديث يف السياسة.
يرى بعض كبار العمر أن احلل يبدأ من »الوحدة الوطنية«، خاصة 
أن أجياهلم تربوا على الرتبية الدينية يف الكنيسة أو املسجد، كذلك 
الكرم  نكاد جند يف  األمر دومًا. وال  بأنه يضخم  اإلعالم  يتهمون 
منازل تضع الصليب إال وسط املنازل املوجودة يف حّي قبطي، 
هلويتها  بسيطة  إشارات  عليها  فثمة  املسلمني،  جتاور  اليت  أما 

القبطية.
عن  كلم   30 حنو  تبعد  اليت  اللفي،  كوم  قرية  إىل  بعيدًا  انتقلنا 
الكرم، حيث وقعت اشتباكات أخرى بني مسلمني وأقباط بسبب 
مبنى كان يرغب أحد األقباط يف بنائه كدار خدمات تابع للكنيسة. 
صحيح أن ال أحد يعرف كيف انتشر اخلرب وحتول إىل حمّط أنظار 
أبناء القرى اجملاورة، ثم اهتمام الشباب بقضيته يف خالل ساعات، 
يرجع  اللفي،  كوم  أبناء  من  حكومي  موظف  وهو  جرجس،  ولكن 
املشكلة إىل حالة البطالة املتفشية بني الشباب، األمر الذي جيعلهم 

عرضة لالستجابة للتحريض.
جرجس، الذي تزوج قبل شهور قليلة، يقول إن عددًا من األقباط ال 
يستطيعون الذهاب إىل الكنائس بسبب بعدها عن منازهلم، وذلك 
على العكس من املسلمني. ويرى أن هذا األمر مل يعد منطقيًا يف 
يشرف  توعية  حبمالت  يطالب  لذلك  والتكنولوجيا،  اإلنرتنت  زمن 
عليها األزهر. كذلك يرى أن بناء كنيسة ليس صعبًا، لكن ما يعّقد 

املوضوع رفض املتشددين من املسلمني لألمر، وليس كلهم.
عامة  املسلمني  حيّملون  ال  كثريين  آراء  عن  خيتلف  ال  الرأي  هذا 
املسؤولية عن املشكلة. لكن بعض الشباب الذين كانوا يف مقهى 
الكرم، قالوا إن حماولة انتزاع كنيسة وسط مساكن املسلمني أمر 

صعب تقّبله، حتى لو كانت ملكية األرض مسيحية.

الشباب  بعض  اتهمه  الذي  مكاريوس  األنبا  مع  هاتفيًا  تواصلنا 
فيها ضحية،  األقباط  »يكون  الفنت  أحداث  إن  فقال  بالتعصب، 
اجلناة  ضبط  دون  السريعة  املصاحلة  وحماوالت  القانون  وغياب 
تطبيق  إىل  إال  يسعى  ال  أنه  الدين  رجل  ويؤكد  العدالة«.  تقتل 
القانون، وأن رفضه تدخل مسؤولي »بيت العائلة« يف أزمة الكرم 
وملصلحة  الضحية  حساب  على  يأتي  الذي  »التدخل  نتيجة  كان 
اجلاني... مشكلة ذلك أن اجلاني يتشجع على ارتكاب املزيد من 

اجلرائم«.
وتسهيل  العادل  القانون  »تطبيق  أن  بتأكيد  مكاريوس  ويكتفي 
املنيا وحدها، بل يف  الكنائس سيحالن املشكلة، ليس يف  بناء 

كل مصر«.

الصعيد«. نشأت  »عروس  املنيا«،  »إمارة  كثريون يكتبون عنها 
وترعرعت فيها، منياوي وأفتخر. إذا سرت على كورنيش النيل فيها 
أحياء مثل »أرض سلطان«  كأنك يف اإلسكندرية. لو جتولت يف 
»شليب«، تشعر بأنك يف مصر اجلديدة، وإن سهرت يف فنادقها 

وكافيهاتها تعتقد أنك يف املهندسني والزمالك!
حينما تزور القرى والنجوع والعزب اليت تشتعل باألحداث يف الوقت 
آخر )املنيا 1241 قرية وجنع واألحداث  الراهن، سيكون لك رأي 

تتكرر يف 42 منها فقط(.
السياحية.  اخلريطة  على  مدرجة  وغري  األثرية،  العصور  كل  فيها 

املنيا »أرض التطرف والسياحة«!
أكرب جتّمع مسيحي يف الشرق األوسط )يف املنيا ما يقارب ستة 
مليوني  من  أكثر  أي  مسيحيون،  منهم   %35 مواطن،  ماليني 
الثروة  من  ومتلكاتهم  املسيحيني  حيازات  وترتفع  مسيحي(، 
املنياوية إىل أكثر من 35%، وفيها حنو مخسة آالف مسجد وزاوية، 

و611 كنيسة.
نشأت فيها أفكار التكفري القطبية على يد شكري مصطفى يف أبو 
قرقاص منذ نهاية الستينيات، وُأدينت مجاعته )التكفري واهلجرة( 
حماكمة  يف   1979 عام  األوقاف  )وزير  الذهيب  الشيخ  باغتيال 
كان  املتهمني،  من  اإلعدام شنقًا خلمسة  وانتهت حبكم  عسكرية 

منهم مصطفى.
كانت   1981  -  1978 مراحل:  بثالث  مرت  اآلن،  حتى   1978 منذ 
السادات  أنور  الرئيس  مقتل  وبعد  اإلرهاب،  متسّيدة  اجلماعة 
تقهقرت اجلماعة من أسيوط إىل املنيا، ألن قادتها األكثر عنفًا ـ 
حينذاك من املنيا ـ عاصم عبد املاجد، كرم زهدي، فؤاد الدوالييب 

وآخرون.
مسجد  عرب  وسيطروا  املنيا،  يف  للجماعة  الثاني  التأسيس  ُأعيد 
الرمحن يف جنوب املدينة )حتول حّي أبو هالل إىل حّي مكة( وكانوا 
يطّبقون احلدود »عيين عينك« ويفرضون اجلزية حتى 1990، لتبدأ 

املرحلة الثالثة من 1990 حتى املراجعات.
يف التسعينيات، بدأ »اإلخوان املسلمون« يستقطبون بعض قادة 
اجلماعة مثل حميي الدين أمحد عيسى واملهندس أبو العال ماضي 

وغريهما، لتبدأ مرحلة »اإلخوان«.
آنذاك، ظهر جنم سعد الكتاتين الذي صار نائب الدائرة، وصواًل 
واجلماعة  والسلفيني  »اإلخوان«  وحتالف  يناير«،   25« ثورة  إىل 
مرسي  حممد  وحيازة  األصوات،  من  تقريبًا   %80 على  وحصوهلم 
78% من أصوات الناخبني يف املنيا، وتوغلهم واستيالئهم على 

الكثري من املناصب والنقابات...
بعد فّض اعتصامات رابعة والنهضة، بلغت خسائر الوطن يف املنيا 
ل بأجساد ضباط  80% من حماكم وأقسام ومؤسسات الدولة، وُمثِّ
الشرطة وأفرادها يف مسالوط ومطاي، وبلغت نسبة خسائر األقباط 
بلغت  ذلك  وبعد  ونهبت،  حرقت  اليت  الكنائس  من   %70 أيضًا 
أحداث العنف »الطائفي« )77 حادثًا من كانون الثاني 2014 حتى 

اآلن(، مبعدل حادث كل 12 يومًا تقريبًا!
إذا كان أنور السادات قد شرعن وجود اجلماعة غري املشروع على 
هامش اجملتمع املدني، فإن عصر الرئيس األسبق حسين مبارك قد 
أدى إىل متكني اجلماعة سياسيًا من طريق عقد الصفقات املتبادلة 
مجاعة  من  عضوًا   88 دخول  صفقة  مثل  واجلماعة،  النظام  بني 
»اإلخوان« إىل الربملان 2005، اليت اعرتف بها قيادات »اإلخوان« 

يف أكثر من حوار معلن.
على الصعيد االقتصادي، ووفقًا لقضايا غسل األموال فقط، بلغت 
األموال املغسولة مليارات. وقد سيطر »اإلخوان« على %55 من 

جتارة العملة، و%21 من جتارة التجزئة.
وعلى صعيد اجملتمع األهلي، ارتفعت نسبة اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية »اإلخوانية« يف عصر مبارك من %2 إىل %12 من العدد 
وفقًا  اإلسالمية،  اجلمعيات  بأن  علمًا  مصر،  للجمعيات يف  الكلي 
 ،9% واملسيحية   ،21% هي  االجتماعي«  »التضامن  لتقديرات 

والقانون ال يسمح بالعمل يف الدين أو السياسة!
يضاف إىل ذلك أن اجلمعيات الدينية اإلسالمية حصلت على أكثر من 
%28 من التمويالت األجنبية املمنوحة للجمعيات فى التسعينيات.

يف املنيا فقط 30% من مجعيات »اإلخوان« ومعاهد السلفيني، 
وإن كان »اإلخوان« قد استحوذوا على الوظائف احليوية، فإن منابر 
»عدم  وفتاوى  األقباط  تكفري  ثقافة  خلقت  ومعاهدهم  السلفيني 

جواز بناء الكنائس فى ديار اإلسالم«.

... »أرض التطرف« والسياحة!
سليمان شفيق
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مقاالت وتحقيقات

أثار توالي األحداث الطائفية يف مصر أخريًا غضب 
األقباط حول العامل، فتصاعدت دعوات من منظمات 
قبطية يف اخلارج إىل تنظيم مظاهرات تندد بالعنف 
إىل  تلجأ  تزال  ال  اليت  احلكومة  وبسلوك  الطائفي، 
»املصاحلات العرفية« بني املعتدي واملعتدى عليه.

تلك  واإلعالمي،  السياسي  الرمسي،  اخلطاب  قابل 
الدعوات خبوف وتشكيك كبريين، وحاولت الكنيسة 
املصرية الضغط على مطلقيها الحتوائها، فيما خرجت 
أصوات حتّذر من »اللجوء إىل اخلارج« ومن الصورة 

ج هلا هؤالء أمام العامل. املصرية اليت يروَّ
بعد اندالع أحداث حمافظيت املنيا وبين سويف، بدءًا 
وحرق  أفراد  قتل  إىل  قبطية وصواًل  بتعرية سّيدة 
منازل واشتباكات بني املسلمني واملسيحيني، دعا 
»الشرق  منتدى  يدير  الذي  خليل،  جمدي  الناشط 
البيت  أمام  تظاهرة  إىل  واشنطن،  يف  األوسط« 
فورًا  القى  ما  آب(،  من  )الثاني  اليوم  األبيض 
وبعض  املصري  اإلعالم  لدى  غاضبة  فعل  ردود 
يف  كتبت  السابع«  »اليوم  صحيفة  املسؤولني. 
أمام  التظاهر  دعوات  إن  أسبوع،  قبل  افتتاحيتها، 
وإن  األقباط«،  اضطهاد  »تزعم  األبيض  البيت 
»هي يف  وأقباط  مسلمني  بني  تقع  اليت  احلوادث 
جمملها مواقف فردية«. وتساءلت الصحيفة املصرية 
عن »سبب عدم وقوف البابا يف وجه هؤالء األقباط 

بكل ما حيملون من أجندات«.
لكن الكنيسة املصرية عارضت فعاًل دعوات التظاهر 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  إن  حتى  واشنطن،  يف 
الثاني، طلب وقف  تواضروس  املرقسية،  الكرازة 
املظاهرات، وذلك عرب إرساله توجيهات إىل الكنائس 
القبطية يف الواليات املتحدة. كذلك، شدد رئيس 
»جلنة الشؤون الدينية« يف الربملان املصري، أسامة 
»احتواء  ضرورة  على  بالبابا،  لقائه  عقب  العبد، 
عامليًا  ملصر  الرتويج  يتم  ال  حتى  املهجر«،  أقباط 
بصورة غري مقبولة... »وإن تطلب ذلك السفر إىل 

اخلارج لوأد الفتنة«.
أيضًا، األنبا بيمن، وهو أحد أعضاء الوفد الكنسي 
الذي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، 
كانوا  »إذا  بالقول:  اخلارج  يف  األقباط  إىل  توّجه 
يرسلون رسالة للخارج، فنقول هلم اخلارج لن يفعل 
شيئًا«. هذا اخلوف الشديد، الذي كاد يرتك األزمة 
احلقيقية ويصّور االحتجاجات اخلارجية على أنها هي 
كثرية  تساؤالت  يثري  معاجلتها،  جيب  اليت  األزمة 
البحث عن حقيقة ما ختاف منه  عن أصله، ويوجب 
إذا كان  املؤيد هلا، وعما  الكنيسة  احلكومة ورأس 

لتلك املنظمات »أجندات« حتّتم شكوك الدولة.
يوضح الصحايف والباحث املصري سليمان شفيق أن 
أّججت غضب كثريين، وال سيما  الطائفية  األحداث 
أكرب جتمع  اليت تضم  الواليات املتحدة  األقباط يف 
هلم )حنو ثالثة ماليني مواطن(، كما حتوي منظمات 
»التضامن  مقدمتها  ويف  بشؤونهم،  ُتعنى  شهرية 
احلكم يف  دوائر  قلق  أن  شفيق  يشرح  القبطي«. 
القاهرة بعد دعوة جمدي خليل تعود »ملا لألقباط من 
مكانة أمام دوائر القرار يف واشنطن، خصوصًا أنه 
مع زيادة أعدادهم يف اخلارج تكّون ما ميكن وصفه 

باللوبي القبطي«.
سابقًا  مارسوا  املهجر«  »أقباط  بأن  ُيذّكر  شفيق 
مواقف  الختاذ  الغربية  األنظمة  على  قوية  ضغوطًا 
أثناء احلوادث ذات  متشددة ضد احلكومة املصرية 
الرئيس األسبق  الطائفية، حتى بات نظام  الصبغة 
دورهم يف  وزنًا، وخيشى  يقيم هلم  مبارك  حسين 

تغيري بعض السياسات الغربية جتاه حكمه.
للحقوق  املصرية  »املبادرة  يف  الباحث  أما 
الشخصية«، إسحاق ابراهيم، فريى أن التظاهر حق 
مينع  ما  يوجد  ال  لذلك  وقانونيًا،  دستوريًا  مكفول 
خصوصًا  رأيه،  عن  للتعبري  مواطن  يتظاهر  أن  من 
أن مطالب الداعني إىل التظاهر »مشروعة وينادي 
بها كثري من املصريني، وال تستطيع احلكومة إنكار 
وجود اعتداءات على األقباط ومتييز ضدهم يف بعض 
اجملاالت«، داعيًا احلكومة، بداًل من نقد املظاهرات 
القانون وحتقيق  لتطبيق  التدخل  ينّظمها، إىل  ومن 
املساواة بني املصريني، فتسد أي ذريعة لنقدها.

ويشري إبراهيم إىل أنه سبق لقطاع واسع من »أقباط 
الرئيس  بعد عزل  السيسي  لدعم  التظاهر  املهجر« 
أوروبية،  ودول  املتحدة  الواليات  مرسي يف  حممد 
فيها  ورأت  املظاهرات  بهذه  الدولة  رّحبت  وقد 
تسويقًا للنظام اجلديد دوليًا، فيما يذّكر شفيق بأن 

الدولة و»أقباط املهجر«: بني »التوظيف« والتخوين

أخريًا  اخلارج  يف  باألقباط  استعان  السيسي  نظام 
ملواجهة »اإلخوان املسلمني« إّبان زيارته للواليات 
املتحدة إللقاء كلمة بالده أمام األمم املتحدة يف 29 

أيلول 2015.
تنظيم  تزّعم  الذي  الناشط  أن  املفارقات  ومن 
حكم  ضد  واشنطن  يف  للسيسي  داعمة  مظاهرات 
»اإلخوان«، هو جمدي خليل نفسه، الذي يدعو حاليًا 

إىل التظاهر أمام البيت األبيض.
واتهامهم  املتظاهرين  وطنية  يف  التشكيك  وعن 
بالبيت األبيض، يشرح سليمان شفيق  باالستنجاد 
أن للكنيسة املصرية املسيحية األرثوذكسية »هوية 
فيها  يسبق  اليت  الوحيدة  وهي  وعقيدية«،  وطنية 
»الهوت الوطن« الهوت العقيدة، ويظهر ذلك أكثر 

ما يظهر يف تسميتها.
هذا الواقع يصّعب احلديث عن مشاريع »كيانية« أو 
طائفية شبيهة مبا قد نراه يف دول املشرق املعربي، 
لذلك يقول شفيق إن القبطي أينما ذهب »يصطحب 
املسيحيني  معظم  اندماج  ورغم  ووطنه«.  كنيسته 
الكنائس  انتشرت  الستينيات،  منذ  اخلارج،  يف 
القبطية األرثوذكسية يف أكثر من مئة دولة، وصار 
ومعظم  الواليات  كل  كنيسة يف   60 من  أكثر  هلا 

املدن الكربى.
بالنسبة إىل عالقة الكنيسة بالنظام املصري، يؤكد 
الصحايف والباحث املصري أنه كان للكنيسة دور يف 
الدعم غري املباشر للمنظمات القبطية ضد الرئيس 
عام  »اخلانكة«  أحداث  بعد  السادات،  أنور  األسبق 
اغتياله.  حتى  الطائفية(،  األحداث  )بداية   1972
إىل  ملبارك  زيارة  أول  إىل  ذلك  شفيق  ويرجع 
الواليات املتحدة عام 1982، حينما أوفدت الكنيسة 
اللوبي  يدعو  كي  موسى،  األنبا  الشباب  أسقف 
اجلديد«.  الرئيس  استقبال  »حسن  إىل  القبطي 
القبطي يف  باللوبي  الكنيسة  كذلك ذكر أن عالقة 
الواليات املتحدة »ترتبط بعالقة الكنيسة باحلاكم«، 
ورمبا بلغت أعلى موجاتها من »الرتابط« يف مواجهة 

حكم »اإلخوان املسلمني« بني 2012 و2014.
اليوم، ومع حتفظ الكنيسة على الدعوات واملظاهرات، 
اخلارج  يف  واألقباط  الكنيسة  بني  التعارض  يربز 
إىل  كثريين  يدفع  ما  عليهم،  سيطرتها  وفقدان 
السؤال عن إمكانية التصادم بني الكنيسة واللوبي 
ما  اإلطار إىل  القبطي. لكن شفيق يلفت يف هذا 
طرحه األسقف العام للمنيا، األنبا مكاريوس، حينما 
دعا إىل جعل التحركات أمام السفارة املصرية لدى 
واشنطن ال البيت األبيض، كحلٍّ وسط قد حيّد من 

تنامي »شكوك« احلكومة.
»أسطورة« الدولة القبطية

منذ سنوات، يثري عدد قليل من املواقع اإللكرتونية 
دولة  »إقامة  إىل  دعوات  املعدودين،  والناشطني 
لألقباط«، متزامنة مع اندالع األحداث الطائفية يف 

حماولة الستثمارها.
يرى سليمان شفيق هذه الدعوات »أساطري« تتكرر 
يف كل أزمة، بني أوساط بعض »املخبولني« الذين 
ال حيملون أي صفة، لكن تلك »األسطورة« ترفضها 
ويرفضها اجملتمع بشكل  التاريخ  مر  على  الكنيسة 
عام واألقباط بشكل خاص، وبعيدًا من الشعارات، 
أن  يدركون  واألقباط  التقسيم«،  من  »أكرب  مصر 

تلك الدعوات ضدهم.
ويتطرق شفيق إىل نزعات جديدة يف أوساط األجيال 
القبطية الشابة عن »األمة املصرية« وأنهم »السكان 
األصليون«، علمًا بأن األقباط »مندجمون يف سبيكة 
واحدة مع املواطنني املسلمني، وهم ميتلكون %31 
من الثروة القومية، وميثلون حنو 15% من السكان 

املنتشرين يف كل بقاع الوطن«.

جوي سليم
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الكنيسة القبطية هي الوحيدة التي يسبق فيها »الهوت 
الوطن« الهوت العقيدة )آي بي ايه(

لـ  والرتويج  اجلديد  السري  قانون  »بروباغندا« 
}خربية« إخنفاض عدد احلوادث بعد أشهر من بدء 
يرد يف  كونهما جمّرد كالم  يعدوان  ال  تطبيقه، 
بيانات قوى األمن الداخلي وحساباتها على مواقع 
الصادرة  األرقام  حتليل  االجتماعي.  التواصل 
عن جهات دولّية ومجعّيات حملّية ُيستخلص منه 
املميتة  احلوادث  نسبة  ارتفاع  التالية:  النتيجة 

والقتلى على الطرقات.
حبسب إحصاءات قوى األمن الداخلي، ومنذ بدء 
 ،2015 نيسان  يف  اجلديد  السري  قانون  تطبيق 
 2014 عام   !%30 بنسبة  احلوادث  عدد  اخنفض 
قتياًل.   655 عنها  جنم  حادثًا   4947 حنو  ُسّجل 
وُسجل يف عام 2015 حنو 3802 حادثًا سقط فيها 

543 قتياًل.
و218  حادثًا   1233 ُسّجل   2016 متوز   10 وحتى 
قتياًل )أرقام أولّية(. إاّل أن احتساب عدد احلوادث 
إىل  يشري  احلوادث  جمموع  اىل  قياسا  املميتة 
ارتفاعها على عكس ما توحي به هذه االحصاءات، 
اذ ان معدل عدد القتلى اىل عدد احلوادث عام 
2014 كان 0.13 قتيال لكّل حادث، وارتفع إىل 
0.14 عام 2015. كذلك ارتفع عدد القتلى على 
الطرقات من 31 قتياًل يف نيسان 2015 إىل 59 
يف آب، لينخفض إىل 31 قتياًل يف كانون الثاني 
2016 قبل أن يعاود االرتفاع إىل 39 يف حزيران 

املاضي.
عدد  عن  الداخلي  األمن  قوى  أرقام  مقارنة  أّما 
الصّحة  منّظمة  بأرقام  الطرقات  على  القتلى 
الصليب  وبأرقام  جهة،  من  التقديرّية  العاملّية 
األمحر اللبناني من جهة أخرى، يبنّي الفوارق؛ عام 
احلوادث 549 حبسب  بلغ عدد قتلى  2013 مثاًل 
قوى األمن، فيما وصل العدد إىل 1088 حبسب 
 ،)2015 أواخر  يف  صادر  )تقرير  الصّحة  منّظمة 
سّجلت  فقد  اجلرحى،  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك 
إىل  العدد  وصل  فيما  جرحيًا   6137 األمن  قوى 
هذه  وتعود  األمحر،  الصليب  حبسب   11552
الفوارق )رمبا( اىل أن أرقام قوى األمن تستند 

إىل احلوادث اليت حتّقق فيها فقط.
أسوة  جمّددًا  وارتفاعه  القتلى  عدد  إخنفاض 
غياب  »سببه  السابقة  السنوات  بسيناريوهات 
التعاطي  والعلمّية يف  والتخّصص  الرامية  اخلّطة 
يف  اخلبري  يؤّكد  املرورّية«،  السالمة  ملف  مع 
إدارة السالمة املرورّية يف LIRSA كامل ابراهيم 
املعلومات  نظم  يف  مشكلة  فهناك  لـ«األخبار«، 
املوثوق  املعلومات  يف  »النقص  لناحية  املتبعة 
متخّصص  مرصد  وجود  وعدم  والدقيقة،  بها 
بني  للتنسيق  املرورّية  السالمة  معلومات  بنظم 
خمتلف اجلهات املعنية وجتميع بياناتها، وتضارب 
األرقام بني اجلهات الرمسّية واملؤسسات األهلّية 
بتجميع  الصحّي  القطاع  اهتمام  وعدم  والدولّية، 
بقوى  وحصرها  السري  حبوادث  خاّصة  بيانات 
البيانات  قواعد  من  االستفادة  وعدم  األمن، 
أداء السالمة  لرسم السياسات وحتديد مؤشرات 
املرورّية، إضافة إىل افتقار أسباب احلوادث اليت 
واملنطق«.  العلمّية  إىل  األمنّية  القوى  تسردها 
يتابع ابراهيم: »مثاًل مل تسّجل بيانات عام 2015 
أثناء  اهلاتف  استعمال  بسبب  سري  حادث  أي 
أثناء  البهلوانّية«  »األعمال  بسبب  أو  القيادة 
التقارير  أوردت  فيما  النارّية،  الدّراجات  قيادة 
أربعة  ُسّجلت  كذلك  حالة،  من  أكثر  الصحافّية 
حوادث بسبب احُلفر ومثانية حوادث فقط بسبب 

احتساء الكحول«.
خالل 16 عامًا، إخنفض عدد قتلى حوادث املرور 

على  بديهيًا  ينعكس  ما  األرض،  على  األمنّية 
اخنفاض نسبة احلوادث، لكن النتيجة اليت وصلنا 
إليها خالل عام من بدء سريان القانون اجلديد، ال 
ختتلف عن النتيجة اليت كانت تسّجل يف السنوات 
عائدات  ارتفاع  هو  الوحيد  الفارق  سبقته،  اليت 

الغرامات«.
مليون  القانون حنو نصف  تطبيق  بدء  منذ  ُسّجل 
وهو  الغرامة  معّدل  احتسبنا  إذا  غرامة،  حمضر 
100 ألف لرية لبنانّية، نصل إىل ما جمموعه 50 
مليار لرية لبنانّية، لكن حبسب ابراهيم »مل جتِر 
لناحية  االستفادة منها لتطوير السالمة املرورّية 
صيانة الطرق وتعزيز قدرات القوى األمنية عديدًا 

وعتادًا وتدريبًا«.
ال تقتصر مشكلة السالمة املرورّية على غياب اخلّطة 
التنفيذّية والتخّصص  الشاملة واآلليات  الوطنّية 
جمموعة  هناك  امللف.  مع  التعاطي  والعلمّية يف 
من املشكالت اليت أعاقت حتسينها، منها: غياب 
التمويل  تأمني  على  والعمل  الرمسي  االهتمام 
باستثناء إنشاء اجمللس الوطين للسالمة املرورّية 
املخّول وضع اسرتاتيجّية للسري وتعيني أمني سّر 
الذي ال  اجتماعاته )مرتني خالل سنة(،  له وبدء 
متخّصص  عمل  فريق  بتأليف  إاّل  أهدافه  تتحّقق 
الواردة  ملساعدته يف اإلشراف على اإلحصاءات 
وحتليلها والتفاعل مع نتائجها، إذ أقّرت احلكومة 
ميزانّية اجمللس لكّنها مل تصرف بعد. يضاف إىل 
ذلك، غياب التعاون بني اإلدارات املعنية، وغياب 
منهجّية حتليل قواعد بيانات حوادث املرور )مكان 
ووقت حدوثها، أسبابها ونتائجها، هوية الضحية 
وضع  إدارة  لتحسني  العمرّية(  الفئات  حسب 
فعالّية  وعدم  وفّعالة،  رادعة  بصورة  الردارات 
آلية تبليغ احملاضر اليت متتّد أحيانًا إىل أكثر من 
ُتضاف  املخالفة،  ارتكاب  تاريخ  سبعة أشهر من 
إليها صعوبة أخرى نتيجة العناوين اخلاطئة، إذ إن 

تفاديها يؤّمن قّوة رادعة لعدم تكرار املخالفة.
كما تربز جمموعة من البنود القانونّية غري املطبقة 
يف  األطفال  وضع  بقوانني  اإللتزام  عدم  مثل 
كرسي األمان أو منع نقلهم عرب الدّراجات النارّية. 
عدم  احملّددة.  باحلمولة  الشاحنات  إلتزام  عدم 
جبل  )يف  دائمة  بصورة  الكحول  باختبار  القيام 
االختبار مبعّدل مرتني شهريًا(. عدم  ُيقام  لبنان 
تفعيل كامريات املراقبة على اإلشارات الضوئّية 
إذ  السري،  إدارة  هيئة  من  العمل  فريق  لغياب 
حال  الغرامات  أموال  من  استفادتها  عدم  إن 
بني  القانون  تطبيق  يف  التفاوت  ذلك.  دون 
القوانني:  مع  التعاطي  يف  التفاوت  املناطق. 
واخلوذة  األمان  حزام  استعمال  إلزامّية  إهمال 
الواقية مقابل الرتكيز على غرامات ممنوع الوقوف 
)تسجيل حنو 65 ألف غرامة »ممنوع الوقوف« منذ 
القانون(... فضال عن إضاعة فرص  بدء تطبيق 
إصالحية حلظها القانون، بدءًا من عدم استحداث 
وحدة املرور ضمن هيكلّية قوى األمن الداخلي، 
نظرًا للتغيري الذي ستلحقه يف قانون املؤسسة 
ولالختالف  القيادة  جملس  يف  التصويت  لناحية 
تفعيل  بعدم  مرورًا  عنها.  املسؤول  طائفة  على 
نظام النقاط ملا له من تأثريات على إعادة تأهيل 
رخصة  سحب  طائلة  حتت  السري  قانون  خمالفي 
السري منهم، وعدم تطوير مدارس تعليم السوق 
القيادة،  رخص  إعطاء  يف  والتشّدد  واالمتحان 
وصواًل إىل عدم إدخال »اختصاص املرور« ضمن 
الدراسي  للعام  واملهين  التقين  التعليم  منهج 

.2016 -2015

عام على قانون السري: احلوادث أشّد قتاًل

ارتفع معدل عدد القتلى اىل عدد الحوادث من 0.13 قتيال إىل 
0.14 يف عام 2015 )مروان طحطح(

فيفيان عقيقي

ثالث  يف  لبنان  يف 
نتيجة   2005 عام  مراحل؛ 
الوضع األمين والتظاهرات 
اليت رافقت اغتيال رئيس 

احلكومة رفيق احلريري. يف عامي 2008 و2011 
األسبق  والبلديات  الداخلية  وزير  عهد  خالل 
السالمة  مللف  أولوّية  أعطى  الذي  بارود،  زياد 
السري  قانون  سريان  مع   2015 وعام  املرورّية. 
اجلديد والتشّدد بتطبيقه لناحية استعمال اهلاتف 
»تزيد وترية  ابراهيم  األمان. وفق  ووضع حزام 
اإلعالمّية  احلمالت  مع  بالتفاعل  القانون  تطبيق 
اليت يتبعها إهتمام شعيب ملحوظ وإنتشار القوى 

سُجّل منذ بدء 
تطبيق القانون 

نحو نصف مليون 
محضر غرامة
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مار شربل .. كاهنا.. طوباويا وقديسا
دي الثالوَث َدوًما َلَن  لي يا روح شربل بني أرجاء الَبقاْء، جمِّ »هلِّ

ُحبٍّ وَوفاء،
ِملُؤُه  ّبة  َمَ ِفعُل  الرجاء، شربُل  َأْزَهَر ُغصُن  الشقاِء  َعيٍش يف  َبعَد 

اإلمياُن ضاْء،
َوإذا َحلَّ املساُء َواْلَتَوى األرُز َوناْء، ُكْن لنا خرَي شفيٍع شرِبُل آَن 

الَقضاء«
سهرة ترانيم حتييها »جوقة ترانيم مار شربل«  بقيادة األب مارون 

يوسف
»وطن  يف  زمان  أيام  املوسيقي  االحرتاف  أجواء  على  هلل  اجملد 

الرسالة لبنان«
واآلن يف رحاب دير مار شربل يف سدني اسرتاليا! 

 
أعداد د. ترييزا حرب 
الرئيسة التنفيذية جلمعية السيدات املسيحيات اللبنانيات – األسرتاليات

مقدمة 
سهرة ترانيم مبناسبة عيد القديس شربل، أحيتها جوقة الرعية يف 
مار شربل بقيادة األب مارون يوسف يف هول معهد مار شربل يف 
بانشبول سدني اسرتاليا وذلك مساء أالربعاء 13 متوز  2016 من 
الساعة 8 حتى التاسعة والنصف مساء. كانت مقدمة الربنامج مذيعة 

الراديو »داليدا اسكندر معيكي«.
يعترب الرتنيم  ركنًا هامًا وأساسيًا يف الكنيسة املسيحية عامة ويف 
الكنيسة املارونية الكاثوليكية خاصة، حيث يشرتك فيه املصلي 
ليعربِّ عن مشاعره وجتاوبه مع عمل نعمة اهلل وهباته. لقد استخدمت 
للتعبري  الفنون كوسيلة  الكثري من  األوىل  منذ عصورها  الكنيسة 
خاصًا  مكانًا  واملوسيقى  الرتنيم  وحيتل  ومعتقداتها.  إميانها  عن 
بني هذه الفنون، وبه أعلنت الكنيسة املسيحية تأكيدها حملبة اهلل 
خالل  من  معًا  أعضائها  وشركة  وحدتها  على  وتأكيدها  وعبادته، 

املوسيقى والرتنيم.
إنَّ مجيع الشعوب تعرف شكاًل أو آخر من أشكال املوسيقى، للتعبري 
عن حاالت الزن والفرح واالنتصار واالنكسار .. اخل فللموسيقى 
ر على شعورنا وعواطفنا، بل وتغريِّ من طريقة  أهمية كربى، أنها تؤثِّ
فاتنا أحيانًا. أليس هذا ما أكدته األحباث والتجارب العلمية؟  تصرُّ
نكون  الصحيح،  بالشكل  والرتنيم  املوسيقى  نستعمل  عندما  إننا 
أكثر ُقربًا من اهلل، وأعمق وأمسى وجدانًا، وأكثر شركة واحتادًا مع 

اهلل اوال ومع بعضنا البعض ثانيا.
يعلمنا الكتاب املقدس أن الرتنيم جزء من كيان اإلنسان الي، » 
أرمّن إلهلي ما دمًت موجودًا » )مز33:104(، كما أنَّ الكتاب املقدس 
مليء بنماذج العبادة بالرتنيم واملوسيقى. وأكرب ِسفر فيه هو ِسفر 
ط أسفار  املزامري،  سفر الرتنيم والتسبيح، وهو السفر الذي يتوسَّ

الكتاب املقدس.
والعهد اجلديد »االجنيل املقدس« يوصينا بأن نرمنِّ بهذه املزامري 
وأغاٍن  وتسابيح  مبزامري  بعضًا  بعضكم  »مكلمني  )أفسس19:5( 
اإلجنيل  كما خيربنا  للرب«.  قلوبكم  وُمرتلني يف  روحية. مرتمنني 
أنَّ أول ما عملته السماء يوم جميء املسيح إىل عاملنا هو الرتنيم 
املالئكي الذي أعلن ميالد املسيح )لوقا14،13:2( »وظهر بغتة مع 
اجملد  وقائلني:  اهلل  ُمسبِّحني  السماوي،  اجلند  من  املالك مجهور 
ة ». كما أنَّ  هلل يف األعالي وعلى األرض السالم وبالناس املسرَّ
تالميذه  مع  جمتمعًا  كان  عندما  األرض،  على  خدمته  يف  املسيح 
ترنيمة  معًا  وا  ورمنَّ وا  غنُّ العشاء،  ِمن  انتهوا  وبعدما  الُعلية،  يف 
حوا وخرجوا إىل جبل الزيتون« )متى30:26(. وكان  الفصح« ثم سبَّ
هذا التسبيح من جمموعة املزامري اليت اعتادوا تسبيحها يف هذه 
املناسبة )مزامري113-118(. وطيلة فرتة حياة املسيح على األرض 
دية  اشرتك يف العبادة يف اهليكل ويف اجملامع يف االجتماعات التعبُّ
، اليت كان الرتنيم واملوسيقى جزءًا أساسيًا فيها .... وبعد ذلك 
جن،  وكتب بولس الكثري من  ان يف السِّ نرى بولس وسيال يرمنِّ
الرتانيم اليت نقرأها يف رسائله. لقد لعب الرتنيم واملوسيقى دورًا 

كبريًا وهامًا يف عبادة الرب خالل حَقب الكنيسة املقدسة. 
الرب  ُتذكر يف سفر املزامري عبادة  ما  املوسيقى عبادة، وكثريًا 
كالنفخ  اآلالت   استخدام  دة.  امُلتعدِّ املوسيقية  اآلالت  باستخدام 
بالبوق والناي. اآلالت الوترية كالعود والقيثارة. اآلالت اإليقاعية 
كالطبلة والصنج. واآلن أضافوا إليها كل ما توفر لديهم من  آالت 

موسيقية لتسبيح الرب. 
عندما ُألقي بولس وسيال يف سجن فيليب بسبب كرازتهما باإلجنيل، 
حان اهلل فرحني بالرب، على الرغم من الضرب واإلهانة  كانا يسبِّ
معهما  املسجونون  وكان  عليهما.  وقع  الذي  لم  والظُّ والقيود 

ر من ترنيمهما.  يسمعون، حتى أن السجان قد تأثَّ
ويف يومنا هذا، أال يأتي الناس للمسيح بواسطة الرتنيم واملوسيقى؟ 
نة على أن تنسى متاعبك  ة ِمن خالل ترنيمة معيَّ أمل يساعدك الرب مرَّ
خالل  من  الرب  ينبِّهك  أمل  اآلخرين؟  خدمة  إىل  ل  وتتحوَّ وهمومك 
دت  نة يف حياتك، فقمت ورجعت إليه وجدَّ ترنيمٍة ما إىل خطايا معيَّ
عالقتك معه ِمن جديد؟ أمل ختترب يومًا أنك وأنت يف وسط الضيقات 

نة؟ أمل  واملتاعب وجدَت تعزية وبركة يف مساع موسيقى ترنيمة معيَّ
التائهني،  وترّد  الضالني،  تريح  أن  والرتنيم  املوسيقى  تستطع 

ح الرب. وتقوي إميان املؤمنني؟ نعم .. كل نسمة فلتسبِّ
الرتنيم او الرتتيل هو حالة يكون فيها االنسان سعيدا بوجوده يف 
مضر اهلل، سعيدا باخلالص، مبتهجا باالنتصار، فيبتهج ويسبح اهلل 

وحيمده بالرتنيم واالغاني الروحية.
واالنتظار   ، مار شربل  دير  الرعية يف  اجلزيل جلوقة  الشكر  ومع 
الذي نأمل اال يطول، نراكم يف ريستال جديد يذكرنا بأجواء قداسة 
الروح  جامعة  الرتانيم يف  جوقات  واحرتاف  عنايا  شربل  مار  دير 

القدس يف لبنان. 
واىل اللقاء مع صلوات الرتانيم يف دير مار شربل.  د. ترييزا حرب

الِفرقة املوسيقّية 
Cello: Catherine Azzi

Kanoun: Denise Hanna
Oud: Fr Tanios Ghoussain

Flute: Daniella Challita
Nay: John Bechara

 Violons: Danielle Azzi, Dominic Nakhoul, Fares Khoury,
.Dominic Azzi

Organ: Dani Bou Rizk
Percussion: Joseph Helo

Cymbal : Nick Chalita

غناء ُمنَفِرد 
)حِبَسب الَدور الغنائي(

جوزف َفدعوس
نوال خّطار

أنطونيو خليل
فيوليت واكيم

شربل عّبود
ُمنى البستاني

فينا بركات
األب طانيوس الغصني

شربل مطر

هندسة الصوت: ميشال خّنول ومساِعديه
على أنغام املوسيقى والتصفيق الاد كان الرتحيب جبوقة الرعية 
واألغاني  الرتانيم  وجاءت  اسرتاليا.  سدني  شربل  مار  دير  يف 

قسمني  إىل  مقسومة  الروحية 
على النحو التالي:

إمسع  أللهمَّ  األّول:  الُقسم 
اإلميان،  أجل  ِمن  أقوالي،  
حبيسًا،  يا  جمدا،  هلِل  موا  قدِّ
ثالوُث القداسة، سوِغيُت، هّللي 
رفقا  وشربل  شربل   روح  يا 

والرديين.
َوَعْدُتَك،  الثاني:  الُقسم 
اللبناني، من  ومبستك، شربل 
ِبعكفرا وعّنايا، ثالوث ِمن أهلل، 
شربل قّديس أهلل، يا نّيالي ِمن 

أهلل و يا شربل قلبك سهران،
اليسار  )من  املوسيقّية  الِفرقة 

إىل اليمني(
كاترين قزي: سالو، دنيز حنا: 
قانون، األب طانيوس غصني: 
فلوت،  شليطا:  دانيال  عود، 

جان بشارة: ناي، 
ودومنيك قزي، فارس خوري، 
قزي:  ودانيال  خنول  دومنيك 
رزق:  بو  داني  فايولني، 

أورغن، 
حلو:  جوزيف 
نيك   ،  )Percussion(بريكوشن
مع   )Cymbal( شليطا: سيمبال 
خّنول  ميشال  صوت:  هندسة 

ومساِعديه.
الرتانيم: 

)األستاذ  أقوالي  إمَسع  أللهمَّ 
وديع الصايف(

اْبِتهالي  َواْعِطف على صوِت  َواْسَتِب َشكواَي  ألّلهمَّ إمسع أقوالي 
ي َأدُخُل َبيَتَك يف َجزيِل ُلطِفَك َوَأسُجد.  ي َوإهَلي. إنِّ ي َربِّ فإليَك ُأَصلِّ
لي  ر  َويسِّ ِبربَِّك  إهِدني  ألّلُهمَّ  ا.  َنِقيَّ ُقدِسَك  َمعَبِد  يف  لَك  أسُجُد 
َوأبدًا  يفرحون  ِبَك  يلوذون  ألذين  املستقيم.  ِسراَطَك  ِسراَطك، 
يق َوَتْكَتِنُفُه  َك أنَت إهلي ُتباِرك الصدِّ لون ألنَّ لون، يفَرحوَن َوُيَهلِّ ُيَهلِّ

ّنا. بالِرضوان جِمَ
من أجل اإلميان )األب يوسف طنوس(

ِمن أجل اإلميان ِمنصّلي، ِمن أجل السالم ِمنصّلي ِمنصّلي، ِمن أجَلْك 
يا ُلبنان ِمنصّلي ِمنصّلي.

َعْم  آمال  وجوُهن  ْوَع  َصوَبك  عيوُنن  يللي  األطفال  ِكرمال   *1*
َمهما طال  ْغياْبنا  ك  بَّ حْبُ ماتوا  َيللي  األبطال  ِكرمال  َقلَبْك،  ِبتنادي 

عنا َع درَبك. رجِّ
ي،  ي َعلِّ ه َع األرِزه اخَلضرا ِإمِسْك َعلِّ *2* َدْخِلك يا عدرا علينا ِطّلي َطلِّ

َع َدرِب اإلميان عّنا ال ِتتَخّلي، وِقّداِمك ِلبنان ْزَغريَّ َعم ِبيَصلِّي.
ي، راِفْقنا مِن جديد َع َدرَبِك  *3* ال ال ْتكوِن ْبِعيد َعن َشعَبك يا َربِّ
ْوِكلِّ  ْيزيْد  فينا  ْوُحبَّك  ه  بِّ احمَلَ منا  ْيَعلِّ ِعيْد  َمعنا  ْحضوَرك  الَصعيب. 

. الكوِن ْيَعيبِّ
 قدموا هلِل جمدا )األب يوسف األشقر(

ماضيِه  جَمَد  ا  ردَّ للشرِق  شرِبٌل  جديد،  عهٌد  ُه  إنَّ جمَدا  هلِل  موا  َقدِّ
البعيد

*يا حبيًسا عاَش صاِئم زاُدُه ُخبُز الياه، ُمغَرٌم باهلِل هاِئم ُمسَتميٌت 
يف ِرضاه

*عاَش يف ُدنياُه ضيًفا زاِهًدا يف ُكلِّ جاه، َمرَّ باألدياِر طيًفا َعاِلٌق 
فيها َصداه

الُعمَر َشهيًدا يتالشى  َأنفَق  َدرُبُه غرُي الدروب،  *عاَش هلِل وحيًدا 
وَيذوب

*ِعرَبُة اجِليِل الضريِر داُؤُه ُحبُّ الُظهور، َوُهتاٌف بالضمرِي َوانِتهاٌر 
للُغرور

لنا  ُكن  الَغفوِر  اهلِل  للجميع، فإىل  َملجا  أنَت  الَقديِر  الَربِّ  *كاِهَن 
ِنعَم الَشفيع

يا حبيًسا )األستاذ ميشال رميا(
يا حبيًسا أنَت نوٌر يف قلوِب املؤمنني. أنَت ُقْدٌس، أنَت ُطهٌر، أنَت 

َملجا اليائسني
*يا طوباوي يا بتوْل أنَت للمجِد ِسياج، عنَك عّنايا تقول: إمُسَك 

لألرِز تاج
*يا َمليكًا يف مَساَك َعرُشَك نوٌر ُمصاْن. َمن لُه األرُز ِسواَك شرِبُل 

يا ابَن ُلبنان
ثالوث القداسة )األب أنطوان طّحان(
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ت  يا شربُل ديُر َعّنايا َدعاك َكي ُتَصّلي فوَق َذّياَك اجَلَبل للسما َعلَّ
اَواها ُقَبل َوراَء الُغيوِم ِهياُمَك كاْن،  ِت الَعرَش َنَ تسابيُح ُدعاك َلفَّ

َسَعيَت َبَنيَت ُهناَك َمكان. ُكْن َشفيًعا َلنا َواسَتِجب سؤَلنا
* ُقْل ِلَرفقا َعن ِحانا أْن ُتَصَلي َوَتصوَن األرَز َتِفي اأَلْدُمعا. ِإيِه 
ي َوارُمِقينا ِمنِك َنتاُج الُدعا. َدمَعَة الفادي  َرفقا ُجرعَة الكاسي َحلَّ
ياء. َنُن للفادي  ْاسَتقى الليُل أضاء، َوارَتقى الَقلُب إىل َنبِع الضِّ

ُشوع راِفقينا للَممات، َننَتهي فيِه ُدموْع َنْبَتدي فيِه حياْة
ُيْغِدُق الَرحَة َدفًقا ِمن ُعاله.  * ِنعَمَة اهلل إسأِل اآلِب السماوي 
اكي ِجراَح األرِز َداِو َفاسُكِب األنداَء ِمن َفيِض اإلَله.  َشعَبَك الشَّ
ى الصالة، يا َرفيًقا  َشرِبٌل َرفقا ُحضوٌر َوُعيون َوِغياب أنَت يف ِحَ
باب َكي َنرى فيَك  َباب أنَت يف اهلل َغريق، ُشقَّ أكناَف الضَّ للشَّ

ريق الطَّ

ُسوِغيُت )األب ميالد طربيه(
* إبُن شعٍب ُحرٍّ صاِمد ِمثُل أرِز الربِّ خاِلد. إبُن ديٍر ضمَّ ُرهبان 
الربِّ  روُح  فينا  أنَت شرِبل  عّنا  اإلميان. صلِّ  حقَّ  ماتوا صانوا 

ينِزل، حّتى نبقى شعَب اهلِل َنكسو الُدنيا َوْجَه اهلِل
* َنشدو اآلَب أنَغام النوْر َدوَم الَدهِر ِملَء امَلعمور. َنشدو ااْلبَن 
. َنشدو الروَح الَنفَح الطاِهر يف  نًا ُيذكي ناَر احُلبِّ َخْفَق القلِب حَلْ
أنَفاِس اجَلاثي الَساِهر. للثالوِث احَليِّ الُشكران ُرحَب الَكوِن َمدَّ 

األزمان

لي يا روح شربل )األب ميالد طربيه(   هلِّ
دي الثالوَث َدوًما حَلَن  لي يا روح شربل بني أرجاء الَبقاْء جمِّ هلِّ

ُحبٍّ وَوفاء
ّبة ِملُؤُه  * َبعَد َعيٍش يف الشقاِء َأْزَهَر ُغصُن الرجاء، شربُل ِفعُل َمَ

اإلمياُن ضاْء
* َوإذا َحلَّ املساُء َواْلَتَوى األرُز َوناْء، ُكْن لنا خرَي شفيٍع شرِبُل 

آَن الَقضاء

شربل، رفقا واحلرديين )األب أنطوان طّحان(
شربُل رفقا ِندا َوسَط جيٍل ُملتوي، ِنعمَة اهلل ِمن ندى ِنعمِة اهلل 

ارتوي
ها الثالوُث ِمن أرِض اجُلدود ُسرَّ فيكم ِسرُّ ثالوِث السما.  * أيُّ
لوْد ُشهداًء إّنا دوَن ِدماء. ِنعمَة اهلل، شربٌل  إنَطلقُتم ِمن َزواٍل ِلُ

َرفقا ُبدور يف فضاِء الروِح بالنوِر َتدور
* ِنعمَة اهلْل َحاَك ِمن ثوِب الُنذوْر ُحّلًة بيضاَء يف ُعرِس احَلَمل. 
ْل. ليُل َرفقا  شربُل الَسكراُن ِمن غرِي ُخور، ذاَتُه ُقرباَن للفادي َحَ

َلْت َفجُر األَمل ِمن َعذاٍب َشعَّ نور، ِمن َصليٍب َحَ
* َشعُبُكم ُلبناُن َتديٌق إىل َملكوٍت فيِه أنُتم َتسَعدوْن. َيرَتيكم 
روا ُقْدَس  خلِّصوه ِمن َبال يف َمداِر اهلِل َمهما َتبُعدوْن، ِمن ُحروٍب حرِّ

ًة َتكي الَسماء احِلَمى واْجَعلوُه جنَّ

األغاني الروحية:
وعدتُكَ )األب يوسف طنّوس(

وعدُتَك أقَتفي ُخطاَك، َأمهلين ُهَنيَهة وداٍع ِلذاِت الَشوِق همُّ جاِئٍع 
والوعُد ُكلُّ الَوعِد ُلقياَك. وعدُتَك أقَتفي ُخطاَك.

* َتَركُت البيَت ِهمُت يف الَقفِر َأسأُل َعنَك َأَوال َتدري، وأنَت َمن 
َة الَفقِر. َهَدَم أسواري َوألَبَسين ُحلَّ

نا اآلَن َواشِف  * إهلي ِنعّمًة أِلرِضنا َوَهبَتنا َوما أْقَفلَت الباب. ُردَّ
ن تاْب. ُجرَحنا فالِنعمُة ترأُف ِبَ

يا شربل اللبناني )األب ميالد طربيه(
ومبستك شو ِحلياني بآِخر قداس، وروحك ِنعمة ِملياني وِكّلك 
رّباني  بعامل  ْوِغبت  الكاس  ِوْبإيد  القرباني  رَفْعِت  بإيد  إحساس 

ْبَقلِب الِقرباني
يا شربل اللبناني إبن الضيعة احِللياني وابن األرزه الِعلياني فوِق 

ْجبال احلّرّية
* َفاّلح بأرَضك ِمكفي َمِلك ُسلطانك خمفي، ِلبناِن سراجو امُلطفي 

ا ضّوى ِبْسراَجك ميَّ
بقلب  وَحبيس  ِرباني،  قّديس  وكاهن  لبناني  ديري  راِهب   *

قرباني ِوبَقلبو البشِرّية
* يا شربل شعبك شعيب بُيطلب صالتك ِتعيب حتى بليالي الصعيب 

ِتبقى شسو امِلضوّية
مْن ِبعكفرا وِعّنايا )األب يوسف طّنوس(

ِمْن ِبعكفرا وِعّنايا َدرِب الِقّديسني، ِمن قاديشا وِقزحّيا ووادي 
ة أهلل ِسكران، يا راِفع راية  قّنوبني، شربل قّديس اللي كان ِبحبِّ

ِلبنان َلِعنَدك جايني
* َمِبسَتك َملفى الزّوار ِمشُيوا َدربا ناِس كتاْر، ْوَدرِب القداِسة 

ِمشوار ْمِنمِشيها ْماليني. شربل قّديس اللي كان...

ْذَرْفِت  َصّليِتّلو  الَقلِب شوْع،  يِتّلو  ْليسوع ْوضوَّ ناَجيتو  ما  يا   *
دموع عْن كلِّ الاطنْي. شربل قّديس اللي كان...

ينا  * يا َشرِبل إشَفع فينا َدرِب الالِص اْهدينا، ْبِنْعِمة يسوع قوِّ
ِمْنَصّلي آمني. شربل قّديس اللي كان...

ثالوث من أهلل )األب يوسف خمايل(
يا شربل ورفقا ونعمة اهلل، يا شربل ورفقا ونعمة اهلل، ما أمجلك 
واحلب  الرجا  فيك  واإلميان،  واحلب  الرجا  فيك  أهلل،  من  ثالوث 
الّسما،  نوِر  انلى  فيك  ِعنوان،  والفِقر  العّفة  الطاعة  واإلميان، 

فيك انلى نوِر الّسما ِكاّل
د أملنا والرجا فينا. وَعْشرور هاإليام  * شربل منارة عا روابينا. جدِّ
قّوينا، وِمْن كنِز فقَرك ِنغِتين نشاهلل. ثوَبْك عِن ْغباِر الِدني ْتَعاّل، 

ثوَبْك عِن ْغباِر الِدني ْتَعاّل
ُزّوادة. بَقلِبك  َنغِمْة زنبِق الوادي، أهلل َعطاِك الُطهر  * َرفقا يا 
ك املصلوِب  ى، وعنِّ لَّ العدرا ْبَعيِنك الفادي، وِسرِّ األمل ِمن ُحبِّك ْتَ

اّل ك املصلوِب ما ْتَ اّل، وعنِّ ما ْتَ
* يا ِنْعِمْة أهلْل احلرديين، حّبات ِمن إمياَنِك ْعطيين، ُوِمن طاعَتك 
للديْر ِتصويين، وِمن ِنْعِمَتْك ِبعيالنا ِحاّل، ْوِتشي على درب الدني 

ْتاّل، ْوِتشي على درب الدني ِكاّل
شربل قّديس أهلل )األستاذ وديع الصايف(

اِن بِيْتجّلى ْبآِخر  ا الديَّ يا مار شربل قّديس اهلل ْتَشّفع باإلنسان، ملَّ
هاألزمان ِقّلو يا ربِّ ارَحم شعَبك َتا يصون األميان، كّل ْشعوب 

ّبك ِويسوِد األمان األرِض ْتِ
مكتوب،  الَوفا  إنيِل  َنغماْت  وصّليت  السما  عبواب  ّدّقيت   *
ِعة ُحب َعم ِبْتدوب. عا  يت شربل يا َشْ عا َمْدَرِسة إميان شو ْتَربَّ
ي  ِقلِّ ِبقلَبك صوْرِة املصلوب،  ُتُفر  َمْرَكَعك مصلوب شو تّنيت 

معك شي سراج نور وزيت شحيمة وصال وتسبيح للمحبوب
دربي  وبارك  أرضي  بارك  والدي،  باِركلي  ميّب  يا  أبانا  يا   *
د  بالروح اهلادي. ومع شربل يتقّدس شعيب ِوتصون بالدي يتمجَّ

إمسك يا رّبي يسوع الفادي.
يا نّيالي يا أهلل )األستاذ وديع الصايف(

اهلل  ِنعمة  رفقا  شربل  احللوين:  بهالقديسني  أهلل  من  نّيالي  يا 
وِيبقو بقليب مرتسمني، وإنسى هالدنيي ِكاّل

* شربل مع رّبو سكران، وَع سراجو امِلضوي ِسهران، ِمن قلِب 
الليل يصّلي: »َوحَدك يا ربِّ ِقدران، ِتضوي العتمات الصعيب، 

عالدرب الناس ْتِداّل ْتِداّل
ة آالما ْتناجي رّبا وأحالما: »مع آالمك يا يسوع«،  * وَرفقا ْبَغصِّ

اّل ْتاّل ِلْقِيْت ُحّبا وسالما. ِكّل هموم املوجوعني ْبَطعِمة قرباني ْتِ
* ْوِنعِمَة اهلل ِبكتابو لتالميذو وأحبابو يشرح حياة اإلنيل ْبوقت 
حضورو وِبغيابو: أكرب شاطر يا حلوين اليب خلِّص نفسو ياّل ياّل 

ياّل
يا شربل قلبك سهران )األستاذ وديع الصايف(

اللي حارس  إنَت  لو ِكنت جبفنك غايف  يا شربل قلبك سهران 
ِلبنان ْبزيت اإلميان الصايف

* ِسكران ْبأهلل َعطول بأسرارو ِفكرك مشغول وقلَبك حامل كلِّ 
الناس وقِت الصال والقّداس شربل يا دخرية إميان إنِت الطبيب 

الشايف

* ملَـّا قربك شعشع نور وضّوى َعكلِّ املعمور طّفوا َعالقرِب الُزّوار 
شربل  ْبشفاِعة  البلدان  كلِّ  من  رسايل  ِمشوار  ْبأحلى  بعيد  ْمِن 

كاِف
* والُزّوار مجوع مجوع، رفوف وقوْف، رفوف ْركوع، ْشفاف ْتصّلي 
ْتِباّل دموع عيون احُلب ْوُتضوي شوع، أجواق ْتَغيّن أحلان ْبَنغماُتن 

َصوُتن وايف.
كلمة األب الرئيس يوسف سليمان، رئيس دير مار شربل يف 

اختتام الريسيتال جلوقة مار شربل لعام 2016
قال احد ميب املوسيقى: »يف هذه اللحظات بالذات عندما تعزف 

املوسيقى وترتل اجلوقة تعرف ذاتك من انت وكل شيء
تبه وتتمناه ان يكون« .

وذكر االب الرئيس ان هناك 10 فوائد للغناء والرتتيل باالضافة 
تسن  التعصيب،  تفف  فالرتانيم  اهلل.  وتجيد  االتاد  اىل 
االطباع، تفض ضعط الدم، تسن التنفس، تفف االمل، تقوي 
املناعة يف اجلسم، تسن االيقاع يف احلياة، تكون حافز للتعليم 

عند االطفال، تقوي الذاكرة وتساعد على الراحة. 
واضاف »من أول لقائي مع جوقة مار شربل يف سنة 1993 عرفت 
اعضائها بحبتهم لدمة القداسات واالحتفاالت.  فمن ادارة حنا 
الكاهن  وبعدها  االب رحة،  اىل  رميون كريوز،  اآلب  اىل  فزي 
مع  واليوم  الغصني  طانيوس  االب  ثم  ومن  البستاني،  شليطا 
االب مارون يوسف، ينطبق عليها قول الكتاب املقدس »ويتجدد 
ومهما  االيام  عليها  مرت  مهما  اجلوقة  هذه  صباؤك«.  كالنسر 
ورونق  بهاء  تعيد  صغرية  وبالتفاتة  نراها  صعوبات  من  عانت 

ومجال االحلان لكنيستنا ورعيتنا. 
وادارة  جديدة  باحلان  اعضائها  اصوات  تتخمر  مرحلة  كل  فمع 
جديدة لرتسم باصواتها نغمات مالئكية ترفع االنسان من عامل 

املادة اىل عامل الروح وعامل امللكوت.
وبهذه االجواء ميكننا أن نقول ليس فقط »صل عنا يا شربل« بل 
وايضا »صل معنا يا شربل« لنقول للجوقة على روحانية ترتيلة 
نفوسنا  باحلانك،  اجلوقة:عقولنا  ايتها  »وحدت  يا رب«  »وحدت 
بانغامك، همساتنا بكلماتك وشعورنا بانعامك. ملئيت قلوبنا فرحا 
مساويا لنشكرك ونتمنى لك دوام النجاح بربكة ربنا يسوع املسيح 

وامه اعذراء مريم وشفيعك مار شربل ومجيع القديسني«.
ويف التام وجه رئيس الدير كلمة شكر ملدير اجلوقة االب مارون 
يوسف احملرتم، مع كل االعضاء فردا فردا والفرقة املوسيقية. 
أيضا وجه كلمة شكر ملهندسي الصوت ولكل من شارك وحضر 

ورتب القاعة، وساهم يف اناح الريسيتال بطريقة أو بأخرى.
ويف النهاية، كلمة شكر كل احلضور من آباء وراهبات واخوة ومن 

أهل واصدقاء كانت مسك التام.  

ومع الشكر اجلزيل جلوقة الرعية يف دير مار شربل ، واالنتظار 
بأجواء  يذكرنا  جديد  ريستال  يف  نراكم  يطول،  اال  نأمل  الذي 
قداسة دير مار شربل عنايا واحرتاف جوقات الرتانيم يف جامعة 

الروح القدس يف لبنان. 
واىل اللقاء مع صلوات الرتانيم يف دير مار شربل.  د. ترييزا 

حرب

مار شربل .. كاهنا.. طوباويا وقديسا

»جوقة الرعية يف دير مار شربل – سدني بقيادة األب مارون يوسف«
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 »املعلومات« حتبط عملية تهريب 800 ألف حبة 

كبتاغون
 

احبطت »شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي، عملية تهريب 
اكثر من مثامناية الف حبة كبتاغون كانت موضبة داخل شاحنيت براد 
ومعّدة للتهريب اىل دول اخلليج. ومت توقيف عدد من املتورطني 

بينهم سوريون.
انه  هلا  بيان  يف  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  واعلنت 
ضمن إطار مالحقة مهّربي حبوب الكبتاغون املخّدرة وإحباط عمليات 
تهريبها، وبعد توافر معلومات حول قيام أشخاص - من اجلنسيتني 
اللبنانية والسورية - بالتحضري لعمليات تهريب كبرية، وال سّيما 
الدقيقة  واملتابعة  للرصد  ونتيجة  والبقاع،  الشمال  منطقيت  يف 
ضبط  من   2016/7/29 و   28 بتارخيي  املعلومات  شعبة  متكنت 
»شاحنيت براد مقطورة«، األوىل يف حملة شتورا، حتتوي على 12 
اللونني  من  كبتاغون  حبة   /506000/ وبداخلها  بالستيكية  حاوية 
)مواليد  ع.  وهم:م.  أشخاص،  ثالثة  توقيف  واألصفر،  األبيض 
عام 1983، لبناني( وأ. ر. ) مواليد عام 1983، لبناني(وب. ش. 

)مواليد عام 1979، قيد الدرس(.
وبالتحقيق معهم اعرتف املوقوف الثاني بأن هذه البضاعة عائدة 
لكل من السورَيني م. ق.)مواليد عام 1978( و شقيقه م. )مواليد 
عام 1975( من سكان بلدة سعدنايل، وهما من كبار جتار ومهربي 
املخدرات وحبوب الكبتاغون واملتواريني عن األنظار وأن املوقوف 
الثالث شريكه بنقل اخلضار والفاكهة كتغطية لتهريبها إىل إحدى 
الدول اخلليجية يف حني أن املوقوف األول وبصفته سائق الشاحنة 

أنكر معرفته بوجود الكبتاغون.
مع  وأحيال  املذكورين  ش.  ب.  و  ر.  أ.  من  كل  توقيف  ومت 
املضبوطات إىل مكتب مكافحة املخدرات اإلقليمي يف البقاع يف 
وحدة الشرطة القضائية، وُتِرك سائق الشاحنة لقاء سند إقامة، 
فيما مت تسطري بالغي حبث وحتٍر حبق السوري م. ق. وشقيقه م. 

وذلك بناًء إلشارة القضاء املختص.
أما »الشاحنة الرباد« الثانية فتم توقيفها يف حملة العريونية قضاء 
زغرتا بقيادة م. د.)مواليد عام 1978، سوري( وبتفتيشها عثر 
بداخلها على /50000/ حبة كبتاغون موضبة داخل أكياس صغرية 
يف أسفل الشاحنة كما مت العثور داخل منزله على /250000/ حبة 
كبتاغون موضبة وجاهزة لتهريبها إىل اململكة األردنية اهلامشية.

مع  باإلشرتاك  الكبتاغون  بتهريب  بقيامه  اعرتف  معه  وبالتحقيق 
ز.ت. )مواليد 1989 / سوري( الذي مت توقيفه واعرتف مبشاركته 
السجون  أحد  املوجود يف  األخري  مع شقيق  بالتنسيق  د.  م.  لـ 

السعودية ويدعى: ح. د.

طفل يقضي غرقاً مبجمع سياحي يف البرتون
  

ومعهم  البرتون  منتجعات  أحد  يف  السباحة  مدربي  عيون  غفلت 
مسؤولة فريق املدرسة الصيفية التابع إلحدى املدارس عن الطفل 
كيفن جهاد مدجل ابن الست سنوات وجمموعة من رفاقه فكان هو 

الضحية.
كيفن الذي انضم اىل جمموعة أطفال يف خميم صيفي تابع ملدرسة 
اآلباء الكبوشيني يف البرتون، خرج صباح االثنني يف رحلة ضمن 
املخيم لتمضية يوم كامل على مسبح منتجع »الصواري« ، لكنه مل 
يعد كعادته اىل املنزل حيث يستقبله والداه، بل عاد جثة بعدما 
قضى غرقا يف بركة السباحة. ابتلع املياه ومل يعرف ان خيلص 
نفسه ومل يكن من عني ساهرة عليه وعلى رفاقه كما أكد اهله 
الذين محلوا املسؤولية للمدرسة ومنظمي الرحلة والدارة املنتجع.

ونقلت جثة الطفل اىل مستشفى البرتون فيما تقدم الوالد بشكوى 
لدى فصيلة درك البرتون ضد كل من تقع عليه مسؤولية االهمال 
الذي أودى حبياة ابنه وادىل بافادته وهو يف حالة من االنهيار 

والصدمة.
اليت  البرتون  مدينة  حلبا وسكان  مواليد  ان كيفن هو من  يذكر 
ستودعه اليوم يف مأمت يف البرتون ليلحق مبن سبقه من االطفال 

ضحايا الغرق يف برك السباحة وجتميع املياه.

مزّورو مستندات سفر يف قبضة األمن العام
  

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع، 
بتوقيف واحد وعشرين شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل 
وآسيوية  اوروبية  دول  اىل  لبنان  من  اشخاص  انتقال  عمليات 

وافريقية .
كما اوقفت اربعة اشخاص جبرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص 
احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد   . شرعية  غري  بطرق 

مجيعا اىل القضاء املختص.

وفاة بنغالية يف حصرايل
يف  أكرت،  علي  سورهاب  سيال  البنغالية  على  االثنني  ظهر  عثر 

العقد الرابع من العمر ، جثة يف مكان سكنها يف بلدة حصرايل 
يف قضاء جبيل.

وعلى الفور، حضرت عناصر من خمفر جبيل يف قوى األمن الداخلي 
واألدلة اجلنائية والقوى األمنية والطبيب الشرعي نادر احلاج الذي 

كشف على اجلثة، وتبني أن سبب الوفاة طبيعية.

إطالق نار على اجليش يف الدار الواسعة
  

اعلنت قيادة اجليش انه أثناء قيام قوة من اجليش بدهم منازل 
مطلوبني يف حملة دار الواسعة بعلبك، تعرضت إلطالق نار من قبل 
مسلحني باألسلحة اخلفيفة واملتوسطة، فرّدت عناصر القوة على 
مصادر إطالق النار باملثل، ومتّكنت من توقيف اثنني من املسلحني 
اللذين أصيبا جبروح، حيث مت نقلهما إىل أحد مستشفيات املنطقة 
للمعاجلة، فيما تابعت قوى اجليش مالحقة باقي املسلحني الذين 

فروا باجتاه جرود املنطقة، وأوقفت ثالثة منهم.
البنادق  الدهم، كمّية من  عملية  اجليش خالل  وقد ضبطت قوى 
احلربية والرمانات اليدوية والذخائر واملخدرات، باإلضافة إىل عدد 
من السيارات غري القانونية. ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات 

إىل املرجع املختص إلجراء الالزم.

توقيف مطلوب من »فتح اإلسالم«
  

القت خمابرات اجليش يف اجلنوب القبض على الفلسطيين حممود 
عوض، جنل امري تنظيم »فتح االسالم« عبد الرمحن عوض، الذي 
قضى بكمني للجيش يف منطقة شتورا قبل ثالث سنوات. وعوض 

مطلوب جبرم االنتماء اىل تنظيمات ارهابية.

احلشيشة »تغزو« جيوب املتعاطني بينهم أملاني
  

أوقفت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت 32 من 
املطلوبني واملخالفني بينهم أملاني ومخسة سوريني وفلسطينيني، 

جبرائم سرقة وخمدرات واحتيال.
كما ضبطت دورياتها 51 دراجة نارية وسبع سيارات خمالفة.

ففي حملة الروشة، مت توقيف كل من )ح.ن.ش.( املطلوب مبوجب 
بالغ قرار جزائي، و)م.أ.ب.أ.( املطلوب جبرم الفرار من اجليش، 
و)ب.خ.ع.(  )ح.ع.ش.(  واالملاني  و)ح.ح.غ.(  و)ع.م.ع.( 
حليازتهم مادة حشيشة الكيف و)م.ع.م.( املطلوب جبرم استعمال 
هوية الغري، و)ع.أ.ن.( املطلوب مبوجب خالصة حكم جبرم السرقة، 
و)ن.ج.أ.(  و)ح.ف.أ.أ.(  و)ج.م.أ.(  )م.ن.أ.أ.(  والسوريني 
حليازتهم  و)ر.أ.ز.(  و)ع.م.أ.(  و)م.ع.أ.ت.(  من)أ.ن.أ.(  وكل 
مادة احلشيشة وحبوب خمدرة فضاًل عن ان االخري مطلوب بقرار 

جزائي.
بقرار  ويف حملة االشرفية، مت توقيف كل من ط.م.أ. املطلوب 
جزائي والفلسطيين )ن.ع.أ.( املطلوب خبالصيت حكم جبرم اقالق 
من  و)ن.ن.أ.ح.( حليازته كمية  ثبوتية،  اوراق  وعدم محل  راحة 

احلبوب املخدرة.
ويف حملة طريق الشام، مت توقيف كل من )أ.ح.ع.أ.( املطلوب 
مبوجب خالصة حكم جبرم املخدرات، و)ع.ر.ع.( املطلوب مبوجب 
خالصة حكم جبرم مقاومة رجال السلطة وتقضي حببسه مدة شهر 

واحد.
مبوجب  املطلوب  توقيف)ي.ح.إ.(  مت  احلصن،  ميناء  حملة  ويف 
خالصة حكم جبرم رد طلب نقض وخالصة حكم جبرم سوء النية 

وتوقيف جبرم االحتيال.
والفلسطيين  )م.ج.ع.(،  توقيف  مت  اجلديدة،  الطريق  حملة  ويف 
حليازته  و)ع.أ.ج.(  احلشيشة،  من  كمية  حليازتهما  )م.م.د.د.( 
والكوكايني  السيلفيا  مادة  من  وكمية  ترخيص  دون  مسدس 

و)م.ن.س.( لبناني حليازته مادة الكوكايني.
ويف حملة رأس بريوت، اوقف )م.ز.ش.( و)م.أ.ع.( و)م.م.ن.أ.( 

حليازتهم احلشيشة.
ويف حملة البسطة، مت توقيف السوري )م.ح.أ.( لقيادته دراجة 

نارية مسروقة.
ويف حملة النهر، ُأوقف )أ.ط.م.( و)ل.ط.م.( حليازتهما كمية من 

مادة الكوكايني.

»أيس كريم« بنكهة »الكبتاغون« يف الضاحية 
  

وحدة  يف  املركزي  املخدرات  مكافحة  ملكتب  معلومات  توافرت 
الشرطة القضائية عن قيام اشخاص جمهولني بالتحضري بطريقة 
حبوب  من  كبرية  كمية  لتهريب  نوعية  عملية  لتنفيذ  احرتافية 
موضبة  العربية،  الدول  احدى  اىل  لبنان  من  املخدرة  الكبتاغون 
داخل ماكينة لصنع »اآليس كريم« وخمبأة داخل باحة يف إحدى 

ضواحي بريوت اجلنوبية.
املختص،  القضاء  إلشارة  بناًء  املذكور  املكتب  من  قوة  وقامت 
مبداهمة املكان وتفتيش املاكينة حيث مت ضبط 140 كلغ قائم من 
حبوب الكبتاغون أي 700 الف حبة، يقدر مثنها بني 7000000 و 

14000000 دوالر امريكي.
منزال  املخدرات  مكافحة  مكتب  من  دورية  داهمت  بعلبك،  ويف 
وحمطة وقود يف حملة الكيال تعود ملكيتهما لطالل ش. ومت ضبط 

بيك آب عدد 2 حمّملني مبادة بيضاء نقلت اىل زحلة ملعاينتها.

»فيلم جنسي« يف النبطية
  

عمد ع. ف .)24 عاما( وس. م. )29 عاما( اىل استدراج م. ع. اىل 
احدى الشقق اليت يقطنوها يف حملة تول يف النبطية، وتصويره 
بعد التحرش به جنسيا من قبل س.م. وتهديدها اياه مع ع. ف. 
حبوزتهما،  اليت  والفيديو  الصور  بنشر  أمنية  صفة  انتحل  الذي 
ومتكنا من ابتزازه واستحصال من الضحية على مبلغ 1500 دوالر 

امريكي.
الدرك  وحدة  يف  اجلنوب  استقصاء  مفرزة  من  دورية  ومتكنت 
االقليمي من توقيفهما. وبتفتيش الشقة، مت ضبط اهلاتف اخللوي 
والكومبيوتر اللذين حيتويان الصور والفيديوهات العائدة للضحية، 
إضافة اىل الكامريا اليت يتم التصوير بها وهي على شكل ساعة 

وكمية من احلبوب املخدرة من نوع ترامال وريفوتريل.
القضاء  إلشارة  بناء  النبطية  فصيلة  اىل  املوقوفان  وأحيل 

املختص.

انتشال جثة سوري من بئر يف نيحا
  

عملت فرق االنقاذ يف الدفاع املدني صباح الثالثاء، على انتشال 
جثة سوري كان قضى إثر سقوطه داخل بئر يبلغ عمقه 17 مرتا 

يف بلدة نيحا البقاعية.
ومت نقل جثته اىل مستشفى الرئيس الياس اهلراوي احلكومي .

..وجثة سوري أمام مستشفى دار احلكمة
  

أقدم جمهولون على رمي جثة السوري أمحد خليل اخللف العبو)30 
عاما(، امام مستشفى دار احلكمة يف بعلبك، ثم الذوا بالفرار.

174 موقوفاً بإطالق نار
  

النار  الداخلي عملها لتوقيف مطلقي  تواصل قطعات قوى االمن 
إبتهاجا وبسبب إشكاالت وحوادث متنوعة، وقد متكنت يف خالل 
املناطق  خمتلف  يف  منهم  شخصا   174 توقيف  من  متوز  شهر 

اللبنانية.
يف  مستمرة  أنها  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  واكدت 
عملها من اجل توقيف االشخاص الذين يطلقون النار ألي سبب 
باطالق  يقوم  االشخاص  احد  الذين يشاهدون  على  كان. ومتنت 
غ على موقع  بلِّ اإلبالغ عنه وذلك عرب خدمة  أي مناسبة  النار يف 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي www.isf.gov.lb أو من خالل 
)مع   ،112 الطوارئ  برقم  االتصال  عرب  أو  والتويرت  الفايسبوك 
امسه طي  يبقى  معلومة  بأية  يدلي  مواطن  كل  أن  على  التأكيد 

الكتمان وفقًا للقانون(.

960 خمالفة سرعة
  

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 960 خمالفة 
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

جرحية حبادث سري يف صيدا
  

ادى حادث تصادم وقع بني سيارتي مرسيدس ورينو عند تقاطع 
مدخل البولفار البحري ملدينة صيدا مع مدخل شارع رياض الصلح 

املؤدي اىل قلب املدينة اىل اصابة امرأة جبروح وكسور.
الذين جتمعوا  السيارات  املواطنني من اصحاب  وطالب عدد من 
يف املكان املعنيني بوضع اشارات ضوئية تنظم السري عند هذا 
التقاطع الذي سبق وشهد عدة حوادث مماثلة وكونه يضم عدة 
مسارب متداخلة بني البولفار البحري والطريق الرئيسية املؤدية 

اىل وسط املدينة.
اللبناني وعملت  وحضرت اىل املكان عناصر من الصليب األمحر 
على نقل اجلرحية اىل املستشفى فيما فتحت قوى األمن الداخلي 

حتقيقا باحلادث.

انتشال جثة سوري من بئر يف نيحا
  

عملت فرق االنقاذ يف الدفاع املدني صباح الثالثاء، على انتشال 
جثة سوري كان قضى إثر سقوطه داخل بئر يبلغ عمقه 17 مرتا 

يف بلدة نيحا البقاعية.
ومت نقل جثته اىل مستشفى الرئيس الياس اهلراوي احلكومي .
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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

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  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, Web: 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 مركزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 
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تتحرك  العيون،  لغة  تتحدث  حبيبني  قليب  احلب  يدخل  عندما 
املشاعر وتصبح األحاسيس لغتهما الوحيدة.

الوسيم واملهذب يوسف اسرب  وهكذا طرق احلب باب قليب الشاب 
خفقاتهما  فتسارعت  درويش  ديانا  والعفاف  الصون  ذات  واآلنسة 
وتالقت نظراتهما لتحكي حكاية عشق وتضحية واحرتام وتصميم 
ويتقامسان  واملر  حلوها  يتشاركان  سوية  احلياة  مشوار  سري  على 

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

العروسان يوسف اسرب وديانا درويش.. قلبان خفقا 
باحلب فجمعهما الزواج

سراءها والضراء.
بأحرف من  املاضي حفر أمسه  الثالثني من متوز  السبت يف  فيوم   
ماهر  الصديق  املعروف  االعمال  رجل  العروس  والد  حياة  ذهب يف 
درويش وسيبقى هذا التاريخ منقوشا يف ضمريه ووجدانه ما تنشق 
اهلواء وما رأت عيناه النور.. كيف ال، وهو يرى كرميته الوحيدة 
يتألق  يوسف  وعريسها  البيضاء  بطرحتها  كحمامة  تتبخرت  ديانا 

ببدلة الفرح وكأنه فارس ميتطي صهوة جواد أغرب.
توجه  النارية  والدراجات  الفخمة  السيارات  من  موكب ضخم  ففي 
العروسان يوسف وديانا اىل »السييت« اللتقاط الصور التذكارية، 
ليعودا بعدها اىل صالة باراديزو الفخمة يف فريفيلد اليت ازدانت 
بالزهور والورود و»وقفت« تتهيأ الستقبال امجل عروسني واحتضان 

العروسان يوسف وديانا يشربان نخب حبهما اىل جانب قالب الفرح

العروسان يوسف وديانا يتوسطان والديهما ماهر درويش وكنان اسرب

العروس مع عريسها تتوسط والدها ماهر درويش والسيدين جاك وعيسى شرب

العروسان يوسف وديانا يطيـّران الحمام وينظران بأمل نحو املستقبل العروسان يوسف وديانا مع االشبينني واالشبينتني
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فرحتهما الكربى.
وبعد ان دخل األهل واالشابني واالشبينات اىل الصالة دخل العروسان 
الزمور وهتافات حواىل 500 شخص كلهم  وسط قرع الطبول وانغام 
وقفوا هاتفني حبياة العروسني يوسف وديانا ومتمنني هلما الفرح 

والسعادة.
وحتدث يف املناسبة والد العريس كنان اسرب الذي رحب باحلضور 
انضمت  ديانا  اليت  بالعروس  مشيدا بصفات ولده يوسف ومرحبا 

اىل العائلة لتضاف اىل بناته، كما قال.
ثم تكلم والد العروس رجل األعمال ماهر درويش فرحب باحلضور 
ونوه مبزايا كرميته ديانا مشبها اياها بالوردة اليت تعطـّر األجواء 
اليت  واملهذبة   احملبِـّة  االبنة  مثال  كانت  انها  وقال  وسعادة  مسكا 

حتب اجلميع وحيبها اجلميع.
اياه كولده طالبا من  معتربا  بالصهر يوسف  العروس  اوالد  ورحب 
واألمل  بالفرح  الزوجية  حياتهما  ويكلل  العروسني  يوفق  ان  اهلل 

والبنني.
ثم قطع العروسان يوسف وديانا قالب الفرح الفخم وسط اهلتاف 

والتصفيق والتمنيات هلما باحلياة السعيدة.

على  الصالة  تزرع  والدبكة  الرقص  حلقات  كانت  السهرة  وطيلة 
مميزين  فنانني  واصوات  املوسيقية  الفرقة  وانغام  الطبول  قرع 

عرفوا كيف يشعلون األجواء رقصا ودبكا وطربا.
ألذواق  ارضاء  واالنكليزية  بالعربية  كانت  كانت  الفنية  األجواء 

القادمني من الوطن كبارا وكذلك املولودين يف هذه البالد.
ماهر  ديانا  العروس  ميالد  عيد  صودف  اذ  فرحتني  كانت  الفرحة 
درويش يف ليلة فرحها نفسها فقطعت قالب احللوى بهذا املناسبة 
بريث  و»اهلابي  والتصفيق  اهلتاف  وسط  وايضا  ايضا..  السعيدة 

داي« يا ديانا يا أحلى عروس.
منها  تتحدر  اليت  واملهجر،  الوطن  يف  ترشيحا  شباب  موقع  ونشر 

عائلة درويش، على صفحته على الفايسبوك:
اللي ما اخد ترشيخانيه ما عاش عيشه هنيه

مربوك يا عريس قطفت جنمه ترشيحانيه من مسا رب العليه.
والد  من  والتهاني  التربيكات  آيات  بأمسى  ترشيحا  شباب  وتقدم 
العروس ماهر دوريش بزفاف العروسني ديانا درويش ويوسف اسرب 

ومتنوا هلما حياة ملؤها احلب والسعادة.
***

والزميل  وعائالتهم  شرب  والياس  وعيسى  جاك  االصدقاء  يتقدم 

من  التهاني  بأحر  »اهلريالد«،  جريدة  وأسرة  رزق  بو  أنطونيوس 
بهذه  درويش  ماهر  الصديق  العروس  والد  وخاصة  العروسني  اهل 
املناسبة املميزة متمنني للعروسني يوسف وديانا حياة ملؤها السعادة 

والفرح.. ألف مربوك.

العروسان مع والد العروس ماهر درويش وحضورالعروسان يوسف وديانا يقطعان قالب السعادة

العريس مع اهله

صديق و»أخ« والد العروس جاك شرب وحضور

العروس ديانا ماهر درويش تتألق بالطرحة البيضاء

الحضور يرقص وتبدو اىل اليمني كريستني شرب

كريستني وجاكي وعيسى شرب والفرح على الوجوه

ماهر درويش مع تشارلي جورجز وعقيلته برناديت

العروسان يوسف اسرب وديانا درويش ونظرات األمل العروسان يرقصان وسط الحضور
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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
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ليلة املوسيقي الفرنسي جان ميشال 
ملهرجانات  الستني  الذكرى  جار يف 
السينوغرافيا  ليلة  الدولية،  بعلبك 
احلركية  والضوئية  الصوتية 
باخوس  معبد  حّول  ما  والضوضاء، 
االثري اىل استديو مسفوني للمؤلف 
املوسيقي والعازف )68 عاما( اآلتي 

من عوامل موسيقية.
داخلها  عمودية  شبكات  من  استديو 
تكنولوجية  وشرائط  موسيقية  آالت 
وتقدمها منصة ومساحة من تقنيات 
مدخل  على  املنصة  وخلف  خمتلطة 
الدخان  تبعث  دخانية  موجات  املعبد 
اجلمهور  جيتمع  ان  وما  الفضاء  يف 
حتى تنطلق املؤثرات حمتجية يف كل 
عمودية  بوتائر  وتتصاعد  االجتاهات 
الكومبيوتر  وتقنيات  ومبيكساج 
فيه  وبإخراج  سينوغرايف  وبتصميم 
النوع  هذا  واحلماسة،  االثارة  من 
جان  بدأه  االلكرتونية  املوسيقى  من 
أواخر  السبعينات،  يف  جار  ميشال 
مع  شهرة  له  وحقق  السبعينات 
مليون   80 حنو  اىل  وصلت  مبيعات 
البوم حول العامل وشكلت حينها على 
»الريل« الكبري خزائن مكتبة لالذاعات 
وبرز معها املؤلف كنجم عاملي مبدع، 
من  جديد  شكل  مع  ذلك  وترافق 
يف  تنظم  اليت  املوسيقية  احلفالت 
على  مفتوحة  وأماكن  الطلق  اهلواء 
غرار امسية بعلبك وعلى غرار حفالت 
لوس  ويف  باريس  اوبرا  يف  أداها 
ويف  املصرية  األهرام  ويف  اجنلس 
عواصم عاملية حيث عمل على تأليف 
نقلته  اليت  التصويرية  املوسيقى 
شابو،  جلان  فيلم  مثل  االفالم  اىل 
ماركة  جار  ميشال  جان  اسم  وصار 
مسجلة مثل »األوكسجني« يف اهلواء 

الطلق.
حركة املوسيقى والضوء احلر، ومبيول 
اىل االثارة التكنولوجية واحلماسة يف 
بني  وتنويعات  املتصاعد  الطنني 
والتجريدية  الرومانية  املوسيقى 
والسوريالية كما يف االفالم اخليالية 
واخرى  العامل  موسيقى  واخنراط يف 
بقضايا  امللتزمة  املوسيقى  نوع  من 
احلريات كقضية ضمري احلرية سنودن 
قضية  شكلت  اليت  وتسريباته 
يف  وتكنولوجية  واجتماعية  سياسية 
عامل التنصت الذي كشف نيات اآلخر 
البحث  أكثر يف  مرئية  األمور  وجعل 

عن احلقيقة.
جان ميشال جار حيا سنودن يف قطعة 
بإحساس،  عزفها  رائعة  موسيقية 
الواقعية  خدمة  يف  صاخبة  موسيقى 
من  سينوغرايف  تصميم  إطار  ويف 
يف  التواصل  وعامل  التنصت  عامل 
امليديا احلديثة بإيقاعات متداخلة ترمز 
اىل عامل تقين جمهول يعمل بطرائق 
سوريالية  وأحيانًا  واقعية  خمتلفة 

جمهولة.

 ليلة الفرنسي جان ميشال جار يف قلعة بعلبك احتفالية موسيقية وضوئية وضوضائية جمنونة

أغلقُت مدائن أحالمي 
وتركت لك احللم األوحْد

وصحوُت عليك هوى نفٍس
نقشًا يف البال كما أعهْد

وردًا يف اليوم أردده
كصالة الناس على أمحْد
وصحوت عليك وبي طرٌي

لفتاٍة عالية املشهْد
كانت تشتق جاللتها 

من أّم البازلت األسوْد
حممود درويش
هو رمّبا اختار الّسماء ألّنها
عنوان وحي الّزرقة الّشماِء

تعلو على لون احلياة بفسحٍة
قمرّيٍة .. أزلية اإلحياِء

حيث اجملاز مبارٌك ملكوته
يف سّر جنٍم باذٍخ ألالِء

حيث الغموض داللٌة مرئّيٌة
يف الزورد إشارٍة زرقاِء

حالة
سقفي ركام رؤًى والّشعر منحدري
إىل الفناء إىل الاللون يف صوري

فكيف أمسو وبي طاغوت أخيلٍة
حيّجر اللون واآلفاق يف بصري

ومن يعيد إلّي الّروح بارقًة
حّتى أؤنس طاغوتًا من احلجِر 

حـمص 

محمد عامر األحمد 

يقظان التقي
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عودة جان ميشال جار اىل بعلبك وإن بدت مروحة وعودة اىل مالمح 
تشكيل  التأرجح يف  يف  واستمرارًا  الثمانينات  منذ  فيها  اضطلع 
 5000 حنو  واسعًا  مجهورًا  خاطبت  عودة  لكنها  وبصري  صوتي 
متفرج من كافة الشرائح واألعمار توافدوا بشغف ملالقاة مهندس 
االستديو الكبري وصاحب املوهبة املتفجرة يشري اىل اجلمهور كي 
ويشعل  اآلالت  على  واصابعه  اياديه  حيرك  وهو  محاسته،  يزيد 
رؤوس  فوق  سحبًا  معًا  شكلت  ضوئية  وشبكة  مبوسيقى  اآلذان 
اجلمهور ويف متناول أياديه من اشعة الليزر وسحبًا موسيقية واثريًا 
جتاوزت  والذبذبات  الذرات  من  االبعاد  ثالثية  وهلندسة  موسيقيًا 
اصداؤها ادراج القلعة اىل مساحات بعيدة داخل االحياء الداخلية.

جان ميشال جار متطرف يصرخ مبوسيقاه يف ذلك الظالم وراعي 
املوسيقى  يالعب  آخر،  فضاء  املعبد  فضاء  يف  يطلقة  الضوء 
التصويرية بصخب اشعاعي متدفق وبتكرار ايقاعي وتوازيات نغمية 
متحررة، غابات من السحب املوسيقية والرعود وبعنف املوسيقى 

والضوء خارج اخلطوط احلمر ويداعب يف موسيقاه فضاء اوسع على 
مهارة وانسياب وتفجر ينتقل من آلة اىل أخرى ويضرب بقدميه على 
املسرح ويقفز اىل األعلى على تقدم يف لغتة وصناعته وحرفيته.

اإليقاعات

ايقاعات وصناعة وتأليف وعربدة ال نهائية يف  والرجل مسفونية 
التأليفية  البنية  قوية  من  جزء  والتكرار  املوسيقية  اجلهل  حركة 

ومتاسكها. 
كانت ليلة صاخبة احتفالية االبهار املوسيقي والبصري، وخروج عن 
الرتابة الكالسيكية اىل عامل الرموز التقنية والعناصر االلكرتونية 
وصناعة لغة ال يزال جان ميشال جار يراهن على جناحها واستقطابها 

مجهورًا كبريًا وهو ما حصل يف ليلة بعلبك املثرية.
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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

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

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

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 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

 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

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 
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Melbourne
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

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 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

يف خطوة فريدة ومميزة ثبتت أقدام املرأة السعودية 
يف الساحة الرياضية، وافق جملس الوزراء على تعيني 
األمرية رميه بنت بندر بن سلطان آل سعود بوظيفة 
وكيل الرئيس للقسم النسائي باملرتبة اخلامسة عشرة 

باهليئة العامة للرياضة.
الشخصية  فهي  عنها،  غريبًا  التعيني  ذلك  يكن  مل 
االهتمام  على  واملشجعة  السعودية  للمرأة  الداعمة 

بالرياضة يف األوساط النسائية السعودية.
رميه  األمرية  قالت  للرياضة  ودعمها  موقفها  وعن 
وحبكم  فاملرأة  للرياضة  بالنسبة  كلماتها:  إحدى  يف 
طبيعتها البشرية حتتاج إىل الرياضة كي تكون نشيطة 
وصحيحة، كما أنها أم وجيب أن تكون قدوة ألبنائها 
لذلك  الصحي،  الغذاء  الرياضة وتتناول  يف ممارسة 
أدعو إىل تشجيع وتوفري أكرب عدد ممكن من النوادي 
الرياضية اخلاصة بالنساء، مشرية إىل أن من هواياتها 
رياضة  وزوجها  أبنائها  مع  هلا  واملشرتكة  العائلية 
وتشجيع  القدم،  كرة  ومتابعة  اجلليد،  على  التزجل 

فريق النصر.
األمرية الشابة األم والزوجة وابنة اجملتمع السعودي 
وعلى  باإلجنازات،  مليئة  هلا  إنشاء سرية  من  متكنت 
أن بصماتها جاءت قوية  إال  الرغم من صغر عمرها، 

لتحقق أهدافها.
مالحمًا  نت«  دتي  »سيِّ يكشف  ذلك،  على  وبناء 
كما  العامل  يف  ابتكارًا  األكثر  املرأة  شخصية  عن 
بنت  رميه  األمرية  وهي   ، األمريكــي  اإلعــالم  لقبها 
سلطان،ابنة شخصية قيادية، والدها هو األمري بندر 
بن سلطان الذي شغل منصب سفري السعودية لدى 
الرياض،  يف  ولدت  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
الفنون  جمال  اختارت  واشنطن،  يف  نشأتها  وكانت 
لتكمل دراستها اجلامعية به، وخترجت من جامعة جورج 

واشنطن بدرجة بكالوريوس الفنون.
السرية املهنية لسيدة األعمال:

عرفت األمرية رميه بنت سلطان خبربتها الواسعة يف   •
القوية  اإلشارة  هو  كان صوتها  كما  األعمال،  جمال 
ملناداتها بتمكني املرأة السعودية داخل سوق العمل.
»ألفا«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  احتلت   •
الشركات  من  واحدة  تدير  حيث  احملدودة،  العاملية 
التجزئة،  قطاع  يف  واملتخصصة  وأبرزها  الكربى 

وخاصة يف عامل املوضة واألزياء.
لشركة  السابق  التنفيذي  الرئيس  منصب  شغلت   •

»DKNY« يف اخلليج.
»رميية«  لشركة  التنفيذية  والرئيسة  املؤسسة   •
اإلبداعية  والرئيسة  املؤسسة  أنها  كما  السعودية، 

.»Baraboux« للعالمة التجارية الفاخرة للحقائب
• املؤسسة والشريكة األوىل يف نادي السيدات والسبا 

»يربين« يف الرياض.
الدور االجتماعي

األمرية رميه بنت بندر..األكثر ابتكاراً يف العامل وكيل باهليئة العامة للرياضة
القوة واحلنكة العملية اليت امتلكتها جعلتها تربز يف 
أبناء  خلدمة  هامة  أدوارًا  لتشكل  االجتماعية،  اخلدمة 
من  العديد  يف  وعضويتها  دورها  خالل  من  اجملتمع 

اجلهات املختلفة، منها:
• تعترب من األعضاء املؤسسني جلمعية »زهرة« لسرطان 

الثدي.
لتشكيل  التارخيي  احلدث  عن  املسؤولة  املنظمة   •
الذي  الرقم  العامل،  وردي يف  بشري  أضخم شريط 
دخل موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية، والذي مت 

تنظيمه يف أكتوبر 2010.
• أطلقت محلتها الشهرية »رحلة نساء.. جبل إيفرست«، 

واليت تهدف إىل التوعية ضد مرض سرطان الثدي.
• من الداعمني واملشجعني ملمارسة املرأة للرياضة.

• صاحبة املركز رقم 31 يف قائمة جملة »فوربس« ألقوى 
السيدات يف الوطن العربي لعام 2014.

كلماتها الداعمة للمرأة السعودية
كانت  قوية  كلمات  برزت  الصحفية  حواراتها  خالل 
أبرزها  من  وكان  السعودية،  للمرأة  الدعم  مبثابة 
دتي« عن افتتاح أول جامعة أهلية  حديثها لربنامج »سيِّ
األزياء  تصميم  ختصصات  لتدريس  السعودية  يف 
تلبيًة  وذلك  التجزئة،  مبيعات  واملوضة، وختصصات 
دتي«  لـ«سيِّ ذكرت  حيث  العمل،  سوق  الحتياجات 
لفهم  السعوديات  الفتيات  لتدريب  املشاركة  أن 
تفتح  التجزئة  عمل  يف  العملية  واجلهة  األزياء  عامل 
عاملًا أكرب من الفن إلعطاء فرص عمل منوعة للفتيات 

السعوديات بتعليم عمل التجزئة.
دتي« حول رأيها يف تزايد التأنيث  وحتدثت مع »سيِّ
نرحب  مجيلة  خطوة  أجده  قائلة:  اخلاص  القطاع  يف 
لديها  بأن  املرأة  تشعر  أن  لدي  شيء  وأهم  فيها، 

فرصًا تكون أكرب مما تتوقعه.
سلطان  بنت  رميه  األمرية  تصريح  مشاهدة  ميكنك 

دتي« من خالل الرابط التالي: لربنامج »سيِّ
https://www.youtube.com/watch?v=nloLBaKmRds

من جانبها، رفعت األمرية رميه بنت بندر بن سلطان 
للوالد  واالمتنان  الشكر  عبارات  أمسى  عبدالعزيز  بن 
بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  القائد 
األمني وولي ولي  آل سعود وولي عهده  عبدالعزيز 
للقسم  وكيلة  بتعيينها  الغالية  الثقة  على  العهد 
النسائي يف اهليئة العامة للرياضة باملرتبة اخلامسة 
عشرة، مضيفة: هذه الثقة تعد مصدر اعتزاز وفخر لي 
العلي  الغالي، وأسال اهلل  أتشرف معه خبدمة وطين 
حتقيق  يسهم يف  ما  تقديم  يوفقين يف  أن  العظيم 

تطلعات قادة هذه البالد.
بن  عبداهلل  لألمري  شكرها  عن  رميه  األمرية  وأعربت 
للرياضة  العامة  اهليئة  رئيس  عبدالعزيز  بن  مساعد 
الكبري وجهوده املخلصة يف خدمة  على ثقته ودعمه 

شباب وأبناء الوطن.
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دوالرًا   20 لقاء  دبي  يف  مميز  شخص  مع  عائلية  بنزهة  استمتع 
تقريبًا. فعلى الرغم من تكلفة العيش املرتفعة فيها، ميكنك القيام 
قد  ما  نصف  من  أقل  أي  درهم،   100 من  بأقل  لشخصني  بنزهة 

تكلفك النزهة يف باريس.
 ،Expatistan لـ  العيش  تكلفة  مؤشر  بواسطة  جممعة  لبيانات  وفقًا 
ميكن أن تدفع ثالثة أضعاف ذلك حسب املنطقة اليت تعيش فيها. 
دوالر يف   3.88 التفاح  من  كيلوجرام  يكلف  املثال،  سبيل  فعلى 
مدينة نيويورك بينما يكلف 1.77 دوالرًا يف الرياض و2.76 دوالرًا 
يف دبي. كذلك األمر بالنسبة إىل الكوكا كوال. فزجاجة واحدة تكلفك 
2.59 دوالرًا يف لندن و1.34 دوالرًا يف دبي. أما أجرة التاكسي، 

فتكلفك 17.72 دوالرًا يف باريس و9.40 دوالرًا يف دبي.
حسب  مدينة   2017 أسعار  بني  مقارنات   Expatistan موقع  يقدم 
األسعار اليت يقدمها املستخدمون البالغ عددهم 160 ألف مستخدم. 
باملقارنة مع أبو ظيب والدوحة والرياض ومدينة الكويت، دبي هي 
األكثر تكلفة. وهي حتتل املرتبة السادسة على املستوى العاملي. 

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

دبي السادسة من حيث 
تكلفة النزهات

وضعت جملة »بست اليف« قائمة تضّم 20 مدينة حول العامل جديرة 
بالزيارة ولو يف العمر مرة واحدة، من بينها 3 مدن عربية هي دبي 
ومراكش والقدس، إىل جانب مدن عاملية مثل سيدني وفانكوفر، 

وروما، ونيويورك، وباريس، ولندن، وبرلني.

أمريكا  انتشاًرا يف  الرجال  أسرع جمالت  تعترب  -اليت  اجمللة  وقالت 
ومقرها بنسلفانيا- إن دبي هي البديل ملدينة »فيغاس«، وال مناص 
من وضعها يف جدول رحالت اإلنسان. وأضافت أن املدينة اإلماراتية 
شهرية بتسوقها الفاخر، ومعاملها العمرانية فائقة احلداثة، ومشهدها 

الليلي العامر.

وهي زاخرة بأبراجها الشاهقة، حيث يطغى برج خليفة، الذي يعلو إىل 
ارتفاع 830 مرًتا، على خط افق املدينة املزدان بناطحات السحاب. 
ويف أسفل الربج، توجد نافورة دبي اليت تنفث املاء، وتطلق األضواء 
على إيقاع موسيقي رنان. وعلى ربا جزيرة اصطناعية، يقع أتالنتيس 

النخلة، املنتجع املائي الذي حيتضن حديقة األحياء املائية.

فريد  معماري  بطابع  تتميز  مدينة  إنها  اجمللة  قالت  مراكش،  وعن 
منذ احلقبة االستعمارية، وهي مركز اقتصادي كبري وموطن لعديد 
جدران  من  تارخيية  مشاهد  وبها  واحلدائق،  والقصور  املساجد  من 
املدينة القدمية اليت يرجع تارخيها إىل اإلمرباطورية الرببرية مع األزقة 
املتعرجة؛ حيث األسواق املزدهرة، اليت تشتهر باملنسوجات التقليدية 

واخلزف واجملوهرات.
املدينة  أنها  االنتشار  واسعة  األمريكية  اجمللة  فقالت  القدس،  أما 
املسورة غرب البحر امليت اليت كانت مكاًنا للحج والعبادة لليهود 
واملسيحيني واملسلمني، وأضافت أن البلدة القدمية حتتفظ باملواقع 
الدينية املهمة اليت ترتكز حول منطقة احلرم القدسي، مبا يف ذلك 
حائط الرباق أو احلائط الغربي عند اليهود ومسجد قبة الصخرة، وهي 

مزار إسالمي بين يف القرن السابع عشر مع قبة ذهبية.

3 مدن عربية ضمن أفضل 
20 مدينة عاملية.. ما هي؟

إن املساحات اخلضراء إىل انتقاص يف هذا العامل، ال سيما مع ارتفاع 
The Lowline هو مشروع يرمي إىل استخدام  العمرانية.  املساحات 
حمطة قطار حتت األرض ال تعمل منذ 80 سنة وحتويلها إىل منتزه ميتد 
على مساحة فدان. وقد حصل املشروع على املوافقة يوم اخلميس 

الفائت.

الفضاء  وكالة  يف  سابق  مهندس  يد  على  املشروع  متويل  يتم 
الطاقة  جممعات  نظام  استخدام  املقرر  ومن  الناسا.  األمريكية، 
الشمسية وعاكسات أشعة الشمس إليصال أشعة الشمس إىل حتت 
تكون  لن  الكهرباء  ان  املصممون  ويقول  النباتات.  وتنمية  األرض 
انهم ينوون تقديم  النهار. ويقول املصممون  ضرورية لإلنارة يف 
والتعلم  آراء اجملتمع  عرض يظهر كيف يعمل بهدف احلصول على 

منها.

أفادت أليسيا غلني، نائب رئيس بلدية اإلسكان والتنمية االقتصادية 
أن املشروع ينطوي على خماطر غري أنها من املخاطر اليت جيب أن 
نتحملها كمدينة. فهناك احتمال بأن نستفيد من التطورات التقنية 
مساحة  إلنشاء  نيويورك  بها  تتميز  اليت  االبتكار  روح  ومن  اهلائلة 

مميزة مل يسبق هلا مثيل.

فضاًل عن املوافقة، جيب على فريق العمل تأمني مبلغ 10 ماليني 
دوالر، علمًا أن امليزانية اإلمجالية املقدرة للمشروع تبلغ 80 مليون 
دوالر. تساعد البلدية فريق العمل يف التنسيق بني خمتلف الوكاالت 
احلكومية املعنية يف هذا املشروع الضخم حتت األرض. ومن املقرر 

البدء بالعمل يف العام 2019.

ملشروع  التنفيذي  واملدير  املؤسس  الشريك  باراش،  دان  يقول 
Lowline: رمست املدينة مسارًا واضحًا ألولوياتنا يف السنة التالية. 
وسيتم مجع مبلغ 10 ماليني دوالر من مصادر خمتلفة تشمل مؤسسات 

وشركات راعية وأفراد ومن خالل مجع األموال من حشود.
مدن  يف  مماثلة  أخرى  مشاريع  تطبيق  يتم  قد  املشروع،  جنح  إن 

أخرى.

 أول منتزه حتت األرض 
يف مدينة نيويورك

هو  فما  بالكامل.  مهجورة  بأنها  األبنية  هذه  غموض  من  ويزيد 
سرها؟

تعود القصة إىل العام 1962، عندما قام املهندس املعماري الربازيلي 
املشهور أوسكال نيماير بزيارة طرابلس للمرة األوىل، وصمم حينها 
أرضًا للمعارض مبساحة تغطي مائة مرت مربع. ولكن، توّقفت أعمال 

البناء مع بداية احلرب األهلية.
وباستثناء بعض األضرار اليت تعّرض إليها البناء أثناء احلرب األهلية، 
ما زال البناء على حاله. لكن، نادرًا ما يزور أي أحد ذلك املوقع، 

باستثاء بعض السياح.
وإىل جانب مساحة املعرض، تضم أرض املعارض اليت صممها نيماير 
مهبطًا للطائرات، مع درج يتميز بلون أمحر فاقع خيرتقه وصواًل إىل 
األرض. واستوحي نيماير جناح حيمل اسم »جناح لبنان« من اهلندسة 

املعمارية احمللية.
الـ«روك«  موسيقى  حفالت  فيه  ُنظمت  مسرحًا  التصميم  ويضم 
ال  لكن،  املاضي.  القرن  تسعينيات  الراقصة يف  الباليه  وعروض 
املسرح  بناء  ويتمّيز  التزّل.  اليوم سوى حميب  املسرح  هذا  جيذب 

بتصميم سقفه الشبيه بالشراع، والذي يعمل كمكرب للصوت.
تغطيه قبة كبرية  يوجد مسرح جترييب  العادي  جانب املسرح  وإىل 
من اإلمسنت. ويعترب هذا التصميم من عالمات األسلوب احلديث يف 

العمارة خالل اخلمسينيات والستينيات.
وميتد سقف بطول 750 مرتًا أطلق عليه املهندس نيماير اسم »الغطاء 
البناء عشق املهندس للحواف واحلدود. أما  الكبري«، ويعكس هذا 
أمتار، ويتيح تصميمه  ارتفاعه مثانية  مدخل أرض املعارض، فيبلغ 

املفتوح رؤية خمتلف جوانب املعرض.

 هذا »السر« خيتبئ يف 
مشال لبنان منذ الستينات..

مساحة حتت  امتداد  على  امليثان  غاز  من  فقاعات  باحثون  اكتشف 
أرض عشبية جبزيرة بيلي يف حبر كارا مبنطقة يامال نينيتس اليت 

تتمتع حبكم ذاتي، مشال روسيا.
الثقوب الضخمة يف مشال  وعلى مر السنوات، ظهرت جمموعة من 
يتسّبب  والذي  األرض  جوف  من  الغاز  بانبعاث  ارتبطت  سيبرييا 

بذوبان الرتبة الصقيعية أو الغالف اجلليدي حتت األرض.
وظهرت الرتبة وهي تتحرك بسهولة مطلقة بأكثر من 15 بقعة خمتلفة 
للعلوم،  الروسّية  األكادميية  من  سوكولوف  ألكسندر  العامل  وفق 

والعاملة دوروثي أهريتش من جامعة ترومسو يف النمسا.
وقال ألكسندر سوكولوف الباحث من حمطة األحباث البيئية يف معهد 
رحلة  أثناء  مت  الظاهرة  اكتشاف  إن  احليوانية،  البيئة  وعلم  النبات 

استكشافية حبثية يف املنطقة.
ويعود ظهورهذه الفقاعات بسبب الغاز املتصاعد من باطن األرض، 
حيث وجد العلماء كمية من االنبعاثات املفرطة من غاز امليثان وثاني 
أكسيد الكربون، وخلص الباحثون إىل أن تلك البقع هي نتاج ظاهرة 

االحتباس احلراري.
وأثناء الضغط على هذه البقع املرنة، ينبعث منها املاء الذي حيتوي 

على معدالت عالية من امليثان وثاني أكسيد الكربون.
هلذه  الوحيد  التفسري  أن  تاميز«  سيبرييان  »ذي  صحيفة  وذكرت 
الرتبة  بذوبان  تسببت  اليت  املرتفعة  احلرارة  درجات  هو  الظاهرة 

الصقيعية وانبعاث الغازات املتجمدة.
الذي  الكارثي احملتمل لالحتباس احلراري  التأثري  العلماء من  وحذر 
يؤدي إىل انبعاث غازات سامة يف الغالف اجلوي كانت حتى اليوم 

جممدة داخل األرض أو حتت البحر.

 اكتشاف سر »األرض 
املتحركة« يف سيبرييا

يومنا  حتى  أفريقيا  الواقعة يف شرقي  الدولة  تلك  ويستمر سعي 
ما  بكّل  األفريقية،  للمغامرات  األوىل  الوجهة  تكون  أن  إىل  احلالي 

تتمتع به من طبيعة وثقافية.
وتتميز إثيوبيا بعمارتها وكنائسها اليت أدرجت ضمن الئحة املواقع 
الرتاثية العاملية التابعة لليونيسكو. ومن جهة ثانية، حكمت البالد 
القصور  من  إرثًا  تركت  اليت  واملمالك  اإلمرباطوريات  من  سلسلة 

والقالع والقبور، مثل قلعة »غوندار« ومسّلة »أكسوم« احلجرية.

إىل  ووصواًل  غريلتا  جببال  مروروًا  النيل  ونهر  »تانا«  حبرية  ومن 
صحراء الدناكل ذات املشاهد اليت ال تذكر سوى بالفضاء اخلارجي 
ووادي »أومو« األخضر، ما من حدود لتنّوع التضاريس يف إثيوبيا.

أما لعشاق احليوانات، تتمتع إثيوبيا بثروة حيوانية مميزة، مثل احلمار 
أبو  القرد  النادرة مثل  احليوانات  والزرافات، وغريها من  الوحشي 

قالدة والذئب احلبشي.
مطار  توسيع  تتضمن  عمرانية  ثورة  أبابا  أديس  العاصمة  وتشهد 
عن  فضاَل  الفاخرة،  الفنادق  من  عدد  جانب  إىل  الدولي  »بول« 

مبادرات لتحديث خطوط القطار الداخلية والشوارع الرئيسية

اثيوبيا قد تصبح أهم وجهة سياحية يف أفريقيا
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 سكان األرض على موعد مع ظاهرة 
فلكية فريدة قريباً.. استعدوا!

سيكون سكان كوكب األرض على موعد مع ظاهرة طبيعية فريدة 
من نوعها، تتمثل يف رؤية 5 كواكب مضيئة الشهر املقبل وهي 

تنتظم يف خط واحد، بالعني اجملردة.

ويقول علماء الفلك ومراقبو النجوم إّن الكواكب الـ5 املضيئة يف 
وزحل،  واملشرتي  واملريخ  والزهرة  عطارد  هي  الشمسي  نظامنا 
وستظهر مبحاذاة بعضها البعض يف السماء ليال، وستكون مجيعها 

مرئية بالعني اجملردة.

ونقل موقع »ساينس ألريت« عن خمتصني قوهلم إنه سيكون من 
الصعب رؤية الكواكب القريبة من الشمس مثل عطارد والزهرة، 
غروب  حتى  باملراقبة  يرغب  من  ينتظر  أن  األفضل  فمن  لذلك 

الشمس كي يتمكن من رؤيتها بوضوح.

وقال ألني دويف، عامل الفلك يف جامعة سوينربن للتكنولوجيا يف 
أسرتاليا، إن »الكواكب ستمتد عرب السماء، وسوف ترتكز يف األفق 

بعد غروب الشمس«.

واستنادا إىل مكان وجودك على كوكب األرض، والتوقيت الذي 
ختتاره للمراقبة، سيكون مبقدورك التمتع بهذه الظاهرة الطبيعية 
النادرة. ويبقى التحدي األكرب يف إمكانية رؤية كوكيب الزهرة أو 

عطارد اللذين يتحركان حتت األفق.

 يف تركيا فقط.. كلمة »باشا« 
إهانة!

احلكمة  فرتة  من  جاءت  اليت  باشا  لكلمة  التفسريات  تتضارب 
العثماني، ونستخدمها يف حياتنا اليومية كلقب لرفع مكانة شخص 
انها حتمل  من يسمعها،  بال  على  ما خيطر  آخر  لكن  تعظيمه.  أو 
يف طياتها اهانة واضحة ملن حيظى بهذا اللقب الذي كان مينحه 

السلطان العثماني ملقربيه.

ففي االستانة عاصمة الدولة العثمانية وحتديدا، السد العالي مقر 
مرتفع.  كرسي  على  السلطان جيلس  كان  حينها  العثماني  احلكم 
مرتين  ملسافة  يقرتبون  برضاه  حيظون  الذين  االشخاص  وكان 
فقط من هذا الكرسي ومبحاذاة حذاء السلطان. وحني حيصل ذلك 
حذاء  من  »القريب  أو  باشاه  اللقاب  على  الشخص  حيصل  كان 

السلطان«.

ويقول موقع »ويكيبيديا« إن هذا اللقب اعترب األعلى يف فرتة ما 
بعد احلكم العثماني ملصر حيث كان يطلق على من يدير شؤون 
هذا  استخدم  من  أول  هم  األيوبيني  أن  االمر  حقيقة  لكن  مصر. 
اللفظ كمرتبة شرفية ملماليكهم وكانت اللفظة تعين »حامل حذاء 

السلطان« وهو ما يعين مالزمته للسلطان.
باديشاه  الفارسية من مصطلح  القادمة اصال من  للكلمة  أن  كما 

معنى آخر وهو خادم السيد احلاكم.

 أفضل 10 مدن للعمل عن ُبعد

اعتبارهم مبثابة  العاملني عن بعد، ميكن  تزايد عدد املوظفني  مع 
جمموعة كبرية من »الرّحل الرقميني«. وميتاز هؤالء بأنهم أشخاص 
من  العديد  يف  يعملون  بينما  املدن،  خمتلف  يف  التنقل  دائمي 

القطاعات.
التواصل  مواقع  على  خمتلفة  جمموعات  الرّحل  هوالء  وأسس 
االجتماعي، مثل جموعة »Reddit«، حيث يوجد عشرات اآلالف من 
وآسيا  أوروبا  يف  سنوية  مؤمترات  وتعقد  املشاركني.  األعضاء 

للموّظفني عن بعد.
ويف العام 2014، أسس املربمج اهلولندي بيرت ليفلز موقعًا إلكرتونيًا 
باسم »Nomad List« يسعى جلمع خمتلف املعلومات اليت قد ختدم 
املوظفني عن بعد يف أسفارهم وتنقالتهم. وساهم خمتلف األعضاء 
ضمنها  الشخصية،  جتاربهم  إىل  استنادًا  املعلومات  إضافة  يف 
اإلنكليزية  باللغة  التواصل  وسهولة  الطقس  أحوال  عن  معلومات 

واألمن وتوفر اإلنرتنت وتكاليف املعيشة الشهرية وغريها.
بني  مدن  عشر  أشهر  إىل  يلي  فيما  تتعرفون  املوقع،  وحبسب 

»الرّحل الرقميني« العاملني عن بعد:
10. طوكيو، اليابان: حّلت مدينة طوكيو عاشرًا، وتتميز باخليارات 
جانب  إىل  الثقافية،  والتجارب  املطاعم  صعيد  على  تتيحها  اليت 
صعوبة  هو  األكرب  العائق  يبقى  لكن،  العامة.  مواصالتها  شبكة 
التواصل باللغة اإلنكليزية. وتبلغ تكاليف اإلقامة الشهرية حوالي 

2755 دوالرًا.
. هو تشي منه، فيتنام: تالقي هذه املدينة رواجًا بني املوظفني 
التواصل  ولكن  فيها،  املعقولة  املعيشة  تكاليف  بفضل  بعد  عن 
باللغة اإلنكليزية قد يكون صعبًا، إىل جانب العدد احملدود النتشار 
شبكة االنرتنت. وتصل تكلفة املعيشة الشهرية إىل حوالي 732 

دوالرًا.
8. هونغ كونغ: جيد رواد األعمال مدينة هونغ كونغ خيارًا سهاًل 
ومرحيًا ألعماهلم. وتتمتع املدينة بتوفر اإلنرتنت فيها، فضاًل عن 
اجلوانب  إحدى  من  امللّوث  اهلواء  يعترب  لكن،  املعتدل.  مناخها 
إىل  املدينة  الشهرية يف  املعيشة  تكاليف  السلبية فيها. وتصل 

1825 دوالرًا تقريبًا.

7. براغ، مجهورية التشيك: تتمتع براغ باملناظر الرائعة واهلندسة 
اخليارات  هي  املدينة  هذه  اجيابيات  وأبرز  املميزة.  املعمارية 
يف  للعيش  السلبية  اجلوانب  وتشمل  تتيحها،  اليت  الرتفيهية 
اإلنكليزية. وتبلغ  باللغة  التواصل  اهلواء وصعوبة  تلوث  املدينة، 

مصاريف املعيشة يف براغ 2179 دوالرًا شهريًا.

مدينة  يف  اجلديدة  الشركات  تنتشر  هولندا:  أمسرتدام،   .6
املبتكرة  العمل  مناطق  من  املزيد  انتشار  مع  بالتزامن  أمسرتدام 
فيها. وبني إجيابيات املدينة خياراتها الواسعة من النوادي الليلة، 
تصل  إذ  باهظة،  مدينة  أمسرتدام  تبقى  لكن،  النقي.  وهوائها 

تكاليف املعيشة فيها إىل 3628 دوالرًا شهريًا.

5. سان فرانسيسكو، الواليات املتحدة: رغم أن سان فرانسيسكو 
ُتعترب من أغلى املدن يف الواليات املتحدة، إال أنها حّلت خامسًا يف 
القائمة، ملا تتمتع به من جودة حياة عالية وخدمة انرتنت قوية. 

وتبلغ تكلفة املعيشة يف البالد تقريبًا 4523 دوالرًا شهريًا.

4. برلني، أملانيا: جتذب العاصمة األملانية املزيد من املستثمرين 
الشباب، وتتميز املدينة جبودة احلياة فيها. وتبلغ تكاليف املعيشة 

يف برلني قرابة الـ 2323 دوالرًا شهريًا.

3. لندن، بريطانيا: حّلت العاصمة الربيطانية لندن ثالثًا، ولكنها 
ُتعترب من اخليارات الباهظة للمعيشة، إذ تبلغ تكاليف اإلقامة فيها 

3264 دوالرَا شهريًا.

اليت  املختلفة  والتجارب  الرتفيهية  بأجوائها  تايالند:  بانكوك،   .2
تتيحها، حّلت بانكوك ثانيًا بني أشهر املدن للموظفني العاملني عن 

بعد. وتصل تكلفة اإلقامة الشهرية فيها إىل 1439 دوالرًا.

1. شيانج ماي، تايالند: حّلت هذه املدينة اجلبلية أواًل بني »الرّحل 
الرقميني«، كمكان آمن وهادئ للعمل. وتتميز هذه املدينة بتوفر 
خدمة اإلنرتت فيها، وتكاليف احلياة الرخيصة فيها. ويصل معدل 

تكاليف اإلقامة فيها إىل حوالي 963 دوالرًا.

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

يفتح احلديث على الدوام أمام جوازات السفر األجنبية، اليت يتطلع 
التقيد  دون  السفر  مأمورية  تسهيل  أجل  من  محلها  اىل  البعض 
اليت  الدول  من  العديد  هناك  املقابل  يف  والتزامات،  بالشروط 
الثمن املناسب  أراضيها للراغبني بدفع  بإقامة دائمة على  تسمح 
يكون  اجلنسية  شراء  مثن  لكن  جنسيتها،  على  مباشرة  للحصول 

باهًظا، وغالبا ما تكون اجراءات احلصول على اإلقامة معقدة جدا.

يف املقابل، هناك دول يصعب شراء جنسياتها، كما تكون باهظة 
بريطانيا،  سنغافورة،  إسبانيا،  بلجيكا،  أسرتاليا،  وهي:  الثمن، 

الربتغال، والواليات املتحدة األمريكية.

8 دول يصعب شراء جنسياتها!

غالبًا، ما يصبح حجز طاولة يف مطعم حاز على لقب »أفضل مطعم 
بالغ الصعوبة، لدرجة جتعل فرص قبول شخص  أمرًا  العامل«  يف 
ما يف جامعة مرموقة مثل »هارفارد« أكرب من فرصه حصوله على 
يف  األفضل  بني  من  تعترب  اليت  املطاعم  تلك  بعض  يف  طاولة 

العامل.

ومجعنا لكم فيما يلي بعض أبرز املطاعم من حول العامل، حيث قد 
تطول الئحة انتظار فرصة احلصول على حجز، لفرتة متتد بني عدة 

أشهر وسنوات.

هذا  بيليغرينو«  »سان  »El Cellar de Can Roca«: صّنفت شركة 
املطعم اإلسباني باملطعم رقم واحد يف العامل. ومنذ حينها، أصبح 
 11 بـ  الزيارة  موعد  قبل  اإلنرتنت  طريق  عن  فقط  ممكنًا  احلجز 
بطريقة  تتميز  واليت  الكتالونية  بأطباقه  املطعم  ويشتهر  شهرًا. 

تقديم فنية.

»فرانكلن باربيكيو«: ُيعترب هذا املطعم من بني أشهر األمكنة اليت 
تقدم اللحم املشوي يف الواليات املتحدة، ويقع يف مدينة أوسنت 
يف  ساعات  لعدة  الزبائن  وينتظر  األمريكية.  تكساس  والية  يف 
 »Bon Appetite« الصف بانتظار تذّوق شرائح اللحم. وأعطت جملة
هذا املطعم لقب أفضل مطعم للحم املشوي. ويبدأ الزبائن بالتوافد 
إىل املطعم منذ السادسة صباحًا، حيث يبلغ معدل وقت االنتظار 

أربع ساعات.

جلودة  املديح  السياحة  كتب  من  الكثري  قدمت  داي«:  »سوشي 
اإلفطار الصباحي يف مطعم »سوشي داي«، والذي يقع يف سوق 
»تسوكجي« للسمك. وال يّتسع املطعم الصغري سوى لـ 12 مقعدًا. 
وقد يضطر زبائن املطعم إىل القدوم يف اخلامسة صباحًا، واالنتظار 

ألربع ساعات حلصوهلم على طاولة.

داميون بيهريل«: تعّلم الشيف دمين بيهريل الطهي وفتح مطعمًا 
يف قبو منزله. وتوّقف املطعم عن قبول طلبات احلجز منذ العام 
2014، حني أصبح حمجوزًا بالكامل حتى العام 2025. ويقّدم املطعم 
وجبات تتألف من 15 طبقًا، ما يعين أن تناول الطعام يف الطعم قد 

يستمر خلمس ساعات على األقل.

نوما«: يعتلي هذا املطعم قائمة »سان بيليغرينو« ألفضل مطاعم 
يف العامل، ويستلم آالف طلبات احلجز شهريًا، ما يعين أن قائمة 
االنتظار يف نهاية األسبوع تطول لتشمل آالف أمساء الزبائن. وجيب 
االنتظار لثالثة أشهر حتى ميكن حجز طاولة يف هذا املطعم الذي 

يقع يف العاصمة الدمناركية كوبنهاغن.

»Chef’s Table at Brooklyn Fare«: إنه املطعم الوحيد يف حي بروكلني 
يف مدينة نيويورك األمريكية احلاصل على جنمة »ميشلني«. وال 
يضّم املطعم سوى 18 مقعدًا، ما يتطّلب من الراغبني بزيارته حجز 

قبل ستة أسابيع من املوعد املرغوب فيه.

بعضها حمجوز حتى 2025... 
مطاعم دخوهلا مهمة »مستحيلة«



Page 29صفحة 29     

صــحة وغذاء

مزعج  أمر  يرافقها  املتعددة  ونكهاتها  املميزة  بطعمها  البيتزا 
لعشاقها وهو الشعور بالعطش. دراسة أملانية حاولت تقديم إجابة 
علمية لألسباب اليت جتعلنا نشعر بالعطش عند تناول هذا النوع من 

الطعام.

من منا ال حيب البيتزا ، بطعمها اللذيذ ونكهاتها املتنوعة. ورغم 
أن الكثري من الدراسات حتذر من تناول املأكوالت السريعة، إال أن 
البيتزا انتشرت بشكل واسع، واستطاعت أن تفرض نفسها على 
اجلميع من نباتيني أو آكلني للحوم. كما أن سعرها املناسب جعلها 
مطمع مجيع فئات اجملتمع. إال أن هناك أمرا قد يشكل إزعاجا حمليب 

الطعام اإليطالي أال وهو العطش الذي يرافق عشاق البيتزا.

العروض  بتقديم  الظاهرة  هذه  استغالل  املطاعم  حاولت  ولطاملا 
املميزة اليت تقدم بها البيتزا مع العصري الطبيعي، أو املشروبات 
هلذه  تعرضت  أملانية  دراسة  أن  إال  املشكلة.  وذلك حلل  الغازية 
الظاهرة، وحاولت تقديم إجابة علمية على األسباب اليت جتعلنا نشعر 

بالعطش عند تناول هذا النوع من الطعام.

ويف دراسة نشرتها جملة شترين األملانية أوضح شتيفان كابيش 
من املعهد األملاني للتغذية البشرية يف بوتسدام أن ظاهرة العطش 
املرافقة لتناول البيتزا هو أمر طبيعي وذلك ألمرين اثنني. األول 
أن عجينة البيتزا تكون جافة عادة، وحتتوي على نسبة ماء قليلة. 
أما األمر الثاني أن حمتوى امللح مرتفع جدا يف هذا النوع من الطعام 

وهو ما جيعل اجلسم يطلب املزيد من املاء.

ال تشرب الكحول وال العصري

ويؤكد اخلرباء أن تناول 200- 400 غم من البيتزا يدخل إىل اجلسم 
التوجيهية ملنظمة  للمبادئ  امللح، ووفقا  غرامات من  يوازي 5  ما 
الصحة العاملية )WHO( ينصح اخلرباء بعدم اختاذ أي أكثر من ستة 
غرامات من امللح يوميا، إذ أن ارتفاع حمتوى امللح يف الدم يؤثر 
ما جيعل اجلسم  املاء  إفراز  الكظرية وحيد من  والغدد  الكلى  على 

يطلق إشارات العطش، وذلك حملاولة إعادة التوازن يف داخله.

خيارا  يعد  البيتزا  مع  الطبيعي  العصري  أن شرب  الدراسة  وقالت 
سيئا وذلك الحتواء العصري على سعرات حرارية مرتفعة، وهو ما 
جيعله غري متناسب مع البيتزا خاصة إن كانت دمسة. كما نصحت 
من  ترفع  البيتزا  ألن  وذلك  كذلك،  الكحول  شرب  عدم  الدراسة 
الشعور بالعطش، يف حال أن النبيذ والبرية ال تساهم يف الشعور 
باالرتواء، بل تزيد من الشعور بالعطش. وخلصت الدراسة إىل أن 
املاء فقط، أو املاء املضاف له نكهة قليلة من طعم العصري هو 

أفضل ما ميكن تناوله مع البيتزا.

حماولة  أجل  من  البيتزا  لعشاق  حمفزة  الدراسة  هذه  تكون  وقد 
جعلها متوائمة أكثر لصحة اإلنسان، وذلك من خالل فحص املكونات 
خلفض كمية األمالح فيها، وحتى ذلك احلني ستبقى صناعة البيتزا، 
ومهارة التالعب بالعجني وإضافة املكونات املناسبة فنا مميزا وجزءا 

ال يتجزأ من التقاليد العريقة اخلاصة بفنون الطعام.

أن  بل  السمع،  من مشاكل يف  يعانون  وحدهم  السن  كبار  ليس 
كثريا من الشباب يعانون منها ألسباب تعود يف الغالب ألسلوب 
حياة الشباب وطبيعة العصر الذي يعيشون فيه ما يشكل خطرا على 

القدرة على السمع، لذلك يقدم األطباء نصائح لتجنب ذلك.
األطباء  ويرى  السمع،  يف  مشاكل  من  يعانون  الشباب  من  كثري 
األخصائية  اليومية.  احلياة  يف  الضجيج  كثرة  إىل  يعود  ذلك  أن 
الدكتورة إيدلرتاوت إميريش يف مشفى ينا اجلامعي تقول يف برنامج 
صحتك بني يديك، الذي تبثه DW، »اجلميع يعلم أن االستماع إىل 
املوسيقى الصاخبة والتعرض لضوضاء احلياة اليومية يلعبان دورا 

حامسا يف ذلك«.
ترددات  إىل  االستماع  تسجيل  طريق  عن  السمع  يف  اخللل  خيترب 
فردية واختبار إن كان املريض يستمع إليها أم ال. وجرى اختبار من 
خالله فحص السمع لفتاة ال تعاني من مشاكل صحية يف السمع. 

يف االختبار األول كانت النتيجة طبيعية من دون مشاكل تذكر.

اختبار األذن عن طريق االستماع إىل موجات صوتية خمتلفة للكشف 
عن اإلصابة بالطنني من عدمه

فيه  تعزف  مرقص  إىل  الفتاة  ذهبت  الثاني  االختبار  إجراء  وقبل 
موسيقى صاخبة وصل فيها مستوى الصوت إىل 120 ديسيبيل، 
وهو مستوى خطر على األذن البشرية. وبعد أربع ساعات يف املرقص 
توجهت الفتاة إىل العيادة. فحص السمع أوضح أنها ميكنها االستماع 
وفحص  السابقة.  املرة  أضعاف  أربع  تكون  عندما  األصوات  إىل 
األطباء تأثري املوسيقى الصاخبة على اجلهاز العصيب، كما فحصوا 
حتليل الدماغ لألصوات. والنتيجة كانت أن الدماغ يتعامل معها يف 
وضع أبطأ من الوضع الطبيعي. بيد أن الوضع الطبيعي يعود بعد 

ساعتني فقط. ورغم ذلك قد تبقى هناك بعض األضرار.

الدكتورة إيدلرتاوت إميريش أوضحت بالقول »جتربيت مع الشباب، 
كانت هناك حاالت يصابون فيها بطنني األذن بعد الزيارة األوىل 
تعرض  مع  واملرتافقة  املتكررة  األذن  أن طنني  وبرأي  للمرقص. 

السمع للحاالت القصوى، يسببان ضررا دائما يف السمع«.

يف جتربة أجريت على احليوانات أجرى الباحثون دراسة على شعريات 
األذن الداخلية بعد االستماع إىل املوسيقى الصاخبة. الحظ الباحثون 
زيارة  كل  أن  األطباء  ويرى  دمرتها.  عاصفة  وكأن  الشعريات 
للمرقص تتلف جزءا من الشعريات والقدرة على السمع يف األذن 

البشرية.

كما يرى األطباء أنه جيب أن ال تتجاوز قدرة الصوت يف املراقص 
على 95 ديسيبيل. وجيب توعية الشباب إىل أنهم ميكن أن يعانون 
إىل  ينتبهوا  مل  إن  األربعني،  جتاوز  بعد  السمع  يف  مشاكل  من 

مشاكل زيارة املراقص ذات املوسيقى الصاخبة.

األنف واألذن واحلنجرة، يضيف  برويز مري سليم، طبيب  الدكتور 
األذن  يف  االلتهابية  التغريات  أن  يديك«  بني  »صحتك  لربنامج 
تصيب  اليت  الشائعة  األمراض  من  الوسطى  األذن  يف  وخاصة 
الناس يف سن مبكرة. بينما تكون مشاكل السمع مع كبار السن 
بسبب تقدم العمر. وبالنسبة للتعرض للضجيج عند الشباب يقول 
الدكتور برويز مري سليم »التعرض للضوضاء سواء لعدة ساعات 
أو لعدة دقائق قد ينشأ عنها مشاكل صحية ال ميكن جتنبها ألن 
مستوى الضجيج كان عاليا جدا. وهذا ما يعين أن ارتياد النوادي 
الليلية ميكن أن يشكل خطرا على صحة األذن، وليس هذا فقط، 
فحضور حفل موسيقي أو الوقوف أمام مكرب للصوت لدقائق معدودة 

ميكن أن حيدث أضرار ال ميكن إصالحها«.

الفيديو  مشاهدة  ميكن  والسمع  األذن  مشاكل  عالج  طرق  وحول 
أعاله، حيث يوضح الدكتور برويز مري سليم طرق وتكنولوجيا العالج 

املستعملة يف إصالح مشاكل األذن.
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ملاذا ُتسبب البيتزا 
العطش؟

شباب يعانون من طنني 
األذن.. والسبب؟

من يريد أن حيمي نفسه من احلشرات، عليه أن يفهم كيف ختتار 
ضحاياها. فاالعتقاد بأن الضوء هو ما جيذبها، يعترب اعتقادا خاطئا. 
هناك أمور أخرى جتعل من البشر هدفا حمببا هلا. إليك بعض النصائح 

كي ختلص نفسك من لسع احلشرات.
أثبتت دراسة حديثة أن احلشرات ال تنجذب للضوء كما هو االعتقاد 
الوقت  لبعض  األنوار  إلطفاء  العديدة  احملاوالت  أن  إذ  الشائع، 
الدراسة  وذكرت  فائدة.  ذات  تكن  مل  البعوض،  إبعاد  أجل  من 
أن االعتقاد بأن احلشرات جتذبها رائحة السكريات، هو أمر خاطئ 
أيضا، ومل حيقق أي فائدة يف فهم الطريقة اليت تنجذب بها مراكز 

التجمعات واحلفالت، كما نشرت موقع فوكوس األملاني.
ووفقا للخرباء فإن احلشرات لديها قدرة على شم ضحاياها، وهي 
من  أكثر  اإلنسان  جسم  يطلقها  اليت  الروائح  بعض  إىل  تنجذب 
غريها، وهو ما يفسر استهداف البعوض لشخص دون آخر. وعادة 
ما يكون هنالك حمفزات للبعوض من أجل اختيار الضحايا، فاألجسام 
اليت حتتوي على أمحاض دهنية أكثر من غريها تكون جذابة للبعوض، 
من  معينة ختتلف  روائح  تفرز  اليت  لألجسام  بالنسبة  احلال  وكلك 

إنسان آلخر.
كيف حنمي أنفسنا؟

وينصح اخلرباء بعدة أمور كي نتجنب لسعات احلشرات:
على  الصعب  من  جيعل  الغرفة  داخل  اهلواء  املروحة:  تشغيل   -1
احلشرات متييز مكان الروائح. وهذا جيعلها تبذل جمهودا مضاعفا 

من أجل حتديد أماكن ضحاياها.
يف  األصدقاء  مع  ممتع  وقت  بقضاء  يرغب  من  االستحمام:   -2
الطبيعة، عليه االستحمام أواًل، ألن رائحة الشامبو أو الصابون ختفف 

من رائحة اجلسم النفاذة، ما جيعل من الشخص أقل عرضة للدغ.
3- العطور: هلا أيضا تأثري يف إخفاء روائح اجلسم، ما قد جيعلها 

من ضمن النصائح املطلوبة.
أخريا قد يكون من املهم معرفة ما إذا كان البعوض انتقائيا يف 
عملية اللسع؛ فعندما يكون هنالك عدة أشخاص فإن من الطبيعي 
أن ختتار احلشرات بعضًا من األشخاص وفقًا للعوامل املذكورة. أما 
يرتفع  للسع  التعرض  احتمال  فإن  لوحده،  الشخص  يتواجد  عندما 

بدرجة أكرب.

لتجنب لسع احلشرات عليك 
باالستحمام والعطور

لطاملا تعددت التكهنات بشأن الفارق املثالي بني الرجل واملرأة 
توصلت،  حديثة  أمريكية  دراسة  لكن  صحية،  عالقة  على  للحفاظ 
بشكل عام، إىل أنه كلما اتسع الفارق العمري بني الزوجني، كلما 
العالقة  نهاية  إمكانية  حتى  أو  بينهما،  اخلالفات  احتماالت  زادت 

بالطالق.
الدراسة اليت أعدها الباحثان، أندريو فرانسيس وهوغو ميالن، من 
جامعة إميوري يف أتالنتا، مشلت عينة من 3 آالف شخص، وتوصلت 
بني  اخلالف  احتمال  يزيد  سنوات  من مخس  عمريا  فارقا  أن  إىل 
على  تقاربا  األكثر  باألزواج  مقارنة  املئة،  يف   18 بنسبة  األزواج 

املستوى السين.
عوامل ال تعرفها تؤثر على صحتك اجلنسية..!

أما الفارق العمري الذي يصل إىل 10 سنوات فيجعل الزوجني أكثر 
فيما  األزواج،  بباقي  قياسا  املئة،  39 يف  بنسبة  للخالف،  عرضة 
يرتفع احتمال اخلالف إىل 95 يف املئة حني يكون الفارق العمري 

عشرين عاما، وفق ما نقلت صحيفة »إندبندنت« الربيطانية.
وذكر الباحثان أن فارق العمر املثالي يف عالقات الزواج هو سنة 
واحدة، فاألزواج الذين ال يفصلهم يف السن سوى عام واحد، مل 

يتعد احتمال طالقهم نسبة 3 يف املئة.
األزواج،  بني  التعليمي  املستوى  فارق يف  هناك  يكون  حني  أما 
فإن نسبة احتمال الطالق ترتفع إىل 43 يف املئة، فيما تقل النسبة 
بصورة كبرية حني يكون الفارق يف املسار العلمي عامني دراسيني 

فحسب.

تعرف على فارق العمر 
»املثالي« بني الزوجني
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صحة وغذاء

يف الواليات املتحدة االمريكية وحدها هناك 1.25 مليون شخص 
يعانون من السكري النوع األول. ومثة لقاح مستعمل منذ 100 
عام للسل وقد تبني اليوم أنه يعد مبعاجلة السكري النوع األول 
. هذا اللقاح بات مستعماًل ملعاجلة سرطان املبولة وهو يعترب 

آمنًا جدًا.

 FDA ال  أن  للسكري  األمريكية  اجلمعية  أعلنت  مؤخرًا،  ولكن 
ستقوم باختبار اللقاح على 150 شخصًا يف مرحلة متقدمة من 

السكري النوع األول.

إن جسم مريض السكري النوع األول ال ينتج السكري بسبب 
قيام اجلهاز املناعي بتدمري اخلاليا اليت تّولد األنسولني. فاخلاليا 
T تتّولد مسببة مشاكل يف خاليا اجلزر البنكرياسية حيث يتم 
إنتاج األنسولني . إن هذا اللقاح ينجح يف معاجلة السكري النوع 

.T األول عرب إزالته للخاليا

إن حقن مرضى السكري النوع األول باللقاح أدى إىل رفع معدل 
مادة تسمى »عامل خنر الورم« . وإن ارتفاع معدل عامل خنر 

الورم يدمر اخلاليا T اليت تعيق إفراز األنسولني .

يف التجربة السابقة مّت حقن املرضى بلقاح السل مرتني خالل 4 
أسابيع . فأظهرت النتائج أن خطورة اخلاليا T زالت وأن بعض 

املرضى عادت أجسامهم تنتج األنسولني وحدها .

كانت الدكتورة دنيس فوستمان Denise Faustman مديرة قسم 
خمترب البيولوجيا املناعية يف بوسطن تشعر باإلثارة من النتائج 

اليت ظهرت بعد االختبار.

»يف املرحلة األوىل من التجربة برهنا عن رد فعل هام على لقاح 
السل ولكن هدفنا يف هذه التجربة كان خلق رد فعل عالجي 
يدوم وقتًا . وسنعمل جمددًا مع أناس مصابني بالسكري النوع 
األول لعدة سنوات. هذه ليست جتربة وقائية بل هي حماولة 

خللق نظام يقدر على معاجلة حتى املرض املتقدم.«

هذه التجربة اجلديدة ستجرى على مدار سنوات . هؤالء الذين 
سيتسجلون سترتاوح أعمارهم ما بني 18 و60 سنة . والتجرية 
أي حقن  اعتماده من قبل  مّت  الذي  املخطط  ستستخدم نفس 

املرضى باللقاح مرتني يف غضون 4 أسابيع .

وسيتم إعطاء هؤالء املرضى حقنة من اللقاح مرة يف السنة يف 
السنوات االربع القادمة.

ليس مجيع أطباء السكري واثقني من أن هذا العالج سينجح . 
الربوفسور Robert Sobel االختصاصي بالغدد الصماء يف جامعة 
Northwestern University’s Feinberg School of Medicine يشرح 

ملاذا يشكك يف االمر :

» أعتقد أن من املبالغة القول إن هذا اللقاح سيكون له تأثري 
إجيابي كبري على ماليني املرضى املصابني بالسكري النوع األول 
يف هذا البلد. ولكننا حنب أن نقوم بشيء للحفاظ أو إلعادة 
تعمري اخلاليا بيتا. على مر التاريخ، شاهدنا اخلاليا بيتا تتضاءل 

ومل يكن أحد قادرًا على فعل شيء )يف الوقت املطلوب(«.

الوقت سيخربنا إن كان هذا اللقاح قادرًا أن يصبح خيارًا متوفرًا 
ملعاجلة السكري النوع الول أم ال. 

العامل كله حيتفل بهذا اخلرب:
اكـتشاف لـقاح للــسكري
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عرضة  أكثر  هم  بكثرة  احلمراء  اللحوم  يتناولون  الذين  األشخاص 
بنسبة 40 يف املائة لإلصابة بالفشل الكلوي، مقارنة باألشخاص 
الدجاج  أما  حديثة.  دراسة  حسب  أقل،  كميات  يتناولون  الذين 

واألمساك والبيض أو اخلضار فلها تأثري آخر.
تشري دراسة حديثة إىل أن تناول اللحوم احلمراء قد يضر بالكلى 
األمر الذي يزيد خطر اإلصابة بأمراض تصل حتى اإلصابة الفشل 
من  أخرى  أنواع  تناول  أن  إىل  أيضا  الباحثون  وخلص  الكلوي. 
بدال من  أكل اخلضر  أو  والبيض  الدجاج واألمساك  الربوتني مثل 

اللحوم احلمراء قد يقلص بشكل كبري من هذا اخلطر.
الوطنية  سنغافورة  جبامعة  باحثة  وهي  كوه  بواي  وون  وقالت 
وكبرية الباحثني يف الدراسة »هناك زيادة يف عدد األفراد الذين 
إىل  العامل ويصل كثريون  الكلى على مستوى  بأمراض  يصابون 
املراحل املتأخرة من أمراض الكلى األمر الذي يستلزم غسيل الكلى 

أو عملية زراعة الكلى«.
الربوتني  بتقليل كمية  توصي  احلالية  »اإلرشادات  وتابعت قوهلا 
للمساعدة  املزمنة  الكلى  أمراض  يعانون من  الذين  املرضى  لدى 
يف تقليل األعراض وإبطاء التدهور يف املراحل املتأخرة من أمراض 

الكلى«.
أوف  سوساييت  أمريكان  )ذا  دورية  يف  كوه  فريق  وكتب 
الربوتني  تناول  تقليل  أن  رغم  إنه  االنرتنت  على  نيفورولوجي( 
معروفا  ليس  فإنه  بالفعل  املوجودة  الكلى  أمراض  تقدم  يبطئ 
بشكل كبري إن كان الربوتني أو اللحوم على وجه اخلصوص تساهم 

يف خطر اإلصابة بأمراض الكلى.
بالغ يعيشون يف  ألف  الباحثون بيانات من أكثر من 60  وفحص 
سنغافورة وشاركوا يف دراسة طويلة املدى عن الصحة. وقسم 
اليت  الربوتني  كميات  جمموعات حبسب  إىل  املشاركني  الباحثون 
شخص  ألف  حنو  أن  وجدوا  املتابعة  من  عاما   15 وبعد  تناولوها 

أصيبوا بالفشل الكلوي.
وخلص فريق الدراسة إىل أن املشاركني الذين تناولوا أكرب كمية 
من اللحوم احلمراء كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 يف املائة لإلصابة 
بالفشل الكلوي مقارنة باألشخاص الذين يتناولون كميات أقل من 

اللحوم احلمراء.
لكن الباحثني مل جيدوا أي ارتباط بني صحة الكلى وتناول الدجاج 
واألمساك والبيض ومنتجات األلبان واحلبوب. بل خلصوا إىل أن 
وجبة  خالل  احلمراء  اللحوم  من  بدال  املنتجات  هذه  من  أي  تناول 
يومية على األقل يقلص خطر اإلصابة بالفشل الكلوي بواقع زهاء 

62 يف املائة.

اللحوم احلمراء تضر بالكلى.. 
والبديل هو؟

حذرت هيئة األرصاد اجلوية من رطوبة عالية على الساحل الشرقي 
وعلى  الداخل  وجفاف يف  45°مئوية،  تقارب  حرارة  مع  للمتوسط 
املرتفعات مع درجات أعلى من املعدل، إضافة لتكون ضباب على 

اهلضاب ليال

جسم  يتفاعل  اجلو،  حرارة  درجة  ارتفاع  عند  أنه  املعروف  ومن 
اإلنسان مع ذلك بضخ كميات أكرب من الدم إىل سطح اجللد، وذلك 
حتى يتم طرد حرارة اجلسم الداخلية إىل السطح، وهو ما يؤدي 

إىل حدوث التعرق.

ومع تبخر ذلك العرق، تبدأ حرارة اجلسم باالخنفاض مرة أخرى.
وترتاوح درجة حرارة اجلسم العادية ما بني 37 و 38 درجة مئوية. 
أما إذا ما ارتفعت لتصل إىل 39 أو 40 درجة، فإن الدماغ يقوم 
بإرسال إشارات إىل العضالت حتى تبطئ من حركتها؛ وهو ما جيعل 

املرء يبدأ يف الشعور باإلعياء.
وعند ارتفاع درجة حرارة اجلسم لترتاوح ما بني 40 إىل 41 درجة 
مئوية، يكون من احملتمل أن يصاب اجلسم باإلعياء احلراري، وإذا 

ما ارتفعت احلرارة عن 41 درجة، تبدأ وظائف اجلسم يف التوقف.

حيث يبدأ ذلك االرتفاع يف درجة احلرارة يف التأثري على العمليات 
الكيميائية داخل اجلسم، وتبدأ اخلاليا داخل اجلسم يف التدهور مع 

خطورة أن يعرتي الفشل عددا من أعضاء اجلسم.

ويف هذه املرحلة، ال ميكن للجسم حتى أن يفرز العرق، إذ يتوقف 
بالربودة  يشعر  اإلنسان  جيعل  ما  وهو  اجللد،  إىل  الدم  تدفق 

والرطوبة.
كما حيتاج الشخص الذي أصيب بضربة احلر- واليت قد حتدث يف 
درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية- إىل مساعدة صحية عاجلة. 

وإذا مل تتم معاجلته، فإن فرص جناته قد تصبح ضعيفة.
ماء  وتتمثل أفضل طريقة خلفض حرارة اجلسم يف وضعه داخل 
إذ  اإلبط  وحتت  الفخذ  أصل  عند  الثلج  كمادات  وضع  أو  مثلج، 

حتتوي تلك املناطق على شرايني شديدة األهمية.

على  واالعتماد  املاء  من  كبرية  كميات  بتناول  ينصحون  األطباء 
فيتامني  من  مرتفعة  كميات  على  حتتوي  اليت  واخلضار  الفواكه 

سي.

حتذيرات للسكان يف منطقة شرق 
املتوسط !

اعلن العلماء األمريكيون أن اإلنسان ميكن أن يقضي حتى 10 
ساعات جالسا كل يوم. وإذا قضى جالسا أكثر من ذلك فإنه 

مهدد باإلصابة بأمراض خطرية.
وأجرى فريق من العلماء يف جامعيت تكساس ومينيسوتا وكلية 
الطب يف ويسكونسن دراسة واسعة النطاق للتأكيد على أن 

منط احلياة املستقر يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
شارك يف التجربة العلمية 720 ألف شخص يف سن يزيد عن 
18 عاما. وكان هؤالء خيضعون للفحص الطيب خالل 11 عاما. 
وصار 26 ألف منهم يواجهون يف تلك الفرتة مشاكل متعلقة 

بالقلب.
لكن نسبة األشخاص الذين ميارسون منط حياة مستقرة كانت 
بني هؤالء أقل مما توقعه العلماء. وبَينت الدراسة أن الذين 
بأمراض  يصابون  يوميا  ساعات   10 ملدة  ثبات  حبالة  يظلون 

القلب أكثر بنسبة 8% من الذين يتعلق عملهم باحلركة.
لذلك فإن موظفي املكاتب الذين ال يزيد دوامهم عن 8 ساعات 

ال يعرضون صحتهم  خلطر إضايف. 
وإذا أخذنا باحلسبان الوقت الذي يقضونه جالسني يف احلافالت 

علماء: اجللوس أكثر من 10 ساعات يوميا يهدد بأمراض خطرية

والسيارات القادمة إىل مكان العمل والعائدة منه ويف املنزل 
أمام جهاز التلفزيون فيمكن القول إن خطر إصابتهم باألمراض 

يزداد إىل حد كبري.
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»أمة واحدة« العب ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مقاعد يف جملس الشيوخ الفيدرالي بعد أن أنتهت مفوضية االنتخابات 
الرئاسية من فرز األصوات.

وفاز فريق نيك زينوفون بثالثة مقاعد، وكذلك فاز كل من  جاكي 
بذلك  ليحجز  هينش  وديرين  ليونهغيلم  وديفيد  داي  وبوب  الميب 

األحزاب الصغرية واملستقلون 11 مقعدا يف جملس الشيوخ.
وأنتهت جلنة االنتخابات، أمس اخلميس، من عّد أصوات آخر واليتني، 
وهما كوينزالند ونيو ساوث ويلز، لتتضح بذلك التشكيلة النهائية 

جمللس الشيوخ الفيدرالي اجلديد.
وقد أدى قرار حكومة تورنبول حبل جملس الشيوخ اىل زيادة أعداد 
مقاعد األحزاب الصغرية واملستقلني من 8 إىل 11 بدل تقليصها كما 

كان خيطط.
وفيما يلي الرتكيبة النهائية لـ 76 مقعدا مبجلس الشيوخ: 

- االئتالف: 30 مقعدا
- حزب العمال: 26 مقعدا

- اخلضر: 9 مقاعد
- أمة واحدة: 4 مقاعد

- فريق نيك زينوفون: 3 مقاعد 
- حزب االحرار الدميقراطي: مقعد واحد فاز به ديفيد ليونهغيلم.

حزب العدالة: مقعد واحد فاز به مؤسسه ديرين هينش
شبكة جاكي الميب: مقعد واحد فازت به السيناتورة جاكي الميب.

»العائلة أوال«: مقعد واحد فاز به بوب داي.
جملس  داخل  تشريع  أي  لتمرير  صوتا   39 إىل  االئتالف  وحيتاج 

الشيوخ.
العمال واخلضر ضد أي تشريع، سيحتاج  ويف حالة تصويت حزبي 
أو  الصغرية  األحزاب  مقاعد  من  أصوات  تسعة  دعم  إىل  االئتالف 

املستقلني من أجل متريره.
أمة واحدة هم بولني هانسون ومالكوم  الفائزون من حزب  األربعة 
روبرتس يف كوينزالند، برلني بورستون يف نيو ساوث ويلز ورود 

كوليتون يف والية أسرتاليا الغربية.
بيد أن كوليتون قد يضحى فوزه غري شرعي حيث ينتظر حكما يف 
أعقاب إدانته يف قضية سرقة مفتاح من سائق شاحنة كان حياول 

إعادة امتالك سيارة أجرتها له شركة كوليتون.
ويف حالة بطالن فوز كوليتون، فإن املرجح هو تقلد املرشح التالي 

من حزب أمة واحدة املقعد.
وذكر سيناتور حزب أمة واحدة مالكومل روبرتس أن مالكومل تورنبول 
وجورج برانديس اتصال به لتهنئته بالفوز مبقعد يف جملس الشيوخ.

بالتصويت  ناتالي أن قراره  ورأى زعيم حزب اخلضر ريتشارد دي 
أكثر  نتائج  إىل  أدى  الشيوخ  جملس  قوانني  لتعديل  االئتالف  مع 

دميقراطية داخل اجمللس اجلديد.
من جانبه، عرب كريغ إميرسون السياسي العمالي السابق عن قلقه من 
الشيوخ،  أمة واحدة داخل جملس  أعضاء حزب  الذي سيلعبه  الدور 
متطرفة  ميينية  أجندة  لديها  هانسون  »بولني  قائال:  ذلك  وفسر 

مناهضة لإلسالم«.

غطاء جوي روسي ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أهم  أحد  وهي  املدفعية«،  و«مدرسة  املدينة  كامل  على  بالسيطرة 
التابعة  والذخرية  السالح  مستودعات  وفيها  العسكرية  احلصون 
للقوات النظامية، يف وقت شنت طائرات غارات مركزة على خميمني 
للنازحني مشال سورية وسط جتديد األمم املتحدة دعوتها لـ »هدنة 

إنسانية«.
أنها  »يعتقد  إن طائرات  اإلنسان«  السوري حلقوق  »املرصد  وقال 
روسية استهدفت خميمني ملواطنني نازحني من ريف حلب اجلنوبي 
وريف محاة، حيث يقع أحدهما يف املنطقة الواقعة بني معارة األتارب 
وطريق السحارة ويضم أكثر من 30 خيمة، فيما يقع اآلخر بني معارة 
األتارب وطريق بلدة األتارب ويضم حنو 20 خيمة«، الفتًا إىل أن هذه 
»الضربات املركزة على هذين املخيمني أسفرت عن تضرر واحرتاق 
حنو عشر خيم ومقتل طفلني وإصابة حنو 30 مواطنًا بينهم أطفال 

جبروح متفاوتة اخلطورة«.
وقرية  اجلمعيات  تلة  منطقيت  »يف  املعارك  استمرار  إىل  وأشار 
العامرية وتلة احملروقات القريبة منها جنوب مدينة حلب، وسط تقدم 
للفصائل واستعادتها السيطرة على أجزاء واسعة من قرية العامرية 
منطقة  أطراف  يف  املواجهات  استمرار  مع  بالتزامن  اجلمعيات  وتلة 
مشروع 1070 جنوب غربي حلب«. وأعلن »جيش الفتح« الذي يضم 
فصائل إسالمية بينها »فتح الشام« و »أحرار الشام«، بدء املرحلة 
الرابعة من اهلجوم الذي يرمي إىل السيطرة على حلب وفك احلصار 

عن أحيائها الشرقية.
وقال قادة معارضون إن املعارك اليت تشارك فيها فصائل معتدلة 
يف »غرفة فتح حلب« وإسالمية يف »جيش الفتح« تستعد لـ »حرب 
استنزاف« تستمر بني ستة ومثانية أشهر، وإن »اجلبهة القتالية« متتد 
بطول 22 كيلومرتًا، من العامرية جنوب حلب و »مشروع 1070« )حي 
الغربي  الشمالي  النصر( واحلمدانية جنوب غربي حلب، إىل املدخل 
للمدينة، إضافة إىل املعارك يف خميم حندرات، حيث »جرى تقسيم 
ومناطق  تالل  على  بالسيطرة  كانت  األوىل،  مراحل.  إىل  املعارك 
اسرتاتيجية واملشروع 1070 ثم التقدم إىل املرحلة الثانية يف مدرسة 
املدفعية والراموسة بالتزامن مع هجوم آخر من داخل األحياء الشرقية 

احملاصرة«.

 وبالنسبة إىل الفصائل، فإن »مدرسة املدفعية« هي »هدف يوازي 
القياديني:  أحد  قول  ووفق  حلب«،  كامل  على  السيطرة  يفوق  أو 
»من يفوز بهذه املدرسة انتصر باملعركة، ألنها تضم أسلحة وذخائر 
تكفي ملعارك تستمر سنتني، كما حصل يف مستودعات خان طومان 
يف ريف حلب، اليت وفرت السيطرة عليها أسلحة وذخائر لفصائل 

معارضة كي تقاتل إىل اآلن«.
ويف جنيف، قال رمزي عز الدين رمزي نائب املبعوث الدولي ستيفان 
دي ميستورا بعد اجتماع جمموعة العمل اإلنسانية يف جنيف: »ال يزال 
هناك متسع من الوقت، وال ميكن أن نتخلى عن األمل. حتملوا معنا 
املقبلة«،  القليلة  األيام  ما يف  هناك حترك  يكون  رمبا  أنه  وأعتقد 
الفتًا إىل أن املفاوضات بني واشنطن وموسكو مستمرة، وأن األمم 
املفاوضات  من  جديدة  جولة  عقد  بهدف  ملتزمة  زالت  ما  املتحدة 

السورية يف جنيف نهاية آب )أغسطس( اجلاري.
وأضاف: »ما زلنا نعتقد أن ال مصلحة ألحد يف مزيد من التصعيد 
اإلنسانية ويعيق  اإلغاثة  العسكري يف حلب إىل حد يعيق  للموقف 
نفعل شيئًا حيال حلب  أن  علينا  لتسوية سياسية.  التوصل  فرص 

وبسرعة جدًا. ما زالت هناك فرصة لذلك يف األيام املقبلة«.
وجاء تصريح رمزي بعد االجتماع األسبوعي جملموعة العمل اإلنساني 
املنبثقة من »اجملموعة الدولية لدعم سورية« وبعد أسبوع من كشف 
روسيا عن خطة إلنشاء ممرات إنسانية وإجالء املدنيني من حلب من 
دون مشاورة األمم املتحدة. وقال رمزي: »خنوض نقاشات مكثفة مع 
روسيا االحتادية واحلكومة السورية للتأكد من محاية السكان املدنيني 
يف حلب وااللتزام مبعايري القانون الدولية اإلنساني يف أي عملية 

لإلغاثة اإلنسانية«.
من جهة أخرى، قال يان ايغالند مستشار اجملموعة إن اقرتاح روسيا 
حمدود، مشريًا إىل أن املنظمة الدولية مستعدة لعملية أمشل إليصال 
املساعدات إىل 250 ألف مدني حماصر شرق حلب وإجالء من يريدون 
املغادرة، مبن فيهم املصابون. وأضاف: »هناك طرفان ويف بعض 
إىل  تنضم  أن  اليت جيب  األطراف  من  الكثري  هناك  يكون  األحيان 
ومستعدون  أن حيدث  ميكن  هذا  أن  ونعتقد  نأمل  القتال...  وقف 

الستغالله«.

بعد »اعادة هيكلة اجليش«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأصدرت حمكمة يف إسطنبول مذكرة رمسية لتوقيف غولن، املقيم 
يف الواليات املتحدة، إذ اتهمته بأنه »أَمَر باحملاولة االنقالبية« من 
أجل »االستيالء على كل مؤسسات الدولة وأجهزتها األمنية، وتغيري 
النظام الدستوري، من خالل تغلغل )مجاعته( داخل القوات املسلحة 

الرتكية«.
أن  اعترب  العامة،  النيابة  من  طلب  على  بناًء  الصادر  احملكمة  قرار 
سياسية  قوة  نفسها  جعل  تستهدف  كانت  اإلرهابية  »املنظمة 
اغتيال«  »حماولة  بـ  واتهمها  العاملي«،  املستوى  على  واقتصادية 
أردوغان و »احتجاز« رئيس األركان اجلنرال خلوصي أكار وآخرين، 

و»قصف الربملان الرتكي واحتالل طرق وجسور«.
واخلطوة متوقعة، لكنها مهمة إجرائيًا من أجل الضغط قانونيًا على 
االنقالبي،  أدلة على تورط غولن يف املخطط  اليت تطلب  واشنطن 
ترّبر تسليمه إىل أنقرة. تزامن ذلك مع تقرير بّثته شبكة »سي. أن. 
أن. ترك« أفاد بأن وزير اخلارجية األمريكي جون كريي سيزور تركيا 

أواخر الشهر.
ربة على إصالح مؤسسات  إىل ذلك، قال أردوغان إن احلكومة باتت جمجُ
الدولة، مشددًا على وجوب اختاذ خطوات عاجلة إلعادة هيكلة اجليش 
رضت بعد احملاولة االنقالبية ليل 15- 16  خالل حال الطوارئ اليت فجُ

متوز )يوليو( املاضي.
وتوعد مبتابعة محلة »تصفية« يف املؤسسة العسكرية، قائاًل: »بعد 
القوات  يف  )غولن(  ملنظمة  املسترت  اهليكل  ينكشف  بدأ  متوز،   15
وتتواصل  اجلليد.  جبل  قّمة  يشّكلون  أجُوِقفوا  َمن  الرتكية.  املسلحة 

جهود من أجل )اعتقال( آخرين«.
وتعهد أردوغان خنق مجاعة الداعية ماليًا، منبهًا إىل أن »كل قرش 
وّجهة إىل صدر الشعب«. وأضاف أن  حتصل عليه يتحّول رصاصة مجُ
»الذين مل يعوا الدرس بعد، ما زالوا يتوعدون وحيلمون بإعادة الكّرة 
جمددًا، ويتحدثون عن عودة قريبة للجماعة يف 14 آب )أغسطس(، 

لكننا باملرصاد«.
يف املقابل، سعى الرئيس الرتكي إىل استمالة املعارضة من أجل 
»توحيد الصف أمام خطر اجلماعة«، جمددًا دعوته زعيَمي املعارضة، 
القومي دولت باهشلي واليساري كمال كيلجدارأوغلو، إىل املشاركة 
االحد )غدا( يف تظاهرة ينظمها حزب »العدالة والتنمية« احلاكم لـ 

»تأبني أرواح شهداء 15 متوز«. 
وأضاف أن »باهشلي أكد حضوره، وأمتنى أن حيضر كيلجدارأوغلو 

أيضًا«.
إذ خيشى  احلضور،  مرتدد يف  اجلمهوري«  الشعب  »حزب  ورئيس 
حزبه أن يشّكل ذلك غطاًء سياسيًا من املعارضة خلطوات احلكومة يف 
الدولة، واليت  إعادة هيكلة اجليش وجهاز االستخبارات ومؤسسات 

اعرتضت عليها املعارضة.
يف غضون ذلك، فوجئ احلزب احلاكم برفع احملامي براق بكري أوغلو 
وزراء  أربعة  مع  بالتحقيق  فيها  طالب  العام،  املدعي  لدى  دعوى 
هموا باالنتماء إىل مجاعة غولن، علمًا أنهم حمسوبون على  سابقني اتجُ
داخل  املعارضة  تيار  أخريًا  وشّكلوا  غل،  عبداهلل  السابق  الرئيس 
السابق  النائب  أرينش  بولنت  هم  تهمون  واملجُ والتنمية«.  »العدالة 
لرئيس الوزراء، والوزراء السابقون للعدل سعداهلل أرغني، والرياضة 

سعاد كيليش، والتعليم حسني شيليك.

فرسان الطاولة املستديرة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تفاصيل  فيه  وحتلل  التفاصيل  تفاصيل  فيه  تعرف  الذي  املكان 
التفاصيل...

الرزق«.  بتقطع  »صورتنا  الثاني  اليوم  بري قال من  نبيه  الرئيس 
هذه هي اخلالصة. كيف ميكن للطبقة السياسية ان تبادر اىل االنتحار 
اجلماعي من خالل اصالحات يفرتض ان تبدأ بقانون االنتخاب النه هو 

من يعيد انتاج السلطة؟
فياض قال »ان البعض كان يأخذنا اىل اقصى التفاول كما حدث 
البارحة ويأخذنا اىل اقصى التشاؤم كما حدث اليوم«، يف حني قاهلا 
الرئيس فؤاد السنيورة، بصراحة، لدى دخوله اىل ردهة احلوار »ان 
قانون االنتخاب مل يصل بعد اىل بر امانه، وهو يدور يف حلقة اخلطر 

وقد يبقى قانون عام 1960 ابغض احلالل«.
النائب غازي العريضي قال ان احلوار ليس مضيعة للوقت، سائاًل 
البديل، هذا هو رأي جنبالط الذي اذ يالحظ ان القصر فارغ،  عن 
يبدي ختوفه من ان يكون املسرح فارغًا ايضًا، ال بد من شد اهتمام 

الناس اىل خارج ثقافة الشارع.
تيار  بني  احلوار  ان  يعترب  اذ  فهو  مصادره  اليه  تشري  ملا  وتبعًا 
املستقبل و«حزب اهلل« اخرتاع فذ ويبقي الصراع السين ـ الشيعي 
يف اطار الرتاشق التلفزيوني، فان طاولة احلوار تعطي الداخل كما 
تعطي اخلارج ان اللبنانيني ميكن ان يلتفوا حتت سقف واحد، وان 

النزاعات السياسية ستبقى يف اطارها التقليدي.
االنتخاب.  قانون  والتعجيز يف  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  العجز عن 
حالة  تشكل  ان  بانتظار  الراهنة  املرحلة  تستهلك  تدرجييًا،  هكذا، 
اقليمية ميكن ان تساعد على احداث ثغرة يف اجلدار، او ان يتسلم 
والبحث  بنيويورك  مرورًا  السلطة،  مقاليد  العتيد  االمريكي  الرئيس 

يف مسائل النازحني.
تصرحيات اليوم االخري اظهرت ان طاولة احلوار مل تكن سوى مسرحية 
فاشلة بكل املقاييس، اذ حني تعجز الطبقة السياسية عن االتيان 
برئيس للجمهورية، وبالصالحيات احملدودة اليت نصت عليها املادة 
49 من الدستور، كيف ميكن االتيان بقانون انتخاب ال يقل من حيث 

احلساسية التقنية واحلساسية السياسية عن الدستور.
وزير مشارك يف احلوار قال »اننا ندرك ان الوضع اللبناني هو وضع 
موقت، حتى ان وزير اخلارجية الفرنسي جان ـ مارك ايرولت مل جيد، 
وبعد كل املساعي اليت قام بها، افضل من احلفاظ على الستاتيكو 

ريثما تظهر حلحلة ما يف املشهد االقليمي او الدولي...
اما ملاذا احلوار، ففي رأي الوزير ان هذا قد يساعد على احلد من 
التدهور السياسي واالقتصادي ملا له من تداعيات سيكولوجية على 

املستوى العام.
اجللسة املقبلة يف 5 سبتمرب. بني العجز والتعجيز هل حتدث املعجزة؟ 
الرئيس بري يراهن على ما حتمله االيام، لكنه يؤكد ان الرئيس قبل 

نهاية العام. هذا ليس دعاء بل واقع.
صيد ثمني للجيش

امللفات  لكل  حلول  اجياد  يف  فشلوا  قد  السياسيون  كان  واذا 
قانون  وضع  اىل  للجمهورية  رئيس  انتخاب  من  العالقة  السياسية 
اجناز  اللبناني يف  اجليش  جنح  فقد\  ذلك  غري  اىل  عصري  انتخاب 

صيدين مثينني يضافان اىل اجنازاته املتعددة.
واذ بدت اخليبة يف الشارع الذي مل يكن يتوقع اي شيء من طاولة 
اجليش  الضاربة يف  القوة  حققت  التذكارية،  الصورة  سوى  احلوار 
اجنازًا استثنائيًا بتنفيذ عملية نوعية يف منطقة وادي عطا يف حميط 
بلدة عرسال لتضع يدها على لبنانيني هما طارق الفلسطيين وسامح 
العمالنية  الذراع  يشكالن  كانا  اللذين  سلطان(  )سامح  الربيدي 
واجلرود  القلمون  منطقة  يف  »داعش«  تنظيم  لقيادة  البلدة  يف 

اللبنانية.
وبدا ان التوقيت )الساعة 5.30 بعد الظهر( باغت االثنني )ومعهما 
يتنقالن  كانا  انهما  عرسال  اهالي  بعض  يقول  اللذين  سوريان( 
كاالشباح، ويتحركان بعد عمليات »مسح« دقيقة، كما انهما اختذا 
من منزل ال يثري الشبهات مركزًا يف وادي عطا حيث جنحت خمابرات 

اجليش يف رصد حتركاتهما اىل ان دقت ساعة الصفر.
وجرى تبادل الطالق النار اصيب خالله الربيدي اصابات خطرية، ومل 
انه من اعتقل  يلبث ان فارق احلياة، وهو الذي افادت املعلومات 
على رأس جمموعة، العسكريني يف 2 آب 2014 وسلمهم اىل تنظيم 

»داعش«.
اما الفلسطيين فهو شقيق رنا الفليطي، زوجة الشهيد العسكري، 
وراء  كان  من  هو  انه  تؤكد  املعلومات  ان  حتى  البزال،  رامز  علي 

اعدام صهره.
والرقيب  بشعالني،  بيار  الرائد  الشهيد  باغتيال  متهمان  واالثنان 
اردي  الذي  احلجريي  قتيبة  اىل  اضافة  زهرمان،   ابراهيم  الشهيد 
يف عرسال الشهر الفائت، وآخر اعتداءاتهما استهداف املختار حممد 

علولة الذي اصيب يف فكه.
الئحة  اعدا  من  هما  والفليطي  الربيدي  ان  اىل  املعلومات  واشارت 
باسيل  البلدية  رئيس  ومنهم  عرسال  فعاليات  لبعض  االغتياالت 
ضاحية  اىل  وارساهلا  سيارات  بتفخيخ  متهمان  انهما  احلجريي.كما 

بريوت اجلنوبية، وباطالق صواريخ على اهلرمل.
وحتدثت معلومات عرسال عن ان مقتل الربيدي والقبض علي الفليطي 
احدثا بلبلة يف صفوف »داعش« يف القلمون واجلرود بالنظر لدقة 

املهمات االستخباراتية والعمالنية اليت كانا يضطلعان بها.
تقتضي االشارة اىل ان احد السوريني املوقوفني هو حممد احملمد 

املطلوب بتهمة املشاركة يف اعمال ارهابية والقتال ضد اجليش.

تتـمات
Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 
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متفرقات

97505588

 * 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

اعالناتكم يف اهلريالد 

طريقكم اىل النجاح

لالتصال:

0403482345

يقام قداس وجناز االربعني لراحة 
نفس

املرحوم فريد مارون الشلفه رحمه
توفى  الذي  بشري  مدينة  من 
كنيسة  يف  وذلك  سيدني،  يف 
السبت  يوم  كرويدن  يوسف  مار 
املوافق 13 آب 2016 متام الساعة 

السادسة مساء.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 

البقاء.
الدعوة عامة

قداس وجناز األربعني

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

ستتنج اليابان بنهاية هذا الشهر آخر جهاز تسجيل فيديو )يف سي 
آر(، حسبما أفادت صحيفة »نيكاي«.

آر« اليت تشغل  »يف سي  أجهزة  الكرتيك«  »فوناي  وتنتج شركة 
أنظمة الفيديو املنزلية منذ 33 عاما، كان آخرها يف الصني لصاحل 

شركة سانيو.

ذروة  مقابل  فقط  وحدة  ألف   750 املاضي  العام  الشركة  وباعت 
املبيعات اليت كانت تبلغ 15 مليون وحدة سنويا، وتواجه الشركة 

مصاعب لتوفري األجزاء الضرورية إلنتاج هذه االجهزة.

يف  آر«  سي  »يف  الفيديو  شرائط  تسجيل  أجهزة  إنتاج  بدأ 
السبعينيات من القرن املاضي، لكن حلت حملها تكنولوجيا أقراص 

الفيديو الرقمية »دي يف دي«.

وأعلنت شركة سوني العام املاضي أنها ستوقف بيع شرائط فيديو 
»بيتاماكس«، اليت تنافس أنظمة الفيديو املنزلية.

وكانت متاجر »ديكسونس« الشهرية يف بريطانيا قررت قبل 12 
عاما بيع أجهزة تسجيل شرائط الفيديو تدرجييا نظرا لشعبية أجهزة 

تشغيل أقراص »دي يف دي«.
سوق متخصصة

وبدأت بعض التقنيات القدمية مثل االسطوانات الصوتية يف الظهور 
مرة أخرى.

للتكنولوجيا  اتش اس«  »آي  لدى شركة  لوفلر احملللة  تانيا  لكن 
قالت إنها ال تعتقد أن املستهلكني سيشعرون باحلنني ذاته لنفس 

األجهزة اليت تشغل أشرطة الفيديو املنزلية.

آر«  »يف سي  أن  أعتقد  »ال  بي سي:  ليب  تصريح  وأضافت يف 
دفء  الناس  من  الكثري  يقدر  حيث  االسطوانات  مثل  ستصبح 

األصوات اليت تصدر من تشغيلها.«

وتابعت: »اجلودة املوجودة يف أنظمة الفيديو املنزلية هي شيء ال 
أعتقد أن اجلميع يريدون العودة إليه«.

لكنها أشارت إىل أن وجود سوق متخصصة للدخول إىل حمتويات 
أجهزة الفيديو املنزلية، رمبا ألغراض األرشفة، سيكون على األرجح 
يف  متاحة  تعد  مل  إذا  الفيديو  تسجيل  أجهزة  خسارة  عن  عوضا 

األسواق.

متكن علماء من تطوير برجميات جديدة من شأنها السماح لإلنسان 
بالتحكم يف روبوتات متعددة، نتيجة لتخوفهم من أن تتفوق تلك 

الروبوتات يف العدد يوًما ما على البشر.

خلص حبث أجري بهذا اخلصوص يف جامعة تكساس األمريكية إىل 
تلك احلقيقة املفزعة اليت تتحدث عن أن الروبوتات قد تتفوق يف 
العدد يوًما ما على البشر، وهو السيناريو الذي حيمل بني طياته 

الكثري والكثري من املخاوف، اهلواجس والتداعيات.
اليت  الطريقة  باستكشاف  البحث  ذلك  اهتمامهم يف  العلماء  أبدى 
سيتمكن من خالهلا البشر من إبقاء سيطرتهم على أعداد كبرية من 

الروبوتات، اليت قد تتفوق يوًما ما على البشر.
انقالب أدوار

وقال الفريق البحثي بقيادة دكتور لويس سينتيس يف ذلك البحث 
“من احملتمل أن تتفوق الروبوتات البشرية يوًما ما من حيث العدد 
البشر، وهو ما يعين أن كل شخص رمبا سيكون حباجة إىل  على 

التعامل مع جمموعة من الروبوتات”. 

اجلسدية  الناحية  من  خطورًة  الصناعية  الروبوتات  ل  ُتَشكَّ وبينما 
من  البشرية  الروبوتات  فإن  األشخاص،  على  مباشًرا  وتهديًدا 

املفرتض أنها تعمل يف بيئاتنا مع وجود ضمانات أمنية.

أضاف الباحثون “بفضل اتسامها بالقدرة على العمل إىل جانب البشر 
يف منازلنا وأماكن العمل، فقد زاد بشكل كبري نطاق التطبيقات 
اخلاص بالروبوتات البشرية. وعلى الرغم من ذلك، إال أن اإلمكانات 

اليت تتسم بها تلك الروبوتات حالًيا حمدودة للغاية”.

ارتفاع تكلفة
وقال الباحثون يف السياق نفسه إن اخنفاض معدل اإلنتاج يعود 
اىل ارتفاع كلفة الروبوتات البشرية. وللتغلب على ذلك التحدي، 
قام الفريق البحثي بتطوير برجميات جديدة ميكنها دمج الروبوتات 
البشرية مع التحكم عن بعد يف األجهزة عرب اإلنرتنت لتزويد املتعلمني 
الروبوتيني البشريني بإمكانية الوصول على نطاق أكرب إىل األجهزة. 
وهي الربجميات اليت تعرف اختصارًا بـ CARL، وتعمل عرب اإلنرتنت، 
وهلذا رمبا تسمح حتى للمستخدمني بالتحكم يف روبوتاتهم من خالل 

هواتفهم احملمولة.

اليابان »توقف إنتاج أجهزة تسجيل 
شرائط الفيديو« بنهاية هذا الشهر

البشر حياولون احتواء تنامي 
الروبوتات مستقبال
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نساء

الكتابة من أبرز الوسائل ملناهضة الظلم واملطالبة باحلقوق، ولطاملا 
أدركت املرأة السعودية تأثري الكلمة يف إلقاء الضوء على العديد 
من القضايا وتفعيلها، لذا برزت العديد من الكاتبات السعوديات 

ليكّن فخرًا لوطنهن.
بثينة  الدكتورة  السعودية  الكاتبة  تكريم  سيتم  اإلطار،  هذا  ويف 
مياني يف مؤمتر »سفراء الشباب واملرأة العرب للسالم الدولي ونبذ 
العنف واإلرهاب« ضمن الشخصيات األكثر تأثريًا يف مصر والوطن 

العربي.
فقد عملت الدكتورة بثينة مياني يف جمال التحرير الصحفي ألكثر 
من 25 عامًا، وتولت منصب رئيس حترير جملة »هاجس« سابقًا، 
كما عملت كمدربة يف اجملال اإلعالمي، وكتبت املقاالت الصحافية 
بعنوان »يف الصميم«، وهذه الكتابات تعنى باجلانب االجتماعي يف 
العديد من الصحف، وتعترب مياني من أكثر الشخصيات الناشطة على 
مواقع التواصل االجتماعي الشهرية بكتاباتها املستمرة عن الوطن 
ومكافحة اإلرهاب والتوعية خبصوصه والدعوة إىل السالم، ولعل 
هذه الكتابات كانت من أهم األسباب اليت جعلتها جديرة بالتكريم 

يف هذا املؤمتر.
ومن اجلدير بالذكر أن مؤمتر »سفراء الشباب واملرأة العرب« يهتم 
بالتطرق إىل حمور السالم الدولي والعاملي، ونبذ العنف واإلرهاب، 
والتطرف  اإلرهاب  ملواجهة  للتنفيذ  قابلة  واقعية  حلول  وإجياد 
مواجهة فكرية، وسيقام املؤمتر يف مدينة شرم الشيخ حبضور خنبة 
من السادة الوزراء والسفراء واحملافظني، ورجال األعمال واإلعالم 
واملهتمني بالسالم الدولي ونبذ العنف واإلرهاب، وذلك باالستعانة 
خبربة قادة رجال األمن الدولي والعاملي، للتعريف مبفهوم السالم 
للحضور  األمنية  اخلربة  لنقل  القومي،  واألمن  واإلرهاب  الدولي 
وحماولة وضع حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خترج 

من املؤمتر يف صيغة توصيات.

السعودية بثينة مياني من الشخصيات األكثر تأثريًا

الصفة  ولكن  والطويل.  الالمع  بشعرها  الفيليبينية  املرأة  تتميز 
األبرز تبقى صحة شعرها اليت ال مثيل هلا. تعّددت املوضوعات اليت 
واليت متنحهن هذا  الفيليبينيات،  اليت حتملها  اجلينات  تكشف عن 
الشعر الصحي. لكن يف هذا املوضوع ستكتشفني احليلة الطبيعية 

اليت تعتمدها الفيليبينيات للحفاظ على شعر صحي والمع.
قد يعجبك: انستقرام األسبوع: مايا دياب بالشعر األبيض

خلطة الصبار لشعر صحي المع وطويل:
تستخدم املرأة الفيليبينية مرهم الصبار لتقوية الشعر وتغذيته من 
والفوسفور ونسبة  الربوتينية  املواد  على  الصبار  األعماق. حيتوي 
من السكر، باإلضافة إىل أنه  حيتوي على محض التفاح وفيتامني 
ذات  واأللياف  الكربوهيدرات  مثل  حرارية  سعرات  وعلى  ج  و  أ 
اخلصائص املضادة لاللتهابات، واليت بدورها ميكن أن ختفف من 
حّكة فروة الرأس ومن القشرة، ناهيك عن قدرتها على تقوية الشعر 

وبصيالته.
هذه  فإليك  الفيليبينيات،  شعر  على  احلصول  تريدين  كنت  إذا 

اخللطات الطبيعية:
    لشعر طويل: دّلكي فروة رأسك خبالصة الصبار بعد االستحمام، 
اغسلي  ساعة،  نصف  وبعد  البشرة.  أعماق  إىل  يتسّرب  واتركيه 

شعرك.
وزيت  اجلرجري  بزيت  الصبار  امزجي  الشعر:  تساقط  لتقليل      

الزيتون، وادهين شعرك بها.
    لتكثيف الشعر: امزجي فنجانًا صغريًا من خالصة الصبار وكمية 

من احمللب املطحون، وادهين فروة رأسك بها.
الصبار وضعيه يف اخلالط مع  لّب  الصبار: استخرجي       قناع 
فنجان من زيت الزيتون ونصف كأس من زيت النارجيل، وبعدها 
شعرك  اغسلي  التدليك،  وبعد  ساعتني.  ملدة  رأسك  على  طّبقيه 
باملاء الدافئ للحصول على شعر طويل. ننصحك بتطبيق هذه اخللطة 

مرتني يف األسبوع.

هذه هي حقيقة الشعر الطويل عند الفيليبينيات!

Saturday 6 August 2016  2016 آب   6 السبت 

قال املعهد األسرتالي لعلم اجلرمية إن معظم املهاجرات الالتي يعمل 
يف جمال الدعارة راضيات عن ظروف العمل داخل أسرتاليا.

لكن بعضهن يشعرن بالعزلة، حيث يعملن من أجل تسديد ديون 
سفرهن إىل أسرتاليا.

ونيوزيلندا  اجلنوبية  وكوريا  والصني  تايالند  من  اجلنس  عامالت 
شديدات التباين، إذ أن واحدة من كل مخسة كانت متزوجة، وفقا 

للبحث.

أن   إىل  باإلضافة  أمهات،  عاهرات  ثالث  كل  من  امرأة  أن  كما   
من  نسبة صغرية  وجود  مع  العالي،  التعليم  ذوات  من  معظمهن 

متواضعات التعليم أو مل يلتحقن مبراحل دراسية.

ال  بأسرتاليا  الدعارة  جمال  يعملن يف  الالتي  املهاجرات  ثلث  حنو 
يتحدثن اإلجنليزية بشكل جيد.

وُعرضت نتائج البحث خالل املؤمتر الدولي لإليدز 2016 الذي عقد 
مؤخرا يف دوربان جبنوب إفريقيا.

وقالت معظم العاهرات إنهن يقدمن خدماتهن اجلنسية لعدد أسبوعي 
من الزبائن  يرتاوح بني 10-30 زبونا.

األكثر ترجيحا، حبسب البحث، هو توقيع بيوت الدعارة عقودا مع 
املهاجرات.

وكشفت الدراسة أن معظم عامالت اجلنس يأخذن أكثر من نصف 
ما يدفعه الزبون، مبا مياثل تقريبا النسبة اليت حتصل عليها عامالت 

اجلنس أسرتاليات اجلنسية.
العديد من املهاجرات ذكرن أنهن يشعرن بالرضا من ظروف العمل، 

وأعربن عن اعتزامهن البقاء فرتة طويلة.

لكن هناك من يشعرن بالوحدة، وتالحقهن جتارب سيئة.

جمال  عملي يف  أكره  أنا  »حقا  اجلنوبية:  كوريا  من  امرأة  وقالت 
اجلنس«.

مع  مشلهن  اجتمع  لو  ومتنني  باخلطري،  العمل  وصفن  أخريات 
عائالتهن.

إرادتها، فيما  أنها أجربت على اجملئ هنا رغما عن  أخرى  وذكرت 
قالت عاهرة إنها جاءت إىل أسرتاليا كالجئة.

العمل ال تسمح هلن برفض  أماكن  أن  ثالثة عامالت جنس ذكرن 
الزبائن، وتعتقد بعضهن أن من حقهن القانوني مقاضاة القائمني 

على بيوت الدعارة من أجل احلصول على أيام عطلة.

وأردف التقرير: »جيسد هذا حاجة عامالت اجلنس إىل احلصول على 
قانونية،  مبشورة  التمتع  على  عالوة  العمل،  لقوانني  وفقا  محاية 

ورعاية صحية، ومعايري سالمة«.

وكشفت الدراسة أن هناك حوالي 20 ألف عاملة جنس يف أسرتاليا 
يعملن يف ظل قوانني خمتلفة حبسب الواليات واألقاليم.

وذكر حبث سابق أن حنو 15 % من رجال أسرتاليا دفعوا أمواال من 
أجل ممارسة اجلنس، مرة على األقل.

تقديم الدعم لعائالت املهاجرات، ميثل جهة اإلنفاق األكرب بالنسبة 
للعاهرات.

اجلنس  يدفعن  من مكاسب ممارسة  اجلنس  عامالت   30 % من 
يف دفع رسوم دراسية، مقارنة بـ 20 % فحسب من األسرتاليات 

الالتي ميتهن الدعارة.

7 % من عامالت اجلنس القادمات من اخلارج يدفعن الرسوم لتسديد 
ديون جميئهن إىل أسرتاليا.

وقد رأت جولز كيم، الرئيسة التنفيذية للجمعية األسرتالية لعامالت 
اجلنس املعروفة باسم »سكارليت أليانس« أن البحث ميثل حتديا 
لوجهة النظر اليت تعتقد أن معظم عامالت اجلنس حمتجزات ال حيق 

هلن االحتفاظ جبوازات السفر.
وأضافت أن املشكلة هي مالحقة الشرطة وسلطات اهلجرة لبعض 
العامالت بعقود، مع ترحيلهن إىل بالدهن بديون من الصعب دفعها 

يف أوطانهن األم.
للعمل بشكل  العاهرات  تدفع  قد  املمارسات  »مثل هذه  وتابعت: 

سري بعيدا عن اخلدمات«.
واختتمت بقوهلا: »يفسر هذا حاجة عامالت اجلنس إىل احلصول على 

حقوقهن املشروعة«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

دراسة: الدعارة يف أسرتاليا ُتسعد املهاجرات 

جولز كيم الرئيسة التنفيذية لتحالف “سكارليت” أو الجمعية األسرتالية لعامالت الجنس

انفجر ايفون يف جيب املواطن األسرتالي،  »غاريث كلري«، أثناء 
أثناء جتوله على دراجته يف شوارع مدينة »سيدني« فأصيب حبروق 

من الدرجة الثالثة.

قدمه  تعثرت  أن  بعد  الدراجة  على  من  »كلري« سقط  وقد سقط 
وسقطت عن »الدواسة«، وبالرغم من أن السقطة كانت بسيطة، 
حيث مل يصب سوى ببضعة خدوش ومتكن من النهوض على الفور، 
إال إنه الحظ خروج دخان من جيبه فضال عن أنه شعر بأمل شديد 

يف قدمه.
وأدرك »كلري« أن هاتفه انفجر يف جيبه، لكنه بالرغم من ذلك مل 
يتمكن من إخراجه، إذ أن اهلاتف التصق بقدمه وأحرق أصابعه، على 

حد وصفه.
بإجراء جراحة  األطباء  »كلري« إىل املستشفى، حيث قام  ومت نقل 
اجللد  من  للتخلص  لعمليات  أن خيضع  املقرر  ومن  اجللد،  لرتقيع 

احملروق وامليت ملدة أسبوع.

أيفون ينفجر يف جيب 
رجل.. فماذا فعل به؟

آثار الحروق يف جسد غاريث كلري
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 The government’s razor-
thin majority in the House 
of Representatives is a 
recipe for instability and 
backbenchers will be 
able to hold the govern-
ment to ransom, Opposi-
tion Leader Bill Shorten 
has claimed.
Mr Shorten said the rejec-
tion of former prime min-
ister Kevin Rudd’s bid to 
be the next United Na-
tions secretary-general 
was a case of Prime Min-
ister Malcolm Turnbull, 
in a tight Parliament, be-
ing “held hostage to his 
right-wing puppet mas-
ters pulling the strings”.
Speaking from Darwin, 
Bill Shorten has called for 
two Aboriginal co-com-
missioners to assist the 
investigation into the NT 
juvenile justice system. 
Courtesy: ABC News24
“Before the election, the 
LNP, the Liberals, had 90 
seats in the Parliament. 
Now they are reduced 
to a margin of one vote. 
That means Mr Turnbull 
is on probation from his 
backbench,” Mr Shorten 
said.
“It means stability in Aus-
tralia depends on Mr Turn-
bull keeping the goodwill 
of individuals such as the 
erratic member for Daw-
son, Mr [George] Chris-
tensen and others. What 
Labor offers today ... is 
we will be constructive in 
the new Parliament. That 
is what Australians want 
to hear.”
Following Labor candi-
date Cathy O’Toole’s vic-
tory in the Queensland 
seat of Herbert, which 
could still face a chal-
lenge in the Court of Dis-
puted Returns, the Coali-
tion commands 76 seats 
in the lower house. With 
one as speaker, who can 
only vote to break a dead-
lock, this gives the gov-
ernment 75 votes. Labor 
holds 69 votes and there 
are five on the cross-

bench. 
Mr Christensen, a conser-
vative MP from Queen-
sland who sits in the Na-
tionals party room, has 
publicly threatened to 
cross the floor over the 
government’s proposed 
superannuation changes.
As the tit-for-tat over last 
week’s Rudd decision 
continues, Labor is seek-
ing to make the most out 
of the staunch opposition 
to the former Labor prime 
minister’s candidacy from 
the conservative faction 
of the Liberal Party.
“It’s clear to me that Mr 
Turnbull’s put his own 
political survival ahead 
of prior positions he may 
have had,” the Opposition 
Leader told ABC radio on 
Tuesday morning, refer-
ring to Mr Rudd’s claim 
that the Prime Minister 
had previously offered 
support.
“The right-wing puppet 
masters of Mr Turnbull’s 
government pulled the 
strings and he’s danced 
to the string-pulling.”
Mr Shorten says the oppo-
sition has a constructive 
mindset about the new 
Parliament, and wants 
to work with the govern-
ment on job creation and 
changes to the controver-
sial “backpacker tax”.
“This government is mak-
ing more mistakes than it 
should. The lesson here 
is if Mr Turnbull wants to 
be successful in the 45th 
Parliament, he needs to 
work with the opposition. 
We are up for co-opera-
tion,” he said.
Labor’s openness to a 
treaty or treaties between 
the government and In-
digenous groups has 
been targeted by Coali-
tion MPs in recent days, 
who say it threatens to 
derail the largely bipar-
tisan progress towards 
constitutional recogni-
tion for Indigenous peo-
ple..

Bill Shorten says right-wing ‘pup-
pet masters’ will control Malcolm 
Turnbull in new Parliament

An unapologetic Attor-
ney-General George 
Brandis says the great-
est driver of former judge 
Brian Martin’s decision to 
step down from the royal 
commission into North-
ern Territory juvenile de-
tention was the unwanted 
attention on his daughter.
Senator Brandis also 
said accusations of bias 
levelled at Mr Martin were 
irrational and that this de-
bate has occurred in the 
context of a “particularly 
toxic” NT election cam-
paign, causing people to 
say “a lot of wild things”.
Two people will now head 
up the Royal Commission 
into juvenile detention in 
the Northern Territory fol-
lowing the resignation of 
Brian Martin. Courtesy 
ABC News 24.
Following Mr Martin’s 
resignation on Monday 
only days after being ap-
pointed, the government 
was forced to appoint 
former Queensland Su-
preme Court judge Marga-
ret White and Aboriginal 
and Torres Strait Islander 
Social Justice Commis-
sioner Mick Gooda as co-
commissioners.
The initial recruitment of 
the former NT chief jus-
tice Mr Martin had led to 
calls from Labor for an 
Indigenous co-commis-
sioner to be added. Sena-
tor Brandis said on Tues-
day morning that he and 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull had discussed 
the idea before the shock 
resignation and the op-
tion was always avail-
able.
Mr Martin’s daughter 
Joanna was dragged 
into the matter after it 

emerged she worked for 
former NT attorney-gen-
eral Delia Lawrie from 
2009 to 2011, a period to 
be examined by the royal 
commission.
“Having spoken to him a 
few times over the week-
end, I’m quite sure that 
was the issue most heav-
ily weighing on his mind,” 
Senator Brandis told ABC 
radio.
Mr Martin’s impartial-
ity and competence had 
also been questioned 
based on his term as NT 
chief justice from 2004 to 
2010 and recent appoint-
ment by dumped correc-
tions minister John Elf-
erink to lead an inquiry 
into the corruption of a 
ICAC-style Territory anti-
corruption body.
Senator Brandis said ac-
cusations of bias, appre-
hended or real, could not 
have been made on any 
“rational basis”.
“We are in the middle of, 
or on the verge of, what 
is promising to be a par-
ticularly toxic election 
campaign in the Northern 
Territory and of course a 
lot of people are going to 
say a lot of wild things,” 
he said.
The Attorney-General 
also dismissed concerns 
about Mr Gooda’s initial 
call for the sacking of the 
NT government after last 
Monday’s Four Corners 
program, which triggered 
the royal commission into 
the NT justice system.
“You will not find an In-
digenous leader in this 
country who hasn’t had 
some sharp and strong 
things to say about the 
way in which the system 
treats Indigenous youth,” 
he said.
The respected Indigenous 
leader and Gangulu man 
tweeted that the federal 
government should “in-
tervene and sack the NT 
government,” later say-
ing they seem “’incapable 
of managing anything up 
there”.
Mr Gooda, who has now 
formally resigned from 

George Brandis unapologetic over royal commis-
sion, says bias claims irrational 
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the Human Rights Com-
missioner to take up the 
new position, said on 
Monday that the comment 

was just one of many vis-
ceral responses made by 
people on a “day of emo-
tion”.

Brian Ross Martin . Photo: An-
drew Meares

The Andrews Labor Gov-
ernment’s hugely popu-
lar trial of all night public 
transport on weekends 
has been extended until 
June next year.
Premier Daniel Andrews 
today joined Minister for 
Public Transport Jacinta 
Allan and AFL CEO Gillon 
McLachlan to announce 
a six month extension to 
Victoria’s Night Network 
of trains, trams, buses and 
regional coaches.
All night public trans-
port will continue to run 
through Summer and Au-
tumn, ensuring people out 
for the night or working 
late continue to have ac-
cess to public transport 
on Friday and Saturday 
nights.
It will allow services to be 
assessed over a full 12 
month period and help or-
ganisers plan for the mas-
sive line up of events be-
tween January and June, 
including the Australian 
Open, Formula 1 Grand 
Prix and the Comedy Fes-
tival.
It will also ensure all night 
public transport is on offer 
for the start of next year’s 
footy season, so fans who 
have kicked on after the 
game can get home safer 
and sooner.
To promote Night Network 
services on offer in the 
lead up to footy finals, a 
glow-in-the-dark mural will 
be on display for Friday 
night’s clash at the MCG, 
and Saturday’s match at 
Etihad Stadium.
An average of 35,000 peo-
ple use Night Network to 
get home safer and sooner 
every weekend – and more 
than 20 per cent of pas-
sengers are shift-workers, 
in hospitality, essential 
services or other indus-
tries operating overnight.
These workers previously 

had no choice but to drive 
or catch a cab home, or 
wait around for the first 
service in the morning.  
Now they can jump on one 
of 300 overnight train ser-
vices, 250 tram services or 
around 500 bus and coach 
services to get home when 
their shift ends.
For timetables and more 
information, visit ptv.vic.
gov.au/night-network.
Quotes attributable to Pre-
mier Daniel Andrews
“People will be able to en-
joy the world’s most live-
able city for longer this 
summer, and shift workers 
will continue to have ac-
cess to the trains, trams 
and buses they need to get 
home.”
“Whether you’re kicking 
on after the footy, heading 
out for a show or working 
late on the weekend, Night 
Network is there to get you 
home safer and sooner.”
Quotes attributable to Min-
ister for Transport, Jacinta 
Allan
“We’re the only state in the 
country that offers all night 
public transport on week-
ends, and one of only two 
cities in the world to offer 
all night transport across 
trains, trams and buses.”
“The six-month extension 
will give us a chance to 
properly assess the trial 
over a full year, and give 
certainty to event organis-
ers and passengers in the 
lead up to the new year.”
Quotes attributable to AFL 
CEO, Gillon McLachlan
“We encourage our fans 
to make use of these ex-
tended public transport 
services until Grand Final 
Day.” 
“The services are great not 
only for our matches, but 
also for our AFL live site 
activity which will be situ-
ated again in Yarra Park in 
Grand Final week.”

All Night Public Transport Extend-
ed For Six Months
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In a speech to young La-
bor Party members, Kevin 
Rudd has described the 
Coalition government’s 
decision not to support 
his bid to become the next 
leader of the United Na-
tions as proof that some-
times the best-laid plans 
in life will “turn to shit”, 
and referred to Prime Min-
ister Malcolm Turnbull as 
a “brick wall” to his ad-
vancement.
Footage of the speech 
emerged on Facebook as 
the storm of controversy 
around his bid grew, with 
Mr Turnbull effectively 
accusing Mr Rudd of ver-
balling him, and Coalition 
Senator Cory Bernardi 
bragging that Labor front-
benchers were personally 
congratulating him for his 
part in blocking Mr Rudd’s 
ambitions.
Former prime minister 
Kevin Rudd shares his 
political insights with a 
youth branch of the Labor 
Party in Queensland on 
Saturday. 
The former Labor prime 
minister made the candid 
remarks during an infor-
mal chat to young Labor 
activists in Brisbane on 
Saturday, just one day af-
ter Mr Turnbull told him he 
lacked the “interpersonal 
skills” to be nominated for 
the job.
Mr Rudd told the activists 
how the election of Gough 
Whitlam piqued his inter-
est in politics and shaped 
his views. He recounted 
writing to Mr Whitlam, tell-
ing him he would like to 
become a diplomat.

Kevin Rudd calls Malcolm Turnbull a ‘brick wall’ 
to his advancement in UN race 

Mr Whitlam responded, 
advising Mr Rudd to study 
hard at university and 
learn a language. Mr Rudd 
speaks fluent Mandarin 
and served as a diplomat 
in Stockholm and in Bei-
jing in the 1980s before 
serving as chief of staff to 
the Queensland premier 
Wayne Goss, and later be-
ing elected as the Labor 
MP for the seat of Griffith 
in 1996.
Some Labor insiders be-
lieve Mr Rudd’s great-
est ambition was not the 
prime ministership but the 
UN’s top job.
Mr Rudd told the Labor 
members planning their 
own careers that hard 
work does not always 
guarantee success.
“I’ve got a very dark, deep 
secret for you: sometimes 
it’ll turn to shit and some-
times it won’t turn out per-
fectly,” Mr Rudd said.
“I’ve had a modest expe-
rience of that, just a little 
bit, including yesterday,” 
he said to laughter.
“Part of the collective scar 
tissue of life,” he said, 
smiling.
‘it says a lot about Mr 
Rudd that he would seek 
to release private corre-
spondence,’ says Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull. Audio courtesy ABC 
Radio 774. 
Mr Rudd said he had been 
seeking to “make a huge 
difference” as prime min-
ister, foreign minister and 
on the international stage, 
until he was thwarted by a 
“brick wall”.
“And then one of those 

Pauline Hanson’s One 
Nation party has official-
ly won its second Sen-
ate seat, claiming one of 
two final Senate spots in 
Western Australia. The 
other seat was won by 
incumbent Greens sena-
tor Rachel Siewert.
The result leaves farmer 
Rod Culleton poised to 
join Ms Hanson in the 
upper house – although 
a conviction in NSW and 
a separate charge in his 
home state threaten to 
render him ineligible to 
serve.
Find out what One Na-
tion leader Pauline Han-
son thought about her 
meeting with Malcolm 
Turnbull.
It comes as the Austra-
lian Electoral Commis-
sion prepares to com-

plete Senate preference 
counting in the four re-
maining states, with the 
final batch of results ex-
pected to be announced 
on Wednesday.
A crossbench of at 
least 10 senators now 
appears likely, includ-
ing three One Nation 
representatives, Derryn 
Hinch in Victoria, Jac-
qui Lambie in Tasmania 
and possibly two Liberal 
Democrats – one each 
from NSW and Queen-
sland.
They will join Nick Xeno-
phon and two other NXT 
senators from South 
Australia, and a cohort 
of nine Greens including 
Senator Siewert.
Her survival is welcome 
news for the Greens, 
who have already lost 
Robert Simms from the 
Senate in South Aus-
tralia, and beat the One 
Nation candidate in Tas-
mania by just 141 votes 
on preferences.
Really happy I’ve been 
returned to the Senate, 
big thanks to the team & 
volunteers #auspol
ABC election analyst 
Antony Green said that 
for all of Labor’s warn-
ings that the Senate vot-
ing reforms would deliver 
a double majority to the 
Coalition, it now seemed 
likely that Labor and the 
Greens would have 36 
Senate spots between 
them, compared to the 
Coalition’s 30.
That means the Turn-
bull government would 
need the support of nine 
out of 10 crossbench-
ers to pass legislation 
opposed by both Labor 
and the Greens. Specifi-
cally, it gives enormous 
power to Senator Xeno-
phon and Senator-elect 
Hanson, who would each 
control three-member 
blocs.
Brian Burston in NSW is 
expected to win One Na-
tion’s third Senate seat.

Greens and One Nation take final two 
Western Australian Senate spots 

other brick walls present-
ed itself in the form of Mal-
colm Turnbull.”
Mr Rudd appeared in 
the video, uploaded by 
Labor’s candidate for 
the seat of Brisbane Pat 
O’Neill, smiling and laugh-
ing despite learning of Mr 
Turnbull’s rejection less 
than 24 hours before.
His cheery nature was in 
stark contrast to the bitter 
retaliation he staged just 
hours after Mr Turnbull’s 
phone call, leaking three 
letters outlining numerous 
occasions when he said 
the Liberal leader assured 
him the Coalition would 
support his bid to contest 
the position.
Mr Turnbull is disput-
ing the letters’ contents 
and says their release to 
the media speaks to Mr 
Rudd’s character.

Green predicted NSW 
Liberal Democrats Sena-
tor David Leyonhjelm 
was a strong chance to 
be re-elected. He also 
tipped the party to pick 
up an additional Senate 
seat in Queensland.
Meanwhile, One Nation 
had an “outside chance” 
of beating the Liberals’ 
Jane Hume in Victoria, 
while Family First’s Bob 
Day was a long shot to 
overcome Labor in South 
Australia, he said.
But there could still be 
some surprises because 
“the preferences just 
seem to be going all over 
the place”, Green said.
The nation’s newest 
senator-elect, Mr Cul-
leton, on Friday told the 
ABC that Muslim women 
should be banned from 
wearing the burqa be-
cause they were “very 
attractive women”.
He previously com-
plained of “financial ter-
rorism” by the big banks, 
telling The Australian 
shortly after the election 
that he would push for 
a moratorium on farm 
foreclosures.
The 52-year-old is await-
ing sentencing in NSW 
for stealing the keys to 
a tow truck that was at-
tempting to repossess 
a car his company had 
leased.
In WA, he is awaiting tri-
al for allegedly stealing a 
$27,000 hire car belong-
ing to receivers who had 
been appointed to fore-
close his friend Bruce 
Dixon’s farm.
Mr Culleton vehemently 
denies wrongdoing in 
both cases. “I’m not a 
criminal – never have 
been and never will be 
a criminal,” he told the 
Farm Weekly newspa-
per.
If he is deemed ineligible 
to serve, the seat would 
go to another candidate 
on the WA One Nation 
ticket.
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Kevin Rudd pictured at a meeting of Young Labor activists on Saturday. 
Photo: Facebook 

Controversial NSW MP 
Noreen Hay is quitting 
parliament, three months 
after she was sacked as 
opposition whip.
«It’s been an absolute 
honour and privilege to 
represent the people of 
Wollongong for the last 
13 years in the NSW par-
liament,» Ms Hay said in a 
statement on Tuesday.
«I will make no further 
comments at this stage 
until I have delivered my 
valedictory speech in the 
parliament on Thursday 
the fourth of August at 
4.30pm.
«I’d ask that the media 
respect the privacy of my 
family at this time».
Ms Hay was stood down 
as Labor Party whip in 
May following revelations 

Veteran NSW MP Noreen Hay to quit politics

one of her female staffers 
had been charged with 
electoral fraud by Austra-
lian Federal Police.
The Wollongong MP did 
not recontest the position 
but remained defiant that 
she had nothing to do with 
the AFP investigation.
It’s been reported Labor 
leader Luke Foley, who 
threatened to resign if Ms 
Hay did not step down as 
whip, has not been told of 
Ms Hay’s decision to quit 
parliament.
Her resignation means 
there will be three by-
elections in November, 
including the Orange and 
Canterbury electorates 
after state MPs Linda 
Burney and Andrew Gee 
made the switch to federal 
parliament
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull has demanded 
the big banks pass on the 
full official 0.25 per cent 
interest rate cut or explain 
to their customers why 
they won’t.
A day after the Reserve 
Bank cut interest rates to 
the historic low of 1.50 
per cent, Mr Turnbull said 
Australia’s official rates 
were higher than other 
economies but mort-
gage holders deserved 
an explanation if banks 
wouldn’t match the cut.
The big banks should 
pass on interest rate cuts 
or ‘they owe the Austra-
lian people a full explana-
tion,’ says Prime Minister 
Malcolm Turnbull. 
Since Tuesday’s an-
nouncement, the ANZ, 
Commonwealth Bank, 
National Australia Bank 
and Westpac have made 
only modest reductions 
to standard variable mort-
gage rates, of between 
0.10 and 0.14 per cent.
“The commercial banks 
should pass on the full 
rate cut,” Mr Turnbull said 
at a press conference in 
Canberra.
“They should pass it all 
on. They should do that, 
and if they are not pre-
pared to do it, as appears 
to be the case, then their 
chief executives should 
explain very clearly to 
the Australian people and 
their customers why they 
have not done so.
“They should be fully ac-
countable and it is up to 

Malcolm Turnbull calls on bank 
bosses to pass on interest rate cut 

them. They are big insti-
tutions, they operate with 
a very substantial social 
licence, and they owe it to 
the Australian people and 
their customers to explain 
fully and comprehensively 
why they have not passed 
on the full rate cut and 
they must do so.”
The comments come af-
ter Treasurer Scott Mor-
rison said on Tuesday 
interest rate levels were 
a decision of the banks 
but there were no cost-of-
funds issues that should 
prevent the full cut from 
being passed on.
On Wednesday Mr Morri-
son said the banks should 
“explain fully to the Aus-
tralian people, to their 
customers, why they have 
not passed on the full im-
pact of the rate cut”. 
“There is no reason on the 
issue of overseas fund-
ing costs for the banks 
to not pass that fully on, 
and to have retained the 
benefit of that rate cut for 
the banks themselves,” 
he said.  
Mr Turnbull said the lat-
est Reserve Bank cut had 
been anticipated. 
In April, he called on the 
big banks to improve their 
business practices and in-
teractions with the public, 
amid growing consumer 
anger and calls from La-
bor for a royal commis-
sion into the banking in-
dustry. 
“We have to remember 
that Australia is part of 
a big integrated global 

economy,” Mr Turnbull 
said. 
“Interest rates in com-
parable economies are 
either very, very low or 
barely above zero or in 
some cases negative.
“So Australia’s interest 
rates are still relatively 
high compared to other 
comparable countries, 
but the fact is we are in a 
global, low-inflation envi-
ronment, and therefore the 
Reserve Bank, responding 
to its mandate, and keep-
ing an eye on its inflation 
target, cuts rates.”
“It’s not my job to man-
age the banks or tell them 
how to manage different 
products because they’ve 
all got different risk pro-
files and so forth, but it is 
absolutely clear that they 
have made a conscious 
decision not to pass on 
the full extent of the rate 
cut, and they should have 
done that,” Mr Turnbull 
said.
Mr Turnbull and Justice 
Minister Michael Keenan 
spoke after opening a 
new Australian Federal 
Police forensic facility in 
Canberra.
The $106 million develop-
ment at the AFP’s Majura 
complex, is designed to 
assist organised crime 
and terrorism investiga-
tions.
Mr Turnbull said he would 
meet with Opposition 
Leader Bill Shorten on 
Thursday to discuss the 
planned Indigenous rec-
ognition referendum.

Prime Minister Malcolm Turnbull has called on the big banks to pass on interest rates cuts. Photo: Louise 
Kennerley 
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Complaints about health insurance hit re-
cord high, largely thanks to Medibank 
Complaints about private 
health insurance have hit a 
record high, with much of the 
growth caused by Australia’s 
largest health fund, Medi-
bank..
More than one-third of the 
complaints made to the Pri-
vate Health Insurance Om-
budsman in the past financial 
year were made by disgruntled 
Medibank policyholders.
A record 4408 complaints 
against all health funds were 
made in 2015-16, up by 29 per 
cent on the 2013-14 figure.
To compare, 1545 of the 
complaints were lodged by 
Medibank customers, up by 
148 per cent over the same 
period.
Complaints about Medibank, 
which has 28.6 per cent mar-
ket share, have nearly tripled 
since 2009-10, and disputes 
(or level three complaints) 
have doubled.
As previously reported, its 
key competitors Bupa, HCF 
and NIB have each managed 
to slash the number of com-
plaints made against them to 
the ombudsman.
Medibank was privatised by 
the Federal Government in 
November 2014.
In June, the insurer was ac-
cused of misleading policy-
holders by failing to notify 
them of reduced coverage for 
common hospital tests such 
as X-rays and CT scans - as 
part of its attempt to boost 
profits ahead of the $5.7 bil-
lion public float.
Fairfax Media earlier reported 
at least 30 impacted custom-
ers had lodged complaints 
with the ombudsman, only to 
be told to go back to Medi-
bank, which it said was in the 
right.
Last week, Medibank was 
forced to issue a second apol-
ogy for its failure to distribute 
annual tax statements on time 
after a major technology up-
grade went awry.
Affected member Bhrett 
Neven has launched a petition 
on change.org, demanding 
compensation.
“If it takes them one full month 
to issue a tax statement, a le-
gal responsibility, I do not 
think it is unreasonable for 
Medibank to waive one month 
of the affected customer’s 
cover,” he wrote.
And earlier this year, Medi-

bank’s policies were among 
those slammed as “junk” by 
consumer advocacy group 
Choice, because they pro-

vided little more than what 
was already offered under the 
universal healthcare scheme 
Medicare.

PRESSURE is mounting for 
lenders to pass on the full 
Reserve Bank interest rate 
cut, as borrowers threaten to 
revolt. 
Prime Minister Malcolm Turn-
bull lashed the big four banks 
for “failing to explain” their 
decision to hold onto a collec-
tive $917 million they stand 
to reap from the lower cash 
rate, while customers took to 
social media to vent their frus-
tration.
“They operate with a very 
substantial social licence and 
they owe it to the Australian 
people and their customers 
to explain fully and compre-
hensively why they have not 
passed on the full rate cut and 
they must do so,” Mr Turnbull, 
who is under pressure over 
Labor’s proposed royal com-
mission into the banking sec-
tor, said yesterday.
After the Reserve Bank cut the 
cash rate by 25 basis points 
to 1.5 per cent on Tuesday, 
each of the big banks said 
they would pass on only part 
of the reduction.
ANZ customers responded to 
the bank’s Facebook post an-
nouncing it had reduced its 
home loan rates to a “historic 
low”, criticising its decision to 
pass on only 13 basis points 
of the 25 point cut.
“You should be ashamed 
of yourselves,” Jason Mole 
wrote. “The RBA is trying to 
stimulate growth and you are 
effectively holding it back.”
“Two words: Royal Commis-
sion,” Westpac customer 
Tracy Vivienne wrote on the 
bank’s Facebook page.
Over at the Commonwealth 
Bank’s page, Rob Brooks 
wrote: “Pass on the full cut to 
borrowers. You’ll pass on any 
rise in full, if not more.”
NAB’s social media manager 
went into damage control as 
borrowers threatened to take 
their business elsewhere, 
posting a flurry of responses 
urging commenters to set 
up a meeting with their bank 
manager.
”We’d hate to see you leave 
after all this time — Can you 
please send through a private 

message and we’ll chat fur-
ther,” NAB wrote.
One customer replied: “I will 
talk to my broker thanks.”
Stephen Mickenbecker, Can-
star’s group executive for rat-
ings and financial services, 
said shopping around was a 
must for anyone who had not 
benefited from the rate cut.
“It’s never been easier to do 
that,” he said.
Another option for ANZ and 
NAB customers was to con-
sider putting part or all of their 
loan on these banks’ new two- 
and three-year fixed interest 
deals, which had rates of 3.75 
per cent.
“There are plenty of other 
lenders, we’ve got 95 pro-
viders listed on Canstar,” Mr 
Mickenbecker said.
“You can also say to your 
bank ‘look, I want to stay vari-
able, but I’m thinking that I 
might move, and I can get a 
better deal elsewhere ... Very 
often, they’ll come to the party 
and reduce your rate.”
Ultimately, he said, “if you 
can’t get a good deal where 
you are and you’re paying 
half a per cent too much, you 
should be thinking about mov-
ing ... Make a rational choice.”
Many of the smaller lend-
ers are yet to announce how 
much of the RBA cut they’ll 
be passing on, so it’s best to 
“wait a couple of weeks while 
the dust settles”.
While all eyes turn to the 
banks every time the RBA an-
nounces another incremen-
tal cut, nothing ever seems 
to change in the credit card 
market, where interest rates 
are as high as 20 per cent per 
annum.
The reason is simple, said 
banking sector analyst Martin 
North of advisory firm Digital 
Finance Analytic.
“Banks charge these rates 
on credit cards because they 
can; there’s not much compe-
tition,” Mr North said.
“Essentially, credit cards are 
regarded by the banks as a 
more profitable business that 
allows them to cross subsi-
dise other parts of their op-
erations.”

Banks slammed over ‘greedy’ decision to hold 
onto $917 million from the Reserve Bank rate cut
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Pauline Hanson’s One Na-
tion party is now a major 
force in Australian poli-
tics, having secured four 
Senate seats in an inde-
pendent crossbench that 
has swelled to 11.
The anti-Islam party scored 
two seats in Queensland, 
including one for Ms Han-
son, and one in NSW, 
when results from the July 
2 federal election were fi-
nalised in those two states 
on Thursday morning.
Adding to a seat already 
confirmed in Western Aus-
tralia earlier this week, One 
Nation will have four sena-
tors when the 45th Par-
liament begins later this 
month. That is one more 
than the other major new 
force, the Nick Xenophon 
Team, which won three 
Senate seats in South 
Australia.
Liberal Democrat sena-
tor David Leyonhjelm was 
also re-elected in NSW, 
swelling the size of the in-
dependent crossbench to 

11 (from eight in the previ-
ous Parliament).
The outcome is a repu-
diation of Prime Minister 
Malcolm Turnbull’s plan to 
clear out the Senate cross-
bench with a double disso-
lution election.
“A double dissolution is 
a very dangerous path to 
tread if you’re trying to 
get a decent position in 
the Senate,” election ana-
lyst Antony Green told the 
ABC on Thursday.
The numbers in the new-
look Senate are as fol-
lows: Coalition 30, Labor 
26, Greens 9, One Nation 
4, Nick Xenophon Team 3, 
plus Jacqui Lambie, Der-
ryn Hinch, Mr Leyonhjelm 
and Family First’s Bob 
Day.
In NSW, the Greens re-
tained senator Lee Rhian-
non, meaning the left-wing 
party will have nine sena-
tors and will also hold the 
balance of power, able 
to pass government bills 
without the help of Labor 

One Nation wins four Senate seats, crossbench-
ers to hold 11 seats 

or the crossbenchers.
But the result will turn 
Ms Hanson into a Senate 
powerbroker. The Turnbull 
government will need her 
bloc, plus Mr Xenophon’s, 
to pass any bills opposed 
by Labor and the Greens.
If it keeps its four senators 
united, One Nation could 
also team up with Labor 
and the Greens to form a 
blocking majority on any 
bill.
However, as Green told 
the ABC: “One Nation has 
a very poor record of keep-
ing their [MPs] in the party 
for a full term. They’ve 
tended to split very quick-
ly.”
The country’s newest Han-
son-aligned senators are 
former coal mine manag-
er Malcolm Roberts from 
Queensland and long-time 
party executive Brian Bur-
ston from NSW.
Mr Roberts, a leader of 
climate sceptic group the 
Galileo Movement, wants 
climate scepticism taught 
in schools and believes 
CSIRO scientists have 
conspired with the United 
Nations to produce “cor-
rupt” reports on climate 
change.
Mr Burston, a former 
Cessnock councillor who 
acknowledged he was a 
“last minute” candidate, 
describes Islam as “an 

Opposition Leader Bill 
Shorten has labelled 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull’s response 
to the banks’ failure to 
pass on a full interest 
rate cut as empty, weak 
and pathetic, and again 
called for a royal com-
mission into the finan-
cial services industry.
This week, the big four 
banks held onto a com-
bined total of roughly 
$917 million after de-
ciding to pass on only 
half of the Reserve 
Bank’s 0.25 percentage 
point rate cut – now at a 
record low 1.5 per cent 
– to mortgage holders.
The big banks should 
pass on interest rate 
cuts or ‘they owe the 
Australian people a 
full explanation,’ Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull says. Courtesy 
ABC News 24
The Prime Minister re-
sponded by saying the 
banks’ costs had been 
lowered and the sav-
ings should be passed 
on to customers, or a 
proper explanation pro-
vided, as they operate 
with a “very substantial 
social licence”.
According to the Oppo-
sition Leader, Mr Turn-
bull’s “empty talk on 
the big banks is weak 
and pathetic”.
“Yet again he has just 
wagged his finger at 
them and delivered an-
other empty lecture. 
He is too weak and his 
government is too di-

vided to stand up to the 
banks,” he said.
Mr Shorten said Austra-
lians were “rightly an-
gry” about the banks’ 
decisions and confi-
dence and trust con-
tinued to be eroded in 
the financial services 
industry.
“Mr Turnbull will give 
the big banks another 
empty lecture and a tax 
cut. I’ll give the banks a 
royal commission.”
In April, Labor an-
nounced its intention 
to set up a royal com-
mission into the banks 
following a string of 
ethical and financial 
scandals.
Independent MP An-
drew Wilkie, who sup-
ports the proposal, said 
the banks are just prof-
it-building.
“We need to under-
stand that about half 
of that rate cut that is 
not going to be passed 
on effectively goes 
straight to the banks’ 
bottom line,” the cross-
bencher told Sky News 
on Thursday morning.
“So on top of that $15 
billion profit the banks 
have made in the last 
six months, they can 
count on an additional 
$1 billion in profit in the 
next six months.”
Mr Turnbull and Mr 
Shorten are meeting in 
Sydney on Thursday to 
discuss the referendum 
on Indigenous recogni-
tion and the same-sex 
marriage plebiscite.

Pauline Hanson will control at least three, but likely four, senators in 
the new Parliament. Photo: AAP 
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Malcolm Roberts - the second One Nation senate candidate in Queen-
sland. Photo: supplied

infringement on our cul-
ture”.
“We’re a Christian country, 
I know we have some Jews 
as well … but the Muslims, 
they kneel five times a day 
and it’s not how we are in 
this country,” he told News 
Corp.

One Nation’s policy agen-
da calls for a royal com-
mission into both Islam 
and climate science, and 
advocates the abolition 
of the Renewable Energy 
Target.
It is 20 years since Ms 
Hanson entered Austra-
lian politics by winning the 
lower house seat of Ox-
ley, and used her maiden 
speech to lament that Aus-
tralia was being “swamped 
by Asians”.
Since, she has unsuccess-
fully contested several 
elections at federal and 
state levels, but has always 
maintained a band of loyal 
followers who support her 
anti-migrant policies and 
economic protectionism.
Mr Leyonhjelm scraped 
home in the last NSW Sen-
ate spot on a pro-gun, pro-
smoking, anti-regulation 
policy platform. In the last 
Parliament he established 
an inquiry into the “nanny 
state”, to examine govern-
ment intervention in per-
sonal choices.

Bill Shorten rubbishes Mal-
colm Turnbull’s ‘empty lec-
ture and tax cut’ for banks

Opposition Leader Bill Shorten Photo: Darrian Traynor
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If you have recently run into 
Luke Foley, Leader of the 
NSW Opposition, chances are 
he has pulled out his iPhone 
and shown you photos of his 
recent trip to Lebanon. If you 
have been lucky enough to 
witness his excitement at re-
calling the sacred and beauti-
ful sites he visited in a country 
so many of us have a cultural 
affinity to, while smiling en-
couragingly as he struggles 
with the names of villages like 
Zgharta, then you would have 
also witnessed his strong ad-
miration for the country and 
its people, both those in Leba-
non and those in Australia. 
I recently met with Mr Foley to 
discuss his trip to Lebanon, 
to learn more about the things 
he saw and his perceptions 

of the country from political, 
cultural and religious stand-
points. Mr Foley spent six 
days in Lebanon, from 20-25 
April this year. He recalls that 
the Spring weather was beau-
tiful. Crisp with a little snow 
still visible on the mountain 
tops in the north, “I’m sure 
it’s all melted now though” Mr 
Foley says, almost proud that 
he caught the last sight of the 
contradicting weather that ex-
ists in such a small country. 
Mr Foley draws comparisons 
between the village in North-
ernIreland where his wife 
grew up, Augher, also affect-
ed by civil war, and Lebanon. 
He laments the devastating 
effects that political insecurity 
can have on a country and its 
people, but remarks that the 

Lebanese diaspora, particu-
larly those in Australia, remain 
ever-vigilant and concerned 
about the welfare of Leba-
non. He remarks that “there 
is a strong political movement 
even among the diaspora who 
keenly stay up to date with the 
political situation in Lebanon 
and join parties in Austra-
lia to show there support for 
political improvement over-
seas”. He contrasts this with 
his observations of the Irish 
diaspora who, through their 
devastation, have turned away 
from political involvement in 
Ireland. 
While in Lebanon, Mr Foley 
visited many political leaders. 
“I will be very disappointed 
if somebody I didn’t visit be-
comes the President of Leba-

Sheikh Ali Fadlallahas well as 
visiting numerous religious 
sites including the Church 
of St Charbel. He celebrated 
mass at “Mar Ramanous” and 
visited the shrine of the late 
former Prime Minister, Rafic 
Hariri.  He mentioned that he 
attended one lunch with both 
Muslim Sheikhs and Ortho-
dox Priests at El Minieh. He 
remarked, “The interactions 
between people of different 
faiths was a great sign of the 
harmonious future that awaits 
Lebanon”.
On the last day of Mr Foley’s 
visit, 25 April, he attended 
an ANZAC Day service at the 
Commonwealth War Graves 
Cemetery with the Australian 
Ambassador, Mr Glenn Miles. 
The experience was a remind-
er for Mr Foley of the sacrifice 
that Australian soldiers have 
made all over the world. 
If you ask Mr Foley whether 
or not he will visit again, the 
standard reply is “Definitely, I 
cannot wait to take my family 
with me to Batroun.”
If you would like to see pho-
tos of Mr Foley’s trip, follow 
this link:https://www.face-
book.com/LukeFoleyNSW/
videos/622516224582878/
By Sandra Kaltoum

SUCCESSFUL TRIP TO LUKE FOLEY TO LEBANON

non,” he jokes. Despite his 
humour, he is sincere about 
his wishes for improvement 
in Lebanon’s political situa-
tion and agrees with me when 
I remark that the lack of a 
president is damaging for the 
morale within Lebanon and 
the perception of Lebanon 
internationally.  He met with-
Sheikh Amine Gemayel,Dr 
Samir Geagea, General Mi-
chel Aoun MP, and MrSlei-
manFrangieh MP. He also met 
former Prime Minister Saad El 
Hariri, Justice Minister Ashraf 
Rifi, Foreign Minister Gebran-

Bassil, Speaker NabihBerri, 
Future Movement MP Kazem 
El Kheir, Lebanese Forces MP 
FadiKaramas well as visiting 
numerous other political fig-
ures and Mayors. 
Mr Foley also acknowledged 
the strong connection be-
tween the Lebanese people 
and their religious beliefs. 
This strong connection was 
reflected in Mr Foley’s itin-
erary. Mr Foley met with the 
Patriarch of Lebanon, Mar 
Bechara Boutros Al Rai, 
the Grand Mufti of Lebanon 
Sheikh Abdel-LatifDerian and 



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

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

Intervision الشركة الرائدة واملضمونة يف عامل القنوات التلفزيونية العربية

أتصل اآلن على الرقم:  788 922 1300 
 Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

معاملتنا هي األفضل

تنقل العامل
اىل شاشاتكم 

ميكنكم إعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقّطع او انقطاع
من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

* شاهدوا أكثر من 400 قناة مشوقة وبشكل مباشر
* تابعوا أحدث األخبار  واملسلسالت واألفالم

* قنوات خاصة لربامج الرياضة والشباب

ال تفّوتوا فرصة اقتناء اجلهاز وبسعر
 مناسب جداً  139 $ فقط ملدة سنة كاملة

وأيضاً حتصلون على بث مباشر  هلذه القنوات 
على املوبايل أو الـ  IPAD  جمانًا

كما بامكاننا ارسال اجلهاز اىل الواليات 
االسرتالية عند الطلب

أينما  كنتم   Intervision يف خدمتكم
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