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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

عملية  االول  أمس  بدأت 
الكبري«  »اخلروج  تنفيذ 
املدنيني  آالف  لعشرات 

السورية  والفصائل 
حلب  شرق  من  املقاتلة 
ضمنت  اتفاق  مبوجب 

إجنازه  بعد  تنفيذه  موسكو 
دمشق  وموافقة  أنقرة  مع 

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

تيار الصدر يتحدى املالكي ويتهمه بإضاعة ثلثي العراق

أعلنت هيئة )وزارة( األمن 
الفيديرالي الروسي، إحباط 
خطة لشن سلسلة عمليات 
كانت  موسكو  يف  تفجري 
ُتعد هلا خلية تابعة لتنظيم 
مباشر  بتنسيق  »داعش« 
التنظيم  يف  قيادي  مع 

موجود يف تركيا.
األمنية  اهليئة  وأكدت 
االول،  أمس  بيان  يف 
اخللية  أفراد  اعتقلت  أنها 
من  مواطنني  ثالثة  وهم 
من  ورابع  طاجيكستان 
ملراقبة  خضعوا  مولدافيا، 

»الـخروج الكـبري« مـن شـرق حلـب!

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

أكد رئيس اجلمهورية العماد 
»الثقة  أن  عون  ميشال 
العربية والدولية املتجددة 
بلبنان منذ انتخابات رئاسة 
حافزا  تشكل  اجلمهورية، 
أساسيا للمضي يف إطالق 
معاجلة  يف  تغيريي  نهج 
االقتصادية  األوضاع 
واالمنائية،  واالجتماعية 
يرتكز خصوصا على إصالح 
اقتصادي يأتي نتاج خطة 
قوامها  شاملة  اقتصادية 

اسرتاتيجية قطاعية«.
لبنان  »عالقات  أن  واعترب 
العربي  اخلليج  دول  مع 
عادت طبيعية والدعم الذي 
شهرين  منذ  لبنان  لقيه 
وحتى اليوم من قادة هذه 
الدول واملؤسسات املالية 
سوف  فيها  واالقتصادية 

التتمة صفحة 31

تلّقي التتمة صفحة 31 بعد  األمين  اجلهاز 
إعدادهم  عن  معلومات 

لتنفيذ اهلجمات.
وعثر عناصر اجلهاز األمين 
حّوله  منزل  دهم  بعد 
عمليات،  مركَز  االرهابيون 
القنابل  من  كمية  على 
حملية الصنع وذات قدرات 
إىل  إضافة  عالية،  تفجري 
و  الرشاشات،  من  عدد 
مواد  من  كبرية«  »كمية 
كانت  االنفجار،  شديدة 
جمهّزة لصنع كميات أخرى 

من القنابل.

موسـكو تفـكك »خلية« يقـودها »داعـشي مـن تركيا«

بري: لضرورة إقرار قانون لإلنتخابات على 
اساس النسبية والدوائر املوسعة

عون: الثقة بلبنان حافز للمضي يف 
إطالق النهج التغيريي

الديين  الزعيم  تيار  تبادل 
وحزب  الصدر  مقتدى 
نائب  بزعامة  »الدعوة«، 
نوري  اجلمهورية  رئيس 
بإثارة  االتهامات  املالكي، 
حمافظات  يف  الفوضى 

وقال  العراق.  جنوب 
نائب من مجاعة الصدر إن 
املالكي »سلم ثلثي البالد 
هدد  فيما  داعش«،  إىل 
الصدريني  األخري  أنصار 
بـ »صولة فرسان أخرى«، 

يف إشارة إىل احلملة اليت 
 2008 عام  عليهم  شنها 
عندما كان رئيسًا للوزراء.

وتصاعدت حدة اخلالف بني 
تظاهر،  بعدما  الطرفني 

حافالت وسط الدمار الجالء املدنيني من شرق حلب امس االول، ويف االطار جريح يصل إىل خان العسل 

بانوراما األحداث لعام ٢٠١٦

 العدد السنوي اِّـمتاز
2017 - 2016$
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الـعدد السـنوي املمـتاز
الـثالثاء.. فـي األسـواق

األولية  املعطيات  وأفادت 
حمّققو  عليها  حصل  اليت 
اخللية  بأن  األمين،  اجلهاز 

تلّقت تعليمات من قيادي 
يف تنظيم »داعش« مقيم 

يرتجم إجنازات عملية تعرب 
بلبنان إىل ضفة اخلري، وال 
املؤشرات  كل  أن  سيما 

تؤكد ذلك«.
وقال: »إن الزيارات اليت 
ينوي القيام بها إىل الدول 
العربية، ويف مقدمها دول 
اخلليج، ستساعد على متتني 
عالقات التعاون بني لبنان 
سيما  وال  الدول،  وهذه 
املقبلة ستعزز  املرحلة  أن 
اللبنانية  بالدولة  الثقة 
وإداراتها،  ومؤسساتها 
اليت سوف تعمل بشفافية 
يتصل  ما  كل  يف  مطلقة 
االستثمارية  باملشاريع 

واالنتاجية«.
الذي  بالدور  عون  ونوه 
يؤديه اللبنانيون يف دول 
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Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

اختصاصيون يف تسهيل القروض 

* استخدام األصول املتوفرة لالستثمار او شراء مصالح

*  خيارات لتغيري الدائنني وتوفري بعض الفوائد

* مراجعة ومناقشة فوائد افضل لقرضك املنزلي ودمج 
القروض يف قرض واحد

* نتعهد تسريع وتسهيل القروض بال عمولة

سـجى امامـي

غـربيال مـيخا

نشاطات حزب الوطنيني االحرار يف سيدني

الوطنيني  حزب  مفوض  شارك 
السيد طوني  اسرتاليا  االحرار يف 
كلوفيس  املفوضية  عام  وامني  نكد 
حبيب  املفوضية  وعضو  البطي 

حبيب قسطون وعقيلته مع عديله وعقيلته

حبيب قسطون وعقيلته والسيدة إيفون البطيحبيب قسطون وابنته

قسطون وعقيالتهم يف العديد من 
مسرحية  حضور  منها  النشاطات 
سيدة  كنيسة  لفرقة  زمان«  »يا 

لبنان يف ملبورن.

تقديم  يف  املفوضية  شاركت  كما 
يف  السابق  لبنان  بسفري  العزاء 
يف  الحسن  ابو  لطيف  اسرتاليا 
بيت الجمعية الدرزية يف غيلفورد.



Page 3صفحة 3     

لبنانيات
 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد   
ميشال عون أن »الثقة العربية 
منذ  بلبنان  املتجددة  والدولية 
اجلمهورية،  رئاسة  انتخابات 
للمضي  أساسيا  حافزا  تشكل 
يف  تغيريي  نهج  إطالق  يف 
االقتصادية  األوضاع  معاجلة 
يرتكز  واالمنائية،  واالجتماعية 
خصوصا على إصالح اقتصادي 
اقتصادية  خطة  نتاج  يأتي 
اسرتاتيجية  قوامها  شاملة 

قطاعية«.
مع  لبنان  »عالقات  أن  واعترب 
عادت  العربي  اخلليج  دول 
طبيعية والدعم الذي لقيه لبنان 
من  اليوم  وحتى  شهرين  منذ 
واملؤسسات  الدول  هذه  قادة 
فيها  واالقتصادية  املالية 
عملية  إجنازات  يرتجم  سوف 
تعرب بلبنان إىل ضفة اخلري، وال 
تؤكد  املؤشرات  كل  أن  سيما 

ذلك«.
اليت  الزيارات  »إن  وقال: 
الدول  إىل  بها  القيام  ينوي 
دول  مقدمها  ويف  العربية، 
متتني  على  ستساعد  اخلليج، 
لبنان  بني  التعاون  عالقات 
أن  سيما  وال  الدول،  وهذه 
الثقة  ستعزز  املقبلة  املرحلة 
ومؤسساتها  اللبنانية  بالدولة 
تعمل  سوف  اليت  وإداراتها، 
ما  كل  يف  مطلقة  بشفافية 
االستثمارية  باملشاريع  يتصل 

واالنتاجية«.
الذي يؤديه  بالدور  ونوه عون 
اخلليج،  دول  يف  اللبنانيون 
تقدمها  اليت  وباملساعدات 
والصناديق  الدول  هذه 
أهمية  تأكيد  جمددا  املالية، 
يف  الريادي  الدور  استعادة 
اجملاالت كافة وال سيما اجملال 

املصريف.
قبل  شهد  بعبدا  قصر  وكان 
سلسلة  االول  امس  ظهر 
الطابع  عليها  غلب  لقاءات 
ومحلت  واإلمنائي،  االقتصادي 
لالقتصاد  الدعم  من  املزيد 
اللبناني وللمشاريع اليت ينوي 
فور  إطالقها  اجلمهورية  رئيس 

تشكيل احلكومة.
ويف هذا السياق، استقبل عون 
عبد  الكوييت  الصندوق  رئيس 
الوهاب البدر واملدير االقليمي 
الصقر،  عبداهلل  العربية  للدول 
يف حضور رئيس جملس االمناء 
واالعمار املهندس نبيل اجلسر 
ومفوض احلكومة لدى اجمللس 
ونائب  صايف،  وليد  الدكتور 
الديبلوماسية  البعثة  رئيس 
حممد  لبنان  يف  الكويتية 

الوقيان.
اجلمهورية  رئيس  بدر  وهنأ 
بانتخابه، وأطلعه على املشاريع 
الكوييت  الصندوق  موهلا  اليت 
يف لبنان، مؤكدا استمرار الدعم 
انتخاب  بعد  سيما  وال  للبنان، 
يعزز  الذي  اجلمهورية  رئيس 
ومؤسساتها.  بالدولة  الثقة 
أن  إىل  بدر  الدكتور  وأشار 
الكويتيني  »املسؤولني 
مستقبل  إىل  بتفاؤل  ينظرون 
بدعمه  مستمرون  وهم  لبنان، 

سياسيا واقتصاديا«.
وشكر عون الوفد على ما قدمته 
للبنان،  مساعدات  من  الكويت 
الشيخ  امريها  مواقف  مقدرا 

الصباح  اجلابر  األمحد  صباح 
جانب  إىل  دائما  وقف  »الذي 
لبنان وعمل مشكورا على إجياد 

احللول ألزماته املتالحقة«.
البدر

البدر:  قال  اللقاء  وبعد 
فخامة  بلقاء  اليوم  »تشرفت 
وهنأته  اجلمهورية  رئيس 
له  وقدمت  رئيسا،  بانتخابه 
متنياتي ومتنيات اجلميع بالنجاح 
يف  لبنان  مستقبل  ادارة  يف 

السنوات املقبلة«.
أضاف: »أطلعت فخامة الرئيس 
على سبب زيارتي للبنان، وهو 
اتفاقية  توقيع  االوىل  بالدرجة 
دوالر  مليون   60 يعادل  مبا 
ملنطقة الصرفند، ومنحة بقيمة 
ملستلزمات  دوالر  مليون   25
استضافة النازحني السوريني، 
وتقديم مبلغ مليون دوالر ملركز 
االطفال  الستفادة  السرطان 
من  السوريني  الالجئني  من 
خدماته. وأبلغت فخامة الرئيس 
عون استعداد الصندوق لتغطية 
املتطلبات املستقبلية لعدد من 
لبنان،  يف  التنموية  املشاريع 
الكبري  اهتمامه  على  وشكرته 
لبنان  بني  التعاون  بتعزيز 

والكويت«.
الجسر

فقال:  اجلسر،  نبيل  حتدث  ثم 
»إن جمموع القروض اليت حصلنا 
عليها من الكويت اىل اآلن يبلغ 
وجمموع  دوالر،  مليون   850
اهلبات حنو 450 مليون دوالر، 
الصرفند  مشروع  عرب  واليوم 
كل  تقريبا  غطينا  قد  نكون 
الساحل اللبناني مبحطات صرف 
صحي. أما بالنسبة اىل اهلبات 
املخصصة للمناطق املستضيفة 
للنازحني السوريني، فهذه هي 
االوىل  إن  إذ  الثالثة،  اهلبة 
بلغت 27 مليون دوالر والثانية 
 25 والثالثة  دوالر  مليون   30
والصندوق  دوالر.  مليون 
لبنان  مع  يقصر  مل  الكوييت 
لفخامة  وقلت  جمال.  أي  يف 
الرئيس إننا نستفيد من االخوة 
عن  نعجز  فعندما  الكويتيني، 
اخرى  تأمني متويل من مصادر 
كل  يغطون  وهم  اليهم  نلجأ 
الثغرات. لذلك جند أن مشاريع 
الكوييت منتشرة من  الصندوق 
وتغطي  احلدود  اىل  احلدود 
مل  والكويتيون  بكامله،  لبنان 
ولن  اليوم  اىل  معنا  يقصروا 

يقصروا«.
املشاريع  جمال  يف  سئل: 
استعداد  هناك  هل  املائية، 
لدى الصندوق لتمويل مشاريع 

كهذه؟
أجاب: »لو أسعفنا الطقس لكنا 
يف وارد تدشني سد القيسماني 
الكوييت  الصندوق  موله  الذي 

بالكامل«.
سئل: هل سيساعد الكويتيون 

يف متويل سد جنة؟
تنفذ  اللبنانية  »الدولة  أجاب: 
وقد  موازنتها،  من  جنة  سد 
مع  السابق  يف  االمر  حبثنا 
والصندوق  الكوييت  الصندوق 
احلكومة  لكن  للتنمية،  العربي 
اللبنانية اختذت قرارا بأن متوله 

بنفسها«.
اتحاد املصارف العربية

احتاد  رئيس  عون  واستقبل 

 عون: الثقة العربية والدولية املتجددة بلبنان تشكل احلافز للمضي يف إطالق النهج التغيريي

اجلراح  حممد  العربية  املصارف 
اللجنة  ورئيس  الصباح 
الدكتور  لالحتاد  التنفيذية 
العام  واألمني  طربيه  جوزف 
فتوح  وسام  الدكتور  لالحتاد 
ارتياح  إليه  نقلوا  الذين 
عودة  اىل  العربية  املصارف 
وانتظام  السياسي  االستقرار 
املؤسسات الدستورية يف لبنان 
بعد انتخاب العماد عون رئيسا 
للجمهورية، مؤكدين أن املؤمتر 
لبنان  عقد يف  الذي  املصريف 
واستقطاب  عون  انتخاب  غداة 
أكثر من 700 شخصية مصرفية 
املؤشر  »كان  ودولية  عربية 
الواضح الستعادة الثقة بلبنان 
القطاع  ودور  عموما  وبدوره 

املصريف فيه خصوصا«.
وشكر عون وفد احتاد املصارف 
العربية، مؤكدا العمل على »بقاء 
العربية  للقاءات  واحة  بريوت 
املصرفية وغري املصرفية، وال 
باستقرار  لبنان ينعم  أن  سيما 
حوله،  يدور  ما  رغم  أمين 
يؤمل  سياسي  وباستقرار 
تشكيل  مع  معامله  تكتمل  أن 

احلكومة اجلديدة«.
الشيخ الصباح

الشيخ  حتدث  اللقاء،  وبعد 
»تشرفت  فقال:  الصباح 
الرئيس،  فخامة  مبقابلة 
املصارف  احتاد  عمل  وتداولنا 
تعقد  اليت  ومؤمتراتنا  العربية 
االقتصاد  لدعم  بريوت  يف 
اللبنانية  واملصارف  اللبناني 
أن  وأكدنا  املصريف.  والقطاع 
مؤمتراتنا الرمسية السنوية تعقد 
اليت  املدينة  ألنها  بريوت  يف 
كافة  العربية  الدول  حتتضن 

حيث يتم مل الشمل العربي«.
طربيه

»قمنا  فقال:  طربيه  ثم حتدث 
كاحتاد  الرئيس  لفخامة  بزيارة 
مصارف عربية البالغه ان االحتاد 
بني  املالي  التواصل  جسر  هو 
يف  العربية  واملصارف  لبنان 
العامل أمجع. وقد تشرفنا أيضا 
بزيارة رئيس االحتاد الذي عرب 
بلبنان  االحتاد  تعلق  عن  بقوة 
املقر  هو  لبنان  ان  خصوصا 
نوه  وقد  لالحتاد.  الرمسي 
الرئيس عون باملؤمتر الذي عقد 
وحضره  املاضي،  الشهر  يف 
أكثر من 700 شخصية مصرفية 

دور  اىل  يعود  وهذا  عربية، 
االحتاد  يف  اللبنانية  املصارف 
يف  املصريف  العامل  وضمن 
العامل العربي. وحنن كمصارف 
داعمني  سنبقى  لبنانية 
ولالحتاد،  العربية  للمصارف 
وهو ما يشكل قوة متبادلة بني 

لبنان والعامل العربي«.
وأكد ردا على سؤال أن »فخامة 
الرئيس على اطالع على نشاط 
انعقاد  عند  نوه  وقد  االحتاد، 
املؤمتر يف لبنان بهذه الرسالة 
احتاد  قدمها  اليت  القوية 
املصارف العربية للعهد اجلديد 
لدى انطالقته، وهي دليل ثقة 
تأتي من عامل املال العارف ان 
هناك عهدا جديدا يبدأ يف لبنان 
عربية  مبؤازرة  حيظى  ان  جيب 
املصارف  من  خاصة  وبصورة 
العربية، ألن كل ما يفيد لبنان 
هذه  يف  عربيا  هدفا  يشكل 
الظروف اليت حيمل فيها لبنان 
السوري  النزوح  واعباء  هم 
وحيتاج اىل كل دعم، خصوصا 
الناشئة  السياسية  العملية  ان 
نتيجة  هي  واليت  لبنان  يف 
تعترب  ان  املمكن  من  توافق، 
قاطرة ملا ميكن ان حيصل عند 
العامل  الشاذ يف  الوضع  انهاء 
العربي، ألنه ال ميكن انهاء هذا 

الوضع إال بالتوافق«.
وفد رجال األعمال اللبنانيني يف 

السعودية«.
حضور  يف  عون،  واستقبل 
اململكة  لدى  لبنان  سفري 
الستار  عبد  السعودية  العربية 
عيسى، وفدا من رجال األعمال 
اللبنانيني يف السعودية قدموا 

له التهاني بانتخابه.
يف  عيسى  السفري  وقال 
بلقاء  »أتشرف  اللقاء:  مستهل 
من  كوكبة  برفقة  فخامتكم، 
اللبنانيني  األعمال  رجال  كبار 
يف اململكة العربية السعودية، 
اللبنانية  اجلالية  ميثلون صفوة 
الكرمية يف هذا البلد الشقيق، 
هذه اجلالية اليت تعترب من أهم 
يف  ليس  اللبنانية  اجلاليات 
يف  بل  فحسب  العربي  اخلليج 
العامل، ومتتاز بتواصلها الدائم 
أبنائها  من  والعديد  لبنان  مع 
واستثمارات  نشاطات  لديهم 
بالرغم  أيضا،  لبنان  منتجة يف 
ميتاز  كما  الصعوبات.  كل  من 

أبناء هذه اجلالية بتعاضدهم يف 
للسفارة  ومبساندتهم  اململكة، 
املواطنني  حاجات  تلبية  يف 

الطارئة«.
اجلالية  هذه  »إن  وأضاف: 
كانت من اوائل اجلاليات اليت 
مبنى  اللبنانية  الدولة  أهدت 
الرياض  يف  اللبنانية  للسفارة 
يا  تواقون  وحنن   ،2001 سنة 
فخامة الرئيس الستقبالكم يف 
هذا املبنى، لدى تلبيتكم لدعوة 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 
اإلشارة  أود  الصدد  هذا  ويف 
إىل أن املسؤولني يف اململكة 
الذين باركوا ورحبوا بانتخابكم، 
كل  اللبنانية  اجلالية  يولون 
دون  من  واالهتمام،  الرعاية 
واحلضور  متييز،  أو  تفرقة  أي 
الكريم املوجود أمامكم اليوم هو 
خري دليل على ذلك. وهذا األمر 
للعالقة  طبيعية  بنظري حمصلة 
الشعبني  تربط  اليت  األخوية 
وهو  والسعودي،  اللبناني 
احلسنة  السمعة  بسبب  أيضا 
اللبنانيون  بها  يتمتع  اليت 
أينما حلوا مبصداقيتهم وجدهم 

وإبداعهم«.
رد عون

ورد عون مرحبا بالوفد، ومؤكدا 
على  احملافظة  أجل  من  العمل 
دول  يف  اللبنانيني  مصاحل 
العالقة  »إن  وقال:  اخلليج. 
حتسنت  اللبنانية-السعودية 
وأصبحت جيدة جدا، وسنكللها 
العربية  للمملكة  بزيارة 

سنجتمع  حيث  السعودية 
السعوديني  باملسؤولني 
على  وأنا  اللبنانية.  وباجلالية 
لديكم طاقات كبرية  أن  يقني 
تستطيعون من خالهلا العمل يف 
لبنان.  وكذلك يف  السعودية، 
فأنتم مدعوون اىل اجمليء اىل 
ان  خصوصا  للعمل،  بلدكم 
هناك مؤشرات جيدة، وسنعمل 
املشاريع  لتنفيذ  جدي  بشكل 
االمنائية الننا نريد حتقيق انتاج 
الوطنية  االستثمارات  وزيادة 

يف بلدنا«.
على  سؤال  على  ردا  وأكد 
الشفافية يف ما خيص  اعتماد 
جتريها  سوف  اليت  املناقصات 
ال  فصاعدا،  اآلن  من  الدولة 
النفط  استثمار  مناقصة  سيما 
الشروط واضحة. وقال:  حيث 
»حنن منفتحون وعلى استعداد 
القضايا  جبميع  لالهتمام 
االقتصادية اليت تساعد لبنان، 
ينقصه  وال  حر  اقتصادنا  ألن 
سوى ضبط وإيقاف الفساد«.

سيعطي  أنه  على  عون  وشدد 
املدن  تقام  كي  توجيهاته 
عكار  مناطق  يف  الصناعية 
الغربي  والبقاعني  واجلنوب 
خصصنا  »وقد  والشمالي، 
االستقالل  رسالة  يف  فقرة 
لقرى وبلدات الشريط احلدودي 
من الشمال اىل اجلنوب لتحقيق 
التوازن يف التوزيع السكاني، 
ألن  مصونة،  احلدود  ولتبقى 
تأمني العمل واملعيشة للسكان 
يف  يبقيهم  املناطق  تلك  يف 

أرضهم ويدافعون عنها«.
وهاب

واستقبل الرئيس ميشال عون 
وهاب  وئام  السابق  الوزير 
خرج  إنه  اللقاء  بعد  قال  الذي 
من لقائه مع رئيس اجلمهورية 
»مطمئنا اىل أن فخامة الرئيس 
مستمر يف مشروعه االصالحي، 
االفكار  من  الكثري  حيمل  وهو 
اللبنانيني،  مجيع  تهم  اليت 
وقد باشر إجراء كل االتصاالت 
وال  التنفيذ،  موضع  لوضعها 
اليت متت  االتصاالت  أن  سيما 
معه من املراجع الدولية الداعمة 
مشجعة  املسائل  هذه  ملثل 

جدا«.
متفائال  »خرجت  وهاب:  وختم 
على  الرئيس  فخامة  بقدرة 
الصعوبات  كل  امتصاص 
ومعاجلة كل املشاكل الطارئة، 
لبنانيا  به  الثقة  أن  سيما  وال 
وعربيا ودوليا كبرية ومؤثرة«. 

أنطاكية  بطريرك  التقى 
للروم  املشرق  وسائر 
البطريرك  الكاثوليك  امللكيني 
يف  حلام  الثالث  غريغوريوس 
دمشق امس االول وفدا برملانيا 
تشيكيا برئاسة زوزكا بيباروفا 

رويربوفا.
خالل  حلام  البطريرك  وقال 
اللقاء »إن »االصدقاء التشيك 
فى  بالكنائس  اعجابهم  ابدوا 
تقديم  اىل  مشريين  سوريا، 
فى  االوروبى  للربملان  عريضة 
وتواقيع  صور  حتمل  بروكسل 
طفل  الف  واربعني  مليون 

حلام التقى يف دمشق وفدا برملانيا تشيكيا
يطالبون فيها وقف احلرب على 

سوريا«.
سينقلون  »انهم  واضاف: 
حقيقة ما جيرى فى سورية اىل 
بالدهم والعامل والسيما اصرار 
استمرار  على  السورى  الشعب 

احلياة والدفاع عن وطنه«.
وقالت رويربوفا »أدركنا أهمية 
لكن  الناس  تعزية  فقط  ليس 
هذه  واعترب  االمل.  هلم  تقديم 
الزيارة تشجيعا كبريا ىل الننى 
مطمئنة أن سوريا هلا مستقبل اذ 
استطاع أوالدها أن يفرحوا حتى 

فى هذه الظروف الصعبة«..
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 أكد النائب آالن عون يف حديث 
اننا  املدى«  »صوت  اذاعة  اىل 
على  جولتنا  خالل  من  »أعدنا 
االنتخاب  قانون  النيابية  الكتل 
اىل سلم األولويات لكي ال نقع 
الستني  قانون  واقع  أمر  حتت 
مشريا  الوقت«،  عامل  حتت 
الكتل  مع  نقاشاتنا  »ان  اىل 
من  إنطلقنا  وقد  عامة  ليست 
النقاشات  من  سنوات   4 جتربة 

النيابية«.
وليد  النائب  »مع  انه  وأوضح 
بالعمق  احلديث  تطرق  جنبالط، 
اليت  الوجودية  اهلواجس  اىل 
إجياد  وكيفية  عنها  يعرب 
على  البقاء  غري  هلا  تطمينات 
تسليمنا  فمع  احلالي،  القانون 
باحملافظة على تلك اخلصوصية 
أساسي  ملكون  املميز  والدور 
للبنان، إمنا ليس بالضرورة أن 

تكون الضمانة الوحيدة لذلك هو 
البقاء على قانون الستني، بل 
علينا إستكمال النقاش للوصول 
بني  تزاوج  مقبولة  صيغة  إىل 
وضرورة  املطلوبة  التطمينات 

إنتاج قانون إنتخابي جديد«.
مشكلة  ال  املردة  »مع  وقال: 
وكان  القانون،  خيص  ما  يف 
يف  ومباشرا  صرحيا  احلديث 
تدهورت  اليت  العالقة  خص  ما 
تلك  إعادة  أن  شك  وال  بيننا. 
ليس  حاهلا  سابق  إىل  العالقة 
وسيتطلب  وسهال  بسيطا  أمرا 
واإلشارات  الوقت،  من  املزيد 
اإلجيابية اليت تساعد على عودة 

األمور تدرجييا إىل نصابها«.
بلقاء  اجلولة  »سنختم  وتابع: 
معه  والتفاهم  بري  الرئيس 
على كيفية املتابعة إنطالقا من 

خالصات جولتنا«.

 آالن عون: جوالتنا على الكتل أعادت 
قانون االنتخاب اىل سلم االولويات

أالن عون

املاروني  البطريرك  عرض 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
مع  الراهنة  االوضاع  الراعي 
االول  امس  ظهر  قبل  زواره، 
اخلميس يف الصرح البطريركي 
النائب  فاستقبل  بكركي،  يف 
رئيس  نائب  ثم  رمحة،  اميل 
جملس اجلنوب جان خمايل ومدير 
املركز الكاثوليكي لالعالم االب 

عبدو ابو كسم.
النائب  ضم  وفدا  التقى  كما 
احتاد  رئيس  كريوز،  ايلي 
ايلي  بشري  قضاء  بلديات 
مصلحة  عام  مدير  حيفوف، 
االحباث العلمية الزراعية ميشال 
يف  البطريركي  والقيم  افرام 
ومت  آغا.  طوني  االب  الدميان 
عرض آلخر املستجدات املتعلقة 
الزراعي  لالرشاد  مركز  بانشاء 
ارض  قطعة  على  الدميان  يف 
من  الراعي،  البطريرك  قدمها 
ازمة  حل  املركز  هذا  شأن 
املزارعني وتوعيتهم وارشادهم 
لالرصاد  مركزا  ايضا  ويضم 
اجلوية وخمتربات حتاليل للمياه 

واملزروعات.
الراعي  البطريرك  واستقبل 

احلزب  يف  االعالم  مفوض 
الزميل  االشرتاكي«  »التقدمي 
املرحوم  وعائلة  الريس  رامي 
نقل  فياض،  شريف  املقدم 
اليه حتيات النائب وليد جنبالط 
هلم  مواساته  على  وشكره 
واليفاده  االليم  مصابهم  يف 
عنه  مطر ممثال  بولس  املطران 

الداء واجب التعزية.
بلدية  رئيس  ايضا  والتقى 
دريد  املتقاعد  العميد  بعلبك 
حقيقة  على  اطلعه  الذي  رحال 
املتعلقة  املستجدات  آخر 
بني  العقاري  النزاع  مبوضوع 
على  املعتدين  وبعض  البلدية 

العقارات التابعة للبلدية.
اىل  اللقاء،  بعد  رحال  واشار 
الفئات  لكل  هي  البلدية  ان 
وتسعى اىل تسوية شاملة لكل 
العقارات املخالفة دون استثناء 
بعيدا عن السياسة والطائفية، 
مؤكدا »ان اهالي رأس بعلبك 
جبميع طوائفه كانوا وال يزالون 
زمن  منذ  سوية  يعيشون 

بعيد«.
ومن الزوار ايضا رئيس حزب 
»السالم اللبناني« روجيه اده.

 الراعي التقى رمحة وكريوز وشخصيات ووفدا 
من التقدمي شكره على مواساته بفياض

البطريرك الراعي مستقبال رحمه

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
اخلميس  االول  امس  سالم  متام 
وفدا  املصيطبة،  يف  دارته  يف 
من جتمع اللجان والراوبط الشعبة 
برئاسة املنسق العام للتجمع معن 
السابق  الوزير  وحضور  بشور، 
بعد  قال  الذي  مرهج  بشارة 
الرئيس  بلقاء  »تشرفنا  اللقاء: 
متام سالم الذي نقدر له مواقفه 
الوحدة  على  للحفاظ  وجهوده 
املؤسسات  وصون  الوطنية 
أجواء  عن  والرتفع  الدستورية 
املرحلة  سادت  اليت  التقاسم 

املاضية«.
اللبنانيني  كسائر  »حنن  أضاف: 
نريد النجاح هلذا العهد كي يتمكن 

من التغيري واالصالح ورفع حالة 
يرزح  اليت  واالستغالل  القهر 
نريد  كنا  واذا  اللبنانيون،  حتتها 
نريد  فنحن  عليه  ونشجع  احلوار 
اليت  القضايا  حول  مثمرا  حوارا 
تهم البالد حول املوازنة الشهيدة 
واالمالك  املستشري  والفساد 
واالدارة  املستباحة  البحرية 

املرتدية وقانون االنتخاب«.
مرحلة  يف  جيوز  »ال  وختم: 
ان  حولنا  من  الكربى  التحوالت 
املقاعد  على  احلوار  يقتصر 
التيار  ينفع  ماذا  اذ  الوزارية، 
احلقائب  حصد  اذا  احلزب  او 
البالد  حصاد  وكان  والغنائم 

حصادا مرا«.

سالم التقى وفد جتمع الروابط مرهج:

 نقدر ترفعه عن أجواء التقاسم وصونه للمؤسسات

»املستقبل«  كتلة  عقدت 
النيابية إجتماعا برئاسة الرئيس 
وإستعرضت  السنيورة  فؤاد 
واملنطقة.  لبنان  يف  األوضاع 
وقفت  االجتماع  بداية  ويف 
حدادا  صمت  دقيقة  الكتلة 
على أرواح الشهداء يف مدينة 
حلب املنكوبة، وثم توجهت إىل 
واملسلمني  عموما  اللبنانيني 
بالتهنئة  اخلصوص  وجه  على 
الشريف،  النبوي  املولد  بعيد 
أصدرت  االجتماع  نهاية  ويف 
احلجار  حممد  النائب  تاله  بيانا 
قالت فيه: »نشدد على أهمية 
اجلديدة  احلكومة  تشكيل  إجناز 
تنصرف  لكي  وقت  بأسرع 
الضروري  بعملها  القيام  إىل 
يف إعادة تعزيز الثقة بالدولة 
وباملؤسسات وإىل إطالق عجلة 
اإلنتاج واالقتصاد جمددا على 
سيما  ال  ككل  لبنان  مستوى 
املراوحة  حال  إستمرار  وأن 
مجيع  على  سلبا  ينعكس 
ذلك  عن  فضال  اللبنانيني، 
فإن إجناز تأليف احلكومة يتيح 
إضافية  ومناعة  حصانة  للبنان 
الداخلية  التحديات  ملواجهة 
اخلارجية  واملخاطر  املتزايدة 
وجيعله  به،  احمليطة  الداهمة 
هلا  التصدي  على  قدرة  أكثر 

والتغلب عليها«.
تشكيل  إعالن  »إن  أضافت: 
برئاسة  وطين  وفاق  حكومة 
قد  احلريري  سعد  الرئيس 
بات ضرورة ملحة على خمتلف 
وأنها  خاصة  املستويات، 
األوىل  العهد  حكومة  ستكون 
اللبنانيون  عليه  يعلق  والذي 

آماال كبرية«.
يبذهلا  اليت  »باجلهود  ونوهت 
ال  أنه  ترى  املكلف  الرئيس 
دون  من  احلكومة  إعالن  ميكن 
وهي  األطراف،  غالبية  تعاون 
لذلك ترى ضرورة التوقف عن 
ممارسات رمبا يقوم بها البعض 
أدت  تعجيزية  شروط  لفرض 
تشكيل  تأخري  إىل  اليوم  حتى 
ينعكس  ما  وهو  احلكومة، 

خسارة ترتد على اجلميع«.
ذكرت  االنتخاب  قانون  وحول 
الثابت  ب«موقفها  الكتلة 
املختلطة  بالصيغة  واملتمسك 
االكثري  النظامني  بني 
الصيغة  وهي  والنسيب، 

تطبيق  حنو  واملمكنة  املرحلية 
إستكمال  مع  الكاملة  النسبية 
وحيدة  لسلطتها  الدولة  فرض 
اللبنانية،  االراضي  كامل  على 
والكتلة قد سبق هلا أن تقدمت 
اللقاء  مع  مشرتك  بإقرتاح 
اللبنانية  والقوات  الدميقراطي 
ترى  وهي  اقراره،  اىل  وتدعو 
أن من شأن ذلك تأمني عدالة 
بشكل  تشمل  التمثيل  يف 
يف  الشرائح  أغلبية  متوازن 

اجملتمع اللبناني«.
وعن خطورة جرائم احلرب اليت 
السوري  الشعب  حبق  ترتكب 
حلب،  مدينة  يف  الشقيق 
»اجلرمية  الكتلة  إستنكرت 
واهلائلة  الفظيعة  اإلنسانية 
السوري  النظام  يرتكبها  اليت 
واألطراف احلليفة له ضد سكان 
مدينة حلب والذين متارس يف 
والتعذيب  القتل  جرائم  حقهم 
واالنتهاكات اإلنسانية اليت مل 
يسبق أن شهدت البشرية مثلها 
العصر احلديث، واملشاهد  يف 
وسائل  تنقلها  اليت  الفظيعة 
اإلعالم، تبني مدى هول اجلرائم 
األطفال  حبق  ترتكب  اليت 
واألبرياء،  واملسنني  والنساء 
جبني  على  عار  وصمة  وهي 
وإرتكبها  فيها  ساهم  من  كل 
النصر  إدعاء  يف  بالغ  مهما 
الدولي  واجملتمع  والتفوق، 
السكوت  مسؤولية  يتحمل 
املذحبة  هذه  عن  والتغاضي 
حتت  نهارا  جهارا  تتم  اليت 
والدولي  العربي  اجملتمع  أعني 
إكرتاث،  أو  حترك  أي  ودون 
وهذه الالمباالة املتمادية سوف 
تسهم يف زيادة حدة التطرف 
والتعصب والعنف يف املنطقة 

والعامل«.
قناعة  على  »حنن  وختمت: 
كاملة بأن هذا اإلجرام اجلماعي 
املدنيني  حبق  والتنكيل 
احلاصل  الدميوغرايف  والتغيري 
حمافظة  يف  وقبلها  حلب  يف 
محص وأكثر من منطقة سورية 
سوف لن يثين الشعب السوري 
بأرضه  والتمسك  الصمود  عن 
وحريته  وبكرامته  وبعروبته 
االستبداد  ضد  وسيادته 
املسلحة  امليليشيات  وضد 
واالستعمار  اخلارجي  والتدخل 

االستيطاني اجلديد«.

كتلة املستقبل: تشكيل حكومة وفاق بات 
ضرورة ملحة على خمتلف املستويات

 أعلن عضو كتلة »املستقبل« 
وهيب  أمني  النائب  النيابية 
الفجر«  »إذاعة  لـ  حديث  يف 
تأليف  تقدم يف  »حصول  عن 
الصيغتني  جلهة  احلكومة 
احلكومة  لتأليف  املطروحتني 
أكان 30 وزيرا أم 24 وزيرا«.
ولفت إىل »أنه كان هناك ميل 
يف بدء األمر إىل صيغة ال 24 
وزيرا من قبل رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكومة املكلف، لكن 

أصبح  االخرية  اللحظات  يف 
االجتاه إىل حكومة ثالثينية«.

وهيب  أمني  النائب  واوضح 
يقول أنه »ال يزال متفائال يف 
شأن تأليف احلكومة قبل نهاية 
العام احلالي«، مشددا على أنه 
تشكيل  اإلسراع يف  »كلما مت 
يساعد  كلما  اجلديدة  احلكومة 
من  املزيد  كسب  يف  ذلك 
انتخاب  قانون  إلعداد  الوقت 

مناسب«.

وهيب: لالسراع يف تشكيل 
احلكومة واعداد قانون 

انتخاب مناسب

  أعلن النائب قاسم هاشم يف 
حديث اىل اذاعة »صوت لبنان 
93,3«، أن »االتصاالت تتكثف 
التشكيلة  اعالن  يف  لالسراع 
نافيا  األعياد«،  قبل  احلكومية 
التأليف  مشاورات  »تكون  أن 
الصفر  نقطة  اىل  عادت  قد 
عدم  اجلميع  مصلحة  من  ألنه 

وضع العراقيل أمامها«.
الثالثينية  الصيغة  وعن 
»هذه  أن  أوضح  احلكومية، 
صيغة  من  افضل  الصيغة 
وأنها  وزيرا  وعشرين  األربع 
وحدة  حكومة  لتأمني  طرحت 
اجلميع،  فيها  يتمثل  وطنية 

»مهمتها  أن  وخصوصا 
جديد  قانون  اقرار  األساسية 
لالنتخابات النيابية بتوافق بني 
األفرقاء كافة بعد مناقشته يف 

حكومة جامعة«.
وزارات  حقائب  توزيع  وعن 
ضمن  »سيتم  أجاب:  الدولة 
توازنات  وفق  موحدة  معايري 
السياسية  املكونات  خمتلف 
وقال:  اجلميع«،  من  املعروفة 
وزارات  توزيع  »ال خالف حول 
تدوير  اعادة  لكن  الدولة 
بعض احلقائب قد يؤخر والدة 
أن  دون  أيام  بضعة  احلكومة 

جيعلها عسرية«.

قاسم هاشم: االتصاالت تتكثف العالن 
التشكيلة احلكومية قبل األعياد
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نبيه  النواب  جملس  رئيس  أكد 
بري ضرورة إجناز وإقرار »قانون 
أساس  على  لإلنتخابات  عصري 
الدوائر املوسعة والنسبية، إذ ال 
جيوز ألي اعتبار إلزام اللبنانيني 
ستة  اإلنتخابات  اىل  بالعودة 
اىل  ودعا  الوراء«.  اىل  أجيال 
اىل  باالحنياز  للعهد  زخم  أعطاء 
بوضع  يسهم  عصري  قانون 
وال  املستقبل  عتبة  على  لبنان 

يعيده اىل الوراء.
جاء ذلك يف الكلمة اليت القاها 
مشروع  إطالق  حفل  خالل  بري 
اإللكرتونية  املتابعة  برنامج 
اجلديد  والتطبيق  للقوانني 
اخلاص مبجلس  الذكية  للهواتف 
دعم  مشروع  إطار  يف  النواب 
لبنان  يف  الربملانية  التنمية 

بالتعاون مع االحتاد األوروبي.
إمكان  الربنامج  هذا  ويوفر 
مباشر  بشكل  الفوري  اإلطالع 
واقرتاحات  املشاريع  كل  على 
القوانني اليت تناقش يف اللجان 
اجلديد  والتطبيق  واجمللس. 
للهواتف الذكية سيمكن النواب 
واملواطنني  اجمللس  وموظفي 
املعلومات  مجيع  على  احلصول 
اجمللس  بعمل  املتعلقة 
والنشاطات الربملانية والقوانني 
من خالل اهلواتف الذكية واجهزة 

الكومبيوتر.
الوزراء  من  حشد  احلفل  وحضر 
واعضاء  والسفراء  والنواب 
لبنان  يف  الديبلوماسي  السلك 
وممثلي اهليئات الدولية وادارة 

اجمللس واملوظفني.
الوطين، ثم كلمة  النشيد  بداية 
على  املشرفة  اللجنة  لرئيس 
الربملانية  التنمية  دعم  مشروع 
جابر  ياسني  النائب  لبنان  يف 
رعايته  على  بري  شكر  الذي 
الذي  الكبري  واهتمامه  احلفل 
لتقديره  تأكيدا  للمشروع  يوليه 
لدور االحتاد االوروبي يف دعم 
يف  اللبناني  النواب  جملس 

حتديث وسائل عمله.
وقال: »إن العامل من حولنا يتغري 
بسرعة مذهلة بفضل احلداثة يف 
عامل املعلوماتية اليت جتتاح كل 
واليت  اليومية،  حياتنا  تفاصيل 
خطاها  تتسارع  ان  املتوقع  من 
بشكل  املقبلة  السنوات  يف 
مذهل. لذلك ال بد لنا يف لبنان 
وبسرعة  عام  كقطاع  ننضم  ان 
وان  احلديث  العامل  هذا  اىل 
املطالبة  ما طالت  بالفعل  حنقق 
االلكرتونية،  احلكومة  اي  به 
اليوم،  خيطو  النيابي  واجمللس 
الرئيس،  دولة  بتوجيهاتكم 
خطواته االوىل والسريعة ليكون 

برملانا الكرتونيا«.
وأضاف: »ان ما نطلقه اليوم هو 
خطوة اوىل حباجة اىل دعم ورعاية 
منها،  املرجو  وحتقق  لتستمر 
وحنن نعول على دعمكم يا دولة 
من  فريق  إنشاء  ليتم  الرئيس 
اخلرباء املختصني يف املعلوماتية 
املتفرغني ألجل العمل يوميا يف 
اجمللس على متابعة هذه الربامج 
وادخال املعلومات اليها ليصبح 
وهذه  االلكرتوني  التطبيق  هذا 
املواقع االلكرتونية هي الوسيلة 
االفعل واالهم للتواصل من قبل 
ومع  النواب  مع  اجمللس  ادارة 

كل اللبنانيني«.
وعرضت اخلبرية يف املعلوماتية 
عن  شرحا  بشعالني  دارين 
التطبيق اجلديد للهواتف الذكية 

اخلاصة مبجلس النواب.
ثم قدم اخلبري فادي حميي الدين 
شرحا وعرضا آلليات عمل برنامج 

املتابعة االلكرتونية للقوانني.
السن

والقت سفرية االحتاد االوروبي 
يف لبنان كريستينا السن كلمة 
أكون  أن  »يسعدني  فيها:  جاء 
دولة  إقامة  مقر  يف  اليوم  هنا 
لالحتفال  النواب  جملس  رئيس 
التعاون  حسن  جتسد  مبناسبة 
ولبنان.  األوروبي  االحتاد  بني 
أن  خاصة  بصورة  ويسعدني 
أكون هنا يف وقت نأمل ونتوقع 
فيه مجيعا عودة األمور أكثر من 
مسارها  إىل  مضى  وقت  أي 
جملس  يستأنف  وأن  الطبيعي 
النواب عمله االعتيادي ويساهم 
من جديد يف احلياة الدميقراطية 

يف لبنان.
السلك  ألعضاء  كانت  لقد 
رؤية  فرصة  الدبلوماسي 
خالل  يعمل  النواب  جملس 
انتخاب رئيس اجلمهورية  جلسة 
نتفق  أننا  يف  وأعتقد  أخريا، 
صبيحة  كانت  أنها  على  مجيعا 
شكلت  ولكنها  وحيوية،  مهمة 
عن  انطباعا  أعطتنا  جتربة  أيضا 
يف  السائدة  اجليدة  الروحية 
االختالفات  رغم  النواب  جملس 
أن  متأكدة من  وأنا  السياسية. 
أو  اإللكرتونية  للمتابعة  برناجما 
من  اإللكرتوني  التصويت  حتى 
للزالت  حال  يشكال  أن  شأنهما 
الطفيفة اليت رأيناها يف عملية 
االنتخاب.  يوم  يف  التصويت 
ونتمنى  جيدا  يوما  كان  ولكنه 
للبنان كل النجاح يف وقت ميكن 
فيه اآلن للمؤسسات الدميقراطية 

أن تستأنف وظائفها.
الناجحة  الدميقراطية  أن  ومبا 
وجود  تتطلب  ال  واملستدامة 
مؤسسات دميقراطية فحسب، بل 
أيضا وقبل كل شيء مؤسسات 
وشفافية،  بكفاءة  عاملة 
دعم  األوروبي  االحتاد  يضع 
حول  الدميقراطية  املؤسسات 
العامل يف رأس سلم أولوياته. 
تبقى  الدميقراطية  بأن  ونعتقد 
ميكن  حيث  الوحيد  احلكم  نظام 
بالكامل  يطالبوا  أن  لألشخاص 
عامل  وهو  اإلنسانية،  حبقوقهم 
واالستقرار  التنمية  يف  حاسم 

يف املدى الطويل«.
االحتاد  أن  »رغم  وأضافت: 
برنامج اإلصالح  يدعم  األوروبي 
فإن  أعوام،  عدة  منذ  لبنان  يف 
النواب  جمللس  املباشر  دعمنا 
مشروع  مع  أخريا  إال  يبدأ  مل 
ضمن  استشارية«  »وحدة  أنشأ 
واخلربة  الدعم  لتقديم  اجمللس 
الربملانية  للجان  الفنيتني 
من  دعمنا  وتعَزز  الرئيسية. 
مت  الذي  احلالي  مشروعنا  خالل 
املتابعة  برنامج  تصميم  مبوجبه 
والتطبيق  للقوانني  اإللكرتونية 
اجلديد للهواتف الذكية. ويقوي 
املهارات  أيضا  املشروع  هذا 
جملس  يف  للعاملني  املهنية 
رئيسية  جماالت  يف  النواب 
القوانني،  مشاريع  كإعداد 
وإدارة  التدقيق،  وحتليل 
التأكيد  ويسرني  املعلومات. 
على أن جملس النواب قد أظهر 
لضمان  والتزاما  عزما  دائما 
املستمرين  والتعاون  التنسيق 

مع االحتاد األوروبي.
إن النظام الذي نطلقه اليوم هنا 

بري أطلق مشروع املتابعة االلكرتونية يف اجمللس: إلقرار قانون لإلنتخاب على اساس النسبية والدوائر املوسعة
جملس  ملساعدة  حماولة  يشكل 
إجراءاته  حتديث  على  النواب 
األدوات  أحدث  من  واالستفادة 
تصميم  خالل  من  التكنولوجية 
اإللكرتونية  املتابعة  برنامج 
اجلديد  والتطبيق  للقوانني 

للهواتف الذكية«.
وتابعت: »مثة فائدتان رئيسيتان 
هلذا الربنامج تستحقان التنويه: 
البحث  عملية  يبسط  أنه  األوىل 
العمل  تقدم  ورصد  والتحديث 
أو  القوانني  مشاريع  يف 
أنه  فهو  الثانية  أما  نتائجها. 
يوجد درجة عالية من الشفافية 
تبني  العام على  الرأي  ويساعد 
املوضوعات اليت تتم مناقشتها 
يسهل  مما  النواب،  جملس  يف 
الضغط  جمموعات  أنشطة  تاليا 
الربملانيني  بني  واملناصرة 

واملواطنني اللبنانيني.
وأين كنا لنكون اليوم من دون 
اهلواتف  انتشار  فمع  تطبيقات؟ 
بنت  اللوحية،  واألجهزة  الذكية 
التكنولوجيا جسورا بني صانعي 
وممثليهم.  والناخبني  القرار 
كما  التكنولوجيا،  إمكان  ويف 
كانت عليه احلال يف العديد من 
أن تساعد  العامل،  البلدان حول 
يف  العام  والرأي  الربملانيني 
لبنان على البقاء على اطالع على 
اخلاصة  واملعلومات  األنشطة 
اجلديدة،  القوانني  مبشاريع 
التشريعات،  يف  والتغيريات 
مشاريع  من  الكبري  والعدد 

القوانني احلالية.
على  مجيعا  أشكركم  أن  أود 
دولة  السيما  هنا  وجودكم 
دعمه  على  بري  نبيه  الرئيس 
املستمر. كما أتوجه بشكر خاص 
على  جابر  ياسني  النائب  إىل 
وأعتقد  املشروع.  بهذا  التزامه 
بأن املشروع يشكل مثاال حيتذى 
معا،  نفعله  أن  ميكن  ما  على 
املستقبلي  تعاوننا  إىل  وأتطلع 
ومساعدته  النواب  جملس  مع 
ليكون أكثر كفاءة وشفافية يف 

عمله«.
بري

استهلها  كلمة  بري  ألقى  ثم 
بالتعبري عن التطور التكنولوجي، 
بل  سنتغري،  أننا  »يبدو  قائال: 

علينا أن نتغري«.
واضاف: »قلت يا استاذ ياسني 
اننا نريد حكومة الكرتونية. صار 

بدنا إثنتني.
للمرة  اقف  ان  ليسرني  انه 
النواب  االوىل بعد اجناز جملس 
املتمثل  الدستوري  لالستحقاق 
عون  ميشال  العماد  بانتخاب 
وبالتعاون  للجمهورية  رئيسا 
التنمية  دعم  مشروع  مع 
من  املمول  للبنان  الربملانية 
احد  الطالق  االوروبي  االحتاد 
املراحل اهلامة املتضمنة التطبيق 
اجلديد للهواتف الذكية وبرنامج 
للقوانني  االلكرتونية  املتابعة 
احد  وهو  النواب،  جملس  يف 
املنجزة،  التطويرية  املشاريع 
يكون  ان  يف  املي  عن  معربا 
للتنافس  مقدمة  اليوم  اللقاء 
بني ادارات الدولة على التطوير 
اجناز  ورمسيا  املهارات  وزيادة 
لالستحقاقات  االستعدادات 

املقبلة.
وفيما  املاضية،  االعوام  خالل 
ذروة  تعيش  االدارات  كانت 
الرتهل بسبب االزمات املتنوعة 
كسبت االدارة الربملانية الوقت 

احلداثة  اىل  خطوات  للسري 
غدا،  العامل  مع  لتتناسب 
غري  جليل  خلقوا  اوالدكم  دعوا 
يف  امنوذجا  لبنان  ومع  جيلكم، 
النيابي،  اجمللس  عمل  عصرنة 
مع عدد من  التعاون  وقد جرى 
مؤسسات التطوير الربملانية يف 
الذي  االمر  وهو  االطار،  هذا 
الدارة  صيغ  اعداد  من  مكننا 
وزيادة  عصري  برملاني  عمل 
واالدارية  القيادية  املهارات 
وحتول  التشريعية،  ملؤسستها 
معهد  اىل  معها  النواب  جملس 
التشريعية  والدراسات  للتطوير 
جرى  االطار  هذا  ويف  العربية، 
التعاون مع برنامج دعم التنمية 
املمول  لبنان  يف  الربملانية 
االحتاد  من  الكبري  الشكر  مع 
اىل  يهدف  والذي  االوروبي 
اللبناني  النواب  مساعدة جملس 
تكنولوجيا  وحتديث  حتسني  يف 

املعلومات واالتصاالت.
املرحلة  نطلق رمسيا  اليوم  حنن 
اجلديد  التطبيق  من  االساس 
واالدارة  النواب  ميكن  ملشروع 
الربملانية من احلصول على مجيع 
بالنشاطات  املتعلقة  املعلومات 

الربملانية.
املتابعة  برنامج  أن  كما 
مباشرة  يوفر  االلكرتونية سوف 
كافة  على  الفوري  االطالع 
اهليئة  اللجان يف  املشاريع يف 
عمل  ونزيد  ذلك،  وغري  العامة 

الشفافية.
لشكر  مناسبة  اليوم  اللقاء  ان 
االحتاد االوروبي بشخص سفرية 
برنامج  على  األوروبي  اإلحتاد 
دعم هذه التنمية، والذي اسهم 
هامة  نتائج  مجلة  حتقيق  يف 
مساحة  وعلى  باإلنرتنت  تتعلق 
الشورى  وجمالس  الربملانات 
العربية والدولية، وحلوال للربيد 
االلكرتوني وحلوال رقمية متصلة 
العامة وقاعات  بتسجيل اجللسة 
فالتسجيل  اللجان  اجتماعات 
الرقمي يف قاعة اجللسة العامة 

اىل آخر ذلك«.
من  نقرتب  نكاد  »أننا  وأكد 
الوصول اىل جملس نيابي دون 
ورق يف التداوالت حيث يتلقى 
كل نائب على بريده االلكرتوني 
وبعمله  مبهمته  يتصل  ما  كل 
ما هو مطروح على  وصوال اىل 

اجللسة العامة.
وحنن اذ كنا االشد حرصا على 
احلكومة  مشاريع  مجيع  وضع 
اللجان،  امام  الزمالء  ومقرتحات 
لن ندع ايا منها ينام يف ادراج 
اجمللس، فإننا اليوم وزيادة يف 
الشعب  ممثلي  منكن  الشفافية 
كل  صنع  عملية  متابعة  من 
قانون حبيث تكون مجيع املراحل 
والتدقيق  االطالع  امام  مفتوحة 

للجميع«.
مشارف  وعلى  »اآلن  أضاف: 
للمجلس،  الفضي  اليوبيل 

وطين  اجناز  بإحلاح  بابنا  يدق 
واللبنانيون وهو  لبنان  يستحقه 
لالنتخابات  عصري  قانون  اقرار 
املوسعة  الدوائر  اساس  على 
والنسبية، اذ ال جيوز الي اعتبار 
اىل  بالعودة  اللبنانيني  بالزام 
االنتخابات ستة اجيال اىل اخللف 
من صغار  جيلني  اىل  باالضافة 
يف  يشاركوا  مل  انذاك  السن 

ابداء الرأي وصنع القانون.
اننا يف لبنان نسلك الطريق الذي 
مشى على خطاه غرينا من الدول 
نهج  الدميوقراطية  اختارت  اليت 
حياة واال فإننا خنتار بأنفسنا ان 
تعيش  اليت  الدميوقراطية  نكون 

يف املاضي.
انين يف هذه املناسبة الربملانية 
زخم  اعطاء  اىل  ادعو  بأمتياز 
قانون  اىل  باالحنياز  للعهد 
عصري يسهم بوضع لبنان على 
عتبة املستقبل ال بأن يعيده اىل 

الوراء.
اشري  الربملاني  املستوى  وعلى 
اللبناني  النواب  جملس  ان  اىل 
كان قد خطى خطوات هامة على 

طريق:
الربملانية  املبادرة  تعزيز  اوال: 
مجيع  مشاركة  تتضمن  واليت 
واملؤسسات  والنقابات  القوى 
واللجان  واالدارات  والوزارات 
برملاني  عمل  أي  يف  النيابية 
يف  للمختصني  اللجان  بدعوة 
اليت  واإلقرتاحات  القوانني 

تدرس.
ثانيا: اطالق دبلوماسية برملانية 
شعبنا  مقاومة  جانب  اىل  فاعلة 
استمر  الذي  لالحتالل  وجيشنا 
رغم  عاما  وعشرين  اثنني 
 ،426 و   425 الدولية  القرارات 
ونشاط  دور  اجلميع  ملس  وقد 
االطر  مجيع  يف  النواب  جملس 
والعربية  الدولية  الربملانية 
واجلهوية  واللغوية  واالسالمية 
اواخر القرن املاضي وصوال اىل 
كانت  اليت  ارضنا  معظم  حترير 

حتتلها اسرائيل.
دبلوماسية  اطالق  وكذلك 
احلرب  مبواجهة  مماثلة  برملانية 
صيف  لبنان  على  االسرائيلية 
عام 2006 وصوال اىل اعتصامكم 
وكسر  النيابي  اجمللس  يف 
اثر  والبحري  اجلوي  احلصار 
عدوان  بعد  القرار1701  صدور 

ال2006.
هذه  تتواصل  واليوم 
اجتاهات  يف  الدبلوماسية 
املطالبة بإستكمال تنفيذ القرار 
صد  وحماولة   ،1701 الدولي 
على  اإلسرائيلية  اإلعتداءات 

مياهنا اإلقليمية«.
وتابع: »لقد وقفت على منصة 
وبرملانات  االوروبي  الربملان 
متعددة يف العامل وكذلك الوفود 
الربملانية من اجل املطالبة بدعم 
لبنان ملواجهة االستحقاق املتمثل 
بوجود حنو مليونني من الالجئني 

بفعل  اجلوار  من  النازحني 
لفلسطني  االسرائيلي  االحتالل 
يف  الكبرية  الصغرية  واحلروب 
اجلوار العربي وعمقه حيث حتول 
لبنان اىل جامعة شعبية للنازحني 

العرب من اوطانهم.
امامكم  التأكيد  اىل  اعود  إنين 
على ان احلل هو عودة الالجئني 
ارضهم  اىل  الفلسطينيني 
مبوجب القرار 194 وعودة مجيع 
اوطانهم  اىل  العرب  االشقاء 
على خلفية تثبيت حلول سياسة 
للبنان  دعم  وباالنتظار  ناجزة، 
التحتية يف مجيع  بنيته  لتمكني 
اجملاالت من الصمود والتجاوب 

مع املتطلبات«.
وختم: »أمتنى ان يتجاوز بلدنا اي 
ازمة سياسية وهي تشبه ازمات 
األوروبية  بلدانكم  يف  سياسية 
قوى  ختوض  حيث  وغريها، 
اجل  من  جمابهات  برملانية  حية 
ومهماتها  السلطة  انتاج  اعادة 
الكفاح  على  يشجعنا  ما  وهذا 
وادوارها  الدولة  اىل  وصوال 
اواتفاقيات  حتالفات  اي  خارج 
وتهميش  الطاولة  وحتت 
فيه  االمر  هذا  ألن  اآلخرين، 
تهميش للدميوقراطية وخصوصا 
ال  اليت  التوافقية  الدميوقراطية 

يعيش لبنان من دونها.
االستمرار  اىل  ادعوكم  انين 
ضرورية  كحاجة  لبنان  دعم  يف 
واملنتشرين  املقيمني  البنائه 
وكحاجة  العامل  مساحة  على 
ارتكاز  قاعدة  ليشكل  عربية 
العربي  جواره  اعمار  إلعادة 
وكمنصة داعمة لتحقيق الشعب 
الوطنية  ألمانيه  الفلسطيين 
وكحاجة دولية ضرورية لصياغة 
دول يف العامل خصوصا اوروبا 
الكثري من دوهلا  اليت تشاطىء 
الذي  املتوسط  البحر  عرب  لبنان 

يشكل جامعا وتارخيا مشرتكا.
إننا نطلب اليكم مشاريع مماثلة 
ألوطاننا  الشاملة  التنمية  لدعم 
االرهاب  ولدعم اجليش مبواجهة 
حدودنا  بإجتاه  يندفع  الذي 
عن  االسرائيلي  االحتالل  ولرفع 
شبعا  ومزارع  كفرشوبا  تالل 
الكنز املائي املخزون يف املثلث 
لبنان  بني  املاسي  اجلغرايف 

وسوريا وفلسطني.
جملس  ولكن  عليكم  اطلت  لقد 
النواب الذي كسب الوقت منذ 
اقل من ربع قرن بقليل العادة 
اطالق دوره التشريعي وتكوين 
ادارته وارشيفه وترميم عالقاته 
له  حيق  العامل،  عرب  الربملانية 
وقد وقع مشاريع تطور برملانية 
الباني  جامعة  مع  مشرتكة 
مؤسسات  ومع  نيويورك   -
من  مدعومة  برملانية  امريكية 
وكالة التنمية ومع مشروع االمم 
املتحـدة االمنائي )UNDP ( ومع 
الربيطانية  وستمنسرت  مؤسسة 
للدميوقراطية ومنذ اقل بقليل من 
ثالث سنوات مع مشروع التنمية 
الربملانية يف لبنان املدعوم من 
االحتاد االوروبي كما ان جملس 
التدريب  مركز  حيتضن  النواب 

للنواب العرب مجيعا.
زال  ال  والذي  اجمللس  هذا  ان 
يعمل أقل بكثري من طاقته حيق 
له ان يفخر وان يستعد ليكون 
ومتثيال  وشفافية  حداثة  اكثر 

لكل لبنان. 
يف اخلتام وبإسم جملس النواب 
برنامج  اطالق  اعلن  اللبناني 
والتطبيق  الكرتونيا  القوانني 

اجلديد للهواتف الذكية«.
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لبنانيات

يف  املعلمني  مصلحة  نظمت 
املؤمتر  بعد  اللبنانية«  »القوات 
الرتبوي الذي نظمته بعنوان »من 
الرتبوية«،  العائلة  وحدة  أجل 
املاروني  البطريرك  برعاية 
يف  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
للمدارس  العامة  األمانة  مقر 
معراب  يف  الكاثوليكية،احتفاال 
والتوصيات  املقررات  إلطالق 
اليت نتجت عن املؤمتر املذكور، 
حضره اىل رئيس حزب القوات 
وزير  جعجع،  مسري  اللبنانية 
يف  العالي  والتعليم  الرتبية 
الياس  األعمال  حكومة تصريف 
بو صعب، النائبان ايلي كريوز 
العامة  األمينة  كرم،  وفادي 
حلزب شانتال سركيس، األمني 
املساعد لشؤون االدارة احملامي 
املساعد  االمني  ظريفه،  فادي 
يارد،  غسان  املصاحل  لشؤون 
رئيس جهاز االعالم والتواصل 
العام  األمني  جبور،  شارل 
األب  الكاثوليكية  للمدارس 
جامعة  رئيس  عازار،  بطرس 
سيدة اللويزة األب وليد موسى، 
حمفوض  نعمه  املعلمني  نقيب 
واهليئات  املعلمني  من  وحشد 
الدينية  والشخصيات  التعليمية 

والنقابية.
اللبناني  النشيدين  بعد 
والقواتي، أكد جعجع يف كلمته 
أنه »ليس لدينا فيتو على احد 
على االطالق كما أنه ليس لدينا 
احلكومة«،  تشكيلة  يف  مشكلة 
»البعض  ان  كيف  مستغربا 
ترفض  القوات  أن  يصور 
أصارح  وانا  االشخاص  بعض 
اجلميع انه ليس لدينا فيتو على 
نقبل  لن  املقابل  لكن يف  احد 
بالتخلي عن أي وزير لنا لتوزير 

شخص من فريق آخر«.
واذ لفت اىل »اننا كقوات لسنا 
أو  الـ24  بتشكيلة  متمسكني 
الـ30 وزيرا، ولن خنرب األرض 
»، شدد   30 أو   24 كانت  اذا 
على ان »احلكومة ليست جملسا 
تنفيذي  جسم  هي  بل  متثيليا 
جيب أن يكون هناك تآلف بني 
التمثيل  ان  باعتبار  أعضائها، 
يكون يف جملس النواب وليس 
يف احلكومة، ورأفة بالناس جيب 
أن تكون احلكومة كتلة مرتاصة، 

فعالة ومنتجة«.
واشار جعجع اىل ان »املؤسسة 
للتبشري  منربا  ليست  الرتبوية 
احلزبي  االنتماء  ولكن  احلزبي، 
والطالب  لألساتذة  حق  هو 
االدراك  عدم  من  نوع  ولدينا 
يف  السياسة  مفهوم  حول 
ملاذا  يسأل:  فالكل  لبنان، 
الطالب عندما يتخرجون يبحثون 
عن اهلجرة واليوم بات االرتباط 
يف  يوم  أي  من  أقل  باألرض 
كالفندق  لبنان  وبات  املاضي 
شعور  أي  دون  للبنانيني 
كان  الواقع،  يف  باالنتماء؟ 
يوما  بها  أمتسك  نظرية  عندي 
املواطن  أن  وهي  يوم  بعد 
مستحيل أن يكون لديه ارتباط 
بالوطن مباشرة مثل العالقة بني 
االنسان واهلل، فلوال االديان ملا 
االنسان  العالقة بني  استقامت 
واهلل، واألمر نفسه يسري على 
فال  بوطنه،  املواطن  عالقة 
عالقة بني املواطن والوطن اذا 
اقتصرت على الشرعية وادارة 
جيب  وجدان  هناك  بل  الدولة 
ان يتواجد من أجل بناء العالقة 
بني املواطن والوطن باعتبار ان 
املواطنني يتعلقون بالوطن من 
ان  جيب  وهي  السياسة  خالل 

تكون بني الوطن واملواطن وال 
وطن من دون سياسة وممارسة 

حزبية«.
ان يتعلق  اردنا  »اذا  واضاف: 
املواطن بلبنان فالسبيل الوحيد 
هو السياسة، وانا ترعرعت يف 
ابتعد  لي  يقولون  كانوا  منزل 
عن السياسة، وهذا خطأ، على 
خلفية تقليد سائد يف جمتمعنا 
السياسة  ان  يعترب  الذي 
االهتمام  املواطن  وعلى  وسخة 
عمله  أو  العلمي  باختصاصه 
فقط، وبالتالي انتفى الوسيط 
وباتت  والوطن،  املواطن  بني 
ولبنان  اللبناني  بني  العالقة 
جامدة فاختفى االنتماء احلقيقي 
لبنان  يف  يبق  ومل  للوطن، 
االحزاب،  يف  املنتسبني  اال 
بأن  أوافق  هنا  من  وانطالقا 
وطنية  حاجة  السياسي  االنتماء 
وانسانية وحاجة لنا يف اجملتمع 
حتضري  املربني  واجب  ومن 
تالمذتهم لالخنراط يف السياسة 
غري  السياسة  هذه  ولألسف 

موجودة اال يف االحزاب«.
التحزب  »ان  واستطرد: 
آخر،  شيء  والسياسة  شيء 
فاملؤسسة الرتبوية ليست منربا 
للتبشري احلزبي، ولكن االنتماء 
السياسي حاجة وطنية انسانية، 
حتضري  املربني  واجب  ومن 
الطالب لالخنراط يف السياسة. 
اذ ال يوجد سياسة بدون احزاب 
االمور،  طبيعة  هي  هذه  ألن 
ويف كل العامل املتحضر هناك 
احزاب ألن السياسة حباجة اىل 
تطال  عامة  برامج  لديها  احزاب 
كبريا  جزءا  وان  كله،  الوطن 
كل  أن  هو  اليوم  من مصيبتنا 
على  تعمل  السياسية  القوى 
يف  هلا  املنتمني  حاجات  اعطاء 

االحزاب«.
الرتبية  »ضرورة  اىل  ودعا 
استزالم،  دون  االلتزام  على 
اآلخر  االنفتاح وقبول  وضرورة 
اجلامعة  يف  عشته  البند  وهذا 
مادة  لدينا  وكان  االمريكية 
امسها دراسات ثقافية وتعلمت 
فيها انه ال ميكنين الزام احد بأي 
افكار واحرتام أفكار اآلخرين«.

بو صعب
والقى بو صعب كلمة قال فيها: 
»ان العائلة الرتبوية هي منوذج 
للعائلة اللبنانية، وبالتالي فان 
للبحث يف  تربوي  انعقاد مؤمتر 
سبل ترسيخ وحدة هذه العائلة 
برعاية كرمية من صاحب الغبطة 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
تربويني  ومبشاركة  الراعي 

وخرباء، هو امر بالغ االهمية«.
واضاف: »كذلك فإن اللقاء يف 
هذه العشية يف معراب إلذاعة 
برعاية  الورشة  هذه  توصيات 
اللبنانية،  القوات  حزب  رئيس 
التوصيات  هذه  من  جيعل 
تربوية  سياسات  لرسم  اساسا 
وطنية  وتوجهات  واجتماعية 
نلتزم بها مع مجيع شركائنا يف 
اقتناعنا  من  منطلقني  الوطن، 
الراسخ بأن وحدتنا هي اساس 
اساس  وهي  الوطنية  الوحدة 
على  القائم  االجتماعي  عقدنا 
التنوع يف الوحدة وعلى القبول 

باآلخر«.
وتابع: »إننا من موقعنا احلالي 
املستقبل  يف  نكون  وأينما 
سوف نعمل بكل قوانا من اجل 
الرتبوية  العائلة  مكونات  احتاد 
وتالمذة  واساتذة  مدارس  من 
واهل وجمتمع مدني ومؤسسات 
القيم  حول  وخاصة،  رمسية 
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حتكم  اليت  واملثل  واالخالقيات 
وحتافظ  االجتماعي  التطور 
االجتماعية  العالقات  نقاء  على 
العصرنة  ترسيخ  حنو  وتسعى 
العصر  ومواكبة  والتطوير 

الرقمي«.
يتعلق  ما  يف  »اما  واردف: 
واحلفاظ  االجتماعية  بالعدالة 
التعليم،  مهنة  كرامة  على 
فإننا مع اقرار سلسلة متطورة 
اهليئة  ألفراد  والرواتب  للرتب 
وتأخذ  العدالة  حتقق  التعليمية 
اخلزينة  امكانات  االعتبار  يف 
الضامنة  املؤسسات  وقدرة 
والراعية، ويف موضوع التثقيف 
السياسي فاننا مع معرفة االخر 
يف الوطن بكل عمق ومسؤولية 
االنفتاح  تكريس  اجل  من 
القرارات  اختاذ  يف  واملشاركة 

الرتبوية املصريية«.
واذ اشار اىل ان »تأهيل الطالب 
وسيلة  ليس  السياسي  للعمل 
وسيلة  بل  واألدجلة  لالنعزال 
للتعبري عن الفكر واالنفتاح على 
املهارات  وبناء  االخرى  االفكار 
العامة«،  املسؤوليات  لتسلم 
»التفاهم  ان  صعب  بو  أكد 
ادى  اللبنانيني  بني  السياسي 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  اىل 
املكونات  بني  التواصل  وان 
السياسية واحلزبية سوف يؤدي 
اىل انتاج حكومة جديدة وبالتالي 
لالنتخابات  جديد  قانون  اىل 
للعقد  قاعدة  يشكل  النيابية 
فقد  اللبنانيني،  بني  الوطين 
من  احلر  الوطين  التيار  حرص 
مبدأ  ترسيخ  على  االساس 
التفاهمات والشراكة بني مجيع 
مكونات الوطن، من التفاهم مع 
افضل  باقامة  مرورا  اهلل  حزب 
االفرقاء  معظم  مع  العالقات 
ورقة  اىل  وصوال  السياسيني 
اللبنانية  القوات  مع  النوايا 
ومن ثم اعالن التفاهم مع تيار 

املستقبل«.
مجيعا  »استطعنا  وتابع: 
الطريق  بداية  اىل  الوصول 
اليت تؤدي اىل بناء لبنان الذي 
حيلم به ابناؤنا، كما اوصل هذا 
اجلمهورية  رئاسة  اىل  النهج 
وقادرا  ومستحقا  قويا  رئيسا 
والشراكة  بالتفاهم  احلكم  على 
مع مجيع املكونات اللبنانية بكل 

احرتام وجدية ومسؤولية«.
احلكومية  »الرتكيبة  ان  ورأى 
عاجال  ستتشكل  واليت  اجلديدة 
أم آجال وعلى الرغم من تضحيات 
سوف  الصادقني  املخلصني 
قانون  حنو  العبور  جسر  تشكل 
وستكون  لالنتخابات  جديد 
انتخابات،  حكومة  احلكومة  هذه 
لتفعيل  العهد  ينطلق  وبعدها 
االقتصاد  وتنشيط  املؤسسات 
واالستقرار  االمن  وصون 
واعادة التألق للحضور اللبناني 
آالم  من  الرغم  على  الشامل 

املنطقة واوجاعها ودمارها«.
ولفت اىل ان »لقاءنا اليوم هو 
العائلة  مكونات  باحتاد  التزام 
الرتبوية وتعبري عن اختيار مسار 
الرتبوية  مؤسساتنا  يف  اجلودة 
ورسالة مؤكدة للداخل واخلارج 
بان السياسة يف خدمة املواطن 
حيمل  السياسي  املسؤول  وان 
ويتابع  املواطنني  هموم  فعال 
يف  الرتبية  ويضع  قضاياهم 
وال  الوطنية  القضايا  مقدمة 
يستخدمها يف اي نزاع او كبش 
هو  كما  خالف،  اي  يف  حمرقة 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون مهتم جدا بالقضايا 

للدكتور  عاليا  أقدر  الرتبوية، 
والرعاية  العناية  هذه  جعجع 
الرتبوي  للشأن  واملتابعة 
يف  الرتبية  قضية  ولوضعه 
الوطنية  االولويات  سلم  رأس 
مع  اليوم  لنا  استضافته  وان 
املسؤولني  من  الباقة  هذه 
والرتبويني هي مؤشر لالهتمام 
بهذا القطاع وبقضاياه وهمومه 

وشؤونه«.
وتوجه بو صعب اىل »املعنيني 
الوطن  بتطوير  واملقتنعني 
الرتبية  قطاع  تطوير  خالل  من 
للنهوض  امكانية  بالقول:«ال 
انصاف  دون  املسرية  بهذه 
اىل  االستماع  ودون  املعلمني 
اعلن  هنا  من  التالمذة،  آراء 
بتأسيس  النية  عن  اليوم 
لبنان الشراكهم  لتالمذة  رابطة 
الكبرية  الرتبوية  بالقرارات 
من  الرتبوية  القيادات  وجعل 
اىل  والوزارة  الرتبية  وزير 
اىل  وصوال  املدارس  ادارات 
آراء  اىل  يستمعون  االساتذة 
جيب  الننا  ومطالبهم  التالمذة 
اليوم  تالمذتنا  ان  ندرك  ان 
واجيابي  اضايف  عامل  هم 
لتطوير جمتمعنا وسوف أخصص 
وزير  راتب  كامل  الرابطة  هلذه 
الرتبية منذ 34 شهرا اىل اليوم 
اي منذ ان توليت هذا املنصب 
 297562000 سيكون  واملبلغ 
لرية لبنانية لتستعمل لتأسيس 
وادارة  االلكرتونية  مواقعها 
االجتماعي  التواصل  شبكات 
باالضافة اىل تأمني مصاريفها 

االدارية«.
عازار

العام  األمني  ألقى  بعدها، 
األب  الكاثوليكية  للمدارس 
فيها  أكد  كلمة  عازار  بطرس 
ارتقاء  فعل  هي  الرتبية  »ان 
حنيد  ليتنا  ويا  انقاذ،  وفعل 
عن  والتعليمي  الرتبوي  القطاع 
كل ما يعيقه من انانيات وإحلاد 
وتسخري لكي »توجه املؤسسات 
الرتبوية الثقافة االنسانية كلها 
ر  ينوِّ حبيث  اخلالص،  لنشر 
اليت  التدرجيية  املعرفة  اإلميان 
عن  التالمذة  يتلقاها  أن  جيب 
العامل واحلياة واالنسان. )بيان 
 ،)13 املسيحية،  الرتبية  يف 
املتعلم  يصل  لكي  ذلك  وكل 

إىل احلقيقة«.
بطيش

من جهته، اشار رئيس مصلحة 
املعلمني يف »القوات اللبنانية« 
»هذا  ان  اىل  بطيش  رمزي 
املؤمتر هو خالصة واقع ونبض 
لتحسني  طريق  وخارطة  شعب 
بالتعليم  عالقة  له  ما  كل 
إدارات  واملدارس:  والرتبية 
املرة  ولعلها  وطالبا.  ومعلمني 
اليت تطرح فيها مسألة  األوىل 
الرتبية والسياسية على العلن، 
وعقالنية،  وشفافية  بصراحة 
ما  عكس  على  والسياسة 
تكون  أن  تصلح  سائد  هو 

الضروري  من  لذلك  مفيدة، 
اإلنفتاح على التيارات الفكرية 
اختالفها  على  والسياسية 
والعمل على تربية اجليل اجلديد 
ذلك  كل  التفكري،  حرية  على 
املسيحية  الروحية  من  جو  يف 
واحرتام األسس اإلجتماعية اليت 
عليها يبنى اجملتمع وينهض«.

توصيات
واختتم املؤمتر بتالوة التوصيات 

التالية:
يف اإلنتماء السياسّي:

على  اإلنفتاح  ضرورة   -
والسياسية  الفكرية  التيارات 
جلهة  وخباصة  اختالفها  على 

قبول اآلخر.
أحرار  معلمني  اىل  احلاجة   -
تالمذة  تربية  على  قادرين 

أحرار.
- الرتبية على اإللتزام من دون 
األدجلة  وجتنب  حتزبي  استزالم 

واحرتام حرية الضمري.
لتحضري  املربني  إعداد   -
العمل  يف  لالخنراط  تالمذتهم 
السياسي بروحية مسيحية تعزز 

اإلنتماء السياسي.
الرتبوية  املؤسسات  دعوة   -
حسن  على  متعلميها  لتنشئة 
واإلجتماعي  السياسي  العمل 
تكون  أن  دون  من  والديين 
منربا للتبشري احلزبي بل قاعدة 

التوعية والتثقيف.
عن  الرتبوي  القطاع  حتييد   -
الضيقة  احلزبية  التجاذبات 
بنشاطات  القيام  عن  واالمتناع 
حزبية إفرادية داخل املؤسسات 
بلقاءات  واستبداهلا  الرتبوية 

مشرتكة.
لاللتزام  املتعلمني  دعوة   -

بالقوانني واألنظمة املرعية.
مبدأ  على  اإلدارات  موافقة   -
اإلنتماء السياسي، إذ أنه حاجة 

وحق للمعلم كما للمتعلم.
- ضرورة إقامة لقاءات دورية 
بهدف استئصال الغربة من بني 
وإعادة  الرتبوي،  أضالع اجلسم 
املؤسسة  مكونات  بني  الثقة 
الشراكة  روح  وتعزيز  الرتبوية 

بينها.
يف الشق الرتبوي:

فكرية  توعية  مراكز  إنشاء   -
والثقافة  بالوعي  الشباب  ترفد 

الوطنية.
مقاربة  تنمية  على  العمل   -
عمالنية وعقالنية لكبح الشمولية 
على  باالنفتاح  واستبداهلا 
الثقافات واحلضارات وذلك من 

خالل املناهج الرتبوية.
- التشديد على الرتبية الدينية 
والتثقيف الديين يف املدارس، 
من أجل التدرب على العيش معا 

وفهم اإلرث اللبناني املتنوع.
- إدخال مادة التثقيف السياسي 
حاجتنا  من  إنطالقا  املناهج  يف 

إىل تربية سياسية حقيقية.
مستمر  تقييم  إجراء  ضرورة   -
إنتاج  بهدف  الرتبوية  للمناهج 
خاصة  جديدة،  تربوية  مناهج 
والرتبية  التاريخ  كتابي  جلهة 
يف  تساهم  واملدنية،  الوطنية 
بناء املواطنة الصاحلة، وتواكب 

التطور التكنو- إجتماعي.
جديد  تربوي  عقد  صياغة   -
يضمن امليثاقية الرتبوية وحرية 

التعليم ودميقراطيته.

يف الشق املطليب:
- إعتماد البطاقة الرتبوية متابعة 
حلريته،  وترمجة  التعليم  جلودة 
ومساعدة لألهل يف حتمل كلفة 
وتأمني  املدرسية،  األقساط 

حقوق املعلم.
اإلدارة  يف  اإلنفاق  ترشيد   -
أعباء  من  وتطهريها  وترشيقها 
املساءلة  خالل  من  الفائض 
العدالة  وحتقيق  املوضوعية، 

اإلجتماعية.
- ضرورة احملافظة على التنافس 
اإلجيابي بني املؤسسات الرتبوية 
والعمل  التعليم،  إسداء  يف 
املدرسة  يف  اجلودة  دعم  على 
الرمسية واخلاصة على السواء، 
املدارس  مستوى  رفع  وعلى 
مبدأ  وتطبيق  كفاءة،  األقل 
الثواب والعقاب على املعلمني 

يف القطاع الرمسي.
جلان  دور  تفعيل  ضرورة   -
متابعة  يف  وتأهيلها  األهل 
جلهة  وخاصة  الرتبوي  العمل 

مراقبة املوازنة وإقرارها.
من  اخلاصة  املدرسة  دعم   -
الدولة على غرار املدرسة  قبل 

الرمسية.
السيد  غبطة  نداء  تلبية   -
على  املوافقة  جلهة  البطريرك 
غالء  على  املعطاة  السلفة 

املعيشة وقوننتها.
الرتب  إقرار سلسلة  - ضرورة 
والرواتب بعد مراجعتها من قبل 

األطراف املعنية.
يف تطبيق القوانني وتطويرها:

- تنظيم لقاءات حوارية لتوعية 
األنظمة  على  واألهل  املعلمني 

والقوانني.
اخلاصة  النزاعات  إحالة مجيع   -
هيئة  إىل  املعلمني  حبقوق 

قضائية خمتصة.
- إحرتام العمل النقابي وحتصينه 
السليب  التعاطي  منع  من خالل 
أو غري املسؤول مع الناشطني 

نقابيا.
- إلزامية تنفيذ القوانني واحلقوق 
املؤسسات  مجيع  قبل  من 

الرتبوية فور تشريعها.
واملراسيم  القوانني  تعديل   -
والقرارات جلهة السماح للمعلم 

باالنتماء احلزبي.
 1956 بقانون  النظر  إعادة   -
ما  خباصة  وتعديله،  وتطويره 
يتعلق باملادة 53، حبيث ترتبط 
الرتبية  بوزارة  املعلمني  نقابة 
نقابة  فتصبح  العمل  بوزارة  ال 

ملزمة.
اإلجتماعي  الضمان  تأمني   -

للمعلم بعد سن الـ 64.
املدارس  إدارات  دعوة   -
والقوانني  باألنظمة  لاللتزام 
املدرسية  األقساط  تنظم  اليت 
ووجوب  عشوائيتها،  وحتاشي 
اعتماد طريقة علمية تقنية تظهر 
سلم األقساط مقارنة مع سلم 

سلسلة الرتب والرواتب.
القانونية  املساهمات  - تسديد 
ولصندوق  اإلجتماعي  للضمان 
إدارات  قبل  من  التعويضات 
الدفع  عن  املتخلفة  املدارس 

ضمن املهل احملددة«.
خالصة

املعنيني  أول  هي  العائلة   -
باملسألة الرتبوية.

- دور املعلم أن يكون صانعا 
للوعي ومكونا للوجدان.

فعل  تكون  أن  الرتبية  على   -
تنشئة الفرد حتى يتعلم الثورة 
على جمتمعه ليكون منه جمتمعا 

أفضل.
- تبدو املشاكل املتعلقة باهلوية 
والسلوك  واخليارات  األخالقية 

مرتبطة بأزمة الرتبية.
- ضرورة تضافر جهود املثلث 
احللول  الستنباط  الرتبوي 

وفرضها على الدولة«.
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 عقدت كتلة الوفاء للمقاومة 
امس  ظهر  الدوري  إجتماعها 
االول اخلميس يف مقرها يف 
النائب  برئاسة  حريك،  حارة 
حممد رعد وحضور أعضائها.

بأمسى  الكتلة  توجهت  بداية 
والتربيكات  »التهاني 
والعامل  لبنان  للمسلمني يف 
اهلدى  نيب  مولد  مبناسبة 
والرمحة حممد الذي بعثه اهلل 
رسوال إىل العاملني ليخرجهم 
النور  اىل  الظلمات  من 
االميان،  اىل  الضاللة  ومن 
والعدل  احلق  منهج  فبني 
قواعد  وأرس  واالستقامة، 
حضارة إنسانية راقية، تصلح 
يف كل زمان ومكان للعروج 
مراتب  اىل  واجملتمع  بالفرد 
للبشرية  وتقدم  الكمال، 
ملشاكلها  الناجعة  احللول 
إعوجاج  لكل  تقوميا  وأزماتها 
ووقاية  خلل  لكل  وتصويبا 

من كل إحنراف.
ومبناسبة ذكرى ميالد السيد 
مريم،  بن  عيسى  املسيح 
املسيحيني  الكتلة  هنأت 
كافة بأمجل التربيكات وأطيب 
عز  اهلل  من  راجية  األماني 
وجل أن يلهم البشرية التزام 
باحلق  االميان  وصدق  احملبة 
من  الرجاء  على  واالستدامة 
اهلل لتحقيق السكينة واألمن 
العصبية  ولنبذ  والسالم 

واالنانية والكراهية«.
وعرض اجملتمعون املستجدات 
احمللية واالقليمية، وأصدرت 
فيه:  قالوا  بيانا  الكتلة 
بإهتمام مسار  الكتلة  »تتابع 
واملساعي  احلكومة،  تأليف 
العقبات  لتذليل  االجيابية 
وجتاوز ما تبقى من عقد بغية 
تسهيل مهمة الرئيس املكلف 
حكومة  بتشكيل  واالسراع 
فيها  يشارك  وطنية  وحدة 
اجلميع بتحمل املسؤولية يف 
هذه املرحلة االنتقالية احلرجة 
اليت يؤمل فيها النجاح لوضع 
الصحيحة  اجلادة  على  لبنان 
لقيام الدولة القوية القادرة 

والعادلة«.
وأكدت أن »ما طرحه االمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل حول إعتماد النسبية 
الواحدة  الدائرة  مع  الكاملة 
أو الدوائر املوسعة، هو ممر 
إلزامي لقيام الدولة املؤهلة 
لتحقيق التغيري واالصالح يف 
البالد، وترى أن العمل على 
إجناز قانون االنتخاب مبوازاة 
لتشكيل  املبذولة  اجلهود 
احلكومة هو أمر ضروري ومن 
شأنه إختصار الوقت ومالقاة 
احلكومة اجلديدة عند مهمتها 
بوضع  املتمثلة  االساسية 
عن  بديل  إنتخاب  قانون 
املرفوض،  الستني  قانون 
يف  االنتخابات  وإجراء 

موعدها«.
»التفجري  الكتلة  ودانت 

إستهدف  الذي  االرهابي 
الكنيسة القبطية يف القاهرة، 
اليت  االرهابية  والتفجريات 
أوقعت قتلى وجرحى وأثارت 
وإسطنبول  بغداد  يف  الرعب 
جمددة  ونيجرييا،  وصنعاء 
تنسيق  ضرورة  اىل  دعوتها 
املشرتكة الستئصال  اجلهود 
التكفريي  االرهاب  شبكات 
من  أكثر  النائمة يف  وخالياه 

بلد يف املنطقة والعامل«.
الدولي  ب«الصمت  ونددت 
واالقليمي املريب إزاء املأساة 
االنسانية اليت يعانيها الشعب 
اليمين جراء إستمرار العدوان 
عليه  السعودي   - االمريكي 
وحماصرته رغم تقارير منظمة 
لالمم  التابعة  اليونيسيف 
ل  املتحدة اليت أكدت أن معدَّ
بات  اليمن  التغذية يف  سوء 
االعلى على االطالق وأن طفال 
واحدا ميوت كل عشر دقائق 
يف تلك البالد، نتيجة احلصار 
الغذائي املفروض ظلما على 

اليمن وشعبه«.
الصادر  »احلكم  وشجبت 
بغطاء  البحراني  النظام  عن 
سعودي،  بريطاني  أمريكي 
املعارض  بسجن  وقضى 
مساحة  الرمز  السياسي 
العالمة الشيخ علي سلمان 9 
سنوات بشكل جائر وتعسفي 
قواعد  أبسط  مع  يتناقض 
الدولي،  والقانون  العدالة 
احلقوقية  املنظمات  وندعو 
للتحرك  الدولية  واالنسانية 
الضاغط على حكومة البحرين 
من أجل أن تنهي هذه املهزلة 
املظلوم  البحرين  شعب  حبق 
هلا  معارضته  عن  يعرب  الذي 
بالطرق السلمية املشروعة«.

وإعتربت الكتلة أن »إستعادة 
السوري  العربي  اجليش 
حلب  على  السيطرة  وحلفائه 
سطوة  من  أهلها  وحترير 
التكفريي،  االرهاب  فصائل 
هو إجناز مفصلي كبري يضع 
مشروع  على  للمراهنة  حدا 
تقسيم سوريا الذي أراد أعداء 
يتخذوا  أن  السوري  الشعب 
إنطالق  قاعدة  حلب  من  هلم 
وتفكيك  سوريا  السقاط 
هذا  كشف  ولقد  أوصاهلا، 
االجناز حجم التواطؤ والرهان 
على  واالقليمي  الدولي 
التكفريي  االرهاب  فصائل 
خمتلف  من  بها  جاؤوا  اليت 
ليستخدموها  العامل  أقطار 
مشروعهم  حتقيق  أجل  من 
العدواني على سوريا وشعبها 

وجيشها ودولتها«.
وختمت:«إن تلطي املتآمرين 
على  الكاذب  حرصهم  خلف 
حلب  يف  االنساني  الوضع 
ومحايتهم  دعمهم  خيفي  لن 
املرتزقة  االرهابيني  آلالف 
سالمتهم  تأمني  يراد  الذين 
على حساب الشعب السوري 

وأمنه واستقراره«. 

كتلة الوفاء للمقاومة: إعتماد 
النسبية ممر إلزامي لقيام 

الدولة
اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
األمري قبالن، وفدا  عبد  الشيخ 
علمائيا من الشيعة والسنة يف 
مصطفى  :الشيخ  ضم  ايران 
علي  الدكتور  مساعد  مرسلي 
مدينة  وامام  والييت،  اكرب 
بريانشهر الشيخ حممد حممودي 
والعميد الدكتور حممد الياسي، 
والسفري االيراني حممد فتحعلي 
حممد  الثقايف  واملستشار 
حسني شريعتمدار، ومت التباحث 
االسالمية  الوحدة  شؤون  يف 
لبنان  يف  العامة  واالوضاع 
واملنطقة، وقدم الوفد التهاني 
املولد  عيد  حبلول  قبالن  اىل 

النبوي الشريف.

قبالن
»للجهورية  قبالن  ومتنى 
دوام  االيرانية  االسالمية 
واالزدهار ملا متثله من  التقدم 
والوحدة  املنعة  يف  لالمة  امل 
جهود  ندعم  وحنن   ، والعزة 
حتصني  يف  ايران  ومساعي 
والتقريب  االسالمية  الوحدة 
للتفرقة  ونبذها  املذاهب  بني 
والشرذمة، اذ تعمل ايران جبد 
بني  الوحدة  ترسيخ  سبيل  يف 
»املسلمني  مطالبا  املسلمني«، 
ان يدعموا ايران يف توجيهاتها 
لكل  تعمل  النها  ومواقفها 
بني  تفرقة  دون  املسلمني 

مذهب واخر«.

مرسلي
مرسلي  الشيخ  حتدث  بدوره 
التوفيق  لنا  قال:«كان  الذي 
من اهلل يف هذه االيام املباركة 
والعلماء  احلوزة  يف  االخوة  مع 
اهل  االخوة  من  واالكادمييني 
حممد  كردستان  يف  السنة 
العميد  الياسي  حممد  حممودي، 
يف احلرس الثورة االيراني، ان 
تشرفنا بزيارة لبنان ويف حضور 
واملستشارة  االيراني  السفري 
الشخصيتني  هذين  الثقايف، 
يف  لبنان،  يف  البارزتني 
البلدين  بني  الروابط  تعزيز 
العالقات  وتنمية  والعالقات 
البلدين  بني  النواحي  يف مجيع 
نصيب  لنا  كان  و  والشعبني، 
االمام  مع  لقاء  لنا  يكون  ان 
وجوده  من  واستفدنا  قبالن 
عن صحته،  واطئنينا  ومباركته 
املباركة  االيام  هذه  يف  و 
االسالمية  االمة  اىل  اتوجه 
واقدم تربيكاتي لالخوة الشيعة 
واتأمل يف  لبنان،  والسنة يف 
ظل الوحدة االسالمية ان يعطينا 
اهلل العزة اكثر لالمة االسالمية، 
احلضور  وعظمة  قوة  نرى  و 
اخرى يشرق يف  االسالمي مرة 
بالدنا االسالمية، واوجه حتياتي 
الثورة  مؤسس  القائد  اىل 
االمام  ايران  يف  االسالمية 
الذين  وكل  والعلماء  اخلميين 
تأسيس  يف  وشاركوا  ساهموا 
ايران،  يف  االسالمية  الثورة 
القائد  السيد  مقام  اىل  وايضا 
اصحاب  مجيع  واىل  ايران  يف 

الفكر ومن دون اي نظرة ضيقة 
رقي  يف  يسعون  الذين  واىل 
العزة االسالمية، اتأمل منهم ان 
يعززوا اواصر الوحدة االسالمية 
بني  فالتفرقة  املسلمني،  بني 
الركائز  احدى  هي  املسلمني 
اليت يعمل عليها اعداء االسالم 
بني  للتفرقة  يسعون  فهم   ،
املسلمني ، وهذا ما نراه اليوم 
االسالمية  الدول  بعض  يف 
غريبة،  وقصص  حكايات  وهلم 
االمة  مع مجيع  التعاون  واتأمل 
النهوض،  امل  على  االسالمية 
الوحدة  ونشاهد  نرى  وحنن 

االسالمية والعزة والقدرة«.
به  امرنا  مبا  »اجلميع  وطالب 
القران بقوله تعاىل:«واعتصموا 
حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا. ان 
العزة هلل ورسوله وللمؤمنني وال 
تهنوا وال حتزنوا فانتم االعلون 

ان كنتم مؤمنني«.

محمودي
كا ادىل حممودي بتصريح قال 
الشيخ  بلقاء  »سررت  فيه: 
اخلطوة  تكون  وامل  قبالن، 
املسلمني  مجيع  من  دائمة 
االسالمية،  الوحدة  اجل  من 
هلم  لبنان  يف  الشيعة  فكل 
وامسهم  العامل  يف  وجود 
النهم  مكان  كل  يف  موجود 
وكل  الفقيه،  بوالية  يعتقدون 
اللبنانيني انتصروا النهم وقفوا 
واملستكبريين  االعداء  بوجه 
والظاملني وضحوا بارواحهم يف 
دحر اسرائيل الدولة الغاصبة ، 
البلدان  الكثري من  احتلت  فهي 
العربية اما حزب اهلل قبل عشر 
اسرائيل،  على  انتصر  سنوات 
حتى  اعجازا  انتصاره  وكان 
على  بانتصاره  العامل  اعجب 
ان  استطاع  ملاذا  و  اسرائيل، 
النهم  اسرائيل  على  ينتصر 
كانوا يتصفون بالتقوى واالميان 
ومتحدين ، وتوصييت للمسلمني 
على  حيافظوا  ان  واللبنانيني 
هذه الوضعية، فال احد يستطيع 
كانوا  طاملا  عليهم  ينتصر  ان 
دائما  فاملستعمرون   ، متحدين 
كما  التفرقة  اىل  يسعون 
التكفرييون الذين يسعون دائما 
الضعافنا، ولكن لن يتحقق هلم 
اجيابية  اخذمت خطوة  ذلك النكم 
. وحنن  االعداء  هؤالء  وجه  يف 
جئنا يف اسبوع الوحدة االسالمية 
ويف والدة النيب حممد وباسبوع 
الوحدة هذا االسبوع الذي اطلقه 
االمام اخلميين، فاالسالم ينتصر 
ويستطيع  املسلمني،  بوحدة 
ينتصر  ان  االسالمي  العامل 
على االستعمار اذا كانت وحدة 
مواجهة  يف  متجسدة  املسلمني 

االستعمار«.

الشلبي
قبالن  استقبل  ثانية،  جهة  من 
للجامعة  السابق  الرئيس 
حسن  لبنان  يف  االسالمية 
التهاني  قدم  الذي  الشليب 
النبوي  املولد  عيد  حبلول  اليه 

الشريف.

 قبالن استقبل وفدا ايرانيا: لدعم 
جهود ومساعي ايران يف حتصني الوحدة 

 استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية االسالمية والتقريب بني املذاهب
يف  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
دار الفتوى، رئيس حزب االحتاد 
الرحيم مراد  السابق عبد  الوزير 
السياسي  املكتب  عضو  يرافقه 

هشام طباره.
»زيارة  اللفاء:  بعد  مراد  وقال 
دائما  واجبة  دريان  املفيت 
العامة،  بالشؤون  للتداول 
ولتقديم التهاني مبناسبة ذكرى 
عليه  اهلل  صلى  الرسول  مولد 

وسلم واالعياد األخرى«.
ان  اجلميع  كما  »نتمنى  اضاف: 
اجلديدة  احلكومة  تشكيل  يتم 
قريبا، الن البلد حباجة بعد هذا 

الفراغ الذي حصل وبعد تعطيل 
الذي  الدستورية  املؤسسات 
السريع  احلل  حصل، حباجة هلذا 
بتشكيل حكومة جديدة، لكن هذا 
حل مرحلي، اما احلل االسرتاتيجي 
األساسي هو ان تقدم سريعا هذه 
مشروع  وتنجز  تنهي  او  الوزارة 
الذي  اجلديد  االنتخاب  قانون 
ليكون  الكاملة  النسبية  يعتمد 
اسرتاتيجي  انقاذي  حل  هناك 
البلد، وملعاجلة  للبلد، وملشاكل 
كل االزمات يف البلد، دون هذا 
القانون النسيب الكامل ال يوجد 
حلول جذرية لالزمات اليت نعاني 

منها«.

 مراد زار دريان: نتمنى ان يتم 
تشكيل احلكومة اجلديدة قريبا

والقوى  األحزاب  لقاء  أعرب 
الوطنية  والشخصيات 
إثر  بيان  يف  اللبنانية، 
اجتماعه امس االول اخلميس 
السوري  احلزب  مركز  يف 
أمله  عن  االجتماعي،  القومي 
إىل  االتصاالت  تتوصل  بأن 
احلكومة  تشكيل  عن  اإلعالن 
عيدي  حلول  قبل  اجلديدة 
وأن  السنة،  ورأس  امليالد 
حكومة  احلكومة  هذه  تكون 
وحدة وطنية تتمثل فيها كل 
وال سيما  الوطنية،  األطراف 
أن احلكومة سيكون منوط بها 
جديد  قانون  وإقرار  مناقشة 

لالنتخابات«.
األولوية  »أن  اللقاء  وأكد 
إلقرار  تكون  أن  جيب 
قاعدة  على  انتخابي  قانون 
باعتبار  الكاملة،  النسبية 
إلخراج  السبيل  هو  ذلك 
وإعادة  أزماته،  من  لبنان 
ومؤسسات  السلطة  تكوين 

عن  تعرب  أسس  على  الدولة 
بالتغيري  اللبنانيني  تطلعات 

واإلصالح«.
قيادة  »سوريا،  اللقاء  وهنأ 
وحلفاءها،  وشعبا،  وجيشا 
الكبري  االسرتاتيجي  بالنصر 
من  حلب  بتحرير  الذي حتقق 
التكفريي  اإلرهاب  قوى 
وإسقاط املخططات األمريكية 
والرجعية  الرتكية  الغربية 
استهدفت  اليت  العربية 
وتفتيت  سوريا  تقسيم 
حمور  وضرب  وحدتها، 
القضية  وتصفية  املقاومة 
»أن  ورأى  الفلسطينية«. 
هذا النصر الكبري إمنا يشكل 
تطهري  عملية  لتسريع  مقدمة 
كامل األرض العربية السورية 
التكفرييني،  اإلرهابيني  من 
وبالتالي حتقيق النصر الكامل 
على احلرب اإلرهابية الكونية 
املتحدة  الواليات  بقيادة 

األمريكية«. 

لقاء االحزاب: حلكومة وحدة 
وطنية القرار قانون انتخابات 

على قاعدة النسبية الكاملة

علي  السيد  العالمة  استقبل 
فضل اهلل، وفدا إيرانيا برئاسة 
والييت  علي  الدكتور  مساعد 
ضم  مرسلي،  مصطفى  الشيخ 
السنة  من  علمائية  شخصيات 

والشيعة.
»املخاطر  إىل  الوفد  ولفت 
بالواقع  حتدق  اليت  الكربى 
يف  يشهد  الذي  اإلسالمي 
مثمنا  دامية«،  داخله صراعات 
اضطلع  الذي  الكبري  »الدور 
حممد  السيد  املرجع  مساحة  به 
ميدان  يف  اهلل  فضل  حسني 
الوحدة اإلسالمية«، وداعيا إىل 
والسيما  وتفعيله  »استكماله 

يف الظروف الراهنة«.

فضل  العالمة  شدد  جهته  من 
أهمية  على  اللقاء  خالل  اهلل 
إعطاء األولوية يف هذه املرحلة 

املذهبية  احلساسيات  ملعاجلة 
يف  الصراعات  ولدتها  اليت 
الذي  »بالدور  مشيدا  املنطقة، 
اإلسالمية  اجلمهورية  تؤديه 
اإلسالمية،  الوحدة  ميدان  يف 
يبذهلا  اليت  اجلهود  وخصوصا 
جممع التقريب بني املذاهب«.

اإلمام  جتربة  متثل  إىل  ودعا 
الوحدة  قضية  مقاربة  علي يف 
مسار  حكمت  »واليت  اإلسالمية 
توجهاته، حتى انه مجد مطالبته 
باخلالفة ألجل احملافظة على هذه 
»الطعن  أن  مؤكدا  الوحدة«، 
يف  والتشكيك  الوحدة  بقضية 
جدواها ال يصب إال يف طاحونة 
متزيق  يرون يف  الذين  األعداء 
اإلسالم  من  للنيل  مدخال  األمة 
وإحكام  صورته  وتشويه 
اإلسالمية  البالد  على  السيطرة 

ومقدراتها«.

فضل اهلل استقبل وفدا إيرانيا:
 الطعن بالوحدة يشوه صورة اإلسالم
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وقع أب برئ يف سيدني ضحية 
قدمته  خاطئ  استخباري  تقرير 
بينه وبني  رابطا  الشرطة و ضع 
يعرف  ومشبوهة  منظمة  عصابة 
خصومات  يف  ارتباطها  عنها 

قاتلة.
بتوقيف  وفوجئ مارك هانسون 
متكرر  بشكل  له  الشرطة 
له  حيدث  وأحيانا  واحتجازه, 
أي  بدون  يوميا  مرتني  ذلك 

سبب مفهوم بالنسبة له.
الرجل  استهداف  أن  حقيقة 
أعقب مشادة عنيفة بينه وبني 
بعد  فيما  أثبتت  شاب  شرطي 

أنها ليست مصادفة.
الشهر  انتهى  مرير  عام  وخالل 
املاضي, شعر هانسون بالصدمة 
من اكتشاف أن امسه مدرج يف 
باعتباره  الشرطة  بيانات  قاعدة 
»شخص مثري لالهتمام« وضالع 
يف أنشطة إجرامية, مع ارتباطه 
للدراجات  كامانشريو  بعصابة 

البخارية.
أن  ميديا  فريفاكس  وعلمت 
استند  الذي  الوحيد  األساس 
عليه التقرير يتمثل يف مالحظة 

بسبب خلل يف قاعدة البيانات..
 أب برئ يتحول إىل زعيم عصابة

مرور سيارة هانسون يف نفس 
فيه  مير  كان  الذي  الشارع 
قميصني  يرتديان  سائقان 

عليهما صورة كاماشريو.
املتعلق  اخلطأ  اكتشاف  ومت 
قضائية  دعوى  بعد  بهانسون 
شرطة  فيها  وافقت  مجاعية 
دفع  على  ويلز  ساوث  نيو 
 1,9 حوالي  بلغت  تعويضات 
الشباب  لعشرات  دوالر  مليون 
عليهم  القبض  مت  الذين 
وسجنهم وتفتيشهم ذاتيا أحيانا 
بسبب أخطاء يف قاعدة البيانات 

احلاسوبية للشرطة.
من جانبه, قال ستيفن بالنكس 
املدنية   احلريات  جملس  رئيس 
إن حالة  بنيو ساوث ويلز قال 
سهولة  إىل  تشري  هانسون 
موثقة  غري  معلومات  ختزين 
استهداف  يف  استخدامها  ثم 

أبرياء.
البيانات  »قاعدة  واستطرد: 
للشرطة  الفرصة  متنح  هذه 
للبلطجة على أي شخص وقتما 

يشاءون«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عقدت اللجنة الربملانية املشرتكة 
جلسة  أول  اإلنسان  حلقوق 
أو  إلغاء  قضية  حول  استماع 
قانون   من   18 املادة  تعديل 

التمييز العنصري.
القانون املذكور جيرم اإلساءة أو 
إهانة أو ختويف أي شخص على 

أساس األصول العرقية له.
مناقشات  وجود  من  وبالرغم 
من   18 املادة  حول  كثرية 
الدهشة  يثري  ما  لكن  القانون, 
إىل  تطرق  منها  القليل  أن  هو 
مع  األخرى  الدميقراطيات  تعامل 

خطاب الكراهية.
النظر إىل قوانني الدول األخرى 
الفهم  يف  يساعدنا  أن  ميكن 
اجليد لتشريعاتنا ومعرفة األجزاء 
واألجزاء  منها,  الطبيعية  غري 
حيتاج  وما  عليها,  غبار  ال  اليت 

إىل تغيري.
احلقيقة أن معظم الدميقراطيات 
تدرك أن قوانني مناهضة خطاب 
أهمية كبرية يف  ذات  الكراهية 
واحلفاظ  األقليات  كرامة  محاية 
على جمتمع ناجح متعدد الثقافات 
لكن املادة 18 ميضي قدما حيث 

تفاصيل جلسة االستماع حول املادة 
18 من قانون التمييز العنصري

جترم اإلساءة واإلهانة, مع وجود 
استثناءات.

رئيس   ترجيز  جيليان  وطالبت 
جلنة حقوق اإلنسان بتغيري كلميت 
»سب  »إهانة« إىل  و  »إساءة« 
 18 املادة  تصبح  حتى  وقذف« 
سي أكثر وضوحا وتتماشي أكثر 

مع الدميقراطيات األخرى.
ترجيز,  اقرتاح  تنفيذ  مت  وإذا 
سيمثل ذلك تغيريا ثانويا يسمح 
للمادة 18 سي يف لعب دور هام 

للحد من ممارسات الكراهية.
الواليات املتحدة تبدو استثنائية 
يف عدم وضع قيود على حرية 
الدستور  يقول  حيث  التعبري 
على  ينبغي  »ال  األمريكي: 
الكوجنرس وضع أي قانون حيد 

من حرية التعبري«.
قالت  األمريكية  العليا  احملكمة 
األمريكي رمبا حيظر  القانون  إن 
أو  القتالية,  الكلمات  تبادل 
الكلمات اليت قد تثري ممارسات 
وشيكة خارجة عن القانون, لكن 
من  أبعد  قدما  املضي  ميكن  ال 

ذلك.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املزيد  تكبد  يف  أحد  يرغب  ال 
من األموال يف فواتري الكهرباء 
ما  على  ولكن  بأسرتاليا، 
يف  األسعار  ستستمر  يبدو 
النظر عما يقوله  الزيادة بغض 

السياسيون.
كانت  الكهرباء  أسعار  قضية 
الساخنة  املوضوعات  ضمن 
استبعاد  بعد  األسبوع  هذا 
تتعلق  خطة  ترينبول  حكومة 

باالنبعاثات.
وقال رئيس الوزراء األسرتالي 
»أسعار  ترينبول:  مالكومل 
الكهرباء مرتفعة مبا فيه الكفاية 
من  تزيد  أمور  فعل  ينبغي  وال 

وطأة املشكلة«.
خطوات  أي  نتخذ  »لن  وتابع: 

تزيد من تكلفة الطاقة«.

الوعد  هذا  أن  املؤكد  لكن 
سيكون صعب املراس إذ يرى 
خرباء أن زيادة األسعار حتمية.

املناقشة  أن  جتاهل  ميكن  وال 
من  تنبع  الكهرباء  أسعار  بشأن 
يف  يتمثل  مهم  واحد  عامل 
انبعاثات  اختزال  إىل  احلاجة 
االحتباس  ومقاومة  الكربون 

احلراري العاملي.
اعلنت   قد  أسرتاليا  وكانت 
االنبعاثات  بتخفيض  التزامها 
بنسبة ترتاوح بني 26- 28 % 

حبلول عام 2030.
تنفذ  الراهن  الوقت  ويف 
»الفعل  تسمى  خطة  أسرتاليا 
املباشر« تستهدف نسبة 23 % 
لكن تسريبات حول نتائج تقرير 

فينكل  أالن  بقيادة  مستقل 
تتمكن  لن  أسرتاليا  أن  ذكرت 

من الوفاء بهذا اهلدف.
برادلي  جون  قال  جانبه,  من 
»إنرجي  لـ  التنفيذي  الرئيس 
زيادة  إن  أسرتاليا«  نتورك 
لتقليل  حتمية  الكهرباء  أسعار 

االنبعاثات.
وفسر ذلك قائال: »ما نعرفه أن 
يكلف  الكربون  من  خاليا  نظاما 
أكثر من نظام ملوث, إنه أمر ال 

ميكن تفاديه«.
يف  أشياء  مثة  »لكن  وتابع: 
نظام الكهرباء لو فعلناها بشكل 
يف  توازن  حيدث  رمبا  صحيح 

األسعار«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خرباء: زيادة أسعار الكهرباء يف أسرتاليا »حتمية«

تليغراف  الديلي  صحيفة  قالت 
االجتماعي  الدعم  نظام  إن 
»سنرتلينك«  أسرتاليا  يف 
عند  الزوجات  تعدد  مع  يتسامح 
دعوما  يدفع  حيث  املسلمني 
لعائالت مسلمة  تضم أكثر من 

زوجة.
وكشف القائمون على سنرتلينك 
إحصائيات  مجع  يرفضون  أنهم 
نطاق  حتت  الزواج  تعدد  عن 

الشريعة اإلسالمية.
ودعا أعضاء بالربملان األسرتالي 
إىل إجراء حتقيق كامل حول ذلك, 
السنرتلينك  مسؤولي  مطالبني 
مجع  عملية  يف  فورا  بالبدء 
الزوجات,  تعدد  حول  البيانات 

واصفني ما حيدث باجلنون.
وفسر املسؤولون سببا للتسامح 
أن  مفاده  الزوجات  تعدد  مع 
مبقدور كل زوجة التقدم بشكل 
فردي للحصول على دعم معاش 
مفرد ألم وهو ما يكلف دافعي 
الضرائب أمواال أكثر من الوضع 

احلالي.
املوظفني  كبرية  كريدلني  بيتا 

السنرتلينك يتسامح مع 
تعدد الزوجات

السابق  الوزراء  رئيس  لدى 
توني أبوت أكدت نفس الرواية 
أيامه  خالل  أبوت  أن  وأضافت 
األخرية مبنصبه طلب اختاذ إجراء 

حيال هذا.
تلقيتها  اليت  اإلجابة  وأردفت: 
دافعي  سيكبد  املشكلة  حل  أن 
ولألمانة  أكثر,  أمواال  الضرائب 
صعوبة  من  إحباط  مشاعر  مثة 
النوع  هذا  من  املخالفات  عالج 

يف سنرتلينك«.
رفض  إسالمي  قائد  وقال 
يعرف  إنه  هويته  عن  الكشف 
شيوخا وقيادات إسالمية لديهم 
أكثر من زوجة وتابع: »خيشى 
الناس احلديث عن هذا لكن ال 
ما  العقوبات  قوانني  يف  يوجد 
االرتباط  من  األشخاص  جيرم 
وقت  يف  متعددة  بعالقات 

واحد؟«
برنادردي  كوري  الربملان  عضو 
القيادي  افتخار  عن  حتدث 
برغبته  طراد  قيصر  اإلسالمي 

يف الزواج بأكثر من امرأة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف  احلاد  النقص  يتسبب 
ثالثة مضادات حيوية أساسية 
إىل  املستشفيات  جلوء  يف 
أو  أدوية خمزنة  على  االعتماد 
بديلة أكثر مسية ال تتوفر بها 
يعرض  مبا  كافية  أمان  نسبة 
خطرية  عدوى  حلاالت  املرضى 

وميكروبات قاتلة.
اليت  الثالثة  املضادات 
عجزا  أسرتاليا  تشهد 
تتضمن  وجودها  يف  حادا 
»فانكوميسني« و»أسيكلوفري« 

و »مرتونيدالزول«.
األحدث  هي  الثالثة  العقاقري 
احليوية  املضادات  قائمة  يف 
خالل  أسرتاليا  يف  الشحيحة 
املاضية  القليلة  السنوات 
بفعاليتها  تتسم  واليت 
الشديدة ورخص مثنها ودرجة 
احتماال  وأقل  األقل  مسيتها 
يف اإلصابة باألمراض املعدية 

وفقا لألطباء.
املضادات  خمزون  نفاد  وبعد 
يضطر  املذكورة  احليوية 
مرضاهم  إعطاء  إىل  األطباء 
مالئمة  غري  حيوية  مضادات 
حلالتهم مما يسبب مضاعفات 
كارثية تتضمن التهاب األمعاء 

وتفشي اجلراثيم.
الربوفيسور  قال  جانبه,  من 
احملاضر  كوليغنون  بيرت 
جبامعة »أسرتاليان ناشيونال« 
هذه  »مثل  األسرتالية: 
وفاة   إىل  تؤدي  قد  القرارات 
على  حيصلوا  مل  إذا  املرضى 

مضادات حيوية فعالة«.
فانكوميسني  مضاد  أن  يذكر 
يستخدم يف مكافحة املكورات 
أكثر  إحدى  الذهبية  العنقودية 

امليكروبات فتكا.

األسرتالي:  الربوفيسور  وتابع 
خطرية.  مشكلة  »إنها 
فانكوميسني هام جدا ملرضى 
املضاد  وجود  عدم   ,  MRSA
احليوي يعين تفشي  اجلراثيم, 
على  قبوله  ميكن  ال  أمر  إنه 

اإلطالق من وجهة نظري«.
وواصل قائال: »مثة بدائل هلذا 
حتتوي  مجيعا  لكنها  املضاد 

على نسبة مسوم أكرب«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كارثة قاتلة يف مستشفياتنا.. تعرف عليها

الربوفيسور بيرت كوليغنون
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رئيس  ترينبول  مالكومل  رفض 
مطالبات  الفيدرالي  احلكومة 
بعد  أسرتاليا  يف  الربقع  حبظر 
إعالن املستشارة األملانية أجنيال 
مريكل دعمها حلظر جزئي له يف 

أملانيا.
الكومنولث  إن  ترينبول  وقال 
لن يدعم أو يقرتح حظر الربقع 
يف  رأيه  حول  سؤال  على  ردا 

تعليقات املستشارة األملانية.
أشادت  أن  بعد  ذلك  يأتي 
حزب  زعيمة  هانسون  بولني 
مريكل  بتعليقات  واحدة«  »أمة 
حظر  أجل  من  بالقتال  وتعهدت 
الربقع يف أسرتاليا عام 2017.

يف  الوضع  أن  ترينبول  وذكر 
أوروبا،  عن  خيتلف  أسرتاليا 
أوروبا  ترونه يف  »ما  وأضاف: 
عن  خرج  هجرة  نظام  نتاج  هو 
السيطرة، حيث فقد األوروبيون 
وفقا  حدودهم«،  يف  التحكم 
بها  أدىل  اليت  للتصرحيات 

مالكومل تورنبول يتحدى مريكل 
وهانسون: لن حنظر الربقع يف أسرتاليا

هانسون

. 3AW لراديو
ومضى يقول: » عندما كنت يف 
األمم املتحدة مؤخرا وحتدثت إىل 
األوروبيني،  القادة  من  العديد 
عن  يتحدثون  مجيعا  وجدتهم 
اهلجرة  على  السيطرة  أسلوب 
خطرا  تشكل  اليت  العشوائية 
حقيقيا على جمتمعاتهم واستقرار 

دميقراطيتهم.
وتابع ترينبول: »حنن بلد عطوف 
كريم ونقبل الكثري من الالجئني 
لكن احلكومة هي من ينبغي أن 
الالجئني  من  تستقبل  من  تقرر 

وليس مهربي البشر«.
الصادمة  هانسون  تعليقات 
احلزب  مؤمتر  يف  جاءت  
مساء  املسيحي  الدميقراطي 

الثالثاء املاضي.
يذكر أن فرنسا وبلجيكا تفرضان 

بالفعل حظرا على  الربقع.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الغربي،  العامل  امتداد  على 
للتيار  صعودا  شاهدنا 
الشعبوي اليميين مثل دونالد 
املتحدة،  الواليات  ترامب يف 
هولندا،  يف  فيلدرز  وخريت 

ومارين لوبان يف فرنسا.
وانتهز هؤالء املخاوف الغربية 
مما يصفونه بالغزو اإلسالمي، 

وترمجوا ذلك إىل أصوات.
للسياسية  السياسي  البعث 
هانسون،  بولني  األسرتالية 
كشف  الذي  الرأي  واستطالع 
األسرتاليني  من   %  49 رغبة 
املسملمني  هجرة  وقف  يف 
الشعبوية  أن  إىل  يشري 
اليمينية املتطرفة وجدت أرضا 

خصبة داخل أسرتاليا.
اليمينية  االجتاهات  صعود 
مرتبطا  يبدو  الشعبوية 
مفاده  إغفاله  ميكن  ال  بشيء 
الرتكيز على اهلوية املسيحية 
ألسرتاليا، والعنصرية املرتبطة 

بهذا التفكري.
مل  األسرتاليني  من  العديد 
لبولني  أصواتهم  مينحوا 
شعروا  أنهم  جملرد  هانسون 

بالسأم من األحزاب الكبرية.

يف نظر بولني هانسون.. املسيحية 
الدين الوحيد بأسرتاليا

واحدة«  »أمة  حزب  أن  يذكر 
تلقى حنو 600 ألف صوت يف 
اليت  الفيدرالية  االنتخابات 

جرت مؤخرا.
ألفكار  احلزب  هذا  ويروج 
احلضارة  أن  مفادها  عنصرية 
مبادئ  على  قامت  الغربية 
حتت  وتقبع  يهودية  مسيحية 
حصار قوى اإلسالم األجنبية.

نظرة إىل املوقع الرمسي حلزب 
بولني هانسون تكشف لك إىل 
لفكرة  احلزب  يروج  مدى  أي 
اهلوية  املسيحية  تكون  أن 

األسرتالية.
عن  احلزب  حديث  ويبدأ 
اإلسالم بعبارة: »أسرتاليا بلد 
مسيحية،  مبادئ  على  قائمة 
قوانيننا، أساليبنا يف احلياة، 
أساس  على  تقوم  وعاداتنا 

علماني«.
فإن  احلزب،  نظر  وجهة  ومن 
املسيحية تسمح بالفصل بني 
يف  بينما  والسياسة،  الدين 
باآلخر  كالهما  يرتبط  اإلسالم 

بشكل وثيق.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 % 17 أن   إحصائيات  كشفت 
من عائالت أسرتاليا يستخدمون 
لوحات  منازهلم  أسطح  فوق 
لتحويل الطاقة الشمسية بعد أن 
شعروا بالسأم من ارتفاع تكلفة 

فواتري الكهرباء.
يف  التكلفة  منخفضة  الكهرباء 
أسرتاليا بفضل الفحم الرخيص 
مليزة  مصدرا  يوم  ذات  كانت 
تنافسية جوهرية، لكن األوضاع 

اعرتاها تغيري ملحوظ.
يف  الكهرباء  أسعار  أن  ورغم 
أسرتاليا ما زالت منخفضة مقارنة 
والتنمية,  التعاون  بدول منظمة 
لتقليص  املاسة  احلاجة  باتت 
الكربونية متثل حتديا  االنبعاثات 

رئيسيا بالنسبة لألسعار.
تقرير  قال  ذلك,  من  وبالرغم 
نشر مؤخرا إن  مبقدور أسرتاليا 
حبلول عام 2050 حتقيق املعادلة 
الصعبة عرب تقديم طاقة رخيصة 
مع نسبة صفرية من االنبعاثات 

الكربونية.
وتراجع احلكومة األسرتالية سوق 

تقرير: 17 % من منازل أسرتاليا 
تستخدم الطاقة الشمسية

إمكانية  من  للتيقن  الكهرباء 
تقديم طاقة آمنة ويعتمد عليها 

يف عامل سريع التغري.
الطاقة  صعود  مواجهة  ويف 
املرتبطة  واحلدود  النظيفة 
موقع  حتدث  الكربون  بتلوث 
حول  األسرتالي   كونفرسيشن 
الكهربية يف  الشبكات  مستقبل 

أسرتاليا.
تقود  أسرتاليا  أن   وأضاف 
العامل يف معدل استخدام الطاقة 

الشمسية.
الكهرباء  فواتري  أسعار  ارتفاع 
على  املنازل  من  العديد  شجع 
الطاقة  استخدام  فكرة  تبين 

الشمسية مبشاعر محاسية.
استياء  ذلك  ويعكس 
من  أسرتاليا  يف  املستهلكني 
تضع  ال  اليت  التجزئة  شركات 
يف حسبانها الزيادة املطردة يف 
استخدام أجهزة التكييف وغريها 

من األجهزة املكلفة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كشفت جملة اإليكونوميست أن 
أسرتاليا  العقارات يف  أسعار 
املستحقة  قيمتها  عن  ترتفع 
جيال  مما جيعل   % 40 بنسبة 
كامال يدعو اهلل حلدوث انفجار 

سكين يهبط بتلك األسعار.
اإلسكان  حول  تقريرها  ويف 
جملة  قالت  العاملي, 
الربيطانية  اإليكونوميست 
ارتفعت  العقارات  أسعار  إن 
دولة   26 إمجالي  من   20 يف 

تعقبتها.
مدن  أن  التقرير  وأظهر 
وفانكوفر  فرانسيسكو  سان 
األكثر  وشنغهاي  وسيدني 
فيها  زادت  حيث  ارتفاعا 
العقارات بنسبة 12 % سنويا 
الثالثة  األعوام  مدار  على 
املاضية يف معدل يبلغ ضعف 

املعدل احمللي«.
عدالة  مدى  حتديد  أجل  ومن 
حددت  العقارات,  أسعار 
األسعار  بني  العالقة  اجمللة 
والدخل املتاح, وبني األسعار 

واإلجيارات.

»بسبب  التقرير:  وأردف 
األسعار  تبدو  الكربى  مدنها 
وبريطانيا وكندا  أسرتاليا  يف 
املستحقة  قيمتها  من  أعلى 
ملتوسط  وفقا   %  40 بنسبة 
اعتمدنا  اللذين  املعيارين 

عليهما«.
شني أوليفر كبري االقتصاديني 
مبؤسسة AMP Capital قال إن 
أسرتاليا  العقارات يف  أسعار 
تتجاوز احلدود املستحقة على 

مدى أكثر من 10 سنوات«.
اإليكونوميست  »جملة  وتابع: 
أسعار  من  قلقها  عن  تعرب 

يف  فيها  املبالغ  العقارات 
أسرتاليا منذ عام 2002«.

االقتصادي  اخلبري  وتوقع 
أسعار  يف  اخنفاض  حدوث 
وملبورن  بسيدني  العقارات 
خالل   %  10-5 بني  يرتاوح 

العامني املقبلني.
يف  املبالغة  اخلبري  وفسر 
االجتماعية  بالظاهرة  األسعار 
إىل  الناس  يضطر  حيث 
لشراء  باهظة  مبالغ  اقرتاض 
مسكن مبا يرفع السقف العام 

لألسعار بشكل مبالغ فيه
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اإليكونوميست: أسعار العقارات يف 
أسرتاليا مبالغ فيها بنسبة 40 %

قام فضيلة مفيت اسرتاليا الدكتور 
ابراهيم ابو حممد بتقديم  التعازي 
أسقف  دانييل  األنبا  نيافة  اىل 
األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
يف سيدني بضحايا جرمية االعتداء 
االرهابي على الكنيسة الكاتدرائية 

املرقسية يف القاهرة . 
وسجل املفيت ابو حممد كلمة يف 
عن  فيها  اعرب  التعازي  سجل 
ادانته الشديدة للجرمية االرهابية 

مواساته   عميق  وعن  النكراء 
واسر  عائالت  مع  وتضامنه 

الضحايا واملصابني . 
وأن  الدماء حمرمة،  أن كل  وأكد 
اإلرهاب االسود البغيض الذي ال 
مذهب  او  دين  اي  بني   يفرق 
ينال من وحدة  أن  ،لن يستطيع 
»مسلمني  املصريني  ومتاسك  
ومسيحيني«.، مشددا ان املسجد 
العامل  ويف  مصر  يف  والكنيسة 

معلما   سيبقيان  والعامل  العربي 
للتسامح، ورمزا للعمق احلضاري 
شرور  من  للنفوس  وحصنا 
واملعصية  الوضاعة  السقوط يف 

وفقدان املناعة . 
فضيلة  تراسه  الذي  الوفد  ضم 
االسالمي  اجمللس  رئيس  املفيت 
يف والية نيو ساوث ويلز طالل 
ريفي،  مجال  الدكتور  الشيخ، 

خضر صاحل وعلي ديب. 

املفيت ابو حممد يقدم التعازي التعازي لالنبا دانيل بضحايا 
التفجري اإلرهابي بالكاتدرائية املرقسية يف القاهرة
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على  أسرتالية  حمكمة  وافقت 
طلب أبوي مثري للجدل للسماح 
عمره  من  اخلامسة  يف  بطفل 
بإجراء جراحة للتحول إىل أنثى 

وإزالة غدد تناسلية.
ميتلك  ال  الطفل  أن  ورغم 
لكنه  صرحية  أنثوية  أعضاء 
ويتم  كارال،  باسم  معروف 

تعريفه باعتباره أنثى.
أن  األسرة  حمكمة  وعلمت 
الطفل »كارال«، الذي وصفته 
اجلنس،   ثنائي  بأنه  تقارير 
تناسلية  بأعضاء  مولودا  كان 
شبيهة باألنثوية، كما أن ميوله 
فيلعب  أنثوية،  وتصرفاته 
حيب  وال  أنثوية،  بألعاب  مثال 
ذكري  باسم  أحد  يناديه  أن 

ويرتدي مالبس الفتيات.
وطالبت عائلة الطفلة بالسماح 
إلزالة  جراحية  عملية  بإجراء 
داخل  من  التناسلية  الغدد 

جسد الطفل.
أمام احملكمة  وقال خرباء طب 
من  كارال  ستحمي  اجلراحة  إن 
وطالبوا  طفولية،  أورام  منو 
مرحلة  قبل  إجرائها  بضرورة 

البلوغ.
كولني  القاضي  وقال 
العملية  يعترب  إنه  فورست 
اخللل  لعالج   الضروريات  من 

الطفل،  جسد  داخل  اجليين 
إهماله يف  يتسبب  قد  الذي  
آثار فيزيائية وعاطفية سلبية.

عديدة،  تساؤالت  أثار  احلكم 
عن  املدافعني  من  حتى 
مزدوجي اجلنس، حيث رأوا أن  
كارال الصغري ما زال يف عمر ال 
يسمح له إجراء عمليات جراحية 

من هذا النوع.
وخالل العام املنصرم، ترددت 
املثرية  القصص  من  العديد 
ألطفال  السماح  حول  للجدل 

بإجراء حتوالت جنسية.
ذكرت  املاضي،  يونيو  ويف 
بوست  كريستيان  صحيفة 
نيو  بوالية  التعليم  وزارة  أن 
بصدد  طفال  أن  ويلز  ساوثو 
إىل  جنسي  حتول  عملية  إجراء 

أنثى.
أسرتاليا  مستشفيات  وأبلغت 
عن زيادة ملحوظة يف عمليات 
اخلاصة  اجلنسي  التحول 

باألطفال.
مايكل كار-كريج اخلبري النفسي 
إن حوالي 250 طفال يف  قال 
سن الثالثة خضعوا لعالج طيب 
جنسية  هوية  اضطرابات  من 
يف املستشفى امللكي لألطفال 

مبلبورن.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 القضاء يوافق على حتويل طفل 
إىل »أنثى«

فيه  يقف  ما  زمن  هناك  كان 
نائية  مناطق  يف  حافلة  سائق 
اجللوس  راكبة  من  ويطلب 

جبانبه.
كما مرت أوقات شهدت اعتياد 
على  السيارات  أصحاب  بعض 
تهدئة سرعاتهم وحماولة إقناع 
امرأة تسري يف الطريق بالركوب 
معهم, وأحيانا قد يصرخون يف 

وجهها.
يتبع  أوقاتا  أسرتاليا  وشهدت 
باب  حتى  املرأة  الرجل  فيه 

منزهلا.
يف  األمان  عدم  معدل  لكن 
أسرتاليا جتاوز كثريا هذا احلد.

حول  كثرية  أسئلة  وكانت 
أثريت  قد  أسرتاليا  األمان يف 
بعد اقرتاح بلدية ملبورن إزالة 
بعض  من  املراقبة  كامريات 

املناطق.
إحدى املناطق املذكورة تتضمن 
األيرلندية  اليت قتل فيها  تلك 

جيل ميغر عام 2012.
من  مبيعات  موظفة  إموجني 
يتجاوز  ال  كوست  سنرتال 
عمرها 33 عاما قالت إنها دائما 
ما كانت تقرأ روايات عن مثل 
هذه االعتداءات لكنها مل تتخيل 

يوما ما أن تكون ضحية هلا.
ففي اخلامسة مساء أحد األيام, 
عندما  بكلبها  تتجول  كانت 

شاهدت رجال يهرول جبانبها.
رأيته  ذلك  »بعد  وأضافت: 

جيلس أمامي وظننت أنه يلتقط 
انفاسه من اجلري, لكنه تتبعين 
وأمسكين من اخللف من منطقة 
املهبل,  وأخذت أصرخ وأجري, 
قبل أن أملح جمموعة من أولياء 
األمور والتالميذ يف مركز رعاية 

جماور«.
وبعد  3 أيام, مت القبض على 
فعلته  يكرر  وهو  الرجل  نفس 

مع سيدة اخرى.
بعد  شهور   3 إموجني  وظلت 
النوم  تستطيع  ال  االعتداء 
دفعتها  اليت  الكوابيس  بسبب 
صعوبة  ووجدت  للتقيؤ  أحيانا 

بالغة يف العودة إىل عملها.
سالي, من ملبورن حتدثت عن 
تعرضها للتحرش مما دفعها إىل 
جتنب اخلروج الفردي, واحلرص 
صديقاتها  مع  وجودها  على 
النصية  بالرسائل  واالطمئنان 

عند الوصول للمنزل.
وذكرت امرأة كيف أن صديقها 
واغتصبها  متكرر  بشكل  خنقها 
صدمت  قدمها  أن  جملرد 
غري  بشكل  النوم  أثناء  رأسه 

مقصود.
واستشاط الرجل غيظا وخنقها 
بشكل متكرر حتى شعرت أنها 

على وشك املوت.
األسرتالية  بطلتها  أخرى  قصة 
إيلي اليت باتت ال تشعر باألمان 

يف شوارع أسرتاليا ليال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

شوارع أسرتاليا.. قصص مرعبة 

العالناتكم
 يف اهلريالد االتصال على 

الرقم:
0403482345
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نشرت صحيفة سيدني مورنينغ 
هريالد خريطة حتمل دليال على 
بوالية  اإلسكان  سوق  مرونة  
يف  وحتديدا  ويلز  ساوث  نيو 

العاصمة سيدني.
بناء  مواقع  توضح  اخلريطة 
املوافقة  متت  جديدة  عقارات 
املاضي،  العام  خالل  عليها 

واليت بلغت رقما قياسيا.
بنيو  اخلزانة  لوزارة  ووفقا 
انتشار  فإن  ويلز  ساوث 
طفرة  ميثل  اجلديدة  املساكن 
مييزها  سيدني  ملدينة  عقارية 
عاصمة  ملبورن،  مدينة  عن 
وبريزبن  فيكتوريا،  والية 
كوينزالند،  والية  عاصمة 
الوحدات  فيهما  ترتكز  اللتني 
األعمال  مناطق  يف  السكنية 

املركزية.
بيد أن اخلريطة املذكورة توضع 
يف  اجلديدة  العقارات  انتشار 
مناطق خمتلفة من عاصمة نيو 
غرب  سيما  ال  ويلز  ساوث 

سيدني.
سيدني  مدينة  منطقة  ويف 
اليت  العقارات  عدد  بلغت 
 600 بنائها  على  املوافقة  مت 

أكتوبر  الفرتة بني  مسكن يف 
2015حتى أكتوبر 2016.

هلا  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
املاضي:  الثالثاء  نشرته 
»الطفرة العقارية  يف سيدني 
بأنها  وتتسم  مسبوقة  غري 
املستوى  على  انتشارا  أكثر 

اجلغرايف«.
تشمل  املذكورة  اخلريطة 
املوافقة  متت  اليت  العقارات 
على بنائها خالل العام املنتهي 

يف أكتوبر 2016.
من جانبه, قال وزير التخطيط 
حكومة  إن  ستوكس  روب 
تشجع  ويلز  ساوث  نيو  والية 
تزودها  مناطق  يف  اإلسكان 

ببنية حتتية جديدة.
بالكتاون احتلت املركز الثاني 
حظيت  اليت  املناطق  يف 
مبوافقات لبناء عقارات جديدة, 
املرتو  من  قريبة  مناطق  يف 

اجلديد.
وزير  ديالي  مايكل  وانتقد 
الظل   حكومة  يف  التخطيط 
توزيع املساكن اجلديدة واصفا 

إياه بغري العادل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أطباء  أن  إحصائيات  كشفت 
نيو ساوث ويلز الذين يعملون 
أقسام  يف  طويلة  فرتات 
على  احلصول  دون  الطوارئ 
بصورة  عملهم  يتأثر  عطلة 
حتقيق  يستطيعون  وال  سلبية 

األهداف اخلاصة بهم.
نسي  فحسب,   2015 ويف 
ويلز  ساوث  نيو  يف  أطباء 
 20 بطون  يف  جراحة  أدوات 

مريضا.
ورغم وصول األمور أحيانا إىل 
احلد الكارثي، لكن بشكل عام 
حتسن أداء أطباء عن السنوات 
املاضية وفقا للتقرير السنوي 
بعام  املتعلق  العام  للمراجع 

.2016
املذكور   التقرير  وحدد 
وأوقات  السنوية  العطالت 
باعتبارها  اإلضافية  العمل 
إىل  تطرق  كما  قصور،  أوجه 
الوقت الذي تستغرقه استجابة 
سيارات اإلسعاف وأداء أقسام 
نيو  مستشفيات  يف  الطوارئ 

ساوث ويلز.
وعالوة على ذلك، حدد التقرير 
أخطاء جنم عنها إصابات خطرية 
بلغ  حيث  بالوفاة  تسببت  أو 
عددها 47 يف عام 15-2014.

واعترب التقرير أن تلك األخطاء 
الثقة  خطري  بشكل  تقوض 
العامة يف نظام الرعاية الصحية 
قدر  تقليصها  بضرورة  مطالبا 

اإلمكان.
عدد  بلغ   14-2013 عام  ويف 
ال  كانت  بينما   53 األخطاء 

تتجاوز 32 عام 2011-2010.

األمر  تطلب   2015 عام  ويف 
إجراء عمليات جراحية جديدة يف 
20 حالة بسبب نسيان األطباء 

أدوات داخل بطون املرضى.

كما بلغت حاالت االنتحار نفذها 
مرضى متلك منهم اليأس داخل 
مرافق رعاية األمراض العقلية 

15 حالة .
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عام 2015 .. أطباء ينسون أدوات يف 
بطون 20 مريضا يف نيو ساوث ويلز

يرفض متلقو بدل البطالة يف 
يرونها  وظائف  تقلد  أسرتاليا 

غري واقعية.
هل ميكنك قبول وظيفة ترتبط 
لن  أنك  يعين  ساعات  بعدد 

تشاهد أبناءك إال نادرا؟
من  حترمك  بوظيفة  تقبل  هل 
 3 ملدة  كامل  بشكل  عائلتك 

شهور؟
ال  وظيفة  قبول  تستطيع  هل 
متنحك إال  أجرا زهيدا ال يعينك 

على تلبية أساسيات احلياة؟
هذه هي احلقائق اليت يواجهها 
داخل  البطالة  بدل  أصحاب 
إىل  تدفعهم  واليت  اسرتاليا 

رفض العديد من الوظائف.
الديلي  صحيفة  وكشفت 
 35 من  أكثر  أن  تليغراف 
إعانات  يتلقون  شخص  ألف 
أسرتاليا  يف  السنرتلينك 
رفضوا تقلد وظائف خالل العام 

املاضي.
اخلدمات  وزارة  وقالت 
ألف   35,57 إن  اإلنسانية 
وظائف  قبول  رفضوا  شخص 
فوريا  الرفض  كان  بعضهم 
الوظائف  بعضهم  قبل  بينما 
مل  لكنهم  أمامهم  املعروضة 

يستلموها فعليا.
أن  إىل  اإلحصائيات  وأشارت 
بالفعل  قبلوا  ألف شخص   22
العمل  وبدأوا  جديدة  وظائف 

منها  خرجوا  ما  سرعان  لكنهم 
مدفوعات  لتلقي  وعادوا  

الدعوم االجتماعية جمددا.
بيد أن وزير اخلزانة الفيدرالي 
حتذيرا  وجه  موريسون  سكوت 
قائال  اإلثنني  اللهجة  شديد 
يرفض  عاطل  شخص  أي  إن 
قبول وظائف معروضة أمامه ال 
ينبغي أن يستمر يف تلقي بدل 

البطالة.
ذكروا  الرافضني  بعض  لكن 
أن أسباب االمتناع ترتاوح بني 
تأهيلهم هلا بشكل كاف  عدم 
لساعات  العمل  متطلبات  أو 
طويلة جدا، أو شرط االنتقال 

إىل أماكن بعيدة.
أحد الرجال عرضت عليه وظيفة 
كان  لكن  الفاكهة،  قطف  يف 
يتعني عليه السفر إىل منطقة 
لن  وظيفة  مقابل  إقليمية 

تستمر أكثر من 3 شهور.
ملكان  »السفر  الرجل:  وقال 
كثرية،  أمواال   يكلفين  العمل 
لن  الوظائف  هذه  مثل 
لك  مينحه  مما  أكثر  ترحبك 

السنرتلينك«.
رود بيشوب، 45 عاما، يتلقى 
األعمال  أن  وذكر  عجز،  بدل 
احلاصلني  على  تعرض  اليت 
االجتماعية  الدعوم  تلك  على 

ليست واقعية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احلاصلون على بدل البطالة 
يرفضون العمل

طـفرة عـقارية يف سيدني

جيل ميغر

ال اشعر باالمان
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Australian Newsاسرتاليات

على  اللوم  إلقاء  تستطيع  ال 
االرتباك  حالة  بشأن  الناس 
واملتعلقة  يعيشونها  اليت 
بأسعار العقارات,  فأحيانا يتم 
إخبارهم بانفجار  قادم ال حمالة، 
مسؤولون  عليهم  خيرج  ثم 
حكوميون وخرباء برسائل طمأنة 
يلوح  وشيك  اخنفاض  مفادها 

يف األفق.
العقارات  أسعار  أن  املؤكد 
خالل  ملحوظ  بشكل  تزايدت 
حني  من  لكن  األخري،  العقد 
إىل آخر يتحدث البعض عن أن 
فقاعة  جمرد  املذكورة  األسعار 

وستتالشى بال شك.
جاءت  التحليالت  هذه  أحدث 
كريستوفر  لويس  لسان  على 
»إس  مبؤسسة  العقارات  خبري 
قال  حيث  للبحوث«  إم  كيو 
العقارات مبالغ فيها  إن أسعار 
وترتفع بنسبة 22 % عن قيمتها 

احلقيقية.
املبالغة األكرب يف أسعار العقارات 
ترتبط مبدينة ملبورن حيث تزيد 
بنسبة 40  احلقيقية  عن قيمتها 
%، تليها مدينة سيدني عاصمة 

والية نيو ساوث ويلز.

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

بني توقعات الصعود واهلبوط.. أسعار 
العقارات تربك أسرتاليا

فقد مكتب الضرائب األسرتالي 
البيانات بعد  كمية هائلة من 
الداخلية  األمنة  ضرب  انهيار 
يومي  العمالء  خدمة  ومواقع 
ويبذل  والثالثاء,  اإلثنني 

جهودا حثيثة السرتجاعها.
أعداد كبرية من موظفي مكتب 
كانوا  األسرتالي  الضرائب 
بسبب  الثالثاء  ظهر  عاطلني 
استخدام  على  قدرتهم  عدم 
أجهزة احلاسوب لليوم التالي 
أحدث  يف  التوالي  على 
التكنولوجي  االنهيار  مظاهر 

للمؤسسات احلكومية.
أن  ميديا  فريفاكس  وعلمت 
العمل  إىل  تعود  لن  األنظمة 
حياول  حيث  األربعاء،  قبل 
مليون  استعادة  املكتب 

جيجابايت من البيانات.
ماهية  بعد  واضحا  ليس 
لكن  املفقودة  املعلومات 
شددوا  املكتب  مسؤولي 

مكتب الضرائب يفقد ماليني البيانات

كافة  اسرتجاع  أهمية  على 
بدافعي  اخلاصة  املعلومات 

الضرائب.
بفعل  حدث  املذكور  االنهيار 
متت  جديد  هاردوير  نظام 
شهرا   13 قبل  إليه  الرتقية 

فحسب.
الساعات  يف  النظام  وانهار 
األوىل من يوم اإلثنني, ومل 
اآلن,  حتى  عافيته  يستعد 
احلثيثة  اجلهود  من  بالرغم 
املعلومات  تكنولوجيا  لفريق 
باكارد«  »هيوليت  وخرباء 

إلصالح املوقف.
املسؤول  هاملتون  ستيف 
الضرائب  مبكتب  اإلعالمي 
األسرتالي قال يف تصرحيات: 
»نعمل على حل املشكلة, لن 
معلومات  ألي  خسارة  حتدث 

تتعلق بدافعي الضرائب«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

The President of Muslims 
Australia AFIC, Mr 
Keysar Trad expressed 
anger and outrage at  
Syrian  government 
forces latest atrocities 
committed against 
an unarmed, fleeing 
civilian population of  
Aleppo. 
The Syrian forces are 
reported, according to 
the UN human rights 
office, to have committed 
abuses, including that 
the Army and allied Iraqi 
militiamen summarily 
killed at least 82 
civilians in captured 
districts of the city, once 
a flourishing economic 
centre with renowned 
ancient sites.
Mr Trad said, Secretary 
General Ban Ki-moon 
stated «We are getting 
alarming reports of 
atrocities against 
civilians, including 
women and children 
in eastern Aleppo. We 
must do all we can to 
stop the carnage, and 
called for all sides to 
return to the negotiating 
table”.
However, Mr Trad 
emphasized, the 
international community 
including western 
governments,  China 
and Russia must put 
a stop to the Syrian  

regime’s violence and 
hold it accountable.  
Any delays will lead 
to further loss of life 
and raise questions 
about complicity 
and atrocities. The 
international community 
must mobilise 
immediately to address 
this humanitarian crisis
Mr Trad further stated, 
our hearts go out the 
White Helmets — rescue 
workers  (nominated for 
a Nobel Peace Prize in 
2016) for their efforts 
helping casualties of 
the Syrian conflict, 
who posted similar 
messages of despair,  
stating: «We hear 
children crying, we hear 
calls for help, but we 
just can>t do anything. 
We>re being bombed 
continuously…..» 
Mr Trad appeals, 
during this period when 
families are looking 
forward to spend time 
with their loved ones 
over the summer 
holiday, camping, 
fishing taking a  retreat 
from the daily grind and 
engaging in religious 
services and prayers 
to spare a moment for 
those poor families 
in Aleppo who  are 
suffering  tremendous 
and unthinkable losses.

ALEPPO – STOP THE KILLING 
OF INNOCENTS: AFIC

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية 
يستنكر األعمال الوحشية ضد األبرياء 

واآلمنني يف حلب

الزوجة  الزاهد،  موتيا  رفضت 
املتهم  القدسي  حلمدي  الثانية 
مع  للقتال  أسرتاليني  بتجنيد 
خبلع  القاضي  طلب  داعش،  
وجهها  عن  والكشف  نقابها 

لإلدالء بشهادتها.
وحذر القاضي املرأة من إمكانية 
هلا  جنائية  اتهامات  توجيه 

برفضها املثول أمام احملكمة.
إال  أقف  »لن  الزاهد:  وقالت 

أمام اهلل«.
بيال  أودري  القاضي  أن  بيد 
جلسة  يف  املرأة  حمامي  أخرب 
ذلك  رفضها  إن  األول  أمس 
قوانني  نطاق  تهمة حتت  مبثابة 
احملرتمة«  غري  »السلوكيات 
اجلديدة اليت مت تقدميها حملاربة 

التطرف.
ومل تعلق املدعي العام جابرييل 
أوبتون مباشرة على حالة الزاهد 
اليت تقاضي الشرطة على خلفية 
لكنها  ملنزهلا،  أمنية  مداهمة 
أي شخص ميثل  أن  حذرت من 

بسبب النقاب.. موتيا الزاهد ترفض املثول أمام القاضي

يلتزم  أن  ينبغي  احملكمة  أمام 
بالقانون.

القانون  »يعكس  وتابعت: 
شخص  بأن   اجملتمع  تطلعات 
أن  ينبغي  احملكمة  أمام  ميثل 
حيرتم القاضي واحملاكمة. عدم 
االنصياع لطلبات القاضي يندرج 

حتت هذا اإلطار«.
وجهها  كشف  الزاهد  ورفضت 
يف  الرجال  مجيع  خيرج  مل  ما 

قاعة احملكمة.
أن  »الحظت  القاضي:  وأردف 
أدخل  عندما  تقف  ال  املدعية 
هل  باملغادرة،  وتقوم  القاعة 

هناك سبب؟
إيفات:  كاليف  احملامي  وأجاب 
مبعتقدات  يرتبط  »األمر 

دينية«.
احملامي  من  القاضي  وطلب 
إخبار املرأة بأن ما تفعله جرمية 

يعاقب عليها القانون.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مل  إذا  أنه  ذكر  كريستوفر 
حتدث تغيريات ملحوظة مثل رفع 
أسعار الفائدة سيستمر االرتفاع 
يف سيدني وملبورن بنسبة قد 

تصل إىل 16 % يف 2017.
وذكرت آراء أخرى أن بناء عدد 
قد  اجلديدة  املساكن  من  كبري 
املعروض  زيادة  إىل  يؤدي 
بشكل مبالغ فيه خالل السنوات 
ذلك  يساهم  وبالتالي  املقبلة 

يف اخنفاض األسعار.
ملبورن,  بلغت يف  البناء  طفرة 
فيكتوريا,   والية  عاصمة 
العامني  خالل  قياسيا  مستوى 

املاضيني.
وكشف مؤشر أسعار »هيدونيك 
أسعار  يف  اخنفاضا  هوم«  
 1,5 بنسبة  مبلبورن  املساكن 

.%
وكانت حكومة نيو ساوث ويلز 
عن  سابق  وقت  أعلنت يف  قد 
خطة لتخصيص نسبة معينة من 
اجلديدة  السكنية  املشروعات 
أجل  من  الدخل  حملدودي 
على  احلصول  يف  مساعدتهم 

مساكن بأسعار معقولة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احمللية،  احلكومات  مفهوم  من 
عن  رمسيا  بانكستاون  خرجت 

عباءة غرب سيدني. 
لبلدييت  اجلديد  االندماج 
يعين  وبانسكتاون  كانرتبريي 
بشكل رمسي  باتت  األخرية  أن 
تنتمي جلنوب سيدني ال غربها.

مساء  البلدية  اجتماع  ويف 
اإلداري  سحب  الثالثاء، 
ريتشارد كولي بانكستاون من 

خريطة بلديات غرب سيدني.
ولفت إىل أن تغيريات ملحوظة مت 
اختاذها جتاه املنظومة اإلقليمية 

لبلديات غرب سيدني.
غريبا  ليس  األمر  أن  وتابع  
كانت  اليت  بانكستاون  على 
اإلقليمية  املنظومة  إىل  رمسيا 
جبانب  سيدني  جنوب  لبلديات 
وجودها يف  مع  جنب  إىل  جنبا 
منظومة غرب سيدني، حتى عام 
2007 لكن اجلديد هذه املرة هو 
خروج بانكستاون متاما من غرب 

سيدني.

الرتاث  خبرية  روزين  سو 
تاريخ  عن  كتابا  ألفت  اليت 
تشعر  إنها  قالت  بانكستاون 
باالندهاش الشديد بعد مساعها 
عن  بانكستاون  انفصال  خرب 

غرب سيدني.
قائلة:  ذلك  وفسرت   
»بانكستاون  دائما ضمن غرب 

سيدني والكل يعتربها كذلك.
بانسكتاون  أن  إىل  وأشارت 
بعد  كمدينة  الظهور  يف  بدأت 
احلرب العاملية الثانية من خالل 

فيض من عائالت املهاجرين.
أيضا  الناس  »لكن  وتابعت: 
جورج  نهر  ألن  هناك  انتقلوا 
كان نظيفا جدا، يف ظل وجود 
مبحاذاة  وحدائق  منتجعات 
النهر، لقد كانت مكانا صحيا، 
وشهدت نزوحا داخليا إليها من 
أماكن عديدة يف أسرتاليا سعيا 

وراء بيئة أفضل ألطفاهلم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رمسيا.. بانسكتاون خارج غرب سيدني
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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

NEWS
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مقاالت وتحقيقات

الطيور تتهّدد سالمة الطريان املدني 

مسؤولّية مطمر الكوستا برافا أم مصّب الغدير؟

قاضي  يثري 
املستعجلة  األمور 
حسن  بعبدا،  يف 
مسألة  محدان، 
نشاط  زيادة 
يف  الطيور  حركة 
مدارج مطار بريوت 
وفيما  الدولي. 
املعنيون  يدفع 
حتميل  باجتاه 
الغدير  نهر  مصب 
ازدياد  مسؤولية 
الطيور،  عدد 
مطمر  عن  رافعني 
برافا  الكوستا 
مسؤولية  احملاذي 
الطيور،  اجتذاب 
قّرر القاضي محدان 
الوزارات  تكليف 
املعنية  واجلهات 
فنية  تقارير  إعداد 
حجم  الستكشاف 
الذي  اجلدي  اخلطر 

حركة  على  احلاصلة  »حبالته  املطمر 
رفيق  مطار  من  املدني  الطريان 

احلريري الدولي وإليه«.
املدني  للطريان  العام  املدير  يقول 
الدين  شهاب  حممد  املهندس 
لـ«األخبار« إنه مل يتلقَّ بعد أي طلب 
يتعّلق بقرار القاضي محدان، الفتًا اىل 
أن ُمشكلة الطيور اليت تزداد حركتها 
تتعّلق  »بل  املطمر،  بإنشاء  تتعّلق  ال 
من  املتأتية  الصحي  الصرف  مبياه 
مئات املصبات اليت تصل اىل البحر«. 
وُيضيف يف هذا الصدد: »الدليل أنه 
الطيور  حركة  كانت   ،2000 عام  منذ 
اىل  الفتًا  نشطة«،  املنطقة  هذه  يف 
البيئة  وزارة  »تتبناه  الرأي  هذا  أن 
جلسات  املوقف يف  بهذا  أدلت  اليت 
تقول  النيابية«.  األشغال  جلان 
مل  إنها  بدورها  البيئة  وزارة  مصادر 
تتلّق أيضًا أي طلب يتعّلق بالدعوى، 
ُمشرية اىل أنها على استعداد إلعداد 
منها.  الطلب  فور  املطلوبة  الدراسة 
املطمرين  أعمال  فإن  وللتذكري 
التقويم  دراسة  إعداد  قبل  بوشرت 
البيئة  وزارة  وكانت  البيئي.  لألثر 
قد »دافعت عن املطامر الصحية على 
اجلوابية  الئحتها  معرض  الشاطئ يف 
على املراجعة اليت تقّدمت بها مجعية 
لدى  والثقايف«  االجتماعي  »اإلمناء 
جملس شورى الدولة يف أيار املاضي 
املتعّلق  الوزاري  القرار  تنفيذ  لوقف 

خبطة النفايات احلكومية.
حركة  املطار  مدارج  أحد  شهد  هل 
يومني؟  قبل  النورس  لطيور  كثيفة 
املمكن  من  أن  الدين  شهاب  ُييب 
لكنه  األمر،  هذا  حدث  قد  يكون  أن 
أجهزة  فعالية  عن  ماذا  به.  يتبّلغ  مل 
طرد الطيور؟ يقول إنها فّعالة اىل حّد 
ما »ولكن ال يوجد حل بنسبة %100 
يف كل دول العامل«، ُمكّررًا اإلشارة 
اىل ضرورة حّل مسألة مياه الصرف 

الصحي يف املصّب.
طلب  إنه  شهّيب  يقول  جهته،  من 
معاجلة  واإلعمار«  اإلمناء  »جملس  اىل 
الفتًا  املناسبة«،  بـ«األدوية  املصّب 
اىل أن هذه الطيور »كانت وال تزال 
الغدير«.  نهر  مصّب  على  وستبقى 

هديل فرفور

شهيّب: هذه الطيور كانت وال تزال وستبقى على مصبّ نهر الغدير )مروان طحطح(
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ملعاجلة  قريبة  اقرتاحات  هناك  هل 
شهاب  ُييب  هنا،  امُلعضلة؟  هذه 
وهي  »عويصة«  امُلشكلة  بأن  الدين 
امُلديرية  اقرتاحات  نطاق  عن  خترج 
من  كبرية  وجهودًا  سياسة  وتستلزم 

خمتلف األطراف.
الطيور،  اجتذاب  سبب  كان  مهما 
واحد:  سببها  القائمة  امُلشكلة  فإّن 
بيئية  مبلفات  املعنيني  استلشاق 

تتهدد صحة الناس وحياتهم.
حاولت الزميلة »األخبار« التواصل مع 
واملقاوالت«  للتجارة  »اجلهاد  شركة 
للوقوف على تفاصيل األعمال اجلارية، 

لكن مل يتم الرّد على اتصاالتها.
فهو  القضائي،  القرار  اىل  وبالعودة 
جوابًا  ُتقّدم  مل  الدولة  أن  إىل  ُيشري 
أصواًل  إبالغها  »رغم  الدعوى،  على 
من  للجواب،  مناسبة  مهلة  ومنحها 
إدخاهلا  عملية  »الرتيث يف  تقّرر  هنا 
اىل حني تكوين صورة دقيقة للملف 
الواقعي«. ورأى احلكم  على الصعيد 
أن امللف ال يتضمن عناصر اجلاهزية 
املطلوبة إلصدار حكم نهائي، »بل ال 

استثبات  من  بد 
العناصر  بعض 
خالل  من  الفنية 
جهات  أربع 
وتكليف  إدارية، 
باختاذ  املدعني 
حمدد  موقف 

الذي  الضرر  طبيعة  حول  ونهائي 
قّرر  وعليه،  شخصيًا«.  منه  يشكون 
قيد  وإعادة  احملاكمة  فتح  القاضي 

الدعوى يف املرافعات.
على صعيد متصل، جتدر اإلشارة اىل 
أن قاضي األمور املستعجلة يف جديدة 
املنت حّدد يوم 26 الشهر امُلقبل موعدًا 
لبّت قضية الدعوى املرفوعة ضّد شركة 
»اخلوري للمقاوالت« املتعّهدة أعمال 
تنفيذ مطمر برج مّحود، كذلك سيبّت 
للتجارة  »اجلهاد  شركة  إخراج  مسألة 
واملقاوالت« من الدعوى كون الشركة 
مل تباشر عملها يف الفرز واجلمع بعد، 
مطمر  إنشاءات  على  أعماهلا  وتقتصر 

الكوستا برافا.

الخطر الذي 
يتهدّد سالمة 
الطريان بات 
جدّيًا أكثر من 
أي وقت مضى

اهداف  خريطة  عن  اسرائيل  تراجعت 
اجليش  عن  صدرت  اليت  اهلل،  حزب 
ع عليها  االسرائيلي قبل يومني، ووضَّ
ما قال انها مواقع وبنية حتتية واسلحة 
جنوب  من  قسم  اهلل، يف  تابعة حلزب 

لبنان والبقاع الغربي.
تراُجع إسرائيل جاء يف اعقاب تداعيات 
مل تكن ملحوظة لدى قرار النشر، الذي 
كان يهدف ابتداًء إىل ردع حزب اهلل. 
أبيب،  تل  فهمت  كما  اآلخر،  الطرف 
سعي  عن  كإشارة  اخلريطة  مع  تعامل 
واسع  اعتداء  مشروعية  لبناء  منها 
االمر  اهلل،  حزب  مواجهة  يف  حرب  او 
حساباتها  يبدو يف  كما  يكن  مل  الذي 
العربي،  االعالم  حبسب  اذ  االبتدائية. 
اخلريطة كانت ضمن مسعى يهدف اىل 
ردود  يف  التفكري  عن  اهلل  حزب  ردع 
الساحة  يف  املتكررة  اعتداءاتها  على 
يف  االعتداءات  تكرار  بعد  السورية، 
عن  إشارات  ووصول  األخرية،  الفرتة 

إمكانات رد.

الوقاحة  هذه  على  عندما سرتد  سوريا 
اإلسرائيلية«.

جانب  اىل  جتمعا  املعطيان،  هذان 
قراءة اسرائيلية لواقع الدولة السورية 
وحلفائها، واملنعة اليت باتوا يتمتعون بها 
يف ظل التطورات امليدانية والنجاحات 
املسلحني،  مواجهة  يف  حيققونها  اليت 
الروسية  العسكرية  املظلة  وجود  مع 
املعلقني  دفع  الذي  األمر  يف سوريا. 
والسياسيني،  االمنيني  االسرائيليني، 
الصمت«  »فرتة  ان  من  التحذير  اىل 
النهاية، ما يعين  السورية اقرتبت من 
بديلة  بوسائل  والتفكري  احلذر  ضرورة 
عن االستهداف املوضعي الذي ال يغري 
اسرائيل  بني  القوى  ميزان  من  كثريا 
وحزب اهلل، مع تنامي قدراته العسكرية 

النوعية، رغم الضربات.
التوقف  ميكن  ذلك،  سياق  يف 
االمن  لوزير  متتالية  تصرحيات  امام 
حول  ليربمان،  افيغدور  االسرائيلي، 
»سعي اسرائيل اىل منع وصول اسلحة 
دمار شامل وسالح كيميائي« إىل حزب 
اهلل يف لبنان. تصرحيات تشري بدورها 
اىل تلمس اسرائيلي بان »مشروعية« 
املغامرة  يوازي  ال  استهدافه  ما يري 
يفيد  نفسه  الوقت  ويف  مواجهة،  حنو 
ان اسرائيل يف وارد مواصلة اهلجمات 

رغم منسوب املخاطرة املرتفع.
وكانت وسائل االعالم العربية قد ركزت 
اليومني  يف  حتديدا  املنحى  هذه  على 
ضرورة  معلقوها  وطالب  املاضيني، 
شأنها  من  اليت  املغامرات  اجتناب 
اهلل  حزب  مع  مواجهة  اىل  تفضي  ان 
وسوريا. صحيفة معاريف اشارت أمس 
والذخرية  السالح  »استهداف  ان  اىل 
هو  إلسرائيل،  املنسوب  سوريا  يف 
بال  مستمرة  مواجهة  سياسة  من  جزء 
أفق سياسي. وهي سياسة ال تقلص 
اخلطر من الشمال، بل تقّربنا من احلرب 
املقبلة«، الفتة اىل ان اهلجمات تكون 
وسياسية  عسكرية  ناحية  من  صحيحة 
فقط إن كانت تهدف اىل احضار حزب 
مفاوضات  اىل  ضعيفني  وسوريا  اهلل 
حول ترتيبات بعيدة املدى يف الشمال. 
شيئا  تعين  فال  وحدها،  اهلجمات،  اما 
او  اسرتاتيجيا  هدفا  ليست  وهي 
تكيتيكيا لذاتها، و«اذا قمنا باستهداف 
مستودعات فهي لن تضر سوريا وحزب 
دولة  تقرر  عندما  عام،  وبشكل  اهلل. 
مثل سوريا أو منظمة هي نصف دولة 
مثل حزب اهلل، التسلح بسالح متطور، 
وحبسب ليربمان »كاسر للتوازن« مثل 
الصواريخ  أو  جوي  دفاع  منظومات 
طريقة  ألف  فهناك  املدى،  البعيدة 

وطريقة للوصول اىل سالح كهذا«.

خريطة »أهداف املقاومة« يف اجلنوب:

إسرائيل ترتاجع وترتقب األسوأ!

استهداف السالح يف سوريا جزء من مواجهة مستمرة بال أفق سياسي )أرشيف(

يحيى دبوق

نشر  يومني،  قبل 
اسرائيل  اعالم 
»اليت  اخلريطة  ان 
السرية  ُرفعت 
هي  عنها«، 
حمسوبة«  »خطوة 
اسرائيل  قبل  من 

لتقديم ادلة يف حال تنفيذ اي نشاط 
اذ  املستقبل،  يف  اسرائيلي  عسكري 
على  اهلل(  )حزب  قدراته  »َموَضَعة  ان 
اخلريطة تعد رادعا له«. االثنني تراجع 
االسرائيلي،  اجليش  باسم  الناطق 
وقلل من اهمية اخلريطة، الفتا اىل انها 
»جمرد رسم توضيحي«، يف تراجع يبني 
أن إرادة الردع املوجهة اىل حزب اهلل 
من خالل توضيع االهداف، ارتدت ردعًا 

إىل صاحبها.
العربية  االعالم  وسائل  وتوقفت 
امس، امام معطيني اثنني، باعتبارهما 
إشارتني دالتني على قرب تغيري التوجه 
يف رد الفعل السوري وحزب اهلل، على 
اعتداءات اسرائيل يف سوريا، مبا يعرف 
»املعركة بني احلروب«. املعطى االول 
هو نفي حزب اهلل ما انتشر على وسائل 
االعالم العربية )نقال ــ مع حتريف ــ عن 
تعهد  انه  العربية(،  العاشرة  القناة 
االعتداءات.  على  يرد  ال  أن  للروس 
حزب  بيان  العربي  االعالم  ووصف 
دالالت«.  وذو  »استثنائي  بأنه  اهلل 
يف  السوري  املندوب  تصريح  وكذلك 
بأن  اجلعفري،  بشار  املتحدة  االمم 
»اسرائيل اطلقت صواريخ على منطقة 
املزة يف دمشق، ولذلك ال يلومّن احد 

معاريف: عندما 
يقرّر حزب اهلل 
التزوّد بسالح 
متطور، فلديه 
ألف طريقة 
لتحقيق ذلك

بات يتهدد سالمة الطريان املدني.
يف  امُلستعجلة  األمور  قاضي  أمهل 
منذ  محدان،  حسن  القاضي  بعبدا، 
أيام، كاًل من املديرية العامة للطريان 
البيئة  الصحة،  ووزارات:  املدني 
علمية  فنية  تقارير  إلعداد  والزراعة، 
حول الوضع القائم يف منطقة مصب 
نهر الغدير، حيث مطمر الكوستا برافا، 
وآثاره الصحية والبيئية وخماطره على 

سالمة الطريان.
يف  جلسة  محدان  القاضي  وحّدد 
فتح  قّرر  بعدما  امُلقبل،  الشهر   24
احملاكمة يف الدعوى امُلقّدمة من عدد 
حسن  احملامني:  عرب  الناشطني  من 
األمحدية.  وهاني  بزي، هشام سرور 
وكان هؤالء قد تقّدموا يف 22 أيلول 
ضّد  بدعوى  القاضي  لدى  املاضي، 
واملقاوالت«  للتجارة  »اجلهاد  شركة 
تتعّلق  واليت  املطمر،  أعمال  امللتزمة 
الدعوى  هذه  عنه.  املرتتبة  باآلثار 
تقدميهم  مع  أيضًا  بالتزامن  أتت 
دعوى مماثلة تتعّلق مبطمر برج محود 
ومبخاطر النفايات السامة املدفونة يف 

املنطقة.
»زيادة  ظل  يف  يأتي  القرار،  هذا 
الكوستا  منطقة  يف  الطيور«  نشاط 
برافا، وفق ما يتبّنى نص القرار. وهو 
ما يؤكده كل من احملامي بّزي ووزير 
مع  اتصال  أكرم شهّيب يف  الزراعة 

»األخبار«.
حول  معلومات  ترد  الوقت،  هذا  يف 
منذ  النورس  من  كبري  عدد  »هبوط« 
األمر  املطار،  مدارج  أحد  على  أيام 
استبدال  اىل  املعنيني  دفع  الذي 
من  »التخّلص«  ُطلب  بعدما  املدرج، 

أعداد هذا النورس.
الطريان  سالمة  يتهدد  الذي  اخلطر 
املنطقة  يف  الطيور  تكاثف  جّراء 
احملاذية للمطار بات جّديًا أكثر من أي 
وقت مضى، باعرتاف املعنيني الذين 
األخبار  لـ«امتصاص«  حاليًا  يهدون 
أن حّذرت  املتوافرة. وهو خطر سبق 
املدني  للطريان  العامة  املديرية  منه 
القضائي  القرار  عرب  ُكّلفت  اليت 
ُتظهر  دقيقة  دراسة  بإعداد  املذكور 
وجود  جّراء  حقيقي  خطر  وجود  مدى 
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 53 السوري.  التقسيم  عواصم  من 
شهرًا مّرت على حلب اجملزأة، املفتوحة 
الرتكية،  احلدود  حنو  مصراعيها  على 
ومحاه.  إدلب  حنو  املعارضة  وشريان 
الرعب  الثانية شهدت جمزرة  العاصمة 
حبق عسكريني وأمنيني ورجال شرطة، 
املسلحة  اجملموعات  اتهمتهم  ومدنيني 

مبواالة الدولة.

حلب... الضربة القاضية
إيلي حنا

تسارعت األخبار من مدينة حلب مساء الثالثاء. 
للمسلحني  األخرية  املرّبعة  الكيلومرتات 
استحالت أمتارًا ختنق آخر احملاصرين منهم. 
4 سنوات و5 أشهر من مدينة مقسومة تشّكل 
وحدة  واحدة.  عادت  البالد  كل  على  خطرًا 
السورية يف  األراضي  أكدت وحدة  جغرافية 
رهانات  وأسقطت  التقسيم  مواجهة مشاريع 
نقطة  الشمال.  عاصمة  من  املعادلة  قلب 
ارتكز  اليت  السورية  الدولة  وجود  تهديد 
عليها رعاة املعارضة قلبت األحداث. سقطت 
وبالضرب  امليدان...  بفعل  احلمر  اخلطوط 

القاضية.
ضربت مدينة حلب موعدًا جديدًا مع تارخيها. 
آالف  اقتحم  يوم   ،2012 متوز   19 مأساة 
من  أصبحت  الشرقية  األحياء  املسلحني 
الذاكرة. كّل ما استتبع الغزو املدعوم أطلسيًا 
وخليجيًا يف سبيل إسقاط الدولة السورية من 
البوابة الشمالية، ُرمست نهايته يف الساعات 
اجليش  أنهى  القاضية  بالضربة  املاضية. 
وحلفاؤه املعركة األكرب واألصعب يف تاريخ 

احلرب السورية.

وتذكر حلب جيدًا حصار أحيائها الغربية ألشهر، ثم فتح طريق اثريا 
ــ خناصر ــ السفرية من قبل اجليش واحللفاء، وهو الطريق الذي 
تكرر إقفاله، تارة من ِقبل »جبهة النصرة« وحلفائها، وطورًا على 
يد »داعش«. حينذاك، كان أشد أحالم احللبيني وصول قوت يومهم 
عرب شاحنات تقطع مئات الكيلومرتات لتغذية السوق واملستشفيات 
قليلة،  أسابيع  ومنذ  الطبية.  واملستلزمات  واحملروقات  بالطعام 
من  وجودها  هّددت  معركة  أقسى  مع  موعد  على  املدينة  كانت 
جبهتها الغربية. صمد اجليش وحلفاؤه ومنعوا االنهيار الكبري، لكن 

املسألة مل تعد يف مواصلة ما كان.
الستاتيكو  الشمال« حبالة  »عصب  إيقاف طبع   قرر حلف دمشق 
ذ  اليت ُتنتج كل أشهر »غزوة« جديدة برعاية إقليمية ودولية. اختخُّ
القرار الذي كاد حيول دونه عشرات االجتماعات والقرارات األممية، 
ومثلها من اخلطط العسكرية والدعم االستخباري واللوجسيت هلجمات 
ضخمة ُكسرت على أسوار املدينة التارخيية. يف 26 تشرين األول 
ُحررت  الشرقية، حيث  لألحياء  الشمالية  البوابة  التنفيذ من  بوشر 
الشمالي يف  القسم  ويعزل  االنهيارات  سبحة  لتكّر  هنانو  منطقة 
غضون 48 ساعة. أيام معدودة، وضعت اجليش على أعتاب كل 
األحياء لتكون االشتباكات األخرية أمس يف جيوب يف حّي بستان 

القصر.
رغم ذلك، نصر حلب بالنسبة إىل دمشق وحلفائها ينغّصه احتالل 
تنظيم »داعش« ملدينة تدمر. »لؤلؤة البادية« ال تساوي حبساب 
االسرتاتيجيا وامليدان والسياسة أهمية حلب، وال يؤدي سقوطها 
أن جيّروا  املّرة  املفاعيل نفسها. مل يستطع املسلحون هذه  إىل 
الدولة السورية إىل معادلة جديدة وواقع خمتلف على غرار إسقاط 

حمافظة إدلب يف آذار 2015 )ما عدا كفريا والفوعة(.
نفسيًا  حلب  انتصار  مفاعيل  من  احلّد  أواًل  هدفه  تدمر  إسقاط 
املبادرة،  استطاعته  يف  زال  ما  »داعش«  أّن  وأظهر  ومعنويًا، 
القدرة على  أيامه األخرية«. هذه  أنه »يعيش  وهو من املفرتض 
ميّر  ذاتية  ظروف  وليدة  ليست  الفائقة  العناية  غرفة  من  اخلروج 
فيها التنظيم، ففي ظل معركة وجود تتهّدده يف كل من املوصل 
والرقة والباب استطاع نقل املعركة بعيدًا عن مشال سوريا، وذلك 
لظروف موضوعية هّيأتها واشنطن لتكون أرضية صاحلة لـ«محاية 
ظهره«. فهو الذي اّتضح له أن معركة الرقة غري جدية وال خطر 

»جبهة النصرة« 
تخّطط وتُعدّ 

لهجوم على 
طريق خناصر

نجح الجيش السوري وحلفاؤه أمس يف اقتحام آخر األحياء الشرقية الحلبية التي كانت تحت سيطرة املسلحني 
)أ ف ب(

حمدق بعاصمته، وأّن طائرات »التحالف« تكاد ختتفي من األجواء. 
حتّرك آمن وجتميع قوات بني دير الزور والرقة أليام أفضى إىل 
هجوم عنيف على اجلبال واحلقول النفطية والغازية احمليطة بتدمر، 

قبل دخوهلا.
اإلدارة  جديدًا.  ليس  البغدادي  وإمارة  واشنطن  بني  التخادم 
منذ تشكيل حتالفها ضد  األمريكية كانت صرحية يف تصرحياتها 
متاس  نقاط  يف  لداعش  أهداف  بضرب  معنيني  لسنا  التنظيم: 
للحلف  الواضحة  واألولوية  السوري.  اجليش  مقابل  يف  خطر  أو 
ميّس  ما  وكل  السوري  اجليش  إضعاف  هي  دمشق  ضد  الغربي 
متاسك الدولة وقدرتها جغرافيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا، فلن توّفر 

واشنطن فرصة يف سبيل ذلك.
ورقة  أّن  جند  اليوم،  اجلبهات  حالة  على  سريع  إسقاط  ويف 
»املعتدلني« أو »اجلهاديني« بنسخة »جبهة فتح الشام/ النصرة« 
وحلفائها خسرت الرهان يف حميط دمشق، وجنوبًا من داريا وخان 
الشيح، وصواًل إىل درعا، وكذلك األمر يف »الغزوتني« األخريتني 
يف حلب وأخرى مشابهة يف محاه. لذا، ظهرت ورقة »داعش« األجنع 
ِعراقيًا لتتمظهر يف سوريا. اإلرهاب احملمود أمريكيًا وامللّطف حتت 
تلك  أو  الدفاع  وزارة  خلطط  تتبع  تنظيمات  بني  خمتلفة  عناوين 
الواقعة يف إطار مشاريع وكالة االستخبارات املركزية واملتحالفة 
علنًا مع »النصرة« وملحقاتها يف غيبوبة اليوم. واشنطن يهّمها من 
ميأل فراغ »اإلرهابيني« وهي غري معنية بكسر أي تنظيم حلساب 
دمشق أو حلفائها، لذا نرى معركة الكامريات والبيانات يف الرقة، 
األيام  املوصل يف  فوق  األمريكية  الطائرات  هدير  خفوت  ونتابع 

األخرية.
»األطلسي« جبال  أيلول املاضي، حرقت طائرات  الـ 18 من  يف 
الثردة يف دير الزور موقعة عشرات الضحايا يف صفوف اجليش 
اآلمن  الكاستيلو  وحميط  ُيثبَّت  حلب  طوق  كان  يومها  السوري. 
روسية  ــ  أمريكية  ومفاوضات  متقطعة  هدنة  مع  بالتزامن  يّتسع 
يف جنيف. الرسالة األمريكية وصلت: حلب خط أمحر. ويف خطوة 
متقدمة يف الرّد بعيدًا عن حلب اليت فرضتها موسكو كمعركة أمر 
واقع، جاء اجتياح تدمر يف خطوة تذّكر بسقوط بلدة كسب وجزء 
القلمون  يف  يربود  حترير  بعد   2014 آذار  يف  الالذقية  ريف  من 

وقلعة احلصن يف محص.
لكن اليوم، إشهار ورقة املقاتلني احلاصلني على شهادة »اجملتمع 
األدنى يف  احلد  متاح. يف  غري  امليدان  وتصريفها يف  الدولي« 

سبيل حتصيل مكسب يوازي أهمية حلب.
عمليًا، تدمر بيد »داعش« جمددًا، لكن ال خطر مشابه ملا حل العام 
املاضي من انهيارات متواصلة تصل إىل القريتني يف ريف محص 
الشرقي ثّم إىل الطريق الدولي ومنطقة القلمون، وحتى سلسلة 
اجلبال الغربية الواصلة إىل احلدود اللبنانية، حسب مصدر ميداني 
وُتعّد  ختّطط  النصرة«  »جبهة  أّن  أيضًا،  املعلومات،  ويف  متابع. 
حلب يف  مدينة  عن  اإلمداد  خط  لقطع  خناصر  على طريق  هلجوم 
سيناريو تكّرر مرارًا ومل يدم جناحه سوى أيام. رّد الفعل اليائس 
يعمل  وجبهات  ومتواصلة  مفتوحة  حرب  ظّل  األخري يف  يكون  لن 
»معركة  إىل  محاه  أرياف  من  فتحها،  على  وداعميهم  املسلحون 
احلسابات  دائمًا يف  احلاضر  السوري  اجلنوب  إىل  الباب« وصواًل 
اإلسرائيلية وغرفة عمليات »املوك« يف عمان. حلب حتّررت بكل 
نتائج سياسية وميدانية مدّوية. قطعت احلرب  ما يعين ذلك من 
شوطًا كبريًا يف ترجيح كّفة فريق دمشق على خصومه... وغدًا يوم 

معارك آخر.

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

من ذاك اليوم من شهر رمضان قبل أكثر من 4 سنوات، عاندت حلب 
البقاء. األحياء الغربية كانت يف حصار داٍم. حاضنة ستة ماليني 
مواطن تناثروا بني احملافظات اآلمنة أبقت مليونًا منهم. آلة القتل 
يف خاصرتها الشرقية رمت مئات اآلالف حنو الرئة الغربية. املدنيون 
الباقون تشاطروا أحياًء مثخنة بالقتل اليومي واخلطر الوجودي، فيما 
بقَي عشرات اآلالف، شرقًا، حتت سطوة أمراء حرب حّولوا أزقتهم 
إىل دكاكني عسكرية تستورد الدعم املادي واإلنساني من دول 
عاصمة  وإىل  البالد،  إسقاط  حربِة  رأس  إىل  املدينة  كّل  أحالت 

ما هي اخر اخبار البناء يف والية نيو ساوث ويلز؟ هل تريد االطالع 
على أنظمة البناء؟ اذا كانت مهنة البناء مهنتك أو حتب بناء مشروع 
لالستفاده  أو لالستثمار،  ففي هذه األنشورة سوف أحتدث عن  آخر 
األخبار واألنظمة ملساعدتك حتى تتمكن من  اخذ  القرار املناسب 

لكي تطور األرض اليت متلك.
   من خالل خربتي  كمهندس معماري لفرتة 28  سنة مررت بتجارب 
عدة حتى  اكتسبت معلومات عديدة مبا خيص جمال البناء  والتطوير 
اهلندسي واملعماري.  سوف أقدم لكم على عدة أسابيع ومن خالل 
هذه األنشورة يف جريدة اهلريالد معلومات قيمة  آماًل أن تستفيدوا 

منها  وتستعملونها خلريكم   وتطوير معلوماتكم.
 يف هذه األنشورة األوىل سوف أحتدث عن  مبادئ أساسية وقيمة 

 لكل من يريد أن يبدأ يف جمال التطوير املعماري.
 هنالك  مبادئ عدة جيب على كل من يريد حتديث وتطوير قطعة 

أرض يف والية نيو ساوث ويلز  أن يعرفها:

املبدأ االول : أنتم حباجة لرخصة بناء يف جممل احلاالت )اال يف 
حاالت استثنائية سوف ادخل يف تفاصيلها يف املستقبل( .  هذا 
َاي تفاصيل إضافية  ولكن    أرى من  املبدأ يبدو تافها وال يريد 
خالل مهنيت عددا كبريا من األشخاص ال يتقيدون بهذا املبدأ  اال 
وهذا  البناء  عن  وتوقفهم  البلدية  تأتي  عندما  األوان  فوات  بعد 

بالطبع مكلف جدا.

من  من  عدد  هندسية  تصاميم  إىل  حباجة  الثاني:  أنتم   املبدأ 
ومصممني  مدنيني  ومهندسني  معماريني  املهندسني:  مهندسني 

 ومهندسي مساحة إىل آخره.

 املبدأ الثالث:  جيب دفع مجيع مستحقات البلدية وغريها حتى تتمكن 
من البناء بشكل صحيح وبشكل شرعي.

 املبدأ الرابع:  جيب على مجيع املستثمرين يف جمال البناء  أن يتخذوا 
مجيع احتياطات  السالمة العامة والتأمني  لكي ال يدخلوا يف جمال 

 اخلطر.
         

البدء بأي  املبدأ اخلامس:  وأخريا جيب تأمني مال لالستثمار  قبل 
تصميم أو بأي عمل.

                         
عمل  بأي  البدء  قبل  ومهمة  أساسية  هي  املبادئ  اخلمسة   هذه 
مل  تتقيد  إذا  ولكن  تافهة وسهلة  أنها  تقول  أن  تنفيذي؛  ميكن 
بهذه املبادئ فمن املمكن أن تدخل يف دائرة اخلطر حتى اإلفالس. 
وحبكم مهنيت أرى كل يوم  عددا من املستثمرين  خيسرون أمواال 
كثرية ألنهم مل يتخذوا اإلجراءات الالزمة قبل الدخول باي تطوير 

 معماري.
 هذه كانت النشرة األولية يف هذه اجلريدة للمقاالت وسوف أتطرق  
يف املستقبل إىل جماالت عامة وخاصة  يف االستثمار   يف العقارات 
النجاح  يف  تساعدكم  نصايح  أعطيكم  وسوف  اإلعماري   والتطوير 

 الدائم من دون خطر  أو على األقل يف خطر مدروس.
 املواضيع املستقبلية  سوف تطرق اىل االنظمة يف الوالية  والتطورات 
أخبار  ادخل يف  املدني وسوف   التنظيم  دائرة  اليت تعمل عليها 
وتعطيك  املستمر  النجاح  القدرة يف  تعطيك  أن  شأنها  من   هامة 

املعلومات اليت حتتاجها دائما  وهي معلومات قيمة  وأساسيه.

أعرب عن استعدادي لإلجابة على كل سؤال اذا كتبتمم لي على 
                  gus@gfares.com  بريدي اإللكرتوني

املبادئ الرئيسّية يف 
التطوير املعماري

بقلم املهندس غاس فارس
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ينأى القضاء املدني اللبناني بنفسه عن كّل ما له عالقة باألحوال 
لكن  الدينّية.  للمحاكم  فيها  الفصل  تاركًا  للمواطنني  الشخصّية 
األخطر من ذلك، هو عندما يغّض الطرف عن جرائم ترتكب داخل 
التحّرش  الطوائف«؛  »خصوصّيات  ذريعة  املؤّسسات، حتت  هذه 
اليت  الفاقعة  اجلرائم  هذه  احدى  هو  البيدوفيليا،  أو  اجلنسي 
أن تكون  الظرف  تنتهك حرمة وكرامة قاصرين من سلطة، شاء 
دينّية، وهي مفروضة عليهم اجتماعيًا وأخالقيًا. ملف األرمشندريت 
بانداالميون فرح يضاف إىل ملف األب منصور لبكي، وإىل قضية 
اإلسالمّية،  األيتام  دار  االغتصاب يف  وملف   ،SOS التحّرش يف 
اليت كّلها من دون استنثاء أّمنت محاية للقابضني على السلطة 

الدينّية ومل تنصف الضحية امُلستضعفة.
احملكمة  يف  جديدة  حتقيق  جلسة  مع  األربعاء  غد  يوم  يتزامن 
االستئنافّية األرثوذكسّية، اليت شّكلت خصيصًا للنظر يف قضية 
األرمشندريت  ضّد  وامُلقامة  قاصرين،  حبّق  اجلنسي  التحّرش 
بانداالميون فرح، رئيس دير سّيدة محاطورة )يف وادي كوسبا(، 
وهي  لبنان(.  )جبل  يليهما  وما  وجبيل  البرتون  ملطرانّية  التابع 
الدعوى املعّلقة منذ أكثر من ثالث سنوات، واحمُلاطة بسرّية تاّمة 

بوصفها »شأنًا كنسيًا داخليًا«.
إذ حتت حّجة عدم التصويب على »الطائفة«، وإبعادها عن »مشاتة 
الطوائف األخرى«، ما زالت حقوق أطفال انتهكت حرمة أجسادهم 
وكرامتهم معّلقة حتى إشعار آخر. أطفال تعّرضوا للتحّرش اجلنسي 
القوانني  مبوجب  حكمًا  عليهم  ُمنزلة  سلطة  ميتلك  دين  رجل  من 

واألعراف االجتماعّية.
هكذا يصّر اللبنانيون على نبذ أي تطّور بديهي للمجتمعات، ففي 
حني رسا الصراع يف الغرب بني الكنيسة والدولة على صالحية 
الصالحية  هذه  ترك  عرب  الدين،  رجال  الوضعّية حملاكمة  احملاكم 
ضمن اختصاص حماكم الدولة حصرًا، ما زالت السلطة يف لبنان 
تنأى بالدولة عن أي تطوير ينقلها حنو الدولة املدنّية، من خالل 

تكريس االمتيازات املمنوحة للمحاكم الدينّية.

جذور القضيـّة
تعود القضية إىل العام 2012، عندما ُأحيل فرح على اجمللس التأدييب 
األكلرييكي بناًء على قرار صادر عن املطرانّية األرثوذكسّية، نتيجة 
شكوى ُقّدمت إليها عن ارتكابات ُمالفة للحياة املسيحّية والدعوى 
)كان  الضحايا  أحد  إفصاح  نتيجة  وأتت  إليه.  منسوبة  الرهبانّية 
يبلغ يومها اخلامسة عشرة من عمره( للمتابع النفسي اخلاّص به، 

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

قضية التحّرش اجلنسي يف الكنيسة األرثوذكسّية: جرمية بال عقاب
نظرًا الحتكاكه املباشر معهم، حبكم 
ينّظمها  كان  اليت  »السهرانيات« 
ليالي  عن  عبارة  وهي  الدير،  يف 
السيدة  عيد  خالل  وتأمل  صالة 

العذراء.

من يستهدف الكنيسة؟
التهم املوّجهة لفرح ليست األوىل. 
يف بداية األلفية الثانية ارتبط امسه 
بقضية متعّلقة باملثلّية اجلنسّية ثّم 
ُطوي امللف، قبل أن تربز عام 2013 
فُأخرجت  اجلنسي،  التحّرش  قضية 
على  »مؤامرة  بوصفها  العلن  إىل 
يشّنها  األرثوذكسّية  الكنيسة 
جتاوز  هكذا  سيئون«.  أشخاص 
املمنوحة  السلطة  حّد  الدين  رجال 
هلم، وجتاهلوا أن الكنيسة الهوتيًا 
أحد  فغّطوا  املؤمنني،  هي جمموعة 
املتهمني بالتحّرش اجلنسي حفاظًا 
واتبعوا  السلطوّية،  هيمنتهم  على 
امُلطالبني  ضّد  اإلقصاء  سياسة 
خانة  يف  وضعهم  عرب  بالعدالة 

األشرار.
الكنيسة  تربيرات  استندت 

فيفيان عقيقي

ُأحيل فرح على املجلس التأديبي نتيجة شكوى ُقدّمت عن ارتكابات مُخالفة للدعوى الرهبانيـّة

جنسي  حتّرش  من  له  تعّرض  عّما 
األب  مع  االعرتاف«  »خلوات  خالل 
بانداالميون فرح. فتحّركت املطرانّية، 
وعّينت احملكمة االبتدائّية برئاسة األب 

توما بيطار جلنة حتقيق يف احلادثة.
إداري  بقرار  اإلجراءات  هذه  أتبعت 
عن   2013/11/25 بتاريخ  صادر 
مرتوبوليت جبيل والبرتون جورج خضر 

قضى بـ«منع فرح من أداء اخلدمة الكهنوتّية مبا فيها سّر االعرتاف، 
ومن السفر، وإلزامه باإلقامة يف دير سيدة محاطورة حصرًا على 
أال يغادره إاّل لضرورات العالج الطيب، وأن ينحصر تواصله ولقاؤه 
مع الطاقم الطيب بعد موافقة املطرانّية«. استند خضر يف قراره 
وأثبت  أجري  الذي  التحقيق  من  لديه  توافرت  معطيات  إىل  أواًل 
وثانيًا  الرهباني،  والرتاث  الكنسية  للقوانني  الصارخة  املخالفات 
إىل امتناع فرح عن املثول أمام اجمللس التأدييب و«جتاهله إياه 
الذي  املطران  مع  دير  رئيس  وتعامل  الرهبانّية  األصول  مالفًا 

يتبعه«.

خرق قرار خضر
مل يلتزم فرح بقرار املطرانّية، بل أعقبه برسالة وّجهها إىل »األخوة 
املؤمنني يف الكنيسة األرثوذكسّية اإلنطاكّية« بتاريخ 2013/4/8، 
ينفي فيها التهم املنسوبة إليه، واليت وصفها بالباطلة واجمُلحفة، 
معلنًا سفره إىل جبل آثوس يف اليونان، »تلبية لدعوة البطريرك 
اجمللس  أمام  املثول  من  تهّربًا  أو  فزعًا  وليس  العاشر،  يوحنا 
التأدييب، وال للتداوي كما يشيع البعض«، وذّلل الرسالة بتوقيعه 
بصفته رئيس دير محاطورة يف مالفة لقرار امليرتوبوليت خضر 

الذي أعفاه من مهامه الكهنوّية وحّدد صالحياته براهب ناسك.
»جمموعة  من  به  يتنّعم  الذي  الطوعّي  باخلضوع  فرح  يتسّلح 
املؤمنني«، وهو كما أي خضوع، يف أي جمتمع بدائي، لكل مالك 
سلطة. فهو بالنسبة حملّبيه أشبه بالقديس رومانوس اإلنطاكي، 
حريق شّب  أنقذه من  عندما   1993 عام  دير محاطورة  إىل  انتقل 
فيه نتيجة إضاءة الشموع، فأعاد تأهيله وترميمه، كما ساهم يف 
شراء عقارات إضافّية وّسعت ملكّية الدير واضافت مداخيل إليه 
األّول  الكنسي  املرّن  لقب  عليه  ُيطلق  الزراعي.  االستثمار  من 
وعيد  الصوم  خالل  توضع  اليت  الرتاتيل  من  الكثري  حّلن  لكونه 
العذراء، ويوصف باملصلح بني األزواج واألب الروحي للشباب، 

رّكزت الكنيسة يف 
دعايتها على ضرورة 

إخفاء »الجرصة« 
وإبعاد الطائفة عن 
شماتة الطوائف 

األخرى

اعتقادنا بضرورة مالحقة املرتكب،  بقاصرين يف كنيستنا. ومع 
أو املرتكبني، أمام القضاء املختص، وذلك إحقاقًا حلّق الضحايا، 
فقد بدا لنا جيدًا ومشّجعًا أن تقوم الرئاسة الكنسّية خبطوات جريئة 
حنو حماكمة داخلّية ألحد املّتهمني يف إحدى األبرشّيات يف لبنان. 
ولكّن املؤسف هو ما شهدناه خالل األشهر اليت تلت إعالن قرارات 
املطرانّية املعنية، من خرق هلذه القرارات على يد املتهم ومطارنة 

وكهنة يف كنيستنا.
األفكار  على  التشديد  يودون  أدناه  واملوقعني  املوّقعات  إّن 

اآلتية:
أواًل: االعتداء هو عمل قهري يسيء إىل كرامة اإلنسان وجسده وال 
حيرتم حريته، تدينه القوانني الوضعية وقوانني الكنيسة. واألخطر 
بني حاالت التحرش هي تلك اليت يستغل فيها اجلاني عالقة ثقة 

وضعها اإلنسان اليافع فيه.
جوهري  أمر  فالتأديب  والتأديب،  التوبة  بني  اختالف  مثة  ثانيًا: 
يف الرتبية اإلنسانية والقوانني الكنسية، وال يقصد منه التشفي 
أو تدمري املرتكب، بل احملافظة على كرامة املعتدى عليه، ودفع 
مسرية  من  يتجزأ  ال  جزء  وهو  جديد،  نهج  سلوك  إىل  املعتدي 

العودة عن اخلطيئة.
القيادة  يف  رمسي  موقع  ذي  وكل  ومؤمن،  مؤمنة  كل  ثالثًا: 
وعن  اجلنسي  االعتداء  قضايا  مواجهة  عن  مسؤول  الكنسية، 
الدفاع عن الضحايا مبا حيفظ كرامتهم، وحييطهم بالعناية، ويردع 
املعتدي. وأي سلوك دون هذا املستوى يعرض الضحية لألذى 
مرتني، والناس، وهم اجلسم الكنسي، لألذى، عرب ترك املعتدي 

ميارس نشاطه الكنسي من غري رادع.
رابعًا: إن السكوت، أو السعي إىل كتم صوت الضحايا أو إخفاء 
إنسان مسؤوليتها  يتحّمل كل  اجلرمية  ُيعد مشاركة يف  احلقيقة، 

اإلميانّية واألخالقّية أمام اهلل ونفسه واجملتمع.
خامسًا: إن القادة الكنسيني هم املسؤولون األّولون عن مالحقة 
هذه القضّية حتى إحقاق احلق يف أسرع وقت، ما يعّزر ثقة أبناء 

الكنيسة فيهم.
سادسًا: إن من حق املؤمنني الذين يعلمون حبقيقة االعتداءات، 
علنية،  احملاكمة  نتائج  تأتي  أن  فيها،  يشّكون  الذين  وأولئك 
يقع  أن  آخرين ميكن  أشخاص  على محاية  والعمل  الوعي  لتعميق 

عليهم الضرر مستقباًل.
حمقة،  القضية  هذه  بأن  لدينا  راسخة  قناعة  وجود  رغم  سابعًا: 
القضاء  حنث  املتهم،  على  حكمًا  نطلق  أن  دون  ومن  أننا،  إال 
الكنسي على اإلسراع يف احملاكمة، ألن سرعة التقاضي حق يف 
كّل قوانني العامل، واإلبطاء فيها يفاقم اآلثار النفسية واالجتماعية 

على الضحية وعلى اجملتمع واجلسم الكنسي.
إذا كان املعتدي جنسيًا رجل دين، فهذا ال يعطيه صكًا  ثامنًا: 
ليكون فوق القانون واحملاسبة. لذا، مؤّسسات الدولة والقضاء، 
من  والبالغني  األحداث  حلماية  كاملة  بواجباتها  بالقيام  مطالبة 

االعتداء اجلنسي، وحماكمة أي شخص يقوم مبثل هذا االرتكاب.
تاسعًا: تشّكل هذه القضية مناسبة لنطلق الصوت عاليًا، كي يلتقي 
الفاعلون، من الطوائف واالنتماءات الفكرية املختلفة، للعمل على 
تغيري البنى السائدة يف جمتمعنا، واليت جتنح إىل إسكات صوت 
الضحية عوضًا من إعالئه، ما يسّهل ممارسة االعتداء اجلنسي يف 

املؤّسسات الدينية وخارجها بال رادع.

األرثوذكسية إىل جمموعة رسائل وّجهها مطلعون على القضية ردًا 
على تساؤالت الشباب. ورّكزت يف دعايتها على »ضرورة إخفاء 
»اجلرصة«، وإبعاد الطائفة عن مشاتة الطوائف األخرى«، باعتبار 
أن »اإلنسان ليس عصيًا عن اخلطأ«، وأن »التوبة متاحة كنسيًا«. 
هكذا حتّصنت بالتوبة، وتغافلت عن وجود حمكمة للفصل بني ظامل 
بل  بذلك  تكتِف  ومل  العدالة.  إحقاق  عن  إحجامها  لترّبر  ومظلوم، 
أمعنت يف تشريح نظرّية املؤامرة، ورّدت األمر إىل خالفات داخلّية 
على السلطة، لكون فرح كان أحد املرشحني البارزين خلالفة خضر 
على كرسي املطرانّية. هكذا حّول املنطق الطائفي اجلرمية الفردّية 
إىل مسؤولّية مجاعّية تتحّملها كّل الطائفة، اليت ال ميكن أن ختضع 
للمحاكمة أمام مؤّسسة الدولة، يف جمتمع يرسو على حافة اإلنفجار 

الطائفي.

محكمة استئنافيـّة خاصـّة
برغم قرار خضر القاضي بتنحية فرح عن اخلدمة الكهنوتّية وعدم 
التواصل مع أحد، استمّر األخري يف ممارسة اخلدمة الكهنوتّية وإلقاء 
الشهوات.  عن  واإلمساك  القداسة  حول  تتمحور  أبرزها  العظات 
وقّدم طعنًا باجمللس التأدييب وطلب تنحية رئيسه، كما استأنف 
ضحايا  وجود  وّثقت  اليت  اإلبتدائّية  احملكمة  عن  الصادر  احلكم 
كثريين  علم  برغم  طويلة،  لفرتات  للتحّرش  تعّرضوا  له،  آخرين 
األرثوذكسّية  الكنيسة  فعّينت  امُلمارسات.  هذه  عن  وسكوتهم 
حمكمة استئنافّية خاّصة ملتابعة امللف برئاسة امليرتوبوليت الياس 

عودة، يعاونه إثنان آخران، ومدٍع عام.
احملكمة مستمّرة منذ حنو السنتني، برغم كون هذه القضية هي 
على  ضغوط  من  ذلك  يرافق  ما  مع  فيها،  تنظر  اليت  الوحيدة 
لـ«ضبضبة املوضوع«. اخلوف من هدر حقوق  الضحايا وأهاليهم 
هؤالء وهدر العدالة هو السائد، وخصوصًا أن القضاء املدني يف 
لبنان ينأى بنفسه عن كّل اجلرائم اليت تكون فيها املراجع الروحّية 

طرفًا.
امليرتوبوليت عودة ال يصّرح لإلعالم، أّما امليرتوبوليت خضر فهو 
يف خلوة متنعه من ذلك، هذا ما أكّدته األبرشيتان يف اتصال مع 
الزميلة »األخبار«، لكن حبسب مصادر يف الكنيسة األرثوذكسّية 
»القضية قيد احملاكمة اليت ستنتهي قريبًا«، نافية وجود مماطلة 
باعتبار أن »امللف أحيل إىل االستئناف منذ حنو سنة ونصف سنة 
وأن اجللسات ُتعقد كّل شهر أو أكثر إلعطاء كّل شخص حّقه يف 
الرّد والدفاع، وخصوصًا أن قرار خضر صدر قبل أن تعلن احملكمة 
تقبل ممارسات  »ال  الكنيسة  أن  إىل  حكمها«، مشرية  االبتدائّية 

كهذه، وهي لن تسكت عنها يف حال ثبوتها«.
عريضة: رجل دين ليس فوق القانون

دميرتي  جرجي،  ساندي  الروس،  أبو  هبة  من:  موّقع  بيان  صدر 
خضر، ألكسندر رومي، بول صوان، سلمى فّياض، أسعد قّطان، 
املّر، فادي  لوقا، كريستل مدني، خريستو  نيقوال  جنيب كوتيا، 
شاهني، زينة اهلرب... يعلنون فيه رفضهم الي تستري على جرائم 
االعتداء اجلنسي ويطالبون مبحاسبة مرتكيب هذه اجلرائم. ومما جاء 

يف البيان:
الكنيسة  إىل  وكمنتمني  بلداننا،  يف  ومواطنني  كمواطنات  حنن 
اإلعالم،  وسائل  يف  ورد  ما  راعنا  قد  األنطاكية،  األرثوذكسية 
جنسي  اعتداء  حاالت  عن  املختلفة،  مواقعنا  من  مسعناه  وما 
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يبدو أن مدينة بعلبك 
مواجهة  يف  ستكون 
خالل  جفاف  أزمة 
الصيف املقبل، نتيجة 
اليت  االرجتالّية  اآلبار 
حوض  يف  حفرت 
جمرى  ــ  العني  رأس 
نبع البياضة، منذ حنو 
واستنزفت  عقدين، 
مياهه.  اآلن  حتى 
مساعي البلدية إلجياد 
على  ترّكز  حلول، 
يف  جديدة  آبار  حفر 
أخرى،  ينابيع  أحواض 
تواجه  حلول  ولكّنها 
لتجاهلها  انتقادات، 
العلمّية  الدراسات 
املائي  الوضع  عن 

بعلبك مهّددة بالعطش: اآلبار 
االرجتالّية تستنزف مياه البياضة

غادة حيدر

هنا،  املشكلة  تتوقف  ال 
فقد رفع عدد من أهالي 
بعلبك دعوى على مصلحة 
اهلرمل،   – بعلبك  مياه 
حفر  تنفيذ  سوء  بسبب 
اآلبار، وألن سحب املياه 
جفاف  إىل  أّدى  منها 

تؤّكد الدراسات 
ترابط أحواض 

اآلبار التي تخرج 
من البياضة 
بأزمة املياه

منه،  كيلومرتات   3-2 بعد  على  ولكن  العني، 
إىل  والعسرية  عمشكي  آبار  يف  اجلفاف  معيدًا 
إىل  األزمة  واستفحال  املتساقطات«،  »شّح 
االستهالك  حجم  »زيادة  أبرزها  عّدة،  عوامل 
املرتبط بالنمو السكاني املتزايد املتأّثر بأعداد 
اليت  العمرانّية  والفوضى  السوريني،  النازحني 

شهدتها املنطقة خالل احلرب األهلّية«.
يشري اللقيس إىل أن »البلدية احلالية تستكمل 
األزمة،  ملعاجلة  سابقتها  بدأتها  اليت  اخلطط 
آبار ملياه  وتتابع تنفيذ وعد رمسي حبفر ثالث 
العني،  رأس  حوض  خارج  املدينة،  يف  الشفة 
خصوصًا أن التمويل موجود، بانتظار التلزيم عرب 
خالل  إنهاؤه  املفرتض  واإلعمار،  اإلمناء  جملس 

األشهر املقبلة«.

دعوى على مصلحة مياه بعلبك

النبع. كذلك يّتهمون البلدية بالتفريط مبواردهم 
)وكيلهم  وهيب  أمحد  احملامي  يرتكز  الطبيعّية. 
بالدعوى( على التوصيات اليت وضعتها شركة 
دراسة  السابقة  البلدّية  كّلفتها  اليت   RIMEXI
آبار  أحواض  ترابط  وأّكدت  املائي،  الواقع 
اللقيس وعثمان وقيس وبئر مصلحة املياه اليت 
خترج من نبع البياضة، متسائاًل عن األسباب اليت 

تدفع البلدية احلالية إىل عدم األخذ بها.
أن  إىل  الدراسة،  على  مرتكزًا  وهيب،  ويشري 
احلّل يكون »بإجياد مصادر مائّية جوفّية جديدة، 
عرب آبار عمودّية أو أفقّية جباذبّية ال تؤّثر مبياه 
هيدرولوجّية  دراسات  خالل  من  البياضة،  نبع 
يكون  أن  على  متخّصصني،  قبل  من  مفّصلة 
)أي  اجلوفّية  املياه  تغذية  فرتة  خالل  العمل 
الضّخ  أعمال  تتوّقف  أن  على  الشتاء(،  فصل 
من اآلبار كليًا خالل فصل الصيف، وإذا تعّذر 
ذلك، ينصح عندها بالتقنني الكثيف. مع وجوب 
احملافظة على حقوق املزارعني برّي أراضيهم من 
اآلبار  أصحاب  والطلب من مجيع  البياضة،  نبع 
اإلرتوازّية احمليطة بالنبع والقريبة منه أخذ حاجة 
مؤّسساتهم يف شكل مدروس ومقّنن، ووضع 
مؤّسسة  بني  والتنسيق  آبارهم،  على  عدادات 
مياه بعلبك وبلدية بعلبك إلجياد البدائل أي تأمني 

مصادر مائّية جديدة قبل فصل الصيف«.
مواجهة  يف  وحيدين  األهالي  يبقى  عمالنيًا، 
اجلفاف، بانتظار انفراج املساعي اليت تقوم بها 
التنفيذّية  واخلطوات  املياه،  ومصلحة  البلدّية 

السريعة الستباق األزمة املؤّكدة.

للمنطقة.
مع  موعد  بعلبك ستكون على  مدينة  أن  األرجح 
وقد  املاضي،  صيفها  يرث  مقبل  جاّف  صيف 
يكون أكثر حّدة من سابقه، بسبب نضوب نبع 
ُيعدُّ  الذي  املدينة نفسها،  األقدم من  البياضة 
النتيجة  يف  ألهاليها.  األساسي  املياه  مصدر 
الوضع كارثي، إذ ُيضاف إىل أزمة املياه امللقاة 
والرتاثّية  الثقافّية  القيم  يف  تغيريات  عليهم، 
يف  النبع  خّلفها  اليت  واالجتماعّية  والعمرانّية 

ذروته، ومن ثّم يف جفافه.
اخلرباء  حبسب  النبع  جفاف  أسباب  تتعّدد 
حلفظ  األزمة  حّل  من  بداًل  لكن  واملعنيني، 
البعض من حقوق الناس الطبيعّية واحلفاظ على 
االتهامات  تراشق  يتصّدر  املدينة،  معامل  أحد 

ورمي املسؤولّيات الواجهة.

جذور املشكلة
العامني  إىل  تعود  بل  مستجّدة،  األزمة  ليست 
اجليولوجي  اخلبري  أرسل  عندما  و1997،   1996
إىل  والكتب  الرسائل  من  عددًا  شاتيال  فتحي 
وزارة الطاقة واملياه، واملدير العام لالستثمار 
فيها، وجملس اإلمناء واإلعمار، وهيئة التفتيش 
من  جمموعة  ضّمنها  املنطقة،  ونواب  املركزي، 
بأزمة مياه  ُتنذر  امُلقبلة على املنطقة  اهلواجس 
فيها، استقاها من دراسة وحبوث علمّية أجريت 
حول الينابيع فيها، مقرتحًا حلواًل عمالنّية لتدارك 
أي أزمة قبل وقوعها. لكنها بقيت أشبه برسائل 

معّلقة مل حيّرك أحٌد ساكنًا جتاهها.
اليت  الدراسة  رسائله  إحدى  شاتيال يف  ويفّند 
أجرتها وزارة الطاقة واملياه لتوفري مياه الشفة 
)جمرى  العني  رأس  شرقي  آبار  عشر  بواسطة 
نبع البياضة(، وضعت ارجتاليًا وعشوائيًا مبا ال 
من  انتهت  كانت  )يومها  مواردها  على  حيافظ 

حفر 5 آبار وباشرت حبفر اخلمس الباقية(.
اليت  احلجج  يومها على  الطاقة  وزارة  فارتكزت 
وضعتها الشركة اهلندسّية االستشارّية املكّلفة 
دراسة املشروع، وتفيد بأن »املياه امُلستثمرة 
رأس  نبع  يتغّذى  فيما  عميقة،  اآلبار  هذه  يف 
العني من مياة سطحّية«. وهي حجج غري منطقّية 
وال علمّية، حبسب دراسة شاتيال، خصوصًا أن 
هذه اآلبار تقع يف حوض النبع، وكّل نقطة مياه 
تستثمر بواسطتها، مصدرها املخزون الديناميكي 
املتحّرك للنبع، وتاليًا ضّخ املياه منها، سيؤّدي 
حتمًا إىل تدّني تصريف النبع، ويوصل مستقباًل 
كفيلني  كانا  الزمن  من  عقدان  جفافه.  إىل 
املدينة  أهالي  يدفع  إذ  النظرّية،  هذه  بتأكيد 

الثمن جفافًا اليوم!

خطط البلديّة
اجلفاف  أزمة  مواجهة  احلالية  البلدّية  حتاول 
املاضي، ووضع خطط  الصيف  منذ  بدأت  اليت 
حسني  العميد  البلدّية  رئيس  يقّر  ملعاجلتها. 
رأس  حوض  يف  ُحفرت  اآلبار  بأن  اللقيس، 

تتابع البلدية تنفيذ حفر ثالث آبار ملياه الشفة خارج حوض رأس العني )أرشيف(

كـــان ضـــروريـــًا ان 
ينظم »حزب اهلل« ليل 
اعالمية  اطاللة  اجلمعة 
السيد  الــعــام  ألمينه 
حسن نصراهلل ال ترتبط 
مبناسبة  العادة  كجاري 
حمددة او بذكرى معينة، 
وذلك لكي يقول كلمة 
ملن  الفصل   - الــســر 
للحلفاء  األمر،  يعنيهم 
لتنهي  اخلصوم،  قبل 
العقد  بآخر  او  بشكل 
تعّوق  الــيت  والعقبات 
العتيدة  والدة احلكومة 
يقّلع  لــكــي  ــم  ث ومـــن 
الرئاسي  العهد  قطار 
انطالقته  يف  اجلــديــد 

العملية الواثقة.

إطاللة نصراهلل حدَّدت معامل املرحلة املقبلة 
فما هو مغزى كالمه عن »القوات اللبنانية«؟

 ابراهيم بريم

تتصف باالنتقالية قد ايقنوا ان لكل شيء تقديره 
احلزب.  العميقة يف  القيادة  عند  الدقيق  وحسابه 
وقد كان ذلك جليًا يف حديث نصراهلل املقتضب 
إن  قال  تطورات وحتــّوالت كربى حني  انتظار  عن 
اوحى  ولكنه  بعد،  حيــن  مل  عنها  الكشف  اوان 
الصغرية  احلــروب  عن  والكف  االنضباط  بضرورة 

للتعاطي معها ومع نتائجها.
وبناء على ذلك، فان مثة من بدأ خيامره شعور 
بأن احلزب جنح اخريًا يف وضع حّد ملشهد التفّلت 
آذار   8 معسكر  ساد  الــذي  واملناكفة  واالنفالت 
يف االشهر القليلة املاضية، واوحى بأنه آيل اىل 
اخلطوة  ستكون  وبالتالي  بعده،  التئام  ال  انفراط 
التالية اليت سيشرع احلزب بها هي اعادة ترتيب 
يف  صار  كان  الذي  الفريق  هلذا  الداخلي  البيت 
منازل متعددة توطئة العادة جتديد شبابه انطالقًا 
االسباب  ان  االول  اســاســيــني،  اعــتــبــاريــن  مــن 
بنيان هذا احملور وسّرعت  اليت صّدعت  والعوامل 
انطوت  قد  مكّوناته  بني  التناقضات  انفجار  يف 
اخريًا ال سيما بعد ملء الشغور الرئاسي، والثاني 
ان املرحلة املقبلة ال سيما بعد انتصار خيار عون 
رئيسًا تفرض على اجلميع التكّيف مع هذا التحّول 

ومقاربته اجيابيًا.
اطاللة  عليه  انطوت  الــذي  املــدّوي  اجلديد  امــا 
»القوات  حــزب  عن  املباشر  كالمه  فهو  نصراهلل 
اللبنانية«. اذ مل يعد خافيًا ان نصراهلل يتوقف رمبا 
من  بكالم  وخيّصه  التنظيم  هذا  عند  االوىل  للمرة 
نوع انه قوة سياسية هلا حضورها، وليس جديدًا 
القول ان هذا االمر اثار وفق اكثر من مصدر موجة 
منذ  انه يسعى  الفريق خصوصًا  لدى هذا  اجيابية 
مدة اىل تكريس صورة جديدة تفتح امامه ابواب 
الطائفة الشيعية وحزبها الطليعي، اذ عدت اوساط 
)التنظيم( كالم سّيد احلزب نوعًا من اعرتاف ولو 
متأخر بهذا التنظيم واقرار ولو غري مباشر بامكان 
فتح جسور عالقة مستقبلية معه تقطع مع املاضي 
هلذه  حصرية  مسة  والقطيعة  العداوة  كانت  حيث 

العالقة.
اذا كان كالم نصراهلل يشي بالنسبة اىل البعض 
فان  »الــقــوات«،  حيال  باالجيابيات  تذخر  بوعود 
السلوك السياسي هلذا التنظيم منذ ما يقارب العام 
ينطوي على رسائل اجيابية للحزب. فزعيمه مسري 
جعجع كف منذ مدة عن الرد على خطابات نصراهلل، 
اىل  باالحنياز  املتجسد  املــدوي  موقفه  عن  فضاًل 
مرشح احلزب احلصري للرئاسة االوىل، اي العماد 

عون، والذي غرّي املعادالت.
ان  الــواضــح  التحليالت،  عــن  النظر  وبــصــرف 
التحّول  شك،  بال  االعتبار،  يف  يأخذ  اهلل«  »حزب 
اهلادئ للمسار السياسي لفريق عّد لفرتات طويلة 
للمحور اخلصم، ولكن قرار  االحتياط االسرتاتيجي 
االنفتاح التام والنهائي على هذا التنظيم حيتاج، 
وفق رأي عارفني بالعقل الباطين للحزب، اىل مجلة 
ال  احلــزب  ان  عن  فضاًل  اواًل،  وجتــارب  اختبارات 
جيد ان املسألة هي اولوية بالنسبة اليه يف هذه 

املرحلة.

تصعيد  وعملية  تباعًا،  برزت  اليت  فالتعقيدات 
املطالب واملواجهات اليت سادت املشهد السياسي 
الرئاسي  الشغور  ملء  على  االول  الشهر  طــوال 
خطه  على  تدخل  مديد  سياسي  باشتباك  وهددت 
مفاجآت ليست يف احلسبان، كلها عوامل فرضت 
والدخول  صمته  عن  اخلــروج  نصراهلل  السيد  على 
املباشر على اخلط واستخدام خطاب سياسي يفهم 
ابعاده من يعنيهم االمر. ومبعنى آخر، كّرست اطاللة 
نصراهلل واقعتني اساسيتني تستشرفان الكثري من 

مناحي املرحلة املقبلة:
- إن فرصة السماح الختبار القوى واستعراض 
االحجام واملشاغبة انتهت واستنفذت غايتها، وال 
موجب اطالقًا الطالتها اكثر من ذلك، وبالتالي صار 

لزامًا على املعنيني ان يعودوا اىل االنضباط.
يوّفر  من  له  اذ  يتيمًا  ليس  العهد  هــذا  إن   -
العراقيل  ازالة  ليؤمن  اللزوم  محايته ويتدخل عند 

من امامه.
اىل  سارعوا  املراقبني  بعض  ان  يف  شك  وال 
بدأوا  ان احلزب وسيده  االستنتاج من خالل ذلك 
بتأدية  اجملاهرة  على  وقت  اي  من  اكثر  جيرؤون 
دور »مرشد اجلمهورية« او بلغة اكثر تواضعًا عّراب 

العهد اخلفي واستطرادًا مالكه احلارس.
وعليه ايضًا، فان مضامني هذه االطاللة االعالمية 
اتصاالت  حركة  من  مباشرة  اعقبها  وما  املتلفزة 
ولقاءات سياسية مكثفة أوحت بزوال تدرجيي ملا 
كان ينظر اليه على اساس انه خطوط محر او جدران 
مسيكة حتول دون استيالد احلكومة املوعودة، ما 

ينطوي على دالالت حاضرة ومستقبلية ابرزها:
خطوطه،  ُرمســت  املقبلة  املرحلة  سقف  إن   -
بدليل  وبثقة  تامة  برعاية  حيظى  الرئاسي  فالعهد 
هذه االشادة الصرحية املتكررة من السيد نصراهلل 
بسّيد العهد الرئاسي اجلديد، واعتباره موضع ثقة 
مفتوحة، وبدليل رفضه املتجدد ألي حماوالت ترمي 
اىل فصم عرى التفاهم او قطع جسور الثقة اليت 
الذي  ومبؤسسه  احلر  الوطين  بالتيار  احلزب  تربط 

وجل قصر بعبدا منذ فرتة قصرية.
- من البديهي انه كان للبعض تفسريه اخلاص 
أن  فحواه  االمــر،  هلذا  احملّبذ  غري  بل  املستغرب 
»حزب  ان  على فرضية  السابق  راهنوا يف  الذين 
اهلل« ادى ما يف عنقه من تعهدات ووعود وعهود 
منها،  تام  وانه صار يف حل  الرئيس عون  حيال 
وبالتالي صار باالمكان من االن فصاعدًا دفعه بعد 
ذلك اىل الشروع يف اعطاء تعهدات جديدة مبكرة 
حللفاء آخرين هلم يف ذمته مجيل وال سيما رئيس 
النائب سليمان فرجنية، قد خرجوا  املردة«  تيار« 
ايضًا من جتربة الشهر املنصرم باستنتاج فحواه ان 
احلزب ليس من الصنف الذي يعطي وعودًا ويطلق 
تعهدات ألحد بهذه اخلفة او حتت وطأة ضغوط من 
هذا النوع، فحسابات احلزب خصوصًا يف القضايا 

االسرتاتيجية اعمق من ذلك بكثري.
بنوا حساباتهم  الذين  - إن بعض حلفاء احلزب 
معّينة  معادالت  فرض  باالمكان  انه  اساس  على 
كأمر واقع من شأن احلزب ان يقبل بها يف مرحلة 

)أرشيف(
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مقاالت وتحقيقات

بني  التعاون  يف  كثر  أمنيون  يرى 
امن  وجهاز  الرمسية  االمنية  األجهزة 
النجاح  لتحقيق  إلزاميًا  ممرًا  املقاومة 
لكن  والتجسس.  اإلرهاب  مكافحة  يف 
العالقة بني حزب اهلل وفرع املعلومات 
تبدو مستحيلة. إطالق سراح احد ناقلي 
جديد  دليل  الرباجنة  برج  انتحاريي 
ُيضاف إىل مسار العالقة امللتبسة بني 

الطرفني.
من املستحيل فصل العالقة بني حزب 
التحقيق  عن  املعلومات  وفرع  اهلل 
الدولي باغتيال الرئيس رفيق احلريري. 
فهذا اجلهاز األمين توىل اجلزء األكرب من 
االتهام  الحقًا  عليه  ُبين  الذي  التحقيق 

السياسي حلزب اهلل بتنفيذ اجلرمية.
رغم ذلك، متّكن الطرفان من نسج عالقة 
احملققني  عمل  عن  منفصلة  موازية، 
العميد  عهد  يف  وحمكمتهم.  الدولني 
العالقة  هذه  تطّورت  احلسن،  وسام 
املوازية، إىل حد حتّول الفرع إىل قناة 
تواصل بني حزب اهلل وتيار املستقبل، 
ارتفع  وكلما  بينهما.  التوتر  ذروة  يف 
والتيار،  احلزب  بني  التصعيد  منسوب 
وخاصة  يكرب،  األمين  اجلهاز  دور  كان 
بعد حرب متوز 2006، وصواًل إىل أحداث 
معارك  من  تالها  وما   2008 أيار   5
الشديدة  احلسن  وسام  ثقة  عسكرية. 
بنفسه مّكنته من نسج عالقات شخصية 
وأمنية وسياسية خارج الدور الذي يرمسه 
له تيار املستقبل. وكان من »الطبيعي 
إبان  للحريري  احلسن  يقول  أن  جدًا« 
احلرب إن »موقفك هنا خاطئ، وهناك 
أحداث  والدك يف  به  قام  ما  يشبه  ال 
أن  مستغربًا  يكن  مل  كذلك  مشابهة«. 
يقف يف وجه السعي إىل بناء ميليشيا 
لتيار املستقبل قبل أحداث أيار 2008، 
وأن حياول الحقًا تقديم سّلم للحريري 
للنزول عن الشجرة اليت علق فوقها، من 
اليومي مع مسؤول  خالل تواصله شبه 
وحدة االرتباط والتنسيق يف حزب اهلل 
احلاج وفيق صفا، بالشراكة مع رئيس 
غرفة العمليات يف قوى األمن الداخلي 

العميد حسام التنوخي.
بني  األمنية  العالقة  فإن  املقابل،  يف 
دون  بقيت  املستقبل  وتيار  اهلل  حزب 
بني  مفقودة  الثقة  املتوّقع.  املستوى 
بنائها  حماوالت  كل  وباءت  الطرفني، 
إىل  اهلل  حزب  سعى  عندما  بالفشل. 
»املعلومات«  تساؤالت  عن  اإلجابة 
توصلت  اليت  النتائج  بعض  بشأن 
احلريري،  اغتيال  يف  حتقيقاته  إليها 
التحقيق إىل جريدة  أتى تسريب نتائج 
ليظهر   ،2006 عام  صيف  »لوفيغارو« 
للحزب وجود نية لتوجيه أصابع االتهام 
إليه، بصرف النظر عن إجاباته. مل حيل 
بالتعاون  احلزب  استمرار  دون  ذلك 
قبل  احلسن  وسام  طلب  الفرع.  مع 
املساعدة  من صفا  نفسه  العام  نهاية 
حلساب  يعملون  جواسيس  توقيف  يف 
احلزب  فلّبى  اإلسرائيلية،  االستخبارات 

طلبه.
احلسن  صفا  سّلم  أيام،  غضون  ويف 
معلومات موّثقة عن مشتبه يف تعاملهم 
مع العدو، تتضّمن تفاصيل دقيقة عن 
حتركاتهم يف لبنان وخارجه. ماذا كانت 
الفرع إىل  يبادر  النتيجة؟ ال شيء. مل 
املشتبه  أحد  أن  رغم  جدية،  خطوة  أي 
الداخلي،  األمن  قوى  يف  عنصر  فيهم 
بقي  بسهولة.  استجوابه  وميكن 
املشتبه فيهم أحرارًا، إىل أن أوقفتهم 
سنوات،  ثالث  بعد  اجليش  استخبارات 
وتبّينت دقة املعطيات اليت زود جهاز 
أمن املقاومة فرع املعلومات بها. فشل 
يدفع  االختبار، لكن ذلك مل  الفرع يف 
معه،  التعاون  وقف  إىل  اهلل  حزب 
سياسيًا، وأمنيًا. وكّلما تقّدمت العالقة، 

حزب اهلل ــ فرع املعلومات: العالقة املستحيلة
حسن عليق
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كان سيناريو »تسريب لوفيغارو« يعود 
عام  خمتلفة.  بأشكال  الواجهة،  إىل 
2008، قرع فرع املعلومات باب مكافحة 
من  العمل  بدأ  اإلسرائيلي.  التجسس 
أمنية«  »شبكات  الصدفة. مالحقة  باب 
يف اجلنوب أوصلته إىل احلدود. ومن 
هناك، »اكتشف« وجود عمالء ناشطني 
يف لبنان، ُيدارون من األراضي احملتلة. 
جمددًا، حصل التقاطع مع احلزب. سّلم 
اخرتاق  عن  معطيات  اهلل  حزب  الفرع 
العسكريني.  كوادره  من  لعدد  هواتف 
وفيما كان جهاز أمن املقاومة يف ذروة 
التعاون للتحقيق يف القضية، اشتغلت 
اللواء  توالها  اليت  التسريب  ماكينة 

ريفي،  أشرف 
ًا  مستعيد
يب  تسر
 ، و ر فيغا لو
منّقحة.  بصورة 

ما كان  وانهدم  الثقة،  اهتزت  جمددًا، 
مدى  على  ذلك  ترافق  منها.  ُيبنى 
الفرع  مسؤولي  حتويل  مع  السنوات 
حزَب اهلل إىل املتهم األوحد بكل اجلرائم 
البالد.  يف  تقع  كانت  اليت  واألحداث 
أيضًا وأيضًا، مل تقطع املقاومة اخليط 
الذي يربطها باجلهاز األمين الذي كان 
حمّط ثقة خصوم احلزب وبعض أعدائه.

يف  احلسن  وسام  العميد  اغتيال  بعد 
الرئيس  اختار   ،2012 األول  تشرين 
عثمان  عماد  العميد  احلريري  سعد 
من  أسرع  كان  احلريري  قرار  خلالفته. 
بالتمّلص من  اللواء أشرف ريفي  رغبة 
اإلمكان.  قدر  وتأجيله  عثمان،  تعيني 
ببذلة  املعلومات  فرع  عثمان  دخل 
ُيظَلم  الشيء.  بعض  عليه«  »واسعة 
عمل  فريق  ورث  بسلفه.  ُيقاَرن  إذ 
مرؤوسيه  وبعض  بنفسه.  يبنه  مل 
بناء  جمال  قدراته يف  رتبة.  منه  أعلى 
عن  بعيدًا  وهامشه  حمدودة،  العالقات 
ذروة  يف  أتى  للغاية.  ضّيق  احلريري 
املنطقة.  تضرب  اليت  اإلرهاب  موجة 
يف  سلفه  جتربة  مع  قطع  أنه  صحيح 
إال  السورية،  املسلحة  اجملموعات  دعم 
أنه، ورغم اإلمكانات الكبرية اليت ميلكها 
مكافحة  جمال  يف  عمله  أبقى  جهازه، 
مقارنة  األدنى،  حّده  يف  التجسس 
مثاًل.   اجليش  استخبارات  به  تقوم  مبا 
حقق إجنازات يف جمال كشف عدد من 
اجلرائم، ونشر عدة تقارير عن خطوات 
قام بها يف إطار األمن الوقائي، إال أن 
العارفني بالشؤون األمنية ُيدركون أن 
قدرات الفرع تؤهله لتحقيق أضعاف ما 
يريد حتويل  عثمان  وكأن  بدا  به.  قام 
يف  اخلدمة«،  »خارج  جهاز  إىل  الفرع 

فشل فرع املعلومات 
يف »اختبار« عام
2006، واعاد 

التجربة قبل أسابيع

جمال مكافحة اإلرهاب، متاشيًا، على ما 
احلريري  سعد  الرئيس  قرار  مع  يبدو، 
مواجهة  يف  السورية  املعارضة  بدعم 
ويف  السورية.  والدولة  اهلل  حزب 
السياق ذاته، وبعدما كان »املعلومات« 
صار  واحلريري،  احلزب  بني  وسيطًا 
احلزب.  وبني  بينه  وسيط  إىل  حباجة 
يف  املقاومة  أمن  جهاز  مع  والتعاون 
جمال مكافحة اإلرهاب، كما يف مكافحة 
أمنيني  ملسؤولني  يبدو  التجسس، 
نوعية،  نتائج  لتحقيق  إلزاميًا  كثر ممرًا 
خربة  من  اجلهاز  هذا  لدى  ما  إىل  نظرًا 
االستعالم.  واسعة، وقدرة كبرية على 
تبدو  فإنها  العالقة،  تفعيل  بدل  لكن 
برج  تفجريا  آخر.  بعد  يومًا  تراجع  يف 
الثاني  تشرين  االنتحاريان يف  الرباجنة 
2015، كانا مناسبة لتعميق العالقة بني 
من  جبزء  الفرع  احلزب  زّود  الطرفني. 
يف  سليمًا  بقي  الذي  الناسف  احلزام 
ضبطته  بآخر  ملقارنته  اجلرمية،  مسرح 
يف  بالصدفة  »املعلومات«  من  دورية 
التفجري.  من  ساعات  قبل  طرابلس 
حتقيق  يف  كبري  أثر  األمر  هلذا  وكان 
الشبكة  بكشف  سريعًا  إجنازًا  الفرع 
إجناٌز  التفجري.  عن  املسؤولة  اإلرهابية 
السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني  دفع 
لفرع  حتية  توجيه  إىل  اهلل  نصر  حسن 
بناء  أخرى، بقي  املعلومات. لكن، مرة 
قليلة،  أشهر  فقبل  مستعصيًا.  الثقة 
استدراج  من  املقاومة  أمن  جهاز  متّكن 
انتحاريي  أحد  نقل  يف  املتورطني  أحد 
برج الرباجنة. مضت أسابيع قليلة، قبل 
ذاته،  املوقوف  العام  األمن  يوِقف  أن 
ساعد  من  وأن  طليق،  حّر  أنه  ويتبني 
اخلطف،  بتهمة  موقوف  استدراجه  على 
وأن رب عمل األخري مالحق أيضًا بالتهمة 

نفسها.
»املعلومات«  رئيس  رّد  ذلك؟  كيف   
العامة  النيابة  أحال املوقوف على  بأنه 
لكن  إطالقه.  قررت  اليت  العسكرية 
متابعي العمل األمين والقضائي يعرفون 
أن العالقة تكاملية بني احملقق والنائب 
العام. ومبقدور جهاز التحقيق أن يسرّي 
القاضي يف االجتاه الذي يريده. وميكن 
بالوعي  القاضي يف املقابل أن يتمتع 
الكايف ملنع جهاز التحقيق من توجيهه. 
يكون  أن  املثالي،  وهو  احتمال،  ومثة 
الطرفان متعاونني للوصول إىل النتيجة 
املثلى. َمن املسؤول املباشر عن إطالق 
أم  املعلومات  فرع  االنتحاري؟  ناقل 
مهمًا.  يعد  مل  اجلواب  العامة؟  النيابة 
فاخلالصة أن فرع املعلومات وّجه رسالة 
عالقة  بناء  أن  مفادها  اهلل،  حزب  إىل 
مهنية طبيعية معه صعب، إن مل يكن 

مستحياًل

أحد  ناقل  املقاومة  أمن  جهاز  أوقف 
إىل  البقاع  من  الرباجنة  برج  انتحاريي 
بريوت، وسّلمه إىل »فرع املعلومات« 
مل  امللف.  يف  التحقيق  يتوىّل  الذي 
تكد متّر أيام حتى ترك فرع املعلومات 
الذي  »املخرب«  والحق  املوقوف، 
استدرجه، وكل ذلك مبوافقة القضاء!

حُلسن  جمااًل  املعلومات  فرع  يرتك  ال 
قد  أّنه  رغم  اجلهاز،  هذا  به.  الظن 
ببقية  مقارنة  احرتافًا  األكثر  يكون 
مناسبة  يفّوت  ال  األمنية،  األجهزة 
حمكوم  به  يقوم  ما  أّن  يف  للتشكيك 
بأجندة سياسية ملصلحة الفريق الداعم 
الفرع  هذا  على  للقّيمني  يرّف  مل  له. 
جفن يوم ترك االنتحاري يوسف ديب 
حرًا، رغم إدالئه باعرتافات مفّصلة يف 

التحقيق معه لدى األمن العام.
إىل  ديب  فّر  إطالقه،  وفور  يومها، 
قد  النصرة«.  بـ«جبهة  ليلتحق  اجلرود 
توضع هذه اخلطيئة يف خانة »التمريك« 
على األمن العام يف ظل صراع األجهزة، 
لكن الالفت أنها جرت برعاية تامة من 

النيابة العامة العسكرية.
جديد إبداعات هذا اجلهاز، إطالق سراح 
من  الرباجنة  برج  انتحاريي  أحد  ناقل 
البقاع إىل بريوت. فبحسب املعلومات، 
ورد اسم عبد احلميد عبداهلل احملمد يف 
يف  املزدوج  االنتحاري  التفجري  ملف 
الثاني  تشرين   12 يف  الرباجنة  برج 
املقاومة  أمن  جهاز  متّكن  وقد   .2015
مبساعدة  وتوقيفه،  استدراجه  من 
تسليمه  وقّرر  م.،  ف.  السوري  من 
على  ُيشرف  كونه  املعلومات  فرع  إىل 
التحقيق يف التفجريين. احملمد كان قد 

اللذين  االنتحاريني  أحد  كان  نقله 
 10 من  أكثر  وبعد  نفسيهما.  فّجرا 
أمن  جهاز  أوقفه  اجلرمية،  على  أشهر 
املقاومة وسّلمه إىل »املعلومات« الذي 
العامة  النيابة  على  وأحاله  معه،  حّقق 

العسكرية اليت أطلقت سراحه!
اليت  األوىل  املرة  ليست  أّنها  ورغم 
من  بإشارة  املعلومات،  فرع  يرتك 
يف  طًا  متورِّ العسكرية،  العامة  النيابة 
ملف إرهابي، إال أّن ظروف ترك احملمد 
فرع  أن  واألغرب  سابقيه.  عن  ختتلف 
ساعد  الذي  الشاب  الحق  املعلومات 
جهاز أمن املقاومة يف استدراج احملمد 
بتهمة اخلطف! كما الحق رّب عمله، وهو 

لبناني، بالتهمة نفسها.
مركز  احملمد  قصد  أسبوعني،  قبل 
معاملة  إلجناز  البقاع  يف  العام  األمن 
امسه  لورود  فُأوقف  البالد،  ملغادرة 
ولدى  الرباجنة.  برج  تفجري  ملف  يف 
قد  أّنه  تبنّي  القضائي،  ملفه  مراجعة 
ُأخلي سبيله مع شريكه )لبناني من آل 
ص.( مبوجب حمضر تهريب أشخاص، 
بناًء على إشارة معاون مفّوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية القاضي سامي 
نقل  بشأن  استجوابه  ولدى  صادر. 
ُعِرض  بأّنه  أفاد  املستت،  االنتحاري 
إىل  السوري  الداخل  من  نقله  عليه 
األراضي اللبنانية، لكّنه رفض متذّرعًا 
بًا«.  مهرِّ وليس  خط،  »شوفري  بأّنه 
لكن املوقوف مل ُيقّدم إجابة مقنعة عن 
سبب استقباله لالنتحاري يف منزله ما 
أّن  أّكد  بأّنه  علمًا  دام سائقًا عموميًا، 
املسّتت هو الوحيد الذي استقبله يف 
منزله. كذلك مل جيب عن سبب اختياره 
وقد  حتديدًا.  الشخص  هذا  لتهريب 
استخبارات  إىل  بإحالته  صادر  أشار 

اجليش للتوّسع يف التحقيق معه.
قد يقول قائل إن احملّمد مل يفعل شيئًا 
سوى إيواء شخص يف منزله، مل يكن 
األمين  األداء  لكن  انتحاري.  أنه  يعلم 
يف  ساهموا  من  أن  ُيظهر  والقضائي 
تهريب املتورطني يف جرمية برج الرباجنة 
ال يزالون يف السجن، بعد مضّي أكثر 
رغم  توقيفهم،  على  وشهر  سنة  من 
املهرَّبني  أن  يعرفون  يكونوا  مل  أنهم 
إرهابيون. وهنا ُيطرح سؤال رئيسي: 
النيابة  الفضيحة؟  هذه  على  ُيالم  من 
قرار  صاحبة  ألنها  العسكرية  العامة 
أم  مستدرجه،  ومالحقة  املوقوف  ترك 
فرع املعلومات الذي بذل ما يف وسعه 
إلفراغ امللف من مضمونه، جملّرد القول 
إّنه ال حيق جلهاز حزب اهلل التدّخل يف 
عمله  نتيجة  إّن  أو  اإلرهاب  مكافحة 

»مش حمرزة«؟

رضوان مرتضى

إطالق سراح ناقل انتحارّي برج الرباجنة

سّلم جهاز امن املقاومة فرع املعلومات احد ناقلي انتحاريي برج الرباجنة، فأطلـِق سراحه 
بقرار من النيابة العامة العسكرية )هيثم املوسوي(

من  اتصااًل  تلّقى 
اخللية  أفراد  أحد 
اليت  اإلرهابية 
للعملية  خّططت 
االنتحارية، وُطِلب 
منه تهريب شاب 
ُيدعى  سوري 
املسّتت،  عماد 
طبيب  أنه  ُزعم 

أسنان. غري أّن احملمد، حبسب إفادته، 
رفض القيام باملهمة. فتلّقى بعد أيام 
املسّتت  أّن  ُيبلغه  شخٍص  من  اتصااًل 
دخل األراضي اللبنانية، وأّن املطلوب 
بريوت.  إىل  املصنع  من  نقله  منه 
وافق احملمد، كما وافق على استضافة 
لليلة واحدة يف منزله مقابل  املستت 
ألف دوالر. ومل ميّر وقت طويل قبل 
املزدوج،  االنتحاري  التفجري  يقع  أن 
الذي  الشاب  أّن  احملمد  و«يكتشف« 

الحق 
»املعلومات« 
الشاب الذي 
ساعد »أمن 
املقاومة« يف 

استدراج املحمد 
بتهمة الخطف!
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 شارك يف اجتماعات إلقامة إمارة لــ »داعش« 

يف الشمال بـ..»الصدفة«
بـ«الصدفة«، دخل امحد ع. اىل منزل عمه يف احدى القرى العكارية 
َمْزيد عبداهلل ، احد مسلحي داعش )وقد القي القبض  حيث كان 
عليه الحقا( يعقد اجتماعا لشبان من مؤيدي التنظيم املذكور، جرى 
خالله التداول يف املخطط املنوي تنفيذه يف الشمال إلقامة إمارة 

تابعة للدولة االسالمية.
اليت  اجملموعة  هذه  حسابات  خارج  من  اللبناني  اجليش  يكن  ومل 
وكذلك  ناسفة  بعبوات  دورياته  باستهداف  ايضا حملاربته  خططت 
مهامجة مراكزه بهدف االستيالء على اسلحته بعد قتل عناصره، منها 

مركز للجيش يف حملة »الواويي«.
استمرت االجتماعات اليت انتقلت اىل مسجد البلدة العكارية حتضريا 

»لنصرة تنظيم داعش ولتكفري اجليش، حيث
اوكل مزيد عبداهلل اىل املوقوف امحد مهمة تصنيع العبوات الناسفة 
بعد حتديد االهداف املنوي ضربها ومنها اجلسر الصغري اثناء مرور 
دورية للجيش اللبناني. لكن توقيف عبداهلل افشل خمططات هذه 
اجملموعة، اليت اقّر بها وبامساء افراد اجملموعة ومنهم املوقوف امحد 
الذي اتهم ابن بلدته مزيد بالكذب ومن بعد وكيله الذي نعت االخري 

بالـ«فاسق« بهدف تسخيف اعرتافاته.
وعلى غرار باقي املتهمني، ادىل امحد ع. باعرتافاته االولية »حتت 
احملكمة  امام  حتّولت  ان  لبثت  ما  اجملموعة  امساء  وذكر  الضرب« 
بالصدفة  كان  عمه  منزل  فدخوله  »وهمية«،  امساء  اىل  العسكرية 
واجتماعه باجملموعة اتى صدفة ايضا، يف اجتماٌع جرى خالله وعلى 

مسمعه التخطيط للقيام باعمال ارهابية ضد اجليش اللبناني.
نقل امحد ما مسعه خالل ذلك االجتماع، اىل والده الذي قّلل من 
اهمية االمر واعتربه جمرد »عمل صبياني« طالبا منه عدم الرتدد اىل 

منزل عمه.
ولكن ماذا عن اعرتافات مزيد عبداهلل عن افراد اجملموعة وخمططاتها 
ومبايعة امحد لداعش وانضمامه اليها، سأل رئيس احملكمة العميد 
»ان مزيد عبداهلل كاذب  الذي قال:  املتهم  الركن حسني عبداهلل 
ومثة خالف بيين وبينه«، زاعما ان ما ادىل به املتهم من اعرتافات 

اولية جاءت حتت الضرب والتعذيب.
ويف تلك االعرتافات، ان امحد بايع داعش من خالل ابن عمه علي 
ع. وكان يرتدد اىل منزله وحيضر اجتماعات مع شبان مؤيدين هلذا 
التنظيم. وقد مسّى امساء هذه اجملموعة وقال امام احملكمة بأنها 

»امساء وهمية« ومن بينهم مزيد عبداهلل.
تلك  يف  احلديث  جممل  بان  االولية  افادته  يف  امحد  ويضيف 
االجتماعات كان عن املخطط املنوي تنفيذه يف الشمال القامة امارة 
اسالمية تابعة لتنظيم الدولة االسالمية وحماربة اجليش »لرفع الظلم 
عن اهل السّنة«. اعرتف امحد يف تلك االفادة ان مزيد عبداهلل كلفه 
تصنيع العبوات وحّدد اهدافا لضربها منها اجلسر الصغري اثناء مرور 
دوريات للجيش، اال ان املخطط مل ينفذ لعدم توافر العبوات الالزمة 
لذلك. كما قرروا مهامجة مراكز اجليش يف حملة الواويي لالستيالء 
على االسلحة وقتل عناصره. وقد مت جتهيز افراد اجملموعة للمراقبة، 

لكن توقيف عبد السالم ع. أعاق امتام العملية.
وامام احملكمة، نفى امحد هذه االعرتافات وتراجع عنها، موضحا بانه 
التقى مزيد عبداهلل مرة واحدة يف منزل عمه واخرب والده مبا مسعه 

من االخري، ومنذ ذلك اليوم مل يعد يراه.
وماذا يقول عن اعرتافات مزيد عبداهلل حيث اقر بالتفصيل مبخططات 
»انا  القول:  امحد  كرر  البلدة،  مبسجد  اجتماعات  وعقد  اجملموعة، 

دخلت اىل منزل بيت عمي بالصدفة ولقيتو قاعد«.
وكان سبق للمحكمة ان استجوبت يف امللف عينه املوقوف ناصر ع. 
الذي افاد بانه كان يعمل لدى املدعو سليمان خ. يف نقل احلجارة 
، وان امساعيل خ. وضع يف عهدته قذيفة هاون ثم اسرتجعها بعد 
يومني، نافيا جتارة االسلحة او مرافقته لالخري اىل »هنغار« ميلكه 
املوقوف امحد ع. الذي يعمل يف تصنيع القذائف. واكد املتهم بانه 

موقوف يف ترويج املخدرات يف طرابلس.

حادثا صدم يوقعان قتيلني يف الدورة وكفرشيما
افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بني 
عناصر  وعملت  الدورة.  حملة  يف  البحرية  الطريق  على  سيارتني 
الدفاع املدني على نقل قتيلة اىل مستشفى بعبدا احلكومي قضت 
برفقة  متنها  على  كانت  بينما  نارية  بدراجة  شاحنة  اصطدام  جراء 

الشويفات. زوجها على طريق عام كفرشيما – 
بني مخس  وقع  حادث سري  ادى  عكار،  الكواشرة يف  بلدة  ويف 
سيارات اىل سقوط عدد من االصابات وتضرر احملالت اليت اجتاحتها 
السيارات جراء قوة احلادث ما ادى اىل احنراف سيارات باجتاهها.

وقد مت نقل اجلرحى اىل مستشفيات املنــــطقة للمعاجلة. 

موقوفو األمن العام
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع 
بتوقيف مخسة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 

انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت ثالثة اشخاص جبرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص 

بطرق غري شرعية ودخول خلسة واربعة اشخاص جبرم خمالفة نظام 
االقامة وحيازة كمية من حشيشة الكيف.

القضاء  على  مجيعًا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص.

..و قوى األمن
الداخلي  االمن  املعلومات« يف قوى  لـ«شعبة  تابعة  متكنت دورية 
يف عكار من توقيف السوريني م.خ وخ.ع.بسرقة »سوبر ماركت 
اوكسيليا« يف عكار باالشرتاك مع مواطنهما م.ش. الذي متكن من 

الفرار.
وكانت عملية السرقة قد وقعت قبل ساعات من القاء القبض على 

السوريني املذكورين.
عن  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  افادت  اخرى،  جهة  من 
رجال  ومقاومة  وسلب  وسرقة  جبرائم خمدرات  مطلوبا   53 توقيف 

الشرطة وتهريب أجانب.

إخالء سبيل األمني
باسل  فرنسيس سبيل  بيار  لبنان  جبل  التحقيق يف  قاضي  اخلى 
االمني مقابل كفالة مالية قدرها مخسماية الف لرية لبنانية، بعدما 
اوقف جبرم حتقري العلم واجلمهورية اللبنانية عرب »بوست« كتبه على 

صفحته اخلاصة على موقع »الفايسبوك«.

عصابة »تستهوي« سرقة سيارات الـ»تويوتا«
»تويوتا« للسرقة، وكان  افراد عصابة سيارات من نوع  إستهوى 
مسرح عملياتهم منطقيت كسروان وجبيل اللتني شهدتا يف اآلونة 
األخرية عّدة عمليات سرقة سيارات نوع تويوتا »FJ-CRUISER« و 

. »RAV 4 «
وقد متّكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة الشرطة 
القضائية من استقصاء ورصد من توقيف ع.و.)28 عاما( أحد أفراد 

العصابة.
وبالتحقيق معه اعرتف بسرقة أكثر من /20/ سيارة يف املنطقتني 

املذكورتني، باإلشرتاك مع آخرين.

توفيت زوجته فأطلق النار على املستشفى
اقدم جريس ي. على اطالق النار من بندقية صيد من نوع »بومب 
اكشن« على مبنى مستشفى »دار االمل اجلامعي« يف دورس، ثم 
الفائقة،  العناية  غرفة  زجاج  املبنى وحتطيم  اىل  الدخول  اىل  عمد 
»خطأ  نتيجة  الوفاة  سبب  ان  واعتباره  زوجته،  وفاة  إثر  وذلك 

طيب«.

قتيل يف القبيات
القبيات  الشاب حسن أمحد دعيبس )30عاما( اىل مستشفى  نقل 
وهو مصاب بطلق ناري يف بطنه وما لبث أن فارق احلياة. وفيما 
فتحت القوى االمنية حتقيقا يف احلادث، اشارت املعلومات االولية 

اىل أن »دعيبس اقدم على االنتحار السباب مازالت جمهولة«.

بــ  لاللتحاق  اإلنرتنيت  عرب  الشبان  إستقطب 
»داعش«

أعلنت املديرية العامة لألمن العام عن توقيف ع.ش. لتواصله مع 
ارهابيني.

وبنتيجة التحقيق معه،اعرتف بإنتمائه اىل تنظيم إرهابي وأنه أقدم 
من  كل  ومنهم  التنظيم  لصاحل  االشخاص  من  العديد  جتنيد  على 
اللبنانيني ح.ه. وع.ه. والسوري س.س. باالضافة اىل قيامه مع 
آخرين بنشر افكار التنظيم عرب االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 

بهدف استقطاب الشباب وحثهم على االلتحاق بصفوف التنظيم.

اىل  املكلس  من  »ينتقلون«  املصارف  سالبو 
كفرشيما

باالسلوب نفسه، وبعد اسبوع على سلب مصرف يف املكلس، كان  
دور مصرف »سوسييتيه جنرال« عند جسر كفرشيما، قرب »بورة 
كسر زعيرت«، حيث اقتحم اربعة مسلحني ملثمني املصرف قبل ان 
يتمكنوا من الفرار سالكني طريق اجلامعة اللبنانية يف احلدث فمفرق 
الصحراء، ومستخدمني سيارة مرسيدس عمومية متت سرقتها من 

الضاحية اجلنوبية.
اللذين كانا داخل ردهة املصرف  وذكرت معلومات ان املسلَحني 
وحبماية مسلح عند مدخله ورابع ينتظرهم يف سيارة املرسيدس، 

حني  يف  كيس،  يف  ووضعها  األموال  مجع  املوظفني  من  طلبا 
مسعت طلقتان ناريتان داخل املصرف من دون أن يصاب أحد من 
املوظفني والزبائن بأذى، وقد يكون سبب إطالق النار هو تأمني 

خروج املسلَحني من املصرف.
وفيما عمل مدير املصرف مع املوظفني على احتساب كمية األموال 
املنطقة،  يف  املراقبة  كامريات  بتتبع  التحقيقات  بدأت  املسلوبة، 
فمفرق  اللبنانية  اجلامعة  اىل  وصواًل  املصرف  كامريا  من  انطالقًا 

الصحراء.
وعثر الحقًا على سيارة املرسيدس اليت استقلها سالبو املصرف، 
عند مفرق املرداشية يف اطراف احلدث، وهي حتمل لوحة عمومية 
اىل  اوراق  مبوجب  ومؤجرة  حبسون  سعيد  ابراهيم  باسم  ومسجلة 
صاحبها  ادعى  وقد  الضاحية  من  ومسروقة  فارس  حسني  غازي 
البصمات  سحب  على  اجلنائية  االدلة  عناصر  وعملت  بفقدانها. 

وتفتيش السيارة.

عصابة سرقة من القاصرين السوريني
تعاونيات  عملياتها  طالت  سرقة  عصابة  سوريون  قاصرون  اّلف 
وحمالت جتارية يف حلبا وجوارها، وكانوا يسرقون ما تيّسر هلم من 

تبغ أو مواد غذائية أو مبالغ مالية...
 وقد متكنت »شعبة املعلومات« يف قوى االمن الداخلي، من توقيف 

افراد العصابة السبعة يف سهل منيارة يف عكار.
وبالتحقيق معهم من قبل فصيلة حلبا يف وحدة الدرك اإلقليمي، 
حبضور ذوي القاصرين، اعرتف احدهم بسرقة عّدة حمالت جتارية 

يف حلبا، وذلك بواسطة الكسر واخللع، وباإلشرتاك مع اآلخرين.

تاجر خمدرات خطر بقبضة القوى األمنية
اإلقليمي،  الدرك  وحدة  يف  الشمال  استقصاء  مفرزة  اوقفت 
الفلسطيين أ.ي.)33 عاما( يف حملة البداوي، وهو أحد أخطر جّتار 
و/15/  وحترٍّ  بالغ حبث  مبوجب/16/  للقضاء،  واملطلوبني  املخدرات 

مذكرة توقيف جبرم جتارة وترويج املخدرات.
مذكرات  آخرين  مطلوَبني  توقيف  من  املفرزة  دوريات  متكنت  كما 

عدلية جبرائم ترويج وتعاطي خمدرات وسرقة موصوفة.

909خمالفات سرعة
أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 909 خمالفات 

سرعة زائدة عن طريق الرادار.

تاجر عقارات بوثائق مزورة
واستعمال  تزوير  جبرم  جمهول  ضد  بشكوى  االشخاص  أحد  تقدم 

مزور لعقاٍر عائد له يف بلدة كرتمايا.
ونتيجًة للتحريات واالستقصاءات املكثفة، متكنت دورية مفرزة بيت 
الدين يف وحدة الشرطة القضائية، من توقيف املشتبه ع.د.)59 
 7 مبوجب  للقضاء  مطلوب  أنه  تبني  وقد  املرج.  بلدة  يف  عاما( 

مذكرات عدلية جبرائم تزوير واستعمال مزور.
إلشارة  بناًء  الداخلي صورته  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وعممت 
مماثلة  أعمال  ضحية  وقعوا  الذين  من  وطلبت  املختص،  القضاء 
وتعّرفوا عليه، احلضور إىل مركز مفرزة بيت الدين القضائية يف 
وحدة الشرطة القضائية الكائن يف بعقلني - املرج، أو اإلتصال 
على الرقم: 05/300216 متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

االدعاء على 11 من »كتائب عبداهلل عزام«
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
االربعاء، على 11 شخصا بينهم تسعة موقوفني جبرم االنتماء اىل 
تنظيم كتائب عبد اهلل عزام، بهدف القيام بأعمال ارهابية وتأمني 
لصاحل  الكرتونية  وأجهزة  وأسلحة  ومتفجرات  وصورايخ  أموال 
التنظيم. وأحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو 

غيدا.
وكان القي القبض على املوقوفني التسعة يف بلدة جمدل عنجر.

»جرمية شرف« يف بعلبك
اقدم م. م. ط. على أطالق النار باجتاه شقيقته هبة م. ط. يف 
بعلبك يف حملة قبة دورس - حي األوزاعي، فقتلها. وفيما متكن 
احلادثة وقعت على  ان  اولية  الفرار، ذكرت معلومات  اجلاني من 

خلفية »جرمية شرف«.

توقيف 58 مطلوبًا
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 58 مطلوبا 

جبرائم: خمدرات وسرقة وسلب.

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 
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اعــالنات
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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
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مــناسـبة
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حفلة ناجحة لشركة                             مبناسبة عيد ميالد ونهاية السنة

  AKA CIVIL شركة   إحتفلت  عام،  كل  كعادتها 
أبو  أنطون  الصديق  املعروف  األعمال  رجل  لصاحبها 
املباركة  السنة  ورأس  اجمليد  امليالد  بعيدي  أنطون 
 HOOTERS يف    وعماهلا  ملوظفيها  حفال  فأقامت 

AUSTRALIA  يف روزهيل.
ادارة  يف  اليمنى  يده  هم  الذين  أبناؤه،  احلفل  حضر 

من  وأكثر  أنطون  ابو  ولورانس  وأندرو  مايكل  الشركة، 
أربعني شخصا من املوظفني والعمال، اضافة اىل املهندس 

ديفيد أبشي والزميل أنطونيوس بو رزق.
وقد الحظت أجواء التعاون واحملبة واالحرتام اليت كانت 
ختيم على املناسبة وهذا ليس بغريب ألن صاحب الشركة 
الصديق أنطون أبو أنطون وأوالده مايكل ولورانس وأندرو 

يعاملون سائر املوظفني والعمال بكل لطف وتهذيب ومودة 
فيشعر اجلميع وكأنهم يعملون يف شركتهم.

املأكوالت كانت يف غاية التنوع من اللحومات على أنواعها 
مفتوحا  فكان  البار  أما  وغريها  البحرية  املأكوالت  اىل  
على خمتلف أنواع املشروبات مما يدل على كرم الصديق 

أنطون وسخائه.

طيلة  وأدائها  الشركة  أعمال  حول  االحاديث  دارت  وقد 
العام اجلاري وكذلك كيفية متضية عطلة االعياد، وسط 

جو من الفرح والسعادة.
اجلميع  غادر  التذكارية  الصور  التقاط  جرى  ان   وبعد 
أنطون  أبو  أنطون  السيد  الشركة  يشكرون صاحب  وهم 

وأوالده على هذه االلتفاتة املميزة.

أنطون أبو أنطون، ديفيد  أبشي، أندرو  أبو أنطون وحضور اىل الطاولةديفيد أبشي يتوسط رجل األعمال أنطون أبو أنطون وولده أندرو  ومارسيال أرويو

أنطون ولورانس واندرو  أبو أنطون  ديفيد  أبشي لورانس أبو أنطون وحامت مايكل مايكل ولورانس أبو أنطون

صورة جامعة لصاحب الشركة أنطون أبو أنطون واوالده وبعض املوظفني والعمال
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مــناسبات
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 TECHNAL شركة   أقامت 
درويش  ماهر  ألصحابها    ALUMINIUM
اجمليد    امليالد  عيدي  حفلة  شرب  وعيسى  وجاك 
اجلمعة  يوم  مساء  وذلك  املبارك  السنة  ورأس 

املاضي يف مطعم السمرالند يف بانكستاون.
الشركة  أصحاب  اىل  اضافة  املناسبة،  حضر  وقد 
وعائالتهم واملوظفني والعمال، كل من رجال االعمال  
نصر وجان الياس وجان بو شاهني وعقيلته وطوني 
وعقيلته  جورجس  وتشارلي  عطا  وجيمي  طنوس 
برناديت وديفيد كمال والزميل أنطونيوس بو رزق 

وعقيلته منى.
ايضا  وجرت  الفرح  من  جو  املناسبة  ساد  وقد 
املنيوم  احاديث بني رجال االعمال وأصحاب تكنال 
العام  خالل  الشركة  اجنزتها  اليت  املشاريع  حول 

2016 وتلك اليت على االجندة للعام 2017.

شركة  TECHNAL ALUMINIUM  حتتفل بعيدي امليالد ورأس 
السنة حبضور اكثر من 50 من املوظفني والعمال ورجال األعمال واألصدقاء

وانعقدت  الفين  الربنامج  بدأ  التاسعة  الساعة  وبعد 
حلقات الرقص والدبكة لتزرع الصالة طربا وسعادة.

على  االعمال  رجال  املنيوم  تكنال  شركة  وشكرت 
التعاون  من  املزيد  أمل  على   2016 العام  تعاونهم يف 

البناء واملثمر  يف العام 2017.
اليت  االخوية  باملعاملة  والعمال  املوظفون  نوه  وقد 
وشكروهم  العام  طوال  الشركة  اصحاب  من  يلقونها 
على هذه االلتفاتة املميزة باقامة هذه املناسبة، كما 
شكر رجال االعمال نصر وجان الياس وجان بو شاهني 
وعيسى  جاك  السادة  عطا  وجيمي  طنوس  وطوني 
االعياد  مبناسبة  مبادرتهم  على  درويش  وماهر  شرب 

املباركة.
كوثراني  شريف  لصاحبها  السمرالند  ادارة  وكانت 
بالكرم  خدمتها  ومتيزت  احلضور  راحة  على  ساهرة 

والضيافة والسرعة.

ديفيد كمال، تشارلي جورجس وعقيلته برناديت والسيد جاك شرب جلوسا:نصر وجان الياس طوني طنوس.. وقوفا: عيس وجاك والياس شرب من اليمني: ماهر درويش، جاك شرب، جان بو شاهني وعقيلته

نصر وجان الياس، طوني طنوس، بشري صواحلة، منى بو رزق، نور درويش وحضورعيس وجاك والياس شرب وعائالتهم وديفيد كمال وتشارلي جورجس ودانيال صقر وحضور

جاك شرب وعقيلته كريستني ماهر درويش وولده نور رجال االعمال جان بو شاهني، جاك وعيسى شرب وماهر درويش

جاك شرب مع جيمي عطا وعقيلته جاك شرب يوسف اسرب وعقيلته ديانا ماهر درويش
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كانت  املاضي  االسبوع 
ماريو  العريس  فرحة 
توصف  ال  كبرية  نعمة 
عروسه  يستقبل  وهو 
روبرتا أمني نعمة القادمة 
للسكن  لبنان  الوطن  من 
يف  نهائيا  زوجها  مع 

اسرتاليا.
ايضا  استقبالها  يف  وكان 
ومارك  كلوفيس  أخوالها 
وكميل البطي الذين كانت 
بأبنة  كبرية  فرحتهم 
روبرتا  العروس  أختهم 
اهل  فرحة  كانت  وكذلك 

العريس وأخوته.
زار  قد  العريس  وكان 
السنة  حواىل  منذ  لبنان 
عروسه  اىل  وتعرف 
روبرتا أمني ولبسا خواتم 
الخطوبة ثم عاد اىل عمله 
منذ  ليعود  اسرتاليا  يف 
خمسة أشهر  مجددا اىل 

لبنان ويتزوجا.
ماريو  العريس  ويشغل 
اوتيل  مدير  وظيفة  نعمة 
يف  كازينو  ستار  يف 

سيدني.
للعروسني  مربوك  ألف 
ومربوك  بزواجهما 
للعروس سالمة الوصول.

مربوك لـ ماريو نعمة بسالمة وصول عروسه روبرتا أمني نعمه اىل اسرتاليا

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 
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والبيتزا على أنواعها

والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا -  5 بعد الظهر

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة
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كتابات

احلزُن  ينَسِدُل  عنَدما 
األبيض .. 

ِسَتارًا على ُشطآِن الَقمِح 
 ..

و َيِهيُم اخَلياُل ..
يف َسَحاباِت الَوْمض .. 
و تسُكُن ) النون ( .. 

يف ُعرِس احُلروف ..
لن أكوَن هَناك .. 

عندما َتْذِريَن حرويف .. 
ُغَبارًا ..

عينيك  َمهبِّ  يف 
اردتني ..  الشَّ

من  الّسواُد  َيُسحُّ  و 
ينابيِع الّسواد .. 
ُمعِلَنًا ِانهَزاَمُه ..
لن أكون هَنا ..

عندما َتقِفنَي غرَب َنعِش 
الَقوِل .. 

عنَد رأِس القاِفية ..
ِلَغدرك  املوَت  يب  ِلُتؤنِّ

..
و ُتكّفِن قلمي ..

مبا تبّقى من نَهارك ..
لن أكوَن هَناك ..

وراَءك  َتلَتِفتنَي  عندما 
..

إىل َقلِبِك اخَلَشيب ..

لـسُت هـَناك

قرطاج  أيام  من  عشرة  الثامنة  الدورة  تقام 
املسرحية للفرتة من 18 إىل 26 نوفمرب تشرين 
الثاني اجلاري مبشاركة حنو 25 دولة من بينها 
وسوريا  واملغرب  واجلزائر  والعراق  مصر 
ولبنان والكويت واإلمارات والسودان وتوجو 
وإيطاليا  وفرنسا  ومالي  ورواندا  والكامريون 
وأملانيا وبلجيكا واملكسيك وفنزويال. تأسس 
هذا املهرجان املسرحي العريق يف عام 1983 
مببادرة من املمثل واملخرج املسرحي التونسي 
أيام  قبل  )تويف  السويسي  املنصف  الراحل 
قليلة من انطالقة املهرجان( وكان يقام كل 
السينمائية  قرطاج  أيام  مع  بالتبادل  عامني 

حتى حتول إىل حدث سنوي. 
بالتنوع  التزامها  منظموها  يؤكد  جديدة  دورة 
اخلصوصيات  خمتلف  بني  واملزج  الثقايف 
الفنية عربية وإفريقية من خالل رؤية واضحة 
العربي  العامل  يف  املعاصر  املسرحي  لإلبداع 

وإفريقيا.
من  هاما  حيزا  احلالية  الدورة  وقد خصصت   
برجمتها ملسرح شكسبري وتأثريه يف املسرح 
تزامنا  االختيار  هذا  وجاء  واإلفريقي.  العربي 
مع إحياء الذكرى الـ 400 لوفاته، وعلى هذا 
للندوة  موضوعا  اختيار شكسبري  مت  األساس 
الدولية الكربى اليت يقيمها املهرجان بدعم من 
اجمللس الثقايف الربيطاني بتونس ومبشاركة 
الشكسبريي.  املسرح  يف  املختصني  أشهر 
وعلى غرار كل بلدان العامل اليت حتتفي هذه 
وليم  وفاة  على  عام  أربعمائة  مبرور  السنة 
املسرحية  قرطاج  أيام  حرصت  شكسبري، 
هذا  تكريم  على   عشرة  الثامنة  دورتها  يف 
من  يتكون  ثري  برنامج  خالل   من  العبقري 

ثالثة حماور:
حتت  اخلالدة  بآثاره  تهتم  دولية  ندوة  أوال: 
هذا  وسيحاول  حدود«.  بال  عنوان« شكسبري 
امللتقى الفكري أن يبني أن مسرح شكسبري ال 
ميوت ألنه يتقبل كل أصناف والقراءات ومجيع 
اليت  الندوة  هذه  وتتطلع  والتأويالت.  أنواع 
اىل  نوفمرب(  و23   22( يومني  مدار  على  متتد 
أن تكون مساهمة يف جتلية بعض اجلوانب من 
األثر الشكسبريي على حركة املسرح يف العامل 
بشكل  التونسي  املسرح  وعلى  عموما  الثالث 
خمتصون  الندوة  هذه  يف  ويشارك  خاص. 
وأوروبا  وافريقيا  العربي  والعامل  تونس  من 

والواليات املتحدة.
ثانيا: ست مسرحيات من ضمنها مسرحيتان 
تونسيتان وكلها مستوحاة من أعمال شكسبري 
املسرحية اخلالدة مثل روميو وجولييت وعطيل 

وامللك لري وماكبث وهاملت.
حيمل  ورشة  شكل  يف  تبادلي  برنامج  ثالثا: 
 27 اىل   22 )من  شكسبري  أكادميية  عنوان 
هي  بلدان   3 من  طالبا   20 لفائدة  نوفمرب( 

تونس وبلجيكا وأملانيا.
 

ماذا ستقول الندوة
ان وليم شكسبري حاضر حضورا قويا يف حياتنا 
هو  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  ورمبا  اليوم، 
حييط بنا يف كل مكان عرب امليديا املعاصرة 
السينمائي  واإلنتاج  احلديثة  االعالم  ووسائل 
العواصم  يف  الصغرية  واملسارح  الباهض 
الكبرية ومشاريع الطلبة التواقني لدخول عامل 
واإلشهارات  االعالنات  سيل  وحتى  الفنون 
وأثر  لألبد  باق   إنه صوت  ينقطع.  ال  الذي 

تعاىل على الزمن وتسامى. 
تقول الورقة التقدميية ألعمال الندوة الفكرية 
انه ال نزاع يف  هذه حول شكسبري بال حدود 
كونية شكسبري وال جدال يف أهمية أعماله، فهو 
جارنا وقريبنا األبدي، وإن يبدو فنه املسرحي 
بعيدا عنا إال أّنه  يف احلقيقة قريب جدا، إذ ال 

زال هذا الفن خياطبنا ويسائلنا بقوة. 
القوة  هذه  مصدر  ان  الندوة  منظمو  ويقول 
الداللة  على  الشكسبريي  اخلطاب  قابلية  هو 

مبساندة اجمللس الثقايف الربيطاني بتونس:

شكسبري يف الدورة الثامنة عشرة أليام قرطاج املسرحية
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احملفوف ِبفراِغ القصب 
 ..

َستجِديَن الّريح .. 
تعِزُف حلَنًا من رماد .. 

أنصيت هلا قلياًل ..
فقد ُتذكرك .. 

ي .. أنِّ
ما كنت يومًا .. هــناك 

..
 َقسـَـم  

الصمِت  ِبسيِف  ُقتلُت 
 ..

مغدورًا ..
ِمَدادي  َعليَّ  َأِسَف  فال 

..
ِإْذ تركُت جراحي ..

تنِزُف الّدمَع ملَحًا .. 
وكربياء ..

و ُأقِسُم .. 
ِبُكلِّ ما ُأوِتيُت من ورق 

..
و من حرٍب ُمقّدس ..

الّراكَعة  روِحي  أُلحِينَيَّ 
 ..

من َهوِل الِغَياِب .. 
يف جَسِد .. 

قِصيدة ..

أنور شعيب 

الالحمدودة، تلك اليت جتعل منها لغة عصرنا 
وراهننا. وإذا حنن حيال لغة ما فتئ شبابها 

يتجدد دائما وأبدا. 
قرطاج  أيام  تتكلم  أن  جدا  الطبيعي  ومن 
املسرحية مبفردات لغة اجلنوب مبا أنها مهرجان 
الثالث،  العامل  مبسارح  االحتفاء  إىل  يهدف 
واإلفريقية.  العربية  البالد  مبسارح  وخصوصا 
وهلذا فإن أهمية هذا اللقاء تكمن يف تبادل 
وثقافية  جغرافية  آفاق  من  آتية  نظر  وجهات 
متباعدة ومتنوعة تسلط على أعمال شكسبري. 
إن ما تتطلع إليه هذه الندوة حسب منظميها 
هو أن تكون منربا تتقابل فيه نظرات تأتي من 

اجلنوب فتلتقي بنظرات قادمة من الشمال.
 

أعمال الندوة
اجللسة  ستكون  نوفمرب   22 األول  يومها  يف 
الصباحبة األوىل بعنوان شكسبري من الشمال 
وحياضر  املديوني  حممد  يرأسها  اجلنوب  حنو 
)الواليات  كارلسون  مارفن  من:  كل  فيها 
املتحدة األمريكية( ببحث حتت عنوان شكسبري 
يف اجلنوب، وجاك نيفس )بلجيكا(، من التخيل 
العظيم،  ِوليم  شخصيات  لدى  الروعة  إىل 
الثقافة  يف  شكسبري  بعنوان  أخرى  وحماضرة 
الشعبية: التناص املعاصر للباحثة لورا قوداي 
)فرنسا( بينما كلمة الناقد الربيطاني غريغوري 
تومسون ستكون بعنوان شكسبري: أكثر هناك 

من هنا. 
اجللسة الثانية ستأتي بعنوان من الشرق حنو 
الدارسني  من  جمموعة  فيها  ويتحدث  الغرب 
ومقرتباتهم  مبداخالتهم  الشكسبريي  للفن 
أكثر  النقدية على غرار جوهرة شكسبري تلمع 
أمحد مخيس )مصر(، أيوجد نص يف هذا الصف؟ 
مالحظات نقدية حول تلقي شكسبري يف مصر 
املعاصرة حلازم عزمي من )مصر(. امللك لري 
بني املسرح والدراما التليفزيونية يف األلفية 
الثانية - قراءات جديدة لنص شكسبريي يف 
فضاءات مصرية بقلم إميان عز الدين )مصر(، 
الشرق املميت: كليوبرتا بني الشرق والغرب، 

للمسرحي التونسي حسن املؤذن. 
جلسة ما بعد الظهر األوىل سريأسها د. محدي 
شكسبري  الفتة  حتت  تونس  من  احلمايدي 
ِوْجَهة إفريقيا وفيها: »التدريب على نصوص 
شكسبري يف مرآة التعددية الثقافية«، لفاضل 
اجلاف )العراق( و« شكسبري خياطب األفارقة«، 
بينما  ديفوار(  )كوت  كون  كاكو  لدينيس 
يف  شكسبري  بعنوان  الثانية  اجللسة  ستكون 
مغربنا ويديرها أمحد مخيس من مصر وسنستمع 
من  العربي:  واملسرح  شكسبري  اىل:   فيها 
امللك لري إىل احلريق لقاسم حممد للناقد حسن 
تليالني )اجلزائر(  »قبس شكسبري يف املسرح 
مصطفى  مجيلة  وتوهج«،  خفوت  اجلزائري: 
العني  بصمة  شكسبري  )اجلزائر(   الزقاي 

وبصمة اليد لسعيد ناجي من )املغرب(.
اجلمهور  سيكون  للندوة  الثاني  اليوم  يف 
املتابع على موعد مع جلستني. اجللسة االوىل 
سيديرها حسن تليالني من اجلزائر وفيها من 
االحباث: »املسرح التونسي وشكسبري« حلمدي 
)تونس(  مديوني  حممد  )تونس(  احلمايدي 
)شهادة(  شكسبرينا  تونسيا«،  »شكسبري 
حملمد كوكة )تونس( » تقييم للروح البدوية 
يف خمتارات من كتابات وليم شكسبري«، إميان 

املزوغي )تونس(. 
شكسبري  عنوان  ستحمل  الثانية  اجللسة 
معنى  أو  املعنى  »تاريخ  وفيها:  قرطاج  يف 
اختبار   « )تونس(  املزي  لفوزية  التاريخ«، 
تأمالت  الشكسبريي:  األطلس  على  اهلوية 
احلليم  لعبد   « السرية  الكومسوغرافيا  يف 
املسعودي )تونس( » يا بعيدا عن، يا قريبا 
من، إليك عن« حملمد مومن )تونس( ومسك 
اخلتام سيكون بشهادة للمخرج التونسي غازي 

الزغباني بعنوان »مغامرتي الشكسبريية«. 

حكمت الحاج - ايالف
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

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 
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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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

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

 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
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مـلبورن

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

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

بالكرياتني خدمًة  قبل أن يصبح فرد الشعر 
الكربى  التجارية  العالمات  معظم  تقدمها 
بالشعر،  والعناية  التجميل  مستحضرات  من 
فإن الكرياتني هو يف املقام األول بروتني 
تكوين  يف  أساسي  بشكل  يدخل  طبيعي 
تركيب  من   ٪95 يشكل  حيث  الشعر؛ 
الذي حيمي  والكرياتني هو  الشعر،  مكونات 
ومياه  البنفسجية  فوق  األشعة  ضد  الشعر 
اليت  اخلارجية  العوامل  من  وغريهما  البحر 
تهامجه، ومع مرور الوقت يفقد الشعر هذا 
استخدام  نتيجة  أو  وراثية  الربوتني ألسباب 
الكرميات والشامبوهات واإلكثار من امللونات 
نستخدمها  اليت  األخرى  الكيميائية  واملواد 

على الشعر.
منتجات  من  العديد  يف  الكرياتني  ويدخل 
الشعر اليت تقدمها خمتلف العالمات التجارية 
الشعر  والتخلص من  الشعر وفرده  لتكثيف 
املصنعة  الشركات  بعض  أن  كما  اجملعد، 
للتعويض  الكرياتني  أقراص  ابتالع  تعرض 

عن نقص الكرياتني الطبيعي.
أصل الكرياتني

هناك نوعان من الكرياتني:
الذي يتم استخراجه من  الكرياتني احليواني 
البشرية،  النفايات  أو  احليوانية  النفايات 
يتم  اليت  الشعر  بقايا  من  خاص  وبشكل 
والكرياتني  التجميل،  جتميعها من صالونات 
ويسمى  النباتات،  من  املستخرج  املصنع 
الصني  من  كل  وُتعترب  النباتي،  الكرياتني 
منتجي  أكرب  بني  من  املتحدة  والواليات 

الكرياتني احليواني.
عن  ا  جدًّ قليلة  معلومات  هناك  ذلك،  ومع 

تعريف إىل أضرار »الكرياتني« على شعر الفتيات
الكرياتني املستخدم يف مستحضرات التجميل 
الشركات  تدعي  حيث  التصنيع؛  وعمليات 
الطبيعي  الكرياتني  تستخدم  أنها  املصنعة 
املستخرج من قرون وحوافر احليوانات، ولكن 
اليوم تبني أن الكرياتني يأتي أيًضا من ريش 
الدواجن احمللية، واألغشية من قشر البيض 

أو الصوف.
من  استخراجه  فيتم  النباتي  الكرياتني  أما 
بروتني القمح، وفول الصويا والذرة، ويعترب 
تكوينه األقرب إىل الكرياتني الطبيعي الذي 
فهي  ولذلك  واألظافر؛  الشعر  يف  يوجد 
بالشعر،  العناية  يف  لالستعمال  األنسب 
واستخدام  العالمات  قراءة  من  تأكد  ولذلك 

املنتجات العضوية الطبيعية املعتمدة.

آثار الكرياتني على الصحة
هناك بعض الشائعات املنتشرة حول الفرد 
للكرياتني  ميكن  إنه  حيث  للشعر؛  الربازيلي 
املستخدم يف هذا النوع من فرد الشعر أن 
يسبب السرطان واحلساسية مع مرور الوقت. 
ومن الواضح أن معدل الفورمالني املوجود يف 
ا؛ فهو يقتصر على ٪0.2  الكرياتني مهم جدًّ
وهو  واألوروبية،  األمريكية  املعايري  يف 
املعدل نفسه املالحظ يف معاجني األسنان، 
ولكنه ميكن أن يصل إىل معدل أعلى بكثري يف 
املعايري الربازيلية والصينية، حتى إن إدارة 
الكرياتني  خماطر  من  حذرت  والدواء  الغذاء 
الربازيلي، كما أن الوكالة الفرنسية للسالمة 
العامة  واملديرية  الصحية  للمنتجات  الصحية 
منتجات  بسحب  أمرتا  واالستهالك  للمنافسة 
بعض الشركات من األسواق؛ نظًرا الحتوائها 

على تركيز عاٍل من الفورمالني.

حقائق  ثالث  إىل  املخاوف  هذه  وتستند 
أساسية:

1- التسميات املستخدمة.
تركيز  قياس  بها  مت  اليت  الطريقة   -2

امليثانال.
زجاجات  يف  امليثانال  تركيز  قياسات   -3

التنعيم الربازيلي.
منتجات  على  ُأجريت  حتاليل  وأظهرت 
الفورمالدهيد أو امليثيلني غليكول أن التنعيم 

أو الفرد الربازيلي ميكن أن يسبب:
1- تهيج العني أو عدم وضوح الرؤية.

»صداع،  العصيب  اجلهاز  اضطرابات   -2

وحرقان، والدوخة« أو غريها.
»السعال،  التنفسي  اجلهاز  اضطرابات   -3

وصعوبة يف التنفس«.
يف  وآالم  الغثيان  مثل  أخرى  أعراض   -4

الصدر، والطفح اجللدي، والقيء.
كما تنبغي اإلشارة إىل أن التنعيم الربازيلي 
االحتاد  دول  وبعض  كندا  حظره يف  قد مت 
املواد  من  عاٍل  تركيز  بسبب  األوروبي؛ 

الكيميائية وخطورتها احملتملة على صحتنا.
نصيحة: ميكنك استعمال الوصفات الطبيعية 
لفرد الشعر بدال من املواد الكيماوية الضارة؛ 
طبيعية  مواد  على  حتتوي  الوصفات  فتلك 
تعطي نتيجًة جيدًة يف إكساب الشعر املظهر 

الصحي اجلذاب بشرط املداومة عليها.
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تكنولوجيا وعلوم
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ما تكون غري  غالبًا  بالغًة،  الشوكي أضرارًا  النخاع  تسبب إصابات 
قابلة للعالج، بسبب عدم قدرة اخلاليا العصبية على النمو

الدائم،  بالشلل  لإلصابة  يؤدي  ما  وهذا  نفسها،  لرتميم  جمددًا 
حبسب مكان اإلصابة وبلوغتها. ورغم العديد من األحباث، ال يزال 
العلم يقف عاجزًا حتى اليوم عن حتفيز األعصاب للنمو، إال أن أحباثًا 
أخرى بدأت تظهر عن حلول بديلة لعالج هذه املشكلة املستعصية، 
وذلك عرب االلتفاف حول مكان اإلصابة وهو ما يعرف بـ }اجملازة 

)neural bypass( »العصبية
أظهرت إحدى الدراسات، اليت أجرتها معاهد حبثية يف مدينة لوزان 
السويسرية بالتعاون مع نظرياتها يف الصني، جناحًا باهرًا يف عالج 
الشلل النصفي عند القرود، املستخدمة يف االختبار، بعد سنوات 

من التجارب السابقة على الفئران والقوارض.

إجناز كبري يف تكنولوجيا الطب: شرائح إلكرتونية لعالج الشلل

نموذج عن الشريحة الدماغية

اليت تعيد تفكيك وتفسري وحتويل املوجات الواصلة إليها، وهو حبد 
ذاته إجناز كبري يف تكنولوجيا االتصاالت ويف تطبيقاته الطبية. كل 
هذا العمل التقين املعقد جيب أن جيري يف شرائح متناهية الصغر 
ال تتخطى املليمرتات كي تسهل زراعتها سواء يف الدماغ أو يف 

النخاع الشوكي من دون تأثريات جانبية مؤذية.

أهمية االكتشاف الجديد
مل يأت هذا االكتشاف من العدم، بل هو ميّثل قفزة نوعية يف مسار 
كان قد بدأ تطويره سابقًا، حيث جرى قبل ذلك العمل على زرع 
شرائح يف الدماغ الستخراج األوامر الكهربائية وتوصيلها مباشرة 
إىل أعضاء معينة مثل عضالت اليدين أو الرجلني، وجنحت العديد 
منها يف حتريك األطراف بطريقة مشابهة يف احليوانات، وحتى يف 
بعض االختبارات البشرية، إال أن أهمية االكتشاف اجلديد أنه يقوم 
النخاع الشوكي نفسه  الدماغ إىل  الرسائل الصادرة من  بتوصيل 
ال إىل العضو مباشرة، وهو ما يؤدي إىل تفعيل التواصل مع كل 
األعضاء واألطراف املرتبطة بالنخاع الشوكي دفعة واحدة، وهو ما 

يعين عمليًا حاًل جذريًا للشلل ال جمرد تفعيل ألحد األطراف.
ومن أهم النجاحات السابقة العملية اليت كانت قد أجريت ملواطن 
أمريكي العام املاضي كان قد أصيب بالشلل الرباعي بعد إصابته 
بكسر يف رقبته يف حادث قبل ستة أعوام، وجرت زراعة شرحية 
كومبيوتر  خالل  من  األوامر  توصيل  تتوىل  دماغه  يف  الكرتونية 
خارجي وجمسات موصولة إىل عضالت اليد مباشرة من خالل كف 
الكرتونية ُتلبس حول اليد من اخلارج وحتتوي على أكثر من 100 
رأس كهربائي موصولة إىل العضالت. وبعد أيام قليلة من التجارب 
وبضعة أشهر من التمرين، متكن من السيطرة على حركة عضالت 
يده، وأصبح بإمكانه القيام بالعديد من األعمال اخلفيفة األساسية 
واستعمال  السكر  وتذويب  اهلاتف  ومحل  املاء  شرب  مثل  بيديه 

بطاقة االئتمان.

متى يتحقق الحلم؟
ال جيوز اعتبار هذا اخلرق النوعي والثوري عالجًا كاماًل للشلل، بل هو 
متكني للشخص املصاب من جتاوز تداعياته. إذ إن هذه التقنيات ال 
حتل متامًا مكان األعصاب املقطوعة، وخاصة أن التواصل العصيب 
األطراف،  إىل  الشوكي  والنخاع  الدماغ  من  اجتاهني:  يف  جيري 
األطراف،  إىل  الدماغ  أوامر  تنقل  الشرائح سوف  هذه  وبالعكس. 
لكنها لن تستطيع، على األقل بداية، أن تنقل اإلشارات املعاكسة 
إىل  الصحيح  بالشكل  وبثها  أو غريها  األمل  أو  اللمس  حاسة  مثل 
سيتيح  أنه  إال  وكاماًل  شاماًل  العالج  يكون  لن  وبالتالي  الدماغ، 
املشي واحلركة ضمن هوامش مل تكن متخيلة سابقًا هلذا النوع من 

اإلصابات.
يبقى التفاؤل سيد املوقف، والطريق الطويل بدأ جديًا ومع إتقان 
هذه االكتشافات اهلندسية الطبية، وخالل عام واحد متكنت الفرق 
البحثية منذ أسابيع من توصيل األوامر الدماغية مباشرة إىل النخاع 
الشوكي، ما يبشر بقرب إمكانية حتويل حلم عالج الشلل إىل حقيقة. 
إىل  اليوم  العلماء  القردين، حيتاج  على هذين  التجربة  فبعد جناح 
من  للتأكد  احليوانات  من  كبرية  أعداد  على  تطبيقها  يف  التوسع 
جناحها، ومن مضاعفاتها وانعكاستها اجلانبية. وبعد معاجلة بعض 
عدد  على  أولية  باختبارات  البدء  ميكن  تظهر،  قد  اليت  الفجوات 
املعنية  اهليئات  تراخيص  للحصول على  املتطوعني  األشخاص  من 
والتوسع فيما بعد على حنو يتيح االستفادة للمرضى حول العامل، 
وخاصة أن اجلسم البشري وحاجاته احلركية تعد أعقد من تلك اليت 
أجريت على القرود. وقد تستغرق كل مرحلة من هذه املراحل بضع 
العالجي حبال توافر كل عناصر  أن هذا املسار  سنوات، ما يعين 
جناحه قد يرى النور يف مدى منظور يصل إىل حواىل 10 سنوات، 
وهو ما ميثل بشرى سارة قد تغري على حنو هائل حياة املاليني من 

املستفيدين احملتملني حول العامل.

أوامر الدماغ إىل اليد مباشرة

إمكانية  إىل  يشري  ما  وهذا 
التجربة  هذه  من  االستفادة 
مستقباًل  لتطبيقها  وتطويرها 
على مرضى الشلل لتمكينهم من 
استعادة السيطرة على األطراف، 
ألن بنية القرود اجلسدية أقرب 
إىل اإلنسان. وقد استعان فريق 
آخر  بفريق  السويسري  األحباث 

النوع  هذا  بتطبيق  األوروبية  القوانني  مساح  لعدم  نظرًا  صيين، 
التأكد من حمددات عدة. قام  احليوانات قبل  االختبارات على  من 
النظرية  األحباث  مستكماًل  التطبيقية  باالختبارات  الصيين  الفريق 
تكمن  السويسري.  الفريق  تطويرها  على  عمل  اليت  والتكنولوجيا 
أن  أوروبيًا يف  املتاح ختطيها  والقانونية غري  األخالقية  اإلشكالية 
االختبار يتضمن قطع أعصاب يف النخاع الشوكي عمدًا عند قردين 
حيني لشل األرجل ومن ثم اختبار العالجات اجلديدة بعد أسبوعني 
من إصابتهما بالشلل. كانت النتيجة أن كال القردين تعافى على 
حنو شبه كامل، واستطاع أحدهما استعادة حركيته بعد 6 أيام من 
العمل على  التقنية اجلديدة. وفيما حتاول فرق حبثية عدة  تطبيق 
حتفيز اخلاليا العصبية التالفة أو إنتاج خاليا عصبية جديدة، وجدت 
فرق حبثية أخرى أن من األجدى العمل على وسائل وتقنيات أخرى 
لاللتفاف على العصب التالف بداًل من إهدار الطاقات والوقت على 

طرق أصعب وأبعد حتقيقًا.

التقنية االلكرتونية - الطبية
تقوم فكرة االخرتاع على جتاوز منطقة التلف العصيب اليت تعيق نقل 
الرسالة الكهربائية من الدماغ إىل األطراف أو العكس، وذلك عرب 
نقلها مباشرة من الدماغ إىل النخاع الشوكي يف اجلزء السليم منه 
بعد مكان اإلصابة. جيري ذلك عرب زرع شرحيتني، واحدة يف الدماغ 
النخاع  واألخرى يف  األطراف،  إىل  الكهربائية  األوامر  تصدر  حيث 

الشوكي على اجلهة األخرى من اإلصابة.
عن  الصادرة  الكهربائية  الومضات  بتجميع  األوىل  الشرحية  تقوم 
الدماغ، وحتّوهلا إىل موجات كهرومغنطيسية السلكية ترسلها إىل 
ويعاجلها  اإلشارة  يستقبل  الذي   ،wifi موجات  عرب  كومبيوتر  جهاز 
ويعيد إرساهلا إىل الشرحية الثانية املزروعة يف النخاع الشوكي، فتقوم 
بتفكيك املوجات وحتويلها إىل إشارات كهربائية تسري يف األعصاب 
حتمل  اليت  الرسائل  تتخطى  بذلك  األطراف.  إىل  األوامر  وتوصل 
أو جتاوزها،  االلتفاف حوهلا  الدماغ مكان اإلصابة مبا يشبه  أوامر 
ولذلك كانت تسمى هذه التقنية اجملازة العصبية. تعتمد وسائل 
جتاوز املكان التالف يف جماالت طبية عدة أهمها يف جراحة شرايني 
الدم متخطني  بديلة لتوصيل  القلب، حيث جيري تركيب شرايني 
أمر  التالفة  األعصاب  على  تطبيقها  لكن  املسدودة،  الشرايني 
أشد تعقيدًا، اذ جيب التمكن من حتديد وحصر اإلشارة الكهربائية 
الصادرة والتقاطها وإرساهلا بوسائل السلكية إىل اجلهة األخرى، 

يجري ذلك عرب زرع 
شريحتني واحدة يف 
الدماغ واألخرى يف 

النخاع الشوكي

التقاط صورة ملشهد  متكن أحد العمال يف مطار يف آيسلندا من 
رائع يظهر طائرة ركاب تضربها إحدى صواعق الربق. فكيف إذن 

ينجو ركاب الطائرة من مثل هذه الصواعق؟
عندما شاهد هالدور غودموندسون لتوه وميض الربق بالقرب من 
مقر عمله الواقع مشال غربي مطار كيفالفيك الدولي يف آيسلندا، 
سارع بتشغيل كامريا هاتفه اجلوال، وبدأ يف تسجيل هذا املشهد 
الكهربائية  الصعقات  تلك  إلحدى  صورة  التقاط  يف  ينجح  لعّله 

اخلاطفة للربق يف قلب السماء.
لتضربها  املطار،  تغادر  كانت  األفق  طائرة يف  ظهرت  فجأة  لكن 

إحدى صواعق الربق يف احلال.
كان املشهد غريبا من نوعه، بيد أن الطائرة استمرت يف االرتفاع 
رصدت  والذي  غودموندسون،  عّلق  وقد  الغزيرة.  األمطار  وسط 
قائال:  ذلك  على  االستثنائي،  املشهد  ذلك  التقطها  اليت  صوره 

»لقد كان األمر طريفا بالنسبة لي، لكنه بدا خميفا أيضا«.
وقد وصلت تلك الرحلة، التابعة لشركة الطريان اآليسلندية »دابليو 
إىل  ريكيافيك،  اآليسلندية  العاصمة  غادرت  واليت  دابليو«،  أو 
وجهتها يف باريس بسالم، وتأكدت »بي بي سي« من أن تلك 

الطائرة مل تصب بأي تلف على اإلطالق.
وكما أوضحت املتحدثة الرمسية باسم شركة الطريان »دابليو أو 
دابليو«، فإنه من الشائع أن تتعرض طائرة إلحدى صواعق الربق. 
مليار  إىل  قوتها  تصل  صدمة  من  الطائرة  تلك  جنت  كيف  إذن، 
جول من الطاقة، أي ما يعادل ربع طن من مادة »تي إن تي« 

املدمرة.
وحبسب ما ذكره كريس هاموند، وهو طيار متقاعد، وعضو رابطة 
للطائرة احمليط  اخلارجي  فإن »اهليكل«  الربيطانيني،  الطيارين 
باملقصورة، وحبجرات االحرتاق الداخلية يتم تصميمه بطريقة خاصة 
حبيث يكون موصال للكهرباء، لكنه يف نفس الوقت يكون معزوال 
كهربائيا بشكل جيد عن مركز قيادة الطائرة، وعن منطقة مقاعد 

الركاب، وعن املعدات االلكرتونية الداخلية.
وأضاف هاموند: »هناك جدار شبكي معدني يغلف باطن الطائرة، 
من  ميّكن  ما  وهذا  اجلدار،  كل  يغطي  رقيق  معدني  نسيج  وهو 

توصيل التيار الكهربي.«
ليس هذا فحسب، بل إن األجهزة اإللكرتونية وأجهزة التوصيل إىل 
خزان الوقود مثال تكون مغطاة بدرع مينع وصول تأثري أي انفجارات 

كهربية خارجية إليها.
وقد مت فحص كل تلك املعدات بعناية قبل بدء استخدام الطائرة، 
من خالل عملية حماكاة لصواعق الربق تلك اليت يتعرض هلا سطح 

الطائرة، وأيضا مكوناتها الداخلية.
كما يشري هاموند إىل أن الصورة اليت التقطها غودموندسون تبني 

أن كل املعدات كانت تعمل بكفاءة كما ينبغي.
الطائرة  مقدمة  من  الربقية  الصاعقة  دخول  أيضا  الصورة  وتظهر 

وخروجها من ذيلها، وأيضا من جزء من جناحها.
وبذلك حيظى كل من على منت الطائرة باحلماية، متاما كما لو أنها 
كانت »قفص فاراداي«، والذي يشري إىل قفص مصنوع من 
مواد جيدة التوصيل للكهرباء لكنه يعزل ما بداخله عن التعرض ألي 

موجات كهربائية خارجية.
الطائرة  منت  على  املسافرون  األشخاص  يكاد  ذلك،  من  وبالرغم 
املثال،  الربق. فعلى سبيل  اليت حيدثها  الصواعق  بتلك  يشعرون 
روى مسافرون يف رحلتني تعرضتا لصواعق برقية غربي لندن يف 

شهر أبريل/نيسان أنهم مسعوا صوت ضجيج واضح يف الطائرة.
منذ سنوات مضت، مل تكن الطائرات معزولة عن الصواعق الكهربية 
الطائرات حينما  بإحدى  أثناء حتليقه  الشكل. ويتذكر هاموند  بهذا 
فوجيء  أنه  فرانسيسكو،  سان  والية  اهلبوط يف  انتظار  كان يف 

بوميض شديد يضرب الطائرة.
وحلسن  بيضاء«.  أصبحت  الشاشات  أن »كل  بعدها  يذكر  ثم 
أخرى.  قياس  بأجهزة  مزودة  آنذاك  الطائرات  كانت  فقد  احلظ، 
الطائرة  الكمبيوتر للعمل تدرجييا، متكنت  ومبجرد أن عادت أجهزة 

من اهلبوط بسالم.

ملاذا ال تصيب صواعق الربق 
طائرات الركاب بأذى؟



Page 28صفحة 28     

مــن هنا وهناك

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

من  أحد  يشكو  أن  فيها  ميكن  ال  اليت  الشركات  من  واحدة  إنها 
القتالية،  للفنون  “إيفولف”  شركة  هذه  مدير  كافأ  فقد  رئيسه. 
ومقرها سنغافورة، موظفيه برحلة 5 جنوم إىل جزر املالديف لتكون 

مبثابة شكر هلم يف نهاية العام.

وقال مؤسس الشركة ومديرها، شاتري سيتيودتونج، إن الشركة 
قد حّققت هذا العام منوًا بلغ %30 على أساس سنوي، وإنه أراد 
فيه على عملهم الدؤوب وتفانيهم، وفق ماجاء يف  أن يشكر موظَّ

مريور.

فيه برحلة 5  وأنفق ببذٍخ حنو 500 ألف دوالر من أجل مكافأة موظَّ
جنوم تشملهم مجيعًا إىل جزر الفردوس “برادايس”.

وَيعترب شاتري هذه العطالت “جزءًا طبيعيًا من ثقافة إيفولف، إذ 
استمتعت اجملموعة برحالت سابقة إىل وجهات فاخرة مثل: بالي، 
السنوات  مدار  على  إندونيسيا  يف  وبنتان  الك،  وكاو  وكرابي، 

اخلمس املاضية.

العميق  امتناني  عن  بسيط  تعبري  جمرد  املكافآت  “هذه  وقال: 
القتالية  للفنون  إيفولف  شركة  يف  االستثنائيني  النجوم  جلميع 

املختلطة”.

وأضاف: “إنين أصطحب الفريق بأكمله كل عام يف رحلة مدفوعة 
إحدى  يف  الـ5جنوم  فئة  من  الفاخرة  املنتجعات  أحد  إىل  بالكامل 

الوجهات املدهشة”.

ورافق أعضاَء فريق “إيفولف” القتالي، مبا يف ذلك أجنيال لي أوىل 
ة )أحد أوزان الفنون القتالية(،  بطولة العامل للسيدات يف وزن الذرَّ
واملتدربني  بالشركة  الدعم  طاقم  من  كٌل  فة،  املكلِّ العطلة  بهذه 

لبطولة العامل.

 مديٌر يشكر موظفيه بطريقٍة 
ال تصدَّق!

ال يرتبط االحرتار املناخي بآثاره على درجات احلرارة وحسب وإمنا 
الفيزيولوجية  وصفاتها  احلية  الكائنات  جينات  اىل  تأثريه  ميتد 

واجلسدية.

أظهرت دراسة حديثة نشرت يف جملة “ساينس” أن التغري املناخي 
يتسبب بتغيريات يف اجلينات وأنظمة بيئية كاملة، أي مجيع مظاهر 

احلياة على األرض من الناحية العملية.

جامعة  من  الدراسة  يف  املشارك  املؤلف  واطسون  جيمس  وقال 
كوينزالند والذي يعمل مع باحثني آخرين من عشرة بلدان إن تغيريا 

هكذا مل يكن أحد يتوقع حدوثه خالل فرتة قصرية كهذه.

ويقول بريت شيفر الربوفسور املساعد يف جامعة فلوريدا واملؤلف 
كبرية ميكننا  تغريات  حدوث  على  دليل  “لدينا  للدراسة  الرئيسي 
أن نشعر بها يف األنظمة الطبيعية، وذلك مع ارتفاع احلرارة عامليًا 
مبقدار درجة مئوية واحدة تقريبًا '1.8 درجة فهرنهايت'. لقد بدأت 
اجلينات بالتغري، وكذلك الفيزيولوجيا والصفات البدنية 'مثل حجم 
مواطنها، كما  األنواع تغري  بدأت هذه  احلية، وقد  لألنواع  اجلسم' 
تتعرض  كاملة  بيئية  أنظمة  وجود  عن  واضحة  دالالت  نرى  بدأنا 
لإلجهاد، ويأتي كل هذا استجابة للتغريات يف املناخ على اليابسة 

ويف احمليط.”

وأشار موقع مرصد املستقبل اإلماراتي أن الدراسة وجدت أن أكثر 
من %80 من العمليات يف األنظمة البيئية قد أظهرت رّدات فعل 
جتاه التغري املناخي تشكل هذه العمليات البنية األساسية لألنظمة 

البيئية يف البحر، واملياه العذبة، وعلى اليابسة.

ويشرح واطسون: “لقد بدأنا نشعر بآثار التغري املناخي، وال يوجد 
نظام بيئي على األرض مبنأى عن هذه الظاهرة.”

املناخ ال يقتصر على  تأثري تغري  أن  الدراسة على  مؤلفو  ويؤكد 
درجات احلرارة وأنظمة الطقس، بل ميتد إىل األنظمة البيئية على 
األنظمة  وتغريات  احلية،  لكائناته  البيولوجي  والرتكيب  الكوكب، 
البيئية تؤثر أيضًا على البشر، ونرى ذلك بازدياد اجتياح األوبئة 

وعواقبها غري املتوقعة يف املزارع وأحواض تربية األمساك.

ويرى املؤلفون للتخفيف من آثار هذه الظاهرة واحلد من مساهمتنا 
يف املشكلة أنه “إضافة إىل ختفيف غازات الدفيئة، جيب أن تركز 
السياسات واملبادرات املناخية بشكل مماثل على االسرتاتيجيات 

اليت حتمي تنوعنا األحيائي وأنظمتنا البيئية”.

 االحرتار املناخي يغري جينات 
الكائنات احلية

يف عام 1952 اجتاح ضباب غامض كامل أحناء لندن وغطى املدينة 
واحليوانات،  الناس  آالف  قتلت  اليت  امللوثات  من  كثيفة  بطبقة 

وجعلت سكان املدينة غري قادرين على التنفس لعدة أيام.
وظل السبب الدقيق هلذه الظاهرة الغريبة غري معروف لفرتة طويلة. 
وميكننا مشاهدة حدوث هذه الظاهرة اآلن يف الصني وغريها من 
الباحثني من حل اللغز  املناطق. لكن متكن اآلن فريق دولي من 

الذي حري الناس كل هذه املدة.
فقد جنح الباحثون من خالل حتاليل جديدة لتحديد العمليات الكيميائية 
اليت تندمج مع الضباب الطبيعي نتيجة احرتاق الفحم، ويف نهاية 

املطاف ختلق رذاذا محضيا قاتال جيعل السماء مظلمة متاما.
مت   ،1952 عام  األول  كانون  مرة يف  ألول  الضباب  ظهر  فعندما 
حتذير السكان من أن الضباب سيغطي املدينة لفرتة طويلة ولكن 
يف األيام التالية مت وقف وسائل النقل وبدأ اآلالف يعانون من 

مشاكل يف التنفس.
شخص  آالف   4 حنو  أن  يعتقد  كان  الغامض  احلدث  هذا  عقب 
لقوا حتفهم فضال عن نقل أكثر من 150 الف شخص آخرين إىل 
أن  إال  احليوانات،  من  كبري  عدد  نفوق  جانب  إىل  املستشفيات 
دراسات الحقة قدرت أن يكون عدد القتلى قد جتاوز الـ 12 ألفا.

احلالي  التلوث  الباحثون من  اليت مجعها  البيانات  وباالعتماد على 
احلاصل يف الصني، توصلوا إىل أن هذا احلدث الكارثي كان نتيجة 
الطبيعي ليغطي  بالضباب  اختلط  الذي  الكربيتيك  جلزئيات محض 

املدينة بأكملها بالضباب القاتل.
وقال رينيي تشانغ، أستاذ الكيمياء يف جامعة “Texas A&M” وجامعة 
“Harold J.Haynes Chair of Atmospheric Sciences”، إن “الناس مل 
يعرفوا أن الكربيتات كان مساهما كبريا يف نشأة الضباب، وأن 
جزئيات محض الكربيتيك تشكلت من ثاني أكسيد الكربيت الصادرة 
عن احرتاق الفحم املستخدم من قبل السكان وحمطات توليد الطاقة 
وغريها من الوسائل”، وأضاف تشانغ إنه مل يتضح بعد كيفية حتول 

ثاني أكسيد الكربيت إىل محض الكربيتيك.
أكرب تلوث   1952 لندن عام  الذي عاشته  الكبري”  “الضباب  ويعترب 
هوائي شهده التاريخ األوروبي وهو ما دفع الربملان الربيطاني يف 
عام 1956 إىل وضع إجراءات جديدة متنع استخدام الوقود القذر يف 
الصناعة وحتظر الدخان األسود، وتضمنت اإلجراءات سن “قانون 

اهلواء النظيف”.

 بعد أكثر من 60 عاما.. حل 
لغز الضباب القاتل يف لندن

ُينصح بتعبئة السيارة بالوقود يف الليل وذلك ألنه عندما تكون 
حرارة األرض باردة تكون كثافة البنزين أعلى، وعندما ترتفع درجة 
احلرارة تقل كثافة البنزين، يكمن السبب يف الوقود الذي خيزن 
يف احملطات حتت األرض، لذلك عندما تشرتي البنزين يف األوقات 
احلارة تأخذه أقل كثافة مما يعين أنك تدفع مثن لرت واحد مقابل 
كمية تقّل عن لرت، فإذا كنت من األشخاص الذين يهتمون بتوفري 

املال، فهذه نصيحة هامة لك.

نصائح أخرى متعلقة بتعبئة السيارة بالوقود:

1( عند التعبئة ال تضغط يد املضخة على أقصى سرعة الفائدة من ذلك 
هي أن كل خراطيم ضخ الوقود حتتوي على خاصية حبس واسرتجاع 
األخبرة املتصاعدة أثناء التعبئة وضّخ الوقود بسرعة سيؤدي إىل 
حتول املزيد من الوقود إىل خبار يتم سحبه وإعادته خلزان الوقود 
الرئيسي حتت األرض فتجد يف النهاية أنك مل حتصل على كامل 

كمية الوقود اليت دفعت مثنها.

2( قم بتعبئة خزان الوقود وهو نصف فارغ ألن الوقود يتبخر بشكل 
أسرع مما نتصور، لذلك كلما اخنفضت كمية اهلواء املوجودة يف خزان 

الوقود كلما نقصت كمية الوقود املتبخر.

بعد قراءة هذا اخلرب.. لن 
! متأل وقود سيارتك إال ليلاً

بومن،  األمريكية كاترين  الفتاة  أن  الروسي  “زفيزدا”  موقع  نشر 
تعتزم مقاضاة ملهى ليلي ألنه نصب عليها مببلغ 43 مليون دوالر 

أمريكي.
وأشار املوقع اىل ان “بومن غسلت مالبسها ففقدت 47 مليون دوالر 
وذكر املوقع، أن الفتاة األمريكية رحبت وفقدت 43 مليون دوالر 
الليلي  خالل دقيقة واحدة، حينما كانت تلعب القمار يف امللهى 
“ريزورت وارلد” حيث ظهر على شاشة اجلهاز  الذي يعرف باسم 
اليت كانت أمامه، املبلغ الذي فازت به وكان من املستحق احلصول 
عليه، وبالفعل قامت الفتاة بتصوير شاشة اجلهاز بالتلفون اخلاص 

بها على الفور.
وأضاف املوقع إن “إدارة امللهى الليلي قد سارعت بإعالن توقف 
حتصل  لن  اجلائزة  وأن  صيانة  لعمل  اخلدمة  من  وخروجه  اجلهاز 
عليها الفتاة. ويف غضون ذلك، عرضت إدارة امللهى على الفتاة 
يتمثل يف  وتعويض  دوالر  بـ2.25  تقدر  واليت  احلقيقية،  اجلائزة 

وجبة “ستيك”.
ومل يلق هذا العرض قبواًل لدى الفتاة اليت تعيش يف نيويورك، 

وقررت عدم التنازل عن حقها باللجوء إىل احملكمة.

فتاة أمريكية تربح 43 مليون دوالر 
ثم تفقدها يف دقيقة واحدة

واقعة مأساوية شهدتها حمافظة بورسعيد مشال مصر، حيث سقطت 
فتاتان يف عمر الزهور من الطابق الرابع بسبب صورة “سيلفي”، 
ما أدى لتعرضهما إلصابات خطرية استدعت نقلهما إىل املستشفى 

حيث يصارعان املوت.
سكان  من  عيان،  شاهد  سامي،  أمحد  رواها  الواقعة  تفاصيل 
املنطقة، فقال إن املارة بشارع حممد علي وأمام مدرسة التيمورية 
أعقبه صوت  األرض  على  قوي  ارتطام  فوجئوا بصوت  ببورسعيد 
ارتطام آخر وصراخ، وعندما هرعوا ملوقع االرتطام شاهدوا فتاتني 
الفور  وعلى  بغزارة،  منهما  تنزف  والدماء  األرض  على  ملقاتني 
خطورة  األطباء  أكد  حيث  العام،  بورسعيد  ملستشفى  نقلهما  مت 
يف  الدولي  النزهة  ملستشفى  إحداهما  نقل  مت  ولذلك  حالتهما، 

القاهرة، واألخرى ملستشفى اجلالء العسكري بالقاهرة.
وتبني من التحقيقات اليت أجرتها أجهزة األمن أن الفتاتني كانتا 
الكائنة  إحداهما  “سيلفي” من شرفة شقة  التقاط صورة  حتاوالن 
توازنهما  فاختل  علي،  حممد  بشارع  التوحيد  بربج  الرابع  بالطابق 

وسقطتا على األرض.
السيد حسن،  روان  األوىل تدعى  الفتاة  أن  التحقيقات  وكشفت 

والثانية تدعى سارة لطيف، وتبلغان من العمر 15 عامًا.
وقالت إحدى صديقات الفتاتني وتدعى أمرية الشامي على صفحتها 
على “فيسبوك” إن صديقتيها مصابتان بكسور يف العمود الفقري 
الدعاء  احلوض، طالبة  ونزيف وكسور يف  املخ  ارجتاج يف  وشبه 

هلما.
من جانبه، ذكر مصدر طيب مبستشفى بورسعيد أن حالة الفتاتني 
الوجه  يف  بكسور  مصابتني  املستشفى  وصلتا  وأنهما  خطرية، 
والفك واألسنان والعمود الفقري واحلوض ونزيف يف املخ، مؤكدًا 

أن حالتهما صعبة وحرجة، متمنيًا هلما الشفاء العاجل. 

واقعة مأساوية.. فتاتان يصارعان املوت بسبب “سيلفي”
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نــجوم

ديانا حداد: هذه هدييت لنانسي عجرم وأنا ونوال الزغيب متشابهتان

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

حوار خمتلف أردناه هذه املرة مع الفنانة ديانا حداد وسط 
الطبيعة بني الزهور اليت اختارت منها وردة صغرية لونها 
زهري قائلة: » هذه الوردة تشبه ابنيت مريا. فهي صغرية 
حلوة  حياة  هلا  أمتنى  الفاحتة  األلوان  حتب  مريا  مثلها. 

زهرية«.
قالت »سيدتي« لديانا اختاري وردة تشبهك فردت متسائلة: 
»وردة تشبهين؟ جيب أن تكون ناعمة soft فأنا أحب اللون 
احلديقة  وردة يف  إىل  وأشارت  ـ  اللون  فهذا  البنفسجي. 

لونها بنفسجي ـ حساس مثلي«.
ثم، سألت »سيدتي« ديانا: هذه الوردة احلمراء ملن تهدينها 
من الفنانات؟ أهديها إىل الفنانة مسرية توفيق. ثم التفتت 
ديانا إىل الوردة. فالحظت وجود وردة محراء صغرية إىل 
جانب الوردة احلمراء الكبرية. فقالت: »الوردة احلمراء ذات 
العنق املرتفع هي السيدة مسرية توفيق والوردة الصغرية 
احلمراء أنا«. وكأن ديانا بهذا االختيار أرادت أن تقول إنها 
الفنانة مسرية  بعد  البدوي  باللون  الغناء  أحسنت  من  هي 

توفيق.
الصغرية  احلمراء  للوردة  اختيارك  هل  »سيدتي«:  سألتها 
وتشبيهك نفسك بها وتشبيه الفنانة مسرية توفيق بالوردة 
يف  مشوارها  ستكملني  أنك  منك  إشارة  الكبرية  احلمراء 

األغنية البدوية؟
منهّن  أي  تغن  مل  جيلي،  من  الفنانات  جلميع  احرتامي  مع 
اللون البدوي كما غنيته أنا. وإن شاء اهلل، سيتضمن ألبومي 

املقبل اللونني البدوي واللبناني مع امللحن جوزيف جحا.

لكن، ملاذا عدلت الفنانة مسرية توفيق عن رأيها فيما خيص 
إعطاءك راية لونها الغنائي لألغنية البدوية؟

رأيها وحيق هلا ما ال حيق لغريها. وال أحب  أعلم. هذا  ال 
أن أتشعب يف هذا املوضوع. فال أريد أن أعطي املوضوع 
أهمية أكثر مما يستحق. فسمرية توفيق سيدة عظيمة وفنانة 
كبرية إن سلمتين راية فنها أو مل تسلمين إياها فمحبتها يف 

قليب كبرية.
هل تفكرين يف جتديد أغانيها يف املستقبل؟

أغين  لكن  الغنائي.  خمططي  يف  وارد  غري  أغانيها  جتديد 
أغانيها على املسرح.

ومن بني الزهور كانت هناك زهرة يف حالة ذبول فقالت 
هلا »سيدتي« من تشبه هذه الوردة الذابلة وملن تهدينها 

من الفنانني؟
فقالت: ال، ليس لدي أحد من الفنانني »دبالنني«.

هذه الوردة لنانسي عجرم
إشراقة  ذات  اللون  زهرية  وردة  الختيار  ديانا  عادت  ثم، 
خاصة قائلة: »هذه الوردة أعطيها للفنانة نانسي عجرم ألنها 

تشبهها شكاًل وناعمة مثلها وهلا إشراقة فنية خاصة«.
اليت يف حوض  املياه  إىل  تتكلم نظرت  ديانا  بينما كانت 
السباحة وملستها بيدها قائلة: »هذه املياه تذكرني بفرتة 
جناحاتي من ثم عودتي إىل الفن بعد غياب قسري. بعودتي 
للفن، واحلمد هلل، وجدت لنفسي مكانًا رغم زمحة الفنانني 
وعلى  نفسي  على  باتكالي  لكن،  الساحة.  يف  املوجودين 

ربنا، استطعت العودة بهذا النجاح«.

هذه الوردة تشبهين وتشبه حياة نوال الزغيب
ثم، طلبت »سيدتي« منها أن ختتار وردة وتهديها لفنانة 
وردة  واختارت  ديانا  فتقدمت  قلبها.  خاصة يف  حمبة  هلا 
ممددة على تراب احلديقة وقالت هذه الوردة أهديها لنوال 
فنحن  نوال  حياة  وتشبه  تشبهين  الوردة  هذه  ألن  الزغيب 
حناول أن متر احلياة علينا بشكل وردي. فكلتانا تفكر إجيابيًا 

يف احلياة.
هل تقولني يف قرارة نفسك علّي أن أعيش حياة متفائلة 

وإجيابية ألن الزمن ال ينتظرني؟
احلب  أنقل  أن  أستطيع  فلن  متفائلة  أكن  مل  فإن  طبعًا، 
والفرح ألهلي وملن حولي. فأنا حتى ولو كنت متعبة أحاول 
احلديقة  أرض  إىل  التفتت  ثم،  سعيدة.  أبدو  أن  دائمًا 
البعض  بعضها  فوق  طبقات  أوراقها  وردة شكل  ووجدت 
عن  عبارة  طبقات  كلها  حياتي  تشبه  الوردة  »هذه  قائلة: 
جتارب وجمد وفخامة«. هذه الوردة ذات الطبقات املتعددة 

شكلها منظم بشكل دقيق.

هل أنت امرأة منظمة يف بيتك؟
أحيانًا،  واألب.  األم  فأنا  بنفسي.  بييت  أدير  فأنا  طبعًا، 
جتدين غرفيت مرتبة بشكل منظم وأحيانًا تعّم فيها الفوضى. 
اخلاصة  بأغراضه  يتعلق  الزمان  عليه  مر  كلما  فاإلنسان 

وحيافظ عليها.
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أسرة ومجتمع

عندي 26 سنة لسه مل أتزوج، عندي قلق جامد من الرجال، ال أصدق 
يزهق  ما  حلد  بيه  أستهرت  أفضل  أخطبك،  عايز  يقولي  واحد  أي 

ويروح، وأرجع أندم بعد كده. أعمل إيه؟

النصائح واحللول من خالة حنان:
1 ولو أني مل أفهم متامًا ما تقصدين يا حبيبيت هوزي من عبارة )أستهرت( 
إال أني أمخن بأنك شخصية تهكمية تعاني من ضعف وخماوف طفولية 

فتهرب منها إىل االستهتار واهلجوم.
2 فكري حبالتك النفسية قبل التفكري بتصرفاتك مع العرسان، وال 
بأس من استشارة اختصاصي نفسي، ال أقول طبيب نفسي ولكن 
خبري أو خبرية ويفضل خبرية يف حالتك لتستطيعي أن حتكي هلا عن 

قلقك اجلامد من الرجال.
3 يف كل حال، إذا مل تتوفر هذه املساعدة بسبب ظروفك، فنصيحيت 
أن حتاولي قراءة معلومات عن القلق النفسي من الرجل، وهي متوفرة 
يف بعض املواقع املختصة واملوثوقة، وسوف تكتشفني، رمبا، سببًا 

يتعلق بطفولتك أو عالقتك بوالدك أثناء الطفولة.
4 املهم أن تقتنعي أن بإمكانك جتاوز هذه احلالة، خاصة أنك تشعرين 
بالندم بعد أن تقومي بتلك التصرفات. فتفاءلي خريًا وافتحي قلبك 
للحياة وروضي نفسك على معرفة شخصية وعقلية الرجل من خالل 
القراءة، ومراقبة أقرب الناس إليك، كاألخ واألب وبعض األقارب 

من الطيبني، وممن ترتاحني لسلوكهم وتعاملهم مع اآلخرين.

 2016 األول  كانـون   17 Saturday 17 December 2016السبت 

تتنوع أسباب اخليانة الزوجية، فقد مير الزوجان بظروف تدفع أحدهما 
إىل خيانة الطرف اآلخر، ولكن األعراض النفسية للخيانة ال تتغري 

بل تبقى على حاهلا.
األسرية يف  للتنمية  املودة  أعدتها مجعية  ما كشفته دراسة  هذا 
منطقة مكة املكرمة، تناولت فيه أعراض اخليانة النفسية والصحية، 
وظهور  بالدونية،  الشعور  هي:  دائمة  أعراض   7 أنها  وكشفت 
أعراض االكتئاب والصداع، والرغبة يف االختفاء أو املوت السريع، 
وظهور عالمات على املرأة جتعلها تبدو أكرب عمرًا ، والبكاء والعويل، 

والعصبية، والرغبة يف االنتقام.
خيانة  يف  تسهم  اليت  العوامل  أهم  من  أن  الدراسة  وأوضحت 
العامل  يليه   ،0.86% بنسبة  االجتماعي،  العامل  لزوجته،  الزوج 
النفسي، بنسبة %0.84، ثم العامل اجلنسي بنسبة %0.77، حبسب 
األساسية  املكونات  بطريقة  الثانية  الدرجة  من  العاملي  التحليل 
لتدوير “فايرماكس”، وذلك من خالل استبانة أجريت على عدد من 

املرشدين االجتماعيني.
من  الديين  الوازع  ضعف  “إن  الفوزان:  الدكتور  قال  جانبه،  من 
الطرفني،  من  الزوجية  اخليانات  حدوث  يف  تسهم  اليت  العوامل 
قصور  من  أصابها  ومهما  الزوجية،  العالقة  ظروف  كانت  ومهما 
وتصدعات وخالفات، إال أن قوة اإلميان باهلل تردع أي طرف عن 
الوقوع يف احملظور الشرعي، أما حني يضعف إميان الشخص ذكرًا 
كان أم أنثى، فقد يكون عرضة للوقوع يف اخليانة الزوجية، ومن 
أحدهما  تقبل  وعدم  اآلخر،  على  الطرفني  أحد  إكراه  أسبابها  أهم 
أحدهما  وهجر  بينهما،  والرمحة  املودة  غياب  إىل  باإلضافة  اآلخر، 
اآلخر، وسوء املعاملة، والبخل املادي والعاطفي، وتأثري أصدقاء 
عرب  الغرباء  من  االستدراج  وراء  واالجنراف  السوء،  وصديقات 

اإلنرتنت”. حبسب “الوكاالت”.
الزوجية متعددة ومتنوعة، إال  الدراسة أن أسباب اخليانة  وأكدت 
ومعاناة  الزوجية،  احلياة  اضطراب  يف  التسبب  يف  تشرتك  أنها 
أن  الزوجات  من  عديد  كشفت  فقد  النفسية،  آثارها  من  الزوجة 

أعراضًا نفسية وصحية حتدث هلن بعد صدمة اخليانة.

كما  بنظراته،  يراقبين  وذلك  بعيد،  من  لي  يروق  الشخص  هذا 
أن أصدقائي رشحوا لي هذا العريس، بينما يفضل والدي ذلك 
لسمعته الطيبة، وأنا ما زالت ال أحسن االختيار وأحتار كثريًا، فما 

العمل؟
هناك حبث علمي يؤكد أن من بني كل سبعة أشخاص تقابلينهم 
تتمسكي  أو  تتسرعي  فال  به،  التفكري  يستحق  فقط  واحد  هناك 
بشخص ظنًا أنه األنسب فيمن قابلِت حتى اآلن، فمن املعروف أن 
كل طرف يظهر بأبهى صورة من بعيد وأثناء اللقاءات الرمسية، 

وهذا يضفي نوعًا من الصعوبة يف اكتشاف احلقيقة.
املستشارة األسرية أمساء حفظي تقدم لك من خالل السطور التالية 
املتقدم،  شخصية  حتليل  تساعدك يف  اليت  اإلرشادات  من  باقة 

وهل يصلح كشريك ويستحق االستمرار يف العالقة أم ال؟؟
الشريكة  عن  حديثه  إىل  النظر  دقيقة يف  تكوني  أن  أواًل: جيب 
السابقة، سواء كان يتحدث بشكل حزين فقط، أم بشكل عصيب 
سيأتي  هنا  ومن  حدث،  ملا  متقبل  أنه  أم  عليها،  باللوم  ويلقي 
دورك، فإذا كان حزينًا سيحتاج منك جمهودًا أكرب إلخراجه من حزنه 
أواًل لتعيشني حياة طبيعية، أما إن كان عصبيًا ملقيًا اللوم على ما 
مضى فسيظل متأثرًا باملاضي، ولن ميضي معك إال بعد أن يقرر هو 
ذلك، وال ندري متى يأتي القرار، أما إذا كان متقباًل لألمر فهنيئًا 

لك للسري إىل األمام والسعادة املنتظرة.
ثانيًا: نظراته يف اجللسة األوىل، كأن يكون جل تركيزه معك أم أنه 
مشتت النظرات، فإن كان يرتكز على النظر إىل وجهك أو عينيك 
أما إذا كان مشتت  حتديدًا فهو شخص واثق بنفسه غري متوتر، 
النظرات وقلق احلركة ومتوتر فهو ال يثق بنفسه، وسيحتاج منك 
جمهودًا أكرب إلكسابه الثقة الالزمة للعالقة السليمة حتى حتصدي 

السعادة.
الشخصية،  منط  حتديد  يف  كثريًا  تساعدك  اللبس  طريقة  ثالثًا: 
أو  املوضة  إىل  مييل  ال  مهندمًا  أنيقًا  زيًا  سريتدي  مثاًل  فاحمللل 
اللبس  ارتداء  يفضل  الذي  املعرب  عكس  على  الكثرية،  النقوش 
بعضها  مع  ترتبط  ال  قد  اليت  واأللوان  املوضة  وحديث  امللفت 

نهائيًا، وهكذا.
رابعًا: احلذر كل احلذر ممن يعطي عذرًا لالنسحاب من العالقة يف 
أو  العائلة،  خارج  من  االرتباط  على  األهل  كاعرتاض  وقت،  أي 

السكن يف حمافظة أخرى، أو مرض وراثي.
خامسًا: جيب التدقيق يف نوعية األسئلة املوجهة إليك، كالسؤال 
عن طبيعة وظيفة والديك، أو مكان السكن، أو املستوى االجتماعي، 
فكل هذه النوعيات حتذر من شخص يبحث عن املظاهر أواًل، فال 
تبوحي مبعلومات من هذه النوعية إال بعد فرتة من اخلوض فى رحلة 

التعارف.
وأخريًا تنصح حفظي الفتاة بقوهلا: “كوني فراشة تتنقل بني األزهار 
وتنتقي ما يناسبها، وال حترمي نفسك من حق االختيار، حتى حتظي 

باألفضل”.

للبنات فقط: 5 معايري تقّيمني 
من خالهلا عريسك

»طفشت« الكثري من الرجال 
دون قصد.. ماذا أفعل؟

ما  ودائمًا  وقدسيتها،  حرمتها  هلا  العربية  جمتمعاتنا  يف  “املرأة” 
تكون مجيع خطواتها حمسوبة وحتت اجملهر، فاخلطأ مهما كان بسيطًا 
ال ُيغتفر، والفادح منه قد يكلفها الكثري وقد يصل إىل حياتها. 
على النقيض جدًا تعامل جمتمعاتنا إزاء أخطاء الرجل اليت ُتربر بألف 
حجٍة لُتمحى من الذاكرة. وعن “خيانة املرأة” تشخص األبصار حنو 

احلديث عنه، وتتقلص التربيرات حنوه.
تربر  “هل  متثل يف:  املوضوع  هذا  حول  تساؤاًل  “سيدتي” طرحت 
للمرأة خيانتها لزوجها مهما كان واقعها مومٌل معه؟”، لتتباين ردود 

األفعال من اجلنسني جتاه هذا الفعل.

“اإلهمال” هو املتهم
طالبة جامعية ال تتفق مع اخليانة لكنها  “شروق أمحد” 20 سنة – 
ترى أن املرأة عندما ال جتد من زوجها اإلهتمام أو التقدير أو احملبة 
املعلم  وقال  ذلك.  سيمنحها  الذي  للشخص  تذهب  أن  فطبيعي 
“عمران حافظ” 30 سنة: املرأة مهما كانت قوية إال أنها تعترب أضعف 
أن فيها صفة احلساسية والسرعة واإلستعجال،  الرجل، كما  من 
“مرام  و  ربي.  رحم  من  إال  تفكري،  بدون  أحيانًا  القرارات  وتتخذ 
صحفية : جتد “ اإلهمال” عامل مهم خليانة املرأة  مبارك” 29 سنة – 
لزوجها وهو السبب يف كل املشاكل، فعدم اإلهتمام باملناسبات 
اجلميلة اليت بينهم، وعدم مدحها أو الثناء عليها أو منحها من وقته 
متيل ملن  أن  الطبيعي  فمن  األطفال،  مسؤولية  مشاركتها  وعدم 

سيمنحها ذلك وُيشعرها بأنوثتها.

من أخبث خلق اهلل
“فاتن نور” 31 سنة - حمامية جتد أن اخليانة غري مربرة، فهي تعين 
إنتهاء احلياة الزوجية. و “أمينة اقبال”21 سنة – طالبة جتد أن اخليانة 
املرأة غري مربرة سواًء من امرأة أو رجل جتاه الشريك. أما “قصي 
19 سنة قال حبنق: هناك تربير واحد جتاه  ترمجان” طالب جامعي – 
خيانة املرأة لزوجها وهي أنها من أخبث خلق اهلل، وكلمة “إنسانة” 

كثرية فيها.

“الرجل” له الوزر أيضًا
وتوجهت “سيدتي” إىل األستاذة عابدة العظم مفكرة اسالمية جبامعة 
امللك عبدالعزيز لنقف على أبعاد هذا الفعل الذي قد تقوم به املرأة 
الداعم واحملرك األساسي لشعورها  املرأة هو  فقالت: احلب عند 
باإلستقرار واألمان، فإن فقدته علق قلبها دون أن تشعر، فهي 
حياتها  هلا  بالنسبة  يعد  الذي  والرومانسية  احلب  تتزوج  عندما 

وعمرها، وآدائها، فإن مل حتصل عليه ُفقدت.

وعن “خيانة املرأة” فهي ال تربر أبدًا، لكن هناك أسباٌب، فقد تبنينّ 
لي من خالل إستقرائي حلال املرأة أن هذا املوضوع يف إزدياد، وال 
نستطيع إيقافه، فرفض الرجل لتلبية إحتياجاتها وتربيراته املتكررة 
مع متطلباته وأوامره اليت ال تنتهي وحماولة انشغاهلا بالبيت واألوالد 
جيعلها كل ذلك من الداخل أسوأ، فبسبب القسوة واجلفاف الذي 
حتياه يتعلق قلبها وتنجرف بالرجل الذي يعطيها الكالم واملشاعر 
أن يشعروا  املفرتض  الذي من  الطرف  الرجال هم  لذلك  احللوة. 
بفداحة خيانة املرأة هلم وذلك بإشباع نسائهم، ألن هلم نصيب من 

وزر اخليانة يف حال تقصريهم وخبلهم جتاهها.

خيانة املرأة.. هل يربرها اجملتمع؟

دراسة تكشف أعراض 
اخليانة الزوجية
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»اخلروج الكبري« من شرق...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

مناطق  إىل  ومدنيني  جرحى  اليت ضمت  األوىل  الدفعة  االول  أمس 
سيطرة الفصائل املعارضة يف ريف املدينة الغربي، ما مهد لبسط 
سيطرة اجليش النظامي السوري على حلب بعد أكثر من أربع سنوات 
اجتماعًا طارئًا جمللس  الدامية، يف وقت طلبت فرنسا  من املعارك 

األمن حول حلب إلغاثة النازحني. 
موسكو  لعبته  الذي  الدور  على  الروسية  الدفاع  وزارة  وشددت 
والرئيس فالدميري بوتني إلجناح تنفيذ االتفاق املعدل خلروج املسلحني 
واملدنيني من األحياء الشرقية يف حلب. واستدعت الوزارة أمس، 
وأطلعتهم  األجنيب  الديبلوماسي  السلك  لدى  العسكريني  امللحقني 
على سري العملية، اليت أكد اجلنرال فالريي غرياسيموف رئيس هيئة 
األركان العامة أن بوتني »أمر مبتابعة تنفيذها«، مشددًا على مرافقة 
فتح ممر  إىل  ولفت  املغادرين.  نقل  أثناء  احلالفالت  روس  ضباط 
إنساني إلخراج املسلحني، طوله 21 كيلومرتًا. موضحًا أن احلافالت 
اليت تقل املسلحني، تسري مسافة 6 كيلومرتات داخل حلب، ومن ثم 
15 كيلومرتًا باالجتاه الغربي عرب مناطق خاضعة لسيطرة التشكيالت 
دور  »لعبت  موسكو  إن  روسي  ديبلوماسي  مصدر  وقال  املسلحة. 
الضامن« وإن هذا هو مغزى اإلعالن عن »إيعاز بوتني« وعن »مرافقة 
الضباط الروس القوافل«، إضافة إىل تشديد مركز املصاحلة الروسية 
يف قاعدة محيميم على أن احلكومة السورية ستلتزم االتفاق. وقال 
الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف إن واشنطن »مل تشارك بأي 
شكل يف تسوية الوضع«. وأكد أن وقف النار وبدء عملية اإلجالء، 
أردوغان  الرتكي رجب طيب  مع نظريه  بوتني  نتيجة حمادثات  جاءا 
مساء األربعاء. وأكد سريغي ريابكوف نائب وزير اخلارجية الروسي 

تعليق املشاورات بني اخلرباء الروس واألمريكيني يف جنيف.
الثانية والنصف  الساعة  الدفعة األوىل من شرق حلب حنو  وخرجت 
بعد  وصلت  وحافلة  إسعاف  سيارة   30 يف  غ(  ت   12:30( ظهرًا 
أكثر من ساعة إىل ريف حلب الغربي الواقع حتت سيطرة الفصائل 
املعارضة. وضمت الدفعة األوىل 951 شخصًا بينهم أكثر من مئيت 

مسلح و108 جرحى بينهم أيضًا مسلحون.
)سانا( عن  الرمسية  السورية  األنباء  وكالة  نقلت  ذلك،  موازاة  يف 
حمافظ محاة حممد احلزوري قوله إنه مت »إرسال 29 حافلة وسيارات 
إسعاف وفرق طبية إىل بلدتي كفريا والفوعة احملاصرتني يف ريف 
إدلب إلخراج احلاالت اإلنسانية وعدد من العائالت«. وأوضح مصدر 
ميداني سوري أنه سيتم »إجالء 1200 جريح ومريض وذويهم« من 

الفوعة وكفريا.
بعد  خصوصًا  الدولي،  اجملتمع  خماوف  حلب  الوضع يف  هذا  وأثار 
إبداء األمم املتحدة خشيتها من تقارير وصفتها باملوثوق فيها تتهم 
قوات النظام بقتل عشرات املدنيني يف شكل اعتباطي، بينهم نساء 
اجتماع عاجل جمللس  وأطفال، يف شرق حلب. وطلبت فرنسا عقد 
إن  ديبلوماسيون  وقال  املدينة.  يف  الوضع  حول  الدولي  األمن 
االجتماع التشاوري املغلق سيتناول إجالء آالف املدنيني واملساعدات 

اإلنسانية اليت يفرتض توفريها هلم.
الرئيس بشار األسد يف شريط مصور قصري نشرته صفحة  وقال 
رئاسة اجلمهورية السورية على موقع »فايسبوك« أمس االول: »أريد 
التاريخ، يكتبه كل مواطن  اليوم هو كتابة  أن ما حيصل  أؤكد  أن 

سوري«.

موسكو تفكك »خلية«...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أصول  من  أنه  إىل  أشارت  لكنها  هويته،  تكشف  مل  تركيا  يف 
طاجيكية، وُيَعّد أحد أبرز املطلوبني أمنيًا وتالحقه السلطات الطاجيكية 

منذ سنوات.
ووفق املعطيات، فإن املخّطط كان يستهدف تنفيذ سلسلة تفجريات 
متزامنة يف مناطق عدة يف موسكو. ومل توضح اجلهات األمنية طبيعة 
األماكن اليت كانت مستهدفة، لكنها أشارت إىل فتح حتقيق واسع 
عالقة  هلم  تكون  قد  وآخرين  باملخّطط،  املتعّلقة  التفاصيل  لكشف 

به.
تزامن ذلك مع إعالن السلطات الروسية عن إحباط »خمطط إرهابي 
يف جنوب البالد«. وأفاد فالدميري أوستينوف ممثل الرئيس الروسي 
الفيديرالية اجلنوبية أمس االول، بأن السلطات متكنت  الدائرة  يف 
خالل األسابيع املاضية من إحباط »خمططات إرهابية عدة يف إقليم 

روستوف وشبه جزيرة القرم«.
ومنذ بداية هذا العام، كشفت األجهزة اخلاصة الروسية عن إحباط 
إىل  باالنتماء  واتهامهم  املتشددين  عشرات  واعتقال  عدة،  هجمات 
تنظيمات إرهابية واإلعداد ألعمال ختريبية. وكان أبرز االعتقاالت يف 
أيار )مايو( املاضي، عندما أعلنت السلطات توقيف 15 شاركوا يف 
أثناء  بطرسبورغ  وسان  موسكو  تفجري يف  أعمال  لسلسلة  التحضري 

انشغال الروس باالحتفال بأعياد النصر على النازية.
ويف بداية الشهر اجلاري، أعلنت موسكو قتل زعيم تنظيم »داعش« 
يف مشال القوقاز رستم أسيلديروف، امُللقب بـ »أبو حممد القادري«، 
و4 من مرافقيه، خالل عملية أمنية يف مجهورية داغستان اليت تتمتع 

بشبه استقالل ذاتي يف إطار االحتاد الروسي.
»داعش«،  مبايعة   2014 العام  نهاية  يف  أعلن  أسيلديروف  وكان 
وتعهد بشن عمليات ضد منشآت ومواقع يف روسيا. وعّينه التنظيم 
القوقاز«.  »والية  لـ  أمريًا  التالي،  العام  من  )يونيو(  حزيران  يف 

ومنذ ذلك احلني تبّنى التنظيم عددًا من اهلجمات على الشرطة يف 
مجهورية داغستان ومناطق أخرى يف روسيا، علمًا أن موسكو كانت 
أعلنت مكافأة تقدر بـ5 ماليني روبل ملن يدلي مبعلومات تساعد يف 

حتديد مكانه.

تيار الصدر يتحدى...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

األسبوع املاضي، مئات الصدريني احتجاجًا على زيارة املالكي حمافظيت 
البصرة وميسان وأجربوه على قطع جولته والعودة إىل بغداد.

لـ  الصيادي  كاظم  النائب  القانون«  دولة  »ائتالف  عضو  وقال 
استهدفت  اليت  الشغب  أعمال  وراء  سياسية  »جهة  إن  »احلياة« 
نفذتها  مبكرة  انتخابية  دعاية  جرى  »ما  واعترب  املالكي«،  شخص 
إىل  متت  ال  بطريقة  تصرفت  واألخالق  القانون  عن  خارجة  جمموعة 
الدميوقراطية بشيء«، ودعا إىل أن« يتخذ القانون جمراه ضد هؤالء، 
لكن  واالحتجاج  التظاهر  حق  كفل  فالدستور  الدولة،  هيبة  وفرض 

ليس بهذه الطريقة«.
لكن النائب حسني الشريفي )من تيار الصدر( قال إن »اللغط الذي 
غاضبة  كانت  فالتظاهرات  معنى  أي  له  ليس  املالكي  أتباع  أثاره 
وعفوية نظمها من ضاع أوالدهم يف سبايكر وال يعرفون مصريهم، 
وكذلك من هو معرتض على سياسته الرعناء اليت سلمت ثلثي البالد 
إىل داعش وعلى نهبه ثرواتها«، وأضاف أن »هؤالء خرجوا للتظاهر 

كي يوضحوا أن هذا الشخص مل يعد مرغوبًا فيه«.
االحتجاجات:  وراء  بالوقوف  له  الصدريني  اتهام  على  ردًا  وتابع 
»سواء كان املتظاهرون من بدر أو من التيار الصدري فهم شعب 
عراقي خرج ضد ديكتاتور أضاع البالد بسياسته اخلاطئة«، وقلل من 
شأن التهديدات اليت أطلقها بعض أعضاء »دولة القانون«، مشريًا 
إىل أنهم »يقولون ما ال يفعلون«، وطالبهم »بإعالن صولة فرسان 
ضد داعش وليس ضد التيار املعروف مبواقفه الوطنية املعتدلة«، 
ورفض احلديث عن أي تسوية أو حماولة للمصاحلة مع املالكي قد 

يقودها »التحالف الوطين«.
وأعلن حمافظ ميسان علي دواي )من تيار الصدر( أنه ادعى على 
املستشار اإلعالمي للمالكي عباس املوسوي التهامه وجنله بالضلوع 

يف تنظيم التظاهرات يف مدينة العمارة.

عون: الثقة بلبنان حافز...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املالية،  الدول والصناديق  اليت تقدمها هذه  اخلليج، وباملساعدات 
الريادي يف اجملاالت كافة وال  الدور  أهمية استعادة  تأكيد  جمددا 

سيما اجملال املصريف.
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر امس االول سلسلة لقاءات غلب 
عليها الطابع االقتصادي واإلمنائي، ومحلت املزيد من الدعم لالقتصاد 
اللبناني وللمشاريع اليت ينوي رئيس اجلمهورية إطالقها فور تشكيل 

احلكومة.
ويف هذا السياق، استقبل عون رئيس الصندوق الكوييت عبد الوهاب 
حضور  يف  الصقر،  عبداهلل  العربية  للدول  االقليمي  واملدير  البدر 
رئيس جملس االمناء واالعمار املهندس نبيل اجلسر ومفوض احلكومة 
لدى اجمللس الدكتور وليد صايف، ونائب رئيس البعثة الديبلوماسية 

الكويتية يف لبنان حممد الوقيان.
وهنأ بدر رئيس اجلمهورية بانتخابه، وأطلعه على املشاريع اليت موهلا 
الصندوق الكوييت يف لبنان، مؤكدا استمرار الدعم للبنان، وال سيما 
بعد انتخاب رئيس اجلمهورية الذي يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.

بدوره شكر عون الوفد على ما قدمته الكويت من مساعدات للبنان، 
مقدرا مواقف امريها الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح »الذي وقف 
ألزماته  احللول  إجياد  على  مشكورا  وعمل  لبنان  جانب  إىل  دائما 

املتالحقة«.
الصباح  اجلراح  العربية حممد  املصارف  احتاد  رئيس  واستقبل عون 
ورئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد الدكتور جوزف طربيه واألمني العام 
لالحتاد الدكتور وسام فتوح الذين نقلوا إليه ارتياح املصارف العربية 
الدستورية يف  املؤسسات  وانتظام  السياسي  االستقرار  عودة  اىل 
لبنان بعد انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، مؤكدين أن املؤمتر 
املصريف الذي عقد يف لبنان غداة انتخاب عون واستقطاب أكثر من 
700 شخصية مصرفية عربية ودولية »كان املؤشر الواضح الستعادة 

الثقة بلبنان وبدوره عموما ودور القطاع املصريف فيه خصوصا«.
»بقاء  على  العمل  مؤكدا  العربية،  املصارف  احتاد  وفد  وشكر عون 
العربية املصرفية وغري املصرفية، وال سيما  للقاءات  واحة  بريوت 
أن لبنان ينعم باستقرار أمين رغم ما يدور حوله، وباستقرار سياسي 

يؤمل أن تكتمل معامله مع تشكيل احلكومة اجلديدة«.
واستقبل عون، يف حضور سفري لبنان لدى اململكة العربية السعودية 
عبد الستار عيسى، وفدا من رجال األعمال اللبنانيني يف السعودية 

قدموا له التهاني بانتخابه.
وقد رحب عون بالوفد، وأكد العمل من أجل احملافظة على مصاحل 
اللبنانيني يف دول اخلليج. وقال: »إن العالقة اللبنانية-السعودية 
العربية  للمملكة  بزيارة  وسنكللها  جدا،  جيدة  وأصبحت  حتسنت 
السعودية حيث سنجتمع باملسؤولني السعوديني وباجلالية اللبنانية. 
وأنا على يقني أن لديكم طاقات كبرية تستطيعون من خالهلا العمل 
اىل  اجمليء  اىل  مدعوون  فأنتم  لبنان.  وكذلك يف  السعودية،  يف 
بشكل  وسنعمل  جيدة،  مؤشرات  هناك  ان  خصوصا  للعمل،  بلدكم 
وزيادة  انتاج  حتقيق  نريد  الننا  االمنائية  املشاريع  لتنفيذ  جدي 

االستثمارات الوطنية يف بلدنا«.
وأكد ردا على سؤال على اعتماد الشفافية يف ما خيص املناقصات 
اليت سوف جتريها الدولة من اآلن فصاعدا، ال سيما مناقصة استثمار 
النفط حيث الشروط واضحة. وقال: »حنن منفتحون وعلى استعداد 
لالهتمام جبميع القضايا االقتصادية اليت تساعد لبنان، ألن اقتصادنا 
حر وال ينقصه سوى ضبط وإيقاف الفساد«. )مزيد من التفاصيل 

على الصفحة 3(
بري

 « وإقرار  إجناز  ضرورة  على  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  اكد 
قانون عصري لإلنتخابات على أساس الدوائر املوسعة والنسبية، إذ 
ال جيوز ألي إعتبار إلزام اللبنانيني بالعودة اىل اإلنتخابات ستة أجيال 
اىل اخللف«. ودعا اىل أعطاء زخم للعهد باإلحنياز اىل قانون عصري 

يسهم بوضع لبنان على عتبة املستقبل وال يعيده اىل الوراء.
جاء ذلك يف الكلمة اليت القاها الرئيس بري خالل حفل إطالق مشروع 
برنامج املتابعة اإللكرتونية للقوانني والتطبيق اجلديد للهواتف الذكية 
الربملانية يف  التنمية  إطار مشروع دعم  النواب يف  اخلاص مبجلس 

لبنان بالتعاون مع اإلحتاد األوروبي.
 ويوفر هذا الربنامج إمكانية اإلطالع الفوري بشكل مباشر على كافة 
واجمللس.  اللجان  يف  تناقش  اليت  القوانني  وإقرتاحات  مشاريع 
النواب وموظفي اجمللس  الذكية سيمكن  للهواتف  اجلديد  والتطبيق 
اجمللس  بعمل  املتعلقة  املعلومات  مجيع  على  احلصول  واملواطنني 
واجهزة  الذكية  اهلواتف  خالل  من  والقوانني  الربملانية  والنشاطات 

الكمبيوتر.
واعضاء  والسفراء  والنواب  الوزراء  من  كبري  حشد  احلفل  وحضر   
السلك الدبلوماسي يف لبنان وممثلي اهليئات الدولية وادارة اجمللس 

واملوظفني.
 بدايًة النشيد الوطين اللبناني ثم كلمة لرئيس اللجنة املشرفة على 
ثم  جابر،  ياسني  النائب  لبنان  يف  الربملانية  التنمية  دعم  مشروع 
التطبيق  عن  بشعالني شرحًا  دارين  املعلوماتية  اخلبرية يف  عرضت 
اجلديد للهواتف الذكية اخلاصة مبجلس النواب، بعدهاقدم اخلبري فادي 
االلكرتونية  املتابعة  برنامج  عمل  ألليات  وعرضًا  شرحًا  الدين  حمي 

للقوانني.
كلمًة  السن  كريستينا  لبنان  يف  االوروبي  االحتاد  سفرية  والقت   

باملناسبة.
بعدها كانت كلمة مطولة للرئيس بري ومما جاء فيها ان اللقاء اليوم 
مناسبة لشكر االحتاد االوروبي بشخص سفرية اإلحتاد األوروبي على 
برنامج دعم هذه التنمية، والذي اسهم يف حتقيق مجلة نتائج هامة 
العربية  الشورى  الربملانات وجمالس  وعلى مساحة  باإلنرتنت  تتعلق 
بتسجيل  متصلة  رقمية  وحلواًل  االلكرتوني  للربيد  وحلواًل  والدولية، 
اجللسة العامة وقاعات اجتماعات اللجان فالتسجيل الرقمي يف قاعة 

اجللسة العامة اىل آخر ذلك.
يف  ورق  دون  نيابي  جملس  اىل  الوصول  من  نقرتب  نكاد  اننا 
التداوالت حيث يصل كل نائب على بريده االلكرتوني كل ما يتصل 

مبهمته وبعمله وصواًل اىل ما هو مطروح على اجللسة العامة.
وحنن اذ كنا االشد حرصًا على وضع مجيع مشاريع احلكومة ومقرتحات 
الزمالء امام اللجان، لن ندع ايا منها ينام يف ادراج اجمللس، فإننا 
متابعة عملية  الشعب من  الشفافية منكن ممثلي  وزيادة يف  اليوم 
االطالع  امام  مفتوحة  املراحل  مجيع  تكون  حبيث  قانون  كل  صنع 

والتدقيق للجميع.
اآلن وعلى مشارف اليوبيل الفضي للمجلس يدق بابنا باحلاح ضرورة 
عصري  قانون  اقرار  وهو  واللبنانيون  لبنان  يستحقه  وطين  اجناز 
لالنتخابات على اساس الدوائر املوسعة والنسبية، اذ ال جيوز الي 
اعتبار بالزام اللبنانيني بالعودة اىل االنتخابات ستة اجيال اىل اخللف 
ابداء  انذاك مل يشاركوا يف  السن  باالضافة اىل جيلني من صغار 

الرأي وصنع القانون.
اننا يف لبنان نسلك الطريق الذي مشى على خطاه غرينا من الدول 
اليت اختارت الدميوقراطية نهج حياة واال فإننا خنتار بأنفسنا ان نكون 

الدميوقراطية اليت تعيش يف املاضي.
انين يف هذه املناسبة الربملانية بأمتياز ادعو اىل اعطاء زخم للعهد 
باالحنياز اىل قانون عصري يسهم بوضع لبنان على عتبة املستقبل 

ال بأن يعيده اىل الوراء.
وعلى املستوى الربملاني اشري اىل ان جملس النواب اللبناني كان قد 

خطا خطوات هامة على طريق:
القوى  مشاركة مجيع  تتضمن  واليت  الربملانية  املبادرة  تعزيز  اواًل: 
يف  النيابية  واللجان  واالدارات  والوزارات  واملؤسسات  والنقابات 
أي عمل برملاني بدعوة اللجان للمختصني يف القوانني واإلقرتاحات 

اليت تدرس.
شعبنا  مقاومة  جانب  اىل  فاعلة  برملانية  دبلوماسية  اطالق  ثانيًا: 
القرارات  رغم  عامًا  وعشرين  اثنني  استمر  الذي  لالحتالل  وجيشنا 
الدولية 425 و 426، وقد ملس اجلميع دور ونشاط جملس النواب يف 
مجيع االطر الربملانية الدولية والعربية واالسالمية واللغوية واجلهوية 
اواخر القرن املاضي وصواًل اىل حترير معظم ارضنا اليت كانت حتتلها 

اسرائيل.
وكذلك اطالق دبلوماسية برملانية مماثلة مبواجهة احلرب االسرائيلية 
اجمللس  يف  اعتصامكم  اىل  وصواًل   2006 عام  صيف  لبنان  على 
بعد  القرار1701  اثر صدور  والبحري  اجلوي  احلصار  وكسر  النيابي 

عدوان ال2006.
بإستكمال  املطالبة  اجتاهات  الدبلوماسية يف  هذه  تتواصل  واليوم 
تنفيذ القرار الدولي 1701، وحماولة صّد اإلعتداءات اإلسرائيلية على 

مياهنا اإلقليمية. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 5(

تتـمات
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أسرة ومجتمع

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

ملاذا تكره بعض املراهقات فكرة 
االرتباط؟

مرحلة املراهقة من أصعب املراحل اليت متر بها أي أنثى، فمن املعروف أن 
الفتاة تكون يف هذه املرحلة شديدة احلساسية، وفيها تتكون شخصيتها، 
حيث تؤثر األحداث والتجارب اليت تتعرض هلا الفتاة حينها يف شخصيتها، 
مما قد يشكل خطورة كبرية إذا تعرضت الفتاة ملواقف شديدة السلبية، 
كل  لدى  حمفورة  تكون  الفرتة  تلك  يف  والرتبية  والتجارب  فاألحداث 

فتاة.
عن  اهلامة  املعلومات  بعض  ختربنا  حفظي  أمساء  األسرية  االستشارية 
مراهقتها،  يف  عنها  البحث  يف  فتاة  كل  تبدأ  اليت  األساسية  املفاهيم 

وتأثري ذلك عليها يف ما يلي:
-1 هناك مفاهيم كثرية تبدأ يف البحث عنها كل مراهقة فيما يتعلق باحلب، 
وتفكريها، مما  اهتمامها  على  األمور تستحوذ  واألنوثة، وهذه  واجلنس، 
جيعلها تبدأ يف اختبارها والبحث عن معانيها، ورمبا تقرر أن ختوض التجربة 
لتستكشفها بنفسها، لذا من الضروري أن تعي كل فتاة ما متر به يف 
تلك املرحلة حتى جتتازها بنجاح دون الوقوع يف مشكالت نفسية تستمر 

معها، وتتشكل بها شخصيتها.
-2 اإلناث ينجذبن حنو احلب مبكرًا، وعاطفة احلب لديهن أخصب من الذكور 
بكثري، كما أنهن يرغنب يف أن يكن حمور ومركز اجلذب يف احلب وليس 
اجلنسني،  بني  العاطفية  الفوارق  من  واحدة  هي  احلالة  وهذه  العكس، 
إضافة إىل أن اإلناث يف هذه املرحلة يتمتعن بدرجات عالية من اإلخالص 
والصدق، ومبيل عاطفي شديد إىل التضحية من أجل من حيبنب، واخلطر 
الذي يكمن هنا هو تغلب الشعور العاطفي على املنطق والتفكري السليم، 
األمر الذي جيعل أي جتربة متر بها الفتاة يف تلك املرحلة تؤثر عليها فيما 
من  العالقة  هذه  الكثري يف  قدمت  أنها  ترى  ألنها  تكتمل؛  مل  إذا  بعد 

ال أجد عريساً وأخاف من 

اخلطيئة.. ماذا أفعل؟

كبرية  بوحدة  أشعر   ،1989 مواليد  من  فتاة  أنا 
البنات من  أن معظم  أعرف  وتدمر؛ خصوصًا ملا 
سين تزوجن وأصبح عندهن أطفال، أعرف أن هذه 
حكمة من اهلل، سبحانه وتعاىل، ولكن جمتمعنا ال 
يرحم، مع العلم أني أشتغل طوال النهار، ولكن 
هذا املشكل حيطمين، هل أقبل أي عريس يأتيين، 
رغم أني غري مقتنعة به؛ كي ال أقع يف اخلطيئة؛ 
حيث أني أحس برغبة، ولوال صربي وصالتي لكنت 
من ممارسي العالقات السطحية، هل أرتبط بأي 
أرجوك  اهلدف؟  هذا  أجل  من  احلالل  شخص يف 
أخاف أن أندم بعد حتقق الرضا يف هذا اجملال، 
أشعر حبرية كبرية، وسعيت جاهدة وتنازلت عن 
أجل  من  أعرفه  كنت  شخص  مع  الشروط  مجيع 
زاد  تركته  وعندما  املراوغة،  دائم  لكنه  احلالل، 

عمق الفراغ وأصبحت بائسة حمطمة.

النصائح واحللول:
1ـ هذا ملخص رسالتك يا حبيبة خالتك، ومشكلتك 
بصراحة هي واحدة من مئات الرسائل اليت أتلقاها 
من بناتي، ومع ذلك جيب أن أصارحك بأن الكثري 
من أسبابها تتعلق بنا قبل أن تتعلق بالظروف أو 

اآلخرين.
2 ـ بصراحة أيضًا يا حبيبيت جاال، ال ميكن لفتاة مل 
تتجاوز 27 سنة أن ترتك نفسها أسرية هذا الوضع 
البائس، وكأن الزواج وحده هو املخلص واملنقذ.
3ـ  مع ذلك أتفهم مدى احتياجك العاطفي وأشكرك 
الغريزة  أن  أيضًا  وأصارحك  صراحتك،  على 
واحتياجاتها ختتلف من شخص إىل آخر؛ فإذا تغلب 
لديك هذا االحتياج؛ فمن األنسب أن تقبلي رمبا 
خالل  من  أو  اخلاطبة  طريق  عن  تقليدي  بزواج 
لنقاط  أيضًا  النظر  مع  ولكن  واألقارب،  األهل 
الزواج  مشابهة يف األهمية؛ كي حتققي معادلة 

الناجح بإذن اهلل.
التسرع والندم جيد وهو حيميك؛  ـ خوفك من   4
حلالتك،  وواقعية  موضوعية  بنظرة  إذن  فابدئي 
أهمها عملك؛ فالعمل مينحك التوازن وينمي ثقتك، 
ومن خالل العمل تفتح لك جماالت احلياة لالكتشاف 
لك  يرشحن  زميالت  طريق  عن  ولو  والتعارف 

عريسًا مناسبًا.
5 ـ أرجوك ال تنظري فقط لنصف الكأس الفارغ 
وتظين أن كل البنات يف عمرك هن اآلن متزوجات 
وأمهات وسعيدات؛ فالزواج جزء من الرزق الذي 
ألهلك  مفيدة  لتكوني  فاسعي  لنا؛  اهلل  مينحه 
وجمتمعك وأكثري من الدعاء فتفتح لك كل أبواب 

الفرح والسعادة بإذن اهلل.
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“جمتمعي ممل وخينق، والفيس بوك هو مكاني الذي أعرب فيه عن نفسي، 
وما أحد من أهلي يشك يف استخدامي للفيس بوك” هكذا بدأت )نوف سامل( 

ذات الربيع السادس عشر قصتها.
وعلى ما يبدو أن نوف وجدت يف الفيس بوك املتنفس واملأمن الذي تبحث 
عنه، فهي تريد حريتها حتى لو عرب شاشة الكمبيوتر، وال تريد افتعال مشاكل 

مع أهلها، والفيس بوك هو احلل األنسب بالنسبة هلا.
رغم صغر عمرها استطاعت نوف أن تعيش قصيت حب على الفيس بوك، 
ودون أن تنتبه وجدت نفسها أدمنت هذه الوسيلة، وبدأت تكتب معلوماتها 
وكل حتركاتها على هذا املوقع، وهي ترى أن األمر طبيعي وأن لكل زمن 

وسائله والفيس بوك هو وسيلة هذا الزمن.
حتدثنا: “أنا أرى املوضوع بسيطًا، وأحس بأني إذا أحببت على الفيس بوك 
فهو أمر عادي؛ ألني أنا باألخري ما أسوي “شي غلط”، وال يؤثر على مسعة 
إخواني وعائليت”. يبدو أن تفكري نوف يدور حول املوضوع من ناحية األهل 

واجملتمع، ومل تفكر بنفسها.
وعندما سألتها إن كانت تشعر بأنها استهلكت مشاعرها بعمر صغري، وقد 
تفقد أملها يف احلب أجابتين ضاحكة: “أي استهالك؟! أنا عمري 16، يعين 
مازال قدامي وقت طويل؛ حتى أشعر بفقدان القدرة على احلب من جديد. 
أنا أحس بأني صغرية وأشعر بوحدة كبرية يف البيت مع أن عندي صديقات 
كثريات. لكن يف البيت أهلي كبار، وأنا أحتاج أحدًا يسليين، ويهتم فيين؛ 

ألني أمل وأزهق”.
هذه هي آراء وأفكار نوف ما قبل يوم السفر!

ا هناك موقف واحد يغريرّ لك جمرى تفكريك، ويقلبه إىل  وكما يف حياة كل منرّ
180 درجة، والذي حدث مع نوف مل يكن على البال وال اخلاطر.

دثنا: “سافرت من شهرين إىل دبي وكنت مع أهلي، أول ما وصلت املطار  حتحُ
وصلين “مسج” على هاتفي من شاب كنت أحبه على الفيسبوك، وكتب لي 
“محدًا هلل على السالمة”. رغم أني ما كنت أخاف، وأعرف أن عالقاتي كلها 
ما تتعدى الفيس بوك، وبعض املكاملات خالله أحرص على أن تكون من 
. اخلوف اللي خفته  خارج السعودية، إالرّ أن هذه الصدفة كادت تقضي عليرّ
ال يوصف. الشاب حبوب وحمرتم، وكان يفكر بأنها مفاجأة لي بس أنا من 
املوقف تركته، وقررت أن ال أكلم أحدًا على الفيس بوك، واللي جينن إنه 
يشتغل يف املطار، وشاف امسي على الطيارة القادمة من السعودية، وقرر 

يستقبلين بعد دوامه”.
يبدو أن هكذا صدف قد تكون صادمة وغري متوقعة، وهذا ما حدث مع نوف، 
ولكنه كان كفياًل جبعلها تنظر إىل املوضوع بشكل خمتلف، وتتعرف على نوع 

من العواقب مل تكن تعرفه وتوقعته بعيدًا عنها.

عواطفها ومشاعرها، والكثري من أحالمها وآماهلا 
بطرف  ترتبط  ما  غالبًا  أنها  خاصة  ترمسها،  اليت 
غري مناسب؛ ألن النضج الفكري لديها يكون غري 
مبن  الثقة  تفقد  أو  بالظلم  تشعر  لذلك  مكتمل، 

حوهلا، وختشى االرتباط كثريًا بعد ذلك”.
حب  وصدمات  مشاكل  لتاليف  الوقائي  hحلل 

الفتيات:
-ترى  االستشارية األسرية أمساء حفظي أن احلل 
الوقائي األول لتاليف هذه املشاكل والصدمات 
تعي  أن  أم  كل  على  جيب  إذ  األم،  يف  يكمن 
وإشعارها  والتقدير،  احلب  من  الفتاة  احتياجات 
بالرضا عن ذاتها شكاًل وموضوعًا، وتقبلها بكل 
ال  حتى  من صفات شكلية وشخصية؛  ما حتمله 
حتتاج إىل البحث عن ذلك يف مكان آخر تتلقى منه 
الدعم والتشجيع النفسي، وال تقع فريسة لكلمات 
وإشعارها  لشخصيتها  التقدير  أو  اللطيفة  احلب 
بأهميتها من قبل شخص آخر قد يوقعها يف عالقة 

لن تستطيع حتمل عواقبها الوخيمة.

أحبته على الفيس بوك .. فاستقبلها 
يف املطار
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أفادت صحيفة “دايلي ميل” الربيطانية أّن الثنائي الشهري ديفيد 
وفيكتوريا بيكهام خيططان لشراء قصر ضخم يف لوس أجنلوس 
تبلغ قيمته 160 مليون يورو، وذلك بعد طرحهما منزل “بيل إير” 

الذي يسكنان فيه والذي يقّدر بـ24 مليون يورو للبيع.
القصر يعّد أكرب منزل يف لوس أجنلوس ويضّم 123 غرفة، بينها 
14 غرفة نوم و27 مّحاًما، وداخله ميكن لفيكتوريا أن تعمل بتصميم 
أصدقائه  مع  ليتمتع  بروكلني  إلبنهما  مكان  يوجد  كما  األزياء، 

واستوديو للرقص إلبنهما الصغري.
وقال مصدر لـ”دايلي ميل” إّن قصر “املانور” فيه كل ما حيتاجه آل 
بيكهام، كما أّن إبنهما كروز )11 عاًما( يريد مكاًنا لتسجيل األغاني 
مدير  براون  مع سكوتر  عقدًا  وّقع  بعدما  األوىل  أغنية  طرحه  بعد 

أعمال املغين جاسنت بيرب.
ويضّم القصر ملعب كرة يد، وبركة سباحة كبرية وناٍد رياضي، 

وكاراجات تتسع لركن 100 سيارة.
وقد وضع الثنائي الذي تزّوج عام 1999 قائمة ليختارا منزاًل جديًدا 

يتيح هلما وألوالدهما الـ4 ما يريدون.
واجلدير ذكره أّن عام 2009 وضع “املانور” للبيع بقيمة 150 مليون 

دوالر ويعترب البيت األغلى يف الواليات املتحدة.
لكن بالرغم من التقرير الذي انتشر يف الصحف الربيطانية، نفى 
املتحدث بإسم عائلة بيكهام أن يكونوا يتطلعون اىل شراء منزل 

جديد. 

قصر بيكهام اجلديد اخليالي وسعره املليوني

أصبحت األقنعة جزءًا ال يتجزأ من حياة السكان يف الصني، للتخلص 
من التلوث الذي ال فرار منه.

وتعد هذه األقنعة خط الدفاع األول ضد الدخان اخلانق الذي يغطي 
يف  العاملني  ملاليني  ميكن  ال  ملحة  حاجة  ومبثابة  الكربى،  املدن 

املدن وسكانها التخلي عنها.
ومع تزايد اقتناء األقنعة، بدأ شكلها يتغري لتصبح جزءًا من املوضة 
الراقية، لتبدأ تصاميم مميزة بالظهور، ما أتاح للصينيني اختيار 
أقنعة تالئم لون مالبسهم. وتوجه املصممون الصينيون من باريس 
وصواًل إىل شنغهاي لتزيني هذه األقنعة بأحجار “سواروفسكي” 
الكريستالية، فيما ظهرت أقنعة أخرى بتصاميم غريبة يف عروض 

األزياء املختلفة من حول العامل.
التصاميم األغرب قد تعود إىل املصمم الصيين وانغ زهيجن، الذي 
حول هذه األقنعة إىل مشروع فين لنشر الوعي حول مشكلة التلوث 
يف بالده، إذ قام زهيجن بتحويل األحذية الرياضية ذات العالمات 

التجارية الشهرية إىل أقنعة.

ويلسون  ريك  الكاتب  وصف 
الرئيس األمريكي املنتخب دونالد 
ترامب بأنه رجل عصابات رأمسالي, 
متوقعا حقبة سوداء تنتظر الواليات 

املتحدة.
الديلي  مبوقع  مقال  يف  وقال 
حول  تتساءل  كنت  »إذا  بيست: 
اجلديدة  الطبيعة  كانت  ما  إذا 
للسياسة األمريكية تتضمن رئيسا 
منتخبا ينفث غضبه على تويرت ضد 
ويدخل  تعجبه,  ال  اليت  الشركات 
ضد  يومية  استهجان  نوبات  يف 
تروق  ال  اليت  اإلعالمية  التغطية 
حربا  وخيوض  كافية,  بدرجة  له 
ميديا  السوشيال  على  مستمرة 
إذا  لذاته,  ستشاهد  حبه  إلشباع 
رأمسالية  يف  التطورات  هذه  كل 

رجل العصابات دونالد ترامب«.
أبداه  وأشار إىل أن التعنت الذي 
سيطرته  عن  التخلي  يف  ترامب 
ال  االقتصادية  إمرباطوريته  على 
رغم  لشخصيته  وفقا  ميثل صدمة 

أنه أمر ملزم قانونيا«.
أن  يصدق  من  هو  فقط  األمحق 
بني  حادا  فاصال  سيضع  ترامب 
وعائلته  هو  الشخصية  مصاحله 

وبني مصاحل األمة.

أيام سوداء تنتظر أمريكا.. رجل 
العصابات حيكم البيت األبيض

منذ  وفعال  قوال  ترامب  أظهر  لقد 
إفادة  يف  كاملة  رغبة  انتخابه 
عملية  يف  أبنائه  ودمج  شركاته 

اختاذ القرار.
سيجعل  »ترامب  وأردف: 
مجلة  معنى  يدركون  األمريكيني 
أكثر من أي رئيس  }بند املكافآت{ 

مضى«.
»كاريري«  مع  الغامضة  الصفقة 
»بوينغ«  على  اجلديدة  وحربه 
خاطئة  ليست  سياسة  على  أمثلة 
فحسب لكنها نذير شؤم لشعبوية 
حيذر  السواد  حالكة  اقتصادية 

الكثريون من قدومها.
جاءت  بوينغ  ضد  ترامب  تغريدة 
فقط بعد 20 دقيقة من تصرحيات 
لرئيسها التنفيذي دينيس ميلنربغ 
عرب فيها عن قلقه من الكارثة اليت 
التجارية  احلرب  تسببها  أن  ميكن 

يف عهد الرئيس املنتخب.
حبق  خميفا  كان  ترامب  فعل  رد 
حيث كتب على تويرت قائال: »بوينغ 
جديدة  طائرات  بصناعة  تقوم 
للرؤساء املقبلني بقيمة خارجة عن 
السيطرة تتجاوز 4 مليارات دوالر, 

البد من إلغاء تلك الصفقة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أحذية بسعر 10 آالف دوالر تساعد 
الصينيني على التنّفس



Page 35صفحة 35     

NEWS

Senior surgeons say 
they are using “sticky 
tape” to fix surgical in-
struments during op-
erations because of 
shortages of staff and 
equipment at Sydney’s 
busy Prince of Wales 
complex of hospitals.
A litany of failures in 
the efficient supply of 
sterile equipment that 
works is outlined by a 
senior surgeon and in 
a confidential internal 
review.
The surgeon told Fair-
fax Media doctors have 
been forced to use ster-
ile sticky tape to hold 
together two separate 
parts of a surgical in-
strument used for inter-
nal investigations be-
cause of the shortages. 
Children have been wo-
ken out of anaesthetic 
after cancellation of 
their operation because 
of broken equipment.
Tubes used to drain flu-
id from brains had also 
been missing, leaving 
doctors to be “creative” 
with other equipment, 
including infant feed-
ing tubes. Special pins 
needed to hold a head 
steady for brain surgery 
were often in short sup-
ply and sometimes miss-
ing, leaving a relatively 
unsteady head rest as 
the only alternative. 
“It happens all the time,” 

Staff shortages force surgeons to use ‘sticky tape’ 
to fix surgical instruments 

the surgeon said.
“It is a lack of staffing 
and poor management 
of the staff.
“To not have an external 
ventricular drain on the 
shelf for emergencies 
we do all the time is un-
tenable.”
The confidential review 
obtained by Fairfax Me-
dia reveals a critical 
shortage of experienced 
nursing staff who are 
shared between oper-
ating theatres for the 
children’s, adult and 
women’s hospitals in 
Randwick. Once a store-
man’s job, nurses now 
shoulder administrative 
duties including order-
ing surgical equipment, 
which doctors say is 
often in short supply or 
missing when urgently 
needed. 
Federal member for 
Kingsford Smith Matt 
Thistlethwaite wrote 
to NSW Health Minis-
ter Jillian Skinner after 
a surgeon warned him 
patients were at serious 
risk of injury or death as 
a result of staff shortag-
es and mismanagement 
of operating theatres at 
Prince of Wales.
He said the hospital re-
port brought to him by 
concerned staff con-
firms state government 
budget cuts at Prince of 
Wales “are risking pa-
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tients’ lives”.   
“This can’t continue. I 
have written to the min-
ister seeking answers 
but I am yet to receive a 
response,” he said.
The failures at Prince of 
Wales Hospital are the 
latest headache for the 
Health Minister after a 
series of recent hospital 
scandals.
Due to gaps in staffing, 
scopes are left soaking 
in the enzyme fluid for 
up to five days.
The report: Prince of 
Wales Hospital Operat-
ing Suite Service Review 
commissioned by David 
Pearce, the hospital’s 
acting general manager, 
reveals failures in staff-
ing and in the efficient 
cleaning and supply of 
surgical equipment.
The report says there 
is a shortage of endo-
scopes, camera devices 
used for internal investi-
gations, to meet the dai-
ly load of operations.
Endoscopes, which cost 
up to $30,000 each, 
should be cleaned with-
in an hour of use, but 
are often left soaking 
in fluid for days, which 
threatens the life of the 
equipment.
“Due to gaps in staffing, 
scopes are left soaking 
in the enzyme fluid for 
up to five days,” the re-
port says.

The report says 16 staff 
from the paediatric an-
aesthetic nursing team 
were lost between Janu-
ary last year and June 
this year and replaced 
with inexperienced staff.
“As a result, the remain-
ing core of experienced 
paediatric anaesthetic 
nurses are covering an 
onerous roster of week-
end, night shift and on 
call to ensure optimal 
skill mix for emergency 
surgery,” the report by 
Deborah Cansdell says.
The hospital borrows 
surgical equipment for 
some complex proce-
dures and delivery is 
expected by 11am the 
day before surgery, but 
often arrives later in the 
afternoon. Concerns 
were also raised about 
the availability of instru-
ments needed more than 
once a day.
The report identified in-
efficiencies in the sys-
tem of scrubbing equip-
ment, including high 
speed drills which con-
tained bone fragments 
that were often hard to 
dislodge.
A senior surgeon who 
did not want their name 
published told Fairfax 
Media of failing equip-
ment and of nurses re-
signing because they 
were not allowed to take 
leave, even to get mar-

ried.
“Management save 
money by making them 
resign and reapply for 
the job,” the surgeon 
said.
“It’s just miserable to 
work there.
“I have worked with 
nursing staff who say I 
have not done this be-
fore during a complex 
operation.”
Brett Holmes, general 
secretary of the NSW 
Nurses and Midwives’ 
Association, said the as-
sociation and its mem-
bers at Prince of Wales 
Hospital are working 
with management to ad-
dress the issues identi-
fied in the report.
Mrs Skinner said she 
has written to Mr This-
tlethwaite, “thanking 
him for his interest in 
this matter”.
“I have advised him that, 
following a review of 
the Randwick Hospitals 
Campus Operating The-
atre Service, as well as 
consultation with staff 
and unions, recommen-
dations are being imple-
mented which should 
address his concerns,” 
she said.
Tobi Wilson, general 
manager, Prince of 
Wales Hospital said 
consultation and an ac-
tion plan followed the 
report’s completion in 

June. He said surgical 
sterilising services were 
now available 24-hours 
Monday to Friday to 
provider a quicker turn-
around and availability 
of equipment.
“The recommendations 
are in varying stages 
of implementation, and 
staff are provided with 
updates along with ac-
cess to the plan,” Mr 
Wilson said.
“The theatre manage-
ment team works closely 
with each of the surgical 
teams to assess equip-
ment needs.
“Recruitment is under 
way to fill paediatric-
trained anaesthetic 
nursing vacancies, and 
recently appointed staff 
are undergoing special-
ty induction and training 
in anaesthesia. Specialty 
anaesthetic nurses are 
being employed from 
external agencies while 
training occurs.”
Mr Wilson said leave for 
specialist staff is man-
aged within the budget 
provisions for staffing.
“At exit interviews, staff 
have cited a number of 
factors as influencing 
their decision to move 
on from their position, 
including family rea-
sons, cost of living and 
obtaining employment 
closer to home,” he 
said.

NSW Premier Mike Baird and Health Minister Jillian Skinner at Prince Of Wales hospital at Randwick. Photo: Ben 
Rushton ‘It’s just miserable to work there.’ Photo: Nicolas Walker 
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Vast amounts of data 
stored by the Austra-
lian Taxation Office have 
been lost in the crash that 
brought down the agen-
cy’s internal systems 
and customer service 
websites on Monday and 
Tuesday.
Large numbers of ATO 
officials were still sitting 
idle on Tuesday after-
noon, unable to use their 
computers for a second 
day in the latest  public 
service tech meltdown.
Fairfax has been told that 
it may be Wednesday be-
fore the Tax Office’s sys-
tems are fully restored 
and that the ATO is trying 
to recover a petabyte – 
a  million gigabytes – of 
data.
It is unclear what was re-
corded on the lost data 
but Tax Office manage-
ment are adamant that no 
taxpayer information has 
been compromised. 
The ATO revealed on 
Tuesday that the crash, 
which has brought much 
of the Tax Office’s work 
to a halt, was caused by 
a computer hardware sys-
tem that was upgraded 
just 13 months ago.
The systems first crashed 
late on Sunday night or 
early Monday morning, 
and were still down on 
Tuesday evening, despite 
the frantic efforts of the 
ATO’s IT teams and the 
Hewlett Packard contrac-
tors who supplied the 
systems.
All ATO external web-

sites, client portals and 
tax agent portals, Aus-
Key, ATO online, where 
taxpayers undertake their 
self-help transactions, re-
mained unavailable and 
maintenance pages are 
up.
Many internal processing 
systems for staff were of-
fline as well.
Systems that move and 
allocate cases are not 
working and actual pro-
cessing systems were not 
available either, with the 
outages hitting across the 
19,000-strong agency.
Casual staff who showed 
up for work processing 
tax returns on Monday 
morning were sent home 
and those working after-
noon shifts were told not 
to come to work.
“The ATO is working 
closely with our external 
service provider Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) 
to resolve the issues with 
our online services, por-
tals and website,” the 
ATO’s acting chief infor-
mation officer Steve Ham-
ilton said.
“No taxpayer information 
has been compromised.
“Specialist engineers have 
been working through the 
night with ATO staff to 
rectify the outages.”
Mr Hamilton said the crash 
had not been caused by 
old ageing equipment.
“These outages relate to 
a hardware storage solu-
tion that was upgraded in 
November 2015 – it is not 
old equipment,” he said.

Public servants sit idle as ATO’s IT melts 
down 

“Our primary back-up 
systems, that should have 
kicked in immediately, 
were also affected.
“We understand this is 
the first time this problem 
has been encountered 
anywhere in the world 
and we are working with 
HPE to determine the un-
derlying cause.
“While these investiga-
tions are ongoing, we 
have had to implement 
alternative recovery pro-
cedures that are taking 
longer to complete.
“At this stage, we are 
working towards critical 
systems such as the Tax 
Agent Portal and ATO.
gov.au being available 
later today.”
The latest public service 
IT failure comes after the 
Prime Minister’s depart-
ing digital guru took a 
parting shot at the ser-
vice’s digital efforts, its 
“remarkable” over-de-
pendence on outsourcing 
and a culture of “blame 
aversion”.
Paul Shetler said the his-
tory of the federal gov-
ernment digital failure 
underlines the need for 
the public service to train 
its own workers and end 
its reliance on expensive 
and wasteful private sec-
tor outsourcing.
Mr Shetler also took a 
swipe at the Canberra 
mandarins who were re-
sisting change and need-
lessly complicating the 
digital transformation 
agenda.

Visitors to the ATO website were greeted with an error message.  
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Clive Palmer has won a 
battle in his ongoing le-
gal war against Chinese 
company CITIC after 
a WA Supreme Court 
judge ordered the com-
pany to pay him $US10.7 
million ($A14.3 million).
Mr Palmer’s private 
company Mineralogy 
has been embroiled in 
a legal dispute with its 
partner CITIC for several 
years over the payment 
of royalties for iron ore 
produced at the Sino Iron 
project in the Pilbara.
On Tuesday, Justice 
Kenneth Martin ordered 
CITIC to pay $US21.4 
million within 30 days, 
with half to go to Miner-
alogy and the other half 
to be held by the WA 
Supreme Court until the 
main legal case is re-
solved.
The money is a welcome 
cash injection for Mr 
Palmer and his strug-
gling business inter-
ests.
The businessman and 
former federal MP>s 
company Queensland 
Nickel collapsed this 
year, with the loss of al-
most 800 jobs and debts 
of about $300 million, 
and the federal govern-
ment shelling out $70 
million to cover the en-
titlements of workers.
Justice Martin agreed 
that Mineralogy>s finan-
cial woes were caused 
by CITIC having stopped 
paying it since the start 
of the legal dispute over 
how royalties should be 
calculated.
Mineralogy had been 
asking for nearly $US81 
million and the main 

case will involve seek-
ing a figure in the hun-
dreds of millions.
CITIC argued it should 
not have to make an in-
terim payment because 
of Mineralogy’s finan-

cial problems and if it 
won, the cash would 
not be recovered and 
the money is as good as 
«forever lost».
Justice Martin decided 
Mr Palmer>s company 
was entitled to some 
royalty payment despite 
the risks involved if Min-
eralogy lost.
«Balanced against that, 
however, is the fact that 
Mineralogy has demon-
strated a strong prima 
facie case which has to 
date only been answered 
weakly by the CITIC par-
ties,» he said.

Palmer wins $14.3m payout from CITIC

Victoria’s operating sur-
plus has tumbled by $1.2 
billion, the mid-year bud-
get update reveals.
The state>s prized $2.9 
billion 2016-17 surplus 
forecast in the May bud-
get has dropped to $1.7 
billion.
Treasurer Tim Pallas 
blamed the reduction on 
continued infrastructure 
spending, investment in 
social services and a de-
lay in the transfer of the 
Synchrotron research 
facility to the Common-
wealth.
«The surplus is down from 
the $2.9 billion incorpo-
rated into the budget, but 
at $1.7 billion is still sub-
stantially and exception-
ally high,» Mr Pallas told 
reporters in Melbourne.
The figures have also 
been downgraded in the 
forward estimates, but Mr 
Pallas maintained Victoria 
was in a strong position.
«Over the forward es-

timates (four years) it 
shows we have a $7 bil-
lion surplus going for-
ward, one of, if not the 
highest allocation across 
the states and certainly 
the strongest one on a per 
capita basis,» he said.
«These numbers are well 
and truly a demonstra-
tion of a surplus budget, 
a surplus economy that is 
performing in a AAA rated 
matter.»
Shadow treasurer Michael 
O’Brien said the budget 
update was out of date 
- with no mention of the 
newly announced North 
East Link road project - 
and took aim at rising tax 
revenue.
«Taxes are up but the sur-
plus has been slashed by 
1.1 billion this year,» he 
said.
«Daniel Andrews shouldn’t 
worry about checking Tim 
Pallas’ phone, he should 
check his calculator in-
stead.»

Victoria’s surplus tumbles 
by $1.2 billion
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 The political fight over 
electricity prices will be 
given fresh ammunition 
by a new report warn-
ing the abrupt closure of 
the giant Hazelwood coal 
plant is expected to push 
up yearly electricity bills 
by an average $78 across 
Australia over the next 
two years.
It comes as energy minis-
ters meet on Wednesday, 
and as an unprecedented 
coalition of business and 
industry bodies, green 
groups, unions and chari-
ties urge Canberra and the 
states to fix Australia’s 
faltering energy systems, 
warning failure will lead to 
a national crisis.
South Australia’s Jay 
Weatherill and PM Mal-
colm Turnbull continue 
their dispute over electric-
ity policy at the post-CO-
AG press conference.
The report by the Aus-
tralian Energy Market 
Commission found Hazel-
wood’s closure in March 
would have varying im-
pact across the country, 
but would increase whole-
sale electricity prices on 
the eastern seaboard as 
Victoria loses about 20 
per cent of its generation 
capacity.
The increase linked to 
Hazelwood shutting is 
expected to be $99 in Vic-
toria - broadly in line with 
the state government’s 
public expectations - and 
$74 in NSW. Other projec-
tions are $204 in Tasma-
nia, $150 in South Austra-
lia, $46 in the ACT and $28 

in Queensland.
In Victoria, a spike next 
year is expected to be 
followed by a slight fall 
in 2018-19 as new wind 
farms - mainly driven by 
the state’s renewable en-
ergy target - start operat-
ing and reduce a reliance 
on electricity imported 
from interstate. The in-
crease averages out to 3.5 
per cent a year.
South Australia is expect-
ed to follow a similar jump-
then-smaller-reduction 
pattern as it also builds 
new wind energy.
In NSW, households are 
expected to face a 3.9 
per cent average annual 
rise, most of it felt in the 
second year. But bills in 
Queensland and Tasmania 
are actually expected to 
be lower in two years due 
to other factors offsetting 
the impact of Hazelwood’s 
closure.
The biggest rise will be 
in the ACT, where house-
holds can expect a jump 
of more than 9 per cent, 
overwhelmingly due to the 
territory’s 100 per cent re-
newable energy target.
  The report’s findings were 
seized on by the Turnbull 
government, which is de-
termined to frame federal 
Labor as the party of high-
er electricity prices.
Energy Minister Josh 
Frydenberg said the coun-
try was moving to a low 
emissions future, but 
stressed that only the Co-
alition had the policies to 
ensure electricity prices 
“don’t increase more than 

Report spells out impact of coal closure on household bills amid political brawl over energy

Electricity prices are about to climb. Photo: Darren Pateman 

they have to”.
“Energy security remains 
our No.1 energy policy pri-
ority. It is Bill Shorten and 
the Labor Party, with its 
50 per cent renewable en-
ergy target, that wants to 
drive up power prices by 
accelerating the closure of 
coal-fired generators like 
Hazelwood,” he said.
His comments follows a 
disastrous week for the 
minister and the Coali-
tion, in which Mr Fryden-
berg raised then ruled out 
considering an emissions 
intensity scheme for the 
electricity industry follow-
ing a backbench revolt.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull declared prices 
would be lower under his 
government, but model-
ling suggested an inten-
sity scheme could keep 
national electricity bills up 
to $15 billion lower than 
other measures, including 
doing nothing, by reduc-
ing the cost of cleaner en-
ergy.
An extraordinary collec-
tion of 18 groups - includ-
ing the Business Council 
of Australia, the Australian 
Industry Group, aluminium 
and steel industry bodies, 
energy groups, the ACTU, 
and welfare and environ-
mental organisations - is-
sued a joint statement on 
Tuesday urging action to 
“avert a systemic crisis”.
They called for all options 
to be left on the table dur-
ing a climate policy review 
next year - code for the 
government to re-con-
sider an emissions inten-
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sity scheme, among other 
measures.
“The status quo of policy 
uncertainty, lack of coor-
dination and unreformed 
markets is increasing 
costs, undermining in-
vestment and worsening 
reliability risks,” the state-
ment said.
“This impacts all Austra-
lians, including vulnerable 
low-income households, 
workers, regional commu-
nities and trade-exposed 
industries.
Victorian Energy Minister 
Lily D’Ambrosio said the 
energy market commis-
sion had confirmed what 
the state government had 
consistently said - that the 
decision by French owner 
Engie to close Hazelwood 
would lead to price rises 
of about 4 to 8 per cent.
“Everybody is sick of the 
lack of leadership and 
silly political games being 
played by the Common-
wealth, let’s get on with 
it and do what we were 
elected to do,” she said.
NSW Energy Minister An-
thony Roberts said the 
commission report once 
again highlighted the im-
portance of all states and 
territories working to-
gether. Referring to state-
based renewable energy 
targets in Labor-led states, 
he said energy policies in 
other jurisdictions were 
felt across the country.
“We now have a situa-
tion where the decisions 
of other states are not 
only placing their own en-
ergy security at risk, it is 
impacting the wholesale 
price of electricity for the 
rest of the country. That’s 
why it is imperative that 
at [Wednesday’s] meeting 
we all commit to energy 
policies in the best inter-
ests of customers right 
across the country.”
In a report to COAG last 
week, chief scientist Alan 
Finkel said the electricity 
grid was undergoing un-
precedented and irrevers-
ible change, and investors 
had lost confidence and 

THE Turnbull Government 
is set to crackdown on 
cash-in-hand jobs and oth-
er untaxed income with a 
new task force established 
to find billions of dollars 
for budget repair.
The black economy task-
force, set to be revealed at 
next week’s midyear bud-
get update, will consider 
the future of the $100 note 
and bans on cash pay-
ments over a certain level 
among other measures, 
the Australian Financial 
Review reports.
It’s estimated the black 
economy, or hidden econ-
omy of untaxed payments, 
could amount to about $21 
billion or 1.5 per cent of 
GDP.
“We are talking about very 
significant revenue. I won’t 
put a specific number on 
it ... but even if you got a 
reasonable percentage of 
that we are talking billions 
of dollars,” Revenue and 

Financial Services Minister 
Kelly O’Dwyer told the Aus-
tralian Financial Review on 
Wednesday.
The taskforce will be head-
ed by former KPMG global 
chairman Michael Andrew, 
the minister said.
It would draw on the ex-
perience of countries like 
France, where the govern-
ment banned cash pay-
ments of over 1000 euros 
(AUD$1416).
As well, there were ques-
tions over the use of the 
$100 note.
“We’ve got three times as 
many $100 notes in circula-
tion as $5 notes and we’ve 
got about $30 billion worth 
of $100 notes in circulation 
at a time when increasingly 
we have people more and 
more using electronic pay-
ment systems,” she said.
“It does beg the question 
‘why’ and that’s something 
the black economy task-
force will focus on.”

New Government taskforce to crack-
down on hidden economy

wanted a coordinated na-
tional approach to energy 
and climate policies.
He cited evidence that 
an emissions intensity 
scheme would be a rela-
tively cheap and secure 
way to help meet emis-
sions reduction targets.
Electricity prices are al-
ready historically high 
mainly due to over-invest-
ment in poles and wires, 
but also because of inflat-
ed gas prices.
Energy market com-
mission chairman John 
Pierce said decisions to 
close coal-fired plants 
would increase prices in 
most places, with signifi-
cant variation depending 
on where you live and how 
much electricity you use.
He said wholesale electric-
ity costs - making up be-
tween 40 and 50 per cent 
of bills - were a key driver 
in customer bills.
“These costs are increas-
ingly connected with the 
mechanisms used to 

achieve emissions policy 
objectives – that is, how 
the energy sector will con-
tribute to the emissions 
reduction target set by the 
government as part of the 
Paris commitment,” said 
Mr Pierce.
Wholesale prices have 
been suppressed in re-
cent years as the country 
has had an excess of elec-
tricity. It has allowed nine 
coal plants to close over 
the past seven years with 
limited impact on prices in 
most states.
While bills are expected 
to rise in most states over 
the next two years, Queen-
slanders and Tasmanians 
are expected to pay less 
than they are now due to 
the declining cost of a so-
lar scheme and falling net-
work costs respectively.
Western Australians, who 
are not connected to the 
national grid or affected 
by Hazelwood’s closure, 
are projected to face a bill 
rise of 7 per cent a year.
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Immigration Minister Pe-
ter Dutton has called for 
Australians to “rise up” to 
defend Christmas against 
what he labelled “political 
correctness gone mad”.
Angered by a talkback 
radio caller whose grand-
child’s school eschewed 
traditional carols for a 
secular celebration, Mr 
Dutton said the “vast ma-
jority of Australian people 
want to hear Christmas 
carols” as we are “a Chris-
tian society”.
One of Christmas’ biggest 
fans is Peter Dutton and 
he says not singing carols 
at end of year school con-
certs is “political correct-
ness gone mad.” Cour-
tesy 2GB.
“You make my blood boil 
with these stories,” the 
Christmas enthusiast told 
2GB radio’s Ray Hadley. 
“It is political correctness 
gone mad and I think peo-
ple have just had enough 
of it.”
Jim, a constituent of Mr 
Dutton’s Dickson elector-
ate in Queensland, told 
the station he attended a 
ceremony at Kedron State 
High School where there 
was “not one Christmas 
carol” and the final song 

Peter Dutton calls for pro-Christmas uprising 
against ‘political correctness gone mad’ 

replaced the lyrics of We 
Wish You A Merry Christ-
mas with “we wish you a 
happy holiday”.
 Hadley blamed “left-
wing teachers” and the 
school’s principal, whom 
he wrongly assumed was 
a woman. “It’s insulting, 
it’s demeaning and it’s a 
farce,” he said.
Mr Dutton linked the issue 
to the “Teachers for Refu-
gees” campaign in which 
many teachers in NSW 
and Victoria wore t-shirts 
protesting Australia’s off-
shore detention camps for 
asylum seekers.
“If they want to conduct 
these sort of campaigns, 
do it online or do it in your 
spare time. Don’t bring 
these sort of views into 
the minds of young kids,” 
Mr Dutton told 2GB.
“Many of the people, re-
gardless of their religious 
belief, would be there 
happy to sing Christmas 
carols, happy to enjoy 
the fact that we celebrate 
Christmas as a Christian 
society. It’s beyond my 
comprehension but it has 
gone too far.” 
Mr Dutton said the climate 
of political correctness re-
minded him of when peo-
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THE HON BILL SHORTEN MP
LEADER OF THE OPPOSITION
SHADOW MINISTER FOR INDIGENOUS AF-
FAIRS AND ABORIGINAL AND TORRES 
STRAIT ISLANDERS
MEMBER FOR MARIBYRNONG

CHRISTMAS MESSAGE

We’re nearly at the end of a big year and I wanted to 
take a moment to wish you all the best for a safe and 
happy summer. 
At a time when a lot of us are thinking about taking 
things easy, we think of those Australians who will be 
busy right through the break.  
Our troops serving overseas and their loving families 
back here who also serve. 
And we give thanks for our emergency services 
personnel – fighting fires, preventing crime, saving 
lives. 
We all hope they have a quiet Christmas. 
We think of all those Australians who we rely on to 
make our Christmas run smoothly – modest heroes 
who get up before the sun rises or work through the 
night. 
People sacrificing time with their families, to provide 
for their families. 
Christmas is also a time for us to spare a thought for 
people doing it tough. 
People without a safe place to stay, or battling loneli-
ness. 
We’re very lucky so many Australians roll-up their 
sleeves to provide hot meals, secure accommodation 
and a little bit of Christmas cheer in hard times. 
We hope all of you have a relaxing break, with the 
people you love.
Be careful on the roads and safe around the water. 
From our family to yours, Merry Christmas and have a 
safe and happy New Year. 

ple were “walking on egg-
shells” in the 1990s under 
Labor prime minister Paul 
Keating, who elevated so-
cial issues such as Indig-
enous affairs, multicultur-
alism and inclusiveness.
“People had a gutful of it 
and I think we’re back to 
the same stage now, and 
I think we need to rise up 
against it. People need to 
speak against it as they 
are,” he said.
“Because the vast major-
ity of Australian people 
want to hear Christmas 
carols. They want their 
kids to be brought up in 
a normal environment 
and they don’t want to be 
lectured to by do-gooders 
who frankly don’t practise 
what they preach in any 
case.”
Fairfax Media has con-
tacted the male princi-
pal of Kedron State High 
School, Joseba Larraza-
bal, for comment. Hadley 
incorrectly assumed the 
principal was a woman.
“I think it’s a female,” Had-
ley said. “What she’s got 
to get through her skull: 
by doing it, she causes 
division, because the 
kids who want to hear the 
Christmas carols ... sud-
denly target those minor-
ity groups.”
It came days after the 
radio announcer com-
plained to Treasurer Scott 
Morrison about political 
correctness regarding 
Christmas, which Mr Mor-
rison also opposed.
“Have a great Christmas 
and enjoy the birth of our 
Lord,” the Treasurer en-
thused.

“I think we need to rise up against it. People need to speak against it”: Peter Dutton calls for a fight against 
political correctness. Photo: Alex Ellinghausen

Mr Dutton’s comments came after talkback callers reported schools 
were rejecting traditional carols for secular variations. Photo: Glenn 
Hunt

Selective school James 
Ruse Agricultural High 
School has taken out the 
first spot in the Higher 
School Certificate for the 
21st consecutive year, 
with an extraordinary 73 
per cent of exams taken at 
the school scoring in the 
highest band. 
Perennial top 10 finishers 
Baulkham Hills in north-
western Sydney came in 
second spot, while North 
Sydney Boys took out 
third, just pipping their 
neighbours North Sydney 
Girls. 
Students from across NSW 
have shared the honours 
at the HSC First in Course 
awards.
Sydney Grammar was the 
top private school at No.6, 
while Cheltenham Girls 
was the highest ranked 
comprehensive public 
school in the top 100, com-
ing in at No.53. 
Within the top 20, indepen-
dent girls school Wenona 
gained 17 places, Norman-
hurst Boys gained 14 plac-
es and Reddam House and 
Conservatorium both leapt 
nine places into this year’s 
top 10.
The biggest falls in the top 
20 this year went to PLC 
(Croydon), which plunged 
16 places and Girraween, 
which dropped 12 places 
to fall out of the top 10, 
and Sydney Girls, which 
has historically come with-
in the top five, but this year 
dropped 10 places, from 
third to 13th.
More than 67,000 students 
today received their indi-
vidual marks in their High-
er School Certificate, and a 
record 55,961 of them are 
eligible for an ATAR, which 
they will get tomorrow.   
It followed yesterday’s an-
nouncement of the 124 
students who placed First 
in Course in the 113 eli-
gible HSC subjects taken 
this year. 
Eleven per cent of stu-
dents achieved a top band 
result (Band 6 or E4), with 
40 per cent in the top two 
bands. This is a result that 
has held stable for the past 
six years, but with a slight 
increase (1 per cent) of 
students in the top band, in 
a positive sign of improve-
ment after weeks of news 

about relative decline in 
our results in international, 
sample-based tests. 
About 4 per cent of stu-
dents did not meet the 
minimum standard and will 
not get their HSC this year. 
About 80 per cent of stu-
dents took a mathematics 
course, and 90 per cent 
took at least one STEM 
course. 
Tom Alegounarias, the 
head of BOSTES, said the 
achievement of students 
receiving their HSC today 
was a positive counter-
point to the recent bad 
news around Australian 
student results in inter-

national sample tests like 
PISA and TIMSS. 
“If you’re a top achiever in 
the HSC you’re regarded 
amongst the top achievers 
in the world, you will go di-
rect from the HSC to plac-
es like Oxford, Princeton, 
Cambridge, Harvard,” he 
said. “If you are outstand-
ing in this credential, you 
are meeting the best stan-
dards in the world.
“That’s why it’s different 
to the sampling examina-
tions, because there’s no 
test effect, and everyone 
steps up to the HSC. 
“You’ll remember from 
your own experience, as 
do I, that you may have 
been uneven in your at-
tentiveness between 
Years 7 and 9 and 10, but 
when you cross that line 
at the beginning of year 
11, you know this is seri-
ous, you’ve got the senior 
uniform on and you’re 
ready to show what you 
can do.”

HSC results 2016: James Ruse Agricultural High School 
tops the HSC for the 21st year running

James Ruse school leader Justin 
Wu made the honour roll in five 
subjects.  Photo: Isabella Lettini
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بورك يزور االب الفرخ مهنئا 
باالعياد ويسلمه درعا تقديريا 

طوني  الثقافية  للتعددية  الظل  وزير  واتسن  ملنطقة  الفيدرالي  النائب  زار 
له  قدم  الفرخ حيث  لويس  االب  مار شربل يف سيدني  دير  رئيس  بورك 
جوزيف  لألب  خلفا  الدير  رئاسة  تسلمه  على  هنأه  كما  باالعياد،  التهاني 
سليمان،  وكانت مناسبة تداول فيها النائب بورك مع االب الفرخ باملشاريع 
واألعمال التي نفذتها ادارة الدير او املنوي انجازها يف املجال الديني والرتبوي 

واالجتماعي.  
وسلم النائب بورك لالب الفرخ  يف نهاية اللقاء درعا تقديريا تقديرا للجهود 

التي يقوم بها للجالية املارونية واللبنانية عامة.
بلدية  رئيس  ونائب   ، ملحم  داريل  السابق  الفيدرالي  النائب  اللقاء  حضر 
كانرتبري السابق خضر صالح ، ورئيس الرابطة املارونية باخوس جرجس 

واعضاء من الرابطة.

تتوفر  لدينا مجيع املواد الغذائية والتموينية.. 
معـلبات - أجـبان - ألـبان - مكـسرات - مـرطبات 

- قـهوة - أراكـيل - وغـريها الكـثري

Add: 33  Helen Street  Sefton,  Tel: 0424591811

حمالت سيفتون للسمانة العربية

معاملة جيدة - خدمة ممتازة - أسعار مهاودة
نتقدم من اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة 

املبارك ... أعادهما اهلل على اجلميع باخلري والربكات..

وكل عام وأنتم بألف خري

االب الفرخ يحمل الدرع متوسطا النائب بورك والناشط العمالي صالح 

)من  سركيس  جيمي  حقق 
على  كبريًا  فوزًا  لبناني(  أصل 
يف  املشاركة  النوادي  جميع 
وحصد   N.S.W جيدو   هنرت 
وكأس  ذهبيتني  ميداليتني 

افضل العب...
بسرعته  الجميع  أدهش  وفد 
وخفته ... كما فازت معه صويف 
يف نفس الفريق بميدالية ذهبية 

وميدالية برونزية وكأس...
الف مربوك للفائزين جميعا.

جيمي سركيس حيقق فوزاً كبرياً يف هنرت جيدو  وحيصد ميداليتني ذهبيتني وكأس أفضل العب

املدرب استيفان والبطل جيمي سركيس والبطلة صويف

البطل جيمي يرفع كأس افل العب

البطل جيمي ووالدته السيدة كوليت سركيس

الفائزون والجوائز



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
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